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چهارده خرداد یادآوری روزی سراسر اندوه و 
ماتم نه تنها برای ملت بزرگ ایران، بلکه برای 
هم��ه آزاداندیش��ان و آزادی خواهان جهان 
اس��ت. 14 خرداد 1368 ام��ام خمینی)ره( 
که جهانیان او را آغازگ��ر راه آزادی خواهی 
در جهان نامیده اند، چشم از جهان فروبست. 
اکنون سی و یکیم سالگرد رحلت امام)ره( در 
حالی از س��وی ملت بزرگ و سراسر افتخار 
ایران، گرامی داش��ته می ش��ود ک��ه نگاهی 
بر اندیش��ه های ایش��ان در ش��رایط کنونی 
کشور، می تواند راهنمایی گره گشا برای حل 
مش��کالت و تحقق آرمانهای آن بزرگ سفر 
کرده و ملت ایران باش��د. برخی از این کلید 
واژگان را در دو حوزه داخلی و خارجی مورد 
ارزیاب��ی قرار می دهیم. یک��ی از اصلی ترین 
تاکیدات امام)ره( را دوری از اشرافی گری و 
توجه به مستضعفین تشکیل می داد، چنانکه 
ایشان همواره انقالب را برتری دادن به کوخ 
نشیان بر کاخ نشینان عنوان و بر لزوم تحقق 

عدالت اسالمی تاکید داشتند.
بر اس��اس این اصل اس��ت ک��ه آقازادگی و 
ثروت اندوزی به ویژه از س��وی مس��ئوالن، 
م��ورد نکوهش و بازخواهی ق��رار می گیرد و 
دستگاه قضا موظف به برچیدن چنین ثروت 
اندوزی های مسئوالن است. داستان ویالهای 
لواس��ان و ش��رکت های انحص��اری برخ��ی 
مسئوالن قطعا در چارچوب آرمانهای امام و 
انقالب نیستند و برخورد یا چنین رفتارهایی، 
مطالبه ای به حق از سوی مردم است. توجه 
به مستضعفان و رفع محرومیت اصلی اساسی 
است  چنانکه امام فرمودند راهگشای انقالب 
در تحقق مقابله با  اش��رافیت و بی عدالتی، 
همانا توجه به مستضعفان است و استمرار آن 
تا زمانی که حتی یک منطقه محروم در کشور 
نباشد، الزم و ضروری است و یکی از نیازهای 
اسالمی کشور در مقطع کنونی می باشد. قطعا 
کس��انی که به هر عنوانی خانه پیر زنی را با 
بولدوزر تخریب می کنند در چارچوب چنین 
عدالت محوری ق��رار نمی گیرند و باید مورد 

بازخواست قرار گیرند.
نکته مه��م دیگر توجه به حض��ور مردم در 
صحنه است. امام)ره( همواره تاکید داشتند 
که مردم باید در صحنه باشند و کارها را باید 
به مردم س��پرد. دس��تاوردهای این رهنمود 
بزرگ را در طول دفاع مقدس، سالهای مقابله 
با تحریم ها، مقابله با بالیای طبیعی و زلزله و 
حتی در همین کرونا می توان مشاهده کرد. 
مل��ت در همراهی با دولت در مبارزه با کرونا 
موفق عملکرد و حتی در مقابله با پیامدهای 
اقتصادی آن نیز کارنامه ای درخش��ان ثبت 
ک��رده که پویش همدلی و احس��ان نمودی 
عینی از این عملکرد اس��ت. متاسفانه هر جا 
که اصل محرم بودن و اطالع رسانی به مردم 
به درستی اجرا نشده، هزینه های بسیاری به 
کشور متحمل شده که حوادثی همچون آبان 
98 به دلیل افزایش ناگهانی بهای بنزین را از 

پیامدهای آن می توان برشمرد.
قانون مداری به ویژه از سوی مسئوالن اصل 
مهم دیگر است که بعضا از سوی مسئوالن و 
دولتمردان نادیده گرفته می شود. مساله ای 
که هزینه آنها را در فتنه 88 و نیز بسیاری از 
نابسامانی های کشور و به ویژه کشمکش های 
سیاس��ی میان جریان های سیاسی می توان 
مش��اهده کرده حال آنکه ام��ام)ره( همواره 
تاکید داش��تند باید به قانون عملکرد و هیچ 
کس نمی تواند خ��ود را ورای قان��ون بداند.  
نکتهم مه��م دیگر در عرص��ه داخلی تاکید 
ایشان بر اصل والیت مداری است اصلی که 
مل��ت ایران همواره به خوبی آن را اجرا کرده 
و همیش��ه در  رکاب رهب��ر انقالب خویش 
هستند، در حالی که برخی خواص خواسته 
یا ناخواس��ته از این اص��ل ادول کرده اند که 
نتیج��ه آن را در فتنه 88 و س��وء اس��تفاده 
دشمن برای ایجاد شکاف در کشور می توان 
مشاهده کرد.  اما در عرصه سیاست خارجی 
امام تکیه بر روابط با آزادی خواهان جهان و 

مقابله با استکبار را مورد تاکید داشتند. 
ام��روز می بینی��م که دی��دگاه ایش��ان در 
حال ب��ه وق��وع پیوس��تن اس��ت، چنانکه 
ملت ه��ای آزادی خ��واه جه��ان در کن��ار 
انقالب اسالمی با ایجاد جبهه های مقاومت

این فانوس همیشه 
روشن است
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افسانه رشاد 
دکتری روابط ین الملل مدرس دانش��گاه و 
عضو کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسالمی

آپارتاید ، خط بطالن 
بر حقوق بشر آمریکایی

آپارتاید یک موضوع ریش��ه دار در آمریکا است که س��ابقه آن حتی به پیش از تاسیس ایاالت متحده 
امریکا و زمانی که مهاجران، نسل کشی بومیان قاره امریکا را آغاز کردند، بازمی گردد. فرهنگ تبعیض 
نژادی در میان بخش بزرگی از س��اکنان امریکا، نهادینه ش��ده اس��ت، هر چند در دهه های اخیر این 
فرهن��گ دچار تغییراتی ش��ده و وضعیت اقلیت های نژادی در امریکا بهبود یافته اس��ت، اما فرهنگ 

تبعیض گرا و برتری پنداری نژادی همچنان در امریکا جریان دارد. 
علیرغ��م دس��تاوردهای جنبش حقوق مدنی در ده��ه 196۰ و دو دوره ریاس��ت جمهوری یک فرد 
افریقای��ی آمریکای��ی، نابرابری نژادی قابل توجهی در سراس��ر کش��ور امریکا وج��ود دارد. آمریکایی 
آفریقایی ها نماینده زیادی در دولت ندارند  به ویژه در دولت فعلی و س��نا که تحت کنترل جمهوری 
خواهان می باش��د. ثروت در ایاالت متحده آمریکا به طور نامتناس��ب از سفید پوستان، به ویژه مردان 
سفید پوست حمایت می کند. بنابراین، بستر نارضایتی حتی عصبانیت از نابرابری نژادی در این کشور 
به وفور وجود دارد. همچنین بنیاد تبعیض نژادی همچنان در فرهنگ بخش بزرگی از جامعه امریکایی 
وجود دارد. حل این مس��اله بنیادین، به سادگی برای جامعه امریکا امکان پذیر نیست، نه انتخاب یک 
فرد سیاهپوست به عنوان رییس جمهور و نه تغییر دادن ترامپ، نمی تواند باعث حل فوری این مساله 
شود، بلکه نیاز به یک تحول عمیق فرهنگی چند نسلی در امریکا وجود دارد تا رویکرد تبعیض نژادی 

در این کشور حل و فصل شود.
در مورد سیاس��ت های نژاد پرس��تانه در آمریکا، می توان اش��اره به این نکته داشت که ترامپ از بدو 
ورود به کاخ سفید، سیاست های سختگیرانه ای در قبال مهاجران و پناهجویان اتخاذ کرده و اظهارات 
عجیب وی درباره مهاجران از همان ابتدا روحیات نژادپرس��تانه وی را هویدا کرد. وی دستور اجرایی 
عجیب ممنوعیت ورود اتباع چند کش��ور آفریقایی و آسیایی به خاک آمریکا را امضا و سپس از ورود 
مهاجران و پناهجویان از آمریکای مرکزی جلوگیری کرد و همه آنها را به کمپ های مرزی فرس��تاد. 
کودکان را از پدر و مادرهای ش��ان جدا و بس��یاری از پناهجویان را به کش��ورهای مبدأ دیپورت کرد. 
جدا س��ازی کودکان از والدین صحنه های بس��یار تلخی را در این زمینه به وجود آورد و مورد اعتراض 

شدید نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی نیز قرار گرفت. 
ادعا و منطق حقوق بشر آمریکایی امروز بیش از هر زمان دیگری مضحک تر شده،  تا جایی که حتی 
اجازه نفس کشیدن به شهروندان رنگین پوست خود را نمی دهد و مردمی که به این موضوع اعتراض 
دارند را به کش��تن و سرکوب تهدید می کند. مواضع نژادپرستانه شدید ترامپ باعث تشدید روحیات 
افراطی گری در جامعه آمریکا ش��ده است. مواضع حمایتی ترامپ از نژادپرست ها و افراط گرایان باعث 
جس��ور شدن آمریکایی های سفیدپوست و افزایش تجاوز آنها به حقوق سیاه پوستان و رنگین پوستان 
شده است. جامعه جهانی امروز نظاره گر مرگ جورج فلوید است که یاد آور حادثه مشابه دیگری در 
س��ال ۲۰14 اس��ت. در آن زمان پلیس نیویورک جوان سیاه پوست دیگری با نام »اریک گارنر« را در 

حین دستگیری خفه کرد. رفتاری که تراژدی تکراری و غمبار سیاه پوستان آمریکایی است.
تبعیض علیه سیاهپوس��تان، نابرابری اقتصادی ، اجتماعی و عدم تناس��ب در دریافت خدمات درمانی 
برای سیاهپوس��تان در تاریخ این کشور بس��یار طوالنی می باشد و جهان شاهد این نقض فاحش در 

آمریکا می باشد.
باید بر این نکته اذعان داشت که  قتل شهروند سیاه پوست توسط پلیس در آمریکا، نقض آشکار حقوق 
بشر است و در تناقض با قواعد بنیادین، عام الشمول و آمره بین المللی است و  برای دولت آمریکا در 
عرصه بین المللی مس��ئولیت آور است . این نگاه نژاد پرستانه نه تنها برای تمامی شهروندان آمریکایی 
تهدید جدی است، بلکه برای تمامی  مردم دنیا یک تهدید  بین المللی  محسوب می شود  و بر همین 
اساس  باید تمامی نهادها و سازمان های حقوق بشری در جهان نسبت به این رخداد  نگاه  جدی تر 

،موثر و عمل گرایانه داشته باشند.
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رئیسی: 

با عامل جنایت گیالن برخورد 
عبرت   آموز می شود
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طرح آینده داران 

سالگرد ارتحال ملکوتی رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره(  را  تسلیت می گوییم.

جنتی:

ثبت نام داوطلبان را ضابطه مند 
کنید
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