
از برجام خارج نشويد
هشدار رئيس جمهور فرانسه در كنگره آمريكا:

بيپناهيكودكانزبالهگرد

تشكيلهيأتمؤسسگفتوگويملي

سال هاســت كه به ديدن بچه هايي كه به درون سطل 
زباله خم شده و مشغول جمع آوري زباله هستند عادت 

كرده ايم؛ كودكاني همچون احد و صمد، دو برادر زباله گردي كه در آتش سوزي 
يكي از سوله هاي جمع آوري زباله سوختند. بچه هاي زباله گرد بهترين نيرو براي 
كارفرمايان جمع آوري زباله در پايتخت هستند؛ كودكاني كه بخش مهمي از آنها 
افغانند و با كمترين حقوق، اقدام به جمع آوري زباله ها در سطح شهر و تفكيك 

آنها براي پيمانكاراني كه با شهرداري قرارداد مي بندند، مي كنند. 

گفت وگوي ملي نســخه اي اســت كه عقالي دو جناح 
سياسي كشــور براي برون رفت از مشكالت پيش آمده بر 

ســر آن توافق دارند و مي خواهند به دور از جنجال هاي سياسي و رسانه اي آن را 
به ثمر برسانند. در همين راستا هم بود كه نشست دوم ارديبهشت سران 3 قوه در 
بهارستان برگزار شــد و علي الريجاني در صدر ميزبانان اين نشست از لزوم تحقق 
ميز گفت وگوي ملي در پارلمان سخن گفت و خواستار كليد زدن گفت وگوي ملي 
در اموري شــد كه اختالفات را كاهش مي دهند و راهي براي برون رفت از مسائل 

سياسي كشورند.  

 تهراني ها 47درصد بيشتر از ساير ايراني ها
آب مصرف مي كنند

 معاون امور اجتماعي سازمان پسماند شهرداري تهران:
كودكان زباله گرد براي پيمانكاران شهرداري كار نمي كنند

احمد مازني، در گفت وگو با همشهري خبر داد:

سرانه آب شرب مصرفي هر شهروند تهراني 220 ليتر برآورد 
مي شود كه نسبت به ميانگين جهاني دوبرابر و نسبت به الگوي 

مصرف در ساير شهرهاي ايراني 70 ليتر بيشتر اســت كه نشان مي دهد تهراني ها 
47درصد بيشتر از ساير ايراني ها آب شرب مصرف مي كنند.

 سهم باالي تهراني ها  
در بحران آب
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يادداشت
جاويدقرباناوغلي،تحليلگر مسائل بين الملل

يادداشت
محمدرضاخباز،  نماينده ادوار مجلس شوراي اسالمي

يادداشت
نوذرشفيعي، كارشناس مسائل بين الملل

آينده توافق هسته اي بين ايران و1+5اين روزها بيشتر مورد توجه تحليلگران واقع 
مي شود. تحليلگران در تكاپوي پاسخ به اين پرسش ها هستند كه باالخره اروپايي ها 
تا كجا حاضر به همراهي با ايران درخصوص برجام هستند و تا كجا مقابل خواست 
آمريكا براي برهم زدن و يا الاقل اصالح برجام استقامت مي كنند؟همچنين آنچه 
بيش از همه بايــد مدنظر قرار بگيرد راهبرد ايران در قبــال تصميم آمريكايي ها و 
اروپايي هاست و اينكه ايران در اين ميانه بايد چگونه رفتاري را از خود نشان دهد؟ 
درخصوص آنچه در قالب چند سؤال طرح شد چند نكته به نظر مي رسد كه در ادامه 

به آن اشاره مي كنيم.
مي دانيم كه اروپايي ها دو ويژگي را درخصوص برجام از خودشــان نشان  داده اند.1
الف( آنها پايبندي ترديد ناپذير خودشان را در قبال برجام نشان داده اند. توافقي كه 
توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد به رســميت شناخته شد و ذيل قطعنامه 
2231به تصويب هم رسيد. اين ويژگي اولي است كه هم فرانسه و هم آلمان بر آن 

