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گرانی ها و بغض فروخورده مردم
گرانی های افسار گسیخته و کمرشکن امان
مردم را بریده ،با افزایش چند باره قیمت خانه
ها و اجــاره ها ،حاال نه تنها خانه دار شدن بلکه
بــرای عده زیــادی پیدا کــردن مسکن اجــاره ای
مناسب ،به آرزو بلکه رویــا تبدیل شــده است.
اقدامات و تصمیمات اخیر و دیرهنگام دولت
هم برای کنترل و مهار و کاهش قیمت ها تاثیر
چندانی نداشته اســت .بــازار خــودرو نیز حتی
پس از کارهایی که انجام شد همچنان در جاده
گرانی می تازد .بیکاری ،تورم ،بی ثباتی بازار و
قیمت ها ،عدم تناسب درآمد با هزینه ها و  ...که
البته و انصافا «کرونا» بر شدت این مشکالت و
فراگیرتر شدن آن افزوده و زندگی را برای مردم
خصوصا دهک های پایین بسیار سخت کرده
است.مشکالتیکهاشارهشداکثرمردمباگوشت
و پوست خود کامال حس می کنند و برخی از
مسئوالن نیز شمه ای از آن را درمی یابند اما نکته
اساسی ،چرایی و چگونگی و علل به وجود آمدن و
تشدید این مشکالت برای مردم است.
نقش و سهم مسئوالن در گرانی ها
 – 1همیشه گفته ام و نوشته ام که یکی از اساسی
ترین عوامل ایجاد و تشدید مشکالت در زمینه
های گوناگون اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی کشور ،فاصله گیری و دوری مسئوالن
از مردم ،گرفتن تصمیمات پشت درهای بسته و
مبتنی بر بولتن ها و گزارش های اداری ،زندگی
نکردن و هم نفس نبودن مسئوالن با آحاد مردم
است .برای این که مطلب به درازا نکشد ،کوتاه و
مختصر از آنانی که در سطوح مختلف ،اداره کشور
به دست آنان است از روسای قوا گرفته تا وزرا و
نمایندگان و مدیران کل و قضات و حتی برخی
روسای ادارات و سازمان ها که بعضی هاشان آن
چنان باد به غبغب دارند و گاه بیش از یک مسئول
و «حاجب» برای دفتر خود گمارده اند تا چه حد
رفتار ،منش ،برخورد ،ایثار و عشق خدمت به دین
و ملت و میهن در وجودشان شعله می کشد ،چه
نسبت و تشابهی به عزیزان و بزرگواران همچون
رجایی و باهنر و  ...دارند؟!
پــرواضــح اســت کــه دوری بــرخــی مــســئــوالن و

بیگانگی آنان با واقعیت ها و مشکالت جدی مردم
و به تبع آن نبود تصمیم سازی ها و تصمیم گیری
هــای درســت و به هنگام یکی از عوامل اصلی
معضالت موجود و تشدید آن هاست.
 – 2درگیر مسائل روزمره شدن و اسارت در «حال
و امروز» و نبود نگاه و تفکر آینده نگرانه مبتنی بر
دانش «آینده پژوهی» عامل موثر دیگر در ایجاد
و تعمیق مشکالت است .مصداق بــارز ،همین
بی ثباتی بــازار و گرانی های پی در پی و افسار
گسیخته! و قیمت های نجومی و بی حساب و
کتاب خانه ها و اجاره ها و ...
ســوال اساسی این است مگر مشکالت یک شبه
ایجاد می شود و آیا مسئوالن و خصوصا مدیران
اجرایی با توجه به شرایط کشور و کوتاهی های
جدی کسانی مانند آقای آخوندی که وزیر مسکن
و شهرسازی بودند نمی توانستند بفهمند که الاقل
آینده نزدیک و چند سال پیش روی حوزه مسئولیت
شانچگونهخواهدبود؟کهاگرتوانچنینمحاسبه
و درک حداقلی را نداشتند وای بر آنان و کسانی که
این ها را بر کرسی مسئولیت نشاندند و همچنین
وای بر آنــان که استیضاح نکردند و اگــر کردند
دوبــاره رای اعتماد دادنــد؟! و اگر چنین افرادی
می دانستند و می فهمیدند که چه انفجار قیمتی
و گرانی های کمرشکن پیش رو است و اقدامی در
خور نکردند قصورشان بوی خیانت می دهد!
