
اين روزها در فضاي ش��هر ته��ران تابلوهاي 
تبليغاتي ش��هرداري با موضوع »گفت وگو« 
جلب توج��ه مي كند؛ موضوعي ك��ه در ميان 
انواع تابلوهاي تجاري در ن��وع خود كم نظير 
و قابل تحسين است و مي ش��ود گفت نشانه 
خوبي اس��ت از ي��ك رويك��رد مديريتي در 
سامانه تبليغاتي شهرداري تهران با محوريت 
ارتقاي فرهنگ مدني ش��هروندان. اين موضوع هر ق��در مورد توجه 
قرار گيرد باز هم كم اس��ت چ��را كه هر چه نداريم ريش��ه در همين 
موضوع دارد و اگر هم چيزي داريم باز بر مي گردد به همين موضوع، 
يعني »گفت وگو«. در فرصتي ك��ه پاي درس تعدادي از اس��اتيد و 
پژوهشگران پروژه »گذار دموكراتيك به جامعه دموكراتيك« يا همان 
دموكراتيزاسيون نشستيم، انگيزه اي شد تا چند كتاب مرتبط با اين 

مهم را بخوانيم لذا دريافتيم كه يكي از ريشه اي ترين 
داليل توسعه نيافتگي ما ضعف گفت وگو در سطوح و 

ابعاد مختلف است؛ ضعفي كه هم داليل تاريخي و فرهنگي داشته و 
هم ريشه در ناكارآمدي نظام تعليم و تربيت دارد. 

گفت وگو و ضرورت گذار
شهر
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براندازان 
عددي نيستند

ارزيابي رقباي اصالح طلبان در گفت وگو با 
حسين مرعشي: 

امير جديدي / اعتماد

بخشي از سخنان رييس جمهور در نشست 
روساي نمايندگي هاي سياسي جمهوري 
اس��امي ايران در خارج از كشور و خصوصا 
رس��انه اي كردن آن را، چندان ب��ا الزامات 
اعتدال و ديپلماسي سازگار نديدم؛ با وجود 
حظي كه معموال از موضع گيري هاي ايشان 
در حوزه سياس��ت خارجي داشته ام. آقاي 
روحاني در س��خنان ياد ش��ده بر حدس و گمان هاي پيشين در 
خال س��فر اروپايي خود بر سر بستن تنگه هرمز مهر تاييد زدند 
كه هيچ، از »تنگه« هايي بيشتر گفتند و امريكا را از ماجراجويي 
و بازي با »دم شير« برحذر داش��تند. در اينكه ايران مان »شير« 
منطقه خليج فارس اس��ت ش��كي نيس��ت و چون و چرايي در 
آن نمي توان كرد. وقتي پا روي حلق كس��ي بگذارند كيست كه 

بهره گي��ري از هر چنگ و دندان��ي را براي غلبه بر 
تنگنا و پس راندن دش��من- البته با محاس��به اي 

خردمندانه، دقيق و پيش��اپيش بر س��ر هر س��ود و زياني در اين 
ميان- به مصلحت نداند و توصيه نكند. 

جاي خالي ديپلماسي!
نگاه روز
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احمد  عزيزي

سخنراني تازه وزير خارجه رژيم دونالد ترامپ 
در جمع افرادي كه ادعا شده بود امريكايي هاي 
ايراني تبار هستند نش��ان از نااميد شدن اين 
رژيم از حمايت مردم ايران دارد. امروز پمپئو، 
مجبور شده اس��ت به معدود افرادي پناه ببرد 
كه ادعا مي كنند نمايندگان م��ردم ايران در 
خارج از كشور هستند. رژيم ترامپ با اقداماتي 
كه انجام داد، خ��ود را در خاك ايران منفور ك��رد و در ميان اكثريت 
ايرانيان خارج از مرزهاي كشور هم در جمله سياستمداران نامعقول 
و بدنام رفت. طبيعتا وزي��ر خارجه امريكا، جايي ج��ز جمع عده اي 
كم ش��مار از افرادي كه به هر قيمتي خواهان رس��يدن به قدرت در 
ايران هستند، ندارد. در چنين جمعي، نبايد انتظار داشت سخناني 
مبتني بر عقانيت و منطق بيان ش��ود. چيزي كه امروز براي مردم 

ايران اهميت دارد اين اس��ت كه وضعيت اقتصادي و 
معيشتي شان درست بر اثر رفتارها و اقدام هاي رژيم 

ترامپ و از زمان عقب نشيني او از برجام دچار مشكات بيشتري شده 
است. مردم ايران به وضوح مشاهده كردند كه ...