تأكيد داشته اند.انگليس هم با يك درجه پايين تر بر آن توجه داشته است.
ب( بعد از روي كار آمدن ترامپ، رفتارهاي غيرقابل پيش بيني از او در سطح جهاني 
ديده شد.او رفتار هاي غيرعادي از خود درخصوص پيمان جهاني آب و هوا، پرونده 
مكزيك، مســئله تجارت با ژاپن و چين و حتي كره شمالي نشــان داده است. اينها 
مسائلي اســت كه ترامپ درخصوص آنها چالش هايي را براي جهان به وجود آورده 
است. او بدون مشورت گاهي كارهايي مي كند كه نمي توان آنها را پيش بيني كرد. از 
سويي ديگر اروپايي ها از سوي آمريكا تحت فشار قرار گرفته اند. مسئله امنيت، مسئله 
ناتو و مسئله تجاري دو طرف اروپا با آمريكا مسائلي نيست كه اروپايي ها بتوانند آنها 
را ناديده بگيرند. حجم معامالت بانكي دو طرف بســيار باالتر از آن چيزي است كه 
درخصوص تعامل با ايران گيرشان مي آيد. بنا براين بايد به اين ويژگي اتحاديه اروپا 
و سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان درخصوص تعامل با آمريكا هم توجه كرد. با اين 
مقدمه درخصوص اين ويژگي اروپايي ها بايد توجه داشت آنها در شرايطي با ترامپ 
قرار گرفته اند كه وي ابتدا مسئله پاره كردن برجام را در كمپين انتخاباتي خود مطرح 
مي كرد بعد پيشنهاد مذاكره مجدد درخصوص برجام را داد و حاال در ضرب االجل 

خود اصالح آن را خواستار شده است.
اروپا بار ديگر از زبان موگريني نظرش درخصوص توافق هسته اي را اعالم و  از برجام حمايت كرد اما آنها اين روزها به ســراغ موضوعاتي غيربرجامي 2
رفته اند كه براي رئيس جمهور آمريكا هم اهميت دارد مثل مسئله منطقه خاورميانه. 
آنها حتي اتحادي را با آمريكا درخصوص آنچه مهار ايران در منطقه ادعا مي شود به 
نمايش گذاشته اند كه خوشايند ترامپ اســت.اين نوع رويكرد را هم بايد از اتحاديه 

اروپا ديد و براساس آن تصميمات درست را گرفت و تحليل كرد.
اما در اين شرايط راهبرد ايران بايد چگونه باشد؟ در اين رابطه هم دو مسئله  مدنظر است كه در ادامه به اختصار به آن اشاره مي كنيم.3
الف( مي توان ميان حفظ برجام و مهار ترامپ جمع كرد. بهانه ترامپ امروز مسئله موشكي 
ايران اســت. راهبرد ايران بايد حفظ برجام با تأكيد بر حفظ توانايي موشــكي در عين 
رعايت خرد، منطق و عقالنيت باشد. اين مسئله نياز به توضيح دارد. ما در مسئله موشكي 
دست پري داريم.اول اينكه ما بايد بتوانيم اين مسئله كه موشك هاي يمني منشأ غيرايراني 
دارد را به كرسي بنشانيم.در سياست خارجي خود بايد اين محور را دنبال كنيم. مسئله 
ديگري كه ما بايد بر آن تأكيد كنيم اين است كه براساس برجام ما منعي براي فعاليت 
موشــكي خودمان نداريم و آنچه در قطعنامه 2231آمده است موشك هايي است كه 
براي سالح هسته اي طراحي شده باشند كه ما نيز به دنبال بمب اتم نيستيم و آن را ثابت 

كرده ايم. ومسئله سوم هم اينكه همانطور كه دستگاه ديپلماسي ما 
در راهبردهاي خود و مذاكرات سياسي مدنظر قرار داده است ما بايد 

به همگان اثبات كنيم كه موشك هاي ما براي دفاع از خودمان است و قصد تهاجم 
به هيچ كشوري را نداريم. اين مسئله مربوط به حق دفاع مشروع كشور ماست.

گاليه هاي اخير رئيس جمهور از سكوت مديران دولتي ناشي از فشار زيادي بود كه 
ايشان ســال ها آن را تحمل كرده و ناگزير آن را مطرح كرد. سكوت مسئوالن البته 
محدود به دولت آقاي روحاني نيست، بلكه طي سال هاي پس از انقالب سابقه زيادي 
دارد؛ در طول دولت هاي نهم و دهم با همه اتفاقات نامبارك، ما ســكوت مسئوالن 
كشور و بعضا حمايت هاي نارواي آنها را شــاهد بوديم. من در آن زمان، اين سؤال 
را خطاب به مســئوالن مطرح كردم كه چرا خود را در قفس هاي طاليي محبوس 
كرده ايد، زبان در كام فرو برده ايد و از ترس اينكه مبادا به شما لطمه اي وارد شود، 
از بيان حقايق خودداري مي كنيد؟ آنها درحالي كه نابساماني ها را مي ديدند، چشم 
خود را بر آن فرو مي بستند، عده اي آشــكارا و برخي ديگر هم با سكوت خود، فرد 
و دولت قانون شــكن را حمايت مي كردند؛ چنان كه گفته مي شود »سكوت، برادر 

