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روی موج کوتاه

محبوبه ولی، روزنامه نگار

وقتی مایک پمپئــو، وزیر خارجه 
دولت ترامــپ حدود یــک ماه پیش 
اعالم کرد که قرار است 23 و 24 بهمن 
نشستی در ورشوی لهستان با تمرکز 
بر سیاست های منطقه ای ایران برگزار 
شود، تکلیف روشــن بود که موضوع 
این نشست ایران و دعوت از تمام جهان 
برای اجماع علیه ایران است. اما هرچه 
گذشت مشخص شــد که این نشست 
آنقدرها هم که تصور می شــد روشن و 
شفاف نیســت، تا جایی که این روزها 
در آستانه برگزاری این نشست، برخی 
تحلیلگران هدف این نشست را حتی 
کامال برعکس آنچه کــه در ابتدا گفته 
شده بود، تفسیر می  کنند؛ تفسیرهایی 
از این نوع که این نشســت نه تنها برای 
اجماع  ســازی علیه ایران؛ بلکه برای 
آماده  سازی جهان برای مذاکره با ایران 
اســت. روزنامه العرب، چاپ لندن روز 
گذشته به این موضوع پرداخته و نوشته 
بود: »واشــنگتن قصد دارد با برگزاری 
نشست ورشــو، جهان را برای گذر به 
مرحله معامله با ایران، آماده کند و تهران 
هم از این مســاله آگاه است. به همین 
دلیل، برگزاری این نشست آن را نگران 
نمی  کند و می  داند که نقش این کشور 
در جهان، از زمــان برپایی جمهوری 

اســالمی، تا حدی پررنگ اســت که 
امکان به حاشیه بردن آن، در هیچ یک از 
سازش  ها و معامله  هایی که در خاورمیانه 
صورت می  گیرد، وجود نــدارد.« این 
روزنامه در بخش دیگری از یادداشت 
خود اشــاره کرده که »نزدیکی ترامپ 
به تهران، شــباهت زیادی به نزدیکی 
رؤسای پیش از او به این کشور دارد که 
در راســتای»مهار« ایران است و نه از 
بین بردن آن. تهران به خوبی دریافته 
که هدف نهایی خروج ترامپ از توافق 
هسته  ای، رسیدن به توافق دیگری با 
ایران است. ایران خطر مستقیمی برای 
ایاالت متحده نیست و واشنگتن هم از 
این مساله آگاه است؛ ازاین رو، از زمان 
برپایی جمهوری اســالمی، بر همین 

اساس با آن تعامل داشته است.«
العرب درنهایت نیز تاکید کرده که 
تکیه دولت  های منطقه به واشنگتن و 
نشست بین  المللی آن در ورشو، اشتباه 
اســت و این دولت ها نباید به درگیری 
بین آمریکا و ایــران دل خوش کرده و 
تصور کنند که کنفرانس ورشو می  تواند 
مسیر مشخصی را برای مقابله با ایران 
ترسیم کند. به طور کلی به باور نویسنده 
این تحلیل در العرب و کسانی که چون 
او فکر می  کنند، ترامپ خود را ناگزیر از 
تعامل و توافق با ایران می  بیند و در این 
نشست نیز درپی آماده  سازی کشورهای 

دیگر برای این تعامل است؛ شاید بتوان 
گفت که اظهارات مقامات لهســتانی 
مبنی بر رد ائتالف  ســازی علیه ایران 
موید این تحلیل است. مسعود ادریسی 
کرمانشاهی، سفیر ایران در لهستان نیز 
روز گذشــته گفته بود طرف لهستانی 
قول داده کــه این کنفرانــس به یک 

نشست ضد ایرانی تبدیل نشود. 
امــا از ســوی دیگر ســخنرانی 
ســاالنه ترامپ تا حدی ایــن فرض را 
نــاکام می  گذارد؛ به ویژه که ریاســت 
این نشســت با آمریکاســت و به قول 
بسیاری از مفسران سیاسی، لهستان 
اختیاری در ارتباط با این نشست ندارد. 
ترامپ در سخنرانی ســاالنه خود که 
سه  شنبه شب در کنگره ایراد کرد، اثری 
از تعامل و توافق با ایران نشان نداد و بر 
مواضع سختگیرانه خود در قبال ایران 
تاکید کرد. او تصریح کرد: »از ایران که 
مرگ بر آمریکا می گویــد و تهدید به 
نسل کشی علیه یهودیان می کند، چشم 

