
احمد زیدآبادی روایت کرد؛

 تصمیم خاتمی
 برای ختم سیاست ورزی

همدلی| ســیدمحمد خاتمی کــه روزی در زمان ریاســت 
جمهوری اش بی نظیرترین اقبال مردمی تاریخ به روسای جمهور 
ایران را تجربه می کرد و روزگاری دیگر علیرغم آن که از منصبی 
سیاسی واجرایی برخوردار نبود، به انگشت اشاره اش رئیس جمهور 
انتخاب می شــد و ترکیب مجلس شــورای اسالمی و خبرگان 
تغییر می کرد، روزهای دشواری را می گذراند. از یک طرف گفته 
می شود، که به توصیه ها و نامه هایش برای ایجاد تغییرات در فضای 
کنونی کشور اعتنایی نمی شود و از سوی برخی تندروهای جریان 
اصول گرا به فتنه وحتی خیانت نیز متهم می شود واز سوی دیگر 
نیز از طرف بدنه مردمی که روزگاری منتظر اشاره اش بودند، به 
بی عملی وانفعال متهم می شود. او اکنون در میان دو لبه قیچی ای 
ایســتاده است که می توان یک لبه آن را تندروهای اصول گرایی 
دانست که همواره از خاطره محبوبیت او در زمان های گذشته زخم 
خورده اند و یک لبه آن نیز مجموعه ای از بدنه اصالح طلبی است 
که انتظار همراهی بیشتری از او داشتند ، به اضافه گروه های برانداز 
که همواره تالش می کنند مرجعیت سیاسی مردم را به بیرون از 
مرزها انتقال دهند و از این منظر خاتمی رقیب خطرناکی برای 
آن هاست. او در شروع این اعتراضات اگرچه یک دو موضع گیری 
داشت که البته چندان مورد توجه مردم خشمگین قرار نگرفت، 
اما خبر نوشتن نامه اش به ارکان نظام درباره اتفاقات اخیر یک بار 
دیگــر او را در کانون برخی تحلیل ها قرار داد. تازه ترین مضوعی 
که درباره او گفته شد این بود که گویا قرار داشت از سیاست ورزی 
کناره گیری کند. موضعی که به خوبی نشــان می دهد که او چه 

اندازه خود را ناتوان از اثرگذاری در این عرصه دیده است.
احمد زیدآبادی که به تازگــی اعالم کرده بود دیگر در فضای 
داخلی سیاســت ورزی نخواهد کرد، روز گذشــته روایتی از این 
تصمیم خاتمی منتشر کرد وگفت او نیز می خواست تصمیمی 

مشابه تصمیم او بگیرد. 
این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصالح طلب در کانال تلگرامی 

خود در این باره نوشت:
» دیــروز وزش بادی تند، هوای تهــران را پاک و دلپذیر کرده 
بود. به اتفاق فرزندم راهی دارآباد شــدیم، البته نه برای گردش و 
تفرج در دامنه های شمال شرقی تهران، بلکه برای دیدار با سید 

محمد خاتمی.«
زیدآبادی در بیان علت این دیدار نوشت:» آقای خاتمی از اعالم 
کناره گیری ام از سیاست دل نگران شده بود و می خواست دلیلش 

را بداند. دو ساعتی با هم در این باره گپ زدیم.«
این فعال سیاســی ادامه داد:» من برای آقای خاتمی به عنوان 
یک روحانی خوشــفکر و فرهنگی و مداراجو همیشه احترامی 
عمیق قائل بوده ام، گرچه نیش قلمم علیه برخی جنبه های نگاه و 

عملکرد سیاسی او معموالً تیز بوده است.«
زیدآبادی سپس به موضوعی تازه اشاره کرد نوشت:» جالب اینکه 
آقای خاتمــی هم گفت که چند ماه پیش در صدد انجام همان 
کاری بوده که من انجام داده ام؛ یعنی اعالم کناره گیری از سیاسِت 
روزمره و دل مشــغولی به کارهای نظری و فکری و فرهنگی، اما 

تحوالت ماه های اخیر وی را از این کار بازداشته است.«
او در پایان نوشــت:» به او گفتم به خالف ظاهر اوضاع، یکی از 
احتماالت آینده، اقباِل دوبارۀ جامعه به اوست. خندید و گفت؛ دیگه 