رضايت است«.
از ابتداي دولت يازدهم من بارها به دولت پيشنهاد دادم و اعالم آمادگي كردم، به 
شرط اينكه دولت به ما ماموريت بدهد، به همراه چند نفر به نمايندگي از دولت، از 
وارونه نمايي ها، تاخت و تازها و بي حرمتي ها عليه دولت جلوگيري كنيم. اما متأسفانه 
چنين اراده اي در دولت وجود نداشت. ولي اين سؤال همچنان مطرح است كه چرا 
افرادي كه عضو كابينه و دولت هستند، سكوت مي كنند؟ بايد خاطرنشان كرد كه 
اعضاي دولت در همه تصميمات دولت شريك هستند و اينگونه نيست كه مسئوليت 
آنها به دستگاه يا وزارت تحت مديريت آنها محدود باشد. بنابراين تصميماتي كه از 
سوي دولت اتخاذ مي شود، همه اركان دولت به ويژه اعضاي كابينه بايد قاطعانه از 
آن دفاع كنند. سكوت آنها در مقابل مخالفت ها، كمك به جبهه ظلم تلقي مي شود. 
سكوت مديران و مسئوالن دولتي در واقع نشانه اي از مسئوليت ناپذيري آنهاست، 
زيرا آنها اگر با تصميمي مخالف باشند، مي توانند پشت درهاي بسته نظرات مخالف 
خود را مطرح كنند، در اين حالت يا مخالفت آنها مؤثر واقع مي شــود و آن تصميم 
منتفي مي شود يا اينكه در نتيجه رأي گيري، مصوبه اي تصويب مي شود كه در اين 

صورت اقليت مخالف، الجرم بايد از تصميم اكثريت حمايت و دفاع كنند.
به نظر نگارنده، مخاطب ســخنان اخير رئيس جمهور، در وهله اول، وزرا و اعضاي 
كابينه و سپس، معاونين وزرا و اســتانداران بودند؛ سؤال رئيس جمهور خطاب به 
آنها اين بود كه اگر دولت را قبول نداريد، معناي ادامه حضورتان در دولت چيست؟ 
اگر تصميم به حضور در دولت داريد، مردانگي حكم مي كند كه قاطعانه از دولت و 
تصميماتش حمايت كنيد. سكوت اين مديران نزد وجدان خود آنها، نزد تاريخ و نزد 

حاميان دولت كه اكثريت مردم را تشكيل مي دهند، محكوم است.
بايد تأكيد كرد كه آقاي رئيس جمهور واقعا تنهاست؛ به جز تعدادي از اعضاي دولت 
كه به انگشتان يك دست هم نمي رسند، اكثريت اعضا سكوت پيشه كرده اند و اين 
سكوت آنها موجب تشجيع طرف مقابل و مخالفان دولت مي شود. اين افراد، قابل 
تشــبيه به بازيكن فوتبالي هستند كه از اســتعدادهاي خود به نفع تيم خود بهره 

نمي گيرد، از مربي و سرمربي اطاعت نمي كند و گل به دروازه خودي مي زند.
سخن آقاي رئيس جمهور خطاب به مديران دولتي اين است كه اگر فكر مي كنيد 
تصميمات دولت دچار اشكال است، آن را در دولت مطرح و اصالح كنيد و اگر فكر 
مي كنيد اين تصميمات درست اســت، ديگر ترس معنايي ندارد. كسي كه از خدا 
مي ترســد، دليلي براي ترس از بندگانش ندارد. مسئله اين است كه حرف حساب 
هزينه دارد؛ در تاريخ اسالم، امام حسين)ع( و ائمه اطهار)ع( حرف حساب زدند و 
هزينه اش را پرداخت كردند. عزت دائمي كه خداوند به امام حسين اعطا كرد، به دليل 
هزينه اي بود كه ايشــان پرداخت كردند. از اين منظر، سخنان آقاي رئيس جمهور 
كامال درست و بجا بود و بايد به حال كساني كه سياست هاي دولت را قبول ندارند اما 

در دولت حضور دارند، تأسف خورد.
سؤال اين اســت كه چرا رئيس جمهور با استفاده از اختيارات 

خود، مديران ناكارآمد و ناهمســو با گفتمان دولت را بركنار و عزل نمي كند؟ من 
معتقدم كه بركناري مديران در مرحله آخر بايد اتفاق بيفتد.

