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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

جنــگ نفتکش ها میــان ایران و 
اسرائیل به هیچ وجه تازگی ندارد. این بار 
اما یک آرایش جنگی تازه شکل گرفته 
اســت؛ به نحوی که آمریکا، انگلیس و 
رومانی هم به اسرائیل پیوسته اند. دعوا 
نیز بر سر نفتکش شرکت یک میلیاردر 
اسرائیلی است که پنجشنبه گذشته 

هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. 
در ابتدا گفته شد که نفتکش متعلق 
به دولت اسرائیل اســت. کمی بعدتر 
مشخص شد که صاحب نفتکش یک 
ژاپنی است اما نفتکش تحت مدیریت 
یک شرکت اسرائیلی به نام زودیاک و 
به مالکیت ایان عوفر، بازرگان اسرائیلی 

است. 
گذشته از این جزئیات بر سر مالکیت 
یا مدیریت ایــن نفتکش، همینکه نام 
اسرائیل آمد، کافی بود تا پای ایران به 

آن باز شود. 
نفتکــش مذکــور با نام مرســر 
اســتریت، در نزدیکی سواحل عمان 
مورد حمله قــرار گرفت. شــرکت 
زودیاک کــه در واقع بایــد یکی از 

مدعیــان اصلی این نفتکش باشــد، 
اعالم کرد که به نظر می رســد حمله 
به این کشتی کار دزدان دریایی باشد. 
وزارت دفاع انگلیس اما با استناد به 
یک واحد نیــروی دریایی بریتانیا این 
احتمال را رد کرد. ایــن واحد نیروی 
دریایــی که مســئولیت هماهنگی با 
کشــتیرانی تجــاری را دارد، تصریح 
کرد که به نمی رســد آنچه در نزدیکی 
جزیره مصیره عمان اتفاق افتاده، دزدی 

دریایی بوده باشد. 
با این گزارش کارشناسی، این سوال 
ایجاد شد که اگر حمله به این نفتکش 
اسرائیلی کار دزدان دریایی نیست، پس 
چه کسی مسئول آن است. از اینجا بود 

که پای ایران به ماجرا باز شد. 
اسرائیل، انگلیس، آمریکا و 

رومانی در یک خط
ســه روز بعد از وقوع ایــن حمله، 
اســرائیل اعالم کرد که کار، کار ایران 
است و »انتقام ســخت« در راه است. 
نفتالی بنت، نخست وزیر جدید اسرائیل 
به صراحت اظهار کرد که »بدون شک« 
ایران مسئول هدف قرار گرفتن کشتی 
نفتی اسرائیل در دریای عمان است و 

اسرائیل به روش خود پیامش را به تهران 
خواهد رساند. 

یائیــر الپیــد، وزیر امــور خارجۀ 
اســرائیل هم تهدید کرد کــه پرونده 
حمله به نفتکش اسرائیلی را به سازمان 

ملل متحد ارجاع خواهد داد.
موضوع از جایی بغرنج تر شد که دو 
خدمه کشتی یاد شده نیز در حمله به 
آن کشته شدند. یکی از آنها بریتانیایی 
و دیگری رومانیایی بوده است. همین 
کافی بود تا هشدار و تهدیدهای انگلیس 
نیز به خط و نشان های اسرائیل پیوست 

شود. 
دومینیــک راب، وزیــر خارجــه 
انگلیس بیانیه ای صادر کــرد و در آن 
گفت که بررسی های این کشور نشان 
می دهد که ایــران در روز 29 ژوئیه به 
احتمال زیــاد با یک یا چنــد پهپاد به 
نفتکش مرسر اســتریت در آب های 
بین المللی در نزدیکــی عمان حمله 

کرده است. 
او همچنین ضمن آنکه حمله به این 
نفتکش را »عمدی، هدفمند و در تناقض 
آشکار با قوانین بین المللی« توصیف 
کرد، گفت که بریتانیا در حال همکاری 

با شرکای بین المللی خود برای نشان 
دادن »واکنشی هماهنگ به این حمله 
غیرقابل قبول« است. در همین ارتباط 
وزارت خارجه انگلیس روز گذشــته 

سفیر ایران را احضار کرد. 
پس از انگلیس، رومانی هم مدعی 
شــد که ایران در حمله بــه نفتکش 
اسرائیلی دست داشته است. در پی آن 
وزارت خارجه این کشــور سفیر ایران 
در بخارســت را احضار کرد و خواستار 

