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حق خروج
حسين شريعتمداري، مديرمسئول روزنامه 
كيهان كه يادداشتش با پيشنهاد خروج ايران 
از NPT بازتاب گس��ترده اي در رسانه هاي 
جهان داشت، در دفاع از پيشنهاد خود نوشت: دستاورد ايران اسالمي از 
دو دهه چالش هسته اي )ابتدا با تروئيكاي اروپا و سپس با1+5( چه بوده 
است؟! بعد از تصويب برجام و مطالعه متن آن نوشتيم »اسب زين كرده 
 را داده ايم و افس��ار پ��اره تحويل گرفته اي��م«! و در گزارش��ي آورديم 
»بُرد - بُرد نتيجه داد، هسته اي رفت و تحريم ها ماند«! همان هنگام موج 
گس��ترده اي از هجوم به كيهان را ش��اهد بوديم و... امروزه اما با ابتكار 
مجلس شوراي اسالمي و تصويب »اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و 
صيانت از حقوق ملت ايران« چالش هس��ته اي تغيير مس��ير داده و از 
انفعال بيرون آمده است. حريف بر ادامه مذاكرات وين تأكيد دارد، ولي 
كماكان بر خواسته زورگويانه و غير قانوني خود اصرار مي ورزد و در اين 
سوي ماجرا، لغو همه تحريم ها و راستي آزمايي آن از جانب ايران، شرط 
ادامه مذاكرات است. آنچه در اين ميان نبايد ناديده گرفته شود، اينكه 
امريكا از تحريم ها به عنوان يك اهرم براي مقابله با ايران اسالمي بهره 
مي گيرد و بديهي است كه حاضر به از دست دادن اين اهرم فشار نيست، 
از اين رو ادامه چالش هسته اي فقط اتالف وقت و تحميل هزينه گزاف 
به ملت و نظام است. فراز و نش��يب هاي چالش بلندمدت هسته اي به 
وضوح نشان مي دهد كه آژانس- به قول مالي رومي- شتر مجنون است 
كه هرگز به كوي ليلي نمي رود. ماده1۰ معاهده NPT راه را نشان داده 
اس��ت. بخوانيد: »چنانچه هر يك از اعضاي پيمان تشخيص بدهد كه 
حوادث فوق العاده مرب��وط به اين پيمان، منافع عاليه كش��ورش را به 
مخاطره انداخته است، اين حق را خواهد داشت كه در اِعمال حاكميت 

ملي خود از پيمان خارج شود.«
.......................................................................................................................

همچنان برنده عربستان است؟!
روزنام��ه ش��رق در گزارش��ي نوش��ت: 
عربستاني ها كه به خوبي توانسته بودند از 
روابط سياس��ي و ورزشي شان )برخالف 
مسئوالن ورزش ايران( استفاده كنند، سرانجام ميزباني دو گروه از ليگ 
قهرمانان را به دست آوردند و فوالد و استقالل را به اين كشور كشاندند. 
به همين سادگي، مسئوالن ايراني كه پيش از آن از »چنين مي كنيم و 
چنان مي كنيم« حرف مي زدند، زير بار اين موضوع رفتند تا ايراني ها پا 
به عربس��تان بگذارند، آن هم بدون گرفتن تضمين الزم مبني بر ورود 

عربستاني ها به ايران. 
با وجود نشانه هايي مبني بر اينكه ايراني ها در اين مورد فريب خورده و 
فقط حضور يك طرفه در عربستان را پذيرفته اند، ولي همچنان دلخوشي 
بي موردي وجود داش��ت كه چون دو باش��گاه ايراني به عربستان سفر 
كرده اند، در نتيجه همه چيز »گل و بلبل« ش��ده و قرار است تيم هاي 
عربس��تاني هم به ايران س��فر مي كنند... حتي كار به جايي رسيد كه 
فدراسيون فوتبال ايران هم به همتاي سعودي اش نامه نوشت كه بهتر 
اس��ت همه چيز به روال قبل برگردد و تيم هاي عربستاني هم به ايران 
سفر كنند، ولي يك »نه« معنادار پاسخ نامه اي بود كه فدراسيون فوتبال 
ايران براي فدراسيون فوتبال عربستان نوشت. اين طور شد كه شكست 
بزرگ سياسي- ورزشي شامل حال مس��ئوالن ايراني شد و استقالل، 
مجدداً مجبور ش��د براي ميزباني از رقيب عربستاني يك كشور ديگر 

)امارات( را انتخاب كند. 
حاال كه به غير از پرس��پوليس تي��م ايراني ديگري در لي��گ قهرمانان 
آسيا باقي نمانده، تازه ترين فرصت نصيب عربس��تاني ها شده تا قدرت 
مجددشان را به رخ بكشند. آنها پيش از برگزاري مرحله يك هشتم نهايي، 
موفق ش��ده اند ميزباني متمركز مرحله نيمه نهايي و نهايي غرب آسيا و 
همچنين فينال اصلي اين رقابت ها را به دست بياورند. معني اش مي شود 
اينكه بعد از فوالد و استقالل، پرسپوليس هم بايد به عربستان سفر كند تا 
در بازي هاي تك حذفي اين مرحله حضور داشته باشد و اگر هم به فينال 
آسيا رسيد، دوباره به عربستان سفر كند. بازنده اين جريان هم پرسپوليس 
و فوتبال ايران است، تيمي كه در چهار فصل گذشته ليگ قهرمانان، سه 
بار حضور در نيمه نهايي و دو بار رسيدن به فينال را تجربه كرده، حاال ۹۰۰ 

روزي مي شود در آسيا آوارگي مي كشد و حق ميزباني ندارد!
.......................................................................................................................

وقتي سوريه حامي ما بود 
روزنامه وطن امروز در يادداشتي با طرح 
اين سؤال منتقدان جمهوري اسالمي 
ك��ه »چرا ب��ه س��وريه رفتي��م اما به 
افغانستان نه« به قدمت همكاري هاي دوجانبه ايران و سوريه اشاره كرده 
و نوشت: با پيروزي انقالب اس��المي ايران و شكل گيري نظام اسالمي، 
رژيم هاي مرتجع و وابسته در منطقه خيلي زود به مخالفت با اين پديده 
مبارك پرداختند و در ميان كشورهاي منطقه تنها كشوري كه برخالف 
س��ايرين به حمايت از اي��ران پرداخت، جمهوري عربي س��وريه بود... 
ميليون ها دالر كمك هاي نقدي و غيرنقدي و حتي نيرو براي جنگ با 
ايران اعزام كردند و تنها كشور عربي منطقه كه نه تنها در جبهه حاميان 
صدام قرار نگرفت، بلكه با حمايت سياس��ي و نظامي ب��ه كمك ايران 
اسالمي آمد، سوريه بود... در شرايطي كه تحريم تسليحاتي مشكالتي 
براي رزمندگان ايران ايجاد مي كرد، اين س��وريه بود كه به نيابت از ما 
خريدهاي تس��ليحاتي انجام و به ايران تحويل م��ي داد... حمايت هاي 
س��وريه از ايران به همين جا نيز ختم نش��د و س��وريه در شرايطي كه 
سياس��ت هاي بازدارندگي ايران و حمايت از جبهه مقاومت در لبنان و 
فلسطين، نياز به كريدور قابل اعتماد و مستمري داشت، به ايران اجازه 
داد از طريق س��وريه به حماي��ت از جنبش هاي مقاوم��ت در لبنان و 
فلسطين بپردازد؛ مسيري كه اگر براي ايران فراهم نمي شد، قطعاً براي 
اجراي سياست هاي منطقه اي ايران مشكالتي ايجاد مي كرد... تا اينكه با 
تحريك برخي عوامل خارجي، گروهي از معارضان در سوريه اقدام براي 
سرنگوني دولت بشار اسد را آغاز كردند و ايران اسالمي دو راه داشت، يا 
به رسم عزت و حكمت به نصرت يار ديرين خود و حفظ پايگاه منطقه اي 
بپردازد يا برخالف مسلك و مرام ايران و ايراني متحد ديرينه خود را رها 
كند و اين ننگ را در تاريخ به نام خود ثبت كند و فرصت دهد تا دشمنان 
اين آب و خاك قدمي براي نزديك تر ش��دن به مرزهاي غربي كش��ور 
بردارن��د و حلقه اتحاد منطق��ه اي مقاومت را از هم بگس��لند... جريان 
تكفيري داعش توسط استكبار جهاني با استفاده از لشكرياني فرامليتي 
به ياري معارضان آمدند و خون همه را جز خودشان مباح برشمردند و با 
داعيه تشكيل دولت اسالمي، منطقه اي وسيع از شامات و عراق گرفته تا 
ايران و افغانس��تان را هدف گذاري كردند و منطقه اي به وسعت عراق و 
س��وريه و ليبي و يمن و حتي افغانس��تان و بعضاً در س��اير كشورها را 
جوالنگاه خود قرار دادند و از مسلمان و مسيحي و ايزدي و هر كه را در 
مسير خود مي ديدند از دم تيغ گذراندند و تا نزديكي هاي مرز ايران هم 
آمدند و بيم آن مي رفت كه سرزمين مقدس جمهوري اسالمي را به قدوم 
نحس خود نجس كنند كه شيرمردان اين سرزمين به جلوداري سردار 

سرافراز حاج قاسم سليماني وارد ميدان شدند. 

88498443سرویس  سياسي

روايت سقوط
كشتي به نزديكي س��واحل بمبئي رسيده. شاه، خرس��ند و در انتظار 
رسيدن به هندوستان است. فرستاده بريتانيا خود را به كشتي مي رساند. 
»سركالرمونت اسكرين« ديپلمات كهنه كار انگليسي، دستور جديد 
انگليسي ها را ابالغ و اجرا مي كند. دستور اين است، مقصد بايد جزيره 
موريس باشد. رضاشاه فرو مي ريزد، او ديگر حتي رضاخان هم نيست. 

س��اعت 4:45 بامداد اولين روز س��پتامبر 1۹3۹، مصادف با ۹ شهريور 
1318، ماجراجويي هيتلر با حمله به لهستان شروع مي شود. دو روز بعد 
فرانسه و انگلس��تان به آلمان اعالن جنگ مي كنند و بدين سان، جنگ 
جهاني دوم آغاز مي شود. متحدان، جنگ را به  سرعت به پيش مي برند، 
شهر به شهر، اروپا را فتح مي كنند. هيتلر سرمست از تسخير بخش عمده  
اروپا، حاال به تصاحب شوروي مي انديشد. روز 22ژوئن1۹41، 4ميليون 
س��رباز آلماني با همراهي 3۰ هنگ زره پوش، به سمت شوروي حمله ور 
مي شوند. از آنجا كه ارتش شوروي توان مقابله با موج سنگين آلمان ها را 
ندارد، استالين از چرچيل نخست وزير وقت بريتانيا تقاضاي كمك مي كند. 
در ادامه، اتحاد بزرگ ميان انگلستان، شوروي و امريكا با هدف مقابله با 
جناح متحدان شكل مي گيرد. اولين اقدام كمك رساني به شوروي براي 
مقابله با آلمان  است. از ميان راه هاي پيشنهاد شده براي ارسال تجهيزات 
نظامي و لجستيكي به شوروي، راه خليج فارس- جلفا كه از ايران مي گذرد، 

به دليل وجود راه آهن و امنيت بهتر انتخاب مي شود. 
اما در ايران، تنها پنج روز بعد از حمله آلمان به لهستان، دولت رسماً اعالم 
بي طرفي مي كند. اين در حالي اس��ت كه حكومت رضاخان از چند سال 
قبل، مراودات سياسي و تجاري خود را با شوروي و انگلستان كاهش داده 
تا آلمان ها، شريك اصلي اقتصادي ايران باش��ند، همچنين روند جنگ و 
تبليغات پردامنه نازي ها نيز به  گونه اي  است كه دولت پهلوي، آلمان ها را 
پيروز جنگ قلمداد مي كند، لذا به  رغم اعالم بي طرفي، سياست ايران در 

چارچوب منافع آلمان ها و به  ضرر جناح متفقين تفسير مي شود. 
از طرف ديگر حضور پرشمار كارشناسان نظامي، سياسي و اقتصادي آلمان 
در ايران، نگراني زايدالوصفي را براي ش��وروي و انگلس��تان ايجاد مي كند. 
ش��وروي امنيت مرزهاي جنوبي اش را در خطر مي بيند و انگلس��تان نيز 
نگران منابع نفتي كه سال ها براي تصاحب آن زحمت كشيده، است، از اين 
 رو سفراي شوروي و انگلستان در تهران ضمن تسليم يادداشت مشتركي 
به وزارت امور خارجه، از ايران درخواس��ت مي كنند تا آلمان ها را از كشور 
اخراج كند. اين پيشنهاد با مخالفت شاه مواجه مي شود، چراكه او آلمان ها را 
پيروز جنگ مي داند و نمي خواهد كه با هيتلر خصومت پيدا كند. تالش هاي 
»آروين اتل« سفير آلمان در تهران و البته پيام مستقيمي كه هيتلر براي 
رضاشاه فرس��تاده بود، در جهت اطمينان بخشيدن به رضاشاه در پيروزي 
آلمان ها، بسيار مؤثر واقع مي شود. روسيه و انگلستان مذاكرات دوستانه  با 
دولت ايران را ادامه مي دهند، هدف آنها كوتاه كردن دست آلمان ها از تهران 
و مهم تر از آن، كسب اجازه از دولت ايران براي انتقال نيرو و تجهيزات الزم 
براي شوروي در نبرد با آلمان  هاست. آنها حتي حاضر به پرداخت كرايه حمل 
و نقل و خسارت هاي احتمالي استفاده از راه هاي ايران نيز هستند. رضاشاه 
كه آلمان ها را پيروز جن��گ مي داند به خواس��ته هاي متفقين بي توجهي 
مي كند اما اين وضعيت نمي تواند خيلي ادامه پيدا كند، فش��ارها افزايش 
مي يابد. متفقين نسبت  به شاه كاماًل بدبين ش��ده اند، لذا در مرداد 132۰ 
براي اثبات حسن نيت شاه، درخواست اخراج 6۰۰كارشناس آلماني حاضر 
در ايران را مطرح مي كنند. ش��اه ناچاراً مي پذيرد و كارشناسان آلماني را با 
خانواده هايشان از مرز تركيه خارج مي كند. حاال نوبت خواسته اصلي ا ست، 
يعني واگذاري راه ه��اي ايران به متفقين اما آنها اين ب��ار نه كرايه پرداخت 
خواهند كرد و نه خس��ارت. رضاش��اه باز هم مخالفت مي كند، اما متفقين 
مي گويند كه ما تصميم خود را گرفته ايم و آن را اجرا خواهيم كرد. شاه در 

عجز كامل فرو مي رود، اين نتيجه سياست هاي غلط خود اوست. 
س��وم ش��هريور 132۰، متفقين به قصد اش��غال ايران حمله را آغاز 
مي كنند. ارتش شاه كه بخش عمده اي از بودجه كشور به آن اختصاص 
پيدا مي كرد و نقطه قوت رضاش��اه محسوب مي ش��د، مقاومت قابل 
توجهي از خود نشان نمي دهد و دومينووار عقب نشيني مي كند. مردم 
هم كه دل خوشي از ديكتاتوري حاكم ندارند، تالش خاصي در جهت 

حفظ حكومت رضاشاه نمي كنند. 
دو روز بعد، رضاشاه، محمدعلي فروغي را به نخست وزيري انتخاب مي كند 
تا اوضاع را سامان دهد. فروغي قباًل دو دوره نخست وزير رضاشاه بوده؛ يكي 
بعد از اعالن پادشاهي رضاشاه توسط مجلس و ديگري حد فاصل سال هاي  
1312 تا 1314 كه نهايتاً توسط رضاخان عزل شده بود اما االن او تنها گزينه 
مطلوب رضاشاه و البته مورد اعتماد دولت انگلستان است. نهايتاً در ششم 
شهريورماه به پيش��نهاد فروغي و به دستور رضاش��اه، ارتش كاماًل تسليم 
مي ش��ود. از مذاكرات فروغي با انگلستان و ش��وروي نيز نتيجه اي حاصل 
نمي شود، بنابراين قواي متفقين در روز 25 شهريور 132۰ به سمت تهران 
حركت مي كنند. ش��اه اس��تعفا مي كند و به قصد خروج از كشور به سمت 
اصفهان راهي مي ش��ود. روز بعد با تدابير امنيتي ويژه و در حالي  كه تهران 
توسط قواي متفقين اشغال  شده است و البته با هماهنگي دربار انگلستان، 
محمدرضا در مجلس س��وگند ياد مي كن��د. به  اين  ترتيب رضاش��اه كه با 
كودتای انگليسي 12۹۹ به قدرت رس��يده بود، حال به خواست انگلستان 
استعفا مي كند و پسرش نيز به اراده همين عامل خارجي به قدرت مي رسد. 
رضاخان به همراه خانواده اش از اصفهان به كرمان و س��پس به بندرعباس 
مي رود. طبق توافق قبلي با انگليسي ها، كشتي به سمت هندوستان در حركت 
است. در آب هاي نزديك بمبئي، »سر كالرمونت اسكرين« خود را به كشتي 
مي رساند و دستور انگليسي ها را مبني بر تغيير مقصد به جزيره موريس در 
شرق ماداگاسكار اجرا مي كند. رضاشاه ديگر چنان شكسته  شده است كه جز 
اندوه و خشم دروني چاره ديگري ندارد. ديري نمي پايد كه گرماي »موريس« 
او را بيمار مي كند. تصميم بر اين مي ش��ود كه او را به »دوربان« و از آنجا به 
»ژوهانس��بورگ« در آفريقاي جنوبي منتقل كنند. اين آخرين مقصد شاه 
سابق است. س��رانجام رضاخان در روز چهارم مرداد 1323 در حالي  كه سه 
سال آخر عمرش را در تبعيد سپري كرده بود، درگذشت. دقيقاً در همين ايام، 
مردم ايران نيز در سخت ترين شرايط ناشي از سياست هاي غلط فرهنگي، 
اجتماعي و همچنين استراتژي  نظامي اشتباه او كه به اشغال كشور منتهي 

شد، در فقر، قحطي و عقب افتادگي روزگار سپري مي كردند.

فروزنده: 
 دولت ثابت كرد 

حل مشكالت وابسته به »برجام« نيست
كارش�ناس مس�ائل سياس�ي اظه�ار ك�رد: عملك�رد دول�ت 
مردم�ي در اي�ن يك م�اه نش�ان داد مش�كالت ب�دون اينكه به 
برج�ام و توافق وابس�ته باش�د، قابل حل اس�ت و ي�ك مديريت 
ق�وي مي توان�د درص�د زي�ادي از مش�كالت را برط�رف كن�د. 
لطف اهلل فروزنده، كارشناس مسائل سياسي در گفت وگو با مهر، درباره ايجاد 
موج مطالبه گري نسبت  به وعده هاي سيدابراهيم رئيسي توسط اصالح طلبان 
و ترديدافكني آنها در مردم مبني بر عدم تحقق شعارهاي دولت سيزدهم، 
گفت: تقريب��اً همه مردم اين موض��وع را با تمام وجود احس��اس كردند كه 
عملكرد هشت ساله اصالح طلبان در دولت حسن روحاني قابل قبول نبود 
و مشكالت عديده اي را براي جامعه ايجاد كرد. فروزنده با بيان اينكه مردم 
توقع دارند شرايط بهبود پيدا كند، تأكيد كرد: عملكرد يك ماه رئيسي نشان 
داد مشكالت بدون اينكه وابستگي به »برجام« داشته باشد و وصل به توافق 
باشد، قابل حل اس��ت و يك مديريت قوي و خوب مي تواند درصد زيادي از 
اين مشكالت را برطرف كند، بنابراين آن چيزي كه امروز بايد به آن بپردازيم 
كمك به دولت است. نبايد بگذاريم گروهي از اصالح طلباني كه غرض ورزي 

دارند، حاشيه سازي و دولت را درگير مسائل فرعي كنند.

عضويت دائم اي�ران در پيمان ش�انگهاي به 
عنوان يكي از مهم ترين سازمان هاي همكاري 
منطقه اي افق هاي جديدي از توس�عه روابط 
اقتصادي با همسايگان مختلف ايران و احياي 
دوباره جاده ابريشم فراهم مي كند؛ مسيري كه 
بسياري از همسايگان ايران همچون پاكستان 
نيز آن را طي كرده اند؛ رويدادي كه در صورت 
پيش�رفت مطلوب آن مي تواند ضربات ناشي 
از تحريم اقتصادي در طول 10س�ال گذشته 
را تا حدودي جب�ران كند و ب�ه تحقق وعده 
دولت سيزدهم براي بازسازي اقتصاد كشور 
و بهبود معيش�ت مردم جامه عمل بپوشاند. 
مرزهاي شرقي ايران صدها سال محل آمد و شد 
بزر گ ترين كاروان هاي تجاري دنيا در مسير جاده 
ابريشم بوده است. نشانه هاي اين رونق را مي توان 
در كاروانسراهاي قديمي و بقاياي به جامانده از 
جاده باستاني در ش��رق ايران ديد. شايد نزديك 
1۰۰سال باش��د كه از آن رونق تاريخي خبري 
نيست. جنگ ها و نبردهاي مداوم در كشورهاي 
همسايه ايران در ش��رق، بس��ته بودن مرزها و 
اختالفات سياسي آن رونق قديمي را به كسادي 
كشانده بود، با اين حال تحوالت سال هاي اخير و 
به خصوص ايجاد نهادهاي مختلف همكاري هاي 
منطقه اي، اميد را براي بازگشت روزهاي خوش 
گذشته در اين مسير فراهم كرده است. اهميت 
اين مسئله زماني بيشتر مي شود كه بدانيم ايران 
همچون زمان رونق جاده ابريش��م هنوز بر س��ر 
چهارراه مبادالت تاريخي ايس��تاده و بسياري از 
كشورها به دنبال استفاده از اين موقعيت تاريخي 

ايران هستند. 
    از امنيت مرزي تا همكاري اقتصادي

زماني كه اتحاد جماهير شوروي در سال1۹۹1 
از هم پاشيد و جمهوري هاي جديدي در منطقه 
آسياي ميانه تشكيل شد، سازمان شانگهاي به 
عنوان يك نهاد همكاري منطقه اي براي توسعه و 
آباداني اين كشورها تحت عنوان »شانگهاي5« در 
سال 1۹۹6 تشكيل شد. ابتدا اساس اين سازمان 
همكاري امنيتي به منظ��ور حفظ و ثبات مرزها 
و همچنين همكاري براي مقابل��ه با تهديداتي 

همچون قاچاق مواد مخدر و مقابله با تروريسم 
بود اما به تدريج دامنه آن به سمت همكاري هاي 
اقتصادي چندجانبه نيز كشيده شد. در ادامه نيز 
در سال 2۰۰1 با پيش��نهاد رئيس جمهور چين 
نام سازمان »شانگهاي 5« به سازمان همكاري 

شانگهاي تغيير كرد. 
ه��م اكنون ب��ا گذش��ت نزدي��ك 2۰س��ال از 
تشكيل اين س��ازمان ماهيت فعاليت هاي آن از 
همكاري ه��اي امنيتي صرف ب��ه همكاري هاي 
چند جانبه براي گسترش فعاليت هاي اقتصادي 
و تجاري تغيير ماهيت داده است. همچنين تعداد 
اعضاي اين سازمان نيز افزايش يافته و با ملحق 
شدن كشورهايي همچون هند و پاكستان به آن، 
پيمان شانگهاي 4۰درصد جمعيت و 25درصد 
توليد ناخالص ملي جهان را در برمي گيرد. با درك 
همين نكته بود كه از ده��ه اول قرن21 اعضاي 
سازمان ش��انگهاي به تدريج ش��روع به توسعه 
همكاري هاي اقتصادي و نهاد سازي در اين باره 
كردند، به عنوان مثال در سال 2۰۰3 اين سازمان 
توسعه و رشد تجارت بين اعضاي اين گروه را به 
عنوان يك هدف پذيرفت و آن را جزو وظايف خود 
قرار داد. در سال 2۰۰4 همكاري هاي منطقه اي 
براي تبادالت انرژي در دس��تور كار اين سازمان 
قرار گرفت و در سال 2۰۰5 دبيرخانه دائمي آن 

در شهر پكن راه اندازي شد. 
همچنين در سال 2۰۰6 شوراي هماهنگي اين 
س��ازمان براي تجارت ايجاد ش��د كه مقر آن در 
شهر مسكو قرار دارد. براي همكاري هاي مشترك 
بانكي نيز يك نهاد درون س��ازماني در اين نهاد 
ايجاد شد. همه اين اتفاقات مقدمه موج جديدي 
از پروژه هاي جديد اقتصادي هم بود كه مهم ترين 
آن پروژه »يك جاده- يك كمربند« يا BRI چين 
براي احياي جاده قديمي ابريشم بود؛ پروژه اي كه 
اتفاقاً مس��ير اجراي آن از مسير كشور هاي عضو 

پيمان شانگهاي مي گذشت. 
    احياي جاده ابريشم با محوريت چين

پروژه يك ج��اده- ي��ك كمربن��د در حقيقت 
بزر گ ترين پروژه اقتص��ادي جهان براي وصل 
كردن تمام كش��ورهاي موجود در مسير جاده 

ابريشم است. اين كريدور بزرگ صرفاً يك مسير 
تجاري نيس��ت بلكه مجموعه اي از بزر گ ترين 
پروژه هاي اقتصادي در سطح دنياست، به عنوان 
مثال هم اكنون شاخه پاكستاني اين مسير بزرگ 
با نام »س��ي- پك« عالوه بر وصل كردن شرق 
چين به درياي عمان مبناي ايجاد شهرك هاي 
تجاري در حوزه علم و فناوري و سرمايه گذاري 
براي ساخت تأسيس��ات پااليشي و پتروشيمي 
در پاكس��تان نيز شده اس��ت. همين برنامه در 
ساير كشورهاي عضو پيمان شانگهاي همچون 
قزاقستان، تاجيكستان و ازبكستان نيز در حال 
اجراست. روسيه و چين هم در همين چارچوب 
همكاري هاي بزرگي را آغاز كرده اند كه قرار است 

به اتحاد كامل اقتصاد دو كشور بينجامد. 
چين در پس اين طرح، اه��داف بلندمدت خود 
را دنبال مي كند. نكته جالب توجه اين است كه 
تاريخ اجراي هدف اين پروژه براي سال 2۰4۹ 
و همزمان با صدمين سالگرد استقرار جمهوري 
خلق چين برنامه ريزي شده است. تجارت چين 
با كش��ورهاي ش��ركت كننده در پروژه جاده و 
كمربند، در حال گسترش است و در سال 2۰1۹ 
به بي��ش از هزارو2۰۰ميليارد دالر رس��يد كه 
رشد حدود 1۰درصدي را نشان مي دهد. دامنه 
اين طرح آنچنان گس��ترده اس��ت كه عالوه بر 
كشورهاي آسيايي حتي كشورهاي اروپايي نيز 
به دنبال مشاركت با آن هستند، به عنوان مثال 
كشورهايي همچون لهستان و جمهوري چك كه 
اتفاقاً روابط بسيار نزديكي با امريكا نيز دارند، در 
حال اجراي پروژه هاي مشترك با چين همچون 
راه آهن سريع السير هستند. كشوري مانند ايتاليا 
كه به عنوان يك عضو نات��و همكاري نزديكي با 
امريكا دارد نيز مديري��ت برخي بنادر خود را به 
شركت هاي چيني واگذار كرده است. ايران هم 
به عنوان يكي از قديمي ترين كش��ورهاي عضو 
جاده ابريشم مي تواند نقش مهمي در اين مسير 
ايفا كند و خوشبختانه قدم هاي مؤثري در اين 
باره برداشته شده است كه يكي از نمونه هاي آن 
امضاي تفاهمنامه 25ساله همكاري بين ايران 

و چين است. 

برنامه 25ساله همكاري هاي مشترك، توافقنامه 
راهبردي ميان ايران و چين است كه بر اساس آن 
قرار است شركت هاي چيني در صنايع نفت، گاز، 
پتروشيمي، زيرساخت حمل و نقل و كشاورزي 
سرمايه گذاري وس��يعي انجام دهند. همچنين 
اين توافق شامل همكاري نظامي، تسليحاتي و 
اطالعاتي ميان دو كشور نيز مي شود؛ موضوعي 
كه ش��ايد بيش از زمينه هاي اقتص��ادي منجر 
به بي اثر ش��دن تحريم هاي امريكا ش��ود. هنوز 
ابعاد اين قرارداد اعالم نش��ده اس��ت اما برخي 
گمانه زني ها از سرمايه گذاري 45۰ميليارد دالري 
چيني ها در صنايع مختلف ايران در اين قرارداد 

25ساله حكايت دارد. 
بر اساس اسناد باالدستي چيني ها در اين حوزه 
از ش��ش كريدور اصلي طرح »يك جاده- يك 
كمربند« سه كريدور به صورت بالقوه امكان گذر 
از ايران را دارد و همين مسئله نشان مي دهد تا 
چه ان��دازه جايگاه ايران در مس��ير تجاري مهم 

است. 
حاال با امضاي اين تفاهمنامه و عضويت رسمي 
ايران در پيمان ش��انگهاي مي تواند فرصت هاي 
اقتصادي بالقوه براي ايران را آشكار كند، آن هم 
در شرايطي كه تحريم ها فش��ار زايدالوصفي بر 

ايران وارد كرده است. 
    بازسازي اقتصادي ايران 

با نگاه به همكاري هاي منطقه اي 
حضور اي��ران در پيمان ش��انگهاي فرصت هاي 
جدي براي ايران فراهم كرده است كه افق هاي 
جديد اقتصادي را به خص��وص در امتداد جاده 
ابريش��م فراهم مي كند. ايران سال هاست تحت 
فش��ار تحريمي ناجوانمردانه اي ب��ه دليل نگاه 
سياسي به پرونده هسته اي قرار دارد و متأسفانه 
در اين ميان بدعه��دي امريكا و غ��رب با وجود 
حس��ن نيت اي��ران در برجام جلوي برداش��تن 
تحريم ها را گرفته است. ايران به عنوان گلوگاهي 
در منطقه غرب آسيا و اتصال دهنده هر دو محور 
اين منطقه فرصت هاي فراواني براي بهره برداري 
از اين فرصت دارد، به عنوان مثال ساختار ريلي 
اي��ران مي تواند به عن��وان نقط��ه اتصالي براي 
كشورهاي آسيانه ميانه و آب هاي اقيانوس هند 
ايفاي نقش كند. هم اكنون بندر چابهار به عنوان 
تنها بندر اقيانوسي ايران با وصل شدن به مسير 
ريلي از طريق شهر زاهدان آماده ايفاي اين نقش 
است. همچنين چين به دنبال ترانزيت نفت عراق 
از طريق خط لوله اس��ت تا وابس��تگي خود را به 
مس��يرهاي دريايي انتقال نفت كاهش دهد، از 
اين رو ايران به عنوان مهم ترين دروازه اقتصادي 
عراق در شرق مي تواند مسيري براي انتقال نفت 
باش��د. عالوه بر اين ايران خود ني��ز مي تواند در 
تأمين نيازهاي انرژي كشورهاي عضو شانگهاي 

مشاركت داشته باشد. 
از مزيت هاي ديگر اين هم��كاري فراهم آمدن 
اس��تفاده ايران از ارزهاي محل��ي از جمله يوان 
در همكاري هاي اقتصادي اس��ت ك��ه تا حدود 
زيادي نقش تحريم هاي امريكا عليه ايران درباره 
ممنوعي��ت اس��تفاده از تراكنش ه��اي دالري 
براي تس��ويه مبادالت بانكي را خنثي مي كند، 
كما اينكه ايران س��ال ها در مذاكرات هسته اي 
به دنب��ال چنين امري بود و امري��كا هيچ گاه به 
بهانه تحريم هاي اوليه چنين مسئله اي را قبول 
نكرد، از اين رو در صورت استفاده از اين ظرفيت 
مي ت��وان اميدوار بود كه خس��ارات وارد ش��ده 
به كش��ور در طول 1۰س��ال گذش��ته به دليل 

تحريم هاي اقتصادي به سرعت رفع شود.

چرا عضويت دائم در پيمان شانگهاي خبر خوبي براي اقتصاد است

 بازسازي اقتصاد ايران 
از مسير پيوستن دوباره به جاده ابريشم

مهدی  پورصفا
   گزارش  یک

امير كاظمي

گزارش2

اندكي پس از آنكه رئيس قوه قضائيه در جمع 
فعاالن اقتصادي تصريح كرد كه با اقتصاد دولتي 
نمي توان به جايي رسيد و اقتصاد تعاوني نيز در 
چهار دهه اخير به هدف مورد نظر قانون اساسي 
نرسيده است و سپس رفع مشكالت اقتصادي 
را منوط به كمك ج�دي بخش خصوصي كرد، 
رئيس مجلس ش�وراي اس�المي ني�ز اقتصاد 
دولت�ي را ناكارآمد و فس�ادزا توصي�ف كرد. 
به گزارش خانه مل��ت، دكتر محمدباقر قاليباف 
عصر پنج شنبه در مراسم يادواره شهداي بخش 
سرخ رود شهرستان محمودآباد استان مازندران 
طي س��خناني امنيت امروز را مرهون و مديون 
شهدا و امام دانست و گفت: بدون شك هر كدام 
از ما با هر سليقه و گرايش��ي، مي دانيم امنيت و 
فرصت هاي مادي و معنوي را مديون شهدا و امام 
راحل هس��تيم. اگر انصاف داشته باشيم، تحت 
هيچ ش��رايطي آن را فراموش نمي كنيم. رئيس 
مجلس ش��وراي اس��المي تصريح كرد: اگر هر 
جامعه اي، مجموعه اي، كشوري و ملتي هميشه 
به گذش��ته خود نگاه كند و تجربه كش��ورش را 

چراغ راه آينده قرار دهد، موفق خواهد شد. 
رئيس مجلس شوراي اس��المي در ادامه با اشاره 

به موضوع اداره كشور، تصريح كرد: بارها اين را با 
صراحت گفته ام كه امروز مشكالت ما از نداشتن 
و كمبود مادي نيست، بلكه اشكال اساسي امروز 
ما، نداشتن مديراني شجاع، امين و تصميم گير و با 
درايت بوده و ضعف مديريتي و ضعف ناكارآمدي 
اشباع ش��ده داريم. ناكارآمدي اشباع شده به اين 
معني است كه اگر برخي مس��ئوالن سر كار خود 
نباش��ند يا تصميمي نگيرند، كش��ور بهت��ر اداره 

مي شود تا اينكه تصميم گيري كنند. 

قاليباف همچنين تصريح كرد: ضعف ديگر اين 
اس��ت كه باورهاي ناب س��نت الهي و فرهنگ 
جهاد و ش��هادت و انديش��ه اي كه با آن انقالب 
كرديم و ت��ا به ام��روز بناي اصلي بق��اي نظام 
اسالمي بر آن بوده اس��ت، در حوزه اداره كشور 
و بوروكراسي كشور وجود ندارد. وي ادامه داد: 
امروز بايد مردم ببينند كه هر فصلي كه گذشت، 
اتفاق جديدي افت��اده و حركتي ببينند تا اميد 
ايجاد ش��ود، از اين رو بر اس��اس اولين تصميم 

خود در مجلس مصمم هس��تيم در راس��تاي 
اصالح نظام س��اختاري و كشوري، قانونگذاري 
را انجام دهيم ك��ه موانع را از س��ر راه مردم در 
عرصه هاي اقتص��ادي، فرهنگ��ي و اجتماعي 
برداريم. تا زماني كه اقتصاد دولتي باشد، فساد 
و ناكارآمدي وجود دارد و تفاوتي نمي كند چه 

دولتي و چه مجلسی سر كار باشد. 
رئيس مجل��س ش��وراي اس��المي در پايان با 
بيان اينكه باور ما اين اس��ت كه اگر يك برنامه 
پنج ساله با اين باور طرح كنيم، به ثبات و آرامش 
اقتصادي مي رسيم، خاطر نشان كرد: ظرفيت 
الزم در كش��ور ما وجود دارد و بايد اش��كاالت 
موجود برطرف ش��ود. با همه وج��ود با همان 
فرهنگ دوران دفاع مقدس پاي كار ايستاده ايم 
و با همه انديشمندان و صاحبنظران اين عرصه 
مشورت كرده و به جمع بندي مي رسيم و در اين 
مسير حركت مي كنيم. از هيچ گونه ناماليمتي 
و زخ��م زبان ه��ا ناراحت نش��ده و ب��ه آنها كه 
مي گفتند بايد كدخدا را ديد و مشكالت را حل 
كرد مي گوييم نه! بايد خدا را ديد و مش��كالت 
را حل كرد، لذا از خدا مي خواهيم ما را مديون 

شهدا و امام شهدا از دنيا نبرد.

پس از اژه اي، قاليباف هم اقتصاد دولتي را ناكارآمد دانست

اقتصاددولتيبهفسادوناكارآمديمنجرميشود


