
وزیر امورخارجه اسبق آمریکا در واکنش به توافق ایران و عربستان، 
آن را تغییری اساسی در وضعیت اســتراتژیک خاورمیانه توصیف 
کرد.به گزارش ایســنا، هنری کیسینجر، وزیر امورخارجه آمریکا در 
ســال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ در گفت وگو با روزنامه واشنگتن پست 
توافق ایران و عربستان برای برقراری روابط را که با میانجی گری چین 
انجام شد، یک تغییر اساسی در تحوالت منطقه خاورمیانه توصیف 

کرد. وی در این باره گفت: من آن را تغییری اساســی در وضعیت 
اســتراتژیک خاورمیانه می بینم. سعودی ها اکنون با بازی با آمریکا 
در برابر چین امنیت در حال متعادل کردن امنیت خود هســتند.

به گفته کیسینجر، تنش زدایی در منطقه خاورمیانه در کوتاه مدت 
برای همه خوب اســت و اگر شی جین پینگ رئیس جمهور چین 
قصد دارد نقشی در مهار ایران و اطمینان بخشی به عربستان داشته 

باشــد برایش آرزوی موفقیت می کند. این مقام سابق آمریکایی در 
ادامه خاطرنشــان کرد: اما در دراز مدت ظهور چین به عنوان یک 
میانجی صلح مرجعیت دیپلماسی در نظام بین الملل را تغییر خواهد 
داد. ایاالت متحده دیگر قدرت ضروری در منطقه و تنها کشوری که 
به اندازه کافی قوی یا منعطف برای میانجی گری صلح بین کشورها 

باشد، نیست. اکنون چین مدعی سهم خود در این زمینه است.

درباره آراء قضائی
ادامه از صفحه اول:

... تذکر به شــخص آن هم به صورت شــخصی است )اگر معروف 
متروک یا منکر مفعول جنبه اجتماعی نداشته باشد( در ادامه این که 
دایره معارف و نواهی از دایره جرایم ماثور قانونی گســترده تر بوده و 
رابطه این دو از باب مفهوم هر چند عموم و خصوص مطلق است، اما 
در باب اقدام رابطه میان دو تباین بوده و در امر به معروف و نهی از 
منکر در باب جرایم، محلی از اعراب تذکر لسانی متصور نیست، چرا 
یا جرم محقق شــده که در این صورت مجازات آن با مطالبه مدعی 
خصوصی یا عمومی قابل پیگیری و اعمال است یا جرم محقق نشده 

است و در دایره امر به معروف نگنجیده و مصداقی برای اعمال تذکر 
متصور نخواهد بود.

دیگر این که امر و نهی در باب منکرات و معروفات قانونی که تحت 
عنوان فعل و ترک فعل در قانون مشــخص شده اند تخصصا از دایره 
اعمال تذکر لســانی امر به معروف و نهــی از منکر خارج بوده و در 
دایره اعمال مجازات قضائی وارد است، از همین رو نقش آمر یا ناهی 
در ترک فعل و فعل قانونی تذکر لســانی نیســت، اعالم گزارش به 
مبادی ذی صالح است؛ اما در خصوص بستر های خبری و انعکاس 
پیام در آن ها باید به این نکته توجه داشــت که با توجه به در مقام 
تخاطب بودن متکلم و این موضوع که بستر پیام نیز بستر خبرگزاری 
و خبررســانی است؛ استمساک به جمالت خبری نبودن پیام ها در 

این بستر ها، استمســاک به ابعد المعنا در این خصوص است، چرا 
که اصالت الظهور اقتضای این را دارد که انعکاس پیام در خبرگزاری 
ظهور در خبر دارد، نه ظهور در پرسش؛ لذا به منظور نقل از معنای 
اصلــی به معنای مجازی نیاز به قرینه دارد و از آن جهت که متکلم 
در مقام تخاطب اســت و قرینه ای )در این جا قرینه عالمت سوال؟ 
قراردادن اســت( وجود نداشته باشــد پیام حمل بر معنای خبری 

خواهد شد.
از همین رو با برداشت های ضیق و محدود یا سلیقه ای از قوانین دارای 
ابتالئات گسترده، نمی تواند نگاه های سیاسی برخی صاحب منصبان را 

توجیه و مانع از احقاق حقوق مردم شد.
* دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی وکیل دادگستری

باید چگونه بود؟
ادامه از صفحه اول:

