
دولت و وعده جریان انحرافی جدید!

مشکالت ایجاد ایستگاه جدیدی به نام وزیر منطقه ای

زائران ایرانی از طریق اقلیم کردستان وارد عراق نشوند

طالبان تنها از پسران و معلمان مرد خواست به مدرسه بازگردند

احســاس می کنم برخی تصور می کنند در هر 
وضعیتی باید منتقد بود؛ یعنی گویی حکمی نازل 
شــده که اگر می خواهید دیده شــوید و به چشم 
بیایید تحت عنوان فعال رسانه ای و سیاسی، الزم 
اســت همواره نقد کنید و هر اقدامی را زیر سوال 

ببرید.
در ماجرای ســفر ســرزده و یک روزه رافائل 
مارینو گروسی رئیس ســازمان بین المللی انرژی 
اتمــی به کشــورمان و توافق مهمــی که صورت 
گرفت از هر جناح و جریانی که باشــیم باید اقدام 
دولت رئیســی را ســتایش و تمجیــد کنیم. این 
دولت اگر بنا بود به ســاز عده ای تندرو و بی خبر 
از روابــط بین الملل در مجلس و رســانه ها عمل 

کند، شک نباید کرد که اکنون یک قطعنامه علیه 
تهران صادر و دروازه های بازگشــت پرونده ایران 
به شــورای امنیت گشوده شده بود. اکنون که این 
دولت توانسته تندروی های مجلس را کنترل کند 
و براساس منافع ملی با آژانس انرژی اتمی توافق 
نماید بایســتی از آن استقبال کرد و تشویق نمود 

که هر چه زودتر برجام نیز احیا شود.
اینکــه برخی عنــوان می کنند بخــش اعظم 
طرفداران دولت رئیســی رفتــار دوگانه در قبال 
همکاری و تعامل با غرب دارند به طوریکه واکنش 
آنهــا به این موضوع در ایــن دولت و دولت قبلی 
تفاوت های بسیاری دارد نظر دقیق و درستی است 
امــا چه دخلی به دولــت روی کار دارد؟ مالک و 
معیار باید تصمیمات و خروجی آن در دولت باشد 

و براساس آن قضاوت نمود و رای داد.
به نظر می رسد هر چقدر میان نیروهای تندرو 
اصولگرا و دولت رئیسی فاصله و شکاف ایجاد شود 

باید استقبال کرد. چراغ انتقاد از این دولت توسط 
چهره های تندرویی امثال حســین شریعتمداری 
روشــن شــده و این نوید را می دهد که پاســتور 
نشینان تمایل دارند اگر معذوریتی نباشد براساس 
منافع ملــی تصمیم بگیرند. دولــت احمدی نژاد 
نیــز در برهه ای ظاهــرا متمایل شــده بود که با 
طناب پوســیده تندروها به چــاه نرود ولی خیلی 
دیر. اکنون که در همین ابتدای دولت ســیزدهم 
مشــاهده می کنیم برخی نقدها آغاز شــده نشانه 
خوبی می تواند باشــد؛ ضمن آنکه به نظر می رسد 
این نقدها در آینده نه چندان دور شدت بیشتری 
هم بگیرد و علی الخصوص که در حال حاضر دولت 

مشغول تقسیم پست ها است.
خالصــه مطلــب اینکه اگــر تا صبــاح دیگر 
یــک جریــان انحرافی دیگــر به ظن دوســتان 
 کیهانــی از درون دولــت بیــرون آمــد نبایــد

 تعجب کرد!

