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یک روزنامه در سر مقاله امروز خود از نحوه برخورد با روسای جمهوری پیشین انتقاد کرد و با اشاره به سرنوشت بنی صدر، هاشمی، خاتمی و 
احمدی نژاد نوشت: متاسفانه به گونه اي عمل کرده ایم که بیگانگان، روساي جمهور سابق ما را به چشم طمع گاه سرمایه خود مي پندارند.

به گزارش آخرین در سرمقاله رسالت که با نام »با روسای جمهور ایران چه کنیم؟« و به قلم امیر محبیان نوشته شده آمده است:
نگاهي به سرنوشت روساي جمهور در کشور ما نشان دهنده نوعي بحران در این جایگاه است.رئیس جمهور نخست ،ابوالحسن بني صدر 
پس از ایجاد بحران هایي همراه با رئیس یکي از جریان هاي تندرو و خشن معارض انقالب از کشور گریخت.رئیس جمهور دوم ،محمد 
علي رجایي کمتر از یک ماه از ورود به دفتر ریاست جمهوري به همراه نخست وزیر خود، بدست همپیمانان رئیس جمهور سابق ترور شده 

و به شهادت رسید.
خوشبختانه رئیس جمهور سوم، در محیطي باثبات تر دوره خویش را به پایان برد و مسند در اختیار چهارمین رئیس جمهور یعني آقاي 
هاشمي رفسنجاني قرار گرفت.هاشمي تا در مسند بود با مشکلي جدي مواجه نشد ولي کم کم در دوره رئیس جمهور پنجم ،آقاي خاتمي 
تهاجمات به او از سوي رادیکال هاي موسوم به اصالح طلب شروع شد و با برچسب هایي چون عالي جناب سرخ پوش و غیره ترور شخصیتي 

او آغاز گشت.البته طرف اصولگرا هم انتقادات خود را با ادبیات محترمانه و ویژه اي قبال آغاز کرده بود.
تشکیالتیش  هواداران  چرخش  با  طلبان  اصالح  با  سیاسي  هاي  دیدگاه  بودن  ناهمگن  علیرغم  مرور  به  ،هاشمي،  چهارم  جمهور  رئیس 
،کارگزاران،در دسته بندي ها به سوي اصالح طلبان غلطید.البته اگر نبود زیرکي او در چرخش هاي سریع در حوزه بازي هاي سیاسي شاید 
همین حضور کم رنگ شده فعلي را هم از او شاهد نبودیم.فعال که او را بعضي ها دورشده از آرمان هاي انقالب تلقي کرده ودربازي هاي 

سیاسي از ظرفیت منفي اي که براي او قائلند براي خود جایگاه سیاسي تعریف کرده و راي جمع مي کنند.
رئیس جمهور پنجم ،خاتمي،از همان آغاز گرفتار گرداب بحران شد.خصلت نرمخویي و فشار پذیري ، او را بر کرسي ریاست جمهوري نگه 
داشت ولي رفیق و رقیب را از او رنجاند. روحیه محافظه کاري خاتمي تا بحال تیغه هاي تیزي را از سر او دور کرده ولي تزلزل جایگاه را نیز 

برایش به ارمغان آورده است.
اما ششمین رئیس جمهور؛احمدي نژاد، که در نبردي گالدیاتور گونه به قدرت رسید؛گمان مي رفت با حمایت همه جانبه اصولگرایان وضعف 
روزافزون رقباي اصالح طلب ثبات را به مسند ریاست جمهوري برگرداند؛اما او هم در همان دور نخست مورد تهاجم قرار گرفت و اگر نبود 
رقابت او با رقباي سنتي اصولگرایان معلوم نبود در دور دوم به مسند بازگردد.در دور دوم هم برچسب هایي بر او خورده است که نه فقط 

جایگاه سیاسي و باورهاي انقالبي او را هدف گرفت بلکه ایمان او را نیز زیر سئوال برد.
نگارنده قصد ندارد در مورد نگاهي که به روساي جمهور شده منتقدان را محق یا روساي جمهور را مبرا تلقي کند ولي پرسش اساسي در این 
است که اشکال کجاست؟چرا جز یک مورد کسي سر به سالمت نبرده است.آیا اشکال در قانون اساسي و ساختار قانوني ماست که از روساي 
جمهور اپوزیسیون یا شبه اپوزیسیون مي سازد؟یا این امر به خصلت هاي اخالقي و سیاسي برگزیدگان این منصب یا ناپختگي هاي سیاسي 

برمي گردد؟آیا پس از گذشت بیش از سي سال نباید به این پرسش واضح پاسخ دهیم؟
پیش از این نیز نگاشته بودم که روساي جمهور کشور که برگزیده یک ملت هستند براي ما باید چونان سرمایه هایي ارزشمند تلقي شوند.

سرمایه هایي که البته نباید بدور از تیغ هاي نقد باشند ولي با آنان نیز نباید آن چنان بي برنامه برخورد شود که در مواجهه با جوانان و 
توصیف تاریخ انقالب اسالمي دچار گرفتاري شده و دائما بگوییم: بني صدر رئیس جمهور نخستین بود ولي بعد ضد انقالب شد؛هاشمي دو 
دوره رئیس جمهور بود ولي بعد از راه انقالب  برون افتاد؛ خاتمي دو دوره رئیس جمهور شد ولي سکوالر و در پي براندازي بود؛احمدي نژاد 

هم دو دوره رئیس جمهور شد ولي هر چند اصولگرا بود ولي صدر جریان انحرافي و ... هم بود.
عرف آنست که در جهان روساي جمهور در مسند قدرت، سرمایه در گردش هستند و در دوري از مسند، سرمایه پس انداز که در زمان مناسب 
در جهت منافع ملي به کار مي آیند.اما آیا ما این سرمایه ها را به گونه اي پس انداز مي کنیم که روزي به کار آیند؛بگذریم که متاسفانه به 

گونه اي عمل کرده ایم که بیگانگان، روساي جمهور سابق ما را به چشم طمع گاه سرمایه خود مي پندارند

چرا همه روسای جمهور ایران تبدیل به اپوزیسیون می شوند

نگویمت که همه ساله می پرستی کن
سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش!

 مرحوم عارف سالک واصل حاج میرزا اسماعیل دوالبی 
رند  ازخواجه  بیت  این  باره  در  براوباد  خدا  رضوان  که 
ماه  سه  باره  در  را  بیت  این  خواجه  فرمود  می  شیراز 
است!حضرت  گفته  رمضان  و  شعبان  رجب  ستودنی 
لسان الغیب می فرماید کسی که حرمت بندگی را 
بعدی  ماه  نه  برای  راهش  دارد  نگه  ماه  سه  دراین 

سال ، هموارشده است.
در نظرخواجه شیرازکه برگرفته ازآیات وروایات است زمانها همانند آدمها یکسان نیستند.خوب 
وبد دارند .سعد ونحس دارند والبته این خوب وبد وسعد و نحس دقیقا درارتباط با وقایعی است 
که در آنها رخ می دهد.رجب ماه ریزش رحمت الهی که در آن علی به عالم هستی هدیه شد 
ومحمد از حرا به هدایت مردم مبعوث تا پایان بخشی زیبا بررسالت همه پیامبران الهی باشد .

هشتم:این مناجات را که از ابن خالویه روایت شده بخواند به گفته 
او این مناجات حضرت امیر المؤمنین علیه الّسالم و امامان پس از 

اوست،که در ماه شعبان می خواندند:
خدایا!بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست،و شنوای دعایم باش 
آنگاه که می خوانمت،و صدایم را بشنو گاهی که صدایت میکنم، و 
به من توّجه کن هنگامی که با تو مناجات می نمایم،همانا به سوی تو 
گریختم،و در حال درماندگی و زاری در برابرت ایستادم، پاداشی را 
که نزد توست امیدوارم،آنچه را که در درون دارم می دانی،بر حاجتم 
خبر داری،نهانم را می شناسی،کار بازگشت به آخرت و خانه ابدی ام 
بر تو پوشیده نیست،و آنچه که می خخواهم به زبان  آرم،و خواهش 
خویش را بازگو کنم و هم آنچه را که برای عاقبتم امید دارم،بر تو 
پنهان نیست،همانا آنچه تقدیر نموده ای بر من  ای آقای من در آنچه 
که تا پایان عمر بر من فرود می آید از نهان و آشکارم جاری شده 
است،و تنها به دست توست نه به دست  غیر تو فزونی و کاستی ام 
به من  آن که  زیانم،خدایا!اگر محرومم کنی پس کیست  و  و سود 
روزی دهد؟و اگر خوارم سازی پس  کیست آن که به من یاری رساند،
غضبت. آمدن  فرود  از  و  خشمت  از  می آورم  پناه  تو  خدایا!به 

خدایا!اگر شایسته  رحمت نیستم،تو سزاواری که بر من با فراوانی 
برابرت  با همه هستی ام در  نمایی،خدایا!گویی من  فضلت بخشش 
افکنده  سایه  وجودم  تو،بر  بر  اعتمادم  ایستاده ام،درحالی که حسن 
است،و آنچه را تو شایسته آنی بر من جاری کرده ای  و مرا با عفوت 
آن  به  تو سزاوارتر  از  پوشانده ای،خدایا!اگر گذشت کنی،چه کسی 
نزدیک  تو  به  مرا  عملم  و  باشد  شده   نزدیک  مرگم  اگر  است؟و 
نکرده،اعترافم را به گناه وسیله خویش به بارگاهت قرار دادم. خدایا 
بر نفسم در فرمانبری از آن گناه بار کردم،پس وای بر او اگر او را 
یامرزی،خدایا نیکی ات بر من در روزهای زندگی ام پیوسته بود،پس 
چگونه  مکن.خدایا  قطع  من  از  مرگم  هنگام  در  را  خویش  نیکی 
طول  در  شوم؟،درحالی که  ناامید  مرگم   از  پس  توجهت  حسن  از 

زندگی ام مرا جز به نیکی سرپرستی نکردی.
سوی  به  عهده گیر،خدایا  بر  آنی  سزاوار  چنان که  را  کارم  خدا 
را  سراپایش  جهلش  که  گناهکاری  سوی  بازگرد،به  فضلت  با  من 
پوشانده،خدایا گناهانی را در دنیا بر من پوشاندی،که بر پوشاندن 
آن در آخرت محتاج ترم،گناهم را در دنیا برای هیچیک از بندگان 
شایسته ات آشکار نکردی،پس مرا در قیامت در برابر دیدگان مردم 
از  تو  عفو  ساخت،و  گسترده  را  آرزویم  تو  جود  مکن،خدایا  رسوا 
بندگانت  میان  آن  در  که  خدایا،روزی  گرفت.بار  برتری  من  عمل 
حکم می کنی، مرا به دیدارت خوشحال کن.خدایا عذرخواهی من 
از پیشگاهت عذرخواهی کسی است که از پذیرفتن عذرش بی نیاز 
او  از  بدکاران  کسی که  کریم ترین  ای  بپذیر  را  عذرم   نگشته،پس 

پوزش خواستند.
خدایا،حاجتم را برمگردان،و طمعم را قرین نومیدی مساز، و امید 
از خود مبر.خدایا،اگر خواری ام را می خواستی،هدایتم  را  و آرزویم 
عافیتم  بودی  خواسته   را  رسوایی ام  اگر  نمی نمودی،و 
حاجتی  در  مرا  که  ندارم  تو  به  را  گمان  نمی بخشیدی،خدایا،این 

که عمرم را در طلبش سپری کرده ام،از درگاهت بازگردانی.خدایا تو 
را سپاس،سپاسی ابدی و جاودانه،همیشگی و بی پایان،سپاسی که 
افزون شود و نابود نگردد،آنگونه که پسندی و خشنود گردی،خدایا 
به  اگر  بگیرم،و  عفوت  به  را  تو  نیز  بگیری،من  جرمم   بر  مرا  اگر 
گناهانم بنگری،جز به آمرزشت ننگرم،و اگر مرا وارد دوزخ کنی، به 
اهل آن آگاهی دهم که تو را دوست دارم.خدایا اگر عملم در برابر 
است. بزرگ  آرزویم  تو  به  امید  سر  از  بوده،همانا  کوچک  طاعتت 

خدایا چگونه از بارگاهت با نومیدی و محرومیت بازگردم،درحالی که 
و  نجات یافته  مرا  که  بوده  این  وجودت  بخشش  به  خوش گمانی ام  
بخشیده باز می گردانی،خدایا عمرم را در آزمندی غفلت از تو نابود 
در  نمودم.خدایا  پیر  تو  از  دوری  در مستی  را  و جوانی ام  ساختم، 
روزگار غرور نسبت به تو،بیدار نشدم و گاه تمایلم  به سوی خشم 

تو آگاه نگشتم.
خدایا و من بنده تو و فرزند بنده توام،در برابرت ایستاده ام،به کرمت 
آنچه  از  درگاهت  به  متوّسلم.خدایا،بنه ای هستم،که  تو  به حضرت 
به  نسبت  مراقبتت  از  از کمی حیایم  بوده ام  روبرو  تو  با  آن  با  که 
من بیزاری می جویم  و از تو درخواست گذشت می کنم،زیرا گذشت 
را  خود  که  نیست  نیرویی  برایم  توست.خدایا  کرم  درخور  صفتی 
بوسیله آن از عرصه نافرمانی ات  بیرون برم،مگر آنگاه که به محّبتت 
بیدارم سازی،و آنچنان که خواستی باشم،پس تو را شکر گذارم، برای 
اینکه در آستان کرمت واردم کردی،و هم اینکه دلم را از آالیه های 
غفلت از حضرتت پاك نمودی.خدایا بر من نظر کن،نظر به کسی که 
صدایش  کردی و تو را اجابت کرد،و به یاری ات به کارش گماشتی 
و او از تو اطاعت کرد،ای نزدیکی که از فریفتگان دور نمی شود،و 
نمی ورزد. دریغ  پاداشش  به  بستگان  امید  از  که  ای سخاوتمندی  

خدایا،قلبی به من عنایت کن،که اشتیاقش او را به تو نزدیک کند،و 
زبانی که صدقش به جانب تو باال برده شود. و نگاهی که حق بودن 
او را به تو نزدیک نماید،خدایا،کسی که به تو شناخته شد،ناشناخته 
او  به  تو  را  پناهنده شد خوار نیسد، و هرکه  تو  به  نیست،و آن که 

روی آوری برده نیست،
خدایا،آن که به تو راه جوید راهش روشن است،و آن که به تو پناه 
جوید در پناه توست،و من به تو پناه آوردم ای خدای من،پس گمانم 
را از رحمتت ناامید مساز،و از مهربانی ات محرومم مکن، خدایا،در 
میان هل والیتت برنشانم،نشاندن آن که به افزون شدن محّبتت امید 
بسته،خدایا،شیفتگی به ذکرت  را پیوسته به من الهام فرما،و هّمتم 
را در نسیم کامیابی نامهایت و جایگاه قدرست قرار ده.خدایا به حق 
بر  اهل طاعتت،و جایگاه شایسته  به جایگاه  بر خودت،مرا  خودت  
ساخته از خشنودی ات برسان،زیراکه من نه بر دفعی از خود قدرت 
دارم،و نه بر نفع خویش مالک هستم.خدایا،من بنده ناتوان گنهکار 
توام،و مملوك توبه کننده به پیشگاهت، مرا از کسانی که رویت را از 
آنان برگرداندی قرار مده،و نه از کسانی که غفلتشان از بخششت 
را،برای رسین  از مخلوقات  محرومشان نموده.خدای کمال جدایی 
کامل به خودت به من ارزانی کن،و دیدگان دلهایمان را به پرتو نگاه 
را دریده  نور  به سوی خویش روشن کن،تا دیدگان دل پرده های  
شگوه  به  آویخته  جانهایمان  یابد،و  دست  عظمت  سرچشمه  به  و 
دادی،پس  آوازشان  که  ده  قرار  کسانی  از  مرا  گردد،خدایا  قدست  
پاسخت دادند،به آنها توجه فرمودی،پس در برابر بزرگی ات مدهوش 

شدند،و با آنان راز پنهان گفتی و آنان آشکارا برای تو کار کردند،
بر  مشتمل  ائمه)ع(بوده،و  القدر  جلیل  مناجاتهای  از  رازونیاز  این 
مضامین بسیار بلندی است،و هرگاه که  حضور قلبی باشد خواندن 

آن مناسب است.

 مناجات
 شعبانیه



ب اجازه بال و پر گرفتن داده نشده
به احزا
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چگونه برادر احمدی نژاد از دولت اخراج شد

که  بود  رسیده  به دستم  اسنادی  و  کردم  رصد  رو  آدم ها  این  من 
اینها خالفکار هستند و از این رو مانع دسترسی آنها به منابع کشور 
بودم، اما اینها دست به دست هم دادند و گزارشی حتی با خانم های 
مرا  که  دادند  کسی  دست  به  و  کردند  تنظیم  من  علیه  خودشان 

منصوب کرده بود.
به  هدف  دو  با  انحرافی  جریان  اینکه  بیان  با  احمدی نژاد  داوود 
اهداف  از  اخیر  گرانی های  گفت:  است،  زده  دامن  اخیر  گرانی ها 

جریان انحرافی برای بی اعتمادی مردم نسبت به نظام است.
داوود احمدی نژاد برادر رئیس جمهور در حاشیه سفر به شهرستان 
محمودآباد در مصاحبه  تفصیلی با خبرنگار فارس به سئواالت پاسخ 

و درباره مسائل و رخدادهای اخیر صحبت هایی را بر زبان آورد.
ریاست  بازرسی  دفتر  در  بنده  داشت:  بیان  ابتدا  در  احمدی نژاد 
بودند  جمهور  رئیس  دوروبر  که  افرادی  از  برخی  برای  جمهوری 
مزاحمت ایجاد می کردم. همه سعی و تالش خود را به کار بستند تا 

مرا از سر راه خود بردارند.

وی افزود: من بارها تذکراتی شفاهی و کتبی درباره تخلفات آقایان 
را به شخص رئیس جمهور ارائه کردم ولی کسی به حرف من گوش 
نکرد و االن می بینیم که در پرونده های بزرگ اختالس کشور جریان 

انحرافی نقش اصلی را ایفا می کند.
* فارس: در زمان مسئولیت بازرسی ریاست جمهوری چه اقداماتی 
را درباره افشای عملکرد افرادی که عنوان می کنید به انجام رساندید 

و عکس العمل آنها چه بود؟
نمی دادم  اجازه  و  بودم  آنها  خالف  اقدامات  مانع  من  احمدی نژاد: 
کسی با بودن من خالفی مرتکب شود و همه پرونده هایی که امروز 
در سطح ملی درباره سوء استفاده های مالی مطرح است از این آدم ها 

سرزده است.
که  بود  رسیده  دستم  به  اسنادی  و  کردم  رصد  رو  آدم ها  این  من 
اینها خالفکار هستند و از این رو مانع دسترسی آنها به منابع کشور 
بودم، اما اینها دست به دست هم دادند و گزارشی حتی با خانم های 
مرا  که  دادند  کسی  دست  به  و  کردند  تنظیم  من  علیه  خودشان 

منصوب کرده بود.
* فارس: چرا با همه مدارك و اسنادی که شما از خالف این افراد 

سراغ داشتید، منصوب کننده شما توجهی نکرد؟
احمدی نژاد: من بر اساس وظیفه هر مسلمان امر به معروف و نهی از 
منکر کردم و گفتم که اینها نه تنها به ما بلکه با اسالم، نظام، خدا و 

پیغمبر مخالفند ولی به حرف من گوش ندادند.
* فارس: دلیل این بی توجهی چه بود؟

احمدی نژاد: خداوند برخی از چیزها را برای ما انسان ها تحریم کرده 
است مثال مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر چون اینها عقل آدم 
را تا ساعت هایی ضایع می کند اما خداوند چیزی بدتر از اینها را که 
همان غرور است برای ما به شدت تحریم کرده است چرا که غرور 
مستمر و همیشگی عقل را ضایع می کند و آقایان به خاطر غرورشان 
حرف حق مرا برنتابیدند، نه اینکه حرف حق مرا بلکه حرف همه 

علما و بزرگان را نیز برنتابیدند.
* فارس: اگر حرف شما حق و قانونی بود چرا گوش نکردند؟

از قالب اصلی خود که تواضع است  انسان  احمدی نژاد: موقعی که 
خارج شود و به غرور برسد قانون خط قرمز او نیست بلکه این افراد 
هستند که برای او خط قرمز تلقی می شوند، در حالی که خط قرمز 
باید قانون باشد نه افراد و همه افراد باید فدای قانون شوند نه قانون 

فدای افراد.

