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* امروز در چهل سالگی انقالب تحقق وعده های امام راحل عظیم الشأن 
مثــل صدور انقالب، بیمه انقالب و بالندگــی ملت به برکت انقالب بر 
تمام دوستان و دشمنان ملت آشکار شده است. اینکه شیطان بزرگ و 
رژیم صهیونیســتی حرف های مفت در مورد انقالب می زنند تنها برای 
روحیه  دادن به خودشــان می باشد. کســی در ایران نگران نیست مگر 

دشمنان ملت!
قاجار دولو
* غربی ها بخواهند یا نخواهند مسیر حرکت جهان بر ضد هژمونی غرب 
به ســمت ایده های ارزشی جدید و رو به جلو می باشد به عبارت دیگر 
تفکر اصالت سود در حال رنگ باختن و از دست دادن جایگاه خود است. 

این حقیقت بیانگر آغاز روند مرگ واقعی نظام سرمایه داری می باشد.
0918---5411
* آقای ظریف در مصاحبه با نشریه فرانسوی گالیه کرده که چرا ماکرون 
به تهدیدات نتانیاهو علیه ایران واکنشــی نداشته است! عرض می کنم 
واکنش امثال ماکرون برای ملت ایران پشــیزی ارزش ندارد و نیازی به 
حمایت این همپیمان صهیونیســم نداریم. اگر هم رژیم صهیونیســتی 
خطایی نسبت به نظام اسالمی و ملت ایران مرتکب شود پاسخی دریافت 

خواهد کرد که نتیجه اش محو این رژیم جعلی خواهد بود.
نوربخش- مشهد مقدس
* اگر مسئوالن نگاهشان را از خارج بردارند و تکیه به داخل و جوانان 
کشــور بکنند مشــکالت یکی پس از دیگری حل خواهد شد. این نگاه 

خودکم بینی مسئوالن است که کشور را با مشکل مواجه کرده است.
0912---7345
* رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به چرایی تعلل اروپایی ها در ایجاد 
کانال مالی با ایران و واکنش دولت گفت، قطعا موضع قاطع تری درباره 
برجام گرفته شــده و خواهد شد! در حالی که »موضع قاطع« در حال 
حاضــر چیزی جز آتش زدن برجام، پایان دادن به دیدارهای بیهوده با 
اروپایی ها، از سرگیری سریع و پرقدرت غنی سازی اورانیوم 20 درصد، 
فعال کردن همه جانبه نطنز و فردو، قطع واردات از غرب و به کارگیری 
تمام توان در حمایت از تولید داخل و رفع مشــکالت معیشــتی مردم 

نمی تواند باشد.
0914---5317

* خط شــکن ها لزوما در میدان های نبرد نظامی نیستند بلکه می توان 
در جایگاه امامت جمعه بود و خط شکن بود. امید است این خط شکنی 
آغاز میمونی باشد تا حصارهایی که نباید کشیده می شد مثل حقوق های 

چندین میلیونی نجومی یکی پس از دیگری جمع شود!
طباطبایی
* از مسئوالن نظام به عنوان یک ایرانی درخواست می کنم اگر قرار است 
ســران فتنه از حصر آزاد شوند حتما تحویل دستگاه قضایی شوند تا به 

جرائم این خائنین رسیدگی شود و به اشد مجازات برسند.
0918---0042
* همیشــه کشور ما از افراد سازشکار و واداده غرب ضربه خورده است 
و می خورد. متأسفانه این افراد در مسئولیت های مهم نفوذ کرده و ابتدا 

ایجاد ناامیدی می کنند و سپس نسخه سازش می پیچند.
0912---6406
* در اخبار آمده بود یک خانم با مدرک فیزیوتراپی سفیر ایران در یکی 
از کشورهای خارجی شده است. یکی از مسئوالن وزارت خارجه پاسخ 
بدهد بین مدرک تحصیلی این سفیر و مسئولیت سنگینی که به ایشان 
واگذار شده چه ارتباطی وجود دارد؟ چرا سیاست خارجی کشوری با این 
همه دشمن خارجی مستکبر را فدای پروپاگاندای داخلی شان می کنند؟
عسگری و 4001---0910
* عده ای از مسئوالن وانمود می کردند که اگر غرب به تعهدات خود در 
برجام عمل نکرد از برجام خارج خواهند شد. حال می گویند به مصلحت 
نیست! خداوند از مســئوالن مرعوب نگذرد که موجب شدند خسارت 

سنگینی به کشور و ملت تحمیل شود.
0912---3104
* این همه تبلیغ و هیاهو و هزینه برای احیای دریاچه ارومیه کردند. از 
سال 92 با اعداد و ارقام بفرمایند هر سال چقدر تراز آب باال آمده است؟!
0913---0626
* از مســئوالن شهر آمل درخواست می شود مشکل ترافیک شهر را با 
زوج و فرد کردن وسایل نقلیه حل کنند تا رانندگان و مردم برای امور 

خود ساعت ها در داخل شهر سرگردان نمانند.
0911---7732

* برای به روزرسانی دیرکرد اقساطم به بانک مهر اقتصاد رفتم، گفتند 
باید اصل وام را هم برگردانی؟! با این وضعیت اقتصادی کشــور چگونه 
امکان دارد کســی که وام را گرفته و هزینه کرده است دوباره اصل وام 

را برگرداند؟! از مسئوالن امر درخواست رسیدگی دارم.
0915---7752
* در تاریخ 97/10/4 مشرف به عتبات عالیات شدم روزانه با تلفن همراه 
چنــد تماس تلفنی می گرفتم. در طــول 7 روز مبلغ 350 هزار تومان 
هزینه مکالمه برای بنده منظور و اعالم شد. هنوز پای خود را به داخل 
کشور نگذاشته بودم که به خاطر این بدهی، تلفن بنده را قطع کردند.
دمشقی
* تلفن بانک تجارت مدتی است مختل شده لطفا مسئوالن بانک نسبت 

به رفع مشکل ایجاد شده اهتمام ورزند.
0914---3531

* بیمه ایثارگران شاغل چند ماه است که قطع شده است و سازمان های 
مربوطه جوابگوی ســؤاالت ایثارگران نیســتند از مســئولین تقاضای 

رسیدگی دارم.
025---5054

* در جاده کمربندی شهرســتان بابل به قائم شهر هر از چند گاه شاهد 
تصادف های خونبار با خســارت های جانی و مالی فراوان هســتیم. راه 
عالج آن این اســت که چند تابلو هشــدار دهنده در مورد سقف و کف 
سرعت در این منطقه توسط شهرداری نصب شود و مشکل مرتفع گردد.
0911---9721

* 25 ســال قبل ضامن وامی به مبلغ 100 هزار تومان شده ام و همان 
زمان وام را تسویه کرده ام. حاال بعد از گذشت ربع قرن یارانه ام را قطع 
کرده اند با این توجیه که در آن زمان اشتباهی صورت گرفته و 2 هزار 
تومــان از مبلغ وام باقی مانده بود و حاال مبلغ 137 هزار تومان باید به 

عنوان جریمه پرداخت کنی!
021---3612

* دســتگاه قضایی باید برخورد شــدیدتری با ســارقانی که اقدام به 
سرقت های حادثه ساز می کنند داشته باشد. همانند سارقانی که پیچ و 
مهره های تراورس قطار را سرقت می کنند و اقدام آنان منجر به حوادث 

تلخی می شود و خانواده های زیادی را عزادار می کند.
021---0129

* سه سال است که سود سهام اعضاء شرکت جهاد نصر لرستان پرداخت 
نشده و مسئولین شرکت پاسخگو نیستند.

