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سیاسی

ایران پس از  16سال عضویت ناظر به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای درآمد .این سازمان با توجه به حجم اقتصادی  23هزار میلیارد دالری و تجارت داخلی بیش از 300میلیارد دالری
از ظرفیت باالیی برای مبادالت اقتصادی ایران با این سازمان برخوردار است
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شانگهای
بازیگر جهان پساامریکا

رياست جمهوري

با عضویت رس��می ای��ران در
س��ازمان ش��انگهای تحوالت
بینالمللی وارد مرحله جدیدی
ش��د .در حالی که در طول سه
دهه گذشته امریکاییها تالش
گس��تردهای را ب��رای حاک��م
کردن نظ��ام سلس��لهمراتبی
محمدجواد اخوان
یکجانبهگرایانه ب��ر دنیا دنبال
کردند ،قدرته��ای نوظهور و
کارشناس سیاسی
غیر غرب��ی در مقابل این پروژه
ایستادند و همکاریهایی را جهت توقف آن به کار بستند که
نمونه بارز آن را در قالب سازمان شانگهای میتوان مشاهده
کرد .سازمان شانگهای هرچند در قالب برخی همکاریهای
امنیتی ش��کل گرفت اما قلمرو کارکردی آن ب��ه تدریج به
همکاریهای اقتصادی نیز تسری یافت و این سازمان نقشی
ویژه در تحوالت و مناسبات بینالمللی پیدا کرد.
مطالعه روند تحوالت سه دهه گذشته به خوبی نشان میدهد
که شرایط نسبت به دهه  ۹۰قرن گذشته به طور کلی تغییر
کرده و دیگ��ر امریکاییه��ا نمیتوانند با ش��عار «نظم نوین
جهانی» خود را کدخ��دای بالمنازع جه��ان بدانند .اکنون
یکجانبهگرایی تا حد زیادی جای خود را به چندجانبهگرایی
داده و شکستهای پیدرپی امریکا در منطقه غرب آسیا – که
نمونه بارز آن را در همین ماه اخیر در افغانستان شاهد بودیم-
شکست کالنپروژههای نظام سلطه را آشکار کرده است.
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک قدرت منطقهای و بازیگر
جهانی معترض به نظام سلطه در طول چهار دهه گذشته از
هر حرکت منطقهای و بینالمللی نافی سلطه حمایت کرده و
اینک پیوستن کشورمان به سازمان شانگهای به عنوان یکی
از نمادهای اصلی همکاری قدرتهای غیرغربی نویدبخش
دوران پساامریکا در مناسبات جهانی است.
هرچند در طول دولت یازدهم و دوازدهم حضور کداخداباوران
غربگرا در پاستور سبب شد تا حد زیادی اقتصاد کشور معطل
مذاکره با غرب بمان��د و فرصتهای زیادی از دس��ت برود اما
رهبر معظم انقالب اس�لامی در چند س��ال اخیر با توصیه بر
گسترش دیپلماسی با کشورهای مختلف از جمله قدرتهای
نوظهور و نیز ترجیح شرق بر غرب در سیاست خارجی تالش
کردهاند مسیر غلطی را که دستگاه دیپلماسی در این سالها
دنبال کرده تصحی��ح نماین��د .در این راس��تا تدابیری برای
شکلگیری تعامالت راهبردی با قدرتهای غیرغربی و نوظهور
در دستورکار قرار گرفت که آن هم البته مورد انتقاد غربگرایان
کدخداباور قرار گرف��ت ،چراکه در باور اف��رادی که به لحاظ
بنیادین به غرب گرایش دارند و به طور کلی باور آنها بر این است
که نظامی سلسله مراتبی بر جهان حکمفرماست و «توسعه»
بدون حمایت «کدخدا» امکان پذیر نیست« ،وابستگی» یک
الزام نهادی در جهان سوم است و افراد چارهای جز وابستگی
به شرق و غرب ندارند و بر اساس پارادایم ذهنی خود هرگونه
توسعه روابط با کشورهای ش��رقی ،چون روسیه و چین را در
مس��یر وابس��تگی تحلیل میکنند .با توجه به پارادایم نقش
بسته بر اذهان اینان ،توس��عه بدون وابستگی به غرب یا شرق
امکانپذیر نیست و از آنجایی که غرب چه به لحاظ فناوری و چه
به لحاظ قدرت علمی و سیاسی فع ً
ال بر شرق تفوق دارد ،بر شرق
مرجح است .بر این اساس است که طیفی از اینان طی سالهای
گذشته به هر بهانهای تالش کردهاند جمهوری اسالمی ایران
را متهم به وابسته شدن به شرق و روسیه کنند و با شعارهای
مضحکی چون «مرگ بر روس��یه» و «مرگ بر چین» ،سعی
کردهاند شعار «مرگ بر امریکا» را به حاشیه ببرند .مشکل طیف
وسیعی از این گروه از نخبگان همان است که  ۴۰سال پیش
شر رضاخان
امام راحل عظیمالشأن آن را پیشبینی نمود« :ما از ّ
و محمدرضا خالص شدیم ،لکن از شر تربیتیافتگان غرب و
شرق به این زودیها نجات نخواهیم یافت .اینان برپادارندگان
سلطه ابرقدرتها هستند و سرسپردگانی میباشند که با هیچ
منطقی خلع سالح نمیشوند».
روشن است که گسترش دیپلماسی با قدرتهای غیرغربی از
جمله روسیه ،چین و هند به هیچ عنوان به معنای وابستگی
(ب��ه آن صورتی که کدخداب��اوران غربگرا نس��بت به امریکا
مینگرند) نیست و این تعامالت راهبردی میتواند زمینه را
برای شکلدهی به جهان آینده که جهان پساامریکا است رقم
بزند .دولت سیزدهم در این مسیر رسالت سنگینی بر دوش
دارد که همزمانی آغاز کار این دولت با عضویت کامل ایران در
سازمان شانگهای نویدبخش دورانی تازه در سیاست بینالملل
است که در آن در بستر دیپلماسی اقتصادی نیازمندیهای
کشورمان تأمین ش��ود و هم در مناس��بات جهانی به نقش
سلطهستیزانه خود ادامه دهد .گسترش روابط در بستر این
نوع نهادها ،امیدواریهای بس��یاری را در مورد شکلگیری
هندسهای جدید در مناسبات جهانی و نظمی عادالنهتر در
جهان پیش رو و آینده نه چن��دان دور ،احیا میکند ،عصر و
جهانی که باید آن را «پساامریکا» خواند.

