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  ١٧٣٧ مهناعقط وردصز اس پی اه سته ناحرب
  ی جاروخی لخدا ایوهيرنع ضاووم اهدگيد زا ای دهيزگ

  نوديون
٨/١٠/١٣٨٥  

ر  ا ایه  ستهن  راحب ه  اني ا رطخه  ط ور ب ر و  دنوي ن. تاس ه  دسي ر یکن ر م ان ي  ا ردور م  د نیارس  عطال ا ایب
دا هم اق د داز  .داينمی م هدزيگن اير ش نب هناطعقن اي يبوصت ا مي ات اسسيل يحمتی تااس ردر م ی ه
ی عجاترات  يکمحاه  انوياججرمای  هات  اسسيد  چن هر .ست  ام  کومحت  دشه  بوه  فترگت  ور ص تیيسالريپما
 دروه  خت ي ر سملي اريپماب  اآسي  به بآال  مع لی م دضی  عضوا م اذخات باه  کت  نسدام  کوحمد  يبام   ه ران  رااي
ا  ج یانيبتپش امم ت ازا   ر انير ا اهم٦ ضعرر   د العم هطقمن خيار ت اسسح ای ه اهنگبز ازی  کي م ورح  م نیه
  .ت اسه ودنم
  . ردکد واهخ معال اا ريشها اهدگيددی وزه بع وضمو ریگشنور در شيوخم هسه بو دنيون
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  ریگشنور -وزمرا – انارزگارک -رمه – ابتآف-ناليا-نايسا
  

  لخدا هایوير نردخو روب عضاوم
   اي ايران زدايي ، راهكار حفظ حقوق هسته تنش

  : ٤٢سرمقاله عصرنو 

اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل  نژاد پرونده هسته بيني و تاآيد آقاي احمدي سرانجام با وجود پيش

 عضو دايم ديگر اين ٤متحد رفت و پس از آشمكش طوالني با پيگيري و اصرار آمريكا و پيشنهاد پذيرش 

اين .  عضو شوراي امنيت به تصويب رسيد١٥با اجماع آرا ) ١٧٣٧(مين قطعنامه اين شورا شورا دو

آند  آور مي  منشور سازمان ملل متحد آه اجراي آن را براي تمام اعضا الزام٧ فصل ٤١قطعنامه به بند 

  . تسازي اورانيوم اعالم شده اس استناد دارد و هدف آن وادار آردن ايران به دست آشيدن از غني

اي آشور بوده و در عمل حل مساله  صدور قطعنامه با اجماع اعضا به مفهوم شكست سياست آنوني هسته

را از شرايط برد برد مورد نظر مسووالن آنوني آشور به بغرنج آردن آن و باخت باخت تغيير داده 

  . است

مريكا با ايران، ناعادالنه هاي آ توزي ها، آينه اگرچه در پس پرده اين اجماع و توافق، البي صهيونيست

آوري و به ويژه دوگانه عمل  خواهي آشورهاي متروپل در انحصار علم و فن الملل، تماميت بودن نظام بين

اهميت تلقي آردن گزارش  اما بي. نهفته است... اي آشورها و آردن همراهان آمريكا در مساله هسته

ران در يك سال و نيم اخير و آشاندن پرونده به اي به شوراي امنيت توسط دولتمردان اي پرونده هسته

خواهي طرف مقابل و بدتدبيري حاآميت جديد راهكار مغلوب مذاآره  شوراي امنيت، زورگويي و افزون

نژاد به  المللي انرژي اتمي و اروپا در دوران سيدمحمد خاتمي را در دوران احمدي ايران با آژانس بين

نك جمهوري اسالمي ايران را در شرايطي قرار داده است آه يا بايد به سنگالخ رساند و با مصوبه فوق اي

المللي آه   شوراي امنيت تن دهد يا عواقب مقابله با مصوبات قدرتمندترين نهاد بين١٧٣٧مفاد قطعنامه 

هاي بعدي آنها هموارتر خواهد شد  صالحيت آن را نيز پذيرفته تحمل آند در اين صورت راه براي اقدام

  )  فصلنامه فوق٢٥بند (

دادن در غلطان و گرفتن «زدايي با عنوان  روند تدابير حاآميت اقتدارگرا آه با ناآام دانستن راهبرد تنش

نژاد و  ناميدن معاهدات پاريس و سعدآباد توسط آقايان الريجاني و احمدي» ترآمانچاي«و » نبات آب

ن آقاي خاتمي و اصالحات آغاز شد و با اي دورا تبليغات سياه و گسترده عليه سياست خارجي و هسته

ها و سخنان نسنجيده مسووالن آشور در يك سال و نيم اخير ادامه يافت موضوع اجماع و تصميم به  اقدام

  . تصويب قطعنامه عليه ايران را سرعت بخشيد

 درصد زير قيمت فروختن سوخت اتمي توسط جمهوري اسالمي ايران، ٣٠" اظهارنظرهايي از قبيل 

 ٣اهميت و زيانبار خواندن مذاآره با  اي ايران به آشورهاي اسالمي، بي دگي انتقال تجربه دانش هستهآما

هاي آمريكايي و اروپايي حامي اسراييل در  ، برنامه محاآمه مقامNPTآشور اروپايي، تهديد به خروج از 

ت توسط وزارت امور هاي آينده، ضرورت محو اسراييل از نقشه جهان، برگزاري سمينار هولوآاس سال

ترين مساله  نگري اقتدارگرايان و دولتمردان جديد نسبت به حياتي از سطحي" نژاد خارجه دولت احمدي
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اينك چه راحت به . دهند الملل خبر مي بيني واقعي آنان از رفتار بازيگران عرصه بين آشور و عدم پيش

شده بودند و هشدارهاي فراوان نسبت به رفتن طلبان متذآر  ايم آه پيشتر و بارها اصالح خط قرمزي رسيده

دانستند شوراي  اي ايران به شوراي امنيت داده بودند آه گوش شنوايي نيافت، چرا آه مي پرونده هسته

دارد،  هاي بزرگ است و در جهت حمايت و آسب منافع آنها گام برمي امنيت آه ابزاري در دست قدرت

  . ق حقوق خود تحريم و مجازات آندجاي تعجب ندارد ملتي را به خاطر احقا

توان با دورانديشي  ايم مي هنوز دير نيست و اينك آه در آستانه محروم شدن از حق مسلم خود قرار گرفته

هاي سطحي و اميد  و تدبير حاآميت آشور و با پرهيز از برخوردهاي احساسي و دلخوش بودن به تحليل

الملل، از حقوق آشور در جهات  ط حاآم بر عرصه بيننتيجه، با وجود شراي بستن به راهكارهاي بي

اي وجود داشته باشد  البته به شرطي آه اراده. اي صيانت آرد مختلف از جمله برخورداري از انرژي هسته

  . و تقدم و تاخر منافع ملی اساس تصميم ديپلماسي ايران قرار گيرد

  

 :ترقی
 ای بازگشت ندارد راه هسته 

ای و پذيرش  هسته الملل جمعيت مؤتلفه اسالمی تأکيد کرد بازگشت از راه طی شده معاون امور بين: آفتاب

سياسی آفتاب با وگو با خبرنگار  گفت حميدرضا ترقی در. »سازی به هيچ وجه به نفع ما نيست تعليق غنی

شدن جمهوری اسالمی است و در اين مسير هيچ  ای اشاره به اينکه غرب به دنبال جلوگيری از هسته

عليرغم اعالم آژانس درباره عدم انحراف ايران از مفاد قانونی آنها » :کند گفت منطق قانونی را ارايه نمی

  .«کنند ه میها اشار های جزيی درباره آلودگی بعضی دستگاه بهانه به برخی

اختيار ايران  آميز را در ای صلح وی در خصوص ادعای غرب درباره اينکه ما حاضريم فناوری هسته

ای پاکستان و هند و  هسته تبعيضی که آنها در خاورميانه در خصوص پرونده«: قرار دهيم اظهار داشت

آميز جمهوری اسالمی مشکل  صلحبا فناوری  دارند خود نشانه گويای اين امر است که آنها اسرائيل روا می

  .«دارند

 

بايدهمه  « :ای اشاره کرده و گفت کنونی به موضوع مديريت واحد هسته حل بحران ترقی درباره راه

 فرمان اين مديريت متمرکز شوند با توجه به شرايط داخلی و مشی اروپا و آمريکا تصميم ها تحت فعاليت

  .«الزم را اتخاذ کنند

 

ای حمايت  های دولت در زمينه هسته از سياست ل حزب مؤتلفه با تأکيد بر اينکه مردمالمل معاون بين

با توجه به اينکه ما در بهمن ماه جشن «: خواست مردم است گفت ها دقيقا مبتنی بر کنند و اين سياست می

وضع شود موضع ما در آژانس تغيير کرده و به م خواهيم کرد همين امر باعث می ای را برگزار هسته

  .«شود برتر تبديل

 

 روزه ٦٠بايد در اين مهلت » :وی در عين حال تحرک ديپلماسی ايران را ضروری ارزيابی کرد و افزود

  .«روشن کنيم رود برای افکار عمومی جهانيان ظلمی را که بر ملت ما می
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ام در  هراهی که ما رفت» :اين فعال سياسی در ادامه در خصوص موضع معتدل در شرايط فعلی گفت

هايی که با الهام از  اين امر به روحيه ملت. بپذيريم توانيم تعليق را ما نمی. ای بازگشت ندارد زمينه هسته

نشينی کنيم راه را  در ضمن اگر در اين مقطع عقب. زند اند آسيب می ايستاده خواهان ملت ما در برابر زياده

... . سنگين و  که ما در اين عرصه در زمينه تهيه آببه ويژه آن. ايم های آينده هموار کرده بازگشت برای

  .هستيم ايم و در حال رسيدن به وضعيت خوداتکايی به مرحله خوب صنعی شدن رسيده

نفع ما نيست در عين حال تأکيد  ترقی در پايان با تأکيد بر آنکه بازگشت از راه طی شده و پذيرش تعليق به

های ايران در سراسر جهان از صدور  نمايندگی های ديپلماسی و تکرد که بايد با استفاده از تمام ظرفي

  . تندتر جلوگيری کنيم قطعنامه

 پيامدها و چشم اندازها :تحريم

  

قطعنامه به نحوی تنظيم شده که باب تفسيرهای موسعی را باز گذاشته و بر اين اساس سخت گيری های *

فهرست افراد و سازمانها ...دهد درمورد ايران اجرا خواهد شد يبسيار، بيش ازآنچه ظاهر قطعنامه نشان م

و نهادهای مرتبط با برنامه هسته ای ايران که در پيوست قطعنامه امده است بسيار گسترده است و می تواند 

  . محدوديت های زيادی را برای صنايع کشور ايجاد کند

  . بوداين قطعنامه سرآغازی برای اقدامات ديگر آمريکا خواهد *

از زمانی که پرونده هسته ای ايران روز ميز شورای امنيت سازمان ملل قرار گرفت : روشنگری

پيش بينی تصويب قطعنامه اعمال تحريم ها , و عمال از حوزه آژانس انرژی هسته ای خارج شد

 پس از فراز و فرودهايی عمال نه دشوار بود نه يک پيش بينی نامربوط با داده های واقعی همان

اما از ولی فقيه تا دولتمردان رژيم با خيره سری و خودخواهی و تفرعن با گفتن اين که . زمان

ما خواهد شد از برخورد واقعی با " تحريم باعث پيشرفت"و " روز تحريم روز جشن ملی ماست"

تهديد هولناکی که سياست های خود آنان بستر پيشروی آمريکا و اسراييل را در آن فراهم ساخته 

  . ود خودداری کردندب

يعنی پس از اين که سرانجام قطعنامه باالخره تصويب شده است تازه بعضی از تحليل گران , حاال

رژيم چنانچه گويا تازه از خواب بيدار شده و از ضربه قطعنامه تکان خورده باشند شروع به 

  . داعتراف به جوانبی از تاثيرات تحريم ها و چشم اندازهای تاريک آن کرده ان

البته بايد دقت کرد که در اين اشاره ها نيز نقش همدستی رژيم در زمينه سازی برای پيشروی 

سياست آمريکا در قبال پرونده هسته ای ايران انکار می شود و تاثيرات زيان بار الفزنی های 

با اين حال در دو اظهار نظر زير که هر دو در خبرگزاری مهر . مقامات رژيم حذف می گردد

  :  قطعنامه تحريم ايران شده استبه برخی از پيامدهای تصويب, رت گرفته استصو

  زی برای اقدامات آتی آمريکا است قطعنامه شورای امنيت سرآغا: بيگدلی

اقدام شورای امنيت در صدور قطعنامه عليه ايران مجوزی : بيگدلی تحليلگر مسائل بين الملل گفت

  . برای اقدامات آتی آمريکا است
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علی بيگدلی اقدام اخير شورای امنيت درصدور قطعنامه عليه ايران و منطقی ترين واکنش نسبت 

تمامی ايرانيان می خواهند که ايران تبديل به يک کشور اتمی شود اما بايد ديد با چه : به آن گفت

  .  خواهيم اين کار را انجام دهيمقيمت و هزينه ای می

از اين حرکت مسئله هسته ای ايران را تبديل به يک پديده غربی ها برای جلوگيری : وی افزود

بين المللی کرده، ما را در يک تعرض بين المللی قرار داده اند و اين قطعنامه سرآغازی برای 

  .  خواهد بوداقدامات ديگر آمريکا

:  گفتاين کارشناس روابط بين الملل با انتقاد از کسانی که می گويند اين قطعنامه اهميتی ندارد،

برای آمريکا مهم نيست در درون قطعنامه چه چيزی وجود دارد بلکه مهم اين است که اين کشور 

  .  را وادار به تبعيت از خود کند عضو شورای امنيت١٥توانسته 

متاسفانه آمريکا با اين قطعنامه، می خواهد ايران را تبديل به يک کشور منزوی کند و : وی افزود

  . امات آينده خود مجوز گرفته استدام از شورای امنيت برای اقددر حقيقت با اين اق

اين استاد دانشگاه شهيد بهشتی با بيان اينکه منطقی ترين روش اين است که دوباره به مذاکرات 

ايران می تواند با توجه به پيام روز گذشته دبير کل جديد سازمان ملل بار ديگر : بازگرديم، گفت

  . ت امتيازات الزم را کسب نمايد را ارائه کند تا در مذاکراپيشنهاد آغاز مذاکرات

b<سخت گيری هايی بسيار بيشتر از آنچه ظاهر قطعنامه نشان ميدهد اجرا خواهد :يوسف مواليی

