
COP-26 برکت، مجوز ورود به اجالس
یکی از کاربران توئیتر با نام »باغی پور « نوش��ت: نام واکسن برکت در 
لیس��ت واکس��ن هایی قرار گرفته که تزریق آن، مجوزی برای ورود به 
 )COP-26 اجالس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد )موسوم به
اس��ت که نوامبر امسال )آبان ۱۴۰۰( در گالس��کو برگزار خواهد شد. 

اجالسی که میزبانی آن بر عهده انگلستان و ایتالیاست.

چرا بیمه گر ها برای کاهش هزینه های 
کرونایی شان کاری نمی کنند؟

پریسا حیدری در توئیتی نوشت: هزینه بس��تری هر بیمار کرونایی در 
بخش دولتی 6/5 تا ۸ میلیون است که ۹۰ درصدش توسط بیمه پرداخت 
 PCR می شود؛ این در حالی است که هزینه انجام رایگان و گسترده تست
و قرنطینه زودهنگام بیماران مثبت و در تماس، بسیار پایین تر است. چرا 

سازمان های بیمه گر برای کاهش هزینه هایشان کاری نمی کنند؟

تربیت فرزند اجبار نمی خواهد
سیدمحمد اصغری در توئیتی نوشت: نه با اجبار و نه با رطب خوردن و 
منع  رطب کردن! بچه وقتی زندگیش پر بشه از لحظات خوش و مهیجی 
که تو به عنوان پدر یا مادرِ همراه و رفیق براش ساختی، دیگه حوصله ای 
برای تفریحات و سرگرمی  ها و آدم های ناسالم نخواهد داشت! و دیگه تو 

۲۰سالگیش نمی گی خدایا این چه بچه ایه من دارم!

لزوم تدبیر برای واردات گندم
مهدی مهرپور در توئیتی نوشت: دولت روحانی پارسال پیش بینی کرده 
بود، ۹ میلیون تن خرید تضمینی گندم از کش��اورزان داشته باشد. اما 
امروز به سختی نصف این عدد یعنی ۴/5 میلیون تن محقق شده است! 
معنی اش این است که کشور سال آینده کمبود گندم دارد و باید حداقل 

5، 6 میلیون تن گندم از خارج وارد کنیم تا به مشکل نخوریم!

    سیدیاسر جبرائیلی:
دکتر ابومحمد عس��گرخانی استاد باسواد، 
خوش خلق، وطن دوس��ت و استکبارستیز 
روابط بین الملل دانشگاه تهران دار فانی را 
وداع گفت. این ضایعه را به خانواده محترم 
ایشان و جامعه علمی کشور تسلیت عرض 
می کنم. شاگردی ایش��ان از افتخارات این 

حقیر است.
:»Neutrino« اکانت توئیتری    

طبق اخبار رسیده، متأسفانه استاد دانشگاه 
تهران )استاد حقوق و علوم سیاسی( جناب 
دکتر ابومحمد عس��گرخانی بر اثر بیماری 
کرونا از میان ما پر کش��یدند. ایشان فردی 
ایران دوست بودند که همیشه به صراحت 
حقیقت و رفتار رژیم امریکا ب��ا ایران را به 

خوبی  بیان می کردند.
    مجید شاکری:

خدا وجود نازنی��ن دکتر عس��گرخانی را 

غریق رحمت کن��د. جمله مع��روف او در 
ایام مذاکرات که »اگر هسته ای را بدهید، 
موشك های شما به اندازه تیروکمان ارزش 
دارند.« بعداً به درس��تی ثابت شد. )بدون 
اینکه معنای این جمله این باشد که اگر در 
۲۰۲۱ صرفاً هسته ای را احیا کنید، مسئله 

شما حل می شود(.
    مهدی خانعلی زاده:

دکتر عس��گرخانی هم رف��ت... علم روابط 
بین الملِل ایران داره چه س��تاره  هایی رو از 

دست میده...
    احمد نادری:

درگذشت دکتر ابومحمد عسگرخانی، استاد 
رواب��ط بین الملل را به همه دانش��جویان، 
همکاران و جامعه علمی کش��ور تس��لیت 
می گویم. نظرات ایش��ان که از چهره های 
مشهور پارادایم رئالیستی روابط بین الملل 
بود، در دوره ای که گدایان پارادایم لیبرال 

در کشور غالب بودند، همچون چراغ راهی 
برای دوستداران ایران بود.

