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   اصالحات اقتصادي 
بدون درد
  جعفر خيرخواهان- 10

   فروش جنس 
بنجل  هنري با »شو«

   حميد متبسم - 8

مرگ برگراني يا درود بر فساد
ش��عار مرگ بر گران��ي به يمن 
تبليغ و پوشش بسيار گسترده 
رس��انه ملي به عنوان خواسته 
معترضان راس��تين حادثه هاي 
اخير تبليغ ش��د. ب��ه زعم اين 
رسانه و همسويانش، اين بخش 
از پيام معترضان را بايد شنيد و 

مابقي اغتشاش و آشوب است. 

سرمقاله

عباس آخوندي

ادامه در صفحه 03

2
12

»اعتماد« روند 10 ساله كشت خشخاش در منطقه بين النهرين را بررسي مي كند

عراق مي خواهد سلطان ترياك خاورميانه شود

رجوع به صفحه  15 

شركت خدمات مسافرتي پرسپوليس

اليت گشت
8305

88402080

به غفلت عمر شد حافظ بيا با ما به ميخانه
كه شنگوالن خوش باشت بياموزند كاري خوش
مجله فرهنگي كرگدن - شماره 75
  در ستايش كاغذ

  روايت هايي درباره آنچه در زمستان 
گرممان مي كند

» اعتماد« مردم
نگاه روز
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و  روزنامه  ن��گاري  داس��تان 
رس��انه داري در اي��ران، رواي��ت 
پر ف��رازو نش��يبي اس��ت. اگ��ر 
چه��ارم  رك��ن  ضرورت ه��اي 
ش��ايد  نب��ود،  دموكراس��ي 
خيلي ها عط��اي آن را به لقايش 
مي بخشيدند. بسياري از صاحبان 
رس��انه  نيز چنين كردند و پيش از اينكه رسانه شان به بار 
نشيند چراغ روشنگري را خاموش كردند. همت و عزمي 
مضاعف مي طلبد تا چرخ اطالع رس��اني و آگاهي بخشي 
همچنان بچرخد و روزنامه و خوانندگانش )مردم( كماكان 
با هم مرتبط باشند. 15 سال از عمر »اعتماد« مي گذرد و 
امروز چهار  هزارمين باري اس��ت كه خبرها و تحليل هاي 
ايران و جهان روي كاغذ روزنامه منتش��ر مي شود. بدون 
شك رسانه هاي مستقل و خصوصي در ايران، با چالش ها 
و دش��واري هاي عديده اي روبه رو هستند كه رسانه هاي 
دولتي و وابس��ته به نهادهاي مختل��ف، از آن بي خبرند. 
مش��كالت اقتصادي و مس��ير ناهموار درآمدزايي براي 
روشن نگه داشتن چراغ معيشتي اهل رسانه و مهم تر از آن 
روشن نگه داشتن چراغ دانايي و اطالع رساني، فشارهاي 
سياس��ي و عموما س��ليقه اي و جناحي، تغيير قوانين و 
رويكردهاي متفاوت مديريتي كشور از آن دست مواردي 
اس��ت كه مي تواند ب��ر عملكرد رس��انه هاي خصوصي و 
مستقل تاثير بگذارد. »اعتماد« در تمام اين سال ها با همت 

خبرن��گاران و روزنامه  نگاراني كارآزموده 
و حرفه اي و متعهد تالش كرده تا وظيفه 

آگاهي بخشي و اطالع رساني را دنبال كند و حتي المقدور 
جامع ترين تحليل ها را از وقايع روز به جامعه ارايه دهد. 

الياس حضرتي

نگراني از تصميم ترامپ 
ديپلماسي - 1

اكن��ون ك��ه اي��ن يادداش��ت را 
مي خوانيد، طبعا ترامپ تصميم 
خ��ود را درب��اره باقي مان��دن در 
برجام يا كنار گذاشتن آن گرفته 
اس��ت و بنده نيز مثل بسياري از 
افراد ديگر نمي دانم چه تصميمي 
خواهد گرفت و همه پيش بيني ها 
برحسب احتمال است. ولي فارغ از اينكه چه تصميمي 
بگيرد، بايد گفت كه خط مش��ي دولت درب��اره برجام از 
ابتدا دو وجه داشت. يكي پيش��برد برجام در مذاكرات و 
در عمل بود كه در اين مورد بسيار موفق عمل شد، ولي 
وجه ديگر ماجرا تبليغات نادرس��ت و ايج��اد انتظارات 
غيرواقع��ي از برج��ام و نيز بي توجهي به پيوس��ت هاي 
نانوشته برجام بود. تاكنون در چندين يادداشت به اين دو 
مورد اشاره مستقيم كرده ام و اكنون مي كوشم كه دوباره 
به آن مس��ائل بپردازم و توضيح دهم كه گره ماجراي ما 
در كجاست؟ از س��ال 1392 اين ذهنيت به وجود آمده 
بود كه مشكل اصلي ما در اقتصاد است و گرِه كاِر اقتصاد 
نيز در باز شدن گره سياست خارجي اس��ت. اين نگاه از 
يك منظر درس��ت بود. پس از شكل گيري تحريم ها كه 
به علت نابخردي دول��ت گذش��ته رخ داد، واقعيت اين 
بود كه بدون عب��ور از تحريم ها، به ويژه ب��دون خروج از 
قطعنامه هاي شوراي امنيت امكان سروسامان دادن به 
اقتصاد غيرممكن مي نمود. مساله نفت در اين ميان مهم 

بود و نبايد فراموش كنيم كه در سال هاي 
منتهي به 1392 وابس��تگي ما به نفت 

برخالف شعارهاي رسمي در 35 سال گذشته، افزايش 
پيدا كرده بود و نه كاهش. 

