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تحول راهبردی در منطقه گرایی  ایران
حضور رئیس جمهور کش��ورمان در اجالس امسال س��ازمان همکاری 
شانگهای که در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریورماه در شهر دو  شنبه پایتخت 
تاجیکستان برگزار می گردد،گامی مهم برای تحقق راهبرد منطقه گرایی 
ایران اسالمی اس��ت که در دولت س��یزدهم به عنوان سیاست اصلی در 
روند تعامالت منطقه ای وجهانی،تعیین گردیده است. این اجالس که 
با حضور رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و اعضای 
سازمان امنیت جمعی در شهر دوش��نبه  برگزار خواهد شد، قرار است 
در قالب این نشس��ت هیئت های بلندپایه از ۱۷ کشور به همراه دبیران 
سازمان های همکاری شانگهای و امنیِت جمعی در پایتخت تاجیکستان 
گرد هم آیند. حضور آیت اهلل رئیسی در این اجالس که در قالب اولین سفر 
خارجی ایشان از زمان انتخابش��ان به عنوان رئیس جمهور ایران صورت 
خواهد گرفت، در شرایطی است که ایران اس��المی به عنوان مهم  ترین 
کشور غرب آسیا ، توانسته است در این حوزه در عین مقابله قدرتمندانه با 
تروریسم دست ساخته غرب،محور مقاومت را در تراز یک قدرت منطقه ای 
و تعیین کنن��ده در معادالت هدای��ت نماید. و به همی��ن دلیل در کنار 
دستاوردهای اقتصادی و سیاسی این سفر برای ایران،حضور رئیس جمهور 
کش��ورمان بر اعتبار این سازمان خواهد افزود. س��ازمان همکاری های 
شانگهای )SCO(، سازمانی میان دولتی اس��ت که در تاریخ ۱5 ژوئن 
۲00۱ توسط شش کشور جمهوری خلق چین، روسیه و جمهوری های 
ازبکستان، قرقیزستان، قزاقس��تان و تاجیکس��تان و بر پایه گروه پنج 
شانگهای تأسیس   شده است. این س��ازمان با اقدامات و تصمیمات مهم 
سیاسی ، اقتصادی و امنیتی درصدد است جایگاه بین المللی برجسته تری 
پیدا کند. به خصوص که از یک سو قرار گرفتن کشورهای عضو شانگهای در 
منطقه موسوم به »هارت لند « )قلب زمین( بر اهمیت این سازمان افزوده 
است و از سوی دیگر حضور روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای 

امنیت ، توان سیاسی این سازمان را نیز دوچندان کرده است. 
در حال حاضر جمعیت اعضای اصلی و ناظر کشورهای حاضر در سازمان 
شانگهای بالغ بر ۲ میلیارد و ۶00 میلیون نفر می شود که معادل یک سوم 
جمعیت کل دنیا است. همچنین سازمان شانگهای مساحتی بیش از 35 
میلیون کیلومترمربع یا سه پنجم اوراس��یا را نیز دربر می گیرد. بی شک 
برخورداری از قریب به یک س��وم جمعیت جهان و بخش  اعظم منطقه 
اوراسیا با منابع فراوان انرژی و قرار گرفتن در یک موقعیت ژئواستراتژیک 
میان دو قطب پیش��رفته اقتصادی جهان یعنی شرق آسیا و غرب اروپا، 
س��ازمان همکاری ش��انگهای را از منظر عناصر زیربنایی توسعه بسیار 
قدرتمند و توانا ساخته است. به ویژه آنکه ۲5درصد تولید ناخالص جهان 
به این کشور  ها اختصاص دارد و همچنین برخورداری چهار عضو از ۱0 
عضو اصلی و ناظر سازمان از توانمندی هسته ای، این سازمان را ازلحاظ 
سخت افزار نظامی نیز در مرتبه باالیی قرار می دهد. مهم  ترین اهداف و 

وظایف سازمان همکاری شانگهای عبارت اند از:
۱. تقویت اعتماد متقابل، دوستی و حسن هم جواری میان کشورهای عضو 
برای تثبیت همکاری های چندوجهی در زمینه های اقتصادی و سیاسی.

۲. همکاری مشترک برای مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی 
در تمام اشکال آن. 

3.تشویق همکاری های منطقه ای در زمینه های مختلف سیاسی، تجاری، 
اقتصادی، دفاعی، محیط زیس��ت، فرهنگی، علمی، فناوری، آموزشی، 

انرژی، حمل ونقل و غیره. 
۴. اقدام مشترک و مشارکت جمعی برای ایجاد رشد اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی متوازن و جامع در منطقه، به منظور افزایش استاندارد  ها و ارتقای 

شرایط زندگی در کشورهای عضو.
5.هماهنگی رهیافت   ها برای تعامل در اقتصاد جهانی.

