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ويژگي هاي كابينه رئيسي
احمد غالمي، س��ردبير روزنامه شرق در 
سرمقاله ديروز اين روزنامه با عنوان فرش 
قرمز ب��راي دولت رئيس��ي؟ با اش��اره به 
تشكيل كابينه در اين كشور نوشت: رئيس��ي ناگزير است كابينه اي را 
ش��كل بدهد كه تعارض منافع در بدنه دولت به حداقل برس��د. آنچه 
دولت ها را ناكارآم��د مي كند، اختالف��ات دروني دولت هاس��ت. اين 
اختالفات موجب مي شود مديران دولتي به دنبال متحداني در خارج از 
دولت بگردند؛ متحداني كه در نهايت دولت را از مركزيت و ثبات خودش 
خارج خواهند كرد؛ اتفاقي كه در اواخر دوره دوم دولت روحاني به وضوح 

قابل مشاهده است. 
دولت هاي ايران به معناي واقعي هنوز دولت نشده اند. شبه دولت هايي اند 
كه قرار است دولت باشند. از اين منظر اتفاقات اخير در شيوه برخورد 
با اعتراضات خوزستان و تصويب طرح محدودسازي اينترنت در زماني 
نه چندان مناس��ب، اين پرس��ش را به وجود آورده كه اين تصميمات 
فرش قرمزي است براي دولت رئيسي يا اعالم حضور شركاي تازه براي 

سهم گيري از دولت. 
........................................................................................................................

مالحظاتي درباره طرح صيانت از حقوق 
كاربران فضاي مجازي

جعفر بلوري در بخش��ي از يادداش��ت ديروز 
كيهان با عنوان مالحظاتي درباره طرح صيانت 
از حقوق كاربران فضاي مجازي نوشت: عده اي 
مي گويند، وقتي اولين و مهم ترين مس��ئله جامعه اي »معيش��ت« و 
»اقتصاد« است، پرداختن به مسائلي از اين دست به رغم اهميت آن، 
بدسليقگي و كج سليقگي است. اين عده با سرو سامان گرفتن فضاي 
مجازي مخالف نيستند فقط معتقدند اين طرح، با توجه به شرايط بد 
اقتصادي، اولويت ندارد و بهتر بود »االن« مطرح نمي شد. در اين باره 
چند نكته را مطرح مي كنيم. اين طرح ۱۳ماه اس��ت كه مطرح شده و 
قانون آن نيز هن��وز تصويب نش��ده و صرفاً اصل ۸۵ آن )بررس��ي در 
كميسيون( به تصويب رسيده و راه بلندي تا تبديل شدن به قانون دارد، 
لذا اين طرح مال امروز و ديروز نيست. بيش از يك سال است كه مطرح 
است. نكته دوم را كه درباره اولويت نداشتن آن در برابر اقتصاد و معيشت 
است به شكل يك سؤال مطرح كرده و مي گذريم: در فضاي بي در و پيكر 
مجازي بيش��تر كالهبرداري اقتصادي و فس��اد صورت مي گيرد يا در 
فضايي كه رها نيست و قانون بر آن حاكم است؟« به عبارتي، اين طرح 
در صورت اصالح و اجراي صحيح، منافع اقتصادي زيادي خواهد داشت. 
نگاهي به تحليل ها، تيتر ها و گزارش هاي طيف خاصي از مخالفان اين 
طرح )نه همه آنها( نشان مي دهد، بخشي از آنها از عامالن مستقيم يا 
غير مستقيم وضع موجودند. اين طيف جزو آن دسته از افرادي هستند 
كه اصاًل صالحيت انتقاد از وضع موجود را ندارند، چون خود، عامل اين 
وضعند. در باطل بودن استدالل هاي اين طيف كه عامل اين سرو صدا ها 
هم هستند، همين بس كه با تحريف، امور خود را جلو برده و دروغي به 
بزرگي »اين طرح به دنبال قطع اينترنت است« مي گويند! حيات اين 

عده در »غوغاسازي« و »دروغ پردازي« است.  
........................................................................................................................

