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محکومیت تاجر ایرانی 
وزارت دادگس��تری آمریکا اعالم کرد یک تاجر ایرانی 
در این کشور به اتهام نقض تحریم های ایران به حدود 

چهار سال زندان محکوم شده است.

بر اس��اس بیانیه وزارت دادگس��تری آمری��کا، »بهزاد 
پورقن��اد« تاجر ایرانی که به ص��ادرات الیاف کربن از 
آمریکا به ایران متهم شده بود، روز گذشته به ۴۶ ماه 
حبس محکوم شده اس��ت.دادگاه منطقه ای نیویورک 
تی��ر ماه امس��ال پورقناد و دو تبع��ه ایرانی دیگر را به 
دور زدن تحریم ه��ای ایران بین س��ال های ۲۰۰۸ تا 
۲۰۱۳ میالدی متهم کرده بود. پورقناد دو سال پیش 
در آلمان بازداش��ت ش��ده و ابتدای تابستان امسال به 

واشنگتن مسترد شدهاست.
آمریکا در سال های گذشته ایرانی های زیادی را به اتهام 
نقض تحریم ها بازداش��ت و محاکمه کرده است. این در 
حالی است که تحریم های کنونی آمریکا عمدتا یکجانبه 

و فاقد مبنای قانونی بین المللی هستند.  ایرنا

 نمایشگاه تخصصی دستاوردهای 
صنعت هسته ای 

نمایش��گاه تخصصی دس��تاوردهای صنعت هسته ای 
کش��ور از ۲۵ تا ۳۰ آبان ماه در موسس��ه عالی انرژی 

شهرستان ساوه برگزار می شود.
چه��ل و نهمی��ن نمایش��گاه تخصصی دس��تاوردهای 
صنعت هسته ای کشور از ۲۵ تا ۳۰ آبان ماه جاری در 
موسس��ه عالی انرژی شهرستان ساوه برگزار می شود.
در این رویداد کاربردهای جنبی صنعت هس��ته ای به 
ویژه در حوزه های کش��اورزی و پزش��کی برای عموم 
م��ردم به نمایش در می آید.آگاه س��ازی افکار عمومی 
نس��بت به مزیت های دانش بومی صنعت هس��ته ای، 
دسترسی سریع و جامع دانشگاهیان به چکیده آخرین 
دستاوردهای کشور در این صنعت، رفع ابهام در زمینه 
فعالیت های هسته ای از لحاظ ایمنی و زیست محیطی 
و تقوی��ت خودباوری و غ��رور ملی از دیگر اهداف مهم 

برگزاری این نمایشگاه می باشد.   مهر

اخبار

ظرفیت غنی سازی باالی ۲۰ هزار سو
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: متخصصان هسته ای 
کش��ور قادرند در عرض یک ماه ظرفیت غنی سازی را 

به باالی ۲۰ هزار سو برسانند.
علی اکب��ر صالحی در یک گفت وگ��وی رادیویی اظهار 
کرد: ما با قب��ول کردن محدودیت هایی که به ماهیت 
برنامه ما لطمه نمی زن��د اقدامات فنی را انجام دادیم. 
یک محدودیت این بود که فلز اورانیوم نس��ازیم؛ خب 
ما اصال بنای س��اخت آن را نداشتیم، یا فلز پلوتونیوم 
که ب��رای آن هم بنایی برای س��اخت نداریم؛ اما این 
محدودیت ها لطمه ای به استخراج و اکتشاف، ساخت 

نیروگاه اتمی قدرت، چرخه سوخت و ... نزد.
وی ادام��ه داد: ترامپ با خروج از برجام فرصتی پیش 
آورد ک��ه مل��ت ایران به این واقعیت دس��ت یابند که 
فرزن��دان ایران به گونه ای برج��ام را تدوین کردند که 
ظرف دو ماه بیش از ۱۰ نوع ماشین جدید را ساختند 
و تست کردند. واقعا متخصصان ما به شکل عاشورایی 
شبانه روز کار کردند تا نش��ان دهند صنعت هسته ای 