امروز کشور باید وارد دوره نوینی شود و در تمام حوزه ها ایران صنعتی 
شــود. ایران نیازمند نگرشی نو و ملی است. باید وارد دوره جدیدی از 
تاریخ شــد که در نهایت برای ایران پیشــرفت و ابادانی و برای مردم 
رضایتمنــدی را به ارمغان بیاورد. تمامی انقالب های کالســیک در 
سرتاســر دنیا با آزمون و خطا مواجه شده اند، ولی انقالب های موفق 

از تاریخ و گذشته درس می گیرند و موجبات بهبودی وضعیت مردم 
می شوند و کشور را قدرتمند می کنند. عدالت و قانون باید به هر نحو 
ممکن محقق شود و نیروهای فرصت طلب و ناکارآمد همانند خاوری ها 
باید شناسایی و از مدیریت کشور خارج شوند و هر آن چیزی که باید 
رخ دهد فقط در راستای صدای مردم و رضایتمندی آنان و منافع ملی 
کشور باشد. ویتنام نمونه بارزی است که با سال ها مبارزه و میلیون ها 
کشته، امروز با تمامی قدرت فقط و فقط به دنبال منافع ملی خویش 
است و با کشورهای متخاصم رابطه و همزیستی مسالمت آمیز برقرار 

کرده اســت و از منابع و تکنولوژی آنان بهره فــراوان می برد. دوران 
مهندســی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و... به پایان رسیده است و 
ایــن امر مهم را نباید نادیده گرفت. جمهوریت اصل مهمی در قانون 
اساسی است و بر اساس نصب؛ نقد و عزل استوار است به عبارتی انتقال 
دموکراتیک قدرت و بدون خشــونت. جمهوریت بر اساس نظر مردم 
استوار است و این امر مهم کشور را بیمه می کند. ایران کشوری بزرگ و 
با مردمانی فوق العاده باهوش است. به این دلیل است که در طول تاریخ 

و فراز و نشیب فراوان، دشمنان خود را نابود یا استحاله کرده است.

مشتریان 
در علم وسیع بازاریابی

ادامه از صفحه اول:
۲-مدیریت ارتباط با مشــتری )تقویت و ارتقاء 

بخش روابط عمومی(.
۳- اهمیت به مدیریت محتوا در تبلیغات برجسته 

سازمانی.
۴- ایجاد ارزش برای مخاطبین بازار هدف.

۵- اهمیت به مزیت رقابتی.
۶- خدمات ویژه پس از فروش.

۷- ایجاد باشگاه مشتریان.

۸- ایجاد پروموشــن های مقطعی و ویژه جهت 
تشویق و ترغیب مشتریان از قبیل فرشهای ویژه 

در جشنها و اعیاد ملی و...
۹- ایجاد تعهدی ماندگار و عمیق به طور مستمر 
در آینده، بــه رغم اینکه تاثیــرات موقعیتی و 
تالشــهای بازاریابی رقبا، به صورت بالقوه نتواند 

باعث تغییر در رفتار مشتری شود.
۱۰- مشارکت مشتریان ویژه در برنامه های آینده 
سازمان و استفاده از نظرات مفید و سازنده آن ها.

نهایتا در این مطلب ســعی شد بصورت خالصه به 
فرآیندهای اصلی استراتژی وفادارسازی مشتریان 
اشاره شود. حتما در آینده مقاله کامل خویش را در 

رابطه با این مقوله مهم به اشتراک خواهم گذاشت.

اصولگراهای گرانی طلب؛ 
اصالح طلبان ارزانی خواه

ادامه از صفحه اول:
چه خوب بود رانت و پارتی آنجا نیز نافذ بودند. در 
این روزهای پایان سال خوشبخت کسی است که 
به حساب و کتاب زندگی خود رسیدگی کرده و 
به امور خود در مورد دیگران رسیدگی کند. چه 
کسی میتواند تضمین دهد بهار آتی را خواهد دید. 
واز نسیم دلنواز آن بهره مند خواهد شد. همه باید 
جواب کارهای خود را بدهیم؛ رانت و قبیله ساالری 
و امضای طالیی تا درب آرامستان نافذ است وبس. 

بیاییم از ســال نو بر غفلتهای گذشته خود مهر 
باطل شد بزنیم؛ فقط چند لحظه خود را در مقابل 

میز نکیرین پاسخگو ببینیم.
چقدر در گرانی هــا و فشــارهای وارده به افراد 

کم درآمد سهم داریم؟
مبادا گوشهایمان را بر شنیدن ناله های پدران و 
مادران دارای فرزند بیمار بسته و چشمانمان را از 
دیدن نگاههای حسرت آلود گرسنگان فرو بندیم.

