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اصولگرایان همچنان برنامه ای برای خروج ایران از لیست سیاه ندارند
پیوستن به FATF به شرط رفع تحریم ها

 شــرایط ســخت اقتصادی این روزهای ایران، برخی از چهره های اصولگرا را 
بر آن داشــته تا موافق مذاکــرات برای رفع تحریم ها و احیای برجام شــوند؛ اما 
همچنان بر مخالفت خود برای پیوســتن ایران به لوایح FATF اســتوار هســتند. 
این در حالی اســت که حتی اگر شــاهد رفع کامل همــه تحریم های برجامی هم 
باشــیم، محدودیت های حاصل از عدم عضویت ایــران در گروه اقدام ویژه مالی، 
مانع تحقق اهداف رفع تحریم ها و ســد محکمی برای برقراری مراودات مالی و  
تجاری میان ایران و دنیا خواهد شــد؛ زیرا نه تنها آمریکا و کشورهای اروپایی  بلکه 
حتی کشــورهای دوست و همسایه نیز بعضا ریسک رابطه تجاری، مالی و بانکی 

با ایران را نمی پذیرند.
البته پیش بینی می شــد با امضای برجام، مجمع تشــخیص مصلحت نظام و 
گروهی از اصولگرایان بــا دو الیحه مانده در مجمع موافقت کنند که هم افتخار 
امضای برجام ۲ و پیوســتن به FATF پای اصولگرایان نوشــته شــود و هم مسیر 
برای اجرای برجام هموار شــود؛ اما در عمل این روزها نه از برجام خبری است و 

نه ایران از لیســت ســیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شده . مصباحی مقدم، عضو 
اصولگرای مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: «شــرایطی که ما االن داریم، 
شرایط تحریمی است؛ به همین خاطر سرمایه گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری 
نمی کند و اگر شــما بخواهید هر اعتمادی را فراهم کنید، با توجه به شــعاری که 
آمریــکا به شــرکت ها و بانک ها داده و گفته یا با ایران یــا با ما، در این صورت اگر 
سرمایه گذاری کنند، به صورت قاچاق سرمایه گذاری می کنند و با قاچاق نمی شود 
سرمایه گذاری کرد مگر اینکه دولت در بحث مذاکراتی که حالت میرایی پیدا کرده 

مجددا با طرف های غربی وارد گفت وگو شود».
اما همین عضو مجمع با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالف است 
 FATF و می گوید: «در شــرایط حاضر بنده به شــدت با آن مخالف هســتم؛ چون
ابــزاری را برای تحریم بیشــتر مــا در اختیار آمریکا قرار می دهد و اگر کســی این 
را نمی فهمــد بیاید تا او را توجیه کنم. اگر آمریــکا تحریم هایش را بردارد، در آن 
صــورت معنا دارد که مــا به FATF بپیوندیم و مبــادالت بانکی مان را با دیگران 

افزایش دهیم تا راهی برای رفت و برگشــت ســرمایه به وجود آید. پس مسئله 
FATF در چنین شــرایطی یک شعار توخالی اســت و از نظرم آنچه جناب آقای 
روحانی و تیمشــان در مورد FATF مطرح می کردند، یــک فرافکنی بود. ما االن 
بدون FATF حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دالر گردش تجاری داریم که برای ما هزینه 
دارد؛ اما اگر به FATF بپیوندیم، تمام منشــأ مبادالتمان با دیگران باید افشا شود 

و رسمی باشد».
البته او یک پیش شــرط برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام  مالی بیان کرده 
و گفته اســت: «بنده در مورد این مسئله بیش از ۳۰۰ ساعت کار کردم و هرکسی 
که مدعی اســت، سراغ من بیاید. حتی کســانی در اتاق بازرگانی مدعی بودند  اما 
من با آنها صحبت کردم و به یک ســاعت نکشید تا حرف های من را قبول کردند. 
اگر بنا باشــد ما تجارت مان را داشــته باشیم، در شــرایط تحریم آمریکا  باید بدون 
FATF باشیم. اگر FATF را بپذیریم به این معنا ست که تمام معامالت ما شفاف 
خواهد شــد و این یعنی طرف تجاری ما لو می رود؛ آن صرافی یا آن شــرکتی که 

