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شماره 5345

حقوق بشر
خبر

معاون امور بین الملل قوه قضاییه:

در  ۱۸حوزه حقوق بینالملل درحال بازکردن پرونده
برای دفاع از حقوق ملت ایران هستیم

حرکت هند از بهشت اقلیتها بسوی جهنم نژاد پرستی

خانههای مسلمانان هند ،به سبک رژیم
صهیونیستیتخریبمیشود

تخریب خانههای مسلمانان در هند به نوعی جنایت جنگی به شمار میرود
که رژیم صهیونیستی نیز آن را مرتکب میشود.
هند به سرعت در حال تبدیل شدن به یک دولت ملیگرای هندو است.
به گزارش «میدل ایســت آی» ،تصاویری از فلسطین درباره غصب زمین،
آپارتاید ،و تخریب خانهها ،آگاهی در مورد یک اقدام سیاسی علیه مسلمان که
با خشونت ساختاری مشخص شده بود را عمیقتر کرد.
امروزه چنین تصاویری به بخشی از زندگی روزمره مسلمانان هند تبدیل شده
است؛تحوالتاخیردرهندرابایدباپسزمینهجنگعلیهاقلیتهایمسلمان
در یک ملت که توسط اسالمهراسی آغاز شده است ،تحلیل کرد.
دولت راستگرای هندو ملیگرای هند در سالهای اخیر از تخریب خانهها به
عنوانابزاریبرایسرکوبومجازاتدستهجمعیاستفادهکردهاست.تخریب
اموالکهقانونیتلقیمیشود،اغلبمنتقدانومعترضانمسالمتآمیزراهدف
قرار میدهد و به طور تهاجمی بدون اطالعرسانی معنیدار انجام میشود.
اخیراًجشنهاوگردهماییهایهندوبهصحنهایبرایایجادخشونتگسترده
علیهمسلمانان،بهویژهدرایالتهایتحتحکومتهندوهاتبدیلشدهاست.
راهپیماییهــا در طــول جشــنهای هندوها در ســال جــاری ،با عبور
ســازماندهندگان «هندوتوا» از کنار مســاجد و زیارتگاههای اسالمی،
خشونتهایجمعیرابرانگیخت.
ظهور مجددخشونت علیه اقلیتهای مسلمان با یک کارزار تخریبگسترده
خانهها ،مساجد و مشــاغل آنها به اوج خود رسید؛ در یک بازه زمانی کوتاه،
مسلمانان به دلیل این قتل عام خشــونت آمیز دولتی و سرکوب نهادی به
پناهندگان در روستاهای خود تبدیل شدند.
اخیرا و در پی توهین دو نفراز مقامات حزب «نارندرا مودی» ،نخست وزیر هند
به ساحت مقدس پیامبر اسالم (ص) ،تظاهرات مسلمانان با سرکوب پلیس
و ضرب و شتم خشونتآمیز ،دستگیری دسته جمعی ،کشتار دانش آموزان و
تخریب اموال مواجه شد ،تاکتیکی که اکنون کام ً
ال در استراتژی نسلکشی
«هندوتوا»گنجاندهشدهاست.پروندههایجنایینیزعلیهمعترضانمسالمت
آمیز که از حقوق قانونی و انسانی محروم بودند ،تشکیل شد .از زمان روی کار
آمدن دولت «نارندرا مودی» در سال  ،۲۰۱۴پروژه سیاسی «هندوتوا» برای
نژادپرستانهکردناقدامعلیهمسلماناندرهندشتاببیشتریپیداکردهاست.
هند به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور ملیگرای هندو است که از
طریق لینچ ،مبارزات نفرتانگیز و اقدامات تالفیجویانه علیه نظام سیاسی
و اقتصادی مسلمانان امکانپذیر شده اســت؛ بر خالف روند دموکراتیک
تثبیت شده ،پروژه نسل کشی از طریق پوپولیسم اکثریتی مورد تایید جامعه
قرار میگیرد.

