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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

آنچه خواندید ترجمه ای از حرف های 
تازه دونالد ترامپ خطاب به خبرنگاران 
در دفتر بیضی کاخ ســفید است. بعد از 
حمله به آرامکوی عربســتان در شنبه 
هفته گذشــته، جنگ طلبان بار دیگر 
دست به کار شــده اند تا ایران و آمریکا 
را تا آستانه یک درگیری نظامی پیش 
ببرند. گرچه جان بولتون از کاخ سفید 
رفته اســت، اما ماجرای آرامکو نشان 
داد که جنگ طلبان همچنان با قوت به 
کار خود ادامه می دهند؛ نمونه اش هم 
لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه 
آمریکاســت که بعد از حمله پهپادی 
گســترده انصاراهلل یمن به عربستان، 
خواســتار حمله به تاسیســات نفتی 
ایران شده است.  او بعداز  سقوط پهپاد 
آمریکایی توسط نیروهای سپاه پاسداران 
ایران نیز گفته بود کــه ناکامی ایاالت 
متحده در تالفی ساقط شدن پهپادش 
نشان »ضعف« بود و ترامپ نیز در پاسخ به 
خبرنگاران گفته بود »از لیندسی بپرسید 
چطور وارد خاورمیانه شدیم و چطور از 
آب درآمد؟ رفتن به عــراق چطور بود؟ 

بنابراین، ما روی این موضوع اختالف نظر 
داریم.«  ایــن اختالف نظرها در آمریکا 
باعث شــده تا طی یک هفته گذشته 
سیاست آمریکا و خاورمیانه حول محور 
جنگ و البتــه الف زدن های مربوط به 
جنگ بگذرد؛ اما تجربه و شواهد حاکی از 
این است که کارت »جنگ با ایران« دیگر 
به کارتی سوخته تبدیل شده که قابلیت 
بازی را از دست داده است. حتی می توان 
گفت در دوران ریاست جمهوری باراک 
اوباما، وقتی مطرح می شــد که گزینه 
نظامی روی میز اســت، می شد اعتبار 
بیشــتری برای این گزینه قائل بود تا 

اکنون؛ دالیلش هم متعدد است. 
وقتی ترامپ دوست سعودی اش را 

ناراحت می کند
یکی از نشــانه های این بی اعتباری 
گزینه نظامی، همین الف های جنگی 
دونالد ترامپ اســت. او بعد از سرنگونی 
پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران 
ایران در خلیج فارس نیــز همین قدر 
منفعل بود و گفت کــه یک دقیقه قبل 
از حمله به ایران به دلیــل اینکه 150 
نفر بر اثر آن کشــته می شدند دستور 
توقفش را دادم! حاال ترامپ این انفعال را 

در ماجرای آرامکو نیز از خود نشان داده 
و متحد عربش را ناراحت کرده است. یک 
نویسنده ســعودی دیروز در رأی الیوم 
نوشته بود: »صحبت های مایک پمپئو 
در جریان ســفر به عربستان، به خوبی 
می توانــد حالت ناامیدی ســعودی ها 
از هم پیمان آمریکایی شــان را توجیه 
کند. پس از دیدار وزیر خارجه آمریکا با 
محمد بن سلمان در ریاض، پمپئو ایران 
را به ایستادن در پشــت پرده حمله به 
تاسیسات نفتی عربستان، متهم کرده 
و این حمله را یک اقدام جنگی دانست 
که سزاوار پاسخ دادن اســت؛ اما بعد از 
آنکه وارد ابوظبی شد، به کلی لحن خود 
را تغییر داده و تاکید کرد که کشورش 
امیدوار است بتواند از راه صلح آمیز، بحران 
با ایران را حل کند.« سرمقاله رأی الیوم 
می افزاید: »ایــن اظهارات ضد و نقیض 
وزیر خارجه آمریکا، ما را غافلگیر نکرد؛ 
چراکه دائما در مورد باجگیری این کشور 
از اعراب و به خصوص، عربستان سعودی 
صحبت می کردیم. دولــت ترامپ، به 
دنبل ساقط شــدن پهپاد آمریکایی در 
تنگه هرمز، جرأت پاسخگویی به ایران 
را نداشــت؛ پس چگونه می خواهد به 

خاطر عربستان ســعودی وارد جنگ با 
تهران شود؟!« در خود آمریکا نیز دست 
ترامپ در الف زدن های جنگی رو شده 
است. »ترور نوا«، کمدین ُجنگ شبانه در 
جدیدترین برنامه خود به موضوع تهدید 
ایران از سوی آمریکا پرداخته و با تمسخر 
ترامپ گفته: »او می خواهد کنار عربستان 
بجنگد، نه برای ناموس، نه برای منافع 
ملی! برای اینکه پول آنها نقد است! این 
مسخره ترین توجیه برای جنگ است!« 

دستور اعزام نیروی نظامی به 
عربستان و امارات

با ایــن حال برای اینکــه تهدیدات 
آمریکا شکل جدی تری به خود بگیرد 

و در عین حال از عربستان نیز دلجویی 
شــود، مارک اســپر، وزیر دفاع آمریکا 
جمعه شــب در یک کنفرانس خبری 
اعالم کرد کــه دونالد ترامپ بــا اعزام 
نیروهای آمریکایی به امارات و عربستان 
برای کمک به دفاع هوایی و موشــکی 
موافقت کرده است. او جزئیات چندانی 
درباره این تصمیــم نگفت، هرچند که 
فرقی هم نمی کرد چراکه این اقدام نیز 
چندان مایه تســلی خاطر عربستان و 
دیگر متحدانی که انتظارات بزرگتری 
از دونالد ترامپ داشتند، نخواهد شد. به 
ویژه که کارشناسان و تحلیلگران سیاسی 
متفق القول معتقدند که ترامپ دستور 
جنگ نخواهد داد و اساسا جنگی با ایران 

شکل نخواهد گرفت. 
چرا جنگ نمی شود؟

یک دلیلش این اســت کــه هر نوع 
جنگ با ایران، رویای پیروزی ترامپ در 
انتخابات 2020 آمریکا را نابود خواهد 
کرد. دیگر اینکه متحــدان آمریکا در 
خاورمیانه چنان در باتالق یمن گرفتار 
شده اند که دیگر توانایی ورود به جنگی 
تازه آن هم با ایران را ندارند. عامل دیگر 
نبودن اجماع جهانی علیه ایران است. 
دونالد ترامپ نه تنها بــرای ایجاد این 
اجماع در اروپا با چالش مواجه است، بلکه 
در داخل خود آمریکا نیز گرفتاری هایی 
بر سر این موضوع دارد. نانسی پلوسی، 
رئیس کنگــره آمریکا عــالوه بر اینکه 
بارها تاکید کرده که دولت برای حمله به 
ایران نیاز به مجوز کنگره دارد، به همین 
تصمیم اخیر ترامپ برای اعزام نیروی 
نظامی به عربســتان نیز واکنش نشان 
داده و گفته است که »کشورش مسئول 
محافظت از عربستان سعودی یا دفاع از 

آن نیست.«
توســل ترامپ به شــورای امنیت 
سازمان ملل نیز تاکنون دستاورد چندانی 
برایش نداشته است. او در ماجرای آرامکو 
سعی دارد شورای امنیت را دست کم به 
صدور یک قطعنامه علیه ایران بکشاند؛اما 
اروپا با نگاهی به احتمال فشار آمریکا بر 
گروه کارشناسی شورای امنیت سازمان 
ملل که قرار است ابعاد حادثه آرامکو را 
بررسی کنند، یک هیأت جداگانه برای 
بررســی پرونده حمله به آرامکو اعزام 
کرده تا نتایج ارزیابی آنها را نیز ببیند. از 
همین رو پیداست که اروپا اطمینانی به 
گزارش شورای امنیت که ممکن است 
تحت فشــار آمریکا و عربستان نوشته 

شده باشد، ندارد. 

هر کس می خواهد سرزمین اش 
میدان اصلی جنگ شود، بسم اهلل

عالوه بر تمام اینها قدرتنمایی خود 
ایران، بیش از هر عامل دیگری آمریکا را 
وادار به رعایت نهایت احتیاط در درگیری 
نظامی با ایران کرده است. روز گذشته 
سرلشگر سالمی، فرمانده کل سپاه در 
مراسم افتتاحیه نمایشگاه »شکار عقاب« 
که به منظور نمایش پهپادهای ساقط 
شده و یا غنیمت گرفته شده توسط ایران 
برگزار شده بود، گفت: »این نمایشگاه تکه 
کوچک از توان ماست ما در پاسخگویی به 
هرگونه تجاوز بسیار جدی هستیم. پاسخ 
ما محدود نخواهد بود و توان پاسخگویی 
به هرگونه تجــاوزی را داریم و برای هر 

سناریویی آماده هستیم.«
وی بــا تاکید بر اینکــه هرگز اجازه 
نمی دهیم جنگی به ســرزمین ما وارد 
شود، تصریح کرد: »آمادگی ما برای پاسخ 
و واکنش به هر تجاوزی قطعی است. هر 
کس می خواهد ســرزمین اش میدان 
اصلی جنگ شود بسم اهلل. ما تا آخر ادامه 
می دهیم و تجاوز محدود، محدود باقی 
نمی ماند ما اهل نتیجه و تعقیب هستیم. 
این را نشــان داده ایم و نقطه امنی باقی 
نمی گذاریم پس مراقب باشید و اشتباه 

نکنید.«
بدین ترتیب با نگاهی به این عوامل 
و برخی شــواهد دیگر به نظر نمی رسد 
که طرفین ریســک جنگ را بپذیرند. 
دو راه دیگر پیش پای شــرایط موجود 
است؛ اول آنکه وضعیت به همین ترتیب 
ادامه پیدا کند که در آن صورت هر روز بر 
دامنه تنش ها افزوده خواهد شد چراکه 
شرایط موجود آبستن التهابات و حوادث 
خطرناک است و راه دوم، راه دیپلماتیک 
است که طرفین ناگزیر هستند دیر یا زود 

به آن تن دهند.

ترامپ: می توانم دستور حمله به 15 نقطه ایران را بدهم، اما نمی دهم

بازی با کارت سوخته »جنگ«

خبر

»ساده ترین کاری که می توانم انجام دهم، این است که بگویم، بچه ها بیایید شروع کنیم و این یک روز بسیار بد برای 
ایران خواهد بود. ساده ترین کاری که می توانم انجام دهم این است که بگویم بیایید به 15 نقطه در ایران حمله کنیم. من 

می توانم این کار را انجام دهم و همه چیز آماده است. من می توانم این کار را در یک دقیقه انجام دهم، درست در اینجا، برای 
شما و شما یک داستان عالی برای نوشتن در این مورد خواهید داشت؛ اما نمی خواهم آن را انجام بدهم.«

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحریم بانک مرکزی از سوی 
آمریکا گفت: مهمترین وظیفه دولت، افزایش میزان تاب آوری 
کشور است تا از این شرایط به خوبی عبور کنیم. به گزارش ایسنا، 
اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم محسن حاجی میرزایی و 
معارفه حسین سیمایی دبیران پیشــین و فعلی هیأت دولت با 
اشاره به اینکه کشور در شرایط حساسی قرار گرفته است، تصریح 
کرد: مسائل منطقه بسیار مهم اســت و با حساسیت باید دنبال 
شود. عربستان قرار بود با تکیه بر توان نظامی خود ظرف چند روز 
کار یک گروه انقالبی را در یمن تمام کند، ولی پنج سال گذشت و 
حوثی ها هر روز قدرتمندتر شده اند. وقتی عربستان چنین ضربه ای 
می خورد باید فرافکنی کند که دیگری به او ضربه زده است نه یمن. 

ما هم باید مسائل منطقه را با هوشیاری و دقت دنبال کنیم.

باید سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم
وی ادامه داد: آمریکا هم بانک مرکزی را تحریم کرد. در این 
شرایط هم تهدید وجود دارد و هم فرصت. کار ما در قوا و نهادهای 
حاکمیتی، کنترل تهدیدها و استفاده از فرصت هاست. کشور 
از پشتوانه قدرت مردم، رهبری و ظرفیت سرزمینی برخوردار 
است. مهمترین وظیفه دولت، افزایش میزان تاب آوری کشور 
است تا از این شرایط به خوبی عبور کنیم. باید کارایی نهادهای 
رسمی افزوده شده و سرمایه اجتماعی افزایش یابد. اگر دولت و 
نهادهای نظام کارآمد باشند و مردم کارآمدی را ببینند، به آینده 
کشور امیدوار شده و سرمایه اجتماعی کشور افزایش می یابد و به 

سرعت امور کشور انجام می شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: دفتر 

دولت در افزایش کارایی نهادهای کشــور نقــش دارد. دفتر 
دولت باید تشخیص دهد چه مصوباتی برای افزایش سرمایه 
اجتماعی کشور تاثیر بیشــتری دارد و شناسایی کند کجاها 
سرمایه اجتماعی را بر باد می دهد. به هر میزانی که شفافیت 
و صداقت افزایش یابد، اعتماد افزایش می یابد. فســاد فراگیر 

