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حرف مردم

یادداشت روز

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

سیدصادق غفوریان

در حسرت فراق استاد فاطمی نیا
از صبح روز گذشته که خبر ارتحال استاد سید عبدا...
فاطمی نیا در رسانهها و فضای مجازی منتشر شد،
دست کم نگارنده این یادداشت به جز در موارد استثناء،
کمتر چنین فضایی را تجربه کــرده اســت ،که شاهد
«حسرت» جمع انبوهی از جامعه به ویژه جوانان باشد که
این گونه در فقدان یک «شخص» خود را سوگوار ببیند.
باری ،روز گذشته همه دوستداران این معلم اخالق و
معرفت و حتی جمع زیادی از کسانی که کمتر در این
حال و هوا بودند ،از هجرت ابدی استاد فاطمی نیا
غمگین شدند و غصه دار.
به گونهای که واکنشها و واگویهها به بهانه این فراق به
مثابه از دست دادن یک «پدر» بود؛ پدری با ویژگیهای
خاص که انگار همان گمشده آنها بود.
▪چرا این فراق دردناک است؟

واقعا چرا این فراق ،دردناک و حسرت آفرین است؟ چرا
از هنگامی که از این «هجران» با خبر شدیم ،گوشهای
از قلبمان م ـیســوزد؟ یافتن پاسخ ایــن پرسش ها،
قطعا چندان دشوار نیست اما رسیدن به درجـهای از
این میزان محبوبیت و موثر بودن که جمع وسیعی از
هجرانت مغموم شوند ،حتما امر سهل و سادهای نیست.
تاملی در شخصیت اخالقی و اجتماعی و روش تبلیغی
استاد فاطمی نیا ما را به شماری از بایستههای اصیل در
حوزه اخالق ،دینمداری و تبلیغ دینی رهنمون میکند
که بی شک توجه به آن در جهت کیفیت بخشی عملکرد
مبلغان دینی و متولیان مذهبی موثر خواهد بود.
 -1دانش وسیع
کافی است ،یک نوبت پای صحبتهای استاد فاطمی
نیا نشسته و درک حضور او کرده باشید ،بی شک دانش
وسیع او در حوزه علوم اسالمی به ویژه در علم حدیث و
کالم ،عرفان و آشنایی عمیق با منابع روایی و تاریخی
از او یک دانشمند مبرز و صاحب اجازات متعدد از علما
در بیان و نقل حدیث ساخته بود .نمونه عینی آن را در
تقید و تعهد ایشان به ارائه سند و معرفی منابع معتبر
احادیثی که بیان میکردند ،بارها مشاهده کردیم .در
واقع از مهمترین رموز ماندگاری و تداوم حضور ایشان
در دهـههــای متوالی بر کرسی وعــظ و خطابه ،اصل
بهرهمندی از دانش گسترده بود که رهبر انقالب نیز روز
گذشتهدرپیامتسلیتشانبهاینموضوعتصریحکردند.
 -2همه جانبه نگری به امر دین
تسلط او بر حوز ههای گوناگون علوم دینی ،او را به
مروج و مبلغ همه جانبه دینی تبدیل کرده بود .فاطمی
نیا ،هیچ گاه تالش نمیکرد ،وجهی خاص از آموزههای
دینی را به سمع و نظر مخاطبانش برساند .او در تعامل با
جامعه متدینان به همان میزان که بر تبیین وجوه مدارا
و رحمانی دین اهتمام داشت ،در جای خود نیز به ابعاد
