
براي معترضان احترام قايليم

محمدعلي ابطحي 
فعال سياسي 

كاش جايزه فرهادي 
سياسي باشد

اين روزه��ا روي بورس ترين مطلب، 
ب��ردن جايزه اس��كار در بهترين فيلم 
خارجي توس��ط اصغر فرهادي، براي فيلم فروشنده 
است. البته اين فيلم دراسكار بر اساس چارچوب هاي 
هنري بايد انتخاب ش��ود. حتما كار هنري فرهادي 
قابل تقدير است. من شخصا منتقد مفهوم و محتواي 
آن بوده ام و وقتي آن را ديدم نوشتم. در دفعه پيشين 
كه فرهادي جايزه اس��كار را در فيل��م جدايي نادر از 
سيمين برد، جمعي كه در فرهنگ سياسي اين سال ها 
دلواپس نام گرفته بودند،  ابراز دلواپسي شديدي كردند 
كه اين جايزه سياسي اس��ت و به دليل سياه نمايي از 
ايران اين جايزه به وي تعلق گرفته است. اين بار من هم 
دوست دارم انتخاب اين فيلم سياسي باشد. حتي اگر 

جايزه اسكار سياسي نباشد، بي شك 
نمايش فيلم فروشنده در ميدان اصلي 

شهر لندن و به دعوت شهردار مسلمان آن...

بازي زندگي و سياست مثل سكه اي 
است كه پس از باال انداختن، ده ها بار 
مي چرخد تا به زمين برسد و بسيار سخت است كه 
پيش بيني پذير ش��ود و همين نكته است كه انسان 
را نس��بت به آينده هميش��ه اميدوار نگه مي دارد. 
البته به همان نسبت هم شواهد نااميدكننده ديده 
مي شود ولي در نهايت اين اميد است كه بايد معيار 
ما براي نگاه به آينده قرار گيرد، زيرا اميد و نااميدي 
نس��بت به آينده بي تفاوت نيستند، و هركدام خود 
را در آينده بازتوليد مي كنند. از هنگامي كه ترامپ 
به قدرت رس��يد نوعي از نااميدي نس��بت به آينده 
سياست جهاني در همه كشورها به وجود آمد. اين 
پرسش مطرح شد كه امريكا را چه مي شود؟ اياالت 

متح��ده اي ك��ه پس از چن��د قرن 
رس��ميت دادن به ب��رده داري تازه 

فقط نيم قرن با الغاي كامل تبعيض نژادي از كابوس 
آن رها شده بود و...

تيترهاي امروز نگاه روز

فقط يك فيلم از ميان 
صدها فيلم

سرمقاله

  انوشه انصاري بيانيه فرهادي در اسكار را خواند: 
تقسيم جهان »به ما«  و» دشمنان ما« سبب ترس است 

طلوع صلح در 
بامداد اسكار
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حاال اصغر فره��ادي از پرافتخارترين كارگردانان ايران 
و البته جهان به ش��مار مي رود. »فروش��نده« دومين 
جايزه اس��كار را براي او به ارمغان آورد و نام او در ميان 
كارگردانان جهاني كه بيش از يك بار اسكار را به خانه 
برده اند، كساني مثل استيون اسپيلبرگ، فرد زينه مان، 
آلخان��درو گونزال��س، ايناريتو، ديويد لي��ن و كلينت 
ايس��توود و... ق��رار گرفت. او تنها كارگردان اس��كاري 
ما اس��ت كه ب��راي دومين بار اين جاي��زه را براي فيلم 

»فروش��نده« به دس��ت آورد. اما جايزه بهترين فيلم 
خارج��ي  زبان هش��تادونهمين دوره آكادمي اس��كار 
كمتر از بيانيه اي سياسي نبود. فرهادي كه در اعتراض 
ب��ه فرمان اجراي��ي رييس جمهوري امري��كا مبني بر 
ممنوعيت س��فر ش��هروندان هفت كش��ور مسلمان 
به خاك امريكا، مراس��م اس��كار را تحريم كرد، انوشه 

انصاري، كارآفرين و نخستين ايراني 
سفركرده به فضا و فيروز نادري، مدير 

پيشين سازمان ملي هوانوردي و فضايي امريكا »ناسا« 
را روانه اين مراسم كرد. انصاري هنگام دريافت جايزه...

