
 زخمی شدن 11 نظامی آمریکا 
در حمله موشکی ایران 

یک رس��انه آمریکایی ب��ا ارائه روایت��ی متفاوت از 
ادعاهای دولت آمریکا شواهد تازه ای از وجود تلفات 
در میان نظامیان این کش��ور در اثر انتقام موشکی 

ایران ارائه کرده است.
روزنام��ه واشنگتن پس��ت در گ��زارش خ��ود برای 
نخس��تین بار به زخمی شدن چندین نفر در انتقام 
موش��کی ایران اش��اره کرده بود و اکن��ون، پایگاه 
دیفن��س وان گ��زارش داده دس��ت کم ۱۱ نظامی 
آمریکایی در حمله به عین االس��د زخمی شده و به 
بیمارس��تان های نظامی آمری��کا در کویت و آلمان 

منتقل شده اند. 
چند مقام ارتش آمری��کا و پنتاگون در گفت وگو با 
دیفنس وان تصری��ح کرده اند این نظامیان در هفته 
جاری  به بیمارس��تان های نظامی آمریکا در کویت 
و شهر لنداش��تول آلمان منتقل شده و بابت ضربه 
مغزی تحت مداوا یا معاینات بیشتر قرار گرفته اند. 
مقام های ارش��د ارت��ش آمری��کا و مقام های دولت 
ترامپ، روز ۸ ژانویه مدعی ش��دند حمله موش��کی 
ایران هیچ تلفاتی اعم از کش��ته یا زخمی در میان 
نظامیان آمریکای��ی، نیروهای ائتالف، پیمانکاران و 

غیره نداشته است.   تسنیم 

خبر

ترور سردار سلیمانی نه توجیه قانونی 
داشت نه اخالقی

یکی از فالس��فه علم اخالق، توجیه آمریکا در ترور 
سردار ش��هید سپهبد قاسم س��لیمانی و همراهان 
ش��هیدش در ع��راق را از نظر قانون بی��ن الملل و 
اخالق زیر س��وال ب��رده و آن را نابود کننده اصول 

جهانی در مخالفت با ترور انسان ها می داند.
پیتر سینگر، فیلس��وف شهیر اخالق استرالیایی در 
مقاله ای با عنوان »آیا ترور سلیمانی موجه بود؟« که 
در وبس��تایت سازمان رسانه ای بین المللی پراجکت 
سندیکیت منتشر شد، نوشت: در کنفرانس خبری 
بعد از حمله پهپادی به فرمانده ارشد نظامی ایران 
و همراهانش، یک مقام ارش��د وزارت خارجه گفت 
"یا مسیح! آیا مجبوریم توضیح دهیم که چرا ما این 
کارها را کردی��م"، در حقیقت باید گفت که قانون 

بین الملل به این امر )توضیح( بستگی دارد.
س��ینگر که اس��تاد دانشگاه پرینس��تون است و در 
سال 20۱3 توس��ط اندیش��کده معروف سوئیسی 
گاتلیب داتوایلر به عنوان سومین اندیشمند بانفوذ 
عصرمعاصر معرفی شده است در ادامه این مقاله با 
اشاره به توجیه دولت آمریکا در به شهادت رساندن 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و ادعای آن در 
تروریست خواندن شهید سلیمانی، نوشت: در سال 
2003،  اطالعات جاسوسی آمریکا درباره سالح های 
کشتار جمعی عراق بطور کلی غلط بود. این خطاها 
به هجوم به عراق منجر شد و این اقدام راه را برای 
حضور ایران و س��لیمانی در این کشور هموار کرد. 
ام��ا بیایید ف��رض کنیم که این ب��ار واقعیت همان 
چیزی اس��ت که دولت آمریکا می گوید، اما آیا ترور 

این دو نفر از نظر اخالقی قابل دفاع است؟
این اندیش��مند اخالق در ادامه نوشت: با این فرض 
شروع می کنیم که ستاندن جان یک انسان اقدامی 
اشتباه است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
نیز منکر این امر نخواهد بود. یک س��ال پیش وی 
گفته ب��ود که به ح��ق حیات احترام م��ی گذارد. 
ترام��پ این حرف ه��ا را در جمع مخالقان س��قط 
جنین مطرح می کرد اما به رس��میت شناختن حق 
زندگی برای جنین باید برای دیگر انس��ان ها بالغ تر 

