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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»شــش واکســن و بی واکسنی«، 
صف طویل جویندگان واکسن به سوی 
ارمنســتان با ارزی که از کشور می رود 
و پولی کــه گمرک به جیــب می زند، 
ماهی هــای بی پنــاه هالک شــده و 
گاومیش هــای ســرگردان در برهوت 
هورالعظیــم، 200 هکتار جنگل های 
مریوان کــه در آتش می ســوزد و دود 
می شــود، ثروتی کــه بیت کوین بازان 
می برند و شــکاف طبقاتی اش می ماند 
برای اقشار متوســط و فرودست، یک 
نماینده مجلس که می گوید مذاکرات 
وین مسخره بازی است و توصیه می کند 
به اینکه مثل گاندی زندگی کنیم و در 
رأس اینها، بی برقی و کرونا که همچنان 
جان می برد؛ این روزها کمتر خبر خوبی 

ال به الی اخبار پیدا می شود.
همزمان با تمــام اینها خبر »تکریم 
و معارفه«  - قدیم ها »تودیع و معارفه« 
می خوانندش! -روسای سابق و جدید 
قوه قضائیــه هم دیــروز در صدر اخبار 
بود. رئیســی رفــت تا پاستورنشــین 
شــود و معاونــش، محســنی اژه ای 
آمد تــا قاضی القضات تازه باشــد. در 
حاشــیه این رفــت و آمد هــم محمد 
محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام 
معظم رهبری حکم انتصــاب اژه ای را 
تقدیم کرد و گفت: »جمهوری اسالمی 

نعمتی اســت که باید با چنگ و دندان 
حفظ کنیم.«  دعوای سیاسی این روزها 
هم بر سر چگونگی حفظ همین »نعمت« 
است. بسیاری با استناد به وضع جاری در 
کشور، آینده حاکمیت و کشور را در خطر 
می بینند و برخی دیگر با اشاره به آمدن 
رئیســی در رأس قوه مجریه و یکدست 
شــدن قدرت، نوید آینده ای روشن را 

می دهند.
سرداران وعده »زندگی شیرین« و 
»دولت اسالمی« در آینده را می دهند

از آن جایی که ســپاه نیــز جزئی از 
همین قدرت یکدســت شــده است، 
سپاهیان و فرماندهان آنها جزو آن دسته 
هستند که تحلیلی بسیار امیدوارانه از 

این وضعیت دارند. 
ســردار امیرعلــی حاجــی زاده، 
فرمانده هوافضای ســپاه سه روز پیش 
در مراسمی گفت که »با استقرار دولت 
جدید می توانیم برای نخستین بار دولت 
اسالمی را شکل بدهیم و تحول عظیم را 

در کشور به وجود آوریم.«
ســردار جوانی، معاون سیاســی 
ســپاه هم که تریبون مواضع سیاسی 
سپاه پاسداران اســت، دو روز پیش با 
بیان اینکه هم آهنگی و هم آوایی قوای 
مجریه، مقننه و قضائیه اتفاق مبارکی 
اســت، اظهار کرد که »آینده ای بسیار 
امیدوارکننده در پیش است و مردم به 
زودی طعم زندگی شیرین در نظام والیی 

را خواهند چشــید.«  برخی دیگر برای 
نوید این آینده روشن از کلمات و عبارات 
هیجان انگیزتری استفاده می کنند؛ مانند 
سردار غالم رضا سلیمانی، رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین که دیروز در مراسم 
تودیع و معارفه رئیس ســازمان بسیج 
اساتید کشور گفت که ملت ایران امروز 
شرایطی »استثنایی و تحسین برانگیز« 

در طول تاریخ دارد.
شــمار زیــادی از اصولگرایان و 
نمایندگان مجلس نیــز در اظهاراتی 
مشابه، عالج کشور را در این یکدست 
شــدن قوا عنوان می کننــد و وعده 
بهبود شــرایط را می دهند. اما آیا به 
واقع ما از این شــرایط »اســتثنایی و 
تحســین برانگیز« قرار اســت صعود 
کنیم بــه »زندگی شــیرین« در یک 
»نظام والیی«؟ به نظر می رسد پاسخ 
به این سوال را باید آن سوی شعارهای 
گل درشــت و نخ نمــای کلیشــه ای 

جستجو کرد. 
بیش از چهار دهه از اســتقرار نظام 
والیی می گذرد و در تمام این چهار دهه 
والیت فقیه با اقتدار، نه تنها سیاست های 
کلی در باب انتخابات، سیاست خارجی، 
ســند 2020 در آموزش و پــرورش و 
بســیاری امور دیگر را تعیین کرده اند، 
بلکه در تعییــن و انتصــاب مقامات و 
تصمیم گیران ارشــد نظام نیز فعاالنه 
حضور داشته و اقدام کرده اند؛ بنابراین 

دولت اســالمی سال هاست که شکل 
گرفته است. 

