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سیاست   پس  از گذشت حدود یک هفته از 
صدور قطعنامه ضدایرانی ازسوی خارجی

شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم 
روز پنجشنبه قطعنامه  ضدایرانی دیگری درباره آنچه 
»وضعیت حقوق بشر در ایران« اعالم شده به تصویب 
رساند تا صدور 2قطعنامه ضدایرانی ازسوی نهادهای 
بین المللی در طول حــدود یک هفته، گواه دیگری 
باشد بر رویکرد سیاسی و غیرفنی اینگونه سازمان ها.
به گزارش همشهری، تصویب قطعنامه ضدایرانی در 
شورای  حقوق بشر ســازمان ملل متحد که زیرسایه 
اعمال فشــار برخی دولت های غربی صورت گرفت، 
نشــان دهنده این واقعیت است که ســازمان های 
بین المللی در شرایط کنونی به ابزاری در دست تعداد 
معدودی از دولت های غربی، به منظور پیشبرد اهداف 
سیاسی شان تبدیل شده اند. صدور قطعنامه ضدایرانی 
در شورای حقوق بشر با استقبال آمریکا مواجه شد 
و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا  با انتشــار 
توییتی، ضمن اشاره به صدور این قطعنامه، گفت که 

»ما به حمایت از مردم ایران ادامه می دهیم«. 

زنجیره اعمال فشار سیاسی بر ایران
در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل، موافقت 
این شورا با ایجاد یک »هیأت حقیقت یاب« باهدف 
بررســی ادعاهای مطرح شــده پیرامــون »نقض 
حقوق بشــر درایران« در جریان حوادث اخیر اعالم 
شده اســت. تصویب این قطعنامه با 25رای موافق، 
6رای مخالف و 15رای ممتنع در شــرایطی بود که 
آلمان و ایسلند با اعمال فشار بر این نهاد بین المللی 
برای برگزاری نشست  ویژه ای باهدف بررسی آنچه 
»برخورد خشونت آمیز با اعتراضات درایران طی 2ماه 
گذشته در ایران« عنوان شد، تالش کردند زنجیره 
اعمال فشار سیاسی بر جمهوری اسالمی در ماه های 

اخیر را تکمیل کنند.
آرژانتین، بنین، جمهوری چک، فنالند، فرانســه، 
گابن، گامبیا، آلمان، هندوراس، ژاپن، لیبی، لیتوانی، 
لوکزامبورگ، جزایر مارشال، مکزیک، مونته نگرو، 
نپال، هلند، پاراگوئه، لهســتان، جمهــوری کره، 
ســومالی، اوکراین، انگلیس و آمریــکا به قطعنامه 
ضدایرانی رأی مثبت دادند. بولیوی، برزیل، کامرون، 
ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، ماالوی، مالزی، 
موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات متحده 
عربی و ازبکستان به این قطعنامه رأی ممتنع دادند 
و ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان و ونزوئال 

مخالفت خود با این قطعنامه را ابراز کردند.

نقش آفرینی ضدایرانی آلمان
دراین میــان آلمان نقش ویــژه ای در تصویب این 
قعطنامه ضدایرانی برعهده داشت. وزیر امورخارجه 
این کشــور پس از تصویب این قطعنامه در توییتی 
نوشت:»ما این محکومیت را در شورای حقوق بشر 
پیش  بردیم و حامیانی برای آن دســت و پا کردیم؛ 
بدون آنکه مطمئن باشــیم ایــن قطعنامه به رأی 
اکثریت دست می یابد؛ حال نتیجه قطعی و مشخص 
است. ما برای تحقق عدالت برای مردم ایران متحد 
هستیم«. آنالنا بربوک پیش از آغاز نشست شورای 
حقوق بشر سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه ای ادعاهای 
خصمانه ای پیرامون ناآرامی های اخیر در ایران مطرح 
و شرکت کنندگان دراین نشست را برای رأی دادن 

علیه جمهوری اسالمی تهییج کرد.
ادعاهــای وزیر امورخارجــه آلمان امــا با واکنش 
مدیرکل امــور بین الملل معاونت زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری مواجه شــد. خدیجه کریمی در 
سخنرانی خود دراین نشست ادعاها و دلسوزی های 
آلمان، که تامین کننده ســالح های شیمیایی برای 
رژیم صدام باهدف استفاده علیه مردم ایران بوده و 
موجب شهادت و مجروحیت بیش از 1۰۰هزار ایرانی 