نشاط خود را دارد.
وی تاکی��د ک��رد: ما بن��ا نداریم این ماش��ین ها را به 
مرحله تولید برس��انیم، اما یک چالش سیاس��ی بود و 
باید ظرفی��ت و توان و اراده ای��ران را به طرف مقابل 
در برابر بدعهدی ش��ان نش��ان می دادیم تا بدانند اگر 
خلف وعده کردند ایران آنقدر هوشمند بوده است که 
پل های پشت سرش را خراب نکند و به عالوه پل های 
دیگری هم زده که بهتر از گذش��ته به صحنه برگردد. 
در آخرین گزارش آژانس هم این اقدامات مورد تأیید 

قرار گرفت.
صالحی خاطرنش��ان کرد: ما قبال حدود شش هزار سو 
واحد غنی سازی داشتیم، اما نزدیک به سه هزار سو در 
این مدت اضافه کردی��م که حدود ۵۰ درصد افزایش 
را نش��ان می دهد و تأکید می کنم که قادریم در عرض 

یک ماه این ظرفیت را به باالی ۲۰ هزار سو برسیم.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: طرف مقابل در چالش 
سیاس��ی که ایجاد کرده، باخته است و االن به دنبال 
راهی ب��رای برون رفت هس��تند.صالحی تصریح کرد: 
کش��ور های اروپایی االن دیگر متوجه شدند اگر بیش 
از این به نقض تعهداتش��ان ادامه دهند ایران س��اکت 
نخواهد مان��د. محدودیت ها در برج��ام با یک آهنگ 

متناسب تنظیم شده بود تا آرام آرام حرکت کنیم. 
با رفت��ار آمریکا ما تصمیم گرفتیم یکس��ری اقدامات 
را س��ریع انجام داهیم که در این مقطع به لحاظ فنی 
و هسته ای ضرورت نداش��ت، اما با انجام این اقدامات 
نشان دادیم این توان را داریم و با ۴۹۰ ماشین جدید 
ای��ن کار را کردیم. رئیس س��ازمان انرژی اتمی ادامه 
داد: غنی س��ازی در فردو هم با ۱۰۴۴ ماش��ین فعال 

شده است.  باشگاه خبرنگاران

گزارش 

برگزاری سمینار شناخت فرهنگ و تمدن ایران 
س��مینار یک روزه ش��ناخت فرهنگ و تمدن ایران زمین برای آشنایی دیپلمات 
ه��ای مقی��م لندن و اعض��ای جامعه اقتص��ادی، تجاری، دانش��گاهی و حقوقی 

انگلستان در سفارت ایران در لندن برگزار شد.
 حمی��د بعیدی نژاد با انتش��ار مطلبی در کانال تلگرامی اش به تش��ریح مطالب 

مطرح ش��ده در این س��مینار که جلوه های برجس��ته ۷ هزار س��ال تاریخ، هنر، 
موسیقی و ادبیات ایران مورد اشاره قرار گرفت پرداخت.

 در همین حال خانم دکتر وس��تا سرخوش مدیر بخش س��که های موزه بریتانیا در این 
س��مینار در خصوص سکه های ایران زمین صحبت کرد و تشریح نمود که در چندهزار 
س��ال دوره های مختلف تاریخی ایران، ش��کل، تصاویر و متن روی س��که ها بر اس��اس 
فلس��فه ی سیاسی، نماد قدرت، زبان اداری و مبانی اعتقادی مردم تغییر یافته اند.سکه 

ها نمادهای مهم تاریخ و منابع مهمی برای شناخت تاریخ ایران میباشند.  ایسنا

با عربستان برای مقابله با ایران تالش می کنیم
وزیر خارجه عربس��تان س��عودی که به واش��نگتن س��فر کرده اس��ت با همتای 

آمریکایی خود دیدار کرد.
»فیصل بن فرحان بن عبداهلل« وزیر خارجه عربس��تان س��عودی در مقر وزارت 
خارجه آمریکا در واشنگتن با »مایک پامپئو« همتای آمریکایی خود دیدار کرد.

