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رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت:

سوال از رئیس جمهور 
نباید تابو شود

3

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

استفاده کنندگان از ارز رسمی 
اطالعات نمی دهند

7

وز خبرنگار  ر
بر سوگلی های دربار دولت مبارک!

مهدی  رجبی

mhd.rjb17@gmail.com

مبارک باش��د. به س��امتی. انش��اءاهلل قلم تان 
اس��توار باش��د، همچون »قدم«های تان. انشاءاهلل 
تن تان س��امت باش��د و همچنان »خوب« ببینید 

و بنویسید و نشر دهید!
- دوستان اشتباه نشود. با شما نیستیم! 

- آقا ما؟
- بله با ش��ما هستم! خوِد خوِد شما. منظور از 
تبریک و میمنت و مبارکی ش��ما و آنهایی نیستید 

که قلم شان زیر پای آقایان را جارو نمی کند. 
ببخشید مثل اینکه متوجه نمی شوید. بگذارید 
به زبان فارسی سخت که نه، به زبان فارسی واضح 

و نرم و ساده و آسان بگویم.
درست اس��ت که امروز »روز خبرنگار« است. 
ام��ا خوِد معنِی خبرنگار چند س��الی می ش��ود که 
مفه��وم دیگ��ری دارد. باز هم »س��خت« ش��د؟! 

بگذارید اینطوری بگویم:
»روز خبرنگار« از نظر آنهایی که پناه می بردند 
به خدا )چون معلوم نیست هنوز هم پناه می برند. 
البته بیش��ترش معلوم ش��ده که...!( »از اس��تبداد 
رأی، عجل��ه در تصمی��م، تق��ّدم نفع ش��خصی و 
گروه��ی بر مصالح عمومی و بس��تن دهان رقیبان 
و منتق��دان« روز آن دس��ته از خبرنگارانی اس��ت 
که قلم ش��ان با منویات، تفکرات و نظراِت مشعشِع 
حضرات هم »آهنگ« است و با هر سازی که آقایان 
بزنند، می توانند خودش��ان و قلم شان را بچرخانند، 

بلرزانند و...
منظور آنهایی هس��تند که بعد از گذش��ت 5 
سال مثل آن بنده خدایی که توی جوی آب افتاده 
ب��ود، هنوز صدای »قوط��ی« می دهند و همچنان 
اینقدر نفس ش��ان چاق و دم ش��ان گرم اس��ت که 
می توانند توِی بادکنِک سراس��ر س��وراِخ »برجام« 
بدمن��د و ب��اَدش کنند و چهره ی لگدمال ش��ده و 

درب و داغانش را »بزک« کنند.
منظور آنهایی هستند که به اسم »مردم« ناله 
سر می دهند و چشم و گوش شان به دهان مبارک 
»دولت« و س��ایر مسئوالن اس��ت. آنهایی که درد 
مردم را نه از س��ر بی فکری، بی برنامگی، اشرافیت 
و عافیت طلبی مس��ئوالن ک��ه از دِل توهِم لولوی 

رقیب می دانند. 
آن��ان که ت��ِه راهکار و راه حل ش��ان برای حِل 
مش��کات کش��ور »رفع حصر« و آزادی زندانیان 
سیاسی )همان مجرمان و خطاکاران بزرگ( است 
و ته فهم شان از »درد« مردم، خواسته های سیاسی 

خودشان است.
همان ها که هم »نان« ش��ان در روغن است و 
هم قلم ش��ان! همان ها که دست شان تا آرنج توی 
بیت المال »وول« می خورد و دو قورت و نیم ش��ان 
هم باقی اس��ت. همان ها که هم یارانه شان را دوبله 
و سوبله می گیرند و هم توی صفحات جریده شان، 
جای زیادی ب��رای »آگهی«ه��ای ملوکانه دولتی 
دارند. همان ها که بعضی وقت ها زیرمیزی های ریز 
و درش��ت هم می گیرند. حاال می خواهد ساختمان 
و اتومبیل و پس��ت و مقام باش��د، یا »کمک«های 
باع��وض!، دعوت به محدوده ی ط��رح ترافیک )با 

خانواده( یا کارت های هدیه ی ناقابل و...
همان ها که در دوران گذشته و »دولت قبل« 
هم »حق الس��کوت« می گرفتند و به بها و بهانه ی 
بستن چش��م و دهان ش��ان از دولتی که منتقد و 
مخالف و حتی تش��نه به خونش بودند هم »صله« 

