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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

معاون امور مجلس ابراهیم رئیسی، 
یعنی محمد حســینی کــه در دولت 
محمود احمدی نژاد هم وزیر فرهنگ و 
ارشاد بود گفته است مردم »صبر« کنند.

او دوشنبه شــب در مراســم 
گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر 
اظهار کرده که »حل معضالت اقتصادی 
و سالمت زمانبر اســت و هر چند نباید 
در این خصوص تعلل کرد ولی از مردم 
انتظار می رود مثل همیشه صبر پیشه 

کنند.«
معاون رئیس جمهوری همچنین 
ادامــه داده که »مردم نبایــد از نظام و 
انقالب دلسرد شوند چون با مقاومت و 
پایبندی به ارزش های نظام می توان در 

مسیر پیشرفت قرار گرفت.«
خیلی ها از گفته او تعجب کرده اند. 
برخی رسانه ها هم جمله »مردم صبر 
کنند« را از قول او با عالمت تعجب تیتر 
کردند. چراکه در جریان سیزدهمین 
رقابت های انتخاباتی بر ســر پاستور 
حرفــی از صبر نبود، همانطــور که در 
رقابت های انتخاباتی مجلس یازدهم 
هم سخنی از صبر نبود و هرچه بود وعده 
بود و ادعای تحقق ســریع آنها با شیوه  

انقالبی گری.
منطقا امــا اظهارات ســیدمحمد 
حســینی هیچ جای شگفتی و تعجب 

ندارد. او نه نظری خلق الساعه داده، نه 
از خطوط قرمز رد شــده و نه خواسته 
جدیدی را مطرح کرده است. بلکه صرفا 
به رســم پایبندی به سنت دولتمردی 
در ایران، همان روال معمول و مرسوم 
تمام دولت های پیشین و ایضا مجالس 
پیشین و فعلی را در پیش گرفته تا نشان 
دهد که گرچه شــعار و وعده زیاد بوده 
اما گمان نکنید قرار است در این دولت 

»صبر« نکنید!
صبرهای »چهار ساله«

تجربه این چهار دهه به خوبی گویای 
این واقعیت است که مردم همواره سنگ 
زیرین آسیاب بوده اند. دولت ها آمده و 
روی سر مردم چرخیده اند، گندم ها را 
آرد کرده اند، آردهــا را یا خورده اند یا به 
سیلوهای خود برده اند و بعد هم رفته اند 
و نوبت را به دولت بعدی سپرده اند. در 
این میان آنچه مانده است همان سنگ 
زیرین آسیاب بوده است که از بس صبر 
کــرده دیگر صبر نکردنــش عجیب و 
غیرمنتظره است و از همان روست که 
معاون رئیس جمهور از »مثل همیشه« 
استفاده کرده و گفته است »مردم مثل 

همیشه صبر کنند«!
آنهایی که از توصیه محمد حسینی 
به مردم شــگفت زده شــده اند احیانا 
ساده انگارانه می اندیشیده اند که به واقع 
قرار اســت دولت ابراهیم رئیسی با ورد 
جادویی بیاید و مثل آن فرشته مهربان 

ســیندرال که از کدو کالسکه درست 
می کرد، چوبش را بچرخاند و مســکن 
بسازد، پول ملی و پاســپورت را ارزش 
ببخشد، ثبات به اقتصاد بدهد، واکسن 

بیاورد و تحریم خنثی کند و چه و چه. 
بعد هم فکر می کرده اند همانطور که 
جادو برای ریخت و رخت سیندرال تا 12 
شب اعتبار داشت، جادوی رئیس جمهور 
جدید هم دســت کم برای چهار سال 
اعتبار دارد. غافل از اینکه چه بسا تمام 
این چهار سال به صبر بگذرد مانند چهار 

سال گذشته که به صبر گذشت. 
انگار همیــن دیروز بــود که علی 
مطهری می گفت مردم شش ماه دیگر 
»صبر« کنند، مقاومــت کنند؛ البته 
دیروز نبود، ابتدای تیرمــاه 97 بود و از 
آن زمان تا به امروز چه کســب و کارها 
که ورشکست نشده، چه نخبگانی که 
مهاجرت نکرده اند، چه امیدها که ناامید 
نشــده و تن به خودکشی نداده اند، چه 
جان ها که قربانی کرونا نشده اند و چه 
خانواده ها که بابت نداشتن دارو، داغدار 

عزیزشان نشده اند. 
همان موقع روحانی، رئیس جمهور 
وقت هم با تاکید بر اینکه »دولت ترسی 
از تحریم ندارد«، از مردم خواســت که 
تحمل کنند. یک سال بعد گفت که توان 
و منابع دولت محدود است اما صبر مردم 

