
3 شنبه  4 خرداد 1398  شماره 5030  ویـکرد ر

دولتیادستگاهحبابساز؟
محمودآصفی

گرانی های بازار های مختل��ف اقتصاد ایران 
درحالی این روز ها به دغدغه جدی مردم تبدیل 
شده اس��ت که متاسفانه هنوز دولتمردان گامی 
عملی در راستای برقراری آرامش در کشور انجام 
نداده اند. وضعیت به گونه ای شده است که حتی 
نماین��دگان اصالح طلب مجلس نیز لب به انتقاد 
گش��وده و می گویند االن طوری ش��ده که شب 
می خوابیم و صبح بلند می شویم قیمت ها دسته 

جمعی نسبت به دیروز گران تر شده است.
افزایش قیم��ت نجومی کاال های اساس��ی، 
ط��ال، مس��کن و خ��ودرو در حالی ای��ن روز ها 
توج��ه مردم و رس��انه ها را جلب ک��رده که بعد 
از تک نرخی ش��دن ارز از س��وی دولت، اسحاق 
جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهور از دوربین 
س��یما به مردم اطمینان داد ک��ه تمام نیاز های 
ارزی پاس��خ داده می ش��ود. ولی گذشت دو ماه 
از اجرای سیاس��ت ارز تک نرخی نش��ان داد که 
دولت حداقل در کنترل قیمت ها نتوانسته است 
به خوبی عمل کند و نتیجه آن گرانی هایی ش��د 
که هر روز از یک بازار رونمایی می ش��ود. حتی 
اگر این روز ها کسی قصد خرید مسکن و خودرو 
و البته سکه را هم نداشته باشد، بازهم نمی تواند 
منکر گرانی ها ش��ود و گالی��ه ای از این بابت از 

آقای روحانی و دولت ایشان نداشته باشد.
کافی است برای تامین نیاز های غذایی روزانه 
روانه س��وپرمارکت ها ش��وید، در آنجا به وضوح 
می توان مدیریت دولت در قیمت ها را مش��اهده 
کرد؛ و فروشنده هم البته به مشتری فهرست ریز 

گرانی های روزانه کاال ها را اعالم می کند!
بماند که بعد از نجومی شدن قیمت ها، دیگر 
مردم کم بضاعت نمی توانند سراغ قصابی ها بروند 
و گوش��ت و مرغ بخرند! چراکه قیمت گوش��ت 
و مرغ مدت هاس��ت به طور چشم گیری افزایش 

یافته و نظارتی بر آن مشاهده نمی شود.
همه این گرانی ها، ام��ا درحالی به راحتی و 
در س��کوت دولت رخ می دهد که م��ردم از آقای 
روحانی و وزرای ایش��ان انتظار دارند به وعده های 
انتخابات��ی خود حداقل عمل کرده و اقدامی برای 
حفظ قدرت خریدشان انجام دهند. خواسته اصلی 
مردم بعد از خروج امریکا از برجام از دولت محترم 
این بود که حداقل از این پس و در چند سال باقی 
مانده کش��ور را بدون امید به برجام اداره کنند و 

آب خوردن مردم را هم به برجام گره نزنند.
واکنش های مح��دود دولتمردان به وضعیت 
اخیر البته موجب اعتراض آغش��ته به طنز مردم 
نیز ش��ده اس��ت؛ آنجا که دولتی ها در واکنش به 
این گرانی ها می گویند: این قیمت ها حبابی است! 
بعد از به کار ب��ردن کلمه »حبابی« برای قیمت 
خودرو، مسکن، طال و کاال های اساسی این پیام ها 
بین مردم دس��ت به دست می شود که »اسم این 
وضعیت را نمی ت��وان حبابی نامید، این قیمت ها 
از حال��ه نور هم فراتر رفته اند«؛ »مس��کن نخرید 
حب��اب داره، ماش��ین نخرید حباب داره، س��که 
نخری��د حب��اب داره، ارز که صحبت��ش را نکنید 
قاچاقه، گوشت و مرغ و تخم مرغ و لبنیات و پفک 
و... حباب دارن! توصیه میش��ه مسئولین از کلمه 
دیگری به جای حباب اس��تفاده کنن، چون االن 

