
دولت ها بنگاه داران خوبی نیستند
محمد مهدی انتشاری، عضو سابق هیئت مدیره 

بازنشستگی کشور، در گفت وگو با «شرق»:

پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم رهبــری: رهبر معظم 
انقالب با صدور پیامی درگذشــت عالم واعظ حجت االســالم 
آقای حاج ســیدعبداهللا فاطمی نیا را تســلیت گفتند. متن پیام 
به این شرح اســت: «درگذشــت عالِم واعِظ درس آموز، جناب 
حجت االســالم آقای حاج ســّیدعبداهللا فاطمی نیا رضوان اهللا 

علیه را به خاندان گرامی...

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی 
درگذشت حجت االسالم فاطمی نیا

حجت االسالم فاطمی نیا دار فانی را  وداع گفت

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۸۰ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ مــی   ۱۷     ۱۴۴۳ شــوال   ۱۵     ۱۴۰۱ اردیبهشــت   ۲۷ سه شــنبه 
صفحه   ۲صفحه   ۲

در «شرق» امروز  می خوانید:  پناهندگان در شهر؛ سیاست گذاری و عدالت اجتماعی، سعید مدنی بازداشت شد ،  عصر جدید را بخرید؛ اما پاساژ  نکنید  و یادداشت هایی از   نعمت احمدی، مهدی مقدری، عبدالرضا ناصر مقدسی

هشت ماه از عمر دولت نگذشته، اما هر روز با حواشی 
بسیاری روبه رو هستیم که مهم ترین آن، استیضاح وزرای 
اقتصاد، بهداشت، صمت و کار و رفاه اجتماعی است. در 

میان چهار وزیری که نامشان در دستور کار مجلس  قرار 
گرفته است، حجت اهللا عبدالملکی چندی پیش بعد از 

کش وقوس های فراوان در منصب خود باقی ماند.

 کشــورهای همســایه کــه ۴۰ ســال قبل در مقایســه بــا ایران 
به روســتاهایی عقب مانده شــبیه بودنــد، اکنون به کشــورهایی با 
استانداردهای قابل قبول جهان برای زندگی تبدیل شده اند و ما هنوز 
اندرخم ســامان دهی مــرغ و تخم مرغ و ماکارونی هســتیم. رئیس 
مجلــس از تریبونی که قرار بود محل جلــوس نخبگان قانون گذار و 
مردان سیاســت باشــد، از ماکارونی صحبت می کند. رئیس جمهور 
و وزرای او بیشــترین زمــان را بــرای تصمیم گیری دربــاره حذف ارز 
چهارهــزارو۲۰۰ تومانی و تبعات ناشــی از آن تخصیص می دهند و 
دادســتان کل کشور و مسئوالن قوه قضائیه که باید محل دادخواهی 
و تأمین آرامش فکری و روانی مردم باشند، وقت خود را به تعزیرات 
حکومتــی و برای برخــورد با تبعــات جراحی بزرگ ضــروری ولی 
نابهنــگام اقتصــادی و اخاللگران بازار ماکارونــی و مرغ و تخم مرغ 
اختصاص می دهند. در این بازار آشفته آنچه مغفول مانده و هیچ یک 
از رجال سیاســت و دولتمردان درباره آن حتی نمی توانند فکر کنند، 

آینده کشور و واژه کلیدی «توسعه» است.
در جهانی که بیشــتر از هرزمان دیگر به دهکده ای کوچک تبدیل 
شــده و با کلیک روی یک واژه هرکســی می توانــد آخرین اطالعات 
شاخص های توســعه اقتصادی، آموزشی، نیروی انســانی و... را در 
صفحــه موبایل خود مشــاهده کند، درگیرشــدن بزرگان کشــور در 