اگر امسال آخرین روزهای حیات و خدمت ما بود 
چه باید بکنیم؟

یادمان نرود فرشته مرگ که رحمت خدا بر او باد 
با هیچ حزب و جناح و گروهی تعارف نداشته و 

عقد اخوت نبسته است.

ادامه از صفحه اول:
کار نهایتاً به نقطه ای رسید که حتی جلسات کابینۀ دکتر مصدق نیز 
به اغتشاش و بی نظمی کشیده شــد، به طوری که او از کوته فکری 
برخی از وزیرانش دست حســرت بر سر می کوبید و آه و ناله سر 
می داد. در وصف همین وضعیت اسفبار، از مهندس مهدی بازرگان 
نقل شده است: »کودتای ۲۸ مرداد به داد نهضت ملی و دولت دکتر 
مصدق رسید، وگرنه کار به جایی می رسید که آبروی کل نهضت به 

باد می رفت«! 
کودتا ســرانجام به وقوع پیوست و دکتر مصدق به عنوان »قهرمانی 
مظلوم و سازش ناپذیر که قربانی توطئۀ همدستی بیگانگان و متحدان 
داخلی آن ها شده است«، راهی تبعیدگاه احمدآباد شد. کودتا اما فقط 
به معنای برکناری دولت مصدق و شخص او از مقام نخست وزیری 
نبود؛ بلکه تمام مناسبات داخلی قدرت را بر هم زد و آن تنوع و تکثر 
سیاسی و تعادل شکنندۀ بین قطب های قدرت رسمی و اجتماعی را که 
پس از جنگ جهانی دوم در ایران ظهور کرده و مایۀ نشاط اجتماعی 

شده بود، به کلی نابود و ویران کرد. 
به تدریج از اواخر سال ۱۳۳۱، ازنظر صادق زیباکالم بازار و کسانی 
که در کار اقتصادی بودند متوجه شدند توافقی صورت نمی گیرد و 
 آن محبوبیت و حمایت یکپارچه ای که از مصدق در تیر ۱۳۳۱ بود 

کم شد و زمینۀ اجتماعی کودتا را به وجود آورد. 
دکتر مصدق به عنوان یک رجل ملی باید به این وجه از ماجرا توجه 
کامل می داشــت، اما نگرانی او عمدتاً به ملی شدن صنعت نفت 
به عنوان تنها عامل اعتبار اخالقی دولتش معطوف شده بود. درواقع 
با کودتای ۲۸ مرداد تمام امکانات مدنی و سیاسی جامعۀ ایرانی برای 
تعدیل قدرت استبداد که در طول بیش از یک دهه ذره ذره انباشت 
شــده بود، از میان رفت و همین جنبۀ داستان، کودتا نامیدن رویداد 
۲۸ مرداد را موجه می ســازد. احمد زیدآبادی بر این نظر است که 
قاعدتاً دکتر مصدق از طریِق نوعی مصالحه با احمد قوام السلطنه یا 
معرفی جایگزینی برای خود از بین نیروهای معتدل تر جبهۀ ملی از 
قبیل مرحوم اللهیار صالح می توانست مانع انجام کودتا شود و به حفظ 
تکثر و تنوع سیاسی پدید آمده در سال های پس از جنگ جهانی دوم 
در جامعۀ ایرانی یاری رســاند. با این حساب، می توان در دالیل و 
اسباب کودتای ۲۸ مرداد سهم و نقشی هم برای شادروان دکتر محمد 

مصدق قائل شد! 
محمدرضا پهلوی نیز از آن طــرف انتقاد نزدیک ترین افراد به خود 
را برنمی تابید. پس از کودتا حتی شــخصی مانند منوچهر اقبال که 
پزشک بود و متملق ترین فرد سیاســی کل دوره ۵۷ساله خاندان 
پهلوی شمرده و گفته می شــود ۷۰ پست و مقام داشت و ۱۴ سال 
رئیس شرکت نفت بود، هنگامی که پس از برکناری در آبان ماه سال 
۱۳۵۶ به شاه نامه نوشت و از نارضایتی مردم خبر داد، محمدرضا شاه 
در جواب گفت که او )اقبال( در جریان نیست و شاه بهتر می داند. 
منوچهر اقبال همین که از قدرت کناره گیری کرد، منتقد سیستم شد. 
او در ۴ آذر ۱۳۵۶ چند هفته پس از کناره گیری از قدرت فوت کرد 
)محمود سریع القلم، اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی، ص. ۲۱۲(. 
اسداهلل علم، شاه را لویی چهاردهم خطاب می کرد و شاه نیز از این 
تمثیل لذت می برد؛ ضمن اینکه علم از این فرصت برای مال اندوزی 
استفاده می کرد در حدی که از افرادی که او را مالقات می کردند پول 

