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روی موج کوتاه

محبوبه ولی، روزنامه نگار

چهار کشــتی روســی در ساحل 
بندر پهلوی لنگــر انداخته اند؛ اوایل 
فروردین 1321 است، در میانه بلوای 
جنگ جهانی دوم. هر روز که می گذرد، 
کشتی های بیشتری می آیند. صورت 
مسافرهایشان از زن و کودک و سرباز و 
پیر و جوان سرخ است، سرمای سیبری 
را با خــود آورده اند. روس نیســتند، 
لهستانی اند؛ اما از شــوروی می آیند 
و بسیاری شــان جان به دربُــردگان 
اردوگاه های کار اجباری استالین در 

شوروی  و قزاقستان اند. 
از حمله نازی ها و بعد شــوروی ها 
به کشورشــان هم جان به در برده اند. 
حاال که با کشــتی به انزلی می آیند، 
آلمان به شوروی حمله کرده و استالین 
مجبور شده در مقابل دولت لهستان 
کوتــاه بیاید و توافق کنــد که نه تنها 
نظامیان تجهیز شده لهستانی، بلکه 
غیرنظامیان زندانــی در اردوگاه های 
شوروی نیز از طریق ایران به فلسطین 
و آفریقا مهاجرت کنند. کشتی هایی 
که هزار هزار لهســتانی ها را با خود از 
شــوروی به انزلی می آوردند، نتیجه 

همین توافق هستند.
بــه فاصله ســه ســال 150 هزار 
لهســتانی به ایران آمدند. هزاران تن 
از آنها مهاجرت کردنــد، هزاران تن 
دیگر ماندگار شدند و ایران شد وطن 
دومشان و بسیاری دیگرشان در همان 
روزها و ماه هــای اول از بیماری و رنج 
اردوگاه های اســتالینی جان باختند 
و تنشــان در خاک ایران دفن شــد. 
حاال آرامستانی در بندر انزلی دارند و 
گورستانی در دروازه دوالب تهران که 
مدفن بیش از دو هزار و 500 لهستانی 

است. 
از آن روزها 70 سال می گذرد. ایام 
چرخیده اند و چرخیده اند تا به امروز 
که ایران درگیر برجامی از نفس افتاده 
است. خبر سه روز پیش مایک پمپئو، 

وزیر امور خارجه آمریکا دوباره نام ایران 
و لهستان را به هم پیوند داده است. 

او سه روز پیش در قاهره اعالم کرد 
که قرار است 13 و 14 فوریه )24 و 25 
بهمن( اجالسی برای گسترش ثبات و 
آزادی در خاورمیانه در ورشوی لهستان 
برگزار شود که هدفش نیز خنثی کردن 
نقش بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه 
است. به گفته او قرار است کشورهایی از 
آسیا، آفریقا، اروپا و خاورمیانه هم در این 

اجالس شرکت کنند.
حساب بزرگ لهستان روی 

ترامپ
خوب ترامپ و تیــم همراهش از 
این گونه اجالس و برنامه ها علیه ایران 
کم نداشــته اند و ندارند، اما آنچه در 
این مورد اخیر برای بســیاری سوال 
شده است، »لهستان« است. ماه های 
گذشته دانمارک و چند کشور اروپایی 
دیگر ایران را به بهانه های تروریستی 
تحت فشار گذاشته بودند، اما نامی از 
لهستان نبود. در سال های گذشته نیز 
روابط ایران و لهســتان، روابط نسبتا 
بدون تنشی بوده است، حاال بسیاری به 
دنبال پاسخ این سوال افتاده اند که چرا 
لهستان؟ چرا کشــوری که روزگاری 
ایران آغوش خود را بــه روی آوارگان 
جنگی اش باز کــرد و میزبانش بود، 
امروز میزبان دشــمن ایران در خاک 

خود شده است؟ 
خوب ساده ترین و کلی ترین پاسخ 
به این پرسش این اســت که به واقع 
»سیاســت پدر و مادر ندارد« و البته 
مناســبات سیاســی بیش از آنکه بر 
مدار تاریخ حرکت کنند، حول محور 
»قدرت« می چرخنــد و همین بازی 
قدرت اســت که لهســتان را میزبان 

اجالس ضد ایرانی پمپئو کرده است. 
لهســتان امروزی گرچه دیگر آن 
کشــور جنگ زده دیروز نیســت، اما 
هنوز در میــان قدرتی مانند آلمان در 
همسایگی اش و روسیه که به واسطه 
اوکراین به خاک لهســتان می رسد، 

