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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تقریبــا روزی نیســت کــه خبر 
آتش ســوزی در یک گوشــه از ایران 
به گوش نرســد. گاهی روزهــا تعداد 
حــوادث آتش ســوزی از یــک مورد 
هم تجاوز می کند و به مــوارد متعدد 
می رســد. در میان آنها آتش هایی که 
در مراکز صنعتــی و تولیدی، پارک ها، 
نیروگاه ها و پتروشیمی ها و جنگل ها رخ 
می دهند، آمار بسیار باال و قابل توجهی 

پیدا کرده اند. 
تقریبا می توان گفت کــه از خرداد 
ماه ترافیک آتش در کشــور راه افتاده 
است و هنوز هم شــعله می کشد. از آن 
جایی که وقوع این حوادث هر روزه شده 
است، دیروز هم ســازمان آتش نشانی 
از آتش ســوزی گســترده در شهرک 
صنعتی جاجرود خبر داد که بیش از دو 
هزار و 500 متر از سوله های این شهرک 

را سوزاند. 
آتش سوزی جنگل ها نیز کماکان 
ادامــه دارد. همین دیــروز مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
گفت: آتش سوزی در منطقه حفاظت 
شده بیرمی استان بوشــهر مهار شد. 
ابتدای هفته هم خبرگزاری ها از وقوع 
آتش در منطقه ابر و قطری شاهرود خبر 
دادند.  برخی این آتش سوزی ها را ناشی 
از غفلت های انســانی می دانند، برخی 
دیگر دلیل آن را فرسودگی تاسیسات 
و افت ایمنی در ایران تفسیر می کنند که 

اتفاقا با اجرای تحریم ها وضعیت آن بدتر 
هم شده است. برخی دیگر نیز معتقدند 
که این حوادث همه ساله وجود داشته 
و امســال صرفا انعکاس بیشتری پیدا 

کرده است. 
»بازی در منطقه خاکستری«

برخی دیگر اما با اســتناد به شواهد 
و قرائن، دســت های پنهان سیاسی و 
امنیتی را در آتش سوزی های پیوسته، 
دنبال می کنند. به ویــژه هرچه زمان 
می گذرد و از شمار این حوادث کاسته 
نمی شود، گمانه زنی ها در مورد عمدی و 

امنیتی بودن آنها شدت می گیرد. 
خبرگزاری ایرنا دیروز با اشــاره به 
خبر سرهنگ علی عباس نژاد، فرمانده 
یــگان حفاظــت ســازمان جنگل ها 
مبنی بر دستگیری 40 نفر در ارتباط با 
آتش سوزی های اخیر در جنگل های 
زاگرس، به موضــوع امنیتی بودن این 
حوادث پرداخته اســت. این رسانه در 
گزارش خود با تیتــر »بازی در منطقه 
خاکستری، رویکرد ضد ایرانی واشنگتن 
به موازات تحریم ها« نوشته است: »به 
نظر می رسد آمریکایی ها به دنبال آن 
هستند تا با ایجاد هزینه بیشتر در داخل 
کشــور بدون آنکه رد روشــنی از خود 
برجای بگذارند، خســارت هایی را به 
موازات خسارات ناشــی از تحریم وارد 
سازند تا هم به سمت جنگ های متعارف 
نروند و هم به زعم خود، شرایط را برای 
دســتیابی به اهداف ضــد ایرانی خود 

فراهم سازند.«

 اشتباه رسانه ای 
یا وضعیت مشکوک؟

این حدس که دســت های پنهان 
پشت این آتش سوزی ها پنهان است، 
بعد از انفجار در ســایت هسته ای نطنز 
قوت گرفت. اما غالمرضا جاللی، رئیس 
ســازمان پدافند غیرعامل با اشاره به 
حدس و گمان ها، طی اظهاراتی درباره 
آتش سوزی جنگل ها و پتروشیمی ها 
گفت که »ریشه هیچ کدام از این حوادث 
امنیتی نبوده و متاسفانه برخی رسانه ها 
این شبهات را به وجود آوردند و به اشتباه 

ذهن مردم را درگیر کردند.«
او با تاکید بر اینکه مورد نطنز متفاوت 
از سایر موارد اســت، تاکید کرد: »اکثر 
این آتش سوزی ها به دلیل عدم رعایت 
مالحظــات ایمنــی رخ داده و حمله 

