
پیغامی که حماس قاطعانه به آن نَه گفت
فرستاده ویژه ســازمان ملل در دیدار هفته جاری 
بــا رئیس دفتر حماس در غزه پیامی از طرف رژیم 
صهیونیســتی برای حماس آورد و با دست رد این 

جنبش روبه رو شد.
»یحیی الســنوار« رئیس دفتر سیاسی حماس در 
غزه پس از دیدار با »تور وینســلند« فرستاده ویژه 
ســازمان ملل در غرب آسیا گفت: دیدار ما بد بود و 
ابدا مثبــت نبود.در همین زمینه روزنامه »االخبار« 
به نقل از منابع آگاه نوشت، فرستاده سازمان ملل از 
طرف رژیم صهیونیستی برای حماس پیام آورده که 
این رژیم تا قبل از پایان پرونده اسرای صهیونیست، 
اجــازه بازگشــایی گذرگاه ها یــا ورود کمک های 
بین المللی برای بازســازی غزه یا کمک مالی قطر 
به این منطقه را نمی دهد. این منابع گفته اند، رژیم 
صهیونیستی خواستار امتیازدهی حماس در پرونده 
تبادل اسرا، کم کردن از تعداد اسرایی که درخواست 
آزادی آنها را دارد و نیز کاستن از دیگر شروط است 
. حماس قاطعانه به این درخواست پاسخ منفی داده 
و گفته، امکان انفجار وضعیت در نوار غزه روز به روز 

بیشتر می شود.
در همیــن حــال عضــو ارشــد جنبــش جهاد 
اسالمی شــهادت یک افسر فلســطینی به دست 
شهرک نشینان صهیونیست را محکوم کرد و گفت، 
بایــد تمامی اشــکال مقاومت در کرانــه باختری 
فعال شــود.عضو کمیته مرکــزی جنبش »الجبهه 
الشعبیه« تأکید کرد که مقاومت فلسطین می تواند 
رژیم صهیونیســتی را تحت فشــار قــرار دهد و 
محاصره نیز شکسته شــود. خبر دیگر از فلسطین 
آنکه هالل احمر فلســطین می گوید ۲۰ فلسطینی 
در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به محله شیخ 

جراح زخمی شده اند.

نیمچه گزارش

مسلح شدن داوطلبان مردمی افغانستان 
در برابر طالبان 

در پی گسترش دامنۀ نبردها در افغانستان و سقوط  چندین شهرستان، شماری 
از داوطلبان مردمی و مجاهدین پیشــین در والیــت های تخار، بلخ، بادغیس و 

بغالن برای جنگ در برابر طالبان مسلح شده اند.
شبکه  طلوع نیوز افغانستان در گزارشی نوشت شماری از داوطلبان برای بازپس 

گیری شهرستان هایی که به تصرف طالبان در آمده است، مسلح شده اند.ژنرال 
نجیب اهلل نجیب فرمانده پیشــین جهادی در تخــار گفت فرماندهان جهادی و 

داوطلبان برای کمک به نیروهای امنیتی اعزام شده اند.
مســؤوالن محلی در والیت تخار گفتند که نیروهای دولتی در شهرســتان های 
رستاق، کلفگان، ورسج، فرخار و شهر تالقان فعال هستند، اما چندین شهرستان 
دیگر نیز به تصرف طالبان درآمده اســت .عبدالخلیــل زاهد، فرمانده داوطلبان 
مردمی گفت که ما به خط اول مقابله با طالبان آمده ایم .فرهاد عظیمی والی بلخ 
نیز گفت که به دنبال افزایش حمله طالبان به شهرســتان ها فرماندهان پیشین 
جهادی به میدان نبرد اعزام شــده اند.شــماری از فرماندهان پیشین جهادی با 

تاکید بر جلوگیری از تصرف شهرها توسط طالبان اظهار کردند در کنار نیروهای 
امنیتی با طالبان می جنگند.

