
تصویرگر دنیای ناشناخته
سیر تغییرات در موسیقی و هنرمندان  از  نگاه دوربین 

در گفت وگو با محمد خداداداش

گروه اقتصاد: از پشت میزش در اتاق طبقه سوم خانه کشاورز بلند 
می شود و روی کاناپه می نشــیند، با پاهایی که روی هم انداخته و 
چهره و صدایی که دیگر سرحال نیست. آخرین روزهای حضور در 
دولت حســن روحانی، تور خبری ناامن ســازمان محیط زیست به 
دریاچه ارومیه، حواشــی زیادی برای عیسی کالنتری، رئیس وقت 

سازمان محیط زیست رقم زد...

پای همه نهاد های دولتی گیر است
تحلیل عیسی کالنتری    از  جزئیات ماجرای مجوز 

پتروشیمی میانکاله در گفت وگو  با «شرق» 

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۸۳ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ مــی   ۲۱     ۱۴۴۳ شــوال   ۱۹   ۱۴۰۱ اردیبهشــت   ۳۱ شــنبه   
 صفحه ۵صفحه ۱۱

در «شرق» امروز  می خوانید:  پرسپولیس هراسی در تبریز؟، آن روی دیگر سکه تصاویر اینستاگرامی، چگونه حضانت فرزند را بگیریم؟  و یادداشت هایی از  افشین امیرشاهی، نعمت احمدی، سیدجمال هادیان، احسان هوشمند

 با این تصور که عکاس پرتره ای که سال ها با هنرمندان 
موسیقی دیدار و مالقات داشته، منبع خوبی برای 

اطالعات است، نزد محمد خداداداش رفتم. پرتره ای از 
زنده یاد استاد «غالمحسین قریب» نظرم را جلب کرد که 

یادداشتی دلنشین داشت و به او لقب تصویرگر دنیای 
ناشناخته را داده بود... 

