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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دومینیک راب، وزیــر امور خارجه 
انگلیس قرار است پس فردا به واشنگتن 
ســفر کند تا درباره پس لرزه های ترور 
ســردار ایرانی با مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه آمریکا گفتگو کند. او پیش از این 
سفر با وزاری خارجه فرانسه و آلمان نیز 
گفتگو خواهد کرد. اروپایی ها در چند روز 
گذشته مکرر ایران را به خویشتنداری 
فراخوانده اند. آلمان از اتریش خواسته 
تا بار دیگر میزبان نشســتی میان ایران 
و آمریکا باشــد. اتریش نیز دیروز برای 
میزبانی از این نشست اعالم آمادگی کرد.
»سباستین کورتس«، صدراعظم 
اتریش در گفت وگو بــا روزنامه آلمانی 
»بیلدام زونتاگ«، با بیان اینکه در شرایط 
حاضــر فرصت کمی بــرای گفت وگو 
و مذاکره میــان ایــران و آمریکا وجود 
دارد، گفت: »شــهر وین آماده است در 
صورتی که ایران و آمریــکا بخواهند تا 
مذاکرات دیگری را آغاز کنند، محل این 

گفت وگوها باشد.«
او ادامه داده است: »در زمان حاضر 
موضوع مهم، جلوگیری از وخامت اوضاع 
است و دیپلماسی، تنها مسیر درست در 

شرایط حاضر است.«
بابی که ترامپ بست

عالوه بــر اروپــا، در منطقــه نیز 
کشورهای بسیاری خواستار کظم غیظ 

ایــران هســتند. وزارت خارجه عمان 
روز گذشــته در بیانیه ای ضمن اعالم 
آمادگی بــرای حل اختالفــات ایران و 
آمریکا، تصریح کرد: »عمان از دو طرف 
می خواهد که از طریق گفت وگو و راه های 
دیپلماتیک اختالفات خود را حل کنند و 

به درگیری های منطقه پایان دهند.«
برای ایران اما ترور یک مقام بلندپایه 
نظامی، آن هم شــخصی مانند سردار 
ســلیمانی به معنی اعالن جنگ است؛ 
هرچند که ایــران تاکید می کند قصد 
جنگ ندارد؛ اما در عین حال در پاسخ به 
میانجی ها و واسطه ها نیز عنوان می کند 
که دیگر جایی برای ســازش یا مذاکره 

نمانده است. 
عباس موسوی، ســخنگوی وزارت 
امور خارجه دیروز در نشست خبری خود 
درباره همین توصیه ها و میانجی گری ها، 
به حضور دو روز پیش وزیر خارجه قطر 
در ایران اشاره کرد و گفت: »طرف های 
مقابل خواســتار خویشــتنداری و نه 
میانجی گری بودند و مــا جواب دادیم 
که خویشتنداری حدی دارد و آنها که 
خواستار خویشتنداری ما هستند، باید 
پیــش از آن آمریــکا را متقاعد به عدم 
اجــرای چنین کارهــای نابخردانه ای 

کنند.«
آمریکا به 52 سایت در داخل ایران 

حمله خواهد کرد
در چنین شرایطی که تمامی کشورها 

سعی در آرام کردن اوضاع و تسکین ایران 
هستند، دونالد ترامپ تهدیدهای تازه و 
عجیبی می کند. او در واکنش به هشدار 
انتقام ایران، در صفحــه توئیتری خود 
نوشته اســت که »در صورتی که ایران 
به هر آمریکایی یــا منافع آمریکا حمله 
کند، آمریکا به 52 سایت در داخل ایران 
)به نمایندگی از 52 آمریکایی که ایران 
سال ها پیش به گروگان گرفته بود( حمله 
خواهد کرد که برخی از آنها برای ایران 
و فرهنگ ایران  بســیار مهم است و این 
اهداف و خود ایران بسیار سریع و خیلی 
سخت مورد هدف قرار خواهند گرفت. 