آســیب پذیر اســت و به رغــم این 
آســیب پذیری تجهیزات نظامی آن 

متعلق به دوران جنگ سرد است. 
لهستان هنوز از روسیه واهمه دارد؛ 
واهمه ای که پس از انضمام شبه جزیره 
کریمه به روسیه افزایش یافته است و 
همچنان روابط خوبی با آلمان که یکی 
از قدرتمندترین کشورهای اتحادیه 
اروپاست ندارد. به نظر می رسد لهستان 
برای کاهش هرچه بیشتر این آسیب ها، 
حســاب بزرگی روی آمریکا باز کرده 
است. درگیری دولت فعلی لهستان با 
حزب رقیبش نیز نیاز به او به حمایت 

آمریکا را افزایش داده است. 
رسانه ها این روزها مخاطبان خود 
را ارجاع می دهند به پیشنهاد چهار ماه 
پیش لهستان به آمریکا؛ پیشنهادی 
از سوی آندژی دودا، رئیس جمهوری 
لهستان برای ساخت یک پایگاه اتمی 
در خاک لهســتان اما برای آمریکا. او 
گفت که لهستان نام این پایگاه را »دژ 
ترامپ« خواهد گذاشت. دونالد ترامپ 
لبخندی به پهنای صورت زد و گفت 
که این پیشنهاد را بررسی و نظرش را 

اعالم خواهد کرد. 
اولین حامی اروپایی ترامپ 

پس از خروجش از برجام
در مورد برجام نیز تصمیم لهستان، 
خشــنودی ترامپ را به همراه داشت. 
لهســتان یکی از 28 عضــو اتحادیه 

اروپاســت و دقیقا نخســتین کشور 
اروپایی که موضعی متفاوت با اتحادیه 
اروپــا درخصوص برخــورد آمریکا با 
برجام گرفت. دولت این کشور هم مانند 
دیگر کشورهای اروپایی اعالم کرد که از 
برجام حمایت می کند و برای کاهش 
هزینه های  خروج آمریکا از برجام، کنار 
اروپا می ایستد، اما یک ماده و تبصره هم 
اضافه کــرد و آن اینکه »در عین حال 
نگرانی ایاالت متحــده در موضوعات 
امنیتی و استراتژیک درباره ایران را هم 
درک می کند.« به اروپا هم توصیه کرد 
که به این نگرانی ها توجه بیشتری کند. 
بهار امســال پس از خروج آمریکا 
از برجــام شــرکت گاز دولتی پیجی 
نیگ )بزرگترین شــرکت نفت و گاز 
لهستان( فعالیت های خود را در ایران 
متوقف کرد. مدیرعامل این شــرکت 

گفت که »تحریم ها هر لحظه ممکن 
اســت اعمــال شــوند و هیچ کس 
نمی خواهد خطر کند. شــرکت های 
نفت و گاز هنگام حفاری و اکتشــاف 
خطر می کنند، اما وارد بازی سیاست 

نمی شوند.«
اما همزمان با این خــروج از ایران، 
لهستان بزرگترین قرارداد تسلیحاتی 
تاریخ خود به ارزش 4.7 میلیارد دالری 
با شــرکت ریتون، یکی از بزرگترین 
تولیدکننــدگان تجهیــزات نظامی 

آمریکا را منعقد کرد.  
شاید شرکت نفت و گاز لهستان وارد 
بازی سیاسی نشده باشد، اما قطعا دولت 
لهستان وسط این بازی سیاسی و اتفاقا 
وسط جنگ سرد دیرین آمریکا و روسیه 
است. نه تنها لهستان، ایران و بسیاری 
کشورهای دیگر نیز در میانه این جنگ 
سرد هستند. موضوعات مورد مناقشه 
آمریکا و روسیه که لهســتان در آنها 
نقش دارد کم نیســت، مانند ساخت 
خط لوله انتقال گاز طبیعی از روسیه 
به آلمان که آمریکا و لهستان هر دو در 

