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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

سیاست اســرائیلی ها در ترورها 
و عملیات هایی که انجام می دهند، 
سیاســت »نه تایید و نــه تکذیب« 
است. آنها معموال نســبت به آنچه 
که انجام داده اند اعتراف نمی کنند، 
آن را رد هم نمی کنند. بدین ترتیب 
مخاطــب در ایــن احــوال دوگانه 
معلق می ماند که اســرائیل را قادر 
به انجام آن عملیات بداند و نقشــه 
انتقام و مقابله به مثل را بکشــد، یا 
 اینکه آن را در حد و انــدازه چنین 

عملیاتی نبیند.
اسرائیل اما در عملیات هایی که 
همه شــواهد گویای دست داشتن 
این رژیم در آنها هستند نیز همین 
سیاســت را در پیش می گیرد. بعد 
از ترور شهید محســن فخری زاده، 
بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر 
اســرائیل در توئیتی مبهم نوشت: 
»شهروندان اسرائیل شنبه خوبی را 

برای شما آرزو می کنم.«
تفسیر بســیاری از رســانه ها و 
ناظران ایــن بود کــه توئیت مبهم 
نتانیاهو، اشاره تلویحی او به عملیات 
موفق ترور فخری زاده اســت. این 
تفسیر زمانی قوت گرفت که پایگاه 
عبری زبان اینتل تایمز هم به نقل از 
نتانیاهو نوشت: »دوست دارم لیستی 
از مسائلی که این هفته انجام دادم را 
با شــما در میان بگذارم؛ این لیست 

مفصل اســت، اما قادر نیستم همه 
چیز را برای شما فاش کنم. «

مامور خودخوانده علیه 
کشتی های ایرانی 

حاال اما به نظر می رسد بخشی از 
آن لیست بلندباالی نتانیاهو مربوط 
به مزاحمت برای کشتی های ایرانی 
در آب هاســت. البته اســرائیل در 
این مــورد نیز همچنان سیاســت 
»نه تاییــد و نه تکذیــب« را پیاده 
کــرده اما شــواهد و همیــن طور 
 گزارش مبســوط رســانه ها حاکی 

از همین امر است. 
ایــران بــه دنبــال تحریم های 
سنگین ایاالت متحده، امکان فروش 
نفت به دنیــا را ندارد. بــا این حال 
برخی مبادالت نفتی با کشــورهای 
محــدودی مانند ســوریه، البته به 
سختی ادامه دارد. اســرائیل اما به 
عنــوان »مامــوری خودخوانده«، 
به هر ترفنــدی که بتواند ســد راه 

نفتکش های ایرانی می شود. 
چهارشــنبه گذشــته کشتی 
کانتینربر »ایران شهرکرد«، متعلق 
به شــرکت کشــتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، در آب های مدیترانه 
به دلیل اصابت شیء انفجاری دچار 
حریق شد. شرکت کشتیرانی اعالم 
کرد که حریق به موقع اطفا شــده 
و آسیبی هم به کســی نرسیده اما 
ایــن حادثه، عملیاتی تروریســتی 

بوده است. 

گانتز طفره رفت
ســعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت خارجــه ایــران تاکید کرد 
که شناســایی عوامل این حمله در 
دستور کار اســت. در خالل همین 
بررســی ها، یکی از اعضای تیم فنی 
بررســی کننده حمله به این کشتی 
ایرانی گفت که »با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و نحوه هدف قرار گرفتن 
کشتی، یکی از احتماالت قوی این 
اســت که این عملیات تروریستی 
از ســوی رژیم صهیونیستی انجام 

شده است.«
مقامات ایرانــی اظهار می کنند 
که کشــتی مذکــور راهــی اروپا 
بوده اســت. منابع دیگر اما اشــاره 
می کنند کــه کشــتی در نزدیکی 
آب های ســرزمینی ســوریه مورد 
هدف قرار گرفته و چه بســا مقصد 
آن نیز سوریه بوده است. همچنین 
گفته می شــود احتماال این حمله با 
موشک هوا به ســطح فاقد کالهک 
جنگی قوی و یا راکــت توپخانه ای 
هدایت دقیق بدون کالهک جنگی 
صورت گرفته و نزدیکی محل وقوع 
آن با آب های ســرزمینی اسرائیل 
نیز احتمــال اینکه ایــن حمله از 
 سوی اســرائیل انجام شــده باشد 

را تقویت می کند. 
شنبه شب اما بنی گانتز، وزیر دفاع 
اسرائیل در گفت وگویی با »عاموس 
یادلیــن«، رئیس ســابق اطالعات 

