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سالنامه نوروز 96 
در320صفحهميخوانيد

تسهيالت دولتي به 
اندازه فروش 10 روز بود

گفت وگو با مديرعامل ايران خودرو

نمي توانيم جلسات مان را 
علني كنيم

سخنگوي شوراي نگهبان: 

كانديداي اصالح طلبان با 
قاطعيت به پاستور مي رود

محمدرضا عارف: 

 رابطه ايران - روسيه
 به مرحله راهبردي 

نزديك مي شود

يلنا دانايوا، استاد دانشگاه روسيه 
در گفت وگو با»اعتماد« :

صداي ما را بشنويد

تجمع فرهنگيان كشور در اعتراض 
به وضعيت معيشتي و آموزشي

دوئل نتانياهو – پوتين 
بر سر نقش و نفوذ تهران 

در سوريه پسابحران 

موزه اي براي طالي سياه

گزارش »اعتماد« از طرح 
موزه هاي شركت نفت در آبادان 

نخستين اظهارات روساي 
جديد و قديم سازمان 

سينمايي  درباره اكران 
فيلم هاي توقيفي

رهبر معظم انقالب در ديدار رييس و اعضاي مجلس خبرگان تاكيد كردند

هاشمي رفسنجاني شخصيتي باارزش و از عناصر موثر در نظام بود

ضرورت احساس مسووليت در مسائل معيشتي مردم
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منتشر شد

ویژه داستان و روایت و قصه

گفت وگو با عبداهلل کوثری

قصه های هزار و یک شب

متون کالسیک راه درست نوشتن
را می آموزند

 احتياج به يك
 وفاق داريم

سه سال سخت 
اقتصاد و سياست

 ماجراي 
 يك ديدار

دموكراسي 
پارلماني

 نه متا ثر از شرقيم
  نه غرب

پارلمان و 
فراكسيون اميد

كاسبان تاريكي  
پول نفت را بردند

 جهان بيني
 يك روشنفكر

روايت هنر:  با كيانوش عياري درباره تنگناهاي چهارده  سال فيلمسازي گفت و گو شده است.  عالوه بر اين با 
شهرام ناظري |مرضيه برومند |علي رفيعي |امير حسين چهل تن  | آيدين آغداشلو| عليرضا سميع آذر و 

ليلي گلستان نيز گپ زده ايم 

  پرسش :گفت وگو هاي چالشي و خواندني با علي الريجاني |اسحاق جهانگيري |محمد جواد ظريف 
بيژن زنگنه |محمد شريعتمداري |محمد رضا نعمت زاده |سعيد حجاريان|الياس حضرتي

سيد رضا صالحي اميري |فخرالدين دانش آشتياني |حسين انتظامي |مراد فرهادپور |مصطفي هاشمي طبا

 كتابچه تاريخ :   دراين بخش روايت ديروز تا ام�روز دولت ها در گفت و گوهايي با اكب�ر تركان |عباس عبدي 
هاش�م صباغي�ان |عب�اس دوزدوزان�ي |عبدالمجي�د معاديخواه |محمد س�المتي |حس�ين مرعش�ي 
محمد رضا عارف |مصطفي معين| پرويز كاظم�ي |مهرداد بذرپاش را مي خوانيد. همچنين درگزارش�ي 
مرزبندي هاي سياس�ي درايران را مرور كرده  و گفت وگويي با محمد رضا باهنر داش�تيم. دراين بخش 
 گفت وگويي ويژه با بهزاد نبوي منتشر شده كه او براي نخس�تين بارخاطراتي تازه از دهه 60مي گويد 

 و خاطرات شفاهي مرتضي الويري

» اعتماد« سه اتفاق، رويداد وحادثه سال را به طور ويژه بررسي مي كند 
 اتفاق سال | رحلت آيت اهلل

   دراي�ن پرون�ده گزارش�ي از خان�ه آيت اهلل هاش�مي  و 
خاطراتي ويژه از آيت اهلل در ادوار مختلف  به همراه گفت وگو 
با محس�ن هاش�مي |فاطم�ه هاش�مي   |  احم�د توكلي 
|حسين مرعشي | را مي خوانيد .   در اين پرونده همچنين 
روايت هايي درباره رحلت ام�ام و فرزندانش در گفت وگوبا 
محمود دعايي | يادداشت هايي از فريدون جيراني درباره 
فردين |محم�د بل�وري درباره تخت�ي| اعظ�م طالقاني 
درباره مص�دق |حبيب اهلل پيمان درب�اره آيت اهلل طالقاني 
|عبدالجبار كاكاي�ي درباره مصطفي چمران | هوش�نگ 
گلمكاني درب�اره علي حاتمي |ص�ادق زيب�ا كالم درباره 
مهدي بازرگان |ضيا موحد درباره شاملو منتشر شده است 

