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کشــور روي لبه پرتگاه حرکت م یکند، تورم افســار 

گسیخته که به تبع غول نقدینگی به وجود آمده است 

در سال هاي گذشـته بی سـابقه بوده اسـت، و اکنون 

وضعیت عجیبی در بازار خودرو، ارز، طال و مســــکن 

شاهد هســـتیم. طی هیچ کدام از دولت هاي گذشته 

چنین فاجعه اي رخ نداده اسـت. و از طرف دیگر مرگ 

هموطنان به خاطر بیماري کرونا و تماشــاي ســـوء 

مدیریت این بحران خانواده هاي بسـیاري را به سوگ 

عزیزان خود نشـانده است. از سویی ابزار فشــار براي 

وادار کردن دولت مردان به اصــــالح امور گویی قرار 

نیست مورد استفاده قرار گیرد. کشور به سمت پرتگاه 

اقتصـادي در حال حرکت است و از طرفی نمایندگان 

ملت در عوض فشــار مشـــغول پرستیدن بت رئیس 

جمهور هســـتند و صدایی از آن ها جهت بازخواست 

دولت مردان مســـبب این وضع شنیده نم یشود و با 

کلیشــ هي اجتناب از اغتشــاش و وحدت هیچ عزمی 

براي بازخواســت از دولت فاقد هر گونه تدبیر ندارند. 

گویی آنچه در آبان و دي ماه سال هاي گذشته

 رخ داد اغتشــــاش نبود!  جمعی از نمایندگان اکنون 

پیش قدم براي جمع آوري امضا جهت استیضاح رئیس 

جمهور شـــــــده اند که در دولت انجام و عدم کفایت 

سـیاســی رئیس جمهور انتخابات ســیزدهم زودتر از 

موعد مقـرر و 50 روز پس از عـزل رئیس جمهور انجام 

م یشــــود و در این مدت معاون اول ، رئیس مجلس و 

رئیس قوه قضــاییه به صورت شورایی مســـئول اداره 

کشــور طی این پنجاه روز خواهند بود. اما چه شده که 

نمایندگان مردم از اســتفاده از این اختیار قانونی خود 

واهمه دارند و با توجیهات مضـــــحک خواستار تداوم 

شرایط فعلی کشــور تا تابســتان 1400 هســـتند؟ و 

ریاست مجلس حتی حاضر به اعالم وصول طرح سـوال 

از رئیس جمهور نیست؟ و رسان  هي ملی نیز بودجه خود 

را صـــــرف تقبیح نمایندگان ملت که پیش قدم طرح 

استیضــــاح شده اند م یکند؟ اگر امید به اصالح روند 

فعلی و پشیمانی و قبول مسئولیت از جانب دولت دارند 

که خیال خامی است و ناشی از حماقت سیاسی کسانی 

است که اشتباها رجل سیاسی خوانده شده اند و اگر 

از انتخابات زودهنگام و خالی بودن دســــت عقب هي 

خود براي تبلیغات بیم دارند نماینده نام نهادن ایشان 

مای هي شرمسـاري است که پس از عبور از دروازه هاي 

بهارستان به جمهوریت پشت کرد هاند و دیکتاتوري و 

راي سران قبلی هي سیاسـی خود را مقدم بر خواسـت 

مردم که قربانیان این جنگ اقتصـادي هســتند قرار 

داده اند. در گذشته نیز در شرایط جنگ نظامی رئیس 

جمهور منتخب اکثریت قاطع ملت عزل شـد به خاطر 

بی کفایتی در تدبیر جنگ اما اگر شور و نشـــاط سال 

هاي اولیه انقالب نبود و با بینش نمایندگان فعلــــی 

قرار بود بنی صدر قضاوت شود اکنون براي رفت و آمد 

به خوزستان باید ویزا داشـتیم! اگر بت رئیس جمهور 

امروز شکسـته نشــود و زنگ خطري براي دولت هاي 

بعد که خیال بـی کاري در دوره دوم خود را دارند زده 

نشـــود ادعاي جمهوریت گزاف است و این جمهوري 

ناتمام باقی م یماند.

جمهوریت نا تمام
سرمقاله

مرضیه انبري
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مدیران مشغول کار نیستند 

درباره پوپولیسم چند تعبیر به کار رفته است که م یتوان 

معرو فترین آ نها را ترجی حدادن خواســت عوام در برابر 

خواست نخبگان جامعه دانسـت. در کشـور ما و در میان 

اصحاب سیاست؛ کســـــی را که مخالفانش همواره (نه 

منتقدانش) وي را به این صـــــفت م یخواندند محمود 

احمدي نژاد رئیس جمهور سابق کشــــور بود. دستاویز 

ایشــان براي تکرار واژه پوپولیســـت، سفرهاي استانی 

رئیس جمهور سابق و اصرار او به کنترل و نظارت میدانی 

در نواحی مختلف کشـور و ارتباط منظم با مردم بود. این 

روی هي کاري باعث شــــد ســــا لهاي متمادي وي را 

پوپولیسـت بخوانند. هرچند واژ هي پوپولیســت بیش از 

ای نها برازند هي کســــانی است که وعد ههاي مدیریتی 

ایشان در عوض طرح و برنام ههاي مشـخص اقتصـادي و 

سیاسـی شـامل وعد هي پخش فالن دعا با صـداي فالن 

خواننده از صــدا و ســـیما م یشـــود؛ اما همانطور که 

مسـتحضـرید در عالم سیاست زبان بازي و حرافی گوي 

سبقت را از حقیقت م یرباید.

به هر جهت کنترل میدانی و ارتباط مســــتقیم با مردم 

اکنون جزء انتظارات اولی هي مردم از مســئولین اجرایی 

کشــــور است؛ که شخص رئیس جمهور باید طالی هدار 

اجراي آن باشـد؛ اما م عاالسـف طی ما ههاي گذشــته و 

بحران کرونا، بحران ارزي و سایر مشـکالت کشـور شاهد 

نمایش مدیریتی غم انگیزي بود هایم. از سویی هشـتمین 

ماه متوالی است که رئیس جمهور صرفاً در اتاق جلسـات 

کابینه رؤیت م یشـود و وعد ههاي هفته خوب و شـنبه و 

یکشنبه و 99/9/9 را براي گشای شهاي اقتصادي میدهد 

اما به جاي ثبات اقتصـــادي، هر روز شاهد گشــــایش 

جدیدي از تورم و گرانی هستیم و عمالً انتظارات از 

رئیس جمهور منزوي تبدیل به هیچ شده اسـت و زبا نها 

و قلم هاي منتقدین نیز ناامید از اصــــــالح رویه فعلی 

خشـکید هاند؛ گویا رئیس جمهور قصـد کرده است که تا 

مرداد 1400 بر صندلی خود جلوس کند و زخم بسـتر را 

به جان بخرد ... از طرف دیگر در قوه مقننه که چند ماهی 

اسـت ریاسـت جدید و نمایندگان جدید ملت کار خود را 

شروع کرد هان د و پس از 12 سـال ریاسـت علی الریجانی 

نهایتاً صـندلی ریاسـت به شـخص دیگري رســید تا نفر 

سابق براي ماراتن 1400 فرصت گرم کردن داشته باشد! 

