چهارشنبه  2آذر1401

◾

خبر
روز

افندیزاده
سرپرست وزارت
راه و شهرسازی
شد

رئیسجمهور روز
گذشته ضمن قدردانی
از تالشهای آقای
قاسمی در دوران
مسئولیت در وزارت راه
و شهرسازی و آرزوی
سالمتی برای ایشان،
با استعفای وی در پی
تشدید بیماری ،موافقت
و ابراز امیدواری کرد
دولت پس از بهبودی
کامل همچنان بتواند از
توانمندیهای ایشان
بهرهمند شود .در همین
راستا رئیسجمهور
شهریار افندیزاده،
معاون حملونقل
وزارت راه و شهرسازی
را با حفظ سمت به
عنوان سرپرست این
وزارتخانه
منصوب کرد.

خبـر

در حاشيه

◾«بالگردهای هجومی دریایی» رونمایی میشود
فرمانده نیروی دریایی ارتــش از رونمایی
بالگردهای هجومیدریایی و پهپادهای
دریایی با برد بیش از 2هزار کیلومتر خبر
ش ایرنا ،دریادار شهرام ایرانی افزود :امروز
داد .ب ه گزار 
نیروی دریایی ارتش در دوره سازندگی گام برمیدارد و
در حوزه ساخت انــواع شناورها ،تجهیزات و پرندهها
حرف داریم و توان خود را در دریا به نمایش گذاشتهایم.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
حسین محمدی اصل
اعــام خبر تولید اورانــیــوم با
سطح غنیسازی بــاال توسط
رئیس ســازمــان ان ــرژی اتمی
ک ــش ــور ،ح ــاک ــی از رســیــدن
جــنــگ ارادههـ ـ ـ ـ ــای طــرفــیــن
مذاکرات برجام به نقاط حساس در ادامه اقدام
ترکیبی غرب و آمریکا علیه ملت ایــران است.
محمداسالمی روز گذشته در حاشیه بازدید از
بیستمین نمایشگاه محیط زیست در واکنش
به قطعنامه شورای حکام اعالم کرد :گفته بودیم
که فشار و قطعنامه سیاسی چیزی را تغییر
نمیدهد و صدور قطعنامه واکنش جدی دارد و
به همین خاطر تولید اورانیوم  ۶۰درصد در فردو
از روز گذشته آغاز شده است .اسالمی افزود :با
توجه به تأکید مکرر رهبر معظم انقالب در دو
دهــه گذشته بر استفاده از انــرژی پــاک ،قانون
هــدفگــذاری توسعه نــیــروگــاههــای اتمی را در
دستور کار قرار دادیم تا سهم انرژی هستهای را
به  ۲۰درصد در کشور افزایش دهیم و این هدف
حکایت از سرمایهگذاری  ۵۰میلیارد دالری دارد.
با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران بارها
اعالم کرده هرگز به دنبال ساخت سالح هستهای
نیست امــا رابــرت مالی ،نماینده ویــژه آمریکا
در امور ایــران بار دیگر با طرح ادعاهای تکراری
تصریح کــرده اســت به گزینه دیپلماسی برای
ممانعت از دستیابی ایــران به سالح هستهای
بــاور داری ــم .کــاخ سفید نیز در بیانیهای اعالم
کرد در دیــدار و گفتوگوی مشاور امنیت ملی
آمریکا و رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی
در واشنگتن؛ آنهــا بر عــزم مشترکشان برای
رسیدگی به چالشهای امنیتی که بر خاورمیانه
اثر میگذارند ،از جمله تهدیدهای ناشی از ایران
و نیروهای نیابتی آن تأکید کردند و سالیوان
تعهد بایدن را نسبت به اطمینانیابی از اینکه
ای ــران هیچ گــاه بــه یــک ســاح هستهای دست
پیدا نکند ،مورد تأکید قرار داد .همزمان با این
اقدامها اما وزیر امور خارجه استرالیا با مطرح
کردن اظهاراتی مداخلهجویانه درباره اتفاقهای
اخیر ایران ،اعالم کرد کاردار ایران به دلیل آنچه
«نقض حقوق بشر» در ایران خواند ،به وزارت
امور خارجه استرالیا احضار کرده است .رئيس
پارلمان اروپــا نیز با اظهاراتی نادرست دربــاره
وضعیت حقوق بشر در ایران اعالم کرد تا اطالع

