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20 ژوئ��ن براب��ر با 31 خردادماه ب��ه عنوان روز 
جهانی آوارگان و پناهجویان از س��وی س��ازمان 
ملل نامیده ش��ده است. براس��اس آمارهای بین 
المللی 80 میلیون نف��ر یعنی عددی نزدیک به 
ی��ک درصد جمعی��ت جه��ان را آوارگان و پناه 
جویان تش��کیل می دهند که بخش عمده ای از 
آنها نی��ز برای غرب آس��یا )خاورمیانه( و آفریقا 

هستند. 
جمهوری اس��امی ایران نیز به دلیل همجواری 
با مراکز بحران و جنگ های خانمان س��وزی که 
سالهاس��ت نظام س��لطه  به منطقه حاکم کرده 
از جمل��ه کش��ورهای درگیر با پدی��ده آوارگان 
اس��ت. آمارها نش��ان می دهد که ایران س��االنه 
میزب��ان میلیون ها تبعه افغانس��تان اس��ت که 
براس��اس ش��رایط امنیتی افغانس��تان بر تعداد 
آنها افزوده و یا کم می ش��وند. زمانی اشغالگری 
ش��وروی سابق، دورانی جنگ داخلی و 19 سال 
است که اش��غالگری ناتو و آمریکا میلیون تبعه 
افغانس��تان را آواره و راه��ی ایران کرده اس��ت. 
تروریسم در عراق و بحران های تحمیلی آمریکا 
به این کش��ور نیز بعد دیگر آوارگان راهی ایران 
شده را تش��کیل می دهد. اروپا نیز طی سالهای 
اخیر با تش��دید بحران در خاورمیانه و آفریقا به 
یکی از کانون های آوارگان مبدل ش��ده است که 
البته با ش��یوع کورونا در جه��ان پرونده آنها در 
حاش��یه قرار گرفته و چندان اخباری از وضعیت 
آنها در این کش��ورها منتشر نمی شود در حالی 
که گزارش های س��ازمان های جهانی از وضعیت 
بحران��ی آنه��ا در اردوگاه ه��ای آوارگان حکایت 
دارد. نگاهی مقایس��ه ای می��ان رفتار جمهوری 
اس��امی ای��ران و اتحادی��ه اروپا در قب��ال پناه 
جوی��ان و آوارگان نکات قابل توجهی را آش��کار 

می سازد. 
نخس��ت آنکه جمهوری اسامی ایران از  همان 
ابتدا حقوق آوارگان و جنگ زده های افغانستان 
را به رسمیت شناخته و نام آنها را در قالب آواره 
و پن��اه جو ثبت کرده اس��ت حال آنک��ه اروپا از 
واژه مهاجر به جای جنگ زده و پناهجو استفاده 
می کن��د. ش��اید در ظاه��ر می��ان ای��ن واژگان 
تفاوتی نباش��د اما براساس قوانین بین المللی و 
کنوانسیون 1951 پناهجویان، پناهجو به افرادی 
گفته می شود که به دلیل جنگ، کشتار و تامین 
امنیت جانشان از سرزمین خود آواره شده اند و 
کشورهای میزبان باید تمام حقوق اولیه انسانی 
را بدون هیچ تبعیض��ی برای آنها رعایت نمایند 
در حالی که مهاجر به فردی گفته می ش��ود که 
ب��ه دلخواه برای رفاه اقتص��ادی کوچک کرده و 
کش��ور میزبان مختار اس��ت که به او امکانات و 
حق اقامت بدهد یا خیر. جمهوری اسامی ایران 
با پذی��رش ماهیت آواره و پناهج��و بودن اتباع 
افغانس��تان حاضر در ایران، حقوق آنها براساس 
قوانین بین المللی را به رس��میت شناخته است 
ح��ال آنکه اروپا با واژه مهاجر تمام این حقوق را 

از پناهجویان و آوارگان سلب کرده است.
نگاه گزینش��ی در پذیرش ک��ودکان و یا نیروی 
کار جوان و اس��تفاده از قوه قهریه در قبال سایر 
پناهجویان تنها بخش کوچکی از رفتار اروپایی ها 
با آوارگان و جنگ زدگان است چنانکه سازمان 
ملل بارها درباره وضعیت بحرانی و نس��ل کشی 
آوارگان پش��ت م��رز ها و حت��ی در داخل اروپا 
هشدار داده است. به بردگی گرفته شدن و سوء 
استفاده از آوارگان هشدار جدی نهادهای حقوق 
بشر در قبال اروپا را به همراه داشته است. نکته 
قابل توجه آنکه محافل رس��انه ای غربی که در 
چارچوب سیاسی کاری در دروغ پردازی آشکار 
کش��ته ش��دن اتباع افغانس��تان در خ��اک این 
کش��ور را ب��ه مرزها ایران نس��بت می دهند و یا 
مقابله ایران با قاچاقچیان انسان در انتقال اتباع 
افغانس��تان را به افغان س��تیزی نسبت و سعی 
در برهم زدن روابط برادرانه ایران و افغانس��تان 
دارن��د، در برابر وضعی��ت بحرانی پناهجویان در 
اروپا س��کوت ک��رده اند. نهادهای حقوق بش��ر 
بارها هش��دار داده اند که مقاالت و عملکردهای

