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اخبار كوتاه

گزارش

تاه
كو

ی 
خيل اعتراف آمریکا به قدرت موشکی ایران

یک مقام ارش��د کنترل تسلیحات آمریکا گفت: سامانه دفاع 
موشکی ناتو برای دفاع از هم پیمانان آمریکا در برابر موشک های 

ایران و کره شمالی است، نه روسیه.
به گزارش ایسنا، رزگو تمولر معاون کنترل تسلیحات و امنیت 
بین الملل آمریکا با اش��اره به س��امانه دفاع موشکی بالستیک ناتو، 
گفت: هدف از اس��تقرار این سامانه ارتقای امنیت منطقه ای است 

نه مقابله با روس��یه. براساس گزارش پایگاه خبری اسپوتنیک، این 
سامانه موشکی قرار است در سال 2015 در رومانی تشکیل شود.

گوتمولر طی س��خنرانی اش در رومان��ی اظهار کرد: مقامات 
آمریکایی می گویند که این س��امانه برای دفاع از هم پیمانان این 

کش��ور در برابر موش��ک های برخی گروه ها یا کشورهایی چون 
ایران و کره شمالی است و هدف آن حمله به روسیه نیست.

روس��یه پیش از این گفته بود این س��امانه دفاعی می تواند 
توازن هسته ای استراتژیک میان روسیه و آمریکا را بر هم بزند.
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جمهورى اسالمى ايران
وزارت راه و شهرسازى

اداره كل راه و شهرسازى استان خوزستان

روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى استان خوزستان 

1- نام دستگاه مناقصه گزار: اداره كل راه و شهرسازى استان خوزستان
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محل اجراءموضوع مناقصهمناقصه شماره
مبلغ برآورد براساس فهرست 
بهاء 93 و فهرست بهاء تجميع

پايهمبلغ تضمين شركت در مناقصه

93/30
بهسازى و تعمير جاده ورودى مركز 

بخش عنبر
5 راه و ترابرى4/699/572/833200/000/000مسجد سليمان 

93/31

اجراى زيرسازى و آسفالت محورهاى 
چشمه حقى- غالمرضاآباد-گرتين 1 و 

2- گاو خفته و آب زالو بطول 4 كيلومتر 
(آنتنى بخش انديكا)

5 راه و ترابرى8/353/752/184200/000/000انديكا

5 راه و ترابرى51/189/394/558200/000/000شادگانبهسازى راه روستايى گرگر- بوزى93/32

5 راه و ترابرى28/469/220/144200/000/000شوشتراحداث پل شور عقيلى93/33

93/34
احداث باند دوم رامهرمز- بهبهان 

(كيلومتر 13 تا 18)
محور رامهرمز- 

بهبهان
5 راه و ترابرى38/788/421/069200/000/000

مذاکرات هس�ته ای وین وارد آخرین روزهای 
خود شده است تا سرنوشت پرونده ای که به مدت 
بیش از یک دهه مح�ل رایزنی های دیپلمات های 

ایرانی با شش کشور بود، مشخص گردد.
در همین حال معاون��ان وزرای خارجه ایران و 
آمریکا دیروز بر س��ر یک میز و برای س��ومین بار به 

گفت وگو می نشینند.
س��ید عباس عراقچ��ی و مجی��د تخت روانچ��ی 
همچنین با هیات های مذاکره کننده روسیه، انگلیس، 
آلمان و فرانسه هم به صورت دوجانبه رایزنی کردند.

تقریباً یک سال از توافق موقت ژنو که در آن ایران 
و گروه 1+5 براساس "برنامه اقدام مشترک" پذیرفتند 
که برنامه هسته ای ایران به ازای تسهیل برخی تحریم ها 
محدود ش��ود می گذرد. و اکنون تی��م مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان به ریاست محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه، در وین، پایتخت اتریش، حضور یافته تا 
برای آخرین بار پیش از پایان ضرب االجل 3 آذر )24 

نوامبر( به گفت وگو با شش کشور بپردازند.
رسانه ها و کارشناسان امر گمانه زنی های گوناگونی 
درباره نتایج این مذاکرات مطرح می کنند، اما احتمال 
دس��تیابی ب��ه نوع��ی توافق نس��بی توأم ب��ا تمدید 
گفت وگوها بیش��ترین رأی صاحب نظ��ران را به خود 