* فارس: آقای )م ـ ر( گفته است که دوستان ما مشکالت را جار 
نزند بلکه به ما اعالم کنند تا رسیدگی کنیم، نظر شما درباره این 

اظهارنظر چیه؟
کثیف  دستمال  »با  می فرماید:  رهبری  معظم  مقام  احمدی نژاد: 
نمی شود شیشه را پاك کرد«  و حال شما انتظار دارید این آقایان 

شیشه را پاك کنند؟ اینها خودشان شیشه را کثیف تر می کنند.
* فارس: در گذشته راجع به شکل گیری جریان انحرافی و اهداف 
آنها در کشور صحبت های زیادی کردید، واضح تر و روشن تر در این 

باره بفرمایید؟
است،  کرده  نفوذ  دولت  بدنه  در  که  انحرافی  جریان  احمدی نژاد: 
با توبه  پیشینه روشنی دارند که همان منافقین گذشته هستند و 

تاکتیکی به عنوان نفوذی وارد دولت شده اند.
اینها هدفی دارند که در واقع هدف آنها این نظام نیست بلکه چیز 
دیگری را دنبال می کنند و در حقیقت این نظام که ریشه در مکتب 
مکتب  دنبال  به  بلکه  نمی خواهند  را  دارد  حسینی  کتب  و  اسالم 

ایرانی هستند و از این روست که به کوروش دامن زده اند.
اینها اساسا اسالم را قبول ندارند و این ظاهر تسبیح به دست و ریش 
گذاشتن شان نیز یک بازی دیگری است. اگر قرار باشد من رشد در 
جامعه ایجاد کنم در کنار یک آدم ارزشی چه زن باشد و چه مرد 
تو  رو  من خدا  بگویم  و  بنشینم  بی هویت ها  کنار  در  نه  می نشینم 

نمایشگاه عکس او دیدم.
* فارس: در دادگاه تخلفات بیمه از سوی یک از متهمان این پرونده 
به نام  )ج ـ الف( عنوان شده که آقای )م ـ ر(  به من گفت که ما 
داوود احمدی نژاد رو کنار زدیم تا بهتر کارمون رو انجام بدیم، علت 

این کنارزدن چه بود ؟
احمدی نژاد: همه تحرکات این آقایان را بیان کردم و علت اخراج و 
بیرون کردن من از بازرسی ریاست جمهوری به دلیل مقابله کردن با 

این افراد از سوی من بود چون اینها اهداف شومی داشتند.
آنها می خواستند با یک تک سیاسی در ابتدا و سپس با تک فرهنگی 
و در نهایت ایجاد فتنه ای جدید باالتر از همه این تک ها به مانند 
گذشتگان خود در سال 61 یعنی همان جریان نفاق و در سال 88 

با جریان فتنه به مقاصد خود برسند.
* فارس: چرا متهم فساد مالی این را عنوان کرده است؟

نیاز  پول  به  خود  برنامه های  اجرای  برای  افراد  این  احمدی نژاد: 
زدند  کنار  مرا  همین  برای  و  بودم  کار  این  مانع  من  که  داشتند 
تا بتوانند سوء استفاده های مالی از بیت المال داشته باشند و آن را 
چپاول کنند و امروز این فسادهای بزرگ مالی کشور برای تامین 

نیازهای آنها بوده است.
* فارس: در گذشته عنوان کردید که جریان انحرافی برای مجلس 

نهم برنامه ریزی کرده اند، حال با انتخاب نمایندگان و انتخابات 
در پیش روی ریاست جمهوری اظهارنظر شما چگونه است؟

خیز  نهم  مجلس  مورد  در  که  آنچه  انحرافی  جریان  احمدی نژاد: 
برداشته بودند به آن دست نیافتند و مطمئن باشید تا این والیت 
و رهبری و این ملت فهیم هستند آنها در انتخابات آینده ریاست 

جمهوری نیز طرفی نمی بندند.
گرانی که  و  تورم  و  در جامعه  ایجاد شده  فضای  درباره  فارس:   *
فشار زیادی به مردم وارد کرده به نظرتان ایجاد نارضایتی عمومی 

نخواهد کرد؟
احمدی نژاد: گرانی لجام گسیخته جامعه که برخی از همین عناصر 
نیز به آن دامن زده اند در حال حاضر به این دلیل است که آستانه 
تحمل و صبر مردم را بشکنند و فضایی که ما باید االن ایجاد کنیم 

در واقع باید فضایی آرام باشد تا بتوانیم تحریم ها را از بین ببریم.
* فارس: یعنی این افراد در گرانی ها نقش داشته اند؟

گرانی ها  این  به  دو هدف  با  انحرافی  است. جریان  قطعا همینطور 
دامن زده است که همان مشغول سازی مردم برای اینکه شیطنت 
دیگری را تدارك ببینند و بعد هم شکست آستانه تامل و صبر مردم 
است ولی باید کامال هوشیار باشیم و با توجه به شرایط تحریم همه 
با هم کمک کنیم تا آرامش در کشور حکمفرما باشد تا این افراد 

سوء استفاده نکنند.
* فارس: بی ثباتی و نوسانات قیمت به نظر شما نباید از سوی دولت 

کنترل شود و آیا اقدامی صورت می گیرد؟
احمدی نژاد: گرانی ها چند عامل دارد که تحریم و از همه مهم تر و 
بزرگتر از تحریم بی کفایتی آقایان است که مثال می گویند پیاز در 
بندر عباس کیلویی 90 تومان است ولی در تهران 700 تومان و آیا 
مسئولیت تنظیم بازار با شما نیست و نباید شما کنترل بیشتری در 

قیمت ها و بازار داشته باشید.
* فارس: صحبت پایانی خودتان را بفرمایید؟

احمدی نژاد: نابسمانی اقتصادی و گرانی را تجربه کردیم که به دست 
آنها رقم خورده است. حال فتنه پاییز 91 را چگونه خواهید دید. 

باید آماده دفاع از ارزش های خود یعنی انقالب و رهبری باشیم.
در پایان عرض می کنم که به اعتقاد من ریشه جریان انحرافی در 
کاخ سفید است و باید هوشیار باشیم که با چه کسانی طرف حساب 

هستیم و این شعر رو خطاب به جریان انحرافی می گم که؛

ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست
عرض خود می بری و زمحت ما می داری

با »فرهنگ  فعال سیاسی  رئوفیان،  ابوالقاسم  سید 
آشتی« درباره احزاب، خانه احزاب و اعطای آزادی 

به آن به گفت و گو پرداخته است.
بينش  از  )ره(  خمينی  امام  که  می دانيم  ما 
دليل  اين  به  شايد  بودند.  برخوردار  وسيعی 
بلوکه  از  که  می کردند  بيان  را  مساله  اين 
جلوگيری  حزب  يک  دست  به  قدرت  شدن 
می رسد  نظر  به  اينكه  بعدی  مساله  کنند. 

می خواستند از افراط گری پرهيز کنند؟
اضافه  آن  به  بتوان  هم  را  دیگری  دالیل  شاید 
چنین  طرح  با  امام)ره(  است  مشخص  آنچه  کرد. 
راه  مقابل  در  که  موانعی  می خواهند  موضوعی 
را  دارد  وجود  سیاسی  فعاالن  و  سیاسی  نخبگان 
که  خالیق  عدد  به  می توانید  شما  یعنی  بردارد. 
سالیق وجود دارد با   همان ایده الهی گروه تشکیل 
موسسان  عضو  من  باشید.  داشته  فعالیت  و  دهید 
جامعه اسالمی فرهنگیان بودم و از سال 6۵ تا 8۵ 
یعنی به مدت ۲0 سال قائم مقام این جامعه بودم. 
خاطرم هست در دیداری که با مقام معظم رهبری 
انجمن  هستید،  شما  که  فرمودند  ایشان  داشتیم 
اسالمی معلمان هم هست. یک عده ای می خواهند 
با شما و عده دیگری می خواهند با آن گروه باشند.
بنابر فرمايش جنابعالی مقام معظم رهبری نيز 

با فعاليت احزاب مخالفتی ندارند؟
خیر، اصال مقام معظم رهبری خودشان جزو هیات 

موسسین حزب جمهوری اسالمی بودند.
خاطرم هست که در سخنرانی قزوینشان فرمودند 
را  آن  بال  یک  دارد  نیاز  بال  دو  به  جامعه  که 

اصولگرایی و بال دیگر را اصالح طلبی دانستند.
که  می فرمایند  )ره(  امام  حضرت  است.  همینطور 
حزب های الهی دعوت به خدا می کنند و حزب های 
به حال و  تا  عالم  اول  از  به خود.  شیطانی دعوت 
دارد.  وجود  این  عالم  انقراض  به  تا  اکنون  هم  از 
جالب اینکه زمانی که خبرنگار مجله آلمانی اشترد 
از امام )ره( راجع به احزاب سوالی می پرسد مبنی 
بر اینکه آیا احزاب سیاسی می توانند با سیاست های 
شما مخالفت کنند؟ امام)ره( در جواب می فرمایند 
که احزاب آزادند که با ما یا با هر چیزی مخالفت 
کنند مادامی که اقدامات آنان مضر به کشور نباشد 
امام   .)۴8۴ تا   ۴8۲ صفحه   ۵ جلد  نور  )صحیفه 
حزب  تشکیل  بر  مبنی  پیشنهادی  مقطعی  در 

مستضعفان دادند. 
معنای  که  می فرمایند  امام)ره(  راستا  این  در 
حزب  که  نیست  این  مستضعفان  حزب  تشکیل 
هایی صحیحی که در ایران است نباشد. این ها همه 
از تکثر احزاب حکایت دارد و هم اینکه ایده احزاب 
باید میزان الهی باشد. یعنی وحدت در عین کثرت. 

و  به شهید مطهری خیلی عالقه داشت  )ره(  امام 
آن را پاره تن خود می دانست آن شهید وجود همه 
احزاب را حتی حزبی را هم که عقیده اسالمی ندارد 
در ایران آزاد می دانست. حال چه فردی می گوید 
آزادی  البته  شود؟  محدود  باید  احزاب  آزادی  که 

چرا توطئه هرگز.
همين  ما  هم  محمد)ص(  حضرت  زمان  در 
زمان  آن  در  اکرم  پيامبر  را می بينيم.  عقيده 
به  آزادی  شما  که  گرفتند  بيعت  بايهوديان 
شرطی که عليه ما بر نخيزيد. اين يعنی   همان 
محدود  بر  سعی  عده ای  که  نيست  آزادی ای 

کردن آن دارند؟
این مسائل از جایی نشات می گیرد. شهید مطهری 
آزادند  احزاب  اسالمی  در حکومت  که  می فرمایند 
هر حزبی که عقیده غیر اسالمی هم دارد در ابراز 
عقیده خودش آزاد است، ما فقط اجازه توطئه گری 
و فریبکاری نمی دهیم )کتاب آینده انقالب اسالمی 
معبد  را  حزب  بهشتی  شهید   .)۴7 و   ۴6 صفحه 
می داند. جای تاسف است که احمدی نژاد بگوید که 
حزب اسارتگاه است یا بگوید حزب ها باج می گیرند. 
زمان  آن  در  گیرند.  باج  حزب ها  بگوید  )باخنده( 
السابقون  همه احزاب به خصوص حزب موتله که 
السابقون هم هست که اسارتگاه فعالیت خودش را 
از سال ها قبل از انقالب آغاز نموده اعتراض کرد. یا 
بگوید که این دولت تا آخر نیاز به حزب ندارد و من 

تا آخر یک ریال هم به آنها باج نمی دهم.
يک  قالب  در  احزاب  اگر  که  نمی کنيد  فكر 
جريان شناخته شده و دارای مجوز به فعاليت 
می پرداختند اکنون شاهد جريان انحرافی در 
دولت نبوديم و آيا پيدايش اين جريان زاييده 
آن فكر نبود؟ اگر هم به فرض جريانی شكل 

می گرفت عوامل آن مشخص بودند؟
من فکر می کنم که تمامی آن افکار که بر سر زبان 

احمدی نژاد جاری شد موجب به وجود آمدن
وعاض  جامعه  زمان  آن  در  شد.  انحرافی  جریان 
گرفت؟  مجوز  کجا  اینجامعه  شد.  تشکیل  والیی 
خود همین فردی که مسئول و دبیر کل اینجامعه 
بود در جمع ۲0 روحانی صحبت می کند و می گوید 
 ۵ هفته ای  و  پشتیبانی می کند  را  من  مشایی  که 
هر  به  و  می دهد  پول  من  به  تومان  میلیون 
روحانی ای که عضو جامعه وعاظ والیی شود ماهانه 
صد هزار تومان پول می دهد خوب این مساله باعث 
وهن روحانیت است. روحانیت منزه از این مسائل 
است. این مسائل و جریانات در   نهایت باعث حذف 

روحانیت در افکار عمومی می شود.
احزاب  که  رسيد  نتيجه  اين  به  می توان  پس 
داشته  دست  در  را  عمومی  افكار  می توانند 

باشند؟
بله، من در اول صحبت هایم اشاره داشتم که احزاب 
در واقع سازمان های سیاسی هستند با ایدئولوژی و 
برنامه با تکیه بر اساسنامه و مرامنامه خودشان که 
خواسته های مردم را سازمان دهی می کنند و برای 
دستیابی به اهدافشان از جمله قدرت برای خدمت 
اجاره  رسانی تالش می کنند. من فکر می کنم که 
پر و بال پیداکردن احزاب داده نشده است که این 
ظلم به کشور و ظلم به مردم است. این مسائل نه 
تنها ظلم به احزاب بلکه ظلم به قانون اساسی است 
که خون بهای خون شهداست. باید دولت از احزاب 
منتقد که مرتب او را رصد کند، استقبال کند. این 
احزاب مانند یک سیستم هوشمند هستند که به 
نقد  و  کشند  فریاد  دهند  هشدار  می توانند  موقع 

کند. به این دلیل که عملکرد و رفتارهای دولت را 
از بیرون نظاره می کند.

با اين تفاسير جنابعالی فردی را مناسب برای 
رياست جمهوری می دانيد که از سوی احزاب 
از  دور  دولت  رفتار  اين  باشد؟  شده  معرفی 
ذهن نبود به اين دليل که در سال ۸4 زمانيكه 
وارد  انتخاباتی  رقابت  عرصه  در  احمدی نژاد 
رای  نمادسازی  از  استفاده  با  بيشتر  شد 
اين مسائل دور  آوردند. می خواهم بگويم که 
برنخاسته  حزب  از  که  فردی  نبود.  ذهن  از 
خواهد  احزاب  تضعيف  در  گام  عمال  باشد 
است.  پذير  تكرار  مساله ای  اين  و  برداشت 
ارزيابی شما در رابطه با اين موضوع چيست؟

اگر فردی از سوی حزبی مطرح شود ولی به دالیلی 
حزب در ادامه مسیر او را   رها کند مسلم است که 
این فرد در راستای خواسته و منویات خودش گام 
بر می دارد. ولی اگر فردی از طریق حزبی به عرصه 
قدرت راه یابد و حزب برنامه راه را به او نشان دهد 
آمد،  میان  به  استیضاح  از  بحث  وقتی  در  نهایت  و 
مجلس حزب را استیضاح کند نه رئیس جمهور را، 
آن وقت است که احزاب عملکرد اصلی خود را در 

جامعه نشان می دهد.
فاصله  آرمانی  نظر  اين  با  چقدر  شما  نظر  به 

داريم؟
بسیار زیاد اما باید حرکت کنیم ۳۳ سال از انقالب 
اسالمی سپری شده است ما اکنون در ماه پرحادثه 
خرداد قرار داریم. در ماهی که سی امین سال آزادی 
خرمشهر را جشن گرفتیم. چقدر خون ریخته شد 
چقدر محرومیت و مظلومیت. اینها همینطوری که 
نبوده است. وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام )ره( به 
عنوان خمینی ملفظ امروز چقدر مطمع نظر است و 
به آن توجه می شود. نگاه آن راجع به آزادی احزاب 

چقدر مورد توجه قرار گرفته است.
اشارات جنابعالی برخی مشكالت  به  با توجه 
رياست  بين  تقابل  را  آمده  وجود  به  سياسی 
ولی  می دانند  جمهور  رياست  و  مجلس 
می خواهم بدانم به نظر شما چقدر اين مسائل 
می گردد.  بر  احزاب  به  دولت  توجه  عدم  به 
فكر نمی کنيد اگر دولت احزاب را باج گير به 
مشكالت  اين  دچار  اکنون  نمی آورد  حساب 

نبوديم؟
به واقع اینگونه است. برخی از مشکالت به درون 
حزب و نوع نگاه مدیران حزبی و فعاالن حزبی ما 
تکالیف،  از  که  متفاوتی  برداشت های  می گردد.  بر 
که  است  ممکن  دارند.  راهبرد هایشان  و  وظایف 
برسم  نتیجه  این  به  به عنوان یک فرد حزبی  من 
آن  از خطای  نشود  اینکه دولت تضعیف  برای  که 
چشم پوشی کنم که این وظیفه حزبی نیست. این 
سیاسی  وظایف  به  می خواهد  که  حزبی  یک  نگاه 
بر  را  خودش  که چشم  نیست  کند  عمل  خودش 
باید  احزاب  کند.  اغماض  آنها  از  و  ببندد  خطا ها 
شده  توصیه  اخالقی  مسائل  در  باشند.  گیر  مچ 
است که از برخی موارد چشم پوشی شود. هر چند 
که من اخالق را جزو الینفک فعالیت هاي حزبی 
احساس  باید  دولت  که  بگویم  می خواهم  می دانم. 
کند چشم هایی از بیرون مراقب اوست و مالحظه ای 
احزاب  که  دلیل  این  به  بود.  نخواهد  کار  در  هم 
نمی خواهند که منافع یک فرد را بر منافع نظام و 

منافع ملی ارجح بدانند.
آقای  دولت  در  که  بود  اتفاقی  اين  واقع  در 
احمدی نژاد رخ داد و منافع گروهی ارجحيت 

پيدا کرد به منافع ملی؟
البته تنها در دولت فعلی این اتفاق رخ نداد بلکه در 
دولت های پیشین هم شاهد این مسائل بودیم. این 
نیست که دولت های قبلی خیلی علیه السالم بودند. 
دولت  به  فقط  من  که  بگویند  برخی  است  ممکن 
جامعه  سال 6۵  در  دارم.  انتقاد  احمدی نژاد  آقای 
اسالمی فرهنگیان تشکیل شد. اولین دبیر کل ما 
باهنر بود که البته در آن زمان هنوز جامعه اسالمی 
از آن زمان من 1۲  بود.  مهندسین تشکیل نشده 
دبیر  هم  بعد  و  بودم.  تشکل  این  مقام  قائم  سال 
همواره  زمان  آن  از  شدم.  سیاسی  تشکل  آن  کل 
نگاه ما یک نگاه انتقادی بوده است. تمام مواضع ما 
موجود است. در آن زمان برخی می گفتند که یکی 
از وظایف احزاب و تشکل هاي سیاسی همین است 
نهم  دولت  تشکیل  از  بعد  انتقادی.  رویکرد  یعنی 
یکی از مواردی که باعث شد بنده را از دبیر کل آن 
جامعه محترمانه با البی هایی که پشت پرده انجام 

شد معاف دارند، همین بود.
يعنی جنابعالی استعفا داديد؟

دبیر کل در شورای مرکز انتخاب می شود. در آن 
زمان اعضای هیات مدیره را طوری انتخاب کردند 
که ما را از دبیر کلی بیندازند. یا بعد از آن فردی 
که دبیر کل شد ببینید که در این 6 سال یعنی از 
8۵ تا کنون در مواضعشان نقدی بوده است! جامعه 
که  اسم  لحاظ  از  است  همان  فرهنگیان    اسالمی 

فرقی نداشته است. یک مدت بنده دبیر کل بودم.
جامعه اسالمی فرهنگيان در زمان دبير کلی 

شما چه فعاليتی داشت؟
سیاسی  تشکل  یک  عنوان  به  زمان  آن  در  ما 

فرهنگی و والیی فعالیت می کردیم.
آن جامعه فعاليت صنفی هم داشت؟

همه  در  اما  داشتیم.  صنفی  فعالیت  کم  بسیار  ما 
حوزه های سیاسی شرکت داشتیم. از جمله شورا ها، 
ریاست جمهوری، مجلس، ریاست جمهوری حتی 
خبرگان رهبری ما فعالیت داشتیم. خاطرم هست 
تنها  بود  خبرگان  مجلس  انتخابات   81 سال  در 
تشکلی که به سراسر کشور سفر کرد و نامزدهای 
افرادی  آنها  بین  از  و  کرد  دیدار  رهبری  خبرگان 
که به نظرشان آمد در این جایگاه مناسب تر است 
به  را  خود  پیشنهادی  فهرست  و  کرد  انتخاب  را 
داد  ارایه  قم  علمیه  حوزه  یا  امروزی  جامعتین 
عسگر  که  جایی  تا  بود  فرهنگیان  اسالمی  جامعه 
اوالدی که رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری 
است در آن زمان گفت کاری که رئوفیان در این 
تشکل انجام داد کاری بود که جبهه باید این کار 
و  جمهوری  ریاست  مجلس،  در  می داد.  انجام  را 