شاهد ب  یتوجهی رئیس مجلس جدید محمدباقر قالیباف 

نســــــــــــبت به وظایف تعریف شده و دنبال کردن 

ماجراجوی یهاي خطرناك هســـــــــتیم. همانطور که 

مستحضر هسـتید طی هفت ههاي گذشته به دلیل بازدید 

رئیس مجلس از بیمارســــتان و بیماران مبتال به کرونا 

جلســــــه سران قوا لغو شد. براي حفظ سالمت رئیس 

جمهور (در حالی که حســـــن روحانی هر روز با سعید 

نمکی دیدار دارد!) البته آش شــــــورتر از ترس رئیس 

جمهور است و بحث انتقال ویروس نیســــت، بحث رها 

کردن کشــور در بحران ارزي و هم زدن گنداب مدیریت 

سـا لهاي گذشـته اسـت که امروز دالر را وارد کانال 32 

هزار تومان کرده اسـت؛ و مجلس که وظیفه نظارتی دارد 

به بهانه ابقاي دولت هیچ ترفند کنترلی و ابزار فشـاري را 

استفاده نم یکند و رئیس مجلس نیز ب هجاي چانه زدن و 

فشار به دولت براي کنترل بازار مشغول سفرهاي استانی 

با تیپ فـرمانده میدان بودن و مـردمـی بودن و وانمود به 

انجام امور اجرایی است که هیچ ارتباطی با حوزه کاري او 

ندارد و صداوسیما نیز این نمایش مضــحکِ این بار واقعاً 

پوپولیستی را پوشش م یدهد.

یافت پاالن گرگ خر را در ربود

آن یکی خر داشت و پاالنش نبود

آ نچه باید انجام شود ب هقدر کفایت واضح است. کشــــور 

درگیر شرایط بحرانی اسـت و ارزهاي دولتی بجاي تأمین 

غذا و داروي مورد نیاز مردم صـرف واردات غذاي حیوانات 

خانگی و کل هپاچه و میوه مصـــــنوعی و آب پنیر و سایر 

اقالمی م یشود که بازگو کردن آنها مای هي شرمســــاري 

مدیریت ایرانی اســت. در این بین وظیف هي دولت کنترل 

اختصـــــــاص ارزهاي دولتی به افراد داراي صالحیت و 

جلوگیري از رانت و حمایت از تولیدکنندگان اســـــت و 

وظیفه مجلس نظارت بر حسن عملکرد دولت و در شرایط 

فعلی که این وظیفه ب هخوبی انجام نم یشود هیچ! بلکه رها 

شده است، طرح سؤال از رئیس جمهور و حتی استیضـاح 

وي اما آن چه ما شـــاهدش بود هایم به بهانه اینکه دولت 

باید تا ســــال آینده باقی بماند و از انتخابات زودهنگام و 

دولت موقت اجتناب شـــود نمایندگان حتی از ســـؤال 

پرسـیدن از رئیس جمهور هم اجتناب م یکنند البته بجز 

تعداد اندکی از ایشــــان که معتقد به طرح سوال و حتی 

استیضـاح رئیس جمهور هسـتند اما طرح سوال از رئیس 

جمهور هنوز توسط ریاست مجلس اعالم وصول نشـــده 

است! و هیچ ضمانتی براي وادار کردن دولت به کار وجود 

ندارد. این روزها آن چه میبینیم رئیس جمهور منـزوي با 

لب خندان به زخ مهاي مردم است که براي مردم قصـــه 

بافی گشــــــــای شهاي آتیه را م یکند و رئیس مجلس 

ماجراجو که هزارکاره و هیچکاره بحران فعلی اســـت. در 

ورودي بهارستان و پاستور باید نصـــب کنند که مدیران 

مشغول کار نیستند خودتان به داد خودتان برسید.

گویی همیشه قرار است یک چیز در جاي خود نباشد ...

مرضیه انبري

ماجراجوی  یهاي خطرناك و ب ینتیجه رئیس مجلس در برابر

 انزواي پوچگرایانه رئیس جمهور

33

سال چهارم    شماره40    9صفحه     مهرماه99



ماهنامه سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

سرانجام دشت مغان 

و تجرب هي مقابله با یک خصوص یسازي

به فصل گل به موقان است جایش 

که تا سرسبز باشد خاك پایش (نظامی گنجوي)

در مزایده پنجم مرداد ماه امسـال به قیمت هر سهم پنج 

هزار و 534 ریال و ارزش کل پایه 17هزار و 610 میلیارد 

و 886 ملیون و 938 هزار ریال قیمت گذاري شــده بود 

که با رقابت چند گروه در نهایت از ســوي یک شــرکت 

حقوقی خریداري شد. به طور کلی هدف از خصــــوصی 

سـازي، افزایش بهره وري واحدهاي تولیدي اســت. این 

هدف متاسـفانه در سـال هاي گذشـته اغلب مورد غفلت 

قرار گرفت و دولت ها معموال با هدف کسـب درآمد اقدام 

به خصوصی سازي کسب کرده اند. این در حالی است که 

هدف از خصـوصی سازي کسـب درآمد نیســت. درباره 

گزارش از خصوصی سازي، دولت باید نشـان دهد تولید، 

اشــتغال و بهره وري واحد هاي واگذار شــده چقدر باال 

رفته است؛ گزارشی که تقریبا هیچگاه داده نشــــــده و 

مجلس  نیز به عنوان دستگاه  نظارتی  بر اجراي قانون

شاید به طور روزمره در اخبار با کلمه خصـــوصی سازي 

مواجه شـده باشـیم ولی آیا معنا و مفهوم دقیق آن را می 

دانی�م؟ در ابتدا به تعــریف این واژه خواهیم پـــرداخت. 

خصـوصی سازي شامل هرگونه هرگونه انتقال فعالیت از 

بخش عمومی به بخش خصــوصی است. این امر میتواند 

فقط در ارتباط با داخل کردن ســــرمایه یا فن مدیریت 

خصــــــوصی در فعالیت بخش عمومی باشد. اما نوعا یا 

بیشـــــتر انتقال مالکیت از بنگاه هاي عمومی به بخش 

خصوصی را شامل میشود. خصوصی سازي به عنوان یک 

سیاست اقتصادي بر این عقیده استوار است که مالکیت و 

کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت 

عمومی کارا تر است. در این جا یک پیشفرض وجود دارد 

و آن این که بنگاه هاي دولتی و خصــوصی ساختار هاي 

انگیـزه اي متفاوت و در نتیجه کارایـی متفاوتــی دارند. 

نظریه ي آکادمیک ســـــنتی از این قرار بوده که وقتی 

بخش هاي دولتی و خصوصی برحسب هزینه هاي تولید 

کاالهاي مشابه مقایسـه شوند، بخش خصـوصی عملکرد 

بهتري نسـبت به بخش دولتی خواهد داشت. به هر حال 

چنین نتایجی باید با احتیاط مورد بحث و بررســـی قرار 

گیرد. 