سایبری نیز اتفاق نیفتاده است.«
با این حال اظهــارات برخی دیگر 
از مقامــات، گفته هــای جاللــی را با 
تردید مواجه می کرد. برای مثال علی 
عباس نــژاد، فرمانده یــگان حفاظت 
محیط زیست ماه گذشته با بیان اینکه 
شمار آتش سوزی در جنگل ها افزایش 
غیرطبیعی پیدا کــرده، تصریح کرد: 
»از نظر ما این آتش سوزی ها مشکوک 
است؛ وضعیت از نظر ما عادی نیست و 

نیاز به بررسی نهادهای امنیتی دارد.«
او با تاکیــد بر اینکــه رد تمایالت 
سیاسی را می توان در این حوادث دنبال 
کرد، ادامــه داد: »در برخی از جنگل ها 
و عرصه های طبیعــی که از مدتی قبل 

دچار آتش سوزی شــدند، نشانه هایی 
از پرتاب مواد آتش زا دیده شده که این 
مواد برای ســازمان جنگل ها شناخته 

شده نیست.«
آیا گروه های خرابکار در کشور 

پراکنده اند؟
تعداد باالی آمار آتش سوزی ها نیز 
آن را مشکوک می کرد. خردادماه امسال 
تنها در یک هفته 200 مورد آتش سوزی 
در جنگل ها گزارش و اعالم شــد که به 
طوری کلی آتش سوزی ها تا 30 درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته 

است. 
»جریــان نفــوذ« و »گروه هــای 
خرابکار« نیــز این گمانــه را تقویت 
می کرد. احسان خضری، مدیر اندیشکده 
سیاست مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در گفتگویی بــه همین موضوع 
پرداخته و گفته بــود: »اظهارنظرهای 
برخی مقامات محلی مبنی بر عمدی 
بودن این آتش سوزی ها منجر به تقویت 

این شائبه شده که ممکن است این آتش 
سوزی ها خرابکاری باشد.«

او دربــاره اینکه چقــدر می توان 
آتش سوزی های اخیر را شبیه اقدامات 
گروه هــای ضد انقالبــی همچون ری 
استارت در آتش زدن مساجد دانست، 
افزوده بود: »این سناریو محتمل است 
که برخی گروه های مخالف نظام عامل 
برخی از این آتش ســوزی ها باشند. با 
این هدف که جرقه بحران و آشوب را در 

کشور روشن کنند.« 
اعــالم موجودیت گروهــی مانند 
»یوزپلنگان وطن« نیز در همین راستا 
بود. بعد از حادثه نطنز در رســانه های 
خارجی بیانیه ای منتسب به این گروه که 
هنوز هم هویت مشخصی ندارد، منتشر 
شــد که در آن آمده بود: »ما مخالفانی 
هستیم که در دســتگاه های امنیتی 
ایران حضــور و فعالیت داریم و ســازه 
جدیدالتاسیس مونتاژ نطنز را به عنوان 

هدف عملیات خود برگزیدیم!«
در حالی که برخی معتقدند چنین 
گروه هایی ســاختگی هستند و اساسا 
وجود خارجــی ندارنــد، برخی دیگر 
اشاره می کنند که جریان نفوذ می تواند 
افرادی باشــند که در همه جای کشور 
از نهادهای امنیتی گرفته تا جنگل ها و 
مراتع پراکنده اند و خرابکاری می کنند. 

اشارات بی پرده
رســانه های خارجی حتی اشــاره 
مســتقیم و بی پرده به ایــن موضوع 
می کنند. ایالی لیک، روزنامه نگار حوزه 
امنیتی و سیاست خارجی ماه گذشته 
در همین ارتباط در بلومبرگ مقاله ای 
نوشت تحت عنوان: »خرابکاری در ایران 

بر معامله با آن ارجحیت دارد.« 
علیرضا میریوســفی، سخنگوی 
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد 
چند روز بعد در پاســخ بــه این مقاله، 
گفت: »خرابکاری در ایران می تواند یک 

درگیری تمام عیار را شعله ور سازد.«
ایــن مقاله با ادعــای ضربه پذیری 
ســاختار امنیتی جمهوری اسالمی، 
تصریح می کــرد که »خرابــکاری در 
تاسیســات نظامی و اتمی رژیم فراتر 
از آســیب به سانتریفیوژهاســت، بر 
مشــروعیت و ثبات رژیم تاثیر خواهد 
گذاشــت و آن را دچار خــال امنیتی 

می کند.« 
این روزنامه نگار در مقاله خود اشاره 
کرده بود به اینکه چند دلیل قابل اتکا 
وجود دارد که نشــان می دهد اسرائیل 
پشت این خرابکاری هاســت. در ادامه 
دیوید ُورمزر، کارشناس و مشاور امنیت 

