
 کشمیر: ۲ جوان مسلمان کشمیری، همزمان با 
عید قربان بدست نیرو های نظامی هند به شهادت 
رسیدند.براســاس گزارش رســانه های کشمیر، در 
ادامــه جریان عملیات جســتجوی خانــه به خانه 
نیرو های نظامی هند در کشــمیر تحت کنترل، ۲ 
جوان کشــمیری در منطقه "پلواما" کشته شدند.

سرویس های اینترنتی در این منطقه قطع و ۳ خانه 
و ۴ خودرو به تصرف نیرو های هندی درآمده است.

 عراق: رئیس ائتالف دولت قانون گفت چارچوب 
هماهنگی شــیعیان عراق به اهــداف خود به ویژه 
تشــکیل دولت و معرفی نخست وزیر نزدیک شده 
اســت.نوری المالکی در پاسخ به خبرنگاران درباره 
سقف زمانی الزم برای چارچوب هماهنگی )احزا ب 
شیعه عراقی غیر از جریان صدر( به منظور تشکیل 
دولت با همراهی بقیه نیرو های سیاسی، به نزدیک 

شدن به اهداف این چارچوب اشاره کرد.

برزیل،  رئیس جمهور  بولســونارو،  ژائیر  برزیل:   
گفت که این کشــور احتماال به زودی یک قرارداد 
واردات گازوئیل ارزان قیمت از روســیه امضا کند.
هفته گذشــته پورتال اطالع رســانی گروه بریکس 
گــزارش داد که بولســونارو با والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه به صورت تلفنی گفتگو کرده 
و در این مکالمه پوتین بــه وی قول تأمین پایدار 
کود که برای صنعت کشــاورزی برزیل بســیار با 

اهمیت به شمار می رود را                            داده است.

 ســوریه: منابع رســانه ای از ورود مجدد یک 
کاروان حامــل مهمات و مواد لجســتیک آمریکا 
به ســوریه خبر دادند.خبرگزاری رســمی سوریه 
)سانا(، از ورود یک کاروان حامل تجهیزات و مواد 
لجستیک شامل ۳۲ کامیون و نفر بر و ۱۱ تانکر از 

شمال عراق به منطقه سوری »الجزیره« خبر داد.

 بالروس: »الکســاندر لوکاشنکو« رئیس جمهور 
بالروس در مراسم تجلیل از فارغ التحصیالن مدارس 
نظامی و افســران عالی رتبه از سیاست غرب انتقاد 
کرد و درباره پیامد آن هشدار داد و گفت: بر اساس 
برآوردهــای عینی، جهان دیگر هرگز مثل ســابق 
نخواهد بود. تحوالت جاری نشــان دهنده گام های 
تعیین کننده به ســوی نظم جهانــی چند قطبی و 
توقف هژمونی آمریکا اســت که بــا تقویت نظامی، 
ایدئولوژی نئونازی و رژیم های آشــکارا فاشیستی 

حول کشورهای مورددار تقویت شده است.

 پاکســتان: پاکســتان و چین رزمایش دریایی 
مشــترک با عنــوان »نگهبانان دریــا - ۲« را در 
ســواحل شانگ های آغاز کردند.در این رزمایش که 
مراسم افتتاحیه آن با حضور مقامات نیروی دریایی 
پاکستان و چین در شانگ های برگزار شد، طرفین 
راهکار های مقابله بــا تهدید های امنیتی دریایی را 

تمرین خواهند کرد.

جزئیات جدید از جنایات نظامیان 
انگلیسی در افغانستان

یافته های یک گزارش تازه، برگ جدیدی از جنایات 
نظامیان انگلیسی در افغانستان را فاش کرد.

