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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

چه خوشمان بیاید، چه خوشمان 
نیاید، توهین و فحاشی و هتاکی بخشی 
پررنگ از ادبیات سیاسی ماست؛ حاال 
اینکه کجای ســفره سیاست نشسته 
باشیم تعیین می کند که بیشتر امکان 
فحش دادن داریم یا بســتر مناسبی 

هستیم برای فحش خوردن. 
مثال یک نماینده مجلس بســیار 
دستش باز اســت برای فحش دادن؛ 
مخصوصا که »انقالبی!« هم باشد؛ ولی 
خوب در عوض یک وزیر فحش خورش 
َملَس اســت. این فحاشــی چنان در 
تار و پود سیاست ما آمیخته است که 
چند صباحی دیگر بدون آن اموراتمان 
نخواهد گذاشت. در حال حاضر که به 
روال جاری سیاست ورزی آقایان مدعی 
سیاست تبدیل شــده و اصال از همان 
موقع که می آموزیم از هر کس که با آن 
مشکل داریم می توانیم »مرگ« نثارش 
کنیم، فرش قرمز فرهنگ فحاشی را هم 

پهن می کنیم. 
و اساســا از همیــن جا می شــود 
که وقتی نماینده مجلســمان هم از 
رئیس جمهورمان یــا عملکردش یا 
ســلیقه اش یا سیاســتش خوشش 
نمی آید، در اوج »انقالبی گری!« لعن و 

نفرینش می کند. 
مجلــس یازدهــم بــا ادعــای 
»انقالبی گــری«، ظاهرا مجلســی 
عصبانی هم هســت؛ تحلیــل رفتار 

نمایندگان آن در موقعیت های مختلف 
موید همین عصبانیت است و احتماال 
از آن جایی که فرد عصبانی نمی تواند 
تصمیم درستی بگیرد و گره ای باز کند 
است که در این چند ماه فعالیت مجلس 
نه تنها امور کشور رو به اصالح نرفته که 

حتی بیشتر هم هرز رفته است. 
توئیتر؛ گذر چاله میدان هتاکان 

در این میان توئیتر که اتفاقا با همان 
تفکر »انقالبی گری!« فیلتر شده است، 
تبدیل شده است به »گذر چاله میدون« 
مردان به اصطالح سیاســی. از هیچ 
فرصت و بهانه ای هم برای فحاشــی 
نمی گذرند؛ حتی اگر آن بهانه، ماسک 

رئیس جمهور باشد. 
دو روز پیــش حســن روحانی در 
جلســه هماهنگی اقتصــادی دولت 
ماســک متفاوتی به صــورت زده بود 
کــه در فضای مجازی اســباب طنز و 
خنده شد. برای نماینده هتاک اما این 
ماســک، بهانه ای برای این بود که در 
توئیتر درباره رئیس جمهوری بنویسد: 
»او آنقدر وقیح است که ملت خویش 
را به مسخره گرفته است! کشور به حال 
خود رها شده و مردم در تامین مایحتاج 
خویش درمانده اند و زیر خط فقر درست 
و پا می زنند. رئیس جمهور در بند حفظ 
خفط ریش خویش است! اف بر تو باد که 

ملتی را شرمنده کرده ای.«
این توئیت را علی اصغر عنابستانی، 
نماینده سبزوار نوشته است. البته که در 
بسیاری از نقاط دیگر دنیا ممکن است 

فعاالن مدنی و معترضان سیاســی-
اجتماعی و مردمــی که برای اعتراض 
به خیابان می آینــد از چنین ادبیاتی 
استفاده کنند، اما قطعا نماینده مجلس 

یک فعال مدنی نیست. 
شــمار این نوع هتاکی ها از سوی 
بهارستان دیگر از دست در رفته است. 
دو هفته پیش هم در جریان جلســه 
رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی 
صمت، اردشیر مطهری، نماینده مردم 
گرمسار پشت تریبون رفت و خطاب 
به روحانی گفت: »آقای رئیس جمهور 
می دانید مردم در شهر چه می گویند؟ 
بیایید بروید ببینید چــه می گویند. 

می گویند خدا روحانی را لعنت کند!«
 شطرنج اسب دارد، 
رخ دارد، قلعه دارد ...

