
چراغ سبز آمریکا به ژاپن 
روزنامه ژاپن تایمز ب��ه نقل از منابع دیپلماتیک 
گزارش داد که آمریکا با طرح توکیو برای س��فر 
حسن روحانی رئیس جمهور ایران به این کشور 

موافقت کرده است.
این روزنامه اش��اره کرده اس��ت ک��ه روحانی به 
دنبال خروج از بن بس��ت پیش آمده در مس��اله 

توافق هسته ای سال 2015 است. 
براس��اس این گزارش، یک مقام ارشد آمریکایی 
به دولت ژاپن پیام داده اس��ت که واش��نگتن از 
توکیو خواس��ته است که نتیجه دیدار روحانی با 
»آبه ش��ینزو« نخس��ت وزیر این کشور به اطالع 
آنها رسانده شود.  این منابع گفته اند که مقامات 
ایران��ی و ژاپنی دی��دار روحانی و آبه را برای روز 

20 دسامبر)29 آذر( برنامه ریزی کرده اند. 
این اولین سفر یک رئیس جمهور ایران به ژاپن از 
زمان سفر سید محمد خاتمی در اکتبر سال 2000 
است.  وی گفته بود که مقدمات سفر رئیس جمهور 
به ژاپن در حال انجام اس��ت ت��ا یک تاریخ دقیق 

برای این دیدار مشخص شود.  مهر 

ورود سفیر جدید ایران به اسالم آباد
سید محمدعلی حسینی، سفیر جدید جمهوری 

اسالمی ایران در پاکستان اسالم آباد شد.
پژوهشگر مرکز تحقیقات صنایع دفاع، کارشناس 
سیاس��ی نهاد ریاس��ت جمهوری، مع��اون اداره 
ام��ور نمایندگی ه��ای خارجی، کاردار س��فارت 
جمهوری اسالمی ایران در اردن ، کاردار سفارت 
جمهوری اس��المی ایران در سوریه، معاون اداره 
اول خاورمیان��ه عربی و ش��مال آفریق��ا، معاون 
کمیته اقتصادی لبنان، دبیر ش��ورای مش��اوران 
وزیر، کاردار س��فارت جمهوری اسالمی ایران در 
ازبکس��تان، مدیرکل ارزیابی و نظارت، دس��تیار 
وی��ژه وزی��ر و س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه، 
سرپرس��ت معاونت آسیا و اقیانوسیه، معاون امور 
حقوقی و بین المللی وزارت خارجه و سفیر ایران 
در رم از جمله س��وابق کاری حس��ینی در طول 

دوران فعالیتش بوده است.
وی مدت��ی هم مش��اور دبی��ر و مدی��رکل امور 
بین المل��ل دبیرخانه مجمع تش��خیص مصلحت 
بود.مهدی هنردوست از دی ماه 1۳9۴ به عنوان 
سفیر ایران در اسالم آباد مشغول به فعالیت بود. 

 باشگاه خبرنگاران 

 دیدار معاون وزیر خارجه گرجستان 
با ظریف

معاون وزیر امور خارجه گرجس��تان با وزیر امور 
خارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد.

الکس��اندر خوتیسیاش��ویلی مع��اون وزی��ر امور 
خارجه گرجس��تان که برای ش��رکت در سومین 
دور مش��ورت های سیاس��ی دوجانب��ه ای��ران و 
گرجستان به تهران س��فر کرده است، 1۳9۸ با 
حضور در محل وزارت امور خارجه کش��ورمان با 

محمدجواد ظریف دیدار و گفت وگو کرد.
وی پی��ش از این نیز ضمن حضور در این دور از 
مشورت ها، با سید عباس عراقچی دیدار و گفتگو 
کرد. معاون سیاسی وزیر خارجه در این دیدار با 
تأکید بر حل مش��کالت کنسولی اتباع ایرانی در 
گرجستان، نس��بت به فراهم شدن امکان انتقال 
زندانیان و محکومان 2 کش��ور اب��راز امیدواری 