اختصاص داده است.
برخ��ي رس��انه هاي غرب��ي در حال��ي از تمدید 
احتمالي سخن مي گویند که یک منبع نزدیک به تیم 
مذاکره کنن��ده ایرانی در مذاکرات وین، به خبرگزاری 
ریانووستی روسیه گفته است که ایران به دنبال تمدید 

مذاکرات نیست.
وی تصری��ح ک��رده ک��ه ای��ران امیدوار اس��ت 
مذاکرات تا 24 نوامبر به نتیجه رسیده و نمی خواهد 
پس از این تاریخ به مذاکره ادامه دهد. برخی منابع 
غربی از احتمال تمدی��د مذاکرات پس از تاریخ 24 

نوامبر خبر داده بودند.
از ظرفی��ت غنی س��ازی در ای��ران و نیز جدول 
زمان بندی لغو تحریم های ای��ران به عنوان بزرگترین 
چالش ه��ای مذاکرات ن��ام برده می ش��ود. در حالی 
که کش��ورمان بر ضرورت برخورداری از غنی س��ازی 
صنعت��ی در پایان دوره تواف��ق نهایی )که خود محل 
مجادله است( تأکید دارد،  آمریکایی ها، به عنوان طرف 
اصلی مذاک��ره با ایران، خواهان محدود ش��دن توان 
غنی سازی ایران به  نوعی ظرفیت دکوری هستند. در 
حوزه تحریم ها نیز تهران اصرار دارد که برچیده شدن 

آنها به صورتی مؤثر و محس��وس انجام شود اما هدف 
غربی ها این است که تا حداکثر زمان ممکن ساختار 
تحریم ه��ا را حفظ کنند، خواس��ته ای که با مخالفت 

مذاکره کنندگان کشورمان رویارو شده است.
اختالف��ات در حوزه های دیگر چون مدت زمان 
تواف��ق نهایی، رآکتور اراک، آینده حوزه تحقیقات و 
توسعه در برنامه هس��ته ای ایران و نیز بازرسی ها از 
دیگر مس��ائلی هستند که در مذاکرات جاری به آنها 

پرداخته خواهد شد.
وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان در دور پیش��ین 
مذاکرات که در مس��قط، پایتخت عمان برگزار شده 
بود، از همه دعوت کرده بود که برای آگاهی از نتیجه 
مذاک��رات تا هفته ج��اری و گفت وگوهای وین صبر 
کنند. اکنون این مذاکرات شروع شده اند.                            
در همی��ن زمینه تع��دادي از نمایندگان ملت و 
کارشناس��ان عرص��ه سیاس��ت خارجي ب��ه باید ها و 

نبایدهاي این توافق اشاره کرده اند. 

اروپا، چین و روسیه پاسوز آمریکا هستند
عض��و کمیس��یون امنیت ملی مجل��س با بیان 
اینکه اختالفات موج��ود بین کنگره و دولت آمریکا 
و تمایل آنها برای تمدید مذاکرات تا زمان روی کار 
آمدن دولت بعدی ش��ان مان��ع از نتیجه بخش بودن 
مذاکرات است گفت: اتحادیه اروپایی، چین و روسیه 

باید فکری به حال خود کنند.
محمدحس��ن آصفری عضو کمیس��یون امنیت 

ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با فارس،  در خصوص چش��م انداز مذاکرات 
هسته ای و زیاده خواهی طرف غربی گفت: اختالفی 
ک��ه بین مس��ئولین آمریکا به وی��ژه کنگره و دولت 
این کشور وجود دارد اجازه نتیجه رسیدن مذاکرات 
را از ط��رف غربی می گیرد و 5 کش��ور دیگر حاضر 
در مذاکرات باید فک��ری به حال خود کنند و اقدام 

جدی به عمل آورند زیرا آنها پاسوز آمریکا شدند.
وی ب��ا تاکی��د براینک��ه آمریکایی ها سیاس��ت 
زورگویانه خ��ود را تغییر نداده اند، افزود: آنها طوری 
عمل می کنن��د که مذاکرات نتیجه بخش نباش��د و 
مطمئناً نتیجه بخش نبودن مذاکرات بیشتر به ضرر 

5 کشور دیگر است تا آمریکا.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: 
امروز آمریکایی ها عالقمند به نتیجه رسیدن مذاکرات 
نیستند و مالک تعداد س��انتریفیوژها و غنای اورانیوم 
نیست بلکه مهم ترین موضوع این است که آنها اصالً به 
دنبال حل مسئله نیستند و مرتب بهانه گیری می کنند.

