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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

هفته گذشته پیک فشارهای حقوق 
بشری به ایران بود؛ از تصویب قطعنامه 
ضد ایرانی در ســازمان ملــل تا بیانیه 
پارلمان اروپا علیه ایــران.  پس از اینکه 
اتحادیه اروپا و وزارت خارجه فرانســه، 
هر یک به طور جداگانه در بیانیه هایی 
اعدام روح اهلل زم، موسس سایت و کانال 
آمدنیوز را محکوم کردند، اتحادیه اروپا 
اعالم کرد که به دلیل ایــن اقدام ایران، 
نشست اقتصادی ایران و اروپا که دوشنبه 
گذشته قرار بود برگزار شود، به تعویق 
افتاده اســت.  اما این پایان واکنش ها و 
فشارها به ایران نبود. شاخه آلمانی انجمن 
جهانی قلم )PEN( که مرکز آن در شهر 
دارمشتات قرار دارد، هفته گذشته با ابراز 
تاسف عمیق از اجرای حکم اعدام برای 
روح اهلل زم تاکید کرد که کشتن زم نباید 
برای ایران بدون پیامد و هزینه سیاسی 
و اقتصادی بماند. این انجمن همچنین 
پیشنهاد داده که بخشی از بلوار عریض 
Podbielskiallee در برلیــن به نام 
»روح اهلل زم« تغییر داده شود. سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در این خیابان 
قــرار دارد و در صورت ایــن تغییر نام، 
آدرس سفارت ایران در آلمان همراه با 

نام روح اهلل زم خواهد بود. 

82 موافق و 30 مخالف برای 
قطعنامه محکومیت ایران

اما همچنان این هم پایان فشارها بر 
ایران نبود. چهارشــنبه ای که گذشت، 
قطعنامه »محکومیــت نقض فاحش 
حقوق بشر در ایران« در مجمع عمومی 
ســازمان با 82 رأی موافــق، 30 رأی 
مخالف و 64 رأی ممتنــع به تصویب 
رسید.  این قطعنامه ماه گذشته، یعنی 
آبــان در کمیته ســوم مجمع عمومی 
سازمان ملل با 79 رأی موافق، 32 رأی 
مخالف و 64 رأی ممتنــع به تصویب 
رسیده بود. گفته می شــود که در این 
قطعنامه از سوی کمیته سوم تغییراتی 
داده شد و ســپس برای رأی گیری به 

مجمع عمومی سازمان ملل رسید. 
اسرائیل آمریکا، عربستان سعودی، 
بحرین، امارات، آلبانی، انگلیس، کانادا، 
فرانســه و آلمان به این قطعنامه رأی 
مثبت دادند. رأی افغانستان، ارمنستان، 
جمهوری آذربایجان، بالروس، بولیوی، 
برونئی، بروندی، کامبوج، چین، کوبا، 
کره شمالی، اریتره، گینه، هند، اندونزی، 
عراق قزاقستان، قرقیزســتان، لبنان، 
نیکاراگوئه، عمان، پاکستان، فیلیپین، 
روسیه، سریالنکا، سوریه، ترکمنستان، 
ازبکستان، ونزوئال، ویتنام و زیمباوه اما به 

این قطعنامه منفی بود. 

 کانادا و خصومتی که 
تشدید می شود

نکته قابل توجه در مورد این قطعنامه 
اما دست داشــتن کانادا در آن است. در 
واقع قطعنامه مذکور به پیشنهاد کانادا 
تهیه شده و در آن به موارد ادعایی از جمله 
»تعداد باالی اعدام ها، اعدام مجرمان زیر 
18 سال، تبعیض علیه زنان و اقلیت ها، 
بی قانونی در برخورد با متهمان، شکنجه و 
اعتراف گیری از متهمان و بازداشت های 