در این دیدار روابط استراتژیک تاریخی بین آمریکا و عربستان سعودی، راهکارهای 
تقویت همکاری دو کش��ور، آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی و ش��راکت برای 

مبارزه با افراطی گری و تروریسم بررسی شد.خبرگزاری عربستان سعودی)واس( با اعالم 
این خبر افزود که در این دیدار »بنت بندر بن س��لطان« س��فیر عربستان در آمریکا نیز 
حضور داش��ت.از س��وی دیگر شبکه س��عودی العربیه گزارش کرد که پامپئو پس از این 
دیدار تأکید کرد که »آمریکا و عربس��تان برای مقابله ب��ا رفتارهای بی ثبات کننده ایران 

تالش می کنند«.  فارس

ایران را چه نیاز به غرش بمب اتم 
س��خنگوی وزارت خارجه در توئیتر خود نوشت: سرزمین مادری ما را چه نیازی 
به بمب اتم و غرش و تازش مادر بمب ها، ایراِن تاریخی، مهد فرزانگانی است که 

حکمت و ادب را به فراسوی عالَم گستراندند.
»سیدعباس موس��وی« همچنین ضمن گرامیداشت یاد آیت اهلل »محمدحسین 

طباطبایی« از عارفان و عالمان بزرگ و »سعید نفیسی« نویسنده و ادیب ایرانی، 
نوش��ت: در س��الروز درگذش��ت ۲ ارباب خ��رد و اخالق یاد و نام عالم��ه طباطبایی، 
فیلسوف و مفسِر ادب شناس و سعید نفیسِی ادیب و سرسلسله استادان ادب گرامی.

آیت اهلل محمد حسین طباطبایی مشهور به عالمه طباطبایی در سال ۱۲۸۱ شمسی در تبریز 
به دنیا آمد. او مفسر، فلیسوف، فقیه، عارف و اسالم شناس قرن ۱۴ ق و از عالمان تأثیرگذار 
شیعه در فضای فکری و مذهبی ایران بود.»تفسیر المیزان« مهمترین اثر آیت اهلل طباطبایی 

است که نقش بسزایی در گسترش تعالیم قرآن میان مسلمانان داشته است.  میزان

دس��تیار ویژه رئیس س��ازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
ایران در بومی سازی صنعت هسته ای پیشرفت های قابل 
توجهی به دست آورده است، گفت: ظرفیت غنی  سازی 

ایران امروز به میزان هشت هزار و ۶۶۰ سو رسید.
»عل��ی اصغ��ر زارعان« تصری��ح کرد: قبل از گام س��وم 
کاهش تعهدات، تولید روزانه  ما ۴۵۰ گرم غنی  س��ازی 
اورانی��وم بود و هم  اکنون با در نظر گرفتن کلیه  جوانب 
برجام��ی، تولید روزانه ب��ه ۱۰ برابر یعنی حدود ۵۰۰۰ 

گرم در روز رسیده است.
وی ادام��ه داد: هم  اکنون ذخیره اورانیوم غنی ش��ده به 
بیش از ۵۰۰ کیلوگرم رسیده  و این مهم رو به افزایش 
اس��ت. ضمن اینکه در روزهای آینده ب��ه مرز ۱۱ هزار 
س��و خواهیم رسید. وی خاطرنشان کرد: در یک فرآیند 
زمانی کوتاه برحس��ب فرمایشات مقام معظم رهبری در 
کاهش تعهدات،  دس��تور رئیس جمه��ور در چارچوب 
برنامه  های از قبل پیش  بینی شده و تصمیم  مسئوالن 
نظ��ام به وی��ژه هیأت نظارت ب��ر برجام،   ب��ا توجه به 
آمادگ��ی  های همه  جانبه بالفاصله آنچه که مدنظر بود، 

انجام گرفت.
زارعان تصریح کرد: ب��ه دلیل هدف گذاری هایی که از 

پی��ش انجام گرفته توانایی تولید هر درصدی از اورانیوم 
را که نیاز باشد داریم و این حاکی از تالش، آینده  نگری، 
عدم خودش��یفتگی و حرکت بی  وقفه جهت رسیدن به 