موارد مشکوکی نام برده در قطعنامه از مواد و تجهيزات پزشکی و کشاورزی نيز به عنوان /شد

  شده است 

 شورای امنيت به نحوی تنظيم شده که باب تفسيرهای موسعی ١٧٣٧نامه قطع: يک حقوقدان گفت 

دهد  را باز گذاشته و بر اين اساس سخت گيری های بسيار، بيش از آنچه ظاهر قطعنامه نشان مي

  . در مورد ايران اجرا خواهد شد

بر خالف بسياری : دکتر يوسف مواليي، در خصوص قطعنامه شورای امنيت عليه ايران گفت

هار نظر هايی که اين روز ها در مطبوعات می بينم اين قطعنامه را بسيار جدی و يکی از اظ

  . عنامه های شورای امنيت می دانممهمترين ، فنی ترين و پيچيده ترين قط

اين قطعنامه به نحوی تنظيم شده است که باب تفسير های وسيع را باز گذاشته : وی تاکيد کرد

 هايی بسيار بيشتر از آنچه ظاهر قطعنامه نشان می دهد اجرا است بر اين اساس سخت گيری

  . خواهد شد

اين بند همه کشور ها را :  قطعنامه شورای امنيت گفت ٣اين استاد دانشگاه تهران با اشاره به بند 

موظف می کند که اقدامات الزم به منظور ممانعت از عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا 

ان يا بوسيله اتباعشان، يا با استفاده از کشتی ها و هواپيماهای تحت غيرمستقيم از سرزمينش

 اعم از اينکه منشاء آن در قلمروشان -پرچمشان و يا استفاده و بکارگيری در راستای منافع ايران 
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های   نسبت به کليه اقالم، مواد، تجهيزات، کاالها و فناوری که می تواند به فعاليت-بوده يا نباشد 

ای  های پرتاب سالح هسته سازي، بازفرآوی يا آب سنگين ايران، يا به توسعه سيستم  غنيمرتبط با

 کشور ها را ملزم می نمايد که در خصوص عدم انحراف ٥کمک نمايد را به عمل آورند و در بند 

 روز به ١٠از اين دستور تضمين بدهند و هر گونه موارد مشکوک به مشموليت اين بند را ظرف 

  . امنيت گزارش نمايندم در شورای يکميته تحر

وی با اشاره به اينکه در قطعنامه از مواد و تجهيزات پزشکی و کشاورزی نيزبه عنوان موارد 

مشکوکی نام برده شده است که بايد کشور صادر کننده در خصوص عدم استفاده غير صلح آميز 

ی امنيت و بسياری از کشورها اين شرايط دست شورا: از آنها در ايران تضمين دهد ياد آور شد

را برای صادرات گزينشی به ايران واعمال فشار اقتصادی باز خواهد گذاشت ضمن اينکه 

 سر ساز بودن منصرف خواهد بسياری از کشور ها را از انعقاد قرار داد های تازه به بهانه درد

  . کرد 

 موارد تحريم تحت اين مواليی به تشکيل کميته تحريم با هدف پيگيری نحوه اجرا وتشخيص

تشکيل چنين کميته ای در شورای امنيت بسيار نادر و حائز اهميت : قطعنامه اشاره کرد و گفت 

  . است و نشان از فعاليت جدی صادر کنندگان قطعنامه برای پيگيری مفاد آن دارد 

فاتی نيست اين نشان می دهد که قطعنامه شورای امنيت صرفا يک کاغذ پاره تشري: وی تاکيد کرد 

 .  

 بندی اشاره کرد که تاکيد دارد همه کشور ها ٢٥ اين قطعنامه ١٠اين استاد دانشگاه همچنين به بند 

موظفند نسبت به ورود افراد مورد اشاره در پيوست اين قطعنامه و ديگر افرادی که به تشخيص 

سيستمهای پرتاب شورای امنيت يا کميته در فعاليتهای هسته ای حساس به اشاعه و يا توسعه 

کنند، از  ای ايران دخيل هستند، يا مستقيما با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت مي سالح هسته

کاالها، تجهيزات، مواد و فناوری ممنوعه به خاکشان و  جمله از طريق مشارکت در خريد اقالم، 

  . تحريم اطالع دهنديا عبور آنها از خاکشان به طور جدی مراقبت نمايند و آن را به کميته 

وی با اشاره به اينکه دامنه افراد درگير يا حمايت کننده از برنامه هسته ای و موشکی ايران با 

توجه به جايگاه و ترکيب احتمالی کميته تحريم می تواند بسيار گسترده و درد سر آفرين باشد گفت 

 در خصوص مقابله با قاچاق ١٥٤٠اين کميته می تواند با استناد به اين قطعنامه و قطعنامه : 

  . زيادی را برای ايران ايجاد کندکاالها و مبارزه با تروريسم هسته ای محدوديت های بسيار 

فهرست افراد و سازمانها و نهادهای مرتبط با برنامه هسته ای ايران که در : مواليی ياد آور شد

ديت های زيادی را برای صنايع پيوست قطعنامه امده است بسيار گسترده است و می تواند محدو

  . کشور ايجاد کند

 روزه اين قطعنامه می تواند ايران را به سوی قطعنامه های سخت تر ٦٠مهلت : وی تاکيد کرد

ار های بکشاند هر چند آنقدر راه تفسير قطعنامه باز است که بدون قطعنامه جديد نيز می توانند فش
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  . زيادی به ايران بياورند

 در پاسخ به اين سوال که در صورت هر گونه تصميم خالف عرف ديپلماتيک و اين حقوقدان

قوانين حقوق بين الملل از سوی کميته تحريم شورای امنيت ايران بايد به کدام مرجع بين المللی 

با توجه به خال بسيار بزرگی که در ساختار جامعه جهانی وجود دارد ، : شکايت کند گفت 

يت غير قابل تجديد نظر است ، هيچ نهادی در سطح جهان قدرت قطعنامه های شورای امن

 اعتراضات احتمالی رسيدگی کند بازنگری در آن را ندارد و تنها خود شورای امنيت می تواند به

.  

:  منشور ملل متحد و حکم ديوان بين المللی دادگستری اظهار داشت ٣مواليی با اشاره به بند 

ين حقوق بين الملل و تهعدات دوجانبه و چند جانبه کشور ها قويتر مصوبات شورای امنيت از قوان

قطعنامه است که است و در صورت مغايرت يک قطعنامه با حقوق و تعهدات بين المللی ، اين 

  . بايد اجرا شود 

وی در پاسخ به اين سوال که عدم تمکين به اين قطعنامه برای کشور های ديگر چه عواقبی 

 با توجه به اهميت اين قطعنامه و اتفاق نظر و حساسيت اعضای دائم شورای :خواهد داشت گفت 

امنيت نسبت به آن ، همه کشور ها تالش خواهند کرد نسبت به آن پايبند باشند و در صورت عدم 

پايبندی تنبيهات معمول از قبيل تعليق عضويت يا اقداماتی چون تهديد به کاهش سطح مناسبات 

  . مورد اين کشور ها محتمل است سياسی و اقتصادی در 

مواليی در پاسخ به اين سوال که آيا علی رغم تاکيد آژانس بر صلح آميز بودن فعاليت های هسته 

نظر آژانس بين المللی : ای ايران امکان اتخاذ تدابير تند تر در آينده نزديک وجود دارد گفت 

 ٥ناسی است و تصميم گير اصلی انرژی اتمی برای شورای امنيت صرفا نظری مشورتی و کارش

  . ند عضو اصلی شورای امنيت هست

اساس ورود ايران به فصل هفتم منشور ملل متحد اين مساله را القا می کند که فعاليت : وی افزود

ر بزرگی را با هسته ای ايران تهديدی برای صلح و امنيت جهانی است و اين موضوع خطر بسيا

  . خود حمل می کند 

شورای امنيت يک نهاد سياسی است و نه يک مرجع حقوقی يا : د دانشگاه تاکيد کرداين استا

ه طبق نظريات حقوقی و قضايي، بر اين اساس صرفا طبق مالحظات سياسی تصميم می گيرد و ن

  . کارشناسی

مواليی در پايان بر ضرورت تشکيل کميته ای مرکب از ديپلمات ها و حقوق دانان قوی کشور 

بايد از پيش هر گونه احتمال برخورد با ايران را :  سريع قطعنامه تاکيد کرد و گفتبرای تفسير

  . پيش بينی نماييم

  
   هستيم، بايد از مزاياي آن برخوردار باشيم "ان پی تی" سال است عضو ٣٦: متكي
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متكي وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران، گفت آه شوراي امنيت  منوچهر : خبرگزاري انتخاب

  .توقف حقوق مسلم ملتها باشدنبايستي جايي براي تهديد، محدودسازي و  سازمان ملل متحد

امنيت  شوراي: همتاي افغان خود در آابل افزود" رنگين دادفر اسپينا"نشست مطبوعاتي مشترك با  وي در

  .آند بايستي محلي براي تحكيم امنيت خاطر ملتها باشد و نسبت به زدودن تهديدها اقدام

اصل اين اقدام آه پرونده : شد  نهاد يادآورمتكي با انتقاد از تصويب قطعنامه ضد ايراني از سوي اين

  .است اي ايران در شوراي امنيت مطرح شد، يك اقدام سياسي هسته

  .نيز غيرقانوني است تصميم شوراي امنيت در اين قطعنامه، اقدامي غيرحقوقي و: وي اظهار داشت

يون است، بايستي از آه عضو آنوانس است و هر آشوري" تي.پي.ان"سال عضو  ٣۶  ايران :متكي گفت

  .مزاياي آن برخوردار باشد

 ايران در گذشته به تعهدات خود عمل آرده و به اصول پذيرفته شده پايبند است و پايبندي وي تاآيد آرد آه

  .دهد خود را همچنان ادامه مي

ت هر متقابل انتظار داريم از حقوق حقه خود در عضوي وزير خارجه ايران تصريح آرد آه ما به طور

  .آنوانسيوني استفاده آنيم

خالفي صورت نگرفته و ما  اي ايران تاآنون از لحاظ مجامع جهاني آار در فعاليت هسته: وي اظهارداشت

  .صصم به حفظ حقوق خود هستيمم

هاي نسل دو، سه و چهار را آزمايش  اي هستند و موشك خود داراي سالح هسته آساني آه: متكي افزود

  .گويند ممكن است شما در آينده بمب اتمي توليد آنيد گران ميدي آنند به مي

فرض آنيم اين موضوع قابل طرح باشد اما شورا با آشوري آه بطور صريح : خارجه گفت وزير امور

  آند؟ اي در اختيار دارد چگونه برخورد مي آرده است بمب هسته اعالم

نياز از سالح اتمي است و  سالمي ايران بيهاي ديني، جمهوري ا اساس آموزه وي تصريح آرد آه بر

  .دوره سالح اتمي تمام شده است معتقد هستيم

اتمي مانع فروپاشي و يا پيروزي مي شد، اتحاد شوروي  اگر وجود سالح: گفت وزير امور خارجه ايران، 

  .شد  مواجه ميرژيم نژادپرست اسراييل به جنوب لبنان نيز نبايد با شكست گرديد و حمله نبايد متالشي مي

به ما  :خواهند با غوغاساالري خواسته خود را تحقق بخشند، افزود بيان اينكه برخي آشورها مي وي با

موضوع نگران هستند  دانيم شما در پي ساخت بمب اتمي نيستيد اما برخي آشورها از اين اند آه مي گفته

  .اي دست يابند آه ديگران به فناوري دانش هسته

هستيم  ناگزير: ايران با اشاره به محدود بودن ذخاير نفت وگاز آه رو به اتمام است، گفت  هوزير خارج

  .به سوي انرژي جديد حرآت آنيم

اي را با ايران امضا آرد و امروز با اين  قرارداد توليد انرژي هسته سال قبل ۵٠  وي بيان آرد آه آمريكا 

  .آند ديگري برخورد مي موضوع به شكل

مصر، عربستان سعودي و آشورهاي حوزه خليج  اآنون نه تنها ايران بلكه آشورهاي هم: افزودمتكي 

  .اين زمينه را دارند گذاري در فارس اعالم آردند آه قصد سرمايه

اما نبايد به تصور برخي آشورها، ايران  اي براي ديگران خوب است دستيابي به انرژي هسته: وي گفت
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  .باشدآن را در اختيار داشته 

  .آميز است اي آن صلح آند فعاليت هسته ايران قاطعانه اعالم مي:امور خارجه بار ديگر تاآيد آرد  وزير

براي پيشرفت جامعه بشري مصمم  اي غيرنظامي مردم ما در دستيابي به دانش هسته: متكي همچنين افزود

  .هستند

با فعاليت دانشمندان ايراني به اطالع مردم ايران خوشي در ارتباط  وي اعالم آرد آه طي دو ماه آينده خبر

  .و جهان خواهد رسيد

اساس ماموريت تعريف  متكي در ادامه اظهار اميدواري آرد آه نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان بر

  .خود بازگردند شده آه تامين صلح و امنيت در اين آشور است، پس از آن به آشورهاي

ما خواهان منطقه : افغانستان نيز گفت ي رنگين دادفر اسپنتا وزير امور خارجهدر اين نشست مطبوعات

  .ايران هيچ خطري را متوجه افغانستان نخواهد آرد اي عاري از سالح اتمي هستيم و فعاليت هسته

اي  است با سالح اتمي مبارزه شود بايد اين آار به صورت اساسي و ريشه وي تاآيد آرد آه اگر قرار

  .گيردصورت 

اي از طريق گفت  پرونده هسته ها و اختالف نظرها در رابطه با اسپنتا در عين حال تاآيد آرد آه تفاوت

  .وگو قابل حل است

  :آشورش با ايران بر اساس احساس نيست، گفت وي با اشاره به اينكه روابط

از طريق خاك افغانستان به دهيم آشور ديگري  آنيم و اجازه نمي نمي ما در امور داخلي آشوري مداخله

  .آند آشورهاي ديگر تجاوز

: استراتژيك آشورش ياد آرد و گفت وزيرامور خارجه افغانستان در عين حال از آمريكا به عنوان متحد

  .داريم با هر دو آشور روابط خوب داشته باشيم ايران سهم خوبي در بازسازي افغانستان دارد و سعي

  .صدر هياتي وارد آابل پايتخت افغانستان شد ه درمنوچهر متكي روز پنجشنب

يك نماينده مجلس در اين سفر دو روزه وزير امور خارجه را  مديران آل آسياي غربي و آنسولي و

  .آنند همراهي مي

روابط دو آشور  رييس جمهوري افغانستان در مورد" حامد آرزي "قرار است وزير خارجه ايران با 

  .گفت وگو آند

نشست آميسيون مشترك همكاريهاي ميان ايران و  نين در جريان سفر متكي يادداشت تفاهم دومينهمچ

  افغانستان امضا و مبادله شد

  

  اي چيست؟  هموضع بازتاب در پرونده هست
  فؤاد صادقي

  

هاي  هاي مختلف سياسي و رسانه ها عليه جمهوري اسالمي، گروه با تصويب نخستين بخش از تحريم

  .پردازند اي مي ش در پرونده هستهگروهي به تبيين دوباره مواضع خوي

شود، با  طلبان و اصولگرايان نيز ديده مي ها آه خاستگاه آنان در ميان اصالح خي از گروهدر اين ميان، بر

ارايه روايت جديدي از مواضع خود، قصد دارند از موقعيت دشوار آنوني آشور در راستاي به دست 
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ي تلقي آوردن منافع سياسي و تخريب رقبا استفاده آنند و به نوعي، مواضع خود را در چهارچوب منافع مل

  .آرده، مواضع ديگران را به زيان آشور ارزيابي آنند

بديهي است، هزينه اين نوع فرافكني آه از سوي جريانات افراطي هر دو جناح سياسي آغاز شده است، 

  . به منافع ملي آسيب خواهد رساندبيش از گذشته

طلبان افراطي در  ان و اصالحآار هاي افراطي منتسب به نومحافظه در اين ميان، طي هفته گذشته، رسانه

  .اند اي آرده را متهم به تذبذب و تغيير مواضع در پرونده هسته» بازتاب«هاي خود،  مقاالت و گزارش

را در جهت لزوم ايستادگي و انتقاد » بازتاب«طلبان افراطي در مطبوعه خود، مواضع  سو اصالح از يك

 پرونده را به زيان منافع خود ارزيابي و به شدت آن را از ارايه امتيازات يكجانبه در دوره گذشته مديريت

در انتقاد از » بازتاب«هاي اخير  آاران نيز آه از مواضع ماه اند و از سوي ديگر، نومحافظه تخريب آرده

هاي سياسي و مصرف داخلي  اي براي رقابت ماجراجويي و به مخاطره انداختن منافع ملي و پرونده هسته

  .دانستند» بازتاب«با مواضع قبلي ند، اين انتقاد را تذبذب سياسي و مغاير به شدت ناراحت بود

  اي طي چهار سال اخير متغير و مذبذب بوده است؟ در پرونده هسته» بازتاب«اما آيا به راستي موضع 

اي؛ يعني دوره مسئوليت وزارت خارجه  در چهار مقطع گذشته پرونده هسته» بازتاب«بازخواني موضع 

، دوره مسئوليت دآتر ١٣٨٤ تا مرداد ١٣٨٢، دوره مسئوليت دآتر روحاني از مهر ماه ١٣٨٢ماه تا مهر 

نژاد در اين پرونده، نشان  آفريني مستقيم شش ماهه اخير دآتر احمدي  و نقش١٣٨٤الريجاني از مرداد 

هاي يادشده،  دورهاي تغيير نكرده است، بلكه در همه  در پرونده هسته» بازتاب«دهد آه نه تنها مواضع  مي

هاي انقالب و منافع ملي است، ثابت بوده  موضعش آه مبتني بر اصولگرايي منطقي و حفظ توأمان ارزش

، انتقادات و پيشنهادهايي به عملكرد »بازتاب«و با تغيير روند اين پرونده در چهار دوره يادشده، از منظر 

  .شود آن اشاره مياي وجود داشته است آه به چكيده  مسئوالن پرونده هسته

هاي افراطي از  رفت، نگرش ، نقطه اوج آن به شمار مي١٣٨٢در اين دوره آه تابستان سال : دوره نخست

شود؛ نگرشي آه از سوي  اي وارد مي دو جناح به عملكرد وزارت خارجه به عنوان متصدي پرونده هسته

 را اقدامي ننگين و عهدنامه ترآمنچاي شد، نه تنها پذيرش پروتكل الحاقي جريان افراطي راست عنوان مي

. آرد اي ارزيابي مي را بهترين سياست ممكن در پرونده هسته» NPT«دانست، بلكه حتي خروج از  مي

اي و طرح  هاي هسته در مقابل، جريان چپ افراطي آه مجلس ششم را در دست داشت، توقف همه فعاليت

  .آرد يه ميسه فوريتي پذيرش پروتكل الحاقي را در مجلس توص

دانست،  گونه نمي آميز و ترآمانچاي نه تنها امضاي پروتكل الحاقي را اقدامي ننگ» بازتاب«در اين زمان، 

آننده و منفعالنه  ارزيابي آرد، اما پذيرش تسليم» NPT«آننده  بلكه آن را يك سيستم نظارتي فراگير تكميل

الف منافع ملي دانسته، بر پذيرش مشروط پروتكل شد، خ طلبان افراطي دنبال مي آن را آه از سوي اصالح

  .فتن امتيازات متقابل تأآيد داشتالحاقي و گر

اي به دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي محول شد و  در اين دوره مسئوليت پرونده هسته: دوره دوم

ن نگرش، منجر به اي» بازتاب«امضاي توافق سعدآباد، درواقع، آغاز جنجالي اين دوره است آه انتقادات 

توافق سعدآباد آه دربردارنده واگذاري چند امتياز » بازتاب«از نگاه . شد» بازتاب«به توقيف چند روزه 

سازي، پذيرش پروتكل الحاقي و همكاري فراقانوني با اروپا و آژانس در  مهم به غرب از قبيل تعليق غني

زات داده شده را در بر نداشت و به همين جهت، ها، امتياز متقابل و معادل امتيا ارايه اطالعات و بازرسي
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اصفهان و » UCF«مورد نقد قرار گرفت، روند سعدآباد بعدها در توافق بروآسل و تعليق فعاليت 

نيز از عدم دريافت امتيازات متقابل در غرب به اوج » بازتاب«سازي نيز تداوم يافت و انتقادات  قطعه

» بازتاب«اين انتقادات هزينه سنگيني براي . رود  شمار ميرسيد آه توافق پاريس، نقطه عطف آن به

  .، از جمله آنها بود١٣٨٣ در مهر داشت آه توقيف موقت آن

اي هستند، با  آه در دوره يادشده، بسياري از آساني آه امروز مدعي ايستادگي در پرونده هسته تر آن جالب

 را بر انتشار نقد اصولگرايانه از ديپلماسي اي، راه قرار گرفتن در آنار مسئوالن سابق پرونده هسته

» همشهري«اي با روزنامه  اي بستند آه نمونه بارز آن، مصاحبه مشروح مسئول سابق پرونده هسته هسته

شد، در اين دوره است آه طي آن، حمالت تند و مستقيمي  نژاد منتشر مي آه به مديرمسئولي دآتر احمدي

شود، اما  اي از سوي مقام يادشده، انجام مي وند انفعالي ديپلماسي هستهبه دليل انتقاد از ر» بازتاب«به 

نژاد را در دولت جديد به عنوان يكي از  سردبير وقت اين روزنامه آه همكاري خود با دآتر احمدي

به » بازتاب«معاونان وزارت خارجه ادامه داده است، برخالف قانون مطبوعات، از انتشار پاسخ 

  .آند اي خودداري مي يپلماسي هستهاي و دفاع از اصولگرايي در د بق پرونده هستهاظهارات مسئول سا

اي آه از مرداد گذشته با انتقال مسئوليت اين پرونده به دآتر الريجاني صورت  دوره سوم پرونده هسته

ره با در اين دو. عنوان آرد» بازتاب«اي با مواضع  ترين روند ديپلماسي هسته گرفت، شايد بتوان همراه

آميز آشور، نگرش  اي صلح هاي هسته اي، عالوه بر رفع تعليق از فعاليت ايستادگي منطقي در پرونده هسته

شود آه ظرف يك سال  اي آشور حاآم مي جديدي تحت گفتمان ايستادگي منطقي بر مديريت پرونده هسته

گيرد، بلكه آمريكا با  ميمحور بودن اين مديريت، نه تنها اقدام جدي از سوي غرب عليه آشور صورت ن

پيشنهاد مذاآره از سوي وزير خارجه اين آشور و شوراي امنيت با پكيج پيشنهادي، آمادگي تلويحي خود 

در اين دوره که صدور قطعنامه عليه ايران در مرداد و . آنند را براي واگذاري امتيازات بيشتر، اعالم مي

توافق (رود  هاي پايان آن به شمار مي افق نهايي از نشانهشكست مذاآرات الريجاني ـ سوالنا در آستانه تو

آميز امتيازات  سازي صلح  با به رسميت شناختن حق ايران در غني۵+١سوالنا و الريجاني که طي آن 

اي را به جمهوري اسالمي واگذار کرده بود، به دليل عدم مراقبت از اعمال نفوذ البي  سابقه مهم و بي

اي نپرداخت، بلكه تقويت  نه تنها به انتقاد بنيادين از ديپلماسي هسته» بازتاب«) ندصهيونيستي نافرجام ما

آننده و جلوگيري از ايجاد اختالل و تنش در فعاليت تيم يادشده را از جمله راهكارهاي آسب  تيم مذاآره

  .اي ارزيابي آرد  در پرونده هستهموفقيت بيشتر

ايجاد تأخير در ارايه پاسخ ايران به پكيج پيشنهادي اروپا در توان  آغاز اين دوره را مي: دوره چهارم

هاي شتابزده  گيري برخي موضع.  مرداد عليه آشور منجر شد٩تابستان دانست آه عمال به صدور قطعنامه 

آه به تخريب اعتمادسازي صورت گرفته در دوره سوم از سوي دولت انجاميد، در آنار اعمال نفوذ البي 

در مهر ماه تلقي و باعث شد با » ٥+١«يكا از جمله عوامل شكست مذاآرات ايران و صهيونيستي و آمر

اي، از فرصت  هاي صورت گرفته و طرح موضوعات غيرضروري خارج از پرونده هسته ماجراجويي

اهللا لبنان در برابر اسرائيل و شرايط بحراني آمريكا و انگليس در عراق براي به دست  پيروزي حزب

  .اي استفاده نشود  ديپلماسي هستهدي پايدار درآوردن دستاور

اي؛ يعني دوره اول، دوم  در در سه دوره از چهار دوره ديپلماسي هسته» بازتاب«گونه آه گفته شد،  همان

اي بود آه اين انتقاد در دو دوره آن از منظر مقابله با انفعال و  و چهارم، منتقد عملكرد ديپلماسي هسته
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آميزي بود آه فاقد  انبه و دوره آخر، مربوط به نقد ماجراجويي و رفتارهاي مخاطرهارايه امتيازات يكج

همچنين در يك دوره به رغم وجود نقدهاي موردي، روند آلي . هاي ايدئولوژيك و منطقي هستند ضرورت

  .و اصول انقالب ارزيابي آرده استاي را در چهارچوب منافع ملي  مديريت پرونده هسته

اي، نه تنها متغير و دچار  در پرونده هسته» بازتاب«مواضع  خالف انتقادهاي مطرح شده، بنابراين، بر

از منظر ايستادگي منطقي؛ يعني پرهيز از انفعال و تسليم از » بازتاب«تذبذب نبوده است، بلكه همواره 

 به تحليل و يك سو و ماجراجويي و به مخاطره انداختن منافع ملي از سوي ديگر، تأآيد و از اين زاويه

  .اي آشور پرداخته و رفتارهاي مغاير با آن را نقد آرده است ارزيابي عملكرد ديپلماسي هسته

  با آژانس از سوي الريجاني تشكيل آميته تجديدنظر در روابط

الزام دولت به تجديدنظر در  ي اخير مجلس شوراي اسالمي در مورد ، براساس مصوبهبه گزارش ايسنا

محترم نگهبان، دآتر علي الريجاني، دبير  اي و تاييد شوراي روابط با آژانس و تسريع در فناوري هسته

ب با تجديدنظر در روابط با آژانس نمود تا موضوع را متناس اي را مامور شوراي عالي امنيت ملي، آميته

   .بررسي و گزارش آن را ارايه نمايد شرايط موجود از جهات مختلف

 

  :آصفي
  ما غيرقابل قبول و غيرمنطقي است قطعنامه براي*
 آند با آژانس، دست دولت را باز مي تصويب طرح الزام دولت به تجديدنظر در همكاري*

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 مجلس: سرويس

پاسخ به ايسنا، در خصوص تصويب طرح الزام  وزارت خارجه در جمع خبرنگاران درمعاون پارلماني 

ي غير حقوقي صادر شده بود آه  عليه ايران يك قطعنامه :دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس، گفت

يكا آرديم اگر آشورهاي ديگر تحت فشار آمر بيني مي از ابتدا پيش. داده شود الزم بود پاسخ مناسبي به آن

  .بيني درست از آار درآمد و غيرمنطقي برخورد شود فضا سازنده نخواهد بود و اين پيش قرار گيرند

اين اقدام : ، محمدرضا آصفي افزود)ايسنا(ايران  به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان

  .مجلس با دولت بود ي همدلي و همراهي مجلس نشاندهنده

هايش باز دارد و  آه ايران را از فعاليت يكي اين آرد خير دو هدف را دنبال ميي ا قطعنامه: آصفي گفت

هدف دوم ايجاد يك جو رواني . يي ايران صورت گيرد هاي هسته فعاليت تصريح آرده بود آه تعليق آامل

هاي  اهدستگ دهد آه اين همدلي مجلس و دولت اين امكان را مي. شد اين دو محور مقابله مي بود؛ لذا بايد با

  .دارد را پيگيري نمايند سازي و افزايش آن وجود هايي آه براي غني اجرايي بتوانند با جديت ظرفيت

دهد آه با زبان  اين تصويب مجلس به خارج نشان مي گذشته از آن: معاون پارلماني وزارت خارجه، افزود

هاي قاطع و   و غير حقوقي واآنشبرخورد نمايند و برخورد مستكبرانه توانند با ايران زور و تهديد نمي

  .خواهد داشت ي برعكس نتيجه

آند و  مجلس به تصويب رسيد دست دولت را باز مي اين طرحي آه با اآثريت قاطع نمايندگان: آصفي گفت

هنوز اميدواريم اين آشورها (آيد  به اقتضاي تحوالتي آه پيش مي آند آه هم با آژانس در حرآاتش آمك مي

  .نظر آند تصميم بگيرد و اعمال) پيموده را برگردند راه خطايتدبير آنند و 
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تر  اما اين قطعنامه رقيق: قبول و غيرمنطقي است، گفت آه اين قطعنامه براي ما غيرقابل آصفي با بيان اين