توضیح تهران در این ارتباط شد. 
خدمه ای که آمریکایی باشد و در این 

حمله کشته شده باشد، وجود ندارد اما 
آمریکا به عنوان پشتیبان اصلی اسرائیل 
در منطقه و حافــظ منافع آن، به جمع 
اســرائیل و انگلیس و رومانی پیوست؛ 
آن هم نه پیوســتنی که ختم به یک 
همداستانی ساده شــود، بلکه توام با 

تهدید ایران بود. 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا 
دو روز پیش نه تنها ایران را متهم به حمله 
به نفتکش اسرائیلی کرد، بلکه قول داد 
که »پاسخ مناسبی« در راه است. او به 
صراحت گفت که »با بررسی اطالعات 
موجود، اطمینان داریــم که ایران این 

حمله را انجام داده است.«
تکذیب و اعتراض تهران

حال ایران تحت فشــار این چهار 
کشــور و البتــه تهدیدها به پاســخ 
تالفی جویانه است. واکنش ایران اما تا 
اینجای کار، تکذیب بوده است. سعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه 
دیروز ضمن اینکــه واکنش آن چهار 
کشور را مایه تاسف خواند و گفت: »این 
بیانیه های هماهنگ شــده به خودی 
خود حاوی فرازهایی متناقض است، 
بگونه ای که ابتدا بدون ارائه هرگونه سند 
و مدرک به جمهوری اســالمی ایران 
اتهام می زند و متعاقبا از »احتمال« آن 

سخن می گوید!«
او بــه خرابکاری هــای اســرائیل 
علیه کشــتی های ایرانی اشاره کرد و 
افزود: »جای تاســف است در حالیکه 
این کشــورها نســبت بــه تعرض و 
خرابکاری های تروریســتی در قبال 
کشــتی های تجاری ایران در دریای 
ســرخ و آب های بین المللی ســکوت 
حمایت آمیــزی داشــته اند، در یک 
سوگیری آشکار سیاسی اتهامات واهی 
را متوجــه جمهوری اســالمی ایران  
می کنند،  در صورتیکــه چنانچه این 
کشورها ســندی برای اثبات ادعاهای 
واهی خود دارند می بایست ارائه کنند.«

عالوه بر آن وزارت خارجه دیروز در 
نبود سفیر انگلیس در ایران، کاردار این 
کشور را احضار و مراتب اعتراض خود را 
به اتهام زنی ها بدون ارائه سند و مدرک 

اعالم کرد. 

 مقاومت برای آمریکا 
یعنی ایران

شبکه تلویزیونی العالم در همان ابتدا 
ادعا کرد که حمله مذکور کار گروه های 
مقاومت بوده و در واکنش به حمله اخیر 
اسرائیل به فرودگاه ضبعه منطقه قصیر 

سوریه صورت گرفته است. 
صحت هیــچ یک از ایــن ادعاها 
تاکنون ثابت نشده است. نه آن چهار 
کشوری که ایران را متهم کرده اند، 
اسناد و شواهدی دال بر اتهام ایران 
ارائه کرده اند و نه نیروهای مقاومت 
مسئولیت این حمله را پذیرفته اند. اما 
اگر گزارش العالم مبنی بر مسئولیت 
نیروهای مقاومــت را بپذیریم باید 
گفت که تغییری در موضع آمریکا، 
انگلیس و اسرائیل برای متهم کردن 
ایران رخ نخواهد داد چراکه اساســا 
این کشــورها و متحدانشــان تمام 
اقدامات گروه های مقاومت را از چشم 

ایران می بینند. 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
که هفته گذشته در دیدار با مصطفی 
الکاظمی برگه یادداشــت خــود را به 
شکلی تعمدی رو به دوربین ها گرفت 
تا پیامی باشد برای تهران، موید همین 
ادعاســت. بایدن در آن برگه بر توقف 
اقدامات نیروهای مقاومت با تاکید بر 
اینکه آنها تحت حمایت ایران هستند، 
اشاره کرده بود و حال با چنین وقایعی، 
تهران را تحت فشارهایی بیش از پیش 

قرار خواهد داد. 