توســعه اقتصــادی، یعنی بازگشــت به سیاســت. شــاید 
از همین روســت کــه هیچ یــک از دولت های بعــد از انقالب 
نتوانسته اند برنامه های اقتصادی توسعه را در قالب برنامه های 
اول و دوم توســعه در دولت ســازندگی هاشمی رفســنجانی 
و برنامه هــای ســوم و چهارم توســعه در دولــت اصالحات 
ســیدمحمد خاتمی و ادامه برنامه چهارم توســعه در دولت 
مهــرورزی احمدی نژاد به نتیجه مطلوب و دلخواه برســانند. 
دولت اصالحات و سازندگی هم با سنگ اندازی داخلی روبه رو 
بود، هم با فشــارهای خارجی و هم با سوءمدیریت در اجرای 
ایــن برنامه های اقتصادی. دولت رئیســی هــم از این قاعده 
مســتثنا نیست. استعاره عدد ۱۳ را نباید جدی گرفت و مدعی 
شد که این دولت گرفتار بداقبالی شده است. هر دولت دیگری 
هم جای دولت رئیســی بود، با اندک تفاوتی در شیوه برخورد 
دچار این بحران ها می شــد؛ همان گونه که دولت تدبیر و امید 
نیــز با تبعات افزایــش قیمت بنزین روبه رو شــد و روحانی از 
اینکه در جریان این افزایش قیمت بوده، ســر باز زد و خشــم 
ســران قوا را برانگیخت و به وجهه مردمی خویش آسیب زد. 
دســت بر قضا برنامه اقتصادی که دولت به آن تن داده است، 
یعنی حــذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و آزادســازی قیمت  
کاالهای اساســی قرار بود در دولت روحانی انجام شود که او 
زیر بار نرفت و این بار را بر دوش دولت بعدی گذاشت. البته از 
ســوی دیگر هم بعید بود با حوادث آبان ۹۸ دیگر اراده جدی 
برای اجرائی کردن این برنامه وجود داشــته باشد. عیان است 
که ناکامی دولت های گذشته در برنامه های توسعه اقتصادی 
کار را بــه جایــی رســاند که هر دولتــی که ســر کار می  آمد، 
خواســته یا ناخواسته باید تن به این شــرایط دردناک می داد. 
چنین شــرایطی دور از انتظار هم نبــود. دولت هایی که ناگزیر 
بودند بین برنامه ریزی عقالنی (دولت های توســعه بخش) و 
برنامه هــای ایدئولوژیک جانِب دومــی را بگیرند، باید با چنین 
تنگناهــای اقتصادی ای روبه رو می شــدند. همــه دولت های 
انقالب نمی توانســتند یا درواقع تمایل نداشتند از برنامه های 
ایدئولوژیک ســر باز بزنند. اگرچه گاه در ظاهر خود را مخالف 
این گونه برنامه ریزی ها نشان داده اند اما اراده مقابله جدی در 
این زمینه را نداشــته اند. حتی دولت موسوی که به خوبی در 
شــرایط جنگ کشور را بر اساس یک مدل شــبه «دولت رفاه» 
اداره کرده بود، در جمع بندی نهایی با برجاگذاشتن معضالتی 
به کار خود پایان داد؛ «پایین نگه داشــتن مصنوعی نرخ دالر و 
ایجــاد انحراف مصنوعی در ســازوکار هزینه و قیمت و ایجاد 
فرهنگ رانت خواری ضربات شــدیدی به اقتصاد زد. افزایش 
تــورم و در نتیجه ایجاد یــک نظام سوبســیدی غیرعادالنه و 
تشــدید کنترل قیمت کاالهای اساســی و کنترل شدید واردات 
از دیگــر ویژگی های این دوره بــود». تأکیدم اینجــا به ظهور 
ناخواسته رانت خواری است که مسبب آن نه دولت بوده و نه 
نخســت وزیر آن بلکه این عارضه تن دادن به برنامه ریزی های 
ایدئولوژیــک بوده اســت. بعد از جنگ و گشــایش در فضای 
اقتصادی و اجتماعی، دولت ســازندگی هاشمی رفســنجانی 
درصدد برآمد تا با برنامه اول و دوم توســعه براساس تعدیل 
اقتصــادی و اقتصــاد آزاد و خصوصی ســازی یا بــه معنای 
دقیق تر شخصی ســازی، بخــش خصوصی را فعــال کند اما 
نه تنهــا ایــن اتفاق رخ نــداد بلکه دولت خــود رقیب بخش 
خصوصــی شــد. از آنجا که هاشمی رفســنجانی توســعه را 
مقــدم بر دموکراســی می دانســت، خشــم اصالح طلبانی را 
که در پی توســعه سیاســی بودند، برانگیخت و از سوی دیگر 
رقیبان اقتصادی هاشــمی، جریان راست سنتی با شکل گیری 
جریان تازه ای از رانت خواری به مقابله با برنامه های توســعه 
اقتصــادی هاشمی رفســنجانی پرداختنــد. ناکامــی دولــت 
ســازندگی را بیــش از آنکــه رقیبانش رقم زده باشــند، خود 
هاشمی رفســنجانی با بی اعتنایی به جریان های سیاســی به 
وجــود آورد. الزمه توســعه اقتصادی، دولــت فراطبقاتی یا 
حزبی مقتدر اســت که منافــع گروه ها و طبقــات دیگر را نیز 
پوشــش بدهد. دولت ســازندگی در میان دو ایدئولوژی از کار 
افتــاد؛ ایدئولوژی مخالفانش که مخالــف  جدی رویکردهای 
غرب گرایانــه او بودنــد و دیگر ایدئولوژی شــبه نئولیبرالی که 
کارگزاران دولتی را به فســاد گسترده کشــانده بود؛ «سیاست 
تعدیل و آزادســازی پیامدهایی چون افزایش شدید واردات و 
کسری توازن پرداخت و تورم بسیار شدید بر جای گذاشته بود 
که فشــار شدیدی بر اقشار کم درآمد وارد  ساخت... درمجموع 
در دوران سازندگی عمدتا سیاســت های صندوق بین المللی 
پول برای آزادسازی، خصوصی ســازی و کاهش حجم دولت 
مبنــای عمل بــود اما دولــت به همــان تجویزهــا نیز عمل 
نکــرد و در این دوره شــاهد افزایش حجم دولت و گســترش 
تشــکیالتی آن بودیم... برخالف سیاســت واگذاری شرکت ها 
به بخــش خصوصــی مولد، نوکیســه ها میدان دار شــدند و 
بورژوازی برج ساز و ماشین باز صاحب برخی صنایع گردید که 
به واحدهای صنعتی به دید کاســبکارانه می نگریســتند و به 

