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 »اعتماد«  رفتار ديپلماتيك ايران، روسيه و امريكا 
در پرونده هسته يي را بررسي مي كند

پوتين:به توافق هسته يی با ايران خيلی نزديکيم
عراقچی: مذاکرات بسيار سودمند بود

  سارا معصومي  / مذاكرات هس��ته يي ايران با 1+5 روز 
چهارشنبه پس از س��ه روز اقامت تيم مذاكره كننده ايران در 
سطح معاونان در ژنو، پايتخت س��وييس به پايان رسيد. آنچه 
دولت هاي حاضر در اين هفت ضلعي از چيزي كه پش��ت ميز 
مذاكره گذش��ت در اختيار رس��انه ها قرار دادند بسيار محدود 
بود و اس��رار اين دور از مذاكرات در پش��ت درهاي بسته باقي 
مان��د. اصلي ترين مذاكرات مي��ان ايران و كش��ورهاي حاضر 
در اين دور از مذاكرات به ديدار دوجانبه مي��ان ايران و امريكا 
اختص��اص داش��ت؛ ديدارهايي ك��ه بس��ياري از تحليلگران 
به اس��تناد تجربه هاي تاريخ��ي اعتقاد دارند ك��ه مي تواند به 
گشوده ش��دن گره حاضر در مذاكرات منتهي ش��ود. دو تيم 
مذاكره كننده ايران و امريكا در روزهاي دوش��نبه و سه شنبه 
هفته گذشته سه دور و جمعا 1۲ س��اعت در سطح معاونان و 
كارشناسان با هم گفت وگو و رايزني داشتند. در حالي كه گفته 
مي ش��ود اصلي ترين گره هاي باقي مانده در مذاكرات ايران با 
1+5، حجم غني سازي و نحوه از ميان برداشته شدن تحريم ها 
است. عباس عراقچي در گفت وگو با خبرنگاران اعالم كرد كه 
در مواجهه با نماين��ده امريكا در مذاك��رات در خصوص تمام 
مسائل گفت وگو شده است.  تنها خبري كه از اطالعات پشت 
پرده در اختيار رسانه ها قرار گرفته اظهارات كوتاه و نه چندان 

جديد س��يدعباس عراقچ��ي، مذاكره كننده ارش��د ايراني در 
خصوص فضاي حاكم بر مذاكرات است. عراقچي گفت وگوها 
را »بسيار فشرده« و »بسيار س��ودمند و مفيد« توصيف كرد. 
معاون وزير امور خارجه كش��ورمان در حالي به بيان كليات در 
خصوص اين دور از مذاكرات بسنده كرد كه گفته مي شود دور 
آتي مذاكره ميان ايران و شش كشور مقابل آن در مذاكرات در 
ماه ژانويه برگزار خواهد شد اما هنوز در خصوص مكان و سطح 
مذاكره كنندگان در دور آتي خبر موثقي در دس��ت نيست. به 
جز سيد عباس عراقچي كه رياست هيات مذاكره كننده ايراني 
در اين دور از مذاكرات در ژنو را بر عهده داشته است، »سرگئي 
ريابكوف« معاون وزير خارجه و نماينده روس��يه در مذاكرات 
هس��ته يي نيز با اميدواركننده توصيف ك��ردن اين مذاكرات 
اعالم كرد كه دور آتي اين گفت وگوها اواسط ماه ژانويه برگزار 
خواهد ش��د. يك روز پس از پايان نخس��تين دور از مذاكرات 
هس��ته يي ميان ايران و 1+5 پس از امضاي توافقنامه تمديد 
برنامه مشترك اقدام، اظهارنظرهاي متناقضي از سوي برخي 
كش��ورهاي حاضر در اين گردونه به گوش رس��يد. انگليس و 
فرانسه نخستين كشورهايي بودند كه پس از اين مذاكرات به 
نوعي سعي كردند توپ را به زمين مذاكره كنندگان ايراني پاس 
ادامه در صفحه 11 دهند.  

