
 بولیــوی: دادگاهی در الپــاز پایتخت بولیوی، 
»ِجنین آنز« رئیس جمهور ســابق این کشور را به 
دلیل نقش داشــتن در کودتای سال ۲۰۱۹ به ۱۰ 
سال زندان محکوم کرد.رســانه های بین المللی از 
قبیل خبرگزاری فرانســه و خبرگزاری اسپوتنیک 
گزارش دادند، دادگاهــی در الپاز پایتخت بولیوی 
ِجنیــن آنز رئیس جمهور برآمده از کودتای ســال 

۲۰۱۹ را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

 یمن: رئیس کمیته ملی تبادل اســرا در دولت 
نجات ملی یمــن از عدم همکاری طرف های متحد 
ائتالف سعودی در تبادل اسرا انتقاد کرد. »عبدالقادر 
المرتضی« رئیس کمیته ملی تبادل اســرا در دولت 
نجات ملی یمن گفت، پیشرفت کندی در مذاکرات 
تبادل اسرا که توافقنامه آن در ماه مارش با نظارت 
ســازمان ملل میان دو طرف امضا شد، وجود دارد.
المرتضی ادامه داد، بند مربوط به تبادل لیست ها با 
طرف سعودی ۲۰ درصد پیشــرفت داشته اما این 
نســبت با طرف های متحد ائتــالف به یک درصد 

می رسد و جدا کردن توافق ممکن نیست.

 روســیه: رئیس جمهور روســیه پس از دیدار با 
همتای ترکمنستانی خود در مسکو، اشغالگری ۲۰ 
ســاله آمریکا و متحدانش در افغانســتان را به آنها 
یادآور شد. در حالی که هشدارهای نهادهای امدادی 
بین المللی درباره وضعیت ناگوار افغانســتان بعد از 
خروج اشــغالگران آمریکایی و متحدانش همچنان 
ادامه دارد، پوتین رئیس جمهور روسیه اعالم کرد که 

بازسازی افغانستان وظیفه غربی ها است.

 کره شمالی: »چوئه سون هوی« که مدت ها از 
اعضای کلیدی تیم مذاکرات هسته ای پیونگ یانگ 
با واشــنگتن بود، به عنوان اولین وزیر امور خارجه 
زن کره شــمالی معرفی شد.رسانه های دولتی کره 
شــمالی اعالم کردند کره شــمالی مذاکره کننده 
اصلی هسته ای این کشور را به عنوان وزیر خارجه 
منصوب کرد و در همین حال کیم جونگ اون رهبر 
کره شــمالی به حزب حاکم خــود قول داده که از 
»قدرت برای قــدرت« در مبارزه با تهدیدات علیه 

حاکمیت این کشور استفاده خواهد کرد.

 هند: پلیس هند اعالم کرد که به دنبال اعتراضات 
به هتــک حرمت پیامبر اســالم، حداقل دو نفر در 
شهر »رانچی« کشــته و تعداد دیگری از معترضان 
زخمی شدند.منابع رسانه ای در هند خبر دادند که 
اعتراضات در این کشــور در حمایت از پیامبر اسالم 
و رد اظهــارات موهن علیه حضــرت محمد )ص( 

همچنان در بخش هایی از این کشور ادامه دارد.

 یونان: وزیر خارجه لبنان اعالم کرد، یونان به کاردار 
ســفارت لبنان در آتن گفته که کشتی مستقر شده 
در میدان »کاریش« متعلق به دولت یونان نیســت. 
بوحبیب به »المیادین« گفت، به وزارت خارجه لبنان 
اطالع داده شد که این کشتی در مالکیت یک شرکت 
خصوصی است و علی رغم وجود ملوانان یونانی در آن، 

هیچ ارتباطی با دولت یونان ندارد.