يي  هاي موشكي و هسته اش بحث گذاري آرد و هدف و آمريكا دنبال مي ها از آن است آه البي صهيونيست

  .آنيم ما آنها را دنبال نكرده و نمي يز است آهآم غيرصلح

   .وجوه ديگر اقتصادي نخواهد داشت اين قطعنامه چندان اثري روي ابعاد و: وي تاآيد آرد

 

  :انرژي اتمي الملل سازمان معاون امور بين
  گذارد بازمي گيري بهتر ي مجلس دست دولت را براي تصميم مصوبه

خواهد  گذارد و از دولت مي گيري بهتر بازمي تصميم ي مجلس دست دولت را براي مصوبه: سعيدي گفت

  .بيشتري بخشد يي خود ثبات ي هسته به برنامه

الملل  ، محمد سعيدي معاون امور بين)ايسنا(ايران به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان

با اشاره به تصويب طرح الزام دولت به تجديدنظر در همكاري  در جمع خبرنگارانسازمان انرژي اتمي 

. اين طرح از جهاتي طرح خوبي است آه تصويب شد: اتمي، تصريح آرد المللي انرژي با آژانس بين

  .يي جمهوري اسالمي ثبات بيشتري بخشد هاي هسته خواهد آه به برنامه مي مجلس از دولت

ي مهم اين است آه  نكته. با آژانس تجديدنظر آند  از دولت خواست در روابط خودشمجلس: وي ادامه داد

  .بر حسب تشخيص خود اين روابط را تنظيم آند مجلس اين اختيار را به دولت داد تا

آيفيت روابطش را با آژانس تنظيم آند و اين دست دولت  مجلس اين اختيار را به دولت داد تا: سعيدي گفت

   .بهتري و متناسبي تصميم بگيرد ذارد آه در شرايطگ را باز مي

 

  :بروجردي
  دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس چك سفيدي در اختيار دولت است تصويب طرح الزام*
  ايم و بايد به راي ملت احترام بگذاريم خود به مجلس نيامده ما به خودي*

خبرنگاران با اشاره به تصويب طرح الزام  س آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در جمعريي

حق بود آه نمايندگان انجام  العمل طبيعي و به اين عكس :دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس گفت

 شوراي عالي اختيار را به دولت داديم آه در چارچوب مصالح ملي و تصميمات دادند و از اين طريق اين

  .ي همكاري با آژانس تجديدنظر آند زمينه امنيت ملي در

هيچ : عالءالدين بروجردي افزود) ايسنا(ايران  به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان

تواند  واقع اين چك سفيدي است آه در اختيار دولت است و مي محدوديتي براي اين آار قائل نشديم و در

  .تصميم بگيردبر اساس آن 

جمهوري و مجلس شوراي اسالمي در آميسيون  بروجردي درخصوص رد طرح تجميع انتخابات رياست

ي  اي آه از ملت گرفتيم براي چهار سال بود و الزمه راي چون در مجلس هفتم: امنيت ملي يادآور شد

.  با آن مخالفت آرديمبا رياست جمهوري تغيير اين زمان يا تمديد است، همزماني انتخابات مجلس بعدي

  .ايم و بايد به راي ملت احترام بگذاريم به خودي خود به مجلس نيامده چون ما خودمان

جويانه در انتخابات نظر موافق دارد،  حرآت صرفه آه آميسيون با اصل تجميع به عنوان وي با بيان اين

 بر اساس آن اين تجميع براي در صحن علني مطرح خواهد شد و پيشنهاد جايگزيني وجود دارد آه: گفت
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شود، نه اين دوره؛ تا شرايطي به وجود آيد آه اگر شوراي نگهبان  انجام مي دور بعدي انتخابات مجلس

  .مجلس بعد به مدت پنج سال فعاليت آند تاييد آند،

 

  :وگو با ايسنا مطهرنيا در گفت
  يي اآنون بيش از تقابل، به تعامل نياز داريم در بحث هسته

  ي گزارش البرادعي، بايد ديپلماسي اغنا دنبال شود تا ارايه فرصت دو ماههدر 

 ١٧٣٧آژانس بعد از صدور قطعنامه  دآتر مهدي مطهرنيا با اشاره به فرصت دو ماهه تا گزارش مديرآل

رويكرد ايران بايد حفظ وضع موجود باشد؛ بايد  ن در اين زما :يي ايران گفت عليه برنامه هسته

هاي نرمي  ها، تحريم حفظ آرامش و در نظر داشتن اين آه تحريم رويكردهاي راديكاالنه آنترل شده و با

مندي از اين ثبات براي رسيدن به اهداف بيشتر  حفظ وضع موجود و بهره است استراتژي اغنا جهت

  .مدنظر قرار گيرد

يي خبرگزاري دانشجويان ايران  خبرنگار انرژي هسته وگو با نيا، استاد دانشگاه در گفتدآتر مهدي مطهر

يي ايران و دادن فرصت دو ماهه  ي هسته شوراي امنيت عليه پرونده ١٧٣٧با اشاره به قطعنامه ) ايسنا(

قطعنامه  ١٧٣٧قطعنامه : قطعنامه از سوي ايران و ارايه گزارش البرادعي گفت براي عمل به مفاد اين

بعد از  اي است آه آمريكا تالش آرده است آه اي است؛ چرا آه بافت موقعيتي آن به گونه موذيانه بسيار

  .اتحاديه اروپا، چين و روسيه را نيز در حوزه نفوذ خود قرار دهد

 به  و نوع واآنش ايران ي اروپايي با مطرح شدن بسته با توجه به اين معنا در سال گذشته: وي ادامه داد

  .يي ايران بوديم ي هسته اروپا با آمريكا در پرتو پرونده اين بسته شاهد همگرايي بيشتر

آه بعد سياسي پرونده به بعد فني و حقوقي آن چيره  سال گذشته شاهد بوديم: دآتر مطهرنيا خاطرنشان آرد

 پرونده غلظت امنيتي شوراي امنيت رفت و سپس آمريكا تالش آرد آه به يي ايران به ي هسته شد و پرونده

  منشور ملل متحد آن را تعريف آند؛ بنابراين در اين راستا فشارها و جريان٧فصل  ببخشد و براساس

  .هاي مضاعفي عليه ايران آغاز آرد سازي

نرسيده و با ايستادگي دولتمردان ايران آه متكي به  هاي خود اگرچه آمريكا به سقف خواسته: وي ادامه داد

هاي بسياري گرديد، اما در نهايت توانست قطعنامه  فراز و نشيب يران بود مجبور به طيخواست ملت ا

در شوراي امنيت تصويب آند آه اگرچه در ظاهر نرم است؛ ولي حاوي نكاتي است  اي عليه ايران موذيانه

  .آن توجه جدي شود آه بايد به

 اين فرصت دو ماهه انجام گيرد مسير واآنش سوي ما در اين استاد دانشگاه با بيان اين آه هر آنشي آه از

ايران از يك سو با : راهكارهاي ايران در اين فرصت دو ماهه گفت غرب را رقم خواهد زد در خصوص

يي روبرو است و از سوي  آميز هسته ها و دستيابي به انرژي صلح ادامه فعاليت خواست و اراده ملي جهت

ابرقدرتي  هاي بزرگ توسط آمريكا آه ادعاي اجماع سازي قدرتالمللي و رويكرد  فشارهاي بين ديگر با

  .موجود باشد رسد در چنين شرايطي رويكرد ايران بايد حفظ وضع آند؛ لذا به نظر مي مي

آه هدف حفظ وضع موجود باشد بايد ابزارمان  از نظر مكتب تفسيري امنيت در زماني: وي ادامه داد

تمام ابعاد آن، چه بعد رسمي و چه بعد غيررسمي در سطح  ا درابزار اغنا باشد؛ لذا ديپلماسي اغن

  .وقفه در اين دو ماه بايد در دستور آار قرار گيرد بي المللي به عنوان يك تالش بين
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راديكاالنه بايد آنترل شود و با حفظ آرامش با توجه  از اين منظر رويكردهاي: دآتر مطهرنيا اضافه آرد

مندي از اين ثبات  نرم است، استراتژي اغنا جهت حفظ وضع موجود و بهره هاي ها، تحريم به اين آه تحريم

  .اهداف بيشتر مد نظر قرار گرفته شود براي رسيدن به

ها با  تي و يا آاهش همكاري.پي.از ان وي در خصوص عقيده برخي از صاحب نظران مبني بر خروج

هاي متفاوت مطرح  ين نظريات آه در قالبآدام از ا هر: المللي انرژي اتمي اظهار داشت آژانس بين

تواند برآيند اداره ملت تلقي گردد؛ برآيند اراده  ملت ايران است، اما نمي اند بازتابش بخشي از اراده گرديده

 آميز هاي مسالمت يي از طريق اتخاذ روش آميز هسته دهد آه مردم خواهان انرژي صلح مي ملت نشان

به آن نيز از  آميز در دستيابي هاي صلح بي به اين فناوري مهم است روشهستند و همان اندازه آه دستيا

  .اهميت آليدي برخوردار است

ترديد چنين راهكارهايي بيشتر  بي: استراتژي اغنا گفت دآتر مطهرنيا با تاآيد بر اصل مذاآره و رايزني و

قابل به تعامل نياز داريم؛ هر برد؛ در حالي آه ما امروز بيش از ت مي ما را به سمت تقابل با غرب پيش

   .ها و اصول خود آماده هستيم براي دفاع از آرمان چند آه همواره

  

  :ايسنا وگو با محبيان در گفت
  يي باز شود باب مذاآرات هسته

  شود قطع مذاآرات و درگيري توصيه نمي
 يي هماهنگ باشند مسووالن با فرماندهي مساله هسته

نبايد اين : شوراي امنيت گفت 1737 ي امير محبيان با اشاره به واآنش دولت و مجلس در قبال قطعنامه

گيري  است؛ دولت بايد با اتكاء به مواضع ملت تصميم گونه القا شود آه دولت از مردم در اين مساله تندتر

  .و مذاآره آند

وگو با  تحليلگر مسايل سياسي در گفت ي رسالت و  سردبيري روزنامهامير محبيان، عضو شوراي

 ١٧٣٧با بيان اين آه هر چند قطعنامه ) ايسنا) يي خبرگزاري دانشجويان ايران خبرنگار انرژي هسته

قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران پيامي تند و به : است افزود ها بسيار آم تاثير خالف تحليل آمريكايي

  .به ايران بود قرمز آمريكانوعي چراغ 

مهم است آه در مقابل چراغ قرمز آنها ما چراغ سبز  :وي با اشاره به واآنش ايران در قبال قطعنامه گفت

فشار آنها صبر و تحمل، البته نه به آن معنا آه تسليم و عقب نشيني را  داشته باشيم و يا در برابر اعمال

  .تداعي آند

  .شود مذاآرات و درگيري توصيه نمي شار آنها قطع هرگونهدر مقابل ف: وي ادامه داد

حل  مقابل فشار آنها ايستادگي داريم، اما از هرگونه راه محبيان معتقد است آه بايد به غرب نشان دهيم در

  .آنيم مي منطقي و عقالني نيز استقبال

د اين معنا را داشته باشد هاي ما نباي واآنش: آرد اين عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت خاطر نشان

  .آه باب مذاآرات بسته خواهد شد

ايستيم  مبني بر اينكه در مقابل حرآت تند آنها مي مجلس و دولت پيام خوبي را به قطعنامه: محبيان گفت

  .تي نيست.پي.درگيري و قطع مذاآرات و يا خروج از ان داشتند، اما اين ايستادگي به معناي
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اين : هاي غير دولتي مطرح شود گفت احزاب و رسانه تواند از سوي ضع تند ميوي با بيان اين آه موا

اما سردمداري دولت براي اتخاذ و اجراي . ما در مذاآرات بيفزايد زني تواند بر امكان چانه ويژگي مي

  .تواند مسير مذاآرات را ببندد آشور نيست، اين اقدام دولت مي مواضع تند به نفع

ديپلماتيك و غيره در آشور براي بازنگه داشتن و  ما بايد از هر ظرفيت سياسي،: محبيان ادامه داد

فصل مساله استفاده آنيم، به شرط آنكه اين مسير نوعي پيام تسليم  حل مسالمت آميز حل و بازگشت به راه

  .انتقال ندهد را به طرف مقابل

اين دو مقوله با يكديگر تعارض : گفتبا عقالنيت  وي با تاآيد بر ايستادگي و استحكام در مواضع توام

  .آند آه با ايستادگي و مقاومت مسير عقالنيت غيرقابل پيشبرد است ندارند و دولت نبايد اين گونه فكر

افكار عمومي و نهادهاي مدني آشور بايد پيام  معتقدم: اين عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت گفت

با اتكا به مواضع مردم و نهادهاي مدني باب مذاآرات را  زمستحكمي را براي غرب بفرستند و دولت ني

  .بازآنند

اين وظيفه مردم . مواضع تند جدا خودداري آنند مقامات رسمي آشور بايد از اتخاذ: وي خاطر نشان آرد

مواضع تند را مقابل آنها اتخاذ آند و دولت بر اساس آن مواضع  و نهادهاي مدني و غيردولتي است آه

آند، نبايد اين گونه القا شود آه دولت از مردم تندتر است و ملت با دولت همراه  ي و مذاآرهگير تصميم

  .نيست

: بيان مواضع و اظهارنظرها از سوي دولت گفت اين تحليلگر مسايل سياسي در خصوص ناهماهنگي در

نيت ملي بر عهده يي را شوراي عالي ام سياسي در مساله هسته معتقدم تاآنون فرماندهي عمليات رواني و

طور نسبي وظيفه خود را به خوبي انجام داده؛ نبايد اين فرماندهي و ناوبري از  داشته است آه تاآنون به

  .عالي امنيت ملي گرفته شود شوراي

يي  بدون هماهنگي با مرآز فرماندهي مساله هسته وي خاطر نشان آرد آه مقامات مسوول در آشور نبايد

   .يري بپردازندگ به اظهارنظر و موضع

 

   روزه در قطعنامه تحريم، فرصتی است برای احيای مذاکرات٦٠مهلت :باوند
قطعنامه تحريم ايران توسط اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد در حالی : مريم مهدوی-کارگزاران

ی اتمی به اتفاق آرا به تصويب رسيد که به موجب آن صدور مواد و تجهيزاتی به ايران که با فعاليت ها

همچنين در قطعنامه جديد، شورای امنيت سازمان ملل متحد از . مستقيم ارتباط داشته باشند، ممنوع است

 روز درباره اينکه آيا ايران به طور کامل ٦٠مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی خواسته است که در 

