
راز حقوق بشر نظام لیبرال 
دموکراسی آمریکا 

افش��ای جزئیات و ماهیت جنایت 12 تیر سال1367 آمریکا که 
ب��رای اثبات ق��درت خود حتی حاضر اس��ت صدها زن و کودک 
غیرنظامی و بی گناه را قربانی س��ازد تا حدودی راز حقوق بش��ر 

نظام لیبرال دموکراسی امریکایی را آشکار کرد. 
 بر همگان واضح است که  حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین 
حقوقی اس��ت ک��ه هر فرد به طور ذاتی، فطری، به صرف انس��ان 
بودن از آن بهره مند می ش��ود و  امروزه نیز، یکی از اساسی ترین 
موضوع��ات مورد بحث در حقوق بین الملل،حقوق بش��ر وحفظ 
کرامت انس��ان ها اس��ت. با این وجود شاهد هس��تیم که به انحاء 
و دالیل مختلفی ای��ن حقوق مورد ظلم و تعدی قرار گرفته و از 
س��وی افراد، گروه ها و حتی دولت هایی تهدید و یا نقض شده اند 
و ی��ا به ط��ور انحصارطلبانه و یکجانبه تفس��یر و بصورت ابزاری 
اس��تفاده می ش��وند. در این رابطه خاطر نش��ان می شود، امریکا 
تاکنون با اقدامات ضد حقوق بش��ر خود نش��ان داده اس��ت که 
ب��ه هیچ یک از تعهدات بین المللی در قبال حقوق بش��ر و پدیده 

تروریسم پایبند نبوده است.
یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بش��ر توس��ط دولت امریکا، 
در م��اه ژوئیه 1988 اتف��اق افتاد. در این روز ناو »وینس��نس« 
امریکا با ش��لیک دو موش��ک به هواپیماي مس��افربري ایران که 
حامل 290 مس��افر که اغلب آنان زنان و کودکان بودند، موجب 
س��قوط هواپیما و ش��هادت همه مس��افران و خدمه آن شد. بعد 
از اینکه این اقدام ضد بش��ری مورد اعتراض جمهوری اس��امی 
ایران قرار گرفت و ش��کایتی به دادگاه بین المللی الهه بابت این 
جنایت جنگی ارایه ش��د، دولت آمریکا نه تنها عذرخواهی نکرد 
بلکه اعام ک��رد این هواپیما جنگی بوده وآمریکا در دفاع ازخود 
این اقدام را انجام داده اس��ت، حال آنکه ناو وینسنس آمریکا که 

پیش��رفته تری��ن ناوهای جنگی بود، قطع به یقی��ن با علم اینکه 
هواپیما مس��افری است آن را ساقط کرد. نکته تأسفبارتر در این 
ماج��را برخورد غرب مدعی حقوق بش��ر با این حادثه و س��کوت 
حمایت آمیز در برابر جنایات امریکاست. این امر نشان داد ادعای 
غربی ها در حمایت از حقوق بشر، صرفاً کارکرد ابزاری داشته و از 

آن به عنوان چماقی در راستای منافع خود بهره می برند.
این اقدام و اقدامات متعدد دولت امریکا در سراس��ر جهان حاکی 
از آن اس��ت که دولتمردان امریکا که داعیه دفاع از حقوق بش��ر 
را دارند؛ تاکنون با اقدامات ضد بش��ری خود نش��ان داده اند که 
به هیچ ی��ک از تعهدات بین المللی در قب��ال حقوق بین الملل و 

انسانها پایبند نیستند.
بای��د برای��ن نکته اذعان داش��ت که 12 تیرم��اه نمونه ای از یک 
تراژدی بزرگ انس��انی و یک اقدام تروریستی دولت امریکا علیه 
دولت و مردم ایران اس��ت. این فاجعه که توس��ط آمریکا صورت 
پذیرفت چهره حقیقی امریکا را که منادی دموکراس��ی و مدعی 
حقوق بشر در  سراسر جهان بود را به نمایش گذاشت و بار دیگر 
نش��ان داد که امریکا در عین حالی که بزرگ ترین مدعی حقوق 

