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 ناامیدی ۲۴ میلیون رأی دهنده 
از روحانی

صادق زیباکالم استاد دانشگاه طی یادداشتی 
در شماره دیروز  روزنامه آرمان ملی با عنوان 
انتخابات و دو راهی اصالح طلبان نوشت: با 
ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری که طی 
روزهای گذش��ته انجام گرفته و همچنان در جریان اس��ت مش��کل 
اصالح طلبان به نظر می رسد که به تدریج جدی تر شده است. نیمی از 
اصالح طلبان با توجه به وضعیتی ک��ه پایگاه اجتماعی آنها میان مردم 
پیدا کرده و با توجه به اینکه کس��ر قابل توجهی از هم میهنان مان که 
تحصیلکرده تر هس��تند، دانشجویان، نویس��ندگان، زنان و این اقشار 
رغبت چندانی به ش��رکت در انتخابات ندارن��د؛ اصالح طلبان به فکر 
فرورفته  اند که با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی آنها در میان این اقشار 
و الیه های اجتماعی می باش��د اگ��ر در انتخابات ش��رکت کنند یقیناً 
نامزدشان هر کس حتی اگر آقای سیدمصطفی تاج زاده باشد و تأیید 
صالحیت شود رأی چندانی کسب نخواهند کرد، چراکه بخش عمده ای 
از آن 24میلیون که در انتخابات چهار سال پیش شرکت کردند از اینکه 
رأی شان نتوانسته تغییری به وجود آورد سرخورده هستند و این سؤال 
اساسی مطرح شده که وقتی رفتن پای صندوق موجبات تغییری را در 
سیاست های خرد و کالن کشور به وجود نمی آورد و همه سیاست  ها بعد 
از آنکه 24 میلیون در انتخابات شرکت کردند، همچنان ادامه پیدا کرد؛ 
این سؤال اساسی مطرح می شود که ش��رکت در انتخابات در ایران در 
شرایط فعلی آیا معنا و مفهومی برای این طیف می تواند داشته باشد؟ 
ابتدایی  ترین انتظار از کسانی که در انتخابات شرکت می کنند آن است 
که در صورتی که نامزد آنها پیروز شود شاهد تغییراتی باشند اما با کمال 
تأسف باید گفت 24 میلیونی که به آقای روحانی رأی دادند به رغم همه 
امید ها و انتظاراتشان در چهار سال گذشته هیچ تغییر و تحول جدی در 

هیچ یک از سیاست های کشور ندیده اند.
........................................................................................................................

کار رژیم صهیونیستی تمام است
س��عداهلل زارعی طی یادداش��تی در روزنامه 
کیهان با اش��اره به درگیری ه��ای مقاومت 
فلسطین و رژیم صهیونیستی نوشت: انتفاضه 
کنونی که بعضی آن را »انتفاض��ه رمضان « و بعض��ی آن را »انتفاضه 
موشکی « خوانده اند وضعیت واقعی فلسطین را به تصویر کشید و تفاوت 
آنچه تحت عنوان عادی سازی رابطه عربی- اسرائیلی و یا تالش برای 
الحاق کرانه باختری و قدس به اسرائیل و یا آنچه ذیل عنوان »معامله 

قرن « مطرح  می شد را نشان داد. 
تالش های امری��کا و رژیم صهیونیس��تی و بعض��ی دولت های خائن 
عربی طی چندین س��ال به اینجا منجر ش��د که س��ه وزیر خارجه از 
سه کش��وری که در عرصه سیاس��ی منطقه و به خصوص در موضوع 
فلسطین هیچ گاه به حس��اب نیامده اند، عکس یادگاری با نتانیاهو و 
ترامپ بگیرند و اکثر دولت های عربی- حتی کش��ور وابسته ای مثل 
عربس��تان- از پیوس��تن علنی با این روند خودداری کند و حاال اقدام 
مبارک و هماهنگ فلسطینی  ها سبب برگشتن کامل ورق به نفع ارکان 
آزادی کامل فلسطین شده تا جایی که حتی در سطح همه دولت های 
عربی با اعالم حمایت همراه ش��ده و این در حالی است که مقاومت و 
جبهه منطقه ای آن محور این میدان می باش��د و چه عجیب است که 
سعودی  ها هم ناچار ش��ده اند از گروه های جهادی فلسطین در مقابل 

