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مجلس در انتظار مدّرس ها

خطبه 32 هنج البالغه
ای مردم، در روزگاری کينه توز، و پر از ناسپاسی و کفران نعمتها، صبح کرده ايم، 
که نيکوکار، بدکار به شمار می آيد، و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود می افزايد، 
نه از آنچه می دانيم بهره می گيريم، و نه از آنچه نمی دانيم، می پرسيم، و نه از هيچ 

حادثه مهمی تا به ما فرود نيايد، می ترسيم... 
ای مردم بايد دنيای حرام در چشمانتان از پر کاه خشکيده، و تفاله های قيچی شده 
دامداران، بی ارزشتر باشد، از پيشينيان خود پند گيريد، پيش از آنکه آيندگان 
مشتاقان  زيرا  کنيد،  رها  را  نکوهش شده  فاسد  دنيای  اين  گيرند،  پند  شما  از 

شيفته تر از شما را رها کرد.

 در انتخابات مجلس نهم، میزان مشارکت مردم باالتر از قبل میرود یا پایینتر؟
 این سوالی است که کم و بیش در میان سخنرانیهای سیاسیون به آن پرداخته میشود. برخی خوشبینانه از افزایش میزان مشارکت دم میزنند 

و برخی به جای گرم کردن تنور انتخابات با اعالم کاهش میزان مشارکت عمومی، به سیاه نمایی میپردازند.
در مبانی علم سیاست، نخستین بار نظریه پردازانی چون جان الک، روسو و منتسکیو پس از ارائه تعاریف خود از دولت، حاکمیت و نسبت و 
رابطه آن با مردم، درباره زمینه های مشارکت مردمی سخن گفتند. مشارکتی که درعمومی ترین شکل آن به حقوق و مشارکت همگانی و حق 
رأی، تعمیم یافت .با پیروزی انقالب اسالمی و برگزاری ساالنه یک انتخابات، جلوههایی از مردم ساالری به نمایش درآمد که با پررنگ شدن 

هرباره مشارکت مردمی، رایی دوباره به جمهوری اسالمی داده میشد و پایههای نظام مستحکمتر از گذشته.
اینکه زمینههای میزان مشارکت مردم چیست و چرا گاهی این مشارکت کمرنگتر از گذشته میشود، شرح مفصلی است که از جمله آنها 
میتوان به باور عمومی در میزان تاثیرگذاری آرا، رضایت همگانی، تضارب آرا در عرصه رقابت و ... اشاره کرد. هرچه موضوع انتخابات، محلیتر 

باشد – همچون انتخابات مجلس و شوراها – انگیزههای منطقه ای نیز بر میزان مشارکت عمومی تاثیرگذار خواهد بود.
در مجموع هشت انتخاباتی که برای تعیین ترکیب اعضای خانه ملت برگزار شده، انتخابات مجلس پنجم با حضور 71 درصد واجدین اخذ 
رای، در باالترین لیست جایگاه قرار دارد و مجلس هشتم با غیبت 49 درصد واجدین اخذ رای در انتخابات اسفند 86 در پایین ترین جایگاه 

است. در تمامی ادوار مجلس، بیش از 50 درصد واجدین اخذ رای در انتخابات حضور یافتهاند.  

جدول مقایسه جمعیت کشور با تعداد رای دهندگان در انتخاباتهای مجالس هشتگانه

  دورههای مجالس              جمعیت کشور               جمعیت واجدین اخذ رای             جمعیت رای دهندگان             میزان مشارکت
 

 مجلس اول/1۳58       ۳7 میلیون و 714 هزار نفر     ۲0 میلیون و 857 هزار نفر     10 میلیون و 875 هزار و 969 نفر          5۲

 مجلس دوم/1۳6۳       45 میلیون و 798 هزار نفر      ۲4میلیون و 14۳هزار نفر       15 میلیون و 607 هزار و ۳06 نفر         65

 مجلس سوم/1۳67      51 میلیون و 909 هزار نفر      ۲7 میلیون و 987 هزار نفر     16 میلیون و 714 هزار و ۲81 نفر         60

 مجلس چهارم/1۳71    56 میلیون و 656 هزار نفر      ۳۲ میلیون و 465 هزار نفر     18 میلیون و 767 هزار و 4۲ نفر           58

 مجلس پنجم/1۳74     59 میلیون و 187 هزار نفر      ۳4 میلیون و 716 هزار نفر     ۲4 میلیون و 68۲ هزار و ۳86 نفر         71

 مجلس ششم/1۳78     6۳ میلیون و 15۲ هزار نفر      ۳8 میلیون و 7۲6 هزار نفر     ۲6 میلیون و 8۲ هزار و 157 نفر           67

 مجلس هفتم/1۳8۲     67 میلیون و ۳15 هزار نفر      46 میلیون و ۳51 هزار نفر     ۲۳ میلیون و 7۳4 هزار و 677 نفر         51

 مجلس هشتم/1۳86    71 میلیون و 5۳۲ هزار نفر      4۳ میلیون و 8۲4 هزار نفر     ۲۲ میلیون و ۳50 هزار و ۲54 نفر         51

 مجلس نهم/1۳90       74 میلیون و 981 هزار نفر                   ؟؟؟                               ؟؟؟               ؟؟
 

 * توضیح جدول : علی القاعده متناسب با افزایش نرخ رشد جمعیت در هر سال، جمعیت واجدین شرکت در انتخابات نیز باید افزایش یابد. 
این قاعده در انتخابات مجلس هشتم صادق نیست. چرا که سن رای دهندگان در قانون انتخابات مجلس از 16 به 18 سال افزایش یافت. به 

همین دلیل جمعیت واجدین حق رای کمتر از انتخابات مجلس هفتم شد.

مشارکت مردم در هشت دوره انتخابات 
امداد یارانمجلس چگونه بود؟   

وابسته به شرکت تعاونی خدمات رفاهی
بازنشستگان بهزیستی استان تهران

مرکز ارائه خدمات

 با مجوز رسمی و نظارت سازمان بهزیستی اعزام
 پزشک ، پرستار ، فیزیو تراپیست ، مراقب و کلیه

خدمات توانبخشی و پزشکی و پیرانپزشکی
تلفن : 66434756 - 66433303

آدزس : خیابان اسکندری شمالی،خیابان شهید طوسی
ساختمان پویا،پالک 8۳ طبقه 4 واحد ۲0

 توانبخشی به
سالمندان در منزل

انتخابات نزدیک است
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در تاریخ ۲0/9/8۲ مقاله ای با عنوان خلخالی و اصالح طلبان به قلم 
دکتر زیباکالم در روزنامه شرق به چاپ رسید. اگرچه پاسخگویی 
به مقاله مزبور و تفسیر اتفاقات دور اول انقالب به دالیل مختلف از 
عهده اینجانب خارج است، مع ذالک در رابطه با این مقاله وظیفه 
و  نمایم  ارایه  را  توضیحاتی  بضاعت  قدر  به  می دانم  خود  اخالقی 
امیدوارم مسووالن محترم روزنامه شرق بدون دخل و تصرف نسبت 
می دانند،  که صالح  نحو  هر  به  بعدی  در شماره های  آن  به چاپ 

اقدام نمایند. 

متذکر می گردند  مقاله خود  ابتدای  در  زیباکالم  دکتر  آقای  ۱ـ 
زمان  در  می بایست  حتی االمکان  سیاسی  شخصیت های  نقد  که 
حیاتشان صورت گیرد، با این وصف اگر ایشان تاکنون در این جهت 
اقدام نکرده اند البد امکان آن را نداشته اند، و اینکه چگونه بالفاصله 
پس از مرگ آن مرحوم این امکان برایشان فراهم شده، خدا عالم 

است. 

۲ـ آقای دکتر زیباکالم در بخشی از نوشتارشان مدعی شده اند 
که از سوی نخست وزیر وقت مرحوم مهندس بازرگان در کردستان 
نمایندگی و ماموریت داشته اند، پذیرش این موضوع برای اینجانب 
که از نزدیک با ایشان آشنا شده ام چندان مشکل نیست. مع ذالک 

جهت اقناع افرادی که مهندس بازرگان را می شناسند و با روش و 
منش ایشان آشنایی دارند و اعطای نمایندگی از سوی آن مرحوم 
مزید  نمی تابند  بر  را  ساله  چند  و  بیست  بی تجربه  جوان  یک  به 
امتنان خواهد بود که آقای دکتر مدارک حاکی از داشتن نمایندگی 
و  ماموریت خویش  موضع  پیرامون  و  ارایه  را  مرحوم  آن  از سوی 
اقدامات انجام گرفته از سوی ایشان در منطقه کردستان توضیحات 

بیشتری ارایه فرمایند. 

۳ـ آقای دکتر زیباکالم با شرح مفصل نحوه محاکمه خود به 
جرم جاسوسی توسط مرحوم خلخالی عنوان می نمایند که فالنی 
با استناد به پرونده نارنجی رنگ که حسب اطالعات و مدارک ارایه 
شده از سوی لشکر 64 ارومیه، اطالعات ارتش و سپاه تشکیل شده 
نجات  فرشته  که  داشته اند  را  او  اعدام  البته  و  محاکمه  قصد  بود، 
به یاری ایشان آمده و باقی ماجرا... نماینده سابق نخست وزیر در 
کردستان مشخص نفرموده اند که آیا اطالعات موجود که از سوی 
منابع رسمی نظیر ارتش و سپاه جمع آوری شده بود مخدوش بوده 
باالخره  و  گرفته  انصاف صورت  از  دور  به  وی  محاکمه  نحوه  یا  و 
مستندات  از  غیر  به  خلخالی  مرحوم  که  است  مطرح  سوال  این 
موجود در پرونده نارنجی رنگ، راه دیگری در جهت رسیدگی به 
پرونده داشته اند یا خیر؟ فارغ از اوصاف، شرایط و حاالت استاد به 
هنگام محاکمه که احتماال توأم با برخی اتفاقات ناشی از استیالی 
ترس بر ایشان همراه بوده و به دلیل پاره ای مالحظات استاد به آن 
نپرداخته اند، این سوال وجود دارد که اگر   همان پرونده نارنجی رنگ 
محتوی   همان اسناد اکنون با وجود گذشت ۲5 سال در اختیار یک 
نیز  بار  این  استاد اطمینان دارند که  آیا  قرار گیرد،  قاضی منصف 

فرشته نجات به یاری ایشان خواهد شتافت؟ 

و  شجاعت  با  مقاله  ادامه  در  نخست وزیر  سابق  نماینده  ۴ـ 
هنگام  به  رژیم گذشته  که سران  مدعی هستند  بی نظیر  جسارت 
تصدی مسوولیت مرتکب جرم و خالفی نشده اند تا چه رسد به بعد 
از انقالب، جالب اینجاست که به غیر از خاندان جلیل سلطنت و 
سلطنت طلبان دو آتشه و وابستگان مستقیم رژیم پهلوی آن هم با 
کمی مالحظه و احتیاط تاکنون هیچ کس از شخصیت های سیاسی 
انقالب،  انقالبی، ضد  راست  و  از چپ  اعم  گروه ها  به  وابستگان  و 
موافق یا مخالف تا این تاریخ مدعی نشده اند که هیچ یک از سران 
تصدی  دوران  در  محاکمه شدند  انقالب  از  پس  که  گذشته  رژیم 
مسوولیتشان مرتکب جرم مستوجب عقوبت نشده اند و از این حیث 
باید به نماینده سابق نخست وزیر در امور کردستان تبریک گفت، 
مگر آنکه منظور ایشان چیز دیگری باشد. در این صورت با کمی 
تخفیف می توانیم قائل به این معنی باشیم که منظور نماینده سابق 
نخست وزیر در امور کردستان این است که سران رژیم گذشته اگر 
زنده می ماندند در آینده جرمی مرتکب نمی شدند و به صرف اعمال 
بوده  قانونی  و  وجاهت شرعی  فاقد  آنان  مجازات  رفتار گذشته،  و 
است. با این فرض، استاد زیباکالم فصل بدیعی در مباحثات حقوق 
مجرمانه  رفتار  ارتکاب  به صرف  که  معنی  این  به  گشوده اند.  جزا 

افراد در گذشته، عقوبت و کیفر مجرمین برخالف موازین و حقوق 
بشر و عین خشونت است، بلکه بر قضات محترم فرض است که به 
مجرمین فرصت و میدان دهند تا در صورت ارتکاب مجدد جرم از 
سوی آنان با رعایت موازین حقوق بشر و به دور از خشونت نسبت 

به مجازات مجرمین اقدام نمایند!! 

۵ـ نماینده سابق اولین نخست وزیر انقالب در ادامه مقاله مدعی 
شده اند که کلیه حوادث و اتفاقات خشونت بار در کردستان صرفا به 
دلیل حضور خلخالی در منطقه به وقوع پیوست. مفهوم عکس این 
گزاره آن است که اگر خلخالی به کردستان نرفته بود هیچ یک از 
اتفاقات خشونت بار به وقوع نمی پیوست. به تعبیر دیگر قبل از ورود 
کردستان  در  ذکری  قابل  اتفاق  هیچ  اصوال  کردستان  به  خلخالی 
پیش بینی  دلیل  به  افتاد  اتفاقی  هم  اگر  و  بود  نپیوسته  وقوع  به 
بوده  کردستان  به  آینده  در  خلخالی  ورود  از  دموکرات  و  کومله 
علوم سیاسی، حوادثی  و محقق  مورخ  استاد  نظر  از  است والغیر. 
نظیر غارت پادگان مهاباد و مراکز نظامی به فاصله تنها چند روز 
و  مهاباد  در  استقالل  پرچم  برافراشتن  و  انقالب  پیروزی  از  پس 
سایر شهرهای مناطق کردنشین، و حوادث خونبار نقده، قارنا، پاوه، 
شهادت  به  منجر  که  دست  این  از  اتفاقات  سایر  و  سقز  مریوان، 
ده ها نفر از پاک ترین و شریف ترین مردان ارتشی و پاسدار و حتی 
مردم ُکرد گردید، همه و همه به دلیل آن بود که خلخالی نا شناس 
بیاید.  به کردستان  آینده مشهور شود و  بود در  قرار  در آن زمان 
در غیر این صورت ممکن است نماینده سابق نخست وزیر در امور 
کردستان به دلیل »ماموریت ویژه« محوله به اطالعات و مدارکی 
نمایندگان  یحتمل  و  بی خبرند  آن  از  دیگران  که  دارند  دسترسی 
کومله و دموکرات در میانه کارزار و به قول خودشان ژ۳ و تیربار در 
نشست های خصوصی به ایشان توضیح داده اند که اتفاقات فوق نه 
از سر خصومت با رژیم جمهوری اسالمی بلکه در راستای مخالفت 
با رژیم سوسیالیست مردمی بعث عراق صورت پذیرفته. چه کومله 
و دموکرات در نظر داشته اند عراق را ضمیمه خاک ایران نمایند و 
پادگان ها و مراکز نظامی و فرستادن خانواده  صدور دستور غارت 
سران کومله و دموکرات به بغداد و سایر شهرهای عراق و همچنین 
اجرای کمین در مسیر عبور ستون های نظامی و به اسارت در آوردن 
و شکنجه و نهایتا قتل کارمندان ادارات، اعضای جهاد سازندگی، 
نیروهای نظامی و انتظامی همه و همه در این راستا به انجام رسیده 
است. افسوس که تبلیغات ارتجاع موجب شد که اقدامات مترقیانه و 
مواضع بی بدیل سیاسی کومله و دموکرات طور دیگری جلوه گر شد 
و گروه های مزبور به تجزیه طلبی و مزدوری بعث عراق متهم شدند. 

۶ـ از نظر استاد دانشگاه و محقق علوم سیاسی آقای زیباکالم 
معیار داشتن شخصیت سیاسی و اعتبار همانا داشتن سمت دولتی 
و  احزاب  و  سیاسی  تشکل های  در  عضویت  یا  و  انتصابی  نوع  از 
همچنین تایید صالحیت سیاسی فرد از سوی شورای نگهبان است 
و خلخالی به عنوان منتخب مجلس آن هم در سه دوره متوالی و 
به مدت 1۲ سال با رأی اول و قاطع مردم قم و همچنین منتخب 

مردم تهران به صورت منفرد و خارج از لیست احزاب و گروه ها و 
به عنوان نماینده مجلس خبرگان فاقد اعتبار و حاکی از تنهایی و 

انزوای او پس از فراغت از دادگاه هاست. 

