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پايبندي اصالح طلبان به انقالب 
اين روزها اصالح طلبان با مفهوم 
اين جمله زياد مواجه مي شوند 
كه »پدر، مادر، ما متهميم«. آنها 
از سويي به تالش براي پايداري 
و اسللتمرار جمهوري اسللالمي 
و آرمان هللاي انقالب اسللالمي 
متهم و از سللوي ديگر بللا اتهام 
تحول خواهللي، دوري از ارزش هللا و وادادگي روبه رو 
هسللتند. اما چرا با وجود كاسللتي هايي كه در كشور 
وجللود دارد، اصالح طلبان همچنان بلله اصل انقالب 
اسللالمي ايران پايبند مانده اند؟ و چرا تالش دارند با 
انجام امور اصالح طلبانه از اصل انقالب حفاظت كنند؟

سرمقاله

معصومه   ابتكار
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آيا انقالب گريزناپذير بود؟
يكللي از پرسللش هايي كلله اين 
روزها و در بهمن ماه و به مناسبت 
سالگرد انقالب و نيز وضع جاري 
كشور مطرح مي شللود اين است 
كه آيا رژيم گذشته مي توانست از 
طريق اصالحات به گونه اي رفتار 
كند كه با انقالب مواجه نشللود؟ 
در اين يادداشت مي كوشللم تا حدي كه يك يادداشت 

كشش دارد...  .

نگاه روز

عباس عبدي
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عليه شاه مستبد
نشست بررسي انقالب اسالمي برگزار شد

عبدي: اپوزيسيون شاه دنبال اصالحات نبود
نبوي: امكان اصالحات در زمان شاه فراهم نشد

امير جديدي / اعتماد

سياست - 1

كشورهاي پيشرفته جهان به ضرورِت تاسيس مدارس برجسته 
كه در آن برترين استعدادهاي كشللور براي خدمت به مصالح 
عمومي و منافع ملي تربيت شوند، واقف بوده اند. خادمان بخش 
عمومي عموما در چنين مدارسي تربيت مي شللوند و در آن به 
آنان اخالق و دانش خدمت در بخش عمومي آموخته مي شود. 
اساتيد اين مدارس از برجسللته ترين كارشناسان، متخصصان 
و محققان كشللورند و درك و دانش وسلليعي از نظر و عمل در 
عرصه اقدام عمومي را به دانشللجويان خود منتقل مي كنند. در اين مدارس مديران 
بخش هاي مختلف دولت تربيت شده و سپس براساس شايستگي در سطوح مختلف 
خدمات عمومي به كار مشغول مي شوند. در ايران جاي چنين مدارسي به كلي خالي 
ا ست. مكان آموزش در ايران دانشگاه اسللت و هيچ دانشگاهي در ايران معروفيتي در 
تربيت نخبگان برجسللته دولتي و اداري با روح خدمت به مصالح عمومللي را ندارد. 

بدين ترتيب، امور كشور در دستان مديراني نه چندان اليق و ناپايدار 
اسللت كه جايگاه خود را براسللاس شايستگي به دسللت نياورده اند. 

برخالف كشللورهاي پيشللرفته جهان كه قادر به معرفي شمار بسللياري از خادمان 
ارزشمند كشورند، ايران صاحب چنين تواني نيست. 

مدرسه هايي از سنخ ديگر 
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مجيد وحيد

سياست - 2

در كنار مشكالت موجود در كشللور ظرفيت ها و توانمندي ها و 
انرژي هاي بسياري وجود دارد كه بخش قابل توجهي از آنها هنوز 
به فعليت نرسلليده اند. در مجموع مي توان با قاطعيت گفت كه 
توان و امكانات مادي و معنوي ما بيش از مشللكالت و معضالت 
هسللتند. از همين رو بدون اغراق و خوش بيني مفرط اميدواري 
به آينده بهتر و روشللن تر يك اميدواري واقعي اسللت. ما نه تنها 
از بروز مشكالت گوناگون خسته نمي شويم و عقبگرد نمي كنيم 
كه موظف به پيشرفت و توسعه همه جانبه كشور هم هسللتيم. اكنون و در هنگام بروز 
چالش هاي طبيعي و اجتماعي و اقتصادي هر كس در هر موقعيت كه هست بايد اراده 
و تعهد و توان خللود را به كار گيرد تللا از گردنه هاي پيش رو يكي پللس از ديگري عبور 
كنيم. متاسفانه كثرت و دوام برخي از مشكالت بسياري را منفي گرا كرده است و گاهي 
مسللابقه اي راه مي افتد و در آن هركس بيشتر از مشللكالت بگويد و خطرناكي شان را 

