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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

واقعیت این است که اسرائیل نگران 
است؛ نگران و ترسان؛ هم از آمدن بایدن 
و احتمال بازگشــت او به برجام و هم 
احتمال انتقام ایــران؛ و همین ترس و 
نگرانی است که باعث می شود رویارویی 

ایران و اسرائیل وارد فاز تازه ای شود.
خصومــت میان ایران و اســرائیل 
آنقدر زیاد اســت که هر دو پتانســیل 
اقدام نظامی علیــه یکدیگر را دارند. به 
دالیلی ایــن رویارویی نظامی تاکنون 
مســتقیما رخ نداده اســت اما این بار 
ترور محسن فخری زاده، مرد هسته ای 
ایران، اســرائیل را بیش از پیش نگران 

کرده است. 
هشدارهایی برای تل آویو

از ســوی دیگر ایران نیز پالس های 
بسیاری برای تهدید اسرائیل می فرستد. 
برای مثال محسن رضایی، دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، دو روز پیش 
در گفت وگو با شبکه تلویزیونی المنار 
درباره پاســخ ایران به ترور مسئوالن 
بلندپایه نظام از جمله قاسم سلیمانی 
و محسن فخری زاده، گفت: »به زودی 
بالیی بر سر اسرائیلی ها خواهیم آورد 
که خود کشورهای عربی هم بفهمند 
با عادی ســازی روابط خود با اسرائیل، 

اشتباه بزرگی مرتکب شده اند.«

این تهدیدها صرفا از داخل ایران 
نیســت. تهدیدهای ایــران به کنار 
مرزهای اســرائیل نیز رسیده است. 
دیروز گروه های مقاومت فلسطینی 
همزمان با برگزاری رزمایش نظامی 
مشــترک در غزه، بیلبورد بزرگی از 
شهید قاسم ســلیمانی را در خیابان 
الرشید غزه نصب کردند که روی آن 
به نقل از اسماعیل هنیه نوشته شده: 
»فرمانده شــهید قاسم ســلیمانی؛ 
کســی که تمــام عمــرش را در راه 
حمایت از مقاومت گذراند. او شهید 
قدس است، شهید قدس است، شهید 

قدس است.«
این بیلبــورد در نزدیکی مرزهای 
اســرائیل واکنش مقامات این رژیم را 
برانگیخت. سخنگوی ارتش اسرائیل در 
صفحه توئیترش با اشاره به این بیلبورد 
نوشت: »تصویر بزرگ قاسم سلیمانی 
در خیابان های غزه. آیــا انتظار دارید 
که اعراب با شما و مسئله شما همراهی 
کنند؟« در ســوی دیگر سیدهاشــم 
صفی الدین، رئیس شــورای اجرایی 
حزب اهلل لبنان با تاکید بر اینکه احتمال 
جنگ با اسرائیل وجود دارد، اعالم کرد 
که »معادله موجود با دشــمن پاسخ 
متقابل است و یکی از نتایج آن ایستادن 
دشمن صهیونیست روی یک پا و نیم 

است.«

پیش به سوی خلیج فارس
برای اســرائیل تمامی اینها نشانه 
جنگ غیرمستقیم با ایران یا به عبارت 
دیگر جنگ های نیابتی از سوی ایران 
در منطقه و علیه اسرائیل است. از همین 
روست که تحرکات اسرائیل این روزها 
شدت یافته است. گزارش رسانه های 
اسرائیلی درباره حرکت زیردریایی های 
اسرائیل به سوی خلیج فارس، تنها یکی 

از این تحرکات است. 
هیــدای زیلبرمــن، ســخنگوی 
ارتــش اســرائیل در گفت وگویــی 
با ســایت ســعودی ایالف، درباره این 
گزارش ها گفت که زیردریایی های این 
رژیم »آزادانه به هــر نقطه خاورمیانه 
می روند«؛ »در آماده باش هستند و آرام 

به همه جا می رسند؛ دور یا نزدیک.«
او همچنین تحلیل کــرده بود که 
»ایران امســال ضربات سختی خورد 
و وضعیت ســخت اقتصــادی ایران، 
تحریم های آمریکایی و کرونا را هم باید 
اضافه کرد. هر یــک از این ها ایران را به 

بشکه باروت مبدل کرده است.«
آمادگی اسرائیل به نحوی است که 
حتی نحوه و مکان انتقــام ایران را نیز 
ارزیابی کرده اســت. زیلبرمن در این 
خصوص به ایالف گفتــه بود ایران اگر 
بخواهد انتقام بگیرد، از طریق یمن یا 
عراق اقدام خواهد کــرد. او همچنین 

هشدار داده بود که ما تحرکات ایران را 
در منطقه رصد می کنیم.

