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مخاطب گفتوگو
شورای سردبیری جامعه فردا

از مارادونا که میگوییم
از «چه» میگوییم
«روح چهگ��وارا در بدن من اس��ت ».ای��ن را دیهگو
مارادون��ا میگوی��د32 .س��ال بعد از ب��ه دنیا آمدن
چهگوارا ،رهب��ر انقالبی آرژانتی��ن ،دیهگو ،اعجوبه
فوتبال آرژانتین بهدنیا آمد و جالب آنکه در ماه اکتبر
که «چه» کشته شد ،زادروز این جادوگرفوتبال است.
صفحه  9را بخوانید

سخنگوی دولت :درباره رقم باالی بودجه
جاری نمیتوان کاری کرد

نقطه سیاه دخل و خرج 97

رئیس سازمان برنامه و بودجه سند دخل و خرج سال
آینده را رونمایی کرد؛ از نفت  50دالری گفت و رشد
اقتصادی  7درصدی در کنار تورم  9درصدی .اعداد و
ارقامی که محمدباقر نوبخت راوی آنها شد ،در حالی
نشان داد که رشد اقتصادی هفت درصدی برای سال
آیندههدفگذاریشدهاستکهبراساسگزارشهای
رسمی این رشد در سال جاری به ثبت رسیده و تورم9
درصدی هم امسال محقق شده است.
صفحه  7را بخوانید

با پخش فرم عضویت در صحن علنی مجلس صورت گرفت

دومیندیدار

سرشماریفراکسیونامید

پوتین در کمتر از  2سال
مجدداً به مالقات
رهبر معظم انقالب آمد

 18ماه از تش��کیل مجلس دهم گذش��ته است و نتیجه بخشی از آرای مردم در هفتم اسفند  94فراکس��یونی به نام «امید» شد .اکنون پس از  18ماه فعالیت و
3
فراز و نش��یب سؤال اصلی این است که تعداد اعضای فراکسیون امید چند نفر است؟ پاسخهایی که از اعضای فراکسیون در این مورد شنیده شد برای حامیان
جریان اصالحات چندان دلگرمکننده نبود .پس از یک س��ال و نیم این فراکس��یون به نقطه اولیه خود بازگش��ته و مجددا اقدام به پخش فرم در صحن علنی و
میان نمایندگان کرده اس��ت .این خبر را نایبرئیس فراکس��یون اعالم کرد .این فراکسیون در ابتدای تشکیل امیدهای زیادی را در میان بدنه اجتماعی اصالحطلبان
برانگیخت اما هر چه زمان گذشت امیدها رو به ناامیدی گذاشت و انتقادها از آن سر به فلک کشید .اکنون گویی تعداد اعضای فراکسیون امید تبدیل به راز مگویی شده
که اعضای اصلی و هیاترئیسه از گفتن آن ابا دارند ،عددی که میتواند راز شکستهای پیدرپی فراکسیون امید را نیز برای افکار عمومی روشن کند و مشخصکننده
این باشد که حامیان جریان اصالحات در چه سطحی میتوانند از این فراکسیون توقع تأثیرگذاری در مجلس را داشته باشند.