اسرائیل حمایت نمایند!
چشم انداز فلسطین است. امروز همه سؤال می کنند باالخره وضعیت 
فلسطین و سرنوش��ت مقاومت فلسطین چه می ش��ود؟ آنچه در این 
روز ها مشاهده شد از یک سو قدرت فلسطینی  ها را به نمایش گذاشت؛ 
وقتی محمود عباس- ابومازن- که چهره شاخص سازشکار فلسطین 
به حساب می آید هم خطاب به امریکایی  ها می گوید صلح جز در سایه 
سالح برقرار نمی ش��ود، روند فلس��طین را به خوبی نش��ان می دهد. 
فلسطینی های از هم جدا هم اینک به هم پیوس��تگی  خود و اعتقاد به 
مبارزه مسلحانه برای آزادی کامل فلس��طین را به نمایش گذاشتند. 
اگر به مسائل فلسطین از سال 1366 که انتفاضه اول فلسطین موسوم 
به انتفاضه سنگ به وقوع پیوست تا امروز نگاه کنیم، می بینیم حرکت 
فلسطینی  ها روندی تکاملی و رو به رشد را سپری کرده و قطعاً طی ماه  ها 
و س��ال های آینده این روند برای تحقق آرمان آزادی کامل فلسطین 

ادامه خواهد داشت.
........................................................................................................................

عرضه ای که بیش از تقاضاست
روزنامه جهان صنعت طی یادداشتی در شماره 
دیروز  خود با عنوان انتخابات ریاست جمهوری؛ 
پرعرضه اما کم تقاضا نوش��ت: امیدوار بودن به 
اینکه در انتخابات ریاست جمهوری در 2۸ خرداد 14۰۰ شمار و درصد 
رأی دهندگان باالتر از انتخابات مجلس یازدهم باشد از سوی چهره های 
سیاسی تراز نخست نشان می دهد نگرانی  هایی وجود دارد. واقعیت این 
است که شهروندان ایرانی با توجه به مجموعه شرایط سیاست داخلی 
و خارجی و نیز بررسی روند ها و فرآیندهای اقتصاد ایران در سطح کالن 
و نیز بررس��ی س��فره خود در پویش زمان به این نتیجه رسیده اند که 
دولت های ایران از دوره جنگ به این طرف با ناکارآمدی اداره شده اند. 
به این معنی که آیت اهلل  هاش��می  رفس��نجانی نفر دوم ایران در دهه 
نخست سال های بالفاصله پس از پیروزی در دوران ریاست خود بر دو 
دولت پنجم و شش��م ب��ا آن هم��ه تجرب��ه و مقبولیت ن��زد اکثریت 
تکنوکرات های ایرانی و نیز بخش قابل اعتنایی از روحانیون بلندپایه و 
حتی بدنه اجتماعی انقالبیون در پایان دولت دوم خود از اداره اقتصاد 

ناتوان شده بود.
دولت های محمود احمدی نژاد که همه قوای کشور با او همراه بودند و 
راه های ناگشوده را برایش باز می کردند و نیز حسن روحانی که باال ترین 
مقام امنیتی ایران بوده است در این 16 س��ال تازه  سپری  شده کاری 
برای رفاه مادی شهروندان انجام نداده و با نارضایتی روبه رو هستند. به 
این ترتیب بوده و هست که شهروندان ایرانی دست کم تا این جای کار 
درباره حضور جدی در انتخابات تردی��د دارند. با این همه و با وجودی 
که کساد و رکود مش��تری برای رئیس جمهور تازه در بازار سیاست به 
دلیل اینکه هیچ کدام از رؤسای جمهوری کاالی به درد بخوری عرضه 
نکرده اند اما عرض��ه رئیس جمهور ب��ا رونق عرضه کنن��دگان به ویژه 

عرضه کنندگان دست دوم روبه رو است. 
به نظر می رس��د در ش��رایط رکود تقاضا برای رأی دادن البته تا امروز 
کار ش��ورای نگهبان بسیار دش��وار اس��ت. حذف ده ها ثبت نام کننده 
می توان��د یک عالمت بد به رأی دهندگان باش��د و قب��ول کردن همه 

ثبت نام کنندگان نیز یک فاجعه است.

طبیعی اس�ت که افکار عمومی بعد از گذش�ت 
هش�ت س�ال از عمر یک دولت که تمام قدرت 
اجرایی کشور را بر اساس اختیارات گسترده ای 
که قان�ون اساس�ی در اختیار داش�ته، منتظر 
پاسخگویی آنها نسبت به شعارهای انتخاباتی 
خود باشد. پاس�خگو نبودن مسئوالن اجرایی 
کش�ور نس�بت به تمام آفات و هزینه هایی که 
برای کش�ور و م�ردم ب�ه ارمغ�ان آورده اند نه 
تنها مردم را نس�بت ب�ه حض�ور در انتخابات 
دلس�رد می کند بلکه زمینه پس�رفت کش�ور 
در عرصه های مختل�ف سیاس�ی، اقتصادی و 
اجتماع�ی و فرهنگ�ی را نیز فراه�م می کند.

