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روی موج کوتاه

هدف اصلی ترامپ ،ایران است یا اسرائیل؟

روی دیگر نشست ورشو

دستور رهبری برای
اصالح ساختار بودجه

در کمتر از یک هفته مانده به برگزاری نشست ،تحلیلهای مختلفی مطرح است

محبوبه ولی ،روزنامه نگار

وقتی مایک پمپئــو ،وزیر خارجه
دولت ترامــپ حدود یــک ماه پیش
اعالم کرد که قرار است  23و  24بهمن
نشستی در ورشوی لهستان با تمرکز
بر سیاستهای منطقهای 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 میشــد 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
شدهبود،تفسیرمیکنند؛تفسیرهایی
از این نوع که این نشســت نهتنها برای
اجماعســازی علیه ایران؛ بلکه برای
آمادهسازی جهان برای مذاکره با ایران
اســت .روزنامه العرب ،چاپ لندن روز
گذشتهبهاینموضوعپرداختهونوشته
بود« :واشــنگتن قصد دارد با برگزاری
نشست ورشــو ،جهان را برای گذر به
مرحلهمعاملهباایران،آمادهکندوتهران
هم از این مســاله آگاه است .به همین
دلیل ،برگزاری این نشست آن را نگران
نمیکند و میداند که نقش این کشور
در جهان ،از زمــان برپایی جمهوری

اســامی ،تا حدی پررنگ اســت که
امکانبهحاشیهبردنآن،درهیچیکاز
سازشهاومعاملههاییکهدرخاورمیانه
صورت میگیرد ،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
هستهای ،رسیدن به توافق دیگری با
ایران است .ایران خطر مستقیمیبرای
ایاالت متحده نیست و واشنگتن هم از
این مساله آگاه است؛ ازاینرو ،از زمان
برپایی جمهوری اســامی ،بر همین
اساسباآنتعاملداشتهاست».
العرب درنهایت نیز تاکید کرده که
تکیه دولتهای منطقه به واشنگتن و
نشست بینالمللی آن در ورشو ،اشتباه
اســت و این دولتها نباید به درگیری
بین آمریکا و ایــران دل خوش کرده و
تصورکنندکهکنفرانسورشومیتواند
مسیر مشخصی را برای مقابله با ایران
ترسیمکند.بهطورکلیبهباورنویسنده
این تحلیل در العرب و کسانی که چون
او فکر میکنند ،ترامپ خود را ناگزیر از
تعامل و توافق با ایران میبیند و در این
نشستنیزدرپیآمادهسازیکشورهای

دیگر برای این تعامل است؛ شاید بتوان
گفت که اظهارات مقامات لهســتانی
مبنی بر رد ائتالفســازی علیه ایران
مویداینتحلیلاست.مسعودادریسی
کرمانشاهی،سفیرایراندرلهستاننیز
روز گذشــته گفته بود طرف لهستانی
قول داده کــه این کنفرانــس به یک
نشستضدایرانیتبدیلنشود.
امــا از ســوی دیگر ســخنرانی
ســاالنه ترامپ تا حدی ایــن فرض را
نــاکام میگذارد؛ به ویژه که ریاســت
این نشســت با آمریکاســت و به قول
بسیاری از مفسران سیاسی ،لهستان
اختیاری در ارتباطبا ایننشستندارد.
ترامپ در سخنرانی ســاالنه خود که
سهشنبهشبدرکنگرهایرادکرد،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 میگویــد و تهدید به
نسلکشیعلیهیهودیانمیکند،چشم
برنمیداریم».
بهنامایران،برایاسرائیل
جملــه آخــر او و اشــارهاش بــه
«یهودیان»،همانکلیدواژهایاستکه
بسیاری از تحلیلگران دیگر آن را کلید
معمای نشست ورشو عنوان میکنند.
این دسته معتقدند که نشست ورشو
نه برای ایران که برای اسرائیل و به طور

تحلیلگرانجملهآخر
ترامپ در سخنرانی ساالنه
و اشارهاش به «یهودیان» را
کلیدمعماینشستورشو
عنوانمیکنندومعتقدند
ترامپ با ایرانهراسی در
ایننشست،میهمانان
عرب خود که اصلیترین
حاضرانایننشست
خواهندبودرابهتشکیل
ائتالف با اسرائیل
فرامیخواند

