
رایزنی سفیر ایران و رییس اجراییه 
افغانستان

بهادر امینیان سفیر جمهوری اسالمی ایران در کابل، 
ظهر امروز سه ش��نبه )1 بهمن( با »عبداهلل عبداهلل« 
رییس اجراییه افغانس��تان دیدار و گفت وگو کرد. در 
ای��ن مالقات که در دفتر عب��داهلل صورت گرفت، دو 
ط��رف درباره موضوعات م��ورد عالقه بحث و تبادل 
کردن��د. روابط میان دو کش��ور، تح��والت منطقه و 
تالش ها برای دستیابی به صلح از جمله موضوعاتی 
بود در دیدار سفیر ایران با رییس اجراییه افغانستان 

مورد بررسی قرار گرفت.
امینیان پیشتر نیز با میرویس ناب معاون همکاری های 
اقتصادی وزارت خارجه افغانستان دیدار و گفت وگو 
ک��رد. دو طرف در این دیدار بر گس��ترش و تقویت 
روابط دوجانبه براساس یک مکانیسم سازنده تاکید 
کرده و خواه��ان افزایش مناس��بات دوجانبه میان 

ایران و افغانستان شدند. ایسنا
رایزنی وزرای خارجه ایران و عمان 

یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان که برای دومین 
بار ظرف دو هفته اخیر به تهران سفر کرده، ساعتی 

قبل با همتای ایرانی خود دیدار و گفت وگو کرد.
وزیر خارجه عمان 1۷ دی ماه برای شرکت در نشست 
مجمع گفتگوی تهران به ایران آمد و ضمن شرکت 
در این نشست با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو 
کرد. ظریف  11 آذر ماه میزبان همتای عمانی خود 
در تهران بود و یوس��ف بن علوی در سفر ۲ روزه ای 
که به تهران داش��ت ضمن دیدار با ظریف، با حسن 
روحانی رئیس جمهور، علی الریجانی رئیس مجلس 
و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران 
دیدار و درباره مناس��بات دوجانبه و تحوالت منطقه 

ای و بین المللی به گفت وگو نشست.
یوس��ف ب��ن عل��وی وزیر ام��ور خارجه عم��ان ۳۰ 
اردیبهشت ماه به منظور انجام سفری چند ساعته به 
ته��ران آمد و با همتای ایرانی خود دیدار و گفت وگو 
ک��رد و پنجم مرداد ماه نیز برای دومین بار به تهران 

سفر و با ظریف دیدار کرد. مهر 

اخبار

آشوب های لبنان ارتباطی به ایران ندارد
وزیر اطالع رسانی لبنان با اشاره به اینکه استمرار وضعیت کنونی نتایج خطرناکی 
خواهد داشت، گفت که برخی طرف ها در پشت این آشوب ها و خشونت ها قرار 
دارند. جمال الجراح در پاسخ به این سوال که چه طرف هایی این جوانان را برای 
انجام این اقدامات خرابکارانه تشویق می کنند؟ گفت: گروه هایی که این جوانان 

را برای ایجاد آشوب و بر هم زدن ثبات کشور تحریک می کنند، دقیق مشخص 
نیست اما نهادهای امنیتی در حال اجرای تحقیقات از تعدادی از این جوانان بازداشت 
شده هستند و نتایج تحقیقات نیز این طرف ها را مشخص خواهد کرد. این وزیر لبنانی 
همچنین در پاس��خ به این س��وال که آیا تنش اخیر بین واشنگتن و تهران ارتباطی به 
ناآرامی ه��ای لبنان دارد؟ گفت: تصور نمی کنم این گونه باش��د زیرا تیمی که دولت را 
تشکیل می دهد یک تیم واحد است و اختالفات نیز بین یک تیم است به خصوص اینکه 