بر نمی داریم.«
به نام ایران، برای اسرائیل

جملــه آخــر او و اشــاره  اش بــه 
»یهودیان«، همان کلیدواژه  ای است که 
بسیاری از تحلیلگران دیگر آن را کلید 
معمای نشست ورشو عنوان می  کنند. 
این دسته معتقدند که نشست ورشو 
نه برای ایران که برای اسرائیل و به طور 

مشخص آشتی دادن دولت  های عرب 
با اسرائیل است. این مفسران معتقدند 
که حمله و هجمه به ایران، هدف غایی 
این نشست نیست، بلکه هدف نهایی 
اسرائیل است، بدین ترتیب که دولت 
ترامپ با ایران هراسی در این نشست، 
میهمانان عرب خود کــه اصلی  ترین 
حاضران این نشست خواهند بود را به 
تشکیل ائتالف با اسرائیل فرامی  خواند. 
صحت این تفسیر زمانی قوت گرفت که 
خبر آمد داماد ترامپ در نشست ورشو 
»معامله قرن« را مطــرح خواهد کرد. 
روز گذشته در اخبار منتشر شد که یک 
مقام کاخ سفید به خبرنگار شبکه 13 

تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته است 
که »جرد کوشنر«، مشاور ارشد و داماد 
رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده در 
جریان نشست ضدایرانی »ورشو«، یک 
سخنرانی عمومی خواهد داشت که طی 
آن اطالعاتی را درراستای طرح موسوم 

به »معامله قرن« ارائه می  کند.
وبگاه نشــریه »آکسیوس« نوشت 
که او همچنین قرار اســت در نشستی 
درخصوص مسئله فلسطین به میزبانی 
»بورگه بِرنده«، وزیر خارجه پیشــین 
نروژ، در حاشیه کنفرانس ورشو شرکت 
کند. همه اینها در حالی است که ترامپ 
رونمایی از طرح معامله قرن را به دلیل 
انحــالل کابینه رژیم صهیونیســتی 
و برگــزاری انتخابــات زودهنگام در 
فلسطین اشغالی در نیمه آوریل 2۰1۹، 
تا بعد از انتخابات بــه تعویق انداخته 
است. به نظر می  رســد نشست ورشو 
پیش درآمدی بــرای رونمایی از طرح 
»معامله قرن« بعد از انتخابات اسرائیل 

باشد. 
تنش های مشکوک جنگی!

شــواهد دیگری که ایــن گمان را 
تقویت می  کند، تنش های مشکوکی 
است که هفته  های اخیر از سوی اسرائیل 
دنبال می  شود. اسرائیلی  ها اوایل بهمن 
برای اولین بار رســما اعالم کردند که 
به نیروهــای ایران در ســوریه حمله 
کرده  اند. این در حالی است که تا پیش 
از این، اســرائیل بعد از هــر حمله ای، 
معموال جهت جلوگیــری از تحریک 
ایران برای پاسخ متقابل، رسما از هرگونه 
موضع  گیری خودداری می کرد. به شکل 
بی ســابقه ای نیز مقامات اسرائیلی در 
هفته های اخیر مداوم از جنگ با ایران 
سخن می گویند. این ســخنان که به 
نظر می  رســد بعضا به قصد تحریک 
ایران اســت، واکنش مقامات ایرانی را 
نیز در پی داشــته و آنها نیز در روزهای 
اخیر با پاسخ به این اظهارات این تنش 
را تقویت کرده  اند. بسیاری این تاکتیک 
تنش  زایی را راهبرد اسرائیل در ارتباط 
با کنفرانس ورشو می دانند و معتقدند 
تحریک ایرانیان برای سخن گفتن از 
جنگ با اسرائیل، فضای امنیتی علیه 
ایران را تشدید می  کند که این امر منجر 
به پر بودن دست اسرائیل در این نشست 

خواهد بود. 
روسیه و اتحادیه اروپا این نشست 
را تحریم کرده  اند. برخی کشورهای 
بی طرف نیز احیانا از سر رودربایستی 

