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جاي خالي بازخواست مديران قاصر و مقصر

عباس شمسعلي در بخشي از يادداشتش در 
ش��ماره ديروز كيه��ان با عنوان ج��اي خالي 
بازخواست مديران قاصر و مقّصر نوشت: موارد 
زيادي از كم كاري هاي مديريتي در سال هاي اخير وجود دارد كه عامالن 
آن به  رغم وارد كردن خس��ارت هاي گسترده به مردم و كشور، پاسخگو 
نيستند. حال آنكه وقتي اين روز ها مثاًل شاهد تسهيل در بحث واكسن و 
واردات گس��ترده و ركوردش��كني پياپي تزريق با يك پيگيري صحيح 
مديريتي در سطح كالن دولت و انجام هماهنگي در بخش هاي مختلف 
 FATF دولتي به جاي بهانه گيري و ربط دادن نادرست واردات واكسن به
و... هستيم يا وقتي اين روز ها كاهش قابل توجه قيمت سيمان و ميلگرد 
را در يك بازه زماني كوتاه با اندكي تدبير مي بينيم، وقتي عزم جزم دولت 
براي ساخت انبوه مسكن را مالحظه مي كنيم، متوجه مي شويم خيلي از 
مشكالت با همين امكانات موجود و شرايط قابل رفع بوده اند و بايد كساني 
كه در اين حوزه ها كم كاري كرده اند در جايگاه پاسخگويي قرار بگيرند. 
در شرايطي كه در جامعه ما مثاًل با اندك قصور يا يك اشتباه ناخواسته 
پزشكي در يك عمل ساده يا يك ترمز ناگهاني منجر به تصادفي كوچك 
و بسياري از اشتباهات ناخواسته در زندگي روزمره مردم، فرد مقصر بايد 
در موضع توضيح و رفع خسارت قرار بگيرد، مگر مي شود برخي مديران 
كه با انبوهي از تصميمات غيركارشناس��ي يا كم كاري و ترك فعل هاي 
زيانبار عرصه را بر مردم تنگ كردند، بدون هيچ توضيح و پاسخگويي و 
بازخواست، با بدرقه و تقدير و هديه پس از برگزاري مراسم توديع، دنبال 

كار خود و شايد آباد كردن)!( عرصه اي ديگر بروند؟
تجربه سال هاي اخير عالوه بر اينكه بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد تا 
از تكرار اشتباهات گذشته جلوگيري ش��ود، بايد در كنار پررنگ تر شدن 
نقش نظارتي مجلس و نهاد هاي نظارتي ديگر همچون قوه قضائيه، منجر 
به طراحي سازوكاري شود كه يك مسئول ضمن حفظ استقالل كاري و 
به خرج دادن خالقانه ايده ها و روش هاي صحيح مديريت )البته همراه با 
پيوست كارشناسانه و منطقي( همواره خود را ملزم به پاسخگويي در قبال 
كار هاي انجام داده و نداده بداند. همچنين مهم است كه پس از طي شدن 
دوران مديريت در يك بخش، پرونده آن مدير بسته نشود، بلكه هر جايي كه 

نياز به توضيح، پاسخ يا جبران خسارت است، مورد توجه قرار گيرد. 
.......................................................................................................................

عدالت اجتماعي
تورج فرهادي در سرمقاله روزنامه رسالت 
نوشت: عدالت امري اجتماعي است كه 
در نظ��ام فك��ري و ارزش��ي مكت��ب 
اهل بيت)ع( مهم ترين اصل در الهيات نظري و الگوهاي رفتاري، سياسي و 
اجتماعي ائمه معصومين)ع( و بزرگان مذهب به شمار مي آيد. پروژه فكري، 
»عدالت و معنويت« چه در صورت گفتمان و چه در قامت ش��يوه مديريتي 
مي تواند با در نظر گرفتن جامعه شناس��ي عدالت گرايانه كه بايد در متن آن 
مردم اصلي ترين عنصر و توسعه و پيش��رفت مهم ترين دستاورد و رهيافت 
عيني آن معرفي شود بدل به الگويي روشن شود كه مفهوم راهبردي عدالت 
را در متدول��وژي مديريت ب��دل به اس��توارترين دژ در مقاب��ل جريان ها و 
گرايش هايي كند كه تأكيد بر عدالت را تضاد با توس��عه مي دانند و عدالت و 
برابري و مس��اوات را ميراث چپ در ايران مي كنند. واقعيت اما اين نيست و 
عدالت را نه در معادالت سياسي يا رقابت هاي جناحي كه بايد در متن افكار 
عمومي و جامعه مردمي جست وجو كرد. روش��ن است كه عدالت طلبي در 
تقابل با هيچ  يك از فضيلت هاي انساني و الهي تعريف نمي شود. نه دشمن 
آزادي است نه خصم توسعه نه بر زهد مطلق استوار است نه بر اعراض از دنيا 
مبتني شده اس��ت بلكه مقوم س��رمايه اجتماعي و عناصري مانند اعتماد 
اجتماعي است كه مي تواند با رويكردي عيني و واقعي به دوراز شعار با اصالح 
رويه ها، فرآيندها، متدها و سياس��ت ها افكار عمومي و جامعه را به موضعي 
سوق دهد كه شعار و آرمان عدالت را با همه وجود لمس كند و در حفاظت از 

آن همراه با نهادهاي حاكميتي و حكومتي تمام قد از ساحت آن دفاع كند. 
.......................................................................................................................

