
جامعه جهانی ترامپ را از ادامه جنایت 
علیه ایرانیان باز دارد

یک کارش��ناس روابط بین الملل می گوید: انتظار از 
جامعه جهانی این اس��ت که ضم��ن ابراز مخالفت 
با سیاس��ت های نژاد پرس��تانه ترامپ، فشار های 
الزم را برای جلوگیری از ادامه تروریس��م اقتصادی 
و درمان��ی آمریکا علیه ایران اعمال کنند و ارس��ال 
تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز برای مبارزه 

با شیوع کرونا به ایران را تسهیل کنند.
س��عید محمدی، دریادداش��تی می نویس��د: دکتر 
ظری��ف وزیر امور خارجه جمهوری اس��امی ایران 
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا در ایران در حالی 
که مردم کش��ورمان در تنگنای ناش��ی از تروریسم 
اقتص��ادی و تحریم های جنایتکارانه ی آمریکا قرار 
دارند، نوش��ت: در حالی که ش��هروندان ما در حال 
ج��ان باختن بر اث��ر کرونا هس��تند، دونالد ترامپ 
به شکل ش��ریرانه ای در حال تش��دید تحریم های 
غیرقانونی ایاالت متحده با هدف از بین بردن منابع 

مورد نیاز ایران برای مبارزه با این ویروس است.
ظریف با اش��اره به مس��ئولیت خطی��ر جامعه بین 
المللی در ای��ن باره افزود: دنی��ا نباید بیش از این 
در برابر تروریسم اقتصادی ایاالت متحده که اکنون 
تروریس��م پزش��کی هم به آن اضافه شده، سکوت 

کند.
آیا جهان و آمریکا از عواقب تحمیل چنین وضعیت 
خطرناکی نس��بت به ملت ای��ران مطلعند و آیا هم 
چنان به س��کوت و منفعت طلبی کاسبکارانه خود 
ادامه خواهند داد؟ نتیجه س��کوت و عدم مشارکت 
آنه��ا در کاس��تن از تنگناه��ای مردم کش��ورمان 

چیست؟
اوال ویروس کرونا در حال گس��ترش به تمام نقاط 
جهان اس��ت و حکم قاچاق م��واد مخدر را دارد که 
اگ��ر مبارزات موث��ر ایران نبود، جامع��ه ی جهانی 
را بمراتب بیش��تر تحت تاثیر ق��رار می داد. مبارزه 
موثر ایران با گس��ترش ویروس کرونا قطعنا به نفع 
جامع��ه جهان��ی خواهد بود و اگر موانع از س��ر راه 
ایران برداشته نش��ود، همان جامعه جهانی متضرر 

خواهد شد.
ثانی��ا این وی��روس نژاد و یا مق��ام، رییس جمهور، 
غربی، غیر غربی، نماینده مجلس و سیاس��تمدار و 
غیر سیاس��تمدار نمی شناسد. در واقع این ویروس 
بدنبال میزبان برای تکثیر و قتل عام انسانها است. 
از مرز های سیاسی و جغرافیایی عبور نموده و خود 
را به کاخ س��فید هم رسانده است. بنابر این مبارزه 
با چنین دش��من خطرناک نیازمند عزم بین المللی 
و همکاریهای مشترک میان آحاد جامعه جهانی به 
صورت یکپارچه است. ما با اپیدمی شوم در گستره 
جهان��ی مواجهیم که جان انس��انها را مورد تهدید 

قرار داده است.
متاس��فانه تروریس��م اقتصادی و اه��داف تحریم و 
فشار حداکثری غیر منطقی و بی دلیل آمریکا علیه 
یک عضو جامعه بین المللی، امکان مبادله تجاری، 
تامی��ن مال��ی و خرید اقام مورد نی��از و تجهیزات 
اضطراری مقابل��ه، برای درمان و مه��ار ویروس را 
مشکل ساخته اس��ت و این تعبیری غیر از جنایت 
علیه بش��ریت ندارد. ایاالت متح��ده آمریکا نه تنها 
کوچکترین اقدام انساندوستانه ای را در این جهت 
از طری��ق مجامع بین المللی مانند صلیب س��رخ و 
یا س��ازمان بهداش��ت جهانی برای کمک و تسهیل 
ارس��ال تجهیزات و ملزومات بهداش��تی و درمانی 
انجام نمی دهد، بلکه راه هرگونه تامین تجهیزات و 

