
اصولگرایانازشکستخودمیگویند
اصولگرایان در تهران شکست خوردند، هم در انتخابات مجلس و هم در خبرگان. شوک بزرگی که آن ها را 
برای چند روز به سکوت مطلق برد. حاال اما شخصیت های اصولگرا به تدریج به دعوت رسانه ها برای گفت و 
گو پاسخ مثبت می دهند تا این شکست سنگین را آسیب شناسی کنند. در این تالش برای یافتن علت های 
عدم اقبال مردم تهران به اصولگرایان، از تنگ کردن دایره اصولگرایی تا چگونگی تشکیل ائتالف و از حضور 

صفحه۲احمدی نژادی ها در لیست تا جذاب نبودن اصولگرایی برای مردم سخن به میان آمده است ...
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انتخابات 94 در راستای تکمیل انتخابات 92 بودمحبوبیتباالیآقایگل!

رایمردمصدهاجلدحرفداشت
انتخابات و نتیجه انتخابات امروز یکی از محورهای سخنان رئیس جمهور و سخنگوی دولت بود. حسن روحانی 

در سومین همایش بین المللی صنعت خودرو نتیجه انتخابات را بسیار معنادار خواند و تاکید کرد: مردم در این 
انتخابات مسیر را مشخص و اعالم کردند در میان سلیقه های مختلف درخصوص سیاست داخلی و خارجی، 
کدام سلیقه به نظر آن ها نزدیک تر است. محمدباقر نوبخت نیز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با بیان 
اینکه مردم به لیست امید اعتماد کردند، وارد صحنه انتخابات شدند و رای دادند تصریح کرد: انتخابات 94 
در راستای تکمیل انتخابات 92 بوده است و می توان آن را گام دوم ائتالف و هماهنگی مردم در سال 94 

صفحه3صفحه3صفحه3تلقی کرد.  رییس جمهور در سخنان خود تصریح کرد: انتخابات  ... صفحه7

علی دایی در نظرســنجی بهترین های بعد از 
انقالب با اختالف فاحشی نسبت 
به همه رقیبانش بهترین 
مهاجم نــوک تیم ملی 
شــد. برنامه نود چندی 
است که در حال تشکیل 
بهترین تیم ملی بعد از 
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رکود بازار شکسته می شود؟

در انتظار وام 100 میلیونی مسکن در سال 95
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با  ائتــالف اصولگرایان  نامــزد 
اشاره به مشارکت باالی مردم در 

انتخابات  ...

احمد مسجد جامعی با بیان اینکه 
این روز هــا گروهی کــه نتیجه 
انتخابــات را نپســندیده اند؛  در 

مواجه با  ...

صادق زیبــاکالم در تحلیل خود 
از پیــروزی اصــالح طلبــان در 

انتخابات مجلس ...
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بدخواهان دست به دامان 
انگلیسی ها شدند

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیامی به مردم ایران از 
حضور آن ها در انتخابات تشکر کرد. هاشمی در این 
پیام با بیان اینکه از مدت ها قبل بخشی از امپریالیسم 
خبــری با همــٔه بنگاه هــای تبلیغاتی خارج نشــین 
در حرکتــی هماهنگ با غول رســانه ای داخلی، به 
انواع و اقســام تهمت ها، توهین هــا و دروغ گویی ها 
متوسل شــدند و با تعابیری زشت، مردم را از حضور 
در انتخابــات می ترســاندند، آنچــه زن و مرد و پیر و 

صفحه۲جوان ایرانی در هفتم اسفند  ...

عربستان: آماده اقدام 
نظامی در سوریه هستیم 

یکــی از مشــاوران وزیر دفاع عربســتان اعالم کرد 
وزیــران دفاع ائتالف ضد داعش تحــت امر آمریکا 
دو هفتــه پیش دربــاره احتمال مداخلــه زمینی در 
ســوریه گفت وگو کردند، اما تصمیمی اتخاذ نشــد. 
احمد عســیری، از مشاوران وزیر دفاع عربستان در 
مصاحبه تلفنی با خبرگزاری »رویترز« از ریاض گفت: 
»این موضــوع، دو هفته پیش در بروکســل مطرح 
شد؛ اما سطح گفت وگو ها سیاسی بود و درباره آن به 

صفحه۴عنوان یک عملیات نظامی  ...

افشاگری مدیر عامل سایپا 
در مورد قیمت پراید

مدیر عامل ســابق ســایپا با اشــاره به اینکه کنترل قیمت  
خودرو در ســال های ۸۰ تا ۹۰ باعث کاهش نقدینگی در 
شرکت های خودروساز شده بود گفت: اگر قیمت خودرو 
نیز همزمان با تورم به اندازه یک ســوم نرخ تورم افزایش 
پیــدا می کرد، خودروســازان دچــار بحران نمی شــدند.
ســعید مدنی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال 
۹1 که مدیریت سایپا را تحویل گرفتم وضعیت این شرکت 
خراب  بود اما با تالش شــرکت را به ثبات رساندیم، اظهار 

صفحه5داشــت: در آن مقطــع بدهی ها  ...

آجیل کم نمک بخرید
قیمت آجیل کاهش یافته اســت. این خبری اســت 
کــه امــروز اتحادیه ایــن صنف اعالم کرده اســت. 
خبــری کــه اگر صحت داشــته باشــد، بی شــک 
موجب افزایــش خرید آجیل نوروزی خواهد شــد و 
مصــرف آجیل در ایام پیش رو را افزایش خواهد داد.

البتــه آجیــل بــه خودی خــود بــد نیســت و حتی 
توصیه هــای فراوانی برای مصــرف آن وجود دارد و 
فواید زیادی بــرای مصرف آن برمی شــمارند اما به 
چنــد نکته باید توجه کــرد؛ نکاتی از جمله از مصرف 

صفحه6نمــک در تولیــد آجیل کــه  ...

مرثیه ای برای نفت
مشکالت مالی در فصل جاری گریبان بیشتر باشگاه 
ها را گرفته اســت. باشگاه هایی نیز که تا پیش از این 
خوش حساب به شمار می آمدند در این فصل طعم 
تلخ بی پولی را چشیده اند. از طرف دیگر در سالهای 
اخیر شاهد فوت بازیکنان  یا مربیان فوتبال بوده ایم. 
دارستانی مربی نفت تهران هم روز دوشنبه در تمرین 
این تیم دچار مشکل شد و جان خود را از دست داد.
علی اکبر دارســتانی مربی تیم فوتبــال نفت تهران 
کــه در جریــان تمرین روز دوشــنبه ایــن تیم دچار 

صفحه7حملــه قلبــی شــده بــود، در  ...
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این که یک شهر 12 میلیونی را در زمره یزیدیان بدانند چه توجیهی دارد؟
حجت االســام والمســلمین شــجونی که مواضعش بارها جنجال آفرین بوده، این بار نیز واکنش بحث برانگیزی به 
رأی آوری لیست امید در انتخابات مجلس شورای اسامی داشته و اظهارات اخیر وی با هشدار یک فعال اصولگرا نیز 
مواجه شده است.  این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در واکنش به شکست مطلق اصولگرایان در انتخابات 
تهران به »رویداد 24« گفت: دلیل چنین اتفاقی مشــخص اســت. تهران پایگاه اصلی ضدیت با انقاب و والیت فقیه 

است و رأی آوری این افراد نیز نشان دهنده همین مسأله است.
در این راستا، محبیان نسبت به رفتار اهانت آمیز برخی اصولگرایان هشدار داد و گفت: مقایسه مردم تهران با اهل کوفه 

با چه توجیه شرعی و عقلی سازگار است؟به نقل از این فعال سیاسی اصولگرا آمده است:»واقعًا چون تهرانی ها به لیست اصاح طلبان رأی دادند باید 
آنها را اهل کوفه و اصحاب یزید خواند؟ در دور بعد اگر به اصولگرایان یا آقای احمدی نژاد یا جناب مصباح رأی دادند به لشکر امام حسین )ع( برگشته 
و حر می شوند؟ این گونه تحلیل با کدام منش و تحلیل امام و رهبری و عقل و منطق همخوان است؟این روش که رقابت را بین لیست رهبری و لیست 

انگلستان نشان دهیم و بعد هم برنده را انگلیس؟! با کدام عقل همخوان است؟
این که یک شهر 12 میلیونی را چون به آقای فان و فان رأی نداده اند؛ در زمره یزیدیان بدانند چه توجیه شرعی و عقلی دارد؟ من می گویم هیچ ...

جز آن که سیاســت ما به حدی نزول کرده که ماک و شاخص دین و ایمان این و آن کاندیدا می شــوند. آیا واقعًا فکر می کنیم از طریق اهانت به مردم 
می توان رأی گرفت؟ مگر آن که مردم خویش را جمعی مازوخیست بدانیم!«

نجفی سرپرست معاونت بود و نیازی به استعفا نداشت
مشاور رســانه ای محمدرضا نجفی منتخب دهمین دوره مجلس شورای اسامی گفت: نجفی سرپرست معاونت 
اســتانداری بوده و نیاز به استعفا نداشــت از این رو ادعای مطرح شــده درباره وی هیچ موضوعیتی ندارد و بیشتر 
جوسازی و شانتاژ  رسانه ای است.کسری نوری درباره  اظهارات برخی افراد در فضای مجازی مبنی بر غیرقانونی 
بودن حضور محمدرضا نجفی در انتخابات 7 اسفند افزود: اگر هدفی غیر از این بود دوستان می توانستند اعتراض 
خود را به مراجع قانونی که عنوان شــده بدون سر و صدا اعام کنند و پاسخ مقتضی را بگیرند.وی افزود: این ادعا 
به لحاظ حقوقی و اداری هم مبنایی ندارد؛ خود مراجع ذی صاح هم می دانند و با قضیه آشنا هستند؛ اگر صاح 

دانســتند و پاسخ خواستند آقای نجفی پاسخ خود را به مراجع ذی صاح هم می دهد ، ضمن این که مراجع قانونی به این موضوع اشراف دارند و 
می دانند که تخلفی صورت نگرفته اســت.نوری ادامه داد: آقای نجفی قطعا در فهرســت انتخاب شدگان خواهد بود و ادعای مطرح شده دلیل 
قانونی و قابل قبولی ندارد.وی با بیان این که چون آقای نجفی سرپرســت بوده نیاز به اســتعفا نداشته است، گفت: این مساله توضیحات اداری 
دارد کــه نمی خواهیــم جزئیات آن را مطرح کنیم؛ فراتر از این، مســاله جدی تری وجود دارد که آن را تحت الشــعاع قرار می دهد.نوری افزود: 
موضوع حقوقی دیگری هم اســت که 'سالبه به انتفاع موضوع' اســت؛ پیگیری قانونی حق هر شهروندی اســت و ما خود را ملزم به پاسخگوی 
می دانیم.اخیرا در فضای مجازی مطرح شــده بود که محمدرضا نجفی که سرپرســتی معاونت استانداری اســتان مرکزی را به عهده داشته در 

موعد مقرر استعفا نداده است.

بدخواهان دست به دامان 
انگلیسی ها شدند

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیامی به مردم ایران 
از حضــور آن ها در انتخابات تشــکر کرد. هاشــمی 
در ایــن پیام بــا بیان اینکــه از مدت ها قبل بخشــی 
از امپریالیســم خبری بــا همٔه بنگاه هــای تبلیغاتی 
خارج نشــین در حرکتی هماهنگ با غول رسانه ای 
داخلــی، به انــواع و اقســام تهمت هــا، توهین ها و 
دروغ گویی ها متوســل شــدند و با تعابیری زشــت، 
مردم را از حضــور در انتخابات می ترســاندند، آنچه 
زن و مرد و پیر و جوان ایرانی در هفتم اســفند انجام 
دادنــد، اوج بلوغ سیاســی آنــان و هوشــیاری ملی 
 و دینــی در مقابــل دسیســه ها و توطئه هــا خوانده 

است.  
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در ادامه 
بــه بداخاقــی هــای بدخواهــان داخلــی در ایام 
انتخابات اشاره کرده و نوشــته است: نگاهی از سر 
تأمل بــه بداخاقی ها و خط تخریبی که متأســفانه 
بــه ویــژه در ایــن دوره از انتخابات دنبال و تشــدید 
می شــد، نشــان می داد که به خاطر ارادت و عاقٔه 
دو ســویه مردم و روحانیت، بدخواهان داخلی از سر 
اســتیصال، دست به دامان انگلیســی ها، داعش و 
حتی وهابی های سلفی شــده بودند، تا با احساسات 
پاک مــردم عزیز بازی کنند، که اگــر چه تا حدودی 
کردند و بســیاری از مردم را به وحشت انداختند، اما 
 اکثریت مردم ایران آن وحشــت را به جان خودشان 

انداختند.
هاشــمی با شــکر به درگاه ایــزدی، از مــردم و به 
ویژه جوانان پرشــور و بانوان گرامی که با تشــکیل 
گروه هــای متعدد حمایتــی در فضاهای مجازی و 
گرم کردن تنور تبلیغات در جهت تشــویق و ترغیب 
مردم بــرای حضور بیشــتر در انتخابــات، زحمت 
کشــیدند، تشــکر و قدردانی کــرده و تاکیــد کرده 
است: مطمئن باشید براســاس آنچه که از روز ازل 
بــا خدای خود عهد بســتم و بعد ها بــا رهبری های 
امام )ره( وارد مبارزات شــدم و در حــّد توانایی ها در 
پیــروزی و تثبیــت انقاب و همــٔه مقاطع آن نقش 
داشتم، اکنون نیز با شــما آن عهد دیرین را تجدید 
می نمایــم کــه در راه آبادانی ایران عزیــز، زدودن 
خرافــات از دین اســام و مکتب اهــل بیت )ع(، 
حمایــت از آرمان هــای امام )ره( و شــهدا، تقویت 
پایه های میانه روی دینی در جامعه و نهادینه کردن 
 خط اعتــدال و اعتماد متقابل میــان مردم و نظام، 

خواهم کوشید.
وی در پایان بــه همه نامزد ها و حامیــان آن هاـ  چه 
کســانی که رأی آوردند و چه کسانی که رأی نیاوردند 
ـ یادآوری کرده اســت که رقابت های انتخاباتی باید 
تبدیل به رفاقت ها و در جهت ساختن ایران و تحکیم 
پایه های نظام باشد و باید قدر سرمایٔه ارزشمند اعتماد 
مــردم را بدانیم کــه یکی از مهم تریــن عوامل حفظ 

امنیت در داخل است.
هاشــمی در پایــان بــه اوضــاع منطقــه و تــاش 
دشــمنان ایــران و تشــّیع بــرای ایجــاد اختاف و 
بروز نا امنی ها اشــاره کــرده و تصریح کرده اســت: 
باید بکوشــیم تــا امنیت کشــور که مرهــون حضور 
مردم اســت، بــه عنوان نعمــت خداونــدی حفظ و 
تقویت شــود که این مهم جزء با وحــدت و همدلی، 
حمایــت از برنامه هــای دولت، همراهــی با رهبری 
 نظــام و خدمت صادقانــه و بی منت به مردم میســر 

نخواهد شد.

اصولگرایان  از شکست خود می گویند
از دایره تنگ اصولگرایی تا تصویر غیر جذاب اصولگرایی

اصولگرایان در تهران شکســت خوردنــد، هم در انتخابــات مجلس و هم در 
خبرگان. شــوک بزرگی که آن ها را برای چند روز به سکوت مطلق برد. حاال اما 
شخصیت های اصولگرا به تدریج به دعوت رسانه ها برای گفت و گو پاسخ مثبت 
می دهند تا این شکســت سنگین را آسیب شناســی کنند. در این تاش برای 
یافتــن علت های عدم اقبال مردم تهران بــه اصولگرایان، از تنگ کردن دایره 
اصولگرایی تا چگونگی تشکیل ائتاف و از حضور احمدی نژادی ها در لیست 

تا جذاب نبودن اصولگرایی برای مردم سخن به میان آمده است.

لیستاصولگرایانگزینشیبود
عباس ســلیمی نمین فعال اصولگرا چندین علت را برای شکست اصولگرایان 
در انتخابات مجلس مطرح کرده است. سلیمی نمین یکی از علت ها را لیست 
گزینشی عنوان می کند و می گوید: »نگاهی که اصولگرایان به لیست داشتند 
گزینشی بود و برخی افراد را جایگزین کردند. در حالی که نباید به افراد امتیاز ویژه 

ای داده می شد تا سطح تاش ها و فعالیت های سیاسی کاهش پیدا کند«. 
او همچنیــن از روی آوردن اصولگرایان به مداحان انتقاد کرده و گفته اســت: 
»اینکه اصولگرایان برای اقبال و رای آوری سهمیه ای به صنف مداحان بدهند 
)اگرچه اینها افراد محترمی هستند( باعث تنزل سطح رقابت های سیاسی شد 
و کار اشتباهی بود و اینها از عواملی بود که باعث عدم توفیق اصولگرایان شد«. 
ســلیمی نمین علت دیگر را عملکرد نیروهای اصولگرا در مجلس می خواند و 
می گوید گرچه اصولگرایان این دسته از افراد را از لیست خود کنار گذاشتند و در 
این باره منطقی عمل کردند، اما تاثیرات ســوء عملکرد آن ها بر اذهان نشسته 
بود. او همچنین به برخوردهای امثال کوچک زاده و رســایی اشــاره می کند و 
چنین رفتارهای بی ادبانه و نامتناســب را یکی دیگر از علل عدم اقبال مردم به 

اصولگرایان می خواند. 
ایجاد مزاحمت برای نشست های انتخاباتی اصاح طلبان یکی دیگر از عللی 
است که به نظر سلیمی نمین باعث رای سلبی مردم به اصاح طلبان شده است. 
او همچنین عملکرد هاشــمی برای مثال اســتفاده از محبوبیت بیت امام را در 

پیروزی اصاح طلبان موثر می خواند.