خودسرانه« اعتراض شده است. 
ماه گذشته در پی طرح این قطعنامه 
در ســازمان ملل، وزارت خارجه ایران، 
ســفیر ایتالیا در تهران به عنوان حافظ 
منافع کانادا را فراخواند و مراتب اعتراض 
ایران به »رفتارهای ضدحقوق بشــری 
دولت کانادا و ریاکاری آنها در ارتباط با 
رعایت حقوق شهروندی و کنسولی اتباع 
ایرانی مقیم این کشــور« را به وی ابالغ 
کرد.  بخشی از آنچه که ایران »ریاکاری 
کانادا« خوانده مربوط به مخالفت کانادا 
با تاســیس کنســولگری ایران در این 
کشور است. وزارت خارجه ماه گذشته در 
جریان فراخواندن سفیر ایتالیا با اشاره به 
محروم بودن بیــش از 400 هزار ایرانی 
مقیم کانادا از دریافت خدمات کنسولی 
طی چند سال گذشته و به دنبال قطع 
روابط دو کشــور و ضــرورت تضمین 

برخورداری آنها از حقوق شــهروندی 
و دریافت تسهیالت کنســولی، ادامه 
بی توجهی دولت کانادا به درخواست های 
ارائه شــده برای ایجاد دفتر کنســولی 
یا دفتر حفاظت منافع را »فــرار از این 
مسئولیت انسانی، امری غیرقابل قبول 
و مغایر با ادعاهای حقوق بشــری این 
کشور« اعالم کرد.  همچنین تاکید شد 
که »دولت کانادا با تبدیــل کردن این 
کشور به بهشت امن مفسدان اقتصادی 
و مجرمان مالی دنیا، همچنان از زیر بار 
مسئولیت تعقیب و دستگیری و استرداد 
مجرمینی نظیر محمودرضا خاوری که 
به دلیل اختالس 6/2 میلیارد دالری در 
این کشور و همانند شهروندان عادی به 

سر می برد، شانه خالی می کند.«
بن بست بر سر هواپیمای اوکراینی

موضع خصمانه کانادا نسبت به ایران 
اما همچنــان ادامــه دارد؛ موضعی که 

سقوط هواپیمای اوکراینی آن را تشدید 
کرد. فرانســوا فیلیپ شــامپاین، وزیر 
خارجه کانادا چهارشنبه گذشته، یعنی 
همان روزی که قطعنامه پیشــنهادی 
این کشــور در ســازمان ملل تصویب 
شــد، در گفت وگویی مدعی شــد که 
فکر نمی کند دلیل هــدف قرار گرفتن 
هواپیمــای اوکراینی خطای انســانی 
باشد. رالف گودال، مشاور ویژه جاستین 
ترودو، نخســت وزیر کانادا نیز با انتشار 
گزارشی مدعی شــد که ایران به دلیل 
اینکه اقدام نیروهای نظامی آن موجب 
ســقوط هواپیما شــده، نباید مسئول 
تحقیق در این باره باشد. او تاکید کرده که 
»طرف مسئول این وضع در حال تحقیق 
خودش است که بخش عمده آن به طور 
مخفیانه انجام می شود. این هیچ اعتماد 
و اطمینان را بر نمی انگیزد.«ایران بارها 
پاسخ این اظهارات مقامات کانادایی را 
داده و اخیرا اعــالم کرده که در ماجرای 
ســقوط هواپیمای اوکراینــی، کانادا 
اصال طرف مذاکره ایران نیست و ایران 
مذاکراتش را با اوکراین ادامه خواهد داد. 