مردم فقط دنبال جا های حباب دار هستند«
اول  مع��اون  ک��ه  اس��ت  درحال��ی  ای��ن 
رئیس جمه��ور در همایش اس��تانداران سراس��ر 
کشور در س��خنانی به وضعیت قیمت کاال ها در 
بازار اشاره کرد و گفت: »امروز برای ما قابل قبول 

نیس��ت که نرخ هیچ کاالیی ب��ه  بهانه قیمت ارز 
افزایش یابد چراکه هر واردکننده ای که بخواهد 
کاال به کشور بیاورد می تواند با ثبت سفارش ارز 
به  قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت کند، به طوری که 
دغدغه اکنون ما این اس��ت که میزان واردات در 
دوماهه ابتدای س��ال جاری کمی بیشتر از میزان 

واردات در سال گذشته شده است.
مع��اون اول رئیس جمهور هم��کاری بخش 
خصوص��ی در کمک به پیش��برد سیاس��ت های 
ارزی را قاب��ل تقدی��ر دانس��ت و در عین حال با 
بی��ان اینکه دولت کاماًل به اوض��اع بازار و میزان 
کاال های ذخیره شده در انبار ها آگاه است، اظهار 
داش��ت: دولت قصد ندارد طوری در بازار مداخله 
کند که مطلوب بخش خصوصی نیس��ت، اما به 
م��ردم اطمینان می دهیم که س��تاد تنظیم بازار 
ب��ا دقت کافی وظایف خود را انجام خواهد داد و 
اگر مواردی وجود داشته باشد که دغدغه جدی 
ایج��اد کند حتم��اً تصمیمات مقتض��ی را اتخاذ 
خواهی��م کرد«. از همین جمله آقای جهانگیری 
»به مردم اطمینان می دهیم که ستاد تنظیم بازار 
ب��ا دقت کافی وظایف خود را انجام خواهد داد و 
اگر مواردی وجود داشته باشد که دغدغه جدی 
ایج��اد کند حتم��اً تصمیمات مقتض��ی را اتخاذ 
خواهیم کرد.«، وام گرفته و عاجزانه از معاون اول 
رئیس جمهور تقاضا داریم که تصمیمات مقتضی 
را اتخاذ کند، چراکه مدت هاس��ت دغدغه جدی 

مردم تأمین نیاز های اساسی شان شده است.
آق��ای جهانگیری، خرید کاال های اساس��ی، 
خرید گوش��ت و مرغ و روغن و حتی شیر و نان 
دغدغه جدی مردم اس��ت؛ م��ردم از گرانی های 

روزانه اقالم این بازار به ستوه آمده اند.
مردم دنبال حل مش��کل هس��تند وگرنه با 
حب��اب حباب گفتن مش��کلی حل نمی ش��ود ! 

دولت باید حباب ها را بترکاند نه؟

یادداشت

آمریکادستبهحماقتجنگباایراننمیزند
دبیر ش��ورای نگهبان گفت: آمریکا آمادگی باالی دفاعی ما را می شناس��د و 

دست به حماقت جنگ با ایران نمی زند.
آیت اهلل احمد جنتی در جلسه این شورا با توصیه به مسئوالن کشور برای حل 
مش��کالت اقتصادی و معیشتی مردم، گفت: خداوند بر درجات امام راحل بیافزاید 

که با تأس��یس کمیته امداد به فکر مس��تضعفان بود. البته این نهاد به وظایف خود 
عمل می کند اما انتظار از مسئوالن به ویژه مسئوالن اجرایی کشور این است که توجه 

هرچه بیشتری به مشکالت اقتصادی مردم و طبقه محروم جامعه داشته باشند.
دبی��ر ش��ورای نگهب��ان در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره ب��ه تهدیدات 
آمریکایی ها درباره جنگ نظامی با ایران، خاطرنش��ان کرد: آمریکا آمادگی باالی دفاعی 
ما را می شناسد و دست به حماقت جنگ با ایران نمی زند چراکه می داند در صورت بروز 

جنگ، چه دردسری برایش در منطقه و جهان ایجاد می شود.

