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کشــورهای کانادا، بریتانیا، سوئد و 
اوکرایــن در بیانیه ای بــه ایران فرصت 
داده اند تا به سواالت مربوط به سرنگونی 
هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد. آنگونه که 
رسانه های خارجی گزارش داده اند این 
کشورها همچنین از ایران دعوت کرده اند 
که هفته سوم ژانویه ۲۰۲۲ برای گفتگو 
درباره غرامت در پی ســقوط هواپیمای 
۷۵۲ حاضر شود. همچنین تاکید شده 
اســت. اگر ایران تا پنجم ژانویه موافقت 
خود را برای شــرکت در ایــن مذاکرات 
اعالم نکند این کشورها تالش بیشتر برای 
گفتگو با ایران را بی ثمر تلقی خواهند کرد 
و به سراغ گزینه های دیگر برای حل این 
مشکل در قالب قوانین بین المللی خواهند 
رفت.هواپیمای مسافربری بوئینگ۷3۷ 
خطوط هوایی کشــور اوکراین در اولین 
ساعات صبح چهارشنبه 18 دی ماه 98 و 
در بحبوحه تهاجم موشکی ایران به پایگاه 
آمریکایی در عراق و احتمال تأثیر اقدامات 
نظامی در این حادثه، مورد اصابت دو فروند 
موشک داخلی قرار گرفت و سقوط کرد. 
با توجه به اینکه چند تن از مسافران این 
هواپیما از این چهار کشور بوده و برخی 
مسافران ایرانی اقامت کشــور کانادا را 
داشتند، موضوع برررسی دالیل سقوط 

هواپیما ابعاد دیگری گرفت.
با پیگیری های صورت گرفته ایران 
جعبه ســیاه این هواپیما را به فرانســه 
فرستاد و یک گروه بین المللی مسئول 
تجزیه و تحلیل داده های جعبه ســیاه 
هواپیمای بوئینگ ۷3۷ شد. در این گروه 
نمایندگانی از کشورهای ایران، آمریکا، 
بریتانیا، کانادا، ســوئد و فرانسه حضور 
داشــتند.وزیر خارجه کانادا در ادعایی 
عنوان کرده بود گزارش ایران درباره هدف 
قرار گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراینی 
به علت خطای انســانی را بــاور ندارد و 
درخواست تشــکیل یک نهاد مستقل 

درباره این حادثه را داشــت.چهار کشور 
کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین در بیانیه ای 
اعالم کرده اند به نظر می رسد دو سال بعد 
از ساقط شدن این هواپیما، ایران کماکان 
برای شرکت در مذاکرات جهت حل این 
موضوع به شیوه ای سازنده تمایلی از خود 
نشان نمی دهد، هیچ عالقه ای به ایفای 
تعهدات بین المللی خود ندارد و صبر گروه 
بین المللی هماهنگی و پاســخ دهی به 

قربانیان پرواز PS۷۵۲ رو به اتمام است.
در ایران در جلسه نخســت دادگاه 
متهمان هواپیمــای اکراینی، فصل اول 
کیفرخواســت پرونده قرائت و در خالل 
آن اســامی شــکات، خالصه شکایت و 
اظهارات شــاکیان بیان شــد. دادگاه با 
غیبت خبرنگاران و رسانه های مستقل 
برگزار شد و گزارش آن توسط قوه قضاییه 
در اختیار رسانه ها قرار گرفت. براساس 
این گزارش 1۰ متهم از رده های نظامی 
مختلف حضور داشتند و دارای ۵ وکیل 

بودند. شکات نیز 19 وکیل داشتند.
برخــی از اعضــای خانواده  هــای 
جان باختگان نارضایتی خود را نســبت 
به روند دادگاه اعــالم کرده اند. محمود 
علیزاده طباطبایی، وکیــل تعدادی از 
خانواده های این پرونده، هفته قبل گفته 
بود که کیفرخواســت نزدیک به شش 
هزار صفحه ای این پرونده برای مطالعه در 
اختیار وکالی مدافع شاکیان قرار نگرفته 
است. به گفته علیزاده دادگاه شکایت آنها از 
تعدادی دیگر از افراد دخیل در پرونده را یا 
رسیدگی نکرده و یا منع تعقیب زده و ابالغ 

