
به مناسبت صد و چهل و سومین سالروز تولد دکتر مصدق چرا معلوالن، یارانه چهارصد هزار تومانی نگرفتند؟!

مهم ترین خدمت مصدق

جنگ روسیه با اوکراین یا آمریکا و ناتو؟

یک نظرسنجی چند روزه اینستاگرامی حاکی از 
این اســت که ادعای دولت مبنی بر پرداخت یارانه 
چهارصد هزار تومانی بــه دهک های پایین تقریباً 
به بیش از 90 درصد مددجویان بهزیســتی تعلق 
نگرفته اســت. این در حالی است که وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی از تخصیص یارانه 400 هزار 
تومانی برای تحت پوششین کمیته امداد، بهزیستی 

و دهک  های پایین خبر داده بود.
عبدالملکی 20 اردیبهشــت مــاه در گفتگو با 
خبرگزاری خانه ملــت گفته بود: عدد یارانه فقرا و 
محرومان از یارانه عموم مردم باالتر خواهد بود اما 
واریز یارانه ها نشان داد دولت بین یارانه دهک های 
پایین و عموم جامعه فرقی قائل نشده و مددجویان 
ایــن دو نهاد، یارانــه 300 هزار تومانــی دریافت 

کرده اند.
 ایــن گفتگــوی عبدالملکی البته ایــن را هم 
یادآوری کرد که همان وزیری که می خواســت با 
یک میلیون تومان اشــتغالزایی کند این بار با تنها 
یکصد هزار تومان اختالف یارانه ای، به رفع اختالف 
طبقاتی برخاســته و می خواهد فقرا و محرومان را 
متمول کند البد! اکنون دولت باید در مورد اختالف 
مبلغ یارانه و مبلغ واریزی به حســاب مددجویان 
شفاف سازی کند و بگوید چرا وعده با عمل یکسان 
نیســت و چرا مددجویان بهزیستی مشمول یارانه 

چهارصد هزار تومانی نشدند؟ 
البتــه معنای این درخواســت این نیســت که 
یکصدهزار تومان مفقود شده، می توانست تحوالت 
عظیمی در زندگی مددجویــان ایجاد کند بلکه از 
آن جهت ضرورت دارد که مسئوالن محترم بدانند 
زمان عملکردهای دوگانه تمام شــده. نمی توان در 

شــعار و ادعا تعهدی را قبول کــرد اما در اجرا زیر 
بار آن نرفت و مبلغ پرداخت نشــده را به حســاب 
مردم نوشــت! بنابراین دولت باید پاســخ دهد چرا 
مبلغ یارانه این دهک  با مبلغ ادعا شده توسط وزیر، 

یکسان از آب درنیامد؟
بهزیستی حدود 3میلیون مددجوی تحت پوشش 
دارد، این جمعیت با احتســاب مددجویان کمیته 
 امداد افزایش چشمگیری پیدا می کند و یکصد هزار 
تومان اختالف در مبلغ یارانه این جمعیت نیز مبلغ 
بزرگی را شــکل می دهد. ممکن اســت پاسخ این 
باشد که تنها برخی از مددجویان، مشمول دریافت 
این مبلغ شناخته شده اند. در اینصورت نیز موضوع 
از همان ابتدا باید اعالم می شد. همچنین شرایط و 
وضعیت الزم برای دریافت یارانه 400هزار تومانی 
نیز باید مطرح می شد تا افکار عمومی نسبت به این 
مسأله مطلع باشد. بنابراین جای این سوال باقیست 
که وقتی وزیر رفاه شــخصاً مبلغ یارانه مددجویان 
را اعالم می کنــد، چرا واریزی افــراد با گفته های 
وی تفــاوت دارد؟ آیا ارکان اجرایی دولت در بخش 
هدفمندســازی یارانه ها، تابع تشخیص وزارت رفاه 
وزیر نیســتند؟ یا وزیر از تصمیم دولت و تخصیص 
مبالغ یارانه مطلع نیســت؟ یا احیاناً هدف، بازی با 

افکاری عمومی و اقناع موقت آنان است؟
این تفاوت در حالی رخ می دهد که چالش های 
زندگی مددجویان نهادهای حمایتی به ویژه معلوالن 
بر کســی پوشیده نیست و آنان سال ها پیش حتی 
پیش تر از اعمــال تحریم ها نیز چندان مورد توجه 
دولت ها قرار نداشته و دخل و خرج زندگیشان قبل 
از ابــداع بحث یارانه ها و قبل از اثرگذاری تحریم ها 

نیز همخوانی نداشت.
بنابراین آیا وزیر رفاه نماینده دولت در رسیدگی 
به اقشاری که امور زندگی شان بر مبنای مستمری  
ناچیز بهزیستی می گردد، نیست؟ آیا نباید خیالمان 
از اشــراف وزیر به مشــکالت مددجویان نهادهای 