رمزگشايي از 2 كارشكني برجامي امريكا 
حنيف غفاري در روزنامه رس��الت 
نوشت: رهبر معظم انقالب در ديدار 
اعضاي هيئت دولت به نكات مهم و 
قابل تأملي در خصوص رويكرد واشنگتن در قبال توافق هسته اي با 
ايران اش��اره فرمودن��د: » امريكايي ها در زبان و وع��ده مي گويند 
تحريم ها را برمي داريم اما تحريم ها را برنداش��تند و برنمي دارند، 
ضمن آنكه شرط هم مي گذارند و مي گويند كه بايد در همين توافق 
جمله اي بگنجانيد كه بعداً درباره برخي موضوعات صحبت ش��ود 
وگرنه توافقي نخواهيم داش��ت. امريكا هيچ اباي��ي از نقض قول و 
تعهدات خود ندارد، همان طور كه يك ب��ار توافق را نقض كردند و 
كاماًل هم بي هزينه بود. اكنون هم كه به امريكايي ها گفته مي شود، 
تضمين دهيد كه توافق را در آينده نقض نخواهيد كرد، مي گويند 

تضمين نمي دهيم.«
در خصوص نكات مطرح شده از سوي رهبر معظم انقالب، نكاتي وجود 

دارد كه نمي توان به سادگي از كنار آنها گذشت:
نخست اينكه »تضمين گريزي امريكا در برجام«، آن  هم از سوي دولتي 
ظاهراً دموكرات كه خود را باني انعقاد توافق هسته اي مي داند، معناي 
كاماًل آشكاري دارد! اينكه مقامات دو حزب دموكرات و جمهوريخواه 
هر دو بر روي »نگاه ابزاري به برجام« اتفاق نظ��ر دارند و صرفاً بر روي 
تاكتيك هاي مواجهه با اين سند حقوقي وارد مناقشه مي شوند. نگراني 
دولت دموكرات باي��دن از اينكه دول��ت جمهوريخواه بع��دي امريكا 
بخواهد براي خ��روج از برجام با مانعي روبه رو ش��ود، پرده از واقعياتي 
برمي دارد كه شايد تاكنون براي افكار عمومي دنيا ملموس نبوده است! 
در روايت رس��انه هاي غربي، از دموكرات ها به عنوان مدافعان برجام و 
از جمهوريخواهان به عنوان مخالفان آن ياد مي ش��د، حال آنكه خروج 
ترامپ از توافق هس��ته اي به واس��طه مين گذاري و زمينه سازي قبلي 
صورت گرفته از س��وي تيم مذاكره كننده هس��ته اي امريكا در دوران 
رياس��ت جمهوري اوباما بود! در اين معادله، دو حزب اصلي امريكا در 
حال تكميل يك پازل واحد استراتژيك هستند و آن، »مهار حداكثري 

ايران« است. 
........................................................................................................................

تجربه گران
سيداميرحسين موسوي در روزنامه 
وطن امروز نوشت: رهبر انقالب در 
آخرين ديدار رئيس جمهور و هيئت 
دولت دوازدهم با ايش��ان، لزوم اس��تفاده از تجربه هاي دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم در آينده را خاطرنش��ان كردند و افزودند: »يك 
تجربه بسيار مهم در اين دوران عبارت است از بي اعتمادي به غرب 
كه آيندگان بايد از آن اس��تفاده كنند«. ايش��ان فرمودند: »در اين 
دولت معلوم ش��د اعتماد به غرب ج��واب نمي ده��د و آنها كمك 
نمي كنند و هر جا بتوانند ضربه خواهن��د زد و اگر جايي هم ضربه 
نمي زنند، به اين دليل است كه نمي توانند«. رهبر انقالب اسالمي 
تأكيد كردند: »مطلقاً نباي��د برنامه هاي داخلي را به همراهي غرب 
منوط كرد، زيرا حتماً شكس��ت خواهد خ��ورد«. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي خطاب به رئيس جمهور و اعضاي دولت افزودند: »هر جا 
كارها را منوط به غرب و مذاكره با آن و امريكا كرديد، ناموفق بوديد 
و هر جا ب��دون اعتماد به غرب، حركت و از آنه��ا قطع اميد كرديد، 