میزبانی ما و میزانی آنها

ادامه صفحه 2

خ���ب���ر

رئیس جمهور: 

طرح الزام استفاده از ماسک 
ابالغ می شود
2

یادداشت

سرمقاله

معمای اعتبار نامه تاجگردون چه زمانی حل می شود 

صفحه 6

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

w w w . s i a s a t r o o z . c o m

@siasatrooz   تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

8 8 0 0 6 6 7 7

سردار قاآنی:

همچون سردار سلیمانی در کنار 
مقاومت فلسطین خواهیم ماند

فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد: همچون سردار بزرگوار شهید سلیمانی در کنار مقاومت 
فلس��طین و همه نیروهای مجاهد باقی مانده و همواره در مس��یر تقویت محور مقاومت گام بر 

می داریم.
س��ردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه با صدور پیامی به مراسم بزرگداشت رمضان 
عبداهلل ش��لح دبیرکل س��ابق جنبش جهاد اس��امی فلس��طین، بر ادامه راه حمایت از جبهه 

مقاومت تاکید کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای زیاد النخاله دبیر کل محترم جنبش جهاد اسامی
ضایع��ه فقدان دکتر رمضان عبداهلل دبیرکل س��ابق جنبش جهاد اس��امی فلس��طین که عمر 
مبارک خود را ش��جاعانه و فداکارانه در مسیر مجاهدت و پایمردی در عرصه مقاومت و آزادی 
فلس��طین عزیز و قدس ش��ریف صرف کرد را به جنابعالی، مجاهدین جنبش جهاد اس��امی 
فلس��طین و ملت شریف و مقاوم فلسطین تسلیت عرض نموده و برای همسر فداکار و مکرمه، 

فرزندان و بستگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
آن فقید عزیز با شجاعت و بصیرت در مقابل همه انحراف های ایجاد شده توسط دشمن ایستاد 

در مسیر مبارزه مانند چراغی روشن گر، راهنمای مجاهدین راستین بود.
اینجانب ضمن ارج نهادن به زحمات مخلصانه مرحوم رمضان عبداهلل در عرصه جهاد و مبارزه 
علیه رژیم صهیونیس��تی برای ش��ما سامتی و مزید توفیق مس��ئلت دارم و از همه همرزمان 
ایش��ان و نیروهای عزیز مقاومت جهاد اسامی فلس��طین می خواهم راه ایشان را تا رسیدن به 

هدف نهایی که آزادی فلسطین و قدس شریف است ادامه دهند.
ما نیز اطمینان می دهیم که همچون س��ردار بزرگوار ش��هید س��لیمانی در کنار ش��ما و همه 

نیروهای مجاهد باقی مانده و همواره در مسیر تقویت محور مقاومت گام برداریم.
از خداوند متعال مغفرت و رضوان الهی برای آن مرحوم مسئلت نموده و از حضرت حق تعالی 
عاجزانه خواستاریم تا روح ایشان را با ارواح طیبه صالحین و شهدایی که با برخوردای از رهبری 

ایشان خواب را از چشم دشمن غاصب ربودند محشور فرماید.

از ترور لینکلن تا کندی 
و شاید ترامپ!

تاریخ آمریکا تاکنون ش��اهد ترور و مرگ ناشی از ترور شماری 
از روسای جمهور این کشور بوده است.

از ت��رور لینکلن تا کندی و ش��اید ترامپ!خبرگزاری میزان - 
کودتا برای هر کشوری هزینه زاست، حتی اگر این کودتا برای 

آن کشور بدون خون ریزی و قتل عام باشد.
آمریکا ظرفیت کودتا را دارد، اما پتانس��یل این کشور به خاطر 
س��وابق گذشته آن این نظریه را تقویت می کند که آیا احتمال 

ترور »دونالد ترامپ« می رود یا نه؟!
تاری��خ آمریکا ش��اهد چهار ترور بوده اس��ت، در این ترور ها ۴ 
رییس جمهور این کش��ور ترور ش��ده اند که باعث مرگ آنها 
شده است. نخس��تین رییس جمهوری که ترور شد، »آبراهام 

لینکلن«، شانزدهمین رییس جمهوری آمریکا بود.
دومین رییس جمهوری که در آمریکا ترور ش��د، »جیمز آبرام 
گارفیل��د«، نام داش��ت؛»گارفیلد«، بیس��تمین رییس جمهور 
آمریکا بود. س��ومین رییس جمهور ترور شده آمریکا، »ویلیام 

مک کینلی« نام دارد؛ او نیز از حزب جمهوریخواه بود؛ او بیست 
و پنجمین رییس جمهور آمریکا بود که ترور ش��د. اما آخرین 
رئیس جمهور آمریکا که ترور شده »جان اف کندی«، از حزب 

