
ادامه از صفحه اول
ش��دن راه مذاکره، تصوری باطل اس��ت که جز تاثیر 
منفی بر باور به داخل و چشم داشتن به سراب غرب، 
نتیجه ای به همراه نخواهد داشت. در حوزه پیرامونی 
ایران ظرفیت های بس��یار برای مقابل��ه با تحریم ها و 
فش��ارهای غرب وجود دارد که ت��ا حدودی نیز فعال 
گردیده که گسترش تعامالت ایران با چین و روسیه- 
نظیر س��فر اخیر ظریف به این کش��ورها- و برگزاری 
رزمایش مشترک سه کشور نمودی از آن است. به هر 
تقدیر می توان گفت که س��ال 2020 برخالف ادعای 
آمریکایی ها که س��عی دارند از هم اکنون آن را سال 
تشدید فش��ارها و چالش��های اقتصادی ایران بنامند 
می تواند سال شکوفایی و شکستن تحریم ها و چالشها 
باش��د.  قدردانی عملی از ایس��تادگی ملت با رویکرد 
به تحقق مطالبات اقتصادی، رفع کاستی های چالش 
آفرین بودجه 99 گامی مهم در این عرصه اس��ت که 
حلقه تکمیلی آن نیز چش��م داش��ت به ظرفیت های 
داخل به جای تکرار اعتماد و دلبس��تن به وعده های 

غرب و انتخابات امسال آمریکا است.

سرمقاله

ما نوبختیم حاالحاالها خوشبختیم
ت��ا زم��ان انتخابات ه��ر کاری آزاد اس��ت. می توانید 
دس��ت بکنید توی جیب بغل دستی و پول بردارید و 
با آن ش��کالت بخرید. شیرینی بخرید. موز وارد کنید 
)ببخشید موز بخرید.( مایحتاج خانواده خود را بخرید. 
رای بخرید. )آخ ببخشید یکی از مقامات رسمی اعالم 
کرده از امسال خرید رای ممنوع است یعنی به زبان بی 

زبانی گفته سال های پیش خرید رای آزاد بود.(
اینه��ا را گفتم ک��ه بعدش عرض کنم مدیرمس��ئول 
روزنامه سیاس��ت روز از همین حاال ت��ا روز انتخابات 
"تک مضراب" را برای "ننجون" آزاد کرده و البته تعهد 
گرفته که یک جوری بزنیم تا صدایش بعد از انتخابات 
در بیاید و به حضور حداکثری مردم همیشه در صحنه 
لطمه ای نزن��د. ما هم قول دادیم همینطور که داریم 

تک مضراب بزنیم توی تنور انتخابات هم فوت کنیم.
برادر نوبخت: این دومین سالی است که کشور تحریمی 

بزرگ و جدی را پشت سر می گذارد.
ننجون: یعنی قبال ما را ش��وخی شوخی تحریم های 

می کردند؟
ب��رادر نوبخت: اداره کش��ور در این ش��رایط نیازمند 
همراه��ی و همدل��ی متناس��بی از س��وی مدی��ران 

دست اندرکار است.
ننجون: چشم قربان! به غضفرخان – قصاب سرکوچه 
– سفارش می کنیم در انتخاب مدیران دست اندرکار 

بیشتر دقت کند.
برادرنوبخت: آنچه پیش بینی می ش��ود، این است که 

سال آینده هم این تحریم ادامه خواهد داشت.
ننج��ون: از قدی��م هم گفته ان��د آدم نوبخت یا معاون 

رییس جمهور می شود یا پیشگو!
برادر نوبخت: این تحریم نقطه مولد اقتصاد نفتی ما را 

تحت هدف قرار داده است.
ننجون: بیچاره بابک زنجانی که کسب و کارش را بهم 

زده اند.
برادر نوبخت: متاسفانه به رغم یک جانبه بودن تحریم ها، 
همه کش��ورها، از دوس��ت و دش��من، خود را موظف 
می دانند که این تحریم یک جانبه را حتما رعایت کنند.

ننجون: می بینی باقرجان! حتی همین کشور، دوست و 
برادر چین و هندوستان جدکمر زده هم یک طرفه ما را 
به سالن سرویس برده اند. حیف آنهمه پسته که به  شکم 

کاردخوره سران این کشورهای نمک به کور ریختید.
برادر نوبخت: مطالبات موجود در کش��ور معطوف به 

تحریم و تاویل درآمد های ما نیست.
ننجون: به جان ننجون اگر معنای "تاویل" را بدانی من 
طنزنویس��ی را رها می کنم و تا آخر عمر در کارخانه 

چیپس می نشینم و سیب زمینی پوست می کنم.
برادر نوبخ��ت: تحریم ها تاثیر خ��ود را روی رقم دوم 
درآمدی م��ا، یعنی مالیات نیز خواهد گذاش��ت. این 

محدودیت منابع، جدی است.
ننجون: یعنی االن باید چیکار کنیم؟ نون نخوریم؟ آب 
نخوریم؟ پس اندازمو بدم؟ مالیات بدم؟ از این بدم؟ از 

اون بدم؟ همشو بدم؟
برادر نوبخت: آیا می شود به فرهنگیان که منتظر طرح 
رتبه بندی و ترمیم حقوق شان هستند، منابع اختصاص 

نداد؟
ننجون: معلوم اس��ت که می شود. همه پس اندازشان 
را خوردند و بردن��د و آب هم از آب تکان نخورد.توی 

سرشان هم بزنید حرفی ندارند.
ب��رادر نوبخت: به رغم اختصاص بخش قابل توجهی از 
منابع، نیرو های مسلح معتقدند که وضعیت جغرافیای 
منطق��ه طوری اس��ت ک��ه نمی توان آن��ان را مغفول 

گذاشت.
ننجون: به هر حال اسلحه دستشان است و باید سرکیسه 

را شل کنید.خطرناکه باقر! خیلی خطرناکه باقر!

ننجون

مجلس کارشناس محور نطارت بر دولت را منسجم می کند
عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: مجلس یازدهم باید کارشناس محور باشد 

تا موضوع نظارت بر دولت منسجم تر پیگیری شود.
حجت االس��الم س��یدرضا تقوی اظهار کرد: در مجلس بای��د روحیه انقالبی 
حاکم باش��د و نمایندگانی که وارد مجلس می شوند باید محتوای انقالب را 

درک کرده باشند.
تق��وی با بیان اینکه داش��تن تجربه عملی در کنار دانش ب��رای نمایندگان مجلس 
الزم است، افزود: نماینده مجلس برای شناخت جامعه باید اطالعات کافی و تجربه 
میدانی را با هم داش��ته باشد تا بتواند مش��کالت را درک و زمینه حل آن را فراهم 
کن��د. عضو جامعه روحانیت مبارز با اش��اره به عملکرد ضعی��ف نمایندگان مجلس 
در موضوع افزایش قیمت بنزین گفت: مجلس متاس��فانه در این موضوع، شایس��ته 
و درس��ت عمل نکرد و قطعا نمایندگان مجلس یازدهم باید در بحث اصالح قیمت 

حامل های انرژی ورود کنند.  فارس

ناامیدی و بی اعتمادی نسبت به انقالب از اهداف دشمن است
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها گفت: دش��من به 

دنبال این است که مردم را ناامید، خسته و بی اعتماد کند.
حجت االس��الم والمسلمین مصطفی رستمی، در نخستین نشست سراسری 
مس��ئوالن اس��تانی دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه 
ش��رایط فعلی جامعه برای مسئوالن دفاتر رهبری در قیاس با دوران گذشته 
از پیچیدگی های خاصی برخوردار است، اظهار داشت: از این رو ضرورت تالش برای 
حضور با تدبیر و همه جانبه و همچنین مجهز ش��دن به ابزارهای الزم احساس می 

شود و باید به خداوند توکل کنیم.
وی تصری��ح ک��رد: ارتباط با مردم و حضور در دلهای م��ردم قدرت اصلی روحانیت 
اس��ت و ت��ا زمانی که ارتباط قلبی مبتنی بر اعتم��اد مخاطب با روحانیون به وجود 
نیاید، نباید انتظار حمایت و پش��تیبانی مردم از نظام در مواقع حساس و بحرانی را 

داشته باشیم.  روابط عمومی دانشگاه آزاد

راهکاری برای بهبود معیشت مردم در بودجه لحاظ نشده 
امیر خجسته در باره وضعیت معیشتی مردم در الیحه بودجه سال 99، گفت: 
وظیفه اصلی اصالحات س��اختاری بودجه بر عهده دولت اس��ت، متأسفانه 
دولت اقدام قابل قبولی برای اصالح وضعیت معیشتی مردم در الیحه بودجه 
س��ال 99 انجام نداده اس��ت، این امر موجب شده بار اصلی اصالح بودجه و 

حمایت از معیشت مردم بر دوش نمایندگان مجلس قرار گیرد.
نائب رئیس کمیس��یون اصل 90 مجلس با اش��اره به روند افزایش فش��ار تحریم های 
اقتصادی از س��وی دولت آمریکا علیه ایران، اظهار داش��ت: دولت برای جبران کسری 
بودجه ۱۴9 هزار میلیاردی خود در سال 99 به دنبال دست اندازی در صندوق توسعه 
ملی و انتش��ار اوراق مالی اس��ت. وی با بیان اینکه در الیحه بودجه 99 راهکاری برای 
بهبود معیشت مردم و اشتغال زایی دیده نشده است، گفت: در صورت رد کلیات الیحه 
بودجه 99 در صحن علنی مجلس، این الیحه به دولت برگش��ت داده می شود و برای 

ابتدای سال 99 بودجه چند دوازدهم به تصویب مجلس خواهد رسید.  مهر

رئیس جمهور با بیان اینکه رزمایش مرکب ایران، روس��یه 
و چی��ن در آب های دریای عمان دنیای تاراج گر را عصبانی 
و ناراحت کرده اس��ت، گفت: این مانور برای آمریکایی ها و 

انگلیسی ها قابل تحمل نبود.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح قطار برقی 
هشتگرد - تهران گفت: ما روزهای سختی را در این کشور 
گذراندیم روزهای سختی در دوران انقالب، جنگ تحمیلی، 
دوران تحریم داش��تیم و امروز بدترین روزهای تحریم ها را 
می گذرانیم؛ اما قامت مردم ما اس��توار بود و در همه جا در 
برابر قدرت های بدخواه و دش��منان این مرز و بوم به خوبی 

ایستادگی کردند و پیروزی و موفقیت بدست آورند.
رئی��س جمهور گفت: راهی نداریم جز اینکه به فناوری روز 
و تکنول��وژی روز برای رفاه مردم پناه ببریم و این دس��تور 
خداون��د و پیامبر اس��ت که از تجربه بش��ری علم و دانش 

بیاموزیم و به کار گیریم.
رئیس جمهور با اش��اره به تالش برای ایجاد مترو در کشور 
گفت: اما به س��ابقه سال های اول انقالب و مجلس اول که 
برگردی��م یک دعوای بس��یار بزرگ بود که آیا کش��ور نیاز 
به مت��رو دارد یا نه ؟ در مجل��س دوم نمایندگان تهران با 
مدیریت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به این تصمیم 
رس��ید که ته��ران نیاز به مت��رو دارد و از طرف نمایندگان 
تهران بنده و دوس��ت عزیزم جناب آقای دری نجف آبادی 
مس��ئول این کار شدیم و بخشی از روزهای هفته ما به این 

می گذشت که چگونه متروی تهران آغاز شود.
وی با اش��اره به اس��تفاده از مترو و حجم زیاد سفر در آن، 
گفت: امروز طبق گزارش ها بیش از 9 میلیارد س��فر توسط 
خطوط مترو انجام شده است.بی تردید این 9 میلیارد سفر 
از طری��ق مترو ، تاثیر عم��ده ای در کاهش آلودگی هوا و 
مصرف س��وخت داشته اس��ت. همین امروز چقدر سوخت 
مصرف می شود؟ ما خودمان باید برای رفع آلودگی و برای 
رف��اه مردم و برای رفع رنج مردم ت��الش کنیم. این روزها 

هوای تهران، کرج و کالن شهرهای بزرگ آلوده بود.
رئی��س جمهور تاکید کرد: همه چیز در گذر زمان اس��ت. 
دولت، حکومت و قدرت، کوتاه مدت و تمام ش��دنی اس��ت 
اما آنچه ماندگار اس��ت خدمت به این مردم بزرگ، فداکار، 

الیق و ش��جاع است که جوهره خودشان را بارها و بارها در 
روزهای سخت کشور نشان داده اند.

وی ب��ا تاکید ب��ر ضرورت خدمت بی��ش از پیش به مردم، 
به روزهای س��خت ایران اس��المی در دوران انقالب، جنگ 
و تحری��م اش��اره ک��رد و اظهارداش��ت: با وج��ود بدترین 
دوران تحریمی کش��ور، قامت مردم اس��توار بود و در برابر 
قدرت ه��ای بدخواه به خوبی ایس��تادگی کردند و پیروزی 
به دس��ت آوردند که این در س��ایه ایث��ار و فداکاری مردم 
بوده اس��ت. وی با تاکید بر اینکه آلودگی تنها برای کشور 
ما نیست، اظهار داشت: من این آمار جهانی آلودگی هوا را 
نگاه می کردم، هفته پیش ایران شانزدهم یا هفدهم در دنیا 
بود با شاخص آلودگی 200 مدارس را تعطیل می کنیم، در 
هند با آلودگی ۳00 و در چین با آلودگی ۳۶0 مدرس��ه ها 

تعطیل نمی شود.
روحانی بیان داش��ت: ما برای سالمت مردم این اقدامات را 
انج��ام می دهیم، اما می خواهم بگویم اگر در چین قرار بود 
با آلودگی 200 مدارس را تعطیل کنند، ش��ش ماه س��ال 
مدارس تعطیل بود، در هند و مکزیک 9 ماه س��ال تعطیل 

بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم باید از دولت توقع تالش 
در حد توان و برنامه ریزی داش��ته باشند، گفت: اگر دولت 
ای��ن کار را کرد ب��ه وظیفه اش عمل ک��رده و اگر نکرد آن 

دولت باید نقد شود و به دولت گفته شود چه کار کند.
وی تاکید داش��ت: اگر تصمیم دول��ت یازدهم در خصوص 
احیاء دریاچه ارومیه نب��ود، امروز ۱۵ میلیون نفر جمعیت 
ای��ران ناچ��ار به مهاج��رت بودند و اگر تصمی��م دولت در 
خصوص دریاچه ارومیه نبود امروز دریاچه ارومیه ای وجود 
نداش��ت و گرد و غبار نمکین سراسر این منطقه از تبریز و 
اردبیل و ش��مال غرب کشور را در برمی گرفت تا جایی که 

مردم آن منطقه مجبور به مهاجرت می شدند. 
روحان��ی بیان داش��ت: اگ��ر تحریم نبود چه می ش��د؟ اگر 
تحریم نبود پارس��ال و امس��ال ۱00 میلی��ارد دالر درآمد 
افزوده داش��تیم. اگر تحریم نبود م��ا اعتبارات خارجی که 
استفاده می کردیم در طول این دولت تا پایان امسال حدود 
۱00 میلی��ارد دالر ب��رای خودم��ان و ۱00 میلیارد اعتبار 
خارجی که مجموعا 200 میلیارد دالر می شد داشتیم. االن 

این 200 میلیارد را نداریم. اما کشور اداره می شود هرچند 
زندگی مردم سخت است.

رئیس جمهور با اشاره به افتتاح متروی گلشهر به هشتگرد، 
اظهار داش��ت: ۶0 درصد پیش��رفت این پروژه و ۸۵ درصد 
اعتبارات آن در طول دولت یازدهم و دوازدهم انجام ش��ده 
اس��ت و این بدان معناس��ت که حتی در ش��رایط سخت و 
تحری��م نیز هم��ه توان خود را برای خدم��ت به مردم بکار 
گرفته ای��م. دول��ت، حکومت و قدرت، کوت��اه مدت و تمام 
ش��دنی اس��ت، آنچه ماندگار اس��ت خدمت به مردم است 
و بای��د از تالش  همه دس��ت اندرکاران این پ��روژه به ویژه 
وزیر راه، اس��تاندار، مس��ئول قرارگاه خات��م االنبیاء)ص(، 
مس��ئولین مترو، نمایندگان مجل��س، امام جمعه محترم و 

همه تالشگران قدردانی کنیم.
رئیس قوه مجریه در ادامه به هزینه باال و سختی های تردد 
بین هشتگرد و تهران و زمان بر بودن آن اشاره کرد و گفت: 
ام��روز با افتتاح مترو مردم این منطقه می توانند با وس��یله 
مطمئن، راحت و ایمن، سالم تر و با هزینه ای حدود ۱200 
توم��ان و در زمان کمتری در این مس��یر تردد کنند و این 
خدمت کوچکی برای ۴00 هزار نفر از س��اکنان هشتگرد و 
ش��هرهای اطراف و هدیه کوچک دولت برای مردم الیق و 

فداکار این منطقه است.
رئیس جمهور با اشاره به برگزاری رزمایش ایران، روسیه و 
چین در آب های دریای عمان اظهار داشت: این مانور دنیای 
تاراج گر را خیلی عصبانی کرده و خیلی ناراحت هستند که 
چه طور شد قدرت های بزرگ چین روسیه و ایران در کنار 
هم نیروهای دریایی شان در کنار ارتش و سپاه قرار گرفتند. 
این مانور برای کش��ورهای کوچک منطقه که برخی از آنها 
در برابر آمریکا متواضع هس��تند قاب��ل تحمل نبود و برای 

آمریکایی ها و انگلیسی ها قابل تحمل نبود.
رئی��س جمهور ب��ا تاکید بر اینکه علیرغ��م تنگناها بودجه 
عمران��ی را برای س��ال آینده ۷0 هزار میلیارد گذاش��تیم، 
گفت: علیرغم همه فش��ارها 20 درصد حقوق کارمندها را 
امس��ال باال برده ایم و در سال آینده ۱۵ درصد باال می بریم 
علیرغم همه مش��کالت و فشارها مس��یر را درست حرکت 

می کنیم.  فارس

کمتر از دو ماه تا برگ��زاری انتخابات مجلس 
باق��ی اس��ت و در ای��ن بی��ن وزارت کش��ور 
دومین جلس��ه خود را ب��ا برخی از چهره های 
اصالح طل��ب برگزار ک��رد، ام��ا موضوعی که 
نگرانی زی��ادی را در بین افکار عمومی ایجاد 
می کند ع��دم رعایت اصل بی طرفی دولت در 

انتخابات آتی است.
وزارت کشور که مجری اصلی برگزاری انتخابات 
است، در وب سایت خود از دومین دیدار مسئوالن 
سیاسی این وزارتخانه با احزاب اصالح طلب خبر 
داده است. موضوعی قابل تامل و عجیب که چرا 
این وزارتخانه در این فرصت محدود باقی مانده 
تا انتخابات دوم سفند مجلس شورای اسالمی 
چنین اقدامات سیاس��ی و جانبدارانه ای انجام 
می هد و حتی خبر آن را به صورت رس��می در 

وب سایت خود منتشر می کند؟
موض��وع بی طرفی وزارت کش��ور در انتخابات 
آتی از مدت ها پیش مطرح بوده و این مسئله 
نگرانی هایی را در بین برخی از تحلیل گران و 
کنشگران سیاس��ی بوجود آورده است. دولت 
در پاسخ به این نگرانی ها می گوید قوه مجریه 
ط��رف هیچ جری��ان سیاس��ی را در انتخابات 
نخواه��د گرفت،  اما به نظر می رس��د آنچه در 
وزارت کشور رخ می دهد حداقل با این موضع 

رسمی دولت متفاوت است.
کارشناس��ان سیاس��ی می گویند برگزاری دو 
جلس��ه ویژه ب��ا یک جریان سیاس��ی آن هم 

در مح��ل وزارت کش��ور با هر نی��ت و هدفی 
به خودی خود می توان��د نافی اصل بی طرفی 

دولت در انتخابات آتی تلقی شود.
البته موضوع به همین جلسه ختم نمی شود،  
اخیراً برخی رس��انه ها در گزارش��ی تحلیلی و 
آماری نوشته بودند که ۸۶ درصد نمایندگان 
اس��تانداران،  از  اع��م  اس��تان ها  در  دول��ت 
فرمان��داران و بخش��داران از اص��الح طلبان 
هس��تند،  بعضا برخی از  آنان نیز از چهره های 
تن��د اصالح طلب ب��وده و همین مس��ئله نیز 
نگرانی های زیادی را در بین مردم و چهر های 

سیاسی ایجاد کرده بود.

آیا وزارت کشور به سمت یک جریان سیاسی 
گرایش دارد؟

برخی معتقدند، اینکه وزارت کشور در آستانه 
انتخاب��ات مجل��س ب��ا اصالح طلبان جلس��ه 
می گذارد ش��اید دو دولیل مش��خص داش��ته 
باش��د! اخیراً برخی از اح��زاب اصالح طلب در 
جلسه ماده ۱0 کمیسیون احزاب در اعتراض 
به ممانعت این کمیسیون برای حضور ۳ نفر از 
چهره های اصالح طلب در جلسه،  آبستراکسیون 
کرده و مانع برگزاری انتخابات کمیسیون ماده 
۱0 احزاب ش��دند و موضوع دیگر اینکه، شاید 
بتوان این اقدام معاونت سیاسی وزارت کشور 

را در تالش عده ای از نمایندگان اصالح طلب 
مجلس در اس��تیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کش��ور دانس��ت. علی مطهری و تعدادی 
دیگر از اعضای لیس��ت امید به ش��دت دنبال 
استیضاح وزیرکشور هستند و شاید مقام های 
وزارت کشور بدنبال کسب نظر آنان حداقل تا 

انتخابات مجلس باشند.
برگزاری چنین جلس��اتی با هر هدفی بی شک 
اصل بی طرفی وزارت کش��ور را زیر سوال برده 
و ش��اید بهتر باشد وزیر کش��ور در این زمینه 
ب��ه افکار عمومی توضیح ده��د که چرا نهاد و 
مس��ئول اصلی برگزار کننده انتخابات گرایش 
خود را به سمت یک جریان سیاسی به صورت 
علنی نشان می دهد و مردم چگونه به دولت در 

برگزاری انتخابات اعتماد کنند؟  تسنیم

همه می دانند که کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و 
دولت در این جنگ باید در خط مقدم این جبهه باشد.

جنگ اقتصادی که اکنون مدام از آن گفته میشود، مسئله 
تازه ای نیس��ت بلکه از زمان پیروزی انقالب اسالمی آغاز 

شد و تاکنون ادامه داشته است.
تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا به همراه سازمان ملل 
علیه ایران اس��المی به خاطر اتهامات واهی وضع ش��د تا 
ش��اید بتواند ایران را وادار ب��ه تمکین کند، اما تاکنون که 

موفق نشده اند.
همه اقش��ار م��ردم ش��رایط را درک می کنن��د و متوجه 
هس��تند که با وجود توافق هسته ای، شرایط اقتصادی نه 
به خاطر نبود برجام بلکه به خاطر ناکارآمدی دولت است 
که حال خوش��ی ندارد. پس از گذش��ت بیش از ۶ سال از 
دولت تدبیر و امید، آقای نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و 

بودجه درخواستی را مطرح کرده و گفته؛
»در ش��رایط جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران، عده ای 
به جای هو کردن راه را نشان دهند و کمک کنند تا کشور 

از تنگه ای که در آن قرار دارد به سالمت عبور کند.«
درباره س��خن و خواس��ته آقای نوبخت چن��د نکته را باید 
اش��اره کرد. آقای نوبخت باید به این مس��ئله توجه داشته 

باش��د که از عمر دولت تدبیر و امید کمتر از دو سال باقی 
مانده اس��ت و این دولت همچن��ان خود را درگیر برجام و 

تعامل با غرب کرده است.
دولت از همان زمان که مس��تقر شد راه روشنی پیش پای 

خود داشت اما به آن راه بی توجهی کرد.
هر دولتی که در ایران بر س��ر کار می آید راه های زیادی 
برای موفقیت پیش پای خود دارد مهم این است که دولت 

و دولت ها چشم ها را باز کنند و راه را ببینند.
دول��ت تدبیر و امی��د هنگامی که کار خ��ود را آغاز کرد، 
سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب 

به تازگی ابالغ شده بود.
اقتص��اد مقاومتی برای مقابله با تحریم های اقتصادی علیه 
ایران تدوین ش��ده است، تحریم هایی که سعی دارد مردم 
ایران را به زانو درآورد و جمهوری اس��المی ایران را نابود 
کند. سیاس��ت های ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر 
معظ��م انقالب، همه مس��ائلی که یک دول��ت برای عبور 
از تحریم های اقتصادی، کاهش تبعات آن و پش��ت س��ر 
گذاش��تن تحریم ها نیاز است، دارد. سیاست های اقتصاد 
مقاومتی یک بسته کامل از راهکارهای کاربردی است که 
هر دولتی آن را اجرا کند با کمترین هزینه می تواند کشور 

را اداره کند بدون آن که مشکل جدی پیش بیاید.
جدای از سیاس��ت های ابالغی اقتصاد مقاومتی؛ از سوی 
دلس��وزان، منتقدان، کارشناس��ان اقتصادی و سیاسی به 
دولت پیش��نهاد و راهکارهای کاربردی ارائه شد اما چون 
دولت خود را ژنرال می پندارد، از هیچیک از پیشنهادها و 

راهکارها استقبال نکرد.
آیا آقای نوبخت و دولت فراموش کرده اس��ت که بر س��ر 
مذاکرات هسته ای به روش دولت تدبیر و امید، منتقدین 

چه خون دل ها خوردند و چه القابی به آنها داده شد؟  
اما آیا دولت از برجام عبرت گرفته است؟ اگر عبرت گرفته 
بود از اشتباه راهبردی خود باید عذرخواهی می کرد و راه 
اش��تباه رفته را اصالح می کرد نه این که همچنان اصرار 
بر مذاکره با آمریکا و اروپا داش��ته باشد که برجام را نابود 
کردند! اکنون که دلس��وزان و منتقدین تصمیمات دولت، 
اعتقاد بر این دارند که پیوستن به اف ای تی اف و اجرای 
کنوانس��یون های پالرمو و س��ی اف تی به زیان جمهوری 
اسالمی ایران اس��ت و به دولت پیشنهاد می دهند دست 
از اصرار بر این مس��ئله بردارد، آیا دولت به این پیشنهاد و 

راهکار گوش می دهد؟
دولت حتی تهدید می کند که عواقب نپیوس��تن ایران به 

اف ای ت��ی اف با مخالفان آن اس��ت! ایران ۳9 بند از ۴۱ 
بند اف ای تی اف را اجرا کرده است، دولتمردان بگویند با 
اجرای این ۳9 بند چه اتفاق مثبتی برای کشور افتاده که 

اصرار دارند آن 2 بند دیگر نیز اجرا شود؟
هی��چ جریان سیاس��ی در کش��ور و حتی مردم��ی که به 
روحانی رأی داده اند نس��بت به ش��رایطی که ایجاد شده 
خرس��ند نیس��تند، ضعف دولت در اداره امور کشور، فشار 
اقتص��ادی ب��ه ردم را افزای��ش می دهد پ��س هو کردن 
دولت معنا ندارد، بلکه انتقاداتی اس��ت که از سوی مردم، 
کارشناس��ان و نخبگان وجود دارد، حت��ی انتقاد مردم از 
دولت و هر مس��ئولی، از انتقاد نخبه و کارش��ناس اهمیت 
بیش��تری دارد چرا که افکارعمومی همه شرایط موجود را 

لمس می کند و تجربه کرده است.
اکنون زمان مناسبی برای نشان دادن راه از سوی منتقدین 
و دلسوزان کشور نیست چون از یک سو زمانی باقی نمانده 
تا دولت بخواهد کاری انجام دهد، و از س��وی دیگر دولت 
توجهی به توصیه ها و راهکارهای ارائه ش��ده نخواهد کرد. 
بودجه هم اکنون با نواقص زیادی روبرو اس��ت، در همین 
زمینه آیا دولت به انتقاد کارشناس��ان ورسانه ها به بودجه 
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آقای نوبخت! چقدر راه نشان دهند و کمک کنند؟
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