حمایتی، دفــاع از یارانه ایــن گروه ها و تخصیص 
مبالغی در خور رفع نیازهای آنان راحت باشد؟ اگر 
این طیف از جامعه که کم درآمدترین و ضعیف ترین 
گروه های اجتماعی هســتند شامل یارانه چهارصد 
هزار تومانی و حتی باالتر از آن نباشــند پس این 
یارانه شامل چه کسانی شده؟  چه گروهی بیشتر از 
جامعه هدف بهزیستی و کمیته  امداد برای دریافت 
یارانــه با رقم باالتر واجب ترند که جامعه تاکنون از 
آن بی خبر بوده؟ چرا وزیر رفاه در اعالم مبالغ یارانه 
دهک هــای پایین جامعه، شــفاف عمل نمی کند؟ 
چرا دولت با گذشــت چند روز از پرداخت یارانه ها 
مبالغ دقیق اختصاص یافته به دهک های پایین را 
اعالم نمی کند؟ آیا وزیر رفاه که متولی تنها دستگاه 
حمایــت کننده از معلــوالن و آســیب پذیرترین 
گروه های اجتماعی اســت به نیازهــای درمانی و 
دارویی، حمل و نقل، توانبخشی، اعضای مصنوعی 
و... آنان آگاهــی ندارد و نمی داند قیمت هر یک از 
این موارد به صورت ســاالنه و همچنین هم راستا با 
هرگونــه افزایش قیمت، افزایــش می یابد و تأمین 
آن را نمی توان با افزودن تنها یکصد هزار تومان به 

یارانه افراد جبران کرد؟ 
آیا این دوگانگی در اعــالم و عملکرد و در ادعا 
و عمــل را باید به حســاب بی خبری وزیر بگذاریم 
یا به حســاب بازی وی با افکار عمومی؟ شاید هم 
ایشان باید این رویه را به حساب ساکت نگاه داشتن 
دهک های پایین گذاشت؛ ولو این ساکت نگاه داشتن 

مقطعی باشد!
علت این رخداد هر چه باشد، وزیر رفاه، دست کم  
بــه دلیل قرارگیری در این پســت کالن مدیریتی  
حتماً باید اطالع داشــته باشــد که افزایش یکصد 
هزار تومان بــه یارانه مددجویان دردی از دردهای 
بی شمار آنها دوا نمی کند و جز تأکیدی بر مدیریت 
صدقه  محــوری این گروه ها و خالی بودن تفکرها از 

مدیریِت همراه با کرامت این اقشار، معنایی ندارد.

اهداف، برنامه و کوشــش های خســتگی ناپذیر 
چهــره مبارز تاریخ معاصر وطنمان آن هم در بیش 
از هفتاد سال قبل در زمینه آزادی واقعی انتخابات، 
مطبوعات، احزاب، تامین حقوق اجتماعی، حل مساله 
اشتغال و مسکن، آموزش و بهداشت، سالمت فکر 
و روان و از همه ارزشمندتر جدایی دین از حکومت 
با نگاه به حرمت هر یک، انتصاب مسئولین کلیدی 
مملکت بر اساس تخصص و تجربه، پاکدستی همراه 
با پاســخگوئی، برقراری روابط بین المللی با رعایت 
منافع ملی و عملی ساختن استقالل واقعی برمبنای 
اصل موازنه منفی، عدم وابستگی از تمامی جهات، 
محدود ساختن اختیارات دربار، و دیگر دیدگاه ها و 
برنامه های مترقی شادروان مصدق، مباحثی ژرف و 
پرداختن به آن ایده ها را که کماکان برایمان تحقق 
نیافتنی و دور از دسترس اند به نوشتاری بمناسبتی 
دیگر موکول می کنیــم و در این فرصت به پرآوازه 
تریــن خدمت او که نفوذ و دخالــت خارجی را در 

ممالک جهان سوم نشانه رفته اشاراتی می رود.
در کنفرانــس بین المللــي انــرژي )١94٥ - 
واشــنگتن( آمریکائیان با هشیاری برآمده از زمزمه 
اعتراضات دولت های تحت ســلطه نسبی، پیشنهاد 
پایــان دادن به امتیازات انحصــاري نفت را مطرح 
کردند اما دولت استعمارگر بریتانیا به جای پذیرش، 
وعده داد مقادیر قابل توجهي از نفت منطقه خلیج 
فارس را که تحت سلطه داشت به آمریکا بفروشد و 

مبنای رانت و رشوه را بنا نهاد !
شرکت هاي مافیاي نفت آن زمان به دلیل منافع 
مشــترک، در مقام خلع یکدیگر بر نمی آمدند و با 
نگاهی مســکن وار اصل ٥0-٥0 در مورد امتیازات 
نفــت در اوایل دهــه١9٥0 همراه بــا احقاق حق 

