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فعال هيچ ماحصل  ديدار تاريخي 
 اون  و ترامپ

Reuters

در اينكه آب منش��أ حيات گياهان، جانوران 
و انسان اس��ت و چرخه تنوع زيستي با منابع 
آب ارتباط مس��تقيم دارد، ترديدي نيس��ت. 
اما افزايش جمعيت و گس��ترش فعاليت هاي 
انساني، مصرف فزاينده و آلودگي ها، همچنين 
اقداماتي كه به تغيي��رات كالن در اقليم كره 
مسكون منتهي شده و امروز تغيير اقليم ناميده 
مي شود، معادالت و چرخه متوازن طبيعت را بر هم زده است. يعني 
انسان رد پاي بزرگي از مصارف و آلودگي ها را در كره زمين از خود به 
جاي مي گذارد و رد پاي آب در اين ميان ه��ر روز بزرگ تر و بزرگ تر 
مي شود. بهره وري مصرف در بخش كشاورزي و شهري پايين بوده و 
ميزان آلودگي و مديريت ناكارآمد منابع آب مزيد بر علت شده است. 
بر اين تصور آثار و عوارض تغيير اقليم مانند خشكس��الي و افزايش 

دماي حداقل 1/8 درجه سانتيگراد و كاهش بارندگي 
پياپي حدود 20 درص��د را بايد اضافه ك��رد. تمدن 

ديرينه و درخشان ايران در اقليم خشك و نيمه خشك شكل گرفته و 
ايرانيان با روش هايي مانند حفر قنات...

رد پاي آب
نگاه روز
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معصومه  ابتكار

نم��ي ت��وان ب��ه س��ادگي از روي اعتراضات 
دي ماه س��ال 96 گذش��ت، هواداران آرامش 
و موفقيت كش��ور بايد ب��ا واكاوي آنچه درآن 
چند روز گذشت به فكر آن باشند كه چه بايد 
كرد؟ اين پرسش اساس��ي را همه مسووالن و 
همه مدي��ران بايد از خود بپرس��ند و درصدد 
پاس��خي درخ��ور و قانع كننده باش��ند؛ بايد 
مراكز تحقيقي مانند مركز تحقيقات اس��تراتژيك مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، مركز بررس��ي هاي اس��تراتژيك رياست جمهوري و 
مجلس شوراي اسالمي با تكيه برنگاه كارشناس��ي و بررسي آماري 
نسبت به پيش زمينه اتفاقات دي ماه به راه حل منطقي برسند و فقط 
به كنترلي كه آن هم با هزينه صورت گرفت بسنده نكنند فرق است 
بين »كنترل« و »اداره امور« كنترل با ابزار پليس��ي و امنيتي امكان 

پذيراست اما اداره كردن نياز به ارايه طريق و در پيش 
گرفت��ن روش هاي��ي دارد كه باع��ث آرامش جامعه 

بش��ود، اينكه صورت مس��اله را پاك كنيم يا گناه را گردن فضاهاي 
مجازي بيندازيم، همان كنترل است نه اداره. 

چه بايد كرد ؟
سياست
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نعمت  احمدي

در مالقات دي��روز ترامپ و اون ترتيب��ات امنيتي در اوج 
خود ب��ود. براي ش��ماري از خبرن��گاران پرداختن به آن 
جالب مي نمود. بخش��ي از اين ترتيب��ات در مورد رهبر 
كره شمالي است كه خالي از لطف نيست و نشان دهنده 
فعاليت ش��ديد جاسوس��ي در مالقات هاي اف��رادي در 
س��طح آنان اس��ت.ترامپ و اون در حالي آماده گفت وگو 
ش��دند كه خيابان هاي منتهي به هتل ها و محل مالقات 
آنان كامال در محاصره نيروهاي امنيتي بود. حتي خودروهاي حامل هيات هاي 
همراه نيز ناچار بودند از گيت امنيتي در خيابان عبور كنند، صبح ديروز به وقت 
س��نگاپور ابتدا رييس جمهور امريكا به محل مالقات رسيد و با فاصله اي تقريبا 
10 دقيقه اي رهبر كره ش��مالي وارد هتل محل مالقات شد. دوربين هايي كه 
كاروان آنان را نشان مي داد، خيابان هاي خالي از خودرو و شهروند را نيز در ديد 
مخاطبان قرار مي داد . گرچه اي��ن بخش از جزيره معموال خلوت و كم جمعيت 

اس��ت، ولي صبح دي��روز خال��ي از جمعي��ت بود.ب��ه گزارش 
خبرگزاري ها، ماموران پليس و امنيت س��نگاپور همه در حال 

آماده باش به سر مي بردند و خيابان ها را با چشمان كنجكاو و دوربين ها زير نظر 
داشتند.»ترامپ« و »اون« هر يك ماموران امنيتي خود را همراه داشتند كه...