 09150000110کمتر از دو سال از پیروزی انقالب
نگذشته بود که جنگ همهجانبه به ایران تحمیل
شد و همزمان حوادث و ترورهای متعدد سال
 ۶۰توسط منافقین انجام شد که رئیس جمهور
و نخست وزیر محبوب کشور را در یک روز به

آیتهللا جوادی آملی؛
فیلسوف شهیر ،مفسر
برجسته قرآن کریم و
از مراجع عظام تقلید
در سخنانی در بیست
و سومین گردهمایی
اعضای مجمع عالی
حکمت اسالمی گفت:
«و قوم یعقلون» که در
قرآن آمده ،ناظر به نژاد
و قوم خاصی نیست،
بلکه منظور قائم بالعقل
است و جامعه عاقل
نه بیراهه میرود و نه
راه کسی را میبندد .به
گزارش شفقنا ،وی با
اشاره به جایگاه عقل در
قرآن خاطرنشان کرد:
عقالنیتی که در حیطه
مشکالتعمومی،
به مردم رأی خوب را
تکلیف میکند و به
مسئوالن تقوا و تالش
برای حل مشکالت را،
همان عقالنیت نیز
رعایت قانون را به مردم
و مسئوالن توصیه
میکند تا زیرساخت
حل مشکالت همواره
فراهم باشد.

◾

◾تولید محصوالت دیم افزایش 30درصدی داشته است

رئیس مؤسسه تحقیقات دیــم کشور روز
گذشته از اجـ ــرای ط ــرح جهش تولید در
دیمزارها و جایگزینی ارقام جدید خبر داد و
گفت :تولید محصوالت دیم در یک سال اخیر  ۳۰درصد
رشدداشتهاست.بهگزارشمشرق؛مظفرروستاییافزود:
اوضاع کشور هرگز آن طور که در رسانههای اصالحطلب
و فضای توییتر و اینستاگرام عنوان میشود بد نیست.

شهادت رساندند و خالصه اینکه دشمنان این آب
و خاک هر چه توانستند بر شرارت و فتنهانگیزی
خود افزودند ولی به کوری چشمشان این نظام
مثل کوه ایستاده است.
 09220000239فرمایشات حکیمانه رهبر عزیزمان

چشم در برابر چشم

ثانوی ارتباطات و گفتوگوهای مستقیم میان
این نهاد اروپایی و جمهوری اسالمی ایران قطع
مـیشــود .تــاش همهجانبه غــرب و آمریکا در
کنار نقشآفرینی فعال رژیم صهیونیستی در
اعمال محدودیتهای دیپلماتیک علیه ایران
از یک سو و از سوی دیگر حمایت از اقدامهای
تروریستی در داخــل و مرزهای کشور با هدف
توقف و بــازگــردانــدن کشور بــه نقطهای است
که پیش از انقالب اسالمی برای استعمارگران
مطلوب بود.

◾

◾ابتکار عمل دست ایران است
سیدمصطفی خو شچشم ،تحلیلگر مسائل
هــســت ـهای قــطــعــنــامــه ش ـ ــورای حــکــام را ب ــرای
عــقــب رانـ ــدن ایـ ــران از خــواســتـههــای خ ــود در
مذاکرات خواند و گفت :جمهوری اسالمی ایران
باید پاسخهای درخــوری به این قبیل اقدامها
بدهد و از مؤلفههای قدرت هستهای ،موشکی
و منطقهای خــود استفاده کند .خو شچشم
اق ــدام روز پنجشنبه ش ــورای حکام در صــدور

قطعنامه علیه ایــران و حتی لحن آن را هم تا
حدی قابل پیشبینی خواند و اظهار کرد :بسیار
واضح است که هدف آنها این است که از طریق
دیگر ابزار فشار ترکیبی مانند اغتشاش ،حمله
سایبری ،مداخله ارزی ،جنگ ادراکی ،تروریسم
و خــرابکــاری فشارهای بیشتری بر ایــران وارد
کنند اما در شورای حکام با وجود اینکه در بهار
هم لحن و ادبیات بسیار نرمی وجود داشت این
بار همان اتفاق افتاد و حتی به سطح دو هم نرفت
که مدت زمان مشخصی را برای همکاری اعالم
کند و یا تهدیدی انجام دهد .خوشچشم درباره
واکنش جمهوری اسالمی نسبت به تصویب
قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی اظهار کرد :ایران نه تنها به این قطعنامه
بلکه به جنگ ترکیبی طــرف آمریکایی ،رژیم
صهیونیستی و اذنــاب آنهــا یعنی عربستان
و ســایــران باید پاسخهای درخ ــوری بدهد و از
مؤلفههای قــدرت خود بیش از پیش استفاده
کند؛ چراک ه مؤلفههای قدرت هستهای ،موشکی
و منطقهای در دستان ایران قرار دارد.