نکرده است.علیزاده طباطبایی گفته است 
کیفرخواست چهار نفر را قتل غیرعمد 
و بقیه را ســهل انگاری درانجام وظیفه 
خوانده است، در حالی که اگر برای چهار 
نفر اول قتل عمد در نظر گرفته شوند، بقیه 

معاونت در قتل عمد حساب می شوند.
رئیس دادگاه در پاســخ به اظهارات 
شکات و اولیای دم که معتقد بودند دادگاه 
بر اساس کیفرخواســت صادره از ناحیه 
دادسرا عمل خواهد کرد، گفت: دادگاه 
یک مرجع بی طرف و عادل است و الزامی 
به قبول کیفرخواست صادره ندارد و پس 
از قرائت کیفرخواست و انجام بررسی های 
الزم ممکن اســت رأی به رد مندرجات 
کیفرخواست دهد. قاضی مهرانفر یادآور 
شد: بخش مربوط به منع پیگرد در پرونده 
حاضر از سوی دادگاه واجد نقص دانسته 
شده و برای رفع ایراد به دادسرا عودت داده 
شده است. پس از رفع نقص، آن بخش از 

پرونده الحاق خواهد شد.
اطالع از جزئیات واجب است

در اولین ســالگرد سقوط هواپیمای 
اوکراینی اما، افغانستان و چهار کشور دیگر 

از دولت ایران خواهان ارائه گزارش کامل 
و همه جانبه شده  بودند .برخی کشورها 
همچون کانادا هم اعالم کرده  بودند که 
به دنبال جبران خسارت مادی و معنوی 
برای قربانیان و خانواده های آنها، فارغ از 
ملیت شان هســتند و این غرامت باید با 
تعهدات ایران براساس قوانین بین المللی 

هم خوانی داشته باشد.
در همیــن رابطــه معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی 
ایران اعــالم کرد که بــا تصویب هیات 
دولت مبلــغ 1۵۰ هــزار دالر یا معادل 
یورویی آن به خانواده هــا و بازماندگان 
هر یــک از جان باختــگان هواپیمای 
اوکراینی پرداخت می شــود. همچنین 
تاکید شــد دولت ایران خسارات ناشی 
از فوت جانباختــگان را بدون هیچ گونه 
تبعیض ناشی از ملیت و تابعیت براساس 
قوانین متبوع و قابل اعمال کشــورهای 
جانباختگان، به ورثه و بازماندگان پرداخت 
خواهد کرد.مقام های اوکراینی اما گفته اند 
که برای مشخص شدن میزان غرامت، 
اطالع از جزئیات واجب اســت .اما یک 
مقام مسئول در گفتگو با خبرگزاری مهر 
گفت که اوکراین، انگلیس، سوئد و کانادا 
یک تیم مشترک شده اند و در قالب یک 
تیم مشترک با هم اتاق فکر تشکیل داده 

اند؛ اصرار آنها این اســت که این اتفاق، 
یک ســانحه غیرعمد نبوده اســت. در 
مصاحبه های دادســتان کل اوکراین و 
وزیر خارجه این کشور به تبعیت از کانادا 
هم می بینیم که مرتباً به دنبال اطالعات 
نظامی-امنیتی ما هســتند .وی تاکید 
کرد:اوکراینی ها به دنبال کشف جزئیات 
خیلی جدی از موضوع هســتند که به 
مسائل امنیتی و نظامی کشور ارتباط دارد 
و امکان تشریح این جزئیات وجود ندارد. 
این درخواست ها خالف رویه های بین 
المللی است چرا که بر اساس انکس 13 
پیمان شیکاگو، کشور محل وقوع سانحه 
می تواند با استناد به حفظ اسرار نظامی، از 
ارائه آنها به سایر کشورهای ذی مدخل در 