در همین حال »مطلق بن مجاهد آل قحطانی« نماینده ویژه قطر در امور مبارزه 
با تروریســم گفت مقامات هندی در ســفری به قطر رفتــه و با رهبران طالبان 
دیدار و گفت وگو کردند. به نوشــته هندوستان تایمز، سفر مقامات هند در حالی 
انجام می شــود که پیش از این وزیر خارجه هند طی دو هفته ۲ بار به قطر سفر 
کرده و با مقامات ارشــد این کشــور دیدار کرده است. پلیس استان قندوز اعالم 
کرد که نیروهای طالبان یک منطقه مهم در شمال این استان را به کنترل خود 

درآورده اند و شهر قندوز را محاصره کرده اند

گزارش

ســازمان ملــل در حالــی از درج نــام ســعودی و رژیم 
صهیونیستی در لیست کودک کشان خودداری می کند که 
کودکان یمن و غزه با صدور بیانیه و نوشتن نامه به گوترش 
بر مشارکت سازمان ملل در کشتار کودکان تاکید کردند. 

کودکان یمن ضمن محکوم کردن حمایت ســازمان ملل 
متحد از ائتالف ســعودی، تأکید کردند که این سازمان با 
اقدامات و جانبداری هایش عمال خود را دشــمن آن ها قرار 
داده است.جمعی از کودکان یمن، با برپایی راهپیمایی در 
صنعاء، پایتخت یمن، در محکومیت جانبداری های سازمان 
ملل متحد از ائتالف ســعودی علیه این سازمان بیانیه ای 

صادر کردند.
کودکان یمــن در بیانیه مذکور اعالم کردند: »ما شــتاب 
سازمان ملل به سوی پول ]کشورهای عربی حاشیه[ خلیج 
]فارس[ و پافشاری بر مجرم انگاشتن مظلوم و تبرئه ظالم 
و همچنین چشم پوشی این سازمان از ظالمان و همدستی 
با آنان را محکوم می کنیم«.در ادامه این بیانیه آمده است: 
»ما تن دادن سازمان ملل به فشارهای کشورهای استکبار 
را محکوم می کنیم؛ فشاری که دبیرکل سازمان ملل متحد 
به رغم وحشــی گری جانیان و قباحت وجهه شــان زیر بار 
آن رفــت تا آنان را رو ســفید گرداند«.کودکان یمن ادامه 
دادند: »ما تأکید می کنیم که ســازمان ملل متحد خود را 
دشــمن کودکان یمن قرار داده و نهادهای تحت حمایت 
این سازمان در تمام جنایت های که در سایه سکوت آن ها 
علیه ما انجام شــده است، سهیم هســتند«.در این بیانیه 
همچنین آمده اســت: »ما کودکان بــه یقین می دانیم که 
چه کســی قاتل اســت و ســعی دارد با ما بجنگند و ما را 
بکشد و محاصره مان کند  و ما را گرسنه نگاه دارد. دبیرکل 
ســازمان ملل متحد! تو از نظر ما شــریک اصلی و یکی از 

مهم ترین عواملی هستی که این رنج ها را برای ما به وجود 
آورده است«.

در همین حــال کودکان غــزه از دبیرکل ســازمان ملل 
خواســتند نام رژیم صهیونیستی را در لیست سیاه ناقضان 
حقــوق کودکان قــرار دهد.ودکان غــزه در نامه ای که به 
تور وینســلند، هماهنگ کننــده ویژه آنتونیــو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل طی ســفرش به غزه تحویل دادند، 
اعالم کردنــد: ما از تصمیم مجدد شــما درباره عدم درج 
نام اســرائیل در لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان شوکه 
شدیم. ما خواهان اصالح این اشتباه و درج نام اسرائیل در 

لیســت سیاه هستیم. آقای گوترش ما حق داریم از حقوق 
اصلــی که کودکان جهــان از آن برخودارند و در رأس آن 
حق زندگی در وطنی آزاد و امن برخوردار باشــیم. در این 
نامه آمده اســت: ما خواهان اقدام کارآمد بین المللی علیه 
کسانی هستیم که حقوق ما را نقض کرده اند و می خواهیم 

