
یادداشت

معامله س��ازمان های بین المللی بر س��ر خون مردم بی دفاع 
یمن که با خارج س��ازی نام س��عودی از لیست سیاه قاتالن 

کودکان در ازای مشتی دالر دوباره تکرار شد موجب تشدید 
توحش س��عودی در کش��تار یمنی ها ش��ده اس��ت چنانکه 

جنگن��ده های متجاوز س��عودی در ادام��ه نقض آتش بس 
ادعایی خود در یمن، اس��تان های عمران، البیضاء و حجه را 

هدف حمالت خود قرار دادند.
ای��ن روزها س��ازمان ملل نقش حامی ظالم و س��رکوب گر 
مظلوم را آش��کارا به روی صحنه برده است چنانکه چشم بر 
جنایات آش��کار ائتالف آمریکایی- عربستانی به یمن و قتل 
عام هزاران کودک و زن و مردم بسته و حتی از آن حمایت 
می کنند. مس��ئله ای که تشدید حمالت و افزایش کشتارها 
را به همراه داشته اس��ت.  جنگنده های متجاوز سعودی بار 
دیگر آتش بس ادعایی خود در یمن را نقض کردند.بر اساس 
این گزارش، طی ۲۴ ساعت مناطق مختلف یمن از جمله ۳ 
استان این کشور هدف حمالت هوایی جنگنده های سعودی 
قرار گرفتند. مناطق مسکونی در استان های عمران، البیضاء 
و حجه هدف س��نگین ترین حمالت جنگنده های س��عودی 
قرار گرفته اس��ت. نیروهای یمنی اع��الم کردند که ائتالف 
س��عودی طی ۲۴ ساعت ۸۰ بار آتش بس در الحدیده واقع 

در غرب یمن را نقض کرد.
این در حالی اس��ت که س��ازمان ملل در حالی رژیم حاکم 
بر عربس��تان را از فهرست سیاه ناقضان حقوق بشر و کشتار 
کودکان حذف کرد که خود باره��ا گزارش های متعددی از 
جنایات سعودی علیه غیرنظامیان یمنی منتشر کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر،تصمیم »آنتونیو گوترش« دبیرکل 
سازمان ملل را مبنی بر خروج ائتالف عربی به رهبری ریاض 
از فهرس��ت ناقض��ان حقوق کودکان محک��وم کرد. دبیرکل 
س��ازمان ملل متح��د ، ائتالف نظامی به رهبری عربس��تان 

سعودی را از فهرست س��یاه سازمان ملل متحد حذف کرد 
در حالیکه در س��ال های گذشته عربس��تان بارها کودکان 
یمنی را با بمباران ش��هرهای مسکونی این کشور به خاک و 
خون کشیده است.این سازمان افزود که گوترش در گزارش 
س��الیانه خود اعالم ک��رده ائتالف تحت رهبری عربس��تان 
مسئول کشتار ۲۲۲ کودک یمنی طی سال ۲۰19 است، اما 
نام آن را از فهرست سیاه کشتار کودکان خارج کرد. سازمان 
ملل از س��ال ۲۰۰۲ اقدام به صدور لیست سیاه کرد که این 
لیس��ت ش��امل نقض حقوق کودکان،ضرب و شتم،خشونت 
جنس��ی و.. بود. در همی��ن راس��تا، »جوبیک«مدیر بخش 
دف��اع از حقوق کودکان در واکنش به گزارش گوترش اعالم 
کرد که دبیرکل س��ازمان ملل با حذف نام ائتالف سعودی با 
وجود تداوم کش��تار کودکان توس��ط این ائتالف،ننگی را به 
س��ازمان ملل وارد کرد. در همین چارچوب همراهی برخی 
کش��ور های عربی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، عامل اصلی 
افزایش فش��ار های واش��نگتن علیه جریان مقاومت اسالمی 
است.عبدالملک بدرالدین الحوثی در بخشی از سخنان خود 
به مناسبت س��الروز فریاد علیه اس��تکبار با اشاره به اوضاع 
اقتصادی لبنان و فش��ارهای اقتصادی آمری��کا علیه ایران ، 
همراه شدن برخی گروههای داخلی لبنان با آمریکا در فشار 
بر مقاومت و تالش این گروهها برای مقصر جلوه داده حزب 
اهلل در بحران اقتصادی کش��ور و همچنین همراهی برخی از 
کش��ورهای عربی با آمریکا در فشار بر ایران را مذموم خواند 
و از اینگونه همراهی ها به عنوان عاملی برای پویاتر ش��دن 
فشارهای آمریکا علیه گروهها و کشورهای اسالمی یاد کرد.

