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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز 1- وقتی »برنارد شــاو« نویسنده شــوخ طبع و بلندآوازه انگلیسی در 

بندرنیویورک از کشتی پیاده شد و چشمش به »مجسمه آزادی« افتاد، از میزبان 
آمریکایی خود که به استقبالش آمده بود پرسید؛ این مجسمه کیست؟ و میزبان 
آمریکایی پاسخ داد؛ مجسمه آزادی است و می خواست توضیح بیشتری بدهد 
که برناردشاو کالم او را قطع کرد و گفت؛ متشکرم، نیازی به توضیح نیست، این 
کار در انگلیس و سایر کشورها نیز مرسوم است که وقتی شخصیت برجسته ای از 
دنیا می رود، مجسمه اش را به عنوان یادبود در یکی از مراکز شهر نصب می کنند 
تا یاد و خاطره او باقی بماند و مردم فراموش نکنند که روزی، روزگاری چنین 
شخصیت برجسته ای در میان آنها بوده است و اگر حاال  نیست، می توانند به 

آن روزها که زنده بود افتخار کنند! و البته فقط افتخار کنند!
2- افق پیش روی مذاکرات هسته ای اگر تا چند هفته قبل »خاکستری« 
بود و اعضای محترم تیم مذاکره کننده در سایه روشن های این افق خاکستری، 
نشانه هایی از یک توافق مطلوب را آدرس می دادند ولی امروزه با توجه به شواهد 
و اسناد موجود جای کمترین تردیدی نیست که چنانچه در فرمول مذاکرات 
و روال جاری آن تجدیدنظر جدی نشود، از تأسیسات هسته ای ایران اسالمی 
فقط یک »مجسمه یادبود« باقی می ماند که غیر از یادآوری تالش بر باد رفته 
دانشمندان و دست اندرکاران برنامه هسته ای کشورمان و حسرت از دست دادن 
آنچه تاکنون به دست آورده ایم، خاصیت و ارزش دیگری نخواهد داشت و این، 
تازه آغاز ماجراست و ادامه داستان در بستر دیگری که الزاما هسته ای نیست و 
در صورت وقوع، تاریک و فاجعه آفرین نیز هست، دنبال خواهد شد. از این روی 
دولت محترم موظف اســت با برخورداری از حمایت ملت که اهمیت دادن به 
انتقادها و پیشنهادهای منتقدان الزمه آن است، قبل از وقوع واقعه در پی عالج 
آن باشد، چرا که شرایط بسیار خطیر است- و البته، نه خطرناک- بنابراین جایی 
برای آزمون و خطا نیست و به مصداق ضرب المثل معروف؛ اولین اشتباه کسی 

که در انبار مهمات کار می کند، آخرین اشتباه او خواهد بود.
3- پیــش از این بارها به نقد توافق لــوزان پرداخته ایم و تکرار آن 
را ضروری نمی دانیــم، اما از آنجا که روند کنونی مذاکرات در چارچوب 
توافق لوزان - یا به قول دوســتان »بیانیه لوزان« - جریان دارد و متاسفانه 
اظهارات اعضای تیم محترم مذاکره کننده کشورمان نیز به تصریح و تلویح 
از پذیرش مفاد آن حکایت می کند، اشــاره ای گذرا به یکی از بااهمیت ترین 
-بخوانید خطرناک ترین و خســارت آفرین ترین- بندهای توافق یاد شده را 
ضروری می دانیم، موضوع این بند که در بخش »بازرسی و شفافیت« توافق لوزان 
آمده است، پروتکل الحاقی است که دیروز آقایان ظریف و عراقچی در جلسه 
غیرعلنی مجلس شورای اسالمی بر پذیرش آن از سوی ایران تأکید ورزیدند.

آقای عراقچی طی سخنانی- که نگارنده فایل صوتی آن را شنیده است- 
تصریح کرد، پروتکل الحاقی را پذیرفته ایم و گفت؛ آژانس براساس این پروتکل 
می تواند از همه مراکز هسته ای و غیرهسته ای که شامل مراکز نظامی نیز می شود 
بازرسی کند و تاکید ورزید که بدون پذیرش پروتکل، توافق امکان پذیر نیست 

و توضیح داد که این بازرسی ها مدیریت شده خواهد بود.
4- پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه می دهد از تأسیسات هسته ای 
و غیرهســته ای ایران- از جمله مراکز نظامی- به صورت سر زده و با تصریح 
»ازهر مکان و در هر زمان« بازرسی کنند. این بازرسی ها تحت عنوان و گزاره 

»ابعاد نظامی احتمالی« - PMD - صورت می پذیرد.
براساس توافق لوزان که حریف با اصرار بر اجرای آن تأکید می ورزد، تعلیق 
و نه لغو تحریم ها - آنهم فقط 17 درصد آن - مشروط به گزارش آژانس مبنی بر 
تائید همکاری ایران در فراهم آوردن زمینه و تسهیالت الزم برای بازرسی ها و 
انجام تعهداتی است که در توافق آمده است. به بیان دیگر، آژانس باید اعالم 
کند در فعالیت های مراکز هسته ای و نظامی ایران هیچ نمونه ای که احتمال 
- دقت کنید فقط احتمال- بهره گیری از آن در سالح هسته ای وجود داشته 

باشد، دیده نشده است.
پذیرش این بند از توافق ضمن آن که تمامی اطالعات سری مراکز نظامی 
کشورمان را در اختیار دشمنان تابلودار نظام می گذارد، زمینه محروم شدن 
جمهوری اسالمی ایران از تسلیحات پیشرفته و استراتژیک خود را نیز فراهم 
می آورد. چرا که براساس PMD، نباید از هیچ فعالیتی که احتمال بهره گیری 
از آن در تسلیحات هسته ای وجود داشته باشد، برخوردار باشیم. به عنوان 
مثال - و فقط یک نمونه - مقامات آمریکایی بارها اعالم کرده اند که موشک های 
بالستیک ایران قابلیت حمل کالهک هسته ای را دارند. از این روی، اگر ملزم به 
اجرای تعهدات خود در توافق نهایی باشیم - که آقایان ظریف و عراقچی بر آن 
تاکید ورزیده اند- باید از تولید موشک های بالستیک و بسیاری از تسلیحات 

دیگر دست بکشیم و در غیر این صورت، به توافق عمل نکرده ایم! و...
بــرادر عزیزمان آقــای عراقچی گفته اند بازرســی های تحت موضوع 
پروتکل الحاقی »مدیریت شده« خواهد بود که نظر ایشان با مواد 5، 83 و 84 