با ما کار می کند، کســی که به ما صادر می کند همه لو می روند! آیا می دانید چند 
شرکت ایرانی در ترکیه دفتر زدند و به نام ترکیه فناوری های مورد نیازشان را وارد 
می کننــد؟ چرا ایــن کار را می کنند؟ چون طرف خارجــی آن صنعت را به ایرانی 
نمی فروشد؛ بنابراین ناچار هستند از آن دفتری که در ترکیه زده اند، خریداری کنند. 
مســئله ما چنین چیزی است. شــفافیت مقتضای FATF است و ما FATF را در 
مناســبات داخلی صد درصد پذیرفته ایم و داریم به آن عمل می کنیم اما تا زمانی 

که تحریم ها هستند، در مناسبات بین المللی نباید آن را پذیرفت».
بنابرایــن در حالی که از برجام خبری نیســت، نمی توان دیگر امیدی به پذیرش 
لوایح گروه ویژه اقدام مالی و خروج ایران از لیســت ســیاه داشت. بااین حال، این 
شــعار اصولگرایان نیز که قرار بود اقتصــاد ایران به برجام و تحریم ها گره نخورد 
و ارزش پول ملی حفظ و تورم کنترل شــود، بدون نتیجــه مانده و اینکه گره  کور 
اقتصــاد بدون رابطه با دنیا و بودن در فهرســت تحریم ها چگونه قرار اســت باز 

شود، نه مشخص است و  نه برنامه ای برای عملی شدن آن منتشر شده .
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یکی از این موارد علیرضا اکبری اســت، صبح شنبه ۲۴ دی 
۱۴۰۱ قــوه قضائیه اعالم کرد که «حکــم علیرضا اکبری فرزند 
علــی دارای تابعیــت مضاعف ایرانی-انگلیســی که به اتهام 
افساد فی االرض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی 
کشــور از طریق جاسوســی بــرای دســتگاه اطالعاتی دولت 
انگلیس در ازای دریافت دســتمزد به مبالغ یک میلیون و ۸۰۵ 
هــزار یورو، ۲۶۵ هزار پوند انگلیــس و ۵۰ هزار دالر آمریکا به 

مجازات اعدام محکوم شده بود، اجرا شد».
بــه گزارش ایســنا، علیرضا اکبری در تاریــخ ۲۹ مهر ۱۳۴۰ 
به دنیا آمد، او برادر شــهید و از خانــواده متدین و انقالبی بود 
که ســابقه ۷۰ ماه حضور در جبهه های دفاع مقدس را داشته 
است. معاون اســبق حوزه روابط خارجی وزارت دفاع، همکار 
اسبق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مشاور اسبق فرمانده 
نیروی دریایی، مســئول اســبق حــوزه دفاعــی و امنیتی مرکز 
تحقیقات وزارت دفاع، مســئول اسبق ســازمان نظامی اجرای 

قطع نامــه ۵۹۸، رئیس اســبق بخش مطالعــات دفاع وزارت 
دفاع، مشــاور امور اســتراتژیک وزیر دفــاع و فعالیت در مرکز 

تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری از سوابق اکبری بود.
ماجرای جاسوســی اکبری برای سرویس اطالعاتی بریتانیا، 
نام اشــخاص دیگری را هم که در گذشته و با داشتن دسترسی 
به اطالعــات خاص و محرمانه به جاسوســی متهم شــدند، 
یادآوری می کند. اولین مقام رســمي که به جاسوســی متهم 
شــد، عباس امیرانتظام، معاون نخست وزیر دولت و سخنگوی 
دولت موقت بود که پس از تســخیر ســفارت آمریکا از سوی 
دانشــجویان تسخیرکننده ســفارت به جاسوســی متهم و در 
دادگاه انقالب به اعدام محکوم شــد. البته این حکم به حبس 
ابد تغییر یافــت و پرونده امیرانتظام حتی پس از مرگ او هنوز 