قله  های نهایی در انرژی اتمی است.
وی ب��ا یادآوری این نکته که دش��منان انواع و اقس��ام 
توطئه  ه��ا را جهت کُن��د کردن فعالی��ت  های صنعت 
هس��ته  ای در دس��تور کار قرار دادند، افزود:  استراتژی 
نظام سلطه نابودی تمامی زیرساخت  های صنعت هسته  
ای به وی��ژه در فردو بوده و هس��ت. همانطور که اوباما 
رئیس  جمهور س��ابق آمریکا اعتراف ک��رد که "اگر می 
توانس��تیم پیچ و مهره  های صنعت هسته  ای را باز می  
کردیم، ولی نتوانس��تیم"، قطعاً این رویکرد بیگانگان با 
شیوه  های گوناگون خصوصاً از سوی رژیم صهیونیستی 
دنب��ال می ش��ود اما فردو پوی��ا، با نش��اط و زنده  تر از 
گذش��ته به فعالیت  های خود ادامه می  دهد.  دس��تیار 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی اظهار داشت: مسئوالن این 
س��ازمان امانت داران این صنعت هس��تند و تالش کرده  
ان��د امانت داران خوبی برای نظام در این عرصه باش��ند و 
تاریخ آن را قضاوت خواهد کرد.زارعان گفت: ما تس��لیم 
حاشیه  سازی  ها که ما را از کار باز دارد نخواهیم شد و 

تا رس��یدن به قله  های نهایی در این صنعت به فعالیت  
های خود ادامه خواهیم داد.  

دس��تیار رئی��س س��ازمان ان��رژی اتمی به اس��تخراج، 
اکتش��اف و اضافه ش��دن حدوداً ۴۰۰ تن کیک زرد در 
ط��ول مذاکرات اش��اره کرد و یادآور ش��د: در کنار این 
موضوع،  برداش��ت کیک زرد بومی از سه سال گذشته 
تاکنون با اقدامات هوابرد و  پی  جویی در سراسر کشور 
و مدرن س��ازی راکتور تحقیقاتی خنداب اراک صورت 
گرفته اس��ت و در روزهای آینده هم شاهد افتتاح مدار 
ثانویه آن خواهیم بود.زارعان خاطرنش��ان کرد: عالوه بر 
فعالیت در زمینه لیزرهای فیبری، دیس��ک نیمه  هادی، 
میکرولیزرها، جوش لیزری نیز،  قراردادی منعقد ش��د 
که یک��ی از موانع تولی��د در نورد س��رد مجتمع فوالد 
مبارکه اصفهان از طریق لیزر جوش ۱۰ کیلووات مرتفع 
می شود و این حاصل خودباوری و سرریز صنعت هسته  

ای به سایر صنایع است.  
وی ب��ا بیان اینکه این اقدام در منطقه و حتی در آس��یا 
ی��ک حرک��ت منحصر به فرد ب��ا رویکرد بومی  س��ازی 
است، افزود: در برش لیزری، شیروگرافی، پوشش  دهی 
لی��زری و کاربرد انواع لیزرها که بعضاً انحصاری اس��ت،  
جمهوری اسالمی به خوداتکایی رسیده و حتی شانه به 
شانه بعضی کشورهای دارنده تکنولوژی همچون آمریکا 
حرکت می   کند ولی قانع نیستیم و توقف در این عرصه 

و یا ُکند شدن معنا و مفهومی ندارد. ایرنا

کنار گذاشتن یک چهره پشت پرده برجام 
گزارش یک نهاد نظارتی در آمریکا ادعا کرده یکی از دالیل اخراج یک مقام 

سابق وزارت خارجه آمریکا ایرانی تبار بودن او بوده است.
منابع خبری به پایگاه »دیلی  بیس��ت« گفته ان��د یک نهاد نظارتی در آمریکا 
در گزارش��ی که قرار است منتش��ر ش��ود مقام های دولت »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمه��ور آمریکا را به کینه توزی علیه یک��ی از کارکنان وزارت خارجه 
این کش��ور به دلیل تبار ایرانی او متهم کرده است. گزارش دفتر بازرسی کل 
وزارت خارجه آمریکا آورده اس��ت که . در این گزارش تصریح ش��ده یکی از 
دالیل اخراج »س��حر نوروززاده« از وزارت خارج��ه آمریکا ایرانی تبار بودن او 
ب��وده و او هدف کینه توزی مقام ه��ای وزارت خارجه آمریکا از جمله »برایان 
هوک«، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران قرار گرفته اس��ت.  این ادعا 
به اس��تناد مجموعه ای از ایمیل هایی مطرح شده که نشان می دهند برخی از 
کارکن��ان دفتر برنامه ریزی برایان هوک قبل از اخ��راج نوروززاده درباره تبار 
ایران��ی او صحبت کرده اند.در برخی از آن مکاتبات، از نوروززاده که در دولت 
س��ابق آمریکا  عضو تیم سیاستگذاری وزیر خارجه آمریکا شده بود به عنوان 