آمریکا تهدید بیشتری نمی خواهد.«
اما چرا مراکز فرهنگــی؟! مراکزی 
که میراث بشریت هستند. پنداری که 
چنگیزخان مغول از گور برخاســته و با 
اسب به تاخت خود را از 800 سال پیش 
به زمان اکنون رســانده است. دو سال 
پیش »پیتر فرانکوپان«، اســتاد تاریخ 
بیزانس در دانشگاه آکسفورد، مقاله ای 
در روزنامه »داگنز نیتــر«، بزرگترین 
روزنامه ســوئدی درباره شباهت های 
دونالد ترامپ و چنگیزخان مغول نوشت. 
او در این مقاله نوشته بود که »رهبر مغول 
به خشونت زیاد مشــهور بود؛ مثال در 
شهرهای مرو و نیشابور دستور داده بود 
که همه انسان ها، حتی حیوانات را هم 
بکشــند و با این روش، چنان ترسی در 
دل دیگران انداخت که نخواهند در برابر 

او مقاومت کنند. ترامپ هم همین روش 
چنگیز را در پیش گرفت؛ موشک باران 
ســوریه، انداختن بزرگترین بمب دنیا 
در افغانستان، فرســتادن ناو هواپیمابر 
به ســواحل کره، تهدید کره شمالی به 

نابودی کامل و ...«
 حماقتی که ایران را
 بسیج خواهد کرد

این اســتاد تاریخ بیزانس ادامه داده 
بود: »روش تصمیم گیــری ترامپ هم 
مانند چنگیز، فردگرایانه و متکی به خود 
است. کسانی که قانون بازی او را بپذیرند، 
وارد حلقه دوستانش می شوند و پاداش 
می گیرند؛ مانند عربستان که به عنوان 
پاداش، میلیاردها دالر تسلیحات زیبا 
دریافت می کند چون »هیچ کس مانند 

آمریکا نمی تواند چنیــن کار خوبی را 
انجام دهد.« در جبهــه دیگر، قطر که 
می خواســت نقش میانه را بازی کند، 

قربانی بازی بزرگ شد.«
نه تنها پیتر فراکوپان، بلکه افراد بسیار 
دیگری در جهان نیز بارها به شــباهت 
چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا و 
چنگیز پی برده اند. تابستان امسال وقتی 
ترامپ در کنفرانس خبری مشترکی با 
عمران خان، نخست وزیر پاکستان گفت 
که اگر می خواسته می توانسته افغانستان 
را از روی زمین محو کند! زاخیلوال، سفیر 
سابق افغانستان در پاکستان در بیانیه ای 
گفت که ترامپ با این حــرف او را به یاد 

چنگیز انداخته است.
حاال دونالد ترامپ با تهدید ایران به 
حمله به مراکز فرهنگی، بر شــباهتش 
به یکی از خونخوارترین شخصیت های 
تاریخ صحه گذاشته اســت؛ به ویژه که 
حمله چنگیز بــه بنیان های فرهنگی 
سرزمین های که به آنها حمله ور می شد، 

از روایت های مکرر تاریخ است.
بسیاری انتظار تهدید مراکز نظامی 
یا حتی تاسیســات نفتی را داشتند، اما 
ترامپ با یاد کــردن از مراکز فرهنگی، 
بار دیگر جهــان را بــا یکــی دیگر از 
هنجارشکنی هایش مواجه کرد. حاال 
اما بسیاری تاکید می کنند که اگر ترامپ 
مرتکب چنین اقدامی شود، تمام ایران را 

علیه خود بسیج خواهد کرد.
 واکنش ها به تهدید تازه ترامپ

به رغم تهدید ترامپ، مقامات نظامی 
و دولتی در ایران اما همچنان بر تصمیم 
خود برای گرفتن انتقامی سخت پابرجا 
هســتند و اینگونه عنوان می کنند که 

آمادگی هرگونه درگیری را دارند. 
امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش دیروز در واکنش به 
اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه در صورت 
هر اقدام از سوی ایران، آمریکا 52 دو نقطه 
از ایران را هدف قرار می دهد، گفت: »در 
یک درگیری احتمالی در آینده که بعید 
می دانم جرات انجام این کار را داشــته 
باشند؛ مشخص خواهد شد که این اعداد 

5 و 2 به کجا تعلق خواهد داشت.«
محمد جواد ظریــف، وزیر خارجه 
ایران نیز در صفحه توئیتری خود نوشت: 
»دونالد ترامپ که بــا ترور های بزدالنه 
روز جمعه، مرتکب نقض شدید قوانین 
بین المللی شده است، بار دیگر تهدید به 
ارتکاب نقض جدید »هنجار بنیادین« 

شده است.« وی با تاکید بر اینکه »هدف 
گرفتن مکان هــای فرهنگی یک جرم 
جنگی اســت«، افزود: »خواه با لگد یا 
فریاد، پایان حضور شــرورانه آمریکا در 

غرب آسیا آغاز شده است.«
 یک انتقام غافلگیرکننده

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
هم در واکنش به ایسنا اظهار کرده است: 
»اگر آنها بخواهند 52 نقطه ما را بزنند ما 
از آنها به تعداد آیات قرآن سیبل داریم و 
به تعداد ۱2۴ هزار پیغمبر، ۱2۴هزار نفر 
از آنها را می زنیم و هدف قرار می دهیم. 
امروز عمده قوای آنهــا در منطقه زیر 
سیبل و آتش ما است. از ۳۶ پایگاهی که 
آمریکایی ها در منطقه دارند یعنی بحرین 
به عنوان نزدیک تریــن پایگاه و جزیره 
دیه گو گارسیا در اقیانوس هند به عنوان 
دورترین پایگاه همه در برد موشک های 

ما قرار دارند.«
او این را هم گفته است که »بی عقلی و 
بی شعوری ترامپ ممکن است او را وادار 
کند دست به هر کاری بزند. اما این طور 
نیست که دست جمهوری اسالمی بسته 
باشد. مطمئن باشــید ما به آنها آسیب 

زیادی خواهیم زد.«
علی رغم این تهدیدات آشکار، اما به 
نظر می رسد ایران قصد دارد برای ضربه 
به آمریکا بسیار حساب شده و غیرقابل 
پیش بینی عمل کند؛ آنچنانکه سردار 
اسماعیل کوثری، جانشین قرارگاه ثاراهلل 
دیروز در مراسم یادبود سردار سلیمانی، با 
تاکید بر اینکه حتما به آمریکایی ها ضربه 
خواهیم زد، تصریح کرد: زمان و مکان آن 

را خودمان انتخاب می کنیم.

ترامپ مراکز فرهنگی ایران را تهدید به حمله نظامی کرد؛

بازگشت چنگیز!

خبر

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اظهارات یکی از معاونان سازمان 
اطالعات سپاه، گفت: استراتژی پرهیز از جنگ در 

دستور کار دولت و حاکمیت ایران است. 
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشــاره به 
جلسه صبح روز یکشــبه فراکسیون مستقلین 
والیی که به گفته وی با حضور یکی از معاونان مهم 
سازمان اطالعات سپاه برگزار شد، افزود:  این بدان 
معنا نیست که آمریکا هر کاری کند ایران سکوت 

می کند. بلکه انتقام سریع با انتقام سخت تفاوت 
دارد. مردم فشار می آورند که سریعا کاری انجام 
شود ولی باید اجازه دهند کسانی که حافظ امنیت 
کشور هستند عاقالنه و مدبرانه و با بررسی همه 
جوانب انتقام خون شهید سلیمانی ها را بگیرند نه 
اینکه تنها ضرب شستی نشان داده شود و کشور را 
وارد مخاصمه ای کنیم که هزینه اش شاید خیلی 
باال باشد. به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه بخش 
اعظمی از جلسه  فراکسیون مستقلین با معاون 

سازمان اطالعات ســپاه محرمانه و طبقه بندی 
شده است درباره ی بخش های دیگر این جلسه 
گفت: خوشــبختانه آمادگی نیروهای نظامی ما 
یک آمادگی آگاهانه و به دور از مسائل احساسی و 
عاطفی و موجی است که در جامعه برای اقدام سریع 
بلند شده است. آنها خیلی عاقالنه احساساتشان را 
کنترل می کنند گرچه منتقم خون شهدا از جمه 
شهید سلیمانی هستند ولی بیشترین هزینه باید 

برای آمریکایی ها باشد نه مردم ایران.

ایمن آبادی با تاکید بر اینکه جنگ برای ایران 
نفعی ندارد، گفــت: آمریکایی ها به دنبال جنگ 
هستند زیرا برایشان نفع دارد. آنها سالح هایشان 
را در منطقه می فروشند و به دنبال جنگ نیابتی 

هستند. لذا کشورهای منطقه هوشیار باشند.

رئیــس فراکســیون مســتقلین والیــی 
خاطرنشان کرد:  انتقام سخت مزیتش این است 
که آمریکایی ها را در هراس نگه می دارد. من فکر 
می کنم در آینده نه چندان دور پاسخ محکمی 
در خور شأن شهید ســلیمانی نه یک بار بلکه 

بیشتر داده خواهد شد.
این نماینده مجلس همچنین گف: حداقل سه 
بار توطئه  ترور سپهبد سلیمانی در خاک ایران با 
شکست مواجه شده و افرادی دستگیر شدند که 
یک مورد آن به صورت موثق و مســتند سازمان 
منافقین دخالت داشــته و تمام عوامل دستگیر 
شدند. چند مورد ترور ایشان در خارج هم شکست 

خورده است.

ایمن آبادی با اشاره به اظهارات معاون سازمان اطالعات سپاه:

استراتژی پرهیز از جنگ در دستور کار حاکمیت است
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با اعالم هیأت دولت؛
تهران امروز تعطیل است

هیأت دولــت ضمن دعوت از اقشــار مختلف 
مردم برای مشارکت در مراسم تشییع و تجلیل از 
سردار قهرمان ایران و اسالم، سپهبد شهید، قاسم 
ســلیمانی امروز دوشــنبه ۱۶ دی ماه را در استان 
تهران و روز سه شنبه ۱7 دی ماه را در استان کرمان 

تعطیل اعالم کرد.
    

دختر سردار سلیمانی: 
عموی عزیزم »نصراهلل« انتقام 

پدرم را می گیرد
زینب سلیمانی، دختر شهید قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه ایران در گفت وگویی با 
شبکه »المنار« اعالم کرد: »دونالد ترامِپ کثیف باید 
بداند با به شهادت رساندن سردار سلیمانی نمی تواند 
یاد او را از بین ببرد. جهان بداند شهادت حاج قاسم 
ما را نخواهد شکست و ما در نهایت حق او را مطالبه 
خواهیم کرد. وی در ادامه »ســید حسن نصراهلل« 
دبیرکل حزب اهلل را »عموی عزیز« خواند و ضمن 
ابالغ سالم به وی، گفت که می داند وی انتقام خون 

پدرش را می گیرد.
    

مشاور امنیت ملی افغانستان:
از خاک افغانستان علیه هیچ 

کشوری استفاده نمی شود
به گزارش ایسنا، حمداهلل محب، مشاور امنیت 
ملی افغانســتان در دیدار با بهادر امینیان ســفیر 
جمهوری اسالمی ایران در کابل، اطمینان داد که 
از خاک افغانســتان علیه هیچ یک از همسایه ها و 
کشورهای منطقه استفاده نخواهد شد. وی گفت: 
کابل انتظار دارد وضعیتی که بیــن ایران و آمریکا 
در عراق بــه وجود آمده از طریــق گفت وگو حل و 

فصل شود.
    

 واکنش پاپ به شهادت 
سردار سلیمانی

پاپ فرانســیس به شهادت ســردار سلیمانی 
واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا به نقل از نیوز مکس، 
پاپ فرانسیس در واکنش به شهادت سردار سلیمانی 
خواستار گفت وگو و خویشتنداری طرفین شد. وی 
در ادامه گفت: من از همه طرف ها می خواهم که شعله 
گفت وگو و خویشتن داری را روشن نگه دارند و از سایه 
دشمنی خودداری کنند. جنگ فقط مرگ و ویرانی 

را به همراه دارد.
    

والیتی:
 ویتنامی دیگر برای آمریکا 

رقم خواهد خورد
علی اکبر والیتی، مشــاور رهبر انقالب در امور 
بین الملل در مراســم یادبود ســردار شهید قاسم 
سلیمانی، با بیان اینکه آمریکایی ها کار احمقانه ای 
کردند که ایشان را به شهادت رساندند، گفت: تجربه 
نشــان داده که آنان در مقابل طراحی های ایران و 
جبهه مقاومت همیشه شکســت خورده اند. ایران 
طوری عمل خواهد کرد که آمریکا پشیمان شود و 
اگر آمریکا، منطقه را ترک نکند، ویتنامی دیگر برای 

او رقم خواهد خورد.
    

 ترامپ به سرنوشت کارتر
 دچار می شود

عبدالباری عطوان، تحلیلگر مشــهور عرب و 
سردبیر روزنامه فرامنطقه ای »رأی الیوم« در این 
روزنامه نوشــت: اگر ترامپ تصور می کرد با ترور 
سردار سلیمانی شانس انتخاباتی خود را تقویت 
می کند، اشتباه محاســباتی مرتکب شده است. 
مین های منطقه خاورمیانــه و به خصوص ایران 
بود که »جیمی کارتر« را ســرنگون کرد و انعقاد 
پیمان کمپ دیوید هم به او کمکی نکرد و رویایش 
بــرای پیــروزی در دور دوم انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریــکا در میان بقایــای هواپیمای 
سرنگون شده در صحرای ایران )طبس( گم شد، 
هواپیمایی که برای نجات گروگان های سفارت 
آمریکا در تهران فرســتاده شــده بود. مشــکل 
اینجاســت که ترامپ احمق تر از این است که از 

اتفاقات تاریخ معاصر درس عبرت بگیرد.
    