نیز به رسمیت شناخته شود.
وی با اش��اره به ادعای دولتمردان آمریکا که سردار 
س��لیمانی و همراهانش را »آدم ه��ای بد« توصیف 
ک��رده بودند و آن را دلیل حمله و ترور وی خوانده 
بودند، نوشت: پس، برای آدم های بد استثناء وجود 
دارد؟ ی��ک ب��ار دیگر می گویم، اگ��ر بخواهیم این 
مبحث را به صراحت روش��ن کنی��م، بیایید فرض 
کنی��م که حق زندگ��ی تنها حق آدم ه��ای بیگناه 
اس��ت. اما سوال اینجا است که چه کسی حق دارد 
قض��اوت کند یک بیگناه کیس��ت؟ اگر هم طرفدار 
این امر باش��یم - که مقامات آمریکایی هم اینگونه 
می گویند- یک حاکمیت قانون و نه یک س��ری از 
آدم ها باید طی روندی قانونی درباره گناهکار بودن 

تصمیم بگیرند.
از س��ال 2002، دادگاه جنای��ات بین المللی تالش 
ک��رد که این روند را در دنیا ترویج کند. این دادگاه 
موفقیت هایی در پیگرد مرتکبین به جنایات جنگی 
و جنایت علیه بشریت، به دست آورد اما اختیارات 

این دادگاه محدود است.  فارس 

از نگاه دیگران 

ابراز نگرانی بورل درباره احتمال شکست برجام
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا مکانیسم حل اختالفات در برجام را 
به خودی خود سیس��تمی برای برقراری مجدد تحریم ها ندانسته و در عین 

حال درباره شکست این توافق ابراز نگرانی کرد.
ج��وزف ب��ورل گفت: اما یک مس��ئله برای من مهم اس��ت. مکانیس��م حل 

اختالف��ات در برجام به خودی خود سیس��تمی برای برقراری مجدد تحریم ها 
نیس��ت. من این تصمی��م وزرای امور خارجه انگلیس، آلمان و فرانس��ه را به عنوان 
درخواس��تی برای پایان برجام نمی دانم. این مقام اروپای��ی تصریح کرد: ایران تا به 
حال در چارچوب این توافق عمل کرده  است؛ البته تهران می گوید که دیگر خود 

را به مفاد این قرارداد متعهد احساس نمی کند.
وی تاکید کرد که اروپا همچنان به بررسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 

در ایران اعتماد دارد و این مسئله برای بروکسل مهم است.  صداوسیما 

سقوط هواپیما را دستاویز مطامع سیاسی نکنید
سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن ابراز تعجب از اظهارات دیروز وزیر خارجه 
کانادا، از همه طرف ها خواس��ت که موضوعات انسانی به خصوص حادثه غم 

انگیز اخیرسقوط هواپیما را دستاویز مطامع و ژست های سیاسی نکنند.
س��ید عباس موس��وی در واکنش به برگزاری نشس��تی در لن��دن با حضور 

کشورهایی که اتباع آنها در سانحه هوایی غم انگیز اخیر حضور داشتند، ضمن 
اب��راز همدردی مجدد با خانواده جانباختگان اظهار داش��ت: از برخی اظهارنظرها و 
حتی برگزاری این نشس��ت متعجب شدیم. وی عنوان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
جهت تس��الی خانواده های داغدار و ابعاد انسانی این حادثه همکاری بسیار روان و 

فراتر از انتظار با هیات های اعزامی این کشورها انجام داده است.  
موسوی افزود: تقریبا همه اجساد شناسایی شده اند و همکاری و بررسی های فنی با 

تشریک مساعی و شراکت همه طرف ها در جریان است.  فارس

پیشنهاد برای ایجاد یک بانک هندی در منطقه آزاد چابهار
وزی��ر خارجه با بیان اینکه پیش��نهاد دادیم یک بانک هندی ش��عبه ای در 
منطقه آزاد چابهار داشته باشد،گفت: پیشنهاد داده ایم که از دارایی ای ایران 