ابتدایی ترین نیازهای زندگی مردم را چگونه می توان تفسیر کرد.
اولین گام ضروری پذیرش این گزاره رایج اســت که کشور حال و 
روز خوشی ندارد. افق روشنی در آینده نزدیک یا دور برای برون رفت 
از آن وجود ندارد. چرخ های توسعه زنگ زده و مقایسه شاخص های 
زندگی با دیگر کشورها در شرایطی که ماکارونی مسئله اصلی کشور 
اســت، معنا و مفهومی ندارد. واقعیتی ملموس که زبان حال قاطبه 
مردم اســت و دولتمردان یا از آن غافل اند (که باورش بسیار سخت 
اســت) یا بر اســاس مصلحت آن را کتمان می کنند. اعتراض مردم 
به افزایش قیمــت کاالها را نمی توان به ضدانقــالب، عامل بیگانه، 
آشــوبگران و... نسبت داد. کســانی که در دولت قبل با کوچک ترین 
کمبود، نابســامانی و افزایش قیمت بر سر دولتمردان فریاد زده و آن 
را با تندترین عبارات به بی تدبیری روحانی و وزرای دولت او نســبت 
می داننــد، امروز مــردم را در این جراحی بزرگ دولــت به تحمل و 

صبوری دعوت می کنند.
این قصه پر غصه از کجا آغاز شــد و مســبب این کالف سردرگم، 
چه کســانی یا چه سیاستی اســت؟ به نظر من انتخابات سال ۱۳۸۴ 
نقطه آغاز وضعیت اقتصادی اســت که همه ارکان کشــور را درگیر 
کرده است. مســبب این وضعیت کسی است که تخم لق «یارانه» را 
در ســبد کشور گذاشــت و مردم را به جای تالش و کار و تولید ثروت 
به صدقه گرفتن عادت داد. در بهترین شــرایط اقتصادی و بین المللی 
کشــور را از دولت اصالحات تحویل گرفت و در وخیم ترین شرایط به 
رئیس جمهور بعد از خود تحویل داد. درآمد نجومی ۸۵۰ میلیارد دالر 
حاصــل از فروش نفت و فراورده هــای نفتی را بدون اعتنا به نظرات 
مشفقانه اقتصاددانان صرف سیاست های پوپولیستی خود و کسانی 
کــرد که او را بــا تعریف و تمجید به عرش اعال بــرده و مردمی ترین 
رئیس جمهــور لقب دادند که با منش خــود یادآور حکومت علی و 

احیاکننده ارزش های اسالمی است.
روحانی کشور را در شرایطی از معجزه هزاره سوم تحویل گرفت 
که در سیاســت داخلی مردم «صدقه بگیر» دولت شــده بودند و در 
سیاســت خارجی مهم ترین دستور کار کشــور خارج کردن کشور از 
قیدوبنــد قطع نامه هــا و تحریم هــای منتج از بحران هســته ای در 
سیاست خارجی و سامان دادن تولید و حذف یارانه ای بود که در روز 
آغاز پخش پــول در دولت نهم معادل ۵۰ دالر و در آخرین روزهای 
دولت دهم کمتر از یک ســوم آن شــده بود. تولید وانهاده و داللی و 
رانت خواری جای آن را گرفته بود. معنی اشــتغال به دو ساعت کار 

دستفروشی در خیابان و مترو تقلیل یافته بود.
امروز اگر تحریم ها را مانع اصلی عقب ماندگی کشور در مقایسه 
با همسایگان می دانیم، مگر غیر از این است که سیاست خارجی آن 
دولت و علی الخصوص چهار ســال اولش مسبب اصلی تحریم ها 
و گشــودن درهای رانت خواری است که به بهانه دورزدن تحریم ها 
از همان زمان کلید خورد. مفســده ای که اگر روزی بابک زنجانی ها 
شــاخص آن بودند، امروز به هیوالیی تبدیل شــده که بابک زنجانی 
مقابل کسانی که در این مسیر افتاده و بیت المال را با اختالس تخلیه 

می کنند، بسان گنجشکی است در مقابل عقاب.
کســانی که در آن روزهــا برای احمدی نژاد نــذر می کردند و در 
منابر و مســاجد به او دعا می کردند، اکنون چه جوابی برای مردمی 
گرفتــار ابتدایی ترین نیازهــای زندگی دارند؛ طرفه آنکه ســخنان و 
مصاحبه های همان معجزه هزاره سوم، امروز به بزرگ ترین دغدغه 
فکری حامیان آن زمان وی و چالش سیاســت گذاران کشــور تبدیل 

