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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»برج مراقبت نیویــورک یک پیام 
صوتی دریافت کرده که برای انتقام ترور 
سردار سلیمانی، چهارشنبه یک هواپیما 
به ســاختمان کنگره آمریکا برخورد 
خواهد کرد«؛ آیا ایــن یک پیام جدی 
است یا بخش دیگری از جنگ روانی با 

کلیدواژه »جنگ«؟
گرچه دونالد ترامپ با این وعده وارد 
کاخ سفید شد که ایاالت متحده را درگیر 
جنگی تازه نکند و تــا امروز هم چنین 
نکرده اســت؛ اما در تمام مدت دوران 
ریاست جمهوری اش، هر چند وقت یک 
بار ناقوس جنگ با ایران را به صدا درآورده 
است. این روزها که او در تدارک خروج 
از کاخ سفید است نیز، بار دیگر ناقوس 
جنگ با تمام قدرت به صدا درآمده است. 
در آســتانه ســالگرد ترور سردار 
سلیمانی، زمزمه ها درباره احتمال انتقام 
ایران و وقوع جنگ دوبــاره باال گرفت 
و اخبار آمادگی آمریــکا و تحرکاتش 
برای مواجهه با اقدام ایران با ســرعت و 
کثرت تولید شد؛ اخباری از نوع ارسال 

بمب افکن ها و ناوها به خلیج فارس. 
به فاصله کمی اما خبر آمد که آمریکا 
از طریق قطر به ایران پیام داده که قصد 
حمله ندارد و برای نشان دادن حسن نیت 
خود، ناو هواپیمابر »یو اس اس نیمیتز« 

را از خاورمیانــه خــارج و راهی پایگاه 
دریایی »نورفولک« در ایالت ویرجینیا 

کرده است. 
ناصر موسوی الرگانی، عضو هیأت 
رئیســه مجلس در توئیتر نوشــت که 
آمریکا به دنبال اخطارهای جدی ایران، 

ناو خود را از منطقه خارج کرد. 
سه روز پیش اما »کریستوفر میلر«، 
سرپرست پنتاگون در بیانیه ای اعالم 
کرد که »بــه دلیل تهدیدهــای اخیر 
ایران علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا و دیگر مقامات دولت واشنگتن، 
دستور دادم که یواس اس نیمیتز رویه 
معمول )بازگشــت( را متوقف کند. به 
این ترتیب، نیمیتز در محدوده عملیاتی 

سنتکام)خاورمیانه( باقی می ماند.«
رسانه های آمریکایی اعالم کردند 
که بازگشت نیمیتز به خلیج فارس، به 
دستور شــخص ترامپ صورت گرفته 
اســت. به گزارش آنها، خروج این ناو از 
منطقه، ایده میلر برای ارسال سیگنال 
تنش زدایی با ایران بــوده اما در دولت 
ترامپ به عنوان یک سیاست رسمی و 

مصوب پذیرفته نشده است. 
هشداری درباره برنامه 

»فوق سری« ترامپ
حال هرچه می گذرد خبرها درباره 
احتمال وقوع جنگ میان ایران و آمریکا 
نیز بیشتر می شود. روز سه شنبه، سایت 

ایندیپندنت، به نقل از دانیل السبرگ، 
افشاگر نظامی آمریکا نوشت که »ترامپ 
برای روزهای آینده یــک برنامه فوق 
ســری برای تحریک ایــران به جنگ 

دارد.«
این نظامــی بازنشســته که گفته 
می شود در دهه 1970، اسنادی سری 
از جنگ ویتنام را افشــا کرده، در یک 
نشست مجازی توضیح داده: »ترامپ 
17-18 روز برای چنین اقدامی فرصت 
دارد و این مدت  برای برنامه آنها کافی 
اســت.« او از مقاماتی که به اطالعات 
برنامه فوق ســری ترامپ دسترســی 
دارند، خواســت که اطالعات خود را با 
کنگره و رسانه ها در میان بگذارند و گفت: 
»من درباره چند هفته آینده صحبت 
می کنم. همین االن اقدام کنید. منتظر 
نمانید که بمب ها شروع به ریزش کنند. 
امروز، این هفته یا هفته آینده اطالعات 
را افشا کنید. چون یک ماه دیگر می تواند 

خیلی دیر باشد.«
 آغاز نکردن جنگ با ایران، 

هدیه ترامپ به جهان 
هنوز کسی اطالعاتی از این برنامه 
فوق ســری محرمانه منتشر نکرده اما 
به نظر می رسد این تنها آقای السبرگ 
نیســت که احتمال جنگ را می دهد. 
هیالری کلینتون، وزیر خارجه پیشین 
آمریکا هم دیروز در توئیتر خود نوشت: 