اعتراضنهادهایحقوقبشری
ازسفربایدنبهعربستان

۱۳ نهاد بین المللی حقوق بشــری سفر جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا به عربستان را چتری حمایتی 
برای تشدید سیاست سرکوبگرانه ولیعهد سعودی 

توصیف کردند.
 ۱۳ نهــاد بین المللی حقوق بشــری در بیانیه ای 
مشترک تاکید کردند: سفر بایدن به ریاض و دیدار 
وی با محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی، می تواند 
مشــوقی تازه برای تشدید سیاست سرکوبگرانه آل 
ســعود فراهم کرده و همچنین به رژیم ســعودی 

برای فرار از مجازات و بازخواست کمک کند.
در این بیانیه آمده است: دولت بایدن باید پیش از 
این ســفر، تعهدات الزم حقوق بشری را به صورت 
واضح و ملموس از مقامات ســعودی دریافت کند، 
چرا که در غیر این صورت ریاض به اعمال خشونت 
بیشــتر علیه مخالفان خود ترغیب می شــود.این 
۱۳ نهاد حقوق بشــری از رئیــس جمهور آمریکا 
خواستند پیش از سفر به ریاض، با حامیان حقوق 
بشــر عربســتانی که در خارج از این کشور اقامت 
دارنــد، دیدار کرده و از آزادی مخالفان بازداشــت 
شده اطمینان حاصل کند. آنها همچنین در بیانیه 
خودخواستار لغو و ممنوعیت سفر مدافعان حقوق 

بشر به اراضی عربستان سعودی شدند.
در همین رابطه، الما فکیــه مدیر بخش خاورمیانه 
ســازمان دیده بان حقوق بشــر، گفت: بایدن باید 
بداند که دیدار وی در کسوت رئیس جمهور آمریکا 
با مقامات خارجی، می تواند خواســته یا ناخواســته 
پوششــی مشــروع برای اقدامات آنهــا فراهم کند.
وی افــزود: دیدار بایدن با محمد بن ســلمان بدون 
تعهدات حقوق بشــری، رهبران سعودی را در این 
اعتقاد راســخ تر می کند که نقض جدی حقوق بشر 
هیچ عواقبی ندارد و آنهــا در نهایت تبرئه خواهند 
شــد.این در حالی است که برخی رسانه ها سفر آتی 
بایدن به عربستان سعودی که قرار است در جوالی 
۲۰۲۲ انجام شــود را به دلیل تمایل دولت آمریکا 
بــرای مقابله با قیمت های باالی نفت و کاهش تورم 
در آمریکا توصیف کرده اند. ســازمان عفو بین الملل 
با صدور بیانیه ای، موج بازداشــت ها در عربســتان 
سعودی را محکوم و آن را »خودسرانه« توصیف کرد.

نیمچه گزارش

طی روزهای اخیر تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک سوریه 
شــدت گرفته است چنانکه  وزارت حمل و نقل سوریه در 
بیانیه ای اعالم کرد که  رژیم صهیونیستی در حمله بامداد 
روز جمعه به »دمشق«، زیرســاخت فرودگاه بین المللی 
این شــهر را مورد تجاوز قرار داد بنابراین، تا اطالع ثانوی، 
هیچ پروازی از و به فرودگاه دمشق انجام نمی شود. البته 
الزم به ذکر اســت که  ســامانه دفاعی سوریه به مقابله با 
این موشــک ها برخاسته و توانسته بیشتر این موشک ها را 

ساقط کند.  

در همیــن گزارش ها نشــان می دهد که در پــی انفجار 
یک مین در جنوب ســوریه، پنج نفر کشــته و دست کم 
ســی نفر مجروح شــدند. در همین حال منابع خبری از 
طراحی ترکیه برای عملیات نظامی در خاک ســوریه خبر 
داده اند. حال این ســوال مطرح است که چرا این تحرکات 