کرد.  صداوسیما 

 درخواست وزرای دفاع سابق ترامپ
و اوباما برای گفت وگو با ایران 

وزیر دفاع سابق دولت ترامپ و وزیر دفاع دولت 
اوباما در نشستی از لزوم آغاز گفت وگوی مستقیم 

با ایران صحبت کرده اند.
پانه تا در این خصوص گفته اس��ت: خالصه کالم 
اینک��ه، آن ها خطرناک هس��تند. م��ا باید تالش 
کنیم تا آن ها را به میز مذاکره بازگردانیم. و فکر 
نمی کن��م آنچه که االن داری��م انجام می دهیم، 

چندان برای این کار مؤثر باشد.
متی��س ه��م در این نشس��ت ضم��ن حمایت از 
گفت وگو با ایران، از لزوم همکاری میان آمریکا و 
متحدان��ش در منطقه برای »مهار« ایران صحبت 
کرده و مدعی شده است که ایران مجهز به سالح 
اتمی تهدیدی برای امنیت بین المللی اس��ت.هم 
متی��س و هم پانه تا با وج��ود حمایت از گفت وگو 
با ایران، از اینکه آمریکا به س��رنگون شدن پهپاد 
این کش��ور توس��ط پدافند هوایی ای��ران واکنش 
محکم تری نشان نداده، انتقاد کرده اند.  ایسنا 

اخبار

ایران، تحت فشار فزاینده است
وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی برای مجمع دفاع ملی ریگان ضمن تکرار 
اتهام زنی های علیه ایران، ناآرامی های اخیر در این کش��ور را یک تحول 
»خوب« خواند و همچنین بر منافع مش��ترک واشنگتن و ریاض تاکید 

کرده است.
مارک اس��پر بخ��ش مهمی از اظهاراتش را به صحب��ت علیه ایران و تکرار 

اتهام های آمریکایی ها درباره مواضع داخلی و خارجی این کشور اختصاص داد.
وی در این سخنرانی با دفاع از مواضع ضد ایرانی دولت دونالد ترامپ به تشکیل 
ائتالف دریایی واشنگتن در خلیج فارس اشاره کرد و گفت: ما برای ایجاد بازدارندگی 
در برابر تجاوزگری به تالش هایمان برای افزودن شرکای بیشتر به "ساختار امنیت 
دریانوردی بین المللی" در تنگه هرمز ادامه می دهیم. س��اختار امنیت دریانوردی 

بین المللی نام ائتالف به رهبری آمریکا است. باشگاه خبرنگاران

حتی بدون حمایت اروپا علیه ایران اقدام می کنیم
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در جلس��ه کابینه دولتش مدعی شد با 
کمک اروپایی ها یا بدون آن ها مانع از دسترسی ایران به سالح هسته ای 

خواهد شد.
بنجامین نتانیاهو در این جلسه گفت: هفته گذشته گفت وگوهای مهمی 

با رهبران آمریکا و روسیه داشتم. در مرکز همه این گفت وگوها یک مسئله 
وجود داش��ت: ایران. وی با متهم کردن ایران به س��رکوب اعتراضات در عراق، 
گفت: در حال حاضر، در رویارویی با این کش��تارها، فش��ار بر ایران باید تشدید 
ش��ود و این چیزی اس��ت که از کش��ورهای اروپایی می خواهم انجام دهند. با 
کمک کشورهای اروپایی یا بدون آن ها، اسرائیل به ایران اجازه نمی دهد فرصت 
ساخت سالح هسته ای را پیدا کند. وی گفت: می خواهم شفاف بگویم درصورتی 

که تیراندازی ها ادامه پیدا کند هیچ مقرراتی وجود نخواهد داشت.  ایرنا

فکر می کنم هزاران نفر را در ایران کشته اند
رئیس  جمهور آمریکا در کنفرانس س��االنه شورای اس��رائیلی-آمریکایی 
برای چندمین بار با حمایت از ناآرامی های اخیر در ایران، مدعی شد که 

در ایران هزاران و هزاران نفر از معترضان را کشته اند.
دونالد ترامپ که از زمان آغاز به کار، سیاس��ت فشار حداکثری علیه مردم 

