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خبر
وزارت خارجه آمریکا:

دائم ًا اسرائیل را در جریان مذاکرات
با ایران قرار میدهیم

گروه سیاسی :جن س��اکی ،سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز دوشنبه
با بیان اینکه مذاکرات هس��تهای ایران و گروه
« 5+1محرمانه» است از پاسخ به اکثر سواالت
خبرن��گاران درباره مذاکرات هس��تهای با ایران
طفره رفت اما در بخ��ش دیگری از اظهاراتش
گفت آمریکا «دائماً» اسرائیل را در جریان این
مذاکرات قرار میدهد.به گزارش فارس به نقل
از پای��گاه اطالعرس��انی وزارت خارجه آمریکا،
جنیفر ساکی با اش��اره به گزارشهای پیشتر
منتشر شده در رسانهها گفت پیشرفتهایی در
رایزنیهای  4روزه ژنو حاصل ش��ده است .وی
این گفتوگوها را «سازنده» خواند اما افزود هنوز
باید کارهای بیشتری انجام شود .خانم ساکی در
ادامه خاطرنش��ان کرد قصد ندارد ارزیابیهای
بیش��تری از رون��د مذاک��رات ارائه ده��د و در
پاسخ به سوالی درباره دلیل این تصمیم گفت:
«چون همانطور که میدانید میخواهیم این
رایزنیها را محرمانه نگه داریم تا به پیشرفتها
ادامه دهیم ».خبرنگار آسوش��یتدپرس در این
نشس��ت خبری در اظهاراتی که ب��ه ادعاهای
رس��انهای روزهای گذش��ته مبن��ی بر کاهش
سطح اطالعرسانی واشنگتن به تلآویو درباره
مذاکرات هستهای ایران اشاره داشت از ساکی
پرسید« :میخواهید مذاکرات را از مردم آمریکا،
کنگره و اسرائیل مخفی نگه دارید؟» سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا به این سوال اینطور پاسخ
داد« :همانطور که میدانید ما هم کنگره و هم
اسرائیل را در جریان این مذاکرات قرار دادهایم».
وی در پاسخ به این س��وال که «ظاهرا ً اینطور
نیست» گفت« :دائماً این کار را انجام میدهیم».
س��خنگوی وزارت خارجه آمری��کا درباره قصد
روسیه برای فروش سامانه ضدموشکی «آنتی
 »2500به ایران به جای س��امانه «اس »300
هم گفت از تصمیم مس��کو ب��رای لغو تحویل
«س��امانه اس  »300اس��تقبال میکن��د اما با
فروش سامانه آنتی  2500به ایران هم مخالف
اس��ت .وی در پاس��خ به س��والی در این رابطه
گفت« :خب! ما این گزارشها ،همان گزارشی
ک��ه درب��ارهاش صحبت میکنی��د را دیدهایم.
همانطور که خودتان هم اشاره کردید ،اینها فعال
گزارش هستند و هیچیک از طرفین آن را تایید
نکردهاند ،اما به محض آنکه جزئیات بیشتری به
دست آوریم ،قطعا آن را در سطح مناسبی که
الزم است ،مطرح میکنیم».
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مجلس با حذف سهمیهبندی بنزین
و تعیین سقف برای حذف یارانه نقدی مخالفت کرد

يادداشت روز

سرنوشت یارانه
دست دولت

هاشمیرفسنجانی
نماینده وضع موجود
امیرعلی جهاندار

طبق مصوبه مجلس بنزین و گازوئیل در سال  94گران نخواهد شد
نمایندگان با پیشنهاد دولت مبنی بر  35روزه شدن پرداخت یارانه نقدی
مخالفتکردند