گزارش هــای نظامی تازه فاش کــرد که یک واحد 
نیروهای ویژه انگلیســی طی یک مأموریت 6 ماهه 
در افغانستان 5۴ نفر را به طور غیرقانونی کشته اند.
این گزارش نشــان می دهد ژنرال »مارک کارلتون 
اسمیت« رئیس ســابق نیروهای ویژه  انگلیس در 
مورد قتل های غیرقانونی مطلع بوده، اما مدارک را 
به پلیس نظامی سلطنتی این کشور منتقل نکرده 
اســت. شــماری از اعضای نیروهای ویژه انگلیس 
تأیید می کنند در عملیات این یگان برای »کشتن 
یا دســتگیری« در هلمند طی ســال های ۲0۱0-
۲0۱۱ شاهد کشته شدن افراد غیر مسلح در حین 
حمالت شبانه بوده اند.نیروهای ویژه انگلیسی برای 
توجیه قتل افراد غیرمسلح در کنار آنها سالح قرار 
می دادند.این نظامیان همچنین می گویند نیروهای 
ویژه انگلیســی برای کشتن افراد با یکدیگر رقابت 
می کردنــد و اســکادران جدید تالش داشــت تا 
کشــته های بیشتری را در مقایسه با اسکادرانی که 
جایگزین آن شده بود، به ثبت برساند.گزارش اضافه 
می کند، ایمیل های داخلی نشــان می دهد افسران 
در باالترین سطوح نیروهای ویژه از نگرانی در مورد 
قتل های غیرقانونی احتمالی آگاه بودند، اما باوجود 
الــزام قانونی دراین باره به پلیس نظامی گزارشــی 
نداده اند.یکی از منابع نزدیک به این عملیات اظهار 
داشــت: مدارک موثقی وجود دارد که این نیروها 
در حمالت شــبانه به منازل مردم، غیرنظامیان را 
که گمان می کردند اعضای طالبان باشند، به جای 

تالش برای دستگیری، به قتل رسانده اند.
ســاندی تایمز نیز پیش از این عنــوان کرده بود: 
کارشناســان هنگام بررســی به مدارکی دســت 
یافتند که نشــان می دهد گزارش هــای  عملیات 
نیروی هوایی ویژه انگلیس دســتکاری شده بوده 
تا نشــان دهد نیروهای ویژه افغان این کشــتار را 
انجام داده اند. این نشــان می دهد که کشــتار این 
غیرنظامیان در آن هنگام مورد بررسی قرار نگرفته 
بود.گفته می شــود که ویدئوهــای مختلفی از این 
عملیات ها توســط پهپادها و نظامیــان نیز ضبط 
شده اســت. این ویدئوها شــلیک توسط سربازان 
انگلیسی را نشــان می دهد و بنابراین ادعاها مبنی 
بر مســئولیت نیروهای ویژه افغان در این کشتار را 

تکذیب می کند.

نیمچه گزارش

 
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اولین ســفر به غرب 
آســیا از امروز تا ۲5 خرداد راهی منطقه می شــود. سفر 
وی با ورود به فلســطین اشغالی و دیدار با مقام های رژیم 
صهیونیستی و سپس تشکیالت خودگردان فلسطین آغاز 
خواهد شد. وی در حالی راهی اراضی اشغالی می شود که 
طی هفته های اخیر مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی 
تالش کرده اند تا این سفر را گامی مهم در تحوالت منطقه 

عنوان نمایند. 
بایدن طی یادداشــتی در واشنگتن پست در حالی با بیان 

اهدای ۴ میلیارد دالر کمک به تل آویو خود را بزرگترین 
دوســت این رژیم نامید که حمایت از سرگیری مذاکرات 
ســازش تشــکیالت خودگردان با صهیونیســت ها و نیز 
پیگیــری طرح ابراهیم یا همان ســازش عربی را از اصول 
سفر خود عنوان نمود. همزمان سران رژیم صهیونیستی از 
بنت نخست وزیر مستعفی صهیونیست ها تا الپید نخست 
وزیر موقت این رژیم سفر بایدن را گامی مهم در تعامالت 
طرفین و اجماع سازی مشترک در برابر آنچه دشمنان این 

رژیم می نامیدند، عنوان کرده اند. 
طرفین در حالی برآن بوده اند تا دستاوردهای زودهنگامی 
را برای خود در افکار عمومی ثبت نمایند که اوال بررســی 
تحوالت داخلی آمریــکا حکایت از وضعیت بحرانی بایدن 
برای ماندن در قدرت حکایــت دارد بویژه اینکه احتمال 
شکست سنگین دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آبان 

ماه کنگره بسیار جدی شده است و حتی بایدن می تواند در 
 جمع رئیس جمهوران مستعفی پیش از پایان دوره ۴ ساله 

قرار گیرد. 
در همیــن حال بحران اقتصادی آمریکا و گرفتاری آن در 
جنگ اوکراین عمال آمریکا را برای اجرای سیاســت های 
دیگــر از جمله حمایت از رژیم صهیونیســتی تحت تاثیر 
قــرار داده اســت. ثانیا حاکمان ســرزمین های اشــغالی 
در وضعیــت بحرانی سیاســی قــرار دارند و شــاید در 
 انتخابــات زودهنگام بختی برای حضــور دوباره در قدرت 