موفقيتي كه مي تواند به نام رئيسي ختم شود
جاويد قربان اوغلي با تحليلي از ش��رايط 
فعلي برنامه هس��ته اي در روزنامه شرق 
نوش��ت: ترديد نبايد كرد كه اين تنها راه 
خروج ايران از انزواي بين المللي، مقدمه اي براي برون رفت از بن بست 
برجام، دس��تيابي به توافق جديد و خالصي از تحريم هاي فلج كننده 
اس��ت. در بيانيه مش��ترك پايان ديدار گروس��ي از تهران آمده است: 
»طرفين، روح همكاري و اعتماد متقابل و اهميت تداوم آن و همچنين 
ضرورت رسيدگي به موضوعات في مابين در فضايي سازنده و منحصراً 
فني را مورد يادآوري و تأكيد مجدد قرار دادند.« همان طور كه واژه هاي 
اين بيانيه راهكار برون رفت از يكي از پيچيده ترين و فني ترين معضالت 
بين المللي اس��ت، به يقين تس��ري آن به همه موضوعات منطقه اي و 
بين المللي مي توان��د افق هاي جديدي را براي ايران گش��وده و فضاي 
ملتهب امروز را دگرگون و روابطي برخاس��ته از همان واژه ها را فرا راه 
فرداي ايران قرار دهد. باوجود خواست و اراده رئيس جمهور متجلي در 
وعده هاي انتخاباتي، شرايط اقتصادي و معيشتي مردم به دليل كاماًل 
روشن متأثر از تحريم ها، تكاني محسوس نخورده و در همچنان روي 
همان پاش��نه مي چرخد. راهكار اين مه��م در كنار مبارزه با فس��اد و 
رانت خواري و اص��الح چرخه معيوب بنگاه هاي پول��ي و مالي، در گرو 
ريل گذاري جديد در سياست خارجي است. يكدست شدن قواي سه گانه 
و اعتماد نظام به رئيس جمهور پشتوانه بسيار ارزشمندي براي رئيسي 
و امير عبداللهيان در ريل گذاري جديد سياست خارجي است. رئيسي 
مي تواند از فرصت ايجادشده براي خارج كردن كشور از وضعيتي كه نه 
رهبري از آن رضايت دارد و ن��ه مردم، نهايت اس��تفاده را كرده و اين 

موفقيت را به نام دولت خود ثبت كند. 
.......................................................................................................................

گام هاي مؤثر براي جدي تر شدن نگاه به شرق
اله��ام امي��ن زاده در روزنامه جام جم 
نوشت: تحركات ديپلماتيك منطقه اي 
با هر يك از كشورهايي كه در مناطق 
آسيايي، آفريقايي و امريكايي وجود دارد كاري پسنديده، مفيد و منتهي 
به اثر خوب و نتايج درخشان براي كشورمان محسوب مي شود. يكي از 
مهم ترين همكاري  هاي اقتصادي با مجموعه كشورهايي است كه در 
منطقه شرق آسيا قرار دارند و به سازمان همكاري اقتصادي شانگهاي 
معروف هستند. در چنين شرايطي كه موضوع عضويت ايران در سازمان 
همكاري هاي اقتصادي شانگهاي مطرح است حتماً اين اتفاق مي تواند 

در زمينه تعامالت اقتصادي ايران بسيار مؤثر و مفيد باشد. 
اين نوع تعامالت مي تواند در حوزه هايي مثل پرداخت ها و دريافت ها و 
مباحث مربوط به حمل و نقل و صادرات و واردات و همچنين تهيه مواد 
اوليه باشد. اين كشورها مي توانند بازارهاي خوبي براي محصوالت ما 
باشند و از پتانسيل ها و توانمندي هاي بااليي در برقراري روابط تجاري 
و اقتصادي برخوردار هستند. از سويي ديگر بايد به اين نكته هم توجه 
داش��ت كه اين همكاري عالوه بر حوزه هاي اقتصادي، در عرصه هاي 
سياس��ي و امنيتي هم مي توان��د تجلي پي��دا كند. در برخ��ي موارد 
كشورهايي درگير حمالت سايبري و الكترونيكي مي شوند و بعضاً هم 

اين حمالت آسيب ها را به ساختار اقتصادي و امنيتي وارد مي كند. 
در چنين ش��رايطي، بس��ط همكاري هاي منطقه اي مي تواند زمينه 

تعامالت بيشتر را به لحاظ سياسي فراهم كند. 
از اين جهت در اين موقعيت ها كشورها مي توانند همديگر را از وقوع اين 
تهديدات مطلع كنند و هشدارهاي الزم رابراي باالبردن سطح امنيت 

به كشورهاي ديگر بدهند.