حلقه وفاداران باراک اوباما نام برده است. 
ن��وروززاده بعد از خداحافظی »آلن  ایر« از س��خنگویی فارس��ی زبان وزارت 
خارجه آمریکا به عنوان جانش��ین او تعیین ش��ده ب��ود. از او به عنوان یکی 
از چهره های پش��ت پرده مذاکرات هس��ته ای یاد ش��ده و گفته می شود او در 
در جریان مذاکرات هس��ته ای برای تهیه نس��خه فارس��ی برجام کمک کرده 
است. دیلی بیست قباًل گزارش داده بود ممکن است دفتر بازرسی کل وزارت 
خارجه آمریکا پیش��نهاد در نظر گرفتن تنبیه انضباطی برای برایان هوک را 

بابت اخراج کارکنان وزارت خارجه آمریکا با اغراض سیاسی را مطرح کند.

التماس های ضد ایرانی نتانیاهو 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در جمع اعضای البی ایپک، با انتقاد از اروپا 

خواستار تحریم  ایران از سوی کشورهای اروپایی شد.
 نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی چهارش��نبه در جمع البی صهیونیست های 
آمریکا، ضمن بیان توضیحاتی در خصوص آخرین تحوالت در س��زمین های 

اشغالی و غزه خواستار تحریم  ایران از سوی اروپا شد.
به نوش��ته وبگاه »عاروتص شوع« »بنیامین نتانیاهو« در دیدار با اعضای البی 
»ایپک« )البی صهیونیس��تی کمیته امور عمومی آمریکا-اس��رائیل( در غروب 
چهارش��نبه در قدس اش��غالی در واکنش به تصمیم دس��تگاه قضایی اروپا در 
الصاق برچس��ب کاالی ساخت شهرک های صهیونیست نشین واقع در راراضی 
اش��غالی ۱۹۶۷ گفت: »در حالی که اروپا مس��یر عدم پیوس��تن به تحریم های 
ایران را انتخاب کرده، اما محدودیت های سیاس��ی و اقتصادی علیه اس��رائیل 
اعم��ال می کند.«البی ایپک یکی از مهمترین عناصر حمایت داخلی در آمریکا 
از رژیم صهیونیستی به شمار می آید و بسیاری از نمایندگان کنگره و مقام های 
دولت آمریکا تحت چتر حمایت مالی آن هستند. دستگاه قضایی اروپا روز های 
گذش��ته طی حکمی الصاق برچس��ب روی کاال هایی را که تولید شهرک های 
صهیونیست نشین است، تایید کرد. بر اساس این حکم، کشور های عضو اتحادیه 
اروپا موظفند کاال های تولید ش��هرک های صهیونیست نش��ین واقع در اراضی 
اش��غالی ۱۹۶۷ را از کاال های »ساخت اسرائیل« متمایز کنند و نباید برچسب 
»ساخت اس��رائیل« روی این کاال ها درج شود.نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در دیدار با البی ایپک با مظلوم نمایی و بدون اشاره به حمالت هوایی روزهای 
گذشته علیه مناطقی در غزه و دمشق مدعی شد که مبارزان فلسطینی مناطق 

مسکونی در سرزمین های اشغالی را هدف می گیرند.  فارس

اتحاد ایران، روسیه، هند و پاکستان علیه داعش 
وزیر خارجه ایران در مصاحبه ای با یک رس��انه هندی که متن آن پنجشنبه 
منتشر شده خواستار اتحاد ایران، روسیه، هند و پاکستان برای مبارزه با گروه 

تروریستی داعش شده است.
»محمد جواد ظریف«، وزیر خارجه ایران امروز )پنجشنبه( در مصاحبه ای با 
یک رسانه هندی، تغییر پایگاه گروه تروریستی داعش به افغانستان را تهدید 

مشترک علیه ایران و هند دانسته است. 
ظریف در مصاحبه ای اختصاص��ی با تلویزیون »ایندیا تودی« گفته که گروه 
تروریستی داعش علیه هند، پاکستان، روسیه و حتی چین تهدید مشترک به 
شمار می رود. وزیر خارجه ایران گفته این کشورها باید برای مقابله با تهدید 