گروهاقتصادی:نمایندگانمجلسباپیشنهادهایدولت
مبنی بر کاهش یارانه نقدی ( 35روزه شدن پرداخت
یارانه نقدی)،قطع شدن سهمیهبندی بنزین و تعیین
سقف درآمدی برای حذف یارانه نقدی مخالفت کردند
و عمال سرنوشت هدفمندی را به خود دولت سپردند.
روز گذشته مجلسیها با اجرای
فاز جدید هدفمن��دی یارانهها
مخالف��ت کردند ت��ا دولت هر
برنامهای که درباره یارانهها دارد
اجرا کند و پیشبینی میش��ود
با مصوبه مجلس نرخ حاملهای
انرژی در سال  1394افزایش نیابد .نمایندگان در ادامه
بررسی الیحه بودجه  94بخش درآمدی تبصره  21را
که مربوط به اج��رای قانون هدفمند کردن یارانهها و
افزایش قیمت حاملهای انرژی است تصویب کردند
که بر این اس��اس در بند الف درآمد حاصل از اجرای
مواد ی��ک و  3قانون مذکور در س��ال  1394تا مبلغ
 480هزار میلیارد ریال تعیین میشود .همچنین بند
«د» این تبصره نیز تصویب شد یعنی ۱۰۰درصد منابع
حاص��ل از افزایش قیمت برق و آب در س��الهای 93
و  94به حس��اب خاصی نزد خزانهداری کل کش��ور

واریز میش��ود .نمایندگان مجلس شورای اسالمی با
پیش��نهاد نماینده تهران برای افزایش درآمد  ۶۲هزار
میلیاردی دولت از محل هدفمندی یارانهها مخالفت
کردند .کمیس��یون تلفیق در جریان بررسی بودجه،
تبصره  ۲۱درباره هدفمن��دی یارانهها را اصالح کرده
بود که براساس آن خانوارهایی
که ب��االی 2/5میلی��ون درآمد
دارن��د از دریاف��ت یارانه نقدی
ح��ذف میش��دند .ای��ن بند از
الیحه بودج��ه در صحن علنی
مورد ایراد واقع ش��ده و مجددا
جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
روز دوش��نبه دولت به کمیس��یون تلفیق پیش��نهاد
جدیدی را ارائه کرد که ش��روط جدید برای پرداخت
یارانه نقدی مطرح میشد که بدین ترتیب افراد زیادی
از دریافت یارانه نقدی حذف میشدند اما کمیسیون
تلفی��ق بازگش��ت به الیح��ه دولت و کس��ب درآمد
 ۴۸ه��زار میلی��ارد تومان��ی از مح��ل اج��رای قانون
هدفمندی را به تصویب رساند تا دست دولت در اجرای
قانون هدفمندی در سال  ۹۴باز باشد.
ادامه در صفحه 3

باید یارانهای برای نان در نظر گرفته شود
سیدحسین نقوی

*

یادداشتمیهمان نان در سبد غذایی بسیاری
از مردم کشور ما یک کاالی
استراتژیک محسوب میشود بهخاطر اینکه
مردم از نان بهعنوان اصلیترین منبع غذایی
استفاده میکنند .حتی در ضربالمثلهای
ما هم گفته میشود حتی اگر چیزی نباشد،
نان خالی میخوری��م به همین خاطر نان
محور غذایی ما ایرانیان محسوب میشود .به همین
جهت تغییر و جابهجایی نرخ نان همیشه در کشور
ما حس��اس بوده و دولتها با ظرافت خاصی به آن
میپرداختند .دولت قبل وقتی میخواس��ت قیمت
ن��ان را افزایش دهد ،یارانه آن را به طور جداگانه به
یارانهه��ا اضافه و در بودجه س��االنه نیز مبلغی را به
عنوان یارانه نان شهروندان منظور و به اضافه یارانه
معم��ول خانوارها یارانه نان را به طور مجزا پرداخت
کرد تا مردم بویژه اقشار متوسط و کمدرآمد که قوت
غالب آنها نان است احساس فشار مالی نکنند.
 2-3ماهی هس��ت دولت محترم قیمت نان را
افزایش داده و با گذشت این مدت ،از افزایش یارانه
آن هم خبری نبوده اس��ت .در اقدام دولت یازدهم
در افزایش ناگهانی قیمت نان ،عالوه بر اشکال عدم
جایگزین و جبرانی برای این افزایش قیمت ،نوعی
لجامگسیختگی هم در اجرا وجود داشته و دارد .در
حقیقت ،با یک نرخ مصوب و تعیین ش��ده قیمت
نان افزایش نیافت بلکه این افزایش قیمت که گفته
میشد بین  30تا  40درصد است ،در برخی مناطق
باالی  50و حتی در شهرهایی تا  100درصد بود.
این لجامگسیختگی و عدم پیشبینی جایگزین
مناس��ب برای افزایش قیمت به طور طبیعی فشار
مالی بسیاری را بر مردم تحمیل کرد و شرایط را به
گونهای کرد که بسیاری از مردم حتی برای خرید
نان و خوردن نان خالی هم دچار مشکل شدند.
بهتر ب��ود دولت یارانه نان را به رقم یارانه مردم
میافزود یا حداقل این اقدام ـ افزودن بر یارانه نان ـ
را نسبت به افراد کمدرآمد جامعه انجام میداد که
گاهی حتی خورشی در سفره خود ندارند .خوب بود
ـ و هست ـ با این اقدام پیشبینی الزم را برای سفره
این دسته از اقشار مردم انجام میداد.
دولت عنوان کرد این افزایش قیمت نان به خاطر
گران شدن نیروی کار و هزینههای جانبی نانواییها
انجام میشود و با همین استدالل بود که سخنگوی