از من گذشته است! گفتم؛ گردش روزگار اما غریب است….«

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

با جا ماندن دستمزد از تورم، هزینه معیشت به ۱۱میلیون تومان رسید

دخل کارگران 
37درصدِ خرج

همدلی| در حالــی گزارش ها حکایت از خالی 
شدن سفره های اقشار ضعیف از مواد پروتئینی 
دارد که گفت وگوها برای دســتمزد سال آینده 
از همین حاال شــروع شــده و فعاالن کارگری 
همچنان از جاماندن دستمزد نسبت به تورمی 
که در جریان اســت خبر می دهند. مشاهدات 
حاکی از آن اســت که همچنان هر شــانه ۳۰ 

عــددی تخم مرغ بــا قیمت بــاالی ۱۰۰ هزار 
تومان در مغازه ها عرضه می شــود، در حالی که 
بنا بر گفتــه تولیدکنندگان، قیمت تخم مرغ در 
مرغ داری ها افزایشی نداشته و باید با قیمت ۸۵ 
تا ۹۰ هــزار تومان به دســت مصرف کنندگان 

برسد.
شرح در صفحه ۶

نمیخواهیم امپراتور
 در اتفاقی کم سابقه، مردم و دانشجویان چینی 
خواستار کناره گیری »شی جین پینگ« شدند

حماسه ورزش ایران در ملبورن؛

 روزی که فوتبال
 محور وحدت ملی شد

»ِدرب« برنده جشنواره سه قاره نانت شد

 بالون نقره ای 
برای هادی محقق

آزادی حدود ۷۰۰ نفر از 
بازداشت شدگان اخیر

2

در پی دستور رئیس قوه قضائیه انجام شد؛
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یادداشت

ایران و قطر؛ رقیب نفتی، رفیق سیاسی
الیاس صالحی نژاد- همکاری امنیتی قطری ها با جمهوری اسالمی ایران مانند ممانعت از 
ورود خبرنگاران شــبکه ایران اینترنشــنال به قطر و عدم اجازه ورود هر پرچمی بجز پرچم 
رسمی و ممانعت از ورود تماشاگرانی که بر روی لباس یا بدن آنها شعارهایی بر خالف خواست 
جمهوری اسالمی ایران نوشته شده باشد، موجب شگفتی ناظران و ایرانیان سراسر جهان شد. 
پیش از این نیز اقداماتی چون منع مصرف مشروبات الکلی قبل از شروع بازی ها و جلوگیری 
از ورود نمادهای جنسی و جنسیتی به ورزشگاه موجب اعتراض برخی کشورهای حاضر در 
جام جهانی و نهادهای حقوق بشری شده است. در این نوشتار به دالیل این هم کاری قطر با 

جمهوری اسالمی از دو زاویه اقتصادی و سیاسی پرداخته شده است.
پس از آن که عربستان و شرکای منطقه ای مانند امارات متحده عربی، بحرین و مصر در سال 
۲۰۱۷ به بهانه اظهارات امیر قطر مبنی بر تمجید از ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و نیز 
پشتیبانی از گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده و حماس و اخوان المسلمین تصمیم 
به قطع روابط خود با قطر و تحریم همه جانبه زمینی، دریایی و هوایی این کشور گرفتند ایران 
و ترکیه به حمایت از این کشور کوچک و ثروتمند برخاستند. ایران هم گام با ترکیه با ارسال 
مواد غذایی و برخی کاالهای ضروری از طریق هوایی و دریایی به قطر، از بروز بحران امنیت 
غذایی در قطر جلوگیری کرد. همچنین ایران آســمان خود را به روی هواپیماهای قطر باز 
گذاشت. این اقدام موجب نزدیکی بیشتر به قطر و کم اثر نمودن اقدامات تحریمی عربستان 

و متحدانش شد.
روابط بســیار نزدیک با قطر موجب شد ترکیه حمایت های اقتصادی و سیاسی خود را با 