شده است.
روحانی اگر هیچ کار نکرده باشــد، همین که توانســت کشور را از 
چنبره شش قطع نامه الزام آور شورای امنیت سازمان ملل نجات دهد، 
شایسته تحسین است. مشکل کشور در سنجاق کردن معیشت مردم، 
آینده جوانان و توســعه کشــور در چنان سیاست خارجی و سیاست 
ترجیح تملــق و عوامی گری بر صراحت و نخبگی در داخل اســت. 
یک بار فرق هاشــمی و احمدی نــژاد را در نگاه به پدیده «مهاجرت» 
در همین ســتون نوشتم. نگاه احمدی نژادی همچنان جاری و ساری 

است؛ هرچند او با تغییر چهره به منتقد آن تبدیل شده باشد.
ادامه در صفحه ۴

خبر دردناک مســمومیت ده ها نفر از شهروندان بندرعباس 
و فوت غم بــار حداقل ۱۶ نفر از آنان کــه عمدتا جوان بودند، 
بر اثر مصرف الکل تقلبی، اتفاق عجیب و غریبی نیســت؛ گوش 
ما ایرانیان پر اســت از اتفاقات ناشــی از مصرف سوء الکل که 
منجر به فوت یا بیماری گروهی افراد مصرف کننده شده است؛ 
اتفاقی که به جز غم و سوگ از دست دادن عزیزان خانواده هایی، 
مداوای پرهزینه ای را بر خانواده و جامعه تحمیل کرده است. 
برای نمونه در ابتدای اردیبهشــت ســال ۹۹ سخنگوی وزارت 
بهداشــت اعالم کرد در دو ماه پنج هــزارو ۱۱ نفر بر اثر مصرف 
الــکل تقلبی (برای مبارزه با کرونا) مســموم شــدند که ۵۲۵ 
نفرشــان فوت کردند. در برخی خبرها تــا ۸۰۰ فوتی هم بیان 
شــد. ســال ۹۸ در یک روز ۶۲۰ نفر در اهواز مســموم شــدند 
که ۵۶ نفرشــان فوت کردند. در ســال ۹۸ حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
نفر مســمومیت الکلی در کشور داشــتیم که در مراکز درمانی 
ثبت شــدند. در ســال ۹۷ در شــهر کوچک بانه در یک روز ۲۱ 
نفر مسموم شدند. ســال ۹۶ در سیرجان نزدیک به ۱۲۰ نفر در 
یک روز مســموم شــدند که حداقل پنج نفر فوت کردند. سال 
۹۲ در رفســنجان در یک روز بیش از ۶۰۰ نفر مســموم و بیش 
از ۴۰ نفر فــوت کردند. اینها نمونه ای از خروار اســت که آمار 
اعالمی اســت. این اتفاق ها در ســطح شــهرها، نوعی فاجعه 

قلمداد می شود.
بســیاری از فوت شــدگان بــا الــکل جوانــان هســتند که 
از دســت دادن آنها با سیاســت جوانی جمعیت منافات دارد. 
تــالش اصلی این سیاســت باید بــر حفظ جوانــان موجود و 
سوق دادن آنان به تشــکیل خانواده باشد. حتی یک جوان نیز 
برای این سیاســت باید ارزشمند باشد و از دست دادن هر جوان 

باید برایش بسیار مهم و غم انگیز تلقی شود.
در ماجــرای مســمومیت های الکلــی، نمی تــوان صرفــا 
مصرف کنندگان را مقصر دانســت. اینکه بگوییم مصرف نکنند 
و مشــکل خودشان است، عین بی مســئولیتی و فرار از جایگاه 
پاسخ گویی است. عامالن چنین رویدادهایی را می توان اضالع 
مثلثی فرض کرد که یک ضلع آن فرد مصرف کننده و ضلع دوم 
فرد تولیدکننده است. در هیچ دوره تاریخی حتی جامعه ایران 
تهی از مصرف کننده و تولیدکننده مشروبات الکلی نبوده است. 
تجربه این ۴۲ ســال نیز نشان داده است که با وجود ممنوعیت 
مصرف، از میزان مصرف کم نشــده اســت. «گزارش ســازمان 
جهانی بهداشــت نشان می دهد که ایران از نظر سرانه مصرف 
الکل در میان مصرف کنندگان «مداوم» نوشــیدنی های الکلی، 
رتبه نهم را در میان ۱۸۹ کشــور جهان به خود اختصاص داده 
اســت. مطابق گزارش این سازمان هر ایرانی  باالی ۱۵ سال که 
«به  طور مرتب الکل می نوشد»، در سال ۲۰۱۶ به  طور میانگین 
۲۸.۴ لیتر الکل خالص مصرف کرده  اســت. این رقم در ســال 
۲۰۱۰ بــه میزان ۲۴.۸ لیتر بوده اســت». از این رو ضلع ســوم و 