88498443سرویس  سياسي

وارده
مديريت خوب معجزه مي كند  

با انتخاب وزيران دولت س��يزدهم اكنون نوبت انتص��اب مديران مياني و 
اجرايي در سراسر كشور است تا روح تازه در كالبد جامعه و شريان مديريتي 
كشور دميده شود. اين مديران چه ويژگي هايي بايد داشته باشند موضوع 

اين يادداشت است. 
»مديريت خوب« از مؤلفه هاي نوظهور در بيان مقام معظم رهبري است 
كه به عنوان يك شاه كليد مي تواند تمامي اهداف نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ايران را محقق نمايد، چراكه تحقق واژه هايي مانند: وجدان كاري و 
انضباط، كار سازنده، صرفه جويي، اقتدار ملي و اشتغال آفريني، خدمتگزاري، 
پاسخگويي، همبستگي و مشاركت، اتحاد و انسجام، نوآوري و شكوفايي، 
اصالح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادي، توليد 
ملي، حمايت از كار و سرمايه  ايراني، حماسه سياسي و اقتصادي، اقتصاد 
و فرهنگ، عزم ملي و مديريت جه��ادي، همدلي و همزباني دولت و ملت، 
كارآمدي و... با مديريت خوب يا خوب مديريت كردن امكانپذير است كه 

مسلماً همه اينها پيش از هر چيز نيازمند مدير خوب است. 
خداوند در جمله كوتاهي در زمينه مديريت مي فرمايد: »قالت إحداهما يأبت 
استأجره إن خير من استأجرت القوي األمين؛ يكي از آن دو )دختر( گفت: 
پدرم! او را استخدام كن، چراكه بهترين كسي را كه استخدام مي تواني كني 

آن كس است كه قوي و امين باشد« )قصص/ 26(.
اين جمله كه از زبان دختر ش��عيب در مورد اس��تخدام موسي آمده است 
مهم ترين و اصولي ترين ش��رايط مديريت به صورت كلي و فشرده را بيان 
نموده اس��ت؛ قدرت و امانت. بديهي اس��ت منظور از ق��درت تنها قدرت 

جسماني نيست، بلكه مراد قدرت و قوت بر انجام مسئوليت است. 
براي ورود به نظام ارزشي افراد بايد داراي دو ويژگي اعتقاد قلبي و فكري و 
اعتقاد عملي باشند. هدف اين نظام پياده كردن ارزش هاست و با توجه به 
اينكه بين مردم و نظام اداري تفكيك نيست، بزرگ ترين قدرت را در درون 
خود دارد. از مجموع نامه هاي امام علي)ع( استنباط مي شود كه مدير بايد 
بر مديران تحت نظر خود نظارت داشته باشد و آنها را كنترل و مراقبت و به 

محض مشاهده خطا، آن را گوشزد و اشتباهات را تصحيح كند.
با توجه به همه اين نكات مش��خصات مديران)خ��وب( در تراز جمهوري 

اسالمي عبارت است از:
1- ايمان و توكل بر قدرت اليزال الهي در همه زمينه ها

2- واليتمداري و اعتقاد به واليت فقيه به عنوان سكاندار انقالب اسالمي
3- داشتن غيرت ديني، اعتقادي و انقالبي مقابل دشمنان

4- اميدواري نسبت به آينده و پرهيز از يأس و نااميدي
5- خودباوري در عرصه هاي مختلف اقتصادي و علمي

6- توجه به ظرفيت ها و توانمندي هاي داخلي و استفاده بهينه از آنها
7- اس��تفاده از نظرات كارشناس��ان و به كارگي��ري روش هاي علمي در 

همه امور
8- پركاري و تالش خستگي ناپذير

9- داشتن شجاعت و جسارت براي تصميم گيري هاي بزرگ
10- دارا بودن روحيه مردمي، سعه صدر و تواضع

11- قانون گرايي و حركت بر اساس برنامه هاي مصوب
12- انتقادپذيري و استقبال از نقدهاي منصفانه و سازنده

13- نوآوري، خالقيت و انعطاف پذيري در امور محوله
14- پويايي و بالندگي

15- مسئوليت پذيري همراه با اعتقاد به كار گروهي
16- قناعت و ساده زيستي

17- رعايت شايسته ساالري در همه مناصب و مسئوليت ها
اگر در دولت س��يزدهم در انتصاب مديران و كارگزاران نظام در س��طوح 
مختلف اين ن��كات مورد توجه قرار گيرد، ش��اهد مديريت خوب كش��ور 

خواهيم بود كه مي تواند در حل مشكالت معجزه كند.

