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خطر ورود غیرمسئوالنه به
آمار اشتغال

هنوز از آمــار چندی قبل دربـــاره ایجاد
اشتغال زمــان زیــادی نگذشته اســت که
همچنانبحثدربارهآمارهایاشتغالزایی
ادامه دارد .در چند دولت قبلی همواره بر
سر آمار اشتغال و بیکاری مناقشه وجود
داشته است .از تعریف مناقشه برانگیز یک
ساعت کار در هفته به عنوان مرز اشتغال
و بیکاری در تعریف مرکز آمار تا آمارهای
مسئوالن دولت های قبلی دربــاره ایجاد
ساالنه بیش از یک میلیون اشتغال ،همگی
حرف و حدیث های مناقشه برانگیزی را
درباره اشتغال و بیکاری ایجاد کرده است.
اگرچه فراتر از این مسئله کیفیت اشتغال
ایجاد شــده ،پــایــداری آن ها و در نهایت
رعایت حقوق کارکنان و قدرت خرید آنان
موضوعی بوده است که اشتغال و بیکاری
را تحت تاثیر قرار داده است .در هر صورت
پس از اعالم ایجاد یک میلیون شغل در سال
نخست فعالیت دولت سیزدهم ،بار دیگر
مناقشه ها در این باره باال گرفت.
نگارنده در یادداشت همین ستون در 13
شهریور امسال با تیتر «در دام آمارزدگی
گرفتار نشویم!» به چهار مالحظه درباره
نحوه ارائه آمار توسط مسئوالن اشاره کرد.
در ایــن میان یکی از مالحظات اصلی،
ضرورت مشخص بودن مبنای آمار است .آن
جا نوشتیم« :مهم ترین آسیب آماردهی در
کشور ،نامشخص بودن مبنای آمارهاست.
به عنوان مثال همواره دولت ها و به طور
خاص وزارت کار در دولت های مختلف،
ادعاهایی را درباره ایجاد اشتغال مطرح می
کنند که مبنای آن چندان مشخص نیست.
گاهی با احتساب اعتبارات اختصاص
یافته است بدون توجه به این واقعیت که
آن اعتبارات ممکن است به جای اشتغال
صرف سوداگری شده باشد .در این مورد
خاص ،مرکز آمار ایران ،هر فصل گزارشی
تحت عنوان «طرح آمارگیری نیروی کار»
تهیه می کند و ایــن گــزارش ضمن بیان
شاخص های اصلی در این زمینه از جمله
نرخ بیکاری ،نرخ مشارکت و تعداد شاغالن
و بیکاران و افراد در سن اشتغال ،تغییرات
آن را نسبت به فصول و سال های قبل بیان
مــی کند .در چنین شرایطی کــه آمــاری
توسط دستگاه رسمی و تخصصی ارائــه
آمار و با روش شفاف و جزئیات اعالم شده،
منتشر می شود ،نباید به سراغ آمارهایی
رفت که مبنای مشخصی ندارند».
اکنون با پدیده جالبی مواجه شده ایم و
گــزارش امــروز روزنــامــه خــراســان رضوی
نشان می دهــد که سامانه ای که وزارت
کار برای رصد اشتغال در استان ها دارد
تا چه انــدازه دچار مشکل است .براساس
این گزارش که با تیتر «چشمان کم سوی
سامانه رصد اشتغال در استان» در روزنامه
خراسان رضوی منتشر شده است ،بین آمار
مرکز آمار و سامانه رصد وزارت کار در زمینه
ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی،
 60هــزار نفر تفاوت وجــود دارد .همین
مسئله و دیگر خألها در زمینه سامانه رصد
وزارت کار نشان می دهد که تا چه اندازه
باید مراقب ورود ناقص و مخدوش دستگاه
های غیرمسئول به حوزه آمار باشیم .در
حقیقت چنان که روشن است ،آمار یک علم
و تخصص است و متولی ارائه آن براساس
قانون ،مرکز آمــار است و برخی دستگاه
ها نظیر بانک مرکزی در حیطه تخصصی
خود می توانند آمار دهند .به طور خاص
در زمینه اشتغال و بیکاری ،مرکز آمار ،از
روشیعلمیومبناییمشخصاستفادهمی
کند .روشی که البته ممکن است از سوی
متخصصان ،به آن اشکاالتی وارد باشد .با
این حال ،مبنای محاسبه شفاف است و کار
از سوی یک نهاد تخصصی و فاقد تعارض
منافع انجام می شود ،در حالی که وزارت
کار در زمینه اعــام آمــار اشتغال ،دارای
تعارض منافع است و می توان گفت نفعش
در این است که کارنامه ایجاد اشتغال را
پربار نشان دهد ،در حالی که ممکن است
این کارنامه چندان پربار نباشد.
کوتاه سخن ایــن که اگرچه رصــد فضای
اشتغال و بیکاری جزو وظایف تخصصی
وزارت کار است و انتظار می رود متولی
اشتغال در کشور ،وضعیت اشتغال را نیز
رصد کند ،اما این رصد نباید از مسیری
خــارج از دستگاه تخصصی و آمــار رسمی
انجام شود ،بلکه باید از مسیری فاقد آسیب
و ابهام صورت گیرد تا مناقشه های آماری در
زمینه اشتغال پایان پذیرد .چرا که بسیاری
از سیاست گذاری های مهم براساس همین
اعداد و ارقام صورت می گیرد.
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رهبر انقالب در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های نیروهای مسلح با اشاره به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی
در پشت صحنه حوادث اخیر تاکید کردند:

دشمنانفقطباجمهوریاسالمیمخالفنیستندباایرانمخالفاند

اگر قضیه این دختر جوان هم نبود ،بهانه دیگری بهوجود میآوردند تا در اول مهر ،در کشور نا امنی و اغتشاش ایجاد کنند
گروه سیاسی-حضرت آیت ا ...خامنهای فرمانده معظم
کل قوا صبح دیــروز در مراسم مشترک دانش آموختگی
دانشجویان دانشگاه هــای افسری نیروهای مسلح در
سخنان مهمی با اشــاره به حــوادث اخیر تأکید کردند:
با صراحت میگویم این حــوادث طراحی آمریکا ،رژیم
صهیونیستی و دنبالهروهای آن هاست .مشکل اصلی آن
ها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است .ملت ایران
در این حوادث کام ً
ال قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که
الزم باشد ،شجاعانه وارد میدان خواهد شد.رهبر انقالب
اسالمی در ابتدای ورود به میدان با حضور بر مزار شهیدان
گمنام و قرائت فاتحه ،به دلیران و قهرمانان دفاع از اسالم و
ایران درود فرستادند.فرمانده کل قوا سپس از یگان های
حاضر در میدان سان دیدند.به گزارش khamenei.ir
مشروح بیانات رهبر انقالب در ادامه می آید:
▪حضور جوانان ایرانی در هم ه زمینهها امیدآفرین
است

بسیار خرسندم و خدا را شاکرم که بعد از یک تعطیلی
نسبت ًا طوالنی در دیــدار حضوری با شما جوانان عزیز و
دانشآموختگان و سردوشیبگیران ،امسال در این روز این
مجدد ًا دست داد .ورود چند هزار جوان به نیروهای
توفیق ّ
مس ّلحیکمژدهاست،یکبشارتاستکههرسالتکرارمی
شود .چه جوان هایی که دانشآموخت ه دانشگاهها هستند و
درجه افسری می گیرند و وارد می شوند ،مشغول کار می
شوند ،چه کسانی که وارد دانشگاه می شوند و سردوشی
می گیرند و مشغول تحصیل می شوند ،هر کدام به نحوی
روحیه جدیدی را به نیروهای مس ّلح تزریق می کنند .این
ورودجوانهادارایپیامنوسازیواستحکاماست؛جوانها
هر جا که وارد می شوند ،در هر مجموعهای ،در هر سازمانی
که وارد بشوند ،در واقع پیام استحکام و نوسازی آن مرکز را
با خود همراه دارند .حضور جوانان ایرانی در هم ه زمینهها
امیدآفرین است؛ یعنی در بخش های گوناگون علمی،
اقتصادی،سیاسی،تشکیالتی،نظامیوغیره،هرجاجوان
ها وارد می شوند ،با خودشان مژد ه امید و نوسازی و نوآوری
را به همراه میآورند.
▪پیشرفت های علمی در هر نقطهای در واقع بر دوش
جوان هاست