شده را »غیرواقعی« و »ریاکارانه« دانست. نماینده 
ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز 
درنشست ویژه این شورا به ادعاهای وزیر امورخارجه 
آلمان واکنش نشــان داد و به بربــوک توصیه کرد 
توجه خود را به هــزاران معترض مســالمت آمیز 
در خیابان هــای آلمان معطوف کنــد که خواهان 
عدالت اجتماعی بیشتر هستند، اما با خشونت پلیس 

و نیروهای امنیتی سرکوب می شوند.
فروزنده ودیعتی با اشاره به نقش آلمان در طراحی 
این نمایش ضدایرانی، خطاب بــه این مقام آلمانی 
عنوان کرد:»همان زنان و دختران ایرانی که این روزها 
برای شما مهم تر از مردم خودتان شده اند، همچنان 
شــاهد درد و رنج عزیزان شان هســتند که قربانی 
سالح های شیمیایی شــما و تحریم های یکجانبه و 
تروریسم بوده اند. به دلیل سابقه وحشتناک حقوق 
بشــر، از زمان جنگ جهانی دوم، آلمان صالحیت 
صحبت در مــورد حقوق زنان و دختــران ایرانی را 
ندارد. زنان و دختران آلمانی، آمریکایی، فرانسوی و 
بریتانیایی سزاوار آزادی و زندگی شایسته و عاری از 

خشونت هستند«.

همبستگی دروغین با ایرانیان
ازســوی دیگر وزیــر امورخارجه نیز به ســخنان 

ضدایرانی همتای آلمانی اش واکنش نشان داد و در 
حساب توییتری خود نوشت:»رژیم برلین، به عنوان 
تامین کننده اصلی سالح شیمیایی صدام علیه مردم 
ایران و دیگر فرصت طلبان، سال هاست با تحریم های 
ناعادالنه و غیرانسانی خود، نقض گسترده حقوق بشر 
را انجام داده اند. اکنون آنها ریاکارانه از سازوکارهای 
»حقوق بشر« سوءاستفاده می کنند تا بیشتر از قبل 
اقدام های ضدحقوق بشــری را علیه مردم ما انجام 
دهند و همه اینها به نام »همبســتگی« دروغین با 

ایرانیان است«. 

مخالفان قطعنامه چه گفتند؟
ازسوی دیگر نمایندگان بسیاری از کشورهای حاضر 
در نشســت نیز ضمن انتقاد از رویکرد تند حامیان 
صدور قطعنامه علیه ایران، نسبت به استفاده ابزاری 
کشورها از حقوق بشر برای اعمال فشار بر سایرین و 

مداخله در امور داخلی دیگر کشورها هشدار دادند.
نماینده زیمبابوه دراین نشســت کشورهایی را که 
پیش نویس قطعنامه درباره ایــران را تهیه کرده اند 
به استفاده از »زبان تند و غیرسازنده« متهم کرد و 
نماینده ونزوئال نیز تأکید کــرد که برگزاری چنین 
نشستی هیچ توجیهی ندارد؛ »ما در جریانات اخیر، 
شاهد کمپین رسانه ای و شبکه های اجتماعی علیه 

ایران بودیم«.
نماینده روسیه نیز دراین نشست هدف از برگزاری 
نشست ویژه شورای حقوق بشر را صدور قطعنامه ای 
»سیاسی کاری شــده« برای ثبات زدایی از وضعیت 
ایران دانســت. گنادی گاتیلوف با »غیرســازنده« 
دانستن برگزاری چنین نشستی، برگزارکنندگان 
ایــن نشســت بــا دســتاویز قــرار دادن موضوع 
»حقوق بشر«، به دنبال برچسب  زدن و اعمال فشار 

بر کشورها هستند.
نماینــده چین نیــز از دیگــر منتقــدان رویکرد 
برخی دولت هــای غربی در برگزاری این نشســت 
ضدایرانی بود؛ » شــورای حقوق بشر شاهد افزایش 
سیاسی کاری ها و تنش هاست که زمینه ساز نگرانی 
شدید اســت. گفت وگو و همکاری باید مبنای کار 
شورای حقوق بشر باشد و »بی طرفانه«، »مستقالنه« 
و »غیرجانبدارانه« به مسائل حقوق بشری بپردازد«. 
نماینده پاکستان نیز با بیان اینکه این شورا تاکنون 
۳5نشست ویژه برگزار کرده است، تأکید کرد که جز 
چند موردی که درباره اشــغال سرزمین فلسطین 
توسط رژیم صهیونیستی بوده، بقیه علیه کشورهای 

درحال توسعه بوده است.

