حجتاالسالم زائري در م راسم بزرگداشت جالل آل احمد:

من جالل را از اين منظر دوست
دارم که با خودش روراست بود

حجتاالسالم زائري در مراسم بزرگداشت جالل آل احمد گفت:
دلبستگي ما به آل احمد نبايد ما را به تعبد او بکشاند و اگر او
امروز زنده بود خودش نيز در برخي کارهايش تجديد نظر ميکرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،مراسم چهل و نهمين سالگرد درگذشت
جاللآل احمد براي نخستين بار پس از درگذشت او در منزل
شخصياو و سيمين دانشور که اين روزها مبدل به خانه موزه جالل
و سيمين شده است ،برگزار شد .در اين مراسم
حجتاالسالم زائري گفت :هر کسي ممکن است از زاويهاي
دلبسته جالل باشد ولي من از اين منظر دوستش دارم که با
خودش روراست بود .براي من اين مساله مهم است .اين چيزي

گزارش

»

دکتر عباس خسرواني
سهشنبه  13شهريور ،مجلس شوراي اسالمي شاهد نطقهاي چند تن از نمايندگان
بود که محتواي برخي از آنها به خصوص نمايندگان طيف اميد با سوگند نمايندگي
آنها مغايرت داشت.متاسفانه اين نطق ها نشان داد که برخي نمايندگان در نوشتهها
و اظهارنظرهاي خود ادب و آداب سوگند نمايندگي خود را رعايت نميکنند و بدون
داشتن درک درست از شرايط امروز و اولويت هاي آن مطالبي را طرح مي کنند که نه
تنها کمکي به خروج کشور از وضع موجود نمي کند بلکه به تداوم آن منجر مي گردد.
البته بودند نمايندگاني که در همين روز با نطق هاي اصولي و منطقي خود تالش کردند
تا مجلس در ريل اصلي خود قرار داشته باشد و به وظايف اصلي خود در وضع موجود
عمل کند.در روز سيزدهم شهريور ماه در مجلس شوراي اسالمي شاهد ايراد چند نطق
نمايندگان بوديم که بررسي محتواي نطق ها نشان مي دهد که مجلس از وجود طيفي از
نمايندگان رنج مي برد که کمترين فهمي از وضع موجود و ضروريات امروز کشور ندارند.
به گونه اي سخن مي گويند که گويا از دنياي ديگري آمده اند يا در پارلمان کشور ديگري
سخن مي گويند.طيفي که براي خود در بوجود آمدن وضع موجود سهمي قائل نيستند
و مقام پاسخگويي در اين خصوص را نيز بر نمي تابند و صرفا به نق زدن و متهم کردن
و معرفي ديگران به عنوان عامل نابساماني هاي وضع موجود روزگار مي گذرانند و طرفه
آنکه خود را سخنگوي مردم نيز مي دانند نه پاسخگوي مردم.اما در طرف ديگر،طيفي
قرار دارد که فهم درستي از شرايط موجود دارد و عامل اصلي نابساماني را نيز خوب
تشخيص داده و ضمن حراست از دستاوردهاي نظام اسالمي به نقد اصولي و عالمانه دولت
مي پردازد و ضمن انتقاد منصفانه براي برون رفت از وضع موجود ،راهکار ارائه مي دهد.اما
در طيف ديگر ماجرا چيز ديگري بود.نطق هاي تاسف بر انگيز نمايندگان ليست اميد در
مجلس به خوبي نشان داد که اين طيف شناخت درستي از وضعيت کشور و اولويت هاي
آن ندارند و طبيعتا براي برون رفت از وضع موجود نيز مانند دولت نه برنامه دارند و نه
اراده.طيفي که براي خود سهمي در وضع موجود قائل نيست و متهم اصلي را ديگران
مي داند.رسانه ها وظيفه دارند که ماهيت اين طيف ها و نمايندگان و عقبه سياسي آنها
را براي مردم معرفي کنند تا بار ديگر مجلس که بايد در راس امور باشد اينگونه در برابر
وضع موجود و گرفتاري ها کشور ناتوان و ناکارآمد نباشد.متاسفانه عملکرد اين مجلس
از ابتدا تا به امروز نشان مي دهد که جزو ناکارآمد ترين مجالس بعد از انقالب بوده و
عملکردش در راستاي انجام وظايف قانوني و ذاتي قانون گذاري به معناي ريل گذاري
صحيح پيشرفت کشور و همچنين نظارت بر اجراي درست قوانين مصوب نبوده است.
مروري بر قوانين مصوب مجلس که وقت و انرژي زيادي را از مجلس گرفت کمتر ناظر
بر مشکالت اساسي کشور و مردم بوده و از سوي ديگر نظارت ضعيف مجلس بر اجراي
قوانين توسط قوه مجريه،مانع از حل مشکالت مردم و زمينه ساز رشد مشکالت و ايجاد
شرايط نابسامان امروز کشور شده است.اگر چه مي بينيم که مجلس طي هفته هاي اخير
و با اوج يافتن مشکالت معيشتي و اقتصادي کشور و فشار مردم و حوزه هاي انتخابيه و
براي داشتن پاسخي براي موکالن خود دست به يکسري استيضاح ها و سوال از رئيس
جمهور زدند اما اين اقدامات که البته سرنوشت آنها به لحاظ اثر گذاري مشخص نيست
نمي تواند کليت اين مجلس را کارآمد نشان دهد.پرداختن بيش از حد مجلس و برخي
از نمايندگان به مباحث حاشيه اي و مشغول کردن خود و وقت و انرژي به موضوعات
دست چندم و داشتن تعارفات و مالحظات و محافظه کاري هاي بيش از حد با قوه مجريه
اين مجلس را از ريل اصلي خود خارج کرده است.
کامال همينطور است.نقد ما به عملکرد برخي نمايندگان يک طيف سياسي خاص است
که اکثريت نسبي مجلس را هم در دست دارند.در حوزه عملکرد فردي آنها بايد گفت که
سخنراني ها و نطق هاي آنها آنچنان با وظايف قانوني نمايندگي در تضاد است که گاهي
بايد در اينکه اين نمايندگان ،نماينده مجلس شوراي اسالمي ايران هستند شک کرد.
متاسفانه وجود اين قبيل افراد در مجلس که پيگير منافع فردي و حزبي خود هستند
و آن را بر انجام وظايف نمايندگي خود ترجيح مي دهند مانع از اثر گذاري مجلس و
نقش آفريني در پيشگيري از نابساماني ها و رفع مشکالت مي شود.برخي از نمايندگان
مجلس به گونه اي سخن مي گويند که گويا هيچ نقشي در ايجاد نابساماني هاي امروز