امروزیکجریانتبلیغاتیگمراهکنندهایوجودداردکهمی
همت این جریان تبلیغاتی
خواهد عکس این را تبلیغ بکند؛ ّ
این است که وانمود کند جوان ایرانی از ارزش ها گسسته
مسئولیت نمی کند؛
است و به آینده ناامید است و احساس
ّ
شدت دنبال می کنند.
این را یک جریان تبلیغاتی دارند به ّ
واقعیت
واقعیت اســت؛ درســت نقطه مقابل
ایــن ،عکس
ّ
ّ
موجود در کشور ماست .نسل جوان ما در همه عرصهها و
میدان ها تا امروز دارای حرکت درخشنده بوده است ،در
آینده هم انشاءا ...همین جور خواهد بود :چه در دفاع از
امنیت ،چه در کمک به جبه ه مقاومت
میهن ،چه در دفاع از ّ
در ّ
مقدسدفاعازحرم
کلمنطقهــدرهمینحرکتعظیمو ّ
ــ چه در خدمات اجتماعی ،چه در پیشرفت های علمی ــ که
شما که نگاه می کنید ،پیشرفت های علمی در هر نقطهای
در واقع بر دوش جوان هاست و آن ها هستند که پیشران
اینحرکتندــچهدرهم هآیینهایمذهبی،اینراهپیمایی
اربعین ــ چه میلیونها جوان ایرانی که رفتند و راه نجف
تا کربال را طی کردند و چه میلیونها جوانی که در خود
کشور ،در شهرها ،به عنوان اربعین ،به عنوان دورافتادگان
سرمنزل بشارت و معنو ّیت راهپیمایی کردند ــ چه در
از آن
ِ
میدان تولید و ابتکار که خبرهای آن را در تلویزیون مشاهده
می کنید که هر روزی در یک بخشی از بخش های تولید
کشور و صنعت کشور یک حرکت جدیدی را جوان های ما
دارند ارائه می دهند ،چه در مقابل ه با بیماری همهگیر و چه
درنهضتکمکمؤمنانه،چهدرجهادفرهنگی،چهدرامداد
به مناسبت حوادث طبیعی ،سیل و زلزله و امثال این ها؛ در
همه جا که شما نگاه می کنید ،حضور جوانان را به صورت
ُپررنگ میبینید .این جوان نمی تواند ناامید باشد ،این
جوان نمی تواند گسسته از ارزش ها باشد ،این جوان یک
نیروی خستگیناپذیر در وسط جبهه است و البتّه جوانان
انقالبی و باایمان در هم ه این موارد پیشتاز بودند .این وضع
جوان هاست.
خب ،با این نگاه اگر حضور شما را ــ که در این دانشگاه
امام حسن مجتبی(ع) اجتماع کردهاید و در دانشگاههای
دیگر دارند میشنوند این سخن را ــ مشاهده کنیم ،حضور
شما و ورود شما در نیروهای مس ّلح یک ثروت بزرگ است؛
حضور شما یک ثــروت بــزرگ اســت ،البتّه در کنار تجربه
دانش فرماندهان.
پیشکسوتان و
ِ
▪حکومت برخاست ه از مردم و متّ کی به مردم مایه
سربلندی یک کشور است

تقویت نیروهای مس ّلح تقویت کشور است .یکی از ستون
های محکم در تقویت کشور ،نیروهای مس ّلح هستند.
البتّه تقویت کشور فقط به نیروی مس ّلح وابسته نیست؛
ستون های محکم دیگری هم هستند :پیشرفت علمی مایه
پیشرفت کشور است؛ ایمان عمومی مردم و رسوخ ایمان در
دل ها مای ه استحکام م ّلی است؛ حکومت برخاست ه از مردم
و متّکی به مردم مایه سربلندی یک کشور است؛ همه این
ها هست ،لکن حضور نیروهای مس ّلح و قدرت نظامی هم
مهمی برای تقویت بنی ه کشور است .این عوامل
یک وسیل ه ّ
گوناگون می توانند کشور را از آسیبها و دشمنیها حفظ و
حراست کنند .البتّه این مال هم ه کشورهاست ،مخصوص
کشورمانیست؛هم هکشورهااحتیاجدارندبهاینابزارهای
استحکام،لکندرکشوریمثلکشورماکهبادشمنانقلدر
اهم ّیت
و زورگو مثل آمریکا و امثال آن ها روبهرو است ،این ّ