واکنش ایران
در واکنش به قطعنامه تصویب شده 
نیز سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
آن را »مصداق بارز سوء استفاده از مفاهیم 
و ارزش های متعالی حقوق بشری برای 
پیشــبرد اغراض کوته بینانه سیاسی، 
فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی دانست.
ســعید خطیب زاده، با ابراز انزجار 
از عمق نفاق بانیــان قطعنامه که تحت 
تاثیر قلدرمآبی آمریکا چشمان خود را 
به روی تروریســم اقتصادی این کشور 
علیه ملت ایران بسته و به جای محکوم 
کردن تحریمهای غیرقانونی و ضدبشری 
آمریکا، عمال خود را در سطح همدستان 
رژیم آمریکا تقلیل داده انــد، به کانادا و 
دیگر حامیان اصلی قطعنامه توصیه کرد 
رفتار مداخله جویانــه و غیراخالقی در 

قبال ملت های مستقل را متوقف کنند.
خطیب زاده با اشاره به این واقعیت که 
این بار نیز همانند رأی گیری در کمیته 
سوم، از حدود 190 کشور عضو سازمان 
ملل متحد، 114 کشور از حمایت از این 
قطعنامه خودداری کردند، اقدام کانادا 
و بانیان اصلی قطعنامه را در راســتای 
سیاست فرافکنی این کشورها در حوزه 
حقوق بشر توصیف و تاکید کرد که تکرار 

گزارش های جعلی و کذب از سوی این 
دسته از کشورها علیه مردم ایران صرفا 
باعث بی اعتباری بیشتر ادعاهای حقوق 

بشری أنها خواهد شد.
پارلمان اروپا و چند پرونده دیگر

عالوه بر آنچه که در ســازمان ملل 
تصویب شــد، نمایندگان پارلمان اروپا 
نیز روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه ای 
ضدایرانی به تکرار ادعاهایی درباره آنچه 
»نقض حقوق بشــر در ایران« خوانده 
شده، پرداختند.  قانونگذاران اروپایی در 
این قطعنامه که با 614 رأی موافق، 12 
رأی مخالف و 63 رأی ممتنع به تصویب 
رسید از اعدام »روح اهلل زم«، سرشبکه 
آمدنیوز انتقاد کردند. پرونده جنجالی 
دیگری که قطعنامه پارلمــان اروپا به 
آن پرداخته اســت، پرونده »احمدرضا 
جاللی«، پژوهشــگر ایرانی – سوئدی 
است که به اتهام »محاربه« و »همکاری 
با دولت اسرائیل« به اعدام محکوم شده 
است. حکم اعدام او اما با حساسیت بسیار 
اروپایی ها همراه شــده است. اخیرا نیز 
موضوع گفتگوی محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران با همتای سوئدی خود 
بود.  پارلمان اروپا در قطعنامه خود از همه 
دولت های عضو اتحادیه اروپا خواسته 
که در ارتباط با پرونده جاللی و نسرین 
ستوده نیز اقداماتی علیه مقام های ایرانی 
انجام دهند. آنها خواستار تحریم عامالن 
پرونده ستوده و جاللی شــدند.  بدین 
ترتیب فشارهای حقوق بشری علیه ایران 
وارد فاز تازه ای شده و باید دید که آیا تا انجا 
ادامه پیدا می کند که برجام و سیاست 
خارجی ایران را متاثر کند یا اینکه طی 

هفته های آینده فروکش خواهند کرد. 

سازمان ملل و پارلمان اروپا قطعنامه ضدایرانی تصویب کردند؛ 

یک اعدام و سیل فشارهای حقوق بشری به ایران

خبر

ســفیر و نماینــده دائــم کشــورمان نزد 
ســازمان های بین المللی مســتقر در وین در 
واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره چگونگی برگشــت پذیری 
کاهش تعهــدات برجامی ایــران تصریح کرد 
که این توافق دوباره مذاکره نخواهد شــد و در 
صورت احیــای آن، نیازی به ســند جداگانه 

نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، کاظم غریب آبادی در توئیتی 
نوشــت:  همانگونه که قبال هم گفتم، تنها نقش 
آژانس، نظارت و راستی آزمایی اقدامات مرتبط 

هسته ای و ارائه گزارشــات بروزرسانی واقعی در 
این خصوص است. ارائه هرگونه ارزیابی در مورد 
اینکه این تعهدات چگونه اجرا می شوند )به عنوان 
مثال، اشــاره به عباراتی مانند نقض(، قطعا فراتر 
از ماموریت محوله بــه آژانس بــوده و باید از آن 

اجتناب شود.
وی تصریح کرد: آژانس نقش و سهم خود را به 
هنگام مذاکرات برجام ایفاء کرد. تعهدات اعضاء و 
وظایف آژانس به طور ظریف و دقیقی مکتوب شده 
و مورد توافق قرار گرفــت و هر طرفی می داند که 

برای اجرای توافق چه کاری باید انجام دهد.