می گرفت )همان، ص. ۲۱۲(. 
محمدرضا شاه بسیار مطالعه می کرد، جلسه ای می گذاشت، با دقت 
گوش می کرد به پیشرفت اقتصادی و به اعداد و ارقام عالقه وافر نشان 
می داد؛ ولی او خود را شــاه می دانست و احتماالً تصور می کرد که 
جمیع مسائل فقط در ذهن او شکل می گیرند و مدیرانی که با دستورِ کار 
محدود سازمانی نزد او می آیند »کل« را نمی بینند و متوجه مالحظات 
او نیستند. او خود را فراتر از قاعده، آیین نامه، اساس نامه و مصوبات 
می دانست و وقتی زیرمجموعه ای، از خود درجه ای از استقالل نشان 
می داد آزرده خاطر می شــد و مقدمات حذف آنان را فراهم می کرد. 
شاید تنها دلیل مهم بقای امیرعباس هویدا صرف نظر از توانمندی های 

شــخصی و مدیریتی، اطاعت محض او بــود. امیرعباس هویدا، 
نخست وزیر به آنتونی پارسونز سفیر انگلیس می گوید: می دانی آنتونی 
تعریف اعلی حضرت از دیالوگ چیست؟ این است: من می گویم، شما 
گوش می کنید و اعلی حضرت تغییر نمی کند )ص. ۲۴۸(. پرویز ثابتی 
نفر دوم ساواک به صحبتی با هویدا در سال ۱۳۵۲ اشاره می کند که 
اوج ناامنی افراد در حکمرانی تک نفره را نشان می دهد. روزی با هویدا 
در ایام نخست وزیری درباره گروه های چریکی صحبت می کردیم و 
می گفتم که این ها سیانور به همراه دارند وقتی قرار مالقات می گذارند 
سیانور زیر دندانشان است که اگر دستگیر شوند، فوراً قورت بدهند و 
باعث مرگ سریع شود. هویدا گفت: ۲ تا از این قرص های سیانور را 
به من بدهید. گفتم برای چه کاری می خواهید؟ در جواب گفت: اگر 

یک وقتی اتفاقی افتاد ما هم قورت بدهیم )ص. ۲۴۹(. 
دکتر ســریع القلم دو عامل زیر را علل اصلــی ناکامی ایرانیان در 
حکمرانی مطلوب قلمداد می کند: ۱( فقدان نظام مدیریت شــفاف 
 .)Inclusive( فقدان ساختار سیاســی دربرگیرنده )اقتصادی و ۲
 ،)Casual Clusters( به عبارت دیگر از ۶ متغیر خوشه های عِّلی
دو مورد فوق به عنوان یک نظر، مبنا هستند و چهار مورد دیگر )افکار 
مختلف، فرهنگ، جغرافیا و شخصیت( معلول هستند. در دوره نوین 
جهانی و عصرِ مدرنیته، هیچ کشوری از پرداختن به سالم سازی و 
شفاف سازی اقتصادی مستثنای نیست. حداقل ۷۰ سال است که کانون 
حکمرانی و سیاست ورزی در جهان، اقتصادی است. به محض اینکه 
رشد و توسعه اقتصادی هدف اصلی یک کشور نشد، مشکالت شروع 

می شود. 
مخالفت با تالش های اصالحی و انحراف آن ها در خاورمیانه معمواًل 
ناشی از سه عامل اصلی بوده اســت. عامل اول شامل مالحظات 
ایدئولوژیک است که باعدم اجماع درباره ماهیت و ابزار اصالحات 
اقتصادی از یکسو وعدم مشارکت مؤثر ذی نفعان مختلف در فرآیند 
و اجرای برنامه های اصالحی از سوی دیگر مشخص می شود. عامل 
دوم نگرانی های اجتماعی-اقتصادی است. بسیاری از سیاست های 
اصالحی، شکاف بین ثروتمندان و فقرای را قبل از اینکه توده ها بتوانند 
تاثیرات مثبت آن را احساس کنند، افزایش می دهد. وجود بیکاری و 
فقر باال، مقاومت فقرا در برابر اصالحات را برمی انگیزد. درنهایت، 
ســومین عاملی که باعث مخالفت با تالش های اصالحی می شود، 
تالش برخی از اعضای نخبگان اقتصادی و سیاســی برای حفظ 
امتیازات خود در ترتیبات اقتصادی فعلی و آتی است. سیاست ها و 
تغییرات نهادی بنابراین با عبور از صافی چارچوب حل وفصل سیاسی 
دستخوش تغییر و تحریف می شوند. پس از دکتر مصدق، در ادامۀ 
روزگاران پهلوی دوم نیز با توجه به چارچوب حل وفصل سیاسی 
نامولــد، اصالحات اقتصادی تنها بر میزان رانت جویی های مخرب 

افزود و موجبات انباشت اولیه را برخالف تصور فراهم نکرد. 