۶. تقویت همکاری با سایر کشور  ها و سازمان های بین المللی.
۷. همکاری درزمینه ممانعت از منازعات بین المللی و حل مشکالتی که 

جهان در قرن ۲۱ با آن مواجه خواهد شد. 
جمهوری اس��المی ایران در تاریخ ۱۴ تیر ۱38۴، در جریان نشس��ت 
سران سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان، به 
عضویت ناظر در سازمان شانگهای پذیرفته شد و از آن زمان تاکنون، در 
تمامی نشست های ساختاری سازمان در باال  ترین سطح شرکت داشته 
است. تقویت حضور ایران در این اجالس در سیاست منطقه گرایی ایران 
یک تحول راهبردی در سیاست خارجی کشورمان محسوب می شود که 
می تواند بر ارتقای روابط و محکم تر کردن پایه های همکاری کشورمان 
در ابعاد مختلف با دو بازیگر جهانی روسیه و چین تأثیر گذاشته ،امکان 
جذب سرمایه های خارجی در حوزه اقتصادی را فراهم و امکان بهره گیری 
از ظرفیت های سازمان شانگهای برای پایین آوردن هزینه های منطقه ای 
کش��ورمان ایجاد کند،ضمن اینکه تقویت و تحکیم جایگاه ایران تأثیر 
مستقیمی بر رویکرد غرب در موضوع تحریم   ها و سست شدن اراده آنها در 

راهبرد فشار و تحریم علیه ایران خواهد داشت. 
آنچه در س��ال های اخیر به اهمیت این اجالس و ارتقای ظرفیت آن در 
تعامالت جهانی افزوده است روند انتقال مرکز ثقل قدرت در سطح جهانی 
از غرب به شرق است. نکته ای که حتی کشورهای اروپایی نیز به آن اذعان 
کرده و امریکا هم به عنوان ابرقدرت روبه افول جهان،سه کشور عمده حاضر 
در این اجالس یعنی چین،روسیه و ایران را به عنوان تهدید اصلی امریکای 
آینده قلمداد کرده است. اما فارغ از ابعاد جنگ روانی امریکایی   ها در این 
روایت سازی، ظرفیت موجود جمعیتی، منابع زیرزمینی، انرژی، صنایع، 
بندرها، راه های آبی و ظرفیت های باالی علمی و صنعتی کشورهای عضو 

شانگهای مؤید عمق این نگرانی امریکایی   ها است. 
تقویت موقعیت و حضور ایران در این اجالس اگرچه به معنای توس��عه 
سیاست نگاه به شرق و تقویت ارتباطات منطقه ای ایران است ،اما به معنای 
عدم ارتباط ایران با غرب نیست، بلکه سیاست دولت جدید ،همان گونه که 
بار  ها بر آن تأکید شده است برقراری ارتباط متوازن با غرب و شرق در عین 
ارتقای روابط با همسایگان است. بدیهی است که محصول این ارتباطات 
هوشمندانه، به منزله تکمیل شکست پروژه انزوای جمهوری اسالمی ایران 

توسط قدرت های سلطه است. 
اما به لحاظ اقتصادی، تقویت حضور ایران در این اجالس و ارتقای عضویت 
ایران در سازمان همکاری شانگهای می تواند زمینه ساز ایجاد فرصت های 
اقتصادی و س��بب افزایش همکاری دوجانبه و چندجانبه میان اعضای 
سازمان و جمهوری اسالمی ایران ش��ود. همچنین امکان بهره گیری از 
امکانات اقتصادی چین در بازار انرژی جمهوری اسالمی ایران و صادرات 
بیشتر نفت به چین فراهم می شود. جمهوری اسالمی ایران نیز می تواند 
از کانال سازمان همکاری شانگهای امکان سرمایه گذاری بیشتر و تقویت 
نفوذ اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی را فراهم کند. درعین حال 
عضویت دائم در شانگهای می تواند امکان استفاده از فرصت های ترانزیتی 

