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سرویس سیاسی-
روزنامه دولتی ایران دیروز از معضلی انتقاد کرد که خود عامل و مبتالی به آن اســت. ارگان دولت نوشــت: 
»اگر طرف مقابل در تحریف موفق شود، آنگاه به راحتی می تواند ثمرات تحریم را دریابد، ولی اگر بتوان آن را در 
این جبهه زمینگیر کرد، در این صورت تحریم را هم می توان به جای تهدید، تبدیل به فرصت کرد و بیشــترین 

دستاوردها را از آن برای کشور و مردم حاصل نمود.«
روزنامه ایران همچنین آورده اســت: »اقتصاد ایران علیرغم شــدیدترین تحریم ها توانسته است حداقل های 
مــورد نیــاز جامعه را تامین کند و همچنان به بقای خود ادامه دهد. اگر یک نفر زیر وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی قدری 
خم می شــود و حتی نتواند تحرک جدی داشــته باشد، این به معنای ضعف او نیست، بلکه قدرت او را می رساند 
که قادر به تحمل این وزنه هســت. تحریف یعنی اینکه خم شــدن او را ببینیم، ولی پایداری و اســتقامتش را در 

تحمل این وزنه سنگین نبینیم.«
ارگان دولت افزود: »در دیپلماسی خارجی نیز همین که ایران توانست اتحاد جهانی علیه خود را به اتحاد علیه 
ایاالت متحده تبدیل کند و از زیر بار قطعنامه های شورای امنیت خارج شود، نشان دهنده ظرفیت و توانایی مبارزه 
در این جبهه است. در حوزه نظامی پاسخ های داده شده به تجاوز هواپیمای پیشرفته آمریکایی به مرزهای ایران 
و سپس موشک باران پایگاه آمریکایی در عراق شاهد مناسب برای قدرت نظامی است. ولی در این میان وضعیت 
رسانه ای ایران، یعنی آنجا که باید بازتاب دهنده حقیقت باشد و با تحریف مبارزه کند، نه تنها بسیار ضعیف است، 
بلکه هر روز که می گذرد این ضعف نمایان تر می شود. به طوری که قدرت رسانه ای ایران در بازتاب واقعیت جامعه 
هیچ تناســبی با ســایر وجوه قدرت ایران ندارد و لذا دشمنان ما نیز از همین روزنه وارد شده اند و هر روز بیش از 
پیش در حال پیشروی هستند و این خطر وجود دارد که سایر دستاوردها نیز تحت الشعاع این وضع قرار گیرند.«
تحریف واقعیات و روایت وارونه از شرایط، از اوصاف روزنامه رسمی دولت است. نگاهی به مطالب منتشر شده 
در ارگان دولت نشــان می دهد، این روزنامه همپای رســانه های دشمن، وضع اقتصادی موجود را پیامد مقاومت 
جا می زند و این گونه القا می کند که گشــایش اقتصادی در تعامل با دشــمن است! انگار نه انگار که برجام سند 
گویای اعتماد به دشــمن اســت و دســتاورد هیچ آن، مورد تأکید مقامات دولت است. علت بزرگ نمایی تحریم 
از ســوی روزنامه رســمی دولت نیز همین است که از سویی معضالت را گردن مقاومت بیندازد و از سوی دیگر 
ســوءمدیریت دولت را بپوشــاند. این خطا، پیامدهایی نظیر پالس اثرگذاری تحریم به دشمن و گستاخ تر شدن 
آنها را در پی داشــته اســت. پس ارگان دولت به طور واضح و آشــکار با تردید افکنی در راهبرد مقاومت برابر 
مســتکبران و زورگویان و حواله دادن مشــکالت به آن، واقعیت را تحریف می کند و خود مصداق سوژه ای است 
که درباره آن نوشــته و بدان تاخته اســت. مقاومت برخالف تحریف و عقده گشایی ارگان دولت علیه آن، موجب 
پیشرفت و گشایش است. نمونه آن سفر روحانی به عراق در اسفند 97 و هدف گذاری گسترش مبادالت تجاری 
ایران و عراق به ۲۰ میلیارد دالر به برکت به زانو در آوردن داعش در این کشــور با ایثار و جهاد جریان انقالبی 

و مجاهدان فی سبیل اهلل است.
محمد هاشــمی نیز در ارگان دولت به تردید افکنی در ضرورت مقاومت اشــاره کرد و نوشت: »اولین اثر نبود 
عامل »وحدت« در کشور برای چنین شرایطی ایجاد شک و تردید در الیه های مختلف نسبت به آینده و همین طور 
ضرورت مقاومت در برابر فشــارهای خارجی اســت. بر همین اساس نیز رهبری بالفاصله بعد از طرح مسئله مهم 

»صبر و ثبات«، درباره بروز تزلزل و ایجاد شک و تردید خصوصا در بین مسئوالن کشور هشدار داده اند.«
این آشی  است که خودتان پخته  اید

روزنامه شرق در شماره دیروز خود نوشت: »با فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی و همه مزایای غیرقابل انکار 
آن این چرخه ســنتی تولید محتوا دچار اشکال اساســی شده است. نخست آنکه بخش عمده ای از تولید و توزیع 
محتوا به فضای مجازی منتقل شــده و چرخه همیشــگی تولید محتوا را تا حدودی مختل کرده است. دوم اینکه 

در فضای مجازی سهم پدیدآورندگان نادیده گرفته شده و انگیزه و شوق آفرینندگان محتوا افول کرده است.«
این یادداشت در ادامه افزوده است: »کمترین عواقب چنین افولی جایگزین شدن محتوای مبتذل و زرد به جای 
محتوای فاخر و منطبق با فرهنگ و سبک زندگی ایرانی-اسالمی است. به عبارت دیگر چرخه تولید و توزیع محتوا 
در فضای مجازی معیوب اســت و پدیدآورندگان جایی ندارند. اغلب ســازوکارهایی که در توزیع و پخش محتوا 
در فضای مجازی نقش دارند، اعم از ســکوهای توزیع و پخش محتوا )vod(، تلویزیون های اینترنتی، ســایت ها و 
کانال ها که از محتوای تولید شده پدیدآورندگان استفاده می کنند، حقوق معنوی و مادی پدید آورندگان را در نظر 
نگرفته اند. به عبارت ساده تر در زیست بوم تولید و پخش محتوا در فضای مجازی پدیدآورنده به عنوان مهم ترین و 
مؤثرترین حلقه این زیست بوم حذف شده و سایر عوامل تمام سود حاصل از توزیع و پخش را از آن خود کرده اند.«
در این باره باید متذکر شــد که جریان موســوم به اصالح طلب یا روزنامه های زنجیره ای همیشه حامی هرج و 
مرج فضای مجازی بوده اند چون از این فضای هرج و مرج بیشترین استفاده را در ایام انتخابات به عمل می آورند.

