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آفتاب یزد - رضا بردســتانی: در واکنش به 
برخی تحلیل ها و گمانه زنی هایی که وجود اختالف 
در سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران را به 
ذهن متبادر می سازد، حسین امیر عبداللهیان در 
صفحه توییتر خود در واکنش به این گونه حرف و 

حدیث ها نوشت: »سفر دریابان شمخانی به امارات و عراق در چارچوب 
مناسبات موجود امنیتی انجام می شود. پدیده جدیدی نیست. نماینده 
وزارت خارجه در ســفرها همراه ایشــان اســت. در سیاست خارجی 
هماهنگی وجود دارد. همه چیــز در چارچوب نظام و زیر نظر رئیس 
جمهور است. هماهنگی وجود دارد. دشمنان بدانند، اختالفی نیست.« 
به این موضوع می توان مجموعه ای از تحلیل ها و نقدها در هنگامه سفر 
»نانسی پلوسی« به تایوان را افزود که نوشته بودند: »جا داشت به جای 
پلوسی، بلینکن یا کاماالهریس راهی تایوان می شد.« و در ادامه، از وجود 
اختالفــات بین کنگره و بایدن تا ناتوانی هریس و بلینکن برای حضور 
در تایوان در سلســله تحلیل ها به چشم می خورد موضوعی که بعدها 
مشخص شد بیشتر از آن که موضع تحلیلگران سیاسی قابل فهم باشد 
این »استراتژیست ها« هستند که حضور وعدم حضورها را به بهترین 

شکل ممکن معنا می کنند! 

< حضور ایران و عربستان در چین را تخطئه می کنند 
        خودشان دست به دامان پکن شده اند! 

هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شــورای امنیت ملی آمریکا تاکید 
کرد، واشــنگتن از مذاکرات میان روســای جمهور چیــن و اوکراین 
استقبال می کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جان 
کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شــورای امنیت ملی آمریکا 
در کنفرانسی خبری گفت: ما مدت هاست که شی جینپینگ، رئیس 
جمهور چین را به گفت وگو با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی اش 
تشویق کرده ایم. بنابراین فکر می کنیم که اگر این دو رهبر با یکدیگر 
صحبت کنند، خیلی خوب می شود. ما معتقدیم که بسیار مهم است که 
چین از دیدگاه های اوکراین مطلع شود. کمی پس از اینکه چین برنامه 
۱۲ بخشی خود را برای صلح در اوکراین پیشنهاد داد، رسانه ها گزارش 
دادند که انتظار می رود شــی جینپینگ نشست مجازی را با زلنسکی 
برای نخستین بار از زمان حمله روسیه به اوکراین برگزار کند و احتماال 
این دیدار مجازی پس از سفر قریب الوقوع شی جینپینگ به مسکو برای 
دیدار با ولودیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه صورت می گیرد.  این در 
حالی است که بسیاری از رسانه های وابسته به امپراطور رسانه ای آمریکا و 
متحدانش، انجام توافق مابین ایران و عربستان را به نوعی زیر سؤال بردند 
و حال نشان می دهد آمریکایی ها برای فرار از گرداب اوکراین در سالی 
که باید خود را برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آماده کننده، هیچ 
ابایی ندارند که حتی دست به دامان پکن شوند.  پیشترها نیز آمریکایی ها 
با فشــار به زلنسکی، در صدد آن برآمده بودند تا اوکراینی ها را به مدل 

زمین در برابر صلــح ترغیب کنند که با موضع گیرهای متناقض این 
مسئله در نطفه خفه شد. 