سوانح خودداری کند.
خبرگزاری مهر همچنین به نقل از این 
منبع آگاه نوشت: برای تعیین رقم غرامت، 
9 ماه کار کارشناســی فقهی-حقوقی 
با حضور حــدود ۲۵ تــن از نمایندگان 
و کارشناســان حقوقی دســتگاه های 
مرتبط انجام شده است که به وراث همه 
1۷۶ مسافر ایرانی و غیرایرانی این پرواز 
پرداخت می شــود؛ برخی کارشناسان 
می گفتند بــه خانواده جــان باختگان 
ایرانی، دیه فرد مســلمان داده شود؛ اما 
چون پرواز خارجی بــود و همچنین با 
توجه به اینکه رقم تعیین شده، در قالب 
غرامت و خسارت نیســت بلکه در قالب 
یک تِرم حقوقی خاص است، برای همه 
سرنشینان هواپیمای سانحه دیده، یک 
رقم تعیین شد.به گفته این فرد مطلع، 
اگر قرار بود دیه پرداخت شــود، دیه فرد 
مســلمان حدود 3۰۰ تا ۴۰۰ میلیون 
تومان اســت اما 1۵۰ هزار دالر 1۰ برابر 
دیه فرد مسلمان است؛ اما تصمیم کالن و 
خوبی در کشور اتخاذ و قرار شد بین اتباع 
ایرانی و غیر ایرانی فرقی گذاشته نشود.اما 
در بیانیه ای که روز پنجشــنبه اوکراین، 
بریتانیا، سوئد و کانادا منتشر کرده اند، آمده 
است، صبر گروه هماهنگی به پایان رسیده 
است. به گفته آنها، گروه هماهنگی تهران را 
تحت فشار قرار داده تا گفت وگوها در مورد 
غرامت و اجرای عدالــت را آغاز کند، اما 
هنوز پاسخ مناسبی دریافت نکرده است.

چهار کشور شاکی پرونده هواپیمای اوکراینی در بیانیه اعتراضی خواستار ادامه گفت وگو با ایران شدند؛

عدم توافق در ترمیم یک زخم کهنه

دیپلماسی

روز گذشــته دومین دور از مذاکرات احیای برجام در هتل 
کوبورگ وین با اتمام نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح 
معاونان و مدیران سیاسی وزیران امور خارجه ایران و 1+۴ پایان 

یافت و مقرر شد مذاکرات ده روز بعد از سر گرفته شود.
این مذاکرات که از 8 آذر تاکنون در دو مرحله ادامه داشــته 
است بیشتر به این موضوع اختصاص یافته است که پیشنهادات 
و اصالحات ایران جدید ایران به نحوی مرضی الطرفین به متن 

پیش نویس وین ۶ اضافه و وارد شود.
در همین رابطه به گزارش ایسنا در این دور از مذاکرات ایران 
و 1+۴ به پیش نویس جدیدی که در آن نظرات ایران اعمال شده 
است، دست یافتند که در صورت نهایی شدن، این متن مبنای 

رایزنی های آتی قرار خواهد گرفت.
شرط دستیابی به محتوای دوربین های نظارتی

اما هیئت مذاکره کننده ایران دیشــب در شرایطی به ایران 
بازگشتند که از مهم ترین دستاوردهای این دوره توافق ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر نصب دوربین در سایت کرج 

بود. این ســازمان با صدور بیانیه ای ضمن اعالم توافق با تهران، 
تأکید کرد که توافق با ایــران در خصوص تعویض دوربین های 
نظارتی در تأسیسات کرج پیشــرفت بزرگی در فعالیت های و 

