
اخراج دانشجوی ایرانی از آمریکا 

س��ازمان مرزبانی آمریکا بر خالف حکم دادگاه این 
کش��ور یک دانشجوی ایرانی را که برای تحصیل به 

شهر »بوستون« سفر کرده بود اخراج کرد.
طب��ق گزارش س��ی. ان. ان، محمد ش��هاب دهقانی 
حس��ینی که ۲۴ س��ال س��ن دارد روز یکشنبه با 
روادید تحصیلی اش وارد فرودگاه بین المللی ش��هر 
بوستون ش��د اما از ورود او به خاک ایاالت متحده 

جلوگیری شد.
هن��گام بازداش��ت ای��ن دانش��جو، قاض��ی دادگاه 
منطقه ای ایالت ماساچوس��ت با صدور حکمی برای 
او اقامت اضطراری صادر کرد، اما به گفته وکیلش، 

دوشنبه شب او به ایران بازگردانده شد. 
س��ازمان گم��رگ و مرزبان��ی آمری��کا در بیانیه ای 
مدع��ی ش��ده این س��ازمان هنگام س��وار ش��دن 
دهقانی به هواپیما برای بازگش��ت به ایران از رأی 
هی��چ دادگاهی مبنی بر ممنوعی��ت اخراج او خبر 
نداش��ته است.یک قاضی دوشنبه دستور داد اخراج 
این دانش��جو برای ۴۸ ساعت یا تا زمان رأی بعدی 

دادگاه معلق شود.  صداوسیما 

تاکید حامد کرزی بر تحکیم روابط میان 
ایران و افغانستان 

رییس جمهور پیش��ین افغانس��تان در گفت وگو با 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در کابل، بر گسترش 
و تحکیم روابط دوس��تانه میان ایران و افغانس��تان 

تاکید کرد.
حامد کرزی در ای��ن دیدار، با ابراز قدردانی فراوان 
از استقبال صمیمانه و میهمان نوازی مقامات ایرانی 
در س��فر اخیرش به ته��ران، بر تعمی��ق و تحکیم 
بیش��تر پیوندها و ارتباطات برادران��ه میان ایران و 

افغانستان تأکید کرد.
به��ادر امینیان نیز با عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه 

افغانستان دیدار و گفت وگو کرد.
روابط میان دو کش��ور، تحوالت منطقه و تالش ها 
برای دس��تیابی به صلح از جمله موضوعاتی بود در 
دیدار سفیر ایران با رییس اجراییه افغانستان مورد 

بررسی قرار گرفت.  مهر 

تشکر ترامپ از سوئیس 
رئیس جمه��ور آمری��کا  در دیدار ب��ا رئیس جمهور 
سوئیس از این کشور بابت حفاظت از منافع ایاالت 

متحده در ایران تشکر کرد.
کاخ سفید در بیانیه ای تصریح کرده ترامپ سه شنبه 
در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
با سیمونه تا سوماروگا، رئیس جمهور سوئیس دیدار 

کرده است.
در بیانی��ه کاخ س��فید آمده اس��ت: رئیس جمهور 
دونالد ترامپ با رئیس جمهور س��یمونه تا سوماروگا 
از کنفدراسیون س��وئیس دیدار کرده و از سوئیس 
بابت میزبانی نشس��ت مهم مجم��ع جهانی اقتصاد 

تشکر کرد.
کاخ س��فید تصریح کرده ترام��پ از رئیس جمهور 
روس��یه باب��ت محافظت از منافع آمری��کا در ایران 
تش��کر ک��رده اس��ت. در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: 
رئیس جمه��ور ترامپ همچنین از  س��اماروگا بابت 
حمایت راسخ سوئیس به عنوان حافظ منافع ایاالت 
متحده در ایران تشکر کرد. دو رئیس جمهور درباره 
مس��ائل دوجانبه نیز گفت وگو کردند و بر منافع دو 
کش��ور در رونق بخش��یدن به روابط تجاری تأکید 