اخیــرا جمعــی از نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی، اقدام به تدوین طرحی بــا عنوان ایجاد 
وزرای منطقه ای و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس 
کردنــد. بنده چندان به طرح هایــی از قبیل طرح 
»ایجــاد وزرای منطقه ای« که اخیــرا در مجلس 
شورای اســالمی مطرح شــده، امیدوار نیستم، به 
هر حال تقسیمات کشوری براساس قانون اساسی 
تعریف شــده و وزارتخانه ها و ســازمانهای مرکزی 
هم ماموریت های ســتادی دارند که وظایفشان نیز 

مشخص است.
همچنین یک سری شــوراهایی هم پیش بینی 
شده است که یا در متن قانون اساسی یا در قوانین 
دیگر مثل شــورای عالی امنیت ملی، شورای عالی 
انقــالب فرهنگی، شــورای عالی فضــای مجازی، 
شــورای عالی پول و اعتبار و... اســت کــه اینها، 

بیشــتر برای هماهنگی های بین بخشی است، اما 
اینکه ماموریت جغرافیایی را عالوه بر این تقســیم 
بندی هایی که در قانون اساسی و در ساختار رسمی 
کشــور وجود دارد پیش بینی کرده اند، این به نظر 
من جز ایجاد یک ایستگاه جدید در بوروکراسی  که 
موجب ُکندی کار می شــود نتیجه دیگری را در بر 
نخواهد داشت. در شرایط فعلی، مسائل هر استان از 
طریق استاندار آن استان به وزیر مربوط یا به هیات 
دولت یا به رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور 
منعکس و در عین حال پیگیری می شــود، در این 
صــورت، البد در کنار این اختیاراتی که اســتاندار 
دارد و در کنــار آن اختیاراتی که رئیس دســتگاه 
مرکزی یا وزیر مربوطه در مرکز دارد، یک ایستگاه 
جدید به نام وزیر منطقه ای درســت کرده اند. این 
وزیــر منطقه ای قرار اســت چــه کار کند؟ و چه 
وظیفه ای دارد؟ ضمن اینکه به نظر من این خالف 

قانون اساسی است.
در واقع، قانون اساسی، چنین نظامی را تعریف 
نکرده و قوا و نظامی که در قانون اساســی تعریف 

شــده مشــخص اســت اما اگر واقعا، نمایندگان 
محترمی هســتند که فکر می کنند کشــور باید به 
صورت فدرالی اداره شود، بیایند و الیحه ای در این 
زمینه تهیه کنند )الیحه اداره فدرالی کشور( و چند 
اســتان را در قالب یک ایالت تعریــف کنند یا هر 
اســتانی را به عنوان یک ایالــت تعریف کنند و در 
قالب اداره فدرالی اســتان ها یا ایاالت کشور، کشور 
را اداره کنند اما با وضع فعلی که کشــور به صورت 
متمرکز اداره می شــود و نظام ســازمانی کشور در 
قالب تقسیمات کشوری موجود اداره می شود ایجاد 
ایســتگاهی به نام ایستگاه وزیر منطقه ای در قالب 
ایــن طرح به نظر من به مشــکالت اضافه می کند 
و شــاید حتی به یکســری از رانت ها دامن بزند و 
یک جریاناتی پشــت این قضایا از رانت ها و منافعی 
منتفع شــوند که به ضرر مردم اســت از این رو به 

همین دلیل بنده موافق این طرح نیستم.
*نماینده پیشین مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی
منبع: خبرآنالین

ســفیر ایران در عــراق تاکید کــرد: به هیچ 
وجه زائران ایرانی از طریق اقلیم کردســتان وارد 
شهرهای زیارتی عراق و مناطق جنوبی این کشور 
نشوند چرا که این اقدام از نظر قانون عراق تخلف 

محسوب می شود.
به گزارش ایســنا ایرج مسجدی، با بیان اینکه 
زائران اربعین حســینی برای شــرکت در مراسم 
راهپیمایــی باید حتما از طریق مــرز هوایی وارد 
عراق شوند، خاطرنشان کرد: طبق توافقات انجام 
شــده زائران می توانند در صورت تمایل از طریق 

مرز زمینی مهران در هنگام بازگشــت وارد کشور 
شــوند ولی برای سفر به عراق حتما باید از طریق 