ایران سوخت داد ،امریکا سوخت!

ظهورشهرهایآبی
باشکسترکوردجهانیواکسیناسیون

با سيل واردات واكسن به كشور ،ايران ركورد واكسيناسيون هفتگي كرونا را در جهان شكست .تاكنون ركورد
واكسيناسيون هفتگي مربوط به آلمان با  ۶ميليون دوز بود كه اين هفته در ايران  7ميليون و  ۹۰۰هزار دوز واكسن
تزريق شد .حاال آنطور كه وزير بهداشت ميگويد بايد با انجام واكسيناسيون مردم را به سمت قرنطينه هوشمند
هدايت كرد؛ كسي كه واكسينه ميشود دليلي ندارد قرنطينه شود و مسافرت نرود و هيچ دليلي براي محدود كردن
كردن و ممانعت از مسافرتها نيست | صفحه 3

توهين به احمدمتوسليان
حاصل فهم ناقص از نظارت است

حميدرضا جاللي ،كارشناس فرهنگي و فعال حوزه فضاي مجازي :در فرانسه ،شما نميتوانيد يك اثر هجوآميز
يا يك كاريكاتور از ژنرال دوگل ببينيد .كسي كه به دوگل به عنوان قهرمان ملي فرانسه توهين كند يا شخصيتش را
به مسخره بگيرد ،سريعاً با او برخورد ميكنند اما در ايران و در شبكه نمايش خانگي ديديم كه متأسفانه با امير كبير
و نيز سردار شهيد يا جاويداالثر ما حاج احمد متوسليان در سريال «قبله عالم» شوخي زشتي شد ،اينكه ساترا براي
حذف اين تصاوير ورود نكرده را بايد به فهم ناقص دوستان از مسئله مميزي ارجاع داد | صفحه 16