نامحدود! 
کمی پیش از ترک دولت هم گفت 

»به مردم اعــالم می کنم که تحریم ها 
شکسته شــد.« تحریم ها اما کماکان 
پابرجاست. حال او رفته است و به جایش 
دولتی آمده که دولتمردش همچنان 

توصیه به صبر می کند. 
سوار بر بال پوپولیسم

همین هــم خودش تبدیل شــده 
به دعوای ِشــبه باالبــرره و پایین برره 
همیشگی اصالح طلبان و اصولگرایان. 
اصالح طلبان می گویند اینها که هشت 
سال پایشــان را روی خرخره روحانی 
گذاشته بودند که چنین کن و چنان کن 
حاال که نوبت خودشان رسیده می گویند 
صبر کنید. اصولگرایان هم می گویند 
آنها که هشت ســال ملت را مفلوک و 
مملکت را افلیج کردند حاال برای رئیسی 

ضرب االجل تعیین می کنند. 

یک نمونه اش مصطفی میرسلیم، 
نماینده اصولگرای مجلس انقالبی است 
که دیروز در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»آنها که به ویژه در هشت سال گذشته با 
ناباوری خود مرتکب اقداماتی شدند که 
طبقات آسیب پذیر را به فالکت کشاند، 
امروز دســت از تحقیر و توهین دولت 
بردارند وگرنه منتظر عواقب محاکمه و 

خشم انقالبی مردم باشند.«
این توئیت و اظهاراتی از این دست 
به معنای هشــدار به منتقدان قلمداد 
می شوند تا مبادا در جریان آن صبر مورد 
انتظار خللی وارد شود. به نظر می رسد 
در دولت فعلی جریان اصولگرا از همین 
آغاز کار به دنبال این است که با مواضع 
این چنینی راه را بر مطالبه گری ببندد 
و از سوی دیگر با توصیفات اغراق شده، 

با ابزار پوپولیسم کار خود را پیش ببرد. 
بعد از روزنامه کیهان که حســین 
شریعتمداری در آن، رئیسی را به مالک 
اشتر تشبیه کرد، غالمعلی حدادعادل 
دیروز در بیانیه ای نوشــت که »مردم 
با دیدن ابراهیم رئیســی به یاد شهید 
رجایی می افتنــد«؛ همــان وصفی 
که ســال ها پیش از این برای محمود 

احمدی نژاد به کار می بردند.
حداد عادل بعد هــم اضافه کرده: 
»مجلس شورای اسالمی که در این دوره 
به تعبیر رهبر معظم انقالب، »مجلسی 
انقالبی« است نیز باید شاکر درگاه الهی 
باشد که با روی کار آمدن دولتی انقالبی 
می تواند راه را بــرای خدمت به مردم و 
اعتالی کشــور و نیل به مرحلۀ »ایران 

قوی« و »ایران سربلند« هموار سازد.«
از همین روست که برخی معتقدند 
اطرافیان رئیســی و آنهایی که او را به 
قدرت رســاندند با عملکرد خــود از او 
احمدی نژادی دیگر خواهند ساخت و 
خود در سایه امن این پوپولیسم نخ نما 
خواهند نشست. به قول یک نفر که در 
واکنش به این تعــارف تکه کردن های 
حداد عادل برای رئیس جمهور جدید 
نوشته بود: »خود حدادعادل با دارایی 
چند هزار میلیاردی چه نسبتي با رجایی 

دارد؟ 
 به هر جفا که توانی
 که سنگ زیرینم

پشت پرده این پوپولیسم اما حافظه 
تاریخی اســت که البته به تاریخ خیلی 
دوری هم نمــی رود؛ مربوط به همین 
یک سال پیش اســت که همین آقای 

حداد عادل، فهرست شورای ائتالف با 
شعار »نجات برای اقتصاد ایران« منتشر 
کرد و در نهایت آن فهرست با هزار وعده 
اقتصادی راهی مجلس شد اما دریغ از 
یک دوای اقتصادی که مجلس یازدهم 