مبارزه موثر با کرونا را سد کرده است.
م��ردم کش��ورمان چنین رفتاری را مش��ارکت آنها 
در جنایت ترامپ تلقی کرده و آنها را مس��ئول می 

دانند.
ایرانی��ان علیرغم هم��ه محدودیت های ناش��ی از 
تروریس��م اقتص��ادی آمریکا و همراهی و س��کوت 
تعدادی از کش��ورها در قبال آن، با اتکا به داش��ته 
ه��ا و توان داخلی و با عزمی راس��خ در این مبارزه، 
پیروز خواهند شد. کشور های مدعی حقوق بشر و 
دمکراسی بدانند، شاید تحریم های ظالمانه آمریکا 
علیه ایران هزینه های انس��انی چنین مبارزه ای را 
س��نگین کند، اما این روزها نیز سپری خواهد شد 
و آنانی که در قبال جنایت ضد بشری آمریکا علیه 
مل��ت ایران س��کوت و یا همراهی نم��وده اند، باید 

پاسخگوی تاریخ و افکار عمومی باشند.
این انتظار کماکان باقی است که وجدان های بیدار 
در جهان ضمن ابراز مخالفت با سیاس��ت های نژاد 
پرس��تانه دونالد ترامپ فش��ار های الزم را برای باز 
داش��تن مقامات آن کشور از ادامه جنایت وشرارت 
علیه ایران معمول داشته و هم زمان با سازماندهی 
اقدامات انساندوس��تانه مسیر های مطمئن و مورد 
نیاز ب��رای تامین و ارس��ال تجهی��زات و ملزومات 
پزشگی مورد نیاز برای مبارزه با شیوع این ویروس 

را در اختیار ایران قرار دهند. ایسنا 

از نگاه دیگران

ادعای کذب آژانس تحت تاثیر فشارهای سیاسی آمریکا
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادعای جدید مدیر آژانس انرژی اتمی مبنی 
بر عدم همکاری ایران را کذب دانس��ت و گفت: آژانس تحت تاثیر فشارهای 
سیاس��ی آمریکا قرار گرفته اس��ت. سیدحس��ین نقوی حس��ینی با اشاره به 
درخواست مجدد مدیرکل آژانس اتمی برای دسترسی به دو مکان در ایران 

و ادع��ای آژان��س مبنی بر عدم هم��کاری تهران با آژانس، گف��ت: بیانیه های 
گذش��ته آژانس گوی��ا و مبین همکاری کامل جمهوری اس��امی ای��ران در زمینه 
هس��ته ای با آژانس اس��ت. آژانس بعد از امضای برجام تاکنون شانزده بیانیه منتشر 
کرده که در تمامی آنها همکاری ایران با آژانس را تایید کرده اس��ت. نماینده مردم 
ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسامی با اشاره به تغییر رفتار آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بعد از انتش��ار ش��انزده گزارش همکاری با ایران، افزود: به نظر می رسد 

آژانس تحت تاثیر فشارهای سیاسی آمریکا قرار گرفته است.  خانه ملت 

تاکید پاکستان بر ادامه فعالیت های اقتصادی مرزی با ایران
س��خنگوی وزارت امور خارجه پاکس��تان اعام کرد تب��ادل تجاری ایران و 

پاکستان در مرز زمینی تفتان ادامه دارد.
عایشه فاروقی در نشس��ت هفتگی خود با خبرنگاران گفت: تبادالت مرزی 
ایران و پاکستان در گذرگاه مرزی تفتان بعد از توقف کوچک مجدداً شروع 

ش��ده و تحت تدابیر حفاظتی ویژه ادامه دارد. س��خنگوی وزارت امور خارجه 
پاکستان با اشاره به تدابیر حفاظتی شدید دولت پاکستان در مرز های این کشور با 
ایران جهت جلوگیری و کنترل شیوع کرونا گفت: تردد ناوگان حمل و نقل تجاری 
ایران و پاکس��تان طبق روال گذشته ادامه داش��ته و کامیون های باری می توانند با 
انجام معاینه پزش��کی رانندگان به مس��یر خود ادامه دهند. این سخنان فاروقی در 
حالی عنوان می ش��ود که برخی از رس��انه های محلی پاکس��تان از روند بسیار کند 

تبادالت تجاری ایران و پاکستان بعد از توقف ۱۳ روزه خبر دادند.