نماین��ده م��ردم اراک، خن��داب و کمیجان در 
مجلس خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا، روسیه و چین 
باید فکر دیگری به حال خود کنند و راهکار دیگری 

برای به نتیجه رسیدن در مذاکرات را دنبال کنند.
آصف��ری تصریح کرد: مطمئناً آمریکایی ها برای 
تمدید مذاکرات تمایل دارند تا زمان روی کار آمدن 
دولت جدیدشان در سال 2016 این تمدیدها مرتب 

ادامه پیدا کند.

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اشاره به 
ک��ش و قوس های موجود بین سیاس��ی و آمریکایی 
گف��ت: ک��ش و قوس های موج��ود در داخل آمریکا 
ب��ه دلیل اختالف��ات بی��ن دو جری��ان دموکرات و 
جمهوری خواه اس��ت و نبایس��تی 5 کشور دیگر در 
زمی��ن بازی ک��ه آمریکایی ها برای منافع سیاس��ی 

خودشان پهن کرده اند، بازی کنند.
وی تصریح کرد: اتحادیه اروپا، چین و روس��یه 
بایس��تی تصمیم دیگ��ری بگیرند و مذاک��رات را به 
شورای امنیت بیاورند تا این روند کسل کننده تغییر 
پیدا کند و نتیجه بخش ش��ود چراک��ه آمریکایی ها 

اصاًل به دنبال حل مسئله مذاکرات نیستند.
آصف��ری به برخ��ی اخبار در خص��وص تمدید 
مذاکرات تا عید نوروز اشاره کرد و اظهار داشت: اگر 
تا عید نوروز هم مذاکرات تمدید ش��ود چیزی تغییر 
نخواهد کرد زیرا برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران ش��فاف است و اعتمادسازی های الزم 
را انجام داده اس��ت و امروز تجار و برخی کشورها و 
همینطور مردم اروپا برای حل مس��ئله هس��ته ای از 

خود عالقمندی نشان می دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی در پایان خاطرنشان 
کرد: 1+5 باید به دنیا به رغم این جمهوری اسالمی 
ایران اعتمادس��ازی الزم را انجام داده پاسخگو باشد 
چرا هنوز 1+5 آماده پاس��خگویی برای حل مس��ئله 
هسته ای نیست و چرا مذاکرات نتیجه الزم را ندارد.

 ضرورت تعیین تکلیف لغو تحریم ها 
توسط دولت یا کنگره در توافق نهایی وین

اس��تاد دانش��گاه تهران با بیان اینک��ه در متن 
توافق نهایی مذاکرات هس��ته ای باید به صراحت در 
مورد لغ��و یا تعلیق تحریم های ایران توس��ط دولت 
یا کنگره آمریکا صحبت ش��ود، گفت: کنگره آمریکا 
ب��ه دنبال تصویب قانونی برای س��لب اختیار تعلیق 

تحریم های ایران از اوباماست.
 فؤاد ایزدی عضو هیأت علمی دانش��گاه تهران 
در گفت وگو با همین خبرگزاري، در پاسخ به سؤالی 
در خصوص وضعیت تحریم های ایران و احتمال لغو 
یا تعلیق آن گفت: اگر قرار اس��ت ایران امتیازاتی را 
در بحث هس��ته ای بدهد که نمونه آن در توافقنامه 
ژنو رخ داده است، طرف غربی مجدداً از ما امتیازات 
بیشتری طلب خواهد کرد. لذا این موضوع می طلبد 

که به تحریم ها نگاه جدی و اساسی صورت گیرد.

وی با تاکی��د بر اینکه ایران امتیازاتی را به طرف 
مقابل داد تا در تحریم ها تغییراتی نظیر لغو یا تعلیق 
ایجاد ش��ود، افزود: اگر قرار باش��د ایران امتیاز دهد و 
طرف مقابل هم تحریم های اصلی را تغییر ندهد و فقط 
به تعلیق برخی تحریم های بی اهمیت بپردازد سودی 
برای ایران از حضور در مذاکرات حاصل نخواهد شد. 

