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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دیروز در خبرها آمده بود که »سیمان 
کمیاب شــد«؛ به دنبال آن مسکن هم 
بــرای چندمین بار گران خواهد شــد. 
چشــم ایرانی جماعت باز هم به پراید 
۱۴۰ میلیونی روشــن شده؛ شهرهای 
خوزســتان برای چندمین سال پیاپی 
صحنه اعتراضات به بی آبی شده است. 
مرگ و میر ناشی از کرونا دوباره به باالی 
۲۰۰ فوتی صعود کرده اســت. کسب 
و کارها خوابیده؛ بازار راکد اســت. این 
بلبشوی تازه مزین به بی برقی هم هست 
و در نهایت همه اینهــا در انتظار آمدن 
ابراهیم رئیسی است که در آستانه ورود 
به پاستور به سر می برد. در برابر این انتظار 
اما صداهایی از اطراف و اکناف رئیســی 
بلند است، حامل این پیام که »از دولت 
رئیسی انتظار چندانی نداشته باشید« 
چون او وارث یک زمین ســوخته است 
و چه بســا »مظلوم ترین« دولت است! 
ظاهرا این دیگر تبدیل به سنتی محکم 
در دولت های جمهوری اسالمی شده که 
وعده ، وعیدها و مژده »زندگی شیرین« 
را اختصــاص دهند به ایــام انتخابات و 
درنهایت چند روز بعد از آن و هر چه موعد 
کار نزدیک تر می شــود، این وعده های 

فریبنده جای خود را به آه و ناله ها از دست 
دولت قبل  دهند؛ آه و ناله دولتمردان و 
حلقه مریدانشان هم معموال به دو دسته 
کلی تقسیم می شود؛ اول نالیدن از خزانه 
خالی ای که دولت قبل به جای گذاشته 
و دوم اینکه »نگذاشتند کار کنیم.«  این 
پروسه ای بود که دولت حسن روحانی 
طی کرد. ورود به رقابت های انتخاباتی را 
با هزار وعده رنگین آغاز کرد و وقتی روی 
کار آمد تقریبا تا چندین سال، خالی بودن 
خزانه یکی از سرفصل های مهم اظهارات 
و سخنرانی های او و مقامات دولتش بود. 
از وقتی هم که قافیه به هم ریخت، آقایان 
معترض شدند که »نگذاشتند کار کنیم.« 
-البته در درستی بخشی از این اظهارات، 
بحثی نیســت-نه تنها حسن روحانی، 
حتی محمود احمدی نژاد هم دولت را در 
حالی ترک کرد که معتقد بود نگذاشتند 

کار کند. 
کيهان می گوید دولت رئيسی 

مظلوم ترین دولت است
حاال چند روز مانده به تحلیف ابراهیم 
رئیســی، جریان نزدیک به او، به وضوح 
همین روال را کلید زده اند. مرحله اول را با 
کلیدواژه های نوتر، مثل »زمین سوخته« 
و »دولــت مظلوم« شــروع کرده اند. از 
نمایندگان مجلس گرفتــه تا حامیان 

رئیسی در دستگاه قضایی و دیگر نهادها 
طی روزهای گذشته به کرات گفته اند که 
روحانی زمین سوخته تحویل ابراهیم 

رئیسی می دهد. 
برخی خالقیت به خرج داده و سعی 
کردند به شکل دیگری آن را بیان کنند. 
مثال مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تصریح کرده: برخی می گویند که روحانی 
زمین ســوخته را تحویل دولت بعدی 
می دهد اما بنده معتقدم »روحانی اصال 
زمینی باقی نگذاشته که بخواهد به دولت 
بعدی تحویل دهد.«  به گفته او روحانی 
بودجه را پیش خور کرده و دولت رئیسی 
با مشــکالت جدی بودجــه ای مواجه 
خواهد بود.  سعید عمرانی، معاون قضایی 
دادستان کل کشور هم ۱۰ روز پیش در 
نشست »بررســی و افشای حقوق بشر 
آمریکایی«، با بیان اینکه نگران هستیم در 
این یک ماه باقی مانده از دولت، ذخایر ما 
را خالی کنند، گفت: بعضی می گفتند که 
دولت را با خزانه خالی تحویل گرفته اند 
و من می گویم این ســید خدا ]آیت اهلل 
رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم[ 
 خزانه ای را تحویل می گیرد که فقط یک 
قلم بدهی آن 5۰۰ هزار میلیارد تومان 

اوراق قرضه است.