قاعده مصرف نوشیدنی های الکلی، جامعه است. 
ادامه در صفحه ۴

 این وضعیت از کجا آغاز شد؟

کی؟ مسمومیت الکلی تا 

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

نوستـالژى

جاوید  قربان اوغلی

حسین  نوری نیا

اغلــب مــا در وســایل حمل ونقــل عمومــی و خیابــان بــا 
دست فروشان مواجه شــده ایم و شاید هم کاالیی از آنها از سر نیاز 
یا ترحم خرید ه باشــیم. تصور عمومی این است که دست فروشان 
خیابانی کســانی هســتند که به جهت نبود فرصت های شــغلی 
آبرومند و شایســته، مشغول دست فروشــی هستند و آنها جزئی از 
طبقات محروم و فرودســت جامعه تصور می شــوند که خیابان یا 
پیاده رو و ســایر امکان عمومی را برای خریدوفروش و مبادله کاال 
انتخاب کرده اند. تصوری که سازمان هایی مانند شهرداری یا برخی 
اصناف از آنها دارند، متفاوت است و این پدیده را در کنار سد معبر 
و مخل کسب و کار رسمی معنا می کنند. زمانی که از دست فروشی 
ســخن گفته می شود، شهرداری ها آن  را به مثابه معضل و چالش 
ســد معبر تلقی می کنند و اصناف آن را مخل کســب وکار و باعث 
کاهش ســود می دانند. در نزد هر دو سازمان، دست فروشی عملی 
غیرقانونی است که به هر نحو ممکن باید با آن مقابله کرد؛ هرچند 
در سال های اخیر بحث ساماندهی دست فروشان مطرح شده است. 
در روزهای پایانی ســال، اعیاد مختلف و زمان برگزاری جشن های 
عمومی، بحث دست فروشــان اهمیت بیشــتری پیدا می کند. برای 
روشن شــدن بیشتر موضوع، نکاتی را مطرح می کنم. نخست اینکه 
دست فروشــی محدود به بی کاران و گروه های کم درآمد نیســت و 

تنوع زیادی در میان آنها وجود دارد. طبقه متوســط و کســانی که 
دارای تحصیالت عالیه هستند، معلوالن، مغازه داران، افراد معتاد 
و... نیز دست فروشــی می کنند. در روزهای خاصی از ســال، اغلب 
مغازه داران و اصناف نیز با به خدمت  گرفتن فروشــندگان، کاالهای 
خود را در کنار یا روبه روی مغازه خود به فروش می رســانند و گاه 
نیــز مغازه داران محیط پیاده روی اطراف را اجاره و در قبال مبلغی 
در اختیار برخی افراد قرار می دهند. به عبارتی در برخی خیابان ها 
و پیاده روهای پررفت وآمد، اغلب دست فروشان همان مغازه داران 
هســتند. بنابراین شــاهد پدیده ای با عنوان مغازه دار-دست فروش 
هســتیم. دوم اینکــه از نظر اغلــب خریــداران و مصرف کنندگان، 
دست فروشــان در خیابان نه تنها معضل به شــمار نمی آیند، بلکه 
باعث رونق و شــور و شــوق در خیابان و کاهش قیمت ها هستند 
و به نوعــی در جهت منافع مصرف کننــدگان حرکت می کنند. در 
نزد اغلب افراد، دست فروشــی در راســتای تأمین نیاز مردم است 
و امکان انتخاب های بیشــتری برای خریداران فراهم می کند و در 
عین حال موجب خســارت به افراد دیگر (مغازه داران) نمی شود. 
بــرای مثال، برخی افــراد کم درآمد و فقیر جامعــه در صورتی که 
دست فروشــان میوه نباشند، قادر به خرید میوه از مغازه ها نیستند. 
اما برای شهرداری ها دست فروشی چهره زشتی به شهر می دهد و 
مخل نظم در عبور و مرور اســت. بنابراین تصور اغلب مردم درباره 
دست فروشــی با رویکرد شــهرداری و اصناف تفاوت دارد و اغلب 
مردم نوع برخورد شــهرداری ها با دست فروشان را نمی پسندند و 
ناروا می دانند و اهانت به آنها را حرکتی غیرانسانی تلقی می کنند. 
درحالی که مدیران شــهرداری و اصناف معتقدند با دست فروشان 
بــه مثابه اختــالل در نظم شــهر و قانون شــکنان باید با شــدت 