بیشتری دارد؛ لــذا قدرت
دفاعی باید تقویت بشود.
تمام
▪
ِ
هوشمندسازی ِ
حرکات نیروهای ّ
ِ
مسلح از
مسائل مهم است

این را من همیشه گفتهام،
باز هم تکرار می کنم :قدرت
دفاعی باید تقویت بشود.
بــخــشــی از ســــوی بــیــرون
نــیــروهــای مس ّلح ،بخشی
از س ــوی درون نــیــروهــای
مس ّلح؛ من به این د ّومی می
پردازم .مسئوالن نیروهای مس ّلح باید راهکارهای نو و روزآمد
را برای تقویت نیروهای مس ّلح در پیش بگیرند که از جمله آن
ها هوشمندسازی در آموزش ها و در ابزارهای نظامی است که
بحمدا ...در نیروهای مس ّلح ما شروع شده ،لکن میدان کار هنوز
ِ
حرکات نیروهای
تمام
خیلی باز است .امروز
ِ
هوشمندسازی ِ
مهمات یکی از
ّی
ت
ح
و
سالح
نظامی،
ابزارهای
مس ّلح از جمله
ّ
مسائل مهم است .یا پیشرفت های پژوهشی و علمی در نیروهای
طراحی بازیهای
مس ّلح که این ،تقویت نیروهای مس ّلح است یا ّ
پیچید هجنگترکیبی.امروزجنگهایدنیاجنگهایترکیبی
است .می دانید؛ جنگ سخت و جنگ نرم و جنگ فکری و جنگ
فرهنگی و جنگ با سالح های گوناگون و جنگ شناختی و امثال
این ها با همدیگر مایه تهاجم به یک م ّلت یا یک کشور است.
بازیهای جنگ بایستی بتواند هم ه این الیهها را با شیوههای نو،
با شیوههای روزآمد ،انشاءا ...تأمین کند.
امنیت زیرساخت هم ه ابعاد زندگی یک جامعه است
▪ ّ

مسئولیت اصلی نیروهای مس ّلح چیست؟ حراست از
خب،
ّ
ّ
امنیت ملی؛ این ،آن چیزی است که شما جوان ها که تازه وارد
ّ
این راه شدهاید ،باید به آن ببالید ،باید افتخار کنید ،سربلند
امنیت عمومی
مسئولیت نیروهای مس ّلح،
باشید.
مسئولیت ّ
ّ
ّ
امنیت زیرساخت همه ابعاد
چه؟
یعنی
ت»
«امنی
است.
کشور
ّ
ّ
زندگی یک جامعه است ،یک زیرساخت عمومی است؛ از مسائل
شخصیبگیرید،تامسائلاجتماعی،تامسائلعمومی،تامسائل
امنیت زیرساخت هم ه این هاست .در مسائل شخصی،
خارجی؛ ّ
امنیت این است که شما شب بتوانی با خیال راحت در
معنای ّ
خان ه خودت بخوابی ،صبح بتوانی با خیال راحت و بدون دغدغه
فرزندت را به مدرسه بفرستی ،بتوانی به ّ
محل کسب و کار بروی،
بتوانی بدون دغدغه به نماز جمعه بروی.
▪هر جایی که پیشرفتی حاصل شده است به برکت وجود
امنیت است
ّ