بشر است، بزرگ ترین ناقض آن نیز هست.
  از س��وی دیگر، این روز باید همه س��اله گرامی داش��ته شود و 
به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بش��ر محکوم گردد تا ضمن 
زنده نگهداشتن این موضوع، تبدیل به اسناد الزام آور بین المللی 
گردد. با گرامیداش��ت 12 تیرم��اه ضمن احترام به افرادی که در 
این فاجعه ناجوانمردانه ش��هید شدند، می توانیم ادعای ظاهری 
ایاالت متحده در حمایت از حقوق بشر را افشا کرده و ناکارآمدی 
س��ازمان ها و نهادهای حقوق بشری مورد حمایت غرب را نیز به 
جهانیان یادآور شویم. امروزه به گواه تاریخ به درستی اثبات شده 
، ایاالت متحده آمریکا بارها و بارها با اتخاذ تصمیمات یک جانبه 
، غی��ر منطقی و منفعت طلبانه با نادیده گرفتن عقانیت و خرد 
جمع��ی و به دور از هرگونه قاع��ده و پایبندی به اصول و قوانین 
حاکم بر حقوق بش��ر و نظام بین الملل و اصول اخاقی و انسانی 
و فقط مطابق میل، سلیقه و منافع سیاسی البی های قدرت خود 
با س��لطه گری خود در حرکت اس��ت و اگر این حرکت مستبدانه 
متوقف نشود ، امنیت، صلح و ثبات جهانی با مشکل جدی مواجه 

خواهد شد.

مستأجران زیربار قراردادهای 
زیرزمینی نروند دادگاه حکم 

تخلیه نمی دهد

نایب رئیس اتحادیه 
مش��اوران اماک با 
تعیین  این که  بیان 
افزای��ش  س��قف 
اجاره به��ا در  ن��رخ 
کنون��ی  ش��رایط 
بود،  مناسبی  اقدام 
مس��تأجران  گفت: 
زیرب��ار قراردادهای 
زیرزمین��ی نرون��د. 
حسام عقبایی با اش��اره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با 
کرونا در خصوص حمایت از مس��تأجران، اظهار کرد:  
در ش��رایط بحرانی بازار اجاره بهای مس��کن، مصوبه 
س��تاد ملی مبارزه با کرونا اقدام مناسبی برای حمایت 
از قش��ر متوسط و پایین جامعه بود. وی با بیان این که 
مصوبه س��تاد ملی مبارزه با بیماری کرونا را برای اجرا 
به مش��اوران اماک اباغ کرده ایم، افزود: بر اس��اس 
مصوبه س��تاد کرونا مش��اوران اماک باید نس��بت به 
تنظی��م قراردادها با س��قف تعیین ش��ده )25 درصد 
برای تهران، 20 درصد کانش��هرها و 15 درصد سایر 

شهرها(همکاری داشته باشند.
موج��ران  قرارداده��ا،  در  چنانچ��ه  داد:  ادام��ه  وی 
درخواس��ت هایی بیش از س��قف تعیین ش��ده داشته 
باش��ند مش��اوران اماک موظف هس��تند نس��بت به 
نوش��تن به قراردادها امتناع کنند. مصوبه دیروز ستاد 
ملی کرونا  الزم االجراس��ت و با توجه به این که تا سه 
ماه بعد از س��فید شدن وضعیت شیوع کرونا قراردادها 

اج��راه تمدید خواهد ش��د از ای��ن رو دادگاه و مراجع 
قضایی دستور تخلیه واحد را صادر نمی کنند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران اماک با  تاکید بر این که 
موجر اجازه افزایش نرخ اجاره بها باالتر از سقف تعیین 
شده را ندارد، گفت: در یک صورت مستأجر باید واحد 
مس��کونی را ظرف دو ماه تخلیه کند که آنهم فروش 
آپارتمان توس��ط مالک اس��ت. البته برای این کار نیز 
فروش ب��ه صورت قولنامه ای اعتبار ندارد و مالک باید 