مقابل آن ایستاده اند.
شریک دزد و رفیق قافله

به هــر حــال لهســتان در این 
طناب کشــی طرف آمریکا را گرفته و 
بدین ترتیب جزء آن دسته از کشورهای 
اروپایی است که ایران نمی تواند حساب 
چندانی روی آن بــاز کند. در بهترین 
حالت اروپای فعلی، هم شــریک دزد 
اســت و هم رفیق قافله. از یک طرف 
ســازوکار رابطه مالی ایران بــا اروپا 
)SPV( را طراحــی می کند و پیش 
پای ایران می گــذارد و از طرف دیگر 
خاکش را برای فشارهای بیشتر آمریکا 
بر ایران در اختیــار ترامپ می گذارد. 
کشورهایی مانند دانمارک نیز به بهانه 
اقدامات تروریستی ایران را الی منگنه 

می گذارند.
در این میان کار دستگاه دیپلماسی 
سخت و زیر ذره بین است. محمدرضا 
پورابراهیمــی، رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس روز گذشته به مهر 
گفته است: »گزارش های ما حاکی از 
آن است که اروپایی ها ظرف چند هفته 
آینده عملیات اجرایی SPV را انجام 
می دهند که البته آمریکا فشار زیادی 
بر اروپایی ها مــی آورد تا این موضوع 

عملیاتی نشود.«
او گرچه خود از فشــارهای آمریکا 
سخن گفته، اما در ادامه اضافه کرده: 
»در صورتــی کــه طــی هفته های 
آینده SPV عملیاتی نشود و عمال 
از همکاری اروپا با جمهوری اسالمی 
ایران اتفاق مثبتی در مراودات بانکی 
ما رخ ندهد، سؤال از وزیر امور خارجه 
و دیگر مسئوالن ذیربط در دستور کار 

مجلس قرار خواهد گرفت.«
سیدجالل ساداتیان، سفیر اسبق 
ایران در انگلیس نیــز به ناکافی بودن 
فعالیت دیپلماتیک ظریف اشاره کرده 
و گفته است: »شخص وزیر خارجه به 
تنهایی در تمــام دنیا به طور همزمان 
نمی تواند ســفر کند، توضیح دهد و 

روشنگری کند. خوب است که ایران 
یک تعدادی از چهره ها و شخصیت ها را 
آماده نگاه دارد و برای این نوع سفرها آنها 
توجیه باشند که چگونه به کشورهای 
مختلف رفته و با مالقات های مختلف 
و در عرصه های مختلف، پاسخگوی 
فعالیت های رسانه ای که طرف مقابل 
با هزینه های بسیار زیاد انجام می دهد، 

باشند.«
آنچه که ســفیر اســبق ایران در 
انگلیس درباره آن گفته است، همان 
سفرهایی که پمپئو این روزها دارد در 
عراق و اردن و مصر و امــارات و قطر و 
بحرین و عربستان و کویت و عمان انجام 
می دهد تا آنها را نسبت به سیاست های 
آمریکا در منطقه متقاعد کند. و البته 
شعبه اروپایی این سفرها را به لهستان 
برده است. از بنیامین نتانیاهو نیز برای 
شرکت در اجالس لهســتان دعوت 

کرده است. 
هشدار ایران درباره

 اقدام متقابل
وزارت خارجه ایران دیروز کاردار 
لهستان فراخوانده است. رئیس اداره 
اول شــرق اروپای وزارت امور خارجه 
ضمن اعتراض خود گفته اســت که 
برگزاری این اجالس حرکتی خصمانه 
علیه جمهوری اســالمی ایران است 
و انتظار می رود، لهســتان از همراهی 
با آمریکا در برگــزاری این کنفرانس 

خودداری کند.
کاردار لهســتان اما توضیح داده 
که این کنفرانس ضد ایرانی نیســت 
و مواضع لهســتان با اظهــارات اخیر 

مقامات آمریکایی متفاوت است.
طرف ایرانی این توضیح را ناکافی 
دانســته و با تاکید بر ضــرورت اقدام 
جبرانی فوری دولت لهستان هشدار 
داده که در غیر این صورت جمهوری 
اسالمی ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل 

است. 
کاردار لهســتانی هم با اشــاره به 
روابط تاریخی دو کشــور اظهار کرده 
که پیام دولت جمهوری اسالمی ایران 
را به مقامات ذیربط لهستان منعکس 

خواهد کرد.
آن روابط تاریخی مورد اشاره، احیانا 
همان کشتی های حامل پناهجوهای 
لهستانی هستند که جایی در مناسبات 
قدرت ندارند. شاید ترامپ از این اجالس 
نتیجه مورد انتظــارش را نگیرد،  اما 
برگزاری آن قطعا نقطــه تاریکی در 

روابط ایران و لهستان خواهد بود.