می گرفتند. 
)آقای��ان نیازی به یادآوری نیس��ت که؟ بله با 

شما هستم! خوِد خوِد شما(
همان ه��ا که از صدقه س��ِر اطاع��ت اوامر، هم 
»س��واد«دار ش��ده اند و هم اوراق »سجلی« معتبر 
کس��ب کرده اند و توی وانفس��ایی ک��ه مطبوعات 
مستقل و غیر »آویزان« به سختی تنفس می کنند، 
در »بهش��ت« خودخواس��ته و خودساخته زندگی 
می کنن��د و از پنج��ره ی دفتر »رسانه« ی ش��ان به 

ریش ما و مردم می خندند.
وگرنه ب��رای جماعت خبرن��گار و روزنامه نگار 
و مطبوعات��ی که نتواند تا کمر خم ش��ود که هیچ 

روزی مبارک نیست. 
برای دست به قلم هایی که می خواهند از درد 
مردم بگویند، هدیه ای جز دس��ت قلم شده نیست! 
پاداش��ی جز فحش و ناسزا و تهمت و اتهام نیست. 

جزایی جز تحمل »زور« نیست.
ب��رای بچه های��ی که مث��ل ش��هدای غواص 
»دست«های ش��ان را بس��ته اند و دهان شان را به 
»زور« و فش��ار، مه��ر کرده اند که هی��چ روزی نه 

»روز« است و نه مبارک است و نه »خبرنگار«. 
بچه هایی که باید »حجله«ی شهادت قلم شان را 
کنار حجله ی تا همیشه داغ و تب دار شهید صارمی 
و ش��هید صارمی ها گذاشت. بچه هایی که چون دل 
به این مردم و نظام و کشور بسته اند، باید همه جور 

فشار و زخم زبان را تحمل کنند و دم نزنند.
دوس��تان عزیزم، ش��به خبرنگارهای مثل من 

»بزدل« و »کاسب«، روز خبرنگار تسلیت باد!

سرمقاله

بیانیه ۵۰ اقتصاددان خطاب به رئیس جمهور
از فرصت تحریم نفت برای پایان خام فروشی استفاده کنیم

با توجه به ش��رایط نامتعادل اقتصادی و ارائه بسته سیاستی جدید دولت، 50 تن 
از اقتصاد دان کشور بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور صادر کردند. 

در این بیانیه آمده است: »اکنون کشور ما در معرض یک جنگ تحمیلی اقتصادی 
تمام عیار قرار گرفته اس��ت که اگرآثار و تبعات آن از جنگ نظامی به مراتب بیش��تر 
نباشد، بطور قطع و یقین از آن کمتر نیست، و نظام استکباری نقشه  های شومی برای 
تروی��ج ناامی��دی و القای ناکارآمدی نظام جمهوری اس��امی ای��ران و ناتوانی در حل 
مشکات اقتصادی در سر دارد. یکی از ترفندهای جنگ روانی دشمن برای ایجاد رعب 
در مردم شریف و تأثیر منفی بر اقتصاد، تحریم نفتی کشور است، در حالی که این امر 
می تواند به بهترین فرصت برای اقتصاد ایران تبدیل ش��ود و واقعاً باید از آن اس��تقبال 
کنیم. اینکه مسؤلین امر همت اصلی خود را به این معطوف کنند که در هرحال نفت 
را صادر خواهیم کرد بازی در زمین دش��من است. ادامه وضعیت موجود یعنی فروش 
نفت برای تأمین مخارج کش��ور منابع خدادادی را هدر داده و ما را به بن بست خواهد 
رس��اند. این وضعیت حساس ایجاب می کند تا به سرعت مدیریت جهادی و انقابی در 

عرصه های اقتصادی کشور ساری و جاری گردد.«
این بیانیه افزوده است: »قرار گرفتن اقتصاد ایران در معرض یک جنگ اقتصادی تمام 
عیار و اثرپذیری آن از ش��وک های خارجی و س��لب اعتماد مردم به دلیل وجود رانت ها و 
مفاسد اقتصادی به همراه سوء تدبیر اقتصادی دولت بر شدت نوسانات افزوده است. عدم 
اطمینان به آینده موجب شده تا برخی از افراد برای حفظ ارزش پول و افزایش ثروت خود 
به خرید سکه و ارز روی آورده و به دلیل شدت تقاضا، قیمت این قبیل دارایی ها، ساعت 
به ساعت در حال افزایش باشدکه معیشت عموم مردم را به مخاطره جدی انداخته است. 
نوسانات و التهابات ارزی در حالی اتفاق می افتد که کشور ما در مقایسه با اغلب کشورهای 

