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ــازمان انرژي اتمي با تاكيد بر اين كه با قدرت به  رئيس س
ــازي ادامه مي دهيم، گفت:  هم اكنون توليد صفحات  غني س
سوخت و تبديل آنها به مجتمع هاي سوختي براي استفاده در 

رآكتور تهران در كارخانه اصفهان ادامه دارد. 
ــي طي سخناني در حاشيه  به گزارش مهر، فريدون عباس
ــم بزرگداشت شهيد مجيد شهرياري در دانشگاه شهيد  مراس
ــت فعلي رآكتور تهران حدود دو  ــتي تهران، گفت: ظرفي بهش
ــت كه اين رقم به سه مجتمع نيز  ــوخت در ماه اس مجتمع س

قابل افزايش است.
عباسي با بيان اين كه هم اكنون چهار يا پنج بسته سوختي 
به رآكتور تهران منتقل شده است، گفت: اين رآكتور مي تواند 
ــوخت هاي استفاده شده به كار خود  ــوخت نو و س با تركيب س

ادامه دهد.
ــور طبق معمول  ــوخت در كش به گفته وي، روند توليد س
ــس از اين كه به رويت  ــام توليدات پ ــه پيدا مي كند و تم ادام
ــيد، پلمب و در انبار نگهداري مي شود تا  ــان آژانس رس بازرس

رآكتور تهران به آن سوخت نياز پيدا كند.
رئيس سازمان انرژي اتمي با بيان اين كه از نظر اقتصادي 
ــد، گفت: هم اكنون با ورود  ــوخت بايد به صرفه باش انتقال س
ــوختي كه توليد و به رآكتور منتقل شده،  ــته س چهار يا پنج بس
ــكل خاصي در راه اندازي رآكتور تهران و توليد راديودارو  مش
ــوخت هاي مصرف شده را با سوخت هاي  نداريم و بتدريج س

نو جايگزين مي كنيم.
عباسي با بي اساس خواندن تهديدات رژيم صهيونيستي در 
خصوص حمله به تاسيسات هسته اي كشورمان گفت: به طور 
قاطع مي گويم اگر سران غرب فرصتي داشتند و ما ضعفي نشان 
مي داديم كه آنها بتوانند به ما حمله كنند و تاسيسات مان را از بين 
ــدام مي كردند چرا كه قبال از جمله در خرابكاري هاي  ببرند، اق
صنعتي و قطع برق كه گزارش آن را هم به آژانس داديم تالش 
ــتري از دستشان بر نمي آيد.  ــان را كرده اند اما اقدام بيش خودش
ــمنان ما تاكنون  ــي ادامه داد: دش ــازمان انرژي اتم ــس س رئي
ــته اند چنين كاري بكنند. ضمن اين كه نيروهاي مسلح  نتوانس

ايران بخوبي مي توانند از مرزهاي كشور دفاع كنند.
به گفته وي، هم اكنون هماهنگي هاي الزم صورت گرفته 
ــود و اگر دشمنان ما قصدي  ــايت ها بخوبي دفاع مي ش و از س
ــالمي با قدرت و قوت پاسخ  ــته باشند قطعا جمهوري اس داش

آنها را خواهد داد.
 دشمن قصد آسيب  زدن به رآكتور اراك را دارد

ــايعاتي را هم كه مبني بر  ــازمان انرژي اتمي، ش رئيس  س
ــه دليل نقص فني مطرح  ــر در راه اندازي رآكتور اراك ب تاخي
ــود، رد كرد و گفت: فقط به دليل مالحظات امنيتي ما با  مي ش
ــمن قصد آسيب زدن به اين  احتياط جلو مي رويم؛ چراكه دش

رآكتور را دارد وگرنه مشكل فني يا مالي نداريم.
وي افزود: تمام تجهيزاتي كه بايد براي آماده سازي رآكتور 
اراك خريداري شود از بازار تامين شده  است و تست رآكتور با 

سوخت مجازي بزودي انجام مي شود. 
ــهر نيز گفت: هم اكنون كارهاي  وي در مورد نيروگاه بوش
ــهر در حال انجام است و بازبيني نهايي آن  نهايي رآكتور بوش
ــكاالت  قبل از تحويل به بهره بردار ايراني صورت گرفته و اش

ــال گذشته اصالح شده است. بزودي رآكتور وارد مدار  يك س
مي شود و شاهد برق پايدارتر در مدار خواهيم بود.