 – 3نبود نظارت به موقع و به هنگام و برخورد موثر
از سوی سازمان های متعدد و عریض و طویل
نظارتی بر امور جاری کشور از جمله گرانی های
سرسام آور که خود بحثی مفصل دارد از دیگر
عوامل جدی و تاثیرگذار بر افزایش مشکالت از
جمله مسائل و معضالت اقتصادی کشور است.
این همه البته از ضعف جدی بعد نظارتی مجلس
خصوصا مجلس گذشته حکایت می کند.
 – 4دلبستگی به «برجام نافرجام» و کم انگاشتن
ظــرفــیــت هــا و تـــوان داخــلــی و کــم اعــتــمــادی
به تخصص ،تجربه ،مهارت و خصوصا انگیزه
جوانان و عاشقان خدمت به کشور و البته کم
توجهی و گاه بی توجهی به مشکالت کارگاه ها و
صنایع تولیدی و  ...قوانین و بخشنامه های «خلق
الساعه» و گاه فقط دست و پاگیر و دردساز و ضد
رونق و «جهش تولید» نیز از دیگر عوامل تشدید
گرانی ها و مشکالت اقتصادی است.
 – 5واردات گاه بی رویه و بی حساب و کتاب و
غیر هدفمند و غیرضروری ،مشکالت گمرکات
و ترخیص کاال خصوصا مــواد اولیه که بعضا به
تعطیلی تولیدی ها و صنایع بــزرگ و کوچک
انجامیده نیز در عداد تشدیدکننده های مسائل
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و معضالت اقتصادی است.روشن است که آن
چه برشمرده شد و بسیاری از مسائل دیگر که
تاثیر به سزایی در ایجاد و تعمیق مشکالت دارد
با عــزم جــزم و تصمیم هــای جــدی ،درســت و به
موقع مسئوالن قابل رفع است که امیدواریم عزم
مسئوالن دلسوز هر روز بیش از گذشته برای حل
مسائل جزم تر و اراده شان برای خدمت صادقانه
و موثر به مردم استوارتر شود.اما حقیقتا دور از
انصاف و وجدان و اخالق است که سهم و نقش
بدخواهان و دشمنان مردم در به وجود آمدن و
گسترش مشکالت را نادیده بگیریم.
نقش و سهم دشمنان مردم
همه ما مردم و خصوصا جوانان کشورمان و البته
مسئوالن باید به دشمنی سابقه دار ،متعدد،
پرشمار و کامال هدفمند رژیــم هــای سلطه گر
فرامنطقه ای خصوصا دولتمردان آمریکایی و
به ویژه ترامپ در دو سال گذشته نگاهی عمیق
تر پیدا کنیم و از خودمان بپرسیم هدف این همه
دشمنی و بدخواهی های پی در پی چیست؟
چراغ سبز و حمایت های جدی حامیان صدام در
هشت سال جنگ تحمیلی علیه مردم و تحمیل
بیش از هــزار میلیارد خسارت در آن زمــان به
کشورمان (به روایت یکی از بزرگان انقالب مرحوم
هاشمی رفسنجانی) و به شهادت رسیدن بیش از
 230هزارنفرازرزمندگانسلحشوروغیورمردان
این سرزمین ،کشتار و قتل عام  290زن و کودک
و پیر و جوان بی گناه در جریان حمله ناو وینسنز به
هواپیمایمسافربریایرباسایرانبرفرازآبهای
نیلگون خلیج فارس در محدوده حریم مرزهای
کشورمان و دادن مدال افتخار به «فرمانده جانی
این ناو» ،تحلیل تحریم های گوناگون ،فشارهای
سیاسی متعدد ،حمایت از منافقین تروریست و
نادیده گرفتن جنایت های آنان در به خاک و خون
کشیدن بیش از  17هزار انسان بی گناه اعم از
مسئولومردمکوچهوبازار،بدعهدیوبیتوجهی
به قرارداد بین المللی برجام مورد تایید شورای
امنیت سازمان ملل و پشت پا زدن به همه مفاد
و تعهدات ذکر شده دراین قــرارداد ،تهدید دیگر
امضاکنندگان این تعهدنامه که چند سال وقت
برای تنظیم و امضای آن صرف شد ،تشدید تحریم
های به قول خودشان فلج کننده علیه کشورمان،
حتی تحریم دارو ،جلوگیری و مانع تراشی برای
صادراتوفروشنفت،بلوکهکردنمیلیاردهادالر
از سرمایه این مردم در آمریکا ،ترغیب و البته تهدید
کشورهایی از جمله کره جنوبی به بلوکه کردن و
پسندادنمیلیاردهادالرپولوسرمایهکشورمان،
حمایت هــای جــدی مستقیم و غیرمستقیم از

خونخواران داعشی ،تــرور ناجوانمردانه قاسم
سلیمانی آن سردار دل های ایرانیان و مسلمانان و
بلکه آزادگان جهان و الگو و اسطوره و نماد اخالص
و شجاعت و ایثارگری و همراهانش و اخیرا ایجاد
مزاحمت دو جنگنده آمریکایی برای هواپیمای
مسافربری ایران در مسیر پرواز از تهران به بیروت
ازجملهمصادیقروشنوبارزوالبتهآشکاردشمنی
هایمدعیکدخداییجهانعلیهمردمکشورمان
است و چه بسیار دشمنی های پشت پرده و نهان
که نظام سلطه به رهبری آمریکا با همکاری برخی
کشورهای اروپایی و رژیم های متحجر و شیخک
های منطقه علیه مردم ما اعمال می کنند که این
همه فشار و دشمنی علیه ایران سرافراز و مستقل
نه فقط تالش برای تضعیف کشور و نظام ،بلکه
شکستن اراده و غرور ملی ایرانیان و سرتعظیم
فرود آوردن یک ملت بزرگ و غیور در برابر نظام
سلطه و زانو زدن در مقابل زور و ظلم و تجاوز و برده
داری نوین هدف اصلی دشمنان ایران است که
این رویایی پریشان و آرزویی دست نیافتنی برای
همه بدخواهان و دشمنان مردم ایران است.البته
تا آن زمان که توکل مردم همچنان به خدا باشد
و همتشان واال و اراده هایشان استوار و پایبندی
شان به خون شهدای شان مستحکم تر و انسجام
و وحــدت ملی شان استوار و قــدرت نرم و سخت
کشورشاندرتمامیزمینههایعلمی،اقتصادی،
امنیتی ،دفاعی و فرهنگی روزافــزون باشد و صد
البته که برای گذر از مشکالت و بحران ها و حل
مشکالت و حرکت به سمت قله ها باید مسئوالنی
داشتهباشیمهمدموهمنفسبامردمواهلزندگی
دربینآحادجامعه،مسئوالنیفهیم،مدبر،دلسوز،
آینده نگر ،مومن به آرمان های اسالم و انقالب،
وفادار به خون شهیدان ،از خود گذشته و ایثارگر،
پیمان نشکن و حرمت نگاه دار رای و اعتماد مردم
و سوگندهایی که به قرآن برای سربلندی و اعتالی
کشور خورده اند نه مسئوالنی هر چند کم شمار
متفرعن ،خودخواه ،مسئولیت ناپذیر ،بی عرضه
و ناالیق و بی توجه و کم توجه به مشکالت اساسی
مردم و ناشنوای بغض های فروخورده یک ملت
بزرگ و سلحشور و سرافراز و نجیب و مقاوم و عاشق
وطن و نه مسئوالنی هر چند کم شمار که خدای
ناخواسته ،همراه با دشمنان خارجی ملت لبه دوم
قیچی قطع و بریدن عزم و اراده استوار مردم باشند
پس باید بغض های فروخورده این ملت بزرگ و
مقاوم و سلحشور و سرافراز و عاشق دین و میهن را
به گوش جان بشنویم تا راه رسیدن به قله های رشد
و تعالی و پیشرفت و سعادت مردم و ایران عزیزمان
هموارتر شود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••می دونم پیامم چاپ نمی شه اما تنها راه
گفتن حــرف به نظرم همین جاست .چه
کسی باید بــرای گرونی فکر کنه؟ تغییر
قیمت ها دیگه از ساعت گذشته و ثانیه ای
میره باال! خدا به داد مردم برسه.
•• آقای روحانی و مسئوالن محترم که 40
ســال روی پ ــروژه گــران کــردن بنزین کار
کردین،عمرماتمامشدوشغلیپیدانکردیم.
لطفا به فکر اشتغال نسل بعد باشید.
••چـــرا بــر عملکرد و وضــعــیــت ظــاهــری
کــارکــنــان بــرخــی نــانــوایــی هــا نظارتی
نیست؟ ماسک نمی زنند ،کاله سرشون
نمی گذارند ،حین کار سیگار می کشند
و !...باور بفرمایید مشتری از نان خریدن
منصرف می شود!
•• این آقایونی که دنبال لغو کنکور هستند
چرابهفکرآنداوطلبانینیستندکهیکسال
آزگار توی خونه نشستند و به امید موفقیت
درس خوندن؟ آیا این عدالته که کنکور لغو
بشه و همه بر اساس معدل راهی دانشگاه
بشن؟! اگر از سه سال قبل می گفتند که
کنکور بر اساس معدل سه سال تحصیلی
است االن حرفی نبود ولی این جوری درست
نیست که یک شبه تصمیم بگیرند.
••امــســال هــم پرسپولیسی هــا بــه خاطر
کرونا شانس آوردنــد و قهرمان شدند  .اگر
مسئوالن حکومتی قرمز نبودن اون وقت
باید می دیدیم که قهرمان کیه؟
••دولت مدعی تامین ارز داروی مورد نیاز
بیماران است100 .عدد قرص پالویکس
می خریدم 200هزار تومان دیروز خریدم
 520هزار تومان.
•• واقعا خجالت داره و تاسف بــاره که در
شهرمان این همه معتاد و کارتن خواب و بچه
های کار و زباله گرد می بینیم! مسئوالن این
ها را سامان دهید .ما این همه زمین خالی
داریم بدهید کار کنند تا کرونا از بین بره.
•• تمامی انــســان هــا هــنــری دارنـــد حتی
زورگیرانی که با موتور در شهر جوالن می
دهند اگر توبه کنند ،خجالت بکشند و از

پیامك2000999 :

هنری که دارنــد در راه درســت استفاده
کنند عمرشان هدر نرفته .چقدر تنبلی و
اوباشگری !
••لطفا ساعات کاری ادارات روبه هم نزنید.
سرویس نمیاد یا اگر زود میاد رد می شه.اون
وقت باید20هزارتا30هزارپول بدیم که
برسیم به محل کارمون.
•• با دولت تدبیر و امید وضع مان این گونه
شــده اســت .اگــر دولتی می آمــد که کلید
نداشت چه بالیی سرمان می آمد!
•• خدا شاهده تا االن که ساعت هفت و نیم
صبحشنبهاستحتییکنفرمراجعهکننده
در اداره نداشتیم ،می تونم آدرس بدم فردا
بیایید ببینید .این چه اصراریه که باید ساعت
شش و نیم صبح بیایم اداره؟
•• اگر به جای تغییر ساعت کار ادارات ،یک
ساعت از میزان ساعت کار روزانه کم شود
تاثیر خیلی بهتری در کاهش مصرف انرژی
خواهد داشت.
•• در نیازمندی ها ،هواشناسی پنج شنبه را
زده بارندگی صفر ولی ساعت شش عصر داره
بارون می باره! هواشناسی جمع کنه بره.
•• بــی پ ــرده مــی گــویــم شما هــم بــی پــرده
بنویسید .ویروسی که مشاهده می کنیم
ویروس کرونا نیست ،ویروس گناه است.
تاوقتی این بی بندوباری وفحشا در جامعه
هست باید منتظر بالهای بــزرگ تر هم
باشیم.
•• قــابــل تــوجــه رئــیــس محترم پلیس راه:
همکاران شما در جاده کالت بعد از روستای
گوجگی ورودی روستای خور در پشت یک
تپه کمین کــرده و اقــدام به جریمه خودرو
ها می کنند که این امر باعث دستپاچگی
رانندگان و وقوع حادثه است .خواهشمند
است رسیدگی بفرمایید.
•• این چه وضعیه؟ دوماه منتظر30درصد
سهام عدالت بــودم حاالبانک سپه خرده
خرده پول ما رو واریزمی کنه .من نیازداشتم
که فروختم .بانک چرا یک مرتبه پول ما رو
نمی ده؟