نظارتی و راستی آزمایی در ایران محسوب می شود.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در این بیانیه با اشاره به اینکه 
دوربین های تأسیسات کرج طی روز های آتی تعویض خواهند 
شد، آورد: این توافق به ما اجازه می دهد که پیوستگی اطالعات 
الزم در این تأسیسات را حفظ کنیم.در انتهای بیانیه بر تعویض 
دوربین ها و فعالیت های فنی آژانس در تأسیسات کرج ذیل توافق 
ایران و آژانس تا پیش از پایان دسامبر ۲۰۲1 تأکید شد. در همین 
راستا هم دیروز رافائل گروسی مدیرعامل آژانس بین المللی در 
نشست خبری با نشان دادن دوربین هایی که آژانس در سرتاسر 
دنیا از آن ها استفاده می کند، گفت: ما باید این دوربین ها را تعویض 
می کردیم. این نمونه دوربین هایی است که آسیب دیده بودند. این 
دوربین ها مهر و موم می شوند و نمی شود آن ها را دست کاری کرد.

گروسی بیان کرد: نصب دوربین ها و دیگر روش های نظارتی در 

سفر ماه فوریه ام به دست آمد. ایران قبول کرد که راه های اضافی 
– به جز آن هایی که در توافق پادمانی آمده است - برای نظارت 
و راستی آزمایی در برخی نواحی داشته باشیم. ما مذاکره کرده 
بودیم تا بتوانیم اطالعــات را در حافظه دوربین هایمان ذخیره 
کنیم و برای نشــان دادن حسن نیت جهت شکل گیری توافق 
قبول کردیم تا این اطالعات در ایران بمانند اما مهر و موم ما بر روی 
آن باشد؛ این بدان معناست که این اطالعات از آن ماست اما ما 
نمی توانیم آن ها را ببینیم. در حالت ایده آل در یک بازه زمانی که 

برجام احیا شود، آن وقت این مهر و موم باز می شود.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به پرسش 
خبرنگاری در خصوص ممانعت ایران از به اشتراک گذاری تصاویر 
دوربین های نظارتی در ایران گفت: درست لحظه ای که توافقی 
حاصل شود، این تصاویر با ما به اشتراک گذاشته خواهند شد. 
یکی از ایده ها این است توافق زمانی حاصل می شود که تحریم ها 

برداشته شوند.
وی افزود: یک چیز فراموش نشــود. این توافقی بین آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و ایران است. زمانی که ایران و آژانس به 
توافق برســند، ما به این اطالعات دسترسی پیدا خواهیم کرد. 
فرض ما هنگام انعقاد این توافق این بود که تفاهم میان ایران و 
آژانس در زمان رفع تحریم ها حاصل خواهد شد اما باز در خصوص 

این مسئله نیز باید عده ای در مذاکراتی دیگر تصمیم گیری کنند.
این مقام ارشد بین المللی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که 
درباره نگرانی ها از عدم دسترسی به اطالعات درون کارت های 
حافظه و تداوم دسترســی به اطالعات در ســه ماه گذشــته 
می پرسید، گفت: من در خصوص این مسائل بسیار نگرانم و این 
را در تک تک گزارش هایم ذکر کرده ام؛ به همین دلیل از زمان 
بازدیدم از ایران در سپتامبر گذشــته که در خصوص تعویض 
تجهیزات – به جز در تأسیســات کرج – به توافق رســیدیم، 
نگرانی ام را در خصوص از دســت رفتن اطالعات ضروری ابراز 
کرده ام. این نگرانی همچنان وجــود دارد اما یکی از راه های کم 
کردن این نگرانی، بازگرداندن دوربین هاست و ما در حال انجام 

این کار هستیم.