راهکار تخیلی بانیان وضع موجود!
روزنامه ابتکار در یادداشــتی به قلم محمدعلی وکیلی، نماینده سابق مجلس نوشت: »اکنون نابرابری ثروت و 
فاصله وحشــتناک طبقاتی در ایران، به نقطه ای بیمناک رســیده است. قطعاً این نشان می دهد که هم امکانات به 

صورت نابرابر توزیع شده و هم کشور به طور ناکارآمد اداره می شود.«
وی در ادامه نوشت: »درنتیجه، اگر سیل گرسنگان راه افتاد اولین قربانیان، جامعه متمکن است، بر این اساس 
پیشنهاد می شود حال که تجویزهای دولت مسئله ای راحل نمی کند، تمام ایرانیانی که مجموعه دارایی شان باالی 
صد میلیارد تومان اســت، ســی درصد آن  را جهت کمک به طبقات ندار و باالنس شــرایط حاِد کنونی در اختیاِر 

دولت قرار دهند.«
اعتراف مدعیان اصالحات به ناکارآمدی مدیریت دولت نکته حائز اهمیتی اســت چراکه آنها در طول 7 ســال 
گذشته تمام ظرفیت های خود را صرف حمایت و هواداری از دولت تدبیر و امید کردند و حاال به جای پاسخگویی، 
کار را بدان جا رســانده اند که می گویند کسانی که باالی 1۰۰ میلیارد تومان دارایی دارند 3۰ درصد آن )یعنی 3۰ 

میلیارد تومان( را در اختیار دولت قرار دهند؛ حتما آنها هم می گویند سمعاً و طاعتهًْ!
نعش اصالح طلبی روی دستان ماست

 روزنامه اعتماد در شــماره دیروز خود خالصه ای از صحبت های محمدرضا تاجیک، از تئوریســین های جریان 
موسوم به اصالح طلب را منتشر کرده است.

تاجیک گفته است: »}پیش از انتخاب میرحسین به عنوان کاندیداي اصالح طلبان{ آقاي خاتمي جلسه گذاشت. 
3۰، 4۰ نفري بودند. شــاید هم همان 3۰ نفر بودند - من اســم نمي آورم- آنها جمع شده بودند. آقاي خاتمي 
گفت: آقاي میرحســین اعالم کرده من هم به مردم گفتم که باید یا من باشــم یا میرحسین. مردم هم مي خواهند 
بدانند صداقت ما چطور است. تقریبا مي توانم بگویم تمام کساني که بلند شدند و صحبت کردند، در نفي میرحسین 
و اینکه دیگر ایشــان نباید بیاید و شــما باید بیایید ]صحبت کردند[. باالخره آقاي خاتمي از این اخالق و از این 
درایت و هوشــیاري برخوردار بود که گفت: به رغم اینکه تمام کســاني را که صدا کرده بود که یک جور مشــورت 
بگیرد، ولي آنها در تایید ایشان و رد آقاي میرحسین صحبت کرده بودند، ایشان تصمیم گرفت کنار بکشد و اعالم 

کند و روي مسائل اخالقي پابرجا بماند.«
تاجیک در ادامه از فرصت طلبی اصالح طلبان نیز روایتی ارائه داده اســت: »کســاني که مخالف کاندیداتوري 
میرحسین موسوي بودند، سر از ستادهاي انتخاباتي مهندس موسوي درآوردند. پشت سر آقاي میرحسین قرار گرفتند 
و اجازه هم دادند ایشان حرکت خود را انجام دهد. ولي برخي دیگر این شیفت را کردند به طرف اینکه حاال دیگر 
به طور حتم آقاي میرحســین راي مي آورد، ما باید در فضاي ایشان جایي تعریف شویم، براي اینکه فردا در قدرت 
در جایي تعریف شویم. اینها همیشه بودند. کما اینکه االن هم در فضاي جریان اصالح طلبي همین ها دارند جریان 
اصالح طلبي را بي حیثیت و بي شخصیت مي کنند. کساني که فقط همان طور که گفتم از جریان اصطالح طلبي یک 
برج بابلي ساختند براي رسیدن به قدرت شان و براي رسیدن به آن قدرت، هر لحظه به رنگ بت عیار درمي آیند.«
 در انتهای این مطلب آمده اســت: »من گفتم نعش این شــهید عزیز }اصالح طلبي{ روي دستان ماست. در 
یکي از مصاحبه هایم گفتم ترسم از این است که نعش این شهید عزیز زیر پاهاي ما قرار بگیرد. هنوز هم که هنوز 

است عده اي هستند که از تاریخ درس نگرفتند، از شرایط درس نگرفتند.«
اصالح  طلبان تو زرد از آب درآمدند

روزنامه آرمان دیروز نوشت: »جنبش و حرکت اصالح طلبی به بن بست نرسیده، بلکه مشکل از ما اصالح طلبان 
اســت« به اعتقاد او و بســیاری از سیاسیون، خودانتقادی مســیری برای اصالح در آینده است و نباید با رویکرد 
پنهان کردن مشکالت بر حجم آنها افزود. مانند یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که وقتی از او سؤال شد 
شکست دوم اسفند تا چه حد محصول  رفتار خود اصالح طلبان بود، سعی در پنهان کردن رویکرد اصالح طلبان در 

این انتخابات نکرد، رویکردی که به اعتقاد او اشتباه بود.«
در ادامــه این نوشــتار می خوانیم: »فائزه هاشــمی می گوید: »قهر اکثریت از صندوق هــای رای  نتیجه رفتار 
اصالح طلبان بود، خود من هم به همین دلیل مخالف حضور در انتخابات بودم. رفتار غیردموکراتیک، انحصارطلبانه 
و برخالف شاخص های توسعه اصولگرایان همیشه بوده، انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات رای به اصالح طلبان 
با هدف دیدن رفتاری متفاوت برای محقق شدن مطالبات شان بود.« وی با یادآوری اینکه در چهار انتخابات اخیر 

اصالح طلبان پیروزی های خوبی به دست آوردند ولی عمدتا توزرد از آب درآمدند«
در ادامه این مطلب آمده: »هم رئیس دولت اصالحات، هم احزاب اصالح طلب و تمام ما که مردم را ترغیب به 
حضور در انتخابات کردیم، باید پاسخگو باشیم. متاسفانه درون خود شورای عالی اصالح طلبان و بسیاری از احزاب 
اصالح طلب روند دموکراتیکی برای ایجاد تشــکیالت و انجام اموراتشان وجود ندارد. کل اگر طبیب بودی سر خود 
دوا نمودی، ما که در درون خودمان نیز به شاخص های اصالح طلبی بی اعتنا یا کم اعتنا هستیم، چگونه می خواهیم 
دیگران را اصالح یا این مصداق ها را در جامعه پیاده کنیم. متاســفانه دیر متوجه مشکالت درونی شدیم، اگر واقعا 
اصالح طلب هســتیم هر زمان که متوجه اشتباهاتمان شدیم باید شفاف و روشن اعالم کنیم، معذرت خواهی کنیم 
و پاســخگو باشیم نســبت به عمل غلط خود، و تغییر رفتار بدهیم به سمت اصالح طلبی واقعی. می تواند مرز ما با 

