مراقب شيطنت انگليس باشيد

صباح زنگنه كارش��ناس مس��ائل بينالملل در
گفتوگو با روزنامه آرمان ضمن تأكيد بر حضور
فعاالنه رئيسجمهور در عرصه بينالملل نسبت
به ش��يطنتهاي دولت انگليس براي تأثيرگذاري بر روند مذاكرات وين
هشدار داده و گفته است :شرايــط بينالملل و مــذاكـرات هستــهاي
ايـجــاب ميكند كــه رئيسجمهور حضــور فعــالتر و حسابشدهتري
در عرصــه بينالمللي داش��ته باش��د و تالش كند با رايزن��ي با رهبران
كشورهاي مختلف و بهخصوص كشور درگير برجام شرايط را براي رسيدن
به يك توافق مناسب فراهم كند .قبل از فعاليتهاي اخير رئيسجمهور نيز
ايشان با شركت در اجالس سران اكو تالش كرد زمينههاي حل اختالفات
منطقهاي را بهوجود بياورد و زمينه را براي توافق احتمالي ايران در برجام
ايجاد كند .بدون ترديد اين فعاليتها سيگنالهاي روشني به اعضاي برجام
خواهد داد و شرايط را تسهيل خواهد كرد .بههر حال فرانسه كشور مهمي
در بين كشورهاي اروپايي است و همراه كردن اين كشور با مواضع ايران
ن در روزهاي
ميتواند كمك زيادي به تسريع روند مذاكرات كند .با وجود اي 
گذشته شاهد شيطنتهايي از س��وي انگليس بودهايم .همزمان با سفر
هيئت مذاكرهكننده ايراني به وين اقداماتي ازجمله صدور بيانيه مشترك
با مقامات اسرائيل حركت زشتي بود كه از سوي انگليس صورت گرفت و
نشانهاي از حسننيت و دوستي در آن وجود نداشت .به دليل همين در كنار
رايزني و مذاكره با كش��ورهايي مانند فرانس��ه بايد مراقب شيطنتهاي
كشورهايي مانند انگليس نيز بود .هدف اصلي انگليس از اين شيطنتها
نيز اعمال فشارهاي سياسي و تبليغاتي بر ايران در آستانه آغاز مذاكرات
وين بود.
........................................................................................................................
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اصالحطلبي و قدرتطلبی پيوند ناگسستني دارند
تاجيك در حالي اصالحطلبان را به دليل گرهزدن اصالحطلبي با قدرت نقد ميكند
كه خود نيز ارزشگذاري بر اصالحطلبي را با معيار بودن يا نبودن در قدرت انجام ميدهد