کردند.  فارس 

با تحریم ها علیه ایران مخالفیم
مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه در یک 
پنل در مجم��ع جهانی اقتصاد در داوس با موضوع 
خاورمیان��ه و ش��مال آفریقا بار دیگر ب��ر مخالفت 

کشورش با تحریم ها علیه ایران تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از س��خنانش مدعی ش��د که 
عراق به دلیل تنش میان ایران و آمریکا در معرض 

خطر از دست دادن ثبات خود قرار دارد.
چاووش اوغلو همچنین خاطر نشان کرد که ترکیه 
نمی خواه��د عراق به محل مناقش��ه میان تهران و 

واشنگتن تبدیل شود.
وزیر امورخارجه ترکیه در ادامه همکاری کشورش 
با روسیه را نمونه ای از خواست آنکارا برای برقراری 
صلح در خاورمیانه برش��مرد و گف��ت: ترکیه برای 
بازگردان��دن ثب��ات به منطقه با هرکس��ی، ازجمله 

ایران همکاری می کند.  ایرنا 

اخبار

به اروپایی ها گفته بودم ترامپ حریص تر خواهد شد
 وزی��ر خارجه ایران با اش��اره به جدیدترین تهدید ه��ای ترامپ در خصوص 
احتم��ال افزایش تعرفه واردات کاالهای اروپ��ا به آمریکا تصریح کرد اروپا با 

فروش شرافت خود هم نتوانسته جلوی حرص و طمع ترامپ را بگیرد.
محمد جواد ظریف نوش��ت: برای گفتن آنچه که قباًل گفتم متأس��فم: وقتی 

آلمان، انگلیس و فرانس��ه هفته گذشته باقیمانده های برجام را برای خودداری 
از )افزایش( تعرفه های دولت ترامپ برای کاالهای وارداتی اروپایی فروختند، هشدار 
دادم که این امر تنها او )ترامپ( را حریص تر خواهد کرد )اش��تهای وی را بیش��تر 
می کند(. بعد از فروختن ش��رافت و از دس��ت دادن هرگونه پایه و اساس اخالقی و 

قانونی، یک تهدید دیگر در زمینه تعرفه مطرح شده است.
ظریف س��پس به اروپا توصیه ک��رد: بهتر بود که اتحادیه اروپ��ا عملکرد بهتری در 

زمینه اعمال و اجرای حاکمیت از خود نشان می داد.  باشگاه خبرنگاران

انتقاد موسوی به تحریف نام خلیج فارس 
سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی به تحریف نام خلیج فارس از سوی 
وزارت دفاع کره جنوبی انتقاد کرد. س��ید عباس موسوی در توئیتی به زبان 
کره ای نوش��ته اس��ت: اگر وزارت دفاع کره جنوبی حتی ن��ام تاریخی خلیج 
ف��ارس را هم نمی داند، با کدام دانش و توجی��ه می خواهد نیروی نظامی به 

این منطقه اع��زام کند؟! وی تصریح کرد: احت��رام متقابل و پذیرش واقعیات 
اس��اس روابط ملت های متمدن است. سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در 
نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه درباره حضور نظامی کره جنوبی در خلیج فارس 
گفت: دولت کره جنوبی به ما اعالم کرد که می خواهد بخش��ی از ناوگان نظامی اش 
که در منطقه عدن است، به منطقه بیاورد که خارج از ائتالف آمریکا است. ما اعالم 
کردیم این اقدام برای ما غیرقابل قبول بوده و همسویی با ماجراجویی آمریکا است 

و شایسته روابط دیرینه، قدیمی و دوستانه ما با کره جنوبی نیست.  فارس

بیانیه سه کشور اروپایی نشانه ناتوانی در مقابل آمریکاست
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان بیانیه س��ه کشور اروپایی درباره سازوکار 
رفع اختالف در برجام را نش��ان دهنده ناتوان��ی و بی حکمتی اروپائیان در برابر 
خواس��ته های آمریکا عنوان کرد. عل��ی اکبر صالحی درب��اره مطالبه برخی از 
خانواده های جان باختگان سقوط هواپیمای مسافری اوکراین مبنی بر شفاف سازی  