دول��ت عنوان کرد دولت تصمیمی ب��رای افزایش
قیمت نان ندارد و این اقدام را تا میزان  30درصد در
اختیار نانواییها قرار میدهد اما در این باره
باید گفت افزایش قیمت نان نه برای نانواها
سودآوری داشت و نه برای مصرفکننده که
بدون شک هیچ سود و نفعی نداشت چون
آنچه بعد از افزایش قیمت نان شاهد بودیم،
نبود هرگونه تغییر در نان و بهتر شدن کیفیت آن
ب��ود .کاش حداقل با افزای��ش ناگهانی قیمت نان
کیفیت آن بهبود پیدا میکرد تا مردم به ازای این
بهبود کیفیت هزینه بیشتری میپرداختند .بنابراین
در جریان این اقدام دولت ،نفعی به دو س��وی این
ماجرا نرسید و در حقیقت این اقدام دستمایهای شد
برای مبادالت غیررسمی برخی که به دنبال منافع
خود یا منافع جریانهای خاصی بودند و سودهای
گزاف اقتصادی را شامل حال آنها کرد .هنوز هم دیر
نش��ده و دولت میتواند یارانهای را برای نان مردم
تعریف کند چون نباید فراموش کرد افزایش قیمت
نان همچون افزایش قیمت بنزین تبعات بسیاری
به دنبال داش��ته و میتوان��د همانطور که افزایش
قیمت بنزین بر افزایش سایر کاالها و خدمات تاثیر
میگذارد ،افزایش قیم��ت نان نیز افزایش قیمت
بسیاری از کاالهای دیگر را به دنبال داشته باشد.
مجلس باید در الیحه بودجه سال  94برای اقشار
کمدرآم��د یارانه مخصوص نان را در نظر بگیرد یا
آنکه دولت براس��اس تدابیر کارشناسان خود برای
اقشار کمدرآمد جامعه و جبران این افزایش قیمت
پیشبینی دیگری داشته باشد .خوب بود دولت که
هنوز حقوق کارگ��ران و کارمندان را اضافه نکرده
است دس��ت به این افزایش قیمت نمیزد .دولت
محترم این اقدام را میتوانس��ت با تدبیر ،همزمان
با اواس��ط فروردین ماه س��ال آین��ده که حقوق و
دستمزد کارگران و کارمندان افزایش مییابد ،انجام
ده��د البته در آن موقع هم باید یارانهای جدا برای
افزایش قیمت نان در نظر گرفته میش��د .اقش��ار
پردرآم��د جامعه چندان در قید و بند این افزایش
قیمتها نیس��تند و قطع��اً در هزینههای جاری
زندگی آنها این تغییرات قیمت چندان محسوس
نیس��ت و به چش��م نمیآید اما باید به فکر اقشار
ضعیف جامعه بود.
*سخنگویکمیسیونامنیتملی

پيامك خوانندگان 300088

سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان:

وزارت جهادکشاورزی
مقصرگرانیمرغ است

رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفته است
حدود  2ماه پیش ،گرانی مرغ را به مسؤوالن وزارت جهاد کشاورزی هشدار دادیم
اما در پاسخ گفتند ناراحت نباشید ،ما مدیریت میکنیم
صفحه 5
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قیمت جک استراو چند است؟!