در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند.
در همین حال وزیر خارجه یمن گفت، در سطح بین الملل 
تالش می شــود عربستان ســعودی میانجی وانمود شود و 
در خصوص تجاوز به یمن و تبعات آن، مســئولیت از این 
رژیم سلب شود.»هشام شــرف« وزیر خارجه دولت نجات 

ملی یمن مســتقر در صنعاء تأکید کرد، )در جنگ فعلی( 
تحرکات سیاسی بین الملل در راستای حمایت از عربستان 
سعودی است.شرف گفت، هدف از این تحرکات این است 
که »عربستان، میانجی نشــان داده شود و مسئولیت این 
رژیــم در خصوص تجاوز بــه یمن و تبعــات آن، ]از این 
کشور[ ســلب شــود«.این وزیر یمنی اعالم کرد که ملت 
 یمــن نمی تواند در ســایه تحریم و محاصــره، این صلح 

و آتش بس را بپذیرد.
از سوی دیگر سازمان دیده بان حقوق بشر از عدم گنجاندن 
نام رژیم صهیونیستی و ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی 
عربستان ســعودی ضد یمن در لیســت »ناقضان حقوق 
کودکان« که ســاالنه توســط »آنتونیو گوترش« دبیرکل 
سازمان ملل متحد صادر می شــود، انتقاد کرد.»جو بکر« 
مدیر بخش حمایت از حقوق کودکان در ســازمان حقوق 
بشــر بین الملل در این زمینه گفت کــه آنتونیو گوترش با 
عدم گنجاندن نام اســرائیل و ائتالف عربی به ســرکردگی 
عربســتان علیه یمن طرف های متخاصم را که در کشتار و 

معلول کردن کودکان دخیل بودند را نجات داد.
وی افزود، شکســت مکرر دبیرکل ســازمان ملل در تهیه 
لیســت ناقضان حقوق کودکان بر اســاس شواهد سازمان 
ملل خیانت به کودکان محســوب می شــود و به مصونیت 
جنایتــکاران از مجازات دامن می زنــد. اکنون که گوترش 
برای دومین بار منصب دبیرکلی ســازمان ملل را به دست 
آورده باید ایــن روش را کنار بگــذارد و اطمینان حاصل 
کند که لیســت وی واقعیت ها را نشــان می دهد . شورای 
امنیت ســازمان ملــل متحد نیــز باید مســئوالنه عمل 
 کــرده و مطمئن شــود که همه متخلفان در این لیســت 

قرار می گیرند.

افغانســتان طی هفته های اخیر شــاهد اوج گیری دوباره 
جنگ داخلی میان طالبان و دولت مرکزی است. همزمان 
با اعــالم خروج نیروهــای آمریکا و ناتو از این کشــور ، 
درگیری های مذکور نیز شــده گرفته است. بحران امنیتی 
و سیاسی تحت سیطره بیست ساله آمریکا در حالی ادامه 

دارد در تحولــی قابــل توجه نماینده ویــژه قطر در امور 
مبارزه با تروریسم از سفر مقامات هندی به دوحه و دیدار 

آنها با سران طالبان خبر داد. 
این سفر در حالی صورت می گیرد که طی هفته های اخیر 
مقامات هندی به دنبال افزایش نقش آفرینی خود در روند 
صلح افغانســتان بوده اند.در همین راستا، خلیزاد نماینده 
ویژه آمریکا در امور صلح افغانســتان هفته گذشته با وزیر 
خارجه هند در دوحــه، پایتخت قطر دیدار و درباره روند 
صلح افغانستان گفت وگو کرد.پیش از این نیز هندوستان 
تایمــز به نقل از منابعی گزارش داده بود که دهلی نو برای 
اولین بــار با رهبران طالبان از جمله مــال عبدالغنی برادر 