سیاستاشتباهجذبحداقلیودفعحداکثری
حشــمت الله فاحت پیشــه یکی دیگر از فعاالن اصولگراســت که به آسیب 
شناسی شکست اصولگرایان پرداخته است. فاحیت پیشه علت اصلی شکست 
اصولگرایان در تهران را مصادره »نام« اصولگرایی توسط افرادی خاص و تنگ 
کردن دایره اصولگرایی می داند. او می گوید: »متاسفانه برخی اصولگرایی را به 
نام خود مصادره کرده اند و کل اصولگرایی را در خدمت سیاســت های افراطی 
و تنــگ نظرانه و در عین حــال جذمی خود قرار داده اند که باعث شــد خیلی از 

نیروهای اصولگرای ریشه دار در درون دایره تنگی که این افراد چیده بودند قرار 
نگیرند«. به باور فاحت پیشه این افراد معتقد بودند باید نظریات لیستی خود را به 
جامعه هم تحمیل کنند که این موضوع عامل اصلی شکست آنها بود؛ در واقع آن 
ها به جای آنکه نگاه تعاملی در حوزه نخبگی سیاسی داشته باشند، نگاه تحکمی 
داشتند و خیلی از افرادی که با روحیه مستقل خود تعریف اصیلی از اصولگرایی 
داشتند در دل تحکم های این مجموعه نگنجیدند و از فهرست آنها خارج شدند.

فاحت پیشه با بیان اینکه نتیجه این دوره از انتخابات شکست اصولگرایان در 
حفظ نیروهای اصیل خود و موفقیت رقبای اصولگرایان در یارگیری از نیروهای 
اصیل سیاســی کشــور اعم از چپ و راســت بود، می گوید: »در حوزه نخبگی 
سیاســی، اصلی که منجر به پیروزی می شــود جذب حداکثری و دفع حداقلی 
است. اما فهرست اصولگرایان دفع حداکثری و جذب حداقلی داشت و در مقابل 

اصاح طلبان جذب حداکثری داشتند«.
به باور فاحت پیشه ســامان برنامه ریزی اصاح طلبان از یک سو و بی سامانی 
اصولگرایان از سوی دیگر عامل این پیروزی بود . او همچنین شاه کلید دیگر اصاح 
طلبان در انتخابات تهران را حرکت سازمان محور آن ها عنوان می کند که باعث 
شد در دل لیست آنها برخی از اصولگرایان که خارج از لیست ائتاف اصولگرایان 
مانده بودند قرار بگیرند که این امر به معنای غلبه »سازمان« بر »فرد« بود. در حالی 
که در لیست اصولگرایان این »افراد« بودند که بر »سازمان« غلبه کردند و انتظار 

داشتند سازمان، تحکم فردگرایانه آنها را در قالب رای به کرسی بنشاند. 
فاحت پیشــه در عین حال تعامل با جامعــه را نیز عامل دیگر مــی داند و می 
گوید: »گروههای سیاســی در تعامل »خورد« و »بازخورد« با جامعه اســت که 
کاندیداهای خــود را محک می زننــد و رای می آورند. این تعامــل با جامعه در 
اصاح طلبان وجود داشت و توانستند با توجه به فضای عمومی، کاندیداهای 
خود را مشخص کنند؛ اما اصولگرایان لیست خود را به صورت محفلی و بدون 
توجه به تحوالت میدانی بســتند و ما دیدیم که این مردم بودند که نمایندگان را 

انتخاب کردند نه محافل«.

مردماحمدینژادرااصولگرامیدانند
حســین کنعانی مقدم اصولگرای دیگری است که امروز به صحبت با رسانه ها 
درخصوص علل شکست اصولگرایان پرداخته است. این عضو شورای مرکزی 
جبهه ایستادگی با انتقاد از حضور چهره های نزدیک به دولت های نهم و دهم 
در ائتــاف اصولگرایان، می گوید: »مــا ابتدا باید این نکتــه را در نظر بگیریم 
که در دوران آقای احمدی نژاد زیر ســاخت های اصولگرایی از بین رفت. یعنی 
اصولگرایان پس از آن دوران وارث یک خرابه ای از جریان اصولگرایی بیشــتر 
نیستند. اصولگرایان چوب رفتارهای دولت های نهم و دهم می خوردند. چراکه 
از نظر مردم احمدی نژاد یک اصولگراســت. بنابراین فراموش شدن این ضربه 

از ذهن مردم زمان بر است«. 
کنعانی مقدم همچنین تاکید مــی کند: »از روز اول در جریان این ائتاف بودم 
هشــدارهایی به دوســتان می دادم. من در مقاطع مختلف به دوســتان تاکید 
داشتم مبنی بر اینکه که مردم همیشــه پای کار انتخابات هستند ولی معموال 
در هر دوره جمعیتی مردد و ســیال هســتند که اصطاحــا آرای خاموش لقب 
می گیرند لذا وقتی قرار است لیستی را نهایی کنیم، لیستی بدهیم که بتواند آرای 
خاموش و خاکستری را جذب کند«. به گفته دبیرکل حزب سبز ایران کاری که 
اصاح طلبان در انتخابات کردند، چنین بود که آمدند با دولتی ها، اعتدال گرایان 
و حتی بخشــی از جریان اصولگرا ائتاف کرده و ترکیبی از این افراد را در تهران 
معرفی کردند. بنابراین مشــخص بود که چنین لیستی شانس بیشتر در جذب 

آرای خاکستری داشته باشد.

اصولگراییجذابیتیبرایمردمندارد
وحید یامین پور نیز در یادداشتی علل اصولگرایان را بررسی کرده است. یامین پور 
محافظه کاری اصولگرایان را علت شکست آن ها خوانده است. به باور یامین پور 
آنچه از ماهیت اصولگرایی به نمایش گذاشته شد، تصویری غیر اصیل و خجلت 
زده و کمرنگ بود، تصویری که نه واجد تهورهای ســاختار شــکنانه ی اصاح 
طلبان و نه واجد جذابیت های اصیل انقابی بــود. وی با بیان اینکه محافظه 
کاری جناح راســت مهمترین میراثی است که از گذشته تا امروز اصولگرایان را 
زمین گیر کرده است و آنها آهسته می روند و آهسته می آیند و از میان مواضع، کم 
حاشیه ترین ها را بر می گزینند، می نویسد عامه مردم که ظرافت های سیاسی 
را نمی شناسند برای تشخیص اصولگرایان دچار مشکل شده اند. چهره ی آنها 
مدتی است عاری از جذبه و اعتماد به نفس برای مبارزه است. گویی هیچ ایده و 

پیشنهاد جایگزینی برای جلب توجه ندارند.
یامین پور می نویسد: »اصولگرایان فاقد رهبران میانی هستند. مکانیسم های 
سنتی ارتباط با بدنه، فرســوده و کم بازده شــده اند؛ نماز جمعه جذابیتی برای 
جوانان ندارد. بســیاری از هیآت از فرهیختگی کم بهره اســت و در عین اینکه 
معبدی برای تجربه های معنوی است ولی مرجعیت فکری خود را از دست داده 
و حتی سکوالر شده است؛ مراجع فقهی و فضا عمومًا ارتباطی با جوانان ندارند؛ 
طاب جوانتر تحت تاثیر محیــط نزدیک خویش اند و گفتگو های اجتماعی را 

رها کرده اند و... «.
به گفته وی در شرایطی که اصولگرایان حتی در درون حزب سیاسی خود دچار 
ریزش اند و گروهــی از آنها ترجیح داده اند به اردوگاه رقیــب پناه ببرند، چگونه 
می خواهند در آراء با رویش مواجه باشند؟ یامین پور به اصولگرایان توصیه کرده 
است که پیش از آنکه این روح فرتوت قالب تهی کند باید سازوکاری برای ارتباط 

با بدنه اجتماعی اندیشیده شود. 

پیگیری روزواکنش روز

همیشه در خدمت نظام و دولت بوده و هستیم
فرمانده کل ســپاه گفت: ســپاه پاسداران همیشه در خدمت نظام و دولت بوده و هست و هر توانی داشته باشد، آن را برای سازندگی کشــور و خدمت به مردم به کار می گیرد.سردار سرلشکر محمدعلی 
جعفری فرمانده کل سپاه در حاشیه بازدید از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی که صبح امروز صورت گرفت، با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساخت این فازها یک موفقیت با تکیه بر توان بومی 
بود که نماد کار متخصصان کشورمان در فاز 15 و 16 پارس جنوبی شناخته می شود.وی افزود: زمانی متخصصین و مهندسین سپاه وارد این فازها شدند که شرکت های خارجی که قرار بود این پروژه 
را انجام بدهند، ایران را تحریم و قراردادهایشــان را کنار گذاشته بودند.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سپاه همه این اقدامات را با اتکا به توان داخلی و استفاده از ظرفیت های بومی انجام داد، گفت: با 
راه اندازی این فازها، 4 نوع گاز و گوگرد که محصوالت بسیار ارزشمندی هم هستند به دست می آید.سرلشکر جعفری تصریح کرد: سپاه همیشه در خدمت نظام و دولت بوده و هست و هر توانی داشته 
باشــد آن را برای سازندگی کشــور و خدمت به مردم به کار می گیرد و ما معتقدیم همه این اقدامات باید از مسیر دولت باشد.وی در عین حال تصریح کرد: اینها کارهای بزرگ و پیچیده ایست که بدون 

خواست و اراده دولت میسر نخواهد بود.فرمانده کل سپاه افزود: هدف ما خدمت به نظام و سازندگی کشور است.

سیاسی
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رای مردم صدها جلد حرف داشت
انتخابات 94 در راستای تکمیل انتخابات 92 بود

انتخابات و نتیجه انتخابات امروز یکی از محورهای ســخنان رئیس جمهور و 
سخنگوی دولت بود. حســن روحانی در ســومین همایش بین المللی صنعت 
خودرو نتیجه انتخابات را بسیار معنادار خواند و تاکید کرد: مردم در این انتخابات 
مســیر را مشــخص و اعام کردند در میان ســلیقه های مختلف درخصوص 
سیاست داخلی و خارجی، کدام سلیقه به نظر آن ها نزدیک تر است. محمدباقر 
نوبخت نیز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با بیان اینکه مردم به لیست امید 
اعتماد کردند، وارد صحنه انتخابات شدند و رای دادند تصریح کرد: انتخابات 
94 در راستای تکمیل انتخابات 92 بوده است و می توان آن را گام دوم ائتاف 

و هماهنگی مردم در سال 94 تلقی کرد.

رایمردمبسیارمعناداربود
رییس جمهور در سخنان خود تصریح کرد: انتخابات بسیار معناداری در ایران 
انجام شــد و آراء مردم صدها جلد کتاب، حرف، سخن و رهنمود برای ما دارد. 
حجت االســام والمسلمین حسن روحانی با اشاره به انتخابات 7 اسفند اظهار 
کرد: نتایج ایــن انتخابات برای ملت ما مبارک خواهد بود . دولت قبا هم گفته 
که نتیجه هر چه باشــد و ترکیب مجلس به هرگونه ای رقم بخورد دولت خود را 
موظف به احترام به آراء مردم فهیم ایران و خود را متعهد به همکاری با مجلس 

آینده خواهد دید.
وی با تشــکر از ملت ایران به خاطر حضور هوشمندانه شان در انتخابات یادآور 
شــد: انتخابات همواره دمیدن روح جدید در کالبد جامعه برای حضور و حرکت 
پرشتاب در مسیر توســعه و رفاه جامعه و مردم بوده و هست. کشور و جامعه ای 
که انتخابات و صندوق رای ندارد و آراء مردم بر سرنوشت آن ملت حاکم نیست، 

قطعا جامعه  پرنشاط و زنده ای نخواهد بود.
روحانی ادامه داد: مردم بزرگوار ایران در شرایط بسیار حساس منطقه با مشارکت 
گسترده و سامت و امنیت کامل و رقابت بسیار خوب در انتخابات شرکت کردند. 
امیدوارم همه ما درس آموز از مکتب ملت ایران باشیم و بدانیم این ملت سربلند 
در هر مقطعی آراء و حرکتش تاثیرگذار در سرنوشت این کشور بوده و خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: همه ما باید بدانیم صاحب این کشور مردم هستند. راه 
و مسیر این کشور را مردم تعیین و مســیر توسعه را آراء مردم مشخص می کند. 
شیوه حکمرانی را مردم مشخص می کنند و در مواردی که درسیاست داخلی و 
در سیاست خارجی نظرات متفاوتی وجود دارد، این آراء مردم است که راه صحیح 

و درست را برای کشور مشخص می کند.
رییس دولــت یازدهم همچنین بیان کــرد: مردم فهیم، غیور و ســربلند، این 
کشــور را یک گام دیگر به پیش بردند و مسیر توسعه را مشخص کردند و گفتند 
در میان سلیقه های مختلف کدام ســلیقه به نظر مردم نزدیک تر است، از آنها 
سپاسگزاریم البته این به بدان معنا نیست که جناحی حاکم باشد و جناح دیگری 

حتی حضور نداشته باشد.
وی اضافه کرد: همه جناح ها، گروه ها و فعاالن سیاسی چه آنها که به لحاظ رای 
مردم به مفهوم اکثریت هستند و چه آنها که از لحاظ رای مردم به مفهوم اقلیت 
به حساب می آیند، برای مردم، دولت و نظام ما محترمند. به جد معتقدیم که بعد 
از دوران انتخابات در هر مرحله ای دوران رقابت سیاسی- اجتماعی پایان یافته 

و باید همکاری ها بیش از گذشته مد نظر همه باشد.
رییس دولت تدبیــر و امید در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشــان 
کرد: کشور ما بعد از گذشت چند سال تحریم شــدید غیر قانونی ظالمانه علیه 
مردم و صنعت مان در مسیر رشد و توســعه با اختاالتی مواجه بود. الزم بود ما 
با منطق و بیان به دنیا بگوییم که مردم ایران مردمی صلح خواه، امنیت دوست 
و خواهان همکاری و تعامل با مردم جهانند. وی خاطرنشــان کرد: در سال 92 
مردم با صدای رسا به دنیا گفتند ما اعتدال را می خواهیم و نه افراط را و با صدای 
بلند گفتند که تعامل می خواهیم، نه تقابل و ما می خواهیم مشــکاتمان با دنیا 

را با منطق و استدالل پشت میز مذاکره حل و فصل کنیم.
وی افزود: مــا به ملت مان قول دادیــم که دیپلمات هایمان قادرند پشــت میز 
مذاکره در برابر قدرت های جهانی حقوق شان را باز ستانند و می توانیم راه را برای 
همکاری و توسعه ی جهانی باز کنیم. امروز دوران تقابل به سر آمده و اگر کسانی 
هنوز فکر می کنند کشــور باید در تقابل با دیگران باشد، هنوز پیام انتخابات 92 

را با تاخیر دو ساله هم دریافت نکرده اند.
رییس جمهور در ادامه تاکید کرد: البته مردم برای حقوق خودشان ایستادگی 
می کنند و در برابر فتنه و تهدید سر فرود نمی آورند، اما خواهان تعامل با ملت های 
جهان هستند. مردم ایران امروز خواهان آن هستند که همانا نقش تاریخی خود 

را به عنوان نقطه  وصل، تعامل و اتکاء جهانی ایفا کند.

انتخابات9۴تکمیلکنندهانتخابات9۲
سخنگوی دولت نیز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران تصریح کرد: انتخابات 
94 در راستای تکمیل انتخابات 92 بوده است. محمد باقر نوبخت در ارزیابی از 
نتیجه انتخابات 7 اسفند گفت: مشخصه انتخابات 92 این بود که مردم پاسخ 

امید و اعتماد خود را به قول رییس جمهور دریافت کردند.
وی با بیان اینکه مردم به لیست امید اعتماد کردند، وارد صحنه انتخابات شدند 
و رای دادنــد تصریح کرد: انتخابات 94 در راســتای تکمیل انتخابات 92 بوده 

است و می توان آن را گام دوم ائتاف و هماهنگی مردم در سال 94 تلقی کرد.
نوبخــت در رابطه با روند همکاری های دولت با مجلــس دهم و میزان نظارت 
مجلس دهم بر عملکرد دولت نیز خاطرنشان کرد: شاید فرصتی باشد که نسبت 
به برخی تقســیم بندی ها تجدید نظر کنیم؛ چرا که زمانی نیروهای سیاســی به 
دو دسته چپ و راســت و اصاح طلب و محافظه کار شناخته می شدند و امروز 
فرصتی اســت تا بــا تجدیدنظری واقع بینانــه  این واژه ها تغییــر کنند و عناوین 

واقع بینانه ای در مورد آرایش جدید سیاسی کشور داشته باشیم.
وی افزود: امــروز مجموعه ای از نیروهای سیاســی در جهت خدمت به مردم 
جمع شدند و لیستی را تشکیل دادند و همه شان به دنبال رفع دغدغه های مردم 
هســتند و این که مجلس آینده به دلیل همگرایی و هماهنگی بیشــتر با دولت 
در جهت خدمت به مردم همکاری بیشتری با دولت داشته باشد امری طبیعی 
اســت، اما ما وظیفه نظارتی مجلس را کاما مــورد احترام می دانیم و معتقدیم 
مجلس و نماینــدگان آن هیچ گاه نباید جایگاه نظارتی خــود را فراموش کنند، 
چون دولت هم چنیــن انتظاری ندارد و نظارت به کار دولــت در واقع کمک به 

مجلس است.

