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حقوق بشر
خبر

رئیس ستاد هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در نشستی
خبری به تشریح برنامههای این هفته پرداخت.

سکوت دولت آمریکا در برابر گزارشهای
مستند رسانههای این کشور در خصوص
قتلخبرنگارالجزیره

نشـست خبری اعالم اهم برنامه های هفتــه بـازخـوانـی و افشـای
حقـوقبشـرآمـریکاییبرگزارشد.
«وحید جالل زاده» ،رئیس ســتاد هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر
آمریکایی و بزرگداشت شهدای هفتم تیر ،در این نشست خبری ضمن
تبریکهفتهقوهقضاییهوگرامیداشتشهدایهفتمتیر،گفت«:هفتهقوه
یداریم
قضاییهوشهدایهفتتیروشهیدمظلومشهیدبهشتیراگرامیم 
واینهفتهرابهکارکنانزحمتکشوتالشگرقوهقضاییهتبریکعرض
میکنیم ».رئیس ستاد هفته حقوق بشر آمریکایی ،اظهار داشت« :این
هفته از ششم تیر تا دوازدهم تیر ماه به عنوان هفته بازخوانی حقوق بشر
آمریکایی نامگذاری شده است».
وی ضمن اشاره به اینکه ،این ابتکار ارزنده متعلق به مقام معظم رهبری
است،بیانکرد:استحضارداریدکهششمتیرماهدرمسجدابوذرمقاممعظم
رهبری مورد سوءقصد قرار گرفتند؛ همچنین در هفت تیر بمبگذاری
در محل حزب جمهوری اســامی واقع شد که شهادت شهید بهشتی
و هفتاد و دو تن از یاران ایشــان در آن محل آن حادثه تروریستی اتفاق
افتاد؛ همچنین در سردشت شاهد اولین حمله شیمیایی رژیم بعث توسط
صدام علیه مردم مظلوم سردشت در استان آذربایجان غربی اتفاق افتاد
که  ۱۱۰نفر از هموطنان ما در آن شهر به شهادت رسیدند و مظلومیت و
رنج و جانبازی تعداد بیشماری از هموطنان ما در آن شهر تا به امروز ادامه
دارد .وی در ادامه اظهار کرد« :شهادت شهید صدوقی امام جمعه یزد را در
نیز همین هفته داریم که توسط منافقین کوردل انجام شد و نهایت ًا در ۱۲
تیرماهسرنگونیهواپیمایمسافربریجمهوریاسالمیتوسطناوجنگی
آمریکا که پایان هفته حقوق بشر آمریکایی را رقم میزند».
«جاللزاده» ،با بیان این مطلب که برخی از این اقدامهای تروریســتی
توسطفرقهضالهمنافقینصورتگرفته،تاکیدکرد«:آنهاامروزدرآغوش
همینکشورهایغربیوآمریکاییقرارگرفتندوعلیهجمهوریاسالمی
توطئهمیکنندوبرخیازاینحرکتهایتروریستیباحمایتآمریکاییها
اتفاقافتادهوبرخیازآنهامثلحملهبههواپیمایجمهوریاسالمیتوسط
خود آمریکا در خلیج فارس روی داده است».
رئیسستادهفتهحقوقبشرآمریکاییدربخشدیگری،گفت«:نتیجهاین
اتفاقاتایناستکهچهرهعریانآمریکاییهادرپسپردهروابطبینالملل
ی ترین
پنهان شده بود آشکار شد ».وی با بیان این مطلب که امروز مدع 
حکومتدرحقوقبشرخودآمریکاست،افزود«:مضحکترازآنایناست
که آمریکا بیشتر کشورهای آزادیخواه و ملتهای آزادیخواه دنیا را به جرم
حقوقبشردرمجامعبینالمللیمحکوممیکند».