جهان از ظرفیت  ها و امکانات اقتصادی بسی بیشتر و سرشاری برخوردار است.
ب��ه طور نمونه م��ا چهارمین تولیدکننده نفت و دارای اولی��ن ذخایر گازی جهان 
هستیم. همچنین موازنه در منابع و مصارف ارزی کشور برقرار است در بیشتر سال  ها 

منابع بر مصارف فزونی داشته است.
ب��ا وجود این امکانات و ث��روت ملی قابل توجه، چرایی وقوع ای��ن التهابات ارزی 
محل تامل جدی اس��ت. ش��رایط موجود واقعیتی جز پیامدهای ناشی از سوء مدیریت 
اقتص��ادی افرادی نیس��ت که ب��ا انکار و فرافکنی و نگاه به دس��ت بیگان��گان و بدون 
توج��ه به ظرفیت های داخلی زمام امور را در دس��ت دارند. عدم توجه به رهنمودهای 
رهبری، عمل نکردن به سیاس��ت های کان و بندهای اقتصاد مقاومتی و عدم رعایت 
شایسته ساالری نادیده انگاشتن و عدم استفاده از نخبگان جوان و با نشاط در مدیریت 
کش��ور و همچنین بی اعتنایی به تذکرات اقتصاددانان پردغدغه و دلسوز ایران اسامی 

از ویژگی  های رویکرد فعلی مدیریت اقتصادی کشور است.
کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره مردم و افزایش نگران کننده شکاف فقیر و 
غنی از جمله مصادیق بارز و نتایج مشهود رویکرد مذکور می باشد که می  تواند آسیب های 
اعتقادی را نیز به دنبال داشته باشد. امام موسی بن جعفر)ع( می فرماید: به حاکم مسلمانان 

سفارش می  کنم که آنان را فقیر نسازد که در نتیجه به کفر آنان بینجامد.
این سوء مدیریت و تدبیر، گذشته از منافع شخصی و مفاسدی که به دنبال داشته 
اس��ت، عمدتا ناشی از تبعیت دولت از نس��خه های اقتصادی بوده که متاسفانه توسط 
اف��رادی تجویز ش��ده اس��ت که نه علم اقتص��اد متعارف را به خوب��ی درک کرده و نه 
ش��ناخت درستی از ماهیت نظام اقتصادی ایران داشته اند. بدیهی است که با توجه به 
امکانات و ظرفیت های ملی و توانمندی نخبگان کشور، قطعا راه حل های کوتاه مدت )و 

سریع( و بلندمدت برای اعمال اصاحات اساسی در کشور وجود دارد.
این اصاحات تنها با اس��تفاده از نخبگان عال��م به مبانی علم اقتصاد و توانمند به 
اس��تفاده صحیح آن، مجرب و مس��لط به ش��ناخت دقیق از اقتصاد ایران، پاکدست و 
معتق��د به حفظ و صیانت از بیت الم��ال، دارای روحیه جهادی، مردمی و انقابی و در 

صورت ایجاد یک مدیریت یکپارچه اقتصادی در کشور امکان پذیر است.
بدون تردید در میان جوانانی که برای دفاع از اس��ام و انقاب جان، مال و آبروی 
خودش��ان را در معرض خطر گذاش��تند، نیروهای فراوانی وج��ود دارند که دارای این 
ویژگی  ها بوده و آماده اند باز تمام هستی خودشان را برای عزت و سربلندی نظام هزینه 
کنند. در این صورت است که می توان مسائل و مشکات را به سرعت برطرف نموده و 

امید و اعتماد را به مردم، جامعه و بازیگران اقتصادی باز گرداند.«

گزارش یک

حقایقی که مردم می خواستند، حرف هایی که زده شد!

صفحه 3

بهانه گیری های نه چندان تازه در مورد نظامیان

ترسیم خط قرمز 
برای یکه تازی 

اروپاچقدررویحرفشمیماند؟
تحریم های آمریکا علیه ایران 

صدای محافل سیاسی و رسانه ای جهان را درآورد

انصاراهلل ابعاد جدید ائتالف امریکایی را برمال کرد

»سعودي«  جعبه سیاه 
توطئه هاي منطقه
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