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سال 1400
کمر مشکالت می شکند؟
آخرین روزهای سال  1399در حالی به پایان می رسد
که کشور با مشکالت متعدد اقتصادی مواجه است و
تــورم و گرانی آه از نهاد مــردم بــرآورده اســت .طی این
سال ،افزایش نجومی قیمت مسکن ،خودرو و بسیاری
از کاالها و همچنین ارزاق عمومی خصوصا کاالهای
اساسی ،زندگی و معیشت اکثر مردم را به شدت سخت
کرد و اگرچه نمی توان و نباید تاثیر بدعهدی و تحریم های
ظالمان آمریکا را در به وجود آمدن تنگناهای اقتصادی
نادیده گرفت اما واقعیت ها در بسیاری مــوارد از این
حکایت می کند که ضعف مدیریت و نظارت و ناتوانی
برخی مسئوالن ،نقش بسیار بیشتری در به وجود آمدن و
تداوم فشار اقتصادی بر مردم داشته است.
به عنوان مثال کمبود و گرانی اقالمی مانند روغن ،مرغ
و ...گواه روشنی بر این مدعاست که اگر دست اندرکاران
مربوطه تدبیر و دوراندیشی و همت می داشتند ،پیش بینی
تامین نهاده ها و توزیع عادالنه و به موقع آن و مبارزه قاطع و
موثر با رانت خواران و دالالن حتما می توانست از به وجود
آمدن این گرانی و بلبشو و ایجاد «صف مرغ» جلوگیری کند
البته و قطعا منظور از تامین نهاده ها ،صرفا واردات نیست
بلکه باید طی این سال ها با تدوین و اجرای سند «آمایش
سرزمین» و «الگوی کشت» و حتی «تغییر جیره» دام و
طیور متناسب با اقلیم و ظرفیت کشت کشورمان اساسا
از واردات این نهاده ها و حتی بسیاری از دانه های روغنی
مورد نیاز تولید روغن بی نیاز می شدیم و صد البته وقتی
برخی مسئوالن توانایی دیدن چند قدم آن سوتر را ندارند و
به «روزمرگی» گرفتارند و همت و توانی برای اجرایی شدن
«اقتصاد مقاومتی» و «جهش تولید» ندارند چرخیدن در بر
همین پاشنه ،جای تعجب ندارد.
به هر صورت آخرین سال قرن چهاردهم هجری خورشیدی
با همه تلخی ها و شیرینی ها گذشت سالی که عالوه بر
تورم و گرانی« ،کرونا» نیز در این حدود یک سال مشکالت
فراوانی برای آحاد بشر و همچنین هموطنان مان به وجود
آورد ،این بیماری به شدت مسری ،خطرناک و کشنده،
عالوه بر این که موجب ضرر و زیان چند هزار میلیاردی
اقتصاد کشور ،ورشکستگی برخی کسبه ،بیکاری ،فشار
اقتصادی مضاعف و بعضا ایجاد مشکالت روحی روانی و
حتی تاثیر در «سبک زندگی» شد متاسفانه جان بیش از
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هموطن ما را گرفت.
اما با این همه نباید و نمی توان پیشرفت ها و دستاوردهای
همین سال پر مشکلی را که بر ما گذشت نادیده گرفت بی
گمان مهم ترین دستاورد و موفقیت سال  99تالش جمعی
و مجموعه کادر درمانی کشورمان است که با تقدیم حدود
 300شهید از بهترین و عزیزترین فرزندان این سامان،
جهادگرانه به مــداوای مبتالیان کرونا همت گماردند
عالوه بر این موفقیت مثال زدنی دانشمندان کشورمان
در ساخت و تولید  4نوع واکسن کرونا در عین محاصره در
چنگال سخت ترین تحریم ها ،ایران عزیزمان را در زمره
چند کشور محدود جهان که موفق به ساخت واکسن کرونا
شده اند ،قرار داد.
موفقیتی بس بزرگ و ستودنی در زمینه علمی که می
تواند به نجات جان هموطنان عزیزمان و در صورت تولید
انبوه و بیش از نیاز به نجات جان مردم دیگر نقاط جهان از
چنگ ویروس کووید  19کمک کند .ایستادگی و مقاومت
جانانه ملت بزرگمان در برابر زورگویی و فشار حداکثری
آمریکا در عین تحمل فشارهای سنگین اقتصادی،
افتخار بزرگ دیگری است که مردم در تاریخ برای خود
ثبت کردند .اقدام مجلس و تصویب قانون انجام اقدام
متناسب در مقابل بدعهدی و خروج آمریکای زمان ترامپ
از برجام و  3سال فقط حرف زدن و بی عملی کشورهای
اروپایی عضو برجام ،اقدام الزم و شایسته ای بود که توسط
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی انجام شد
اقدامی که باید خیلی پیشتر از این ها و در مجلس قبلی
صورت می گرفت.
اقدامات دستگاه قضایی کشورمان بــرای دستگیری،
محاکمه و مجازات دانه درشت های متخلفان و مفسدان
اقتصادی و همچنین شناسایی و عزل و مجازات قضات
متخلف و محاکمه کسی مانند «طبری» که تا آن جایگاه در
دفتر رئیس سابق قوه ،پیش تاخته بود و تالش این دستگاه
بــرای راه انــدازی مجدد واحدها و کارخانه هایی که به
دالیل مختلف خصوصا فشار بانک ها تعطیل شده بودند
و اقدامات قابل توجه برای بازگرداندن اموال عمومی به
بیت المال و رفع تصرف از زمین های منابع طبیعی و ...
نیز از جمله کارهای الزم و ضروری بود که به لطف خداوند
و همت مسئوالن این قوه در سال  99انجام شد و صد البته
که برای رسیدن قوه قضاییه به جایگاه مطلوب و این که واقعا
ملجأ و پناهگاه مورد ظلم قرار گرفتگان باشد و نقطه امید
کسانی که حق شان ضایع شد و در زمینه برخورد قاطع با
مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم و پاک سازی کامل بدنه
قوه قضاییه از معدود پرسنل و قضات غیرپاکدست فاصله
زیادی وجود دارد.
انصاف حکم می کند که کارهای متعدد و بعضا بزرگی
که توسط دولت و قوه مجریه برای کشور آن هم در شرایط
تحریم ها ،ناجوانمردانه و شرایط کرونایی انجام شده
نادیده گرفته نشود .از وابسته انگاشتن محیط زیست و
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آب به «برجام» توسط رئیس دولت و اعالم اجرای کامال
غیرمدبرانه بحث افزایش قیمت بنزین و دمیدن در کوره
واردات بی رویه و خام فروشی ها و  ...که بگذریم ،کلید زدن
و اجرای بخشی از طرح ملی و بسیار بزرگ انتقال آب خلیج
فارس و دریای عمان به برخی استان های خشک و نیمه
خشک کشور از جمله سیستان و بلوچستان ،یزد و کرمان
و خراسان های جنوبی و رضوی و رساندن سهم ایران از
برداشت میدان مشترک گــازی با قطر در حد مساوی،
طراحی ،ساخت ،حمل و به آب اندازی موفق عظیم ترین
سکوهای اکتشاف و استخراج نفت و گاز از اعماق دریا،
بهره برداری از طرح های مهم آب و برق و فاضالب ،تولید
بنزین در حدی که از واردکننده به صادرکننده تبدیل
شدیم و ده ها کار بزرگ دیگر نیز از جمله اقدامات قابل
تقدیر دولت است که متاسفانه در سایه بی تدبیری و بی
لیاقتی برخی مسئوالن که به گرانی ها و تورم رویاشدن
خرید خانه برای خیلی ها و پریدن مرغ و  ...از سفره مردم
و سخت شدن معیشت آن چنان که باید دیده نشد و قدر
مسلم افزایش توان دفاعی و اقتدار کشور در تامین امنیت
و افزایش توان بازدارندگی در مقابل دشمنان این مرز و
بوم و همچنین طراحی ،تولید و ساخت تجهیزات پیشرفته
دفاعی و موشکی برای حفاظت از ناموس وطن از جمله
دیگر افتخارات فرزندان ایــران عزیزمان در سال های
گذشته در سال  99بود .و اما در سال  1400می توان
عالوه بر امید جدی داشتن به کاهش مشکالت اقتصادی و
استمرار هر چه پرتعدادتر شدن موفقیت ها و پیشرفت ها و
رشد علمی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...به شکسته شدن کمر
مشکالت اقتصادی نیز امیدوار بود.
به شرط آن که -1 :اوال اقدامات موثر و جدی برای رشد و
پیشرفت کشور و همچنین پیگیری ها و نظارت های جدی
تری انجام شود و همه قوا و خصوصا قوه مجریه که وسط
میدان است با تمام توان با همکاری و هم افزایی دیگر قوا و
همه مسئوالن با عزم جزم و همت بیشتری وارد میدان عمل
و خدمت حداکثری به مردم شوند.
 – 2مسئوالن بی تدبیر ،اهل روزمرگی ،منفعل و ناتوان و
بی انگیزه هر جا که هستند برکنار شوند.
 – 3دستگاه های نظارتی فعال تر و موثرتر و آن چنان که
حاصل تالش شان برای مردم ملموس و در زندگی شان
حس شود به میدان عمل وارد شوند.
 – 4ضمن تالش برای عملی کردن تعهدات برجامی توسط
کشورهای اروپایی و رفع تمامی تحریم ها توسط آمریکا،
حتما و حتما نگاه اصلی مسئوالن به توان و ظرفیت فوق
العاده داخلی و خصوصا سرمایه انسانی باهوش و مستعد و
آماده خدمت و پرانگیزه کشور باشد و رونق و جهش تولید و
تحقق اقتصاد مقاومتی وجهه همتشان باشد.
 – 5تمامی مسئوالن در مقابل جریان نفوذ و آنان که در
لباس دوســت ،دشمنی می کنند هوشیارتر باشند و با
جدیت و قاطعیت با کسانی که با اقدامات گوناگون زمینه

دلسردی و ناامیدی مردم را فراهم می کنند برخورد کنند
و خائنان احتمالی به کشور و مردم در عین دقت و رعایت
قانون مجازات شوند.
 – 6اقدامات و کارها و خدمات انجام شده برای رشد و
پیشرفت کشور و همچنین اشتباهات به موقع و صادقانه به
اطالع مردم رسانده شود و زمینه مشارکت مردم در عرصه
های گوناگون فراهم تر آید.
 – 7مشکالت و مطالبات مردم در عرصه های گوناگون به
صورت جدی و واقعی پیگیری شود.
 – 8هر فرد الیق ،شایسته ،توانمند ،انقالبی ،خستگی
ناپذیر و متعهدی که در خود توان مدیریت قوه مجریه و اداره
کشور بزرگ ایران آن هم در شرایط کنونی منطقه و جهان را
دارد نامزد ریاست جمهوری دوره سیزدهم شود.
 – 9ما مردم نیز در انتخاب رئیس جمهور که رئیس دولت و
باالترین مقام اجرایی کشور است از بین نامزدهای ریاست
جمهوری به دور از رفتار احساسی و با دقت بسیار زیاد عمل
کنیم و در حد اهمیت موضوع که سپردن آینده کشور به
دست فردی که قرار است رئیس جمهور شود و وزیران را
انتخاب و به مجلس معرفی کند در انتخابات  28خرداد
سال  1400مشارکت حداکثری و کامال آگاهانه و دقیق
داشته باشیم.
 – 10نمایندگان مجلس شــورای اسالمی تالش هر چه
بیشتری برای ریل گــذاری رشد و پیشرفت کشور و حل
مشکالت مردم داشته باشند و در مقابل هر قانون گریزی
احتمالی هر یک از اعضای کابینه و رئیس دولت آینده به
موقع و با جدیت ،وارد میدان شوند و به وظیفه نظارتی خود
به احسن وجه عمل کنند.
 – 11رسانه ها و خصوصا رسانه ملی با جدیت هر چه تمام
تر با حضور در میان مردم و ارتباط با کارشناسان و نخبگان
با سلیقه ها و گرایش های مختلف در پی شناسایی هرچه
دقیق تر مشکالت و مطالبات مردم باشند و هرچه دقیق تر
و به هنگام تر به وظیفه «دیده بانی اجتماعی» و نظارت خود
و پل ارتباطی مستحکم و صادق بودن بین مردم و مسئوالن
عمل کنند.
 – 12قوه قضاییه در عین دقت به سرعت هر چه تمام تر
خاطیان و مجرمان و خصوصا مجرمان ضربه زننده به
اطمینان و اعتماد مردم را بدون هیچ مالحظه ای در هر
لباسی که هستند به کیفر اعمال خود برسانند قدر مسلم
در چنین شرایطی نه تنها می توان به حل مشکالت مردم
در سال  1400و سال های پس از آن امیدوارتر بود بلکه
می توان به رشد و پیشرفت هر چه بیشتر کشور در عرصه
های گوناگون و رسیدن به قله های رشد و توسعه و پیشرفت
امید واقعی تر و جدی تری داشت قطعا پیمودن این مسیر
با وجود منابع عظیم و متعدد کشورمان و سرمایه بس گران
قدر انسانی ایران عزیزمان در صورت مدیریت صحیح و
استفاده بهینه از امکانات و باور به این که «ما می توانیم» در
سایه الطاف الهی ،شدنی است.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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•• چقدرخوب می شد دولت آقای روحانی و نوبخت
حقوق کارمندان را یک هفته زودتــر پرداخت می
کردند تا بتوانند دم عیدی از شرمندگی خانواده
شان در بیایند.
••حاال که داریم به آخرین روز می رسیم از همه عزیزان
می خواهم که یک لحظه به  14و  15فروردین هم
فکر کنند .چی شد؟ تعطیالت کوفت تون شد؟!
••می دونید زجرآورترین قسمت عید نــوروز چیه؟
همین که صبح هایی که از خواب بیدار می شم می
بینم مامانم با شلوار و تی شرت های من داره پنجره
تمیز می کنه!
•• مدیران مملکت ما بعد از  42سال تجربه اندوزی
تنها چیزی که تونستن بیاموزن این بوده که بگن
گوشت گرونه پس نخورید ،میوه گرونه نخورید ،برنج
گرونه نخورید و ...آخه یکی نیست به این ها بگه اگه
وزیر و مدیر بودن این جوریه ،بی بی خدا بیامرز من
هم اگه زنده بود می تونست وزیر و مدیر بشه.
•• آقایان! وقتی بهتون عیدی دادن این قدر نگید که
آقا این کارا چیه و ما دیگه بزرگ شدیم و از این حرف
ها .با این گرانی ها فقط بگید آخ جون عیدی!
•• آقای روحانی گفته اگر تالش نمی کردیم مثل ونزوئال
می شدیم خب جناب آقای رئیس جمهور! چه منتی س ِر
مردم دارید؟ به فرض که این چنین باشد به وظیفه تان
عمل کرده اید .مگه رئیس جمهور شده اید که فقط  ...یا
توماشین ضد گلوله شیشه دودی سوار بشید؟
•• کجاست کانون هــواداران تیم شهرخودرو؟ چرا
مطالبه هوادار رو از مالک تیم نمی خواین؟ چیزی به
نام کانون هواداری موجوده توی باشگاه .لطفا با دل
هوادار این طور بازی نکنید .از مسئوالن استان می
خوام تکلیف تیم رو مشخص کنن.
••مــردم عزیز! با این اوضــاع گرونی آجیل و میوه و
شیرینی و کرونا اگر کسی اومد عید دیدنی کافیه سه تا
سرفه کنید .حکم تیرهوایی داره .همه فرار می کنند!
•• این جوری که داره پیش می ره اگر تا دو روز دیگه و
روز عید از کرونا نمیریم از بی پولی می میریم!
•• تا پارسال می گفتیم عیدهامون بوی عیدهای
همیشگی رو نمی ده .االن دیگه خدا رو شکر به لطف
این ویروس اصال دیگه بو نمی ده!
•• با توجه به عملکرد دولت تدبیر و امید در این هشت
سال به این نتیجه رسیدیم که معنی واقعی این دو
کلمه فقط در همین قدر و اندازه بوده است :تدبیر
قبل از سال  92برای رأی آوردن و انتخاب شدن و
امیدواری قبل از سال  96برای رأی آوردن وانتخاب
شدن مجدد به عنوان رئیس جمهور .درضمن وجود
کلید هم واقعی نبود.