به آن کشورهایی نگاه کنید که این بیدغدغگی را ندارند در هیچ
کدام از این مراحل؛ نه شب با خیال راحت می توانند بخوابند،
نه روز می توانند سر کار بروند ،نه می توانند با خیال راحت به
تماشای بازیهای ورزشی بروند ،نه می توانند به نماز جمعه
بروند ،نه می توانند به مسافرت بروند .مخصوص کشورهای
کوچک هم نیست؛ در کشورهای بزرگ ،از همه بدتر آمریکا ،در
امنیت نیست ،در مدرسه
امنیت نیست ،در دانشگاه ّ
رستوران ّ
«امنیت» در
امنیت نیست.
ّ
امنیت نیست ،در فروشگاه ّ
کودکان ّ
مسائل شخصی یعنی این؛ یعنی شما بتوانید خودتان ،فرزندان
امنیت زندگی کنید؛ کارتان،
تــان ،خانوادهتان با احساس ّ
امنیت باشد.
با
همراه
کسبتان ،مسافرت تان ،تفریح تان
ّ
علمیه یا پژوهشکده یا
در مسائل عمومیتر ،در دانشگاه یا حوز ه
ّ
اندیشکده؛ بتوانید بنشینید فکر کنید ،کار کنید ،تحقیق کنید،
امنیت اگر نبود ،این
امنیت نمی شودّ .
مطالعه کنید؛ بدون ّ
پیشرفت ها حاصل نمی شد؛ هر جایی که پیشرفتی حاصل شده
امنیت ،کار دشوار
امنیت بوده است؛ بدون ّ
است به برکت وجود ّ
می شود ،سخت می شود .تا سرمایهگذاری اقتصادی؛ [اگر]
بخواهید برای پیشرفت اقتصادی کشور سرمایهگذاری کنید،
امنیت نمی شود ،تولید
امنیت نمی شود؛ ترانزیت بدون ّ
بدون ّ
امنیت زیرساخت هم ه این چیزهاست.
شود؛
نمی
ت
امنی
ّ
بدون ّ
▪تضعیف پلیس به معنای تقویت مجرمین است

خب سازمان های مس ّلح ،تأمینکننده این نیاز همیشگی و
همهجاییبرایکشوروبرایعموممردمجامعههستند؛این،کم
افتخارینیست.ارتشیکجور،سپاهیکجور،سازمانانتظامی
امنیت
یک جور ،بسیج یک جور ،هر کدام به نحوی تأمینکنند ه ّ
هستند .آن کسی که به پاسگاه پلیس حمله می کند[ ،دارد]
امنیت کشور حمله می کند؛ آن که به پایگاه بسیج حمله می
به ّ
امنیت کشور حمله می کند؛ آن که در اظهارات،
به
دارد
کند،
ّ
در سخنرانی ،در گفت وگوها ارتش را یا سپاه را مورد طعن قرار
امنیت کشور دارد اهانت می کند .تضعیف سازمان
می دهد ،به ّ
ّ
امنیت کشور اســت .تضعیف
های نیروهای مسلح ،تضعیف ّ
پلیس به معنای تقویت مجرمین است .پلیس ّ
موظف است در
امنیت آحاد مردم را تأمین کند .آن کسی
مقابل مجرم بِایستدّ ،
که به پلیس حمله می کند ،در واقع مردم را بیدفاع می گذارد
در مقابل مجرمین ،در مقابل اراذل و اوباش ،در مقابل دزد ،در
مقابل زورگیر.
امنیت درونزا،امتیاز بزرگ کشور ماست
▪ ّ

امنیت
امنیتی که داریــمّ ،
امتیاز بزرگ کشور ما این است که ّ
درونزاست .فرق دارد که یک کشوری ،یک م ّلتی ،از درون خود،
با نیروهای خود ،با قدرت خود ،با اندیشه و فکر خود برای خودش
امنیت
امنیتایجادکند،یایکیازبیرونبیایدبگویدمنبرایشما ّ
ّ
ایجاد می کنم ،شما را حفظ می کنم؛ مثل کسی که از گا ِو شیرد ِه
امنیت ما
خــودش حراست می کند؛ خیلی با هم فرق دارنــدّ .
امنیتخودمانمتّکینیستیم.
درونزاست.مابههیچکسبرای ّ
مابانیرویخداداد،بهلطفالهی،بهتوفیقپروردگار،بهپشتیبانی
ولیعصر(ارواحنافداه)،بهپشتیبانیم ّلت،باایستادگیمسئوالن
ّ

امنیت را توانستهایم به وجود بیاوریم
نیروهای مس ّلح ،این ّ
و حفظ کنیم .آن که به نیروی خارجی متّکی است ،همان
نیروی خارجی او را در روز مبادا وا خواهد گذاشت؛ نه می
تواند و نه می خواهد از او حراست کند و حفاظت کند .خب،
این جمالتی دربار ه مسائل نیروهای مس ّلح؛ این ها را به یاد
داشتهباشید؛افتخارکنید،دنبالاینحرکتکنید،کارتان
را کاری مطابق رضای خدا بدانید و برای خدا این کار را
دنبالکنید.
حوادث اخیر ،به ّ
ِ
ملت ایران ظلم شد
▪در

و ّاماچندجملهدربار هحوادثاخیر.ا ّولینچیزیکهمنمی
ِ
حوادث چند روز اخیر،
خواهم بگویم ،این است که در این
بیش از همه به سازمان انتظامی کشور ظلم شد ،به بسیج
ظلم شد ،به م ّلت ایران ظلم شد؛ ظلم کردند .البتّه م ّلت در
این حادثه هم مثل حوادث دیگر کام ً
ال قوی ظاهر شد؛ مثل
همیشه ،مثل گذشته؛ در آینده هم همین جور خواهد بود.
در آینده هم هر جا دشمنان بخواهند اختاللی ایجاد کنند،
آن که بیش از همه سینه سپر می کند و بیش از همه اثر می
گــذارد ،م ّلت شجاع و مؤمن ایــران است؛ وارد میدان می
شوند؛ و وارد میدان شدند .بله ،م ّلت ایران ،مظلوم است ا ّما
قوی است؛ مثل امیرالمؤمنین ،مثل موالی متّقیان ،سرور
السالم)کهقویترینبودومظلومترین.
خودشعلی(علیه ّ
▪درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند

در این حادثهای که پیش آمد ،دختر جوانی درگذشت؛ خب
حادثه تلخی بود ،دل ما هم سوخت ،ولی واکنش به این
حادثه بدون این که تحقیقی شده باشد ،بدون این که هیچ
عدهای
گونهامرمس ّلمیوجودداشتهباشد،ایننبودکهیک ّ
بیایند خیابان را ناامن کنند ،ناامنی را برای مردم به وجود
امنیت را به هم بزنند ،قرآن را آتش بزنند ،حجاب
بیاورندّ ،
حسینیه را به آتش
و
مسجد
بکشند،
به
محج
زن
از روی سر
ّ
ّ
بکشند ،بانک را به آتش بکشند ،ماشینهای مردم را آتش
تأسفآور هم هست،
قضیهای که حاال ّ
بزنند .واکنش به یک ّ
موجب نمی شود که یک چنین حرکاتی انجام بگیرد؛ این
عادی نبود ،طبیعی نبود.
حرکات ّ
▪اغتشاشها و ناامنیها ،طراحی آمریکا و رژیم غاصب
و جعلی صهیونیستی بود

ای ــن اغــتــشــاش بــرنــام ـهریــزی داشــــت؛ ای ــن اغتشاش
قضیه ایــن دختر جــوان هم
برنامهریز یشده بــود .اگــر
ّ
نبود ،یک بهانه دیگری درست می کردند برای این که
امسال در ا ّو ل مهر به دلیلی که عرض خواهم کــرد ،در
کشور ناامنی درست کنند ،اغتشاش درست کنند .چه
کسی این را برنامهریزی کرده؟ بنده به صراحت می گویم
ایــن برنامهریزی کــار آمریکا ،کــار رژیــم غاصب و جعلی
صهیونیستی و دنبالهروهای آن هاست؛ نشستهاند
برنامهریزی کردهاندَ .ع َمله و مزدوران و حقوقبگیران آن
ها ،بعضی از ایرانیهای خائن هم که در بیرون از کشور
هستند ،به این ها کمک کردند.
▪چطور انسان هوشمند احساس نکند که پشت صحنه
این حوادث دست های دیگری در کارند؟