گاردین:

پلیس اسپانیا 18مهاجر را کشت

به گزارش گاردین ،تالش مهاجران برای عبور از مرز اســپانیا و مراکش در
پی مداخله پلیس ضد شورش اسپانیا و محاصره مهاجران ۱۸ ،کشته برجای
گذاشت.
مقامهای مراکشی اواخر روز جمعه اعالم کردند که ۱۳مهاجر بر اثر جراحات
وارده ناشی از تهاجم پلیس ضد شورش جان خود را از دست دادند و پنج نفر نیز
پیشتر در همان محل حادثه جان باختند.
براساس گفته یک مقام مراکشــی ،در این حادثه  ۱۴۰پرسنل امنیتی و ۷۶
مهاجر نیز زخمی شدند .گروه حقوق بشری مراکشی « »AMDHاز آغاز
درگیریهاازپنجشنبهشبخبرداد.مقامهایمحلیاسپانیاشمارپلیسهای
زخمی این کشور را ۴۹نفر اعالم کرد .مقامهای محلی با انتشار بیانیه ای ادعا
کردندکهاینحادثهدرپیاقدامحدود ۲هزارمهاجربرایورودبهاسپانیارخداد.
«پدروسانچز»،نخستوزیراسپانیاضمنتوصیفاینحادثهبهعنوان«حمله
خشونت آمیز» ،مسئولیت حادثه را متوجه «مافیاهای قاچاق انسان» دانست.
بحران دیپلماتیک چند دههای میان اسپانیا و مراکش بر وضعیت «صحرای
غربی» ،وضعیت مهاجران در مرز دو کشور را مرگبارتر کرده است.
اسپانیا در تالش اســت تا موضوع مهاجرت را به عنوان یکی از تهدیدهای
امنیتی برای جناح جنوبی ناتو در نشست سران این بلوک در اواخر ماه ژوئن
در «مادرید» مطرح کند.

بی تفاوتی نظام بریتانیا در قبال قربانیان
مسلمان آتشسوزی برج گرنفل
انگلیس

مسلمانان در انگلیسهدف انواع تبعیض در ساختار جامعه این کشور هستند.
مدافعان حقوق بشر هنوز در انتظار یافتههای تحقیق درباره آتشسوزی برج
«گرنفل»،استداللمیکنندکهاینآتشسوزیبهطورجداییناپذیریبانژاد
مرتبط است چرا که تعداد قابل توجهی از قربانیان ،مسلمان بودند.
اخیرا و به مناسبت پنجمین سالروز آتشسوزی در برج «گرنفل» ،افرادی که
برای قربانیان این آتشسوزی مراسم یادبود گرفته بودند در مقابل بقایای این
ساختمان گردهم آمدند.
پنج ســال بعد ،پسلرزه این فاجعه هنوز عمیقا توسط هر عضوی از جامعه
انگلیس و به خصوص مسلمانان احساس میشود.
بهگزارش«میدلایستآی»،روایتهاییکهازاینآتشسوزیورویدادهای
پس از آن بیان میشود حاکی از آن است که دولت انگلیس اقدام ملموسی
درباره رسیدگی به این حادثه انجام نداده است.
در غیاب هرگونه اقدام معناداری از سوی مقامات انگلیس ،نهادهای مذهبی
محلی ،ناگهان به قایق نجات تبدیل شدند؛ این پاسخ سست دولت انگلیس
است که بازماندگان بعد از پنج سال به یاد میآورند.
سخنگوی شورای «کنزینگتون و چلسی» ،میگوید شورا تصدیق میکند
که اشتباهات قابل توجهی در نحوه رسیدگی به عواقب این آتشسوزی وجود
داشتهاستواینمواردرادرپاسخهایخودبهتحقیقاتعمومیبهتفصیلبیان
میکنیم؛مابهخاطرتأثیریکهمیدانیمایناتفاقبرداغدیدگانوبازماندگان
داشت ،عذرخواهی میکنیم .واحد واکنش مسلمانان «گرنفل» برآورد کرده
که ۸۰درصد از ساکنان این برج مسلمان بودهاند.
بر اساس نظرسنجی تحقیقات مسکن انگلیس ،که بین سالهای  ۲۰۱۴تا
 ۲۰۱۹انجامشد،فقطیکدرصدازخانوادههایسفیدپوستدرساختمانهای
مرتفع زندگی میکردند ،در مقایسه با سه درصد از آسیاییها و هفت درصد از
خانوادههای سیاهپوست و سایر اقلیتهای قومیتی.
عوامل تعیینکننده تفاوتهای قومی در میزان مرگ و میر که در این گزارش
مشخص شده است (محرومیت ،ازدحام بیش از حد و قرار گرفتن در معرض
دشواریهایشغلی)برایجامعهمسلمانیکهباالترینمیزانمرگومیررادر
میانهرگروهمذهبیدرطولهمهگیریویروسکرونامتحملشدند،صادق
است .احساس غالب بازماندگان پنج سال بعد از این آتشسوزی همچنان
احساس ناامیدی است؛ یکی از بازماندگان در این باره میگوید اکنون هیچ
تفاوتی با اولین سالگرد ،یا حتی خود روز حادثه ندارد؛ تنها تفاوت این است که
برج دیگر در آتش نمیسوزد .جای زخمها هنوز باقی است.
هنوز در انتظار نتایج تحقیق برج «گرنفل» ،پرسشهای جامعه مسلمانان
بی پاسخ مانده است.

معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با حضور در برنامه «صف اول» به موضوعات مختلف حقوق بشری پرداخت.
کاظم غریب آبادی ،معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیرســتاد حقوق بشــر ،با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول ،گفت :آمریکا و غرب وقتی صحبت از حقوق بشر میکنند از منظر آنها این حقوق بشر فقط
برای سایر کشورهاست.
وی بیان داشت :اســتانداردها و ارزشهای حقوق بشری توسط این
کشورها اصوال یا رعایت نمیشود؛ و یا اگر هم رعایت بشود در رابطه با
اقلیتهای کشورهای دیگری که در آنجا هستند اعم از اقلیت مسلمان
یامهاجرینوپناهندگانویامردمانبومیبههیچوجهرعایتنمیشود.
بزرگترین آفت حقوق بشر ،سیاست زدگی آن است
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ،اظهار داشت:
آمریکاوغرببیشتربهحقوقبشربهعنوانیککاالوابزارسیاسیبرای
اعمالفشاربهکشورهایمستقلیادرحالتوسعهبرایحصولبهاهداف
سیاستخارجیخودنگاهمیکنندواینبزرگترینآفتحقوقبشراست
کهسیاستزدهشدهاست.غریبآبادیبااشارهبهوضعیتآقای«حمید
نوری»،نیزگفت«:وقتیحمیدنوریدرفرودگاهسوئدبازداشتشد،اصال
کیفرخواستیمتوجهوینبودوچندینماه(حدود ۶ماه)گذشتتادادستان
سوئدبتواندکیفرخواستیراارائهواتهاماترابهویتفهیمکندواینیعنی
اینکه هیچ دلیلی برای بازداشت آقای نوری نداشتند .وی ادامه داد« :این
فردرابرمبناییکسریاتهاماتواهیدستگیرکردندوبعدازآنبهسراغ
اینرفتندتابتوانندیکسریمستنداتساختگیرافراهموکیفرخواستیرا
نالمللقوهقضاییه
برایایشانتنظیموبهدادگاهارسالکنند.معاوناموربی 
افزود:بهحمیدنوریبرایمدتیکسالونیماجازهدسترسیبهخانواده
را ندادند و حتی وقتی خانواده وی دو بار به ســوئد برای مالقات با ایشان
سفرکردنددولتومقاماتقضاییآنکشوراجازهدیداربهآنهاراندادند.
حمید نوری را از دسترسی به پزشک محروم کردند
غریب آبادی ،بیان کرد :آقای نوری در بدترین شرایط نگهداری شد و
مدتها او را در سلول انفرادی نگه داشتند ضمن آنکه او را از دسترسی
به پزشــک محروم کردند و در بیش از نود و اندی جلسه محاکمه که
برای وی برگزار کردند به ایشان فقط در دو ،سه جلسه اجازه دفاع داده
شد که این هم خود یکی از عجایب در نظام قضایی سوئد است که خود
را پیشران در موضوعات حقوق بشر قلمداد میکنند.
پرونده آقای نوری را یک پرونده سیاسی می دانیم نه
یک پرونده حقوقی و قضایی
دبیر ستادحقوق بشر در بخش دیگری گفت :موضوعات مختلفی راجع
به نقض حقوق بشر آقای نوری و همچنین فرآیند قضایی و رسیدگی
به پرونده ایشان وجود دارد و ما اصو ًال پرونده آقای نوری را یک پرونده
سیاسی و نه یک پرونده حقوقی و قضایی می دانیم.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده سیر دادرسی
عادالنه ای را طی نکرده است ،اظهار داشت :حمید نوری امروز تماسی
با خانواده خود داشته و عنوان کرده است که هنوز در سلول انفرادی به
سر میبرد ،ضمن آنکه بر اثر آسیبهایی که از شکنجه مامورین پلیس
و زندانبانان به ایشان وارد شده ،گوشها و چشمهای او دچار صدمه
شده که هنوز دسترسی به پزشک برای ایشان فراهم نشده است.
از سوئد سه زندانی در ایران داریم اما مثل این ها غیر
انسانی رفتار نمیکنیم
بهگفتهدبیرستادحقوقبشر،وقتیمقایسهایبینموردفوقباوضعیت