گروه بینالمل�ل« :من توی تله
گزارش
افتادم!» این واکنش جک بود به
تله سحرآمیز« .جک استراو» در روزگار نزدیک به
بازنشس��تگی که به اعتراف خودش با افسردگی و
مشکالت پیری دست و پنجه نرم میکند ناگهان
به طمع یک ش��یرینی درس��ت و حسابی چینی،
در دام��ی افتاد که رس��انههای نزدی��ک به دولت
محافظ��هکار برایش پهن ک��رده بودند .فیلمی که
ل ف��ور انگلیس
از ش��بکه چن 
پخش شد ،دیپلمات کهنهکار
انگلیس��ی را در سیمای یک
کارچاقکن نشان میداد .پیش
از این در زمان شراکت دولت
تونی بل��ر با ج��ورج بوش در
حمله به عراق ،خیلیها جک
را بهعن��وان وزیر وقت خارجه لن��دن ،کارچاقکن
جنگ خوانده بودند ،بهعالوه او در چالشهای اخیر
میان تهران و غرب نیز همواره سعی داشته خود را
کارچاقکن صلح جا بزند اما شنیدن کی بود مانند
دیدن ،چون در فیلم مزبور استراو حقیقتا در مقابل
فرستادگان روزنامه دیلیتلگراف  -که خودشان را
ماهرانه نمایندگان یک شرکت مخابراتی چینی در
هنگکن��گ جا زده بودند -تصوی��ری از یک دالل
حرفهای و یک سیاس��تمدار اهل بخیه به نمایش
میگ��ذارد .او برای اینکه طرف مقاب��ل را از قدرت
داللی خودش در اتاقهای پش��تی وست مینیستر
و اتحادیه اروپایی مطمئن س��ازد به ذکر  2خاطره
کثیف از البیگریهایش برای ش��رکتها در ازای
حق حساب میپردازد.
جک [در تصویری که مشاهده میکنید] با آب
و تاب ش��رح میدهد که چگونه واس��طه یک قرار
داد دولتی  ۷۵میلیون پوندی میان یک ش��رکت
تجهیزکننده ادارات به نام «سناتور اینترنشنال» با
فرانس��یس ماود ،رئیس دفتر فعلی کابینه کامرون
شده اس��ت .اما نام «سناتور اینترنشنال» از آن رو
برای افکار عمومی انگلیس آشناس��ت که اس��تراو
مدتی مشاور هیات مدیره آن بود که امروز مشخص
میشود آن مشاورهها برای چه بوده است .همچنین
این عضو قدیمی حزب کارگر در فیلم به چانهزنی
با فرس��تادگان کذایی ش��رکت چینی میپردازد و
میگوید حق حساب پیشنهادی  ۶۷هزار پوند برای
الب��ی او در اتحادیه اروپایی به منظور تغییر قوانین
به نفع این ش��رکت کم اس��ت و او دستکم روزی
 ۵۰۰۰پوند میخواهد .خبرنگاران دیلیمیل مشابه
همین صحنهها را هم از دیگر نماینده ارشد پارلمان
انگلیس که ظاهرا دشمن قدیمی استراوست یعنی
س��ر مالکوم ریفکیند از ح��زب محافظهکار ضبط