اقدام نظامی در جبهه سوریه
همزمان اخبار بسیاری از حمالت 
نظامی اســرائیل در جبهه سوریه به 
گوش می رسد که اهداف ایرانی دارند. 
خبرگزاری دولتی سوریه، سنا، اعالم 
کرده کــه پدافند هوایی این کشــور 
بامداد جمعه، پنجم دی ماه، چند فروند 
موشک شلیک شده از اســرائیل را در 
آسمان استان حما رهگیری و منهدم 

کرده است.
ساعاتی پس از اعالم این خبر، یک 
ســازمان حقوق بشــری گفت که در 

این حمله جدید »دســت کم شــش 
شبه نظامی تحت حمایت ایران« کشته 
شده اند. در این گزارش ها آمده است که 
هدف یکی از موشک ها در حمله اخیر، 
یک مرکز تحقیقاتی دولتی سوریه بوده 
که گفته می شود کارشناسان ایرانی در 

آن فعالیت دارند.
جنگی دیگر در جبهه سایبری

عالوه بر ایــن رویارویی ها، در فازی 
دیگــر، گزارش های دیگری منتشــر 
می شود مبنی بر اینکه ایران و اسرائیل 
در سکوت مشــغول یک نزاع سایبری 
نیز هســتند. هاآرتص ابتــدای هفته 
نوشــت: »هکرهای مرتبط بــا ایران 
حداقل 80 شــرکت اسرائیلی را هدف 
حمالت ســایبری خود قرار داده اند. 
این حمله به رهبری گروهی به نام پی 
2 کی)Pay2Key(آخرین حمله در 
رشته حمالت سایبری علیه اسرائیل 
اســت.«  این رسانه اســرائیلی به نقل 
از  عمری ســگف مویــال، مدیرعامل 
شرکت امنیت سایبری پروفرو، ادامه 
داد: »ایرانی ها در انتظار پاسخ اسرائیل 
برای تشــدید حمالت خود هستند. 
تهران ماه ها است که دست به حمالت 
سایبری علیه اسرائیل می زند و تعداد 
این حمالت هــم روز بــه روز افزایش 
می یابد. دقیقاً ماننــد جنگ این یک 

تقابل آشکار بین دو دولت است.«
البته دولت ها معمــوال اخبار این 
حمله های ســایبری را رد یــا تایید 
نمی کنند چون اساسا این جنگ قرار 
است در خفا باشد اما تکرار این اخبار و 
شــواهدی مانند آنچه در نطنز رخ داد، 

موید خرابکاری های دو طرفه است. 
این خرابکاری ها بــه ویژه از حیث 
وجود نفوذی در بدنه دو دولت بســیار 
حائز اهمیت اســت. به ویژه آنکه پس 
از ترور فخــری زاده، موضــوع وجود 
نفوذی هایی که به اسرائیل اطالعات یا 
کمک می دهند در سطوح مختلف دولت 
و حتی نهادهایی غیر از دولت بسیار مورد 
توجه قرار گرفت و همین امر یکی دیگر از 
دالیلی است که تقابل ایران و اسرائیل را 

تشدید خواهد کرد. 
تشکیل جبهه عبری -  عربی و 

رویای خاورمیانه جدید
بخشــی دیگر از نگرانــی فزاینده 
اسرائیل در این روزها، در حوزه برجام 
خود را نشان می دهد. اوایل هفته جاری 
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 
اسرائیل با انتشار بیانیه ای هشدار داد که 
این رژیم با هرگونه تالش برای احیای 
توافق هسته ای ســال 20۱۵ که میان 
ایران و قدرت های جهانی حاصل شد به 
شدت مخالف است و از کشورها خواست 
تا برای حفظ این توافق تالش نکنند.  
افزون بر آن، روز گذشته نیز یک مقام 
ارشد دفتر نخست وزیری در اسرائیل 

اعالم کرد که »مخالف هر نوع توافق با 
ایران هستیم.« این مقام ارشد که نامش 
ذکر نشده، تاکید کرده: »باید برای همه 
روشن باشد که از نظر اسرائیل، برجام 
حتی با تغییرات نیز کامــال غیرقابل 