بیشتری برخورد کرد. نکته ســوم اینکه از نظر برخی پژوهشگران، 
افزایش روزافزون عمل دست فروشــی ریشــه در قوانین و مقررات 
سخت گیرانه اصناف دارد. تصمیم گیران بسیاری از اصناف مخالف 
ورود افراد جدید و خالق به صنف هســتند و با انواع بهانه ها، مانع 
ورود افراد جدید می شوند. انحصاری شدن اعطای مجوز زمینه ساز 
چنین مسئله ای است. در چنین مواقعی، مداخله دولت الزم است 
تا اطمینان حاصل شــود که ســازوکارهای برخی اصناف منجر به 

انحصار نمی شود.
اما مسئله مهم در خصوص دست فروشی، ساماندهی آن است. 
اغلب ســاماندهی به معنای دور  کردن افــراد از خیابان ها و معابر 
اصلی شــهر تلقی شــده؛ بنابراین با واکنش منفی این گروه همراه 
اســت. این گونه تصور می شــود که با ســاماندهی دست فروشــان 
می تــوان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و با ســاماندهی درســت 
مســئله، هم تعارض منافع بین دست فروشان و مغازه داران را حل 
کرد و هم عادالنه رفتار کرد. ساماندهی به این معنا که شهرداری ها 
مکان هایی غیر از پیاده روها برای دست فروشــان ایجاد کنند تا آنها 
بتوانند با خیال آســوده تری اقدام به مبادله و معامله کنند. اما این 
راه حل نیز چالش هایی دارد. مســئله اول جایابی مکان ساماندهی 
اســت. در اطرف و نزدیک خیابان های اصلی که معامله و خرید و 
فروش رونق زیادی دارد، مکان های خالی برای اختصاص به این کار 
وجود ندارد و اغلب مکان هایی که به ساماندهی اختصاص می یابد، 
دور از بازار اصلی و خیابان های پررفت وآمد اســت و دست فروشان 
از این مکان ها استقبال نمی کنند. مسئله دوم این است که در برخی 

موارد، مغازه داران و اصناف تبدیل به دست فروشان می شوند. 
ادامه در صفحه ۴

یـادداشـت

مسئله دست فروشی در ایران

«بزنگاه سیاســت و ادبیات»، محل تالقی این دو مفهوم است. بســیاری از متفکران اروپایی از جمله ژیل دلوز، والتر 
بنیامین، جورجو آگامبن، ژاك رانســیر، آلن بدیو و اسالوی ژیژک و دیگران به  واسطه ادبیات و هنر، پروژه های فکری 
خود را راهبردی کرده اند. این کار هم به وســعت دامنه ادبیات می افزاید و هم سیاســت را از سترونی ای که همواره 
گریبان گیرش بوده است، رها می ســازد. بگذریم از نویسندگانی مانند آندره مالرو و ماریو بارگاس یوسا که هم دستی 
در سیاست داشته اند و هم به شکلی جدی آثاری درخشــان در حوزه ادبیات خلق کرده اند؛ اما بحث کنونی ما فراتر 

از این موضوع است.  