سوال اصلی در این میان اما این است 
که چرا این هتاکان و فحاشــان، خود 
را به اندازه روحانی و دولت سزاوار این 
ناسزاها نمی دانند! سیاست همچون 
صفحه شطرنج است، گرچه دولت مانند 
سربازان صفحه شــطرنج پیشاپیش 
حرکت می کند اما در پشــت سر فیل 
هست، اسب هســت، رخ هست، قلعه 
هست، حتی شاه هست و وزیر! همانطور 
که مجلس، شــورای نگهبان، مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، نهادهای 
نظامی، مجلس خبرگان، قوه قضائیه و 
بسیاری نهادهای باالدستی و هم عرض 
با دولت، کشور را اداره می کنند؛ آن هم 
در کشوری که گذشته از این نهادهای 

رسمی، بسیاری نهادها و حتی اشخاص 
غیرسمی اما پرنفوذ هستند که معادالت 
سیاسی و اقتصادی را تعیین می کنند. 

مجلــس چرا فحشــی هــم نثار 
خود نمی کند کــه اینگونه بی عمل و 
بی حاصل است؟ برای نمونه علی اصغر 
عنابســتانی از قضا در دولت محمود 
احمدی نژاد فرماندار شهرستان سبزوار 
بود و استاندار چهارمحال و بختیاری. 
در دولت دهم معــاون امور اجتماعی 
دستیار ارشــد رئیس جمهور در نهاد 
ریاست جمهوری مشغول فعالیت شد. 
او آیا حاضر اســت بابت آنچه در دولت 
نهم و دهم بر کشور رفت، تحت همین 

فحاشی و هتاکی ها قرار گیرد؟
اساســا تمام آنهایی که در این 40 
سال مسند و مسندهای بسیار را اشغال 
کردند و امروز بیرون گود نشســته اند 
و فحش ها را فقط به دولت می دهند، 

حاضرنــد مردانه بیاینــد بابت تمام 
اشتباهاتی که کرده اند فحش هایشان را 
بخورند و بروند؟ بی تردید آنچه امروز بر 
سر کشور می آید، صرفا نتیجه عملکرد 
دولت روحانی نیســت؛ بلکه نتیجه 
عملکرد تمام نهادهای مسئول در طول 
40 سال گذشته است. اما فحاشی ها 
به دولت حاکی از این اســت که کسی 
مسئولیت خود در 40 سال گذشته را 

نمی پذیرد. 
یــک نمونــه تــازه اش غالمرضا 
مصباحی مقدم اســت کــه اخیرا در 
گفتگویی گفته است: »با دست فرمانی 
که کشور طی این سی و چند سال بعد از 
دفاع مقدس اداره شده است، نمی شود 

از این به بعد هم کشور را اداره کرد.«
عباس عبدی در واکنــش به این 
گفتگوی وی در روزنامه اعتماد بخشی 
از مسئولیت های او در نظام جمهوری 
اســالمی از عضویت مجلس خبرگان 
رهبری و مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام و ریاست کمیسیون های اقتصادی 
و صنعتی ادوار مجلس و ریاست کمیته 
فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران 
و استاد تمام دانشــگاه امام صادق)ع( 
و عضویت شورای عالی پول و اعتبار و 
عضویت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
و ... را لیســت کرد و بعد هم نوشــت: 
»40 سال است که همه کاره اید و حاال 
می گویید دســت فرمــان نظام غلط 

است؟«
 مسئولیت گریزی آن هم

 از تریبون نماز جمعه
نمونه دیگر این مسئولیت گریزی ها، 
خطبه تامل برانگیز حجت االسالم کاظم 
صدیقی، امام جمعه موقت تهران در نماز 
جمعه دو هفته پیش است. صدیقی در 
این خطبه، ضمن آنکه برکات والیت 
فقیه را به وسعت دین عنوان کرد، کرونا 
را به گردن مردم انداخت و گفت: »علت 
پیدایش کرونا گناهان مردم اســت و 
همین کروناست که مانع توفیق رفتن 

به زیارت اربعین شده است.«
و چه ســوگی عظیم تر از این برای 
مردمی که اینگونه فشارهای ناشی از 
بی تدبیری های حاکمیتی و دولتی در 
تامین معاش خود را متحمل می شوند 
و توامان چوب شــماتت ســخنرانان 
همان حاکمیت اینچنین بر سرشان 

فرود می آید. 
مسیح مهاجری در واکنش به همین 
اظهــارات امام جمعه موقــت تهران، 
نوشت: »شــاید این حضرات به دلیل 

برخورداری از شــرایط خوب زندگی، 
خبری از مشــکالت معیشتی مردم 
ندارند که اینگونه ســخن می گویند. 
برخورداری از درآمد مناسب، امکانات 
رفت و آمد، خانه وسیع و مجهز، محافظ 
و پسفنگ و پیشــفنگ، مهمانی های 
آنچنانی، احترامات فائقه و نفوذ کلمه در 
ادارات و نهادها و شرکت ها و مؤسسات 
و بانک ها، طبعاً هر انســانی را از آنچه 
در جامعه می گذرد بی خبر می کند... 
همین بی خبری است که باعث می شود 
آمدن کرونا را به گردن عملکرد مردم 