 ناكارتس به تهران مي آيد
رئيس سازمان انرژي اتمي همچنين با اشاره به زمان تعيين 
ــده براي مذاكرات ايران و آژانس (بيست و سوم آذر) گفت:  ش
مسئوالن آژانس در موعد مقرر به سرپرستي ناكارتس به ايران 

مي آيند و با نمايندگان كشورمان مذاكرات را ادامه مي دهند.
وي درباره ادعاهاي رسانه هاي غربي پيرامون بروز برخي 
ــاكنان اطراف نيروگاه اصفهان و  ــمي در س عارضه هاي جس
اشاره رئيس اورژانس اصفهان به اين مساله گفت: اين سؤال 
ــيد. آنچه من  ــس اورژانس اصفهان بپرس ــد از رئي را مي تواني
مي توانم بگويم اين است كه تمامي فعاليت هاي هسته اي كه 
ــورت مي گيرد، تحت نظارت آژانس انرژي اتمي  در ايران ص

است و ايمني كامل در آنها رعايت مي شود.
ــاق خاصي كه  ــه هيچ حادثه و اتف ــد بر اين ك ــا تأكي وي ب
بخواهد به مردم آسيب برساند، واقع نشده است،  افزود: برخي 
ــر كارخانه اي، در  ــت حوادث عادي مانند ه مواقع ممكن اس
نيروگاه ها اتفاق بيفتد اما اين كه هر جا حادثه اي اتفاق مي افتد 
ــت. اخيرا هم هيچ  ــته اي وجود دارد، قابل قبول نيس مواد هس

نوع حادثه خاصي نداشته  ايم.
 نقش برجسته شهيد شهرياري در پيشرفت هاي 

هسته اي
ــخناني در  ــازمان انرژي اتمي همچنين طي س رئيس س
ــم بزرگداشت شهيد شهرياري با اشاره به نقش برجسته  مراس

ــهيد در پيشرفت هاي هسته اي كشور گفت: وي اصرار  اين ش
ــرادي كه در  ــوخت را به اف ــت كه علم توليد س ــي داش  عجيب
يو. سي. اف اصفهان كار مي كنند، در قالب نرم افزار ارائه دهد.

ــاره به كشف روزنه هاي امنيتي توسط نيروهاي  وي با اش
ــاده  ــور اظهار كرد: در برخي زمان ها ما يا فضا را س امنيتي كش
گرفتيم يا اين كه خباثت دشمن را درك نكرديم ولي شهادت 
ــان داد كه مساله به اين سادگي نيست و  امثال شهرياري نش
ــت و افراد را بخوبي شناسايي  ــمن حساب شده اس توطئه  دش
ــمن چهره هايي را مورد هدف قرار داد كه به نظام  مي كند. دش

اعتقاد داشتند و مي توانستند الگوي جامعه باشند.
ــه بنده نعمتي داد كه  ــي با تأكيد بر اين كه خداوند ب عباس
همراه شهيد شهرياري باشم و به اين همراهي افتخار مي كنم، 
ــاني چند منظوره بود. در مباحث  ــهرياري انس تصريح كرد: ش
ــتان تا دكتري مي توانست تدريس كند و  ــي از دبيرس آموزش
ــم داراي توانايي نظري و هم توانايي  ــي ه در مباحث پژوهش
عملي بود. ايشان با توجه به ذهن برنامه ريز و راهبردي اش كار 

ستادي و مديريتي نيز مي توانست انجام دهد.
ــهيد شهرياري از  ــازمان انرژي اتمي، ش به گفته رئيس س
ــته اي ايران شكل بگيرد و  ــال 76 تالش كرد انجمن هس س
امروز هم گردهمايي هسته اي و امكان ارائه مقاالت هسته اي 

مديون ايشان است.
ــط  ــي توس ــاره به برگزاري كارگاه هاي آموزش وي با اش
ــرد: من با  ــران، اظهار ك ــته اي اي ــهرياري در انجمن هس ش
ــان متوجه شدم كه بيش از  ــاله ايش توجه به آمار تدريس ده س

ــط شهيد شهرياري آموزش ديده اند و هم اكنون  500 نفر توس
ــگاه ها متكي به  ــياري از دانش ــته اي بس ــاي هس فعاليت ه

تدريس هاي شهيد شهرياري است.
 پايلوت كشاورزي هسته اي در اراك

ــهرياري  ــهيد ش ــازمان انرژي اتمي، ش به گفته رئيس س
شش سال پيش به دنبال پرتودهي خرما براي كاهش هزينه 
ــده و  ــداري آن در انبارها بود كه امروز اين امر محقق ش نگه
ــتان مركزي، پايلوت كشاورزي هسته اي ايجاد  اكنون در اس

شده است.
ــتاندارها به دنبال كاربرد  ــاره به اين كه اس ــي با اش عباس
ــت: در حال حاضر  ــتند، گف ــان ها هس پرتوها در زندگي انس
ــور مركز تابش دهي  ــتاندار فارس نيز خواهان ايجاد رآكت اس