تحلیل

کبری آسوپار

«نه» ايران به توافق موقت تحريمها

روزنامه كيهان تيتر يك خود را به مذاكرات وين
با عنوان «نه» ايران به توافق موقت تحريمها،
اختصاص داد و نوشت :هفتمين دور مذاكرات
وين بين ايران و  ۴+۱در حالي آغاز شده كه برخي به نقل از رسانههاي
خارج��ي و منابع امريكايي باز ه��م از احتمال «توافق موقت» س��خن
ميگويند! و پادوهاي داخلي غرب هم به آن دامن ميزنند ،اين در حالي
اس��ت كه مقامات دستگاه ديپلماس��ي كش��ورمان در مواجهه با تله و
ترفندهاي نخ نماي امريكاييها اعالم كردهاند كه هدف ايران از اين دور
از مذاكرات «لغو همه تحريمها»« ،راستيآزمايي مؤثر» و «ارائه تضمين»
ي ياد كرده و نوشته
است .كيهان از توافق موقت به عنوان يك تله امريكاي 
است :طرح «توافق موقت» كه برخي تحليلگران آن را اقدام «گامبهگام»
براي بازگشت و احياي برجام ميدانند ،ايدهاي بود كه در جريان شش
دور مذاكره در وين نيز مطرح بود؛ ايدهاي كه جمهوري اس�لامي آن را
فرسايشي كردن مذاكرات خواند و اعالم كرد كه ايران بهدنبال احياي
كامل و سريع برجام است نه مذاكره براي مذاكره!
امريكاييها اكنون به اين نتيجه رس��يدهاند كه فشار حداكثري عليه
ايران جواب نداده و اعمال تحريمهاي جديد فراتر از هزارو 500تحريم
ترامپ نميتواند براي فش��ار بر ايران موفقيتي را براي اياالتمتحده و
همپيمانانش بيفزايد .آنها چنانكه ادبيات و اقدامات سياسي دو دهه
اخيرشان نشان داده ،از اعالم طرح «توافق موقت» اهداف مشخصي را
دنبال ميكنند -1 .فرسايشي كردن مذاكرات و امتيازگيري بيشتر از
ايران آنهم بدون «لغو تحريمهاي اساسي» -2 .بازگشت بدون هزينه
امريكا به برجام -3لغو دورهاي تحريمها (مث ً
ال دوره س��هماهه و سپس
تمديد يا عدم تمديد) -4شرطيس��ازي اقتصاد ايران -5عوض كردن
جاي طلبكار و بدهكار و مطرح كردن مسائل موشكي و منطقهاي .ايران
توافق موقت در وين را نخواهد پذيرفت.
........................................................................................................................

طرح صيانت برگشت خورد

روزنامه صبحنو مانن��د چند روز گذش��ته باز هم
ترجيح داد مذاكرات هستهاي را از كانون توجهات
خود دور نگه دارد و تيتر يك ديروز خود را به طرح
صيانت از حقوق كاربران و بازگشت آن به مركز پژوهشها اختصاص داد.
صبحنو نوش��ت« :طرح صيانت از حق��وق كاربران در فض��اي مجازي و
ساماندهي پيامرسانهاياجتماعي» ،حواشي بسياري را با خود به همراه
داشته است و عالوه بر واكنشهاي مردم و نخبگان در مجلس نيز شيوه
رسيدگي و ابعاد مختلف طرح ،موافقان و مخالفاني دارد .مخالفت تعدادي
از نمايندگان با طرح صيانت از نخستين روز ،نشان داد كه برخالف تصور
رايج ،يكصدايي در مجلس حاكم نيس��ت و تندروها و ميانهروها ،مسير
متفاوتي را در پيش دارند .پرداختن به طرح صيانت در ابتداي كار خود با
انتقاد اصولگراهاي ميانه و نزديك به نواصولگرايي مواجه شد و بسياري از
آنها مسائل ديگر را اولويتدار دانسته و پرداختن به اين موضوع در آستانه
تغيير دولت را حاشيهسازي براي مجلس تلقي ميكردند.
در نهايت با رأي اعضاي كميسيون مشترك صيانت (حمايت از كاربران
در فضاي مجازي) ،اين طرح به مركز پژوهشهاي مجلس برگشت خورد
تا مواد آن بر اساس نظرات كارشناس��ان و صاحبنظران اصالح شود .در
جريان جلسه گذشته كميسيون طرح صيانت اعالم شد كه وزير ارتباطات
در نامهاي خواستار اصالح برخي مواد طرح شده است .شنيدهها حاكي
از اين است كه اين فرآيند با پيگيري محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس
انجام ش��ده و در پيشنويس پيش��نهادات دولت نيز مباحث مربوط به
اينستاگرام و پلتفرمهاي پرمخاطب تغييرات جدي دارد .رئيس مجلس
در همان زمان نيز در توئيتي در پاسخ به سياهنماييها عليه مجلس تأكيد
كرده بود كه هي��چ طرحي درحالحاضر تصويب نش��ده و مجلس صرفاً
به آغاز بررس��ي طرح رأي داده است .طرح در كميس��يوني از منتخبان
كميسيونها بهصورت علني و شفاف بررس��ي خواهد شد .عمده ادعاها
درباره طرح خالف واقع است .مسدودسازي اينستاگرام و واتسآپ برنامه
مجلس نيست و طرح در خصوص اين پلتفرمهاي پركاربرد بايد اصالح
شود .مواضع مشخص رئيس مجلس درخصوص طرح پرحاشيه مجلس
يازدهم حاال بيش از هر زماني مشخص شده است و پيگيريهاي دقيق
قاليباف در اين خصوص بر كسي پوشيده نيست.
........................................................................................................................