پروتکل یاد شده مغایرت دارد که خود نوشته دیگری می طلبد.
بــه بیان واضح تر و در یک کالم، مفهوم واقعی و غیرقابل تغییر تن دادن 
به پروتکل الحاقی، خلع سالح کامل کشورمان و کاهش توان نظامی جمهوری 
اسالمی  در حد برخورداری از تعدادی تفنگ و فشنگ و نارنجک خواهد بود! آیا 
فرض دیگری وجود خواهد داشت؟! اگر پاسخ منفی است- که منفی است- آیا 
نباید نگران آینده فاجعه بار توافقی بود که دوستان مذاکره کننده بعد از اصرارها 

و درخواست های فراوان، فقط گوشه ای از آن را رونمایی کرده اند؟!
5- حاال وقت آن اســت که به سه سؤال پیش روی پاسخ بدهیم و با کنار 
هم نهادن پاسخ ها درباره نتیجه ای که به دنبال خواهد داشت قضاوت کنیم. 
پرسش ها ساده است و پاسخ ها و نتیجه گیری  از آن نیز به آسانی امکان پذیر 

است.
اول: آیا آمریکا دشمن سرسخت ایران اسالمی نیست؟ و آیا بارها به صراحت 
اعالم نکرده است که براندازی نظام اسالمی را به عنوان یک هدف استراتژیک 
در دستور کار خود دارد و این هدف مادام که جمهوری اسالمی ایران وجود دارد 
قابل حذف نخواهد بود؟! پاسخ این سؤال بدون کمترین تردیدی مثبت است 
و عالوه بر اعالم صریح مقامات آمریکایی، عملکرد سی و هفت سال گذشته 

آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران نیز حاکی از آن است.
دوم: آمریکا در صورت امکان و چنانچه نتیجه حمله نظامی به ایران را کارساز 
می دانست، آیا در انجام آن کمترین درنگ و تردیدی به خود راه می داد؟ پاسخ 
این پرسش نیز پیچیده  و پنهان نیست و به قول حضرت امام)ره( که سال گذشته 
از ســوی رهبر معظم انقالب نیز بر آن تاکید شد، آمریکا از هیچ تالشی برای 
براندازی جمهوری اسالمی ایران دریغ نکرده است و اگر از اقدامی خودداری 

ورزیده فقط به این علت بوده که توان انجام آن را نداشته است.
سوم: تاکنون کدام عامل یا علت مانع اقداماتی نظیر حمله نظامی آمریکا 
به ایران بوده است؟ آیا اصلی ترین آنها به ترتیب اهمیت، الف: روحیه سرشار 
از ایمان آمیخته به شــجاعت مردم، ب: برخورداری ایران از ماشین جنگی و 
تســلیحاتی پیشرفته و مدرن ج: پایگاه عمیق و گسترده در میان ملت های 
مسلمان و نهضت های مقاومت و... نبوده است؟ پاسخ این پرسش نیز روشن تر 

از آن است که با کمترین تردیدی همراه باشد.
اکنون بــه توافق لوزان که به گفته دوســتان مذاکره کننده، چارچوب 

توافق نهایی است نیم نگاهی بیندازید.
آمریکا با تبدیل فعالیت هسته ای پردامنه و علمی کشورمان به یک مجسمه 
بی روح و عروسکی، در پی تحقیر ملت است که نتیجه آن - به زعم آمریکایی ها - 
شکست روحیه مردم و بی اعتمادی آنان به مسئوالن خواهد بود. گفتنی است 
آمریکایی ها، با استناد به توافق لوزان، توهم دست کشیدن جمهوری اسالمی 
ایران از مبانی و آموزه های انقالبی خود را بارها از شیپور فریب رسانه ای غرب 
پمپاژ کرده اند و از سوی دیگر بالفاصله بعد از هر دور مذاکره، این گزاره جعلی را 
در مقیاس گسترده و فراگیر خطاب به نهضت های اسالمی و ملت های مسلمان 
تبلیغ کرده اند که نظام اسالمی ایران نیز بعد از سی  و هفت سال مقاومت چاره ای 
جز کنار آمدن با آمریکا و متحدانش نداشته است! و از این رهگذر، سعی در 
تخریب پایگاه مردمی انقالب در میان ملت های مسلمان و نهضت های مقاومت 
منطقه داشته اند و در همان حال با تحمیل پروتکل الحاقی و اجرای آن در بستر 
PMD - در صورت پذیرش آن از سوی ایران - و حتی بازجویی از دانشمندان 
هسته ای و غیرهسته ای و... در پی خلع سالح  جمهوری اسالمی ایران است! 
نتیجه آن که - باز هم به زعم خود- به دنبال حذف هر ســه عامل یاد شده ای 
هســتند که ایران اسالمی را در اوج اقتدار نگاهداشته و مانع از برخوردهای 

وحشیانه آمریکا بوده است.
6- موارد یاد شــده، خواست و انگیزه آمریکا و متحدانش از تحمیل یک 
توافق هســته ای در چارچوب توافق لوزان است ولی در این سوی صحنه، 
حضور پرقدرت و با درایت رهبر معظم انقالب را می توان دید که تاکنون همه 
نقشــه های حریف را نقش بر آب کرده است و از جمله تاکید اخیر ایشان که 
هرگز به دشمن اجازه بازرســی از مراکز نظامی و یا بازجویی از دانشمندان 

کشورمان را نخواهند داد.
بنابراین بدیهی است که هیچگونه توافقی با مفاد و محتوای مورد نظر آمریکا 

و متحدانش امکان پذیر نخواهد بود.
7- و باالخره، یک خبر موثق حکایت از آن دارد که برخی از اعضای تیم 
مذاکره کننده کشورمان نیز علی رغم اظهارنظرهای خوشبینانه قبلی، توافق 
هسته ای با تعریف آمریکایی ها را خسارت آفرین و غیرقابل قبول می دانند و 
به صراحت ابراز داشته اند عدم توافق را به توافق مزبور که ویرانگر امنیت و 
اقتصاد کشور است ترجیح می دهند ... و در این باره گفتنی های دیگری هست 

که به بعد موکول می کنیم.

جدولاین مجسمه كیست ؟!