هم در هاله ای از ابهام قرار دارد.
سعید امامی و خودکشی اش

ســعید امامی، معاون وقت وزارت اطالعات در دهه ۷۰ از 

دیگر مســئوالنی بود که پس از ماجرای قتل های زنجیره ای که 
گفته شــد او لیدر آن بوده است، به جاسوسی و نفوذ متهم شد 

اما با خودکشی در زندان این پرونده هم بسته شد.
علی اشتری، جاسوس اسرائیل

در دو دهــه اخیــر هم جاسوســی چند مــورد از نیروهای 
مورداعتمــاد جنجال هایــی را ایجاد کرد. علی اشــتری متولد 
۱۳۴۲ از افــرادی بود که در ســال ۱۳۸۷ به اتهام جاسوســی 
برای اسرائیل محاکمه و در ۲۷ آبان همان سال اعدام شد. وی 
که یک شــرکت ارائه خدمات مخابراتی و بی ســیم را مدیریت 
می کــرد، با برخی وزارتخانه ها و دســتگاه های امنیتی، دفاعی 
و نظامی کشــور در زمینه فروش تجهیزات فنی و الکترونیکی 
همکاری می کرد و به دنبــال آن اطالعات خاصی را در اختیار 

داشت.
اشــتری بدون عبــور از فیلترهــای ویژه اطالعاتی کشــور، 
می توانســت حوزه دسترســی هایش را افزایش داده و با افراد 

گوناگونــی ارتباط برقرار کرده و در مجامــع داخلی و خارجی 
حضور یابد. توانایی او در جلب اعتماد مشــتریانش باعث شد 
تــا در برخی مراکز مهم کشــور و پروژه ها مورد مشــورت قرار 
گیرد و او نیز از همین مقدار اطالعات اســتفاده و آنها را تحویل 

سرویس های اطالعاتی اسرائیل می داد.
جاسوسان سیا و موساد

در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ محمد حیدری و کوروش احمدی 
که به گفته دادســتانی با نفــوذ در مراکز امنیتی و نظامی برای 
ســازمان های جاسوسی ســیا و موساد جاسوســی می کردند، 

اعدام شدند.
همچنیــن ســیدجمال (ســیاوش) حاجــی زواره (جــالل 
حاجی زوار) متولد ۱۳۵۱ کارمند قراردادی ســازمان هوافضای 
وزارت دفاع در ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ به همراه همسر سابقش لیال 
تاجیک به اتهام جاسوســی برای ســازمان سیا و دولت آمریکا 

بازداشت شد.
پرونده حاجی زواره پس از تکمیل تحقیقات در دادســرای 
نظامی با صدور کیفرخواســت به دادگاه ارســال شد و دادگاه 
نظامی یک تهران پس از برگزاری جلســات متعدد، بر اســاس 
اســناد، مدارک و شــواهد و همچنین اعترافــات متهم، وی را 
مجرم شــناخته و به مجازات اعدام محکوم کــرد. پس از آن 
حکم اعدام صادره به تأیید دیوان عالی کشــور رسید و پس از 
تشــریفات قانونی، این حکم در تیر ۱۳۹۸ در زندان رجایی شهر 

اجرا شد.
جاسوسی که ترددهای سردار سلیمانی را لو داد

محمــود موســوی مجد، فرزند کاظم کــه در نیروی قدس 
سپاه پاسداران خدمت می کرد، از دیگر افرادی بود که به گفته 
غالمحســین اسماعیلی، ســخنگوی وقت قوه قضائیه، یکی از 
اتهاماتش اعالم محل تردد و اســکان ســردار قاسم سلیمانی 
و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به ســرویس های 

جاسوسی سیا و موساد بود.
موســوی مجد در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ به اتهام جاسوســی 
دستگیر شد و شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب اســالمی به اتهامات 
انتسابی وی رسیدگی و این شعبه در تاریخ سوم شهریور ۱۳۹۸ 
حکم اعدام وی را صادر کرد و در نهایت صبح دوشــنبه ۳۰ تیر 