چشمانداز آينده افغانستان با طالبان

روزنام��ه وطنامروز در يادداش��تي به
مش��كالت پي��ش روي افغانس��تان و
حكومت طالبان پرداخت و نوشت24 :
مرداد سال جاري بود كه طالبان توانست پس از هفتهها درگيري با دولت
مركزي افغانستان ،كابل را به تصرف خود درآورد و حكومت را در دست
گيرد .در اين مدت اين گروه با چالشهاي متعددي در امر حكومتداري
جمله اين چالشها ميتوان بهرسميت نيافتن
روبهرو بوده اس��ت كه از 
حكومت طالبان توس��ط مجامع جهان��ي ،بلوك ه ميليارده��ا دالر اموال
افغانستان توسط اياالت متحده امريكا ،وضعيت نابساماني اقتصادي ،خطر
ايجاد بحران انساني با توجه به آغاز فصل سرما و عملياتهاي تروريستي
داعش -كه ش��يعيان و نيروهاي طالبان از هدفهاي اصلي اين حمالت
بودهاند -اشاره كرد ،البته در اين مدت طالبان توانست تا حدي حاكميت
خود را تثبيت كرده و ميزبان گروههاي ديپلماتيك از كشورهاي مختلف
باشد .با وجود اين با توجه به متغيرهاي مختلف همچنان نميتوان اين
گروه را حاكم مطلق افغانس��تان دانس��ت ،چراكه چالشهايي همچون
تشكيل حكومت فراگير متشكل از تمام اقوام ،خطر ريزش بدنه و درگيري
ش روي طالبان است كه
با گروههاي تروريستي و نابساماني اقتصادي پي 
همچنان ميتواند حاكمي��ت آن را به خطر اندازد .عالوه ب��ر اين موارد،
سرماي هوا نيز نگرانيها درباره بحران انساني در افغانستان را افزايش داده
است كه ميتواند پايههاي نظام نوپاي طالباني را متزلزل كند.
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«آناني كه زل��ف زيباي اصالحطلب��ي را به زلف
زمخت قدرت گره زدند ،امروز جريان اصالحطلبي
را به حاشيه بردهاند .جريان اصالحطلبي قرار بود
يك جريان گفتمان��ي ،اجتماع��ي ،فرهنگي و
سياسي باشد اما عدهاي حيات آن را به قدرت گره
زدند تا در ساحت قدرت باشند».
ي است كه ميتواند
«اصالحطلبي و قدرت» تركيب 
كليت گفتوگ��وي اخير محمدرض��ا تاجيك،
تئوريسين اصالحات با يك رسانه اصالحطلب را
توصيف كند .اصالحطلبان همواره تالش كردهاند
خود را ايستاده در كنار مردم و مقابل اهل قدرت
توصيف كنند ،ب��ا اين حال نگاهي به س��مت و
سوي سياس��ي دولتهاي مختلف ايران نشان
ميدهد آنان خيلي بيشتر از جريانهاي سياسي
غيراصالحطلب بر مسند قدرت بودهاند.
تاجيك از يك ق��رار ميگويد كه عملي نش��ده
است؛ از اينكه اصالحطلبي قرار بوده يك «جريان
گفتماني» باشد ،اما حاال حياتش به قدرت گره
خورده اس��ت .اين آميختگي اصالحات با قدرت
چنان است كه حتي در گفتوگوي او هم نداشتن
جايگاه در دولت س��يزدهم ،دليل گنگ و مبهم
بودن آينده اصالحطلبي عنوان ش��ده است .در
واقع گسسته شدن رابطه اصالحطلبان و كرسي
قدرت ،آنان را در يك بيسرانجامي قرار ميدهند
و آنان بلد نيس��تند و نميدانند كه اگر در قدرت
نباش��ند يا براي رس��يدن به قدرت برنامهريزي
نكنند ،چه بايد بكنند!
گفتوگوي تاجيك با سايت اصالحطلب جماران
نكات جالب توجهي دارد؛ نكاتي كه به اجمال به
آن نگاهي مياندازي��م و مجملتر ،نقدي اضافه
ميكنيم.
جري��ان اصالح��ات هم��واره ب��ا اين اته��ام از
س��وي جريانه��اي رقي��ب مواجه ب��وده كه با
«دوگانهسازي» در حوزههاي مختلف تالش در