ورود اروپاییها
به صنعت
بیمه ایران

ایتالیاییها و آلمانیها مشتری
 49درصد سهام بیمه دانا و آسیا

2
دیدار رئیسجمهوری روسیه و هیات همراه با رهبر معظم انقالب

از ميان صفحات

14

پاالیشگاه تهران:
همهچیز با مجوز
بوده است

6

خانواده قربانیان حادثه آتشسوزی:
احتمال خرابکاری وجود دارد

عکس :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری

نش��ناختن مخاطب ،از بزرگترین گرفتاریهای
ارتباطی است :از درس��ت تشخیص ندادن کسی
که آن سوی خط تلفن اس��ت ،تا نفهمیدن اینکه
در یک روند رو به س��وی تفاهم سیاسی چه کسی
طرف گفتوگو است ،هر دو دردسرسازند؛ آنقدر
دردسرساز که بهراحتی سوژه فیلمهای کمدی را
از آن استخراج میکنند و مردم را میخندانند.
ام��ا عرصه سیاس��ت ،پرده فیلم کمدی نیس��ت؛
صحنهای است جدی که در آن نه تنها باید دانست
چه بر زبان میآید ،بلکه باید فهمید خطاب به که ادا
میشود :با رقیب سیاسی خود جدل لفظی داریم؟
قصد مسخرهکردناش را داریم؟ میخواهیم سر
گفتوگو را ب��از کنیم؟ وفاق میجوییم یا نیرنگی
در آستین...
از اقب��ال خوش ملت م��ا در روزه��ای اخیر ،این
موضوع که مانع گفتوگوی س��ازنده بین اجزای
درون نظام چیس��ت و چرا ارتباط آنها قطع شده
است و شرایط آغاز گفتوگوی ملی درجا -همان
پیش��نهاد دو فاکتوی آقای بهزاد نبوی -چیست،
در محافل سیاسی شیوع مبارکی پیدا کردهاست.
صاحبنظران پرس��شهایی جدی در این زمینه
مطرح میکنند و پاسخهایی میجویند که نظرها
را بهخود جلب کرده است .اما گاه کجسلیقگیهایی
نیز در درک ماهیت و حدود بحث به چشم میآید
که ناامیدی م��یآورد .از جمله س��خنان یکی از
اعض��ای جناح اصالحطل��ب با ای��ن مضمون که
اصالحطلبان با سپاه وارد گفتوگو شوند ...احتماال
حرفی بهس��رعت پریده از گلوی هفتبندی است
که بزرگان گفتهاند ب��رای به زبان آوردنش باید از
آن هفت بند بگذرد؛ حتما اش��تباه لفظی اس��ت
وگرنه اصالحطلب��ان بهتر از اصولگرایان میدانند
که براساس نص قانون و وصیت امام خمینی(ره)
نیروه��ای نظامی حق ورود به عرصه سیاس��ت را
ندارند و ابتکار احزاب سیاس��ی برای گفتوگو با
آنها انحرافی آشکار از سیاستهای بنیادین نظام
است و پذیرفته نیست .منظور از گفتوگو ،مذاکره،
همنشینی برای وفاق و مانند آنها امری است بین
جریانات سیاسی و واردکردن نیروهای نظامی یا
نهادهای عالی که نماد وحدت کش��ور و فوق همه
احزاب و گروهها هستند به چنین روندی ،انحراف
از همین هدف نیک است.

به قول مردم گفتنی
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محور سهجانبه از آبهای گرم خلیج فارس تا منتهای اروپای شمالی