دو قطعنامه ضدایرانی در یک هفته
  صدور 2قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام و شورای حقوق بشر نشان می دهد سازمان های بین المللی 

به مثابه یکی از ابزارهای »جنگ ترکیبی« علیه ایران فعالیت می کنند

رئیسی در اسالمشهرتاکید کرد:
تجارت خارجی ایران زبانزد منطقه 

شد
رئیس جمهــور در ادامــه سرکشــی های دوره ای خــود بــه 
شهرستان های استان تهران، روز پنجشــنبه در اسالمشهر در 
اجتماع مردم این شهر با بیان اینکه فتنه ها و شیطنت های اخیر 
علیه کشور از سوی دشمنان برای متوقف ساختن مسیر توسعه و 
پیشرفت کشور است، گفت: آنها نمی دانند که برخالف کشورهای 
دیگر که متکی به سالح و قدرت نظامی هستند، مهم  ترین مولفه 
قدرت این نظام مردمی در صحنه هستند که در ۴۳سال گذشته 
آنها را در همه عرصه ها ناکام گذاشته اند و همگان دیدند که در 
جریان اغتشاشات و ناآرامی های اخیر که دشمنان ایجاد کردند 
نیز بار دیگر مردم توطئه آنها را ناکام گذاشتند. براساس گزارش 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیسی با اشاره 
به اینکه پیشرفت ها در صنایع هسته  ای، دفاعی و نظامی و علم 
و تکنولوژی موجب عصبانیت دشــمن شده است، تصریح کرد: 
دشمن تصورش این بود که با تهدید و تحریم تولید، صادرات و 
تجارت ما دچار وقفه خواهد شد اما نه تنها در این راستا به موفقیت 
نرسید، بلکه تولید و صادرات نفتی و غیرنفتی ما در منطقه زبانزد 
شد و اتصال ما به پیمان شــانگهای، اوراسیا و سایر پیمان های 
منطقه ای با تمام زیرســاخت های اقتصادی و غیراقتصادی در 
منطقه برقرار شــد. رئیســی در ادامه افزود: امروز کار، تالش و 
پیشرفت به رغم تحریم ها در کشــور به نحوی است که شگفتی 
بسیاری از مسئوالن کشورهای دیگر را برانگیخته و طبیعی است 
که دشمن از این شــرایط ناراحت و عصبانی باشد. رئیس دولت 
سیزدهم همچنین در جلسه شورای اداری شهرستان اسالمشهر 
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هر کسی 
ایران دوست است، باید در دل مردم امید ایجاد کند و اگر کسی 
یأس ایجاد کرد، ایران دوست نیست، گفت: امروز حفظ ایران عزیز 
در گرو ایجاد امید در دل مردم است و مدیران در صف مقدم ایجاد 
امید هســتند.  البته نه ایجاد امید در سخن، بلکه ایجاد امید در 
عمل و در انجام کارهایی که خواست مردم است تا مردم احساس 

کنند که گره ها از زندگی آنها در حال گشوده شدن است.

قول های رئیس جمهور در اسالمشهر
  رئیس جمهور در سفر اســتانی تهران و بازدید از اسالمشهر 

وعده تسریع و تکمیل برخی پروژه های عمرانی نیمه کاره را داد.
  پیشرفت بیمارستان ۴۰۳تختخوابی از ۳۰درصد به 7۳درصد

  بهره برداری اورژانس و درمانگاه بیمارستان تا 22بهمن
   پیشــرفت 6۰درصدی حفر تونل 15.5کیلومتری متروی 