مذاکرات احیای برجام تا 10 روز آینده متوقف شد

دستیابی ایران و ۱+۴ به پیش نویسی جدید
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معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری در دولت حسن 

روحانی اعالم کرد که با 
تصویب هیات دولت مبلغ 

1۵0 هزار دالر یا معادل 
یورویی آن به خانواده ها 

و بازماندگان هر یک از 
جان باختگان هواپیمای 

اوکراینی پرداخت می شود

اوکراین، بریتانیا، سوئد 
و کانادا روز پنجشنبه در 
بیانیه ای مشترک مدعی 

شدند که ایران کماکان برای 
شرکت در مذاکرات جهت 

حل موضوع سقوط هواپیما 
به شیوه ای سازنده تمایلی 

از خود نشان نمی دهد و 
هیچ عالقه ای به ایفای 

تعهدات بین المللی خود 
ندارد 

 عزل امام جمعه آزادشهر
 و اعتراض مردم در پی آن

امام جمعه آزادشــهر عزل شــد. خبرگزاری 
فارس در این مورد نوشــت: با توجه به اظهارنظر 
تفرقه افکن مولوی گرگیــج در نماز جمعه هفته 
گذشته در تاریخ 19 آذر 1۴۰۰ و در پی آن محکوم 
کردن سخنان وی توسط علما و روحانیون تسنن و 
تشیع و سایر نهاد ها و مدارس دینی و حوزویان، در 
طی حکمی از سوی آیت اهلل نورمفیدی نماینده، 
ولی فقیه در گلستان »مولوی نعمت اهلل مشعوف« 
به عنوان امام جمعه جدید اهل ســنت آزادشهر 

منصوب شد.
این اتفاق اما، در شــرایطی رخ داده است که به 
گزارش العربیه بخشــی از مردم آزادشــهر استان 
گلستان، دیروز در اعتراض به عزل مولوی گرگیج، 
امام جمعه آزادشهر روبروی منزلش تجمع کردند 

و خواهان لغو حکم عزل او شدند.
    

 رزمایش مشترک ایران و عمان
 در تنگه هرمز

رزمایش نیرو های دریایی جمهوری اســالمی 
ایران و نیروی دریایی ســلطنت عمان، در آب های 
سرزمینی جمهوری اسالمی ایران در تنگه هرمز 
و دریای عمان برگزار شــد. به گزارش تسنیم، این 
رزمایش با مشارکت تعدادی از واحد های شناوری 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، نیروی 
دریایی سپاه پاســداران انقالب اسالمی، دریابانی 
انتظامی کشور، سازمان بنادر و دریانوردی و نیروی 
دریایی سلطنت عمان، با پشتیبانی بالگرد هایی از دو 
طرف و پهپاد های جمهوری اسالمی ایران، در حضور 
روسای کمیته مشترک دوستی نظامی دو کشور و 

اعضا آن برگزار شد.
    

 بیانیه وزارت خارجه
 درباره حواشی اظهارات مخبر

روابط عمومی وزارت امور خارجه طی بیانیه ای، 
در خصوص برخی حواشــی پیش آمده پیرامون 
اظهارات معاون اول محترم رئیس جمهور در جلسه 
پایانی گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری 
اسالمی ایران در کشور های همسایه اعالم داشت: 
ویدئوی چندثانیه ای که از اظهــارات راهبردی و 
راهگشای نزدیک به یک ساعته معاون اول محترم 
رئیس جمهور منتشرشده، به صورت ناقص و بدون 
توجه به مقدمه و موخره بیان شده از طرف ایشان باز 

نشر گردیده است.
به گزارش فرارو در قسمت دیگر این جوابیه آمده 
است که: مباحث مطرح شــده در این نشست و نیز 
برخی جلسات دیگر که در روز های قبلی همایش 
سفرا مطرح شده بود، به دلیل اهمیت موضوعات، 
کامالً جنبه داخلی و عملیاتی داشته و بنایی به انتشار 
عمومی و رسانه ای شدن آن ها نبوده که متأسفانه در 
این زمینه دقت نظر الزم توسط یکی از خبرگزاری ها 
صورت نگرفتــه و بخش هایی تقطیع شــده از آن 

انتشاریافته است.
    