ملی با اشــاره به ســرقت آرشیو اتمی 
جمهوری اســالمی توسط اسرائیل در 
سال 2018، گفته بود: »این اقدام نشان 
می دهد که اسرائیل در ساختار امنیتی 
رژیم ایران نفوذ کرده و یک شبکه انسانی 

دارد.«
آینده روشن خواهد کرد

حال تعدد حوادث آتش ســوزی و 
انفجار در ایران و البته فشار حداکثری 
آمریــکا و همپیمانانش ایــن گمان را 
ایجاد کرده که چه بسا اعضای این شبکه 

انسانی در پشت پرده این وقایع باشند. 
نیروگاه حرارتی اسالم آباد اصفهان، 
نیروگاه زرگان اهــواز، نیروگاه حرارتی 
تبریز و پســت اصلی بــرق در خیابان 
امیرکبیر، چهار نیروگاه و تاسیسات برق 

هستند که دچار حادثه شدند. 
در مجتمــع آلومینیــوم المرد در 
فارس، کارخانه شناورسازی در بوشهر، 
پتروشــیمی بندر امام، پتروشــیمی 
کارون و پتروشیمی تندگویان انفجار، 

آتش سوزی و نشت گاز رخ داده است. 
15 خرداد هــم در بندر رجایی یک 
حادثه آتش سوزی رخ داد که رسانه های 
اســرائیل آن را اقدامی در تالفی تالش 
ایران بــرای اقدامــات خرابکارانه در 

تاسیسات آب اسرائیل عنوان کردند. 
البته نهادهای امنیتی تاکنون به هیچ 
وجه فرضیه امنیتی بودن این حوادث را 
تایید نکرده اند و تنها موردی که اعالم 
شده دســت های خارجی در کار بوده، 
همان حادثه نطنز است. بدین ترتیب 
این همه آتش سوزی در ایران تبدیل به 
یک معما شده است. البته نباید از نظر دور 
داشت که حتی در صورت امنیتی بودن 
این حوادث نیز مالحظات امنیتی، اجازه 
اعالم آن را نخواهد داد. در آینده مشخص 
خواهد شد که آیا حدس و گمان ها درباره 
دست داشــتن عوامل خارجی در این 
آتش ها درست بوده یا اینکه صرفا یک 

آدرس اشتباه بوده است. 

سوختن های مکرر، پشت پرده امنیتی دارد یا خأل ایمنی؟

معمای آتش 

خبر

نماینده ائتالف فتح در پارلمان عراق به اتهام 
دست داشــتن یک شــرکت مخابراتی در ترور 
سردار ســلیمانی وابومهدی المهندس واکنش 

نشان داد.
به گزارش ایسنا، فاضل جابر، نماینده ائتالف 
فتح در پارلمان عراق در گفت وگو با پایگاه خبری 
المعلومه در واکنش به اتهام یکی از شرکت های 
تلفن همراه عراقی به دست داشتن در ترور سردار 
ســلیمانی و ابومهدی المهنــدس گفت: همه 

می دانند که شرکت های تلفن همراه به خصوص 
در زمینه امنیتی بدون نظــارت دولت فعالیت 
می کنند بنابراین از متهم شدن شرکت مخابرتی 
عراقی به دســت داشــتن در ترور فرماندهان 

پیروزی متعجب نشدیم.
وی تاکید کرد: متاســفانه تمام شرکت های 
تلفن همــراه خارجی و داخلی بــدون نظارت 
امنیتی فعالیت می کنند و اگر هم نظارتی باشد 

ضعیف و غیر جدی است .

فاضل جابــر خاطرنشــان کــرد: از دولت 
می خواهیم از همین االن به فکر تاسیس شرکت 
تلفن همراه عراقی باشــد و قراردادهای خود با 

شرکت های خارجی را لغو کند.
به گزارش ایسنا، پیش از این پایگاه خبری 
شــفق نیوز به نقل از یک منبــع آگاه ادعا کرد 
که کمیتــه تحقیق در پرونده تــرور ابومهدی 
المهندس و ســردار شهید قاســم سلیمانی 
اتهاماتی را علیه یک شــرکت مخابراتی عراقی 

مبنی بر دســت داشــتن در این ترور دریافت 
کرده است.

این منبع تاکید کرد: کمیته تحقیق در این 
پرونده اسناد و مدارکی را از برخی رهبران الحشد 
الشعبی به دست آورده است که بر اساس آن یک 
شرکت تلفن همراه متهم به دادن اطالعات تلفن 
همراه یکی از همراهان المهنــدس در اختیار 

فرماندهی ارتش آمریکا در عراق شده است.
این منبع افزود: فرماندهــی ارتش آمریکا از 

طریق این خط تلفن اطالعات کافی درباره محل 
حضور المهندس و دیدارش با سردار سلیمانی را 
به دست آورده و این مســئله به روند ترور آن دو 

شهید کمک کرده است.

نماینده ائتالف فتح در پارلمان عراق:

از دست داشتن یک شرکت مخابراتی در ترور سردار سلیمانی متعجب نشدیم
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جزئیاتی از موفقیت تازه سپاه؛
شارمهد کجا دستگیر شد؟

باشــگاه خبرنگاران جوان نوشت: بدون شک 
بازداشت جمشید شــارمهد یک عملیات بسیار 
پیچیده بوده که شاید دو سال طول کشیده است. 
شخصیت هایی به این فرد نزدیک شدند و او را به ایران 
کشاندند. بعضی خبرهای درز کرده نشان می دهد او 
در داخل ایران، نشستی را برای برنامه ریزی عملیات 
خطرناک تروریســتی برگزار کرده بود. تجهیزات 
الکترونیکی بسیار پیشــرفته ای در اختیار او قرار 
گرفته بود و قصد داشت عملیات خطرناکی را اجرا 
کند. او همچنین پول های هنگفتی دریافت کرده 
بود. او زمانی که احساس خطر کرد، قصد فرار داشت 
که نزدیک مرزهای پاکستان بازداشت شد. بعضی 
تحرکات او را ماهواره نور سپاه پاسداران، رهگیری 
کرد. این ماهــواره به شناســایی محل های تردد 

شارمهد کمک کرد.
    

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تشریح کرد؛
جزئیات جدید از ماجرای 

تجمع با پرچم طالبان 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تشریح جزئیاتی 
بیشتر از ماجرای تجمع افرادی با پرچم طالبان در 
پارک ملت تهران، گفت: با تحقیقات انجام شــده 
19 نفر از این افراد بازداشت شدند که از این میان پنج 
نفر از آنها از عوامل اصلی، تهیه کنندگان پرچم، تهیه 
تصاویر و انتقال تصاویر به شبکه های معاند بودند. 
وی با بیان اینکه این پنج نفر پس از تشکیل پرونده 
به زندان منتقل شــدند، افزود: مابقی این افراد که 
عمدتا اتباع غیرمجاز و غیرقانونی بودند در حال طرد 

از کشور هستند.
    

 بذرپاش برکنار نشود، 
نادران استعفا می کند؟

به گزارش خبرآنالین، الیاس نادران از نمایندگان 
مجلس یازدهم اســت که زمزمه هایی از احتمال 
اســتعفای او به گوش می رسد. سیدفرید مدرسی 
فعال رسانه ای و روزنامه نگار اصالح طلب در صفحه 
توئیترش از استعفای یک نماینده مجلس یازدهم 
خبر داد. او نوشت: » آقای  الیاس نادران مدتی است 
دنبال  استعفا از نمایندگی مجلس است؛ آن هنگام 
که در ناببب رئیسی و ریاست کمیسیون بودجه جای 
نگرفت و مدت مدیدی قهر کرد و حتی توئیت هم 
نمی زد. با توئیت دیروزش فکر می کنم، اگر بذرپاش 
برکنار نشود، او استعفایش را اجرایی می کند. باز هم 

باید نشست و تماشا کرد...«
    

طرح الزام دولت به تکمیل شبکه 
ملی اطالعات آماده شده است

عزت اهلل اکبری تاالرپشتی، رئیس کمیسیون 
صنایع مجلس در پایان جلســه این کمیسیون با 
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، با بیان 
اینکه فضای حاکم بر مجلس این است که منویات 
رهبر فرزانه انقالب را مبنی بر سرعت دادن به کارها را 
پیگیری کند، گفت: ما یک طرح الزام دولت به تکمیل 
شبکه ملی اطالعات را آماده کرده ایم. مجلس روی 
این بحث حساس است و باید زودتر ساماندهی شود 

که از منویات مقام معظم رهبری است.
    

وکیل احمدی نژاد:
برای حفظ آبروی نظام از 
رفیقدوست شکایت کردیم

عادل حیدری، وکیل احمدی نژاد درباره مطالب 
منتشر شــده در کتاب »محســن رفیق دوست« 
مبنی بر اینکه سفیر انگلیس رئیس جمهور شدن 
احمدی نژاد را پیش بینی کــرده بود، به ایلنا گفت: 
اکاذیب منتشر شده از سوی آقای رفیق دوست به 
هر خواننده چنین القا می کند که انتخابات در ایران 
به طور کلی عاری از اصالت و صحت است و توسط 
انگلیس مهندسی می شود. متاسفانه این اکاذیب 
توســط یک معاند نظام منتشر نشده بلکه از سوی 
آقای محسن رفیق دوست که خود را طرفدار مطلق 
نظام، جمهوریت آن و ولی فقیه می داند، منتشر شده 
است. وی تاکید کرد که برای حفظ آبروی نظام از او 

شکایت کرده اند.
    

به علت شیوع کرونا؛
برگزاری اجالس خبرگان رهبری 

به تعویق افتاد
آیت اهلل ســیداحمد خاتمی، سخنگوی هیأت 
رئیسه خبرگان رهبری اعالم کرد: علی رغم اینکه 
تمام تمهیدات و مقدمات برگزاری هشتمین اجالس 
رسمی مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 27 مردادماه 
فراهم شده بود و دبیرخانه این مجلس آماده برگزاری 
اجالس بود، ولی با توجه به گسترش ویروس کرونا و 
درگیر بودن اکثر استان های کشور، اجالس در تاریخ 
فوق برگزار نخواهد شــد و با فراهم شدن شرایط در 
زمان مناسب، تاریخ بعدی اجالسیه اعالم می شود. 

برخی آتش سوزی های 
بی سابقه اخیر را ناشی 
از غفلت های انسانی، 

فرسودگی تاسیسات و افت 
ایمنی در ایران می دانند. 

برخی دیگر اما با استناد به 
شواهد و قرائنی، دست های 

پنهان سیاسی و امنیتی 
را در آتش سوزی های 

پیوسته، دنبال می کنند

تعدد حوادث آتش سوزی 
و انفجار در ایران و البته 
فشار حداکثری آمریکا 
و همپیمانانش این گمان 
را ایجاد کرده که چه بسا 

اعضای یک شبکه انسانی 
در پشت پرده این وقایع 

باشند

عضو کمیســیون تدوین آیین نامــه داخلی مجلس از 
تصویب کلیات طرح شــفافیت آراء نمایندگان خبر داد و 
گفت: جزئیات این طرح در جلسه های بعدی بررسی و نتایج 

آن اعالم می شود.
علیرضا سلیمی در گفت وگو با ایرنا از تصویب کلیات طرح 
شفافیت آرای نمایندگان خبر داد و تاکید کرد:  طبق توافق 
اعضای کمیســیون، جزئیات این طرح در جلسات  آینده 

بررسی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس طرح شفافیت آرای نمایندگان، 

هیات رئیسه مجلس موظف است در پایان هر جلسه علنی 
مجلس شورای اســالمی آرا هریک از نمایندگان را به جز 
مصادیق بند 3 ماده 118 به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع 
و عدم مشارکت در سامانه اطالع رســانی مجلس شورای 
اسالمی به صورت شفاف اعالم کند به نحوی که مشاهده و 

داده پردازی آن برای آحاد مردم امکان پذیر باشد.
 ماده واحده این طرح با عنایت به منطق قانون اساســی 
بویژه اصل ۶9 و رویه تصویب اصول آن در مشروح مذاکرات 
تصویب قانون اساسی در خبرگان سال های 1358 و 13۶8 

و تجارب موفق جهانی درباره شفافیت و با عنایت به اینکه 
عملکرد و رای وکیل نمی تواند از موکل پنهان باشد و با توجه 
به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثــر نمایندگان مجلس 
یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به دلیل نقش مهم 

شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه خواری و نظر به اینکه پیش 
از اســتفاده از سیســتم الکترونیکی، آرای نمایندگان در 

جلسات علنی شفاف بوده است ارائه شده است.
بر اســاس این طرح گزارش حضور، غیاب، تاخیر و نیز 
ماموریت های داخلی و خارجی تمــام نمایندگان نیز باید 
هرماه توسط هیأت رییسه مجلس به طور شفاف در سامانه 

مذکور اطالع رسانی شود.
طبق تبصره این طرح؛ در مواردی که حداقل پانزده نفر از 
نمایندگان درخواست رأی گیری مخفی با ورقه دهند، ابتدا 
بدون بحث نسبت به درخواســت رأی گیری می شود و در 
صورت تصویب، در اصل موضوع مورد درخواست رأی گیری 

مخفی با ورقه انجام خواهد شد.

در کمیسیون تدوین آیین نامه صورت گرفت؛

تصویب کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان 