0916---2805
* محصوالت آیفون بعد از گرانی دالر حدود 80 درصد گران شــد. بعد 
از افت دالر نیز به جای اینکه ارزان شــود، 12 درصد گران شــد وقتی 
مســئوالن اعالم کردند باید قیمت محصوالتی که به علت ارز باال رفته 
کاهش یابد این محصوالت 4 درصد ارزان شد! یعنی یک بار 80 درصد 
و یک بار 12 درصد )جمعاً 92 درصد افزایش قیمت( و حاال جبران آن با 
4 درصد کاهش قیمت؟ واقعاً ناظرین کجایند و به چه کاری مشغولند؟! 

نکند اعضای ناظر خود از مسئوالن این صنفند؟!
0990---2914

لحظه شماری برای ضربت ذوالفقار
این بار منافقین در مرصاد 2

یک خبرگزاری عراقی از آموزش عناصر گروهک تروریســتی منافقین توسط 
آمریکا در کردستان عراق خبر داد.

خبرگزاری الغدیر به نقل از کارشناســان امور امنیتی نوشت: اطالعات رسیده 
حاکی اســت که آمریکا در تالش برای بازگرداندن سازمان منافقین به خاک عراق 

و بدون اطالع بغداد است.
این منبع افزود: اطالعات نشان می دهد نیروهای آمریکایی اخیراً برخی عناصر 
منافقین را به پایگاه های نظامی در کردســتان عراق منتقل کرده و در آنجا آنها را 

آموزش داده و تسلیح می کنند.
این کارشناسان همچنین از دولت عراق خواسته اند با بازگشت منافقین به کشور 
مخالفت کند ضمن این که آنها به دلیل ارتکاب جنایت علیه شــهروندان عراقی در 

دوره نظام دیکتاتوری صدام، تحت تعقیب نهاد قضایی عراق قرار دارند.
به نظر می رســد در صورت صحت خبر، اکنون فرصت مغتنم مناســبی برای 
انجام عملیات مرصاد 2 و منکوب موشکی منافقین، شبیه کابوس مرگی است که 
بر سر داعش و تروریست های حزب دموکرات در سوریه و عراق نازل شد. هر چند 
که احتماالً رزمندگان شیعه و کرد عراقی - با توجه به سوابق جنایت منافقین علیه 
کردها و شیعیان- پیشدستی کرده و انتقام آن جنایت ها را از منافقین خواهند گرفت.

منافقین 17 هزار شهروند ایرانی و چند هزار شهروند عراقی را در جنایت های 
مختلف به شــهادت رســانده اند. آنها در طول 4 دهه اخیر به تناوب، به رژیم های 
آمریکا و فرانسه و اسرائیل و صدام و سعودی بیگاری داده اند. آنها چند سال است 
از پادگان اشــرف عراق، به آلبانی و برخی کشورهای دیگر رفته اند؛ هر چند که در 
جریان جنایات داعش و دیگر گروه های تروریستی در عراق و سوریه، با تروریست ها 

همکاری می کردند.
الف زنی صفایی فراهانی
و رانت 8 میلیارد دالری

یک نماینده مجلس ششم می گوید رانت خواری در جنگ مخرب تر است.
محســن فراهانی در گفت وگو با روزنامه اعتماد، روند توسعه در دوره پهلوی و 
به غیر از چند ســال آخر، را خوب توصیف کرد اما درباره دوره جمهوری اســالمی 
مدعی شد هیچ برنامه توسعه نهایت به رانت غارتی و سقوط اخالقی در تمام رده ها 

منتهی نشده است.
وی می افزاید: ســودگرانی که به مرکز قدرت نزدیک بودند از رانت های غارتی 
سوء استفاده های متعدد و کالنی کردند و این نوع رانت متأسفانه از جنگ مخرب تر 
است، چرا که زیرساخت های ارزش های اجتماعی را هدف می گیرد و فساد گسترده، 

بی اعتمادی، چپاول و پا روی سر هم گذاشتن در جامعه همه گیر می شود.
وقتی یک کشور از مسیر عقالنی و مدیریتی برای اداره کردن خارج می شود، همه 
این موارد مانند یک دومینو و با سرعت پشت سر هم به تخریب جامعه می پردازند، 
حاکمیت قانون در کشور به فراموشی سپرده می شود و انضباط مالی جای خود را 

به نظام های غارتی می دهد.
اراجیف گویی این عضو حزب منحله مشارکت و بازداشتی فتنه 88 در حالی 
است که نامبرده به هنگام حضور در فراکسیون مشارکت در مجلس ششم، همزمان 
و به شــکل غیرقانونی، عضو هیئت مدیره شرکت نفتی پتروپارس - در کنار بهزاد 
نبوی- بود. در آن زمان دولت اصالحات و وزرای نفت، رانت 8 میلیارد دالری را از 
طریق واگذاری بدون مناقصه ها برخی فازهای پارس جنوبی، به شرکت پتروپارس 
هدیه کرد. اگر همان زمان، دستگاه های نظارتی و قضایی مسامحه نمی کردند و گردن 
دریافت کنندگان رانت )امثال صفایی فراهانی( را می شکستند، او امروز نمی توانست 
الف بزند و با روزنامه ای گفت وگو کند که دست بر قضا، مدیر آن هم آلوده به مفاسد 
و عطایای ویژه شهرام جزایری، پولشو و مفسد اقتصادی معروف دوره اصالحات است.

اصالح طلبان هم نامزد داشتند
و هم مسئول دولت هستند

یکی از افراطیون مدعی اصالحات می گوید اصالح طلبان، مسئول دولت برآمده 
از انتخابات 92 و 96 نیستند.