مرز هوایی اقدام کنند.
این دیپلمات ارشــد ایرانی در عراق با تاکید بر 
این که به هیچ وجه زائــران ایرانی برای زیارت و 
شرکت در مراســم راهپیمایی اربعین حسینی از 
طریق مرزهای اقلیم کردستان وارد مناطق جنوبی 
عراق و شــهرهای نجف و کربال نشوند، گفت: چرا 
که ورود به منطقه اقلیم طبق قانون عراق مختص 
به تحرک در منطقه شمال عراق و اقلیم کردستان 

اســت و افراد اجازه ندارند که از طریق آن منطقه 
وارد مناطق جنوبی عراق و شهرهای زیارتی شوند، 
این مســئله از نظر قانون عراق تخلف محســوب 
می شــود و اگر هم چنین تخلفــی صورت بگیرد 
ممکن اســت زائران با برخورد سیســتم امنیتی 
و انتظامی عراق روبرو شــوند و برای آنها مشکل 
ایجاد شــود. وی افزود: افراد بــرای ورود به اقلیم 
کردستان مشکلی ندارند ولی ورود به این منطقه 
مجوزی نیست که آنها بخواهند از این طریق وارد 

شهرهای نجف و کربال شوند.

وزارت معارف/آموزش و پرورش اداره طالبان در 
اطالعیه ای از دانش آموزان پســر و آموزگاران مرد 
در این کشــور دعوت کرد تا از فردا به مدارس و 

مکاتب برگردند.
به گزارش ایسنا، در این اطالعیه که در صفحه 
فیسبوک وزارت معارف طالبان منتشر شده، هیچ 
اشــاره ای به دانش آموزان دختر و آموزگاران زن 

نشــده و توضیحی هم ارائه نشــده که سرنوشت 
دانش آموزان دختر چه می شود. 

در ایــن اطالعیه آمده اســت: بــه اطالع تمام 
مکاتــب ابتدایی، لیســه )دبیرســتان( و مدارس 
رســمی طبقه ذکور رســانیده می شــود تا روند 
آموزشی خویش را سر از تاریخ ۲۷ سنبله/شهریور 
آغاز کنند. بنا بر این تمامی اســتادان و شــاگران 

طبقه ذکور باید به مکاتب خویش حاضر شوند.
به گزارش بی بی ســی، طالبان وقتی در دهه 
نود میالدی در افغانستان حاکم بودند، به دختران 
اجــازه آموزش و به زنان اجــازه کار را نمی دادند. 
حــاال هم یکــی از بزرگترین نگرانی هــا در مورد 
حاکمیت آنهــا جلوگیری از آموزش و کار زنان به 

شمار می رود.
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به صورت مجازی سخنرانی می کند

صفحه3

شنبه 27 شهریور 1400- 11 صفر 1443 - 18 سپتامبر 2021 - سال بیستم - شماره 5533 - 12 صفحه - 5000 تومان

دبیرکل حزب مردم ساالری: 

هر اقدامي كه موجب گشايش
  در معيشت مردم

 و تقويت ارزش پول ملي شود 
شايسته تقدير است
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اتحادیه اروپا از پیمان آمریکا، بریتانیا و استرالیا به شدت انتقاد کرد

تحقیر قدرت نظامی  اروپا
گروه بین الملل – علی  ودایع: رئیس جمهوری آمریکا از مشــارکت و همکاری امنیتی – نظامی جدید 
»اوکوس« )AUKUS( میان آمریکا، اســترالیا و بریتانیا خبــر داد. تحلیلگران می گویند این ائتالف احتماال 
مهم ترین توافق امنیتی پس از پیمان آتالنتیک شــمالی در کوران جنگ ســرد اســت. در نتیجه این پیمان 

استرالیا هفتمین کشور جهان خواهد بود که به زیردریایی هایی با نیروی محرکه اتمی  مجهز می شود...

پخش جهانی فیلم حسن فتحی در ابهام!