< فصل رویارویی استراتژیست ها
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه ی سفرهای خود و 
 پس از حضور در مسکو، پکن و ابوظبی، این بار راهی عراق خواهد شد. 
 در همین زمینه یکی از تحلیلگران سیاسی منطقه که خواست نامش فاش 
نشود به آفتاب یزد گفت: سفرهای شمخانی محدود به منطقه نخواهد 
بود. این تحلیلگر معتقد اســت منامه، قاهره و حتی بروکسل می تواند 
مقاصد بعدی ســفرهای علی شمخانی باشد!  با راه اندازی مکانیزم های 
اســتراتژیک از سوی جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به تفاهمات 
منطقه ای و بین المللی چنین به نظر می رسد که بسیاری از محاسبات 
به یکباره به هم خورده اســت. با تأمل در گفته های هنری کیسینجر 
یکی از کهنه دیپلمات های آمریکایی که به واقع یک استراتژیست شناخته 
 شده است مبنی بر این که: »توافق ایران و عربستان یک تغییر اساسی 
در تحوالت خاورمیانه است« می توان فهمید که تالش های تهران برای 
رسیدن به یک نقشه ی راه تضمین شده در حال به ثمر رسیدن است.  
وزیر امورخارجه اسبق آمریکا در واکنش به توافق ایران و عربستان، آن را 
تغییری اساسی در وضعیت استراتژیک خاورمیانه توصیف کرد. به گزارش 
ایسنا، هنری کیسینجر، وزیر امورخارجه آمریکا در سال های ۱۹۷۳ تا 
۱۹۷۷ در گفت وگو با روزنامه واشــنگتن پست توافق ایران و عربستان 
برای برقراری روابط را که با میانجی گری چین انجام شــد، یک تغییر 
اساسی در تحوالت منطقه خاورمیانه توصیف کرد. وی در این باره گفت: 
من آن را تغییری اساســی در وضعیت استراتژیک خاورمیانه می بینم. 

سعودی ها اکنون با بازی با آمریکا در برابر چین 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 جینپینگ 
رئیس جمهور چین قصد دارد نقشی در مهار ایران و 
اطمینان بخشی به عربستان داشته باشد برایش آرزوی موفقیت می کند. 
این مقام سابق آمریکایی در ادامه خاطرنشان 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.  
وزیر امورخارجه اسبق آمریکا همچنین تاکید کرد که چین در سال های 
اخیر نشان داده است که باید در ایجاد نظم جهانی مشارکت داشته باشد 
و توافق ایران و عربستان یک حرکت قابل توجه از سوی پکن برای ایفای 
چنین نقشی است. وی با اشاره به تهدیدات مقامات صهیونیستی علیه 
ایران گفت که نقش رو به گسترش چین، تصمیمات اسرائیل علیه ایران را 
نیز پیچیده می کند، چراکه اکنون برای فشار بر ایران باید منافع چین هم 
در نظر گرفته شود.  عبدالرضا فرجی راد استاد ژئوپلیتیک دانشگاه با توجه 
به تحوالت منطقه ای و بین المللی تأکید کرده بود؛ وقت آن رسیده تا به 
تحوالت از زاویه ی ژئوپلیتیک نگاه کنیم چون تحلیل های سیاسی هرگز 
نخواهد توانست عمق اتفاقات در ُشُرف وقوع را ترسیم کند.  همچنین 
علی بیگدلی، استاد تاریخ و روابط بین الملل دانشگاه نیز بارها در مصاحبه 

با آفتاب یزد به دو مسئله ی مهم اشاره کرده بود: 
- یکی این که نظام بین الملل در عین آشفتگی در حال تغییرات بسیار 

مهمی است. 
- دوم آن که در ســایه ی تغییراتی که در نظام بین الملل در حال وقوع 
است بسیاری از مرزبندی های سیاسی، بیش و پیش از آن که از منظر 

سیاسی قابل تحلیل باشد باید آن را از منظر استراتژیک بررسی کرد. 
با روشن شــدن ابعاد جدیدی از توافقات ایران و عربستان باید به این 
مسئله اذعان داشــت که در برهه ی کنونی، به جای نیروهای نظامی 
و سیاسی، به نظر می رســد فصل رویارویی استراتژیست ها و سیاسی 
امنیتی ها فرا رسیده و در بیشتر مذاکرات و رو در رویی ها، این مسائل 
امنیتی و استراتژیک است که می تواند مرزبندی های جدیدی را تشکیل 
دهد یا موازنه ی قدرت در مناطق مختلف جهان را دستخوش تغییرات 

وسیعی کند. 
در این میان شاید بد نباشد به برخی محافل داخلی که تاب این موفقیت ها 
را نداشــته و همچنان در چنبره ی نگاه های نحله ای و حزبی و قومی - 
قبیله ای گرفتار آمده اند گوشزد کرد؛ حل اختالف از هر طریق ممکن که 
منافع ملی و عمومی را تضمین کند به معنای موفقیت ایران است فلذا 
بودن ها و نبودن ها صرفاً جنبه ی رسانه ای می تواند داشته باشد و دلیلی بر 

اختالفات و برتری و رجحان این بر آن و بالعکس نمی تواند قلمداد شود.