شورای نگهبان
برجامآشدستپختدولتاست

نماینده مردم محالت در مجلس گفت: با توجه به فرمایش اخیر مقام معظم 
رهب��ری مبن��ی بر اینک��ه من به برجام ب��ه آن صورتی که عمل و محقق ش��د، 
اعتقادی نداشتم و بارها به رئیس جمهور و وزیر خارجه تذکراتی را اعالم کرده ام، 

مشخص شد که برجام آش دستپخت دولت است نه نظام.
حجت االسالم علیرضا سلیمی گفت: از روز اول که برجام تصویب شد کامال مشخص 

بود که مورد تأیید مقام معظم رهبری نبوده اس��ت. وی افزود: رهبر انقالب ۲9 ش��رط و 
خطوط قرمز را برای مسئولین دولتی تبیین و ترسیم کردند اما دولت و تیم مذاکره کننده از 

خطوط قرمز عبور کرده و شرایط اعالمی توسط مقام معظم رهبری را نادیده گرفتند.
وی تصریح کرد: در سال های قبل هرگاه از برجام انتقاد می کردیم بالفاصله حمله ها به ما 
آغاز می شد که این تصمیم نظام است و مقام معظم رهبری با آن موافق است. این در حالی 

است که ما خون دل می خوردیم و چاره ای جز سوکت در مقابل این هجمه ها نداشتیم.

نظرگاه
تداوموعدههایبیعملبهخروجتهرانازبرجاممنجرخواهدشد

یِنس پلوتنر مدیرکل سیاسی وزارت خارجه آلمان با حسین امیرعبداللهیان 
دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل بین الملل دیدار و گفت وگو کرد.

امیرعبداللهی��ان در این دیدار با تاکید بر روابط تاریخی دو کش��ور و اعالم 
آمادگی برای توس��عه همه جانبه مناس��بات تهران و برلی��ن، گفت: فقدان اقدام 

عملی از سوی طرف های اروپایی در اجرای تعهدات برجامی خود، بزرگترین مانع 
در مس��یر حفظ برجام است. وی در ادامه با تاکید بر اهمیت رایزنی های دیپلماتیک 

افزود: زمان رو به پایان است. تداوم خرید نفت ایران توسط اروپا و راه اندازی فوری کانال 
بانکی موثر، حداقل اقدام اروپا برای مقابله با رفتار نادرس��ت کاخ س��فید و ترمیم اعتماد 

در حال از دست رفتن با اروپا می باشد.
امیرعبداللهیان با انتقاد از اقدامات تحریک آمیز آمریکا یادآور شد: اروپا یا باید اقدامی 

عملی و موثر به عمل آورد و یا شاهد مسیر جدید اتخاذ شده از سوی ایران باشد.

دیدگاه

انتخاباتبایدسالم
وبدونخصومتوتهمتزنیباشد

انتخابات باید سالم باشد، رقابتی باشد. رقابت غیر از 
خصومت است، رقابت غیر از تهمت زنِی متقابل است؛ اینها 
را باید همه مواظب باش��یم. رقابت این نیست که کسی 
اثب��ات خود را متوقف بر نف��ی دیگری بداند. رقابت این 
نیست که کسانی بیایند برای جلب نظر مردم، وعده های 
خالف قانون اساس��ی، خالف قوانین عادی بدهند؛ اینها 
نباید باش��د. کسانی که وارد عرصه ی انتخابات میشوند، 
چه از طرف مجریان و مس��ئوالن، چه از طرف کس��انی 
که نامزد میشوند، بایستی به آداب و شروط یک حرکت 
عمومِی سالم پایبند باشند، متعهد باشند؛ این الزم است. 
مجریان باید تمام سعی خودشان را بکنند که امانتداری 
کنند. خوش��بختانه انتخاباتهای ما در طول این سالهای 
متمادی - این همه ما انتخابات داش��تیم؛ بیش از سی 
انتخابات در این سی و دو سال - انتخابات سالمی بودند. 
برخی اوق��ات بعضیها ادعا کردند که انتخابات ناس��الم 
اس��ت؛ ما فرستادیم تحقیق کردند، تدقیق کردند - هم 
در زمان حیات مبارک امام )رضوان اهلل علیه(، هم بعد از 
آن - دیدند نه، ممکن است گوشه و کنار تخلفاتی باشد، 
اما چیزی که انتخابات را ناس��الم کرده باشد، نتیجه ی 
انتخاب��ات را تغییر بدهد، مطلقاً اتف��اق نیفتاده؛ همانی 
که مردم انتخاب کردند، در بیرون واقع شده است. باید 
سعی کنند انتخابات سالم باشد؛ این به عهده ی مجریان 
اس��ت؛ چه مجری��ان در دولت و وزارت کش��ور، چه در 