اتحاد تجاری تازه ایران ،آذربایجان و روسیه

رئیس جمهوری از روسیه به عنوان کشوری دوست ،همسایه و شریک
راهبردی نام برد و تاکید کرد :اراده جمهوری اس�لامی ایران توسعه و
تقویت همه جانبه روابط و همکاریها با روسیه است .به گزارش ایرنا،
حس��ن روحانی عصر دیروز در دیدار والدیمیر پوتین رییس جمهور
روس��یه که برای شرکت در اجالس سه جانبه سران کشورهای ایران،
روسیه و آذربایجان به کشورمان سفر کرده است ،گفت :روابط سه جانبه
تهران ،مسکو و باکو در مناسبات منطقهای و گسترش همکاریها در
حوزههای مختلف نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود :توافق��ات خوبی میان دو کش��ور در بخشهای مختلف از
جمله در بخش انرژی ،فناوریهای صلح آمیز هستهای و حمل و نقل
و ترانزیت حاصل ش��ده که باید با تالش بیش��تر در مسیر اجرای این
توافقات و توسعه روزافزون همکاریها ،گام برداریم .روحانی اهمیت
توس��عه همکاریها و روابط اقتصادی و تجاری ایران و روسیه را مورد
تاکید قرار داد و اظهارداش��ت :تهران از حضور فعال سرمایه گذاران و
بخش خصوصی روسیه برای مشارکت و همکاری در پروژههای مهم
زیرس��اختی از جمله در بخشهای صنعت و انرژی ،توس��عه خطوط
و اتص��ال ریلی و کریدور ش��مال – جنوب اس��تقبال می کند .رئیس
جمهور با تاکید بر اینکه برجام یک توافق چند جانبه اس��ت و حفظ و
پایداری آن برای صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی مهم است ،گفت:
نقش روس��یه در راستای تحکیم و پایداری برجام و اجرای تعهدات از
س��وی همه طرفهای مذاکره نیز مهم و تاثیر گذار است .روحانی به
نقش آفرینی ایران و روس��یه در مبارزه با تروریسم در سوریه اشاره و
تاکید کرد :همکاریهای ایران و روس��یه تاثیر زیادی در روند مبارزه
با تروریس��م در منطقه داشته اس��ت و این همکاریها و رایزنیهای
مش��ترک در مراحل پایانی این مبارزه نیز بس��یار حائز اهمیت است.
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه روند مذاک��رات آس��تانه ،همکاریهای
چن��د جانبه ،منطق��های و بینالمللی ایران و روس��یه در حل و فصل
مس��ائل و بحرانها را ب��ا اهمیت خوان��د و اظهار داش��ت :جمهوری
اس�لامی ایران بیثباتی در منطقه را به ضرر همه کش��ورها میداند و
از توس��عه ثبات و امنیت در منطقه حمایت خواهد کرد .در راس��تای
این همکاریها ،امروز برای جهانیان به خوبی روش��ن ش��ده که باید
ب��ا راهحلهای سیاس��ی ،امنیت و آرامش در س��وریه تثبیت ش��ود.
روس��ای جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روس��یه ،در این دیدار

نیس��ت و از این روند اس��تقبال میکند.وی اظهارداش��ت :براساس
آم��ار  ،مراودات تجاری دو کش��ور بویژه در س��ال  2016رش��د قابل
مالحظه ای داش��ته که این روند باید همچنان و با ش��تاب تداوم یابد.
رئیس جمهور روسیه برجام را توافق بسیار خوب جمعی و در راستای
صلح و ثبات جهانی برشمرد و گفت :عدم پذیرش تعهدات بینالمللی
از س��وی برخی از کشورها به هیچ وجه مورد قبول نیست و باور ما این
است که برهم زدن یکجانبه برجام به هر بهانه ای پذیرفتنی نخواهد بود،
از جمله توافق برجام ارتباطی با مسائل دفاعی و موشکی ایران ندارد.
پوتی��ن همچنی��ن آژان��س بی��ن الملل��ی ان��رژی اتم��ی را
تنه��ا مرج��ع اع�لام پایبن��دی ای��ران ب��ه برج��ام دانس��ت.
رئیس جمهور روسیه نیز به فرآیند مبارزه با تروریسم در سوریه اشاره
و تاکید کرد که نقش آفرینی روس��یه ،ایران و ترکیه همچنان باید در
چارچوب مذاکرات آستانه ادامه یابد.

اجالس سران کشورهای ایران  ،روسیه و آذربایجان

مناس��بات و همکاریهای دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی تهران –
مسکو را مثبت و رو به گسترش ارزیابی و بر توسعه و تقویت همه جانبه
روابط و رایزنیها در بخشهای مختلف تأکید کردند.
برجام ارتباطی با مسائل دفاعی و موشکی ایران ندارد
والدیمیر پوتین رییس جمهور روس��یه نیز در ای��ن دیدار با قدردانی
از دعوت و میزبانی کشورمان از نشس��ت سه جانبه سران کشورهای
ایران ،روس��یه و آذربایجان ،گفت :ایران همسایه و شریک راهبردی
روس��یه بش��مار میرود و ما در توس��عه مناس��بات و همکاریهای
فیمابین منافع مش��ترک بس��یاری داریم .رئیس جمهوری روسیه