گاما و توسعه كشاورزي هسته اي شده است. 
عباسي با تاكيد بر اين كه شهرياري توانست مساله اي را كه 
در ذهنش و ذهن شاگردانش بود توسعه دهد، خاطرنشان كرد: 
ــبات رآكتورها ما جا پاي ايشان را محكم مي بينيم،  در محاس
ــهادتش گروهي را در سازمان  ــهرياري شش ماه قبل از ش ش
انرژي اتمي به راه انداخت كه اين گروه همچنان مشغول كار 
ــت و توانسته محاسبات هسته اي و محاسبات رآكتور را در  اس

كشور بخوبي انجام دهد.
ــازمان انرژي اتمي، نقش شهرياري را خط شكني  رئيس س
ــته اي دانست و گفت: شهرياري با انجام  در توليد سوخت هس
ــتن نرم افزار توانست  ــازي محاسبات هسته اي و نوش شبيه س
كمك هاي بسيار زيادي در زمينه سوخت هسته اي انجام دهد.

  تاكيد وزارت خارجه ايران 
بر ضرورت آزادي هرچه سريع تر تاجيك

ــخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با اشاره به رأي  س
ــع نصرت اهللا تاجيك و عدم  ــك دادگاه عالي در لندن به نف ي
ــترداد وي به آمريكا گفت: جمهوري اسالمي ايران ضمن  اس
ــتقبال از رأي صادر شده توسط اين دادگاه، آن را اگرچه با  اس
تأخير شش ساله، اقدامي در مسير صحيح مي داند و مجددا بر 

ضرورت آزادي هر چه سريع تر وي تأكيد مي كند.
رامين مهمانپرست افزود: فشارهاي وارد شده به تاجيك 
در اين دوره باعث بروز مشكالت جسماني و روحي وي شده 
و مستندات آن كه پزشكان ايراني و انگليسي تائيد كرده اند در 
ــار مقامات قضايي انگليس قرار دارد. وي ابراز اميدواري  اختي
كرد با اجرايي شدن رأي دادگاه هر چه سريع تر شاهد بازگشت 

نصرت اهللا تاجيك به وطن و در جمع خانواده اش باشيم. 
تاجيك، سفير پيشين ايران در اردن حدود شش سال قبل 
ــاختگي شد و از آن زمان در شرايط  ــناريوي س قرباني يك س

نامناسبي در حبس خانگي قرار گرفته است.  /  ايرنا

 بررسي بسته جديد تحريمي
 عليه ايران در سناي آمريكا

ــت: راديو صداي روسيه به نقل از  خبرگزاري فارس نوش
ــناتورهاي آمريكايي براي اعمال دور  رويترز از طرح جديد س
ــورمان در قالب آنچه «اليحه  جديدي از تحريم ها عليه كش

سياست دفاعي ساالنه» خوانده مي شود، خبر داده  است.
ــري را درخصوص  ــاس اين گزارش، اين طرح تدابي براس
كاهش تجارت جهاني با ايران در حوزه هاي انرژي، حمل و نقل 
و صنايع فلزي در نظر خواهد گرفت. بسته جديد تحريمي آمريكا 
عليه ايران ادامه تحريم هاي موجود اين كشور عليه ايران است 
ــيده بود. هدف از اين  ــال پيش به تصويب رس كه تقريبا يك س
تحريم ها اعمال فشار بر تهران براي توقف غني سازي اورانيوم 
ــت كه ايران همواره بر صلح آميز بودن  ــت. اين در حالي اس اس

ماهيت برنامه هسته اي خود تاكيد كرده است. /  جام جم

 انتشار اطالعات سرقت شده 
از آژانس بين المللي انرژي اتمي

ــار  آژانس بين المللي انرژي اتمي در بيانيه اي، درباره انتش
ــرور قديمي آژانس،  ــرقت رفته از يك س برخي اطالعات به س
ــخنگوي آژانس بين المللي  ــف كرد. جيل تودور، س ابراز تاس
انرژي اتمي در بيانيه اي نوشت در بيست و پنجم نوامبر (پنجم 
ــي كه با آژانس  ــات مربوط به متخصصان ــي اطالع آذر)، برخ
همكاري مي كنند روي يك سايت اينترنتي هكر، منتشر شد.

سخنگوي آژانس افزود: تيم هاي فني و ايمني آژانس در 
ــع، اقداماتي براي افزايش  ــتند با ارزيابي اين وض تالش هس

ايمني بيشتر اطالعات آژانس اتخاذ كنند.
ــايبري يكي  وي گفت: ايمني اطالعات از جمله ايمني س
از مهم ترين اولويت هاي آژانس است و سازمان همه اقدامات 
ــتم هاي رايانه اي و  ــت كامل از سيس ــن را براي حفاظ ممك

اطالعات خود به كار مي برد. /  واحد مركزي خبر

الهام، شايعه وزير شدنش را تكذيب كرد
ــايعاتي  ــه ش ــش ب ــت در واكن ــات دول ــخنگوي هي س
ــان انتخابات  ــور در زم ــاره انتصابش به عنوان وزير كش درب

