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روی موج کوتاه

 علی خوشنام

رأی اعتمادهــا داده شــد و رجال 
پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای تصدی 
وزارتخانه ها بجز باغگلی بر مسند کار 
نشستند. این تغییر سکان وزارتخانه ها 
در شرایط و در عرِض رخدادهایی صورت 
می گیرد که فقط در گســتره اقدامات 
بنیادین و تغییرات ســازنده کارآمد و 
قابل اعتناست. در غیر این صورت تصور 
آینده مطلوبــی در حوزه های اجرایی 
کشور تاحدودی دشــوار است. این در 
حالی اســت که رئیس دولت سیزدهم 
بنا بر آنچه ماهیت انقالبی خود می داند، 
طی سخنان و اشعار گوناگون بر تسریع 
درروند بهبودی وضعیت کشور به ویژه 
در حوزه اقتصادی و معیشــتی مردم و 
معضالت ناشی از فراگیری ویروس کرونا 
تأکید داشته اســت. این ها یک سوی 
ماجراست و سوی دیگر واقعیت هایی 
است که ورای این اشعار وجود دارد. چه 
اینکه به منصه ظهور برســد یا فقط در 

مرحله شعار متوقف شود.
رئیســی و کابینه متبوعش با چند 
مسئله و چالش اساسی روبرو هستند. 
یکــی اتفاقــات منطقه ای اســت که 
اخیراً تسلط شــبه نظامیان طالبان بر 
افغانستان به آن افزوده شده و دیگری 

معضل اقتصادی و معیشتی مردم است 
که با چاشنی معضل دیگری چون کرونا و 
روند صعودی مرگ ومیر و ابتال درآمیخته 
شده اســت. در رابطه با موضوع کرونا 
نگاه ها به دولت است و منتظر حل مسئله 

واردات واکسن هستند.
 این موارد البته بجز مواردی همچون 
ضرورت های تأکید شــده از ســوی 
کارشناســان مانند FATF و ... که با 
یکدست شــدن نهادهای تصمیم گیر 
در کشور و با احتســاب جریان فکری 
حاکم بر این یکدستی، تکلیف تقریباً 

روشنی دارد.
در رابطه با موضوع طالبان تاکنون 
تغییر چشمگیری بین رویکرد دولت 
روحانی و رئیسی دیده نشده، هرچند 
هنوز برای این مقایســه زود است ولی 
در مواضع و اظهــارات پراکنده برخی 
جریان های نزدیک به دولت نشــانی از 
تفاوت با راهبرد دولت روحانی دراین باره 

دیده نمی شود.
اگرچه منتقــدان برای بررســی 
کارنامــه جاری دولــت جدید منتظر 
اقدامات، مواضع و تصمیمات متصدیان 
آن هســتند؛ بــاری برخــی چهره ها 
و کارشناســان دربــاره ایــن دولت و 
مقتضیاتی که با آن مواجه خواهد بود 

ارزیابی هایی انجام داده اند.
بررسی ها نشان می دهد، انتظارات 
بیش از هر چیز به تصمیمات و اقدامات 

اقتصادی دولــت بــرای برون رفت از 
نابسامان کنونی و رهیافت به مسیر رونق 
اقتصادی و حل مسائلی چون اشتغال 

و ... است.
به هــرروی آینده از راه می رســد و 

چالش ها رخ می نماید.
بی تجربه یا خالق؟

گــروه اقتصادی دولت ســیزدهم 
رأی اعتماد خــود را از مجلس گرفته 
و همگام با ســایر بخش ها وارد میدان 
می شــوند. موقعیت اگرچه تا حدودی 
روشن است اما آنچه دراین بین از اهمیت 
ویژه برخوردار و آینده ساز است، تعیین 
اولویت ها و اتخاذ تصمیم درست برای 
بــرآوردن اولویت ها ضروری اســت. 
غالم حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی 
ایران، به برخی از این اولویت ها پرداخته 
است. در گزارشی از ایسنا، وی در بیان 
این اولویت ها، چینش وزرای اقتصادی 
کابینه از سوی رئیسی را مثبت قلمداد 
کرده و احتراز وی از انتخاب های بسته 
را عاملی در جهت ایمــن ماندن از دور 
باطل اقتصادی برشمرد. وی به ضرورت 
همدلی گروه اقتصادی دولت اشاره کرد و 
آن را منوط به داشتن هدف در تصمیمات 
و اقدامات دانست. وی با بیان این مطلب، 
تغییر در ساختار اقتصادی را مهم تر از 
انتخاب افراد برشمرد و آن را هدف غایی 
برای حل مشــکالت اقتصادی عنوان 
کرد و گفت: اگر ساختار اقتصادی کشور 

