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  مان حيدریعث: فرستنده

  ٢٠٢٢اکتوبر  ٠٨

 نچي  در برابر جمھوری خلقامريکاشکست  

 
 لمل رد پيش نويس مربوط به شين جيانگ در شورای حقوق بشر ۀ چين دربارۀپاسخ سخنگوی وزارت امور خارج

 متحد

پيش نويس مربوط به  ال خبرنگاری مبنی بر شکستؤبه س برو اکت٦شنبه  چين روز پنجۀوزارت امور خارجسخنگوی 

  .پاسخ دادتحد م  مللجيانگ در شورای حقوق بشر شين

  ملل متحد در مورد پيش نويس شورای حقوق بشرۀبر، پنجاه و يکمين جلسو اکت٦ شنبهروز پنج: خبرنگاری پرسيد

ی گيری أ، ر اياالت متحده مطرح شد به رياست جيانگ که از سوی برخی از کشورھا مربوط به شين يلمسا پيرامون 

  نظر چين چيست؟. کرد که با شکست پايان يافت

سخنگوی چين در پاسخ گفت که برای مدتی، اياالت متحده و برخی از کشورھای غربی بارھا از موضوعات مرتبط با 

 چين، ۀ چھرئی و دستکاری سياسی به نام حقوق بشر استفاده کرده اند تا ضمن سياه نمابرای شايعه پراکنی شين جيانگ

   اظھارات   شين جيانگۀآن ھا حقايق را ناديده گرفتند، در شورای حقوق بشر دربار.  چين جلوگيری کنندۀاز توسع

برای مداخله در امور داخلی متحد   مللساختند تا از نھاد حقوق بشر منتشر کردند و به اصطالح پيش نويسینادرست 

 ۀجامع  . کنندءرا اجرا» استفاده از شين جيانگ ضد چين با سوء «پيشبرد طرح    خود برایۀاستفاده کرده و توطئ چين

اگرچه اياالت متحده و برخی کشورھای غربی برای اعمال فشار بر ساير کشورھای عضو تمام . جھانی تيزبين است
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 پيش نويس ھمچنان با مخالفت شديد اکثر اعضای شورای حقوق بشر به ويژه اعضای در تالش خود را کردند، اما اين

  .تالش اياالت متحده و ساير کشورھای غربی دوباره با شکست رو به رو شد. حال توسعه رو به رو شد

وط به مرب له ایأحقوق بشری نيست، بلکه مس لۀأبه ھيچ وجه مس جيانگ مربوط به شين اين سخنگو گفت که مسايل

بيش از پنج سال   فرسا، اکنون ھای طاقت پس از تالش.  طلبی استئیو ضد جدا مبارزه با تروريسم، نابودی افراطی

مردم از   حقوق بشر برایلۀأآميز تروريستی در شين جيانگ رخ نداده و مس خشونت ۀتوالی است که ھيچ گونه حادثم

 جھانی به خوبی از نيت ۀجامع. است  محافظت قرار گرفتهتا حد ممکن مورد  جيانگ ھای قومی در شين  گروهۀھم

آگاه است و از تاکتيک » چين به منظور مھار استفاده از شين جيانگ«اياالت متحده و ديگر کشورھای غربی برای  بد

سال ھای  طی.  حقوق بشر متنفر استۀھای نفرت انگيز آن ھا برای دخالت در امور داخلی کشورھای ديگر به بھان

ملل  سوم مجمع عمومی ۀدر شورای حقوق بشر، کميتً  کشور، از جمله کشورھای اسالمی، علنا١٠٠ر، نزديک به اخي

و با  جيانگ را اعالم کرده مربوط به شين از موضع مشروع چين در مورد مسايل متحد و موارد ديگر حمايت خود

حقايق بارھا ثابت کرده است که . مخالفت کرده اند نگشين جيا لۀأمداخله در امور داخلی چين با سوء استفاده از مس

و تالش برای سرکوب  حقوق بشری و استانداردھای دوگانه مورد حمايت مردم قرار نخواھد گرفت سياسی کردن مسايل

  .جيانگ موفق نخواھد بود و مھار چين از طريق مسايل مربوط به شين

نقض جدی حقوق  بحث داشته باشد، به آن توجه کند و در موردشً آن چه شورای حقوق بشر بايد واقعا: اين سخنگو گفت

نژادپرستی سيستماتيک و تبعيض نژادی، نقض   بشر در اياالت متحده، بريتانيا و ساير کشورھای غربی است که شامل

 تعداد خشونت گسترده با استفاده از اسلحه، تحريم اجباری يک جانبه و بی رويه، حقوق پناھندگان و مھاجران،

  .و غيره می شود تلفات افراد بی گناه، با اجرای عمليات نظامی در خارج باالی

 

 