عبداهلل گنجی، مدیرمسئول روزنامه 
جوان هم در توئیتی نوشــت: »روحانی 
در بدو ورود به قدرت گفت خزانه خالی 
را تحویل گرفته است. اگر روحانی خزانه  
خالی تحویل گرفت رئیسی باید دنبال 

جای خزانه بگردد.«
کیهان هم پا را از این فراتر گذاشت و در 
شماره روز پنجشنبه خود دولت رئیسی 
را مظلوم ترین دولت خواند. این روزنامه 
نوشــت: آیا دولتی که به معنای واقعی 
کلمه در حال تحویل گرفتن »خرابه« 
است، کارش هنوز شــروع نشده، آماج 
حمالت بی امان اســت، هنوز روی کار 
نیامده، و دولتش تشکیل نشده، عمل به 

وعده هایش را می خواهند، وضعیتش، 
خاص نیست؟! دولتی که دستاوردهای 
احتمالی آینده اش، از هم اکنون مصادره 

می شود، چطور، مظلوم نیست؟!«
ذوالنوری: دولت سيزدهم زیر ميز 

برجام نمی زند
این فغان از مظلومیت دولت ابراهیم 
رئیسی در حالی است که هنوز دولت او 
شروع به کار نکرده و از سوی دیگر دولت 
وی امکان توافق در وین را دارد؛ امکانی 
که حســن روحانی چهارشنبه گذشته 
در جلسه هیأت دولت گالیه داشت که از 

دولت وی گرفته شده است. 
حســین مرعشــی، ســخنگوی 
حزب کارگزاران نیــز در گفت وگویی با 
خبرآنالین اظهار کرد که دولت روحانی 
نتوانست موافقت کمیته تطبیق برجام 
که از سوی رهبری تعیین شده را جلب و 
از آن عبور کند و بدین ترتیب مذاکرات از 

دولت او گذشت. 
کمیته تطبیق، کمیته ای است که 
قرار اســت مطابقت مذاکــرات احیای 
برجام در وین را با قانون اقدام راهبردی 
مجلس و دستورات مقام معظم رهبری 
بررسی و در نهایت این مذاکرات را تایید 
کند.  اخیرا دو تن از چهره های نزدیک به 
رئیسی نیز به این کمیته ملحق شده اند 
و با توجه به خط مشی رئیسی او قرابت 
بیشــتری با این کمیته دارد تا حســن 
روحانــی. از این رو رئیســی اختیارات 
بیشــتری هم برای احیای برجام دارد 
و اتفاقا قصد احیای برجــام را هم دارد؛ 
آنچنانکه خبرگزاری ها دیــروز از قول 
ذوالنوری نوشــتند که دولت سیزدهم 
زیر میز برجام نمی زنــد و مدعی ادامه 

برجام است. 
   دعوای سياسی و چالش
 افزایش سطح انتظارات

با این وجود چرا حلقه اطراف رئیسی 
از هم اکنون چنین دست به شکوه و ناله 
زده اند؟ بخشی از آن مربوط به بازی های 
سیاسی دو جناح اســت. اصالح طلبان 
همواره اصولگرایان را متهم کرده اند به 
اینکه »زبان دنیا و مذاکره را بلد نیستند.« 
حال اصولگرایان این امکان را یافته اند که 
دولت اصالح طلبان و حتی اعتدال گرایان 
را بکوبند کــه زمین ســوخته به جای 

گذاشته اســت؛ بعد با استفاده از احیای 
برجامی که روحانی تــا اینجای کار آن 
را ادامه داده، مدعی شــوند که از زمین 

سوخته حاصل به دست آورده اند.
از ســوی دیگر اوضاع اقتصاد چنان 
خراب اســت که اصولگرایان خود هم 
می دانند بسیاری از آنچه وعده می دهند، 
شــعاری بیش نیســت و بســیاری از 
زیرســاخت ها و ملزومات توسعه چنان 
نیست و نابود شده اند که حتی در صورت 
احیای برجام نیز، بخش زیادی از وعده ها 

قابل تحقق نیست. 
در جلسه چهارشنبه گذشته ابراهیم 
رئیسی با جمعی تحت عنوان »اساتید 
و نخبگان اقتصادی« نیز همین اوضاع 
خراب بیشــترین نمود را در اظهارات 
اعضای حاضر در آن جلســه داشــت. 
اظهــارات اکثر آنها نقد دولت حســن 
روحانی بود. احمد توکلی هم که راهکار 
داد، پیشنهادش توزیع کارت هوشمند 
غذا، دارو، درمان و آموزش بین مردم بود.

