
سازمان حمایت یا واسطه خیانت؟!

 

عجیب است ولی باور کنیم درحالی که هزاران نیروی ازجان گذشته بهداشت و تندرستی علی رغم همه 
نامالیماتی که در زندگی داخلی خود به واسطه هجوم گرانی ها دارند اما تاریخ رشادت ها و شهادت های 
هشــت ســال دفاع مقدس را تکرار می کنند. اگرچه گروهی از قراردادی های آن ها که چند ماه است 
ســرگردان وضعیت اشتغال خود هســتند اما آیا باید همچنان نامردمی ها را در معدودی از ارگان های 
به ظاهر در خدمت جامعه شاهد بود که اصوالً ریشه ای برگرفته از انقالب اسالمی ندارند و طی دهه های 
بعدازآن و تنها به دلیل ایجاد شــغل برای گروهی از مدیران همین دوران ایجاد شــده اند که چگونه 
خطوط و جریانات را با شعارهای دلفریب حمایت از آحاد جامعه به سوی منافع کسانی می برند که اصوالً 
قادر به درک موقعیت استثنایی کشور نیستند. امروز اگرچه ایران توانسته است با تکیه بر اصول و عقاید 
اســالمی خود بر تمامی جهان فریبان پیروز شــود و اعتماد مستضعفان و رنجدیدگان را به سوی خود 
جلب نماید و حتی در مواردی همچون هجوم بی امان تروریست های بین المللی به کشورهای ضعیف پا 
به عرصه گذاشــته تا با ایثار سرمایه های مادی و معنوی و اهداء شهدای حرم نشان دهد بشر می تواند 

به نوعی انسان باشد تا حکومتی الهی برپا گردد.
 امروز تمامی زحمات و شهادت ها طی چهل ودو سال گذشته و به روایتی از ۱۵ خرداد ۴۲ تاکنون در 
گرو مقاومت ملتی است که در طی آن هزینه های کالنی داده بنابراین جفاست درحالی که آحاد آن در 
مضیقه به ســر می برند، دستگاه های حامی به دالیل کاماًل واهی و مصنوعی پا را از احقاق حقوق این 
جامعه عقب بکشــند، اما زهی تأسف که می بینیم در روز روشن این ارگان های به ظاهر ملی اما تحت 
سیطره بعضی سیاست ها که بویی از احساس و معرفت نبرده اند حق را از محرومان گرفته و به زورمندان 
می ســپارند تا پاره ای از نامردمی های صدر اسالم دوباره زنده شود! اصوالً چرا باید درحالی که کشور با 
معضل کمبود درآمد برای تأمین هزینه های بیت المال روبروســت هرروز به وسعت اینگونه ارگان های 

زائد فاقد وجاهت افزوده شود.
که همین ســازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده که فشــاری مضاعف اســت و در حد یک 
وزارتخانه کوچک اداره می شود و یا شورای رقابت که هردو نقش محلل ها را بازی می کنند تا به نحوی 
از انحــاء ضعیف را ضعیف تر و قوی را قوی تر نمایند و حقوق و مزایای خود را به عنوان خصولتی ها از 

خزانه دولت دریافت کنند و همچنان خار چشم جامعه باشند؟! 
سال هاست شاهدیم که چگونه با شل کن سفت کن های شورای رقابت خودروسازان همسو که از دیگر 
خصولتی ها هستند، توانستند با اجرای سناریوهای روحوضی مردم را رنگ کرده تا پس از گذشت تنها 
ده سال خودروی تولید داخلی که 6 میلیون تومان قیمت پایه آن بود به مرز ۱60 میلیون تومان برسد! 
درحالی که حقوق و مزایای بخش دولتی و خصوصی که درآمد اشخاصی در کشور است طی این مدت 

حداکثر ۱0 برابر افزایش  یافته و این گرانفروشی محرز 30 برابر شده است!
 آیا این اختالف قیمت فاحش که توانســته است طال و ارز را که فاقد نظارت شورای رقابت و سازمان 
حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده هســتند پشت سر بگذارد را نمی توان با خوش بینانه ترین دیدها 
بهترین دلیل بر عدم کارایی و یا اتفاقات پشــت پرده در این دو ارگان دانســت که دیدیم نمونه های 
دم خروس بارها از زیر شال سازمان خصوصی سازی که نمونه دیگری از این خصولتی های وابسته به 
دولت اســت آشکار شد! و امروز که بازار قافیه بر آن ها و به دلیل حذف درآمدهای نفتی به تنگ آمده 
سازهای ناکوکی تازه عرضه می کنند که تکرار مکررات پیرامون حمایت آشکار از نقد فروشان می باشد! 
طنز عاقبت نقد و نسیه فروشی یکی از تلخندهای قدیمی است که هنوز تصاویر کهنه آن شامل مردی 
چاق وچله و تکیه زده بر صندلی را که سمبل نقد فروشی و از سویی چندپاره استخوانی درمانده و بیل 
به دست که نماد نسیه فروشی می باشد را نشان می دهد، بر دیوار مغازه های محالت قدیمی خودنمایی 
می کند تا شباهتی کامل با جامعه امروز و ارگان هایی همچون شورای رقابت، سازمان خصوصی سازی 
و همچنین حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده داشــته باشــد که همچنان مدافع پشت پرده نقد 

فروشان هستند!
 آخرین سناریوی روی صحنه آمده از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده عقب نشینی 
تاکتیکی از قیمت گذاری جدید بر روی الستیک خودروها است تا با دارا بودن همه توانایی ها و استفاده 
از امکانات دولتی اما صریحاً اعالم می کند نمی تواند قیمتی برای الستیک تعیین نماید تا بدین وسیله 
توپ را در زمین اتحادیه و انجمن تولیدکنندگان الستیک خودرو بیندازد که ظرف کمتر از یکسال در 