فرمانده نيروي دريايي ارتش:
توان ساخت يگان هاي رزمي در باالترين 

سطح وجود دارد
 فرمانده نيروي دريايي ارت�ش با تأكيد بر تواناي�ي اين نيرو براي 
س�اخت و توليد يگان هاي رزم�ي در باالترين س�طح تكنولوژي، 
گفت: توجه به مس�ئله آموزش و بهينه س�ازي توان علمي باعث 
افزاي�ش ظرفيت اي�ن ني�رو در صحنه صنعتگري ش�ده اس�ت. 
به گزارش روابط عمومي ارتش، دريادار شهرام ايراني در حاشيه بازديد 
اعضاي كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي 
اس��المي از مجموعه صنعتي كارخانجات نداجا، گفت: اقتدار دريايي 
به وجود آمده امروز، حاصل ساليان سال برنامه ريزي و تالش تك تك 
اعضاي مجموعه نيروي دريايي ارتش اس��ت. فرمانده نيروي دريايي 
ارتش با بيان اينكه پايه ريزي آموزش ب��ه عنوان محور اصلي در داخل 
كشور انجام ش��ده اس��ت، اضافه كرد: ما امروزه به استقالل آموزشي 
دست پيدا كرده ايم و با عمل منظم و دقيق به آموزش هاي انجام شده 
و به روزرساني اطالعات آموزشي در بعد علمي و تحقيقاتي مي توانيم 

بگوييم كه نيروي دريايي راهبردي ارتش بسيار متحول شده است. 
دريادار ايراني، نوسازي ها در اين مجموعه را مرهون ترميم و بازنگري 
زيرساخت هاي آموزش��ي عنوان كرد و گفت: امروزه مجموعه نيروي 
دريايي ارتش توان ساخت و توليد يگان هاي رزمي در باالترين سطح 
تكنولوژي را داراست و توجه به مسئله آموزش و بهينه سازي توان علمي 
باعث افزايش ظرفيت اين نيرو در صحنه صنعتگري ش��ده است. وي 
ادامه داد: اين نوسازي ها باعث خواهد شد گام هاي بلندتري را در جهت 
اعتالي پرچم نظام جمهوري اسالمي ايران در سرتاسر جهان برداريم و 
با اقتدار هر چه بيشتر در هر نقطه آبي جهان بتوانيم مأموريت خود را با 

سرافرازي به پايان برسانيم.
........................................................................................................................

 الزمه ديپلماسي اقتصادي
تقويت روابط با همسايگان است

الزمه فعال ش�دن ديپلماس�ي اقتص�ادي در اولي�ن گام تقويت 
روابط با همس�ايگان و توجه به ظرفيت هاي باالي كش�ور اس�ت. 
فداحس��ين مالكي، عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت و گو با خانه ملت با تأكيد بر فعال ش��دن ديپلماسي 
اقتصادي در دوره جديد وزارت امورخارجه گفت: موضوع ديپلماسي 
اقتصادي يكي از حلقه هاي مفقوده اي بوده كه در دولت گذشته داشتيم 
به اين جهت كه تمركز دولت سابق بر روي كشورهاي غربي بود. از اين 
قسمت آسيب هاي زيادي به كشور وارد شد چون از ظرفيت هاي واردات 

و صادرات نتوانستيم به خوبي استفاده كنيم. 
وي افزود: دولت سيزدهم بر فعال ش��دن ديپلماسي اقتصادي مصمم 
است و در س��فر آيت اهلل رئيس��ي به زاهدان ديپلماس��ي اقتصادي و 
آب مطرح شد؛ همچنين بر اين نكته تأكيد ش��د كه نگاه ويژه بايد به 

كشورهاي همسايه داشته باشيم. 
مالكي تصريح ك��رد: اميرعبداللهيان براي فعال ش��دن ديپلماس��ي 
اقتصادي مصمم است و وزير امورخارجه بر اس��تفاده از ظرفيت مهم 
اين موضوع تأكيد دارد. وي اظهار كرد: به منظور فعال شدن ديپلماسي 
اقتصادي در اولي��ن گام تقويت روابط با همس��ايگان بايد مورد توجه 
قرار بگيرد چراكه كشورهاي همس��ايه نيازهاي چند جانبه دارند و از 
جمله اقداماتي كه در اين راستا بايد انجام شود؛ اجالس وزراي خارجه 
كشورهاي همسايه مانند افغانستان، پاكستان و تركيه است. همچنين 
الزم است اجالس روساي كشور و كميسيون هاي مشترك نيز بين ايران 

و ساير كشورهاي همسايه فعال شود.

گزارش2

عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي 
يك بازي برد- برد اس�ت، اضافه ش�دن ايران 
به آن س�ازمان ه�م براي ته�ران و ه�م براي 
كشورهاي عضو يك مزيت بزرگ استراتژيك 
ايجاد مي كند، با اين حال در اجالس دوش�نبه 
عضويت ايران در شانگهاي قطعي نشده است.

