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حقوق بشر
خبر

غریب آبادی در همایش افشای حقوق بشر آمریکایی:

آمریکا با مشکالت عدیده ای
در حوزه حقوق بشر مواجه است

آمریکا پیشتاز در استفاده از سالحهای
ممنوعه در جهان

ارتش آمریکا در کشورهای مختلف مرتکب جنایات جنگی شده و از هرگونه
یکند.
تحقیق درباره این جنایات نیز جلوگیری م 
پس از جنگ جهانی دوم ،دولت آمریکا با همکاری دولتهای انگلیس،
شوروی سابق و فرانسه ،دادگاه نظامی بینالمللی را برای محاکمه سران
رژیمهای محور اروپا تأسیس کرد.
اگر امروز دولت آمریکا خود را بر اســاس همان مبنایی که برای محاکمه
نازیهــا در «نورنبرگ» به کار گرفت ،به دلیل اقدامات انجام شــده در
افغانستان و عراق در سالهای اخیر ،باید خود را محاکمه میکرد.

جنایات جنگی آمریکا در کشورهای دیگر
تا همین اواخر ،این احتمال که آمریکا مسئول جنایات جنگی در کشورها
باشد برای اکثر آمریکاییها غیرقابل تصور به نظر میرسید اما همانطور
که اطالعات و شواهد قبلی ســرکوب و مخفی شده شروع به افشا شدن
کردند ،موضوع جنایات جنگی از ســوی آمریکا توجه افکار عمومی را به
خود جلب کرد.
با تکیه بر طیف وسیعی از اســناد ،از پروتکلهای کنوانسیون ژنو گرفته
تا ایمیلهــای ( FBIاداره تحقیقات فــدرال آمریکا) دربــاره زندانیان
«گوانتانامو» گرفته تا اسنادی که نقض قوانین بینالمللی را تایید میکنند،
میتوان به عمق این جنایتهای آمریکا پی برد.
اتهام جنایت جنگی آمریکا علیه کشــورهای دیگر ،ریاکاری گستردهای
است که مقامهای این کشور را دربرگرفته است.
میدانیم که جدیدترین جنایتکاران جنگی آمریکا چه کسانی هستند ،از
جمله «جورج دبلیو بوش ،دیک چنی ،دونالد رامســفلد ،ریکاردو سانچز،
جورج تنت ،مدیر سابق سیا ،دســتیار دادستان کل سابق آمریکا ،معاون
سابق دستیار دادستان کل آمریکا» و بسیاری از دیگر مقامهای آمریکایی.
اگر آمریکا به دنبال «اجرای عدالت» برای اوکراینیهاست ،باید عدالت را
برای یک میلیون نفر که  ۴۰۰هزار نفر از آنها غیرنظامی بودند و در حمالت،
اشغالها و بمباران هوایی این کشور در عراق ،افغانستان ،سوریه ،یمن و
پاکستان کشته شدند ،نیز اجرا کند.
آمریکا باید عدالت را برای کســانی که زخمی و مریض شــده و یا جان
باختهاند ،طلب کندچرا که این کشــور بیمارســتانها و زیرساختها را
ویران کرده است.
این کشــور باید برای هزاران ســرباز و تفنگداران دریایی کشته شده در
جنگهایی که بر اســاس دروغ راهاندازی شده و ادامه یافتهاند و بسیاری
دیگر نیز که زخمی شــدهاند و با ناتوانیهای مادام العمر زندگی میکنند،
عدالت طلب کند.
شهای مخفی آمریکا در سراسر جهان
تسلیحات و آزمای 
گزارشهای مختلف نشــان میدهند که دولت آمریکا به طور مخفیانه
سالحهای شیمیایی و بیولوژیکی را در دهه  ۱۹۶۰در خاک خود آزمایش
کرده است.
بر اساس اسناد به دســت آمده ،این آزمایشها شامل رهاسازی عوامل
اعصاب مرگبار در آالسکا و اسپری باکتری بر روی هاوایی بود.
آمریکا همچنین عوامل اعصاب را در کانادا و انگلیس در ارتباط با این دو
کشور و سالحهای بیولوژیکی و شیمیایی را در حداقل دو ایالت دیگر ،یعنی
ایالتهای مریلند و فلوریدا آزمایش کرد.
گزارشها نشان میدهند که آزمایشهای بیولوژیکی و شیمیایی توسط
آمریکا بسیار گستردهتر از آنچه ارتش این کشور اذعان کرده ،بوده است.
پنتاگون در اوایل سال جاری میالدی سوابقی را منتشر کرد که نشان میداد
عوامل شیمیایی و بیولوژیکی روی کشتیها در دریا قرار گرفته است.
پس از تلف شدن حدود  ۶هزار و  ۴۰۰گوسفند بر اثر دور شدن گاز اعصاب
از محــدوده آزمایش ،ارتش آمریکا موافقت کــرد تا آزمایشهای عامل
اعصاب در هوای آزاد را در مرکز اصلی ســاحهای شــیمیایی خود در
صحرای یوتا متوقف کند.
اما پنتاگون قبال هرگز جزئیات آزمایشهای آالســکا ،هاوایی ،کانادا و
انگلیس را ارائه نکرده است.
عالوه بر این ارتش آمریکا دســتکم از ســال  ۲۰۰۹برنامه تســلیحات
بیولوژیکی خود را در کره جنوبی مخفیانه اجرا کرده اســت؛ این موضوع
در ســال  ۲۰۱۵و زمانی که نمونههای سیاه زخم زنده از یک آزمایشگاه
نظامی آمریکا از طریق خدمات پستی  FedExبه پایگاه هوایی «اوسان»
در «پیونگ تائک» ،در حدود  ۷۰کیلومتری جنوب پایتخت سئول ،فرستاده
شد ،برای عموم مردم شناخته شد.
گزارشهای متعددی درباره وجود چنین آزمایشگاههایی در سراسر جهان
تاکنون منتشر شده و آمار متفاوتی را در این زمینه ارائه میکنند.
پایگاه «ســی جی تی ان» ،در گزارشی میگوید که آمریکا بیش از ۲۰۰
آزمایشــگاه بیولوژیکی نظامی در سراسر جهان دارد و بیش از  ۳۰مورد از
آنها افشا شده است.
این گزارش میگوید «بســیاری از آنها در مکانهای ناشناخته مخفی
هســتند؛ آیا این آزمایشگاهها ســاحهای بیولوژیکی و شیمیایی تولید
میکنند؟ یا از ویروسها و باکتریهای کشنده استفاده کنید؟ هدف واقعی
این آزمایشگاههای بیولوژیکی چیست؟

