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چشمك هاي بامزه حكومت 
و مردم در مراسم ملي

چهارش��نبه س��وري يك��ي از اتفاقات 
مل��ي اس��ت ك��ه در تبليغات رس��مي 
دچار رو دربايستي ش��ده است. چندين اتفاق ملي اين 
سرنوش��ت را دارد. س��يزده به در هم همي��ن طور. اين 
اتفاق كه خبرهاي رس��مي و مسووالن حكومتي و صدا 
و س��يما در خيلي از مسائل مي خواهد بنا به معيارهاي 
خودش جامعه را متفاوت با آن چه هس��ت نشان دهد، 
بازي بامزه اي شده. از ابتداي انقالب رسانه هاي رسمي 
نمي خواس��ته اند بگويند چهارش��نبه س��وري. به آن 
مي گفتند چهارشنبه آخر سال. سيزده به در را هم گفتند 
روز طبيعت. در حالي كه موافق و مخالف آن را به نام هاي 
ملي اش مي شناختند. حاكميت در جاهايي وظيفه ملي 
دارد. هر چه كه مشي سياسي و عقيدتي اش باشد، تفاوت 
نمي كند. بايد اي��ن وظيفه را اجرايي كند. هر حكومتي 
بايد به پرچم كشورش احترام بگذارد. در اينكه نوروز اول 
سال شمسي است و روز آغاز سال ايراني كسي نمي تواند 
ترديد كند. در نخستين سال پس ازانقالب اسالمي در 
س��ال ۱۳۵۷ كه حدود يك ماه ازانقالب گذش��ته بود، 
امام خميني در تبريك س��ال نو و ن��وروز هيچ ترديدي 
نداش��ت. خيلي از مراسم ملي پذيرفته شده، با طعم غر 
مخلوط شده است. از قديم مي گفتند كه روزي فرزندي 
قهر كرد؛ موقع ناهار شد. مادرش او را به غذا دعوت كرد. 
كناري نشس��ت و گفت قهرم. مادر مثل هميشه غذاي 
فرزندش را كشيد. فرزند كه نيم نگاهي به سفره داشت 
گفت من كه قهرم، اما اين مقدار غذا براي من كم است. 
اين قصه هاي قديمي خيلي پندآموز است. در اتفاقات و 
تاريخ ملي ايران خيلي وقت ها ما اين گونه عمل كرده ايم. 
وقتي يك جامعه درگير چهارشنبه سوري است؛ وقتي 
روز سيزده به در، كشور در تعطيلي مطلق به سر مي برد، 
يعني جامعه اين روزها را به رس��ميت مي شناسد. ولي 
تبليغاتش غر مي زند. بايد بي رودربايس��تي و غر، قبول 
كرد كه از تاريخ هيچ ملتي نمي شود روزهاي ملي را پاك 
كرد. اين عدم به رسميت ش��ناختن مراسم ملي باعث 
مي شود كه مردم مش��كالت فراواني پيدا كنند. مراسم 
چهارشنبه سوري اگر از اول به رسميت شناخته مي شد 
و در ميدان هاي ش��هر به احترام تاريخ ايران مراسم آن 

رسمي اجرا مي شد، اين بخش از تاريخ 
ايران به انحراف كشيده نمي شد. آنچه 

اين سال ها در ايران در حال انجام است، هيچ نسبتي با 
چهارشنبه سوري تاريخ ملي ايران ندارد. 

تيترهاي امروز نگاه روز درنشست فراكسيون اميد با روحاني چه گذشت

  حضرتي : محدوديت هاي دانشجويان باقي است
  عارف : ما موفقيت دولت را موفقيت خود مي دانيم

  جعفرزاده : براي برخي محدوديت ها
 و ممنوع التصويري ها تالش كنيد

  مازني : بايد گفت و گوي ملي داشته باشيم

  فاطمه حسيني: ارتقاي جايگاه مديريتي زنان 
رضايت بخش نبود

حمايتاصالحطلبانه
گاليهدوستانه

خبرگزاري خانه ملت
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قهرالريجاني
رييس مجلس : اصولگرايان به ائتالف شان دعوتم نكردند 
دعوت هم مي كردند به جمع شان نمي رفتم