گوشزد كند و اميد كمتري بيافريند پيروز چنين مسابقه اي محسوب 
مي شود! كسي منكر مشكالت نيست و كسي قائل به ايجاد اميد كاذب 

هم نيست ولي كامال روشن اسللت كه ايجاد نا اميدي در جامعه چون زهر مهلك عمل 
خواهد كرد و نيروها و فكر ها و انگيزه ها را از بين خواهد برد. 

 »اميد« نقطه غلبه ما بر انبوه مشكالت 
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محمد كاظمي 

اقتصاد

بارها پيش آمده كه دولت آماري را اعالم كرده باشللد اما آنچه 
اعالم شللد با واقعيت هاي اقتصادي در جامعه جور در نيايد. به 
عنوان مثال، سياسللتمدار اعالم مي كند تورم تك رقمي شد 
اما هنوز بخشللي از جامعه از گراني مي نالند و درباره آن شعار 
مي دهند. مي گويند رشد اقتصادي باال رفته اما ركود كماكان 
وجود دارد. اعالم مي كنند چند صد هزار شللغل ايجاد شده اما 
مي بينيم كه وضع بسيار نگران كننده اي درباره اشتغال وجود 
دارد. حال سبب چيست كه آمارهاي رسللمي با واقعيت هاي ملموس زندگي مردم 

همخواني ندارد و آنان اثر مثبت شاخص هاي كالن اقتصادي را حس نمي كنند. 
در اين باره چند دليل قابل طرح است. نخست آنكه در خصوص كليه آمارهاي رسمي 
شك كرد و آنها را سفارشي دانست و گفت كه از اصالت به دور هستند. اين نوع برخورد 
با آمارهاي رسمي اگرچه تند است اما در ميان برخي از اقتصاددانان طرفداران زيادي 

دارد. آنان هم در دولت قبل و هم در دولت فعلي نسللبت به آمارهاي 
اعالم شللده درباره شللاخص هاي كالن به ويژه نرخ هاي تورم، رشللد 

اقتصادي و بيكاري نقللد دارند و معتقدند كه برخي ارقام اعالم شللده با واقعيت هاي 
اقتصادي بسيار فاصله داشته و خارج از دايره بحث كارشناسي است. 

ضرورت بازنگري در آمارهاي اقتصادي
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حسين راغفر

انديشه

اينكه عصر يكي از روزهاي خدا كسللي سكته كرده باشد، عجيب 
نيسللت، اما اينكه پس از انتشللار خبر سللكته كسللي اين مقدار 
التهاب ببيني و بللا تلفن ها و پيام هاي گوناگون مواجه شللوي كه 
همگي يللك مضمون دارد عللادي نيسللت؛ از دور و نزديللك و از 
كساني كه با داريوش شللايگان شخصا آشللنايي دارند تا كساني 
كه حتي يك بار هللم او را نديده اند همه با اين تصور كه تو شللايد 
خبر موثقي داشته باشللي مي پرسللند حال او چطور است؟ اين 
مقدار توجه به انديشمندي كه نوشللته هايش عميق و گاهي تخصصي است و اين مقدار 
دوست داشته شدن نويسنده اي كه آثارش ژرف نگرانه و سنگين است يك اتفاق معمولي 
نيست. داريوش شايگان از پيش از 30 سالگي كه تاليف نخستين كتابش را آغاز كرده است 
تا همين امسال كه در هشللتاد و دو سللالگي در رونمايي دو اثر تازه اش – يكي در فرانسه 
و ديگري در ايران – حاضر شللد مشغول كار بوده است، آهسللته و پيوسته، با طمأنينه و 

جدي. او از سويي هميشه »خود«ش بوده است و مساله هاي شخصي و 
معنوي اش را فارغ از پسند و ناپسللندهاي ديگران دنبال كرده و از سوي 

ديگر، با اينكه يكي از جهاني ترين متفكران ايران معاصر اسللت، همللواره دلش براي اين 
سرزمين و اين فرهنگ و اين تاريخ تپيده است. 