با وجود گزارشات مستند رسانههای معتبر آمریکا درباره قتل خبرنگار شبکه
الجزیره که نوعی سنت شکنی این رسانهها دربرابر جنایات صهیونیستهاست،
دولت آمریکا هیچ واکنشی به این گزارشها نشان نداده است.
به گفته چهار سازمان خبری آمریکایی ،یک تک تیرانداز رژیم صهیونیستی
به «شیرین ابوعاقله» ،خبرنگار الجزیره شلیک کرد اما تنها تحقیقی که دولت
آمریکا به آن توجه خواهد کرد ،تحقیقات رژیم صهیونیستی است.
روزنامه «نیویورک تایمــز» اخیرا نتیجه تحقیقات خود در مورد شــهادت
«ابوعاقله»،روزنامهنگارفلسطینیرامنتشرکرد.
به گزارش «میدل ایست آی» ،این چهارمین سازمان خبری بزرگ آمریکا بود
کهبهتفصیلبهآنچهبرای«ابوعاقله»درجریانحملهارتشرژیمصهیونیستی
به شهر «جنین» فلسطین در ماه گذشته رخ داده بود ،پرداخت.
اینتحقیقاتضربهبزرگیبهرژیمصهیونیستیاستکهازسویسازمانهای
رســانهای معتبری وارد میشود که معمو ًال به شــدت با این رژیم همدردی
میکنند« .نیویورک تایمز» گزارش داد که به احتمال زیاد «ابوعاقله» از سوی
یک تک تیرانداز صهیونیست هدف قرار گرفته است و یافتههای تحقیقات
قبلی «آسوشیتدپرس ،سیانان و واشنگتن پست» را تایید میکند .مانند سایر
نشریات ،تایمز یافتههای خود را بر اساس فیلمهای ویدئویی ،شهادت شاهدان
وتجزیهوتحلیلصوتیاستوارکرد.تحقیقاتمختلفباردیگرنشاندادهاست
که رژیم صهیونیستی تا چه حد حاضر نیست نظامیان خود را به دلیل ارتکاب
جنایاتمتهمکند،اگرقربانیفلسطینیباشد.
این تحقیقات کار را برای رژیم صهیونیســتی سختتر کرده است که هم از
مسئولیتخوددرشهادت«ابوعاقله»شانهخالیمیکندوهمقصدپنهانکردن
آنرادارد.بااینحال،رژیمصهیونیستیتنهاطرفینیستکهازتحقیقاتمکرر
رسانهها ناامید شده است ،آنها همچنین باعث شرمساری دولت «جو بایدن»
شدهاند .نیویورک تایمز و سایر رســانههای بزرگ همگی ثابت کردهاند که
چنین تحقیقاتی میتواند انجام شود و با این حال ،سکوت دولت آمریکا در مورد
یافتههای مشترک آنها کر کننده است.
واقعیت این است که رسانههای آمریکایی میتوانستند تحقیقات مشابهی در
مورد هر تعداد از کشتهشدگان فلسطینی به دست سرویسهای امنیتی رژیم
صهیونیستیونهفقط«ابوعاقله»انجامدهندوبهنتایجمشابهیمیرسیدنداما
آنها به طور مداوم از انجام این کار اجتناب کردهاند.

کارناوال خشونت در آمریکا:
سالحبیشتر=امنیتبیشتر

خشونت تســلیحاتی عامل مرگ افراد بســیاری در آمریکا میشود و روند
این خشــونتها همچنان افزایشــی اســت .در یک بازه ده روزه ۴۴ ،نفر
در تیراندازیهای جمعی در سراســر آمریکا به قتل رســیدند .به گزارش
«نیویورکر»« ،این کارناوالی از خشــونت اســت در میــان موارد دیگر که
بزدلی سیاســی بخش بزرگی از مدیریت آمریکا و تظاهر ضعیف اخالقی
را تأیید کرد».
در این میان ،تیراندازیهای جمعی دیگری در «ایندیانا ،واشنگتن ،فلوریدا،
کالیفرنیا ،لوئیزیانا ،ایلینوی ،پنسیلوانیا ،کارولینای شمالی» و جاهای دیگر
رخ داد.
برخی از قربانیان تیراندازی ظاهرا به دلیل سیاهپوست بودن کشته شدند؛
دیگران به دالیلی که هنوز غیر قابل تشخیص است ،کشته شدند.
تیراندازی در «بوفالو و اوالده» ،اگرچه ،شباهتهای قابل توجهی داشت اما
هر دو توسط جوانان  ۱۸سالهای که به طور قانونی تفنگهای نیمه اتوماتیک
را اندکی قبل از کشتارشان خریداری کرده بودند ،انجام شد .این حقایق قابل
توجه است به خصوص  ۱۰ســال پس از حوادث وحشتناک در «نیوتاون»،
جایی که یک جوان  ۲۰ساله با یک تفنگ نیمه اتوماتیک وارد مدرسه ابتدایی
«سندی هوک» شد و  ۲۰کودک و شش بزرگسال را به ضرب گلوله کشت.
اینها بیانگر دیدگاه جامعهای است که در آن سالح گرم مانند تلفنهای همراه
رایج است و اسلحه بیشتر به معنای ایمنی بیشتر است« .فریدل» ،استادیار
جرمشناسی در دانشگاه ایالتی «فلوریدا» ،به نرخ مالکیت اسلحه و گسترش
قوانین حمل مخفی بین سالهای  ۱۹۹۱تا  ۲۰۱۶نگاه کرد و یافتههای وی
نشان داد که نرخ قتل با اسلحه در ایالتهایی با سیاستهای حمل آسانتر
 ۱۱درصد بیشتر از ایالتهای با قوانین ســختگیرانهتر بود .عالوه بر این
احتمال تیراندازیهای جمعی در ایالتهایی با مالکیت بیشتر اسلحه حدود
 ۵۳درصد افزایــش یافت .جدیدترین قتل عام در تگزاس رخ داد؛ ایالتی که
بیش از هشت هزار فروشنده اسلحه دارد و تخمین زده میشود که  ۳۷درصد
از مردم دارای سالح گرم هستند.
اما موضوع حمل ســاح در آمریکا سیاســی شــده و ذاتا سیاسی است.
دسترسی قانونی به تسلیحات درگیر سیاست است اما مشهودترین افرادی
که از سیاسی دیدن این چیزها امتناع میورزند ،اتفاق ًا برای مناصب سیاسی
انتخاب می شوند.