فروش اجزا واحدها در بازار تجاری می اندیشیدند. 
ادامه در صفحه 4

دولت  در تله رانت خواران؟
سـرمـقـالـه

احمد غالمی

حجت االســالم منصف در ابتداى خطبه هاى دوم نمازجمعه 
شــهر امید گفت: این روزها بنا بر آنچه از جامعه و عملکرد برخى 
مســئوالن و دستگاه ها مى بینیم، الزم و واجب است بیش از آنکه 
بــراى مردم خطبه بخوانیم و آنان را به تحمل و خویشــتن دارى 
دعــوت و امر به معــروف و نهى از منکر کنیم، بــراى حال وروز 
خودمان وعظ و خطابه کنیم بلکه مؤثر باشد. امام جمعه شهر امید 
افزود: روایــت نعمان بن محمد مغربى را براى تذکر و یادآورى به 
خودم و مسئوالن محترم که داعیه عدل على داریم و خود را پیرو 
و رهرو حضرتش مى دانیم، تکرار مى کنم که گفت روزى فردى از 
خوارج در مســجد در حالى که على (ع) خطبه مى خواند، برخاست 
و حکومت آن امام را که تجســم شریعت و عدالت بود، نامشروع 
خواند.  اطرافیان و حاضران در مســجد خواســتند که با این فرد 
هتاك برخورد کنند اما امیر مؤمنان (ع) مانع شد و خطاب به آن 
فرد هتاك گفت: ما تو را از مســجد بابت این نسبت ناروا و اهانت 

اخراج نمى کنیم. حقوق تو را از بیت المال قطع نمى کنیم و تا شما 
خوارج دست به شمشیر براى جنگ با من نبرده اید، با شما جنگ 
نخواهیم کــرد. او ادامه داد: صریح خطاب بــه خودم، روحانیون 
مسئول و ائمه جمعه عرض مى کنم باید پناه مردم باشیم، صداى 
مردم نجیب و شــریفى باشیم که همیشه در سختى ها و تنگناها 
صبور و مقاوم بوده اند؛ الزم اســت همدالنه با مردم حرف بزنیم، 
این مــردم همان مردم فهمیده و فداکارى هســتند که هیچ گاه 
به آشــوب طلبان اجازه نمى دهند بیان خواســته ها و مطالبات را 
به انحراف بکشــانند. این مردم همان هایى هســتند که هیچ گاه 
تحت تاثیر فشارها و مســببان خارجى تحریم هاى ظالمانه قرار 
نمى گیرند و با آنان هم صدا نمى شــوند. امــا اینکه فقط از مردم 
بخواهیــم تحمل کنند و دم نزنند، بى انصافى اســت. چقدر براى 
همدردى و به رسمیت شناختن دغدغه ها و مطالباتشان کنارشان 
بوده ایم؟ روزگارى مردم به دامن امن و مســتحکم روحانیون پناه 
مى برده اند، درنگ کنیم و بیندیشــیم که تا اینجا درســت عمل 
کرده ایم؟ باید به همان اندازه که الزم اســت، به دولت در اجراى 
اصالحــات اقتصادى کمک کرد و با نشــان دادن مســیر با همه 
سختى هایش، چشم انداز بهبود اوضاع را واقع بینانه و صادقانه و نه 
تخیلى توضیح داد. باید در کنار مردم بود. باید از خودمان صادقانه 
بپرســیم چرا مردم به ادامه این راه درست اعتماد و باور ندارند؟ 

حجت االسالم منصف در بخش دیگرى از سخنان خود با انتقاد از 
صداوسیما گفت: متأسفانه در این شرایط صداوسیما هم در انجام 
بخشى از وظایف خود درست عمل نکرده است. رسانه ملى یعنى 
رســانه اى متعلق به همه ملت که باید صداوسیماى واقعى مردم 
باشد؛ اما واقعیت آن است که اتفاقاتى در جامعه مى افتد که انگار 
صداوســیما از آن خبر ندارد یا نمى بیند و در مقابل اتفاقاتى هم 
هست که گویا فقط صداوســیما مى بیند و مردم از آن بى خبرند 
یا آن را واقعى نمى دانند. به رئیس محترم صداوســیما که اتفاقا 
به قصد ایجاد تحول وارد شــده اند، هشدار مى دهم بیشتر مراقب 
فاصله بین مردم و رسانه اى که پولش از جیب مردم داده مى شود، 
باشند. حذف کسانى که هنوز مورد قبول و اعتماد بخش زیادى از 
جامعه هستند، شایسته رسانه ملى نیست. پخش برنامه هایى که 
شائبه ساختگى بودن و واقعى نبودن شان وجود دارد، در شرایطى 
که بخشــى از مردم در واقعیت با مشــکالت بــزرگ اقتصادى 
دســت وپنجه نرم مى کنند، کمکى به ایجاد آرامش و اطمینان در 
مردم نمى کند. به خودم و شــما تذکــر مى دهم نیروى حاصل از 
ناامیدى بابت این عملکردها را دست کم نگیریم. از خداوند بزرگ 
توفیق مــان در خدمتگزارى به این مردم صبور و نجیب و همچنین 
خدمتگزارى واقعى به آزادى، حقیقت و عدالت را خواســتارم. خودم 