مســعود نیلی هم در این نشســت 
پیش بینی کرد که »اقتصــاد ایران در 
آستانه وقوع یک شرایط تورمی شدید 

غیرقابل کنترل است.« 
از ســوی دیگر انتقادات بی وقفه به 
دولت حســن روحانی و وعده  »زندگی 
شیرین زیر سایه دولت انقالبی«، سطح 
انتظارات از دولت رئیسی را بیش از اینها 
باال برده است؛ از این رو جریان حامیان 
رئیسی می کوشــند تا انتظارات از او را 
تعدیل کرده و اتمــام حجت کنند که از 
دولت رئیســی انتظار چندانی نداشته 

باشید.

پيام اصلی سناریوهای »زمين سوخته« و »دولت مظلوم«؛

ازدولت رئیسی انتظار زیادی نداشته باشید )!(

خبر

گروه مایکروسافت در گزارشی اعالم کرد که یک گروه وابسته به رژیم صهیونیستی 
نرم افزاری را برای نفوذ به سیستم عامل ویندوز در کشورهایی از جمله ایران، به فروش 

رسانده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، گروه »مایکروسافت و فناوری حقوق 
بشری« روز پنج شنبه اعالم کرد، گروهی به نام کاندیرو، نرم افزاری ساخته و فروخته است 
که می تواند به سیستم عامل ویندوز نفوذ کند و این یکی از چندین محصوالت جاسوسی 
به فروش رسیده توسط صنعتی سری است که ضعف های موجود در نرم افزارهای متداول 

را شناسایی کرده و از این طریق نفوذ می کند. 
طبق گزارش گروه مایکروسافت و فناوری حقوق بشری، تحلیل و بررسی فنی محققان 
امنیتی شرح می دهد که چگونه نرم افزار هک کاندیرو به دست مشتریان ناشناسی در 
سراسر جهان رسیده که در آنجا برای هدف قرار دادن چندین سازمان غیر نظامی مورد 

استفاده قرار گرفته است.

رویترز می گوید تالش ها برای دسترسی به کاندیرو برای ارائه توضیحاتی در این باره 
ناموفق بوده است. بنا به گزارشی که گروه مایکروسافت و فناوری حقوق بشری ارائه کرده 
است، بررسی های فنی شرکت مایکروسافت نشان داده که این نرم افزار علیه کاربرانی 

در چندین کشور از جمله ایران، لبنان، اسپانیا و انگلیس مورد استفاده قرار گرفته است.
در این گزارش همچنین مطرح شــد: حضور رو به گسترش کاندیرو و به کارگیری 
فناوری جاسوســی آن علیه جامعه مدنی جهان، یادآور این اســت که صنعت مزدور 
نرم افزارهای جاسوسی دربرگیرنده عامالن زیادی بوده و رو به سوء استفاده های بیشتری 
پیش می رود.  مایکروسافت می گوید روز سه شنبه نقص های شناسایی شده را از طریق 
بروزرسانی نرم افزار برطرف کرد. این شــرکت مستقیما بهره گیری از این نقص ها را به 
کاندیرو نسبت نداد و در عوض آن را »یک عامل متخاصم بخش خصوصی اسرائیل« با 

نام مستعار سورگام نامید.
مایکروسافت در این باره نوشت: سورگام به طور کلی سالح های سایبری به فروش 

م  رساند که مشتریانش را- عموما سرویس های دولتی در سراسر جهان- قادر می سازد 
رایانه ها، گوشی های موبایل، زیرساخت های شبکه و دستگاه های متصل به اینترنت را 

هک کنند.
نرم افزارهــای کاندیرو همچین از ضعف هــای دیگر نرم افزارهــای متداول مانند 

جستجوگر گوگل کروم سوء استفاده کرده اند.

مایکروسافت گزارش داد؛

تالش یک گروه اسرائیلی برای حمله سایبری علیه ایران
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علم الهدی:
 مجلس شر برجام را َکند، 

تشکر می کنم!
ســیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشــهد در 
خطبه های نماز جمعه با اشاره تلویحی به قانون »اقدام 
راهبردی بــرای رفع تحریم هــا«، گفت: از مجلس 
شورای اسالمی تشکر می کنیم که شر برجام را کندند 
و امید اســت پای قانون مصوب خود بایستند. وی با 
بیان اینکه این ها تحریم ها را برنمی دارند، ادامه داد: 
مقام معظم رهبری فرمودند نرمش قهرمانانه انجام 
دهید، اما هشت سال درس عبرت گرفتیم و دشمنان 
سرمایه های کشور ما را تضعیف کردند. وی تاکید کرد: 
برخورد دشمن در برجام و مسخره کردن ملت ایران 
مانند آدم کشی در مسجد گوهرشاد و کنار کعبه است.