اصولگرایان در این پاسخگویی باشد.«
تالش برای القای دوگانه سالمت و عزای حسینی )ع(

روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی به قلم فاضل میبدی روحانی اصالح طلب نوشت: »ماجراي عاشورا باید 
براي تاریخ بشــریت درس عبرت بزرگي مي شــد تا خط سیر زندگي بشر را با آن آباد مي کرد اما متاسفانه از همان 
ســال هاي نخست مسئله عاشورا و امام حسین)ع( دستخوش تحریف حکام اموي و عباسي شد و انسان هاي جاهل 
هم به عنوان تئوري پردازهاي این جریان دســت به دســت هم دادند و داستان عاشورا را تحریف کردند و حقیقت 
عدالت جویانه و عقالني را به ســمت دیگري بردند... اگر با نگاه عقالني به عاشورا بنگریم، مسئله امروز ما که کرونا 
و محرم اســت نیز حل مي  شــود. به این معنا که امام حسین )ع( شهید شد براي اینکه انسان به عدالت، آزادگي و 
کرامت برسد و در نتیجه آن جامعه انساني به یک سالمت روحي و جسمي دست یابد. اگر به مسئله عاشورا این گونه 
نگاه کنیم، در نتیجه وقتي عزاداري براي امام حسین )ع( در تعارض با جسم و جان انسان قرار گرفت و باعث شد 
آســیب هاي بیشــتري به جســم و جان مردم وارد آورد، عقالني برخورد مي کنیم. کرونا، ویروس بسیار خطرناکي 
اســت که نه امام حسین)ع( نه خدا و نه پیغمبر ســرش نمي شود. هر جا زمینه ببیند، بروز پیدا مي کند و خودش 
را نشــان مي دهد. چه در جامعه مذهبي و چه در جامعه غیرمذهبي باشــیم، ویروس کرونا کار خود را مي کند. اگر 
ما در محرم و روز عاشــورا و محافل عزاداري باعث شــویم که ویروس بیشتر سرایت کند و تلفات بیشتري بدهد، 

درست در تقابل با امام حسین )ع( قرار گرفته ایم.«
 گفتنی اســت این روحانی اصالح طلب و عضو تشــکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم که دوسال 
گذشته با ادعای آنکه »بیشتر مداحی ها از مسیر اصلی خارج شده« گفته بود »عزاداری ها یک سال تعطیل شوند 
بهتر اســت«)!( امســال رســما به موضوع تعطیلی هیئات مذهبی در محرم به بهانه حفظ سالمتی مردم از شیوع 
ویروس کرونا ورود کرده اســت. این در حالی اســت که روزنامه اعتماد در اردیبهشــت ماه در مطلبی نوشته بود 

سینماها را بازگشایی کنید!

آیا حق شهیدان را
 ادا كرده ایم؟

حضرت امیر)ع( در حکمت 57 نهج البالغه فرمود: »الَْقَناَعهًْ َماٌل اَل یَْنَفُد«)قناعت 
ثروتی است تمام نشدنی(؛ در آیه نوراني که فرمود اگر کسي مؤمن بود و به اصطالح 
عقیده خوبي داشت و ُحسن فاعلي داشت، عمل صالح داشت و به اصطالح ُحسن 
فعلي داشت، آن ُحسن فاعلي و این ُحسن فعلي، آدم خوب و کار خوب؛ اگر کسي 
آدم خوبي بود و کار خوبي داشت، معتقد بود و عامل بود، مؤمن بود و عمل کرد، 
َبهًْ«؛ او را به حیاتی پاک زنده می داریم؛)1( این وعده را خدا  »َفلَُنْحِیَیَنّــُه َحیــاهًْ َطِیّ
داد. ذیل این آیه از وجود مبارک حضرت امیر)ع( ســؤال شــده اســت که حیات 
طیبه چیســت؟ فرمود: »ِهَي الَْقَناَعهًْ«؛)۲( انساني که به حالل قانع باشد، او داراي 
حیات طیبه است؛ نه بیراهه مي رود و نه راه کسي را مي بندد، نه نظامي را گرفتار 
مي کنــد، نه جامعه اي را به زحمت مي اندازد.حضرت بعد از اینکه فرمود: »الَْقَناَعهًْ 
َماٌل اَل یَْنَفُد«، از این آیه اســتفاده کردند که اگر کسي به شما هدیه اي داد، سعي 
کنید بهتر از آن یا مثل آن را برگردانید: »َو إَِذا ُحِیّیُتم بَِتِحَیّهًْ َفَحُیّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها 
وَها؛ هرگاه به شما تحّیت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید؛ یا )الاقل( به  أَْو ُرُدّ

همان گونه پاسخ گویید!«.)3(
خدا مرحوم آیت اهلل العظمي بروجردي را غریق رحمت کند! ایشان یک احتیاط 
وجوبي مي کرد؛ مي گفت اگر کســي ســالم کرد که جواب سالم واجب است، اگر 
در کنار سالم گفت: »صّبحُکُم اهلل«، احتیاط واجب این است که انسان هم بگوید 
»صّبحُکم اهلل« یا کلمه اي بگوید که ترمیم کند.ایشان به این آیه باال تمسک مي کرد. 

نابسامانی های جامعه ، نتیجه عمل نکردن به دستورات قرآن و عترت
وجود مبارک حضرت امیر فرمود اگر تحیتي به شما شد، به هر نحوي؛ حاال یا 
مالي یا غیر مالي؛ شما مثل آن یا بهتر از آن را برگردانید.از این رو جامعه را با تحیت 
مي توان به مقصد رساند نه با بي اعتنایي. جامعه اي که اآلن متأسفانه پانزده میلیون 
پرونده دارد ،این پانزده میلیون که با خودشان دعوا ندارند، با پانزده میلیون دیگر 
دعوا دارند، این سي میلیون هم که در آسمان ها زندگي نمي کنند، در همین شهر 
و روستا زندگي مي کنند، حداقل با یک نفر مأنوس هستند، مي شود شصت میلیون. 
جامعه ما که شصت میلیون شب و روز باهم دعوا دارند ،این چگونه مي تواند به مقصد 