خانههایمراقبتی درانگلیس
محیطی خطرناک برای کودکان

کارشناسان میگویند ســودجویی شرکتهای خصوصی از بخش مراقبتی
کودکان ،زندگی آنها را در معرض خطر قرار داده است.
بررسیهای جدید نشان میدهند که بیش از  ۱۰۰مرکز مراقبت از کودکان در
انگلیسداراینقضهایجدیهستندکهتعدادقابلتوجهیازآنهامربوطبه
شرکتهایخصوصیهستند.
بهگزارشگاردین،تحقیقات«آبزرور»نشانمیدهدبیشاز ۱۰۰خانهمراقبتی
کودکان تحت کنترل شرکتهای خصوصی دارای نقضهای جدی هستند.
در گزارش رسمی «  ،»Ofstedپرسنل کم آموزش دیده ،مدیریت ضعیف و
مجموعه ای از حوادثی که ایمنی کودکان را به خطر انداخته است ،از مهم ترین
نقایض فعالیت شرکتهای خصوصی در حوزه مراقبت از کودکان هستند.
شرکتهای خصوصی در حال حاضر نقش بزرگی در ارائه مراقبت در انگلیس
ایفا میکنند؛ به طوری که بیش از سه چهارم خانههای مراقبتی در این کشور
در سال ۲۰۲۱توسط این بخش اداره میشد.
رئیس هیئت مدیره کودکان و نوجوانان انجمن دولت محلی در این رابطه گفت
«سازمان رقابت و بازار» تایید کرده است که ارائهدهندگان سهام خصوصی
سودهای بسیار باالیی به دست میآورند.
به عنوان نمونه »Graphite Capital « ،که در رستورانهای زنجیره ای «
 » Hawksmoorسهام دارد ،در حال حاضر در سه شرکتی که شش خانه
مراقبتی را به شکل نامناسبی اداره می کنند ،سهام دارد.
بررســیها نشــان میدهند که خانههای مراقبتی کودکان تحت مدیریت
شرکتهایخصوصیمحیطیخطرناکبرایزندگیکودکانهستند؛ضمن
اینکهمراقبتازکودکانبهطورقابلتوجهیتحتتاثیراستفادهزیادازکارکنان
موقت و غیبت زیاد کارکنان قرار گرفته است.
یکمقامدولتیانگلیسمیگویدکه«بازار»مراقبتازکودکانشکستخورده
و سودجویی مشکل فوری این «بازار» است.

«جاللزاده» ،با اشاره به اینکه مردم ایران با گوشت و پوست خود ۱۷هزار
ترور را در این سالها تجربه کردند و بهترینهای خود را تقدیم به انقالب
اسالمی و اســام عزیز کردند ،اضافه کرد :آنهایی که دستشان به خون
ملت ایران آغشته است امروز در کشورهای غربی آزادانه فعالیت میکنند،
نشست برگزار میکنند،همایش میگذارندو برخی از مقاماتحالو سابق
کشورهایغربیوآمریکاییدرهمایشیشرکتمیکنندکهبانیانآنکمر
به قتل ملت ایران بستند ».وی ادامه داد :فرقه منافقین که از سوی آمریکا
به عنوان یک گروه سیاسی قلمداد میشود و اسم آن از لیست گروههای
تروریستی خارج شد در جنگ عراق علیه ایران به عنوان خائنین به ملت،
گرای مراکز درمانی ،مراکز نظامی ملت ایران را به دشمن میدانند؛ امروز
بسیاری از گزارشاتی که در بحث حقوق بشر در بحث هستهای به دروغ و
کذب علیه ملت ایران داده میشود توسط همینهاست و این یعنی حقوق
بشر آمریکایی؛ کسانی که ۱۷هزار ترور را در داخل کشور انجام دادند امروز
گزارشات آنها مورد توجه آمریکاییها قرار گرفته است .وی در ادامه ضمن
تاکید بر این موضوع کــه «خودآمریکا از مهمترین و بزرگترین ناقضان
حقوق بشــر در داخل و در حوزه بینالمللی است» ،گفت« :با نفوذی که
آمریکادرسازمانمللودرمجامعحقوقبشریوبینالمللیدارد،کمترین