در هند برای تامین سرمایه اولیه بانک پاسارگاد در بمبئی استفاده شود.
محمدجواد ظریف اضافه کرد: برای حل مشکل و معضل تبادل پول روش های 

متفاوتی وجود دارد از جمله تهاتر و استفاده از پول ملی؛ ضرورت دارد بخش 
خصوصی و همچنین بخش دولتی نس��بت به اس��تفاده از پول ملی و عدم توجه به 
پولهای بین المللی برای معامالت توجه بیش��تری داش��ته باش��ند. رئیس دستگاه 
دیپلماسی با بیان اینکه هنوز مقداری ایرادها وجود دارد، خاطرنشان کرد: همانطور 
که در جلسه با تجار و بازرگانان در بمبئی هم من و هم دیگر دوستان مطرح کردند، 
با توجه به تفاوت قیمت و سایر مشکالتی که داریم، الزم است دولتها در همکاری و 

همینطور همکاری بخش خصوصی این مشکل را حل کنند.  تسنیم 

رس��انه های دنیا به سرعت بیانات مقام معظم رهبری در 
نماز جمعه امروز تهران را پوشش دادند و هر یک بخشی 
از س��خنرانی ایشان را به عنوان تیتر خبری خود انتخاب 

کردند.
بیان��ات مقام معظم رهب��ری در س��خنرانی نماز جمعه 
دیروز بازتاب وس��یعی در بین رس��انه های دنیا داش��ت. 
خبرگزاری رویترز در بخش��ی از پوش��ش اظهارات مقام 
معظم رهبری به تاکید رهبر انقالب بر حضور گس��ترده 
مردم در انتقابات پیش رو اش��اره ک��رد. این خبرگزاری 
نوشت: رهبر ایران حمالت موشکی ایران را دست خدا و 

یک سیلی به صورت آمریکا خواند.
خبرگزاری آمریکایی آسوش��یتدپرس نیز نوش��ت: رهبر 
ای��ران دونالد ترامپ را "یک دلقک" خطاب کرد که تنها 
تظاه��ر به حمایت از مردم ای��ران می کند. آیت اهلل علی 
خامنه ای گفت ترامپ خنجری س��می را به پش��ت ملت 
ایران فرو خواهد کرد. او گفت حضور گس��ترده مردم در 
مراس��م تشییع سردار سلیمانی - که توسط آمریکا ترور 
ش��د- حاکی از حمایت مردم ایران از جمهوری اسالمی 
بود. رهبر انقالب همچنین تاکید کردند که کش��ورهای 
غربی بسیار ضعیفتر از آن هستند که بتوانند مردم ایران 

را به زانو دربیاورند.
آسوش��یتدپرس در ادامه به بازت��اب بیانات رهبر معظم 
انق��الب درباره س��قوط هواپیمای مس��افربری اوکراینی 
پرداخت که آن را حادثه ای تلخ خوانده و باعث ناراحتی 
م��ردم و درعین حال خوش��حالی آمریکا ش��ده اس��ت.
به گفته رهبر انقالب دش��منان ایران از حادثه س��قوط 
هواپیما برای زیرس��وال بردن جمهوری اس��المی، سپاه 

پاسداران و نیروهای مسلح استفاده کردند.
خبرگزاری فرانسه نیز در تیتر خبری که به عنوان بازتاب 
بیانات مقام معظم رهبری منتشر کرده نوشت: رهبر ایران: 
تراژدی تلخ هواپیما نباید فداکاری سلیمانی را تحت تاثیر 
قرار دهد. اسکای نیوز نیز در خبری فوری نوشت: آیت اهلل 
عل��ی خامنه ای رهبر ایران گفته که اتحادیه اروپا ازجمله 
انگلیس قابل اعتماد نیس��ت اما تهران مخالف مذاکره با 

هیچ کس به غیر از آمریکا نیست.
بلومب��رگ نیز با تیتر کردن بخش��ی از اظه��ارات رهبر 
انق��الب درباره دلقک بودن ترامپ و تظاهر او به حمایت 
از م��ردم ایران به حضور گس��ترده ه��زاران نفر از مردم 
و ش��عارهای آنه��ا در حی��ن س��خنرانی و در حمایت از 