ای��زدی تصری��ح ک��رد:  عاقالنه نیس��ت که در 
حوزه ای که سودی برای ما و منافع ملی ایران وجود 

ندارد، ورود پیدا کرده و هزینه کنیم.
ای��ن اس��تاد دانش��گاه ته��ران اظهار داش��ت: 
تحریم های��ی که وجود دارد 4 ن��وع متفاوت مصوب 
س��ازمان ملل، مصوب اروپا، مصوب کنگره آمریکا و 

دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکاست.
ایزدی خاطرنش��ان کرد: از بی��ن 4 نوع تحریم، 
بیش��ترین ضرر ایران، از تحریم های تصویب ش��ده 
توس��ط کنگره بوده اس��ت که تحریم ه��ای نفتی و 

بانکی بیشترین ضرر را به ما زده است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: اگر 
تحریم ه��ای کنگره بخواهد حذف ش��ود باید قانون 
جدیدی برای لغو آن تصویب ش��ود و با شرایطی که 
دو م��اه به پایان کنگره فعلی باقی اس��ت و اختالف 
نظری بین کنگره و دولت هم وجود دارد و قرار است 
جمهوری خواهان تندرو کنگره جدیدی را با اکثریت 
آغاز کنند، تصویب قانونی برای لغو تحریم های ایران 

عماًل امکان پذیر نیست.
ایزدی به شکایت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
از اوباما اشاره و اظهار داشت: شکایت جان بینر به دلیل 

اختالف نظرات فراوان با دولت آمریکا بوده است.
این کارشناس مس��ائل بین المللی با بیان اینکه 
طبق قوانین فعلی در کنگره، اوباما می تواند بخش��ی 
از تحریم ه��ای ایران را به ص��ورت محدود و موقت 
تعلی��ق کند، افزود: کنگره آمری��کا به دلیل اختالف 
نظر با دول��ت به دنبال تصویب قانونی اس��ت که تا 
ق��درت تعلیق تحریم ه��ای ای��ران از رئیس جمهور 
آمری��کا گرفته ش��ود و حتی دو م��اه بعد که کنگره 

جدید روی کار بیاید وضعیت بدتر خواهد شد.
وی تصریح ک��رد: در صورتی ک��ه توافق جامع 
هس��ته ای در وی��ن بین ای��ران و 1+5 امضا ش��ود، 
جمهوری خواه��ان دو ماه بع��د در کنگره این قدرت 
را خواهند داشت که قوانین تحریم جدیدی را علیه 
ایران مص��وب کنند و حتی فش��ار قوانین تحریمی 

فعلی را نیز افزایش دهند.

تجمع منافقین با شعارهاي ضد ایراني بايدها و نبايدهاي توافق هسته اي ايران و 5+1
هش��ت نفر از طرف��داران گروهک تروریس��تی نفاق، 
دی��روز، نزدیک محل مذاکرات هس��ته ای در ش��هر وین 

تجمع اعتراضی برگزار کرده و شعار سر دادند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، منافقین در تالش برای 
تحت تاثیر ق��رار دادن مذاک��رات، در تجمعی 8 نفره در 
نزدیک��ی محل مذاکرات ایران و 1+5 )هتل پله کوبورگ( 

حضور یافتند و شعارهایی را سر دادند.
این هش��ت نفر پرچم های منافقان و سلطنت طلبان 

را در دست داشتند.
تالش گروهک تروریستی منافقین برای اعالم حضور 

در حالی است که آنها هیچ طرفداری بین مردم ندارند.

بازی جدید ضدایرانی احمد شهید
 نماینده س��ازمان ملل در امور حقوق بش��ری ایران 
هفته آینده به س��وئد می رود تا در یک نمایش ضدایرانی 

دیگر شرکت کند.
 به گزارش فارس، احمد شهید نماینده سازمان ملل 
در ام��ور حقوق بش��ری ایران که به ص��دور گزارش های 
ضدایرانی ش��هره اس��ت، قصد دارد هفته آینده به سوئد 

برود و در یک برنامه ضدایرانی شرکت کند.
وی که در صفحه توئیتر خود مدعی ش��ده به دعوت 
اتحادیه های کارگری به س��وئد می رود، قصد دارد در این 

نمایش بر روی حقوق کارگران در ایران متمرکز شود.
مبنای صدور تمام گزارش های ش��هید، گزارش های 

اپوزیسیون ضد جمهوری اسالمی ایران است.