ماجرای حمله به مرسر استریت به احضار سفیر و کاردار کشید؛

جنگ چهار به یک بر سر نفتکش اسرائیلی

خبر

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در محدوده های برگزاری دو مراســم تنفیذ و 
تحلیف ریاســت جمهوری منتخب، محدودیت تردد برای وسایل نقلیه در نظر گرفته 

شده است.
سردار حسین رحیمی در حاشیه همایش اجرایی و عملیاتی مراسم تنفیذ و تحلیف 
ریاست جمهوری که در ستاد مرکزی فاتب، برگزار شد، افزود: ناجا و فاتب دارای بیشترین 
مسئولیت در برگزاری این دو مراسم هستند و برای تامین امنیت و مدیریت ترافیک آن، 

برنامه ریزی های زیادی را انجام داده ایم.
وی با بیان اینکه هماهنگی های الزم در این خصوص با دستگاه ها و سازمان هایی نظیر 
سپاه، مجلس و ... انجام شده است، اظهار کرد: برای مراسم تنفیذ محدودیتهای ترافیکی 
در محدوده خیابان های ولیعصر )عج(، جمهوری اسالمی، امام خمینی )ره( و کارگر از 

ساعت 9 صبح تا حدود ۱۳ اجرا می شود.
رحیمی ادامه داد: برای روز ۱۴ مرداد که مراسم تحلیف برگزار می شود نیز در محدوده 
اطراف مجلس و خیابان های منتهی به میدان بهارستان، از ساعت ۱۳ طرحهای ویژه 
ترافیکی و انتظامی اجرا می شود و تردد از ســاعت ۱۶ تا ۱9 به کل در محدوده های مد 

نظر ممنوع خواهد بود. وی در مورد حضور مهمانان خارجی نیز گفت: با توجه به حضور 
مهمانان خارجی امکانات را به کار گرفته ایم تا در ترددها مشکلی ایجاد نشود.

 به گفته رحیمی، عالوه بر طرح های ویژه ترافیکی، انتظامی و ایســت و بازرســی، 
کنترل های نامحســوس و اطالعاتی با بهره گیری از ده ها گشت اطالعاتی در تهران در 

دستور کار است.
اعالم آمادگی ۷۳ کشور برای حضور در مراسم تحلیف رئیسی

همچنین سخنگوی هیأت رئیســه مجلس گفت: تاکنون ۱۱۵ مقام رسمی از ۷۳ 
کشور جهان برای حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب اعالم آمادگی کردند.

سید نظام الدین موسوی در نشستی خبری اظهار داشت: در مراسم تحلیف، ۱۰ نفر 
از سران کشورها، 2۰ رئیس مجلس، ۱۱ وزیر خارجه، ۱۰ وزیر دیگر، فرستادگان روسای 
دولت ها، نواب رئیس مجالس، هیات های پارلمانی، روســا، مقامات و نمایندگان ۱۱ 

سازمان بین المللی و منطقه ای برای حضور در این مراسم حضور خواهند یافت.
وی بیان کرد: بنا بر عرف ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به اهمیت 
حقوقی مراسم تحلیف که نماد مردمساالری و انتقال مسالمت آمیز قدرت در کشور است، 

این مراسم با حضور میهمانان خارجی و داخلی برگزار می شود. نماینده مجلس ادامه داد: 
رئیس مجلس در این مدت ستادی را بر همین اساس تشکیل دادند و کمیته هایی در این 
ستاد فعال شدند تا مراسم باشکوه تحلیف را به عنوان نماد رأی ملت و تعامل دستگاه های 
مختلف نظام برگزار کنند. کمیته ها جلسات مختلف و متعددی را در مورد نحوه برگزاری 
مراسم، دعوت از مهمانان و رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا با توجه به شرایط فعلی 
کشور تشکیل داده اند. ستاد برگزاری مراسم تحلیف نیز با هماهنگی ستاد کرونای مجلس 

تصمیماتی در این خصوص اتخاذ کرده است.
موسوی یادآوری کرد مراسم تحلیف سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ۱۴ مرداد ماه 

مصادف با سالگرد صدور فرمان مشروطیت در مجلس برگزار می شود.

رئیس پلیس تهران اعالم کرد؛

آمادهباشپلیسبرایدومراسمتنفیذوتحلیفریاستجمهوری
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امضایاعتبارنامهرئیسیتوسط
اعضایشوراینگهبان

پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان اعالم کرد: 
»در اجرای ماده 2 قانون انتخابات ریاست جمهوری، 
اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب در جلســه اخیر 
شورای نگهبان امضا و به دفتر مقام معظم رهبری 
ارسال شد. در اجرای ماده ۸۳ قانون انتخابات ریاست 
جمهوری، یک نسخه از اعتبارنامه نیز به وزیر کشور 