فصلاستراتژیستها

آفتاب یزد: بــه موازات افزایش جمعیت در کشــور، روز به روز 
برتعداد وسائل حمل و نقل عمومی و شبکه های مواصالتی، افزوده 
می شــود و پدیده هایی همانند مراکز خدماتی، اتومبیل و ســفر 
و جاده های بین شــهری، بخش جدایی ناپذیری از هویت جوامع 
جدید را تشــکیل می دهند. امروز صنعت حمــل و نقل، یکی از 
مهمترین زیر ســاخت های ارتباط بشری در حوزه های خدماتی، 
اجتماعی و اقتصادی شده است که با افزایش جمعیت و گسترش 

شهرهای ایران، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
در واقع شــبکه جاده ای در ایران و ناوگان حمل ونقل عمومی از 
آن جهت که بیشترین نقش در جابجایی مسافران را دارد، به منزله 
خون جاری در شــریان جاده های کشــور عمل میکند، به طوری 
که اگر بخشــی از سامانه حمل و نقل با مشکل مواجه شود، دیگر 

حوزه های شهری و انسانی، دستخوش آسیب جدی می شوند.
در پایان هرسال خورشیدی و در آستانه سال نو، به جهت سفرهای 
نوروزی ایرانیان، موضوع سفر سال نو اهمیت مضاعفی پیدا میکند، 
تا آنجــا که برخی از مراکــز دولتی و نهادهای وابســته، موظف 

می شوند، خدمات ویژه ای را به مسافران بدهند.
یکی از نهادهــای دولتی که نقش بســزایی در خصوص حفظ و 
نگاهــداری و ایمنی جاده ها و امنیت مســافران را دارد، اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اســت. در همین چارچوب برای 
اطالع بیشتر مسافران از چگونگی خدمات ویژه نوروزی وزارت راه، 
با مهندس مهدی قلی زاد، از مدیران اداره راهداری استان تهران، 

گفتگو می کنیم.

 جنــاب مهندس قلی زاد، اداره راهداری اســتان تهران، 
امسال چه برنامه های ویژه ای برای عید و خدمات به مسافران 
را تدارک دیده اســت؟ و آیا این تدارکات پاســخگوی نیاز 

مسافران خواهد بود؟
با توجه به آنکه امســال میزان مســافرت در نوروز به جهت پایان 
کرونا افزایش خواهد یافت، ما کوشــش کرده ایــم تمام امکانات 
را برای افزایش ایمنی و رفاه مســافران در طول مســیر جاده ها، 
داشته باشــیم. به همین جهت تمام نــاوگان عمومی را برای این 
نیاز به کار گرفته ایم تا مســافران عزیز به ســالمت و آسایش به 

مقصدهای خود برسند.

البتــه با توجه به تقاضای بیش از حــدی که در این روزها داریم، 
تدابیری اندیشیده شده تا بخشی از نیازهای مسافرت های نوروزی 
و کســری وسایل نقلیه، توســط اتوبوس های مناسب و استاندارد 
شــرکت ها، کارخانه ها و ســازمان های اداری، جبران شــود. ما 
امیدواریم امسال بتوانیم بین حجم انبوه مسافران نوروزی با ناوگان 
حمل و نقل تعادلی برقرار شود و رضایت خاطر مردم تامین شود.

 آیــا وزارت راه و اداره راهــداری، در مســیر جاده ای، 
برنامه های مناســب فضای نوروز و عیدانه هم تدارک دیده 

است؟
با توجه به آنکه امســال از ســوی وزیر راه طرح نو ۱۴۰۲، سفری 
شــاد و ایران آباد، نامیده شده است، ایســتگاه های ویژه ای بنام 
پویش همراهان ســفر ایمن، در چندین نقطه بر پا شده است که 

برنامه های خاص فرهنگی وهنری در آن اجرا می شود.

 مهندس لطفا در مورد کارکرد و محتوای این ایستگاه های 
هنری و فرهنگی توضیح دهید.

ایجاد ایستگاه های پویش همراهان سفر ایمن، کارکردهای متفاوتی 
دارد. این ایســتگاه ها به مدت ۲۰ روز فعال هستند و در طول روز 
برنامه های هنری شامل موســیقی و نمایش های ویژه کودکان و 
جوانان اجرا می شــود. طبعا این جنگ های هنری و فرهنگی برای 
مسافران جاده ای نشاط آفرین و از جهاتی کاهش فشار خستگی 

رانندگان را فراهم می سازد.

همچنین در این ایســتگاه ها، غیر از جنگ های هنری، پذیرایی 
مختصری از مســافران خواهد شد و قطعا این برنامه ها به تقویت 

نشاط عمومی و فرهنگ سازی در سفر کمک می کند.