دیپلماسی

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

صدور1118کیفرخواست
درناآرامیهایاخیر
مسعود ستایشی در نشست خبری عدلیه اعــام کــرد :بر
اســاس آمــار ارائــه شده در تهران تاکنون بـرای هــزار و  118نفر
کیفرخواست صادر شده است .به گزارش قدس ،وی افزود:
در سراسر کشور تاکنون برای 2هزار و  432نفر رأی بدوی اعم
از محکومیت و برائت صادر شده است و قضات در تصمیم
قانونی گرفتار حرفها و هیجانها نمیشوند .وی افزود :در حال
تحقیق از  ۴۲متهم حادثه اوین هستیم که پس از مشخص
شدن ابعاد آن ،اطالعرسانی خواهیم کــرد ۴۰ .نفر از اتباع
خارجی دخیل در اغتشاشهای اخیر بازداشت شدهاند.

نخستین شماره مجله دیپلمات به همت مرکز دیپلماسی
ع ـمــومــی وزارت خ ــارج ــه و ب ــه اب ـت ـکــار ش ـخــص حسین
امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه منتشر شد .به گزارش ایسنا ،این
مجله پنجرهای برای آشنایی و تعامل میان وزارت امور خارجه،
سفارتخانهها و سایرنمایندگیهای خارجی مقیم خواهد بود
ت همکاریهای جدید را ایجاد و تقویت کند.
و میتواند فرص 
دیپلمات در حقیقت ویترینی از ایران از لنز وزارت خارجه است
که امیدواریم در این مسیر به شایستگی در حوزههای مختلف
رسالت معرفی ایران و اقدامهای دیپلماتیک را به انجام رساند.

◾لحن قطعنامهها مهم است!
قطعنامههای شــورای امنیت دارای سه لحن
نــرم ،متوسط و سخت و بــه ایــن عــبــارت است
که از کشور مــورد نظر میخواهد که با آژانــس
بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند و یا اینکه
مهلت چندماههای را مشخص میکند و یا کار
را به شــورای امنیت ارجــاع میدهد بنابراین دو
قطعنامهای که امسال در مورد ایران مصوب شد
فقط با نرمترین لحن خواستار همکاری شده
اســت .ایــن تحلیلگر مسائل هستهای افــزود:
این موضوع بیانگر این است دلیلی وجود دارد
که به سمت سختتر کردن موضع نمیروند؛
چراکه میدانند با واکنش ایران مواجه میشوند
و مذاکرات را به پایان میرساند .خوشچشم
بیان کرد :طرف غربی بهشدت ب ه دنبال این بود
که مجموعه فشارهای ترکیبی که در بهار در
دوره اول و در پاییز در دوره دوم میان دو شورای
حکام از شهریور تــا روز پنجشنبه کــه شامل
طرحهای توطئهای بــرای وارد آوردن خدشه به
اعتبار جهانی ایــران ،جنگ ادراکــی ،اغتشاش،
تحریم ،حمله سایبری ،مداخله ارزی ،سعی در
اخالل در صادرات نفت ،ترور و خرابکاری و در
نهایت فشار دیپلماتیک و سیاسی در شورای
حکام میشود را اجرا کند .این تحلیلگر مسائل
بینالملل تصریح کــرد :البته اگــر بتوانند این
فشارها را ادامه دهند در میانمدت و بلندمدت
اهــداف دیگری هم دارنــد امــا در کوتاهمدت در
پاییز و زمستان به دنبال این هستند که ایران
در مــذاکــرات رو به عقب بــرود وگرنه بهراحتی
میتوانستند به جای اقدامهای شــورای حکام
با استفاده از مکانیسم ماشه در طول دو ماه،
مذاکرات و برجام را برهم بزنند.
ســازمــان انـ ــرژی اتــمــی کــشــورمــان در روزه ــای
گذشته دو آبــشــار  IR۲mو  IR4را در سایت
هستهای شهید احمدی روشن (نطنز) راهاندازی
کرد و فرایندهای آغاز گازدهی دو آبشار دیگر
را نیز در دستور کار قرار داد .همچنین فرایند
تولید اوران ــی ــوم بــا غــنــای  ۶۰درص ــد را نیز در
سایت هستهای شهید علیمحمدی (فــردو) از
طریق ماشینهای  IR۶آغــاز کــرد .با توجه به
جمعآوری ماشینهای  IR۱و جایگزینی آنها
با ماشینهای قدرتمند و پیشرفته  IR۶عمال ً
ظرفیت سایت هستهای شهید علیمحمدی
به  ۱۰برابر رسید.

