
س��ال 96 ب��ا تم��ام موفقيت ه��ا و 
ناكامي هاي��ش تمام ش��د. اما بخش 
خصوصي اي��ران همچن��ان اميدوار 
است كه از خاكستر برخيزد و با ايجاد 

حرك��ت  اش��تغال، 
در مس��ير توس��عه و 

همچنان اميدوارانه به كار ادامه دهد. 

بحرانتصميمگيري
اقتصاد
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مسعود   خوانساري

طرف��داران  از  متعجب��م 
نظريه: فيلم خ��وب را تعداد 
تماش��اگران تعيين مي كند!  
با اين استدالل كه بايد فاتحه 

ي  س��ينما
را  هن��ري 

خواند و طرفداران اين نظريه...

چراغخاموشناشدني
فرهنگ
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اميرحسين علم الهدي

ابتدا بگويم ك��ه اينجانب فقط بر 
اساس احس��اس وظيفه حرفه اي 
و طبيعتا اخالقي تصميم گرفته ام 
اين متِن توضيحي را بنويس��م و 

منتش��ر كنم؛ نه 
م  سياست پيشه ا

كه هر كاري انجام مي دهم ...

»صوري«نبود!
انديشه
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برادريفراكسيوناميد
امي��د  فراكس��يون 
ش��وراي  مجل��س 
اسالمي در دو جلسه 
روز گذش��ته پ��س 
از بررس��ي ش��رايط 
اس��تيضاح دو وزي��ر 
كابين��ه يعني آقايان 
ربيعي و آخوندي راي به حمايت از هر دو 

وزير داد. 

نگاه

فاطمه   سعيدي
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جابهجاييبزرگ
گرچه كنار رفتن ركس 
تيلرسون از وزارت امور 
خارجه امريكا از مدت ها 
پيش ب��ر س��ر زبان ها 
افت��اده بود، ام��ا عملي 
ش��دن اين پيش بيني 
باعث ناباوري شد. اين بار 
نيز توييتر از »جابه جايي بزرگ« در كاخ سفيد 

خبر مي داد. 

سرمقاله

امير علي ابوالفتح 
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ديپلماسي »سيا«

6AFP

نامگ��ذاري ي��ك مكان ب��ه نام 
مصدق و پ��اس خدم��ات او در 
س��ال هاي اخير تبدي��ل به يك 
خواس��ت عموم��ي ش��ده بود. 
هميش��ه در حد پيش��نهاد در 
ش��ورا مطرح مي ش��د و در هيچ 
دوره اي هم منت��ج به تهيه طرح 
نشد. اما در اين دوره از شورا اين پيشنهاد به طور جدي 
مطرح و بررسي شد. به هر حال آقاي مصدق شخصيتي 
شناخته شده و از تبار مش��خص است. خانواده مصدق 
در ته��ران قديم نق��ش اجتماعي موثري داش��ته اند و 
خوش��نام بوده اند. چنان كه بيمارستان نجميه متعلق 
به مادر مصدق اس��ت. مصدق هم در اين بيمارس��تان 
مديريت هايي داشته و دكتر فاطمي هم در همين مكان 

بستري بوده اس��ت. يك مسجد و خانه 
تاريخي هم از اين خان��دان به جا مانده 

است؛ كه اگر اين خانه متعلق به فرد ديگري بود شايد تا 
االن اهتمام بيشتري براي خريداري آن اتفاق افتاده بود. 

اهميت»مصدق«
نگاه روز
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احمد   مسجد جامعي 

بنياد توس��عه هر كش��ور، بيش 
از ه��ر چيز، ب��ر آموزش اس��توار 
اس��ت. آموزش يكي از مهم ترين 
ابزاره��اي ايج��اد براب��ري ميان 
فرزندان يك كش��ور است. اينكه 
فرزن��دي در چه خانه اي چش��م 
به جه��ان گش��ايد، در اختيار او 
نيست. اما او اين حق را دارد تا از آموزشي يكسان نسبت 
به ديگر فرزندان كشور برخوردار شود تا بر اساس استعداد 
و تالش خود به رفيع ترين موفقيت هاي انس��اني دست 
يابد. وظيفه ايجاد چنين شرايطي بر عهده دولت است. 
دولت موظف به مهيا كردن شرايط مناسب آموزش براي 
فرزندان و جوانان كشور است تا آنها بتوانند حيات كشور 
را تضمين كرده و بهبود بخشند. از سوي ديگر، در جهان 

پر تحول معاص��ر، آموزش ب��ه دوره اي 
خ��اص از زندگ��ي محدود نمي ش��ود و 

مفهوم آموزش در ط��ول زندگي بس��يار رواج يافته و از 
اهميت بااليي برخوردار است. 

سياستوآموزش
سياست - 1
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مجيد  وحيد

 ظاهرا اين روزه��ا باز همان بحث 
معروف »چ��ه بايد ك��رد؟« نقل 
محافل اس��ت. بيش��تر ه��م در 
محافلي سياس��ي تر؛ هر روز هم 
داغ تر. نگراني ها بر سر آينده است 
و فس��ادي فراگي��ر و علي الظاهر 
نهادينه، بيكاري و اشتغال جوانان، 
اعتياد، كم آبي، آينده برجام، تحريم ها و گرفت و گيرمان با 
غرب، و خصوصا امريكا و ترامپ. در گپ وگفت هايي نوپديد 
در اي��ن هنگامه اصل معناي اصالح طلب��ي و اصولگرايي 
نيز به چاله مناقشه، و چه بسا منازعه، افتاده است.  چندي 
پيش توفيق حضور در يكي از همين نشست ها را داشتم 
و درگي��ري ام در گپ و گفت��ي با دوس��تاني يكدل، قبل 
از ش��ام دلچس��ب ميزباني پرمهر. بحث ها كم و بيش به 

ضرورت نقش آفريني بيشتر مردم در اين 
گره گشايي ها كشيده شد و نياز مبرم به 

سبك تر كردن بار بزرگان و دولتمردان مان در اين عرصه 
پر چالش و پررمزوراز، و ...

روحانيو»مجمععقال«
سياست - 2
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احمد  عزيزي

2

278 راي مثبت  مجلس به دو  وزير روحاني؛ آخوندي 152 راي و  ربيعي 126 راي

ربيعي و آخوندي  بار ديگر راي اعتماد گرفتند 

روزگار 
چريك هاي بندر

 »شوتي ها«  
قربانيان قاچاق

12

 سهم مصدق
 از پايتخت؛ 
يك خيابان
7

روز ابقا

اخراجتحقيرآميزتيلرسون/پمپئووزيرامورخارجهامريكاشد

برادر بزرگوار جناب آقاي حاج حسن اسماعيلي

و بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه
قالوا انا هلل و انا اليه راجعون

شوراي فعالين انتخاباتي ادوار )شفا( و ساير دوستان همدرد  با شما
رسول منتجب نيا، عبدالواحد موسوي الري، علي اكبر محتشمي پور، محمد اشرفي اصفهاني، روح اهلل موسوي درچه اي، حسن خليل آبادي، حسن رسولي، جواد 

حق شناس، مرتضي حاجي، الياس حضرتي، دكتر عليجاني، ابوالفضل نصرت آبادي، ميرعلي نگارنده، حسن رباطي، احمد رباطي، رضا نوراللهي، حسين تاجيك، 
ابراهيم حميدي، ابراهيم قهرماني، دكتر چناري، اكبر انجمني، اكبر كساء، علي طالب لو، علي باقري، دكتر جاللي، دكتر الحسيني، مصطفي سليمي، هادي زبده، 
محسن صادقي، محمد فياض، حميد استيلي، علي كريمي، فتح اهلل كريمي، احمد اسماعيل وند، ميرجواد نگارنده، نصرت اهلل تاجيك، علي رستمي، سعيد خال، 

سيدحسن بني هاشمي، اسماعيل شاه محمدي، حميد محسني، امير محسني، مجيد رجبي، حسن عابدجعفري، مهدي مقدم، مجيد فردوسي، ابوالفضل شيخلر، 
امير اشرافي، مجيد حقيقت بيان، محسن طاهري، علي محقر، محمد تسليمي، غالمرضا ظريفيان، ابراهيم عابديني

بدينوسيله درگذشت پدر گرامي ابوالشهداء حاج يوسفعلي اسماعيلي را به حضرتعالي و خانواده 
محترم تس�ليت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان 

صبر جميل و اجر جزيل آرزومنديم.

  بقايي راهي 
زندان شد

   پس از تاييد حكم 
دادگاه بدوي
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