 همانطور که می دانید، نوروز و بهار امســال با ماه مبارک 
رمضان تقارن یافته اســت. آیا برای این تقارن هم برنامه ای 

دارید؟
وزارت راه و شهرســازی برای آنکه مســافران در مــاه رمضان از 
خدمات مناسبتری برخوردار شوند، چادر و موکب های ویژه ای را 
در مجتمع خدمات و رفاهی برپا کرده است تا در افطار به مسافران 
خدمت کنند. لذا ما امیدواریم مســافران عزیز از این موکب ها هم 

استقبال کنند.

 آقای مهندس قلی زاد، همانطور که میدانید، امسال نرخ 
کرایه ها افزایش نیافته است. به نظر شما نرخ کنونی کرایه ها 
میتواند چالش های رانندگان را در خصوص رشــد قیمت های 

وسایل یدکی جبران کند؟
واقعیــت آنســت که بیــن افزایش قیمــت کرایــه اتوبوس های 
برون شهری با تورم کنونی فاصله زیادی هست. وقتی لوازم یدکی و 
الستیک اتوبوس، رشد قیمت داشته و سازوکاری هم برای جبران 
آن تعریف نشده، این رانندگان هستند که فشار را تحمل می کنند 

و ما امیدواریم برای این چالش، راهکاری مناسب داده شود.

 به نظر شما برای فرهنگ سازی در سفر و افزایش آموزش 
و توصیه به مسافران چه کاری مهمتر و موثر است؟

به نظر می رسد برای ارتقای فرهنگ سازی در سفر، استفاده تجربه 
از کشــورهای موفق از اهمیت زیادی برخوردار اســت و اگر این 
الگوهای موفق، بین شهروندان و مسافران با شیوه های موثر توزیع 

شود، فرهنگ سفر به تدریج بهتر خواهد شد.
اگــر ما بتوانیــم از منابع فرهنگی و ادبی خودمان آداب ســفر و 
مســافرت را در سطح گسترده پوشــش دهیم و بین الگوهای بد 
و خوب مســافرت، تفاوت قائل شویم و حتی ارزش گذاری کنیم، 
حتمــا نتیجه مطلوبی خواهیم گرفت و در آینده نزدیک الگوهای 

سفر استاندارد، عمومی خواهد شد.

نهضت ملی شدن صنعت نفت 
و آغاز بیداری ایرانیان

ادامه از صفحه اول:
... بر اثر فشار گروههای ملی گرا که در قالب جبهه ی ملی گردهم آمده 
بودند انتخابات در تهران تجدید شد و نامزدهای این جبهه اکثریت آرا 
را کسب کردند و دکتر مصدق به عنوان وکیل اول تهران به مجلس 
راه یافت. بدین ترتیب با وجود دسیســه چینی های عوامل انگلیس 
برای اعمال کنترل بر روند انتخابات همه چیز بر وفق مراد آن ها پیش 
نرفت در چنین شــرایطی آیت اهلل کاشــانی از تبعید برگشته بود و 
می توانســت نقش مهمی را در پیوند دادن نیروهای مذهبی با ملی 
ایفا کند. در پی تشــکیل مجلس شانزدهم عرصه سیاست ایران به 
صحنه رقابت بین آمریکایی ها و انگلیسی ها را تبدیل شد. انتخاب علی 
منصور به نخست وزیری حکایت از برتری موضع امریکایی ها نسبت به 
انگلیسی ها داشت و همین امر موقعیت و منافع دیرینه ی انگلیسی ها 
را تهدید می کرد زیرا منصور به عنوان نخســت وزیر به نیروی سوم 
یعنی آمریکایی ها تعلق داشت. این نخست وزیری دیری نپایید و به 
فاصله کمتر از سه ماه جای خود را به سپهبد علی رزم آرا که طرفدار 
انگلیســی ها بود داد او آشکارا از واگذاری منابع نفتی به انگلیسی ها 
حمایت می کــرد. در این هنگام اقلیت مجلــس به رهبری مصدق 
شدیدترین مخالفت ها را با رزم آرا انجام داد و حتی تا استیضاح رزم 
آرا پیش رفت. بررسی قرارداد واگذاری منابع نفتی، قرارداد الحاقی به 
انگلستان به کمیسیون مخصوص نفت ارجاع داده شده بود و مصدق 
ریاســت این کمیسیون را برعهده داشت. در این میان شرکت نفتی 
امریکایی آرامکو قراردادی برمبنای اصل تنصیف منافع با ونزوئال در 
ســال ۱۹۴۸ امضا کرد و پس از آن نیز عربستان در سال ۱۹۵۰ این 
رویه را در پیش گرفت که این امر ضربه ی سختی را بر منافع انگلستان 
در حوزه نفت در ایران وارد کردو انگلســتان دانست دیگر چانه زنی 