نداشته باشند. 
در همیــن حال بحران صهیونیســت ها امــروز نه صرفا 
تعلیق مذاکرات سازش تشکیالت خودگردان بلکه بحران 
اقتصادی، شــکاف اجتماعی، بی ثباتی سیاســی در کنار 
گسترش مقاومت فلســطینی ها در اراضی اشغالی و حتی 

تل آویو اســت که عمال از دست تشــکیالت خودگردان 
خارج است. در همین حال صهیونیست ها در حالی مدعی 
ایجاد ائتالف آمریکایی،عربی و عبری علیه ایران و مقاومت 
شده اند که کشــورهای عربی همچون قطر، اردن، مصر و 
حتی ســعودی از عدم پیوســتن به چنین ائتالفی سخن 
گفته اند هر چند که در ظاهر برای خوشایند بایدن از طرح 

مذکور استقبال کرده اند.
 با توجه به این شــرایط می توان گفت که ســفر بایدن به 
سرزمین های اشغالی همان مثل کوری عصا کش کور دگر 
شــود است که نشــات گرفته از وضعیت نابسامان داخلی 
طرفیــن و بی تفاوتی منطقــه ای و جهانی بــا طرح های 
آنهاســت که شکست زودهنگام این سفر را رقم زده است 
هر چند که در فضای تبلیغاتی مدعی دستاوردهای عظیم 

برای این سفر شده  اند. 

یادداشت

گزارش

بایدن امروز در حالی راهی غرب آسیا می شود که محور سفر وی را دیدار از رژیم 
صهیونیستی و سعودی تشــکیل می دهد که به اذعان سازمان ملل دستشان به 

خون هزاران فلسطینی و یمنی بی گناه بویژه کودکان آغشته است.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز برای ســفری چند روزه راهی غرب آســیا 
می شود در حالی که رژیم های کودک کش محور سفر وی بوده و او در سخنان 
متعددی توســعه روابط و حمایت نظامی و تســلیحاتی از این رژیم ها را اولویت 
آمریکا عنوان کرده اســت. این در حالی است که دبیرکل سازمان ملل متحد در 
گزارشی به شــهادت ۷۸ کودک فلسطینی در گزارشــی به شهادت ۷۸ کودک 
فلسطینی در سال ۲0۲۱ و زخمی شدن ۹۸۲ نفر دیگر اشاره کرده است.دبیرکل 
سازمان ملل هشــدار داد که در صورت ادامه این وضعیت در سال ۲0۲۲، رژیم 
صهیونیســتی در گزارش آتی، در لیست شرم این ســازمان قرار خواهد گرفت.
در همیــن حال در یمن نیز ائتالف ســعودی بارها آتش بــس موقت با صنعاء را 
نقــض و حدود ۴00 یمنی را در طول این دوره کشــته یا زخمی کرده اســت. 
بیشــتر کشته ها و زخمی یعنی ۳۳0 نفر مربوط به استان »صعده« )شمال یمن( 
هستند. ۲۹۲ نفر در نتیجه بمباران توپخانه، ۳۲ نفر در نتیجه تیراندازی نیروهای 
سعودی مرزی و 6 نفر در نتیجه باقی مانده های بمب های خوشه ای ائتالف مربوط 
به گذشــته در این استان کشته یا زخمی شده اند.استان الحدیده با ۲0 کشته یا 
زخمی در رتبه دوم قرار دارد که ۷ کشــته یا زخمــی در نتیجه انفجار مین، ۴ 
زخمــی در نتیجه بمباران هوایی و ۹ زخمــی در نتیجه بمباران توپخانه در این 
استان دیده می شود.اما در الجوف نیز ۱۴ غیرنظامی در نتیجه بمباران توپخانه و 
انفجار مین زخمی یا کشته شده اند و این آمار در استان تعز ۷ نفر است. کشته ها 
و زخمی های دیگری نیز در اســتان های صنعاء، امانــه العاصمه، الضالع و حجه 
دیده می شــوند.ائتالف متجاوز ســعودی ضمن عدم پایبندی به دیگر مفاد آتش 
بس اعالم شــده از سوی ســازمان ملل، در ۲۴ ساعت ۳۳6 بار آتش بس یمن را 
نقض کرد. همزمان با این گزارش ها یک کارشــناس آمریکایی بر این باور است 
که ســفر آخر هفته بایدن به ریاض و برنامه برای عرضه تسلیحات بیشتر به این 
کشور نشان می دهد که او چشمانش را در مقابل بحران انسانی یمن بسته است.» 
خوان کول« اســتاد تاریخ غرب آسیا و جنوب آسیا در دانشگاه میشیگان گفت، 
بایدن قول داده بــود که ایاالت متحده را به طور کامل از جنگ یمن به رهبری 