 پشت پرده 
آرام  مذاكرات

در آستانه رحلت تاب سوز 
و  اك��رم)ص(  پيامب��ر 
شهادت جانگداز حضرت 
ام��ام حس��ن مجتبي)ع( 
و ش��هادت حض��رت امام 
رضا)ع(، با تسليت شهادت 
اي��ن بزرگواران؛ تش��ريح 
مع��ارف مكت��ب پيامبر 

)ص( و اهل بيت را برتر از مرثيه سرايي بر آن بزرگواران 
مي دانم و چرايي در افول تمدن اسالمي و بازگشت به 
دوران مجد و عظمت آن تمدن با ات��كا به آموزه هاي 
قرآن��ي و س��يره و روش رس��ول اهلل)ص( را مق��دم 

مي شمارم و در اين باب به اختصار مطالبي را مي آورم. 
چرا امت اس��المي ك��ه روزي پرچم��دار دانش و 
انديش��ه و موفقيت بوده؛ طي قرن ه��اي اخير دچار 
ضعف و واپس ماندگي ش��ده و تمدني ك��ه روزگاري 
همچون ستاره يي بر پيشاني بش��ريت مي درخشيد 
در مقابل تم��دن مس��تولي روزگار ما دچ��ار انفعال 
اس��ت؟آيا امتي كه آفريننده يكي از درخش��ان ترين 
تمدن هاي تاريخ بوده است باز هم قادر است تمدن ساز 
باشد؟پاسخ به اين سوال سهل و ممتنع است ؛نه براي 
آنكه قدرت هاي استكباري و تمدن غالب براي حفظ 
منافع مادي خويش به هر حربه يي متوس��ل خواهند 
شد تا تمدن اس��المي ش��كل نگيرد و آري به شرط 
آنكه ظرفيت هاي ممتاز فرهنگي و تاريخي خود را كه 
متعلق به گذشته است بشناسيم و شناخت درست و 
عميقي از زمانه خويش داش��ته باش��يم.بايد گذشته 
خويش را خردمندانه نقد كنيم و توان پاسخگويي به 
پرسش هاي دمادم نوشونده و نيازهاي متحول انسان 
را داشته باشيم؛ كه كاري سترگ و توام با برنامه ريزي 
در بين ملل اسالمي و كنار گذاشتن تعصبات و اجماع 
روي مشتركات است.احياي تمدن اسالمي منوط به 
دقت در ش��ناخت مواريث و س��نن فكري و اعتقادي 
مسلمانان از يك طرف و فهم دقيق و علمي و فلسفي 
جهان كنوني از طرف ديگر اس��ت و پرچمداران اين 
حركت بايد متفكران و مصلحان جامعه باش��ند كه با 
توجه به وضعيت فعلي جوامع اس��المي و حكام بعضا 
مس��تبد و خودفروخته و مرعوب تمدن غربي، كاري 
سخت و دش��وار است.خوش��بختانه در ايران با ظهور 
انقالب اس��المي به رهبري امام)ره( و فداكاري مردم 
و پيش زمينه هاي آگاهي بخش��ي توس��ط متفكران 
و مصلحان )قب��ل از انقالب( ملت ما در س��ايه مبارزه 
با اس��تكبار جهاني؛ اس��تبداد داخلي و ب��ا حمايت از 
جنبش هاي آزاديخواه و ...  ادامه در صفحه 4

