
دولت ها در جمهوری اسالمی 
ایران، هم��واره از رهنمودهای 
رهبر معظ��م انقالب برخوردار 
بوده ان��د،  نوع عملکرد دولت ها 
بس��تگی به ان��دازه و درصدی 
دارد ک��ه آنها از این رهنموده��ا بهره برده اند 

یا نه.
س��ال  آخر دولت ه��ا در ایران، زم��ان طالیی 
محسوب می شود نه وقت اضافه، دولت کنونی 
نیز از این امر مس��تثنی نیست و باید در این 
یکسال پایانی دوره، تالش مضاعفی را به خرج 

دهد تا از خود خاطره ای خوش بجا بگذارد.
توان و ظرفیت ها در ایران بس��یار باال اس��ت، 
تنها کافی اس��ت که بتوان از این ظرفیت های 
بالقوه، بالفعل ساخت، یعنی ظرفیت نهفته را 
آش��کار کرد و از آن برای پیشبرد امور کشور 

بهره برد.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در دیدار برخط 
روز گذشته هیئت دولت با ایشان به مناسبت 
گرامیداشت هفته دولت، نکات بسیار حساس 
و مهمی را به دولت یادآوری کردند که مصداق 
این قصیده از س��عدی است که سروده؛» من 

آنچه شرط بالغست با تو می گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل«

که قطعاً دول��ت از توصیه ه��ا و رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب در سال پایانی،  پند خواهد 

گرفت و آنها را به کار خواهد بست.
بخش زی��ادی از اقداماتی که دولت در مدت 
زمانی که تقریباً تکلیف برجام روش��ن شده و 
آمریکا فشار حداکثری را به جمهوری اسالمی 
ایران وارد کرده است، انجام برخی رهنمودها 
و سیاست هایی است که از سوی حضرت آیت 
اهلل خامنه ای پیگیری شده و دولت نیز تا آنجا 
که توانس��ته سعی کرده اس��ت عملیاتی کند 
و در ای��ن راه موفقیت های��ی را نیز به دس��ت 
آورده اس��ت که این موفقیت ها باعث شده تا 
ش��رایط قدری بهبود یابد اما کارهای بزرگی 
باقی اس��ت که دولت می تواند در این یکسال 

مانده تا پایان دوره خود، انجام دهد. 
ش��یوع ویروس کرونا در جه��ان که ایران نیز 
درگیر آن اس��ت، باعث ایج��اد گره در اوضاع 
اقتصادی کش��ور ش��ده کهخ جه��ان را نزی 
درگیر کرده و کار در این شرایط دشوار است 
و منصفان��ه اس��ت که بگوییم دول��ت در این 

زمینه خوب کار کرده است.
یکی از مهمترین نکاتی که رهبر معظم انقالب 
روز گذش��ته به آن تأکید کردند و آن را بارها 
در گذش��ته نیز یادآور شده بودند، گره نزدن 

اقتصاد کشور به تحوالت خارجی است.
ایش��ان در دیدار روز گذشته هیئت دولت در 

این زمینه فرمودند؛ 
»اقتصاد کشور به  هیچ  وجه نباید به تحوالت 
خارج��ی پیون��د بخ��ورد. نبای��د برنامه ریزی 
اقتصادی برای کش��ور، معطل لغو تحریمها یا 
نتیجه انتخابات فالن کش��ور شود. باید بنا را 

بر این گذاشت که تحریمها به  عنوان مثال تا 
10 سال دیگر ادامه دارد.«

اکنهون 7 س��ال از دوران دولت تدبیر و امید 
گذش��ته اس��ت و در طول این سال ها بخش 
زیادی از اقتصاد کشور به توافق برجام و نتایج 

اقتصادی آن گره زده شده بود.
انتظ��ار ب��رای پای��ان دادن ب��ه تحریم ه��ای 
اقتصادی بر اس��اس برجام، اش��تباه راهبردی 

بود که دولت مرتکب آن شد.
اگر از همان آغاز دولت تدبیر و امید،  سعی بر 
اجرای همین سیاس��ت می بود، قطعاً شرایط 
اقتصادی کشور با توجه به ظرفیت های باالیی 
که دارد،  با وجود تحریم ها و فشار حداکثری،  