سازمان ملل استفاده از زور علیه
پناهجویان در مرز اسپانیا و مراکش را
محکوم کرد

سخنگوی سازمان ملل ،استفاده بیش از حد از زور علیه مهاجران از سوی
مراکش و اسپانیا در منطقه ملیله را محکوم کرد.
«استفان دوجاریک» ،سخنگوی سازمان ملل ،استفاده بیش از حد از زور
را علیه مهاجران از سوی مراکش و اسپانیا در منطقه ملیله در فاجعه ای که
منجر به کشته شدن ده ها پناهجو و مهاجر شد ،محکوم کرد.
وی با اشاره به اینکه سازمان ملل از استفاده بیش از حد از زور در دو سوی
مرز مراکش و اسپانیا مطلع شده ،اظهار داشت که این فاجعه غیرقابل قبول
است و باید بررسی شود.
این مقام سازمان ملل افزود «ما از صحنه های خشونتی که در آخر هفته
جاری در مرز بین مراکش و اسپانیا در شمال آفریقا رخ داد و منجر به کشته
شدن ده ها پناهجو و مهاجر شد ،شوکه شدیم».
سخنگوی ســازمان ملل اظهار داشــت «افرادی که مهاجرت می کنند
حقوقی دارند که باید رعایت شوند و ما اغلب شاهد نقض آنها هستیم».
پیش از این سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ،پس از تالش
مهاجران برای ورود به منطقه ملیله واقع در خاک مراکش و بروز حوادث
خونین  ،خواستار تحقیقات مستقل درباره این موضوع شده بود.
در همین حال پس از کشته شدن دستکم  ۲۳مهاجر در مرزهای مراکش
و اسپانیا ،دفتر دادســتانی اسپانیا اعالم کرد که درخواست آغاز تحقیقات
برای روشن شدن آنچه رخ داده ،مطرح کرده است.
مقامهای مراکش اعالم کردند زمانی که مهاجران سعی کردند از حصار
بین ملیله و مراکش عبور کنند ۲۳ ،مهاجر کشته و  ۱۴۰پلیس زخمی شدند.