انديشمند بزرگ دوست داشتني
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محمد   منصور هاشمي

مصيبت جانسوز درگذشت برادر گراميتان را تسليت 
گفته ، براي آن مرحوم غفران و رحمت واس�عه الهي و 

براي شما و خانواده محترم صبر و سالمتي آرزومنديم.

سركار خانم مهشيد ستوده

غزل حضرتي - هدي احمدي

مصيبت وارده را تسليت گفته ، براي آن مرحوم غفران 
و آمرزش الهي و براي شما و خانواده محترمتان صبر و 

سالمتي آرزومنديم.

سركار خانم مهشيد ستوده

همكاران شما در روزنامه اعتماد

اندوه را گویی پایانی نیست. یاران هم پیمان قدیم یکی از پی دیگری، بار رنج و میراث گنج خود را برایمان به یادگار می گذارند 
و آواز غمبار رفتن و رهایی س�ر می دهند. بعد از کوچ سراسر اندوه سید حسن حسینی عزیز و قیصر امین پور نازنین، اینک ما 

یاران قدیم باید در غم عزیزی دیگر به سوگ بنشینیم.

ما ز باالیيم و باال می رویم

حسن احمدی، حسین اسرافیلی، زیبا اشراقی، جلیل اکبری صحت، اسداهلل امرایی، رضا امیرخانی، علی رضا امیری وحید، طاهره ایبد، ساعد باقری، حسنعلی پورمند، محمد تخت کشیان، رضا 
تهرانی، چاووشی، کاظم چلیپا، سیدکمال الدین حاج سیدجوادی، مهرداد حجتی، مهدی حجوانی،  هادی خانیکی، فاطمه خرامان، مصطفی خرامان، فاطمه راکعی، مصطفی رخ صفت، مریم روحانی، 
حمید ریاضی، مجید ریاضی، طاهره زند، حسام الدین سراج، بلقیس سلیمانی، قهرمان سلیمانی، عطا سلمانیان،  علی اصغر سیدآبادی، احمد شامخی، سید مهدی شجاعی، سعید شریعتی، 
محمودشمس الواعظین، سعید شهرتاش، حبیب صادقی، آتوسا صالحی، صیدی )مهیار کاوه(، حجت اهلل عصمت گیویان، افشین عال، علیرضا علوی تبار، فریدون عموزاده خلیلی، مهرداد غفارزاده، 
احمد غالمی، قاسم علی فراست، مهدی فیروزان، مژگان کلهر، رودابه کمالی، محمدرضا محمدی نیکو، سهیل محمودی، مجید مجیدی، بیوک ملکی، فریبا نباتی، وحید نیکخواه آزاد، محسن وطنی

 یار دیرین ما، محس�ن سلیمانی، مترجم گرانقدر، نویسنده فروتن، منتقد و پژوهشگر برجسته در میان ناباوری و بهت عظیم، 
رهسپار دیار باقی شد.محسن، نویسنده ای بی جنجال و مترجمی فروتن بود که هنوز بعد از »سالیان دور« ترجمه های گزیده او، 
راهنمای نویسندگان جوانی  است که می خواهند نوشتن را مشق کنند.این اندوه بزرگ را همراه با همه اهالی فرهنگ، دوستان 

و دوستداران، نویسنده ارجمند نقی سلیمانی و خانواده گرامی محسن سلیمانی به سوگ می نشینیم.

 در سوگ محسن سليمانی عزیز

عملكرد بودجه 
95 مثبت و قابل 
دفاع است

پاسخ سازمان برنامه به 
ديوان محاسبات
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پايان امضا فروشي 

»اعتماد« از ابالغيه جديد 
وزير راه و شهرسازي 

گزارش مي دهد
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