۱۳۹۹ حکم اعدام وی اجرا شد.
همچنیــن در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ هم غالمحســین اســماعیلی 
ســخنگوی وقــت قوه قضائیــه از اجرای حکــم اعدام رضا 
عسگری، کارمند بازنشســته هوافضای وزارت دفاع به اتهام 
جاسوسی موشــکی خبر داد. به گفته اسماعیلی، عسگری با 
بازنشســتگی پیش از موعد در سال ۱۳۹۵ بازنشسته شد و در 
سال های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا 
وصل شده بود. وی به جهت آشنایی با فعالیت های موشکی 

ایران برخی از آن اطالعات را به سازمان سیا فروخته بود.
بنا بر برخی گزارش ها از جمله گزارش انصاف نیوز، عسگری 
دیگر معاون علی شــمخانی اســت که با اتهام  جاسوســی به 
اعدام محکوم شــد. براســاس برخی اخبار، علیرضا عسگری 
معاون وزیر دفاع شــمخانی بود که در آذرماه ۱۳۸۵ در ترکیه 

ناپدید شده بود. 
اســماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیــروی انتظامی در آذر 
ماه ســال ۹۱ در همین رابطه گفته بود که علیرضا عســگری، 
معاون پیشــین وزارت دفاع ایران که به گفته مقام های تهران 
شش سال پیش در ترکیه «ربوده شده است»، پیش تر «۱۸ ماه» 
در ایران زندانی بوده است. حســین دقیقی، معاون وزیر دفاع 
جمهوری اسالمی ایران در همان وقت گفت: «شواهد فراوانی 
داریم که اعضای سرویس اطالعاتی اسرائیل علیرضا عسگری 
را از ترکیه ربودند و به اســرائیل انتقال دادند». اطالعات راجع 
به عســگری به همین میزان شایعات رســانه ای ختم می شود 
و فقط مشــخص اســت در نهایت به اتهام جاسوسی در ایران 

اعدام شده است.
اینها تنها چنــد مورد از پرونده اشــخاصی بود که به گفته 
مقامــات امنیتی و قضائــی با نفوذ در مراکز حســاس نظامی 
و امنیتــی و ارتباط با مســئوالن ارشــد، ســعی در جمع آوری 
اطالعات خاص و طبقه بندی شــده و ارائه آن به ســازمان های 
جاسوســی بیگانه داشتند. اشــخاصی که در نگاه اول از سوی 
برخی مقامات شــاید معتمد به نظر برسند و با ظاهرسازی به 
فریب مســئوالن بپردازند اما در باطن اهداف دیگری را در ســر 
بپرورانند. کســانی که ممکن است هنوز هم نمونه هایی از آنها 

در برخی مراکز حساس حضور داشته باشند.

  نگرانــی درباره معیشــت و زندگی روزمره، دغدغه این روزهای مردم ایران شــده و 
به جز معدود یاران جناحی دولت مســتقر، دیگر کسی نیست که مدافع عملکرد دولت 
ســیزدهم باشــد. اگرچه برنامــه اجرائی هفت هــزار صفحه ای جنــاب رئیس جمهور 
هیچ وقت رونمایی نشــد  اما آنچه از نتایج آن جزوه نادیده مشاهده می شود، بی تدبیری 
در تصمیمات و ایجاد بحران معیشتی و اقتصادی است که دالر بیش از ۴۰ هزار تومانی، 
سکه ۲۰ میلیونی، افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو، وضعیت بحرانی بازار مسکن و 
اجاره و مختل شدن بســترهای درآمدزایی قشر وسیعی از کسب وکارهای ُخرد اینترنتی 
که اشــتغال قریب به ۱۵ میلیون نفر وابسته به آن اســت، از جمله «دستاورد» های آن 
اســت که آینده زندگی صدها هزار خانوار را به کابوس تبدیل کرده است. از این رو حزب 
ندای ایرانیــان برای عبور از وضع موجود و بهبود اوضاع اقتصادی کشــور، بیانیه ای با 
راهکارهایی مشخص جهت ساماندهی شرایط اقتصادی تدوین و برای انتشار در اختیار 

روزنامه «شرق» قرار داده است. در متن بیانیه حزب ندای ایرانیان آمده است:
عملکرد دولت تا به اینجا نشــان داده است که مجموعه دولت از اقتصاد به عنوان 
یک علم و مدیریت به عنوان یک هنر بی بهره اســت. با این وجود، به بهانه تقدیم الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۲ توسط دولت به مجلس شورای اســالمی، الزم می دانیم دغدغه ها 
و تذکرات خود در مورد شــرایط اقتصادی کشــور را اعالم و از سر دلسوزی و نگرانی به 