رياست جمهوري، اين شايعات را تكذيب كرد.
ــين الهام همچنين به سوالي درباره اين كه اولين  غالمحس
ــما چه زماني برگزار مي شود نيز پاسخي  ــه سخنگويي ش جلس
نداد و فقط گفت: به محض اين كه اولين جلسه مشخص شود، 
ما از شما خبرنگاران براي شركت در آن دعوت مي كنيم.  الهام 
ــخنگوي دولت منصوب شد،   اگرچه چندهفته قبل به عنوان س

 اما تاكنون هيچ جلسه اي با خبرنگاران نداشته است./  فارس

ــتن  ــه نيروي دريايي، ضمن پيوس ــن روز از هفت در دومي
ــطحي به ناوگان اين  ــطحي و زيرس ــناور س چهار فروند ش
ــيناي 7 در بندرعباس  ــازه اصلي ناو موشك انداز س  نيرو، س

به آب انداخته شد.
ــياري در اين  ــزارش ايرنا، امير دريادار حبيب اهللا س ــه گ ب
ــم گفت: ناو موشك انداز سيناي7 با هدف ارتقاي توان  مراس
رزم نيروي دريايي ارتش طراحي و توليد شده است و مراحل 

پيشرفت خود را طي مي كند.
وي افزود: اين ناو موشك انداز از سري ناوهاي پروژه سينا 

و همكالس ناو موشك انداز پيكان است.
سياري خاطرنشان كرد: ناو موشك انداز سيناي7 با توجه 
به گذشت زمان و ارتقاي سطح فناوري در دنيا، ارتقا يافته و از 

سري قبلي خودش بسيار پيشرفته تر و بهينه تر است.
ــالح،  ــاي س ــرفت هايي در بخش ه ــت: پيش وي گف

ــود،  ــي موج ــه هاي اطالعات ــه، حساس ــزات، بدن تجهي
ــتم هاي جنگ الكترونيك(جنگال) ــتم رانش و سيس  سيس

ناوشكن سيناي 7 انجام شده است.
ــش تاكيد كرد: هدف نيروي  ــده نيروي دريايي ارت فرمان
ــه ناوگان دريايي  ــي از اضافه كردن تجهيزات نوين ب درياي
خود، ارتقاي توان رزمي و دفاعي اين نيرو براي دفاع از منابع، 

منافع و مرزهاي آبي كشور است.
سياري با اشاره به رونمايي از مرحله دوم ساخت ناوشكن 
سيناي 7 كه ديروز انجام شد، گفت: مرحله بعدي ساخت اين 
ــرعت دنبال مي شود و در مرحله بعدي و در  ــكن هم بس ناوش
ــال آينده اين ناوشكن به طور كامل به يگان دريايي  اوايل س

نيروي دريايي ارتش ملحق شود.
ديروز همچنين از دو زيردريايي كالس غدير و شبيه ساز 
ــد و دو هواناو (هاوركرافت)  ــن نوع زيردريايي رونمايي ش اي

ــط نيروي دريايي ارتش و  ــي آن توس نيز كه تعميرات اساس
ــده است، به يگان هواناو  ــورمان انجام ش صنايع دفاعي كش

اين نيرو الحاق شد.
اجازه نداده ايم ناوهاي خارجي به آب هاي ايران 

نزديك شود
سياري در مراسم الحاق اين دستاوردها به ناوگان نيروي 
دريايي ارتش گفت: اين نيرو در حيطه مسئوليت خود تاكنون 
ــت هيچ ناو خارجي به آب هاي سرزمين ايران  اجازه نداده اس

نزديك شود.
ــرو فعاليت تمام  ــزود: اين ني ــده نيروي دريايي اف فرمان
ــد و از اين پس نيز  ــت رصد مي كن ــي را با دق ــاي خارج ناوه
ــالمي  ــا قدرت از منافع ملي و تماميت ارضي جمهوري اس ب

ايران دفاع خواهد كرد.
ــدازي دو فروند  ــان به آب ان ــس از صدور فرم ــه پ وي ك
ــاق دو فروند  ــر و صدور فرمان الح ــي كالس غدي زيردرياي
ــرد، ادامه داد:  ــه مي ك ــاو SR.N6 و BH7 مصاحب هوان
ــتين بار در دنيا سيستم پرتاب موشك روي هواناو  براي نخس

BH7 نصب شده است.
فرمانده نيروي دريايي با بيان اين كه هواناوها به سيستم 
مسلسل و دوشكا تجهيز شده است، افزود: هواناو يك وسيله 
ــكي را  ــتفاده در دريا و خش ــت كه قابليت اس دو منظوره اس
ــتيباني از جزاير بدون اسكله،  ــت عمليات پش دارد و قادر اس
انجام گشت شناسايي، تجسس و نجات، تاخت آبي و خاكي، 
ــن را انجام دهد و به عنوان  ــزي و ماموريت هاي كمي مين ري

آمبوالنس دريايي هم قابل استفاده است.
ــهند  ــكن س ــاخت ناوش ديروز همچنين از مرحله دوم س

شامل نصب دو سازه و ساير متعلقات آن رونمايي شد.
فرمانده نيروي دريايي گفت: در مراحل آينده شاهد تنوع 
ــالح هاي پيشرفته مورد استفاده در اين  و تعدد تجهيزات و س

يگان خواهيم بود.