برسد؟ آن بیست میلیونش هم که یا کودک هستند یا پیرزن و پیرمرد هستند. 
کشــورهایي هستند که ده برابر ما هســتند، ما هشتاد میلیون هستیم ،آنها 
یک میلیارد و ششــصد میلیون یعني ده برابر ما هســتند مثل چین که با کفر 
دارند کشورشــان را اداره مي کنند. ما اگر با داشــتن این قرآن و عترت ،این علي 
و حسین)علیهم الســالم( نتوانیم خوب زندگي بکنیم، معلوم مي شــود که به این 
حرف ها عمل نکردیم. چطور یک کشــور کفري ده برابر ماســت و دارد با امنیت 
زندگي مي کند،ولی ما منتظر قاچاق آنها هستیم! معلوم مي شود که ما نهج البالغه 
را کنار گذاشتیم. این دستورها را کنار گذاشتیم. شما بزرگواران و علما و ائمه جمعه 
حتماً با این کتاب آشنا باشید، حتماً این کتاب را درسي قرار بدهید، حتماً خودتان 
استفاده کنید، در حوزه ها تدریس کنید، براي شاگردان خود، براي جلسات خود، 

تا مردم ،علوي بار بیایند. 
ضرورت ساختن ابدیت خود در دنیا

ما یک حرف تازه اي زیر این آســمان از قرآن شــنیدیم، قبل از قرآن که این 
حرف ها نبود و آن این بود که انسان مرگ را مي میراند نه بمیرد. شما از هیچ کسي 
غیر از وحي نشنیدید که انسان مرگ را مي میراند، مرگ تحت سلطه انسان است. 
انسان یک موجود ابدي است هست که هست که هست که هست. قرآن که نگفت 
»کّل نفس یذوقها الموت«؛ هر کســي را مرگ مي چشد! فرمود: »ُکُلّ نَْفٍس َذائَِقهًْ 
الَْمْوِت«؛)4( هر کســي مرگ را مي چشد. روشن است که هر ذائقي مذوق را هضم 
مي کند. ما هســتیم که مرگ را مي میرانیم. ما هستیم که مرگ را در خود هضم 

مي کنیم ،زیر پا لِه مي کنیم و سفر مي کنیم و دیگر مرگي نیست.
 این بیــان نوراني حضرت سّیدالشــهداء)ع( را در روز عاشــورا بخوانید؛ در 
بحبوحه اي که مثل قطرات باران تیر مي آمد)5( حضرت به اصحابش فرمود: »َصْبراً 
بَِنــي الِْکَراِم َفَما الَْمْوُت إاَِلّ َقْنَطرهًْ«؛)6( کمي صبر کنید، مرگ پلي اســت زیر پاي 
شــما، مرگ که مهاجم نیست، شما مرگ را مي میرانید، روي مرگ پا مي گذارید 
مي روید آن طرف که خبري از مرگ نیســت. حساب یک میلیارد و دو میلیارد و 
هزار میلیارد سال نیست، ابدیت است »خالِدیَن فیها أَبَداً«،)7( این ابد را باید همین 
جا بســازیم. اگر ما ابدي هستیم که هســتیم، اگر تنها دشمن ما مرگ است که 
مرگ است، اگر در مصاف با مرگ ما پیروز هستیم، مرگ را مي میرانیم ،باید ابدي 
بیندیشــیم و این کار از درس و بحث محض به دســت نمي آید. از خون شهدا به 

دست مي آید که این خون ریخته شده است. 
خون شهیدان، پاک کننده جامعه از لوث پلیدی ها و فساد

این زیارتنامه ها منشــأ برکت است. این درس است. دراین زیارتنامه که بعد 
از عرض ادب به پیشــگاه شهدا عرض مي کنیم: »ِطْبُتْم َو َطابَِت الْْرُض الَِّتي فِیَها 
ُدفِْنُتْم«.)8( این کشــور استعمار داشت، استحمار داشت، استثمار داشت، استعباد 
داشت، اآلن هم کم و بیش از گوشه و کنار بیرون مملکت هست، اینها را که آب 
پاک نمي کند، اینها را که برف پاک نمي کند. ســگ اگر ولوغ کرد)لیسید( به هر 
حال یا خاک یا آب پاک مي کند؛ اما ولوغ اســتکبار و اســتعمار صهونیسم را که 
خاک پاک نمي کند، آب پاک نمي کند؛ فقط خون پاک مي کند که آمده است.اآلن 
این دامدارها سگشان وقتي ظرف را ولوغ کرده چه کار مي کنند؟ قدري خاکمالي 
مي کنند، قدري هم با آب پاک مي شود؛ اما ولوغ ترامپ و امثال ترامپ را که آب 

پاک نمي کند، خاک پاک نمي کند؛ فقط خون پاک مي کند.
آیا حق شهیدان را ادا کرده ایم؟ 

 »بیننا و بین اهلل« ما در برابر این خون ها مسئول هستیم.ـ  خداي ناکردهـ  اگر 
نتوانیم این جامعه را طوري تربیت کنیم که دیگر اختالس نباشد، این بي عرضگي 
بانک ها نباشــد، این باندبازي نباشد؛ حق این شــهدا را ادا نکردیم. اگر یک باران 
فراواني بیاید و کشاورز نتواند از آن استفاده کند حق باران را ادا نکرده. قرآن چه 
مي گوید؟ فرمود حاال که شــهدا آمدند و خون دادند و زمین را پاک کردند، آماده 
کردند؛ شما موظف هستید که میوه طّیب و طاهر بدهید. اگر روایات ،مفسر قرآن 
است که هست، قرآن هم مبّین روایات است که هست. روایات فرمود کشوري که 
شهید داد: »ِطْبُتْم َو َطابَِت الْْرُض الَِّتي فِیَها ُدفِْنُتْم«)شما پاک شدید و آن سرزمینی 
ِیُّب  را هم که در آن دفن شــدید پاک کردید(، قــرآن هم مي فرماید: »َو الَْبلَُد الَطّ
یَْخــُرُج نَباتُُه بِإِْذِن َربِِّه؛ زمین پاک نیکو گیاهش به اذن خدایش )نیکو( بر آید«؛)9( 
کشــور پاک باید میوه پاک بدهد. آدم عاقل مدیر مدبّر دست و چشم پاک، میوه 
ِیُّب«؛ صغري را روایات مشخص کرده، کبرا را آیات  این کشــور است. »َو الَْبلَُد الَطّ
مشخص مي کند. این »ِطْبُتْم َو َطابَِت الْْرُض الَِّتي فِیَها ُدفِْنُتْم« را روایات مشخص 
ِیُّب یَْخُرُج نَباتُُه بِإِْذِن َربِِّه« را قرآن مشــخص کرده، که این  کرده، آن »َو الَْبلَُد الَطّ

چنین باید باشد و امیدواریم که این چنین عمل کرده باشیم. 
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درمکتب امام