اصالح نشود، حتی افراد توانمند هم در 
آینده نمی تواننــد انتظارات اقتصادی 
را برآورده کنند. اهداف اقتصاد کشــور 
باید مشخص باشد، ساختارها بر اساس 

هدف کلی تغییر کند.
وی با تأکید بر شــرایط ویژه کشور 
و نبود زمان اضافــی برای آزمون وخطا 
گفت: شرایط کشــور کاماًل استثنایی 
اســت؛ به لحاظ اقتصادی در شرایط 
خاصــی قرارگرفته ایــم. دولــت بــا 
چالش های بزرگ روبروست. از طرفی 
شــاید ما فرصت دیگری برای اقتصاد 
کشور نداشته باشیم. شاید این آخرین 
فرصت اقتصادی ما باشد... باید اصالح 

ساختاری انجام شود.
نظر مثبــت رئیس اتــاق بازرگانی 
ایران نســبت به گروه اقتصادی دولت 

با محوریت انتخــاب چهره های جدید 
و لزوم تغییرات اساســی در سیســتم 
اقتصادی کشــور به ویــژه در بخش 
تولید و تجارت صورت گرفتــه و از آن 
به عنوان مزیت وزرای انتخابی یادشده؛ 
مســئله ای که در مجلس طی بررسی 
کمیسیون ها و جلســات رأی اعتماد 
بارها از سوی نمایندگان موافق مطرح 
شــد. در چنین شــرایطی حتی بارها 
کار به مدح رئیس جمهور رســیده و با 
عباراتی چون جوان گرایــی و میدان 
دادن به جوان ها و عــدم اتکای وی به 
مهره های تکراری، به تلویح از او به عنوان 
قهرمان سال های آینده یاد شد. مزیتی 
قابل افتخــار برای موافقــان که ازنظر 
مخالفان اتفاقاً نقطه ضعف گزینه های 
پیشــنهادی برای تصدی وزارتخانه ها 
قلمداد شد. باب عبارات متضاد گشوده 
شد و در آن، جوان گرایی با بی تجربگی 
و انتخاب چهره جدید با نگرانی از آینده 
تاخت خورد. این موافقت و مخالفت ها 
اما طبیعتاً به مجلس و رأی اعتماد ختم 
نمی شد و کارشناسان و شخصیت هایی 
هم آینــده کابینــه را در مقام محک 
قراردادنــد. جواد امــام در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سؤال که آیا 
دولتمردان می توانند با توجه به شرایطی 
که در کشور پدید آمده است مشکالت و 
معضالت را برطرف کنند، گفت: معتقدم 
اندکی برای قضاوت، ارزیابی و اظهارنظر 
در خصوص کابینه ای که تشکیل شده 
زود است اما اگر بخواهیم به سابقه افرادی 
که متصدی پست وزارت شده اند نگاه 
کنیم آن میزان سابقه  در این کابینه دیده 
نمی شود که مشکالت کشور را با توجه 
به چالش هایی که با آن مواجه هستیم 
برطرف کنند. این گروه هم تیمی نیست 
که در این زمینه کارآمد و توانمند بوده و 

تجربه داشته باشد.
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه 
داد: اعتقادم بر این است در حوزه های 
اقتصادی خصوصاً با انتخاب هایی که 
صــورت گرفته با چالش هایــی روبرو 
خواهیم شد چراکه گروه اقتصادی گروه 

هماهنگ و منسجمی به نظر نمی آید.
وی تأکیــد کــرد: با ایــن اوصاف 
باید منتظــر بود و من البتــه امیدوارم 
دولتمردان بتوانند موفق شــوند اما آن 
چیزی که از شمایل این کابینه مشاهده 
می کنیم بعید است با اتفاقات موجود 
جامعه و شــعارهایی که آقای رئیسی 

دادند بتواننــد در کوتاه مدت توفیق به 
دست بیاورند.