عباس عبدی در گفت وگو با نامه نیوز اظهار داشــت: با این حال معتقد هستم 
که نباید فکر کرد مردم ناامید شدند و تمام شد و رفت. باید به این توجه کرد که 
در مقابل آقای روحانی چه مســئولیتی متوجه اصالح طلبان است؟ فرض کنید که 
ما به دلیل چنین برداشت هایی که می توانستیم از رفتار روحانی داشته باشیم از او 
حمایــت نمی کردیم و مثال از جهانگیری حمایت می کردیم یا از هیچ کس حمایت 
نمی کردیم؛ نتیجه چه بود؟ این که یا رئیسی انتخاب می شد یا همین آقای روحانی. 
اگر روحانی انتخاب می شــد که فرقی نمی کرد به احتمال فراوان ممکن بود از این 
بدتر نیز رفتار کند. اگر رئیسی انتخاب می شد اما همین شما به عنوان سوال کننده 
می پرسیدی که مسئولیت اصالح طلبان که از روحانی حمایت نکردند چه بود و چرا 
مملکت را به این روز انداختید؟ بنابراین نمی شود که یک گروه سیاسی مسئول دو 
سوی رفتار انتخاباتی باشد. این گروه وقتی مسئولیت کامل دارد که نامزد خود را 

در انتخابات داشته باشد. 

وی همچنین گفته اســت؛ تا وقتی که گروه های سیاسی نامزد خود را ندارند 
نباید مسئول شناخته شوند.

مگر همه گروه های حامی خاتمی در سال 76، درباره رفتار خاتمی مسئولیت 
می پذیرند؟ اصالح طلبان در سال 76 و 80 باید مسئول دولت را بپذیرند و در سال 
84 و 88 نیز مســئول انتخابات هستند. اما در سال 92 و 96 نه مسئول انتخابات 
هســتند نه مســئول دولت برآمده از آن. به این دلیل که نامزد خود را نداشتند و 
مجبور بودند که از یکی از گزینه های حاضر حمایت کنند زیرا اگر این کار را نکرده 

بودند باز هم امروز محکوم می شدند که چرا وارد میدان نشدند.
این اظهارات درحالی است که محمدرضا خاتمی در آستانه انتخابات 96 گفته 

بود ما اصالح طلبان تضمین روحانی هستیم.
اما از آنجا که اصالح طلبان در طول 2 دهه اخیر - بلکه در بازه قبل از آن - هرگز 
مسئولیت پذیر نبوده اند، به همان سیاق اکنون عباس عبدی ادعا می کند ما مسئول 
دولت روحانی نیستیم. جالب اینکه اصالح طلبان در سال 92 عارف و در سال 96، 
جهانگیری را برای حمایت در انتخابات داشتند اما از آنجا که می دانستند به تنهایی 
فاقد کمترین شانس برنده شدن هستند، ترجیح دادند از روحانی حمایت کنند تا 
ضمن اینکه او را بدهکار خود می کنند، بعدا با فرافکنی بتوانند ادعا کنند روحانی 

نامزد ما نبوده است.
30 درصد افزایش بودجه

برای موسسه دستیار مستعفی
»عملکرد اتاق فکر دولت در سال جاری چه بوده که بودجه این موسسه برای 

سال آینده 30 درصد رشد کرده است؟«
سایت تابناک ضمن طرح این پرسش نوشت: موسسه عالی آموزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزی مجموعه ای است وابسته به نهاد ریاست جمهوری و به نوعی 
می توان از آن به اتاق فکر دولت یاد کرد. بررسی سایت این موسسه نشان می دهد، 
عملکرد آن در ســال 97 با وظایف در نظر گرفته شــده در قانون بودجه این سال 
فاصله بسیاری دارد؛ اما باز هم بودجه این موسسه در الیحه بودجه سال آینده در 

مقایسه با قانون بودجه سال جاری 30 درصد رشد کرده است.
عمده فعالیت این موسسه در حوزه های پژوهشی و آموزشی است. این موسسه 
دوره های آموزشــی کوتاه مدت را برای مدیران و کارشناســان ارشد دستگاه های 

اجرایی برگزار می کند.
از مهرماه 92 تاکنون، ریاست  این موسسه برعهده مسعود نیلی بوده است. نیلی 

تا همین یکی دو ماه گذشته، دستیار اقتصادی ارشد رئیس جمهور بود.
بررسی الیحه بودجه سال 1398 نشان می دهد که بودجه در نظر گرفته شده 
برای این موسسه در سال 1398، معادل 41/7 میلیارد تومان است، حال آنکه بودجه 
مصوب برای این موسسه در سال جاری، 32 میلیارد تومان بوده است؛ یعنی بودجه 
این موسسه برای سال آینده رشدی 30 درصدی را نسبت به بودجه مصوب سال 

97 تجربه کرده است.
حاال پرسش این است که عملکرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه ریزی در سال جاری چه بوده که بودجه آن در سال آینده 30 درصد ا فزایش 

یافته است؟
هنگامی که به پیوست شماره 4 )بخش دوم( قانون بودجه سال 97 که مربوط 
به اعتبارات هزینه ای دســتگاه های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد 
می باشد نگاه می کنیم، دیده می شود از مبلغ 32 میلیارد تومان هزینه های جاری این 
موسسه در سال جاری، 3 میلیارد تومان برای برگزاری 65 نشست علمی در سال 
جاری )یعنی هر نشست علمی به طور متوسط حدود 46/1 میلیون تومان(، مبلغ 
2/8 میلیارد تومان برای برگزاری 40 دوره کارگاه علمی و تخصصی کوتاه مدت )هر 
کارگاه به طور متوسط 70 میلیون تومان( و مبلغ 4/6 میلیارد تومان برای توسعه 
شبکه مجازی علمی و کارشناسی )روزی به طور متوسط 12/6 میلیون تومان( در 

نظر گرفته شده است.
هنگامی که به بخش همایش ها، کارگاه ها و کنفرانس های سایت این موسسه 
سری بزنید، متوجه خواهید شد که از 65 نشست علمی که قرار بوده در سال 1397 
برگزار شود، تنها 19 نشست تاکنون برگزار شده و قرار است شش نشست دیگری نیز 
تا 29 بهمن ماه 1397 برگزار شود، از 40 دوره کارگاه علمی و تخصصی کوتاه مدت 
نیز که قرار بوده اســت در سال 1397 برگزار شود، تاکنون یا این کارگاه ها برگزار 
نشده اند و یا اگر هم شده اند، گزارش های آنها در سایت این موسسه قرار نگرفته است.
با این اوصاف، بر پایه الیحه بودجه سال 1398، این موسسه برای سال آینده 
باز هم پیشنهاد برگزاری 67 نشست علمی را داده که برای این تعداد نشست علمی 
3/2 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته اســت )هر نشست علمی به طور متوسط 

حدود 47/7 میلیون تومان(.