ارتباط برقرار کرده است. 
حال این سوال مطرح است که چرا هند در این عرصه وارد 
شده است؟ بخشــی از این رویکرد را می توان برگرفته از 
سیاســت های هند در مقابله با پاکستان ارزیابی کرد. هند 
تاکیــد دارد که با این حضــور می تواند اردوگاه منطقه ای 
خود علیه پاکســتان را تقویــت و از آن برای امتیازگیری 
بهره گیرد. بر همین اســاس اســت که پاکستان همواره 
بــا حضور هند در افغانســتان و نقش آفرینی دهلی نو در 
تحوالت این کشــور حســاس بوده و بارها این موضوع را 
مقامات راشــد این کشور اعالم کردند.  نکته دیگر اهداف 
آمریکا و ناتو اســت. سران ناتو در نست اخیر خود بر اصل 

مقابله با ایران، روسیه و چین تاکید کردند. 
نیروهای غربــی در حالی به دنبال خروج از افغانســتان 
هستند که از یک ســو با ایجاد فضای بی ثباتی به دنبال 
ناامن ســازی اقتصادی افغانستان هستند و از سوی دیگر 
با واگذاری امور فرودگاه ها به ترکیه و نیز باز کردن فضای 
حضور هند به دنبال مقابله با نفوذ ایران، روســیه و چین 
در این کشور هستند که می تواند بر کل مراودات منطقه از 
جمله اجرای طرح اقتصادی جاده ابریشم تاثیر گذار باشد. 
لــذا می توان گفت که هند نقش مکمل را برای غرب علیه 
منطقه ایفا می کند در حالی که در ظاهر این حضور برای 

مبارزه با تروریسم و مقابله با پاکستان عنوان می شود.

یادداشت

هند به دنبال چیست؟

رئیس جمهــور روســیه در مقاله ای، آمریکا را مســئول 
سازماندهی کودتای دولتی مسلحانه در اوکراین در سال 
۲۰14 معرفی می کند که با حمایت اروپا باعث شــکاف 

در این کشور و وقایع پس از آن شد.
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه در مقاله ای که 
در وبســایت کرملین و نشریه »دی زایت« آلمان منتشر 
شده، می گوید کودتای دولتی در اوکراین در سال ۲۰14 
که در این کشور شکاف ایجاد کرد و باعث جدایی کریمه 
شــد توط ایاالت متحده ســازماندهی شد و کشورهای 

اروپایی هم با تردید از آن حمایت کردند.
در این مقاله که مناســبت آن هشتادمین سالگرد آغاز 
جنگ اتحاد شــوروی علیه آلمان نازی است، پوتین در 
خصوص وقایع سال ۲۰14 می گوید: چرا ایاالت متحده 
کودتایی را سازماندهی کرد و کشورهای اروپایی بزدالنه 
از آن حمایت کردند که باعث شکاف در اوکراین و الحاق 
کریمه شــد؟او در ادامه، به صورت کلی درباره وضعیت 
در قاره اروپا بعد از پایان دوره جنگ ســرد و گســترش 
ناتو، می افزاید: بسیاری از کشورها در مقابل این انتخاب 
ســاختگی قرار گرفتند که یا باید طــرف غرب جمعی 
باشــند یا با روســیه و در واقع این یک اولیتماتوم بود.
رئیس جمهور روسیه در ادامه تاکید می کند که تراژدی 
ســال ۲۰14 در اوکراین، مثالی از پیامدهایی است که 

این سیاســت تهاجمی به بار آورده است.پوتین در ادامه 
می گوید: اروپا فعاالنه از کودتای مسلحانه غیرقانونی در 
اوکراین حمایت کرد. این همان جایی بود که همه چیز 
آغاز شــد. چه لزومی به این کار بود؟ رئیس جمهور وقت 
]اوکراین[ یانوکوویچ قباًل همه خواســته های مخالفان را 