ایرانیان با شرکت نفت ایران و انگلیس مطرح شد.
از منظر ژئوپولتیک رویدادهاي داخلي میهنمان 
در آن زمــان ربط گریزناپذیري با مســائل خارجي 
داشــت بطوریکه بصورت واضحی در مســاله ملي 
شــدن نفت ســه قدرت آمریکا، انگلیس و شوروي 

مطرح بودند.
دولت ایران با رهبری با شهامت وقت در محافل 
حقوقي - سیاســي و از همــه مهمتر در چارچوب 
حقوق بین الملل در یک مصاف بی نظیر مورد دقت 
تمامی رســانه های جهانی، موفق بود و انگلســتان 
همانطور که بکــرات خوانده ایم در این عرصه ناکام 

ماند.
در این میان باتوجه به تنگناهای مالی ایجادشده 
برای دولت ملی، از دولت همســایه شمالی شوروی 
انتظار می رفت که از ایران حمایت کند، اما استالین 
بدالیل مختلف نگاه مثبتي به نهضت ملي ایرانیان 
نداشت و حتی برمبنای ایدئولوژی های خود »گاندي 
و نهرو« را انقالبي تلقي نمي کرد، تا آنجا که استالین 
معتقد بود که انگلســتان امپریالیســتی فرتوت و 
آمریکا امپریالیســت حاد و هار بوده و مي خواهد از 
نهضت ملي استفاده و نهایتا جانشین انگلستان شود. 
آمریکا حمایت تمام و کمــال از نهضت ملي را در 
نظر داشــت و گروهي به رهبري »مک گي، معاون 
سیاســي وزارت امور خارجه آن دیار« باور داشتند 
بــراي جلوگیري از نفوذ خزنده کمونیســم باید از 
ناسیونالیســم حمایت شود و موضع میانجیگري را 

در پیش گرفتند.
به همین دلیل انگلیســي ها اصل ملي شــدن 
را پذیرفتنــد و مذاکرات آغاز شــد اما آمریکایي ها 
احساس کردند که مصدق از کارت آنها براي اهداف 
خود در مســیر منافع ملی ایرانیان هشیارانه بهره 
مي گیرد و به همین خاطر تالش کردند او را تضعیف 
کنند و با انگلیسي ها موضع مشترک داشته باشند. 

در این ایام پیشــنهاد بانــک بین المللي با نظر 
مشــترک آمریــکا و انگلیــس مطرح شــد. بانک 
بین المللي مي گوید با ملي شدن و خلع ید که ابعاد 
سیاســی به خود گرفته کاري نداشته، طی دو سال 
صنعت نفــت را به هر طریقي کــه مي دانیم، اداره 
خواهیم کرد. دولت ایران در پاســخ مي گوید تمام 
هیاهو براي ملي شــدن این صنعت بوده و خدمات 
شرکت باید در چارچوب »ملي شدن صنعت نفت« 

صورت پذیرد.
از نظر شوروي حفظ وضع موجود اولویت داشت 
و حزب توده مامور به سنگ  اندازي، در نتیجه بین 
منافع انگلیس و منافع شــوروي از زوایاي متفاوت 
همسویي ایجاد شده و توافق مشهور به توده نفتي 

رخ داد.
از نظر مصدق جنبش ملي شدن صنعت نفت تنها 
بعد اقتصادي نداشــت و متوقف کردن دخالت هاي 
دول خارجي در سرنوشت سیاسي - اقتصادی ایران، 
همزمان ســلب حاکمیت مطلق شاه و بازگشت آن 
به مردم با تعریف »ســلطنت نــه حکومت« هدف 
اصلی ملیون تحت رهبری مصدق شمرده می شد، 
همچنانکه در سیاســت خارجي نیز هدف او موازنه 
منفي بود که بعدا بــه عنوان »جنبش عدم تعهد« 
تلقي و شــادروان به گواه اعضاء اولیه از بنیانگذاران 

این نهضت بشمار می رود.
ناگفته نماند در مســیر عــدم توفیق مصدق در 
برنامه های ملی خود، دول استکباری با مفهومی دور 
از تعاریف و معیارهای آن روزگار راهکارهایی بشرح 

زیر دیده شد:
اول: از آیت اهلل بروجردي فتوایي  بگیرند به این 
بهانه که مصدق به نفوذ کمونیســم در ایران یاري 
مي رساند که در این مرجع حاضر به صدور این فتوا 