به نظر می رسد که دولت باید شفاف سازی بودجه ای را از موسسه تحت اختیار 
خود آغاز کند و از این موسســه بخواهد که عملکردش در سال جاری را در سایت 

خود قرار دهد تا همگان از این عملکرد آگاه شوند.
یادآور می شود مسعود نیلی پس از مشاهده آثار سوء مدیریت اقتصادی دولت، 

ترجیح داد استعفا داده و شانه از بار مسئولیت خالی کند.
حیاط خلوتی 

برای مدیران بازنشسته وزارت نفت
ماجرای دور زده شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان در وزارت خانه ها و 

نهادهای مختلف حاال به داستانی طوالنی و ادامه دار تبدیل شده است.
به گزارش شــبکه اطالع رسانی راه دانا، گویا برخی از شرکت های زیرمجموعه 

وزارت نفت حاال تبدیل به یک حیاط خلوت برای وزارت نفت شده اند.
هلدینگ »خلیج فارس« یکی از این مجموعه های اقتصادی است که با توجه به 
اینکه 40 درصد سهام آن متعلق به سهام عدالت بوده توانسته است از زیر تیغ قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان بگذرد حاال تبدیل به یک حیاط خلوت برای مدیران 
و معاونان بازنشسته وزارت نفت شده است تا با همان سمت ها در این هلدینگ به 
کار خود و دریافــت حقوق های کالن ادامه دهند. از جمله این افراد محمدمهدی 
رحمتی معاون برنامه ریزی وزارت نفت پیشــین است که 26 آبان ماه سال جاری 

خبر خداحافظی وزیر نفت با او به دلیل بازنشستگی اش منتشر شده بود.
با این همه خبرهای جدید حکایت از این دارد که خداحافظی زنگنه با رحمتی 
پایان دوره ماموریت او نبوده است و او به جای روزهای بازنشستگی با همان سمت 
به ساختمان هلدینگ خلیج فارس رفته است تا حیاط خلوت مدیران نفتی حسابی 

پربار شود.
از سوی دیگر مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس که از اسفندماه سال گذشته به 
این سمت انتخاب شده است نیز خود جزء افرادی بود که ابهامات بسیاری در مورد 

ادامه کارش به دلیل بازنشسته بودن وجود داشت.
ربیعی از چهره های نزدیک به محســن هاشــمی بود که در زمان انتخابش به 
عنوان مدیرعامل هلدینگ شائبه دخیل بودن این رابطه نزدیک در این انتخاب نیز 

بسیار سر و صدا به پا کرد.
بــا این حال بازی حقوقی صــورت گرفته در مورد ترکیب ســهام داران این 
هلدینگ او را از زیر تیغ تغییر نجات داد اما گویا شــرکت های زیرمجموعه وزارت 
 نفت که ســودآوری بســیار باالیی هم دارند قرار است خانه دوم مدیران بازنشسته 

نفتی شود.
راغفر: تصمیمات دولت

نمی گذارد قیمت ها پایین بیاید
یک کارشــناس حامی دولت می گوید دولــت خود در گرانی اجناس و خدمات 

نقش دارد.
حسین راغفر ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان »دولت تسخیرشده« 
نوشت: »چرا به رغم پایین آمدن قیمت ارز که اصلی ترین عامل افزایش قیمت کاال 
و خدمات در کشور بود، به کاهش دیگر کاالها منجر نشد«. وقتی هنوز بسیاری از 
کاالهای دولتی - غیر از کاالهایی که ظاهرا توسط بخش خصوصی ارائه می شوند- و 
کاالهایی که توسط خود بخش دولتی ارائه می شود با افزایش های غیرقابل توجیه 
روبه رو هستند. از جمله در حوزه  هواپیمایی و پروازهای خارجی که عمال با قیمت های 
ارز 20هزار تومانی افزایش پیدا کرده اند. یعنی ناکارآمدی یک دستگاه دولتی را از 
جیب مردم و مصرف کنندگان تامین می کنند یا قیمت کاالهای بخش قابل توجهی 
از شــرکت های خودروسازی، پتروشیمی ها، فوالدی ها و معادن که اغلب کاالها و 
نهاده هایشان باید با قیمت های دولتی تعیین شود و اغلب هیئت مدیره هایشان دولتی 
هستند ولی قیمت خدمت شان به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرده و کاالهایشان 
بین 300 تا 400 درصد افزایش داشته است در حالی که اگر دولت عزم جدی برای 
کاهش قیمت ها داشته باشد، علی االصول باید از کاالها و خدماتی که خودش بر آنها 
نظارت و کنترل کافی دارد، آغاز کند. یا اینکه همزمان شاهد تخصیص ارز 4200 
تومانی به بســیاری از کاالهایی هستیم که باید تحت نظارت دستگاه های دولتی 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشــند و یا توسط نهادهای زیر نظر قوه قضائیه 
که نظارت بر افزایش قیمت ها دارند. منتها نکته قابل توجه این است که چرا این 
اتفاقات نمی افتد؟ به این دلیل که در ایران اصال نهادی برای مصرف کننده وجود 
ندارد. نهاد حمایت از مصرف کننده یک نهاد دولتی است که زیر نظر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است و تحت فرامین دولتی قرار دارد یکی از اقالم این سیاست ها 
را می توانیم در الیحه بودجه 1398 مشاهده کنیم که عمال تخفیف های مالیاتی 
بسیار گسترده ای به بنگاه هایی که زیر نظر دولت هستند و یا مدیریت های آنها در 
اختیار دولت است، به اسم تشویق در بازگرداندن ارزشان به کشور تخصیص یافته 
که اغلب این بنگاه ها از رانت های بسیار گسترده مالی و یارانه های گسترده نهاده های 
گاز، برق، آب و سنگ معدن و رانت های مالیاتی استفاده می کنند. اما از تخفیفات 
بی سابقه مالیاتی هم برخوردار شده اند. اما دولت همزمان فشار را بر گرده ملت چه 
به صورت افزایش کاالها و چه به صورت افزایش نرخ های مالیاتی وارد کرده و در 

همین الیحه بودجه منعکس است.

گفت و شنود

شلوار!
گفت: »الی لیک« یک روزنامه نگار آمریکایی که ســر در آخور ربع پهلوی 
دارد و از اموال غارت شــده مردم ایران مستمری ماهیانه می گیرد دیروز توئیت 
کرده که »امیدوارم سال 2019 سال فروپاشی جمهوری اسالمی ایران باشد«!
گفتم: 40 سال اســت که این اجق وجق ها آرزوی براندازی ایران 
اسالمی را به گور برده و خوراک مار و مور شده اند و جمهوری اسالمی 

همه روزه بر اقتدارش افزوده شده است.
گفت: »مایکل لدین« همکار ســازمان ســیا که نقش برجسته ای در فتنه 
آمریکایی-اسرائیلی 88 داشته اســت در پاسخ به توئیت الی لیک نوشته است 

»رژیم ها خودشان از بین نمی روند ما باید آن را از بین ببریم«! 
گفتم: این مایکل لدین که تا حاال ده ها بار از ایران اسالمی سیلی 

خورده، دیگر چه می گوید؟!
گفت: چه عرض کنم؟! حیوونکی در فتنه 88 هم ســنگ روی یخ شد ولی 

تقصیر را به گردن دستورالعمل ماموران مافوقش  انداخت!
گفتم: یارو از هواپیما که پیاده شد، شلوارش افتاد پائین! داد و بیداد 
دیگران بلند شد که مرتیکه خجالت نمی کشی این چه وضعیه؟! و یارو 
در حالی که ســعی می کرد شلوارش را باال بکشد، رو به جمعیت کرد و 
گفت؛ تقصیر مهماندار هواپیماست که گفت حاال می توانید کمربند ها 

را باز کنید!