برای تمدید قرارداد های نفتی فایده ای ندارد و به رزم آرا پیغام دادند 
که شرکت نفتی جنوب حاضر است قراردادی بر مبنای اصل تنصیف 

با ایران امضا کند.
رزم آرا کــه در پی انتقام گیــری از مخالفان داخلــی خود بود در 
کمیســیون مخصوص حاضر شد و سخنان تندی ایراد کرد و گفت 
ایرانی ها به آن درجه از لیاقت نرسیده اند که صنایع نفت را اداره کنند. 
این ســخنان با واکنش گروههای ملی مذهبی روبه رو شد اما دیری 
نپایید که رزم آرا به عنوان سرســخت ترین رقیب ملی شدن صنعت 
نفت ترور شد. کمیسیون مخصوص نفت در ۱۷ اسفند ماده واحده ای 
را بــا قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد که در آن به طور کلی ملی 
شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد موافقت قرار گرفته بود. این 
ماده واحده در ۲۴ اسفند در مجلس شورای ملی و در ۲۹ اسفند در 
مجلس سنا به تصویب رسید. کمیسیون مخصوص نفت به موجب 
مصوبه ۲۴، ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مامور تهیه ی طرح قانون اجرای ملی 
شدن صنعت نفت شده بود. در ۵ اردیبهشت ماه سال بعد گزارشی ۹ 
ماده ای تقدیم مجلس کرد و حسین عال نخست وزیر وقت و هوادار 
انگلستان استعفا کرد و مجلس به نخست وزیری مصدق ابراز تمایل 
نمود و مصدق نیز قبول نخست وزیری را مشروط به تصویب گزارش 
۹ اردیبهشــت ماه کرد و با تغییراتی جزیی آن را تصویب کرد و روز 
بعد نیز مجلس ســنا قانون اجرایی شــدن صنعت نفت را گذراند و 
دکتر مصدق نیز با معرفی کابینه ی خود اجرای این قانون را اولویت 
نخســت دولت خود اعالم کرد قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت 
مقرر می داشت هیاتی مختلط مرکب از ۵ نفر از نمایندگان مجلس 
شورای ملی ۵ نفر از سنا و به همراه وزیر دارایی یا معاون تشکیل شود 
بر اساس بند های دیگر دولت مکلف شده بود از شرکت نفت جنوب 
خلع ید کند و زمینه ی اعزام محصلین ایرانی به خارج را برای فراگیری 
دانش صنعت نفت فراهم نماید یک ماه بعد هیات مدیره ای سه نفره 
از تهران وارد آبادان شد و پس از خلع ید از شرکت سابق نفت پرچم 
ایران را بر فراز عمارت مرکزی آن برافراشــت و نفت ملی شد. اما در 

بررسی هر رویداد مهمی نباید به عوامل داخلی اکتفا شود بلکه عوامل 
بین المللی نیز مورد توجه قرار گیرد. در زمان ملی شدن صنعت در 
آمریکا دولت دموکرات هرید ترومن بر سرکار بود و نخست وزیرش 
دین آچسن از مدافعان ملی شدن صنعت نفت بود و در ماجرای ارجاع 
پرونده شکایت انگلیس از ایران آن ها همزمان با میانجیگری بین دو 
طــرف به نوعی از ایران جانبداری می کردند تا اینکه نفت ایران ملی 
شد حتی آن ها طرح کودتا علیه دولت مصدق را که توسط انگلیسی ها 
تهیه شده بود تا مدت ها کنار گذاشتند تا اینکه دولت آیزنهاور برسرکار 
آمد و برادران دالس در راس وزارت خارجه و ســازمان ســیا نقش 
اساســی را در انجام کودتا با انگلستان ایفا کردند و کرمیت روزولت 
برادرزاده تئودور روزولت رئیس جمهور اسبق آمریکا را با ۵ میلیون 
دالر مامور انجام عملیات کودتا کرد. به گفته ی دین آچسن نباید از 
ویژگی های شخصی مصدق در انجام کودتا غافل ماند. او می نویسد 
مصدق می توانســت احساسات جمع را نسبت به موضوعی برانگیزد 
اما این در بعضی مواقع می تواند به ضرر فرد انجام دهنده کار باشــد 
همچنین باید از ناتوان نشــان دادن خود مصدق در هنگام مذاکرات 
در دیوان الهه نام برد که با ویلچر در مذاکرات شــرکت کرد تا طرف 
مقابــل را تحت تاثیر قرار دهد. و این را دقیقا ما در ۲۸ مرداد۱۳۳۲ 
در جریان کودتا شــاهد بودیم که او نتوانست احساسات حزب توده 
را کنترل کند و این ســبب پشــت کردن مذهبی ها به دولت او شد 
و پیــروزی کودتا را رقم زد. بعد از پیروزی کودتا دولت زاهدی مامور 
تشکیل کابینه شد و شرکتهای نفت آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی 
با تشکیل کنسرسیومی به تاراج منابع نفتی ایران اقدام کردند. نکته ای 
که در این جریان ملی شــدن صنعت نفت شاید کمتر به آن توجه 
نشده اســت به هنگام تحریم ایران توسط انگلستان تنها برهه ای از 
زمان بود که اقتصاد نفتی ایران با درآمد های مالیاتی اداره شد و رشد 
اقتصادی مثبت هرچند کمی را شاهد بود. در مجموع شاید هرچند 
این نهضت زود و در میانه ی راه با کودتا ناکام ماند اما همواره به عنوان 