تجربه احمدی نژاد و دیگران
اگــر انتقاد معتقدان به یکدســتی 
حاکمیت به این اســت کــه مجریان 
سیاســت های مقام معظم رهبری در 
اجرای آن سیاست ها کوتاهی کرده اند نیز 
باید گفت که تمامی این مجریان پیش از 
آنکه از سوی مردم انتخاب شوند، توسط 
شــورای نگهبان و نهادهای اطالعاتی 
تایید شده و بعد در معرض انتخاب مردم 

قرار داده شده اند. 
بنابرایــن تــا اینجــای کار ادعای 
کارآمدی حاکمیت یکدســت چندان 
قابل اعتنا نیست. اما نکته مهم دیگری که 
طرفداران این شکل از حاکمیت مطرح 
می کنند، کاهش دعواهــا و نزاع های 

سیاسی در پی یکدست شدن قواست. 

سردار جوانی در همان اظهارات دو 
روز پیشش به این موضوع اشاره کرده و 
گفته بود که وجود گفتمان های متفاوت 
و متضاد در سال های طوالنی در قوای 
ســه گانه، واگرایی قوا از یکدیگر را رقم 

زده بود. 
نقض این مورد اما محمود احمدی نژاد 
است. او با حمایت قطعی اصولگرایان و 
حتی ســپاه روی کار آمد و درنهایت به 
چنان واگرایی نسبت به سایر قوا رسید 
که هیچ یک از روسای جمهور پیش از او 
تا بدان جا پیش نرفته بودند. گذشته از او، 
تجربه سایر روسای جمهور از بنی صدر 
گرفته تا حسن روحانی، بجز محمدعلی 
رجایی که شهید شد، حاکی از این است 
که اساسا روسای جمهور در ایران نه تنها 
با صلح و صفا بدرقه نمی شوند بلکه سایه 
شوم این ریاست جمهوری تا سال های 
سال روی آنها سنگینی می کند؛ فرقی 
هم در اصولگرا و اصالح طلب بودنشان 
نیست.   سردار جوانی در بخش دیگری از 
سخنرانی خود به این هم اشاره کرده بود 
که »طرفداران گفتمان انقالبی و اسالمی 
مجال خدمت پیدا کرده اند!« این ادعای 
معاون سیاســی ســپاه در حالی است 
که »طرفداران گفتمــان انقالبی« در 
سال های گذشته گرچه دستی بر پاستور 
نداشتند اما در بسیاری دیگر از نهادها در 
رأس قدرت بودند؛ نمونه اش قوه قضائیه 
که میزان رضایتمندی از آن اگر کمتر از 

قوه مجریه نباشد، بیشتر نیست.
با برجام چه کنیم؟

موضــوع دیگــری کــه وعــده 
»زندگی شــیرین« را با تردید مواجه 
می کند، مســئله برجام است. محمود 
احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز 
طی اظهاراتی گفته است که مذاکرات 
وین به نتیجه نمی رســد، راهی نداریم 
جز اینکه تحریم ها را تحمل کنیم و مثل 

گاندی زندگی کنیم.
گفته های او کامال در تناقض با وعده 
حل مشکالت اســت که قرار است زیر 
سایه یکدست شــدن قوا محقق شود. 
این نماینده اصولگرای مجلس برعکس 
وعده زندگی به سبک گاندی را می دهد.

حال اگر بخواهیم بگوییم که دولت 
روحانی مذاکره با دنیا را بلد نبود و دولت 
رئیسی بلد است، احمدی بی غش پاسخ 
این را هم داده است. او گفته است: »ما نه 
تنها با کشورهای اروپایی که پادو هستند 

بلکه با آمریکا که در راس مذاکرات قرار 
دارد، مشکل داریم و این چیزی نیست 
که با آمدن دولت ها تغییر کند چه آقای 
ترامــپ و چه آقای بایــدن بیاید، آقای 
روحانی و یا رئیســی، این سیاســت ها 

فرقی نمی کند.«
او ادامــه داده: »از طرفی مبنای آنها 
این اســت که اصاًل جمهوری اسالمی 
وجود نداشــته باشــد چه بســا اینکه 
اعتقاد دارند ایرانی وجود نداشته باشد 
و ما را به رسمیت نمی شناسند؛ بنابراین 
نمی توانیم کنار هم زندگی کنیم، پس 
رفت و آمــد دولت ها چیــزی را تغییر 

