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سالمت مردم 
حق الناس است

آذري جهرمي در گفت وگو با »اعتماد« از عزم دولت براي 
شفاف سازي پارازيت هاي مخابراتي گفت 

پايگاه اطالع رساني مقام معظم رهبري

دونال��د ترامپ كه س��فرش به 
لن��دن ب��ا تظاهرات گس��ترده 
مردم روبه رو شده است، ديروز 
باز مطبوع��ات را متهم كرد كه 
حرف هاي��ش را ط��ور ديگري 
نوش��ته اند. ماج��را از آنجا آغاز 
مي ش��ود ك��ه ترامپ قب��ل از 
س��فر در گفت وگويي با روزنامه سان، به نخست وزير 
انگليس درب��اره برگزيت انتق��اد ك��رده و از بوريس 
جانسون، وزير خارجه مس��تعفي كابينه او كه رقيب 
وي براي نخست وزيري است با جمالتي تعريف كرده 

بود.حاال اين آقاي ترامپ اس��ت كه به 
يك رسانه خارج از امريكا اتهام زده و در 

مقابل او سردبير و خبرنگار گفت وگوكننده قرار دارند 
كه بايد از حيثيت حرفه اي خود دفاع كنند.

ترامپ و زمين سفت مطبوعات
نگاه روز
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بهروز  بهزادي

آش��كارترين  از  يك��ي  در 
دعوت ها ب��راي مذاكره با ايران، 
در  امري��كا  رييس جمه��وري 
مصاحب��ه مطبوعات��ي پس از 
نشست سران ناتو در بروكسل 
گفت: »باالخره آنها )ايراني ها( 
يك روز به م��ن زنگ مي زنند و 
مي گويند بياييد با هم توافق كنيم و من با آنها توافق 
مي كنم.« دونالد ترامپ در پاس��خ به اين سوال كه آيا 
تنش در روابط امريكا و ايران ش��دت خواهد گرفت، 
پاسخ داد: »بله تنش ميان ما و ايراني ها دارد احتماال 

بيشتر مي شود. بله قبول دارم. اما آنها 
در مقايسه با گذشته با احترام بيشتري 

با ما رفتار مي كنند. من مي دانم آنها مشكالت زيادي 
دارند و اقتصادشان دارد سقوط مي كند. 

پيامي براي مذاكره؟
جهان
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اميرعلي   ابوالفتح 

لندن به ترامپ 
خوشامد نگفت

سفر جنجالي 
رييس جمهور امريكا 
به بريتانيا
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درآتش شايعه 
سوختند
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گاوميش ها در آتش 
هورالعظيم نسوختند

        علي اكبر واليتي در مسكو :
 امريكا از خاورميانه نرود آنها را 

6مجبور به ترك مي كنيم

        گفت وگو با نمايندگان : 
تغيير؛ فصل مشترك  نگاه   مجلس

4   به  تيم اقتصادي دولت

فضيلت شفافيت
روحان��ي،  ك��ه  روزي 
جهرم��ي را ب��ه عنوان 
وزي��ر  جوان تري��ن 
به  دوازده��م،  دول��ت 
مجلس معرف��ي كرد، 
جلوتر از رقباي دولت، 
طرف��داران دول��ت با او 
مخالفت كردند. روحاني گمانش اين بود كه 
با انتخاب يك جوان دهه شصتي دل خيلي ها 
را به دست مي آورد و با اين كار، حداقل يكي 
از وعده هايش را جامه عمل مي پوشاند. او كه 
بنا به هزار مالحظه نتوانس��ته بود وزير زن يا 
آن طور كه عامه متوقعش بودند، وزير سني به 

مجلس معرفي كند...

سرمقاله

سيد علي مير فتاح
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پايان يك درام سياسي

قديمي ترين زنداني سياسي ايران درگذشتسياست

ســازمــانآگــهـيهــاي
روزنــامهاعتــمــاد

تلفن:66124025

آنچ��ه اي��ن  روزه��ا در ح��وزه 
خبرهاي رس��مي و غيررس��مي 
و واكنش ه��اي عمومي ب��ه آنها 
در كش��ور مي گذرد را ب��ه نوعي 
مي توان بازگشت به حال و هواي 
س��ال 56 و 57 دانس��ت. در آن 
زمان مجموع��ه حاكميت مطلقا 
نسبت به شهروندانش پاسخگو نبود، اين پاسخگو نبودن 
از سال  1332 شروع ش��د و تا 1357 ادامه داشت. بيست 
و پنج س��ال بود كه آن مجموعه حاكميتي مس��ووليت 
رفتارها و عملكردش را نمي پذيرفت و تنها گريزگاه مردم 

ارتباطات ش��ان با يكديگر بود. از نظر اين 
اعتماد به ارتباطات ميان ف��ردي ما انگار 

به گذش��ته بازگش��ته ايم و البته قدرت اين ارتباطات كه 
خبرهاي غيررسمي و شايعات در آن رد و بدل مي شود ...

خبر درست در زمان درست
جامعه 
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به مناسبت درگذشت سيامك زند رضوي

اناهللوانااليهراجعون

مرحومه کشورحاجی شریفی
 خواهر بزرگوار فاطمه کروبی

 مجلس ترحيمی در روز شنبه مورخ ۲۳ تيرماه ۹۷ 
از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ واقع در مسجد نور
 ميدان فاطمی )جهاد( برگزار خواهد شد. 

 حزب اعتماد ملی اين ضايعه را به سرکار خانم کروبی  و خاندان حاجی شريفی تسليت می گويد.
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ما هنوز در جام 
جهاني هستيم
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فغاني، سخندان، منصوري 
داوران بازي امشب

   علي اكبري، نماينده 
اصالح طلب مردم شيراز در 
مجلس دهم: احتماال نهادي 
خارج از دولت مسوول ارسال 
پارازيت است
   سيده حميده زرآبادي

 عضو كميته ارتباطات 
كميسيون صنايع

 و معادن مجلس: وزارت 
ارتباطات بگويد

 مسوول اختالالت 
راديويي كيست