از غرب بت نتراشید
مبادا اساتید و معلمینی که به وسیله معاشرت ها و مسافرت به جهان 
به اصطالح متمدن، جوانان ما را که تازه از اسارت و استعمار رهیده اند، 
تحقیر و سرزنش نمایند و خدای ناکرده از پیشرفت و استعداد خارجي ها 
بت بتراشند و روحیه پیروی و تقلید و گدا صفتی را در ضمیر جوانان 
تزریق نمایند. به جای اینکه گفته شود که دیگران کجا رفتند و ما کجا 
هســتیم به هویت انسانی خود توجه کنند و روح توانایی و راه و رسم 

استقالل را زنده نگه دارند.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص96 | پیام به ملت ایران؛ 29 تیر 1367

نایب رئیس مجلس اطمینان داد که در طرح 
اختصاص قیر رایگان منافذ فساد بسته می شود 
گفت: شخصا در هیئت رئیســه جلساتی را با 
معاونان وزارت اطالعات برگزار کردیم تا منافذ 
فساد را شناسایی کنیم و در هر طرح جدیدی 
که برای حل مشکل پروژه های عمرانی تدوین 

می شود لحاظ کنیم.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی 
در گفت وگو با فارس، اظهار داشــت: پس از تشکیل 
کمیسیون های تخصصی مجلس مقرر شد هر کمیسیون 
ســه طرح اضطراری در حــوزه تخصصی خود جهت 
حل مشکالت معیشــتی، اقتصادی و فرهنگی را در 
دســتور کار قرار بدهد، تا ضمن هماهنگی با دولت و 
دستگاه های مربوط بتوانیم با استفاده از تمام ظرفیت 
کشور، مشکالت پیش رو را در حد توان خود رفع کنیم.
وی افزود: رهبر انقالب هم در فرمایشاتشان خطاب 
به نمایندگان مجلس به موضوع اقتصاد و فرهنگ اشاره 
فرمودند و کمیسیون ها در لبیک به این فرمان طرح های 

زودبازده را به صحن علنی مجلس می آورند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه بیان 

کرد: یکی از مباحث که در چارچوب طرح دوفوریتی 
به صحن علنی مجلس ارائه شد استفاده از قیر رایگان 
جهت آســفالت نمودن بخش های مختلف پروژه های 
عمرانی کشور بود. قیمت قیر متاسفانه باال رفته است و 
بسیاری از پروژه های عمرانی به ویژه راه های روستایی به 
علت کمبود منابع مالی دچار مشکل شده است. ظرفیتی 
از بیت المال برای این طرح ها تاکنون هزینه شده است 
اما به علت کمبود اعتبارات، به افتتاح نمی رســد. لذا 
یکــی از بهترین راهکارها برای کمک به دولت همین 

راهکار قیر است.
وی تصریح کرد: براساس این طرح یک میلیون تن 
قیر معادل 4 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی 
اختصاص داده می شود که 5۰ درصد آن برای راه های 
فرعی و روستایی و روکش آسفالت، ۲1 درصد آن در 
اختیار بنیاد مسکن برای بهسازی معابر روستایی، 17 
درصد آن برای سازمان امور دهیاری ها و شهرداری ها، 
5 درصد آن برای نوســازی مــدارس و 4 درصد آن 
برای وزارت جهاد کشاورزی و 3 درصد آن در اختیار 

بسیج سازندگی قرار می گیرد.
نیکزاد در ادامه بیان کرد: نگرانی مخالفین اندک 

طرح موضوع حواله هایی است که شاید منجر به فساد 
شود اما باید توضیح داد که این 4 هزار میلیارد تومان 
در بین پنج دســتگاه با درصد متفاوت تقسیم و آنها 
موظف اند که به تکمیل پروژه های عقب افتاده که نیاز 
به قیر دارند اقدام کنند. برای این موضوع شــخصا در 
هیئت رئیسه جلســاتی را با معاونین وزارت اطالعات 
برگزار کردیم تا منافذ فساد را شناسایی کنیم و در هر 
طرح جدیدی که برای حل مشکل پروژه های عمرانی 
تدوین می شود لحاظ کنیم. لذا در این طرح حواله ای 
به کسی داده نمی شود و منابع مالی تامین قیر تامین 
می شود تا دستگاه های اشاره شده در این طرح، با این 

پول صرفا قیر پروژه ها را تامین کنند.
نیکزاد در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: مجلس 
با این طرح انقالبی منافذی که می توانســت در توزیع 
قیر رایگان روزنه فساد باشد را بسته است. قیر تحویلی، 
قیمت گذاری شده، محل استفاده اش مشخص است و 

قابل فروش نیست.
وی بر همین اســاس اضافه کــرد: رقم موردنیاز 
ایــن قیرها از محل اعتبارات عمرانی در قانون بودجه 
به صورت صددرصد تخصیصی پیش بینی شــده که 

دولت مکلف اســت تا پایان آذرمــاه در اختیار وزارت 
نفت قرار دهد.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشــان کرد: ما 
ظرفیت تولید ساالنه 6 میلیون تن قیر داریم که بالغ 
بر 5/1 تن آن صادر و یک میلیارد دالر ارز آوری دارد، 
مازاد آن به مصارف داخلی می رسد؛ ما به غیر از اینکه 
باید صادرات قیر را تقویت کنیم از مازاد آن برای تکمیل 

پروژه ها در مناطق خاص استفاده کنیم.
وی افزود: در شــرایطی که مردم مناطق محروم 
شرایط معیشتی دشواری دارند، مجلس تالش می کند 
حداقــل در حوزه اقدامات عمرانــی امیدی برای آنها 

ایجاد کنند.
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی در خاتمه 
خاطرنشان کرد: فســاد خط قرمز ما است و نباید در 
قانون گذاری به نحوی عمل کنیم که منشا فساد ایجاد 
کنیم و دستگاه های نظارتی را وارد یک پروسه هزینه بر 
و زمان بر برای مقابله با فساد کنیم لذا این مالحظات در 
طرح صورت گرفته است تا هم چرخ پروژه های عمرانی 
بچرخد و دولت بتواند قبل از پایان کارش، برخی پروژه ها 

را افتتاح کند و هم فساد ایجاد نشود.