یک نقطه در تاریخ ایران قلمداد می شود.

سیاسی

علی شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
در ادامه ی ســفرهای خــود و پس از حضور 
در مســکو، پکن و ابوظبی، این بار راهی عراق 
خواهد شد. در همین زمینه یکی از تحلیلگران 
سیاسی منطقه به آفتاب یزد گفت: سفرهای 
شمخانی محدود به منطقه نخواهد بود. این 
تحلیلگر معتقد اســت منامــه، قاهره و حتی 
بعدی سفرهای  بروکســل می تواند مقاصد 

علی شمخانی باشد!
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۲۰۴۱- مســئوالن محتــرم توجه کنند 
این اختالل هایی که در اینترنت به وجود 
می آیــد مردم را بــه مشــکل می اندازد. 
بســیاری از فعالیت هــا را دچار دردســر 
می کند. این مشکل کی قرار است برطرف 

شود؟ )۱۲/۱۲(
۲۰۵6- اتحادیه اروپا در ادعایی جنجالی و 
حاشیه دار اعالم کرده: دیگر هیچ چارچوبی 
برای احیای برجام وجود ندارد. واقعا انگار 
نمی شــود امید چندانی به توافق برجامی 

داشت. شاید واقعا مرده! )۱۲/۱۲(
۲۱۱۵- برخــی رســانه های دولتــی که 
انتقادات منتقدین خود را تاب نمی آوردند 
آیا انتقادات برخی رســانه های اصولگرای 
حامی دولت را تاب می آورند؟ بسیاری از 

حامیان دولت منتقد شده اند. )۱۲/۱۲(
۱۹۴۵- کسانی که مغرضانه از دولت انتقاد 
می کنند به بیراهه می روند اما کسانی هم 
که با وجود مشکالت کشور مجیز دولت را 
می گویند به راهی بدتر از بیراهه می روند. 
باید با منطق واقعیت ها را گفت. )۱۲/۱۲(

۱۹۵6- یــک نماینده مجلــس در مورد 
اســتیضاح وزرا می گویــد در ایــن مورد 
سیاســی کاری هایی می شود و استیضاح 
دیگر آن خاصیت خود را ندارد. واقعا چرا 
تاکنون یک اســتیضاح صــورت نگرفته؟ 

)۱۲/۱۲(
۲۰۲۵- چــرا با وجود مشــکالت متعدد 
در بخش های مختلفی از مدیریت هایمان 
تا به حال هیچ کســی قبول مســئولیت 
نکرده، عذرخواهی نکرده یا استعفا نداده؟ 

)۱۲/۱۲(
۱۱۲۰- حیرت انگیــز اســت آقای انواری 
عضو حــزب موتلفه می گویــد: گرانی ها 
طبیعی اســت و به عملکرد تیم اقتصادی 
ربــط ندارد. مردم بیشــتر مقاومت کنند. 
واقعا این حرف ها بیشــتر باعث ناراحتی 

مردم می شود. 
۱۱۳۱- آن آقایــی کــه گفتنــد همــه 
مشکالت زیرسر دالر لعنتی است تا حدود 
زیادی درســت گفتند. اما این یعنی واقعا 
مشــکالت و قیمت ها و معیشت  ما به نرخ 