و تجاوزات نظامی در روزهای اخیر شدت گرفته است. 
نگاهی به وضعیت داخلی و منطقه ای رژیم صهیونیســتی 
حکایــت از آن دارد که این رژیم با بحران شــدید داخلی 
مواجه است بگونه ای که هر لحظه امکان سرنگونی دولت 
بنت وجود دارد. در همین حال تحرکات رژیم صهیونیستی 
علیه مقاومت این روزها با محوریت نمایش مضحک بنت 
نخست وزیر صهیونیســت ها علیه فعالیت هسته ای ایران 
و نیــز اقداماتی کــه آژانس بین المللی انــرژی اتمی ضد 
ایران صورت داده اســت تشدید شده اســت. با توجه به 

این شرایط می توان گفت که بنت با هوچی گری و جنگ 
افروزی در خارج از اراضی اشــغالی ســعی دارد تا خود را 
 همان فرد مقتدر در تامین امنیت و اهداف صهیونیست ها 

معرفی نماید. 
در همیــن حال بنت در تبانی با آمریکایی ها به دنبال القا 
آمادگــی برای گزینه نظامی علیه ایــران پس از قطعنامه 
شــورای حکام است تا از یک ســو به زعم خویش تحقق 
بخش فشــار جهانــی بر ایــران برای مذاکره بر اســاس 
خواســته های آمریکا را دنبال می کند و از سوی دیگر با 
ادعای نزدیک بــودن جنگ به باج خواهی از جهان مبنی 
بر روشن نکردن آتش جنگ جدید در منطقه است. البته 
نبایــد نادیده گرفــت که در این میان آمریــکا نیز از این 
فضای بحرانی برای ســلطه و غارت سوریه بهره می گیرد 
چنانکه ژائو لی جیان، ســخنگوی وزارت خارجه چین در 

کنفرانس خبری روزانه خــود اقدامات نظامیان آمریکایی 
در ســوریه را محکوم و تاکید کرد: همزمــان با اقدامات 
قهــری آمریکا و متحدانش علیه ســوریه،  واشــنگتن به 
صورت آشــکارا منابع و ثروت های مردم ســوریه را غارت 
می کند. واشــنگتن منابع ملی ســوریه را به غارت می برد 
و به طور آشــکارا ثروت مردم سوریه را تصرف کرده است 
 که این امر موجب تشــدید بحران انســانی در آن کشور 

شده است. 
بــا توجه به این شــرایط می تــوان گفت کــه تجاوزات 
صهیونیست ها به سوریه نه برگرفته از قدرت بلکه ناشی از 
بحران های داخلی و شرایط جهانی است که آنها را گرفتار 
توهم باج خواهی جهانی کرده اند در حالی که کشــورهای 
غربی نیز با نادیده گرفتن ماهیت تجاوزکارانه این رژیم از 

این اقدام حمایت می کنند.

یادداشت

گزارش

همزمـان بـا تشـدید پیامدهـای اقتصـادی جنـگ افـروزی آمریـکا و انگلیـس و 
سـرمایه داران، در افشـاگری بـزرگ، نخسـت وزیر مجارسـتان گفـت، حلقه هـای 
سـرمایه داران غربـی عامـل جنـگ در اوکرایـن هسـتند و از طوالنـی شـدن آن 

سـود می برنـد.
 »ویکتـور اوربـان« نخسـت وزیر مجارسـتان گفـت سـرمایه دارای ماننـد »جورج 
سـوروس« عامـل جنـگ در اوکرایـن هسـتند و از آن سـود می برند.بـه نوشـته 
وبـگاه شـبکه »راشـا تـودی«، اوربـان در مصاحبه ای گفـت: »باید بـر روی صلح 
سـرمایه گـذاری کنیـم، نـه بـر روی جنـگ. اکنـون کامـاًل واضـح اسـت کـه 
حلقه هـای تجـاری در ایـن جنگ نفـع می برند. جورج سـوروس نمـادی از آن ها 
است«.نخسـت وزیر مجارسـتان دربـاره سـوروس گفـت: »او بـه طـور علنـی از 
نیـاز بـه طوالنـی کـردن جنگ حـرف مـی زد. این هـا تحریک کننده هـای جنگ 
هسـتند کـه بـه دنبـال پـول درآوردن از جنـگ هسـتند«.اوربان کـه بـا ارسـال 
تسـلیحات بـه اوکراین مخالف اسـت در ادامه گفـت، باید سـوروس و افراد نظیر 