جعفر بلوری

امروز و در آســتانه چهل سالگی انقالب، دیگر جنبده ای نیست که انکار 
کند، درگیر جنگی تمام عیاریم. جنگی پیچیده، چندالیه و بس ناجوانمردانه 
در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و... فرهنگی. امروز دیگر نیازی 
نیست تحلیل کنیم تا به این نتیجه برسیم که »کار انگلیسی هاست« یا »مقصر 
آمریکاست« یا دست برخی از این کشورهای مرتجع عربی در کار است. چون 
سران و گردانندگان این کشورها جلوی دوربین های تلویزیونی و  در صفحات 
مجازی شان تصریح می کنند »کار ما است.« امروز اگر منکر وجود چنین جنگی 

باشیم، دچار »توهم توطئه« ایم.
همزمان با چهل سالگی انقالب و با آمدن امثال »دونالد ترامپ« و »محمد 
بن سلمان« از آن حفظ ظاهرها و بازی با کلمات و جمالت دیپلماتیک دو پهلو 
هم خبری نیست. به برکت پیشــرفت ایران و حماقت این جماعت، دیگر از 
زبان بازی ها و روباه صفتی های امثال اوباما نیز خبری نیست. گویی دشمن کارد 
به اســتخوانش رسیده و دچار خشم و نوعی جنون شده باشد، آنچه طی 40 
سال گذشته در چارچوب ادبیات دیپلماتیک بیان می کرد، صریح و بی پرده و 
از »براندازی« می گوید. نقشه اش را هم تشریح می کند. اظهارات مایک پمپئو، 
نتانیاهو، بن سلمان، ترامپ، انور قرقاش و همین دیروز »مایکل لدین« و »الی 

لیک« تایید کننده ادعای ماست:
1- الی لیک: »امیدوارم ســال 2019، سال فروپاشی ایران باشد«. مایکل 

لدین:»ما باید آن  را پایین بکشیم، رژیم ها خودشان فرو نمی پاشند.«)!(
2- »دولت ترامپ همان رویایی را برای ملت ایران خواب می بیند که شما 
در خواب می بینید... در حمایت از اعتراض  ها در ایران ساکت نخواهیم نشست 
و از طریق فضای مجازی پیام  های خود را به معترضان می رسانیم.« )پمپئو، در 

جمع قاتالن 17 هزار ایرانی اواخر تیر ماه سال جاری(
3- » منتظر رسیدن جنگ به داخل ایران نمی مانیم. تالش می کنیم نبرد را 

به داخل ایران بکشانیم.«)بن سلمان/العربیه/ ژوئن 2017( 
4- » کشته شدن 10 نظامی در حمله به رژه نظامی در شهر اهواز در جنوب 

غرب ایران اقدام تروریستی نیست...
کشیده شدن جنگ به خاک ایران گزینه روشنی است و در مراحل بعدی 

افزایش خواهد یافت.« )عبدالخالق عبداهلل، مشاور ولیعهد ابوظبی(
و...

امروز دشمن مثل قبل پنهانکاری نمی کند. میزبان نمایش های براندازان 
می شود. بودجه تخصیص می دهد. گو اینکه خشم عقلش را زایل کرده باشد، 
برای ایران رئیس جمهور و پادشاه هم انتخاب می کند و با نوشتن نامه به آن یکی 

دشمن، برای این توهم، درخواست بودجه می کند!
 امروز موازی با اقتصاد، با یک »جنگ فرهنگی« هم مواجهیم. شاید طی 
سال های گذشته، تمرکز روی جنگ اقتصادی، و سال های اول انقالب، تمرکز 
روی جنگ تحمیلی، ما را آن طورکه باید، متوجه این مهم نکرده و برخی مان 
را از توجه ویژه و موثر به جنگ فرهنگی غافل کرده است. روی صحبتم با این 
چند دلقکی که در عربستان و آمریکا و فرانسه روی کار آمده اند نیست اما، هر 
چه باشد با دشمن با تجربه ای مواجهیم که تجربه چند صد سال استعمار دارد. 
در بسیاری موارد هم موفق بوده و کشورهای زیادی را که در اندیشه استقالل 
بوده اند، به خاک سیاه نشانده است آن هم با استفاده از ابزار فرهنگ، معیشت، 

داعش و گاهی مهره هایی که به قدرت رسانده است.
برای چنین دشمنی تحمل دیدن یک »کشور مستقل« محال است، چه رسد 
به اینکه این کشور مستقل، اسالمی و مهیای جشن بزرگ چهل سالگی اش هم 
باشد. نه از این اسالم های انگلیسی و آمریکایی حاکم بر کشورهای مرتجع عربی 
که، اسالم ناب محمدی)ص(. کشور اسالمی مستقلی که نظم جهانی شان را به هم 
ریخته و همین تازگی ها، از یک جنگ جهانی در منطقه، سربلند بیرون آمده و 
پوزه شان را به خاک مالیده است. دشمنی و کینه توزی با حکومت های مستقل، 
طبیعت قدرت های استکباری است. لذا می بینیم این تنها حکومت شیعی جهان، 
درکنار تحریم های وحشیانه اقتصادی، با یک شبیخون فرهنگی عظیم مواجه 
شده است. تهاجمی که متاسفانه عده ای در داخل خواسته یا ناخواسته، به آن 
کمک می کنند. از کاستن بودجه مراکز فرهنگی بگیر تا ساختن فیلم ها و روِی 
سن بردن تئاترهایی که هیچ سنخیتی تاکید می شود، هیچ سنخیتی با فرهنگ 

ایرانی و اسالمی مان ندارد.... بخوانید:
فصل بودجه ریزی است. فصل مهمی هم هست. هم برای مردم و هم برای 
سازمان ها، شــرکت ها، موسسات، نهادها و همه آنهایی که بودجه می گیرند. 
اهمیت این فصل به خصوص وقتی شرایط عادی نیست و کشور درگیر جنگ 
اقتصادی، سوءمدیریت، تحریم و تهاجم فرهنگی است، بیشتر هم می شود. در 
شرایط »غیرعادی«، طبیعتا باید منطقی تر و حساب شده تر اقدام کرد و »عادی« 
و مثل همیشه، بودجه تخصیص نداد. باید بررسی کرد و بسته به نیاز هر جا و 
اهمیت آن و شرایطی که در آنیم، بودجه اختصاص داد. در چنین شرایطی قطعا 
شفافیت هم الزم است، حتی بیش از همیشه. اما آنچه در عمل دیده می شود، 
نه »حساب شدگی« که ترکیبی از »شلختگی«، »شیطنت« و »دروغ گویی« در 