دو مرحله 30 و ۵0 و جمعاً 80 درصد به قیمت های خود بیفزایند!
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نیروی قدس حافظ و پیشگام توسعه 
فرهنگ انقالب در جهان اسالم است

منافع ملی جمهوری اســالمی ایران ایجاب 
می کنــد تا در برابــر تهدیــدات و اقدامات 
دشمنان،  تصمیمات و اقداماتی انجام دهد تا 

بتواند منافع ملی را حفظ کند.
دشمنان جمهوری اسالمی ایران بیش از ۴0 
سال اســت که در برابر ملت ایران دست به 
هر اقدامی زده اند تا بتوانند از پیشــرفت های 
کشــور جلوگیــری کنند اما بــا وجود همه 
اقداماتی که تاکنون علیه ایران انجام شــده 
دستیابی دشمنان به اهداف خود محال شده 
است. دلیل عصبانیت نظام سلطه از جمهوری 
اســالمی ایران به خاطر آن اســت که تابع 
دستورات و تصمیمات آن نظام نیست، نتیجه 
این تبعیت نکردن نیز دشمنی هایی است که 
طی ۴۲ سال گذشته تاکنون با شکست روبرو 
شده اســت و اکنون توطئه ها و دسیسه های 
دشمنان به خط پایان رسیده و بی تأثیر شده 
اســت. حفظ منافع ملی برای هر کشوری از 
اهمیت زیادی برخوردار است و البته تعریف 
منافع ملی برای هر کشــور و نظام سیاسی 
تفاوت هایــی دارد. تفاوت  میــان منافع ملی 
کشــورها به معنای تضاد مطلق در برقراری 
ارتباطــات رایــج جهانی نیســت، اما تفاوت 
آنجا آشــکار می شــود که نظام سلطه سعی 
دارد کشــورهای دنیا را با خود همراه کند و 
سیاست آمریکائیزه کردن جهان را در پیش 
بگیرد. ایران با انقالب اســالمی خود منافع 
ملی را بر اساس آرمان های انقالبی و مردمی 
تنظیم کرد و در طول ۴۲ سال از عمر انقالب 
تعریــف منافع ملی خود را به نظام ســلطه 
تحمیل کرده اســت. پس از شهادت محسن 
فخری زاده دانشــمند برجسته کشورمان به 
دســت عوامل صهیونیستی و آمریت آمریکا،  
این پرسش مطرح اســت که آیا منافع ملی 

ایجاب می کند تا ایران انتقام بگیرد؟
آیا منافع ملی ایــران ایجاب می کند تا برای 
رفع مشکالت اقتصادی با دشمن خود مدارا 

کرده و به گفت وگو و مذاکره بنشیند؟
فشارهایی که نظام سلطه که اکنون آن را باید 
در قالب مثلث شــیطانی غربی عبری عربی 
بشناسیم،  برای آن است تا ایران تن به سازش 
دهد. ســازش در مفهوم این مثلث به معنی 
پذیرفتن شکست و قبول سیاست های نظام 
ســلطه از ســوی ایران،  اما آیا با کوتاه آمدن 
و مدارا کردن مســائل و مشکالت اقتصادی 

داخلی حل می شود؟
تجربه نه چندان گذشــته از تعامل و مدارا با 
نظام ســلطه در جریان مذاکرات هسته ای و 
توافقی که بر ســر آن به امضاء رسید نشان 
می دهد که دشــمنان در پی حل مشکالت 
نیســتند بلکه در پی آن هستند تا مشکالت 
را افزایــش داده و تشــدید کننــد. مجلس 
شورای اســالمی طرحی را به تصویب رساند 
با نام طــرح راهبردی رفع تحریم ها تا از این 
طریق دســت دولت را برای مقابله به دشمن 
باز کند و تصمیماتی که در این طرح گرفته 
شده و به تأیید شورای نگهبان و شورای عالی 
امنیت ملی رسیده است، قدرت افزایی کرده 
و باعث شــود تا غرب عــالوه آن که متوجه 
شود در این کارزار دست ایران خالی نیست،  
آنهــا را وادار به اجرای تعهدات خود در قالب 
برجام کنــد. در مدت زمانی که از تصویب و 
ابالغ طرح راهبردی مجلس می گذرد برخی 
با مخالفت های خود ســعی داشته و دارند تا 
به تخریــب و تضعیف طرح مجلس بپردازند 
در حالی که طرح مجلس شورای اسالمی از 
قدرت اجرایی باالیی برخوردار است و دولت 
می توانــد از آن بهره بــرداری کند. همگان 
اکنون باید بیانیه شورای عالی امنیت ملی را 
فصل الخطاب بداننــد و از آن تبعیت کنند. 
شــورای عالی امنیت ملی یک نهاد قانونی با 
حضور جمعی از مسئولین ارشد کشور است 
که در مســائل مهم و کالن کشور می تواند 
تصمیم گیری کند و تصمیمات این نهاد نیز 
باید از سوی همه قوا،  اشخاص و جریان های 
سیاسی پذیرفته و اجرا شود. حتی اگر شورای 
عالی امنیت ملی کشور نظر مثبتی نسبت به 
طــرح مجلس نداشــت و آن را برای منافع 
ملی کشــور زیانبار می دیــد، جریان حامی 
طرح راهبردی مجلس بایــد از آن تبعیت 

می کرد.
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