تکذیب خبر نشریه ژاپنی 
ی��ک منبع نزدیک ب��ه تیم مذاکره کننده هس��ته ای 
کش��ورمان خب��ر منتش��ره در روزنامه آس��اهی ژاپن در 
خصوص برخ��ی تصمیمات جمهوری اس��المی ایران در 
ارتب��اط با آینده مذاک��رات با گ��روه 1+5 را فاقد صحت 

دانست و آن را تکذیب کرد.
به گزارش فارس، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان خبر منتشره در روزنامه آساهی ژاپن به 
نقل از یکی از مس��ئوالن دولتی کشورمان در خصوص برخی 
تصمیمات جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با آینده مذاکرات 

با گروه 1+5 را فاقد صحت دانست و آن را تکذیب کرد.
وی افزود: با توجه به حساسیت موجود در شرایط جاری 
مذاکرات برخی رسانه ها در حوزه خبرسازی های کاماًل کذب 
و مبتنی بر گمانه زنی های ناصحیح فعال ش��ده اند و از این 
رو الزم است رسانه های کش��ورمان با دقت مراقب اینگونه 
خبرسازی ها بوده و مانع اثرگذاری این دسته از رسانه ها بر 

افکار عمومی کشورمان باشند.

امیدواري چین به حصول توافق
وزارت خارجه چین نس��بت به حص��ول توافق میان 

ایران و گروه 1+5 در مذاکرات وین ابراز امیدواری کرد.
 ب��ه گزارش ایتارتاس، هونگ لی، س��خنگوی وزارت 
خارجه چین دیروز نس��بت به حصول توافق میان ایران و 

شش قدرت جهانی ابراز امیدواری کرد.
وی در این باره گفت: "ما به اتمام مذاکرت و دستیابی 
به ی��ک توافق جام��ع امیدواریم. ما امیدواری��م که تمام 
گروه ها به دنبال توافق و پیش��برد در مسیر حل تدریجی 
مشکالت امیدواریم." س��خنگوی وزارت خارجه چین در 
پایان گفت: "چین امیدوار اس��ت که نقش��ی س��ازنده در 

دستیابی به یک توافق جامع ایفا کند."
این اظهارات درحالی مطرح ش��ده اس��ت که برخی 
رس��انه های غربی به نقل از برخی مقام های رسمی اذعان 
کرده اند که دس��تیابی به توافق نهایی تا ضرب االجل 24 

نوامبر بعید به نظر می رسد.

انتقال دو زنداني ایراني به كشور 
مدیرکل دفتر ارتباط با قوه قضائیه وزارت دادگستری، 
از انتقال دو زندانی ترکمن از ایران به ترکمنستان خبر داد.

به گزارش میزان، شاهرخ هدایتی از انتقال دو زندانی 
تبعه ترکمنس��تان از جمهوری اسالمی ایران به جمهوری 

ترکمنستان خبر داد.
هدایت��ی درباره این انتقال گفت: این دو زندانی تبعه 
کشور ترکمنستان، به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد 
مخ��در در ایران ب��ه مجازات حبس محکوم ش��ده بودند 
که روز گذش��ته با حضور مس��ئوالن قضای��ی و انتظامی 
شهرس��تان گنب��دکاووس و از طری��ق م��رز اینچه برون، 

تحویل مقامات رسمی دولت ترکمنستان شدند.
وی افزود: انتق��ال این زندانیان در راس��تای ارتقای 
س��طح همکاری ه��ای قضای��ی بین دو کش��ور ای��ران و 

ترکمنستان انجام پذیرفته است.
هدایتی گفت: دو ت��ن از زندانیان ایرانی محبوس در 
کشورهای چین و تایلند، ظرف چند روز آتی برای گذراندن 

ادامه دوران محکومیت، به کشور انتقال می یابند.

كنگره جمهوری خواه دردسر تازه اوباما 
تایمز اسرائیل در مقاله ای به بررسی موضوع مذاکرات 
میان ایران و آمریکا درباره برنامه هسته ای تهران پرداخت 
و دس��تیابی به توافق بلند م��دت میان دوطرف را تضمین 

شده ندانست.
به گزارش تس��نیم به اعتقاد نویسنده این مقاله تنها 
دستاوردی که می توان از آن مطمئن بود رویارویی اوباما 
با یک کنگره انتقادی اس��ت. پی��روزی جمهوری خواهان 
در انتخابات میان دوره ای به این معناس��ت که هرتوافقی 
می تواند با مخالفت کنگره مواجه ش��ود. حتی تالش برای 
تمدید مذاکرات نیز احتماال دردسر تازه ای برای اوباما در 

مجلس نمایندگان به همراه خواهد داشت.
در 5 دسامبر سناتور رابرت منندز، رئیس کمیته روابط 
خارجی به روسای سازمان های یهودی آمریکایی گفت که 
در صورت��ی که دولت به دنبال تمدید مذاکرت باش��د باید 

