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کمیل خجسته
فعال رسانه

ــوع،  ــل موض ــارغ از اص ــه ف ــت ک ــت اینس حقیق
ــت.  ــی نداش ــروع خوب ــت ش دول

اول اینکــه بدتریــن نــوع اطالع رســانی را انتخــاب 
ــان  ــد هم ــت بیای ــس دول ــرد. می توانســت ریی ک
شــب و در ســاعت 00 اعــالم و بــا مــردم صحبــت 
کنــد و دالیــل تصمیــم را بیــان کنــد. امــا مــردم 
ــا یــک اطالعیــه روبــه رو شــدند  صبــح تعطیــل ب
ــرم  ــدن و محت ــده نش ــی از دی ــم احساس و حج

نشمردنشــان.
در  نکــرده،  را شــروع  کار  دولــت  اینکــه  دوم 
ــرح  ــه از ط ــای اینک ــه  ج ــده ب ــا پدی ــه ب مواجه
بــه  کــرد  شــروع  کنــد  اســتدالل  و  دفــاع 
ــت  ــت و... دول ــران قواس ــه س ــن مصوب ــه ای اینک
اول  همــان  از  انــگار  بــود.  بی اعتمادبه نفــس 

می گشــت. گنــاه  شــریک  دنبــال 
ــل دو  ــه قب ــت در هفت ــای دول ــه آق ــوم اینک س
ســفر اســتانی داشــت. ســفری کــه در نقــش یــک 
رویــداد رســانه ای بهتریــن ابــزار بــود بــرای ایجــاد 
ــم  ــن تصمی ــرای ای ــی ب ــکار عموم آمادگــی در اف
بــزرگ امــا تبدیــل شــد بــه نطق هــای اختالفــی 
ــه  ــاب در جامع ــاد الته ــوه و ایج ــوای دو ق و دع

نتیجــه اش شــد.

نتیجه چه شد؟
مــردم و نخبــگان توجیــه نبودنــد. صبــح از 
خــواب بلنــد شــدند احســاس کردنــد بــه آن هــا 
ــدا  ــدرت مالیشــان کاهــش پی ــن شــده و ق توهی
کردنــد  احســاس  مســئولینی  اســت.  کــرده 
چــوب نارضایتــی باالســت و بایــد صــف خــود را 
ــا  ــد ی ــدا کنن ــت ج ــات از دول ــتانه انتخاب در آس
دلســوزانی کــه نگــران حــال مــردم بودنــد. مــردم 
ــم  ــت ه ــد. حاکمی ــران بودن ــی و نگ ــم ناراض ه
ــار  ــود و دچ ــم نب ــن تصمی ــر ای ــه در براب یکپارچ
اختــالل بــود. ایــن نارضایتــی و ایــن اختــالل در 
ــراف از  ــه و انح ــت رخن ــئولین ، فرص ــف مس ص

ــی داد. ــت را م ــیر درس مس

چرا نگران باشیم؟
هفتــه پیــش اردوغــان خبــر داد کــه می خواهنــد 
ــد.  ــرایت بدهن ــران س ــه ای ــراق را ب ــوادث ع ح
اتفاقــات و در دیــدار  ایــن  از  قبــل  رهبــری 
ــد هشــدار داد  ــه فتنــه جدی ــه ب پدافنــد دو مرتب
ــه  ــوز دور نشــده ایم از تجرب ــا هن ــارش م و در کن

آشــوب های دی 96 و تابســتان داغ 97. 
ــدان  ــری در می ــت رهب ــان داده اس ــه نش تجرب
ــجاعانه وارد  ــت ش ــالء اس ــه خ ــا ک ــت. آنج اس
ــا  ــن روزه ــزرگ ای ــال ب ــود. دو خ ــدان می ش می
ــع  ــه موض ــزود. اول اینک ــا می اف ــار فض ــر غب را ب
رهبــری موجــب شــد تــا صــف مســئولین و 

نخبــگان یکپارچــه شــود تــا مســئله واقعــی 
بــرود. رخنــه  بیــن  از  حــل شــود و رخنــه 
ــورمان  ــراف کش ــت. در اط ــاک اس ــیار خطرن بس
تجربــه اش را دیدیــم. فــرض کنیــد مجلــس 
ــش  ــور را پی ــوال از رییس جمه ــرح س ــروز ط ام
می کشــید؟ طــرح دو فوریتــی لغــو آن را بــه 
صحــن مــی آورد؟ چــه می شــد؟ درون حاکمیــت 
بحــث و جدل هــای زمان بــر دوای درد مــردم 
نبــود و از آن طــرف هــم جماعــت آشــوب نقطــه 
ــازه  ــد و ت ــدا می کردن ــرای تجمــع پی تمرکــزی ب
اول شــکل گیری آشــوب گســترده بــود و در پــی 
ــردم،  ــادن کســب  و کارهــای م ــه  خطــر افت آن ب
برهــم خــوردن امنیــت کــه مقدمــه هــر اقدامــی 
اســت. دوم اینکــه رهبــری در خــال صحبــت 
مســئولین طــرح و عــدم توجیــه مــردم وارد شــد 
ــه  ــد و البت ــن گرفتن ــی تضمی ــئولین ضمن از مس
ــب  ــان مراق ــق وعده ش ــه مطاب ــد ک ــدار دادن هش

ــند.  ــی باش گران

چه باید کرد؟
رهبــری شــجاعانه وارد میــدان شــد و حــاال یکــی 
از اهــداف رســانه ای دشــمن روشــن تر عمــل 
ــدا  ــوق پی ــمت او س ــه س ــات ب ــد. اعتراض می کن
می کنــد. همــه می داننــد کــه ســوخت و بنزیــن 
ــت  ــن وضعی ــرد. ای ــاره ای ک ــد چ ــره بای را باالخ
نــه عدالــت اســت و نــه الگــوی صحیــح مصــرف 

ویژه نامه  محیا 

سیاسی کاری دولت، به چه قیمت؟ 

حضرت آیت اهلل خامنه ای: »هیچ انسان عاقلی که به کشور 
و زندگی خود عالقه مند است، نباید به اشرار کمک کند...

آتش زدن فالن بانک کار مردم نیست، کار اشرار است؛ این 
مفاسد، هیچ مشکلی را درست نمی کند و بر مشکلی که 

هست، ناامنی را هم اضافه می کند.«1398/08/26

بازی با بنزین!



ــوده اســت و  ــزرگ ب ــک جراحــی ب ــه ی ــاز ب و نی
ــا اینکــه »االن  ــاده اســت. ام ــاق افت حــاال آن اتف
ــن  ــا ای ــار ب ــوه رفت ــن نح ــا ای ــود؟ و ی ــش ب زمان
جزئیــات بایــد صــورت می گرفــت؟« را چــه 
ــد  ــش کن ــد اجرای ــه بای ــی ک ــر از آن ــی بهت جای
ایــن مجــوز را  انتخابــش کرده انــد.  و مــردم 
ــی بودجــه هــر ســاله  مجلــس هــم در طــرح کل
ــذارد و  ــت وامی گ ــه دول ــتدالل ب ــن اس ــه همی ب
حــاال کــه مســتظهر بــه مصوبــه ســران قواســت و 
یــک تصمیــم ملــی اســت بایــد نگرانی هایــش را 

ــرد. ــل ک ــرح را اصــالح و تکمی ــع و ط رف

سیدامیر سیاح
فعال رسانه

در طــول حــدود 15 ســال بعــد از جنــگ، دولــت 
عــادت داشــت نــوروز هــر ســال درصــدی کمتــر 
ــد،  ــه کن ــن اضاف ــه قیمــت بنزی ــورم، ب ــرخ ت از ن
یعنــی هــر ســال قیمــت واقعــی بنزیــن را عمــال 
کنــار  در  مســاله  ایــن  می کردنــد.  ارزان تــر 
چنــد برابر شــدن خودروهــا، تغییــر فرهنــگ 
جابه جایــی بــه ســوی خودروهــای شــخصی، 
ــت و  ــالف وق ــر ات ــی نظی ــج پدیده های ــه تدری ب
اعصــاب شــهروندان در ترافیک هــای شــدید، 
ــه ای  ــوخت ارزان یاران ــاق س ــوا، قاچ ــی ه آلودگ
ــت  ــه پرداخ ــور ب ــدن کش ــارج و ناچارش ــه خ ب
مبالــغ هنگفتــی ارز بــرای واردات بنزیــن را از 
اوایــل دهــه80 وارد اقتصــاد ایــران کــرد. در 
ــون  ــره13 قان ــب تبص ــا تصوی ــه80، ب ــه ده میان
ــت  ــا اولوی ــدی ب ــتی جدی ــته سیاس ــه، بس بودج
راهکارهــای غیرقیمتــی تصویــب شــد کــه خالصه 
ــود،  ــم ش ــن ک ــرای بنزی ــا ب ــود: تقاض ــن ب آن ای
ــافرت  ــوی مس ــود و الگ ــاد ش ــن زی ــه بنزی عرض
درون شــهری هــم از خــودروی شــخصی بــه 
ــرای  ــود. در اج ــت ش ــی هدای ــل عموم حمل و نق
ــط  ــن توس ــهمیه بندی بنزی ــا س ــرد، ب ــن راهب ای
ســامانه کارت ســوخت، از ســال96 رشــد مصــرف 
بنزیــن مهــار شــد و قاچــاق خروجــی آن تقریبــا 
ــای  ــه ج ــی ب ــای دولت ــت. حمایت ه ــن رف از بی
ــوخت(،  ــه س ــخصی )یاران ــودروی ش ــتفاده خ اس
ــد  ــت ش ــی پرداخ ــل عموم ــبکه حمل و نق ــه ش ب
کــه در نتیجــه، عــالوه بــر گســترش ســریع متــرو 
ــت  ــرو در هف ــاخت مت ــفارش س ــران و س در ته
ترمینال هــای  بی آرتــی،  خطــوط  کالن شــهر، 
ون و تاکســی بــه طــور مویرگــی در اطــراف 
بی آرتــی  پایانه هــای  و  متــرو  ایســتگاه های 
عمومــی  حمل و نقــل  شــبکه  و  شــد  ایجــاد 
درون شــهری شــکل گرفــت و قــرار بــود تــا ســال 
ــه  ــود ک ــد ش ــدر کارآم ــبکه آن ق ــن ش 1391 ای
ــودروی  ــای خ ــه ج ــد ب ــهروندان بصرف ــرای ش ب
ــریع و ارزان  ــی س ــل عموم ــخصی، از حمل و نق ش

و راحــت اســتفاده کننــد و در آن زمــان، ســهمیه 
ــم  ــج ک ــه تدری ــخصی ب ــای ش ــوخت خودروه س
شــود و بــه صفــر برســد و کم کــم از خودروهــای 
ــرف، خودروهــای لوکــس، مالیــات هــم  پرمص

ــود. ــه ش گرفت
متاســفانه در میانــه راه، در ســال 89 دولــت 
ناگهــان اجــرای تبصــره 13 )قانــون توســعه 
مصــرف  مدیریــت  و  عمومــی  حمل و نقــل 
ــرح  ــه ط ــت و ب ــار گذاش ــا کن ــوخت( را تقریب س
هدفمنــدی یارانه هــا مشــغول شــد. از ســال 
92 هــم بــا اســتقرار دولــت آقــای روحانــی، 
ــس  ــکار مجل ــا ابت ــه ب ــتی ک ــته سیاس ــر بس ه
هفتــم و دولــت دهــم اجــرا شــده بــود )از جملــه 
ــت و  ــرار گرف ــخر ق ــورد تمس ــوخت(، م کارت س
ــای  ــت آق ــفانه دول ــد. متاس ــته ش ــار گذاش کن
ــعه  ــون توس ــتی قان ــته سیاس ــه بس ــی ن روحان
حمل و نقــل عمومــی را درســت اجــرا کــرد و 
ــازندگی،  ــات و س ــای اصالح ــد دولت ه ــه مانن ن
ــع 6  ــن را ســاالنه افزایــش داد و درواق ــرخ بنزی ن
ــای  ــچ  کار مشــخصی نکــرد و توصیه ه ســال، هی
خیرخواهانــه اقتصاددانــان را هــم یکســره نادیــده 
ــن  ــن و تعیی ــهمیه بندی بنزی ــرای س ــت. اج گرف
ــار  ــد از روی اجب ــن هرچن ــرای بنزی ــرخ دوم ب ن
بی پولــی و جبــران کســر بودجــه صــورت گرفتــه 
امــا حداقــل یــک گام در راه درســتی اســت کــه 
ــا ســال91  ــود ت ــرار ب ســال 86 شــروع شــد و ق
ــل  ــه حمل و نق ــدود ب ــط مح ــن را فق ــه بنزی یاران
ــواردی  ــن در م ــرف بنزی ــد و از مص ــی کن عموم
ــهرها  ــل کالن ش ــا داخ ــی ی ــام باران ــال در ای )مث
یــا خودروهــای لوکــس و...( انــواع مالیــات و 
عــوارض تنظیم گــر هــم بگیــرد. ایــن مســیر 
ــم  ــوز ه ــدف آن هن ــودن و ه ــل پیم درســت قاب
ــت به خاطــر  قابــل تحقــق اســت. درســت اس
ــل  ــه دلی ــران ب ــت، اقتصــاد ای ــن دول ــازی ای لجب
ــال ها  ــن س ــوخت، در ای ــتن کارت س کنارگذاش
ضربــه خــورد و میلیون هــا لیتــر بــه جیــب 
باندهــای قاچــاق رفــت، امــا عقب نشــینی دولــت 

ــت،  ــیر درس ــوی مس ــت به س ــتباه و بازگش از اش
ــرطی  ــه ش ــک دارد ب ــحالی و تبری ــای خوش ج
ایــن گام، بــا گام هــای بعــدی تکمیــل شــود کــه 

ــد از: عبارتن
ــرد  ــر ف ــه ازای ه ــن ب ــهمیه بنزی ــن س  - تعیی
ــامانه  ــاد س ــودرو و ایج ــر خ ــای ه ــی به ج ایران

ــه ــهمیه اضاف ــروش س ــه و ف عرض
  - پرداخــت بخشــی از یارانه هــا بــرای توســعه و 

کارآمدســازی شــبکه حمل و نقــل عمومــی
 - تعییــن زمانبنــدی بــرای کاهــش ســهمیه 
افزایــش  بــا  خودروهــای شــخصی همزمــان 

عمومــی حمل و نقــل  سیســتم  کارآمــدی 
و  لوکــس  خودروهــای  ســهمیه  حــذف   -
گران قیمــت و اعمــال عــوارض و مالیــات بــر 

آن هــا ســوخت  مصــرف 
 - ازســرگیری اســقاط خودروهــای پرمصــرف 
بــا خودروهــای  آنهــا  و کهنــه و جایگزینــی 

نه ســوز دوگا
  - نظــارت ســامانه ای بــر توزیع ســهمیه ســوخت 

شــبکه حمل ونقــل عمومــی.
روشــن اســت کــه دولــت در طــول 6 ســال 
ــه  ــرده و روشــن اســت ک ــری ک گذشــته بی تدبی
اگــر ایــن دولــت بخواهــد ماننــد بقیــه تصمیمــات 
اقتصــادی اش، ســهمیه بندی را هــم ناقــص اجــرا 
کنــد، افتضــاح دیگــری در کارنامــه اقتصــادی اش 
ــتاد،  ــاری ایس ــوان کن ــرد. می ت ــد ک ــت خواه ثب
آیــه یــأس خوانــد و انتقــاد کــرد کــه چــرا االن؟ 
چــرا دیــر؟ چــرا کــج؟ می تــوان بــه دولــت 
ــرکوفت  ــط س ــی اش فق ــتباهات قبل ــر اش به خاط
ــمان  ــا خوش ــرد؛ ام ــر ک ــه را ناامیدت زد و جامع
بیایــد یــا نیایــد، آقــای روحانــی تــا 1400 
رییس جمهــوری ماســت، پــس اگــر موفــق شــود، 
بــه نفــع کشــور ماســت. حــال کــه دربــاره بنزیــن 
یــک گام درســت برداشــته اســت، کمکــش کنیــم 
تــا موفــق شــود. از همیــن یــک گام تشــکر کــرده 
ــا در  ــم ت ــه کنی ــویق خیرخواهان ــت را تش و دول
ــردارد. مســیر درســت گام هــای بعــدی را هــم ب
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