حسین شریعتمداری

 * دولت پاسخ بدهد چرا در قبال امتیازهای زیادی که در مذاکرات به 
آمریکا واگذار کرده تحریم و فشار دشمنان بیشتر شده است؟ معلوم 

می شود یک جای کار مشکل دارد و باید اصالح بشود.
0912---4779

* رئیس جمهور اواخر سال گذشته با قاطعیت از لغو تحریم ها سخن 
می گفت ولی با گذشــت چند ماه از این سخنان نه تنها هیچ نشانه 
آشــکاری از لغو تحریم ها نیســت، بلکه در مواردی از تشدید آن ها 

حکایت دارد. چرا؟
0913---8890
* به کسانی که به تازگی اعتراف می کنند که آمریکا دبه کرده عرض 
می کنم، آمریکا برخالف رؤیاهای شما خوش خیال ها، از اول حرفش 

همین بوده و شماها یا نمی خواستید بشنوید و یا باور نداشتید.
0912---3104

* کارشناسان فن و حتی مسئولین دولتی اقرار می کنند که تحریم ها 
حداکثر 20 درصد در اقتصاد ما تأثیر دارد ولی تمام هم و غم دولت 
در این مدت قریب به دو ســال صرف برداشتن تحریم ها شد و البته 
نه تنها گشایشی حاصل نشده بلکه با تشدید آن و زیاده خواهی های 
غربی ها نمایان تر شده است. آیا اگر دولت به جای صرف وقت و هزینه 
توان خود به حل مسئله هسته ای، آن را در گره گشایی از مشکالت 
اقتصادی )فقر و بیکاری، مسکن، تولید علم، ازدواج و اشتغال جوانان 

و...( صرف می کرد نتیجه بهتری حاصل نمی شد؟
0917---5739

* از زبان بنده به عنوان یک هموطن روستانشــین خطاب به دولت 
بنویسید زمان اعتماد به آمریکا سپری شد و چیزی به دست نیاوردیم 
حال باید فقط به فکر اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی بود و کشور را 

از وابستگی به خارج در امان نگه داشت.
0911---4166
* تمام اعضای تیم هسته ای کشور باید به این مهم توجه داشته باشند 
که در مذاکرات با گروه کشــورهای 1+5 نماینده یک گروه سیاسی 
خاص نیستند، بلکه از سوی همه ملت ایران نمایندگی دارند. پیام ملت  
هم ایستادگی و مقاومت در مقابل زیاده خواهی های دشمنان است. 
رشتکی
* آژانس انرژی اتمی، تمام سخت گیری ها و بازرسی های غیرمترقبه 
را متوجه کشورهایی می کند که داوطلبانه پروتکل الحاقی استفاده 
صلح آمیز از انرژی هســته ای را امضا کرده اند. اما کشورهایی که به 
راحتی سالح اتمی تولید و آزمایش می کنند، چون پروتکل الحاقی 
را نپذیرفته اند، به هیچ عنوان مورد بازرسی و تعقیب قرار نمی گیرند. 
سؤال اینجاست که کدام دسته از کشورهای عضو یا عدم عضو آژانس 
بین المللی خطرناک هستند؟ کسی که داوطلبانه همکاری با آژانس 
را پذیرفته   یا کسی که با آژانس همکاری ندارد و به راحتی در حال 

تولید بمب اتم است؟
نصیری- مشهد مقدس
* در مراسم جشن دوسالگی برنامه طنز فاخر »دکترسالم« شرکت 
کرده بودم. در این مراسم از اول تا پایان هرچه مشاهده شد نجابت 
و وقــار بود. امیدواریم برخــورد دولت با منتقدین خود نیز همراه با 
نجابت و محبت باشد نه اینکه آنان را به جهنم حواله بدهند یا متهم 

به بی سوادی بکنند.
احمدزاده
* بعضی از رانندگان از طریق کوچه پروین واقع در قســمت باالی 
جایگاه سوخت اسدی در پل رومی خیابان شریعتی بدون توجه به 
صف خودروها برای ســوخت گیری وارد پمپ بنزین شده و در حق 
دیگران اجحاف می کنند. بنویســید روزی نیست که به خاطر این 
موضوع بین رانندگان درگیری نشــود. در حالی که این مشــکل با 
یک چاره اندیشی ساده از سوی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 

قابل حل است.
0936---8717

* خودروسازانی که به گفته آقای نوربخش دبیر انجمن خودروسازان، 
سال گذشته 6000 میلیارد تومان ضرر دادند، چگونه پیشنهاد 580 
میلیارد تومانی برای خرید دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را دادند؟ 
آیا این پول ها از محل پرداختی مردم برای خرید خودرو نیســت؟ 
آیا پیشنهاد افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت برای خرید این 
دو باشــگاه بوده اســت؟ در حالی که هر دوی این شرکت ها تیم و 
باشگاه دارند.خرید این دو باشگاه چه منفعتی برای هزینه های کالن 
میلیاردی در سال های آینده برای این دو شرکت دارد؟ بهتر نیست 
این پول ها صرف افزایش کیفیت خودرو یا گران تر نشــدن خودرو 

شود؟!
0913---7301
* جانباز 25 درصد و مستمری بگیر بنیاد شهیدم. متأسفانه نه سال 
گذشته و نه امسال هیچ خبری از افزایش حقوق ما نیست چرا؟ برای 
رفتن به پزشک واقعا مشــکل دارم. قرار بود بازنشسته شوم گفتند 

بودجه نیست؟
0913---3966
* کارگر ســاده بدون بیمه و مستأجر با 2 فرزند بیکار که خود نیز 
دیســک کمر دارم نه ملکی و نه حسابی در بانک ها دارم. یارانه ام را 
دولت تدبیر قطع کرده اســت. مسئولین لطف کنند اعالم نمایند از 

کجای زندگی سخت من ثروت بنده را کشف کرده اند؟!
0901---1040
* طبق مصوبه مجلس بلیط جانبازان و خانواده شهدا نیم بهاست ولی 
فرودگاه ســاری از اجرای این مصوبه سر باز می زند و اعالم می دارد 
که قرارداد ندارد! به همین علت پدر و مادر پیر شــهید مجبورند به 
شــهرهای همجوار مثل نوشهر یا گرگان مسافرت و از آنجا با بلیط 

نیم بها به مقصد پرواز کنند. چرا؟ 
گل علی زاده- بابل

پاسخ روابط عمومی سازمان ثبت  احوال کشور
با احترام و تبریک اعیاد شریف شعبانیه و در پاسخ به مطلب مندرج 
در روزنامه وزین مورخ 94/2/21 مبنی بر عدم صدور کارت هوشمند 
ملی خانم صادقی به آگاهی می رساند اخذ درخواست کارت هوشمند 
ملی طی دو مرحله، پیش  ثبت نام و تکمیل ثبت نام صورت می پذیرد و 
نامبرده فقط )در تاریخ 92/11/14( مرحله پیش ثبت نام را انجام داده 
ولی جهت تکمیل ثبت نام )در تاریخ 93/3/26( به اداره ثبت احوال 
بابلســر مراجعه نکرده است، بنابراین باید جهت تکمیل پرونده خود 
مجددا نوبت گیری کرده تا مراحل بعدی درخواســت و صدور کارت 

هوشمند ملی انجام شود.
پاسخ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه تاریخ 1394/02/05، با عنوان 
»کرایــه اتوبوس های خطی شــرکت واحد را مثل مترو برحســب 
ایستگاهی« به آگاهی می رســاند: تعیین نرخ کرایه  اتوبوس ها برابر 
مصوبات شورای اسالمی شهر تهران و براساس میزان کیلومتر مسیر 
رفت و برگشــت اتوبوس های هر یــک از خطوط جمعی بوده و این 

شرکت نیز مجری مصوبات می باشد.