جمهوری اسالمی اشاره کرد.
اس��پوتنیک نیز در خبر پوش��ش این س��خنرانی نوشت 
ک��ه رهبر ایران، آی��ت اهلل خامنه ای ب��ه انتقاد از موضع 
س��ه کشور اروپایی در توافق هس��ته ای با ایران پرداخت 
و تاکید کرد که این کش��ورها درح��ال خدمت به منافع 

آمریکا هستند.
تایم��ز هند نیز با پوش��ش خبر س��خنرانی مقام معظم 
رهبری در تیتر خود نوشت رهبر ایران ترامپ را دلقکی 

می داند که به مردم ایران خیانت خواهد کرد.
میدل ایست آی نیز بخشی از بیانات رهبر انقالب متمرکز 
ش��د که به سوءاستفاده دشمنان ایران از سقوط هواپیما 
برای تضعیف س��پاه اش��اره کردند. دویچه وله آلمان هم 
به پوشش سخنان مقام معظم رهبری پرداخت و نوشت: 
آیت اهلل خامنه ای حمله به پایگاه های آمریکا را به عنوان 

"دست خدا" توصیف کرد. باشگاه خبرنگاران

در نماز جمعه: 
بازتاب گسترده بیانات امام خامنه ای در رسانه های دنیا

ی��ک رس��انه آمریکای��ی ب��ا ی��ادآوری اینک��ه ترامپ از 
رئیس جمه��ور قبلی خود به عنوان بنیان گذار داعش یاد 
کرده نوش��ته در نهایت ممکن اس��ت خ��ود او به عنوان 

ناجی این گروه تروریستی شناخته شود.
روزنامه نیویورک تایمز در مطلب��ی با عنوان اینکه »چرا 
داعش از از مرگ س��ردار س��لیمانی مسرور است نوشته 
اس��ت: »سال 20۱۶ دونالد ترامپ که در آن زمان نامزد 
انتخابات بود باراک اوباما را بنیانگذار داعش خطاب کرد. 
اما در پایان کار، شاید این خود ترامپ باشد که به عنوان 

ناجی این گروه تروریستی شناخته می شود.
نیویورک تایم��ز نوش��ته داع��ش بعد از رس��یدن به اوج 
موفقیتش در س��ال 20۱۵ به طرز قابل توجهی تضعیف 
ش��ده بود، اما اقدام دولت ترامپ در ترور هدفمند سردار 
قاسم س��لیمانی ممکن است این گروه را بار دیگر آماده 

بازگشت کرده باشد. 
ای��ن روزنامه با ی��ادآوری نقش جنگ ع��راق در احیای 
القاعده نوشته است: درست همان طور که حمله نابجای 
آمریکا به عراق ۱۷ سال پیش در سال 2003 به القاعده 
جانی دوباره بخش��ید، بازگشت به هرج و مرج در همان 

کشور ممکن است همین خدمت را به داعش کند.
نیویورک تایمز به نقش موثر ش��هید سلیمانی در نابودی 
داعش نیز اش��اره کرده و نوش��ته اس��ت: »اما جنگ در 
خاورمیان��ه، هیچ چیزی جز پیچیدگ��ی ندارد؛ نیروهای 
نیابتی ژنرال س��لیمانی ب��ا مبارزه بس��یار موثری که با 
داعش داش��تند به صورت غیرمس��تقیم به منافع آمریکا 

هم خدمت رسانی می کردند.
روزنام��ه آمریکای��ی به کاهش نفوذ آمری��کا در عراق در 

نتیجه ترور س��ردار س��لیمانی و ابو مه��دی المهندس، 
جانشین فرمانده الحشد الشعبی اشاره کرده است. 

