آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﺮﯾﻔﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻫﯿﺎﻓﺖ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد اﻓﺰود :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ،اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ را ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺻﺮﻓﺎً دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﻣﺎت واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد وادار ﮐﺮده ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮﯾﻔﯽ اداﻣﻪ داد :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻗﺾ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۶۷ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻃﻼع ﻧﺎو آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺑﻮدن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻮع
ﻧﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﻮر ارﺗﺠﺎع ﻋﺮب ﮐﻪ
اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط را دارد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﺮﯾﻔﯽ اﻓﺰود :ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﻫﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺾ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺑﺰاری ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ در واﻗﻊ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دﺳﯿﺴﻪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﻗﺾ ﺑﻮدن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﺮ وﺟﺪان
ﺑﯿﺪار و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ،اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮوج
ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻧﮋادی در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ اﺧﯿﺮ در

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ
ﭘﻮﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد.

ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﻔﯿﺪ

ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد
اﻣﺮوزه ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ در آن وﺟﻮد
دارد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺬاﻫﺐ و ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯽ اﻓﺘﺨﺎر و ﺟﺎی
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ دارد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

