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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ فبروری ٢٢
  

  :ھائيتی

 یزندگ بار  اعتراضات عليه شرايط محنت موج

  

  

، اين کشور کارائيب موج جديدی از روریب ف٧يم؟ از ئتوانيم از يک بحران جديد در ھائيتی سخن بگو آيا می

 ٢تر از  ائيتی به طور متوسط روزانه کماعتراضات را عليه وخامت شديد شرايط زندگی تجربه کرده است، مردم ھ

 پرنس و تحت فشار - او- ، پس از چندين ھفته شورش مردمی در پورتوالیجپيش از اين در ماه . ر درآمد دارندلاد

  .گيری شد وزير مجبور به کناره نمايندگان پارلمان، جک گای الفونتن، نخست
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 سوخت را، که ۀھان استعفای او ھستند، مجبور شد لغو يارانچنان خوا جمھور جوونل موزز، که معترضين ھم يسئر

 - زمان به بعد، شرايط به علت کاھش شديد ارزش پول ملی از آن. المللی پول بود، کنار بگذارد خواست صندوق بين

  .تر شده است آور، و بحران شديد از کمبود بنزين وخيم ر، و متعاقب آن تورم سرساملا در برابر د-گورد

  

  باحتمال اختالس در پتروکاري

سازی پيرامون اختالس احتمالی در درون پتروکاريب  ، تظاھراتی بر پا شد که خواست آن شفاف٢٠١٨در پاييز 

زوئال از طريق آن نفت را به قيمت ترجيحی در اختيار چند کشور منطقه قرار بود؛ پتروکاريب اتحادی است که ون

 مسؤوليت چند وزير پيشين، و شرکت تحت سرپرستی جوونل ٢٠٠٨-٢٠١٨ ۀيک بررسی پيرامون دور. دھد می

روز چھارشنه يک روز . ودکه او دو سال پيش به رياست جمھوری انتخاب شود، برجسته نم موزز را پيش از آن

ليس و تظاھرکنندگان موجب کشته شدن يک نفر و زخمی شدن وھا بين پ درگيری. ر از تظاھرات خشمگينانه بودديگ

ھای  ھای مقدماتی سازمان طبق ارزيابی«دھد که  گزارش می» آلترپرس«. يک نفر ديگر با گلوله در پايتخت شد

اپوزيسيون تعداد » .فر کشته شده اند ن١٠، حداقل یوررب ف٧شنبه  ھای ضددولتی در پنج حقوق بشر از آغاز بسيج

  . نفر اعالم کرده است۵٠شدگان را  کشته

سازمان خلق «و » ھای ھائيتی ائتالف سوسيال دمکرات«ی، از جمله ئ ی و تودهئھای سياسی، سنديکا سازمان

برای پايان نھادن » دولت موقت گسست«ھا خواھان تشکيل يک  آن. جمھور شده اند يسئخواھان استعفای ر» رزمنده

گسست کامل از شکل کنونی حکمرانی را شرايط امروز يک «: گويند ھا می آن. باشند بازی و فساد می بر پارتی

 به افزايش است، صالح عمومی لحظه بسيار جدی است، فقر رو«: ھای کاتوليک واکنش نشان دادند اسقف. طلبد می

در سمت مقامات، سکوت کر کننده . تواند ادامه يابد اين وضعيت نمی!  پرتگاه قرار داردۀکشور در لب. ر استطدر خ

  .فرماست حکم

667941-vie-mal-la-contre-protestations-de-vague-haiti/fr.humanite.www://https  

  هاومانيت: منبع

  تتارنگاشت عدال

 
  
  