نداشته اند و همين شرايط نابسامان را نيز به گونه اي شرح و توصيف مي کنند که گويا
کشور در آستانه سقوط است.اگر اين سخنان از زبان يک فرد ناآگاه و عادي بيان شود شايد
محل اشکال نباشد اما بيان اين سخنان از زبان يک نماينده مجلس بر خالف وظايف ذاتي
او و سوگندي که خورده و تعهدي که داده ،است.نماينده مجلس شوراي اسالمي سوگند
خورده که پاسدار و نگهبان دستاوردها و مباني انقالب اسالمي باشد اما برخي نمايندگان
نه تنها پاسدار و نگهبان دستاوردها نيستند بلکه آن را تخطئه مي کنند و با سياه نمايي
و مقصر جلوه دادن ديگران به دنبال قهرمان بازي و فرافکني هستند.امروز اگر در کشور
مشکالتي وجود دارد که دارد ،اين نمايندگان مجلس هستند که بايد پاسخگو باشند و
در جايگاه پاسخگو به محضر ملت حاضر شوند نه اينکه خود موضع اپوزيسيوني بگيرند و
کليت نظام را متهم کنند و دستاوردهاي چهل ساله انقالب را زير سوال مي برند.نماينده اي
که کمترين فهم را از نحوه مديريت کشور طي سالهاي گذشته با سخت ترين شرايط
ممکن و دستاوردهاي شگرف آن دارد نمي تواند قدمي در مسير حل مشکالت کشور
بردارد.اين جماعت فقط اهل نق زدن و بهره برداري از سفره انقالب هستند و با کمترين
مشکلي موضع خود را تغيير مي دهند.نماينده مجلس امروز دراين شرايط سخت اقتصادي،
حق گرفتن موضع اپوزيسيوني ندارد.او بايد براي حل مشکالت کشور راهکار ارائه دهد و آن
را به قانون تبديل کند و بر اجراي قانون خود نظارت کند.شانه از زيربار مسئوليت خالي
کردن و خود را دلبر و ديگران را ديو معرفي کردن رفتاري نفاق آلود است که کمکي به
خروج از وضعيت فعلي نخواهد کرد.نطق هاي برخي نمايندگان در مجلس حکايت از آن
دارد که اين افراد کمترين شناختي از اصول قانون اساسي ندارند و پايبند سوگند هاي
خورده خود نيستند.بعضي مواقع اين افراد احساس مي کنند که در نظامي غير از نظام
جمهوري اسالمي سخن مي گويند.نماينده مجلس وظيفه دارد از اصول قانون اساسي دفاع
کند و طبق سوگندي که خورده بايد در گفته ها،نوشته ها و اظهار نظرهاي خود،استقالل و
آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر قرار دهد.متاسفانه رفتار و عملکرد و نطق هاي
برخي نمايندگان در مجلس نشان مي دهد که آنها و عقبه سياسي آنها کمترين تقيد و
پايبندي به اين سوگند ها ندارند .مثال حيدري نماينده ليست اميد مردم تهران در نطق
خود ميگويد؛ "متاسفانه جمهوري اسالمي از ابتداي انقالب با نگاه منفي با دنيا مواجه
شد ،اين نگاه منفي موجب تنش در روابط خارجي شد".نماينده اي که در تريبون مجلس
شوراي اسالمي فعاليت هاي صلح آميز هسته اي و موشکي کشور را که مايه امنيت واقتدار
نظام اسالمي است را زير سوال مي برد و سياست هاي کلي نظام در حوزه امنيت ملي
و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را به سخره مي گيرد چگونه مي تواند مدافع قانون
اساسي و حافظ استقالل و امنيت ملي باشد .نمايندهاي که در نطق خود بگويد؛ "ايران
خيانت زده است ....چهل سال از انقالب ميگذرد سفرههاي مردم خالي است".سهمي
براي خود و همفکران و هم حزبي ها و دولت مورد حمايتش قائل نيست و نظام اسالمي
را عامل اصلي مي داند نمي تواند نماينده مجلس جمهوري اسالمي ايران باشد.کسي که
مبارزه با نظام استکبار جهاني و جريان هاي تکفيري چون داعش را تخطئه مي کند و
آن را بر خالف منافع ملي مي داند چطور مي تواند ادعا کند که نماينده مجلس شوراي
اسالمي ايران است.اگر او براي خوشايند برخي موکالن و عقبه سياسي خود اينگونه سخن
مي گويد باز هم بايد بداند که طبق قانون اساسي و سوگندي که خورده شده او نماينده
کل مردم ايران است نه طيفي خاص.نماينده اي که به جاي پاسخگو بودن به ملت در
خصوص وظيفه خود در قبال وضع موجود مدام نهادهاي رسمي و قانوني اين کشور را به
باد ناسزا مي گيرد نمي تواند نماينده واقعي مردم باشد و مردم هم نبايد براي حل مشکالت
خود و خروج از وضع موجود به چنين نمايندگاني دل خوش کنند.در مقابل مردم بايد
از نمايندگاني دفاع کنند که فارغ از جريان و حزب سياسي که به آن تعلق دارند خود را
نماينده تمام ملت و نظام جمهوري اسالمي مي دانند و براي برون رفت از مشکالت دست
روي دست نمي گذارند و قهرمان بازي نمي کنند و ضمن انتقاد از دولت سعي مي کنند به
او کمک کنند دل ببندند چون او به کليت نظام اعتقاد دارد نه به يک حزب و گروه خاص.
رسانه ها نيز وظيفه دارند در اين راستا به مردم کمک کنند و با معرفي اين قبيل نمايندگان
به مردم ،شرايط را براي انتخاب افراد اصلح در مجلس هاي بعدي فراهم کنند چرا که
معتقديم مجلس در راس امور است و بايد باشد و اين مجلس جز با وجود نمايندگاني
اصلح و معتقد به آرمان هاي ملت و قانون اساسي محقق نمي گردد.