موفق بوديد و پيش رفتيد.« 
اين تجربه مهم كه مقام معظم رهبري به آن اشاره فرمودند، مي تواند 
تبديل ب��ه يك راهب��رد مهم در ح��وزه مديريت اجراي��ي در دولت 
سيزدهم شود و قاعدتاً يك موضوع عبرت آموز براي مديريت اجرايي 
و نحوه تعامل با غرب است، با اين حال اما اين تجربه دولت روحاني، 
هزينه هاي گزافي را براي معيشت مردم در برداشت. اين درس عبرت 
تاريخي، به بهاي گروگانگيري اقتصاد كش��ور در طول هش��ت سال 
اخير به دست آمد؛ درس عبرتي كه نتيجه آن را مردم ايران با پوست 
و گوشت و استخوان خود لمس كردند و حاصل اين سوء مديريت در 
شاخص هاي اقتصادي مبرهن اس��ت. دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
خالق يك��ي از بدتري��ن ش��اخص هاي اقتصادي پ��س از انقالب در 

زمينه هاي مختلف هستند.
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جزئیاتي از ديدار نمايندگان مجلس با رئیسی
رئيسي شديدًا دغدغه معيشت، كنترل تورم 

 

و گراني را دارد
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شوراي اسالمي به تشريح جزئیاتي 
از ديدار اخیر نمايندگان مجلس با رئیس جمهور منتخب پرداخت. 
عليرضا زنديان در گفت وگو با تسنيم، به تشريح جزئياتي از ديدار اخير 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با رئيس جمهور منتخب پرداخت. 
وي اظهار داشت: در آن جلس��ه )پنجم مردادماه جاري( بيش از 200 
نماينده مجلس و رؤساي كمسيون هاي تخصصي مجلس حضور داشتند 
و درباره مشكالت كنوني كشور و مردم صحبت و تصميماتي گرفته شد. 
وي به گزارش هاي پر محتوا و سنجيده اي كه درباره وضعيت اقتصادي 
كشور در اين ديدار مطرح شد، اشاره كرد و گفت: »ساماندهي معيشت 
مردم، كنترل تورم و گراني« جزو دغدغه هاي مش��ترك و برنامه هاي 
اولويت دار مجلس و دولت است و »رئيسي« شديداً دغدغه ساماندهي 

معيشت مردم، كنترل تورم و گراني را دارد. 
وي با اذعان به اينكه روستاها متولي ندارد، افزود: 2۳ روستا درباره توسعه 
روس��تايي نظر و تصميم گيري مي كنند اما 2۵درصد جمعيت كش��ور 
روستايي است و اين در حالي است اگر اين ارگان ها موفق عمل مي كردند، 
جمعيت كشور اين قدر كاهش پيدا نمي كرد. مجلس و دولت دنبال اين 
هس��تند كه جهاد س��ازندگي را احيا كنند و آيت اهلل رئيسي هم همين 
دغدغه را دارد. زنديان با تأكيد بر اينكه بايد وزارت راه و ترابري احيا شود، 
اظهار كرد: مسكن و شهرسازي از اجراي رس��الت خود جا مانده و نمونه 
آن در توليد مسكن و شهرسازي شهرها بوده است كه بايد وزارتخانه اي 
اختصاصي به اين حوزه ها اختصاص يابد تا كارها را به  نحو احسن پيش 

ببرند كه يقيناً در دولت جديد اين مهم را پيگيري خواهيم كرد. 
........................................................................................................................

وزارت خارجه ديپلماسي آب را با قدرت 
دنبال كند

با توجه به ش�رايط موجود براي حل مش�كالت كنون�ي در حوزه 
آب ه�اي م�رزي ض�رورت دارد وزارت خارجه ديپلماس�ي قوي 
آب را ب�ا كش�ور هاي همس�ايه در دس�تور كار خ�ود ق�رار دهد. 
سيدعلي آقازاده دافساري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت و گ��و با خانه ملت، با انتق��اد از عملكرد ضعيف وزارت 
امورخارجه در حوزه ديپلماسي آب گفت: مسئله آب هاي مرزي و حقابه 
جمهوري اسالمي از كشور هاي همسايه موضوعي دو طرفه بوده كه با 
تعامل قابل حل است. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ادامه داد: به دليل ضعف در ديپلماسي با همسايگان متأسفانه 
شاهد سد سازي توسط افغانستان بر روي رود هيرمند هستيم، اين در 
حالي است كه اين كشور همسايه شمال شرقي ايران دليل ندادن حقابه 
را خشكسالي اعالم كرد. وي عنوان كرد: در بحث اروند رود، تركيه اقدام 
به سد سازي در قسمت هاي باال دستي كرده كه باعث تحت تاثير گرفتن 
ايران و ساير كشور ها خواهد شد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس عنوان كرد: با توجه به شرايط موجود براي حل مشكالت 
كنوني در حوزه آب هاي مرزي ضرورت دارد وزارت خارجه ديپلماسي 

قوي با كشور هاي همسايه را در دستور كار خود قرار دهد. 
........................................................................................................................