نمی دهد.«
این واقعیتی انکارناپذیر اســت که 
بخش عمده ای از این »زندگی شیرین« 
در گروی موفقیت این حاکمیت یکدست 
در باز کردن گره های سیاست خارجی 
است. اما تجربه چهار دهه گذشته نشان 
داده حاکمیت چه از نوع یکدســت آن 
و زمانی که ســعید جلیلی مسئولیت 
گفت وگو با طرف های خارجی را برعهده 
داشت و چه از نوع دیگر آن، فرمولی برای 
باز کردن این گره نداشته است. در دولت 
روحانی هم که سعی شد فرمول برجام 
پیاده شود، کشور با سر به بن بست خورد. 
با این تفاســیر به نظر می رسد بهتر 
اســت اصولگرایان سنت شکنی کرده، 
وعده ندهند و قضاوت درباره سرنوشت 
کشور در حاکمیت یکدست را به آینده و 
عملکردشان واگذارند؛ بماند که بسیاری 
مانند مصطفی هاشمی طبا معتقدند که 
»یکدستی، آینده بســیار بدتری برای 
مملکت هم خواهد زد؛ ممکن است با این 
یکدستی همه به راه های اشتباهی بروند 

و بعد همگی در داخل چاه بیافتیم.«

امید به حاکمیت یکدست واهی است یا واقعی؟

وعده »زندگی شیرین« در خاموشی های گسترده

خبر

رئیس جدید دستگاه قضا با بیان اینکه اولویت ما محور سند تحول است، گفت: این 
دوره، دوره تحول و تعالی خواهد بود. غالمحسین محسنی اژه ای در آیین تکریم و معارفه 
روسای قوه قضائیه با تاکید بر اینکه عدل و عدالت در همه ساحت ها باید گسترش پیدا 
کند، افزود: مبارزه جدی تر، قاطع تر و بدون تبعیض با فســاد در همه عرصه ها، توسعه 
فناوری برای خدمت بهتر و ارزان تر و اســتفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی برای 
اقدامات پیش رو باید مورد توجه قرار گیرد و ساز و کار گسترش آزادی های مشروع ایجاد 
شود. وی ادامه داد: این موضوع نیاز به سازوکاری دارد تا بتوانیم از این آزادی ها بیش از 
پیش دفاع کنیم. اگر آزادی های مشــروع تبلیغ و گسترش پیدا کند خیلی از کارهای 
خالف انجام نمی شود. رئیس جدید قوه قضائیه گفت: در مورد تظلم خواهان و افرادی که 
با قوه قضائیه سر و کار دارند، باید تکریم صورت گیرد. باید بستری فراهم شود که بشود به 
این افراد سرویس مناسب داد و قوه قضائیه ملجأ و پناه هر تظلم خواه و همه مردم باشد؛ 
تاکید می کنم همه مردم. وی تصریح کرد: هرکسی احساس کرد که نیاز است حق خود را 

استیفا کند و حق خود را بگیرد، بداند که این جایگاه وجود دارد تا بتواند حق خود را استیفا 
کند و بتوانیم کمک کنیم بنا به فرمایش امام بزرگوار به کسانی که نه زبان گفتن دارند، نه 
پای آمدن یا قلم نوشتن دارند نیز کمک رسانی کنیم. افرادی هستند که اکنون نمی توانند 
وکیل بگیرند، توان پرداخت هزینه های دادخواست را ندارند، توان رفت و آمد ندارند. در 
واقع بخشی از جامعه که نه حق کارشناسی را می تواند پرداخت کند نه گاهی می تواند 
مقرری های دیگری را پرداخت کند هم بتواند استیفای حق کند. محسنی اژه ای بیان کرد: 
باید نگاهی ویژه به این مسئله داشته باشیم، اینجا حتما باید دولت و مجلس کمک کنند 
و من یقین دارم آیت اهلل رئیسی در دولت آینده که به همه گرفتاری ها و کسری های قوه 
قضائیه اطالع و آشنایی کامل دارند، در دولت آینده حتما کمک خواهند کرد و همچنین 
با حضور مدیر کارکشته، باتجریه و بزرگ شده در میدان های سختی مانند آقای قالیباف، 
 همه دوستان و عزیزان انقالبی دست به دست هم داده و مشکالت مردم را کمتر می کنیم. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه به مسئله پیشگیری از وقوع جرم اشاره و خاطرنشان کرد: من 

بسیار امیدوارم که با همکاری دولت و مجلس زمینه ها و بسترها برای فساد و رانت را کمتر 
کنیم. اگر علیرغم مبارزه با این مسائل همچنان زمینه برای فساد و رانت وجود داشته 
باشد؛ هر مقدار که قوه قضائیه و سیستم اطالعاتی و نظامی ما تالش کند و برخورد کند، 

اگر گلوگاه ها باز باشد این مبارزه یک مبارزه سالم و ثمربخشی نخواهد بود.

