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روی موج کوتاه

محبوبه ولی، روزنامه نگار

رسانه صهیونیستی هاآرتص گفته که 
این تهدید نتانیاهو در واکنش به اظهارات 
یکی از مقامات ارشد سپاه در راهپیمایی 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی بوده 
است؛ آن مقام ارشد سپاه که هاآرتص 
به آن اشــاره کرده سردار یداهلل جوانی، 
معاون سیاسی ســپاه پاسداران است 
که روز دوشنبه در راهپیمایی 22 بهمن 
در خمینی شهر گفت: »آمریکا با همه 
داشته های دفاعی و نظامی خود جرأت 
شلیک یک گلوله به ما را ندارد و آمریکا 
بداند اگر به ما حمله کند تل آیو و حیفا با 

خاک یکسان خواهد شد.«
به نظر می رســد مناقشات لفظی 
ترامپ و دولتمردانش با مقامات ایرانی که 
تا چند ماه پیش سرتیتر اخبار رسانه های 
داخلی و خارجی بود، حاال جای خود را 
به این گونه تهدیدهای ایران و اسرائیل 

علیه یکدیگر داده است. 
سنت شکنی نظامی 

همزمان با چهل ســالگی انقالب، 
دشمنی ایران و اسرائیل نیز چهل ساله 
شده است. به رغم تمام تنش ها در این 
چهار دهه، این دشــمنی تا به امروز به 
جنگی رو در رو ختم نشــده است اما از 
چند هفته پیش کــه ترامپ اعالم کرد 
نیروهای خود را از سوریه خارج می کند، 
مقامات اســرائیلی شــیپور جنگ را 
برداشته  و رویه تازه ای در پیش گرفته اند؛ 

شــاهد مثال این رویه تازه، اعترافات 
بی سابقه آنها درباره هدف گرفتن مواضع 
ایرانی در سوریه است. مقامات اسرائیلی 
که به ندرت حمالت خارجی منسوب 
به اسرائیل را تایید یا تکذیب می کنند و 
محرمانه بودن اسرار نظامی آنها به حدی 
معروف است که بسیاری تحلیلگران به 
طعنه تاکید می کنند تنها آشپز ارتش 
اسرائیل است که تعداد سربازان آن در هر 
نقطه را می داند، ماه گذشته تایید کردند 
که نیروی هوایی اسرائیل به انبارهای 
حاوی ســالح های ایرانی در فرودگاه 

بین المللی دمشق حمله کرده است.
اعالم این حمله همراه شــد با ابراز 
نگرانی شدید مقامات اسرائیلی از حمله 
ایران به خاک اسرائیل، تا جایی که حتی 
مواضع مورد حمله ایــران را نیز به طور 
دقیق و مشخص اعالم می کردند. اوایل 
بهمن رووین ریولین، رئیس اسرائیل در 
کنفرانس »موسسه مطالعات امنیت ملی 
در تل آویــو«، پیش بینی کرد که ایران 
در پاسخ به حمالت هوایی اسرائیل به 
خاک سوریه، حمالتی را از سمت شمال 

اراضی اشغالی انجام خواهد داد. 
چشم به راه اروپا

او ادامه داد بود: »از نظر من اروپا نیز 
کم کم به این سمت می رود که همانند 
اسرائیل درباره ایران فکر کند.« اسرائیل 
در انتظار این تغییر رویکــرد اروپا بود 
که آنگال مرکل، صــدر اعظم آلمان در 
مصاحبه با یک رادیوی اسرائیلی گفت: 

»من نگرانی اســرائیل دربــاره ایران و 
سیاست هایی که موجودیت این رژیم 
را به خطر می اندازد، درک می کنم. این 
حق اسرائیل است و مهم است که به فکر 
منافع امنیتی خود باشد.« او در عین حال 
در یک کنفرانس خبری با نخست وزیر 
اسرائیل تاکید کرد که آلمان و اسرائیل 
درباره ایران هم نظرنــد، اما روش های 

متفاوتی دارند.
روز گذشته نیز به رغم اینکه نتانیاهو 
اعالم کرده بود، موضوع نخست نشست 
ورشو ایران خواهد بود، سخنگوی وزارت 
خارجه آلمان اعالم کرد که هایکو ماس، 
وزیر خارجه این کشور در این نشست 
شــرکت نخواهد کرد و یکی از مقامات 
ارشد به عنوان جایگزین در ورشو حاضر 
خواهد شد. شــماری دیگر از مقامات 
اروپایی نیز از حضور در این نشســت 
امتناع کرده اند. با این حســاب به نظر 
می رسد، اسرائیل هنوز نتوانسته حتی 
با تاکید بر »خطر تهدید شدن از سوی 
ایران« اروپاییان را نسبت به راهبرد خود 