۲(عدم رستگاری به دالیل خارجی
باور رایج این اســت که دخالت جدی آمریکا در ایران با کودتای 
۱۹۵۳.۱۳۳۲؛ که همراه بود با تثبیت و تحکیم سلطنت محمدرضا شاه، 
آغاز شد. یرواند آبراهامیان در کتاب اخیراالنتشار خود؛ بحران نفت 

در ایران، می نویسد که این مداخله بسیار زودتر و از هنگام ملی شدن 
صنعت نفت، در اردیبهشت ۱۳۳۰ صورت گرفت. بیش ترین میزان 
مداخله در ســه بزنگاه بوده است: سرآغاز جریان ملی شدن نفت؛ 
خیزش معروف سی تیر و تقابل آشکار شاه و مصدق در نهم اسفند 
۱۳۳۱ معروف به واقعۀ اسفند. در یادداشتی از شورای امنیت مورخ 
۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۲ آمده است که »شاه مایل است سفیر بداند که او 
بر این باور است اگر اقدامات سفیر در آن هنگام )نهم اسفند ۱۳۳۱( 

نبود نهاد سلطنت در ایران از میان می رفت« )ص. ۲۰(. 
شــائول بخاش، تاریخ نگار ایران مــدرن، به هنگام تحلیل انقالب 
۱۹۷۹.۱۳۵۳ می نویسد: »کودتا رویدادی بنیادی در تاریخ ایران مدرن 
بود... مشارکت سیا و سازمان اطالعات بریتانیا در کودتا که موجب 
سرنگونی نخست وزیر بسیار محبوب و منتخب شد، به صورت زخمی 
عمیق در تصور تاریخی ایرانیان باقی ماند و بر روابط ایران و آمریکا 
سایه انداخت«. مالکوم ایکس می گفت: »عواقب اعمال بد دامنگیر 

انسان می شود« )همان، ص. ۲۴۴(. 
تا مدت مدیدی به نظر می رســید که شــاه نظیر سایر سردمداران 
خاورمیانه با یک معضل اساســی مواجه شد. اسالم که قباًل یک 
قدرت بزرگ جهانی بود رنگی از قدمت پیداکرده بود. اکثر مسلمین 
از نفوذ و دست اندازی علوم غربی و المذهبی به زندگی آن ها نفرت 
داشتند. بریان لپینگ در کتاب »سقوط امپراتوری انگلیس و دولت 
دکتر مصدق« )ترجمۀ محمود عنایت( قضاوت مردان بردباری نظیر 
ترومن و آچسن مبنی بر اینکه مصدق؛ علی رغم بسیاری از مضارش، 
رهبری بود که می توانست به غرب کمک کند و رویدادهای ایران 
را مهار نماید احتماالً درست بود. خست و تنگ نظری شرکت سابق 
نفت و دولت انگلیس که از ضعف تمام عیار اقتصادی انگلیس و 
خشم سفارتش از مقابله با یک نخست وزیر ایرانی که نمی توانست 
وی را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار دهد. تا آنجا که هم به ایرانی ها و 
هم به انگلیسی ها مربوط می شود سوءِ قضاوت فاحشی به بار آورد 

)ص. ۶۹(. 

روشن سازکالم
حکایت »استیفای حقوق نفت« تا کودتا حدوداً شش سال ادامه یافت، 
شش سالی که از غرورانگیزترین و افتخارآمیزترین و درعین حال از 
پُرتنش ترین و پُر شر و شورترین ایام تاریخ معاصر ایران بود. مبارزۀ 
حق طلبانه و استقامت و پایداری ایران در بخش اعظم این شش سال 
مایۀ مباهات بود. نام ایران و مرحوم مصدق همۀ دنیا پیچیده بود و 
چشِم دل ملت های استعمار زده به سوی ایران بود. پس چه شد که آن 
َشهد به شرنگ مبدل گشت و سرانجام آن عزت و سرفرازی به خفت 
و خواری کشید؟ محمدعلی موحد در کتاب »گفته ها و ناگفته ها« که 
به عنوان تعلیقه ای بر کتاب »خواب آشفتۀ نفت« نوشته تاثیر مشکالت 
ناشی از ساختار عمدۀ فئودالیستی جامعۀ ایرانی و رویکردهای تاریخِی 
نیروهای اجتماعی را در شکل گیری این ناکامی ملی منکر نیست؛ 
اما همواره عنصر اصلی این مصیبت را آن می داند که ایرانیان اجازه 
دادند تنش و غوغاگری بر آن ها چیره گردد و هوش و حواس رهبراِن 
جنبش را برباید. در سرتاسر این شش سال تعصب و خشونت بیداد 
می کرد. فضای سیاسی جامعه فضایی تب آلود و مخاصمه جوی و 
هیجان زده بود. قتل، ترور، فحش، ناسزا، شعار، لجن پراکنی، افشاگری 
و مبارزه طلبی مجال تمکین نمی داد و کمتر جایی برای آینده نگری 
و مصلحت جویی باقی می گذاشت؛ الجرم آغازی به آن شیرینی و 
دل انگیزی و پایانی چنان تلخ و جان گزا داشت )ص. ۵۵(. موحد در 
همین کتاب توصیه می کند نباید فراموش کرد که هیچ اختالفی در 
سطح دولت ها تا قیام قیامت دوام نمی آورد و روزی فیصله می یابد. 
بخت بلند، عزم آهنین و شجاعت اخالقی می خواهد تا ملتی سکون و 
آرامش را حفظ کند و فضای سیاست را از عربده و جنجال دور نگاه 
دارد و رهبران و دست اندرکاران را یاری دهد تا دستخوش وسوسه ها 
نگردند و موقعیت ها را دریابند و ادب مبارزه را از دســت ندهند و 

پوست همدیگر را نکنند و کشور را به بن بست نکشانند.
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? چرا روزهــای بارانی کرایه خودروهای 
اینترنتی گران تر اســت؟ این کار اجحاف 
به مسافران و موجب نارضایتی آنان است. 
مراتب به عنوان اطــالع و پیگیری اعالم 

شد. عرفان از تهران
?چــرا تعداد اتوبوس های پایانه شــهید 
براری  - میدان ولی عصر)عج( را افزایش 
نمی دهند؟ وقت مفید مسافران بیهوده در 
ایستگاه ها به هدر می رود. معصومه موجرلو 

از تهران
?آیا ســایت دیــوار مالیــات پرداخت 
می کنــد؟ به دلیــل این که ســابق بابت 
آگهی ها پنجاه هزار تومان از آگهی دهندگان 
دریافت می شــد، اکنون هفتاد هزارتومان 

است! پوریا حاج احمدی
?بلیت موجود نیست! برای مورخه بیست 
و سوم الی بیست و هشتم اسفند اینترنتی 
بلیت اتوبوس یا قطار حتی برای یک نفر از 
تهران به شهرستان گرگان؛ استان گلستان 
موجود نیســت. وقتی که مســئوالن در 
مطبوعات اعالم می کنند مشــکل حمل و 
نقل جاده ای نداریم، پس چرا بلیت ندارند؟ 

/علی - خبرنگار اجتماعی
? بــرای خرید مــرغ و تخم مرغ به چند 
واحــد صنفــی مراجعه کــردم، قیمت ها 
متفــاوت بودنــد. بــا تعزیــرات تماس 
گرفتم، گفتند فروشــندگان مرغ مجازند 
کیلویی ۶۳ هزار تومان بفروشــند. بیشتر 
مرغ فروشــان خیابان های شهیدان کفایی 
امانی و شــهید ناطقی بابت پاک کردن و 
ُخردکردن هر کیلوی آن به طور جداگانه 
وجه اضافه از مشتریان دریافت می کنند! 
تفاوت قیمت و بی ثباتی قیمت ها، اجحاف 

آشکار به مشتریان است. اکبر از تهران

۱۴۰۱- ما پشــت بام خوابی و گورخوابی 
و پارک خوابی را شــنیده بودیم اما اخیرا 
شنیدیم برخی ها به ســبب عدم توانایی 
در تأمین هزینه مسکن غارنشین شده اند 
مشخص نیست چقدر صحت داشته باشد؟

۱۴۱۲- اگــر مبارزه با ســوداگران بخش 
مســکن به خوبی و از ســال ها پیش آغاز 
شده بود امروز شــاهد این همه آشفتگی 