عکس :آلکسی دراژینین /اسپوتنیک

با اش��اره به ضرورت توس��عه همکاریهای ایران ،روسیه و آذربایجان
در بخش حمل و نقل ،ترانزیت و نیز کریدور ش��مال به جنوب ،گفت:
نشست سهجانبه روسای جمهور ایران ،روسیه و آذربایجان ،میتواند
منجر به توس��عه روابط و همکاریهای مش��ترک در این بخش شود.
پوتی��ن روابط و همکاریهای تهران و مس��کو در بخشهای مختلف
از جمله ان��رژی ،همکاریه��ای اقتصادی ،فعالیته��ای صلحآمیز
هس��تهای و حمل و نقل ریلی و جادهای را رو به گس��ترش دانست و
گفت :ش��رکتهای روس��ی عالقه مند به مش��ارکت فعال در اجرای
طرحه��ای توس��عه ای ایران هس��تند و روس��یه هی��چ محدودیتی
ب��رای توس��عه رواب��ط و همکاریه��ای همه جانب��ه با ای��ران قایل

روحانی در نشست سه جانبه تهران چه گفت
حس��ن روحانی رئیس جمهوری در آغاز نشس��ت خبری مش��ترک
اجالس رئیس��ان جمهوری ایران ،روس��یه و جمهوری آذربایجان در
سالن اجالس س��ران ،افزود :ترانزیت بین سه کشور و همچنین بین
منطقه آس��یا و اروپا ،اولین مساله ای اس��ت که تصمیم گرفتیم ،قاره
آس��یا و اروپا در دو مس��یر ترانزیتی ش��مال به جنوب متصل ش��ود.
رئی��س جمه��وری در آغ��از این نشس��ت خب��ری از حض��ور الهام
عل��ی اف رئی��س جمه��وری آذربایج��ان و والدیمی��ر پوتی��ن
رئی��س جمه��وری روس��یه در تهران تش��کر ک��رد و اف��زود :امروز
توانس��تیم دومین اجالس س��ه جانبه را در تهران داش��ته باش��یم.
روحانی گفت :اساس��ا این اجالس بر مبنای دوس��تی س��ه کش��ور
و همس��ایگی آنهاس��ت و ای��ن دوس��تی ،صمیمیت و همس��ایگی
جغرافیایی و رابطه فرهنگی بین س��ه کش��ور باعث ش��ده اس��ت تا
مصمم به بهره برداری بهتر از ظرفیتهای روابط س��ه جانبه باش��یم.
رئیس جمهوری اظهار داش��ت :در اجالس باکو و تهران بر مس��ائلی
تاکید کردیم و آنها را با جدیت دنبال خواهیم کرد ،تصمیم بر این است
که بندرعباس به هلسینکی متصل شود ،یعنی آسیا را به اروپا متصل
میکنیم و مس��یر این ترانزیت از طریق آذربایجان ،روس��یه و اروپای
شرقی و شمالی است.

وقتی دوساالنه مجسمه به نمایشگاه هنر
مفهومی تغییر هویت میدهد

مجسمهایبهناممربایآلبالو!

نمیتوان گفت هفت برای دوساالنه مجسمهسازی
خوشیمنبودیانه،اماحداقلجریانیبرایگفتوگو
و به چالش کشیدن مجس��مه در هنر معاصر ایران
ایجاد کرد ،مخالفان و موافقانی که هریک در تالش
برایجاانداختنتعریفمجسمه،ازمنظرخودبودند
و در نهایت دوساالنهای شکل گرفت که میتوانست
عن��وان کلی هنر و ن��ه صرفا مجسمهس��ازی را به
یدکبکشد.
صفحه 12و 13را بخوانید
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