علی معلم
 از دنيا رفت

 سفر با محوريت ايران 
و اصالحات اقتصادي

محمد بن سلمان براي نجات 
عربستان به امريكا رفت

تابع شوراي 
سياستگذاري 
اصالح طلبانيم

نشست خبري اصالح طلبان شورا 
در آستانه نام نويسي  انتخابات

تصميمي مهم تر از تصميم 1392
در نگاه اول شايد معرفي آقاي روحاني به عنوان نامزد مورد حمايت اصالح طلبان 
تصميم ساده و بديهي يا از پيش تعيين شده اي به نظر برسد، و آن را نشانه اي از 
اتحاد و اتفاق اصالح طلبان به شمار نياورد. ولي واقعيت چنين نيست. اين تصميم اگر سخت تر 
از تصميم سال ۱۳92 نباشد، به طور قطع ساده تر نيز نيست. اين تصميم محصول اتفاق نظر 
اصالح طلبان از تحليل شرايط كشور است. اينكه ش��رايط كشور هنوز به گونه اي نيست كه 
بتوان رقابت هاي دروني را مقدم بر منافع ملي شمرد. هنوز خطراتي كه جامعه ايران را تهديد 
مي كند همچنان مش��ابه خطراتي است كه در سال ۱۳92 كشور را تهديد مي كرد. در زمينه 
خارجي اگرچه با رسيدن به توافق برجام، تحريم ها به مرور و خطر جنگ به كلي حذف شد، 
ولي با آمدن ترامپ به كاخ س��فيد، وقوع اين مشكالت و خطرات دوباره محتمل شده است. 
در زمينه داخلي نيز هنوز خطر عوام فريبي و بازگش��ت مديريت ه��اي خانمان برانداز وجود 
دارد، هرچند به ش��دت تضعيف شده اس��ت. بنابراين و در چنين شرايطي بايد از رقابت هاي 
مخرب و غيرس��ازنده اجتناب كرد و با توجه به عملكرد دولت آقاي روحاني در حل برخي از 
مشكالت و جلوگيري از بدتر شدن وضع، و با توجه به سنت دو دوره اي بودن روساي جمهور؛ 
اصالح طلبان از مدت ها پيش عزم خ��ود را براي حمايت از يك نامزد غيرجناحي جزم كرده 
بودند. اهميت اين تصميم از آنجا ناشي مي شود كه به دليل مجموعه اي از عوامل، جناح مقابل 
از حضور مس��تقل اصالح طلبان در انتخابات استقبال مي كرد و آماده بودند و همچنان آماده 
هس��تند كه براي حضور نامزدهاي اصالح طلب فرش قرمز په��ن كنند. آنان آنقدر به حضور 
نامزدي از اصالح طلبان دل بسته اند كه ممكن است برخي از افراد را براي اين حضور تشويق 
و تحريك كنند. اتفاقاً در شرايط كنوني اصالح طلبان توانايي و ظرفيت بسيار بيشتري دارند 
تا از نارضايتي هاي موجود كشور به نفع هر نامزد احتمالي خود بهره برداري كنند، زيرا عموم 
مشكالتي كه در اين س��ال ها براي مردم ايجاد شده، محصول دولت اصولگراي احمدي نژاد 

است و مردم از دوره اصالح طلبان جز خاطره هاي خوش كمتر چيز ديگري در 
ذهن دارند. بنابراين اصالح طلبان در اين دوره از هر دو نظر شرايط بهتري براي 

حضور مستقل انتخاباتي داشتند. هم مردم از آنان استقبال مي كردند و هم دست اندركاران 
امر روي خوش تري به آنان براي اين حضور نشان مي دادند. 
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حرف آخر آيت اهلل مصباح  معاون اول رييس جمهور: 

به مناسبت ميالد حضرت فاطمه)س( و عيد نوروز انجام شد

موافقترهبرانقالبباعفوياتخفیفمجازاتمحکومان

هيچ ائتالفي را نمي پذيرم رهبري و دولت بهترين رابطه  را دارند
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شماره
43