بیندازند.«
مسئولیت ها و نقش کاظم صدیقی 
در 40 سال انقالب اســالمی کمتر از 
دیگر چهره ها نیســت؛ آیا او و کسانی 
چون او پیــش از آنکه چوب مالمت بر 
سر مردم بکوبند، مسئولیت خود در این 
نابسامانی را می پذیرند؟ اصال در همین 
یک فقره نماز جمعه، مسئولیت عملکرد 
خود را می پذیرند که منجر به ریزش 
فراوان و غیرقابل انکار حضور مردم در 

نمازهای جمعه شده است؟! 
به هر حال در کاســتی های دولت 
روحانی بحث و ســخنی نیســت؛ اما 
چه صواب تــر آنکه هتــاکان قبل از 
جوالدوزی که به روحانــی و دولتش 
می زنند، یک سوزن هم به خود و طیف 
و دسته شــان بزنند. نمی شــود که با 
شــعار و وعده روی کرسی بهارستان 
نشست، حقوق نمایندگی از بیت المال 
گرفت، دناپالس را هم تحویل گرفت، 
تســهیالت 200 میلیونی مســکن 
هم نوش کــرد و از بــرکات رانت های 
اطالعاتی و غیراطالعاتی نماینده بودن 
هم بهره برد و دســت آخر فقط لب به 

هتاکی گشود. 

مردانی که فحش می دهند در حالی که خود را سزاوار فحش نمی دانند!

سیاستورزیهتاکانهدرسایهمسئولیتگریزی

خبر

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه حتی احمدی نژاد هم در ســفرهای 
اســتانی اش منتی بر سر کســی نمی گذاشت، 
گفت: امروز رفتارها در مجلس به گونه ای شــده 
که قالیباف فقط می خواهد خودش دیده شود و 
نمایندگان هم با بی تجربگی باعث شده اند جایگاه 

پارلمان تنزل پیدا کند.
جالل میرزایــی در گفت وگو بــا ایلنا، درباره 
ســفرهای اســتانی رؤســای قوا در این روزها و 

حواشی به وجود آمده، افزود: زمان جنگ و بعد از 
آن سفرهای استانی را داشتیم؛ رؤسای قوا برای 
حل مشکالت به استان ها می رفتند و با استقبال 
مردمی مواجه می شدند و اینچنین هم یکدیگر را 

زیر سوال نمی بردند.
وی ادامــه داد: آن زمــان این گونــه نبود که 
مسئوالن طی  سفرهای استانی خود در هر شهری 
که وارد می شــوند، با کنایه و بــه صورت صریح 
عملکرد قوه دیگر را زیر ســوال ببرند و بگویند ما 

جهادی هستیم و برای نظارت میدانی آمده ایم، 
از تهران و پایتخت نمی شود مشکالت و مسائل را 
حل کرد و با این حرف ها مدیریت رئیس قوه دیگر 

را زیر سوال ببرند.
این فعال سیاسی در ادامه با بیان این که هیچ گاه 
این رفتارهایی که امروز مشاهده می کنیم در طول 
زمان های گذشته وجود نداشته است، عنوان کرد: 
حتی در زمان احمدی نژاد وقتی وی سفر استانی 
می رفت، رئیس وقت مجلس را این گونه زیر سوال 

نمی برد و نمی آمد مّنت بگذارد و بگوید امروز که 
من سفر استانی آمده ام، رؤســای قوای دیگر در 
تهران نشســته اند و کار نمی کنند، اصاًل چنین 

شرایطی نداشتیم.
وی تاکید کرد: این سفرها با توجه به اینکه به 
اختالفات در کشور دامن می زند اگر با این رویکرد 

ادامه پیدا کند، ضررهایش از منافع بیشتر است.
میرزایی گفت: در ابتدای مجلس یازدهم 
چندین کارگروه هم تشکیل دادند تا مجلس 

را به جایگاه شایسته خودش در نظام سیاسی 
کشور برگردانند اما چیزی که در حال حاضر 
می بینیم این است که آقای قالیباف به گونه ای 
عمل می کند کــه می خواهــد فقط خودش 

دیده شود.

میرزایی با اشاره به سفرهای قالیباف:

حتیاحمدینژادهمدرسفرهایاستانیاشمّنتسرکسینمیگذاشت
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خداحافظینمایندهرهبرانقالب
درسوریهبامردماینکشور

باشــگاه خبرنــگاران جوان نوشــت: در پی 
موافقت مقام معظم رهبری، آیت اهلل طباطبایی 
اشــکذری در نمازجمعه این هفته حرم حضرت 
زینب ســالم)س( با مردم ســوریه خداحافظی 
می کنــد. وی از ابتدای ســال ۱۳۹۵ به عنوان 
نماینده رهبر انقالب در سوریه منصوب شده بود 
که ارتباط عمیق با عموم مردم این کشور، حضور 
در جمع رزمندگان مدافع حرم، ارتباط با علماء و 
روحانیون منطقه و همچنین تولیت مصلی حرم 
حضرت زینب)س( و اقامه نماز جمعه حرم مطهر 
آن حضرت از جمله فعالیت های ایشان بوده است. 
هفته آینده نماینده جدید مقام معظم رهبری در 
سوریه، حضرت حجت االسالم والمسلمین صفار 

هرندی معرفی و ایراد خطبه می کند.
    

اتهامزنیبایدنبهایرانوترکیه
درجریانتوصیهبهترامپ

جو بایدن، نامزد دموکــرات انتخابات آمریکا 
مدعی شــد: ترامپ باید بــه نــوازش کردن و 
چشم پوشــی از گناه های آنکارا خاتمه دهد و به 
ترکیه و ایران بگوید کــه در تنش قره باغ دخالت 
نکنید! وی افزود: دولت ترامپ باید به آذربایجان 
بگوید که تالش های آن در راستای به کارگیری 
راهــکاری نظامی برای این درگیــری را تحمل 
نخواهد کرد. همچنین باید برای ارمنستان روشن 
کند که مناطق اطراف قره باغ نمی توانند به طور 
نامحدود اشغال بمانند و مذاکراتی معتبر بر سر 
راهکاری پایدار برای این درگیــری باید پس از 

انجام شدن آتش بس آغاز شود.
    

اشرفی اصفهانی: 
پناهیانحوزهعلمیهماراغصب

کردهاست
محمد اشرفی اصفهانی، مسئول حوزه علمیه 
اشــرف اصفهانی طی گفت وگویــی گفت: آقای 
پناهیان جایــی را تحت عنــوان »دارالحکمه« 
تأســیس کردند و از موقعیت و جایــگاه حوزه 
ما اســتفاده کردند؛ یعنی در واقع ایشــان مکان 
حوزه علمیه اشرفی اصفهانی را به عنوان مؤسسه 
دارالحکمه غصب کردند. وی با بیان اینکه پناهیان 
حاضر نیست موازین شرعی و اخالقی را رعایت 
کند، افزود: آقای پناهیــان چندی پیش گفتند 
دوســتانی دارم که به من کمک مالی می کنند و 
خود را با امام و مقام معظم رهبری مقایسه کردند 
که این حرف بســیار نامطلوبی بود. جناب آقای 
پناهیان که رفقایی دارند که می توانند میلیاردی 
به ایشــان کمک کنند، فضایی را هر چه سریع تر 
پیدا کنند و دارالحکمه خود را تحت عنوان هر چه 

هست، به آنجا انتقال دهند.
    

نامهبهرئیسجمهوربرایبستن
جادههایشمال

محمد علی محســنی بندپــی، عضو مجمع 
نمایندگان استان مازندران به ایسنا گفت: مجمع 
نمایندگان استان مازندران در نامه ای به رئیس 
جمهور درخواست کرده که با توجه به تعداد زیاد 
مسافران در استان های شمالی به خصوص غرب 
استان مازندران محدودیت های اعمال کند تا از 
ورود مسافران جلوگیری شود ما از رئیس جمهور 
خواستیم که جاده های استان های شمالی کشور 
را در تعطیالت پیش رو ببندنــد. وی با تاکید بر 
ضرورت اســتفاده دولت از رفتارهای ســلبی و 
سختیگرانه افزود: اگر قرار باشد همین وضعیت 

ادامه پیدا کند، اتفاقات ناگواری رخ خواهد داد.
    

خضریان به ایسنا خبر داد
طرحسوالازوزیردفاعدرباره
حقوقپرداختیبهسربازان

علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه حقوق پرداختی به 
سربازان حتی کفاف مایحتاج روزانه و هزینه رفت 
و آمد آنها را هم نمی دهد، از طرح ســوال خود از 
وزیر دفاع در این رابطــه خبر داد و گفت: در ماده 
4۹ و ۵0 قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص 
حقوق ســربازان وظیفه، به صورت شفاف نحوه 
محاسبه حقوق سربازان مشخص شده است که 
در حال حاضر حقوق دریافتی سربازان وظیفه با 

قانون فاصله زیادی دارد.
    

سفر»عبداهللعبداهلل«بهایران
عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی مصالحه 
افغانســتان هفته آینده به تهران سفر می کند. 
این مقام عالی رتبه افغانســتانی در سفر به ایران 
با تعدادی از مقامات کشــورمان از جمله محمد 

جواد ظریف دیدار و رایزنی خواهد کرد.

نمونه دیگر این 
مسئولیت گریزی ها، خطبه 
تامل برانگیز حجت االسالم 

کاظم صدیقی، امام جمعه 
موقت تهران است که 

کرونا را به گردن گناهان 
مردم انداخت و چه سوگی 

عظیم تر از این برای مردمی 
که اینگونه فشارهای ناشی 

از بی تدبیری های دولتی 
و حاکمیتی را متحمل 

می شوند 

در این میان توئیتر 
که اتفاقا با همان تفکر 

»انقالبی گری!« فیلتر شده 
است، تبدیل شده است به 
»گذر چاله میدون« مردان 

به اصطالح سیاسی. از 
هیچ فرصت و بهانه ای هم 
برای فحاشی نمی گذرند؛ 
حتی اگر آن بهانه، ماسک 

رئیس جمهور باشد

روزنامه نیویورک تایمز در پی اعمال تحریم های اخیر آمریکا 
بر بانک های ایرانی در گزارشی اعمال این تحریم ها را با وجود 

بیماری همه گیر کرونا بی رحمی تلقی کرد.
این روزنامه نوشت: در سال 200۳ وقتی زلزله بم منجر به 
جان باختن هزاران نفر شــد، جورج دبلیو بوش چندین سال 

دشمنی را کنار گذاشت و تجهیزات پزشکی و ناجی هایی را از 
راه هوایی ارسال کرد. همچنین برخی محدودیت ها در زمینه 
ارسال پول و کاال به ایران را لغو کرد. او در پی این زلزله به شبکه 
سی. ان. ان گفت که مردم آمریکا اهمیت می دهند و ما احساس 

دلسوزی عظیمی نسبت به رنج انسانی داریم. 
نیویورک تایمز در ادامه این گزارش مطــرح کرد: در این 
پاییز هم زمان با افزایش شمار جان باختگان بر اثر کووید-۱۹ 
در ایران که دارای بیشترین آسیب این بیماری در خاورمیانه 
است، دولت ترامپ رحم کمی نشان داده است. دولت آمریکا 
با درخواست وام ۵ میلیارد دالری ایران از صندوق پول جهانی 
برای مبارزه با ویروس کرونا مخالفت کرده است. در حالی که 

شمار مبتالیان در حال عبور از مرز نیم میلیون نفر می باشد و 
شمار جان باختگان بیش از 2۷000 نفر است،  دولت آمریکا 
تحریم های جدیدی را بر این کشور اعمال می کند که پیش از 

این نیز برای خریدن داروهای ضروری مشکالتی داشته است.
ایرانی بودن به اندازه کافی مجرمانه است

این روزنامه همچنین مطرح کرد: از نظــر دولت ترامپ، 
ایرانی بودن به اندازه کافی مجرمانه اســت. فهرســت جدید 
محدودیت های اقتصادی شــامل بانک مسکن است که ویژه 
وام های خرید خانه بوده و در برگیرنده بانک کشاورزی نیز هست 
که به کشاورزان وام می دهد. این به کارگیری تحریم های جامع 

و گسترده منجر به تنبیه ده ها میلیون ایرانی بی گناه می شود. 

نیویورک تایمز افزود: تحریم های جدید علیه ۱۸ بانک ایرانی 
در دوران یک بیماری همه گیر بی رحمانه هستند. مقامات دولت 
ترامپ اصرار دارند که این تحریم ها که از ماه دسامبر اجرایی می 
شــوند، روی بخش غذا و دارو تاثیری ندارند. آن ها همچنین 
می گویند متحمل زحمت معافیت دادن به شرکت هایی شده اند 
که می خواهند به ایران تجهیزات)پزشکی و دارویی( بفروشند. 
اما ثابت شده روند معافیت گرفتن برای برطرف کردن نیازهای 
مردم در زمینه سالمت طاقت فرسا و زمان بر است و حتی اگر 
هم شرکت ها برای فروش محصوالت دارویی به ایران معافیت 
بگیرند، ایران همچنان برای پرداختن هزینه آن با مشــکل 

مواجه خواهد بود.

نیویورک تایمز: 

تحریمهایدولتترامپعلیهایراندربحبوحهکرونابیرحمیاست