هنگامه برداشت کاشتههاي دولت
در عرصه اقتصاد
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به بهانه اظهارات برخي نمايندگان و مسئوالن در خصوص بن بست نمايي شرايط موجود؛

انقالب اسالمي بن بست ندارد

» نقطه نظر

فرار از مسئوليت با نطق هاي اپوزيسيوني

است که ما امروز به آن احتياج زيادي داريم آن هم در روزگاري
که به هم دروغ ميگوييم و فضاي ريا و شعار برپاست .در روزگاري
که مجال خود بودن براي افراد کمتر پيش ميآيد روراست بودن
با خود اهميت دارد و پيدا کردن فردي که خودش باشد سخت
است.وي در ادامه گفت :متأسفانه خطري که امروز ما را تهديد
ميکند اين است که همه يکجانبه نگاه مي کنند مثال وقتي جريان
روشنفکري ميخواهد از ادبيات حرف بزند اين سو را نميبيند و
بالعکس آن هم صادق است .جالل بسيار بزرگ است اما بزرگتر
از جالل فهم اوست ،درخشانتر از جالل ذوق ماست ،قرار نيست
در جالل متوقف شويم ولي به احترامش ميايستيم.

نگاه »

»

نجمهالحسيني
طي چهار دهه که از عمر با برکت انقالب اسالمي
ميگذرد،کشور همواره درگير تهديدها و خصومتهاي
دشمنان بوده و هست که با راهبريهاي امام خميني(ره) و
پس از ايشان رهبر معظم انقالب ،توانسته همه مشکالت
و تنگناها را يکي پس از ديگري پشت سر بگذارد .انقالب
اسالمي بستر ساز رشد و پيشرفت در بسياري از عرصه
ها شده است ،و به همين دليل دشمن همواره با خشم و
غضب به آن نگاه کرده و پيوسته با تزريق يأس و نااميدي
ميخواهد مردم را نسبت به انقالب و دستاوردهاي آن
بدبين کند.در شرايط امروز کشور نيز شاهد تزريق بي امان
نااميدي و بدبيني نسبت به انقالب اسالمي و آرمان ها و
دستاوردهاي آن هستيم و برخي نيز دانسته يا نادانسته
در داخل به تريبون اين جماعت تبديل شده اند.با خروج
آمريکا از برجام و فشار رواني که توسط غربيها عليه
اقتصاد کشور ايجاد شد،مشکالت معيشتي مردم با افزايش
بي رويه رکود ،گراني و قيمت ارز و طال تشديد شد.شرايط
خطير فعلي ميطلبد که مسئولين قواي سه گانه به ويژه
دولتمردان با نگاه به پتانسيلهاي داخلي ،زمينه برون رفت
از اين شرايط را فراهم کنند.طبق تجربيات گذشته راه
ديگري جز مقاومت و ايستادگي در برابر کارشکنيهاي
دشمنان نداريم و با توجه به ظرفيتهاي فراواني که در
کشور وجود دارد حتما ميتوانيم شرايط سخت امروز را
پشت سر بگذاريم به شرط اينکه دولت تغيير رويهاي در
فعاليتهاي خود داده و با رويکردي جهادي در راستاي
حل مشکالت اقتصادي کشور حرکت کند .رهبر معظم
انقالب در سخنراني نوروزي شان در حرم رضوي به نکته
ويژه اي اشاره کردند که مي تواند پاسخي به القائات داخلي
و خارجي براي نااميدي جامعه از نظام باشد «:ا ّوالً هم ه
مشکالت کشور قابل حل است؛ ما در کشور هيچ مشکلي
که قابل حل نباشد نداريم؛ هيچ مشکلي که کليد آن و ّ
حل
آن دست بيگانهها باشد نداريم .مشکالت هست ،ا ّما هم ه
مشکالت کشور قابل حل است ،کليدش هم دست خود
ملّت ايران و مسئولين کشور است».در اوضاع و احوالي
که کليت نظام جمهوري اسالمي به وجود مشکالت اذعان
دارد ولي همواره نيمه پر ليوان را هم مي بيند.اما برخي که
خود عامل اصلي بسياري از مشکالت کنوني در اقتصاد،
سياست ،فرهنگ و جامعه هستند ،سعي دارند تا با القاي
اين احساس در ميان افکار عمومي که سيستم نظام
جمهوري اسالمي و ساختار کنوني پاسخگوي نيازها و
حل مشکالت نيست ،از يکسو خود را از خطا مبرا بدانند
و از سوي ديگر هزينه هاي ايجاد شده را به پاي دستگاه
حاکميت بنويسند.رهبر انقالب اما دقيقاً مبتني بر امکانات
و ظرفيتهاي واقعي کشور در نقطهي مقابل اين تفکر
قرار دارند .از نظر ايشان درست است که وضعيت کشور
با چالشهايي همراه است اما بدان معنا نيست که کشور
در «انسداد» يا «بنبست» قرار دارد«.اين راه ،چالش دارد؛
اما راه باز است ،بنبست وجود ندارد .هدف جبه ه مخالف
نظام اسالمي و انقالب اسالمي و دشمن ما اين است
که راه را بنبست نشان بدهد .خودشان هم ميگويند
ما بايستي اين کارها را بکنيم ،اين فشارها را وارد کنيم،
اين محاصره را بکنيم ،اين تحريم را بکنيم ،تا مسئوالن
جمهوري اسالمي در محاسبات خودشان تجديدنظر کنند.
واقعيت ها نهفقط موجب
من عرض ميکنم؛ مالحظ ه ّ
ميشودمادرمحاسباتگذشتهمانتجديدنظرنکنيم،بلکه
درستى راهي که پيموديم و راهي که انقالب جلوي
ما را به
ِ
ما گذاشته ،مطمئنتر مي کند)۱۳۹۱/۵/۳(».
امروز بيش از هر زماني انقالب اسالمي مورد هجمه دشمنان
قرار گرفته و مهمترين هدف با القاي نااميدي و ناکارآمدي
نظام را دنبال مي کنند.امروز هيچ کس مدعي نيست که
کشور در شرايط اقتصادي و اجتماعي مناسب قرار دارد
اما اين بدان معنا نيست که به دشمن اجازه دهيم القاي
نااميدي را درون جامعه رسوخ دهد.ما در جهت تحقق
آرمان هاي انقالب اسالمي گام هاي اساسي برداشنيم،
استقالل کشور ،مردم ساالري ،آزادي و عزتي که امروز در
کشور و ساير کشورهاي اسالمي که به برکت اين انقالب
بوجود آمده بخشي از اهداف و آرمان هاي نظام مقدس