با تصویب مجلس؛
کمک مالی به نامزدهای 

انتخابات ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تصویب 
ماده دو طرح دو فوریتی شــفاف سازی منابع مالی 
تبلیغات و فعالیت هــای انتخاباتی و اصالح برخی 
مواد قانون انتخابات مجلس، مقرر کردند که هیچ 
کاندیدای انتخاباتی نمی تواند کمک مالی و یا غیر 
نقدی برای تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی 

دریافت کند.

سخنگوی وزارت 
خارجه با اشاره به سفر 

مقامات قطری به ایران، 
گفت: طرف های مقابل 

خواستار خویشتنداری 
بودند و ما جواب دادیم 

که خویشتنداری حدی 
دارد و آنها که خواستار 

خویشتنداری ما هستند، 
باید پیش از آن آمریکا 

را متقاعد به عدم اجرای 
چنین کارهای نابخردانه ای 

کنند

به نظر می رسد ایران قصد 
دارد برای ضربه به آمریکا 

بسیار حساب شده و 
غیرقابل پیش بینی عمل 
کند؛ آنچنانکه جانشین 

قرارگاه ثاراهلل دیروز با 
تاکید بر اینکه حتما به 

آمریکایی ها ضربه خواهیم 
زد، تصریح کرد: زمان 
و مکان آن را خودمان 

انتخاب می کنیم

ســخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته اعالم کرد: 
تصمیماتی برای گام پنجم اتخاذ شــده بــود و با توجه به 
تحوالت جاری، امشب)۱5 دیماه( جلسه مهمی در مورد 
آن برگزار می شود که خط و مشی ایران را مشخص خواهد 

کرد.
به گزارش مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت 
امور خارجه در نشست خبری دیروز، درباره پیام آمریکا از 
سوی سوئیس، گفت: چون جزئیات منتشر نشده، بنده از 
ذکر جزئیات و پاسخ آن معذورم. نامه از سوی وزیر خارجه 
آمریکا بود که خارج از تشــریفات دیپلماتیک و بسیار بی 

ادبانه بود و ما آن را بررسی و  در حد خود آمریکایی ها پاسخ 
دادیم تا فکر نکنند خبری است.

وی در مورد اینکه آیا آمریکا پیشنهاد لغو تحریم را داده 
است، گفت: خیر؛ من چنین چیزی را تایید نمی کنم. پیش 
شرط ایران در بحث مناســبات ایران با آمریکا همچنان 
وجود دارد. موسوی تاکید کرد: آمریکا باید به تعهدات خود 
بازگردد و تحریم ها را لغو کند. اما در قبال اتفاقی که اکنون 
افتاده باید پاسخ داده شود تا ســپس به موضوع تعهدات 
آمریکا در برجام بپردازیم. پس از تسویه حساب با آمریکا 

بحث گفتگو با آمریکا در قالب ۱+5 مطرح می شود.

تایید دعوت اتحادیه اروپا از ظریف
وی درباره دعوت اتحادیه اروپا از محمد جواد ظریف 
برای سفر به بروکســل نیز گفت: این دعوت انجام شده 
است اما هنوز قطعی نیســت؛ رایزنی ها در این مورد در 

حال انجام است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
مواضع برخی کشورهای اروپایی پیرامون 
ترور شهید سلیمانی، گفت: کشورهای 
اروپایی در موضوع منطقه مواضعی شبیه 
آمریکا دارند و مغایــر با اصول جمهوری 

اسالمی ایران است.
موســوی با بیــان اینکه مواضع ســه 

کشــورهای اروپایــی در قبال ترور 
شــهید ســلیمانی بســیار 

گســتاخانه و غیرقابل قبول بود، اظهار داشت: مواضع 
غیر حقوقی اروپا در قبال حضور منطقه ای ایران و نقش 
سپاه پاســداران در تامین امنیت، فرار رو به جلو بوده و 
فرافکنی آشکار است. وی درباره رویکرد چین و روسیه 
در موضوع ترور سردار سلیمانی، افزود: ما نباید انتظار 
نتیجه زودهنگام داشته باشیم. پیش از این اتفاق، 
آقای ظریف ســفری به چین و روســیه داشت 
که بالفاصله بعد از برگزاری رزمایش مشــترک 
دریایی بود. هماهنگی های خوبی میان ایران، 
چین و روســیه وجود دارد و رایزنی های خوبی 
نیز در حال انجام اســت و نتیجه آن را به زودی 
در سازمان ملل متحد شــاهد خواهیم بود؛ ما 
قدردان مواضع روســیه و پکن 

هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه خبر داد؛

تعیین تکلیف قریب الوقوع برجام و گام پنجم


