صدروعامريمتحدشدند

ائتالف
غيرمنتظره
در عراق

كارگرداني بزرگترين
نمايشديپلماتيك؛
ترامپ:ممكناست
اشتباهكردهباشم
كيم:باكمالميل
بهكاخسفيدميروم 4

عيدوصالدوست
عليرغمدشمناست

عيدفطر
مبارك

4

پنجشنبه  24خرداد1397
 29رمضان 1439
 14ژوئن 2018
سال شانزدهم
شماره4110
16صفحه
 2000تومان

20000 Rials

16 Pages

No. 4110

vol.16

14 June 2018

Thu

 #روزنامه         زندهاست
به مناسبت آغاز هفدهسالگي « اعتماد»

متن سخنراني

مراسمضيافتافطاررييسجمهورباروزنامهنگاران

نگران،نااميد،خسته

نگران ،نااميد ،خس��ته؛ توصيف اجمال��ي از وضعيت كنوني جامعه ايران اس��ت؛
توصيفي كه شايد برخي را خوش نيايد .در گذشته ،هيچگاه نه نگران بودم ،نه خسته
و نه نااميد .دوست نداريم اين سخنها را بگوييم ،چون بيم آن داريم كه به افزايش
نگراني و خستگي و نااميدي منجر شود .ولي چاره چيس��ت؟ تا كي ميتوان زبان
در كام كشيد؟ اگر سكوت و نگفتن چارهس��از بود ،تاكنون چاره كرده بود .نگرانيم.
با هركس كه س��خن ميگوييم نسبت به آينده كش��ور و ايران نگران است .برخي
عباسعبدي
از گذش��تههاي دور نگران بودهاند ،ولي بسياري نيز در س��الهاي اخير به ويژه در
يك سال گذشته نگران شدهاند .نگراني به س��رعت در روان و ذهن ما ريشه دوانده است .بحث اصلي نيز
وجود توطئه و فشارهاي خارجي عليه كشور نيس��ت ،هرچند اين مورد مهم است ،ولي ريشه نگراني در
داخل است .جامعه ما زير فشارهاي مختلف ضعيف و ناتوان شده است .جامعه ما از وحدت و انسجام اوليه
خود دور شده و ش��ايد در تنها موضوعي كه وحدت نظر داريم ،نگراني از آينده است .اجازه دهيد پاسخ به
دو پرسش يكي از آخرين نظرسنجيهايي كه در همين روزها در تهران انجام شده است را تقديم كنم .از
مردم پرسيده شده است كه مهمترين موضوعي كه اين روزها موجب نگراني شما ميشود چيست؟ فقط
 1.1درصد اظهار داشتهاند كه چيزي موجب نگراني آنان نميشود .نكته مهم اين است كه اكثريت قاطع،
مسائلي را موجب نگراني خود دانستهاند كه حل آنها خارج از اراده شخصي آنان است.

تيتر اولين شماره ( : )81/3/21سالم بر اين مرزپرگهر

«اعتماد»درگفتوگوبا
معتمديمهروكواليي نامه
 100فعالحزبياصالحطلب
بهخاتميرابررسيكرد:
 2ديالوگاصالحات

ادامه در صفحه06

آخرينآرايش
انتخاباتياصولگرايان:
موتلفه سازجدايي
 3كوككرد

سرمقاله

اعتمادنيازضروريجامعه

«اعتماد» از ام��روز وارد
هفده س��الگي ميشود.
حقيقتا «ما را به س��خت
جاني خ��ود اي��ن گمان
نب��ود ».هف��ده س��ال
خودش يك عمر اس��ت.
الياسحضرتي
آنهايي كه پسر و دختري
در اين سن و سال دارند بهتر ميدانند كه تربيت و
مراقبت از فرزند با چه سختيهايي توام است .پدر
و مادر را عاشق بيعار خواندهاند ،از بس كه براي
مراقبتازشيرهجانوديدهبصر،خودرابهمشقت
مياندازند .ش��بها نميخوابند تا كودكش��ان
بخوابد؛ جلوي ش��دائد سينه س��پر ميكنند تا
آسيبي به فرزند دلبندش��ان نرسد .از دهان خود
ميزنندتابچهشانگرسنهنماند...

ادامه در صفحه06

ايرانجمعهدرسنپترزبورگبهمصافمراكشميرود

ورزش

نسل ما هم حق شادي دارد
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نگاه روز

سياست

جامعه

جهان

اقتصاد

نگاهي مجدد به جايگاه شوراها

منشا تندروي در فضاي عمومي

گفتوگو را فراموش كردهايم

بهترين زمان تنشزدايي

فرصت بازار سرمايه

با گذشت چهار دوره از شوراها و قريب به يك
سال از ش��وراي دوره پنجم ،نگاهي دوباره به
جايگاه شوراها در نظام اداري و سياسي كشور
ضروري است .به طور كلي دو مشكل حاكميت
درجهانامروزيقابلشناسايياست؛
مدلحكومت())Government
علي نوذرپور
مدلحكمراني()Governance
در مدل حكومت؛ نظام ،متمركز و دولت بزرگ و يكپارچه است وآنچه
اهميت كارك��ردي دارد ،برقراري نظم و حفظ ثبات اس��ت به همين
دليل دولت در افزايش وظايف و اختيارات خود ميكوش��د و كنترل
جدي بر جامعه مدني ،نهادهاي عموم��ي محلي و بخش خصوصي
اعمال ميكند .در اين مدل وظيفه تامين كاالهاي عمومي شهري را
س��ازمانهاي دولتي بر عهده دارن��دو نظام مديريت ادامهدرصفحه
15
ش��هري نقش و تاثير حداقلي دارد ،آن هم در شكل
س��ازماني وابس��ته و تحت كنترل دولت .در مدل حكومت هنگامي
صحبتازواگذاريوظايفو...