اثبات خودش و انجام كار سياسي دارد .اين ميان
اهميتي هم قائل نيس��ت كه دو پاره كردنهاي
اجتماعي چگونه با برجس��ته كردن اختالفات،
جامع��ه را دچار تزلزل از جاي��گاه يك كل واحد
ميكند .تاجيك معتقد اس��ت اص ً
ال يك جريان
براي حفظ يكدستي و يگانگي نيازمند«ديگري»
است:
«همواره اينگونه است كه يك جريان براي اينكه
بتواند جريانبودن ،يكدس��تي و يگانگي خود را
حفظ كند ،نيازمند «ديگري» است .وقتي شما
ديگري را حذف ميكنيد به ي��ك بياني خود را
حذف ميكنيد ،ديگري همان امر هويتس��از و
هويتسوز است و به تعبير افالطون «يك چهره
فارماكوني دارد»؛ هم زهر ،هم پادزهر و هم درد
و درمان ،هم هويتبرانداز و هويتس��از اس��ت.
وقتي كام ً
ال عرصه سياست را از دگر تهي و خالي
ميكني ،دگر و ديگري را به رسميت نميشناسي
و خ��ود را در مخاطره و زير س��ايه پاككن قرار
دادي ،چون آن دگر ،هويت و انسجامساز است».
بيراه هم نميگويد؛ يكدستي و تكصدايي ،همان
جريان حاكم را هم تضعيف ميكند اما مش��كل
آنجاس��ت كه جري��ان اصالح��ات ،غيريتهاي
مصنوعي ميس��ازد و وحدت جامع��ه را بر هم
ميزند .اين موضوعي اس��ت كه از نگاه تاجيك
دور مانده است .او در پي سؤال خبرنگار از آنچه
يكدس��تي حاكميت در دولت جدي��د مينامد،
ميخواهد اين يكدس��تي را حتي براي جرياني
هم كه حاكم اس��ت ،آس��يبزا بداند ،اما آن سو
را كه غيريتهاي مصنوعي براي اثبات خويش
ساخته ميشود ،فراموش ميكند .از جمله اين
غيريتسازيهاي تصنعي توسط اصالحطلبان،
غيريتس��ازي ميان خود و «قدرت» است .آنها
تالش كردند ،قدرت را امر ديگري از خود بدانند،
اما خيلي بي��ش از رقباي خود بر مس��ند قدرت