بودجه ریزی است. چگونه؟
نزدیک به 75 درصد بودجه به شرکت های دولتی، موسسات اعتباری وابسته 
به دولت، بانک ها و... اختصاص داده شده و 25 درصد بقیه به مراکز و نهادهای 
غیردولتی و فرهنگی! همزمان از سوی همان جریانی که بیشترین بودجه به 
آنها اختصاص داده شده، بیشترین هجمه ها علیه همین 25 درصد آغاز شده 
است، آن هم به نام »شفافیت«. شفافیت نه برای 100 درصد بودجه، فقط برای 
ایــن 25 درصد! برای فریب مردم نیز هر از چند گاهی، رقم ریالی یکی از این 
مراکز فرهنگی را که مثال 25 صدم بودجه را هم به خود اختصاص نداده، منتشر 
می کنند. برخی »آشنا«های به اوضاع حتی پا را فراتر گذاشته و بودجه به شدت 
کاســته شده و 5 درصدی برخی نهادهای دفاعی و دینی را تحریف و ملت را 
تحمیق می کنند آن هم در شرایطی که شرحش رفت و دشمن، نه به تلویح که 

به تصریح علیه ایران عزیز اعالن جنگ کرده است. 
اینجا از سوءمدیریت ها، بر باد دادن 18 میلیارد دالر، بر زمین ماندن وعده ها، 
بتن ریختن بر قلب رآکتورها، به تعطیلی کشاندن کارخانه ها و برندها، آجر کردن 
نان کارگرها و حقوق های نجومی و... حرف نمی زنیم. از بودجه ریزی های پر اما 
و اگر حرف می زنیم. یک لحظه تصورش را بکنید، در بحبوحه جنگ فرهنگی، 
بودجه فرهنگی را به شدت کاهش می دهند! در بحبوحه جنگ اقتصادی، دولت 
را فربه می کنند آن هم با شعار خصوصی سازی! کاپیتالیستی حرف می زنند، 
سوسیالیستی عمل می کنند. آیا کاسه ای زیر نیم کاسه است؟ ما هم به شدت 

معتقدیم مجلس باید ورود کرده و در این باره شفاف سازی کند. 
متوهم نیستیم. سیر روش کارشان طی 5 سال گذشته نشان می دهد »یک 
جای کار می لنگد«. طی سال های قبل به طور مرتب هر از چند گاهی فتنه ای 
علم شده، یا با برداشتن یک روسری، برهنه شدن یک روانی،  گریه کردن یک 
رقاصه، ورود مخفیانه یک خانم عشِق فوتبال به استادیوم و یا دفاعی ظریف از 
شرابخواری! ورود به سبک زندگی ایرانی و اسالمی با هدف »حساسیت زدایی 
دینی و فرهنگی« شاید، مخرج مشترک همه این فتنه های فرهنگی بوده است. 
اینکه کشف حجاب یک دختر )که اتفاقا پس از مدتی سر از کانادا در می آورد 
و خواســتار تحریم کشورش می شود( در کسری از ثانیه به برکت شبکه های 
بی در و پیکر اجتماعی می شود مسئله اول کشور، یا  گریه های یک رقاصه که 
می شود مسئله اول آن روز کنگره آمریکا! یعنی، فتنه سیاسی و اقتصادی را با 
فتنه فرهنگی به پیش می برند. پس از ترند کردن این اخبار زرد، نوبت ژنرال های 
این جریان های سیاسی است تا تحلیل کنند. تحلیل ها هم غالبا می رود به سمت، 
اختیاری شدن حجاب، استاندارد شدن شراب، غیرانسانی بودن قصاص، کشیده 
شدن کنسرت ها به کوچه ها و خیابان، مسدود نشدن شبکه های اجتماعی که 
هیچ خط قرمزی ندارند و... وقتی پس از مدتی نتیجه این ولنگاری های فرهنگی 
به شکل تجاوز و قتل یک کودک، قتل همسر، اهانت به اهل بیت و مقدسات، 
افزایش طالق، افزایش سن ازدواج، گسترش فساد، شرابخواری و... نمود می یابد، 
همین قماش، با استناد به همین آمارها، جمهوری اسالمی ایران را به شکست 
در سیاست هایش متهم می کنند! به بدحجابی که خود جزو متهمان ردیف اول 
آنند، استناد کرده و نسخه جدیدی برای این معضل می پیچند. نسخه جدیدشان 
هم » اختیاری شدن حجاب« )بخوانید بی حجابی( است! یک »دوِر فاسِد باطل«
دولت محترم و شخص رئیس جمهور که ملبس به لباس پیامبر اکرم)ص( 
است، در چنین شرایطی باید بیشترین حمایت ها را از همان مراکز فرهنگی که 

بودجه هایشان بعضا تا 50 درصد کاهش یافته اختصاص دهد. 
یا به خاطر سادگی و جهالت، یا غفلت و ناآگاهی و یا حتی به دالیل 
پیچیده تر مثل وجود نفوذی یا سیطره تفکرات لیبرالی و غرب زده، فرهنگ 
ایرانی اسالمی در کنار معیشت مردم مورد هجمه قرار گرفته است. انتظار 
از دولت، انتظار باالیی نیست. می گوییم دولت محترم که حاال دوست و 
دشمنش را حتما بهتر از قبل شناخته، همان گونه که می گوید، بودجه ریزی 
کند و دولتمردان و مجلس نیز با »شفاف« بازی نکنند. واقعا شفاف سازی 
کنند منتهی تمام 100 درصد بودجه را، نه فقط آن 25 درصدی که از قضا، 

منتقد دولت بوده است!

شعار، كاپیتالیستی
عمل، سوسیالیستی!

یادداشت روز

میان  نطق  در  دیروز  پژمانفر 
دســتور خود در صحــن علنی 
نشان  دولت  رفتار  گفت:  مجلس 
و  بازار  بر  نمی خواهد  که  می دهد 
رســاندن کاالهای اساسی حتی 
این  شاید  و  باشد  داشته  نظارتی 
ســهل انگاری بخشــی از پروژه 
برای  مــردم  کــردن  عصبانی 
زمینه سازی برجام دو و سه است.
علنی  نشست  پژمانفر در  نصراهلل 
دیروز در مجلس شــورای اسالمی در 
نطق میان دستور خود، اظهار داشت: 
بر خود الزم می دانم ضمن گرامیداشت 
سالروز شهادت شهدای مظلوم هویزه و 
سالروز اجرای طرح استعماری کشف 
حجاب در سال 1314 توسط پهلوی 

اول را یادآوری کنم.
وی تصریــح کــرد: در شــرایط 
فعلی که درآمد های نفتی کشــور، به 
شــدت کاهش یافته عبور از بحران ها 
مستلزم اتخاذ رویکردی است که ضمن 
وابســتگی کمتر بودجه هــای دولتی 
منجر به اصالح زیر ســاخت ها شود. 
به عنوان نمونه در حوزه اشــتغال زایی 
در حال حاضر سرانه وکیل در کشور 
ما کمتر از 50 درصد متوسط جهانی 
اســت. پژمانفــر تاکیــد کرد: امروز 
سوء مدیریت در موضوع پدیده به یک 
زخــم چرکین و کهنــه که موجب از 
بین رفتن تن و بدن ســالم این پروژه 
که از سرمایه های مردم ساخته شده 
است، تبدیل شده است. چه کسی باید 