ارتش اســرائیل در پاسخ به سوالی 
دربــاره همین احتمــاالت، همان 
سیاســت »نه تایید و نه تکذیب« را 
پیش گرفت و گفت: »من نمی گویم 
که ما چــه کاری انجــام داده یا چه 
کاری را انجــام نداده ایــم. ما ملزم 
هستیم که در تمام جبهه ها ]اقدام[ 

پیشگیرانه انجام دهیم.«
 زیرآبی اسرائیل 
با مین های زیرآب

گزارش تازه وال استریت ژورنال 
اما پاســخ دوپهلوی بنی گانتز را از 
ســکه می اندازد. با اینکه این مقام 
اســرائیلی به صراحت مســئولیت 
این حملــه را برعهــده نگرفت، اما 
روزنامــه وال اســتریت ژورنال به 
تازگی گزارشــی منتشــر کرده که 
تاکید می کند کشــتی شــهرکرد 
یکی از 12 کشــتی اســت که طی 
یک سال گذشــته از سوی اسرائیل 

 مورد هــدف قــرار گرفته اســت. 
ایــن روزنامــه توضیــح داده که از 
پایــان ســال 2019، اســرائیل 
بــا اســتفاده از انــواع ســالح ها، 
از جملــه مین های زیــر آب، علیه 
کشــتی های ایرانی در دریای سرخ 
 و ســایر مناطق خاورمیانه حمالتی 

ترتیب داده است.
العربیه هم دیروز در گزارشی که 
به این موضوع می پرداخت، نوشته 
بود برنامه ریزی بــرای این حمالت 
در بخشی به نام »فلوتیا 13« صورت 
می گیرد که یکــی از قدیمی ترین 
بخش های اسرائیل است و در زمینه 
رصد تحرکات کشــتی ها به موساد 

کمک می کند.
گرچه بســیاری از این حمالت 
نه از سوی ایران رسانه ای شده و نه 
اسرائیل مسئولیت آنها را پذیرفته و از 
این رو صرفا گزارش های غیررسمی 
رســانه ها محسوب می شــوند اما 
گذشته از این گزارش ها، تحرکات 
این روزهای دولــت نتانیاهو حاکی 
از شدت گرفتن دردسرسازی های 

اسرائیل برای ایران است. 
 خط و نشان برای ایران، 

خطاب به بایدن
عصام نعمان، وزیر سابق لبنانی 
و تحلیلگر سیاســی چند روز پیش 
در القدس العربی درباره تهدیدهای 
بی وقفه اسرائیلی ها مبنی بر آمادگی 
برای حمله به تاسیســات هسته ای 
ایران نوشــت این تهدیدها در واقع 
خطاب به واشنگتن هستند نه تهران 
و هدف از آنها نیز ممانعت از بازگشت 

بایدن به برجام است. 
او که معتقد است اسرائیل اساسا 
توانایــی این اقدام را نــدارد، تاکید 
 کرد کــه چنین حملــه ای صورت 

نخواهد گرفت. 
گرچــه تحلیل نعمــان قرین به 
صحت اســت، امــا از ســوی دیگر 
اخبــاری مانند آنچه برای کشــتی 
شــهرکرد رخ داده، حاکــی از این 
است که اســرائیل در مسیر هدف 
خود یعنی قدرت گرفتن ایران و دور 
زدن تحریم ها ابایی از عملیات های 
این چنینی ندارد؛ عملیات هایی که 
شاید هزینه چندانی برای آن نداشته 
باشــند اما در عین حال راه باریک 
ایــران بــرای دور زدن تحریم های 

کمرشکنش را می بندد. 
بنا بر ادعای رسانه های خارجی، 
در یکــی از حمــالت اســرائیل به 
نفتکش های ایرانــی، محموله نفت 

ایران در آب رها شــده و در یکی دو 
مورد دیگر نیز نفتکش ایرانی ناگزیر 
به بازگشت از مسیر خود شده است. 
همزمان با ایــن مزاحمت های 
آبی، اسرائیل در خشــکی نیز تمام 
توان خود برای مقابلــه با ایران را به 
کار بسته است. نتانیاهو که در حال 
تحکیم ائتالف خود با کشــورهای 
عرب منطقه اســت، چند روز پیش 
نیز گفت وگویی تلفنی با جو بایدن 
داشــت. خودش دیروز درباره این 
تماس تلفنی به شبکه 13 تلویزیون 
اســرائیل گفت به بایدن گفته است 
که هر کاری بتواند برای جلوگیری 
از دستیابی ایران به »سالح اتمی« 

