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اینچندنفر
الریجانی:نبایدمایوسشد
جماران :علی الریجانی درپاسخ به نگرانی یکی ازکاربران توییترکه نوشته بود؛«آقای الریجانی
ناامیدیم چون افق روشنی پیشرو نیست .ناامیدیم چون جریان عقالنیت در این کشوردر
حال حذف شدن هست» نوشته بود؛«نباید مایوس شد .تفاوت روش عقالنی درحکومت با
روش احساسی و غریزی در آنست که روش عقالنی ،پایداری دارد و روشهای دیگر دوامی
ندارند .لذا باید درمنش و روش خود مصممترباشیم».

رئیسیبایدرئیسجمهورهمهباشد
جماران :محمدعلی ابطحی در یادداشتی تلگرامی نوشت« :آقای رئیسی بیشترین رای را آورد و
رییسجمهور شدحرفهای زیادی در ایام انتخابات زده شد وکارهای ناپسندی از سوی شورای نگهبان
انجام شد .اما تمام شد.به نظرمن رییسی ،می تواند و باید رییسجمهورهمه باشد .میزان آرای باطله،
جدی بودن مردم دررساندن پیامشان بود.اما بیایید غرنزنیم .دنبال مقصرنگردیم .ازآقای رئیسی تقاضا
میکنم مثل قوه قضاییه درریاست جمهورفصل جدیدی را بازکند و با کمک همه مردم به مقابله با سختیهای اجرایی برخیزد.

۱۷میلیون نفریکه اصالح طلبان باید برای آنها چاره جوییکنند
خبرآنالین :حسین مرعشی ،سخنگوی حزب کارگزاران نوشت :اگرچه نظریه تحریم انتخابات با همه
هیاهویش دراین انتخاباتعمال شکست خورد ،اماغیبت۱۷میلیون رأی درانتخابات۲روزگذشته نکته مهمی
است که باید بررسی شود .این امرمنوط به این است که شخصیتهای سیاسی اصالحطلب متحدترشوند و
جبهههای سیاسی تجدید ساختارکنند و تقویت شوند و روابط خود با مردم را ازنو بازتعریف کنند .من به پایان
جریان سیاسی اصالحات معتقد نیستم؛ اما حقیقت آن است که این جریان تضعیف شده و باید خود را بازتعریف کند.

یادداشت
دههگمشده اقتصاد ایران
فرنازخانعلیزاده
 ۱۳۹۰-۱۳۹۹دهه گمشده
اقتصادایرانمحسوبمیشود.
ده سالی که طی آن سرمایه
اجتماعی افت کرده ،چرخ
اقتصادازحرکتایستاده،ایجاد
اشتغال با بیماری کساد ناتوان
شده و کالبد کشوربه انزوایی تاریک فرو رفته است.
با توجه به شرایط فعلی ،دولت جدید باید اهدافی
اصولی همچون مهارپایدارتورم ،ایجاد رشد و اشتغال
و فقرزدایی را محورکارش قراردهد.
درهفته گذشته درارتباط با تورم خواندیم و این بار
کمی در کسادی بازار کارقدم م یزنیم .طبق دادههای
مرکز آمار در  ۱۶سال اخیر حدود  ۱۷میلیون به
جمعیت  ۲۵-۶۵ساله کشور افزوده شده و این در
حالی است که تنها۳میلیون شغل به صورت خالص
ایجاد شده است و این امریکی ازعلل رشد اقتصادی
 -0/25درصدی در دهه اخیر بوده است .حتی در دو
دهه پیش که اقتصاد رشدی  4/45درصدی داشته با

رشدی برپایه درآمدهای باالی نفتی مواجه بوده که با
تزریق ارزنفتی به بازارموجب سرکوب تولید و اشتغال
بوده است.
طبق تحقیق و ارایه جمعی از اقتصاددانان در
بسته نجات اقتصاد ایران محصول اندیشکده کسب
و کاردانشگاه شریف ،دولت جدید برای ایجاد ساالنه
 1/100/000شغل یعنی معادل جمعیتی که به سن کار
اضافه میشود ،باید اقداماتی همچون اصالح محیط
کسبو کار ،اصالحسیاستهای ارزی-تجاری ،ارتقای
سرمایهگذاری ،فعالسازی توسعه منطقهای ،توسعه
اقتصادبخشیورفعموثروهوشمندانهتحریمهارادر
دستورکارخود قراردهد.
اینکه امید اجتماعیدرجامعهدرسطحپایینیقرار
داردبرهمگان آشکاراست؛خستگیوناامیدینسبت
به تغییرو تحول و بهترشدن اوضاع کشورقابل درک
است و دولت جدید که ۴۳روزدیگرمستقرمیشود
باید کسب سرمایه اجتماعی را دردستورکارخود قرار
دهد و این امراتفاق نمی افتد مگربا حرکت به سمت
توسعهایپایدارکه کیفیتزندگیمردمرابیشترکند.
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روزانههای کامبیز