محرومیتها را در صحنه بینالمللی شاهد است؛ گزارش  ۲۰۲۱حقوق
بشری مؤید این اســت که آمریکا در سطوح مختلف و گسترده به نقض
حقوق اساسی و بعض ًا اولیه حقوق بشری پرداخته که حتی گزارشهای
متعدد بینالمللی که با نگاه جانبدارانه تهیه شده نتوانسته از این نقض
حقوق بشر مکرر آمریکاییها چشمپوشی کند ».رئیس ستاد هفته حقوق
بشر آمریکایی در ادامه به برخی از موارد نقض حقوق بشر در داخل آمریکا
و خارج از این کشــور اشاره کرده و توضیح داد« :کشتار خودسرانه پلیس
در آمریکا ،اقدامات خودسرانه نظام قضایی و دخالت آن در فجایع انسانی
در کشورهایی مثل فلسطین ،افغانستانو یمن بر کسیپوشیده نیست».
وی همچنین با اشاره به سفر اخیر «آلنا دوهان» ،گزارشگر ویژه سازمان
مللدراموراقداماتقهرییکجانبهبهایران،گفت«:اخیراًیکیازمقامهای
سازمان ملل به جمهوری اسالمی سفر کردند؛ وی گزارشهای متعددی
در حوزه سالمندان ،بهزیســتی ،بیماریهای خاص ،درمان ،اشتغال و
دریافتکردندکه مرتبطبا این موضوعبودکهچقدرتحریمهای یکجانبه
آمریکا باعث نقض حقوق بشر و نقض حقوق اولیه انسانی شده است».
رئیس ستاد هفته حقوق بشــر آمریکایی ،در بخش دیگری به وضعیت
حقوقبشردرآمریکاپرداختوبیانکرد«:آمریکا ۵درصدجمعیتدنیارابه

خود اختصاص داده درحالی که بزرگترین زندانبان جهان است و ۲۵درصد
زندانیان دنیا در کشور آمریکا و در زندانهای آنها هستند؛ دولت آمریکا هم
در داخل و هم در حوزه بینالملل بزرگترین و مهمترین ناقض حقوق بشر
و حقوق انسانی است؛ در همه گیری کرونا که موضوع جدیدی است نیز
تبعیضات سیستماتیک آمریکا نیز برای ساکنان داخل آمریکا و هم برای
کشورهای دیگر تبعاتی داشت».
«جاللزاده» همچنین با اشاره به وضعیت مرزهای آمریکا ،گفت «از
زمان شروع همهگیری کرونا و بر اساس ماده قانونی عنوان  ۴۲آمریکا
اخراج دسته جمعی مهاجران و پناهجویان که قصد عبور از مرزهای این
کشور را داشتند ،بدون ارزیابی فردی شرایط آنها را مجاز ندانستند؛ در
ابعاد بینالمللی نیز آمریکا در دو سال اخیر و در اوج همهگیری کرونا با
افزایش فشارهای تحریمی خود در حوزههای سالمت و دسترسی به
امکانات پزشکی از این ابزار غیرانسانی به طرق مختلف استفاده و حق
زندگی انسانهای بســیاری را سلب کرد ».به گفته رئیس ستاد هفته
بازخوانی و افشای حقوق بشــر آمریکایی« ،آمریکا در سالهای اخیر
و از جمله در افغانستان جنایتهای زیادی مرتکب شد؛ در بحث یمن
نیز جنایتهای آمریکا که از عامل جنگ یعنی عربستان سعودی دفاع
میکردباعث قتل،گرسنگی،تبعیض ونقضحقوقاولیهکودکانوزنان
در یمن شد که امروز هم شاهد همین نقض حقوق بشر هستیم؛ بنا به آمار
و ارقام رسمی سازمان ملل در حال حاضر  ۸۲میلیون نفر به دلیل جنگ،
آزار ،اذیت ،خشونت نقض حقوق بشر یا بروز اختالف در کشورشان به
اجبار جابجا شدند که بخش عمده اینها را مردم مظلوم افغانستان به
خود اختصاص دادند و در افغانســتان عامل اصلی این موضوع دولت
آمریکاست ».وی همچنین با اشاره به استانداردهای دوگانه کشورهای
غربی در زمینه حقوق بشری ،گفت« :ما امروز در دنیا شاهد استانداردهای
دو گانه هســتیم که از جمله آنها در حوزه حقوق بشر است؛ چیزی که
برای ما نقض حقوق بشر شمرده میشود در خود آمریکا این اتفاق نقض
حقوق بشر شمرده نمیشود؛ مانند برخورد پلیس آمریکا با شهروندان
یا پلیس برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه« ».جاللزاده»،
در بخش دیگری به آمار مربوط به کشتارهای پلیس آمریکا پرداخته و
اظهار داشت« :در سال  ۲۰۲۱تنها  ۱۵روز پلیس آمریکا مرتکب کشتار
خودسرانه نشــده است؛ همچنین تعداد افراد کشــته شده به صورت
خودســرانه و بدون تودیع کیفری توسط پلیس آمریکا از سال  ۲۰۱۷و
 ۲۰۲۰نشــان میدهد تنها در سال  ۲۰۲۰حدود هزار و  ۲۱نفر و از این
تعداد  ۴۵۷سفید پوست ۲۴۱ ،سیاه پوست و  ۱۶۹التین تبار و  ۱۵۴فرد
دیگر توسط پلیس کشته شدند ».رئیس ستاد هفته بازخوانی و افشای
حقوق بشر آمریکایی ،همچنین گفت :از جمله مصادیق تام جهاد تبیین
معرفی چهره واقعی حقوق بشری آمریکاست.