دستگاه شورای محترم نگهبان.

 بیانات در دیدار مردم قم
به مناسبت سالروز ۱۹ دی
19 دی 9۰

مخاطب شمایید

زاکانی:
طرحگفتوگویملیبرایانحرافافکارعمومی

ازاشتباهاتبرخیافراداست
عضو ش��ورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب اسالمی گفت:  ب ا ح����ز طرح گفت وگوی ملی برای انحراف افکار عمومی از اشتباهات ا

برخی  افراد است.
علیرضا زاکانی درباره ایده گفت وگوی ملی اظهار کرد: گفت وگو امر بس��یار خوبی 
اس��ت، اما آن کسی که مقصود خودش را از گفت وگو بیان می کند باید مشخص کند 
ک��ه به دنبال چه هس��ت، اما آقایانی که موضوع گفت وگوی مل��ی را مطرح می کنند، 

می خواهند اینگونه وانمود کنند. مش��کالتی که برای مردم ایجاد شده، نادیده گرفته 
شود و فکر می کنند به قول تاج زاده خاطره تاریخی ملت ایران دچار فراموشی است؛ لذا 
باید این گفت وگوها به گونه ای باشد که مردم را به حساب بیاورند و مانند تاج زاده فکر 

نکنند که ملت ایران به فراموشی دچار خواهد شد و یا دچار شده است.
 وی ادام��ه داد: ای��ن افرادی که خواه��ان گفت وگوی ملی هس��تند باید ابتدا 
پاس��خگوی اشتباهات گذشته باشند؛ زیرا گذشته، ترس��یم کننده مسیر آینده این 
اف��راد اس��ت. من عالقه مند به گفت وگو هس��تم، اما مراد و مقص��ود این آقایان که 
خواهان گفت وگوی ملی هس��تند به  نوعی ماله کش��ی بر خطاهای گذشته خودشان 
اس��ت؛ لذا هرکس��ی باید مس��ئولیت راه طی ش��ده را بپذیرد و پس از پذیرش این 

مسئولیت ها، بنشینند و گفت وگو کنند.

فعاالن اصالح طلب و نزدیکان  ب��ه دست ب�ه نقد رئیس جمه��ور روحان��ی 
تازگی و با آش��کارتر شدن بیش��تر ناکارآمدی ها و 
ضعف ه��ای دول��ت، به گزاره ای مش��ترک اش��اره 
می کنند که تأمالت مهمی راجع به آن وجود دارد.

رضا صالحی امیری یکی از مردان روحانی است 
ک��ه به تازگ��ی در همین زمینه ط��ی اظهاراتی در 
روزنامه آرمان امروز گفت: »هر دولتی به جز دولت 
روحانی بر سر کار بود؛ شرایط بدتری می داشت !«

در کن��ار او، علی ربیعی، وزیر س��ابق کار و از 
فعاالن اصالح طلب نیز در یک مصاحبه ویدئویی با 
سایت اعتمادآنالین اظهار کرد: اگر دوستان ما )تیم 
اصولگرایان( سر کار بود؛ همه مشکالت ضربدر 1۰ 

بود و امروز مردم هم به ما حق نمی دادند .
این اظهارات اما در تضاد با بایسته های سیاست 
و تجربه کارنامه خدمتگزارانه اصولگرایان قرار دارد...