عباس عبدي

»دورود« و  دو جوي خشك 
ايرانشهر

آي��ا بهتر نيس��ت ب��ه اعتراضات 
جاري در برخي شهرس��تان هاي 
كش��ور از جمل��ه »دورود« ب��ه 
جاي دشمن س��ازي و ح��ذف، از 
منظر حق��وق و وظاي��ف و جذب 
نگريس��ت؛ تا هم ح��ق و وظايف 
مردم و هم وظاي��ف و حق دولت، 
به طور منصفانه در داخل و هم به طور قانونمند در خارج 
اطالع رساني ش��ود؟! از جمله وظايف دولت حفظ امنيت 
ونظم عمومي اس��ت و از جمله حقوق م��ردم اعتراضي 
كه مخل نظم عمومي نباش��د و اين فرهنگ سياس��ي را 
مي توان توسط نهاد هاي مدني و سياسي از جمله احزاب 
سياس��ي مديريت كرد در غير اين صورت نقش احزاب و 
سنديكاها و ساير نهادها نظير شوراها و غيره در جايگزين 
كردن مش��اركت و تجمعات قانوني به ج��اي اعتراضات 
و آشوب خياباني چيس��ت؟ كما اينكه در منشور حقوق 
ش��هروندي آذر ماه 1٣٩٥رييس جمهور در ماده الف، بند 
2 موضوع »ارتقاي فرهنگ عمومي و گسترش مطالبات 
همگاني و مقابله با هر گونه تعرض به حقوق شهروندي« 
پيش بيني شده اس��ت.  مگر نه آنكه دو سوم اصول قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران به حقوق ملت و باقيمانده 
آن به وظايف حكمراني پرداخته است؟ مگر در اصل سوم 
و 1۶ بند آن درباره مهم ترين وظايف دولت براي استيفاي 
حقوق مردم به لح��اظ مادي و معن��وي، از رف��اه و كار و 

بهداشت و فرهنگ و امنيت و آزادي هاي 
اساسي تا رش��د فضايل اخالقي، ايمان و 

تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي و رفع تبعيض و 
فرصت برابر و امكانات عادالنه سخن نگفته است؟

محمود  محمدي

وقتي از زمان سياست و سياستگذاري عمومي در ايران مي گوييم، 
منظور ما گاه و وقِت سياس��ت و سياس��تگذاري عمومي نيست، 
چه اينكه عمر سياس��ت و وجوه��ي از سياس��تگذاري در ايران 

بسيار طوالني است. منظور ما از زمان سياست و 
سياستگذاري عمومي، طول عمر و ماندگاري آن 

در ايران است.  سياست و سياستگذاري عمومي در ايران اساسا در 
پيوند با نهاد نبوده، بلكه با اشخاص و سلسله ها نسبت داشته است. 

زمان كوتاه سياست و سياستگذاري عمومي
سياست
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مجيد   وحيد

من فكر مي كنم يك نكته بس��يار مهم در مورد برجام وجود دارد 
كه خوب اس��ت مردم ايران ب��ه آن توجه كنند؛ اگ��ر اروپايي ها و 
روس ها تا اين حد از برجام دفاع مي كنند به دليل لطف و محبت 

و مروت و جوانمردي آنها نيست. دنياي سياست 
دنياي منافع است، منافع ملي كشورها بر هر امر 

ديگري مقدم است. وقتي مي بينيم فرانسوي ها و آلماني ها و حتي 
بريتانيايي ها كه ...

سنگ مستحكم بناي برجام
ديپلماسي - 2
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احمد  شيرزاد
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چند روايت معتبر
موسسات مالي - اعتباري گزارش مي دهد

» اعتماد« از وضعيت مالباختگان

نقدي از دكتررضا داوري اردكاني به جايزه جهاني مصطفي )ص( 

جايزه علمي نبايد منحصر 
به علوم تكنيكي باشد
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بعون اهلل تعالي
 درباره  انتشار 
چهارهزارمين شماره » اعتماد«
  شبيه چنارهاي خيابان وليعصر
  اعتمادي ها، تبريك
  سال ها و سال ها و سال ها
  خسته   نباشيد
  اعتماد خوانندگان به »اعتماد«

خبرآخر

ترامپ ،تعليق اجراي تحريم هاي هسته اي 
را تمديد كرد. در عين حال  از سوي دولت 
امريكا، چند مقام قضايي و نظامي جمهوري 
اسالمي ايران  به فهرست تحريم ها اضافه شدند

امريكا در برجام ماند
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