در ای��ن یادداش��ت آم��ده اس��ت: »نخس��تین نکته که 
آش��کارترین مسئله است این اس��ت که نفوذ آمریکا در 
عراق اکنون آخرین نفس هایش را می زند. یکی از کسانی 
که همراه با ژنرال سلیمانی کشته شد به شهادت رسید، 
جانشین فرمانده نیروهای بسیج مردمی بود. این مسئله 
باعث ش��د که برای بسیاری از عراقی ها، آن حمله عالوه 
بر حمله به ایران حمله به عراق هم تلقی ش��ود و دولت 
عراق را که همین حاال هم روابط پرتنشی با آمریکا دارد 

در وضعیت سخت تری قرار دهد.
نیویورک تایمز در ادامه خاطرنشان کرده که این وضعیت 
هرج و م��رج روی ثبات عراق تأثیرگذار خواهد بود.  این 
روزنامه نوش��ته است: مسئله دوم اینکه هرج و مرج ثبات 
عراق را تهدید می کند. تهران، حمله به سردار سلیمانی را 
با حمالت موشکی به دو پایگاه نظامی تحت اداره آمریکا 

پاسخ داد و بعید است که این پایان انتقال ایران باشد.
روزنامه آمریکایی خاطرنش��ان کرده است: راهبرد نظامی 
ایران بر اساس عدم تقارن و به طور خاص بر اساس استفاده 
از نائبان نظامی تعریف می شود. نیویورک تایمز خاطرنشان 
ک��رده ایران به طور قطع، تالش خواه��د کرد آمریکا را از 
عراق بیرون براند. از سویی دیگر شییخ نعیم قاسم معاون 
دبی��رکل حزب اهلل لبن��ان در مصاحبه  با س��ایت خبری 
العه��د قبل از پرداختن به ابعاد تح��والت منطقه و لبنان 
واهمیت آنها به صحنه هایی که در خالل مشارکت خود در 
مراس��م تشییع پیکر پاک شهید سپهبد قاسم سلیمانی و 

همرزمانش مشاهده کرده بود پرداخت. تسنیم

نیویورک تایمز:
ترامپ با ترور سردار سلیمانی ناجی داعش شناخته می شود

گزارش

در حالی اروپا با ادعای واهی پایبند نبودن ایران به تعهدات 
برجام مانیسم ماشه را فعال کرد که از طرفی زمزمه شروط 
و طرح آمریکا برای جایگزینی در برجام از س��وی مقامات 
3کش��ور اروپایی به ویژه انگلیس ش��نیده می شود تا آنچه 
مد نظر برای به پای میز مذاکره کش��اندن تهران و تحمیل 

شروط خود دارند، اجرا شود. 
وزرای خارجه آلمان، انگلیس، و فرانس��ه هفته گذشته در 
بیانیه ای با ادع��ای آنکه پایبند برجام خواهند بود، از فعال 
کردن این مکانیس��م خبر دادن��د. هایکو ماس وزیر خارجه 
آلمان اعالم کرد: پس از مش��ورت های مفصل با فرانس��ه و 
انگلیس، تصمیم گرفتیم که مکانیسم حل اختالف را که در 
توافق نامه لحاظ شده است، فعال کنیم. هدف ما مشخص 
است: ما می خواهیم این توافق را حفظ کرده و در چارچوب 

آن به راه حلی دیپلماتیک برسیم. 
مکانیسم ماشه در بند 3۶ برجام قید شده و شامل رسیدگی 
به اختالفاتی می شود که برای حل، به کمیسیون مشترک 
برجام ارجاع داده می ش��ود. این کمیسیون ۱۵ روز فرصت 
دارد ت��ا اختالفات مورد نظر را ح��ل و فصل کند و در غیر 
این صورت، این مساله را می توان به شورای امنیت سازمان 
ملل ارجاع داد، و آن شورا نیز قادر خواهد بود تحریم هایی 
را که براس��اس برجام لغو ش��ده بودند، مجددا علیه ایران 

اعمال کند. 
جمهوری اس��المی ای��ران ۱۵ دی ماه پنجمین گام کاهش 
تعهدات برجامی را برداشت و از جمله محدودیت های تعداد 
سانتریفوژها را کنار گذاشت. تهران اما تصریح کرد، در صورت 
پایبندی دیگر طرف ها به توافق هس��ته ای، محدودیت های 