نوآوری

مجله ابتکاری وزارت امور خارجه منتشر شد

«دیپلمات»
ویترینیازایران

حجت را بر اغتشاشگران تمام کرد ،حق و منطق
نابودشدنی نیست و راه شیطانی زائلشدنی
است.
 0922000239رواج بدحجابی و برداشتن روسری
هدف دشمن است این اقدام ضدقرآنی نیاز به

◾

در واکنش به قطعنامه شورای حکام
ایران تولید اورانیوم  60درصدی خود را افزایش داد

عدلیه
جامعهعاقل
راه کسی را
نمیبندد

◾

◾پهپادی به نام آرتین نامگذاری کنید
ایــن روزه ــا پویشی با عنوان «یــک پهپاد
به نام آرتین نــامگــذاری شــود» در سامانه
«فــارسمــن» خبرگزاری فــارس ثبت شده
است .به گزارش فارس ،نام آرتین رمز ایستادگی ،امید و
پایداری ملت ایران شده و همه به او و خانواده شهیدش
افتخار میکنند .در بیانیه این پویش آمده است :آرتین
به معنای پاک و مقدس ،عاقل و زیرک است.
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سال سی و پنجم

دیپلماسی دانشبنیان به میدان آمد

آمادگیمهندسانایرانی
برایکمکبهونزوئال
مدیرعامل شرکت دانشبنیان تعمیرات نیروگاهی ایران
روز گذشته از آمــادگــی مهندسان ایــرانــی در زمینه انجام
 ۱۰هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی در ونزوئال خبر داد .به
گزارش انرژی امروز ،مسعود مرادی با تأکید بر اینکه شرکت
تعمیراتنیروگاهیایرانبزرگترینشرکتدرزمینهتعمیرات
نیروگاهی بــوده کــه از دهــه  ۶۰فعالیت خــود را آغــاز کــرده
است ،گفت :اکنون  ۱۰۰درصد تعمیرات نیروگاهی توسط
متخصصان در داخل کشورانجام میشود واز آن زمان تاکنون
دستاوردهای خوبی در این حوزه بدست آوردهایم.

گفتوگو

عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتوگو با قدس مطرح کرد

رضا طلبی شهریار حیدری،
عضو کمیسیون امنیت ملی در
گفتوگو با قدس دربــاره آخرین
وض ـع ـیــت ب ــررس ــی ط ــرح جامع
مرزبانی در مجلس شورای اسالمی گفت :این
طرح بیش از هشت سال است که در مجالس
گذشته مطرح شده ولی هیچ موقع به سرانجام
نرسیده و بایگانی شده بود .وی تصریح کرد :از این
رواینطرحراهفتهگذشتهدرجلسهایدرکمیته
مرز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس بــا حضور دستگاهها و ســازمــانهــای
مرتبط با این موضوع مطرح کردیم و برخی از
این دستگاهها نظرات و نکاتی دربــاره این طرح
داشتند ،از این رو مقرر شد نکات اصالحی خود

