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»اﯾﺮان  «6ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺑﺎره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻮر
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان وﺿﻊ ﮔﺮدد .در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﺳﻮزان راﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﯾﮏ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻮرای
آﻣﻨﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﻮزان راﯾﺲ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در ﺑﺎره
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ آﺳﯿﺎ را ” دﻟﯿﻠﯽ روﺷﻦ” ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﺮان ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
وی اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان ) 6ﭼﯿﻦ ،آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،روﺳﯿﻪ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ( در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ درﺑﺎره
ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺷﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اواﺋﻞ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﺻﺖ  90روزه ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  1929ﻧﻬﻢ ﺟﻮن ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ
در آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
اﯾﺮان  6ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﺑﯿﺮان ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ از روز دوﺷﻨﺒﻪ در وﯾﻦ آﻏﺎز
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﻠﯿﻦ دﯾﻮﯾﺲ ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آژاﻧﺲ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﺮان را ﮐﻪ درﻣﺎه ﺟﻮن دو ﺑﺎزرس آژاﻧﺲ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻏﺮض
ورزی رد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪﺗﺎ در ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ  ”:ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺮدود اﺳﺖ” .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آژاﻧﺲ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺒﻮل ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز
زﻧﻨﺪ.
اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎزرس اﺗﻬﺎم زده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ داده اﻧﺪ .ﺑﺎزرﺳﺎن آژاﻧﺲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻣﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺎﻣﻮران
آژاﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2009در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ آژاﻧﺲ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  18ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل در اﺧﺘﯿﺎرﺑﺎزرﺳﺎن
آژاﻧﺲ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ:
 49ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻖ و  45ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺎﻟﻒ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 16 .ﮐﺸﻮر رای
ﻣﻤﺘﻨﻊ داد .در ﻣﺠﻤﻮع  110رای داده ﺷﺪ 151 .ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ آژاﻧﺲ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﮔﺮی ﺳﺎﻣﻮره ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺗﻤﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ
دﺑﯿﺮان آژاﻧﺲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎل  2012ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ اﻧﺪازد.