انار

 احمدرضا تخشید
امروز ستوننویس نشریه این بیسوا ِد
نادان واداد ِه اجنبیپرست گویا مشت
جاهل ِ
ِ
محکمی را بر دهان احساس کرده که به من
پیام اینچنین داده است« :درود بر سرور
ارجمندم کامبیز بزرگ امیدوارم حال آن جناب
دوستداشتنی خوب باشد و این لحظههای
هیجانانگیزو پرازشورو نشاط را به خوبی و خوشی بگذرانی .همان گونه که
میدانیجاننثارازدوستانقدیمویارسالهای کودکی،نوجوانیوجوانیشما
هستم و حاال پس ازاینکه درنبردی بس سنگین و درشرایطی که تقریبا هیچ
حریفی برای مقابله با کاندیدای مورد نظرشما دوست عزیزحضورنداشت و
این کاررا دوچندان سخت میکرد ،چون حتما خود شما هم میدانی وقتی
حریفی و رقیبی نباشد شرایط به سمتی میرود که درآوردن کاربسیارسخت
میشود با کمک همه دوستان کوچک و بزرگ ،باال و پایین و نیزهمراهی و
همدلیصداوسیمادرنهایتشخصموردنظرشمابارایقاطعمردم انتخاب
شد برخود واجب میدانم این پیروزی بزرگ را خالصانه ازعمق جان و دل
به شما و همه همراهانتان تبریک بگویم و آرزو میکنم درچهارسال آینده
مملکت به سوی افقهای پیروزی و بهروزی حرکت کند و بدین صورت به
قول شما کامبیزعزیزمشت محکمی به دهان هرکس که شما دوست داری
کوبیده شود .اگرحمل برخودخواهی نشود و به من مجال ادامهی سخنم
را بدهی باید بگویم من بیصبرانه منتظرم که این یکی دوماه باقیمانده از
دولت به گفتهی شما سرنگونشده بگذرد و ما به روزهای پرازنورو روشنی و
پیروزیبرسیموهرچندخجالتمیکشمپایمسایلمادیوشکمیراوسط
بکشم ،باید بگویم یکی ازآرزوهای من تمام شدن این تابستان با میوههای

گوناگون با قیمتهای باالی بیست سی هزارتومان است و هردم و لحظه
نگاهتقویممیکنم.تابستان امسال کهنشدیکشکممیوهسیربخوریمولی
هماکنون ازخوشحالی درپوست خود نمیگنجم .چون میدانم درفصل
پاییزانارحداکثرکیلویی 5هزارتومانخواهدبودو آنوقتمنچند کارتون
خواهم خرید و از خجالت اهل و عیال و خانواده مظلوم خود درخواهم
آمد .کامبیزعزیزببخشید که نوشتهام طوالنی و انتهایش کمی شخصی شد
ولی چه کنم من یکی ازهمین مردم دمدست هستم و دلم همچنان شکر
کیلویی دوسه هزارتومان و روغنی سه چهارهزارتومانی میخواهد و میدانم
تو و دوستانت بارها بارها به ما بدبخت و بیچارهها قول دادی که اگر اینها
بروند و آنها بیایند همه چیزخوب و ازخوب بهترمیشود .دوستدارتو؛
دوست از کودکی تا حاالی تو» من بعد از خواندن این متن واقعا حیران
شدم که این ملت چقدربندهی شکم خودشان هستند .درسته که ما یک
حرفهایی قبل ازانتخابات زدیم ولی دیگرمعجزه نمیتوانیم بکنیم .واقعا
اینهانمیدانندخزانهیمملکتخالی است،نمیدانندکهماتحریمهستیم،
نمیدانندرییسجمهورمابایدجابیفتدوبعد انارکیلویی 5هزارتومانبشود.
اصال انار چه جایگاهی در زندگی روزمره ما دارد؟ بگذار کیلویی پنجاه هزار
تومانباشد.ما االنبایدخوشحالباشیم کهمشتمحکمیبه کمکهمهی
عزیزانبهدهانیاوهگویانداخلیوخارجی کوباندهشد .آنوقت اینبیسواد
نادان بندهی شکم است و چسبیده به قیمت انارو خورد و خوراکیهای دیگر
ولیبه گمانممیخواهدمنرا اذیت کند.خوشبختانهمذاکراتوینبهخوبی
دارد پیش میرود و آقای رییسی هم گفتند پایبند برجام هستند .بنابراین به
زودی دالرهای تحریمی وارد بازارمیشود و آن وقت شرایط خوب میشود و
قیمتهامتعادلمیشودوماباردیگرمشتمحکمیبهدهانهرکهدلمان
خواستمیکوبیم.بهامیدپیروزیهایبیشتر!

ما خستهایم؛ خسته به معنای واقعی
 رضا مسلمیزاده
انتخابات مطابق میل و
نظرسنجیها به پایان آمد
و بخشی از مردم که در
انتخابات شرکت کردند ،بر
حضور سیدابراهیم رییسی
در پاستور مُ هر امکان زدند.
میزان مشارکت مردم درانتخابات تقریبا برابراست
با میزانی که شرکت نکردند و این پنجاه پنجاه
شدن مشارکت و عدممشارکت ،وضعیت بینابینی
را ایجاد کرده که هیچکس نمیتواند آن را به نفع
خویش مصادره کند .هرچند دو طرف نزاع خود را
برنده این مسابق ه میدانند .این ادعا حتا در مورد
رأیهای باطله که در این دوره رکوردی قابل توجه
دارند و از آرای نامزدها پیشی گرفتهاند ،مصداق
دارد .رأیهای بیصاحبی که هم حاکمیت آنها را
متعلق به خویش میداند و هم اپوزسیون آنها را
تحریمیهای ناچار میشناسد و هم کاندیداهایی
ردصالحیتشده آنها را در سبد خویش قرار
میدهند.
اما فارغ از شعار و هیاهو و تبلیغات ،آیا وقت
آن نیست که عقالی قوم این صحنهی عجیب و
غریب را با تأمل و مداقه به بررسی بنشینند؟ آنچه
اکنون پیش روی ماست به ساعتها مطالعه و
پژوهش و بررسی نیازمند است .تحلیلهای
روزنامهای و شبهتحلیلهای دم دستی نباید
هیچکدام ما را راضی و قانع کند .آینده این ملک
درفهم چیستی این صحنه نهفته است .چه کسی
باورمیکند که رییسجمهوربرآمده ازانتخابات88
در این دوره انتخابات را تحریم کند و مهدی کروبی
که معترض نتیجهی آن انتخابات بود و هست،

در حصر به انتخابات و صندوق رأی اعتماد کند؟
محمد خاتمی رأی بدهد و میرحسین نه! نیمی از
اصالحطلبان این سوی میدان رأی و نیمی دیگر آن
سوی میدان ،صاحبان آرای خاکستری را به سمت
خویش بخوانند .این بازی برنده ندارد حتا آنانی که
این روزها جشن پیروزی گرفتهاند ،الزم است چون
هیجان و شادی پیروزی فرونشست به صحنهی
پیشرونگاهیواقعبینانهبیفکنند.
همه بازندگانیم؛ برخی بیشترو برخی کمتر؛ حتا
خود صندوق رأی که روشی متمدنانه برای حل نزاع
است در این دوره بیمقدارشده است.
ما به عنوان ملت ایران فرصت چندانی برای
اشتباه نداریم .پنجرههای موجود برای ساختن
ایرانی آباد و ملتی سعادتمند در حال بسته شدن
هستند و این وضعیت بینابینی نشان میدهد،
هیچ جناح و تفکری بردیگری غلبه ندارد؛ همه چیز
متکثر و تقسیمشده است .این تکثر اگر مسیری
برای همزیستی مسالمتآمیز نیابد ،خطری بالقوه
برای تداوم وضعیت نزاع بیپایان و تمایل به تفرقه
یزند.
و تجزیه را رقم م 
«ما خستهایم! خسته به معنای واقعی
دلهای ما شکسته به معنای واقعی
شوپال که دید؟
ما لشکریم! لشکرپخ 
خیل زهم گسسته به معنای واقعی
زخم سجده نیست به پیشانیام رفیق
این ِ
جای دری ست بسته به معنای واقعی
ازبادبان نخیزد و ازناخدا ،بخار
کشتی به گل نشسته به معنای واقعی
تنگ است جای ما و چنین است حال ما
باغی درون هسته به معنای واقعی»
حسین جنتی
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 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :657
رضا یعقوبی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