سرمایه اجتماعی را از بین می برد. 
 به جای دعواهای بی فایده،

 الیحه شفافیت را تصویب کنید
وی با بیان اینکه حرف درســتی است که مجلس شفاف 
عمل کند و آرای نمایندگان شفاف باشــد، گفت: در الیحه 
شــفافیت به همه ارکان و نهادهای حکومت از جمله دولت، 
مجلس، قوه مقننه، نهادهای حاکمیتی، شرکت هایی که کار 

اقتصادی می کنند، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی 
انقالب فرهنگی، شــورای نگهبان، شــورای فضای مجازی 
پرداخته شده است که چه مسائلی باید شفاف به مردم گفته 
شــود و حتی مذاکرات آنها که درباره مسائل عمومی مردم 
است باید منتشر شــود. این الیحه به مجلس رفته است و به 
جای دعواهای بی فایده، از مجلس مطالبه کنیم تا این الیحه 

را مصوب کند و همه حمایت کنیم تا این الیحه اجرا شود.

جهانگیری با اشاره به تحریم بانک مرکزی:

مهمترین وظیفه دولت، افزایش میزان تاب آوری کشور است
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تکذیب حمالت سایبری موفق 
به تاسیسات نفتی و حیاتی ایران

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، مرکز 
مدیریت راهبردی افتای ریاســت جمهوری 
اعالم کرد: بر اســاس رصدهای صورت گرفته 
برخالف ادعاهــای امروز رســانه های غربی 
حمله ســایبری موفقی به تاسیسات نفتی و 
ســایر زیرســاخت های حیاتی کشور صورت 
نگرفته اســت. مرکز مدیریــت راهبردی افتا 
از همــه خبرگزاری ها، ســایت های خبری، 
نشــریات و فعاالن فضای مجازی خواست تا 
قبل از انتشــار اینگونه اخبار، از طریق مراجع 
 ذی صــالح از صحت آنهــا اطمینــان کامل 

حاصل کنند.
    

حقوق نمایندگان بین 5.۴ تا ۸ 
میلیون تومان است

محمود بهمنــی، نماینده ســاوجبالغ در 
مجلس و عضو کمیســیون اقتصادی مجلس، 
در خصوص هزینه برخی نامزدهای نمایندگی 
مجلس در انتخابات به رادیو البرز گفت: کسی 
که هزینه انتخاباتی باالیی دارد وارد مســائل 
انحرافی می شود، یک انســان عاقل چرا باید 
یک تا دو میلیارد هزینه کند برای اینکه ظرف 
چهار ســال بین ۳00 تا ۴00 میلیون تومان 
حقوق بگیرد. حقوق نمایندگان مجلس بین 
5 میلیون و ۴00 هزار تا هشت میلیون تومان 
اســت و دریافتی من در حال حاضر بین پنج 
میلیــون و ۷00 هزار تا شــش میلیون تومان 

است.
    

اولین رزمایش ایران، چین و 
روسیه در شمال اقیانوس هند 

سردار قدیر نظامی، رئیس امور بین الملل و 
دیپلماسی دفاعی ستادکل نیروهای مسلح از 
برگزاری رزمایش دریایی مشترک ایران، چین 
و روسیه در دریای عمان و شمال اقیانوس هند 
در آینده نزدیک خبر داد و گفت: رزمایش های 
مشترک با دیگر کشــورها را آغاز کرده ایم و به 
زودی برای اولین بار بعد از انقالب اســالمی، 
رزمایش مشــترک دریایی را با روسیه و چین 
به عنوان دو قدرت بزرگ به صورت سه جانبه 
در شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار 
خواهیم کرد. برآوردها و تحلیل های سیاسی 
و نظامی بســیار روی این اتفاقات حساب باز 
خواهند کرد و در تحــوالت راهبردی مد نظر 

قرار خواهند داد.
    

 با شفافیت آرا موافقم 
اما نه برای همه نمایندگان

به گزارش فارس، علــی مطهری، نماینده 
مــردم تهــران در مجلــس دربــاره موضوع 
شــفافیت آرای نمایندگان مجلس گفت: به 
طور کلی بنــده با شــفافیت آرای موافقم، اما 
در شــرایط فعلی شــفافیت آراء را برای همه 
نمایندگان مجلس مناســب نمی دانم زیرا در 
مســائل مورد اختالف اگــر آرای نمایندگان 
اعالم شــود، بســیاری از آنهــا در حوزه های 
انتخابیه خود مــورد آزار و اذیــت گروه های 
فشــار قرار می گیرنــد و رأی واقعــی خود را 
اعالم نخواهند کــرد که این به ضرر کشــور 
اســت. وی افزود: هر وقت این شــرایط تغییر 
کرد و چیزی به نام گروه های فشــار نداشــته 
 باشیم شفافیت آراء نمایندگان یک امر مفید 

خواهد بود.
    