به کام این اقتصاد بیمار ریخته باشد. 
البته مجلس هم توصیه به »صبر« 
می کند و ملت کمــاکان در حال صبر 
است! صبر در برابر وعده واکسن هایی 
که نیامــد و مردمی که عزیزانشــان 
مثل برگ خــزان از درخت زندگی فرو 
می افتند؛ جالب تر آنکه یکی از همین 
وعده دهندگان واکسن محمد مخبر بود 
که اکنون معاون اول رئیس جمهوری 
اســت.  همینطور صبــر در برابر تورم 
کمرشــکن. در حالی کــه در یک نگاه 
محاسبه گرانه و دقیق به نظر می رسد 
که تحریم همه چیز را زنجیروار به هم 
وصل می کند، ابراهیم رئیسی در جریان 
تبلیغات انتخاباتی می گفت مشکالت 
مرغ و تخم مرغ هیچ ربطی به تحریم ها 
ندارد. حال اما به نظر می رسد برای مرغ و 
تخم مرغ هم باید صبر کرد چراکه اکنون 
انتخابات تمام شده و واقعیت مثل باد و 
بوران برنده و سرد خودش را به صورت ها 
می کوبد.  البته که قضاوت درباره دولت 
ابراهیم رئیسی زود اســت و باید زمان 
بیشتری به او داد؛ اما طلب صبرکردن ها و 
رفتارهای پوپولیستی که حوالی او شکل 
می گیرند، تجربه های تکراری است که 
آالرم های نگران کننــده ای می دهند؛ 
غافل از اینکه عمق و پهنای کاسه صبر 
مردم را اندازه بگیرند؛ هرچند که مردم 
تا همین امروز هم بیش از توان خود صبر 
کرده اند؛ به قول ســعدی که می گوید: 
بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان/ به هر 

جفا که توانی که سنگ زیرینم.

معاون پارلمانی دولت جدید استارت زد؛

باز هم »اوصیکم به صبر«!

خبر

وزیر امور خارجه درباره دور بعــدی مذاکرات وین گفت: 
طرف مقابل خودش این درک را دارد که یک پروسه دو تا سه 
ماهه زمان می برد که دولت جدید مستقر شود و برنامه ریزی 
برای هر گونه تصمیم داشته باشد؛ البته حتما این مورد یکی 
از موضوعاتی است که در دستور کار سیاست خارجی و دولت 

قرار دارد.
حسین امیرعبداللهیان در گفت وگوی ویژه خبری شبکه 
دو سیما درباره برجام و مذاکرات وین اظهار کرد: فکر می کنم 
اولین اشتباه آمریکایی ها این اســت که گاهی در مصاحبه ها 
اعالم می کنند پیشنهادات ما برای همیشه روی میز نخواهد 

ماند و یا اگر ایران در وین مذاکره نکند ما گزینه های دیگر داریم؛ 
این حرف ها تکراری و خسته کننده است که همواره می زنند.

وی ادامه داد: من خیلی شــفاف به طــرف مذاکره کننده 
اتحادیه اروپا گفتم آمریکائی ها تا یــاد نگیرند مودبانه با ملت 
بزرگ ایران صحبــت کنند از ادبیات تهدیــد هیچ نتیجه ای 
نخواهند گرفت و اگر بخواهند ایــن ادبیات را ادامه دهند پیام 

سازنده ای برای دولت جدید نیست.
وزیر امور خارجه خاطرنشــان کرد: به طور شفاف به طرف 
مقابل اعالم کردیم که جمهوری اسالمی ایران از مذاکره ای که 
منطق برای آن حاکم باشد استقبال می کند و حتماً به دنبال 

فرار از میز مذاکره نیستیم اما یک نکته بسیار مهم است؛ دولت 
سیزدهم مذاکره ای را مذاکره می داند که دستاوردهای ملموس 

در راستای تامین منافع و حقوق ملت ایران داشته باشد.
وی گفت: طبعاً این پیام تاثیرات مثبت خودش را در طرف 
مقابل داشته ولی به صراحت به طرف گفتگو گفتم شما تصور 
نکنید که االن مجلس و دولت از هــم حمایت می کنند و این 
یعنی یک فرصتی که شما بگوئید در میز مذاکره و در یک جلسه 
همه موارد را حل کنید؛ من در جلساتی که برای رأی اعتماد در 
کمیسیون های مختلف مجلس مخاطب قرار می گرفتم متوجه 

شدم کار برای دولت خیلی سخت شده است. 

امیرعبداللهیان توضیح داد: شاید دولت قبل اگر در مذاکرات 
به نقطه ای می رسید که طرف های مقابل عقل به خرج می دادند 
و در مذاکرات کارشــکنی نمی کردند و به نتیجه می رســید، 
راحت تر مجلس در ارتباط با مصوبه خود کنار می آمد اما توقع 
مجلس از دولت جدید این است که حقوق حداکثری ملت ایران 

در مذاکرات تامین شود.