بعضیها تا ما می گوییم «فالن حادثه را دشمن خارجی
ایجاد کـــرده» ،روی ایــن کلمه «دشمن خــارجــی» کأ نّه
اسیت دارند؛ تا می گوییم «آقا! این کار ،کار خارجیها
حس ّ
ّ
بود ،کار دشمنان خارجی بود» ،فور ًا سینه سپر می کنند
برای دفاع از سازمان جاسوسی آمریکا یا صهیونیستها!
انــواع تحلیل را ،انــواع ل ّفاظیهای مغالطهآمیز را وسط
می کشند برای این که اثبات کنند که نه ،پای خارجیها،
قضیه وجود نداشته .در دنیا خیلی
دست خارجیها در این ّ
اغتشاشات به وجود میآید؛ خب شما نگاه کنید در اروپا،
مفصل در
در فرانسه ،هر چند وقت یک بار یک اغتشاش ّ
خیابان های پاریس به راه میافتد؛ من سوال می کنم که
آیا سابقه دارد رئیسجمهور آمریکا و مجلس نمایندگان
آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنند؟ آیا سابقه دارد که
پیام بفرستند که ما در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه دارد که
داری آمریکا و دولت
جمعی وابسته به سرمایه
رسانههای
ِ
ِ
متأسفانه بعضی از دولت
آمریکا و مــزدوران آن ها مثل
ّ
های منطقه ،از جمله دولت سعودی ،به راه بیفتند برای
این که از اغتشاشگر حمایت بکنند؟ چنین چیزی سابقه
دارد؟ سابقه دارد که اعالن کنند ما فالن سختافزار و
فالن نرمافزار اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار می
دهیم تا بتوانند با هم راحت ارتباط برقرار کنند و کارشان را
دنبال کنند؟ چنین چیزی در هیچ جای دنیا ،در هیچ یک
از کشورها سابقه دارد؟ ا ّما این جا اتّفاق افتاد؛ نه یک بار،
نه دو بار ،بارها و بارها .خب ،چطور شما دست خارجی را
نمیبینید؟ چطور انسان هوشمند احساس نکند که پشت
صحنه این حوادث دست های دیگری در کارند ،سیاست
ادامه در صفحه 12
های دیگری در کارند؟...

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

پیامك2000999 :
تلفن051 37009111 :
تلگرام09033337010 :