    حمزه اکبری پور:
درگذشت دکتر ابومحمد عسگرخانی را به 
خانواده محترم ایشان و جامعه علمی به ویژه 
اس��تادان و دانش��جویان روابط بین الملل 
تس��لیت می گویم. بدون تردید خأل استاد 
عسگرخانی برای جامعه دانشگاهی غیرقابل 

جبران است. روحش شاد.
    کاربری با نام »سپه ساالر«:

صراح��ت و ن��گاه واقع گرایان��ه ب��ه دور از 
کلیش��ه ها و تعارف��ات مرس��وم ازجمل��ه 
شاخصه های جناب ابومحمد عسگرخانی 

بود. روحش شاد...
    سعید کمالی:

استاد تمام روابط بین الملل دکتر ابومحمد 
عسگرخانی دار فانی را بدرود گفت... مردی 
پاک، نجیب، باسواد، دلسوز، بصیر، شجاع و 

حق گو. خدا رحمت کنه ان شاءاهلل. حقیقتاً 
وزنه بزرگی را از دس��ت دادی��م. فاتحه ای 

نثار کنید.
    رضا عابدی:

استاد دکتر ابومحمد عسگرخانی نیز از میان 
ما پر کش��ید... نقدهای عالمان��ه او از توافق 
خس��ارت بار برجام در زمانه ای که اس��اتید 
غرب گرای رشته های روابط بین الملل و علوم 
سیاسی ما حامی تمام قد سازش با کدخدا 
بودند، در تاریخ به یادگار خواهد ماند. خداوند 

غریق رحمت واسعه اش قرار دهد.
    مهدی محمودی:

دکتر ابومحمد عس��گرخانی اس��تاد روابط 
بین المل��ل دانش��گاه ته��ران بر اث��ر کرونا 
درگذشت. اس��تاد مش��اوِر پایان نامه ام بود. 
تنها کسی که تو ایران روابط بین الملل رو به 
صورت آکادمیك و از زاویه سیاست بین المللی 

می فهمید همین بود. روحش شاد.

چهارش��نبه 31  ش��هریور 1400 | 15 صف��ر 1443   | 6| روزنامه جوان |  شماره 6308

ستاره ای دیگراز عرصه علم ایران پر کشید
سوگواری مجازی کاربران شبکه های اجتماعی در فقدان استاد بزرگ روابط بین الملل دانشگاه تهران

بیماری منحوس کرونا ج�ان یکی دیگر از س�تاره های عرصه علم ایران را س�تاند. دکتر 
ابومحمد عسگرخانی، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، سه  شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ 
به دلیل ابتال به کرونا درگذشت. دکتر عسگرخانی از چهره های مشهور پارادایم رئالیستی 
روابط بین الملل بود که شاگردان بسیاری را پرورش داد. وطن دوستی و از همین رو رویکرد 

استکبارس�تیزانه در عرصه روابط بین الملل از جمله ویژگی های برجسته ایشان بود که 
موجب رهنمودهای دقیقی در عرصه های مختلف روابط بین الملل کش�ورمان به ویژه در 
ایام قرارداد برجام بود. کاربران شبکه های اجتماعی ضمن ابراز تأسف، با توئیت هایشان 
یاد این اس�تاد بزرگ را گرامی داش�تند. در ادامه بخش  هایی از این واکنش  ها آمده است.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

پرسه زدن در اینترنت چیزی فراتر از اعتیاد
معصومه نصیری در کانال تلگرامی خود 
نوشت: پژوهش های یك انسان شناس 
نش��ان می ده��د الگ��وی اس��تفاده از 
ش��بکه های اجتماعی مهم تر از الگوی 
اعتیاد است. از شدت پرکاری، یا شاید 
بیکاری، وقت��ی حوصله هی��چ  چیز را 
نداری��م، احتم��االً تنه��ا کاری که به 
ذهن مان بیاید بازکردن اینستاگرام یا 
توئیتر باشد. اینجاست که دو ساعت انگشت کشیدن بر روی صفحه موبایل شروع می شود. از 
روزمرگی بیرون می آییم و می افتیم درون تکرار و ماللتی دیگر. اما این دو ماللت با هم یك تفاوت 
دارند، در تکرار و خستگِی دوم همه  چیز یادمان می رود: اسکرول کردن، مثل عوض کردن کاناِل 

تلویزیون، هر آنچه را مربوط به ماست برای چند دقیقه نابود می کند.