دموکرات آمریکاست.
»کن��دی«، جوان ترین رییس جمهور آمریکا بود؛ او در س��ال 

19۶3 ترور شد و راز ترور او نیز تاکنون پنهان مانده است.
ترور هایی که در این سطح در آمریکا انجام شده همگی داخلی 
بوده اس��ت. برخی اعتقاد دارند که نظام حاکم بر آمریکا دست 
به چنی��ن ترور هایی زده اس��ت، دالیل گوناگون��ی نیز مطرح 
می کنن��د، به عن��وان مثال »آبراهام لینکل��ن« را به خاطر لغو 

قانون برده داری ترور کردند.
گمانه ها در باره چرایی ترور این چهار رییس جمهور زیاد است، 
اما هر چه هس��ت، اقدام تروریستی است که در آمریکا و علیه 

روسای جمهور این کشور انجام شده است.
البته هستند روسای جمهوری که ترور شدند، اما جان سالم به 

در بردند، »رونالد ریگان«، یکی از آن هاست.
»رونالد ریگان«، در تاریخ 30 مارس س��ال 1981 تنها ۶9 روز 
پس از ش��روع ریاست جمهوری ترور ش��د؛ وی هنگام خروج، 
پس از س��خنرانی در هتل هیلتون واشنگتن، به همراه سه نفر 

دیگر با ش��لیک گلوله »جان هینکلی«، زخمی ش��دند. انگیزه 
»هینکل��ی«، برای حمل��ه، تحت تأثیر ق��رار دادن بازیگر زن، 
»جودی فاستر« اعام شد که پس از دیدن او در فیلم »راننده 

تاکسی«، دلداده اش شده بود.
»هینکلی«، پس از اقدام به ترور »ریگان«، بازداشت و در سال 
201۶ میادی از تیمارستان آزاد شد؛ او 35 سال را در زندان 
و تیمارس��تان گذراند. ترور ها همه داخلی ب��ود، یعنی عوامل 

خارجی یا افراد غیر آمریکایی دست به ترور نزدند.
عام��ان ترور یا در صحنه ت��رور هدف ق��رار گرفتند یا مانند 
»هینکلی« س��ر از تیمارس��تان روانی در آوردند و دلیل هیچ 
کدام از ترور ها و وابس��تگی آنها روشن نشد. اما می توان گفت 
ک��ه این چه��ار رییس جمهور خط قرمز ه��ای آمریکا را زیر پا 
گذاشته بودند؛ آمریکا برای خود ضوابط و چارچوب هایی دارد 
که هر ش��خص از هر حزبی به ریاست جمهوری و کاخ سفید 
می رس��د، باید آنها را رعایت کند، در غیر این صورت یا حذف 
فیزیکی می ش��ود یا ترور ش��خصیتی. با بررسی س��وابق ترور 
روس��ای جمهور در آمریکا این ذهنیت ایجاد می ش��ود که آیا 
احتم��ال دارد که ترامپ نیز ترور ش��ود؟! »دونالد ترامپ« که 
رییس جمهور آمریکاس��ت، در دور اول ریاس��ت جمهوری که 

ماه های پایانی آن را می گذراند، آمریکا را با چالش های بسیاری 
روبرو کرده اس��ت. ترامپ، زنجیر وار در حال ادامه اشتباهاتی 
اس��ت که برای آمریکا هزینه س��از و دردسر ساز گشته است. 
نظ��ام حاکمیتی آمریکا اکنون در حال مدارا با ترامپ اس��ت، 
این نظام سعی دارد تا کم هزینه ترین راه را برای کنار گذاشتن 
ترامپ بیابد، ظاهراً کم هزینه ترین راه رسیدن به زمان برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری است که چند ماه دیگر در آمریکا 
برگزار خواهد شد و بر اساس نظر سنجی »سی ان ان«، ترامپ 
20 درصد شانس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
را دارد. اگر این آمار نظر س��نجی درس��ت باشد، تحمل ترامپ 
برای آمریکایی ها آسان تر خواهد بود، اما اگر به واقیعت نپیوندد 
و »دونالد ترامپ«، برای دومین بار رییس جمهور آمریکا ش��د، 

آنگاه گزینه ها می تواند تغییر کند.
چه بس��ا تاکنون نیز طراحی ترور »دونالد ترامپ«، در پش��ت 
پرده حاکمیت و زیر س��ایه س��نگین بازیگردانان اصلی آمریکا 
انجام ش��ده باش��د و در انتظار فرصت مناس��ب ب��رای اجرای 
عملیات هستند. نباید در قبال آمریکا احتماالت و پیش بینی ها 
را نادیده گرفت، آمریکا آبستن تحوالتی است که برای نتیجه 

گیری از این تحوالت زمان بیشتری نیاز است.  میزان

Vol.20  No.5332  July 21.2020 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir || یک شنبه اول تير 1399  29 شوال 1441  سال بيستم  شماره 5332 | 8 صفحه  قيمت: 1500 تومان | 

صفحه 8

سازمان ملل 
پیکر بی جان 

کودکان یمنی 
را گلوله باران 

می کند