ارسال شد.«
    

جبهه اصالحات: 
طرح»صیانت«را
بهرفراندومبگذارید

جبهه اصالحات ایران با صدور بیانیه ای، ضمن 
اعتراض به طرح »صیانت از حقوق کاربران و خدمات 
پایه کاربردی در فضای مجازی«، تصویب و اجرای آن 
را ناقض حقوق و آزادی های اساسی ایرانیان دانست 
و هشدار داد که این طرح به نارضایتی، عصبانیت، 
بی اعتمادی و مهاجرت گسترده  )هم در میان فعاالن 
اکوسیستم فناوری اطالعات و هم در میان عموم 
شــهروندان( می انجامد. این بیانیه به نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی ایران پیشنهاد می دهد 
با توجه به اهمیت موضوع، طبــق اصل ۵9 قانون 
اساســی و ماده ۳۶ قانون همه پرسی در جمهوری 
اسالمی ایران )مصوب ۱۳۶۸(، طرح »صیانت« را 

به رفراندوم بگذارند.
    

جوانانبازداشتیاعتراضاتآبان
عفومیشوند؟

به دنبال انتشار خبر عفو سه بازداشتی اعتراضات 
آبان 9۸، بابک پاک نیا، وکیل امیرحسین مرادی، 
خبر عفو این بازداشتی آبان 9۸ و سعید تمجیدی 
و محمد رجبی را تکذیب کرد و گفت: »پرونده آنها 

مختومه نشده که بخواهند عفو شوند.«
    

واکنشیکمقامسپاهبهانتقادات
ازاعزامهواپیمایآبپاشبهترکیه

سپاه پاســداران پس از آنکه در پی درخواست 
کشــور ترکیه بــرای اطفای حریق گســترده در 
جنگل های این کشــور، یک فرونــد هواپیمای 
ایلوشین ۷۶ و دو فروند بالگرد ام آی ۱۷۱ به ترکیه 
اعزام کرد، مورد انتقادات زیادی قرار گرفت مبنی بر 
اینکه چرا سپاه در آتش سوزی های وسیع جنگل های 
ایران دخالت نمی کند و امکاناتش از جمله هواپیمای 
آب پاش را به کار نمی گیرد. ســرتیپ دوم خلبان 
شمس الدین فرزادی پور، فرمانده عملیات هوایی 
نیروی هوافضای ســپاه در واکنش به این انتقادات 
تاکید کرد که سپاه در عملیات های اطفای حریق 
در داخل کشور حضور موثر و تعیین کننده داشته و 
در چند سال اخیر هر کجا از ما در خواست کرده اند 
و نیاز به حضور هواگرد ها و تجهیزات ما بوده، بدون 

چشمداشت به اجرای ماموریت پرداخته ایم. 
    

نامهقالیبافبهحسنروحانیدر
آخرینروزریاستجمهوریاش

به گزارش فارس، محمدباقــر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس جمهور 
خواســتار پاســخگویی دولت به دنبال کارت زرد 
مجلس به وزیر ارتباطات شد. در این نامه به سوال 
نمایندگان درباره علت عدم تشریح و شفاف سازی 
در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه 
ترافیک بین المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی 
با وجود استقرار تلگرام در کشــور، اشاره و رئیس 
مجلس با اشــاره به قانع کننده نبودن پاسخ وزیر، 

خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.
    

شهردارآراداندرپیتخلفات
مالیبازداشتشد

به گزارش ایلنا، بر اساس پرونده متشکله در شعبه 
سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان 
سمنان و گزارش ضابطان در اطالعات سپاه استان 
سمنان و تحقیقات صورت گرفته، شهردار آرادان 
در پی تخلفات مالی بازداشت و پس از تفهیم اتهام و 

صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد.
    

حسامالدینآشنامجرمشناختهشد
احمد مؤمنــی راد، ســخنگوی هیأت منصفه 
مطبوعات گفت: روز یکشــنبه دهم مــرداد ماه 
۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران 
به یک پرونده جرم سیاسی به ریاست قاضی شقاقی 
رسیدگی شد. به گفته وی این دادگاه بعد از اعتراض 
متهم و بعد از اینکه دیوان عالی کشــور پرونده را به 
شــعبه هم عرض عودت داده بود، با حضور هیأت 
منصفه ای غیر از جلسه قبلی تشکیل شد. در نهایت 
این هیأت منصفه حسام الدین آشنا را با دو اتهام نشر 
اکاذیب و قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا 

مجرم و البته مستحق تخفیف دانست. 