انتظار تشدید تحریم ها علیه ایران را نیز داشته باشد.
وی در این باره اعالم کرد: من مخالف حمایت از تمدید 

مذاکرات با ایران در کنار تعلیق تحریم های بیشتر هستم.
هفت��ه گذش��ته س��ناتور م��ارک ک��رک و منندز در 
بیانیه ای اعالم کردند که توافق مناسب از دید آنها نه تنها 
برنامه هس��ته ای تهران را متوقف خواه��د کرد بلکه مانع 
تبدیل ش��دن ایران به کشوری دارای تسلیحات هسته ای 
خواهد ش��د. این دو نفر مشخصا اعالم کردند که کنگره با 
هر توافقی که به این اصول توجه نداش��ته باشد به شدت 

مخالفت خواهد کرد.

نماینده ایران در س�ازمان ملل قطعنامه ضدایرانی سازمان 
ملل را که کانادا آن را پیش�نهاد داده بود، »خصمانه« و همراه با 

»انگیزه سیاسی« دانست.
 ش��بکه پرس تی وی گزارش کرد که ایران قطعنامه ضد ایرانی 
س��ازمان ملل که کانادا پیشنهاد آن را مطرح کرده بود، »خصمانه« 
و هم��راه با »انگیزه سیاس��ی« دانس��ت و تأکید کرد ک��ه کانادا در 

موضوعات مربوط به حقوق بشری، استانداردهای دوگانه دارد.
»غالم حسین دهقانی« نماینده ایران در سازمان ملل قطعنامه 
پیش��نهادی کانادا در سازمان ملل علیه ایران را نامتوازن و مغرضانه 
خوان��د و تأکید کرد ک��ه قطعنامه های چنی��ن قطعنامه هایی باعث 
افزایش بی اعتمادی می شود و اعتبار سازمان ملل را تضعیف می کند. 
نماینده ایران در سازمان ملل همچنین ادعای حمایت از حقوق بشر 
کانادا را زیر س��وال برد و با اشاره به مواضع کانادا در خصوص جنگ 
اخیر رژیم صهیونیس��تی در نوار غزه گفت که تمامی شواهد موجود 
نشان می دهد که اتاوا نگران مسئله حقوق بشر نیست و در خصوص 

ادعای حمایت از حقوق بشری خود صادق نیست.
وی ادامه داد که عدم محکوم کردن جنایات اس��رائیل در غزه 
توس��ط کانادا در خصوص صداقت کانادا درباره حقوق بش��ر تردید 
ب��ه وجود م��ی آورد. بی��ش از دو هزار و 140 فلس��طینی که اغلب 
آنها غیرنظامی بودند در طول کش��تار 50 روزه اسرائیل در غزه در 

تابس��تان سال جاری میالدی، جان خود را از دست دادند و بیش از 
11 هزار نفر دیگر نیز زخمی شدند.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه با تنها 78 
رأی مثبت در برابر 104 رأی منفی یا عدم اعالم رأی اعضا، قطعنامه 

ضدایرانی تازه ای را که از سوی کانادا ارائه شده بود، تصویب کرد.
این قطعنامه سیاسی در حالی به تصویب رسید که نتوانست آرای 
مثبت نیمی از اعضا را به دست آورد و اغلب کشورها به آن رأی منفی 
داده ی��ا از رأی دادن خودداری نمودند. ضمنا هیچ یک از کش��ورهای 
عضو حاضر نشدند نام آن ها همگام با کانادا، به عنوان معرف مشترک 
قطعنامه، مطرح ش��ود. واکنش به این قطعنام��ه ضد ایراني را فقط از 
سوي نماینده کشورمان در سازمان ملل مطرح نشد بلکه مرضیه افخم 
س��خنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق 
بشر ایران در کمیته سوم نشست 69 مجمع عمومی و هرگونه استفاده 
ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را محکوم کرد.