او پاسـخگو قـرار گیرند.
چنـدی پیش سـوروس در اجـالس داووس، چیـن و روسـیه را بزرگترین تهدید 
بـرای مفاهیـم جامعـه بـاز توصیـف کـرد و گفت کـه اعـزام نظامیان روسـیه به 
اوکرایـن، »احتمـاالً آغـاز جنـگ جهانـی سـوم بـوده اسـت و تمـدن مـا ممکن 
اسـت از آن جـان سـالم بـه در نبـرد« و حتـی زمانـی کـه جنـگ در اوکرایـن 
متوقـف شـود، »وضعیـت هرگـز بـه حالـت قبـل بـاز نمـی گـردد«.وی در ایـن 
خصـوص مدعـی شـد: » بهترین و شـاید تنهـا راه برای حفظ تمدن ما شکسـت 

دادن پوتیـن در اسـرع وقت اسـت«.
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن جنـگ افـروزی موجـب شـده تـا تسـکو، بزرگ تریـن 
گـروه سـوپرمارکت های بریتانیـا اعـالم کـرد کـه قیمـت شـیر تـازه اش را بـرای 
دومیـن بـار طـی سـه مـاه افزایـش می دهـد زیـرا عرضه کننـدگان بـا سـطوح 
بی سـابقه نـرخ تـورم در مزرعـه مقابلـه می کننـد. متوسـط قیمـت بنزیـن در 
آمریـکا نیـز بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ ایـن کشـور، بـه بـاالی 5 دالر در هر 

گالـن رسـید. در ایـن میـان رئیـس کمیسـیون اروپـا بـه کی یـف سـفر کـرد تا 
درخواسـت عضویـت اوکرایـن در اتحادیه اروپـا را با مقامات این کشـور به بحث 
بگـذارد.، فـون در الیـن در بـدو ورود بـه کی یـف در پیامی توئیتری نوشـت:   »با 
رئیـس جمهـور ]ولودیمیـر[ زلنسـکی به بررسـی همـکاری الزم برای بازسـازی 
اوکراین و پیشـرفت اوکراین در مسـیر اروپایی شـدن خواهیم پرداخت«. وزارت 
خارجـه ایـن کشـور نیـز گفـت کـه پاسـخ مسـکو بـه تجمـع نیروهـای ناتـو در 
لهسـتان متناسـب خواهد بود.مشـاور رئیس جمهـوری اوکراین گفت کـه از آغاز 
درگیری هـا در ایـن کشـور حـدود ۱۰ هزار سـرباز اوکراینی کشـته شـده اند. در 
همیـن حـال وزیـر دفـاع آمریـکا ضمن اشـاره بـه آزمایش هـای موشـکی اخیر 
کـره شـمالی و تاکیـد بر همکاری امنیتی بیشـتر بـا ژاپن و کره جنوبـی از پایان 

سـاخت سـامانه دفـاع موشـکی مبتنی بـر لیزر خبـر داد.
»لویـد آسـتین« وزیـر دفـاع آمریـکا در سـخنرانی خـود در نشسـت امنیتـی 
»شـانگری-ال« کـه از ۱۰ تـا ۱۲ ژوئـن )۲۰ الـی ۲۲ خـرداد( در سـنگاپور در 

حـال برگـزاری اسـت، اعـالم کـرد کـه پنتاگـون در آسـتانه رونمایـی از نمونـه 
اولیـه سیسـتم دفـاع موشـکی لیـزری بـا انـرژی بـاال اسـت.وی در عیـن حـال 
افـزود: بگذاریـد واضـح بگویـم. مـا بـه دنبـال رویارویی یـا درگیری نیسـتیم. ما 
بـه دنبـال جنـگ سـرد جدید، ناتـوی آسـیایی و یا منطقـه ای که بـه بلوک های 