خرمشهر را خدا آزاد کرد
 نه کدخدا...!

رئیس جمهور در کنگره ملی تجلیل از ایثارگران گفت ما خرمشــهرهای 
جدید را آزاد خواهیم کرد.

روحانی در سالگرد آزادســازی خرمشهر اظهار داشت: ما می خواهیم به 
دنیا بگوییم که هر وقت در این کشور سوم  خرداد پیش بیاید و هر وقت که 
بخشــی از ســرزمین ما به ناروا به دست دشمنان تصرف شود، اراده ملی ما، 

آزاد کردن خرمشهر جدید است.
وی افزود: ما امروز با دیپلماســی می خواهیم ســرزمین های مان را آزاد 
کنیم. امروز خرمشــهر نفت ما اشغال شده، عفلقیان آمده اند و نمی گذارند ما 
نفتی که از آن مردم اســت بفروشــیم تا زندگی مردم اداره شود، جلویش را 
گرفته اند. سرزمین نفت ما توسط 1+5، شورای امنیت، قدرت ها و ابرقدرت ها 
اشــغال شده، ما باید خرمشــهر نفت مان را آزاد کنیم. بانک ها و روابط بانکی 
ما با دنیا در سراســر جهان توسط عفلقیان جدید اشغال  شده است. ما باید 
تمامی ســرزمین های تصرف شده اقتصادی و تجاری مان را در سراسر جهان 
که به ناروا اشغال شده به عنوان خرمشهر جدید و خونین شهر جدید از دست 
دشمن آزاد کنیم. سوم خرداد یک حادثه  نیست بلکه یک حماسه و پروسه ای 
است که ادامه خواهد یافت تا همه خرمشهرهای سرزمین اقتصادی، تجاری، 
بانکی، بیمه ای، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی، فرهنگی، علمی و همه 
و همه آزاد شــود، آن وقت اســت که باید برای رهایی سرزمین مان  از دست 

اشغالگران جشن سراسری سوم خرداد بگیریم و این روز دیر نیست.
یادآور می شــود حضرت امام خمینی)ره( در فتح الفتوح آزادی خرمشهر 
فرمودند »خرمشهر را خدا آزاد کرد« و این در حالی است که امروز در برخی 
تحلیل ها، کدخدا در کنار خدا موضوعیت پیدا کرده است. اگر فاتحان خرمشهر 
آمریکا را شــیطان بزرگ می دانســتند و با ایمان به خدا و انزجار از طاغوت، 
شیطان  بزرگ را در چهارگوشه منطقه به هزیمت کشاندند، آقای روحانی در 
سال پیش مدعی بود بستن با کدخدا )آمریکا( راحت تر است و اوباما را مودب 
یافتم! فاتحان خرمشهر به تعبیر آقای روحانی مقابل »عفلقیان« صدامی که 
پشتگرم به آمریکا بود ایستادند اما در همین دو سال اخیر، از نرمش و سایش 
با آمریکا به عنوان »شکســتن تابو« و »فتح الفتوح« یاد شــد! منطق فاتحان 
خرمشــهر، صالبت و قاطعیت و حمله به دشــمن بود و نه منطق التماس و 
کرنش، آنها دشــمن را خبیث می دانستند و می دانند و نه معتدل و میانه رو 
و اهل تعامل و تفاهم که می توان حتی فراتر از هســته ای با آنان توافق کرد! 
فاتحان خرمشهر معطل نماندند و نگاه نکردند تا کی دشمن رحمش بیاید و 
خرمشــهر اشغال شده را بازپس بدهد. آیا امروز رفتار برخی مسئوالن دولتی 
در حوزه هــای اقتصادی و فرهنگی کمترین شــباهتی به آن منطق خدایی 
دارد؟! و باالخره می توان پرسید آیا آمریکا و جبهه استکبار، تعدی کنندگان و 
اشغالگران خرمشهرهای اقتصادی و فرهنگی هستند که باید با آنها جنگید یا 
رژیم های خوش باطنی که باید خطوط قرمز را زیر پا گذاشت و با آنها دوستی 

کرد یا احیانا باج داد؟!
رفتارهای غافلگیرانه دولت
 مردم را بی اعتماد می کند

بعد از محرمانه تلقی کردن مذاکرات هســته ای و سپس محرمانه ماندن 
چگونگی حذف یارانه ها، اکنون گویا نوبت بنزین سهمیه ای رسیده است.

عدم شــارژ سهمیه بنزین خرداد ماه، تنها خبری بود که دولت و وزارت 
نفت در عمل به مردم دادند مبنی بر اینکه درباره سهمیه بنزین هم خبرهایی 
هست و احتماال این سهمیه حذف می شود. برخی دستگاه های دولتی در طول 
18-17 ماه گذشته نیز در زمینه گران کردن برخی خدمات و حامل های انرژی 
به شیوه کامال محرمانه عمل کرده اند به نحوی که مردم غافلگیر شده اند. همین 
روند باعث شــد که فروردین ســال گذشته به هنگام فراخوان دولت از مردم 

برای انصراف از یارانه ها، افکار عمومی اعتماد الزم را به دولت نشان ندهند.
درباره اتفاق جدید روزنامه اعتماد در تیتر اول خود با طرح سؤال »پایان 
بنزین سهمیه ای؟« نوشت: دولت در سکوت خبری و با عدم واریز بنزین 700 

تومانی به سمت اجرای سیاست تک نرخی  گام برداشته است.
این روزنامه نوشــت: در حالی که قرار بود ســاعت 12 بامداد روز جمعه 
اول خرداد، ســهمیه ماهانه بنزین 60 لیتر به ازای هر خودروی شــخصی به 
کارت های سوخت واریز شود، این اتفاق نیفتاد. گفتند تا دو روز آینده سهمیه ها 
واریز می شــود چرا که سهمیه خودروهای عمومی واریز شده است اما بیژن 
حاج محمدرضا، رئیس انجمن جایگاه داران ســوخت می گوید »ما این دروغ 
را ســر زبان ها انداختیم چون برخوردها تند شده بود و باید کاری می کردیم 

تا ماجرا باال نگیرد.«!