اسالمشهر
  ادامه فعالیت کارخانه کیان تایر تا زمان تعیین تکلیف مالکیت 

و واگذاری
  استقرار گمرک اسالمشهر تا 1۰روز آینده

  راه اندازی بندر خشک اسالمشهر تا 2ماه آینده

فرمانده سپاه تهران به مناسبت هفته بسیج:
جامعه را باحجاب و بی حجاب نکنیم

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل در همایش بسیجیان با بیان 
اینکه نباید جامعه را به باحجاب و کم حجاب، حزب اللهی و 
غیرحزب اللهی تقسیم کنیم، گفت: هیچ کدام از افراد جامعه 
با خواست دشمن همراه نشدند، همه افراد جامعه در جهاد 
کبیر پیروز شدند و دشــمن را در این فتنه روانی سنگین، 
ناامید و مأیوس کردند. براســاس گزارش فارس، ســردار 
حسن حسن زاده همچنین با اشــاره به آثار فضای مجازی 
بر ناآرامی های داخل کشــور و ضرورت جهاد تبیین گفت: 
دشمن با استفاده از فضای مجازی، دل و قلب برخی جوانان 
ما را ربوده اســت، همه مردم و بسیجیان و جوانان ما باید به 
جهاد تبیین روی آورند، در کشور امیدآفرینی کرده و تالش 

دشمن را در این زمینه نیز خنثی کنند.

خویشتنداری کردیم
او با ذکر آنکه خویشــتنداری در برابر اغتشاشگران ناشی از 
ضعف نبود، گفت: دشمن تالش داشــت تا از طریق افزایش 
سطح خشونت و آمار تلفات و خسارات، کشور را دچار بی ثباتی 
کند، ما نباید اجازه می دادیم اراده آنان حاکم شود؛ به همین 
علت با خویشتنداری و بدون استفاده از سالح و در عین حال 
با قدرت اطالعاتی و عملیاتی توانستیم اغتشاشات را مدیریت 
کنیم. رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در سخنرانی پیش 
از خطبه های نمازجمعه تهران به مناسبت هفته بسیج که در 
مصالی تهران برگزار شد، با اشــاره به اینکه پیروزی انقالب 
اسالمی هندسه قدرت را در دنیا تغییر داد، گفت: آمریکا در 
مسیر فروپاشی قرار گرفته و علت آن هم این است که تمدن 
غرب فاقد گفتمان جذاب و مورد استقبال ملت های دنیاست. 
براســاس گزارش فارس، سردار غالمرضا ســلیمانی گفت: 
دنیا باید بداند با وجود مردمی بسیجی و شکل گیری جبهه 
مقاومت و در گام دوم انقالب، شــاهد خلق پیروزی انقالب و 
ساقط شدن رژیم منحوس کودک کش اسرائیل خواهیم بود.

محرومیت زدایی محور فعالیت بسیج
مشــارکت در محرومیت زدایی مهم ترین بخش ماموریت 
بسیج طی ســال های اخیر بوده است. بخشــی از عملکرد 

سازندگی و محرومیت زدایی بسیج تهران به قرار زیر است:
  توزیع ۳میلیون بسته معیشــتی طی 2سال گذشته در 

مناطق محروم و حاشیه ای
  اهدای 5هزار سری جهیزیه

  مرمت و بازسازی ۴5۰باب منزل
  توزیع 2۰۰هزار بسته نوشت افزار

  مرمت و بازســازی 8۰مســجد در محله های محروم و 
کم برخوردار

  ایجاد اشــتغال 2هزار نفــری با تاســیس کارگاه های 
اشتغال زایی

  توسعه مرکز درمان و اشتغال معتادان شهید زیادیان در 
منطقه هرندی

 غربالگری و درمان ۳هزارو5۰۰نفر از دانش آموزان محله 
هرندی

حسین سالمی
فرمانده کل سپاه 

حق و باطل در فتنه اخیر واضح است؛ 
فتنه ای که شــبیه جنگ احزاب بود که 
از قبل شکل گرفته بود و در فتنه اخیر 
یکدیگر را مالقات کردند. منزلت ملت 
ایران برای دشمن قابل تحمل نیست. 
ما درمقابل دشــمنان مان خطرناکیم؛ 
مراقب باشید. این بار دشمن را کامل 

خواهیم شکست. / فارس

ناصر کنعانی
سخنگوی وزارت امورخارجه

اظهــارات متوهمانــه و مداخله جویانــه 
وزیر امورخارجه انگلیس درباره تحوالت 
داخلی ایران، حقوق ایران در بهره برداری 
صلح آمیــز از انــرژی هســته ای و نقــش 
منطقــه ای جمهوری اســالمی مــردود 
است. به حاکمان لندن توصیه می کنیم 
توان شــان را صرف ایجاد ثبات در دولت 

خود کنند./ ایرنا 

سیدرسول موسوی
دستیار وزیر امورخارجه

قطعنامــه ضد ایرانــی شــورای حقــوق 
بشــر تهدیدی اســت برای ایــران؛ هنر 
آن اســت »تهدیــد« را بــه »فرصت« 
تفحــص  و  تحقیــق  کنیــم.  تبدیــل 
بی طرفانــه کمیتــه ملــی رســیدگی به 
حــوادث اخیــر تهدیدهــا را بــه فرصت 

تبدیل می کند./ ایسنا

آملی الریجانی:
معقول ترین راه، اصالح خرابی ها ست

جمعی از دانشجویان دانشگاه شــریف و نمایندگان تشکل های 
سیاسی این دانشگاه پنجشنبه گذشته با رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام دیدار کردند و به بیان سؤاالت، ابهامات، برداشت ها، 
دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند. براساس گزارش مرکز رسانه 
و روابط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، صادق آملی 
الریجانی در این دیدار پس از شــنیدن نظــرات و دیدگاه های 
دانشجویان دانشگاه شــریف با تأکید بر اینکه ما دنبال شنیدن 
حرف ها هســتیم و در این دیدار از جانب خودم صحبت می کنم، 
گفت: این مرزبندی با مســئوالن را قبول ندارم. اشکالی در روش 
کار شما و روش قضاوت و نتیجه گیری برخی از شما دیدم. آملی 
الریجانی با اشاره به اینکه حجاب در کشــور قانون است، گفت: 
در لیبرال ترین کشــورها هم باید التزام به قانون داشت. در غیر 
این صورت سنگ روی سنگ نمی ماند. باید قانون را رعایت کرد. 
آیا شما توهین را جرم می دانید یا نه؟ در همه دنیا جرم است. آیا 
نباید با مجرم برخورد کرد؟ چه فرقی می کند که یک دانشــجو 
جرمی را مرتکب شود یا یک فرد غیردانشجو؟ نباید بین دانشجو 
و غیردانشجو در این جهت فرق گذاشت.  او خطاب به دانشجویان 
گفت: این حرف شما که اعتراضات باید شنیده شود، حرف صحیحی 
است. اینکه شنیدن صوری نباشد هم درست است. شما تحرکات 
دشمن بیرونی را دشمن تراشــی ندانید. آمریکایی ها در تسلیح 
گروه های تروریست در آن سوی مرزهای کردستان نقش دارند. 
شما دانشجویان در شــناخت نقش دشمن خارجی و پایگاه های 
منافقین و برخی کشورهای منطقه چقدر تالش کرده اید؟ رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: معقول ترین راه، اصالح 
اشکاالت و خرابی ها ست. آینده امیدوار کننده است. شما در یکی 
از بهترین دانشگاه های دنیا درس می خوانید. مطالبات شما که در 
یکی از بهترین دانشگاه های جهان تحصیل می کنید، باید باالتر از 

سلف سرویس مختلط باشد. این نظام ظرفیت اصالح خود را دارد.

    پخش زنده ســخنرانی رهبرمعظم 
انقالب در دیدار بسیجیان

رهبرمعظم انقــالب امروز )شــنبه، پنجم آذر( 
درجمع بسیجیان ســخنرانی می کنند که این 
ســخنرانی با پخش زنده تلویزیونی همراه است. 
به گزارش ایرنا، به مناسبت هفته بسیج، صبح امروز 
جمع کثیری از بســیجیان با حضور در حسینیه 
امام خمینی)ره( با حضرت آیــت اهلل خامنه ای، 
رهبر انقالب اسالمی دیدار خواهند کرد. عالوه بر 
این، 5میلیون نفر از بسیجیان سراسر کشور نیز با 
ارتباط مستقیم و به صورت مجازی در این برنامه 
حضور خواهند داشــت. این برنامه ساعت ۹:۴5 
صبح آغاز می شود و به صورت زنده و مستقیم از 
رسانه KHAMENEI.IR و شبکه های صداوسیما 

پخش خواهد شد.

    تقویت یگان های نیروی زمینی سپاه 
در مرزهای غربی و شمال غرب 

فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاســداران از تقویت 
یگان  های زرهی سپاه در مرزهای غرب و شمال غرب 
کشــور خبرداد و گفــت: مقابله بــا گروهک های 
تجزیه طلب ادامــه دارد. به گزارش فارس، ســردار 
محمد پاکپور با بیان اینکه هم اکنون برخی یگان های 
زرهی و نیروی مخصوص نزســا درحــال عزیمت 
به اســتان های مرزی غرب و شــمال غرب کشور 
هســتند، تصریح کرد: این اقــدام به منظور تقویت 
یگان های مستقر در مرز و جلوگیری از نفوذ تیم های 
تروریســتی وابســته به گروهک های تجزیه طلب 

مستقر در اقلیم شمال عراق صورت گرفته  است.

نقل قول خبر

مجمع تشخیص

خبر

خبرهای کوتاه

دولت

ایرانتشکیلهیأتحقیقتیابرابهرسمیتنمیشناسد
وزارت امورخارجه ایران با صدور بیانیه ای، ضمن محکوم کردن صدور قطعنامه ضدایرانی ازسوی 
شورای حقوق بشر سازمان ملل، آن را اقدام ضدایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی و کامال 
مردود دانست. دراین بیانیه آمده است:»مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر برای تأمین 
منافع کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها، یک بار دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است«. این 
بیانیه افزوده است:»وزارت امورخارجه ایران با ابراز تأسف مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه مهسا 
امینی، یادآوری می کند که با فوت خانم امینی، همه مقام های عالی رتبه جمهوری اسالمی با نگاهی 
انسانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر که ریشه در تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری 
اسالمی و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، رویکردی مسئوالنه را درخصوص این اتفاق ناگوار درپیش 
گرفتند و دولت نیز با تشکیل کمیته های تحقیقاتی متعدد و مکمل ازسوی نهادهای ذیربط قانونی، 
تمام مراحل این اتفاق و نتایج بررسی ها را به صورتی شفاف در اختیار افکارعمومی قرار داده است«. 
وزارت امورخارجه در بخش دیگری از این بیانیه، تأکید کرد که »بی تردید اقدام رژیم آلمان و 
سایر بانیان نشست ویژه شورای حقوق بشر یک »خطای تاریخی« و منبعث از اهداف سیاسی 
چندبعدی بوده است. جای تأسف است که رویکردهای فرصت طلبانه و سوءاستفاده ابزاری از 
موضوع حقوق بشر ازسوی گروه خاصی از کشورها، شورای حقوق بشر را دچار قطب بندی کرده و 
به تنش ها دامن زده  است و بی شک این رویکرد نه تنها به ارتقای حقوق بشر کمک نمی کند بلکه 
آن را قربانی اهداف سیاسی و خصمانه برخی کشورها علیه دیگر اعضای جامعه جهانی می کند«. 
در انتهای این بیانیه اضافه شده است:»ایران با توجه به وجود کمیته تخصصی تحقیق فوت خانم 
مهسا امینی و همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل از حقوقدانان و با مشارکت نمایندگان 
مستقل در ترکیب اصلی آن و در ارتباط با تحوالت اخیر کشور، تشکیل هرگونه سازوکار جدید 
برای بررسی موضوع های 2 ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور می داند 

و مأموریت محوله دراین خصوص را به رسمیت نمی شناسد«.

مکث

پشتپردهقطعنامههایضدایرانی
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره 
صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
به همشهری گفت: نکته مهم اینجاست که هم این قطعنامه و هم 
قطعنامه ای که در روزهای اخیر در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی علیه جمهوری اســالمی صادر شد، ماهیت »فنی« 
و »حقوقی« ندارند و تنها با رویکرد »سیاســی کاری« و باهدف 

تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی به تصویب رسیده  است.
فداحسین مالکی با بیان اینکه صدور این قطعنامه ها را با حضور 
کارشناســان در کمیســیون امنیت ملی مجلس مورد بررسی 
قرار داده ایم، افزود: بررســی های کارشناســی از رویکردهای 
سیاسی کارانه و نسنجیده ای ازسوی برخی نهادهای بین المللی 
علیه ایران حکایت دارد که تحت فشــار برخی دولت های غربی 
اتخاذ شده است. وی ادامه  داد: قابل پذیرش نیست که نهادهای 