در قبال ایران اقناع کند.
خوراک داخلی

از نگاه بسیاری دیگر از تحلیلگران 
تمام این کوبیدن هــای مداوم بر طبل 
جنگ، برای نتانیاهــو مصرف داخلی 
دارد. ایــن تحلیلگران بــه انتخابات 
پیش روی نتانیاهو در 9 آوریل اشــاره 
و تاکید می کنند که اگر افکار عمومی 
اسرائیل به این نتیجه برسد که حمله 

ایران به اســرائیل قریب الوقوع است، 
نتانیاهو را به عنوان یک نخســت وزیر 
دست راستی که می تواند امنیت اسرائیل 
را در برابر ایران تامین کند، حفظ خواهند 
کرد؛ به ویژه که نتانیاهو تحت فشــار 
پرونده قضایــی اتهام فســاد اداری و 
ارتشا نیز هســت که می تواند کامیابی 
او در انتخابات آتی اسرائیل را به شدت 

تحت تاثیر قرار دهد. 
نتانیاهو در اظهارات هفته های اخیر 
خود مدام تاکید می کند که »موجودیت 
اسرائیل« خط قرمز او و دولت اوست؛ این 

عبارت می تواند موید این تحلیل باشد.
روس های دغلباز؟

ایران مورد حمایت دولت اسد است و 
همپیمانان متعددی نیز در سوریه دارد؛ 
با داشتن چنین همپیمانانی اسرائیل 
چگونه می تواند پایگاه هــای ایران در 
ســوریه را مورد هدف قــرار دهد؟ این 

سوالی است که بعد از اعالم خبر حمالت 
اسرائیل به اهداف ایرانی در ماه گذشته، 
بسیار مطرح شد و برخی پاسخ آن را در 

دغلکاری روس ها یافتند.
حشــمت اهلل فالحت پیشه، رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس در این باره به ایرنا گفت: 
»در این بین نقدی جدی به روســیه 
وجود دارد، کــه در زمان حمالت رژیم 
صهیونیستی ســامانه پدافند هوایی 
اس ۳۰۰ خود را غیرفعال می کند. اگر 
ســامانه اس ۳۰۰ روس ها به درستی 
عمل کند رژیم صهیونیستی نمی تواند به 
راحتی حمالتی را در خاک سوریه انجام 
دهد. به نظر می رسد نوعی هماهنگی 
بین حمالت رژیم صهیونیستی و پدافند 
هوایی روسیه که در سوریه مستقر است، 
وجود داشته باشد.« اس ۳۰۰ ها سیستم 
دفاعی پیشرفته ای هستند که روس ها 
بعد از حمله هوایی اسرائیل به سوریه که 
باعث سرنگونی یک هواپیمای روسی 

شد، در اختیار سوریه قرار دادند. 
مرکــز مطالعــات اســتراتژیک 
المســتقبل نیز روز گذشته در همین 
رابطه نوشته بود: »قطعا حمالت اسرائیل 
به اهداف و پایگاه های ایرانی در سوریه، 
تنها با حمایت واشنگتن و موافقت قبلی 
مسکو، انجام می شــود و عدم استفاده 
از اس ۳۰۰ روســی برای مقابله با این 
حمالت، مؤید این امر اســت. به عالوه، 
تحرکات اخیر اسرائیل، همزمان شده 
اســت با تحرکات آمریکا در منطقه و 
بویژه عراق و انتشــار اخباری در مورد 
عزم واشنگتن برای مقابله غیرمستقیم 
با ایران در عراق.« بسیاری از تحلیلگران 
تاکید می کنند که نتانیاهو در حمالت 
خود، حساب پوتین را هم کرده است. 
روزنامه الرپوبلیکا، چاپ ایتالیا، اوایل 
بهمن نوشته بود: »نتانیاهو در یک اقدام 
تاکتیکی روابط حســنه ای را با پوتین 
حفظ کرده و به او اطمینان خاطر داده 
است که اقدامات اســرائیل در سوریه 
مزاحمتی برای نیروهای روس نخواهد 
داشت و فقط هدف بازدارندگی ایران را 