نگراني فزاينده ايران 
از رشد پولشويي 

قاچاق مواد مخدر 

 كارشناسان   سازمان ملل
 به تهران آمدند
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 درمجلس هرجايي
 تصميم  بگيريم پيروزيم

 ارزيابي عارف يك سال پس از پيروزي هفتم اسفند 
در گفت و گو با »اعتماد«:

پيش بيني مي كردم برخي به ليست اميد وفادار نمانند

ذات تحقق منشور 
حقوق شهروندي

 »موانع تحقق منشور حقوق 
شهروندي درايران«  با سخنراني 

محمد فاضلي و كامبيز نوروزي

متهم اصلي 
تخريب محيط زيست 
تصميم گيران كشورند

گزارش »اعتماد« از نخستين 
كنفرانس بين المللي تغيير اقليم 

پالسكو هم به 
فراموش شدگان پيوست

تنها چهل روز  پس از حادثه 

استفاده از رسانه هاي 
ضدانقالب جرم است

رييس قوه قضاييه:

احمد مازني از ويژگي هاي طرح گفت وگوي ملي به »اعتماد« مي گويد ميرسليم: با اينكه يك كانديدا در صحنه بماند مخالفم

روحاني:

درزمان تحريم ها به دوران قاجار بازگشتيم

به جاي اينكه دعوا كنيم با هم حرف بزنيم موضع تند نامزد موتلفه عليه ائتالف اصولگرايان
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با عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن ايام سوگواري اسوه زنان عالم 
حضرت فاطمه زهرا)س( 

 برنام�ه ع�زاداري همچون س�نوات گذش�ته به مدت س�ه ش�ب روز ه�اي چهارش�نبه ، پنجش�نبه و جمعه 
مورخ  11، 12و13 اسفند  1395 از ساعت 20 الي 22 برگزار مي شود . لذا از شما سرور گرامي و محب اهل بيت دعوت 

مي شود با حضور خويش ضمن بهره مندي از ثواب عزاداري به رونق و شكوه اين مجلس بيفزاييد.

سرفصل كتاب آفر    ينش زهراست
روح ادب   و كمال و بينش زهراست

سخنران

حجت االسالم محسن رهاميشب اول

حجت االسالم رسول منتجب نياشب دوم

حجت االسالم احمد مازنيشب سوم

آدرس: تهران- ميدان توحيد- ابتداي خيابان ستارخان - خيابان كوثر دوم- بن بست مينو- پالك 4 - روزنامه اعتماد

دريافت تنديس سالمت از سوی رياست محترم جمهوری را به 
شما تبريك عرض كرده و از خداوند متعال توفيق روز افزون 

رابراي شما خواستاريم

جناب آقای مهندس رزم حسينی
استاندار محترم کرمان

سرپرستي روزنامه اعتماد در استان كرمان

 »فاطمه زهرا)س(، زن مسلمان و مسووليت سياسی اجتماعی«
مراسم سخنرانی وعزاداری بمناسبت شهادت حضرت فاطمه الزهرا )س(

هيأت حضرت فاطمه الزهرا تهران 
برگزار می کند

 مقدم عموم برادران و خواهران عزيز را گرامی می داريم.