شورا ها هم نیز به همین ترتیب بود.
محل  از  یکی  که  کنم  عرض  را  این  می خواهم 
انگیزه  دیگر  سوی  از  است.  نگاه  نوع  آسیب  های 
نیز  بیرونی  برخورد  نوع  دلیل  به  احزاب  کاری 
دچار  فعالیت  برای  احزاب  اکنون  می شود.  گرفته 
فایده ای  چه  فعالیت  با  می گویند  و  شده اند  یاس 
یا  باشیم  گذار  تاثیر  نمی توانیم  ما  هنگامیکه  دارد 
طرفی  آن  از  می کنند  صحبتی  احزاب  هنگامیکه 
لذا  دارد.  فایده ای  چه  می شوند  محدودیت  دچار 
فعالیت  شاخصه  چند  با  باید  احزاب  که  معتقدم 

کنند.
آن  از  می توان  که  است  بصیرت  شاخصه،  اولین 
اگر  کرد.  یاد  مهم ترین شاخصه سیاسی  عنوان  به 
به  را  مردم  باشند می توانند  بصیرت  دارای  احزاب 
از  دیگر  یکی  دهند.  سوق  درست  انتخاب  سمت 

آزادی  کرد  مطرح  می توان  که  شاخصه هایی 
است. آزادی به این معنا که احزاب باید نقاد باشند 
را  احزاب  شود  گرفته  آنان  از  مقوله  این  اگر  که 
دیگر  یکی  بکوبیم.  دیوار  به  و  بگیریم  قاب  باید 
بسیار  به اخالق  پیامبر  است.  از شاخصه ها اخالق 
نداریم.  که  ایشان  از  سیاسی تر  می دادند.  اهمیت 
تمامیت  برای  شدم  مبعوث  من  که  می فرمایند 
برخورد  قرآن  اخالقی.  کرامت های  به  بخشیدن 
می کند.  خیر  اذن  به  تعبیر  را  منافقان  با  پیامبر 
را  حرف هایشان  آنان  آبروی  حفظ  ضمن  یعنی 
بودند که حرف هایشان  آزاد  گوش می دادند یعنی 
افرادی  چه  آنان  که  می دانستند  پیامبر  بزنند.  را 
تا زمانی که  یهودیان  با  برخورد  هستند. حتی در 
پس  یا  بودند  آزاد  بودند  پایبند  خود  برمعاهدات 
مخالفان  سرسخت ترین  خدا  رسول  مکه  فتح  از 
امنیت فکری  آنجا که مخالفان  را بخشیدند.  خود 
مسلمانان را به خطر می انداختند در عین احترام با 

آنان برخورد می شد.
جنابعالی در خانه احزاب نيز بوده ايد؟ از آن 

خانه برای ما بگوييد؟
خانه احزاب تشکیل شده بود از افرادی که اصالح 
طلب و اصول گرا بودند. از بین اعضای آنها شورای 
مرکزی و رئیس خانه احزاب مشخص می شد. من 
همان  در    بودم.  احزاب  خانه  سخنگوی  دوره  یک 
تک  امضای  به  و  شد  نوشته  وفاق  منشور  دوران 
تک افراد آن خانه رسید. در دوران اصالحات بیش 
از هر دوره برای احزاب مجوز صادر شد و در واقع 
اعضای اصول گرایی از لحاظ کمیت کامال در اقلیت 
قرار گرفتند و اصالح طلب ها در اکثریت و در واقع 
به اصالحات  در شورای مرکزی رای غالب متعلق 
بود. ما در آنجا بیشتر فعالیت های صنفی داشتیم.

دليل انحالل خانه احزاب چه بود؟
در آن زمان رئیس خانه احزاب آقای کاشفی بود. 
هم  و  خاتمی  آقای  مشاور  هم  زمان،  آن  در  وی 
قائم مقام حزب مشارکت بود. حزب مشارکت چه 
سرنوشتی پیدا کرد؟ما نمی خواهیم راجع به حزب 
مشارکت صحبت کنیم، چه اتفاقی رخ داد که آن 

خانه منحل شد؟به همین دلیل.
خانه احزاب چه زمانی تشكيل شد؟

در سال 8۲.
چه مدت فعاليت داشت؟

۳ دوره انتخابات داشت و بیشتر از ۴ سال حرکت 
کرد.

دولت  شد؟  متوقف  حزب  فعاليت های  چرا 
احمدی نژاد که يک دولت اصولگرا بود؟

دولت اصول گرا بود ولی احزاب بودند که شاکله را 
مشخص می کردند.

دقيقا چه دليلی برای تعطيلی آن خانه وجود 
ديگر  برخی  و  امنيتی  مسائل  برخی  داشت؟ 
حقيقت  می کنند.  مطرح  را  داخلی  مشكالت 

ماجرا چه بود؟
دیدگاه  احمدی نژاد  دولت  که  می کنم  فکر  من 

احزاب را بر نمی تابید.
حاج آقا با احمدی نژاد هم کاری نداريم برای 

آن خانه چه اتفاقی افتاد؟
که شما  گفتیم  طلبان  اصالح  ما  دوران  همان  در   
هم  که  باشید.  داشته  سهمی  و  بیایید  نسبت  به 
اصول گرایان در آن خانه سهمی داشته باشند هم 
اصالح طلبان و هم مستقالن. بعد هم آن مسائل 

پیش آمد.

گفت و گو با سيد ابوالقاسم رئوفيان
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علیرغم افزایش ۳ مرحله ای قیمت نان، اما انتظاراتی که برای ارتقاء کیفیت نان 
می رفت تا کنون برآورده نشده است.

سوی  از  عمده  هدف  دو  نان  و  آرد  و  گندم  یارانه  هدفمند شدن  از  پس 
سیاست گذاران و مسئوالن پیگیری می شد اول اینکه بازار گندم و آرد و نان 
یک بازار رقابتی و به دور از هرگونه رانت باشد و دوم اینکه این تصمیم باعث 

ارتقاء کیفیت نان و سایر محصوالت آردی شود.
با گذشت نزدیک به دو سال و تغییر سه نوبت قیمت گندم و آرد و نان هیچ 
کدام از دو هدف فوق برآورده نشد و حتی سیاست های شتاب زده دولت در این 

بخش نیز در برخی موارد مشکالتی را به وجود آورد.
قیمت گذاری های چندباره دولت در خصوص خرید تضمینی گندم و استفاده 
کنار  در  گندم  قیمت  افزایش  توجیه  برای  داخلی  تولید  از  حمایت  شعار  از 
بازرسی های شدید باعث شد تا نه تنها بازار گندم و آرد و نان یک بازار رقابتی 
نباشد بلکه همه امتیازات قبلی که شامل نظم در بازار می شد نیز از بین رفت.

محصول  این  هدفمندی  آغاز  از  پیش  سیاست گذاران  که  دیگری  هدف 
استراتژیک دنبال می کردند ارتقاء و افزایش کیفیت نان بود اما با سه مرحله 
نیامده است و به جرأت می توان  این مهم به دست  نان هنوز  افزایش قیمت 
گفت که کیفیت نان در بهترین حالت مثل حالت قبل از هدفمند کردن است. 
در حالت قبل از هدفمندی واحدهای صنفی آزاد پز برای جذب مشتری بیشتر 
و همچنین رقابت در بازار این محصول مهم سعی در آن داشتند تا محصولی با 
کیفیت  باالتر ارائه کنند اما با یکسان شدن قیمت ها این انگیزه نیز از بین رفت.

واحدهای  توسعه  و دهم در خصوص  نهم  علی رغم همه شعارهایی که دولت 
تولید نان صنعتی ارائه دادند و همواره اعالم کرده اند که باید ۳0 درصد از نان 
اما به دالیل بسیار متعدد کارشناسی نان  مورد نیاز خانوار نان صنعتی باشد 
صنعتی نتوانست جایگاه ویژه ای در میان خانواده ها پیدا کند و در بهترین حالت 
در کنار نان های فانتزی که به صورت سنتی تولید می شد مورد استفاده اغذیه  

فروشی ها و غذاهای فست فود قرار گرفت.
در  دولت  صحیح  مدیریت  از  نمی توان  شد  گفته  که  مواردی  تمام  کنار  در 
زمان آغاز هدفمندی یارانه گندم، آرد و نان سخن به میان نیاورد و جلسات 
متعدد  جابجایی  اما  بود  غافل  گرفت  صورت  مقطع  آن  در  که  کارشناسی 
مدیران در بدنه دولت اجازه ادامه این روند مثبت را نداد. به طوری که در سال 
جاری افزایش قیمت نان بدون هیچ گونه سناریو و رعایت مسائل اجتماعی و 

روانشناسی به یکباره بازار این محصول را تحت تأثیر قرار داده است.
روزی یکی از اعضای کابینه دولت نهم که اکنون بر صندلی سبز مجلس نشسته 
است، در خصوص وضعیت قیمت  نان گفته بود رسانه ها نباید نان مردم را اجر 
کنند اما امروز وقت آن رسیده است تا از مسئولین وقت این پرسش به عمل 

بیاید که نان مردم را چه کسانی آجر می کنند

نان مردم را آجر نکنيد

آیا با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، دست آنها برای تامین 

هزینه خوراکشان از سال 8۴ بازتر شده است؟
علی حق: »این روزها هر عدد تخم مرغ در سوپر مارکت های 
سطح شهر ۵۵ تومان به فروش می رسد... اما اگر از میادین 
میوه و تره بار خرید می کنید، می توانید صرفه جویی کرده 

و تخم مرغ را تا دانه ای ۳۵ تومان هم بخرید.«
یازدهم  تاریخ  در  همشهری  روزنامه  گزارش  از  بخشی  این 

تیرماه سال 1۳8۴ بود.
در دی ماه سال 8۴ هم رییس اتحادیه نانوایان نرخ نان لواش 
نیمه یارانه ای را ۲۵ تومان و قیمت نان لواش یارانه ای را 

1۵ تومان اعالم کرد.
سوی  از  هم   8۴ سال  در  کارگری  ماهانه  دستمزد  حداقل 
شده  تصویب  تومان   ۵9۲ و  هزار   1۲۲ کار   عالی  شورای 

بود که با لحاظ مزایا حداکثر به 1۵0 هزارتومان می رسید.
تصور کنید در همان سال، هر فرد یک خانوار ۴ نفره که فقط 
پدر خانواده شاغل بود، بابت وعده صبحانه یک تخم مرغ و 
یک نان لواش و برای وعده ناهار و شام هم دو عدد تخم مرغ 
را با دو عدد نان لواش میل می کرد. در این صورت هر فرد 
روزانه ۵ عدد تخم مرغ و ۵ عدد نان لواش مصرف می کرد.

به عبارت دیگر حداقل هزینه ماهانه)۳1 روز( نان این خانوار 
به حدود 9 هزار و ۳00 هزارتومان و حداقل هزینه تخم مرغ 
آنها به ۲1 هزار و 700 تومان می رسید. بنابراین در مجموع 
ماهانه حداقل ۳1 هزار تومان باید صرف خوراك این خانوار 

خانوار  درآمد  از  درصد   ۲0.6 معادل  رقم  این  می شد. 
فرضی در سال 8۴ بود.

اگر این خانوار، نان نیمه یارانه ای و تخم مرغ سوپرمارکتی 
مصرف می کرد، هزینه ماهانه خوراك آن به ۴9 هزار و 600 
تومان بالغ می شد که معادل ۳۳ درصد درآمد خانواده بود.

حال هزینه ماهانه خوراك این خانواده، 7 سال پس از آن 
روزها با احتساب تخم مرغ دانه ای ۲00 تومان و نان لواش 
160 تومانی به ۲۲۴ هزارتومان رسیده است یعنی به ترتیب 
7.۲ و ۴.۵ برابر حداقل و حداکثر هزینه خوراك خانواده کم 

درآمد در سال 8۴.
این در حالی است که درآمد آن خانوار طی این 7 سال تنها 

۳ برابر شده است.
بدین ترتیب، در سال 91، نسبت هزینه خوراك حداقلی این 
خانواده به درآمد ماهانه به ۴9.7 درصد بالغ شده است.حتی 
با افزودن درآمد 18۲ هزارتومانی یارانه نقدی این خانواده به 
درآمد ۴۵0 هزارتومانی ماهانه، باز هم سهم هزینه خوراك 
درصد   ۳۵.۴ به  آن  درآمد  مجموع  به  نسبت  خانواده  این 
شکم  کردن  سیر  که  است  بدیهی  است.پس  یافته  افزایش 
این خانوار با وجود پرداخت یارانه نقدی از سال 8۴ دشوارتر 
شده است. چرا که حتی با مصرف نان و تخم مرغ نیمه یارانه 
ای بازهم سهم هزینه خوراك در درآمد خانوار نمونه از ۳۳ 

درصد فراتر نمی رفت.

مدیرعامل شهر جدید هشتگرد از آغاز افتتاح ۵ هزار واحد مسکونی مهر خبر 
داد و گفت: تماس با متقاضیان مسکن مهر برای این واگذاری ها آغاز شده است.

احمد غالمی در گفت وگو با فارس افزود: شهر جدید هشتگرد به دلیل تراکم 
رسمی  افتتاح  منتظر  کشور  در  مهر  مسکونی  واحدهای  افتتاح  برای  کاری 
با  تماس  طی  دلیل  همین  به  و  نمانده  واگذاری  آماده  مسکونی  واحدهای 

متقاضیان آنها را برای تحویل این واحدهای مسکونی باخبر می  کند.
وی ادامه داد: حدود ۵ هزار واحد مسکونی در هشتگرد با امکانات کامل آب، 

برق و گاز آماده واگذاری و افتتاح است.
غالمی در خصوص مترو شهر جدید هشتگرد گفت: مترو هشتگرد به طول ۲۵ 
کیلومتر در حال احداث است و امیدواریم تا سال 9۲ به افتتاح برسد و مردم 

هشتگرد به راحتی از آن استفاده کنند.
ادامه خطر  ادامه داد: خط مترو هشتگرد در  مدیرعامل شهر جدید هشتگرد 

شهری تهران به گلشهر کرج متصل خواهد شد.
وی تاکید کرد: موضوعی که در افتتاح واحدهای مسکونی مهر در هشتگرد بر 
روی آنها بسیار تاکید شده است افتتاح بازارچه های محلی در کنار واحدهای 

مسکونی مهر است.
وی ادامه داد: بحث ساخت مدارس و درمانگاه از دیگر نکات مهم و قابل توجه 

در افتتاح واحدهای مسکونی مهر است.
مهر  ویالیی گفت:مسکن  مهر  واحدهای مسکونی  احداث  در خصوص  غالمی 
ویالیی هشتگرد متفاوت از سایر مسکن های مهر ویالیی شهرهای دیگر است 
و سعی شده در این واحدهای مسکونی سه طبقه تراس هایی نیز تعبیه شود 

تا خانواده ها در کنار هم از آب و هوای مناسب هشتگرد لذت بیشتری ببرند

آغاز واگذاری  5 هزار مسکن مهر در هشتگرد

 رئیس مجلس با تأکید بر اینکه کارکنان مجلس مستحق متلک 
گویی ها نیستند، گفت: البته گوشی هم به متلک سازان نداریم و 

باید دانست مجلس از نظر امکانات رفاهی فقیر است.
به گزارش فارس، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
پیش از ظهر امروز سه شنبه طی سخنانی در دیدار با کارکنان 
بعثت  داشت:  اظهار  )ص(  پیامبر  بعثت  تبریک  ضمن  پارلمان، 
را  زندگی  شرایط  بتواند  که  امیدوار شد  که جهان  است  روزی 

برای آینده به نحو سعادتمندی ترسیم کند.
را بشارت دهنده و سراج منیر  پیامبر )ص(  افزود: خداوند  وی 
خطاب می کند و این بشیر و نذیر و سراج بودن برای کل بشریت 

است.
الریجانی با بیان اینکه در پناه بعثت پیامبر )ص( عالم منور به نور 
وجود او می شود تصریح کرد: پیامبر )ص( امضادهنده و بشارت 
دهنده برای کل بشریت است آن هم نه در ایام خاص بلکه برای 
همه تاریخ و چنین جایگاهی فقط برای پیامبر )ص( است چراکه 

پیام او در نهایت کمال است و نیازی به آمدن رسل نیست.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اسالم 
یک دین اعتدالی است و وقتی از اسالم به حنیف بودن نام برده 
می شود یعنی اسالم، دین اعتدال است و آیین کاملی برای همه 

ادوار است.
یک  پناه  در  انسان  و  است  نهفته  اسالم  دین  درون  در  »کمال 
آیین می تواند به سعادت برسد که البته فقط جنبه مادی ندارد 
اما وجه معنوی در او غلبه دارد؛ وقتی پیام پیامبر )ص( را آیین 
خاتم می دانیم یعنی آیینی کامل بوده و سعادت محور است و هم 

برای زندگی فردی و هم زندگی اجتماعی برنامه دارد«.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه مسلک اسالم ریاضت کشی نیست، 
بلکه اعتدال است، گفت: ریاضت کشی برای افرادی است که راه 
دیگری را طی می کنند و باز سوی دیگر ، به اندازه بودن همه 
چیز در زندگی فردی و اجتماعی در اسالم مطرح است و این 
باقی  افراد  سعادت  برای  را  برنامه هایی  مختلف  وجوه  در  آ یین 

می گذارد.
خانواده ها،  مشکالت  از  بسیاری  که  نکته  این  ذکر  با  الریجانی 
و  اسالمی  جامه  گفت:  است،  اعتدال  مسلک  از  رویگردانی 
مسلمانان باید عزت مندانه در کشور زندگی کنند چرا که عزت 
مند بودن در سنت دینی ما بسیار ارزشمند است و امیدوارم این 

گونه جلسات اسباب تنوع و فهم دقیق تر این راه و روش شود.
الریجانی با تأکید بر اینکه کار سنگینی از امور مجلس بر دوش 
نسبت  نمایندگان  از  گله ای  وقت  هیچ  ما  گفت:  است  کارکنان 
به کارکنان مجلس ندیدیم و از این جهت از وجدان کاری شما 

کارکنان متشکریم و امیدوارم مشکالت کاری شما مرتفع شود.
رئیس مجلس در ادامه سخنانش به بیان انتقاداتی پرداخت و با 
یادآوری اینکه ۳0سال در کارهای مختلف اجرایی حضور داشتم 
از دستگاه های دولتی  را می دانم، گفت: کدام یک  و مظنه کار 
امکانات تفریحی ندارند؟ نام ببرید؟ از مازندران که شروع کنید 
تا رشت و گیالن و مشهد مقدس؛ امکانات مختلف تفریحی برای 

کارکنان دستگاه های مختلف وجود دارد اما آیا مجلس از چنین 
این  به کارکنان مجلس  امکاناتی برخوردار است؟ چطور نسبت 
سخنان را مطرح می کنید؟ یک زمانی قرار بود برخی ساختمانها 

را به فروش برسانند اما آیا فروختند؟ بعید می دانم.
قانون  طبق  مجلس  کارکنان  درآمد  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
مدیریت خدمات کشوری است، متذکر شد: باید پرسید با توجه 
و  مجلس  به  نسبت  که  است  سخنانی  چه  این  موضوع  این  به 
کارکنان آن مطرح می کنید؟ کارکنان مجلس از امکانات بسیار 
ما  برای  بسیار  این  و  می کنند  کار  نجیبانه  و  برخوردارند  کمی 
پرارزش است و ما قدردان این موضوع هستیم و تالش می کنیم 

کارکنان مجلس از امکاناتی برخوردار شوند.
در هزينه های برق و غذای مجلس صرفه جويی کرديم

را  باید گام هایی  این زمینه  الریجانی همچنین تصریح کرد: در 
افراشته  آقای  به  پیش  سال  دو  و  گذشته  سال  البته  برداریم، 
معاون اجرایی مجلس گفتم که هرگونه کاری که تصور می کنید 
نیازی نیست، انجام نداده و صرفه جویی کنید. بیش از ۳0درصد 
وجود  با  همچنین  و  است  شده  صرفه جویی  مجلس  غذای  در 
افزایش قیمتها، هزینه های مصرف برق در مجلس کاهش یافته 
است. سال گذشته حدود ۵میلیارد تومان صرفه جویی داشتیم در 
حالی که حجم کار افزایش یافته بود و این رویکرد معقولی است 

تا کارهایی که به نظر می رسد زاید است ، حذف شود.
علی الریجانی بر همین اساس با تأکید بر اینکه راندمان بهتر و 
بهره وری باالتر در گرو رضایتمندی کارکنان هر سازمان و نهادی 
است، گفت: طبعا در حد مقدورات باید در این زمینه تالش شود 
تالش  بیشتر  مجلس،  کاری  راندمان  بردن  باال  برای  بایستی  و 
کارکنان  و  مدیران  که  مصفایی  محیط  یک  در  که  چرا  کنیم. 
احساس کنند روابط خوب برقرار است حتما به کار عالقه مند 

شده و تالش بیشتری می کنند تا شرایط بیشتر بهبود یابد.
به گفته وی بایستی اموری که لزومی ندارد انجام نشده و صرفه 
جویی شود ولی در کنار آن باید خدماتی به کارکنان ارائه شود.