»هدیه ای که ترامپ می تواند به آمریکا 
و جهان بدهد این اســت که در 1۵ روز 
پایانی ریاست جمهوری اش جنگی با 
ایران آغاز نکند. دشوار است تشخیص 
دهید که آیا دولــت او اقدامات عمدی 
انجام می دهد یا به سادگی بی کفایتی 
را نشان می دهد. در هر صورت، آنها در 
حال انجام یک بازی خطرناک هستند.«

»چهارشنبه یک هواپیما را به 
کاپیتول می زنیم«

اخباری مانند مخابــره پیام صوتی 
تهدیدآمیــز به برج مراقبــت پرواز در 
نیویورک نیز در راســتای تقویت این 
احتمال است. شــبکه »سی بی اس« 
آمریکا خبر آن را منتشر کرده و مدعی 
شده که در پیام ارسالی آمده است: »ما 

یک هواپیما را روز چهارشنبه به کاپیتول 
)ســاختمان کنگره( می زنیم. انتقام 

سلیمانی گرفته خواهد شد.«
این شبکه اضافه کرده، دولت آمریکا 
باور ندارد که هشدار حمله جدی است و 
در حال تحقیق در این زمینه به عنوان 
نفوذ به سیستم فرکانس ترافیک هوایی 
است و مشخص نیست که چه کسی آن 

را فرستاده است.
این گزارش می افزاید، پلیس فدرال 
آمریکا، اف بی ای، در حال تحقیق در این 

زمینه است.
نکته جالــب اما این اســت که روز 
چهارشنبه قرار اســت کنگره آمریکا 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
را مورد بررســی قرار دهد و در همین 
حال تجمع هواداران دونالد ترامپ نیز 
در واشنگتن برگزار خواهد شد. از این 
رو برخی بسیاری تفسیر می کنند که 
هشدار جنگ، بخشــی از بازی دونالد 
ترامپ در آستانه خروج از کاخ سفید و 

کارشکنی برای بایدن است.
احمدی نژاد: جلو جنگ را بگیرید

در ایران اما برخی دیگر آن را نه یک 
بازی یا جنگ روانی، بلکه خطری جدی 
می دانند. یکی از آنها محمود احمدی نژاد 
است که نامه دیروزش به حسن روحانی، 

خبرساز شد. 
او در نامه خود نوشــته اســت: »از 
مجموع تحّوالت، موضع گیری ها و اخبار 
منتشره در رسانه های مختلف جهان 
چنین استنباط می شود که وقوع یک 
جنگ مخّرب جدید در منطقه حّساس 
خاورمیانه و خلیج فارس برنامه ریزی 
شده و در مسیر اجرای قریب الوقوع قرار 
گرفته است.« در ادامه نامه رئیس جمهور 
سابق به رئیس جمهور فعلی آمده است: 
»بر همه مقامات و مسئولین فرض است 
که با اتّخاذ تدابیــر الزم و عاجل از وقوع 
جنگ جلوگیری نماینــد. اینجانب از 
جنابعالی به عنوان رئیس جمهور اسالمی 
ایران انتظار دارد که همه مساعی خود را 
در این جهت مبذول فرمایید.« در دولت 
نیز محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
طی روزهای گذشته توئیت هایی منتشر 
کرد با این مضمون کــه برخی اخبار و 
اطالعات واصله از عراق، حاکی از توطئه 

برای »جنگ« با ایران است. 
12 روز دیگر هم صبر می کنیم

محمود واعظی، عضــو دیگر دولت 

اما دیروز این اخبار را یک جنگ روانی 
دانســت و گفت: »ترامــپ از روز اولی 
که بر سر کار آمده است، همه همتش 
با تحریک رژیــم صهیونیســتی و با 
واســطه گری دامادش این بوده است 
که در داخل ایران یک فشار ایجاد کند.«

وی تاکید کرد: »این یک ماه آخر 
هم مرتب تولید خبرهایی می شود که 
به نوعی بوی جنگ بدهد. ضمن اینکه 
نیروهای نظامی ما با جدیت آمادگی 
کامل برای مقابله با هر اقدامی دارند، 
اما همانند گذشــته هدف آنها جنگ 
روانی اســت تا مــردم را نگران یک 

جنگ کنند.«
واعظی ادامــه داد: »حرف هایی که 
آمریکایی ها می زنند بــرای فرافکنی 
است؛ آنها نگران این بودند که در سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی، ایران اقدامی 
انجام دهد بنابراین یک موضع دفاعی 
گرفتند. ما نباید نگران باشیم از اینکه 

اتفاق نظامی بیافتد.«
او همچنین اختالفــات داخلی در 
آمریکا را دلیلی بر نامحمتل بودن جنگ 
دانســت و گفت: »االن در آمریکا انقدر 
گرفتاری دارنــد و جمهوری خواهان و 
دموکرات ها به جان هم افتاده اند}که 
مســائل داخلی خود را حل کنند، هنر 
کرده اند{ یــک رئیس جمهوری هم 
بدون توجه به اصول دموکراســی و با 
وجود اینکه 8 میلیــون رأی کمتری 
از رقیبش آورده اســت، می گوید من 
نمی روم.« حــرف آخر رئیــس دفتر 
رئیس جمهوری هم ایــن بود که ما که 
چهار سال )در دوره ترامپ( صبر کردیم، 

این 12 روز را هم صبر می کنیم.

تحرکات تهدیدآمیز ترامپ در روزهای آخر ریاستش، نگرانی برخی را برانگیخته است؛

نواختن ناقوس جنگ در آستانه خروج از کاخ سفید

خبر

وزارت خارجه کره جنوبی با ادعای اینکه شواهد و مدارکی از 
آلودگی دریایی توسط نفتکش توقیف شده این کشور در تنگه 
هرمز وجود ندارد، تاکید کرد گفت وگوها درباره پول های بلوکه 

شده ایران مجزا از موضوع نفتکش است.
به نوشــته خبرگزاری »یونهاپ«، »چوی جونگ ُکن«، 
معاون اول و قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی طی اظهاراتی 
در پارلمــان کره جنوبی گفــت: »اگر آلودگــی دریایی آن 
]نفتکش[ به حدی بود که با چشــم غیرمسلح قابل مشاهده 
باشد، پس باید می توانستیم از ]تصاویری ضبط شده[ توسط 
بالگرد آن را تایید کنیم. اما چنین شــواهدی مشخص نشد 

و این شــناور نیز به اندازه کافی تجهیــزات ایمنی با خود به 
همراه داشت.«

وزارت خارجه کره جنوبی در اسنادی که دیروز به پارلمان 
این کشور ارائه داد، نوشته است: »فارغ از وضعیت قانونی شناور 
کره ای، تا زمانی که »اقدام عامدانه و آلودگی شدید« برای مردود 
دانستن عبور بی ضرر این کشتی اثبات نشــود، ما آن را ناقض 

قوانین بین المللی نمی دانیم.«
بر اساس این گزارش، چوی طی ســخنرانی دیروز خود در 
پارلمان، تاکید کرد که مذاکرات با ایران درخصوص آزادسازی 
نفتکش و خدمه آن، از گفت وگوها با تهران درباره اموال و پول های 

بلوکه شــده در بانک های کره جنوبی مجزا است زیرا موضوع 
نفتکش باید اولویت سئول باشد.

به نوشته یونهاپ، قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی همچنین 
افزود: »وزارت ]خارجه[ در حال راستی آزمایی ادعاهای ایران 
درباره آلودگی زیســت محیطی، حرکت کشــتی در آب های 
بین المللی یا آب های سرزمینی ]ایران[ و همخوانی داشتن نحوه 

توقیف کشتی با قوانین بین المللی است.«
بــر اســاس ایــن گــزارش، وزارت خارجه کــره جنوبی 
می گویــد که در حال بررســی دالیل مطرح شــده از ســوی 
ایــران درباره توقیــف نفت کش ایــن کشــور در تنگه هرمز 

 بوده و احتمــال اقدام قانونی ســئول در این بــاره وجود دارد.
روز دوشــنبه نیروی دریایی سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
ایران اعالم کرد یک شــناور نفتکش کره جنوبی با نام تجاری 
»هانکوک چیمی« به دلیل نقض پیاپی قوانین زیست محیطی 

در خلیج فارس را توقیف کرده است.

ادعای کره جنوبی: 

شواهدی از آلودگی دریایی توسط نفتکش توقیفی وجود ندارد
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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
چه دلیلی برای آزمایش واکسن 

فایرز روی مردم وجود دارد؟
زهره الهیــان، عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در واکنش 
به ورود و توزیع واکســن فایرز آمریکایی در کشور، 
با بیان اینکه شرکت اهداکننده این واکسن سابقه 
خوبی در تولید واکسن به  خصوص واکسن کووید 19 
ندارد، نوشت: »تعداد واکسن های اهدایی 1۵0 هزار 
عدد اسات که با توجه به نیاز به 2 دوز واکسن برای 
هر فرد، تنها برای 7۵ هزار نفر واکسن تزریق خواهد 
شد.« وی افزود: »تزریق این تعداد واحد چه  تأثیری 
بر پیشگیری و کنترل کرونا در کشور خواهد داشت؟! 
و چه دلیلی برای ورود این واکسن ها می تواند وجود 

داشته باشد؟«
    

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:
راهبرد ما تعطیلی ناپذیری مراسم  

دهه فجر ۹۹ است
نصرت اهلل لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی در نشست کارگروه های بزرگداشت 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، با بیان اینکه 
مظلومیت مناسبت های انقالبی در ایام کرونا بر کسی 
پوشیده نیست، گفت: آخرین مورد آن هم ممانعت 
از برگزاری مراسم نمادین دهه بصیرت)9 دی( بود. 
لطفی افزود: گویا کرونا نیز دارای ژن خوب اســت 
و شامل برنامه هایی می شــود که متولی آن، دولت 
اســت! وی تاکید کرد: راهبرد شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی برای دهه فجر 99 تعطیلی ناپذیری 
مراسم در عین رعایت شیوه نامه های بهداشتی است. 

    
نامه ایران به آژانس انرژی اتمی 

درباره اسرائیل
کاظم غریب آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در نامه ای به رافائل گروسی، 
مدیرکل این نهاد ضمن هشدار در خصوص تبعات 
برنامه توسعه تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی، 
خواستار ایفای مسئولیت جدی آژانس در رسیدگی 
به این نگرانی منطقه ای و بین المللی شد. در این نامه 
با اشاره به برخورداری اسرائیل از مزایای ترجیحی 
این آژانس آمده است که این کشور با بیرون ماندن از 
معاهده NPT، از هرگونه تعهدی تحت معاهده آزاد و 
از تمامی مزایای اساسنامه آژانس نیز برخوردار است.

    
کمیته تحقیق وزارت کشور عراق: 

شرکت انگلیسی در پرونده ترور 
سردار سلیمانی متهم است

کمیته تحقیق وزارت کشــور عراق، شــرکت 
انگلیسی را در ترور فرماندهان پیروزی سردار قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس، متهم کرد. چندی 
قبل نیز »قیس الخزعلی«، دبیر کل جنبش عصائب 
اهل الحق عراق به دست داشتن شرکت انگلیسی 
»جی فور اس«، مســئول امنیت فرودگاه بغداد در 
ترور مذکور اشاره کرده و به المیادین گفته بود: »به 
هنگام نشستن یک هواپیما در فرودگاه، شرکت جی 
فور اس باید در یک مکان مشخصی از فرودگاه حضور 
داشته باشــد اما تنها در آن روز و آن پرواز خودروی 

این شرکت انگلیسی در مکان خود حضور نیافت.«
    

نماینده سابق مجلس:
»بزرگان« از الریجانی دعوت 
کنند، کاندیدای 1۴۰۰ می شود

کمال الدین پیرموذن، نماینده سابق مجلس با 
اشاره به احتمال حضور علی الریجانی در انتخابات 
1۴00 اظهار کرد: با توجه به شــرایط جهانی و به 
خصوص با عنایت به شناختی که از الریجانی دارم و 
همچنین گفت وگوهایی که در این چند سال به  طور 
پراکنده در این زمینه با وی داشته ام، در صورتی که 
گروه های مرجع، بزرگان مذهبی، ملت و دلسوزان 
نظام و کیان انقــالب از او برای حضــور در این امر 
فوق العاده مشکل و خطیر درخواستی داشته باشند، 
برخالف میل باطنی اش، به خاطر منافع ملت وارد 

انتخابات خواهد شد.
    

وکیل خانواده منصوری تایید کرد؛
 رد پای یک زن در پرونده 

قاضی منصوری
 محمود علیــزاده طباطبایی، وکیــل خانواده 
غالمرضا منصوری با بیان اینکــه ابهامات زیادی 
پیرامون پرونده وی وجود دارد، درباره همراهی یک 
زن با قاضی منصوری، گفت: »این موضوع صد در صد 
صحت دارد و در الیحه نیز اسم این خانم ذکر شده تا 
از وی کسب اطالع شود.« غالمرضا منصوری، قاضی 
بازنشسته اجرائیات بخش لواسانات بود که در پرونده 
اکبر طبری به مشــارکت در باند رشوه خواری قوه 
قضائیه متهم شده بود اما خرداد سال جاری، جسد 

وی در هتلی در بخارست پیدا شد. 