پذیرفته بود.
از ســوی دیگر ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه 
معتقد است که خط مشی جدید اتحادیه اروپا در روابط 
با مســکو که تحمیل کننده، بازدارنده و تنش زاســت، 
نشــان دهنده ظهور مجدد منطق قرون وســطایی بوده 
و مناسب روابط در قرن ۲1 نیست. ماریا زاخارووا بدین 
ترتیب به تفسیر استراتژی جدیدی پرداخت که جوزف 
بورل مســئول اصلی سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در 
کنفرانس مطبوعاتی در پایان نشســت شورای اتحادیه 
اروپا دربــاره آن صحبت کرد. به عقیــده این دیپلمات 
روس، چنیــن برخوردی نه از ســوی یک کشــور و نه 
سازمانی متحد کننده کشورها مناسب و سازنده نیست.  
زاخارووا گفت  چنین نظریاتی در قرون وسطی رایج بود 
که دیگر این برخورد منســوخ شده که در یک نقطه در 
جهان چیزی را بگویند و ســایر مناطق جهان باید از آن 
پیــروی می کردند. به نظر مــن، مقامات اروپایی عرصه 

روابط بین المللی را با آن دوران اشتباه گرفته اند.«

افشاگری پوتین از کودتای 2014 اوکراین

حضورقویدرخاورمیانهراحفظمیکنیم
وزارت دفــاع آمریکا اعالم کرد که این کشــور همچنــان حضور قوی 
در خاورمیانــه دارد و آن را حفظ خواهد کرد. جان کربی، ســخنگوی 
وزارت دفاع آمریکا)پنتاگــون( در کنفرانس خبری درباره خارج کردن 
برخی ســامانه های دفاعی از خاورمیانه گفت: آمریکا هنوز حضور قوی 
در خارومیانه دارد. لوید آســتین، وزیر دفاع بر اهمیت حفظ این حضور 
قوی در منطقه تأکیــد دارد.وی درباره خروج برخی توانمندی های نظامی و 
خروج نیروها از منطقه گفت: این یک مساله شایع است و به حفظ آمادگی این 
توانایی ها کمک خواهد کرد. اگر منافع آمریکا در خطر باشــد وزیر دفاع تصمیم 
مشابهی نخواهد گرفت. روزنامه وال استریت ژورنال اخیرا اعالم کرد که پنتاگون 
از اوایل ژوئن خارج کردن هشــت تیربار سامانه های پاتریوت را از عراق، کویت، 

اردن و عربستان آغاز کرده است.

آزمایشگاهووهانشایستهدریافتجایزهنوبل
ســخنگوی وزارت خارجه چین ضمن رد اتهام های غرب به پکن درباره 
همه گیری کرونا تاکید کرد، آزمایشــگاه شــهر ووهان به دلیل مطالعه 
و بررسی کووید-1۹ ســزاوار دریافت جایزه نوبل است. »ژائو لی جیان« 
اتهام زنی های کشورهای غربی به ویژه آمریکا علیه پکن درباره همه گیری 
ویروس کرونا را به شــدت رد کرد. وی اعالم کرد که آزمایشــگاه ویروس 
شناسی ووهان به دلیل نقش مهمی که در زمینه بررسی و مطلعه کووید-1۹ 
داشته است، شایسته دریافت جایزه نوبل پزشکی است.ژائو لی جیان در این نشست 
خبری به اتهام زنی های کشــورهای غربی به ویژه آمریکا مبنی بر اینکه آزمایشگاه 
ویروس شناسی شهر ووهان عامل شــیوع و آغاز همه گیری ویروس کرونا است، 
واکنش نشان داد.مقام های مختلف کشورهای غربی طی هفته های اخیر ادعاهای 

گوناگونی را درباره چگونگی شروه همه گیری ویروس کرونا مطرح کرده اند. 