آقایان مسئول هشدار دهیم.
۱- همان طور کــه برای همــه به راحتی قابل پیش بینی بود، دولت آقای رئیســی در 
چاهی افتاد که در گذشته حامیان دولت فعلی، برای دولت قبل حفر کرده و حال در آن 
گیر کرده اند. نامزد دیروز و رئیس جمهور امروز، در ایام انتخابات اقتصاد کشور را بی نیاز 
از ارتباط با دنیا می دانســت. تذکرات و توصیه های متعدد به دولت نیز ثمری نبخشید و 
آقایان مسئول، سیاست خارجی را به امید زمستان سخت هنوز در راه مانده اروپا به امان 
خدا رها کردند و اقتصاد کشور را نیز که به خیالشان قرار بود به برجام و اف ای تی اف گره 
نزنند، دچار تندباد تورمی کردند که بر زندگی مردم وزیدن گرفته است و بیم آن می رود 

که بدل به توفانی از مصائب اقتصادی و معیشتی شود.
۲- با روی کارآمدن دولت جدید در آمریکا در اواخر ســال ۱۳۹۹، فروش نفت ایران 
از میانگین ۳۰۰ هزار بشــکه به حدود یک  میلیون بشــکه افزایــش یافت. با این وجود 
ایــران از امکان فروش یک  میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه دیگر همچنان بی بهره اســت. در 
کنار ناممکن بودن فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، نفت به فروش رفته هم به 
دالیل تحریم با اختالف زیادی زیر قیمت جهانی فروخته  شده و هزینه معامالتی باالیی 
هم برای نقل و انتقال پول آن تحمیل می شــود. ایــن اتفاق عالوه بر اینکه باعث تضییع 
بیت المال و حق شهروندان می شود، باعث شده است منابع درآمدی دولت نیز کاهش 
یابــد. دولت نیز برای جبران این کســری آن را از طریق افزایــش مالیات و چاپ پول به 

شهروندان تحمیل کرده و به اشکال مختلف از جیب آنان جبران می کند.
۳- حجم تجارت ایران بر اساس آمار رسمی هم اکنون صد میلیارد دالر است که بین 

۱۵ تــا ۲۰ درصد آن به دلیل تحریم ها صرف گران خریدن، ارزان فروختن و هزینه مبادله 
ارز می شود. در حالی دولت رؤیای رشد پنج درصدی در سال آینده را دارد که GDP ایران 
بر اساس ارز رســمی اعالمی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی، به رقمی کمتر از ۳۰۰ میلیارد دالر 
می رســد که رقم هزینه های مبادالتی تحریم بیش از پنج درصد GDP خواهد شــد که 
به جای رفتن به جیب کاســبان تحریم و دالالن بین المللی می توانست بخشی از ارزش 

افزوده و رشد اقتصادی کشور باشد.
۴- بر اســاس اعالم رسمی اتاق بازرگانی ایران، حجم تجارت ایران با افغانستان ۴۰ 
درصــد و با عراق ۲۶ درصد کاهش داشــته و بازرگانان ترکیه در حال جایگزینی ایرانیان 
در این کشورها هستند. به عبارتی دولت سیزدهم عالوه بر اینکه ظاهرا زبان گفت وگو با 
جهان را بلد نیست، توان حفظ ارتباط با همسایگان را هم باوجود اعالم گسترش روابط 

ندارد. موضوعی که دود آن به چشم کارآفرین و کارگر ایرانی می رود.
۵- بر اســاس آمار اعالم شده از سوی رئیس جمهور ترکیه، حجم صادرات این کشور 
در ســال ۲۰۲۲ به بیش از ۲۵۴ میلیارد دالر رسیده اســت. مجموع صادرات و واردات 
ایران نیز طبق آمار رســمی صد میلیارد دالر اســت که به دلیل محدودیت های تحریم 
می توان حجم تجارت مفید ایران را ۸۰ تا ۸۵ میلیارد دالر تخمین زد. در شــرایطی که 
قرار بود طبق ســند چشم انداز ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴ ایران قدرت اول اقتصادی منطقه 
شود، سال گذشته فقط صادرات کشور ترکیه سه برابر مجموع صادرات و واردات ایران 
شده است. الزم به یادآوری نیست که ترکیه برخالف ایران از داشتن ذخایر نفتی محروم 
اســت. همین مســئله را می توان به سایر کشــورهای منطقه نیز تعمیم داد. عربستان 