امیرعبداللهیان: 

برنامهریزیبرایمذاکراتویندو،سهماهطولمیکشد

 شماره   877 /      چهارشنبه 10 شهریور   1400  /   23 محرم 1443  / 1 سپتامبر   2021

اعالمآمادگیگوترشبرای
همکاریبادولترئیسی

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در 
پیامی خطاب به رئیس جمهوری اســالمی ایران، 
با تبریک ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی، 
اظهار داشت: »سازمان ملل متحد و اینجانب شخصاً 
عالقمند به کار با دولت جدید تحت رهبری شما به 
سوی تحقق صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق 
بشر در سراسر جهان هستیم.« وی با اشاره به اینکه 
ریاست جمهوری شــما مصادف با دورانی خطیر 
برای کشور شما، منطقه و جهان بوده، افزوده است: 
»اینجانب برای تداوم پیشبرد ارزش ها و آرمان های 
مندرج در منشــور ملل متحد بر روی »همکاری«  

شما حساب باز می کنم.«
    

وزارت دفاع روسیه اعالم کرد؛
برگزاریرزمایشمشترکروسیه،
ایران،آذربایجانوقزاقستان

وزارت دفاع روســیه با انتشــار اطالعیه ای از 
برگــزاری رزمایش دریایی مشــترک بــا ایران، 
آذربایجان و قزاقستان در دریای خزر خبر داد. این 
وزارتخانه ضمن اعالم این خبر تصریح کرد که این 
رزمایش اواخر ماه ســپتامبر )ماه جاری میالدی( 
با حضور کشــتی های کوچک مســلح به موشک 
و همچنیــن توپخانه هایی از ایــران، آذربایجان و 

قزاقستان برگزار خواهد شد.
    

عبورافغانستانیهاازکوه
برایورودبهایران

تصاویر و ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی به 
عنوان عبور افغانستانی ها از کوه و مناطق صعب العبور 
مرزی برای ورود به ایران منتشــر شده است. این 
ویدئوها انبوهی از جمعیت افغان را نشان می دهد که 
در حال باال رفتن از کوه ها برای ورود به ایران هستند. 
طی روزهای اخیر مرزبانی ایران از افغانســتانی ها 
خواسته که از ورود به مرزهای ایران خودداری کرده 
و اعالم کرده است که اتباع افغان را با حفظ احترام از 

لب مرزها به داخل کشورشان بازمی گرداند. 
    

پناهیان: 
بهجایتعقیباتنماز،صفحات
انقالبیراالیکوفالوکنید

فیلمی از حجت االســالم علیرضا پناهیان، در 
فضای مجازی منتشــر شــده که در آن می گوید: 
»هرکی در جبهه ماست، ســاز خودش را می زند. 
ناهماهنگی ما خیلی مهم اســت. من می دانم فرد 
مذهبی معتقد به انقالب داریم، در صفحات مجازی 
عضو نیست که برود حداقل صفحات خوب را فالو 
کند، الیک کند، احساس وظیفه نمی کند که برود 
یک کامنت برای یک صفحه خوب بگذارد که تنها 
نماند. گاهی هم به جای تعقیبــات نماز باید یک 
صفحه ای را باز کنید، صفحات انقالبی را الیک کرده 
و فالو کنید، پست ها را فورواد کند. چرا ما اینجوری 

نیستیم؟«
    

ثبتاسامیدههاشهیدایرانی
درعراق

به گزارش ایسنا، المندالوی، مدیرکل موسسه 
شــهدای عراق اعالم کرد که نام ده ها شهید ایرانی 
که در کنار عراق علیه تروریسم جنگیده و یا توسط 
رژیم صدام اعدام شده اند در این موسسه ثبت است 
و خانواده های آنان با تکمیــل مدارک می توانند از 
مزایای ارائه شده از ســوی این موسسه به خانواده 
شهدا اســتفاده کنند. به گفته وی در این موسسه 
اسامی ایرانی هایی که به دست نظام بعث اعدام شدند 
و برخی از آنان طلبه های حوزه هستند هم ثبت شده 
است. المندالوی اضافه کرده: این اقدام موسسه به 
مثابه تعامل به مثل اســت زیرا جمهوری اسالمی 
ایران موسسه بزرگی به نام بنیاد شهید دارد و در آن 
نام هزاران شهید عراقی که در ایران شهید و یا اعدام 

شده اند ثبت شده است. 
    

