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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

همزمان که ایران در شوک و سوگوار 
از دست دادن سردار ملی است، ناظران 
و سیاستمداران در آمریکا و دیگر نقاط 
جهان نیز از تصمیم تروریستی دونالد 
ترامپ حیــرت کرده انــد. مقام های 
آمریکایی می گویند »در دو دهه گذشته 
چندین مورد وجود داشته که آمریکا از 
امکان کشتن قاسم سلیمانی برخوردار 
بوده  اما جرج بوش و باراک اوباما هر بار به 
دلیل هزینه باالی این اقدام، با آن مخالفت 
کرده اند. حتی به خود دونالد ترامپ نیز 
پیش از این چنین پیشنهادی شده بوده، 

اما او موافقت نکرده است.«
بــا چنیــن ســابقه ای اینکــه 
رئیس جمهور آمریکا چگونه تصمیم به 
این ترور گرفته است، به یکی از سواالت 
اصلی در سه روز اخیر تبدیل شده است؛ 
به ویژه آنکه این تــرور با تمام ترورهای 
قبلی که آمریکا انجــام داده، متفاوت 

است.
در تمام ترورهایی که دولت آمریکا آن 
را مرتکب شده، هیچگاه سابقه نداشته 
که این کشــور طی یک بیانیه رسمی 
مسئولیت آن را بپذیرد. این بار اما عالوه 
بر اینکه وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
رسما اعالم کرد که مسئول این عملیات 
تروریستی است، شخص دونالد ترامپ 
نیز شامگاه جمعه در یک سخنرانی گفت 
که خودش دستور ترور سردار سلیمانی 
را صادر کرده اســت. او با طرح این ادعا 
که سردار سلیمانی در حال برنامه ریزی 

برای حمالت علیه دیپلمات ها و نظامیان 
آمریکایی بود، تاکید کــرد که وظیفه 

مقدس وی دفاع از آمریکا بوده است. 
گزینه ترور و مشاوران تندرو

طی دو روز گذشته بسیاری از ناظران 
در تحلیل این تصمیم ترامپ، بر این نکته 
تاکید کردند که او این تصمیم را تحت 
تاثیر گزارش مشاوران تندرو و متحدان 
مرتجع و ضدایرانی خود در منطقه گرفته 
اســت. نگاهی به روایت رسانه هایی که 
سعی کرده اند جعبه سیاه و پشت پرده 
این اقدام را پیدا کننــد، حاکی از نقش 

پررنگ آن مشاوران است.
دیــروز روزنامــه آمریکایــی 
لس آنجلس تایمز نوشت: »مایک پمپئو 
وزیر امور خارجه، مارک اسپر وزیر دفاع 
آمریکا و ژنرال مارک میلی رئیس ستاد 
کارکنان ارتش آمریکا، به پالم بیچ )مکان 
حضور ترامپ در فلوریدا( رفته بودند تا 
درباره حمالت هوایی پنتاگون] وزارت 
دفاع آمریکا[ که به تازگی علیه نیروهای 
شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق 
و سوریه انجام داد، پاره ای از توضیحات را 

به ترامپ ارائه دهند.«
این روزنامه می افزایــد: »یک مقام 
رسمی آمریکایی که به این بحث های 
انجام شده آگاه بود و اجازه نداشت درباره 
این نشست صحبتی کند، گفت: بخشی 
از یک اسالید نشان داده شده به ترامپ 
شامل اقدامات متعددی بود که آمریکا 
می توانســت در چند گام انجام دهد و 
در میان آن ها هدف قرار دادن ســردار 
ســلیمانی، فرمانــده نیروهای قدس 

 سپاه پاســداران ایران هم مطرح بود.« 
»این مقام همچنین گفته اســت که بر 
خالف انتظار، ترامپ این گزینه را انتخاب 
کرد و تصمیم رئیس جمهور به نوبه خود، 
مورد تحریک مشاوران تندرو ضدایرانی  
او قرار گرفته بود و این یعنی پنتاگون به 
یک باره با مســئولیت هراس آور انجام 