ماجراي واگذاري صد درصد سهام شرکت کشــــــت و 

صنعت دامپروري مغان به مردادماه سال گذشـته باز می 

گردد. چهار نوبت واگذاري در مرداد، دي و اسفندماه 96 

و فروردین 97 موفق نبود تا سرانجام به مرداد ماه امسال 

رسید. 

 اصل 44، از مطالبه آن غفلت کرده است. دربارة خصوصی 

سـازي مرور تجربه چین و روســیه در حرکت به ســمت 

خصوصی سازي تامل برانگیز است. از ابتداي دهه 1990 و 

پس از شکسـت کمونیسـم، روسیه و چین هردو به سمت  

حضـور بخش خصـوصی در اقتصـاد رفتند. روسیه مسـیر 

خصـــــوصی سازي را پیش گرفت و مانند ایران عجوالنه 

شـــرکت هاي دولتی را واگذار کرد. نتیجه آن ســــقوط 

اقتصــادي روسیه در سال 2000 و تولید مافیاي فاسد در 

این کشور شد. چین برعکس روسیه، خصوصی سازي نکرد 

اما درهاي ورود بخش خصوصی جدید به کسب و کارهاي 

موجود را کامال باز و همه را به کارآفرینی و سرمایه گذاري 

تشــــویق کرد. نتیجۀ تجربۀ چین فوق العاده بود؛ جهش 

تولید و خروج 500 ملیون چینی از خط فقر. 

متاسفانه با وجود اینکه رهبر انقالب بارها بر خصــــوصی 

ســازي تاکید کرده اند. اما مجلس و دولت ما به اشـــتباه 

مسیر نافرجام روسی را پیش گرفته و به تجربۀ موفق بهبود 

محیط کسـب و کار و تسـهیل سرمایه گذاري در عمل بی 

اعتنا هستند. واگذاري کشـت و صنعت مغان با آن عظمت 

چند سوال بی پاسخ وجود دارد. اوال چرا سازمان خصوصی 

سازي چنین مجتمعی را با این همه ابعاد و کارخانه ها یک 

جا واگذار کرده است؟چرا سـهام آن را در بورس نفروخته و 

اصوال چرا در واگذاري کشــت و صنعت مغان، انقدر عجله 

شده است؟ شرکت کشــاورزي و دامپروري مغان در اوایل 

دهه 50 و در عرصـــه هاي حدود چهل هزار هکتار با بهره 

گیري از منابع آب رود ارس و خاك غنی و مجهز به شبکۀ 

آبیاري بســیار پیشـــرفته تاسیس شد و به عنوان یکی از 

الگوهاي کشـاورزي بســیار مدرن در خاورمیانه نمود پیدا 

کرد. متاسفانه مسـیر رشد و گسـترش ظرفیت هاي بالقوه 

این کشـــــــت و صنعت پس از سال 1357 دستخوش 

نوسانات مدیریتی قرار گرفت و به تناسب ضـعف دسـتگاه 

اجرایی کشــور از تارك بخش کشـــاورزي به ورطۀ واحد 

اقتصــادي زیان ده سقوط کرد. شرایطی که براي سازمان 

موسوم به خصـوصی سازي زمینه مناسبی را فراهم آورد تا 

به عنوان یک بنگاه اقتصـــادي زیان ده به آن چوب حراج 

بزند. البته سازمان مزبور در اجراي ترفندي متداول در ابتدا 

به مدت چند سال مدیریت شرکت را از هرگونه بازسازي و 

اصــالح چرخه تولیدبر حذر داشــت تا که براي این چوب 

حراج توجیحات الزم را بدست آورد. سـرانجام در صـفی از 

حراجی هاي تامل برانگیز سال 97 از قبیل ماشین سـازي 

تبریز، هپکوي اراك، کشـت و صنعت نیشــکر، کشــت و 

صنعت مغان نیز با کاستن حیرت انگیز هزار میلیارد تومان

 در قیمت پایه، به مبلغ 1700 میلیارد تومان و طــــــی 

اقسـاط 10 ساله و در میانه امواج مخالفت هاي پرشمار و 

سکوت آمیخته به رضایت وزارت جهاد کشـاورزي واگذار 

شـــد. جالب این که طی فرایند این واگذاري پرســـش 

برانگیز، ارزش پول ملی به میزان 300 درصد کاهش پیدا 

کرد. چنین ارزش گذاري آن زمان با شـگفتی رو به رو می 

شود که بدانیم در شرکت جز تاسیسات دامداري، کارخانه 

قند، کارخانجات شیر پاسـتوریزه و کمپوت سـازي داراي 

13 هزار راس گاو شـیرده اصـیل و 3 هزار هکتار باغ میوه 

بوده است. کشاورزي و دامپروري مغان با ظرفیت هاي بی 

بدیل خود می توانسـت براي شیوه هاي نوین کشـاورزي، 

کانونی براي اجراي طرح هاي آزمایشــی بوده و به عنوان 

بازوي ترویجی و توسـعه اي در سـطح ملی در نظر گرفته 

شود. مدیرعامل شرکت خریدار اما در ژسـتی طلبکارانه از 

این ثروت ملی به عنوان بنگاه اقتصــادي زیان ده یاد می 

کند و اظهار می دارد که هشـــــت هزار هکتار از محدده 

شرکت تپه ماهور است. اما از طرفی هم براي کاهش فشار 

افکار عمومی منطقه و منابع آگاه مرتبا وعده استخدام 10 

هزار نفر نیروي بومی را ظرف 5 سال آینده می دهد. وعده 

اي که در آن تصــــریح نمی شود چنین گردان بزرگی از 

نیروي کار انســـانی را در قالب چه پروژه هاي توسعه اي 

قرار است جذب کند. از تناقض هاي آشـکار در فروش این 

ثروت ملی در دولت دوازدهم همین بس که از یک ســـو 

براي آماده سـازي 46 هزار هکتار از اراضـی شـور دشـت 

سیســتان براي کشـــاورزي بیش از یک میلیارد دالر از 

صندوق توسعه ملی برداشت و هزینه می شود و از این سو 

40 هزار هکتار اراضـــــی مرغوب و مابع آب غنی و ... در 

خطه زرخیز مغان به بهاي نازلی واگذار می شود!

