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محمد     امین جواد ی

نگران چه هستيم؟
ايراني��ان از ابت��داي س��ال تا به ح��ال روزهاي
پرالتهابي را پش��ت سر گذاشتند .دولت هم روزهاي
سختي را پشت سر گذاشت .مسايل چند ماه اخير و
نوس��اناتي كه در بهاي ارز و س��كه و به تبع آن قيمت
بسياري از كاالها پيشآمد گراني و تورم را به دنبال
آورد و همين نوس��انات و تورم فش��ارها را بر مردم
چنان زياد كرد كه بخش اعظم اعتمادي را كه دولت
به دس��ت آورده بود و سرمايهاي را كه از اين طريق
جمع آوري كرده بود از دست داد و اين اتفاق درست
كمتر از يك سال بعد از انتخابات سال 96باعث شد
ك��ه محبوبيت دول��ت و رئيسجمهور تا حد زيادي
تحت الشعاع اين نوسانات از دست برود .هرچند در
به وجود آمدن اين ش��رايط بيش از همه خود دولت
مقصر بود كه تصميمات درس��تي نگرفت اما انصاف
بايد داد كه شكس��تن همه كاسه كوزهها بر سر او هم
ش��رط انصاف نيس��ت .حال اما در ميانه اين اوضاع
نابسامان اقتصادي سوالي كه باقي ميماند اين است
كه چه بايد كرد؟ اين وضعيت قابل ادامه و استمرار
نيس��ت.اينكه ع��دهاي به چپ��اول و احتكار و غارت
و گرانفروش��ي مشغول باش��ند و عده ديگري حتي
نتوانند نيازهاي اوليه زندگي خود را تامين كنند نه با
عقل س��ازگار است و نه با انصاف و اخالق و وجدان.
از آن بدتر آنكه در ش��رايط فعلي نوعي بياعتمادي
نس��بت به آينده بسياري را سردرگم كرده است كه
مثلًا آيا فردا قيمتها باال خواهد رفت يا پايين ميآيد؟
ارز بخريم يا بفروش��يم؟ طال نگه داريم بهتر است يا
س��كه يا دالر؟ اگر امروز جنس انبار نكنيم آيا فردا
قادر خواهيم بود مايحتاج خود را تهيه كنيم؟
برخي آمارها ميگويند كه بين  15تا  20ميليارد
دالر در خانهها نگه داش��ته شدهاند و به قول ظريفي،
ذخيرهدالروطاليخانگيدرايرانازذخايربسياري
از بانكهاي بزرگ دنيا هم بيشتر است! در بسياري از
خانهه��ا به اندازه نياز چند ماه مواد غذايي و خوراكي
ولوازمبهداش��تيومصرفيوجوددارد.بس��يارياز
خانهها انبار ش��ده است.وضعيتي كه حتي در زمان
جنگ نيز نه تنها سابقه نداشت بلكه اتفاقًا روحيه آن
وقتهاي مردم آن را يك ننگ ميدانست .هرچه هم
دولت فرياد ميزند كه نيازهاي اساس��ي مردم حتي

به مناسبت فرا رسيدن ايام رحلت حضرت رسول اكرم (ص) ،شهادت حضرت امام حسن مجتبي(ع) و شهادت
حضرت امام رضا(ع) و تعطيلي روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه ،هفته آينده مجله اطالعات هفتگي منتشر نميشود.

اطالعات هفتگی شماره 3816

3

امام صادق (ع)

صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطالعات)

يادداشت هفته

بيش از قبل خريداري ش��ده و مش��كلي وجود ندارد
ظاه��رًا راه ب��ه جايي نميبرد .علت اما اين نيس��ت
كه گناه اين بياعتمادي صرفًا متوجه مردم اس��ت و
البت��ه که براي انبار كردن آن هجوم ميآورند تاييد
نميكند و براي مردم ما وجود اين روحيه عيب است
اما از س��وي ديگر دولت هم بايد آسيب شناسي كند
كه به چه دليل اين اعتماد آسيب ديده است؟ و چه
باي��د بكند تا اين اعتماد برگ��ردد .اين كه ميلياردها
دالر در خانههاي مردم باش��د و ميليونها س��كه در
گاوصندوقها و كش��وهاو يا خبر برسد كه در بازرسي
از يك خانه هزاران س��كه در كانال كولر كشف شده
خبرهاي خوبي نيس��ت.بايد در مردم ايجاد اعتماد
كرد تا اولًا آنها با احتكار و خريد غيرضرور و بيش از
نياز تقاض��اي غيرواقعي و تورم غيرمنطقي و كمبود
مصنوعي ايجاد نكنند و آرامش بازار را به هم نزنند و
ثانيًاباهمراهيوهمدليبهكمكدولتونيزبهكمك
همه آحاد جامعه بشتابند تا نقشههاي دشمنان براي
به زانو درآوردن اين ملت نقش بر آب شود و براي
اي��نكاربي��شازهرچيزم��ردمبايدحسكنندكه
مقامات و مسئوالنشان درد آنان را ميفهمند و مثل
آنه��ا زندگي ميكنند و با آنها صادقند .واقعيت اين
اس��ت كه از ابتداي س��ال تا به حال گراني به جامعه
فش��ار آورده و تورم و افزاي��ش قيمت برخي كاالها
چنان افس��ار گس��يخته بوده كه باعث تعجب مردم
است .حتي كاالهايي كه كمترين نسبت را با واردات
و ب��ا ارز خارج��ي دارند افزايش قيم��ت قابل توجه
داش��تهاند كه هضم آن براي جامعه آس��ان نيست
ودر هم��ه اين موارد م��ردم ميگويند پس مقامات
و مس��ئوالن چه ميكنند؟ كجا هس��تند و چرا به داد
مانميرس��ند؟آيابهايندليلنيس��تكهخودشان
حقوقهاي كالن ميگيرند و امكانات گسترده دارند
و ل��ذا اصوال درد م��ا را نميدانند؟ پس وقتي آنها به
فكر ما نيس��تند چرا ما خودمان بايد به حرفهايشان
دل بدهي��م وگ��وش كنيم؟ بهتر اس��ت خودمان به
فكرخودمانباش��يم...رس��يدنبهايننقطهونتيجه
البت��ه كه نقطه خوبي نيس��ت .اينكه همه تنها به فكر
خودشان باش��ند و بيرون كشيدن گليم خودشان از
آب ،خطرناك اس��ت .بايد باور كنيم كه همه بايد به
ه��مكمككني��م.دليليندارداينهمهنگرانآينده
باشيم .مگر قرار است چه اتفاقي بيفتد؟اگر ما به هم
رحم كنيم و نس��بت به هم مروت داشته باشيم و اگر
مس��ئوالن هم همدرد مردم باشند و صادقانه رفتار
و مث��ل مردم زندگي و كاري كنند كه اعتماد جامعه
ترميم شود و سرمايه اجتماعي دوباره احيا شود ،باور
كنيد كه اين روزهاي س��خت و دشوار نرم و آهسته
چون نسيم از سر اين ملك و ملت خواهد گذشت.

		
کسي که خدا خيرخواه او باشد محبت حسين را در دل او مياندازد

يادداشت هفته3.................................................
نامههاي بيواسطه ـ نامه به سردبير 4 ....................
باریکتر از مو ـ مکتوب هفته5 .............................
در جهان سياست6 ............................................
سه گانه 8 .........................................................
دیدنی های ایران 10 ..........................................
ماجرای واقعی خارجی 12 .................................
داستان زندگي14 ..............................................
روزهای ماندگاری 16 .......................................
گزارش خارجی18 ...........................................
زبانشناسی 20 .................................................
بگو سیب21 .....................................................
رنگ اشتباه 22 ..................................................
سوژه 24 ..........................................................
تعبیر خواب 25 .................................................
ماجراهایخواستگاری،درپیچوخمدادگاه26 ........
مشاوره28 ........................................................
راز سالمتی29 ..................................................
مسابقه داستان نويسي30 ....................................
گزارش تصویری32 .........................................
دین و اخالق33 ................................................
گوشه و كنار جهان34 ........................................
گذر 36 ............................................................
حادثه37 ..........................................................
جور دیگر باید دید38 ........................................
قصه هفته40 .....................................................
تماشاگه راز42 .................................................
نوشته های ناب 44 ............................................
جدول45 .........................................................
هوش و سرگرمي47 ..........................................
یک سرگذشت48 .............................................
هفت هنر50 ......................................................
پاورقی خارجی 54 ..........................................
گزارش سفر56 .................................................
ورزشي58 ......................................................
پيا م از شما 62 ...................................................
پيغامهاي روشنايي 63 .......................................
از نگاه دیگر 64 .................................................
داستان کوتاه65 ................................................

فرا رسيدن اربعين حسيني ،چهلمين روز شهادت ساالر شهيدان و ياران باوفايش در
كربالي هميشه سرخ تاريخ ،بر همه محبان و شيفتگان طريق عشق و شهادت گرامي باد