بودهاند؛ امري كه خود تاجيك هم نميتواند آن را
ناديده بگيرد و بر آن صحه ميگذارد.
تاجيك چنان به اصالحطلبان ميتازد و اوضاع
آنان را پس از هشت سال در قدرت بودن و سپس
از دست دادن قدرت ،رو به افول ميداند كه معتقد
است« :جريان اصالحطلبي در يك مقطع گشت
و بازگشت تاريخي و در شرايط «آستانهاي» قرار
گرفته است كه بايد تصميمی بزرگ بگيرد و تن
به تدبير بزرگي بدهد .بايد فلك را سخت بشكافد
و طرحي نو دراندازد .زير اين سقف اصالحطلبي
ابري نخواهد باريد ،زير اين سقف آفتابي نخواهد
تابيد ،گلي نخواهد رویيد ،به قول اخوان ثالث ما
فقط زير اين سقف يك نوع باغ بيبرگي خواهيم
داشت».
آيا اين تصوير سياهي كه تاجيك از اصالحطلبي
توصيف ميكند ،فق��ط به اين دليل اس��ت كه
اصالحطلبان ديگر نتوانستهاند در قدرت باشند؟
او البته در يك نق��د درونگفتماني ميگويد كه
«جريان اصالحطلبي بيش از هميش��ه نيازمند
نوعي نقد و به زير كش��يدن تمثال خود اس��ت.
نيازمند شكستن بت و بتخان ه خود است».
ش��دن
جريان اصالحطلب��ي بايد «يك رفتن و
ِ
مداوم باشد» ،نه يك «بودن»؛ در بودن ميميرد
و تبديل به مرداب ميش��ود ،اما طبيعت جريان
اصالحطلبي يك رود خروش��ان اس��ت و اساساً
«چون ميرود ،هس��ت» .به قول اقبال «ما زنده
به آنيم كه آرام نگيريم /موجيم كه آرامش ما در
عدم ماست».
بخش
او سپس در پاسخ به اين سؤال كه «آيا به ِ
معطوف به قدرت جري��ان اصالحطلبي اميدي
داريد؟» ،ميگويد« :نه ،چن��دان اميدي ندارم.
آناني كه زلف زيباي اصالحطلبي را به زلف زمخت
قدرت گره زدهاند ،امروز جريان اصالحطلبي را به
حاشيه بردهاند .جريان اصالحطلبي قرار بود يك

جريان گفتماني ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي
باشد ،اما عدهاي آن را محبوس در قفس آهنين
قدرت كردند و رنگ ق��درت را بر تمامي پيكر او
پاش��يدند و حيات آن را به قدرت گ��ره زدند .از
نظر اينان ،اصالحطلبي تا در ق��درت و با قدرت
است ،زنده اس��ت ،در غير اينصورت مرده يا رو
به احتضار اس��ت و براي اينكه بتواند در ساحت
قدرت باشد ،اندك اندك هدف وسيله را توجيه
كرد و به نام عقالنيت سياسي امكان با هر كسي
يار غار ش��دن ،زير هر چتري ق��رار گرفتن و زير
لحاف هر جرياني خس��بيدن توجيه شد و بدين
ترتيب ،اعتب��ار و حيثيت جري��ان اصالحطلبي
خدشهدار شد ،لذا من اساس��اً اميدي به اينگونه
افراد ندارم».
تاجيك ميخواهد نگاه آرماني داش��ته باشد كه
اصالحات ي��ك جريان گفتماني در سياس��ت و
اجتماع ايران است و اين بخشي از اصالحطلبان
بودهاند كه با لهله زدن براي رسيدن به قدرت ،آن
را دچار تخريب و حاشيه كردهاند .به نظر ميرسد
او زياده در تئوريهاي شيكي كه از اصالحطلبي
ارائه شده ،مانده و آنها را عميقاً باور كرده است.
اصالحطلبي در خارج از تالش براي كسب قدرت،
نمود عيني ندارد و جز انبوهي از واژههاي انتزاعي
و شعارهاي شيك هيچ نخواهد بود؛ جامعه مدني،
آزادي بيان ،زنده باد مخالف من ،دموكراس��ي و
آزادي مطبوعات.
اصالحطلبان در عمل خالف همه اين آموزههاي
گفتماني عمل كردهاند .آزادي بيان را به مسلخ
تخريب سازماندهي شده مخاطب با عملياتهاي
رسانهاي برد ه و تحمل مخالف را در عمل ،به ترور
ش��خصيت مخالف مبدل كردهان��د .در جامعه
مدنيش��ان ،فقط خود را ديده و به دموكراسي
با ايستادن مقابل رأي مردم در سال  88و حمله
به جمهوريت نظام معنا بخشيدهاند ،حتي قبل
از  88هم موج توهين و فحاش��ي اصالحطلبان
به رئيسجمهور منتخب م��ردم در يك فرآيند
دموكراتيك و قانوني نشان ميداد جامعه مدني
اصالحطلبان ،فراتر از ش��عار چه رنگ س��ياهي
دارد!
شايد هم تاجيك همين روالها را ديده كه در اين
گفتوگو ميگويد« :ما ام��روز به اصالحطلباني
نيازمنديم كه يك پارس��يا باشند ،يعني آنچه را
ميگويند بزين��د ،خود نماد و نم��ود آن چيزي
باشند كه ميگويند خود اصالح و نقد را بر خود
بربتابند ،خود س��وژه خالق و هم��واره در حال
صيرورت باشند ».ميان شعار اصالحطلبي تا عمل
اصالحطلبان فاصله بسيار است و همين است كه
تاجيك را به اذعاني دردمندانه ميرساند؛ اذعان
به اشتقاق در اصالحطلبي در آينده« :ما در آينده
با نوعي ش��قاق در جري��ان اصالحطلبي مواجه
خواهيم بود .بعضي از اصالحطلبان از نيس��تان
خود ميبرند اما اصل خويش باز نميجويند ،چون
در اين اصل طراوت و شكوفايي را نميبينند».
اصالحطلبان برای رسیدن به کرسی قدرت ،نه
اینکه از گفتمان خود ع��دول کردهاند ،بلکه این
گفتمان ش��عاری را زیر پای خود نهاده و مدافع
کسانی شدهاند که سالها با چوب همین گفتمان،
آنها را تخریب کردهاند.دیگر کدام گفتمان برای
اصالحطلبان مانده که از آن دم بزنند؟!