دادن دستور ترامپ مواجه شد.«
برنامه ریزی طی یک هفته

در گزارش این روزنامه مطرح شده 
که »سردار سلیمانی به عنوان یک هدف 
احتمالی ترور، اعالم عمومی نشــد اما 
در پشت صحنه، تصمیم ترامپ آغازگر 
اقدام خشــمناک پنتاگون، سیا و دیگر 
عامالن برای شناســایی محل سردار 
ایرانی و تامین تجهیزات نظامی الزم برای 
ترور او شد. آژانس های اطالعاتی آمریکا 
که رد سردار سلیمانی را سال ها دنبال 
می کردند، می دانستند که او در سفری 

طوالنی در خاورمیانه اســت که در آن 
به لبنان و سوریه می رود. آن ها فهمیده 
بودند که او در طول چند روز از دمشق به 

بغداد سفر کرده است.«
عــالوه بــر لس آنجلــس تایمز، 
خبرگــزاری بلومبرگ نیــز روایتی از 
چگونگی تصمیم گیری و برنامه ریزی 
برای ترور سردار ســلیمانی نقل کرده 
است. بلومبرگ به نقل از سه منبع آگاه 
نوشته اســت که این عملیات از سوی 
شمار اندکی از مشاوران ارشد »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهــوری آمریکا و در 

عرض چندین روز سازماندهی شد.
این رســانه در توضیح بیشتر ادامه 
داده: ایــن برنامه ریزی ها پس از روز ۲۷ 
دسامبر )ششــم دی( و تایید این طرح 
از ســوی ترامپ آغاز شــد و تیمی که 
مسئولیت برنامه ریزی برای این عملیات 
را برعهده داشت، شامل »مایک پمپئو«، 
وزیر خارجه آمریــکا، »مایک پنس«، 
معاون ترامپ، »رابرت اوبراین«، مشاور 
امنیت ملی این کشور و »میک مولوانی«، 
رئیس کارکنان کاخ ســفید می شــد. 
این تیــم اندکی پس از کریســمس، 
برنامه ریزی برای ترور سردار سلیمانی 

را آغاز کرد.
آنطور که بلومبرگ نوشته منابع آگاه 
گفته اند که حمله راکتی به یک پایگاه 
ارتــش آمریکا در کرکــوک جرقه این 

عملیات را زده است.
چگونگی ترور

و اما درباره ردیابی سردار سلیمانی 
نیز این رسانه نوشت: »یک مقام ارشد 
آمریکایی گفت که ارتش این کشور به 
 طور مستقیم تحرکات سردار سلیمانی را 
زیر نظر نداشت، بلکه در عوض این حمله 
در پی اطالعات اولیه ای صورت گرفت 
که در پی آن گفته شده بود وی بناست در 

فرودگاه بین المللی بغداد حاضر شود.«
البته در اینجا باید بــه این نکته نیز 
اشاره کرد که به اذعان همین منابع غربی، 
سردار ســلیمانی درباره پنهان کردن 
مسیر تردد خود، هیچ نگرانی نداشت و 
بنا به اعالم مقامات رسمی ایران نیز او در 
پروازی غیرسری از سوریه به بغداد سفر 
کرده بود که ظاهرا برای دیدار با مقامات 

عراقی بود.
از این رو ردیابــی وی، کار اطالعاتی 
سنگینی نبوده و آنطور که لس آنجلس 
تایمز نوشــته، هنگامی که او به بغداد 
رسید، یک پهپاد آمریکایی و دیگر ادوات 

نظامی نیــروی هوایــی در حال جمع 
شدن به دور فرودگاه بغداد بودند. سردار 
سلیمانی و همراهان وی وارد دو اتومبیل 
شده و در جاده فرودگاه در حال حرکت 
به سمت جنوب شــهر بغداد بودند که 
موشک های شلیک شده از پهپاد به آنها 

اصابت کردند. 
 ترامپ مدام می گفت: 

خواهید دید!
پایگاه اینترنتی روزنامه دیلی بیست 
نیز به همین موضوع که چگونه چنین 
تصمیمی در آمریکا گرفته شده است، 
پرداخت و نوشت: رئیس جمهوری آمریکا 
در روزهای گذشته به دوستان نزدیک 
خود درباره اینکه بناست اقدامی بزرگ 

انجام دهد، اشاره ای کرده بود.
منابع آگاه به این رسانه گفته اند که 
ترامپ به دوستانش که در این عمارت 
با او بودند گفته بود که مشغول کار روی 
پاسخی »بزرگ«  به ایران است و آن ها 
»به زودی« خبرهایی درباره این اقدام او 

خواهند شنید.
یکــی از منابع هم گفته اســت که 

»ترامپ مدام می گفت: خواهید دید!«
 فصل تازه منازعات سیاسی 

در آمریکا
به نوشــته همین منابــع غربی در 
نشست شــورای امنیت ملی ترامپ، با 
توجه به اطالعاتی که در دســت بود و 
تاثیری که سردار ســلیمانی داشت، بر 
سر اینکه خطر هیچ کاری انجام ندادن 
غیرقابل قبول اســت، اتفاق نظر وجود 

داشت.
بدین ترتیــب به نظر می رســد با 
ادعاهای مشاوران ترامپ درباره دست 
داشتن ایران در حمله به سفارت آمریکا 
در بغداد و همینطور حمله به پایگاه های 
نظامی آمریکا، خشم در رئیس جمهور 
ایاالت متحده به قدری بــاال رفته که 
تصمیمی چنین پرهزینــه را گرفته 

است. 
اما این تصمیم پرهزینــه که تا اجرا 
کمتر از یک هفته طول کشیده، منازعات 
سیاسی در آمریکا را نیز شدت بخشیده 
اســت. متحدان جمهوری خواه دونالد 
ترامپ رئیــس جمهور آمریــکا از این 
اقدام حمایت می کنند اما دموکرات ها 
با ابراز نگرانی نسبت به تبعات این حمله 
می گویند که کاخ سفید برای هرگونه 
اقدام علیــه ایران باید اجــازه کنگره را 

داشته باشد.

طرحی برای بلوکه کردن منابع 
مالی اقدام علیه ایران

این نگرانی تا جایی است که برخی 
اعضای کنگره در تالش هستند تا منابع 
مالی هرگونه اقدام علیــه ایران را بلوکه 
کنند. پایگاه خبری هیل، وابســته به 
کنگره آمریکا، سناتور برنی سندرز و رو 
خانا، عضو مجلس نمایندگان آمریکا پس 
از آنکه رئیس جمهور کشورشان دستور 
حمله به سردار قاسم سلیمانی فرمانده 
ارشد سپاه ایران را صادر کرد، قانونی را 
برای بلوکه کــردن منابع مالی هرگونه 

اقدام نظامی علیه ایران ارائه دادند.
همچنین سناتور تیم کاین روز جمعه 
پیشــنهاد یک قطعنامه را مطرح کرد 
که خواهان ممنوعیــت هرگونه اقدام 
تخاصمی با ایران بدون تأیید کنگره یا 
اجازه کنگره برای اســتفاده از نیروی 

نظامی می شود.
طرح مسدود کردن منابع مالی اقدام 
نظامی علیه ایران بــدون اجازه کنگره 
سال گذشته در مجلس نمایندگان به 
تصویب رسید اما ماه گذشته توسط قانون 
اختیارات دفاع ملی با ممانعت روبرو شد. 
بسیاری از تحلیلگران تاکید می کنند 
که در آمریکا دست رئیس جمهور برای 
اقدامات نظامی تا حد قابل مالحظه ای 

باز است. 
نگرانی از در گرفتن جنگ میان ایران 
و آمریکا و ادامه اقدامات تخاصمی دونالد 
ترامپ در حالی است که او شامگاه جمعه 
در ســخنرانی خود گفت: »واشنگتن 
لیســتی از اهداف را در اختیار داشته و 
آماده اجرای آن در هر زمان اســت!« اما 
باید دید با عزم قاطعانه ایران برای گرفتن 
انتقامی ســخت؛ تبعات و هزینه های 
چنین تصمیماتی را نیز خواهد پذیرفت؟

چگونه ترامپ تصمیم به یک جنایت پرهزینه گرفت؛

جعبه سیاه یک ترور

خبر

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقدام تروریستی 
اخیر آمریکا را به عنوان حمایت جدید آن کشور از 
تروریسم می دانیم، اظهار داشت: شهادت سردار 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مردم ما را قوی تر و 
مصمم تر از همیشه ساخته است و مسوولیت تمام 
پیامدهای این اقدام تروریستی در منطقه به عهده 
آمریکا خواهد بود و در این زمینه هزینه سنگینی را 

پرداخت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا،  حسن روحانی عصر شنبه در 
دیدار »احمدبن عبدالرحمن بن جاســم بن آل 
ثانی« معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، 

با تاکید بر اینکه جمهوری اســالمی ایران هرگز 
آغازگر هیچ تنشــی نبوده که منجر به ناامنی در 
منطقه شود، تصریح کرد: آنچه باعث تنش و تشنج 
در منطقه در سال های اخیر بوده اقدامات نابخردانه 

آمریکاست.
روحانی با بیان اینکه ســردار سلیمانی چهره 
جهانی در مبارزه با تروریسم بود و همه می دانند 
که چه نقش موثری در امنیت منطقه به ویژه در 
عراق و سوریه داشــت، افزود: در شرایط کنونی 
از کشورهای دوست و همسایه توقع داریم که با 
لحن صریح، آمریکا را در این جنایت محکوم کنند 

چرا که آمریکا یک فرمانده بزرگ نیروهای مسلح 
ایران را در کشور دیگری با جنایت بارترین شکل 
به شهادت رسانده است. امیدوارم همه با صدای 
واحد تروریسم دولتی را محکوم کنیم و کشورهای 
منطقه وحدت، انسجام و تفاهمات خود را بیشتر از 

گذشته تقویت کنند.
احمدبن عبدالرحمن بن جاســم بن آل ثانی 
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با بیان 
اینکه قطر درد و ناراحتی عمیقی که ملت و دولت 
ایران در شرایط کنونی از این حادثه تحمل می کنند 
را درک می کند و به مردم ایران تسلیت می گوییم، 

گفت: به هیچ عنــوان پیش بینی نمی کردیم که 
چنین اتفاقی بیفتد و چنین تصمیمی روزی گرفته 
شود. اینگونه اقدامات سابقه نداشته است و از این 

بابت بسیار ناراحت و نگران هستیم.

وزیر خارجه قطر خاطرنشان کرد: در طول تاریخ 
هیچ آسیب و ضرری از ایران متوجه قطر نبوده است 
در حالی که با آنهایی که وجوه مشــترک زیادی 

داریم، دچار مشکل و مزاحمت شده ایم.

روحانی در دیدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر:

آمریکا هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد
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 دو گفت وگوی مهم روحانی  
در یک بعد از ظهر

معاون دفتر رئیس جمهور از گفت وگوی روحانی 
با وزیر امور خارجه قطر و رئیس جمهور ترکیه خبر 
داد. علیرضا معزی دیروز در توئیتر نوشت: »رئیس 
جمهور بعدازظهر شنبه دو گفت وگوی مهم داشت؛ 
ابتدا وزیر امور خارجه و فرســتاده  ویژه  امیر قطر با 
رئیس  جمهور دیدار کرد و بالفاصله اردوغان نیز با 

ایشان گفت وگوی تلفنی داشت.«
    

تجمع در فرودگاه مهرآباد 
شماری از شهروندان ایرانی با تجمع در فرودگاه 
مهرآباد برای گرفتن انتقام از عامالن شهادت سردار 
سلیمانی اعالم آمادگی کردند. به نوشته رسانه ها، 
در پی شــهادت سردار قاسم ســلیمانی جمعی از 
شهروندان ایرانی با تجمع در فرودگاه مهرآباد با سر 
دادن شعار »مرگ بر اسرائیل« از مسئولین خواستند 
جهت فرستادن نیروهای داوطلب برای مبارزه علیه 

پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه اقدام کنند.
    

وزیر خارجه روسیه شهادت 
سردار سلیمانی را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه روسیه ضمن ابراز همدردی با 
دولت و ملت ایران شهادت سردار سلیمانی را تسلیت 
گفت. به گزارش مهر، محمدجواد ظریف و »سرگئی 
الورف« وزیــران امور خارجه ایران و فدراســیون 
روســیه در یک گفتگوی تلفنی آخرین تحوالت 
منطقه ای و بین المللی پس از ترور سردار شهید حاج 

قاسم سلیمانی را بررسی کردند.
    

روز پرکار ظریف
محمدجواد ظریف با »محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی«، وزیر امور خارجه قطر که ظهر دیروز به صورت 
از پیش اعالم نشده به تهران سفر کرد در محل وزارت 
خارجه ایران دیدار و رایزنی کرد .این دو دیپلمات 
عالی رتبه ایرانی و قطری در مورد آخرین تحوالت 
منطقه از جمله موضوع ترور سردار سلیمانی توسط 
آمریکایی ها و تحوالت مرتبط با آن  رایزنی و گفت وگو 
کردند .ظریف همچنین مکالمات تلفنی با عبداهلل 
عبداهلل رئیس اجرایی دولت افغانســتان، مولودد 
چاووش اوغلــو وزیر خارجه ترکیه، ســراج الدین 
مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و وانگ یی، وزیر 
خارجه چین داشت. در تمام این تماس ها دو طرف 
تحوالت منطقه ای و بین المللی به ویژه پس از ترور 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را بررسی کردند.
    

جرمی هانت:
تشدید تنش ها میان تهران و 

واشنگتن خطرناک است
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه 
گاردیــن، »جرمی هانت«، وزیر خارجه پیشــین 
بریتانیا، پس از شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی، 
با بیان اینکه تشدید تنش ها میان تهران و واشنگتن 
در پی این حمله یک بازی به شدت خطرناک است، 
گفت: »اکنون در وضعیتی بسیار خطرناک در این 
بازی قرار داریم زیرا هر دو طرف این گونه محاسبه 
کرده اند که طرف دیگر نمی تواند و نمی خواهد وارد 
جنگ شود. به همین دلیل کارهای بسیار افراطی 
همچون ترور ژنرال سلیمانی انجام می گیرد.« هانت 
از دولت کشورش خواست تا از موقعیت خود به عنوان 
یک متحد نزدیک و کلیدی آمریکا برای ملزم کردن 
دونالد ترامپ به اتخاذ رویکردی سازگارتر در عرصه 

سیاست خارجی استفاده کند.
    

معاون عملیات سپاه: 
آمریکایی ها در پی انتقام ایران 
مجبور به ترک منطقه می شوند

سردار عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه 
در گفتگویی تلویزیونی در خصوص برنامه  کشورمان 
برای انتقام خون شهید ســلیمانی و همرزمانش، 
گفت: پاسخ دشمن را قطعا خواهیم داد و زمان این 
پاسخ را ما تعیین می کنیم. قاسم سلیمانی متعلق 
به جغرافیای اسالمی است و قطعا انتقام جغرافیای 
مقاومت بسیار ســخت و غیرقابل کنترل است و 
مهارشدنی نخواهد بود. معاون عملیات کل سپاه 
تاکید کرد: پیشی بینی می کنم آمریکایی ها در پی 

این انتقام مجبور خواهند بود منطقه را ترک کنند.
    