متخاصم تقسـیم شـود، نیسـتیم.
در ایـن میـان نتیجـه نظرسـنجی مرکـز معتبـر »پیـو« نشـان می دهـد، اکثـر 
آمریکایی هـا از دولـت ایـن کشـور می خواهنـد بـه جـای پرداختـن بـه مسـائل 
آمریکایی هـای  اکثـر  کنـد.  تمرکـز  آمریـکا  داخلـی  روی مشـکالت  خارجـی، 
شـرکت کننده در نظرسـنجی پیـو اعـالم کردنـد کـه آنهـا از »ایـاالت متحـده 
می خواهنـد روی مشـکالت داخلـی )آمریـکا( تمرکـز کنـد و نـه اینکـه روی 
مشـکالت خـارج )از ایـن کشـور تمرکز داشـته باشـد(«.البته یک موضـوع قابل 
توجـه در ایـن نظرسـنجی، نظـر آمریکایی هـای دارای سـنین باالتـر و دارای 

وضعیـت مالـی بهتـر در نظرسـنجی موسسـه پیـو اسـت.
در این میان ده ها هزار شـهروند آمریکا روز شـنبه در واشـنگتن دی سی پایتخت 
و سراسـر ایـن کشـور بـرای درخواسـت از اعضای کنگـره برای تصویـب قانونی به 
منظـور متوقـف کـردن خشـونت مسـلحانه در پی کشـتار ماه گذشـته "مـه" در 
مدرسـه ابتدایی تگـزاس، راهپیمایی کردند.گـروه "راهپیمایی بـرای زندگانی ما" 
)ام اف او ال( هـوادار ایمنـی در برابـر اسـلحه گـرم که توسـط بازماندگان کشـتار 
۲۰۱۸ در دبیرسـتان پارکلنـد فلوریدا تشـکیل شـده، اعالم کردکه بیـش از ۴5۰ 
راهپیمایـی برنامـه ریـزی کـرده کـه شـامل گردهمایی هایـی در نیویـورک، لس 
آنجلـس و شیکاگوسـت.در حملـه مسـلحانه ۲۴ مه فردی در تگـزاس، ۱۹ کودک 
دانـش آمـوز و ۲ آمـوزگار جـان باختنـد کـه تنهـا ۱۰ روز با کشـتار نژادپرسـتانه 
دیگـری در فروشـگاهی در بوفالـو در ایالت نیویورک فاصله داشـت. گـروه ام اف او 
ال همچنین خواسـتار ممنوعیت مالکیت سـالح های تهاجمی، بررسـی گسـترده 
پیشـینه متقاضیـان خرید اسـلحه و ایجاد سـامانه ملی صدور مجـوز، برای ثبت و 

نگهـداری اطالعات صاحبان سـالح در آن شـده اسـت.

اهداف یک متجاوز 

علی تتماج 
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 جورج سوروس ها پشت پرده جنگ اوکراین

مهاجران و نهاد های حقوق بشــری از رد درخواست لغو 
انتقال پناهجویان از انگلیس به »روآندا« به خشم آمدند 
و از ارائه درخواســت رد این حکم به دادگاه تجدید نظر 

خبر دادند.
پس از اینکه دادگاه عالی انگلیس درخواســت لغو مجوز 
پرواز انتقال پناهجویان از انگلیس به »رواندا« را رد کرد، 
مهاجران در فهرست انتقال و نهاد های حقوق بشری به 
خشم آمدند و از ارائه درخواست رد این حکم به دادگاه 
تجدید نظر خبــر دادند.هفته هاســت مخالفان انتقال 
پناهجویان در انگلیس به کشور آفریقایی روآندا با تجمع 
برابر وزارت کشــور انگلیس و نیز سفارت رواندا در لندن 
و با توســل به نهاد های حقوق بشری و حقوق مهاجران 
تالش می کنند مانع از انتقال پناهجویان به رواندا شوند، 
اما دولت انگلیس تاکید کرد مصمم به اجرای آن اســت. 
قرار است ۳۱ نفر از پناهجویان به عنوان نخستین گروه، 
روز ســه شــنبه آینده به اردوگاهی در رواندا فرستاده 
شــوند.حکم قاضی »جاستیس سویفت« مبنی بر انتقال 
پناهجویان از انگلیس به رواندا با اســتقبال و ســتایش 