سفیر ايران در استكهلم:
ضرب و شتم يك ايراني در زندان سوئد را 

تحمل نخواهم كرد
بي حرمتي و تعدي به حق�وق اتباع ايراني را تحم�ل نخواهم كرد 
و موضوع را تا شناس�ايي و مج�ازات خاطیان پیگی�ري مي كنم. 
به گ��زارش مهر، احم��د معصومي فر، س��فير اي��ران در اس��تكهلم از 
پيگيري سفارت ايران در خصوص ضرب و شتم يك ايراني در يكي از 
بازداشتگاه هاي سوئد خبر داد. معصومي فر در صفحه شخصي خود در 
توئيتر نوشت: امروز اطالع يافتم يكي از ايرانيان در روز عيد غدير مورد 
ضرب و شتم شديد مأموران بازداش��تگاه سوئد قرار گرفته است. براي 

اطمينان از سالمتي وي درخواست مالقات فوري كردم. 
وي ادامه داد: بي حرمتي و تعدي به حقوق اتباع كشورم را تحمل نخواهم 

كرد. موضوع را تا شناسايي و مجازات خاطيان پيگيري مي كنم.
........................................................................................................................

روحاني از بدعهدي غرب عبرت نگرفت
سیاس�ت  ح�وزه  در  روحان�ي  تحلیل ه�اي  وقت�ي  م�ا 
خارج�ي را مي بینی�م، متوج�ه مي ش�ويم آقاي�ان دول�ت 
نگرفتن�د.  امري�كا  پیمان ش�كني هاي  از  عبرت�ي  هی�چ 
احمد زارعان، كارش��ناس مسائل سياس��ي در گفت وگو با مهر گفت: آقاي 
روحاني معتقد به گفت وگو و برطرف كردن مش��كالت اساسي كشورها از 
طريق مذاكره است. ما وقتي تحليل آقاي روحاني را در حوزه مسائل هسته اي 
مي بينيم، ايش��ان معتقد هستند روند مذاكرات به ش��كل خيلي خوبي در 
حال پيش��رفت بود و متغير ترامپ بود كه منجر به ايجاد وقفه و شكست در 
پروسه شد. اين كارشناس مسائل سياسي افزود: ما ترامپ را نماينده واقعي 
امريكا مي بينيم و در واقع وي، چهره بزك نكرده اياالت متحده است و بقيه 
رؤساي جمهور امريكا تالش مي كنند از طريق ديپلماسي لبخند و تظاهر به 
حقوق بشر و خيرخواهي اهداف اين كشور را جلو ببرند، در صورتي كه ترامپ 

اين ماسك ها را كنار زد و چهره حقيقي امريكا را نمايان كرد. 
زارعان همچنين گفت: دولت آقاي روحاني نمي خواهد اين مسائل را بپذيرد 
و در اين صحبت هاي اخيرش گفت دولت ما عملكرد بسيار خوبي داشت و 
اگر مسئله كرونا و ترامپ اتفاق نمي افتاد، دالر از ۵هزار تومان تجاوز نمي كرد 
و اين نشان مي دهد ايشان نظام سلطه را در يك متغيري به نام ترامپ خالصه 
مي كند كه درك غيرواقع بينانه اي نسبت به مس��ائل بين المللي است، لذا 
من بعيد مي دانم آقاي روحاني و تيم سياس��ت خارجي وي، درست عبرت 
گرفته باشند، ضمن اينكه ايشان مصوبه سال گذشته مجلس را نيز تخطئه 
كردند و گفتند اگر اين مصوبه اتفاق نمي افتاد، ما مسائلمان را با امريكايي ها 
حل وفصل كرده بوديم. وي در تش��ريح هزينه هاي ن��گاه غيرواقع بينانه به 
مسائل سياست خارجي نيز گفت: متوقف كردن امورات كشور در حوزه هاي 
مختلف سياسي و اقتصادي كش��ور براي مذاكرات، عماًل كشور را در يك 
وضعيت انتظار و در واقع خوف قرار داد و به  نظرم اقتصاد و مردم ما را شرطي 
كرد. شما ديديد كه حين برگزاري رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري 
امريكا، يك جوي در جامعه ما ايجاد شده بود كه پيش بيني شود فرد پيروز 
چه كسي خواهد بود، يعني مردم تصور كرده بودند رفت وآمد سياستمداران 