عربستان سعودی جدا کند، اما در تحقق این امر شکست خورد.
در همین حال ســالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اذعان کرد: رئیس جمهور 

آمریکا در ســفر خود به عربســتان تولید نفت بیشتر کشورهای عضو اوپک را به 
منظور کاهش قیمت بنزین مطرح خواهد کرد.ســالیوان گفت، با وجود اظهارات 
عربســتان و امارات مبنی بر اینکه به ســختی می تواننــد تولید نفت را افزایش 
دهند،اعضای ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت خام )اوپک(، ظرفیت برای 
برداشتن »گام های بیشتر« برای افزایش تولید نفت را دارند.وی افزود: »ما دیدگاه 
کلی خود را بیان خواهیم کرد... که معتقدیم باید عرضه کافی در بازارهای جهانی 
برای حفاظــت از اقتصاد جهانی و مصرف کننــدگان آمریکایی در جایگاه های 
بنزین وجود داشــته باشد.«اما کارشناسان می گویند، کاخ سفید می داند، بعید 
است عربستان به صورت یکجانبه حرکت کند و ریاض و سایر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس با کمبود ظرفیت مازاد مواجه هستند. وزیر خزانه داری آمریکا برای 
راضی کردن کشــورهای آسیایی به همراهی با تحریم نفتی روسیه سفر دوره ای 
خود به آســیا را آغاز کرده اســت.یک مقام آمریکایی اعالم کرد: در صورتی که 
نفت روسیه تحریم نشود و برای قیمت نفت این کشور سقف تعیین نشود، شاهد 
افزایش ۴0 درصدی قیمت و رسیدن نفت به ۱۴0 دالر در هر بشکه خواهیم بود.

در همین حال مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید با بیان اینکه واشنگتن به دنبال 
توسعه روابط با ریاض است، گفت رئیس جمهور آمریکا در سفر به غرب آسیا، به 
موضوعات مختلف از جمله مســئله فلسطینی ها نیز می پردازد.سالیوان همچنین 
اذعان کرد: »بایدن اســتراتژی و چشم انداز خود را برای خاورمیانه در نشستی با 
سران کشورهای حاشــیه خلیج فارس، عراق، اردن و مصر ارائه خواهد کرد. من 
از تالش های فشرده ای که در سفر بایدن در خصوص عادی سازی بین اسرائیل و 
عربستان سعودی به ویژه انجام خواهد گرفت، جلوگیری نمی کنم«.رئیس جمهور 
آمریکا در آستانه سفر به منطقه از رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین خواست 
حمایت خود را از عادی سازی روابط اعالم کند تا شاید این گام باعث ازسرگیری 
مذاکرات میان تل آویو و تشکیالت خودگردان شود.در روزهای اخیر و در واکنش 
به ســفر بایدن و زمینه سازی برای عادی سازی میان ریاض و تل آویو، شبکه های 
تلویزیونی فلســطینی در اقدامی پرمعنا به جای عبارت »پادشــاهی عربســتان 

سعودی« از عبارت »سرزمین حجاز« استفاده کردند.
در ایــن میان در ادامــه بحران های داخلی رژیم صهیونیســتی روزنامه یدیعوت 
آحارانوت از انحالل یک گروهان مهندســی رزمی در ارتش رژیم صهیونیســتی 
به دلیل رســوایی افسران آن در سوء استفاده از سربازان تازه وارد خبر داد.»یوآف 
زیتــون« خبرنگار امور نظامی در روزنامه عبری »یدیعوت آحارانوت«، از تصمیم 
غیرمعمول فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در انحالل یک گروهان مهندسی 
رزمی وابســته به گردان 605، در پی ناکامی تالشــهای فرماندهی تیپ ۱۸۸ در 
مهار پدیده سوء استفاده افسران این گروهان از سربازان جدید و تکرار تجاوزهای 
فیزیکی و لفطی به آن ها، خبر داد. در این میان در آســتانه ســفر جو بایدن به 
سرزمین های اشغالی کارمندان وزارت خارجه اسرائیل تهدید به اعتصاب کردند.

