نقش تحریمها در مشکالت اقتصادی کشور ناچیز است

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه اقتصاد کشور در همه حوزهها دچار
مش��کالت بس��یاری اس��ت که فقط با عزم جدی برای حل آنها ،مرتفع میشود،
گفت :تحریمها بخش کوچکی از مشکالت موجود را به خود اختصاص دادهاند.
عبداهلل رضیان با اشاره به وضع اقتصادی و معیشتی کشور ،گفت :در حال حاضر
مردم در ش��رایط مناس��بی زندگی نمیکنند و اوضاع معیش��تی و اقتصادیشان
مطلوب نیست ،باید چارهای برای این وضعیت اندیشیده شود.
وی با تأکید بر اینکه عمده مش��کالت کش��ور منشأ داخلی دارد افزود :به عنوان مثال ،تا
زمانی که همه امور دست دولت است و تصدی دولت بر همه بخشهای اقتصادی کشور
س��ایه انداخته ،این وضعیت چه ارتباطی با تحریمها دارد؟ رضیان ادامه داد :سالهاست
هم��ه دولتها از کاهش وابس��تگی به درآمدهای نفتی در لوای��ح بودجه دَم میزنند ،اما
تسنیم
تاکنون اقدامات مؤثری در این راستا انجام نشده است.

امکان موفقیت اینستکس بسیار پایین است

ف سازی منطقه را جنگی میکند
ائتال 

کارش��ناس مسائل بینالملل گفت :با توجه به روندهای طی شده امکان موفقیت
اینستکس بسیار پایین خواهد بود.
محسن جلیلوند بابیان اینکه اروپا همیشه با آمریکا همراه خواهد بود تا با ایران،
اظه��ار کرد :امروز که اروپا در حال فعال کردن اینس��تکس اس��ت ،نقش پلیس
خ��وب را بازی میکند .وی افزود :اخیرا امانوئل مکرون پیش��نهاد کرده مبلغ ۱۵
میلیارد یورو تزریق بودجه به اینستکس انجام میدهند البته به شرطی که ایران گام
س��وم در زمینه کاهش تعهدات برجامی را برندارد .کارشناس مسائل بینالملل گفت :در
حالی مکرون چنین پیش��نهادی را عنوان کرده که هی��چ ضمانتی در عرصه بینالمللی
برای ما وجود ندارد که ما گام س��وم کاه��ش تعهدات برجامی را برنداریم و آنها نیز به
پیشنهادش��ان عمل کنند .در حالی که معموال توازن میان دو طرف است که تضمین را
میزان
ایجاد میکند؛ لذا باید با احتیاط بیشتری در این باره عمل کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :آمریکاییها با راه انداختن
ائتالف نظامی با ادعای برقراری امنیت کش��تیرانی در خلیج فارس به دنبال افزایش
تنش ،درگیری و کش��مکش در منطقه هستند .ابوالفضل حسنبیگی درباره تالش
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی برای ایجاد ائت�لاف در خلیج فارس گفت :اعالم حضور
احتمالی رژیم اش��غالگر قدس در ائتالف خودخوانده آمریکا در خلیج فارس ،تهدیدی
آشکار علیه امنیت ملی ایران است،حق مقابله با این تهدید در چارچوب سیاست دفاعی
کش��ور ،حق ایران است و مس��ئولیت کلیه عواقب این اقدام خطرناک برعهده رژیم آمریکا و
رژیم نامشروع صهیونیستی خواهد بود .وی افزود :آمریکا عامل اصلی ناامنی در منطقه است و
معتقدیم امنیت میبایست برای همه کشورهای منطقه باشــد و ناامنی در هریک از کشورها
و یا علیه یکی از کشورها را قابل قبول نمیدانیم.ائتالف نظامی که آمریکا به بهانه تأمین امنیت
کشتیرانی آن را دنبال می کند موجب افزایش بیشتر ناامنی خواهد شد .مهر