»

جمهوري اسالمي است.يکي از نقاط قوت و برجستگي
جامعه ايراني ،توان مديريت و تصميم در شرايط پيچيده
و دشوار مي باشد .اين ويژگي در ادوار مختلف تاريخي و
تمدني ،ظهور و بروز يافته و در دهه هاي اخير در فرازهاي
مهمي توانسته ايم تصميماتي بگيريم که شرايط را بطور
کلي دگرگون نموده است .تجاربي چون مديريت مقاطع
بحراني ابتداي انقالب،مديريت جنگ تحميلي ،مقابله با
تحريم ها و همگرائي هاي ضد ايراني و  ...مصاديقي از
اين توانمندي هاست .اکنون نيز کشور ،نيازمند باور و
بهکارگيري اين ظرفيت هاست و مطمئنا مي توان با نگاه
دقيق و رصد تحوالت ،نقاط کانوني براي تصميم گيري را
شناخت و نقاط ضعف و قوت خود و حريفان را شناخت و
تصميمات شجاعانه و عاقالنه گرفت.
وحيد شقاقي شهري اقتصاددان معتقد است":براي عبور
از وضع موجود بايد به اقتصاد درونزا فکر کنيم.در اواخر
سال  92که سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ابالغ شد
هدف اصلي از ابالغ اين سياستها اين بود که اقتصاد ايران
بتواند اقتصادي مقاوم را طراحي و عملياتي کند؛ اقتصادي
که در مقابل تکانههاي داخلي و خارجي مقاوم باشد .به

»

روزمره مردم را حتي در شرايط سخت تحريم را بدون
هيچ دغدغهاي دارد.از انرژي به عنوان يکي از مهمترين
عناصر زندگي عمومي همچون برق و گاز و بنزين گرفته
تا منابع آب شرب ،از اقالم و کاالهاي اساسي و منابع
استراتژيک غذايي از گندم و محصوالت کشاورزي گرفته
تا خوراک و پوشاک و مايحتاج ضروري مردم و ...همه به
صورت خدادادي و غيرقابل تحريم در داخل و براي هميشه
وجود دارد؛ همچنين منابع سرشار ثروتهاي انساني،
طبيعي و سرمايهاي و بازار بزرگ  ۸۰ميليوني ،ميتواند
زمينه هر نوع ترس يا نااميدي را براي اختالل در زندگي
مردم از بين ببرد .اما متأسفانه جنگ رواني دشمن به همراه
بي عملي و خستگي قواي سهگانه به ويژه قوه مجريه و
عدم اتکا به ظرفيتهاي داخلي عليالخصوص جوانان
برومند کشور ،دلهاي مردم را نگران معيشت و زندگي
روزانه خود کرده است.همانطور که مقام معظم رهبري
بارها و بارها به استفاده از ظرفيت بزرگ جوانان کشور
امر فرموده و اميد و آينده کشور را در دستان اين جوانان
ميدانند،بايد عالج مشکالت کشور را در گرو جوشيدن
اراده و استقامت از درون ملّت جستوجو کرد.

الزم اس�ت ب�ه اميد م�ردم به نظ�ام و دول�ت تفاوت
قائلشويم
هدف جبه ه مخالف نظام اسلامي و انقالب اسالمي و
دشمن ما اين است که راه را بنبست نشان بدهد