نایب رئیس مجلس خبر داد

شناسایی منافذ فساد در نشست با معاونان وزیر اطالعات
نمی گذاریم قیر رایگان فسادزا شود

گزارش خبری تحلیلی کیهان

جبران مافات
انتظار مردم در سال آخر دولت

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم سیاست 
گذاری صحیح بانک ها برای هدایت منابع به 
حوزه تولید، از مدیران عامل بانک ها خواست 
واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را 
که در تملک می گیرند، فعال کرده و آنها را 

وارد چرخه تولید نمایند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، 
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی که برای بررسی 
مشــکالت و مســائل نظام بانکی میزبان مدیران 
عامــل 1۲ بانک دولتــی و نیمه دولتی و نماینده 
بانک های غیردولتی بود، از مدیران بانکی خواست 
که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصالح 
نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک ها باشند.
رئیسی با تقدیر از اقدامات بانک ها در پرداخت 
تسهیالت به محرومان و نیازمندان و گره گشایی 
از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار 
باالی متقاضیان دریافت تســهیالت ازدواج اشاره 
کرده و بر تسریع در پرداخت وام به این زوج های 

جوان تاکید کرد.
 ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی

برای فرار از بازپرداخت تسهیالت
وی با اشاره به ورشکسته نمایی برخی بدهکاران 
بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیالت، این اقدام 
را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشــت دانســت و 
تأکید کرد: نظام بانکی و سیســتم قضایی باید با 
برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان 
تســهیالت که پول ملت را صرف امــوری غیر از 
تعهداتشان کرده اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.

 لزوم تقویت فرایند اعتبارسنجی 
و نظارت بر هزینه کرد تسهیالت

رئیس قــوه قضائیه در همین راســتا بر لزوم 
تقویت فرایند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد 
تســهیالت تأکید کرد و گفت: باید ســازوکاری 
طراحی شــود که هم به افراد بدحساب از منابع 
مختلف تسهیالت داده نشود، و هم آنکه به محض 
اطالع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.

 لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی
 و کارخانه های تحت تملک بانک ها

رئیسی همچنین بر لزوم فعال سازی واحدهای 
تولیــدی و کارخانه های تحــت تملک بانک ها و 
بازگشــت آنها به چرخه تولید تأکید کرد و افزود: 

رهبــر معظم انقالب تصریح فرمودند از زمانی که 
بانک ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می کنند، 
باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان 

تولید کشور کمک کنند.
رئیس قوه قضائیه بر همین اســاس خطاب به 
مدیران عامل بانک ها متذکر شد که موظفند در این 
شرایط که دشمن تالش می کند با تهدید و تحریم 
و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشــور را متوقف 
کند، اجازه ندهند دشــمن به هدف خود برسد و 
بایــد با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت 
نموده و سیاست گذاری صحیح برای هدایت منابع 
بانک ها به ســوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در 

دستور کار خود قرار دهند.
برخی از مدیران بانکی می گویند

 ما از بدهکاران کالن شکایت نداریم 
وی در بخــش دیگری از ســخنانش بانک ها 
را ملزم به پیگیری مطالبات شــان دانســت و با 
انتقاد از عدم شــکایت برخی بانک ها برای وصول 
معوقات شان اظهار داشت: بانک ها باید در شکایت 
از بدهکاران کالن فعال تــر عمل کنند اما گاهی 
می شنویم که برخی از مدیران می گویند ما شکایت 

نداریم و قوه قضائیه از ما چنین می خواهد.
رئیســی همچنین به حجم باالی تسهیالت 
سررسید گذشته در نظام بانکی اشاره کرده کاهش 
تسهیالت سررسید گذشته را مستلزم تالش بیشتر 

از سوی بانک ها دانست.
 هفت بانک ضوابط اجرای سیاست های کلی اصل 44 

در رابطه با سهام داری را رعایت نکردند
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 دررابطه 
با سهام داری بانک ها افزود: بر اساس گزارش های 
موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که 
این اقدامی خالف قانون و الزم به پیگیری است.

تالش بــرای وصول تســهیالت سررســید 
گذشته، جلوگیری از رشــد تعداد ُشعب بانک ها 
و استانداردســازی آنها از دیگــر موضوعات مورد 
تأکید رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران 

بانک ها متذکر شد.
 انتقاد از راکد کردن امالک، منابع و سرمایه 

بانک ها برای دستیابی به سود بیشتر 
رئیسی از راکد کردن امالک، منابع و سرمایه 

بانک ها برای دســتیابی به سود بیشتر بر اساس 
تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانک ها باید از طریق 
سرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش 
تولید سودشــان را افزایش دهند نــه از راه های 

نادرستی چون راکد کردن منابع.
وی با اشاره به تالش های نظارتی سیستم بانکی 
برای کاهش تخلفات در بانک ها، گفت: بانک ها به 
طور مســتقیم با پول در ارتباطند و این مســئله 
در بروز فســاد مؤثر اســت اما می توان از طریق 
تقویت نهادهای نظارتی درون ســازمانی مانع از 

بروز فساد شد.
رئیس قوه قضائیه، با اشــاره به گزارش برخی 
مدیران بانکی درخصوص مبداء خارجی مفاســد 
بانکی تصریح کرد: اینکه فســاد از درون سیستم 
بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت 
مستمر، دست های فاسد را در خارج سیستم نیز 
قطع کنید و اجازه ندهید فســاد از در خارج و از 

پنجره وارد شود.
رئیســی بــه موضوع اصــالح نظــام بانکی 
نیز گریزی زد و اظهار داشــت: دولت ها و مجالس 
همیشــه گفته اند که اصالح نظام بانکی در رأس 
برنامه هایشان قرار دارد اما برای کاربردی و عملیاتی 
بودن طرح ها، بانک ها باید خودشــان پیشقدم و 

فعال بشوند.
وی با بیان اینکه اصالح نظام بانکی از تعامل 
مدیران بانک ها و نهادهای قانونگذار بیرون می آید، 
افزود: اصالح نظام بانکی باید از درون این مجموعه 
پیگیری شود و مدیران بانک ها با استفاده از نظرات 
کارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی 

کنند که تحقق پذیر باشد.
رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست با اشاره 
به درخواست مدیران عامل بانک ها برای حمایت 
دســتگاه قضایی از نهادهای مالی و پولی در رفع 
مشکالت شان دســتور داد کارگروهی پنج نفره 
متشــکل از نمایندگان بانک ها، مسئوالن شورای 
هماهنگی بانک ها و مســئوالن قضایی تشکیل و 
دستورالعمل های الزم برای حمایت های قضایی از 

سیستم بانکی تدوین شود.
 پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، مدیرعامل 
بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی 
و نیمه دولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانک ها 

در حوزه نظارت و کاهش فســاد و تخلف و توجه 
به معیشــت مردم و رونق کســب و کار و آخرین 
وضعیت مطالبات و معوقــات بانک ها اعالم کرد: 
بانک ها سال گذشته 359 هزار و 51 میلیارد ریال 