رویـکرد

سهشنبه  22مرداد 1398شماره 5094

گزارش

مقصر اصلی اوضاع اقتصادی کنونی کیست؟

گروه رویکرد اگر اصالح طلبان و عملکرد آنها نبود آیا اکنون
شرایط و اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور بهتر بود؟ بله بهتر بود،
گزارش را بخوانید تا متوجه شوید چرا؟
جریان های سیاسی در ایران پس از انقالب کارنامه خوبی از خود
بجا نگذاش��ته اند هر یک به نوعی با تصمیمات و رفتارهای غلط
و اش��تباه خود کش��ور را دچار گرفتاری های زیادی کرده اند .در
این میان اصالح طلبان بیش��ترین سهم را در وارد کردن زیان به
کشور ،مردم و انقالب دارند ،هم در زمینه سیاسی و هم در زمینه
اقتص��ادی .رفتار و کردار احزاب در ایران نش��ان می دهد که کار
جناح��ی و حزبی در ایران منافع کش��ور را تأمین نمی کند بلکه
باعث به وجود آمدن مشکالت زیادی برای کشور می شود.
اصالح طلبان از زمانی که خود را وارد عرصه سیاسی کشور کردند
تاکنون نه تنها منش��أ خیر و برکت برای کشور نبودند بلکه باعث
اسنداد سیاسی و اقتصادی در کشور شدند.
آشفتگی های سیاس��ی و اقتصادی پس از روی کار آمدن دولت
اصالح��ات که برآمده از تفکر دولت س��ازندگی بود ،رو به فزونی
گذاشت تا جایی که به آشوب ها و فتنه های  78رسید.
در حالی که کشور به کار و برنامه اقتصادی نیاز داشت تا بتواند به
خاطر تبعات جنگ  8ساله خود را بازسازی کند ،دولت اصالحات
با شعار اصالحات وار میدان شد.
بیراهه دولت س��ازندگی در عرصه اقتصادی ،تورم را به باالی 50
درصد رسانده بود و این تورم به دولت بعدی نیز به ارث رسید .تفکر
دولت س��ازندگی نیز لیبرال سرمایه داری بود که اوضاع اقتصادی
را آشفته کرد .دولت اصالحات به جای آن که در زمینه اقتصادی
فعالیت بیشتری داشته باشد تا مشکالت اقتصادی بر طرف شود،
بر مس��ائل سیاسی و فرهنگی متمرکز ش��د .اقدامات سیاسی در
دوران دولت اصالحات ورود به مسائلی بود که در قانون اساسی به
آنها تأکید شده است .تغییرات و از ظن آنها اصالحاتی که ساختار
شکنانه ،مشکل آفرین و مغایر قانون بود.