آدرس: خيابان فلسطين، باالتر از بلوار كشاورز، نبش كوچه فرشيد، 
حسينيه حضرت فاطمة الزهرا)س(، شروع برنامه ها از ساعت 1۸ همراه با 

نماز جماعت مغرب وعشاء

حجت االسالم والمسلمين رسول منتجب نيا95/12/11چهارشنبه 

حجت االسالم والمسلمين علی يونسی95/12/12 پنجشنبه

حجت االسالم والمسلمين دكتر محمد صادق كامالن95/12/13 جمعه     

حجت االسالم والمسلمين سيد هادی خامنه ای95/12/14 شنبه     

حجت االسالم والمسلمين  دكتر محسن رهامی95/12/15 يكشنبه  

وزير ارشاد در گفت وگو با »اعتماد«: 

صفحه 16 را
بخوانيد

ادامه در صفحه
05

صفحه 9 را
بخوانيد

بهار سرلك 

خبر وقوع حادثه دلخراش انفجار س�اختمان مس�كونی در اثر نشت گاز ش�هری در غرب تهران كه منجربه در گذشت 
5 تن از عزيزان گرديد  دل همه ش�هروندان تهراني را به درد آورد. بدينوس�يله مصيب�ت وارده را به آن برادران عزيز و 
خانواده هاي مصيبت ديده از صميم قلب تسليت گفته، از خداوند رحمان براي آن  عزيزان سفر كرده رحمت واسعه الهی 

و برای بازماندگان بويژه خاندان مكرم مهدوی آرزوی سالمتی و صبر و شكيبائی مسئلت داريم.

سيد بزرگوار جناب آقای حاج جمال الدين مهدوی-   حاج سيد ستار  مهدوی
 حاج سيد سجاد مهدوی  و خانواده های حسن پور اصل - فرجی آذر - ميرزايي

  مجمع آذريهای ايران اسالمی � جمعي از اعضای شورای مركزی مجمع و بزرگان آذری �  الياس حضرتی - محسن رهامی، مهرعليزاده، حكيمی پور ، پزشكيان ، سيد حمزه 
امينی هشترود ، غفار اسماعيلی ، مجيد نصير پور ، حجت االسالم ابوالفضل شكوری ، كواكبيان ، سيد فريد موسوی ، محمد رضا بادامچی ، ابوالفضل نصرت آبادی ، تيمور جاويد 
، حاج كريم نائبی ، حجت االسالم حاج سهراب هاشمی ، محمد محمدی ، حجت االسالم شاهی عربلو ، حاج منصور زمانشعار ، غالمرضا نجفی ،  حسين رحيملو ، حجت االسالم 
محمداشرفی اصفهانی ، ابراهيمی ،حسن عرب ، جواد اطاعت ، ابراهيمی، امين زاده ، كمال مرادی ،حسين بيكدلی، حسين پرورش، احمد شريف،حميد چناری، علی سليمانی ، 
حسن سنجری ، علی شفائی ، شهريار اسالمی تبار ، نجم الدين محمدی ، سيد فاضل موسوی ، يعقوب حسينی ، سيد بيوك موسوی ، حاج حسن اسماعيلی، حجت االسالم نوری 
، حجت االسالم سلطانی ، حجت االسالم ابوترابی ، حجت االسالم موسوی اردبيلی) فرزند آيت اهلل اردبيلی( خانم ها افروز فروخی ، مروتی ، مافی ، مواليی ،  شهريار نصيری ، 
عادل قاسمی ، مرتضی خاتمی ،  علی قنبرزاد، ابراهيم رحيمی ، سعيد احمد پور هشترودی ، سيد احمد نبوی ، علی شكوری راد ، كريم شايان راد ، سيامك امينی ، ناجی ، عظيم 
زاده تبريزي ، حجت االسالم سيد حسن تبريزی ، عربعلی قربانی و ... با احترام .

بدينوس�يله به اطالع كليه س�روران گرامی ميرس�اند روز پنج ش�نبه 
 95/12/12ازس�اعت 15تا16:30 به مناس�بت مراسم ش�ب هفت مادرم 
 خانم اقدس رضايی در مسجدباب الحوائج به آدرس سرپل امامزاده معصوم 
خ هالل احمر خ نهر فيروز آباد به سوگ می نشينيم حضور شما عزيزان 

باعث تسلی خاطر بازماندگان ميگردد

انا هلل وانا اليه راجعون

 مختار دودانگه

صبا طاهريان/ اعتماد