نمي شود.
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عبور ارتش روســیه فدراتیو از مــرز با اوکراین 
و ورود به خاک این کشــور و شروع درگیری های 
نظامی سبب شد تا در پندار عمومی از آن به عنوان 
جنگ روسیه با اوکراین یاد کنند در صورتیکه فی 
الواقع جنگی است بین روسیه از یک سو و آمریکا 
و ناتو از دیگر ســو که در کشــور اوکراین به وقوع 
می پیونــدد. درگیری های نظامی کــه اکنون در 
اوکراین جریان دارد ادامه دوران جنگ سرد است 
کــه بعد از جنگ دوم جهانی به صورت جنگ های 
نیابتی در گوشه و کنار جهان بین آمریکا و شوروی 
جریان داشــت تا این که منجر به فروپاشی اتحاد 
جماهیر سوسیالیستی شوروی و تجزیه این کشور 

در سال ١99١ میالدی شد.
 در دوران بعد از فروپاشــی شوروی، آمریکا به 

خاطر خارج کردن ابرقدرت رقیب، نفســی راحت 
کشید و جهان تک قطبی را مطرح کرد ولی دیری 
نپائید جهان تک قطبی مورد اعتراض چین و اروپا 
و روسیه و کشورهای مســتقل جهان قرار گرفت 
و در این میان روســیه بازمانده از دوران ابرقدرتی 
شــوروی در پی تجدید قدرت بر آمد تا بتواند در 
عرصه بین المللی مجددا به رقابت با آمریکا بپردازد. 
با روی کار آمدن »پوتین« و افزایش توانمندی های 
روسیه، زنگ های خطر در واشنگتن به صدا در آمد 
واشنگتن بر آن شد به هر طریقی شده از تهدیدات 
احتمالــی روســیه در آینده بکاهــد و اوکراین را 
بهترین منطقه برای کنترل روسیه برگزید و نفوذ 
در ارکان نظامی و سیاســی و اقتصادی »کیف« را 

برای درگیری آماده سازی کرد.
از طرف دیگر مســکو هم متوجــه برنامه های 
آمریکا و بلــوک غرب در اوکراین شــد و مترصد 
فرصتــی بود تا دیر نشــده ضربه ای بــه اوکراین 
وارد کند و اجــازه ندهد اوکراین بــه عنوان یک 

تهدیــد بالقوه بــه تهدیدی بالفعل تبدل شــود با 
هدف پیشدستی، نیروهای نظامیش را وارد خاک 

اوکراین کرد. 
اگر تا قبل از شــروع درگیری های اخیر نقشه 
آمریکا و ناتو در خفا بود بعد از شــروع درگیری ها، 
کمک های نظامی و لجستیکی و اقتصادی آمریکا 
و بلوک غرب به اوکراین کامال آشــکار کرده جنگ 

فعلی جنگی است بین روسیه با آمریکا و ناتو.
قطعا هــر روز از این جنگ بگذرد نقشــه های 
آمریکا و ناتو بیشــتر مشخص خواهد شد.مجتمع 
فوالد »آزوفستال« در شــهر »ماریوپل« می تواند 
بهترین مکان برای آشکار شدن برنامه های آمریکا 
باشــد. بی علت نیســت روســیه، افرادی را که در 
کارخانه مجتمع فوالد آزوفستال پناه گرفته اند را 
به اوکراین تحویل نمی دهد و آن ها را به کمپ های 
داخل روســیه یــا کمپ های تحــت کنترلش در 

اوکراین منتقل می کند.
ادامه در صفحه 2

یادداشتسرمقاله

یادداشت

در پیام به فعاالن حوزه جمعیت عنوان شد
تاکید مجدد رهبر انقالب

 بر تالش برای افزایش نسل 
صفحه2صفحه2
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صفحه3

رویا بابائی
ضیا مصباح

سیف الرضا شهابی 

پیش نویس احیای برجام به دلیل اختالف ایران و آمریکا متوقف شده است

مذاکـرات وین به روایت فرانسـه
خاویرسوالنا درباره فروپاشی برجام به آمریکا هشدار داد

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا: مسائل اندکی در مذاکرات وین باقی مانده است

نگاهی به افزایش قیمت ها در بازار سرمایه طی دو ماه اخیر 

آیا بی اعتمادی نسبت به بورس پایان یافته است؟
صفحه5

خبرهای ضد و نقیض 
درباره یک گروگانگیر که سه نفر را کشت و خودکشی کرد

پایان خونبار گروگانگیری 
در اداره اموال بنیاد مستضعفان ایالم

صفحه2

صفحه10

صفحه7

صفحه9

جزئیات واردات خودرو از زبان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

مردم عجله نکنند؛ فعال خبری نیست

بیانیه اصغر فرهادی 
درباره اتهام سرقت هنری

مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران خبر داد

کاهش آب ورودی از دجله و فرات 
به تاالب ها، عامل شکل گیری 

توده های گرد و غبار

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد:
تحریم ایران
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