تشریح اقدامات وزارت خارجه برای مقابله با کرونا
سخنگوی وزارت خارجه ضمن تشریح تاش های این وزارتخانه برای مبارزه 

با کرونا، از کمک های دولت و مردم چین قدردانی کرد.
س��ید عباس موس��وی در پاس��خ به پرس��ش های خبرنگاران در خصوص 
اقدامات وزارت امور خارجه برای مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت: وزارت 

ام��ور خارجه افتخار دارد که از اولین نهادهایی بود که در کنار مردم و وزارت 
بهداش��ت وارد تاش ملی مبارزه با کرونا ش��د. موسوی افزود: حمایت از هموطنان 
مقیم خارج از کش��ور از مهم ترین اولویت های وزارت امور خارجه اس��ت،  لذا در 
دوره انتش��ار کرونا در چین، همه راه های ممکن برای کمک به دانش��جویان عزیز 
ایرانی مقیم ش��هر ووهان چین انجام شد و پس از بررسی و پیگیری همه گزینه ها 
و هماهنگی با نهادهای ذیربط بویژه وزارت بهداش��ت، با اعزام یک پرواز اختصاصی 

هواپیمایی ماهان بازگشت این عزیزان میسر شد.  باشگاه خبرنگاران

غریب آبادی با تش��ریح سیاست کثیف رژیم 
صهیونیس��تی ب��رای تخریب فض��ای مثبت 
موجود در همکاری بین ایران و آژانس، گفت: 
اگر این رژیم تنه��ا درصد محدودی از چنین 
همکاری را داش��ت، امروز وضعیت خاورمیانه 

متفاوت بود.
در جریان بررسی گزارش مدیرکل آژانس بین 
الملل��ی انرژی اتمی در مورد راس��تی آزمایی 
اجرای برجام در ایران، »کاظم غریب آبادی« 
س��فیر و نماینده دائم ایران نزد س��ازمان های 
بین الملل��ی در وی��ن و همچنی��ن نماین��ده 
ایران در آژانس به ادعاه��ای آمریکا،  و رژیم 

صهیونیستی واکنش نشان داد. 
غریب آبادی در ابتدا اظهار داش��ت: اگر رژیم 
آمری��کا در مورد به اصط��اح نگرانی خود در 
رابطه با توقف برخی تعهدات ایران ذیل برجام 
جدی اس��ت، باید دوباره به خ��روج یکجانبه، 
غیرقانون��ی و غیرعقانی خ��ود از این توافق 
فکر می ک��رد و اکنون نی��ز می تواند از طریق 
برداشتن تمامی تحریم های از سرگرفته شده، 

رویکرد غلط گذش��ته و حال خ��ود را جبران 
کند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در ادامه افزود: 
برای ما تعجب انگیز نیست که نماینده آمریکا 
ایران را متهم به اقدامات بی ثبات کننده کند. 
م��ن نمی خواهم که پاس��خ پیچیده ای به آن 
بدهم، بلکه می خواهم کاما س��اده از نماینده 
آمریکا بخواهم که بیانیه رئیس جمهور کنونی 

شان را در س��ال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مطالعه 
کن��د، زمانی ک��ه وی گفت هم��ه گروه های 
تروریس��تی در منطق��ه از جمل��ه القاع��ده و 
داعش توسط دولت آمریکا برای هدف »تفرقه 
بینداز و حکومت کن ایجاد ش��دند. همچنین 
کاما ش��گفت انگیز اس��ت تا به صحبت های 
رئی��س جمهور کنونی آمری��کا  زمانی که در 
یکم نوامب��ر نیروهای آمریکایی را از س��وریه 