و شما را به مدارا، رحم و مروت و انصاف با یکدیگر توصیه مى کنم.

شـهر امیـد

روایت هفدهمین نمازجمعه شهر امید
امام جمعه شهر امید: صداوسیما واقعیت جامعه را نشان دهد

سیدشهاب الدین طباطبایی

انتخابــات ۱۵ می  (۲۵ اردیبهشــت ۱۴۰۱) مجلس لبنان را 
می توان نقطه عطف تازه در تاریخ این کشــور پرماجرا تفســیر 
کرد. این انتخابات در واقع وزن کشی تازه از جریان های سیاسی 
لبنان اســت که انتظار می رفت بازتابــی از اعتراضات ۱۷ اکتبر 
۲۰۱۹ مردم این کشــور به این ســو علیه فقر، فساد و بالتکلیفی 
لبنــان در معرکــه دعواهــای جناحی باشــد؛ اما آیــا نتایج و 
پیامدهــای انتخابات اخیر در برون رفــت لبنان از بالتکلیفی که 
در تورم ۱۵۰ درصدی، بی کاری ۳۸ درصدی و کم ارزشی لیره تا 
۹۵ درصــد مقابــل دالر و فقــر دامن گســتر غوطــه ور شــده، 

چشم اندازی امیدبخش را ترسیم می کند؟
نتیجــه شــمارش آرا در انتخاباتــی که تنهــا ۴۶ درصد از 
رأی دهندگان در آن مشــارکت داشــته اند، تفــاوت چندانی را 
در تقســیم سنت شــده کرســی های پارلمان میــان جناح ها و 
جریان های وابســته به طوایف، مذاهب و ادیان این کشور ایجاد 
نکرده است. بااین حال برخی تغییرات در جمع آرای کسب شده، 
جایــگاه اکثریت را به هیچ یک از طرف های ائتالفی رقیب نداده 
اســت. ایــن وضع در حالی اســت که از مجموع ۱۲۸ کرســی 
پارلمان، مدعیــان نمایندگی اعتراضات اکتبــر (جنبش مدنی) 
تنها ۱۳ تا ۱۵ کرسی را از آن خود کرده اند. نمایندگان نامزدهای 
مســتقل ۱۱ کرسی و بقیه متعلق اســت به دو جریان مسلمان 
و مســیحی با طیف هــای فعال در آنها که شــامل شــیعیان، 
در وزی ها، اهل ســنت و مارونی ها (مســیحیان) و البته تعداد 