اعزام نیروی نظامی به قطر تکمیل نموده و به متحد استراتژیک قطر در منطقه تبدیل شود.
هم ســویی دوحه و آنکارا در مســائل منطقه ای مانند حمایت از مخالفان بشــار اســد و 
اخوان المســلمین عمالً به مانعی برای تعمیق روابط سیاسی قطر با ایران تبدیل شد و رفته 
رفته ترکیه در صادرات کاال و مواد غذایی به قطر، از ایران پیشی گرفت. مجموع تحریم های 
سیاســی- اقتصادی اتحادیه عرب به رهبری عربستان بر علیه قطر، زنگ هشدار را برای این 
امیرنشین بسیار ثروتمند که مساحتی به اندازه استان قم دارد به صدا درآورد و قطری ها متوجه 
شدند که برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی خود باید روابط اقتصادی- سیاسی با همسایگان 
شمالی و به ویژه ایران را عمیق تر و مستحکم تر نمایند. این تصمیم راه بردی هر چند به انعقاد 
برخی قراردادهای اقتصادی با ایران منجر شــد، اما به دلیلی که ذکر شد در زمینه سیاسی 
چندان گســترش نیافت، با این وجود دوری نسبی قطر از اتحادیه عرب و نزدیکی بیشتر با 
ایران، برای دیپلماسی خارجی جمهوری اسالمی یک برد محسوب می شود. شاید هم کاری های 
امروز دوحه با تهران در کنترل حاشیه های جام جهانی و توجه به بخش زیادی از خواسته ها و 

دغدغه های دولت ایران را باید به نوعی پاسخ تشکر قطر به حمایت های ایران دانست.
از نظــر اقتصاد نفتی روابط ایران و قطر در خلیج فارس از ظرافت  و پیچیدگی بیشــتری 
برخوردار است. می دانیم که ایران و قطر پس از روسیه به ترتیب دارای جایگاه دوم و سوم گاز 
طبیعی در جهان هستند و این جایگاه به دلیل وجود میدان گازی/نفتی مشترک پارس جنوبی 
بین ایران و قطر است. این میدان بزرگ ترین میدان گازی جهان است که حدود یک سوم کل 

گاز جهان را در خود جای داده و در قطر به نام گنبد شمالی خوانده می شود.
قطر از سال ۱۳۶۷/۱۹۸۹ بهره برداری از این میدان بزرگ و مهم را آغاز نموده در حالی که 
ایران از سال ۱۳۸۱ شروع به بهره برداری گاز و میعانات گازی نمود یعنی عمالً قطر بیش از ۱۲ 
سال زودتر از ما از این میدان مشترک برداشت کرده و به بزرگ ترین صادر کننده گاز طبیعی 
مایع )LNG( جهان تبدیل شده است. ضمن اینکه از سال ۱۳۹۶ به بعد میزان تولید ما با 
قطر برابر شد )هر کشور حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز تولید می کند(. طبق 
محاسبات، میزان درآمد قطر از پارس جنوبی در دو دهه اخیر حدود ۵ برابر ایران بوده است. 
برای درک این میزان اختالف، الزم است به برداشت نفت خام از الیه نفتی پارس جنوبی اشاره 
شود. در حال حاضر قطر روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام از این مخزن تولید می کند 
حال آنکه سهم ایران حدود ۲۵ هزار بشکه است. از دالیلی که برای عقب افتادن ایران ذکر شده 
تحریم های غرب در زمینه سرمایه گذاری و انتقال فناوری های پیشرفته در حفاری و فرآورش 
نفت می باشد. بی شک این تحریم ها برای قطر فرصت بی نظیری ایجاد نموده تا از این میدان 
گازی/نفتی مشترک حداکثر سود را کسب کند. پس حمایت قطر از سیاست های جمهوری 
اسالمی و کمک به حفظ وضعیت فعلی کامالً با منافع ملی آنها مرتبط است. بی شک با برداشته 
شدن تحریم های ایران، فرصت های قطر برای یکه تازی در پارس جنوبی هم بر باد خواهد رفت.

یادداشت

گفت وگو؛ پروژه  ناتمام
عبدالحسین طوطیایی- آنچه اکنون پس از موج اعتراضات دو 
ماهه اخیر در گفتار، رفتار و پندار اکثر هموطنان می توان مشاهده 
کرد این ســوال مهم است که ســرانجام چه خواهد شد و به کجا 
می رویم؟ شاید که از اصلی ترین دالیل این بهت فزاینده،  ناهم گونی 
بین تریبون های مختلف و متعدد در هر یک از قوای مدیریت کشور 
در خطاب های عمومی آنها باشد. اگر روزی رئیس دستگاه قضا در 
سخنان خود دریچه ای از گفت وگو بر روی معترضین می گشاید، اما 
دیری نمی پاید که خود ایشان و یا دیگرانی موثر در فضای سیاسی 
کشور، با سخنانی متفاوت، قفلی بر گشایش های اعالم شده می زنند. 
در شرایطی که  برخی از مسئوالن ودلسوزان با بیانی امیدوارانه در 
تالش کاستن از التهاب ها هستند، برخی چهره های شناخته شده 
نیز، به طــور مرتب لب به تهدید می گشــایند و وعده انتقام می 
دهند و از این رهگذر هر روزنه ای برای برون رفت  از انسداد موجود 