ایران را در پیش گرفته،  با ژستی انساندوستانه گفت که بزرگترین قربانیان 
سیاس��ت های ایران، »خود مردم این کشور هستند. ترامپ در ادامه سخنان خود 
برای چندمین بار از ناآرامی  های اخیر ایران حمایت کرد و گفت: در هفته های اخیر، 

ما شاهد برخاستن مردم ایران برای به دست گرفتن سرنوشت کشورشان بودیم.
وی مقامات ایران را به کش��تار معترضان متهم ک��رد و گفت: دیکتاتوری رژیم 
)ایران( در پاسخ، صدها و صدها و شاید هزاران نفر از آن مردم را کشت. هزاران 

نفر را بازداشت کرد و رژیم ایران، اینترنت را قطع کرد.  تسنیم

گس��ترش همکاری و همگرایی میان اتحادیه اوراسیا و 
ایران می تواند ضمن توس��عه روابط اقتصادی خارجی با 
کشورهای منطقه و کم اثر کردن تحریم های آمریکا، گام 

موثری جهت توسعه اقتصادی داخلی نیز به شمار آید.
شعیب بهمن کارشناس سیاسی در یادداشتی نوشته، 
از 5 آب��ان 9۸، ای��ران موافقت نام��ه موق��ت ترتیبات 
ترجیحی را با این اتحادیه آغاز کرد که بر اس��اس آن 
۸62 قلم کاال که ۳60 قلم ترجیحات ایران و اوراسیا 
و 502 قلم ترجیحات اعطایی اوراس��یا به ایران است، 

مشمول تعرفه ترجیحی شد.
موافقنامه مذکور ش��روعی برای تجارت آزاد با اوراسیا 
اس��ت زیرا بعد از یک سال از اجرای این موافقت نامه 
مقدمات تجارت آزاد با منطقه مذکور فراهم می ش��ود 
و ۳ س��ال فرصت وجود دارد ت��ا مذاکرات در رابطه با 

تجارت آزاد با این منطقه انجام شود.
اجرایی ش��دن موافقت نامه هم��کاری ایران و اتحادیه 
اقتص��ادی اوراس��یا فرص��ت بی نظیری برای توس��عه 
همکاری های منطقه ای میان ایران، روس��یه و س��ایر 

کشورهای منطقه بوجود آورده است.
فرصت��ی که ه��م در راس��تای توس��عه همکاری های 

منطقه ای قابل بهره برداری اس��ت و هم می تواند گام 
مهم��ی جهت ب��ی اعتبار کردن و کاه��ش اثرگذاری 

تحریم های آمریکا محسوب شود. 
قرارداد تش��کیل اولیه اتحادیه اقتصادی اوراس��یا در 
29 م��ه 201۴ میان کش��ورهای روس��یه، بالروس و 
قزاقس��تان منعقد و جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا 
شد و سپس کشورهای ارمنستان و قرقیزستان نیز به 

عضویت آن در آمدند.
ای��ن اتحادیه کار خود را به طور رس��می از اول ژانویه 
2015 آغاز کرد. کشورهای عضو اورآسیا هم اکنون 20 
میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از 1۸۳ میلیون 
نفر جمعیت دارند که 5.2 درصد جمعیت جهان است. 
درباره اهداف این اتحادیه اقتصادی می توان به تسهیل 
تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل 
همسود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل 
اتحادی��ه، برق��راری تعرفه خارجی مش��ترک در میان 
کش��ورهای عضو اش��اره کرد. در حال حاضر کشورها 
در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک بازار یکپارچه با 
بیش از 1۸۳ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی بیش 

از ۴ تریلیون دالر را تشکیل دادند. فارس  

حضور ایران در اوراسیا؛ توسعه اقتصادی با نگاه به شرق
جمهوری اس��المی ایران ب��ا تأکید بر ع��دم مداخله 
در ام��ور داخل��ی کش��ورها از جمله نیجری��ه، بارها 
آمادگ��ی خود را برای کمک به آزادی ش��یخ زکزاکی 
رهبر جنبش اس��المی نیجریه اع��الم و در این زمینه 

رایزنی هایی را با دولت نیجریه صورت داده است.
روز پنجش��نبه 1۴ آذر ماه خبری منتش��ر شد مبنی 
بر اینکه ش��یخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسالمی 
نیجریه که از آذر 1۳9۴ در بازداش��ت خانگی به س��ر 
می ب��رد، به زندان مرک��زی ایالت کادون��ا در نیجریه 

منتقل شده است. 
این اق��دام موجی از اعتراضات را به همراه داش��ت و 
در همین خص��وص تجمعاتی اعتراض آمیز در داخل 
ایران و در حمایت از شیخ زکزاکی برگزار و انتقاداتی 
نیز نس��بت به دی��دار اخیر محم��د نهاوندیان معاون 
اقتص��ادی رئی��س جمهوری ایران ب��ا محمد بوهاری 
رئیس جمه��ور نیجریه در حاش��یه پنجمین اجالس 
س��ران مجمع کش��ورهای صادرکنن��ده گاز در گینه 

استوایی مطرح  شد.
محم��د نهاوندیان مع��اون اقتصادی رئی��س جمهور 
که برای ش��رکت در پنجمین اجالس س��ران مجمع 

کش��ورهای صادرکننده گاز به ماالب��و پایتخت گینه 
اس��توایی سفر کرده بود، روز جمعه هشتم آذر ماه در 
حاشیه این اجالس با »محمد بوهاری« رئیس جمهور 

نیجریه دیدار و گفتگو کرد.
دی��دار نهاوندیان با رئیس جمه��ور نیجریه را می توان 
باالترین سطح تماس بین دو کشور بعد از سفر بوهاری 
به تهران در سال 1۳9۴ برشمرد. رئیس جمهور نیجریه 
در سفر به تهران ضمن شرکت در نشست سران مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز و دیدار و گفت وگو با »حسن 
روحانی« رئیس جمهور، به حضور مقام معظم رهبری 

رفت و با ایشان دیدار کرد.
در همین خصوص مرتضی رحیمی زارچی سفیر ایران 
در ابوجا با اشاره به دیدار نهاوندیان با بوهاری، گفت: 
در ای��ن دی��دار جنبه های مختلف رواب��ط به ویژه در 
حوزه ه��ای مختلف اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت و تصمیماتی در مورد گسترش همکاری ها 

در راستای منافع ملت های دو کشور اتخاذ شد.
از ابتدای بازداشت ش��یخ زکزاکی تاکنون، جمهوری 
اس��المی ایران تالش های زی��ادی را برای رفع حبس 

خانگی شیخ و درمان وی انجام داد. فارس 

ایران برای آزادی شیخ زکزاکی چه کرده است؟

گزارش
بمباران ایران گزینه ای محتمل است؛ این جمله ای است 
که اخیرا وزیرخارجه اس��رائیل مطرح کرده است؛ البته 
خود مقامات صهیونیستی نیز می دانند اگر در قبال ملت 
ایران دست از پا خطا کنند تمام خاک این رژیم غاصب 
صهیونیس��تی با خاک یکس��ان می ش��ود، بنابراین تنها 
مجبورند ب��ه گزینه گزاف گوی��ی و تهدیدهای توخالی 
بس��نده کنند و با ادعاهایی توهمی و دروغ می خواهند 

ائتالف علیه ایران به راه اندازند اما زهی خیال باطل.
از نظر اس��رائیل، بمباران ایران ب��ه عنوان "یک گزینه" 
منتفی نیست. اما به گفته وزیر خارجه اسرائیل، نخست 
بایستی تمام راه های دیگر را آزمود. کاتس اروپایی ها را 

هم به شرکت در ائتالف علیه ایران فراخوانده است.
اس��رائیل برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسالمی 
به سالح هس��ته ای، بمباران ایران را به عنوان گزینه ای 
محتمل منتفی نمی داند. اس��رائیل کاتس، وزیر خارجه 
اسرائیل، در جریان سفر خود به ایتالیا، در همین رابطه 
ب��ه روزنام��ه کورریره دال س��را گفت: بله، ای��ن یکی از 

