دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،راﺑﻄﻪ »دوﻟﺖ« ﺑﺎ
ﻣﺮدم را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ در اداﻣﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان
در  ۲۲آﺑﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ اﻧﺒﺎرﻟﻮﯾﯽ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻮﻟﮕﺮا ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﯿﻢ :ﺳﻔﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد وﺗﻔﺎوت ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎی رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر در ﮔﺬﺷﺘﻪ
داﺷﺖ .ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻋﺸﺎﯾﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﺷﺨﺺ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﻣﺮدم را ﻗﻮی و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ارﺗﺒﺎط رو در
روی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ،ﺻﺪور دﺳﺘﻮرات ﻻزم از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
اﺟﺮاﯾﯽ ،ﮔﺎم ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺰرﮔﯽ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم و ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﭘﺮرﻧﮓ
ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﺗﺮﻣﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دوﻟﺖ-
ﻣﻠﺖ را از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
رﺋﯿﺴﯽ و دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
ﻣﺮدم داده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی
ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ دوﻟﺖ وارد ﺳﺎﺧﺖ.
در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ،ﺗﺮﻣﯿﻢ رواﺑﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ در
 ۱۰۰روز ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﻮد .ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و دوﻟﺖ او ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺟﺎم را ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم
ﮔﺮه ﻧﺰدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را در ﯾﮏ ﻓﺎز ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻔﯿﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی و دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻋﻬﺪ ﻏﺮب ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ دوﻟﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻋﺠﻠﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﺪارد ،ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺖ
دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ  ۱۰۰روز ﺑﻮد.
زﯾﺮا اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺳﺒﺐ ﺷﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺻﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،ﻏﻠﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ دوﻟﺖ ﺑﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ
واردات واﮐﺴﻦ و اﻧﺠﺎم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﺑﺮ ﭘﯿﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﻠﺒﻪ

ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ را از ﺳﻮی
ﻣﺮدم ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز دوﻟﺖ ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو اﺳﺖ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺠﺰا و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ اﻓﺰا ،در ﺣﺎل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﺰم و ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در  ۱۰۰روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
از دوﻟﺖ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری دﯾﺪه اﻧﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب در
ﺑﺎزار رخ داده و ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و در ﺳﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺛﺒﺎت دوﻟﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