قبول است.«
این تاکیدات اســرائیل اما در حالی 
است که جو بایدن، اخیرا در مصاحبه 
با نیویورک تایمز گفته اســت هنوز بر 
ســر موضع خود مبنی بر بازگشت به 
برجام به شــرط تبعیت مجدد ایران از 
محدودیت ها ایستاده اســت.  بایدن 
قطعا به دنبال همان سیاســت کلی و 
ســنتی آمریکا، حامی منافع اسرائیل 
خواهد بود اما اینکه تا چه حد مواضعش 
منطبق با مواضع تل آویو باشد، محل 
تردید است. از ســوی دیگر اروپایی ها 
نیز به  رغم یــک بــام و دو هوایی های 
هرازگاهی شــان، همچنان بــر تداوم 
برجام تاکید دارند.  اسرائیل اما با توسل 
به زنجیره عادی سازی روابطش با اعراب 
و حتی غیراعراب منطقه، ســعی دارد 
بر نگرانی و واهمه خود از احیای برجام 
غلبه کرده و مغلوب مناقشــه برجام 
نباشد. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست 
اخیرا به نقل از مقامات ارشد اسرائیل 
گزارش داده که آنهــا اطمینان دارند 
ریاض تا پایــان 202۱، روابط خود با 
اسرائیل را عادی سازی خواهد کرد.  در 
واقع اسرائیل در حال تشکیل یک جبهه 
عبری - عربی علیه ایران در منطقه است 
تا بتواند با این جبهــه و تحقق رویای 
خاورمیانه جدید، دور تازه ای از تقابل با 

ایران را آغاز کند. 
در نهایــت باید گفــت، تهدیدات 
واضح ایران به ویژه پس از ترور شهید 
فخــری زاده، تحــرکات اســرائیل و 
همینطور بازی »عادی ســازی روابط 
با اسرائیل« در منطقه و حتی فراتر از 
منطقه که اسرائیل را هر روز به مرزهای 
ایران نزدیک تر می کند، خرابکاری های 
سایبری و غیرســایبری و همینطور 
اقدامات نظامی در جبهه هایی همچون 
سوریه علیه یکدیگر، حاکی از دور تازه 
تقابل میان تهران و تل آویو اســت که 
ترور فخری زاده، نمایش گوشــه ای 

از آن بود. 

تقابل میان ایران و اسرائیل وارد فاز تازه ای شده است؟

نشانه هایی از یک تل آویو نگران

خبر

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی از 
شکایت تعدادی از نمایندگان از رئیس جمهور در 
قالب ماده 2۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به  دلیل 

نقض و استنکاف از قانون خبر داد.
حســینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با 
تسنیم گفت: تعدادی از نمایندگان در قالب ماده 
2۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از حجت االسالم 
حسن روحانی به دلیل نقض اصل ۱26 و 77 قانون 

اساسی شکایت کردند.
متن طــرح شــکایت نماینــدگان از دولت 
دراین باره در قالب مــاده 2۳۴ آیین نامه داخلی 

مجلس به شرح زیر است:
موارد اعالمی استنکاف و نقض:

اصل یکصد و بیست و ششــم )۱26( قانون 
اساسی و قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳9۳ 

تا ۱۳98 کل کشور
بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم )۱26( 
قانون اساســی »رئیس جمهور مسئولیت امور 
برنامه و بودجه و امور اداری و اســتخدامی کشور 
را مســتقیماً به عهده دارد و می تواند اداره آنها را 
به عهده دیگری بگذارد«، بر اساس گزارش تفریغ 
بودجه سال های ۱۳9۳ تا ۱۳98 کل کشور احکام 
متعددی از قوانین مذکور توســط دستگاه های 
مجری اعــم از بانک مرکزی، ســازمان برنامه و 
بودجه کل کشور، وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و 
شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری 

اطالعات، تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، آموزش 
و پرورش، بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری 
و کشور، سازمان هدفمندی یارانه ها، بنیاد شهید 
و امور ایثارگران و نهاد ریاست جمهوری اجرا نشده 
یا در اجرای احکام قوانین مذکور انحراف صورت 

گرفته است.
با توجه به حکم اصل یکصد و بیست و ششم 
)۱26( قانون اساســی امور مربوط به بودجه کل 
کشور به عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور 
در خصوص نقض، عدم اجرا یا استنکاف و انحراف 
از تکالیف بودجه مطابق اصل مذکور مســئول و 
مطابق ماده 2۳۴ موارد اعالمی نقض و استنکاف 

از تکالیف و احکام قوانین بودجه سنواتی متوجه 
آقای حسن روحانی رئیس جمهور در دولت های 

یازدهم و دوازدهم است.
با توجه به مطالــب فوق الذکــر نقض اصل 
77 قانون اساسی توســط آقای حسن روحانی 

رئیس جمهور آشکار اســت و مطابق ماده 2۳۴ 
قانون آیین نامه داخلی تقاضای بررســی نقض 
قانون توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه 
قضایی را دارد، صدها صفحه مستندات موجود 

است که در زمان مقتضی ارائه می شود.