انجام می دهد. 
نتانیاهو همچنین افزوده: »رابطه 
من با بایــدن خوب اســت، اما در 
خدمت منافع دیگران نخواهم بود.«

ناامید از بایدن، در راه اروپا
عالوه بر آن جروزالم پســت نیز 
دیروز خبــر داد که آویــو کوخای، 
رئیس ســتاد ارتــش اســرائیل، 
فردا، سه شــنبه، با رووین ریولین، 
رئیس جمهور اسرائیل به سه کشور 
 اروپایی فرانســه، آلمــان و اتریش 

سفر می کند.
به نوشــته ایــن رســانه، آنها 
در این ســفر با امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه، فرانک والتر 
اشــتاین مایر رئیس جمهور آلمان، 
الکساندر ون در بالن رئیس جمهور 
اتریش و »سباستین کورتس« صدر 
اعظم اتریش درباره ایران و حزب اهلل 

البی خواهند کرد. 
به نظر می رســد هرچه اسرائیل 
از تصمیم بایدن برای عدم بازگشت 
به برجام ناامیدتر می شــود، دامنه 
دردسرسازی های آبی و خاکی اش 
برای تهران و همینطــور مذاکرات 
 دیپلماتیــک علیــه تهــران را 

گسترش می دهد.

اقدامات پیشگیرانه و عملی با سیاست »نه تایید و نه تکذیب«؛ 

تهدید های آبی - خاکی تل آویو علیه تهران

خبر

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید 
بر اینکه آژانس به دنبال بازرسی های گسترده تر در 
ایران است، گفت که پاسخ های ایران درباره ذرات 
اورانیوم در تاسیسات اعالم نشده، از نظر فنی معتبر 

نبوده است. 
به نوشته روزنامه آسیا نیککی، رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو 
با این روزنامه که روز جمعه انجام شده، مدعی شد: 

تولید اورانیوم در سطح باالتر غنی سازی ایران را 
به سطوحی نزدیک می کند که نمی توان امکان 
اســتفاده های نظامی آن را نادیده گرفت. وی در 
ادامه با اشــاره به توقف اجــرای پروتکل الحاقی 
در ایران، آن را یک وضعیــت فوق العاده توصیف 
کرد و افزود: واضح اســت که اگــر می خواهید 
اطمینان یابید انحــراف نظامی وجــود ندارد، 
نیاز به بازرسی بســیار قوی تر اســت. گروسی 

همچنین گفت: ایران کمی کمتر از 20 کیلوگرم 
]اورانیوم 20 درصــد[ دارد اما آن هــا در حدود 
ســه هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار 
دارند که پیشتر در ســطوح پایین تر تولید شده 
 اســت. بنابراین، حجم آن در حال افزایش است.
مدیرکل آژانــس ادامه داد: ایــران همچنین در 
حال افزایش توانایی  غنی سازی خود با استفاده از 

تجهیزات بیشتر هستند.

رافائل گروسی که به تازگی به تهران سفر 
کرده است با اشاره به توافق موقت آژانس 
و ایران در جریان این سفر اظهار داشت: 
خوشبختانه این توافق یک چارچوب 
ســه ماهه زمانی را برای مشورت ها و 
مذاکره دیپلماتیک در خصوص توافق 

هســته ای 2015 با ایران فراهم 
می کند.

آســیا نیککی 
شــد  عــی  مد
نــس  ا ژ آ کــه 
لمللــی  بین ا
انــرژی اتمی 

مشاوره های فنی با ایران را در ماه آوریل 
)ماه آینده میالدی( آغاز خواهد کرد 
که یکی از نقــاط تمرکز آن وجود 
ذرات اورانیوم در تاسیساتی است 
که ادعا می شود، اعالم نشده است. 
گروســی اما در ادامــه گفت وگوی 
خود با این رســانه ژاپنــی، در این 
خصوص تصریح کرد 
که پاسخ های طرف 
ایرانــی در ایــن 
زمینه تاکنون از 
نظر فنی معتبر 

نبوده است.

