
توان موشکی و پهپادی ایران بسیار 
زیاد است

س��خنگوی ارتش رژیم صهیونیس��تی ب��ا اذعان به 
قدرت نظامی ایران به ویژه توان نظامی کش��ورمان 
گفت ک��ه اس��رائیل از نزدیک  تح��رکات ایران در 

منطقه را رصد می کند.
هیدای زیلبرمان، تاکید کرد که ایران از خاک عراق 
و یا یمن به اسرائیل حمله خواهد کرد. او گفت: ما 
اطالعاتی در دس��ت داریم که نشان می دهد ایران 
پهپادها و موشکهای هوش��مندی ساخته است که 
می توانند به اسرائیل برسند. وی گفت: اسرائیل از 

نزدیک تحرکات ایران در منطقه را رصد می کند.
زیلبرمان خاطرنشان کرد: زمانی که آویو کوخاوی، 
رئیس ستاد ارتش اسرائیل نسبت به حمله از خاک 
''کش��ورهای حلقه دوم'' به اس��رائیل هش��دار دارد 
منظ��ورش از کش��ورهای حلقه دوم ع��راق و یمن 
است و کش��ورهای حلقه اول همان لبنان و سوریه 

هستند. صداوسیما 

اخبار

ترور قاسم سلیمانی رویداد بی سابقه 
و تاریخی سال ۲۰۲۰ بود

پایگاه خبری عربی ۲۱ در گزارش��ی از رویدادهای 
ب��ی س��ابقه س��ال ۲۰۲۰ نوش��ت که ترور قاس��م 
سلیمانی حین انجام وظیفه رسمی که بی واسطه و 
به صورت مستقیم توسط دولت آمریکا انجام گرفت 
یک��ی از رویدادهای بی س��ابقه و تاریخی جهان در 

این سال بود.
ای��ن پای��گاه خبری در بخش��ی از مطل��ب خود با 
عنوان" ترور مس��تقیم بدون جنگ" افزود: پیش از 
س��ال ۲۰۲۰، هرگز سابقه نداشته تا ایاالت متحده 
بدون جنگ اعالن شده بین دو طرف مستقیماً یک 
مقام مس��ئول در حین انجام مسئولیت را ترور کرد 
اما ترور قاسم س��لیمانی ژنرال ایرانی، در بدو ورود 
به بغداد برای انجام یک مأموریت رسمی در ابتدای 
س��ال جاری چنین س��ابقه ای را در تاریخ اقدامات 

آمریکایی ثبت کرد.
این پایگاه خبری افزود : ترور فرمانده س��پاه ایران 
واکنش ته��ران را با بمباران پایگاه آمریکایی "عین 
االس��د" در عراق به دنبال داشت اقدامی که اولین 

درگیری مستقیم دو طرف از سال ۱۹۸۸ بود.
سردار س��پهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس و ابومهدی المهندس معاون س��ازمان الحشد 
الش��عبی عراق به همراه ۸ نف��ر دیگر بامداد جمعه 
۱۳ دی ۹۸ در مس��یر ف��رودگاه بغ��داد در اق��دام 
تروریس��تی کاخ سفید و به دس��تور دونالد ترامپ 
رئی��س جمهوری آمریکا و با ش��لیک از پهپادهای 
ارتش این کشور، به شهادت رسیدند. در پیامد این 
اقدام تروریستی کاخ سفید، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه چندین فروند 
موش��ک بالس��تیک را به س��مت پایگاه آمریکایی 

عین االسد در استان االنبار عراق شلیک کرد.
در پ��ی این موش��ک ب��اران، پنتاگ��ون در چندین 
مرحل��ه و به صورت تدریجی اع��الم کرد که تعداد 
۱۱۰ نف��ر از نیروه��ای آمریکایی حاض��ر در پایگاه 
عین االس��د دچ��ار آس��یب مغزی ش��ده و تحت 
درمان قرار گرفته اند. این جنایت پلید آمریکا علیه 
فرماندهان شهید س��لیمانی و المهندس باعث شد 
ک��ه نمایندگان منتخب مردم عراق در پارلمان این 
کشور مصوبه اخراج نیروهای بیگانه از کشورشان را 
تصویب کنند تا مرحله دیگری از مبارزه مردم عراق 