 حادثه سال | پالسكو
   گزارش هايي از حادثه پالسكو و گفت وگو با خانواده هاي 
درگذشتگان پالسكو |گفت وگو با مهدي چمران  و محمد 
حس�ن ملك مدني و يادداش�تي از احمد مسجد جامعي | 
دلنوش�ته و گزارش هايي از 15 حادثه تاريخ�ي  و غم انگيز 
50س�ال اخير ايران توس�ط روزنامه نگاران قديمي روايت 

شده است 

رويداد سال | انتخاب ترامپ
   دراي�ن پرونده درب�اره رابطه اي�ران و امري�كا، انتخاب 
ترامپ و طرفداران ترامپ مطالبي منتشر شده است، فصل 
ديپلماسي به طور ويژه رابطه ايران و روسيه نيز بررسي شد 
وبا حسين جابري انصاري |عباس ملكي  |نعمت اهلل ايزدي 
|مهدي صفري|محمود شوري|س�يد رس�ول موس�وي 

گفت وگو و ناگفته هايي از اين رابطه منتشر  شده است 

جست وجو | روايت مهاجرت 
   در اي�ن فصل، گزارش ه�اي ميداني و مفصل�ي درباره  موض�وع مهاجرت به 
شهر ها منتشر شده است| روايت كس�اني كه تهران را مدينه فاضله مي دانند 
|رواي�ت كارتن خواب ه�اي پايتخت |ابليس خشكس�الي و ته�ران |روايتي 
 از جويبار ش�هر مهاجرت كرده ها |بررس�ي مهاجرت در ميزگ�ردي با حضور
 امين قانع�ي راد، نعمت اهلل فاضلي و زهرا اش�رفي| روايتي از كش�ور روس�يه 
 و نگاه�ي به س�بك اجتماعي و فرهنگي مردم اين كش�ور |ش�كاف نس�ل ها 

در گفتارهايي از تقي آزاد ارمكي و ناصر فكوهي 

سال فراق و وصال؛ تعبيري متفاوت 
از س��ال 1395، س��الي كه دوران 
بدون اكبر هاشمي رفس��نجاني در 
ايران آغاز شد، سپهر سياست ايران 
يك نماد ب��زرگ سياس��ت ورزي 
و انقالبي گ��ري را از دس��ت داد. 
و نيز س��ال بدون پالس��كو، بدون 
كيارستمي و بدون نمادهاي س��نتي. ملت ايران در سال 
95 دراندوه، هم پيوس��ته، متحد شدند. فرقي هم نداشت 
»آيت اهلل« رخت بربندد يا شهروندي عادي در زير آواري 
در شهر. نمادهاي رفته، مردم را به هم پيوسته كرد. سيماي 
بيم و اميد در ايران براي مردم نمايان است. همان اندازه كه 
خوزستان براي شان دلخراش بود، سيستان و بلوچستان 
آنان را اندوهگين كرد. اگر آوار پالسكو جان ها را آتش زد، 

آتش قطار سمنان دل ها را هم سوزاند.
در غم فراق،  وفاق در بدرقه 

روزنامه نگاري در س��الروز ورود امام به كشور براي غيبت 
و رحلت هاشمي رفسنجاني پس از 40سال تعبير »حاضِر 
غايب« را به كار برد. او درس��ت مي گفت. در روز تش��ييع 
»آيت اهلل « ح��زن ملت فرو ريخت و بدرق��ه او را به نگين 
همبستگي و بدرقه ملي تبديل كردند. حضور انبوه مردم 
در مراسم تشييع هاشمي رفس��نجاني نشان داد هاشمي 
نه تنها در حيات خود اثرگذار بود كه در ممات هم توانست 
نقش آفريني كند. هستند كس��اني كه در احصاي ميراث 
»آيت اهلل« به سروقت سازندگي، پايان بخشيدن به جنگ 
تحميلي، ت��الش براي از ق��وه به فع��ل درآوردن اميال و 
آرزوه��اي ميرزاتقي خان اميركبير و ش��ايد باالتر از همه، 
به س��روقت انقالب و نقش او در تاس��يس نظام جمهوري 

اسالمي ايران مي روند.
 اينها قطع��ا جزو مي��راث ماندگار وي هس��تند. او موفق 
شداعتدال و ميانه روي را س��رانجام در قالب يك گفتمان 
نيرومن��د و پاي��دار در ايران اس��المي به  پ��ا دارد. اگرچه 
رنج و زجر بس��ياري در س��ال هاي پاياني حياتش كشيد، 

ام��ا حضور خيل عظي��م جوانان دهه ش��صتي و هفتادي 
در تش��ييع جنازه اش نش��ان داد كه آن زجرها خيلي هم 
بي حاصل نبوده اند و او موفق ش��د تا س��رانجام اعتدال و 
ميانه روي را در ايران اسالمي نهادينه كند. حضور ميليوني 
مردم در آيين تشييع و وداع با هاشمي، پيامي آشكار براي 