گروسی: 

آژانس به دنبال بازرسی های گسترده تر در ایران است
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 انتقاد مطهری از نحوه برخورد
 با معترضان آبان 98؛

۲۳۰ کشته در جمهوری اسالمی 
قابل قبول نیست 

علی مطهری، نماینده ادوار مجلس که اخیرا برای 
کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری نیز اعالم 
آمادگی کرده، در گفت وگویــی حوادث مربوط به 
افزایش قیمت بنزین در آبان 98 را »فاجعه« خواند و 
گفت: »خود مسئوالن گفتند 230 نفر کشته شدند 
که این در جمهوری اســالمی قابل قبول نیست. 
ضرورتی ندارد ما ظرف دو سه روز یک اعتراضی را 
بخوابانیم، می شد 20 روز طول بکشد، ولی کسی 
کشته نشود. کار بسیار غلطی دولت کرد و واقعا در این 
حد بود که حتی رئیس جمهور ساقط شود حداقل 
می خواستیم وزیر کشور را استیضاح کنیم، اما اجازه 

آن را هم ندادند.«
    

فرمانده سپاه:
 بارها تا لبه جنگ پیش رفتیم، 

اما ولی فقیه دشمن را عقب راند 
سردار حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه در 
اجالسیه اساتید شبکه تربیتی بسیج گفت: بارها 
تا لبه جنگ پیش رفته ایم، اما ولی فقیه دشــمن را 
عقب رانده است. وی افزود: رهبر بزرگ انقالب تنها 
در این میدان ایستاده است؛ تنها ایستادن ولی فقیه، 
نه به این معنا که اصحابی ندارد، بلکه به معنای اینکه 
یک ستاره درخشان و روشــن است که در صحنه 
نورافشانی می کند. فرمانده سپاه گفت: اجازه نداریم 
بگوییم در کجا دشمن گریخت و چگونه عقب رفت و  

چرا دستان آنها بسته شد.
    

کارکردهای نیروی موشکی ایران 
از زبان شاهزاده سعودی

به گزارش ایلنا به نقل از ســی ان ان، شــاهزاده 
عبداهلل بن خالد بن ســلطان آل سعود گفت: ما بر 
ضرورت دســتیابی به توافق جامع جدیدی که به  
برنامه موشک های بالســتیک ایران و تأمین مالی 
تروریسم بپردازد تاکید می کنیم. وی افزود: ایرانیان 
نیروی موشــکی خود را بخشــی جدایی ناپذیر و 
ضروری از اســتراتژی دفاع ملی خود می دانند که 
نقش اصلی حمله را به طور سنتی انجام می دهد. این 
برنامه موشکی اهداف اصلی ایران را تأمین می کند: 
جلوگیری از حمــالت علیه ایــران، فراهم کردن 
توانایی جنگ یا تصمیم گیری برای شروع جنگ، 
حمایت از توانایی های نظامی نیروهای منطقه ای 
مانند حزب اهلل و انصاراهلل، افزایش غرور ملی و نفوذ 

منطقه ای و تأمین نفوذ.
    

 آخرین جلسه محاکمه شهروند 
ایرانی- بریتانیایی برگزار شد؛

نازنین زاغری در انتظار صدور 
حکم جدید

حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری، شهروند 
ایرانی -بریتانیایــی از برگزاری آخرین جلســه 
رسیدگی به اتهام موکل خود خبر داد. وی در این باره 
به ایلنا گفت: جلسه رسیدگی در شعبه 15 دادگاه 
انقالب به ریاست قاضی صلواتی و با حضور نماینده 
دادســتان برگزار و پس از اخذ آخرین دفاع، ختم 
رسیدگی اعالم شد. منتظر صدور حکم خواهیم بود.

    
هیأت عالی نظارت؛

بودجه ۱۴۰۰ در ۱۸ مورد با 
سیاست های کلی نظام مغایرت دارد

به گزارش مهر، در جلســه دیــروز هیأت عالی 
نظارت مجمع تشــخیص نظام به ریاست رئیس 
این مجمع و با حضور معاونین وزارت اقتصاد، بانک 
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور، مصوبات 
مجلس شورای اســالمی پیرامون الیحه بودجه 
سال 1۴00 کشــور به منظور بررسی انطباق آن با 
سیاست های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت. 
پس از بررسی ها قرار شد 18 مورد مغایرت این سند 
با سیاســت های کلی نظام، برای اصالح به مجلس 

شورای اسالمی ارجاع گردد. 
    