 سه شرکت در لیست سیاه امریکا 
به بهانه رابطه با ایران

وزارت بازرگانــی آمریکا اعالم کرد که ســه 
شرکت را به اتهام حمایت از برنامه موشکی ایران 
در لیســت ســیاهش قرارداد. وزارت بازرگانی 
آمریکا روز پنج شنبه سه شرکت را به بهانه تالش 
برای حمایت از تســلیحات متعــارف و برنامه 
موشکی پیشرفته ایران با اســتفاده از کاال های 
ســاخت آمریکا از طریق صــادرات از چین در 
لیست ســیاه خود قرارداد. اداره صنعت و امنیت 
وزارت بازرگانی افزود که این ســه شــرکت به 
دلیل »اقدامــات متغایر با امنیــت ملی و منافع 
سیاست خارجی ایاالت متحده« در لیست سیاه 
قرارگرفته اند. »ویولت اکلترونیکز«، »شــرکت 
فناوری کامتل« و »اچ. اس. جــی الکترونیکز« 
در این لیســت قرارگرفته اند. این شــرکت ها با 
محدودیت های صادراتی و محدودیت در فعالیت 

در ایاالت متحده مواجه خواهند شد.
    

ادعای نیروی دریایی آمریکا 
مبنی بر نجات ۵ ملوان ایرانی

نیروی دریایی آمریکا مدعی شد ۵ ملوان ایرانی 
را پس از وقوع سانحه ای در دریای عمان نجات داده 
است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس 
نوشت: ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعالم 
کرد پس از آتش سوزی در یک قایق و انفجار آن در 
دریای عمان، جان پنج تن از سرنشینان را که ایرانی 
بوده اند نجات داده اســت. نیروی دریایی آمریکا 
گفت: این افراد کمک های پزشکی دریافت کرده 
و به عمان منتقل شده اند. یکی دیگر از سرنشینان 
این کشتی هنوز پیدا نشده است. ایران هنوز این 
ادعا را رد یا تائید نکرده و توضیحی درباره آن ارائه 

نداده است.

روی موج کوتاه

مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد روز 
پنج شــنبه 1۶ دســامبر پیش نویس دومین 
قطعنامه در موضوع »وضعیت حقوق بشــر در 
جمهوری اســالمی ایران« را با ۷8 رأی موافق، 

31 رأی مخالف و ۶9 رأی ممتنع تصویب کرد.
آن طور که یــورو نیوز گزارش داده اســت 
طرفداران این قطعنامه »نگرانی جدی« خود را 
از میزان باال و نگران کنندۀ احکام اعدام در ایران 
ازجمله اعدام افراد زیر سن قانونی را اعالم کردند 
و از ایران خواستند استفاده از مجازات اعدام را 
متوقف کند و در حکم محکومین به اعدامی که 

زیر سن قانونی هستند تخفیف قائل شود.
مجمع همچنین از ایران خواست که هم در 
قانون و هم در عمل تضمین کند که هیچ کس 
در این کشور تحت شــکنجه یا سایر رفتارها یا 

مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار 
نخواهد گرفت و همچنین استفاده سیستماتیک 
از دستگیری های خودسرانه را متوقف و افرادی 
را که به دلیل استفاده از آزادی های اساسی خود 

بازداشت شده اند، آزاد کند.
موافقان این قطعنامه همچنین نگرانی جدی 
خود را از محدودیت های اعمال شــده در حق 
برگزاری اجتماعات و تشکل های مسالمت آمیز 
اعالم کرده و اســتفاده حکومت از زور بیش از 
حد در قبال اعتراضات مســالمت آمیز ازجمله 
اعتراضات به کمبود آب در ژوئیه ۲۰۲1 و حقوق 
کار بین مارس ۲۰۲۰ و ژوئیه ۲۰۲1 میالدی را 

محکوم کردند.
در پایان قطعنامه نیز مجمع از ایران خواسته تا 
هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران را از بین ببرد 
و خواستار آزادی زنان مدافع حقوق بشر شد که 
به دلیل استفاده از حقوق خود بازداشت شده اند.