این گروه تروریستی با هم متحد شوند.
وزیر خارجه ایران گفت: »احیای داعش عامل نگرانی مشترک بین هند، ایران 
و پاکستان است. این گروه تروریستی در حال انتقال پایگاه های خود از سوریه 
و عراق به افغانستان است. در داخل افغانستان مناطقی وجود دارند که عامل 
نگرانی برای همه اس��ت. فقط یک کشور با این تهدید روبرو نیست، بلکه این 
تهدیدی برای کل منطقه است.«ظریف در ادامه تصریح کرد گزارش هایی وجود 
دارند که نش��ان می دهند گروه تروریستی داعش در حال انجام عملیات هایی 

در تاجیکستان و ازبکستان از پایگاه ها خود در افغانستان است.
کمیت��ه دولتی امنیت ملی تاجیکس��تان در بیانی��ه ای روز ۱۵ آبان ماه گروه 
تروریس��تی داع��ش را عامل حمله مس��لحانه به یکی از پاس��گاه مرزی این 
کشور معرفی کرد.س��اعت ۰۳:۲۳ بامداد روز ۱۵ آبان ماه به وقت محلی یک 
گروه مس��لح به پاسگاه مرزی شماره ۴ عش��ق آباد واحد مرزبانی سلطان آباد 

تاجیکستان حمله و ۵ قبضه سالح تصرف کرد. 

گزارش

همزمان با مخالفات بسیاری از کشورها با ادعاهای ضد ایرانی 
شورای حقوق بش��ر، سخنگوی وزارت خارجه قطعنامه حقوق 
بش��ری علیه ایران را فاقد مش��روعیت و اعتبار خواند و گفت: 
جانیان عصر حاض��ر و بانیان این قطعنامه که از هیچ جنایتی 

علیه بشریت فروگذار نکرده اند را با حقوق بشر چه کار؟
س��ید عباس موس��وی در واکنش به تصوی��ب قطعنامه حقوق 
بش��ری علیه ایران در کمیته سوم مجمع عمومی گفت: رعایت 
حقوق بش��ر برای جمهوری اس��المی ایران از الزامات شرعی و 
قانونی و موضوعی در راس��تای منافع و امنیت ملی اس��ت که 
همواره بدان اهتمام ورزیده است. وی افزود: جانیان عصر حاضر 
را ک��ه از بانیان و حامیان این قطعنامه هس��تند و از هیچگونه 
جنایتی علیه بش��ریت - از کودک کش��ی گرفته تا مثله کردن 
منتقدان و تا اِعمال تروریس��م اقتصادی علیه ملت های آزاده و 

مستقل - فروگذار نکرده اند با »حقوق بشر« چه کار؟!
س��ید عباس موسوی س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران در 
واکن��ش به تصویب قطعنام��ه حقوق بش��ری علیه جمهوری 
اس��المی ایران در کمیته س��وم مجمع عمومی،  این قطعنامه 
را منعکس کننده دورویی و نفاق بانیان آن دانسته و بر همین 
اس��اس، آن را فاقد مش��روعیت و اعتبار خواند.موسوی افزود: 
دولتهای��ی که تاریخی طوالنی در نقض سیس��تماتیک حقوق 
بشر داش��ته و مردم سراس��ر جهان تجربیات تلخ و گزنده ای 
از دخال��ت های آنان در خاطر دارند و حتی امروزه هم قربانی 
جنگ های بی پایان و دیکتاتوری و اش��غالگری متحدین آنها 
هس��تند در جایگاه��ی قرار ندارند که به دول��ت و مردم ایران 

توصیه های حقوق بشری داشته باشند.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماسی با یکس��ویه و غیر واقع بینانه 
خواندن این قطعنامه اظهار داشت: در حالی این قطعنامه علیه 
کش��ورمان طرح می ش��ود که یکی از بانی��ان اصلی آن یعنی 
ایاالت متحده آمریکا از طریق اعمال تروریس��م اقتصادی علیه 
م��ردم ایران، درحال نقض اساس��ی ترین حق��وق بیش از ۸۳ 

میلیون ش��هروند ایرانی بویژه زنان و کودکان و س��المندان و 
بیماران است.