كره شمالي همچون هر كشــور ديگري در محيط بين الملل، از ابتدا به دنبال حفظ 
بقاي نظام سياسي خود بوده است. نظام سياسي كره شمالي از 2سمت مي توانست 
مورد تهديد قرار گيرد؛ يكي از طرف قدرت هــاي خارجي و ديگري از طرف مردم 
در داخل. رهبران كره شــمالي از ميان اين دو تهديد، تهديــد خارجي را در صدر 
اولويت هاي خود قرار دادند و به سمت مجهز شدن به تسليحات موشكي و هسته اي 
حركت كردند تا از اين طريق بتوانند بقاي خــود را در مقابل تهديد هاي خارجي 

حفظ كنند.
اكنون كره به تسليحات هسته اي مسلح شده و به همين دليل، نگراني رهبران كره اي 
از تهديد خارجي هم تا حدودي برطرف شده است. تهديد دوم اما از نارضايتي داخلي 
كه متاثر از فشار ناشي از بيكاري، فقر و مشــكالت معيشتي بوده نشات مي گيرد. 
رهبران كره شمالي در شرايط كنوني به سمت اولويت دوم حركت كرده اند. به عبارت 
ديگر، كره شمالي اكنون كه در سايه تســليحات موشكي و هسته اي به يك امنيت 
نســبي دســت پيدا كرده، تأكيد خود را از اولويت امنيتي به اولويت رفاهي تغيير 
داده  است. بنابراين از اين پس، منابع كره شمالي به سمت توسعه اقتصادي حركت 

خواهد كرد.
كره شــمالي طي بيانيه اي  رســمي اعالم كرده اســت كه ديگر نيــازي به ادامه 
آزمايش هاي موشــكي و هســته اي ندارد و آنها را به حالت »تعليق« در مي آورد. 
اكنون سؤال اين است كه آيا دشمنان كره شمالي يعني آمريكا، ژاپن و كره جنوبي به 
پيونگ يانگ اجازه مي دهند كه توانمندي موشكي و هسته اي خود را در حد »تعليق« 
حفظ كند؟ يعني آيا اين كشــورها به حفظ شرايط موجود رضايت مي دهند و يك 
كره شــمالي هســته اي را در كنار خود تحمل خواهند كرد يا به دنبال خلع سالح 
هسته اي اين كشور هستند؟ بايد ميان »تعليق«، »توقف« و »خلع سالح« تفاوت 

قائل شد. ميان اين 3، فاصله زياد است.
به رغم عالئم مثبتــي كه طي روزهاي اخير از ســوي بازيگــران درگير در بحران 
شبه جزيره كره مخابره شــده و به رغم اقدامات نمادين مثبتي كه صورت گرفته، 
بايد پذيرفت كه نتيجه چيزي جز پايين آوردن سطح تنش نمي تواند باشد. وضعيت 
كنوني به هيچ عنوان به معناي رسيدن به يك راه حل اميدواركننده براي حل دائمي 
بحران شبه جزيره كره نيســت. با اين حال، هر دو طرف درگير در بحران، به چنين 
فرصتي نياز داشــتند تا از بلندپروازي هاي اوليه كه ممكن بود به يك جنگ بزرگ 
منجر شود دور شوند. بازيگران در دو طرف مي دانند گام هايي كه فعال برداشته اند، 
نمي تواند به خاتمه بحران منجر شود و تنها راهي آبرومندانه براي خروج از احتمال 

بروز يك جنگ تمام عيار هسته اي بوده  است.
بحران شبه جزيره كره تنها زماني حل خواهد شد كه كره شمالي خلع سالح شده و 
به موازات آن آمريكا هم سالح هاي هسته اي خود را كنار گذاشته باشد. آنچه بايد 
منجر به حل اين بحران شود آنقدر دور از دسترس و دشوار است و با اهداف بازيگران 
فاصله دارد كه مي توان پيشاپيش حدس زد حتي مذاكرات رو در روي رهبران هم به 

نتيجه نهايي كه همان حل دائمي بحران است، منتهي نخواهد شد.