دیپلماسی

«اكو» بستري براي توسعه روابط با كشورهاي منطقه
پانزدهمي�ن نشس�ت س�ران س�ازمان
هم�كاري اقتصادي هفت�م آذر ب�ه ميزباني
تركمنستان در شهر عش�قآباد برگزار شد.

پانزدهمين نشس��ت سران س��ازمان همكاري
اقتصادي (اكو) هفتم آذر به ميزباني تركمنستان
در ش��هر عش��قآباد برگزار ش��د كه حس��ين
اميرعبداللهي��ان ،وزير امور خارجه كش��ورمان
به همراه س��يدابراهيم رئيس��ي ،رئيسجمهور
كشورمان در اين نشست شركت كرد.
س��ازمان همكاريهاي اقتصادي اك��و يكي از
سازمانهاي مهم منطقهاي است كه ايران يكي
از مؤسسان آن و چندين سال اس��ت از ابتداي
تأسيس با قدرت در آن حضور دارد.
محس��ن پاكآيين ،س��فير پيش��ين ايران در
جمهوري آذربايجان حضور سيدابراهيم رئيسي
در اين اجالس را فرصت بس��يار ارزنده و مهمي
براي توس��عه همكاريهاي ايران با كشورهاي
پيراموني و كشورهاي آسياي مركزي و جمهوري
آذربايجان در منطقه قفقاز دانس��ت و گفت كه
بعد از فروپاش��ي اتحاد جماهير شوروي ،توجه
به همگرايي منطقهاي افزايش يافت و سازمان
همكاري اقتصادي اكو هم به عنوان يك سازمان
همكاري منطقهاي نقش بيشتري را در پيشرفت
اقتصادي كش��ورهاي عضو ايفا كرد و توانس��ت
ارتباطات��ي را ب��ا اتحاديههايي مث��ل اتحاديه
كشورهاي جنوب شرق آسيا (آسهآن) در شرق
آسيا ايجاد كند.
پاكآيين برگزاري پانزدهمين اجالس سران اكو
در عشقآباد را فرصتي براي دور شدن كشورهاي
عضو از اختالفات سياس��ي میداند و ب��ر اين باور