همه بود، فراق او وفاق ملت بود. 
غروب يار ، اميد به صبح ديدار

س��ال 95 در حالي به پايان مي رس��د كه از مي��ان ياران 
صديق امام و رهبري معظم انقالب، هاشمي رفس��نجاني 
ه��م راه��ي ديار باقي ش��ده و ي��ك جريان سياس��ي كه 
دغدغه اش اص��الح از درون با مش��ي معت��دل و عاقالنه 
اس��ت بزرگ تري��ن پش��توانه درون حاكميت��ي خ��ود را 
از دس��ت داده اس��ت. اما اصالح طلب��ان بس��يار زودتر از 
آنچه تصور مي ش��د خود را بازيافته و تالش هاي ش��ان را 
براي كاس��تن از خأل س��خت و ثقيل نبود هاشمي به كار 
گرفتند. ايام پي��روزي انقالب خاصه در س��ال هاي اخير 
 هميش��ه با جرقه هاي كوچكي همراه بود ك��ه دم از لزوم

 وحدت ملي مي زد. 
امس��ال اما اين خواس��ته به يك مطالبه جمعي از س��وي 
نيروهاي سياس��ي جريان اصالحات بدل شد. آنها خيلي 
زود فهميده اند كه كشتي انقالب اگر قرار است راه به ساحل 
اميد ببرد جز ب��ا تدبير و تعامل با راهب��ر مدبرش حاصل 
نمي شود. همين است كه از رهبر اصالحات تا تئوريسين ها 
تاكي��د بر نقش بي بديل رهبري معظ��م انقالب بر اتحاد و 
وحدت كردند. اصالح طلبان اميدوارند با پاسخي از سر مهر 
و دلسوزي مواجه شوند. پاسخي كه شايد نشانه هايش براي 

نشانه شناسان سياست در ايران بروز كرده است. 
س��ال 95 با ش��وك در عرصه بين المللي ني��ز همراه بود. 
پيروزي دونالد ترامپ، نام��زد جنجالي جمهوريخواهان 
در رقابت هاي انتخاباتي اي��االت متحده عمال جهان را در 
ملغم��ه اي از بي نظمي و نگراني فروب��رد. معادله هايي كه 
درچند دهه گذش��ته قالب مند ش��ده اند و روابطي كه به 
شكل تاريخي و سنتي ميان كش��ورها برقرار شده همه و 

همه با حضور مرد زردموي در كاخ س��فيد متحول شدند. 
جهان در خوش بينانه ترين حالت گرفتار چهار سال ابهام 
در سياس��ت ورزي امريكايي ها و روابط فراآتالنتيكي اين 
كشور با بسياري از دوستان و متحدان بين المللي اش شده 
اس��ت. آينده روابط با امريكا نه فقط با ايران به دليل توافق 
هس��ته اي كه با جهان نيز در حالت ابهام كامل قرار دارد. 
همه از روس ها تا اروپايي ها در نوعي صبوري استرات  ژيك 
به سر مي برند و تالش مي كنند فاصله ايمن با دولت جديد 

امريكا را حفظ كنند.
 اروپايي ها در چنين شرايطي به سياست افزايش انسجام 
و اتح��اد درون اروپايي روي آورده اند و روس ها نيز بر مدار 
مدارا پيش مي روند. دونالد ترامپ از زمان روي كار آمدن 
بر پرونده ايران بيش از هر پرونده سياست خارجي ديگري 
متمركز ش��ده اس��ت و همزمان با اين تالش ه��ا برخي از 
بازيگران منطقه اي و فرامنطق��ه اي هم تالش مي كنند با 
بهانه گيري هاي متفاوت از ايران، پ��اي امريكا را به درون 
خاورميانه بكشند و از ايران اولويت سازي منطقه  اي براي 
رييس جمهور جديد امريكا بكنند. در چنين شرايطي ايران 
بيش از هرزمان ديگري براي بهره برداري از دستاوردهاي 
توافق هسته اي و همزمان ممانعت از بهانه گيري هاي جديد 
امريكا و برخي متحدانش در منطقه به انس��جام، اتحاد و 

حفظ وحدت كلمه نياز دارد.
فصلي كه در سرماي بهمن ماه همه ياران خميني كبير را 
بار ديگر گرد هم آورد. چه آنكه امروز هيچ كس��ي نيست 
كه بر اين اعتقاد نباشد كه علل موجده انقالب، علل مبقيه 
انقالب است. اين همان چيزي است كه هم امام خميني و 
هم آيت اهلل خامنه اي در مقام رهبران ايران اسالمي بارها 
ب��ه آن تاكيد كرده اند. علل مبقيه انقالب اس��المي همان 
چيزي است كه امام خميني بيش از 3565 بار تحت عنوان 

»همه« و »ملت« به آن اشاره كرده است. 
39 سال پيش ايرانيان نتيجه با هم بودن را 

چشيدند و توانستند خواست خود را بر رژيمي كه به اصالت 
مطالبات مردم توجهي نداشت، تحميل كنند.

كه باشد پس هر فراقي ، وصالي

جواد دليري
 سردبير

ادامه در صفحه
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