تغییر چارت مرزبانی و تقویت مرزها

را طی دو هفته به این کمیته ارسال کنند تا پس
از بررسی نهایی این طرح در کمیته مرز مجلس
با در نظر گرفتن نکات اصالحی دستگا هها،
سپس موضوع در کمیسیون امنیت ملی
ب ــرای تصمیمگیری و ارس ــال بــه صحن
علنی مجلس مــورد بررسی قــرار بگیرد.
وی افزود :چارتی که اکنون برای مرزبانی
تعریف شده متناسب با نیازمندیهای
مرزبانی نیست و در چارچوب قوانین
گــذشـتــه اس ــت ،از ای ــن رو
در طــرح جامع مرزبانی
چارتجدیدمتناسببا
تهدیدها ،بهروزرسانی
خواهد شــد .حیدری

ادامــه داد :از جمله مــوارد دیگری که این طرح
دنبال میکند میتوان به تقویت سیاستگذاری
مرزبانی ،اصــاح ساختار ،ارتقای تجهیزات و
نیروی انسانی و هوشمندسازی با هدف
اشراف مرزی اشاره کرد.
ایــن طــرح جــزو طرحهای اولــوی ـتدار و
ض ــروری مجلس محسوب میشود.
حیدری افــزود :در ایــن طــرح همچنین
تــشــکــیــل ش ـ ــورای عــالــی مـ ــرز نیز
پیشبینی شده و پیشنهاد
م ـ ـ ــا ای ـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـ ــت کــه
رئیسجمهور یا معاون
اول وی ،ریــاســت این
شـ ـ ــورا را عـ ــهـ ــدهدار

باشد .وی خاطرنشان کرد :ایران به همراه چین
و روسیه جزو سه کشور دارای مرزهای طوالنی
اســت ،از طرفی برخی همسایههای ای ــران با
ناامنیهایی دست و پنجه نرم میکنند و حتی
مرز کشورهایی نظیر عراق و افغانستان توسط
جمهوری اسالمی ایران اداره میشود به طوری
که آنها فقط دارای یک پایگاه در مرزها هستند
اما ایــران چندین پاسگاه در این نقاط دارد ،از
ایــن رو باید مرزها را از جنبههای گوناگون به
سرعت تقویت کــرد تا با مشکالت و مسائل
پیشبینی نشده کمتری در این مناطق مواجه
شویم .بنابراین از مجلس شورای اسالمی انتظار
میرود که هر چه سریعتر این طرح را به تصویب
برساند.
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◾عزم ایران و بالروس بر ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی

معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته در
نشست خبری با نخست وزیر بالروس بر
عزم دوجانبه برای ارتقای روابط تأکید کرد .به
گزارش نورنیوز ،مخبر افزود :روابط سیاسی بین دو کشور
در سطح خوبی است اما سطح روابط سیاسی دو کشور
تناسبی با سطح روابط اقتصادی ندارد .تصمیم گرفته
شده روابط اقتصادی را نیز به سطح خوبی برسانیم.

احساس مسئولیت همگانی با فرهنگسازی
دینی دارد.
 09130000146در بازی اول ایران ،انگلیس از
بیبرنامگی و اختالف فکری ما ،استفاده
استعماری کرد.

خبر
هشدار فرمانده نیروی زمینی
سپاه به اقلیم کردستان

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
روز گــذشــتــه ،دور جــدیــد حــمــات خــود علیه
گــروه ـکهــای تــروریــســتــی مستقر در اقلیم
کردستان عــراق را آغــاز کــرد .به گــزارش قدس،
در ای ــن حــمــات مــقــر گ ــروه ــک تــروریــســتــی
تجزیهطلب پاک (حزب آزاد کردستان) توسط
موشک و پهپادهای انتحاری در حومه کرکوک
هدف قرار گرفت .سردار پاکپور فرمانده نیروی
زمینی سپاه نیز عصر روز گذشته در پیامی به
مــردم اقلیم شمال عــراق هشدار داد تا اطراف
مقرها و مراکز استقرار تروریستها را تخلیه
کنند.