خبر دیگر آنکه اســیران فلســطینی که در زندان های رژیم اشغالگر در بازداشت 
اداری )بازداشــت بدون تفهیم اتهام و محاکمه( به سر می برند، برای یکصد و نود 
و سومین روز متوالی دادگاه های این رژیم را تحریم کردند. از سوی دیگر حماس 
در واکنش به درز خبری مبنی بر زنده ســوزانده شــدن ده ها نظامی مصری در 
جنگ ۱۹6۷، این را نشان دهنده سادیسم ارتش رژیم صهیونیستی دانست. خبر 
دیگر آنکه در ادامه بحران امنیتی صهیونیســت ها در برابر توان مقاومت نماینده 
رژیم صهیونیستی در ســازمان ملل در نامه ای، از شورای امنیت خواست حضور 
پهپادهای منتسب به حزب اهلل بر فراز میدان گازی کاریش در آب های منطقه ای 

لبنان را محکوم کند.

کوری عصا کش کوری دگر 
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وزارت خارجه روســیه با رد ادعای غرب مبنی بر اینکه 
این کشــور یک تهدید اتمی برای جهان اســت، گفت 
آمریکا با ایجاد رویارویی ترکیبی در اوکراین، در آستانه 

درگیری خطرناک با یک کشور اتمی است.
 »ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت 
تالش کشــورهای غربی برای معرفی روســیه به عنوان 
یک کشور تهدید کننده تسلیحات اتمی، کامال غیرقابل 
قبول اســت.زاخارووا طی نشســت خبری در مســکو، 
هشدار داد واشــنگتن با ایجاد یک رویارویی ترکیبی با 
مسکو بر سر اوکراین، در آستانه یک درگیری خطرناک 
بین دو کشــور مجهز به سالح اتمی قرار دارد.به نوشته 
وبگاه »ریانووســتی«، وی در این باره گفت: »واشنگتن و 
متحدانش پس از برانگیختن تشــدید بحران اوکراین و 
به راه انداختن یک رویارویی ترکیبی شــدید با روسیه، 
به طور خطرناکی در آســتانه درگیری نظامی آشکار با 
کشــورمان، که به معنای درگیری مســلحانه مستقیم 
قدرت های اتمی اســت، قرار گرفته اســت. بدیهی است 
 کــه چنین برخــوردی با تشــدید تنش اتمــی همراه 

خواهد بود«.
خبر دیگر آنکه وزارت دفاع روســیه با اشــاره به حضور 
تقریبا ۲0 هزار مزدور خارجی در اوکراین، اعالم کرد از 
زمــان آغاز عملیات در دونباس، بیش از ۷ هزار خارجی 
به کمک کی یف آمدند.وزارت دفاع روســیه با رد ادعای 
کی یف مبنــی بر اینکه ۲0 هزار نیــروی خارجی برای 
کمک به اوکراین وارد شدند، تاکید کرد تعداد مزدوران 
بسیار کمتر از این بوده و به طور پیوسته در حال کاهش 
اســت.خبر دیگر آنکه ناوگان روسیه در دریای بالتیک با 
مشارکت واحد های مختلف تمرین های خود را در دریای 

بالتیک آ غاز کرد.
در همیــن حــال در ادامه طراحی غــرب برای طوالنی 
ساختن جنگ، کشورهای اروپایی ارائه مبلغ یک میلیارد 
یورو کمک مالی اضافی به اوکراین را با هدف رســیدگی 
به فــوری ترین نیازهــای مالی این کشــور به تصویب 
رســاندند. در همین حال وزارت دفاع انگلیس با اشــاره 
به تداوم گلوله باران شمال منطقه دونباس، مدعی است 
روســیه در حال انتقال نیروهای ذخیره از سراسر کشور 
و جمــع آوری آنها در نزدیکی اوکرایــن برای عملیات 