دیگر طرف ها نیز تمایلی به مشارکت در دولت جدید ندارند.  باشگاه خبرنگاران 

توصیه ریابکوف به همه طرفین باقی مانده در برجام
معاون وزیر خارجه روس��یه معتقد است، تمامی شرکت کنندگان باقی مانده در 
برج��ام باید در اقدامات خود معتدل بوده و بس��یار محتاط عمل کنند و انتقال 
موضوع برنامه هس��ته ای ایران به ش��ورای امنیت، مشکلی را حل نخواهد کرد. 
س��رگئی ریابکوف گفت: ما نس��بت به اظهارات تند شنیده شده از سوی برخی 

طرفین شرکت کننده در برجام هشدار می دهیم، که شاید این توهم را داشته باشند 
که انتقال موضوع برجام به شورای امنیت سازمان ملل به حل مشکالت کنونی پیرامون 
توافق هس��ته ای کمک می کند، برای اینکه چنین اقدامی باعث بوجود آمدن شکاف و 
مشکالت جدیدی خواهد شد. معاون وزیر خارجه روسیه همچنین یادآور شد، ایران به 
طور دوره ای درباره کاهش همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی صحبت 
می کند، ولی مسکو معتقد است که چنین اقدامی موجب می شود تا مخالفان تهران بهانه 

برای گمانه زنی ها و تردید نسبت به اهداف صلح جویانه را بدست آورند.  فارس 

حمایت مجدد چین از تالش  برای حفظ برجام
چین بطور فعال از هرگونه ابتکار عمل که به کاهش تنش در منطقه و حفظ 
برجام منجر ش��ود استقبال می کند. گنگ ش��وانگ افزود: چین و روسیه به 
عنوان دو ش��ریک و همکار استراتژیک و حامی سفت و سخت توافق برجام،  
همواره ارتباط نزدیک خود را در موضوع توافق هس��ته ای ایران حفظ کرده 

اند. وی گفت: برجام یک دستاورد سیاسی مهم چند جانبه است که به تأیید 
و تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده و می تواند یک بستر مهم برای اجرای 
س��از و کار منع گسترش س��الح های هسته ای و برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه 

باشد و در عین حال یک بخش مهم از نظام بین المللی را در بر می گیرد.
مق��ام وزارت خارجه چی��ن تصریح کرد در وضعیت کنونی، چی��ن از همه طرف ها 
می خواهد با حفظ خویش��تنداری و در چارچوب کمیته حل اختالف توافقنامه همه 

جانبه، از طریق مشورت و رایزنی اختالفات خود را حل کنند.  تسنیم 

یک کارش��ناس دفاعی و نظام��ی ترکیه با بیان اینکه در 
ماه های گذشته شاهد اعتراضاتی در ایران، عراق و لبنان 
بودیم، یادآور ش��د: با ترور س��ردار قاسم سلیمانی اتحاد 
بزرگی میان مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران دیدیم. 
بامداد روز جمعه سیزدهم دی ماه ایاالت متحده آمریکا 
به دستور شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور 
طی حمل��ه ای به دو خودرو در نزدیک��ی فرودگاه بغداد 
موجب به شهادت رسیدن س��پهبد قاسم سلیمانی شد. 
بالفاصله پس از تأیید ش��هادت س��ردار سلیمانی، رهبر 
معظم انقالب اس��المی ایران در پیامی عنوان کردند که 

انتقام سخت در انتظار جنایتکاران است.
نکته جالب توجه این اس��ت که سیلی اول از وعده رهبر 
انقالب قبل از خاکس��پاری ش��هید سلیمانی محقق شد. 
به طوری که سپاه پاس��داران حمله ای به مقر دو پایگاه 

نظامی آمریکا )عین االسد و اربیل( ترتیب داد.
ه��ر چقدر هم که آمری��کا بخواهد این حمله را غیر مهم 
نش��ان دهد اما واقعیت این است که پایگاه عین االسد از 
نظر استراتژیک مهمترین پایگاه نظامی آمریکا به حساب 
می آید که طی این حمله آس��یب زیادی به آن وارد شد 
و بنا بر اذعان خود مقامات آمریکایی حداقل 11 نظامی 
آمریکایی در پس این حمله دچار ضربه مغزی ش��ده اند. 
هر چند گزارش های خبری دیگر از ابعاد گسترده تر این 

ضربه پرده برداشته اند.
در خص��وص پیامدها و تبعات ای��ن حمله  گفت وگویی 
با پروفس��ور دکترجالل الدین یاووز سرهنگ بازنشسته 
نیروی دریایی ارتش ترکیه، کارش��ناس ارش��د دفاعی و 
نظامی و اس��تاد دانش��گاه آیوانسارای اس��تانبول انجام 

داده ایم که در ادامه می خوانید:
همانطور که می دانید حمله ایران به پایگاه نظامی آمریکا 
اولین اقدام نظامی رس��می یک کشور علیه آمریکا است. 

شما این رویداد را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکان دارد رویدادهایی ش��بیه به ای��ن در دنیا رخ داده 
باش��د اما نکته مهم در حمله به پایگاه عین االس��د این 
اس��ت جمهوری اس��المی ایران اقدام نظامی خود را در 
مقابله با ترور س��ردار س��لیمانی انجام داد. به طوری که 
حت��ی آمریکا عنوان ک��رد در اثر این حمل��ه 11 نفر از 
نظامیانش دچار ضربه مغزی ش��ده اند. هر چقدر هم که 
این حمله خس��ارات جانی نداش��ته اما خس��ارات مادی 

آمریکا گسترده بوده است.
اینکه این حمله در مقابل ترور س��ردار س��لیمانی کافی 
ب��وده موضوعی اس��ت که جای بح��ث و تحلیل را دارد. 
ولی باید قبول کرد که چنین اقدامی از س��وی کشوری 
مانند ایران علیه کش��وری مانند آمریکا هم کار آس��انی 
نبوده اس��ت. زیرا آمری��کا از منظر اقتص��ادی، نظامی و 
سیاسی دست باالتری دارد. با توجه به اینکه ایران تحت 
تحریم های ش��دید آمریکاس��ت چنین اقداماتی در علیه 
آمریکا موجب تشدید تنش ها و حتی افزایش تحریم های 

آمریکا علیه ایران می شود.
روابط  متشنج ایران و آمریکا در دو سال اخیر به خصوص 
در نیمه دوم س��ال ۲۰19 با سرعت بیشتری همراه بود 
ح��ال با رویدادهای اخیر و حمل��ه ایران به آمریکا تنش 

میان دو کشور در چه شرایطی خواهد بود؟
از نظر م��ن تنش های موجود درمیان  دو کش��ور ادامه 
خواهد داش��ت. اما در این میان دیدیم که آمریکا یعنی 
ش��خص دونالد ترامپ پس از حمالت موش��کی ایران به 
پایگاه عین االس��د واکنش نرمتری نش��ان داد. یعنی در 
خصوص انجام حمله ای با رویکرد مقابله به مثل سخنی 

به میان نیاورد تا تنش ها افزایش پیدا نکند.
با توجه به اینکه آمریکا یک انتخابات ریاس��ت جمهوری 
در پیش دارد و از طرفی هم ترامپ با مس��اله استیضاح 
دس��ت و پنجه نرم می کند می خواس��ت با ترور س��ردار 

سلیمانی کمی از مساله استیضاح رهایی پیدا کند. 

آمریکایی ها هنوز نتوانس��ته اند برای اقدام غیرقانونی ترور 
سردار سلیمانی که منطقه را در آستانه جنگ قرار داده و به 
فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز تهران 
انجامی��د، توجیهی پیدا کرده و جامع��ه جهانی را متقاعد 
کنند. شبکه تلویزیونی ازوزدا روسیه در تحلیلی یادآور شده 
است: تمام تالش های مقامات آمریکایی برای توجیه ترور 
سردار شهید "قاسم س��لیمانی" )یکی از مقامات بلندپایه 
نظامی ایران( که آغازگر وخامت ش��دید اوضاع در منطقه 
بود، ناکام مانده است. اقدام غیرقانونی واشنگتن برای ترور 
ژنرال قاس��م سلیمانی در بغداد، تمام منطقه خاورمیانه را 
در آس��تانه یک جنگ بزرگ قرار داد. این مهمترین خبر 
رس��انه های جهانی در آغاز سال نو میالدی بود. جمهوری 
اس��المی هم به ترور یکی از فرمانده��ان نظامی بلندپایه 
ایران��ی با حمالت موش��کی به پایگاه ه��ای نظامی آمریکا 
در خاک عراق پاس��خ داد. دولت واشنگتن اقدام خصمانه 
خود را به وجود تهدید خیالی و اثبات نشده توجیه کرد و 
سعی کرد چهره تهدید آمیزی از سردار سلیمانی ارائه کند. 
حتی در ش��بکه های تلویزیونی ایاالت متحده هم علناً به 
این استدالل پوچ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و 

حامیان سیاسی وی می خندند.
تالش زیاد برای نوعی مش��روعیت بخش��یدن به ترور این 
فرمانده ارشد سپاه پاس��داران انقالب اسالمی مضحک به 
نظر رسیده و صرفاً بر پایه "ایمان" ترامپ بنا گذاشته شده 
اس��ت. غیر از "اعتقاد ش��خصی" رئیس جمهوری آمریکا، 
هی��چ مدرک و دلیلی دال بر وج��ود هیچ نوع تهدیدی از 
جانب این مقام نظامی ایرانی علیه سفارتخانه های آمریکا 
وجود ندارد. با وجود گذشت چند هفته، مقامات واشنگتن 
هنوز نتوانس��ته اند جامعه جهانی را برای توجیه این اقدام 
غیرقانونی خود علیه یک مقام رس��می یک کشور مستقل 

دیگر قانع کنند.
ماکس��یم سوچکوف، کارشناس ارش��د دپارتمان تجزیه و 

تحلیل جریانات بین المللی در دانشگاه دولتی مسکو معتقد 
است: ایاالت متحده در واقع می خواست تعادل منفی که 
اخی��راً در منطقه برای آنه��ا بوجود آم��ده را تغییر دهد. 
هنگامی که ایران شروع به تضعیف مواضع آمریکایی ها در 
سراسر منطقه کرده و راه تقویت مواضع خویش را در پیش 
گرفت، واش��نتگتن با اقدامی بی س��ابقه تصمیم گرفت تا 
یکی از مهمترین شخصیت های نظامی ایرانی و با نفوذ در 
منطقه را از سر راه بردارد. این ترور می بایست توازن قدرت 
در منطق��ه را به نفع آمری��کا تغییر دهد و تأثیر منطقه ای 
ایران را تضعیف کند، ولی این نقشه به هدف خود نرسید. 
البته به نظر می رس��د متحدی��ن آمریکا در اروپا به معنای 
واقعی کلمه خود را مجبور کردند تا باور کنند که این ترور 
اقدامی منطقی بود. ولی آنها هم به روشنی به ماهیت آنچه 

اتفاق افتاده بود، آگاه هستند.
"مایکل بینیون" س��تون نویس بین المللی نش��ریه تایمز، 
دلیل ع��دم اطمینان رهبران اروپای��ی در ارزیابی از اقدام 
آمریکا را توضیح داده و نوشته است: مسئله اینجاست که 
اروپایی ها نمی دانند دونالد ترامپ از ایران چه می خواهد. آیا 
او می خواهد نظام جمهوری اسالمی را تغییر دهد؟ آیا می 
خواه��د مذاکره برای انعقاد توافق جدیدی را آغاز کند؟ یا 

واقعاً خواستار آغاز یک جنگ است؟
البته این اقدام آمریکا به خودی خود منجر به وقوع فاجعه 
دیگری ش��د و در ش��رایط پرتنش حاکم بر منطقه، ایران 
به اشتباه یک هواپیمای مسافربری اوکراینی را هدف قرار 
داد. "س��رگئی الوروف" کفیل وزیر امور خارجه روسیه در 
تشریح این ماجرا گفته است: پس از ترور ژنرال سلیمانی از 
سوی آمریکا که با نقض حقوق بین الملل انجام گرفت و در 
پی حمله تالفی جویانه تهران به پایگاه های نظامی آمریکا، 
ایرانی ها انتظار حمالتی از جانب آمریکا را داش��تند، ولی 
نمی دانس��تند که این حمله به چه شکلی صورت خواهد 

گرفت.  صداوسیما 

کارشناس نظامی ترکیه:
 اتحاد مردم ایران با نظام پس از شهادت سردار سلیمانی تقویت شد

ترور حقوق بین الملل همزمان با ترور سردار سلیمانی

گزارش

گزارش

کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی بر این باور اس��ت؛ 
پاس��خ اخیر وزیر امورخارجه کش��ورمان به تهدیدات اخیر 
کشورهای نامبرده ادبیاتی قاطع و قابل تقدیر بود که الزمه 
آن تهدیدات به ش��مار می رود، تهدید وزیر خارجه ایران به 
خ��روج از ان.پی.ت��ی که به صورت داوطلبانه در س��ال های 
دور انجام ش��ده اس��ت می تواند حرکتی به جلو در پرونده 

هسته ای ایران محسوب گردد.
اخیرا س��ه کش��ور اروپایی باق��ی مانده در برجام با انتش��ار 
بیانیه ای از فعالس��ازی ساز و کار حل اختالف برجام موسوم 
به مکانیس��م ماش��ه خبر دادن��د. بریتانیا، فرانس��ه و آلمان 
در ای��ن بیانیه ضمن تاکی��د بر اینکه این اق��دام به معنای 
همراهی با فشار حداکثری آمریکا بر ضد ایران نیست دلیل 
فعالس��ازی این مکانیس��م را ادامه کاهش تعهدات ایران در 

چارچوب توافقنامه وین عنوان کرده اند.
این اقدام س��بب شد تا وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره 
ب��ه تصمیم اخیر اروپایی ها در ارتب��اط با برجام، اعالم کند؛ 
گام های کاهش تعهدات تمام شده اما اگر اروپایی ها به رفتار 
بالوجه خود ادامه دهند یا پرونده ایران را به شورای امنیت 

بفرستند، موضوع خروج ایران از ان.پی.تی مطرح می شود.
محمدجواد ظریف با بیان اینکه ایران پنج گام در راس��تای 
کاهش تعهدات برجام برداش��ته اس��ت و قرار نیست گامی 

دیگری ب��رای کاهش تعه��دات بردارد، گف��ت: در صورتی 
که اروپایی ها ب��ه تعهدات خود برگردن��د ایران هم کاهش 
تعه��دات را متوقف می کند اما اگ��ر اروپایی ها به رویه خود 
بر اساس بازی های سیاس��ی ادامه دهند -زیرا هیچ محمل 
قانونی ن��دارد- ما امکانات متعددی داری��م. در نامه رئیس 
جمهور آمده اگر این موضوع به ش��ورای امنیت ارجاع شود، 
خ��روج ایران ازان.پی.تی مط��رح خواهد بود اما پیش از آن 

برنامه های دیگر را می توان در دستورکار قرار داد.
در همین ح��ال خبرگزاری رویترز نوش��ت؛ در صورتی که 
کشور های اروپایی پرونده ایران را به علت کاستن از تعهدات 
خود براس��اس توافق هس��ته ای س��ال ۲۰1۵ با قدرت های 
جهان به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ارجاع دهند، ممکن 
است تهران از پیمان جهانی منع اشاعه تسلیحات هسته ای 

)ان پی تی( خارج شود.
آمریکا سال ۲۰1۸ از توافق هسته ای با ایران خارج شد؛ بعد 
از اقدام ایران به اجرای گام پنجم کاهش تعهدات هسته ای 
فرانسه، انگلیس و آلمان این ماه رسما سازوکار حل اختالف 

گنجانده شده در این موافقتنامه را فعال کردند.
ادبیاتی قاطع و قابل تقدیر آقای ظریف 

دکتر سید رضا صدرالحس��ینی در گفت وگو با سیاست روز 
پیرام��ون اظه��ارات وزیرخارجه کش��ورمان مبنی بر خروج 

ایران از ان.پی.تی در صورت ارجاع پرونده ایران به ش��ورای 
امنیت گفت: با نگاهی به روندهای برخورد کشورهای خبیث 
اروپایی در مورد پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ایران از 
خ��روج یکباره آمریکا حدود 1۸ ماه پیش این کش��ورها نیز 
ماهیت اصلی خویش را نس��بت به ملت ایران نش��ان دادند 
و در مقابل حس��ن نیت مس��تمر جمهوری اس��المی ایران 
در م��ورد پایبندی ب��ه تعهدات توافقات برجام و برداش��تن 
گام های��ی بی��ش از آن تعهدات، یکباره این کش��ورها اعالم 
نمودند که ما ش��کایت ایران را برای انجام مکانیزم ماشه به 
ش��ورای امنیت ملل برده و به دنبال بازگرداندن تحریم های 

این شورا هستند. 
وی اف��زود: البته آنان این اقدام را ب��ه مثابه تهدیدی برای 
پایبندی جمهوری اس��المی ای��ران به تعه��دات و فرامتن 
آن اعالم ک��رده و اعالم نمودند در ص��ورت توقف گام های 
بازگشت ایران از این تعهدات آنان نیز موضوع مکانیزم ماشه 

را متوقف خواهند کرد.
صدرالحس��ینی تصریح کرد: این ماجراها از زمانی آغاز شد 
که ایران اصرار بر برجام اروپایی داشت و ۳ کشور تئوریکای 
اروپا نیز این اصرار ایران را تفسیر به نیاز ایران به آنان نمود 
که البته این تفسیر غیر واقعی و غلط بود که متاسفانه مبدا 

این تفاسیر غلط نیز مبدا ایرانی داشت. 

این اس��تاد دانشگاه بیان داش��ت: با این اوصاف، پاسخ اخیر 
وزی��ر امورخارج��ه به تهدی��دات اخیر کش��ورهای نامبرده 
ادبیات��ی قاطع و قابل تقدیر بود ک��ه الزمه آن تهدیدات به 
ش��مار می رود، تهدید وزیر خارجه ایران به خروج از ان.پی.

ت��ی که به صورت داوطلبانه در س��ال های دور انجام ش��ده 
اس��ت می تواند حرکت��ی به جلو در پرونده هس��ته ای ایران 

محسوب گردد. 
صدرالحس��ینی یادآورش��د؛ الزم به ذکر است عدم پذیرش 
ان.پی.تی توس��ط رژیم غاصب صهیونیستی که موشک های 
هس��ته ای آن به بی��ش از ۲۰۰عدد می رس��د ج��ای هیچ 
تردیدی باقی نمی گذارد که عضویت در ان.پی.تی نتوانسته 
است ایران را از مواهب آن که بهره مندی اعضا از تکنولوژی 

صلح آمیز هسته ای است بهره کند. 
وی اظهارداش��ت: بر این اساس باید بر روی همین موضوع 
اس��توار و محکم ایس��تاد اگر ما نتوانیم از مف��اد این توافق 
نامه بین المللی اس��تفاده کنیم عضویت در آن و هزینه های 

متربت در این عضویت می توان چشم پوشی نمود. 
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی خاطرنشان کرد: 
عهدش��کنی آمریکا و کش��ورهای اروپایی برای 1۰ها بار به 
ایران ثابت ش��ده و این مورد اخیر نیز به پرونده س��یاه این 

کشورها در مورد کشورهای مستقل در دنیا اضافه شد. 

ادامهخصومتورزیآمریکاباایرانیها؛

 تشدید بازجویی و اخراج 
دانشجویان

مقام��ات کاخ س��فید در حالی که مدع��ی حمایت از مردم 
ایران هس��تند، ویزای معتبر برخی از دانشجویان را باطل و 

در ورود ایرانی ها بسیار سختگیری می کنند.
مدافعان مهاجرت ش��امگاه دوش��نبه در فرودگاه بین المللی 
بوستون لوگان در اعتراض به بازداشت و ابطال ویزای معتبر 
یک دانش��جوی ایرانی گرد هم آمدند.این دانشجو قرار بود 
نیم س��ال تحصیلی خود را در دانش��گاه نورث ایسترن آغاز 
کند. س��وزان چ��رچ وکیل مدافع مهاجرت در بوس��تون در 
صفحه ش��خصی خود نوشت که این دانش��جوی ۲4 ساله، 
ش��ب گذش��ته پس از ورود به فرودگاه، تحت بازداشت قرار 

گرفته است.او پیش از بازگردانده شدن و درخواست ویزای 
دانش��جویی، ۲ س��ال در آمریکا بوده است که صدور ویزای 

جدید وی یکسال به طول انجامیده است.
ب��ه گفته چرچ، او از طریق خانواده این دانش��جو در جریان 
بازداش��ت وی قرار گرفته اس��ت اما ماموران مربوطه اجازه 
نداده ان��د که با وی صحبت کن��د. تارنمای مس الیو هم در 
پیگیری های خود از ماموران مهاجرت به نتیجه ای نرس��یده 
است اما سخنگوی دانشگاه نورث ایسترن گفته که دانشگاه 

از ممنوع الورودی یک دانشجو، مطلع شده بوده است.
در بیانیه این دانشگاه آمده است که نورث ایسترن به هزاران 
دانش��جوی بین المللی خوش��امد می گوید و آنها را با منابع 
مختلف پش��تیبانی می کند.این بیانیه می افزاید دانش��گاه با 
مقام��ات فدرال در تم��اس بوده اند تا در م��ورد این پرونده 
اطالعات بیش��تری کس��ب کنند و کمک های الزم را برای 

دانشجوی خود در بازگشت دانشگاه ارائه دهد.
ای��ن رفت��ار دولت آمریکا نخس��تین باری نیس��ت که علیه 

دانش��جویان ایرانی رخ می دهد و چن��دی پیش هم ویزای 
حدود ۲۰ دانش��جوی ایرانی را ب��دون هیچ توضیحی باطل 

کرده بود.
ماموران فرودگاه به یکی از این دانش��جویان به محض ورود 
به آمریکا اطالع داده بودند که ویزای وی باطل است و باید 
با همان پرواز )ترکیش ایر( بازگردد اما چون پرواز بازگشت 
دو روز دیگر انجام می ش��ده اس��ت، این دانشجو را به زندان 
منتقل و در شرایط بدی لباس زندان بر او پوشانده و پس از 

دو روز تحقیر و توهین، از کشور اخراج کرده اند.
پیش��تر نیز برخی منابع خبری از بازجویی سه ساعته یکی 
از ایرانی��ان دارای گری��ن کارت در فرودگاه جان اف کندی 
نیوی��ورک خبر داده بود که عالوه بر بررس��ی تلفن همراه و 
تصویربرداری از اطالعات موجود، نس��بت به احس��اس وی 
درباره ترور سردار ش��هید قاسم سلیمانی هم پرسیده شده 
ب��ود. در اوایل ژانویه هم 6۰ ایرانی که به کانادا س��فر کرده 
بودند، در زمان بازگش��ت به آمریکا، مورد بازجویی طوالنی 

مدت و بازداشت قرار گرفته بودند.
همچنین الیزابت وارن نامزد پیشتاز حزب دموکرات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در ارتباط با جلوگیری از ورود یک 
دانش��جوی ایرانی از س��وی اداره گمرکات و حفاظت مرزی 
این کش��ور، رفع بازداش��ت و جلوگیری از روند اخراج او از 

آمریکا را خواستار شد.
الیزاب��ت وارن در حس��اب توئیترش در انتق��اد به این اقدام 
خصمان��ه دول��ت ترام��پ علیه ایرانی��ان نوش��ت: این یک 
دانش��جوی ایران��ی ب��ا روادید از ن��وع اف 1 و ب��رای پایان 
تحصیالتش به آمریکا بازگش��ته ب��ود.وارن در ادامه توئیت 
انتقادی خود نوشت: اداره گمرکات و حفاظت مرزی آمریکا  
شب هنگام او را بازداشت کرده است؛ اخراج او از آمریکا باید 
متوقف ش��ود، ما مردم آمریکا باید با سیاست های »بیگانه 