اندک کمونیست ها می شود.
قرار اســت مجلس جدید از ۲۵ مــاه میالدی جاری (چهارم 
خــرداد) کار خــود را آغاز کند. دســتور کار در ایــن روز معلوم 
اســت؛ انتخاب رئیس ســنی و ســپس انتخاب رئیس مجلس 
که براســاس «توافق طائف» به عنوان پایان دهنده بیش از یک 
دهــه جنگ داخلــی لبنان در ســال ۱۹۸۹ باید از آن شــیعیان 
باشــد. در سه دهه گذشــته «نبیه بری» رئیس سازمان «امل» و 
مؤتلف با حزب اهللا، ریاســت مجلس را بر عهده داشــته است؛ 
اما اکنون «ســمیر جعجع» رئیس جریــان «القوات البنانیه» که 
ســه کرســی بیش از طیف مســیحی رقیب خود یعنی جنبش 
«تبارالوطنی الحر» به ریاست «جبران باسیل» را در این انتخابات 
کســب کرده، می خواهد مانع دوباره نشستن نبیه بری بر کرسی 
ریاســت مجلس شود؛ بنابراین نخستین جرقه اختالف افکنی در 
مجلســی که قرار اســت به بحران جاری در لبنان پایان داده و 
راه هــای برون رفت از این وضع را در پاســخ به اعتراضات اکتبر 
در اختیار بگذارد، زده شــده اســت. دســتور کار بعدی مجلس 
جدید، تعیین نخست  وزیر از سوی ائتالف اکثریتی خواهد بود که 
ایجاد آن با توجه به پراکندگی جریان های رقیب، ســخت و بسا 
فرساینده است. ســمیر جعجع که با کناررفتن «سعد حریری»، 
رئیس جریان «المســتقبل» و «۱۴ مارس» از کنشگری سیاسی، 
خود را پیشــاهنگ مســیحیان و معمار ایجاد اکثریت پارلمانی 
تلقی می کند، در تالش اســت   کرسی نخست وزیری را چهره ای 
در اختیار بگیرد که به حضور قدرتمند حزب اهللا در صحنه لبنان 
پایان دهد. پیش نیاز انجام این هدف، کســب اکثریت ائتالفی در 
مجلس خواهد بود؛ اما او به روشــنی می دانــد که با توجه به 
توزیع کرســی های پارلمان و حضور قدرتمند نمایندگان هوادار 
حزب اهللا در آن به کاری نزدیک به محال دســت می زند. دالیل 
این امر روشــن اســت؛ حزب اهللا کرســی های ثابت خــود را در 

مجلس جدید همچنان حفظ کرده است.
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مجلس لبنان
عبور یا توقف در  بحران؟

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

جـاِن شـیفته

جالل خوش چهره

عثمان محمدپرست، نوازنده شهیر و پیش کسوت دوتار خراسانی ۲۹ اردیبهشت در ۹۴ سالگی به دلیل عفونت ریه 
درگذشــت و روز گذشته ۳۰ اردیبهشت، پیکرش در آرامستان خواجه یار شهر خواف به خاک سپرده شد. نام بزرگ 
محمد پرست و آثار ارزشــمند او در حوزه موسیقی مقامی انکارناپذیر است. «نوایی نوایی» ترانه محلی خراسانی اثر 
طبیب اصفهانی از جمله آثار ماندگار خراسانی است که محمد پرست به همراه غالمعلی پورعطایی اجرا کرد و مورد 

توجه مردم قرار گرفت.

نام عثمان محمد پرست همواره به عنوان نوازنده ای پیشگام و چیره دست دوتار، در هنر این کشور درخشیده. تبحر او در نواختن دو تار که از 
کودکی آن را آموخت، مثال زدنی اســت. محمد پرســت در طول حیاتش توانست دوتار نوازی را در حوزه موسیقی مقامی ایران مطرح کند. این 
دوتارنواز شــهیر در کارهای خیریه و مدرسه سازی فعالیت بسیاری داشت و در این زمینه نشان سفیر مدرسه ساز از سوی رئیس جامعه خیرین 
مدرسه ساز کشور به او اهدا شد. محمد پرست در گفت وگوهایش از مسیر دشوار رسیدن به جایگاهی که به واسطه هنرش کسب کرده، سخن 
می گفت؛ اینکه در گذشته او را مطرب خطاب می کردند و شنیدن این واژه برایش سخت بوده، اما بعدها به واسطه موسیقی و دو تارنوازی بانی 
ساخت ۹۲۰ مدرسه شده و به کمك حمایت های مالی مردم هزینه ساخت مدرسه ها تأمین شده است. همچنین نخستین کاشی ماندگار خراسان 
 رضوی نیز در راســتای حفظ میراث ناملموس کشور از سوی اداره  کل میراث  فرهنگی خراسان  رضوی سردر منزل عثمان محمدپرست نصب 
شد. پیروز ارجمند موسیقی شناس و آهنگ ساز در گفت وگو با «شرق» با اشاره به تأثیر محمد پرست در موسیقی نواحی گفت: «خراسان خاستگاه 
زایش های ناب موسیقی فالت ایران است و بخشی از موسیقی کهن ایران را باید در خراسان جست و جو کنیم. عثمان هنرمندی چند وجهی بود؛ 
از یك سو جایگاه اجتماعی ویژه ای داشت و به خوبی مسئولیت های اجتماعی اش را انجام می داد و از سوی دیگر جایگاه رفیعی در موسیقی 
نواحی داشــت». او ادامه داد: «او را می توان از زاویه ای دیگر هم دید و آن ارتباطش با موســیقی دانان کالســیك ایرانی بود و می بینیم که با 
خوانندگانی مانند اســتاد شجریان هم همکاری داشــته. او اجتماعی تر از نوازنده های هم نسلش بود و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. عثمان 
محمد پرست ازجمله افرادی بود که در حوزه موسیقی اظهار نظر می کرد و باورهایی در موسیقی داشت که آنها را تکثیر می کرد و اعتقاد داشت 