بخش  رو  چه  از  که  بودم  اندیشه  این  در  مدت ها  اینجانب  ۷ـ 
اعظم نخبگان سیاسی آنگونه که باید و شاید دل در گرو اصالحات 
ندارند و تالش شمار اندکی از آنان نیز که صادقانه در این جهت 
نظرم کسانی  به  می نماید.  بی اثر  و  نافرجام  بعضا  گمارده اند  همت 
که دغدغه ای مشابه با آنچه من در ذهن دارم اگر مقاله خلخالی و 
اصالح طلبان آقای زیباکالم را مطالعه فرمایند بخش اعظم ابهامات 
ذهنشان در این خصوص برطرف خواهد شد، در مثل فارسی داریم 
که اگر کسی خودش را به خواب بزند هرگز نمی توان او را بیدار کرد، 
این مثل در مورد امثال آقای زیباکالم را اینگونه می توان تعمیم داد 
که کسانی که قصد فراموش کردن عمدی تاریخ و گذشته انقالب 
را دارند هرگز نمی توان آن ها را به یادآوری آن ترغیب کرد. استاد 
محترم جناب آقای زیباکالم، اینجانب که نه استاد دانشگاه هستم و 
نه محقق علوم سیاسی و نه مدعی تفسیر تاریخی و سیاسی، به قدر 
فهم ناچیز خود آموخته ام که جریان اصالح طلبی یا اصالحات در 
یک تداوم فراگیر ۲5 ساله دنباله تاریخی و منطقی جریان انقالب 
و  و خلخالی  آن  از  نه جدای  و  است  پهلوی  رژیم  علیه  و شورش 
و  تحقیر شده  انسان  میلیون ها  پاسخ طبیعی  مثابه  به  عملکردش 
قربانیان سیستمی بود که خشونت پیش بودند و فاسد و آن ها که 
دل در این مسیر سپردند در پی طرحی نو و حاکمیتی با ماهیتی 

متفاوت بودند، هر چند آرمانی و دست نیافتنی. 
توصیه  محترم  استاد  به  حقیر  این  موضوع  بیشتر  توضیح  در 
سابق  رییس جمهور  میتران،  فرانسوا  اعتراض آمیز  بیانیه  می نماید، 
فرانسه را در مورد دست اندرکاران ساخت فیلم  سینمایی »دانتون« 
نظر می رسد،  به  فوق  توضیحات  به  نظر  امعان  با  فرمایند.  مطالعه 
و  سروران  از  کثیری  شمار  و  اصالح طلب  شخصیت های  تجلیل 
پیشکسوتان از خلخالی نه تنها آنان را در معرض اتهام مخالفت با 
جریان اصالحات قرار نمی دهد که حتی حاکی از پایبندی آنان به 
اصول و معرفت سیاسی است، اقدامات مرحوم خلخالی در واپسین 
سال های عمر در جهت حمایت از اصالحات و جریان اصالح طلبی 
نیز در این راستا نه تنها غریب و غیرمتعارف نیست که حاکی از 
صداقت و افتادگی اوست و اگر مرحوم مهندس بازرگان بر این باور 
بود که »گذشته چراغ راه آینده است« مدعیان و پویندگان طریق 
او نمی توانند با انکار گذشته انقالب، رژیم پهلوی را تطهیر کنند و 
انکارکنندگان شعور جمعی و انتخاب گذشته یک ملت با توسل به 
این  نمی گیرند.  قرار  و دسیسه ای در عداد اصالح طلبان  ترفند  هر 
ایمان دارم و آن را  انتخاب مردم  حقیر ناچیز به شعور جسمی و 
یگانه راه مطمئن اصالحات می دانم و اطمینان دارم که آن ها قصد 
فراموش کردن عمدی گذشته خویش را با جعل خاطرات مرحوم 
دارند، به انتخاب مردم توهین می کنند و توهین کنندگان به شعور 
جمعی از مردم فاصله خواهند گرفت و منزوی خواهند شد، انزوایی 

عمیق به وسعت تاریخ 

پدرم سه دوره 
نماینده مردم بود 

زيبا کالم

به گزارش »تابناک«، او به صحن علنی مجلس دعوت شده بود تا درباره بخشی از درآمدهای 
هدفمند کردن یارانه ها توضیح دهد. موضوع بحث استفساریه نمایندگان بود، بر سر اینکه دولت 
تنها باید ما به تفاوت حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی را به حساب هدفمند کردن 

یارانه ها بریزد، نه تمام آن را.
مرادی بر این باور بود که هم اکنون دولت همین کار را می کند. رئیس مجلس اظهارات وی را به 
منزله تأیید استفساریه مجلس و مخالفت نکردن با آن دانست که با اعتراض مرادی روبه رو شد. 
محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس به عنوان نماینده چناران گفت که در مشهد اینگونه 

نیست و دولت تخلف کرده است.
فریاد اعتراض مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها بلند شد. او با چند تن از نمایندگان 

نیز وارد بحث شدند که تذکرات پیاپی رئیس مجلس را به همراه داشت.
بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها،  زمانی که در جای خود نشسته بود و با نمایندگان گفتگو می کرد با سید حسین حسینی 
نماینده فریمان درگیر شد و کار آنان به درگیری فیزیکی رسید. این در حالی بود که بر اساس مشاهدات حمله کننده مرادی بود و حتی پس 
از تذکرات پی در پی الریجانی به حمالت خود به نماینده فریمان ادامه داد و نمایندگان تالش کردند وی را از حسینی دور کنند. با این حال 

مرادی تالش داشت خود را به نماینده فریمان برساند و با صدای بلند فریاد می زد.
پس از آنکه مرادی نماینده فریمان را سیلی زد تعدادی از نمایندگان وی را دور کردند و در نهایت الریجانی از هیئت رئیسه خواست تا مرادی 
را از مجلس اخراج کنند.  فریاد »اخراج کنید« از سوی نمایندگان دیگر بلند شد و سرانجام محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس خود 

را به مرادی رساند و او را از صحن علنی مجلس خارج کرد.
الریجانی با بیان اینکه این رفتارها واقعا مأیه تاسف است، ادامه داد: بگو و مگو در مجلس کار درستی نبود. وقتی این آقایان را به مجلس 

دعوت می کنند، باید ادب را رعایت کنند. این طرز حرف زدن در مجلس نبود

مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها به دلیل 
اظهارات ناشایست از صحن علنی مجلس بیرون شد.
آوردن مرادی فراهم  قدرت،  مافیای  ایجاد  از  پرهیز  را  اخالقی  سیاست  شاخص های  دیگر  از  اخوان 

آشکار  و  نهان  تهدید  و  تطمیع  و  ارعاب  از  پرهیز  و  آحاد جامعه  برای  و سالمت  امنیت  شرایط 
مخالفین دانست.سرویس مجلس ـ نماینده تفرش و آشتیان گفت: تأکید بر میراث گرانسنگ امام 

خمینی)ره( یعنی سیاست اخالقی.
به گزارش »تابناک«، بهمن اخوان با بیان این مطلب در تشریح سیاست اخالقی گفت: سیاست اخالقی، یعنی برای رسیدن به قدرت یا بقای 
در قدرت نمی توان از هر وسیله ای بهره برد. سیاست اخالقی یعنی برای نگهداری و استمرار قدرت، نمی توان با باورهای دینی مردم بازی کرد.

این عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی با بیان اینکه سیاست اخالقی یعنی احترام به رأی آگاهانه و آزادانه مردم، اظهار داشت: سیاست 
اخالقی یعنی پرهیز از تمرکز قدرت و پذیرش مجلس در رأس امور و احترام به رأی نمایندگان مردم و خودداری از ایجاد شاق و فراق در 
میان معتقدین به نظام و والیت فقیه.نماینده مردم تفرش و آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقش و جایگاه صداقت 
در دیدگاه سیاسی امام خمینی)ره(، تأکید کرد: سیاست اخالقی یعنی گفتن واقعیات، دادن نرخ های درست از آمار بیکاری، تورم، جرایم، 

فقر و فحشا و طالق و... .
افکار عمومی، اظهار داشت:  اینکه سیاست اخالقی یعنی شهامت نقد خود در مقابل  با اشاره به  این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس 

سیاست اخالقی یعنی  سر لوحه قرار دادن نظر و حساسیت های ولی امر مسلمین در هر تصمیم و تدبیری.
اخوان از دیگر شاخص های سیاست اخالقی را  پرهیز از ایجاد مافیای قدرت، فراهم آوردن شرایط امنیت و سالمت برای آحاد جامعه و 
پرهیز از ارعاب و تطمیع و تهدید نهان و آشکار مخالفین دانست.وی در ادامه گفت: سیاست اخالقی یعنی متهم نکردن منتقدین دولت به 
انحراف از دین و انقالب و امام و رهبری.اخوان با  تأکید بر اینکه منظور از هر موضع انتقادی که از دولت صورت می گیرد، زیر سوال بردن 
دستاوردهای دولت نیست، گفت: هدف بسیاری از انتقاداتی که دلسوزان نظام در پس خود دارند، مبرز نمودن نقاط ضعفی است که دولت 

و در رأس آن، شخص رئیس جمهور باید فکری برای از بین بردن و یا کمرنگ کردن آنها کند.
این نماینده دوره های ششم و هشتم مجلس شورای اسالمی در پایان اظهار داشت: ای کاش دولت در سفرهایی که به استان های گوناگون 

می رود، یک بار هم نخبگان را جمع می کرد و از آنها می خواست واقعیت های موجود در جامعه را به اعضای هیأت دولت منتقل  کنند!

بهمن اخوان :

بهمن اخواندو کالم حرف حساب با رئیس جمهور

بررسی این حادثه پس از گذشت سال ها به این دلیل اهمیت دوچندان می یابد که از یک طرف دستگاه سیاست 
خارجی بیش از پیش به داشتن سفرای حاذقی که قادر به روشنگری و شناخت جوامعی که در آن حضور دارند، 
واقف شود و از سوی دیگر نیز مجلسیان نقش تأثیرگذار خود در نظارت بر تصمیم های سیاست خارجی را عمال 
دیده و بدانند که تصمیمات و سخنان آنان در موضوعات مرتبط با سیاست خارجی کشور، می تواند تهدید ها را به 

فرصتی برای کشور تبدیل کند.  
بر پایه این گزارش، در سال 68 و پس از بازگشت چائشسکو از ایران مردم رومانی، وی و همسرش را دستگیر و 
تیرباران کردند.در همان زمان و در واکنش به سفر وی به ایران، یکی از نمایندگان مجلس در نطق خود مدعی 
شد که سفیر وقت ایران در رومانی به مقامات تهران خبر داده است که در رومانی هیچ خبری نیست و بر پایه 

تحلیل سفیر هم وزیر خارجه وقت رئیس جمهور رومانی را به ایران دعوت کرد و آنچه پیش آمد که نباید می آمد.
این مسأله که در آن زمان در حال تبدیل شدن به چالشی برای سیاست خارجی ایران بود، با تحرکاتی مناسب از 

سوی مجلسیان تا اندازه ای رفع و رجوع شد. 
بدین ترتیب که مجلس وقت ایران با فراخوانی وزیر خارجه و پافشاری برای برکناری سفیر ایران در رومانی و همچنین قرائت خطابه هایی در حمایت از اقدام 
مردم رومانی فضا را به گونه ای تلطیف کرد و نقش مثبت مجلس در تصحیح و تکمیل اقدامات دستگاه سیاست خارجی را عمال نشان داد، به گونه ای که بعدها 
هیچ گاه تصور نشد که دولت و ملت ایران طرفدار چائشسکو و حکومت وی بوده اند و دعوت وی برای حضور در ایران در عین سرکوب های وحشیانه مردم توسط 

حکومت وی ناشی از یک تحلیل نادرست از سفیر و برخی از مقامات وزارت خارجه وقت بوده است. 
بدین ترتیب است که می توان گفت، اقدام و تحلیل نادرست یک سفیر می تواند سیاست خارجی یک کشور را وارد بحرانی عظیم و جهانی کند و از آن سو هم 

اقدامات هر چند جریی نمایندگان مجلس هم می تواند بازتاب های تأثیرگذاری بین المللی پیدا کند.
هم اکنون هرچند سال ها از این واقعه گذشته است، این مورد به عنوان یک مورد مطالعاتی پیش روی ماست. اینکه سفیر تحلیل درستی ارایه نداده است، اینکه 
سفیر گزارش درست داده و وزیر توجهی به آن نکرده و یا اینکه رئیس جمهور به گزارش های وزارت خارجه اهمیت نداده و... همه ممکن است در این امر دخیل 
بوده باشد. مهم این است که چنین رخدادی هیچ گاه در سیاست خارجی ایران تکرار نشود؛ آن هم با انتخاب درست سفرا  برای بازتاب تحلیل درست و با اعتماد 

به سخن و تحلیل درست سفرا

روز گذشته، 25 دسامبر، سالروز تیرباران آخرین رئیس جمهور کمونیست رومانی در 
سال 1989 است؛ مردی که پیش از تیرباران در آخرین سفر خارجی خود به ایران  
سفر کرده بود و پس از بازگشت بالفاصله تیرباران شد. جانشسکو

رئيس مرکز پژوهش های مجلس دوشنبه شب در جمع 
ضمن  السالم،  عليه  صادق  امام  دانشگاه  دانشجويان 
ارائه تحليلی از ريشه ها و عواقب رشد فساد اقتصادی 
روز  مسايل  درباره  دانشجويان  سواالت  به  ايران،  در 

پاسخ داد.
خالصه سخنان توکلی به شرح زیر بوده است:

روابط مفسده آميز بين دولت و مجلس
برخی از سؤاالتی که نمایندگان مجلس از وزرا می پرسند، اما بعد 
انتخابیه  حوزه  برای  موردنظر  وزارتخانه  از  امتیازهایی  مذاکره  از 
تا رای جمع کنند و سؤال خود را پس  خود درخواست می کنند 

می گیرند.
آریا  منصور  امیر  جواز های  از  یکی  بانکی  اخیر  فساد  ماجرای  در 
شهرک صنعتی لوشان در در لرستان بود که ظرف ۲6 روز مجوز 
اداری کشور  نظام  یعنی یک معجزه در  این کار  و  آن گرفته شد 
که دیگر تکرار شدنی نیست. گرچه کارشناس مربوطه بارها گفته 
مجوز  اما  بگیرد،  مجوز  نباید  و  نشده  امکان سنجی  طرح  این  بود 

داده شد.
در جریان استیضاح مرحوم کردان در مجلس مدیرکل وقت معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری که آن زمان آقای رحیمی معاون رئیس 
امضا می گرفت و یک  نمایندگان  از  فرد مدیرکل  بود، آن  جمهور 
چک 5 میلیون تومانی به بهانه کمک به مسجد در حوزه انتخابیه 
به آنها تحویل می داد، تا اینکه آقای حیدرپور قمشه به این مسئله 
مشکوک می شود و وقتی ورقه زیر چک را نگاه می کند می بیند که 
نوشته اند، به این وسیله امضای خود از استیضاح را پس می گیرم و 

به خاطر این مسئله عبا س زاده مدیرکل مربوطه برکنار شد.
که  است  یافته  سازمان  فساد  از  دیگری  نوع  افراد  نفوذ  با  تجارت 
شهرام جزایری نمونه قدیمی و امیر مه آفرید خسروی مدل جدید 

آن است.

آثار و نتايج فساد اقتصادی
رانت خواری یا مفت بری عبارت از بهره برداری از موقعیت سیاسی 

که باعث کاهش کارایی در سیستم سالم اقتصادی می شود.
مطالعات UNDP نشان می دهد اندازه فساد اقتصادی در دنیا 17 
از تولید ناخالص داخلی است و سازمان شفافیت می گوید  درصد 
هزینه فساد در ایران ساالنه ۳4 میلیارد دالر است که ۳1 میلیارد 
شدن  فراری  خاطر  به  دالر  میلیارد   ۳ و  بهره وری  در  تأثیر  دالر 

سرمایه های خارجی است.
پول  با  که  است  پانزی  چارلز  روش  به  فساد  روش های  از  برخی 
گرفته شده از مردم سود شرکت کنندگان جدید را می پردازند و در 
نهایت باعث ورشکستگی می شود که نمونه شرکت های مضاربه ای 
سحر و الیکا که در گذشته اتفاق افتاد از این روش استفاده کردند. 
نبت  بود که  پانزی 65 میلیون دالر  به روش چارلز  برنالدو  فساد 
به تولید ناخالص داخلی آمریکا 46صدم درصد بود و برای متهم 
پرونده 150 سال زندانی حکم داده شد. اما اختالس ۳ هزار میلیارد 
تومانی 9۲ صدم درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود یعنی دو 

برابر بزرگترین فساد آمریکا به شمار می رود.
سیستم  در  آن  ضربه  و  می زند  لطمه  کارایی  به  اقتصادی  فساد 
با  سیاسی  فساد  می شود.  ایجاد  ناروا  تبعیض  زیرا  است  شدیدتر 
و  عمومی  اعتماد  چون  دارد  عکس  رابطه  هم  اشتغال  و  تولید 
افزایش  سرمایه گذاری  ریسک  و  می دهد  راکاهش  سرمایه گذاری 
کمتر  انسانی  توسعه  شود  بیشتر  اقتصادی  فساد  هرچه  می یابد. 

می شود.
مفاسد اقتصادی يقه سفيدها

جعل  و  تقلب  و  فریب  نوع  یک  بانکی  اخیر  فساد  من  نظر  به 
از  این موارد  اسناد، اختالس و حقه بازی و کالهبرداری است که 
دهه 1950 در غرب به عنوان جرم تلقی می شود و یک مؤسسه 

تحقیقاتی ۲5 نوع جرم یقه سفیدان را برشمرده است.
یکی از روش های فساد و جرم یقه سفیدان، رشوه خواری است. در 
این نوع جرم افراد صاحب  نفوذ با اطالعاتی که دارند و از موقعیت 

خود سواستفاده می کنند.
رشوه خواری و فساد یقه  سفیدان به فسادهای اجتماعی عمیق از 
جمله فقر، بیکاری و فحشا منتهی می شود به همین دلیل کار اینها 
جنایت است در جرم یقه آبی ها یعنی ارذال و کیف قاپ ها، قربانی 
دم دست است ضمن اینکه این نوع جرم ها با خشونت همراه است.
براساس اطالعاتی که دارم در مسئله اخیر فساد بانکی فردی که 
مسئول حراست بانک ها را تعیین می کرد مرتبط با کسی است که 
نزدیک رئیس جمهور است و افراد این مشاغل مهم را به دستور او 

تعیین می کرده است.
آقای  کنند،  بانک  تاسیس  تقاضای  می خواستند  افراد  این  وقتی 
پورمحمد گل سفیدی در بانک مرکزی بود 15 بار مدارک ایجاد 
بانک ارائه شد و این مدارک دارای اشکال تشخیص داده شد، اما 
در نهایت بانک مرکزی با دست خود سر خود را در کاله قرار داد 

بار شانزدهم گفته شد مدارک را درست می کنند و بعد که  و در 
جواز گرفته شد در یک بانک دیگر از ساعت 6:۳0 تا 7:۳0 سهام 
پذیره نویسی آن به فروش رفت و همه پول ها از یک حساب واحد 
به حساب خریداران واریز شده بود و سهام به شکل صوری فروخته 
شد.این گروه با 50 میلیون تومان آمدند و ظرف 4 سال ثروت آنها 
94 هزار برابر شد که 4 هزار و 800 میلیارد تومان دارای به نام 

آنها ثبت شد.
آيا متهمان 3000ميلياردی مفسدفی االرض هستند؟

اگر این پدیده افساد فی االرض باشد ابعاد آن را باید بررسی کنند 
من به عنوان متخصص این موضوع می گویم حتماً اختالل و افساد 
به شمار می رود و ما که در ارقام بودجه سروکار داریم، در زندگی 

ما چنین پول های بزرگی هرگز نیامده است.
برخی دنبال کاهش مجازات این مجرمان هستند و می گویند اینها 
مفسدفی االرض نیستند اما زمانی که طبق قانون جعل اسکناس 
ابزاری  بنابراین ال سی ریالی که  افساد در زمین شمرده می شود 
ایجاد  اسکناس  کیسه  یک  اندازه  آن  برگه  یک  می تواند  که  است 
کند و چندین بار ال سی تقلبی صادر شده است و با ال سی های 
قبلی پول ال  سی جدید را می دادند بنابراین ماده 4 قانون تشدید 
مجازات ها که اذعان دارد مرتکبان ارتشاء یک تعداد افراد تشکیالتی 

که به آن اقدام کنند باید مجازات شوند.
به عنوان یک موضوع شناس می گویم فعل مجموعه افراد در فساد 
اخیر بانکی تقلب هایی است که عنوان مفسدفی االرض بر آن صدق 

می کند چون به اقتصاد کشور ضربه زده است.
آيا نبايد نام و اتهام دزدان بزرگ افشا شود؟

در این برنامه طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی حضور داشت و طی 
سخنانی گفت نباید نام افراد برده شود و نباید کل شبکه بانکی را 

مورد هجمه قرار داد
توکلی پاسخ داد: از آقای دکتر طالبی که نصیحت برادرانه کردند 
تشکر می کنم اما من برداشت خودم را از فرمایش امیرالمؤمنین و 
مسائل اقتصادی روز عنوان کردم و منابع آن نیز در این مقاله وجود 
دارد. از نظر امیرالمؤمنین و علم روز استنباط خود را اینگونه عنوان 
بازی  رفیق  و  فامیل بازی  و  باشد  داشته  اریب  شما  اگر  که  کردم 
کردید ظلم در جامعه ایجاد می شود و حکومت را ساقط می کند و 

من این مسئله را آسیب شناسی کردم.
بود  کرده  مرقوم  اهواز  در  به حاکم خود  نامه  ای  در  امیرالمؤمنین 
مأمور استاندار در بازار به رشوه خواری پرداخته و دستور داده بود 
او را دستگیر کنند. مجرد نگه دار و حتی به او اجازه هواخوری نده 
مگر اینکه بیم جان او را داشته باشید و روز جمعه در نماز جمعه 
و  بگردان  بازار  و در  االغ کن  وارونه سوار  به صورت  و  بزن  شالق 

دوباره بعد از مدتی در نماز جمعه او را شالق بزن.
را  آنها  حرفهای  مردم  کنند  رفیق بازی  و  باندبازی  حاکمان  اگر 
نمی پذیرند و آقای پورمحمدی در کمیسیون اصل 90 به خط خود 
پیش  را  بانک ها  مدیرعامل های  یکبار  روز   15 هر  من  که  نوشت 
به  فرد  این  همچنین  است.  چکاره   او  مگر  می بردم  مشایی  آقای 
دروغ گفته دکترا دارد، در حالی که ندارد و کسی که دروغگو بوده 
وظیفه نظارت بر بانک ها را برعهده دارد. رئیس کل بانک مرکزی 
باید بر بانک ها نظارت کند و وزیر اقتصاد باید مشکالت بانک ها را 
بپرسد، اما متأسفانه مجلس در استیضاح وی کوتاهی کرد و اینکه 
شما می گویید اگر امروز طرح کربانکینگ اجرا شود مشکالت رفع 
می شود چرا این انجام نشد. اینکه شما می گویید عنوان کردن فساد 

بانکی هزینه ایجاد کرده است می گویم اگر به درستی برخورد شود 
هزینه آن جبران می شود.