سند رسمی داشته باشد.
عقبای��ی ب��ا تاکید ب��ر این که مش��اوران ام��اک در 
ش��رایط بحرانی کنونی با تمام قوا ب��ه اجرای مصوبه 
س��تاد ملی مبارزه با کرونا کم��ک خواهند کرد، اضافه 
کرد: مس��تأجران به هیچ عنوان زیربب��ار قراردادهای 
زیرزمینی نرون��د چراکه مصوبه س��تاد ملی مبارزه با 
کرونا الزم االجرا بوده و س��ه قوه برای اجرای آن وارد 

شده اند.
وی با ی��ادآوری این که طی 50 س��ال اخیر در حوزه 
اجاره نش��ینی چنین شرایط بحرانی نداشته ایم، اظهار 
کرد: تمام هم و غم ما این اس��ت مصوبه مذکور به نحو 

احسن اجرای شود. 
خوشبختانه در مصوبه ستاد کرونا جلوی راه های فشار 
به مس��تأجران گرفته شده است و مس��تاأجران هیچ 
دغدغه ای در این رابطه نداش��ته باشند. وی گفت: اگر 
مصوبه ستاد کرونا نمی آمد نگران یک سونام یدر بازار 
اجاره بها بودیم. در زمان اجاره دادن یک واحد افزایش 
قیمت همه کاال نان، مرغ، گوشت، بنزین، و... به ذهن 
مال��ک می آی��د و می خواهد آنرا تامی��ن کنند ضمن 
این ک��ه برخی موج��ران از طریق اج��راه امرار معاش 
می کنند. از این رو به دولت و وزارت راه گفتیم عددی 
را برای افزایش نرخ اجاره بها اعام کنند که مردم آنرا 

پس نزنند
وی تاکید کرد: مصوبه ستاد ملی مبازره با کرونا قطعا 
در تعدیل قیمت اجاره بهای مسکن کشور تاثیر مثبتی 

خواهد داشت.  تسنیم

در جریان سفر مدیرعامل بنیاد برکت
 انجام شد؛

بهره برداری از 19 پروژه آب رسانی 
ستاد اجرایی فرمان امام در 

کهگیلویه و بویراحمد

به همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ، 19 پروژه 
آب رسانی در استان کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری 
رسید. امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت درجریان 
س��فر به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد با اعام این خبر 
افزود: با افتتاح این  19 پروژه بیش از 60 روس��تا در این 

استان تحت پوشش قرار میگیرند.

مدنی افزود: 156 طرح عمرانی ش��امل 44 مدرس��ه، 50 
مرکز فرهنگی مذهبی، 26 طرح آب رسانی، 18 پل راه، 11 
مرکز بهداشتی درمانی و 7 پروژه دیگر را در دست اقدام 
داریم که از این تعداد، 103 پروژه افتتاح و تکمیل ش��ده 
است. وی سرمایه گذاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
امام در پروژه های عمرانی و زیربنایی اس��تان کهگیلویه و 
بویراحم��د را 650 میلیارد ریال اعام کرد و افزود: عاوه 
بر طرح های یاد شده، در حال احداث 650 واحد مسکن 
برای محرومین در اس��تان نیز هس��تیم. مدیرعامل بنیاد 
برکت درباره طرح های آب رس��انی این بنیاد در سراس��ر 
کش��ور نیز گفت: احداث 196 طرح ب��ا 671 زیرپروژه و 
1010 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی ش��ده را در دستور 
کار داری��م که از این تع��داد، 103 طرح با 504 زیرپروژه 
تکمیل و به بهره برداری رس��یده است. مدنی با اشاره به 