البته در اجراي برنامه توسعه کشـاورزي دشت سیسـتان 

گرچه براي هـر هکتار بیش از 350 میلیون تومان هـزینه 

شده است؛ اما ایراد اساسی مورد نظر نیست. آنچه شگفتی 

می آورد مدیریتی است که از سوزن دشت سیسـتان گذر 

می کند اما در پشــت دروازه شرکت کشــاورزي مغان از 

حرکت بازمی ایســتد. پرسش اینجاست که آیا مردم حق 

ندارند از جزئیات این واگذاري ضد ملی بیشتر آگاه شوند؟ 

اما این بار دست باالي دست خصوصی سازان بسیار بود و 

با ورود ویژه قوه قضــائیه قرار بر تشــکیل هیأت داوري و 

صدور رأي در مهر ماه سـال 99 بود که نهایتا این پیگیري 

جواب داد و خوشــبختانه هیئت داوري راي به ابطال این 

واگذاري داد. دشت مغان از چنگ این خصوصی سازي که 

نه در واقع از چنگال رانت خورانی که مشـخص نیسـت با 

چه پشـتوانه اي به این منابع عظیم چنگ می زنند خارج 

شد اما سرنوشت سایر خصـوصی سازي هاي نادرست چه 

م یشود؟

مائده نیساري  

  4

سال چهارم    شماره40    9صفحه     مهرماه99



ماهنامه سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

چراغ سبز تکرار 
زهرا جوان 

نگاهی بر رزومه بیژن نامدار زنگنه، کســـی که اسم او 

پیش و بیش از هـر چیـز وزارت نفت را به ذهن متبادر 

میسازد، نشـــــــان میدهد او به مدت 3 سال معاون 

فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســـالمی (1359-

1361)، 3 سال عضـــــویت در شوراي مرکزي جهاد 

سازندگی (1362-1361)، نخســــــتین وزیر جهاد 

سازندگی در دولت میرحســین موسوي، وزیر نیرو به 

مدت 9 ســــــال (1367 تا 1376)، وزیر نفت دولت 

خاتمی به مدت هشـت سال و وزیر نفت دولت روحانی 

در سالهاي 92 تا 96 اشاره کرد. این اطالعات نشــان 

میدهد وي به مدت 22 ســال در دولتهاي جمهوري 

اسالمی ایران وزیر بوده است!

عباس آخوندي از دیگر افراد پیشـنهادي کابینه نیز از 

سال 1361 تا سال 1365 معاون سـیاسـی و اجتماعی 

وزیر کشـور بود و بین سالهاي 1372 تا 1376 نیز در 

کابینه دوم هاشمی رفسنجانی در مقام وزارت مسـکن 

. آخوندي توسط حســــــن  و شهرسازي فعالیت کرد

روحانی رئیسجمهور دولت یازدهم براي تصديگري 

وزارت راه و شــهرســازي در ســال 1392 به مجلس 

معرفی شد.

معصومه ابتکار که در حال حاضر معاون رئیسجمهور 

در امور زنان و خانواده میباشد، در دولتهاي اول و 

دوم خاتمـــــــی و پس از آن در دولت یازدهم معاون 

رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیسـت 

بود. همچنین هفت سال حضور در شوراي شهر تهران 

نیز از دیگر سوابق او است.

محمد شـــریعتمداري که در دولت دوازدهم بهعنوان 

وزیر صـنعت، معدن و تجارت انتخاب گردید، درنهایت 

مهرماه 97 به عنوان وزیـر تعاون، کار و رفاه اجتماعـی 

مشــــــــــغول به کار شد. وي در دولت اول هاشمی 

رفســــنجانی به عنوان قائممقام وزیر بازرگانی، سال 

1376 و پس از آن در ســــال 80 و انتخاب خاتمی به 

ریاست جمهوري بهعنوان نامزد تصــــــــدي وزارت 

بازرگانی به مجلس شوراي اسالمی معرفی و با کســب 

رأي اعتماد از مجلس پنجم به ســـمت وزیر بازرگانی 

. در مهر سال  جمهوري اسالمی ایران منصـــــوب شد

1392 نیز از سوي حســـــن روحانی به عنوان معاون 

اجرایی رئیسجمهور انتخاب گردید.

محمد فرهادي، وزیر بهداشـــــــت، درمان و آموزش 

پزشـکی دولت خاتمی اسـت. البته وي قبل از ورود به 

کابینه دولت هفتم، در وزارتخانه فـــرهنگ و آموزش 

عالی در دولت میرحسـین موسوي مشـغول به فعالیت 

بوده اســت. فرهادي در ســال 92 به مدت یک ســال 

رئیس جمعیت هالل احمر بود و در کابینه اول حسن 

باشد تا کمتر تَکرار کنیم . . . 

ترافیک چهره هاي تکراريِ بدون ایده در کابینه دولت 

آن هم در شرایط کنونی که کشــــور نیازمند ابتکار و 

سرعت عمل میباشـد بالشـک نتیجه اي جز قرار دادن 

کشور در پرتگاه مشـکالت الینحل و بیکاري و ناامیدي 

نیروي جوان متخصـص را در بر نخواهد داشت. این امر 

نشـان م یدهد شعار جوانگرایی در سا لهاي پیشــین 

هرچند به نام جوانان اما به کام بازنشسـتگان ابقا شده! 

بوده است.

کابینه را چهرههایی تشــــــکیل میدهند که سال ها 

متصــــدي سمتهاي مختلف اجرایی بودهاند و زمان 

بازنشستگیآنان نیز به سر آمده. این در حالی است که 

حســن روحانی 31 مردادماه 96 دستورالعمل اجرایی 

نحوه انتخاب و انتصـــاب مدیران حرفهاي و افزایش 

تعداد مدیران زن و جوانان در دســتگاههاي اجرایی را 

ابالغ کرد.

چار هي توقفِ چراغ سـبز تکرار، در دسـت برداشـتن از 

یارکشــــــ یهاي تکراري دول تهاي در راه و معاوضه 

رقابتهاي درونگروهی جهت کسـب صندلی مناسب 

با هموارسـازي راه و در نظر گرفتن سـهمی براي جوان 

متخصص باانگیزه است.

گذري بر کابینه دولت یازدهم و دوازدهم 

7 نفر از نســـــــل اولی ه ي انقالب، 

سـکاندار 12 دولت روي کار آمده از 

ســـال 57 تا اکنون بود هاند. پس از 

گذشت 42 سـال، باوجود پا به سـن 

گذاشــــــــــتند این چهر هها اما 

جریا نهاي ســیاســـی چهرههاي 

جدید و جوانتــــــر را جهت عقب 

نماندن از میدان رقابت با تبحـــر و 

تدبـــر طـــرد و تـــرجیح دادند از 

چهرههاي شناختهشده جریان خود 

استفاده کرده و پا در عرصـه اجرائی 

بگذارند.

اردیبهشـ تماه 92 حســن روحانی 

کابینه پیشـــــنهادي خود را اعالم 

میکند. آنچه در لیست دیده میشود 

تجمیع مدیران دولتهاي هاشـمی 

وو خاتمی است. چهره هاي تکراري 

با همان سیاست هاي پیشین. 

روحانی تصــــــدي وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوري را بـــــر عهده 

داشت.