   مسببان وضع موجود
تجربه هشت ساله دولت تدبیر و امید نشان می دهد 
که رویکرد فعلی دولتمردان برای اداره امور کشور 
نه تنها گرهی از زندگی مردم باز نکرده بلکه سطح 
و گستره مشکالت اقتصادی و معیشتی را به حدی 
افزایش داده اس��ت که فقر مطلق در زندگی اقشار 
مهمی از جامعه به راحتی قابل مش��اهده اس��ت و 
جبران هزینه های ناشی از چنین رویکردی شاید تا 
سالیان سال برای کشور و مردم باقی بماند. بد ترین 
حالت ممکن آن است که بعد از پایان عمر هشت 
س��اله دولت، افرادی به عنوان نامزد انتخاباتی در 
صحنه رقابت حضور پیدا کنند که از تصمیم گیران 
و تصمیم س��ازان دولت و یک��ی از متهمان اصلی 

ناکارآمدی و ناتوانی دول��ت بوده اند اما با این حال 
خود را فردی مس��تقل معرفی ک��رده که مخالف 

رویکرد و رویه های دولت مستقر باشند!
حلقه مس��ببان وضع موجود را نبای��د تنها در قوه 
مجری��ه محدود ک��رد به ط��وری که بس��یاری از 
افراد و جریان های سیاس��ی بوده اند که از اعضای 
رسمی دولت و هیئت وزیران دولت حسن روحانی 
نبوده اند اما از تصمیم گیران و تصمیم سازان نخست 
تصمیمات دولت به ش��مار می آیند اما در شرایط 
فعلی برای فریب اف��کار عمومی تالش می کنند تا 
خود را ج��دا از دولت فعلی تعریف کنند. پرس��ش 
اساسی این است که جریانی که هشت سال برنامه 
جامع و مدونی برای اداره کشور نداشته و مشکالت 
اقتصادی، سیاسی، معیشتی و فرهنگی را به چندین 
برابر افزایش داده اس��ت و طی ماه های منتهی به 
روز برگزاری انتخابات، هیچ پلن دوم و س��ومی جز 
مذاکره با غرب ب��رای بهبود اوضاع کش��ور ندارد، 
چطور می تواند اوضاع کش��ور در چهار سال آتی را 
سر و سامان دهد و با چه طرح و برنامه ای می تواند با 
تحریم های یکجانبه غرب علیه کشورمان مقابله کند 
و نرخ بیکاری، گرانی و تورم را در حد معقول کاهش 

دهد و رشد و تحرک اقتصادی را به بازار بیاورد؟
 وقاحت سیاسی مسببان وضع موجود

ثبت نام برخی افراد وابسته به یک جریان خاص 
در روز گذش��ته و موضع گیری بحث برانگیز آنها 

در لحظ��ه ثبت نام در وزارت کش��ور نش��ان داد 
که از ام��روز ت��ا روز برگزاری انتخابات ریاس��ت 
جمهوری باید منتظر ارائه سطح جدیدی از نفاق 
سیاس��ی در مناظرات انتخاباتی باشیم که طی 
آن برخی عامالن وضع موجود با تظاهر ، ش��وی 
حمله به دولت فعلی را راه انداخته و خود را مجزا 
و مستقل از تصمیمات کالن دولت تدبیر و امید 

معرفی کنند.
 به عنوان نمونه روابط رانتی و فس��ادزایی خود با 
برخی از افراد و جریانات را به کلی انکار کنند. یا در 
سطح دیگری از بازی های انتخاباتی خود به جریان 
انقالبی هجوم برده و مش��کالت امروز کش��ور را 
به دلیل »دولت در سایه« و فقدان وجود استقالل 
سیاس��ی و تصمیم گیری در تیم مذاکره کننده 
عنوان کنند. این در حالی اس��ت ک��ه باید گفت 
اگر نامزدهای وابس��ته به جریان غربزده داخلی 
در فرآیند تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری 
سال 1392 با انبوهی از شعارهای پرطمطراق و 
دهان پرکن به صحنه رقابت انتخاباتی پا گذاشتند 
و توانس��تند با عملیات روانی و رس��انه ای آرای 
عمومی را به نفع خود مصادره کنند، امروز بسیاری 
از ابزارهای تبلیغاتی آنها برای فریب افکار عمومی 
کارایی الزم را تا حدودی از دس��ت داده است. از 
جمله ابزارهایی که فاقد کارایی الزم برای جریان 
غربزده است، گره زدن مشکالت داخلی به رویکرد 

سازش��کارانه با غرب است؛ مس��ئله ای که امروز 
جامعه ایرانی با تجربیات تلخ حاصل از مذاکرات 
هسته ای به خوبی درک می کنند که به هر میزان 
که دولتمردان بر مذاکره با غرب متمرکز شوند به 
همان میزان دامنه مشکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم رو به فزونی گذاشته و تورم و بیکاری و رکود 

