اخبار کوتاه
تکرار تراژدی مرگ مهاجران در تریلر در آمریکا

مرگ  ۴۶مهاجر دیگر

گزارشها از کشف  ۴۶جسد مربوط به پناهجویان در یک تریلر در
تگزاس حکایت دارند.
رسانههای محلی میگویند که دستکم  ۴۶جسد در یک تریلر کنار
ریل راه آهن در «تگزاس» پیدا شد.
به گزارش گاردین ،پس از اعالم خبر کشــف دستکم  ۴۶جسد در
یک تریلر رها شده در «سن آنتونیو» تگزاس ،گمانه زنیها درباره
هویت آنها آغاز شد.
برخی از گزارشها ،اجســاد را متعلق به کارگران مهاجر مکزیکی
میدانند.
رئیس پلیس «سن آنتونیو» ،اعالم کرد که پس از دریافت گزارشی
مبنی بر شنیده شدن صدای کمک از یک تریلر رها شده در کنار ریل
راه آهن در «سن آنتونیو» ،در محل حضور یافتند.
این اداره اعالم کرد ،عالوه بر کشــف  ۴۶جسد ۱۶ ،نفر نیز به دلیل
بیماریهای ناشی از گرما به بیمارستان منتقل شدند .از این تعداد
 ۱۲نفر بزرگسال و چهار نفر کودک بودند.
براساس گزارشها ،هیچ آبی در تریلر یافت نشد.
به گزارش «ا ِی بی ســی» ،تاکنون سه نفر در رابطه با این موضوع
دستگیر شدند اما هنوز مشخص نیســت که آیا این افراد با قاچاق
انسان مرتبط هستند یا خیر.
تحقیقات در این رابطه توسط اداره امنیت داخلی آمریکا در جریان
است.
فرماندار «تگزاس» در واکنش به این حادثه ،مسئولیت آن را متوجه
«جو بایدن» ،رئیس جمهور آمریکا دانست که سیاست مرزهای باز
را دنبال میکند.
کشف این تریلر احتماال مرگبارترین فاجعه مربوط به مهاجران در
مرز آمریکا باشد.
در دهههای اخیر هزاران مهاجر در مرز آمریکا و مکزیک جان خود
را از دست دادند.
«سن آنتونیو» پیشــتر هم صحنه مرگ و میر مهاجران بوده است؛
در ســال  ۲۰۱۷دهها نفر پس از گیر افتادن در کامیونی که در این
شــهر پارک شده بود ،جان خود را از دست دادند؛ در سال  ۲۰۱۳نیز
 ۱۹نفر در یک کامیون در جنوب شرقی «سن آنتونیو» پیدا شدند.
از اوایل دهه  ۱۹۹۰استفاده از «( »Big Rigsکامیون بزرگ با یک
تریلر متصل که برای حمل بار استفاده می شود) به عنوان روش رایج
قاچاق در «تگزاس» به عنوان شلوغ ترین کریدورهای مهاجرتی
آمریکا ،ظهور کرد.
دشوار شدن ترددهای مرزی در آمریکا پس از سال  ،۲۰۰۱شیوههای
مهاجرت به این کشور را مخاطره آمیزتر و گران تر کرد.

نابرابری و تبعیض نظاممند
علیه سیاهپوستان در آمریکا

سیاهپوستان در جامعه آمریکا هدف تبعیض و نژادپرستی در سطوح
مختلف قرار میگیرند.
سیاهپوســتان در آمریــکا در زمینههای حیاتــی از جمله ثروت،
آموزش ،عدالت اجتماعی ،سالمت و مشارکت مدنی در مقایسه با
سفیدپوستان در جایگاه پایینتری قرار دارند.
به گزارش «الجزیره» ،نتایج یک بررســی جدید نشان میدهد که
سیاهپوستان آمریکایی ،با وجود دستیابی به دستاوردهای اقتصادی
و بهداشتی ،تنها از  ۷۳.۹درصد از آنچه سفیدپوستان به آن دسترسی
دارند ،برخوردار هستند.
به گزارش «الجزیره» ،این مطالعه و بررسی اطالعات نشان میدهد
که برای افراد رنگین پوســت چقدر دشوار اســت تا بر نژادپرستی
نظاممند در جامعه آمریکا غلبه کنند.
شاخصهای آماری نشان میدهد که میانگین درآمد خانوارهای
سیاهپوســت در آمریکا  ۳۷درصد کمتر از سفیدپوستان است آنها
کمتر از مالکیت خانه ،وســایل نقلیه و ثروت نسلی در آمریکا سود
میبرند.
دادههای سرشماری نشان میدهد که زوجهای سیاهپوست بیش
از دو برابر همتایان سفیدپوســت خود از دریافت وام مسکن یا وام
بهبود خانه محروم میشــوند ،در نتیجه تنها  ۵۹درصد از متوسط
ســرمایه خانگی خانوارهای سفیدپوست و تنها  ۱۳درصد از ثروت
آنها را دارا هستند.
در میان دهها اقدام بهداشــتی ،یکی از آنها برجسته است؛ امید به
زندگی برای سیاهپوستان آمریکایی کاهش یافته است ،جایی که
کودکی که امروز به دنیا میآید میتواند تا  ۷۴.۷سال عمر کند ،یعنی
چهار سال کمتر از یک نوزاد سفید پوست.
نابرابریهای مادامالعمــر نیز وجود دارد؛ زنان سیاهپوســت ۵۹
درصد بیشــتر در روند فرزندآوری جان خود را از دســت میدهند
و  ۳۱درصد بیشــتر در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان هستند.
مردان سیاهپوست  ۵۲درصد بیشــتر در معرض خطر مرگ ناشی
از سرطان هستند.
این گزارش دو سال پس از آن منتشر میشود که «جورج فلوید»،
شهروند سیاهپوست آمریکایی ،از سوی پلیس شهر «مینیاپولیس»
به قتل رسید.
مرگ فلوید باعث شعلهور شدن اعتراضات و مطالبات سراسری برای
برابری و پایان دادن به خشونت علیه سیاهپوستان شد.