علیه اشغالگری آمریکا آغاز شود.
ای��ن پایگاه خبری در بخش دیگری از گزارش خود 
"جنایات آمریکا در براب��ر دادگاه های بین المللی" 
را یکی دیگر از رویدادهای بی س��ابقه سال ۲۰۲۰ 
عن��وان ک��رد و نوش��ت:مارس ۲۰۲۰ وقتی دیوان 
کیفری بین المللی مجاز به تحقیق در مورد جنایات 
جنگی در افغانس��تان شد، برای اولین بار تحقیقات 
از شهروندان ایاالت متحده را مجاز دانست اقدامی 

که در تاریخ این کشور بی سابقه است.
موضوع��ی ک��ه خش��م همگان��ی را در واش��نگتن 
برانگیخ��ت و اق��دام بی س��ابقه ای چ��ون تحمیل 
مجازات های ترامپ علی��ه مقامات دادگاه کیفری 
بی��ن الملل��ی را نیز رقم زد. عرب��ی ۲۱ در ادامه از 
سازش برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 
با عنوان "صلح با اش��غالگری بدون جنگ " نام برد 
و نوش��ت : اردن و مصر قبال  توافق صلح را با رژیم 
صهیونیس��تی امضا کرده بودند، اما "عادی س��ازی 
رابط��ه برای دهه ه��ا خط قرمز باق��ی مانده بود و 
رعایت حقوق فلس��طین قبل از بحث در مورد این 

پرونده ، شرط اساسی بود. ایرنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

زمزمه های برگشت آمریکا به توافق هسته ای بیش از پیش 
به گوش می رس��د و در این میان باید دید شرط ایران برای 

بازگشت ایاالت متحده به برجام چیست.
در بیس��تم ژانوی��ه، رئیس جمهور منتخب ای��االت متحده 
آمریکا به همراه مع��اون رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
با ادای سوگند، بر کرسی ریاست جمهوری کاخ سفید تکیه 
می زند، البته کارشناسان معتقدند این اتفاق در صورتی که 

ترامپ بازی در نیاورد می افتد!
بای��دن هم��واره بر اهمیت توافق هس��ته ای تاکی��د دارد و 
خ��روج ترام��پ را از برج��ام صراحتا محک��وم می کند. بی 
تردید تاثیرپذی��ری دموکرات ها همانند دولت اوباما از رژیم 
صهیونیستی در آمریکا قابل قیاس با ترامپ نیست، هر چند 
آمری��کا در همه دولت های خود سیاس��ت ثابت��ی دارد، اما 

کیفیت روابط در دولت های مختلف، متفاوت است.
ایاالت متحده ۱۸ اردیبهش��ت س��ال ۱۳۹۷ رسماً از برجام 
خارج ش��د؛ طرح جامع اقدام مشترک که به طور غیررسمی 
با عناوین معاهده ایران یا توافق هس��ته ای ایران ش��ناخته 
می ش��ود، توافقنامه ای بین المللی در مورد برنامه هسته ای 
ایران اس��ت که در ژوئیه ۲۰۱۵ بین ایران، گروه ۵+۱ )پنج 
عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد - چین، فرانسه، 
روسیه، انگلیس، ایاالت متحده- + آلمان( و اتحادیه اروپا به 
تصویب رسید. حال که بایدن رئیس جمهور منتخب مردم 
آمریکا ش��ده است، زمزمه های برگشت این کشور به برجام 
بیش از پیش به گوش می رس��د و در این میان برگشت به 
برجام بدون هیچ گونه پیش شرط یا تغییر در آن، مهم ترین 

شرط ایران برای بازگشت به برجام است.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه 
هیئت دول��ت ۵ آذر در جمع خبرنگاران در پاس��خ به این 
پرسش که با توجه به سابقه رفتار های دولت آمریکا نسبت 
به ایران، ارزیابی وی از تش��کیل دولت جدید در این کشور 
چیست، گفت: امروز آنچه مطرح است، نه در ایران بلکه در 
بسیاری از کشور های جهان حتی کشور های موتلف آمریکا 
این اس��ت که کسی که چهار سال رئیس جمهور آمریکا بود 
به سیاست آشنایی نداشت، لحظه ای تصمیم می گرفت و در 
نظم بین المللی و روابط میان کش��ور ها مشکالتی به وجود 
م��ی آورد که از جمله آن در خاورمیانه و به ویژه فش��ار های 
شدیدی که در س��ه سال گذشته بر ملت ایران آورده، حاال 
رفته اس��ت و طبیعی اس��ت که ما هم از شکست و رفتن او 
اس��تقبال کرده ایم. او همچنی��ن در ادامه اضافه کرد: اینکه 
ما به دولت بعدی آمریکا خوش��بین باشیم، خیر؛ ما به هیچ 
دولتی خوش��بین نیس��تیم مگر اینکه ببینیم در عمل چه 
می کنند، بنابراین اظهار نظر درباره اینکه ما به دولت بعدی 
آمریکا خوش��بین هس��تیم اصأل در دولت مطرح نیست، اما 
اینکه خودشان در مبارزات انتخاباتی اعالم کردند و ادبیات 
و لحن شان نسبت به ترامپ متفاوت است و سیاست دیگری 
را اتخاذ می کنند، این را آنان گفته اند وگرنه هیچ کس��ی نه 

تماس گرفته و نه مذاکره ای آغاز شده است.
مجی��د تخت روانچ��ی، نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل 
اخی��را در گفت وگو با بخش جهانی بی بی س��ی گفت که در 
صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری و 
تمایل این کشور برای بازگشت به برجام، جمهوری اسالمی 
شرایط خاصی را برای اجرای کامل تعهداتش خواهد داشت؛ 
اولین ش��رط ایران این اس��ت که دولت جدید آمریکا تعهد 
کن��د نقض برج��ام - توافق اتمی ای��ران و قدرت ها - تکرار 
نخواهد ش��د و شرط دوم رس��یدگی به خساراتی است که 
ایران از نظر مالی و رنج انس��انی به خاطر تحریم ها متحمل 
شده است. تخت روانچی همچنین گفت اگر آمریکا با محقق 
کردن این ش��روط قول بازگش��ت به اجرای کامل برجام را 
بده��د ایران هم دوباره آماده اجرای کامل توافق هس��ته ای 

خواهد بود.
بنابراین یکی از ش��روط اصلی ایران برای بازگش��ت آمریکا 
به برجام، برداش��ته ش��دن کامل تمام تحریم ها بر اس��اس 

برجام است. برخی اندیش��کده های آمریکایی این پیشنهاد 
را مطرح کرده اند که آمریکا برای برگشت به برجام برخی از 
تحریم ها را به صورت محدود برمی دارد و انجام این کار را به 
صورت کامل منوط به آغاز گفت وگو های فراگیر بین ایران و 
آمریکا بر سر مسائلی همچون بحث های موشکی و هسته ای 
می کند، بر این اساس، واشنگتن می تواند محدودیت خرید 
نفت را تا س��قف یک میلیون بش��که برای ای��ران تمدید و 
در برخی از امور بش��ر دوس��تانه، همچون خرید غذا و دارو 
تس��هیالتی را برای استفاده از ذخایر ایران در سایر کشور ها 

همچون کره جنوبی و عراق فراهم کند.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه در گفت وگویی 
می گوی��د: اگر آمری��کا برگ��ردد، تمام��ی تحریم هایی که 
گذاش��ته اند، باید برداشته ش��ود، یعنی این نه شرط برجام 
و بلکه خود برجام اس��ت. حضور واش��نگتن در برجام یعنی 
برداش��تن همه تحریم هایی که به دلیل موضوع هسته ای به 
م��ردم ایران تحمیل کردند. بنابراین، ب��ه طور طبیعی باید 
این اتفاق بیفتد که البته چالش های دیگری هم هس��ت که 
باید درباره آن ها صحبت کنیم و شرایط بازگشت آمریکا به 
برجام را به گونه ای که منافع مردم ایران تأمین شود، فراهم 
کنیم. بحث جبران خسارت هایی که در جریان تحریم های 
بی رحمانه آمریکا به ایران اعمال شده، موضوع دیگری است 
که مقامات کشورمان بار ها بر آن تاکید کردند، این خسارات 
ش��امل چندی��ن بخش می ش��ود. بخش��ی از آن مربوط به 
درآمد هایی است که به دلیل تحریم های واشنگتن در حوزه 
نفت و گاز از دس��ت رفته است. برآورد روشنی در خصوص 
این خس��ارات وجود ندارد، اما برخی برآورد ها حاکی است 
که در دو سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دالر به ایران 
خس��ارت وارد شده اس��ت. عالوه بر خسارات مادی ضربات 

شدیدی به سالمت روانی جامعه ایرانی وارد شده است.
برای مثال تحریم های یکجانبه دارویی سبب شده تا نه تنها 
بیماران ایرانی نتوانند از امکان درمان به موقع بهره مند شوند، 
بلکه برخی از آنان به دلیل این محدودیت ها جان باختند. از 
سوی دیگر آمریکایی ها جلوی بهره مندی ایران از وام ۵ میلیارد 
دالری از صندوق بین الملل��ی پول در جریان بحران کرونا را 
گرفت��ه اند. در این میان برخی از مقامات سیاس��ت خارجی 
کش��ورمان نیز به این مسئله اش��اره کرده اند. به عنوان مثال 
سعید خطیب زاده س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
گفت که لیست خس��ارت های آمریکا به ایران و مواردی که 
واش��نگتن باید درباره آن ها پاس��خگو باش��د محفوظ است، 
آمریکا چاره ای جز احترام و بازگش��ت به مسیر قانون مداری 
ندارد. واش��نگتن در موضع ش��رط گذاری برای ایران نیست، 

آن ها میلیارد ها دالر به ملت ایران خسارت زدند.
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم ۵ آذر در پاس��خ به 
پرسشی درباره ش��روط ایران برای بازگشت آمریکا به برجام 
گفت که ما نمی خواهیم بشینیم و بند به بند راجع به برجام 
صحب��ت کنیم، اگر آنان به آنچ��ه در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ بوده 
بازگردن��د ما هم آمادگی داریم ک��ه به آن روز برگردیم. پس 
ما نباید در این مس��ئله به گونه ای رفتار کنیم که گویی یک 
سلسله مذاکرات تازه درباره برجام قرار است انجام شود. این 
مذاکرات انجام ش��ده و به چارچوب مش��خص رسیده است. 
مهم ترین شرط ما این اس��ت که آمریکا به تعهدات خود در 
برجام بازگردد و آنچه تعهدات کشور ها در برجام است، محترم 

شمرده شود. هم برای ایران و هم برای سایر کشورها.
در این بین که آمریکایی ها یک جانبه از برجام خارج شدند 
و با فش��ار حداکثری بر ایران از هرکاری که در توانشان بود، 
ب��رای اعمال تحریم های ظالمانه و فش��ار ب��ر ایران اجحاف 
نکردند، صحبت هایی از گذاشتن شروط جدید برای بازگشت 
آمری��کا ب��ه برجام مطرح می ش��ود. آنتونی بلینکن مش��اور 
سیاس��ت خارجی جو بایدن نامزد دموکرات ها در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا گفته در صورت بازگشت ایران به 
تعه��دات خود در توافق هس��ته ای دولت بای��دن در صورت 
پیروزی در انتخابات به این توافق بازمی گردد، ما می توانیم با 

متحدان خود این توافق را تقویت و طوالنی تر کنیم.
ماه گذش��ته حزب دموکرات آمریکا سیاست های خود را در 
قالب س��ندی ۸۰ صفحه ای منتشر کرد. در بخش مرتبط با 
ایران با اشاره به مسئله برجام آمده است: ما معتقدیم برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( بهترین روش برای قطع تمامی 
مس��یر های حرکت ایران به سمت س��الح هسته ای، به نحو 
قابل راستی آزمایی است. خروج یک جانبه آمریکا از برجام ما 
را از متحدانمان جدا و راه را برای از س��رگیری حرکت ایران 
به سمت قابلیت ساخت س��الح هسته ای باز کرد. به همین 
دلیل است که بازگشت به پایبندی دوجانبه به این توافق تا 
این حد اضطراری است. در این سند تاکید شده است که باید 
به رغم دائمی کردن محدودیت های هسته ای ایران، خسارت 
مح��ض برجام به دیگر مولفه های قدرت ایران از جمله توان 
موشکی و قدرت منطقه ای تعمیم داده شود. ابوالفضل ظهره 
وند در مورد ش��روط ایران برای بازگش��ت آمریکا به برجام، 
گف��ت که با توجه ب��ه اظهارات بایدن، بازگش��ت آمریکا به 
برجام قطعی اس��ت، در حقیقت به جای اینکه ما به عنوان 
طرفی که خس��ارت دی��ده و از توافق برج��ام لطمه خورده 
اس��ت، شرط و شروط بگذارد، طرف مقابل بازگشت خود را 

دشوار اعالم می کند و شرط و شروطی از سوی می گذارد.
ظهره وند در تشریح اظهارات طرف آمریکایی گفت که آن ها 
اع��الم می کنند که تنها پس از بازگش��ت تهران به تعهدات 
خود و پس از اینکه با شرکای خود وارد دور جدید مذاکرات 
شدیم، به برجام باز می گردیم. آن ها ادعا دارند تهران باید در 
زمان کوتاه تری برای رسیدن به دور جدید توافقات موافقت 
کند. در واقع واش��نگتن قصد ن��دارد در برجام بماند؛ بلکه 
دنبال برجام جدید است. آن ها تصور می کنند که به برجام 
وارد می ش��ویم و آبی هم در حلق تهران می ریزیم؛ به شرط 
اینکه در دور جدید مذاکرات بنش��ینند که س��خت گیری 
بیش��تری علیه ایرانیان اعمال و محدودیت های هس��ته ای 

شان در راستای غرور هسته ای محدودتر شود.
وی در خصوص ماهیت توافق جدید مورد نظر آمریکایی ها 
توضیح می دهد ک��ه آن ها روی برنامه موش��کی ایران نظر 
دارن��د و می خواهند نس��بت به نقش منطق��ه ای ایران نیز 
بازنگری داش��ته باش��ند تا درباره نفوذ منطق��ه ای ایران به 
تواف��ق برس��ند. آمریکایی ها برجام دو و س��ه حتی چهار را 
درباره مس��ائل حقوق بش��ری مورد نظر دارن��د، ولی ابتدا 
می خواهند با شرکای خود به نتیجه برسند. این ها با وقاحت 
لیس��ت بلند باالیی از ش��روط را می گذارن��د و وزیر خارجه 
آلم��ان نی��ز وقیح تر صحبت کرد و در موضعی با ما س��خن 

می گویند که در شأن و تراز ملت ایران نیست.
ظهره وند تصریح کرد: ورود بایدن به برجام باید با ش��روط 
ما اتفاق افت��د و آمریکا حق آمدن به برجام را ندارد چراکه 
در این صورت، اهرمی به دس��ت می گیرد که فش��ار را بر ما 
فزونی دهد. کش��وری که تحت فش��ار آمریکاست و از خود 
قدرتی ندارد، موضعش روش��ن است، چراکه ادعا می کند ما 
به توافقی گسترده تر از برجام نیاز داریم که به ضرر ایران و 