    
آیت اهلل صافی گلپایگانی: 

 اعتماد به طالبان اشتباهی 
غیرقابل جبران است

آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید 
با صدور بیانیه ای بــه دولت ها و مجامع بین المللی 
هشــدار داد که اعتماد به طالبان با سابقه شرارت و 
آدمکشی، یک اشتباه بزرگ و غیر قابل جبران است. 
در این بیانیه آمده است: »اینجانب بنابر وظیفه دینی 
و انسانی خود، به  همه دولت ها و مراکز بین المللی 
به ویژه سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسالمی و 
دولت جمهوری اسالمی ایران، هشدار می دهم که 
نسبت به این وحشی گری ها و شهادت تعداد زیادی 
از مظلومین در افغانستان و آواره گشتن هزاران نفر از 
مردم، اعم از زن و مرد، پیر و جوان و کودک، واکنش 
جدی نشــان دهند تا جلوی تجاوزها گرفته شود، 
به یقین، سکوت امروز آنها موجب پشیمانی و ندامت 

در آینده است.«
    

اژه ای در سفر یک روزه به قم:
حوزه های علمیه نقش بی بدیلی 
در استقرار عدالت در جامعه دارند

غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه 
روز گذشــته در ســفری یک روزه به قم با مراجع 
تقلید، علما و فضــالی جامعه مدرســین حوزه 
علمیه دیدار کرد. وی در دیدار با حجت االســالم و 
المسلمین سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت 
معصومه)س(، خواستار تربیت روحانیون فاضل و 
مستعد و انقالبی برای ورود به امر قضا شد. وی با بیان 
اینکه مسأله قضا از مسائل اهم جامعه است که بار 
آن عمدتا بر دوش روحانیت و حوزه های علمیه قرار 
دارد، تاکید کرد: حوزه های علمیه نقش بی بدیلی 
در ارتقای جایگاه قوه قضائیه و اســتقرار عدالت در 

جامعه دارند. 
    

واکنش ظریف به اتهام زنی اخیر 
آمریکا علیه ایران

وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در توییتی 
به اتهام زنی اخیر آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد. 
محمدجواد ظریف در اشاره به دست داشتن عوامل 
آمریکایی در ترور رئیس جمهور هائیتی و تالشی 
مشــابه علیه رئیس جمهور ونزوئال نوشــت: افراد 
مسلح وابسته به آمریکا برای ترور رهبران در ونزوئال و 
هائیتی در خاک آمریکا طرح ریزی می کنند، در حالی 
که دولت آمریکا فعاالنه روابط مجرمانه خود را با متهم 
کردن دیگران به عملیاِت آدم ربایی به وضوح مضحک 
و کودکانه پرورده شده، مخفی می کند. وی در پایان 
تاکید کرد: پیش از متهم کردن دیگران به وضعیت 

خودتان بپردازید.
    
مرکل:

 در زمینه برجام توپ در 
زمین ایران است

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان که برای دیدار با جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده 
بود، در کنفرانس خبری مشــترک با او به موضوع 
توافق هسته ای با ایران اشاره کرد و گفت: مشخصا، 
چالش های بسیاری پیش روست. ما در زمینه برجام 
فکر می کنیم که همه چیز باید به منظور به نتیجه 
رسیدن موفقیت آمیز ]امور[ انجام شود. اما من فکر 

می کنم بیشتر توپ در زمین ایران است.
    

سوال مهاجری؛
حداد عادل به دنبال شهردار شدن 

زاکانی است؟
محمد مهاجری، فعال رســانه ای اصولگرا در 
توئیتی نوشت: »جناب حدادعادل آیا درست است 
که به دلیل دست رد آقای رئیسی به سینه زاکانی 
برای ورود به دولت، جنابعالی از مشارالیه که فاقد 
اولیه ترین اصول ادب و اخالق و کارآمدی و ...است، 
برای تصدی شــهرداری تهران حمایت می کنید؟ 
ریخت و پاش در مرکز پژوهش های مجلس در ۱3ماه 

گذشته، موید بی عرضگی اوست.«

بازار در انتظار آمدن ابراهيم 
رئيسی است. در برابر 

این انتظار اما صداهایی 
از اطراف و اکناف رئيسی 

بلند است، حامل این پيام 
که »از دولت رئيسی انتظار 

چندانی نداشته باشيد« 
چون او وارث یک زمين 
سوخته است و چه بسا 

»مظلوم ترین« دولت است!