دفن عجوالنه قربانیان کشتار
مهاجران آفریقایی در مرز اسپانیا

گروههای حقوق بشری ،اسپانیا و مراکش را به سرپوش گذاشتن بر
قتل عام شهر ملیا متهم میکنند.
نگرانیها درباره برنامه دفن قربانیان درگیری مرگبار در مرز مراکش
و اسپانیا بدون بررســی علت مرگ یا تالش برای شناسایی آنها
افزایش یافته است.
به گزارش گاردین ،درخواستهای فزاینده ای برای تحقیق درباره
مرگ  ۳۷نفری که در تالش برای باال رفتن از حصار مرزی شــهر
«ملیا» منطقه تحت کنترل اســپانیا در شمال آفریقا کشته شدند،
وجود دارد.
به ادعای مقامهای اسپانیایی حدود  ۲هزار مهاجر آفریقایی روز جمعه
برای ورود به شهر «ملیا» تالش کردند.
مقامهای مراکشی میگویند در پی درگیری میان مهاجران و پلیس
اسپانیا  ۲۳نفر کشته شدند اما سازمانها و گروههای حقوق بشری
شمار کشته شدگان را  ۳۷نفر اعالم کردند.
رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا خواستار تحقیقات فوری درباره این
موضوع شد و گفت «به همه کشورها یادآوری میکنم که تعهداتی
براساس قوانین بین المللی دارند که براساس آن باید با همه مهاجران
محترمانه رفتار کنند؛ امنیت و حقوق بشــر آنها را در اولویت قرار
دهند؛ و از توسل به زور بیش از حد خودداری کنند».
گزارشها نشان میدهند مقامهای مراکشی قبرهایی را جهت دفن
قربانیان آماده کرده اند و قصد دارنــد آنها را بدون تحقیق درباره
علت مرگ یا شناسایی دفن کنند.
انجمن حقوق بشــر مراکش طرح مقامهای این کشور برای دفن
قربانیان بدون تحقیق ،کالبدشــکافی و تعییــن هویت به منظور
سرپوش گذاشتن بر این فاجعه را یک رسوایی اعالم کرد.
دیده بان حقوق بشر ضمن ابراز تعجب از عجله مقامهای مراکشی
برای دفن قربانیان حادثه «ملیا» ،خواســتار شناسایی قربانیان و
تحویل اجساد به خانوادههایشان شد.
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در گفتگو با معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری مطرح شد

تشریحدستاوردهایمشترکمعاونت

اموربینالمللوزارتدادگستریوقوهقضاییه

معــاون حقوق بشــر و امور بیــن الملل وزارت
دادگســتری همکاری با معاونت امور بین الملل
قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر را تشریح کرد.
خبرگــزاری میزان – «فتــاح احمدی» ،معاون
حقوق بشــر و امور بین الملل وزارت دادگستری
در گفت و گو با میزان به بررسی وجوه مختلف
همکاری این معاونت با معاونت امور بین الملل
قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر ،پرداخت.
وی ضمن اشاره به همکاریهای معاونت حقوق
بشر وزارت دادگستری و معاونت امور بینالملل
و قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر ،گفت :براساس
مصوبه شورایعالی امنیت ملی ،وزارت دادگستری
از اعضای اصلی تشکیل دهنده ستاد حقوق بشر
است و همکاریهای گستردهای در زمینههای
مختلف حقوق بشــری تاکنون صورت گرفته
است؛ مشارکت در گفتوگوها و تعامالت حقوق
بشری دوجانبه و چندجانبه ،تعامل با گزارشگران
موضوعی شورای حقوق بشر ،حضور در جلسات
شورای هماهنگی ستاد ،مشــارکت در تدوین
گزارشــات و پیشنویسهای مختلف در حوزه
حقــوق کودک و حقــوق شــهروندی از جمله
همکاریهای مشترک با ستاد حقوق بشر است».
«احمدی» ،در بخش دیگــری درباره اقدامات
معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق

بشر برای ارتقاء حقوق بشر و حقوق شهروندی
مانند ایجاد کمیته صیانت از حقوق بشر ،بیان کرد:
«صیانت از حقوق اساســی ملت ،دروازه تحقق
مردم ساالری و دموکراســی حقوقی در جامعه
اســت؛ تعرض به اين حقوق ،مانع ايفای نقش
مطلوب قانون اساسی در جامعه است و تضمین
اين حقوق به معنی پاسداشــت قانون اساسی و
شرط توســعه حقوقی در جامعه است که خود با
تدابیری چون سیاستگذاریهای عمومی جامعه
نظیر سیاست جنايی پیوستگی دارد».
وی ادامه داد :در قانون اساسی ،فصل سوم از اصل
 ۱۹الی  ۴۲قانون اساســی اختصاص به حقوق و
آزادیهای اساســی و قانونی ملــت دارد؛ البته
مصادیق آن محدود به این فصل نبوده است ،بلکه
در سایر اصول نیز به صورت موردی یا مصداقی به
برخی از حقوق و آزادیها اشاره شده است؛ در این
فصل طی  ۲۰اصل مهم به بيان حقوق اساســی
مردم در جامعه اسالمی پرداخته شده است.
معــاون حقوق بشــر و امور بیــن الملل وزارت
دادگســتری ،در بخش دیگری بــا بیان اینکه
تحقق و صيانــت هدفمند از حقوق ملت نيازمند
برقراری یک رویه مشــارکتی و چندنهادی در
سراســر نظام حقوقی اســت و حقوق اساسی
عمومی و اختصاصی حاکم بــر جامعه هم باید
مبنایی مشــخص برای دفاع نظــری از حقوق

ملت داشــته باشــد و هم در عمل بستری براي
حضور روشــمند مردم در مدیریت و ساماندهی
سازوکارهای حقوقی جامعه فراهم آورد ،ادامه داد:
حقوق مردمی به معنای حقوق تحت نظارت مردم
است؛ مادامیکه این منطق بر جامعه حاکم نشود،
به ســادگی نمیتوان به تضمين حقوق ملت در
جامعه و در بطن ساختارهای حقوقی آن اطمينان
داشت؛ لذا اقدام ستاد حقوق بشر در تاسیس کمیته
صیانت از حقوق بشر را میتوان گامی بنیادین در
احقاق حقوق عامه دانست؛ وزارت دادگستری نیز
در این کارگروه حقوقی و قضایی عضویت داشته
و نهایت همکاری خود را با ســتاد حقوق بشر در
رســیدن به هدف اصلی کمیته که همانا ترویج
و ارتقاء حقوق بشــر در الیههای مختلف جامعه
است ،خواهد داشت.
«احمدی» ،همچنین با اشاره به اقدامات معاونت
امور بین الملل قوه قضاییه جهت تسهیل بازگشت
ایرانیان خارج از کشور به میهن مانند راهاندازی
ســامانه میخک و … ،بیان کرد :در سال ۱۳۹۹
آییننامه کارگروه حمایــت حقوقی و قضایی از
ایرانیان خارج از کشور تصویب شد و با استناد به
تکالیف قانونی وزارت دادگستری مبنی بر انعقاد
و اجــرای موافقت نامههــای حقوقی و قضایی
با سایر کشــورها مندرج در بند ت ماده  ۲قانون
نحوه اجرای قســمتی از اصل یکصد و شصت