افزایش پیدا خواهد کرد.
حضور اسحاق جهانگیری به عنوان نامزد انتخاباتی 
در حالی است که او به عنوان یکی از مسببان وضع 
موجود باید پاس��خگوی وضع موجود باشد. با این 
حال اسحاق جهانگیری و دیگر همفکران وی طی 
هشت سال اخیر به جای تحقق شعار ها و اجرایی 
کردن وعده های خود به صورت ی��ک رویه ثابت، 
انگش��ت اتهام را به س��مت دولت قبل و مهم تر از 
آن حاکمیت کش��ور نش��انه می رفتند و در مقابل 
نسبت به افزایش سرسام آور قیمت دالر، خودرو، 
مسکن، اجاره بهای مسکن، سکه، مرغ، تخم مرغ، 
لوازم خانگی و... احساس ناراحتی و نگرانی نکرده 
و اقدام��ی برای جبران خس��ارت و بهب��ود اوضاع 

اقتصادی مردم نمی کنند.
در ش��رایطی معاون اول رئیس جمه��ور دولت به 
عنوان نامزد پوشش��ی فردی که باید او را روحانی 
ثانی نامگ��ذاری کرد، حضور پیدا کرده اس��ت که 
وی یک م��اه مانده ب��ه انتخابات س��ال 96 گفت: 
»اگر ما پیروز ش��ویم دیگر هیچ کس در ایران سر 
گرسنه زمین نخواهد گذاشت و هیچ کارتن خوابی 
دیگر نخواهد ب��ود.« وی همچنین اضافه می کند: 
»ملت! یادت��ان رفته قیم��ت دالر لحظه ای عوض  
می شد... امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرفی 
نمی زند...، چون کاری شد کارستان. رئیس جمهور 
خودش وقت گذاشت. رونق شروع شده، ما به همه 
اهداف مان در برجام رسیدیم. ما ایران هراسی را به 
ایران دوستی تبدیل کردیم. ما ریسک های مهمی 
را از ایران دور کردیم. دنیا عاشق کار کردن با ایران 
شده. هجوم شرکت های غربی و شرقی به ایران برای 

کار کردن آغاز شده است.«
مهم  ترین ابزار برای خنثی سازی طرح های انتخاباتی 
مس��ببان وضع موجود، تکرار و اثب��ات عینی این 
مسئله است که شاخص  ترین مهره جریان غربزده 
که در عرصه انتخابات ریاس��ت جمهوری ثبت نام 
کرده اس��ت، »روحانی ثانی« است چراکه در تمام 
تصمیمات کالن و اصلی هش��ت سال اخیر نقش 
محوری داشته و تفکرات و ایده های او همان اندیشه 
و اولویت هایی است که حسن روحانی بر اساس آن 
کش��ور را اداره کرده اس��ت. به کارگیری کلیدواژه 
»دولت سوم حس��ن روحانی« و تکرار مفید آن در 
صحنه رقابت های انتخاباتی و یادآوری بسیاری از 
همراهی های جناحی و شخصی مجلس نهم و دهم 
با دولت تدبیر و امید می تواند بسیاری از ایده های 

ناجوانمردانه انتخاباتی این طیف را بالاثر کند.

»اعراض تصنعی از دولت روحانی« نقاب جدید انتخاباتی عامالن وضع موجود 

هراس عمومی از تکرار دولت روحانی

نماینده مردم خمین در مجلس:
تغییر لحن ریاض کافی نیست

تغییر لحن مقام�ات س�عودی ها نمی تواند مبن�ای جهت گیری و 
چرخش سیاست خارجی کشورمان باشد.

علیرضا نظری در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص اهداف تغییر لحن 
عربستان در مقابل کش��ورمان، گفت: سیاس��ت خارجی هر کشوری 
دارای چارچوب و اصول مشخصی است اما تغییر لحن صرف از سوی 
سعودی ها نمی تواند مبنای صرف همکاری باشد زیرا آنها در زمان های 
مختلف زمینه ناامنی در منطقه را با همکاری همپیمانان فرامنطقه ای 
خود فراهم کرده اند. نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: دغدغه های مشترکی مانند ایجاد ثبات در منطقه، شکوفایی 
اقتصادی در غرب آس��یا، نابودی گروه های تروریس��تی و غیره میان 
همسایگان از جمله ایران و عربستان وجود دارد که برای رسیدگی به 
آنها نیاز به تغییر رویکرد وجود دارد اما در این میان سعودی ها ابتدا باید 

سیاست خارجی خود را دستخوش تغییر کنند.
وی با بیان اینکه بدون ش��ک تغیی��ر رویکرد کش��ورمان در مقابل 
عربس��تان باید از سوی ش��ورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار 
بگیرد، ادامه داد: به عبارتی تصمی��م در این خصوص مبتنی بر خرد 
جمعی و بر اس��اس تأمین منافع ملی اس��ت لذا نباید نگاه فردی و 
سیاس��ی به این امر داش��ت. این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
افزود: به عبارتی تغییر لحن مقامات سعودی ها نمی تواند مبنای 
جهت گیری و چرخش سیاس��ت خارجی کش��ورمان باشد بلکه 
باید تصمیمی با رویکرد ملی اتخاذ شود. رئیس مجمع نمایندگان 
استان مرکزی در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: سعودی ها 
همزمان با تغییر لحن باید در عرصه اجرای سیاست های منطقه ای نیز 
تغییر ایجاد کنند و دست از تجاوز به سرزمین یمن و همچنین حمایت 

از گروه های تنش آفرین در منطقه بردارند.
........................................................................................................................

مولوی عبداهلل حسن زهی:
 قدردان سپاه برای برقراری امنیت پایدار 

در منطقه هستیم
م�ردم نبای�د در دام ح�رکات تفرقه انگی�ز گروهک ه�ای 
تروریس�تی ق�رار گیرند بلک�ه باید به تعالیم اس�الم ن�گاه کرده 
و از وح�دت موج�ود ب�رای دوری از تفرق�ه به�ره  گیرن�د.

به گزارش راه دانا، مولوی عبداهلل حس��ن زهی، امام جمعه اهل سنت 
شهرس��تان هامون در گفت وگویی بیان کرد: با توجه به اهمیت ایجاد 
فضای سالم برای عموم مردم، برقراری امنیت خواسته همگان از نظام 
و جمهوری اسالمی ایران است که تاکنون نیز قدم های خوبی در این 

راستا توسط سپاه و نیروهای امنیتی برداشته شده است.
وی با بیان اینکه امروز دشمن درصدد ایجاد اختالف است و باید هوشیار 
باشیم، گفت: گروهک های تروریستی همیشه درصدد هستند تا فضای 
امن و وحدت  آمیز سیستان و بلوچستان را به شکلی ناامن کرده و برهم 
بزنند تا از کسانی که آنها را اجیر کرده پاداش بگیرند، امروز جمهوری 
اسالمی ایران به ویژه نیروی قدس با اقتدار و قاطعیت وارد میدان عمل 
شده و می داند دشمن از چه راهی نفوذ می کند بر این اساس توانسته 
است تمام نقشه های شوم ایادی استکبار را نقش بر آب کند و کارنامه 
درخشانی از خود بر جا بگذارد. امام جمعه اهل سنت شهرستان هامون 
ادامه داد: با توجه به ناامنی های اخیر در منطقه، انهدام تیم تروریستی 
طی روز گذشته توسط رزمندگان قرارگاه قدس، عیدی بسیار بزرگی از 

سوی رزمندگان خدوم و زحمتکش سپاه به مردم بود.
وی اذعان کرد: برقراری ایجاد امنیت پایدار را مرهون نیروهای امنیتی 
و قرارگاه قدس هستیم، امروز نس��بت به کشورهای منطقه که درگیر 
مشکالت بوده و امنیت و آسایشی ندارند، ایران محفوظ بوده و دارای 
امنیت پایدار است و این ها همه مرهون رشادت های نیروی قدس سپاه 

بوده که با بصیرت و قاطعیت جدی توانسته امنیت را برقرار کند.
حس��ن زهی اضافه کرد: م��ردم نباید در دام ح��رکات تفرقه انگیز 
گروهک های تروریس��تی قرار گیرن��د بلکه باید به تعالیم اس��الم 
نگاه کرده و از وحدت موجود برای دوری از تفرقه بهره  گیریم. در 
برخورد با گروه های تکفیری که قصد اخالل در امنیت کشور ایران 
را دارند همه اقشار و مذاهب خواهان برخورد قاطع و جدی از سوی 

مسئوالن هستند. 
........................................................................................................................

غربي ها فرصت مذاکرات را از دست ندهند
نای�ب رئی�س کمیس�یون امنی�ت مل�ي و سیاس�ت خارج�ي 
مجلس اعتق�اد دارد موضع ق�وه مقننه ب�ه غربي ها ای�ن پیام را 
منتقل ک�رد که آنه�ا ب�راي پایبندي ب�ه تعهداتش�ان فرصت ها 
را از دس�ت داده ان�د و باید از زم�ان باقیمان�ده اس�تفاده کنند. 
عباس مقتدای��ي در خانه ملت، در خصوص روند مذاکرات هس��ته اي 
کشورمان با اروپایي ها گفت: آنچه در روزهاي اخیر در خصوص مذاکرات 
وین رخ داده است نشان مي دهد ایران به حد باالتري از قدرت در صحنه 

بین المللي دست یافته و مقاومت مردم ایران به نتیجه رسیده است. 
وي ادامه داد: نمایندگان مجلس ش��وراي اس��المي در جلساتي که با 
مذاکره کنندگان ارشد کشورمان از جمله وزیر امور خارجه و عراقچي 
داشتند، بر ضرورت رفع کامل تحریم ها به عنوان مبناي هر گونه توافق 

و اینکه با طرح مسائل فرعي و حاشیه اي قانع نشود، تأکید کردند. 
این نماینده م��ردم در مجلس یازدهم افزود: مقاومت مردم از یکس��و 
و مصوبه اخیر قوه مقننه ب��ا عنوان اقدام راهبري ب��راي لغو تحریم ها 
و صیانت از منافع ملت ایران و طرح زمانبندي مش��خص موجب شد 

غربي ها در تنگنا قرار گیرند. 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس شوراي 
اس��المي خاطرنش��ان کرد: به نظر مي رس��د موضع مجلس شوراي 
اسالمي به غربي ها این پیام جدي را منتقل کرد که آنها براي پایبندي 
به تعهداتش��ان فرصت ها را از دس��ت داده اند و باید از زمان باقیمانده 

استفاده کنند. 
........................................................................................................................

روابط ایران و عربستان مسیر 
رژیم صهیونیستي در منطقه را ناهموار مي کند

عادي س�ازي رواب�ط ای�ران و عربس�تان مس�یر حض�ور رژی�م 
صهیونیس�تي در منطقه را ناهم�وار مي کند و از ای�ن رو این رژیم 
تمام تالش خ�ود را براي ع�دم موفقیت این مذاک�رات مي نماید. 
مجتبي ذوالن��وري در گفت وگو ب��ا خانه ملت تصریح ک��رد: حمله به 
کنسولگري ایران در کربال و همزماني آن با مذاکرات ایران و عربستان 
نشان مي دهد جریان هاي تکفیري که مخالف ضعیف شدن حاکمیت 
امریکا در منطقه اند و وحدت کشور هاي اسالمي را مغایر اهداف خود 

مي بینند نگران شرایط جدید هستند. 
وي افزود: از طرفي شکل گیري انسجام در مقابل جریانات تروریستي 
تکفیري و عادي سازي روابط جمهوري اسالمي با دنیا جریان تندرو را 
به سمت پیشبرد اهداف امریکا سوق داده است و قطعاً صهیونیست ها 
هم از وحدت کشورهاي اسالمي به ویژه ایران و عربستان نگران هستند، 
چراکه حضور آنها در منطقه را به تأخیر مي اندازد،بنابراین با ناامن سازي 

عراق به دنبال بر هم زدن زمین به نفع تروریست ها هستند. 
نماینده م��ردم قم در مجلس تأکی��د کرد: رژیم اس��رائیل و امریکا 
بیش��ترین س��ود را از تنش و ناامني در جهان اس��الم مي برند و در 
هرجاي جغرافیاي اسالم این اتفاقات رخ دهد آنها نقشي در آن دارند 

و از آن استقبال مي کنند.

گزارش 2

رهب��ر انق��الب اس��المی در س��خنرانی نوروزی 
)14۰۰/1/1( خطاب به ملت ایران درباره اهمیت 
جایگاه ریاس��ت  جمه��وری فرمودند: »ریاس��ت 
جمهوری خیل��ی مس��ئله مهمی اس��ت؛ یعنی 
مهم  ترین و مؤثر ترین مدیریت کش��ور، ریاس��ت 
جمهوری اس��ت. اینکه حاال بعضی  ها می گویند 
رئیس جمه��ور اختیاراتی ن��دارد، رئیس جمهور 
تدارکاتچی است، رئیس جمهور 12 درصد یا 15 
درصد اختیارات دارد- چه جوری هم محاس��به 
می کنند من نمی دانم! چند سال است که از این 
حرف ها گاهی گوش��ه کنار زده می ش��ود- همه 
اینها خالف واقع اس��ت؛ یا از روی بی مسئولیتی 
گفته می شود یا از روی بی اطالعی گفته می شود 
یا خدای نک��رده غ��رض  ورزی  ای در کار اس��ت. 
این جوری نیس��ت؛ رئیس جمه��ور]ی[ یکی از 
پُرمشغله   ترین و پُرمسئولیت   ترین دستگاه  ها است؛ 
یعنی نمی ش��ود گفت »یکی از«؛ رئیس جمهور 
از هم��ه مدیریت ه��ای کش��ور پُرمش��غله  تر و 
پُرمسئولیت  تر است؛ تقریباً همه  مراکز مدیریتی 
کش��ور در اختیار رئیس جمهور اس��ت. « پایگاه 
اطالع رس��انی KHAMENEI. IR  در همی��ن 
رابطه و با موض��وع نقش قوه مجری��ه در اقتصاد 
کشور یادداشتی از آقای میثم مهرپور، کارشناس 

اقتصادی منتشر کرد.
در اقتصاد ایران، دولت به عنوان نهاد سیاستگذار 
و ناظر بر بازار پول، متولی تدوین سیاس��ت های 
پولی، ناظر و سیاستگذار بر بازار سرمایه، مسئول 
خزانه داری کل کشور، مسئول تدوین سیاست های 
مالی، تعیین کنن��ده رئیس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ری��زی به عن��وان ناظ��ر و تدوین کنن��ده  
بودجه های ساالنه و... نقشی بسیار تعیین کننده 
در اقتصاد دارد. عالوه بر این موارد و نقش بی بدیل 
دولت در حوزه  تصمیم گیری، سیاس��تگذاری و 
نظارت، دولت س��هم قابل توجهی از ارزش ریالی 
تولید ناخالص داخلی کشور را نیز در اختیار دارد.

در واقع نقش دولت در اقتص��اد را می توان به دو 
بخش حضور غیرمستقیم و مستقیم تقسیم کرد. 
در بخش اول می توان به ضرس قاطع گفت بیش 
از ۸۰درصد اقتصاد ای��ران در اختیار دولت قرار 

دارد ام��ا در حالت دوم می توان س��هم دولت در 
اقتصاد را ح��دود 5۰درصد دانس��ت. در ذیل به 

برخی از این موارد اشاره شده است:
   برخی اختیارات دولت در اقتصاد ایران

1- بودجه بندی و بودجه ریزی
2- منابع درآمدی کشور: عمده  منابع درآمدی 
کش��ور ش��امل ص��ادرات نفت��ی )نفت خ��ام و 
محص��والت پتروش��یمی، ص��ادرات غیرنفتی، 
میعانات گازی، محصوالت کشاورزی، صنعتی و 
معدنی(، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، 
اس��تقراض و اخذ مالیات به صورت مس��تقیم و 
در صادرات غیرنفتی به صورت غیرمس��تقیم در 

اختیار دولت است.
3- واردات و صادرات: تمامی مقررات و ضوابط و 
مجوز های مربوط ب��ه واردات و صادرات، ضوابط 
و قوانین مربوط به ترخیص کاال از گمرک، ثبت 
سفارش واردات و ارز های تخصیص داده شده به 

واردات و... در اختیار دولت قرار دارد.
4 -تنظیم و مدیریت ب��ازار: طبق قانون، اختیار 
مدیریت و نظارت بر بازار به عهده دولت است و با 
توجه به اینکه بزرگ ترین شرکت های تولیدی و 
بعضاً بازرگانی دولتی است، می توان گفت دولت 

به طور کامل مدیریت بازار را در اختیار دارد.
5- نظام بانکی و چاپ پ��ول: عالوه بر چاپ پول 
از طریق بانک مرکزی، بانک های بزرگ کش��ور 
که بخش عمده حجم عظی��م نقدینگی در آنها 
جریان دارد یا کاماًل دولتی بوده یا دولت سهامدار 
این بانک  ها به ش��مار می رود. ضمن اینکه سایر 
بانک  ها و مؤسس��ات خصوصی نیز تحت  نظر و 

ضوابط بانک مرکزی فعالیت می کنند.
6- ش��رکت های م��ادر، صنای��ع باالدس��تی و 
انحصاری: بیش از 9۰درصد بازار های انحصاری 
مانند بازار خودرو و ش��رکت های مادر و صنایع 
باالدستی مثل پتروشیمی ها، شرکت های نفتی، 

گازی، برق و آب در ایران دولتی است.
   نقش پررنگ وزارت صمت 

در اقتصاد ایران
بر اساس حس��اب های ملی مرکز آمار ایران، در 
سال 139۸ سهم بخش صنایع و معادن در تولید 

ناخالص داخلی به قیمت های جاری 44/5 درصد 
و سهم این بخش در اشتغال کل کشور 32درصد 
بوده است. دولت سهم بس��یار باالیی در بخش 
صنایع و مع��ادن ای��ران دارد، به نحوی که تمام 
ش��رکت های بزرگ در این بخش تحت مالکیت 
و مدیریت دولت قرار دارند. چنانچه س��ه بخش 
راهبردی صنعت، معدن و بازرگانی کشور تحت 

مدیریت وزارت صمت قرار دارد.
بررسی  ها نشان می دهد بخش های تحت مدیریت 
این وزارتخانه سهم 4۰درصدی در تولید ناخالص 
داخلی و سهم 32درصدی در اشتغال کشور دارند. 
این وزارتخانه 16 سازمان تابعه دارد که از مهم  ترین 
آنها می توان به سازمان گسترش  و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو(، سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، س��ازمان توسعه  
تجارت ایران، بانک صنعت و معدن، سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت مادر 
تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز توسعه  

تجارت الکترونیکی و... اشاره کرد.
    نقش مستقیم دولت در اقتصاد

طبق گزارش الیحه  بودجه 14۰۰، در حال حاضر 
3۸2 شرکت دولتی در کشور فعال هستند که از 
این تعداد 9 بانک، پنج بیمه، دو مؤسسه  انتفاعی، 
31 شرکت مربوط به آب  و فاضالب، 3۷ شرکت 
مربوط به برق و 29۸ شرکت در سایر حوزه  ها در 
کشور وجود دارد. این 9 بانک دولتی در مجموع 
بیش از 16۰ ش��رکت بزرگ را در مالکیت خود 
دارند که بر بخش های مهم اقتصاد ایران همچون 
بخش صنعت��ی، پتروش��یمی ها، کارخانه های 
س��یمان، بخش کش��اورزی، صنعت، خدمات، 
فعالیت های واس��طه گری مالی، ساخت وس��از 
و مس��تغالت، کارگزاری، لیزین��گ و واردات و 
صادرات حاکم شده اند. با این  حال و به رغم اینکه 
عموماً هر ساله بیش از ۷۰درصد مجموع بودجه  
کش��ور مربوط به ش��رکت  ها و مؤسسات دولتی 
اس��ت، از مجموع این تعداد فقط 59 ش��رکت و 
مؤسسه دولتی سودده و سربه س��ر بوده و 323 
ش��رکت مابقی زیان ده بوده اند. در واقع می توان 

گفت بر اس��اس آخرین آمار ه��ا فقط 15درصد 
شرکت های دولتی س��ودده و حدود ۸5درصد 

شرکت های دولتی زیان ده هستند.
در این  میان، شرکت های دولتی سودده بر اساس 
قانون مالیات بخش��ی از س��ود خود را به دولت 
پرداخت می کنند که در منابع عمومی هر ساله 
منظور می شود، اما ش��رکت های دولتی زیان ده 
که حدود ۸5درصد شرکت های دولتی را تشکیل 
می دهند از دولت کمک زی��ان می گیرند. عالوه 
بر اینکه می��زان مالیات پرداختی ش��رکت های 
دولتی از مجموع درآمدهای مالیاتی رقم بسیار 

کمی است.
    بودجه های ساالنه و نقش دولت

یکی از روش های ارزیابی نقش دولت در اقتصاد را 
می توان میزان سهم شرکت  ها و مؤسسات دولتی، 
سهم منابع عمومی دولت و سهم منابع اختصاصی 
دس��تگاه های دولتی از بودجه نس��بت به تولید 
ناخالص داخلی دانس��ت تا از این طریق میزان 

مالکیت دولت بر اقتصاد ایران تعیین شود.
برای مثال، با بررس��ی بودجه س��ال 95 متوجه 
می شویم حجم کل بودجه  شرکت  ها و مؤسسات 
دولتی 6۸1 ه��زار و 694 میلی��ارد تومان بوده 
اس��ت. برای محاس��به  اثر هزین��ه ای در تولید 
ناخالص داخلی، سرفصل بخش مالیات و تملک 
دارایی های مالی از این رقم کسر می شود که با این 
حساب، رقم هزینه ای و تأثیر بودجه شرکت های 
دولت��ی در تولید ناخالص داخل��ی رقمی بالغ بر 
62۷ هزار و ۷9۰ میلیارد تومان می ش��ود. این 
رقم سهمی معادل 49/3 درصد از تولید ناخالص 

داخلی کشور در سال 95 را شامل می شود. 
نکته  جالب توجه این اس��ت که ای��ن رقم صرفاً 
برای آن دسته از ش��رکت های دولتی است که 
دولت بیش از 5۰درصد س��هام آنها را در اختیار 
دارد. در واقع شرکت  ها و بنگاه های بزرگی مانند 
بانک ملت که دولت س��همی حدود 1۷درصد از 
س��هام این بنگاه را در اختیار دارد، در دایره  این 
محاس��بات در نظر گرفته نمی ش��وند، در حالی 
 که بخش��ی از مالکیت و عماًل تمام مدیریت این 

بنگاه  ها در اختیار دولت است!

قوه مجریه چه مقدار از اقتصاد ایران را در اختیار دارد؟

کیک 70 درصدی دولت

سعيد همتي
   گزارش یک
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