میکنند و همانند جک از مالکوم هم برای پیوستن
به هیات مشاوره شرکت کذایی هنگکنگی در ازای
ساالنه دهها هزار پوند دعوت به عمل میآورند که او
هم طلب روزی  ۸هزار پوند پول میکند.
جالب این جاست که این دو سکاندار سالهای
پیشین سیاست خارجی بریتانیا در حالی در رسوایی
سیاس��ی «پول در ازای ارتباط» زیر یک نورافکن
ق��رار گرفتهاند که از س��ال  2003و در مخالفت یا
موافقت ب��ا حمل��ه انگلیس
به عراق ،س��الها در مجلس
دشمناصلییکدیگرمحسوب
میشدند.
«ج��ان ویتاکر اس��تراو»
79س��اله ک��ه دوس��تان
سیاسیاش حتی در تهران او
را جک صدا میزنند از  1979تا یکشنبه گذشته که
استعفای موقتش از کرسی پارلمانی مطرح شد ،به
مدت  36سال نماینده حزب کارگر از شهر بلکبرن،
یکی از پایگاههای مطلوب این حزب در جزیره بوده
است.
بعد از ظهر دوشنبه وزیر اسبق خارجه بریتانیا
مجبور ش��د سراس��یمه خ��ود را به اس��تودیوی
میلیبنک ،بخش رسانهای وست مینیستر ،برساند
تا رو در روی خبرنگارانی که با خبر سوءاس��تفاده
او و یکی دیگر از وزرای اس��بق خارجه جمع شده
بودند اب��راز بیگناهی کند .او ب��ا وجود اعترافات
صریحش به رشوهگیری در فیلم منتشر شده ادعا
کرد قوانین پارلمان را نشکسته و گفت« :من توی
تله افتادم!» اما به نظر نمیرسد تا پایان غائله رسوایی
در باالترین سطح سیاسی وستمینیستر که قدمای
ش��اخص هر دو حزب محافظهکار و کارگر را متهم
به رانتخواری میکند ،جک اس��تراو و سر مالکوم
ریفکیند بتوانند ژست بیگناهیشان را حفظ کنند.
تا همین جا به محض انتش��ار گزارش و فیلمهای
روزنامه دیلیتلگراف در برنامهای مشترک با شبکه
 4بریتانی��ا ( )Channel4از  2دیپلمات کهنهکار
از  2ح��زب رقی��ب ،هر دو مجبور ب��ه کنارهگیری
از مقام حزبیش��ان در پارلمان در وستمینیس��تر
شدهاند .اس��تراو که بهرغم عهدهدار نبودن یکی از
کرس��یهای عالی حزب کارگر از  2010به این سو
هن��وز یکی از غولهای سیاس��ی حزب در پارلمان
محسوب میشود خودش استعفا کرد و رقیب سابق
محافظهکارش سر ریفکیند که چندین دهه است
در حلقه راس حزب محافظهکاران در وستمینیستر
جا خوش کرده ،فردای روزی که استراو کنارهگیری
کرد ،مجبور به استعفا شد.
ادامه در صفحه 15

ف��ارغ از مثبت ی��ا منفی بودن نق��ش «اکبر
هاشمیرفس��نجانی» باید بگوییم وی را نمیشود
در صحنه سیاسی کش��ور نادیده گرفت ،حتی از
آن زمانی که انقالبی نشده بود ،هاشمیرفسنجانی
در جای جای انقالب حضور داش��ته و شاید جزو
آن چند نفری باش��د که هر جا سخنی از انقالب
اس��ت نام او ه��م در کنار نامهای��ی چون آیتاهلل
خامنهای ،آیتاهلل ش��هید بهش��تی ،استاد شهید
مطهری ،مرح��وم آی��تاهلل طالقان��ی و ...مطرح
میشود .هاشمیرفسنجانی بعد از جنگ کاندیدای
ریاس��تجمهوری ش��د و از همان ابت��دا گرایش
غربیها ب��ه وی باال بود .چنانک��ه در تحلیلهای
آنها بیان میش��د که میش��ود روی تعامل غرب
با هاشمی حس��اب باز کرد .این البته از گزارههای
هم آن روز و هم امروز هاش��می مش��خص است.
ب��ا روی کار آمدن هاش��می چند اتف��اق مهم در
عرصه سیاست خارجه ،سیاست داخله ،اقتصاد و
فرهنگ رخ داد که جامعه ایران را دچار دگرگونی
کرد .هاشمی توس��عهگرایی را گفتمان خود قرار
داد که  -1توس��عهگرایی ب��رونزا  -2همگرایی با
غرب  -3رش��د اقتصادی  -4نخبهگرایی دالهای
مرکزی گفتمان وی قرار گرفت و مبتنی بر نظریه
گفتمان دولت دالهای متباین را طرد کرد که در
این مساله به ترتیب درونزایی ،استقالل ،عدالت و
تودهگرایی طرد شد .گفتمان توسعهگرای هاشمی،
سیاست خارجه باز و نگاه خوشبینانه وی نسبت به
غرب و پذیرفتن الگوهای توسعه غربی باعث شد
دولت سراغ دریافت وام از نهادهای بینالمللی برود؛
وامهایی که در قبال آن باید سیاستهای تعدیل
اقتصادی در کشور اجرا میشد.
دولت هاشمی با سیاستهای تعدیل اقتصادی
ش��کاف طبقاتی در جامعه را افزایش داد و حتی
گزارههایی از سوی دولتیها بیان شد که «ممکن
اس��ت عدهای زیر چرخ توسعه له شوند» که این
در فرآیند توسعه ناگریز است! هاشمی مردم را به
تجملگرایی دعوت میکرد و دریچههای کش��ور
را ب��رای ورود کاالهای لوکس ب��از کرد .او این کار
را حتی از طری��ق نمازجمعه تئوریزه نیز میکرد.
هاش��می در فرازي از خطب ه نماز جمعه  18آبان
 69که به «مانور تجمل» معروف شد؛ گفت« :زمان
آن رسيده که مسؤوالن به مانور تجمل روي آورند.
از امروز بهخاطر اسالم و انقالب ،مسؤوالن وظيفه
دارند مرتب و باوقار باشند ...هرچند ما فقير باشيم و
اقتصادمان بسامان نباشد اما براي آنکه در ديدگان
س��اير ملل مسلمان و غيرمسلمان ،ملتي مفلوک
جلوه نکنيم ،الزم اس��ت جلوههاي��ي از تجمل در
چهره کشور و مسؤوالن حاکميتي رؤيت شود .»...
هاش��می در فضای فرهنگی ولنگاری را با قرار
دادن الگوهای نامناس��ب فرهنگی بنیان گذاشت
و از طرفی فضای نقادی را نس��بت به خود بست
بهگون��های که ش��عار «مخالف هاش��می مخالف
رهبر است ،مخالف رهبری دشمن پیغمبر است»
سرتیتر شعارهای حامیان هاشمی شده بود و با آن
جریان منتقد را تخطئه میکردند .عملکرد دولت
هاشمی در  4سال اول ،دو نتیجه به بار آورد .نتیجه
اول کاهش معن��ادار  25درصدی حضور مردم در
انتخابات ششمین دوره ریاستجمهوری بود و دوم
اینکه باعث شد احمد توکلی در دور دوم انتخابات
رقیب جدی هاش��می شود؛ رقیبی که هیچ کس
فکر آن را هم نمیتوانس��ت بکند چند میلیون از
رأی هاشمی بکاهد .اما هاشمی تفکر تکنوکراتیک
خود را ادامه داد و نتیجه سیاس��تهای اقتصادی
غل��ط وی و نگاه توس��عه ب��رونزای وی تورم 50
درص��دی در س��ال  74ب��ود .ظرفیتهای منفی
هاشمی به حدی شد که نماینده رسمی هاشمی
از نظ��ر افکار عمومی(ناطقنوری) در برابر نماینده
غیررس��می وی (خاتمی) بازی انتخابات را باخت.
ظرفیت منفی هاشمی از همان جا بهصورت جدی
فعال ش��د و خود را در عرصه انتخاباتها نش��ان
میداد .سیاستهای توسعهگرای دولت خاتمی که
برگرفته از همان تفکر هاش��می و همراهانش بود
باعث ش��د مردم در هر انتخابات قسمتی از بدنه
صاح��ب این تفکر را از عرصه قدرت کنار بزنند تا
اینکه در انتخابات س��ال  84اصولگرایان بهخاطر
ظرفیتهای منفی هاشمی پیروز انتخابات شدند .از
سال  84به بعد هاشمی خود را در جایگاه «مخالف
وض��ع موجود» قرار داد؛ اما همچنان ظرفیتهای
هاشمی به عنوان ظرفیتهای منفی فعال بود؛ این
پتانسیل باعث ش��د در انتخابات  88احمدینژاد
بتواند کاندیداهای رقیب را به هاشمی منگنه کند
و با استفاده از ظرفیت منفی او و عملکرد  4ساله
خود آرای باالیی را کسب کند.
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