اقداماتسعودیعلیهمکهخطریبزرگترازموشک
 رئیس کمیته عالی انقالب یمن ضمن رد ادعاهای سعودی در خصوص 
حمله یمنی ها به جنوب مکه، گفت: اقدامات عربســتان ســعودی علیه 
»مکه« خطری بزرگتر از خطر موشــک اســت. »محمد علی الحوثی« 
رئیس کمیته عالی انقالب یمن توئیتی را در خصوص اقدام عربســتان 
ســعودی در ممانعت از مســلمانان برای ادای فریضه حج منتشر کرد.
رئیس کمیته عالی انقالب یمن در توئیت خود آورده است: اقدامات عربستان 
ســعودی در ممانعت از ادای فریضه حج توســط مسلمانان در مکه مکرمه و نیز 
کاهش تعداد حجاج، خطری بزرگ تر از خطر موشــک اســت.الحوثی همچنین 
ضمن رد اتهامات سعودی علیه یمن در خصوص حمله موشکی به جنوب منطقه 
مکه، گفت: آنچه که واضح به نظر می رســد این است که اقدامات سعودی علیه 

مکه خطری بزرگ تر از موشک تلقی می شود.

 پاکستان:نخســت وزیر پاکستان با بیان اینکه 
کشــورش می خواهــد در روند صلح افغانســتان 
همکاری کنــد، تاکید کرد طالبــان نمی توانند بر 
تمام افغانســتان پیروز شــوند.  »عمــران خان«، 
نخســت وزیر پاکستان در یک ســرمقاله روزنامه 
نیویورک تایمز نوشــت که طالبــان نمی توانند بر 
تمام افغانســتان پیروز شوند و برای موفقیت، باید 

در هر دولتی گنجانده شوند.

 روســیه: »آناتولی آنتونوف« ســفیر مسکو در 
واشنگتن به خبرنگاران گفت جلوتر رفتن آمریکا در 
مسیر اعمال تحریم های یکجانبه علیه روسیه نتیجه 
مد نظر واشنگتن را در پی نخواهد داشت و همچنین 
باعث تغییر سیاست مسکو نخواهد شد.این دیپلمات 
روس در واکنش به گــزارش اخیر مبنی بر این که 
دولــت بایدن در حال آماده ســازی محدودیت های 
جدید علیه مســکو در ارتباط با »الکســی ناوالنی« 
مخالف ضد روسیه اســت، اظهار داشت: اگر ایاالت 
متحده مســیر ادامه مباحثات از طریق تحریم ها را 
انتخاب کند، این نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت.

 ترکیه: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
در تماس تلفنی با رئیس کمیســیون اروپا، ضمن 
تاکید بر لزوم برداشته شــدن گام هــای مثبت در 
روابط دوجانبه از ســوی اتحادیه اروپا، گفت آنکارا 
بیــش از آنچه نیاز بود اقدام دوســتانه انجام داده 
اســت.اردوغان در این تماس، تاکید کرد که بعد از 
اقدامات ترکیه در راســتای اعتمادسازی با اتحادیه 
اروپا، اکنون نوبت این قاره است که گام های مثبتی 

درخصوص روابط با آنکارا بردارد.

 سازمانملل: خبرگزاری رویترز نوشت: آنتونیو 
گوتــرش دبیرکل ســازمان ملل در گــزارش خود 
به شــورای امنیت اعالم کرد ســال گذشته بیش از 
هشت هزار و ۵۰۰ کودک در سراسر جهان به عنوان 
ســرباز مورد استفاده قرار گرفته و بالغ بر دو هزار و 
۷۰۰ کودک دیگر هم کشــته شده اند.این گزارش 
تایید کرد که در ۲1 درگیری علیه 1۹ هزار و ۳۷۹ 
کودک تخلف صورت گرفته است. بیشترین تخلفات 
در ســال ۲۰۲۰ در سومالی، جمهوری دموکراتیک 

کنگو، افغانستان، سوریه و یمن انجام گرفته است.

 کرهشمالی:جــو بایدن با صدور بیانیه ای تمدید 
وضع اضطراری ملی در قبال کره شمالی را اعالم کرد. 
دولت آمریکا در ســال ۲۰۰۸ به منظور رسیدگی به 
وضع غیرعادی و تهدید فوق العاده که از جانب اشاعه 
مواد شــکافت پذیر کره شمالی متوجه امنیت ملی و 
سیاست خارجی آمریکا بود وضع اضطراری در رابطه 

با این کشور اعالم کرد هر سال تمدید شده است.
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علیتتماج

کودکان یمن و غزه  به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشتند

ننگ بر سازمان کودک فروش

جمعیــت »الوفاق« بحریــن با صدور بیانیــه ای اعالم 
کرد که آل خلیفه از انواع شــیوه های سرکوبگری علیه 

بحرینی ها استفاده می کند.
جمعیــت الوفاق در بیانیه خود آورده اســت: آل خلیفه 
از انواع شیوه های ســرکوبگری علیه بحرینی ها استفاده 
می کند. هدف آل خلیفه از این اقدامات، ســاکت کردن 
مردم بحریــن در برابر اقدامات خصمانه منامه اســت.

این جمعیت همچنین عنوان کرده اســت: ما خواســتار 
اصالحات سیاســی فراگیر و گسترده در بحرین هستیم. 
بدون تردید در صورت عدم اعمال این اصالحات اساسی، 
انقالبیون نیز از اقدامات خود دســت نخواهند کشــید.
جمعیت الوفاق در ادامه بیانیه خود تأکید کرده اســت: 
امروز شاهد آن هســتیم که نهادها و مؤسسات بحرینی 
ضعیــف و بی ثبات هســتند، اکثر ایــن نهادها صوری 
هستند و هیچ استقاللی از خود ندارند. آنها تنها از سران 
ارشــد آل خلیفه دســتور می گیرند. از سوی دیگر یک 
روزنامه لبنانی نوشت،شرایط نامناسب زندانیان سیاسی 
در بحرین به حدی رسیده که برخی نمایندگان اروپایی 

خواستار اعمال تحریم علیه دولت بحرین شده اند.
روزنامه لبنانــی »البناء« در مطلبی به نقل از یک منبع 
حقوقی اروپایی نوشت، مسأله بازداشت شدگان سیاسی 
در بحرین باالتر از آن است که اتحادیه اروپا بتواند درباره 

آن سکوت کند.این منبع گفت، تعداد زندانیان سیاسی 
در بحرین ســه هزار نفر اســت، بیش از صد نفر آنها به 
کرونا مبتال شده اند و یک زندانی بر اثر این بیماری فوت 
کرده است.در ادامه آمده است، رهبران بازداشت شدگان 
سیاسی از نظر جسمی مشکالت جدی دارند و این باعث 
شــده برخی نمایندگان پارلمان اروپا خواســتار اعمال 

تحریم علیه بحرین شوند.  
در همین زمینه، 1۶ نماینده پارلمان فرانســه نامه ای در 
این باره به ســفیر فرانســه در بحرین فرستادند و شرایط 
تأسف بار بازداشت شدگان در بحرین بویژه زندانیان آزادی 
اندیشه را بیان کردند.بر اساس این گزارش، در نامه مذکور 
به قانون موسوم به »مجازات های جایگزین« اشاره شده و 
آمده است، قانون مذکور به آل خلیفه این امکان را می دهد 
که معارضان سیاســی را بیشتر ســرکوب کند. طبق این 
قانون افــرادی که بیش از نیمی از مــدت حبس خود را 
گذرانده باشند می توانند با اشتغال در مراکز تعیین شده ای 
مدت باقی مانده حبس خود را بطور مشــروط در خارج از 
زندان ســپری کنند اما کماکان زندانی محسوب خواهند 
شــد و حق خروج از بحرین را نیز ندارند. در ماه گذشــته 
میالدی نیز تعدادی از اعضــای پارلمان ایتالیا در نامه ای 
به »حمد بن عیســی آل خلیفه« شاه بحرین درخصوص 
سرنوشت زندانیان آزادی اندیشه ابراز نگرانی عمیق کردند.

شیوه های سرکوبگری  ال خلیفه علیه بحرینی ها