حلبحرانكره؛دورازدسترسسكوتمديران؛كمكبهجبههظلماروپاتاكجاپايكاراست؟
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رهبرمعظم انقالب:

رمانيبرمبناييكنمايشنامه
ازشكسپيرمينويسم

محمود حسيني زاد از ترجمه  رمان 
»يوديت هرمان« براي نمايشگاه كتاب  

و آثار آينده اش مي گويد
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فلسفهبايد
درحوزههايعلميهقم
وتهرانرواجپيداكند
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مخالفتبامصوبه
انحصارصوتوتصوير

برايصداوسيما
 سلطاني فر: تأكيد سازمان صداوسيما
 بر مديريت فضاي مجازي در حوزه 

 صوت و تصوير به هيچ وجه
 قابل قبول نيست
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چهرههاومتخصصان
ازچگونگيشادزيستن

ميگويند

ضميمه پنجشنبه ها

گفت و گو با نصراهلل رادش
همراه با گفتارهايي از:

غالمحسين معتمدي  محبوبه 
 نجف خاني   علي عبداللهي
 سعيد پيردوست  شهرام 

السمي  مونا بياتي  سيداحمد 
 نادمي  مهرانه مهين ترابي

 ويدا اسالميه   بهروز بيرشك
  محسن پهلوان

# شهردار_من

7 گـــــزينه 
ي  ر ا د شــهر

تهران مشخص شده اند و قرار است 
تا آنها روزهاي يكشــنبه و دوشنبه 
برنامه هاي خود را به اعضاي شوراي 
شهر اعالم كنند. در اين ميان، شايد 
خيلي از شــهروندان نيز انتظاراتي 
داشته باشــند و بخواهند به گوش 
اعضاي شورا برسانند. به طور حتم، 
اينكه اعضا بدانند پايتخت نشينان 
مي خواهند شــهردار جديدشــان 
چه ويژگي هايي داشته باشد، بهتر 
مي توانند گزينه ها را سبك سنگين 
كرده و به كانديداي مورد نظر رأي 
بدهند. به همين منظور جوان ترين 
عضو شوراي شهر تهران، با ايده اي 
جالــب در شــبكه هاي اجتماعي، 
پويشي را براي نظرخواهي از مردم 
به راه انداخته است. حجت نظري در 
صفحه توييتر خود  # شهردار_من را 
به راه انداخته كه اتفاقا بسيار داغ هم 
شده است. واكنش هايي كه كاربران 
به اين پويش داشــته اند قابل توجه 
است. نظري در گفت وگو با همشهري 
در رابطه با پويش #شــهردار_من 
گفت: »در مجموع بايد بگويم اتفاق 
مثبتي اســت كه مــردم را در امور 
مختلف شهري شريك كنيم. اينكه 
صداي شــهروندان در زمينه هاي 
گوناگون به گوش مديران شــهري 
برســد، بســيار تأثيرگذار خواهد 
بود. حــاال اين بار آنهــا مي توانند با 
حضور در شبكه هاي مجازي ما را در 
يك تصميم بسيار مهم ياري كنند.«

در پي فراخوان جوان ترين 
عضو شوراي شهر تهران 

پويشي  مجازي راه اندازي شد 
تا شهروندان انتظارات خود را 

در مورد شهردار جديد پايتخت 
اعالم كنند

صفحه3را
بخوانيد

 تروتازه
 از بازار ميوه

مقايسه كيفيت و قيمت  محصوالت 
 ميوه و تره بار در ميادين شهرداري

با ساير فروشگاه ها
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  مكرون خطاب به آمريكايي ها: اشتباهات  گذشته را درباره ايران تكرار نكنيد
  موگريني: يك توافق داريم  آن هم فقط برجام است

  روحاني پس از افتتاح رويداد »تبريز 2018« پاي درد دل توليدكنندگان كفش  تبريزي نشست
  گفتوگوبافعاالنصنعتچرموكفشتبريزوگزارشهمشهريازنظراتمردمدربارهگردشگريدراينشهر

چراغبازاركفشتبريزروشنميشود

نخستينفروشگاه
سوهانقمدرآمريكا

افتتاحمیشود 
شــركت  مديرعامــل 

شهرك های صنعتی قم بازار
گفت: نخستين فروشگاه 
عرضه ســوهان اين اســتان در شهر 
نيويورك آمريكا نيمه شــعبان امسال 

افتتاح می شود. 
به گزارش ايرنا، امير طيبی نژاد ديروز 
در نخستين جلسه ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی در سال 97 در سالن 
امام جواد)ع( استانداری ، با بيان اينكه 
راه صادرات ســوهان به كشــورهای 
اروپايی و آمريكايی باز شــده اســت، 
افزود: ســوهان درحال تبديل شــدن 
به يكــی از مهمترين ســوغاتی های 
كشور اســت و برای نخســتين بار در 
ماه های گذشته 12 تن انواع سوهان به 
كشورهای اروپايی، كانادا و آمريكا صادر 
شده است. در واحدهای توليد و توزيع 
سوهان قم بيش از 4 هزار نفر مشغول 

به كار هستند.
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