به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

مدعیان حقوق بشر ،طراحان و مجریان شکنجههای جدید در اتاقهای وحشت
آمریکا ،انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که از
مدعیان حقوق بشر هستند ،اصلی ترین استفاده کننده از
شکنجه در جهان است.
 ۲۶ژوئن ،روز جهانــی حمایت از قربانیان شــکنجه نام
گرفته اســت؛ این در حالیست که شکنجه به عنوان یکی
از وجوه عمده نقض حقوق بشــر در سراسر جهان به ویژه
در کشورهای غربی مدعی حقوق بشر همچنان وجود دارد
و قربانی میگیرد ۲۶ .ژوئن از سال  ۱۹۹۸تاکنون هر سال
در سراســر جهان به عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان
شکنجه گرامی داشته میشود؛ دلیل نامگذاری این روز به
دو رویداد تاریخی بازمیگردد :نخست ۲۶ ،ژوئن  ۱۹۴۵که
روز امضای منشور سازمان ملل در بحبوحه جنگ جهانی
دوم به عنوان نخستین سند بین المللی که اعضای سازمان
ملل را ملزم به احترام و ترویج حقوق بشر کرد،
دو ۲۶ ،ژوئن ســال  ۱۹۸۷زمانی که کنوانسیون سازمان
ملل علیه شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه،
غیرانسانیوتحقیرآمیزبهاجرادرآمد.مجمععمومیسازمان
ملل در دسامبر ۱۹۹۷قطعنامه نامگذاری ۲۶ژوئن به عنوان
روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه را تصویب کرد.
هدف از نامگذاری  ۲۶ژوئن به عنوان روز جهانی حمایت از
قربانیان شکنجه این بود که به این دسته از قربانیان فرصت
رساندن صدای خود درباره جنایاتی که بر آنها رفته است،
یکند
داده شود .سازمان ملل شکنجه را اینگونه تعریف م 
«هر عملی که به وسیله آن درد یا رنج شدید ،خواه جسمی
یا روحی ،عمداً بر شخص تحمیل شود ».اکثریت قریب به
اتفاق کشورهای جهان ،کنوانسیون منع شکنجه و دیگر
رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه ،غیرانسانی یا تحقیرآمیز
را از زمانی که برای نخســتین بار توســط مجمع عمومی
سازمان ملل در دسامبر  ۱۹۸۴تصویب شد ،تصویب کرده

اند.باتصویبکنوانسیونمذکور،دولتنامبردهمیپذیردکه
شکنجه همیشه مطلق ًا ممنوع است و هرگز موجه نیست؛ با
وجود تکنیکهای شکنجه جسمی و روانی شامل ضرب و
شتم ،برق گرفتگی و شکنجه جنسی از جمله تجاوز به عنف
و همچنین محرومیــت از خواب ،تهدید اعضای خانواده و
اعدامهای ســاختگی در برخی از کشورها همچنان اجرا
میشوند.
شکنجه در چه کشــورهایی گزارش شده
است؟
اگرچهشکنجهبراساسقوانینبینالمللیکامالممنوعاست
اماشماریازکشورهایجهانکهنامکشورهایمدعیحفظ
و رعایت حقوق بشــر نیز در آن به چشم میخورد ،استفاده
میشود .به گزارش « ،»freedomfromtorture
کشورهایی که شکنجه در آنها علیه زندانیان به وفور رخ
میدهد ،عبارتند از :سریالنکا ،افغانستان ،اریتره ،جمهوری
دموکراتیک کنگو ،ســودان ،اتیوپی ،عراق ،ترکیه ،مصر و
کامرون.
اماآنچهجالباستاستفادهازشکنجهدرکشورهایمدعی
حقوق بشر مانند آمریکا و انگلیس است.
اعتراف انگلیس به صدور مجوز شکنجه
انگلیس در سالهای اخیر در حالی به اصطالح از ارزشهای
حقوق بشری حمایت میکند که در زندانهای خود درگیر
استفاده از شکنجه بوده است.
در عین حال ،در ســال  ،۲۰۱۸گزارشی دولتی در انگلیس
منتشر شــد که نشان میداد این کشــور پس از حادثه ۱۱
ســپتامبر در آمریکا ،اجازه تحویل ،ربودن و شکنجه افراد
متهم به تروریسم را داده است.
اگرچه گزارش مذکور شروع خوبی برای افشاگری در این