شاکیپروندهعنابستانی
گذشتکرد

خداییان، ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 
سوالی درباره محکومیت علی اصغر عنابستانی، 
نماینده ســبزوار در مجلس گفــت: پرونده در 
دادســرای عمومی و انقالب تهران تحت عنوان 
تمرد از دستور مامور نیروی انتظامی و ایراد ضرب 
به آن مأمور تشکیل شد و با کیفرخواست به دادگاه 
ارسال شد و درباره برخی از اتهامات حکم برائت 
صادر شــد و درباره ایراد ضرب حکم محکومیت 
در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین 
پرونده به مرجع تجدیدنظر ارســال شد. در آنجا 
شاکی اعالم گذشــت کرد و پرونده همچنان در 
مرجع تجدیدنظر وجــود دارد و منتظر تصمیم 

این مرجع هستیم.

تجربه به خوبی گویای این 
واقعیت است که مردم 

همواره سنگ زیرین 
آسیاب بوده اند. دولت ها 

آمده و روی سر مردم 
چرخیده اند، گندم ها را 
آرد کرده اند، آردها را یا 

خورده اند یا به سیلوهای 
خود برده اند و بعد هم 

رفته اند و نوبت را به دولت 
بعدی سپرده اند

اظهارات سیدمحمد 
حسینی هیچ جای شگفتی 

و تعجب ندارد. او صرفا 
همان روال معمول و مرسوم 

تمام دولت های پیشین را 
در پیش گرفته تا نشان دهد 
که گرچه شعار و وعده زیاد 

بوده اما گمان نکنید قرار 
است در این دولت »صبر« 

نکنید!

یک تحلیل گر سیاســت خارجی با بیان 
اینکه تســلط علمی و فنی علی اکبر صالحی 
موجب شــد برجام مانعی برای پیشــرفت 
هســته ای ایجاد نکند، گفت: با انتصاب های 
اخیر، وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی از 

پرونده هسته ای فاصله خواهند گرفت.
دیاکو حســینی در گفت وگو با ایلنا، در 

این رابطــه که پیش از این انتخاب حســین 
امیرعبداللهیان این گمانه را در اذهان به وجود 
آورد که پرونده هســته ای مجددا از دســت 
دستگاه دیپلماســی خارج و به شورای عالی 
امنیت ملی محول شود و در روز یکشنبه نیز 
شاهد بودیم که با حکم رئیس جمهور، محمد 
اســالمی به عنوان فردی فاقد تحصیالت و 
تجربه مرتبط با صنعت هسته ای جایگزین 
علی اکبــر صالحی در ســازمان انرژی اتمی 
شد، در پاسخ به این ســوال که آیا اساسا قرار 

اســت وزارت امور خارجه و ســازمان انرژی 
اتمی از فرآیند دیپلماســی هسته ای خارج 
شــوند، گفت: خیلی روشن اســت که آقای 
امیرعبداللهیان هیچ تجربه، دانش و سابقه ای 
در خصوص مذاکرات هســته ای نــدارد و 
انتصاب ایشــان به عنوان وزیر امور خارجه 
پس از آن صورت گرفت که دولت ســیزدهم 
اولویت خــود در حوزه سیاســت خارجی را 
کشورهای همســایه عنوان کرد و از این رو 
روشن است که ایشان تمرکزش بر حوزه ای 

خواهد بود که در آن دانش و تجربه دارد؛ لذا به 
نظر می رسد مذاکرات هسته ای راه دیگری را 

دنبال خواهد کرد.
وی افزود: انتصاب آقای اســالمی هم به 
همین ترتیب اســت یعنی ایشــان دانش و 
تجربه ای در حوزه هسته ای ندارد و می توان 
معانی مختلفی را از این استنباط کرد از جمله 
اینکه ما می دانیم در بحث برجام تسلط علمی 
و فنی آقای صالحی نقــش قابل توجهی در 

جهت دهی به گفت وگوها داشت.

این تحلیلگر سیاست خارجی ادامه داد: 
من فکر می کنــم که احتماال هــدف آقای 
امیرعبداللهیان تثبیــت جایگاه منطقه ای 
ایران و هــدف اصلی آقای اســالمی تثبیت 
دســتاوردهای هسته ای اســت؛ در نتیجه 
هر دوی ایــن ارگان ها از پرونده هســته ای 
فاصلــه خواهنــد گرفــت و ایــن احتمال 
تقویت می شــود که شــورای عالی امنیت 
 ملــی نقــش قوی تــری را در مذاکــرات 

احیای برجام ایفا کند.

دیاکو حسینی با اشاره به انتصاب های اخیر:

وزارتخارجهوسازمانانرژیاتمیازپروندههستهایفاصلهخواهندگرفت