دنبال می کند.« 
طبلی که خالی است

در ایران اما مقامات ایرانی طبلی که 
اسرائیل بر آن می کوبد را خالی می دانند. 
گرچه مقامــات ایرانی همــواره اعالم 
کرده اند که راهبرد آنها محو اسرائیل از 
جغرافیای سیاسی جهان است، اما در 
عین حال هرگز برای نیل به این هدف 
دســت به اقدام نظامی علیه اسرائیل 
نزده اند و معتقدند که اسرائیل نیز چنین 
نخواهد کرد.  ســردار حسین سالمی، 
جانشین فرمانده کل سپاه پیش از این 
گفته بود که »اسرائیل اگر کاری انجام 
دهد که جنگ جدیدی شــروع شود، 
مسلما این جنگ همان جنگی است که 

محو او را در پی خواهد داشت.« 
سردار یداهلل جوانی، معاون سیاسی 
سپاه نیز در این باره معتقد است که این 
همه سخن گفتن اسرائیلی ها از جنگ، 
عملیات روانی برای گرفتــن امتیاز از 
جمهوری اســالمی ایران اســت. او به 
فارس گفته اســت: »به عنوان مثال در 
برنامه هسته ای تهدید می کردند که اگر 
جمهوری اسالمی برنامه هسته ای خود 
را متوقف نکند دســت به اقدام نظامی 
می زنند و متأسفانه عده ای هم در داخل 
تحت  تأثیر این عملیات روانی دشمن 
قرار گرفتند و این گونه می پنداشــتند 
که اگر ما در موضوع هسته ای به توافق 
نرسیم، جنگ رخ خواهد داد و برمبنای 
چنین نگاهی تصریح می کردند که هر 
نوع توافقی بهتر از عدم توافق است، زیرا 
نتیجه توافق نکردن وقوع جنگ است.«

طبل نیابتی!
در خارج از مرزهای ایران و اسرائیل 
و از دید نظاره گران خارجی اما نظرهای 
متفاوتی در این باره وجود دارد، برخی 
معتقدند که در صورت ادامه حمالت 
هوایی اسرائیل به پایگاه های ایرانی در 
سوریه، لبنان یا عراق، مقابله نظامی 
مستقیم بین ایران و اسرائیل به وقوع 
می پیوندد. اما دســته بزرگتری هم 
هستند که این مقابله نظامی را محتمل 
نمی دانند.  مرکز مطالعات استراتژیک 
المستقبل روز گذشته در تشریح دالیل 
درنگرفتن جنگ میان ایران و اسرائیل 
نوشته اســت: »اوال جنگ مستقیم با 
تهران، منجر به شــعله ور شدن تمام 
منطقه می شود و این مسئله در زمان 
حاضر به نفع ایاالت متحده نیســت، 
دوم آنکه در شرایط فعلی، هنوز ایران 
صالحیت الزم را از نظــر آمریکا دارد 
و همچنان این کشــور از نقش ایران 
در منطقه برای تحقق منافع خود در 
بین دولت های خلیج فارس، استفاده 
می کند.« این گزارش افزوده: »از این 
رو، باید گفت مقابله نظامی با تهران، 
در زمان حاضر، بعید به نظر می رســد 
و این درگیری، به طبیعت فعلی اش، 
که همان جنگ نیابتی است، منحصر 

می ماند.« 

تازه ترین تهدیدهای ایران و اسرائیل در آغاز دهه پنجم انقالب کلید خورد

پشت پرده های یک طبل

خبر

 »اگر نظام ایران خطایی مرتکب شود و بخواهد تل آویو و حیفا را نابود کند، این آخرین سالگردی خواهد بود که آنها 
جشن انقالب می گیرند«؛ این اظهارات تازه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل است که دوشنبه شب بعد از مراسم 

22 بهمن در ایران، منتشر شد؛ ضربه ای دیگر روی طبل جنگ؛ جنگی که بسیاری ازتحلیلگران سیاسی و بین المللی آن را 
غیرمحتمل و بعید می دانند، اما صدای الینقطع طبلش، آنها را به حدس و گمان ها و تحلیل های متعدد واداشته است.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران 
در گفت وگویی رادیویی دربــاره جزئیات عفو 
گسترده توضیح داد: کسانی که تا شش ماه حبس 
دارند و به هر علتی حکم اجرا نشــده یا دستگیر 
نشدند یا معرفی نشدند، مشروط به اینکه شاکی 
نداشته باشــند مورد عفو قرار می گیرند یا تا ۱۵ 
اسفند مهلت دارند که رضایت شاکی را بگیرند و 

حبس شان اجرا نمی شود.
وی توضیــح داد: باقی مانــده محکومیت 
محکومان به حبس تا یک ســال، ســه چهارم 
محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا 
پنج سال، دو سوم محکومیت محکومان به حبس 
بیش از پنج سال تا ۱۰ سال، یک دوم محکومیت 
محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال تا 2۰ سال 
مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل 

کرده باشند مورد عفو قرار می گیرد.
به گفته دولت آبادی همچنیــن باقیمانده 
محکومیت محکومان به حبس بیش از 2۰ سال 

برای مردان در صورتی که حداقل ۱2 ســال و 
برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال حبس 
را تحمل کرده باشند که بیشــتر در مواد مخدر 
هســت و باقیمانده محکومیــت محکومان به 
حبس ابد بــرای مردان در صورتــی که حداقل 
۱۵ ســال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱2 
سال تحمل حبس کرده باشند. دادستان تهران 
اضافه کرد: باقیمانــده محکومیت حبس کلیه 
محکومان جرائم غیرعمدی مثــل تصادفات، 
باقیمانده محکومیت حبس )غیر از حبس ابد( 
زنانی که به حکم قانون سرپرســتی یا حضانت 
فرزندان شــان را بر عهده دارند، در صورتی که 
حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند و 
نیز باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر 
و خانواده معظم شهدا )پدر، مادر، همسر، فرزند، 
برادر، خواهر( که به دالیل مختلف در زندان بسر 
می برند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش 
از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به 

حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس کرده 
باشــند. وی افزود: باقیمانده محکومیت حبس 
بیماران صعب العالج یا العالج که مراتب بیماری 
آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تایید 
کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد و باقیمانده 
محکومیت حبس محکومان ذکور باالی ۷۰ سال 
تمام و اُناث باالی ۶۰ سال تمام به استناد اسناد 
سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به 
تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت 
حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در 
محکومیت به حبس ابد، حداقل ۵ سال تحمل 

حبس کرده باشند نیز مورد عفو قرار می گیرند.
جعفری دولــت آبادی درباره شــرایط عفو 
گفت: نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت 
مؤثر کیفری، عدم ارتــکاب جرم عمدی جدید 
مســتوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع 
مــاده ۱9 قانون مجازات اســالمی مصوب اول 
اردیبهشــت ۱۳92 در ایام تحمــل حبس در 

حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی، نداشتن 
مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران 
ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی 
خصوصی و زیان دیده )اعم از اشخاص حقیقی و 
حقوقی( تا قبل از پایان دوره محکومیت از شرایط 

مشمول شدن این عفو می شود.
وی درباره کسانی که مشمول عفو نمی شوند، 
گفت: محکومان قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد 
مخدر )منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش 
از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از دو 
کیلوگرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آن 

است(، قاچاق اسلحه و مهمات، جرائم امنیتی که 
محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدم ربایی 
در صورت عدم گذشت شاکی، اسیدپاشی، تجاوز 
به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، سرقت 
مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که 
میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال 
باشــد، اختالس، ارتشــاء، کالهبرداری، جعل 
اسکناس و ضرب سکه تقلبی، پولشویی، اخالل 
در نظام اقتصادی کشور، قاچاق مشروبات الکلی، 
قاچاق کاال و ارز سازمان یافته، حرفه ای و عمده از 

جمله استثنائات عفو است.

دادستان تهران پاسخ داد؛

چهافرادیمشمولعفوگستردهمیشوند؟
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سومینجلسهدادگاه
محیطزیستیهابرگزارشد

سومین جلسه محاکمه چند فعال محیط زیست 
متهم به جاسوسی از مراکز نظامی کشور صبح دیروز 
به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب به 
ریاســت قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه 
برگزار شد. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، در 
این جلسه از دادگاه که وکالی تعیینی متهمان نیز 
در آن حضور داشتند، نماینده دادستان تهران در 
ادامه بخش های دیگری از کیفرخواست پرونده را 

قرائت کرد.
    

قوللهستانبهایران
ســردار سرلشــگر محمد باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح، نشست ورشو را »بی ارزش« 
توصیف کرد و گفت: لهستان قول داده که در نشست 
ورشو هیچ حرفی علیه ایران زده نمی شود اما چه در 
نشست ورشو علیه ایران حرفی زده شود و چه حرفی 
زده نشــود، تاثیری در اقدامات و قدرت جمهوری 
اسالمی ایران نخواهد داشت. باید منتظر بود تا این 
نشست برگزار شود و ببینیم لهستانی ها چقدر به 

قول خود وفادار هستند.
    