گزینه هاست.
کاتس در پاس��خ به این پرس��ش که آیا بمب��اران ایران 
می تواند به عنوان یکی از گزینه های مورد نظر اس��رائیل 
مطرح باش��د، گف��ت: ما به ای��ران اج��ازه نخواهیم داد 

سالح های هسته ای تولید کرده یا به آن دست یابد.
گرچه وزیر خارجه اس��رائیل حمله این کشور به ایران را 
محتمل و در حال بحث و بررسی عنوان کرده، اما تأکید 
کرده اس��ت که اقدام نظامی تنها زمانی در مد نظر قرار 
خواهد گرفت که از تمام راه های دیگر حداکثر اس��تفاده 

شده باشد.
اس��رائیل کاتس افزود: چنانچه ای��ن آخرین راه ممکن 
برای جلوگیری از دس��تیابی ایران به سالح اتمی باشد، 

دست به اقدام نظامی خواهیم زد.
وزیر خارجه اس��رائیل گفت: اگر ای��ران از خطوط قرمز 
در برنامه هسته ای عبور کند، جبهه ای متحد از آمریکا، 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی را در برابر خود 
خواهد دید که صدها موش��ک به س��وی تهران شلیک 

خواهند کرد.
آقای کاتس همچنین ضمن اش��اره به منافع مش��ترک 
اس��رائیل و عربستان سعودی افزود که تهدید ایران تنها 
متوجه تل آویو و ریاض نیس��ت و از جمله آلمان، فرانسه 
و بریتانی��ا نیز در نام��ه ای به دبیرکل س��ازمان ملل، از 
نقض توافق هسته ای توسط ایران شکایت کرده اند. وزیر 
خارجه اس��رائیل در ادامه مدعی ش��د که جبهه بس��یار 

گسترده ای علیه تهدیدات تهران وجود دارد.
وزیر خارجه اس��رائیل هم زمان کشورهای اروپایی را به 
خاطر عدم همراهی آنها با سیاس��ت سختگیرانه دونالد 
ترامپ، رئی��س جمهوری آمریکا، در قب��ال ایران مورد 
انتقاد قرار داد. ترامپ اردیبهش��ت ماه سال 1۳9۷ رسما 
خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران موسوم به برجام 
را اعالم کرد و ضمن بازگرداندن تحریم های پیشین این 
کشور علیه ایران، تحریم های جدیدی را نیز علیه تهران 

وضع کرد.

خواست تشکیل ائتالف عربی ـ اروپایی علیه ایران
وزیر خارجه اس��رائیل که برای شرکت در پنجمین دور 
کنفرانس موسوم به "گفت وگوهای مدیترانه ای" در رم، 
پایتخت ایتالیا، به سر می برد، در سخنرانی خود در روز 
جمعه گذش��ته 15 آذر نیز خواس��تار تش��کیل ائتالفی 
علیه ایران ش��ده بود. اسرائیل کاتس از جمله گفته بود 

که زمان تش��کیل ائتالفی متش��کل از کشورهای عربی 
و اروپای��ی ب��رای مقابله با برنامه اتمی ایران فرارس��یده 
است. همزمان دفتر نخست وزیر اسرائیل اعالم کرده که 
بنیامین نتانیاهو در تماس��ی تلفن��ی با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه، با او در مورد موضوعات مختلفی 
از جمله ایران، وضعیت سوریه، نیازهای امنیتی اسرائیل 
و نی��ز راه های جلوگی��ری از برخ��ورد نیروهای نظامی 

اسرائیلی و روسی گفت وگو کرده است.
اسرائیل بارها اهدافی را در سوریه به قصد مقابله با نفوذ 
جمهوری اسالمی در این کش��ور جنگ زده مورد حمله 
قرار داده و روس��یه نیز به عنوان مهم ترین متحد سوریه 

این حمالت را مورد انتقاد قرار داده است.
کات��س در حال��ی از بمباران ای��ران به عن��وان یکی از 
گزینه ه��ای محتمل س��خن گفته که همت��ای ایرانی او 
آزمایش موش��کی اس��رائیل در روز جمعه گذشته را به 
عنوان تهدیدی برای جمهوری اسالمی مورد انتقاد قرار 