اصالح طلبان با فلسفه وجودی شورای نگهبان مشکل داشتند و
اکنون هم دارند و با آن مخالفت می کنند ،حتی والیت فقیه را بر
اس��اس برداشت ها و قرائتهای شخصی خود می پذیرند و التزام
عملی به والیت فقیه را قبول ندارند.
اصالح طلبان از همان زمانی که رسماً در دولت اصالحات روی کار
آمدند ساز مذاکره با آمریکا را کوک کردند اما همان زمان بود که
ایران از سوی آمریکا محور شرارت نامیده شد.
حتی در دولت اصالحات مذاکرات هسته ای با تروئیکای اروپایی
انجام و به توافقاتی دس��ت رس��یدیم که به تعلیق و پلمپ مراکز
هس��ته ای کش��ورمان انجامید اما اروپایی ها که بر اساس توافق
قرار بر لغو تحریم های اقتصادی داشتند ،هیچیک از تعهدات خود
را اج��را نکردند و با دس��تور رهبر معظم انقالب در س��ال 1382
پلمپ مراکز هسته ای شکست و فعالیت ها با قوت آغاز شد .نقش
اصالحات در جریان فتنه  78اثبات ش��ده اس��ت ،پس از آن نیز
انتخاب محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال
 84برای اصالح طلبان قابل تحمل نبود.
ب��ا وجود ضعف هایی ک��ه دولت احمدی نژاد داش��ت اما در دور
نخست ریاست جمهوری عملکرد مناسبی از خود نشان داد اما با
کارشکنی های اصالح طلبان همراه بود .آنها چشم دیدن اقدامات
محرومیت زدایی دولت را نداشتند.
انتخابات سال  88با شکست دوباره اصالح طلبان به فتنه کشیده
شد که عامل اصلی آن افراطیون طیف سیاسی اصالح طلب بودند.
کش��ور چندین ماه درگیر فتنه ای بود که به واسطه دروغ اصالح
طلبان واقع ش��د ،دروغی که هیچگاه از س��وی آنها اثبات نشد و
مدرکی برای آن ارائه نشد .همزمان با فتنه  88که بسیار سنگین
بود ،جبهه دش��من نیز وارد میدان شد و عالوه بر حمایت از فتنه
گران و آشوب طلبان ،برای فشار مضاعف و حداکثری به جمهوری
اسالمی ایران ،تحریم های اقتصادی شدیدی را اعمال کرد .آمریکا
و اروپا در این میدان یکه تاز بودند و اکنون نیز هستند ،شدیدترین
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تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی و حقوق بشری در فتنه
 88علیه ایران به کار گرفته شد که سابقه نداشت .مقامات آمریکا
در آن زمان اعالم کردند که ش��دیدترین تحریم های اقتصادی را
علیه ایران وضع کرده ایم که تاکنون سابقه نداشته است .با وجود
همه فشارهای اقتصادی و سیاسی ،بار دیگر دولتی بر سر کار آمد
که وام گرفته از دو تفکر لیبرال سرمایه داری و اصالح طلبی بود.
انتخابات س��ال  1392با پیروزی روحانی رقم خورد ،از مهمترین
دالیل پیروزی او در انتخابات ،وعده های اقتصادی بود که به افکار
عمومی داده بود .اکثر وعده های اقتصادی روحانی و تیم تبلیغاتی
او به مذاکره با آمریکا بستگی داشت .مذاکراتی که تا پیش از دولت
تدبیر و امید در دولت احمدی نژاد به نتیجه نرسیده بود.
وعده های اقتصادی آقای روحانی تا زمان دستیابی به توافق هسته
ای ادامه داش��ت .اصالح طلبان نیز در رس��انه های خود تبلیغات
گسترده ای را برای دس��تاوردهای برجام در دستور کار داشتند.
مردم به وعده های اقتصادی روحانی و دولتی که پس از پیروزی
در انتخابات مستقر شد رأی دادند و طبیعی بود که پس از توافق
هسته ای وعده های دولت را مطالبه کنند.
وع��ده ها و قول ها محقق نش��د ،چرا که دولت ،چش��م امید به
تعهداتی داشت که آمریکا و اروپا در برجام داده بودند.
ش��خصیت ها و رس��انه های اصالح طلب درباره برجام چه ها که
نگفتند ،حت��ی ادعا کردند هر روز تأخی��ر در اجرای برجام 100
میلی��ون دالر به کش��ور زیان وارد می کند .اگ��ر این روزی 100
میلیون دالر را محاسبه کنیم چند میلیارد دالر می شود؟!
عجل��ه در اجرای برجامی که هیچ تضمین قاطع و محکمی برای
ماندگاری آن وجود نداشت ،کشور را از هول حلیم به دورن دیگ
انداخت!