مرضیه افخم تاکید کرد: متاسفانه طرح قطعنامه وضعیت حقوق 
بشر در ایران در شصت و نهمین اجالس مجمع عمومی به پیشگامی 
کانادا براساس روال چند سال گذشته و بدون در نظر گرفتن واقعیات 

موجود و با اغراض سیاسی تهیه و تصویب شده است.
وی با اشاره به آراي قطعنامه اخیر در مقایسه با سال قبل گفت: 
در این دوره تعداد بیشتری از کشورها با قطعنامه سیاسی و گزینشی 

کشور کانادا مخالفت کرده اند و نشان از این دارد که دیدگاه ها و شرایط 
واقعی پیشرفت های حقوق بشری جمهوری اسالمی ایران طی یکسال 
گذشته را مد نظر قرار داده اند. افخم با انتقاد از استفاده ابزاری و سیاسی 
از حقوق بش��ر علیه کشورهای مستقل از سوی شماری از کشورهای 
غربی گفت: مایه تاس��ف است که سازوکارها و ابزارهای حقوق بشری 
س��ازمان ملل متحد مورد سوء استفاده کشورهای غربی قرار گرفته و 
تداوم دارد و به همین جهت جمهوری اس��المی ایران ش��کل گیری، 

تصویب و محتوای چنین قطعنامه هایی را از اساس مردود می داند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه خاطرنش��ان ک��رد: قطعنامه با 
استفاده از منابع غیرموثق و بر پایه پایگاه های اطالع رسانی مرتبط با 
گروه های تروریستی بدنام و به طور جانبدارانه و مغرضانه تهیه شده 
و مملو از ادعاهای بی اساس، ساختگی و غیر مستند می باشد که این 

قطعنامه را فاقد وجاهت، بی اعتبار و غیر قابل اعتنا ساخته است.
افخم همچنین با اشاره به ارائه پاسخ های مستند و مستدل دولت 
ایران به ادعاهای مندرج در قطعنامه از طریق سازوکارهای ملل متحد 
تاکید کرد: اگر بیطرفی و کار صرفاً حرفه ای مالک اصلی قرار می گرفت 

عدم ضرورت صدور چنین قطعنامه ای نتیجه  طبیعی آن می شد.
س��خنگوی وزارت امور خارجه اظهار داش��ت: از نظر ما تالش های 
برخی دولت های غربی برای تصویب چنین قطعنامه بی اصالتی در شرایط 
حاضر منطقه که بحران اصلی آن جنایات رژیم صهیونیستی و تروریسم و 
افراط گرایی سازمان یافته است، بیشتر اصرار بر یک سیاست نادرست و از 

کار افتاده و در جهت اعمال فشار بر کشورهای مستقل است.
وی در خصوص تمرکز غیرواقعی قطعنامه بر موضوع مجازات ها 
در ای��ران آن را پروژه سیاس��ی تخریب وجه��ه ایران توصیف کرد و 
ضمن ابراز تاسف از عدم توجه بانیان قطعنامه به پیشرفت های ایران 

در حوزه ه��ای متعدد حقوقی، اجتماعی، بهداش��ت، آموزش، زنان، 
کودکان که در دوره اعمال تحریم های غیرقانونی علیه ایران بدست 
آمده اند، گفت: از نظر ما محل مناسب و جهان شمول ارزیابی حقوق 
بش��ر در کشورها س��ازوکار »یو پی آر« است که بدون تبعیض همه 
کشورها را مورد بررسی قرار می دهد و خوشبختانه جمهوری اسالمی 
ایران با مش��ارکت س��ازنده و فعال خود در نشست اخیر »یو پی آر« 
ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل دومین گزارش ملی خود را ارایه 
کرد که طی آن طیف وس��یعی از کشورها با شرکت در گفت وگوی 

فعال با کشورمان توصیه های جدید خود را مطرح کردند.
وی مشارکت جمهوری اسالمی ایران در »یو پی آر« را نشانگر 
جدیت تهران در ارتقای حقوق بش��ر و عمل به تعهدات بین المللی 
خ��ود از طریق هم��کاری با س��از و کارهای مبتنی ب��ر گفت وگو، 
همکاری سازنده و برابری جهانی همه کشورها و رد ساز و کارهای 

گزینشی، غرض آلود، سیاسی و تقابل آمیز دانست.
افخ��م همچنین تاکید کرد: جمهوری اس��المی ایران یک نظام 
مردم س��االر دینی اس��ت که در کنار تعهدات مذهب��ی و پایبندی به 
قانون اساس��ی و قوانین عادی خود و معاهدات بین المللی در راستای 
توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی گام 
برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می داند و در سطوح 
مختلف بین المللی، منطقه ای و دوجانبه برای توس��عه همکاری های 
حقوق بش��ری اهتمام ورزیده اس��ت. وی همکاری جمهوری اسالمی 
ایران با سیس��تم حقوق بش��ر ملل متحد، فعالیت های حقوق بشری 
در جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری های اسالمی و گفت وگو ها و 
همکاری های فنی دوجانبه با کشورها را از جمله فعالیت های مهم در 

این زمینه برشمرد و استمرار این همکاری ها را مورد تاکید قرار داد.