قهریه دین توجه داشت .توصیهها و هشدارهای متعدد و
پرشمار ایشان در خصوص بازدارندگی از رذائل اخالقی
و از طرفی تشویقها و ترغیبها به بازگشت و توبه
نمونههای بارز نگاه و روش این روحانی اخالقی است
که همواره نوعی اشتیاق به عبادت شیرین و عارفانه را
در افراد ایجاد میکرد.
 -3درک حضور بزرگان اهل معرفت
بی شک درک حضور بزرگان اهل معرفت زمانه خود ،از
دیگر ویژگیهای مهم و کم نظیر مرحوم استاد فاطمی
نیا است .انبوه خاطرات دیدارها ،همنشینیها و نقل
قولهای ایشان در سخنانش از بزرگان از سر و سیر او با
اصحاب اهل معرفت حکایت میکرد .پرورش در دامان
پدر بزرگوارش که از عالمان و عارفان زمانه خود بوده
و نیز درک حضور طوالنی مدت از محضر بزرگانی کم
نظیر اخالق و معرفت در زمانه ما همچون آیت ا ...بهاء
الدینی ،عالمه طباطبایی ،آیت ا ...مصطفوی ،آیت ا...
بهجت و ...که همه به نوعی از شاگردان بالفصل عالم
و زاهد وارسته آیت ا« ...سید علی آقا قاضی» بودهاند،
مرحوم آقــای فاطمی نیا را در شمار دردانـههــای کم
یاب این زمانه قــرار میدهد و باید خداوند متعال را
شاکر باشیم که بسیاری از ما کم یا زیاد توانسته ایم از
حضورش بهرههایی ببریم.
 -4خود اهل عمل بود
چگونه میتوان پذیرفت و باور کرد که یک معلم اخالق
آن چه بر زبان میراند ،خود اهل عمل به آن نباشد؟ به
طور قطع امروز ،بخشی از آسیبهای اخالقی و رفتاری
جامعه ناشی از دوگانگی میان بیان و عمل مروجان
اخالق است .به این معنا که متاسفانه برخی از کسانی
که در این امر داعیه اخالق و بیان آموزههای معرفتی
و حتی در حوزههای فرهنگی و اجتماعی دارند ،خود
آن طور که باید اهل عمل به آن نیستند که چقدر نیز
این دوگانگی ،آسیب زا و خطرناک است .اما ما درباره
استاد فاطمی نیا ،با شخصیتی مواجهیم که آن چه
میگفت ،به شیرینی بر دل مینشست و همان طور
که درسطرهای پیشین اشاره شد ،تاثیر کالم او اغلب
اشتیاق عبادت را در افراد زنده میکرد .توصیههای او
به ویژه درباره احترام به والدین و همسر ،حفظ آبروی
افراد ،نماز و ...نمونههایی است که به اذعان بسیاری
او خود بر رعایت آن اهتمام ویژه داشت .نقل این خاطره
از زبان فرزندشان شنیدنی است« :می خواستیم با پدر
به مجلس مهمی برویم .بیرون خانه دیدم عبا ندارند .از
عبا پرسیدم و گفتند مادرتان خواب بود و عبا را رویشان
کشیدم .گفتم ولی این طور آبروریزی است ،گفتند :اگر
آبروی من در گرو این عباست وآن هم به بهای ازخواب
پریدن مادرتان ،نه آن عبا را میخواهم نه آن آبرو را».
روح پاکش غریق رحمت واسعه حق
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پشتپرده صف طوالنی نان

تصاویر منتشر شده از معطلی زیاد مردم برخی شهرها در صف
شلوغ نانواییها حکایت دارد؛ علت چیست؟