که موسیقی ودیعه ای از سوی خداوند به او است. او عمر مفیدی داشت و آثار درخور توجهی را ارائه داد».

خنیاگر  پیر قلبش آرام گرفتخنیاگر  پیر قلبش آرام گرفت

«شرق» از روند آرام اما افزایشی بازگشت به سکونتگاه های روستایی و دالیل آن گزارش می دهدگریز از مرکز

عثمان محمدپرست دیگر  نه می نوازد و  نه می خواندعثمان محمدپرست دیگر  نه می نوازد و  نه می خواند

موج مهاجرت ورزشــکاران از ایران شیب تندی به خود گرفته است. 
در همین اردیبهشــت، دست کم چهار ورزشکار حرفه ای و ملی پوش 
ایران را ترک کردند. ســوم اردیبهشت بود که دوستان بهمن نصیری، 
روئینگ سوار ایرانی با انتشار عکس هایی از او در فرودگاه امام خمینی 
خبــر دادند که بهمن قصد مهاجرت به جمهوری آذربایجان را دارد. 
اندکی بعد از انتشار این خبر بود که رئیس فدراسیون قایق رانی با تأیید 
این خبر گفت که او دغدغه استخدام در ایران را داشته و مجبور شده 
بــه خاطر ماهی ۵۰۰ دالر، ایران را ترک کند و به جمهوری آذربایجان 
بــرود. خروج بهمن نصیری که این بار مثل بســیاری از ورزشــکاران 
ایرانی دغدغه مالی داشت، شروعی برای اردیبهشت جهنمی ورزش 
ایران بود؛ چند روز بعد بود که یکتا جمالی، جواهر وزنه برداری زنان 
ایــران در رقابت های آتــن، اردوی تیم ملی را ترک کــرد و بعد خبر 
رســید که آتن را به مقصد آلمان ترک کرده و درخواســت پناهندگی 
داده اســت. یکتا که پیش از این هم از کمبــود امکانات و توجه برای 
ورزشــکاران زن ایرانی گالیه کرده بود، با تکرار دغدغه های پیشــین، 
درخواست پناهندگی اش را به امید داشتن دنیای بهتر در وزنه برداری 
به آلمان ارائه داده و منتظر است تا کارهای نهایی اش صورت بگیرد. 
او اولین مدال آور تاریخ وزنه برداری زنان در ایران است. پناهنده شدن 
او آن هم با سن و سال اندک و آینده ای روشن، ضربه مهلکی بر ورزش 
زنان ایران بود. مســئوالن ایرانی بعــد از خروج یکتا جمالی به جای 
آنکه به فکر چاره باشند و مانع از خروج نخبگان ایرانی شوند، با گفتن 
از اینکه گرفتن مدال با پرچمی دیگر، ریشــه ندارد، سعی در پوشاندن 

قصورات خودی در این زمینه داشتند. 

فرجه یا اولتیماتوم 
۳ ماهه به امیرعبداللهیان!

چهارمین ملی پوش 
هم  پناهنده شد

خألهای قانونی  حضانت فرزند

مهریه، قربانی تبعیض

۲

۱۰

۳

به مناسبت ۳۱ اردیبهشت روز  اهدای عضو 

این گزارش روایت کننده بخشش و بزرگی انسان هایی است 
که زندگی دوباره را به نیازمندان هدیه دادند

«شرق» در گفت وگو با نایب رئیس سابق کمیسیون 
کشاورزی مجلس،  پیگیری حقابه ایران از ترکیه را بررسی کرد

نقدی بر مصوبه اخیر مجلس بر کیفرزدایی از  مهریه

یکی بود  که هنوز هم هست

  عکس: محسن بخشنده، ایرنا

گزارش تیتر یک را در صفحه   ۶ بخوانید

۸

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید


