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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تمــام نگرانی این روزهــا از جنگ 
در خاورمیانه میان ایــران و آمریکا، از 
30 آذر و چند موشــکی که آن روز به 
ســفارت آمریکا در بغداد اصابت کرد، 
آغاز شده است. عراق آن را به یک »گروه 
غیرقانونی« منتســب کرد؛ اما دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا آن را به 

ایران نسبت داد. 
او چند روز بعد ایــران را تهدید کرد 
و در جلسه ای از گزینه های نظامی که 
می تواند علیه ایران استفاده شود گفت 
و در توئیتر هم نوشــت: »سفارت ما در 
بغداد روز یکشنبه مورد اصابت چندین 
موشــک قرار گرفت. حدس بزنید این 

موشک ها از کجا آمدند؛ ایران.«
واشــنگتن حتی مدعی شــد که 
موشک های اصابت شده، ساخت ایران 
هستند. از آن روز تحلیل ها و ارزیابی های 
بسیاری می شــود مبنی بر اینکه عراق 
آبستن حوادث بسیاری است که بیش 
از خودش، روابط ایران و آمریکا را متاثر 
خواهد کرد و اساسا منشا اثر آن حوادث 

نیز این دو کشور هستند. 
رفت و آمدها میان تهران و بغداد نیز 
موید صحت این نگرانی ها بود؛ به ویژه 
سفر فرستاده الکاظمی، نخست وزیر 
عراق به ایران. سخنگوی ارتش اسرائیل 
نیز هفته گذشته پس از انتشار خبر عبور 
یک زیردریایی اسرائیلی به مقصد خلیج 
فارس از کانال ســوئز، طــی اظهاراتی 
هشدارآمیز گفت که اسرائیل ارزیابی 

می کند که ایران اگر بخواهد انتقام بگیرد 
از یمن یا عراق اقدام خواهد کرد. 

در واقع آنچه باعث شده تا نگرانی ها 
از بازگشت ســایه جنگ، تشدید شود، 
مربوط به همین زیردریایی ها و تجهیزات 
نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل به خلیج 
فارس است. پس از آن تهدیدات ترامپ 
که در پی حمله به سفارت آمریکا در عراق 
و اتهام زنی به ایران صورت گرفت، هفته 
گذشــته ایاالت متحده سه بمب افکن 
طراز بی-52 را به خلیج فارس فرستاد. 

بســیاری این اقدامــات را با هدف 
قدرت نمایی در برابــر ایران و ممانعت 
از پاسخ آن به ترور محسن فخری زاده 
تعبیر می کردند. گزارش ها از پنتاگون نیز 
حاکی از همین امر و البته اختالف نظر بر 

سر انتقام گرفتن یا نگرفتن ایران بود. 
 اقدام آمریکا صرفا آمادگی 

در آستانه یک ترور است
علی رغم ایــن اختالف نظرها، اکثر 
اعضای پنتاگــون تاکید می کردند که 
رفتار نظامی آمریکا در خلیج فارس، به 
منظور بازدارنگی ایران و البته هشــدار 
به آن صورت گرفته؛ نه برای ایجاد یک 

درگیری نظامی. 
ژنرال فرانــک مکنــزی، فرمانده 
سنتکام اعالم کرد که آمریکا با این اقدام 
خواسته نشان دهد که »ما آماده و قادریم 
تا به هرگونه حمله علیه آمریکایی ها یا 
منافع ما پاسخ دهیم. ما دنبال درگیری 
نیســتیم اما هیچ کس نبایــد توانایی 
و قابلیت مــا در دفــاع از نیروهای مان 
یا اقــدام قاطع ما در پاســخ به هرگونه 

حمله را دست کم بگیرد.«آمریکایی ها 
اما همچنان بر احتمال اقــدام ایران از 

»عراق« تاکید می کنند.
 سه مقام وزارت دفاع آمریکا گفته اند 
که ایران سالح های بیش تری به عراق 
منتقل کرده است، از جمله موشک های 
بالســتیک با برد کوتاه، سالحی که به 
اعتقاد مقام هــای آمریکایی می تواند 
برای حملــه به اهــداف آمریکا مورد 
استفاده قرار گیرد. یک مقام پنتاگون 
نیز اشــاره کرده که »چندین نشــانه 
نگران کننده از برنامه ریزی پیشرفته 
و آمادگی برای حمالت در عراق وجود 
دارد که به نظر می رســد هدف منافع 

ارتش و آمریکا است.«
با این حال آنهــا اعالم می کنند که 
صرفــا در آماده باش هســتند و قصد 
آغاز برخــوردی نظامــی را ندارند. به 
گزارش ان بی ســی نیوز، کریســتوفر 
میلر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز 
پنجشنبه با تاکید بر اینکه واشنگتن از 
نزدیک در حال رصد ایران اســت، ابراز 
امیدواری کرده که به صورت صلح آمیز 
و بدون هیچ گونه کشمکش وارد سال 
2021 شــویم. به باور بســیاری، این 
آمادگی ویژه در خلیج فــارس، صرفا 
آمادگی برای انتقام احتمالی ایران در 
سالگرد ترور شهید قاسم سلیمانی است. 

اطالعاتی از عراق درباره 
»بهانه سازی برای جنگ«

در مواجهه با رفتارهای اخیر آمریکا 
در خلیج فارس، مقامات ایرانی نیز تاکید 
می کنند قصد ایجــاد تنش و درگیری 

ندارد اما در عین حال از منافع خود دفاع 
خواهند کرد. 

در پی ایــن تحــرکات و اظهارات، 
محمدجواد ظریف در پیامی توئیتری 
نوشــت: »به جای مبارزه بــا کرونا در 
آمریــکا، دونالد ترامــپ و همراهانش 
میلیاردها دالر برای به پرواز درآوردن 
)بمب افکن های( بی52 و اعزام ناوگان 

دریایی به منطقه ما هدر می دهد.« 
وی همچنین تاکید کرد: »اطالعات 
از عراق نشان دهنده نقشه بهانه سازی 
برای جنگ است. ایران به دنبال جنگ 
نیست اما آشــکارا و بی درنگ از مردم، 
امنیت و منافع حیاتی خود دفاع خواهد 
کرد.« »بهانه ســازی بــرای جنگ« 
کلیدواژه نگران کننده در توئیت ظریف 
بود. قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین 

خاورمیانه وزارت خارجه بعد از توئیت 
ظریف در گفت وگو با »انتخاب« گفت 
که »باید نگران بود؛ ممکن است آمریکا 

دست به اقدامی علیه ایران بزند.«
او توضیح داده: »سوابق ترامپ نشان 
داده که شاید تا زمان انتقال کامل قدرت 
به دولت بایدن اتفاقاتی در راه باشد. به 
ویژه آنکه خاورمیانه آبســتن حوادث 
و بحران ها بوده و امــروز عراق به نوعی 
می تواند با توجه به شــرایطی که دارد 
زمینه ایجــاد بحــران را فراهم کند. 
فراموش نکنیم که این روزها در آستانه 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی هستیم 
و همین تقارن زمانی هم می تواند بی معنا 
نباشد.« این مقام سابق وزارت خارجه 
همچنین تاکید کرده: »ایران باید مراقب 
تحرک احتمالی برخی نیروهای داخلی 
و برخی نیروهای خارجی خود در منطقه 
باشد تا مبادا در زمین دشمن بازی کنند. 
همچنیــن باید از طریق دیپلماســی 
این اطمینان را به جامعه جهانی بدهد 
که هیچگاه دنبال جنگ افروزی نبوده 
است.« قطعا پیام توئیتری ظریف و تاکید 
او بر اینکه »ایران به دنبال جنگ نیست« 
در راستای همین سیاســت است. در 
مقابل اما برخی دیگر توئیت ظریف را 

نسنجیده و بی مورد تلقی می کنند. 
یک دیدگاه متفاوت 

جالل میرزایی، نماینده مجلس دهم 
و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل 
همین نظر را دارد. او با اشاره به سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی، به »دیپلماسی 
ایرانی« گفته است:  »با توجه به جایگاه 
سردار سلیمانی، نیروهای آمریکایی به 
شدت نگران واکنش و پاسخ جمهوری 
اسالمی ایران و نیروهای همسو با آن در 
عراق هستند. پس قطعاً هرگونه تحرک 
و یا جابه جایی جنگ افزارها مانند پرواز 
بی - 52ها در منطقه بیشتر برای ایجاد 
همان موازنه وحشت است. با این وصف 
من این مســئله را برنامه ریزی ایاالت 
متحده برای جنگ با ایــران، آن هم در 
روزهــای پایانی حیات دولــت دونالد 

ترامپ نمی دانم.«
او با انتقاد از توئیت محمدجواد ظریف 
نیز افزوده اســت: »اساساً آقای ظریف 
گویا فراموش کرده اند که حتی همین 
توئیت دیروز در خصوص ایجاد شائبه 
جنگ می تواند چه تبعات جدی برای 
اقتصاد و معیشت کشــور داشته باشد. 
شما شنبه به بازار ســکه، ارز، بورس و 
غیره نگاه کنیــد، خواهید دید همین 

موضع گیری توئیتری آقای ظریف در 
خصوص شائبه جنگ ایران و آمریکا در 
عراق می تواند چه آثار روانی مخربی به 

دنبال داشته باشد.«
در آمریــکا بیــل کریســتوفل، از 
شــخصیت های سیاســی افراطــی 
جمهوری خواه، تقریبا همین نظر را دارد. 
او نیز معتقد اســت که آنچه وجود دارد 
یک نگرانی محدود است و دلیلی برای 

وحشت وجود ندارد. 
نیمیتز با پیامی اطمینان بخش از 

خاورمیانه رفت
وانگهی دوران ریاســت جمهوری 
دونالد ترامــپ مملــو از روزهایی بود 
که زمزمه جنگ برمی خاســت و بعد 
فرومی نشست؛ چه زمانی که سفارت 
ایران در عراق به آتش کشیده شد و چه 
زمانی که ترامپ صراحتا اعالم کرد که 
به 52 نقطه در ایران حمله خواهد کرد. 
به ویژه آنکه اختالفات در دولت دونالد 
ترامپ بر ســر درگیری نظامی با ایران 
نیز بسیار باالســت و چنین تصمیمی 
آنقدر موافق ندارد که به این سادگی ها 

به مرحله اجرا برسد. 
روز گذشــته نیــز در بحبوحه این 
دلواپسی ها از جنگ، وزارت دفاع آمریکا 
اعالم کرد که ناو هواپیمابر »یو اســاس 
نیمیتز« از خاورمیانه خارج شــده و به 
ســمت پایگاه دریایی »نورفولک« در 

ایالت ویرجینیا حرکت کرده است. 
یک منبع مســئول در پنتاگون نیز 
در این خصوص به اســکای نیوز گفت 
که خروج ناو هواپیمابر نیمیتز از منطقه 
خاورمیانه در چارچوب رساندن این پیام 
اطمینان بخش است که »مسیر تنش با 
ایران به سمت تنش های بیشتر حرکت 

نمی کند.«

نگاهی به قدرت نمایی چندروزه آمریکا در خلیج فارس

جنگ در دوران ترامپ؛ سایه ای که مدام آمد و رفت

خبر

عضو هیأت رئیســه مجلس گفت: با توجه به 
اینکه در بودجه سال های ۹3 تا ۹۷ شاهد تخلفات 
بســیار زیادی بودیم و حدود ۶0 مــورد نقض و 
اســتنکاف از قانون احصا شده است، نمایندگان 
طرح شــکایت از رئیس جمهور را تهیه کرده و به 
دنبال آن هستند که راه تخلفات بودجه ای را در 

سال 1۴00 ببندند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با مهر، با 
اشاره به تصویب کلیات الیحه بودجه سال 1۴00 
در کمیسیون تلفیق، گفت: مجلس باید خودش 

دست به کار شود و آنچه را به نفع مردم است، در 
بودجه ســال آینده اعمال کند. وی در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه مجلس 
نمی تواند تغییرات زیادی در بودجه اعمال کند و در 
صورت تغییرات اساسی شورای نگهبان به آن ایراد 
می گیرد، چه برنامه ای برای اصالح بودجه دارید، 
اظهار داشت: زمانی که ما با چنین شرایطی مواجه 
هستیم، باید در وهله اول رســالت خود را انجام 
دهیم و از سوی دیگر از شورای نگهبان بخواهیم 

که به نوعی با ما همراهی و به مجلس کمک کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به گزارش 
تفریغ الیحه بودجه سال ۹۸، اظهار داشت: این 
گزارش به موقع به مجلس ارائه شد و نمایندگان 
باید در جریان بررســی الیحه بودجه سال آینده 
به این گزارش توجه ویژه داشته باشند تا بتوانیم 
راه های تخلف دســتگاه های اجرایی در بودجه 
سال 1۴00 را ببندیم. حاجی دلیگانی بیان کرد: 
گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 
۹۸ بسیار مفصل بود و ما از رئیس دیوان محاسبات 
به جهت ارائه مفصل این گزارش به مجلس تشکر 
می کنیم و البته خالصه گزارش هم قرار است به 
مجلس ارسال شــود تا در جریان بررسی الیحه 

بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: با توجه به حکم اصل یکصد و 
بیست و ششم )12۶( قانون اساسی، امور مربوط 

به بودجه کل کشور به  عهده رئیس جمهور است و 
در خصوص نقض، عدم اجرا یا استنکاف و انحراف 
از تکالیف بودجه مطابق اصل مذکور وی مسئول 

اســت و مطابق ماده 23۴ موارد اعالمی نقض و 
استنکاف از تکالیف و احکام قوانین بودجه سنواتی 

نیز متوجه رئیس جمهور است.

حاجی دلیگانی با اعالم شکایت نمایندگان از روحانی:

راهتخلفاتبودجهایرامیبندیم
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درپی یک دوره تحمل بیماری؛
آیتاهللمصباحیزدیدرگذشت

آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی پس از مدتی 
تحمل بیماری، عصر دیروز دار فانی را وداع گفت. 
در اطالعیه دفتر رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی )ره( آمده است:  روح بلند و ملکوتی فقیه  
انقالبی فیلسوف مجاهد عمار رهبر حضرت آیت اهلل 
عالمه محمدتقی مصباح یــزدی به ملکوت اعلی 
پیوست. این اطالعیه در ادامه، رحلت این عالم ربانی 
را به حضرت بقیه اهلل االعظم عجل اهلل تعالی فرجه 
الشــریف و نایب بر حق ایشان مقام معظم رهبری 
و عموم ارادتمندان به ایشــان تسلیت گفته است. 
آیت اهلل مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری 
و رئیس موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی )ره( 
قم  از حدود یک ماه قبل به دلیل بیماری گوارشی 

تحت مراقبت های پزشکی قرار داشت.
    

رأیممتنععراقبهبازگشت
تحریمسازمانمللعلیهایران

دولت آمریکا دیروز در نشســت کمیته پنجم 
ســازمان ملل با ارایه قطعنامه ای جدید پیشنهاد 
افزودن دو بند جدید در بودجه سال 2021 سازمان 
ملل برای احیای کمیته تحریم ها علیه ایران را ارایه 
داد. دولت عراق رایی معنادار به تالش ایاالت متحده 
آمریکا برای احیای تحریم های سازمان ملل علیه 
ایران داد که حاوی پیــام بی طرفی دولت بغداد در 

منازعه بین ایاالت متحده آمریکا و ایران است.
    

سردار نقدی: 
بهواکسنهایخارجیکرونا

اعتمادندارم
سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی با تاکید بر اینکه 
صاحبان شــرکت های تولید کننده واکسن کرونا 
کسانی هستند که معتقدند جمعیت مردم دنیا زیاد 
است و باید 20 درصد از جمعیت دنیا کاسته شود، 
گفت: بر اساس اسنادی که وجود دارد این موسسات 
خود ویروس را دســت کاری و آلــوده کرده اند؛ در 
این شرایط چگونه می توان به آنها اعتماد کرد؟ من 
اعتماد نمی کنم. وی در خصوص توصیه به پاسداران 
در زمینه پرهیز از مصرف واکسن های خارجی کرونا، 
افزود: اگر من بخواهم خطاب به همه مردم حرفی 
بزنم به دخالت در کار وزارت بهداشت و درمان متهم 
می شوم، اما حوزه مسئولیت من پاسدارانی است که 

با من کار می کنند.
    

عبداللهیان:
شهیدسلیمانیدرخوابدوستان
میآمدونقشهعملیاتنشانمیداد

حسین امیر عبدالهیان، سخنگوی ستاد سالگرد 
شهید سردار سلیمانی در گفت وگویی تلویزیونی 
گفت: »در ســفری که به ســوریه داشتیم برخی 
از دوستان سردار ســلیمانی گفتند که در برخی 
از عملیاتی که بر علیه نیروهای صهیونیســتی در 
منطقه انجام می دهند، بعضی شــب ها سردار به 
خواب دوســتان می آید و نقشه راه اجرای عملیات 
را به ما نشان می دهد.« او دیروز در خصوص حواشی 
ایجاد شــده پیرو این بخش از اظهاراتش، توضیح 
داد: »سایت های وابسته صهیونیستی و ضدانقالب 
خارج نشین با تغییر و وارونه جلوه دادن اصل موضوع، 

به دنبال فضاسازی و تله روانی-رسانه ای هستند.«
    

رهبر جنبش عصائب اهل الحق عراق: 
ازتاخیردرپاسخبهترورسردار
سلیمانیاحساسپشیمانیمیکنم

قیس الخزعلی، رهبر جنبش عصائب اهل الحق 
عراق در مصاحبه با شبکه العهد تصریح کرد: من از 
تاخیر در پاسخ به ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی 
المهندس احساس پشیمانی می کنم. او افزود: الزم 
بود که پاسخ عراق نســبت به ترور این فرماندهان 
شــهید، قوی تر از پاسخ ایران باشــد. من به عنوان 
یک عراقی به دلیل عدم پاســخ به ترور شــهید ابو 
مهدی المهندس در قلبم احســاس درد می کنم. 
الخزعلی همچنین گفت که دولت مصطفی الکاظمی 
فشارهایی را بر دستگاه قضایی برای عدم صدور هیچ 
حکمی پیرامون ترور این شهدای فرمانده اعمال کرد.

    
شرکت امنیتی انگلیس »جی فوراس«:

درعملیاتترورسردارسلیمانی
هیچنقشینداشتیم

شــرکت امنیتی انگلیس »جی فوراس« که در 
تأمین امنیت فرودگاه بین المللی بغداد مشارکت 
دارد، اعالم کرد که این شرکت هیچ گونه نقشی در 
عملیات ترور فرمانده شهید سپاه قدس ایران نداشته 
است. جی فوراس اعالم کرد که گمانه زنی هایی که 
اخیرا درباره مشارکت این شرکت در عملیات ترور 

سردار سلیمانی مطرح شده بود را رد می کند. 

روز گذشته در بحبوحه 
دلواپسی ها از جنگ، 

ناو هواپیمابر »یو اساس 
نیمیتز« از خاورمیانه 
خارج شد. یک منبع 

مسئول در پنتاگون گفت 
که خروج این ناو از منطقه 
در چارچوب رساندن این 
پیام اطمینان بخش است 

که »مسیر تنش با ایران 
به سمت تنش های بیشتر 

حرکت نمی کند«

در پی اعزام بمب افکن ها 
به خلیج فارس و برخی 
اظهارات آمریکایی ها، 

ظریف توئیت کرد: 
»اطالعات از عراق 
نشان دهنده نقشه 

بهانه سازی برای جنگ 
است.« بسیاری اما بر این 

باورند که آمادگی ویژه 
آمریکا در خلیج فارس، 

صرفا یک بازدارندگی 
برای ایران در سالگرد ترور 

سردار سلیمانی است 

نایب رئیس شــورای ائتــالف در خصــوص احتمال 
ائتــالف با »شــورای وحــدت«، بــا تاکیــد بــر اینکه 
ســازوکار حســاب شــده و بی ســابقه ای را برای شورای 
ائتــالف برنامه ریزی کرده ایــم، گفــت: آرزو می کنم که 

 به تََفــرُّق نینجامــد و اگر به اینجا برســد اتفــاق خوبی 
نخواهد بود.

مهدی چمران، فعال سیاسی اصولگرا و نایب رئیس شورای 
ائتالف نیروهای انقالب در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال 
که »گفته می شود شما با برخی از کاندیداهای احتمالی انتخابات 
مانند آقای قالیباف یا آقای دهقان مالقات و گفت وگو داشته اید« 
اظهار داشت: رایزنی به آن معنا که نه؛ با همه افراد سالم و علیک 
و احوالپرسی و رفت و آمد داشتیم و داریم، با آقای رستم قاسمی 

هم داشتیم که شما اشاره نکردید.
وی در خصوص دیدار با علی الریجانی، گفت: بعد از پایان 

مجلس دهم تاکنون دیداری با الریجانی نداشته  ام.
نایب رئیس شــورای ائتالف نیروهای انقالب در خصوص 
سازوکار این شــورا برای انتخابات 1۴00 بیان داشت: برای 
انتخابات و تاسیس شوراها در سراسر کشور یک برنامه کامال 
حساب شده با بهره گیری از تجربیاتی که در انتخابات مجلس 
کسب شد، داریم و اکنون در مرحله شکل دادن مجامع استانی و 
انتخاب شوراهای استانی هستیم. در همین چارچوب تعدادی 
از شوراها در استان ها طی هفته گذشته و تعدادی هم در هفته 

جاری شکل گرفتند و کار ادامه دارد.
وی ادامه داد: روند کار هم به این گونه است که ما تعدادی 

را انتخاب می کنیم و این  افراد به عنوان محور فعالیت مامور به 
تشکیل مجامع در استان ها و شهرستان ها می شوند که در این 
مجامع طی یک انتخابات که به صورت عام است شورای ائتالف 
شکل می گیرد. این یک سیستم خیلی حساب شده است و برای 

اولین بار هم است که در کشور اجرا می شود.
این فعال سیاسی اصولگرا پیرامون احتمال کاندیداتوری اش 
در انتخابات شورای شهر آینده، بیان داشت: خدا می داند، خودم 
عالقه ای نــدارم و هنوز هیچ فکری نکرده ام. من به شــخصه 
دوست دارم افراد دیگری باشند حاال اینکه مردم چه بخواهند 

این یک بحث دیگری است.

چمران:

سازوکاربیسابقهایرابرای»شورایائتالف«برنامهریزیکردهایم