همين منظور نيز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي شکل
گرفت تا عم ًال آمادگي اقتصاد ايران براي تکانههاي داخلي
و خارجي فراهم شود.با يقين ميتوان گفت اقتصاد ايران در
شرايط امروز به هيچ وجه با بنبست مواجه نيست و بايد
بتوانيم به نيروهاي دروني اقتصاد تکيه کنيم .برداشت من
اين است که راهحل بخش عمدهاي از مشکالت در داخل
کشور است .چنانچه بهبود فضاي کسبوکار ،اصالح نظام
بانکي ،مديريت نقدينگي ،اصالح نظام مالياتي و ...ازجمله
مواردي است که هيچ ارتباطي به مسائل خارجي ندارد .اگر
ميخواهيم گرفتاريهاي اقتصادمان کاهش پيدا کند ،بايد
به اصالحات ساختاري تن دهيم .معتقدم براي اقتصاد ما
بنبستي وجود ندارد اما هرچقدر ديرتر دست به اصالحات
ساختاري بزنيم هزينه اين اصالحات بيشتر خواهد شد.
لذا بايد هزينه اين اصالحات را داده و تن به اصالحات
ساختاري بدهيم که اصل اول براي اين کار ،وجود شفافيت
است.راه دور زدن تحريمها نيز وجود دارد".
اکثريت قاطع کارشناسان معتقدند جمهوري اسالمي ايران
همه ابزارها و امکانات الزم براي تأمين نيازهاي زندگي

شعبان مصطفائي نويسنده و روزنامه نگار در اين خصوص
مي گويد":در خصوص اميد مردم به آينده اوالً الزم است
به اميد مردم به نظام و دولت تفاوت قائل شويم .مردم به
نظام اميدوار هستند و اين اميدواري را در راهپيماييهاي
عظيم  22بهمن و روز قدس و حضور با نشاط در انتخابات
و مواقع حساس نشان دادهاند .ولي اينکه مردم گلهمند
هستند و ب ه فرض به دولت براي ايجاد رونق اميدوار نيستند،
دليل نااميدي از نظام نيست .ثانياً در حالي که کشور درگير
مشکالت اقتصادي و رکود است و آمار بيکاري افزايش
يافته ،رئيسجمهور محترم بهخاطر عمل به وعدههايش
و اينکه شرمنده مردم نشده ،خدا را شکر ميکنند .پس
تمام ظرفيت کاري دولت در اين حدي بوده که انجام
شده است .لذا اميدواري به رونق با اين دولت چگونه قابل
جمع است؟ ثالثاً وقتي دولت رفع تمام مشکالت را در گرو
رفع تحريمها و برداشته شدن تحريمها را در گرو مذاکره
ميدانست پس چگونه از سبد اميدي حرف ميزند که
تنها يک گزينه در آن گذاشته بود .پس دولت محترم در
حال پخش حلواي سياسي است و انتظار دارد کام مردم

با اين حلواهاي سياسي شيرين شود".
دشمني دشمنان،
بسياري از مشکالت کشور ،نه ناشي از
ِ
که به دليل کمکاريها و سوءمديريتهاي داخلي است.
برخي مسائل همچون اشکاالت نظام بانکي و نقدينگي،
ارتباطي با تحريم و فشارهاي خارجي ندارد و از گذشته
وجود داشته است.اينها مسائلي هستند که اتفاقاً بر سر
آن ،اجماع هم ه خبرگان و کارشناسان فن نيز وجود دارد؛
مسائلي که حل آنان به طريق ه درست ،ميتواند تا حد
زيادي ،موجبات شکوفايي اقتصادي را فراهم کند .جالب
آنکه رهبر انقالب نيز در بيان «راهکارها» خود براي حل
مشکالت اقتصادي کشور ،بر موضوعاتي که حل آنان به
چگونگي اقدامات مسئوالن کشوري (نه دشمن بيروني)
ارتباط دارند اشاره فرمودند؛ موضوعاتي چون« :تهي ه نقش ه
راه اقتصا ِد باثبات»« ،تقويت بخش خصوصي»« ،ضرورت
برخورد قاطع با متخلفان»« ،ا ِشراف و ا ِعمال قدرت دولت
بر مبادالت مالي»« ،جدي گرفتن سياستهاي اقتصاد
مقاومتي»« ،اقدام بهنگام و عالج واقعه قبل از وقوع»،
زدن رودرروي مسئوالن
«مبارزه واقعي با فساد» ،و «حرف ِ
با مردم و بيان شرايط».
اينکه برخي افراد و يا نمايندگان مجلس حق دارند با
استفاده از تريبون مجلس شوراي اسالمي نقطه نظرهاي
خود درباره مسائل کشور را مطرح کنند ،امري قطعي و
مسلم است که هيچکس حق ندارد مانع آن شود .در عين
حالايننکتهنيزقطعيومسلماستکهنمايندگانمجلس
نبايد تزريقکننده نااميدي به جامعه باشند .آنها بايد ضمن
انجام وظايف قانوني خود که بخشي از آن مطرح کردن
نقطه نظرهايشان درباره موضوعات مختلف است ،همواره
به مردم اميد بدهند و از اين طريق دشمنان نظام و ملت
و کشور را نااميد کنند.
گرچه راه طي شده پر افتخار و مقايسه اش با گذشته
ظلم آشکار است ،بايد اذعان کرد فاصله با قله هاي
هدف گذاري شده انقالب ،همچنان بسيار زياد و عقب
ماندگي از طي مسير در برخي زمينه ها خصوصا عدالت
اجتماعي قابل دفاع نيست و مورد مطالبه جدي مردم فداکار
ايران و رهبري معظم انقالب است .طبعا جبران مافات و
تحقق مناسب اهداف مذکور ،نيازمند همت و فداکاري
مضاعف همگان بويژه مسئوالن کشور در تحولي فراگير
است که به فضل الهي شهد شيرين آن را مردم عزيزمان
خواهند چشيد.به گفته مخبر دزفولي دبير شوراي عالي
انقالب فرهنگي ،راه رسيدن به وضع مطلوب و آرماني اميد
است و پمپاژ نااميدي سم مهلک اين جريان رو به جلو در
کشور ماست و ما گاهي وقتها در جريان تعليم و تربيت
و انتقال مفاهيم ،به جاي پمپاژ اميد و به جاي سرعت
بخشيدن به اين نگاه آرماني به عکس عمل ميکنيم يا
توجه الزم را به داشتههايمان مبذول نميداريم".