برای جمهوری اسالمی ایران را فراهم کند. 
اما با توجه به برخی تحوالت مانند استقرار دولت سیزدهم، اهمیت یافتن 
نگاه به شرق در سیاست خارجی کش��ورمان، روند خروج نظامی امریکا 
از افغانس��تان و بازتاب های منطق��ه ای و بین المللی آن، س��ابقه رفتاری 
کشور در موضوع سند همکاری های ۲5 س��اله ایران و چین و...  ، احتمال 
شکل گیری فضای عملیات روانی علیه کش��ورمان متصور می باشد. زیرا 
به رغم دس��تاوردهای این اجالس برای ایران ،تجربه نشان داده هرگونه 
نزدیکی ایران به کشورهای غیر غربی یا عقد قرارداد با آنها موجب راه اندازی 
هجمه های رسانه ای علیه جمهوری اسالمی می شود. کما اینکه این رویکرد 
در مورد عقد قرارداد ۲5 ساله با چین کامالً مصداق داشت. به همین دلیل 
در روزهای آینده شاهد حجم گس��ترده عملیات روانی دستگاه رسانه ای 
غرب و معاندان داخلی برای کمرنگ نشان دادن این اتفاق راهبردی،اتهام 
به سیاست خارجی ایران مبنی بر خارج شدن از اصول اساسی خود مانند 
استقالل گرایی و برجسته سازی سیاست نگاه به شرق ایران در چارچوب 

یک رویکرد زیان بار و پذیرش سلطه جدید شرق،خواهیم بود .

عباس حاجی نجاری

اگر بحث از تضاد منافع مطرح می ش�ود مهم  ترین بحث آن در 
قانونگذاری نمود پیدا می کند. امروز اگر کس�ی آنالیزی انجام 
دهد درمی یابد تورم قانون ما بیش�تر از تورم اقتصادی اس�ت. 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست افتتاح 
مرکز نوآوری و خانه خالق قوه مقنن��ه با بیان اینکه عادت   ها مانع از 
تحول در س��اختار اداره کشور می ش��ود، گفت: در اوج اینکه عنوان 
می شود ما پولی در کشور نداریم حداقل س��الی ۱۶0 میلیارد دالر 
فقط برای انرژی فسیلی هزینه می کنیم، در حالی که می دانیم 50 
درصد این انرژی فسیلی هدر می رود و ناترازی و ناعدالتی به وجود 
می آید، به طوری که از همین مسیر دره های فقر و قله های تکاثر به 

وجود می آید. 
وی ادامه داد: عادت   ها همواره مانع از این شده که یکسری تحول   ها 
اتفاق بیفتد، وقتی رابطه بین ذی نفعان و ذی مدخالن نیز به میان 

بیاید تأثیرات آن دوچندان خواهد شد. 

قالیباف با تأکید بر اینکه متأسفانه ما در هر کجای کشور که دست 
می گذاریم ناترازی داریم، به نات��رازی در جذب نیرو، تمرکز قدرت، 
صندوق های بازنشستگی، ناترازی بین اختیار و مسئولیت و ناترازی 
در جایی که درآمد ۱۱0 میلیارد دالر داریم اما تورم دو رقمی را شاهد 
هستیم، وقتی ۲0 میلیارد درآمد داریم و باز هم کسری بودجه و تورم 

را شاهدیم، اشاره کرد. 
رئیس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: در اینجا درمی یابیم که هیچ 
اثری از تصمیم و مدیریت در کشور وجود ندارد ولی وقتی در جلسات 
می نشینیم به قدری طرح مس��ئله می کنیم که هیچ کس نمی داند 
چاره و راهکار کار کجاست. رئیس مجلس اضافه کرد: امروز رقابت 
بین افرادی است که نوآوری را درک می کنند و افرادی که نوآوری را 
درک نمی کنند اگر بخواهیم شفاف بگوییم رقابت بین کسانی است 
که ُعرضه دارند و کس��انی که ُعرضه ندارند. تا زمانی که این فضا باز 
نشود هیچ حرکتی پیش نخواهد رفت. وی با بیان اینکه تجربه ۴0 

ساله فعالیت اجرایی من نشان می دهد باید به  چهار رکن شفافیت، 
هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی توجه کنیم، گفت: اگر 
ادعای مولد بودن می کنیم باید بدانیم چه چیزی را تولید می کنیم؛ 
حتماً باید در این مسیر ثروت، قدرت، معرفت و منزلت تولید کنیم. 

قالیباف یادآور شد: مهم  ترین جایی که می تواند در ساحت حکمرانی 
اثرگذاری کند بدون شک مجلس است، مجلس به معنای واقعی خود 
در رأس امور است و باور به این که نوآوری و خالقیت می تواند حصر 
زمان را بشکند و تحول آفرین باشد از همین جا شروع می شود. وی 
با بیان اینکه ما با کم  ترین داده  ها بزرگ ترین تصمیمات را می گیریم، 
گفت: این مسئله باعث می شود هر روز بر گره های کشور اضافه شود. 
رئیس مجلس شورای اس��المی اضافه کرد: اگر بحث از تضاد منافع 
مطرح می شود مهم  ترین بحث آن در قانونگذاری نمود پیدا می کند. 
امروز اگر کسی آنالیزی انجام دهد درمی یابد تورم قانون ما بیشتر از 

تورم اقتصادی است. 