انتقادات بی وقفه به دولت 
حسن روحانی، سطح 

انتظارات از دولت رئيسی 
را بيش از اینها باال برده 
است؛ از این رو جریان 

حاميان رئيسی می کوشند 
تا انتظارات از او را تعدیل 
کرده و اتمام حجت کنند 
که از دولت رئيسی انتظار 

چندانی نداشته باشيد

سخنگوی اتحادیه اروپا در گفتگو با یورونیوز گفت ایران تا 
زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیســی به مذاکرات وین برای 

احیای برجام باز نخواهد گشت.
به گزارش ایرنا به نقل از یورونیوز، به گفته دستگاه سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به ریاست جوسپ بورل، تهران به مقام های 
رسمی اروپا اطالع داده است که مذاکرات تا اواسط ماه اوت )یک 
ماه دیگر( از سر گرفته نخواهد شــد. لیز کاستیو نیه تو، یکی 
از سخنگویان اتحادیه اروپا به خبرنگار یورونیوز در بروکسل 
گفت: »مقامات ایرانی به اتحادیه اروپا اطالع دادند که مایلند 

دور بعدی گفتگو ها درباره برجام را در وین هنگامی که دولت 
جدید روی کار است، یعنی از 5 اوت )۱۴ مرداد( از سر بگیرند. 
در این میان، پرهیز از هرگونه تشــدید و اقداماتی که منجر به 
تضعیف تالش های گسترده دیپلماتیک ما برای اطمینان از 
اجرای کامل برجام می شود، مهم است. اتحادیه اروپا نیز این 
مســئله را به وضوح به طرف ایرانی اعالم کرد.« عالوه بر این 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
مستقر در وین و همچنین نماینده این کشور در مذاکرات وین، 
دیروز در توئیتی نوشت: »بر اســاس آخرین گزارش ها، ایران 
فقط پس از 5 آگوست آماده از سرگیری مذاکرات وین درباره 
احیای برجام خواهد بود .. سوال این است که دقیقاً چه زمانی؟« 
اولیانوف ادامه داد: »اگر وقفه در مذاکرات بیش از حد طوالنی 
شود، مذاکره کنندگان ممکن است شتاب)عزم و انگیزه( خود 
را از دست بدهند و روند کار بسیار طوالنی تر از حد انتظار شود.« 

ایران، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین برای احیای برجام 
و بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات توافق هسته ای سال 

۲۰۱5، تاکنون ۶ دور مذاکره در وین برگزار کرده اند.
یک مقام دیپلماتیک درباره توقف مذاکرات وین هم پیشتر 
به رویترز گفته بود: »آن ها ]ایرانی ها[تا آغازدولت جدید آماده 
بازگشت نیستند. روشن نیست این به معنای شروع ریاست 
جمهوری ابراهیم رئیسی در 5 ماه اوت است یا تشکیل هیات 
دولت جدید. احتماال تا میانه ماه اوت گفت وگویی برگزار نخواهد 
شــد.« دولت ایاالت متحده آمریکا و جمهوری اسالمی ایران 
هر دو برای از سرگیری اجرای تعهدات خود وفق برجام اعالم 
آمادگی کرده اند. با این حال و پس از گذشت شش دور مذاکره 
در وین، هنوز تصمیمی درباره چگونگی بازگشت دو طرف به 
تعهدات، رفع تحریم ها و ضمانت تکرار نشدن دوباره تجربه دولت 
دونالد ترامپ، گرفته نشده است. همزمان خبرگزاری رویترز به 

نقل از یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا 
گزارش کرد که تهران با توجه به تغییر دولت، خواستار زمان 
بیشتری برای از سرگیری مذاکرات شده است. این سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایاالت متحــده در این زمینه تصریح کرد: 
»وقتی ایران پس از روند تشــکیل دولت جدید آماده مذاکره 
شد، ما هم آماده از ســرگیری مذاکرات در وین و عالقه مند به 
یافتن راه حلی برای بازگشــت دوجانبه به برجام هستیم. اما 
همانطور که وزیر خارجه )آنتونی بلینکن( به روشنی گفته است، 
این پیشنهاد تا بی نهایت روی میز نخواهد ماند. حسن روحانی، 
رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در 
روز های گذشته و در واپسین روز های دولت دوازدهم، با انتقاد 
تلویحی از عدم اجازه به تیم مذاکره کننده برای دستیابی به 
توافق، ابراز امیدواری کرده اند که مذاکرات وین در دوره ابراهیم 

رئیسی به سرانجام برسد.

روسيه و اروپا:

ایران پیش از آغاز دولت رئیسی به مذاکرات باز نمی گردد