در میان مخالفان این قطعنامه، نام کشورهایی 
همچون افغانستان، ارمنســتان، آذربایجان، 
بنگالدش، بالروس، چین، کوبا، کره شــمالی، 
عراق، قزاقستان، لبنان، پاکستان، روسیه، سوریه 
و ونزوئال دیده می شود. مصر، بوسنی و هرزگوین، 
اردن، کویت، قطر و امارات نیز به این قطعنامه 
حقوق بشری رأی ممتنع دادند. استرالیا، بحرین، 
بلژیک، کانادا، جمهوری چک، آلمان، فرانسه، 
ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، عربســتان سعودی، 
اوکراین، اسپانیا، ایاالت متحده و یمن نیز جزو 
تائید کنندگان این قطعنامه برای محکومیت 

نقض حقوق بشر در ایران بودند.
 واکنش تهران

 به قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل
در همین حال پس از صــدور این قطعنامه 
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد 
حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران در واکنش 

به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل اظهار 
کرد که موارد مطرح شده در این قطعنامه »هیچ 

مبنایی ندارد و کامالً به دوراز واقعیت است«.
به گــزارش مهر کاظم غریــب آبادی گفته 
است: »متأســفانه در حال حاضر حقوق بشر 
سیاسی شــده و به عنوان ابزاری جهت حصول 
به اهداف سیاست خارجی کشــورها استفاده 
می شود... برخی کشورها هســتند که رنگ و 
بویی از دموکراسی و برگزاری انتخابات نبرده اند، 
اما ازآنجاکه شــریک همین کشورهای غربی 
به ظاهر مدافع حقوق بشر هســتند، مصون از 
هرگونه انتقاد، قطعنامه و یا مکانیزم گزارشگری 
هستند.«غریب آبادی همچنین در انتقاد از دولت 
کانادا گفت: »قطعنامــه ای که علیه جمهوری 
اسالمی ایران هر سال مطرح می  شود و امسال نیز 
در مجمع عمومی مطرح شد و با رأی ضعیفی به 
تصویب رسید، توسط یکی از بزرگ ترین ناقضان 

حقوق بشر یعنی کانادا معرفی شده است.«
او درباره اجرای حکم اعدام در ایران نیز گفت: 
»در این قطعنامه از حجم اعدام ها در ایران انتقاد 
شده است. باید توجه داشت که موضوع ممنوعیت 

اعدام، یک پدیده غربی اســت. آیا اگر مجازات 
اعدام در قوانین کشورهای غربی لغو شده، باید به 
تمامی کشورها تسری پیدا کند و یک استاندارد 
جهان شمول شود؟ حداقل ۵۵ کشور همچنان 
مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند. 
اینکه کشورهای غربی به دنبال جهان شمولی 
استانداردهای خود هستند، مغایر حقوق بشر 
و احترام به اصل تنوع فرهنگــی و قوانین ملی 

کشورها است.«
غریب آبادی درباره اعدام افراد زیر سن قانونی 
نیز گفت: »هیچ تعهد بین المللی الزام آوری وجود 
ندارد که افراد زیر 18 سال مجازات اعدام دریافت 
نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک 
تصریح شده که سن کودک 18 سال است، مگر 
اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین 
کنند... اگر فردی زیر 18 سال جرمی را مرتکب 
شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی 
غیرقانونی نیســت و مغایرتی هــم با تعهدات 
بین المللی ما ندارد. باید میــان اعدام و قصاص 
تفاوت قائل شد؛ چراکه اعدام حق حکومت است، 

اما قصاص حق اولیا دم است.«

واکنش تهران به صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران:

حقوق بشر سیاسی شده است