تسهیالت پرداخت کرده اند.
حسین زاده، رقم بنگاه های کوچک و متوسط 
کــه در راســتای حمایت بانک هــا از نظام تولید 
تسهیالت دریافت کردند را ۲1 هزار واحد تولیدی 
عنوان کرد و افزود: در یک ســال گذشــته 788 
هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شــده و در سه 
ماهه اول امســال نیز 111 هزار زوج جوان از این 

تسهیالت استفاده کرده اند.
بــه گفته وی، بانک ها برای آســیب دیدگان 
حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله 37 هزار 
میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ۲3 هزار میلیارد 
تومان در قالب تسهیالت حمایتی یک تا دو میلیون 
تومانی پرداخت کرده اند و بیش از 51 هزار میلیارد 
نیز برای کمک به 63 هزار واحد تولیدی و اقشــار 

آسیب دیده تخصیص یافته است.
حسین زاده با اشاره به آمار ۲۲۰ هزار نفری 
پرسنل بانک های دولتی و نیمه دولتی اعالم کرد 
که در یک سال گذشــته با تقویت سیستم های 
نظارتی درون ســازمانی رقم تخلفات بانک ها به 
زیر ۲ درصد کاهش یافته که به گفته وی مبداء 
و منشــاء بخش عمده این تخلفات نیز خارج از 

نظام بانکی است.
در این جلســه همچنین پنج تن از مدیران 
بانکی به بیان مشکالت و درخواست های خود از 
رئیس دستگاه قضا پرداختند که »تشکیل هیئت 
نخبگان برای بررســی تخصصی مسائل بانکی با 
حضور کارشناسان قضایی و بین الملل در جهت 
تقویت ریســک پذیری بانک ها«، »دسترسی به 
بانک های اطالعاتی بــرای احراز صالحیت مالی 
و حرفــه ای متقاضیان تســهیالت«، »همیاری 
دادســتانی برای وصول مطالبــات و معوقات از 
ابربدهــکاران بانکــی«، »تعییــن مرجع اصلی 
رسیدگی به تخلفات بانک ها برای پرهیز از موازی 
کاری ها« و »همیاری دادســتان کل کشــور به 
عنــوان عضو هیئت امنای صندوق توســعه ملی 
برای رفع مشــکالت مربوط به تعامل بانک ها و 

صندوق« مهم ترین آنها بود.

در دیدار با مدیران بانک ها مطرح شد

هشدار رئیس قوه قضائیه درباره تخلفات سیستم بانکی

سرویس سیاسی- 
با  مردادماه مصادف  دوازدهــم  امروز 
ســالگرد تنفیذ حکم ریاســت جمهوری 
دوازدهم به حجت االسالم روحانی در سال 
96 اســت و عماًل دولــت تدبیر و امید به 

ریاست وی وارد سال پایانی خود می شود.
 پس از روی کار آمدن دولت حجت االسالم 
حســن روحانی با کمک ویژه جریان سیاســی 
اصالح طلب با یک شــعار تکــراری، موضوعات 
سیاســی بیش از مباحث اقتصادی از نزدیکان 
دولت شنیده می شد. از همان سال 9۲ مشخصاً 
مباحث سیاسی به خصوص مذاکرات بین المللی 
به عنوان یک کار ویژه در دولت مطرح شده بوده 
و خبری از طرح های مشــخص اقتصادی نبود. 
در حال حاضر 7 ســال از روی کار آمدن دولت 
می گذرد و شاخص ها و سنجه های اقتصادی نیز 

حکایت از وضعیت نامطلوب در این حوزه دارد.
سال پاسخگویی به وعده های داده شده

در این مدت با عملکرد دولت اقتصاد کشور 
با رکودهای ســنگین همراه بوده و در این بین 
رکوردهــای جالبی نیــز از دولــت به جا مانده 
اســت. در روزهای گذشته هیئت دولت بخشی 
از دســتاوردهای خود را در زمینه  های مختلف 
علی الخصوص در موضوعات اقتصادی و در قالب 
طرح های ملی رونمایی کرده است، این درحالی 
است که جدای از شاخص های اقتصادی وضعیت 
عمومی جامعه به لحاظ اقتصادی مطلوب نبوده 
و حداقــل رضایت شــهروندان در این خصوص 

کسب نشده است.
برنامه اصلی دولت نگاه به مذاکرات بین المللی 
بود اما با ناکامی در آن حوزه برنامه های نصفه و نیمه 
دولت در حوزه اقتصاد نیز عمالًً تأثیر قابل توجهی 
در شــاخص های کالن نداشــت و رکوردهای 
منفــی نیز در این زمینه به جای ماند. دولتی که 
هفت ســال قبل همه تخم مرغ هایش را در سبد 
عهدشکنانی مانند آمریکا چیده، حاال به یک سال 
آخر خود رســیده. دولتی که رئیس جمهوری و 
معاون اولش در مناظرات انتخاباتی سه سال قبل 
برای  ترساندن مردم از رأی به رقبای انتخاباتی، 
آنها را از باال رفتــن روزانه قیمت ها و پنج هزار 
تومانی شــدن دالر می ترساندند حاال کشور را با 
سیاست های خود به جایی رسانده اند که شرایط 
سه سال قبل برای بســیاری از مردم تبدیل به 

رؤیا شده است.
سایه تصمیمات غلط دولت
 بر زندگی و معیشت مردم

نابرابــری در حقوق مدیــران با کارمندان و 
کارگران، توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها 
به آحاد جامعه از جمله گروه های پُردرآمد و در 
نتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه ای به اقشار 
آســیب پذیر، توزیع گســترده رانت های ارزی، 
واردات و تســهیالت بانکی به  نفع اقشار مرفه، 
افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی ها )ارز، 
سکه، خودرو و مسکن( که منجر به پولدارتر شدن 
پولدارها شده، همچنین افزایش شدید اجاره بها 
و قیمــت مســکن که به نفع مالــکان و به  ضرر 
مستأجران بوده، افزایش شدید مخارج خوراکی 
اقشار مختلف و توزیع نامناسب یارانه پنهان که 
منجر به بهره مندی بیشــتر اقشــار پُرمصرف تر 
)ثروتمندتر( می شود، بخشی از فهرست عملکرد 
دولت در ســال پایانی است که به رغم اقدامات 
مثبتی که در حوزه های مختلف انجام شده، نمود 

بیشتر و عینی تری در جامعه یافته اند. 
بیم فعالیت جناحی 

و انتصاب های بی حساب در سال پایانی
از سوی دیگر سال پایانی معموال برای همه 
دولت ها با چالش های گوناگونی همراه است که 
در صــورت عدم توجه و برنامه ریزی درســت و 
صحیح برای عبور از آنها، به یک فرصت ســوزی 
تمام عیار برای دولتمردان تبدیل خواهد شد. از 
یک سو عدم اهتمام برخی مدیران برای پیگیری 
و حل مشکالت مردم به ویژه در سال پایانی دولت 
منجر به القای حس رهاشدگی کارها و امور در 
جامعه خواهد شــد و از سوی دیگر انتصاب های 
بی حســاب و کتاب و بدون در نظر گرفتن نیاز 
و یــا شایســتگی ها و صرفا بــه جهت تضمین 
موقعیت شــغلی مدیران دولتی در وزارتخانه و 
سفارتخانه ها چالش دیگر دولت ها در سال پایانی 