هراسی« دولت ترامپ مبارزه کنیم.
خبرگ��زاری رویترز در مطلبی به س��از و کار حل اختالفات 

میان طرف های توافق هسته ای ایران پرداخت.  تسنیم
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دقت باالی موشکی ایران علیه پایگاه های 
آمریکایی

یک اندیش��کده آمریکایی با اش��اره به اشتباه بودن 
برآوردهای اولیه از دقت موش��ک های س��پاه نوشت 
که اصابت دقیق موش��ک ها به اهداف خود در پایگاه 
عین االس��د می تواند آینده پایگاه ها و عملیات آمریکا 
را محدود کند. کریس��توفر کالری، اس��تادیار علوم 
سیاسی دانش��گاه ایالتی نیویورک و کیتلین تالماج، 
عضو ارشد اندیشکده آمریکایی امنیت و اطالعات قرن 
بیس��ت و یک در این مقاله که در وبسایت اندیشکده 
بروکینگز منتشر شد، نوشتند که ایران و آمریکا بعد 
از حمله پهپادی در بغداد علیه ژنرال قاسم سلیمانی 
و حمله موشکی متعاقب آن به پایگاه آمریکا در عراق 
از درگیری بیشتر اجتناب کردند. در این مقاله که در 
روزنامه واشنگتن پست هم منتشر شده، آمده است: 
با این حال رابطه ایران و آمریکا بعید اس��ت به روالی 
بازگردد که پیشتر بود و این بحران پیامدهای مهمی 

برای ثبات بلندمدت منطقه ای دارد.
این گزارش می افزاید: موش��ک های ای��ران دقیق تر 
شده اند و این امر می تواند آینده پایگاه و عملیات آمریکا 
را محدود سازد. تا پیش از این حمله موشکی بسیاری 
از ارزیابی های منتشر شده از موشک های ایران بر این 
فرض اس��توار بود که این موشک ها تا حدودی دقیق 
هس��تند. اما تصاویر ماهواره ای از موش��کباران ایران 
نشان می دهند که این ارزیابی ها احتماال اشتباه بوده 
اس��ت. احتمال این که این موشک ها به اهداف مورد 
نظر برخورد کنند بیشتر از احتمال خطای آنها است. 
این گزارش با اش��اره به اینکه این حمالت موش��کی 
تلفاتی به همراه نداشته، نوشت: ممکن است این امر 
در نتیجه این باشد که ایران مناطقی را هدف قرار داد 
که تجهیزات در آنجا بیش��تر از پرسنل بود و این امر 
صرفاً بخاطر شانس یا مسئله آژیر هشدار اولیه نبوده 
است. این حمله همچنین احتماالً نشان دهنده این 
است که ایران اکنون قابلیت به کارگیری موشک های 
نقطه زن کوتاه برد بالس��تیک را دارد و این بخشی از 
روند جهانی اس��ت که به سمت موشک های با دقت 
باال رفته اس��ت. این اندیش��کده تصریح می کند: در 
درگیری آتی، ایران می تواند از موش��ک های متعارف 
نقطه زن برای نابودی پایگاه هایی اس��تفاده کند که 
توس��ط جنگنده های آمریکایی استفاده می شوند یا 
بن��ادری را که آمریکا از آنجا برای اعزام و یا تدارکات 
نیروهای نظامی خود به��ره می گیرد، ویران کند. در 
هر حال، حفظ روند عادی عملیات نظامی در مقابله 

با این موشک ها بسیار دشوار خواهد بود.

از نگاه دیگران 

درارزیابیاظهاراتوزیرخارجهبرخروجازان.پی.تیمطرحشد

حرکتی رو به جلو در پرونده هسته ای