در ازدواج دنبال واقعیت  ها باشید
فاطمه رمضانی نوشت: چیزی که می تواند تهدیدی برای ازدواج و رابطه شما باشد و تا مرز جدایی 
و یا خیانت هم پیش برود تنها یك چیز است و آن هم به دنبال فانتزی های غیرواقعی بودن در 
یك زندگی واقعی است. البته عشق باید در جای جای خانه تان حضور داشته باشد اما عشقی که 
از  رؤیا گذشته و به واقعیت رسیده است. قرار بگذارید تا خوبی های رابطه تان را پیدا کنید، آنها را 
بنویسید و هر روز با صدای بلند بخوانید. به خودتان یادآوری کنید که اگر همسر دوست شما گل 
سرخ روی زمین می ریزد یا شمع روشن می کند و حرف های رمانتیك می زند، همسر شما هم 

کارهای دیگری را انجام می دهد که ممکن است کسی نداند اما شما به خوبی می دانید.

چرایی تالش طالبان برای شناسایی بین المللی
کانال تلگرامی اندیشکده راهبردی تبیین در تحلیلی کوتاه نوشت: ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
گروه طالبان تأکید کرده اس��ت به زودی جامعه بین المللی، حکومت طالبان را به رسمیت 
خواهد شناخت. سخن اینجاس��ت که چرا این بار برخالف حکومت پیشین، طالبان درصدد 

کسب شناسایی بین المللی است؟
حکومت پیشین طالبان صرفاً از سوی پاکستان، عربستان و امارات به رسمیت شناخته شد ولی 
امروز طالبان درصدد برآمده تا هم در عرصه منطقه ای از سوی ایران، چین و روسیه و هم در 

سطح بین المللی از جانب سازمان ملل و شورای امنیت به رسمیت شناخته شود. زیرا:
۱- این بار برخالف مرتبه پیشین، مخالفت های داخلی محدود به یك مقاومت شکننده در 
پنجشیر است و عمده گروه  ها و طوایف به حکومت طالبان گردن نهاده اند. پس طالبان نیازی به 
تمرکز برای تسلط بر تمامی افغانستان ندارد و گروهی سلطه داخلی او را به چالش نمی کشد.

۲- این بار با توجه به خروج مفتضحانه امریکا و پایان دو دهه اش��غالگری واشنگتن، طالبان 
اطمینان نسبی دارد که با حمله خارجی دیگری روبه رو نخواهد شد. دیگر بازیگران بین المللی 

با عبرت از شکست امریکا، خیال تصرف نظامی افغانستان را از سر بیرون خواهند کرد.
3- کسب سلطه بر تمامی افغانستان و حکومت بر آن، نیازمندی های اقتصادی فراوانی دارد که 
یکی از مقدمات آن رفع تحریم های بین المللی و همچنین تحریم های صورت گرفته از سوی 

برخی کشور ها است که علیه طالبان و رهبرانش اِعمال شده است.
۴- بخشی از طالبان با گذشت زمان به این نکته واقف شده که تشکیل حکومت صرفاً با تکیه 
بر ابزارهای قهری ممکن نیس��ت و اقتدار بر مبنای کس��ب حداقلی از مشروعیت در داخل، 
ضروری است. کسب شناسایی بین المللی برای اقناع نخبگان و گروه های داخلی به تمکین 

از طالبان، به کار می آید.
با این حال به نظر می رسد این گروه فعاًل تا کسب شناس��ایی بین المللی راه طوالنی تری در 
پیش دارد. جلب اطمینان همس��ایگان و قدرت های بین المللی به ویژه اعضای دائم شورای 
امنیت مبنی بر اینکه حکومت طالبان موجب صدور تروریسم به منطقه و جهان نخواهد شد، 

آسان نخواهد بود.

مزایای عضویت در پیمان شانگهای
مصطفی علیجان زاده نوشت: جمهوری 
اسالمی ایران به عضویت رسمی سازمان 
همکاری شانگهای درآمد. این سازمان از 
جمله معدود س��ازمان هایی با ماهیت 
امنیتی و نظامی می باش��د، که »حوزه 
تمدنی آنگلوساکسونی « به آن راه ندارد. 
البته درخواست سال ۲۰۰5 امریکا نیز 
برای عضویت در این س��ازمان از سوی 

کشورهای حاضر در این سازمان رد شد.
مزیت های عضویت ایران در شانگهای:

۱- حضور ۴3 درصد از جمعیت جهان در کشورهای عضو سازمان که بازار بسیار بزرگ و متنوعی را 
تشکیل داده است.