دولت سیزدهم و زنجیره معضالت
مشــکالت اقتصادی ایران زوایای 
گوناگونی دارد که پرداختن به هرکدام، 
زوایای دیگری به روی ما می گشــاید. 
گواه این مدعا هم مشکالت تودرتویی 
است که همچون زنجیره به هم متصل 
می شوند. صحبت از معضل معیشتی 
و ناتوانی بسیاری خانواده ها در تأمین 
نیازهای اساســی و گاه اولیــه، فقط با 
موضوع کرونا گره نخورده است. معضل 
برق و قطعی آن شــاید دم دستی ترین 
باشــد. معضل آب هم کــه به ویژه در 
این ســال ها به واســطه مدیریتی که 
کارشناسان بارها برای ناکارآمدی آن 
هشدار داده اند، تشدید یافته، هرازگاهی 
همچون آتش زیر خاکستر رخ می نماید 
و بر طبل نارضایتی ها می کوبد. تازه ترین 
آن به خوزستان برمی گردد. نارضایتی 
مردم و اعتراض هایی که در مواردی با 
رخدادهای تلخی همراه بود، خود یکی 
از موضوعات مهم و دغدغه هایی است که 
دولت آینده با آن مواجه خواهد بود. دیروز 
رئیسی به خوزستان رفت و در نشستی با 
شیوخ و سران عشایر خوزستان گفت 
خواست مردم خوزستان را با حساسیت 
دنبــال می کنیــم. کابینه رئیســی 
درهرصورت با مســائلی روبه روســت 
که حل آنها مرد میــدان می خواهد و 
کارآمدی که البته هنــوز اندکی برای 
قضاوت زود است؛ اما باید دید منتقدان 
دولت پیشین با همان رویکرد اعتراضی 

به کارکرد دولت سیزدهم می نگرند.

تحقق شعارهای رئیسی مرد میدان می خواهد و کارآمدی و توانمندی

ترکیب کابینه و چشم انداز مه آلود آینده

خبر

لیــن تماس هــای خارجــی  و در ا
حســین امیــر عبداللهیان، وزیــر خارجه 
جدیــد ایــران، ســرگی الوروف وزیــر 
خارجه روســیه و جــوزپ بورل مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا خواســتار 
 بازگشــت ایران به مذاکــرات احیای برجام 

در وین شدند.
بورل در این تمــاس، اعــزام نماینده از 

سوی اتحادیه اروپا به مراسم تحلیف ابراهیم 
رئیســی را »نشــان دهنده عزم اتحادیه« 
برای گســترش همــکاری با ایــران عنوان 
کرد و گفت کــه اتحادیه اروپــا »امیدوار« 
اســت تهــران »هرچــه زودتــر« تاریخ 
 مــورد نظر بــرای نشســت بعــدی وین را 

تعیین کند.
بورل بــا ابــراز نگرانی از اقدامــات اخیر 

هسته ای و مسیر کلی برنامه هسته ای ایران، 
بر اهمیــت همکاری نزدیک بــا آژانس بین 

المللی انرژی اتمی تاکید کرده است.
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه نیز در 
این تماس گفته است مذاکره ای که »نتایج 
ملموس و عملی داشته باشــد« مورد قبول 
اســت و افزوده »قانون مصــوب مجلس در 
خصوص مســائل هســته ای را برای دولت 
ایران الزم االجرا« است و »در هر مذاکره ای 
باید اقدام واقعی طرف های مقابل برجامی به 

تعهداتشان محرز شود«.
ســرگی الوروف، وزیر خارجه روســیه 
هم در تمــاس تلفنی بــا عبداللهیان گفت 

»روسیه عالقه مند است مذاکرات هسته ای 
در چارچوب وین دوباره از سر گرفته شود.« 

وزارت خارجه روســیه می گویــد ایران این 
دعوت را »با جدیت« دریافت کرده است.