از سوی دیگر روزنامه اصالح طلب شرق از »حرکت آرام و بی صدای دولت برای 
حذف بنزین سهمیه ای« خبر داد و نوشت: »عدم واریز سهمیه بنزین خردادماه 
خودروهای شخصی صرفا به دلیل »تصمیم گیری های دولتی« اتفاق افتاده است.« 
این گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره سهمیه ای است 
که از ســال 86 به این سو همواره رأس ساعت صفر به حساب دارندگان کارت 
سوخت واریز می شــد. اما اینکه چه اتفاقی افتاده که درست در خردادماه، که 
شایعاتی پیرامون قطع سهمیه بنزین به گوش می رسید، با چنین تاخیری روبه 
رو شــده ایم، پرسشی است که به عقیده کارشناسان باید آثار روانی عدم واریز 

سهمیه بنزین به حساب دارندگان کارت سوخت از سوی دولت بررسی شود.
شرق می افزاید: گویی روند حرکت چراغ خاموش توسط دولت یازدهم روندی 
معمول شده بی آنکه به هشدارهای صاحب نظران نسبت به خدشه دار شدن اعتماد 
عمومی به عملکرد دولت توجهی شود. البته باید توجه داشت که بنزین سهمیه ای 
مغایر با عدالت اجتماعی است و توقف آن نه تنها منجر به جبران کسری بودجه 
خواهد شــد،  بلکه از سود بخشی از جامعه که دارنده خودرو شخصی هستند، 
جلوگیری به عمل می آورد. حال که نشستی ویژه برای تعیین تکلیف قیمت و 
سهمیه بنزین خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها با حضور نمایندگان ستاد 
سوخت، وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان مدیریت از دیروز آغاز به کار کرده، 
به نظر می رسد به زودی شاهد افزایش نرخ بنزین به صورت تک نرخی باشیم. 
کارشناسان متفق القول بر این عقیده اند که نرخ بنزین روی هزار تومان به تصویب 

خواهد رسید و تنها باید در انتظار اعالم عمومی این خبر باشیم.
شرق می نویسد: در بررسی این موضوع، رئیس اتحادیه جایگاه داران کشور 
که خود از عملکرد دولت در این زمینه به شــدت شــاکی است، می گوید »48 
ســاعت اســت که مردم از ما در مورد عدم واریز سهمیه به کارت های سوخت 
خود می پرســند و ما هیچ جوابی نداریم که به آنها بدهیم چون از علت ماجرا 
کامال بی خبریم!« بیژن حاج محمدرضا که گالیه گذاری اش از دولت در کالمش 
پیدا بود، ادامه داد: »دولت باید 72 ســاعت پیش از توقف در توزیع سهمیه ای 
فرآورده های نفتی مانند بنزین به جایگاه داران اعالم می کرد تا سخن تمامی ما 
به مراجعان یکسان باشد، اما با پیگیری این روش از سوی دولت و عدم اعتراض 
مردم به حذف احتمالی سهمیه بنزین، در واقع بنزین هزارتومانی تصویب شد.«

گلوبال ریسرچ: آمریکا داعش را
برای مقابله با نفوذ ایران ساخت

گزارش پنتاگون و آژانس اطالعات دفاعی آمریکا نشان می دهد ایجاد داعش 
برای مقابله با نفوذ ایران بود.

مرکز تحقیقات گلوبال ریسرچ در گزارشی تحلیلی نوشت: آمریکا و ائتالف 
تحت امرش برای مقابله با نفوذ ایران و انزوای بشار اسد، به ظهور داعش کمک 
کردند. در واقع داعش در آمریکا ایجاد شد. این در حالی است که آمریکا تظاهر 
به مقابله با داعش می کند. آمریکا و همپیمانانش می دانستند که القاعده عراق 
در فاصله سالهای 2009 تا 2012 افول کرده بود اما به علت شبه نظامی گری 
در ســوریه دوباره احیا شــد. با وجود همه این تحوالت، آمریکا و همپیمانانش 
همچنان به کمک مالی، تســلیحاتی و آموزشی خود به همین گروه های تندرو 
ادامه دادند، آنها به طور خاص این کار را کردند چون از دیدگاه آنها ظهور این 
گروهها دارایی مهمی برای رســیدن آمریکا به اهداف ژئوپلتیکی اش محسوب 
می شد هر چند در همین زمان این گروهها مرتکب جنایات شنیعی می شدند.

گزارش هفت صفحــه ای آژانس اطالعات دفاعی )DIA( آمریکا که تاریخ 
آن به اوت 2012 مربوط می شود و اخیراً نیز با توجه به قانون آزادی اطالعات 
در آمریکا منتشــر شده اســت، به طور خاص بیان می کند که مخالفان سوری 
در آن زمان یک مســیر روشن فرقه ای در پیش گرفته بودند و اینکه سلفی ها، 
اخوان المسلمین و القاعده عراق نیروهای اصلی محرک شورش در سوریه بودند.
در ادامه تحلیل گلوبال ریســرچ از گزارش اطالعاتی پنتاگون آمده اســت: 
قدرت های حامی مخالفان سوری دقیقاً همین را می خواستند تا رژیم سوریه را 
منزوی کنند چون از دید آنها رژیم ســوریه عمق راهبردی گسترش شیعه بود 

در حالی که ایران و عراق نیز بخش الینفک این گسترش بودند.
گلوبال ریسرچ می افزاید: این سند در طبقه بندی محرمانه قرار گرفت و در 
اختیار وزارت امنیت داخلی، وزارت امور خارجه آمریکا، آژانس اطالعات دفاعی 
آمریکا، اف بی آی، آژانس اطالعات مرکزی آمریکا، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، 

فرماندهی مرکزی آمریکا و دیگر نهادها قرار گرفت.
از ایــن رو می توان گفت ائتالف تحت امر آمریکا که اکنون ادعا می کند با 

داعش نبرد می کند، به صــورت مداوم اقدام به حمایت از مخالفانی کرد که 
می دانســت تحت سلطه تندروهای فرقه گرا هستند. ائتالف تحت امر آمریکا 

دروغ گفت و این تندروها را به عنوان افراد میانه رو توصیف کرد.
گلوبال ریسرچ می نویسد؛ سقوط موصل و رمادی چیزی نبود که آمریکا 
مخالف آن باشد بلکه مطلوب آمریکا بود... عامل فرار نیروها برخی فرماندهان 
ارتــش عراق بودند از جملــه یک فرمانده نظامیان تحت امرش گفته بود که 
دیگر تیراندازی نکنند، تفنگ های خود را به شورشیان تحویل دهند، لباس های 
یونیفورم خود را از تن در بیاورند و از شهر خارج شوند. موصل تسلیم 1300 
داعشــی شد! سقوط شهر رمادی هم که اخیراٌ صورت گرفت همانند سقوط 
موصل مشکوک است. ائتالف تحت امر آمریکا که وعده داد تا از عراق در برابر 
داعش محافظت کند اساساً اجازه داد تا رمادی سقوط کند چون این ائتالف در 
زمان نبرد رمادی فقط هفت حمله انجام داد. این تعداد حمله بسیار اندک است.

