
به نظر من سخنان نتانياهو درباره آب اصال چيز مهمي نيست كه 
حاال بخواهد در ش��وراي عالي آب مطرح ش��ود. او حرف جديدي 
نزده است. صحبت هاي او در حقيقت موج سواري روي مساله اي 

است كه االن در كشور وجود دارد. او اين مساله را 
بهانه قرار داده است. حرف هاي وي، حرف جديدي 

نيست؛ نمك  زدايي از آب دريا، تصفيه كردن آب كشاورزي، تصفيه 
فاضالب و... 

الگوهاي آب ايران
جامعه
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احمدعلي كيخا

اين روزها وقتي به مصاحبه برخي از همكارانم در س��اير تشكل ها 
نگاه مي اندازم متوجه مي ش��وم حرف هايي را مي زنند كه بس��يار 
عوامانه است. ش��ايد اگر از ميوه فروش س��ر كوچه هم بپرسيم اين 

حرف ها را به زبان مي آورد. مردم كوچ��ه و بازار اگر 
غر بزنند قابل درك اس��ت چون با توج��ه به اينكه 

روزنامه نمي خوانند، از آمارهاي اقتصادي كالن كشور مطلع نيستند، 
شرايط موجود را درك نكرده اند، تحليل خاص خود را دارند...

تشكل ها؛ اپوزيسيون يا مشاور؟
اقتصاد - 2
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محمد رضا بهرامن
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با ش��نيدن خبر درگذشت معلم 
زهد و وارس��تگي جناب اس��تاد 
احم��د احمدي، م��درس حوزه و 
دانش��گاه و عضو عاليرتبه شوراي 
عال��ي انق��الب فرهنگي ب��ه ياد 
خاطره اي افتادم كه بيان مي كنم. 

نتيجه گيري با  مخاطب! 
بنده از شهريور ۷۱ تا فروردين ۷۳ فرماندار نورآباِد دلفان 
بودم. نورآباد شهري در ش��مال استان لرستان و همجوار 
با استان هاي كرمانشاه و همدان است كه قريب به اتفاق 
مردم آن لك زبان هستند. به مناس��بت ۱۲ ارديبهشت 
س��ال ۷۲ و تكريم مقام معل��م و بزرگداش��ت چند تن از 
معلمين نمونه ش��هر از مرحوم اس��تاد احم��دي كه هم 
سابقه اي در انقالب و مبارزه داشت و هم يكي از شبيه ترين 
ش��خصيت ها به صاحب روز معلم يعني اس��تاد ش��هيد 
مطهري شناخته مي ش��د و هم اصالتا از لك هاي نهاوند 
بود براي حضور و سخنراني در مراس��م روز معلم دعوت 
كردم. ايش��ان بدون هيچ پيرايه اي و ب��دون اينكه هيچ 
شناخت شخصي از من داشته باش��د، دعوتم را پذيرفت 
و با يك خودروي پيكان از تهران راهي نورآباد ش��د. آمد، 
يك سخنراني تحليلي پرمغز ارايه كرد و جوايزي به معلمان 

نمونه اهدا كرد. ظهر كه ش��د ناهار را در 
منزل، مهمان من بود. بعد از صرف ناهار 

ديدم كه قصد برگش��ت به تهران را دارد، اصرار كردم كه 
بماند و استراحت كند...

گردنه گاماسياب
نگاه روز
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اسماعيل دوستي

يكي از اقدامات قابل تقدير دولت 
آقاي روحان��ي برجام اس��ت كه 
اجرايي ش��دن آن، اثرات مثبتي 
در اقتصاد ايران به همراه داش��ت. 
در حال حاضر نيز دولت بايد تالش 
كند كه با سران كشورهاي مانده 
در برجام، ديپلماسي گسترده اي 
را ايجاد كرده و روابط جديد اقتصادي را تعريف كند، چرا 
كه آينده اقتصاد به اين روابط گره خورده است. برجام در 
حقيقت توانست فضايي براي توس��عه اقتصادي در ايران 
به وجود آورد و حقانيت كشور را در مذاكره با قدرت هاي 
دنيا به اثبات برساند. اين بزرگ ترين دستاورد 4 سال اول 
دولت آقاي روحاني بود. اما اين دستاوردها فقط به برجام 
خالصه نمي ش��ود و تيم اقتصادي دولت در حالي فرمان 
اقتصاد را به دست گرفت كه شاخص هاي كالن وضعيت 
نامطلوبي داشتند و قطار اقتصادي كشور از ريل خود خارج 
شده بود. دولت توانست اين قطار را به ريل خود بازگرداند. 
به عنوان مثال درخصوص سياست هاي تورمي نيز دولت 
اقدامات خيلي خوبي طي ساليان گذش��ته انجام داد كه 
ثبات و آرامش را ب��ه اقتصاد برگردان��د. در آينده نيز بايد 
اين سياست ها بهتر ادامه داشته باشد، چرا كه حفظ تورم 

پايين از پيش زمينه ه��اي اتخاذ هرگونه 
سياست در جهت رشد اقتصادي است. به 

نظرم در شرايط كنوني مهم ترين اقداماتي كه بايد از سوي 
دولت پيگيري شود ...