تهاجمی آینده است.
از ســوی دیگــر  مقامــات اتحادیه اروپــا، درخصوص 
ســالح هایی کــه پس از ارســال به اوکراین به شــکل 
غیرقانونی به بازار های ســیاه قاچاق می شــوند، نگران 
هســتند.مقامات اتحادیــه اروپا می گویند ســالح هایی 
که به اوکراین ارسال می شــوند، به شکل غیرقانونی به 
بازار های ســیاه قاچاق می شــوند. این اظهارات پس از 
آن ارائه شد که روس ها هشــدار دادند گروه های تندرو 
ســالح های ارائه شــده از ســوی غرب را برای اوکراین 
در خاورمیانه می فروشــند. همچنین آژانس حفاظت از 
مرزهــای اروپا )فرانتکس( اعالم کرد کــه اتحادیه اروپا 
باید خود را برای موج جدید مهاجرت ناشــی از وخامت 
بحران غذایی در نتیجه جنگ اوکراین، آماده کند. آیجا 
کالناجا مدیر موقت فرانتکس در نشســت وزرای کشور 
اتحادیه اروپا در پراگ با اشــاره بــه آمادگی کامل این 
اتحادیــه برای پذیرش پناهجویــان اوکراینی، گفت: در 
همین حال باید خود را برای پذیرش پناهجویانی آماده 
 کنیــم که از مناطق درگیر بــا ناامنی غذایی قصد ورود 

به اروپا را دارند.

غرب در آستانه درگیری بین دو قدرت اتمی قرار دارد
طی چند روز گذشــته ملت بحرین در برخی روســتاها 
و شــهرهای این کشــور بــه دلیل وضعیت اســفناک 

فرزندانشان در زندان های آل خلیفه تحصن کردند.
خانواده های بازداشــت شدگان آزادی بیان در بحرین به 
دلیل شــرایط ناگوار و بغرنج فرزندانشان در زندان های 
آل خلیفه تحصن کردند.خانواده های بازداشــت شدگان 
آزادی بیــان بــه تحصــن خــود در خصوص شــرایط 
فرزندانشان در زندان های آل خلیفه به ویژه از نظر شیوع 
بیمــاری، محرومیت از درمان و جلوگیــری از مالقات 
ادامه دادند.طی چند روز گذشــته مردم بحرین در شهر 
» معامیــر« در جنوب منامــه پایتخت بحرین تحصن و 

تصاویر بازداشت شدگان را با خود حمل کردند.
همچنین روســتاهای »دمســتان« و »الســنابس« نیز 
شــاهد تحصن مردم بود که در آن همبســتگی خود را 
با بازداشــت شدگان سیاســی اعالم و بر حق آنها برای 
آزادی بی قید و شــرط تاکید کردند.روستاهای »الدیر« 
و »ســماهیج« در جزیره محرق نیز شــاهد تحص ملت 
بودند و آن ها شعارهای انقالبی در خصوص حق تعیین 
سرنوشــت و رد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
سر دادند.مسئوالن زندان های بحرین از هرگونه اقدامات 
ســرکوبگرانه علیه بازداشت شــدگان سیاسی استفاده 
و بــدون توجه به شــیوع بیماری های کرونا و ســل در 
زندان های این کشور، بازداشت شدگان سالم را در سلول 

زندانیان مبتال به کرونا و سل زندانی می کنند.
اخیرا مرکز حقوق بشر بحرین، مرکز حقوق بشر الخلیج 
و سازمان آمریکایی ها به منظور دموکراسی و حقوق بشر 
در گزارش مشترکی با عنوان »شرایط زندان در بحرین« 
اعالم کردند: کاستی های شدید در ضمانت های محاکمه 

عادالنه، یک شــکل سیســتماتیک در سیستم عدالت 
کیفری در بحرین اســت که نقض مستمر حقوق بشر و 
شکنجه زندانیان و بدرفتاری ازآن متاثر می شود.مقامات 
آل خلیفه ۱۷۳ نفر را در ســال ۲0۲۱ میالدی به دلیل 
مشــارکت در فعالیت های دموکراسی خواهانه بازداشت 
کردند. بیشتر بازداشتی ها پس از احضار افراد مورد نظر 