دالر گره خورده! 
۱۱۴۲- در هــر تصمیمی که مســئوالن 
می گیرند اولویت اول آنها باید معیشــت 
مردم باشد. چیزی مهم تر از زندگی مردم 

و رفاه آنها وجود ندارد. 
۱۱۵۳- درحالــی که تا چنــد روز پیش 
قیمت هر گرم طال تــا ۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزارتومان هم رسیده بود با سیگنال های 
مثبت از مذاکــرات برجامی تا امروز به ۲ 
میلیون و دویست و نود و سه هزار تومان 
رسیده. چقدر مســائل خارجی روی بازار 

تأثیرگذار است. 
۱۲۰۱- حتــی ســایه برجــام و جنازه 
نیمه جان برجام هــم می تواند در بازار ما 
باعث کاهش قیمت ها شــود. نمونه اش را 

شاهد هستیم. 
۱۳۰۱- به نظر تفاهم های مطرح شــده با 
آژانس باعث شوک های مثبتی به بازار ارز 
و طال شده، اما امیدواریم زمانی برسد که 

حباب قیمت ها کامال بترکد. 
۱۳۱۲- در پی برخی سیگنال های مثبت 
برجامی قیمــت خودرو پــژو پارس ۲۰ 
میلیون تومان کاهش داشــت. این نشان 
می دهــد این قیمت ها از این بیشــتر هم 
ریزش خواهند داشــت اگــر توافق برجام 

احیا شود. 
۱۳۲۱- اگر گوشت های برزیلی وارد شده 
کیفیــت ندارند همه آنچه در بازار موجود 
اســت باید عودت داده شــود. چرا اعالم 
می شود این گوشــت ها کیفیت ندارند اما 
آنچه در بازار است مشکلی ندارد؟ دوگانه 

سخن نگویند. 
۱۳۳۱- در خبری بســیار ناراحت کننده 
خواندم کره شمالی در آستانه قحطی کامل 
اســت. خدا کند که صحت نداشته باشد. 
امیدوارم مردم و هر کسی در هر نقطه ای 
از جهان که گرفتار مشکل معیشت است 

امیدوارم مشکل شان حل شود. 
۱۴۴۵- درحالی به اســتقبال شــب عید 
می رویم که با قیمت های وحشتناک همه 
اقالم روبرو هستیم. از پسته کیلویی حدود 
۹۰۰ هــزار تومانی گرفته تا ســایر اقالم. 

واقعا طبقه ضعیف چه کند؟ 
۱۵۰۳- بســیاری از اقالم فقط به خاطر 
نفــوذ سیســتم داللــی و واســطه گری 
قیمت های  افزایــش  پنهان  دســت های 
عجیب پیدا کردند. همه چیز به تحریم ها 
یا فقط سوءمدیریت ها ربط ندارد. عده ای 
دالل دشــمن مردم و دولت شــده اند و 

قیمت ها را دستکاری می کنند. 
وارداتــی  گوشــت های  ایــن   -۱۵۲۰
بی کیفیــت که حتی بیــش از ۳۰ درصد 
چربی اضافه دارد باید از بازار جمع شــود 
البته اعــالم کردند که ایــن کار صورت 

گرفته. هر چیزی کــه نباید به خورد این 
مردم داده شــود. چرا گوشت باکیفیت به 

دست مردم نرسد؟ 
۱۵۳۱- متاســفانه سال هاســت مردم ما 
در حــال تحمل قیمت هایی هســتند که 
حباب اند و واقعی نیســتند اما مجبوریم 
تحمل کنیــم و روز بــه روز عرصه بر ما 

تنگ تر می شود. 
۱۷۲۱- با پول عیدی که پول یک دست 
کت و شــلوار یا ۴ کیلوگوشــت نمی شود 
چه کار کنیم؟ واقعا امسال شب عید حتی 

از سال قبل هم سخت تر است. 
۱۷۳۲- بازارهــا بــه خاطــر شــب عید 
تا حدودی شــلوغ هســتند اما مشــکل 
اینجاست که قدرت خرید مردم به شدت 
کاهشی شده هر روز هم با گرانی ها بیشتر 
کاهشی تر می شــود. درحال حاضر حتی 
تهیه آجیل و شــیرینی هم برای بسیاری 

یک کار سخت شده. 
۱۷۴۲- به خاطر گرانی های روزافزون من 
و خانمم تصمیم گرفتیم فقط برای خرید 
لباس فرزندمان هزینه کنیم و از بسیاری 
از خریدهای خودمان صــرف نظر کنیم. 
چاره ای نداریم توان خرید پوشــاک برای 

خودمان را نداریم. 
۱۷۵۷- اگر وزیر محترم کار از آمار ایجاد 
اشــتغال دفاع می کند حق دارد. حتی اگر 
به این آمارها انتقادهایی هم مطرح باشد. 