قید شده در برجام را مجددا اعمال خواهد کرد. 
ادعای سه کشور اروپایی در خصوص پایبند نبودن ایران به 
تعهدات برجامی در حالی مطرح شده است که آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در ۱0 خرداد گذش��ته اعالم کرده بود، 
ایران کامال به مفاد برجام پایبند بوده و به بازرس��ان آژانس 
نیز اجازه دسترسی کامل داده است. از زمان امضای برجام 
در س��ال 20۱۵، آژانس در تمام گزارش��ات خود پایبندی 

کامل ایران را به تواق نامه تایید کرده است.  
بحران های مرتبط با توافق هس��ته ای ایران ایران از زمانی 
آغاز ش��د که آمریکا در س��ال 20۱۸ به صورت یکجانبه از 
برج��ام خارج ش��د و تحریم هایی را که دول��ت اوباما علیه 
ایران لغو ک��رده بود، مجددا اعمال کرد، اقدامی که نگرانی 
بس��یاری از جمله طرف های اروپایی برج��ام را برانگیخت. 
واش��نگتن می گوید در چارچوب سیاست موسوم به "فشار 
حداکث��ری" تالش می کند ای��ران را به پ��ای میز مذاکره 
بکش��اند تا برجامی دیگر امضا ش��ده و در آن فعالیت هایی 

دیگر از جمله برنامه های موشکی ایران محدود شود.  
تازه ترین تحریم های واش��نگتن در 20 دی ماه و به دنبال 
حمله موش��کی ایران به پایگاه آمریکا در عین االسد عراق 
اعمال ش��د، تحریم هایی که روزنامه آمریکایی لس آنجلس 
تایم��ز از آنها ب��ا ماهیت "نمادین" یاد ک��رد. دولت ترامپ 
تحریم هایی را علی��ه ایران اعمال کرد که عمدتا به صورت 
نمادین به معنای افزایش فش��ار بر کشوری است که بیش 
از ه��زار م��ورد تحریم آمریکا، اقتص��ادش را نابود کرده اما 

نتوانسته است تهران را به مذاکره با آمریکا وادار کند. 
در همی��ن ح��ال وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده اس��ت 
دولت ترامپ تا پایان س��ال 20۱۸، حدود ۷00 ش��رکت، 
موسس��ه و اتب��اع ایرانی را تحریم کرده ب��ود و از آن زمان 
تاکن��ون بی��ش از 300 مورد تحریم دیگر نی��ز علیه ایران 

اعمال کرده است.
نکته جالب توجه اینکه نخس��ت وزیر انگلیس با وجود این 
ادعا که بهتر اس��ت  توافق با ترامپ جایگزین برجام شود، 
خ��روج آمریکا از این توافق را عل��ت اصلی تنش های اخیر 
در خاورمیانه دانس��ت و گفت ک��ه لندن به همراه متحدان 
اروپایی اش به واش��نگتن فهماند که آنها خواهان تنش در 

منطقه نیستند.
بوریس جانس��ون در گفت و گو با بخش صبحگاهی ش��بکه 
بی. بی. س��ی تکرار کرد که توافق برجام به دلیل آنچه طرف 
آمریکایی ناقص می داند بایس��تی با توافق ترامپ جایگزین 
ش��ود.  جانس��ون درخصوص برجام مدعی شد: بهتر است 
ب��ا همکاری یکدیگر، "توافق با ترام��پ" را جایگزین توافق 
برج��ام کنیم. وی گف��ت که اگر تواف��ق کنونی)برجام(  از 

دست برود، نیاز به یک جایگزین خواهد بود.
جانسون افزود: نکته من به دوستان  آمریکایی مان این است 
باید از یک راهی مانع دس��ت یابی ایران به سالح هسته ای 
بش��ویم و این همان کاری اس��ت که برجام انجام می دهد. 
ام��ا اگر بخواهیم آن را کن��ار بگذاریم به یک جایگزین نیاز 
داریم. نخس��ت وزی��ر انگلیس عنوان کرد؛ از ن��گاه آمریکا 
مشکل برجام این است که یک توافق ناقص و دارای تاریخ 
انقضا است، ضمن آنکه توسط باراک اوباما رئیس جمهوری 