 چند روز پي��ش يادداش��تي در صفحه اول 
روزنامه اعتماد منتشر ش��د به نام »جريمه 
رانندگي، فضيلت يا رذيلت؟« در بخش هايي 
از اين يادداش��ت آمده بود ك��ه: »گويا دولت 
پيش بين��ي كرده اس��ت كه در س��ال آتي، 
رانندگان بي��ش از دو هزار ميلي��ارد تومان 
جريم��ه خواهند ش��د و بر همين اس��اس، 
درآمد حاصل از جراي��م رانندگي مندرج در 
اليحه بودجه س��ال ١٣٩٤ كل كش��ور را با 
٣٥ درصد افزاي��ش، قرار داده اس��ت. دقيقا 
نمي دانيم به جز كش��ور ما، در ك��دام يك از 
١٩٢ كشور ديگر جهان مي توانند پيش بيني 
كنند كه در آينده، شهروندان شان چه اندازه 
مرتكب خالف مي ش��وند، اما مي توان به اين 
پارادوكس رس��يد كه چگونه ممكن است از 
يك س��و، تخلفات رانندگي را جرم بدانيم و 
براي شان كيفر )جزاي نقدي( تعيين كنيم 
و از سوي ديگر، اميدوار بمانيم كه هموطنان 
با ارت��كاب تخلفاتي تا حد نص��اِب مورد نياز 
دولت، سهمي در تامين مخارج اداره كشور و 
ايضا كمك حال دولت باشند. پيشينه امر نيز 
حاكي است كه حسب مس��موعات، در سال 
١٣٥٦، درآمد حاصل از اي��ن رفتار ايرانيان، 
رقم ٨٠٠ ميليون تومان بوده است. به عبارت 
ديگر باافزايش كمتر از دو و نيم برابر جمعيت 
اي��ران از ٣٦ ميليون نفر در س��ال ١٣٥٧ به 
حدود ٨٠ ميليون نفر در سال ١٣٩٤، ارتكاب 
خالف رانندگي، بيش از دو هزار برابر، بيشتر 
ش��ده اس��ت. حال چه بايد گفت؟ اين كار را 
بايد مذموم دانست و تخطئه كرد يا برعكس، 
بايد از مرتكبان چنين رفتاري تمجيد و آنان 
را تشويق كرد؟« طبيعي است كه نويسنده 
محترم ب��ه صفت اينكه وكيل دادگس��تري 
اس��ت از اينكه دولت روي تخل��ف رانندگي 
كه تخلف از قانون اس��ت حس��اب باز كند، 
نگران اس��ت و آن را با ديد منفي ديده است. 

ولي اين نوع نگاه ها كمكي به حل مشكالت 
كش��ور نمي كند، چرا كه درآمدهاي ناشي 
از دريافت س��اير جرايم پرداختي در كشور 
نيز به همين س��ياق در بودجه ساالنه كشور 
درج مي ش��ود و بايد هم درج ش��ود، ضمن 
آنكه استدالل هاي مطرح شده در يادداشت 
قابل نق��د و رد اس��ت. اول اينكه پيش بيني 
جرايم رانندگي كار چندان س��ختي نيست. 
برحس��ب ضرايب گوناگ��ون از جمله تعداد 
خودرو، مبلغ جرايم و سياست هاي راهنمايي 
و رانندگي يا پليس راه، مي ت��وان حدس زد 
كه با مثال 10درصد باال يا پايين س��ال آينده 
مردم چقدر جريم��ه خواهن��د داد و حتما 
همه كش��ورها چنين پيش بيني اي را دارند 
چون درآمدهاي حاصل از ه��ر نوع جريمه 
ج��زو درآمدهاي عموم��ي اس��ت و بايد به 
خزانه دولت واريز شود و قطعا در رديف هاي 
درآمدي بودجه لحاظ مي شود. البته ممكن 
اس��ت در نهايت مقدار درآمد محقق ش��ده 
كمتر يا بيش��تر از پيش بيني اليحه بودجه 
باش��د، ولي روش هاي پيش بيني آن سخت 
نيس��ت و انج��ام آن وظيفه دول��ت و نظام 
بودجه نويسي است.  نكته بعدي بازي انجام 
ش��ده با آمار و ارقام اس��ت كه آن نيز به كلي 
نادرست مي نمايد، زيرا افزايش رقم جريمه 
ربطي به افزايش جمعيت ندارد بلكه مربوط 
به تعداد خودرو و مبل��غ جريمه انواع خالف 
است كه اين مبلغ نيز تحت تاثير ارزش پول و 
سياست هاي رانندگي است. مثال در گذشته 
نبس��تن كمربند ايمني خالف نبود، اكنون 
اين كار خالف است و جريمه دارد. ولي جهت 
اطالع نويسنده محترم كافي است كه گفته 
شود، تعداد خودروهاي كشور در سال آينده، 
حداقل 16 ميليون خواهد بود كه حدود ۲0 

برابر اين تعداد در سال 1356 است.
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بازتاب حرف اول