همچون برادران يوسف نباشيم!

دکتر مهدي ياراحمدي خراساني
با اين که روزنامه نگارم و اهل رسانه و کارم کام ً
ال در اين حوزه
تعريف مي شود با خودم عهد بستم چند روزي ک ً
ال بي خيال اخبار
کشور و جريانات و اتفاقاتي بشوم که بر سر ملت مي آيد .فکر کردم
اين همه انرژي منفي که از طريق رسانه ها اين روزها به مردم منتقل
مي شود کلي اوضاع و شرايط را سخت تر از آن چه هست مي کند و
وقتي نشود کاري انجام داد شنيدن و خبردار شدن از آن هم فايده اي
جز تأسف و نااميدي ندارد .چند روزي به همين شکل گذشت .هر چند
سراغ رسانه ها نرفتم ولي خب بر اساس حرف و حديث هايي که در
کوچه و بازار و تاکسي و مترو مي شنيدم متوجه شدم که اوضاع تغيير
که نکرده هيچ ،بلکه بدتر هم شده است .تا اين که چند روز قبل خواسته
يا از روي اجبار بي خيال محدوديتي که براي خودم ايجاد کرده بودم
شده و از يک بخش خبري سيما پيگير اوضاع و احوال گرديدم .شروع
اخبار از حضور دالل ها در بازار ارز و صعود قيمت دالر به بيش از
 15هزار تومان و همچنين سکه تا نزديک پنج ميليون تومان حکايت
داشت .بعد از اين خبر فرح بخش نوبت به ثبت نام چند ميليوني براي
خودروهاي ثبت نامي سايپا در عدم حضور دستگاه هاي نظارتي و
فقدان شفافيت فرآيند ثبت نام رسيد .اين را هم در ذهنم مرور کردم
که واقعاً چه جرياني حاکم شده که مردم براي خريد پرايد  40ميليون
توماني!! صف مي کشند و جالب اين که فرآيند به گونه اي است که نه
تنها اين محصوالت را به چند برابر قيمت واقعي آن نمي توانند بخرند
بلکه دستي باالتر از آن ها همين را هم مي قاپد و اجازه نمي دهد به
دست مردم برسد! سپس نوبت به احتکار رسيد .از ملزومات اوليه مردم
بگيريد تا محصوالت صنعتي و از همه بدتر پوشک! التماس گمرک به
برندهاي مشهور پوشک براي ترخيص محصوالتشان و استنکاف آن ها.
هنوز داشتم در ذهن اين خبر را هضم مي کردم که شهردار تهران در
صفحه تلويزيون و بخش خبري مربوطه ظاهر شد و در ارتباط با بحث
خودسوزي يک شهروند سخن گرفت .بعد از آن هم فرد بيماري که
داستاني ساختگي را ايجاد کرده و فيلمش را پخش نموده راجع به تيغ
زدن گوش يک بچه توسط مأموران شهرداري صحبت کرد و اعتراف به
اين که چرا همچنين دروغ پردازي بزرگي را انجام داده است .همه اين

ها به کنار تا خبر بعدي که صحبت از کم فروشي بود .گزارشگر وزن
روي بسته بندي محصوالت را براي مردم مي خواند و سپس در مقابل
دوربين آن را وزن مي کرد و هر کدام کلي وزن واقعي اش کمتر از
وزن ادعايي بوده و به بياني ديگر کم فروشي ناجوانمردانه! خبر بعدي
هم معاون رئيس جمهور سابق و عربده کشي در دادگاه و اتهام هاي
آفرينان حوزه هاي
رنگارنگ به عالوه ي دادگاه هاي پشت سر ه ِم بحران
ِ
ارزي و مالي و موبايل.
بعد هم خبري از داغ هاي مجازي و داوري که وقيحانه اعتراف کرده
است چند سال قبل بخاطر فحاشي هواداران يک تيم عامدانه عليه
آن قضاوت کرده و حق را زير پا نهاده است .و حسن ختام اخبار هم
ملي پوش دو و ميداني که فدراسيون به بهانه رکورد پايين اش او را
به مسابقات آسيايي اعزام نکرده و برنده مدال طالي اين مسابقات
از او رکورد کمتري داشته و قهرمان کشور ادعا مي کند که اين عدم
اعزام مغرضانه بوده است .خب حال شما خود حديث مفصل بخوانيد
از اين مجمل! اين همه مقدمه طوالني گفتم تا به اين نقطه از
کالم برسم که واقعاً ما چه باليي سر خودمان مي آوريم؟ در اين که
بي کفايتي هاي مديريتي و فساد مالي و اداري زيادي در کشور وجود
دارد شکي نيست .از وقاحت چند سال اخير بانک مرکزي در جريان
سپرده هاي موسسات مالي اعتباري بگيريد تا تيم مديريتي جديد
که نتوانست اين امر را کنترل کند .فساد برخي مديران صنعتي و
خودروهاي وارداتي و اختالس هاي رنگارنگ هم در جاي خود مهم و
قابل بحث است .ولي خواستم بگويم مسئول و مردم فرقي ندارد به هر
حال همه ما ايراني هستيم و بدي و کاستي هر يک از ما به حساب
ديگري هم نوشته مي شود يا اينکه مث ً
ال آيا بي قانوني ،سوء استفاده
و سوء مديريت چند مقام مسئول مجوزي براي مردم مي شود که به
هم ظلم کنند .اگر اوضاع سخت است بايد بيشتر از هم حمايت کنيم
نه اين که هر کسي به هر جوري که مي تواند دمار از روزگار مردم
در بيارود .آيا بي کفايتي برخي مسئوالن مجوز کم فروشي ،احتکار،
گران فروشي در بازار سياه نمايي و هوچي گري در فضاي مجازي
مي شود .کمي دقت کنيد به بخش هاي مختلف خبري و جرايد و رسانه ها
تا با چشمانتان ببينيد که در کنار اين همه بي کفايتي مديريتي و

فسادهاي رنگارنگ موجود برخي از ما مردم هم چه باليي داريم سر
هم مي آوريم .اگر فسادي وجود دارد مردم بايد با وحدت عمل و نظر
به اصالح آن بپردازند نه اينکه بدين شکل هر کسي به هر شکلي که
مي تواند به ديگري اجحاف کند .تاريخ جمهوري اسالمي نشان داده
است که هر گاه در کشور انحرافات اينچنيني از جنس فسادهاي
مالي ،اداري و سياسي ،تشريفات ،تجمل گرايي ،سوء استفاده ها و ...
در برخي از مسئولين رخ داده است مردم با رفتار و وحدت خود در
يک دوره زماني نسبت به حذف آن فرد و همچنين اصالح و تغيير
روند جاري نقش آفريني نموده اند .االن هم همان زمان است .مردم
شريف و صبور! وقت آن رسيده دوباره با هم مهربان و يکدل باشيم و
اين دوره سخت را با وحدت و رفتار مناسب به نهايت برسانيم .يعني
اينکه با هم همچون يوسف باشيم نه برادرانش .از طرف ديگر مسئوالن
هم بايد همراه مردم باشند .به شرط حفظ اصول از سوي مردم هيچ
مقامي نمي تواند در برابر آن ها بايستد و شک نکنيد اين دوران هم
به سالمت مي گذرد .عالوه براين مسئوالن دولت ،قوه قضائيه و مجلس
هم وظيفه دارند مطابق توصيه هاي رهبري عمل نموده و امروز که
دشمن بيش از هر زماني مصمم به براندازي نظام و جنگ هايي شايد
به مراتب بدتر ازکه جنگ نظامي است وحدت عمل و سالمت خود
را حفظ نموده و اولويت هاي کشور را بشناسند .خصوصاً مجلس که
قرار است به عنوان عصاره ي فضائل ملت باشد بايد رفتاري به دور از
دسته بندي هاي سياسي و جناحي بر انگيزد و خارج از فضاي ساليق
خود اولويت هاي کشور را بهتر شناخته و نسبت به آن چه مصالح
و منافع مردم در آن است اقدام کند .که اگر چنين باشد مث ً
ال شايد
ديگر در اين شرايط استيضاح وزير آموزش و پرورش در دستور کار
قرار نگيرد .آقايان مسئول! دولت مردان و نمايندگان مجلس! فراموش
نکنيد که اين امانت و يادگار جمهوري اسالمي ،واليت فقيه و پايداري
و همراهي مردم مسئوليت عظيمي است برگردن شما که بدون شک
روزي در برابر دادگاه عدل الهي براي يکايک تصميمات و رفتار خود
و اعضاي خانواده هايتان مي بايست پاسخ هاي مفصل و دقيقي ارائه
دهيد .خصوصاً در اين نقطه عطف تاريخي که نياز به درايت بيشتري
داريد .خداوند پسر سابق سفير ايران در ونزوئال را  ....بماند!

دکتر علي اکبر کريمي
آقاي رئيسجمهور ،آيا وقت آن نرسيده در اين شرايط
حساس کشو،ر خود را از حلقه تنگ محاصره طيفي خاص در
حزب اعتدال و توسعه خارج کنيد و به عزل و نصب فاميلي
و حزبي و اسپانسرهاي انتخاباتيتان پايان دهيد؟ دولت
در شرايط کنوني کشور در حال برداشت کاشتههاي خود
در عرصه اقتصاد و سياست است ،وضعيت نابسامان ارزي
و اقتصادي برخالف نظر آقاي روحاني ريشه در تظاهرات
 6دي  96ندارد بلکه ريشه در مشکالت ساختاري اقتصاد
ايران از يک سو و عملکرد نامطلوب اقتصادي دولت وي در
 5سال گذشته دارد.شاخصهاي اقتصاد کالن نشان ميدهد
که اقتصاد کشور به صورت جدي نيازمند ريلگذاري جديد
و تغيير در رويکردها و سياستهاي اقتصادي است .عليرغم
افزايش نرخ ارز در سال  96تيم اقتصادي دولت پس از
چند ماه بيتفاوتي در  21فروردين  97تصميماتي را براي
ساماندهي بازار ارز اعالم کرد که از همان ابتدا مورد انتقاد
همه صاحب نظران بود و طرفه اينکه پس از گذشت چند
ماه نه جناب جهانگيري و نه هيچ کسي ديگر در دولت
مسئوليت اين تصميمات که مثل انفجار بمب بزرگي در
اقتصاد بود را نميپذيرند.رشد بيش از سه برابري نقدينگي
از سال  92تاکنون و افزايش نرخ شديد ارز و کاهش شديد
ارزش پول ملي در پي اعالم سياستهاي ارزي دولت
نتيجهاي جز ايجاد تورم افسارگسيخته و کاهش شديد
قدرت خريد مردم و فقيرتر شدن حقوق بگيران و اقشار
ضعيف و نصف شدن سفره آنان نداشته است .و از طرفي
ديگر اين سياستها باعث ايجاد دهها هزار ميليارد تومان
رانت در صحنه اقتصادي کشور شده که تمام آن از جيب
مردم محروم به جيب سرمايهداران و رانت خواران منتقل
شده است.سياستهاي ارزي و تجاري دولت در طي چند ماه
گذشته منشا بزرگترين رانت و فساد در تاريخ ايران بوده
است و متاسفانه عليرغم اعالم سياستهاي جديد ارزي و
تجاري هنوز آثار سوء رانت و فساد اين سياستها ادامه دارد
و تصميمي را که دولت روز اول بايد در بازار ارز ميگرفت با
چند ماه تاخير و تحميلي ميلياردها دالر خسارت به بيتالمال
اعالم کرد.آقاي روحاني ،بر اساس بند «ج» ماده  81قانون
برنامه پنجم توسعه شما مکلف بوديد که نرخ ارز را با حفظ
قدرت رقابت پذيري در تجارت خارجي و با مالحظه تورم
داخلي و جهاني و شرايط اقتصاد کالن در قالب نظام ارزي
شناور مديريت شده اصالح و تعيين کنيد اما به اين تکليف
قانوني عمل نشد و ارز در شرايط بحراني کنوني قرار گرفت.
عليرغم اينکه همه صاحبنظران اعتقاد داشتند يکي از
مهم صترين گلوگاههاي اقتصاد کشور مشکالت نظام بانکي
است ،اين سؤال وجود دارد که چرا در طي سالهاي گذشته
اليحه اصالح نظام بانکداري کشور توسط دولت به مجلس
ارائه نشد و نظام بانکي کشور نيز کماکان روند توزيع سود
موهومي در بانکها که ريشه اصلي رشد نقدينگي است ادامه
دارد و متاسفانه بانک مرکزي طي سالهاي گذشته راهکار