به نفع آلمان باشد.
حنیف غفاری کارشناس مسائل اروپا غفاری، می گوید: آقای 
هایک��و ماس وزی��ر امور خارجه آلمان ح��دود ۲ هفته قبل 
صراحتا اعالم کرد که ما خواس��تار بس��ط توافق هس��ته ای 
به موضوعات موش��کی و منطقه ای هس��تیم و وزیر خارجه 
فرانس��ه و انگلیس هم چنین مواضعی را اتخاذ کرده بودند. 
آن طور که مس��لم اس��ت اگر ایران در مقابل پیشنهادات و 
طرح ه��ای اروپایی انعطاف به خرج دهد، ممکن اس��ت این 
موضوع به یک سنگ بنایی برای طرح خواسته های نامعقول 
بعدی از س��مت طرف مقابل تبدیل ش��ود. این کارش��ناس 

مس��ائل بین المل��ل تاکید کرد که وزرای امور خارجه س��ه 
کش��ور اروپایی صرفا به نمایندگی از خودش��ان در نشست 
کمیسیون مش��ترک برجام حاضر نبودند، آن ها طبق اخبار 

موجود منعکس کننده مواضع طرف آمریکایی هستند.

اولتیماتوم ظریف به برجامیان
ب��ا این حال با موضع جدی محمد ج��واد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران در نشس��ت اخی��ر وزرای امور خارجه ایران با 
۱+۴ اروپایی ها عقب نش��ینی کردن��د و طبق اخبار موجود  
خواستار برجام بدون اعمال پیش شرط برای ایران هستند، 
در واقع وزیر خارجه کش��ورمان در توضیح مواضع ایران در 
نشس��ت اخیر که دوشنبه اول دی ماه برگزار شد، گفت که 
در نشست وزرای خارجه کشور های باقی مانده در برجام من 
تأکید کردم که این آخرین فرصت برای اتحادیه اروپاس��ت 
تا برجام را نجات دهند، همچنین داده های مربوط به حجم 
مب��ادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ 
ثابت می کند ک��ه تروئیکای اروپا تعهدات برجامی ش��ان را 
نق��ض کردند و تروئی��کای اروپا همانند آمری��کا برای وارد 

آوردن خسارات جبران ناپذیر به ایرانی ها مقصر است.

شروط ایران برای بازگشت آمریکا به برجام
ظریف با اش��اره به برخی اظهارات از سوی کشور های غربی 
در خصوص لزوم مذاکره بر س��ر چارچوب های زمانی برجام 
گف��ت که تقوی��م زمانی برج��ام از این تواف��ق جدایی پذیر 
نیس��ت. مذاکره مجدد منتفی است. عالوه بر این تسلیحات 
و بحران های منطقه ما اصوالً از آمریکا و س��ه کشور اروپایی 
وارد می شوند، ولی ما به صورت جمعی تصمیم گرفتیم این 
موضوعات را از مذاکرات کنار بگذاریم.کشور های دموکراتیک 
نمی توانن��د از ما بخواهند قانون مجلس را نقض کنیم. وزیر 
خارج��ه ایران همچنین تاکید کرد که همه طرف ها باید به 
پایبن��دی عملی به برجام برگردندن��د. بعد از آنکه آمریکا و 
تروئیکای اروپا به وظایفش��ان عمل کنند، ایران به س��رعت 
تدابیر اصالحی اتخاذ ش��ده در واکنش به خروج غیرقانونی 
آمری��کا را به عقب برخواهد برگرداند. مردم ایران باید اثرات 

رفع تحریم ها را احساس کنند.
ع��الوه بر ای��ن وزارت امورخارجه روس��یه در م��ورد نتایج 
نشست غیررسمی وزای خارجه کشور های حاضر در برجام 
که هفته گذشته برگزار شد، اعالم کرد، ایاالت متحده نباید 
برای بازگش��ت به برجام پیش ش��رط تعیی��ن کند. وزارت 
خارجه روسیه در بیانیه ای بدین منظور اعالم کرد: معتقدیم 
که بازگش��ت ایاالت متحده به برجام باید بدون هیچ پیش 
شرطی باشد. ش��رکای ما و ما آماده همکاری محسوس در 
ای��ن زمینه بوده و آماده هس��تیم تا ب��ه آمریکایی ها کمک 