بسیار بهتر و مناسبتر رقم می خورد.
می ش��د هم برجام را داشت و هم اقتصاد را از 
درون نگاه کرد و با بهره گیری از داش��ته های 
خود،  ش��رایط را بهبود بخش��ید، در کنار این 
اق��دام اگر نتای��ج برجام هم حاصل می ش��د، 
می توانس��ت از دو ط��رف اقتصاد کش��ور را با 

سرعت بیشتری به حرکت درآورد.
اما اکنون به نظر می رس��د که دولت، س��عی 

کرده از این پس دس��تاورد برج��ام را نادیده 
بگیرد، چرا که توافق هس��ته ای نتوانس��ت به 
ه��دف اصلی خ��ود که لغو تحریم ه��ا و رونق 

اقتصادی بود دست یابد.
دولت در دو س��الی که آمریکا از برجام خارج 
شده و اروپا نیز به وعده های خود عمل نکرده 
است، مدتی را در انتظار وعده های اروپا ماند، 
اما از انها نیز آبی گرم نشد، و دولت مجبور به 
تحرک بیش��تری شد، تحرکی که می توانست 
از سال اول آغاز شود،  اما در طول همین زمان 
نیز اقداماتی انجام ش��ده که نش��ان می دهد، 

دولت می تواند دست به کار شود.
هن��وز راه زیادی برای رفع موانع باقی اس��ت، 
رهبر انق��الب نیز در سخنانش��ان ب��ه موانع 
موج��ود ب��ر س��ر راه تولی��د اش��اره کردند و 

خواستار رفع هرچه سریع تر آنها شدند.
سال آخر هر دولتی، سال حساسی است، دولت 
کنونی یکس��ال دیگر باید پاس��تور را تحویل 
دولت بع��دی بدهد و در این م��دت، کارکرد 
دولت تدبیر و امید بر بسیاری از مسائل تأثیر 
گذار است، حتی در برگزاری انتخابات و ایجاد 

شوق حضور پای صندوق های رأی، تأثیر گذار 
اس��ت چرا که دولت اگر در این یکسال باقی 
مانده بتواند کارنامه بهتری در زمینه اقتصادی 
ارائه دهد، بر روی مردم نیز تأثیر گذار خواهد 

بود و امید را تقویت خواهد کرد.
ب��ه همین خاطر اس��ت که رهب��ر انقالب در 
دی��دار تصوی��ری اعضای هیئ��ت دولت بیان 
کردند؛ س��ال آخر، وقت اضافه نیس��ت هرچه 
می توانی��د از ای��ن فرصت آخر ب��رای خدمت 

استفاده کنید.
ایشان با اشاره به خبرهای بزرگ و مهمی که 
رئیس جمه��ور و اعضاء دولت در گزارش های 
خود اعالم کردند افزودند: هفته دولت فرصت 
مناس��بی برای تبیین و اطالع رسانی خدمات 
اعضای دولت و نقد نقاط قوت و ضعف اس��ت 
ک��ه دولت باید بیش و پیش از دیگران به نقد 

درونی بپردازد.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای ب��ه دولتمردان 
توصی��ه کردن��د: در گزارش��هایی جام��ع و 
صادقان��ه، آنچه توانس��تید و آنچه قرار بود اما 
نتوانس��تید برای مردم بی��ان کنید که مردم 

از این گونه گزارش��های صادقانه، خرس��ند و 
امیدوار می شوند.

آنچه توانستید و آنچه قرار بود اما نتوانستید، 
نکته ای است که دولت باید آن را جدی بگیرد، 
چرا که صادقانه س��خن گفت��ن از عملکردها 
است که باعث می شود استانه تحمل مردم نیز 
باال برود. دس��تاورد س��ازی با دستاورد واقعی 