کرمانشاهبهجمعکالنشهرهای
کشورپیوست

عبدالرضــا رحمانــی فضلی، وزیر کشــور در 
ابالغیه ای به استاندار کرمانشاه، با اشاره به آخرین 
سرشماری رسمی کشور در ســال ۱۳9۵ ناظر بر 
جمعیت  9۴۶ هزار و ۶۵۱ نفری شهر کرمانشاه و با 
توجه به آخرین برآورد جمعیت در شهر مذکور توسط 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در 
دی ماه سال جاری و گزارش جمعیت یک میلیون 
و هفت هزار و ۱۸ نفری این شــهر، اعالم کرد: شهر 
کرمانشاه در زمره کالنشهرهای کشور قرار گرفته 
است. پیش از این هشت شــهر مشهد، قم، شیراز، 
اصفهان، اهواز، تبریز، تهران و کرج به عنوان کالنشهر 
شناخته می شدند که با تعیین کرمانشاه به عنوان 
کالنشهر، تعداد کالنشهرای کشور، به 9 شهر رسید.

    
امامجمعهاهواز

زندهودرانگلیساست
حجت االسالم کمیل عســاکره، مسئول امور 
رسانه ای بیت نماینده ولی فقیه در اهواز با رد اخبار 
مربوط به فوت آیت اهلل امام جمعــه اهواز به فارس 
گفت: »آیت اهلل موســوی جزایــری در صحت و 
سالمت کامل اســت و هم اینک در کشور انگلیس 
حضور دارد. این ســفر به منظور تبیین آرمان های 
انقالب برای خارج نشینان انجام شده است و خبر 
سفر درمانی وی کذب است.« در چند روز گذشته 
اخبار متعددی درباره سفر آیت اهلل سید محمدعلی 
موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در خوزستان به 

کشورهای خارجی منتشر شده است.
    

ژنبازیدوبارهپسرعارف
حمیدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف نماینده 
مردم تهران در مجلس در حاشــیه اولین جلســه 
کمیســیون صلح و ورزش، در مــورد اینکه گفته 
می شود ژن خوب در ورزش است، تصریح کرد: این 
ســوال نیاز به توضیح مفصل دارد که نمی توان در 
چند دقیقه پاسخ داد. خیلی به این موضوع پرداخته 
شد. به جای اصل موضوع با سانسور اتفاقاتی افتاد و 
وقتی برای توضیح به من ندادند. صدا و سیما اسم 
من را آورد و مطالب خالف واقع به من نســبت داد 
اما فرصت پاســخگویی نداد. وقتی ژن های خوب 
هستند که می توان در عرصه مختلف استفاده کرد 

چرا به کار نگیریم. 
    

معرفیرئیسجدیدقوهقضائیه
تاپایانسال

حجت االســالم و المســلمین غالمحســین 
محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه گفت: رئیس 
جدید قوه قضائیه تا پایان امسال و قبل از آغاز سال 
جدید معرفی می شود و کار خود را آغاز می کند. وی 
در خصوص گزینه ریاست قوه قضائیه گفت: تا پایان 

سال زیاد نمانده و ان شاءهلل معرفی می شود.
    

آمریکابهدنبالتکرارسوریه
درآمریکایالتیناست

امیرعبداللهیان، دســتیار ویژه رئیس مجلس 
شورای اسالمی در دیدار جمعی از مقامات سیاسی، 
پارلمانی و اساتید دانشگاه های آمریکای التین و حوزه 
بالکان گفت: کاخ سفید با دخالت آشکار در تحوالت 
ونزوئال درصدد تکرار بحران سوریه در آمریکای التین 
است. مادورو و گوآیدو از فرزندان ونزوئال هستند و باید 
به جای مداخله خارجی، گفت وگوی دولت قانونی و 

معارضه مبنای کار قرار گیرد. 

مرکز مطالعات استراتژیک 
المستقبل: جنگ مستقیم 
با تهران، منجر به شعله ور 

شدن تمام منطقه می شود 
و این مسئله در زمان 

حاضر به نفع ایاالت متحده 
نیست. مقابله نظامی با 

تهران، به طبیعت فعلی اش، 
که همان جنگ نیابتی 
است، منحصر می ماند

روز گذشته به رغم اینکه 
نتانیاهو اعالم کرده بود، 
موضوع نخست نشست 
ورشو ایران خواهد بود، 

سخنگوی وزارت خارجه 
آلمان اعالم کرد که هایکو 

ماس، وزیر خارجه این 
کشور در این نشست 

شرکت نخواهد کرد