کنیم در مسیر درست قدم بگذارند.
س��رگئی الوروف وزیر خارجه روسیه حاضر در این نشست 
نیز گفت که امیدوار است نه تنها حاضران کنونی در برجام، 
بلکه واشنگتن پایبندی به تمامی تعهدات ذیل برجام را مد 
نظر داش��ته باش��ند. وی تاکید کرد که پایبندی آمریکا به 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد یک مورد 
انتخابی نیست، بلکه یک وظیفه است. کیومرث یزدان پناه 
دانشیار جغرافیای سیاس��ی دانشگاه تهران،معتقد است که 
اگر آمریکا قرار است در خصوص ایران به نتیجه مثبت برسد 
و این ش��رایط بحرانی را خاتمه دهد، باید مس��تقل و بدون 
در نظ��ر گرفتن دیدگاه کش��ور های ضد ایران در منطقه در 
این موضوع تصمیم بگیرد، وگرنه به نظر می رس��د که حتی 
بازگشت جو بایدن به برجام هم به همین راحتی و سادگی 

میسر نباشد. باشگاه خبرنگاران 

وقتی زمزمه بازگشت آمریکا به توافق هسته ای به گوش می رسد:

شروط ایران برای بازگشت 
واشنگتن به برجام

ژنرال سلیمانی خود را فدای عراق کرد
دبیر کل سازمان بدر عراق با اشاره به اینکه سردار شهید قاسم سلیمانی 

دغدغه عراق را داشت، گفت که وی خود را فدای عراق کرد.
هادی العامری در کنفرانس صلح عشائری در استان صالح الدین تصریح 
کرد: حاج قاسم سلیمانی تالش زیادی برای آزادسازی عراق کرد و چه 

بس��ا که بیش از ما دغدغه عراق داش��ت و برای عراق نگران بود و ما را به 
لزوم تالش برای آزادس��ازی عراق فرا می خواند، بیش از ما مشتاق بود، خود 

را ب��رای عراق به خطر انداخت، در خط��وط مقدم حضور  یافت و در راه عراق به 
شهادت رسید. نظامیان تروریست آمریکایی بامداد سیزدهم دی ماه سال گذشته 
در اقدامی تروریس��تی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
و معاون رئیس سازمان الحشدالشعبی را به همراه چند نفر از رزمندگان مقاومت 

هنگام خروج از فرودگاه بغداد به شهادت رساندند. فارس 

شهید سلیمانی و ابومهدی مکتب زنده جهاد هستند
رهبر معنوی شیعیان بحرین تاکید کرد که سردار سلیمانی و ابومهدی 
المهن��دس مکت��ب زنده جهاد در راه حق هس��تند ک��ه آمریکا و رژیم 

صهیونیستی را به لرزه انداخته اند.
شیخ عیسی قاسم، گفت: این دو شهید مدرسه زنده جهاد حق و صدق 

هستند. آن ها الهام بخش عشق به شهادت در راه خدا در نسلهای بعدی 
هستند و نام آنها ذکر نمی شود مگر اینکه ضرورت و عظمت جهاد و ارزش 

شهادت  و مقام شهید نیز ذکر شود.
وی در س��خنرانی خود در مراس��م بزرگداشت شهید س��لیمانی و ابومهدی که 
در ش��هر قم برگزار ش��د تاکید کرد: حاج قاسم س��لیمانی در شاگرد خود حاج 
ابومه��دی ایم��ان و جهاد را می دید و ح��اج ابومهدی نی��ز در معلم خود حاج 