حاشیه های »مست عشق« تمام نمی شود 

آپارتمان در شمال تهران چندین برابر قیمت ترکیه معامله می شود

کوچ دالالن مسکن از شمال تهران به ترکیه
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محمدجواد پهلوان 

اجالس شانگهای و موفقیت گفت وگوهای آینده وین

اعالم خبر سفر رئیس جمهور دولت سیزدهم، ابتدا 
از سوی رســانه های داخلی و سپس خبرگزاری های 
جهانــی به عنوان اولین ســفر خارجــی وی و تیتر 
»رئیســی، پنجشنبه به دوشنبه می رود« هم زمان با 
تحوالت افغانستان و اعالم ترکیب کابینه یک دست 
فاتحان جدید کابل و افغانســتان، بیش از سفرهای 
قبلی روسای جمهوری ایران به اجالس های سازمان 
همکاری منطقه ای شــانگهای برجســته و در راس 

توجهات قرار گرفت.
اکثر مفسران و تحلیل گران سیاسی، موضوع دولت 
امارت اسالمی طالبان را به عنوان اصلی ترین موضوع 
مورد بحث قرار می دهنــد، در حالی که پیش از این 
تحوالت و از منظر تحلیل گران داخلی، بحث پذیرش 
عضویت دائم ایران در این سازمان با ماهیت امنیتی، 

نظامی، اقتصادی و تا حدودی فرهنگی مطرح بود.
گرچه موضوع نــوع حکومت، کمیــت، کیفیت 
و ترکیــب حکومــت امارت اســالمی طالبــان در 
گفت وگوهای رئیســی با روسای جمهور کشورهایی 
چون پاکســتان، بالروس، ازبکســتان، قزاقستان و 
نخست وزیر ارمنســتان، توام با مذاکرات عبداللهیان 
وزیر امور خارجه با همطرازهای خود در ظاهر بیشتر 
برجسته شد، ولی در نهایت رئیس جمهور چین در آغاز 
دومین روز فعالیت بیست و یکمین اجالس شانگهای 
در تاجیکستان، به عنوان یکی از اعضای دائمی و موثر 
این سازمان عضویت دائم ایران را اعالم کرد و در پی 
آن، والدیمیر پوتین که ظاهرا در قرنطینه کرونایی به 
سر می برد به صورت مجازی این عضویت را تایید کرد 
و گفت: »پیوستن ایران به سازمان منطقه ای همکاری 

شانگهای اقتدار این سازمان را افزایش می دهد«.
در همین روز، رئیســی، ریاست جمهوری دولت 
ســیزدهم، در آغاز سخنرانی خود در این اجالس که 
قبال برنامه آن اعالم شده بود، از اعضای دائمی سازمان 
همکاری منطقه ای به دلیل موافقت آنان برای عضویت 

دائمی ایران قدردانی کرد.

بدون شــک قبول عضویت دائمی ایــران در این 
»سازمان چند جانبه منطقه ای« که برای اولین بار در 
یک ســازمان بین المللی پذیرفته شده است، گرچه 
بــا دامنه عمل منطقه ای، یــک موفقیت برای دولت 
ســیزدهم، )آن هم در شــرایط تحوالت افغانستان و 
حساسیت های امنیتی و مرزی ایجاد شده( به شمار 
مــی رود، زیرا ایران از ســال ۲005 تاکنون تقاضای 
عضویت دائم در این ســازمان را داشــته است اما به 
دالیل مختلــف از جمله بحث تحریم های شــورای 
امنیــت، گرچه در قطع نامه ۲۲31 برطرف شــد یا 
تحریم های آمریکا و مشــکالت ناشی از نهایی نشدن 
برجام به ویژه در سال های ریاست جمهوری ترامپ با 
عضویت دائم جمهوری اسالمی ایران موافقت نمی شد.

اعالم عضویت دائم ایران در این ســازمان از سوی 
دو کشــور قدرتمند و بنیانگذار مانند چین و روسیه 
و همراهی ســایر اعضای دائم همانند هند، پاکستان، 
قرقیزستان، تاجیکســتان، ازبکســتان و قزاقستان 
نشــانه های آشــکار و پنهانی را در عرصه دیپلماسی 
جهانی و توافق کلی با مذاکرات وین و ادامه گفتگوها 
برای کشــورهای عضو ســازمان همکاری منطقه ای 
شــانگهای که پیش از این و طی 16 سال گذشته به 
دلیل تحریم ها و عدم حضور ایران در پالرمو و یا اف ای 
تی اف و ترس از جریمه های آمریکا با عضویت ایران 