رابطه بود ،اما هنوز از میزان کامل ســوء استفادهها و نحوه
دخالت سیاستمداران در زمینه شکنجه زندانیان اطالعاتی
وجود ندارد.
در می  ،۲۰۱۹کمیته ســازمان ملل علیه شکنجه بر لزوم
اجرای وعده نخست وزیر ســابق «دیوید کامرون» برای
انجام تحقیقات مســتقل و تحت رهبری قاضی در مورد
این موضوع توسط دولت انگلیس تاکید کرد.با وجود این،
در جوالی  ،۲۰۱۹دولت «ترزا می» به طرز تکان دهنده ای
تالشکردتاتالشهابرایپایاندادنبههمدستیانگلیس
در شکنجه برای همیشه را متوقف کند.
آمریــکا؛ پیشــتاز در طراحــی و اجرای
تکنیکهایغیرانسانیشکنجه
آمریکا از بزرگ ترین کشورهای استفاده کننده از شکنجه
است؛ شــکنجههایی که آمریکا در زندانهای خود در این
کشور یا در زندانهایش در دیگر کشورها استفاده میکند،
تکنیکهایغیرانسانیهستندکهبه اصطالحتکنیکهای
بازجویی پیشرفته نامیده میشوند .شکنجه و آزار زندانیان
در زندانهای آمریکا برخالف معاهدات ،کنوانسیونها و
اعالمیههای بینالمللی رفتار با زندانیان در حال اجرا شدن
اســت .نیویورک تایمز در گزارشــی که درباره شیوههای
شکنجه «ســیا» تهیه کرد ،پس از اشاره به تکنیکهای
شکنجه مورد استفاده علیه زندانیان در زندان «گوانتانامو»
آوردهاستکهاینتکنیکهاقبالدرآگوست ۲۰۰۲درسایت
سیا در تایلند مورد استفاده قرار گرفته بودند.
تکنیکهای مورد اشــاره با خودنگارههــای «ابو زبیده»،
نخســتین فرد تحت برنامه بازجویی مــورد تایید دولت
«جورج بوش» ،رئیس جمهور اسبق آمریکا ،آشکار شدند؛
«ابوزبیده»  ۸۳بار در طول محکومیت  ۴ساله خود شکنجه
شد .وی همچنین نخستین زندانی بود که روش حبس در

یک جعبه کوچک و چرخش مرگبار دائمی رویش اجرا شد؛
هرچند بعدها مشخص شد که وی عضو «القاعده» نبود و
هرگزبههیچجرمیمتهمنشد!تکنیکهایمذکورکهپساز
مشورتباروانشناسانطراحیشدهاند،شاملخشونت،انزوا
و محرومیت از خواب برای بیش بودند که توسط محافظان
و افسران پزشکی مخفیانه اجرا میشوند.
«واتر بوردینگ» ،از جمله شیوههای شکنجه ای که کمیته
اطالعات سنا آن را بسیار وحشیانه خواند« ،موقعیتهای
اســترس زا»« ،غل و زنجیرهای کوتاه»« ،کوبیدن ســر
به دیوار» با هدف تحریک گوش درونی زندانی که بســیار
دردناک است« ،حبس در جعبه بزرگ»« ،حبس در جعبه
کوچک» و «محرومیت از خــواب» ،از جمله روشهای
شکنجه ای هستند که آمریکا از آنها در برخورد با زندانیان
استفاده میکند .به گزارش «  ،»afscتاکنون گزارشهای
متعددی از شــکنجه و آزار زندانیان از جمله شکنجه بدون
لمس ،شکنجه شیمیایی و شکنجه فیزیکی در زندانهای
آمریکا منتشر شده است که نشــان دهنده شرایط و رفتار
غیرانسانی با زندانیان است .براساس گزارش « ،»hrw
آمریکا پس از حادثه  ۱۱ســپتامبر  ۲۰۰۱بیش از  ۲۰سال
به بازداشت مخفیانه و شکنجه زندانیان مشغول بوده است.
بررســی پروژه هزینههای جنگ در موسسه «واتسون»
دانشگاه «براون» و دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که
چگونه شکنجههای آمریکا ،حقوق قربانیان و مظنونان را
پایمال و باری برای مالیات دهندگان آمریکایی ایجاد کرده
است؛ ضمن این که به تالشهای ضد تروریسم در سراسر
جهان آسیب میرساند و در نهایت حقوق جهانی بشر را به
خطر میاندازند.
مدیر بخش درگیری و بحران دیده بان حقوق بشر میگوید
«گوانتانامو در سراسر جهان یکی از ماندگارترین نمادهای
بی عدالتی ،سوءاســتفاده و بی اعتنایی به حاکمیت قانون

تحریم بانکی آمریکا برای افغانستان
آواربرداری و جستجوی افراد زنده را متوقف کرده است
زلزله مرگبار در افغانســتان ،پیامدهای غیرانسانی
تحریمهای آمریکا علیه این کشــور پیشتر اشغال
شده از سوی آمریکا را آشکارتر کرد.
دولت افغانســتان روز گذشــته از آمریکا خواست
تحریمهای مالی این کشــور و مســدود سازی
داراییهای خارجی افغانســتان را لغــو کند تا این
کشور بتواند با مرگبارترین زلزله دو دهه اخیر خود
مقابله کند .دو والیت جنوب شــرق افغانستان روز
چهارشنبه شاهد وقوع زلزله تقریبا شش ریشتری
مرگباری بودند که بیش از هزار کشته و هزار و ۶۰۰
زخمی برجای گذاشت.
ضمن این که نزدیک به  ۳هــزار خانه بر اثر زلزله
مذکور ویران شده و هزاران خانه دیگر آسیب دیدند.
براســاس اعالم ســازمان ملل حدود هزار خانوار
افغانســتانی در سه منطقه از شش منطقه ای که از
زلزله به شدت آســیب دیدند ،در فضای باز زندگی
میکنند« .یونیسف» اعالم کرد دستکم  ۱۲۱نفر
از کشته شدگان کودکان هستند و احتمال افزایش
شمار تلفات وجود دارد.
زلزله مرگبار افغانســتان یکــی از فقیرترین نقاط
کشوری را که به دلیل افزایش فقر دچار بحران شده