روزانه فقط یک میلیارد دالر صادرات نفت دارد.
۶- جراحــی اقتصادی دولت بــرای حذف ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی، با آن همه 
نمایش و مانور رســانه ای، با احیای همان سیاســت پیشین توســط رئیس جدید بانک 
مرکــزی با تعیین ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانــی و حمایت صریح معاون اول رئیس جمهور، 
عمال همان روش را در هفت پله باالتر تداوم دادند که به اســتناد ادعاهای خودشــان 
علیه دولت قبل، ایجاد رانت های جدید برای گروه های ذی نفوذ خواهد بود که دســت 

به واردات دوباره همان کاالها بزنند و بر ثروت هایشان بیفزایند.
۷- کنــدی اینترنت و فیلترینگ شــبکه های اجتماعی در حالی برای دولت مســتقر 
معنایــی امنیتی پیدا کــرده و با دالیلی نامقبول از منظر «صیانت» توجیه می شــود که 
زیرساخت فنی بسیاری از کاروبارهای جامعه امروز است و به  طور مستقیم و غیرمستقیم 
با میلیون ها شــغل در ارتباط و محل درآمد افراد بسیاری است که اکنون همان حداقل 

معیشت شان نیز در مخاطره افتاده و هر چه می گویند گوش شنوایی نمی یابند.
۸- امروز در شــرایطی قرار گرفته ایم که درآمد سرانه ایرانیان حتی مستقل از توزیع 
نابرابر آن، در ســطحی کمتر از عمده کشــورهای منطقه و حتی پایین تر از کشــورهای 
جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار دارد. درعین حال در مقابل پیش بینی 
تورم باالی ۴۰ درصد در سال آینده که عمال در الیحه بودجه ۱۴۰۲ مستتر است، حقوق 

کارگــران و کارمندان دارای افزایش رقم متوســط ۲۰ درصد اســت کــه این به معنای 
کاهش حداقل ۲۰ درصد تا ۳۰ درصد قدرت خرید شاغلین و کوچک تر شدن سفره اقشار 

متوسط و مستضعفین در سال آینده خواهد بود.
۹- ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و عدم تسلط آنها بر مسائل و مفاهیم اقتصادی 
در برخی موارد باعث حیرت کارشناســان و دلســوزان کشــور می شــود. پاســخ گویی 
معاون اول رئیس جمهور به رئیس جمهوری درباره وعده ساخت یک میلیون مسکن در 
ســال و تأکید مجدد رئیس جمهور در ســفر به یزد مبنی بر اینکه چهار میلیون مســکن 
تحویل خواهند داد، یا ســخنان متناقض و غیرعلمی تیم اقتصادی درباره اشتغال، تورم 

و روند پیشرفت اقتصاد، همه و همه حکایت از مجمع الجزایر ناهماهنگ دولت دارد.
۱۰- به نظر می رســد تورم ۴۵ درصدی کشور احتماال با این شیب تا پایان سال رکورد 
۰ ۵ درصدی را به ثبت خواهد رســاند. در این شرایط رئیس دولت و وزیر اقتصاد خبر از 
کاهش ۱۹ درصدی تورم می دهند. درحالی که ایشــان بر اســاس آمار رسمی اعالم شده 
توســط مرکز آمار، کشــور را با تورم ۴۵ درصدی تحویل گرفتند و احتماال تا پایان ســال 
با تــورم ۵۰ درصدی به پایان می برند. رئیس دولت در شــرایطی به دولت قبلی حمله 
می کند و آن را مقصر ناکارآمدی خود می داند که فراموش کرده اســت در ســال ۲۰۲۰ 
فــروش نفت ایران به ۳۰۰ هزار بشــکه کاهــش  یافته بود و قیمت جهانــی نیز به زیر 
۳۰ دالر ســقوط کرده بود. درحالی که دولت آقای رئیسی با فروش یک میلیون بشکه و 
افزایش قیمت نفت ناشــی از جنگ روســیه و اوکراین به باالی صد دالر، شرایط فعلی 