رونمايي از آخرين دستاوردهاي نيروي دريايي ارتش 
4 فروند شناور سطحي و زيرسطحي ديروز به آب انداخته شد

ــالمي در سفر خود به عراق،  رئيس مجلس شوراي اس
ــد و با  ــس از ديدار با مراجع تقليد در نجف، راهي بغداد ش پ
ــت وزير و رئيس پارلمان اين  مقامات عراقي  از جمله نخس
ــور ديدار كرد و  به بررسي مسائل دو جانبه و منطقه اي  كش

پرداخت.
ــامه نجيفي همتاي عراقي  علي الريجاني در ديدار با اس
ــاع عراق بحث و  ــائل منطقه، غزه و اوض ــود پيرامون مس خ
ــدار دو طرف بر تحكيم  ــو كرد. همچنين در اين دي گفت وگ
ــور و استفاده از تجربيات  ــي و اقتصادي دو كش روابط سياس

پارلمان هاي ايران و عراق تاكيد كردند.
ــتركي ميان هيات ايراني با  ــه مش بعد از اين ديدار، جلس
ــدادي از نمايندگان مجلس عراق  ــس پارلمان عراق و تع رئي

برگزار و بر تعميق روابط پارلمان هاي دو كشور تاكيد شد.
ــا نوري المالكي  ــن ديدارها علي الريجاني ب ــه اي در ادام

نخست وزير عراق ديدار و گفت وگو كرد و دو طرف بعد از اين 
ــت خبري با حضور خبرنگاران رسانه هاي  گفت وگو در نشس

مختلف شركت كردند.
گفت وگوي الريجاني با آيات عظام نجف 

پيش از اين ديدارها رئيس مجلس در نجف ضمن حضور 
ــعيد  ــي با آيت اهللا نجفي و محمد س ــر مزار آيت اهللا قرش بر س

حكيم ديدار و درباره مسائل منطقه اي گفت وگو كرد.
آيت اهللا حكيم در اين ديدار با اشاره به حوادث سوريه گفت: 
بايد براي حل مشكالت سوريه اقدام شود چراكه با وجود تنش 

در سوريه نمي توان به حل مشكالت اميدوار بود.
ــوريه بايد منافع  وي با بيان اين كه طرف هاي درگير در س
ــورها  ــوريه را در نظر بگيرند، ادامه داد: دخالت برخي كش س
ــوريه بايد خودشان  ــوريه درست نيست و مردم س در امور س

مشكالت را حل كنند.

ــيعيان براي  آيت  اهللا حكيم با تأكيد بر ضرورت وحدت ش
ــيعه نقطه قوت  ــا تاكيد كرد: مرجعيت ش ــه با توطئه ه مقابل

شيعيان است كه بايد به آن توجه داشته باشيم.
ــان كرد كه موضع  ــن ديدار الريجاني نيز خاطرنش در اي
ــالش براي حل  ــوريه ت ــالمي ايران درباره س جمهوري اس

مشكالت در فضاي آرام است.
الريجاني در ديدار با آيت اهللا بشير نجفي نيز درباره موضع 
ــفانه  ــوريه گفت: متأس ــالمي ايران در قبال س جمهوري اس
ــورها با ارسال سالح به سوريه مشكالت را خيلي  برخي كش
زياد كرده اند اما تالش ما اين است كه آرامش در سوريه حاكم 

شود و خشونت ها كاهش يابد.
ــن خيرمقدم به  ــدار ضم ــز در اين دي ــت اهللا نجفي ني آي
الريجاني گفت: برخي كشورهاي منطقه در موضوع سوريه 
در اشتباه هستند و موضع درستي در قبال اين كشور ندارند.