رفتاره��اي تندي ك��ه در فض��اي عمومي از
س��وي جريانهاي تن��درو در قال��ب تهديد
فعاالن سياس��ي صورت ميگيرد ،مس��الهاي
جديد نيس��ت و مسبوق به س��ابقه است .اين
نوع رفتارهاي سازماندهي ش��ده عمدتا يك
جري��ان خ��اص يعن��ي جري��ان اصالحات و
علي تاجرنيا
اعتدالي را هدف گرفته اس��ت .در گذشته نيز
چنين تندرويهايي از جمله توهين به شخصيتهاي اصالحطلب از
سوي اين جريان به طرق مختلف را شاهد بودهايم .گاها اين جريانها
تالشميكنندتاباسازماندهيطيفيازمردمبهتخريباصالحطلبان
بپردازند.طراحاناينرفتارهايتنددرواقعدولتپنهاناستكهبراي
عملياتي كردن چنين پروژههايي بر موج نارضايتيهاي مردم س��وار
ميشود .آنها سعي ميكنند تا اين نوع تندرويها را به ادامهدرصفحه
05
مردممنتقدوناراضيمنسوبكنند.درحاليكهمردم
باوجودانتقاداتيكهنسبتبهدولتومجلسدارند،هيچگاهبهصورت
عاديوغيرسازماندهيشدهچنينكارينميكنند.

وقتي حرف از گفتوگوي ملي بر س��ر آب به
ميان ميآيد يكس��ري نكات مفروض گرفته
ميشوند ،اينكه ما اساس��ا گفتوگو و اصول
آن را بلديم و شيوههاي به چالش كشيدن در
گفتوگو را رعايت ميكني��م .در صورتي كه
اين مفروضات وجود ندارند و بنابراين س��اير
عباسمحمدياصل نتايجي هم كه ميگيريم چه در سطح داخلي
و چه جهاني متناقض از آب درميآيد از جمله در مورد مس��اله آب.
براي توضيح اين مورد بايد اشاره كنم كه ش��ما براي انجام هر كاري
كه زندگيتان را تامين ميكند و نقش اصل��ي در تامين معاش دارد
قاعدتا يكتنه عمل نميكنيد .آنچه جامعهشناسان ميگويند اين
است كه براي تامين معاش حداقل دو يا چند نفر مشغول همكاري
با هم هستند .اين كار روي ابژهاي انجام ميگيرد كه ادامهدرصفحه
13
بهآنطبيعتوزمينومنابعطبيعيميگوييم،براي
بهثمررسيدناينكاركسانيكهمشغولهمكاريهستندنيازبهيك
زبانمشتركدارندتابتواننددرموردبرنامههاو...

بعد از كوچ ژئوپولتيك اياالت متحده به ش��رق
آسيا به سبب پيشگيري از اوجگيري اقتصادي
چين ،متحدين اين كشور در منطقه غرب آسيا
خأل حمايتي واشنگتن را به وضوح درك كردند.
از اين رو رژيم اس��راييل و عربس��تان سعودي
با پيگي��ري دو برنامه كامال متفاوت س��عي در
مانيمحرابي
مجاب كردن واشنگتن در بازبيني در سياست
مبتني بر تغيير ژئوپولتيك آس��يايي كردند .رژيم اس��راييل در دوره
رياس��تجمهوري باراك اوباما تاحدودي زيادي برنامههاي منطقهاي
اياالت متحده را به چالش كشيد و با عدم ورود حداكثري به مناقشات
نظاميسببعدمتوفيقواشنگتندرنيلبهاهدافخوددرمقابلجبهه
مقاومت شد .اين روند كه عدم حمايت رژيم اسراييل از منافع منطقهاي
اياالت متحده را به مثابه اعتراض به تغيير ژئوپولتيك ادامهدرصفحه
04
اياالت متحده در پي داش��ت نهايت��ا در هفته انتهايي
سردمداري اوباما بر كاخ سفيد به صدور اولين قطعنامه شوراي امنيت
بعداز 37سالعليهرژيماسراييليعنيقطعنامه 2334ختمشدو...

ش��اخص بورس ط��ي معامالت روز گذش��ته
افزايش چشمگيري داشته است كه ميتواند
خبر از ارتقاي بازار س��رمايه بدهد ولي داليل
اين افزاي��ش در ش��اخص با داليل رش��د آن
در ش��رايط عادي بازار ،متفاوت اس��ت .در هر
دورهاي متناس��ب با ش��رايط حاكم ،يكسري
حميد ميرمعيني مولفه مهم وج��ود دارند ك��ه ميتوانند قدرت
اثرگذاري باالتري بر بازار داشته باشند لذا هميشه وزن عوامل مختلف
يكساننيستوبستهبهشرايطموجودتغييرميكند.درشرايطكنوني
افزايش ارزش در بازار سرمايه پيش از هر تحليلي نشان ميدهد كه بازار
در شرايط عادي به سر نميبرد ،چرا كه اگر در يك حالت عادي بوديم
نبايدتغييرچشمگيريدربازاربهوجودميآمد.حالميبينيمكهرشد
شاخصها روندي صعودي به خود گرفته است .رشد ادامهدرصفحه
05
يكباره ش��اخص معامالت در بازار س��رمايه ميتواند
داليل مختلفي داشته باشد؛ اولين عامل بحث افزايش تورم است كه
مسلمامتناسبباافزايشتورمدرآمدهاو...

كرگدن هشتادو هفتم منتشر شد