داده بود.
محمدج��واد ظری��ف در پیام��ی توییت��ری ضمن اتمی 
خواندن این موش��ک، مدعی شده بود که اسرائیل با این 

آزمایش موشکی، آن را به طرف ایران نشانه رفته بود.
ظری��ف همچنین از "اس��تاندارد دوگانه" آمریکا و س��ه 
کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا و سکوت آنان در 

برابر این آزمایش موشکی انتقاد کرده بود.
در حال��ی که وزارت دفاع اس��رائیل در رابطه با آزمایش 
موش��کی مزبور تنها بیانی��ه ای کوتاه و بدون اش��اره به 
جزئیات منتش��ر کرد، رسانه های اس��رائیلی از آزمایش 
یک موشک پیشرفته با "قابلیت های جدید" خبر داده و 
به نقل از "منابع خارج��ی" آن را "اتمی" توصیف کرده 

بودند.
تهدید رژیم غاصب صهیونیس��تی علی��ه ایران در حالی 
اس��ت محو ش��دن رژیم غاصب صهیونیس��تی به زودی 
اتفاق خواهد افتاد چناچنه  س��ردار حس��ین س��المی، 
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی ، 2۳ آبان 

گذشته "از بین رفتن این رژیم کودک کش " را رؤیایی 
خوانده بود که به زودی تحقق می یابد.

یک روز پس از این س��خنان نیز رهبر عالی قدر انقالب 
نیز بیان داشتند؛ که جمهوری اسالمی ایران نه خواهان 
"محو م��ردم یهودی"، بلکه در پ��ی "نابودی حکومت و 

رژیم تحمیلی صهیونیستی" است. 
تهدی��د رژی��م غاصب صهیونیس��تی برای م��ورد هدف 
قرار دادن تاسیسات هس��ته ای ایران در حالی است که 
کش��ورهای اروپایی در نامه ای به دبیرکل س��ازمان ملل 
متحد مدعی شده اند که برخی از موشک های بالستیک 
ایران با قطعنامه ش��ورای امنیت، ناهمخوان اس��ت. این 
سه کش��ور مدعی شدند که ایران موشک های بالستیک 

با توان حمل کالهک هسته ای را توسعه داده است.
این ادعاها از س��وی اندیشکده های غربی نیز مطرح می 
ش��ود و بر اساس شکل برخی موش��ک ها و دماغه آن و 
آزمایش های ماهواره ای ایران که آن را در راستای کمک 
به آزمایش های موش��ک های دور ب��رد قلمداد می کنند 
نتیجه گیری می کنند که ایران در تالش برای دستیابی 
به موشک هایی با قابلیت حمل کالهک هسته ای است.

در این راس��تا نمایندگی روس��یه در سازمان ملل متحد 
ط��ی نام��ه ای در تاریخ 26 نوامب��ر )5 آذر( به دبیر کل 
س��ازمان ملل درباره برنامه موش��کی ای��ران می گوید: 
جمهوری اس��المی ایران عضو کامل س��ازمان ملل بوده 
و این کش��ور عضو بسیاری از ساز و کارهای عدم اشاعه 
چندجانبه از جمله پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته ای 
اس��ت. هیچ کدام از این ابزارها از جمله قطعنامه 22۳1 
)2015( ایران را از توسعه برنامه های موشکی و فضایی 

منع نمی کند.
نمایندگی روس��یه در س��ازمان ملل در ادامه نامه خود 
تاکی��د کرده اس��ت هیچگونه مدرکی که ش��اهد بر این 
باش��د که ایران در حال توسعه یا تولید سالح هسته ای 
یا راه های انتقال آن یا استقرار هرگونه زیرساختی برای 
ذخیره تسلیحات هسته ای باشد وجود ندارد و به همین 

دلیل فدراسیون روسیه بر ارزیابی سابق خود تاکید دارد 
که ایران به حس��ن نیت خود به پاراگراف سوم ضمیمه 
B قطعنامه 22۳1 در خ��ودداری از فعالیت های مربوط 
به موش��ک های بالس��تیکی که قادر به حمل تسلیحات 