 دولت های��ی ک��ه هم��ه را ب��ا خ��ود غرق 
نمی کنن��د...؛ »عذرخواه��ی و اش��اره ب��ه مثبتات 

رقیب«؛ حلقه گمشده در کارنامه دولت اعتدال
در  و  پیش��رفته  دموکراس��ی های  تم��ام  در 
س��اختارهای سیاس��ی پذیرفته ش��ده؛ چیزی که 
ب��ه هن��گام بروز ضعف و یا روش��ن ش��دن نتیجه 
سیاس��ت گذاری های غلط از جان��ب دولت وقت و 
حامیان آن رؤیت می ش��ود فرایند »عذرخواهی«، 

»تغییر ریل به س��مت سیاس��ت های درس��ت« و 
»اشاره به مثبتات رقیب« است.

در واقع در دموکراسی های پیشرفته، این اصل 
ساده سیاس��ی پذیرفته شده است که دولت وقت 
نباید همه را با ضعف ه��ای خود به قعر چاه نتایج 
اش��تباهات بکش��اند بلکه باید ضمن نجات کشور 
از این اش��تباهات، خود را نیز از ادامه مس��یر غلط 
نجات دهد و مس��یری برای مردم و نظام سیاسی 
ایج��اد کند که دیگر کس��ی پ��ای در این راه های 

ناصحیح نگذارد.
دول��ت  ای��ام  در  متأس��فانه  ک��ه  رخ��دادی 
اصالح طلبان و اعتدالیون دقیقاً خالف آنرا ش��اهد 
هس��تیم و نه تنه��ا خبری از عذرخواهی نیس��ت، 
بلکه خبری از تغییر سیاس��ت هم نیست و درباره 
رقیب هم شاهد بروز دشمنی های بیشتر و ملکوک 

کردن های ناتمام هستیم.

ش��اهد مث��ال آنک��ه دول��ت محت��رم در قبال 
گرانی هایی که در معیشت مردم بوجود آورده است 
عذرخواهی نمی کند، همچنان اصرار دارد که قیمت ها 
را بازار تعیین می کند و نظارت دولت ممکن نیست 
و در ادام��ه نیز از این می گوید که اگر اصولگرایان بر 

مصدر امور بودند؛ اوضاع بدتر می شد.
 اگر اصولگرایان بودند... / از کارنامه بی نقص 
مدیریت جهادی تا طرح مجلس هفتم برای ارزان 

ماندن اجناس
درباره اش��اره چپ ها به اینکه اگر اصولگرایان 
بودند؛ ش��رایط فعلی بدتر از ای��ن بود؛ گفتنی ها و 

تجربه های مهمی وجود دارد.
نخست اینکه اصولگرایان مثاًل در ایام 1۲ سال 
ش��هرداری محمدباقر قالیب��اف در پایتخت ایران 

نشان داده اند که چنین حرفی صحیح نیست.
مدیریت جه��ادی اصولگرایان در ش��هرداری 

و ش��ورای ش��هر به روش��نی نش��ان داد ک��ه اگر 
اصولگرایان بر مصدر کار باش��ند نه تنها خبری از 
ادع��ای تأثیر تحریم و گران ش��دن خدمات برای 
مردم نیس��ت؛ بلکه محیط مردم به گواه دشمنان 
کشور شبیه به پایتخت های اروپایی می شود. آنهم 
ب��دون هیچ م��زد و مّنتی و فی المث��ل بدون هیچ 

برجام و غیره ای!
مجلس هفت��م و مدیریت اصولگ��رای آن نیز 

شاهد دیگر همین مدعاست...
اصولگرایان در یکی از مهمترین اقدامات خود 
در مجلس هفتم، با ط��رح تثبیت قیمت ها؛ دولت 
اصالح��ات را از گران  کردن اق��الم مایحتاج مردم 

منع کردند و اجازه چنین کاری را ندادند.
ج��دای از این کارنام��ه؛ مبانی و مانیفس��ت 
اصولگرایی نیز هرگز اجازه بروز ش��رایطی که آقای 
روحانی و اصالح طلبان پدید آورده اند را نمی دهد.

اصولگرایان ب��ه عدالت و خدمتگزاری جهادی 
به مردم اعتقاد کاربردی دارند.