س��ال 1392 حس��ن روحاني پ��س از پيروزي 
در انتخابات رياس��ت جمهوري در اولين س��فر 
ديپلماتيك خود به قرقيزس��تان  سفر كرد تا در 
نشس��ت س��ازمان همكاري ش��انگهاي شركت 
كند. آن روزها رئيس جمهور وقت گمان مي كرد 
كليد حل مش��كالت بين المللي ايران در دس��ت 
امريكايي هاست. او به  وضوح اعالم كرده بود بايد 
س��راغ خانه كدخدا رفت. برخ��ي مديران وزارت 
خارجه در ش��رح آن روزهاي دول��ت مي گويند: 
»آقاي رئيس جمهور پايش در ش��رق و دلش در 
غرب بود«. از آن روز بيش از هشت سال گذشته و 
رؤياهاي روحاني نقش بر آب شد؛ سياست ارتباط 
با امريكا و همكاري با اروپا حتي نتوانست در موارد 
ضروري چون واردات واكس��ن و دارو به  درستي 
عمل كند. به نظر با پيروزي سيدابراهيم رئيسي 
در انتخابات راهبردهاي جمهوري اسالمي ايران 
در ارتباطات ديپلماتيك با تغييرات اساسي روبه رو 
خواهد شد. به طرز جالب  توجهي رئيسي نيز مانند 
روحاني اولين سفر خارج از كشور خود را با حضور 
در دوشنبه پايتخت تاجيكس��تان و به مناسبت 
برگزاري اجالس شانگهاي آغاز مي كند اما اين بار 
در تيم ديپلماتيك ايران نه خبري از توهم رابطه با 
غرب است و نه تصورات غيرواقع بينانه از ارتباط با 

كشورهاي بلوك شرق. 
شعيب بهمن، كارش��ناس روابط آسياي ميانه و 
حوزه قفقاز درباره سفر رئيس جمهور به دوشنبه 
به »مشرق« مي گويد: عضويت ايران در سازمان 
همكاري ش��انگهاي ي��ك بازي برد- برد اس��ت، 
اضافه شدن ايران به آن س��ازمان هم براي تهران 
و ه��م براي كش��ورهاي عضو ي��ك مزيت بزرگ 
اس��تراتژيك ايجاد مي كند. در ادامه بخش هاي 

مهم اين گفت وگو را مي خوانيد.
كارشناس مسائل قفقاز درباره اولين سفر منطقه اي 
سيد ابراهيم رئيسي همزمان با نشست شانگهاي 
گفت: سفر آقاي رئيس��ي از دو زاويه قابل  بحث و 
بررس��ي اس��ت. بخش اول آن حضور در سازمان 
همكاري شانگهاي است. ايران از مدت ها قبل عضو 
ناظر اين سازمان بوده و اين بار احتمال آن وجود 
دارد كه در نشست آتي مسئله عضويت دائم به رأي 
گذاشته  شده و مورد پذيرش واقع گردد. بخشي از 
همكاري هاي منطقه ای اي��ران مي تواند در قالب 
سازمان شانگهاي تأمين شود. سازمان شانگهاي 
بس��تري براي توسعه مناس��بات و همكاري هاي 
دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي عضو آن است. 
عالوه بر اين ديدارهاي دوجانبه ميان رئيس جمهور 
ايران با مقامات حاضر در اجالس صورت مي گيرد 
كه اين رايزني ها نقش مهمي در ايجاد پل ارتباطي 
ميان اي��ران و كش��ورهاي منطقه دارد. توس��عه 
همكاري هاي منطقه اي هم به معناي شكس��ت 
فش��ارهاي غرب براي انزواي ايران است و هم به 
معناي پيگيري سياست اولويت همسايگان و نگاه 

به شرق در دولت آقاي رئيسي. 

    عضويت ايران؛ بازي برد- برد
 ش��عيب بهمن در تش��ريح نتاي��ج واقع بينانه از 
عضويت ايران در س��ازمان همكاري ش��انگهاي 
مي گويد:  سازمان شانگهاي بر اساس همكاري هاي 
چندجانبه امنيتي، اقتصادي و فرهنگي تشكيل 
 شده اس��ت. سازمان ش��انگهاي ش��بيه سازمان 
امنيتي چون ناتو يا سازمان اقتصادي همچون اكو 
نيست. اين سازمان در س��ال هاي گذشته تالش 
كرده اس��ت همه  جوانب منطقه اي و بين المللي 
را مورد توجه قرار دهد. مش��اركت ايران مي تواند 
تس��هيل كننده توافقات دوجانبه با كش��ورهاي 
منطقه ش��ود. وقتي قرار اس��ت توافق دوجانبه با 
كشوري انجام دهيم نياز به طراحي پيش زمينه و 
ظرفيت سازي دارد اما همكاري در قالب سازمان 
باعث مي شود بخشي از مسير همكاري از قبل طي 
شده و مناسبات به هم گره بخورد. اين اتفاق زمينه 