قالیباف: امروز تورم قانون بیشتر از تورم اقتصادی است

با ابالغ اصول دوازده گانه مقابله با فساد اداری

پرچم  مبارزه با فساد در دولت هم بلند شد

همین س�ه روز پیش بود که رئیس دس�تگاه 
عدلیه از »زمی�ن«، »ارز های ترجیحی و غیر 
ترجیحی«، »تس�هیالت بانکی « و »مالیات « 
به عنوان چهار بستر ایجاد فساد در کشور  نام 
برد و از دولت و مجلس خواست در »اجماعی 
ملی « به حذف بس�تر   ها و گلوگاه های فساد 
اهتمام کنند. تا اینجای کار همس�ویی قوای 
سه گانه برای مقابله با فساد و بسترهای ایجاد 
آن را باید به ف�ال نیک گرفت. چ�ه آنکه در 
ادوار مختلف دستگاه های مختلف همدیگر 
را به برخوردهای سیاس�ی در مقوله فس�اد 
متهم ک�رده و ناهماهنگی و ناهمس�ویی  ها 
همه ظرفیت و انرژی ق�وا را صرف دعواهای 
حی�دری- نعمتی ک�رده بود و عم�اَل نه تنها 
در مس�یر مقابل�ه ریش�ه ای با فس�اد گامی 
برداشته نش�د که بعضًا برخوردهای قضایی 
هم با فشارهای پیدا و پنهان صاحبان قدرت 
و ثروت به انحراف رفت یا اثرات مطلوبی برای 
پیشگیری از فس�اد آنگونه که باید ، نداشت. 
در ش��رایط کنونی اما همه مقدم��ات برای یک 
اقدام جه��ادی در زمینه خش��کاندن اژدهای 
هفت س��ر فس��اد فراهم اس��ت. دیگر خبری از 
سیاس��ی کردن مبارزه با فس��اد نیس��ت. هیچ 
مقامی برای کابینه خود خط قرمزی قائل نیست 
و تهدید و خط و نشان نمی کشد. همسویی قوا 
کاماًل محسوس و ناشی از یک اراده جدی است. 
بنابراین می توان امیدوار بود در یک چشم انداز 
منطقی، مبارزه ریشه ای با بستر  ها و گلوگاه های 
فساد به سرانجامی عملی برسد، به گونه ای که 
این اقدامات برای مردم ملموس و عینی باشد. 

دکت��ر رئیس��ی، رئیس جمهور هم ک��ه یکی از 

شعارهای اصلی انتخاباتی خود را مبارزه با فساد 
عنوان کرده بود، دیروز و به فاصله کمتر از یک 
ماه از تش��کیل کابینه سیزدهم، اصول حاکم بر 
نقشه ملی پیش��گیری و مقابله با فساد اداری و 
اقتصادی را به اعضای دولت ابالغ کرد، تا نشان 
دهد عزم او نیز برای مقابله با فساد جدی است. 
     نقشه راه مبارزه با فساد چگونه کشیده 

شد
آی��ت اهلل رئیس��ی در جلس��ه دول��ت یک��ی 
از اولویت ه��ای دولت س��یزدهم را شناس��ایی 
بسترهای فسادزا، اصالح و مبارزه با فساد عنوان 
کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این 
بوده که گلوگاه های فس��اد، شناس��ایی شده و 
مدیران دس��تگاه های مختلف به نحوی نسبت 
به اصالح و رف��ع این گلوگاه   ها اق��دام کنند که 
زمینه های بروز فس��اد در نظ��ام اداری به طور 
کامل زدوده ش��ود. پیش��گیری از فساد به طور 
مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده های 
تشکیل شده در این خصوص بر عهده قوه قضائیه 
است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد 
پیشگیری کنند تا ورودی پرونده های مفاسد به 

قوه قضائیه کاهش یابد. 
آیت اهلل رئیس��ی با اش��اره به اینک��ه از ابتدای 
ورود به عرص��ه انتخاب��ات بر عزم خ��ود برای 
پیش��گیری و مقابل��ه با فس��اد تأکید داش��ته 
ام،اظهارداش��ت:»پیش از آغاز به کار رس��می 
دولت، نشس��تی ب��ا نمایندگان دس��تگاه های 
نظارتی سه قوه و سایر بخش های مرتبط درباره 
شناس��ایی گلوگاه ه��ای فس��ادزا در نهادهای 
مختلف برگزار کردم و قرار ش��د این دستگاه ها 
گزارش های خود از بس��ترهای فسادخیز را به 

دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به 
دست دولت رسید و برای جمع بندی در اختیار 
کارگروهی ق��رار گرفت. در جلس��ات کارگروه 
مذکور دستورالعمل   هایی درباره وظایف خاص 
دس��تگاه های مختلف در زمینه پیش��گیری و 
مقابله با فساد در قالب »نقشه ملی پیشگیری و 
مقابله با فس��اد اداری و اقتصادی« تهیه شد که 

اصول حاکم بر این نقشه ملی ابالغ شد. «
     اصول دوازده گانه مقابله با فساد

رئیس جمهور سپس اصول دوازده گانه حاکم بر 
نقشه ملی پیش��گیری و مقابله با فساد اداری و 

اقتصادی را به این شرح عنوان کرد:
۱- شفاف سازی: تولید و ارائه اطالعات صحیح، 
دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صالح و 
مردم به ویژه در ح��وزه فعالیت های اقتصادی 
و تأمین اش��راف دول��ت؛۲- مدیری��ت تعارض 
مناف��ع: تفکیک بخ��ش عموم��ی و خصوصی، 
بس��تن درب های گردان و اتخ��اذ تدابیر موثر 
در پیش��گیری از ش��کل گیری تع��ارض منافع 
اش��خاص حقیقی و حقوق��ی )ش��رکت  ها و یا 
تعاونی های تأسیس��ی توس��ط دس��تگاه های 
اجرای��ی که ارائ��ه بخش��ی از خدمات ب��ه آنها 
واگذار شده است(؛ 3- فرهنگ سازی و نظارت 
همگانی:نهادین��ه ک��ردن فسادستیزی،رش��د 
فرهن��گ پاس��خ گوی��ی و مس��ئولیت  پذیری، 
بهره گیری از ظرفیت رسانه   ها در مبارزه با فساد 
و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه 
و تقوی��ت حساس��یت عمومی با به مش��ارکت 
طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت های حمایتی 
از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه های 
نظارت همگانی؛ ۴- متناسب س��ازی ساختار و 

تش��کیالت دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن 
ان��دازه  دولت و کاهش پیچیدگی س��اختار  ها و 
فرایند های اداری، افزایش کار آمدی و اثر بخشی 
نظام اداری و تقویت نق��ش هدایتی، حمایتی و 
نظارتی دولت؛ -5 شایس��ته گزینی: اس��تقرار 
نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، 
فسادستیز و انقالبی در الیه   ها و سطوح مختلف 
نظام اداری و توانمند س��ازی نیروی انس��انی و 
رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صالحیت در 
تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ 
فسادس��تیزی در آنها؛ ۶- س��هولت فرایندها: 
بازنگری در نظام مجوز  ها و استعالم های دولتی 
با رویکرد حداقل س��ازی لزوم ص��دور مجوزها، 
شفاف س��ازی فرایند ها، به روز رس��انی صدور 
اس��تعالم ها؛  تصدیق و اصالت سنجی اسناد از 
مراجع ص��دور و برقراری پیون��د ارتباطی بین 
دس��تگاه های ذی ربط؛۷- دول��ت الکترونیک: 
بهره گیری از فناوری اطالعات به ویژه تکمیل و 
استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن 
مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده 
و ایجاد پنجره  واحد خدمات دولتی و شکل دهی 
دولت هوش��مند با لحاظ کردن تعامالت آن با 
سایر بخش ها؛ 8- توسعه رویکرد زنجیره  ارزش 
و زنجیره های تأمین با هدف کوتاه کردن فاصله  
بین تولید کننده و مصرف کننده  واقعی و اصالح 
نظام قیمت گذاری کاال   ه��ا و خدمات عمومی و 
اصالح و بهب��ود هدفمند س��ازی یارانه   ها و رفع 
امتیازات ویژه )رانت( ساختاری؛۹- حمایت از 
فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت آفرینان 
و فعاالن اقتصادی س��الم و فراهم کردن زمینه 
فعالیت ه��ای حداکثری آنه��ا در بخش واقعی 
اقتصاد و صیانت ازمدیران و کارکنان پاک دست 
و فسادستیز؛ ۱0- تقویت اشراف: یکپارچه سازی 
اطالع��ات در نظام مال��ی و اقتصادی کش��ور و 
بهره گیری از روش های نوین تحلیل داده برای 
افزایش ت��وان پیش بینی و پیش��گیری؛ ۱۱– 
نظارت موثر و کارآمد: بهره گیری از فناوری های 
یکپارچه، برخط و هوش��مند برای افزایش اثر 
بخشی نظارت   ها و حذف بس��ترهای فساد زا و 
طراحی سازوکار حساس و هوش��مند در برابر 
عدم فعل های مقام��ات و کارکن��ان دولت که 
زمینه ساز بروز فساد است و ۱۲- برخورد قاطع، 
دقیق و موثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل 
افراد به فساد و بازنگری در   فرایندهای رسیدگی 
و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در 