و اختالل در قیمت بازار مسکن نبودیم. 
۱۴۲۱- آیا کسانی که می گفتند معیشت 
مردم را به دالر گــره نمی زنیم امروز هم 
همان حرف هــا را می زنند؟ همه قیمت ها 

تابع قیمت دالر شده اند. 
۱۴۳۱- ایــن افتتاح حســاب برای خرید 
خودرو و حساب وکالتی و پول های بلوکه 
شــده در بانک هم خوب کاســبی برای 

بانک ها شده! 
۱۸۰۱- چه بخواهیم و چه نخواهیم دالر 
و مسائل سیاســت خارجه به سفره مردم 
گره خورده و مشکل ساز شده. حاال تکلیف 

مردم چیست؟ 
۱۸۲۱- هــر قلــم کاالیی را کــه امروز 
می خریــم چند روز بعد کــه برای خرید 
مراجعه می کنیم متوجه می شــویم شاهد 
افزایش قیمت است. این افزایش سریالی 

قیمت ها مردم را بیچاره کرده. 
۱۸۳۱- برخــی آمارهــای ارائــه شــده 
مســئوالن دولتی در مورد اقتصاد یا تورم 
بــا آمارهایی که برخی کارشناســان ارائه 
می دهند متفاوت اســت. بسیاری هم به 
آمارهای دولتی انتقاد دارند و معتقدند با 

واقعیات همخوانی ندارد. 
۱۸۵۷- عقــب افتادن حقوق کارگران که 
قشــر ضعیف جامعه هستند آن هم حتی 
برای چندماه واقعا قابل تحمل نیست. آنها 
با حقوق حداقلی زندگی می کنند حداقل 

مطالبات آنها را به تعویق نیندازند. 
۱۹۰۱- آیــا صحت دارد عراق پول بدهی 
خود به ایران را به خاطر تحریم ها به دالر 
نمی دهد و قرار اســت بــه دینار پرداخت 
کنــد؟ آیا از لحاظ اقتصادی و ارزش پولی 

دینار این به ضرر ما نیست؟ 
۱۹۲۱- تورم افزایش قیمت ها چه به علت 
تحریم ها یا هر علتی دیگر باعث نارضایتی 
مردم و قشر ضعیف شده. خصوصا که در 
این مشکالت ردپای سوءمدیریت هم دیده 

می شود و مردم را دلخور کرده است. 
۱۲۲۰- رابــرت مالی نماینده ویژه آمریکا 
مدعی شــده قبل از اتخاذ تصمیم جدید 
درباره ایران منتظر نتایج ســفر گروســی 
می مانیم. معلوم نیست این پدرسوخته ها 

چه فکری در سر دارند؟ )۱۲/۱۲(
۱۲۳۷- برخــی اروپایی ها که پیشــنهاد 
توافق موقــت می دهند بایــد بدانند اگر 
قرار است توافقی صورت گیرد باید برجام 

احیا شــود غیر از آن دردی دوا نمی شود. 
)۱۲/۱۲(

۱۳۰۲- موضوع ضرب و شــتم یک خانم 
جلوی یک مدرسه بســیار ناراحت کننده 
بود. اما از پیگیری مســئوالن و رسیدگی 

به آن تشکر می کنیم. )۱۲/۱۲(
۱۳۱۵- در خبرهــا آمده ۴ نفر از عامالن 
ضرب وشتم یک خانم جلوی یک مدرسه 
دستگیر شــده اند. یعنی چند نفر به این 
خانم حملــه کردند؟ هرچه بــوده رفتار 

غیرقانونی بوده. )۱۲/۱۲(
۱۰۳۵- برخــی اشــتباهات تکراری وزیر 
امور خارجه مان هنــگام روخوانی به زبان 
انگلیسی تا حدودی باعث گالیه شده بهتر 
بود با تســلط بهتری متن را می خواندند. 

)۱۲/۱۲(
آقــای  رئیس جمهــور  معــاون   -۱۱۰۲
حســینی می گوینــد مشــکالت کنونی 
مدارس دخترانه از هجمه های دشــمنان 
اســت تا این دولــت را مخالف تحصیل 
دختران نشان دهد. واقعا دشمنان چقدر 

با ما سر خصومت دارند. )۱۲/۱۲(
۱۱۱۰- آیــا طبــق برخــی خبرها علت 
مسمومیت برخی دانش آموزان به موضوع 
پارک کردن یک تانکر در مجاورت مدرسه 
بــوده؟ اگر هم چنین باشــد که در مورد 
همه مدارسی که دچار مسمومیت شده اند 
صدق نمی کند. باید علل دیگر هم باشــد. 