تفاوت بسیار زیادی دارد.
یکی از آن موضوعاتی ک��ه دولت قرار بود اما 
نتوانست، همین مس��ئله دستاوردهای برجام 
اس��ت. منصفانه و واقعی اس��ت ک��ه بگوییم 
هدف اصل��ی توافق هس��ته ای برچیدن همه 
تحریم ه��ای اقتصادی و بهبود بخش��یدن به 
اوضاع و احوال معیش��ت مردم ب��ود، مروری 
بر وعده ه��ای دولتمردان نی��ز همین را ثابت 
می کند. دولت و ش��خص آقای رئیس جمهور 
هم��واره بر این موضوع تأکید داش��تند که با 
توافق هس��ته ای گش��ایش اقتص��ادی اتفاق 
خواهد افتاد تا جایی که مردم نیازی به یارانه 

45 هزار تومانی نداشته باشند.
اما توافق هس��ته ای، به این نتیجه نرس��ید و 
متأسفانه دولت نیز برای سرپوش گذاشتن به 

شکست برجام، دستاورد سازی کرد.
دس��تاورد برج��ام این نب��ود ک��ه آمریکا بی 
آبرو ش��ود یا بدعهدی او ب��رای دنیا به اثبات 
برس��د. آمری��کای دوران ترام��پ از چندین 
پیمان بین المللی به غی��ر از برجام نیز خارج 
ش��ده است. مهمترین دس��تاوردی که باید با 
برجام به دس��ت می آمد، لغو همه تحریم های 
اقتصادی و گش��ایش اقتصادی در کشور بود 

که کشور را معطل خود کرده بود.
علی ایح��ال که دولت در ماه های پایانی دوره 
خود که جمع این ماه ها به یکس��ال می رسد،  
می تواند با ت��الش مضاعف کارهای ماندگار و 
مثبت��ی را انج��ام دهد و البت��ه در این زمینه 
دیده می ش��ود که انضافاً آغاز ش��ده و س��عی 
دارد جب��ران مافات کند. موفقیت دولت و هر 
دولتی در جمهوری اس��المی ایران، موفقیت 

نظام اسالمی است.
رهب��ر انقالب اس��المی در همی��ن زمینه در 
دیدار هیئ��ت دولت، حضور اف��رادی در رأس 
آمریکا را که مایه تحقیر آن کش��ور هس��تند، 
نش��انه دیگری از شکس��ت الگوهای بشری و 
آرمان شهر رو به انحطاط غربزده ها برشمردند 
و گفتند: »الگوی مس��تقل اس��الم برای نظام 
 س��ازی و جامعه  س��ازی بر س��ه پایه -ایمان، 
علم و عدل- اس��توار است البته ما در هر سه 
عرصه عقبیم اما در جمهوری اسالمی شعارها 
و جهت گیری ها بر این اساس بوده و الگوهای 
انسانی آن نیز شهدایی مانند بهشتی، مطهری، 
باهنر، رجایی و سلیمانی هستند.عملکرد شما 
می تواند این الگوی برجسته را در چشم مردم 
جه��ان تبلیغ کن��د و علت دش��منی و ترس 
مستکبران از جمهوری اسالمی همین مسئله 

است.«
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مره صدق: 

شایعات ضد انقالب 
در باره قطع بودجه 
اقلیت های دینی در 
ایران کذب محض 

است
نماینده کلیمی��ان ای��ران در مجلس دهم 
گفت: اخیرا ش��ایعاتی از سوی ضد انقالب 
در مورد قطع بودج��ه اقلیت های دینی در 
ایران مطرح ش��ده که ای��ن قبیل اظهارات 
کذب محض اس��ت و به هیچ عنوان صحت 
ندارد. سیامک مره صدق نماینده کلیمیان 
ایران در مجلس دهم  گفت: اخیراً شایعاتی 
از س��وی گروهک های ض��د انقالب مطرح 

ش��ده که ردی��ف بودج��ه ای مربوط به 
اقلیت های دینی در بودجه سالیانه 
کشور حذف شده که این اظهارات 

کذب محض است.
اقلیت های  اف��زود:  وی 

دینی در ایران عالوه 
برخ��ورداری  ب��ر 
بودجه  از  کام��ل 
کش��ور  عمومی 
از ی��ک ردی��ف 
توسط  اعتباری 
کش��ور  وزارت 