را براي همكاري باال مي برد. 
با توجه به استعدادهاي اقتصادي كه در كشورهاي 
عضو ش��انگهاي وج��ود دارد و ني��ز ظرفيت ها، 
توانايي ها و مزيت هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي 
كه در ايران وجود دارد، توسعه مناسبات مي تواند 

تأمين كننده منافع همه طرفين باشد. كشورهاي 
آس��ياي مركزي مي توانند بازاري مناسب براي 
كاالهاي ايران باشند. از سويي در بستر شانگهاي 
ميزان همكاري هاي ايران با روس��يه و چين باال 
مي رود و از سويي ديگر موقعيت جغرافيايي ايران 
فرصتي مناسب براي ترانزيت كاال و حمل  و نقل 
آن براي كشورهاي حوزه شانگهاي ايجاد مي كند. 
عضويت ايران هم براي ايران و هم براي كشورهاي 

عضو يك مزيت به شمار مي رود. 
    عضويت ايران قطعي نشده است

كارشناس مسائل منطقه درباره احتمال عضويت 
ايران در س��ازمان ش��انگهاي در نشس��ت شهر 
دوش��نبه گفت: با توجه ب��ه رايزني های صورت 
گرفته احتمال عضويت ايران در سازمان همكاري  
ش��انگهاي باالس��ت اما اين موضوع قطعي نشده 
است. بايد منتظر ماند تا اجالس تشكيل  و نتيجه 

رأي گيري مشخص شود. 
سازوكار س��ازمان ش��انگهاي به اين  گونه است 
كه حتي اگ��ر يك كش��ور نيز مخال��ف عضويت 
كشوري جديد در آن باش��د، عضويت دائم مورد 
پذيرش واقع نمي شود. در شانگهاي نياز به اجماع 
همه جانبه است، البته رايزني هاي خوبي صورت 
گرفته است. عضويت در س��طح ناظر در سازمان 
همكاري ش��انگهاي به معناي آن اس��ت كه تنها 
مي توان روي اقدامات س��اير كشورها، از دور نظر 
داشت اما در عضويت دائم، س��طح همكاري ها و 
تعهدات باال مي رود. عضويت ايران در اين سازمان 
گامي مؤثر در جهت افزايش و توسعه همكاري هاي 

بين المللي است.

دورنماي ارتباط با شرق در گفت وگو با كارشناس مسائل قفقاز

همكاريهايمنطقهايفشارغربيهارابياثرميكند

دو روز بع�د از س�فر رافائل گروس�ي، مدير كل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي طي نشستي غيرعلني به 
بررسي پيامدهاي احتمالي سفر گروسي به ايران 
و بايس�ته هاي دولت جمهوري اسالمي ايران در 
برابر گزارش هاي احتمالي اي�ن نهاد  بين المللي 
پرداختن�د، آن ه�م در ش�رايطي ك�ه آژان�س 
بين المللي انرژي اتمي در 15سالي كه از جنجال 
غربي ها عليه فعاليت هاي صلح آميز هس�ته اي 
كش�ورمان مي گذرد، نقش محوري و بي مانندي 
را اجرا كرده اس�ت، ب�ه گونه اي ك�ه اصل ارجاع 
پرونده هسته اي كشورمان از ش�وراي حكام به 
شوراي امنيت سازمان ملل و مقدمات صدور شش 
قطعنامه تحريمي عليه ايران را آژانس بين المللي 
انرژي اتمي با گزارش های مغرضانه و يكجانبه خود 
فراهم كرده است. بعد از امضا و اجراي برجام نيز 
آژانس بين المللي انرژي اتمي به يمن بازرسي ها و 
نظارت هاي بسيار گسترده و فراخي كه از سايت ها 
و مراكز بسيار حساس هسته اي و غيرهسته اي 
جمهوري اسالمي ايران به دست آورده تا حدودي 
گزارش هاي ضدايراني خود را تلطيف كرده است. 
   نگراني ه�اي مجل�س، تك�رار اتهام�ات 

گروسي
بعد از اينكه جمهوري اس��المي ايران طي ماه هاي 
اخير تصميم ب��ه كاهش س��طح برخ��ي تعهدات 
هسته اي خود گرفته است، مدير كل آژانس انرژي 
اتمي همانند مقامات كش��ورهاي غربي به صرافت 
افتاده اس��ت تا جمهوري اس��المي ايران را متقاعد 
كند همانند گذشته اجازه دسترسي هاي فراگير را 
به آژانس بدهد؛ هدفي كه با سفر هفته اخير گروسي 
به تهران وارد فاز جديدي ش��ده اس��ت و به همين 
دليل نمايندگان مجلس روز گذش��ته طي جلس��ه 
غيرعلن��ي از ضرورت هاي همكاره��اي نظام مند و 
ضابطه مند با آژانس س��خن به مي��ان آوردند، البته 
برخي منتخبان ملت گاليه هايي مبني بر عدم ارائه 
گزارش سفر گروسي به تهران توسط رئيس سازمان 