سفیر کشــورمان با تاکید بر اینکه »برجام 
مورد مذاکره مجدد قرار نمی گیرد« خاطرنشان 
کرد: در صورت احیای آن، ضرورتی برای یک 
ســند، توافق یا تفاهم جدید در رابطه با نقش 
آژانس نیــز وجود نــدارد. نیازی نیســت که 

وضعیت را پیچیده تر کنیم.
گروسی: بازگشت به برجام نیازمند توافقی 

جدید است
رافائل گروســی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در گفت وگو با خبرگزاری رویترز مدعی 
شــد احیای برجام در دوره ریاست جمهوری جو 

بایدن نیازمند حصول توافقی جدید است چرا که 
شرایط نسبت به گذشته تغییر زیادی داشته است.
وی ادعا کرد که موارد تخطی از برجام خیلی 
بیشــتر از آن اســت که بتوان به راحتــی به آن 

بازگشت.
مدیر کل آژانــس در ادامه این ادعــا افزود: 
نمی توانم باور کنم که خیلی راحت از بازگشــت 
به خانه اول حرف می زنند چرا که خانه اول دیگر 

وجود ندارد.
گروســی ادعای خود را اینگونه ادامه داد: 
واضح اســت که باید پروتکل یا یــک توافق یا 
تفاهم نامه یا اســناد کمکی باشــد که به طور 
واضح مشــخص کند چــه کاری بایــد انجام 
شود. اما )مســئله این اســت که در مقایسه با 
قبل( مواد هسته ای بیشــتر، فعالیت بیشتر و 

سانتریفیوژهای بیشــتری وجود دارد و موارد 
بیشتری هم در حال اعالم است. خوب، این ها 
چه می شود؟ این ســوالی برای آن ها در سطح 
سیاسی است که باید درباره آن تصمیم بگیرند. 
این ادعای گروسی در حالی است که اقدامات 
ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی بعد 
از خروج یکجانبه آمریــکا و بدعهدی طرفین 

اروپایی، انجام شد.

غریب آبادی در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس:

احیای برجام نیاز به سند جداگانه ندارد
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مجمع تشخیص دستور رهبر انقالب 
برای بررسی FATF را تایید کرد

در پی اظهارات ضد و نقیض درباره دستور رهبر 
انقالب به مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر 
تمدید زمان بررسی لوایح FATF، روابط عمومی 
این مجمع با صدور اطالعیهای توضیحی، تصریح 
کرد: رهبر معظم انقالب در پاسخ به تقاضای ریاست 
محترم جمهــوری، صرفا با تمدید زمان بررســی 
لوایح FATF موافقت فرموده اند. همچنین در این 
اطالعیه آمده است: کمیسیون های مجمع در سال 
جاری با رعایت شیوه نامه های بهداشتی جلسات 
مستمری داشــته اند و نشست های صحن مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیز متناسب با وجود دستور 

و ابالغیه های ستاد ملی کرونا برگزار شده است.
    

ذوالنوری: 
مجمع FATF را تصویب نمی کند

حجت االســالم مجتبی ذوالنــوری، رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به بررسی لوایح چهارگانه 
 )FATF( مربوط به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی
در مجمع تشخیص مصلحت نظام به فارس گفت: 
بنده در چندین جلسه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و کمیسیون های آن شــرکت کرده ام و نگاه و 
استدالل های اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام را به FATF می دانــم، بنابراین امکانی برای 

تصویب این لوایح وجود ندارد.
    