نقدي بر يك يادداشت
اين آخري��ن نفس هاي دنياي بس��ته 
است، پرده آخر كمونيس��م در همسايگي 
امريكاي ليب��رال فرو مي ري��زد و به زودي 
جهان به دل دنياي مرموز هاوانا سفر خواهد 
كرد؛ جايي كه هنوز كاس��تروها پس از 60 
سال، بر مسند قدرتند اما از ساعت 9 بامداد 
روز چهارشنبه به وقت نيويورك ديگر كوبا 
»منطقه ممنوعه« نيس��ت. باراك اوباما و 
رائول كاسترو، تابوي رابطه را براي هميشه 
شكس��تند و به نيم قرن »دشمني« پايان 
دادند؛ يك هديه كريس��مس شگفت انگيز 
به مردم همس��ايه يي كه ب��راي پنج دهه 
نمي توانس��تند از حصار ديوارهاي نامريي 
س��احل  كاراييب بگذرند و به كش��ورهاي 
يكديگر س��فر كنن��د. اگ��ر از هفت خوان 
مجوزها هم مي گذشتند، سرنوشت بهتري 
از آلن گراس نداش��تند كه به اتهام »انتقال 
تجهيزات اينترنت به كوبا« بازداشت و به 15 
سال حبس محكوم شد. گراس در سال هاي 
دشوار زندان، سالمتي خود را از دست داد، 
بينايي يكي از چش��مانش از دست رفت و 
پس از پنج س��ال كه تصاوير تلويزيوني او را 
نشان مي داد، آشكارا لنگ مي زد، اما شايد 
تمام اين دردسرها به تاريخي كه حاال دارد 
از نو نوشته مي ش��ود، بي ارزد. گراس كه در 
نااميدي مطل��ق، گفته بود اگر آزاد نش��ود 
تا »لحظه مردن« دس��ت ب��ه اعتصاب غذا 
مي زند، تنها يك س��وم آن حبس 15 ساله 
را گذراند و به جايش نامش در تاريخ رابطه 
امريكا و كوبا به ثبت رسيد، كمي شبيه به 
بازي »پينگ پنگ« كه براي هميش��ه در 
رابطه امريكا و چين ماندگار شده است. اين 
تاريخ براي ري استارت ش��دن البته دوران 
بلندي را انتظار كشيده اس��ت؛ از عمليات 
خليج خوك ها تا بحران موش��كي 196۲ 
و ملغمه ي��ي از تالش هاي دو كش��ور براي 

رهبران  ت��رور 
و  يكديگ��ر 
جاسوسي هاي 
و  پيچي��ده  
مداوم  مستمر، 
اليه ه��اي  ب��ر 
 » ص��م تخا «
مي��ان امريكا و 

كوبا افزوده ش��ده و روزگاري چنين به نظر 
مي آمد كه بر اين جنگ هرگز پاياني نيست. 
نخس��تين تالش ها براي خاتم��ه دادن به 
تخاصم، با فرو افتادن پرده آهنين در شرق 
اروپا آغاز شد و در دهه 90 امريكا تالش كرد 
با در پيش گرفتن سياس��ت »كمك هاي 
غذاي��ي«، مجمع الجزاير نافرم��ان درياي 
كاراييب را آرام كند اما فيدل كاس��ترو، به 
تنهايي صخره يي بود كه تمام سيگنال هاي 
دوستي را بي اثر مي گذاشت. براي »نگرش 
نو« پايان فرمانروايي فيدل بر كوبا الزم بود 
كه آن را سرانجام در فوريه ۲008 سرطان 
مس��تجاب كرد. برادرش، رائول كاس��ترو 
در همان نخس��تين س��خنراني خود پس 
از رس��يدن به قدرت، گفته بود ك��ه »قرار 
نيست هيچ دشمني اي تا ابد برقرار بماند« 
و سخنان او به واشنگتن اين پيام را فرستاد 
كه وقت تغيير فرا رس��يده است. گزارش ها 
مي گويد كه تالش براي تغيير، از زمستان 
۲01۲ آغاز ش��ده اس��ت، ش��خص پاپ و 
كان��ادا ميانجي سلس��له يي از مذاكره هاي 
پنهان ميان ديپلمات هاي دو كشور بوده اند 
كه س��رانجام به گفت وگوي تاريخي باراك 
اوباما و رائول كاسترو در 16 دسامبر ۲014 
انجاميد. اوباما به اين ترتيب در كمتر از 15 
ماه، دومي��ن تابوي تاري��خ امريكاي پس از 

پايان جنگ سرد را شكست ...
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نگاه  بين الملل