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

سالنامه»اعتماد«ايراِنديروزراروايتميكندوآغازدورانبدونهاشمي،بدونپالسکو
بدونكیارستميوبدونديگرنمادهايسنتيسیاستواجتماعوفرهنگرابهتحلیلمينشیند

سالنامه     را از دكه هاي مطبوعاتي بخواهيد 

تمام تعطيالت 
نوروز را سرگرم 
خواندن رازها و 
جزييات زندگي 
چهره هاي سياسي 
و اجتماعي  و 
روزگار مردم 
خواهيد بود 

با بيش از 
50 گفت وگوي 

جذاب و خواندني 

ده ها گزارش و 
وروايت مفصل از 

شرايط ايران 

با نهايت تاثر و تالم، مصيبت وارده را به حضرتعالی 
و خان�دان گرامی تس�ليت عرض نم�وده و همراه 
با جنابعالی، در مراس�م يادبود آن مرح�وم در روز 
چهارش�نبه مورخ 1395/12/25 از ساعت 15 الی 
16:30 در مسجد نور واقع در ميدان فاطمی، به سوگ 

خواهيم نشست. 

هوالباقی

سيد رضا نوروززاده 
 مديرعامل شركت سرمايه گذاری تامين اجتماعی

جنابآقايدكترجهانگیري
معاون اول محترم رئیس جمهور

با نهايت تاثر و تالم، مصيبت درگذش�ت پدر بزرگوارتان را 
تسليت عرض نموده ، براي آن مرحوم غفران و آمرزش الهي 

و براي شما و ساير بازماندگان صبر و سالمتي آرزومندم.
الياس حضرتي

برادرانمحترمهاشمنیا

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت

خانواده های هاشم نيا، اميدوار تهرانی،بهروزيان،علوی 
 قنادان،فاميلی،نجفيان رضوی ، قرآنی و فاميل های وابسته

بازگشتهمهبهسویاوست

آقایحاجمحمدهادیهاشمنیا
 بزرگ خاندان 

 را به اطالع می رساند . مراسم ياد بود ايشان در روزهای چهارشنبه 25 و پنجشنبه 
26 اسفند ماه 1395 از ساعت 15 لغايت 17 در مسجد الزهرا واقع در مشهد مقدس، 

خيابان احمد آباد ، بين سی متری اول و دوم برقرار خواهد بود .  با عنايت به اصرار زنده ياد بر خودداری از 
اسراف از كليه بزرگواران استدعا می گردد كه از ارسال گل و هرگونه بنر خودداری فرمايند .ضمناً برنامه های 

بعدی بزرگداشت ايشان متعاقبا به استحضار خواهد رسيد .

 سكوت و نااميدی 
هيچ فايده ای ندارد

روحانی:

ادامه در صفحه
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ادامه در صفحه
15

حمايت هم��راه ب��ا نقد مش��فقانه؛ اين ج��ان كالم 
ديدار ديروز فراكس��يون اميدي ه��ا با رييس جمهور 
بود. اصالح طلب��ان كه دو روز قبل در ش��وراي عالي 
سياس��تگذاري تصميم ش��ان را ب��راي حماي��ت از 
روحان��ي در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري ب��ه طور 
رسمي اعالم كردند روز گذش��ته به ديدار او رفتند تا 
صريح و بي پرده حرف هاي ش��ان را به رييس جمهور 

بگويند. از هم��ه نگراني ها و گاليه ها و انتقادهايي كه 
داش��تند س��خن گفتند. در اين ديدار اميري معاون 
پارلمان��ي رييس جمه��ور، نهاوندي��ان رييس دفتر، 
نوبخت سخنگوي دولت، مرتضي بانك، حسام الدين 
آش��نا، موالوردي، نجفي، ابوطالبي، مجيد انصاري و 

شريعتمداري از طرف دولت حضور 
داش��تند. مجري برنامه هم حيدري 

بود. بعد از سخنان اميري و خير مقدم او، عارف، رييس 
فراكسيون اميد سخنانش را آغاز كرد. 
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