اژه ای در آیین تکریم و معارفه:

این دوره قوه قضائیه، دوره تحول و تعالی خواهد بود
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اولیانوف:
 انتظارها برای احیای برجام 

در 24 تیر برآورده نشد
میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارشد روسیه 
در گفتگوهای احیــای برجام اعالم کــرد که این 
توافق برخالف آنچه انتظار می رفت، تا 24 تیر احیا 
نمی شود. وی در صفحه توئیتر خود نوشت: »وقفه 
در مذاکرات احیای برجام طوالنی تر از آنچه انتظار 
می رفت شــده اســت.« این مقام روس در توئیت 
دیگری گفت: برخی تحلیلگران و مقامات خواستار 
پرداختن بــه موضوعات جدیــد از جمله امنیت 
منطقه ای و بحث موشکی هســتند. این تالشی 
برای زدن سه تیر با یک نشان است که غیرسازنده و 

غیرواقع بینانه است.
    

انتقاد میرسلیم: 
رئیسی وزرا را با مشورت خبرگان 

انتخاب کند نه نظرخواهی عمومی
مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس 
در پیامی توییتری نوشــت: » حســن نیت جناب 
آقای  رئیســی و کمک و مشــورت گرفتن از مردم 
ستودنی اســت ولی انتخاب وزرا از وظائف اصلی 
 رئیس جمهور اســت که باید با مشورت خبرگان 
و اهل تدبیر و رأی اعتمــاد مجلس انجام گیرد و نه 
با نظرخواهی عمومی!« گفتنی اســت که ابراهیم 
رئیسی در روزهای اخیر ســامانه ای را برای مطلع 
شدن از نظرات مردم در تشکیل کابینه و انتخابات 

وزرا راه اندازی کرده است.
    

نماینده مجلس:
اطالعات دوربین های آژانس در 
تأسیسات هسته ای باید پاک شود

محمود عباس زاده مشــکینی، ســخنگوی 
کمیسیون امنیت  ملی و سیاست خارجی مجلس، 
با اشاره به مذاکرات ایران و 1+4 درباره برجام گفت: 
طبق قانون اقــدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها، 
طرف های غربی سه ماه فرصت داشتند به تعهدات 
خود عمل کنند که حتی این فرصت یک ماه دیگر 
تمدید شد اما اتفاق خاصی رخ نداد. وی با بیان اینکه 
پس از اتمام فرصت های داده شــده به غربی ها بر 
اســاس قانون مصوب مجلس عمل خواهیم کرد، 
اضافه کرد: به طور نمونه اطالعــات دوربین های 
آژانس که در تاسیسات هسته ای نصب هستند باید 
پاک شود و طبق قانون مجلس تعهدی برای اینکه 
اطالعات دوربین ها را به طرف مقابل بدهیم نداریم.

    
رایزنی نخست وزیر جدید اسرائیل 

و پوتین درباره ایران
به گزارش ایســنا به نقل از عرب نیوز، نفتالی 
بنت، نخســت وزیر جدید رژیم صهیونیستی و 
والدیمیــر پوتین رئیس جمهور روســیه دیروز 
در یک تماس تلفنی به بحث و رایزنی با یکدیگر 
پرداختند. بنا بر اعالم دفتر نخست وزیری رژیم 
صهیونیســتی، دو طرف در این گفت وگو درباره 
موضوعات مختلف، ازجمله مســئله هســته ای 
ایران و همچنین وضعیت کنونی سوریه رایزنی 
کردند. همچنیــن بنا بر اعالم شــبکه الجزیره، 
نفتالی بنت درباره حضور ایران در ســوریه نیز با 

رئیس جمهور روسیه گفت وگو کرده است.
    

نامه علی مطهری به اژه ای درباره 
حصر و متهمان سیاسی 

علی مطهــری، نایب رئیس پیشــین مجلس 
شورای اسالمی در نامه ای خطاب به محسنی اژه ای، 
رئیس جدید قوه قضاییه متذکر شــد که وضعیت 
حصر خانگی آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد 
خالف قانون اساسی اســت. وی همچنین نوشت: 
»قوه قضائیه باید استقالل خود را باز یابد. معنی ندارد 
که بخشــی از زندان اوین در اختیار اطالعات سپاه 
باشد، بخش دیگر در اختیار وزارت اطالعات و بخش 
دیگر در اختیار حفاظت اطالعات قوه قضائیه و یک 
بخش هم در اختیار سازمان زندان ها، در حالی که 
تمام بخش ها باید در اختیار و تحت تسلط سازمان 
زندان ها باشد تا حقی از متهمان سیاسی و امنیتی 

در پستوها ضایع نشود.«
    

زیباکالم: 
قدر دوران انتخابات را ندانستیم!