)۱۲/۱۲(
۱۱۲۰- آقــای رئیســی رئیس جمهــور 
گفته اند دشمن به دنبال ایجاد استرس و 
دلهره میان دانش آموزان و والدین اســت. 
می خواهند قطار پیشرفت را متوقف کنند. 
واقعا لعنت به این دشمنان که آنقدر با ما 

سرستیز دارند. )۱۲/۱۲(
۱۳۲۱- آیــت اهلل احمد خاتمی می گویند 
برخــی جریانــات دنبال القــای ناامیدی 
در مردم هســتند. حرف ایشــان درست؛ 
اما مــردم به خاطــر عدم رســیدگی به 
مشکالتشان هم ناامید می شوند. )۱۲/۱۲(

۱۳۴۱- برخــی کشــورهای غربی آنقدر 
سردشمنی با ما دارند که حتی از استفاده 
از گزینه نظامی علیه کشورمان هم ابایی 
ندارند. اینها دنبال جنگ افروزی هستند. 

)۱۲/۱۲(
۱۴۰۵- موضوع مرگ پیروز توله یوزپلنگ 
ایرانــی ناراحت کننده بــود اما چرا برخی 
سعی می کنند القا کنند بر اثر کوتاهی در 
درمان این حیوان تلف شــده؟ چرا منفی 

بافی می کنند؟ )۱۲/۱۲(
۱۴۱۵- غربی ها از موضوع مسمومیت های 
سوءاستفاده  کشــورمان  در  دانش آموزان 
می کننــد و این را بهانــه ای برای ضعف 
قلمداد  می خواهند  کشــورمان  مدیریتی 
کنند آنهــا از هر فرصتی برای بهانه جویی 

استفاده می کنند. )۱۲/۱۲(
۱۶۵۷- برخی رســانه های معاند خارجی 
از احتمــال گزینه نظامی غرب علیه ایران 
خبــر می دهند. اینها دنبــال به هم زدن 
ثبات درمنطقه و ایجاد آشــوب هســتند. 

)۱۲/۱۲(
۱۷۲۱- یــک دانش آموز در مورد موضوع 
مســمومیت ها گفته: یک چیزی از پنجره 
به داخل کالس انداختند بوی وحشتناکی 
داشــت. در یــک لحظه تمــام بدن قفل 
می شــود. واقعا روایت وحشتناکی است! 
چه عواملی در این جنایت دســت دارند؟ 

)۱۲/۱۲(
تیم  گزینــه خارجی ســرمربی   -۱۸۰۵
ملی خیلی بهتر بود. چرا که متاســفانه یا 
خوشــبختانه بازیکنان تیم ملی با مربیان 
خارجی بهتر کنار می آیند و حرف شنوی 
دارند و حاشــیه هم کمتر برای تیم ملی 

درست می شود. )۱۲/۱۲(
۱۸۲۱- ایــن پخــش مداحی بــه زبان 
انگلیسی از صدا و سیما خیلی عجیب بود. 
تا حاال سابقه نداشت. قضاوت در مورد آن 

هم سخت است. )۱۲/۱۲(
بیشــتر مشــکالت کشــور  در   -۱۸۵۳
دشمنان نقش داشتند اما همه مشکالت 
را هم نمی شود به گردن دشمنان انداخت. 
ســوءمدیریت ها را هم باید در نظر گرفت. 

)۱۲/۱۲(
۱۹۰۵- مســئوالن محترم بهتر اســت با 
تصمیم هــای خالقانه و عمــل به وعده ها 
به فکر حل مشــکالت باشند تا آسیبی به 
اعتماد عمومی نســبت به آنان وارد نشود. 

)۱۲/۱۲(
۱۹۱۲- این حق مردم اســت که نتیجه 
انتخاب خــود را در انتخابات ببینند. حق 
دارند اوضاع و شــرایط بهتــری را تجربه 
کننــد. مســئوالن اگر ســرکار و مقام و 
منصبی هســتند به واســطه مردم است. 

)۱۲/۱۲(
۱۹۳۵- عدم کارآمدی و عدم پاسخگویی 
به مشــکالت کشــور باعث کاهش سطح 
امید مردم به آینده و اعتماد به مسئوالن 
می شــود. بایــد در ایــن زمینــه دنبال 

راهکارهای مناسب باشند. )۱۲/۱۲(
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