در گفتگوی تلفنی امیرعبداللهیان با بورل و الوروف تأکید شد

پیگیری مذاکرات احیای برجام در وین
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ایران انفجار تروریستی 
فرودگاه کابل را محکوم کرد

به گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده مراتب 
تاثر شــدید ایــران از حــوادث تروریســتی 
افغانســتان ازجمله در فرودگاه کابل را اعالم 

کرد.
وی بــا محکوم کــردن هدف قــرار دادن 
مردم بی دفاع افغانســتان و هــر نوع عملیات 
تروریســتی که در آن زنان، مردان، جوانان و 
خردســاالن موردحمله قرار می گیرند، اظهار 
امیدواری کرد با تشکیل هرچه سریع تر دولتی 
فراگیر در کابل، ارگان ها و نهادهای مســئول 
 وظایف خود را در صیانــت از جان و مال مردم 

عهده دار شوند. 
    

 حضور وزیر امور خارجه ایران 
در نشست بغداد

 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
ایران در نشست »بغداد« شرکت می کند.

به گزارش ایســنا، ســعید خطیــب زاده 
ســخنگوی وزارت امور خارجه از اعزام هیات 
جمهوری اســالمی ایران به ریاســت حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ایــران برای شــرکت در نشســت 

»حمایت از عراق « خبر داد.
این نشست یک روزه ۶ شهریورماه در بغداد 

برگزار می شود.
در این نشست از مقامات کشورهای ایران، 
مصر، ترکیه، عربستان، اردن، امارات، قطر و... 

برای حضور دعوت شده است.
    

 پیام تبریک چند کشور 
به وزیر امور خارجه

به گزارش توســعه ایرانی، وزرای خارجه 
کشــورهای قطر، عراق، چین،تاجیکستان، 
ارمنســتان، نیکاراگوئه، سریالنکا،قزاقستان 
و.. طــی تماس هایی جداگانــه ضمن تبریک 
بــه همتــای ایرانی جدیــد خود بــر تحکم 
همــکاری و افزایــش روند مبادالت کشــور 
خود با ایران تأکید کردنــد. در متن پیام های 
ایــن وزرای خارجــه پیشــنهادهایی بــه 
حســین امیر عبدالهیان برای ارتقای ســطح 
 ارتباطات و رشــد تعامــالت دوجانبه مطرح 

شده است.
    

 نگاهداری جایگزین 
زاکانی شد 

رئیس مجلس در حکمی بابک نگاهداری 
را به عنوان سرپرســت مرکز پژوهش های قوه 

مقننه منصوب کرد.
محمدباقر قالیباف طی این حکم، نگاهداری 
را با حفظ ســمت ) مشــاور و رئیــس حوزه 
ریاســت مجلس( به عنوان سرپرســت مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی منصوب 
کرد. پیش ازاین، علیرضا زاکانی عهده دار این 
مســئولیت بود که به عنوان شــهردار تهران 

انتخاب شد.
    

رایزنی نماینده وزیرخارجه در امور 
افغانستان با »احمدمسعود«،»عبداهلل 

عبداهلل«و»حامد کرزی«
به گزارش ایلنا، محمــد ابراهیم طاهریان 
نماینــده ویــژه وزیر امــور خارجــه در امور 
افغانســتان در ادامــه رایزنــی و گفتگوهای 
مســتمرش بــا رهبــران و شــخصیت های 
افغانســتان، با عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای 
عالی مصالحه ملــی و حامد کــرزی، رئیس 
جمهور سابق افغانســتان و احمد مسعود نیز 
به صورت تلفنی گفتگــو و  در جریان آخرین 
تحوالت این کشــور قــرار گرفت.به گزارش 
ایســنا، محمد ابراهیــم طاهریــان نماینده 
ویژه وزیر امــور خارجه در امور افغانســتان 
روز پنجشنبه ۴ شــهریور ۱۴۰۰، با »محمد 
صادق خان« همتای پاکستانی اش در تهران 
دیــدار و در خصــوص همکاری مشــترک و 
اســتفاده از ظرفیــت های دو کشــور جهت 
اســتقرار ثبــات دایمــی و تشــکیل دولت 
 فراگیــر در افغانســتان گفتگــو و تبــادل

 نظر کرد.
طاهریــان همچنیــن در ادامــه رایزنی و 
گفتگوهــای مســتمرش بــا رهبــران و 
شخصیت های افغانســتان، با عبداهلل عبداهلل، 
رئیس شــورای عالی مصالحه ملــی و حامد 
کرزی، رئیس جمهور ســابق افغانســتان و 
احمد مســعود نیز به صــورت تلفنی گفتگو 
 و  در جریــان آخریــن تحوالت این کشــور 

قرار گرفت.