لهستان؛  از آرامستان های انزلی تا دژ ترامپ

بر دوش باد موافق

خبر

آیــت اهلل رضا اســتادی، عضو شــورای 
عالی حوزه های علمیــه گفت: حوزه در عین 
عظمت مشــکالتی دارد. این مسئله دولتی 
شدن یا نشدن مسئله ای شده است. باالخره 
حوزه اگر بخواهد اداره شود مخارجی دارد و 
مراجع توان پرداخت مخارج را ندارند و مرتب 
هم مراجع می گویند که باید مستقل باشد. 
خب این باید حل شود اگر باید پول بگیرد و 

یا نگیرد بگویید.
وی در آیین بازگشایی و افتتاح بخش های 
جدید کتابخانه آیت اهلل العظمی گلپایگانی 
برگزار شــد، گفت: مادیــات در حوزه غالب 

شده است. در حوزه اختالف طبقاتی نبوده 
است. اما اآلن امروز رو به جای بدی می رویم. 
طلبه آمده اســت پیش من می گوید 700 
تومان شهریه می گیرم 10 میلیون داده ام و 
در پردیسان خانه ای 40 متری و ماهی 550 

تومان اجاره می دهم.
وی ادامه داد: یک جملــه ای باید به آیات 
عزیز عرض کنیم. باالخــره باید این عائله رو 
اداره کنیم یا نه. هی جمعیت زیاد کنیم اداره 
نشود جوابگو نیست. اآلن این شهریه زندگی 
طلبه ها را اداره نمی کند. اآلن ما باید عائلمون 
را اداره کنیم. طلبه گرفتار کرایه خونه و دیگر 

چیز ها است و اگر اصالح نشود به جای خوبی 
نمی رسد. 

این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: حوزه 
در عین عظمت مشــکالتی دارد. این مسئله 
دولتی شدن یا نشدن مسئله ای شده است. 
باالخره حوزه اگر بخواهد اداره شود مخارجی 
دارد و مراجع توان پرداخت مخارج را ندارند 
و مرتب هم مراجع می گویند که باید مستقل 
باشد. خب این باید حل شــود اگر باید پول 

بگیرد و یا نگیرد بگویید.
 وی افزود: نمی شود هم بگیریم و هم نباید 
گرفت. اگر حل نشــود مشکل داریم. ما چند 

نفر از طرف مراجع مورد تأیید قرار گرفتیم که 
در کار حوزه دخالت کنیم و هر موقع خدمت 
آقایان می رســیدم می گویند که حوزه باید 
مســتقل شــود. ولی چطوری باید مستقل 
شــود یا باید بفرمایند ســخت نگیرید تا هر 
جا شد یا این ها روز به روز حل شود. اآلن باز 

بحث بودجه مطرح می شود که چرا گرفت و 
نگرفت و ...

آیت اهلل استادی تاکید کرد: مسئله معیشت 
طالب باید حل شود. معیشتی که رهبری گفتند 
که دولت حواسش به معیشت باشد اینجا هم 
همین طور است که حواس ها به معیشت باشد.

آیت اهلل استادی، عضو شورای عالی حوزه:

مراجع باالخره بگویند حوزه پول بگیرد یا نگیرد 
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سیستم مدیریتی کشور 
در ِگل مانده است

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در جمع جهادگران دفاع مقدس و سازندگی 
گفت: االن سیستم اداری و مدیریتی کشور در ِگل 
مانده اســت و در بمباران اقتصادی دشمن، دچار 
به هم ریختگی شــده اســت. در این جنگ شدید 
اقتصادی، نیروهایی که تــوان مدیریت در صلح را 
دارند نمی توانند کاری انجــام دهند. مدیریت در 
حالت صلح و در حالت جنگ، دو نوع است. در این 
شــرایط باید نیروهای انقالبی وارد عمل شوند و از 
کارهای پراکنده خودداری کنند و به کارها طبق یک 
هدف گذاری دو تا پنج ساله جهت بدهیم؛ دوستان 

جهادگر منتظر منابع دولتی نباشند.
    

امکان افزایش یارانه نقدی 
وجود ندارد

حسن حسینی شاهرودی، عضو هیأت رئیسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با شرایط فعلی 
اقتصادی کشور، امکان افزایش یارانه نقدی وجود 
ندارد. دولت منابع الزم برای افزایش یارانه نقدی را 
ندارد مگر آنکه مالیات را افزایش دهد که باز هم بر 
مردم فشار می آید و تورم ایجاد می شود. طبق مصوبه 
مجلس، یارانه دهک های باالی جامعه باید حذف 
شده و به یارانه دهک های پایین جامعه اضافه شود 

که متاسفانه دولت آن را اجرایی نمی کند.
    

روایت رحیم پور ازغدی از روابط 
ناسالم مذهبی ها

حســن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی گفت: لباس پسری را نگاه می کنیم 
و تصور می کنیم نماز شــب خوان است اما باطنش 
را  می بینیم یک آدم الدنگ است.  در همین فضای 
مجازی، دختر و پسرها با هم قرار می گذارند. آنها که 
مذهبی اند، قرار می گذارند در بین الحرمین. دختر 
عکس خود را با چادر اما نزدیک و شفاف می گذارد و 
پسر هم زیرش می نویسد: ما رایت اال جمیال. با خود 
گفته یک  عبارت عربی بگوییم که اســالمی باشد؛ 

دختربازی اسالمی. 
    

CFT ایستگاه آخر
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری  از 
پایان جلسات سه جانبه خود با محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان درباره CFT خبر داد و گفت: سعی کردیم با 
شورای نگهبان تعاملی برای سوال های صورت گرفته 
داشته باشیم اما در نهایت آنها دو، سه مورد را پذیرفتند 
و بقیه را رد کردند. حاال اگر بر روی آن اصرار شود این 
الیحه به مجمع خواهد رفت. فکر می کنم CFT پس 

از پالرمو در دستور کار مجمع قرار بگیرد.
    

ظریف در عراق
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
که در رأس هیأتی سیاسی و اقتصادی به عراق سفر 
کرده، روز گذشته وارد بغداد شد و مورد استقبال نزار 
خیراهلل، قائم مقام وزیر امور خارجه عراق قرار گرفت. 
به گزارش پایگاه خبری شبکه »العربیه«، ظریف در 
این سفر قرار است با »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر 
و »محمد الحلبوسی« رئیس پارلمان و »برهم صالح« 
رئیس جمهور عراق، و همچنین با مقامات مسئول 

منطقه کردستان در اربیل دیدار کند. 
    

دروغ بزرگ سال جدید میالدی
حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس 
مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل در توییتی 
ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله قلبی سید 
حسن نصراهلل را تکذیب کرد و در صفحه توئیتری 
خود نوشت: »ادعای صهیونیست ها مبنی بر بیماری 
و حمله قلبی سید حســن نصراهلل دبیرکل حزب 
اهلل لبنان ، دروغ بزرگ ســال جدید میالدی است. 
بی تردید روزی که سید حســن نصراهلل و رهبران 
مقاومت فلسطین در مسجداالقصی نماز خواهند 

گزارد، صهیونیست ها وجود ندارند.«
    

اسماعیل بخشی ضرب و شتم 
در ایام بازداشت را رد کرد

فاطمه سعیدی، ســخنگوی فراکسیون امید 
مجلس به ایسنا گفت: اسماعیل بخشی، در جلسه ای 
برای رسیدگی به ادعاهایش صراحتا اعالم کرد در 
طول ایام بازداشــت مورد ضرب و شتم واقع نشده 
است. وی مدعی ضرب و شــتم در محل نگهداری 
اولیه در شهرستان شــوش و هنگام انتقال به اهواز 
بود. مسئوالن وزارت اطالعات خوزستان نیز وقوع 
درگیری هنگام انتقال متهم به اهواز را تایید کردند 
اما گفتند این درگیری طرفینی بوده و به شکل ضرب 

و شتم متهم توسط ماموران نبوده است.

 به فاصله سه سال 150هزار 
لهستانی به ایران آمدند. 

هزاران تن  از آنها مهاجرت 
کردند، هزاران تن ماندگار 
شدند و بسیاری دیگرشان 

از بیماری و رنج در 
اردوگاه های استالینی جان 

باختند و تنشان در خاک 
ایران دفن شد

 رئیس جمهوری لهستان 
پیشنهاد ساخت یک پایگاه 

اتمی در خاک لهستان اما 
برای آمریکا را داد و گفت که 
نام این پایگاه را »دژ ترامپ« 

خواهد گذاشت. دونالد 
ترامپ لبخندی به پهنای 
صورت زد و گفت که این 

پیشنهاد را بررسی می کند 