فراخواند، گوش دهیم که گفت: ما می خواهیم 
سربازان خود را به خانه برگردانیم، اما ما آنها 
را آنجا گذاشتیم چون می خواستیم نفت را در 
اختیار نگهداریم. من نفت را دوس��ت دارم، ما 

نفت را نگه می داریم.
غریب آبادی تاکید کرد: جهان همچنین باید از 
این واقعیت به شدت نگران باشد که باالترین 
مق��ام دولت آمریکا از ترور یک مقام عالی رتبه 
نظامی یک کش��ور دیگر که قهرمان شناخته 
ش��ده مبارزه با تروریس��م ب��وده و یک چهره 
محترم و محبوب در بین بس��یاری کشورها و 

ملت ها بود، احساس افتخار می کند. مهر

گزارش

درحالی آمریکای جنایتکار بار دیگر در گزارش��ی مغرضانه 
جمهوری اس��امی ایران را به نقض حقوق بش��ر متهم می 
کند که این رژیم استعمارگر پرونده سیاهی درموارد نقض 
حقوق بش��ر دارد؛ ضمن آنک��ه تحریم ه��ای ظالمانه این 
کش��ورعلیه ملت ایران در ش��رایط بحران کرونا مش��کات 
متعددی را برای مردم بوجود آورده است که خود بزرگترین 

جنایت علیه یک کشور قلمداد می شود.
ب��ه تازگی وزارت خارجه آمریکا در گزارش س��االنه حقوق 
بشر سال ۲۰۱۹ خود بار دیگر به تکرار اتهامات اثبات نشده 
علیه ایران پرداخ��ت. وزارت خارجه آمریکا در این گزارش 
اتهام��ات من��درج در گزارش ه��ای س��ال های گذش��ته را 
تک��رار و تهران را به نقض حقوق زن��ان و اقلیت ها، حقوق 

همجنس طلبان و سرکوب مخالفان متهم کرده است.
وزارت خارجه آمریکا همچنین بدون ارائه مستندات کافی 
مدعی شده اعدام ها در ایران مطابق با استاندارهای قانونی 
بین المللی نیس��ت و ب��دون محاکمه منصفان��ه افراد انجام 

می شود.
نکت��ه جالب ت��ر اینکه در ای��ن هجمه رویکرد گس��تخانه 
دولتمردان آمری��کا در قبال ملت ایران، رئیس جمهور این 
کش��ور نیز وضعیت اضطراری در قبال ایران را یک س��ال 
دیگر تمدید کرد؛ دونالد ترامپ، در این بیانیه خاطرنش��ان 
کرده رئیس جمهور وقت آمریکا در تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۹۵ 
ب��ه منظور مقابله ب��ا تهدیدغیرمعم��ول و فوق العاده ای که 
اقدامات و سیاس��ت های دولت ایران متوجه آمریکا می کند 

برای نخستین بار وضعیت اضطراری اعام کرده است. 
رئیس جمه��ور آمریکا در این بیانیه خاطرنش��ان کرده که 
وضعی��ت اضطرار ملی درباره ایران که واش��نگتن اولین بار 
روز ۱۵ م��ارس ۱۹۹۵ اع��ام ک��رده، بایس��تی بعد از ۱۵  

مارس سال ۲۰۲۰  نیز ادامه پیدا کنند. 
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: رئیس جمه��ور آمریکا روز ۱۵ 
مارس ۱۹۹۵ به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۷۵ و به 
منظور رس��یدگی به تهدیدهای غیرمعمول و فوق العاده ای 
که اقدامات و سیاست های حکومت ایران علیه منافع ملی، 
سیاست خارجی و اقتصاد ایاالت متحده ایجاد می کنند، در 

ارتباط با این کشور وضعیت اضطرار ملی اعام کرد.
رئیس جمه��ور آمری��کا در بخش دیگری از ای��ن بیانیه به 
یادداش��ت خود ب��رای پایان دادن به مش��ارکت آمریکا در 
برجام اشاره کرده و ایران را به اشاعه موشکی، فعالیت های 
مخرب در منطقه و حمایت از گروه های تروریس��تی متهم 