قانون اساســی ،کارگروه حقوقــی و قضایی در
وزارت دادگستری تشکیل شــد که ریاست آن
برعهده وزیر محترم دادگستری است؛ دو کمیته
تخصصی ذیل آن پیش بینی شــده اســت که
مسئولیت کارگروه حمایت از حقوق شهروندی،
امور بینالملل و اطالع رســانی بــر عهده دفتر
حقوق بشــر و پیگیری حقوق شهروندی است
و دیگری کمیته تخصصی آموزش و پیشگیری
از وقوع جرم که مســئولیت آن برعهده معاونت
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
است.
وی اضافه کرد :تاکنون پانزده جلسه تشکیل شده
اســت که محورهای آن عبارتند از ساماندهی،
شفافسازی و نحوه اعالم فرایند ممنوع الخروجی
و ممنوع الورودی اتباع ایرانی؛ ایجاد ســازوکار
مشاوره و معاضدت حقوقی و قضایی به ایرانیان
خارج از کشــور؛ صدور کارت ملی ویژه ایرانیان
خارج از کشــور و امکان استفاده آنها از سامانه
ثنا؛ بررسی ســازوکار اجرایی پیشگیری از وقوع
جرم ایرانیان خارج از کشور؛ البته در برخی موارد
موضوعات با همکاری و رایزنی بخشهای مختلف
قــوه قضاییه از جمله معاونت امــور اجتماعی و
پیشــگیری از جرم قوه قضاییــه و معاونت امور
بینالملل دنبال میشود.
معــاون حقوق بشــر و امور بیــن الملل وزارت
دادگســتری همچنین با اشاره به همکاریهای
میان معاونت حقوق بشــر وزارت دادگستری و
معاونت امور بینالملل قوه قضاییه در خصوص
وضعیت زندانیان ایرانی خارج از کشــور ،گفت:
اداره کل همکاریهای بینالمللی که مسئولیت
انعقاد موافقتنامههــای حقوقی ،قضایی ،مدنی
و انتقال محکومین با ســایر کشورها را برعهده
دارد ،تعامالت مناسب و سازندهای با قوه قضاییه
و وزارت امــور خارجــه برقرار کردهاســت و در
فرآیندهای مختلف یاریگر همدیگر هســتند؛
بهعنوان مثال یکی از حوزههای همکاری در سال
گذشــته ،انتقال اتباع بولیوی بود؛ با درخواست و
رایزنی مقامات وزارت امور خارجه و دادگستری
بولیوی و بررســی و تصویب آن در کمیته انتقال
محکومان ،پنج تــن از محکومان بولیویایی که
دوران محکومیت خود را در زندانهای جمهوری
اسالمی ایران میگذراندند به کشور متبوعشان
منتقل شــدند که معاونت امــور بینالملل قوه
قضاییه همکاری شایستهای را ب ه عمل آوردند.

برگزاری مراسم چهل و یکمین سالگرد فاجعه هفتم تیر
مراسم چهلو یکمین سالگرد فاجعه هفتم تیر با حضور اقشار مختلف
مردم برگزار شد.
مراسم چهلویکمین ســالگرد فاجعه هفتم تیر روز سه شنبه در سالن
همایشهای یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد.
این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
میزگرد خاطره و تحلیل نیز با حضور چند تن از اعضای خانواده معظم
شهدای هفتم تیر و یاران شهید بهشتی از جمله برنامههای این مراسم
بودند.
«حسین شمسایی» ( از یاران شهید آیت اهلل دکتر بهشتی )« ،علیرضا
اسالمی» (فرزند شــهید واالمقام محمد صادق اسالمی _ از شهدای
فاجعه هفتم تیر) ،خانم «خوش زبان» (خواهر شــهید واالمقام محمد
خوش زبان – از شهدای فاجعه هفتم تیر)« ،سید محمد جواد هاشمی
نژاد» ( فرزند شهید واالمقام حجت االسالم سیدعبدالکریم هاشمی نژاد
و مدیرعامل بنیاد هابیلیان) در این میزگرد حضور داشتند.
«اســامی» در این میزگرد به تشــریح برخی صفات شهید بهشتی
پرداخت و گفت« :ایشان یک عنصر تشکیالتی بود».
وی ضمن اشاره به خصوصیات اخالقی شهید بهشتی در حوزه انقالب
اسالمی ،اظهار کرد« :ایشــان در مقدمات انقالب اسالمی و بعد از آن
حضور گسترده داشتند».
در ادامه نیز فرزند شهید «محمد صادق اسالمی» ،به نقش شهید بهشتی
در قوه قضائیه اشاره کرده و بیان کرد« :ما به یک قوه قضاییه جدید نیاز
داشتیم و شهید بهشتی بانی آن بودند« ».اسالمی» ،در بخش دیگری
به شهادت شهید بهشــتی و  ۷۲تن از یاران ایشان اشاره کرده و گفت:
«این خون نظام مقدس اسالمی را آبیاری کرد».

همچنین «خوش زبان» (خواهر شهید واالمقام محمد خوش زبان – از
شهدای فاجعه هفتم تیر) ،در سخنانی گفت« :بنده اگر اینجا هستم به
نیابت از برادر شــهیدم است که بگویم تمام جوانانی که تقدیم انقالب
شدند همه ویژگیهای مشترکی داشتند و وطن پرست بودند».
وی تاکید کرد« :اگر دشمن سراغ شهید بهشتی میرود چون از وجود
ایشان احساس خطر میکرد».
خواهر شــهید خوش زبان در ادامه با بیان این مطلب که «صحبت از
شهدا و الگوسازی از آنها بر همه واجب است» گفت« :ویژگی مشترک
همه شهدا پاکدســتی پدران و پاکدامنی مادرانشان بوده است؛ محمد
خوش زبانها تمام نشدند و ما همچنان میتوانیم شهدا تربیت کنیم؛
شهادت فقط به زمین افتادن نیست شــهادت این است که ما مراقب
رفتار خود باشیم».
همچنین «حسین شمسایی» (از یاران شهید آیت اهلل دکتر بهشتی ) ،نیز
در سخنانی ،گفت« :روزهای تشکیل حزب جمهوری اسالمی انقدر نیاز
به افرادی بود که پشتوانهسازی کنند و شهید بهشتی همواره در رفتارش
این امر موج میزد« ».شمسایی» ،تاکید کرد« :باید خیلی دقت کنیم و
صداقت آن روز شهدا را سرلوحه قرار دهیم».
«محمد جواد هاشمی نژاد» ( فرزند شــهید واالمقام حجت االسالم
ســیدعبدالکریم هاشــمی نژاد و مدیرعامل بنیاد هابیلیان) نیز در این
میزگرد ،گفت« :این هفته از ســوی رهبر معظــم انقالب به نام هفته
حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است؛ دشمنان یکی از توطئههایی
که بــرای به زانــو در آوردن انقالب برنامه ریزی کــرده بود اقدامات
تروریستی بود».
وی با اشــاره به اقدامات خرابکارانه و تروریستی گروهک تروریستی

واکنش مسکو به ادعای حمله موشکی
به یک مرکز خرید در اوکراین
معاون اول نماینده روسیه در سازمان ملل به ادعای
حمله موشکی به یک مرکز خرید در اوکراین واکنش
نشان داد.
روسیهدرفوریهگذشتهپسازدرخواستکمکازسوی
جمهوریهای دونتسک و لوهانسک ،عملیات نظامی
خود را در اوکراین آغاز کرد .به گزارش اســپوتنیک،
کشــورهای غربی با تحمیل تحریمهای جامع علیه
روسیهودرعینحالافزایشحمایتنظامیازاوکراین
به عملیات نظامی روســیه واکنش نشان دادهاند .در
همین حال ،اجالس گروه  ۷برگزار میشود که بیشتر
دستور کار آن حفظ وحدت غربیها در بحبوحه بحران
انرژی ناشی از تحریمها علیه روسیه و بحران اوکراین
است .نیروهای مسلح روسیه و نیروهای دونباس در
حال پیشروی هستند و طی هفتههای گذشته چندین
شهر را در جمهوریها آزاد کردهاند .همزمان نیروهای
اوکراینیهمچنانشهرهایدونباسراباآتشتوپخانه
هدف قرار میدهند.
تحویل بیــش از  ۳۷هزار تن کمکها
بشردوستانه روسیه به اوکراین
«میخائیل میزینتســف» ،رئیس مرکز کنترل دفاع
ملی روسیه ،که همچنین فرماندهی ستاد هماهنگی
واکنش بشردوستانه روســیه را بر عهده دارد ،گفت

که از  ۲مارس ( ۱۱اســفند) تاکنون ،روســیه بیش
از  ۳۷هزار تن محمولههای بشردوســتانه به مردم
اوکراین تحویل داده اســت.بیش از  ۲۵هزار نفر در
 ۲۴ساعت گذشــته از مناطق خطرناک جمهوری
های دونتســک و لوهانســک و اوکراین به روسیه
تخلیه شدهاند«.دیمیتری مدودف» ،معاون رئیس
شورای امنیت روســیه گفت که این کشور با کمک
به جمهوریهای دونتسک و لوهانسک نه با مردم
اوکراین ،بلکــه با نازیهایی که ســالها جمعیت
جمهوریهای دونبــاس را وحشــت زده کردهاند
میجنگند«.دیمیتری پولیانســکی» ،معاون اول
نماینده روسیه در ســازمان ملل ،در پیامی توییتری
درباره ادعای حمله موشــکی به یک مرکز خرید در
«کرمنچوک» اظهار نظر کرد و آن را تحریکی آشکار
به سبک «بوچا» خواند .وزارت دفاع روسیه میگوید
کییفآمادهانفجارنیروگاهحرارتی«کریوروژسکایا»
برای مقصر جلوه دادن نیروهای روسیه است.
شــولتز :روابطی مانند سابق با روسیه
وجود ندارد
«اوالف شــولتز» ،صدراعظم آلمان اعالم کرد که
سران گروه  ۷توافق کردهاند که پس از آغاز عملیات
نظامی روسیه در اوکراین ،هیچ گونه روابطی مانند
سابق با روسیه وجود ندارد.

منافقین ،اظهار کرد« :منافقین طراحی کرده بودند که طی شش ماه با
اقدامات خود انقالب را به زانو درآورد اما قدرت معنوی رهبر انقالب و
حضور گسترده مردم این اجازه را نداد».
«هاشمی نژاد» در ادامه آمریکا را عامل اصلی اقدامات تروریستی خواند
و گفت« :عامل اصلی این اقدامات آمریکاســت و اگر حمایت غربیها
نبود ما این همه شهید نداشتیم».
وی همچنین به ارتباط کشورهای غربی و به خصوص آمریکا با گروهک
تروریستی منافقین اشــاره کرده و بیان کرد« :منافقین را در فهرست
تروریســم قرار دادند اما یک نفر را دستگیر نکردند؛ پشت این حوادث
چهره آمریکا عیان بود ».مدیرعامل بنیاد هابیلیان با اشــاره به حضور
مقامهای آمریکایی در نشستهای گروهک تروریستی منافقین ،گفت:
«مایک پمپئو در نشست منافقین میگوید مردم ایران باید آزادی داشته
باشند! از پنجره منافقین این آزادی منظور پمپئو است».
وی در بخش دیگری گفــت« :امام راحل و رهبر معظم انقالب گفتند
مدعیان دموکراسی متهمان اصلی هستند».
در بخش دیگری از این مراسم« ،حیدر مصلحی» ،وزیر اسبق اطالعات،
گفت« :ما  ۱۷هزار شهید ترور داریم اما دشمن از طریق این ترورها به
نتیجه نرسید؛ اقدام بعدی جنگ بود ما فقط با صدام درگیر نبودیم با تمام
دنیای استکبار درگیر بودیم».
وی ضمن اشاره به نقش آمریکا در اقدامات تروریستی علیه کشورمان،
اظهار کرد« :هواپیمای آمریکایی را چه کسی ساقط کرد؟ آمریکا».
مصلحــی در بخش دیگری بــه برنامهریزیهای دشــمنان انقالب
اسالمی علیه کشورمان اشــاره کرد و گفت« :ما امروز پیشرفتهای
بزرگ علمی داریم».

استفاده ابزاری پلیس یونان از
پناهجویان برای اقدام علیه یکدیگر
پلیس یونان از پناهجویان در عملیات خشونت آمیز
به عقب راندن دیگر پناهجویان استفاده میکند.
افشــاگریهای جدید نشــان میدهند که پلیس
یونان پناهجویــان را ناچار به همکاری در عملیات
غیرقانونی و وحشیانه عقب راندن دیگر پناهجویان
میکند .به گزارش «گاردین» ،شش مرد پناهجو
گفتند که توسط پلیس یونان برای به عقب راندن
وحشیانه و غیرقانونی دیگر پناهجویان به خدمت
گرفتهشدند.آنهاگفتندکهتحتفشارپلیسیونان
در عملیات عقب راندن دیگر پناهجویان شــرکت
کردند و پلیس یونــان به آنها در مقابل یک مجوز
اقامت یک ماهه داد.
بــه گفته ایــن پناهجویــان ،آنها تحــت اجبار
سیستماتیک مانند زندانی شدن در یک سلول دست
به همکاری با پلیس یونان زدند.
یکی از این افراد گفت «پس از ورود به یونان توسط
پلیس این کشــور مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم؛
آنها پس از انتقال ما به ایستگاه پلیس ،به ما دستور
دادند ،برهنه شویم و ســپس ما را در سلولهای پر
جمعیت زندانی کردنــد ».وی افزود «آنها پس از
این که فهمیدند من انگلیسی میدانم ،مرا از دیگران
جدا کرده و به من معامله ای را پیشــنهاد کردند؛ یا
برای پلیس کار کنم یا به قاچاق انســان متهم شده

و به زندان بروم؛ من به ازای مجوز اقامت یک ماهه
در یونان ،روزها در بند میماندم و شبها برای عقب
راندن دیگر پناهجویان به پلیس کمک میکردم؛
دوره ای که با نقاب پناهجویان را به عقب میراندم،
دوره بردگی من بود».
دو نفر از این پناهجویان میگویند ،شــاهد بودند
که پلیس یونان قبل از به عقــب راندن قایقهای
پناهجویان ،لباسهای آنان را گرفته ،از آنان سرقت
و به آنها حمله کرده است .عملیات به عقب راندن
پناهجویانازسوییونانشاملضربوشتم،تهدید
و غارت میشــود .تحقیقات مشترکی «گاردین»،
«الیت هاوس ریپورتز»« ،لوموند»« ،اشپیگل» و
«  » ARD Report Münchenشــواهدی
موید از شــهادت این افراد و اسناد بازداشت و آزادی
مجدد آنها از ســوی مقامهای یونانی را ارائه کرد.
مردم محلی در روستای مرزی یونان نیز میگویند
که شــاهد حضور پناهجویان نقابداری بوده اند که
برای پلیس کار میکردند .دو افسر ارشد یونانی نیز
رویهاستفادهازاتباعکشورهایثالثدرعملیاتعقب
راندن را تایید کردند .مقامهای یونان از جمله نخست
وزیر این کشــور همواره در برابر انتقادها ،سیاست
مهاجرتی خود را «محکــم اما منصفانه» توصیف
میکنند .پلیس ،گارد مرزی و دولت یونان از پاسخ به
سوالهای «گاردین» در این زمینه خودداری کردند.
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آمریکا مسئول مرگ ۲۰تا ۳۰میلیون نفر
از زمان جنگ جهانی دوم است

تاریخ اثبات میکند که سیاستهای آمریکا در قبال بسیاری از کشورها همواره
بر پایه نقض حقوق بشر ،ترور ،توطئهگری و جنگافروزی استوار شده است.
سیاســت خارجی آمریکا بر پایه توطئهگری و جنگافروزی استوار شده و در
طول دو دهه اخیر این موضوع به طور ویژهای در غرب آسیا تشدید شده است.
از سال ۲۰۰۱و قانون «مبارزه با تروریسم» ،آمریکا جنایتهای بیشماری را در
کشورهایمختلفمرتکبشدهاستکهبسیاریازآنهاحتیآشکارنشدهاست.
«جنگعلیهترور»کهدرآندولت«بوش»شروعبهازبینبردنممنوعیتهای
طوالنی مدت علیه شکنجه در قوانین داخی آمریکا و قوانین بینالمللی کرد و
سیاستهایسیستماتیکروانیوفیزیکیرااجراکرد؛شکنجهوسیاستهایی
که تا به امروز باعث آسیب و رنج افراد بسیاری شدهاند.
تجاوزگری و جنگافروزی آمریکا در طول تاریخ
در حالی که جنگ اوکراین در اوایل ســال  ۲۰۲۲ســرفصل اخبار را به خود
اختصاص داد و کشورهایی که آلمان به آنها حمله کرد بخش مهمی از جنگ
جهانی دوم بودند ،اما خود آمریکا در بسیاری از موارد متجاوز بوده است.
نمونههایی از حمله آمریکا به خاک کشورهای دیگر در طول تاریخ کشور ،از
نبرد در سال  ۱۸۰۵در لیبی فعلی تا اشغال و تجاوز به افغانستان در سالهای
 ،۲۰۲۱-۲۰۰۱را در بر میگیرد.
هیچ فهرست واحدی از کشورهایی که آمریکا به آنها حمله کرده است را نمی
توان جامع در نظر گرفت ،به این دلیل که تعاریف مختلفی از اینکه دقیق ًا کدام
اقدامات نظامی را میتوان به عنوان تهاجم طبقهبندی کرد ،وجود دارد.
ازسویدیگر،اگریکیازتعریفهایتهاجمشاملهرگونهتهاجمخصمانهمهم
به قلمرو کشور دیگری باشد ،حتی اگر جنگ به طور رسمی اعالم نشده باشد،
فهرست تجاوزهای آمریکا به خاک کشورهای دیگر میتواند بسیار طوالنی
باشد .در نهایت ،اگر تعریف از تهاجم به گونهای بسط داده شود که شامل هر
نمونهای شود که در آن نیروهای آمریکایی با یک کشور یا سرزمین خارجی
تنشداشتهباشند،میتوانصدهاموردراذکرکرد.همچنیناقدامنظامیبیش
از حد آمریکا در خارج از کشور باعث ایجاد ضدیت با این کشور در سطح گسترده
میشود .شواهد و مدارک حکی از آن است که نیروهای نظامی آمریکا به طور
مستقیم مسئول حدود ۱۰تا ۱۵میلیون کشته در طول جنگهای کره و ویتنام
و دو جنگ عراق بودند .جنگ کره همچنین شامل تلفات چینیها می شود در
حالی که جنگ ویتنام شامل تلفات در کامبوج و الئوس نیز است.
عموم مردم آمریکا احتما ًال از این اعداد آگاه نیستند و حتی کمتر از جنگهای
نیابتی که آمریکا مســئول آن است ،میدانند .در جنگهای اخیر بین  ۹تا ۱۴
میلیون نفر در افغانستان ،آنگوال ،کنگو ،تیمور شــرقی ،گواتماال ،اندونزی،
پاکستانوسودانکشتهشدند.نتیجهگیریکلیایناستکهآمریکابهاحتمال
زیاد از زمان جنگ جهانی دوم مسئول کشته شدن بین ۲۰تا ۳۰میلیون نفر در
جنگها و درگیریهای پراکنده در سراسر جهان بوده است.
برای خانوادهها و دوستان این قربانیان تفاوت چندانی ندارد که آیا علت آن اقدام
نظامی آمریکا ،نیروهای نظامی نیابتی ،تامین تجهیزات یا مشاوران نظامی ،یا
راههایدیگر،مانندفشارهایاقتصادیاعمالشدهتوسطآمریکاباشد؛موضوع
مهم این است که عزیزان آنها در پی هر یک از این دالیل نشات گرفته از سوی
آمریکا جان خود را از دست دادهاند.

افزایش ۶۰۰درصدی ابتالی آسیایی
تبارهای انگلیس به زوال عقل تا۲۰۵۰

سیستمدرمانیوبهداشتینژادپرستانهانگلیسکامالورشکستهاست.
خبرگزاریمیزان–سیستممنسوخدرمانبیمارانسفیدپوستانگلیسیمنجر
به نابرابری در تشخیص ،مراقبت و پشتیبانی میشود .به گزارش «گاردین»،
یکبررسیدرانگلیسدربارهتبعیضنژادیعلیهبیمارانآسیاییتباردرسیستم
درمانی این کشور ،برای مقابله با افزایش پیش بینی شده هفت برابری ابتالی
این دســته از افراد به بیماری زوال عقل هشدار داد .آسیایی تبارها در انگلیس
به دلیل خطر باالتر ابتال به دیگر بیماریها مانند بیماری قلبی ،سکته مغزی و
دیابت که خطر زوال عقل را افزایش میدهند ،بیشتر از جمعیت عادی به این
بیماری مبتال میشوند .براساس بررسیهای انجام شده ،احتمالکمتریبرای
تشخیصزودهنگامیابهموقعابتالیآسیاییتبارهابهبیماریزوالعقلوجود
دارد.ضمناینکهآنهاکمتربهدرماندسترسیدارندواحتمالکمتریداردکه
هنگامتشخیصبیماریحمایتدریافتکنند؛زیرا«سیستمبهوضوحناکافی»
درمانیانگلیسچنددههپیشبرایجمعیتعمدتاسفیدپوستراهاندازیشد.
خدمات بهداشتی و مراقبتی قدیمی طراحی شده برای بیماران سفیدپوست
انگلیس در سیستم درمانی این کشور ،در مقابل با افزایش هفت برابری موارد
ابتالبهزوالعقلدرمیانآسیاییتبارها،شکستخوردهاست.موانعتشخیص،
مراقبت و حمایت از زوال عقل که جنوب آسیاییها با آن مواجه هستند به همه
زمینههای زندگی آنها از نظر روحی ،جسمی ،اجتماعی و مالی آسیب میزند و
در نتیجه آنها از انزوا ،تنهایی و افسردگی رنج میبرند.این افشاگری به دنبال
رشــته گزارشهای مبنی بر نابرابریها در سیستم درمانی انگلیس منتشر
شد.یکی از محققان گزارش مذکور میگوید «این تحقیق تصویری نگران
کنندهازپیامدهایتبعیضآمیزیکسیستممنسوخطراحیشدهبرایبیماران
سفیدپوستانگلیسیاست».مدیراجراییانجمنآلزایمرگفت«انتظارمیرود
مردم جنوب آسیا تا سال ۲۰۵۰شاهد افزایش ۶۰۰درصدی در تشخیص زوال
عقل در مقایسه با ۱۰۰درصد در جمعیت عمومی انگلیس باشند».

یک کارشناس حقوقی:

معاونت بین الملل قوه قضاییه از حضور
گزارشگر سازمان ملل برای معرفی
م استفاده کرد
پیامدهای تحری 

حشمت رستمی ،کارشــناس حقوقی گفت که معاونت امور بین الملل قوه
قضاییهوستادحقوقبشرازظرفیتحضورگزارشگرسازمانمللبرایمعرفی
پیامدهای مخرب تحریمها به طور مناسبی استفاده کرد«.حشمت رستمی»،
کارشناس حقوقی در گفت و گو با خبرگزاری میزان ،گفت« :معاونت امور
بین الملل قوه قضاییه از ظرفیت حضور گزارشگر سازمان ملل برای معرفی
پیامدهای مخرب تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه کشــورمان به جامعه
بین المللی به طور مناسبی استفاده کرد».وی همچنین بیان کرد« :معاونت
امور بینالملل قوه قضاییه و ســتاد حقوق بشر تعامل خوب داشتند و نسبت
به صدور آرای حقوق بشری رویکرد مثبتی در پیش گرفتند؛ تا جایی که به
دادگستریهای کشــور اعالم کرده که آرایی که به استناد موازین حقوق
بینالملل صادر شده اند ،برای ستاد حقوق بشر ارسال شوند«».رستمی»،
همچنین درباره فعالیت برخی از کنوانسیونهای بین المللی ،اظهار کرد« :از
آن جا که کشورهای غربی استانداردهای دوگانه ای درباره حقوق بشر دارند
که بر اساس مبنای سیاسی اســت به همین دلیل کنوانسیونهای مذکور
بیشتر در مسیر خواستههای سیاســی مورد استفاده قرار میگیرند تا مبانی
قضایی».این کارشناس حقوقی در بخش دیگری گفت« :کشور ما پایبندی
کاملی به قوانین بین المللی دارد و معاونت امور بین الملل قوه قضاییه ،وزارت
دادگســتری و وزارت خارجه آرا و عملکرد حقوق بشری خود را همواره ارائه
کرده و به قوانین بین المللی پایبند هستند».