است ،لرزاند .با وجود ارسال کمکهای بیشتر از روز
شنبه ،بسیاری از ســاکنان حتی نمیدانند چگونه
هزاران خانه ویران شده در روستاهایی که در میان
کوهها قرار گرفته را بازسازی خواهند کرد.
مقامهای افغانستان به دلیل مشکالت مالی ناشی
از اشغال دو دهه ای آمریکا و البته تحریمهای مالی
این کشور علیه افغانستان ناچار به توقف روند جست
و جو و آوار برداری شده اند .وزیر خارجه افغانستان از
آمریکاخواستکهداراییهایمسدودشدهافغانستان
را آزاد و تحریم بانکهای افغانســتانی را لغو کند تا
آژانسهایکمکرسانبهراحتیبتوانندکمکهای
خود را به این کشور برسانند.
«کارین ژان پی یِر» ،سخنگوی کاخ سفید در این
رابطه ادعا کرد که آمریکا میخواهد مطمئن شود
که کمکها به دست مردم افغانستان میرسد و نه
دولت این کشور.
واشنگتن و دیگر کشــورهای غربی از زمان عقب
نشینی ارتش آمریکا از افغانستان در تابستان سال
گذشته،کمکهایمالیبهافغانستانشدیداوابسته
به این کمکها را متوقف و داراییهای خارجی این
کشور به ارزش بیش از ۹میلیارد دالر را که عمدتا در

شکنجه در کشورهای اروپایی
به گزارش « ،»coeدر جریان دیدار وزرای شورای اروپا در
آوریل  ،۲۰۲۲رئیس کمیته پیشگیری از شکنجه ()CPT
گزارش کلی فعالیتهای سال  ۲۰۲۱را ارائه کرد .در این
گزارش کمیته پیشگیری از شکنجه از کشورهای اروپایی با
ازدحام بیش از حد زندانها خواست با تعیین حداکثر ظرفیت
هر زندان ،از حبس شمار باالی زندانیان در یک زندان که
معادل شکنجه است ،خودداری کنند.
«خودنگاره هایی که ابوزبیده از تکنیکهای شــکنجه در
زندان گوانتامو بر دیوارهای این زندان رسم کرده است».
گزارش مذکور تاکید دارد «ازدحام بیش از حد جمعیت در
زندانها هر گونه تالش برای ممنوعیت شــکنجه و دیگر
اشکال بدرفتاری را تضعیف میکند؛ زیرا می تواند منجر به
نقض حقوق بشر شود».

خبر

در پی وقوع زلزله در جنوب افغانستان مطرح شد

اختیار آمریکاست ،مسدود کردند؛ این امر سبب شده
تا سیستم بانکی افغانستان تحریم و منزوی شود.
تحریمهــای آمریــکا علیه افغانســتان در حالی
اعمال شــد که اشــغالگری دو دهه ای آمریکا در
کنار خشکســالی اخیر ،از دالیــل اصلی وخامت
اوضاع اقتصادی افغانستان است .تداوم تحریمها،
افغانستان درگیر در یک بحران شدید اقتصادی را با
کمبودنقدینگیبدتروبحرانانسانیشدیدترمواجه
میکند .براساس تخمین سازمان ملل ۹۷،درصد از
جمعیت ۴۰میلیونیافغانستاندرسالجاریزیرخط
فقرزندگیمیکنند.
در حالی که واکنــش ســازمانها و آژانسهای
بشردوســتانه به موضوع افغانســتان در پی وقوع
زلزله ،بسیار ضعیف بوده است ،مقامهای افغانستانی
میگویند که هواپیماهای باری حامل تجهیزات و
نیروهای امدادی از کشورهای همسایه مانند ایران،
پاکستان ،ازبکستان و قطر در فرودگاه «خوست»
به زمین نشسته اند و ایران از نخستین کشورهایی
بوده که کمکها را به افغانستان ارسال کرده است.
یکیازدالیلپاسخضعیفنهادهایبشردوستانهبه
وضعیت افغانستان را میتوان نگرانی از پیامدهای