برخیاتباعمتخلفخارجیکهدرایراندستگیرشدهاند،داشتهباشیمبه
عنوان مثال ما از سوئد سه زندانی در ایران داریم که جرمهای مختلفی را
مرتکب شدهاند ،اما مثل اینها غیر انسانی رفتار نمیکنیم.
وی ادامه داد :البته گاهی تحت فشار از سوی افکار عمومی هستیم
که اگر اینها با زندانیان ما اینگونه رفتار میکنند چرا ما نباید با زندانیان
آنها مثل خودشان برخورد داشته باشیم اما در نظام قضائی ما که مبتنی
بر نظام اسالمی است ما چنین رفتارهایی را قبول نداریم.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه اظهار داشت« :ما االن راجع به همین
سه زندانی سوئدی طبق مقررات و تعهداتی که داریم تمامی تسهیالت
الزم را فراهم کردیم و فشــار خود را به دولت سوئد و نه اتباع متخلف
آنها وارد می کنیم .غریب آبادی ،تصریح کرد :ما باید این رفتار را هم به
آنها متذکر شویم و هم به افکار عمومی خود و افکار عمومی بینالمللی
این رفتار را نشان دهیم تا وقتی که اینها صحبت از حقوق بشر میکنند
مشخص شود که حقوق بشر تنها ظاهری برای آنهاست وگرنه آنها
اصال اعتقادی به حقوق بشر ندارند.
وی خاطر نشان کرد :برخورد ما با اتباع متخلف خارجی در ایران مثل
اینها برخوردهای غیر انسانی نیست و با رفتارهای خود سعی میکنیم
که به آنها نشان دهیم حقوق بشــر یعنی چه و رفتار با افراد حتی اگر
متخلف باشند باید در زندان چگونه صورت گیرد.
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه هماکنون سوئد میزبان گروه های
مختلف تروریســتی اســت ،گفت :قضیه آقای نوری در ابتدا توسط
گروهک منافقین با صحنهسازی که صورت گرفت وارد نظام قضایی
سوئد شد.
پرونده آقای نوری یک کار تیمی بین دو کشور اروپایی
و گروهک منافقین بود
غریب آبادی ،ادامه داد :البته اعتقادم بر این اســت که این اقدام یک
کار تیمی بین دو کشــور اروپایی و گروهــک منافقین بودو اینگونه
نبوده که گروهک منافقین تنها و به صورت مســتقل کاری را انجام
داده شده باشد.
معاون امــور بین الملل قوه قضاییه اضافه کرد :در این پرونده اراده دو
کشور اروپایی قابل مشاهده است که قصد داشتند طراحی هایی را علیه
جمهوری اسالمی ایران داشته باشند و آقای نوری بهانه این قضیه بود.
حمایت سیستماتیک سوئد از گروه های تروریستی
معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشر ،همچنین
اظهار داشــت :گروهک منافقین و تروریستی مثل حرکة النضال در
سوئد هستند و دولت ســوئد تمام امکانات را در اختیار آن ها قرار داده
است اما وقتی با آنها صحبت میکنیم این حقیقت را انکار میکنند اما
مامستنداتبسیارقویداریمکهاینحمایتیکحمایتسیستماتیک
از گروههای تروریستی است.
غریب آبادی ،ادامه داد :این دولت سوئد که اکنون منادی حقوق بشر و
مبارزه با تروریسم است بخشی از دادگاه آقای نوری را در آلبانی برگزار
کرد تا بتواند از شهادتهای دروغین گروهک تروریستی منافقین که
دستشان به خون  ۱۷هزار انسان بیگناه آلوده است علیه ایشان و علیه
جمهوری اسالمی ایران استفاده کنند.

اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا

کار اجباری زندانیان آمریکا
بدون دستمزد

ذینفع اصلــی از کار زندانیان در زندانهــای ایالتی و فدرال آمریکا،
دولت این کشور است.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا ،در گزارشــی فــاش کرد که که
زندانیان کارگر دســتمزد کمی دریافت کرده یا اصال دســتمزدی
دریافت نمیکنند و در صورت عدم انجام کارهای محوله با اقدامهای
انضباطی مواجه میشوند.
به گزارش الجزیره ،یک بررســی جدید نشان میدهد که کارگران
زندانی در آمریکا ساالنه  ۱۱میلیارد دالر کاال و خدمات ایجاد میکنند؛
اما آنها این خدمات را با دستمزدهای پایین و با تمهیدات ایمنی اندک
انجام میدهند.
در گزارش  ۱۵۰صفحه ای مشترک اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا
و مرکز جهانی حقوق بشر دانشگاه «شیکاگو» ،نزدیک به  ۸۰۰هزار
نفر از یــک میلیون و  ۲۰۰زندانی محبــوس در زندانهای ایالتی و
فدرال آمریکا ،در طول دوران حبس خود پشت میلهها ،باید کار کنند.
این گــزارش همچنین میافزاید عالوه بر کار در شــرایط اجباری،
کارگران زندانی در زندانهای آمریکا اغلب با دستمزد ناچیز یا بدون

دســتمزد کار میکنند؛ ضمن این که در صورت عدم انجام وظایف
محوله با اقدامهای انضباطی مواجه میشوند.
یکی از محققان ارشــد این مطالعه ،گفت «این مجازاتها میتوانند
شامل از دســت دادن حق مالقات یا حتی حبس در سلول انفرادی
باشند».
در هفت ایالت «آالباما»« ،آرکانزاس»« ،فلوریدا»« ،جورجیا»« ،می
سی سی پی»« ،کارولینای جنوبی» و «تگزاس» اکثر کارگران زندانی
اصال دستمزدی دریافت نمیکنند.
تقریبا  ۱۵درصد کارگران زندانی مشــاغل مربوط به صنایع دولتی یا
کارهای عمومی را انجام میدهند.
این گزارش مشترک میگوید که کمتر از یک درصد نیروی کار زندانی
آمریکا برای صنایع خصوصی مورد استفاده قرار میگیرند و ذینفعان
اصلی آن دولتهای محلی ،ایالتی و فدرال هستند.
این در حالی اســت که براساس همین بررسی  ۷۰درصد از کارگران
زندانی هیچ آموزش رسمی شغلی ندیدهاند.
این موضوع بحث درباره میراث نژادپرســتی در آمریکا را تشــدید
کرده است.

وی اظهار داشت« :کشورهای دیگر هم همین هستند ،کشورهای
اروپایی همه تبدیل به یک بهشت امن علیه جمهوری اسالمی ایران
برای میزبانی از گروهک تروریستی منافقین شدند».
دبیر ستاد حقوق بشر ،همچنین گفت« :بر اساس سیاست منسجمی
که جمهوری اسالمی ایران در سال  ۱۴۰۰اتخاذ کرده است باید یک
فشارسنگینیبهدولتهاییکهمنافقینرامیزبانیمیکنندواردشود».
غریب آبادی ،تصریح کرد« :شــاید در برههای عقیده بر این بود که
گروهک منافقین گروهکی اســت که هیچ طرفداری ندارد و همه از
ماهیت تروریستی آن آگاه هستند و نیازی نیست که دیگر ما اسمی از
آن ها ببریم اما نظر ما این نیست».
وی ادامه داد :از سال ۱۴۰۰یک کار بسیار خوب و مشترکی آغاز و فشار
سنگینی به کشورهایی که میزبان گروههای منافقین هستند وارد شد و
در هیچ مالقاتی با سفرا و یا هیاتهای کشورهای اروپایی نیست که
به قضیه منافقین نپردازیم.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه افزود :در شــورای حقوق بشر ،این
موضوع را کامال برجسته کردیم و در نشست عالی رتبه شورای حقوق
بشر که در اسفند ماه برگزار شد در آنجا بنده حداقل دو تا سه دقیقه از
نطق شش ،هفت دقیقهای خود را در مورد گروهک ترویستی منافقین
صحبت کردم و به سازمانهای بینالمللی و کشورهای اروپایی هشدار
دادیم که به مسئولیت خود واقف باشند و از این تروریستها دفاع نکنند.
غریب آبادی ،بیان کرد :موضــوع دیگر هم بحث طرح دعاوی علیه
منافقیندربرخیازمحاکمودادگاههاستکهاینهااالنشناساییشدند
و برخی از پروندهها هم در یکی دو کشور اروپایی باز شد ولی نظامات
قضایی کشــورهای اروپایی با این پرونده ها هم به صورت سیاسی
برخورد کردند و به این شکایات به صورت عادالنه رسیدگی نشد.
پیگیر بازکردن پرونــده های مختلف علیه منافقین
خواهیم بود
دبیر ستاد حقوق بشر در بخش دیگری اظهار داشت« :به عنوان مثال
یک پرونده شکایت را تا ده سال متوقف کردند و رسیدگی انجام ندادند
و یا اگر یک جلسه ای را گذاشتند جلسه دومی را برگزار نکردند و برای
مدتهای طوالنی پرونده را متوقف کردند اما ما دستبردار نیستم و
پیگیر باز کردن پروندههای مختلف علیه منافقین خواهیم بود در کنار
اینکه از ظرفیت ســازمانهای بینالمللی و روابط در سطح دو جانبه
برای افشای ماهیت گروهک تروریستی منافقین استفاده میکنیم».
وی افزود :در همین موضوع مورد اشاره سه تن از خانوادههای شهدای
هستهای و یکی از دانشمندان هستهای ما که جانباز شدند دادخواستی
را تقدیم شعبه  ۵۵کردند و به شکایت اینها رسیدگی شد.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه ،افزود :قانونی توسط مجلس شورای
اســامی به تصویب رســید که این اختیار را به قوه قضائیه و دولت
جمهوری اسالمی ایران میدهد که هر دولتی که مصونیت ما را در هر
حوزهای (قضایی ،مدنی و کیفری) را در نظر نگیرد و لغو کند محاکم
ما هم صالح خواهند بود که به دعاوی در همان حوزهها علیه آن کشور
رسیدگی کنند که نمونه بارز آن دولت آمریکاست.
غریبآبادی،بیانداشت :آمریکاکشوری استکه مصونیتمادرحوزه
حقوقی را لغو کرده و پرونده های متعددی را علیه جمهوری اسالمی

ایران به بهانه های مختلف باز کرده و آراء سنگینی را هم صادر کرده
که در جمهوری اسالمی ایران هم همین اقدام در حال انجام است.
به گفته دبیر ســتاد حقوق بشر ،دو اقدام خوبی که شعبه  ۵۵در سال
 ۱۴۰۰اتخاذ کرد یکی در حوزه خانواده دانشمندان هسته ای شهید
ما بود و یکی هم راجع به کودکان پرونه ای بود که برخی از خانواده
های این ها هم دادخواستی را تقدیم این شعبه کرند که مورد رسیدگی
قرار گرفت و حکم الزم صادر شد.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ،ادامه داد:
تنها پرونده ها نیست بلکه ما االن در حدود  ۱۵تا  ۱۸حوزه را در نظر
گرفتیم و در حال بررسی آنها هستیم که بتوانیم توصیه های الزم را
برای بازکردن پرونده هایی برای رسیدگی داشته باشیم و این اتفاق
به زودی در حوزه های متعدد خواهد افتاد.
غریب آبادی تاکید کرد :قطعا در مواردی مانند ترور دانشمندان ما و
یا خرابکاری هسته ای تنها اقداماتی که از سوی جمهوری اسالمی
انجام میشود در حوزه قضایی نیست و قطعا دولت جمهوری اسالمی
ایران و حاکمیت ما اقدامات مختلفی را در قالب اقدام متقابل در نظر
میگیرند.
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهادت حاج قاسم
سلیمانی اظهار داشت :در ســفر ریاست وقت قوه قضاییه به عراق،
تفاهمی را با دولت عراق داشــتیم که بر اساس آن باید یک کمیته
تحقیق مشترک بین دو طرف برای تسریع در رسیدگی کیفری به
این پرونده تشکیل می شد .معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر
ستاد حقوق بشر ادامه داد :این کمیته در آذرماه سال قبل تشکیل و
سه نشســت در بغداد و تهران برگزار شد و اسناد مختلفی چیزی در
حدود ۱۵۰۰صفحه سند بین هیات های قضایی دو کشور تبادل شد.
غریب آبادی ،گفت :در دادســرای امور بین الملل ،تمامی این اسناد
مورد بررسی قرار گرفت و همکاران قضایی ما شروع به نگارش کیفر
خواست کردند که بخش اعظمی از کیفر خواست تدوین شده است
و به زودی این کیفر خواســت نهایی و به دادگستری تهران ارسال
خواهد شد.
وی تصریح کرد :این موضوع کفایت نمیکند و باید رسیدگی به این
پرونده کیفری در عراق هم خیلی سریع آغاز شود.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین توضیح داد :به حدود ۷کشور نیز نیابت
قضایی ارسال شده است که هنوز پاسخی به این نیابت ها ندادند که
از وزارت امورخارجه خواستیم که سفرایمان به صورت فعاالنه در
رایزنی با مقامات ذیربط دولت میزبان وصول پاســخ به نیابت ها را
پیگیریکنند.
و ی ادامه داد :در اینجا بحث ما فقط اتباع آمریکایی نیســت بلکه
هر کسی که در ترور شهید ســلیمانی و همراهان ایشان دخیل بود
باید محاکمه شوند و برای همین ،اشــخاص در کشورهای دیگر
هم شناسایی شدند.
«غریب آبادی» ،همچنین در خصوص مشکالت قضایی ایرانیان
خارج از کشور نیز بیان داشت :ما در زمینه مسائل حقوقی و قضایی
ایرانیان خارج از کشور مسئولیت مستقیم داریم.
 4هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور در زندان های
کشورهایمختلفهستند
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشر با بیان
اینکه گاهی اوقات این ایرانیان در زندان هستند ،گفت :حدود  ۴هزار
نفر از ایرانیان خارج از کشــور در زندانهای مختلف هستند که ۵۰
درصد این زندانیان در ترکیه و مابقی در کشورهای دیگر هستند.
وی افزود :به دنبال این هســتیم که اگر بشــود با کمک مجلس
شورای اسالمی و سازمان برنامه بودجه یک بودجه حداقلی را به
زندانیانی اختصاص دهیم که نیاز به وکیل دارند.
غریب آبادی ،ادامه داد :سرکنســول ها ،کنسولگری ها و سفرا و
همکاران ما در سفارتخانه ،مرتب به زندانیان ایرانی سرکشی و تا
آنجایی که مــی توانند نیازهای اولیه آن را مرتفع میکنند ،برخی
از خانواده این زندانیان بدون سرپرســت هستند که در این رابطه
با بنیاد تعاون زندانیان صحبت کردیم که ببینیم آیا میتوانند آن
خانواده های زندانیان ایرانی در خارج از کشــور را هم پوشــش
بدهند یا خیر .معاون امور بین الملل قوه قضاییه همچنین اظهار
داشــت :در زمینه انتقال محکومان کارهای بسیار خوبی صورت
گرفته است و فقط در سال  ۱۴۰۰حدود هزار و  ۷۰۰نفر از زندانیان
ایرانی خارج از کشــور برای طی کردن دوران محکومیتشان به
کشور منتقل شدند.
وی در رابطه با تسهیل خدمات حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج
از کشور نیز بیان کرد :ایرادات سامانه ثنا در خارج از کشور بررسی
و بخش اعظم آن را در چند ماه گذشــته بــا کمک مرکز فناوری
اطالعات قوه قضائیه رفع کردیم.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در بخش
دیگری گفت :همچنین به وزارت خارجه اعالم آمادگی کردیم که
میتوانیم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در هر کنسولگری
که وزارت خارجه تشــخیص دهد ایجــاد کنیم ،همچنین ظرف
یکی دو ماه آینده به صورت پایلوت از اولین کشور خارجی مشاوره
های حقوقی و قضایی را به صورت مستقیم به ایرانیان مقیم آغاز
خواهیم کرد.

ایندیپندنت فاش کرد:

آزار و تجاوز جنسی به مخالفان سیاسی
در زندانهای عربستان

یک گزارش نشــان میدهد معارضان حکومت عربستان که در این
کشور زندانی میشوند هدف آزار جنسی و انواع شکنجه قرار میگیرند.
یک گزارش جدید نشــان میدهد زندانیانی که به دلیل مخالفت با
دولت در عربستان در زندانهای این کشــور به سر میبرند ،هدف
تجاوز جنسی و اعمال وحشیانه قرار میگیرند و به قتل میرسند.

به گــزارش «ایندیپندنــت» ،این مطالعه که از ســوی « Grant
 ،»Libertyیک موسسه خیریه حقوق بشر انجام شد ۳۱۱ ،زندانی
عقیدتی شناخته شده در دوران «محمد بن سلمان» ،ولیعهد عربستان
سعودی ،را شناسایی کرد.
محققانی که این گزارش را به اشــتراک گذاشتند ،میگویند که ۵۳
زندانی شکنجه شــدهاند ،در حالی که شش نفر مورد آزار جنسی قرار
گرفت ه و  ۱۴نفر اعتصاب غذا کردهاند.
این گزارش به وضعیت اسفبار  ۲۳فعال حقوقی که  ۱۱نفر از آنها هنوز
پشت میله های زندان هستند و همچنین شناسایی  ۵۴روزنامهنگار
پرداخته است.
همچنین حــدود  ۲۲نفر از زندانیان به دلیــل جنایاتی که در دوران

کودکی مرتکب شدند دستگیر شدند؛ پنج نفر از آنها به قتل رسیدند،
 ۱۳نفر دیگر با مجازات اعــدام روبرو بودند ،در حالی که چهار نفر در
بازداشت جان خود را از دست دادهاند.
لوسی رائه» ،از  ،Grant Libertyدر این باره میگوید «متأسفانه
آزار و اذیت زندانیان عقیدتی همچنان ادامه دارد ،زنان در معرض نقض
مستمر و وحشیانه ،بدون حقوق اولیه بشری هستند.
رائه از عربستان خواســته که ادعای خود مبنی بر «کشوری مدرن و
مترقی» را با اقدام و عمل ،پشتیبانی کند و افراد بیگناهی را که ناپدید
شده ،دستگیر و تحت محاکمههای ساختگی قرار گرفتهاند ،آزاد کند.
این گــزارش میگوید کــه زندانی کــردن ،شــکنجه و آزار مادر
سالخوردهای مانند «عایده الغامدی» به دلیل درخواست پناهندگی
فرزندش قطعا نفرتانگیز و نادرست است.
«عبــداهلل الغامدی» ،یک فعال سیاســی و حقوق بشــر که فرزند
«الغامدی» اســت ،گفت که پــس از تهدید به دلیــل مخالفت با
سیاستهای عربستان ،از این کشور فرار کرده است.
عبداهلل الغامدی ،میگوید که پس از خروج وی از عربستان ،مقامات
این کشور دو برادر و مادرش را بازداشت کردهاند.