رهنمودهای  پناه  در  مجلس  همیشه  گفت:  همچنین  الریجانی 
که  است  برداشته  خوبی  برداشت های  رهبری  معظم  مقام 
بیشتر  این ۴سال  در  و  باشد  مجلس  موتور حرکت  می توانست 
عزیزان  کار  این سرمایه  و  کرده اند  مطرح  را  ارزشمندی  بیانات 
که  دارد  وجود  کشور  در  مختلف  قوانین  از  زیادی  حجم  شد. 
می تواند مشکالت را بیشتر کند از این رو دسته بندی قوانین و 
نسخ برخی از مقررات، در دستور کار قرار گرفت و کار مطالعاتی 
در مجلس  کار  این  بنای  و  انجام شد  موضوع  این  روی  دقیقی 
هشتم گذاشته شد که البته این مسیر باید در مجلس نهم دنبال 

شود. چرا که حقوق مردم باید شفاف باشد.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشورمان در ادامه سخنانش با اشاره 
وجود یک خودنظارتی  برای  انقالب  معظم  رهبر  توصیه های  به 
برای  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  از  بعد  گفت:  مجلس،  در 
وجود خودنظارتی در پارلمان، طرحی آماده شد که بررسی آن 
با تشکیل جلسات مستمر کمیسیون مشترك تشکیل شده برای 
این طرح، یک سال به طول انجامید و پس از رسیدگی در صحن 
علنی و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد که این موضوع 
هم یکی از نکات نورانی رهبر انقالب بود که مجلس تالش کرد 
تا محقق شود و انشاءاهلل باید در مجلس نهم اجرای این قانون 

سامان یابد.
رئیس مجلس در عین حال از اشاره رهبر معظم انقالب به زنده 
بودن مجلس در دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس نهم سخن 

به میان آورد و گفت: این موضوع بسیار نکته ارزشمندی است.
وی افزود: هر وقت مجلس ساکت و صامت بود، یک بالیی سر 
از سر حکمت اخذ می شد،  اما وقتی تصمیمات  مجلس می آمد 

مسائل حل شده و تصمیمات راهگشا بود.
به گفته وی از مجلس اول تا مجلس هشتم به لطف خدا مجالس 
آزادی داشتیم اما در یک دوره هایی مانند دوره رضاخان و پسرش 
مشکالت  موضوع  همین  که  بود  خاصیت  کم  و  ساکت  مجلس 
بسیاری را پدید می آورد و نتیجه آن نیز قراردادهای ننگین بود.

علی الریجانی با تأکید بر اینکه بنای زنده بودن مجلس نیازمند 
توجه به نظر نخبگان و کار کارشناسی هستیم، به توصیه دیگر 
کرد:  تصریح  و  اشاره  مجلس  سالمت  زمینه  در  انقالب  رهبر 
کردن  نظر مشخص  از  امور کشوری  باالترین سطح  در  مجلس 

راه ها برای قوای دیگر قرار دارد.

الریجانی با ذکر این نکته که هرچه سالمت کار باالتر رود ، 
نظر آن نهاد یا سازمان بیشتر برای جامعه مورد اعتماد خواهد 
بود ، گفت: نگاه صرفه جویی در مجلس با تأکیدات رهبر معظم 

انقالب باز هم بایددنبال شود.
کامال  باید  پارلمان  بودجه  که  نکته  این  ذکر  با  مجلس  رئیس 
شفاف و روشن باشد و مشخص شود در کجا به چه میزان هزینه 
می شود، نسبت به برخی سخنان مطرح شده مبنی بر اینکه برای 
هر نماینده ۴70 میلیون در قانون بودجه 91 در نظر گرفته شده 
می  مطرح  در کشور  برخی سخنانی  گفت:  و  کرد  انتقاد  است، 
کنند که برای هر نماینده ۴70 میلیون یا 7۴0 میلیون تومان 
در قانون بودجه 91 پیش بینی شده است. چرا این سخنان را 

مطرح می کنید؟
 اگر می گويند به هر نماينده 4۷0 ميليون داده شده، پس 

به هر وزير هم 10 هزار ميليارد تومان داده اند
نمایندگان مجلس طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق 
دریافت می کنند؛ این افراد کل بودجه جاری مجلس را به عالوه 
هزینه های عمرانی کرده و بر ۲90 نماینده تقسیم می کند و رقم 
مذکور را به دست می آورند اما آیا هیچ عاقلی چنین کاری انجام 
می دهد؟  اگر این طور باشد کل بودجه عمرانی کشور 1۵0هزار 
میلیارد تومان است که اگر بین 1۵ وزیر تقسیم شود، به هر وزیر 
ده هزار میلیارد تومان می رسد؛ آیا می شود چنین سخنانی را 

مطرح کرد؟ آیا این سخن درست و عاقالنه ای است؟
الریجانی با بیان اینکه مجلس ۳هزار نفر پرسنل دارد گفت: همه 
کارکنان و همه نمایندگان پارلمان طبق ضوابط قانون مدیریت 

خدمات کشوری حقوق می گیرند.
ساختمان  تهران  در  نه  داد: نمایندگان  ادامه  مجلس  رئیس 
درستی دارند و نه در استانها؛ بفرمایید کجا چنین چیزی وجود 
ساختمانی  مجلس  برای  خودش  سراب  نصیرپوردر  آقای  دارد؟ 
را  مجلس  درد  و  داشت  مجلسی  سابقه  او  خود  چراکه  ساخت 
می دانست به همین دلیل چنین کاری را انجام داد و هم اکنون 

آن ساختمان را به مجلس داده است.
الریجانی اضافه کرد: آیا نمایندگان باید سر خیابان بایستند و به 
افراد پاسخ دهند. اگر نمایندگان بخواهند با وزیر یا معاون وزیری 
جلسه داشته باشند ، کجا باید جلسات خود را تشکیل دهند؟مگر 

آنکه در همین البی های پارلمان روی مبلی بنشینند!
اینکه مطرح کردن چنین سخنانی ستم  بیان  با  رئیس مجلس 
است گفت: چطور اینگونه صحبت می کنند؟ یک بخشداری در 
با  مجلس  نمایندگی  که  حالی  در  دارد؟  امکانات  چقدر  کشور 
وزارت در کابینه هم  تراز است. غالبا مجبوریم بگوییم مکانی را 
نمایندگان برای تشکیل جلسات با مسئولین ویا پاسخگویی به 

مراجعان ، اجاره کند.
 کارکنان مجلس مستحق متلک شنيدن نيستند

و  می آورند  ازکجا  را  ارقام  این  که  سوال  این  طرح  با  الریجانی 
و  درست  ما  کشور  در  ها  بداخالقی  این  گفت:  می کنند  مطرح 
خوب نیست و در تراز و شأن نظام ما نیست. کارکنان مجلس 
مستحق متلک گویی ها نیستند و این کار غیراخالقی است و هم 
به افراد و هم به خود آنان لطمه می زند. و اگر شما دارای نبوغی 

درکشور هستید، همانها را مطرح کنید.
دروغین  دری های  پرده  این  به  نباید  داد:  ادامه  مجلس  رئیس 
افراد در پیشگاه خدا و در نزد خلق  این  توجهی کنیم چرا که 

خدا جایگاهی ندارند.
علی الریجانی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مدیران 
رسانی  زمینه های خدمت  می توانید  که  جایی  تا  گفت:  مجلس 
به کارکنان را فراهم کنید و بنده حتما از این موضوع حمایت 
با مودت و  باید  نباید رفتار بخل آمیز داشت و فضا  می کنم و 
عقالنیت همراه باشد و گوش شما باید برای شنیدن درد کارکنان 

شنوا باشد.
ها  گویی  متلک  این  به  توجهی  گفت:  همچنین  مجلس  رئیس 

نباید داشته باشیم البته گوشی هم به متلک سازان نداریم.
جویی  مسیرصرفه  کردن  دنبال  در  مجددا  خاتمه  در  الریجانی 
در مجلس تأکید کرد و گفت: مجلس از نظرامکانات رفاهی فقیر 
ااست البته فقر فخر است اما ازمعاون اجرایی مجلس می خواهم 
که تالش کند کارکنان مجلس در ایام خاص از امکانات تفریحی 
و خدماتی استفاده کنند و امیدوارم مجلس نهم در پناه خدمت 

شما و مسئولیت شناسی شما گام های قویتری بردارد.

حق، علی - هزینه ماهانه خوراك یک خانوار 
مرغ  تخم  و  نان  فقط  که  صورتی  در  نفره   ۴
به ۲۲۴ هزارتومان رسیده است. مصرف کند 

وعده  بابت  خانوار  این  فرد  هر  کنید  تصور 
صبحانه یک تخم مرغ و یک نان لواش و برای 
وعده ناهار و شام هم دو عدد تخم مرغ را با 
دو عدد نان لواش میل کند. در این صورت هر 

فرد روزانه ۵ عدد تخم مرغ ۲00 تومانی و ۵ 
عدد نان لواش 160 تومانی مصرف می کند.

به عبارت دیگر هزینه ماهانه)۳1 روز( نان این 
خانوار به حدود 100 هزارتومان و هزینه تخم 
مرغ آنها به 1۲۴ هزارتومان می رسد. بنابراین 
در مجموع ماهانه حداقل ۲۲۴ هزارتومان باید 
حداقل  قید  شود.  خانوار  این  خوراك  صرف 
بابت است که اگر تخم مرغ ها آب پز  این  از 
هم  روغن  هزینه  شود،  نیمرو  و  نشود  مصرف 
اضافه می شود.البته هزینه شستشوی ظرف ها 

و گاز شهری نیز فاکتور گرفته شده است.
هزارتومان   18۲ ماهانه  نمونه  خانوار  این  اما 

 ۴۲ یعنی  کند.  می  دریافت  نقدی  یارانه 
هزارتومان کمتر از هزینه خوارك که نزدیک به 
رقمی  است که از قدرت خرید یارانه نقدی به 
دلیل بروز تورم ۲۲ درصدی کاسته شده است.

باشد  شاغل  خانواده  پدر  اگر  دیگر  سوی  از 
شورای  مصوب  هزارتومانی   ۳90 دستمزد  و 
پایه دریافت کند، مجموع  عالی کار به عنوان 
با سایر مزایا ۴۵0 هزارتومان در ماه  حقوقش 
است.از قدرت خرید همین حقوق هم به دلیل 
هزارتومان   100 درصدی   ۲۲ تورم  رخداد 
خانواده  این  کار  اینجای  است.تا  شده  کاسته 
برای حفظ شرایط زندگی خود در سطح سال 

کمبود  هزارتومان   1۴0 حدود  گذشته  
بودجه پیدا کرده است.مازاد بودجه این خانوار 
هزارتومان   ۴08 خوراك،  هزینه  کسر  با  هم 
آن  خرید  قدرت  که  هزارتومانی   ۴08 است. 

معادل ۳18 هزارتومان سال گذشته است.
همین ۴08 هزارتومان هم حداقل اجاره بهای 
یک آپارتمان ۵0 متری در ارزان ترین منطقه 
تهران است. پس تکلیف هزینه آب، برق، گاز، 
تلفن، بهداشت و درمان، آموزش و حمل و نقل 
این خانوار چه می شود؟ آیا خط فقر همچنان 
600 هزارتومان است یا که بدیهی است از 1 

میلیون تومان در ماه عبور کرده است؟

نان و تخم مرغ:۲۲۴ 
هزارتومان؛حداقل اجاره:۴۰۰ 

هزارتومان،خط فقر چند؟ 

واکنش الریجانی به اختصاص 
700ميليون به نمایندگان

سیر کردن شکم، سال ۸۴ راحت تر بود.  سیر کردن شکم، سال ۸۴ راحت تر بود.  
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روایت یك شاهد عیني ازحوادث عصر ۲۳ خرداد ۸۸

شنبه ۲۳ خرداد 88 روزي تاریخي و حساس براي تهران بود.
بعد از انتخاباتي هیجان انگیز و با حضور بي سابقه 8۵ درصدي مردم، همه منتظر نتیجه 
بودند. نتیجه اي که از اول وقت برخي خبرگزاري ها اعالم کرده بودند براي مردم تهران و 
چند شهر بزرگ کمي غیرمنتظره بود چرا که طرفداران آقاي موسوي در روزهاي منتهي 

به ۲۲ خرداد، حضورچشمگیري در خیابانها داشتند...
آن روز عصر من براي ساعت ۵ براي دختر 8 ساله ام وقت دکتر داشتم. مطب دکتر در 
کوچه اي منشعب از خیابان کریمخان زند قرار داشت. طوري تنظیم کردم که ساعت ۴ و 

۵0 دقیقه از خیابان مفتح وارد طرح ترافیک شوم تا پلیس جریمه نکند.
حدود ساعت ۴ و ۵۵ دقیقه در انتهاي خیابان مفتح شمالي پشت چراغ قرمز ورودي میدان 
هفت تیر بودم. اوضاع خیابان کمي غیرعادي بود. یک خودروي بزرگ که از شمال مدرس 
آمده بود، قصد داشت همانجا به طور خالف دور بزند وارد الین شمال اتوبان مدرس شود. 
چون آن بخش خیلي تنگ است، کل چهارراه را بند آورده بود بطوري که هم ما که از 
مفتح مي خواستیم وارد هفت تیر شویم گیر کرده بودیم و هم ماشین هایي که مي خواستند 
اما راننده خالفکار  بود. همه بوق مي زدند  اوضاع عجیبي  از هفت تیر وارد مدرس شوند. 

اصرار داشت حتما دور بزند. راه بدجوري بند آمده بود.
با تعجب به بخش پایاني اتوبان مدرس جایي که همیشه عده زیادي افسر پلیس آماده 
هیچ  تعجب  کمال  با  کردم.  نگاه  هستند  ترافیک  طرح  بدون  خودروهاي  کردن  جریمه 

پلیسي آنجا نبود. حتي یکي!
خالصه با کلي معطلي راه باز شد و با تاخیر به مطب دکتر وارد شدیم. حدود ساعت ۵.۳0 
باز  به خیابان کریمخان  انتظار مطب  اتاق  پنجره  بیرون شنیده شد.  از  صداي جمعیتي 
نمي شد اما مي توانستیم صداها را بشنویم. عده اي گفتند »موسوي – موسوي، راي ما رو 

پس بگیر« بعد صداي همهمه آمد.
با هیجان گفت پمپ بنزین میرزاي شیرازي  چند دقیقه بعد یک نفر وارد مطب شد و 
)در فاصله کوتاهي از مطب( را آتش زده اند. همه نگران شدیم. آقاي دکتر در حالي که با 

موبایل صحبت مي کرد از اتاقش آمد بیرون. کمي به توضیحات مرد تازه از راه رسیده 
درباره آتش سوزي درخیابان ها گوش داد بعد از همه عذرخواهي کرد و رفت.

ما هم آمدیم بیرون. دود و بوي سوختگي خیابان را گرفته بود. شبیه حالتي که ساعت 
پایاني چهارشنبه سوري در شهر مي پیچد.

با نگراني سوار ماشین شدم و از خیابان خردمند بطرف مطهري راندم. در خیابان قائم 
مقام نرسیده به مطهري حالت عجیبي حکمفرما بود. ماشین ها در جهت مخالف بطرف 
پایین خیابان در حرکت بودند گویي از چیزي فرار مي کنند. یک نفر که از خیابان مطهري 

مي آمد پرسیدم چه خبر است؟ گفت نرو دارن اتوبوسارو آتیش مي زنن.
دخترم شدیدا ترسیده بود. هم بطرف شمال و هم بطرف جنوب قائم مقام مسدود شده 
بود و دود غلیظي از طرف خیابان مطهري به هوا بر مي خاست. به ناچار از کوچه پس 
کوچه هاي قائم مقام وارد خیابان جم شدم از صحنه اي که دیدم وحشتم بیشتر شد. تعداد 
حال  در  زیادي  شعله  با  و  آورده شده  خیابان  وسط  به  پالستیکي  آشغال  زیادي سطل 
سوختن بود. مردم با تعجب صحنه را تماشا مي کردند. مي خواستم از آنها بپرسم چه کسي 
این کار را کرده؟ ولي فکر کردم زودتر خودم و دخترم را از مهلکه نجات دهم بهتر است. در 
حالي که از ترس آب دهانم خشک شده بود، از الي شعله هاي آتش بطرف جنوب خیابان 
جم راندم و بعد از کلي مصیبت وارد هفت تیر و از آنجا از طریق ملک و سهروردي به خانه 

رسیدیم. در مسیر چندین بار سطل هاي زباله شعله ور را دیدیم.
اینکه حتي یک پلیس هم در آن بعدازظهر هولناك در خیابان ندیدیم. لحظاتي  جالب 
که پشت ترافیک خیابان میرزاي شیرازي بودم سعي کردم به 110 جریان را بگویم ولي 

موفق نشدم.
شب قرار بود به اتفاق همسرم براي تبریک روز مادر به منزل مادرم برویم. ایشان حدود 
اما مرا قانع کرد که رفتن به خیابانها خیلي  ساعت 9 و نزدیک هاي غروب رسید منزل 
خطرناك است بعد تعریف کرد که در مسیر اش بطرف منزل در حوالي چهارراه طالقاني 
مغازه ها  به  سنگ  و  چوب  با  پوش  نقاب  جوان  چندین  است  دیده  ولي عصر  میدان  تا 
حمله مي کرده اند و در خیابان مطهري هم چندین اتوبوس را به آتش کشیده اند. سطل 

آشغال هاي آتش گرفته هم که همه جا فراوان بود.
پرسیدم مردم جلوي خرابکاري نقاب پوش را نمي گرفتند؟ پلیس دخالتي نمي کرد؟

پاسخ داد: پلیسي در کار نبود. کسي هم جرات نداشت دخالت کند همه با تعجب نگاه 
مي کردند.

پرسیدم صاحبان مغازه ها چي؟
گفت از بعدازظهر که ناگهان مرکز شهر شلوغ شد، همه شان از ترس تعطیل کرده بودند 
و کسي داخل مغازه ها نبود...آن شب روز مادر را تلفني به مادرم تبریک گفتیم و روزهاي 

بعد شاهد حوادثي بودیم که همه کم و بیش از آن اطالع دارند.
شاید االن وقتش است که درباره ریشه هاي ماجراهاي پس از انتخابات کنکاش شود. اگر 
روزي هیات بي طرفي این کار را شروع کند، حتما باید به این سوال جواب دهد که جوانان 
نقابداري که در عصر روز شنبه ۲۳ خرداد ماه اتوبوس ها و سطل هاي زباله را در مرکز تهران 

به آتش کشیدند، چه کساني بودند؟ از کجا و توسط چه گروهي سازماندهي شده بودند.