را می بندند.
با مرور این آشــفتگی و ناهماهنگی در بین صاحبان کرسی های 
کلیدی کشــور، حکایتی طنزآمیز اما قابل تامــل به ذهن متبادر 
می شــود که بر اساس آن کسی مشــاهده میز می کند که گروهی 
کارگر در حال کندن کانالی در زمین هستند و به دنبال آن گروهی 
دیگر بالفاصله به پر کردن همان کانال مشــغول اند. با حیرت علت 
را جویا شد. گفتند: ما سه گروه کارگریم که قرار است لوله هایی در 
این مسیر کار بگذاریم.گروهی از ما مسئول کندن کانال و گروهی 
متولی گذاشتن لوله و دسته سوم موظف به به پرکردن کانال کنده 
شده اند. اما امروز کارگران مسئول لوله گذاری نیامده اند و ما هم هر 
کدام به وظایف محوله مشغول هستیم. چنین تمثیلی با ناهماهنگی 
درتریبون های نظام مدیریتی حال حاضر کشورمان چه بسا مشابهت 
زیادی دارد. هر یک از این تریبون ها در بیان مواضع خود نسبت به 
جریانات اخیر تنها به سلیقه و دیدگاه جناحی خود عنایت داشته و 
برآن نیستند که از موضع منافع ملی و تحت هدایت یک نگاه فراگیر 

و جامع در برابر حوادث  اخیر بازتاب نشان دهند.
با مروری بر برنامه های توســعه و جهت گیری فعالیت بســیاری 
دستگاه های اجرایی، قانون گذاری و نیز قضایی چه بسا به این نتیجه 
برسیم که بســیاری از آنها تنها به رونق کوتاه مدت دستگاه متبوع 
خــود، بدون توجه به پیامد های تخریبی در ســطح ملی، متمرکز 
بوده اند. احداث سدهای متعدد و بدون بررسی دقیق هیدرولوژیکی 
در ســر شــاخه های منتهی به دریاچه ارومیه که به خشک شدن 
مخاطره آمیز آن منجر شد، را باید یکی از مصادیق بارز  بخشی نگری 
پروژه های توسعه شتاب زده کشاورزی به شمار آورد. اکنون هم اگر به 
گزارش های وزارت جهاد کشاورزی بنگریم دغدغه ای در مدیریت و 
حفظ بقایای ذخایر آب زیر زمینی موجود به چشم نمی خورد. تمامی 
مساعی این وزارت خانه آن است که با بهره کشی از آخرین این ذخایر 
بتواند ثابت کند که در ایام مدیریریت خود تولید محصوالت افزایش 
یافته اســت. مثال های پرشــماری از پی گیری نمایندگان مجلس 
گذشته و حال دیده شده که برای اجرای پروژه ای درحوزه انتخابیه 
خود بر وزیر مربوطه فشــار آورده اند. پروژه هایی که از منظر توسعه 
پایدار و منافع ملی چه بسا کارکردی زیان بار وضدملی داشته است.

اکنون کــه بیش از هر زمان دیگر به اطــاق فکری قدرت مند و 
هماهنگ برای پاسخ مدنی و هم گرایانه به جوانان معترض کشورمان 
نیاز داریم. ای کاش از این ناهماهنگی در نحوه مواجهه با ناآرامی های 
اخیر  به گونه ای پایان پذیرد تا مبادا تریبون هایی از موضع عالئق 

جناحی و باندی خود بنزین بر این آتش افروخته بریزند.