 تاكيد الريجاني برگسترش همكاري هاي پارلماني ايران و عراق  

عباسي: غني سازي را با قدرت ادامه مي دهيم 
تمام توليدات  پس از اين كه به رويت بازرسان آژانس رسيد به انبار مي رود 

كمي از سياست

ايران قطعنامه حقوق بشري 
سازمان ملل را سياسي دانست

ــازمان ملل طي سخناني در كميته  نماينده دائم ايران در س
ــوم مجمع عمومي سازمان ملل كه به منظور طرح قطعنامه  س
حقوق بشرعليه ايران تشكيل شده بود، اين قطعنامه را سياسي 
ــه دور از اصول حرفه اي و  ــد كرد، محتواي آن ب ــت و تاكي دانس

يكجانبه است.
ــوارد ــث م ــي در بح ــد ايران ــه ض ــري قطعنام  در راي گي

ــور راي ممتنع، 31 كشور راي مخالف و  ــر، 68 كش  حقوق بش
ــور تحت البي برخي كشورهاي غربي بويژه آمريكا و  83 كش
ــت دادند. اين در حالي بود كه  نمايندگان  ــادا به آن راي مثب كان
دائم كشورهاي هند، چين، مصر، اكوادور، كوبا، ونزوئال، اريتره، 
كويت، لبنان، عمان و پاكستان و نيكاراگوئه از جمله كشورهاي 
ــف با تصويب قطعنامه ضدايراني بودند و نمايندگان دائم  مخال
ــيه، كره شمالي، كوبا و   ــومالي، چين، روس بالروس، برزيل، س
ــخنراني  ونزوئال نيز در مخالفت با مفاد قطعنامه ضد ايراني س

كردند.
ــر  ــد خزاعي كه  پيش از تصويب قطعنامه حقوق بش محم
ــخن مي گفت با غيرسازنده خواندن اين قطعنامه  عليه ايران س
تصريح كرد: اين قطعنامه بر اساس سياست داخلي كانادا عليه 
ــازوكارهاي  ــتفاده از س ــده و هدف آن سوءاس  ايران مطرح ش

حقوق بشر عليه ايران است.
ــن قطعنامه را فقط  ــازمان ملل اي ــده دائم ايران در س نماين
ــورهاي خاص دانست و تصريح  بازتاب دهنده منافع برخي كش
ــر سازمان ملل را  ــوراي حقوق بش كرد: اين قطعنامه اعتبار ش

خدشه دار مي كند.
ــت: بيش از ــواي قطعنامه گف ــه محت ــاره ب ــي با اش  خزاع

ــاس عليه ايران در اين قطعنامه مورد اشاره   150 ادعاي بي اس
ــت، اما به موارد مثبت به صورت جزئي و محدود  قرار گرفته اس

اشاره شده است.
نماينده  دائم ايران در سازمان ملل در ادامه با اشاره به سياست 
يك بام و دو هواي شوراي حقوق بشردر قبال ايران تصريح كرد: 
ــيس شوراي حقوق بشر سازمان  ما نبايد فراموش كنيم كه تاس
ملل به منظور از ميان بردن نقايص گذشته بود تا برخي كشورها 

با اهداف سياسي از اين مساله بهره برداري نكنند.
وي تاكيد كرد: شوراي حقوق بشر بايد با نگاهي جهانشمول 
ــر در تمام كشورهاي جهان  ــاله حقوق بش و بي طرفانه به مس
ــازمان ملل جمع آوري  ــد. نماينده دائم ايران در س ــورد كن برخ
ــران را دور از اصول  ــه اي ــر علي ــاي قطعنامه حقوق بش داده ه
ــازمان ملل خواستار  ــت و گفت: ما از دبيركل س حرفه اي دانس

تهيه گزارشي دور از سياسي كاري و غرض ورزي هستيم.
ــخ به اين  ــي 53 صفحه اي در پاس خزاعي گفت: ما گزارش
ــر سازمان ملل  ــوراي حقوق بش اتهامات تهيه كرده ايم و به ش
ــگر ويژه حقوق بشر ايران  ــفانه گزارش تحويل داديم، اما متاس
ــال آن در پيش نويس قطعنامه  ــه آن بي توجهي كرد و از اعم ب

خودداري ورزيد.
ــورهاي  ــكوت مرگبار كش ــورمان به س نماينده دائم كش
ــاي  ــال جنايت ه ــر درقب ــوق بش ــي حق ــالح حام ــه اصط  ب
ــاره كرد و گفت: خنده دار آن جاست كه  ــتي اش رژيم صهيونيس
ــت هايش به خون هزاران نفر آغشته است، از  ــرائيل كه دس اس

مطرح كنندگان اين قطعنامه عليه ايران است.
ــازمان ملل  ــاره به اتهامات نماينده كانادا در س خزاعي با اش
ــت: مردم ايران نيازي به اين كه  ــه ايران، خطاب به وي گف علي

شما از طرف آنها سخن بگوييد، ندارند.
تسويه حساب سياسي با ايران 

ــوي ديگر سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست  از س
ــالمي گفت: آمريكا و متحدانش  ــوراي اس خارجي مجلس ش
ــر مجمع  ــب قطعنامه ضد ايراني در كميته حقوق بش با تصوي
ــي با  ــاب سياس ــويه حس ــازمان ملل، به دنبال تس عمومي س

كشورمان هستند.
ــيني، اظهار كرد:  ــين نقوي حس به گزارش ايرنا، سيدحس
كشورهاي غربي از نهادهاي بين المللي به عنوان ابزاري براي 

پيشبرد اهداف خود استفاده مي كنند.