موس��وی حمایت رژیم اش��غالگر و کودک کش صهیونیستی 
و رژی��م ه��ای مرتجع منطق��ه از این قطعنام��ه را در حالیکه 
دستش��ان آغش��ته به خون مردم بی دفاع فلس��طین و یمن و 
منتقدان داخلی است، به تنهایی دلیل کافی در اثبات نامشروع 
ب��ودن آن خوان��د و تصریح کرد: بر همین اس��اس، جمهوری 
اسالمی ایران اس��تفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر توسط 
کش��ورهای غربی علیه کشورهای مس��تقل را محکوم کرده و 
از اینکه س��ازوکارهای س��ازمان ملل متحد مورد چنین س��وء 
اس��تفاده هایی قرار می گیرند، ابراز تاسف می کند.سخنگوی 

وزارت امور خارج��ه همچنین تاکید کرد: از دیدگاه جمهوری 
اس��المی ایران محل مناسب برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر 
در کش��ورها، س��ازوکار یو. پی. آر در شورای حقوق بشر است 
که بدون تبعیض همه کش��ورها را مورد بررسی قرار می دهد 
و مشارکت سازنده و فعال کشورمان در این سازوکار تنها یک 
هفته پیش از تصویب این قطعنامه سیاس��ی، نش��انگر جدیت 
ای��ران در ارتقای حقوق بش��ر و عمل به تعه��دات بین المللی 
خود از طریق همکاری های س��ازنده و س��ازوکارهای مبتنی 

بر گفتگو است. 
موس��وی با تاکید بر اینکه رعایت حقوق بش��ر برای جمهوری 
اسالمی ایران از الزامات شرعی و قانونی و موضوعی در راستای 

مناف��ع و امنیت ملی اس��ت که همواره ب��دان اهتمام ورزیده، 
افزود: جمهوری اس��المی ایران بعنوان یک نظام مردم س��االر 
دینی، در چارچوب تعهدات ملی و پایبندی به قانون اساس��ی 
و قوانین مدنی و تعهدات بین المللی خود در راس��تای توسعه 
و ارتقای حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطح ملّی،  منطقه 
ای و بین المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به 
رعایت آن می داند. کمیته س��وم مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد، پیش نویس قطعنامه پیش��نهادی و ادعایی کانادا علیه 
ایران را با ۸۴ رای مثبت تصویب کرد. ۳۰ کشور مخالفت خود 

را با این قطعنامه اعالم و ۶۶ کشور هم رای ممتنع  دادند.
تمام ۵ کش��ور آسیای مرکزی ش��امل قراقستان، قرقیزستان، 
ترکمنس��تان، تاجیکس��تان و ازبکس��تان  به قطعنامه حقوق 
بش��ری علیه ای��ران رأی منفی دادند. کش��ورهای دیگری نیز 
مانند افغانس��تان، ارمنس��تان، ب��الروس، چین، هن��د، عراق، 
پاکستان، روسیه، سوریه نیز به این قطعنامه، رأی منفی دادند. 
در مجموع ۶۶ کشور به این قطعنامه رأی ممتنع و ۳۰ کشور 
نی��ز رأی منفی داده و ب��ا آن مخالفت کردند. نکته قابل تئجه 
آنکه ادعای ضد ایرانی در ش��ورای حقوق بشر در حالی مطرح 
ش��ده که این شورا در برابر جنایات آمریکا در عراق و سوریه و 
افغانستان، در برابر کشتار گسترده مردم یمن توسط سعودی، 
اقدامات ضد بش��ری و جنایاتی که صهیونیس��ت ها این روزها 
علی��ه غزه صورت می دهد و دهها جنایت و اقدام ضد بش��ری 
که در سراس��ر جهان توس��ط نظام سلطه صورت می گیرد راه 
سکوت در پیش گرفته است. این رفتارها خود سندی بر واهی 
بودن ادعای بش��ر دوستانه این شوراست که ماهیت سیاسی و 

غیر اصولی آن را بیش از پیش آشکار می سازد.
بس��یاری بر این امر تاکید دارند که این ش��ورا به ابزاری برای 
قدرت های بزرگ برای پنهان س��ازی جنایاتش��ان مبدل شده 
است در حالی که همزمان علیه کشورهای هدف غرب پرونده 

سازی می کنند. 

 

   

جهانیان ادعای واهی شورای حقوق بشر را محکوم کردند

جانیان عصر حاضر، بانیان قطعنامه علیه ایران 

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد 
رسیدن ظرفیت تولید غنی  سازی ایران به ۸ هزارو ۶۶۰ سو