صادق زیباکالم، استاد دانشگاه تهران در توئیتی 
کنایه آمیز از شــرایط فعلی کشــور انتقاد کرد. او 
نوشــت: »یادش به خیر! قــدر دوران انتخابات با 
آتراکسیون های جذاب مناظره ها را ندانستیم. نه 
کمبود آب داشــتیم، نه قطعی برق، نه کسی برای 
واکسن کرونا به ارمنستان می رفت و نه نظام برای 
کاربران فضای مجازی خط و نشان می کشید. تازه 
زنان، اهل سنت و کردها هم تاج سر بودند. تنها یک 

مشکل داشتیم به نام دولت روحانی.«

موضوع دیگری که وعده 
»زندگی شیرین« را با 
تردید مواجه می کند، 

مسئله برجام است. عضو 
کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس 
دیروز طی اظهاراتی گفته 
است که مذاکرات وین به 

نتیجه نمی رسد، راهی 
نداریم جز اینکه تحریم ها 

را تحمل و مثل گاندی 
زندگی کنیم

بسیاری مانند مصطفی 
هاشمی طبا معتقدند که 
»یکدستی، آینده بسیار 
بدتری برای مملکت هم 
خواهد زد؛ ممکن است 
با این یکدستی همه به 

راه های اشتباهی بروند و 
بعد همگی در داخل چاه 

بیافتیم.«

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: با زیاده خواهی هایی 
که بایدن دارد، معلوم شده از مذاکره با آمریکا آبی گرم نمی شود.

به گزارش ایسنا، اسداهلل بادامچیان با اشــاره به مذاکرات 
وین افزود: آمریکایی ها صریح گفته اند کــه همه تحریم ها را 

برنمی داریم، قول نمی دهیم در برجام بمانیم و راستی آزمایی 
با زمان بندی ایران را هم قبول نداریم؛ بنابراین لگد آنها به میز 
مذاکره از هم اکنون صدایش درآمده است. وی ادامه داد: ما باید 
راه خود را در اهتمام به انرژی هسته ای در قالب قول و قرارهایمان 
با ان پی تی ادامه دهیم و اگر ان پی تی هم بازی درآورد، دلیلی ندارد 
همچنان عضو ان پی تی بمانیم. دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در 
بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ریاست ابراهیم رئیسی 
بر قوه مجریه و ریاست غالمحسین محسنی اژه ای، تصریح کرد: 
همت به راه اندازی چرخ تولید و رفع موانع تولید از وظایف دستگاه 

قضاست که تجربه خوبی در دوران آقای رئیسی داشتیم و امروز 
این چرخ باید توســط دو قوه مجریه و قضاییه به حرکت خود 
شتاب بخشد و اگر توان مجلس را هم روی آن بگذاریم شاهد رفع 
بسیاری از مشکالت از جمله بیکاری خواهیم بود. وی مسئولیت 
خطیر رئیسی را در چینش وزرا یادآور شد و گفت: چینش وزرا 
به خصوص در حوزه اقتصادی مهم است و هماهنگی اتاق فکر 
اقتصادی دولت باید به گونه ای باشد که از آن یک صدا بیرون بیاید 
و آن صدای اجماع اقتصاددانان در پاسخ به مطالبات معیشتی 
مردم باشد. بادامچیان همچنین با اشاره به تحوالت افغانستان، 

با بیان اینکه آمریکایی ها امروز مشــغول بیرون رفتن از خاک 
افغانستان هستند، اظهار کرد: آنها در حالی خاک افغانستان را 
ترک می کنند و دولت خودساخته خود را در مقابل طالبان تنها 
می گذارند که حضورشان در افغانســتان جز خفت و خواری و 
کشته های فراوان دستاوردی نداشته است. وی به دولت رئیسی 
توصیه کرد: سیاست ما در قبال همسایه شرقی مان باید دقیق 
و هوشمندانه باشد و این سیاست باید مبتنی بر تداوم مراودات 
اقتصادی با این کشــور و همچنین حفظ حقوق و امنیت همه 

مذاهب و طوایف به ویژه اهل تسنن افغانستان باشد.

بادامچیان: 

لگد آمریکایی ها به میز مذاکره از اکنون صدایش درآمده است