ام�ا چرا اصالح طلبان و لیبرال ه�ا در وضعیت اقتصادی ایجاد
شده مقصر هستند؟

ش��رح داده شد که اصالح طلبان و تفکر لیبرالی چه بالیی بر سر
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کشور تاکنون آورده اند و اکنون نیز با وجود همه اشتباهات سهوی
و عمدی خود در طول انقالب اس�لامی ،در مرحله ای هس��تیم
که به خاطر سیاس��ت های این طیف سیاس��ی ،آمریکا و اروپا با
وجود توافقی که دستپخت اصالح طلبان و لیبرال ها است ،تحریم
های اقتصادی ،فشارهای سیاسی و نظامی وارد می کنند چرا که
به خاطر عملکرد این دو تفکر در ایران زیربنای اقتصادی کش��ور
همچنان سست است اما اگر هم تاکنون ایران توانسته تحریم های
حداکثری را پشت سر بگذارد به خاطر مقاومتی است که در افکار
عمومی دیده می شود و بروز پیدا کرده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که خود سابقه حضور در
حزب کارگزاران س��ازندگی را دارد ،در گفت و گوی تلویزیونی در
باره این که فتنه  88چقدر بر اوضاع اقتصادی کش��ور تأثیر منفی
داشته گفته؛ «خیلی! به همه چیز لطمه زد .هنوز هم داریم هزینه
ال بد شد .خیلی از اختالفات از همان زمان ایجاد شد.
میدهیم .اص ً
باید س��عی کنیم یواش یواش این اعتماد و سرمایه اجتماعی که
گ بنای توسعه کشور است ،اندک اندک برگردد».
سن 
آمریکا به پشتوانه سیستم مالی و حاکمیت دالر از سال  ۲۰۰۹و
بعد از فتنه  ،۱۳۸۸عالوه بر افزایش سختگیریها علیه بانکهای
غیر آمریکایی که با ایران کار میکردند ،قوانین تحریمهای ثانویه
بانک��ی را علیه ایران اعمال ک��رد .از آن پس اصطالح تحریمهای
فلجکننده به جای تحریمهای هوشمند ،بیشتر بر زبان مسئولین
آمریکایی جاریش��د .در این مدت حدود  ۶۰۰فرد ،نهاد و بانک
ایران��ی از جمله بانک مرکزی در لیس��ت تحریمهای آمریکا قرار
ال روابط مالی بینالمللی ایران در تنگنایی بیس��ابقه
گرفت و عم ً
گرفتار ش��د .واقعیت این اس��ت که اگر اکنون ش��رایط اقتصادی
موجود در کشور باعث مشکالتی برای مردم شده است ،به خاطر
عملکرد دو جریان سیاس��ی در کشور اس��ت که با هم اشتراکات
فراوانی دارند ،اصالح طلبان و کارگزاران سازندگی که اکنون از هر
دو طیف در دولت تدبیر و امید بر سر کار هستند.
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مخاطب شمایید
اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومسازی

ای��ن اقتص��اد ،عدالتمح��ور اس��ت؛ یعن��ی تنه��ا به
شاخصهای اقتصاد س��رمایهداری ـ [مثل] رشد ملّی،
تولید ناخالص ملّی ــ اکتفا نمیکند؛ بحث اینها نیست
که بگوییم رشد ملّی اینقدر زیاد شد ،یا تولید ناخالص
ملّی اینقدر زیاد ش��د؛ که در شاخصهای جهانی و در
اقتصاد س��رمایهداری مش��اهده میکنید .در حالی که
تولید ناخالص ملّی یک کشوری خیلی هم باال میرود،
امّا کسانی هم در آن کشور از گرسنگی میمیرند! این
را م��ا قبول نداریم .بنابراین ش��اخص عدالت ـ عدالت
اقتص��ادی و عدال��ت اجتماع��ی در جامع��ه ـ یکی از
ش��اخصهای مهم در اقتصاد مقاومتی است ،امّا معنای
آن این نیس��ت که به ش��اخصهای علمی موجود دنیا
هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر ،به آن شاخصها هم توجّ ه
میش��ود ،امّا بر محور «عدالت» هم کار میشود .عدالت
در ای��ن بی��ان و در این برنامه به معنای تقس��یم فقر
نیس��ت ،بلکه ب��ه معنای تولید ث��روت و ثروت ملّی را
افزایش دادن است .در اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی
بهترین راه حلّ مش��کالت اقتصادی کشور است شکّی
نیست ،امّا معنای آن این نیست که ناظر به مشکالت
کنونی کش��ور اس��ت ـ که یک مقداری از آن مربوط
لا مربوط به
ب��ه تحریم اس��ت ،یک مقداری از آن مث� ً
غلط بودن فالن برنامه اس��ت ـ نه ،این مال همیش��ه
است .اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومسازی ،محکمسازی
پایههای اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در ش��رایط
تحریم ،چه در ش��رایط غیر تحریم ،بارور خواهد بود و
به مردم کمک میکند.
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