مبارزه با فساد در کشورهای با اقتصاد پيشرفته
کارمندان  شرقی  جنوب  آسیای  بحران  اوج   1997 ژانویه   ۲5 در 
ژاپن  بانک )بانک مرکزی ژاپن( برای بررسی یک شرکت خصوصی 
بود  شده  پذیرایی  آنها  از  متعارف  غیر  صورت  به  که  بودند  رفته 
روز بعد پلیس ژاپن بانک مرکزی را محاصره کرده بود که این 4 
بود  آمده  پایین  ژاپن  نیکی  را دستگیر کنند و شاخص سهام  نفر 
نخست وزیر شب در تلویزیون اعالم کرد عمداً این کار را کردم چون 
آنها که  نیکی است.  از شاخص  ارزشمندتر  به دولت  اعتماد مردم 

کافر هستند، ولی عمل آنها به امیرالمؤمنین  شبیه تر است تا ما.
که  بود  آمریکا  بزرگ  شرکت  هفتمین  آمریکایی  انرون  شرکت 
و  بود  کرده  تقلب  خود  حسابداری  صورت های  در  آن  مدیرعامل 
شرکت ضررده را سودده جلوه داده بود تا سهام آن پایین نیاید. در 
حالی که همان سال از سوی فوربس به عنوان یکی از خوش نام ترین 
شرکت های انرژی معرفی شده بود اما مدیران آن به ۲5 سال زندان 
محکوم شده بودند و شریک جرم در زندان درگذشت و ۲ سال بعد 

اعالم ورشکستگی کرد.
اگر قوه قضاییه در پرونده فساد بانکی عمل کند هزینه آن جبران 

می شود و اگر خوب عمل نکند مخالفت مردم بیشتر می شود.
عاقبت انتصاب افراد بی صالحيت

الهی  تقوای  به  امر  اشتر  مالک  به  نامه  در  )ع(  امیرالمؤمنین علی 
از  خواص  برخی  و  شخصی  مطامع  برابر  در  می فرماید  و  می کند 
را  خواص  و  جانب  اینکه  نه  بگیر  را  مردم  و  خدا  خاندانت، طرف 
برای  اندازه ظلم  به  امام علی )ع( هیچ چیز  از نظر  باشید.   داشته 
تغییر نعمت های خدا مؤثر نیست و خدا دعوت مظلومان را می شنود 
و  رفیق بازی  ظلم  مصادیق  از  یکی  و  است  ظالمان  کمین  در  و 

پارتی بازی در مناصب و امکانات اداری است.
آقای  و  صادرات  بانک  در  جمهور  رئیس  دستور  به  جهرمی  آقای 
قائم  در  پورمحمدی  آقای  و  صادرات  توسعه  بانک  در  پرویزیان 
این  داده شدند، در حالی که صالحیت  قرار  بانک مرکزی  مقامی 
قرار  این پست ها  بر سر  اقتضای سیاسی  به  و  نداشتند  را  مشاغل 

گرفتند.
مهم  عوامل  از  یکی  آسیا  شرق  جنوب   1997 مالی  بحران  در 

باندبازی و فساد گسترده و قوم  و خویش بازی بوده است.
داشتن  با  مرکزی  بانک  مقام  قائم  پورمحمد  آقای  خواهرزاده 
ایران  شرکت  در  ابتدا  شاهین شهر  نور  1۳پیام  معدل  و  لیسانس 
ترانسفر استخدام و بعد به عنوان مدیرعامل صندوق مشترک ایران 

و ونزوئال منصوب شد، در حالی که حتی زبان انگلیسی بلد نبود.
هستیم  دینی  تابع  ما  و  است  شیعه  نص  باصالحیت  افراد  نصب 
که برای چوپان هم مقررات دارد که در قرآن آمده است دختران 
شعیب به پدر گفتند موسی را برای چوپانی به کار گیر که فردی 
قوی و امین است، حال وزیر اقتصاد که بماند که باید قوی و امین 

باشد.
به شهید چمران گفته شد فالنی آدم متعهدی است اما در کارش 
وارد نیست که شهید در جواب گفته بود بهترین دلیلی که تعهد 
ندارد این است که کاری را گرفته که بلد نیست، اما امروز رسانه ها 
رئیس سازمان  احمدی نژاد  داماد  آقای مهدی خورشیدی  نوشتند 
استاندارد شده است سؤال این است که این جوان مگر چه تجربه و 

صالحیتی برای این مسئولیت تخصصی دارد ؟

متهم اصلی ۳۰۰۰ میلیاردی مفسد فی االرض است

توکلی

فرهاد دادجو ، 30 آذر 90
وظیفه قانونی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است نه دستکاری در حباب سکه طال! امروز مردم با تحمل تورم شدید، هزینه ندانم کاری 

بانک مرکزی را می پردازند
در ایام اخیر سیاستهای متعددی از سوی بانک مرکزی برای پایین نگه داشتن قیمت سکه طال اتخاذ شده است. برخالف بسیاری از اظهارات، 
این نوشته به دنبال نقد یا تایید سیاستهاي اتخاذي نیست، بلکه در پي تردید افکندن در خصوص اساس ورود بانک مرکزي براي تثبیت 

قیمت سکه است.
1. آیا بانک مرکزي تردید دارد که تمام کساني که در صف هاي پشت بانکها در انتظار خرید سکه اند فقط با انگیزه سفته بازي گردآمده اند 
و مي خواهند از تفاوت چند ده هزار توماني قیمت رسمي و بازار سود ببرند؟ چرا باید ذخایر طالي کشور در شرایط سخت بین المللي به 
قرباني سود بي زحمت اینان شود؟ آیا از این پس قرار است دولت در خصوص هر تقاضاي سفته بازي اینگونه عمل کند یعني یک قیمت رانتي 
اعالم نماید و صف خرید تشکیل دهد؟ اگر نه، سکه چه ویژگي خاصي دارد که دولت خود را ملزم به تثبیت قیمت آن مي داند؟ چرا اجازه 
نمي دهیم ریسک این نوسان را همین سفته بازان تحمل کنند؟ چرا سود بدون ریسک برایشان فراهم مي کنیم؟ بي شک اگر حبابي در بازار 
سکه تشکیل شود و مثال قیمت به 800 هزار تومان هم برسد، به دلیل شکاف با قیمتهاي جهاني طال، سریعا شکسته خواهد شد و با انتشار 

خبر زیان دیدگان، تا مدتها کسي براي سفته بازي سکه وسوسه نخواهد شد.
۲. شاید استدالل بانک مرکزي براي این حضور غیورانه و جدي در بازار سکه آن است که عدم کنترل بهاي سکه نشانه اي از ناتواني بانک و 
دولت است. این در حالي است که اگر سیاست بانک اصالح و رسما اعالم شود، همگان خواهند دانست که قوت یا ناتواني بانک مرکزي کشور 
با حفظ ارزش پول ملي اثبات مي شود. وظیفه اصلي و میدان نبرد بانک مرکزي نه در بازار سکه که در بازار ارز و سیاستهاي پولي و نقدینگي 

کشور است. آیا این راه که بانک مرکزي مي رود به ترکستان ختم نمي شود؟
۳. از دو سال پیش تاکنون قیمت سکه در بازار کشور تقریبا به ۲ برابر افزایش یافته است. سطح رفاه واقعي چند نفر از خوانندگان این نوشتار 
به این دلیل، کاهش یافته است؟ چند تولیدکننده بخاطر این رشد قیمت، به زحمت افتاده اند؟ اساسا چند درصد از خانوارها و تولیدکنندگان، 
اثر افزایش قیمت سکه را در زندگي خود لمس کرده اند؟ پاسخ روشن است: قیمت سکه هیچ تاثیر محسوسي بر بخش واقعي اقتصاد ایران 
ندارد )البته مي تواند در کوتاه مدت برخي وجوه سرمایه گذاري را به سوي سفته بازي منحرف کند(. این قاعده یک و تنها یک استثناء دارد و 
آن مرداني هستند که به دلیل شکایت همسرشان در حال پرداخت مهریه در قالب سکه اند. حال اجازه بدهید که سوزني نیز به مردم خودمان 
بزنیم: آیا فکر نمي کنید تعیین مهریه بر اساس پول رایج کشور )که بر اساس قانون مي تواند با نرخ تورم هم تعدیل و افزایش یابد( روش 
عاقالنه تر و کم هزینه تري باشد؟ چرا باید از کاالیي به این عنوان استفاده کرد که مي تواند یک روز با تصمیم بانک مرکزي دیگر تولید نشود؟ 
حداقل چرا از معیار »الف گرم طال« )مثال 100 گرم طال( استفاده نمي شود که یک قیمت جهاني مشخص دارد و در همه زمانها و مکانها نیز 

با قیمت روشن قابل تهیه است؟
4. در ماده 1۲ قانون پولي و بانکي کشور که شرح وظایف بانک مرکزي است، هیچ ذکري از لزوم حفظ قیمت یا کنترل سکه هاي طال به چشم 
نمي خورد. چگونه است که بانک مرکزي در شرایطي که باید اهتمام خود را بر مدیریت بازار متلهب ارز و حفظ ارزش پول ملي بگذارد، به طور 

روزانه مشغول به یک کار فرعي است که نه دردي از خانوارها و محرومین دوا مي کند و نه گرهي از کار تولیدکنندگان را باز؟
5. سکه نه یک کاالی عمومی است مثل جاده و روشنایی که تولید آن جزء وظایف حکومت باشد، نه یک کاالی ضروری در سبد مصرف مردم 
مثل نان و گوشت که نوسان بهای آن به فقر و محرومیت بینجامد و نه یک کاالی استراتژیک مثل بنزین که تاثیر واسطه ای بر دیگر قیمتها و 
محصوالت داشته باشد. پس چرا باید دولت )بانک مرکزی( این همه نگران افزایش قیمت آن باشد و هر روز از طریق بیانیه و مصاحبه جلوی 
گرانی آن را بگیرد؟ بلکه در یک هفته دو سیاست متفاوت اعمال کند؟ بلکه ذخایر طالی کشور را در شرایط تحریم بین المللی حراج کند تا 
معدودي سفته باز به نان برسند؟ آیا این همه وعده هاي بي عمل که موجب سقوط اعتبار بانک مرکزي نزد افکار عمومي شده، کافي نیست؟ 

هدف بانک مرکزی از دستکاری بازار طال چیست؟
تعیین این افراد بستگی به میزان یارانه تعیین شده از سوی دولت در فاز دوم اجرای 
قانون هدفمند کردن یارانه ها دارد چرا که سناریوهای مختلفی برای میزان یارانه 

نقدی مردم در فاز دوم اجرای قانون مطرح است.
از  پردرآمدها  حذف  نحوه  تشریح  با  جمهوری  رئیس  اول  معاون  اقتصادی  معاون 
تومان  را یک میلیون و 100 هزار  ایرانی  نقدی، متوسط درآمد هر  یارانه  دریافت 

اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر علی آقامحمدی امروز در حاشیه آغاز بکار نمایشگاه رنگ 
و رزین در جمع خبرنگاران گفت: همان طور که رئیس جمهور اعالم کرده دولت 
در حال فراهم آوردن مقدمات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها است و این 
قانون چیزی نیست که بتوان وسط راه آن را رها کرد، بنابراین آثار مثبت اجرای این 

قانون به اندازه ای است که باید مسائل جزئی را در آن پذیرفت.
باید  افزود:  مهر  سئوال  به  پاسخ  در  جمهوری  رئیس  اول  معاون  اقتصادی  معاون 
پذیرفت هر تغییری مشکالتی دارد اما آنچه که در این زمینه وجود دارد این است 

که حمایت دولت از تولید در فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها قطعی است.
وی تصریح کرد: آنچه که در این زمینه وجود دارد این است که دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از تولید حمایت خواهد کرد، 
به نحویکه در حمایت مستقیم بخش تولید با پرداخت یارانه مورد حمایت قرار می گیرد اما در حمایت های غیر مستقیم از آن دولت بر 

تعیین نرخ تمام شده کاال متمرکز می شود به نحویکه همه عوامل موثر در قیمت تمام شده را مد نظر قرار می دهد.
آقامحمدی ادامه داد: هم اکنون دولت با محوریت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تولید کشور را از زاویه نرخ تمام 
شده در حال بررسی دارد و تمامی عوامل مربوط به قیمت تمام شده و تاثیرات تغییر در نرخ حامل های انرژی در آن را مد نظر قرار 

می دهد.
وی ادامه داد: ستاد هدفمندی یارانه ها نیز در حال بررسی آثار اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بر روی تولید است و ممکن 
است حمایت از تولید را به صورت مستقیم، غیر مستقیم یا تلفیقی از هر دوی آن انتخاب کند.آقامحمدی در پاسخ به سئوال دیگر مهر 
مبنی بر قطع یارانه آن دسته از افرادی که میزان یارانه نقدی 5 تا 10 درصد درآمد آنها است، اظهارداشت: تعیین این افراد بستگی به 
میزان یارانه تعیین شده از سوی دولت در فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دارد چرا که سناریوهای مختلفی برای میزان 

یارانه نقدی مردم در فاز دوم اجرای قانون مطرح است.
وی ادامه داد: اگر یارانه را به صورت کامل قطع کنیم باید به هر نفر 1۲0 تا 1۳5 هزار تومان پرداخت کنیم چرا که ما پول را از مردم 
گرفته و به خودشان بر می گردانیم، بنابراین مردم باید نوع مصرف خود را تعیین کنند و اختیار کسانی که مازاد، مصرف می کردند با 
خودشان است بنابراین ما تحمیل را از شیوه مصرف مردم بر می داریم و منابع را مساوی تقسیم می کنیم و همه از این موضوع بهره 
مند می شوند.معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ما نباید مصرف بیجا را به مردم تحمیل کنیم، افزود: دو دهک 
باالی جامعه 15 میلیون نفر را شامل می شوند این در حالی است که بر اساس برآوردها متوسط درآمد سال 89 باالی یک میلیون و 
100 هزار تومان تعیین شده است بنابراین اگر همه درآمدها را مساوی تقسیم کنیم یعنی دهک های باالی درآمدی 1۲ برابر دهک 

های پایین مصرف دارند. همچنین ممکن است مدیران در معرض قطع یارانه قرار بگیرند.