احمدی نژاد در نامه ای به 
روحانی نوشت: از مجموع 
تحّوالت، موضع گیری ها و 

اخبار منتشره در رسانه های 
مختلف جهان چنین 

استنباط می شود که وقوع 
یک جنگ مخّرب جدید در 
منطقه حّساس خاورمیانه 
و خلیج فارس برنامه ریزی 

شده و در مسیر اجرای 
قریب الوقوع قرار گرفته 

است

شبکه »سی بی اس« آمریکا 
اعالم کرد یک پیام صوتی 

به برج مراقبت پرواز در 
نیویورک ارسال شده که 

در آن آمده است: »ما یک 
هواپیما را روز چهارشنبه 

به کاپیتول )ساختمان 
کنگره( می زنیم. انتقام 
سلیمانی گرفته خواهد 

شد.«

وزارت دادگستری آمریکا از توقیف 7 میلیون 
دالر از دارایی های ایران برای پرداخت غرامت به 
شاکیان ادعایی »قربانیان آمریکایی تروریسم« 

خبر داد.
در این بیانیه ایــن وزراتخانه که در تارنمای 
رسمی آن منتشر شده، آمده است: »این وجوه 
مالی سهم ایاالت متحده بابت تحقیق پیرامون 
پرونده ضبط مدنی و همچنین بخشــی از روند 
پیگیری یــک توطئه بین المللــی پیچیده در 
گستره جهانی است که با هدف نقض تحریمهای 
اقتصادی ایاالت متحده علیه ایران صورت گرفته 
و شامل چندین تبعه ایرانی و غیره می شود که 

با شیوه هایی متقلبانه حدود یک میلیارد دالر از 
وجوه مالی تحت مالکیت ایران را به حساب های 

بانکی در سرتاسر جهان منتقل کرده اند.«
دیوید برنز، دستیار موقت دادستان کل آمریکا 
نیز مدعی شد که »این وجوه مالی قرار بود به دست 
بازیگران تبهکاری برسد که در توطئه ای استادانه 
برای نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران دست 

داشتند.«
وی افزود: »با تشکر از یاری شرکای خارجی 
ما و تالش های همسوی بخش جرائم کیفری، 
دفتر دادستان آمریکا برای بخش آالسکا، دایره 
تحقیقات فدرال )اف بی آی( و سازمان سرویس 

درآمــد داخلی )IRS( این وجــوه مالی ضبط 
شده در عوض مستقیماً برای پرداخت غرامت 

به قربانیان تروریسم دولتی مصرف می شود.«
شبکه خبری بی بی سی نیز در این باره نوشته 
است: »یک شهروند آمریکایی به نام کنث زونگ 
به همراه سه شهروند ایرانی در فاصله سال های 
2011 و 201۴ بــا کالهبــرداری از بانک های 
کره جنوبی و ارائه اطالعات نادرست توانستند 
حدود یک میلیارد دالر از دارایی های ایران را به 
رغم تحریم های آمریکا به سراسر جهان از جمله 

آالسکا منتقل کنند.«
بنابر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، بخشی 

از این مبلغ به ارزش حــدود 20 میلیون دالر در 
سازمان سرمایه گذاری رأس الخیمه در امارات 

عربی متحده سرمایه گذاری شده است.
بر این اساس، مبلغ هفت میلیون دالر توقیف 
شده به وسیله آمریکا، طی توافق مقام های قضایی 
ایاالت متحده و امارات متحده عربی از محل این 

سرمایه گذاری به دست آمده است.
وزارت دادگســتری آمریکا در بیانیه خود 

به نام شــهروندان ایرانی اشــاره نکرده است 
ولی بر اســاس این بیانیه، مقام های قضایی 
ایالت آالسکا در سال 201۶ علیه آقای زونگ 
به اتهام پولشــویی و نقض تحریم های ایران 

کیفرخواست صادر کرده اند.
آقای زونگ که در کره جنوبی به ۵ سال حبس 
محکوم شده،  هنوز در آمریکا محاکمه نشده ولی 
پسرش، میچل زونگ، در ســال 2018 به جرم 
پولشویی حدود یک میلیون دالر از دارایی های 
حاصل از دور زدن تحریم های ایران به دو سال و 

نیم زندان محکوم شده است.
دولت آمریکا همچنیــن 10 میلیون دالر از 

دارایی  های خانواده زونگ را ضبط کرده است.
وزارت دادگســتری آمریکا در بیانیه خود از 
همکاری مقام های قضایی و پلیس امارات متحده 
عربی، گرجستان و کره جنوبی تشکر کرده است.

توسط آمریکا صورت گرفت؛

توقیف ۷ میلیون دالر از دارایی های ایران در امارات 


