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ازبيتفاوتيبه
اعتصابغذايحميدبقايي:
 3ازماستكهبرماست
سرمقاله

هياهوبرايهيچ

مالقات رييسجمهور امريكا
و رهب��ر كره ش��مالي مدتي
اس��ت ك��ه توجه جهان��ي را
بهخود جل��ب كرده اس��ت.
پيشبينيهاي بسيار زيادي
در مورد اين مذاكرات صورت
محسن بهاروند
گرفت .پس از اين نيز دونالد
ترامپ ،رييسجمهور امريكا بس��يار ب��ه آن افتخار
كرده و س��عي خواهد كرد كه آن را ب��ه عنوان يك
دستاوردبزرگمعرفيكند.
ادامه در صفحه06

توگوباعيسيكالنتري
محيطزيست گف 

تريبونآزاد

نقديبرذهنيتجنگسردي

نكات�ي پيرام�ون
مصاحبه آق�اي دكتر
عسگر خاني در مورد
برنام�ه و سياس�ت
هستهايايران
طي چند هفت��ه اخير
ابوالفضلدالوري
و پ��س از اع�لام خروج
امريكا از برجام ،شاهد طرح مباحث ،گفتارها
و سياستهاي اعالمي تاملبرانگيزي از سوي
طيفي از مقامات ،مسووالن و منسوبان نظام و
همچنين برخي رسانهها 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
ميدانداري 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 سياستهاي اعالمي دراين سطح
نيز كاري نيس��ت كه فرمود« :صالح مملكت
خويش خسروان دانند  -گداي گوشهنشيني
تو حافظا مخ��روش!» اما آنچه بي��ش از اين
همه توجه بنده را نه به عنوان يك ش��هروند
«ذينفع/ذيخسران» در سياستهاي خرد
و كالن كش��ور ،بلكه به عنوان يك دانشجوي
علوم سياسي به تامل واداشته ،ادامهدرصفحه
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نظرات و تحليله��اي برخي
اس��اتيد و دانشآموختگان علوم سياس��ي و
روابطبينالمللاست.

علي مطهري:
ارسالكنندگانپيامكبه
نمايندگانحتيازجبهه
پايداريهمتندروترهستند

بازارسكهباچهجذابيتهايي
بهايستگاهجذبداراييها
تبديلشدهاست؟
 10مقصددومنقدينگي
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مشكلماكه
كمبوددانشنيست
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Reuters 5

نگاه روز

رد پاي آب

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 فعاليتهاي
انساني،مصرففزايندهوآلودگيها،همچنين
اقداماتي كه به تغيي��رات كالن در اقليم كره
معصومهابتكار مسكونمنتهيشدهوامروزتغييراقليمناميده
ميشود ،معادالت و چرخه متوازن طبيعت را بر هم زده است .يعني
انسان رد پاي بزرگي از مصارف و آلودگيها را در كره زمين از خود به
جاي ميگذارد و رد پاي آب در اين ميان ه��ر روز بزرگتر و بزرگتر
ميشود .بهرهوري 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 1/8درجه سانتيگراد و كاهش بارندگي ادامهدرصفحه
پياپي حدود  20درص��د را بايد اضافه ك��رد .تمدن
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ديرينه و درخشان ايران در اقليم خشك و نيمه خشك شكل گرفته و
ايرانيانباروشهاييمانندحفرقنات...

انا هلل و انا الیه راجعون

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�ماعیلی) تس�ليت عرض می نمايم و برای او و
برادرانوپدربزرگوارشحشربااولياءاهللمسئلتدارم.
سيد حسن خمينی

سياست

چه بايد كرد ؟

نم��ي ت��وان ب��ه س��ادگي از روي اعتراضات
ديماه س��ال  96گذش��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
نعمت احمدي پاس��خي درخ��ور و قانعكننده باش��ند؛ بايد
مراكز تحقيقي مانند مركز تحقيقات اس��تراتژيك مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،مركز بررس��يهاي اس��تراتژيك رياستجمهوري و
مجلس شوراي اسالمي با تكيه برنگاه كارشناس��ي و بررسي آماري
نسبت به پيشزمينه اتفاقات دي ماه به راهحل 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 ادامهدرصفحه
گرفت��ن روشهاي��ي دارد كه باع��ث آرامش جامعه
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بش��ود ،اينكه صورت مس��اله را پاك كنيم يا گناه را گردن فضاهاي
مجازي بيندازيم ،همان كنترل است نه اداره.

جهان

تناقض خلع سالح و شتابزدگي

امضاي بيانيه مشترك توس��ط دونالد ترامپ،
رييسجمهور امريكا و كيم جونگ اون ،رهبر
كره شمالي ،در ديدار ديروز آنها در سنگاپور با
پوشش گسترده رس��انهاي مواجه شده است،
اما بايد توجه داش��ت كه مس��اله خلع سالح
هستهاي ،يك مساله بس��يار پيچيده ،با ابعاد
رحمانقهرمانپور 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�لاح نميتوان آن را ارزيابي كرد .س��ال  1994يك چارچوب
تواف��ق ب��ا عن��وان  Agreed Frameworkبين اي��االت متحده
امريكا و جمهوري دموكراتيك خلق كره تنظيم شد .اين توافق عمدتا
معطوفبهتوقفبرنامهموشكيكرهشماليبود.درآندورانبازفرآوري
پلوتونيوم كه ميتوانست به دس��تيابي به سالح هستهاي منجر شود،
هنوز به صورت جدي از سوي كره شمالي آغاز نشده ادامهدرصفحه
بود .االن وضعيت نسبت به گذش��ته بسيار متفاوت
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است .برنامه بازفرآوري پلوتونيوم كره شمالي در ابتداي قرن بيست و
يكم،منجربهتوليدبمبهستهايپلوتونيوميشد.

نگاه

ترتيبات عجيب امنيتي در سنگاپور

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 مينمود .بخش��ي از اين ترتيب��ات در مورد رهبر
كره شمالي است كه خالي از لطف نيست و نشاندهنده
فعاليت ش��ديد جاسوس��ي در مالقاتهاي اف��رادي در
س��طح آنان اس��ت.ترامپ و اون در حالي آماده گفتوگو
بهروز بهزادي ش��دند كه خيابانهاي منتهي به هتلها و محل مالقات
آنان كامال در محاصره نيروهاي امنيتي بود .حتي خودروهاي حامل هياتهاي
همراه نيز ناچار بودند از گيت امنيتي در خيابان عبور كنند ،صبح ديروز به وقت
س��نگاپور ابتدا رييسجمهور امريكا به محل مالقات رسيد و با فاصلهاي تقريبا
 10دقيقهاي رهبر كره ش��مالي وارد هتل محل مالقات شد .دوربينهايي كه
كاروان آنان را نشان ميداد ،خيابانهاي خالي از خودرو و شهروند را نيز در ديد
مخاطبان قرار ميداد  .گرچه اي��ن بخش از جزيره معموال خلوت و كمجمعيت
اس��ت ،ولي صبح دي��روز خال��ي از جمعي��ت بود.ب��ه گزارش ادامهدرصفحه
خبرگزاريها ،ماموران پليس و امنيت س��نگاپور همه در حال
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آمادهباش به سر ميبردند و خيابانها را با چشمان كنجكاو و دوربينها زير نظر
داشتند«.ترامپ» و «اون» هر يك ماموران امنيتي خود را همراه داشتند كه...

كرگدن هشتادو هفتم منتشر شد