فعال سیاسی اصالح طلب: 
اگر بخواهیم به سابقه 

افرادی که متصدی پست 
وزارت شده اند نگاه کنیم 

آن میزان سابقه  در این 
کابینه دیده نمی شود که 

مشکالت کشور را با توجه 
به چالش هایی که با آن 
مواجه هستیم برطرف 

کنند. این گروه هم تیمی 
نیست که در این زمینه 
کارآمد و توانمند بوده و 

تجربه داشته باشد

کابینه رئیسی درهرصورت 
با مسائلی روبه روست 
که حل آنها مرد میدان 

می خواهد و کارآمدی که 
البته هنوز اندکی برای 

قضاوت زود است؛ اما باید 
دید منتقدان دولت پیشین 

با همان رویکرد اعتراضی 
به کارکرد دولت سیزدهم 

می نگرند

یک حقوقدان گفت: بیش از یک هفته است که از بازداشت 
چند وکیل و فعال مدنی گذشته و عنوان اتهامی وکال و فعاالن 
مدنی گفته نشده است؛ بی خبر گذاشتن افکار عمومی امر 
شایسته ای نیســت و موجب تعبیر و تفسیرهای مختلفی 

می شود. 
کامبیز نوروزی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش 
به بازداشــت هفت نفر از وکالی دادگســتری، اظهار کرد: 

متأسفانه بیش از یک هفته است که از بازداشت چند وکیل 
و فعال مدنی گذشــته است و اخبار رســمی در مورد علت 
بازداشت این افراد منتشر نشده است. عنوان اتهامی این افراد 
گفته نشده و اینکه توضیح داده نشده که این اشخاص چه 

عملی مرتکب شده اند که متهم شدند.
این حقوقدان افزود: فعاالن مدنی و وکال افرادی هستند 
که جامعه نسبت به آنان حساس است و اخبار آنها را دنبال 
می کند. بی خبر گذاشــتن افکار عمومی امر شایســته ای 

نیست و موجب تعبیر و تفسیرهای مختلفی می شود. 
وی گفت: یک خبر به صورت غیر رسمی گفته شده که 
ً  این وکال و فعاالن مدنی در مورد کیفیت واکسیناسیون  ظاهرا

کرونا قصد شکایت داشتند؛ این خبری است که به صورت 
غیر رسمی منتشر شده و گفته می شود که بازداشت این افراد 
مرتبط با این موضوع است. اگر واقعا بازداشت این افراد به این 

دلیل باشد، با قوانین و مقررات فعلی سازگار نیست. 
نوروزی ادامه داد: اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را 
حق آحاد ملت دانسته است و دادگستری مرجع تظلمات 
اســت و هر کســی می تواند دادخواهی کند و افراد هم در 
برابر قانون یکسان هستند. شــکایت کردن جرم نیست و 

دادگستری برای رسیدگی به شکایات تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که اخبار رسمی منتشر نشود،  
طبیعی اســت که ما آنچه را که در مجامع خبری حمل بر 

صحت کنیم و بگوییم که علت بازداشــت اینها همین بوده 
است که در مجامع خبری گفته می شود.

این حقوقدان ضمن اشاره به اطالع رسانی قوه قضاییه، 
گفت: زمانی که آقای محسنی اژه ای در مقام سخنگوی قوه 
قضاییه عمل می کردند، ما گردش اطالعات بهتری را شاهد 
بودیم. آقای اژه ای در مقام سخنگو تا حدی در روشن کردن 
مسائل برای افکار عمومی مؤثر بود. به جاست که ایشان در 
مقام رئیس قوه قضاییه نیــز از ادارات ذیربط مانند روابط 
عمومی بخواهند که همان روش را ادامه دهند و اطالعات 
مورد نیاز جامعه را به موقع بــه مردم بدهند. امروز نیز علت 
بازداشت این وکال و فعاالن مدنی می طلبد که قوه قضاییه 
اتهام این افــراد را اعالم کند و بگوید که این اشــخاص چه 
رفتاری کردند که مســتحق تعقیب کیفری شدند و دلیل 
بازداشت آنها چه بوده است و به این ترتیب به روشن شدن 

افکار عمومی کمک کنند.

نوروزی در گفت وگو با ایلنا: 

عنوان اتهامی وکال و فعاالن مدنی گفته نشده است