در این نشســت شــرکت خواهند 
کرد و خود را ذینفــع نمی  بینند، اما 
شرکت  کنندگان اصلی، کشورهای 
عرب منطقه هســتند کــه هرچند 
رودرروی ایــران ایســتاده  اند، امــا 
دســت کم در فضای رسمی، دست 
دوســتی به اســرائیل هم نداده  اند؛ 
کسانی که حمایت از اسرائیل را روی 
دیگر سکه نشســت ورشو می  دانند، 
معتقدند که ترامپ تالش خود برای 
اجماع علیه ایران را پیش از این انجام 
داده و حرف تازه  ای درباره ایران در این 
نشست ندارد؛ برعکس حرف تازه او 
»اسرائیل« است. در واقع او قصد دارد 
همزمان که ایران را از چشم کشورهای 
منطقه می اندازد، اسرائیل را نزد آنها 

عزیز کند!
چنین راهبردی بســیار خوشایند 
اسرائیل خواهد بود. تحلیل های دیگری 
نیز درباره نشست ورشو وجود دارد؛ مثال 
اینکه آمریکا در این نشست بیش از هر 
چیز به دنبال تحقیر اروپاست. آمریکا 
اما مانند بســیاری موارد مشابه دیگر 
در اظهارات مقامات خــود درباره این 
نشست، مدام از یک شــاخه به شاخه 
دیگر می  پرد و بر ابهامــات می  افزاید. 
ابهامات دیگری نیــز در این روزهای 
منتهی به برگزاری نشست ورشو مطرح 
می شود، اما به هر حال 24 و 25 بهمن 
مشخص خواهد شد که نشست ورشو، 
نشستی برای آماده کردن کشورهای 
جهان برای تعامل و مذاکره با ایران است 
یا نشستی برای آشــتی دادن اعراب و 
اسرائیل که البته به نظر می  رسد احتمال 

دوم درباره این نشست صادق  تر باشد. 

هدف اصلی ترامپ، ایران است یا اسرائیل؟

روی دیگر نشست ورشو
در کمتر از یک هفته مانده به برگزاری نشست، تحلیل های مختلفی مطرح است

خبر

آیت  اهلل محمد یزدی، رئیس شورای عالی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با جمعی 
از اساتید و دانشجویان بسیجی دانشگاه علمی 
و کاربردی شهرداری قم در سالن اجتماعات 
جامعه مدرســین حوزه در قم دیدار داشت، 
با اشــاره به اظهارات اخیــر رئیس جمهوری 
گفــت: حجاب از ضروریات اســالم اســت. 
کســی که علیه حجاب حــرف می  زند، هر 
کســی می  خواهد باشــد، باید مواظب باشد 
در مورد حجاب چه می  گوید، باید بلد باشــد 
وقتی از اســالم حرف می  زند، چه می  گوید. 
ما انقالب کردیم، تا کســی بی  حجاب نباشد، 
زیر گلویش را باز نکند و هرچه دلش خواست 

علیه اسالم و انقالب حرف نزند. وی افزود: اگر 
رئیس جمهورمی  باشید، باید به مردم خدمت 
کنید. مشــکل مردم را حل کنید. اگر اسالم 
را بیان می  کنید، به انــدازه علمتان و فهمتان 
بگوید. نباید بیــش از این گفــت. حجاب از 

ضروریات دین است و منکرش کافر است.
این اظهارات وی از سوی رسانه  ها خطاب 
به رئیس جمهوری تلقی شــد. وی اول بهمن 
در جمع مدیــران وزارت ارتباطات گفته بود: 
»حجاب در قرآن برای حمایت از زنان اســت 
ولی ما کاری کردیم که گویی حجاب چماقی 

بر سر زنان است.«
آیت اهلل یــزدی در ادامه اظهــارات خود 

تصریح کرد: امروز متاســفانه بعضی فرزندان 
نسل چهارم و بچه  های پولدار بی درد که معلوم 
نیست، پول ها را ازکجا آورده اند، ماشین صد 
میلیونی سوار می  شوند و در خیابان حرکاتی 
انجام می دهند، یا دخترش بــا وضع بد وارد 
خیابان می  شود، خیال می  کند چنین و چنان 

است. باید از این کار خجالت کشید. 
سوال آیت اهلل از وزیر ارشاد

آیت اهلل محمــد یزدی که در ســال  های 
گذشته بارها نسبت به وزارت ارشاد معترض 
بوده است، در این دیدار نیز به انتقاد از وزارت 
ارشاد پرداخت و خطاب به وزیر ارشاد گفت: 
برای چــه هــر روز در یکی از این ســالن  ها 

خواننده  ای می  آورید، اسم آن را وزارت ارشاد 
اسالمی می  گذارید، باید از این خانواده شهدا 

خجالت کشید.
وی ادامه داد: می  گویند ما قرآن و جلســه 
قرآن هم داریم. واقعــا می  خواهید قرآن هم 

نداشته باشــید، مگر جرأت دارید علیه قرآن 
حرف بزنید. مردم انقالب کرده  اند که قوانین با 
اسالم تنظیم شود و اسالم حاکم باشد و قضات 
آن با احکام اســالمی قضاوت کنند و مجلس 

شورای اسالمی با قوانین اسالم تطبیق شود.