تجمع هیأت های مذهبی در 
میدان فلسطین تهران

ظهر دیــروز به دعوت هیأت هــای مذهبی و 
مداحان اهل بیت)ع(، جمعی از دوســتداران و 
معترضان به ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
در میدان فلســطین تهران تجمــع کردند. به 
گزارش ایســنا، این مراســم با حضور گسترده 
رســانه های داخلی و خارجی به ویژه رسانه های 

عربی برگزار شد.

بخشی از یک اسالید نشان 
داده شده به ترامپ شامل 
اقدامات متعددی بود که 

آمریکا می توانست در 
چند گام انجام دهد و در 

میان آن ها هدف قرار دادن 
فرمانده نیروهای قدس 

سپاه پاسداران ایران هم 
مطرح بود. بر خالف انتظار، 
ترامپ این گزینه را انتخاب 

کرد 

بلومبرگ به نقل از سه 
منبع آگاه نوشته است که 
این عملیات از سوی شمار 

اندکی از مشاوران ارشد 
دونالد ترامپ و در عرض 
چندین روز سازماندهی 

شد. این رسانه می افزاید: 
این تیم اندکی پس از 

کریسمس، برنامه ریزی 
برای ترور سردار سلیمانی 

را آغاز کرد

سخنگوی سپاه پاسداران آخرین وضعیت برنامه های 
مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید قاسم سلیمانی در ایران 

را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، سردار شریف با یادآوری اینکه امروز 
مراسم تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی در عراق 
با شکوه بسیاری برگزار شــد، گفت: روز )یکشنبه( صبح 
پیکر ایشان به شهر اهواز وارد می شود و از ساعت ۷:۳۰ تا 
۹:۳۰ برنامه برای وداع با پیکر ایشان در اهواز پیش بینی 

شده است. 

وی افزود: از آنجایی که خوزستان نماد دفاع مقدس 
اســت، مردم خوزســتان درخواســت کردند تا مراسم 
وداع با پیکر ســپهبد شــهید ســلیمانی در این شــهر 
 برگزار شــود که فرمانده کل ســپاه با این درخواســت

 موافقت کرد.
سخنگوی ســپاه اظهار کرد: پس از اهواز پیکر ایشان 
حوالی ســاعت ۱۳ به مشــهد انتقال پیدا خواهد کرد. 
بعد از اتمام مراســم در مشــهد، پیکر ایشــان به تهران 
انتقال پیدا می کند و ســاعت ۱۹:۳۰ شــب مراسم یک 

 شنبه وداع با پیکر ســردار ســلیمانی در مصلی تهران
 برگزار می شود.

رهبر انقالب بر پیکر سردار شهید نماز می خوانند
شریف گفت: مراسم تشییع و نماز بر پیکر مطهر این 
شهید نیز از ساعت ۸ صبح دوشــنبه در دانشگاه تهران 
برگزار خواهد شد و بعد از آنکه رهبری بر پیکر ایشان نماز 
می خوانند پیکر آن شهید از مســجد دانشگاه به سمت 
میدان آزادی تشییع خواهد شد. بعد از تهران ساعت ۱۴ 
الی ۱۶ بعد از ظهر مراسم وداع با پیکر ایشان در قم برگزار 
می شود و بعد از آن پیکر سپهبد شــهید سلیمانی برای 

خاکسپاری به کرمان منتقل می شود.
وی تصریح کرد: حضور میلیونی مردم در این مراسم 
پیام خاصی را به حامیان انقالب اســالمی خواهد داد که 
برخورد با دشمن و ایجاد امنیت دستور کاری است که از 

آن شهید به یادگار مانده است .

برنامه های مراسم تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی؛

اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان میزبان سردار 