یادداشت
گالدیاتورهای جنگ ترکیبی

دکتر فرشید باقریان از مؤلفههای اقتدار
در روم باستان ،حضور فرمانروا در (آرانــا) ،محلی
بود که گالدیاتورها برای رهایی از بردگی یکدیگر
را به هالکت میرساندند .برنده نبرد خونین ،به
رسم سابقه ،با کشتن حریف خود به آزادی نائل
میآمد .در حاالتی که یکی از مبارزین به زیر آمده
و بیدفاع میشد ،نیاز به استفتا از شخص پادشاه
بود که وی با انگشت شست خود ،فرمان مرگ و یا
حفظ جان صادر میکرد .مابهازای تفکر ِجوهری
نظام سلطه از جهان امروز نیز چیزی جز یک آرانای
عظیم در صحنه بینالملل نیست که رویارویی
ملت–دولت جایگزین روند دولت –ملتسازی
در نظام قـ ــراردادی وستفالی منسوب بــه سال
 1648میالدی شده است .هزارتوی حقوق بشر
نیز ابزاری برای تأیید و یا اسقاط دولتهای جهان
سوم در دستان کنشگران یاد شده است .اگرچه
تا به حال حق استفاده و دارا بودن انرژی هستهای
در جامعه کنونی آزادانــه مورد بحث قرار نگرفته،
لیکندلیلحساسیتدرخصوصاینمسئلهکه
شروع جنگ شناختی اتحادیه اروپا علیه ایران بود،
همچنان در ابهام است .بیانیههای ضد و نقیضی
که از سرکردگان رژیم صهیونیستی در خصوص
دستیابی ایران به سالح هستهای تا به امروز صادر
شده ،صرفا ًبرای تشویش اذهان و تقویت مفهوم
محور شــرارت ایــران اســت ،لیکن اتحادیه اروپــا
نیز به ایــن موضوع اش ــراف دارد که استفاده از
ســاح هستهای در جهان امــروز به منزله پایان
بشریت است که ایران نیز از این قاعده مستثنا
نخواهد بود .رویکرد جدید نظام سرمایه به موازات
جنگطلبی ،افزایش خشونت در جهان است.
ایجاد تشویش ،ناآرامی و اغتشاش بدون استفاده
از انحصار رسانه امکانپذیر نبوده و در مرحله بعد
ت غذایی،
ایجاد ناامنی در تمامی ابعاد مانند امنی 
امنیت بهداشت ،امنیت اقتصادی و معیشت و
در پایان امنیت قضایی است .مفهوم آخر ،نقطه
عزیمت تردید در مشروعیت نظام بوده که روند
زوال دولت – ملتها را به دنبال دارد .فشارهای
بازیگران برجامی و شرکای غربی و آنگلوساکسون
ملت – دولت و دامن
منجر به رویارویی روزافــزون 
یهــا شــده اســت .چه بسا ضعف
زدن به نــاآرامـ 
دستگاه دیپلماسی در این مقطع و نبود پشتوانه
کامل در تصمیمگیریهای فراگیر و ملی ،هالهابهام
هر گونه مذاکرهای را نخواهد زدود .به موازات باال
گرفتن اعتراض و ناآرامیها ،اتخاذ تصمیمهایی
در خصوص مسائل پادمانی و نگرانیهای شورای
حکام ،حرکتی بــرای دامــن زدن به هیجان آرانــای
ملت – دولــت در این شرایط حساس بــوده ،زیرا
بــرای نظام سلطه و تماشاگران همپیمان ،مرگ
یکی از حریفان به دست دیگری ،به منزله رعایت
اصول بازی است .اتحادیه اروپا از هر گونه خطا
و یا نقطه ضعف نظام مؤسس بهرهگیری خواهد
کــرد .اگرچه در نقطه کنونی ،مسئله برجام نه
تنها راه چاره نخواهد بود و به غیر از چالشهای
نوظهور ،دستاوردی به دنبال نخواهد داشت،
لیکن ســازوکــار اعمال قــدرت در راسـتــای قبول
شرایط برجامی در دستور کار کنشگران حاضر
و غایب در میز مــذاکــره قــرار دارد .بــدون شک
نمیبایست تنها به انتظار قطعنامه شورای حکام
در خصوص فعالیتهای هستهای در ایران بود،
بیتردید کمیته حقوق بشر و کمیته بررسی و
تفحص جنایتهای جنگی نیز به موازات دیگر
شــوراهــا ،احکامی را علیه ایــران صــادر خواهند
کرد .آنچه شایان ذکر است ،به حداقل رسانیدن
میزان خطا در هر دو ساحت بینالملل و داخلی
به پشتوانگی آحاد و اکثریت اقشار است و در این
مهم ،اتحادهای منطقهای میتواند هیجان ناشی
از رویارویی گالدیاتورها در آرانای امروز را به یأس
برای گردانندگان تبدیل کند.