بین المللی از قبیل »آژانس بین المللی انرژی اتمی« و 
»شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد« از یک سو در 
قبال جمهوری اسالمی رویکرد سیاسی و غیرسازنده 
درپیش بگیرند و قطعنامه ضدایرانی بدهند و ازسوی 
دیگر اذعان کنند که کماکان همــکاری با ایران را 

در دســتورکار داریم. مالکی با تأکید بر اینکه با 
چنین رویکردی ماهیت فنی و تخصصی 

اینگونه نهادهای بین المللی زیرسؤال 
می رود، عنوان  کرد: درجریان تصویب 
قطعنامه اخیر در شورای  حقوق بشر 
علیه ایران شــاهد طرح ادعاهایی 

ازسوی دولت آلمان بودیم که کارنامه ســیاهی در حوزه نقض 
حقوق بشر علیه ایران درجریان جنگ تحمیلی صدام علیه ملت 
ایران داشته است. آنها با فروش ســالح های شیمیایی، شریک 

جنایت های صدام هستند.
وی تصریــح کرد: ازســوی دیگر درجریان نشســت شــورای 
حقوق بشــر شــاهد گزارش کذب فردی بودیم که سال هاست 
درحال انتشــار گزارش هــای غیرواقعــی و جهت گیرانه علیه 
جمهوری اسالمی است. درچنین شــرایطی قطعنامه اخیر نیز 
ماهیت فنی ندارد و بی ارزش تر از چیزی اســت کــه بتواند بر 

سیاست های اصولی جمهوری اسالمی تأثیر بگذارد.

اتخاذ رویکردهای دوگانه
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان 
اینکه برخی دولت های غربی به دنبال بهانه برای تحت فشار قرار 
دادن جمهوری اسالمی هستند، گفت: به عنوان مثال اکنون 
که افکارعمومی جهان متوجه بازی های جام جهانی در قطر 
است و رهبران بسیاری از دولت های غربی در دوحه حضور 
دارند، در عربستان سعودی اعدام های فجیعی به شیوه »گردن 
زدن« در جریان است، اما چرا مدعیان واکنش نشان 
نمی دهند و هشدارهای حقوق بشری نمی دهند؟ 
مالکی با بیــان اینکه به نظر می رســد برخی 
ســازمان های بین المللی قرار نیســت بر 
مدار واقعیت ها و حقایق حرکت کنند، 
ادامه  داد: قطعنامه ضدایرانی اخیر در 

شورای حقوق بشر نیز در چنین چارچوبی صادر شد و برای ایران، 
روندی تکراری و خصمانه محسوب می شود که در سال های اخیر 

بارها شاهد آن بوده ایم.
وی به واکنش جمهوری اسالمی به صدور چنین قطعنامه هایی 
نیز اشاره کرد و گفت: طبیعی است که با ادامه چنین روند غیرفنی 
و خصمانه ای، همکاری های ما با این سازمان ها کاهش یابد و با 
رویکردهای غیرفنی، مقابله به مثل خواهیم کرد؛ همچنان که در 
برابر اقدام های سیاسی کارانه آژانس چنین رویکردی اتخاذ شد و 
در ابتدا دوربین های فراپادمانی را برچیدیم و در هفته گذشته نیز 

گام های هسته ای جدیدی برداشتیم.

تشکیل »کمیته حقیقت یاب« در داخل
مالکی همچنین با اشــاره به تشــکیل »کمیته حقیقت یاب« 
پیرامون حوادث اخیر، در داخل ایران تصریح  کرد: شورای امنیت 
کشور و همچنین شورای عالی امنیت ملی اقدام های مؤثری دراین 
زمینه داشته اند و شاهد پیشــرفت هایی نیز بوده ایم. بنابراین با 
توجه به اقدام هایی که در داخل درحال انجام است، دلیلی ندارد 
براساس خواســته های دولت های غربی عمل کنیم. وی با بیان 
اینکه ما در داخل کشور ســازوکارهای مؤثری برای پاسخ دادن 
به مطالبات جامعــه داریم، اضافه  کرد: بایــد مرزبندی دقیقی 
در صفوف مردم معترض و آشــوبگران انجام و حساب مردم از 
اغتشاشگران جدا شود. نکته مهم این است که باید بیش از گذشته 
به فکر رفع مشکالت جوانان و پاســخ دادن به نیازها و مطالبات 
آنان باشیم. باید برای مهار تورم چاره اندیشی مؤثرتری انجام شود.