اگــرچه در کابینه دولت دوازدهم 

حضــــــــور دو نیرو جوان جاي 

امیدواري اســـــت لکن همچنان 

بدون توجه به آنکه امروز کشور در 

وضعیتی متفاوت قرار دارد، غالب 

اســـحاق جهانگیري که ســـابقه 

نمایندگی در مجالس دوم و سوم را 

دارد، از سـال 71 تا 76 اســتاندار 

اصـــــفهان بود. او در کابینه دوم 

خاتمی نیز وزیر صـــنایع و معادن 

بود. با روي کار آمدن دولت حسـن 

روحانــــی به عنوان معاون اول او 

مشغول به کار شد.
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اف اي تی اف به بحث داغ این روزهاي کشــــور تبدیل 

شده و همانطور که پیش بینی میشـد مجدداً با توجه به 

در پیش بودن انتخابات، سیاسیون و شخصیت هایی که 

درك درستی از چارچوب ها و ساختار اقتصـادي ندارند 

صـرفاً از موضـع سـیاســی به موافقت یا مخالفت با این 

مســــئله بر خواسته و در خصـــــوص پیوستن به دو 

کنوانســــیون پر چالش باقیمانده یعنی CFT و پالرمو 

اظهارنظر میکنند. ابتدا باید بررسی کنیم اگر وضـعیت 

ما در همکاري با FATF، به بدتـــــرین حالت خود که 

لیســـت سیاه است باشد، یا به عبارت فنی، فعال شدن 

تمام اقدامات کانترمژر علیه ما برســـــد چه تأثیري بر 

روابط بانکی ما خواهد داشت.

9 مورد را براي اقدامات کانترمژر بیان شـده اسـت. این 

موارد 9 گانه که البته در توصـیه گفته شـده اینها مثال 

هایی از اقدامات کانترمژر است، باهدف پوشش ریسکی 

که FATF تشخیص داده، عنوان شده است.

این اقدامات 9 گانه، شامل مواردي است که حسـاسیت 

مؤسسات مالی و فعاالن اقتصـادي را افزایش میدهد که 

با افزایش این حساسیت بتوانند ریسکی که امکان دارد 

آنها را تهدید کند را پوشـــــش دهند. تندترین بند آن 

مربوط به بند G است که آن هم میگوید: از کشــــورها 

خواسته میشود که این کشورها از مؤسسـات مالی خود 

بخواهند که اگر آن موسسـه مالی که دارند با آن کشـور 

پر ریســــــک همکاري میکنند، الزام هم نمیگوید در 

صورت نیاز روابط خود را اصـالح نمایند یا درنهایت اگر 

نیاز دیدند قطع رابطه بکنند.

این حرفی که میزنند، شما باید فضـــا را در نظر بگیرید 

که FATF یک نهاد بینالدولی اســت، یعنی نهادي که 

در حقوق بین الملل جایگاه داشته باشد، نیســت؛ مثل 

سازمان هاي مرتبط با سازمان ملل نیســـت، اصطالحاً 

U.N.body محسـوب نمیشـود، یک نهاد بینال دولی 

اســـــت که هیچ الزام حقوق بین المللی برایش وجود 

ندارد.

 اما یک سؤالی هست که آیا این واقعاً اثري ندارد؟ یعنی 

اینکه دیگران بعضاً میگویند که این محدودیت ها فالن 

میشــود؛ اینها واقعاً هیچ اثري ندارد؟ من هم معتقدم 

این محدودیتها اثر دارد، اما براي چه کشـــــوري این 

محدودیت ها اثر دارد؟ براي کشـــــوري که وضعیت 

عادي داشته باشد؛ یعنی یک کشـوري که روابط بانکی 

اش برقرار اســــت، با دیگران کار میکند، هیچ تهدید 

بیرونـی او را تهدید نمـی کند، هیچ محدودیتـی پیش 

رویش گذاشته نشــده، این توصیه هاي FATF و این 

اعمال محدودیت هاي FATF مــی تواند او را کمــی 

دچار چالش کند، یعنی روابطش مخدوش شود.

اما آن چیزي که اآلن براي ما باید به آن توجه شـــود و 

شـرایط ما را توضـیح میدهد، [این اسـت که] شـرایط 

بانکی ما عادي نیسـت؛ یعنی ما اآلن یک کشـور عادي 

در حوزه روابط بانکی نیستیم؛ براي همین اکثر توصیه 

هاي FATF براي ما، معناي متفاوت تري دارد نسـبت 

به یک کشور عادي. آن غیرعادي بودن روابط بانکی ما 

برمیگردد به پدیده تحریم و تحـریم هاي ثانویه اي که 

دولت آمریکا علیه نظام بانکی جمهوري اسالمی ایران 

پیاده کـــرده که این تحـــریم ها، از 2010 با یک فاز 

جدید، در یک سطح جدید اعمال شد. جالب اسـت که 

در ایام مذاکره و توافق هم آن تحریم هاي ثانویه تغییر 

اساسی نکرده، سـاختارش را حفظ کرد؛ و براي همین 

حتی بعد از اینکه توافق (برجام) اجرایی شـــــد، می 

بینید که بانک هاي بـزرگ از همکاري با ایــران دوري 

می گزینند و همکاري صورت نمی گیرد.

این تحریم ها جنسـشـان با توصیه هاي FATF خیلی 

فرق میکند، چون اوالً یک اقتدار مرکزي به اسم دولت 

امـریکا و وزارت خــزانه داري وجود دارد و تحــریم را 

اعمال میکند و بر اجـراي تحـریم نظارت مـی کند، دو 

نهاد فنی در وزارت خـزانه داري، یکـی اداره OFAC و 

اداره FINCEN که این دو، دو بال اجرایی سـیاســت 

هاي تحریم هسـتند، ضمانت هاي اجرایی بسـیار قوي 

دارد که آنهم به خاطر جایگاه و نفوذي اسـت که دولت 

امریکا در نظام بانکی جهانی دارد؛ زیرساخت 

آن هم در به همان بحث دالر برمیگردد؛ و حرفشــــان 

توصیه و پوشش ریسـک نیســت، به طور صریح از قطع 

همکاري صحبت میکنند.

یعنی چه دســتورالعمل هاي OFAC را مطالعه کنید، 

چه راهنماهایی که FINCEN منتشـر میکند مسـئله 

اصلی این است که یک بانک یا کشــور یا یک نهادي که 

توســـط امریکا تحت تحریم ثانویه قرار میگیرد، امریکا 

نمـیگوید احـتـیاط کـنــید در تعامل با آن بانک، بلکه 

میگوید قطع همکاري کنید و اگر همکاري قطع نشـود، 

از سـوي آمریکا با تنبیهات کامالً جدي و روشـن مواجه 

میشــوند و کامالً جنس بیانش با جنس بیانی که اف اي 

تی اف میکند، متفاوت است.

کشــور ایران که تمام نظام بانکی او تحت تحریم ثانویه 

آمریکا قرار دارد، اآلن هم که از اردیبهشــــــت 97 که 

آمریکا از برجام خارج شده و تمام تحریم هاي بانکی که 

اصطالحاً به آن تحریم هاي نســل اول میگویند، همان 

هایی که قبالً در برجام هم برداشـته بود، همان ها را هم 

برگردانده و ســطح وســیعی از تحریم ها را دارد اعمال 

میکند. براي این کشــور اصالً مســئله اي دیگر به اسم 

محدودیت ها یا ریســــک هایی که FATF براي نظام 

بانکی ترسیم میکند، معنی ندارد.