توسعه ديپلماسي اقتصادي
اقتصاد - 1
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مهدي پازوكي

مفهوم جن��گ جهان��ي را بايد از 
مفه��وم جن��گ به ص��ورت كلي 
تفكيك كرد. جن��گ جهاني چه 
از نظر وس��عت و ابعاد و چه از نظر 
طرف هاي جنگ و چ��ه به لحاظ 
انگيزه و دليل آغاز جنگ و فلسفه 
جنگ عملي متفاوت از جنگ در 
مفهوم معمول آن است. در حالي كه جنگ بين دو كشور 
ممكن است به خاطر اختالف مرزي و سرزميني يا انگيزه 
و منافع محدود و كوچ��ك بين دو يا چند طرف باش��د، 
انگيزه جنگ جهاني اعتراض به نظم قديم و تالشي است 
براي ايجاد يك نظم جديد جهاني. در يك جنگ جهاني 
طرف هاي درگير بيش از آنك��ه به  دنبال پيروزي و برتري 
نظامي بر طرف مقابل باشند، هدف نهايي شان ايجاد يك 
نظم جديد و يك فلس��فه و نگرش جديد در مورد توازن و 
ثبات جهاني است. جنگ جهاني زماني آغاز مي شود كه 
يك قدرت جهاني قادر به تحقق همه آمال خود نيست و 
از وضعيت موجود ناراضي است. در واقع نيرويي نظامي، 
ارزش��ي، حقوقي، اخالقي يا يك ارزش جهان��ي فراتر از 
قدرت ملي توان متراكم يك نيروي ملي را محدود و حبس 
مي كند به طوري كه آن قدرت جهان��ي راه ديگري براي 

رسيدن به اميال خود جز بر هم زدن نظم 
موجود نمي بيند. پ��س از جنگ جهاني 

دوم جهان بر نظمي اس��توار شد كه مبناي آن شكاكيت، 
خصومت و بازدارندگي بود. 

نظم جديد و استراتژي ايران
جهان
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محسن  بهاروند

تاريخ سازي براي 
دوربين هاي 
تلويزيوني

كيم و ترامپ براي خلع سالح 
هسته اي كره شمالي مذاكره مي كنند

6

چرخش 
به سمت اتحاد 
2

بررسي مواضع حمايت 
طيفي از اصولگرايان نسبت 

به دولت

ايتاليا از پذيرش كشتي 
پناهجويان سرباز زد:
سرگرداني مهاجران
5 در مديترانه

از امروز ويژه جام جهاني فوتبال را 
در صفحات 8 و 9 بخوانيد؛
جان و جهان فوتبال
 در گفت وگو  با  داروين صبوري:
جام جهاني، جامعه جهاني

         محمد مهاجري: 
اصولگرايان براي عبور از 

بحران هاي كشور راهي جز 
2حمايت از روحاني ندارند

هدايت تجمعات
قانون اساسي جمهوري 
ح��ق  ب��ه  اس��المي 
تجمع��ات  برگ��زاري 
راهپيمايي ه��اي  و 
اعتراضي از س��وي مردم 
تاكيد كرده اس��ت اما با 
وجود اينكه اين مس��اله 
جزومطالبات مردم بود، معطل ماند. كنشگران و 
احزاب و گروه هاي سياس��ي به لزوم توجه به اين 
حق مردم اذعان كردند. اعتراضات و ناآرامي هاي 
سال گذش��ته باعث ش��د تا دولت آقاي روحاني 
اقدام جدي در اين رابطه انج��ام و محل هايي در 
ش��هر را به اعتراضات مردمي اختصاص دهد كه 
في نفسه بسيار مثبت است. براي كشور نيز بسيار 
اقدام مثبت و خوبي است. به اين خاطر كه دولت 
مي تواند تجم��ع اعتراضي جريانات سياس��ي و 

صنفي را به صورت نظام مند دربياورد.

سرمقاله

علي صوفي
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كرگدن  هشتادو هفتم منتشر شد

روزنامه اعتماد در راستاي حمايت از توليد داخل وظيفه خود مي داند 
تا در تبليغ و ترويج كاالي ايراني توليد كنندگان را ياري كند. لذا براي 

درج آگهي كاالي ايراني تسهيالت ويژه اي را در نظر مي گيرد.

حمايت از توليد داخلي

تلفن:66429409

ازتوهم  فراواني آب عبوركنيم

مركز امور اجتماعي آب و انرژي در گفت و گو با محمد فاضليمحيط زيست
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لوكيشن اعتراض
مطابق پيشنهاد شوراي شهر و نظر دولت دركجاي تهران مي توان تجمع كرد؟
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گفت و گو با 
احمد مسجدجامعي: 
اعتراض ها 
سر و شكل قانوني 
پيدا كنند

گفت و گو با 
نعمت احمدي:

دعوا
 سر مجوز بود 

نه جاي اعتراض

نظرخواهي از اقتصاددانان
 و فعاالن اقتصادي  درباره 
عملكرد اقتصادي دولت روحاني: 
فراموش نكرده ايم 
پوپوليسم با اقتصاد چه كرد 10