این گزارش می افزاید: وحده الجمیلی مشاور رئیس پارلمان عراق در واکنش 
به سقوط شــهر رمادی گفته بود: »این سقوط چه ناشی از خیانت، غفلت و 
یا توطئه منطقه ای و بین المللی بوده باشد اما ائتالف بین المللی در آن نقش 
بدی داشت. مردم دیدند که ائتالف بین المللی برای داعش سالح می ریخت. 
آنها تسلیحات سنگین را برای نیروهای تروریسم در رمادی ریختند. این اقدام 

نیروهای ائتالف بین المللی یک خیانت است«.
گلوبال ریســرچ می افزاید: این نخســتین بار نیست که یک سیاستمدار 
عراقی، ائتالف آمریکایی را به ریختن تسلیحات و کمک به داعش متهم کرده 
است بلکه این پدیده ای است که مدتی در جریان بوده است. در یک مورد دو 
هواپیمای انگلیســی به وسیله عراقی ها سرنگون شدند. عراقی ها مطرح کرده 
بودند که این هواپیماها مشغول ریختن تسلیحات برای داعش بودند. عکس هایی 

به عنوان مدرک از این هواپیماها گرفته شد.
جابه جایی رکورد هخامنشی

در دولت یازدهم!
»در حالی که دولت های نهم و دهم طی 8 سال مجموعا حجم نقدینگی 
کشور را حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما دولت یازدهم فقط در 
20 ماه نخست خود این رقم را 300 هزار میلیارد تومان بیشتر کرده است.«

براساس آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه سال 1392 یعنی همزمان با 
تغییر دولت، حجم نقدینگی کشور نزدیک به 480 هزار میلیارد تومان بود. از 
سوی دیگر و به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال 

1393 به 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش مشــرق، مقایســه این آمار نشان دهنده آن است که در 20 
ماه فعالیت دولت حجم نقدینگی حدود 62 درصد یعنی معادل 300 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در حدود 600 روزی که 
از عمر دولت می گذرد روزانه 500 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور 

افزوده شده است.
گفتنی است اگر آمار حجم نقدینگی در مردادماه سال 1392 را به عنوان 
ابتدای شروع به کار کابینه دولت مورد محاسبه قرار دهیم )492 هزار میلیارد 
تومان(، رقم افزایش نقدینگی در 19 ماه نخست دولت یازدهم به 290 هزار 

میلیارد تومان می رسد که معادل روزانه رقم 508 میلیارد تومان است.
تداوم رشــد باالی حجم نقدینگی، در حالی است که مسئوالن دولت از 
همان ابتدا بر کنترل نقدینگی تاکید داشتند و دولت سابق را به علت همین 

پدیده سرزنش می کردند.
مثال در مراسم معارفه ولی اهلل سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در 
9 شهریور 1392، علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم با اشاره به سابقه 
همکاری اش با دولت قبل گفت: در زمان کوتاهی که من عضو شورای پول و 
اعتبار بودم به وضوح مشــاهده می کردم که دولتمردان عضو شورا این تصور 
غلط را داشــتند که می توان با افزایش نقدینگی مشــکالت بیکاری و بخش 
تولید را حل کرد. نتیجه این تصور نادرست این شد که به گزارش مرکز آمار، 
اکنون نرخ رشــد اقتصادی حدود منفی 5/4 درصد و تورم نقطه به نقطه به 

رقم بی سابقه 44 درصد رسیده است.
در همین حال، وزیر اقتصاد در همایش اتاق بازرگانی، بار دیگر به انتقاد 
از دولــت قبل بابت افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی پرداخته و گفته بود: 
افزایــش این میزان پایه پولی در تمام طول تاریخ ایران از زمان هخامنشــی 
تاکنون بی ســابقه بوده به طوری که تا این اندازه پول توسط بانک مرکزی و 

سایر مراجع پولی چاپ نشده بود.
با وجود این ادعا، در حالی که دولت های نهم و دهم طی 8 سال مجموعا 
حجم نقدینگی کشــور را حدود 400 هزار میلیارد تومــان افزایش داد، اما 
دولت یازدهم فقط در 20 ماه نخســت خود این رقم را 300 میلیارد تومان 

بیشتر کرده است.

تسلیت به همکار
باخبر شدیم همکارمان آقای سیدعباس دم شناس در دفتر نمایندگی 
کیهــان در الهیجان در غم از دســت دادن فرزند گرامی اش به ســوگ 
نشسته است. ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحوم غفران الهی و برای 

بازماندگان بردباری آرزو داریم.

روز گذشــته ظریف و عراقچی 
بهارستان  غیرعلنی  مهمان جلسه 
بودنــد و درباره رونــد مذاکرات 
هســته ای توضیحاتی ارائه کردند. 
گزارش های غیررســمی حاکی از 
برخی توافقات نگران کننده در روند 

مذاکرات است.
روایت ها از جلســه غیرعلنی دیروز 
مجلس متفاوت است. برخی می گویند 
تیم مذاکره کننده، به خط قرمز ممنوعیت 
بازرسی از مراکز نظامی همچنان پایبند 
است و برخی دیگر به نقل از عراقچی می 
گویند در این زمینه توافقاتی صورت گرفته 
است و قرار شده بازرسی هایی مدیریت 