دالیل این سانحه، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری و رییس جمهوری دستور 
دادند کمیته هایی تش��کیل شده است تا این موضوع را بررسی کنند چرا که سوال های 
زیادی در این باره وجود دارد که پاسخ دادن به آنها آسان نیست. وی پاسخ به چگونگی 
اتفاق رخ داده در این سانحه هوایی را موضوعی تخصصی دانست و عنوان کرد: اینکه در 
شرایط بحرانی چه تصمیم هایی گرفته می شود، بسیار مهم است و قطعا این تصمیم ها 
به مانند زمان های عادی نیست. بر همین اساس باید سازوکاری اتخاذ شود تا دالیل این 

اتفاق بررسی شده و نتایج آن نیز اعالم شود.  تسنیم

عضو هیات علمی دانش��گاه فردوس��ی 
گفت: غربی ها چرا باید با ما بجنگند؟ 
آن ه��ا نزدی��ک 7 تریلی��ون دالر در 
منطق��ه هزین��ه کردن��د و باید برای 
ایران نی��ز 10 تریلی��ون دالر هزینه 
کنن��د. غ��رب دنبال چنی��ن چیزی 

نیست.
دکت��ر علی اصغر داوودی در خصوص 
تهدید اروپا به فعال ش��دن مکانیسم 
ماش��ه  بیان کرد: واقعیت این است 
که در حال حاضر ش��رایط بین الملل 
برای ایران بس��یار سخت شده است. 

پ��س از خروج آمری��کا از برج��ام تصور این ب��ود که با 
ای��ن خروج اتفاق چندانی رخ نخواهد داد و کش��ورهای 
اروپایی، چین و روسیه به آن پایبند می مانند و ایران نیز 

از این جهت منتفع می شود.
وی با بیان این که با گذش��ت این چند س��ال تمام این 
پیش بینی ها اشتباه از آب درآمد و حتی آن زمان برخی 
مس��ئوالن از این ماجرا خوش��حال بودند و این تصور را 
داشتند که ماندن آمریکا در برجام کار را دشوارتر خواهد 
کرد، معتقد اس��ت: به همی��ن جهت برخی از این خروج 
ابراز خوش��حالی می کردند که با خروج آمریکا از توافق، 

برجام استحکام بیشتری می یابد.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی اضافه کرد: ما درک 
عمیقی از مسائل بین المللی نداشته و موضوعات را آنگونه 
که می خواهیم، می بینیم. این مساله موجب اشتباه شدن 
تحلیل ها می ش��ود. همین مس��اله موجب می شود که با 
بدعهدی آمریکا در برجام روبه رو شده و دوباره تحریم ها 

بازگردد و پس از 3 سال، به نقطه صفر بازگردیم.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا اروپا ریسک هسته ای 
شدن ایران را به جهت منافع اقتصادی خویش می پذیرد، 
خاطرنش��ان کرد: امکان ندارد این کشورها اجازه دهند 
ایران به فناوری هسته ای که خطرساز باشد، تبدیل شود. 
نباید ش��ک داشت که اس��رائیل و آمریکا دنبال عصبانی  
کردن ایران هس��تند. خروج ای��ران از ان.پی.تی همانا و 
ایجاد یک ائت��الف بین المللی، نه فقط در بعد اقتصادی، 

علی��ه ایران نیز همانا که در نتیجه آن 
احتمال وقوع یک جنگ است.

راهکاره��ای  خص��وص  در  داوودی 
پیش روی ای��ران برای خروج از این 
ش��رایط معتقد است: بهترین راهکار 
برای ایران این اس��ت که روابط خود 
را با دنی��ا عادی کن��د و مانند بقیه 
کش��ورهای جهان چ��اره ای جز این 
ندارد. می توان در عین تعامل با دنیا 
آرمان های خویش را نیز حفظ کرد.