نحوه حذف پردرآمدها از دریافت یارانه 

دی
حم

ا م
آق

صالحیت  رد  بدهند،  هم  انتخاباتی  لیست  آینده  انتخابات  در  اصالح طلبان  اگر  می گوید:  اقلیت  فراکسیون  کل  دبیر 
می شوند.محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان و دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس در گفت وگو با خبرآنالین در خصوص 
تغییر موضع ناگهانی سید محمد خاتمی در خصوص انتخابات، گفت: اصال تغییر موضعی نبوده است. ایشان وقتی برای 
حضور در مراسم ختم به صورت گذری از راه پله می آمدند، از ایشان سوال کردند که شما انتخابات را تحریم می کنید 

که ایشان می گوید:» نخیر. تحریم معنایی ندارد و ما شرکت می کنیم. «
وی افزود: آقایان از این حرف ذوق زده شدند و خبر را ارسال کردند ضمن اینکه توضیح بعدی ایشان هم منافاتی با 

اظهار نظر قبلی ندارد . چون ایشان گفت ما که تحریم نمی کنیم ،بلکه شرکت هم می کنیم ولی با لیست نمی آییم.
سید محمد خاتمی چندی قبل در حاشیه مراسم ختم مرحوم حاج محمد خلیلی اردکانی )داماد آیت اهلل سید روح اهلل 
خاتمی( در پاسخ به پرسشی درباره نحوه حضور اصالح طلبان در انتخابات، گفت: »موضوع تحریم انتخابات نیست، اما 
برای شرکت در انتخابات بنده دیدگاههای خود را پیش تر بیان کرده ام و انتظار داشتم شرایطی فراهم شود که همه 

دیدگاه ها بتوانند در انتخابات حضور و مشارکت داشته باشند.«
دبیرکل فراکسیون اقلیت با بیان اینکه تعداد زیادی از اصالح طلبان به دلیل سرخوردگی در انتخابات ثبت نام نکردند، 
اظهار داشت: یک بخش از مردم هم به دلیل اینکه زخم های بعد از انتخابات ترمیم نشده، شرکت نخواهند کرد. این 

طیف تعلقاتشان بیشتر به اصالح طلبان است.
تابش در خصوص عدم ثبت نام طیفی از اصالح طلبان و در پاسخ به اینکه فکر نمی کنید با این شیوه اصالح طلبان با 
دست خودشان موجب شدند مردم دیگر اقبالی به آنها نداشته باشند، گفت: نه، لیست هم بدهیم ما را رد صالحیت  می 

کنند. ضمن اینکه چهره هایی هم که امکان تائید صالحیت دارند خودشان مایل نبودند ثبت نام کنند.
حضور برخی از چهره های شهیر اصالح طلب همچون محمد رضا عارف موضوع دیگری بود که تابش تصریح کرد آقای 
عارف و برخی از دوستان خودشان راضی نشدند و خود من با برخی هایشان صحبت کردم ولی انها جو را طوری نمی 

دیدند که وارد عرصه رقابت شوند.  برخی دوستان نماینده ما  هم تحت تاثیر فشار مردم ثبت نام کردند.
تابش با اشاره به برخی از مشکالت اقتصادی و سیاسی کشور، گفت: شرایط اقتصادی کشور وضعت سختی است . در 
عرصه سیاست خارجی هم وضعیتی را داریم که عقل و منطق و دلسوزی برای انقالب اسالمی حکم می کند که آدم 
برای انجام وظیفه بیاید. ولی برخی تنگ نظری ها و محدود نگری هایی است که در هر صورت می خواهند سر به تن 

هیچ اصالح طلبی نباشد!
حال در این شرایط آدم با چه دلخوشی در این عرصه فعالیت کند؟

تابش : لیست بدهیم رد صالحیت می شوند

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و کارشناس ارشد در مسایل پولی و بانکی با تاکید 
بر اینکه نرخ فعلی دالر واقعی نیست، گفت: عملکرد سفته بازان نرخ دالر را افزایش داده است.
مهدی تقوی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه نرخ فعلی دالر واقعی نیست، در بیان دالیل افزایش نرخ دالر به 1700 تومان گفت: سفته 
بازها نرخ دالر را افزایش داده اند و به این نرخ رسانده اند.عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و کارشناس ارشد در مسایل پولی 
و بانکی افزود: سفته بازان با این امید و تصور که نرخ دالر باز هم افزایش خواهد یافت، دالر خریداری می کنند و تا در آینده گران تر 
بفروشند.وی نسبت به عملکرد سفته بازان انتقاد کرد و اظهارداشت: این افراد به راحتی با یک خرید و فروش سود کالنی را نصیب خود 

می کنند، در حالیکه یک فرد عادی باید برای کسب همان سود آنها در یک معامله حتی یکسال تالش کند.
تقوی تنها راهکار حل مشکل و افزایش نرخ دالر را افزایش نرخ سپرده های بانکی دانست و افزود: هیچ تحلیلی برای این بازار نابسامان 

ارزی نمی توان ارائه کرد.نرخ دالر امروز در بازار ارز تهران به 17۲0 تومان رسیده است.

راهکار حل مشکل 
افزایش نرخ دالر

خلخالی :
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سالمت نیوز :پنج ماده غذایی در کاهش التهاب و درد در تمام بدن مؤثر شناخته شده و به نوعی با درد مبارزه می کند. دردهای میگرنی، کمردرد، دردهای مزمن، 
دردهای مفاصل و آرتریت اغلب ۲4 ساعت یا بیشتر طول می کشد. 

به گزارش سالمت نیوز به نقل از روزنامه ایران درد، اغلب نشانه التهاب است و بدن در برابر این جراحت واکنش نشان می دهد. اگر چه داروها موجب کمک به 
درمان و کنترل درد و التهاب های مزمن می شوند، اما موادغذایی و آنچه افراد در رژیم غذایی شان مورد استفاده قرار می دهند نیز در کاهش درد و التهابی که بدن 

به آن گرفتار شده تأثیر دارند. متخصصان پنج ماده غذایی را که در زیر معرفی می شود، در کاهش درد و التهاب بدن مؤثر شناخته اند. 
ماهی آزاد 

تحقیقات و بررسی ها از نقش مؤثر اسیدهای چرب امگا۳ موجود در ماهی قزل آال بر قلب حکایت دارد زیرا اسیدهای چرب 
امگا۳ خاصیت ضدالتهابی دارد. بنابراین محققان تحقیقاتی را روی ماهی آزاد آغاز کردند تا متوجه شوند آیا این ماده غذایی 

می تواند با التهاب هایی که بدن دچار آن شده مبارزه کند و در اثر آن دردهای بدن کاهش یابد. 
مطالعات نشان داد روغن ماهی که از اسیدهای چرب امگا۳ غنی است در بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید و کاهش تولید 

موادی که باعث ایجاد التهاب می شود، مؤثر است. 
پژوهش ها نشان می دهد امگا۳ موجود در ماهی قزل آال، ساردین و ماهی آزاد درد را سرکوب می  کند زیرا پس از مصرف 

این ماده غذایی آنزیم های ایجادکننده التهاب سرکوب می شوند. 
متخصصان مصرف دو وعده ماهی را در هفته توصیه می کنند. آنان می گویند: مصرف ماهی های چرب آب های سرد عالوه 

بر سالمت قلب، موجب کاهش درد و تسکین بدن می شود. 
زنجبیل 

این حال متخصصان نقش  با  از زنجبیل استفاده شده است.  ناراحتی معده  قرن هاست که برای درمان سرماخوردگی و 
زنجبیل را برای کاهش دردهای عضالنی که پس از تمرینات ورزشی به وجود می آید تا ۲5 درصد مؤثر شناخته اند. 

مطالعات زنجبیل را به عنوان یک داروی غیراستروئیدی و ضدالتهابی معرفی می کند و درد را در بیماران مبتال به آرتروز 
مانند آسپرین و ایبوپروفن کاهش می دهد. 

متخصصان استفاده از زنجبیل را همراه با سبزیجات در کاهش درد مؤثر می دانند. همچنین برای تهیه چای زنجبیل توصیه 
می کنند که قطعاتی از آن را برای 10 دقیقه درون آب داغ قرار داده و سپس با کمی عسل میل شود. 

گیالس 
گیالس و میوه هایی که رنگ قرمز، ارغوانی و آبی دارند مانند تمشک، توت فرنگی و انگور قرمز به علت داشتن آنتوسیانین 

و آنتی اکسیدان خواص ضدالتهابی دارند. 
مطالعات نشان می دهد گیالس به جنگ التهاب و ورم مفاصل و بیماری های قلبی و سرطان می رود. 

آنتوسیانین ماده ای که در گیالس به میزان قابل توجهی وجود دارد با خنثی سازی رادیکال های آزاد که منجر به ایجاد 
التهاب می شود، مبارزه کرده و دردها را تسکین می بخشد. 

برخی از رادیکال های آزاد در بدن ما از طریق فرایندهای متابولیکی بدن ایجاد می شوند، همچنین دود سیگار، آلودگی هوا 
و... باعث ایجاد رادیکال های آزاد در بدن می شود. 

متخصصان مصرف گیالس را به صورت تازه، یخ زده، خشک شده و مخلوط با بلغور جو به صورت روزانه توصیه می کنند. 
روغن زیتون 

به مدت طوالنی موجب  با غذا  از روغن زیتون همراه  استفاده  روغن زیتون یک ضدالتهاب و متالشی کننده درد است. 
تسکین درد و التهاب های مخفی در بدن می شود. 

دانشمندان یک نوع ترکیب خاص را در روغن زیتون یافته اند که شبیه به داروهای ضددرد و غیراستروئیدی عمل کرده و 
موجب کاهش درد در بدن می شود. 

آنان مصرف روغن زیتونی را توصیه می کنند که دارای سطوح اسیدیته پائین و رنگ تیره و طعم و عطری دلپذیر باشد. 
چای سبز 

چای سبز به علت داشتن یک ماده خاص موجب محافظت از غضروف و استخوان ها می شود و بر همین اساس کاهش دهنده 
دردهای آرتریتی است. محققان در یک تحقیق گسترده دریافتند چای سبز باعث کاهش شدت آرتریت روماتوئید که 
یک بیماری خود ایمنی است می شود و استفاده از آن باعث بهبود پاسخ های ایمنی و سرکوب مواد التهابی بدن می شود. 
بر این اساس آنان مصرف یک تا سه فنجان چای سبز را برای کاهش دردها توصیه می کنند با این حال از آنجا که یک 
فنجان چای سبز، در حدود یک سوم فنجان قهوه کافئین دارد، به افراد حساس به کافئین هشدار می دهند از چای سبز 

به میزان مناسب استفاده کنند.

خوردنی کاهش دهنده درد
میکنند  خود  موهای  دادن  دست  از  به  شروع  مردان  یا  زنان  که  هنگامی 
آنها  انواع داروهای شیمیایی رجوع کرده و درمان خود در  به  ممکن است 
جستو کنند .بهتر است قبل از مصرف این نوع داروها خوردن تخم کدو را 

هم امتحان کنید.
تخم کدو حاوی روغن چرب با اسید لینولئیک و اسید اولئیک است که هر 

دوی آنها برای جلوگیری از ابتال به سرطان بسیار مفید میباشد.
به گزارش سالمت نیوز عالوه بر این تخم کدو منبع بسیار غنی از ویتامین ب 
6 ، ویتامین آ و سی است.این دانه،  غنی از مواد مفید دیگری همانند کلسیم 

،آهن ،روی و منیزیم است.
برای افرادیکه دارای ریزش مو هستند اسیدهای آمینه منحصر به فردی دارد که جلوی ریزش مو را میگیرد.

اثر بر روی رشد مو
از علل ریزش مو ، میتوان بهداشت ضعیف و یا بیماری طوالنی مدت ، ژنتیک ، استرس و عدم تعادل هورمونی را نام 

برد .همچنین کمبود مواد غذایی مهم در رژیم غذایی نیز میتواند ریزش مو را تسریع بخشد.
روغنی که در دانه های تخم کدو تنبل وجود دارد میتواند کمبود این مواد در برنامه غذاییتان را جبران کرده و در 

مبارزه برای جلوگیری از ریزش مو کمک شایانی داشته باشد.
از کجا آن را باید خرید؟

تخم کدو به آسانی در بسیاری از سوپرهای مواد غذایی ، مواد غذایی بهداشتی و فروشگاه  در دسترس است  .
شما می توانید تخم کدو خام ، خشک ،  شور و یا بو داده را از این مکانها تهیه کنید .

میتوانید از روغن آن هم به آسانی استفاده کنید اما از آنجایی که طعم بسیار قوی دارد باید آن را با یک روغن دیگر 
هم مخلوط کنید تا طعم آن بهبود یابد.

راه برای افزودن به رژیم غذایی خود
خوردن یک تعداد انگشت شماری از تخم کدو در طول روز کافی  است ، اما اگر شما به دنبال تنوع بیشتری هستید 

میتوانید روغن آن را ساالد خود اضافه کنید یا کمی از آن را به سوپ مورد عالقه خو بیفزایید .
چه زمانی به نتیجه میرسم ؟

اگر انتظار دارید بالفاصله موهایتان رشد کند باید بگویم که در اشتباه هستید .
صبر کلید حل این مشکل است. در فاصال زمانی بین سه ماه تا یک سال به نتیجه مورد نظر خود میتوانید برسید 

درمان طبیعی خارق العاده برای 
ریزش مو

آپنه خواب هنگامی رخ می دهد که در طول شب، گهگاه تنفس فرد متوقف می شود. هر 
وقفه تنفسی باعث مختل شدن خواب برای یک لحظه می شود. چون آپنه در خواب اتفاق 

می افتد، از آن آگاه نمی شوید. پس با وجود 8 ساعت خواب، هنوز کمبود خواب دارید.
کم خونی یکی از علل اساسی خستگی در زنان می باشد. هنگامی که بدن به اندازه کافی 
گلبول های قرمز خون برای حمل اکسیژن به بافت ها را نداشته باشد، کم خونی عارض 

می شود.
1- نخوابیدن به میزان کافی

یکی از شایع ترین علل خستگی، خوابیدن به میزان کم می باشد. افرادی که شب ها دیر 
می خوابند و فردا هم مجبورند صبح زود از خواب بیدار شوند، همیشه احساس خستگی می 

کنند و انرژی کافی را برای انجام کارهای روزمره خود ندارند.
راه حل:

هر شب 6 تا 8 ساعت بخوابید.
در اتاق خوابتان لپ تاپ، موبایل و تلویزیون نگذارید تا تداخلی در خواب شما ایجاد نکنند.

سعی کنید هر شب سر یک ساعت مشخص بخوابید و سر یک ساعت معین از خواب بیدار 
شوید.

2- آپنه خواب
برخی از مردم فکر می کنند که به اندازه کافی خوابیده اند، اما دائما خسته اند، می دانید 

چرا؟
آپنه خواب هنگامی رخ می دهد که در طول شب، گهگاه تنفس فرد متوقف می شود. هر 
وقفه تنفسی باعث مختل شدن خواب برای یک لحظه می شود. چون آپنه در خواب اتفاق 

می افتد، از آن آگاه نمی شوید. پس با وجود 8 ساعت خواب، هنوز کمبود خواب دارید.
راه حل:

اگر اضافه وزن دارید، وزن خود را کم کنید.
سیگار کشیدن و نوشیدن مشروبات الکلی را متوقف کنید.

موقعیت خواب خود را بررسی کنید و طوری بخوابید که مجرای تنفسی تان باز باشد.
3- انرژی نداشتن

کم خوری نیز یکی از دالیل بروز خستگی می باشد، اما خوردن موادغذایی بی فایده نیز 
مشکل را بزرگتر می کند.

اگر شما روز خود را با خوردن شیرینی آغاز می کنید، قند خون شما به سرعت باال رفته و 

به سرعت پایین می آید و موجب تنبلی و خستگی می شود.
راه حل:

همیشه صبحانه را خوب بخورید و از غذاهای سالم استفاده کنید. صبحانه شما باید شامل: 
این مواد موجب  نان سبوس دار.  و  مانند تخم مرغ  باشد؛  پروتئین، کربوهیدرات پیچیده 

پایداری انرژی شما می شود.
4- افسردگی

خستگی، سردرد و کاهش اشتها از جمله عالئم شایع در افسردگی می باشند.
اگر بیشتر از چند هفته، احساس خستگی و خمودگی کردید، به پزشک مراجعه کنید.

راه حل:
افسردگی به خوبی با مشاوره روانشناسی و یا دارو درمانی برطرف می شود.

5- کم خونی
کم خونی یکی از علل اساسی خستگی در زنان می باشد. هنگامی که بدن به اندازه کافی 
گلبول های قرمز خون برای حمل اکسیژن به بافت ها را نداشته باشد، کم خونی عارض 

می شود.
کم خونی توسط آزمایش خون تشخیص داده می شود.

راه حل:
درمان کم خونی بستگی به علت آن دارد. اگر کمبود آهن وجود دارد، با مصرف مکمل آهن 
و منابع غذایی آهن دار می توان این کمبود را جبران کرد. منابع غذایی آهن دار عبارتند از: 

گوشت ها، جگر، لوبیا و غذاهایی که با آهن غنی شده اند.
6- مشکل تیروئید

را  بدن  ساز  و  سوخت  و  متابولیسم  غده،  این  باشد.  می  گردن  در  کوچکی  غده  تیروئید 
کنترل می کند.

هنگامیکه تیروئید کار خود را درست انجام ندهد و کم کار شود، خستگی و تنبلی و اضافه 
وزن را در پی خواهد داشت.

راه حل:
اگر آزمایش خون نشان داد که هورمون های تیروئیدتان کم است، با هورمون درمانی تحت 

نظر پزشک می توانید سطح هورمون های تیروئید خود را به حالت اول برگردانید.
 7- مصرف بیش از اندازه کافئین

فکر می کنید که قهوه با خستگی می جنگد؟
کافئین موجود در قهوه، یک ماده محرک است و اگر در حد متعادل مصرف شود، باعث 
تقویت هوشیاری و تمرکز می شود. تحقیقات نشان داده است که در برخی افراد، مصرف 

بیش از اندازه قهوه موجب تشدید خستگی می شود.
راه حل:

کافئین را در حد اعتدال مصرف کنید. کافئین در قهوه، چای، شکالت، نوشابه سیاه و برخی 
داروها یافت می شود.

8- عفونت ادراری پنهان
اگر به عفونت دستگاه ادراری مبتال شوید، دچار سوزش و تکرر ادرار خواهید شد. اما عفونت 
همیشه با این عالئم آشکار مشخص نمی شود. در برخی موارد، خستگی ممکن است تنها 

عالمت باشد. با آزمایش ادرار می توان به وجود این عفونت پی برد.
راه حل:

نزد پزشک بروید. آنتی بیوتیک ها می توانند درمان کننده عفونت ادراری باشند و بعد از 
مدت یک هفته درمان، خستگی ناپدید می شود.

9- دیابت
در افراد مبتال به دیابت، قند به جای آنکه به درون سلول ها برود، در جریان خون باقی می 
ماند. در نتیجه بدن، با وجود خوردن غذای کافی، جنبش و جوش خود را از دست می دهد 

و دچار خستگی می گردد.
اگر شما دائما خسته هستید، از پزشک خود بخواهید برایتان آزمایش دیابت بنویسد.

راه حل:
برای دیابت، بهترین درمان تغییر شیوه زندگی، استفاده از انسولین و داروهای کاهش دهنده 

قند خون است.
10- بیماری قلبی

هنگامی که در طی انجام فعالیت های روزمره مثل تمیز کردن خانه، دچار خستگی شوید، 
این خستگی می تواند نشان دهنده مشکل قلبی در شما باشد. اگر شما این مشکل را در 

زندگی خود دارید، سریعا به نزد پزشک بروید.
راه حل:

با تغییر شیوه زندگی، مصرف داروها و روش های درمانی دیگر می توانید بیماری قلبی را 
کنترل کنید و انرژی خود را بازگردانید.

11- عدم تحمل غذا
عدم تحمل غذا باعث احساس خواب آلودگی می شود. اگر بعد از مصرف یک غذای خاص، 
خستگی شما تشدید می شود، شما دارای یک عدم تحمل خفیف نسبت به آن غذا هستید.

راه حل:
در مدت زمان مشخصی، غذای خود را کم کنید و ببینید که آیا خستگی در شما از بین 

می رود یا نه.
همچنین می توانید با یک متخصص تغذیه راجع به غذاهایی که موجب تشدید خستگی 

می شوند، مشورت کنید.
)CFS ( 12- سندرم خستگی مزمن

اگر بیش از 6 ماه است که خسته هستید و نمی توانید فعالیت های روزانه خود را انجام 
این سندرم عالئم و نشانه های  اید.  دهید، مطمئنا به سندرم خستگی مزمن مبتال شده 

مختلفی دارد، اما یکی از این عالئم مهم، خستگی غیر قابل توجیه می باشد.
راه حل:

در حالی که هیچ درمانی برای این بیماران وجود ندارد، اما می توان با تغییر شیوه زندگی 
و یادگیری عادات خواب و شروع یک برنامه ورزشی مالیم از این بیماری در امان ماند.