منتشره در الف

آبراهه هخامنشی تخت جمشید پس از 
2۵۰۰ سال دوباره افتتاح می شود 

پس از آنکه اواخر سال 89  از آبگرفتگی در تخت جمشید و آسیب ناشی از آن که هرساله 
درصدد  فرهنگی  میراث  مسئوالن  شد  منتشر  خبرهایی  شود  می  تاریخی  بنای  این  متوجه 

برآمدند طرح شناسایی آبراهه های تخت جمشید را اجرا کنند. 
شواهد نشان می دهد هر بار که میزان بارندگی ها در استان فارس زیاد شود، آب باران داخل 
را  این محوطه  پایه ستونهای  و  بدون سقف تخت جمشید جمع می شود  و  تاریخی  محوطه 
مستغرق می کند از سوی دیگر از آنجا که بناهای تخت جمشید دارای ترك های بسیار زیادی 
از گذشته های دور تا کنون بوده این آب به داخل شیارها رفته و با سرد شدن هوا، یخ بسته و 

داخل همان شیار باعث ایجاد ترك های بیشتر می شود.
این در حالی است که تخت جمشید اولین محوطه تاریخی دارای سیستم فاضالب بوده است 
و با هدف خروج آبهای سطحی محوطه، کانالهایی تعبیه شده که آب و فاضالب این محوطه را 

به بیرون انتقال می داده است.
اکنون پس از دو سال از انتشار خبر آبگرفتگی در تخت جمشید و ایجاد حساسیت نسبت به 
اند  تاریخی تخت جمشید درصدد آن برآمده  پایگاه  این موضوع، مسئوالن میراث فرهنگی و 
تا طرح کاوش و شناسایی این آبراهه های ۲۵00 ساله را که مدتها به فراموشی سپرده شده 

بود اجرا کنند.
به همین دلیل، علی اسدی از باستان شناسان فعال در این طرح از شناسایی ۲0 متر از کانال 
دوره هخامنشی در ضلع جنوبی تخت گاه خبر داد و  گفت: مسیر این کانالها بعد از امتداد به 
سمت جنوب به طرف شرق منحرف شده و در جایی بین ضلع جنوبی تخت گاه و بناهای برزن 

به کانال دیگری می پیوسته است.
است،  بوده  کیلومتر  احتماال چندین  که  بیشتر،  های  آبراهه  و کشف  محدوده  این  در  کاوش 
برای دفع  را هر چه سریعتر  بیشتری  راههای  بتوانند  باستان شناسان  تا  دارد  ادامه  همچنان 

آبهای سطحی محوطه تخت جمشید پیدا کنند

ی و مردم در انتظار:
انبوه متول

ی هوا!
ی مقابله با آلودگ

پیشنهاد جدید برا

همه تالش استانداری، شهرداری، سازمان محیط زیست و 
نقشی  هوا  آلودگی  با  مقابله  در  می تواند  که  دیگری  نهاد  هر 
داشته باشند، فعال به انتقاد از طرح و گالیه از کوتاهی دیگران 
خالصه شده است؛ شاید بد نباشد که یک بار هم شده، به جای 
سرك کشیدن به کار دیگران، هر کدام از این نهاد ها به روش 
بلکه هم افزایی رخ  تا  توافق کار شناسان خودش کار کند  مورد 

دهد!
هوای خرداد ماه آنقدر گرم شده که می توان گفت تابستان آغاز 
شده است؛ آغازی که معنای نخست آن برای ساکنین برخی از 

شهرهای کشورمان، تشدید آلودگی و تنفس دشوار است. 
آسمان  آبپاشی  که  زمستان سال 89  از  »تابناك«،  گزارش  به 
به  پیمانکار کشاورزی  با هواپیماهای سمپاش یک  تهران  شهر 
وارداتی،  ریزگردهای  معضل  که  پیش  چندی  تا  درآمد  اجرا 
رساند،  مسئوالن  برخی  مخیله  به  را  طرح  این  دوباره  اجرای 
نیم گذشته، ولی جالب است که هنوز در  و  نزدیک یک سال 
طرح  آبپاشی،  طرح  همین  جز  و  می چرخد  قدیم  پاشنه  روی 

دیگری مطرح نشده است. 
ماجرا به این نقطه رسیده که مثال در جبهه تهران، استانداری 
یک طرف ماجراست و درباره افزایش آلودگی هوای شهر تهران 
در اثر افزایش ریزگرد ها می گوید: رفع ریزگرد ها از سطح شهر، 
به  باره،  این  در  است.  تهران  شهرداری  اصلی  وظایف  از  یکی 
ریزگردهای  و  هوا  آلودگی  کاهش  برای  شده  اعالم  شهرداری 
این  که  کنند  شهر  خیابان های  سطح  آبپاشی  به  اقدام  معلق، 

ابالغیه هنوز اجرایی نشده است! 
و در حالی که مسئوالن استانداری بر علمی بودن این پیشنهاد 
تأکید دارند، قابل حدس است که پاسخ طرف دوم ماجرا هم  گاه 
از حد استدالل گذشته و رنگ تمسخر به خود بگیرد که البته با 

در نظر گرفتن نوع تعامل دو طرف، شاید عجیب نیست. 
این در حالی است که سازمان محیط زیست ـ که طبیعتا وظیفه 
ذاتی نظارت بر این موضوع را دارد ـ به دنبال مسائل کالن تر، 
با طرف عراقی که پس  پاشی  مالچ  تفاهم نامه  امضای  همچون 

ممکن  که  وجودی  با  و  رفته  نشده،  اجرایی  هنوز  سال  دو  از 
است،  گاه آبپاشی را کارساز نداند، هیچ الزامی نمی بیند که در 
جنگ استانداری، شهرداری راه یافته و مثال در کارگروه کمیته 
اضطرار آلودگی هوای تهران به دعوای دو طرف، رسیدگی کند 

و حکمیت را عهده دار شود. 
به  هم  را  دیگر  حقوقی  افراد  و  نهاد ها  پای  است  کافی  اکنون 
ماجرا باز کنیم تا منطق این مجادله ها )بخوانید دعوا!( برایمان 
بیش از پیش مشخص شود؛ جایی که وزارت بهداشت می تواند 
حکمیت میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی را عهده دار شده و 
بازگو کند که  را  یا دست کم میزان خطرات پیش روی مردم 
البته دریغ می ورزد؛ کارخانه داران و خودروسازان که تنها به فکر 
فروش خود هستند و گویی گذر مدیرانشان به شهرهای آلوده 
کشور ما نمی افتد که اگر این گونه بود، در گرانی های چندباره 
قیمت محصوالتشان، کمی هم به خاطر تجهیزات مقابله کننده 
و گلوی  تا دست کم چشم  بیشتر دریافت می کردند  آلودگی  با 

خودشان به سوزش نیفتد! 
بدین ترتیب می توانیم وزیر صنایع را هم به جرگه افراد خنثی در 
بحث مقابله با وضع بغرنج کنونی بیفزاییم و حتی بابت تفاهم نامه 
انجام نشده در عراق، از وزیر خارجه، معاون اول رئیس جمهور و 

حتی شخص رئیس جمهور هم گالیه کنیم. 
البته حق خواهید داد که اگر این آلودگی ها ذره ای موجب نا امنی 
و بی عدالتی شده باشد، ورود دادستان در قالب مدعی العموم و 
حتی جامع تر، ورود قوه قضائیه به ماجرا هم الزام خواهد یافت، 
و  گذشته  این حرف ها  از  معضل  باورند،  این  بر  برخی  که  چرا 
وقتی است  اصال چند  است؛  میر شهروندان رسیده  و  به مرگ 
که برخی در همین راستا آمار مرگ و میر ارائه می دهند و کار 

بعضی ها، تکذیب این آمار ها شده است! 
متولی،  اندازه ای  به  سرمان  باالی  سقف  سیاهی  روند،  این  با 
محاسب، ناظر، مجری و ... به خود خواهد دید که همه در عین 
است،  این  تعبیرش  که  کرده اند  سکوت  یا  داشتن،  مسئولیت 
یا  و  نداریم!  بحث  برای  موضوعی  شرایط  بودن  عادی  فرط  از 

عملکردشان در قالب دستور به این و آن و نقد عملکرد دیگران 
محدود مانده است. 

بدین ترتیب معضل گسترش یافته آلودگی که چندین و چند 
شهر را در بر گرفته و البته با ورود گرد و غبار، دیگر منحصر به 
نوع دود و سیاه هم نیست، نه تنها از فرط تعداد متولیان تقریبا 
به بی صاحبی رسیده است، بلکه چنار مغفول مانده که در سالیان 
گذشته، تنها طرح آبپاشی به عنوان راهکار عملی مقابله با آن 

مطرح شده و یک بار توفیق اجرا یافته است. 
به عبارت بهتر، صرف نظر از طرح مالچ پاشی در هسته مرکزی 
تولید گرد و غبار در عراق که تفاهم نامه امضا شده اش دو سال 
است عملیاتی نشده، سازمان محیط زیست راهکار دیگری برای 
مبارزه با آلودگی هوا ندارد تا در این مورد درست مثل شهرداری 
آبپاشی  نقد  به  را  تالشش  همه  که  باشد  کرده  رفتار  تهران 

می گذراند، ولی راهکار جایگزین ارائه نمی دهد. 
در واقع وقتی یک موضوع بسیار مهم را در بین این همه نهاد 
دنبال  به  باشد  خرد  از  دور  بسا  چه  کنیم،  تقسیم  گوناگون 
افزایش  و  هوا  گرمای  افزایش  با  باشیم؛  این  از  بهتر  نتیجه ای 
ریزگردهای عراقی، دوباره بحران در شهر هایمان پخش می شود 
و دوباره تر مدیران استانی، محیط زیستی، شهرداری، بهداشتی 
و خالصه همه یا به جان هم افتاده و خود را تنها خادم به ملت 
دوم، سکوت  تاکتیک  گرفتن  پیش  در  با  یا  و  می کنند  معرفی 

کرده و منتظر می مانند تا آب ها از آسیاب بیفتد. 
انتقال  به  یا  شده  ارائه  راهکارهای  که  است  جوی  چنین  در 
کارخانجات حومه شهر ها به صد ها کیلومتر دور تر رسیده و مثل 
سنگ بزرگ، نزدنی می شوند و یا در حد فضاسازی ساده انگارانه 
مانده و مثال با طرح نصب فن های دمنده بزرگ در برخی نقاط 
شهر یا ریختن چند بشکه آب در آسمان، به رغم عملی بودن، از 

قیاسشان خلق را خنده آید! 
و البته شرایط نه به طرح های ما توجهی دارد و نه انتقاد هایمان 
را می شنود؛ تنها عملکرد ما برایش مهم است که هم اکنون هیچ 
متصور  را  داغ  تابستانی  تا  نمی خورد  چشم  به  آن  در  تغییری 

شویم که قرار است، برخی روزهای آن از شدت آلودگی هوا 
ادارات و مدارس شهرمان تعطیل شود و هشدار به سالمندان و 
کودکان درباره عدم خروج از منزل از هر رسانه ای به سمتمان 

شلیک شود. 
آیا  بپرسیم:  منتقد  و  مسئول  نهادهای  از  که  نیست  بد  شاید 
نمی شود همه راهکار هایتان را بدون اینکه به کار دیگری کاری 
داشته باشید، به انجام برسانید تا شاید اندکی کارساز واقع شده 

و هم افزاییتان به سود مردم تمام شود؟ 
براستی، چرا وقتی مبارزه با یک معضل مطرح می شود، هرگز 

نهادهای مسئول موازی عمل نمی کنند؟

آیت اهلل سبحانی با انتقاد از ایجاد محدودیت برای رشد جمعیت کشور، 
گفت: در شرایط کنونی محدود کردن نسل خالف شرع و گناه است.

علمی  هیات  اعضای  از  جمعی  دیدار  در  سبحانی  جعفر  آیت اهلل 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در دفتر وی برگزار شد، به محدود 
کردن رشد جمعیت اشاره کرد و گفت: بدبینی به خداوند جایز نیست 

و در شرایط کنونی نیز محدود کردن نسل خالف شرع و گناه است.
وی با بیان این که »پزشکان نباید محدود کردن نسل را ترویج کنند« 
بیان کرد: این کار به صالح مملکت نیست و باید بدانیم که نابغه ها در 

میان همین جمعیت زیاد پیدا می شوند.
این مرجع تقلید در ادامه با بیان این که »تعاریف فراوانی نسبت به انسان 
وجود دارد« گفت: از نظر فالسفه، بشر تنها در حوزه تفکر مورد بررسی 
و ارزیابی قرار می گیرد، به گونه ای که انسان تنها حیوانی دارای عقل، 

منطق و تفکر معرفی می شود.
ناقص  نگاهی  بشر،  به  فلسفه  این که »رویکرد  بیان  با  آیت اهلل سبحانی 
است« ادامه داد: وجود انسان، در کنار عقل، شامل غرایز و فطرت نیز 
می باشد، در حالی که در دیدگاه فالسفه، نگاه به انسان، تنها به جنبه 

عقلی اوست.
وی افزود: هر انسان دارای فطرت و غرایزی چون خداپرستی و عدالت 
دوستی و در کنار آن ها، تمایالتی چون خودخواهی، خودپسندی و دیگر 

غرایز است که در همه انسان ها وجود دارد.
از  انسان تصریح کرد:  به  آیت اهلل سبحانی درباره دیدگاه اسالم نسبت 
نظر اسالم، انسان کامل کسی است که به عقل و تفکر در کنار غرایز 

خود اهمیت دهد و همچنین، احساسات را نیز مدنظر داشته باشد.
این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: همه غرایز آدمی در حد خود مطلوب 
است؛ برای کنترل احساسات انسانی، استفاده از محضر علمای اخالق 

در همه عرصه های زندگی ضروری است.
آیت اهلل سبحانی با تأکید بر اهمیت توجه به مباحث اخالقی در جامعه، 
مختلف،  عرصه های  در  علمی  پیشرفت های  کنار  در  باید  کرد:  اظهار 
درست  مسیر  از  جامعه  تا  گیرد  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  نیز  اخالق 

انسانیت خارج نشود.

مقایسه تونلی در سوئیس با آزاد راه تهران شمال
  

میالد از سوئیس ضمن ارسال تصاویر مذکور نوشته: ۳ تصویر از اتوبان موسوم به A9 در جنوب سوئیس ارسال کرده ام تا موقعیت 
دشوار تونل را نشان داده و تاکید کنم که برای احداث چنین اتوبانی علی رغم موقعیت دشوار جغرافیایی، سوئیسی ها به سرعت 

آنرا احداث کرده اند. اما ما برای جاده تهران-سمال 17 سال است که مثال تالش کرده اما به جایی نرسیده ایم.
تصویر یک و دو تنها ۲ تا از تونلهای این جاده است و در یکی دیگر از تصاویر پلهای سمت چپ بر فراز شهر احداث شده است تا 
مردم سریعتر به مفصد برسند.میالد اظهار تاسف کرده که چرا مسوولین ما بعد از 17 سال هنوز نتوانسته اند جاده تهران-شمال 

را مدیریت کرده و احداث کنند.

آیت اهلل سبحانی :کنترل موالید گناه دارد 
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مدتي کم کار شده و از دنیاي بازیگري کناره گیري کرده بود. 
وقتي دلیل آن را جویا مي شوم مي گوید: پیگیر تهیه مسکن 
براي هنرمندان بودم اما بعد از به سرانجام رساندن این وظیفه 
براي  مهرجویي«  »داریوش  با  و  برگشتم  بازیگري  دنیاي  به 
چهارمین بار همکاري کردم و عالوه بر آن در مجموعه »پشت 
کوه هاي بلند« احمدجو نیز نقش آفریني کردم. در این گفت و 
گو بحث را به دلیل بازي اش در این ۲ اثر آغاز کردیم و سؤالي 
هم از نقش آفریني به یاد ماندني اش در مجموعه »همسران« 
پرسیدم که از نپرداختن دستمزدش بعد از 17 سال گله کرد و 

دل پري داشت.
بعد از بازي در فیلم هاي »اجاره نشین ها«، »بانو« و »میکس« 
با  تواناي کشور،  و  کارگردان صاحب سبک  مهرجویي  داریوش 

»نارنجي پوش« تجربه دوباره اي با او داشتید.
من  به  نقش  است.  بخش  لذت  »مهرجویي«  با  کار  همیشه 
نام  که  این  براي  من  نبود!  آماده  فیلمنامه  ولي  شد  پیشنهاد 
»مهرجویي« پاي کار بود بازي در فیلم را پذیرفتم، اما با وجود 
شروع شدن فیلم برداري، دستیاران او باز هم فیلمنامه را به ما 
ندادند! اوایل کار خیلي گیج بودم تا این که فیلمنامه را دادند 

ولي نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود!
را  فیلمنامه  این گونه است که  یعني شیوه کاري »مهرجویي« 

به بازیگر نمي دهد؟!
خیر، همیشه فیلمنامه را در اختیارمان قرار مي دادند تا بازیگر 
خودش را در کل کار پیدا کند ولي وقتي فیلمنامه اي در اختیار 

بازیگر نباشد گیج است و نمي داند چي به چیست؟!
و دیر در اختیار گذاشتن فیلمنامه تأثیري هم روي نقش شما 

گذاشت؟
تأثیرش این است که بازیگر گنگ بود!

و وقتي فیلمنامه را باالخره مطالعه کردید نقش خودرا در کار 
چگونه دیدید؟

شخصیت بسیار ساده اي بود که در شهرداري کار مي کرد. براي 
کارش  نتیجه  از  من  و  قائلم  خاصي  احترام  »مهرجویي«  آقاي 
مطمئن بودم. اما چون فیلمنامه آماده نبود اشتباه کردم بازي در 
فیلم را پذیرفتم چون باید فیلم نامه را کامل مي خواندم و سپس 

جلوي دوربین مي رفتم!
یعني از بازي در فیلم راضي نیستید؟

خیر، مشکلي نبود! مدت فیلم هم زیاد شده بود و چند سکانس 
از بازي ام حذف شد!

است.  متفاوت  اظهارنظرها  »مهرجویي«  کاري  شیوه  درباره 
بفرمایید در این فیلم رابطه ها چگونه درآمد و چه قدر تمرین 

داشتید؟
شیوه کاري »مهرجویي« در هر کاري فرق دارد. معتقدم در فیلم 
»نارنجي پوش« مي خواست که في البداهه کار کند ولي با این 
وجود ما باید در جریان کل کار قرار مي گرفتیم. بعدها شنیدم 
تا  داشتیم  هم  ما  کاش  داشتند!  فیلمنامه  بازیگران  بعضي  که 
مي توانستیم شفاف با کار رو به رو شویم! در هر صورت او در 
هر اثرش، روش کاري اش فرق مي کند، به طور مثال در فیلم 
فیلم  و سپس  مرتبه دورخواني کردیم  ها« چند  نشین  »اجاره 

برداري داشتیم.
اگر خبرهاي اخیر را پیگیري کرده باشید یک رفتگر بجنوردي 
»احمد رباني« مبلغ یک میلیارد تومان را به صاحبش بازگرداند، 
شما که در فیلم »نارنجي پوش« نقش یک رفتگر را بازي کردید 

اگر جاي او بودید چه مي کردید؟
من هم خیلي کار بسیار بسیار بزرگي را که ایشان کردند انجام 
مي دادم و امیدوارم صاحب پول و ثروت شود. معتقدم دستمزد 
نمي شود. خدا  پرداخت  است  که حق شان  آن طور  رفتگرها، 
کند صاحب پول یک منزل مسکوني به دلیل این عمل انسان 

دوستانه برایش بخرد.
ترین  مهم  و  بلند«  هاي  کوه  »پشت  مجموعه  در  تان  بازي  از 

ویژگي شخصیتي »صفرعلي« صحبت کنیم...
وقتي »امرا... احمدجو« مرا به کار دعوت کرد »صفرعلي« یک 
نام دیگري داشت و کارگردان پیشنهاد کرد که اگر مایل هستي 
نام این شخصیت »صفرعلي« تفنگ سرپر باشد. او مي خواست 
گزیده اي از مجموعه »روزي روزگاري« و »تفنگ سرپر« در این 
مجموعه باشد. »صفرعلي« دلش براي همه بدبخت و بیچاره ها 
مي تپد و اصرار به این دارد که از این طرف و آن طرف و پول 
در  اش  دغدغه  و  بدهد  ها  بضاعت  کم  به  و  بگیرد  پولي  داران 
زندگي همین است. در واقع مي توان گفت در حکومت سامشا، 
او بدون بودجه و چیزي به مردم خدمت مي کند. »صفرعلي« 
سیاست نمي داند ولي انسان هاي کم بضاعت در اطراف شهر، 
ده و مکاني که او در آن جا زندگي مي کند زیاد است و او تنها 

مي خواهد از هر طریقي به آن ها کمک کند.
و  مجموعه  برداري  فیلم  فشرده  زمان  از  بازیگران  از  برخي 

نپرداختن دستمزدها گله داشتند، شما چه طور ...
و  تولید  مدیر  تولید مي شود،  اي  وقتي مجموعه  کلي  به طور 
برنامه ریزي دارد و باید به گونه اي برنامه ریزي کنند که اگر 
بازیگران نقش زیادي ندارند، در کنار خانواده خود باشند، ولي 
دم دستش  بازیگران  و حتي  چیز  همه  مي خواست  کارگردان 
باشند تا کارش را انجام دهد و اگر در صحنه اي اشکالي به وجود 

آمد، صحنه بعدي را کار کند.
همه بینندگان هم چنان بازي خوبتان را در مجموعه »همسران« 
در نقش »کمال« )صاحب گاوداري( به خاطر دارند نقشي که 

بسیار موفق بود دلیل آن موفقیت را در چه مي دانید؟
با خلوص نیت کار مي کردیم و آن چه که مي دانستیم درست 
سال   18 ،17 با گذشت  متأسفانه  ولي  دادیم،  مي  انجام  است 
و  ندادند  را  حقم  »همسران«  مجموعه  کنندگان  تهیه  هنوز 
سینماي  خانه  وقتي  نکردند.  پرداخت  درستي  به  را  دستمزدم 
سابق بود هم پیگیري کردیم و »داوود رشیدي« حکم بود ولي 
به نتیجه نرسیدیم. آن ها وقت قرارداد گفتند مي خواهند من را 
صاحب خودرو کنند و من هم تصور کردم مي خواهند خودرویي 
قرارداد  در  را  دستمزدم  سوم  یک  بنابراین  دهند  هدیه  من  به 
زماني  چه  را  خودرویم  که  پرسیدم  ماه  چند  از  بعد  و  نوشتم 
تحویل مي دهید؟ پاسخ دادند منظورمان این بود که با دستمزد 

خودتان مي توانید یک خودرو بخرید!

برای  ایران ساخت سریال  باسابقه سینمای  بازیگر  کریمی  نوشت:نیکی  مهر 
شبکه نمایش خانگی را تکذیب کرد.

در جشنواره های  برگزیده شدن  و  داوری  سابقه  که  کارگردان  و  بازیگر  این 
مطرحی چون سن سباستین، کن، برلین، لوکارنو، تسالونیکی، نانت، تائورمینا، 
قاهره، وزول و نیز دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر و خانه سینما 
را در کارنامه دارد عنوان کرد: هم اکنون منتظر پروانه ساخت برای چهارمین 
ارائه کرده و  ارشاد  به وزارت  آنرا  )بلور( هستم که  بنام  فیلم سینمایی خود 

منتظر پاسخ هستم.
و  بعد«  روز  »چند  شب«،  »یک  چون  فیلم هایی  کارگردانی  کریمی  نیکی 
سایت های  برخی  در  پیش  روز  است. چند  داشته  برعهده  را  پایان«  »سوت 
خبری اعالم شده بود که این کارگردان هم مانند برخی چهره های سینمایی 
به شبکه نمایش خانگی کوچ کرده  است و قصد کارگردانی یک مجموعه در 

این مدیوم را دارد.

خبری که نیکی کريمی تکذيب کرد

روز گذشته اولین سکانسهای فصل جدید »قلب یخی« با حضور هدیه تهرانی 
و مهران مدیری کلید خورد.

به گزارش »بانی فیلم« تازه ترین فصل از سری »قلب یخی« شب گذشته در 
حالی در سعادت آباد کلید خورد که جمعی از نامدارترین بازیگران سینمای 

ایران در این فصل حضور یافته اند.
این فصل توسط سامان مقدم کارگردانی شده و مهران مدیری، هدیه تهرانی، 
از  ضیایی  مهرداد  و  بازغی  پژمان  کیانیان،  رضا  عطاران،  رضا  توسلی،  هانیه 

جمله بازیگران آن هستند.
نخستین  توزیع  و  است  طباطبایی  کمال  همچنان  سری  این  کننده  تهیه 

قسمت آن بعد از عیدفطر صورت می گیرد.

هديه تهرانی ومهران مديری درسريال جديدهديه تهرانی ومهران مديری درسريال جديد

پروژه  از  که  »پزشک«  سینمایی  فیلم 
های پر هزینه هالیوود است با بازی »بن 
کینگزلی« در نقش ابن سینا وارد مرحله 

ساخت شد.
از  اقتباسی  فیلم  این   ، به گزارش آخرین 
رمانی به همین نام نوشته »نوآ گوردون« 
است و »فیلیپ« استوزی« کارگردانی این 

فیلم را بر عهده دارد.
مهر در این باره نوشت: در این فیلم  عالوه 
پین«،  »تام  چون  بازیگرانی  کینگزلی  بر 
کول«  »راب  و  اسکارسگارد«  »استالن 
های  نقش  و  اند  پرداخته  نقش  ایفای  به 

شخصیت های ایرانی را ایفا می کنند.
را  یتیمی  پسر  داستان  »پزشک«  فیلم 
روایت می کند که پس از مرگ مادرش بر 
اثر یک بیماری ناشناخته، قسم می خورد 
پزشک شود و مرگ را مغلوب کند. او به 
شهر اصفهان می رود تا نزد پزشک مشهور 

»ابن سینا« درس بخواند.
در  کینگزلی  که  است  باری  دومین  این 
رود.  می  دوربین  ایرانی جلوی  یک  نقش 
و ضد  دروغین  فیلم  در  این وی  از  پیش 
ایرانی » خانه ای از شن و مه« بازی کرده 

بود.

ساخت فیلم ابن سینا توسط هالیوود آغاز شد

سلحشور :
دست نیروی انتظامی را می   بوسم

سینماگران  اینکه  بیان  با  سلحشور  آنا: فرج اهلل 
داشته  هایی  هجمه  انتظامی  نیروی  به  نسبت 
اند؛ اظهار داشت: بعد از ۳۳سال نیروی انتظامی 
وظیفه اش را به درستی در مقابله با بدحجابی 

انجام داده که بنده دستشان را می بوسم.
فرج اهلل سلحشور تهیه کننده و کارگردان سینما 
و تلویزیون ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت 
:اگر سینماگردرست وظیفه اش را درمورد مردم 
جامعه  های  ارزش  به  و  کند  عمل  جامعه  و 

احترام بگذارد این مسائل پیش نمی آید.
و  حیا  به  سینماگر  اگر  متاسفانه  افزود:  وی 
حجاب که طبیعتا وظیفه اش هم هست تاکنون 
نیروی  شدن  عمل  وارد  با  االن   ، نکرده  عمل 

انتظامی باید رعایت کند.
سلحشور ادامه داد: من دست نیروی انتظامی را می بوسم که جلوی بدحجابی در 
بداند  باید  : سینماگر  افزود  پیامبر)ع( درادامه  را می گیرد.کارگردان یوسف  جامعه 
که دراین مملکتی که زندگی می کند، انقالب شده است و این مملکت چادری ها 
؛ حزب اللهی ها ؛ خانواده شهدا ؛فاطمه زهرا)س(؛ عاشورا و کربال است ؛ اینجا مملکت 
هالیود ؛ کن و اسکار نیست ؛ اینجا کشور صاحب الزمان است ؛ اینجا کشور اسرائیل 

و امریکا نیست.
وی درپایان گفت : خوشحالم از اینکه برای اولین بار نیروی انتظامی جلوی بدحجابی 

خاله شادونه سر مزار قربانيان حادثه خرمدرهرا می گیرد و به وظیفه خوبش عمل میکند.
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خوب، بد، زشت به روايت سالمت
قـبـر گـران نـمي شـود

این خبر، یکي از بي شمار خبرهاي خوبي است که چند روز پیش شنیدیم و خواستیم به شما هم اطالع دهیم. مجتبي عبداللهي، معاون خدمات 
شهري شهرداري تهران درباره پیگیري الیحه بهاي خدمات در بهشت زهرا گفت: »افزایش قیمت قبور در دستور کار نیست و ما روال گذشته 
را دنبال مي کنیم.« ثابت ماندن قیمت قبر هم براي خودش نعمت بزرگي است. البته اگر قیمت این یکي هم ربطي به مذاکرات و قیمت جهاني 
قبر و اینها نداشته باشد. این مقام مسوول در شهرداري تاکید کرده است: » ما به دنبال افزایش نرخ ها نیستیم.« وي همچنین خبر از افتتاح یک 
غسالخانه جدید داده که قرار است به صورت آزمایشي راه اندازي شود. عالوه بر این، گفته است بهشت زهراي تهران تا مدت ها ظرفیت دفن دارد 
و نگراني از بابت گسترش گورستان پایتخت نداریم. معاون شهردار تهران درباره شایعه ساخت قبرهاي ۵ تا 10 طبقه در بهشت  زهرا نیز گفته: 

»قبرها 1 تا ۲ طبقه است و تعدادي هم ۳ طبقه داریم که این قبرها به بستگان خود متوفیان فروخته مي شود.«

مبتاليان بـه بـيماري هاي نادر رنج مضـاعف مـي برند
مدیرعامل بنیاد بیماري هاي نادر با اعالم اینکه 1۵ هزار بیمار مبتال به بیماري هاي نادر در کشور شناسایي شده اند، گفته است: »راه اندازي شهر 
سالمت که پیش از این وعده ایجاد آن براي بیماران مبتال به بیماري هاي نادر داده شده بود، هدفي بود که متاسفانه سال گذشته به آن دست 
نیافتیم.« به گفته علي داوودیان، شهر سالمت در حالي راه اندازي نشده که رییس?جمهور محترم ۳ بار دستور آن را صادر کرده و سازمان میراث 
فرهنگي نیز با آن به طور اصولي موافقت کرده است.«مدیرعامل بنیاد بیماري هاي نادر درباره وضعیت بیمه داروهاي بیماران مبتال به بیماري هاي 
نادر چیزي نگفته و تنها به ذکر این نکته بسنده کرده است که از وزیر بهداشت خواسته  شده تا اجازه ورود داروهاي بیماران خاص و نادر را به 
بنیاد بدهد تا با قیمت ارزان تري به دست بیماران برسد. وي درباره علت به تعویق افتادن صدور »نادر کارت سالمت« نیز گفت: »این کارت ها 
با همکاري یکي از بانک هاي کشور صادر مي شد ولي متاسفانه صدور نادر کارت را متوقف کرد. همچنین قرار بود در بودجه سال 91 مبلغي به 

بنیاد بیماري هاي نادر اختصاص داده شود، اما به درخواست ما بنیاد بیماري هاي نادر از بودجه حذف شد.«

گـوشـت فـقـط در مـصـاحـبـه هـا ارزان شـد
نوسانات قیمت محصوالت دامي و لبني ادامه دارد. روزي نیست که مسووالن از عزم و اراده دولت براي کاهش قیمت ها و مقابله با گران فروشي 
و احتکار و... سخن نگویند. این روزها خیلي ها غبطه مي خورند که چرا در گذشته پرهیز مي کردند و لب به گوشت قرمز نمي زدند و حاال باید یا 
خوابش را ببینند. برخي مسووالن هم مي گویند گوشت با فالن نرخ در میادین عرضه شده است ولي وقتي مراجعه مي کنید، از آن قیمت که هیچ، 
از خود گوشت هم خبري نیست. در بعضي از استان ها از جمله گلستان، این روند محسوس تر بوده است. تا هفته پیش قیمت هر کیلو گوشت 
مرغ زنده در بازار کالله۳ هزار و ۴70 تومان و مرغ منجمد بسته بندي شده تا ۵100 تومان بوده است. همچنین نرخ شیر یک لیتري در کالله 
1۵00 تومان، هر کیلو گوشت گوسفندي ۲0 هزار تومان و گوشت گوساله 1۳ تا 1۵ هزار تومان است. در گنبد کاووس هر کیلوگرم گوشت مرغ 
۴900 تا ۵ هزار تومان، شیر 1۵00 تومان و گوشت گوسفند با قیمت 19 هزار تومان به دست مصرف کننده مي رسد. در شهرستان علي آباد 
کتول قیمت هر کیلو گوشت گوسفندي۲0 هزار تومان، ماست سطلي ۴ هزار تومان و هر کیلو گوشت مرغ ۴ هزار تومان گزارش شد ه است. در 

گرگان نیز یک کیلوگرم گوشت گوساله 17 هزار تومان، گوشت گاوي بدون استخوان 1۳ هزار و گوشت بره ۲1 هزار تومان به فروش مي رسد.

خوب

بد

زشت

سیگار طي سال هاي طوالني تغییرات زیادي کرده، ولي هرگز از 
ضررهاي آن کاسته نشده است. ابتدا سیگارها بدون فیلتر بودند 
از ضررهاي آن و آثارش بر سالمت  از آنکه عموم مردم  اما بعد 
آگاه شدند، کارخانه هاي سیگارسازي، فیلتر را به سیگار ها اضافه 

و اعالم کردند با این کار سیگار ها کم خطر مي شوند...
اما نکته مهم آن است که فیلتر، سیگار را کم خطر نمي کند بلکه 
به  شد.  اضافه  سیگارها  به  عمومي  افکار  نگراني  رفع  براي  فقط 
عالوه فیلتر باعث شد سیگار طعم تلخي پیدا کند. کارخانه ها براي 
رفع این تلخي، راه حل ساده اي اندیشیدند. بعضي مواد شیمیایي 
براي بهبود طعم سیگار به آن اضافه شد اما بعضي از این مواد، 

خودشان عامل اصلي بیماري بودند!
طعم  بهبود  براي  سیگار  در  موجود  شیمیایي  مواد  همه  البته 
وجود  موشک  شبیه سوخت  ماده اي  سیگار  در  مثال  نیست.  آن 
دارد که باعث مي شود نوك سیگار با دماي بسیار باالیي بسوزد. 
این عامل به نیکوتین اجازه مي دهد به خوبي بخار شود و ریه ها 
را  سیگار  چیزي  چه  اینکه  کنند.  جذب  را  آن  بتوانند  راحت تر 
است.  آن  در  موجود  نیکوتین  مي  کند،  مقاومت  غیرقابل   آنقدر 
این وابستگي به سرعت به وجود مي آید. حدود 80 درصد کساني 
که یک سیگار کشیده اند به مصرف آن ادامه مي دهند. نیکوتین 
ماده اي بسیار اعتیادآور است و بعد از ورود به ریه، در عرض چند 
ثانیه به مغز مي رسد. این ماده در مقادیر پایین و در کوتاه مدت 
به عنوان محرك مغز عمل مي کند و توان آن را باال مي برد اما در 
مقادیر باالتر، افسردگي زاست و مانع جریان پیام ها بین سلول هاي 
عصبي مي شود. در مقادیر باالتر از آن هم سمي کشنده است که 
و گرفتگي  باعث سخت شدن  و  اثر مي گذارد  و عروق  قلب  روي 
که  شیمیایي اي  مواد  بیشتر  مي شود.  قلبي  سکته هاي  و  رگ ها 
از طریق سیگار استنشاق مي شوند، در ریه ها باقي مي مانند و به 
مرور زمان توده اي چسبناك تشکیل مي دهند. البته آسیب ریه ها 
و کل بدن به چند سال وقت نیاز ندارد و طي چند دقیقه بعد از 
اولین سیگار، روند آسیب به بدن آغاز مي شود. سیگار عالوه بر 
قلب و عروق و ریه، بر مو، پوست، چشم و دهان نیز اثر مي گذارد.

اين دود مـرگـبـار

پاکت  است، کسي که 1-۳  پُک  ده  اگر فرض  کنیم هر سیگار، 
تا ۲00 هزار واحد دود در  سیگار را در طول روز مي کشد، 70 
آلودگي  از  مرتبه  هزار   10 دود  این  که  مي کند  استنشاق  سال 
وسایل نقلیه در ساعت اوج ترافیک در یک بزرگراه بیشتر است. 
در ریه هاي چنین فردي در طول سال حدود ۳00-۲00 گرم ماده 

سیاه قیرمانند ته نشین مي شود! 
بیش از ۴ هزار عامل خطرناك در دود سیگار وجود دارد که حداقل 
از ۴00 مورد آن سمي هستند.  آنها سرطا ن زا و بیش  ۴۳ عدد 
در  ریه هایش مي کشد  درون  به  را  مواد  این  فرد  اینکه  بر  عالوه 
فواصل میان پک زدن ها نیز آنها را به محیط اطراف خود مي رساند. 
شاید اگر شما، در مورد مواد موجود در سیگار بدانید، بیشتر براي 
ترك آن مصمم شوید. شرکت هاي تولید سیگار تا چندي پیش 
به هیچ عنوان نام این مواد را منتشر نمي کردند و مي گفتند حق 
دارند این اطالعات را سري نگه دارند تا سایر رقبا نتوانند از آنها 
استفاده کنند، اما به تازگي یک کارخانه ساخت سیگار، لیستي از 

مواد موجود در سیگارهاي خود را منتشر کرده است.
اگر از دانستن اینکه چنین موادي در سیگار وجود دارند، ناراحت 
داشته  را  اطالعات  این  باشد  الزم  شاید  ندارد.  اشکالي  شده اید، 

باشید تا راحت تر تصمیم به ترك آن بگیرید.
تا دیر نشده، اقدام کنید.

سیانید: سم مهلک
کادمیوم: ماده اي سرطان زا

قطران: ماده اي سرطان زا
نیکوتین: ماده اي اعتیادآور

آمونیاك: ماده شیمیایي و خطرناك
آرسنیک: سم مورداستفاده در مرگ موش

نیکل: مسبب عفونت هاي ریه
فرمالدیید: عامل سرطان ریه

پولونیوم: ماده اي سرطان زا
براي  را  اکسیژن  حمل  کار  که  سمي  گازي  مونواکسیدکربن: 

گلبول هاي قرمز دشوار مي کند
مشخص  لوکمي  بیماري  با  آن  ارتباط  که  شیمیایي  ماده  بنزن: 

شده است

محتویات سیگار

چگونگي رانندگي با اتومبیل، به خوبي نشان دهنده وجوه مختلف شخصیتي و رفتاري و درك اجتماعي 
یک انسان است...

 در واقع نحوه رانندگي، اخالق اجتماعي اشخاص را نمایان مي کند زیرا رعایت قانون، احترام به حقوق 
ایجاد  اتومبیل و  پاکیزگي و سالمت  ترافیکي و میزان  دیگران، کنترل اعصاب در مقابل محرك هاي 
هنگام  و  راننده هستند  اجتماعي  رفتار  از  نمونه هایي  دیگر،  رانندگان  و  براي سرنشینان  آرام  فضاي 

رانندگي ناخودآگاه آنها را نشان مي دهد.
در  و  هستند  مرتبط  راننده  رفتاري  با خصوصیات  تصادف ها  درصد   90 مي دهد حدود  نشان  آمار ها 
9۵-90 درصد تصادف ها، رفتار انسان، عامل تعیین کننده است. رفتارهاي ضداجتماعي با خشونت در 
رانندگي و رانندگي خشن نیز با بروز تصادف ها رابطه مستقیم دارند. در این راستا بررسي هاي متعددي 
در مورد رابطه ویژگي هاي شخصیتي و رفتار رانندگي انجام شده است. به نظر مي رسد عناصر خاصي 

در شخصیت فرد باعث بروز رفتارهاي قانون شکنانه از او هنگام رانندگي مي شود.
رانندگان(،  دیگر  میان  در  مانوردادن  از  )لذت بردن  رقابت جویانه  رانندگي  شامل  خطرناك  رانندگي 
رانندگي خطر پذیر ) پذیرش خطرها براي هیجان و لذت(، رانندگي همراه با خطر پذیري باال )سرعت و 
سبقت ناگهاني(، رانندگي پرخاشجویانه )رانندگي با فاصله کم با خودروهاي دیگر که اغلب به منظور 
ویژگي هاي  به  و ژست هاي خشمناك(  از روي خشم  دادن  گاز  انجام مي شود،  رانندگان دیگر  تنبیه 

شخصیتي راننده ربط دارند.
رانندگي  به  جوانان  از  خیلي  متاسفانه  اما  مي کنند،  تهدید  به طور جدي  را  ایمني  رانندگي،  اینگونه 
خطرناك مي پردازند و آمار تصادف هاي آنها باالتر است. براي بسط و توسعه سیاست هاي ایمني ترافیک، 
این رفتارها به توضیح و بررسي بیشتر نیاز دارد تا بتوان راه حل هایي براي کاهش درصد تصادف ها و 

مرگ ومیر ناشي از آنها پیدا کرد.
یا شیوه رانندگي خود نظر دیگران  اتومبیل  با  از بعضي رانندگاني که سعي دارند  رفتارهاي عجیبي 
را جلب کنند، سر مي زند. آنها معموال با سرعت و سبقت غیرمجاز و هراس انگیز و انجام حرکت هاي 
نمایشي در محل هایي که رانندگان دیگر یا رهگذران حضور دارند و لجبازي با دیگر رانندگان، سعي 
مي کنند جلب توجه کنند. در حالي که این کار نشانه ضعف فرهنگي و کنترل نداشتن فرد بر خودش 

به شمار مي رود.
در هیچ کجاي قوانین رانندگي یا اجتماعي درج نشده است که سیستم صوتي پرقدرت، شیشه هاي 
تیره، چراغ هاي غیرمجاز، سرعت و سبقت هاي حادثه آفرین و خطرناك، نصب بوق هاي گوشخراش و 

استفاده عمدي و بي مورد از آنها، رانندگي افراد را افتخار آمیز مي کند.
برخالف تصور این افراد، احترام به قانون و مقررات راهنمایي و رانندگي و رعایت آنها، نوعي هنر و 
خودنمایي است که شخصیت این رانندگان را نزد دیگران زیبا و کامل جلوه مي دهد و معتبر مي کند. 
را  رفتاري  مختلف  جوانب  که  مي شود  متعدد  اشتباه هاي  بروز  باعث  رانندگي  فرهنگ  به  بي توجهي 
تربیت غلط  و  فرهنگي  نمي کند، ضعف  توجه  مقررات  و  قانون  به  فردي که  مثال  خدشه دار مي کند؛ 
اجتماعي خود را نشان داده است. رعایت نکردن حقوق دیگر رانندگان و تجاوز به حریم آنها یا ایجاد 
وحشت و اضطراب نیز نشانه خشونت و بدرفتاري فرد است و او را شخصي گستاخ و متجاوز معرفي 

مي کند. رانندگي یعني رعایت قانون، مقررات و رعایت حقوق و حریم دیگران.
براي  رانندگي،  و  راهنمایي  مقررات  و  قانون  رعایت نکردن  پروراند که  را در ذهن خود  باور  این  باید 
نمایش توانمندي ها و استعدادهاي نهفته نیست زیرا با این کار فقط شخصیت ما نزد دیگران تضعیف و 

فرهنگ غلط رانندگي در بین اطرافیان و اعضاي خانواده ترویج مي شود.
افزایش تصادف ها، پیشنهاد مي  شود  و  رانندگي هاي پرخطر  و  رفتارهاي حادثه ساز  به شیوع  با توجه 
آموزش  و  راهنمایي  و  مشاوره  آنها  به  پلیس  و  روان شناسان  وسیله  به  و  پرخطر شناسایي  رانندگان 
اختصاصي داده شود. مي?توان رانندگان ماجرا جو را به حضور در فضاهاي کنترل شده مانند مسابقه هاي 
اتومبیل راني، موتورسواري تشویق کرد. این کار مي تواند باعث ارضاي نیازهاي هیجان  خواهي و تجربه  
و  التهاب  نهایت  در  و  کم  را  پرمخاطره  رانندگي  رفتارهاي  مي توان  فضاها  این  افزایش  با  شود.  آنها 

هیجان هاي رانندگي پرخطر در بزرگراه هاي شهري و آزادراه هاي خارج از شهر را کنترل کرد.

هاليوودي ها چگونه از موهاي خود مراقبت مي کنند؟رانـنـدگـي مـا شـبـیـه زنـدگـي مـان اسـت
6 قانون اساسي موهاي زيبا

موهاي زیبا به چهره خانم ها جذابیت مي دهد، اما در این میان معموال ۲ مساله متضاد 
وجود دارد که بیشتر خانم ها با آن درگیرند...

 اگر بخواهیم موها زیباتر به نظر برسند، باید آنها را رنگ کنیم که گاهي هم نیاز به 
دکلره پیش مي آید، یا اینکه مو را سشوار بکشیم یا از اتوهاي مخصوص براي حالت دهي 
مو استفاده کنیم ، اما این اقدام ها سالمت مو را به خطر مي اندازند و درنهایت زیبایي 
را از آن مي گیرند. شاید در ذهن شما هم این سوال مطرح شده باشد که چطور بیشتر 
ستاره ها این کارها را مرتب انجام مي دهند ولي موهایشان صدمه نمي بیند و همیشه 

سالم و زیباست. با ما همراه باشید تا برخي رموز کار را به شما بیاموزیم.

قانون اول: شامپو زدن صحيح
با  آنها  شستشوي  مدیون  را  خود  موهاي  براق بودن  و  زیبایي  آنیستون«  »جنیفر 
شامپویي مي داند که با موهاي او بسیار سازگار است. این شامپو مارك معروفي ندارد 
اما میزان سیلیکون و اسانس آن بسیار پایین است. »نیکول کیدمن« نیز براق بودن 
موهاي خود را به آبکشي کامل و صحیح ربط مي دهد. »بلیک الولي«، بازیگر و مدل 
آمریکایي، عادت دارد هر روز موهایش را با شامپوي مخصوص موهاي چرب بشوید و 

بعد از آن از ماسک مو استفاده کند.
شامپو  باید  کند،  منعکس  را  نورخورشید  که  زیبا  ابریشمي   موهاي  داشتن  براي 
خود  موي  مناسب  شامپوي  اقدامي  ابتدا  هر  از  پیش  بیاموزید.  را  مو  کردن صحیح 
فر،  موي شما خشک، شکننده، چرب،  اینکه  برحسب  شامپو  انواع  کنید.  انتخاب  را 
نازك، آسیب دیده یا رنگ شده باشد، در بازار موجود است. براي درست شامپو کردن، 
ابتدا باید به اندازه کافي موها را خیس کنید، مقداري از شامپو را کف دست بریزید و 
به آرامي  کف سر بمالید. برخالف تصور عموم، الزم نیست با انگشتان تمام نقاط کف 
سر را به شدت مالش داد زیرا این کار باعث تحریک غدد چربي و چرب شدن پوست 
سر مي شود. کافي است بسیار آرام با نوك انگشتان کف سر را ماساژ دهید. درنهایت 

کف ها را با دست بزدایید و موها را آبکشي کنید تا هیچ کفي روي موها نماند.قانون 

دوم: آبكشي صحيح موها 
مواد  از  مقداري  بلکه  مي رسند،  نظر  به  کدر  نه تنها  نشوند،  آبکشي  کامال  موها  اگر 
باعث  درنهایت  و  مو  ریشه  به  اکسیژن  مانع رسیدن  مانده،  باقي  شوینده که کف سر 

ریزش مو خواهد شد. بهتر است موها را با آب سرد یا مالیم آبکشي کنید.

قانون سوم: تقويت مو
موهاي  ترمیم  براي  کردن،  شامپو  بار  هر  از  بعد  لیلي«  »اوانجلین  و  کروز«  »پنلوپه 
استفاده مي کنند. »اندي مک  داول« هم معتقد است  از ماسک هاي مو  آسیب دیده، 
براق و زیبا  براي  به حفظ حالت فر مو کمک مي کند. »ونسا هادجنس«  ماسک مو 

کردن موهاي مشکي اش نوعي سرم مخصوص موهاي فر به کار مي برد.
بعد از شامپو، استفاده از ماسک هاي مو توصیه مي شود. ماسک هاي مو تقویت کننده و 
براق کننده رنگ مو هستند. براي استفاده صحیح از ماسک، بعد از شامپو زدن، مقداري 
از ماسک را کف دست بریزید و به ساقه موها به خصوص نوك آنها بمالید. باید اجازه 
دهید ماسک مو چند دقیقه اي روي موها بماند تا مواد فعال آن کامال وارد بافت مو 
شود و ساقه را تقویت کند. با نوك انگشتان، موها را ماساژ دهید و بعد آبکشي کنید تا 
جایي که موها لیز نمانند. اگر تمایل به استفاده از ماسک هاي طبیعي دارید، مي توانید 
از ماسک  از آنکه  از آووکادو، روغن زیتون، زرده تخم مرغ و ماست استفاده کنید. بعد 
استفاده کردید، حوله اي گرم روي موها بیندازید و بعد از حداقل ۵ دقیقه موهایتان را 
بشویید و آب بکشید. غیر از ماسک مو، مي توان از سرم هاي تقویت کننده نیز استفاده 
کرد. سرم ها تقویت کننده هاي عمقي مو هستند و به کمک انگشت باید موها و کف 

سر را با آنها ماساژ داد.

قانون چهارم: صحيح خشک کردن مو
»سلنا گومز« براي حفاظت از موها در برابر آسیب استفاده از سشوار، از نوعي روغن 
موها  بدهید  اجازه  است  بهتر  سر  شستشوي  اتمام  از  بعد  مي کند.  استفاده  گیاهي 
طبیعي خشک شوند. یک حوله سبک روي موها بیندازید و موها را به شدت ماساژ 
ندهید زیرا این کار به ساقه مو صدمه مي زند. اگر مي خواهید از سشوار استفاده کنید، 
از پایین ترین حرارت آن استفاده کنید. نکته اي که نباید فراموش کرد این است که 
هرگز نباید با موهاي نمدار وارد هواي آلوده شهر شد زیرا آلودگي هوا را جذب مي کنند 

و آسیب مي بینند. 

قانون پنجم: استفاده نكردن بيش از حد از حالت دهنده هاي صنعتي
»فردیا پینتو«، بازیگر هندي و مدل معروف، موهایي به رنگ قهوه اي تیره دارد که با 

کمک »روغن جاسمین« و »سرکه سفید« آنها را براق و حالت دار مي کند.
براي موهاي  آمریکایي،  بازیگر  میلر«  و »سینا  آلماني  »کلودیا شیفر«، مدل معروف 
بلوندشان از روغن بابونه استفاده مي کنند. اگر روغن بابونه مرتب استفاده شود، باعث 

ثبات رنگ و براق شدن مو مي شود.
اسپري هاي  از  موهایش،  دادن  نشان  زیباتر  براي  مي کند  اعتراف  گومز«  »سلنا 
حالت دهنده کمک مي گیرد که به سالمت موها آسیب مي رساند به همین دلیل مجبور 

است مرتب از ماسک هاي مو استفاده کند.
در  مو  و سرم هاي مخصوص  ژل ها  اسپري ها، موس ها،  از جمله  انواع حالت دهنده ها 
بازار موجود است. این فرآورده ها برحسب نیاز افراد انواع مختلف دارند. مثال برخي از 
آنها چسبناك هستند و براي حالت دهي به موها به کار مي روند و برخي دیگر براي 
این  از  آفتاب  حمام  یا  دریا  به  رفتن  از  قبل  مي توان  مناسبند.  موها  مرطوب کردن 
اسپري ها استفاده کرد. کرم هاي مو به موهاي حالت دار و فر حالت مي دهند و موس ها 
موهاي خشک را حالت  مي دهند اما اگر قصد استفاده از موس ها را دارید، بهتر است 
مرتب از ماسک مو استفاده کنید. حالت دهنده هاي شیمیایي براي مو مضرند بنابراین 
این  از  تقویت کرد. روغن هاي گیاهي  را  موها  باید مرتب  آنها  از  استفاده  در صورت 

حالت دهنده ها بهتر و سالم تر هستند.

قانون ششم: اصالح شيوه زندگي
هر شب  کردن  شانه  و  موها  گذاشتن  باز  دلیل  به  هالیوود  زن  هنرپیشه هاي  بیشتر 
آنها و تقویتشان با روغن هاي گیاهي، موهاي پر و سالمي  دارند. آنها سعي مي کنند 
با ورزش، رژیم غذایي متعادل و پرهیز از مصرف الکل و دخانیات، زیبایي پوست، مو 
و اندام خود را حفظ کنند. براي داشتن موهاي سالم، باید شیوه زندگي  را تغییر داد. 
مصرف فست فودها، انواع ساندویچ ، الکل و سیگار به موها آسیب  مي رساند و مصرف 
موادغذایي سالم و متعادل و به خصوص موادغذایي غني از ویتامین B، منیزیم و آهن 
مثل تخم مرغ، گوشت قرمز، هویج و خشکبار به سالمت و زیبایي مو کمک مي کند. 
سعي کنید عادت هاي خوب را وارد برنامه روزانه تان کنید. ۲ بار در روز موها را شانه 
کنید تا هم موهاي زائد و مرده بریزند هم پوست  سر نفس بکشد. بهترین نوع برس، 
از برس هایي که  نمي کنید،  استفاده  اگر برس چوبي  برس هاي چوبي مودار هستند. 

دانه هاي پالستیکي دارند استفاده کنید.
Grazia.fr :منبع
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ناكامي »بازاري« تيم ملي !

در  خودش  دیدار  دومین  در  کشورمان  ملي  تیم   -1
یک  ارایه  ضمن  برزیل،  جام جهاني  مقدماتي  مرحله 
نمایش بحث برانگیز در ورزشگاه آزادي مقابل قطر متوقف 
دوم  پله  روي  کره جنوبي،  امتیازي  دو  فاصله  در  و  شد 
گروه ایستاد. حقیقت آن است که سرمربي نامدار ایران 
پس از عبور سالمت و نسبتا سزاوارانه تیمش از مرحله 
پیش مقدماتي جام جهاني، در دور جدید از این بازي ها 
ناامیدکننده  ظاهر شده و در دو بازي ابتدایي با ازبکستان 
و قطر، به هیچ وجه نتوانسته است انتظارات را برآورده 
کند. تفکرات بیش از حد محتاطانه کارلوس کي روش و 
نیز استراتژي هاي پر از اشکال او در این دو بازي، عمال 
باعث شده امیدواري ها براي صعود مقتدرانه ملي پوشان 
به جام جهاني تا سطح قابل مالحظه اي کاهش پیدا کند. 
در واقع تیم ملي کي روش تا اینجا تنها شایسته کسب 
۲ امتیاز و حضور در منطقه خطر بوده است که به لطف 
خوش اقبالي و اشتباهات داوري در مسابقه نخست، حاال 

در شرایط بهتري قرار دارد. 
اگرچه رزومه غني و پشتوانه باشکوه مرد پرتغالي باعث 
مي شود برخي انتقادات کلیشه اي و افسارگسیخته فعلي 
و  بماند  بي اثر  ایراني  فوتبالمردان  از سوي طیف سنتي 
سهم خواهانه  عمدتا  و  انتقامجویانه  رفتار  یک  به  صرفا 
تعبیر شود، اما به هرحال عملکرد کي روش هم در این 
که  بوده  مشکالتي  دچار  و  نیست  دفاع  قابل  بازي  دو 
نباید و نمي توان نادیده شان گرفت. استارت بازي با قطر 
در حضور 8 عنصر ثابت تدافعي و چهار مدافع لب خط 
توپ  دایمي  به حضور  معطوف  را  بازي  سیر  ناگزیر  که 
در کناره هاي زمین مي کرد، چیزي نیست که بشود به 

راحتي توجیه منطقي برایش پیدا کرد. به نظر مي رسد 
تاثیر  تحت  رقابت ها،  این  در  کارلوس کي روش  تفکرات 
دارد  قرار  اروپا  قاره  در  جام جهاني  مقدماتي  مسابقات 
و  مي شود  محسوب  دشواري  ماموریت  آن  از  صعود  که 
اظهارنظر  این  مي طلبد.  را  بیشتري  محافظه کاري هاي 
کي روش که »ما در جمع 10 تیم برتر آسیا بازي مي کنیم 
و باید محتاط تر و نتیجه محورتر باشیم«، به نوعي همین 
فرضیه را تایید مي کند؛ حال آنکه تفاوت ها بسیار عمیق 
است و باال رفتن از گروهي که قطر و لبنان طفیلي هاي 

آن هستند، آنقدرها طاقت فرسا به نظر نمي آید.
و  کم  تاکتیکي،  و  فني  مشکالت  از  غیر  بي گمان   -2
ملي  تیم  ناکامي  پروسه  در  نیز  دیگري  کاستي هاي 
کشورمان مقابل قطر و به نوعي حتي ازبکستان تاثیرگذار 
بوده است که نمي توان بي تفاوت از کنارشان عبور کرد. 
براي  تیم ملي کشورمان  حقیقت آن است که سرمربي 
کسب اشراف بیشتر بر شاگردانش، به بازي هاي تدارکاتي 
مهم تر و پرتعدادتري نیاز داشت. آزمون و خطاهایي که 
این روزها او را وا مي دارند در همان نیمه اول به ترکیب 
تیمش دست بزند، مي توانستند در مسابقات دوستانه و 
غیررسمي رخ بدهند،  اما شرایط فعلي کشور ما، در این 
زمینه نیز باري دیگر بر دوش مرد پرتغالي افزوده است. 
در این میان، یک نکته آزاردهنده دیگر هم وجود داشت 
که اردوي تیم ملي را در آستانه بازي با ازبکستان و به 
بازار پرهیاهو و  آنجا که  قرار داد؛  تاثیر  ویژه قطر تحت 
ملتهب نقل و انتقاالت، روي تمرکز بسیاري از ملي پوشان 
ایراني اثر منفي گذاشت و دقت نظر و انرژي ذهني آنها 
را معطوف به بررسي پیشنهادات اغوا کننده ریز و درشت 
مشتري ها کرد. بسیاري از بازیکناني که در بازي با قطر 
به میدان رفتند، در طول تمام روزهاي قبل از این مسابقه 
خبري  یا  شایعه  روز  هر  و  بودند  بازار  درگیر  شدت  به 
جدید در مورد آنها به گوش مي رسید. مذاکره در هتل، 
معامله در کافي شاپ، چک گرفتن در اردو، مطالبه پیش 
پیامکي،  و  تلفني  توافق  و  میلیوني  چندصد  قسط هاي 
حرف و حدیث هایي بودند که هر روز پیرامون عده زیادي 
از ستاره هاي تیم ملي به گوش مي رسیدند و در نهایت 
ثبت  و  هتل  از  ماهیني  و  حسیني  شبانه  گریز  با  نیز 
قرارداد رسمي شان تحت تدابیر شدید امنیتي)!( به اوج 
رسیدند. این وضعیت تیمي بود که براي یکي از هشت 
بازي مرگ و زندگي اش آماده مي شد و البته اصلي ترین 
رقیبش در همین گروه، همزمان بازي تدارکاتي با اسپانیا 

را از سر مي گذراند!

3- در شرایطي که حتي بزرگترین تیم هاي اروپا 
هم این روزها فعالیت هاي نقل و انتقاالتي شان را متوقف 
مرج  و  هرج  برسد،  پایان  به  یورو  مسابقات  تا  کرده اند 
تداخل  از  غیر  راهي  ایران  فوتبال  بر  حاکم  وحشتناك 
تیم  آماده سازي  مراحل  با  باشگاهي  سیاستگذاري هاي 
ملي، پیش روي مدیران باقي نمي گذارد. ایران شاید تنها 
کشور دنیا باشد که باوجود بهره بردن از سیستم فوتبال 
»حرفه اي«، ضرورتي در آن براي حفظ موازنه درآمدها 
و هزینه ها وجود ندارد. در این مکانیزم آشفته، ریخت و 
افزایش  باعث  اول  باشگاه ها در درجه  پاش بدون سقف 
توقعات بازیکنان و جري شدن آنها مي شود. این وضعیت 
چنان بغرنج است که باشگاه پرسپولیس نمي تواند براي 
ثبت قرارداد رسمي دو بازیکني که با آنها داخلي بسته 
پیشنهادات  بیم  از  و  بماند  منتظر  تا صبح شنبه  است، 
از  را  آنها  پنجشنبه شب  جدید،  سرسام آور  و  تصاعدي 
اردوي تیم ملي فراري مي دهد تا در آن شرایط تأسف بار 
انگشت شان را جوهري کنند. تحت تاثیر همین فضا، نگاه 
ستاره اي مثل خلعتبري به بازي در تیم ملي این است 
که چون مقابل ازبکستان گل سه امتیازي زده، مي تواند 
نیم میلیارد تومان روي قیمت قراردادش با پرسپولیس 
با این حس و حال مقابل قطر به میدان  بگذارد و البد 
مي رود که یک گل ۵00 میلیوني دیگر هم بزند! کریم 
دژآگه  و  مصدوم  قاضي  غیاب  در  که  جوان  انصاري فر 
تبدیل شده،  ایران  آتش  امید خط  مهم ترین  به  ناآماده 
انتقاالتي  تا خرخره در باتالق همین حاشیه هاي نقل و 
فرو رفته و چنان احساساتي شده که ساعتي قبل از بازي 
با قطر مصاحبه مي کند و از »شانس« برابر سرخابي هاي 
نمایي  این  مي گوید.  سخن  خودش  جذب  براي  تهران 
ملي  تیم  نجومي  پیشنهادات  از  متاثر  و  جوزده  بدنه  از 
پوالدي،  افتضاح  ارسال هاي  ماهیني،  ماست؛ سرگرداني 
آقاي  رقت بار  عملکرد  و  خلعتبري  خودخواهانه  نمایش 
عامل  مدیران  که  را  روزي  بیاورید  یاد  به  لیگ!  گل 
اردوي  از  گرفتن  غنیمت  برتري،  براي  لیگ  تیم هاي 

تدارکاتي تیم ملي راهي ترکیه شده بودند...!
از  غیر  ملي،  تیم  اخیر  ناکامي  به  بتوان  شاید   -4
از  این بار  روحي،  و  تاکتیکي  فني،  معمول  جنبه هاي 
زاویه تازه »بازاري« هم نگاه کرد؛ جایي که سربازان تیم 
ملي در یکي از مهم ترین میدان هاي عمرشان، در قامت 
مدل هاي جذاب و سردرگم تبلیغاتي فرو رفتند و به جاي 

دلیري، »دلبري« را در پیش گرفتند

پایان رسید که ملی پوشان جانباز و معلول  رقابت های دو و میدانی معلولین آلمان در حالی به 
اعزامی کشورمان در مجموع موفق به کسب 9 نشان طال، 6 نقره و یک برنز شدند. در پایان رقابتهای 
جواد  توسط  طال  مدال   9 به  کشورمان  کاران  دوومیدانی  آلمان،  معلولین  دوومیدانی  المللی  بین 
حردانی )۲ طال(، محسن کائیدی )۲ طال(، عبدالرضا جوکار، جلیل باقری، کامران شکری ساالری، 
رقابتهای  پایان  در  کشورمان  معلول  کاران  رسیدند.دوومیدانی  نصیری  پیمان  و  خاکزادیه  جالل 
بین المللی آلمان به 9 مدال طال، 6 نقره و یک برنز دست یافتند. در پایان رقابتهای بین المللی 
دوومیدانی معلولین آلمان، دوومیدانی کاران کشورمان به 9 مدال طال توسط جواد حردانی )۲ طال(، 
محسن کائیدی )۲ طال(، عبدالرضا جوکار، جلیل باقری، کامران شکری ساالری، جالل خاکزادیه و 
پیمان نصیری رسیدند. به گزارش »تابناك«، مدالهای نقره هم توسط سلمان آب باریکی، مرضیه 
صدقی، اعظم خدایاری، فرزاد سپهوند و علی محمدیاری به دست آمد. مهرداد کرم زاده هم به مدال 
برنز بسنده کرد. در روز سوم و پایانی این مسابقات جالل خاکزادیه در پرتاب دیسک کالس ادغامی 

F۳۴۵6. با ۴1 متر و ۴۴ سانتی متر قهرمان شد.
 علی محمدیاری هم با ۴0 متر و ۲8 سانتی متر بر سکوی دوم ایستاد. ورزشکاری از آلمان سوم شد. 
در مسابقات دوی 1۵00 متر مردان کالس T۲0 پیمان نصیری با ۴ دقیقه و ۴ ثانیه مدال طال را بر 
گردن آویخت. دوندگانی از انگلیس و آلمان هم دوم و سوم شدند. پیش از این جلیل باقری در پرتاب 
وزنه کالس F۵۵، جواد حردانی در پرتاب دیسک کالس ادغامی F۳8،۴۴،۴۲، محسن کائیدی در 
پرتاب وزنه کالس F۳۴، کامران شکری ساالری در پرتاب نیزه کالس F۴۲، عبدالرضا جوکار در 
پرتاب نیزه کالس F۵۳، جواد حردانی در پرتاب وزنه کالس F۳8 و محسن کائیدی در پرتاب نیزه 

کالس F۳۴ مدال طال را بر گردن آویختند.
 فرزادسپهوند در پرتاب دیسک کالس ادغامی F۳8،۴۴،۴۲، سلمان آب باریکی در پرتاب وزنه کالس 
 F۵7 و اعظم خدایاری در پرتاب دیسک کالس F۵۴ مرضیه صدقی در پرتاب وزنه کالس ،F۳۴

صاحب مدال نقره شدند. مهرداد کرم زاده هم در پرتاب دیسک به مدال برنز دست یافت. 
در ماده پرتاب وزنه کالس F۳۴، آقایان محسن کائیدی با ثبت رکورد 11/۵۳ متر نشان طال و سلمان 

آب باریکی با رکورد 10/8۲ متر نشان نقره را بر گردن آویختند.
جلیل باقری با ثبت رکورد 11/۲۴ متر، دیگر ملی پوش کشورمان بود که در ماده پرتاب وزنه، کالس 
F۵۵، موفق به کسب نشان طال شد.در ماده پرتاب دیسک، کالس F۳۴، ملی پوشان کشورمان هر 
سه مدال این ماده را تصاحب کردند، آقایان جواد حردانی با رکورد ۴8/۴6 متر نشان طال، فرزاد 

سپهوند نشان نقره و مهرداد کرم زاده نشان برنز را کسب کردند.
 کامران شکری، دیگر ملی پوشی است که روز گذشته با ثبت رکورد ۵0/69 متر در ماده پرتاب نیزه، 
کالسF۴۲ ، طالیی شد.خانم مرضیه صدقی نیز در ماده پرتاب وزنه، کالس F۵۴ با ثبت رکورد 
6/۴۵ در جایگاه دوم ایستاد و نشان نقره را تصاحب کرد و اعظم خدایاری نیز در ماده ی پرتاب 

دیسک کالس F۵7 با ثبت رکورد ۲6/18 مدال نقره را کسب نمود.
این رقابت ها گفت:   بهمن رضایی، مربی تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین در خصوص 
حضور در این مسابقات بسیار مفید بود و به دلیل نزدیک بودن رقابت ها، ملی پوشان از تمام توان 
خود استفاده کردند و خوشبختانه شاهد این بودیم که 90 درصد رکوردهای ملی پوشان کشورمان با 
حضور در این رقابت ها  بهبود یافته است.پیش از این نیز عبدالرضا جوکار و محسن کائیدی در ماده 
پرتاب نیزه به نشان طال دست یافتند. جواد حردانی نیز در ماده پرتاب وزنه با ثبت رکود 1۴/۲8نشان 
طال را کسب کرده بود.گفتنی است؛ مسابقات بین المللی دوومیدانی آلمان با حضور ورزشکارانی از 

۲0 کشور جهان از ۲6 لغایت ۲8 خردادماه در شهر برلین برگزار شد

16 مدال برای نمايندگان جانباز و معلول ايران

روزهای سیاه فوتبال با چك های سفید دالالن

و  ایرانی  دالالن  حضور  و  قراردادها  مبالغ  کهنه  زخم   
به  شدن  نزدیک  با  ساله  هر  کشور  فوتبال  در  خارجی 
شروع فصل لیگ برتر فوتبال ایران سر باز می کند و دیده 
میشود دالل هایی از خارج از کشور به ایران می آیند تا 
از قافله درآمد زایی از این طریق عقب نمانند ... با پایان 
لیگ  بازیکنان  انتقاالت  و  نقل  بازار  یازدهم،  لیگ  یافتن 
برتر داغ شده است و هر تیمی متناسب با شرایط خود با 
بازیکنان و مربیان وارد مذاکره برای عقد قرداد می شود.

 می توان بازار داغ نقل وانتقال بازیکنان در فوتبال ایران 
را به بازار داغ سکه وارز تشبیه کرد چراکه همانطور بانک 
مرکزی نرخ هایی برای سکه وارز تعیین می کند اما در 
نجومی  رقمی  تقاضا  و  تناسب عرضه  دلیل عدم  به  بازار 
انتقاالت  و  نقل  در  است؛  گفتنی  رسد.  می  گوش  به  تر 
بازیکنان فوتبال در لیگ برتر همینطور است هنگامی که 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و لیگ برتر سقف قرارداد 
را تعیین می کند اما در مقابل هنگام عقد قرارداد مبالغ 
و  ها  دالل  وجود  دلیل  به  شود،که  می  بسته  تر  نجومی 
هیچ  مقابل  در  که  است  قرداد  ثبت  در  بازیکنان  تعلل 
تفاوت  البته   . شود  نمی  دیده  امر  این  از  العملی  عکس 
افزایش  برای  طال  و  سکه  بازار  در  دارد  وجود  هم  هایی 
قیمت ها حباب وجود دارد و امید هست که این حباب 
ترکیده شود و به نرخ ثابت و طبیعی بازگردد در حالی که 
در نقل و انتقاالت این حباب ها هر روزه بزرگتر می شود 

بدون اینکه ترکیده شود.
و  عواقب  ها  فوتبالیست  دستمزد  ناکارشناسانه  رشد  با   
حاشیه هایی دامنگیر فوتبال ایران شده است که از جمله 
افزایش سطح توقع بازیکنان با توجه به اینکه »تاثیر فنی 
در تیم ندارند« و افزایش دالل های خارجی و ایرانی که 
از  هایی  دالل  که  است  شیرین  درآمد  این  انقدر  گاهی 
مهاجرت  ایران  به  کشور  از  خارج  در  خود  زندگی  محل 
می کنند تا از این قافله عقب نمانند. به طوریکه یکی از 
رفتار غیر  از  بعد  برتر؛ که  لیگ  بازیکنان کامرونی سابق 
با  تماس  در  ندارد  را  ایران  به  بازگشت  روی  اخالقیش 
چند  کردن  ترانسفر  و  معرفی  به  فیفا  رسمی  ها  ایجنت 
بازیکن کامرونی به لیگ برتر اقدام نموده تا بتواند از این 
آب گل آلود نقل و انتقاالت ماهی بگیرد. گاهی نقش دالل 

ها پیچیده تر از این موضوعات هم می شود و مربیان 
به صراحت در برنامه ها و مصاحبه با رسانه ها اعالم می 
این مربیان  با  نتیجه  تعیین  برای  این دالل ها  کنند که 
ابراهیمی  بازیکنان تماس می گیرند و به گفته ناصر  ویا 
تا خود کسانی  از رسانه های نوشتاری و دیداری گرفته 
فوتبال  فدراسیون  و  مسابقات  برگزاری  سازمان  بین  که 
مشغول به کار هستند هم دالل حضور دارد!! حتی شاهد 
می  داللی  هم  مطرح  بازیکنان  حتی  یا  مربیان  هستیم 
کنند و چون در این بازار درآمد باالیی دارد، برخی وارد 
باید گفت جدا از دالل بازی هایی که در  آن می شوند. 
فوتبال روی می دهد خیلی از جذب بازیکن ها به دلیل 

همشهری بودن مدیر عامل و یا مربی با بازیکن است؛
 البته بدون توجه به قدرت فنی بازیکن و یا اینکه برخی از 
بازیکن ها با رفتارها و گرفتن خطا، اخراج و یا گل زدن در 
مقابل تیمی دیگر پیش بینی می شود، که فصل بعد برای 
می شود  تاکید  باز  و  کنند  بازی  تیمی می خواهند  چه 
بازیکنانی که از نظر اصول اولیه فوتبال حرفه ای نیز عاجز 
هستند و تنها نقدینگی را از جیب باشگاه ها می گیرند و 
می برند. از سوی دیگر در نشست هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال و لیگ برتر مقرر شد سقف قراردادها به میزبان 1۵ 
درصد افزایش یابد. این بدان معناست که بازیکنان فصل 
آینده تنها حدود ۴00 میلیون می توانند از باشگاه طرف 
عامل  مدیر  که  است  جالب  کنند!  دریافت  خود  قرارداد 
اعتراف  خود  فوتبال  فدراسیون  رئیس  و  ها  باشگاه  های 
می  جذب  بازیکن  قرارداد  سقف  از  خارج  که  کنند  می 
شود گاها دیده شده است که جدا از مبلغ ثبت شده در 
قرارداد زمین های برخی از سازمان و ارگان ها به برخی از 
بازیکنان جدا از مبلغ ثبت شده در قرارداد داده شده است. 
جالب تر آنکه؛ برخی از بازیکنان مبالغ هنگفتی را به جیب 
میزندکه پرحاشیه ترین و گاهی غیر فنی ترین بازیکن در 
تیم هستند و در مقابل برخی دیگر از بازیکنان با کمترین 
مبلغ که شاید فقط به خاطر عشق آن بازیکن به فوتبال 
است قرارداد بسته می شود و این تبعیض ها همواره در 
فوتبال دیده می شود. در دنیا قراردادهای هنگفتی بسته 
می شود البته بر اساس عملکرد این بازیکنان در تیم مبلغ 
اینگونه  ایران  یابد در صورتی که در  افزایش می  قرارداد 
نیست و برخی بازیکنان و دروازبانان و مربیانی که عملکر 
د خوبی هم نداشته اند در حد برخی از لیگ های اروپایی 

دستمزد می گیرند،
ایران  فوتبال  های  ستاره  از  برخی  نماند  ناگفته  البته   
هم  اند  کشیده  فوتبال  این  برای  که  زحماتی  خاطر  به 
درآمدباالیی دارند که شاید تعدادشان معدود باشد اما هر 
چه می گیرند نوش جانشان. امانکته قابل توجه این است؛ 
در دنیا اکثر باشگاه ها در آمد خود را از بخش خصوصی 
در می آورند و اگر بازیکنی قراردادی با مبلغ هنگفتی می 
بندند این مبلغ از طریق بخش خصوصی تامین می شود. 
در صورتی که در ایران هزینه هایی که برای فوتبال صرف 
از سازمان و شرکت های دولتی و شبه دولتی  می شود 
المال و مردم است!!!  تامین می شود که همه پول بیت 
کاش امانتدار خوبی برای پول بیت المال در عرصه فوتبال 

پیدا شود.

بیانیه محمد قاضی علیه نامردی در فوتبال!
 بازیکن جدید تیم پرسپولیس بیانیه ای علیه نامردی در فوتبال منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد قاضی بازیکن سابق تیم ذوب آهن امروز بیانیه ای به قلم خودش برای 
خبرگزاری فارس ارسال کرد. از متن بیانیه این طور استنباط می شود که او از نامالیمات باشگاه ذوب آهن 
گالیه کرده اما قاضی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، گفت: این بیانیه علیه نامردی در 

فوتبال است و هر شخصی می تواند برداشت خودش را داشته باشد.
بیانیه قاضی به شرح زیر است:

» زمانی که تازه فوتبال را به صورت حرفه ای شروع کرده بودم همیشه از سوی بزرگترها و پیشکسوتان 
به من توصیه می شد مراقب باشم چرا که فوتبال نامرد است.این توصیه که تا به االن به عضویت تیم ملی 
درآمدم نیز برایم معنا و مفهوم درستی نداشت، تا اینکه در چند روز گذشته اتفاقاتی برایم رخ داد تا از خودم 

سؤال کنم که آیا فوتبال ما نامرد است یا اینکه فوتبال در همه جای دنیا نامرد است؟
تازه به توصیه بزرگان و پیشکسوتان رسیدم و دارم این نامردی را لمس می کنم! من این نامردی را زمانی 
لمس کردم که جواب تالش ۳ساله خودم را با جریمه جواب گرفتم! من نامردی فوتبال را وقتی به چشم 

دیدم که پاداش نایب قهرمانی آسیا را با جریمه جواب گرفتم!
نامردی فوتبال را وقتی فهمیدم که پاداش نایب قهرمانی ۲ساله در لیگ برتر را با جریمه جواب گرفتم. نامردی فوتبال را وقتی درك کردم که برای موفقیت 

تیم در گرمای شدید عربستان از حال رفتم ولی جواب تعصبم را جریمه گرفتم!
نامردی فوتبال را وقتی فهمیدم که در هنگام تنظیم قرارداد هزاران قول و قرار مردانه گذاشتیم ولی در نهایت بعد از کوشش و تالش، جوابم را جریمه گرفتم!

نامردی فوتبال را وقتی دیدم که با نداری های تیم سوختیم و ساختیم ولی در انتها جوابم را با جریمه گرفتم!من برای مردانگی در فوتبال تالش کردم و برای 
گرفتن حق خودم هرگز کوتاه نمی آیم چرا که اعتقاد دارم فوتبال پاك است و مرد را از نامرد جدا می کند

محمد قاضی

فوتبال پاک است و مرد را از نامرد جدا می کند

تیم ملی فوتبال ایران در حضور صد هزار بیننده مقابل قطر متوقف شد. تیم 
ملی در مرحله مقدماتی رقابت های فوتبال جام جهانی ۲01۴ برزیل در قاره 
آسیا مقابل تیم قطر در ورزشگاه آزادی متوقف شد تا بار دیگر، نگرانی ورزش 

دوستان کشورمان نسبت به نتایج این تیم، آغاز شود.
 در این دیدار که در حضور صد هزار بیننده برگزار شد، تیم ایران مقابل تیم 
ملی چند ملیتی قطر به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد تا نتواند به صدر 

جدول رده بندی گروه نخست نزدیک شود.
به گزارش »تابناك«، تیم ملی بازی را مسلط بر توپ و میدان آغاز کرد و 
چندین حمله روی دروازه قطر انجام داد، ولی دقایقی بعد، تیم قطر از الك 
دفاعی بیرون آمد و به سمت دروازه ایران حرکت کرده و خطراتی را هم پدید 
آورد. دقیقه سی بازی، تیم ملی بار دیگر جان تازه ای گرفت و حتی ضربه 
نکونام به تیرك دروازه برخورد کرد اما بالفاصله ایران صاحب موقعیت دیگری 
شد، ولی با بدشانسی این موقعیت ها از دست رفت. دقیقه ۳۵ بازیکنان قطر 

حمله خطرناکی انجام داد که رحمتی به خوبی این توپ را دفع کرد. 
تیم ملی در نیمه دوم بازی هجومی تری به نمایش گذاشت؛ اما بازی بسته 
اعتراض  و حتی  بود  کرده  ملی سخت  تیم  مهاجمان  برای  را  کار  قطری ها 
اما تاکتیک  ادامه داشت  تماشاگران را هم در پی داشت. حمالت تیم ملی 
ایران برای باز کردن دروازه قطر مثمر ثمر واقع نشد. تیم ملی که در بازی 
با ازبکستان هم نمایش جالبی نداشت و توقع می رفت امروز مقابل  صد هزار 
بیننده خودی بهتر ظاهر شود و نتیجه بهتری بگیرد، بازی ناامید کننده ای 
نشان داد و بدون گل متوقف شد. ایران در دو بازی مرحله پیش نیز دو بار 
برابر قطر متوقف شده بود. تیم ملی که در بازی نخست خود در این مرحله، 
ازبکستان را یک بر صفر شکست داده بود با این تساوی چهار امتیازی شد. 
قطر که در دو بازی قبل خود مقابل تیم های لبنان و کره جنوبی یک امتیاز 
به دست آورده بود، با این تساوی دو امتیازی شد. در این گروه کره با شش 

امتیاز اول و ایران با چهار امتیاز در جایگاه دوم است. 
حمالت ملی پوشان ایرانی از کناره ها در این نیمه نیز ادامه یافت اما دروازه بان 

و مدافعان بلندقامت قطری به راحتی سانترهای هافبک های کشورمان را دفع 
کردند تا دروازه خود را بسته نگه دارند. 

قطری ها در این نیمه با دفاع چند الیه در زمین خود و تلف کردن وقت، یک 
بیننده ورزشگاه آزادی تهران کسب  ارزشمند را در حضور صد هزار  امتیاز 

کردند تا امیدوارانه به دوحه بازگردند. 
داور استرالیایی بازی به ابراهیم ماجد و سزار از قطر و تیموریان و کریمی از 

ایران کارت زرد نشان داد. 
ترکیب تیم ملی ایران: 

مهدی رحمتی، خسرو حیدری، سید جالل حسینی، مهرداد پوالدی، هادی 
اشکان  ـ   ۵۳( ماهینی  حسین  تیموریان،  آندرانیک  نکونام،  جواد  عقیلی، 
دژاگه(، احسان حاج صفی )۴6 ـ محمدرضا خلعتبری(، علی کریمی و کریم 

انصاری فرد )90  ـ مازیار زارع(.
سرمربی: کارلوس کی روش

شرح  به  مقدماتی  مرحله  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  دیدارهای  سایر  برنامه 
زیر است: 

سه شنبه 91/06/۲1 لبنان با ایران
سه شنبه 91/07/۲۵ ایران با کره جنوبی
چهارشنبه 91/08/۲۴ ایران با ازبکستان

سه شنبه 9۲/0۳/1۴ قطر با ایران
سه شنبه 9۲/0۳/۲1ایران با لبنان

سه شنبه 9۲/0۳/۲8 کره جنوبی با ایران
جدول رده بندی گروه نخست:

1- کره جنوبی دو بازی، شش امتیاز با تفاضل گل مثبت شش
۲- ایران دو بازی، چهار امتیاز با تفاضل گل مثبت یک

۳- قطر سه بازی، دو امتیاز با تفاضل گل منفی دو
۴- ازبکستان دو بازی، یک امتیاز با تفاضل گل منفی یک

۵- لبنان سه بازی، یک امتیاز با تفاضل گل منفی چهار

توقف ناامیدکننده ایران مقابل قطر
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لطفا فرم تكميل شده فوق را همراه با فيش بانكي -مبلغ 100000 ريال براي يكسال و مبلغ 50000 ريال براي شش 
ماه -که به حساب جاري سيبای بانک ملي شماره 01022159۸2004 به نام مسعود کريم پور نطنزي واريز شده 

باشد.به نشاني دفتر نشريه در تهران ارسال و يا به شماره 66۷1۷159 فكس نماييد.
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عکس هایی از بازدید یک روزه از شهرهای اردستان و زواره

به فرد خود در حاشيه جنوبي دشت كوير  باستاني منحصر  تاريخي و آثار  با قدمتي  زواره  اردستان و  شهرستان هاي 
مركزي ايران واقع شده اند . به عقيده عده اي از مورخان شهرستان اردستان در دوران اشكاني پايتخت اردوان چهارم بوده 
،عده اي نيز اردستان را زادگاه كاوه آهنگر دانسته و ساخت قنات دوطبقه »مون« را كه يكي از عجايب سيستم آبراساني در 
ايران باستان است به او نسبت مي دهند.همچنين بر اساس افسانه اي فولكروليك اردستان مسكن« رستم دستان » بوده 
و نام اين شهر بر طبق اين داستان،در ابتدا » ارگ دستان » بوده و سپس به » ارگستان« و در نهايت به » اردستان » تغيير 
پيدا كرده است . تاريخ شهرستان زواره نيز بر اساس آثار و ابنيه تاريخي آن به پيش از اسالم باز مي گردد.اين شهر به استناد 
منابع مختلفي همچون فرهنگ جهانگيري ، فرهنگ دهخدا و برهان قاطع برگرفته از نام »زواره« برادر »رستم » بوده و هم او 
بوده است كه اين شهر را بنيان گذارده.اين شهر در دوران پس از ورود اسالم نيز از رونق فراوان برخوردار بوده است.اين پيشينه 
تاريخي قابل تامل به همراه وجود بناهاي متعدد تاريخي همچون مسجد جامع اردستان ،آتشكده مهر اردشير قنات دوطبقه 
اردستان،مسجد جامع ، منار تاريخي و يخچال زواره باعث شد تا ،در يك برنامه يك روزه عكاسی به همراه تعدادی از اعضای 
كانون عكس اصفهان اين دو شهر زيبا را جهت عكاسی معماری انتخاب نماييم. عكس هايی كه در ذيل مشاهده ميكنيد 
حاصل  اين سفر يك روزه است. )مطالبی كه در مورد تاريخچه شهر اردستان و زواره آمده است برگرفته از گزارش سفر يك روزه 

به اردستان كانون عكس اصفهان ميباشد كه در وب سايت كانون گزارش كامل سفر موجود ميباشد(