حکم قتل عمد محمدعلی 
نجفی نقض شد

حکم شــعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران 
در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا 
اســتاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان 
عالی کشورارسال شده بود، از سوی این مرجع 
قضایی نقض و بر این اســاس پرونده نجفی به 
اتهام قتل میترا استاد برای رسیدگی مجدد به 

دادگاه ارجاع شد. 
    

آزادی گروگان ایرانی از 
دست دزدان دریایی سومالی 

ســید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت 
خارجه با اشــاره به تالش ها و اقدامات انجام 
شده از ســوی وزارت امور خارجه برای آزادی 
ملوانان ایرانی دزدیده شــده توســط دزدان 
دریایی ســومالی گفت: یکی از ملوانان اسیر 
ایرانی به نام »محمد شــریف پناهنده« از بند 
دزدان دریایی سومالی آزاد شده و با هماهنگی 
سفارت ایران در اتیوپی طی روز های آینده وارد 

تهران خواهد شد.

فرمانده کل سپاه: هرگز 
اجازه نمی دهیم جنگی 
به سرزمین ما وارد شود 

اما آمادگی ما برای پاسخ 
و واکنش به هر تجاوزی 

قطعی است. هر کس 
می خواهد سرزمین اش 
میدان اصلی جنگ شود 
بسم اهلل. ما تا آخر ادامه 

می دهیم و تجاوز محدود، 
محدود باقی نمی ماند 

مارک اسپر، وزیر دفاع 
آمریکا جمعه شب در یک 

کنفرانس خبری اعالم 
کرد که دونالد ترامپ با 

اعزام نیروهای آمریکایی 
به امارات و عربستان برای 

کمک به دفاع هوایی و 
موشکی موافقت کرده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: 
امسال حضور در سازمان ملل متحد و نطقی که در 
مجمع عمومی توسط رئیس جمهوری محترم 

ایراد می شود، از اهمیت ویژه ای برخودار است.
سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با 
ایلنا، در خصوص اهمیت نطق امسال روحانی، 
افزود:  ســازمان ملل و مجمع عمومی فرصتی 
برای فعال سازی دیپلماسی، مراوده با کشورهای 

عضو انتقال دیدگاه ها و مواضع نظام جمهوری 
اسالمی در مورد مســائل منطقه ای، جهانی و 
جهان اسالم است بنابراین این سفر بسیار مهم 

محسوب می شود. 
وی تاکید کرد: امروز ما در کش وقوس مسائل 
برجام هستیم و کشورهای 1+۴ در این مجمع 
حضور دارند. با توجه به شرایط موجود می توان 
نشست های جانبی برگزار کرد تا مراودات الزم 

برای اینکه مواضع ایران مطرح شــود، صورت 
گیرد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شــورای 
اسالمی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه 
چهارشنبه نشست 1+۴ برگزار می شود و ایران 
شرط حضور آمریکا را توقف تروریسم اقتصادی 
دانسته است؛ آیا ایاالت متحده حاضر به پذیرش 
این مسئله می شود یا خیر، گفت: آمریکایی ها 

همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند باید از 
گذشته خودشان ابراز پشیمانی کنند و به برجام 
بازگردند. وی تاکید کرد: ایــاالت متحده باید 
کلیه تحریم ها را  لغو و اعالم تعهد به این معاهده 
بین المللی داشته باشد تا بتواند در جمع حضور 
پیدا کند در غیر این صورت ایران اصال در جایی 
که جمع آمریکایی حضور داشته باشد، شرکت 

نمی کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به رفتار 
ایاالت متحــده درخصوص صــدور وزیرا برای 
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشــورمان، 

گفت: یکی از موضوعاتی که حتما هیأت ایرانی 
باید در دیدارهایی که دارد، عنوان کند قلدرمأبی 
و اقدامات خــالف موازیــن بین المللی ایاالت 

متحده است.
وی ادامه داد: آمریکایی ها در منطقه به دنبال 
آتش افروزی هستند و تهدید به اقدامات نظامی 
می کنند که البته جرأت این کار را ندارند اما همین 
که آن را بیان می کنند منطقه را به سمت بحران و 

آشوب می کشانند.
گفتنی است رئیس جمهور کشورمان، فردا به 
منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان 

ملل، راهی نیویورک می شود. 

نقوی حسینی:

نطق امسال روحانی در سازمان ملل بسیار مهم است