ترتيبات عجيب امنيتي  در سنگاپور
نگاه

بهروز  بهزادي

امضاي بيانيه مشترك توس��ط دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا و كيم جونگ اون، رهبر 
كره شمالي، در ديدار ديروز آنها در سنگاپور با 
پوشش گسترده رس��انه اي مواجه شده است، 
اما بايد توجه داش��ت كه مس��اله خلع سالح 
هسته اي، يك مساله بس��يار پيچيده، با ابعاد 
بسيار گسترده و متنوع است كه با شتابزدگي 
و فقط با در نظر گرفتن امضاي يك بيانيه سياس��ي در مورد تعهد به 
خلع س��الح نمي توان آن را ارزيابي كرد. س��ال 1994 يك چارچوب 
تواف��ق ب��ا عن��وان Agreed Framework  بين اي��االت متحده 
امريكا و جمهوري دموكراتيك خلق كره تنظيم شد. اين توافق عمدتا 
معطوف به توقف برنامه موشكي كره شمالي بود. در آن دوران بازفرآوري 
پلوتونيوم كه مي توانست به دس��تيابي به سالح هسته اي منجر شود، 

هنوز به صورت جدي از سوي كره شمالي آغاز نشده  
بود. االن وضعيت نسبت به گذش��ته بسيار متفاوت 

است. برنامه بازفرآوري پلوتونيوم كره شمالي در ابتداي قرن بيست و 
يكم، منجر به توليد بمب هسته اي پلوتونيومي شد. 

تناقض خلع سالح و شتابزدگي
جهان
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رحمان  قهرمان پور
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اصناف و اشخاص 
بدون حق اعتراض 

4

معاون سياسي
 وزارت كشور در مورد 

تعيين مكان هاي تجمع :

گزارش »اعتماد«
 از بي تفاوتي به
 اعتصاب غذاي حميد بقايي:
از ماست كه بر ماست 3

بازار سكه با چه جذابيت هايي 
به ايستگاه جذب دارايي ها 
تبديل شده است؟
مقصد دوم نقدينگي 10

       گزارشي از منشا ارسال 
پيامك هاي تهديدآميز

 به نمايندگان :
2پيامك هاي خودسر

       علي مطهري: 
ارسال كنندگان پيامك به 
نمايندگان حتي از جبهه 

2پايداري هم تندروتر هستند

مشكل ما كه
كمبود دانش نيست

گفت و گو با عيسي كالنتريمحيط زيست

كرگدن  هشتادو هفتم منتشر شد

هياهو براي هيچ
مالقات رييس جمهور امريكا 
و رهب��ر كره ش��مالي مدتي 
اس��ت ك��ه توجه جهان��ي را 
به خود جل��ب كرده اس��ت. 
پيش بيني هاي بسيار زيادي 
در مورد اين مذاكرات صورت 
گرفت. پس از اين نيز دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا بس��يار ب��ه آن افتخار 
كرده و س��عي خواهد كرد كه آن را ب��ه عنوان يك 

دستاورد بزرگ معرفي كند. 

سرمقاله

محسن  بهاروند 

نقدي بر ذهنيت جنگ سردي

پيرام�ون  نكات�ي 
مصاحبه آق�اي دكتر 
عسگر خاني در مورد 
سياس�ت  و  برنام�ه 

هسته اي ايران 
طي چند هفت��ه اخير 
و پ��س از اع��الم خروج 
امريكا از برجام، شاهد طرح مباحث، گفتارها 
و سياست هاي اعالمي تامل برانگيزي از سوي 
طيفي از مقامات، مسووالن و منسوبان نظام و 
همچنين برخي رسانه ها و تحليلگران همسو 
با آنها در جهت اعالم و اثبات مجدد و مش��دد 
»خبط و خطاي دولت روحان��ي در مذاكرات 
منتهي به برجام« هستيم. در اين ميان، البته 
ميدان داري دوباره مخالف��ان قديمي برجام 
چندان غيرقابل انتظار نبود. چرخش مواضع و 
گفتارهاي برخي نزديكان و منسوبان مقامات 
عالي سياسي نيز غير قابل فهم نبود. همچنين 
نگارنده را با سياست هاي اعالمي دراين سطح 
نيز كاري نيس��ت كه فرمود: »صالح مملكت 
خويش خسروان دانند - گداي گوشه نشيني 
تو حافظا مخ��روش!« اما آنچه بي��ش از اين 
همه توجه بنده را نه به عنوان يك ش��هروند 
»ذي نفع/ذي خسران« در سياست هاي خرد 
و كالن كش��ور، بلكه به عنوان يك دانشجوي 

علوم سياسي به تامل واداشته، 
نظرات و تحليل ه��اي برخي 

اس��اتيد و دانش آموختگان علوم سياس��ي و 
روابط بين الملل است. 

تريبون آزاد

ابوالفضل دالوري
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درگذشت برادر عزيزمان، مرحوم آقای صفر علی اسماعيلی كه شرافت 
جانبازی در دفاع مقدس را از يک سو و از سوی ديگر داغ سه برادر شهيد 
را بر دل داشت موجب تأثر ش�د . اين مصيبت را به مادر داغ ديده و برادر 
عزيزش )حاج حسن اس�ماعيلی( تس�ليت عرض می نمايم و برای او  و 

برادران و پدر بزرگوارش حشر با اولياء اهلل مسئلت دارم . 

انا هلل و انا الیه راجعون

سيد حسن خمينی
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