همین اآلن تعداد فعالیتی که بانک هاي ایرانی در خارج 

از کشور دارند به شدت محدود است و بسـیار محدود به 

حوزه ي کاالهاي بشــردوستانه است، یعنی غذا یا دارو. 

من دیده ام بعضـی ها به خاطر اینکه دوباره ترس ایجاد 

کنند و کامالً موهومی حرف می زنند، می گویند اگـر ما 

در لیســت سیاه قرار بگیریم همین تعامالت غذا و دارو 

هم تحت تأثیر قرار می گیرد. این هم حرف غلطی است. 

در خود اسناد FATF صـریحاً بیان شـده که یک اصـل 

 FATF اساسی این اسـت که هیچکدام از توصـیه هاي

نباید حقوق بشــــر را تحت شعاع قرار دهد. این روابط 

حداقلی که اآلن ایران دارد به مراتب، شـاید ده ها برابر و 

اگر اغراق نباشـــد صـــدها برابر، از آن توصــــیه ها و 

محدودیت هایی که اف اي تـی اف مـی تواند ایجاد کند 

بیشتر است.

سخن مهمان

 !FATF بازار ارز در انتظار
محسن باقري
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قر ه باغ
از جنگ نظامی تا جنگ سیاسی 

فاطمه علیزادنیا 

نبردهایی که این روزها در این منطقه روي داد تقریباً پـر 

خســـــــــار تترین روز از آغاز درگیر يها براي ارتش 

ارمنســتان به شمار میرود زیرا با بازگشـــت پهپادهاي 

مســـــلح رقیب پس از 48 ساعت غیبت به دلیل اوضاع 

نامســـاعد جوي شکار ادوات نظامی ارتش ارمنســـتان 

مجدداً آغازشـده و 3 دسـتگاه تانک 72T، یک دســتگاه 

هویتزر مدل Akatsiya 3S2 و 33 دســــتگاه کامیون 

نظامـی از انواع مختلف در حمالت هوایـی قواي پهپادي 

رقیب نابودشـده یا به غنیمت درآمدند. به نظر م یرســد 

اوضاع ن هچندان مناسب قواي ارمنی بر روي زمین موجب 

شده تا ک مکم سیگنا لهایی از طرف مقامات رسـمی این 

کشــــور براي آغاز مذاکرات و برقراري آت شبس در این 

منطقه با اعطاي امتیازاتـــــــــــــــــی به جمهوري                   

ذآذربایجان دریافت شود. 

در این میان موضـــــــ عگیري والدیمر پوتین ب هعنوان 

بزرگترین حامی رسمی ارمنســـتان که به متجاوز بودن 

ارمنســتان در جنگ اشاره داشته است و هرگونه دخالت 

کرملین در جنگ را برخالف مواضــع چند روز قبل خود 

ب هکلی رد کرده است، در میان اصحاب رسانه سروصـداي 

زیادي کرده است.

ماجرا از آنجایی شروع شد که استالین در واپســـــــین 

ما ههاي حکومتش بر این اتحاد شوم دست به اردوکشـی 

زد و قر هباغ را به آذربایجان سپرد و ارمنســــتان در یک 

تجاوز آشکار به سرحدات آذربایجان، براي مدت سه دهه 

این منطقه را به اشغال خود درآورد.

جمهوري مسـتقل و خود خوانده آرتسـاخ که در حقیقت 

وابسـته به تصـمیمات ایروان عمل م یکند نیز ماحصــل 

همین نزاع خونین و بدون پایان دو کشور است.

ارمنســـتان از نگاه ژئوپلیتیکی جایگاه ب یهمتایی را در 

آسیا داراست و به دلیل جایگاه جغرافیایی این کشــور و 

قرار گرفتن در مسـیر ترانزیت کاالهاي اساسی موردنیاز 

آسیا به اروپا، داراي قدرت سیاسی بســــیاري است که 

حتی ایاال تمتحده را وامیدارد تا با ارمنستان با مالیمت 

بیشـتري رفتار کند. در ثانی، ارمنسـتان متحد و شریک 

بالمنازع روسیه نیز محسوب م یشود.

اصالً روسیه با تکیه بر توان نظامی و سـربازان ارمنی بود 

که توانســــــــت در سوریه دوشادوش ایران در تقابل 

تکفیر يها حرفی براي گفتن داشته باشد.

در حقیقت جایگاه برتر و ب یعیب و نقص ارمنســتان در 

جغرافیاي سیاسـی منطقه سـبب شـد تا ترکیه به بهانه 

قر هباغ با آذربایجان و اســراییل ه مپیاله شـــود و فریاد 

وااسالما سردهد.

ارمنسـتان رقیب تجاري ترکیه در مســیر ترانزیت کاال 

محسوب م یشود. این رقابت زمانی به سمت ارمنسـتان 

چرخش یافت که داعش در شــامات در حال گردوخاك 

بود و مسـیر تجاري ترانزیت زمینی کاال از ترکیه به اروپا 

دیگر براي تاجران امن نبود. حاال اگر مســـــیر تجاري 

ارمنســـــتان به اروپا نیز ناامن شود و در سایه تفکرات 

عثمانی اردوغان، قر هباغ به آذربایجان بـرگـردد، تـرکیه 

بدون زحمت از قفقاز به دریاي خزر میرسد اما هنوز یک 

مشـکل اساسی براي مجاب کردن مردم مناطق شمال و 

شمال غرب ایران وجود دارد.

اگر اسرائیل پا در میدان نم یگذاشـت، کار قر هباغ زودتر 

از اینها تمام میشـــد. اسرائیل براي جبران ناکام یهاي 

نظامی چند ســــال اخیر در میدا نهاي نبرد همواره از 

سمت واشنگتن و شرکاي عربش مورد طعن و کنایه قرار 

داشته است.

این وضع پس از جنگ 33 روزه بدتر هم شد؛ و این تلقی

 به وجود آمد که اسـرائیل در نبرد ت نب هتن و میدان نبرد 

حرفی براي عرضــه ندارد. پس بهترین موقعیت بود تا با 

جا هطلبـ یهاي الهام علیاف و بلندپــرواز يهاي اردوغان 

همراه شود و در نزاعی ناتمام، در لحظه الزم کفه ترازو را 

به سمت آذربایجان سنگین کند.

علی اي حال حضــــور اسرائیل دوشادوش آذربایجان و 

دخال تهاي آشکار ترکیه در مســئله قر هباغ و دا غکردن 

تنور جنگ با شـعارهاي پان ترکی م یتواند براي ایران تا 

مدتی دردسر درست کند.

هیچ تضــمینی وجود ندارد که اگر رژیم صهیونیســتی 

موفق شــــــــــود در کنار د هها پایگاه نظامی خود در 

آذربایجان، در قر هباغ هم صــاحب پایگاه شـــود، تفنگ 

سـربازان علیاف به سـمت ایران نچرخد و همراهی مردم 

شمال غرب با شعارهاي پان ترکی و جدای یطلبانه اوضاع 

را سخت نکند. نیروهاي مســـــلح ایران در حال ارسال 

مداوم تجهیزات دفاعی و ســـــنگین به نقاط مرزي در 

شمال استا نهاي اردبیل و آذربایجان شرقی هســـتند. 

موضـع رئی سجمهور مبنی بر تهدید مناطق مرزي ایران 

به دلیل گسـترش جنگ، نشــان از آن دارد که برخالف 

گفته برخی از دولت یها و سـیاســیون که نفعی از برخی 

گفتارهاي ب یمورد در حوادث قفقاز م یبرند، موضــــوع 

بسیار جدي است.

صحب تهاي روحانی با رئی سجمهور باکو و موضـع او در 

نشسـت هیئت دولت مبنی بر تهدیدات موجود به همراه 

دسـتگیري عناصــر غیر ایرانی در مناطق شــمال غرب 

کشــور شرایط را کمی پیچیده و بغرنج کرده و نشـــان 

م یدهد باالخره آقایان مسئول تصمیم گرفت هاند موضوع 

را جدي تلقی کنند و پیش از واقعه بر عالج تصـــــمیم 

بگیرند و در این مورد دست به اقدام بزنند.
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 مدبرانه هاي شگفت انگیز

کوثر پاریزي 

شـاید بهتر باشـد در ابتداي یادداشــت کمی صــندوق 

توسعه ملی را بشناسانیم و بعد به مبالغ برداشتی و مبالغ 

بالتکلیف از آن در ایام کرونا بپردازیم.

صندوق توسعه ملی براي کاهش وابستگی به درآمدهاي 

نفتی و باهدف تبدیل بخشــــی از عواید ناشی از فروش 

نفت و گاز، میعانات گازي و فــــراوردههاي نفتــــی به 

ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمایههاي زاینده اقتصـادي 

و نیز حفظ سهم نســــلهاي آینده از منابع نفت و گاز و 

فرآوردههاي نفتی تأسیس گردید. از دارایی این صندوق 

میتوان براي حل مسـائلی که در شرایط خاص و بحرانی 

در کشــــــور به وجود میآید استفاده کرد. برداشت از 

صـندوق توســعه ملی امري طبیعی و قانونی اســت که 

چگونگی و چرایی آن را هم قانون مجلس مشخص کرده 

است. پس اکنون که در شرایط خاص کرونایی هســتیم 

هم دولت میتواند از این صــــندوق مبالغی را براي حل 

مشـکالت بهداشتی و معیشــتی مردم برداشت کند. اما 

روند کار دولت دوازدهم در این ایام به چه صــورت بوده 

اســت؟ آیا همان روند طبیعی را طی کرده و بهصــورت 

قانونی مبالغی برداشتشده است و خرج بیمارسـتانها و 

پزشکان و پرستاران محترم و زحمتکش ما شده اسـت یا 

خیر؟ در ادامه باید بدانیم که در فروردین امســــــــال 

رئیسجمهور که براي برداشت از این صندوق اختیاراتی 

را داشته اسـت، از رهبر انقالب اجازه گرفت که مبالغی را 

براي مقابله با شیوع کرونا برداشـت کند؛ اینکه این اجازه 

گرفتن همراه با ســـیاســـتی بوده اســـت یا نه و روند 

درخواست از رهبري و تشــکرها نوعی سیاسیکاري و تا 

حدودي غیرطبیعی بوده اســــت بماند و جاي بحث ما 

نیست.

مســــلماً رهبري در شرایط سیل و زلزله و کرونا و غیره 

اجازه برداشت از این مبالغ را میدهند و مخالفتی ندارند.

 رهبر انقالب پس از گذشـــت 11 روز با درخواســــت 

رئیسجمهور موافقت کردند. بعد از موافقت ایشـــــان 

کســــانی از سران دولت ازجمله محمود واعظی، رئیس 

دفتر ریاست جمهوري، از رهبر انقالب تشکر کردند.

محمود واعظی در حســاب توییتري خود نوشت: «الزم 

اسـت از رهبر معظم انقالب قدردانی کنیم که با صــدور 

اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی دست دولت را براي 

اعطاي این تسهیالت به مردم باز کردند. موافقت رهبر 

 

انقالب با برداشت از این صندوق در فروردین امســــال 

وبراي مقابله و مدیریت عوارض ناشـی از شـیوع ویروس 

کرونا در کشـور و کمک به بهبود وضعیت مالی دولت در 

قســــمتهاي مختلف صورت گرفت». درنهایت پس از 

برداشــت این مبلغ، روحانی دســـتور داده که این یک 

میلیارد یورو به مصـرف نیازهاي وزارت بهداشت برسد و 

تا میزان ممکن از تولیدات داخلی شــــــــــرکتهاي 

دانشبنیان استفاده شود.براسـاس گزارشها،دولت قرار 

است بخشــی از این یک میلیارد یورو را به صندوق بیمه 

بیکاري پــرداخت کند اما آیا این مبلغ در  محل خودش 

خرج شده است یا نه؟ این سؤالی است که بعد از اظهارات 

وزارت بهداشت ذهن ما را مشـــغول کرده است. آنجایی 

که کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطالعرســـانی وزارت 

بهداشـت، گفت: «بعد از موافقت مقام معظم رهبري فکر 

میکنم کمتر از یک سـوم آن مبلغ تا اآلن وصــولشــده 

باشد».

همینطور بعد از 6 ماه از دستور رهبر انقالب، سعید نمکی، 

وزیر بهداشت، در صفحه اینستاگرام خود نامهاي مینویسد 

و در آن نامه اظهار مـــیکند: «ما پس از حدود 7 ماه از 1 

میلیارد یورو تخصیصی کمتر از 30 درصد را گرفت هایم».

با بیانات وزیر بهداشت معلوم میشود که 70 درصد از مبلغ 

برداشــتی از صــندوق توســـعه ملی به عبارتی هنوز در 

صندوق بانک مرکزي است و با توجه به نیاز کشــــــور و 

دستور مقام معظم رهبري، باید مجلس و کمیســــــیون 

بهداشـــت و درمان مجلس به موضـــوع پرداخت هرچه 

سـریعتر برداشــت از صــندوق ذخیره ارزي و نوع خرج و 

مخارج این موضـــــوع ورود کنند تا هر چه ســـــریعتر 

دانشـــــگاههاي علوم پزشکی، بیمارستانها، پرستاران و 

پزشکان از این موضـوع بهره ببرند، همچنین با اسـتفاده از 

این مبلغ بتوانند کمک شـــــــــــایانی به روند افزایش 

بهبودیافتگان بکنند.

تا اینجا دانســـتیم که مبلغ زیادي از صندوق توسعه ملی 

توسط دولت برداشتهشـده اسـت اما فقط 30 درصـد این 

مبلغ براي مقابله با کرونا در اختیار وزارت بهداشـــــــت 

قرارگرفته است و مابقی آن سرنوشتش ناپیدا است. در این 

ایام کرونایی همه مردم از گرانیها، بیکاريها، مشــکالت 

معیشـتی، حقوق کم و مســائل اقتصــادي ناله میکنند و 

تقریباً نَقل همه مجالس همین موضوعات شده است. 

 

چندي پیش در 8 مهرماه اردشــــــــــــیر مطهري، از 

نمایـندگانمجلس گفــته بود :«آقاي رئــیسجمهور که 

خودت را مخفی کـردهاي آیا میدانـی مـردم میگویند خدا 

روحانی را لعنت کند؟»

روحانـی رئیسجمهوري که درانتقاد از دولت دهم یعنــی 

دولت احمدينژادگفته بود :«مشــــکل گرانی را بر گردن 

تحـــــــریمها نیندازید و معتقد بود همه ناکارآمديها را 

نمیتوان پاي تحریمها نوشت»، با تناقضـــــــی واضح به 

انتقادات مردم از عملکرد دولت در عرصه اقتصاد و در برابر 

اظهارات این نماینده مجلس چنین پاسخ داد: «مردم براي 

کمبود و مشکالت اگر میخواهند لعن و نفرین کند آدرس 

این لعن و نفرین کاخ سفید و واشـنگتن دي سـی اسـت و 

کسـی آدرس اشتباه به آنها ندهد. لعن را به آدرس درست 

که کاخ سفید هست بفرستیم.»

این تناقض را چگونه میشـــود توجیه کرد؟ باالخره دولت 

میتواند مقصـر مشــکالت اقتصــادي باشد یا نه تحریمها 

مقصـــر آنها هســـتند؟این روزها حرف گرانیها همهجا 

پیچیده است. مردم در ایام کرونا با بیکاري و مشــــکالت 

اقتصـادي مواجه شدهاند و قیمت پراید و سکه روزبهروز در 

حال افزایش است. اما رئیس دولت ما بعد از انتقاد از وضـع 

اقتصادي کشور از سوي مردم و نمایندگان آنها، با تناقضی 

آشکار همانطور که گفتهشده پاسخ میدهد. 

سؤال اصـلی اینجاسـت که در این دولت چه اتفاقی دارد 

رخ میدهد؟ ازیکطرف مشـــــکالت جامعه و مردم حل 

نمیشــــود به بهانه اینکه بودجه نداریم و کاري از دست 

دولت برنمیآید و مقصـر مشـکالت واشنگتن دي سی و 

کاخ سفید است و از طرف دیگر امســـال این دومین بار 

اسـت که مبلغ هنگفتی توســط دولت از خزانه مملکت 

برداشت میشــود اما درنهایت سرنوشتش نامشـــخص 

م یماند.70 درصد از یک میلیارد یورو اختصــــاصی به 

مشـــکالت ناشی از کرونا در محل خودش خرج نشـــد 

همانطور که طبق گزارش دیوان محاســـــبات از تفریغ 

بودجه 97، تکلیف بخشی از منابع ارز دولتی نامشـخص 

بود که بعداً مشخص شد صرف واردات غذاي سگ و گربه 

و کاالهاي غیراســـاســــی ازجمله درب قوطی و چوب 

بســـتنی و غیره شده است. این در حالی است که بخش 

صنعت بیشــــــترین نیاز ارزي براي تأمین مواد اولیه و 

تجهیزات را داشت و کشور دست بهگریبان تأمین ارز 

سرنوشت نامعلوم برداشتی ها از صندوق توسعۀ ملی 
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انجمن اسالمی دانشگاه الزهرا (س) در صفحات مجازي:

کاالهاي اساسی بهویژه دارو و غذا بود.

یعنی اینجا هم مبلغ دو میلیارد و 700 میلیون تومان با 

دالر 4500 تومانی ســرنوشــتش نامعلوم شــد و بعد 

مشـــخص شد بهجاي غذا و دارو که نیاز اساسی مردم 

کشـور بوده است، غذاي سگ و گربه واردشده است. در 

شرایط تحریم، کرونا و مشـکالت اقتصــادي که درامد 

نفت و گاز با سختی و اندكاندك جمع میگردد و هزینه 

آن به صندوق توسـعه ملی واریز میشـود ولی در محل 

خودش و براي نیاز جامعه و مردم خرج نمیشود. 

جالب اســـت بدانید چندي پیش یکی از خبرگزار يها 

این عنوان را در منتشر کرد :«تخصیص 100 میلیارد از 

اعتبارات کرونا به دانشکده محل تدریس دختر حسن 

روحانـی». همینطور خبــرگــزاري دیگــري در تهیه 

گزارشی نوشت که مریم روحانی در سایت دانشـــکده 

علوم پزشکی دانشـگاه شهید بهشـتی رزومهاي ندارد و 

بعد از پیگیري از مســــئولین این دانشــــگاه و عدم 

پاسخگویی صریح آنها مشــــــخصشده که وي اصالً 

مراحل جذب هیئت علمی را طی نکرده اســـــت. این 

خبرگزاري در پایان گزارش خود اینگونه نوشته اسـت: 

«جســــتوجوي این خبرگزاري مبنی بر اینکه خانم 

مریم روحانی دکتراي خود را از کدام دانشــگاه گرفته 

است، بینتیجه ماند، تنها خبري که درباره تحصـــیل 

ایشان در دسترس است، دفاع از پایاننامه کارشناسی 

ارشد ایشـان در رشته زیســتشناسی در واحد علوم و 

تحقیقات دانشـگاه آزاد اسالمی است که در دیماه سال 

1392 انجامشـــده اســــت. احتماالً پس از آن خانم 

روحانی دکتراي خود را هم گذرانده باشـــــد اما آقاي 

خجســـته اطالعاتی دراینباره در اختیار خبرنگار قرار 

نداد و بخش رزومه تحصـــیلی ایشـــان هم در سایت 

دانشـــــگاه، خالی است». با این همه شگفتانه و رفتار 

مدبرانه از طرف دولت، امید است که دسـتیپرده میان 

مردم و مســــئولین را بدرد تا حداقل مردم دریابند در 

هیئت دولت چه می گذرد!

مائده نیساري، مرضیه انبري، زهرا جوان

کوثر پاریزي، فاطمه علیزادنیا

1400ایران 
2655 روز از آغاز کار دولت تدبیر و امید به ریاست حســـــن روحانی گذشت. در این ایام وعده زیاد شنیدیم اما عمل به وعده خیر.

وعده هایی پوچ و توخالی که هیچ کدام عملی نشد.

 این مدعا تا اندازه اي جدي است که تصمیم گرفتیم چالشی به راه بیاندازیم!

ده مورد از وعده هاي عملی شده حسـن روحانی را به همراه نام و نام خانوادگی براي ادمین کانال تلگرامی انجمن اسالمی ارسال کنید. 

جایزه چالش 1400 مگ اینترنت رایگان است!
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