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عملکرد چشمگیر تیم های آسیایی

 تعظیم فوتبال 
به قاره کهن
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اهلل کرم رضایی زاده، نویسنده، تهیه کننده 

و کارگردان سینما و تلویزیون:

اغلب مستندهای ورزشی 
ارزش تاریخی دارند

چگونه باید اقتصاد ایران 
را در مقابل شوک های 

بیرونی تاب آور کرد؟

گیالن  استاندار  تأکید 
بر شفاف سازی 

کل مدیران  عملکرد 

مرگ دختر 13 ساله 
و پدرش با قرص برنج 

به فاصله چند ماه

نماینده الهیجان و سیاهکل در مجلس عنوان کرد:

انتظار ۳5 ساله برای بازگشایی 
محور بازکیاگوراب - سیاهکل

آمارهای تورم از کجا می آیند؟

اختالف نجومی تورم اعالمی 
بانك مرکزی با مرکز آمار

3

ماهه  تورم ۱۲  نرخ  که  است  مدعی  مرکزی  بانک  حالی  در  امروز-  گیالن 
آبان ماه نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت ۱۹.۴ درصد کاهش یافته که 
در میان جداول بانک مرکزی، آخرین آماری که دیده می شود، مربوط به آبان 

سال ۱۳۹۷ است.
بانک مرکزی اخیرا در گزارشی اعالم کرده است که نرخ تورم متوسط دوازده 
ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ 
تورم زمان استقرار دولت سیزدهم که ۵۹.۳ درصد، کاهش ۱۹.۴ درصدی را 
نشان می دهد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش، از ۵۴.۹ 
درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید.

این گزارش در حالی است که آخرین آماری که بانک مرکزی به صورت رسمی 
درخصوص تورم اعالم کرده، مربوط به آبان سال ۱۳۹۷ است و البته مسوول 
اصلی انتشار آمار تورم بنا به گفته رییس دولت سیزدهم، مرکز آمار ایران است. 
سیدابراهیم رییسی، رییس جمهور مردادماه امسال در جلسه هیات وزیران با 
دستگاه های  از سوی  اعالم شده  آمارهای  برخی  در  تناقض  این که  به  اشاره 
ارائه  ابهام می کند، گفت: »مرکز آمار، مسوول  افکار عمومی را دچار  دولتی، 
باید مبنای سیاستگذاری ها و  آمار  این  آمارهای متقن در کشور است. فقط 

تصمیم سازی ها در کشور قرار بگیرد و سایر دستگاه ها نیز به آن تاسی کنند.«
درون  تصمیم سازی های  در  حتی  نامستند،  آمارهای  »این گونه  او،  گفته  به 
دستگاهی نیز مشکل ایجاد می کند، بنابراین هر دستگاهی می خواهد آماری 

اعالم کند، باید با مرکز آمار هماهنگ شود.«
با وجود این اظهارنظر، نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی با اعداد و ارقام منتشر 
شده از سوی مرکز آمار تفاوت بسیاری دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، 

استقرار دولت سیزدهم  تورم ۱۲ ماهه در مردادماه ۱۴۰۰، یعنی زمان  نرخ 
۴۵.۲ درصد و نرخ تورم نقطه ای ۴۳.۲ درصد بوده است.

بنا بر این گزارش اما نرخ تورم در آبان ۱۴۰۰ به ۴۴ درصد و نرخ تورم نقطه ای 
به ۴۸.۱ درصد رسیده است. یعنی برخالف گزارش بانک مرکزی که مدعی 
کاهش ۱۹.۴ درصدی نرخ تورم ۱۲ماهه در دوره فعالیت دولت سیزدهم است، 
نرخ تورم تنها ۱.۲ درصد کاهش یافته است. اما نرخ تورم نقطه به نقطه براساس 

گزارش مرکز آمار ایران ۴.۹ درصد افزایش داشته است.
نکته ای که در این میان مطرح است، این که رییس دولت سیزدهم با وجود 
آمارهای  نوبت  در چندین  تاکنون  اما  ایران،  آمار  مرکز  آمارهای  روی  تاکید 
متفاوتی از مرکز آمار ایران منتشر کرده است. آخرین آمار متفاوت، مربوط به 
شهریور ماه امسال است که ابراهیم رییسی در نشست مطبوعاتی خود گفت 
که تورم در یک سال اول دولت او ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. او گفته 
با  را  بخواهیم شهریور ۱۴۰۰  اگر  یعنی  است؛  درصد  فعلی ۴۰.۵  تورم  بود: 
شهریور امسال مقایسه کنیم که آن وقت قریب به ۶۰ درصد بود؛ االن ۴۰.۵ 
درصد است.سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در شهریور ماه امسال در 
یادداشتی در توییتر، با استناد به آمار بانک مرکزی، از کاهش ۱۹ درصدی تورم 

ساالنه خبر داد.
تفاوت نجومی اعداد و ارقام اعالمی نرخ تورم مرکز آمار ایران با گزارش های 
مقامات دولتی و بانک مرکزی در حالی است که کارشناسان عنوان می کنند که 
این آمارها یک نوع فرار رو به جلو است. مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت وگو 
با خبرآنالین در این خصوص گفته بود: دولت باید مشخص کند که این آمار را 

از کدام صفحه و کدام گزارش در آورده است.

روستای صالحان غرب 
مازندران پیشرو تاریخ 
و سیاست اما ناشناخته

در جلسه مشترک مجمع نمایندگان با استاندار مازندران مطرح شد: 

از 6۰۰ هزار تن دپوی برنج در 
شالیکوبی ها تا حمایت از برنجکاران  

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگ های ساختمانی 
صنعتی و رنگ های پودری الکترواستاتیك

نشانی: کیلومتر 5 جاده رشت انزلی  صندوق پستی 43415-1141

info@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :پست الکترونیک

تلفن: 2166 و ۳4422177       فکس: ۳4422۰44

مراکز معاینه فنی خودرو

برادران پوررستگار
همه روزه آماده خدمت رسانی

به مشتریان و همشهریان عزیز می باشد
1 – رشت – روبروی فرودگاه خودروی سبک – مرکز ۳4۰4

2 – رشت – الکانشهر خودرو سبک – نرسیده به تقاطع راه آهن 
مرکز 446۳

۳ – خمام – چوکام – خودروی سبک – مرکز ۳4۰1
4 – خمام – چوکام – خودروی سنگین – مرکز 54۰2

تلفن: 5-33722300 و 33403448-50

کاظم شکوهی
توضیحات  با  که  اینست  نگارنده  تصور 
خواننده  شد  داده  که  مفصلی  نسبتا 
متقاعد شده است که مردم ایران به دلیل 
اشکاالت و معضالت اساسی و ضد حقوق 
اساسی و انسانی که در حکومت گذشته 
آوردن  انگیزه بدست  به  و  وجود داشت 
شرایط زندگی بهتر و مطلوب تر و تحقق 
ایده آل هایی که وعده داده می شد انقالب 
کردند و به جای حکومت پهلوی حکومت 
و  کردند،  مستقر  را  اسالمی  جمهوری 
طبعا انتظار داشتند که در حکومت تازه 
برآمده از انقالب که به روشی مدنی و با پشتیبانی اکثریت قاطع مردم و 
به روشی دموکراتیک و رفراندوم و انتخابات شکل گرفته است بتوانند به 
خواسته های خود که نوید داده شده بود برسند، طبعا خواسته های اولیه 
بیشتر پیرامون شکل حکومت و ساختار قانون اساسی و برخورد با نهادها 
و سازمان های باقی مانده از رژیم گذشته مطرح می شد و سهم خواهی های 
گروه های سیاسی که کم و بیش با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس 
وزن هر گروه و دسته سیاسی روشن شد. شعارها نیز بیشتر شعارهای چپ 
از سوی غالب گروه ها )جز گروه های ملی( مطرح  روانه و سوسیالیستی 
)دولتی  ملی کردن  رژیم گذشته،  اموال مسووالن  مانند مصادره  می شد 
کردن( موسسات و کارخانجات سرمایه داران بزرگ و متوسط که غالبا هم از 
کشور خارج شده بودند. تصرف و تسلط بر اموال و دارایی های افراد صاحب 
نام رژیم سقوط کرده و درباریان و البته پی گیری بازگرداندن شاه )برای 
محاکمه!( که ظاهرا به وسیله آمریکایی ها پذیرفته شده بود برای درمان 
و همین امر موجب واقعه ای شد که آثار و تبعات آن طی سال های بعد 
بر جهت گیری ها و تعامل ما با جهان به خصوص کشورهای غربی و به ویژه 
امریکا تاثیر گذاشت زیرا تا این زمان یعنی ۱۳ آبان ۱۳۵۸ روابط سیاسی 
ایران و آمریکا برقرار و سفارت های مربوطه فعال بود لکن در روز ۱۳ آبان 
ماه گروهی از افراد تحت نام )دانشجویان پیرو خط امام( از دیوار سفارت 
آمریکا باال رفته و سفارت آمریکا که آن را )جاسوسخانه( معرفی می کردند 
اشغال نموده و بیش از ۵۰ نفر از کارکنان سفارت را به گروگان گرفتند و 
اعالم کردند )شاه باید به ایران تحویل شود( تا گروگان ها آزاد شوند. این 
حرکت به طور وسیع و غیرمنتظره مورد اقبال و پشتیبانی رهبری قرار 
گرفت و چالش عمده در مسیر ارتباطات با دنیا ایجاد کرد، کارتر رییس 
ایران قطع رابطه کرد و تالش ها برای آزادی  با  نیز  جمهور وقت آمریکا 
گروگان ها به جایی نرسید تا قرارداد الجزایر که حدود ۱۵ ماه بعد منعقد 
گردید. از طرفی در تابستان ۱۳۵۹ صدام حسین رهبر عراق قرارداد الجزایر 
که در سال ۱۳۵۳ برای رفع مشکالت مرز آبی ایران و عراق منعقد شده 
بود را پاره و به ایران حمله نظامی کرد که به هرحال جنگی پردامنه و 
درازمدت )۸ سال( به ایران تحمیل کرد. این جنگ یک نقطه عطف داشت 
به  ایران  استراتژیک  به سوم خرداد سال ۶۰ که خرمشهر، شهر  مربوط 
وسیله رزمندگان ایران آزاد شد و بسیاری انتظار داشتند پس از این پیروزی 
جنگ پرهزینه و پرتلفات که تمام توان کشور را به حق به خدمت گرفته 
بود پایان یابد اما چنین نشد و تا مرداد سال ۶۷ به طول انجامید. و پس از 
این باید دوره ی عادی و متعارف برای اجرای برنامه های سازندگی و تحقق 
آرمان های وعده داده شده انقالب شروع شده باشد. سه واقعه یا حادثه در 
سال های ۵۸ تا ۶۱ رخ داد که در واقع تاثیر زیادی بر روند و مسیر تحقق 

آرمان های انقالب گذاشت و در واقع کم و بیش همه ی آن آرمان ها را تحت 
تاثیر قرار داد، واقعه اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات ها که 
پی آمدهای آن همچنان باقیست برخورد مسلحانه و ترورهای گروه های 
را  امنیتی  شرایط  که  )منافقین(  مجاهدین  سازمان  به خصوص  سیاسی، 
دگرگون و فضای نسبتا باز و آزادی که برای نشر افکار و اندیشه و فعالیت 
سیاسی  فعالیت  و  مسدود  بود  شده  فراهم  سیاسی  گروه های  و  احزاب 
خارج از چهارچوب حاکمیت رسمی را مسدود و مخفی کند. انفجار دفتر 
نخست وزیری، انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی و صدها ترور دیگر را در 

ردیف این حوادث باید ارزیابی کرد.
وقوع جنگ از مهر ۱۳۵۹ نیز فضای عمومی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
کشور را به کلی امنیتی کرد و نیروهای رادیکال را بر اوضاع و احوال و 
نهادهای دولتی مسلط کرد، مردم هم با تمام توان در خدمت جنگ بودند 
و حفظ کیان و استقالل و خاک وطن را بر همه امور اولویت می دادند تا 
جایی که در طول هشت سال جنگ که همه ی امکانات در خدمت پیش برد 
جنگ بود مردم از خود شکیبایی و صبوری بی نظیری نشان دادند، مردم 
با کمترین بلکه در فقدان کمترین امکانات زیستی، زندگی می کردند در 
حالی که در معرض تهاجم وحشیانه دشمن در سراسر کشور بودند. در 
عین تحمل و قبول چنین شرایطی چون شرایط حاکم بر حاکمیت و دولت 
را نسبتا سالم و در جهت منافع کشور می دیدند و حفظ کشور و خاک 
ایران برای همه مسوولیت و وظیفه بود، همه مضیقه ها را پذیرفته بودند در 
حالی که با گذران حداقلی و سهمیه بندی بسیار ناچیز در ارزاق عمومی، 
پارچه و پوشاک و ضروریات اولیه زندگی و انرژی و سوخت وسیله حمل 
و نقل و شرایط تنش زا و امنیت جانی هم وجود نداشت اما مردم احساس 
نارضایتی نمی کردند و شرایط را پذیرفته و این ارزیابی بود که در حالی که 
ابراز نارضایتی و اعتراض  عده ای جانشان را برای حفظ کشور می دهند، 
جایگاهی ندارد. در همین دوران و با بهره گیری از این شرایط نیروهای 
رادیکال مذهبی دست به اقداماتی برای تصفیه و ایجاد مضیقه های زیاد 
در کار پذیرش دانشگاه ها و استخدام و کسب مجوزهای کار زدند که در 
زیر پوست جامعه بذر نارضایتی کاشتند زیرا بسیاری از این سخت گیری ها 
و مضیقه ها ناعادالنه و اشتباه بود و مردم را دوقطبی می کرد، انقالبی و 

غیرانقالبی، مکتبی و لیبرال، انقالبی و طاغوتی؟!
و  جنگ  دوران  در  مردم  کردن  ناخودی  و  خودی  و  مضیقه  موارد  ذکر 
بر کشور و عملکرد برخی گروه های  امنیتی حاکم  از شرایط  استفاده  با 
گروه های  و  اقلیت  فدائیان  و  )منافقین(  مجاهدین خلق  به ویژه  سیاسی 
حتی  و  تند  روش های  اعمال  برای  مناسبی  شرایط  کردستان  مسلح 
سخت گیری های بی دلیل و بازرسی و بازبینی و حتی ورود به حریم های 
خصوصی مردم ما تا زندان و اعدام هایی که می توان برای حداقل برخی از 
آنها تردید روا داشت به وجود آورده بود. الزم به یادآوری است که در همین 
دوره جنگ توطئه های داخلی و خارجی هم که متوجه حاکمیت انقالب بود 
جریان داشت و این توطئه ها اتمسفر امنیتی و سخت گیری ها و مزاحمت ها 
برای مردم را افزایش می داد از جمله کودتای نوژه، کودتا یا شبه کودتای 
قطب زاده، درگیری های مسلحانه در تهران و سایر مناطق با گروهک ها، 
حمله خائنانه مجاهدین )منافقین( پس از پذیرش قطع نامه با نام فروغ 
جاویدان در مرداد ۱۳۶۷ و شرایط بحرانی منطقه با حمله نظامی صدام به 
کویت و حمله آمریکا و نیروهای ناتو در منطقه خلیج فارس برای آزادسازی 
کویت موجب حذف تدریجی همه جریانات و احزاب سیاسی )حتی انحالل 
حزب جمهوری اسالمی( شد و در واقع عرصه سیاسی کشور از کنشگری 

آزاد و متعارف سیاسی خارج گردید.                              )ادامه دارد(

)بخش دوازدهم(چرا انقالب کردیم!

آیا چینی ها برای خرید مرکبات 
شمال می آیند؟

و یك روز هم گفتند؛ آقا خداحافظ … 
مختار جباری

راستش االن که باید بنویسم ، االن که 
باید بگویم ، االنی که غم فراگیر شده و 
غصه جانکاه و  باید بنویسم و بنویسم ، 
میل به نوشتن ندارم ، رمق گفتن ندارم 
، یه جورایی خسته شده ام ! میدانید 
مجاری  در  که  هفتاد  دهه  از  چرا!؟  
سیاست گذاری ها ، تصمیم سازی ها 
و تصمیم گیری ها قرار گرفتم از همان 
دوران هاشمی تا دوران احمدی نژاد که 
عذرم را خواستند،  امروز روز را می دیدم ! به وضوح هم می دیدم،  از عمامه 
پرانی تا خوشحالی برای شکست تیم ملی ، از جوان هایی که یا به تیر و 
ساچمه  کشته شدند  و زخمی شدند یا به زیر لگد و چاقو و سنگ . اگر بگویم 

تان چقدر در این جلسات و  حضور مقامات گفتم؛

آنچه از مردم و جامعه می گویید و می دانید درست نیست ، آنچه از قومیت 
های ایران می گویید و می دانید درست نیست ، آنچه از نگرش مردم به 
آمریکا و غرب می گویید و می دانید درست نیست ، آنچه از حجاب و ماهواره 
می گویید و می دانید درست نیست، آنچه از دین داری جامعه می گویید و 
می دانید درست نیست، آنچه از معیشت مردم می گویید و می دانید درست 
نیست ، آنچه از آزادی و امنیت می گویید و می دانید درست نیست، آنچه 
از حق و تکلیف می گویید و می دانید درست نیست و … و….  اما و اما 

چه شد!؟
یک روز به معاون وزیر گفتن فالنی را دیگر دعوت نکنید به این جلسات

یک روز گفتند باورهایت ضعیف شده
یک روز گفتند شما کتاب می خوانید ، فکر می کنید همه چیز را می دانید

یک روز گفتند ….
یک روز گفتند…

و یک روز هم گفتند ؛ آقا خداحافظ ……

آیا کسی هست انعکاس صدای بی صدایشان شود
خواستم بعنوان یک نانوا دیوار کوتاه وبدون صدا وتریبون ورسانه که راهی 
برای انعکاس صدای خود به صندلی نشینان قدرت که درپناه قانون درقلعه 
قدرت، با منجنیق قانون و با بی توجهی وبی اعتناعی به دیگران، با این 
شیوه از تصمیمات مدیریتی آرامش و آسایش را ازصنفی گرفته اند وخود 

را مالک الرقاب این صنف می دانند برسانم.
اول سال تصمیم می گیرند دستمزد و بیمه کارگر و آب و برق و گاز و...   
را افزایش دهند، روزی دیگر با ترفند کمبود خمیر مایه در بازار قیمتش 
چند برابر می شود. روزی دیگر به بهانه گران شدن خوراک دام سبوس 
استفاده  خمیر  چانه  زیر  برای  آن  از  که  بربری  نان  برای  تنها   مصرفی 
می کنند کیسه ای ۴۰ کیلویی را از ۵۶هزار تومان به یکباره با افزایش 
نانوایی درماه  بیش از ۴۰۰درصدی به ۲۴۰ هزار افزایش می دهند اگر 
۴کیسه مصرف داشت می شد ۲۲۴هزار االن می شود۹۶۰هزار خوب این 
مابه التفاوت ۷۳۶ هزار را از کجا وچگونه باید جبران کند؟! اگر علوفه گران 
شده درعوض تولیدات دامیشان نیز گران شده ولی برای نانوا جز افزایش 

هزینه، افزایش درآمدی نداشته است.
اخیرا هم حق عضویت سالیانه اتحادیه ها را که از آن طریق هزینه خود را 
تامین می کنند را که مدت ۳ سال مغایر قانون بجای ۱۶۰ هزار ۲۵۰ هزار 

دریافت می کردن وهیچ مسئولی با این تخلف آشکار برخورد نکرد را با 
بیش از ۱۲۰ درصد افزایش آن را به ۳۶۰ هزار رسانده اند. درحالی که طی 
۲ سال گذشته قیمت نان ثابت مانده ودرآمد نانوا درصدی تغییر نداشته 
چگونه باید عالوه بر تورم جامعه مثل عامه مردم این هزینه های تحمیلی 
تولید نان را نیز جبران کند، مسئولین با عملکردشان نانوا را به کمفروشی 
سوق می دهند آنوقت برای جریمه به تعزیرات معرفی می کنند.آیا این 
عدالت است ؟ چنین جریمه ایی که مسببین آن تصمیم گیران هستند 
ظلم به نانوا نیست؟!  لذا نانوا برای جبران هزینه های تحمیلی و پرداخت 
است  اش  وبچه  زن  به  ومتعلق  که حق  از سودی  باید  باالجبار  جریمه 
پرداخت کندو بنظر می رسد حق الناس باشد که حتماً تصمیم گیران نیز 

در این حق الناس شریک خواهند بود
پیزی  وآفندی  صولت  رستم  مدیران  از  کدام  هیچ  توصیف  این  همه  با 
دیوار بلند و دارای صدا و تریبون و رسانه تصمیم گیر فوق الذکر خود 
جبران  وچگونگی  یک صنف  به  تحمیلی  های  هزینه  این  پاسخگوی  را 
 آن ندانسته اما دولت درنیمه سال برای جبران تورم حقوقشان را ترمیم 

می کند. از قدیم هم گفتن سیر از گرسنه چه خبر دارد.
صدیق نژاد، متصدی نانوایی برکت خدا