ما با کسانی به گفت وگو می نشینیم که دغدغه خلق و تولید ادبیات ندارند. ادبیات برای آنها بستر مناسبی ایجاد می کند تا اندیشه های شان را 
از طریق رمان و داســتان کوتاه به شــکلی انضمامی تحلیل کنند. این به بیان درآمدن زوایای پنهان سیاست، این امکان را پیش روی نظریه پردازان 
علوم سیاسی و فعاالن سیاسی قرار می دهد تا به مردم به مثابه مردم، بیش ازپیش نزدیک شده و دردآشنای آنان باشند. از سوی دیگر هم ادبیات 
قابلیت خود را می شناســند و درصدد افزایش این قابلیت برخواهد آمد. فارغ از این مســائل، همواره نقدهای میان رشــته ای از جذابیت ویژه ای 
برخوردار اســت و اگر کار به شــعبده های ادبی و سیاسی نکشد، راه گشای دقیقی برای هر دو حوزه خواهد بود. در همین زمینه اولین گفت وگو را 
با علی میرسپاســی انجام داده ایم. او یکی از نظریه پردازان حوزه جامعه شناســی است که هم اکنون استاد جامعه شناسی و مطالعات خاورمیانه 
در دانشــگاه نیویورک و رئیس مرکز مطالعات ایران شناسی همین دانشگاه است. «تأملی در مدرنیته ایرانی» یکی از کتاب های مهم اوست که در 
روزنامه «شــرق» درباره آن با نویسنده اش به گفت وگو نشسته ایم. علی میرسپاسی از دوران دبیرستان عالقه وافری به کتاب «چشم هایش» بزرگ 
علوی داشته است. این عالقه، او را به بحثی جدی با دو تن از معلمان خود وادار می کند که نگاهی مارکسیستی به ادبیات دارند. میرسپاسی بعد 

از سال ها یاد و خاطره مواجهه با معلم هایش را فراموش نکرده است و با شعفی انکارناپذیر از آن دوران سخن می گوید.
این گفت وگو را در صفحه ۶ بخوانید

تاکتیک بدون استراتژی

به خلیج فارسچشم حیفا 
مسیر ترانزیتی مشترک بین هند، کشورهای عربی، اسرائیل و ترکیه، ایران را دور می زند

بزنگاه سیاست و ادبیات: گفت وگو  با  علی میرسپاسی 
درباره «چشم هایش» بزرگ علوی

رویگردانی هند از بندر چابهار  رمزگشایی شد

مهــدی بــازرگان: وزیر امــور خارجه ایــاالت متحــده آنتونی 
بلینکــن با ژان ایو لودریان، آنالنا بائربــوک و لیز تراس همتایان 
اروپایــی خود درباره برجام دیــدار و گفت وگو کرد. عالوه بر آن 
وزیر امور خارجــه آمریکا با فلیپ ِارا، مدیرکل امور سیاســی و 
امنیتی فرانســه نیز درباره آینده توافق هسته ای و مذاکرات وین 
رایزنی دوجانبه ای داشــته اســت. پیش از آن نیز شیخ محمد 
بــن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجــه قطر هم با جوزف 
بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین رابرت 
مالــی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایــران گفت وگوهای تلفنی 
جداگانه ای درباره مذاکرات هســته ای انجام داده بود. در نگاه 
اول همــه این تحرکات معنــادار دیپلماتیک پس از بازگشــت 
انریکــه مورا و شــیخ تمیم از ایران حکایت از موفقیت نســبی 
تالش هــای میانجیگرایانــه امیر قطر و نماینده ارشــد اتحادیه 
اروپا برای آب شــدن یخ مذاکرات وین دارد؛ بن بستی که عقربه 
روزشــمارش عدد ۶۷ را نشان می دهد. به خصوص آنکه سعید 
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه دولت رئیســی نیز 
دیروز (دوشــنبه) عنوان کرد که «چندقدم جلوتر از ســفر آقای 
مورا به تهران هســتیم».بااین حال به نظر می رســد که باوجود 
شکسته شــدن بن بســت مذاکرات وین موانع شــکل گیری این 

سکون کماکان به قوت خود پابرجاست. 
این گزارش را در صفحه ۴ بخوانید

هزینه   توان بخشی با فروش 
ماشین تأمین می شود

چند قدم جلوتر یا درجازدن؟!

رقابت نزدیك حزب اهللا و 
«نیروهاي لبنان»

۸

۴

ابراز نگرانی فعاالن اجتماعی در گفت و گو با «شرق»

ریزش آراي شیعیان در انتخابات پارلماني لبنان

۱۱خبرهایي از  احیاي برجام به گوش مي رسد

علی حاتمی هیچ گاه 
تک بعدی نبود

گفت وگو با احمد طالبی نژاد درباره فیلم «کمال الملک» 

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۵ بخوانید

جامعه شناس و استاد دانشگاه
حمزه نوذری

  عکس : گل آرا سجادیان