آنه��ا نظ��ارت بر قیم��ت کاالهای اساس��ی و 
مایحت��اج روزان��ه م��ردم را یک اص��ل می دانند و 
اصطالحاً در این بخش به هیچ وجه آدام اس��میتی 
فک��ر نمی کنند و معتقد نیس��تند ک��ه قیمت های 

کاالهای اساسی را بازار تعیین می کند!
تفکر ارزش��ی همچنین اگرچه مذاکره معقول 
را تأیی��د می کند اما هیچ گاه نس��بت به آمریکا نیز 
خوش��بین نبوده و از همین روست که طبیعتاً هیچ 
اقدام و تصمیمی را به توافقات خارجی گره نمی زند.

اش��تباهی که اصرار بر آن توسط اصالح طلبان 
و ارت��کاب به آن از س��وی آقای روحان��ی، نه تنها 
فرصت های زیادی را از کش��ور تباه س��اخت بلکه 
زمینه بروز برخی مش��کالت در ساختار اقتصادی 

کشور را نیز فراهم کرد.
اصولگرایان در بحث دین، عدالت و مبارزه با فساد 
نیز کارنامه پررنگی دارند و نش��ان داده اند که در این 
زمینه نه تنها بر خالف اصالح طلبان اهل برائت جویی 
از مفس��دین و منحرفین هستند بلکه قائل به جاری 

کردن دین و مساوات در زندگی مردم هستند.
دین و مس��اواتی که یکی از اولین نش��انه های 
خود را در اقتصاد و معیشت مردم به رخ می کشد. 

 مشرق نیوز

مردم برای گرانی به روحانی حق می دهند!

پوسترچسبانی علیه اصولگرایان برای انتخابات 1400
»گرانی« به جای مدیریت جهادی و طرح تثبیت قیمت مجلس هفتم

فرمانده نیروی دریایی س��پاه گفت: ملت  ن ا ر ا س��د ما جنگ طلب نیس��ت، ما خواهان جنگ پا
نیستیم، اما مرد جنگیم.

دریادار علیرضا تنگسیری در آیین پاسداشت حماسه آزادسازی 
خرمشهر، از عملیات بیت المقدس به عنوان عملیاتی مهم، راهبردی 
و کم نظیر یاد کرد و گفت: این عملیات غرورانگیز که دس��تاوردها 
و ثمرات بس��یار ارزش��مندی را برای ما به همراه داشت، امروز در 

دانشکده های مهم نظامی دنیا بررسی و تحلیل می شود.

وی با اش��اره به اقدامات و توطئه های خصمانه دش��منان 
علیه ایران اسالمی، اظهار کرد: دشمن بداند ملت ما جنگ طلب 
نیست، ما خواهان جنگ نیستیم، اما مرد جنگیم؛ دشمنان ما 
را از مرگ نترس��انند؛ قس��م یاد کرده ایم که ت��ا آخرین نفر و 
آخری��ن نفس راه ش��هدای عزیز که راه افتخار ایران اس��المی 

است را ادامه دهیم. وی افزود: ما در مقابل دشمن ایستاده ایم؛ 
حال این دشمن می خواهد هر دشمنی باشد، چراکه اتکای ما 

به خداست و از هیچ کس غیر از خدا نمی هراسیم.
دریادار تنگس��یری در ادامه تاکید ک��رد: وضعیت قدرت، 
توانمندی و اقتدار ما امروز به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته 

نیس��ت؛ چراکه در طی س��ال های دفاع مقدس و پس از آن به 
همت اقدامات صورت گرفته، س��ازمان دفاعی خود را به نقطه 
پاس��خ موثر در برابر دشمنانی رس��انده ایم که داعیه تصاحب 

بزرگترین قدرت تهاجمی و نظامی در دنیا را دارند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: فتح خرمشهر 
درس های��ی در اختیار ما قرار داد که ام��روز هم اطمینان داریم 
ب��ا مبنا قراردادن آنه��ا در تصمیمات و اقدام��ات، بر توطئه ها و 

دسیسه های دشمن غلبه خواهیم کرد.

سردار تنگسیری:
جنگ طلب نیستیم اما از جنگ هم ترسی نداریم