جوابگوی مردم باشد؟
ایــن نماینده مجلــس در بخش 
دیگــری در نطق میان دســتور خود 
اظهار داشت: متاســفانه رفتار دولت 
نشان می دهد که نمی خواهد بر بازار 
و رســاندن کاالهای مورد نیاز مردم 
حتی نظارتی داشــته باشد، شاید این 
سهل انگاری بخشی از پروژه عصبانی 
برجام  زمینه سازی  برای  کردن مردم 
دو و سه است. بدانید اگر چه مردم از 
ضعف عملکرد دولت به شدت ناراحت 
هســتند اما پای نظــام مقدس خود 
ایســتاده اند و تا پای جان ایستادگی 

خواهند کرد.
پژمانفر ادامه داد: متاســفانه در 
کشور در جهت حمایت از تولید ملی 
برای کل صنایع قدم مناسبی برداشته 
نشده است و متاسفانه مجلس هم در 
این موضوع شریک است، این موضوع 
باعــث سوءاســتفاده واردکنندگان و 
پایمال شــدن جایگاه تولیدکنندگان 

شده است.
وی اظهار داشت: مالیات و جریمه 
در تمام دنیا ابزار درآمد نیســت بلکه 
ابــزار هدایت رفتار اســت، اما امروز 
پیش بینی رشد بی حساب در جرائم، 
حتــی در جرائم راهنمایی و رانندگی 
و اخذ مالیات در اعتبارات ســال 98 
موجب نگرانی های شدید در سال 98 
است. امروز ما دستگاه هایی راه اندازی 
کرده ایم که جریمه کنند تا حیاط خود 

را داشته باشند.

کــرد:  متاســفانه  اظهــار  وی 
قیمت های کاالها در نوســانات ارزی 
بــا نرخ دالر باال می رود اما در کاهش 
قیمت دالر هیچ گونه قیمتها تنزل پیدا 
نکرده اســت. آیا وقت راه اندازی ستاد 
ســاماندهی بازار که باید با مشارکت 
کلیــه ظرفیت های کشــور راه اندازی 

شود نشده است؟
وی ادامــه داد: ضمــن تبریک به 
هواداران تیم پدیــده اعالم می کنم تا 
زمانی که در این مسئولیت نمایندگی 
این شهر هستم حامی افزایش جایگاه 
ورزش در این استان خواهم بود، تمامی 
ما باید تالش کنیم جایگاه از دست رفته 

ورزش به استان برگردد.
خاطــر  پایــان  پژمانفــر  در 
نشــان کرد: سرعت و شــیب کاهش 
جمعیت در کشــور فراتــر از تصور و 
پیش بینــی جمعیت شناســان بــوده 
و رونــد نگران کننــده ای دارد، آقای 
دکتــر الریجانی ما مشــکل جمعیت 
داریم، بیش از 4 ســال و نیم از ابالغ 
سیاست های کلی جمعیت توسط مقام 
معظم رهبری می گذرد اما متاســفانه 
هیچ قانون مدونی در نهاد های کشــور 
نداریم، به عنوان نمونه سوال می کنم، 
مبلغ وام ازدواج جوابگوی چند درصد 
از نیاز خانواده ای که می خواهد تشکیل 
شود است؟ قانون تســهیل ازدواج به 
دستگاه های قضایی ابالغ شده است اما 
تا کنون بعد از گذشــت یک سال هیچ 

اقدامی صورت نگرفته است.

پژمانفر مطرح کرد

پروژه عصبانی کردن مردم با عدم نظارت بر بازار

گزارش خبری تحلیلی کیهان

به نام خصوصی سازی به كام اشراف
و اشک تمساح برای كارگران!

سرویس سیاسی-
در حالــی کــه قــرار بــود 
خصوصی سازی جانی تازه به برخی 
نتیجه  بدمد،  بی رمق کشور  صنایع 
ماجرا در اغلب موارد برعکس شده؛ 
جیب اشــرافی که با زدوبند و روابط 
سیاســی و جناحی به این صنایع 
چنگ انداختند پرتر از گذشته شد 
و در مقابل جیب کارگران این صنایع 
خالی تر. نکته تاسف بارتر آنکه جریانی 
که از این روند آلوده خصوصی سازی 
بهره می برد، این روزها برای کارگران 

اشک تمساح نیز می ریزد!
در برخی اعتراضات اخیر در گوشــه 
و کنار کشــور، به وضوح می توان رد پای 
خصوصی ســازی آلوده را دیــد. یکی از 
بارزتریــن نمونه های ایــن ماجرا صنایع 
نیشکر »هفت تپه« است. شرکتی که در 
سال 1394 اعالم شد ورشکسته است و 
عده ای می گفتند با واگذاری آن به بخش 
خصوصی رونق گرفته و 20 هزار شــغل 
جدید ایجاد خواهد شــد. اما نتیجه این 
واگذاری بدون تدبیر فقط تشدید مشکالت 
شرکت بود. این شرکت با پرداخت 5 درصد 
مبلغ قرارداد )6 میلیارد تومان( بصورت نقد 
و بقیه مبلغ )285 میلیارد تومان( بصورت 
اقساطی و هشت ســاله به دو جوان 30 

ساله واگذار شد. 
طــی ماه های اخیر وقتــی اعتراض 
کارگــران به عــدم پرداخت حقوق خود 
که ماه هــا از آن می گذشــت، خبرهای 
ضــد و نقیضی از حضور یا فرار خریداران 
شرکت منتشر شــد که به التهاب ماجرا 
می افزود. همچنین خبرهایی منتشر شد 
کــه این افراد جزو گیرندگان دالر دولتی 
هســتند. دالرهایی کــه پرداخت آن از 
فروردین امســال آغاز شد و رانتی عظیم 
را بوجود آورد. بعضــی منابع می گویند 
مالک خصوصی جدید این شــرکت رقم 
بسیار بزرگی دالر نیمایی برای خریداری 
تجهیزات جدید برای این شرکت دریافت 
کرده اما به جای خرید تجهیزات این رقم 
را در خارج از ایــران نقد کرده و در بازار 
آزاد به قیمت باال به فروش رسانده است!