را تحویل مردم داده اند.
بــا وجود ندیدن هیچ چشــم اندازی از مشــورت پذیری دولت، حزب نــدای ایرانیان 
پیشــنهادات خود را برای عبور از شــرایط فعلی و نجات اقتصاد کشــور به شرح زیر به 

رئیس دولت تقدیم می کند:
۱- تحوالت اخیر و به خصوص اجماع بین المللی که علیه ایران در ماه های اخیر در 
حال شــکل گیری است، نشان از یک برنامه ریزی دقیق و گسترده دشمنان خارجی است 
که برنامه ریزان توانســته اند بر روی نقاط ضعف و اشــتباهات مسئولین سرمایه گذاری 
کنند. خواب زمســتانی وزارت خارجه و بی تدبیری وزیر و معاونین وی بر کسی پوشیده 
نیســت. حزب ندای ایرانیان دلسوزانه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند با برکناری وزیر 
امور خارجه و تیم مذاکره کننده ایران و جایگزینی دیپلمات های حرفه ای و توانمند بیش 

از این جان و مال و عمر ایرانیان را به ناکارآمدی این افراد گره نزند.
۲- دولــت باید بپذیرد ارتباط و تعامل با دنیا و اســتفاده از علم در اداره کشــور به 
معنای چشــم امید به بیگانه داشتن نیســت. بهبود فضای کسب کار، عبور از وضعیت 
رکود و مهار تورم جز با عبور از فضای تحریم و نا اطمینانی در اقتصاد کشور امکان پذیر 
نمی باشد. رفع موانع تجارت جهانی (از طریق برجام)، رفع موانع مالی و بانکی متصل 
به آن تجارت (از طریق اف ای تی اف) و اســتفاده از ظرفیت های بازارهای جهانی باعث 

بازگشت اقتصاد کشور به ریل بهبود می شود.
۳- در شــرایطی که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه قادر به ادامه فعالیت در 
حوزه فعالیت خود نیســت و مطابق شنیده ها استعفای خود را نیز تقدیم کرده، آیا الزم 
اســت تجربه عدم توجه به هشدارها درباره عملکرد آقای صالح آبادی در بانک مرکزی 
و فعالیت مرحوم رســتم قاســمی در وزارت راه و شهرسازی، این بار درباره جناب آقای 
میر کاظمی تکرار شــود؟ الزم اســت تغییر رئیس ســازمان برنامه  و بودجه در اولویت 

رئیس دولت قرار گیرد.

۴- دولــت نیاز به هماهنگــی واقعی در حــوزه اقتصــاد دارد. همان طور که قابل 
پیش بینی بود، باال  بردن تعداد مراکز مدیریت اقتصادی مانند دســتیار اقتصادی، معاون 
اقتصادی، معاون اول، وزارت اقتصاد و... تنها به بی نظمی اقتصادی دولت منجر شــده 
اســت. این شرایط اگر مدیریت نشود، توان دولت برای هر اقدام اصالحی گرفته خواهد 

شد.
۵- اعداد و ارقام بودجه در برخی موارد بســیار تأســف بار اســت. در حالی بودجه 
اجرای قانون هوای پاک نصف شــده اســت کــه بودجه برخی نهادها مانند شــورای 
عالــی حوزه هــای علمیه بیش از ۶۰ درصــد افزایش، حفظ آثار دفــاع مقدس با ۱۵۹ 
درصــد افزایش، دفتــر تبلیغات حوزه علمیه قم با ۵۵ درصد افزایش و بســیاری دیگر 
از نهادها از جمله صداوســیما که حوادث ســال گذشــته ناکارآمدی آنان را اثبات کرد، 
همین افزایش درصدها شامل حالشان شده است. سؤال می کنیم دلیل این بودجه های 
غیرضروری در شرایطی که حقوق بازنشستگان با علم به تورم حداقل ۴۰ درصدی سال 
آینده و ۴۵ درصدی امروز، تنها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش  یافته اســت، چیست؟ و آیا 
دستگاه هایی که به این شکل افزایش بودجه داشته اند، کارآمدی و میزان تأثیرشان مورد 