در كاخ سفيد به صورت مستقيم بر سبد اقتصادي خانوار مؤثر است. 
زارعان گفت: اين در صورتي بود كه بر اس��اس سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي، باي��د يك اقتص��اد درون زا و برون نگر داش��ته باش��يم و به 
ظرفيت ه��اي داخلي اقتص��ادي خودمان ات��كا كني��م و همچنين از 

فرصت هاي اقتصادي خارجي نيز بهره ببريم.

بهارستان

رئیس مجلس در پاسخ به نامه رضا كیانیان 
ك�ه در آن از مجلس خواس�ته ب�ود به جاي 
طرح حماي�ت از كارب�ران فض�اي مجازي، 
مشكالت تورم و بیكاري را حل كند، لیستي 
از اقدامات يك س�اله مجلس در راس�تاي 
حل مش�كالت معیش�تي مردم ارائ�ه داد. 
رضا كيانيان كه خود عض��و كمپين تبليغاتي 
حس��ن روحاني بود، در نامه اي ب��ه محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس با اشاره به گراني، تورم، 
بيكاري و مشكالت كشور در نامه اي از رئيس 
مجلس خواس��ته بود به جاي طرح حمايت از 
كاربران فضاي مجازي، اين مش��كالت را حل 
كند. رئيس مجل��س در نامه اي پاس��خ وي را 

داده است. 
در ابتداي نامه قاليباف، كياني��ان با اين الفاظ 
مورد خطاب قرار گرفته است: سالم همشهري، 
هم واليتي و هنرمند دوست داشتني آقا رضاي 

كيانيان عزيز... 
قاليباف پس از تبريك عيد غدير نوش��ته: آقا 
رضاي عزيز، همين اول بس��م اهلل من هم يك 
قسم مشدي ميدم كه جان امام رضا)ع( از روزي 
كه كار اين مجلس شروع شد يك روز هم نبوده 
كه از بي عملي و بي خيالي آقاياني كه مسئوالن 
اجرايي كشور در حوزه هاي اقتصادي بوده اند، 

خون به دلمان نشده باشد. 
بگذار تا چند فقره اش را برايت راست و حسيني 
تعريف كنم، چي��زي از طرح جهش مس��كن 
ش��نيده اي؟ براي س��اختن يك ميليون واحد 
مسكن قانون نوشتيم، اعتبارات آن را در بودجه 
ديديم، سازوكارش را مشخص كرديم، گفتيم 
اين طرح، اين قانون، اين سازوكار، اين هم پول. 
فكر مي كني چه كردند؟ هيچ نكردند! كه البته 

ان شاء اهلل دولت بعد با جديت و برنامه صحيح 
آن را پيگيري و اجرا خواهد كرد. براي خانه هاي 
خالي ماليات گذاش��تيم تا بازار مسكن كمي 
آرام بگيرد و گرفت چون خانه هاي بيش��تري 

اجاره رفت. 
در بودج��ه خدا را ش��اهد مي گيرم ك��ه تمام 
تالش��مان كمك كردن به ضعيف ترين اقشار 
مردم بود، بع��د از بي��ش از ۱0س��ال، اعتبار 
همسان سازي حقوق بازنشس��ته هاي تأمين 
اجتماعي را تصويب كرديم ت��ا يك پيرمرد يا 
پيرزن بازنشس��ته جلوي فرزندان و نوه هايش 
شرمنده نباشد. بيش از ۵0 هزار ميليارد تومان 
براي محروميت زدايي و ايجاد شغل در كشور 
اعتبار تخصيص داديم و از آن طرف هم كسري 
بودجه را كاهش داديم تا اس��ب سركش تورم 
الاقل كمي مهار شود. وام ازدواج و وام مسكن تا 
دو برابر افزايش پيدا كرد و براي زوج هاي جوان 
افزايش وام ويژه اي در نظر گرفته ش��د. اين را 

شايد شنيده باشيد كه حقوق سربازان وظيفه 
هم تا بيش از سه برابر افزايش پيدا كرد... 