هسته ای باشند احترام گذاشته است.
متعاقب نامه س��ه کش��ور اروپایی آمریکا نی��ز بار دیگر 
درباره برنامه موشکی ایران اظهار نظر کرد. برایان هوک 
رئی��س گروه اق��دام ایران در وزارت خارج��ه آمریکا در 
این خصوص گفت: ما می خواهیم جلوی توس��عه برنامه 

موشکی ایران را بگیریم.
مارک فیتز پاتریک معاون اس��بق وزارت خارجه آمریکا 
و مدیر فعلی برنامه خلع سالح و منع اشاعه در مؤسسه 
بین المللی مطالعات استراتژیک معتقد است: یک تناقض 
مهم دیگر در این ادعای مطروحه که آزمایش موش��کی 
ایران ناق��ض قطعنامه 22۳1 می باش��د، وج��ود دارد. 
این تناقض آن اس��ت که گویا واش��نگتن فراموش کرده 
این قطعنامه از تمام طرفهای امضاء کننده درخواس��ت 
می کند از هرگونه اقدامی که سبب تضعیف روند اجرای 
تعهدات مندرج در توافق هس��ته ای 2015 ایران ش��ود، 
خ��ودداری کنند. هرکس ک��ه ادعا می کن��د ایران این 
قطعنامه را نقض کرده اس��ت، باید به این نتیجه مشابه 
برسد که آمریکا نیز با خروج یکجانبه از این توافق نقض 

عهد کرده است.
مطاب��ق حقوق بین المل��ل و یکی از اصول مس��لم آن 
کشوری حق ندارد به چیزی استناد کند که خود عامل 
به آن نبوده اس��ت. به زبان عامیانه در حقوق بین الملل 
دوروی��ی مبنای حقوقی ندارد و نمی توان به معاهده ای 
اس��تناد کرد که به آن پایبند نباش��ید و آن��را رد کرده 

باشید.
بنابرای��ن ایاالت متح��ده امریکا به لح��اظ حقوقی حق 
ندارد ادعا کند که ایران قطعنامه 22۳1 را نقض می کند 
)همانط��ور که خودش این قطعنامه را نقض می کند(، یا 

مفاد آن را رعایت نمی کند.
برنامه موش��کی ایران جنبه تدافعی و بازدارندگی دارد. 
بر این اس��اس ایران اعالم کرده اگر تهدیدی موش��کی 
متوجه آن نباش��د این کش��ور نیز درباره برنامه موشکی 

خود گفت وگو می کند.
بر همین اساس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در 
گفت وگویی که چندی پیش با شبکه ان.بی.سی آمریکا 
در نیویورک داش��ت گفت: اگر می خواهید درباره برنامه 
موش��کی صحبت کنید در آن صورت باید درباره میزان 
س��الحی که به منطقه ما فروخته می شود هم گفت وگو 
کنیم. این تسلیحات آمریکایی هستند که وارد منطقه ما 
می ش��وند و منطقه ما را در آستانه انفجار قرار می دهند. 
از ای��ن رو اگر آن ها می خواهند درباره موش��ک های ما 
ح��رف بزنن��د، اول باید فروش این تس��لیحات از جمله 

موشک ها را متوقف کنند.
ای��ران بارها اعالم کرده که بمب اتمی نخواهد س��اخت 
و فتوای ش��رعی رهبر انقالب اسالمی در این زمینه نیز 
پشتوانه فقهی آن است. با چنین شرایطی طبیعتا داشتن 
موش��ک با قابلیت کالهک هسته ای موضوعیتی ندارد و 
س��البه به انتفای موضوع است. محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز در این خصوص 
گفت��ه بود که از آنج��ا که ایران کاله��ک اتمی ندارد و 
تصمیمی هم برای ساخت آن ندارد، از این رو نمی توان 
تهران را به کار روی موش��ک هایی متهم کرد که »برای 

داشتن توانمندی حمل کالهک طراحی شده اند.
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