مقابله با فساد.
بدین ترتیب می توان امیدوار بود، در کنار عزم 
جدی دولت و قوه قضائیه برای مبارزه با فساد ، 
مجلس شورای اسالمی نیز همسو با این دو قوه، 
نسبت به شناسایی قوانین ناکارآمد و بعضا فساد 
زا اقدام نموده و همچنین در صورت ضرورت با 
وضع قوانین و مقررات جدید، به میدان مبارزه 
با فس��اد بیاید. بدیهی اس��ت در کنار این اراده 
ملی ، همراهی و همکاری س��ایر دس��تگاه ها و 
همچنین مردم نقش تعیین کنن��ده ای در این 

فرایند داشته باشد. 

ژه
عباس عبدی، روزنامه نگار اصالح طلب پیشنهاد داده که تزریق وی

واکسن کرونا اجباری شود. او طی یادداشتی در روزنامه اعتماد 
نوشته: »واکسن کرونا باید اجباری بشود. چرا؟ به این علت ساده 
که زیان نزدن فقط متوجه ش��خص نیست. اگر کسی واکسن 
سرطان رحم را نزند، حق خودش است. اگر کسی سرطان بگیرد 
و برای درمان اقدام نکند تا بمیرد، حق خودش است. اگر سرطان 
گرفت و برای درمان نزد دکتر علفی و طب سنتی رفت و مرد، به 
ما مربوط نیست، ولی کسی حق ندارد واکسن فلج اطفال برای 
فرزندش نزند، یا واکس��ن یک بیماری واگیردار را نزند، چون 
زیان این کار فقط به خودش نمی رسد، بلکه به دیگران نیز زیان 
می رساند. این از بدیهیات حقوق و ش��رع است. اگر کسی این 
قاعده ساده عقالنی را رعایت نکرد باید خسارت بدهد. خودرو را 
باید معاینه فنی برد، زیرا در صورت تصادف بر اثر مشکل فنی، به 
دیگران هم خسارت می زند. ولی صندلی خانه خود را می توانید 
غیراستاندارد بسازید و پس از نشستن زمین بخورید و کمرتان 

بشکند، به ما مربوط نیست...  «
اصل یادداشت عبدی در مورد تجمعی علیه واکسیناسیون 

اجباری کروناس��ت. او با رهگیری وهم آلود توطئه، دنبال 
دس��ت های پش��ت پرده این معترضان قلیل اس��ت: »این 
تظاهرات چرا ش��بهه ناک و درنهایت نادرس��ت است؟ اول 
اینکه همه می دانیم در شرایط عادی و به  طور معمول، برای 
تظاهرات اجازه ای داده نمی شود چه رسد به شرایط کرونایی! 
البته آنهایی را که بخواهند انجام شود با پسوند خودجوش 
حل می کنند. برخی از این گون��ه تظاهرات مثل اعتراض به 
پاکستان درباره وضع افغانستان، با مقابله نیروهای انتظامی 
مواجه می شود و برخی دیگر تحت حمایت است. در هر دو 
صورت برنامه ریزان اصلی آنها کمابیش شناخته شده هستند. 
در این مورد خاص یعنی اعتراض علیه واکسیناسیون مثال 
اجباری، معلوم نیس��ت که س��ردمداران این تظاهرات چه 
کسانی هس��تند؟ علت و دلیل مخالفت آنان چیست؟ چرا 

مجوز نگرفتند و چرا با آنان برخوردی نمی شود؟«
 مهم هم نیست؛ اکنون حدود دو هفته است تعدادی معترض 
شبانه روز مقابل وزارت آموزش و پروررش تحصن کرده اند 
و عبدی ندیده که حتی با آنان هم برخورد نمی شود. وقتی 

دغدغه فقط سیاسی اس��ت، هر گزاره ای از دریچه سیاست 
ورزی و توهم توطئه تحلیل می شود. 