عالوه بر اين بعد از س��ال ها، حك��م كرديم كه 
حتماً نمايندگان كشاورزان در فرآيند تعيين 
قيمت محصوالت كش��اورزي مداخله كنند تا 
ظلم قديمي در تعيي��ن تعرفه اين محصوالت 
رفع شود و قيمت خريد دولتي عادالنه گردد. 
كليات مالي��ات بر عايدي س��رمايه را هم پس 
از س��ال ها تأييد و تأكيد كارشناسان تصويب 
كرديم تا نظام مالياتي علي��ه فقيرترين مردم 
تعديل و اصالح شود و براي افزايش يارانه ها نيز 
مصوباتي گذرانديم كه البته آنگونه كه مصوب 

شد، به اجرا درنيامد. 
اقدامات ديگري مثل پيگيري اليحه رتبه بندي 
معلمان و پوش��ش بيمه اي هزينه هاي درمان 
ناباروري و الزام استفاده از دستگاه پز و طرح ها 
و اعتبارات ويژه اس��تان ها به خصوص استان 
خوزستان، آبرس��اني به بيش از ۱۵0 روستاي 

خوزستان با پيگيري در نظارت ميداني و اقدام 
ديگر بخشي از تالش هاي مجلس در يك سال 
اول آغاز به كار خود بود و راهي س��ه س��اله و 
برنامه هاي فراوان ديگري در پيش داريم. اينها 
فقط بخشي از مواردي است كه نتايج كوتاه مدت 
دارد، وظيفه اصلي مجل��س ريل گذاري براي 
اصالح زيرساخت اقتصاد اس��ت كه در آن هم 
اقداماتي انجام شده است كه از گزارش دادن آن 

در اين مجال صرف نظر مي كنم. 
آقاي كيانيان عزيز، بس��ياري از اين اقدامات با 
وادار كردن دولت به انجام كار توس��ط مجلس 
محقق شده است، اگر توان و اراده دولت بيش از 
اين بود بي گمان نتايج بسيار بيشتري به دست 
مي آمد. مجلس نهاد قانونگذار و ناظر اس��ت و 
در حد توان مي تواند دولت را وادار به كار كند، 
وضعيت اقتصادي كشور بدون اين مصوبات به 

مراتب سخت تر مي بود. 
عزيز دل، در خصوص طرح صيانت هم نكاتي 
كه الزم ب��ود را صبح امروز به عرض رس��اندم، 
برنامه مجلس بستن اينستاگرام و واتس آپ و 
ساير پلتفرم هاي پركاربرد كه كسب و كارهاي 
مردم در آنها تعريف ش��ده، نيس��ت. بسياري 
از آنچه درباره اين طرح ادعا مي ش��ود اصاًل در 
آن وجود ندارد، البت��ه در همين خصوص هم 
طرح موجود اصالحات و ابهاماتي دارد كه آنها 
در بررسي هاي كميسيون اصالح خواهد شد. 
جلسات كميسيون را هم به صورت علني برگزار 
مي كنيم تا هم كارشناسان فرصت نقد داشته 
باش��ند و هم مردم در جريان آنچه برايش��ان 
اهميت حياتي دارد، قرار گيرند. با بگير و ببند 
نمي توان مديريت فرهنگي كرد و ما هم به اين 

قائليم و آن را باور داريم . 