مشخص آشتی دادن دولتهای عرب
با اسرائیل است .این مفسران معتقدند
که حمله و هجمه به ایران ،هدف غایی
این نشست نیست ،بلکه هدف نهایی
اسرائیل است ،بدینترتیب که دولت
ترامپ با ایرانهراسی در این نشست،
میهمانان عرب خود کــه اصلیترین
حاضران این نشست خواهند بود را به
تشکیلائتالفبااسرائیلفرامیخواند.
صحتاینتفسیرزمانیقوتگرفتکه
خبر آمد داماد ترامپ در نشست ورشو
«معامله قرن» را مطــرح خواهد کرد.
روزگذشتهدراخبارمنتشرشدکهیک
مقام کاخ سفید به خبرنگار شبکه 13

تلویزیونرژیمصهیونیستیگفتهاست
که «جرد کوشنر» ،مشاور ارشد و داماد
رئیسجمهوری آمریکا هفته آینده در
جریاننشستضدایرانی«ورشو»،یک
سخنرانیعمومیخواهدداشتکهطی
آن اطالعاتی را درراستای طرح موسوم
به«معاملهقرن»ارائهمیکند.
وبگاه نشــریه «آکسیوس» نوشت
که او همچنین قرار اســت در نشستی
درخصوصمسئلهفلسطینبهمیزبانی
«بورگه ب ِرنده» ،وزیر خارجه پیشــین
نروژ،درحاشیهکنفرانسورشوشرکت
کند.همهاینهادرحالیاستکهترامپ
رونمایی از طرح معامله قرن را به دلیل
انحــال کابینه رژیم صهیونیســتی
و برگــزاری انتخابــات زودهنگام در
فلسطیناشغالیدرنیمهآوریل،۲۰۱۹
تا بعد از انتخابات بــه تعویق انداخته
است .به نظر میرســد نشست ورشو
پیشدرآمدی بــرای رونمایی از طرح
«معامله قرن» بعد از انتخابات اسرائیل
باشد.
تنشهایمشکوکجنگی!
شــواهد دیگری که ایــن گمان را
تقویت میکند ،تنشهای مشکوکی
استکههفتههایاخیرازسویاسرائیل
دنبالمیشود.اسرائیلیهااوایلبهمن
برای اولین بار رســما اعالم کردند که
به نیروهــای ایران در ســوریه حمله
کردهاند .این در حالی است که تا پیش
از این ،اســرائیل بعد از هــر حملهای،
معموال جهت جلوگیــری از تحریک
ایرانبرایپاسخمتقابل،رسماازهرگونه
موضعگیریخودداریمیکرد.بهشکل
بیســابقهای نیز مقامات اسرائیلی در
هفتههای اخیر مداوم از جنگ با ایران
سخن میگویند .این ســخنان که به
نظر میرســد 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
راتقویتکردهاند.بسیاریاینتاکتیک
تنشزایی را راهبرد اسرائیل در ارتباط
با کنفرانس ورشو میدانند و معتقدند
تحریک ایرانیان برای سخن گفتن از
جنگ با اسرائیل ،فضای امنیتی علیه
ایرانراتشدیدمیکندکهاینامرمنجر
بهپربودندستاسرائیلدرایننشست
خواهدبود.
روسیه و اتحادیه اروپا این نشست
را تحریم کردهاند .برخی کشورهای
بیطرف نیز احیانا از سر رودربایستی

یکمقامکاخسفید
بهخبرنگارشبکه
 13تلویزیون رژیم
صهیونیستیگفته
است که «جرد کوشنر»،
مشاور ارشد و داماد
رئیسجمهوریآمریکا
قرار است در نشست ورشو،
اطالعاتی را در راستای
طرحموسومبه«معامله
قرن» ارائه کند و نشستی
نیزدرخصوصفلسطین
داشتهباشد
در این نشســت شــرکت خواهند
کرد و خود را ذینفــع نمیبینند ،اما
شرکتکنندگان اصلی ،کشورهای
عرب منطقه هســتند کــه هرچند
رودرروی ایــران ایســتادهاند ،امــا
دســتکم در فضای رسمی ،دست
دوســتی به اســرائیل هم ندادهاند؛
کسانی که حمایت از اسرائیل را روی
دیگر سکه نشســت ورشو میدانند،
معتقدند که ترامپ تالش خود برای
اجماع علیه ایران را پیش از این انجام
دادهوحرفتازهایدربارهایراندراین
نشست ندارد؛ برعکس حرف تازه او
«اسرائیل» است .در واقع او قصد دارد
همزمانکهایرانراازچشمکشورهای
منطقه میاندازد ،اسرائیل را نزد آنها
عزیزکند!
چنین راهبردی بســیار خوشایند
اسرائیلخواهدبود.تحلیلهایدیگری
نیزدربارهنشستورشووجوددارد؛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 میپرد و بر ابهامــات میافزاید.
ابهامات دیگری نیــز در این روزهای
منتهیبهبرگزارینشستورشومطرح
میشود ،اما به هر حال  24و  25بهمن
مشخص خواهد شد که نشست ورشو،
نشستی برای آماده کردن کشورهای
جهانبرایتعاملومذاکرهباایراناست
یا نشستی برای آشــتی دادن اعراب و
اسرائیلکهالبتهبهنظرمیرسداحتمال
دومدربارهایننشستصادقترباشد.