مقامات دولت مواجه شد.
بوریس جانســون نخســت انگلیس آن را خبری خوش 
دانســت و »پریتی پتل« وزیر کشــور انگلیس که طراح 
و مجری آن اســت با ابراز خرسندی از این حکم گفت: 
برنامه های خود را در این باره اجرا می کند و تصمیمش 
قابل تجدید نظر نیســت.وزیر کشــور انگلیس که هفته 
هاســت با موجی از مخالفت های داخلی و نهاد های بین 
المللی در این باره روبروســت تاکیــد کرده پناهجویان 
غیــر قانونــی یا باید به کشــور خود یا کشــوری که از 
آنجا بــه انگلیس آمده اند بازگردند یا بــه رواندا بروند.
آژانس پناهندگان ســازمان ملل می گوید برنامه دولت 

انگلیس در انتقــال پناهندگان به رواندا بر خالف قانون 
اســت. وکالی پناهجویان نگرانی هــای خود را در مورد 
کاستی ها در شیوه پناهندگی رواندا و احتمال فرستادن 
 افراد به کشــور هایی که در آنجا آزار و اذیت می شــوند

مطرح کردند.
کمیته پناهندگان سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل، نیز در این باره مداخله کردند 
و گفتــه اند تالش کردند دولت انگلیس را از اجرای این 
سیاســت بازدارند، اما دولت انگلیس بر ضرورت اجرای 
این طرح تاکید کرده اســت.وکالی کمیســاریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل )UNHCR( همچنین گفتند 
که دوبار درباره غیر قانونی بودن توافق با روندا به وزارت 
کشــور انگلیس هشــدار داداند، اما توجهی به آن نشده 
است.انگلیس بر اساس کنوانســیون ۱۹5۲ پناه جویان 
موظف به نگهداری از آنهاست و اعزام آنها به اوکاندا در 
اصل تبعید آنهاست. الزم به ذکر 5۱ درصد از شهروندان 
انگلیس می گوینــد کمیته محافظــه کار با رای مثبت 
خویش به ابقای بوریس جانسون به عنوان رهبر حزب و 

نخست وزیر این کشور، کار اشتباهی کرد.
۳۶ درصد از پاســخ دهندگان نیــز گفتند این تصمیم 
درســت بوده و ۱۳ درصد پاســخ به این سوال را دشوار 
دانستند.تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان یعنی ۴۹ درصد 
گفتند بر این باورند که جانســون در ســمت خویش به 
عنوان نخست وزیر دچار خطاســت.این در حالی است 
که فقط ۳۱ درصد گفتنــد وی کار خود را خوب انجام 
می دهــد. همچنیــن 5۰ درصد گفتند دولــت کنونی 
انگلیس بد عمل می کنــد در حالی که فقط ۲۹ درصد 
حامی عملکرد دولت فعلی بودند.نیمی از پاسخ دهندگان 

گفتند از انتخاب دوباره جانسون حمایت می کنند.

اعتراضجهانیبهتبعیدپناهجویانازانگلیسبهرواندا
رژیم آل خلیفه و رژیم صهیونیستی پس از عادی سازی 
روابط، اکنون تجربیات قتل، بازداشت و شکنجه زندانیان 

را میان خود به اشتراک گذاشته اند.
همزمان با اعالم پیش نویس طرح رژیم صهیونیســتی 
بــرای جلوگیری از ارائه خدمات پزشــکی به اســرای 
فلســطینی، خبر افزایــش بیماری های ریــوی درمیان 
زندانیان رژیم بحرین نیز در سایه سیاست سهل انگاری 
پزشکی متعمدانه اعالم شــد. این مساله شباهت بسیار 
زیاد رژیم صهیونیســتی و رژیــم منامه را بیش از پیش 