پاسخ قالیباف به نامه رضا كیانیان

يك روز بدون خون دل از بي عملي دولت نگذرانديم

چهار روز تا مراس�م تحلی�ف رئیس جمهور 
منتخب باقي مانده است و در شرايطي دولت 
جديد صدارت امور را به دس�ت مي گیرد كه 
انبوه�ي از انتظ�ارات و توقع�ات عمومي بر 
دوش كابینه سیزدهم سنگیني خواهد كرد. 
بخشي از انتظارات جامعه ناشي از شعارهايي 
اس�ت كه حجت االس�الم رئیس�ي در زمان 
تبلیغات انتخابات رياست جمهوري به مردم 
وعده داده و بخش ديگ�ري زايیده عملكرد 
دولت ه�ای يازدهم و دوازدهم اس�ت و صبر 
عموم جامعه به واسطه ناتواني آن لبريز شده 
است و منتظرند دولت جديد مرهمي بر اين 
زخم ها باش�د. انتظارات متعدد و گس�ترده 
جامعه در حالي است كه حامیان دولت سابق 
نیز ت�الش مي كنند از ه�م اكن�ون بر آتش 
اختالف و چنددستگي دولت منتخب بدمند 
و توقعات را از دولت سیزدهم افزايش دهند 
تا با افزايش س�طح توقع�ات عمومي، موانع 
جديدي را پیش روي دولت رئیسي قرار دهند. 
   توقع تراشي با هدف به چالش كشاندن 

دولت
جريان غرب زده معتقد اس��ت در صورتي كه 
دولت رئيس��ي نتواند حداقل نيمي از شعارها 
و مطالبات مردمي را پاس��خ دهد، حاكميت 
اسالمي در مسير بدون بازگشتي قرار خواهد 
گرفت كه مجبور است بين شروط غرب براي 
تغيير ماهيت انقالب يا تن دادن به فروپاشي 

يكي را انتخاب كند، به عن��وان نمونه فرزانه 
ت��ركان، از فع��االن مدع��ي اصالح طلبي در 
گفت وگو با يك خبرگزاري وابس��ته به دولت 
تالش مي كند ضمن ايجاد چنددس��تگي در 
بين حاميان دول��ت منتخب، مطالبات حزبي 
را در قالب خواس��ته هاي عمومي مطرح كند 
كه هيچ گاه توس��ط دولت تدبير و اميد رنگ 
تحقق به خود نگرفته اس��ت. وي دراين باره 
مي گويد: »در مورد حضور بان��وان در كابينه 
ما به قول هاي آقاي رئيسي خوش بين بوديم، 
ايش��ان از اقوام و قوميت ها و بان��وان گفتند و 
ما تعجب كرديم كه ايش��ان چقدر به حضور 
اقليت ها در مس��ند هاي دولت��ي خوش بين 
هستند و توقع داش��تيم دو وزير از خانم ها و 
از اهل سنت انتخاب شود ولي فعاًل با توجه به 
گمانه زني ها اين موضوع جدي ديده نمي شود 

و در حد شعار باقي مانده است.« 
غرب زده ه��ا معتقدن��د دولت س��يزدهم را در 
مسيري قرار داده اند كه هر رويكردي در سياست 
خارجه و به تبع آن در عرصه سياس��ت داخلي 
اتخاذ كند، به يك نتيجه ختم خواهد شد و آن 
اينكه مردم نسبت به اصل حاكميت اسالمي و 
اهداف و مباني آن بي اعتماد خواهند ش��د. در 
چنين شرايطي نبايد نسبت به ارثيه دولت تدبير 
و اميد بي تفاوت بود؛ آنجايي كه عالوه بر گراني، 
ت��ورم و بيكاري هاي گس��ترده، ط��ي روزهاي 
اخير اتفاقاتي بحث برانگيز روي داده اس��ت كه 

به نظر مي رس��د با ه��دف هزينه تراش��ي براي 
دولت آينده و به بن بست رس��اندن زودهنگام 

اهداف آن است. 
  عبرت آموزی از دولت تدبیر 

در همين باره حجت االسالم سيدمحمود نبويان، 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
اظهار داش��ت: واقعاً اين دولت چه چيزهايي را 
به ارمغان گذاشته اس��ت؛ بيكاري، تورم شديد 
و برجام بي فرجام و در واقع آنچه تحويل دولت 
بعد داده مي شود، سرزمين سوخته اي است كه 
مشكالت آن تا چند سال بعد هم دامنگير كشور 

