سخنگوي دولت خبر داد

وزارت نفت پول توسعه مترو را میدهد

بنزین
گران نميشود

تفاهمنامه مترویی
زنگنه و نجفی

گروه اقتصاد :بررسي الیحه بودجه سال  ۹۷در مجلس
شوراي اسالمي در حالي ادامه دارد که اختالفنظرها
دربــاره جزئیات آن از پشــت درهاي بســته به فضاي
مجازي و صحن مجلس کشیده شده است .از یک سو
برخي کارشناسان به الیحه...

گــروه جامعــه :تفاهمنامــه مشــترک وزارت نفت و
شهرداری تهران برای آنچه زنگنه »خرید صرفهجویی
به نفع حملونقل برای شــهروندان« میخواند ،امضا
شــد تا در صــورت فراهمشــدن زمینههــای الزم ،به
قراردادی حیاتی برای تهران تبدیل شود....

صفحه ۴

صفحه ۱۳
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جزئیات حریق
گسترده در ساختمان
وزارت نیرو
صفحه ۱۱
درخواست فراکسیون امید
برای بازنگری در یک پرونده

ورود ﻣﺪﻋﻰاﻟﻌﻤﻮم
ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﻮﺳﻰ

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

رسانههایی که نتوانستند سؤال کنند
شرق ،اعتماد ،ایران ،همشهری  ،فارس ،تسنیم و کیهان

چرا اصرار بر نشست خبري؟

پرسشهای
بیپاسخ

ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم  .اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

صفحه ۱۵
فدراسیون نمیداند با کریمی چهکار کند

شکایت از جادوگر
عصیانگر
صفحه ۱۴

رئیسجمهوري:

گفتو گو با جواد مجابی

قربانیان یک راه

صفحه ۲

صفحه ۸

ﺣﺮف اول

ﻓﺮﺻﺘﻰ ﮐﻪ از دﺳﺖ رﻓﺖ
ﺳﯿﺪﺣﺠﺖ ﻣﻬﺪوىﺳﻌﯿﺪى
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
با گذشت هرچه بیشتر زمان از نقطه عزیمت انقالب
اســالمی ،بیش از گذشــته و به نحو منطقی و معرفتی
 فــارغ از غبــار احساســات و تعصبــات  -در تحلیلمحتــوای ریشــههای انقــالب واقعگراتــر و کامیابتر
میشــویم .انقالب اســالمی در تکوین خود مانند دیگر
پدیدههای هستی ،علل و عوامل نهان و آشکار عدیدهای
دارد که باید با دقت هرچهتمامتر مورد تأمل و پژوهش

قــرار گیــرد .گاه دیده میشــود که برخــی در کنکاش
علتها و مســببات انقالب ،خواســته یا ناخواســته به
بیراهه میروند و به علل و عواملی تشــبث میکنند که
ربــط و دخل چندانی به واقعیــات و موجبات اصلی و
واقعی انعقاد انقالب اســالمی ندارد .نباید کژاندیشانه
دچار مغلطه شــد و بایــد انقــالب را در کلیت خود -
آنچنان که به وقوع پیوسته -به نظاره و تحلیل نشست
و قدر و ســهم نیروها و جریانهای کنشــگر را تا ژرفا و
اعماق و تا اســتمرار و امتداد آن دنبــال کرد .بهلحاظ
دادههای آماری و داللتهای جامعهشناسی سیاسی هر
انقالبی با انقالبهای دیگر فصول مشترکی دارد و البته
تفاوتهایی .اصــوال انقالبها از منطق و تالقیگاههای

واحــدی برخوردارند که میتواند در کاربســت تحلیل
جامع انقالب ایران بســیار مؤثر واقع شود .امام خمینی
در بیانی شــفاف و آکنده از شــفقت از شاه خواست که
»نوکر نباشد ،آقا باشد و کارهای پدرش را تکرار نکند!«.
شاه وقت و وقعی به این نصیحت ننهاد و با بیتوجهی
به این انــذار و اخطار ،همچنان به سیاســتهای خود
ادامه داد .او با جمود و عدم پذیرش افکار دیگر تا آنجا
پیش رفت که بهجای اصالح و اعتالی امور ،به بایکوت
نیروهــای منتقــد و مصلح پرداخت .در چنین شــرایط
پرالتهابی بود که فرصتها به تهدید تبدیل شــدند و از
همیــن نقطه بود که بارقهها و بازههای انقالب وارد فاز
اجرائی خود شدند.

ادامه در صفحه ۶
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ﻋﮑﺲ :ﻋﺒﺎس ﮐﻮﺛﺮى ،ﺷﺮق

وقتی خواست مردم را فقط اقتصادی
ببینید ،صداي آنان را نشنیدهاید

ســخن گزافــی نیســت اگر
گفته شــود هر گفتوگویي که
دکتر روحانــي از زمان انتخاب
در دور دوم تاکنون انجام داده
باعث ریزش شــمار بیشتري از
آراي او شده اســت .در خوشبینانهترین حالت
ميتوان گفت دســتکم هیچ گفتوگویي باعث
باالرفتن محبوبیت رئیسجمهور نشــده اســت.
اشکال از جایي شروع ميشــود که کسر درخور
توجهي از شــهروندان که بسیاري از آنها ممکن
اســت به او رأي داده باشــند ،با اشتیاق و انتظار
پــاي تلویزیون مينشــینند تا ســخنان او درباره
مشکالت زندگي را بشنوند .بسیاري از مخاطبان
رئیسجمهــور بــا معضــالت فراوانــي روبهرو
هســتند؛ بيکاري ،آلودگي هوا ،ترافیک ،باالرفتن
قیمت دالر ،آلودگي محیط زیســت ،گردوغبار در
خوزســتان تا برسیم به افزایش خط فقر ،کاهش
قدرت خرید طبقه متوسط و فرودستان تا برسیم
به خواستهها و انتظارات سیاسي و اجتماعي؛ از
سیاست خارجي ایران تا دشواري رابطه با ایاالت
متحده ،تنش با همســایگان و ســایر معضالت.
همانطورکه گفته شــد مخاطب منتظر اســت
ببینــد دکتر روحاني چه دســتورالعمل ،راهحل،
تدبیــر و »چــه باید کــرد«ی براي مشــکالت و
نابســامانيها فراهم کرده اســت .آقاي روحاني
بهجز مطالب زیبا و شــیوا و یکسري کليگویي
و وعده و وعید و تالش براي دادن امید به آینده،
عمال حرف دیگري به مخاطب تحویل نميدهد.
بگذارید نگاه دقیقتري به بخشهایي از نشست
مطبوعاتي دیروز بیندازیم.
ادامه در صفحه ۴