رژيم ترامپ تناسخ رژيم صدام 
جهان
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مهدي ذاكريان

تقريب��ا 100 روز تا 13 آب��ان، موعد نهايي 
برگش��ت تحريم ه��اي وع��ده داده ش��ده 
ترامپ، باقي اس��ت. از ابتداي سال 97 كه با 
تهديدهاي جدي ترام��پ مبني بر خروج از 
برجام شروع ش��د بيش از 120 روز گذشته 
است. شوربختانه اين 120 روز بدون برنامه 
مشخصي گذشت. با اينكه حداقل بيش از 6 
ماه بود كه خروج امريكا از برجام مسجل شده بود اما سياست ها و 
نحوه برخورد ما نشان مي دهد كه با نهايت تعجب باز هم غافلگير 
ش��ديم و برنامه اي در حوزه اقتصاد داخلي نداش��تيم و تصورات 
سياس��ت خارجي مان نيز مطابق ب��ا واقعيت نب��ود. در يك بازي 
تكراري، در غافلگيري، سياست هايي را اجرا كرديم كه بيش از 50 
سال شكست آنها را تجربه كرده بوديم. از تك نرخي كردن ارز در 

4200 تومان و ثبت سفارش نامحدود با اين قيمت 
غيرواقعي تا ممنوع اعام كردن خريد و فروش ارز، 

پيش فروش بدون محدوديت و بدون قاعده سكه و بسياري ديگر 
از سياست هاي اقتصادي و سياست خارجي 120 روز اخير. 

وقت اضافه 100 روزه
اقتصاد

صادق الحسيني

در دهه 70 ميادي سياس��تگذاران امريكايي 
با ش��ناخت جوان��ان، نواب��غ و متخصصان به 
منظور شناسايي استعدادها و ايده ها همه اين 
افراد را در دره س��يكلون كه دره اي كوچك در 
جنوب شرقي خليج سانفرانسيسكو بود، گرد 
هم آوردند. جوانان و اس��تعدادهاي آن دوران 
سال هاي بعد به بزرگ ترين غول هاي فناوري 
دنيا تبديل شدند و با انحصاري كردن بسياري از تكنولوژي ها زمينه ساز 
هژموني اقتصادي امريكا در جهان شدند. باقي كشورهاي توسعه يافته 
به شدت از روند اس��تعداديابي و جوان گرايي و تخصص گرايي و خلق 
ايده هاي نوين سيكلون الگو برداري كردند. ژاپن و بعدها چين به سرعت 
از اين الگو استفاده كردند و با جوان گرايي و تخصص گرايي و شكوفايي 
ايده ها و بهره برداري بهينه از نيروهاي انساني خود، انحصار امريكا را در 

بس��ياري عرصه هاي تكنولوژيك و صنعتي و دارويي 
شكستند. جالب است از همان دوران اواخر دهه هفتاد 

ميادي تاكنون در كشور ما مديراني بدون ايده، بدون تخصص و بدون 
دانش روز، به صندلي هاي مديريتي چسبيده اند. 

بازنشستگان به صندلي چسبيده 
جامعه
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زهرا ساعي
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صحبت از حصر
سكوت درمورد 

ترميم كابينه 

اعضاي فراكسيون اميد
 با روحاني ديدار كردند 

2

استراتژي جديد 
رفقا و رقباي ديروز

3

واكنش ها به سخنراني  
رييس جمهور  همچنان

 ادامه د ارد

اهميت  حركت هاي واگرا
تحليلگران   وقتي 

به آسيب شناسي 
ملي-  موضوعات 
توج��ه  قوم���ي 
بيش���تر نش��ان 
بعضي  مي دهند، 
مخاطب����ان  از 
انتقاد كردند كه چرا در شرايطي كه ايران 
با معضات گوناگون روبه رو اس��ت، بايد 
نقد حركت هاي واگرايانه، اينقدر برجسته 
شود؟ براي پاسخ به اين منتقدان در زير 

به داليل خود اشاره مي كنم. 
1- در آسيب شناس��ي اي ك��ه از جامعه  

سياسي ايران مي شود...