خبر

آیتاهلل 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 رئیسجمهوری
گفــت :حجاب از ضروریات اســام اســت.
کســی که علیه حجاب حــرف میزند ،هر
کســی میخواهد باشــد ،باید مواظب باشد
در مورد حجاب چه میگوید ،باید بلد باشــد
وقتی از اســام حرف میزند ،چه میگوید.
ما انقالب کردیم ،تا کســی بیحجاب نباشد،
زیر گلویش را باز نکند و هرچه دلش خواست

علیه اسالم و انقالب حرف نزند .وی افزود :اگر
رئیسجمهورمیباشید ،باید به مردم خدمت
کنید .مشــکل مردم را حل کنید .اگر اسالم
را بیان میکنید ،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 رسانهها خطاب
به رئیسجمهوری 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».
آیتاهلل یــزدی در ادامه اظهــارات خود

تصریح کرد :امروز متاســفانه بعضی فرزندان
نسل چهارم و بچههای پولدار بیدرد که معلوم
نیست ،پولها را ازکجا آوردهاند ،ماشین صد
میلیونی سوار میشوند و در خیابان حرکاتی
انجام میدهند ،یا دخترش بــا وضع بد وارد
خیابان میشود ،خیال میکند چنین و چنان
است .باید از این کار خجالت کشید.
سوال آیتاهلل از وزیر ارشاد
آیتاهلل محمــد یزدی که در ســالهای
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 ســالنها

فاضل لنکرانی:

بدترین محرمات در جشنواره فیلم فجر انجام میشود

آیتاهلل محمدجواد فاضل لنکرانی ،رئیس مرکز فقهی
ائمهاطهار(ع)گفت:دربحثهنر،هنرمندانواصحابهنر
ازحوزهمطالبهگرهستند،ایندرحالیاستکهجشنوارهای

تیراندازی افراد ناشناس
به ماموران پلیس

بهگزارش مهر،بامداددیروزبراثرتیراندازیافراد
ناشناسدربلوارشهیدچاغروندخرمآباد،یکسرباز
وظیفهناجاشهیدویکافسرپلیسهممجروحشد.
مهاجمین پس از تیراندازی به تانکر سوخترسان
پارک شــده در محوطه پمپ بنزین «الوندیان» به
سوی عوامل انتظامی حاضر در محدوده نیز آتش
گشودند.حجمانفجارخودروسوخترسانموجب
شکسته شدن شیشه ساختمانهای مجاور شده
است.مهاجمینازمحلحادثهمتواریشدندوحال
عمومی افسر مجروح شــده رضایت بخش است.
گفته میشود سرباز وظیفه شهید شده در جریان
اینحادثهاهلاستانخوزستاناست.

پاسخی برای امام جمعه کرج

نصرتاهلل لطفی ،قائم مقام شورای هماهنگی
تبلیغات اســامی در واکنش بــه اولتیماتوم امام
جمعه کرج برای لغو ســخنرانی علی الریجانی در
مراســم  22بهمن در کرج و متعاقب آن اطالعیه
دفتر علی الریجانی ،گفــت :اگر قرار بــود در هر
استانی رضایت آقایان را در نظر بگیریم ،بسیاری از
دعوتها اصال امکانپذیر نبود .نگاه ما پرهیز از تفکر
تنگنظرانهوجناحیاست.اگرخودآقایالریجانی،
سخنرانیشــان را در کرج لغو نمیکردند ،ما هیچ
برنامهای برای لغو ســخنرانی ایشــان نداشتیم و
امیدواریماینگونهاتفاقاتتکرارنشود.