کرده است.
در همین رابطه؛ سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور 
خارجه کش��ورمان در واکنش به گزارش ساالنه وزارت امور 
خارج��ه آمریکا درباره وضعیت حقوق بش��ر در ایران، رژیم 
آمریکا را فاقد هرگونه وجاهت سیاس��ی، حقوقی و اخاقی 
برای اظهارنظر در خصوص حقوق بشر خواند و تاکید کرد: 
رژیمی که رئیس جمهور آن با افتخار فرمان ترور پاک ترین 
فرزن��دان ایران زمی��ن را صادر می کند و همدس��تانش در 
مصدر وزی��ر امور خارجه و نماینده وی��ژه امور ایران با بی 
شرمی میزبان و مهمان منفورترین گروهک های تروریستی 
ضد ایرانی هس��تند، هیچ میانه ای ب��ا مفهوم واالی حقوق 

بشر ندارند.
وی اف��زود: رژیمی که رئیس جمهور آن آش��کارا س��خنان 

نژادپرس��تانه به زبان می آورد، با بی شرمی تمام از تبعیض 
مذهبی دفاع می کند، زنان را در حد ابزاری برای هوسرانی 
می داند، مردمان س��ایر کش��ورها را تنها به دلیل مذهب و 
نژاد از س��فر به آمریکا منع می کن��د، بی محابا و بر خاف 
تمام مقررات و موازی��ن بین المللی تهدید به نابودی مراکز 
فرهنگی کشورها می کند، متحد و حامی رژیم کودک کش 
و قصاب س��عودی و رژیم ضد بش��ری صهیونیستی است، 
در جایگاهی نیس��ت که برای س��ایر کشورها نسخه حقوق 

بشری بپیچد.
موس��وی با اش��اره به اعتراف��ات صریح و بی پ��رده مایک 
پامپئ��و که تعلیم ش��گردهای دروغ گفت��ن و حقه بازی را 
بخش��ی از برنامه درس��ی خود در دوره ریاست بر سازمان 
جاسوس��ی آمریکا عنوان کرده است، اظهار داشت: گزارش 
نویس��ی آمریکایی در مورد سایر کش��ورها از جمله ایران، 
شیوه نخ نما شده ای است که بر اساس آموخته های پامپئو 
و هم قطارانش در س��ازمان س��یاه س��یا و از طریق ردیف 
ک��ردن مجموعه ای از دروغ ها و وارونه س��ازی واقعیت ها و 
بزرگنمای��ی نقاط ضعف و س��یاه نمایی نقاط مثبت تنظیم 

می شود و بنابراین هیچ ارزش و اعتباری ندارد.
 موسوی با ابراز تاسف از تقلیل مفهوم "حقوق بشر" به اهرم 
اعمال فشار و بدنام سازی از سوی آمریکا و برخی متحدین 
غربی آن، گ��زارش وزارت خارجه امریکا را مکمل ش��بهه 
پراکنی های نهادهای وابسته به دولت آمریکا از جمله عفو 
بین الملل دانس��ت که تحت لوای سازمان غیردولتی عما 