سردار سلیمانی:
سند ۱۰ ساله اعتالی بسیج توسط 

رهبر انقالب تصویب شد 
به گزارش فارس، ســردار غالمرضا سلیمانی، 
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین در چهارمین 
اجالسیه اساتید شبکه تربیتی بســیج، با اشاره به 
شکل گیری بسیج نوین برای تحقق اهداف گام دوم 
انقالب، از تدوین ســند راهبردی ده ساله اعتالی 
بسیج مبتنی بر بیانیه گام در سال 99 خبر داد و گفت: 
این سند در دو سه هفته گذشته توسط رهبر معظم 
انقالب تصویب و توسط سپاه به سازمان بسیج برای 
پیاده سازی ابالغ شد. وی افزود: در این سند، سیر 
تربیتی لحاظ شده که از کودکی تا سنین پایانی عمر 

را دربرمی گیرد.

 نتانیاهو درباره تماس تلفنی 
اخیر خود با رئیس جمهور 

آمریکا گفت به بایدن گفته 
است که هر کاری بتواند 

برای جلوگیری از دستیابی 
ایران به »سالح اتمی« انجام 
می دهد. او همچنین افزود: 

رابطه من با بایدن خوب 
است، اما در خدمت منافع 

دیگران نخواهم بود

وال استریت ژورنال 
توضیح داده که از پایان 

سال 2۰۱9، اسرائیل با 
استفاده از انواع سالح ها، 
از جمله مین های زیر آب، 

علیه کشتی های ایرانی در 
دریای سرخ و سایر مناطق 
خاورمیانه حمالتی ترتیب 

داده است

در پی اینکه بسیاری از کانال ها و چهره ها در فضای مجازی، 
پس از استعفای سعید محمد از فرماندهی قرارگاه خاتم، مدعی 
برکناری و نه استعفای وی شدند، روز گذشته خبرگزاری ایسنا 
نیز گفت وگویی از حمید ترقی، عضو شــورای مرکزی حزب 

موتلفه اسالمی منتشــر کرد که ترقی در این مصاحبه درباره 
آخرین تحرکات انتخاباتی ســعید محمد به ایسنا گفته بود: 
ایشان اصال در فضای اصولگرایان مطرح نیست، فقط در فضای 
مجازی مطرح اســت و کنار رفتن ایشان از فرماندهی قرارگاه 
خاتم هم به دلیل انتخابات نبوده و خود ایشــان هم تخلفاتی 
داشته که قطعا این مسئله امتیازی منفی در بررسی صالحیت 

ایشان خواهد بود.
او سپس در پاسخ به اینکه آیا اجماع نهایی بر آقای رئیسی 
خواهد بود، تصریح کرد: بر آقای رئیسی اتفاق نظر کامل است، 

یعنی آمدن ایشان وحدت را محقق می کند اما دعواها سر این 
است که ایشان نپذیرد و بعد بخواهیم نفر بعد را انتخاب کنیم 
که در این مورد باید دقت و جوانب نگری بیشتری صورت گیرد.

پس از انتشــار این مصاحبه، ســعید محمد که آمادگی 
خود بــرای کاندیداتوری در انتخابــات 1۴00 را اعالم کرده، 
در گفت وگو با خبرآنالین، سخنان حمیدرضا ترقی مبنی بر 
برکناری وی به دلیل تخلفات را کذب خواند و گفت: همانگونه 
که قبال اعالم شده به دلیل حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
و پرهیز از هرگونه شائبه ای از فرماندهی قرارگاه خاتم استعفا 

کردم و این استعفا مورد پذیرش فرمانده کل سپاه قرار گرفت.
وی افزود: هیچ تخلفی هم از سوی من صورت نگرفته است.

پس از آن حمیدرضا ترقی در صفحه توئیتری خود مصاحبه 
با ایسنا درباره سعید محمد را تکذیب کرد و نوشت: »از تحریف 
ایسنا  و واکنش اصالح طلبان و اپوزیسیون خارج نشین، پیرو 
مصاحبه بنده در خصوص آقای دکتر سعید محمد، آشکار شد 
چقدر رقیب، از تشکیل دولت جوان، جهادی و انقالبی واهمه 
دارد!« در واکنش به تکذیب وی، خبرگزاری ایســنا نوشت: 
»فایل صوتی مصاحبه ایسنا با ترقی به عنوان عضو یکی از احزاب  
سیاسی مطرح و شناسنامه دار کشور )که بر همین اساس هم 
ادعای وی در زمینه سعید محمد منتشر شد( در آرشیو ایسنا 
موجود است و مصاحبه دقیقا بر اساس اظهارات مطرح شده در 

این فایل منتشر شده است.«

ترقی اظهارات خود درباره گزینه نظامی ۱۴۰۰ را تکذیب کرد؛

حواشی تازه پیرامون سردار محمد