منطقي پرداخت سود واقعي و نقدي به جاي سود موهومي
و تعهدي را در نظام بانکي عملياتي نکرده است .همچنين
تاخير در ساماندهي عرضه محصوالت پتروشيمي و فلزات
در بورس کاال باعث ايجاد اختالل و کاهش شديد توليد و
تعطيلي هزاران واحد توليدي کوچک ومتوسط در کشور
شده است و اصرار بر رعايت قيمتهاي دستوري در بورس
کاال باعث ايجاد رانت و فساد گسترده در بازار هزاران قلم
کاالي مرتبط با محصوالت فوق شده و بيم آن ميرود در
اين زمينه نيز شاهد بروز يک فاجعه بزرگ باشيم.به استناد
اصل  126قانون اساسي که مسئوليت مستقيم امور برنامه
و بودجه را به رئيسجمهور محول کرده مسئوليت فقدان
برنامه عملياتي دقيق براي ساماندهي اقتصاد کشور در شرايط
کنوني نيز مستقيما بر عهده رئيسجمهور است .سازمان
برنامه و بودجه به عنوان اتاق فکر دولت در هيچ زماني به
اين ميزان بيخاصيت نبوده است وهيچ تحرک محسوسي
در اين سازمان در عرصه برنامهريزي کالن براي دولت و
اداره امور کشور مشاهده نميشود.در شرايطي که آقاي
روحاني تقيدي به اجراي برنامههاي پنجساله توسعه ندارد
و اذعان داشته که من به برنامههاي خودم عمل ميکنم
اين سؤال جدي وجود دارد که برنامه وي براي ساماندهي
امور اقتصادي کشور چيست و چرا بايد در طي چند ماه
چند بسته سياستي و دهها بخشنامه متناقض اعالم و اجرا
شود .چه کسي پاسخگوي خسارات تحميل شده به مردم و
اقتصاد کشور ناشي از اجراي اين بستههاي سياستي است.
اين روزها احزاب و شخصيتهاي حامي رئيسجمهور به
صراحت اذعان ميکنند که دولت فاقد استراتژي اقتصادي
روشن است و تيم اقتصادي دولت نيز به شدت ضعيف،ناکارآمد
وغيرمنسجم است .از تغيير ديرهنگام رئيس بانک مرکزي
استقبال ميکنيم و براي آقاي همتي آرزوي توفيق داريم
اما بايد در کنار اين تغيير گزينه مناسبي براي وزارت اقتصاد
انتخاب و به مجلس معرفي شود وانشااهلل شاهد تغيير در
مديريت سازمان برنامه و بودجه نيز باشيم .آقاي روحاني!
شما که بعد از  5سال به ياد وحدت و انسجام افتادهايد و
ازجناحهاي سياسي ميخواهيد که حسابشان را از دولت
شما جدا نکنند آيا در عمل هم حاضر به استفاده از تمام
ظرفيتهاي مديريتي کشور فارغ از تعلقات جناحي و
سياسي هستيد؟ آيا وقت آن نرسيده در اين شرايط حساس
کشور خود را از حلقه تنگ محاصره طيفي خاص در حزب
اعتدال و توسعه خارج کنيد و به عزل و نصب فاميلي و
حزبي و اسپانسرهاي انتخاباتيتان پايان دهيد؟يک راهکار
مناسب براي ساماندهي نقدينگي هدايت آن به سوي بازار
سرمايه است .در صورتي که نقدينگي در قالب توسعه بازار
بدهي جذب بازار سرمايه شود ميتواند بدون ايجاد تورم
باعث افزايش سرمايهگذاري توليد ،اشتغال و صادرات شودو
بخشهاي نفت وگاز ،حمل و نقل و توسعه مسکن و نوسازي
بافتهاي فرسوده ميتواند بهترين محل براي تزريق و
هدايت حجم عظيم نقدينگي باشد.آقاي روحاني مجلس
شوراي اسالمي در اين دوره بارها نشان داده است که با
حسن نيت از دولت جنابعالي حمايت کرده و عليرغم همه
انتقادات موجود بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري در
شرايط حساس موجود در کشور بر خود فرض ميدانيم که در
راستاي تامين مصالح و منافع ملي به طور تمام قد از دولت
جنابعالي حمايت کنيم و اميدواريم شما نيز با تصميماتي
قاطع وانتخاب مديراني شايسته براي شرايط بحراني کنوني
کشور به خود و دولتتان کمک کنيد و انشاءاهلل ملت بزرگ
ايران بار ديگر مقتدرانه از گردنه توطئه جنگ اقتصادي با
استکبار جهاني و آمريکا عدول خواهد کرد.