ساسان آقايي

پرده آخر فرو افتاد

گويي زمي��ن و زم��ان ب��ه ن��اگاه از حركت 
باز ايس��تادند، ماليك فريادكنان رو به سوي 
خاك نهادند، خاك هميشه پذيرا، اينك روي 
در نقاب شرم پنهان كرده. و رسول خدا)ص( 
جاودانگي و گنجينه هاي دني��ا را وانهاده، به 
ديدار دوس��ت دل داده بود. او كه به مومنان 
س��زاوارتر از خود آنان بود، در آستانه واپسين 
سفر از مدينه، نگران آينده امت خويش است، 
چه اينكه به ديدگان آينده نگر خويش مي ديد 
كه فتنه ها چونان پاره هاي شب تاريك در پي 
هم از راه مي رس��ند. هم از اين رو بود كه براي 
نوش��تن مكتوب هدايت دوات مي خواست، 
هرچند تاريك انديشان نوش��تن آن سطور 
روش��ن را مهلت ندادند و آخري��ن واژه هاي 
درخشان تاريخ را نانوش��ته نهادند. اينسان، 
مدينه در غربت انسان ها، كوچك و كوچك تر 
مي ش��د. و ش��انه هاي نحيف صديق��ه كبرا 
حضرت فاطمه)س( چگونه مي توانستند اين 
اندوه بزرگ را برتابند؟ گويي مولي الموحدين 
علي)ع( آن روز نخستين پاره هاي شب را كه 
نه از آفاق جهان، بل از آفاق جان هاي ظلمت 
سرشت برمي آمدند، مي ديد. پيامبر خدا)ص( 
كه ديگر همه آنچه را كه از س��وي پروردگار 
بر او فرو فرستاده شده بود، به مردم رسانده و 
رسالت خويش به تمامي گزارده است، روي 
به درگاه ح��ق آورد كه: خدايا آي��ا پيامت را 
رسانده ام؟ و در آن لحظه زمين و آسمان ها در 
برابر شكوه ملكوتي اش كوچك و كوچك تر 
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ديدگاه

پيش او كوثر نمايد آب شور
دين باي��د وجه الهي داش��ته باش��د و 
داراي جنبه يي باشد كه از آن به جنبه »يد 
الحقي« تعبير مي كنند، يعني آن طرفي كه 
طرف خداست، اصال بدون خداوند معنايي 
نخواهد داشت. جنبه يدالحقي را »واليت« 
مي گويند و ديني كه جنبه يدالحقي نداشته 
باشد، دين نيس��ت. واليت يعني وجهي از 
دين كه انس��ان را به خدا مي رساند، واليت 
در ل��غت ب��ه معناي قرب اس��ت، دو عدد 
متوالي و نزديك به هم كه ف�اصله يي نداشته 
باش��ند. واليت مايه تقرب بنده به خداوند 
است، دين جنبه يدالحقي دارد كه خطاب 
به انس��ان اس��ت. بنابراين هيچ دين الهي 
نمي تواند از وجه واليت جدا باش��د. اين امر 
اختصاص به اسالم ندارد، چنانچه كه عرفا و 
حكما در اين باره بحث هاي بسياري مطرح 
كرده اند. حقيقت دين واليت اس��ت؛ يعني 
هر رسولي اوال و بالذات ولي است، ولي عالوه 
بر واليت، نبوت و رس��الت را هم داراس��ت، 
اگر واليت نداش��ت، اصال نمي توانست نبي 
و رسول باش��د. با مطالعه در اديان مختلف 
به اين نتيجه مي رس��يم كه واليت نه تنها 
در اسالم باطن دين است، بلكه در هر دين 
اله��ي، واليت درك و حقيقت دين اس��ت. 
دين ب��دون واليت، دين نيس��ت. حضرت 
رس��ول)ص( ختم نبوت هس��تند، اما اين 
پايان راه دين اسالم نيس��ت، چون واليت 
باقي است، بعد از حضرت رسول)ص( دوره 
آغاز واليت اس��ت و باطن نبوت كه واليت 
اس��ت، بر ظهور دور واليت اس��ت. عرفان و 
تشيع، هر دو بر مساله واليت تاكيد مي كنند. 
عرفان هم مبتن��ي بر واليت اس��ت، هيچ 
عارفي نيست كه مس��اله واليت را در رأس 
عرفان خ��ود قرار ندهد. تش��يع نيز همين 
گونه اس��ت و از اين لحاظ عرفان و تشيع به 
واسطه اصل مشترك واليت به هم نزديك 
هس��تند، اما اختالفات جزيي ه��م دارند. 
جانشين پيامبر)ص( بايد ولي باشد و واليت 
داشته باشد، چون وراثتي كه از پيامبر)ص( 
مي ماند، واليت اس��ت، چون با ختم نبوت 
ديگر نبوت ب��ه ارث برده نمي ش��ود، طبق 
حديث مشهور »العلماء ورثه االنبياء« علما 
هم بايد واليت داش��ته باشند تا وارث انبياء 
باش��ند. عالمي كه وارث پيامبر)ص( است، 
بايد جنبه والي��ت الهيه در او قوي باش��د. 
بنابراين اعتقاد ش��يعيان بر اين اس��ت كه 