راه حل سریع برای رفع خستگی خفیف: 
باشد. تحقیقات  بهترین درمان ورزش کردن می  اگر شما دچار خستگی خفیف هستید، 
پزشکی خاص  یا مشکل  بیماری  )یعنی  افراد سالمی که خسته هستند  است  داده  نشان 

ندارند(، می توانند با استفاده از برنامه ورزشی، انرژی خود را افزایش دهند.
انرژی  افزایش  باعث  مالیم،  با سرعت  دقیقه  به مدت ۲0  روی  پیاده  یا  دوچرخه سواری 

می شود.
شما می توانید این کار را سه بار در هفته انجام دهید تا خستگی در شما ناپدید شود

دلیل خستگی و راه مبارزه با آن

مگو : دالل ها و مافیا همچنان در فوتبال می تازند! 

سوژه اصلی این هفته برنامه نود، افشاي عملکرد دالالن در فوتبال 
هر  و  بود  دیدنی  محسنی  خشایار  و  هدایتی  جدال  بود؛  ایران 
را متهم می کرد، ولی نکته اصلی، جعل  از طرفین، دیگری  یک 
امضای یونگ مربی سابق بود و نیز پیشنهاد پول به بازیکنان و 
مدیران برای باخت به استیل آذین و... از دیگر نکات این برنامه 

پرحاشیه بود.
برنامه 90 این هفته در آغاز به بحث اصالح اساسنامه فدراسیون 

فوتبال در مجمع فوق العاده  پرداخت. 
نصیرزاده،  و  عظیم زاده  و  بود  برنامه  این  میهمان  عزیزمحمدی 
پور  فردوسی  بودند.  برنامه  بخش  این  در   90 تلفنی  میهمانان 
صورت  جناح بندی های  ماجرای  به  نود  برنامه  از  بخش  این  در 
قدرت  جنگ  گفت:  و  کرد  اشاره  فوتبال  فدراسیون  در  گرفته 
در فدراسیون فوتبال برای رسیدن به ریاست این فدراسیون به 

روشنی دیده می شود.
به گزارش »تابناک«، مجری برنامه نود در ادامه اظهارات خود به 
تقسیم بندی های صورت گرفته در میان افراد اشاره کرد و عنوان 
کرد: از یک سو کفاشیان، فتح اهلل زاده و نبی در یک گروه هستند 
و از سوی دیگر، تاج و عزیز محمدی و دیگر دوستان در سوی 

دیگر قرار گرفته اند. 

سخنان عظیم زاده و نصیرزاده، میهمانان تلفنی 90 
اساسنامه  بر  بنا  فدراسیون،  این  که  بود  باور  این  بر  زاده  عظیم 
کنوني فدراسیون براي هر گونه اصالحي در اساسنامه، باید سه 
چهارم اعضاي مطلق مجمع رأي مثبت اعالم کند و این در حالي 

بود که مجمع امروز )یکشنبه( فدراسیون با 61 نفر برگزار شد.
قوانین  و  داوری  کارشناس  نصیرزاده،  هوشنگ  مقابل،  در طرف 
فیفا نیز بر این باورند که تغییرات بنا بر رأی پنجاه به عالوه یک 
اصالحات  همین،  برای  و  می گیرد  مجمع صورت  اعضای  درصد 

اساسنامه باید انجام شود. 

کمیته  پیشین  رییس  زاده،  عظیم  منصور  گزارش،  این  در 
بین الملل فدراسیون فوتبال با استناد به بند »۲« ماده ۲7 و بند 
»۲« ماده ۲8 اساسنامه فدراسیون فوتبال رأي مثبت مجمع به 
اصالح اساسنامه را قانوني ندانست، اما فردوسي پور با توضیح آنچه 
مطرح  مطلق  اکثریت  تعریف  و  چاپي  اشتباه  درباره  فدراسیون 
کرده بود، به نوعي پاسخ شبهه عظیم زاده را داد که این سخن 

فردوسي پور با تأیید هوشنگ نصیرزاده نیز همراه شد. 
تاج،  کفاشیان،  از سخنان  بخش هایي  گزارش، همچنین  این  در 

نبي و عابدیني در حاشیه مجمع پخش شد.

یاد درگذشتگان زلزله بم در برنامه 90
برنامه ای  ویژه  پور،  فردوسی  عادل  بم،  زلزله  سالگرد  با  همزمان 
را اختصاص داده بود به آن روز تلخ و برای این روایت تلخ، یک 
مس  کنونی  مهاجم  زاده،  مظفری  محسن  داشت؛  ویژه  مهمان 
سرچشمه که در سال های زلزله در کرمان بازی می کرد؛ اما متولد 

بم بود و آن شب کذایی تقریبا عزیزترین هایش را از دست داد. 
او قصه شب تلخ را این گونه روایت کرد: »وقتی رسیدم، شب بود. 
نزدیک 9 شب. باالی خانه ویرانه بودیم و آوار را که کنار زدیم، به 
پاهای مادرم رسیدم. امکان بیرون کشیدنش نبود و مجبور شدیم 
دوباره روی جنازه را بپوشانیم«. تصویر بعدی، قبرستان بم بود؛ 
جایی که مظفری زاده عزیزان زیادی را در آنجا داشت. ده نفر از 
مادر گرفته تا خواهر، بردار و خواهر زاده؛ البته تنها یک سال پس 
از زلزله، او پدرش را هم درست در سالگرد زلزله تلخ از دست داد.

مجری برنامه نود در بخش پایانی اظهارات خود از بینندگان برنامه 
نود خواست تا برای همه درگذشتگان زلزله بم فاتحه بخوانند.

جدال دیدنی هدایتی و خشایار محسنی
جدال هدایتی و خشایار محسنی دیدنی بود و هر یک از طرفین 
دیگری را متهم کرده بود، ولی نکته اصلی، جعل امضای یونگ 
برنامه، هدایتی و محسنی هر  از  این بخش  بود. در  مربی سابق 
مبلغ  پرداخت  سر  بر  و  پرداختند  اقدامات خود  از  دفاع  به  یک 
قرارداد تئودور یونگ، مربی سابق استیل آذین ادعاهای خود را 

مطرح کردند.
در بخش آغازین بحث داللی برنامه نود، اظهارات خشایار محسنی 

و هدایتی برای بینندگان پخش شد.
در این میان، مسائل مطرح از سوی هدایتی جالب توجه به نظر 
می رسید. وی مدعی شد که دوستان خشایار محسنی از یخچال 
منزل یونگ، پول های وی را دزدیده اند. هدایتی همچنان می گوید 
محسنی هر از چند گاهی با مسئوالن فدراسیون فوتبال در این 
مصاحبه  رسانه ها  در  آنها  جای  به  و  می نوشد  چای  فدراسیون 

می کند.
که  داشت  اظهار  هدایتی  ادعاهای  برخی  درباره  نیز  محسنی 
اتهامات وارده از سوی هدایتی را در دستگاه های قضایی پیگیری 

می کنم. 
در ادامه، یاوری روی خط 90 آمد و به انتقادات هدایتی پاسخ داد.

همچنین حاج آقا علیپور روی خط آمد و گفت که نام همه افراد 
یونگ  نوشته  دست  افزود:  فرزین  آرش  سپس  شود.  گفته  باید 

توسط وی نوشته نشده است.
پور خط  فردوسی  برای  و  آمد  دوباره روی خط  سپس محسنی 
و نشان کشید؛ افزون بر این که پاک نیت، زادمحمود و منیعی 

مطالب گوناگونی گفتند.
در پایان گزارش دالل ها نیز حجت زادمحمود، بازیکن گسترش 
و  نقل  در  بوشهر  شاهین  بازیکنان  از  یکي  نقش  از  تبریز  فوالد 
انتقال بازیکنان به این تیم پرده برداشت. این بازیکن که به گفته 

مجري برنامه »90«، میثم منیعي است، در این بخش، میهمان 
در  تنها  من  زادمحمود گفت:  رد سخنان  با  و  برنامه شد  تلفني 
آمدن  هادي شکوري و وحید طالب لو که از دوستان من هستند، 

به تیم نقش داشتم.
عادل فردوسي پور یک قدم بزرگ به سوي مبارزه واقعي به داللي 

افسارگسیخته در فوتبال ایران برداشته است.
برود  سرشاخه ها  سراغ  به   90 برنامه  در  اگر  فردوسي پور  عادل 
هم حتي  )ریشه ها  نکند  بسنده  شاخه ها  درباره  بحث  به  تنها  و 
مرتبط  اصلي  عناصر  افشاري  در  عملي  گام  چند  بی گمان،  نه( 
این  صورت،  غیر  در  برمي دارد.  ایران  فوتبال  در  داللي  پدیده  با 
برنامه دوشنبه  شب او مثل برنامه گذشته اش، کمترین دستاوردي 

نخواهد داشت.

سوژه اصلی برنامه 90 سوخت؟
اختصاص  ایران  فوتبال  در  داللی  بحث  به   90 هفته  این  برنامه 
داشت که در این زمینه، خبرنگاران شهرهای گوناگون کشور، به 
سراغ فوتبالیست های داخلی و خارجی رفته اند و با آن ها همکالم 

شدند.
با این حال، هنگامی که یکی از خبرنگاران مشهدی می خواست 
در همین زمینه گفت وگویی با »دنی اولروم«، بازیکن نیجریه ای 
به دالیل عجیبی کنسل  بنا  این مصاحبه  باشد،  ابومسلم داشته 

شد. 
دنی اولروم که تا دقایق پایانی، خود را برای انجام مصاحبه آماده 
کرده بود و گویا سخنان داغی هم داشته، به یکباره با مخالفت 
همسر ایرانی خود روبه رو می شود و همسر اولروم در گفت وگو با 
خبرنگار مشهدی اعالم کرد: »من مدیر برنامه و همه کاره دنی 

هستم و اجازه نمی دهم او مصاحبه کند«.
با  اخیر  ماه های  در  بسیاری  دالل های  »هرچند  افزود:  اولروم 
همسرم تماس گرفته اند، به دلیل اینکه سند و مدرکی از آن ها 
نداریم، نمی توانیم صحبتی هم داشته باشیم و من تشخیص دادم 
نمی کنم«؛  او مصاحبه کند، خودم هم مصاحبه  نیست  که الزم 
دنی اولروم از بازیکنان آفریقایی فوتبال ایران است که سابقه بازی 

در تراکتورسازی، ابومسلم و چند تیم دیگر را در کارنامه دارد.

پرسش و نتیجه نظرسنجی
پرسش نظر سنجي برنامه 90 در شب گذشته، این گونه بود که 
آیا دنیزلی گزینه مناسبی برای پرسپولیس است یا خیر که در 
پایان نزدیک دو میلیون نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که 

80 درصد دنیزلی را گزینه مناسبی دانستند.

افشاگری مفید
به هر حال در برنامه دوشنبه شب 90 که موضوعش رسیدگی به 
ناهنجاری های فوتبال بود، نام بسیاری از بزرگان فوتبال به عنوان 
عزیز  شخص  از  شد؛  مطرح  فوتبال  رسوایی  پرونده  در  متهمان 
محمدی که در برنامه حاضر بود تا حسین هدایتی تا نبی، دبیرکل 

فدراسیون و عباس ترابیان و شخص علی پروین.
بحث از امتیازاتی آغاز شد که از استیل آذین کم شده؛ نمونه ای 
از اخاذی های انجام شده در تهران از فرزند یک جانباز توسط یک 
بازیکن سابق پرسپولیس که مسئوالن فدراسیون فوتبال قصه را 
پیگیری کرده بودند، آغاز شد و به قصه بازیکنان تیم استیل آذین، 
ماجرای یونگ و سخنان بهشاد یاورزاده و رحیمی علیه خشایار 

محسنی رسید. 
پس از این بود که هدایتی روی خط برنامه آمد و بخش جالب 
مسئولی  که  گرفت  شاهد  را  محمدی  عزیز  او  شد.  آغاز  قصه 

عالی رتبه تأکید کرده استیل باید سقوط کند؛ مسئولی که البته 
پیشین  متولی  که  فوتبال  فدراسیون  دل  از  نه  بود،  پیدا  ناگفته 

ورزش کشور باید باشد. 
اینجا بود که عزیز  نیاورد و جالب  نامی سخن به میان  از  اما  او 
»ایشان  گفت:  و  کرد  تأیید  را  ادعا  این  شکلی  به  هم  محمدی 

نظرش این بود اگر استیل بیفتد اشکالی ندارد«.
از عزیز محمدی فیلم دارد که به  ادعا کرد  این هدایتی  از  پس 
او اصرار کرده جای میثاقیان، یاوری را به تیمش ببرد تا استیل 

نیفتد. 
اما چنین  را جذب کند،  فراز کمالوند  تأکید کرد می خواسته  او 
اجازه ای را پیدا نکرده است. عزیز محمدی اصرار داشت که این ها 
را از روی توصیه گفته اما فردوسی پور به شدت می گفت حتی 
لیگ مطرح  رئیس سازمان  از سوی  ای هم  توصیه  نباید چنین 

شود. 
لحظاتی بعد یاوری روی خط آمد و افشاگری هایش بسیار تلخ بود. 
او از بازیکنانی گفت که زیر ابرو برمی داشتند و مشکالت اخالقی 
شدید داشتند؛ مشکالتی شرم آور که از آنها روی آنتن زنده برنامه 

سخن به میان آمد«.
نفر بعد که روی آنتن رفت، علیپور بود. او این بار شمشیر را برای 
بسیاری از بزرگان فوتبال از رو بست و پای علی پروین و دامادش 
و البته مهدی عرب را به میان کشید؛ از نبی، ترابیان و معینی 
این  متهمان  عنوان  به  داشتند،  نقش  فوتبال  فدراسیون  در  که 
پرونده ها نام برد و خود هدایتی را متهم کرد. هدایتی که متهم 
بود تیمش دو سال گذشته، ۲50 میلیون به تیم نیروی زمینی 

پیشنهاد رشوه داده است. 
در  و  بیاید  روی خط  فرزین  آرش  تا  شد  علیپور سبب  سخنان 
در  مربی  این  پول های  سرقت  و  یونگ  امضای  جعل  اتهام  برابر 
حالت نامتعادل پس از شب نشینی از فریزر خانه اش پاسخ دهد؛ 
اتهاماتی که از سوی او، همگی رد شدند و داماد علی آقا تالش 

کرد از همه اتهامات دفاع کند. 
عزیز محمدی در این لحظات با خنده به فردوسی پور می گفت: 
»خوب شد مردم همه این بحث ها را شنیدند. پس از فرزین نوبت 
رسید به خشایار محسنی تا روی آنتن بیاید. او هم این بار هدایتی 
که  داده  پیشنهاد  میلیون  دویست  هدایتی  اینکه  کرد.  متهم  را 

مصطفوی را از مدیریت پرسپولیس کنار بگذارند.
پور خط  فردوسی  برای  و  آمد  دوباره روی خط  سپس محسنی 
و نشان کشید؛ افزون بر این که پاک نیت، زادمحمود و منیعی 

مطالب گوناگونی را گفت.
در پایان گزارش دالل ها نیز حجت زادمحمود، بازیکن گسترش 
و  نقل  در  بوشهر  شاهین  بازیکنان  از  یکي  نقش  از  تبریز  فوالد 
انتقال بازیکنان به این تیم پرده برداشت. این بازیکن که به گفته 
میهمان  بخش  این  در  است،  منیعي  میثم  برنامه »90«  مجري 
تلفني برنامه شد و با رد صحبت هاي زاد محمود گفت: من تنها در 
آمدن  هادي شکوري و وحید طالب لو که از دوستان من هستند 

به تیم نقش داشتم.
عادل فردوسي پور یک قدم بزرگ به سوي مبارزه واقعي به داللي 

افسارگسیخته در فوتبال ایران برداشته است.

برود  سرشاخه ها  سراغ  به   90 برنامه  در  اگر  فردوسي پور  عادل 
هم حتي  )ریشه ها  نکند  بسنده  شاخه ها  درباره  بحث  به  تنها  و 
مرتبط  اصلي  عناصر  افشاري  در  عملي  قدم  چند  بی گمان  نه( 
این  صورت،  غیر  در  برمي دارد.  ایران  فوتبال  در  داللي  پدیده  با 
برنامه دوشنبه  شب او مثل برنامه گذشته اش، کمترین دستاوردي 

نخواهد داشت.
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صبح ها حتما یک میوه مي خورم. االن که زمستان است معموال یک پرتقال 
یا یک لیموشیرین را در وعده صبحانه ام قرار مي دهم. به نظرم میوه، یکي 
از بهترین موادغذایي براي آغاز یک روز خوب است. البته میوه تنها بخش 
صبحانه من نیست. یک استکان شیرداغ و یک کیک کوچک هم در سفره 

صبحانه هر روزه من قرار دارد! تابستان و زمستان هم ندارد. 
برعکس خیلي ها که صبحانه سنتي را مي پسندند، من اهل نان و پنیر براي صبحانه نیستم؛ هیچ وقت هم نبوده ام. 
به این سفره صبحانه اي که برایتان گفتم، عالقه زیادي دارم و خودم هم آن را آماده مي کنم. هر روز صبح میوه هایم 
را مي شویم و در بشقابي مي گذارم. شیرم را داغ مي کنم و همراه یک کیک کوچک مي خورم. کیک را هم معموال از 
شیریني فروشي ها تهیه مي کنم و اهل کیک خانگي نیستم! مي دانم برایم مضر است اما هیچ وقت نتوانسته ام از شیریني 
بگذرم. بعضي ها خیلي زود از غذاها و خوراکي هایي که هر روز مي خورند، زده مي شوند اما من تا به امروز از این تکرار 
خسته نشده ام. ناهار را بعضي وقت ها مي خورم و گاهي نمي خورم. برایم خیلي مهم نیست که حتما ناهار بخورم. اهل 
فست فود نیستم و اگر قرار باشد ناهار هم بخورم، ترجیح مي دهم غذاي برنجي باشد که بیشتر به آن عالقه دارم. براي 
سن و سال من این ذائقه طبیعي است. من متولد سال 1۳0۲ هستم درنتیجه طبع ام با غذاهاي فست فودي سازگار 
نیست. معموال شام هم نمي خورم. اگر چیزي آماده باشد به مقدار خیلي کم مي خورم ولي معموال وقتي را به خوردن 
شام اختصاص نمي دهم. نوشیدني موردعالقه ام، چاي است. با تمام حرف هایي که زدم به نظر مي رسد آدم شکمویي 
باشم اما خوردن برایم کار لذت بخشي نیست. شاید همین موضوع باعث مي شود که عالقه چنداني به خوردن غذا به 

آن شکلي که بیشتر مردم روزي ۳ وعده مي خورند، نداشته باشم. اما صبحانه برایم یک استثناست.