سیاست های رسمی رژیم امریکا را اجرا می کنند.
آمریکا در دهه های گذش��ته همواره داعیه دفاع از مبانی و 
اصول حقوق بش��ر را داش��ته و بر این اساس به خود اجازه 
داده تا در خصوص وضعیت و ش��رایط حقوق بشر در سایر 
کش��ورها اظهارات مداخله جویانه داش��ته باش��د. بررسی 
دقیق مواضع حقوق بشری آمریکا به صراحت تأیید کننده 
این واقعیت اس��ت که دولتمردان این کش��ور موضع گیری 
در خص��وص وضعیت حقوق بش��ر در جه��ان را بر مبنای 
ترجیحات و منافع سیاس��ی انج��ام می دهند و همین رویه 
موجبات استفاده ابزاری آمریکا از موضوع حقوق بشر را در 
سطح بین المللی فراهم س��اخته است. نکته مهم و تأسف 
بار این است که چنین قضاوت های سوگیرانه و جانبدارانه، 
مبنای عمل سیاس��ی آمریکا در ارتباط با کشورهای هدف 
ق��رار می گی��رد و از جمله وض��ع تحریم ه��ای اقتصادی و 
تحمیل فش��ارهای سیاس��ی علیه کش��ورهای مستقل، بر 
مبنای همین قضاوت های نادرس��ت توجیه می شود. فراتر 
از این بح��ث، نکته مبنایی و مهم دیگ��ری وجود دارد که 
توجه به آن از اهمیت اساسی برخوردار است. دولت ایاالت 
متحده در حالی که بر کرسی قضاوت در خصوص عملکرد 
حقوق بشری سایر کشورها تکیه می زند که خود در داخل 
نی��ز به طور مک��رر و فاحش حقوق بش��ر را نقض می کند. 
طبعاً چنین وضعیتی موید عدم صاحیت واش��نگتن برای 
ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورهاست و هرگونه 
حقی را از این کش��ور برای طرح ادعاهای بش��ر دوس��تانه 
سلب می کند. با توجه به این واقعیات است که مقام معظم 
رهب��ری همواره بر تاش برای افش��ای ماهیت ضد حقوق 
بش��ری دولت آمریکا تأکید داش��ته اند تا بدین ترتیب عدم 
صداق��ت و صاحیت آمری��کا در پیگیری مس��ائل حقوق 

بشری به تصویر کشیده شود.
قانون حمل آزادانه ساح از جمله مواردی است که جان و 
حریم شخصی شهروندان آمریکایی را به مخاطره انداخته و 
حق حیات و امنیت را از آنها سلب کرده است؛ به طوری که 
۸۲ درصد از کشتارهایی که با ساح گرم صورت می گیرند 
در ای��االت متح��ده رخ می دهند. ۷۵ درصد کش��تارها در 
آمریکا با ساح صورت می گیرد که این آمار ظرف دو سال 

گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.
پلیس آمریکا برخاف عرف متعارف که می باید رکن اساسی 
حق��وق ش��هروندی را تأمین کند، حقوق م��ردم آمریکا به 
ویژه سیاه پوستان را مورد تعرض قرار می دهد و گزارش ها 
حاکی از آن اس��ت که در سال ۱۳۹۷ نیروهای پلیس تنها 
۱۴ روز مرتکب خشونت نشده اند. تا اوایل دی ماه این سال 
نیز آمار این خش��ونت ها به ۱۱۶۶ مورد رس��ید. در آمریکا 
تعداد زیادی از شهروندان توسط پلیس کشته و یا مصدوم 
می ش��وند که در این بین سیاه پوس��تان به نسبت از سهم 
بیشتری برخوردارند. آنچه در این رابطه حائز اهمیت است 
اینکه در این کش��ور ن��ه تنها برخورد قانون��ی با پلیس در 
راستای سوءاس��تفاده از قدرت و هنجارشکنی های اخاقی 
آن صورت نگرفته، بلکه به منظور توجیه موضوعاتی از این 

دست، بعضاً به موازین قانونی نیز استناد می شود.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش های س��االنه خود از 
وضعیت حقوق بش��ر در جهان، برخی کشورها را در مورد 
محکومیت های قضائی مورد نکوهش قرار داده و رویه آنها 
را ناقض حقوق بش��ر معرفی می کند؛ در حالی که در این 
کش��ور مواردی از محکومیت های قضائی وجود دارد که به 
گزارش مراجع حقوق بش��ری نقض مسلم حقوق زندانیان 
محسوب می شود. آمریکا دستگاه قضائی جمهوری اسامی 
ایران را به دلیل اجرای ش��ریعت اسامی از جمله در مورد 
حک��م اعدام مورد انتقاد قرار می ده��د اما خود اعدام را از 
طریق غیر انس��انی چون تزریق ه��ای مرگبار، صندلی های 
اعدام الکتریکی و … در این کشور به اجرا می گذارد. این 
قبیل اعدام ها در بخش قاب��ل توجهی از ایالت های آمریکا 
مجاز اس��ت به طوری که از ابتدای س��ال ۲۰۱۸ تا اواسط 
دی م��اه ۱۳۹۷ )پایان س��ال میادی( ح��دود ۲۵ نفر در 
هش��ت ایالت به ش��یوه های غیر انس��انی محکوم به مرگ 

ش��ده اند.
در آمری��کا تبعیض علیه اقلیت های مذهبی کامًا آش��کار 
اس��ت و در این میان، تبعیض علیه مسلمانان در رتبه اول 
قرار دارد. موج تبلیغاتی علیه اس��ام س��بب تشدید اسام 
هراس��ی و اس��ام ستیزی و جرایم ناش��ی از انزجار بر ضد 
مسلمانان در آمریکا شده اس��ت؛ بسیاری از اقدامات علیه 
مس��لمانان، سازمان ها و ادارات اسامی آمریکا با نام اجرای 
قان��ون، ب��دون اقامه اتهام متق��ن و محکمه پس��ند انجام 
می گیرند. در این زمینه، مس��لمانان آمریکایی بارها بدون 
دلیل، هدف بازرس��ی های ضدتروریس��تی اف. بی. ای قرار 

گرفته اند.
ش��ایان توجه اس��ت که از زم��ان روی کار آم��دن ترامپ، 
تبعیض ها علیه مس��لمانان در آمریکا تش��دید ش��ده است 
به گون��ه ای که بر اس��اس یافته های مرکز پژوهش��ی پیو، 
مس��لمانان آمریکا از آینده کشور و جایگاه خود در جامعه 
آمریکا در دوره ترامپ ابراز نگرانی کرده و رئیس جمهور و 
حزب جمهوری خواه را مخالف مسلمانان قلمداد می کنند. 
دونالد ترامپ موضوع اسام هراسی را به ابزاری برای تحقق 
سیاست های خود تبدیل ساخته و با اقداماتی نظیر ممنوع 
ساختن ورود اتباع برخی کشورهای مسلمان به روند اسام 
هراس��ی و اسام س��تیزی در این کش��ور دامن زده است. 
سیاست های اس��ام هراس��انه دولت ترامپ به حدی بوده 
است که ۵۶ درصد از ش��رکت کنندگان آمریکایی در یک 
نظر س��نجی که در آبان ۱۳۹۷ انجام ش��د حتی نسبت به 
س��اخت مس��جد در نزدیکی محل خانه خ��ود ابراز نگرانی 

کرده و در واقع با آن مخالف بوده اند. 
مقام��ات آمریکایی به رغم تأکید ظاهری بر حقوق مدنی و 
سیاسی، در عمل توجهی به رفع مشکات ناشی از تبعیض 

نژادی در این کشور نداش��ته اند. اقلیت های نژادی پرشمار 
و متنوعی در آمریکا زیست می کنند که در بین آنها، سیاه 
پوستان با جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر یعنی ۱۳ درصد 
از کل جمعیت آمریکا، بزرگترین اقلیت قومی در این کشور 
محسوب می شوند. با این حال از تبعیض و رفتارهای نابرابر 
رن��ج می برند. سیاهپوس��تان اکثریت قربانی��ان قتل های با 
اس��لحه را در امریکا تشکیل می دهند. آنها ۱۰ برابر بیشتر 
از سایرین در معرض خطر مرگ با ساح هستند و این آمار 
در رابطه با مردان به ۱۶ برابر نیز می رس��د. آنها همچنین 
بیش از س��ه برابر سفیدپوستان در معرض خشونت پلیس 
قرار دارند. از س��وی دیگر فرصت های ش��غلی نیز در میان 
سفید پوستان و سیاهپوستان به صورت نابرابر توزیع شده 
است. نرخ بیکاری، میزان ساعات کار و درآمد سیاه پوستان 
نشان از اس��تمرار تبعیض از گذشته تا به امروز دارد و این 
امر در حالی است که وضعیت سفید پوستان در این زمینه 
در ح��ال ارتقا و بهبود اس��ت؛ اینها تنها م��وارد کوچکی از 
نقض حقوق بش��ر آمریکا است که مدام جمهوری اسامی 

ایران را به آن متهم می کند.
اندرحکایت گس��تاخی ها وفش��ارهای آمری��کا  اخیرا وزیر 
خارجه در نامه ای به دبیرکل س��ازمان ملل که رونوشت آن 
برای روس��ای سازمان های بین المللی و وزرای خارجه همه 
کش��ورها ارسال ش��د، بر ضرورت رفع تحریم های یکجانبه 

آمریکا علیه ایران برای مقابله با کرونا تأکید کرد.
سید عباس موسوی در صفحه توئیترش از نامه محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه ای��ران به آنتونیو گوترش دبیرکل 
سازمان ملل خبر داد و نوشت: ظریف در نامه ای خطاب به 
دبیرکل س��ازمان ملل متحد که رونوشت آن برای روسای 
س��ازمان های بین المللی و وزرای امور خارجه همه کشورها 
ارس��ال ش��د بر ضرورت رفع تمامی تحریم های یکجانبه و 
غیرقانون��ی آمری��کا علیه ایران برای مقابله ب��ا کرونا تاکید 

کرد.
ظری��ف وزیر امور خارجه جمهوری اس��امی ایران در این 
نام��ه  پایان تحریم ه��ای دولت ایاالت متح��ده را که مانع 
عمده ای برای مبارزه با ش��یوع کرونا در کش��ورمان اس��ت 

خواستار شد.
ظریف در این نامه تاکید کرده است که علی رغم توانمندی 
علم��ی و تعهد نظام س��امت ایران برای مبارزه با ش��یوع 
ویروس کرونا، تحریم های ایاالت متحده بر تجارت قانونی و  
پیش ش��رط های اخیر مقامات ایاالت متحده برای ممانعت 
از فروش دارو، تجهیزات پزش��کی و کاالهای بشردوستانه، 
تاش ه��ا برای مبارزه با ش��یوع کووی��د-۱۹ در ایران را با 

موانع جدی مواجه کرده است.
وزی��ر امور خارجه، تاثیر تحریم ه��ای ثانویه بر فروش نفت 
و هم چنین دیگر صادرات کش��ور  توسط بخش خصوصی 
و در نتیج��ه کاهش توان دولت برای تامین یارانه کاالهای 
اساس��ی ش��هروندان ایرانی و کاهش توان بخش خصوصی 
برای تولید و اشتغال، چندالیه بودن تحریم های بخش های 
مال��ی، حمل و نقل، بیمه و بانک��ی برای ممانعت از فروش 
دارو و تجهی��زات پزش��کی ب��ه ایران، عدم تامی��ن لوازم و 
نرم افزارهای ناوبری مورد اس��تفاده شرکت های هواپیمایی 
ایران با هدف زمین گیر کردن بخش هوایی ایران و اقدامات 
اخیر ش��رکت های آمریکایی برای مانع تراشی در استفاده از 
فن��اوری اطاعات در جلوگیری از ش��یوع کووید-۱۹ را به 
عنوان مثال هایی از اقدامات آمریکا برش��مرده که تا حدی 
در بی عمل��ی جامعه جهانی در مقاب��ل اقدامات غیرقانونی 

دولت ایاالت متحده ریشه دارد.
ظریف همچنین  نیز در صفحه توئیتر خود با اشاره به تأکید 
»کریس��تالینا جورجیوا« مدیر اجرایی صندوق بین المللی 
پول مبنی بر اینکه از کشورهای متأثر از کووید۱۹، با ابزار 
س��ریع مالی پش��تیبانی خواهد شد نوش��ت: بانک مرکزی 
ایران خواستار دسترسی فوری به این تسهیات شده است 
و صندوق بین المللی پول و هیأت مدیره آن باید به دستور 
صندوق پایبند باشند، در طرف صحیح تاریخ قرار بگیرند و 

مسئوالنه عمل کنند.
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روسیاهی آمریکا 
وقتی ناقص حقوق بشر، ایران را به نقض حقوق بشری متهم می کند

نماینده ایران تشریح کرد: 

سیاست کثیف رژیم صهیونیستی برای تخریب فضای مثبت بین ایران و آژانس