عضو هیات علمی دانش��گاه فردوسی 
با تاکید بر این که ما نباید در دنیای 
ام��روز و در رواب��ط بین الملل از کس��ی توقع ش��رافت، 
انس��انیت و حقوق بشر داشته باش��یم، یک کشور که از 
مناف��ع ما بخواهد دفاع کند، در دنیا وجود ندارد. چین و 
روسیه نیز کشورهایی هس��تند با یک لقمه چرب و نرم 
کنار می روند، راهکار کشور را تعامل با دنیا دانست و ابراز 
عقیده کرد : این به معنای دس��ت  برداش��تن از آرمان ها 
نیست و این تصور غلطی است که در صورت مذاکره باید 

تمام آرمان های خود را کنار بگذاریم.
داوودی با بیان اینکه قطعا جمهوری اس��المی تمایلی به 
جنگ ن��دارد و غربی ها نیز همین عقیده را دارند، گفت: 
نقطه روش��ن در ماج��رای بین ما و آن ها همین اس��ت. 
غربی ه��ا چرا باید با ما بجنگند؟ آن ها نزدیک 7 تریلیون 
دالر در منطق��ه هزینه کردن��د و باید برای ایران نیز 10 
تریلی��ون دالر هزین��ه کنند. غرب دنب��ال چنین چیزی 
نیس��ت. شاید اسرائیل و برخی کش��ورهای عربی دنبال 
جنگ بین ایران و کش��ورهای غربی باشند ولی در حال 
حاضر ما به سمتی می رویم که شرایط آن از جنگ برای 

ما بدتر است؛ یعنی اقتصاد ما در منگنه قرار می گیرد.
این اس��تاد دانش��گاه خاطرنش��ان کرد: به همین دالیل 
جنگی در کار نخواهد بود ولی این به معنای این نیس��ت 
ک��ه صددرصد ب��ه این موضوع اعتماد داش��ته باش��یم. 
قطع��ا در صورت ب��روز درگیری ما به آمریکا، اس��رائیل 
و کش��ورهای عرب��ی لطمه خواهی��م زد و صادرات نفت 

منطقه را نیز مختل خواهیم کرد.  ایسنا 

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی:
اسرائیل و آمریکا دنبال عصبانی  کردن ایران هستند

دو هفت��ه بع��د از آنکه دول��ت آمریکا 
ادعا کرد هیچ نظامی این کش��ور در 
جریان انتقام موش��کی ایران آسیب 
ندیده پنتاگون به زخمی شدن شمار 
زیادتری از این نظامیان اعتراف کرده 

است.
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اعتراف 
کرد که عالوه ب��ر 11 نظامی آمریکا 
که قباًل اعالم ش��د در حمله موشکی 
ایران به »عین االسد« زخمی شده  اند، 
نظامیان دیگری هم هستند که برای 
طی رون��د درمان به خ��ارج از عراق 

منتقل شده اند. 
روزنامه واشنگتن پس��ت نوشت، نزدیک به دو هفته پس 
از آنکه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا و مقام های 
پنتاگون اع��الم کردند که هیچ کس در حمله موش��کی 
ایران به پایگاه عین االس��د آسیب ندیده، پنتاگون اکنون 
گفته که شمار بیشتری از نظامیان آمریکایی برای انجام 
درمان های پزش��کی و معاینات به خارج از عراق منتقل 
شده اند. روزنامه کویتی القبس هم در شماره روز ۲۹ دی 
ماه )1۹ ژانویه( فاش کرد، ش��انزده نظامی آمریکا که در 
حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد در غرب عراق، 
مجروح ش��ده اند، چند روز پیش برای درمان به یکی از 
بیمارستان های نظامی منطقه عریفجان در جنوب کویت 
منتقل ش��ده اند. مقامات آمریکایی به این خبر واکنشی 

نشان ندادند اما آن را تکذیب هم نکردند.
دونالد ترامپ و مقام��ات وزارت دفاع آمریکا، ابتدا منکر 
زخمی ش��دن نظامیان ش��ده بودند اما بع��د از انکارها و 
تکذیب ه��ای اولیه، روز جمعه  )۲7 دی( باالخره اعتراف 
کرد بعد از حمله موشکی ایران به عین االسد 11 نظامی 
آمریکایی برای درمان به خارج از عراق منتقل شده اند. 

اکن��ون هم مقام ه��ای ارتش آمریکا از ارائ��ه آمار دقیق 
درباره شمار نظامیانی که مجروح شده اند یا تحت درمان 
هس��تند  خودداری کرده اما گفته اند سربازان دیگری به 

مرکز منطقه ای الندستول در آلمان منتقل شده اند.
به نوشته واشنگتن پست، مقام های آمریکایی این احتمال 

را که ش��مار این زخمی ها در روزهای 
آینده افزایش یابد را رد نکرده اند. 

س��ازمان تروریستی سنت کام )ستاد 
فرمانده��ی مرکزی ای��االت متحده 
آمری��کا( در بیانی��ه ای اع��الم کرد: 
سالمت و ایمنی همه نیروها مهم ترین 
دغدغه همه مقام های وزارتخانه است 
و م��ا  بابت مراقبت هایی که توس��ط 
کارد پزش��کی مان از ای��ن نیروها به 

عمل آمده قدردانی می کنیم.
در ادام��ه این بیانیه آمده اس��ت: در 
حالی که ارزیابی ها و درمان ها ادامه 
دارد، مشخص شده که شمار بیشتری از نیروهای نظامی 

دچار جراحت های احتمالی هستند.
در ادامه بیانیه س��نت کام تأکید شده است: این نظامیان 
- برای رعایت جوان��ب احتیاط- برای انجام ارزیابی های 
بیش��تر و دریافت درمان های ضروری به صورت سرپایی 

به النداستول در آلمان منتقل شده اند.
واشنگتن پس��ت نوشته س��نت کام در این بیانیه اشاره ای 
به وضعیت 11 نی��روی نظامی که پنتاگون جمعه گفت 
دچار آسیب مالیم مغزی شده و به آلمان و کویت منتقل 
ش��ده اند، نکرده است. مقام های آمریکایی سه شنبه شب 
گفته اند اطالعات بیش��تری درباره وضعیت این نظامیان 
در اختیار ندارند. پنهان کاری دولت آمریکا درباره تلفات 
نظامیان این کشور در روزهای گذشته به سوژه کاربران 
فضای مجازی در آمریکا و تحلیلگران و فعاالن این کشور 
تبدیل شده اس��ت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
»مارک اسپر«، وزیر دفاع آمریکا و سایر مقام های دولت 
این کش��ور بعد از حمله موش��کی ایران به عین االس��د 
بارها مدعی ش��ده بودند این حمله هیچ تلفات یا زخمی 

نداشته است. 
ب��ا این وجود، پایگاه دیفنس وان جمعه گذش��ته زخمی 
ش��دن دس��ت کم 11 نظامی آمری��کا و انتق��ال آنها به 
مراکز پزش��کی آمریکا در کویت و آلم��ان را تأیید کرد. 
گزارش های متع��ددی پیش از این گفته اند ده ها نظامی 

آمریکا در این حمالت کشته شده اند.  فارس

پنتاگون اذعان کرد؛
تعداد مجروحان »عین االسد« بیش از چیزی است که اعالم شده

گزارش

مش��اور وزارت انرژی آمریکا معتقد اس��ت بواسطه اقدامات 
ترامپ خاورمیانه تبدیل به بش��که باروتی ش��ده که امکان 
انفجار آن بسیار زیاد است از همین رو آمریکا باید اقداماتی 

را برای کاهش سطح تنش انجام بدهد.
خاورمیانه از اواس��ط دی ماه و بویژه بعد از دستور »دونالد 
ترام��پ« رئی��س جمهور آمریکا برای ترور س��ردار قاس��م 
سلیمانی، وضعیت دیگ جوشانی را به خود گرفته بطوریکه 
اغلب کارشناس��ان در خصوص احتمال بروز جنگ در این 

منطقه هشدار می دهند.
ادام��ه اقدامات تنش زای آمریکا در منطقه و احتمال باالی 
واکن��ش نیروهای محور مقاومت به ای��ن اقدامات احتمال 
وق��وع حادثه ای ناخوش��ایند را افزای��ش داده از همین رو 
مهر گفت وگویی با پروفس��ور متیو بان مشاور وزارت انرژی 

آمریکا انجام داده که در ادامه می آید.