دبیر ستاد حقوق بشر در همایش افشای حقوق
بشــر آمریکایی گفت حقوق بشر ادعایی آمریکا
ابزار سیاست خارجی این کشور برای اعمال فشار
سیاسی بر دیگر کشورهاست.
«کاظم غریب آبادی» ،معاون امور بین الملل و
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ششمین همایش
افشــای حقوق بشــر آمریکایی ضمن تقدیر از
بانیان همایش افشــای حقوق بشر آمریکایی،
گفت« :توجه به داخل در جهت حمایت و ارتقای
حقوق بشــر نباید ما را از توجه به وضعیت حقوق
بشر در دیگر کشورها یا دیگر وضعیتها ،به ویژه
هنگامی که کشورهای مدعی حقوق بشر مانند
آمریکا و برخی کشورهای غربی که قصد اعمال
استانداردهای حقوق بشری خود بر دیگر کشورها
را دارند ،غافل کند».
دبیر ستاد حقوق بشر افزود« :آمریکا همواره ادعا
میکند که جلودار حقوق بشــر است و باالترین
استانداردهای حقوق بشــری را در زمینه های
مختلف دارد؛ آنها در پاســخ به پرسش درباره
عدم عضویتشــان در کنوانســیونهای حقوق
بشــری مانند حقوق کودک مدعی میشــوند
که اســتانداردهای داخلی آمریکا بســیار باالتر
از کنوانســیون حقوق کودک اســت؛ اما وقتی
شــما وضعیت کودکان در آمریــکا را میبینید،
اســتانداردی در جهت حمایت یا ارتقای حقوق
کودک نمیبینید».
وی ادامــه داد« :در موضوعــات دیگــر نیــز
آمریکاییها کامال از حقوق بشــر به عنوان یک
ابزار در خدمت سیاســت خارجی و برای وصول
به اهداف خود اســتفاده می کنند؛ آنها برای هر
کشوری که مشکلی با آمریکا در عرصه سیاسی
داشته باشــد ،پروندههای مختلف حقوق بشری
بــاز میکنند تا آن کشــور را وادار بــه تبعیت از
استانداردها و سیاستهای خود کنند».
معاون امــور بین الملل قــوه قضاییه همچنین
اظهــار کــرد« :مهمترین ابزار آمریــکا در این
مسیر ،ابزار حقوق بشــر است اما آیا آمریکا واقعا
آن گونه که خود ادعا میکند حامی حقوق بشــر
است؟ آیا اصال در داخل کشور خود توانسته است
اســتانداردهای حقوق بشری را که مدعی است
باالترین استانداردهاست ،اعمال کند تا چه برسد
به اجرای تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق
بشر و استانداردهای بین المللی».
«غریب آبادی» ،در بخش دیگری به حوزههای
عمده نقض حقوق بشر از سوی آمریکا به مناسبت
هفته افشــای حقوق بشر آمریکایی اشاره کرد و
گفت« :باید از هفته افشای حقوق بشر آمریکایی
برای افشاگری درباره عدم اجرای استانداردهای
حقوق بشری آمریکا در داخل این کشور استفاده
کرده و مصادیق نقض حقوق بشر را برای افکار
عمومی خود و جامعه بین المللی آشکار کنیم».
به گفته وی« ،آمریکا در سطح ملی با معضالت
عدیدهای در حوزه حقوق بشــر مواجه اســت؛
خشونت تســلیحاتی و مرگ بر اثر به کارگیری
اســلحه یکی از بزرگترین معضلها در حوزه
حقوق بشر در آمریکاســت؛ این در حالی است
که حق حیات باالترین حقی اســت که در حوزه
حقوق بشر بر آن تایید شــده و تقریبا در تمامی
اسناد و کنوانســیونهای بینالمللی حقوق بشر
بر حق حیات به عنوان حق عالی و بنیادین تاکید
شده اســت؛ در چند دهه گذشته همچون سال
 ۲۰۰۲تــا  ،۲۰۲۲یک میلیون و  ۳۷۵هزار نفر بر
اثر به کارگیری ســاح در آمریکا ،جان خود را از
دست دادهاند؛ یعنی به طور متوسط ساالنه بیش
از  ۳۵هزار نفر».
دبیر ستاد حقوق بشــر در ادامه گفت« :این رقم
فاجعه اســت؛ آمریکاییها خود معتقدند که این
رقم بیشــتر از آمار تلفات آمریکا در جنگهایی
است که علیه دیگر کشورها به راه انداخت؛ یعنی
شمار تلفات ناشی از کشتار و قتل عام گسترده بر
اثر به کارگیری سالح در داخل آمریکا بسیار بیشتر
از تلفات آمریکاییها در جنگهایی است که در
خارج از آمریکا به راه انداختند؛ همین موضوع به
تنهایی نشان میدهد که آمریکا نمیتواند منادی
واقع حقوق بشر برای دیگر کشورها باشد و درباره
حق حیات یا حقــوق دیگر در دیگر کشــورها
حرفی بزند».
«غریب آبادی» ،در بخش دیگری ضمن اشاره
به رفتار بسیار خشن ،غیرانسانی و سیاست تحمل