همزمان با مراسم بزرگداشت شهيد شهرياري در دانشگاه شهيد بهشتي، مراسمي هم در امامزاده صالح بر سر آرامگاه اين شهيد برگزار شد / عكس: ايرنا

احمدي نژاد: همه ملت ايران 
بسيجي هستند

اگر شناخت نباشد انسان در مقابل امام 
خواهد ايستاد

ــه تعداد ملت ايران  ــور با بيان اين كه امروز ب رئيس جمه
ــيجي داريم، گفت: بسيج در مسير توحيد، عدالت و اسالم  بس
ــي و آزادگي همه  ــراي رهاي ــي ب ــي دارد و چلچراغ گام برم

ملت هاست.
ــود احمدي نژاد ديروز در تجمع  ــه گزارش فارس، محم ب
ــيجيان نهاد رياست جمهوري گفت: خدا را شكر مي كنيم  بس
كه امام عزيز ما و مقام معظم رهبري درخت تناوري همچون 
ــيج را براي عدالت خواهي و تالش براي استقرار توحيد و  بس
عدالت برپا كردند و امروز فرهنگ بسيج متاثر از عشق به امام 

و عشق به حقيقت و عدالت است.
ــيج برآمده از  ــاره به اين كه فرهنگ بس احمدي نژاد با اش
ــت، گفت: حادثه كربال و  ــورا و حادثه كربالس فرهنگ عاش
ــق است. حادثه  ــورا يك دوره توحيد،  عدالت و عش روز عاش
كربال به نوعي راهنماي سعادت همه ملت ها در طول تاريخ 

است.
وي افزود: همه زيبايي ها در يك صحنه و حادثه به تصوير 

كشيده شده و تمام وجود كربال زيبايي است.
ــگاه كوتاه به حادثه كربال  ــور ادامه داد: يك ن رئيس جمه
ــاند كه اين روز  ــان را به اين درك مي رس ــورا انس در روز عاش
ــق به خدا و عشق به امام  ــت، عش ــق اس باالترين تجلي عش

حسين(ع) كه نهايت عشق است.
ــت.  احمدي نژاد گفت: امام، ثمره و تجلي رحمت الهي اس
آنها كه در روز عاشورا در مقابل امام حسين(ع) صف كشيدند 
در حقيقت با خداوند سر جنگ داشتند اما خدا را پيدا نكردند و 

با جانشين خداوند بر روي زمين جنگيدند.
ــت و  ــزود: همه چيز در اين دنيا تحت اراده امام اس وي اف
ــورا محو  ــمنان در صحنه عاش اگر امام اراده مي كرد تمام دش
ــا اجازه چنين كاري را  ــدند اما امام با كمال ميل به آنه مي ش
ــورا در چهره امام  ــت خداوند در روز عاش ــد، در حقيق مي ده
ــكل عشق را به تصوير  ــين(ع) زيباترين و عالي ترين ش حس

مي كشد.
ــير امام،  ــاره به اين كه حركت در مس رئيس جمهور با اش
انسان را به كمال خواهد رساند، افزود: صحنه كربال زيباترين 
صحنه اي است كه در آن عاشقان و مومنان راه را پيدا كردند 
و هر كس از اين مسير منحرف شود، در حقيقت از راه خداوند 

منحرف شده است.
ــورا و واقعه كربال همواره  احمدي نژاد با بيان اين كه عاش
ــال بعد از واقعه عاشورا  ــايد صدها س ــت، گفت: ش جاري اس
ــتند كه در زمره ياران امام حسين(ع) قرار دارند  ــاني هس كس

والبته در نقطه مقابل نيز چنين است.
ــيدن به امام، مستلزم شناخت و آگاهي   وي ادامه داد: رس
ــان در مقابل امام  ــد انس ــناخت و آگاهي نباش ــت و اگر ش اس

خواهد ايستاد.

نشست مجدد ايران با گروه هاى 
معارض سورى در آينده نزديك
صالحي: اطالعي از نشست ايران و 1+5 ندارم

ــدد ايران با  ــت مج ــورمان از نشس وزير امور خارجه كش
ــورى در يكى دو هفته  ــى ديگر از گروه هاى معارض س برخ

آينده خبر داد.
ــر، على اكبر صالحى ديروز  ــه گزارش واحد مركزى خب ب
ــخ  ــه هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاس ــان جلس در پاي
ــوريه  ــي درباره آخرين وضع گفت وگوهاى ملى س به پرسش
ــد گفت: كميته پيگيرى تشكيل  كه به ابتكار ايران برگزار ش
شده و قرار است تماس هايى نيز با گروه ها و طرف هاى ديگر 