 طور موازی به شورای حکام و امر تعليق و ديگر موارد ذکر شده در قطعنامه را اجرا کرده است، به

به منظور تحليل و ارزيابی مواد اين قطعنامه با دکتر داوود هرميداس باوند، . شورای امنيت گزارش دهد

  ی کرده ايم که در پی می خوانيد؛ کارشناس مسائل بين المللی گفت وگوي

رونده هسته ای ايران تحليل شما از تصويب قطعنامه تحريم شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه پ▪ 

  چيست؟ 

ب اعضای شورای امنيت به هر حال، قابل پيش بينی بود که متن قطعنامه ای با تعديالتی، مورد تصوي

  . قرار گيرد
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همانطور که در توجيه رای از سوی برخی نمايندگان از جمله نماينده انگليس اعالم شد، انتظار اين است 

اما در صورتی که به داليلی مذاکرات به نتيجه . يز ادامه پيدا کندکه مذاکرات برای راه حل مسالمت آم

 باقی نخواهد ماند و احتمال سوق ٤١قابل قبول منتهی نشود، به گمان اکثريت موضوع در محدوده ماده 

 منشور سازمان ملل متحد، دور از ٤١دادن موضوع برای تصميمات بعدی، فراتر از محدوده ماده 

انتظار عمومی اين است که با بررسی خردمندانه و ارزيابی هوشمندانه، تصميماتی . واقعيت نخواهد بود

ی برای گرفته شود که مسئله در جهت اخذ تصميماتی در آينده منتهی نگردد که بدون ترديد فرآيند نامطلوب

  . ايران به بار خواهد آمد

   روزه در اين قطعنامه چيست؟ ٦٠ه ارزيابی شما از زمان تعيين شد▪ 

 روزه، فرصتی است برای احيای مذاکرات از طريق مسالمت آميز و به منظور حل و ٦٠زمان تعيين شده 

به هر حال همانطور که اشاره شده است، در مدت مورد نظر، اگر مذاکرات به نتيجه قابل .فصل موضوع

 منشور ٤١ماده قبولی منتهی نشود، احتماال از سوی شورای امنيت تصميمات جديدتری فراتر از محدوده 

  . اتخاذ خواهد شد

   مواردی را می تواند در برگيرد؟  منشور، چه٤١اين تصميمات فراتر از ماده ▪ 

 منشور سازمان ملل متحد تصريح می کند که مجازات هايی که اتخاذ می شود، خارج از ٤١ماده 

  . می شود... ط سياسی ويعنی شامل تحريم های اقتصادی، ارتباطات يا قطع رواب. چارچوب نظامی باشد

 منشور سازمان ملل متحد، يک گام فراتر می رود و به قرنطينه يا محاصره دريايی، هوايی ٤٢ولی ماده 

د  و مواد بعدی منشور سازمان ملل متحد جنبه عمليات قهری دار٤٢و باالخره ماده . و زمينی می پردازد

  . که مربوط به شرايط جديد نيست

واردی می شود که بخش نظامی هسته ای را در بر می گيرد و مواد غذايی، دارويی تحريم ها شامل م▪ 

نظر . وندرا که با موضوع اتمی در ارتباط هستند، مستثنی کرده اند و اين موارد شامل تحريم ها نمی ش

  شما در اين مورد چيست؟ 

حتی در مواردی که تحريم . به طور کلی همواره مسئله عدم تحريم های غذايی و دارويی رعايت می شود

 امکان دارد که تحريم ها کلی يا جزيی باشد، ولی ٤١چون در ماده . های کلی عليه کشوری صورت گيرد

بنابراين، گويا اين تحريم ها .  مستثنی است٤١مسائل دارويی و غذايی در هر شرايطی در محدوده ماده 

ولی بعد بلوکه نسبی دارايی ها، . ستصرفا پيرامون تحريم های هسته ای و موشک های بالستيک ا

به هر حال من فکر می کنم اين گام اولی است که . تاثيرات روانی و اقتصادی نسبی خود را در پی دارد

اگر خردمندانه در جهت حل اين معضل اقدام نشود، بدون ترديد دولت های غربی در . برداشته شده است

به گمان اکثريت ممکن است که به يک نتايج . خواهند بودپی برداشتن گام های سنگين تری عليه ايران 

  . نامطلوبی منتهی شود

  
 های جهان اخطار سپاه به قدرت 

های با آژانس  همکاریطرح بازنگری در  به دنبال اقدام مجلس ايران در تصويب دو فوريت: آفتاب

اعالم آمادگی نظامی جمهوری اسالمی برای مقابله با   پاسداران نيز ضمن المللی انرژی اتمی، سپاه بين
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شورای امنيت سازمان ملل  ١٧٣٧جهانی که حامی اصلی صدور قطعنامه  های تهديدهای احتمالی، به قدرت

 .بت به پيامدهای اين اقدام هشدار داداند، نس ای دولت ايران بوده هسته های متحد عليه برنامه

آرد و آن را   را محكوم سپاه پاسداران در بيانيه خود که روز دوشنبه صادر شد، تصويب قطعنامه 

 .خواند» فاقد هر گونه مشروعيت جهانی«و » اقدامی غيرقانونی«

و آسايش آنان  مين امنيتبرای تا«نهاد نظامی در اطالعيه خود همچنين به ملت ايران اطمينان داده که  اين

سپاه پاسداران انقالب اسالمی » :در اين اطالعيه آمده. »همواره در آنار ملت بزرگ ايران خواهد ايستاد

ايران وارد سازد و دشمنان اين ملت نيز بدانند آه  دهد تا آوچكترين گزندی به به هيچ قدرتی اجازه نمی

  .«واجه خواهد شدملت ايران م هرگونه تعدی آنان با پاسخ شكننده

اين حرآت «: قطعنامه شورای امنيت در تحليل اين اقدام آورده سپاه پاسداران همچنين با انتقاد از صدور

 دهنده قدرت آنها باشد، آشكارآننده ناتوانی، خو، پيش از آنكه نشان استكبار سلطه مذبوحانه و منفعالنه

  .«است المللی  و افول آنها در صحنه بيندستپاچگی و سردرگمی مغزهای فرتوت و رو به فراموشی

خود شيفته جهانی با تكيه بر  های گذشت آن زمانی آه قدرت«اين اطالعيه بر اين نکته انگشت گذاشته که 

هايی چون افغانستان و  راندند و در مقابل ملت المللی را به حاشيه های بين ساز و برگ جنگی، همه سازمان

  .«آرايی آردند عراق صف

آنند  باز تالش می آنان اآنون نيز به رغم مشاهده نتايج عملكرد ننگين خود،: اطالعيه سپاه همچنين آمده رد

النه گزيدند و چون درندگان پير و از آار  افتاده آويزان شوند و در آنج آن های از رمق تا به همان سازمان

تصويب قطعنامه عليه جمهوری  ل بدانند آهپوشالی و رو به زوا قدرتهای. افتاده به ديگران دندان تيز آنند

  .نهايت ضعف و ناتوانی غوغاگران جهانی در مقابل ايران مقتدر است دهنده اسالمی ايران نشان

 خبر داده و به کشورهای بزرگ جهان که» ظهور يک قدرت جهانی جديد«پايان بيانيه خود از  سپاه در

پوشالی بايد به اين  های قدرت«: است گونه هشدار داده يناند، ا در صدور اين قطعنامه نقش مؤثری داشته

ظهور است آه توانسته است،  واقعيت انكار ناپذير تن دهند آه در جهان امروز، قدرتی در حال

  .«های جهان را با خود همراه آند ملت بنيان آنها را به چالش بكشد و ديگر های بی ايدئولوژی

 

اخير با برگزاری مانورهای گسترده زمينی، دريايی و هوايی توان  های است سپاه پاسداران در ماه گفتنی 

کار  ای به ها و ابزار آالت نظامی در اين مانورها، بعضا سالح. نمايش گذاشته است نظامی ايران را به

اسرائيل  سو، نگرانی رژيم ها و تحليلگران نظامی را به خود معطوف داشته و از آن که توجه رسانه رفته

  .است رانگيخته را ب

  
در جايگاه کره  قطعنامه شورای امنيت ايران را: نماينده سابق ايران در کميته خلع سالح شورای امنيت

  شمالی قرار می دهد
  تنبيه های سختی پيش بينی شده است 

زايش فشار بر ايران در ابعاد اقتصادی و سياسی در اعضای شورای امنيت سازمان ملل برای اف:مهر

يکسال آينده نيز، نياز به قطعنامه جديد نخواهند داشت و با همين قطعنامه خواهند توانست نيات خود را 

اين قطعنامه با ايران به عنوان يک کشور دارنده سالح اتمی برخورد کرده است و اگر در اين . پياده کنند
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پيش از هر گونه واکنش نسبت به قطعنامه بايد از . ايد نسبت به اين مسئله حساس باشيممقطع قرار نداريم ب

جايگاه کشور و جايگاه حقوقی مفاد قطعنامه آگاه باشيم و با روشن شدن اين موضوعات، راهکار ها و 

  . زم به خودی خود آشکار خواهد شدواکنشهای ال

اين قطعنامه :ح شورای امنيت با بيان اين مطلب تاکيد کردعلی خرم،نماينده سابق ايران در کميته خلع سال

ايران را در جايگاه کره شمالی قرار می دهد و در حقيقت همه آنچه گفته می شود روسيه ظرف دو ماه 

. گذشته برای خارج کردن آنها از قطعنامه تالش کرده است، به طور نهانی به قطعنامه بازگشته است

 مربوط به ارسال مواد و تجهيزات به ايران را در خصوص دو منظوره بودن قطعنامه راه تفسير بندهای

معتقدم اعضای شورای امنيت سازمان ملل برای افزايش فشار . آنها برای همه کشور ها باز گذاشته است

بر ايران در ابعاد اقتصادی و سياسی در يک سال آينده نيز نياز به قطعنامه جديد نخواهند داشت و با همين 

  . توانست نيات خود را پياده کنندطعنامه خواهند ق

وی افزود طبق مفاد قطعنامه کشورها می توانند از قضاوت خود در ممنوعيت آيتمهای دو منظوره در 

صورتی که به فعاليتهای هسته ای ممنوعه ايران کمک کند، استفاده کنند، اما بايد کاربرد و مکان آنها 

از اين پس کميته تحريم شورای امنيت بر . ه تحريم های شورای امنيت برسدبازبينی شود و به اطالع کميت

  .  کاالهايی به ايران ارسال نشوداساس همين قطعنامه تصميم خواهد گرفت که چه

اين قطعنامه همچنين از کشورها می خواهد کميته تحريمهای شورای امنيت را از عبور هر فرد يا نماينده 

ضميمه قطعنامه ذکر شده، از مرزهای خود مطلع کنند و با اين شرايط هر گروه هايی که در فهرست 

تصميمی در خصوص اتباع و مسووالن ايرانی در سفرهای خارجی به بهانه نمايندگی از سوی نهاد های 

دستگيری دو ديپلمات ايرانی در عراق نيز می تواند در . خاص محتمل است و چالش بر انگيز خواهد بود

اعضای دائم . اين قطعنامه اثرات غير مستقيم اما شديد بر اقتصاد ايران دارد.حتمل باشدهمين راستا م

شورای امنيت در فريبکاری آشکار اعالم می کنند با توجه به موارد تحريم ذکر شده قصد ما فشار بر 

  . فانه بر اين امر صحه می گذارندمردم ايران نيست و مقام های داخلی نيز متاس

ار مداخله جويانه در حاکميت ملی ايران تنظيم شده است و در حالی که تصويب کنندگان قطعنامه بسي

قطعنامه در حقيقت همه پلهای پشت سر را خراب کرده اند و همچنان از امکان مذاکره و آشتی سخن می 

 گويد بايد در يکی دو ماه آينده يک تصميم جدی بگيريم، اگر به واقع آنگونه که رئيس جمهور می. گويند

ايران کشوری هسته ای شده و ادبيات بکار گرفته شده متناسب با جايگاهمان است بايد جايگاهمان را 

درست تعريف کنيم و از مواهب آن نيز بهره ببريم و در صورتی که منظورمان از هسته ای شدن صرفا 

  . ما اعمال شود دستگاه سانتريفيوژ است نبايد اجازه دهيم اين تنبيهات عليه ٣٠٠٠آماده سازی 

وی درپايانتاکيد کرد قطعنامه در حقيقت ايران را از همکاری های تکنيکی و علمی آژانس جز در موارد 

پزشکی و کشاورزی محروم کرده است و بر اين اساس اجازه بسياری از پژوهشهای مدرن را در اين 

يرون کنيم و بازرسی آژانس را کاهش رشته نخواهيم يافت، در واکنش به اين اقدام می توانيم بازرسان را ب

 نفر روز بازرسی، اطمينان از صلح آميز ٢٠٠٠دهيم اما بايد ببينيم اين اخراج تا چه اندازه بعد از بيش از 

بودن فعاليت های ايران و کشف فاصله چندين ساله ايران تا بمب هسته ای برای اعضای شورای امنيت 

بايد بعد از کاهش مجوز ورود . يت برانگيز و درد آور خواهد بودفوريت دارد و برای آنان به واقع حساس
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به بازرسان، برای اقدامات بعدی و واکنش های احتمالی نيز برنامه داشته باشيم تا تصميمان صرفا اقدامی 

  .ايذايی نباشد
  

  الواعظين در بحران اتمی های شمس توصيه
اعمال نسنجيده  ماشاءاهللا شمس الواعظين نسبت به برخی اظهارنظرهای ناپخته و: نياکی مهدیآفتاب ـ 

نگار در  اين روزنامه. کرد مسئوالن دولتی در شرايط تصويب قطعنامه تحريم عليه ايران اظهار نگرانی

 و آمريکا نخستين برخورد رسمی ميان ايران وگو با خبرنگار سياسی آفتاب تصويب اين قطعنامه را گفت

هيچ روند را به ـ  در اين بازی، آمريکا يک«: ای دانست و گفت هسته المللی به بهانه پرونده در عرصه بين

برد و ايران نيز در ايجاد شکاف ميان چين و روسيه و ديگر اعضای شورای امنيت  نفع خود به پايان

  .«نمايد  رأی ممتنع به اين قطعنامهملل ناکام ماند تا حداقل يک سوم اين کشورها را وادار به سازمان
درباره اسرائيل صادر  هايی که  هم مانند قطعنامه١٧٣٧قطعنامه «کنند  می وی با بيان اينکه برخی تفسير

 فصل هفتم ٤١که اين قطعنامه در بند  استدالل آقايان اين است : ادامه داد» شده به بايگانی خواهد رفت