برای امور فرهنگی هم برخوردارند. نماینده 
کلیمی��ان ای��ران در مجل��س ده��م اظهار 
داش��ت: اقلیت های دین��ی در ایران همانند 
دیگر شهروندان یارانه نقدی خود را دریافت 
می کنن��د و از بودجه عمومی در بخش های 
دیگ��ر نی��ز بهره مند هس��تند. م��ره صدق 
خاطرنش��ان کرد: عالوه بر این بودجه ای از 
سوی وزارت کشور در زمینه امور فرهنگی و 
اقلیت های دینی تخصیص می یابد که برای 
پرداخت حقوق معلم های دینی اقلیت های 
دینی و همچنین چاپ نشریاتش��ان هزینه 

می شود.
وی اف��زود: نح��وه تعامل نظ��ام جمهوری 
اس��المی با اقلیت ه��ای دینی ی��ک الگوی 
مناسب برای همه جهان است تا با الگو قرار 
دادن نظام جمهوری اس��المی با اقلیت های 
دینی خود ارتباط داش��ته باش��ند. نماینده 
کلیمیان ایران در مجلس دهم اظهار داشت: 
مش��کل اقلیت های دینی در ای��ران همان 
مشکلی است که همه مردم با آن مواجهند 
و اینها ناش��ی از مش��کالت اقتصادی 
است که بخشی از آنها از تحریم ها 
نشأت می گیرد که البته با تکیه بر 
نیروی داخلی و اس��تعداد جوانان 
مش��کالت  بر  می ت��وان 
فائق  نی��ز  این بخش 
اقلیت های  واال  آمد 
دین��ی در ایران با 
هیچ مش��کلی که 
مختص آنان باشد، 
نیس��تند. مواجه 

 فارس

امام حسین )ع(: من کشته اشکم ؛ هر مؤمنی مرا یاد کند ، اشکش روان شود.

ماه های پایانی کار دولت ها و ۵ توصیه 
رهبر انقالب

توصیه های پنج گانه رهبر انقالب در س��ال های آخر 
دولت  ه��ای مختل��ف، می تواند در ای��ن روزها برای 
دولت تدبیر و امید نیز راهگش��ا باشد. لزوم توجه به 
نقاط ضعف و قدرت می طلبد دولت از نقد منتقدین 
به خوبی بهره جویی کند و با کارنامه ای شفاف کلید 

پاستور را به دولت بعدی تحویل دهد.
رهبر معظم انقالب اسالمی، به مناسبت های مختلف 
ب��ه بیان نصای��ح، توصیه ها و تذک��رات کاربردی به 
کارگزاران نظام می پردازند. ش��اید در بین قوای سه 
گانه بیش��ترین توصیه ها به اعضای کابینه و رئیس 
دولت ها بوده اس��ت. یکی از نکات مطروحه توس��ط 
رهبر انقالب موضوع س��ال آخر خدمت در دولت ها 
است بطوری که ایشان در هشتم شهریورماه 1۳۸4 
در دی��دار با رئیس جمهور و هیأت وزیران   دولت نهم 
بیانات مهم��ی را بیان فرمودند و ب��ه اهمیت کار و 

تالش دولت در سال آخر اشاره کردند.
 یک روز را هم غنیمت بشمارید

رهبر انقالب تاکید کردند: »از االن که ش��ما شروع 
کنید و به آفاق بلندی که جلوی چش��م دارید، نگاه 
کنید، همه کار می توانید انجام دهید. روزی خواهد 
رسید که شما وقتی به جلوی رویتان نگاه می کنید، 
می بینید دیگر فرصتی باقی نمانده؛ مثاًل س��ه ماه یا 
ش��ش ماه مانده. در آن س��ه ماه و ش��ش ماه، دیگر 
نمی ش��ود کار ج��دی انجام داد؛ مگر اس��تمرار و به 

نتیجه رساندن این کارها.
از االن ب��ه فک��ر باش��ید و یک روز را ه��م غنیمت 
بشمارید؛ یعنی یک روز هم نباید هدر برود. این طور 
نباش��د که بگوییم چهار سال وقت هست؛ ان شاءاهللهَّ 
سِر فرصت به  کار میرس��یم؛ نه، از همین روز اول و 