ایشان اگر دفاع نکند چه کار کند؟ 
۱۹۰۵- کاهش ارزش پول ملی ما بدترین 
ضربه را به اقتصاد کشور و مردم زده. باید 
از هر طریقی که صالح اســت ارزش پول 
ملی مــا به اعتبار اصلی خــود برگردد تا 

اقتصاد ما یک جان تازه بگیرد. 
۱۹۲۰- شــاید بد نبود شب عیدی دولت 
جدا از عیدی که به بازنشستگان می دهد 
یارانه آخر سال را حداقل مقداری افزایش 
می دادند تا این قشــر ضعیف کمی دلگرم 

شود. 
۱۹۳۱- ظاهرا درآماری که رئیس جمهور 
در ارائه کاهش نرخ بیکاری دادند اشتباهی 
رخ داده که چندان مهم نیســت برخی ها 

آنقدر آن را بزرگ نکنند. 
۱۹۴۲- اگر زمانی شاهد ریزش قیمت ها 
باشــیم آیــا امــکان دارد قیمت ها حتی 
به قیمت های ســال قبل برگردد؟ یعنی 
شــاهد ریزش شــدید خواهیم بود؟ بدنه 
 جامعــه که دلخــوش به ریزش شــدید 

قیمت هاست. 
۱۱۰۲- کمتر کسی است که نداند احیای 
توافق باعث ایجاد یک روزنه امیدبخش در 
اقتصاد ما می شود. همه دیدیم که با وجود 
تحریم ها شرایط مطلوبی نخواهیم داشت و 

فشار به مردم بیشتر می شود. 
۱۵۰6- نباید شــرایط بازار و قیمت ها به 
گونه ای باشــد که مردم فکر کنند اقتصاد 
رها شــده اســت. این به اعتماد عمومی 
لطمه می زند. مردم باید مشــاهده کنند 
در این بازار نظارت وجود دارد چیزی که 

چندان به چشم نمی آید. 
۱۷۰۵- درســت در آســتانه شب عید و 
نزدیک شدن به ســال نو بیشترین فشار 
اقتصــادی و افزایش قیمت هــا به مردم 
تحمیل می شود. قدرت خرید کاهش پیدا 
کرده و واقعا مردم با دل خوش به استقبال 

سال نو نمی روند. 
۱۸۰۲- قرار بود مسائل خارجی به اقتصاد 
ما و معیشت مردم گره نخورد اما افزایش 
قیمت دالر و نوسانات آن تاثیر شدیدی بر 

قیمت همه اقالم در بازار می گذارد. 
۱۹۰۱- برخــی کارشناســان معتقدنــد 
روش های مدیریتــی در بخش اقتصادی 
کارســاز نیســت، چرا یا روش هــا تغییر 
نمی کند یا برخی مدیران در این حوزه ها؟ 
آیا زمان تغییر روش ها و تغییر نگرش ها در 

حوزه اقتصاد نرسیده؟ 
۱۹۱۲- چه دســت هایی در کارند که این 
وضع وحشــتناک بازار خــودرو را ایجاد 
کردنــد؟ مگر می شــود قیمت هــا آنقدر 
بی حســاب و کتاب نجومی باال برود؟ چرا 
باید برای بســیاری از مردم خرید خودرو 

تبدیل به یک آرزو شود؟ 
۱۹۴۱- تــا زمانی که در تحریم باشــیم 
صادرات ما هم دچار مشــکل می شود در 
همین زمان تحریم ها برخی کشورها برای 
واردات برخی محصوالت سراغ کشورهای 
جایگزین رفتند همین یک زیان بزرگ به 

اقتصاد کشور است. 
۲۰۱۱- قرار بود ایرالین ها و شــرکت های 
هواپیمایی نرخ بلیط را طبق مصوبه دولت 
تعیین کنند اما ظاهرا آنها خودسر قیمت ها 
را باال می برند و توجهی به دســتورات هم 
ندارند. این خودسری ها چه توجیهی دارد؟ 
۲۰۲۰- در برخی مناطق تهران از پارسال 
تا امســال قیمت خانه چند برابر افزایش 
یافته جایی که پارسال متری ۷۵ میلیون 
بود حاال ۱۷۵ میلیون شــده. این وضعیت 

بغرنج را چگونه تحمل کنیم؟ 
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