های  االجراست، ولی به کارگيری زور را برای اعمال اراده   الزممنشور ملل متحد جاگرفته که اگر چه

 به ويژه آنکه بنا به تصريح قطعنامه هرگاه ايران شرايط مندرج در آن را. شمرد می المللی غيرمجاز بين

  .يکن خواهد شد لم ها کان بپذيرد کل تحريم

افراد به اظهارات نماينده روسيه از شرايط موجود، اتکای برخی  شمس الواعظين در ادامه تحليل خود

 روسيه از شمول موارد –ای ايران  درباره مستثنی شدن اقدامات و تعامالت هسته پيش از تصويب قطعنامه

المللی  بين های تحليل آقايان اين است که اگر کشوری درباره قطعنامه«: يادآور شد و گفت تحريم را

. راديکال بعدی را اتخاذ کند تواند تصميمات  به دشواری می جامعه جهانی مقاومت کند و آن را اجرا نکند

اسرائيل با اتکا به آمريکا و حق وتوی اين کشور  گيرد که در حالی که ايران اين موضوع را در نظر نمی

اما وضعيت کشوری در ميان کشورهای اروپايی حتی در انزوا قرار  دهد  ها تن در نمی به اجرای قطعنامه

  .«انجامد می ت به کجادارد معلوم نيس

 سانتريفيوژ را، يکی ٣٠٠٠اندازی  راه اين تحليلگر مسايل خاورميانه واکنش رسمی تهران در خصوص

را  NPT احتماال مجلس نيز موضوع باقيماندن ايران در» :های پيش روی ايران دانست و افزود از گزينه

های تهديدآميز به غرب و  رسال پياماجرا و تصويب، بلکه برای ا شايد نه برای. کند بررسی می

 بعدی ايران به نظر من اين است که کل حوزه مناقشه و چالش را از برنامه اتمی به گام. کنندگان تحريم

اياالت متحده را وادار به  کند تا های ديگر و شعاع امنيتی حوزه منافع آمريکا در خاورميانه منتقل می حوزه

  .«نمايد ره با ايرانتجديدنظر و نشستن پای ميز مذاک

نشيند و ممکن است پيش از فرصت  نمی در عين حال بازيگر مقابل هم بيکار«الواعظين تاکيد کرد  شمس

  .«ها شود تقويت تحريم  روزه خواهان تشکيل نشست شورای امنيت و تشديد و٦٠

 را به نقطه غيرقابل بازگشت آميز خود ای مسالمت هسته وی با بيان اينکه ايران بايد به زودی بتواند برنامه

آغاز  ها دشوار باشد و در نتيجه نشينی از آن برای هر يک از طرف عقب گيری در مورد تا تصميم برساند

اش، تصميمی  در صورتی که ايران فراتر از حدود اعالم شده«: هموار کند اضافه کرد مجدد مذاکرات را

  .«کند استفاده» بهام آفرينی استراتژيکا«بايد از سياست  ای داشته باشد پرونده هسته در
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خارج از چارچوب منافع ملی  و الواعظين در پايان با اظهار نگرانی از برخی اظهارنظرهای ناپخته شمس

افراد «: کند افزود غرب عليه ايران کمک می که به تشديد بحران و تسريع اجرای سناريوهای بدبينانه

 غيرحساب شده و غيرمرتبط با   ناپخته، اظهار نظر نسنجيده، گونهای بايد از هر پرونده هسته درگير در

المللی در پروسه بحران به شدت  نحوه مديريت ايجاد شکاف در صحنه بين های سازنده و انداز چشم

   .«خودداری کنند

  

 الملل تنها راه اصولی است تعامل با جامعه بين

 ايم به مرحله خطيری رسيده: شيرزاد 
ای در واکنش به  اسالمی و کارشناس مسايل هسته دکتر احمد شيرزاد، نماينده پيشين مجلس شورای: آفتاب

با صدور اين قطعنامه ای ايران  پرونده هسته«ملل تاکيد کرد  تحريم ايران از سوی شورای امنيت سازمان

ای دارند که برای رسيدن به   گانه٣کشورهای اروپايی و آمريکا خواستهای  رسد چراکه به پايان نمی

  .«ايران فشار خواهند آورد اهداف خود بر

  :اروپا گفت  گانه آمريکا و٣های  وگو با خبرنگار سياسی آفتاب و در خصوص خواسته شيرزاد در گفت

اعالم توقف پروژه آب سنگين  سازی، ادامه روند بازرسی نمايندگان آژانس و  غنیآنان خواهان تعليق

  .کند ادامه پيدا می ها، فشارها اراک هستند و قطعا تا زمان تحقق اين خواسته

البته غرب برای رسيدن به مراحل : و افزود وی صدور قطعنامه را اولين گام شورای امنيت ارزيابی کرد

توافق برای صدور اين قطعنامه هم مشکالت بسياری را  دارد و برای رسيدن بهبعدی راه همواری ن

  .متحمل شدند

» دهد ها انجام ايران بايد چه تدابيری برای کاهش ميزان تاثير تحريم«پاسخ به اين سوال که  شيرزاد در

د استراتژی باي المللی مشخص کند و مسئولين ايران بايد تکليف خود را با مجموعه جامعه بين: گفت

  .بلندمدتی را تعيين کنند تا ضامن امنيت ملی باشد

» الملل بين تعامل با جامعه«ای که ما تأکيد داريم، ادامه همان سياست  حل اصولی راه: افزود وی در ادامه

 .گرفت می است که در زمان دولت سيد محمد خاتمی نيز مورد پيگيری قرار

های برخی افراد برای درگيری با  توصيه «ايم به مرحله خطيری رسيده«شيرزاد با تاکيد بر اين که اکنون 

 غرب«ايران دانست و با يادآوری مجدد اين نکته که  جامعه ملل را موجب تسريع روند برخوردها با

های شعاری، قطعا  عملکرد احساسی و برنامه: گفت» همواری ندارد برای رسيدن به مراحل بعدی راه

 .آيند کند و نبايد فکر کرد که آنان با اين گونه شعارها کوتاه می را تسريع می انروند برخورد با اير

  

  جیارخ ایدهرخو برو ضعامو
  

 پيشنهاد فايننشال تايمز به آمريکا

 ی شودتحريم نفتی جايگزين قطعنامه فعل 
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ايران از نظر گروهی از کارشناسان توانايی حل  قطعنامه تحريم شورای امنيت سازمان ملل عليه: آفتاب

دانند که بتواند ايران را  های قطعنامه را محدودتر از آن می تحريم آنها. ای ايران را ندارد مساله هسته

پرداخته   در تحليلی به بررسی اين مسالهروزنامه فايننشيال تايمز. سای اورانيوم کند غنی مجبور به تعليق

آمريکا پس از تصويب  نويسنده تحليل معتقد است عليرغم آنکه نيکالس برنز معاون وزير خارجه. است

  .خواند اما واقعا اين طور نيست «تحقير کننده«قطعنامه شورای امنيت عليه ايران آن را برای تهران 

از نظر . نيست قدرت کافی برای متقاعد کردن ايران برخوردار مطرح شده از ١٧٣٧آنچه که در قطعنامه 

  .های جامعه جهانی کند درخواست تواند ايران را وادار به پذيرش وی تنها تحريم در زمينه نفت می

 

شود  لوله منتقل می  ها و خطوط زيادی از نفت بوسيله کشتی پذير است چون ميزان بلوکه کردن نفت امکان

 ميليون بشکه در روز است ٧/٢بعالوه ميزان صادرات ايران . از انتقال آن شد وان مانعت که به آسانی می

  .شود تواند از طريق نفت کشورهای عرب سنی به رهبری عربستان سعودی جايگزين می که

 

توانند در  کننده نفت نيز می المللی انرژی، ساير اعضا سازمان کشورهای صادر بنابه گزارش آژانس بين

  .نفت ايران کمک کنندجبران 

های نفتی با توجه به سهم درآمدهای نفتی در کل اقتصاد اين  ايران در مقابل تحريم پذيری ميزان آسيب

 اين کشور همچنين يک. دهد  درصد از کل صادرات ايران را تشکيل می٩٠نفت . شود مشخص می کشور

های نفتی مجبور  تحريم فی است تا در مقابلموارد ياد شده کا. کند سوم بنزين مورد نياز خود را وارد می

  .اش کند ای های هسته به تعليق فعاليت

های جامعه جهانی به اظهار نظر در مورد  که در مواردی بدون در نظر گرفتن واقعيت نويسنده تحليل

يه روس تر بايد از حمايت چين و ای ايران پرداخته معتقد است هرگونه اقدام در سطح وسيع هسته مساله

ای  پيشروی هسته ای جز شاهد اش چاره صورت آمريکا و متحدان اروپايی در غير اين. برخوردار باشد

  .ايران بودن ندارند

ای است که غرب به آسانی حاضر به  گفت تحريم نفت ايران گزينه در تکميل تحليل فايننشيال تايمز بايد

 منيت و دارنده حق وتو که به شدت نيازمند نفتچين به عنوان عضو دائم شورای ا .پذيرش آن نخواهد بود

  .کرد ای در مورد تحريم ايران را وتو خواهد خاورميانه و ايران است تصويب قطعنامه

. قطعا غرب نيز خواهان آن نيست بعالوه تحريم نفتی ايران يعنی بحران شديد در بازارهای جهانی نفت که

تر عليه ايران با پيامدهای  های وسيع که تحريم  نشان داد١٧٣٧افزايش قيمت نفت پس از تصويب قطعنامه 

  .بود جدی در حوزه اقتصاد جهانی همراه خواهد

  

 کند تايم تحليل می

 يه ايراناحتمال شکست قطعنامه عل 
شورای امنيت سازمان  های آمريکايی با موفقيت توانستند قطعنامه تحريم عليه ايران را در ديپلمات: آفتاب

با ترديدهايی همراه است و ممکن  ای ايران اما کارآيی آن در حل مساله هسته. ملل به تصويب برسانند
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ت به صحنه نمايش ضعف سالح ديپلماتيک در نهاي شمالی است اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه تحريم کره

  .آمريکا تبديل شود

ناتوانی آن در حل مساله  مجله تايم در بررسی قطعنامه تحريم شورای ايران عليه امنيت با چنين استداللی

فرضيه نيز به عملکرد قطعنامه تحريم  در اثبات اين. دهد ای ايران را فرضيه اصلی خود قرار می هسته

  .پردازد می  بحران پيونگشمالی در حل کره

 کشورهايی مثل  شمالی به علت مخالفت کره های اعمال شده عليه نويسنده تايم معتقد است عليرغم تحريم

حل بحران پيونگ  از سرگيری مذاکرات شش جانبه بهترين راه های وسيع نهايتا جنوبی با تحريم چين و کره

شمالی به متوقف کردن برنامه تسليحات  ردن رهبر کرههدف آن متقاعد ک مذاکراتی که. يانگ شناخته شد

  .های اقتصادی و سياسی است مقابل دريافت مشوق ای کشورش در هسته

. شمالی تالش کرد استراتژی تحريم آمريکا را به نفع خود بازسازی کند کره با آغاز مذاکرات شش جانبه،

هم  حتی اين هشدار را. شمالی تاکيد کرد های کره های مالی آمريکا عليه بانک بر لغو تحريم به همين خاطر

در اين . کشور شود هايش ممکن است منجر به آزمايش اتمی ديگر توسط اين توجهی به خواسته داد که بی

های بيشتری را برای  محدوديت شمالی ميان موضع چين به عنوان مهمترين متحد تجاری و اقتصادی کره

  .پيونگ يانگ ايجاد کرده است ای شورای امنيت عليهه ديپلماسی آمريکا و اعمال تحريم

رسد و شايد نتواند به اثبات فرضيه نويسنده  درست به نظر نمی شمالی چندان البته مقايسه ايران با مورد کره

شمالی به سه مورد  اين تفاوت واقف است و در بيان نکات افتراق ايران و کره وی خود نيز به. کمک کند

  .کند می اشاره

های جهانی، هنوز اين  خواسته پذيری ايران از های موجود در مورد شفافيت و اطاعت عليرغم نگرانی-1

انکار دال بر وجود برنامه مخفی تسليحات  کشور به ساخت سالح اتمی متهم نشده و مدرکی غيرقابل

هايش  فعاليتاست و در چارچوب آن به  NPTايران عضو بعالوه. ای در ايران بدست نيامده است هسته

خارج شده و هيچ شکی در دستيابی اين کشور به سالح اتمی  NPT شمالی از برعکس کره. (دهد ادامه می

  (.ندارد وجود

منابع نفتی تهران بخش . شود می شمالی منزوی، ايران بخشی از اقتصاد جهانی محسوب برخالف کره-2

 ايران به  رو بسياری از کشورها با تحريم از اين کند اعظم نيازهای انرژی چين، هند و ژاپن را تامين می

شروع افزايش قيمت نفت در روزهای پس از تصويب . مخالفند خاطر تاثير آن بر افزايش قيمت نفت

  .است  گويای اين مساله١٧٣٧قطعنامه 

راق و مناطق مختلف از جمله ع شمالی ايران از ابزار الزم برای نفوذ بر منافع آمريکا در برخالف کره-3

تواند در مقابل  مساله ديگر مطمئن است که می بعالوه تهران با علم بر دو. افغانستان برخوردار است

ای اشتباه  اينکه در شرايط کنونی حمله نظامی به ايران گزينه اول. قطعنامه شورای امنيت مقاومت کند

مساله دوم نيز . هديد کندهمه کشورها از جمله آمريکا در خاورميانه را ت تواند منافع است که می

  .های وسيع اقتصادی عليه تهران است چين و روسيه با اعمال تحريم های مخالفت

ايران  ای  اجماع جهانی بر موفقيت ديپلماسی در حل مساله هسته١٧٣٧عليرغم تصويب قعطنامه  رو از اين

های جهانی  به رفع نگرانی  ايرانرسد قطعنامه کنونی توان متقاعد کردن در مقابل به نظر نمی. تاکيد دارد
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شمالی  همانطور که کره. هايش شود شرط  را داشته باشد و ممکن است باعث تشويق ايران به افزايش پيش

   .کند اش استفاده می ای ها و نه برنامه هسته تحريم از مذاکرات شش جانبه برای مذاکره در مورد

  

  !یای ايران با درآمدهای نفت  هسته ارتباط برنامه

ايران نه  ای برای است که اهميت برنامه هسته گزارش يک گروه مطالعاتی آمريکايی مدعی شده: آفتاب

اقتصادی ناشی از کاهش درآمد  های ای خود بلکه برای مقابله با بحران منطقه فقط بخاطر افزايش قدرت