 گزارش همدلی از مصوبه 330۶ 
پس از گسترش اعتراضات در کشور

صدایی که شورای 
انقالب فرهنگی شنید

 80 هکتار از جنگل های شمال
 در آتش سوخت

آتش سوزی  ای که مسئوالن 
بی اهمیت  می دانند

علی رغم تسریع در روند آزادی 
بازداشت شدگان؛

دو خبرنگار دیگر 
بازداشت شدند

برخالف گذشته خبری از تیزرهای جذاب 
فیلم های روی پرده در تلویزیون نیست؟

سیما علیه سینما

همدلی| اعتراضات اخیر و گســتردگی آن در 
بین قشر جوان و دانشجوی کشور، شورای عالی 
انقالب فرهنگی را بر آن داشت که واقعیت تحول 
نســلی و جوابگو نبودن سیاست های فرهنگی 
فعلی را بپذیرد و دست به بازنگری در برنامه ها 
و سیاســت های پیشین خود بزند و تجویزهایی 
متفاوت از گذشــته را ارائه کند.لذا این شورا در 
تاریخ ۱۷ مهر امسال اهم مسائل و راهبردهای 
فرهنگــی جهت تقویــت ســالمت و آرامش 
اجتماعــی تحت عنوان مصوبه شــماره ۳۳۰۶ 

تصویب و در تاریخ اول آذر ۱4۰۱ ابالغ کرد.
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 فهم گفت وگو
مقدم بر انجام آن

     رضا صادقیان 
   روزنامه نگار

ایران و قطر؛ رقیب 
نفتی، رفیق سیاسی

 الیاس صالحی نژاد
پژوهشگر نفت

شاعران و جنبش  های 
اجتماعی 

 فیض شریفی
پژوهشگر ادبیات

 گفت وگو
 پروژه  ناتمام

 عبدالحسین طوطیایی
فعال مدنی

سرمقاله

یادداشت ها

دعوت صاحبات قدرت به »گفت وگو« با معترضان، 
دل ســوزان ایران و حتی منتقــدان برای عبور از 
تنش های امروز بسیار الزم، اما کافی نیست. پرسش 
اینجاســت؛ وقتی از گفت وگو سخن می گوییم، 
دقیقا چه چیزی مدنظرمان است؟بزرگ ترین گره 
گفت وگو به رویکردها بازمی گردد، چرا که همچنان 
تصویر مشخص و روشــنی از گفت وگو و اهداف 
مرتبط با این مســئله برای طرفین قابل ترسیم 
نیست. در واقع مخاطب نمی داند قرار است درباره 

چه امری گفت وگو شود؟ هدف چیست؟
شرح در همین صفحه  

رضا صادقیان- دعوت صاحبات قدرت به »گفت وگو« با معترضان، دل ســوزان ایران و حتی 
منتقدان برای عبور از تنش های امروز بســیار الزم، اما کافی نیست. پرسش اینجاست؛ وقتی از 

گفت وگو سخن می گوییم، دقیقا چه چیزی مدنظرمان است؟
بزرگ ترین گره گفت وگو به رویکردها بازمی گردد، چرا که همچنان تصویر مشخص و روشنی از 
گفت وگو و اهداف مرتبط با این مسئله برای طرفین قابل ترسیم نیست. در واقع مخاطب نمی داند 
قرار است درباره چه امری گفت وگو شود؟ هدف چیست؟ آیا منظور از گفت وگو همانند انجام دادن 
یک پروژه از نقطه صفر به صد است؟ آیا یک فرآیند تا رسیدن به نتیجه مطلوب و مشخص است؟ 
آیا گفت وگو روشی است تا میزان انتقادها نسبت به تصمیم گیری های قدرت و سیاست گذاری های 
هزینه زا کاهش یابد؟ آیا قرار است در گفت وگو تصویر مطلوب صاحبان قدرت به عنوان نهایی ترین 