اگر گزارش العالم مبنی 
بر مسئولیت نیروهای 

مقاومت را بپذیریم باید 
گفت که تغییری در موضع 
آمریکا، انگلیس و اسرائیل 
برای متهم کردن ایران رخ 
نخواهد داد، چراکه اساسا 

این کشورها و متحدانشان 
تمام اقدامات گروه های 

مقاومت را از چشم ایران 
می بینند

آمریکا به عنوان پشتیبان 
اصلی اسرائیل در منطقه 

و حافظ منافع آن، به جمع 
اسرائیل و انگلیس و رومانی 

پیوست. وزیر خارجه 
آمریکا دو روز پیش نه تنها 

ایران را متهم به حمله به 
نفتکش اسرائیلی کرد، 
بلکه قول داد که »پاسخ 

مناسبی« در راه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح شاخص های 
اقتصادی دولــت یازدهم و دوازدهم ابراز امیــدواری کرد که با 
هماهنگی مجلس و دولت سیزدهم آغاز تحوالت اقتصادی مثبت 
از نیمه دوم ۱۴۰۰ رقم بخورد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری خود افزود: با نگاه دولت 
سیزدهم و رئیس جمهور منتخب به موضوعات اقتصادی که این 
امر در نشست های تخصصی مشــترک میان مجموعه دولت 
منتخب و نمایندگان اقتصادی روشن شده، پیش بینی می شود 
با وجود شرایط سخت کنونی آغاز تحوالت اقتصادی با همکاری 
دولت سیزدهم و مجلس را در نیمه دوم سال، به تدریج در حوزه 
اجرایی شاهد باشیم؛ مشروط بر اینکه دولت جدید برنامه های 
جامع و کامل خود را توسط نیرو های توانمند اجرایی کند. وی با 

تأکید بر ضرورت هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت سیزدهم 
تصریح کرد: تجربه تلخ عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت 
یازدهم و دوازدهم را طی سال های گذشته داشتیم به طور مثال 
اختالف جدی بانک مرکزی با سازمان برنامه و بودجه، اختالف 
وزارت اقتصاد و دارایی با سازمان برنامه و بودجه وجود داشت؛ دمل 
چرکین این عدم هماهنگی زمانی که رئیس کل بانک مرکزی در 
انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، مشخص شد. رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی ادامه داد: اگر 
موضوع اختالف میان تیم اقتصادی دولت جدید تداوم داشته 
باشد، تحقق اهداف نامبرده امکان پذیر نیست. پورابراهیمی تأکید 
کرد: رئیس جمهور منتخب باید به چند موضوع برای دستیابی 
به اهداف مذکور توجه کند، نخست آن که باید برنامه ای پرمحتوا، 

کامل و جامع ارائه دهد که معیار سنجش و تأیید این برنامه ها نظر 
کارشناسان اقتصادی خواهد بود. این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم ادامه داد: دومین موضوع برای تحوالت اقتصادی، انتخاب 
نیرو ها و گزینه هایی است که توانمند، سالم و باتجربه باشند تا 
بتوانند برنامه های پیش بینی شــده را اجرایی کنند؛ رویکرد 
مجلس نیز همین رویه است. وی با بیان اینکه در وضعیت کنونی 
امکان آزمون و خطا در کشور وجود ندارد، اضافه کرد: بهترین 

کمک ما به دولت سیزدهمین این است که سختگیرانه نسبت به 
برنامه ها و افراد انتخابی اقدام کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی با تصریح بر اینکه ما با احدی تعارف 
نداریم، چرا که نظام در شرایط بسیار سختی قرار دارد، ادامه داد: 
هماهنگی تیم اقتصادی دولت به منظوردستیابی به موفقیت 
و بهبود شرایط اقتصادی از الزامات اســت. پورابراهیمی ادامه 
داد: چهارمین مورد برای دستیابی به تحوالت مثبت اقتصادی 
وجود فرمانده واحد در تصمیم گیری های اقتصادی کشور است، 
برخالف آنچه در دولت یازدهم و دوازدهم جریان داشت؛ باید 
صدای واحد اقتصادی از دولت سیزدهم به گوش برسد چرا که 
چند صدایی آفت تصمیمات اقتصادی اســت. نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه یکصدایی 
در دولت موجــب یکصدایی در تصمیمــات حاکمیت و نظام 
شده اســت، گفت: با تالش و مجاهدت می توان شاهد بهبود 

شاخص های اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باشیم.

پورابراهیمی:

تحوالتمثبتاقتصادیازنیمهدوم۱۴۰۰رقمخواهدخورد