مخالفت می کردند، روشن می سازد.
لــذا این عضویت یک موفقیــت جهت دار و حائز 
اهمیت به شمار می رود. به زبان ساده تر؛ این عضویت 
می تواند بســتر یک توافق و فرصت از موضع قدرت 
بیشتر در مذاکرات پیش روی وین برای ایران فراهم 
ســازد و گویا کشورهایی چون روسیه و چین و شاید 
دیگران، در مورد مذاکرات وین از مسائلی خبر دارند 

که به زودی آشکار می شود.
در مورد سازمان همکاری منطقه ای شانگهای باید 
گفت که این ســازمان در آوریل 1996 با پیشــنهاد 
چین و روســیه و عضویت قزاقستان، تاجیکستان و 
قرقیزستان با نام شانگهای 5 تشکیل شد و با دستور 
کار مقابله با تروریســت، قاچــاق مواد مخدر، امنیت 
مرزها و ایجاد امنیت دسته جمعی شروع به فعالیت 

کرد.

در ســال ۲001، به پیشــنهاد چین، نام آن به 
سازمان همکاری شــانگهای تغییر و با اضافه شدن 

عضویت ازبکستان کار خود را ادامه داد.
گرچه این سازمان در سال های بعد، رشد تجارت 
و همکاری های بازرگانی اقتصادی را مورد توجه قرار 
داد، ولی اصوال این پیمان منطقه ای، ماهیت امنیتی 
نظامــی دارد و به نوعی یک پیمان نظامی در مقابل 
ناتو به شــمار می رود؛ یکــی از پیمان های منحصر 
 به فرد دســته جمعی که ماهیت نظامی غیر غربی

 دارد.
گفتنی است تقاضای پاکســتان و هند در سال 
۲014 برای عضویت دائم پذیرفته شــد ولی فرایند 

عضویت دائم آنها در سال ۲01۷ به فرجام رسید. 
در مورد ایران هم این امکان وجود دارد که ۲ تا 3 

سال عضویت دائم آن طول بکشد.
در مسیر رشــد، تکامل و تکوین شکلی سازمان 
همکاری منطقه ای شانگهای باید گفت؛ مغولستان 
در سال ۲004، یک سال بعد ایران، پاکستان، هند و 
افغانستان و بعد از آن بالروس به عنوان اعضای ناظر 

به سازمان مذکور ملحق شدند.
در همین عرصه، ســازمان همــکاری منطقه ای 
شانگهای دارای شش شریک گفتگو مانند آذربایجان، 
ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریالنکا 

می باشد.
ایــن ســازمان منطقــه ای، یک چهارم ســطح 
خشکی های کره زمین و تقریبا 43 درصد جمعیت 
جهان را داراســت و در پایان باید گفت؛ گرچه این 
سازمان تلویحا با هدف ایستادگی در برابر ناتو با وجه 
نظامی امنیتی و برقراری موازنه با نفوذ آمریکا شکل 
گرفته اســت، اما هنوز به یک معاهده دفاعی چند 

جانبه تمام عیار تبدیل نشده است.
به نظر می رســد که می توان از سازمان همکاری 
منطقه ای شانگهای به عنوان پیمانی با ماهیت نظامی 
بازدارنده در مقابل پیمان های غرب بنیاد همانند ناتو 
یاد کرد. این موضوع وقتی اهمیت فوق العاده می یابد 
که به یاد آوریم آمریکا در ســال ۲01۷ از چین به 

عنوان یک تهدید جدی برای خود نام برد.
*پژوهشگر سیاسی - اقتصادی

سرمقاله

منصور انصاری*

احمد مازنی* 

ایران عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد

تداوم نگاه به شرق با اميد به گشايش های اقتصادی 
فرمانده ستاد مقابله با 

کرونای استان تهران تشریح کرد

برنامه ۱۰ روزه واكسيناسيون 
افراد باالی ۱۸ سال