نشان داد.
به گزارش شبکه تلویزیونی اللؤلؤه، این دو رژیم در طول 
دهه های گذشته از ابزار ها و سیاست های مشابه و یکسانی 
برای شــکنجه و ظلم اســتفاده کرده اند. سهل انگاری 
پزشــکی از مهمترین ویژگی های رژیم صهیونیستی در 
برخورد با اســرای فلســطینی در داخل زندان هاست.
مقامات بحرین نیز همین سیاســت را درسال های اخیر 
در داخــل زندان ها برای انتقام از زندانیان آزادی بیان و 
اندیشه به کار بسته اند. این مساله باعث شهادت شماری 
از زندانیان چه در داخــل زندان ها و چه بعد از هفته ها 
یا چند ماه بعد از آزادی زندانیان شــده است. همچنین 
مقامات بحرین در دهه گذشــته برای سرکوب مخالفان 
از ابزار هایی مشــابه ابزار های رژیم صهیونیستی استفاده 
کرده اند که تخریب مساجد و جلوگیری از اقامه نماز از 
جمله آنهاست به طوریکه ده ها مسجد در کرانه باختری 
تخریب و به آتش کشیده شده است که اخرین آن ها در 
ژوئیه ۲۰۲۰ بوده است که شهرک نشین ها مسجدی را 

در رام اهلل به آتش کشیدند.
در حالی که رژیم صهیونیســتی فلسطینی ها را سرکوب 
می کنــد و شــهرک های جدیدی را در ســرزمین های 

فلســطینیان احداث و آن هــا را از کمترین حقوق خود 
محروم می کند؛ مقامات بحرین نیز با ایجاد نظام سیاسی 
و نظام قضایــی افرادی متعلق به اکثریت ملی کشــور 
هدف ظلم قرار می دهند و آن ها را از حقوق خود محروم 
می کنند.این دو رژیم با قدرت و استفاده افراطی از زور با 
مخالفان برخورد می کنند و با بازداشت خودسرانه، ایجاد 
وحشت و شکنجه شدید آن ها را به کام مرگ می کشانند 
به طوری که زندان های بحرین به بزرگ ترین زندان های 
منطقه بعد از زندان های رژیم صهیونیستی تبدیل شده 
است که مملو از زندانیان آزادی بیان و اندیشه است. اما 
پدیده بازداشت کودکان فلسطین نیز مساله ای است که 
ســازمان های حقوقی گسترش ان را به طور وحشیانه و 
غیر انسانی به طور یکسان در رژیم صهیونیستی و رژیم 

بحرین مستند کرده اند.
ســازمان عفو بیــن الملل اهمــال واضح پزشــکی در 
زندان های آل خلیفه و سهل انگاری مسووالن این نظام 
در قبال موارد ابتالی قطعی به سل در زندان بدنام جاو را 
محکوم کرد.مردم بحرین نیز در اعتراض به این تصمیم 
غیرانســانی رژیم آل خلیفه شــب گذشــته در مناطق 
مختلف تجمع و اقدامات این رژیم علیه اســرای اندیشه 
و بیان را محکوم کردند.ســازمان عفو بین الملل اهمال 
واضح پزشــکی در زندان های آل خلیفه و سهل انگاری 
مســووالن این نظام در قبال موارد ابتالی قطعی به سل 
در زندان بدنــام »جو« را محکوم کرد.این ســازمان به 
محروم کردن زندانیان از خدمات بهداشتی و رفتارهای 
ناخوشــایند دیگر علیه آنها اشــاره کرد. در همین حال 
شبکه تلویزیونی اللؤلؤه بحرین از صدور حکم اعدام برای 
دو شهروند بحرینی در عربســتان و بی تفاوتی مقامات 

بحرینی به سرنوشت این دو شهروند خبر داد.