شده انجام شود!
روایت اول

کاظم جاللی روز یکشنبه در گفت و 
گو با ایرنا گفت: تیم مذاکره کننده ما در 
این جلسه بیان کردند اگر کسانی بخواهند 
تاسیسات نظامی را بازدید کنند ما زیر بار 
بازرسی از این تاسیسات نمی رویم ولی اگر 
بخواهند تاسیسات هسته ای را براساس 
آنچه در ان پی تی و قواعد بین الملل آمده 
بررسی کنند همکاری ها انجام می شود. 
وی جلســه غیرعلنی مجلس را » 
خــوب« ارزیابی کرد و گفت: ســخنان 
ظریف قاطع و در عین حال قانع کننده 
بــود. رییس مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اســالمی گفت: آقــای ظریف 
بیان کرد» ما ادامه دهنده خط مقاومت 
هستیم و تمام توان و تالشمان را انجام 
می دهیم تا مذاکرات براساس عزت ملی 
و حفظ منافع کشور و تدابیر رهبری انجام 
گیرد.«وی گفت: آقای ظریف همچنین 
بیان کرد که تذکرات رهبر معظم انقالب 
در سخنانشان در همه امور به تیم مذاکره 

کننده کمک کرده اند.
روایت دوم

اما روایت های دیگری هم وجود دارد. 
محمدسادات ابراهیمی عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت 
و گو با ایرنا با اشــاره به جلسه غیرعلنی 
مجلس گفت: در این جلسه ظریف درباره 
بازرسی از اماکن نظامی گفت ما چیزی 
فراتر از پروتــکل الحاقی را نمی پذیریم؛ 
پروتکل الحاقی هم می گوید می شــود 
بازرسی کرد ولی بازرسی مدیریت شده!

 همچنیــن جواد کریمی قدوســی 
نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو با فارس با اشــاره 

به جلســه مذکور گفت:  در این جلســه 
سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه 
در گزارش خود عنوان کرد: بازرســی از 
مراکز نظامی در پروتکل الحاقی پذیرفته 
شده، اما این بازرسی مدیریت شده است 

و مدیریت آن با جدیّت انجام می شود.
وی افزود: معاون وزیر خارجه ادامه 
داد که در یکی از جلسات لیست تعدادی 
از دانشمندان هسته ای کشورمان از طرف 
مقابل به ما داده شده و از ما خواسته اند 
تا با این دانشــمندان مذاکره و مصاحبه 

داشته باشند.
عضــو کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس اظهار داشت: 
بازرســی از مراکز نظامی و دسترســی 
به دانشــمندان هســته ای در چارچوب 
)PMD(  است و این همان برنامه نظامی 
ادعای طرف غربی است که ادعا دارد ایران 
این برنامه نظامی را داشته و معتقدند که 
برای راستی آزمایی از سوی ایران به مراکز 

و دانشمندان دسترسی پیدا کنند.
کریمی قدوســی خاطرنشان کرد: 
عراقچی افزود بازرســی از مراکز نظامی 
از سوی ما پذیرفته شده، اما درخصوص 
دسترسی به دانشمندان هسته ای اگرچه 
لیست اسامی دانشمندان از سوی طرف 
مقابل به ما داده شده، اما ما نپذیرفته ایم 
که آنها بتوانند به دانشمندان ما دسترسی 

داشته باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس اظهار داشت: همچنین در 
این جلسه علی اصغر زارعی نماینده مردم 
تهران با اشاره به بازرسی های فراپروتکلی 
گفــت  کــه در مذاکــرات لوزان تیــم 
بازرسی های  کشــورمان  مذاکره کننده 
فراپروتکلی را پذیرفته است و آمریکایی ها 
نیز هم به همین موضوع انگشت گذاشته 

و آن را تکرار می کنند.
وی افزود: درمورد لغو تحریم ها نیز 
عراقچی اظهار داشــت که لغو تحریم ها 
در بخش اقتصادی درحال بحث اســت 
تا طرف مقابل با زیرساخت تحریم ها را 
با صدور یک سند بردارد و اعالم کند که 
اگــر ایران به تعهدات خود عمل کند ما 
تحریم ها را برمی داریم و بعد از آنکه ما به 
تعهدات خود عمل کردیم، آنها تحریم ها 

را تعلیق می کنند.
 بدون اذن مجلس اجرای پروتکل 

الحاقی امکان قانونی ندارد
کریمی قدوســی در ادامه گفت: در 

گزارش خبری کیهان از جلسه غیر علنی مجلس

 بازرسی مدیریت شده
 یا پرش از خط قرمز! 

این جلسه رئیس مجلس شورای اسالمی 
ضمن حمایت قاطع از طرح نمایندگان 
برای حفظ حقوق هســته ای کشورمان 
گفت: تصویب این طرح از وظایف مهمی 
است که مجلس به آن عمل می کند و پس 
از بررسی و تصویب در کمیسیون امنیت 
ملی مجلس به هنگام بررسی در صحن 

مجلس مورد حمایت خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: الریجانی در 
جلسه غیرعلنی بر این نکته تاکید کرد 
که تیم مذاکره کننده باید در هر مرحله 
از مذاکره گزارشــی کتبی به نمایندگان 
ارائــه کند و جزئیاتی از روند مذاکرات را 
به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان 

قرار دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 

افزود: از دیگر موضوعات مورد بحث در 
جلسه غیرعلنی امروز پروتکل الحاقی 
بود که رئیس مجلس گفت که مجلس 
پروتــکل الحاقــی را حتما بــا دید باز 
بررسی خواهد کرد و بدون اذن مجلس 
اجرای پروتکل الحاقــی امکان قانونی 

نخواهد داشت.
کریمی قدوسی خاطرنشان کرد: هم 
وزیر امور خارجه هم رئیس مجلس شورای 
اسالمی نگاه مثبتی به آینده امضای توافق 
توسط کنگره و سنا نداشتند و در ادامه 
جلسه ســه نفر از نمایندگان مطالبی را 
مطرح کردند و به طور کل نمایندگان با 
جدیت به ابراز نگرانی های خود در بحث 

مذاکرات پرداختند.
بقیه در صفحه 10

دولت ســرانجام  تصمیم  با 
بنزین  و  بنزین سهمیه ای حذف 
تک نرخی بــا قیمت 1000 تومان 
در جایگاه های ســوخت عرضه 

خواهد شد.
اتفاقات چنــد روز اخیر در حوزه 
انرژی در کشور و رفتار مبهم و متناقض 
مســئوالن در برخورد و جهت دهی به 
آن، مردم را در شــوک نسبت به رفتار 
دولــت فرو برده و دولــت را مجددا با 