انرژي اتمي مط��رح كردند، به عن��وان نمونه احمد 
اميرآبادي، نماينده مردم ق��م در تذكري خطاب به 
رئيس مجلس گفت: آقاي گروسي، مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي اوايل هفته به ايران سفر كرد 
و نمايندگان هيچ اطالعي از توافقات صورت گرفته 
ندارند. طبق آيين نامه داخلي از هيئت رئيسه تقاضا 
دارم در جلس��ه علني و غيرعلني روز چهارش��نبه، 
اس��المي، رئيس س��ازمان انرژي اتمي ب��راي ارائه 
توضيحاتي در خصوص اين توافق ايران و آژانس به 
مجلس دعوت شود تا نمايندگان در جريان جزئيات 
آن قرار گيرند، البته در ادامه محمدباقر قاليباف تذكر 

اميرآبادي را خارج از دستور اعالم كرد. 
گاليه هاي برخي نمايندگان از عدم گزارش رئيس 
س��ازمان انرژي اتمي به مجلس در حالي اس��ت 
كه يك روز پس از س��فر رافائل گروسي، مدير كل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي وي در س��خنراني 
اخير خود در نشس��ت ش��وراي حكام، بار ديگر از 
وجود مواد هس��ته اي در چهار نقطه از ايران ابراز 
نگراني كرد و گفت: هنوز ايران درباره اين مواد به 
پرسش هاي آژانس پاس��خ نداده است. مدير كل 
آژانس بين المللي انرژي اتم��ي در ادامه ادعاهاي 
گذشته خود درباره مسئله پادماني ايران را تكرار 
كرد و گفت: »م��ا به گفت وگوي روش��ن با دولت 
جديد ايران نياز داريم، دولت جديد ايران نظرات 
محكمي درباره برنامه هسته اي تهران دارد. وظيفه 
من به عنوان دبيركل آژانس گفت وگو با دولت ايران 
است. مجموعه اي از دس��تگاه هاي نظارتي برنامه 
هسته اي ايران همچنان فعال هستند. به ايراني ها 
گفتم بايد دوربين هاي نظارتي بازرسي بشوند تا از 
صحت اطالعات آنها اطمينان حاصل كنيم، با اين 

حال من هيچ وعده اي از ايران نگرفته ام.«
   علت عصبانيت گروسي بعد از سفر 

به تهران
علت اظهارات ضدايراني مدير كل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي را مي توان به راحتي جس��ت وجو كرد. 
بعد از ادعاهاي ضدايراني مورد اش��اره گروس��ي در 

نشست شوراي حكام، برخي نمايندگان مجلس در 
جلسه ديروز مجلس تأكيد كردند كه به گفته رئيس 
مجلس در مذاكرات با گروس��ي، فق��ط كارت هاي 
حافظه دوربين ها عوض و پلمب شده و هيچ اطالعات 

جديدي به آژانس داده نشده است. 
احم��د عليرضابيگ��ي در گفت وگو ب��ا مهر گفت: 
قاليباف رئيس مجلس شوراي اسالمي در جلسه 
غيرعلني در خصوص مذاك��رات مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي با رئيس اين سازمان اعالم 
كرد »تنها اتفاق رخ داده اين اس��ت كه كارت هاي 
حافظه دوربين ها را عوض كرده ايم«. به گفته رئيس 
مجلس »اين كارت ها پيش از اين توس��ط آژانس 
پلمب ش��ده بود، كارت ها تعويض ش��د و مجدداً 

آژانس دستگاه ها را پلمب كرد.«
وي افزود: قاليباف تأكيد كرد كه »كارت ها در ايران 
اس��ت، هيچ اطالعاتي به آژانس داده نشده است.« 
طبق قانون راهبردي لغ��و تحريم ها، به دليل اينكه 
تحريم هاي هس��ته اي عليه ايران لغو نش��ده است، 
دولت نمي تواند هيچ اطالعاتي به آژانس بدهد. وي با 
اشاره به هجمه رسانه اي اصالح طلبان مبني بر توافق 
ايران و آژانس و زيرپا گذاش��تن قانون لغو تحريم ها 
گفت: اين هجمه رسانه اي پوست  خربزه اي است كه 

اصالح طلبان زير پاي دولت روحاني مي گذارند. 
   دسترسي آژانس به س�ايت هاي هسته اي 

طبق قانون لغو تحريم ها خواهد بود
محمود عباس زاده  مشكيني، سخنگوي كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت: با توجه ب��ه روي كار آمدن دولت 
س��يزدهم و ش��كل گيري اراده ها و تاكتيك هاي 
جديد »گروس��ي« براي همكاري توأم با درك و 