دولت با ورود بــه ماجرا و پرداخت 
حقوق کارگران ســعی در بهبود شرایط 
را داشــت و البته در این میان عده ای نیز 
کوشیدند و می کوشند از این آب گل آلود 
ماهی خود را بگیرند. برای نمونه یکی از 
کارگران که به دلیل اغتشــاش و آشوب، 
مدت ها پیش دســتگیر شــده بود، یک 
ماه پس از آزادی و بازگشتن به کار، این 
روزها مدعی شــکنجه شــده است. )اگر 

چندی دیگر وی را در یکی از شبکه های 
ضدانقالب خارجی دیدیــد که در حال 
خواندن متنی است که برایش نوشته اند 
و تقاضای تحریم ایران را می کند تعجب 
نکنید( ادعایی که با اســتقبال گسترده 
رســانه های ضدانقالب مواجه شده است 
و البته برخی جریانات سیاسی داخلی نیز 
فرصت را برای موج سواری خود مناسب 
دیده اند. برای نمونه فراکسیون امید مجلس 
از وزیر اطالعات خواسته است با حضور در 
این فراکسیون در این مورد پاسخ دهد. این 
موج سازی و موج سواری ها در حالی است 
که این افراد و جریانات اگر به راستی دلسوز 
کارگران بودند باید در زمان واگذاری این 
صنایع به وظیفه خــود عمل می کردند 
و مانع از چنین رخدادهایی می شــدند و 
امروز بی شک وظیفه آنان رسیدگی به این 
نابسامانی هاست و نه دویدن دنبال موجی 

که ضدانقالب ساخته است. 
اگر کشــور به جایی برسد که بتوان 
بطور شــفاف و دقیق هزینه لیست ها و 
تبلیغات انتخاباتی را ارائه کرد، شاید بتوان 
رابطــه میان ایــن واگذاری های آلوده به 
برخی افــراد حزبی و نزدیکان آنها، عمل 
نکــردن عده ای به وظیفــه نظارتی خود 
و اشک تمســاح آنان برای کارگرانی که 
قربانی این وضعیت شده اند را کشف کرد.

خصوصی سازی از هدف تا اجرا
»مالکیت در این سه بخش ]دولتی، 
تعاونــی، خصوصی[ تا جایی که با اصول 
دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده 
قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد 
و توســعه اقتصادی کشــور گردد و مایه 
زیان جامعه نشــود مورد حمایت قانونی 
جمهوری اسالمی است. تفصیل ضوابط 
و قلمرو و شــرایط هر سه بخش را قانون 

معین می کند.«
این بخشی از اصل 44قانون اساسی 
است. چنانچه در این بخش عنوان شده 
رشد و توسعه اقتصاد یکی از اهداف اصلی 
در زمینه خصوصی سازی است. بر این مهم 
نه تنها قانون که عقل و منطق نیز صحه 
می گذارد. چرا که هدف از هر تغییری در 
این زمینه باید کمک به رشــد و توسعه 
اقتصادی باشــد وگرنه چــرا باید چنین 

تغییراتی صورت گیرد؟
قرار بر این بود که با خصوصی سازی 
دولت وظایــف بنگاه داری خــود را کم 
کرده و به این وســیله خود را کوچک و 
چابک سازد. اما رویایی نیز برای صنایع 
و بنگاه های اقتصادی وجود داشــت. این 
طرف ماجــرا نیز قــرار و مدارهایی بود 
که اصلی ترینــش خارج کردن صنایع از 

حالت ایســتایی و خمودگی با دســتان 
خصوصی سازی بود. چرا که وقتی شخص 
یا اشخاص حقیقی صاحب بنگاه اقتصادی 
باشــند در وهله اول بــرای جانماندن از 
کورس رقابت در بازار و در مرحله بعدی 
با هدف نخستین شدن یا بهترین شدن 
تالش مضاعفی به خرج خواهند داد. این 
صاحبان جدید صنایع دیگر مانند مدیران 
قبلی پشتشان به دولت و خزانه گرم نیست 
که بر این مبنا اطمینان داشته باشند که 
اگــر در پایان ســال آن مجموعه دچار 
زیان دهی شده باشد دولت و خزانه آن را 

جبران خواهد کرد.
اشراف و شکار صنایع! 

بــرای حصول به چنین منظورهایی 
چــه کاری باید کرد؟! ســؤالی ســاده با 
پاســخی تقریبا معلوم برای همه: باید در 
واگذاری ها دقت شود تا خریداران از جان و 
دل مشتاق آن صنعت بوده و در پی اعتالی 
آن مجموعه باشــند، به بیان دیگر اینکه 
برای تصاحب آن بنگاه »اهلیت« و سابقه 

و تخصص در آن صنعت داشته باشند.
اما عمال آنچه رخ داد چیزی جز این 
نبود: به نام خصوصی سازی به کام  اشراف! 
معیار سازمان خصوصی سازی بود که هر 
کســی پول داشت و آورد می تواند بخرد! 
اینگونه صنایع کشــور را بــه لبه پرتگاه 
رساندند. بنگاه هایی که در معرض واگذاری 
قرار می گرفتند یا می گیرند گاه مقدار قابل 
توجهی زمین با ارزش دارند. مانند مجموعه 
رشت الکتریک و گاه ماشین آالت یا مقدار 
قابل توجهی از ضایعات که در طول سال ها 
انباشته شده و همین طمع  اشراف را برمی 
انگیزد تا به شکار صنایع بیایند و به منقرض 

کردن آنها دامن بزنند!
قصــه پر غصه خصوصی ســازی در 
کشورمان را می توان از حال بد این روزهای 
برخی از شرکت ها و صنایع فهمید: رشت 
الکتریــک، آلومینیوم المهدی، نیشــکر 
هفت تپه، ماشین ســازی تبریز، کشت و 

صنعت مغان و...
در سازمان خصوصی سازی چه خبر 
اســت؟ واگذاری ها با چه معیاری انجام 
شده؟ اصال رئیس  چنین سازمان مهمی که 
به نوعی با واگذاری های خود تکلیف بخش 
مهمی از آینده صنایع ایران را مشــخص 
می کند بر چه معیاری انتخاب شده است؟ 
اکنون بیش از هر زمان دیگری به بررسی 
پرونده این واگذاری هــا احتیاج داریم تا 
منشأ حال بد صنایع مذکور را دریابیم، به 
قول قدیمی ها »جلوی ضرر را از هر جا که 

بگیری منفعت است.«
صنایعــی مانند رشــت الکتریک 

یا نیشــکر هفت تپــه و یا... تــا زمانی 
که به صورت یک بنــگاه اقتصادی در 
مالکیت دولــت بودند به صورت کج دار 
و مریز هم که شــده داشــتند کارشان 
را می کردنــد. تولیــدات خویش را به 
بازار عرضه می کردند و کارگرانشــان با 
هــر کم و زیاد و با هر حســن و عیبی 
که برای بنگاه داری دولتی می شمارند 
باالخره در آنجا مشغول بودند و حقوقی 
داشتند و بیمه ای. تا آنکه پای حرف ها 
و اســتدالل های تازه به میدان باز شد. 
استدالل هایی که می گفتند خمودگی 
صنایع کشور را باید با خصوصی سازی 
برطــرف کــرد و البته ایــن کار فایده 
دیگری هم دارد که کوچک سازی دولت 

و چابک سازی آن است. 
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