سرمقاله

حميدرضا    جاليي پور
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روخواني از شعارهاي تكراري

رييس جمهور و وزير خارجه امريكا بر طبل تنش با تهران كوبيدندجهان

5

اينجا ايران است؛گاليه
 خرمشهري ها  را بخوانيد: 

يك شهر است و يك بيمارستان
12

 گفت وگو با حسين راغفر:
تعلق خاطر به هيچ مكتب 

اقتصادي ندارم
7

در نشست مشترك شهردار تهران با قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبياء )ص( تاكيد شد: رفع موانع 

موجود در مسير اجراي پروژه هاي شهري  پايتخت
13

روزنامه اعتماد در راستاي حمايت از توليد داخل وظيفه خود مي داند 
تا در تبليغ و ترويج كاالي ايراني توليد كنندگان را ياري كند. لذا براي 

درج آگهي كاالي ايراني تسهيالت ويژه اي را در نظر مي گيرد.

حمايت از توليد داخلي

تلفن:66429506

كرگدن
  نود و يك

 ويژه 
» مقتدرترين 
پادشاه عصر 
صفوي« را 

 از كيوسك هاي 
مطبوعاتي 

بخريد

در پی درگذشت خواهر عزيزم مرحومه حاجيه خانم ملوک حاجی شريفی شاهد بذل محبت دوستان و همراهانی بوديم که به طرق 
مختلف اينجانب و عزيزان خواهر سفر کرده ام را مورد عنايت قرار دادند. 

همدردی عزيزان در کنار تسلی خاطر همه ما در اين ضايعه، ان شاءاهلل موجب شادی روح آن مرحومه نيز گرديده است . 
به حکم ادب و حق شناس�ی الزم ديدم بدينوس�يله مراتب س�پاس و تش�کر خود، همس�ر محصورم و خانواده خواهرم را از همه 
دوس�تان و بزرگواران که در اين مصيبت با ما هم�دردی کردند، به ويژه مرج�ع گرانقدرآيت اهلل العظمی صانع�ی، آيت اهلل العظمی 
بي�ات زنجانی، اعض�ای محترم بي�ت حضرت ام�ام و آي�ت اهلل العظم�ی منتظری، س�يد محمد خاتمی رياس�ت جمهور اس�بق، 
آيت اهلل آقا سيدحسن خمينی، خانم دکتر طباطبايی، سيد ياسر خمينی،عبداهلل نوری، سيد هادی خامنه ای، احمد منتظری، سعيد 
منتظری، اعضای خانواده مرحوم هاشمی رفسنجانی، فرزندان و مشاوران محترم مهندس موسوی، رهامی، رحمانی، فرزندان شهيد 
آيت اهلل بهشتی، زندانيان جنبش سبز، نمايندگان ادوار مجلس شورای اسالمی،اعضای شورای شهر تهران، زندانيان سياسی پيش 
و پس از انقالب، اعضای محترم حزب اعتماد ملی و قائم مقام محترم آقای حضرتی، مجمع روحانيون مبارز،حزب اتحاد ملت، سازمان 

مجاهدين انقالب اسالمی، مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، شورای هماهنگی راه سبز اميد و ... اعالم نمايم .

 من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

 فاطمه کروبی

حس�ن انتخاب بجا و شايس�ته حضرتعالي به س�مت اس�تاندار 
خراس�ان ش�مالي را تبريك گفته، توفيقات روزافزون ت�ان را از 

خداوند متعال خواستاريم.

برادر گرامي و ارجمند
 جناب آقاي محمدرضا خباز

شوراي مركزي حزب اعتمادملي