خود خواهد بود. 
همچنین هر رئیس جمهوری که بر مســند 
قدرت است، در سومین سال ریاست جمهوری اش 
باید مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
دور بعد باشد. روحانی نیز از این قاعده مستثنی 
نیســت و انتخاباتی که در 14۰۰ برگزار خواهد 
شد، قطعا برای رئیس دولت دوازدهم حساس تر 
از دفعه قبل یعنی انتخابات ریاســت جمهوری 

1396 است، در چنین شرایطی که دولت خود 
برگزار کننده انتخابات، بیم آن می رود دولتمردان 
به جای تالش مضاعف برای انجام وظایف خود به 
سمت فعالیت سیاســی و حزبی با هدف تامین 
منافع شخصی و جناحی خود سوق پیدا کنند. 

چالش اصرار و تکرار مکرر یک رویه غلط 
همچنین چالش دیگر ســال پایانی دولت 
اصرار و تکرار مکرر بر رویه غلط سال های گذشته 
مبنی بر اینکه تحریم ها عامل ناکارآمدی دولت 
در تامین خواسته های حداقلی مردم و عدم وفای 
بعهد دولت در قول های انتخاباتی  بوده است و در 
بخشــی از افکار عمومی، این گونه جا افتاده که 
عامل اصلی ایجاد وضع موجود اقتصادی، »تحریم 
خارجی« اســت. چرا باید بخش قابل اعتنائی از 
مردم تصور می کردند که عامل اصلی مشکالت 
اقتصادی در کشور، ناشی از تحریم است؟! و حال 
آنکه به اذعان شخص رئیس جمهور و برخی دیگر 
از همین دولتمردان، اندیشمندان و صاحب نظران 
کشــورمان و اندیشــکده ها و تحلیلگران غربی، 
تحریم های آمریکا علیــه ایران حداکثر ۲۰ الی 
3۰ درصد در ایجــاد وضع موجود اقتصادی در 
کشور تأثیرگذار است. این در حالی است که 7۰ 
الی 8۰ درصد مشکالت اقتصادی در کشورمان، 

ناشی از »تحریم داخلی« )سوءمدیریت( است.
»ریچارد نفیو«، که وی را معمار تحریم های 
ایران لقب داده اند، سال گذشته در کتاب خود با 
عنوان »هنر تحریم ها« نوشت: »تحریم به عنوان 
ابزار اســتراتژیک در دســتگاه سیاست خارجی 
ایاالت متحده، نه امری صرفاً فنی، بلکه بیشــتر 
هنر تصمیم گیری و به کار گرفتن خالقانه ابزارهای 

مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است«.
در حقیقت، این  بار روانی تحریم اســت که 
ضربه اساســی را می زند؛ چرا که بعد اجرایی و 
فنی تحریم در میدان توان چنین تأثیرگذاری را 
ندارد. نفیو در این کتاب اذعان می کند که آمریکا 
همزمان با تحریم اقالم مختلف، واردات کاالهای 
لوکس به ایران را از تحریم مســتثنی کرد تا به 
»احساس اجتماعی تحریم شدگی« بیشتر دامن 
بزند. در بخش دیگری از این کتاب تصریح شده 
است که در سال های گذشته افزایش قیمت مرغ 
در ایــران- که هدف تحریم ها نبوده اســت- به 
افزایش فشار تحریم ها کمک کرد. ریچارد نفیو 
که از فرماندهــان و طراحان عملیات در جنگ 

اقتصادی آمریــکا علیه ایران اســت در بخش 
دیگری از کتاب هنــر تحریم ها، صراحتا اذعان 
کرد که آمریکا در ســال های گذشته، »واردات 
برخی اقالم به ایران را منع نکرد تا ذخیره ارزی 
کشورمان با سرعت بیشتر و زودتر تحلیل برود«.
همان طــور که نفیو نیز صراحتا اذعان کرده 
است، آنچه که تأثیر ۲۰ الی 3۰ درصدی »تحریم 
خارجی« را در افکار عمومی، عامل 1۰۰ درصدی 
جا می انــدازد، »تحریم داخلــی« و به عبارتی، 
ســوءمدیریت است. اما متأســفانه دولتمردان، 
بارها و بارها این مسئله بدیهی را انکار کرده اند.
سال پایانی؛ فرصتی برای جبران مافات

طبعا و در شــرایطی که تنها یک ســال از 
عمر دولت باقی مانــده هیچ کس از دولتمردان 
انتظار ندارد که در این یک سال پایانی همه این 
مشــکالت انباشته شده در طول 7 سال گذشته 
را حل و فصل نماید که هم امر محال است و هم 
غیرمعقول. اما یک ســال پایانی برای یک دولت 
یعنــی یک چهارم عمر چهار ســاله و چاره کار، 
نشان دادن عزم جدی دولت برای حل مشکالت 
با استفاده از ظرفیت های کشور به ویژه از نخبگان 
و کارشناسان دلسوز، پاک دست، جهادی با اتکای 

به توان داخلی است. 
برای جلب اعتمــاد عمومی و همراه کردن 
ظرفیت جریان های ارزشــی و انقالبی کشــور 
بــا دولت، اعتراف بــه اشــتباه، آنچنانکه آقای 
رئیس جمهور در مورد مســکن از کاهلی دولت 
گفت و اذعان کرد که کاری برای مسکن در پنج 
 سال اول دولت او انجام نشد و مشکالت کنونی 
ناشی از آن عدم اقدام دولت است، در بخش های 
دیگــر نیز آقای روحانی با اعــالم ناکامی  دولت 
خــود و عذرخواهی از مردم، آســتین همت را 
برای خدمت باال بزند و آمادگی دولت خود برای 
تعامــل با مردم و ارکان نظام را در مراحل عمل 
اعالم کند و یقین داشته باشد که مردم انقالبی 
و نیروهــای وفادار به انقالب و کشــور با درک 
متقابل، درخواست دولت را برای حل مشکالت 
و ســربلندی ایران عزیز اجابــت خواهند کرد و 
در ذیل ایــن همدلی و همگامی، فضای دلپذیر 
کار و کســب رونق می گیــرد و فراتر از اقتصاد، 
وحدت و انســجام ملی تقویت و تحکیم می یابد 
که بزرگ ترین عامل موفقیت و ســرافرازی امت 

اسالمی در سراسر جهان خواهد بود.