بحران اعتماد عمومی مواجه کرد.
از روز جمعــه که بــا خلف وعده 
دولت در واریز نکردن ســهمیه خرداد 
ماه بنزین مردم شــروع شــد تا امروز 
موضع گیری های سردرگم و متناقض 
مسئوالن ادامه داشته است. بالفاصله 
پس از شــروع اولین واکنش ها به این 
اتفاق، شــرکت ملی پاالیش و پخش 
اعالم کرد ســهمیه بنزین واریز شده 
اســت! اما بالفاصله سخنگوی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی از واریز 
نشدن ســهمیه خبر داد و مشکالت 
نرم افزاری را مانع واریز شدن سهمیه 
بنزیــن عنوان کرد و پــس از آن هم 
»تصمیمــات دولتــی« را دلیل این 
موضوع دانست. اما اولین موضع گیری 
رسمی درباره افزایش قیمت بنزین را 
مدیرکل روابط عمومــی وزارت نفت 
داشت که گفت: درباره سهمیه سوخت 

خودرو های شــخصی هنــوز تصمیم 
قطعی صورت نگرفتــه اما به  احتمال 
زیاد این ســهمیه واریز نمی شــود و 
خودرو های شــخصی از این به بعد با 

نرخ آزاد سوخت گیری می کنند.
مردم کــه منتظر بودند تا در این 
آشفته بازار اظهارنظرها، فردی از مدیران 
رده اول بــا بیانی محکــم آرامش را 
به جامعــه بازگرداند، وزیــر نفت به 
میدان آمد و گفت: درباره بنزین همه 
گزینه هــا روی میز اســت! حال این 
حرف را بگذارید کنار این موضع گیری 
که؛ قرار نیســت تا پایان سال قیمت 
بنزین افزایش یابد! یعنی ممکن است 
دولــت بخواهد شــیب مالیمی را که 
بــرای افزایش قیمت ها در نظر گرفته 
بــود، عالوه بر نان و مرغ و بســیاری 
کاالهــای دیگر، برای بنزین مردم هم 

در نظر بگیرد.
اما سرانجام به گزارش خبرگزاری ها 
در ســاعات پایانی روز گذشته و بعد 
از کــش  و  قوس های فــراوان بنزین 
عرضه شــده در جایگاه های ســوخت 
کشــور تک نرخی شــد به طوری که 
قیمت بنزین سهمیه 700 تومانی به 
نرخ 1000 تومان در جایگاه ها عرضه 
می شــود و دلیل واریز نشدن سهمیه 
ســوخت در کارت ها ناشــی از عدم 
اطالع رسانی از سوی مسئوالن بوده به 

طوری که با پیگیری های صورت گرفته 
مشخص شــد که بنزین تک نرخی در 
جلسه هیئت دولت به تصویب رسیده 
بود بدون اینکه به مســئوالن اجرایی 

اطالع رسانی شود.
این دســت اظهارات و تصمیمات 
ضد و نقیــض نفتی ها فضای عمومی 
جامعه را در وضعیتی قرار داده اســت 
که آحاد مردم بار دیگر رفتارهای دولت 
را در مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی مرور کنند. مسئوالن فعلی که 
تا پیش از این به دفعات دولت گذشته 
را مسبب االســباب مشکالت کنونی 
جامعه اعالم می کردند و پنهان کاری را 
یکی از گناهان نابخشودنی آنان اظهار 
می کردنــد، گویا خود در این راه گوی 

سبقت را از سایرین ربوده اند.
حال وضعیت مردمی که یکی پس 
از دیگری حداقل های رفاهی خود را از 
دست می دهند چه خواهد شد؟ پس 
از آنکه قیمت نان آزاد شد، وزیر راه و 
شهرسازی مسکن مهر را مزخرف خواند 
و غنی سازی متوقف شد، با »تک نرخی« 
شدن قیمت بنزین و فرآورده های نفتی 
دیگــر، تکلیف مردمی کــه روی این 
مقدار حداقل برای گذران امور جاری 
و ســفرهای پایان هفته خود حساب 

کرده بودند چیست؟
امــا مهم تــر از خود ایــن اتفاق 

متأسفانه شیوه ای است که دولت برای 
اجرا کردن برنامه ها و سیاست های خود 
پیش گرفته اســت. مسئوالن گویا به 
عادت ناپسند بی اطالع گذاشتن مردم 
و ســردرگم ساختن آنان برای اجرای 
تصمیمــات خود خــو گرفته اند. آنان 
تا کنون در بحث هســته ای و یارانه ها 
مردم را نامحرم می دانستند ولی حاال 
این نگاه خود را به ســایر حوزه ها نیز 

تسری داده اند.
در مسئله حذف تعداد یارانه بگیران 
باالخــره نه تعــداد آنان به درســتی 
معلوم شــد و نه اینکــه از کدام گروه 
و طبقات اجتماعی هســتند. همانند 
بحث هسته ای که بدون اعالم جزئیات 
مذاکرات مردم و بسیاری از مسئوالن 
دلسوز را بی اطالع گذاشتند که هر روز 
اخبار نگران کننده تری از آن به بیرون 
درز می کند. گویا دولتی ها در نشست و 
برخاست و قدم زدن با غربی ها مکانیسم 

»دبه کردن« را به خوبی آموخته اند.
این رویکرد که با انفعال بسیاری 
از مسئوالن دلســوز و رسانه ها همراه 
بوده است ممکن است با استمرار روند 
کنونی در همه حوزه ها در تمام سطوح 
تصمیم گیری دولت به رویه مســلط 
در رفتارهای آتی دولت تبدیل شــود 
که بســیار نگران کننده و خطرآفرین 

خواهد بود.

بنزین تک نرخی شد
هر لیتر 1000 تومان

گفت: چه خبر؟!
گفتم: روند اقتصادی دولت صدای اعتراض برخی از اقتصاددانان 

طرفدار دولت را هم بلند کرده است.
گفت: چرا؟!

گفتم: می گویند دولت همه توجه و تالش خود را به مذاکرات 
هسته ای اختصاص داده و از بهره گیری ظرفیت های داخلی غافل 

شده است.
گفت: با این حساب چرا برنامه اقتصادی و زمان بندی شده اعالم می شود که 
وقتی به موقع و در زمان اعالم شده صورت نمی پذیرد باعث بی اعتباری شود.
گفتم: شخصی به یک شرکت ساختمانی زنگ زد و گفت وقتی 
پروژه هایی که بر عهده گرفته اید را مطابق جدول زمانی که اعالم 
کرده اید انجام نمی دهید، این جدول زمانی به چه درد می خورد؟ 
و مسئول روابط عمومی شرکت جواب داد؛ فایده جدول زمان بندی 
این است که شما متوجه می شــوید، چه کارهایی را باید انجام 

می دادیم که نداده ایم!