منافع مشترك به ايران سفر كرد. 
وي ادامه داد: سفر »گروسي« در راستاي تقويت 
فضاي تفاه��م و گفت وگو بين آژانس و س��ازمان 
انرژي اتمي بود و مقرر شد وي سفر ديگري نيز به 

زودي به ايران داشته باشد. 
مشكيني در واكنش به برخي فضاسازي ها مبني بر 

اينكه بيانيه آژانس و سازمان انرژي اتمي، دور زدن 
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها بوده است، 
تصريح كرد: » بيانيه آژانس در راس��تاي دور زدن 
قانون مجلس نبود، مگر آنكه غربي ها استنباط هاي 

خلق الساعه اي را مطرح كنند.« 
وي با تأكيد بر اينكه بيانيه اي��ران و آژانس طبق 
قانون اقدام راهبردي تدوين ش��ده اس��ت، گفت: 
»همه دسترس��ي هاي آژان��س بين المللي انرژي 
اتمي به سايت هاي هس��ته اي ايران طبق قانون 
مجل��س و پادمان ها و پروتكل هاس��ت. در بيانيه 
مش��ترك نيز اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته 
است. طبق بيانيه، اطالعات ثبت شده در فايل ها 
در ايران مي ماند. مجل��س با دقت بر اجراي قانون 

اقدام راهبردي نظارت دارد.« 
مشكيني با بيان اينكه دولت س��يزدهم حداكثر 
اس��تفاده را از ظرفيت هاي قانون اقدام راهبردي 
براي رفع تحريم ه��ا خواهد كرد، اف��زود: »هنوز 
گوشه و كنايه هاي رئيس دولت تدبير به اين قانون 
را فراموش نكرده ايم، دولت دوازدهم نيز موظف به 

اجراي اين قانون بود.« 
وي گفت: قانون راه اق��دام راهبردي را براي مذاكره 
فرسايشي، ابزاري و مذاكره براي مذاكره مي بندد، اما 

راه مذاكره عزتمندانه را هموار مي كند. 
   فقط حافظه دوربين های بازرسان

عوض مي شود 
فريدون عباس��ي نيز برگزاري نشست غيرعلني 
مجلس را مفيد دانست و با اش��اره به فضاسازي 
برخي چهره هاي حاش��يه اي درباره توافق اخير 
ايران و آژان��س بين المللي انرژي اتم��ي، اظهار 
داش��ت: اينها دس��ت و پا زدن ه��اي برجاميان 
است، يعني آنهايي كه قباًل از دولت قبل حمايت 
مي كردند و مس��ير اش��تباهي را كه آن دولت در 
تعامل با دنيا طي كرد، تأييد مي كردند، االن هم 
دست به كار شدند و هنوز در آن توهمات خودشان 
به س��ر مي برند. وي با بيان اينك��ه اتفاق خاصي 
نيفتاده و هم��ان بدي هاي برجام پابرجاس��ت و 
دولت قبل كشور را دچار مشكل كرده است، اضافه 
كرد: سنگي به چاه انداختند كه حاال حداقل بايد 
اين سنگ را از چاه دربياورند، مسئله همين است. 
بهتر است آنهايي كه شيفته برجام هستند دم فرو 
ببندند و صحبت نكنند و اجازه بدهند و عقاًل كار 

كنند و كشور را از بحران نجات بدهند. 
اين نماينده مجلس شوراي اس��المي در خصوص 
توافق ايران و آژانس بيان داشت: در توافق اخير ايران 
و آژانس بين المللي ان��رژي اتمي چيز خاصي وجود 
ندارد و فقط حافظه دوربين ها را عوض مي كنند و اين 
حافظه هم در ايران باقي مي ماند و چيزي در اختيار 

آژانس قرار نمي گيرد. 
   فضاسازي هاي صرفاً حزبي

همانگونه كه برخي از نمايندگان مجلس نيز اشاره 
كردند جريان غرب زده برخالف آنچه طي هش��ت 
سال گذشته ابراز مي كرد، سفر گروسي به تهران و 
ايجاد توافق احتمالي ايران با وي را برخالف مصالح 
ملي می داند و اينگونه القا مي كند كه دولت سيزدهم 
برخالف آنچه طي ماه هاي گذش��ته عنوان داشته 
حاضر به پذيرش ش��روط طرف غربي براي احياي 
برجام اس��ت. فضاسازي هاي مورد اش��اره در حالي 
اس��ت كه بين ايران و آژانس بر اساس آنچه مقامات 
ذي صالح مي گويند اساساً توافقي صورت نگرفته و 
مبناي هر گونه توافقي در آينده حفظ منافع و مصالح 

ايران به صورت تمام و كمال است.

قاليباف در جلسه غيرعلني مجلس مطرح كرد

اطالعات جديدی به آژانس داده نشده است

   گزارش  یک
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