اما اصرار عبدی بر لزوم اجباری شدن واکسیناسیون کرونا جالب 
توجه اس��ت. بار دیگر جمالتی از او را که در ابتدای این نوشتار 
آوردیم، بخوانید؛ آیا دالیل او برای این پیشنهاد، دالیلی نیست که 
موافقان قانون حجاب ذکر می کنند؟ موضوع خیلی ساده است، 
امثال عبدی همواره از آزادی های ش��خصی می گویند، اما در 
جایی که خود تشخیص بدهند، قانون اجباری را به کار می گیرند. 
واکسیناسیون اجباری به نظر اتفاق خوبی باید باشد، مخالفتی یا 
قضاوتی درباره آن نیست؛ اما صحبت بر سر پیشنهاد دهنده است. 
عبدی به درستی، نکاتی را با مفهوم دالیل لزوم اجباری شدن 
واکسن کرونا نوشته که مبنای اصلی قوانین اجتماعی اسالم از 
جمله حجاب است. با همان ادبیات عبدی می توان نوشت که اگر 
کسی در منزل برهنه بود و باعث انحراف اخالقی فرزندانش شد، 
به ما مربوط نیست، اما حق ندارد چارچوب پوشش قانونی را در 

مألعام بشکند، چون زیان این کار فقط به خودش نمی رسد. 

 »اسالمی« تعهد داد 
قانون اقدام راهبردی را اجرا می کند

رئی�س س�ازمان ان�رژی اتم�ی کش�ور ب�ه نماین�دگان تعه�د 
داد ک�ه قان�ون اق�دام راهب�ردی را اج�را خواه�د ک�رد. 
به گزارش ایسنا، وحید جالل زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در حاشیه نشست دیروز این کمیسیون با اسالمی، رئیس 
سازمان انرژی اتمی ، در جمع خبرنگاران بیان کرد: پایه بحث های مجلس، 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم  ها اس��ت، نمایندگان قانونی جامع 
را تصویب کرده اند و فعالیت  ها را متناس��ب با این قانون مورد نظارت قرار 
می دهند، مقام معظم رهبری این قانون را خوب توصیف کردند، در کمیته 
تطبیقی که در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد یکی از مالک های 
بحث در پلتفرم جدید مذاکرات برجام��ی، قانون اقدام راهبردی مجلس 
است. هرگونه مذاکره و توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعاً باید 
معطوف به قانون راهبردی مجلس باش��د و رئیس س��ازمان انرژی اتمی 
کشور به نمایندگان تعهد داد که این قانون را اجرا خواهد کرد و بخش فنی 
و سیاسی قانون را با تکنیک و تاکتیک  هایی که در مذاکرات به عمل می آید، 
دنبال می کند. جالل زاده اظهارداشت: آنچه مورد دغدغه همکاران بنده در 
مجلس و کمیسیون است این بود که باید قانون اقدام راهبردی اجرا شود و 
تخطی از این قانون را نمی پذیریم، هرچند که نظام با سعه صدر و توانایی ای 

که دارد می تواند مشکالت را حل کند. 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس بیان کرد: در 
این نشست کمیسیون، محمد اسالمی عالوه بر بیان جزئیات مذاکرات با 
گروسی، بحث توسعه صنعتی را مطرح کرد که مورد استقبال نمایندگان 
قرار گرفت و مجلس این امر را حمایت خواهد کرد، نمایندگان سؤاالتی را 
در خصوص امضای بیانیه با گروسی و سفر به وین داشتند که اسالمی به 

سؤاالت در کمیسیون پاسخ های مناسبی ارائه شد. 
      دوربین های برجامی فعال نیستند

محمد اسالمی هم در حاشیه این نشس��ت با حضور در جمع خبرنگاران 
بیان کرد: گزارشی از سفر گروسی تقدیم نمایندگان کمیسیون کردیم، 
نکته مهم این است که برنامه هسته ای ایران که صلح  آمیز بوده باید کاماًل 
شفاف و مطابق موازین قانون و با تأکید بر قانون اقدام راهبردی پیش برود و 
اجازه ندهیم در دنیا متهم به پنهان کاری شویم، دشمنان قسم خورده ایران 
مخالف پیشرفت کشور هستند و این امر را برنمی تابند، غربی   ها طبق قرارداد 
هسته ای مکلف بودند به ایران کمک کنند اما این تعهد اجرایی نشد، آنچه 
ایران در زمینه هسته ای به دست آورده بر اساس تحقیق و توسعه داخلی 

