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 Reports  گزارشھا

  
  .منتشر شده در يونگه ولت

   کارمال نگرته:سندهينو
  مينا صابری: برگردان

 ٢٠٢٢ جون ٢٩
 

 !مراکش قتل عام پناھجويان به سفارش اروپا و با ھمکاری عالی

 
 . که کشته شده اند حفر می کندیمراکش گورھای دسته جمعی را برای پناھندگان: لياليپس از کشتار در نزديکی م

  .پانيا از رژيم رباط بابت ھمکاری عالی تشکر کردنخست وزير سوسيال دمکرات اس

***** 

ی روز دوشنبه گزارش دادند، به نظر می آيد قرار است جنايت ھر چه سريعتر به فراموشی سپرده ئ اسپانياۀچند رسان

ًاحتماال  –از روز يکشنبه، گورھای دسته جمعی در گورستانی در شھر نادور در شمال مراکش حفر شده است . شود

  .ليال به قتل رسيده يا کشته شده انديی مئ اسپانياۀطقبرای دفن کسانی که در روز جمعه در تالش برای رسيدن به من

روز يکشنبه گفت که بيم آن می رود که درگذشتگان بدون کالبد شکافی و  AMDH سازمان حقوق بشر مراکشی

خبرنگاران از دسترسی به . بنابراين اين فرض» مقامات می خواھند فاجعه را بپوشانند«. ی به خاک سپرده شوندئشناسا

المللی در  ھای غيردولتی بين سازمان.  نفر مجروح شدند و به قبرستان محروم شدند٧٠ن ھا که در آن حدود بيمارستا

  .ھا به بازماندگان شدند شدگان و تحويل اجساد آن ی کشتهئای سرگشاده خواستار شناسا نامه
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روز جمعه، . ن می زند نفر تخمي٣٧تعداد آنھا را   AMDH،  کشته صحبت می کند٢١در حالی که دولت مراکش از 

در حالی که چندين نفر توانستند . ليال باال بروندي پناھجو سعی کردند از حصار شش متری بين مراکش و م٢٠٠٠حدود 

 رسانه ۀبه گفت. رسانند، اين تالش برای ديگران مرگبار به پايان رسيد اروپا بۀخود را به قلمرو اسپانيا و در نتيجه اتحادي

ی و مراکشی از گلوله ھای الستيکی عليه ئکه نيروھای اسپانيا به ويژه اين –معی بوده است ھا، دليل آن وحشت ج

. پناھجويان فراری استفاده کردند، آنھا را مورد ضرب و شتم قرار دادند و بمب ھای ارتعاشی را منفجر کردند

يد شده است، نشان ئأردولتی تھای غي ھای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده و توسط سازمان ی که در رسانهئويدئوھا

عملی به نام  –گردانند  اند، به کشور باز می دھد که نيروھای مراکشی افرادی را که از قبل در قلمرو اسپانيا بوده می

ليس را نشان می دھد که وتصاوير ديگر افسران پ.  غيرقانونی استًکه بر اساس قانون فعلی عملی کامال» بازگشت داغ«

  .ا مورد ضرب و شتم قرار می دھند و بی رحمانه مجروحان و کشته شدگان را روی ھم می اندازندپناھندگان مجروح ر

ھزاران نفر بعد از ظھر يکشنبه در چندين شھر اسپانيا گرد ھم آمدند تا انزجار خود را از قتل عام پناھجويان در 

  . اروپا ابراز کنندۀمرزھای خارجی اتحادي

  PSOE ن از واکنش پدرو سانچز، نخست وزير اسپانيا، که حزب سوسيال دمکراتيکبسياری از شرکت کنندگان ھمچني

 .لمان را بر عھده دارد، انتقاد کردنداشابه حزب چپ مرھبری ائتالفی با ائتالف جناح چپ پودموس 

را » مافيای قاچاق انسان«صحبت کرد، که او »  خشونت آميز به تماميت ارضی کشورمانۀحمل«روز جمعه، سانچز از 

  .ول آن دانستؤمس

شد، به ھمين دليل است که نخست وزير از » دفع«ی ئاين حمله توسط ژاندارمری مراکش ھمراه با نيروھای اسپانيا

ليس سرکوبگر و قاتل واز پ» کار فوق العاده خوب و عالی«پادشاھی از ھمکاری نيروھای انتظامی تشکر کرد و برای

  .مراکش تشکر کرد

که  –سف خود را در مورد تلفات ابراز کرد أ وزير سوسيال دموکرات زير فشار عمومی، تتنھا روز دوشنبه، نخست

  .البته با نارضايتی شريک ائتالفی چپ ليبرال دولت اسپانيا نيز مواجه شد

 قربانيان ابراز ۀيوالندا دياز، معاون نخست وزير جناح چپ خواستار تحقيق در مورد اين رويدادھا شد و با خانواد

  . کردھمدردی

 سران ناتو، که قرار جالسبه ويژه به دليال –ل و ھوای ھمکاری در دولت ائتالفی اسپانيا در حال حاضر متشنج است اح

  .است چھارشنبه و پنجشنبه در پايتخت مادريد برگزار شود

رار است ژی جديد ائتالف نظامی غرب گزارش داد که قيسترات ال پايس در يک مقاله در مورد ۀروز دوشنبه، روزنام

کشورھای » دفاع از حاکميت و تماميت ارضی«ژی با نام يستراتبرای اولين بار، اين .  تصويب شودجالسادر اين 

 .فريقا نيز می شوداليال و سئوتا در شمال يی مئعضو شامل مناطق اسپانيا

  

 