این روزها یکی از گفت وگوهای معمول
و گالیههای مــتــداول بین م ــردم بحث
شلوغی صفهای نان است  .صفهایی
که وقت زیادی از افراد را برای تهیه چند
نان میگیرد .فارس در گزارشی با اشاره
به وجود صفهای طوالنی نان در بعضی
از ساعات روز در تهران مینویسد « :اگر به
نانواییها سر زده باشید ،ساعات کارشان
بسیار کمتر شده است .دیگر از آغاز پخت
و پز از کله سحر،خبری نیست ...،شاید
دلیل این باشد که خیلی از نانواییها به
همان اندازه که سهمیه آرد میگیرند ،نان
پخت نمیکنند و ساعت کاری شان را کم
کردهاند ،پس این آردهــا چه میشود؟»
شلوغی صفهای نان به معضل و چالشی
جدید برای مردم تبدیل شده و مردم ،باید
پس از معطلی بسیار و با ناراحتی چند
نان بی کیفیت تحویل بگیرند .این ماجرا
که چندروزی است مردم مشهد را کالفه
کرده در بعضی شهرهای دیگر هم دیده
میشود.بررسیهایخبرنگارخراساناز
استانهاوشهرهایدیگرکشورماننشان
میدهد که در بسیاری از استانهای
مرزی شاهد شلوغ بودن صف نانواییها
یا افزایش قیمت خودسرانه نان هستیم.
پیگیری ما نشان میدهد به جز مشهد
در بیشتر شهرها و استانهای تهران،
اصفهان ،آذربــایــجــان شرقی و غربی،
اردبــیــل ،مــازنــدران ،گــیــان ،خراسان
شمالی و رضوی ،سیستان و بلوچستان
و ...مردم ،ساعتها از وقت خودرا صرف
خرید نــان میکنند و خــانــوادههــای با
تعداد فرزندان بیشتر باید برای هر وعده
غذایی خود در صف معطل شوند .البته
در شهرهایی مانند بیرجند ،قم ،لرستان

و حتی خوزستان عمال این مشکل وجود
نـــدارد .در عین حــال پیگیری ما نشان
میدهد در زنجان که قرار بود طرح نان
کارتی به صورت پایلوت اجرا شود از حدود
 10روزپیش،مردمدرگیرصفهایطویل
وناراحتکنندهنانواییهاهستندواز ِ
نبود
نظارتورفعمشکلگالیهدارند.مسئوالن
در این مدت انــواع علتها را بــرای صف
طویل نانواییها اعالم کرده اند .برخی
از فروش آرد نانواییها در بازار آزاد به 10
برابر قیمت میگویند و برخی از قاچاق آرد
یارانه به کشورهای همسایه ،احتکار و...
اعالم نارضایتی میکنند .خالصه این که
مردم از چالشهای جدید و تازه هرروزه
گالیه دارنــد که چرا باید عالوه بر تحمل
این حجم از گرانیها در بــازار و شرایط
اقتصادی ،ساعتها در صف نان بمانیم.
فارس در همین زمینه با اشاره به این که
نانواییهای کشور به طور میانگین روزانه
 10کیسه آرد یارانهای دریافت میکنند،
امــا بسیاری از ایــن آردهــا پس از دپــو در
انبارهای داخلی توسط سودجویان ،در
آن طرف مرزها به  10برابر قیمت فروخته
میشود ،میافزاید :این روزها با این آرد
 3نرخی ،نپختن نان برای برخی نانواها
بهصرفهتر است .البته برخی گزارشها
حاکی است که صفهای نان نسبت به
روزهــای اول کاهش یافته اما همچنان
آزاردهنده است.
خبرنگار خراسان نیز در یک گزارش
جامع به علل شلوغی صفها پرداخته و
این ماجرا را از مسئوالن مربوط پیگیری
کــرده اســت .مشروح این گــزارش را در
روزنــامــه خــراســان رضــوی یا در سایت
روزنامه خراسان بخوانید.

تلفن051 37009111 :

•• دیشبنونگیرمنیامدازسوپرمارکتمحلنان
لواش۵۰۰تومانیرو ۲۰۰۰تومانخریدم.زنگ
زدم ۱۲۴تلفنشانجوابگونبود.زنگزدم۱۱۸
گفت خودت رو خسته نکن! من هم راضی شدم!
•• بــزرگــوارانــی که قیمت روغــن و تخم مــرغ و
پنیر را تعیین کردند در جریان هستند که
اینها کاالهای مصرفی روزانه مردم هستند؟
آخه با دالر چند حساب کــردن که یک روغن
700گرمی  60هزار تومان شده؟ اصال شیر و
مرغوتخممرغکهعمدهموادوامکاناتتولیدش
داخل کشوره چرا باید این قدر گرون باشه؟
•• آهایمردمعزیز!دوروزدندانرویجگربگذارید
و مرغ و تخم مرغ و گوشت و ...نخرید .ببینید اگر
همینفروشندههاومسئوالنبهپایشمانیفتادند
تا بخرید! دو روز نخریدین ،دیدین چطور ارزان
کردند؟حاالهمچندروزدیگرصبرکنید.
•• مقدار مصرفی ماهانه یک خانوار  ۴نفره در
صفحه  ۱۰خیلی مسخره بود .مثال مصرف پنیر
۴نفردرماه ۶۰۰گرماستیعنی ۲۰گرمدرروز!
همین طور تخم مرغ و بقیه اقــام رو هم جوری
نوشتیدکهواقعامایهتاسفاست.
•• قرار بر افزایش قیمت ۵قلم کاال بود ولی
حاال رستوران ها ،فست فودها ،تاالرها ،کیک
و شیرینی فروشی ها ،مراکز نان صنعتی و...
هم که با وضعیت نانواییها گیر نمیاد و حتی
چیزهایی که به اینها ربط نداشت گرون شد
مثل رب و سس قرمز و....
•• آقــای رئیسی همین قدر که ضد انقالب و
معاندان دارنــد شدید .. .میگیرند معلومه
کار شما در جراحی اقتصادی درسته .فقط
حواست به نفوذیها و کارچاق کنهای دولتی
باشه و همچنین محتکران خائن! برو جلو سید
ابراهیم کار شما درسته.
•• مردم این قدر نان نخرید! باز بیاین ته صف
به خــدا بچه کوچک داریــم .دو روزه فرصت
نمیکنم صــف بایستم .بــه هــم رحــم کنید.
محتکر واقعی خود مردم شدن! از هر چیز10
تا میخرن باز زن و بچه شون رو هم میبرن!
•• این چه جراحی اقتصادی بود که مردم را به
کما بردید؟

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

•• این طور که دولــت اعــام کــرده حــدود ۷۵
میلیون نفر یــارانــه دریــافــت میکنند .این
مشخص میکنه که دهک بندیها بسیار غلط
است .بازنشستگان زیادی رو میشناسم که با
این حقوق ناچیز در کنار کسانی که درآمدهای
بسیار باالتری قــرار دارنــد ،از دریافت یارانه
محروماند.
•• مردم درگیر مشکالت اقتصادی هستند .حتی
وریا غفوری که تیم شون قهرمان شد به آن اشاره
کرد .شما تو روزنامه کری خوانی رنگی دوست
هات رو چاپ میکنی!
•• با نفت بشکهای  33یا  34دالر کشور رو اداره
میکردین حاال که از صد دالر بیشتر به فروش
میرسد چــرا دغدغه داشته باشید؟ تا حد
امکان یارانه بدین و مردم رو در دست داشته
باشید تا صداشون درنیاد.
•• آقای استاندار تو صف نون ایستادین؟ چرا
نانواییها این قدر افتضاحه؟
•• چرا برنج گرون شده؟ شما که فقط 4قلم کاال
رو گرون کردین؟
•• صبح جمعهها با هم فرق دارد .بستگی دارد
مسئول چه کسی باشد!
•• چراتاریخانقضایداروهایایرانیرابهمیالدی
چاپ میکنند ،مانند قطره استامینوفن که من
از داروخانه(شهرک قدس) خریدم که تاریخ آن
گذشتهبود.بعضیهانمیدانندومشکالتیبرای
خود وخانواده شان درست میشود و نمیدانند
تشدید بیماری به خاطرچه بوده است.
•• قیمتها یک جــوری شده که من تک پسر
خانواده دیگه روم نمیشه برم خونه خودمون
شام و ناهار بخورم! آخر پدر و مادرم چقدر باید
عذاب بکشند از این اوضاع قیمت ها؟
•• من بازنشسته تامین اجتماعی هستم .دو ماه
است در سال جدید من بازنشسته همان مبلغ
حقوق اسفند سال قبل را میگیرم وتا االن
افزایش ندادهاند و مشخص هم نیست کی قرار
است افزایش داده شود.
•• آقا نون رو تا مدتی برای آب از آسیاب افتادن
التهاب مثل ســوخــت ،کــارتــی و سهمیهای
کنند متناسب با تعداد خانوار .االن وضعیت

دربازدیدازنمایشگاهبینالمللیصنعتنفت:

رئیسی:صنعتنفتظرفیتزیادیبرایتوسعه
مشاغلدانشبنیاندارد
رئیسجمهور گــفــت :در کــنــار توسعه
کــیــفــی ،تــوســعــه کــمــی صــنــایــع نفت،
گــاز ،پاالیش و پتروشیمی میتواند به
ایــجــاد اشتغال دانشبنیان و ارتقای
ظرفیتهای صادراتی کشور منتج شود.
به گزارش مهر ،سید ابراهیم رئیسی
دی ــروز در بــازدیــد از بیست و ششمین
نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی با بیان این که در سالهای
اخیردرصنعتنفتکشوراقداماتخوبی
با هدف ارتقای فعالیتهای فناوریپایه
و عــلـمپــایــه دنــبــال مــیش ــود ،افــــزود:
شرکتهای فعال در عرصه صنعت نفت،
اقداماتی را در این زمینه آغاز کردهاند که
باید این روند سرعت بیشتری بگیرد .وی
باتاکیدبرضرورتضمیمهشدنداناییبه
توانایی اظهار کرد :اگر داناییها و دانش
ضمیمه توانمندیها شود ،میتوان کار
قابل ارائه در بازارهای داخل و خارج ارائه

کرد .وی با بیان این که جمهوری اسالمی
ایران یکی از کشورهای مهم صادرکننده
نفت ،گــاز و محصوالت پتروشیمی در
جهان اســت ،تصریح کــرد :متخصصان
کشورمان در این حوزه حرفهای زیادی
بــرای گفتن دارن ــد .ایــن که  ۷۰درصد
تجهیزات صنایع نفت ،پتروشیمی و گاز
مــورد نیاز را متخصصان و شرکتهای
ایرانی در داخل کشور تولید میکنند،
بسیار مایه خوشحالی و امیدوارکننده
است ،اما نباید به این نقطه اکتفا شود.
رئیسجمهورگفت:درکنارتوسعهکیفی،
توسعه کمی صنایع نفت ،گــاز ،پاالیش
و پتروشیمی میتواند از طرفی به ایجاد
اشتغالبهخصوصدرعرصهفعالیتهای
دانشبنیان کمک کند و از سوی دیگر
ظرفیتهای صادراتی کشور را ارتقا دهد.
متوقف شدن در وضعیت فعلی و غفلت از
توسعههای کمی و کیفی خطاست.

پیشنهادافزایشوامهایخریدمسکنواجاره
رویمیزدولت
وزیر راه وشهرسازی از پیشنهاد افزایش
سقف وام خرید مسکن به  700میلیون
تومان خبر داد و گفت :امــروز با حضور
رئیسجمهور پیشنهاد وام ودیعه ۱۰۰
میلیون تومانی برای مستاجران تهرانی
بررسی میشود .وی همچنین دو برنامه
وزارت راه برای کنترل بازار اجاره بها را
اتصال بنگاههای امالک به سامانه این
وزارتخانه و دریافت کارت بیان کرد.
به گــزارش ایرنا ،رستم قاسمی دربــاره
بــرنــامــه دولــــت بــــرای افـــزایـــش تــوان
مستاجران در تهران و دیگر شهرهای
بزرگ ،اظهارکرد :وزارت راه و شهرسازی
با تسهیالت ودیعه  ۶۰میلیون تومانی
مخالف است و این رقم با پیشنهاد جدید
ما که فردا در جلسه شورای عالی مسکن
و با حضور رئیسجمهور بررسی خواهد
شــد ،به  ۱۰۰میلیون تومان افزایش
خواهد یافت .وی ادامـه داد :همچنین
با رقم سود تسهیالت ودیعه مسکن که

از سوی شورای پول و اعتبار  ۱۸درصد
تعیین شــده اســت مخالفیم و ایــن رقم
باید کاهش یابد .وزیر راه و شهرسازی
همچنین از پیشنهاد افزایش وام خرید
مسکن به  ۷۰۰میلیون تومان خبر داد
که امروز در همین جلسه درباره آن بحث
میشود و گفت :بازار مسکن ملتهب است
و جلسات زیــادی در ستاد تنظیم بازار
برای کنترل این بازار برگزار شده است.
وی با اعالم این که بسته پیشنهادی برای
کنترل بازار مسکن به ستاد تنظیم بازار از
سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده
است ،افزود :عدد قابل توجهی به عنوان
کمک ودیــعــه اج ــاره در جلسه شــورای
عالی مسکن تصویب میشود که برای
مستاجران تهرانی خبر خوشی است.
قاسمی بیا ن کــرد :بالفاصله مــردم در
سایت دریافت وام ودیعه ثبت نام کنند و
همه بانکها موظف هستند این رقم را
پرداخت کنند.
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نانواییها خیلی افتضاحه .اصال به افراد مسن
نــون نمیرسه .مــردم هم که واقعا انصاف و
مروت شان کامال تعطیل شده! بابا بهاندازه
نون بگیرید چه خبره؟
•• پول یارانهای که دولت مثال برای یک خانواده
چهار نفره واریز میکنه کال میشه چهار تا مرغ
و چهار تا روغن و دوتا شونه تخم مرغ! خب این
یعنی مردم هرچی بیشتر از این در ماه مصرف
داشته باشن باید از جیب مبارک بخرند .اینه
که طرف اگر شغل آزاد داره تو هر شغلی که
باشه قطعا دستمزدش رو چند برابر میکنه،
صاحبخونهها کرایهها رو به همون دلیلی که
بــاال گفتم دو برابر یا سه برابر میکنن حاال
بشین و ببین که حرفم درسته یا نه.
•• دولــــت مــحــتــرم اگـــه واقــعــا مـــیخـــواد با
احتکارگران برخورد بکنه ،یک سامانه بذاره
که مردم افراد و جاهایی رو که میدونن در حال
احتکار هستن اعالم کنن و اون سامانه هم به
صورت جدی و سریع عمل کنه.
•• شما روزنامههای دولتی چقدر به به و چه چه
برای دولت میکنید که قیمت اجناس را چند
برابر کرده! واقعا نمیفهمید چه بر سر مردم
آوردهاند؟
•• وزیر محترم کشور گفتید فقط همین چهار
قلم کاال باید گران شود و بقیه خیر .برو ببین
بقیه به «باید گفتن» شما توجه کردند؟.. .
•• خنده داره که جنس قبلی به قیمت جدید
فروخته میشه! اونی که تو انبار ،هزار کارتن
ماکارونی و روغن داره به قیمت قدیم باید در
فروشگاهها توزیع بشه .این طرح یعنی گران
فروشی و سود سرشار احتکارچی ها!
•• سوالم از مسئوالن اینه یــاران ـهای که شما
میدین مثال بــرای یه بازنشسته که عــروس و
داماد و نوه داره و مهمون داره ولی یارانه دو نفر
رو دریافت میکنه ،خودشه و همسرش و کال
پول چهار تا مرغ نمیشه ،هرچی بیشتر از این
مصرف کنه باید از جیب مبارک بده .این جوریه
که همه چی اعم از کاال و خدمات دوباره گرون
میشه .قابل توجه مسئولی که میگفت نخیر
فقط قیمت همین چهار قلم قراره گرون بشه!