قيمت خودروهاي خارجي
 8برابر واقعی است
اگرچه تصويب طرح واردات مش��روط خودروي خارجي ،در ابتدا بازار خ��ودروي الكچري را با كاهش قيمت
مواجه كرد و برخي از تحليلگران معتقدند مصوبه مذكور ربطي به بازار خودروهاي توليد داخل ندارد و حباب قيمتي
خودروهاي خارجي را از بين ميبرد ،اما با تصويب اين مصوبه اميدها براي شكس��ت انحص��ار واردات خودروهاي
ي تكاني بخورند و از بيم از دست دادن بازار انحصاري
ارزانقيمت و باكيفيت نيز تقويت شد تا شايد خودروسازان داخل 
داخلي ،خود را براي توليد كاالي كيفي ارزان قيمت آماده كنند | صفحه 4

یادداشت سیاسی

در شرایطی که امریکا و عمال منطقهای آن تالش میکردند با فشارهای اقتصادی،
لبنان را به ورطه نابودی بکشانند ،حزباهلل با ابتکار منطقهای و همکاری ایران ،این
توطئهها را خنثی کرد .رسانههای لبنانی روز پنجشنبه از ورود کاروان نخست شامل
 ۲۰تانکر حامل سوخت ایران به این کش��ور خبر دادند .پس از ورود کاروان نخست،
سه کاروان دیگر با تانکرهای مازوت ایران وارد خاک لبنان شد .به گزارش یورونیوز،
«نخس��تین کاروان تانکرهای حامل نفت ایران روز پنجش��نبه با اس��کورت اعضای
حزباهلل و در میان اس��تفبال هواداران این گروه از سوریه وارد لبنان شد .ورود نفت

یادداشت بینالملل

ایرانی با اسکورت حزباهلل و در میان ش��ادی هواداران آن در منطقه العین بعلبک،
یک پیروزی جدی برای جریان تحت رهبری سیدحس��ن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل
به شمار میرود » .باتوجه به اینکه دولت لبنان تحت فشارهای خارجی نمیتوانست
بحران سوخت این کشور را حل کند حزباهلل با خرید سوخت از ایران ،توانست ناجی
ملت لبنان شود .تصاویر و فیلمهای منتشر شده نش��ان میدهد استقبال پرشوری
از تانکرهای سوخت انجام شده اس��ت و لبنانیها قدردانی خود را از ایران و حزباهلل
اعالم میکنند | صفحه 15

یادداشت اقتصادی

یادداشت ورزشی

حسن رشوند

هادی محمدی

وحيد حاجيپور

دنیا حیدری

دولت سیزدهم
پیشگام در مبارزه با فساد

مانور تانکرهای سوخت ایران
بر ویرانههای تحریم

چاپلوسان نفتي

نگاهي كه موفقيتي در پي ندارد

تحوالت اجتماعی و اقتصادی کشور بعد از سال  1368که همزمان
با پایان جنگ و آغاز دوران س��ازندگی و پیش��رفت کشور و رونق
تجارت و فعالیتهای اقتصادی بود ،بس��ترهای جدیدی را برای
رشد فساد در حوزه اقتصاد فراهم آورد! و از آن روز تاکنون ،مسئله
مبارزه با فساد ،همچنان به مطالبه اول ملت و مسئوالن و در رأس
آن ،مطالبه رهبر معظم انقالب از دست اندرکاران اداره کشور بوده
است .یک پای مؤثر در عرصه فساد ،قوه مجریه است .پول و ثروت
و بودجه عمومی در اختیار دستگاه اجرایی است و به همین خاطر،
فاسدان بیش از قوای دیگر به این مجموعه عریض و طویل چشم
طمع دارند .لذا دستگاههای دولتی بیش از دیگران در کانون توجه
افکار عمومی برای مبارزه با فساد قرار دارند و همیشه ملت خواهان
پاسخگویی مسئوالن قوه مجریه در این عرصه بودهاند .اکنون که
ریل دولت عوض ش��ده و دولتی روی کار آمده که اعتقاد راسخ به
مبارزه با این پدیده شوم دارد | صفحه 2