صبحانـه ام نان و 
پنيـر نيـست

بحث پیوستن مهدی مهدوی کیا به پرسپولیس در شرایطی پدید آمده که این بازیکن در 
مصاحبه های قبلی اش از حضور در این تیم استقبال کرده و بارها گفته که دوست دارد، 

سال های پایانی بازیگری اش را در پرسپولیس بگذراند.
وی همچنین گفته بود: پرسپولیس همیشه تیم محبوب من بوده و از کودکی این تیم و 
بود، ولی  این تیم مرا نگران کرده  نتایج چند هفته گذشته  هوادارانش را دوست داشتم. 

خوشحالم که پرسپولیس در حال برگشتن به شرایط خوب گذشته اش است. 
به گزارش »تابناک«، مشکل مهدوی کیا حل شد و این بازیکن خوب و باشخصیت، این 
مجال را پیدا کرد تا آخرین خواسته فوتبالي اش که »روزهای آخر فوتبالش را در پرسپولیس 

توپ بزند« برآورده شد.
شاید  و  باالست  کیا«  »مهدوی  سن  اینکه  با  و  االن  همین  که  نیست  منکر  کس  هیچ 
چاالکی سال های گذشته اش را نداشته باشد، اما هنوز و همچنان، مهدی یکی از بهترین 
مانند  پاسور کالسیک  ویژه در پرسپولیس که وجود یک  به  فوتبال ماست،  پیستون های 
در  کند.  کم  دروازه ها  گشودن  برای  را  تیم  این  مشکالت  از  بسیاری  می تواند  »مهدی« 

حقیقت با حضور مربی مانند دنیزلی که خوب می داند چگونه از توان فنی بازیکنان بهره 
ببرد، وجود مهدوی کیا یک اتفاق خوب به شمار می رود.

بهره دومی که مدیریت پرسپولیس از این نقل و انتقال نصیبش خواهد شد، روی خوش 
هواداران است؛ همه اهالی فوتبال ما »مهدی« را دوست دارند؛ هم به دلیل بازی های خوبش 
و هم شخصیت و منش و رفتارش. در این میان هواداران پرسپولیس، بیش از همگان مهدی 
را دوست دارند و بی گمان، با حضور او در جمع سرخپوشان، هواداران به لحاظ عاطفی یک 
قدم به کادر مدیریت نزدیکتر می شوند؛ افزون بر این که اکنون که مهدی مهدوی کیا به 
پرسپولیس آمده، شاید شایعه ای که در مورد مخالفت بعضی ها با حضور پیشکسوتان در 

باشگاه به گوش می رسد، کمرنگ شود و فضای تیم نیز دوستانه تر شود.
انتقال پیچیده کاپیتان محبوب آبی ها

و  استقالل  از  مجیدی  فرهاد  انتقال  و  نقل  ماجرای  از  هفته  یک  نزدیک  اینکه چیزی  با 
پیوستنش به »الغرافه« می گذرد، هنوز در این پروژه آنقدر پرسش های بی پاسخ هست که 
دست کم هواداران استقالل حق دارند دنبال جواب سؤاالتشان باشند؛ پرسش هایی مانند: 
آیا فرهاد مجیدی بر خالف میلش راهی الغرافه شد؟ آیا کاپیتان پرتوان استقالل، واقعاً به 
دلیل مسایل عاطفی و مشکالت خانوادگی و نیاز روحی »تیام« بود که به قطر رفت؟ آیا در 
این نقل و انتقال فقط مسایل عاطفی تأثیرگذار بود؟ یا آنچه در مورد رقم چشمگیری که 
مجیدی دریافت کرده می گویند، درست است؟ آیا اگر فرهاد مجیدی واقعاً به خاطر پول 
قید استقالل را زده و راهی باشگاه قطری شده، این اتفاق با رضایت باشگاه استقالل انجام 
شده؟ آیا حقیقت دارد که الغرافه یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان بابت کاپیتان آبی ها 

داده و از این مبلغ، چیزی نزدیک سیصد میلیون تومانش نصیب باشگاه شده؟
آیا آنچه فرهاد در جلسه معارفه اش در قطر به زبان آورده که؛ »انتقال من با تمایل باشگاه 
صورت گرفت« درست است؟ آیا اگر مجیدی راست می گوید، معنی اش این است که باشگاه 
استقالل نیز از رفتن مجیدی راضی است؟ و سرانجام پرسش پایانی اینکه؛ اگر استقالل از 
قرارداد مجیدی منتفع شده است، به چه علت مدیرعامل باشگاه در همه مصاحبه هایش، 

دلیل رفتن کاپیتان تیمش را »مسایل عاطفی« عنوان کرد؟
گرفتن پاسخ این پرسش ها، حق طبیعی هواداران باشگاه استقالل است؛ اگر این صداقت از 
بین برود، آن وقت اعتماد هواداران نیز نسبت به کل باشگاه و مدیران و کادر فنی و بازیکنان 

و... و همه و همه از بین می رود.
بیوگرافی مهدوی کیا

مهدی مهدوی کیا، متولد 5 مرداد 1۳56، شهر ری اصالتا اهل اراک، بازیکن تیم داماش 
گیالن و کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران است. او در باشگاه های بانک ملی، پرسپولیس، 
از طرف  در سال ۲00۳  و  کرده   بازی  آلمان  فرانکفورت  اینتراخت  و  و  هامبورگ  بوخوم 
هواداران   شد.  شناخته  آسیا  فوتبال  برتر  بازیکن  عنوان  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 

هامبورگ به او لقب موشک ایرانی داده بودند.
او دو بار در فصل های ۲00۳-۲00۲ و ۲004-۲00۳ از سوی هواداران هامبورگ به عنوان 
بهترین بازیکن این تیم برگزیده شد و یک بار هم از سوی نشریه معتبر کیکر عنوان بهترین 

بال راست بوندسلیگا را به دست آورد.
آغاز سال  فوتبال جهان در  تاریخ  و  آمار  بین المللی  فدراسیون  نظرخواهی  مهدوی کیا در 

۲010 به عنوان بیست و هفتمین بازیکن محبوب جهان انتخاب شد.
زندگی ورزشی 

این بازیکن باتجربه فوتبال ایران یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران است. او با 
حضور در دو جام جهانی 98 و ۲006 خود را در سطح بین المللی مطرح کرده  است. مهدی 
با کره جنوبی که در چهارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی  بازی  از  مهدوی کیا پس 
فوتبال ۲010 آفریقای جنوبی، در حالی که ایران بازی را یک بر یک تساوی کرد و از صعود 

به جام جهانی باز ماند، از تیم ملی فوتبال ایران خداحافظی کرد.

وی پس از خداحافظی نامه ای را خطاب به مخالفانش که او را وطن فروش نامیده بودند 
نوشت.

بازی های باشگاهی 
به  و در سال 1999  پیوست  بوخوم  باشگاه  به  پرسپولیس  از  مهدوی کیا در سال 1998 
باشگاه هامبورگ رفت و تا سال ۲007 در این تیم عضویت داشت که با تمام شدن قرارداد 
خود به تیم اینتراخت فرانکفورت پیوست، وی در سال 1۳88 پس از فسخ قرارداد با تیم 

فرانکفورت به تیم استیل آذین پیوست.
مهدوی کیا پس از پس سقوط تیم استیل آذین به لیگ آزادگان از این تیم جدا شده و با 

تیم داماش گیالن قرارداد امضا کرد.
او در مجموع ۲50 بار - تا پایان فوریه ۲009 - در بوندس لیگا به میدان رفته است و ۲9 

گل به ثمر رسانده است.
سال 1997 عنوان بهترین بازیکن جوان سال آسیا را به خود اختصاص داد. تحت نظر جالل 
طالبی جام جهانی 1998 فرانسه را تجربه کرد و پس از آن راهی بوندس لیگا و باشگاه 
بوخوم شد. مهدی مهدوی کیا، پیستون راست سرعتی تیم ملی ایران مسیر پرپیچ و خم 
فوتبال خود در آلمان را این چنین آغاز کرد. او در فصل 1999 ـ 1998 تحت نظر کالوس 
تاپ مولر، مربی وقت بوخوم، دوازده بازی در بوندس لیگا انجام داد و موفق شد سه گل به 

ثمر برساند تا فرانک پاگلزدورف را مجاب کند او را به هامبورگ ببرد.
مهدی، فصل نخست حضورش در هامبورگ بسیار خوب کار کرد. حضور در ۲9 بازی و زدن 
چهار گل باعث شد تا خیلی زود خودش را در قلب هواداران متعصب هامبورگ جای دهد. 
فصل ۲001 ـ ۲000 هم با آغاز خوب مهدوی کیا که رفته رفته داشت به محبوب ترین 

بازیکن هامبورگ تبدیل می شد استارت خورد.
مهدی با گل کردن آخرین ضربه پنالتی  هامبورگ مقابل بایرن مونیخ در فینال جام اتحادیه 
)لیگا پوکال( آلمان، باعث قهرمانی تیمش شد. سال فوق العاده او با حضور درخشان در 
جام ملت های آسیا ۲004 در چین کامل شد؛ اما در شرایطی که همه منتظر تأللو ستاره 
ایرانی  هامبورگ بودند، سیاست های باشگاه باعث بروز مشکالت جدیدی بر سر راه محبوب 
ترین بازیکن  هامبورگ شد. کیا که ساالنه دستمزدی بالغ بر دو میلیون یورو داشت، پیام 

جدیدی از سران باشگاه دریافت کرد.

از بازگشت مهدوی کیا تا کوچ 
مبهم مجیدی

قلب آبی ها رفت، 
محبوب قرمزها آمد!
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فیلم سینمایي »جدایي نادر از سیمین« ساخته  اصغر فرهادي نامزد جایزه بهترین فیلم  خارجي زبان شصت و نهمین دوره  جوایز 
ساالنه  »گلدن گلوب« شد.

اعالم شد که  تلویزیون در حالي  و  از جوایز معتبر گلدن گلوب در دو بخش سینما  این دوره  نامزدهاي ۲5 بخش  اسامي   
جدیدترین ساخته ي اصغر فرهادي ـ فیلمساز ایراني ـ در کنار فیلم هایي چون »گل هاي جنگ«، »در سرزمین خون و عسل« 

و »پوستي که در آن زندگي مي کنم« قرار گرفت.
خارجي زبان،  فیلم هاي  بخش  در  است  گلوب  گلدن  جوایز  برگزارکننده   که   )HFPA( هالیوود  خارجي  مطبوعات  اتحادیه 
»جدایي نادر از سیمین« اصغر فرهادي از ایران، فیلم آمریکایي و بوسنیایي زبان »در سرزمین خون و عسل« به کارگرداني 
آنجلینا جولي بازیگر آمریکایي، »گل هاي جنگ« ساخته  ژانگ ییمو کارگردان چیني،»پسري با دوچرخه« اثري از ژان پي یر و 
لوک داردن تولید مشترک بلژیک، فرانسه و ایتالیا و فیلم اسپانیایي»پوستي که در آن زندگي مي کنم« ساخته  پدرو آلمودوار 

را شایسته  راه یابي به مرحله  نهایي جایزه  گلدن گلوب دانست.
به گزارش ایسنا،»جدایي نادر از سیمین« این روزها با درخشش در فصل جوایز سینمایي هالیوود، انتظارها براي موفقیت در جوایز اسکار  ۲01۲ را باال برده است.

برنده  جایزه  خرس طال و خرس نقره اي بهترین بازیگري از جشنواره  برلین طي هفته هاي گذشته برنده  چندین جایزه ي جهاني از جمله بهترین فیلم خارجي سال از 
نگاه انجمن ملي منتقدین آمریکا و انجمن منتقدین فیلم نیویورک و جوایز فیلم مستقل بریتانیا شده و در جوایز فیلم اسپیریت نیز نامزد جایزه  بهترین فیلم خارجي 
سال است.»جدایي نادر از سیمین« که اخیرا در جوایز ساالنه  آسیا ـ پاسیفیک بهترین فیلم سال  ۲011 شناخته شد،حضور گسترده اي در جشنواره هاي جهاني داشته و 
درحال حاضر در کشورهاي بلژیک، فرانسه، تایلند، ترکیه، انگلیس، آلمان، هلند، مجارستان، سوئد، یونان، لهستان، اسپانیا، کره جنوبي، ایتالیا و دانمارک درحال نمایش 

است و در آستانه  اکران عمومي در نروژ و پرتغال است.

  واکنش اصغر فرهادی به نامزدی جایزه گلدن گلوب
فرهادی پس از اعالم نام نامزدهای گلدن گلوب در گفت وگویی کوتاه با هالیوود ریپورتر گفت: »تلفن زنگ زد، ساعت شش صبح 
بود. ناگهان از خواب پریدم و به من گفتند که فیلمم نامزد شده است. این چهارمین سفر من در هفته های اخیر به آمریکای 

شمالی است، به تلورید، تورنتو و نیویورک رفتم و حاال لس آنجلس می روم.«
کارگردان »جدایی نادر از سیمین« افزود: »هر روز با من مصاحبه می کنند. این کار برای من از خود فیلمسازی دشوارتر است 
چون سئوال ها در لحظه شکل می گیرند. پاسخ های من شاید بیانگر تمام آنچه در نظرم هست نباشند. فیلمنامه »جدایی نادر 
از سیمین« را در چهار ماه نوشتم. حتی اگر برای پاسخ به سئواالت خبرنگاران چهار ماه وقت داشتم باز هم می گفتم نمی شود 

هشت ماه وقت بدهید، اما اگر وقت بیشتری هم به من می دادند باز هم همین پاسخ ها را می دادم.«
فرهادی در ادامه گفت: »برای من و برای تمام همکارانم در ساخت این فیلم و همچنین برای خانواده بزرگ سینمای ایران که 
متعلق به آن هستم، انتخاب شدن از سوی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود در بخش جایزه بهترین فیلم خارجی زبان گلدن 
گلوب، یک اتفاق مهم است و همه ما را خوشحال کرده است. این نامزدی به من شجاعت و اراده الزم را می دهد تا ساخت 

چنین فیلم هایی را ادامه دهم.«

گلدن گلوب»جدايي نادر از سيمين«نامزدجايزهگلدنگلوب

مجموعه ای از جواهرات متعلق به الیزابت تیلور، بازیگر درگذشته هالیوود در نیویورک به حراج گذاشته شده 
است. یک انگشتر مزین به الماس و یاقوت کبود که به وسیله مایکل جکسون به خانم تیلور هدیه داده شده بود، 
به قیمت 600 هزار دالر به فروش رسیده است. عالوه بر ۲69 قطعه جواهر به جا مانده از خانم تیلور، 400 لباس 
رسمی او هم در حراجی کریستی به فروش گذاشته شده است. پیشبینی می شود این حراجی 4 روزه بیشتر 
از ۳0 میلیون دالر درآمد داشته باشد. عایدی این حراجی صرف امور خیریه می شود. جواهرات الیزابت تیلور 
که به خاطر عالقه زیاد به الماس شهرت داشت، در سه ماه گذشته به نمایش عمومی گذاشته شده بود. خانم 
تیلور در سال ۲00۳ کتابی را با عنوان »الیزابت تیلور: رابطه عاشقانه من با جواهر« منتشر کرد. اولین قطعه به 
فروش رسیده یک النگوی طال و جواهرنشان بود که ۲70 هزار دالر به فروش رسید. ارزش این قطعه جواهر ۳5 
هزار دالر کارشناسی شده بود. پیشبینی می شود یک قطعه الماس ۳۳.19 قیراطی که در سال 1968 به وسیله 
ریچارد بورتون، همسر پنجم خانم تیلور به او هدیه داده شده بود، حدود سه و نیم میلیون دالر به فروش برسد. 

الیزابت تیلور اوائل امسال در شهر لس آنجلس در سن 79 سالگي درگذشت.

حراج جواهرات الیزابت تیلور در نیویورک  

مدیر برنامه های »حبیب محبیان« در ایران، اوایل 
هفته جاری با اخذ و تائید »شماره کتابخانه ملی« 
مسیر  از  مرحله  آخرین  خواننده،  این  آلبوم  برای 
ارشاد  وزارت  موسیقی  دفتر  مجوزهای  کسب 
ایام  از  پس  می شود  بینی  پیش  و  کرد  طی  را 
سوگواری محرم این آلبوم در بازار موسیقی کشور 

منتشر شود.
کسب  مرحله  آخرین  ملی  کتابخانه  شماره  اخذ 
از  پس  که  است  داخلی  مجاز  آلبوم های  مجوز 
نهایی  تائید  و  امضا  به  پخش  مجوز  مرحله،  این 
واحد حراست دفتر موسیقی ارشاد می رسد و صادر 

می شود.
یادآور می شود حبیب بیش از یک سال و نیم است 

که در یکی از شهرهای شمال کشور اقامت دارد.
از یک سال پیش هم پسرش »محمد« به دلیل بیماری به ایران آمد و پس از انجام یک 
عمل جراحی موفقیت آمیز در یکی از بیمارستان های معروف و کسب سالمتی، این دو 

مشغول نهایی کردن آخرین قسمت های آلبوم در ایران شدند.
حبیب همچنین دو ویدئو کلیپ را هم در جاده قم و بر سر مزار مادرش )در حال خواندن 
ترانه معروف »مادر«( ضبط کرده که همزمان با انتشار آلبوم اش قرار است آن ها را نیز 

منتشر کند.

»نارنجی پوش« بازگشت مهرجویی و 
ضرب شصت استاد به جوانانی است 
که این سال ها بهتر از او کار کرده اند ؟

 باید تکرار کنیم داریوش مهرجویی کارگردانی بنام با کارنامه ایی پر و سرشار از آثار خوب 
سینمایی است؟!  نیاز به گفتن ندارد که او بر ابزار سینماي ما- کارش مسلط است و به استناد 
آثار و سن و سالش جزء اساتید طبقه بندی می شود. آثار بی نظیر او در قبل و بعد از انقالب 
گواه شناخت و درک وسیع او از مقوله سینماست و کسی است که بیشترین رابطه را بین 

ادبیات و سینما با آثار اقتباسی پدید آورده است.

فیلمنامه فیلم سینمایی »مخمل ملی« با بازی »الیزابت تیلور« در سن 1۲ سالگی، به قیمت 
170 هزار و 500 دالر حراج شد.

به گزارش  رویترز، فیلمنامه فیلم سینمایی »مخمل ملی« به کارگردانی »کالرنس برون« که 
روز گذشته در حراج کریستی نیویورک در معرض فروش قرار گرفت، 50 برابر پیش بینی های 

انجام شده، به قیمت 170 هزار و 500 دالر فروش رفت.
کارشناسان پیش بینی کرده بودند که این فیلمنامه حداکثر بین ۲ الی ۳ هزار دالر فروخته 

شود.
»الیزابت تیلور« در سال 1944 در سن 1۲ سالگی در این فیلم بازی کرده است.

»مخمل ملی« داستان دختر بچه ای است که با کمک دیگران موفق می شود تا اسبی وحشی 
را رام کرده و با آن در مسابقات اسب دوانی شرکت کند.

فیلمنامه » مخمل ملی« ۱۷۰ هزاردالر حراج شد» حبیب « مجوز گرفت . .

گفتم  سیمین«  از  نادر  »جدایي  فیلم  نمایش  از  بعد  ساعت  یک 
نمی  رویش  برود  خواهد  می  است.  فیلمساز  خود  سرگذشت  این 
می  تشویقش  هم  من  برود،  تواند  می  علم  اهل  آدم  رفت!  شود. 
است  جهانی  علم  چون  شود.  اتم  فیزیک  دانشمند  برود  که  کنم 
پیدا  معنی  هایش  ریشه  با  هنر  بینم.  نمی  من جهانی  را  هنر  اما 
از رفتن این آدم، پیش بینی کردم. بر  می کند. من یکسال قبل 
عکس کیارستمی، کمی آی کیو هم ندارد که بفهمد آنجا کارش 
تمام است. تو آنجا می خواهی درباره انسان حرف بزنی؟ در تاریخ 
یک آدم نمی شناسم که راجع به انسان کلی حرف زده باشد. همه 
درباره انسان معین حرف می زنند. انسان زمان مند و مکان مند. 
گفته می شود که می  این خوب  قدر  آن  ها  وقت  بعضی  منتهی 

تواند تعمیم پیدا کند.
دست  روی  دوربین  دارد.  مبتذلی  فرم  »جدایی...«  گویم  می  من 
که تشخص اصلی فرمش است بی معنی است. مد قالبی است که 
مطلقا برای رفتن به درون آدم ها به کار نمی رود. دوربین ایستا، 
با وقار و در کلوزآپ هاست که می تواند ما را به درون آدم ببرد. 
دوربین لرزان گهواره ای من را حداکثر به محیط نزدیک می کند 

نه به آدم.
بنده یکی از دعواهایی که با مرتضی)آویني( داشتم سر »قصه های 
اثر  صاحب  به  مرتضی  نقد  اما  آمد  می  خوشم  من  بود.  مجید« 
فیلمساز  بود:  تویش  وغریب  عجیب  خیلی  جمله  یک  و  میرسید 
توانسته من خودش را از بین ببرد و ظرف واقعیت بشود. فکر می 
هم  فتح«  »روایت  در  حتی  است.  ممکن  غیر  چیزی  چنین  کنم 
چنین اتفاقی نمی افتد، چه برسد به سینمای قصه گوی اینطوری. 
فیلم های بعدی نشان داد که ابتذال در فیلم های پوراحمد هست. 
اگر مرتضی بود، می گفت حق با توست، این تئاتر آخرش...۳0 سال 
است من چیزی به این مزخرفی ندیده ام. بنابراین تک فیلمهایی 
و  جهان  صاحب  که  فیلمسازی  ولی  داریم.  کنم  دفاع  بتوانم  که 
سبک باشد نمی شناسم چون نمی شناسم خیلی با احتیاط از آن 

فیلمهایی که می پسندم دفاع می کنم.
فرهادی که خیلی زود است. یکی و نصفی فیلم بیشتر ندارد و این 
کارهایش دستگرمی است اما مهرجویی ابدا دنیایی ندارد. تقوایی 
هم ندارد. تنها کسی که نیمچه دنیای فسیل درب و داغانی دارد 

کیمیایی است که آن هم ادای دیروزش را در می آورد.
فیلم های حاتمی مطلقا دنیایی ندارد که بشود گفت جهان این آدم 
یا شوخ  اندیشی  تلخ  این  و  این شخصیت هایش است  این است، 
وشنگی اوست. کیمیایی داشت: رفاقت، انتقام، یک جور آنارشیسم 
فردی،، مردنی که همیشه دوست داشته. این دنیای کاریکاتوریزه 
شده چون ادای گذشته را در می آورد. در دو یه فیلم حاتمی کیا 
و  آسمان«  های  »بچه  »پدر«،  در  کنید؛  پیدا می  یا مجیدی هم 
بین می  از  بینید ولی خیلی زود  را می  المان هایی  »رنگ خدا« 
رود و کاریکاتوریزه می شود. بیضایی هم اصال ندارد. هر چقدر در 
نمایشنامه نویسی، قلم، نثرو...جهان داشته باشد اما در سینما خیلی 
پیش پا افتاده، دنیایش را در آن مدیون بلوکه می شود و جلو نمی 
رود. سبک هم ندارند. آدم وقتی سبک دارد که به پختگی رسیده 
باشد و تکرار المان فرمی اش آرام آرام بتواند سبکی بسازد. چون 
این دو را نداریم، دفاع از فیلم هرکسی، نباید به دفاع از آن آدم 
برسد. مگر اینکه ده فیلم از این آدم ببینیم که معلوم باشد چنین 
مسائلی دارد و این نکات فرمی اش است. حاال فرم هایش پخته و 

به سبک نزدیک می شود.
های  فیلم  حتی  است.  شان  ملی  سینمای  آمریکا  سینمای  همه 
مبتذل و آشغالش. فرهنگ و الیف استایل آمریکایی تویش هست. 
معلوم می شود که این سینما آینه این آدم هاست. سینمای ما آینه 
آدم هایمان نیستند. فیلم ها نه آینه جامعه اند و نه آینه فیلمساز. 
کجا »مهاجر« می دهد »گزارش یک جشن«؟ کجا »نیاز« می دهد 

»هوو«؟ کجا »گاو« می دهد »بمانی«؟
»گزارش یک جشن« ظاهرا مربوط به واقعه دو سال پیش است. 
خود  کیانیان  اگر  جوری؟  چه  و  بیند  می  را  واقعه  این  دارد  کی 
فیلمساز باشد، فاجعه است. بویی از »مهاجر« تویش نیست. مگر 
می شود در بحث هنر، تحول تیپ مخملباف باشد و هر ورز لباس 
ایران  سینمای  های  آدم  نظرم  به  کجاست؟  من  آن  کند؟  عوض 
هستند.هی  اوضاع  معوج  و  کج  آینه  نیستند.  فردیت  صاحب  ابدا 
می  کنید،  درست  کار  یک  توانید  نمی  چرا  گوییم  می  آقایان  به 
گویند آقا شرایط نمی گذارد، اختناق است و... این بساط را جمعش 

کنید!هنر قرار است در هر شرایطی کاری بکند.
نشان  ما  به  روی خوش  زود  خیلی  جامعه  که  است  این  ما  بدی 
می دهد. یکی و نصفی فیلم ساخته و یکهو شده فیلمساز؟ خبری 

و  کند  می  فاسدت  همین  نوشتی  مشق   ! خودت  جان  نیست 
امکان  کند  رو  تو  به  جامعه  دیرتر  چقدر  هر  نداری.  را  ظرفیتش 
نجات یافتنت بیشتر می شود. تازه این دوستانی که این همه ادعا 
دارند، پشت مردم هستند. مردم جلوترند. همان مردمی که اشتباه 
زیادی می کنند. فیلم فارسی های قبل انقالب به مردم الگو می 
دادند. فیلم فارسی های بعد انقالب عقب مردم هستند. سینمای 
روشنفکری هم همینطور. دلیلش این است که دوستان ما با مردم 
را می  تا موقعی که دارد »بچه های آسمان«  نمی کنند.  زندگی 
سازد خانه اش پا منار است و ماشینش هم پیکان قراضه. موقعی 
که دارد »آواز گنجشک ها« می سازد، ماشینش شاسی بلند است 
و خانه اش هم باالی شهر. من نمی گویم در آن پیکان بمان، ولی 
می گویم نمی شود و نتیجه نمی دهد. یک زندگی است دیگر.کار و 
زندگی یکی است. حیات هنری در دوستان نیست. زندگیشان یک 

ساز می زند، فیلم ساز دیگر.
من اصال کیشلوفسکی را دوست ندارم. یک فیلمساز هویت باخته 
که از نظر فرمی هم مال نیست. به هیچ وجه آبم با تارانتینو توی 
یک جوب نمی رود. از این پست مدرن بازی های امروزی به هم 
نمی ریزم .فکر نمی کنم »۲1 گرم« خیلی مهم باشد.»عشق سگی« 
فیلم بهتر و منسجم تری است. همه اینها را تعقیب می کنم اما 
اصال  هایم.  مثال  توی  بیایند  که  اند  نرسیده  جایی  به  هیچکدام 
راحت بگویم: فکرمی کنم جهان، جهان کوتوله هاست. قبال جهان 

آدم های قد بلند بود.
تعریف کردم.  کیا  از حاتمی  ایران هستم که  در  آدمی  اولین  من 
و مجیدی  میرکریمی  است.  اسم من  به  و »مهاجر«  بان«  »دیده 
هم همینطور. وفتی »کودک و سرباز« را گفتم خوب است هنوز 
دفاع  در  هم  همینطور.  هم  ستاره«  »کافه  بود.  ندیده  هیچکس 
جلوترم وهم در حمله. مسلما اگر فیلم خوب ببینم از بقیه بیشتر 
خوشحال می شوم. شوق من بر خالف آنچه مرسوم است به شدت 

سرپاست.
نقد »مادر« من که چاپ شد، آقای سیدرضا حسینی، مترجم بزرگ 
و خدابیامرز به من گفت: از صبح تا حاال دو بار این را خوانده ام. 
این درستی و صراحت  به  ایران  تاریخ  معتقدم که هیچ نقدی در 
نیست. گفت من فکر می کردم »مادر« خوب است، ولی با نقد تو 
متقاعد شدم که فیلم بدی است. راجع به »هامون« هم که تهمینه 
مرا  »هامون«  نقد  این  گفت:  سوره  مجله  دفتر  بود  آمده  میالنی 
کشته. من مطلب در دفاع از فیلم نوشته ام اما االن فکر می کنم 
نظر تو درست است. به نظرم این دو اتفاق معنی اش این است که 
ماعادت به این نوع نقد نداریم و گرنه من نه ادای مخالف گویی را 

در می آورم و نه سعی دارم به قول بعضی از بچه ها بوادوزر باشم. 
در حالی که در فرنگ این نوع نقد و بدتر از این هم مرسوم است. ما 
نقد صریحی که بگوید فیلم هست و در عین حال »من« را بنمایاند 
نداریم. قرار است من در آن پنهان نشوم و سلیقه و لحن من باشد. 
را  غذایی  وقتی  آشپزی  در  هست.  هم  من  زندگی  در  لحن  این 
جلوی من می گذارند }اگر خوشم نیاید{ همان اولین جمله ام این 
است که: »این چقدر خرابه، این در نیامده!« این واژه ها، واژه های 
زندگی من هم هست. از این چیزی که هست، ناراضی نیستم، ولی 

امیدوارم به دامش نیفتم.
من در 16 سالگی یک نقد چهار خطی در روزنامه فردوسی نوشتم.

خسرو دهقان، احمد امینی و سیروس الوند هم نقد داشتند. یک 
نفر خوانده بود و می گفت:«ا...اینکه همین االنه!«هنوز همان آدم 
هستم. می شود این آدم را نپذیرفت. می شود هم پذیرفت. ولی 
با دل خودم  اینکه  را همیشه رعایت می کنم. مثال  نکته  تا  چند 
حس می کنم. برای این دل هم زحمت کشیده ام و تربیتش کرده 
ام. با سینمای کالسیک پرورشش داده ام و یک متر هم دارد این 
با  رود.  نمی  کنم سرش کاله  فکر می  اغلب  دلیل  به همین  دل. 
مغز خودم هم می اندیشم. اصال کاری ندارم رابین وود که منتقد 
یا سانتاگ که آدم خیلی متفکری است راجع  خیلی خوبی است 
به سینمای ایران چه می گوید. در این مورد،دری وری می گویند 

و بی سواد هستند.
همه نقد های فرهنگی را می خوانم اما راستش نقد های ایرانی را 
نه. بدون اینکه بخواهم به کسی وهین کنم، غیر از یک تعداد کم 
که فکر می کنم منتقد هستند، بقیه را نمی خوانم. ممکن است 
همینطوری دید بزنم تا ببینم فالن آدم پرسروصدا چه می گوید 
ام. فکر می  این دید زدن ها مایوس شده  ولی تقریبا همیشه در 
از  که  آدمی  منطق من،  در  نیستند.  کنم دوستان صاحب سلیقه 
دفاع کند، چنین چیزی  از ضدش  باید  نه  دفاع می کند،  فیلمی 
یعنی آشفتگی. به نظرم دوستان همینطور باج می دهند. این باج 

دادن سلیقه شان است که سلیقه بدی است.
متر من درباره فیلم های ایرانی و فرنگی یک متر واحد است؛ فرم. 

فیلم را با فرم سینما مقایسه می کنم.
از نظر سینمایی همچنان »اخراجی های دو و سه« وقطعا یک از 
هردو بهتر است. اما چیز مهمی در یک هست که توی دو خیلی 
کمتر می شود و در سه کامال به ضدش در می آید، احترامی است 

که به مردم گذاشته می شود. این برای من مهم است.

اظهار نظرهای تند فراستی در مورد مهرجویی، 
تقوایی، بیضایی، حاتمی و فرهادی

خود  سرگذشت  سیمین  از  نادر  جدایی 
فیلمساز است؛ رویش نمی شد برود و رفت

جاي خالي سامانه دریافت اطالعات مردمي از فساد
بانک ملي تماس گرفت و گفت که آقاي  از  نامه، خانمي  از فکس  از یک روز پس  کمتر 

خاوري مي خواهند با سردبیر الف صحبت کنند!...
دادستان محترم کل کشور مدتي پیش در یکي از مصاحبه هایشان درباره تابعیت دوگانه 

مدیر عامل سابق بانک ملي گفتند: »نمي دانستیم خاوري تابعیت کانادایي دارد«.
هرچند اهمیت پرونده ۳000میلیاردي چنان باالست که همه باید با تمام قوا براي اجراي 
عدالت و محاکمه همه متهمان و مجازات همه مجرمان از هر جناح و فرقه اي، از آقاي اژه اي 
حمایت کنیم. اما درباره جمله اي که از دادستان محترم نقل شد، یادآوري خاطره اي الزم 

است. باشد درس هاي این خاطره به پیشگیري از مفاسد اقتصادي بعدي کمک کند.
اواخر فروردین ماه 88 و زماني که »محمودرضا خاوري« به تازگي با حکم»شمس الدین 

حسیني« به ریاست بانک ملي ایران منصوب شده بود، نامه اي با امضا ناشناس به صندوق 
پستي الف )info@alef.ir( رسید.

و  دارد  کانادایي  تابعیت  ایران«،  ملي  »بانک  جدید  عامل  مدیر  که  بود  این  میل  خالصه 
خانواده اش در کانادا زندگي مي کنند.

به دلیل اهمیت خبر، از فرستنده میل درخواست کردیم تا مستندات ادعایش را برایمان 
بفرستد. خبري نشد. در چنین مواقعي، کتبا از متهم مي خواهیم درباره اتهام وارده توضیح 
دهد تا حداقل اگر تهمت بي جایي است، از آثار مخرب آن پیشگیري کنیم و اگر هم اتهام 
وارد است درباره نوع انتشار خبر تصمیم بگیریم. لذا نامه اي خطاب به مدیر عامل بانک ملي 
نوشتیم و شرح دادیم که چنین اطالعاتي بما رسیده است آیا آنرا تایید مي کنید؟ کمتر 
از یک روز پس از فکس نامه به دفتر آقاي خاوري، خانمي بنام یعقوب زاده از بانک ملي 
ایران تماس گرفت و گفت که آقاي مدیر عامل مي خواهند با سردبیر الف صحبت کنند چه 
ساعتي مي توانید تشریف بیاورید دفتر آقاي خاوري؟ پاسخ دادم اگر ممکن است پاسخ را 

کتبي مرقوم بفرمایند کافي است شاید بعداً خدمتشان هم برسیم.
اما طرف پافشاري کرد که حتماً باید بیایید آقاي خاوري با شما صحبت کنند. با مشورت 

مدیر مسوول الف، آقاي علي حسیني خبرنگار باهوش و نکته سنجمان را فرستادیم.
شوراي  به  را  اش  گزارش  حسیني  علي  مالقات،  آن  از  بعد  پنجشنبه  اولین  زود  صبح 
سرپرستي الف ارائه داد که خالصه  اش این بود: »آقاي خاوري کلي از اهمیت بانک ملي، 
خدمات و سوابق خودش در نظام بانکي و شرایط تحریم صحبت کرد اما هرچه اصرار کردم 

تابعیت کانادایي اش را نه تایید کرد و نه تکذیب«.
بحث مفصلي در شوراي سرپرستي الف درگرفت. من گفتم: شاید هدفشان از انتصاب ایشان 
این بوده که با استفاده از تابعیت کانادایي  خاوري، بانک ملي بتواند طوري تحریم ها را دور 
بزند... یکي گفت: تو چقدر خوش خیالي! آقاي توکلي هم با عصبانیت و تلخي گفت: اینها 
از کارهاي زشت طوري قبح زدایي مي کنند که اگر دولتهاي بعدي علنا چنین کارهایي 

بکنند، نتوانیم اعتراض کنیم ...
شواهدي داشتیم که تابعیت دوگانه خاوري را تایید مي کرد اما شواهدمان محکمه پسند 
نبود کسي هم که اولین بار با میل خبر را داده بود، به میل هاي ما پاسخ نمي داد. نهایتاً 
به مراجع ذي ربط)البد  را  آقاي توکلي موضوع  اما  را منتشر نکنیم  تصمیم گرفتیم خبر 

وزارت اطالعات و...( خبر دهد. نفهمیدم که آیا این کار را انجام داد یا نه ...
این گذشت تا اینکه ماجراي سفر آقاي خاوري به کانادا و اختالسي که بزرگترین ضربه 

حیثیتي به جمهوري اسالمي و سرمایه اجتماعي در ایران بود، پیش آمد...
مي توانیم حرف دادستان محترم را قبول کنیم که مراجع اطالعاتي و قضایي و دولتي از 
تابعیت دوگانه مدیر عامل بانک ملي خبر نداشتند. البد آقاي خاوري این موضوع را آنقدر 

پنهاني انجام داده بود که واقعاً هیچکس در ایران از ماجرا خبر دار نشده بود.
مهمترین درس این ماجرا مي تواند این باشد که در کشور ما که با انواع تهدیدات امنیتي 

و اطالعاتي روبروست و در کشوري که مشروعیت و امنیت ملي آن بر اساس»حضور مردم 
نمي برند؟  بهره  اطالعات مردم  از  فساد  با  مبارزه  در صحنه« شکل گرفته، چرا مسووالن 
بخصوص دستگاه هاي  و  در همه جا  نظام  و گوش  نجیب مي توانند چشم  و  وفادار  مردم 
اجرایي باشند و براي کشف مفاسد اقتصادي، اطالعات ارزشمندي در اختیار دستگاه هاي 

اطالعاتي بگذارند.
مفاسد  پیگیري  و  کشف  براي  ها  رسانه  به  دادن  نقش  خاوري،  فرار  ماجراي  دوم  درس 
اقتصادي است. البته با توجه به محدودیتهاي شرعي در درباره لزوم حفظ آبروي افراد و 
متهمان، نقش رسانه هاي ایراني در کشف و اعالم مفاسد اقتصادي با آنچه در غرب رایج 
است باید تفاوت داشته باشد اما اینطور هم که رسانه ها در قبال مفاسد اقتصادي جرات 
ما  سیاسي  نظام  در  نیست.  قبول  قابل  اصال  باشند،  نداشته  را  اقتصادي  مفاسد  پیگیري 
رسانه ها به عنوان چشم و گوش نظام حداقل مي-توانند اطالعات رسیده از مخاطبانشان را 

پردازش کنند و در اختیار مسئوالن مبارزه با فساد قرار دهند.
براي اجراي فرمان 8 ماده اي مبارزه با فساد ، به این رئیس جمهور که براي رسیدگي به 
اتهام اطرافیانش خط قرمز مي کشد، هیچ امیدي نیست اما تا زماني که یک دولت واقعاً ضد 
فساد روي کار بیاید، حداقل وزارت اطالعات و سازمان بازرسي کل کشور مي توانند نظام 
دریافت و پردازش اطالعات مردمي درباره فساد را تشکیل دهند و اگر چنین سیستمي 

دارند، آنرا فعال و کارامد کنند.
تصور کنید اگر ماموران رشوه گیر احتمال دهند کسي که از او طلب رشوه مي کنند، مي تواند 
از  قانوني و پیگیر بدهد، همین احتمال،  خبر و اطالعات رشوه درخواستي را به مرجعي 
دریافت  مرجع  اینکه  به  رسد  چه  تازه  کرد.  خواهد  پیشگیري  اقتصادي  مفاسد  بسیاري 
اطالعات مردمي واقعاً پیگیر باشد و به اطالعات رسیده به سرعت و دقت رسیدگي هم بکند. 