تصویر و غیرقابل خدشه از شیوه حکم رانی معرفی گردد؟
بهترین مسیر برای شکل گیری و انجام یک کنش معطوف به نتیجه فهم آن مفهوم است. در 
این جا و به صورت مشخص فهم مفهوم گفت وگو بسیار مهم تر از انجام گفت وگو است. تا زمانی 
که طرفین نسبت به امر گفت وگو فهمی مشخصی نداشته باشند، چه بسا گفت وگو به امری نازل، 
تک گویی و جدل گونه و با حاشیه های پرشمار در عرصه عمومی نمایان شود. از همین رو می توان 
گفت از امر گفت وگو دو برداشت بسیار متفاوت فهم می شود. ابتدا به شیوه ای می پردازیم که در 
کشور خودمان سابقه ای بس طوالنی، ریشه دار و جان دار دارد. در این رویکرد؛ گفت وگو یعنی حرف 
زدن یک نفر برای چند نفر، یا سخن گفتن درباره یک موضوع مشخص و بدون کسب نتیجه ای 
معلوم. در واقع طرفین بدون آنکه برداشت مشخصی از امر گفت وگو داشته باشند دور یک میز 
جمع می شوند و ساعت ها مشغول حرف زدن، ارایه گزارش، گالیه و انتقاد از روش های حکمرانی 
می شوند و در نهایت پس از خاتمه جلسه هر کس مواضع گذشته خودش را تکرار کند! این همه 
نه تنها گفت وگو نیست، بلکه می توان آن را سخن گفتن، حرف زدن، جدل و خاطره گویی دانست. 
مانند گفت وگوی دولت با بخش خصوصی، شورای گفت وگوی دولت با هنرمندان، گفت وگوی 
سخنگوی دولت با دانشجویان، گفت وگوی اساتید دانشگاه با دولت، گفت وگوی رئیس دولت با 
مردم در تلویزیون، گفت وگوی وزیر راه با نخبگان فرهنگی، برگزاری جلسه هم اندیشی نخبگان با 
دولت و آخرین نمونه آن گفت وگوی وزیر کشور با اساتید دانشگاه است. کارنامه این نوع گفت وگوها 
پیش روی ماست و با حداقل جستجو در اینترنت می توان نتایج حاصل از این نوع گفت وگو را در 
خبرگزاری های کشور دید. معموال آنچه در این نوع گفت وگوها حتی در ظاهر به چشم نمی آید، 
انجام گفت وگو است. در واقع طرفین سخن های بسیار می گویند، اما توافقی نسبت به رفع مسائل 
حاصل نمی شود، چرا که یکی از طرفین گفت وگو بنیان وجود مسئله و دشواره ها را نفی می کند.

اما درباره رویکرد- معنای دیگر گفت وگو می توان گفت که انجام گفت وگو با رویکرد مسئله محور 
در نگاه طرفین صورت بندی می شود. در گفت وگوی واقعی طرفین قرار است درباره یک موضوع 
مشخص و مسئله ای حل ناشده و برزمین مانده و در شرایط برابر گفت وگو کنند و راه حل های 
احتمالی را با سنجش های عقالنی و در جهت کاهش هزینه های احتمالی در ساختار حکم رانی 
بیابند. در این جا محور شــکل گیری گفت وگو رسیدن به تفاهم برای حل مسئله است. در یک 
گفت وگوی واقعی طرفین می پذیریند که در سیستم تصمیم گیری، سیاست گذاری و روش های 
اجرایی به دالیل بسیار و یا آن گونه که کارشناسان خبره در گزارش های رسمی مطرح کرده اند، 
دشــواره هایی وجود دارد و برای کاهش عواقب و جلوگیــری از زایش بحران های جدید در این 
سیستم می بایست گفت وگو کرد. پُرواضح است که در این نوع از گفت وگو طرفین مواضع گذشته 
خود را رها می کنند و کسی بر درستی و صددرصد بودن آن پافشاری نمی کند؛ چرا که قرار به 
گفت وگو است و نه تگ گویی و یک سویه گویی. بدون تردید در چنین رویکردی جایی برای تکرار 
نصیحت، سخنرانی، نادیده گرفتن مسائل و منکوب کردن مطالبات شهروندان از سوی طرفین 

وجود نخواهد داشت.
به نظر می رسد آنچه در حال حاضر در سپهر عمومی کشور از امر گفت وگو قابل مشاهده است، 
انجام برخی دیدارهای چهره های سیاسی با رئیس جمهور، ریاست قوه قضاییه و دبیر شورای عالی 
امنیت ملی و برخی صاحبان قدرت درباره وقایع اخیر در کشور است. مهم تر آنکه هنوز خبر دقیقی 
درباره محتوی این دیدارها و شــکل گیری گفت وگو مبنی بر راه حل های ارایه شده در دسترس 
نیســت. احتماال می توان نام این رفتار را دیدار، صحبت کردن و گپ وگفت قدرت مداران دیروز 
با صاحبان قدرت امروز گذاشــت، اما نام نهادن کلیدواژه گفت وگو بر این دیدارها و نشست های 
دوســتانه خبر از تحقق یک گفت وگو برای حل مسائل، بحران ها و ابرچالش های ایران امروز را 

عیان نمی کند.

فهم گفت وگو؛ مقدم بر انجام آن
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