است؛ آمریکا تاکنون هیچ کس را به دلیل ایجاد سیستمی
از سایتهای سیاه در سراسر جهان برای شکنجه زندانیان
مســئول ندانسته اســت ».باید توجه داشــت که آمریکا
سایتهای ســیاه متعددی در نقاط مختلف جهان مانند
عراق ،افغانستان ،تایلند ،کوبا ،کشورهای اروپایی …،دارد
که گزارشی از شکنجه زندانیان در آنها منتشر نمی شود.
در یک مورد و براســاس گفتههای یک مقام ارشد سابق
حقوقبشری«،سیا»زندانیمخفیبرایشکنجهمظنونان
 ۱۱سپتامبر در لهستان داشته است .به گفته این مقام حقوق
بشری ،سایتهای ســیاه مخفی آمریکا در اروپا از طریق
پروازهایامنیتیمخفیانهباهمدرارتباطهستند«.لیتوانی»
ازجملهکشورهایعضوشبکهتارعنکبوتیسایتهایسیاه
مخفی آمریکاست که مانند لهستان نامش افشا شده است.
«خودنگاره هایی که ابوزبیده از تکنیکهای شــکنجه در
زندان گوانتامو بر دیوارهای این زندان رسم کرده است».

ناشی از تحریمهای آمریکا دانست؛ چراکه اگرچه
آمریکا مدعی معافیت کمکهای بشردوستانه از
تحریمها می شــود اما این ادعا با توجه به سوابق
واشنگتناصالقابلاعتمادنیست.
آژانسهای کمکرسانی تاکید دارند که این فاجعه
نیازجامعهبینالمللیبرای بازنگریدربارهتحریمها
علیه افغانســتان را ضرورت بخشیده است؛ چراکه
تحریمها علیه افغانستان از طریق توقف میلیاردها
کمک بشردوستانه و مسدود کردن ذخایر حیاتی ،به
فروپاشی اقتصاد این کشور کمک کرده و افغانستان
را به شکلی عمیقتر در بحرانهای بشردوستانه و
نزدیک به قحطی فرو برد.
کارشناسانمیگویندتداومتحریمهاعلیهافغانستان
به ویژه پس از وقوع زلزله میتواند مرگ  ۲۵میلیون
افغانستانی را بر اثر گرسنگی رقم بزند.
در حــال حاضــر ،تحریمهــا علیه افغانســتان،
زیرســاختهای اقتصاد این کشور را تحلیل برده،
نزدیکبهنیمیازجمعیت ۳۸میلیونیآنبهدلیلفقر
نمیتوانند نیازهای اولیه غذایی خود را تامین کنند،
اکثر کارمندان دولت از جمله پزشکان ،پرستاران و
معلمان ماههاست حقوق دریافت نکرده اند.

تقدیر کارشناس حقوق بین الملل از
اقدام قوه قضاییه برای مستندسازی
جنایتهایجنگیدریمن
کارشناسحقوقبینالمللمیگویدکهباتوجهبهرویکردگزینشیحقوقبشری
حاکمبرجهان،اقدامهایقوهقضاییهدرزمینهیمناهمیتزیادیدارد«.محمد
علیبهمنیقاجار»،کارشناسحقوقبینالمللدرگفتوگوباخبرگزاری میزان،
اقدامستادحقوقبشربرایمستندسازیجنایتهایجنگیونقضحقوقبشردر
یمنرامهمارزیابیکرد.ویبااشارهبهاینکهحقوقبشردربردارندهیکسری
ازارزشهایجهانشمولمانندمنعشکنجه،منعسلبخودسرانهحیات،است
کهموردتاییدجامعهجهانیقراردارد،گفت«:برخیازارزشهایجهانشمول
حقوقبشرازجملهتفکیکمیاننظامیانوغیرنظامیان،عدماستفادهازسالحهای
ممنوعهو…مربوطبهجنگاست؛آنچهامروزدرجهانشاهدآنهستیم،نقض
گستردهحقوقبشرا».».اینکارشناسحقوقبینالمللهمچنیندرمورداقدام
معاونتاموربینالمللقوهقضاییهدرپیگیریجنایتهایجنگیدریمن،اظهار
کرد« :متاسفانه رویکرد دولتهای غربی در موضوع مذکور ،رویکرد گزینشی
است؛تنهانهادباضمانتاجرایییعنیشورایامنیتنیزدراینمواردگزینشیو
جانبدارانهعملمیکند؛بنابراینمعاونتاموربینالمللقوهقضاییهوستادحقوق
بشرمیتوانند،نقضحقوقبشررادرجهانمستندسازیکنند».ویافزود«:یکی
ازمیدانهاییکهنقضحقوقبشربهصورتگستردهدرآنرخمیدهد،جنگ
یدانیمکهنظامیانسعودیومتحداناینکشوردریمن،کلیهاصول
یمناست؛م 
وارزشهایبشردوستانهرازیرپاگذاشتهاند؛بهاینمعناکهتفکیکمیاننظامیان
وغیرنظامیانراانجامنمیدهند،غیرنظامیانراباسالحهایممنوعههدفقرار
میدهندورفتارغیرانسانیبااسراومجروحاندارند».