صفر آمریکایی با مهاجــران و پناهندگان ،بیان
کرد« :جمهوری اسالمی ایران علیرغم تحریم
های ظالمانه یکجانبه که خود بار سنگینی بر این
کشور تحمیل کرده ،میزبان میلیونها نفر مهاجر
و پناهنده است و حق میزبانی را به خوبی ادا کرده
اســت؛ اکنون به رویکــرد مهاجرتی آمریکایی
که از سیاســتهای ایران در زمینــه میزبانی از
پناهندگان و مهاجران انتقاد می کند ،نگاه کنید؛
فقط بر اثر یک مورد سیاست مهاجرتی آمریکا و
مکزیک بیــش از  ۵هزار و  ۴۰۰نفر از کودکان از
والدینشان از مرز مکزیک جدا شدند؛ تصمیم زمان
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر
عدم راه دادن اتباع چند کشور از جمله جمهوری
اسالمی ایران به آمریکا علیرغم حضور خانواده
برخی از اتباع مذکور یا اشتغال به کار و تحصیل
آنــان در آمریکا ،مشــکالت و محدودیت های
زیادی را برای این اتباع ایجاد کرد».
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیرســتاد
حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در زندان
های آمریکا نیز گفت« :آمریکا بیش از  ۲میلیون
نفر زندانی دارد؛ نسبت آمار زندانیان آمریکا باالتر
از هر کشور دیگری است و به همین دلیل آمریکا
بزرگترین زندان جهان شــده است؛ نکته مهم
درخصوص زندانها ،وضعیت بسیار نامطلوب این
مراکز ،بدرفتاری با زندانیان ،رفتارهای خشن و
تبعیض نسبت به رنگین پوستان و سیاه پوستان
هســتند؛ در واقع براساس آمار منتشر شده تعداد
زندانیان سیاهپوســت  ۴برابر بیشتر از زندانیان
سفید پوست و تعداد زندانیان بومی  ۳برابر بیشتر از
سفیدپوستان است؛ این امر حاکی از سیاستهای
تبعیض آمیز آمریکاست که در واقع رنگین پوستان
و سیاهپوستان را به چشم یک مجرم میبیند».
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین ادامه داد« :از همه
مهمتر وضع بهداشتی و رفتار بسیار نامطلوب با
زندانیان است؛ در آمریکا  ۴هزار نفر زندانی جان
خو را از دست میدهند؛ این آمار فاجعه بار است».
«غریب آبادی» ،در بخش دیگری با اشــاره به
مطرح نشــدن این نقایض آشکار حقوق بشر در
آمریکا ،گفت« :کجا این موضوعات در نهادهای
حقوق بشری برجسته میشــود؟ کجا اصال در
رسانهها به این موضوعات پرداخته میشود؟ اگر
در کشــورهایی که با آمریکا مالحظه و زاویهای
دارند ،یک زندانی به هر دلیلی حتی مرگ طبیعی
جان خود را از دســت بدهد ،آمریکاییها و حتی
مجامع بینالمللی حقوق بشر ندای حقوق بشری
سر میدهند؛ این نهادها در موضوع نقض حقوق
بشر در آمریکا کجا هستند؟»
وی تاکید کرد« :تبعیض نژادی علیه اقلیتهای
قومی ،سیاهپوســتان و رنگین پوستان در زمینه
کار ،شــغل و درآمد نســبت به سفیدپوستان در
آمریکا بسیار گسترده اســت؛ این یک تبعیض
آشکار است».
دبیر ســتاد حقــوق در بخش دیگــری گفت:
«آمریــکا در حالی خــود را یک جامعــه آزاد و
دموکراتیک مینامد که عدم تسامح مذهبی علیه
اقلیتهای قومی و مذهبی در این کشــور بسیار
برجسته است؛ براســاس بررسیها  ۸۲درصد از
مســلمانان در جامعه آمریکا اعالم کردند که در
معرض تبعیض مذهبی و دینی قرار گرفتند؛ این
اتفاقها در آمریکایی میافتد که خود را جامع های
متکثر و معتقد به تنــوع فرهنگی میداند؛ اما در
واقعیت هیچ تساهلی در این زمینه از خود نشان
نمیدهد».
وی همچنین ضمن ارائه آماری از نقض حقوق
بشــر در آمریکا ،اظهار کرد« :ساالنه حدود هزار
و  ۸۰۰نفــر از زنان در جامعــه در آمریکا به قتل
میرسند که بسیار رقم گستردهای است؛ براساس
یهای معتبر ،تقریب ًا بیش از  ۷۰درصد
نظرسنج 
زنان در آمریکا تجربه خشونت فیزیکی یا خشونت
جنسی داشتند که فاجعه بار است؛ وضعیت زنان
در کشــور منادی آزادی و دموکراسی و دفاع از
حقوق زنان این گونه اســت و این کشور دیگر
کشورها را متهم می کند؛ آمریکا ساالنه گزارش
وضعیت حقوق بشــری دیگر کشورها را منتشر
میکنــد ،یعنی به خود اجــازه میدهد وضعیت
حقوق بشر در دیگر کشورها را ارزیابی کند؛ چقدر
خوب میشود آمریکا در مورد خود هم گزارشی
بدهند؛ اما نــه تنها این کار را نمیکند بلکه حتی
انتقاد به وضعیت حقوق بشــری خود را تحمل
یکند».
نم 

دبیرستاد حقوق بشر همچنین به شکاف عمیق
موجود میان فقــرا و اغنیا در آمریکا براســاس
گزارش منتشــر شده ســال  ۲۰۱۸اشاره و بیان
کرد« :در گزارش مذکور آمده اســت که آمریکا
باالترین نرخ نابرابری درآمد میان فقرا و اغنیا در
میان کشورهای غربی را دارد؛ این اهم موضوعات
حقوق بشری است که آمریکا در حوزه ملی با آن
مواجه است».
معاون امــور بین الملل قوه قضاییــه ادامه داد:
«تاریخ کوتاه و دو یا ســه قرنی آمریکا سرشار از
تجاوز ،تهاجم و اشــغال و کشتار مردمان بیگناه
در کشورهای دیگر است؛ بر اثر حمله آمریکا به
ویتنام بیش از  ۴میلیون نفر نظامی و غیرنظامی
در این کشور قتل عام شدند؛ بر اثر سیاستهای
آمریکا در دو دوره اشغال مستقیم و حضور آمریکا
در عراق ،بیش از  ۲میلیون نفر قتل عام شــده و
جان خود را از دســت دادند که بخشــی از آن به
خاطر تحریمهای گســترده یکجانبه و ظالمانه
علیه مردم عراق بود؛ بیــش از  ۲۷میلیون نفر از
سرخپوستان توسط آمریکاییها قتل عام شدند
تا اراضیشان اشغال شود».
وی افزود« :آمریکاییها در برههای که مشغول
کشورسازی بودند ،بردگانی را از آفریقا به آمریکا
منتقل کردند؛ به تاریخ معتبر بیش از  ۱۴میلیون
برده به آمریکا منتقل شــدند که  ۲میلیون نفر از
آنها در حین انتقال جان خود را از دســت دادند؛
در مکزیک و اشــغال این کشــور بیش از دهها
نفر مکزیکی را کشــتند؛ آمریکاییها همچنین
با استفاده از سالح اتمی علیه ژاپن ،هیروشیما و
ناکازاکی بیش از  ۳۰۰هــزار نفر از مردم ژاپن را
کشتند؛ آمریکا نخستین کشوری بود که از بمب
اتم استفاده کرد؛ در افغانستان تاکنون بیش از ۷۰
هزار نفر به دست آمریکاییها کشته شدند؛ آمریکا
برای برقراری سلطه و هژمونی خود بر کشورهای
همسایه اش مانند نیکاروگوئه ،کوبا و بر منطقه
خود و امثال آن بیش از  ۲۰۰هزار نفر از مردم این
کشورها را ُکشت».
«غریــب آبادی» ،با طرح این ســوال که «این
جنایات چگونه قابل توجیه هستند؟» ،بیان کرد:
زندانهــای گوانتانامو و ابوغریب شــاید محل
نگهداری تروریستها هم بودند اما بررسیهای
انجام شده نشان میدهد که افراد بیگناه متعددی
نیز در این زندانها قرار گرفتند.
دبیرســتاد حقوق بشــر همچنین با اشــاره به
تهای آمریــکا مبنی
وعدههــای مکــرر دول 
بر بســتن زنــدان «گوانتانامو» ،گفــت« :این
زندانها همچنان وجود دارند؛ شــکنجههایی
که آمریکاییها به ویــژه در دو زندان گوانتانامو
و ابوغریب علیه زندانیان به کار بستند ،در طول
تاریخ جهان بیســابقه اســت؛ این شکنجهها
شامل انواع شکنجههای بی رحمانه ،غیرانسانی
و فاجعه آمیز بودنــد« ».غریب آبادی» در مورد
تحریمهــای آمریکا علیه کشــورهای مختلف
جهان نیز بیان کرد« :آمریکا ســردمدار اعمال
تحریمهای یکجانبه علیه کشورهاست؛ میدانید
که تحریمهای یکجانبه کامال غیرقانونی هستند
و در مغایرت با منشــور ســازمان ملل و حقوق
بینالملل قرار دارند؛ بیش از  ۳۰کشور در فهرست
اعمال تحریمهای یکجانبه خزانهداری آمریکا
هستند؛ در راس آنها جمهوری اسالمی ایران
است ».دبیر ستاد حقوق بشــر در مورد اقدامات
تروریســتی و تروریســم آمریکا ،توضیح داد:
«آمریکا پرچمدار ایجــاد و حمایت از گروههای
تروریستی در هر گوشهای از دنیاست؛ اگر در هر
جایی از دنیا گروه تروریســتی وجود دارد ،شک
نکنید رد پای آمریکا در آن قابل مشــاهد خواهد
بود؛ در همین منطقه چه کسی داعش ،النصره و
القاعده را ایجاد کرد؟ آمریکا؛ و چه کســی با آن
مقابله کرد؟ جمهوری اسالمی ایران».
معاون امور بین الملل قــوه قضاییه ،مورد دیگر
نقض حقوق بشــر و جنایــات آمریکا در عرصه
بینالمللی را عملیاتهای پهپادی آمریکا دانسته
و اظهار کرد« :برخی از اعضای مجلس ســنای
آمریکا اخیرا طی نامهای خواســتار تحقیقات در
این رابطه شدند؛ در نامه مذکور آمده است که بر
اثر  ۱۴هزار عملیات پهپادی آمریکا در  ۷کشور،
 ۴۸هزار نفر از مردم بیگناه کشته شدند؛ این چه
جنایتی است؟ آیا کشور دیگری را سراغ دارید که
این جنایت را در حق بشریت انجام داده باشد؟»
«غریب آبــادی» در بخش دیگــری پیرامون

حمایت همهجانبه سیاســی ،نظامــی ،امنیتی،
اطالعاتی و اقتصادی آمریکا از رژیم صهیونیستی
نیز گفت« :مســئولیت هر جنایتی که این رژیم
نه تنها علیه مردم مظلوم فلســطین بلکه علیه
همســایگان خود مرتکب میشــود ،همچنین
ترورهــا و خرابکاریهایی که این رژیم در دیگر
کشــورها انجام میدهند ،با آمریکاست؛ چراکه
آمریکا از لحاظ حقوقی بــه دلیل حمایتی که از
یکند ،مســئول است؛ آمریکا بیش
این رژیم م 
از  ۷۰قطعنامــه علیه رژیم صهیونیســتی را در
ســازمانهای بینالمللــی وتو کــرد و به هیچ
قطعنامهای ضد رژیم صهیونیستی مطرح شدن
اجازه نمیدهد».
به گفته دبیرستاد حقوق بشر« ،آمریکا چند سال
قبل به دلیل موضع گیری ضد اسرائیلی شورای
حقوق بشر از این شورا خارج شد؛ سپس دوباره از
ابتدای سال  ۲۰۲۲دولت جدید آمریکا وارد همین
شورا شد تا بتواند از منافع اسرائیل حمایت کند و
جلوی صدور قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی را
در شورای حقوق بشر بگیرد؛ آمریکا به قطعنامه
تاسیس شورای حقوق بشر رای نداد و مخالف این
شورا بود؛ آمریکا از همین شورای حقوق بشر علیه
دگر کشورها استفاده ابزاری میکند؛ آثار مستقیم
سیاســتهای مداخله گرایانه آمریکا علیه مردم
مظلوم یمن ،بحرین ،سوریه را میبینید و حمایت
از کودتاهای مختلف در کشــورهای مختلف در
طول تاریخ آمریکا بسیار گسترده است».
«غریب آبادی» در رابطه با نقض های حقوق بشر
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران ،اظهار کرد:
«نخستین مورد نقض حقوق بشر علیه ایران از
ســوی آمریکا ،بحث تحریم است؛ تحریمها به
ویژه تحریمهــای یکجانبه بر انواع حقوق مردم
تاثیر بسیار گســتردهای دارند که مهمترین آنها
تاثیر بر حق حیات است؛ وقتی کشوری را به ویژه
در شرایط کرونا از دسترسی به تجهیزات پزشکی،
دارویی و درمانی محروم میکنید ،مستقیم ًا با جان
مردم بازی میکنید؛ وقتی کشوری را از دسترسی
به منابع غذایی و واردت غذا و کاالهای ضروری
به دلیل تحریمها منع میکنید ،مستقیم ًا با جان
مردم بازی میکنید؛ نمیتوانید از یک طرف به
صورت ظاهری ادعا کنید که غذا و دارو از تحریم
مصون است اما از طرف دیگر با بستن کانالهای
انتقال مالی ،مانع انتقــال پول برای واردات غذا
و دارو شــوید؛ اگر هم جمهوری اسالمی ایران
توانسته سیاستهای مناســبی را برای مقابله
با تحریمها برقرار کند ،بــه خاطر معافیت های
ادعایی آمریکا نیست؛ بلکه به خاطر نوع مدیریت
نظام جمهوری اسالمی ایران است».
وی در ادامه گفت« :وقتی کشــوری از فروش
نفت و دسترســی به منابع مالی خــود محروم
شــود ،تحریمها بر موضوعهای بهداشــتی و
پزشکی ،حق غذا ،استانداردهای مناسب زندگی
و حوزههای مختلف دیگر به ویژه توسعه و عمران
آن کشور تاثیر میگذارد؛ وقتی شما یک کشور را
از مهمترین منابع درآمدیشان منع میکنید ،در
واقع جان مردم آن کشور و توسعه همه آن کشور
را هدف قرار دادید؛ هدفتان مقابله با سیاستهای
یک کشور یا یک نظام نیســت ،این کام ً
ال یک
اقدام ضد حقوق بشری است و یک جنایت است؛
تحریمها جنایت علیه بشــریت هستند؛ آمریکا
چطور میتواند از حمایت از حقوق بشر صحبت
کند؟ چه حقوق بشری؟ همان که در داخل آمریکا
به طور گســترده نقض میشود و در عرصه بین
المللی میلیونها انســان بیگناه را در کشورهای
مختلف به ویژه در جمهوری اسالمی ایران قربانی
و قتل عام می کند؟ آمریکا پای ثابت رای مثبت به
قطعنامهها و تعیین گزارشگر است».
وی در بخش دیگری با بیــان اینکه جمهوری
اسالمی ایران بزرگترین قربانی تروریسم است،
گفت :بیش از  ۲۵هزار نفــر از افراد بیگناه بر اثر
اقدامات تروریستی جان خود را از دست داده و به
شهادت رسیدند.
دبیر ستاد حقوق بشر با طرح این سوال که «چه
کسی پشت حمایت از این گروههای تروریستی
بوده؟» ،افزود :از ابتدای انقالب این گروهکهای
تروریستی مورد حمایت مستقیم آمریکا بودند و
اکنون نیز تمام این گروههای تروریستی در واقع
یک سرشان در خاک آمریکا قرار دارد.
«غریب آبــادی» ،ادامــه داد :منافقین اکنون
منفورترین گروهک تروریســتی اســت؛ ما به
هیچ تروریســتی و به هیچ کشــوری که مأمن
تروریســتها باشــد اجازه نخواهیم داد که به
سیاســتهای خود ادامه بدهند؛ دنیا باید برای
چنین تروریستهایی ناامن بشود ما هرجا اثری
از تروریستهایی که دستشان به خون مردم ایران
آلوده پیدا کنیم آنها را ردیابی خواهیم کرد و از انواع
ابزارهای خود برای مقابله با این تروریســتها
استفاده خواهیم کرد.
معــاون امور بین الملل قوه قضاییه با اشــاره به
اینکه آمریکا وقتی رژیم صدام تصمیم به اقدام
تجاوزگرانه علیه ایران گرفت ،بزرگترین حامی
رژیم بعث بــود ،اضافه کرد :آمریکا در خط مقدم
تحریک رژیم صدام علیه ایران بود.
وی در بخــش دیگری با بیان اینکــه آمریکا با
هدف قرار دادن هواپیمای مســافربری ایرانی
با بیش از  ۲۹۰سرنشــین مرتکب جنایت شــد،
افزود :دولت آمریکا به کســی کــه این هواپیما
را ســرنگون کرد مدال افتخار داد؛ این اقدام به
معنای تشویق نیروهای آمریکایی برای کشتار
مردم بیگناه است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق
بشــر در پایان گفت :موارد ذکر شده نمونهای از
حقوق بشر آمریکایی است.

