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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

چه کسی می داند زمان و نحوه انتقام 
ایران بابت ترور ســردار سلیمانی کی و 
چگونه خواهد بود؟  فردا، یک هفته دیگر، 
یک ماه دیگر یا یک سال دیگر؟! یک مقام 
وزارت دفاع آمریکا دیروز به »سی بی اس 
نیوز« گفته اســت که »با پایان یافتن 
مراسم تشییع قاسم ســلیمانی، ۲۴ تا 
۳۶ ســاعت آینده می تواند معلوم کند 
که آیا ایران قصــد دارد تهدیدات خود 
را برای انتقام از خون سپهبد سلیمانی 
اجرایی کند یــا نــه.« دو روز پیش نیز 
رویترز به نقل از یک مقــام آمریکایی 
دیگر گزارش داده بود که قوای موشکی 
ایران در وضعیت »آماده باش باال« قرار 
گرفته اســت.  علی رغم این اظهارات 
آمریکایی ها، تحلیلگران معتقدند که 
ایران در گرفتن انتقام شــتابزده عمل 
نخواهد کرد؛ همچون حمدبن جاسم، 
نخست وزیر پیشــین قطر که دیروز در 
توئیتر خود نوشت: »بر اساس تجربه ای 
که از ایرانی ها دارم، آنها معموال صبور و 
به دنبال پاسخی هســتند که برای آنها 
دستاورد جدید به همراه داشته باشد و 

در خدمت استراتژی خودشان باشد.«
 برنامه ریزی های بسیار خوب

 برای »انتقام«
اما از سوی دیگر تهدیدها در ایران و 

سیر جلساتی که در سطوح باالی نظامی 
و امنیتی تشکیل می شوند و تصمیماتی 
که گرفته می شــود، می تواند حاکی از 
انتقامــی قریب الوقوع باشــد. محمود 
واعظی، رئیــس دفتر رئیس جمهوری 
دیروز در یــک گفت وگــوی رادیویی 
در پاســخ به اینکه چه مســیری برای 
انتقام از دشمن دنبال می شود، به جلسه 
فوق العاده شــورای عالی امنیت ملی 
در جمعه گذشــته که با حضــور مقام 
معظــم رهبری تشــکیل شــده بود، 
اشــاره کرد و گفت که »تصمیمات آن 
جلسه اجرا می شــود و به نظر می رسد 
برنامه ریزی های بسیار خوبی هم انجام 
شده است.«  سردار ســامی، فرمانده 
سپاه پاسداران نیز مانند دیگر مقامات 
نظامی، در مراسم تشییع سردار سلیمانی 
در کرمان، تصریح کــرد: »عرض آخر را 
اول می گویم؛ انتقام می گیریم؛ سخت، 
محکم، پشــیمان کننده و قاطع انتقام 

می گیریم. آرام و مطمئن باشید.«
 یک اقدام نادر در پارلمان 

و شورای نگهبان 
نشــانه ای دیگر از عزم نظــام برای 
گرفتن انتقام، تامین بار مالی آن است. 
روز گذشته در اقدامی نادر شورای نگهبان 
نخســتین طرح ســه فوریتی مجلس 
شورای اســامی تحت عنوان »اصاح 
قانون اقدام متقابل در برابر اعام سپاه 

پاســداران انقاب اســامی به عنوان 
سازمان تروریستی توسط ایاالت متحده 

آمریکا« را تایید کرد. 
عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و 
سخنگوی شورای نگهبان و آیت اهلل احمد 
جنتی، دبیر این شورا نیز در جلسه علنی 
دیروز مجلس حضور داشتند تا همان جا 

به بررسی این طرح بپردازند.
ماده ۳ طرح مذکور دولت را موظف 
می کند که جهــت تقویت بنیه دفاعی 
نیروی قدس سپاه پاسداران مبلغ ۲۰۰ 
میلیون یورو از طریق صندوق توسعه ملی 

در اختیار این نیرو قرار دهد.
رئیس کمیســیون امنیــت ملی 
مجلس گفت که »این طرح طبق اصل 
۷۵ دارای بار مالی است و شورای نگهبان 
نیز منتظر نامه کتبی اذن رهبر انقاب 
برای تخصیص ۲۰۰ میلیــون یورو به 

نیروی قدس سپاه است.«
ســاعتی بعد خبر از تایید این طرح 
از ســوی شــورای نگهبان آمد و علی 
الریجانی، رئیس مجلس با بیان اینکه 
مقام معظم رهبری اذن تخصیص این 
مبلغ از صندوق توســعه ملی را صادر 
فرمودند، اعــام کرد کــه »در دو ماه 
باقیمانده ســال ۲۰۰ میلیــون یورو از 
صندوق توســعه ملی برای حمایت از 
نیروی قدس اختصاص می دهیم. این 
میزان اعتبار برای حمایــت از نیروی 

قدس سپاه پاســداران که مسئولیت 
مقاومت در سطح منطقه را برعهده دارد، 

تعلق می گیرد.«
از جنوب عدن تا دیه گو گارسیا

آیا این بدان معناست که انتقام سخت 
در دو ماه پایانی سال گرفته خواهد شد؟ 
همه چیز در هاله ای از ابهام به سر می برد 
و به نظر می رسد در سردرگمی ناشی از 
این ابهام، آمریکا تحرکات تازه ای را آغاز 

کرده است. 
ســی ان ان دیروز گــزارش داد که 
پنتاگون شش بمب افکن B-۵۲ را به 
پایگاه دیه گو گارســیا در اقیانوس هند 
اعزام کرده تا در صورت لزوم علیه ایران 

وارد عملیات شوند. 
گفته می شود که این بمب افکن ها 
از هشــت موتور برخوردار، ســاخت 
شرکت بوئینگ و بزرگترین بمب افکن 
ارتش آمریکا هستند. آنها قادر به حمل 

مجموعه ای از موشــک ها و بمب ها از 
جمله بمب های هسته ای هستند.

واشنگتن ماه مه ۲۰۱۹ چند فروند از 
این بمب افکن ها را به قطر فرستاده بود، 
اما چرا این بار آنها را به دیه گو گارســیا 

اعزام کرده است؟
آن مقام ناشــناس آمریکایی که با 
»ســی بی اس نیوز« مصاحبه کرده، 
در ادامه گفتگوی خــود، اظهار کرده 
که: »نگرانی اصلی ما موشــک های 
بالســتیک ایران است. این موشک ها 
تاکنون به ســکوی شــلیک منتقل 
نشده اند، اما وضعیت هشدار افزایش 
یافته اســت به  طوری که آن ها آماده 
حرکت هســتند و می توانند طی ۲۴ 
ساعت در تعداد قابل توجهی شلیک 
شوند. از طرفی انتقال آن ها همچنین 
می تواند به معنای پراکنده کردن آن ها 
به عنوان یک اقدام دفاعی باشد.« حال 
کارشناسان عنوان می کنند که انگیزه 
آمریکا از اعــزام بمب افکن هایش به 
پایگاه دیه گو گارســیا، این است که 
با توجه به فاصله ایــران از این پایگاه 
فرامرزی آمریکا، موشک های ایرانی 
که آمریکایی ها نگران آنها هســتند 
مانند شــهاب ۳ و کروز سومار قادر به 

هدفگیری نخواهند بود.  
خبر دیگری که از تحرکات آمریکا 
در این چند روز اخیر به رســانه ها درز 
کرده، اعزام نیروهای آمریکایی به یمن 
است. روزنامه یمنی »مساء پرس« دو 
روز پیش به نقل از منابع آگاه اعام کرد 
که آمریکا به صورت سری یکشنبه شب، 
به شهر عدن در جنوب یمن نیرو اعزام 

کرده است. 
این منابع گفته اند کــه آمریکا در 
پاسخ به اقدامات احتمالی در پاسخ به 
عملیات ترور سردار سلیمانی و به منظور 
همکاری با نیروهای سعودی در عدن 
برای حمایت از کشــتی های تجاری و 
آمریکا در تنگــه باب المندب وارد این 

شهر شده اند.
انتقام های سریالی

نگرانــی آمریکا زمانی تشــدید 
می شود که نه تنها ایران، بلکه جبهه 
مقاومت در سراسر منطقه نیز درصدد 
انتقام است. سید حسن نصراهلل، رهبر 

حزب اهلل لبنان در روزهای گذشــته 
تاکید کرده که گذشته از انتقامی که 
ایران خواهد گرفت، جبهه مقاومت 
نیز به نوبه خود برای انتقام ســردار 
سلیمانی دست به عملیات خواهد زد.

به گزارش پایگاه خبری النشــره،  
روز گذشــته »محمــد محیــی«، 
سخنگوی گردان های حزب اهلل عراق 
نیز تصریح کرد که »حزب اهلل عراق، 
خود را در حال نبرد دائم با محور شر 
صهیونیســتی- آمریکایی- سعودی 
می داند و مبارزه به رویارویی مستقیم 

تبدیل شده است.«
محیی سپس با بیان اینکه آمریکا با 
ترور سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهنــدس، جانشــین فرمانــده 
حشدالشعبی از خطوط قرمز تجاوز 
کرده، تاکید کرد:  »گروه های مقاومت 
عــراق، بخــش جدایی ناپذیر محور 
مقاومت هستند؛ از این رو ما منتظر 
پاسخ ایران به حماقت آمریکا هستیم 
و به تبع ما نیز پس از آن پاسخ خود و 

سقف آن را تعیین خواهیم کرد.«
حتی خود آمریکایی ها نیز اذعان 
دارند که نیروهای حامــی ایران در 
عراق، ســوریه، لبنان و یمن همگی 
قادر هستند تا در صورت تصمیم ایران 
به اجرا کردن تهدیدات خود، حمات 
خــود را آغاز کنند. بدیــن ترتیب به 
نظر می رسد در صورت عملی شدن 
تهدیدات، آمریکا با انتقام های سریالی 
از سوی ایران و اعضای متعدد جبهه 

مقاومت در منطقه مواجه شود.  
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خبر

ایاالت متحده ویزای محمد جواد ظریف، وزیر 
امورخارجه کشورمان راـ  که به وی اجازه می داده تا 
روز پنج شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل 

متحد شرکت کند، رد کرده است.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در جمع 
خبرنگاران در حاشیه برگزاری مجمع گفت وگوی 
تهران درباره اخبار مربوط به صادر نشدن ویزای 
وی برای سفر به نیویورک و شرکت در اجاسی 
در شــورای امنیت ســازمان ملل گفت: آنچه ما 
خبر داریم این اســت که وزیر خارجه آمریکا در 
تماس با دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است 
که ما فرصت نداشتیم برای محمد جواد ظریف 

ویزا صادر کنیم و ویزا صادر نخواهیم کرد و دبیر 
کل هم در پاســخ گفتند که این حق ایران است 
که در این اجاس شرکت کند. وزیر امور خارجه 
کشورمان ادامه داد: دولتی که به تروریسم دولتی 
و اقتصادی و به جنایات جنگی و اقتصادی  تهدید 
می کند خیلی برایش مهم نیست که مفاد موافقت 
نامه مقر ســازمان ملل متحد را هم نقض کند اما 
سوالی که همه باید از این دولت یاغی بپرسند این 
است که از چه چیز می ترسند؟ آیا حضور وزیر امور 
خارجه یک کشور عضو و موسس سازمان ملل در 
شورای امنیت برای حمایت از منشور ملل متحد 
و چند جانبه گرایی آنچنان خطر بزرگی است که 

نتوانند ویزا صادر کنند.  وی در پاسخ به اینکه آیا 
نشست شورای امنیت درباره ترور سردار سلیمانی 
بوده است؟ تصریح کرد: نشست شورای امنیت 
درباره ترور سردار سلیمانی نیست. این نشست از 
مدت ها قبل به پیشنهاد معاون نخست وزیر و وزیر 
خارجه ویتنام که در ژانویه ریاست دوره ای شورای 
امنیت را دارند و امسال که هفتاد و پنجمین سال 
تصویب منشور سازمان ملل است در نامه ای به بنده 
خواسته بودند از سوی ایران برای بررسی روش های 
تقویت منشور ملل متحد و چند جانبه گرایی حضور 
پیدا کنم. توافق برای حضور بنده در این نشست از 
مدتها قبل بوده است اما آمریکایی ها سعی دارند 
این تصور را ایجاد کنند که این نشست بعد از ترور 
شهید سلیمانی درخواست شــده و آنها فرصت 
صدور ویزا ندارند. اما چندین هفته قبل درخواست 

ویزا رفته است و حتما فرصت کافی داشتند.

ظریف گفت: آنچه وزیــر خارجه آمریکا مثل 
همیشــه به دروغ بیان کرده اســت که فرصت 
نداشتیم به خاطر وحشت شــان از این است که 
کسی بیاید و در سازمان ملل  واقعیات را برای مردم 
آمریکا بگوید. البته آنها اشتباه می کنند که فکر 

می کنند دنیا در نیویورک خاصه می شود شما از 
تهران هم می توانید با مردم آمریکا صحبت کنید و 
خواهیم کرد. جلسه شورای امنیت می توانست به 
ظریف فرصت ویژه ای برای انتقاد عمومی از ایاالت 

متحده در پی ترور سردار شهید سلیمانی بدهد.

برای شرکت در نشست شورای امنیت؛

آمریکا به ظریف ویزا نداد
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نتانیاهو:
اسرائیل در ترور سردار سلیمانی 

نقشی نداشته است
به گزارش آناتولی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل گفت: اسرائیل نباید به  نزاع میان ایران و آمریکا 
کشیده شود. وی افزود: ترور قاسم سلیمانی توسط 
ایاالت متحده انجام شــده است و تأکید می کنم که 
ما در این ترور حضور نداشتیم. نتانیاهو همچنین از 
وزرای خود خواست که بر حمایت اسرائیل از حق دفاع  
آمریکا از خود در هنگام صحبت با رسانه ها تأکید کنند.

    
انتقاد کانادا از اقدام آمریکا در 

ترور سردار سلیمانی
به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه کانادایی، بروس 
هیمن، سفیر سابق آمریکا در کانادا در واکنش به ترور 
سردار سلیمانی گفت: تصمیم رئیس جمهور دونالد 
ترامپ برای ترور سردار سلیمانی، بیانگر آخرین اقدام 
رئیس جمهور ترســناک آمریکا است که متحدان 
آمریکا مانند کانادا را زیر اتوبوس ها می اندازد. وی در 
ادامه  گفت: این ترور عدم توجه به متحدان آمریکایی 

را یک سطح ارتقا داد.
    

هشدار انگلیس درباره احتمال 
حمله سایبری ایران

به گزارش ایلنا به نقل از د سان، انگلستان در مورد 
احتمال حمله سایبری علیه تجهیزات الکترونیکی 
خود هشدار داد. شرکت برق انگلیسی نشنال گرید 
با ارسال ایمیلی به کارکنان خود هشدار داد که در 
مورد پیام های مشکوک آگاه باشند. در این ایمیل 
آمده است که انتظار می رود مقام ها و حامیان ایران 
ترور ســردار ســلیمانی را تافی کنند. بنابراین از 
سازمان های دولتی اپراتورهای زیرساخت های مهم 
ملی و کارمندانشان می خواهیم  هوشیار باشند. به 
همین ترتیب ما از هر کدام از شما می خواهیم که 
در کارهای روزانه خود مراقب باشــید و اتفاق های 
غیرمعمول یا ایمیل های مشکوک را گزارش دهید.

    
مصباحی مقدم:

ترامپ بلوف می زند
غامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درباره تهدیدات اخیر ترامپ به ایسنا 
گفت: تهدید او به نظر من بلوف است. معموال کسانی 
که قلدر هستند و روحیه قلدری دارند بلف می زنند تا 
دشمن خود را از هرگونه اقدامی بازدارند. اما چه شد 
که ترامپ دست گذاشت روی شهید قاسم سلیمانی؛ 
ریشه اش در موفقیت این شهید در منطقه غرب آسیا 
است. بزرگترین ضربات به منافع آمریکا را این شهید 
وارد کرده است. اراده آمریکا این بود که امنیت اسرائیل 
را فراهم کند؛ چراکه دولت امریکا  نسبت به امینت 
اسرائیل متعهد است و این تعهد موجب شد سالیان 

درازی در منطقه غرب آسیا بحران سازی شود. 
    

تکذیب حادثه تروریستی در 
مراسم تشییع سردار سلیمانی 

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان 
تاکید کرد هیچ حادثه تروریستی در مراسم تشییع 
روی نداده اســت. به گزارش مهر، حمید شــمس 
الدینی گفت: بروز هر گونه حادثه تروریســتی در 
مراسم تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی شایعه سازی 
دشمنان نظام است. آنان که از این حضور بی نظیر 

غافلگیر شده اند به شایعه سازی پرداخته اند.
    

»فریبا عادلخواه« از اتهام 
جاسوسی تبرئه شد

ســعید دهقان، وکیل مدافع فریبــا عادلخواه 
و روالند مارشــال از تبرئه فریبا عادلخــواه از اتهام 
جاسوسی و اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق 
طرح مباحثــی نظیر »مخالفت بــا قانون حجاب 
اجباری و مخالفت با قوانین تبعیض آمیز میان زن و 
مرد« خبر داد. به گفته وی کیفرخواست با دو اتهام 
دیگر با عناوین »اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم« 

و »تبلیغ علیه نظام« به دادگاه انقاب می رود.
    

گفت وگوی تلفنی سرلشکر 
باقری با وزیر دفاع روسیه

ژنرال شایگو، وزیر دفاع روسیه در گفت وگوی 
تلفنی با سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح، با بیان اینکه سپهبد قاسم سلیمانی نقش 
بسیار مهمی در شکست تروریسم در سوریه و عراق 
داشت، تاکید کرد: »ترور شهید سلیمانی، اقدامی 
بی سابقه در بین کشورها بوده و این اولین باری است 
که یک مقام ارشد توسط یک کشور دیگر بدون هیچ 
دلیلی در خاک کشور ثالثی ترور می شود.« سرلشکر 
باقری نیز در این تماس تلفنی اعام کرد: آمریکایی ها 
نتیجه این اقدام جنایتکارانه خود را خواهند دید و 
این جمهوری اسامی ایران است که زمان و مکان و 

چگونگی این اقدام را تعیین خواهد کرد.