وی همچنین در رابطه بــا انتظارات دولت از مجلس دهــم گفت: دولت هیچ 
انتظاری از مجلس دهم به جز ایفای وظایف قانونی و التفات به شرایط اقتصادی 
و اجتماعــی جامعه ندارد و انتظار دولت این اســت کــه در حد هماهنگی های 
قانونی، همکاری با مجلس داشــته باشــد و امیدواریم که با درک واقعیت ها به 
جای پرداختن به حواشی توجه اصلی مجلس به خواست و انتظارات مردم باشد.
نوبخت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا می توان با توجه به اختاف 
نظر کمتر دولت با مجلس دهم شاهد توجه و اقدامات بیشتری در راستای تحقق 
حقوق مدنی در کشور باشیم، تصریح کرد: منصفانه این است که از نمایندگان 
خوب مجلس دهم تشــکر کنم و تقدیر کنم از نمایندگانی کــه رای نیاوردند اما 
اعــام کردند که رای مردم را پذیرفته اند و مردم ســاالری دینــی را به خوبی در 

کشور به نمایش گذاشته اند.
وی با بیان این که برخی اقدامات در مجلس فعلی را به حســاب کلیت مجلس 
تلقی نمی کنیم خاطرنشــان کرد: هویت مجلس در کمــک به دولت غیر قابل 
کتمان است و این که در مجلس آینده همگرایی بیشتری از سوی نمایندگان با 
برنامه های دولت وجود داشته باشد کاما قابل پیش بینی است. بنابراین آسان تر 
خواهیم توانســت تعامل میان دو قوه را داشته باشــیم و حقوق شهروندی را که 

همواره از مسائل مورد تاکید رییس جمهور بوده است، پیگیری کنیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: انتظار می رود در مجلس آینده موضوع اجرای 
منشور حقوق شهروندی پیگیری شود وزمینه های تحقق آن فراهم گردد؛ چرا 
که حمایت گســترده مردم از نظام و دولت فرصتی برای دولت در جهت اجرای 
منشور حقوق شــهروندی ایجاد می کند. نوبخت همچنین در رابطه با احتمال 
اختافات کمتر دولت با مجلس دهم گفت: اگر منظور از اختاف، تفاوت نظر 
باشــد در همه مجلس اصل بر تفاوت نظر اســت و این که در برابر یک نظر فرد 
دیگری نظری متفاوت داشــته باشد طبیعی اســت و به پیشرفت کشور کمک 
می کنــد. اما اگر اختاف به معنی برخورد جناحی یا سیاســی باشــد پیش بینی 

بیشتر می کنیم کــه در مجلس د هم بــه خاطر همگرایی 
با دولــت اختافات جناحی و سیاســی کمتر 

باشــد. ســخنگوی دولت تاکید کــرد: چه 
کســانی که قبا در مجلس حضور داشتند 
و با دولت همراهی و هماهنگی داشته اند و 

چه آنهایی که منتقد دولت بودند و به واسطه 
رای مــردم به مجلس دهــم راه نیافتنــد را از 
سرمایه های انسانی کشور می دانیم و همه آنها 
را به همکاری با دولت در جهت خدمت به مردم 
دعوت می کنیم. وی تصریــح کرد: دولت به 

مردم قول می دهد تا تمام توان خود را به 
جای پرداختن به مسائل حاشیه ای 

و تخریب رقبا به تکریم رقبا به کار 
گیرنــد و از آنها بــرای خدمت 

بــه مــردم دعــوت به 
همکاری می کند .

مجلس دهم تندروی های مجلس ششم و نهم را ندارد
غامعلی حداد عادل امروز 11 اسفندماه در حاشیه سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نتایج انتخابات مجلس هنوز نهایی نشده است و در برخی از شهرستان ها 
انتخاب به دور دوم کشیده شده است، اگر بخواهم واقع بینانه پیش بینی کنم در حد تجربه خود، مجلس دهم شبیه هیچ یک از مجلس های نه گانه پیشین نخواهد بود، مجلس دهم هویت ویژه ای خواهد داشت از 
این جهت که تندروها و هنجارشکن های مجلس ششم و مجلس نهم را نخواهد داشت.وی گفت: تصور می شود که اکثریت مجلس دهم با تفکر اصول گرایی است و شاید بتوان کاری کرد که دو تفکر اصاح طلبی 
و اصولگرایی بیشتر با یکدیگر کار کنند، اصولگرایان از آنچه در این انتخابات به دست آمد راضی هستند، هرچند در تهران پیروز نشدند اما این ائتاف ریشه گرفته است و ما سعی خواهیم کرد برای آینده آن را حفظ کنیم.

حدادعادل شکست اصولگرایان را به دلیل شرایط خاص تهران دانست و افزود: اعتراض حق تمام جناح ها است، اصولگرایان و یا اصاح طلبان هر دو می توانند به نتیجه اعتراض کنند، اعتراض داشتن از راه قانونی هیچ 
مشکلی ندارد اما اردوکشی خیابانی بد است. اعتراض باید از طریق مجاری قانونی صورت بگیرد و همه تسلیم قانون باشند البته خودم هنوز قصدی برای اعتراض ندارم.وی در خصوص جو حاکم بر فضای مجازی در خصوص 

انتخابات عنوان کرد: پرسش درباره فضای مجازی مانند پرسش درباره جنگل است، اما در همین مرحله دوم اصولگرایان بیشتری به مجلس راه پیدا خواهند کرد.

اصولگرایان آماده کمک هستند
نامــزد ائتــاف اصولگرایــان با اشــاره به 
مشارکت باالی مردم در انتخابات 7 اسفند 
گفت: حضور گســترده مردم و مشــارکت 
باالی آنان که موجب ناامیدی دشــمنان 
می شود پیروزی واقعی است.پرویز داودی 
کاندیدای ائتاف اصولگرایان ادامه داد: 

با توجه به آمار سراسر کشور شاهد هستیم که اصولگرایان با درصد نسبتا 
باالیی وارد مجلس شــورای اسامی شــده که ما از انتخاب خوب مردم 
قدردانی کرده و امیدواریم این انتخاب موجب پیشــرفت نظام جمهوری 
اســامی شــود.داودی اضافه کرد: ما بــه عنوان کاندیداهــای جریان 
اصولگرایــی وظیفه خود می دانیم که بــرای هرگونه کمک در جهت حل 
مشــکات کشور آماده باشــیم و تجربیات خود را در اختیار کاندیداهایی 

که وارد مجلس شدند قرار دهیم.

تهرانی ها خطایی نکردند
احمد مسجد جامعی با بیان اینکه این روز ها 
گروهی که نتیجه انتخابات را نپسندیده اند؛  
در مواجــه با رفتــار رای دهنــدگان در تهران 
غیراخاقی رفتار می کنند، گفت: آن ها این 
موضوع را به مســائلی مانند سبک زندگی و 
حتی کارگزاری تاثیر عوامل انگلیسی در ایران 

نسبت می دهند و به نکوهش شهروندان پایتخت می پردازند و مرکز ایران را به 
زعم خودشان با کوفه مقایســه می کنند.وی ادامه داد: این در حالی است که 
شهروندان تهرانی خطایی نکرده اند که مستوجب چنین برخوردی باشند، بلکه 
بار ها شعور سیاسی باالی خود را نشان داده اند و تجلی آن را می توان در شیوه 
رفتارشان در انتخابات اخیر به وضوح دید.مسجد جامعی تصریح کرد: گویی 
انتخاب شدگان در کانال دستگاه های مختلف نظارتی و قانونی عبور نکرده اند! 
البد انتظار دارند که از این پس بجای شورای نگهبان آن ها تعیین کننده باشند.

قدرت اصولگرایان کاهش یافت
صادق زیباکام در تحلیــل خود از پیروزی 
اصاح طلبان در انتخابــات مجلس دهم 
گفت:حتی قبل ازاینکه آرا کامل خوانده شود 
و نتایج دقیق تر اعام شــود اصاح طلبان 
پیروز انتخابات هستند چون توانستند تعداد 
قابل توجهی از مردم را تشویق کنند که علی 

رغم همه ناامیدی ها  پای صنــدوق های رای بیایند.زیباکام درباره نقش 
اصولگرایان در مجلس آینده نیز گفت: نفوذ و قدرت اصولگرایان در مجلس 
آینده کاهش پیدا کرده اســت و چیزی حدود یک سوم کرسی ها به ائتاف 
اصاح طلبان رسیده است. بنابراین مجلس آینده مجلس مستقل تر است 
. مجلســی خواهد بود که کمتر بله قربان گو و مطیع خواهد بود  و به خودش 
اجازه خواهد داد که به مســائل مهم مملکت به عنوان نمایندگان ملت ورود 

پیدا کنند. مجلس دهم همراهی بیشتری با دولت روحانی خواهد داشت.

سپاس نامه  احمد توکلی 
احمد توکلی در ســپاس نامه ای به مردم تهران، ری، 
شمیرانات، اسامشهر و پردیس نوشت: خود و تمام 
منتخبان محتــرم را به اخاق، گفت وگــو، تفاهم و 
وحــدت دعــوت می کنم.متن ســپاس نامه نماینده 
تهران در مجلس شورای اسامی به شرح زیر است:

»هو االول و اآلخر
ســپاس نامه ای بــه مــردم شــریف تهــران، ری، 

شمیرانات، اسامشهر و پردیس
تلک االیام نداولها بین الناس

هم وطنــان عزیــز و بزرگــوارم در تهــران، ری ، 
شمیرانات، اسامشهر و پردیس

سام و رحمت خداوند بر شما
به تشــخیص و خواســت شــما ســه دوره به عنوان 
نماینده تان در مجلس شورای اسامی انجام وظیفه 
کردم. سپاســگزارم که مرا معتمد خود دانســتید و 
برای خدمتگزاری برگزیدید. در این دوازده سال، به 
فضل الهی در آنچه در مســیر منافع ملی و خواست 
شــما موکان گران قدرم تشــخیص دادم کوتاهی 
نکرده ام. همواره کوشــیده ام بر پایه وظیفه سترگ 
نمایندگی مردم، دادخواه نظام و مردم باشم و برای 
دفاع از حقوق ملت و مصالح کشور از هیچ کوششی 
فرونگذارم. از آزادی های فردی و جمعی مصّرح در 
قانون اساسی، حمایت و پاسداری کرده ام و نسبت 
به محدود ســاختن این آزادی هــا نه تنها بی تفاوت 
نبــوده ام؛ بلکــه در چارچــوب وظایــف نمایندگی 
حساســیت فعال داشــته ام. مکرر در مکرر نسبت 
به فســاد ســازمان یافته هشــدار داده و با مصادیق 
خبیث و بزرگ آن برخورد کــرده ام. ویرانگری های 
پیوند قدرت و ثروت را گوشزد کرده ام و درباره افراد 
و چهره های ضد ملی ) چــه در لباس اصولگرایی و 
چه در لباس اصاح طلبی( سکوت نکرده و موضع 
گرفته ام. برای رفــع تنگناهای اقتصــادی مردم و 
اصاح شــیوه های پولی و مالی و هزینه ای کشور 
نامه ها نوشته ام، راه حل ها تقدیم کرده ام و هشدارها 

داده ام. و ...
اکنون که اکثریت شــما رأی دهنــدگان و موکان 
گرامــی و بزرگوارم برای ایفای وظایــف نمایندگی 
خود بــه چهره های جدیــدی رأی داده ایــد و این 
خادم را از بار ســنگین وکالت رهایی بخشیده اید، 
باادب و احتــرام و خلوص باطن، سپاســگزارتان 
هســتم و برایتان بهترین ها و بازهــم بهترین ها را 
آرزو می کنم و از سر تکریم قانون و اعتقاد قلبی به 
مردم ســاالری دینی صمیمانه به منتخبان محترم 
شادباش می گویم. و خود و تمام منتخبان محترم 
را به اخــاق، گفت وگو، تفاهــم و وحدت دعوت 
می کنــم. از خدا می خواهــم که به آن هــا توفیق 
خدمت خالصانه به شــما مردم اصیــل و نجیب را 
عنایت فرماید. همچنین از صدها هزار رأی دهنده 
گران قدری کــه بازهم بر تــداوم خدمت این برادر 
کوچک تمایل داشــتند و با مهــر و محبت خویش 
به بنــده رأی دادند از ژرفای دل تشــکر می کنم و 
درود خاضعانه خویش را به قلب های مهربانشــان 
تقدیــم می نمایم. عهد من با خدا و مردم و کشــور 
عزیزم برای دفاع از اســام عــزت بخش، حقوق 
اساسی حاکمیت و ملت، مبارزه با فساد سیاسی و 
ســربلندی ایران و ایرانیان، ناگسستنی است؛ چه 
در لباس خدمت نمایندگــی مجلس و چه در مقام 

شهروندی مسئول و ناظر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

احمد توکلی
نیمه شب 10 اسفند 1394«

عصرایراننوشت:تقسیمبندیدقیقکرسیهایمجلسبراساسفهرستهایانتخاباتی
تعداد کرسی های "اصاح طلبان و اعتدالگرایان" و "اصولگرایان" تقریبًا با هم برابر است و جریان نزدیک به دولت، 5 کرسی بیشتر از 

اصولگرایان دارد. 60 نفر نیز به طور مستقل وارد کارزار انتخاباتی شده اند.
خردادنیوزنوشت:درسیکههفتماسفندداد

انتخابات هفتم اسفند نشان داد که جریان های سیاسی می بایست متوجه باشند با سواستفاده از رسانه های ملی در جهت تخریب 
جریان های سیاسی نمی توان آرای عمومی را تغییر داد.

تدبیرنوشت:تندروهاسازتقلبدرانتخاباتراکوککردند
اصولگرایان جز تقاضای ابطال انتخابات تاکنون طی مصاحبه های مختلف توهین های مکرری نسبت رای دهندگان داشته اند و ایشان را 

به سبب حمایت از اصاح طلبان در انتخابات با القابی انگلیسی، نفوذی، لشکر یزید، اهالی کوفه، ضد انقاب و ضد والیت فقیه مورد 
اهانت قرار داده اند.

راهدانانوشت:چراهاشمیهیچشانسیبرایریاستخبرگانندارد؟
به نظر می رسد در صورتی که هاشمی رفسنجانی بار دیگر بخواهد خود را در معرض آزمون رای خبرگان برای ریاست این مجلس قرار دهد، 

میزان رأی وی به کمتر از 15 رأی خواهد رسید.
دولتبهارنوشت:احمدینژادازسقوطهیچکسمسرورنمیشود

شکست اصول گرایان در تهران، دکتر احمدی نژاد را به همان دلیلی خوشحال نمی سازد که شکست اصاح طلبان در سال 88، که در 
نگاه او هیچ کدام از این دو اتفاق شکست نیست.

عکس روزسایت نگار

درحاشیه جلسه علنی 
مجلس شورای اسامی 
روز سه شنبه که به 
ریاست علی الریجانی 
برگزار شد

خبرنامه
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رصدخانه

روز سرنوشت
»سه شنبه بزرگ« برای نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه فرا رسید

رقابت های درون حزبی آمریکا، امشــب وارد مرحله تازه ای می شود و شاید 
از دل همین رقابت ها، نامزد نهایی دو حزب مشــخص شود؛ روزی که قرار 
است انتخابات مقدماتی به صورت همزمان در چندین ایالت برگزار و صد ها 
رأی ایالتی بین نامزد ها تقســیم شود. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری 
در آمریکا، مانند انتخابات اصلــی فرآیندی پیچیده دارد و این روند تقریبًا در 
هیچ ایالتی عینًا مشابه ایالت دیگر نیست. در برخی ایالت ها نامزد منتخب از 
طریق صندوق رأی مشــخص می شود و در برخی دیگر، در جریان نشست 
انجمن حزبی. در برخی ایاالت، برنده، تمام آرای حزبی را از آن خود می کند و 
در ایاالتی دیگر بخشی را به صورت پاداش پیروزی و بخش دیگر را به نسبت 
آرا و در شماری از ایاالت هم آرای حزبی عینا بر اساس نسبت تعداد رأی های 
شرکت کنندگان تقسیم می شــود. به هر ترتیب، »سه شنبه بزرگ«، یکی از 
روزهای تعیین کننده در رقابت  نامزدهای دو حزب برای نزدیک تر شــدن به 
کاخ سفید و کرسی ریاست جمهوری آمریکا است و طی آن، تصویر روشن تری 
از صحنه رقابت نهایی بر سر کاخ سفید به دست می آید. اما چرا این روز با نام 
سه شــنبه بزرگ معروف شــده و دلیل اهمیت قابل توجه آن در رقابت های 
مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیست؟ شبکه خبری »بی بی 
سی« با انتشار مطلبی در پایگاه اینترنتی خود، به همین موضوع پرداخته و در 
قالب پاسخ به پنج سوال، جنبه های مختلف اهمیت این روز را مورد بررسی 

قرار داده است:
۱-چراسهشنبه؟چرابزرگ؟

در نیمه قرن نوزدهم، کنگره آمریکا تصمیم گرفت برای اینکه جامعه کشاورز 
این کشور بتوانند با دردســر کمتر با درشکه هایشان پای صندوق های رای 
حاضر شوند، سه شــنبه را به عنوان روز رأی گیری مقرر کند. با این حساب، 
کشاورز ها می توانستند دوشنبه ها ســوار درشکه هایشان شوند و سه شنبه 
اول وقت بعد از رأی دادن راهی خانه شوند و به چهارشنبه بازارشان برسند. از 
طرفی، یکشنبه ها هم که روز کلیسا و عبادت بود، سرجایش باقی می ماند. 
نزدیــک به دو قرن بعــد از آن روز ها و تغییر اساســی جامعــه آمریکا، هنوز 
رأی گیری ها روزهای سه شنبه برگزار می شود. اما سه شنبه بزرگ، به نوعی 

آزمون سراســری برای نامزدهای دو حزب آمریــکا و کارزارهای انتخاباتی 
آنهاست.  در سه شنبه بزرگ که در این دوره امروز، اول مارس برگزار می شود، 
نامزدهایی که تا پیش از این ایالت به ایالت و بدون عجله جای پای خود را در 
میان رأی دهندگان سفت می کردند و برنامه های انتخاباتیشان را با حوصله 
پیش می بردند، باید سر صندوق های رأی 11 ایالت، همزمان بخت خود را 
آزمایش کنند. برنده این رقابت های درون حزبی، می تواند در پایان این روز، 

یک قدم به جام پیروزی، یعنی نامزدی رسمی حزب نزدیک تر شود. 
۲-چراپیروزیدررقابتهایسهشنبهبزرگمهماست؟

باال بودن تعداد ایالت های رأی دهنده در سه شنبه بزرگ به این معناست که 
تکلیف نامزدهای بر تر و آن ها که دیگر شانسی برای ادامه مبارزات ندارند، 
تا حدی روشــن می شــود. در پایان روز سه شــنبه، تکلیف 22 درصد از تمام 
هیئت های انتخاباتی نهایتًا روشن می شــود. جمهوری خواهان می  توانند 

دست کم نیمی از هیئت های انتخاباتی الزم برای نامزدی رسمی حزب خود 
را در سه شنبه بزرگ به دســت بیاورند. در مورد دموکرات ها، این میزان یک 

سوم هیات های انتخاباتِی الزم است. 
3-هیاتهایانتخاباتیچهکسانیهستند؟

هر کدام از احزاب آمریکا در هر ایالت این کشــور، بسته به تعداد جمعیت و 
تعداد سناتور ها و نمایندگان این ایالت ها در کنگره، تعدادی هیئت انتخاباتی 
را تعیین می کنند. این هیئت ها بر اساس قوانین خاص هر حزب و ایالت در 
پایان هر رقابت مقدماتی به نامزد یــا نامزدهایی تعلق می گیرند. در    نهایت، 
در پایان رقابت  های مقدماتی، کســی از جانب حزب دموکرات نامزد نهایی 
خواهد شد که در مجموع 2383 هیات انتخاباتی را از آن خود کند؛ در حالی 
که تعداد الزم برای کسب نامزدی رسمی حزب جمهوری خواه، 1237 هیات 

انتخاباتی است. 

۴-رأیگیریدرکدامایالتهاانجاممیشود؟
روز سه شنبه بزرگ در 11 ایالت رأی گیری و شمارش آرا انجام می شود. آالباما، 
آالسکا، آرکانزاس، کولورادو، جورجیا، ماساچوست، مینه سوتا، اوکاهوما، 
تنسی، تگزاس، ورمونت و ویرجینیا، ایالت هایی هستند که در آن ها رأی گیری 
انجام می شود. هر کدام از این ایالت ها، شیوه ها و قوانین رأی گیری مشخص 
و متفاوتی دارند و هر یک، تعداد مشــخصی هیئت انتخاباتی را به نسبت به 

برندگان و بازندگان رای گیری واگذار می کنند. 
5- فردای سه شنبه بزرگ صحنه رقابت ها چقدر تغییر می کند؟ 

در شرایطی مثل انتخابات دوره قبل که تعداد نامزدهای حزب جمهوری خواه 
زیاد نبود، عمًا میت رامنی در پایان سه شنبه بزرگ به عنوان نامزد بامنازع 
حزب شــناخته شد. این بار اما تعداد رقبا بیشتر است و احتمااًل تعیین نتیجه 
روشن، دستکم تا دو هفته بعد، یعنی 15 مارس به طول خواهد انجامید. با این 
وجود، می توان انتظار داشت که که دستکم یک نامزد در حزب جمهوری خواه 
از رقابت ها کنار بکشد. بن کارسون، یکی از نامزدهای جمهوری خواه، در هر 
چهار رقابت مقدماتی پیش از این شکست خورده و نتوانسته نظر تعداد کافی از 
رأی دهندگان را جلب کند. زمزمه ها از درون کارزار انتخاباتی کارسون حاکی 

از آن است که سه شنبه بزرگ بدون پیروزی برای او خط پایان خواهد بود.
به هر حال، اگر آنطور که نظرســنجی ها نشــان می دهــد، دونالد ترامپ، 
سرمایه دار جنجالی آمریکایی که تا اینجا با وجود تمام مخالفت های درون 
و برون حزبی و به لطف ایجاد فضای دو قطبی، توانســته پیشــتاز باشد، در 
سه شنبه بزرگ هم عملکردی مشابه 4 ایستگاه قبلی رقابت های مقدماتی، 
یعنی آیووا، نیوهمپشایر، نوادا و کارولینای جنوبی داشته باشد، تا حد زیادی 
کار را تمام کرده و خود را به عنوان نامزد پیروز حزب خود معرفی خواهد کرد. 
در سوی دیگر میدان، کلینتون پرآوازه، هرچند با رقیبی سرسخت چون برنی 
ساندرز مواجه شده، اما به مدد رأی وکای غیرمتعهد و در چند حوزه به واسطه 
شیر یا خط، در حالی به سه شنبه بزرگ رسیده که خود را پیشتاز دموکرات ها 
می بیند. نظرسنجی ها در میان دموکرات ها هم نشان می دهد که کلینتون 

از شانس بیشتری برای پیروزی در این روز سرنوشت ساز برخوردار است.

عربستان: آماده اقدام نظامی در سوریه هستیم 
یکی از مشــاوران وزیر دفاع عربســتان اعام کرد وزیران دفاع ائتاف ضد داعش تحت امر آمریکا دو هفته پیش درباره احتمال مداخله زمینی در ســوریه گفت وگو کردند، اما تصمیمی اتخاذ نشــد. احمد عسیری، از مشاوران وزیر دفاع 
عربســتان در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری »رویترز« از ریاض گفت: »این موضوع، دو هفته پیش در بروکســل مطرح شــد؛ اما سطح گفت وگو ها سیاســی بود و درباره آن به عنوان یک عملیات نظامی صحبتی به میان نیامد«. وی افزود: 
»زمانی که این برنامه هماهنگ شود و مشخص شود که چه میزان نیرو الزم است و آن ها باید چه زمانی و به کجا بروند، ما هم مشارکت خواهیم کرد. باید در سطح نظامی به صورت گسترده ای در رابطه با این موضوع با کار شناسان نظامی 
صحبت کنیم تا اطمینان حاصل شود که برنامه ای وجود دارد«. به گفته عسیری، عربستان اکنون آماده است تا از پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه »به داعش« حمله کند. چهار جنگنده عربستان هفته پیش وارد این پایگاه شدند. 
در همین حال، وزارت خارجه آمریکا اعام کرد ســعودی ها پیش تر درباره احتمال مداخله نیروهای زمینی در سوریه برای مقابله با داعش صحبت کرده بودند، اما مسائل زیادی باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. جان کربی، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا گفت سعودی ها درباره »مداخله احتمالی نیروی زمینی در سوریه« صحبت می کنند و ایاالت متحده از چنین مشارکتی در جنگ علیه داعش استقبال می کند. وی افزود: »اما مسائل زیادی باید حل و فصل شود؛ از 

جمله اینکه آن ها قرار است چه کاری انجام دهند، هماهنگی آن ها چگونه خواهد بود و قرار است آن ها چگونه از سوی نیروهای ائتاف حمایت شوند. بنابراین اقدامات بسیاری باید انجام شود«. 

رعد و برق آتش فشانی کوه »سینابونگ« اندونزی.

گروهی از مهاجران خشمگین به مرز بین 
یونان و مقدونیه هجوم بردند.

پلیس فرانسه اقدام به آتش زدن و برچیدن چادرهای مهاجران در شهر کاله کرد.

پرتره ای از زن قربانی اسید پاشی که برنده 
جایزه عکس سال سونی شد.

احتمالاستفادهتروریستهای
خاورمیانهازسالحشیمیایی

وزیر خارجه روسیه تصریح کرد اطاعاتی در دست دارد که نشان 
می دهد تروریســت ها در خاورمیانه به اسناد تولید ساح های 
شــیمیایی دسترســی دارند و درصدد تولید چنین ساح هایی 
هستند. وزیر خارجه روســیه تصریح کرد که قوانین بین المللی 
فعلی برای جلوگیری از تروریسم مرتبط با ساح های شیمیایی 
کافی نیســت. الوروف تصریح کرد روسیه اطاعاتی در اختیار 
دارد که نشان می دهد تروریست های خاورمیانه به اسناد تولید 
ساح های شیمیایی دسترسی پیدا کرده و نهادهایی را با هدف 

تولید چنین ساح هایی به تصرف درآورده است.

هشدارآمریکادربارهاحتمال
شکستنسدموصل

سفارت آمریکا در بغداد اعام کرد تخلیه ساکنان بهترین راه حل 
در صورت شکسته شدن سد موصل است که امکان نجات جان 
یک  میلیون و 500 هزار نفر را فراهم می کند. ســفارت آمریکا در 
پایگاه اینترنتی خود اعام کرده: »ما اخبار دقیقی که مشخص 
کند چه  زمانی این ســد می شــکند، نداریم، ولی از باب احتیاط 
می خواهیم تأکید کنیم تخلیه گسترده ساکنان مؤثر ترین راه حل 
برای نجات جهان صد ها هزار عراقی اســت که در معرض خطر 
رودخانه دجله قرار دارند«. بر اســاس سناریوی سفارت آمریکا،    
ساکنان باید پنج تا شش کیلومتر از سواحل رودخانه فاصله بگیرند.

معضل»ریش«
درارتشرژیماسرائیل

جدال طوالنی در ارتش رژیم اســرائیل برای ایجاد موازنه بین 
عرف های معاصر و ســنت های یهودی، با دستور فرماندهان 
این ارتش بــرای کوتاه کردن ریش با اعتراضات شــدیدتری از 
سوی برخی خاخام ها روبرو شده است. تعداد زیادی از یهودیان 
متعصب در ارتش این رژیم سال هاســت که ریش بلند دارند و 
فرماندهان این امر را نادیده می گرفتنــد؛ اما اخیرًا، تعدادی از 
ســربازان الئیک ارتش نیــز به بلند کردن ریــش خود مبادرت 
کرده اند؛ امری که قرار اســت از امروز ســه شنبه با حساسیت و 

سختگیری بیشتری از سوی ارتش صهیونیستی روبرو شود.

توافقاتجدیدروسیهوآمریکا
دربارهسوریه

جــان کری، وزیر امورخارجه آمریــکا، از توافق با همتای روس 
خود بر سر کنار گذاشتن بحث تخلفات ادعایی از توافقنامه ترک 
مخاصمات در سوریه و تاش بیشتر برای ایجاد سازوکار هدف 
قرار دادن داعش و جبهه النصره در سوریه خبر داد. کری گفت: 
»با سرگئی الوروف، وزیر امورخارجه روسیه توافق کردیم که به 
دنبــال دادخواهی در رابطه با گزارش هــای نقض آتش بس از 
سوی دو طرف نباشیم«. وی افزود: »گروه هایی در ژنو و عمان 
این گزارش ها را بررســی خواهند کرد. مــا تصمیم داریم بحث 

درباره همه تخلفات ادعایی را کنار بگذاریم«.

بین الملل
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در انتظار وام 100 میلیونی 
وام 100 میلیونی برای مسکن در سال 95 می آید

ابتدای هفته جاری بود که معاون وزیر راه و شهرســازی از 
موافقت بانک مرکزی با تســهیات 100 میلیون تومانی 
برای خرید مســکن خبر داد تا ســقف تسهیات مسکن 
برای ســومین بار در دولت یازدهم افزایش یابد، اما آیا این 
تسهیات می تواند به خروج بخش مسکن از رکود کمک 
کند؟ این میزان تسهیات چه بخشی از هزینه خرید یک 
آپارتمان را پوشــش خواهد داد و نحــوه دریافت آن به چه 

صورت است؟
ســقف تسهیات خرید مســکن که از ســال 1384، 18 
میلیون تعیین شــده بود، به رغم افزایش قیمت مســکن 
تا ســال 1392 تغییر چندانی نکرده و با رشــد دو میلیونی 
به 20 میلیون تومان رســیده بود اما دی ماه  سال 92 بود 
که  پیشــنهاد بانک مســکن که در دولت دهــم به بانک 
مرکزی ارائه شــده بود، در دولت یازدهم بــا موافقت روبه 
رو شــد و ســقف تســهیات از 20 میلیون به 35 میلیون 
تومان افزایش یافت، همچنین تسهیات جعاله نیز به 10 
میلیون تومان رســید و در مجموع مبلغ 45 میلیون تومان 

برای خرید مسکن تسهیات پرداخت می شد.
در آن زمان همچنین اعام شد که به زوج های جوانی که 
تاریخ عقدشــان پس از تصویب افزایش سقف تسهیات 
باشد، 50 میلیون تومان وام خرید مسکن پرداخت می شود 

که با احتساب وام جعاله به 60 میلیون تومان می رسید.
اوایل ســال جاری نیز اعام شــده بود که تسهیات 80 
میلیونی از محل صنــدوق پس انداز یکم، بــه افراد خانه 
اولــی، یعنی کســانی که از تســهیات بانک مســکن و 
ســایر بانک ها جهت خرید واحد مسکونی یا سهم الشرکه 

و همچنیــن از امکانــات دولتی مانند زمین، تســهیات 
یارانه ای یا تســهیات مســکن مهر اســتفاده نکرده اند 

پرداخت می شود.
افــراد برای دریافت این تســهیات باید اقدام به ســپرده 
گذاری در بانک می کردند بــه گونه ای که در تهران برای 
دریافــت 80 میلیون تومان وام خرید مســکن از صندوق 
یکم،  چنانچه مدت انتظار یک ساله  مدنظر متقاضی باشد، 
باید 40 میلیون تومان در زمان افتتاح حساب صندوق نزد 

بانک مسکن، پس انداز صورت بگیرد.
بر اســاس این گزارش با گذشــت مدتی از اجرای مصوبه 
وام 80 میلیون تومانی، شــرایط این تسهیات تاحدودی 
تعدیل شد تا فضای مناســب تری برای متقاضیان ایجاد 
شده و به دنبال آن استقبال بیشتری هم از این تسهیات 

انجام شود.
به عنوان مثال شرط تاهل که یکی از موانع برای متقاضیان 
مجرد  بود حذف شــد به عاوه برخی شرایط برای همسر 
متقاضی تســهیات نیز برداشته شــد به گونه ای که اگر 
همســر متقاضی وام 80 میلیونی، قبا تســهیات خرید 
مسکن یا امکانات دولتی تهیه مسکن دریافت کرده باشد، 

مانعی برای دریافت این تسهیات نیست.
پس از آن نیز مهرماه سال جاری بود که شورای پول و اعتبار 
با افزایش سقف فردی تسهیات ساخت و خرید مسکن 
از محل حســاب سپرده ســرمایه گذاری ممتاز مسکن در 
سقف های 60، 50 و 40 میلیون تومان به ترتیب در شهر 
»تهران«، »مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار 
نفر جمعیت« و »سایر مناطق شهری« موافقت کرد و اواخر 

آذر بود که بخشنامه آن به شعب بانک مسکن اباغ شد.
بر اساس این گزارش اکنون با گذشت کمتر از یک سال از 
اباغ دستورالعمل وام 80 میلیونی از محل صندوق پس 
انداز و همچنین کمتر از سه ماه از اباغ دستورالعمل وام 
60 میلیونی، صحبت از افزایش سقف تسهیات مسکن 

به 100 میلیون تومان به میان آمده است.

تسهیالت۱00میلیونیسال95میآید
در این راستا حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی گفتــه که سیاســت ما گســترش 
بازار رهن اســت و فکر می کنیم مردم باید تا حداقل تا 50 
درصد قیمت خانه را تسهیات دریافت کنند و مدت زمان 
بازپرداخت هم باید افزایش یابد، اما بعضی جاها بانک ها 
مشــکات اعتباری دارند. وی همچنیــن گفته که بانک 
مرکزی با افزایــش وام 80 میلیون به 100 میلیون تومان 
به صورت اصولی موافق است، ولی این مبلغ تا پایان سال 

افزایش نمی یابد و در سال آینده بررسی می شود.

بررسیافزایشتسهیالتمسکندرشورای
پولواعتبار

در این باره، ولی الله ســیف، رییس کل بانک مرکزی نیز 
گفته که تغییر در سیاست های مسکنی و همچنین سقف 
وام مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح و در حال بررسی 

و بازنگری است.
100  میلیون چه بخش از هزینه خرید را پوشش می دهد؟

اما اکنون موضوع این است که این میزان تسهیات چه 

بخشی از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش خواهد 
داد؟ آنطور که  مرکز آمار ایران اعام کرده متوسط قیمت 
هر مترمربع زیربنای مســکونی در فصل پاییز، در شــهر 
تهران معادل چهار میلیون و 13 هزار تومان بوده اســت، 
بنابراین با در نظر گرفتن متــراژ 50 متر، هزینه یک واحد 
مســکونی در تهران به طور متوســط حدود 200 میلیون 
تومان خواهد بود، به عبارت دیگر این تسهیات 50 درصد 
بهــای یک واحد 50 متری با قیمت متوســط متری چهار 

میلیون و 13 هزار تومان را پوشش خواهد داد.

میزاناقساطوسودتسهیالتچقدراست؟
نکته دیگراما میزان اقســاط این تســهیات اســت، در 
صورتی که نرخ سود این تسهیات 14 درصد و مدت زمان 
بازپرداخت 12 سال باشــد، میزان اقساط به روش ساده) 
همه ماه ها یکسان( یک میلیون و 437 هزار تومان خواهد 
بود، همچنین وام گیرنده حدود 106 میلیون تومان سود 

برای این تسهیات پرداخت خواهد کرد.
 البته در صورتی که نرخ ســود این تسهیات مانند وام 60 
میلیونی 18.5 درصد باشد، میزان اقساط به یک میلیون 
و 730 هزار تومان و میزان ســود بــه 150 میلیون تومان 
افزایش خواهد یافت. بر اســاس گــزارش اقتصاد آناین 
در صورت موافقت شورای پول و اعتبار باید دید که با توجه 
میزان اقســاط آیا افراد از این تسهیات استقبال خواهند 
کرد و یا وزارت راه و بانک مرکزی باید به دنبال راهکارهای 
جدیدی برای حل مشــکل مسکن و تامین مالی مورد نیاز 

در این بخش باشند.

امکان گشایش ال سی با سوئیفت فراهم است
مدیرعامــل بانک صنعــت و معدن 
گفت: سوئیفت 3 هفته پس از اجرای 
برجــام برقرار شــد و همــان روز اول 
اجرایی شدن برجام به روش سنتی و 
بدون سوئیفت 14 ال سی باز کردیم. 
علی اشــرف افخمی صبــح امروز در 
آخرین نشست هیأت نمایندگان اتاق 

بازرگانی تهران در سال 94 در پاسخ به انتقاد برخی که گفته 
می شود باز شدن ال سی و سوئیفت پس از برجام، نمادین 
بوده و در عمل اتفاقی نیفتاده اســت، اظهار داشت: ما 
در روز اول اجرایی شــدن برجام بدون ســوئیفت 14 ال 
ســی باز کردیم و حدود سه هفته طول کشید تا سوئیفت 

برقرار شود.
وی اضافه کرد: همان روز اول اجرای برجام گفتند چطور 
ال سی باز کردید؟ چطور در روز یکشنبه ال سی باز کردید، 

در حالی که این کار به شنبه یا یکشنبه 
بودن ربطی ندارد، مانند پیامکی که 
بگوییم چون شــب اســت نمی توان 
ارســال کرد. ما ال ســی باز کردیم و 

عملیاتی هم شده است.
مدیرعامــل بانک صنعــت و معدن 
تصریح کرد: اکنون سوئیفت باز شده 
است و ال سی با سوئیفت هم باز کردیم، تأییدیه گرفتیم و 

مشتری هم مشخص است.
به گزارش فــارس، دولــت در روز اجرایی شــدن برجام 
اعام کرد که امروز هزار ال سی باز شده است که با انتقاد 
کارشناســان اقتصادی مواجه شد که می گفتند، چطور 
ممکن اســت در یک روز و با برقرار نشدن سوئیفت این 
تعداد ال ســی آن هم در روز یکشنبه که بانک های دنیا 

تعطیل است باز شود.

سقوط کارگران از زیر"خط فقر" به "خط فالکت"
احمدرضا معینی نماینده کارگران در 
شورای عالی کار ، از برگزاری جلسه 
شورای عالی کار با حضور علی ربیعی، 
وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در بعد 
از ظهر امروز خبر داد و گفت: بررسی 
شــیوه هــای تعیین دســتمزد 95 و 
افزایش مزد دستور جلسه این هفته 

شــورا اســت. معینی با انتقاد از اینکه دولت برای اندک 
حقوق کارگران نیز مالیات در نظر گرفته اســت، اظهار 
داشت: در حالی که بیان می کنند حقوق زیر یک میلیون 
و 800 هزار تومان زیر خط فقر است، کارگران حقوقشان 
بین 712هزار تومان تا 900 هزار تومان اســت که از این 
میزان حقــوق هم باز مالیات کم می کننــد. کارگران ما 
روی خط فاکت زندگی می کنند نه زیر خط فقر.  نماینده 
کارگران در شورای عالی کار افزود: از بین 9نفری که در 

شورای عالی کار حضور دارند . تنها 3 
نفر نماینده کارگر هستند و بقیه نماینده 
کارفرما هستند. از آنجایی که دولت 
کارفرمای بزرگ اســت هر ساله رأی 
غالب را داشــته و باعث پایین ماندن 
دستمزد کارگران شــده است. وی با 
تأکید بــر اینکه حقوق کــم کارگران 
باعث کاهش بهره وری نیروی کار می شود گفت: در حال 
حاضر نیروهای کار بهــره وری الزم را برای کارفرمایان 
ندارند، چون فقط جسم آنها در محل کارشان است و فکر 
و روحشان در پی شغل دوم برای تأمین معیشت خانواده 
شان است. نزدیک به 40 درصد بیکاران ترجیح می دهند 
بیکار باشــند اما با حقوق های اندک کار نکنند. کارگروه 
ویژه ای برای تعیین دستمزدها تشکیل شد تا سبد هزینه 

معیشت خانوارهای کارگری را بیشتر بررسی کند.

افشاگری مدیر عامل سایپا 
در مورد قیمت پراید

مدیر عامل سابق سایپا با اشاره به اینکه کنترل قیمت  
خودرو در سال های 80 تا 90 باعث کاهش نقدینگی 
در شرکت های خودروساز شده بود گفت: اگر قیمت 
خودرو نیز همزمــان با تورم به اندازه یک ســوم نرخ 
تورم افزایش پیدا می کرد، خودروسازان دچار بحران 

نمی شدند.
ســعید مدنی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در 
سال 91 که مدیریت سایپا را تحویل گرفتم وضعیت 
این شــرکت خراب  بود اما با تاش شرکت را به ثبات 
رساندیم، اظهار داشت: در آن مقطع بدهی ها در حال 
افزایش بود که به اعتقاد من عامل اصلی این موضوع 
کنترل قیمت ها بود. زیرا اگر قیمت ها آزاد بود قیمت 
 االن پرایــد 16 میلیــون تومــان بود نــه 20 میلیون

 تومان .
وی با اشاره به اینکه کنترل قیمت  خودرو در سال های 
80 تــا 90 باعــث کاهش نقدینگی در شــرکت های 
خودروساز شــده بود، افزود: در آن شرایط شرکت ها 
به دریافت تســهیات مالی از بانک هــا روی آوردند 
که این تســهیات بــر هزینه های تولید خــودرو اثر 
گذاشــت و هزینه مالی 4 تا 5 میلیــون تومانی به هر 

پراید اضافه شد.
وی با بیــان اینکه پیــش بینی خودروســازان طبق 
سودهای حاصل شــده در سال های قبل نشان می 
داد آنها می توانند بدهی بانکی را از این محل پرداخت 
کنند، تصریح کرد: اما متاســفانه این اتفاق نیفتاد و 
بعد از 10 سال خودروسازان مجبور به افزایش قیمت 

خودرو شدند.
مدنــی اضافه کرد: امــا این افزایــش قیمت جبران 
کمبود نقدینگی خودروســازان در 10 ســال گذشته 
را نکــرد. بــه اعتقــاد مــن اگر قیمــت خــودرو نیز 
همزمــان بــا تــورم به انــدازه یک ســوم نــرخ تورم 
 افزایــش پیدا می کرد، خودروســازان دچــار بحران 

نمی شدند.
مدیر عامل ســابق ســایپا در پاســخ به این پرســش 
مبنی اینکه در پایان مدیریت شــما در ســایپا بدهی 
این شــرکت چــه میزان بــود، افــزود: در آن مقطع 
ســایپا با بدهی 5 تا 6 هزار میلیارد تومانی روبرو بود. 
 البته این شــرکت حدود ٣ هزار میلیــارد تومان زیان 

انباشته داشت .
مدنی اضافه کرد: طی 10 سال قیمت پراید به 7.5 
تا 8 میلیون تومان رسید در حالی که نرخ تورم در این 
10 ســال، 600 درصد بود اما افزایش قیمت خودرو 

44 درصد شده بود.
وی عدم فعالیت شــرکت های خودروســاز در زمینه 
توســعه محصــول در دهــه 80 را به عنــوان یکی از 
ایــرادات عملکــردی این شــرکت ها عنــوان کرد و 
اظهارداشــت: در حال حاضر مــردم حاضر به خرید 
خودروهای قدیمی نیســتند و به دنبال محصوالت 
جدید هســتند. البته فروش قســطی خودرو هم می 

تواند در این رابطه مؤثر باشد.
مدیرعامل سابق سایپا با تاکید براینکه خودروسازان 
باید مدل های فروش لیزینگی را توسعه دهند، گفت: 
در دنیا خودروسازان از محل فروش لیزینگی سود می 
برند. مدنی اضافه کرد: در حال حاضر شرکت سایپا با 
 معامات کد به کد ساختارمالی شرکت را اصاح کرده 

است.

رصدخانه

خبرهایخوببرایکارگراندرسالآینده
علــی ربیعی وزیــر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه عیدی ما برای ســال 
آینــده کارگران »اشــتغال 
بیشتر«اســت، تاکید کرد: 
بایــد بــه ســمتی برویم که 
ســفره کارگــران کمتــر از 

تــورم نباشــد. وی گفت: شــورای اشــتغال 
کمیتــه دائمی را پیش بینی کــرده که زیرنظر 
این شورا بتواند مســاله اشتغال و رفع بیکاری 
را پیگیری کند. ســال آینــده خبرهای خوبی 
را بــرای کارگران داریــم. ربیعی با اشــاره به 
اینکه مســائلی از قبیــل بیکاری و اشــتغال 

جوانــان نیازمند همدلی و 
همزبانی دستگاه ها است، 
تصریح کرد: جامعه را باید با 
اخاق اداره کنیم و مردم با 
اخاق هم رأی دادند. هم 
کســانی که رأی آورده اند و 
چه کسانی که رأی نیاوردند 
باید برای حل مشکات مردم گام بردارند چرا 
که وجود همه محترم و مؤثر اســت.آرامش، 
دوری از تنش در ســطح ملی و خانــواده و در 
محیط کار و تولید بــه ایجاد ارزش افزوده و به 
چرخاندن واحدهای تولیدی و رونق اقتصادی 

منجر می شود.

رئیسجمهور:معیاردرتولیدخودرورضایتمردماست
رئیس جمهــور در حاشــیه 
رونمایی از دســتاوردهای 
جدید خودروســازی اظهار 
داشــت: معیار ما در تولید 
خودرو رضایت مردم است 
و باید با ارتقای هرچه بیشتر 
کیفیــت خودروها رضایت 

مردم مــورد توجه جــدی خودروســازان قرار 
بگیرد. روحانی اظهار داشت: در تولید خودرو 
اگر بــه کیفیــت و رقابتی بــودن محصوالت 
داخلی با مجهز شــدن بــه ویژگی هایی نظیر 
مصرف کم و مســائل زیســت محیطی توجه 
شــود ورود ما را بــه بازارهــای جهانی محقق 

خواهــد کــرد. وی تصریح 
کرد: خودروســازی کشور 
یکی از راه های مشارکت با 
شرکت های مطرح خارجی 
برای تولید و صادرات است. 
روحانی با اشــاره بــه آینده 
صنعــت  امیدوارکننــده 
کشــور گفت: باید به دنبال تولیــد خودرو در 
کاس های جهانی باشــیم و باتوجه به اینکه 
صنعت خودروسازی از صنایع پیشرو محسوب 
می شــود و بســیاری از صنایع وابســته به آن 
است،می تواند در افزایش اشــتغال و توسعه 

کشور نقش بسزایی داشته باشد.

بانکهایبدنرخهایسودراتخریبمیکنند
لی الله ســیف در پنجمین 
همایش سیاست های پولی 
و چالش  هــای بانکداری و 
تولید اظهارداشت: در بازار 
ارز سابقه خیلی خوبی داریم 
به طوریکه نشــان می دهد 
کنترل غیر منطقی قیمت و 

اصرار بر نرخ ارز در سطحی معین با تزریق ارز در 
سال های 91 تا 90 نتوانست ارز را ثابت نگه دارد. 
رئیــس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه نتیجه 
سیاست های پولی بانک مرکزی و دولت منجر 
به کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی شد، 
گفت: به همین دلیل تورم از 40 درصد هم اکنون 

بــه 12.6 درصد رســیده و 
نوســانات نرخ ارز به شــدت 
کاهش یافته اســت. سیف 
کاهش نرخ سود در بازار بین 
بانکی از 29 درصد به زیر 20 
درصد اشاره کرد و گفت: روند 
کاهشی نرخ سود در بازار بین 
بانکی ادامه دارد به طوری که هم اکنون متوسط 
نرخ سود در این بازار 18.5 درصد است و تاش 
می کنیم تا سطح تورم کاهش یابد. سیف تصریح 
کرد: البته بانک های بــد را از بانک های خوب 
تفکیــک کرده ایم زیرا 3-2 بانک بــد داریم که 

نرخ ها را تخریب می کنند.

اقتصاد
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پنجره

آجیل کم نمک بخرید
یک توصیه مهم در آستانه تعطیالت نوروز

قیمت آجیل کاهش یافته اســت. این خبری است که امروز اتحادیه این صنف 
اعام کرده است. خبری که اگر صحت داشته باشد، بی شک موجب افزایش 
خرید آجیل نوروزی خواهد شد و مصرف آجیل در ایام پیش رو را افزایش خواهد 

داد.
البته آجیل به خودی خود بد نیســت و حتــی توصیه های فراوانی برای مصرف 
آن وجود دارد و فواید زیادی برای مصرف آن برمی شــمارند اما به چند نکته باید 
توجه کرد؛ نکاتی از جمله از مصرف نمک در تولید آجیل که می تواند مصرف این 
ماده مغذی و ارزشمند را به خطری برای سامت تبدیل کند. اینجاست که باید 
دقیق تر عمل کرد و برای ســامتی اهمیت بیشــتری قائل شد؛ به ویژه در ایام 

نوروز که زمان شادی است.
نیلوفر حیدری، کارشــناس تغذیــه در این باره به خانواده هــا توصیه می کند که 
»برای خرید آجیل پایان ســال، آجیل کم نمک را انتخاب کنند« و می افزاید: 
زیــاده روی در مصــرف غذا و تنقات، شــیرینی و شــکات می تواند منجر به 
مشکات گوارشــی و همچنین افزایش انرژی دریافتی و در نتیجه اضافه وزن 

در ایام نوروز شود.
حیدری در ادامه می گوید: در مورد افرادی که مبتا به قند خون و یا چربی خون 

باال هستند زیاده روی در مصرف این مواد باعث اختال در وضعیت سامت آنها 
خواهد شد، بنابراین برای برخورداری از آرامش و سامتی در سفرهای نوروزی 

باید تعادل در مصرف مواد غذایی را در نظر گرفت.
وی می افزاید: کــودکان باید از مصرف بیش از حد شــیرینی و شــکات 
در ایام نوروزی و ســفرهای نوروزی اجتنــاب کنند، زیاده روی در مصرف 
تنقــات، شــیرینی و شــکات در کودکان اغلــب باعث بروز مشــکات 
گوارشــی مثل درد معده، تهوع و اســتفراغ می شــود، ضمــن اینکه مانع 
مصرف وعده هــای اصلی غذا می شــود. بعد از هر بار مصرف شــیرینی و 
شــکات در ایام نوروز به بهداشــت دندان ها و مسواک زدن به خصوص 

در کودکان توجه شود.
وی ادامه می دهد: همچنین هنگام خرید آجیل باید به تازگی و کم نمک بودن 
آن توجه داشــت و تا حد امکان از فروشــگاه هایی که معتبر هستند و اجناس با 
کیفیت مرغــوب و تازه عرضه می کنند و مواد را در مکانــی خنک و به دور از نور 
آفتاب نگهداری می کنند، خریداری کنید. باید از خرید خشــکباری که عائم 
کپک زدگی در آنها مشاهده می شود خودداری کرد و بهتر است انواع کم نمک 

آجیل برای خرید انتخاب شود.

این کارشــناس تغذیه می گوید: در ســفرهای نوروز بهتر است برنامه غذایی 
مانند سایر زمان ها تنظیم شــود و در صورت مصرف آجیل و مغزها به عنوان 
میان وعده در مصرف آنها زیاده روی نشــود. همچنین در این ایام بهتر است 
حجم مواد غذایی را در هر وعده اصلی کاهش داد و به ویژه شــام را مختصر 

میل کرد.
حیدری در خصوص تغذیه در ســفر نیز یادآور می شــود: حتما در طول سفر به 
دریافت مقادیر مناســب لبنیات پاســتوریزه دقت کنید و روزانه متناسب با نیاز 
بدنتان حدود 2 تا 3 لیوان شــیر یا ماســت اســتفاده کنید و در طول ســفر برای 
جلوگیری از کم آبی و یبوســت مقادیر مناسبی آب بنوشــید و حداقل روزانه 6 تا 
8 لیوان مایعات مصرف نمائید. در ســفر بهتر اســت از آب های بسته بندی که 

سامت آن مورد اطمینان است استفاده کرد.
وی در پایــان می گوید: برای برطرف شــدن نیاز بدن به مایعــات، آب بهترین 
نوشیدنی است و توصیه می شود تا حد امکان از مصرف آبمیوه های مصنوعی و 
نوشابه های گازدار پرهیز شود. به جای مصرف غذاهای سرخ شده، از غذاهای 
آب پز، کبابی و تنوری استفاده نمایید و تا حد امکان از مصرف سوسیس، کالباس 

و ساندویچ های آماده پرهیز کنید.

تببادنداندرآوردنکودکارتباطیندارد
ســپید- دندان در آوردن تنها عارضه ای نیســت که کودکتان را آزار می دهد. همیشه تب باال با 
دندان در آوردن مرتبط دانسته می شد. اما پزشکان پی برده اند که این گونه نیست و دمای باال 
و غیرطبیعی این بچه ها، دالیل پنهانی دارد که به فرآیند دندان درآوردن ارتباطی ندارند. والدین 
و پزشــکانی که با کودک دارای تب باال برخورد می کنند، باید معاینات گســترده ای از او انجام 
دهند و شرایطش را به دندان درآوردن نسبت ندهند. بررسی پزشکان نشان داده که معمول ترین 

نشانه های این فرآیند بدخلقی، ریزش آب دهان و لثه های متورم است.
 مسلمًا خارش یا درد در ناحیه لثه ها موجب بدخلقی می شود، زیرا دندان به آنها فشار می آورد. 
والدیــن باید بر شــرایط کودک نظــارت کنند و از عوامل مهمی مانند تغذیه و آب باخبر باشــند. 
نشــانه های دیگری که هم ممکن اســت هنگام دندان درآوردن بروز کنند، مانند افزایش کم 
دمای بدن )تا 38/3(، مشکات خواب، کاهش اشتها و در موارد نادری تهوع، کهیر و اسهال.

چرابایدبهسمتچپبخوابیم؟
شــفاآناین- اگرشما از آن دسته افرادی هستید که برایتان فرقی نمی کند هنگام خواب به چه 
سمتی می خوابید یا مراقب این موضوع نیستید، باید به شما بگوییم که در اشتباه هستید. برکسی 
پوشــیده نیست که خوابیدن بخش مهمی از سامت روحی و جسمی افراد را تشکیل می دهد، 
پس باید به آن دقت بیشتری کرد. حالت خوابیدن شما بر سیستم گوارش، جوانی، پوست، زیبایی 
و سامتی شما تاثیر می گذارد. به بیانی دیگر، خوابیدن به سمت چپ می تواند جان شما را نجات 
دهد. اگر به ســمت پشــت بخوابید ممکن است دشوارتر نفس بکشید و این حالت برای افرادی 
که خود از بیماری های تنفسی رنج می برند، بسیار خطرناک است. خوابیدن به سمت راست نیز 
مشکات گواشی را حاد می کند، در حالی که خوابیدن به سمت چپ مشکات و عائم گوارشی 
را بهبود می بخشــد. از جمله فواید خوابیدن به سمت چپ می توان تقویت سیستم لنفاوی بدن، 
سم زدایی از سیستم لنفاوی، افزایش سرعت سم زدایی بدن و تقویت سیستم گوارشی را نام برد.

تشدیدکنندهککومکچیست؟
دکترمــن- دکتر اکرم انصار متخصص پوســت گفت: کک و مــک لکه های کوچک قهوه ای 
رنگ است که از سن پنج سالگی بر روی پوست فرد ظاهر شده و در سن بلوغ بیشتر می شود و 
مهم ترین علت آن ژنتیک است. کک و مک در تیپ های پوستی یک و دو شایع تر است و افراد 
ســفید پوست بیش از دیگران در معرض این لک ها قرار دارند. در برخی موارد لک های کک و 

مک در مخاط دهان، پشت دست و ... ظاهر می شود.
وی افزود: استفاده از ضدآفتاب و کاه آفتابی ضروریست و توصیه می شود از ضد آفتاب تأیید 
شده وزارت بهداشت و spf باالی 30 درصد استفاده شود. به علت جنبه ژنتیکی کک و مک، 
درمــان آن به صورت تدریجی اســت و افرادی که لیزر درمانی می کنند نیز باید هر شــش ماه 
یکبار مجددا عمل لیزر درمانی را انجام دهند. با اجتناب از تابش مستقیم آفتاب بر روی پوست 

می توان از تشدید آن جلوگیری کرد.

سم زدایی کامل بدن با سرکه سیب!
ســامت نیوز- عسل و سرکه سیب 
هر دو سرشــار از پتاسیم هستند که 
سطح ســدیم خون را تنطیم کرده و 
فشــار خون را کنتــرل می کنند. هر 
دوی آن ها حاوی منیزیم هســتند و 
باعث کاهش فشــار از دیواره رگ ها 
می شــوند. عســل و ســرکه سیب 

هم چنیــن به عنــوان اکســیر ضدپیری نیز اســتفاده 
می شوند.عاوه بر این ترکیب عسل و سرکه سیب نوعی 
اکسیر طبیعی برای پاک سازی و سم زدایی روده بزرگ 

نیز محسوب می شود.
مردم بسیار زیادی از سرتاســر دنیا با این روش از سم ها 

و مواد اضافی انباشته شــده در روده 
بــزرگ خود خــاص می شــوند. با 
خوردن ترکیب عسل و سرکه سیر به 
مدت 7 روز می توانید اثرات بی نظیر 
و مثبت آن را در بدن خود احســاس 
کنید. تاثیرات بی نظیر و مثبت ترکیب 
عسل و سرکه سیب: بهبود گوارش 
و تقویت سیستم گوارشی بدن، تقویت سیستم گردش 
خون، تقویت غشــاء مخاطی گلو، پیشگیری یا درمان 
گرفتگی صــدا، رفع خســتگی، کاهش فشــار خون، 
جلوگیری یا کاهش پیــری زودرس، از بین بردن برخی 

میکروب های مضر بدن.

درمان کم کاری و پرکاری تیروئید با پیاز!
باشــگاه خبرنگاران- در پیاز مواد 
مغــذی کربوهیــدرات، پروتئیــن 
هــای گیاهــی و اندکــی چربی به 
وفــور دیــده می شــود. امــا دلیل 
واقعی خــوردن پیاز آن اســت که 
پیاز منبع غنی از ویتامین ها و مواد 
معدنی اســت که آن را به یک گنج 

خوراکی تبدیل کرده است. بســیاری از ویتامین ها، 
مواد معدنی،عناصر کمیاب و هورمونهای گیاهی در 
پیاز یافت می شــوند از جمله ایــن ویتامین ها و مواد 
 K معدنــی میتوان پتاســیم، گوگــرد، ویتامین های
B2,,C,B1  و بتا کاروتــن را نام برد همچنین پیاز در 

بدن مانند انسولین عمل می کند. 
در داخــل پیاز اســید فســفریک 
وجــود دارد کــه موجــب بهبــود 
گردش جریان خون می شــود به 
همیــن دلیل یک درمان ســنتی 
فوق العــاده عالی بــرای درمان 
غده تیروئید اســت. شــب ها قبل 
از رفتن بــه رختخواب، یــک پیاز قرمز را از وســط 
دو نصفــه کنیــد به طوری کــه آب پیاز از هــر نیمه 
آن خارج شــود. با اســتفاده از نیمی از پیاز با انجام 
حرکات دایره ای در ناحیــه غده تیروئید گردن خود 

را ماساژ دهید.

با این آجیل موهای 
سفیدتان سیاه می شود

شفا آناین- بادام زمینی در تحقیقات قبلی با ویژگی 
ضد افسردگی معرفی شده بود حتی در برخی موارد به 
عنوان جایگزین دارویی اســتفاده شده است. میزان 
تریپتوفان در بادام زمینی باال اســت که بدن آن را به 
سروتونین تبدیل می کند. ســروتونین در خلق و خو، 
خواب ســالم و حتی در هورمون های جنســی بدن 
تاثیرگذار است.افزایش مصرف تریپتوفان با مصرف 
بادام زمینی مانند یک جایگزین عالی طبیعی به  جای 
داروهای تجویزی روزانه است. همچنین از مزایای 
دیگر استفاده آن کمک به ســامت قلب و عروق و 

دستگاه گوارش است.
2 مشت از بادام زمینی معادل مصرف یک دوز داروی 
تجویزی است. در درون بدن شما، اسید آمینه اساسی 
ال-تریپتوفان نقش کاهنده اضطراب و حتی مهم تر 
از آن، تریپتوفان در تشکیل سروتونین، یکی از انتقال 
دهنده های عصبــی مهم بدن شــما را ایفا می کند. 
ســروتونین در بدن احســاس سرخوشــی به وجود 
می آورد و نگرانی ها را از شــما می گیــرد. این چنین 
تاثیر عمیقــی را داروهایی مانند پروزاک، پاکســیل 
و داروهای ضد افســردگی مشــابه معموال با تقلید از 
سروتونین یا با حفظ سطح ســروتونین بدن به وجود 
می آورند. شما نیز می توانید همین کار را با مواد غذایی 
خود انجام دهید و هیچ کس نمی تواند به شما بگویید 
که لوبیا، نخود فرنگی، پنیــر، آجیل و جوانه گندم را 
نخورید. برخی دیگر از خواص درمانی باور نکردنی از 

بادام زمینی عبارتند از:
1.پیشگیری از سرطان

پروآنتوســیانیدین کــه در کاس فاونول اســت با 
متوقف کردن تقســیم بیشــتر ســلول های تومور با 
سرطان مبارزه می کند. پروآنتوسیانیدین و مس باال در 
بادام زمینی با سلول های سرطانی مبارزه می کند و از 

بروز سرطان روده بزرگ جلوگیری می کند.
2. کمک به حفظ سامت قلب

بادام زمینی حاوی یک آجیل کم چربی در مقایســه 
با دیگر آجیل هاســت  همچنین به دلیل آنکه اســید 
اولئیــک کمتــری دارد آجیل بســیار ســالمی برای 
ســامت قلب اســت. در این آجیل کلسترول وجود 
ندارد و آنتی اکســیدان های موجود در آن شــما را از 

بیماری های قلبی دور نگه می دارد.
3.کاهش فشار خون باال

آجیل بادام زمینی با کمک به میزان منیزیم در بدن 
موجب کاهش فشار خون بدن می شود.

4.کمک به سامت و زیبایی مو
مس ماده معدنی است که کمک می کند تا رنگ دانه  
موهای شما ســامت بماند بنابراین اگر کسانی که 
موهای سفید دارند و داشتن موهای سیاه برای آنها 
همواره آرزو اســت بادام زمینی بخورند که سرشار از 
مس اســت؛ این افراد می توانند دوباره موهایی سیاه 

داشته باشند و این آرزوی آنها تحقق یابد.
5. بهبود سامت استخوان

منیزیم مانند کلســیم برای ســامت اســتخوان پر 
اهمیــت و ضروری اســت. منیزیم تشــکیل دهنده 
اصلی بادام زمینی است و شما میتوانید با مصرف این 
آجیل سامت استخوان های خود را بهبود ببخشید.

سالمت
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مشکات مالی در فصل جاری گریبان بیشتر باشگاه ها را گرفته است. باشگاه 
هایی نیز که تا پیش از این خوش حســاب به شمار می آمدند در این فصل طعم 
تلخ بی پولی را چشــیده اند. از طرف دیگر در سالهای اخیر شاهد فوت بازیکنان  
یا مربیان فوتبال بوده ایم. دارستانی مربی نفت تهران هم روز دوشنبه در تمرین 

این تیم دچار مشکل شد و جان خود را از دست داد.

فوتمربینفت
علی اکبر دارستانی مربی تیم فوتبال نفت تهران که در جریان تمرین روز دوشنبه 
این تیم دچار حمله قلبی شــده بود، در بیمارســتان فیاض بخش تهران به دیار 
باقی شــتافت. زهره هراتیان مدیر ایفمارك در این خصوص گفت: متاســفانه 
عارضه قلبی امری فراگیر است و در تمام کشور رواج دارد اما نکته نگران کننده 
آن است که سن این اتفاق در کشورمان روز به روز پایین تر می آید و این امر بسیار 

نگران کننده است.

اظهاراتکاپیتان
کاپیتــان تیم فوتبال نفــت تهران گفت: نه فقــط آقای دارســتانی بلکه همه 
بازیکنان نفت به دلیل مشکات مالی سکته کردند. علیرضا عزتی در خصوص 
درگذشت مرحوم علی اکبر دارستانی مربی بدنساز تیم نفت به دلیل مشکات 
مالی و فشــارهایی کــه در چند وقت اخیر به وی وارد شــده، بــه فارس گفت:  
متاسفانه مشکات مالی تیم ما آنقدر زیاد اســت که نه تنها اکبر آقا بلکه همه 
بازیکنان سکته کردند. ما مشکات زیادی داریم. به طوری که برخی بازیکنان 
از فکر و خیال شب ها خوابشان نمی برد. برخی از بازیکنان حتی پول غذا خوردن 
هم ندارند. آنوقت برای کســی مهم نیســت و انتظار دارند بازی زیبایی انجام 
دهند. واقعا نمی دانیم دیگر باید حرف مان را به چه کسی بزنیم. وی ادامه داد: 
به مدیرعامل که می گوییم می گوید پول نیســت آن هم در حالی که اول فصل 
به ما گفتند 20 میلیاد تومان بودجه برای امسال نفت کنار گذاشتند. اما ما هزار 
تومان از این 20 میلیارد تومان هم ندیدیم. مشکات آنقدر زیاد است که کادر 
فنی پول دســتی به بازیکنان می دهد. ما تازه دیروز فهمیدیم که اکبر آقا چقدر 
مشکل داشت. همین حاال غام حسنوی دست دیگران چک دارد. به نظر من 
بازیکنان ما سنگ تمام گذاشتند تا اینجا هم اینطور کار کردند. جالب اینجاست 
که مربی تیم فوت کرده اما یک نفر از سوی باشگاه امروز در محل تمرین حاضر 
نشــد تا به بچه ها تســلیت بگوید. انگار نه انگار که ما عزیزی را دست دادیم و 
برای هیچ کســی مهم نبود. کاپیتان تیم نفت تهران تصریح کرد: آقایان فقط 
روی سایت باشگاه یک تسلیت گفتند و دیگر هیچ. مشکل مالی از اصلی ترین 
فشارهایی بود که به آقای دارستانی فشار آورد. قبل از تمرین دیروز اکبرآقا به من 
گفت تا دو ماه دیگر خبری از پول نیســت و من به او گفتم بوی پول هم نمی آید 
که او گفت نه. واقعا کارت به اســتخوان ما رسیده و منی که اینقدر کم مصاحبه 
می کنــم االن صدایم درآمــده می خواهم همه چیــز را بگویــم. عزتی درباره 
مشــکات بازیکنان جوان هم افزود: همین حاال شــما به خوابگاه بازیکنان 
ما بیایید و می بینیــد که آنها حتی پول برای غذا خوردن ندارد و شکایت شــان 
را به من می گویند. من هم تا اندازه ای صبر دارم و باالخره یک رزو من ســکته 
می کنم. این چه وضع باشگاه داری است. باشگاه را تعطیل کنند و خیال همه 
را راحت کنند. هر بار می گویند بازی بعدی پول می دهند اما باز خبری نیســت. 
من نمی گویم همه مشــکات آقای دارستانی پول بوده اما یکی از مواردی که 

باعث مرگ او شد مشکات مالی بود. یکی از بازیکنان ما می گفت که کمر درد 
و قلب درد دارد و ما نباید کاری کنیم که دوباره تلفات بدهیم.

هیاتمدیرهنفتبروند
ناصر فریاد شــیران پیشکســوت نفت تهران در خصوص مشکات مالی این 
باشــگاه در فصل جاری گفت: باشــگاه نفت همه ســاله از بودجه شرکت نفت 
ارتزاق می کــرده و مدیریت بر این باشــگاه بر مبنای بودجه ای بــوده که به آن 
تخصیص داده می شــده مدیریت در این حالت اصا هنر نیست. اگر قرار باشد 
همیشه پول باشــد و با پول مدیریت کرد این کار ساده ای است. در این اوضاع و 
احوالی که پول در فوتبال نیســت، این وظیفه هیات مدیره باشگاه نفت بود که 
با جذب اسپانسرهای خوب، شــرایط اقتصادی را در تیم بهبود بخشند. کاری 
که هیات مدیره غیــر فوتبالی نفت از آن هم عاجز ماند تا نشــان دهد که غیر از 
فوتبال، در اقتصاد هم سررشــته ای ندارند. من به این آقایان توصیه می کنم تا 
از هیات مدیره بروند و دســت مدیرعامل شرکت ملی نفت را باز بگذارند تا ایشان 
بتوانند جانشینان شایسته ای را برای آنها انتخاب نماید. در ابتدای این فصل با 
نظر همین آقایان هیات مدیره کمیته ای موســوم به کمیته فنی شکل گرفت و 
در این کمیته بازیکنانی مثل پیام صادقیان، جال حســینی، سانتوس و نانگ 
به این تیم معرفی شدند. هر کدام با قرارداد های آن چنانی و سنگین. من خدا را 
شــکر می کنم که همه این بازیکنان از این تیم جدا شدند و به این ترتیب هم بار 
مالی از روی باشــگاه برداشته شد و هم مشاهده می شود که تیم نفت هم بدون 
این بازیکنان که اسم های بزرگی داشــتند اما در عمل کارایی خاصی نداشتند 

بهتر نتیجه می گیرد و توانسته خودش را به جمع مدعیان نزدیك کند.  

فقط۲دقیقهزمانبراینجاتیکبازیکن
اما سوای مسائل مالی که بدون شک در سامتی هر فردی خصوصا ورزشکاران 
نیز موثر اســت برای نجات یک بازیکن یا مربی چقدر زما نیاز است؟ دکتر زهره 
هراتیان  رییس مرکز پزشکی فیفا ) ایفمارک( به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان 
در خصوص قوانین پزشکی فیفا گفت: هر بازیکنی که بدون برخورد با بازیکن 
دیگر دچار کوالپس ) سقوط ناگهانی روی زمین  ناشی از دست رفتن هوشیاری(  
شود،  ایست قلبی کرده مگر اینکه خاف آن ثابت شود.  در این صورت پزشک 
تیــم و کادر اورژانس می توانند بر خاف قوانین معمــول،  بدون اجازه داور وارد 
زمین شوند چرا که در صورت ایست قلبی زمان طایی نجات فرد فقط 2 دقیقه 
هست.  وی افزود: پزشک و کادر اورژانس باید به طور کامل  بازی را تحت نظر 
داشته باشند و با عائم کوالپس ) سقوط ناگهانی روی زمین  ناشی از دست رفتن 
گاه باشــند. فیفا برای پیشگیری از این نوع حوادث  هوشیاری(   و ایست قلبی آ
11 گام را تدوین کرده اســت که مهمترین آنها به شــرح زیر اســت :  1- انجام 
معاینات پیش از فصل الزامی است ) ویزیت متخصص قلب + نوار قلب و اکو(  
بازیکنان باالی 35 سال باید تست ورزش شوند. 2- وجود دستگاه AED) شوک 
خودکار(  در کلیه مسابقات و تمرینات فوتبال الزامی است. 3- حضور آمبوالنس 
مجهز در کلیه مسابقات و تمرین الزامی است. 4- حضور کادر پزشکی آموزش 
دیده در کلیه مســابقات و تمرینات الزامی اســت. 5- داوران باید سالی یک بار 
در کاسهای آموزش احیا قلبی در فوتبال شرکت کنند. 6- کا در پزشکی و پیرا 
پزشکی باید سالی یک بار در کاسهای آموزشی مخصوص شرکت کنند. وی 
در پایان تاکید کرد: یادمان باشد در صورت بروز ایست قلبی فقط  2 دقیقه زمان 

طایی داریم که هرگز نباید از دست بدهیم.

خبرآخر

چهرهروزاینستوگرافی

دیدار تیم های بسکتبال 
شهرداری گرگان و نفت تهران

تیتردو

چگونه سیمئونه تاریخ 
داربی مادرید را عوض کرد؟

زمانی که دیگو پابلو سیمئونه به اتلتیکو آمد تا هدایت 
این تیم را بر عهده بگیرد، قرمز و سفیدپوشان 22 بازی 
پیاپی را بدون برد برابر ر ئال  ماد رید پشت سر گذاشته 
بودند. هــو اد ا ران مادریــد به دنبال حریفــی در خور 
اعتنا برای داربی بودند و ســرمربی آرژانتینی اتلتیکو 
توانسته در سال های اخیر این خواسته را عملی کند. 
اتلتیکو هفت پیروزی، چهار تساوی و هفت شکست 
را به ثبت رساند تا تعادل بین دو تیم همشهری برقرار 
شود. سه بازی طول کشــید تا سیمئونه بتواند مادرید 
را شکست دهد. او در اولین بازی در هفته  سوم فصل 
12 – 2011، چهار بر یک مغلوب مادرید شد. در فصل 
بعد )13 – 2012( مادرید تحت هدایت ژوزه مورینیو، 
اتلتیکو را در دو دیدار رفت و برگشت و با نتایج دو بر صفر 
و دو بر یک شکست داد اما در پایان آن فصل توانست 
در فینــال کوپا دل ری در ســانتیاگو برنابئو دو بر یک 
پیروز شــود. با آمدن کارلو آنچلوتی به مادرید، اتلتیکو 
دو بار در لیگ مقابل حریفش پیروز شد. در دیدار رفت 
دو بر صفر پیروز شــدند و در دیدار برگشت را با تساوی 
دو بر دو به پایان رساندند. در کوپا دل ری، اتلتیکو در دو 
بازی رفت و برگشت دو بر صفر شکست خورند و از این 
ر قا بت ها کنا رفتند. فینال لیگ قهرمانان نیز با پیروزی 
چهار بر یک به ســرمربی ایتالیایی رســید. در دومین 
فصل حضور آنچلوتی در مادرید، پیش از شروع فصل 
این دو تیم در سوپر کاپ اسپانیا به مصاف هم رفتند و 
اتلتیکو توانست با نتایج یک بر یک و یک بر صفر این 
جام را فتح کند. قرمز و سفید پوشان به برتری خود در 
اللیگا ادامه دادند و هر دو بازی را پیروز شــدند. اولین 
دیدار با نتیجه  دو بر یک پایان یافت و مادرید را روز تولد 
کریستیانو رونالدو با چهار گل تحقیر کردند. اتلتیکو در 
این فصــل در کوپا دل ری نیز موفق بود و در کالدرون 
دو بر صفر به پیروزی دســت یافت و در برنابئو دو بر دو 
مساوی شد. این موفقیت در یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا با گلزنی چیچاریتو در دقیقه 87 به پایان 
رســید. دیدار رفت با تساوی بدون گل به پایان رسیده 
بود. با خروج سرمربی ایتالیایی و آمدن رافائل بنیتس 
به رئال مادرید، دو تیم در کالدرون یک بر یک مساوی 
شدند. سرمربی اســپانیایی برکنار شــد و زین الدین 
زیدان، جانشین او در شنبه این هفته ، یک بر صفر در 

برنابئو شکست خورد. 

 بارسلونا به رکورد 
رئال مادرید رسید

بارســلونا به رکورد شکســت ناپذیری ر ئــال  ماد رید 
در فصل 89-1988 رســید. بارســلونا یکشنبه شب 
در هفته  بیســت و ششــم اللیگا، دو بر یک ســویا را 
شکســت داد. شــاگردان لوییس انریکــه بعد از این 
پیروزی، به رکورد 34 بازی بدون شکســت رســیدند 
 el( و بــا رکورد رئــال مادرید پنــج ضلعــی خوفناک
Madnid de la Quninta del Buitre( در فصل 
89 – 1988 که تحت هدایت لئو بین هاکر، سرمربی 
هلنــدی وقت این تیم بــود، برابری کــرد. البته آمار 
آبی  اناری ها نســبت به مادرید آن زمان، فوق العاده  
اســت. بارســلونا 102 گل وارد دروازه حریفان کرده 
و تنهــا 19 گل خورده اســت. مادریــد تحت هدایت 
بین هاکر که 25 پیروزی و 9 تســاوی را بدست آورد، 
85 گل به ثمر رساند و 34 گل دریافت کرد. رکورد آبی  
اناری ها با شرایطی که این تیم دارد، بهتر خواهد شد. 
بارسلونا این شانس را دارد در دیدار بعدی این تیم که 
پنجشــنبه شــب در خانه رایووایکانو برگزار می شود، 
باز هم شکست نخورد و رکورد شکست ناپذیری اش 
 را بــه 35 دیــدار برســاند تــا باالتــر از رئــال مادرید 

رکورددار شود.

نایبرئیسبارسلونااز
رونالدوانتقادکرد

»خوردی مســتره« اظهارات مهاجــم پرتغالی رئال 
مادریــد در خصــوص هم تیمی هایــش را نکوهش 
کرد. کریســتیانو رونالدو پس از شکست یک بر صفر 
رئــال مادرید مقابل اتلتیکومادرید بــه انتقاد بی پرده 
از هم تیمــی هایش پرداخت و گفت اگــر آنها در حد 
و اندازه های او بودند رئال مادرید قهرمان می شــد. 
»خوردی مستره« گفت: بازیکنان تیم ما هرگز آنچه 
رونالــدو گفت را به هــم نمی گویند. باشــگاه قبل از 
انعقاد قرارداد با بازیکنان بسیاری از این مسائل را در 
نظر می گیرد.  نایب رئیس بارسا افزود: اگر بخواهم 
صادق باشــم باید بگویم من نمــی توانم حتی تصور 
کنم که یکــی از بازیکنان ما ایــن چیزهایی را بگوید 
که رونالدو گفت. مســتره در پاســخ به این سوال که 
اختاف هشــت امتیازی این تیم بــا اتلتیکومادرید 
آیا به معنای قهرمانی بارســا نیســت، گفت: اللیگا 
در پایان ماه فوریه به اتمام نمی رســد که ما بخواهیم 
چنین نتیجــه گیری ای داشــته باشــیم. حرف من 
کلیشــه ای نیســت چرا که من مطمئنم همین رئال 
 مادرید هم بازمی گردد چون فشــاری را بر روی خود 

احساس نمی کند.

مهاجممیالنازسانحه
رانندگیجانسالمبهدربرد

»ام بایــه نیانــگ« از یــک حادثــه رانندگی جان 
ســالم به در برد و اکنون در بیمارســتان بســتری 
اســت. مهاجم تیم فوتبال میان کــه مورد توجه 
باشــگاه لسترســیتی هم هســت، به دلیل سانحه 
شــدید رانندگی از ناحیه شــانه و مچ پا دچار آسیب 
دیدگی شده و اکنون در بیمارستان بستری است. 
بر پایه گــزارش فوتبال ایتالیا، ایــن بازیکن تحت 
آزمون الکل قرار گرفت و مشــخص شــد که پیش 
از رانندگــی الــکل مصــرف نکرده اســت. نیانگ 
بــر روی توییتــر خود نوشــت: من و راننــده ام در 
صحت و ســامت به سر می بریم. من برای ادامه 
رقابتهــای فصل با میان مشــکلی ندارم.  نیانگ 
 در پیــروزی یــک بــر صفر میــان مقابــل تورینو 

نقش داشت.

محبوبیت باالی آقای گل!
علی دایی در نظرســنجی بهترین های بعد از انقاب با اختاف فاحشی نسبت 
بــه همه رقیبانش بهترین مهاجم نوک تیم ملی شــد. برنامه نود چندی اســت 
که در حال تشــکیل بهترین تیم ملی بعد از انقاب اســت و در هر برنامه یکی 
از اعضــای ایــن تیم را از طریــق نظرســنجی مردمی تعییــن می کند. حاال و 
شــب گذشــته نوبت به انتخاب بهترین مهاجم نوک تیم ملی رســید و در حالی 

کــه چهره هــای بزرگی چون پیــوس، حمید علیدوســتی، 
وحیــد هاشــمیان و عبدالصمد مرفاوی در لیســت 

قرار داشــتند علی دایی با اختاف فاحش بهترین 
گر  گــر بگویی ا مهاجم نوک شــد. پر بیراه نیســت ا

ایــن نظرســنجی در کل تاریــخ فوتبــال ایــران هم 
برگزار می شــد علی دایــی بازهم به عنــوان برگزیده 

می شد. انتخاب 

مرثیه ای برای نفت
سلسله مشکالت باشگاه نفت همچنان ادامه دارد

تیم ملی وزنه برداری که در حال حاضر در اردوی کیش به 
سر می برد طبق اعام سرمربی این تیم هنوز مشخص 
نشــده که با چند وزنه بردار در رقابتهای قهرمانی آســیا 

شرکت خواهد کرد.
حسین توکلی، سرمربی تیم ملی وزنه برداری در گفتگو 
با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه هنوز مشــخص نیست 
در مســابقات  آســیایی با تیم اصلی وزنه برداری حضور 
داشــته باشــیم یا نه، گفت: با توجه به اینکه المپیک را 
پیش رو داریم باید نفراتی را در مسابقات آسیایی شرکت 
دهیم که حضــور آنها در المپیک شانســی برای تیم به 

همراه داشته باشد.
وی افزود: برای حضور در المپیک ورزشــکاران ما باید 
در دو مسابقه شــرکت کنند؛ در چنین شرایطی تعدادی 
از ورزشکاران در مسابقات سال گذشته حضور نداشتند 
و عده دیگری در مســابقات امســال حضور نداشــتند. 
خوشبختانه مسابقات آسیایی  و مسابقات جام فجر  می 
تواند از جمله این مســابقات باشد که ورزشکاران بتوانند 

در آن حضور داشته باشند.
ســرمربی تیم ملی وزنه بــرداری تاکید کــرد: همه چیز 
بستگی به نیاز تیم ملی دارد و اگر نیاز باشد در مسابقات 
آسیایی از ورزشکارانی که برای المپیک آماده می شوند، 

انتخاب می کنیم. شــاید شــرایطی پیش آید که تنها سه 
نفر در مسابقات آسیایی شــرکت کنند، اما اگر بخواهیم 
با هشــت نفر در این مســابقات شــرکت کنیم قطعا این 
افراد کســانی خواهند بود که همه آنها جزو شانس های 

حضور در المپیک باشند.
توکلی در پاســخ به این ســوال که بهداد ســلیمی برای 
مسابقات المپیک آماده می شــود یا خیر، توضیح داد: 
همه چیز بستگی به آماده بودن این ورزشکار دارد. ما می 
خواهیم سلیمی برای رسیدن به طا و دریافت مدال در 
این مســابقات حضور پیدا کند. بهداد سلیمی نزدیک به 
10 روز است که بدنســازی روی پای خود را آغاز کرده و 
طی روزهای گذشته و بعد از آسیب دیدگی، این ورزشکار 
بدنســازی روی باالتنه خود را دنبال می کند. امیدوارم 
شــرایط خوب جسمانی خود را پیدا کند تا اواخر فروردین 

ماه این ورزشکار را در اختیار داشته باشیم.
سرمربی تیم ملی وزنه برداری ادامه داد: بهداد سلیمی 
ســه ماه زمان دارد تا بتوانــد خود را به رکــورد مورد نظر 
نزدیــک کند به هــر حال نبایــد فراموش کــرد که وزنه 
برداری ورزش سختی اســت و امیدوارم بهداد در چنین 
شــرایطی بتواند یکی از آن کارهــای عجیب و غریب را 
انجام دهد و خود را برای حضور در مسابقات آماده کند.

وی با اشــاره بــه برگــزاری اردوی تیم ملــی در جزیره 
کیش بیان کــرد: در حال حاضر تهران نــه تنها دارای 
هوای آلوده اســت بلکه هوای نســبتا سردی هم دارد. 
این در حالی اســت کــه وزنه برداری یک ورزش ایســتا 
اســت و تمرین های آن در یک ســالن ورزشــی انجام 
می شــود و هیچ تفریحی در آن وجود نــدارد. فکر می 
کنم جابجایــی محیط و برگزاری اردوهای ورزشــی در 
شــهرهای مختلف می تواند در روحیه ورزشکاران تاثیر 

مثبت داشته باشد.
توکلی ادامه داد: در وزن 105 کیلوگرم نیز دو وزنه بردار 
داریم که احتمال اضافه شدن یک وزنه بردار دیگر به این 
وزن وجود دارد که شامل محمدرضا براری از مازندران و 
کیاقدمی از کرمانشاه حضورشان قطعی شده است و نفر 
سوم که احتمال حضور او وجود دارد، رضا آقازاده است. 
در فوق ســنگین نیز فکر می کنم بهادر موالیی آمادگی 
حضور داشته باشد البته این ورزشکار سال گذشته دچار 
آســیب دیدگی شد و االن در شــرایط بهتری قرار دارد و 
مــی توانیم در المپیک روی او حســاب کنیم. همچنین 
محسن بهرام زاده نیز در کنار بهادر موالیی کار می کند و 
امیدوارم از این تیم بتوانیم نفرات خوبی را برای المپیک 

انتخاب کنیم.

حسین توکلی: شاید با ۳ وزنه بردار در آسیا شرکت کنیم

ورزش
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خواهم که شبی محو جمال تو شوم
نظارگی بزم وصال تو شوم

وانگاه به یاد شمع رویت همه عمر
بنشینم و فانوس خیال تو شوم

)محتشم کاشانی، قرن دهم، رباعیات(

آیا احمدی نژاد از حامیان و مدافعان سابقش انتقام گرفت؟
متینمســلم|...نتیجه انتخابات روز جمعه ایران تداومی پرشتاب و پردامنه از تحول قبل تر خود 
یعنی انتخاب حسن روحانی در سال 2013 بود. اما آنچه موجب تعجب من شده آن است که نیروهای 
محافظه کار با توجــه به ضرورت حفظ بقا، چگونه نتوانســتند از حدود 3 ســال پیش بروز تحوالت 
اجتماعی و تغییر خواســت عمومی در جامعه ایران را ببینند و درک کنند؟ اگرآینده نگری و ارزیابی 
صحیح موقعیت ها و فضای اجتماعی یک ضرورت تمام عیار برای عمل سیاسی نیروهای کنشگر 
اجتماعی محســوب می شود - که الجرم جز این نمی تواند باشد- با این محاسبه اشتباه از خواست 
افکار عمومی،آیا محافظه کاران به پایان راه رسیده اند؟ با نگاهی واقع گرایانه، خیر! مشروط به آنکه 
برای آینده، نیروهای تعدیل کننده و واقع بینی در میان آنها پیدا شود، نه مانند گذشته که تقریبا همه 
آنها را درو کردند. مشکل بزرگ محافظه کاران که در ادبیات سیاسی ایران از آنها به عنوان اصول گرا 
یاد می شود آن است که قابلیت حیرت آوری در منکوب کردن نیروهای درونی خود دارند و موفقیت 
سیاسی شان را در یکدستی تصمیمات و اعمال سانترالیزم سازمانی بی رحم می دانند. )نقطه ضعفی 

که جبهــه واحد اصاح طلبان و اعتدالیون بــه خوبی برآن فائق آمدنــد(. در این زمینه نمونه های 
زیادی را می توان ارائــه داد، از علی اکبری ناطق نوری گرفته تــا حتی علی مطهری نماینده فعلی 
پارلمان. اما شاخص ترین این پاالیش ها، برخورد حیرت آور و عجیبی بود که با رئیس پراگماتیست و 
واقع بین مجلس ایران علی الریجانی کردند. وقایع 3 سال اخیر را الریجانی هرگز فراموش نخواهد 
کرد. تحوالت 26 فوریه تاریخی، تنها از آن جهت که نیروهای معتدل و اصاح طلب توانســتند در 
یک همگرایی بی نظیر اراده خود را به شــیوه ای دمکراتیک اعمال کنند، جلب نظر نمی کند. بلکه 
عمدتا از این جهت هم اهمیت یافته که »اوال، نیروی قدرتمند ملی ایرانیان تکلیف خود با مدافعان 
قرائت های تند و خارج از عرف سیاسی و اجتماعی روشن کرد. ثانیا، به نیروهای محافظه کار عما و 
علنا نشان داد برداشتشان از جامعه ایرانی تا چه میزان با انحراف در مبنا و زاویه دید روبروست. واقعیت 
آن است که محافظه کاران طی ســال های گذشته نه تنها عرصه را بر مخالفان مسالمت جویشان 
تنگ کردند، بلکه به دنبال تحقق شــرایطی بودند که اولین اشــتباه مخالفان را به آخرین آن تبدیل 

کنند. دقیقا نمی دانم واقعا موفق شدند یانه!؟ ظاهرا که نشدند. اما اکنون خود گرفتار همین منطق 
سیاسی و فلسفی شان )پروژه حذف( شده اند. ولی امروز نیروی سیاسی غالب شده، مترصد بازگرداندن 
این منطق به مدافعانش است؟ سوال سختی ست! اما متد و عادت سیاسی پرزیدنت روحانی و نیز 
مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی نشان می دهد »اگر طرف مقابل اخاقا منطق سیاسی شکست را 
بپذیرد، منطقا آنان هم چنین کاری علیه مخالف شکست خورده نخواهند کرد«. آنگاه که این هر دو 
پیروز میدان سیاست از همدلی، تعامل و پایان خصومت ها سخن گفته اند. اما جدای از بررسی علل 
شکست محافظه کاران، تصور می کنم باید به نقش محمود احمدی نژاد در این فرآیند و فروپاشی توجه 
ویژه ای شود. مسئله از 2 زاویه حائز اهمیت است. از زاویه خود احمدی نژاد که خوب می دانست حتی 
نامش می تواند برای قوی ترین نیروی سیاســی ویرانگر باشد. او از مدتها پیش تصمیم گرفت برای 
انتقام گرفتن از حامیان و مدافعان سابقش که او را رها کرده بودند در سایه به آنها نزدیک شود. مهم 

نبود آنان او را از خود نمی دانند، احمدی نژاد که خود را از آنان می دانست!  

نانداغکبابداغ/تازههاینشر

آشنایی با زبان پیچیده یک فیلسوف آلمانی
کتاب »خدایگانی و بندگی؛ از پدیدارشناسی روح هگل« منتشر شد

»خدایگانی و بندگی؛ از پدیدارشناســی روح هگل«، عنوان کتابی نوشــته علیرضا سید احمدیان 
اســت. این کتاب که به صورت دو زبانه فارسی و آلمانی به چاپ رسیده دریچه ای برای درک زبان 
پیچیده فیلسوفی مانند »هگل« محسوب می شود. هسته کتاب حاضر که نخستین بخش از نظریه 
گاهی« در فلسفه »هگل« را تشکیل می دهد، ترجمه جدیدی از  بخش »خدایگانی  گاهی و خودآ »آ

و بندگی« از کتاب »پدیدارشناسی روح« است.
نویسنده در مقدمه کتاب به بحثی درباره سابقه تفسیر اثر می پردازد. مولف کوشیده است تا با ارجاع 
به دســتگاه فکری هگل طرح جدیدی از معنای »تفســیر« ارائه کند و بندهای نوزده گانه آن را با 

نگاهی به علم منطق توضیح دهد.
در بخشی از مقدمه کتاب می خوانیم: »فصل »خدایگانی و بندگی« الگویی در ایجاز و تراکم مفاهیم 
فلسفی است و فهم آن گامی در فهم پدیدارشناسی روح است اما این گفته به معنای آن نیست که 
از طریق این فصل می توان کل اثر را فهمید. فیلسوف در این فصل از کتاب »پدیدارشناسی روح« 
با بیانی پیچیده، که شاخص نوشته های او و دیگران فیلسوفانی ایده آلسیت است، با ذکر جزییات 
گاهی«، خروج روح از وضعیت طبیعی و ورود در ساحت تاریخی را با ظهور  و بنا به »منطقی در وراء آ

نسبت خدایگانی و بندگی مقارن می داند.
آن گاه در نظام فلســفی بالنده خود ثابت می کند که ناممکن شدن بردگی در دوران جدید را نباید از 
شایست و ناشایست اخاقی قیاس گرفت؛ امتناع بردگی حاصل بسط ایده آزادی در تاریخ است. 
مهمترین نتیجه منطقی فصل این است که بسط آزادی و رفع بردگی و بندگی، مستلزم حل و رفع 

دیالکتیک تاریخ است، نه جابجایی خدایگان و بنده.«
ســیداحمدیان درباره تاریخچه نگارش »پدیدارشناسی روح« از ســوی هگل می نویسد: »هگل 

نگارش این اثر را در 35 ســالگی آغاز کرد و ظرف مدت 
پانزده ماه آن را به پایان رساند، که از شاهکارهای تاریخ 
فکر و فلســفه به شــمار می آید. هگل در فاصله اکتبر 
سال 1805 تا ژانویه ســال 1807 مشغول نگارش این 
نخستین اثر فلسفی بزرگ خود بود. کتاب در عید پاک 
سال 1807 در تیراژ هزار نســخه به طبع رسید. هجده 
سال پس از این تاریخ یعنی در سال 1825 »سوزف آنتون 
گبهارت«، ناشر ســاکن در »بامبرگ« و »وورتسبورگ« 
کــه چاپخانه تحت امرش نخســتین چــاپ کتاب را به 
انجام رسانده بود، به هگل اطاع داد که هزار نسخه اثر 
همگی به فروش رسیده اند و موقع آن رسیده تا فیلسوف 

به ویراست تجدید نظر شده بیندیشد.
هگل که در ایــن ایام در اوج فعالیت دانشــگاهی خود 
در برلین بود، ســال های 1827 تــا 1831 تماما به کار 
بر روی ویراســت جدید دایره المعارف علم فلسفی و نیز 
علم منطق ســپری کرد؛ او ظاهرا با تاخیر بسیار، یعنی 

در ماه های ســپتامبر و اکتبر سال 1831 دســت به کار بازبینی مجدد شاهکار دوران جوانی خود 
شده بود که در روز چهارده نوامبر سال 1831 مرگی نابهنگام فیلسوف بزرگ آلمان را در ربود.«

»خدایگانی و بندگی« کتابی اســت که در سه بخش تالیف شــده است. »تاریخ تفسیر یک متن«، 
عنوان بخش نخست کتاب است. »درباره ترجمه« عنوان بخش دیگری از این کتاب است. بخش 
سوم کتاب حاضر، ترجمه و اصل »خدایگانی و بندگی« )دو زبانه( نام دارد. در این بخش متن فارسی 

و آلمانی »خدایگانی و بندگی« گنجانده شده و استدراکات ترجمه بررسی شده است.

مردی از ساللة فردوسی
مهدی اخوان ثالث شــاعر پــرآوازه و پژوهشــگر ایرانی 
14 اســفند 1307 در مشهد متولد شــد. تخلص وی در 
اشــعارش »م. امید« بود. در آغاز شــاعری قالب شــعر 
کهــن را برگزید. اما کم کم به شــعر نیمایــی روی آورد و 
درخشــان ترین آثارش را در قالب نیمایی سرود. زبان او 
یادآور شــکوه و فخامت سبک خراســانی است و عشق 
به میهــن و تاثیرپذیری از زبان شــاهنامه فردوســی به 
اشــعارش لحنی حماسی بخشیده اســت. او تنها شاعر 

نوپردازی بود که توانســت زبان و لحن شعر کاسیک فارســی را با قالب های شعر نیمایی تلفیق 
کند و به سبک و شــیوه ای خاص خود در این زمینه دست پیدا کند. نخســتین دفتر شعرش را با 
عنوان ارغنون در سال 1330 منتشر کرد. اگرچه اخوان در دهه بیست خورشیدی فعالیت شعری 
خود را آغاز کرد، اما تا زمان انتشــار دومین دفتر شعرش، زمســتان، در سال 1336، در محافل 
ادبی آن روزگار شــهرت چندانی نداشت. با اینکه او نخست به سیاست گرایش داشت ولی پس از 
کودتای 28 مرداد از سیاســت تا مدتی روی گرداند. چندی بعد با نیما یوشــیج و شیوه سرایندگی 
او آشــنا شد. شاهکار اخوان ثالث شعر زمستان است. او بر شــاعران معاصر ایرانی تأثیری عمیق 
داشته است. از جمله آثار او می توان به این نام ها اشاره کرد: آخر شاهنامه، از این اوستا، دوزخ اما 
ســرد، در حیاط کوچک پاییز در زندان، ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم، نقیضه و نقیضه سازان، 

بدعت ها و بدایع نیما یوشیج و... 
مهدی اخوان ثالث چهارم شــهریور 1369 درگذشــت و در توس در کنار آرامگاه فردوســی به خاک 

سپرده شد.

مردی که ۷0 هزار درخت کاشته است
»مهــدی نظری« که برای ٧٠  هزار درخــت در نقاط مختلف ایام پدری کرده، کارمند بانک اســت. 
عصرهــا نهال، بیل، کــود و دبه آب را بار صندوق عقب ماشــینش می کند تا وظیفــه ای را که روحیه 
طبیعت دوست و مسئولیت پذیرش تعریف کرده، انجام دهد. نظری می گوید: جمعه یک روز زمستانی 
در ســال ٨٨ برای تفریح به کوه های روستای محل تولدم، بیشه زار، رفته بودم. منتظر بودم آب کتری 
جوش بیاید و چای را دم کنم اما دراین میان متوجه گردوخاک عظیمی شدم که از سمت عراق در حال 
ورود به ایران بود. گردوخاک به قدری عظیم بود که با خود فکر کردم نکند جنگ شــده باشد؟! آن قدر 
ذهنم مشغول این فاجعه زیســت محیطی شد که صبر را جایز ندانستم، سوروسات پیک نیک را جمع 
کردم و راهی نهالســتان شــدم. بعد هم ١٠ درختی را که خریده بودم در کوهپایه بیشه زار کاشتم. وی 
ادامه می دهد: از اینکه به جای زانوی غم به بغل گرفتن و اظهار تأسف، اقدامی مؤثر انجام دادم، خیلی 
خوشــحال بودم، به گونه ای که بعد از پایان ساعت کاری عصر شنبه به نزدیک مرز ایران و عراق رفتم 

و به کاشت نهال مشغول شدم.
مرد درختی که جلب مشــارکت عمومی برای صیانت از محیط زیســت را دلیــل اصلی این کار عنوان 
می کند، درباره واکنش های مردمان محلی و مسئوالن نسبت به این اقدام می گوید: با وجود اینکه نیتم 
خیر بود، اما مخالفت های بسیاری را شاهد بودم؛ از مردمان محلی که گمان می کردند با درخت کاری 
قصد تصاحب زمینشان را دارم تا مسئوالن محلی که احساس می کردند دارم جا پای آنها می گذارم و 
می خواهم خودی نشان بدهم. حتی برخی از مردم هرآنچه رشته کرده بودم را پنبه می کردند و نهال ها 
را تخریب، اما با وجود همه نامایمت هایی که چشــیدم، نه تنها از هدفــم بازنماندم بلکه مصمم تر از 
همیشــه به درخت کاری ادامه می دهم. نظری که در ســال ٩٢ جایزه ملی محیط زیست را از آن خود 
کرده اســت، ثابت قدمی در این راه را مدیون حمایت های همســرش می داند و می افزاید: عشــق به 
درخت کاری در خانواده کوچک ما نهادینه شده است، به گونه ای که دو فرزند کوچکم، فرزام هشت ساله 
و فریماه دوساله، درخت کاری را بهترین تفریح و سرگرمی می دانند و اسباب بازی هایشان هم با درخت و 
درخت کاری در ارتباط است. این روزها برگ و بار یادگارهای مرد درختی بر جای جای استان ایام سایه 
انداخته است؛ از مدرسه، پارک و دانشگاه گرفته تا بیابان و کوه و در و دشت. اما نظری عمدتا انرژی اش را 
بر درخت کاری در مناطق مرزی ایران متمرکز کرده است تا دیواره ای زیست محیطی در مقابل ریزگردها 
تشــکیل دهد. این مرد ٤٤ ساله ایامی که نهال هایش را از میان گونه های مقاوم مناطق گرمسیری 
انتخــاب می کند، تصریح می کند: گونه هایی چون کهور، کنــار و اکالیپتوس عاوه بر اینکه در برابر 
کم آبی مقاوم ترند، با بیابان زایی هم مبارزه می کنند. نگهداری از ٧٠  هزار درخت مسلما کار آسانی نیست. 
نظری در این باره می گوید: عاوه بر اینکه گهگاه کارگرانی را برای آبیاری و نگهداری از درخت ها به کار 
می گمارم، مردمان محلی را تشــویق به حفظ و نگهداری از نهال های کاشته شده می کنم. وی ادامه 
می دهد: هزینه نگهداری از این تعداد درخت کم نیست و بعضی وقت ها باید با اجاره تراکتور به آبیاری 
نهال ها بپردازم به همین دلیل معموال هر ماه نیمی از حقوق کارمندی ام را برای این کار کنار می گذارم.

گردشروزگاربرعکساست

باکاروانحله/اخبارهنر

فیتیله ای ها به تلویزیون برمی گردند
تهیه کننده برنامــه »فیتیله« اعام کــرد عموهای 
فیتیلــه ای و تیم ســازنده این برنامه در ایــام نوروز به 
تلویزیون برمی گردند. علیرضا آقایی اعام کرد: »از 
روز چهارشــنبه سوری قرار اســت با برنامه ای تحت 
عنوان »هفت سین و بچین« مهمان خانه های مردم 
شویم. این برنامه تولیدی است و اکنون گروه سازنده 
که شامل 180 نفر می شوند، شبانه روز کار می کنند تا 
بتوانند برنامه را به موقع به پخش برسانند. این برنامه 

قرار است هر شب ساعت 23 پس از پایان سریال نوروزی شبکه یک روی آنتن برود.«
آقایی ســپس درباره  اینکه چه شد که برای اجرای برنامه به شــبکه یک دعوت شدند؟ توضیح 
داد: »برنامه »هفت سین و بچین« در ژانر برنامه های بزرگسال تهیه می شود و بیشتر خانوادگی 
است، به همین خاطر این نوع برنامه با اهداف شبکه اول منطبق بود. »هفت سین و بچین« یک 
ُجنگ شبانه اســت که امیدواریم بتوانیم در ایام نوروز مردم را شاد کنیم. گروه سازنده از آنجا که 
خیلی دلشان برای مردم تنگ شده است، با وجود محدودیت زمانی، 24 ساعته تاش می کنند 
تا بتوانند اتفاق خوبی را در ایام نوروز رقم بزنند.« تهیه کننده برنامه »فیتیله« طی روزهای گذشته 
اعام کرده بود، رابطه  فیتیله با تلویزیون خوب شده است. او توضیح داده بود: »فعا برای اجرای 
برنامه در شبکه دو صحبتی انجام نشده. ولی در عین حال در شبکه های یک، پویا و شبکه نسیم 
صحبت هایی برای حضور فیتیله انجام شــده که هنوز جدی نشده. این جدی نشدن ربطی به 

حواشی ما ندارد، بلکه بیشتر به مسائل مالی و برنامه ریزی شبکه ها برمی گردد.«

رهبر ارکستر سمفونیک تهران استعفا داد
علی رهبری مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران در 
ادامه حاشیه ماه های اخیر این مجموعه موسیقایی 
با انتشــار نامه ای خطــاب به وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسامی از وی خواست مدیریت ارکسترها را از بنیاد 
رودکی بگیرد. در بخشــی از متن نامه او آمده است: 
»متاسفانه دادن اختیار این ارکستر به بنیاد رودکی از 
همان ابتدای کار، اشــتباهی بزرگ بوده و هر ماه که 
از شروع فعالیت گذشته، این اشتباه  واضح تر خود را 

نشان داده است... مسئولیت اداری ارکستر با آقای بهرام جمالی مدیر عامل بنیاد رودکی است. 
عدم مدیریت، عدم شــناخت کافی موسیقی کاسیک، داشتن مشــاوران بسیار غیرحرفه ای 
و بی نظمی های افراد زیردســت آقــای بهرام جمالی و در آخر بدقولی های این بنیاد نســبت به 
هنرمندان ایرانی سبب شده اســت چند نوازنده و خواننده بسیار خوب ما، ارکستر را ترك کنند و 
افراد بااســتعداد ایرانی هم که از خودگذشتگی نشان داده و تمام مشکات را تحمل کرده اند و 
در ارکستر مانده اند نیز حتی یک ماه آرامش نداشــته اند. همچنین با وجود اخبار غیر واقعی در 
رســانه ها از طرف آقای جمالی در 6 ماه گذشته حتی یکبار هم دســتمزد این افراد بطور کامل 
پرداخت نشده است و قراردادی هم برای آینده در دست ندارند. بنده هم تا به امروز تمام مشکات 
را تحمل کرده ام ولی نه تنها دیگر امیدی بــرای ادامه کار با این بنیاد غیرحرفه ای  ندارم بلکه با 
تقدیم اســتعفای خودم از سمت رهبر دائم و مدیر هنری این ارکســتر، راه را برای نوازندگان باز 

می کنم تا شاید بتوانند سازمان دیگری را در این مملکت برای ادامه کار خود پیدا کنند...«.  
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