اخبار کوتاه
رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

بزکرسانهایغرببایدکنارزدهشود

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه غربیها در استفاده از
سالح شیمیایی هیچ تغییری نکردهاند گفت :آنها در حالی موضوع
دفاع از حقوق بشــر را مطرح میکنند که سالحهای شیمیایی را در
اختیار رژیم بعثی عراق گذاشتند و به واسطه آن ،دهها انسان بیدفاع
را با بمباران شیمیایی به شهادت رساندند.
خبرگزاری میزان – بنا به اعالم دفاع پرس ،سردار سرتیپ «غالمرضا
جاللی»صبحچهارشنبهدرششمینهمایشملیپدافندشیمیاییکه
در موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد ،اظهار داشت:
امپراطوری رسانهای غرب در رابطه با حادثه بمباران شیمیایی عراق
در سردشت به گونهای عمل کرد تا کسی غرب را به دلیل در اختیار
گذاشتن و تجهیز عراق به سالح شیمیایی متهم نکند؛ بنابر این امروز
نیازمند جهاد تبیین هستیم تا در آینده با انکار واقعیت از سوی غرب
مواجه نشویم.
وی افزود :در رابطه با تجهیز عراق به سالح شیمیایی و کارخانههای
تولید آن ،آلمانیها نقش اول و اساسی را دارند به نحوی که میتوان
گفتآنهامادرصنعتشیمیاییاروپاهستند؛زمانیهمکهمصدومان
شــیمیایی بعض ًا برای درمان به آلمان اعزام میشدند ،فعالیتهای
درمانی آلمانیها در راستای کسب نتایج اثرات سالحهای شیمیایی
بود که در اختیار عراق گذاشته بودند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور عنوان کرد :غربیها که کروات
میزنند و موضوع دفاع از حقوق بشر را مطرح میکنند ،همانهایی
هستند که سالحهای شیمیایی را در اختیار رژیم بعثی عراق گذاشتند
و به واسطه آن ،دهها انسان بی دفاع را با بمباران شیمیایی به شهادت
رساندند و بعد از این عمل وحشیانه ،روی خود را برگرداند ،بدین معنی
که آنها چیزی ندیدند.
ســردار جاللی با تأکید بر اینکه بزک رســانهای غربیها باید کنار
برود ،افزود :امروز نیز همچنان کاربرد سالح شیمیایی و نوع برخورد
غربیها با استفادهکنندگان از آن را شــاهد هستیم؛ زیرا علیرغم
اینکه استفادهکنندگان از این ســاحها در سوریه مشخص بودند،
ولی غربیها دولتی را که در حال دفاع از خود بود ،عامل اســتفاده از
سالح شــیمیایی معرفی کردند و این نشان میدهد که غربیها در
اینخصوص هیچ تغییری نکردهاند.
وی همچنین در جمع خبرنگاران اظهار داشــت :خوشــبختانه با
تخصیص اعتباری که مجلس شورای اســامی در بودجه ۱۴۰۱
برای پدافند غیرعامل پیشبینی کرده اســت ،موافقتنامه با تمام
دستگاههای اجرایی در حوزه پدافند شیمیایی تنظیم شده است .در
این نظام ،انتقال مراکز پرخطر شیمیایی و مراکز صنعتی در کنار مراکز
جمعیتی از مراکز موضوعات مورد مورد توجه ما است.
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل عنوان کرد :بــا توجه به جنگ
سایبری که میان رژیم صهیونیســتی و جمهوری اسالمی شکل
گرفته اســت و حمالت آنها علیه زیرســاختهایی که به مردم
خدمات و سرویس انجام میدهند ،بررسیهای انجام شده نسبت
به منطقه نشان میدهد که ممکن است ما در صنایع و کارخانجات
شیمیایی نیز با مخاطراتی مواجه شویم .طبیعت ًا محکومسازی هر
نوع حمله در حوزه ســایبری به زیرســاختهایی که برای مردم
خدمترســانی میکند از طریق مجامع بینالمللی و رسانهها باید
مورد توجه قرار گیرد.
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور تأکید کرد :مســئوالن
زیرساختها و مدیران کارخانجات شیمیایی باید به پدافند سایبری و
امنیت سایبری توجه کنند تا فرصتی برای دشمن برای سوء استفاده
و اقدام فراهم نشود .ســردار جاللی گفت :در آینده نزدیک ،جلسه
تخصصی برای مدیران عامل زیرساختهای شیمیایی در رابطه با
مصونسازی تهدیدات شیمیایی برگزار میکنیم تا درسهای آموخته
از حوادث را برای این مدیران بیان کنیم.
وی افزود :ما در این همایش با تبلیغ ،ترویج ،تبیین و پیادهسازی نظام
مصونسازی و عملیات مصونسازی شیمیایی حرکت میکنیم تا
جایی که تعیین نقشها ،مأموریتها و وظایف در دستگاههای اجرایی
در شرایط مصونسازی زیرساخت و در شرایط بروز حادثه مشخص
شود.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اضافه کرد :از سوی دیگر
آموزش ،تنظیم و پیادهسازی مهارتهای دستگاههای اجرایی در هر
شرایطی که آماده مواجهه با حادثه باشد ،بحث دیگری است که ما
این دو موضوع را در این همایش دنبال میکنیم و مدیران درمانی و
بهداشتی در این همایش حضور داشته تا بتوانیم روز به روز آمادگی
مواجهه با حوادث شیمیایی را ارتقا دهیم.