درخواست فوری فرانسه از ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه با صدور 
بیانیه ای نسبت به آن چه نقض تعهدات برجامی از 
سوی ایران خوانده شــده، ابراز نگرانی کرد. در این 
بیانیه، وزارت خارجه فرانسه با بیان اینکه تروئیکای 
اروپایی تمام تالش خود را برای اجرایی کردن قصد 
بایدن برای بازگشــت به برجام انجام خواهند داد، 
تاکید کرده: ایران باید فورا به پایبندی کامل به تمام 
مفاد برجام بازگردد و از انجام هرگونه اقدام دیگری 
که ثبات و پایداری این توافق را به خطر می اندازد، 

خودداری کند. 
    

آذری جهرمی: 
مجلس کم مانده اول اسم رئیس جمهور 

بعدی را هم تصویب کند 
آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات بــا حضور در 
پنجمین یلدای استارتاپی به سواالت مخاطبان پاسخ 
داد. او درباره قصدش برای کاندیداتوری در انتخابات 
ریاســت جمهوری، گفت: برنامه ای برای ریاست 
جمهوری نداشــتم و مجلس هم ســن را40 سال 
گذاشت که من شــرایط آن را ندارم. هر چند از نظر 
من این قانون متناسب با شرایط جامعه و فرمایش 
مقام معظم رهبری نیست. قانونی که تصویب شده 
را مناسب سیاستگذاری  ایشان نمی بینم. وی افزود: 
مجلس در مصوبه خود فقط اول اسم رئیس جمهوری 

بعدی را هم تصویب کنند تا خیلی راحت تر بشود.
    

دفتر آیت اهلل سیستانی:
نقشی در دستگیری زم نداشتیم

در پی نشر گسترده اخباری در فضای مجازی 
مبنی بر اینکه روح اهلل زم با نامه ای که نام و مهر دفتر 
حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی را داشته به عراق 
دعوت شده است، دفتر این مرجع عالیقدر توضیح 
داد: »بارها اعالم کرده ایم که دفتر آقای سیستانی 
هیچگونه اطالعی از آمدن آقای زم به عراق و نقشی 

در دستگیری ایشان نداشته است.«
    

نامه قالیباف به روحانی؛
در الیحه بودجه اصالحات 

ساختاری انجام شود
رحیم زارع، عضو کمیســیون تلفیق مجلس 
گفت: بعد از ابالغیه 23 آذرمــاه رهبری به دولت 
مبنی بر اســتفاده حداقلی از منابــع نفتی برای 
هزینه های جاری، منابع و مصارف الیحه بودجه 
1400 را دچــار تغییرات عمده ای شــدند. وی 
افزود: در همین راستا رئیس مجلس طی نامه ای 
در تاریخ 25 آذر خطاب به رئیس جمهور، مطابق 
اصل 52 قانون اساسی، اصالحات الیحه دولت را 
مطالبه کرده تا بودجه با درآمدهای پایدار، حداقل 
وابســتگی به نفت و اصالحات ساختاری بودجه 

ارائه شود.
    

روبروی  فیضیه قم صورت گرفت؛
تجمع طالب علیه روحانی

به گزارش قم آنالین، عده ای از طالب در اعتراض 
به حسن روحانی، رئیس جمهور مقابل در فیضیه قم 
تجمع کردند. شعار این تجمع، برائت روحانیت از 
روحانی بود. سرکرده این جمع خطاب به روحانی 
گفت: مردم برای رفع تحریم ها به شما رای دادند، نه 

مذاکره با شیطان!

سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان در واکنش به صدور 

قطعنامه »محکومیت نقض 
فاحش حقوق بشر در ایران« 

در مجمع عمومی سازمان ملل؛  
آن را مصداق بارز سوء استفاده 
از مفاهیم و ارزش های متعالی 

حقوق بشری برای پیشبرد 
اغراض کوته بینانه سیاسی 
و فاقد هرگونه وجاهت و اثر 

قانونی دانست

پارلمان اروپا در قطعنامه خود 
از همه دولت های عضو اتحادیه 

اروپا خواسته که در ارتباط با 
پرونده جاللی و نسرین ستوده 

نیز اقداماتی علیه مقام های 
ایرانی انجام دهند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه خدمات 
حفاظتی و اطالعاتی توسط ســرویس های امنیتی خاص به 
زم داده می شد، اعدام وی را منجر به افزایش اقتدار جمهوری 

اسالمی عنوان کرد. 
فداحسین مالکی به فارس گفت: روح اهلل زم یک مهره به تمام 
معنا برای غربی ها به منظور اقدامات خبیثانه علیه جمهوری 
اسالمی بود و آنها برای کمک به او و توسعه کارهای تخریبی اش 

علیه ایران برنامه ریزی زیادی کرده بودند.
وی افزود: در طول 40 ســال اخیر و پس از پیروزی انقالب 
اسالمی مهره ای نظیر او که سیستم های اطالعاتی و امنیتی 

چند کشور پشت یک عنصر معاند قرار گیرند را کمتر دیده ام.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: روح اهلل زم 

لطماتی را به کشور و ملت ایران زد که می توانم به کمک او برای 
افزایش ترور، اغتشاش و همصدا شدن رسانه های مختلف معاند 

جمهوری اسالمی اشاره کنم.
مالکی گفت: ما در ظاهر آمدنیوز را می دیدیم ولی این کانال 
تلگرامی موجب هماهنگی همه اپوزیسیون علیه جمهوری 
اســالمی شــده بود که انجام اقدامات خرابکانه ازجمله این 

هماهنگی ها محسوب می شود.
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: این که 
کشــورهای آمریکایی و اروپایی بعد از اعدام روح اهلل زم فریاد 
می زنند، برای تبرئه کردن خودشان است، ضمن اینکه غربی ها 
نباید و نمی توانند روح اهلل زم را خبرنگار جا بزنند؛ چراکه او مهره 

غرب و سرویس های امنیتی و اطالعاتی استکباری بود.

مالکی خاطرنشــان کرد: روح اهلل زم بعد از رئیس جمهور 
فرانســه دومین تیم حفاظتی قوی را دارا بــوده که الیه های 
مختلفی را داشت، ضمن اینکه ســرویس اطالعاتی فرانسه 
حفاظت بسیار شدیدی را از او انجام می داد، در حالی که هیچ 
کدام از ایرانی های فراری چنین خدمات امنیتی و حفاظتی را 
نداشته اند. همچنین شخصیت های بین المللی مقیم یا پناهنده 

در فرانسه هم چنین سطح حفاظتی را نداشته اند. وی تأکید کرد: 
دستگیری روح اهلل زم برای سرویس های اطالعاتی و امنیتی 
سیا، موساد و فرانسه خیلی گران تمام شد؛ چراکه او برای آنها 

اهمیت فوق العاده ای داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: یکی از 
ظلم هــای روح اهلل زم به ملت ایران گــرا دادن او از انفجارات و 

اغتشاشات یک نقطه به همه و انتشار اخبار آن بود.
وی افزود: برای غربی ها، زم و افراد مشابه او بسیار مهم هستند 
و به همین دلیل خدمات مالی، امنیتی و اطالعاتی به این گونه 
افراد معاند که اقدامات تخریبی علیه جمهوری اسالمی انجام 

می دهند، ارائه می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بعد از اعدام زم 
فعالیت های اپوزیســیون در خارج از کشور قفل شده هاست 
که این کار مشترک ســپاه و قوه قضائیه باعث افزایش اقتدار 

جمهوری اسالمی ایران شد.

نماینده مجلس: 

اعدام زم باعث افزایش اقتدار جمهوری اسالمی شد