ارجاع پرونده
سایت دیوار به دادسرا

حجتاالســام و المســملین محمدجعفر
منتظری ،دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران
گفت« :ظاهرا ًپرونده سایت دیوار دیروز ارجاع شده
استوبایددادسرابهاینموضوعرسیدگیکند».دو
روزپیشخبریمنتشرشدمبنیبراینکهپلیسفتا
ازدادستانیتهراندرخواستکردهباتوجهبهافزایش
جرایم در ســایت دیوار و ناتوانی مدیران سایت در
کنترلآگهیها،اینسایترامسدودکند.براساس
گزارش پلیسفتا،در 10ماههسال،97وقوعجرایم
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شعار غلط انقالب

انتقادهای تند آیتاهلل یزدی از رئیس دولت و وزیر ارشادش؛

منکر حجاب کافر است

سیدامیرحسینقاضیزادههاشمی،عضوهیأت
رئیسه مجلس درباره دســتور رهبر انقالب برای
اصالحساختارکشورظرف ۴ماهآیندهبهخبرآنالین
گفت :این دســتور مربوط به اصالح ساختار کشور
نیست بلکه درباره بودجه اســت .وی افزود :بعد از
آنکه پیشنویس الیحه بودجــه  98درآمد ،رهبر
معظمانقالبنامهایبهشورایهماهنگیاقتصادی
و دولت نوشــتند و  6بند ایراد و توصیه داشتند .به
مسئوالنگفتند«اصالحالیحهبودجهبرایناساس
زمانمیبردچوناصالحبرخیازبخشهامقدمات
و کار مطالعاتی میخواهــد» .رهبر معظم انقالب
فرمودند « 4ماه به شما فرصت میدهم ،تا جایی که
میتوانید برای ارائه الیحه بودجه  98انجام دهید،
مواردی هم که فرصت نمیشود ،به صورت الیحه
اصالحیهدراردیبهشتماهانجامدهید».

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

خوانندهای میآورید ،اسم آن را وزارت ارشاد
اسالمی میگذارید ،باید از این خانواده شهدا
خجالت کشید.
وی ادامه داد :میگویند ما قرآن و جلســه
قرآن هم داریم .واقعــا میخواهید قرآن هم

چه اهدافی می گیرند و اصال دخالتــی در اجرای آن ندارد؛
رسانهواصحابرسانهگاهیکاریکسالهخودرابابرگزاری
یک جشنواره زیر سؤال میبرند و یک سال روی حجاب و
ارزشهاسخنمیگویندامادرجشنوارهایهمهزحماتشان
را بر باد میدهند؛ دهه فجر باید نشان دهنده شاخصهای
نظاموانقالبباشد.بهگزارششفقنا،ویدرنشستعلمی
«نقش و جایگاه فقه در حکومت اسالمی» که به مناسبت
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در مدرسه عالی

نداشته باشــید ،مگر جرأت دارید علیه قرآن
حرف بزنید .مردم انقالب کردهاند که قوانین با
اسالم تنظیم شود و اسالم حاکم باشد و قضات
آن با احکام اســامی قضاوت کنند و مجلس
شورای اسالمی با قوانین اسالم تطبیق شود.

خاتماالوصیا(عج)برگزارشد،ادامهداد:درسیاستواقتصاد
ودیگربخشهانیزازحوزهمطالبهدارندوآنرادرکمبودها
مقصر می دانند لذا باید روشن شود کدام قسمت مربوط به
حوزه است .فاضل لنکرانی تصریح کرد :امروز وقتی مراجع
میگوینددربانکهاربااستبالفاصلهمطرحمیکنندحوزه
الگویبانکغیرربویراارائهدهدومثلایناستکهباوجود
اختالسدرسیستماجراییکشوربخواهندحوزهسیستمی
ارائهدهدکهکسیاختالسنکند.

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
مانهتحتسلطهغربخواهیمبودونهتحتسلطه
شرق که باید بگویم این شعار ،تفسیر غلطی است.
ما میتوانســتیم از تجربیات شرق و غرب استفاده
کنیم زیــرا تجربه این دو بلــوک یعنی تجربه کل
دنیا .ما میخواســتیم با دست خالی و بیتجربگی
حکومت تشکیل دهیم .آن زمانی که انقالب پیروز
شد سردمداران آن را روحانیون و مبارزانی تشکیل
میدادندکهبارژیمشاهمبارزهکردهبودندواطالعات
کافیازحکومتدارینداشتند.

انتقاد سفیر روسیه در ایران
از اینستکس

به گزارش فارس بــه نقل از راشــاتودی ،لوان
دژاگاریان،سفیرروسیهدرایراناعالمکرد:سیستم
پرداختی که اخیرا کشــورهای آلمان و فرانسه و
انگلیسبرایتسهیلمبادالتمالیباایرانموسوم
به اینستکس راهاندازی کردند بیشتر از آنکه پاسخ
به سؤاالت باشد ،ابهامات جدید ایجاد کرده است.
ویمطرحکردکهاین سیستمبرایمسائلاساسی
تحریمنیست.سیستمپرداختاینستکستنهادر
ارتباط با مسائلی است که در فهرست سیاهآمریکا
نیســتند اما مبادالت مالی مربوط به بخشهای
حیاتیباایرانانجامنمیگیرد.