سکوت  ۳۵ساله مدعیان حقوق بشر
درباره موضوع بمباران شیمیایی
سردشت

مدعیان دروغین حقوق بشــر و مجامع بین المللی  ۳۵سال پس از
فاجعه غیر انسانی بمباران شیمیایی شهر مظلوم سردشت همچنان
به سکوت طوالنی درباره این جنایت ادامه میدهند.
بمباران شیمیایی شهر سردشت به عنوان سند مظلومیت مردم ایران
اسالمی در برابر حمایتهای غرب از رژیم معدوم بعث عراق بوده
که جامعه جهانی هنوز هم در برابر مصدومان این جنایت ضدبشری
خود را به خواب غفلت زده و همین امر سبب تضییع بسیاری از حقوق
مردم ســتمدیده از ظلم رژیم بعثی و همپیمانان این رژیم شده که
پروندهای سیاه برای همه آنان است.
به گزارش پایگاه مدیریت ارتباطات و اطالع رسانی معاونت امور
بین الملل قوه قضاییه و ســتاد حقوق بشر ،هفتم تیر سال ۱۳۶۶
هواپیماهای رژیم بعث عراق با اســتفاده از بمبهای شــیمیایی
چهار نقطه پرازدحام از شــهر بــی دفاع و مظلوم سردشــت در
 ۱۶۰کیلومتری جنــوب ارومیه را بمبــاران کردند و در این حمله
ناجوانمردانه  ۱۱۹نفر از ســاکنان غیرنظامی شــهر شهید و بیش
از هشــت هزار نفر نیز در معرض گازهای سمی قرار گرفته و دچار
مصدومیت شیمیایی شدند .بمباران شیمیایی شهر مرزی سردشت
فجیعتریــن تهاجم از این نوع در جهان بود که آثار و مشــکالت
بسیاری برای مردمان این دیار بوجود آورد بطوریکه این شهر را به
نخستین شــهر قربانی جنگافزارهای شیمیایی در جهان پس از
بمباران هستهای هیروشیما تبدیل کرد.
پس از این بمباران شــیمیایی بســیاری از مردم این شهر که هیچ
اطالعی از این نوع بمبهای نامتعارف نداشتند ،برای یاری رساندن
به مصدومان و نجات کســانی که در زیر آوار مانده بودند به محل
اصابت بمبها رفتند و همین امر ســبب شد تا شمار آسیبدیدگان
بیشتر و بیشتر شده و بسیاری از مصدومان با تأخیر به مراکز درمانی
شهرهای تبریز ،ارومیه و تهران منتقل شوند.
انتقال مصدومان شیمیایی از طریق هوایی انجام شد و با توجه به حاکم
شدن شرایط جنگ و مرزی بودن سردشت با تأخیر صورت گرفت که
این امر باعث شد آثار مواد شیمیایی بر روی جسم مصدومان بهویژه
کودکان ،تا سالها باقی بماند.
هنوز هم پس از گذشته  ۳۵سال از این رویداد تلخ بسیاری از ساکنان
این شهر ،از آن رنج میبرند و جانبازان شیمیایی سردشت که بیشتر
مشکل تنفسی دارند در این مدت بین مرگ و زندگی دست و پنجه
نرم میکنند.
شهرستان سردشت با جمعیت  ۱۲۰هزار نفری در جنوب آذربایجان
غربی واقع شده و دارای  ۴شهر و  ۶دهستان با  ۲۲۸روستای سکنهدار
است و با کشــور عراق مرز مشــترک به طول  ۱۰۰کیلومتر دارد.