مجلس و شورای نگهبان 
طرحی را تصویب و تایید 

کردند که به موجب آن 
دولت مکلف شد در دو ماه 

باقیمانده تا پایان سال، 
200 میلیون یورو از منابع 

صندوق توسعه ملی به 
سپاه قدس اختصاص دهد. 

به گفته الریجانی رهبری 
اجازه این برداشت را صادر 

کرده اند

سی ان ان دیروز گزارش 
داد که پنتاگون شش 

بمب افکن B-52 را به 
پایگاه دیه گو گارسیا در 

اقیانوس هند اعزام کرده تا 
در صورت لزوم علیه ایران 

وارد عملیات شوند

معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با اشاره به گام پنجم 
ایران در راستای کاهش تعهدات برجام گفت: این موضوع به این 
معنا نیست که ما از برجام خارج شده ایم و یا برجام تمام شده 

است بلکه ما به یک تعادل معقول در برجام رسیده ایم.
به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی صبح دیروز در حاشیه 
نشست مجمع گفت وگوی تهران در مورد برداشت گام پنجم 
از سوی ایران برای کاهش تعهدات برجامی خود گفت: همان 
طور که در بیانیه دولت آمده بــود ما گام  پنجم و نهایی خود را 
در راستای کاهش تعهدات برجامی برداشتیم و گام دیگری 
وجود ندارد . وی  با بیان اینکه ما در حوزه غنی سازی دیگر هیچ 
محدودیتی برای خود قائل نیستیم ولی اینکه در صحنه عمل 
چه اتفاقی بیفتد و ما به چه میزان در داخل کشور  غنی سازی 

کنیم، بستگی  به برنامه سازمان انرژی اتمی و نیاز کشور دارد، 
تاکید کرد: برداشتن این گام به این معنا نیست که برجام تمام 
شده و یا ایران از برجام خارج شده است بلکه به تعادلی در برجام 
رســیده ایم. وی با بیان اینکه با خروج آمریکا از برجام تعادل 
موجود در این توافق بین المللی به هم ریخته بود و اکنون ما فکر 
می کنیم با انجام کاهش تعهدات برجامی به تعادل معقولی در 
برجام رسیدیم، ادامه داد: البته همکاری ما با آژانس ادامه پیدا 
می کند و این آمادگی را داریــم که هر موقع طرف های مقابل 
بتوانند خواسته های ما را تامین کنند و به تعهدات خود در برجام 

عمل کنند، ما به رویه قبلی بازگردیم.
با تهدید اروپایی ها به پایان برجام نزدیکتر می شویم

سید عباس عراقچی همچنین در مورد تهدید اروپایی ها در 

مورد استفاده از  مکانیسم ماشه نیز  اظهار کرد: طبیعی است که 
این موضوعات  شرایطی را ایجاد می کند که ما به پایان برجام 
سریع تر نزدیک شویم . وی ادامه داد: همان طور که ایران در زمان 
خروج آمریکا از برجام به صورت مدبرانه برخورد کرد، این انتظار 
وجود دارد که طرف های مقابل نیز مدبرانه و با تدبیر برخورد 

کنند و از افزایش  تنش خودداری کنند .
 با ترور سردار سلیمانی، 

معادالت منطقه ای تغییر کرده است
معاون سیاســی وزیر خارجه در ادامه  گفت وگوی خود 
با خبرنگاران در مورد وضعیت منطقه بعد از ترور ســردار 
قاسم سلیمانی گفت: با این اتفاق همه معادالت منطقه ای 
تغییر کرده اســت و ما با معادله جدیدی در منطقه مواجه 

هستیم که می توان از آن به عنوان آغاز پایان حضور آمریکا 
در منطقه یاد کرد.

این دیپلمات ارشد کشورمان  ادامه داد: معتقد هستم که 
مهمترین برکت شهادت سردار سلیمانی و خون این سردار 
بزرگ این اســت که روند خروج آمریکا از منطقه آغاز شده 
اســت و ما طلیعه این موضوع را با رأی پارلمان عراق مبنی 
بر لزوم خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور مشاهده 

می کنیم و مطمئن هستیم که این روند ادامه پیدا می کند.

عراقچی: 

برداشتن گام پنجم به معنای خروج از برجام نیست