•• مکالمه صوتی چیه باز مخابرات اختراع کرده؟ راهی جدید
برایسرکیسهکردنمردمگویاتازهکشفشده!قشنگهردفعه
یکاسمیدرستمیکنندتاپولبگیرند.
•• آیا مسئوالن آموزش و پرورش نظارتی بر قیمت تمام شده
لباس دانش آموزان مدارس دارند؟ گران فروشی اونم زیر سایه
آموزشوپرورش؟!
•• اینهمهدانشجویانراسرکوبوضربوشتممیکننددریغ
ازیهخبردرروزنامهخراسان!شرمکنید!
•• شما که نشستی اون ور آب ،هیزم می ریزی توی آتش
اعتراضات،همینروزهابایدبهفکرهیزمبرایخودتباشی!
•• وقتیاجازهنمیدینصدایمردمدربیاد،نتیجهاشمیشه
همینکهمخابراتبهراحتیدستشراتاآرنجدرجیبمردممی
کندوآبونمانقبضهارا 10برابرمیکند!حاالکیبایدجلوی
اینفشاررابگیرد؟
•• با قطعی اینترنت و اینستاگرام و واتس اپ کار و کسب افراد
زیادیبهمخاطرهافتادهواصالانگارنهانگار!...
•• به جای این که فکر چاره باشین هر روز اینترنت رو قطع می
کنین! روزی می رسه که اینترنت از دست دولتها خارج می
شه و با روشن کردن گوشی تلفن وصل می شی به اینترنت بین
المللی.همانسرنوشتیکهسرویدئواومدوکسیاینروزهارو
تصورنمیکرد....
•• خراسان عزیز! اگر جسارت یا اجازه ارائه گزارش مستقل از
اعتراضات را نداری نیازی نیست که گزارش های یک طرفه
فارسوکیهانرادرصفحاتوزیناتدرجکنی!
•• باشروعسالتحصیلیجدیدوتغییروتحوالتداخلی،منطقه
ایوبینالمللیکهتقریباهمگیازآنباخبریم،بهنظرمیرسد
فرصتبسیارخوبیپدیدآمدهاستبرایقدکشیدن،واردصحنه
شدن و حضور فعال جنبش دانش آموزی اعم از بسیج و انجمن
های اسالمی دانش آموزان در عرصه های گوناگون فرهنگی،
اجتماعی،علمیوهمینطورآمادگیهایبهاصطالحچریکی.
••  6هزارتومانپولمیدهیمتاخبرهایواقعیراکارکنیدواز
وضعیتجامعهبنویسیدنهخبرهایالکی!
•• ظاهراروزنامهشمابرخالفرویهتاندرنقددولتسابق،االن
فقط تعریف و تمجیدها رو کار می کنه! جالبه که از فضای نقد
و نقادی دم می زنید .راست می گین این رو چاپ کنید :آقای
رئیسی اون وعده های اقتصادی و باغ سبزی که نشون دادید
همینبودکهگوشتقرمزکیلوییحدود 300هزارتومان،برنج
150هزارتومان،مرغ 70هزارتومانو...بشه؟
•• متاسفانهقانونتغییرساعتکاراداراتترافیکصبحگاهی
روچندبرابرکردهومشخصهکارشناسینشده.لطفااستانداری
توجهبیشتریداشتهباشد.
•• اتفاق جالب اینه که صبح از خواب بلند می شی می بینی
آبونمان تلفن ثابت از  ۱۵۰۰تومانشده ۱۵هزار تومان! بعد
انتظارداریکهارزونیبشهوقیمتهابیادپایین!
•• جنابرئیسیعزیز!چندماهازسفرشمابهبجنوردمیگذرهو
برایوامهمونروزهایاولتماسگرفتندونشانیدادیموحاال
هیچجوابینمیدن!
•• وام اربعین چی شد؟ اگر نمی خواستین بدین چرا این قدر
تبلیغکردید؟الاقلمحلیرابرایپیگیریمشخصمیکردید
کهجوابگوباشند.
•• می ری بازار برای خونه خرید می کنی ،توی سطح شهر با
آرامش دور می زنی ،میای خونه غذا درست می کنی ،بعد می
شینی گوشی رو برمی داری و اینترنت رو روشن می کنی فکر
میکنیکشورسقوطکرده!
•• درباره مطلب دنیای شیرین مامان ها می خواستم بگم که
فرزندان به ویژه پسرها حرف دلشان را به مادرها نمی گویند و
اونجورکهبایدبامامانهاصمیمینیستند.
•• ۶هزارتومانپولروزنامهخراسانندادهایمکهگزارشکیهان
وفارسرادرصفحاتروزنامهبخوانیم!
•• فرودگاه بجنورد چرا پرواز برای شهرهای دیگه نمی ذاره؟
مجبوریمبریممشهدوازاونجابریممقصدمون.لطفاچاپکنید
تاشایدرسیدگیبشه.الاقلبرایکیشپرواز بذارین.
•• در عصر سرعت و فناوری ،تکمیل ظرفیت خط تلفن ثابت
آزادشهر راچگونهمیتوانتوجیه کرد؟ داشتنتنها یک خط
تلفنثابتاگرحقطبیعیشهروندینیست ،پسچیست؟
•• محمدفاروقکیانیمردشمارهیکرقصهایآیینیاست
نهبازی.هنوزهمازکلماتوحشتدارید؟
•• عوارض جراحی اقتصادی تو خیابون ها داره خودش رو
نشونمیده.
•• بعدازاقداماتفراوان،خداروشکریارانه300توماننقدی
من از مرداد ماه پرداخت شد ولی رئیس جمهور محترم قول
دادن از اردیبهشت معوقه ها رو هم می دن ولی تا االن معوقه
ایدریافتنکردهام.
••کاش یک نفر از مسئوالن انتظامی سوال کنه که دلیل این
برخوردهایخشنوتندبابعضیمردمدراعتراضهاچیه؟قبال
میتوانستنداینهاراتکذیبکننداالنبرایاینفیلمهاییکه
پخشمیشودچهجوابیدارند؟
•• سازمان تامین اجتماعی با چه مجوزی بین حقوق بگیران
تحت پوشش و کارمندان خودش ،همکار و غیرهمکار قرار
دادهوامتیازاتویژهبرایخودشانقائلاند.
•• با توجه به برنامه ایجاد محدودیت برای کشت محصوالت
جالیزیدرسالآینده،مردمبایدکمکمباگوجهفرنگی،خیار،
بادمجان،پیاز،کدو،هندوانه،خربزهو...خداحافظیکنند.
خدامیداندقیمتربدرسالآیندهچقدرخواهدشد؟!
•• اینمکالمهصوتیچیهکه ۱۵هزارتومانمخابراتکشیده
روی قبض ها؟ االن مردم عصبانی و خسته اند .دولت به
جای این که کمک حالمون باشه چرا فشار میاره به این ملت
بدبخت؟
•• قانون توی کشور ما چی داره برای پلیس که موقع
ضرورت استفاده کنه تا دیگه نیاز به مجوز از باال نباشه؟
واقعا بگن چه چیزی پلیس برای دفاع از جون خودش و
مردم در زمان نیاز استفاده کنه؟