به اتهام نقض و استنکاف از قانون؛

نمایندگان برای دومین بار از رئیس جمهور شکایت کردند
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واعظی در حاشیه جلسه دولت:
سازمان انرژی اتمی مقدمات 

غنی سازی ۲۰ درصد را فراهم می کند
رئیس دفتــر رئیس جمهور گفت: قرار اســت 
سازمان انرژی اتمی براســاس دستورالعملی که 
ابالغ شده است، مقدمات غنی ســازی 20 درصد 
را فراهم کند. به گزارش مهــر، محمود واعظی در 
حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا طبق قانون اقدام راهبــردی برای لغو 
تحریم ها، غنی سازی 20 درصدی آغاز شده است، 
اظهار کرد: پس از تصویب این قانونی، بالفاصله آقای 
رئیس جمهور دستور داد یک کمیته ای از معاونت 
حقوقی، وزارت خارجه، ســازمان برنامه و بودجه و 

سازمان انرژی اتمی تشکیل شود. 
    

کدخدایی عنوان کرد؛
احتمال تعقیب قضایی ترامپ بعد 
از پایان دوران ریاست جمهوری

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در نشست بررسی ابعاد حقوقی-سیاسی ترور شهید 
سردار سلیمانی با اشاره به مصونیت سران کشورها 
از تعقیب قضایی بر اســاس حقوق بین الملل گفت: 
پیگیری قضایی جنایت ســران رژیم آمریکا به ویژه 
شخص دونالد ترامپ به خاطر صدور دستور شهید 
سردار سلیمانی در دادگاه های بین المللی اقتضائات 
خاص خودش را دارد و بحث مصونیت سران دولت ها 
از تعقیب قضایی مانع از این موضوع است اما نظر برخی 
کارشناسان بین المللی این است که بعد از اتمام دوران 
ریاست جمهوری ترامپ شاید این امکان فراهم شود.

    
سخنان منتشر نشده سردار سلیمانی:

بنیانگذاران اخوان المسلمین در 
جمهوری اسالمی قدسیت دارند

روز گذشته سخنرانی منتشر نشده سردار قاسم 
ســلیمانی در خرداد ۱۳90 در جلســه ای با حضور 
حضور پیشکسوتان جهاد و شهادت و برخی فرماندهان 
سال های دفاع مقدس در مسجد ولیعصر)عج( تهران 
منتشر شــد. آنطور که تسنیم نوشــته در بخشی از 
این ســخنرانی درباره اخوان المسلمین آمده است: 
»بنیانگذاران اخوان المسلمین در جمهوری اسالمی و 
در تشیع و در نزد بزرگان شیعه قدسیت دارند. جنبش 
حماس که امروز یکی از اتهامات اصلی اش همبستگی 
با جمهوری اســالمی است، شــاخه اصلی اخوان 
المسملین محسوب می شود. دوستان اساسی انقالب 
اســالمی مانند اردوغان و ُگل در ترکیه،  احمد شاه 
مسعود و ربانی در افغانستان، ماهاتیر محمد در مالزی 

و... شخصیت های اصلی اخوان المسلمین هستند.«
    

سردار قاآنی:
سعودی ها زیر بار ذلت رفته اند

به گزارش مهر، ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به حضور فرمانده نیروی قدس سپاه 
در جلسه غیرعلنی مجلس، گفت: فرمانده نیروی 
قدس سپاه در این جلسه تاکید کرد که استخوان های 
دشمن در حال خرد شدن است. رضایی گفت: سردار 
قاآنی در این جلسه بیان کرد که نتیجه وابستگی، 
زیر بار ذلت رفتن اســت و این موضــوع را در مورد 
سعودی ها مشــاهده می کنیم اما ما امروز هرچه 
داریم از مقاومت داریم و نتیجه مقاومت، عزت است.