  نفتی کشور اين کشور طی سالهای آتی است

دانشگاه جان هاپکينز  ن مدير اين گروه تحقيقاتی که وابسته بهبه گزارش خبرگزاری فرانسه راجر اشتر

ايران همواره به عنوان کشوری تصوير  طی سالهای گذشته«: شنبه با طرح اين ادعا افزود است روز سه

دهها سال برای تامين درآمدهای ارزی مشکلی نخواهد  شده که دارای ذخاير بسيار عظيم نفتی است و تا

ادامه روند کنونی صنايع نفتی ايران بر اثر وجود مشکالت  اينست که در صورتداشت، ولی واقعيت 

 .«گذاری خارجی بخش بزرگی از اين درآمد را از دست خواهد داد سرمايه بزرگ در زيرساختها و کاهش

 

 

 های خارجی قادر به کشف و اين گروه تحقيقاتی همچنين مدعی شده که ايران بدون کمک گزارش

  .زه های نفتی جديد نيستاستحصال از حو

 بود که  آکادمی علوم آمريکا منتشر شد نيز اين ادعا مطرح شده در گزارشی که روز دوشنبه از سوی

  . از دست خواهد داد٢٠١٥درآمدهای خود از محل صادرات نفت را تا سال  ايران بخش اعظم

  

  !تحريم فرصتی برای ايران است: روسيه

خود را در قطعنامه تحريم شورای امنيت عليه ايران  های اند تمام خواسته تهها که ظاهرا توانس روس: آفتاب

 را ١٧٣٧آنها همچنين قطعنامه . خواهند واکنش منفی به قطعنامه نشان ندهد می بگنجانند، اکنون از تهران

  !اثبات کند اش را به جهانيان ای آميز بودن برنامه هسته دانند تا صلح مناسبی برای ايران می فرصت

ها  ايرانی به گزارش خبرگزاری شينهوا سرگئی کيسلياک معاون وزير خارجه روسيه اظهار اميدواری کرد

همکاری با شورای امنيت و  با دقت متن قطعنامه را مطالعه کنند و نقاط قوت و ضعف آن را با توجه به

  .دهند المللی انرژی اتمی مورد ارزيابی قرار آژانس بين

ايران از طريق مذاکره آماده  ای  قطعنامه تمام شرايط الزم را برای حل مساله هستهاين: کيسلياک گفت

برای دوستان ايرانی ماست که اقدامات الزم  رو قطعنامه حاضر عالمتی از اين: وی افزود. کرده است

  .اشان را انجام دهند ای هسته برای اعتماد سازی در زمينه برنامه

امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد از جمهوری اسالمی  آراء در شورایای که به اتفاق  در قطعنامه

سازی اورانيوم و پردازش مجدد و نيروگاه آب سنگين  مربوط به غنی های ايران خواسته شده تمام فعاليت

  .کند را متوقف

ديد را برسد که کمترين ته ای در شورای امنيت به تصويب ها تا آخرين دقايق تالش کردند قطعنامه روس

روابط تجاری خوبی با ايران دارند و هرگونه  چرا که آنها. برای منافع اقتصادی آنها به همراه داشته باشد
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اظهارات ديروز سرگئی الوروف وزير خارجه روسيه . شود توانست به ضرر مسکو تمام تحريم وسيع می

عنامه را منطقی و در راستای الوروف قط. قطعنامه تحريم ايران بود ها از هم نشان دهنده رضايت روس

  .دانسته بود های روسيه خواسته

  

  :يك سايت خبري آلماني
  شود  بايد به جاي ايران براي اسراييل صادر١٧٣٧ها در منطقه، قطعنامه  پايان يافتن خشونت براي

  
،  شد و اين قطعنامه تر تنظيم مي عاقالنه  بايد١٧٣٧مه ضد ايراني يك سايت خبري آلماني نوشت آه قطعنا

  .صهيونيستي صادر شود اي است آه بايد براي رژيم قطعنامه

اي با اشاره به نقل قولي  در مقاله" پيكينگز"خبري  ، سايت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها نفت دارند، ما هم  اگر عرب" مبني بر اين آه رژيم صهيونيستي از آريل شارون، نخست وزير سابق

يي را  اين تهديد رهبر سابق حزب ليكود به خوبي ماهيت دوگانه انرژي هسته: است آورده." آبريت داريم

نقل از  به(اي   آالهك هسته٣٠٠اسراييل با داشتن حدود . دهد يك سياستمدار اسراييلي نشان مي از نظر

آشورهاي عرب همسايه   فشارهاي جامعه جهاني عليه مسلمانان به ويژه دردر سالهاي اخير بر) لوموند

راآتي آوچك توسط نيروهاي  اي در پاسخ به شليك شليك يك راآت با آالهك هسته. خود افزوده است

  .توان آن را فراموش آرد راحتي نمي اي از اين تهديدهاست آه به مقاومت عزالدين قسام نمونه

آنگره در آمريكا، رژيم صهيونيستي براي قدرت گرفتن  آمده است آه پيش از انتخاباتدر ادامه اين مقاله 

هاي خود به  مهاباي جنگنده وار و بي آرد، سپس اين رژيم حمله ديوانه گذاري هنگفتي ها سرمايه دموآرات

يونيستي سياست تهاجمي رژيم صه. نبردي نابرابر و خونين در لبنان منجر شد، آغاز آرد لبنان را آه به

  .نوار غزه و آرانه باختري نيز اين نواحي را در موقعيت دفاعي قرار داد در

صهيونيستي، اين رژيم شروع به پسرفت آرد و با  افزايد، با تغيير دولت شارون در رژيم اين مقاله مي

دوار بود با اين رژيم آه قبال امي. تر شد براي نسل بعدي بسيار سخت توجه به داليل جامعه شناسانه شرايط

 اي رويايي را تحقق بخشد نتوانست مقابل ها آرزوي يهوديان براي تشكيل جامعه قرن اين اقدامات پس از

تواند دم  آسي مي چه. خواسته احزاب تندرو را آه عامالن نظامي آمريكا در خاورميانه بودند، مقاومت آند

پناه به پرواز در  هاي مردم بي خانه راز خود را بر ف١٦ -هاي اف  از صلح و آرامش بزند وقتي جنگنده

هاي خوش بينانه اسراييل در مورد صلح و پيشرفت  طرح .آند هاي عربش را قتل عام مي آورد و همنوع مي

 سال هنوز يك ٦٠اين رژيم پس از گذشت . شكست مواجه شده است در سالهاي نخست تاسيس اين رژيم با

  .اردنيازهاي مردمش ند قانون اساسي هماهنگ با

  صهيونيستي در نظر آشورهاي عربي منطقه، در سياست نويسنده اين مقاله در ادامه آورده است آه رژيم

  خارجي

در اين ميان عربستان . ها دارد نفت خيز عرب هاي نقش سگ دست آموز آمريكا را براي حفاظت از زمين

 براي مشغول آردن اين سگ به ميدان الدن را بزرگي به نام بن ها ندارد گربه اي به سگ سعودي آه عالقه

  .آورده است
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. حمالت تروريستي در اروپا به صدا درآمده است  سپتامبر همواره آژير خطر در برابر١١پس از حادثه 

از روزهاي مهم، هشدارهايي در آشورهاي اروپايي مبني بر  هر چند ماه يك بار درست همزمان با يكي

ها چه آساني  داند اين تروريست د؛ در حالي آه هيچ آس نميرس مي خطر حمالت تروريستي به گوش

شايد اين حمالت مربوط به بمبي باشد آه در يك . اصال وجود دارند يا خير هستند، هدفشان چيست و

بمب  آهن آلمان آار گذاشته شده باشد و شايد يك توسط موساد در نزديكي تاسيسات گاز در راه چمدان لبناني

جاسازي شده   سيا مقابل ساختمان مهاجرين خارجي در فرانكفورت داخل يك ماشينساعتي است آه توسط

اين آخري . درگير شوند است؛ در اين صورت بايد دوباره ماموران جوان انگليسي با مهاجرين پاآستاني

گناه بودند توسط ماموران سازمان  بي  عضو احتمالي القاعده آه مهاجريني٣٠موردي بود آه حدود 

  .تحت نظر قرار گرفته بودند MI5 اطالعات

ها دستپخت  اقدامات خوف انگيزي در عصر رسانه خوانيم آه چنين در ادامه اين مقاله آلماني زبان مي

ي غرب در تجهيز خود به انواع  رواني حرآت افسار گسيخته هاي اطالعاتي غربي براي توجيه سازمان

اي اطالعاتي و امنيتي در اسراييل آه به صورت شرايطي در مورد نيروه چنين. هاي نظامي است سالح

آن  اي در آارخانه توليد سالح اتمي ديمونا و نظاير هاي آوچك هسته توليد و آزمايش سالح مخفيانه سرگرم

. توان يافت مي هاي امپراطوري نظامي آمريكا هايي آه در هر آجا از ايالت آند؛ سالح هستند صدق مي

" نس تزيونا"موسسه بيولوژيكي  آارآنان. كي آه به وفور در حال توليد استهاي شيميايي و بيولوژي سالح

  دفاعي و همانند دانشمندان در دست داشته و ايدز را مانند ابزاري H5N1 هايي نظير مجازند ويروس

اي آه  هاي داراي آالهك هسته هاي اتمي و موشك هواپيمابر، زيردريايي هاي هواپيماهاي جنگي، ناو. باشند

سوي تهران يا مسكو و يا پايتخت يك آشور اروپايي دشمن نشانه برود، چيزهايي هستند   مواقع لزوم بهدر

  .گيرند در مرحله اول و دوم براي اين رژيم مورد استفاده قرار مي آه

 ٢آيش روسي ساالنه  فرانسه و انگليس و برادران هم در آمريكا،) آيپك(بزرگترين البي رژيم صهيونيستي 

اي مانند تنفري آه در دوران  حتي در آلمان با سابقه. آند درآمد آسب مي ميليارد دالر براي اين رژيم ٣تا 

 دريغ نثار اين رژيم هاي مالي خود را بي يهوديان وجود داشت عالقمندان بيشماري آمك هيتلر نسبت به

  .آنند مي

رنامه رژيم صهيونيستي و سياستمداران اين دانند آه ب مي هاي اطالعاتي افزايد آه تمام سرويس اين مقاله مي

گويند، گسترش صهيونيسم و تصاحب تمام  طرفداران متعصب آن مي رژيم همانگونه آه هر روز

رژيمي آه نتوانسته نه قلب و نه مغز همسايگانش را تسخير آند و دير يا زود به  آشورهاي همسايه است؛

اصلي  رژيم صهيونيستي هم پيمان.  واقعي خود استاقتصادي و مالي مجبور به نشان دادن چهره داليل

مكاني است آه از  آنجا. آمريكاست؛ در حالي آه دور تا دور خود را با ديوار بتني محصور آرده است

اي اين رژيم بر  بمب خوشه ها دوران قرون وسطي محل مناقشه و مرگ و خونريزي بوده است؛ ميليون

هاي رژيم صهيونيستي تقريبا هر روز به  جنگنده .اند فرود آمدهسر ساآنان جنوب لبنان، مصر و سوريه 

هاي  آنند؛ سياست همسايه و يا به صاحبان اصلي مناطق اشغالي حمله مي هاي اجبار يا براي تفريح به دولت

 آند آه سفيد پوستان در برابر فلسطينيان در غزه و غرب رود اردن، همان آاري را مي آپارتايدي در

  .آوردند مي اي تحت آنترل خود در ي در زمان خود با سياهان آردند و آنها را در گوشهآفريقاي جنوب
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هاي مالي به  هر چه آمك: اين مقاله آورده است به گزارش ايسنا، نويسنده اين سايت آلماني در ادامه

زرسي آه شود؛ در هر پست با خشم و آينه نيز در آن بيشتر مي شود ساآنان سرزمينهاي اشغالي بيشتر مي

شود هر روز صدها فلسطيني مورد ضرب و شتم و توهين قرار  آنترل مي  توسط سربازان اسراييلي

 شوند؛ بدون آن آه اثري از شوند؛ آنها به راحتي ناپديد مي دستگير، شكنجه و آشته مي فلسطينيها. گيرند مي

اشغالگران وجود  اي در برابر دهي شده آنها به جا مانده باشد و تعجبي ندارد آه ديگر مقاومت سازمان

در حالي آه سربازان تا دندان  هاي ابتدايي نظير سنگ متوسل شوند؛  به سالح ندارد و اينكه فلسطينيان

در حقيقت رژيم اسراييل . آنند مجازات مي مسلح اسراييلي به راحتي و بدون هيچ دادگاهي مبارزان را

حمالت .  سرسپرده آمريكا پينوشه در شيلي انجام دادآه مشغول ترور دولتي است، بسيار بدتر از آنچه

انگيزد تا با  نفرت را در دل هر فلسطيني بر ضد اين رژيم بر مي دفاع، خشم و وحشيانه به مردم بي

ها،  قسام، آوآتول مولوتف و آالشينكف به نبرد برخيزند و مرگ در مقابل تانك هاي دست ساز موشك

  .دهند ها را به زندگي در يك سرزمين اشغالي ترجيح و مدرن اسراييليهاي اتوماتيك  و سالح پوشها زره

شود، جنايتكاران مانند آريل شارون دوباره موج  مي هر گاه آرامش حاآم: در ادامه اين مقاله آمده است

خون و .  ميليون گلوله به سمت آودآان فلسطيني شليك شود٢٠در آن  اندازند آه اي به راه مي انتفاضه

اي دارد، سياست  هاي شومي آه در مورد سالح هسته ديكتاتوري است آه با نقشه تبعات رژيميخشونت 

در  تواند به عنوان يك آشور نظامي چگونه اسراييل مي. اشغال را سرلوحه خود قرار داده است جنگ و

اثر آه بر  اي آه به دست خود دچار بحران آرده به حيات خود ادامه دهد و در محيطي ناامن منطقه

است آه سازمان ملل در  حمالت خود به وجود آورده مدعي برقراري امنيت باشد؟ ديگر زمان آن رسيده

يي ايران در نظر گرفته عليه اسراييل به آار  هسته هايي را آه درقبال فعاليت مقابل اسراييل بايستد و تحريم

   .پايان يابد ها در خاورميانه گيرد تا خشونت

  

 

  :پاآستان ي جهمعاون وزير امور خار
  آميز حق ايران است يي صلح آوري هسته داشتن فن

  اعمال تحريم عليه ايران موافق نيست اسالم آباد هرگز با
يي با اهداف  فن آوري هسته ي پاآستان تاآيد آرد آه ايران حق دارد از معاون وزير امور خارجه

  .يي ايران نبوده است ي هسته برنامه آميز استفاده آند و اسالم آباد هرگز طالب تحريم عليه لحص

خبرگزاري شينهوا گزارش آرد، رياض محمود خان،  (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  العهپاآستان در حال مط: شنبه در آنفرانس خبري گفت سه ي پاآستان روز معاون وزير امور خارجه

ي  است و شايد اين قطعنامه هيچ تاثيري بر روابط دو جانبه ) عليه ايران شوراي امنيت( ي  قطعنامه

شود  مي يي مربوط ي اين قطعنامه فقط به همكاري در مسايل هسته ايران نداشته باشد؛ زيرا دامنه - پاآستان

  .آند در حالي آه به پاآستان در اين زمينه با ايران همكاري نمي

حل اين مساله رها نشود و  ديپلماتيك براي رسيدن به راه هاي وي در عين حال ابراز اميدواري آرد تالش

آميز  يي صلح آوري هسته المللي انرژي اتمي حق دارد به فن آژانس بين هاي ايران تحت پادمان :گفت
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پايبند  (تي.پي.ان(يي  تههاي هس ي منع گسترش سالح باشد و بايد به الزاماتش تحت معاهده دسترسي داشته

  .باشد

اين مساله براي پاآستان :  هند گفت-پاآستان  - ي گاز ايران ي خط لوله وي در پاسخ به سوالي درباره

تواند به  ي تجاري است آه نمي نياز دارد و اين يك پروژه بسيار مهم است؛ زيرا آشور به انرژي

  .باشد هاي سازمان ملل مرتبط تحريم

اند و در حال حاضر براي حل  انجام مذاآراتي فشرده  پاآستاني گفت آه اين سه آشور درحالاين ديپلمات

  .آنند ي قيمت گاز آار مي مساله

يي سياسي براي رسيدن به توافق  شود؛ زيرا اراده ي قيمت حل و فصل وي ابراز اميدواري آرد آه مساله

  .ميان سه آشور وجود دارد

فشاري در آار آردن بر روي اين توافق قرار  ما تحت هيچ: ستان گفتمعاون وزارت امور خارجه پاآ

   .نداريم و تنها فشار نيازمان به انرژي است

 

  تاسف جنبش عدم تعهد از قطعنامه تحريم
وين ضمن ابراز تاسف از صدور قطعنامه  شنبه خود در اعضای جنبش عدم تعهد در جلسه پنج: آفتاب

در . ايران، بار ديگر از حق ايران در اين باره دفاع آردند ای ز هستهآمي شورای امنيت عليه برنامه صلح

 اصغر سلطانيه نماينده دائم آشورمان نزد آژانس  ايران تشكيل شد، علی اين جلسه آه به درخواست

 انرژی اتمی، ضمن گزارش آخرين تحوالت و انتقاد شديد از قطعنامه شورای امنيت و تبيين المللی بين

دولت  و حقوقی آن، اعضای جلسه را از مصوبه مجلس شورای اسالمی در خصوص الزاماشكاالت فنی 

  .المللی انرژی اتمی مطلع آرد به تجديد نظر در همكاری با آژانس بين

سران  در اين جلسه آشورهای عدم تعهد، ضمن تاآيد مجدد بر مواضع هميشگی خود، به خصوص بيانيه

  .اسف آردندعدم تعهد، از صدور قطعنامه ابراز ت

جلسه همچنين مقرر شد، شورای تروئيكای عدم تعهد در ديدار با البرادعی  بر اساس اين گزارش، در اين

 حكام ضمن تاييد مجدد مواضع عدم تعهد، از اين دو نفر بخواهند، از هرگونه اقدام و رئيس شورای

ايران به حق  ه مانع دستيابیالمللی آ عجوالنه و رفتار سياسی آژانس، به عنوان يك نهاد تخصصی بين

  .گردد ای شود، خودداری آميز از انرژی هسته غيرقابل انكار در استفاده صلح

و فنی ايران تاآيد  های علمی های آژانس در پروژه اعضای جنبش عدم تعهد همچنين بر ادامه همكاری

  .آردند

 

بعدی اعضای عدم تعهد در وين شد، در نشست  در اين جلسه به درخواست جمهوری اسالمی ايران مقرر

المللی از  ای اسرائيل و تهديد صلح و امنيت بين هسته شود، موضوع تسليحات  ژانويه برگزار می١٢آه 

  .در دستور آار قرار گيرد سوی اين آشور، به عنوان يك بند،

يادی از تعطيالت سال نوی مسيحی، تعداد ز بر اساس اين گزارش، به رغم تشكيل اين جلسه در آستانه

  .آردند سفرای آشورهای عدم تعهد در جلسه حضور پيدا
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  واکنش کاخ سفيد به مصوبه مجلس

 امريکا در مورد قطع رابطه با آژانس هشدار داد 
المللی انرژی  های خود با بازرسان آژانس بين همکاری ن در خصوص کاهش ميزانآمريکا به ايرا: آفتاب

گيرد که مجلس شورای اسالمی بعد از  تهران در شرايطی صورت می هشدار واشنگن به. اتمی هشدار داد

ای ايران  آميز هسته های صلح شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه فعاليت ١٧٣٧تصويب قطعنامه 

 کاخ. المللی انرژی اتمی صادر کرد درخصوص تجديد نظر دولت در همکاری با آژانس بين ای را مصوبه

های  درباره فعاليت های خود با آژانس کردن همکاری سفيد مدعی شده که تصميم ايران به تجديد نظر و کم

دگی مردم و نامساعد شدن وضعيت زن المللی ای تنها منجر به بدتر شدن شرايط ايران در جامعه بين هسته

  .شود می

در حال حاضر   فرانسه اسکات استانزل سخنگوی کاخ سفيد با ادعای اينکه ايران به گزارش خبرگزاری

کنيم  ما چنين فرض می«: گفت ای را نقض کرده های هسته های شورای امنيت برای تعليق فعاليت قطعنامه

های آژانس   به بيشتر شدن گزارشمنجر که کاهش بيشتر همکاری ايران که هم اينک نيز ناکافی است

  .«شود می المللی انرژی اتمی درخصوص عدم همکاری ايران بين

 

تجديد نظر (اينکه چگونه چنين کاری  سخنگوی کاخ سفيد در ادامه اظهارات خود با اشاره به اينکه درک

ايران تهديد و ما اميدواريم که دولت «: است گفت به نفع مردم ايران است سخت) در همکاری با آژانس

  .«همکاری خود را که شورای امنيت خواستار آن شده را آغاز کند مقابله را به کنار گذاشته و به سرعت

 

های خود با آژانس بعد از آن صورت  به ايران در خصوص عدم کاهش ميزان همکاری هشدار آمريکا

ب طرحی دو فوريتی، دولت که مجلس شورای اسالمی در نشست علنی روز گذشته خود با تصوي گيرد می

خود با  های ای آشور، در همكاری آميز هسته های صلح بخشيدن به برنامه ملزم آرد تا ضمن سرعت  را

شورای نگهبان نيز مصوبه  .المللی انرژی اتمی برای تامين منافع ملت ايران تجديدنظر آند آژانس بين

  .نشناخته است سیمجلس را تاييد آرده و آن را مغاير با شرع و قانون اسا

 

وگو با  مجلس در گفت درحاشيه جلسه علنی  محمد سعيدی، معاون امور بين الملل سازمان انرژی اتمی نيز

ای به ثبات  آميز هسته های صلح خواهد در زمينه دولت می از اين قانون «: خبرنگاران در اين باره گفت

مجلس به دولت اختيار داده است آه آيفيت روابط خود با آژانس «: آرد وی تصريح. »بيشتری دست يابد

  .«وجود آورده است اين اختيار شرايط مناسبی را برای دولت به را تنظيم آند و

  
  

 :وزير خارجه هند
  جايگزين مناسبي براي اعمال تحريم است مذاآره با ايران

   .ستار مذاآره با ايران به جاي اعمال تحريم شدوزير خارجه هند خوا

مذاآرات سياسي از طريق شوراي : شنبه در آنفرانس خبري گفت  پراناب موفرجي سه" ايلنا" به گزارش
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  .امنيت سازمان ملل متحد جايگزيني براي اعمال تحريم عليه ايران است

هاي مهم اهداف   پيش از اتخاذ گام: زودموفرجي با بيان اين آه جمهوري اسالمي متحد قديمي هند است، اف

  .اي ايران بايد مورد بررسي قرار گيرد  برنامه هسته

اي براي اهداف   هدف از اين توافق توليد انرژي هسته:  هند گفت-اي آمريكا  وي درباره توافق هسته

  نو بود  ل دهليهاي اوليه هند به دليل به مخاطره افتادن امنيت و استقال  آميز است و مخالفت  مسالمت

  :ای عليه شورای امنيت اعالم شد در بيانيه

 

  توکيو خواستار تن دادن تهران به قطعنامه شد

 استقبال شديد ژاپن از تحريم ايران 
 عليه ايران از تهران خواست سازمان ملل  شورای امنيت١٧٣٧ژاپن با استقبال از قطعنامه : آفتاب

آسو وزير خارجه ژاپن با  تارو. اش را بپذيرد ای هسته های تقاضای جامعه جهانی مبنی بر توقف فعاليت

ايران را نشانه وحدت جامعه جهانی در مقابل ايران عنوان کرد و افزود که  ای قطعنامه تحريم انتشار بيانيه

 سازی اورانيوم و بازگشت به ميز مذاکرات به جامعه ط به غنیهای مربو با تعليق فعاليت تهران بايد« 

  .«اش کمک کند ای آميز مساله هسته جهانی در حل مسالمت

در مورد  آمده است ژاپن عميقا نگران وضعيت موجود» آسو«به گزارش خبرگزاری کيودو در بيانيه 

ای تاکيد  تکثير هسته نظام عدمگيری اين مساله در چارچوب  ای ايران است و بر لزوم پی مساله هسته

شمالی و ثبات در  بر روی بحران کره تواند ای ايران می به عالوه ژاپن معتقد است مساله هسته .کند می

  .شود، تاثير بگذارد آن تامين می خاورميانه که بخش بزرگی از نيازهای انرژی دنيا از

 

نيت سازمان ملل همکاری نزديکی با ساير عضو شورای ام ژاپن به عنوان: در ادامه بيانيه آمده است

  .قاطعانه قطعنامه حاضر داشته است کشورهای جامعه جهانی در تصويب

ای ايران و از سرگيری مذاکرات ميان  مساله هسته آميز بنا به اين گزارش ژاپن خواستار حل مسالمت

  .ايران و غرب است

 

اورانيوم و  سازی های مربوط به غنی تعليق فعاليتوزير خارجه ژاپن از ايران خواسته است با  در پايان

  .اش کمک کند ای هسته آميز مساله بازگشت به ميز مذاکرات به جامعه جهانی در حل مسالمت

 

ای  آزادگان موضع خود در مقابل برنامه هسته ژاپن پيش از اين نيز در جريان پروژه توسعه ميدان نفت

المللی ژاپن در آن زمان اعالم  اجرايی بانک همکاری بين ديرفوميوهوشی م. ايران را مشخص کرده بود

 ای ميان ايران، اتحاديه هايش را تا زمانی که نتايج خوبی در مذاکرات هسته پروژه ژاپن تامين مالی: کرد

  .کند اروپا و آمريکا حاصل شود متوقف می

 

ژاپن قصد دارد : شور نيز اعالم کردبه نقل از چند مقام ارشد اين ک چندی پيش نيز روزنامه ژاپنی مانيچی

 های خود را برای جلب حمايت چين و روسيه از ايران حمايت کند و در عين حال تالش از قطعنامه تحريم



 ٣١

  .قطعنامه تحريم ايران را نيز آغاز کرده است

 

ن و ايران ژاپ: در ديدار با کاندوليزا رايس وزير خارجه آمريکا گفته بود وزير ژاپن نيز شينزو آبه نخست

آنها  ای خام روابط نزديکی دارند اما اين مساله تالش برای ممانعت از توسعه برنامه هسته در زمينه نفت

  .دهد را تحت تاثير قرار نمی

 

  !شود فقط تحريم ايران مانع جنگ می: اسرائيل
گامی «اخير شورای امنيت سازمان ملل را  وزير اسرائيل قطعنامه شيمون پرز معاون نخست: آفتاب

المللی عليه  اقدامات هماهنگ بيشتر جامعه بين توصيف کرد و خواستار! »کوچک ولی در مسير درست

گيرد که تيز پی ليونی وزير  المللی در شرايطی صورت می بين درخواست پرز از جامعه. تهران شد

 به همکاری با ها موثر واقع نشود ما همچنان نياز اگر تحريم«شنبه گفت  يک خارجه اسرائيل نيز روز

  .«المللی برای افزايش فشارها عليه ايران خواهيم داشت بين جامعه

مناسبی اتخاذ کند  اگر دنيا حاال اقدامات«: به گزارش روزنامه اسرائيلی جروزالم پست شيمون پرز گفت

ون اظهارات سخنگوی پرز منظور معا بنابر. »امکان جلوگيری از جنگ آينده با ايرن وجود خواهد داشت

  .المللی با ايران بوده است بين جامعه بين  ايران و اسرائيل نبوده بلکه جنگ وزير جنگ بين نخست

 

گيرد که وزير خارجه اسرائيل از  شيمون پرز در شرايطی صورت می طلبانه و ادعای اين تهديد جنگ

 ليونی با. از تاسف کردايران استقبال کرد ولی از اينکه اين قطعنامه شديد نيست ابر صدور قطعنامه عليه

قطعنامه فقط گام  صدور«: درخواست از ساير کشورها برای اتخاذ اقدامات سريع و قاطع عليه ايران گفت

المللی بايد به  داشت و جامعه بين ها را نيز در نظر اوليه است اما در کنار آن بايد اهميت اعمال تحريم

  .«استار اقدامات شديدتر و قاطع باشدخو ای ايران  های هسته منظور متوقف کردن فعاليت

 

های ديپلماتيک  ای ايران از طريق راه غربی برای حل مساله هسته پرز پيشتر با انتقاد از تالش کشورهای

سازی اورانيوم برای ايران تعيين  االجلی را برای تعليق غنی امنيت سازمان ملل ضرب شورای«: گفته بود

خواستيد  که می اما مذاکره با تهران همچنان ادامه دارد، اگر شما آنچه راکه ايران به آن توجهی نکرد  کرد

درخواست خود را مطرح  مشخص نکرده بوديد اين امر قابل توجيه بود اما وقتی که شما به روشنی

   .«شود ادامه مذاکره نشان دهنده ضعف شماست کنيد و رد می می

  

 