بخواب تا رنگ بی مهری نبینی

س��ازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر،اعالمیه حقوق بشر 
مصوب 19۴۸، سازمان حمایت از کودکان یونیسف، نهادهای 
ام��داد و نجات ملل متح��د، آژانس امدادرس��انی و کاریابی 
س��ازمان ملل ب��رای آوارگان فلس��طینی، کنوانس��یون ژنو، 
کنوانس��یون های حمایت از حقوق کودکان، کنوانسیون های 
ضد نژادپرس��تی و دهها کنوانسیون دیگر، به نام حمایت از 
کودکان و آزادی و ضدیت و مبارزه با تبعیض و جنایت علیه 

بش��ریت پرچم برافراشته اند. س��اختارهایی عریض و طویلی 
که مدعی س��اختن جهانی امن برای همگان بویژه کودکان 

هستند. 
شاید اگر قرار باش��د که فهرستی از این نهادها و سازمان ها 
تنظیم شود، دهها صفحه را به خود اختصاص دهد اما سوال 
اینجاس��ت که مس��ئولیت و وظیفه آنها چیست؟ کی و کجا 
قرار است که به وظایفشان عمل کنند؟ جهان امنی که آنها 
ش��عار را می دهند کجاس��ت؟ آیا در کره زمین اس��ت یا در 
دنیای��ی دیگر که صرفا آنها از آن خبر دارند؟ این س��واالت 
زمانی بیش��تر و بیشتر می ش��وند که سازمان ملل متحد در 
براب��ر کش��تارها و جنایت های رژیم صهیونیس��تی در قبال 

کودکان فلس��طینی به ابراز تاسف بس��نده می کند. آنجا که 
س��ازمان ملل به رغم گزارش رس��می اش ک��ه می گوید در 
س��ال ۲۰19 بیش از ۲۰۰ کودک یمنی در تجاوز س��عودی 
به خاک و خون کش��یده اند در حال��ی که میلیون ها کودک 
یمنی به خاطر محاصره و جنگ در آس��تانه مرگ قرار دارند 
و صده��ا بیماری از جمل��ه وبا جانش��ان را تهدید می کند، 
پا را از این فراتر گذاش��ته و نام س��عودی را از لیس��ت سیاه 
کودک کش��ان خارج می س��ازد. !! شاید بی دلیل نباشد که 
مقر س��ازمان ملل متحد در آمریکاس��ت. جایی که همیشه 
به غرب وحش��ی معروف است. جایی که در آنجا زور و پول 
حرف اول و آخر را می زند. شاید جای نهادها و سازمان های 

بین المللی از جمله س��ازمان ملل در همان آمریکا باید باشد 
همانجایی که انس��انیت در آن جایی ن��دارد و میدان همان 
میدان برده فروش��ان و گالدیاتورهایی است که برای منافع 
صاحبان زور و قدرت جانش��ان را از دست می دهند. الالیی 
مادران یمنی و فلسطینی سالهاست که دیگر واژگانی چون 
الال کن برای شروع فردایی بهتر را در خود ندارد. سالهاست 
که به برگت کور و کر  شدن جهانیان و خرید و فروش خون 
کودکان یمنی و فلس��طینی در داالن ها و راهروهای سازمان 
ملل و نهادهای حقوق بشری با دالرهای آمریکایی سعودی 
صهیونیس��تی، مادران این س��رزمین ها الالیی های دیگری 
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سرکوب گری آل خلیفه به جرم برگزاری مراسم مذهبی
زندانیان بحرینی به جرم عزاداری برای امام جعفر صادق)ع( مورد ضرب 
و ش��تم مأموران آل خلیفه قرار گرفتند. ب��ه گفته »زینب الخمیس« از 
فعاالن حقوقی بحرین، مأموران زندان مرکزی بحرین »َجو« با هجوم به 
بند ۳ س��اختمان ۴، زندانیان را که مشغول عزاداری به مناسب شهادت 
ام��ام جعف��ر صادق )ع( بودند مورد ضرب و ش��تم ق��رار دادند. عالوه بر 
شواهد عینی و گزارشهای فعاالن بحرینی صدها گزارش مراکز حقوقی بین 
الملل��ی تاکید دارند که مأموران بازداش��تگاه و زندان ه��ای بحرین حتی پس از 
ص��دور حکم نهایی، به بهانه های مختلف زندانیان را مورد انواع ش��کنجه و آزار 
و اذیت روحی و جس��می قرار می دهند، از انتقال به انفرادی و ضروب و ش��تم و 

شکنجه گرفته تا سلب و ضبط البسه و ما یحتاج زندانیان. 

اتهام خیانت مزد خدمات بولتون به ترامپ 
وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات مش��اور امنیت ملی این 
کش��ور در کتاب جدیدش وی را خائنی دانست که به آمریکا ضربه وارد 

کرده است.
»مایک پامپئو« گفت، »جان بولتون« یک خائن بوده و کتابی که نوشته 
مملو از دروغ اس��ت. پامپئو  در حس��اب توئیتری خود نوشت، با این که 
هن��وز کتاب جدید بولتون را مطالعه نکرده اس��ت می دان��د که با »تعدادی 
دروغ، حقایق نصفه نیمه و کاماًل پیچانده ش��ده و اش��تباهات مختلف« پر ش��ده 
اس��ت. وی نوش��ت: »این که آخرین نقش عمومی جان بولتون خائنی است که با 
نقض اعتماد مقدس��ی که مردم به او داش��تند، به آمریکا ضربه وارد کرد. خطاب 
به همه دوس��تانمان در سرتاسر جهان: شما می دانید که آمریکای رئیس جمهور 

دونالد ترامپ نیرویی در خدمت خیر در جهان است«.

آمریکا محور  چالش های امنیتی افغانستان
»ماریا زاخاروا« س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه تاکید کرد که با 
خروج نظامیان آمریکا از افغانستان، تهدیدات امنیتی در آسیای مرکزی 
بیشتر نخواهد شد. به گفته وی، حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان 
منج��ر ب��ه ایجاد برخی چالش های امنیتی در منطقه ش��ده اس��ت و از 
عادی سازی وضعیت در افغانستان جلوگیری می کند.زاخاروا در عین حال 
تاکید کرد که روس��یه پایگاه نظامی خود در تاجیکستان را تقویت می کند و 
این اقدام در راستا کمک به تأمین امنیت در مرزهای سازمان پیمان امنیت جمعی 
است.براس��اس توافق نامه ی که امریکا در اسفندماه س��ال گذشته با گروه طالبان 
امضا کرد، قرار است نیروهای آمریکایی افغانستان را در ظرف 1۴ ماه ترک کنند. 
همچنین در مقابل خروج نیروهای آمریکایی طالبان متعهد شده اند که روابط خود 

را با القاعده قطع کنند و تهدیدی علیه امریکا و متحدانش نباشند.

 لبنان: ش��یخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب اهلل 
لبنان در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی » ال 
بی سی« علت بحران اقتصادی در لبنان را فشارهای 
آمریکا و انباشت مشکالت طی سالهای گذشته عنوان 
ک��رد و گف��ت: علت اینکه ح��زب اهلل تاکید دارد که 
س��الح خود را بر زمین نگذارد، مقابله با باقی ماندن 

لبنان زیر پرچم آمریکاست.
 س�وریه: مردم س��وریه با برگ��زاری تظاهرات در 
اس��تان حمص ضمن سر دادن ش��عارهای حمایت 
گرایانه از بش��ار اسد، اقدامات واشنگتن علیه دمشق 
را محکوم کردند.تظاهرات کنندگان اعالم کردند که 
دخالت های آمریکا در امور داخلی سوریه و فشارهای 

آن علیه دولت این کشور محکوم است.
 روس�یه:  اتحادیه اروپا تحریم ها علیه روس��یه در 
مس��اله کریمه را برای یک س��ال دیگر تمدید کرد. 
در بیانیه ش��ورای اروپا در همین رابطه آمده اس��ت: 
اتحادیه اروپا تحریم های وضع شده بخاطر الحاق شبه 
جزیره کریمه به روسیه را برای یک سال دیگر تمدید 

کرد. 
 ونزوئال: خزانه داری آمریکا هدف از این تحریمها را 
قطع درآمدهای نفتی ونزوئال اعالم کرد.دولت دونالد 
ترامپ رئی��س جمهور آمریکا با افزایش فش��ار ها بر 
نیکالس مادورو رئی��س جمهور ونزوئال، فروش نفت 

خام این کشور را  هدف قرار داد.
 لیب�ی: "اس��تیفانی ویلیامز"، نماین��ده ویژه دبیر 
کل س��ازمان ملل متحد در لیبی روز پنج ش��نبه در 
چهل و سومین دور نشست های کمیساریای حقوق 
بش��ر وابسته به این سازمان اعالم کرد که اسنادی از 
گور های جمع��ی دریافت کرده که دولت وفاق لیبی 
آن ها را در ترهونه غرب این کشور کشف کرده است.  
 چی�ن: »یان��گ جیچ��ی« مدی��ر ام��ور خارجه 
حزب کمونیس��ت چین، بیانی��ه اعضای »گروه ۷« 
درخصوص تصویب الیح��ه امنیت ملی هنگ کنگ 

را محکوم کرد.
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گزارش

تشدید کشتار یمنی ها نتیجه خاموشی جهان و حذف سعودی از لیست سیاه کودک کشان  

وش خون کودکان یمنی خرید و فر
 در سازمان ملل