به نظر ش�ما وضعی�ت خاورمیانه بعد از ترور س�ردار 
س�لیمانی و انتقام ایران از آمریکا، در چه ش�رایطی 
است و آیا احتمال تش�دید تنش ها در منطقه وجود 

دارد؟
نه آمریکا و نه ایران نمی خواهند س��راغ جنگ بروند و این 
خبر خوبی اس��ت. اما خبر بد وجود فضای بحرانی است که 
در بسیاری مواقع حالت جنگی به خود می گیرد و از همین 

رو خطر آغاز جنگ به دلیل یک اش��تباه ناخواسته و سهل 
انگارانه بسیار زیاد است.

از روی ش��انس و یا محاس��به گری نخستین پاسخ ایران به 
تصمی��م دونالد ترامپ در صدور فرمان ترور فرمانده نیروی 
قدس س��پاه، به طور قابل توجهی کنترل شده بود. ترامپ 
نیز در واکنش به این حمله اقدام مناس��بی را انجام داد که 
آن را تالفی نکرد. با این وجود اما متأس��فانه ترامپ تصمیم 
گرفت تا با تش��دید تحریم ها تنش ها را در نقطه جوش نگه 
دارد و این موجب ش��ده تا بحران ادامه پیدا کند و با توجه 
به حضور نیروها در خاورمیانه اگر اتفاقی رخ دهد هیچکس 

نمی تواند آن را کنترل کند.
گروه ه��ای مورد حمای��ت ایران یعنی ح��زب اهلل، حماس، 
حوثی های یمن و حتی حکومت بش��ار اسد همگی دارای 
منافعی هس��تند تا بر اساس منافع ایران دست به حمله ای 
علیه آمریکا بزنند. در حال حاضر نیروهای حش��د الشعبی 
عراق که فرمانده آنها نیز به همراه قاسم سلیمانی به دستور 
ترامپ ترور شد، اعالم کرده اند که حمالت خود علیه آمریکا 

را ادامه می دهند.
نیروهای آمریکای��ی حاضر در منطقه با دیس��یپلین عمل 
می کنن��د اما فراموش نکنیم که در س��ال 1۹۸۸ و در طی 
تنش ه��ای قبلی ای��ران و آمریکا، ناو یو اس اس وینس��س 
یک هواپیمای مس��افری ایرانی را ه��دف قرار داده و آن را 

س��رنگون کرد )آمریکایی ها مدعی هستند که ناو وینسس 
هواپیمای مسافری را با یک جنگنده اشتباه گرفته است( و 
تمامی ۲۹0 نفر سرنش��ین آن هواپیما به شهادت رسیدند. 
با توجه به حضور نیروهای هر دو کشور در آب های منطقه 
احتم��ال تک��رار چنین حادثه ای به آس��انی وج��ود دارد و 

می تواند منطقه را وارد یک جنگ همه جانبه بکند.
در این میان از عربستان که هنوز به دلیل بی پاسخ ماندن 
حمله به تأسیسات نفتی خود عصبانی است تا اسرائیلی که 
به نیروهای ایرانی در س��وریه و عراق حمله می کند، آمریکا 
نیز نیروهای خود را در منطقه دارد که ممکن اس��ت علیه 

ایران دست به اقدام بزنند.
عالوه بر این دشمنی موجب شده تا هم ایران و هم آمریکا 
اقدام��ات طرف مقابل را در بدترین وضعیت ممکن ارزیابی 
کنن��د. در چنین ش��رایطی هر طرف اقدام��ات خود را به 
عنوان گام های دفاعی معرفی کرده و اقدامات طرف مقابل 
را به عنوان حرکتی ُکش��نده که مس��تحق پاسخی سخت 

است ارزیابی می کند.