ارزیابی قرار گرفته است؟
۶- ایران دارای اقتصاددانان برجســته داخلی و خارجی، اســاتیدی به روز در حوزه 
توســعه و کارآفرینان خبره در صنعت است. شایسته نیست کشوری که دارای این  همه 
چهره های نخبه در حوزه های اقتصاد و کارآفرینی اســت، از این ظرفیت ارزشــمند در 

تصمیم گیری های کالن اقتصادی استفاده نکند.
۷- طرح ضد اینترنت صیانت از فضای مجازی بایســتی به کلی از دستور کار دولت 
و مجلــس خارج شــود؛ چرا که در تضاد بــا اراده عمومی مردم ایران اســت. اصرار بر 
تداوم فیلترینگ و پیگیری طرح موســوم به «صیانت»  که ُشــبهه های بســیاری دارد و 
سالخی اقتصاد نوپای دیجیتال و اکوسیستم نوآوری کشور است، هیچ معنایی ندارد جز 

ریشخند کردن مردمانی که از این همه سوءتدبیرها عاصی شده اند.
۸- فیلترینــگ اینســتاگرام و واتس اپ و ســرویس های گــوگل، از آنجایی که ایجاد 
محدودیت بر حقوق و آزادی های مردم اســت، مخالف نص و روح قانون اساسی است 
و باید در اســرع وقت رفع شــود. فیلترینگ اینترنت در این شرایط اقتصادی و معیشتی، 
آب ریختن به آســیاب تحریم هایی است که به ســود دشمنان ایران می چرخد و اقتصاد 
بی رمق کشــور را در البه الی چرخ دنده های فشــار بیرونی و خودتحریمی داخلی ُخرد 

می کند.
در پایــان تأکید می کنیم حزب نــدای ایرانیان در هیــچ دوره ای از حیات خود جز با 
منافع ملی و حقوق شهروندی عقد اخوتی نبسته است و از همین رو، به رغم همسویی 
حداقلی با دولت قبلی، در آن سال ها نیز بی محابا منتقد عملکردش بود، در اینجا نیز به 
نمایندگی از مردمی که قرار بوده «ولی نعمت» مسئولین باشند، برای صیانت و پاسداری 
از منافع ملی و حقوق شــهروندی قاطعانه و بی هیــچ مالحظه ای به رئیس جمهور و 
دولت محترم هشــدار می دهد که آمارها و ارقام ها و عددها مطلقا چشم انداز مثبتی از 
مجموعه اقدامات و سیاســت گذاری های دولت نشــان نمی دهند و تداوم روند موجود 
کشــور را بر آستانه بحران در بحران های پیاپی قرار خواهد داد که نتیجه ای جز نابودی 
مطلق اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت. امیدواریم دولت محترم این انذارها را جدی 
بگیرد و فکری اساســی برای حل اساسی ریشه های مشــکالت اقتصادی کند و به جای 

رؤیاپردازی های بدون عمل، بر اساس نظرات عالمان علم اقتصاد عمل کند.

روایتی از جاسوسان فراموش نشده
ازمابهترانی که مواضع و  سخنانشان پر شده از شعارهای تند همسان سازی شده با ظاهر منزه شان، کارنامه درخشانی ندارند. افرادی که چنان رفتار می کنند که گویی بر مسند مدیریت 
تکیه زده و چشم نهفته دارند تا همه جاسوس ها و خائن ها را از ظاهر تشخیص دهند و فقط آنها پاک و منزه هستند اما در آخر داستان زندگی شان، خود به اتهام جاسوسی محاکمه 

شده اند.

۸ پیشنهاد  حزب ندای ایرانیان برای عبور از وضع موجود و بهبود اوضاع اقتصادی کشور 
از تغییر تیم مذاکره کننده تا ارتباط سازنده با دنیا
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