سابق آمریکا منعقد شده است.
جانس��ون با بیان اینکه اگر برج��ام را کنار بگذاریم باید آن 
را جایگزی��ن کنیم، ادعای تواف��ق جدید با ترامپ را مطرح 
ک��رد و گفت: به نظر من این بهترین راه حل، برای حرکت 
به جلو اس��ت. وی افزود: رئیس جمهوری ترامپ در توافق 
ک��ردن مهارت دارد. پ��س باید با هم��کاری یکدیگر برای 

جایگزین کردن برجام با توافق ترامپ کار کنیم.
در تکمیل ادعاهای جانسون؛ نماینده وزارت خارجه آمریکا 

در امور ایران در گفت وگویی مدعی سه ویژگی مهم توافق 
مورد نظ��ر ترامپ در ارتباط با جایگزین��ی به جای برجام 

شد.
برای��ان هوک در ابتدای گفتگوی خود به تش��ریح آنچه او 
»دستاوردهای دولت ترامپ در برابر ایران خواند«، پرداخت 
و مدعی ش��د که سیاس��ت های کاخ س��فید در دوره فعلی 

کارآمدتر از گذشته بوده است.
مجری ش��بکه اورینت از برایان ه��وک درباره تفاوت توافق 
م��ورد نظر ترامپ با تواف��ق فعلی برجام س��وال کرد و در 
این ارتباط نیز هوک گفت: این توافق س��ه تفاوت عمده با 
برجام خواهد داشت، نخست اینکه در این توافق ممنوعیت 
دائمی غنی س��ازی اورانی��وم در ایران براس��اس قطعنامه 
ش��ورای امنیت بازگردانده خواهد شد چون در حال حاضر 
نیز نیمی از کش��ورهای دارای برنامه هسته ای، غنی سازی 
انجام نمی دهن��د و ایران نیز نیازی به غنی س��ازی ندارد. 
هوک تفاوت دوم و س��وم این توافق را نیز این گونه عنوان 
ک��رد: این توافق با تصویب نهایی س��نا به ی��ک معاهده و 
س��پس قانون بین المللی تبدیل خواهد ش��د، چون توافق 
اوباما تنها در حد یک تعهد سیاس��ی بود. همچنین در این 
توافق موضوعات بس��یار گسترده تر از مس��ائل هسته ای و 
ش��امل موضوعات موشکی و مس��ائل منطقه ای نیز خواهد 

بود.
دولت ترامپ بعد از خروج از برجام در اردیبهش��ت ماه سال 
گذش��ته با در پیش گرفتن سیاس��تی موس��وم به »کارزار 
فش��ار حداکثری« تالش کرده ایران را برای مذاکره بر سر 
توافق��ی جدید تحت فش��ار قرار دهد.  جمهوری اس��المی 
ایران با یادآوری اینکه طرف آمریکایی توافق هس��ته ای را 
نقض کرده و از آن خارج شده تصریح کرده وارد مذاکره  با 

آمریکا بر سر توافقی جدید نخواهد شد
پیش��تر ش��روط ۱2گانه آمرکیا از زبان مایک پومپئو، وزیر 
خارجه آمریکا در جریان س��خنرانی خ��ود در بنیاد هریتج 
در واش��نگتن مط��رح ش��ده ب��ود چنانچه برخ��ی از این 
ش��روط عبارت بودند ازاینکه ایران تمام جنبه های نظامی 
فعالیت های هس��ته ای پیشین خود را به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اعالم کند؛ ایران به غنی سازی اورانیوم خاتمه 
ده��د و ف��راوری پلوتونیم انجام ندهد. این ش��رط ش��مال 
تعطیلی راکتورهای آب س��نگین ایران می ش��ود. ایران به 
آژان��س بی��ن المللی انرژی اتمی اجازه دسترس��ی به کلیه 
تاسیسات اتمی خود در سراسر کشور را بدهد.ایران برنامه 
تولید موش��ک های بالس��تیک خود را رها کن��د و از تولید 
س��امانه های موش��کی با قابلیت حمل کالهک هس��ته ای 

خودداری کند.
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جانسون: توافق با ترامپ را جایگزین توافق برجام کنیم