انتقادهای تند آیت  اهلل یزدی از رئیس دولت و وزیر ارشادش؛

منکر حجاب کافر است 
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دستور رهبری برای 
اصالح ساختار بودجه

سیدامیرحسین قاضی  زاده هاشمی، عضو هیأت 
رئیسه مجلس درباره دســتور رهبر انقالب برای 
اصالح ساختار کشور ظرف 4 ماه آینده به خبرآنالین 
گفت: این دســتور مربوط به اصالح ساختار کشور 
نیست بلکه درباره بودجه اســت. وی افزود: بعد از 
آنکه پیش  نویس الیحه بودجــه ۹8 درآمد، رهبر 
معظم انقالب نامه  ای به شورای هماهنگی اقتصادی 
و دولت نوشــتند و 6 بند ایراد و توصیه داشتند. به 
مسئوالن گفتند »اصالح الیحه بودجه بر این اساس 
زمان می  برد چون اصالح برخی از بخش  ها مقدمات 
و کار مطالعاتی می  خواهــد«. رهبر معظم انقالب 
فرمودند »4 ماه به شما فرصت می  دهم، تا جایی که 
می  توانید برای ارائه الیحه بودجه ۹8 انجام دهید، 
مواردی هم که فرصت نمی  شود، به صورت الیحه 

اصالحیه در اردیبهشت ماه انجام دهید.«
    

تیراندازی افراد ناشناس
 به ماموران پلیس

به گزارش مهر، بامداد دیروز بر اثر تیراندازی افراد 
ناشناس در بلوار شهید چاغروند خرم آباد، یک سرباز 
وظیفه ناجا شهید و یک افسر پلیس هم مجروح شد. 
مهاجمین پس از تیراندازی به تانکر سوخت رسان 
پارک شــده در محوطه پمپ بنزین »الوندیان« به 
سوی عوامل انتظامی حاضر در محدوده نیز آتش 
گشودند. حجم انفجار خودرو سوخت رسان موجب 
شکسته شدن شیشه ساختمان  های مجاور شده 
است. مهاجمین از محل حادثه متواری شدند و حال 
عمومی افسر مجروح شــده رضایت بخش است. 
گفته می  شود سرباز وظیفه شهید شده در جریان 

این حادثه اهل استان خوزستان است. 
    

پاسخی برای امام جمعه کرج
نصرت  اهلل لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی در واکنش بــه اولتیماتوم امام 
جمعه کرج برای لغو ســخنرانی علی الریجانی در 
مراســم 22 بهمن در کرج و متعاقب آن اطالعیه 
دفتر علی الریجانی، گفــت: اگر قرار بــود در هر 
استانی رضایت آقایان را در نظر بگیریم، بسیاری از 
دعوت ها اصال امکانپذیر نبود. نگاه ما پرهیز از تفکر 
تنگ  نظرانه و جناحی است. اگر خود آقای الریجانی، 
سخنرانی  شــان را در کرج لغو نمی کردند، ما هیچ 
برنامه ای برای لغو ســخنرانی ایشــان نداشتیم و 

امیدواریم این گونه اتفاقات تکرار نشود.
    

ارجاع پرونده 
سایت دیوار به دادسرا

حجت  االســالم و المســملین محمدجعفر 
منتظری، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران 
گفت: »ظاهراً پرونده سایت دیوار دیروز ارجاع شده 
است و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.« دو 
روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پلیس فتا 
از دادستانی تهران درخواست کرده با توجه به افزایش 
جرایم در ســایت دیوار و ناتوانی مدیران سایت در 
کنترل آگهی ها، این سایت را مسدود کند. براساس 
گزارش پلیس فتا، در 1۰ ماهه سال ۹7، وقوع جرایم 

در این سایت روند صعودی داشته است.
    