۲- اعضای سازمان شانگهای نزدیك به ۲5 درصد تولید ناخالص ملی دنیا را در اختیار دارند.
3- در آینده نزدیك چین و هند از پنج قدرت اول اقتصادی دنیا خواهند شد.

۴- حضور چهار قدرت  اتمی دنیا یعنی روسیه، چین، هند و پاکستان در این پیمان.
5- چین و روسیه به عنوان دو عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت نیز ستون های اصلی پیمان 

شانگهای هستند.
6- قرار گرفتن ایران در مسیر کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق، که مهم  ترین مسیر ترانزیت 

به آسیا می باشد.
7- وجود بیشترین ذخایر مجموع نفت و گاز جهان در ایران، که به شدت مورد نیاز چین و هند است.
۸- وجود سند همکاری ۲5 ساله ایران و چین که می تواند به عنوان مکملی برای این پیمان عمل کند.

۹- کم اثر کردن تحریم ها و ترغیب کشورهای غربی برای تجارت با ایران.
۱۰- تقویت مناسبات نظامی، دفاعی و  امنیتی در قالب پیمان شانگهای.

بیانیه ای از سر استیصال!
 احمد بنافی در کانال تلگرامی »صفیر « 
نوشت: ش��ورای همکاری خلیج فارس 
پنج  شنبه گذشته در پایان نشست خود 
در س��طح وزرای خارج��ه، ب��ا صدور 
بیانیه ای، ضمن بیان ادعاهای گذشته 
خود علیه ای��ران، بار دیگر خواس��تار 
حض��ور اعض��ای ای��ن ش��ورا در روند 

مذاکرات هسته ای شد. 
در این بیانیه بار دیگر ادعا شده است که جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچك و بوموسی متعلق 
به امارات است. در این خصوص اعضای شورا در این نشست تالش داشته اند تا بیانیه پایانی 
را به شکلی تنظیم کنند که همه تحوالت منطقه را در نظر بگیرند. جای هیچ گونه تردیدی 
نیست که این بیانیه با اصرار و فشار عربستان سعودی و امارات تنظیم شده است؛ چراکه بخش 
اصلی و تأکیدی متن این بیانیه مذبوحانه، صرفاً بر مبنای توجه به خواسته های نامشروع طرف 
سعودی و اماراتی تهیه شده اس��ت. در این خصوص تأکید بر پایان حمالت مقاومت مردمی 
یمن که البته بدون توجه به جنایت های سعودی در این سرزمین انجام شده و همچنین ادعای 
واهی اماراتی  ها نسبت به جزایر سه گانه که مالکیت ایرانی آن در اسناد تاریخی و حقوقی اثبات 
شده، بر همین مبناست. نکته درخور تأمل در این است که طرف های مدعی هرگاه در موضع 
ضعف و استیصال قرار می گیرند و روند تحوالت در منطقه به زیان آنان به پیش می رود، رو به 
طرح ادعاهای متوهمانه می آورند. این توهم اکنون تا جایی پیش رفته است که مدعی حضور 
در فرآیند مذاکرات آتی جمهوری اسالمی ایران و ۱+5 هم شده اند. اکنون روند تحوالت در 
منطقه از جنگ تحمیلی علیه مردم یمن گرفته تا سوریه، عراق و لبنان و البته پرونده هسته ای 

جمهوری اسالمی به هیچ عنوان مطلوب حاکمان جائر منطقه ای نیست.
در حال حاضر عربستان س��عودی و امارات بازندگان اصلی در منطقه هستند چراکه آنها در 
سال های اخیر در ش��رایطی به نقش آفرینی غیرس��ازنده در منطقه پرداخته اند که به دلیل 
شکل گیری مقاومت منطقه ای، دچار انسداد راهبردی شده اند و در هیچ رقابت و منازعه ای 
پیروز نش��ده اند. این بیانیه به هیچ عنوان ارزش راهبردی ندارد چراکه فاقد پشتوانه حقوقی، 
امنیتی و سیاسی است. این بیانیه منعکس کننده وضعیت طرف  هایی است که عرصه میدانی 
را در رقابت های منطقه ای واگذار کرده  و صرفاً به بیانیه خوانی رو آورده اند. گره زدن سرنوشت 
و موجودیت خود به قدرت های فرامنطقه ای نتیجه ای جز شکست های پی درپی و نهایتاً طرح 

ادعاهای بدون پشتوانه دربر نخواهد داشت.

 شرایط قرار گرفتن 
در زمره اهل معرفت

 مرحوم عالمه طباطبایی)ره(:
گوشه نش��ینی، مالزم با معرفت و یا موجب آن نیست ولی کسی 
که می خواهد اهل معرفت شود باید معاش��رتش را مخصوصاً با 
اهل غفلت و اهل دنیا کم کند و فرش هر مجلس��ی نباشد و کار 
شبانه روزی او در مجالس بیهوده صرف نشود و از معاشرت های 
بی فایده و بی مغز تا می تواند اجتناب نماید و طوری نشود که با همه 
و در هر مجلسی حاضر شود. همچنین برای کسی که می خواهد 
اهل معرفت شود الزم است در خوردن حتی حالل میانه رو باشد و 
افراط نکند و ِشکمو و پرخور نباشد بلکه تا گرسنه نشده سر سفره 
حاضر نشود و تا اشتها دارد دست از غذا خوردن بردارد و از لحاظ 

خواب و سخن گفتن نیز باید حد اعتدال را مراعات نماید.
منبع: در محضر عالمه طباطبایی ص365

   آیينه نفس

واردات واکسن و عضویت در شانگهای کار کدام دولت بود؟

سیده راضیه حسینی در توئیتی نوشت: سمیه وقتی ماشین باباش وارد حیاط شد، همراه بقیه بچه  ها دوید 
بیرون. یه کم بعد، پهپاد امریکا همه هفت بچه جمع شده دور ماشین رو به خاک و خون کشید. بازمانده  ها 

گفتن اونا آن قدر سوختن که نمی تونیم اجساد و چهره   شون رو تشخیص بدیم. #افغانستان_مظلوم

کانال تلگرامی »زومیت« نوش��ت: آیا می دانید این گچ تخته س��یاه که دوران مدرسه پرت 
می کردیم سمت همدیگه، در حقیقت از باقی مانده استخوان های پالنکتون  ها ساخته شده و 

حاوی سنگواره اوناست؟ جالبه بدونید که همین »گچ « جزو نانو-فسیل  ها محسوب می شه.

مهدی جهان تیغی در کان��ال تلگرامی خود 
نوش��ت: واردات واکس��ن کار روحانی است 
یا رئیس��ی؟ عضویت در س��ازمان شانگهای 
چطور؟! از این دس��ت موضوعات عموماً در 
میان همه دولت  ها به وجود می آید و طرفداران 
هرکدام می خواهند سهم خود را از یك رویداد 
موفق، اثبات کنند. اما در این مواقع چگونه باید 
قضاوت کرد؟ آیا می توان محاسباتی را مطرح 

کرد که به یك قضاوت عادالنه کمك کند؟
۱- برخی پروژه های عظیم و دس��تاوردها، 
ایده اصل��ی و اجرایی آن مرب��وط به خود 
دولت  ها اس��ت و طبیعی است که مصادره 
کامل آن از ط��رف دولتی دیگر همواره دور 
از واقعیت است. مثاًل مسکن مهر ایده دولت 
نهم و دهم بود و دولت روحانی اگر مسکن 
مهر را قبول هم داشت نمی توانست موفقیت 
آن را به نام خود ثب��ت کند. بنابراین دولت 
روحانی اگر بخواهد درباره ابرپروژه مسکن 
مهر سخن بگوید، فقط می تواند بگوید چه 
تعداد از این مس��کن  ها را تکمی��ل کرده و 

تحویل مردم داده است.
۲- برخی پروژه  ها اساس��اً پروژه های کالن 
راهبردی حاکمیت اس��ت و دولت  ها فقط 
مجری اجرای آن هستند. در این باره فقط 
دولت  ها باید این گونه مح��ل قضاوت قرار 
بگیرند که چقدر در جلو بردن و تکمیل آن 

موفق یا ناموفق بودند.
3- مس��ئله بعدی در نظر گرفتن، شرایط 
)ظرفیت ها، محدودیت ها، موانع، فرصت ها، 
امکانات در اختیار(، رویکرد کالن دولت  ها 
و می��زان کارآمدی درباره ه��ر ابرپروژه ای 
اس��ت که می خواهیم برای قضاوت کردن 

در نظر بگیر یم.
حال با توجه به س��ه بند باال، بحث واردات 
واکسن و عضویت در س��ازمان شانگهای را 
راحت تر و دقیق تر می ت��وان قضاوت کرد. 
ب��رای جلوگی��ری از طوالنی ش��دن بحث 
موضوع واکسن را صرفاً با پارامتر »رویکرد 

کالن « در نظر بگیرید:
الف- رویکرد کالن حاکمیت درباره واکسن 
کرونا، ساخت و تولید واکسن بومی همزمان 

با واردات واکسن خارجی مطمئن بود.
ب- رویک��رد کالن دول��ت روحان��ی نوعی 
کم تمایلی و کم توجهی به س��اخت واکس��ن 
داخلی و واردات واکسن حتی با اولویت دادن 
به برخی کشورهای غربی و همچنین در برخی 
موارد سیاس��ی کردن واکسن و گروکشی آن 
برای پیشبرد اهداف سیاست خارجه خود بود.

مسئله عضویت در سازمان شانگهای نیز با 
توجه به »رویکرد کالن « به صورت ذیل قابل 

دسته بندی است:
ال��ف- رویک��رد نظ��ام، حرکت به س��مت 

همکاری ه��ای راهبردی با ش��رق و ایجاد 
موازنه با غرب است.

ب- رویکرد دولت روحانی اصرار به ارتباط و 
تعامل با غرب و کم توجهی های گاه بی سابقه 

به شرق بود.
طبیعی اس��ت ک��ه وارد کردن هرک��دام از 
گزاره های ب��اال برای قضاوت ک��ردن درباره 
واردات واکسن کرونا و یا عضویت در سازمان 
شانگهای صورت مسئله را با تغییرات جدی 
روبه رو خواهد کرد. به طور مثال اگر پارامتر 
رویکرد کالن را برای قضاوت در نظر بگیریم، 
صورت مسئله درباره واردات واکسن کرونا به 
کشور این طور می شود: »اگر اصرار حاکمیت 
به س��اخت واکس��ن نبود، تحریم واکسن 
به راحتی برداشته نمی ش��د و یا حداقل این 
رویکرد درست مشوقی شد که بحث از دست 
رفتن زمان بازار ایران مط��رح و رقابت برای 
صادرات واکسن به ایران شکل بگیرد. معنای 
دیگر آن اس��ت که اگر تولید واکسن داخلی 
نبود معلوم نبود پیش خریدهای موفقی هم 
صورت می گرفت. از سوی دیگر دولت روحانی 
اگر ادام��ه پیدا می کرد، با توج��ه به رویکرد 
غرب گرایی و ضعف در دیپلماسی با شرق، آیا 
می توانست به سرعت رضایت مقامات کشوری 
همچون چین را برای واردات واکسن به این 

صورت شتابان فعلی کسب کند؟!«

با بررسی رویکرد کالن، صورت مسئله موضوع 
عضویت ایران در سازمان شانگهای این فقط 
نخواهد بود که دولت روحان��ی چقدر برای 
عضویت در سازمان ش��انگهای کمك کرده 
بلکه بحث این گونه نیز می تواند مطرح شود 
که دولت تدبیر و امید با رویکرد غرب گرایانه 
چقدر در ادامه به تأخی��ر انداختن عضویت 
ایران در این پیمان شرقی نقش داشته است؟! 
فرض ادامه دولت روحانی و پس از عضویت 
در ش��انگهای نیز تازه موضوع این  می ش��د 
که با توجه ب��ه رویک��رد غرب گرایانه دولت 
روحانی، چقدر ب��ه نتایج عملی این عضویت 
رسمی و تمایل شرقی  ها برای باال بردن سطح 

همکاری  ها می توان امید داشت؟
نتیجه اینکه وقتی کمی از معیارهای کمی 
فاصله می گیری��م و معیار ه��ا را کیفی تر و 
جامع تر بررسی می کنیم، نمره واقعی دولت 
روحانی در واردات واکس��ن ی��ا عضویت در 
سازمان شانگهای مشخص می شود. به تعبیر 
دیگر در همین یك ماه و نیم دولت رئیسی 
با معیاره��ای کیفی در برخ��ی موضوعات 
راهبردی جلوتر از هشت سال دولت روحانی 
بوده، و اگر همین مسیر ادامه پیدا کند دولت 
رئیسی خیلی زودتر از یك دوره چهارساله از 
لحاظ کمی نیز از دولت هشت ساله روحانی 

عبور معناداری خواهد کرد.

افغانستان مظلوم نانوفسیلی به نام »گچ«