از رس��ول  بعد 
و  خ��دا)ص( 
پاي��ان يافت��ن 
خت��م نب��وت، 
آن كس��ي كه 
ايش��ان  وصي 
بود و شايستگي 
را داش��ت  اين 

كه جانشين ايشان باش��د، بايد ولي باشد و 
صفت واليت او محفوظ باش��د و واليت هم 
باطن نبوت است. واليت است كه مي تواند 
وارث حقيقي پيامبر)ص( باشد، چون روح 
او نزديك ترين روح به پيامبر)ص( است؛ زيرا 
واليت الهي ايشان را دارد و اين شخص، تنها 
شخص اميرالمومنين)ع( است كه به نظر 
عرفا و تشيع ايشان ولي كامل است و مظهر 

اسماي حسني و روح همه انبيا و اولياست. 
از حضرت رس��ول)ص( منقول اس��ت 
كه فرمودند: »من اَراد َان ينظر الي نوح في 
عزمه و موسي في علمه و عيسي في ورعه 
فلينظر الي علي بن ابيطالب )ع(؛ اگر كسي 
بخواهد به نوح )ع( در تصميمي كه داشت 
و به موس��ي)ع( در علمش و به عيسي)ع( 
در ورعش بنگرد، علي ب��ن ابيطالب)ع( را 
ببيند«. يعني ايش��ان جامع نبوت و واليت 
همه اولي��ا و انبياس��ت، يا ب��ه تعبيري كه 
ابن عربي دارد، »فبعد رسول اهلل)ص( علي 
ابن ابيطالب)ع( امام العالمين و سر االنبياء 
اجمعين« اس��ت و اين مقام همه ائمه)ع( 
و بعضي از اولياس��ت. بع��د از ائمه)ع( علما 
هس��تند كه اگرچه به حد آنها نيس��تند، 
ولي واليت دارند. همچني��ن ابن عربي در 
آثارش در مورد حض��رت مهدي)عج( هم 
مطالبي دارد و از ايش��ان ب��ه خاتم االوصيا 
تعبير مي كند. ايش��ان در واقع وارث بحق 
رس��ول اهلل)ص( و وارث بحق ايشان و عالم 
حقيقي دين اس��ت. نه تنها ارث جسماني 
از حضرت رس��ول)ص(، بلكه ارث روحاني 
و معنوي هم از ايش��ان بردند و وارث واليت 
و وارث حقيقي ايش��ان بودند و البته همه 
ائمه)ع( م��ا اين گونه بودند و عرف��ا اينها را 
قبول دارن��د؛ چنانچه موالنا در اش��عارش 
آورده اس��ت. اگر باطن شيعه واليت باشد، 
همه عرفا قايل به واليت و سالك راه واليت 
هس��تند و بنابراين ائمه)ع( را نمونه اعالي 
ادامه در صفحه 3 واليت مي دانند.  

نگاه فرهنگي

دكتر غالمرضا اعواني٭

عالم وارث پيامبر)ص( است
نگاه روز

محمدرضا تابش ٭

گفت وگو با  ناصر غياثي
 آمدم كه سال هاي نبودن را

 جبران كنم

گفت وگو با علي ديني تركماني
  نهادهاي فراگير 
ضرورت توسعه پايدارند 
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مصطفي)ص( و شهادت سبط اكبرش حضرت امام حسن 
مجتبي)ع( در شب بيست و هش�تم ماه صفر همزمان با 
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مكتب پيامبر )ص ( و احياي 
تمدن اسالمي

علي اصغر شعردوست

شماره هاي  جديد  تماس 
با   روزنامه اعتماد
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