ساعت اول باید کار را به  طور جدی شروع کنید.«
 لزوم اطالع رسانی خدمات دولت به مردم

رهب��ر معظم انقالب در آخرین دیدار خود با اعضای 
کابینه دهم فرمودند: »ایش��ان گزارش��های اعضای 
دولت در این جلس��ه را، نمای��ی از کارها و خدمات 
انجام شده خواندند و افزودند: الزم است این گزارشها 

به اطالع مردم برسد.«
رهب��ر انقالب با اش��اره به تالش برخ��ی مخالفین، 
رس��انه ه��ای خارجی و برخ��ی ه��ا در داخل برای 
نادیده گرفتن تالشهای دولت افزودند: »بعضی حتی 
کارهای ملموس دولت را نیز انکار می کنند اما مهم 
این است که تالشها و زحمات انجام شده در فضای 

عمومی کشور بیان و ثبت شود.«
 باید پایه های استوار بنا گذارید تا در افتخارات 

دولت بعدی نیز سهیم شوید
همچنین حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار خود با 
اعضای هیات دولت در ش��هریور سال ۸۳ به آخرین 
س��ال فعالیت دولت خاتمی اشاره کردند و فرمودند: 
»الزم اس��ت با همان انگیزه و همت سال اول به کار 
و ت��الش ادامه دهید و حتی در آخرین روز فعالیت، 
فرص��ت خدمتگزاری به مردم را از دس��ت ندهید تا 
آثار مثبت اقدامات شما، در سالهای بعد نیز همچنان 

آشکار و ماندگار باشد.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تأثیر سیاست ها 
و فعالیت ه��ای دولت کنونی در حرکت دولت بعدی 
افزودند: »باید پایه های استوار و محکم بنا گذارید تا 
در افتخارات دولت بعدی نیز سهیم شوید همچنانکه 
اگر خدای ناکرده در این زمینه کوتاهی ش��ود، آثار 

سوء آن متوجه دولت فعلی نیز خواهد بود.«
 در آخرین سال فعالیت عملکرد مثبت و منفی 

خود را با صداقت در میان بگذارید
رهب��ر معظ��م انقالب خط��اب به رئی��س جمهور و 
اعضای هیأت دولت افزودند: مردم هنوز از بس��یاری 
از کاره��ای خوب ش��ما مطلع نیس��تند بنابراین در 
آخرین س��ال فعالیت خود و در مقام پاسخگویی به 
م��ردم، عملکرد مثبت و منف��ی خود را با صراحت و 
صداقت ب��ا افکار عمومی در می��ان بگذارید و بطور 
دقیق ب��ه مردم گزارش بدهید ک��ه در آغاز کار چه 
تحویل گرفته ای��د و اکنون چه تحویل می دهید تا 

اعتماد مردم جلب شود.
 نبای�د حت�ی اندکی در فعالیت های س�ازندگی 

سستی ایجاد شود
۸ ش��هریور 1۳75 رهبر انق��الب در دیدار با اعضای 
دولت به ریاست آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با تأکید 
بر لزوم استمرار فعالیتهای سازندگی گفتند: »نباید 
به دلیل س��ال پایانی دولت فعل��ی، حتی اندکی در 
فعالیت های س��ازندگی سس��تی ایجاد شود چرا که 
برمبن��ای طبیعت نظام اس��المی و قانون اساس��ی، 
سیاستهای کشور، سیاستهای واحد، مستمر و دارای 
روال ثابتی اس��ت. بنا بر این حرکت س��ازندگی باید 

همچنان با قوت و قدرت ادامه یابد.«
این وصایا هر چه باش��د می تواند در این روزها برای 
دول��ت تدبیر و امی��د و کابینه حس��ن روحانی نیز 
راهگش��ا باش��د. لزوم توجه به نقاط ضعف و قدرت 
می طلبد دولت و تیم رس��انه ای آن از نقد منتقدین 
و تعری��ف دوس��تان به خوبی بهره جوی��ی کند و با 
کارنامه ای ش��فاف کلید پاس��تور را به دولت بعدی 

تحویل دهد.  فارس

گزارشخبر

با مدیریت مصرف برق در ساعات پیک مصرف، از خاموشی بکاهیم.
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