ایران در واکنش به قطعنامه ضدایرانی کانادا:
رفتار کانادا در موضوعات حقوق بشری مغرضانه است

کمالوندی:
مذاکره ای برای انتقال سوخت صورت نگرفته است

معاون سازمان انرژی اتمی کشورمان از احتمال استفاده از تجارب شرکت های غربی در ساخت 
نیروگاه های برق هسته ای در آینده خبر داد.

بهروز کمالوندی با اش��اره به نیاز کش��ورمان به انرژی هسته ای اظهار کرد: ما از همکاری کشورهای 
غربی در این زمینه )ساخت نیروگاه برق هسته ای( استقبال می کنیم.

وی اف��زود: نه تنها ایران، بلکه همه کش��ورهای دنیا به برق هس��ته ای نیاز دارن��د و در حال حاضر 
مشاهده می کنیم که کشورهای مختلف همسایه ما در حال تالش در این زمینه هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در امارات، چهار نیروگاه 1400 مگاواتی در حال ساخت است، در ترکیه 
نیز دو مجموعه چهار نیروگاهی در شمال و جنوب این کشور در حال تأسیس است.

معاون س��ازمان انرژی اتمی کش��ورمان در مصاحبه با العالم اظهار کرد: ما از همکاری کش��ورهای 
مختلف در این زمینه استقبال می کنیم و به نظر می رسد با توجه به اقبالی که به همکاری با ایران دارند، 

در آینده از تجربیات شرکت های غربی نیز استفاده کنیم.
با توجه به این که در آینده تأسیسات متعددی در منطقه خلیج فارس خواهیم داشت، حتما باید در 

این زمینه همکاری و از تجارب یکدیگر استفاده کنیم

نیروگاه بوشهر کامال امن است
وی درباره نگرانی های احتمالی کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس درباره ساخت تأسیسات هسته ای 
جدید ایران در جنوب کشور گفت: ما بارها اعالم کرده ایم که تکنولوژی مورد استفاده در نیروگاه بوشهر 
کامال امن است و پیش از آن که موضوع ایمنی در تأسیسات هسته ای برای کشورهای دوست و همسایه 
ما در منطقه خلیج فارس دارای اهمیت و حساسیت باشد، برای ما از اهمیت و حساسیت برخوردار است 
و برای ما امنیت زندگی مردم بوش��هر و منطقه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و حریم ایمنی در 

تأسیسات بوشهر را دیوار نیروگاه می دانیم.
وی افزود: س��وخت نیروگاه ها قدری پیچیده تر اس��ت و طبیعتا مشارکت روس��یه را نیاز دارد، که از 
سوی آن ها موافقت شده و در قالب توافق ها متبلور شده است. بهرحال ما باید مباحث فنی را ببینیم تا به 
این کار سرعت دهیم چون هدف ما این است که تولید کننده سوخت برای نیروگاه های خودمان باشیم.

اسناد مهم امضا شده میان ایران و روسیه
معاون س��ازمان انرژی اتمی کش��ورمان درباره توافق اخیر جمهوری ایران و روسیه درباره ساخت دو 
نیروگاه اتمی جدید گفت: سفر هفته پیش آقای صالحی به روسیه نتیجه ماه ها مذاکره بین دو کشور بود 
که در آن س��ه س��ند امضا شد و می توان گفت اسناد اس��تراتژیکی است که روابط دو کشور را در مرحله 

عطف در تاریخ خود قرار می دهد.
وی تأکید کرد: با توجه به تغییر و تحوالتی که به وجود آمده بود و تعهدات بین المللی کش��ورها از 
جمله روسیه در زمینه مسؤولیت های مدنی و غیره باید بازنگری می شد. البته در خود این قرارداد پیش 

بینی شده بود که اگر الزم باشد بازنگری شود.
کمالوندی خاطرنش��ان کرد: اینجا عالوه بر این که در خصوص 4 نیروگاه صحبت ش��د امکان افزایش 
آن به 4 نیروگاه دیگر در نظر گرفته شد، یعنی در حقیقت افق این که ایران و روسیه بتوانند در زمینه 8 

نیروگاه باهمدیگر همکاری داشته باشند.