سلیمانی الگو خود در راه خدا را می دید. صداوسیما 

ترور سردار سلیمانی نشانه خشم آمریکا بود
س��فیر ایران در بوسنی و هرزگوین ترور سردار قاسم سلیمانی را نشانه 
خش��م آمریکا از میزان نفوذ ایران در منطقه و در مبارزه با تروریس��م 
دانس��ت. رضا قلیچ خان ترور سردار قاسم سلیمانی را تروریسم دولتی 
دانس��ت که به دستور شخص رییس جمهور آمریکا علیه یک مقام بلند 

پایه ایرانی صورت گرفت و گفت: ترور سلیمانی، فرمانده بسیار تاثیرگذار 
در مبارزه با داعش و انهدام حکومت خودخوانده آن در سوریه و عراق نشانه 

خشم آمریکا از میزان نفوذ ایران در منطقه و در مبارزه با تروریسم بود.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران، بیش از چهل سال تحت انواع ترورهای 
سیاس��ی، اقتصادی، نظامی، علمی و فناوری و فرهنگی قرار داش��ته است، اظهار 
داش��ت: هدف این ترورها مبارزه با ایران مس��تقل و محدود ساختن ایران و از پا 

درآوردن کشور است. تسنیم 
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ی��ک نش��ریه آمریکایی با بررس��ی سیاس��ت های خصمانه 
رئیس جمهور آمریکا درقبال ایران تصریح کرد که با وجود 
تالش ه��ای دونالد ترامپ برای اعمال فش��ار حداکثری بر 

تهران، این رویکرد موفقیت چندانی نداشه است.

نش��ریه فاری��ن پالیس��ی در یادداش��تی با عنوان "فش��ار 
حداکثری؛ دس��تاورد حداقلی" به بررس��ی سیاس��ت های 
دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمری��کا برای اعمال حداکثر 
فش��ار بر ایران پرداخت و نوش��ت: دولت ترامپ در س��ال 
۲۰۲۰ به س��ختی تالش کرد تا توافق هسته ای با ایران را 
برای همیش��ه دفن کند، اما اکنون ب��ه نظر می آید که جو 
بای��دن )رئیس جمهور منتخب آمریکا( آماده اس��ت تا روح 

تازه ای به توافق بدهد.
فارین پالیسی ادامه داد:  سال ۲۰۲۰ با تشدید کارزار فشار 

حداکث��ری دولت ترامپ علیه ایران که ش��امل تحریم های 
آمری��کا، محدودیت س��فر دیپلمات های ارش��د ایرانی در 
س��ازمان ملل و ترور ژنرال قاسم س��لیمانی، استراتژیست 

نظامی ارشد و مشهور تهران بود، همراه بوده است.
این کارزار حداکثری تحریم ها، فش��ار فزاینده ای را بر اقتصاد 
ایران وارد کرده اما در جلوگیری از پیشرفت توانایی ایران در 
توسعه برنامه هسته ای موفقیت اندکی داشته است. همچنین، 
تالش های مداوم واش��نگتن برای تخریب توافق هس��ته ای، 
ایاالت متحده را از نظر دیپلماتیک در س��ازمان ملل منزوی 

کرده است. این نش��ریه در ادامه با اشاره به چند مقاله اخیر 
خود درباره رویکرد دولت ترامپ درقبال ایران نوشت: جهان، 
آمریکا را به دلیل این سیاست هایش مالمت می کند. چندین 
رویداد ب��ر انزوای دیپلماتیک دولت ترامپ به دلیل اصرارش 
بر نابودی توافق ۲۰۱۵ تاکید می کند، از جمله آن که در ماه 
ژوئن مایک پمپئو، وزیر امورخارجه ایاالت متحده برای تحت 
فش��ار قرار دادن شورای امنیت س��ازمان ملل با هدف حفظ 
تحریم تس��لیحاتی علیه تهران که مدتی بع��د در ماه اکتبر 

منقضی شد به سازمان ملل رفت.  ایسنا 

 فارین پالیسی نوشت:

فشار حداکثری؛ دستاورد حداقلی