برای بازجویی انجام شد.
شــرایط نامناســب زندان های بحرین با توجه به شیوع 
بیماری بین بازداشت شــدگان و فراهم نکردن مراقبت 
پزشــکی کافی ازآنها و مشــکل ازدحام جمعیت باعث 
فــوت تعــدادی از آنها از جملــه »عباس مــال اهلل«، 
»حســین برکات« و »حسن منصور« شد.دولت بحرین، 
متحد نزدیک ایاالت متحده، مرتباً توســط سازمان های 
غیردولتــی و نهادهای بین المللی به ســرکوب مدافعان 
حقوق بشــر در خاک خود متهم می شود، به ویژه پس از 

قیام مردمی که در سال ۲0۱۱ صورت گرفت.
بحریــن از ســال ۲0۱۱ درگیر موج بیداری اســالمی 
اســت. مردم این کشور برای مقابله با اقدامات مستبدانه 
و وابســته آل خلیفه دســت به اعتراض زدند اما نتیجه 
این روند دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام برای آزادی 
خواهانی بود کــه همچنان در صحنه نبرد حضور دارند. 
رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر را سلب تابعیت کرده 
است.هزار زندانی در زندان های آل خلیفه قربانی شکنجه 
هستند و شــکنجه در بحرین یک سیاست سازماندهی 
شــده برای گرفتن اعتراف است.گروه های مدافع حقوق 
بشــر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان 
محکوم کرده  و خواستار اصالحات در نظام سیاسی این 

کشور شده اند.

اعتصاب خانواده های بازداشت شدگان بحرینی 

رئیس جمهور آمریکا امروز راهی تل آویو و ریاض می شود 

تعظیمبایدنبهکودککشان

علی تتماج

ســازمان ملل متحد در گزارشی ضمن هشــدار درباره وضعیت وخیم انسانی در 
افغانستان و بدون اشاره به اینکه کدام دولت ها و چه کسانی عامل اوضاع اسفبار 
امروز مردم این کشــور جنگ زنده هستند، اعالم کرده است که مردم افغانستان 

به کمک های بشردوستانه بیشتری نیاز دارد.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارش جدید اعالم 
کرده اســت که به دنبال برقراری کمک های فوری برای خانواده های افغانستانی 
اســت که به دالیل گوناگون آواره شــده اند.گزارش این نهاد مــی افزاید مردم و 
آوارگان داخلی در این کشور در شرایط نامناسب اقتصادی بسر می برند و به کمک 
های فوری بشر دوســتانه نیاز دارند.»نازک میر زیارمل« کارشناس امور اقتصادی 
مســتقر در افغانستان می گوید: به ویژه در زمین لرزه اخیر  که مردم همه دارایی 
خود را از دســت داده اند، کمک های جامعه جهانی به اندازه مصرف یک تا دو ماه 

خانواده ها بوده و باید کمک ها بیشــتر شود.کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
در بخش پناهندگان در این گزارش یادآور شــده اســت که بــه بیش از دو هزار 
خانوار آواره در "والیت لغمان" کمک های نقدی توزیع کرده اســت.از سوی دیگر 
دیده بان حقوق بشــر با اشاره به زلزله اخیر افغانستان می گوید معلوالن از کمک 
های فوق العاده بهره مند نشــده اند. دیده بان حقوق بشــر در گزارش خود آورده 
است که معلوالن برای دسترسی به کمک های بشردوستانه مانندخوراک، خدمات 

بهداشتی و کمک های پزشکی بیشتر با موانع بسیاری روبرو هستند.»فهیم عباسی« 
کارشــناس مســائل اقتصادی در این خصوص افزود: در شرایط کنونی اثربخشی 
کمک ها از طریق بانک بیشتر است، زیرا سبب کاهش تخلفات می شود. ضمن آنکه 
ارائه کمک های مالی به افغانســتان از طریق بانک ســبب ایجاد یک جریان پولی 
می شــود و از این طریق بخش صنعت تقویت شده و درنهایت باعث اشتغال زایی 
می شود.کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در توئیتی خطاب 
به کشورهای جهان و نهادهای امدادرسان برای کمک به مردم افغانستان فراخوان 
داده است و از آنان خواسته در کنار مردم افغانستان بایستند. سازمان ملل درحالی 
در تازه ترین گزارش خود به اوضاع اســفبار و دردآورد مردم افغانســتان اشاره می 
کند که گویا به کلی فراموش کرده در دو دهه گذشته چه بر سر افغانستان آمده و 

چه دولت هایی و چه کسانی ، افغانستان را به این روز انداخته اند.

  بی تفاتی سازمان ملل 
درباره عامالن فاجعه انسانی افغانستان