    
محمودی خبر داد:

ممنوعیت اهدای هدیه به 
نمایندگان از سوی دستگاه ها

سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین 
آیین نامــه داخلی مجلــس از ممنوعیت دریافت 
نمایندگان مجلس از هرگونه هدیه از دستگاه ها بر 
اساس مصوبه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: 
هرگونه مال، امتیاز، تخفیــف در کاال و خدمات و 
اعطای تســهیالت مازاد یا خارج از ضوابط قانونی 
در این قانون تحت عنوان هدیه محسوب می شود. 
وی افزود: هر نماینده ای که اقدام به دریافت هدیه از 
دستگاهی کرد باید این موضوع را در سامانه رسمی 
مجلس به ثبت برساند؛ لذا این موضوع خود نوعی 

بازدارنگی در دریافت هدایا ایجاد می کند.
    

نماینده رودبار:
شکایت روحانی از نمایندگان 

درست نیست
مهرداد گودرزوند، نماینده رودبار در جلســه 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی طی تذکری 
شفاهی، گفت: رئیس مجلس درخواست همراهی 
دولت با مجلس را مطرح کرد اما دولت در مقابل 
مصوبات مجلس مانند یک سد می ایستد و رئیس 
جمهور هم از نمایندگان شکایت می کند. آقای 
روحانی! آیا درست است که شما به جای دلجویی 
و همراهی با نمایندگان، از آنان شکایت می کنید؟

اسرائیل با توسل به زنجیره 
عادی سازی روابطش با 

کشورهای منطقه، سعی 
دارد بر نگرانی و واهمه خود 

از احیای برجام غلبه کند. 
در واقع در حال تشکیل یک 
جبهه عبری -عربی است تا 
بتواند دور تازه ای از تقابل با 

ایران را آغاز کند

همزمان اخبار بسیاری از 
حمالت نظامی اسرائیل 

در جبهه سوریه به گوش 
می رسد که اهداف 

ایرانی دارند. گزارش ها 
حاکی است هدف یکی از 
موشک ها در حمله اخیر 
اسرائیل به سوریه، یک 
مرکز تحقیقاتی دولتی 

سوریه بوده که گفته 
می شود کارشناسان ایرانی 

در آن فعالیت دارند

معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اعالم کرد: هیأت 
دولت مصوب کرد، مبلغ ۱۵0 هــزار دالر یا معادل یورویی 
آن به خانواده ها و بازماندگان هر یک از جانباختگان سقوط 
هواپیمای اوکراینی در اســرع وقت فراهم و مبالغ براساس 

مستندات به ذی نفعان پرداخت شود. وزارت راه و شهرسازی 
موظف شده  است تا با همکاری دستگاه های ذیربط ترتیبات 
پرداخت این مبلغ بــه خانواده ها و بازمانــدگان هریک از 
جانباختگان را فراهم کند. همچنین تصویب شده که این 
خســارت بدون هیچ گونه تبعیض ناشی از ملیت، تابعیت و 
جنسیت و براساس قوانین متبوع کشورهای جانباختگان، 

به ورثه آنها پرداخت شود.

اوکراین: ایران نمی تواند »یک طرفه« مبلغ غرامت را 
تعیین کند 

یک ســخنگوی وزارت خارجــه اوکرایــن در واکنش به 
مصوبه اخیر دولت ایران برای پرداخت مبلغ ۱۵0 هزار دالر به 
بازماندگان هریک از جان باختگان هواپیمای اوکراینی، تاکید 
کرد که مبلغ غرامت باید پس از رایزنی ها میان دو طرف تعیین 
شود و ایران نمی تواند در این زمینه سرخود و یک طرفه تصمیم 

بگیرد. این سخنگو در بیانیه ای تاکید کرد که حکومت ایران 
ابتدا باید در مورد پیش شــرط مهم این گفت وگوها پاسخ گو 
باشد و پس از روشن کردن دالیل این واقعه مصیبت بار، عامالن و 
آمران آن را به محکمه بکشاند. وزارت خارجه اوکراین می افزاید 
که عالوه بر رایزنی ها میان دو طرف، مبلغ غرامت باید بر اساس 
آیین نامه بین المللی سوانح هوایی و با در نظر گرفتن جوانب و 

دالیل وقوع چنین فجایعی تعیین شود.

مصوبه هیأت دولت که با مخالفت اوکراین روبه رو شد؛

اختصاص ۱۵۰ هزار دالر برای هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی


