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شيخ عيسي قاسم كيست؟
شيعيان بحرين يك صدا 

عليه آل خليفه
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خورشيدفر، از نوازندگان قديمي درگذشت
  آرشه مرگ 

بر تارهاي پاييز مي نوازد
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 آيا تفاوتي ميان فرهادي
 و سايرين وجود دارد؟

اصولگراي��ان  از  اگ��ر 
تندرو، طرف��داران محمود 
جبه��ه  و  احمدي ن��ژاد 
پايداري بپرس��يم كه چه 
شد شما به دكتر فرهادي 
راي دادي��د در حال��ي كه 
به چه��ار نفر قبل��ي راي 
نداده اي��د، يقين��ا خواهند 

گفت كه ما از اول هم گفته بوديم كه »فتنه خط قرمز 
ما است« و چون آقاي روحاني به اين نكته توجه نكرد 
ما هم به نامزدهاي قبلي به عالوه دكتر فرجي دانا راي 
نداديم. اما اين پاس��خ يك ظاهرسازي بيش نيست، 
چرا كه آنان بهت��ر از هر فرد ديگ��ري مي دانند كه به 
قول علماي علم آمار، »تفاوت معناداري« ميان دكتر 
فرهادي و آن چهار نفر قبلي نيست. همچون قبلي ها، 
سابقه و عقبه سياسي دكتر فرهادي هم چپ است يا 
ادامه در صفحه13 چپ بوده است.  

نگاه روز

صادق زيباكالم

معناي آن اجتناب و اين انتخاب 
مجل��س  دي��روز   
شگفتي س��از ب��ود. هنوز 
هفته يي از چانه زني دولت 
و مجل��س بر س��ر »عدم 
اعتم��اد« به ي��ك نامزد 
وزارت و راي »اعتماد « به 
وزير جديد نمي گذرد كه 
پارلمان باز »شگفتي ساز« 

شد؛ شگفتي اي به هيبت و هويت يك دگرديسي و 
چرخشي ناشناخته. همان مجلسي كه نمايندگان 
منتقدش با بهانه هايي كه همگان مي دانند به وزيران 
پيشنهادي پيش��ين راي اعتماد نداده بود به وزير 
پنجم راي داد و آن هم ب��ا راي اعتماد باال. اما معناي 
آن اجتناب ها – )راي اس��تيضاح فرج��ي دانا و راي 
عدم اعتماد به نيلي محمود آبادي و دانش آشتياني( 
و اين انتخاب )راي اعتم��اد به محمد فرهادي( چه 
بود؟ از آن اجتناب ها تا اين انتخاب چه گذشت و چه 
ادامه در صفحه4 شد؟ 

يادداشت سردبير

جواد  دليري 

بسيج، نمادي از وحدت  
از آن روز ك��ه ب��اران 
وحي بر جان پاك متمم 
م��كارم اخ��الق، باعث 
آفرينش افالك، حضرت 
ختمي مرتب��ت محمد 
مصطف��ي )ص( باريدن 
گرف��ت، جامعه يي نوين 
بني��ان نه��اده ش��د  كه 

ويژگي عمده آن برانگيختن هم��گان براي برپا 
داشتن »قس��ط« بود. پيام عمده رسالت  رسول 
مكرم اسالم »قسط« و رهايي بندگان از عبوديت 
خلق و س��وق دادن آنان به سوي بندگي در برابر 
خالق بود يعني فروريختن زنجيره هاي اسارت و 
گذشتن از عقبه هاي دشوار س��لوك. آيا آنان كه 
آدمي را عرصه ج��والن تازيانه عبوديت خويش 

كرده اند، اين پرواز را برمي تابند؟ 
ادامه در صفحه5

نگاه

علي اصغر شعردوست
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مادران در برزخ 
بيم و اميد
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ستاره  مجلس
علي مطهري در نطقي  متفاوت، رويه  دوگانه بهارستان 

درباره  وزراي پيشنهادي را به چالش كشيد

 همراه با يادداشت هايي از حميدرضا جاليي پور
فاطمه راكعي،مسعود پزشكيان ، افشين اعالء . ...

گزارش هاي » اعتماد«  از  جلسه راي اعتماد به  فرهادي

ناپلئون و انقالب 
در نوامبر س��ال 1792، مجلس ملي 
فرانس��ه با تصويب يكس��ري از مصوبات 
ش��گفت آور، اروپ��ا را به مب��ارزه طلبيد. 
نخستين مصوبه آن بود كه فرانسه به طور 

نامحدود متعهد شده بود كه براي حمايت 
از انقالب هاي مردم��ي در هر كجاي دنيا 
نيروي نظامي گسيل كند. در اين مصوبه 
اظهار شده بود كه فرانس��ه خودش را آزاد 
كرده است ]و به همين خاطر قصد دارد[، 

»برادران��ه و هميارانه 
ب��ه تم��ام مردم��ي 
ك��ه آرزوي بازياب��ي 
دارند  را  آزادي ش��ان 

ادامه در صفحه14 كمك كند.«  

پاورقي

نظم متكثر  بين المللي 
    هنري كيسينجر / مترجم: منصور بيطرف  /

15 كتاب نظم جهاني را در »اعتماد« بخوانيد

نمونه يي از ميراث دولت قبل
برخي اصولگراي��ان افراطي يادش��ان آمده كه 
مش��كالت كش��ور با توافق ايران و 1+5 حل شدني 
نيست و بايد نگاه به داخل داشت و به طور مكرر اين 
را تاييد مي كنند. در بديهي بودن اين گزاره ش��كي 
نيست، زيرا مش��كالت موجود در سياست خارجي 
نيز محصول مديريتي بود كه اين مديريت وضعيت 
سياس��ي و اقتصادي كش��ور را نيز با بن بست هاي 
عجيب و غريب مواجه كرده ب��ود. بنابراين ترديدي 
نيست كه توافق با كشورهاي 1+5 به تنهايي حالل 
مشكالت كشور نيست، همچنان كه 1۶ ماه گذشته 
كه اين توافق وجود نداشته ولي برخي مشكالت در 
مسير حل قرار گرفته است. مشكل واقعي سوءتدبير 
و خارج ش��دن از مدار عقالنيت و دانش سياس��ت و 
اقتصاد بود. آن روز كه به صراحت گفتند علم اقتصاد 
را قبول ندارند همه آدم عاقلي با ضريب هوشي حتي 
متوس��ط هم بايد متوجه امروز بود كه با چه بحراني 
مواجه خواهيم ش��د. در كنار ناكارآمد ش��دن نظام 
اداري و توسعه فساد به جاي توسعه اقتصاد در 8 سال 
گذش��ته، يكي از بدترين ميراث دولت پيشين باقي 
ماندن هزاران طرح اقتصادي ب��ود، بدون آنكه هيچ 
دولتي بتواند بودجه الزم براي آن��ان را تامين كند. 
خالصه يي از عملكرد دولت پيش��ين در اين زمينه 
به شرح زير است: مركز پژوهش ها بررسي كرده كه 
بيش از دو هزار پروژه در دولت گذش��ته شروع شده 
كه تكميل اين تعداد پروژه حدود 1۰ سال بيش از آن 
ادامه در صفحه15  مدتي كه ... 

حرفروز

روحاني:اکثريت قاطع 
مردم خطا نمی کنند
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