در ماه های اخیر ش�اهد تالش برخی کش�ورها برای 
میانجیگ�ری میان ای�ران و آمریکا بوده ای�م آیا این 
اقدام�ات می تواند منجر به کاهش س�طح تنش ها در 

خاورمیانه شود؟
خاورمیانه هم اکنون همانند بشکه باروت است و جرقه های 
احتمال��ی در هر جایی وجود دارند و مهم اس��ت که بدانیم 
انفج��ار آنچه هزینه های زیادی در بر دارد. حمله آمریکا به 
عراق میلیاردها دالر هزینه مادی برای آمریکا در بر داشت 
و موجب کشته شدن هزاران آمریکایی و صدها هزار عراقی 
شد و موجب شد تا اغلب نقاط خاورمیانه وارد آتش جنگ 
ش��ود. ایران چند برابر عراق وس��عت داشته، نیروی نظامی 
آن به مراتب از ارتش صدام قوی تر است. ایران بازوی خود 
را در منطقه داش��ته و گزینه های بی شمار مرگباری برای 

پاسخ دادن به اقدامات آمریکا در اختیار دارد.
بر همین اس��اس الزم اس��ت ک��ه آمریکا از این س��طح از 
خش��ونت دور ش��ود اما با توجه به آنکه بعید اس��ت ایران 
و آمریکا در آینده ای نزدیک مذاکره مس��تقیمی با یکدیگر 
داش��ته باشند، برای این منظور ش��اید الزم باشد تا آمریکا 

از س��ایر کش��ورها کمک بگیرد. ممکن است سایر طرف ها 
بتوانند میانجیگری کرده و سطح تنش ها را کاهش بدهند. 
برای این منظور س��وئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران 
اس��ت، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه و شینزو آبه 
نخست وزیر ژاپن و حتی عمان می توانند به عنوان میانجی 
مطرح باش��ند. هر چند بعید اس��ت که آمری��کا و ایران در 
ش��رایط فعلی توافق آتش بسی را امضا کنند اما میانجیان 

می توانند به یک توافق نانوشته دست پیدا کنند.

به غی�ر از موضوع�ات مطرح ش�ده آی�ا گزینه های 
دیگ�ری نیز برای خ�روج خاورمیانه از وضعیت فعلی 

وجود دارد؟
گام دیگری که در این رابطه می توان برداشت این است که 
کلیه نیروهای نظامی دو طرف به قدر کافی از هم دور شوند 
تا امکان برخورد احتمالی میان آنها کاهش بیابد. در دوران 
جنگ سرد چنین توافقی میان آمریکا و شوروی انجام شده 
بود. چنین اقدامی می تواند ش��امل تعهد به بررسی هرگونه 
حادثه ای در آینده پیش از نش��ان دادن عکس العمل باشد. 
به محض اینکه اوضاع کمی آرام ش��د می توان گام دیگری 
برداش��ت و به س��راغ پایان دادن جنگ در یمن و س��وریه 
رفت؛ هم در س��وریه و هم در یمن متحدان ایران و آمریکا 
حضور دارن��د. هر چند آمریکا به طور مس��تقیم در جنگ 
یمن حضور ندارد اما حل و فصل ش��دن بحران در این دو 
کشور هم می تواند موجب کاهش تنش ها شده و هم از رنج 

مردم این دو کشور بکاهد.
ترام��پ برای آنکه هریک از ای��ن کارها را انجام بدهد الزم 
اس��ت تا به طور ش��فاف بگوید که به دنبال براندازی نظام 
ایران نیست. همچنین این نکته را شفاف کند در صورتیکه 
حمله ای علیه آمریکا انجام نش��ده و تهران به س��راغ سالح 

هسته ای نرود حمله ای علیه ایران انجام نمی شود.
اقدام دیگری که برای کاهش سطح تنش ها می توان انجام 
داد در خصوص برجام اس��ت. تصمیم ترامپ برای خروج از 
برج��ام و بازگرداندن تحریم های ایران که از دو س��ال قبل 
شروع شد و موجب شکل گیری این چرخه تنش ها شد یک 
اقدام احمقانه بود. ترامپ می تواند در این مورد کاهش گام 

به گام تحریم ها را در نظر بگیرد.

مشاور دولت آمریکا: 

گزینه های مرگبار ایران در برابر آمریکا
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