کشتی حامل مازوت ایران در بندر بانیاس پهلو گرفت تا از طریق
تانکرهای سوخت به لبنان منتقل شود و بدیهی است که سوریه
نیز از حجم قابل توجهی که کش��تی داشت بهرهمند شده تا آثار
آن را در قیمت عرضه مازوت در سوریه و بهویژه در لبنان شاهد
باشیم .در واقع سید حسن نصراهلل با یک تیر حداقل سه نشان را
زده و به جز تحریم ایران ،تحریمهای سوریه و لبنان را با تکیه بر
قدرت بازدارندگی خود شکسته و حتی امریکا را وادار کرده برای
جلوگیری از پیامدهای سیاسی و اجتماعی علیه خود و ماهیت
غیرقانونی و غیرانسانی تحریمها ،در مسیر کاهش فشار بر مردم
لبنان و حتی س��وریه ،گامهای نمادین بردارد .البته کشتیهای
حامل بنزین و نفت کوره نیز به دنبال کش��تی اول در مسیر قرار
دارند و اقدامات تکمیلی برای تأمین نیازمندیهای اساسی مردم
لبنان که امکان خرید از ایران را دارند ،در این زنجیره و گامهای
بعدی قرار دارد | صفحه 15

در حكايات آمده است روزي ش��اه عباس صفوي ،كارگزاران خود را
در ايوان كاخش گرد ميآورد و مهمان ضيافت ش��اهانهاي ميكند؛
در مقابل هر يكشان قلياني با س��رگين اسب قرار ميدهد ،حاضران
شروع به پُك زدن ميكنند و دمادم از مزه بكر قلياني ميگويند كه
دود پِهنش ،سراسر كاخ را گرفته بود .شاه به آنها گفت :سري قليانها
با بهترين تنباكو پر شده اس��ت ،جملگي در مدح تنباكو و عطر آن
گفتند كه بهتر از اين نميشود! به س��ر اعليحضرت قسم50 ،سال
است كه قليان ميكشيم ،اما تنباكويي به اين عطر و مزه نديدهايم!
ي كرد و گفت :بميريد كه به خاطر
ش��اه عباس با تحقير به آنها نگاه 
حفظ پست و مقام ،حاضريد به جاي تنباكو ،پ ِ ِهن اسب بكشيد و به
تمجيد از آن بپردازيد! اين حكايات بيشباهت به حال و روز بخشي
از مديران كشور نيست به ويژه در صنعت نفت .طي چند روز گذشته،
نامههاي بسياري خطاب به وزير نفت منتشر شده كه مديران نفتي،
براي ماندن بر سر سمتهاي خود ،به چنان تعاريفي از جواد اوجي
مشغول هستند كه آدمي ميماند چه اتفاقي افتاده است | صفحه 4

تغيير نگاه اگر صورت نگيرد دستيابي به موفقيت ميتواند چيزي شبيه
به معجزه باشد ،خصوصاً كه اتفاقات هفتههاي اخير بار ديگر ثابت كرد
كار ورزش از ريشه ايراد دارد و خانه از پايبست ويران است! نداشتن
كرسيهايمهمبينالملليبدونهيچشكوترديدييكيازبزرگترين
ضعفها و معضالت ورزش ايران است .معضل بزرگي كه ورزش ايران
بارها و بارها به واسطه آن متحمل ضربههاي مهلك و جبرانناپذيري
شده اس��ت .اما با وجود تأكيد بسيار بر حل اين مش��كل عمده و لزوم
دستيابي به اين مهم ،سالهاست كه هيچ اتفاق قابل توجهي را شاهد
نبودهايم! عمده مشكل نیز توانایی نداشتن در رايزني با كشورهاي ديگر و
نداشتن قدرت البيگري است .نكتهاي كه البته بحثهاي فراواني نيز در
خصوص آن ميشود .صدالبته نميتوان منكر شد كه قدرت البي كردن
در كسب كرسيهاي مهم بينالمللي تا چه اندازه ميتواند در پيشبرد
اهداف تأثيرگذار باشد .همانطور كه نميتوان به سادگي از كنار اين مهم
عبور كرد كه ورزش ايران جز موارد معدود و انگشتشمار ،همواره در اين
گ زده و با مشكالت اساسي مواجه بوده است | صفحه13
مقوله لن 