سورى برقرار شود.
ــكان و طرف هاى گفت وگو  ــان دقيق، م ــزود: زم وى اف

بزودى اعالم مي شود.
ــخ به پرسشي درباره زمان سفرش به نوار  صالحي در پاس
غزه گفت: در اين باره با وزير امور خارجه مصر تماس گرفته ام 

و در حاشيه نشست D8 نيز رايزنى هايى انجام شد.
ــخ مثبت از طرف وزارت  وى افزود: به محض اين كه پاس
ــفرمان نيز انجام خواهد  ــود، س امور خارجه مصر دريافت ش

شد.
ــخ به پرسش ديگرى درباره سفر هياتى از  صالحى در پاس
ــخ  ــدگان مجلس به نواز غزه اظهار كرد: هنوز هيچ پاس نماين
ــمى از جانب مصرى ها در اين باره دريافت نكرده ايم، اما  رس
اميدواريم با صدور رواديد مصر، اين امر انجام شود، زيرا تنها 

راه ورود به نواز غزه گذرگاه رفح در كشور مصر است.
ــخ به سؤالى درباره آخرين تحوالت مربوط  وى در پاس
به گفت وگوهاى ايران و 1+5 و ارائه يك بسته پيشنهادى 
ــرد: در اين  ــران اظهار ك ــن گروه به اي ــد از جانب اي جدي
ــدارم، اما درباره مذاكرات، خانم  خصوص اطالع خاصى ن
ــاس بگيرد تا زمان و مكان  ــتون بايد با آقاى جليلى تم اش

مشخص شود.

آيت اهللا جوادي آملي: بايد از 
اقدامات تفرقه آميز اجتناب شود

ــي اقدامات  ــه بعض ــاره ب ــا اش ــي ب ــت اهللا جوادي آمل آي
غيرضروري كه برخي اوقات در مراسم حج رخ مي دهد، گفت: 
ــورها  ــد از اقدام هايي كه باعث كدورت و دوري ميان كش باي

مي شود اجتناب كرد.
ــوي رئيس  ــيداحمد موس به گزارش مهر، وي در ديدار س
ــه اسراي قم برگزار شد از  ــازمان حج و زيارت كه در موسس س
حج به عنوان يكي از عناصر محوري اسالم نام برد و تصريح 
كرد: ائمه معصومين(ع) فاقد قدرت سياسي بودند اما به اقامه 
ــن مجتبي(ع) چند بار  حج مي پرداختند به طوري كه امام حس

با پاي پياده به سفر حج رفتند.
ــته حوزه با اشاره به اين نكته كه نبايد بر  ــتاد برجس اين اس
ــيد گفت:  ــلمانان نمك پاش زخم ديگران حتي كفار و غيرمس
ــوري فوت مي كند جلوي  معنايي ندارد كه وقتي وليعهد كش
ــود زيرا اين موضوع نه  ــفارت آن كشور شيريني پخش ش س

واجب و نه مستحب است.
ــخن جهاني  ــالم ادعاي س ــان كرد: زماني كه اس وي بي
مي كند به اين معنا نيست كه همه عالم اهل نماز شود بلكه به 

اين معناست كه براي همه عالم حرف دارد.
ــد بر اين كه بايد طوري رفتار  آيت اهللا جوادي آملي با تاكي
كنيم كه كسي قدرت نقد نداشته باشد اظهار كرد: توجه اسالم 
ــانيت و ادب است و رعايت ادب يك دستور بين المللي  به انس
ــر دعوا وارد شويم بلكه  ــالمي است و نبايد با همگان از س اس
ــخن بگوييم كه تاثير  ــتي و ادب س ــت از در دوس بهتر اين اس

بيشتري خواهد داشت.
آيت اهللا جوادي آملي ادامه داد: پيامبر اكرم(ص) در جريان 
ــجد را تحمل  ــيحيان در مس ــه حتي ناقوس زدن مس مباهل
ــبب جهاني شدن اسالم شد و  كردند و همين صبر و تحمل س
امروز هم موضع جمهوري اسالمي در همه مسائل مشخص 
ــت اما نبايد ادب اجتماعي و انساني را در برخورد با مسائل  اس

گوناگون فراموش كرد.
ــر قرآن كريم با اشاره به اين كه حج گزاردن غير  اين مفس
ــت گفت: حاجيان حج مي گزارند اما مسئوالن  از اقامه حج اس
ــده دارند و اين تغيير  ــري وظيفه اقامه حج را بر عه ــه رهب بعث
ــت جمعي از بركات  ــورت انفرادي به حال ــزاردن به ص حج گ
ــهدا حاصل شده است.وي گفت:  ــالمي و خون ش انقالب اس
ــال نتيجه بيداري اسالمي در منطقه  برگزاري موفق حج امس
ــركين  ــت و حجي كه همراه با دعاي كميل و برائت از مش اس
ــت و ما امروز بوضوح اين  ــد داراي پيام هاي بسياري اس باش

پيام ها را در منطقه مشاهده مي كنيم.