فعالیت های اشتغال زایی بنیاد برکت در استان کهگیلویه و 
بویراحمد نیز تاکید کرد: اجرای 1036 طرح اشتغال زایی 
اجتماع محور با حجم س��رمایه گذاری 940 میلیارد ریال 
باعث ایجاد بیش از 4 هزار فرصت کسب و کار در مناطق 
محروم و کم برخوردار استان شده است. بنیاد همچنین با 
هدف توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و اشتغال زایی از 
طریق حمایت از بنگاه های اقتصادی، با 6 واحد صنعتی و 
تولیدی در استان مشارکت داشته و 600 میلیارد ریال در 

آن ها سرمایه گذاری کرده است.
مدیرعامل بنیاد برکت با اش��اره به خدمات گسترده  این 
بنیاد در حوزه های مختلف بیان کرد: تا پایان امسال تعداد 
مدارس افتتاح ش��ده برکت به یک هزار و 550 مدرس��ه 
می رسد و 300 هزار دانش آموز در این مدارس مشغول به 

تحصیل خواهند شد.

تیغ قانون 25 درصدی  برگردن مستأجرین
 فرصتی استثنایی 
در تغییر معادالت 

جهانی

رعایت فاصله میان 
انتقاد، افترا و مبارزه

 با فساد

اقلیت های دینی؛ 
فرصتها، تهدیدها
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نگاهی به فرمایش مقام معظم 
رهبری در خصوص اقدامات 

اخیرقوه قضاییه

چالش قانون گزارشهای پژوهشی 
پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، 

نقد و بررسی )69( میکند

ارزیابی صدرالحسینی  از گسترش روابط 
3جانبه ایران، چین و روسیه 

صفحه 3

وزیر امور خارجه آلمان:

روابط اروپا با آمریکا بهبود 
نخواهد یافت

6

محاف��ل رس��انه ای جهان و به تب��ع آن محافل 
سیاس��ی، اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی 
همچنان معطوف به یک مس��ئله هس��تند وآن 
بحران کروناس��ت. البته در این گزارش ها نکات 
قابل توجهی نیز مش��اهده می شود مانند اینکه 
آمریکا و اروپا همچنان کانون اصلی مبتایان به 
کرونا هستند و یا این نکته خاف ادعای محافل 
رس��انه های غربی، منش��اء کرونا در کشورهای 
خاورمیان��ه، ایرانیان نبوده اند بلکه اتباع س��ایر 
کش��ورها نظیر کره جنوبی و کش��ورهای غربی 
در این کش��ورها بوده اند. در کنار مس��اله کرونا 
برخ��ی تحوالت در صحنه نظ��ام بین المللی در 
جریان اس��ت که به رغم اهمیت بس��یار بعضا از 
دید اف��کار عمومی ب��ه دور می مانند و یا کمتر 
م��ورد توجه قرار می گی��رد مانند اینکه انگلیس 
همچنان اصلی ترین تامین کننده س��اح برای 
س��عودی در کش��تار مردم یمن است و یا اینکه 
س��فیر آمریکا در لبنان مح��ور بحران امنیتی و 
اقتصادی این کشور شده به گونه ای که دادگاه 