مبادلهتجربیاتسرکوبگریمیانآلخلیفهوصهیونیستها

مردم قندهار در اعتراض به توقیف دارایی های افغانســتان توســط آمریکا ضمن 
درخواســت برای آزادسازی این پول ها، خواستار پرداخت غرامت به خانواده های 

قربانیان جنگ شدند.
معترضان در شهر قندهار با تاکید اینکه آمریکا باید پاسخگوی تمام آسیب هایی 
باشد که به مردم افغانستان وارد کرده، خواستار پرداخت غرامت توسط واشنگتن 
به قربانیان ۲۰ ســال جنگ آمریکا در افغانســتان شــدند.معترضان با ناعادالنه 
خواندن تصمیم آمریکا برای ادامه توقیف دارایی های افغانستان تاکید کردند که 
این تصمیم برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست و از آمریکا خواستند تا در 

این باره تجدیدنظر کند.
»جاوید احمد« یکی دیگر از معترضان نیز با تاکید بر لزوم پرداخت غرامت توسط 
آمریکا به خانواده های قربانیان در افغانســتان اظهارداشت که نظامیان آمریکایی 
در طی ۲۰ ســال حضور خود جنایات جنگی زیادی در افغانستان مرتکب شدند.

این درحالی است که پس از سقوط کابل در مرداد ماه سال گذشته، دولت آمریکا 
تمام دارایی ها و ذخایر ارزی افغانستان در این کشور را به بهانه به قدرت رسیدن 

طالبان توقیف کرد.

بهمن ماه نیز »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی اعالم 
کرد که نیمی از دارایی های را برای رفع نیازهای انسانی در افغانستان آزاد خواهد 
کرد اما نیمی دیگر از پول مردم افغانســتان به خانواده های قربانیان حمالت ۱۱ 

سپتامبر پرداخت خواهد شد.
الزم به ذکر اســت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی 
نحوه عملکرد دولت بایدن درباره خروج از افغانســتان نشستی محرمانه برگزاری 
می کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا قرار اســت در تاریخ ۱5 
ژوئن یک جلسه توجیهی محرمانه درباره نحوه عملکرد دولت بایدن درباره خروج 

از افغانستان برگزار خواهد کرد.
در این نشســت همچنین قرار است تا سیاســت دولت آمریکا درباره افغانستان 
مورد بررسی قرار گرفته و انتظار می رود مقامات وزارت خارجه آمریکا نیز در این 
نشســت حضور یابند.یک منبع آگاه درباره این نشســت گفت که وزارت خارجه 

آمریکا تمایل داشــت تا بخشی از این جلســه بطور عمومی برگزار شود تا برخی 
اطالعات آن در دســترس عموم قرار گیرد اما اکثــر نمایندگان دموکرات اصرار 
داشــتند که نشست پشت درهای بسته برگزار شود.ســخنگوی کمیته خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا، درباره این نشســت به هیل گفت: هدف این نشست، 
ایجاد درک کامل تر از سیاست آمریکا درباره افغانستان است، بویژه تصمیم هایی 
که به خروج آمریکا از افغانســتان منجر شد و درس های مهمی که دولت آمریکا 

از این جنگ ۲۰ ساله آموخت.
الزم به ذکر اســت »عبداهلل عبداهلل«، رییس شــورای عالی مصالحه ملی دولت 
پیشــین افغانســتان دیروز پس از یک ســفر ۴۳ روزه از هند، دوبــاره به کابل 
بازگشــت. عبداهلل در فرودگاه کابل گفت: »آرزو دارم که همه مردم افغانستان در 
آرامی، در سایه عدالت و در فضای خوب در کشور خود بتوانند زندگی کنند.«وی 
از مســئوالن دولت موقت طالبان نیز خواست در این راستا تالش کنند. طالبان 
به عبداهلل، رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان که بعد از سقوط حکومت 
پیشــین افغانستان از معدود سیاســتمدارنی بود که در کابل ماند، پس از ۸ ماه 

اجازه خروج داد.
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