بوده است و کسی نمی تواند این امر را متوقف کند. 
رئیس سازمان انرژی اتمی کشور تأکید کرد: از جمله هدف گذاری های 
مهمی که با تدابیر مقام معظم و هدایت های رئیس جمهوری در دستور 
کار قرار دارد این است که در برنامه فوری سقف برق نیروگاه های هسته ای 
به 8 هزار مگاوات برسانیم با این کار مردم آثار برنامه هسته ای را مشاهده 
می کنند، این امر باید در حوزه سالمت، محیط زیست و کشاورزی نیز تحقق 
یابد. برای آژانس بین المللی انرژی اتمی مهم است که طبق قوانین و موازین 
حرکت کنیم، مجلس شورای اسالمی بر اجرای قانون اقدام راهبردی تأکید 
دارد، از این رو فضایی را که در مذاکرات انجام ش��ده و مالقات های آینده 
وجود داشته و خواهد داشت، برای کمیسیون تشریح کردیم. عمده   ترین 
دغدغه نمایندگان این بود که سازمان انرژی اتمی بر پیشبرد برنامه  ها مصمم 
باشد و با جریان های سیاس��ی که معاندان به راه انداخته اند و از ظرفیت 
سازمان های بین المللی استفاده می کنند تحقق برنامه های ایران به تأخیر 
نیفتد، همچنین باید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم تا مجلس اطمینان 
حاصل کند که قانون در حال اجرا است و پیشبرد برنامه های هسته ای متأثر 

از مزاحمت های دیگران متوقف نخواهد شد. 
اسالمی درباره دوربین  های ناظر بر فعالیت هس��ته ای ایران توضیح داد: 
طبق مقررات آژانس هسته ای و پادمان، دوربین های آژانس در سایت های 
هسته ای وجود دارد و این تداوم دانش و آگاهی از فرایندهای هسته ای در 
کل جهان انجام می شود، افزون بر تعهداتی که طبق پادمان بر عهده ایران 
است و باید شفاف سازی را انجام دهد، تعدادی دوربین متأثر از برجام نصب 
شده بود اما طرف های مقابل به تعهدات خود عمل نکردند از این رو دیگر 
ضرورت نداشت آن دوربین  ها وجود داشته باشد. در جریان عملیات های 
اخیر تروریستی تعدادی از این دوربین  ها آسیب دیده بود و این مسئله منجر 
به دو گزارش فوق العاده س��ختگیرانه و مخرب شده بود، برای اینکه رفع 
ابهام و شفاف سازی کنیم مالقات با مدیرکل انجام شد و مطمئن هستیم با 
دستاوردی که از این جلسه داشتیم اوالً ابهاماتی در زمینه برنامه هسته ای 
صلح  آمیز برای آژانس به وجود ندارد و ثانیاً تعهدات برجامی را که طبق قانون 
مجلس نباید ادامه پیدا کند ادامه نخواهیم داد. رئیس سازمان انرژی اتمی 
کشور درباره سفر به وین گفت: هفته آینده اجالس عمومی سازمان انرژی 

اتمی برگزار می شود و ما در آن شرکت می کنیم. 

 باقری جایگزین عراقچی 
در وزارت امور خارجه شد

براس�اس حک�م وزی�ر ام�ور خارج�ه، 
عل�ی باق�ری جایگزی�ن س�یدعباس 
عراقچ�ی ب�ه عن�وان معاون سیاس�ی 
وزی�ر ام�ور خارج�ه منص�وب ش�د. 
به گزارش مهر ، با حکم حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امورخارجه، آقایان علی باقری به عنوان 
معاون سیاس��ی، محمد فتحعلی به عنوان 

معاون اداری و مالی و مهدی صفری به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت امورخارجه منصوب شدند. 

در بخشی از احکام انتصاب معاونان جدید آمده است:امید است با توکل 
بر خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، 
در تحقق سیاست   ها و راهبردهای دستگاه دیپلماسی به ویژه سیاست 
خارجی متوازن، فعال، پویا و هوشمند و همفکری و تعامل با معاونان، 

مدیران و کارشناسان محترم در انجام وظایف محوله موفق باشید.
 وزیر امورخارجه همچنین در احکام جداگانه ای ضمن قدردانی و تشکر 
از خدمات معاونان سابق آقایان سیدعباس عراقچی، علی ابوالحسنی 
و سید رس��ول مهاجر، ایش��ان را به عنوان مش��اور وزیر امورخارجه 

منصوب کرد. 

ضربه وزارت اطالعات
 به یک تیم تروریستی

ب�ا اش�راف اطالعات�ی س�ربازان گمن�ام ام�ام زم�ان ی�ک 
اطالعات�ی  س�رویس های  ب�ه  وابس�ته  تروریس�تی  تی�م 
کش�ورهای متخاص�م، شناس�ایی و م�ورد ضرب�ه ق�رار گرف�ت. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت اطالعات، این تیم تروریستی که 
در تالش بود علیه برخی از مراکز حس��اس و حیاتی کشور اقدام ایذایی و 

تروریستی را فراهم نماید با اقدام وزارت اطالعات متالشی شد. 

88498443سرويس  سياسي

پنج ش��نبه 25 ش��هريور 1400 | 9 صف��ر 1443 || روزنامه جوان |  شماره 6272    

توهم توطئه از یک تجمع چندنفری!

ریاست جمهوری