لبنان علیه آن حکم داده است.
در کن��ار این مباحث یک نکته دیگر قابل توجه 
و مش��اهده می شود و آن اظهارات روزهای اخیر 
مقامات آلمانی درباره آمریکاس��ت. هایکو ماس 
وزیر خارج��ه آلمان می گوی��د در آمریکا حتی 
اگ��ر فردی غی��ر از ترامپ رئیس جمهور ش��ود 
بعید اس��ت روابط اروپ��ا و آمریکا ب��ه وضعیت 
خوب گذش��ته بازگردد. پی��ش از آن نیز مرکل 
صدراعظم آلم��ان از لزوم توج��ه اروپا به پایان 
رهبری آمریکا در تصمیم گیری جهانی س��خن 
گفته است. این س��خنان مبنی بر افول جایگاه 
جهان��ی آمری��کا را می توان برگرفت��ه از حقایق 
جاری در عرصه آمریکا دانست. در حوزه حقوق 
بش��ر، ایاالت متح��ده با س��رکوب اعتراض های 
مردمی به نژادپرس��تی سیس��تماتیک حاکم بر 
این کش��ور عم��ا ماهیت ضدبش��ری اش بیش 
از پیش آش��کار ش��ده اس��ت. در حوزه سیاسی 
جنگ داخلی میان جمهوریخواه و دموکرات به 
میدان علنی آمده و عما می توان ساختار حاکم 
را س��اختار کوتوله های سیاس��ی نامید که برای 
کس��ی قدرت از هیچ هتاکی و رفتار غیرانسانی 

نیز علیه یکدیگر فروگذار نیستند.
در حوزه امنی��ت جهان نیز حمای��ت آمریکا از 
تروریس��م و به ویژه جنایت آن در ترور س��ردار 
س��لیمانی و ابومه��دی المهن��دس ب��ه عنوان 
پیش��گامان مبارزه با تروریسم بیش از پیش بر 
جهانیان آشکار شده اس��ت. در حوزه اقتصادی 
نیز آمریکا رسما از چین عقب مانده و دیگر دالر 
آمریکا و اقتصاد آن نمی تواند حرف اول را بزند.

ب��ا توجه به حقیقت افول جایگاه جهانی آمریکا، 
کشورهای اروپایی تاش دارند تا خود را کانون 
تحوالت جهانی معرفی و روابط با اروپا را حال 
مشکات کشورها عنوان نمایند چنانکه در ایران 
نیز عده ای تاکید دارند که برای رفع مش��کات 
اقتصادی کنونی کش��ور و در حالی که نمی توان 
با آمریکا مذاکره کرد باید به سمت اروپا رفت و 
با آنها مذاکره کرد. هر چند کش��ورهای اروپایی 
از جمل��ه آلمان اذعان دارند که آمریکا دیگر آن 
رهبری جهانی نیست اما رفتار عملی اروپایی ها 
نش��ان می دهد که آنه��ا نیز هنوز ب��ه آن بلوغ 
سیاسی برای مس��تقل بودن دست نیافته اند و 
نمی توان روی آنها حس��اب باز کرد. اقدام س��ه 
کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در ارائه قطعنامه 
ضدایران��ی در ش��ورای حکام و نی��ز تاکید آنها 
ب��ر عدم اج��رای تعهد برجامی اش��ان برای لغو 
تحریم های تس��لیحاتی ای��ران در مهرماه، تماما 
همان خواس��ت آمریکا علیه ایران اس��ت. براین 
اس��اس رویکرد به مذاکره ب��ا اروپا، یعنی همان 
ت��ن دادن به خواس��ته های آمریکا چ��را که اگر 
اروپا و یا کش��وری مانند آلم��ان واقعا به دنبال 
رهایی از آمریکا هس��تند باید در سیاست عملی 
آن را نش��ان دهند که اجرای تعهدات برجامی و 
مجازات آمریکا به جرم خروج از برجام می تواند 
گام مقدماتی آنان ب��رای اثبات این تغییر رفتار 

باشد.

گام عملی برای اثبات 
یک اعتراف

یادداشت

خ��ب��ر
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صفحه 7

دکتری روابط ین الملل، مدرس دانشگاه و عضو 
کمیته علمی- بین المللی مجمع جهانی صلح اسامی

افسانه رشاد 

سیاست روز تبعات رشد دستوری اجاره بها را بررسی می کند

ویت  پلیس دیتر
معترضان را زیر گرفت

سرکوب اعترا ض های ضد نژادپرستی در آمریکا

رییس قوه قضاییه: 

لجام گسیختگی قیمت مسکن 
برای مردم قابل تحمل نیست
2