خواهد بود. 
نبويان در گفت وگو با فارس خاطرنشان كرد: 
آقاي روحاني در حالي دولت را به آقاي رئيسي 
تحويل مي دهد ك��ه ۳۵0 تا 400هزار ميليارد 
تومان كس��ري بودج��ه و 200 ت��ا ۳00هزار 
ميليارد توم��ان بدهكاري بانك��ي دارد. عالوه 
بر اي��ن دولت آق��اي روحاني با انتش��ار اوراق 
مشاركت، چندصد هزار ميليارد تومان بدهي 
براي دولت باقي گذاشته كه سررسيد اين اوراق 
از نيمه س��ال۱400 آغاز مي شود و بودجه اي 
كه آقاي روحان��ي آن را مصرف كرده اس��ت، 
اص��ل و س��ود آن را بايد دولت آقاي رئيس��ي 

پرداخت كند. 
وي اظهار داشت:  اي كاش مشكالت اقتصادي و 
معيشتي دولت آقاي روحاني با اتمام كار دولت 
به پايان مي رس��يد و خس��اراتي كه به كشور از 

نظر اقتصادي زده شده بود، در همين حد باقي 
مي ماند نه اينكه ثمرات آن ماه ها و سال هاي بعد 

را هم تحت تأثير قرار دهد. 
  تبعات گراني هاي روزه�اي آخر دولت 

دوازدهم براي دولت آينده مي ماند 
همچني��ن عل��ي ح��دادي، نماين��ده مردم 
ساوجبالغ در مجلس نيز با اشاره به گراني هاي 
اخير كاالهاي اساسي اظهار داشت: متأسفانه 
گراني هاي اخير مش��كوك است و دولت بازار 
را رها كرده است و عماًل نظارتي وجود ندارد، 
ضمن اينكه ش��اهد ع��دم برنامه ريزي دولت 
براي كنت��رل قيمت هاي اجن��اس و كاالهاي 

اساسي هستيم. 
وي افزود: هم اكنون ما شاهد قيمت هاي متفاوت 
روزان��ه و حتي گران ش��دن كااله��ا به صورت 
ساعتي هس��تيم، در حالي كه اسفند سال 99 
و قبل از عيد ن��وروز، رئيس جمهور به صراحت 
اعالم ك��رده بود اگر چيزي مي خواس��ت گران 
شود تا حاال شده است، لذا دستور دادم تا پايان 
فعاليت دولت و چند ماه عمر اين دولت چيزي 
گران نشود، اما از فرداي همان روز بعد از سخنان 
روحاني تا به امروز اجناس و ارزاق عمومي بارها 
گران ش��ده و دولت هم هيچ واكنشي را نشان 
نداده اس��ت و نظارت و س��اماندهي هم در اين 

مورد وجود ندارد. 
حدادي گفت: تبعات گراني هاي اخير قطعاً براي 
دولت آينده و وزارتخانه هاست و به نظر مي رسد 
اين موضوع مي تواند مش��كالت و سختي هايي 
را براي آيت اهلل رئيس��ي و اعضاي كابينه اش به 

وجود آورد. 
نماينده س��اوجبالغ در مجلس تأكيد كرد: 
معموالً دولت هاي مستقر سعي مي كنند بازار 
را در هفته هاي پاياني آرام كنند تا پاستور را 
تحويل دولت بعدي بدهند، اما دولت حسن 
روحاني تالش كرده است آيت اهلل رئيسي را 
در بدو ورودش به پاستور دچار مشكل كند، 
ولي طبعاً دول��ت انقالبي در كن��ار مجلس 
انقالبي و با كار جهادي و برنامه ريزي ويژه و 
نظارت هاي ميداني تحول بزرگي را در كشور 

ايجاد خواهد كرد. 
  تئوري هر روز يك چال�ش براي دولت 

منتخب در راه است؟
به نظر می رس��د برخی ها به دنبال آنند تا از روز 
معرفي اعضاي كابينه دولت سيزدهم به مجلس 
هر روز با يك چالش بعضاً دست س��از دولت را 
به چالش بكش��انند و به واس��طه آن جامعه را 
در مقابل حاكميت قرار دهند. به هر ميزان كه 
جريان غرب زده در مقابل ناكارآمدي و ناتواني 
دولت طي هشت سال اخير سكوت كرده اند در 
مقابل هر پديده اجتماعي- سياسي طي ماه هاي 
آينده يك جنجال سنگين رسانه اي- رواني عليه 

دولت به پا خواهند كرد.

 همه تبعات گرانی های اخير
به دولت آينده ارث می رسد

سعيد همتي
   گزارش