شعار غلط انقالب
الیاس حضرتی، نماینــده ادوار مجلس به ایلنا 
گفت: هنگامی که انقالب شد، ما گفتیم نه شرقی 
و نه غربی؛ به لحاظ سیاسی تفسیرش این است که 
ما نه تحت سلطه غرب خواهیم بود و نه تحت سلطه 
شرق که باید بگویم این شعار، تفسیر غلطی است. 
ما می توانســتیم از تجربیات شرق و غرب استفاده 
کنیم زیــرا تجربه این دو بلــوک یعنی تجربه کل 
دنیا. ما می خواســتیم با دست خالی و بی تجربگی 
حکومت تشکیل دهیم. آن زمانی که انقالب پیروز 
شد سردمداران آن را روحانیون و مبارزانی تشکیل 
می دادند که با رژیم شاه مبارزه کرده بودند و اطالعات 

کافی از حکومتداری نداشتند. 
    

انتقاد سفیر روسیه در ایران 
از اینستکس

به گزارش فارس بــه نقل از راشــاتودی، لوان 
دژاگاریان، سفیر روسیه در ایران اعالم کرد: سیستم 
پرداختی که اخیرا کشــورهای آلمان و فرانسه و 
انگلیس برای تسهیل مبادالت مالی با ایران موسوم 
به اینستکس راه اندازی کردند بیشتر از آنکه پاسخ 
به سؤاالت باشد، ابهامات جدید ایجاد کرده  است. 
وی مطرح کرد که این سیستم برای مسائل اساسی 
تحریم نیست. سیستم پرداخت اینستکس تنها در 
ارتباط با مسائلی است که در فهرست سیاه  آمریکا 
نیســتند اما مبادالت مالی مربوط به بخش های 

حیاتی با ایران انجام نمی گیرد.

یک مقام کاخ سفید 
به خبرنگار شبکه 
13 تلویزیون رژیم 
صهیونیستی گفته 

است که »جرد کوشنر«، 
مشاور ارشد و داماد 

رئیس جمهوری آمریکا 
قرار است در نشست ورشو، 

اطالعاتی را در راستای 
طرح موسوم به »معامله 

قرن« ارائه کند و نشستی 
نیز در خصوص فلسطین 

داشته باشد

تحلیلگران جمله آخر 
ترامپ در سخنرانی ساالنه 
و اشاره  اش به »یهودیان« را 
کلید معمای نشست ورشو 
عنوان می  کنند و معتقدند 
ترامپ با ایران  هراسی در 

این نشست، میهمانان 
عرب خود که اصلی  ترین 

حاضران این نشست 
خواهند بود را به تشکیل 

ائتالف با اسرائیل 
فرامی  خواند

آیت  اهلل محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی 
ائمه اطهار)ع( گفت: در بحث هنر، هنرمندان و اصحاب هنر 
از حوزه مطالبه  گر هستند، این در حالی است که جشنواره  ای 

را به نام دهه فجر انقالب مــی گیرند که بدترین محرمات 
در آن انجام می  شــود و آنگاه می  گویند حوزه مقصر است. 
در حالی که حوزه خبر ندارد این جشنواره را چه کسانی با 

چه اهدافی می گیرند و اصال دخالتــی در اجرای آن ندارد؛ 
رسانه و اصحاب رسانه گاهی کار یک ساله خود را با برگزاری 
یک جشنواره زیر سؤال می  برند و یک سال روی حجاب و 
ارزش  ها سخن می  گویند اما در جشنواره  ای همه زحماتشان 
را بر باد می  دهند؛ دهه فجر باید نشان دهنده شاخص  های 
نظام و انقالب باشد. به گزارش شفقنا، وی در نشست علمی 
»نقش و جایگاه فقه در حکومت اسالمی« که به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در مدرسه عالی 

خاتم االوصیا)عج( برگزار شد، ادامه داد: در سیاست و اقتصاد 
و دیگر بخش ها نیز از حوزه مطالبه دارند و آن را در کمبودها 
مقصر می دانند لذا باید روشن شود کدام قسمت مربوط به 
حوزه است. فاضل لنکرانی تصریح کرد: امروز وقتی مراجع 
می  گویند در بانک  ها ربا است بالفاصله مطرح می  کنند حوزه 
الگوی بانک غیر ربوی را ارائه دهد و مثل این است که با وجود 
اختالس در سیستم اجرایی کشور بخواهند حوزه سیستمی 

ارائه دهد که کسی اختالس نکند.

فاضل لنکرانی: 

بدترین محرمات در جشنواره فیلم فجر انجام می شود