آیا در این صورت مفاسد اقتصادي باز هم گسترده خواهد بود؟
از نظر اقتصاددانان، فساد مانند موریانه ریشه هاي رشد و توسعه را مي جود و آنرا از درون 
اگر ۲4 ساعته هم کلنگ طرح هاي عمراني  نژاد  آقاي احمدي  تهي مي کند. فرض کنید 
جدید را به زمین بزند، تا وقتي درون سیستم - حاال نمي گویم باالي سیستم- فساد وجود 
داشته باشد، اجراي طرح هاي عمراني با هدر روي منابع و بهره وري اندک اجرا خواهد شد.

بیش از ده سال از صدور فرمان مبارزه با فساد گذشته و امروز نظام جمهوري اسالمي در 
مبارزه با فساد بر سر دوراهي سرنوشت سازي قرار گرفته است.

تجربه این ۳۳ سال نشان داده جمهوري اسالمي با تهدید و تحریم و فشارخارجي و حتي 
و  اجتماعي  سرمایه  مي تواند  که  موضوعي  نمي آید  در  زانو  به  جنگ  و  نظامي  تجاوزر  با 
مشروعیت نظام اسالمي را زیر سوال ببرد و مخدوش کند، تحمل و همزیستي با فساد، خط 
قرمز کشیدن در برابر ماموران مبارزه با فساد و تردید و تعلل تعلل قوه قضائیه در اجراي 

کامل فرمان 8 ماده اي مبارزه با فساد است

درباره تابعيت كانادایي
خاوری

گفتم که اوضاع دالر من را یاد جنگ مي اندازد. گفت نه اتفاقا به 
74 شبیه تر است. یادم آمد که آن موقع هم گویا سیاست تعدیل، 

سکه بازار بوده.
همهمه  از  و  گرفت  تماس  دوستانم  از  یکی  شنبه(  )سه  دیشب 
عصرگاهي و برخي درگیري ها بین دالالن و مردم و ... در خیابان 

فردوسي خبر داد. 
دوستم ضمن تعجب از این اوضاع و اوضاع نامناسب ارز در روزهاي 

گذشته دلیلش را جویا شد.
به او گفتم که به نظرم دالیل مختلفي ممکن است پشت این مسئله 

وجود داشته باشد.
به او گفتم که یک دلیل کم احتمال ممکن است، و البته ممکن 
است، رفتار مشابه دولت ها پس از طرح هاي اصالح سیستم یارانه 
ها باشد که مطابق نسخه هاي صندوق و بانک، معموال براي حمایت 
از بخش صادرات در قبال افزایش هزینه هاي اتفاق افتاده بعد از 
ارز را  از رکود احتمالي، نرخ  این بخش  یارانه ها، و خروج  اصالح 
تاکنون  این رفتار تقریبا در تمام کشورهایي که  تغییر مي دهند. 

اصالح سیستم یارانه ها را تجربه کرده اند دیده شده است.
گفت که البته ما بخش صادراتي عمده اي غیر از نفت نداریم که 
دولت بخواهد با استناد به این استدالل آن هم با این سرعت اقتصاد 

را متالطم کند.
گفتم البته صحبت کردن از استدالل در این فقره شاید کمي غریب 

باشد، چرا که دولت عادت به اجراي نسخه هاي از پیش نوشته شده 
کرده و رفتارهاي خود را نیز براساس تشویق هاي این مراکز نسخه 
نویس تنظیم و توجیه مي کند و ممکن است رفتار اخیر هم از این 

منظر قابل توضیح دادن باشند.
یادم آمد که یک دلیل دیگر ممکن است تالش براي کاهش کسري 
بودجه ناشي از اصالح سیستم یارانه ها باشد. به نظرم رسید که در 
گزارشي رسمي خوانده بودم که دولت بیش از آنچه از محل حذف 

یارانه ها کسب کرده توزیع کرده است.
گفت که یک دلیل مهمتر، افزایش نقدینگي شدید ماه هاي اخیر 

باشد که گاه به بازار مسکن مي زند و گاه به سکه و اکنون به ارز.
گفت که خود بانک مرکزي هم در گزارش اخیر خود به این مساله 

اشاره کرده و گفته خطر دارد.
گفتم که پیش فروش سکه و جمع آوري موقت پول از دست مردم 

هم احتماال با همین هدف صورت مي گیرد.
باشد و  رفتار  این  البته دلیل دیگر هم ممکن است موجب  گفتم 
بروز  براي  بانک مرکزي اصال قصد و غرض خاصي  و  شاید دولت 
رفتار خاصي نداشته باشند و بي برنامگي و بي تدبیري باعث این 

مساله شده باشد. 
همزمان در ذهنم این جمالت شکل مي گرفت که بنابرقاعده، در 
هیچ کجاي دنیا مرسوم نیست که روساي بانک هاي مرکزي انقدر 

مصاحبه کنند. اما در کشور ما...
یادم آمد که ممکن است، بخشي از مساله هم به خاطر هزینه اي 
هاي  زورگویي  مقابل  در  ایستادگي  قبال  در  است  قرار  که  باشد 

قدرت ها بپردازیم. 
گفتم که اوضاع دالر یاد جنگ مي اندازد مرا.

گفت نه اتفاقا به 74 شبیه تر است.
گفت که پدرش آن روزها که محل کارش در حوالي میدان توپخانه 
بوده، هنگام برگشتن به خانه از فرودسي عبور مي کرده و یادش 
خانه  اهل  براي  ها  شب  را  چنیني  این  هاي  صحنه  که  آید  مي 

تعریف مي کرده.
یادم آمد که آن موقع هم گویا سیاست تعدیل، سکه بازار بوده.

در  را  هایي  گزارش  بانک  و  صندوق  هم  موقع  آن  که  آمد  یادم 
ضرورت و سپس در موفقیت تعدیل دولت منتشر کرده بودند.

برخي  باعث  ها  تدبیري  بي  و  کار  شتاب  موقع  آن  که  آمد  یادم 
مسایل ناگوار شد.

یادم آمد که آن موقع گفته بودند که ممکن است زیر چرخ ماشین 
توسعه برخي موارد هم اتفاق بیافتد.

***
یادم آمد که فردوسي آن روزها شبیه فردوسي این روزها بود.

یادم آمد که نکند احمدي نژاد 90 شبیه هاشمي 74 باشد

هاشمي 74 و 
احمدی نژاد 90

روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود نوشت:
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت دوشنبه شب در برنامه گفت وگوي ویژه خبري سیما اعالم کرد بر اساس برآوردها کساني که 
یارانه نقدي دریافتي آن ها بین 5 تا 10 درصد درآمد ماهیانه آن ها را تشکیل مي دهد نیازي به یارانه ندارند و نباید یارانه دریافت کنند. 
از مجموع صحبت هاي آقاي فرزین، سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت مي توان استنباط نمود که طبق محاسبات ایشان افرادي که 
5 تا 10 برابر یارانه دریافتي درآمد دارند جزو دهک هاي 9 و 10 درآمدي جامعه محسوب مي شوند و طبقات مرفه جامعه هستند ابهام 
اظهارات آقاي فرزین زماني بیشتر مشخص مي شود که مبناي یارانه دریافتي یک نفر یعني 45500 تومان را ده برابر کنیم که رقم 455 
هزار تومان مي شود و بعید به نظر مي رسد مورد نظر ایشان باشد اما چنانچه دریافتي خانوار، مد نظر آقاي فرزین باشد به طور مثال براي 
یک خانواده ۳ نفره میزان دریافتي 1۳6 هزار و پانصد تومان است و اگر سرپرست خانوار بیش از یک میلیون و ۳65 هزار تومان درآمد 
داشته باشد طبق فرمول ایشان مرفه و جزو ۲دهک باالي درآمدي محسوب مي شود با این احتساب هر چقدر تعداد افراد خانوار بیشتر شود 

و میزان مجموع یارانه نقدي دریافتي بیشتر شود احتمال این که فرد جزو مجموعه افراد مرفه محسوب شود کمتر است.
طبق اظهارات آقاي فرزین 10 میلیون نفر در مرحله دوم هدفمندي یارانه ها از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدي حذف مي شوند و 
قاعدتا این 10 میلیون نفر باید دارندگان باالترین سطوح درآمدي جامعه باشند اما دولت اطالعات دقیق درآمدي کساني را دارد که حقوق 
بگیر دولت یا تحت پوشش بیمه هاي تأمین اجتماعي هستند و در مورد بقیه مشاغل میزان مالیات پرداختي که با سیستم فعلي چندان 
دقیق نیست را مي تواند مالک عمل قرار دهد و با این احتساب بخش قابل توجهي از مشاغل آزاد که مالیاتي پرداخت نمي کنند مشمول 

این سازوکار نمي شوند.
به عنوان مثال فردي را در نظر بگیرید که در بخش ساختمان مشغول به فعالیت است و به زبان عامه مردم »بساز و بفروش« است این فرد 
با وجود این که درآمد ماهیانه و سالیانه باالیي دارد به دلیل این که میزان درآمدش در جایي ثبت و ضبط نشده در سازوکار پیشنهادي 
کارگروه تحول اقتصادي دولت جزو اقشار مرفه محسوب نمي شود و بر عکس کارمندي که تعداد افراد خانوارش ۲ نفر هستند و مجموع 
یارانه نقدي دریافتي اش 91 هزار تومان مي باشد اگر حدود 900 هزار تومان در ماه حقوق داشته باشد جزو اقشار مرفه محسوب مي شود 
و باید یارانه نقدي وي قطع شود همین فرد اگر تعداد اعضاي خانوارش 5 نفر باشند مجموع یارانه نقدي اش حدود ۲۲7 هزار و پانصد 
تومان مي شود و اگر مجموع دریافتي اش ۲ میلیون تومان باشد هم جزو اقشار مرفه محسوب نمي شود.به نظر مي رسد در صورت درستي 
کارگروه تحول اقتصادي دولت با توجه به فقدان نظام جامع آماري که بتواند تمامي بخش هاي اقتصادي جامعه را پوشش دهد به دنبال 
استفاده از سازوکارهایي مبتني بر فرمول هایي است که در عمل منجر به تقسیم بندي عادالنه درآمدي در جامعه نمي شود و نه تنها 
کساني که عملکرد مالي شفاف تر و حسابرسي شده تري دارند بیشتر متضرر مي شوند بلکه با این روش به غیرعادالنه ترین بحث یعني 
مبني بر تعداد جمعیت خانوار افراد مرفه مشخص مي شوند. هر چند دولت و کارگروه تحول اقتصادي اعالم کرده اند که در ابتدا با کساني 
که با این روش به عنوان اقشار مرفه شناخته مي شوند مکاتبه مي شود و از آن ها خواسته مي شود تا از دریافت یارانه انصراف دهند اما 
به نظر مي رسد مکاتبه با برخي افراد نمي تواند بحران بي اعتمادي عمومي مردم ناشي از فرمول جدید دولت را جبران کند مگر آن که 

مسئولین دولتي مانند طرح خوشه بندي مواضع خود را اصالح کرده و طرحي نو دراندازند

در گذشته جهان به صورت دو قطبي اداره مي شد که قطب هاي 
نظامي  نظر  از  قدرتمند  و  صنعتي  پیشرفته  کشورهاي  را  آن 
تشکیل مي دادند، این کشورها به ویژه بر سر افزایش توان نظامي 
با یکدیگر رقابت داشتند، به عنوان مثال ایاالت متحده امریکا در 
یک سو و در مقابل اتحاد جماهیر شوروي قرار داشت، اما امروز 
ترکیب تغییر کرده است اکنون نیز جهان داراي دو قطب است، 
یک قطب قدرت هاي بزرگ مادي و نظامي و اقتصادي در کنار 
استکبار ستیز  و  آزاده  انسان هاي  تمامي  یکدیگر و قطب مقابل 
در سراسر دنیا.  در سراسر دنیا روح آزادي خواهي و ظلم ستیزي 
انسان ها در حال بیدار شدن و تشکیل جبهه جهاني ظلم ستیزي 

است. 
بیداري اسالمي که به تاسي از انقالب اسالمي ایران شکل گرفته، 
شاهدي بر همین مسئله است. وقتي امام خمیني)ره( در مقابل 
رژیم طاغوت به مبارزه برخاستند خیلي ها عنوان مي کردند مگر 
مي توان در مقابل قدرت رژیم کاري از پیش برد، امام خمیني)ره( 
تکلیف  به  مامور  ما  فرمودند  حسین)ع(  امام  قیام  از  تاسي  به 
هستیم نه مامور به نتیجه.  راهبرد مقام معظم رهبري )مدظله 
العالي( نیز بر همین منوال است. احزاب و تشکل ها نیز در نظام 

اسالمي باید بر همین مسیر حرکت نمایند.
تنها  است  الهي  تکلیف  انجام  همان  که  مسیر  این  در  حرکت 
علي)ع(  امام  به  برخي  خواهد شد.  تعریف  ارزش ها  محور  حول 
مقابل  در  اهداف سیاسي  به  رسیدن  راه  در  اگر شما  مي گفتند 
معاویه همچون خود او از برخي روش هاي غیر ارزشي نیز استفاده 
نمایید موفق تر خواهید بود، اما حضرت براي رسیدن به اهداف 

الهي کوتاه نیامدند و این راز  از ارزش هاي  سیاسي خود ذره اي 
کل  در  بلکه  اسالم  جهان  در  تنها  نه  علي)ع(  امام  جاودانگي 

بشریت است.
از نظر اسالم حکومت ابزاري است براي اجراي احکام اسالم، نه 
ما  باید در  اهداف سیاسي.  به  براي رسیدن  ابزاري  آن که اسالم 
راهبرد بر اساس تکلیف الهي و در کاربرد در چارچوب ارزش هاي 
از  یکي  انتخابات  باشیم.   آفت ها  مراقب  و  نماییم  حرکت  الهي 

مواردي است که اگر مراقبت ننماییم دچار آفت خواهیم شد.
یکي از وظایف احزاب آن است که در جهت حاکمیت ارزش ها در 
کلیه امور از جمله انتخابات تالش نمایند، در انتخابات به ارزش ها 
پایبند باشیم براي اثبات خود به نفي دیگران نپردازیم، در جهت 
پرونده سازي و تخریب رقیبان نباشیم تا با زمین زدن ایشان، راه 
را براي موفقیت خود هموار کنیم. پیامبر اسالم فرمودند: »خراب 
کردن سنگ به سنگ خانه کعبه گناهش سبکتر است از بردن 

آبروی یک مسلمان«.
باید سعي کنیم جامعه را به سمتي سوق دهیم تا افرادي را که 
توانمند، ارزش مدار و با نجابت هستند انتخاب نماییم تا مجلسي 
اخالق  و  ارزش ها  اگر  باشیم  داشته  متعهد  نخبگان  از  متشکل 
باشد،  از آن حاکم  انتخابات و پس  نامزدها در خود  بر تبلیغات 
نهایت  در  و  پرداخت  دیدگاه هاي خود خواهند  بیان  به  نامزدها 

فردي انتخاب خواهد شد تا نمایندگي مردم را بر عهده گیرد.
اگر بعد از انتخاب به نظر افرادي که به رقیب راي دادند احترام 
بگذاریم و خود را نماینده تمام مردم بدانیم و این موضوع را براي 
اکنون ما خدمتگزار همه شما هستیم  نماییم که  جامعه عنوان 

و در عمل به نظرات و دیدگاه هاي درست رقیب دیروز و برادر 
امروز خود جهت خدمت به مردم توجه داشته باشیم، جامعه از 
کینه ورزي، ناراحتي و سرخوردگي در امان بوده و دستاورد آن 

همدلي و وحدت خواهد بود.
به  و  گفته  تبریک  خود  رقیب  به  نیاوردند  راي  که  افرادي  اگر 
اکنون  بود،  انتخابات  روز  تا  رقابت  که  بگویند  خود  حامیان 
اهداف نظام و حل  براي پیشبرد  دیگر وقت همراهي و همدلي 
مشکالت مردم است آیا رقابت منفي شکل خواهد گرفت؟ مردم 
ما اخالق گرا هستند راه موفقیت بزرگ تر که همان انجام تکلیف 
الهي است خود موجب ورود به دل هاي مردم، اثرگذاري بر آحاد 

جامعه و در بلندمدت دستیابي به اهداف سیاسي خواهد شد.
 

اخالق و انتخابات 
پیش رو 
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