اس��ت كه تركمنس��تان به عنوان ميزبان نشست
پانزدهم ،كشوري اس��ت كه بيشتر نگاه اقتصادي
دارد و در همه مناقش��ات سياس��ي س��عي كرده
است بيطرف باشد ،لذا عش��قآباد سعي خواهد
كرد بقيه كش��ورها را نيز به بيطرف��ي و كاهش
اختالفات دعوت كند و س��فر رئيسجمهوري به
كش��ورهاي عضو اكو هم در حوزه دوجانبه و هم
در ح��وزه چندجانبه دس��تاوردهاي خوبي براي
كش��ور دارد و تقويتكننده سياست همسايگي
ايران اس��ت .اين ديپلمات پيشين كش��ورمان با
اش��اره به تحريم ظالمانه امريكا عليه كشورهاي
عضو سازمان همكاري اقتصادي اكو معتقد است:
يكي از خصوصيات كشورهاي عضو اكو اين است
كه همه به دنبال مقاومسازي اقتصاد خود و كاهش
وابس��تگي اقتصادي به كش��ورهاي فرامنطقهاي
هستند ،لذا بر همكاري منطقهاي تأكيد ميكنند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،جمهوري
اسالمي هم در راستاي سياست تقويت روابط با

همسايگان و همچنين مقاومسازي اقتصاد خود
ميتواند نقش خوبي در سازمان اقتصادي اكو ايفا
كند .اقتصاد ايران و كشورهاي اكو مكمل يكديگر
هس��تند ،كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري
اقتصادي اكو در حوزههاي مختلف ظرفيتهاي
متنوعي دارند كه ايران ميتواند از آنها بهرهمند
شود .ما ميتوانيم با كشورهاي عضو اكو در چند
حوزه مهم مثل تجارت ،سرمايهگذاري ،حمل و
نقل ،انرژي ،كشاورزي و گردشگري همكاريهاي
خوبي داشته باشيم.
طبق اساس��نامه اين س��ازمان ،اكو براي بهبود
شرايط توسعه اقتصادي پايدار كشورهاي عضو
تالش ميكند و ب��راي حذف تدريج��ي موانع
تجاري در اين منطق��ه فعالي��ت دارد .از ديگر
اهداف اكو ،تهيه برنامه مش��ترك براي توسعه
منابع انساني در اين 10كشور است .اين سازمان
همچنين براي تسريع برنامه توسعه حمل و نقل
و ارتباطات فعاليت ميكند .زبان رسمي سازمان

اكو انگليسي است و مقر اصلي آن ،شهر تهران در
ايران اس��ت .يك روزي اين سازمان و سه كشور
ايران ،تركيه و پاكستان بازوي امريكا در منطقه
بودند ،اما اكنون اين سه كش��ور چيزي به اسم
اشتراك كامل در دوستي با امريكا ندارند .ايران
كه مطلقاً ارتباطي نداشته و حتي خصومت هم
دارد .دو كشور ديگر يعني تركيه و پاكستان نيز
به نحوي رويكردهايشان متفاوت است .اكو يك
سازمان منطقهاي دولتي محسوب ميگردد كه
در سال  ۱۹۸۵از سوي ايران ،پاكستان و تركيه
با هدف پيشبرد همكاريهاي اقتصادي ،فني و
فرهنگي ميان كشورهاي عضو تأسيس شد .اكو
در واقع جانشين س��ازمان همكاري منطقهاي
براي توسعه ( )RCDميباشد كه از سال ۱۹۶۴
تا  ۱۹۷۹موجوديت داش��ت .در س��ال ،۱۹۹۲
سازمان هفت عضو كش��ور جديد را به عضويت
پذيرفت كه عبارتند از :افغانس��تان ،آذربايجان،
قزاقستان ،قرقيزستان ،تاجيكستان ،تركمنستان
و ازبكستان.
بيش از ۱۲س��ال اس��ت كش��ورهاي عضو اكو
جهت تس��ريع در توس��عه منطقهاي از طريق
تالشهاي مش��ترك خود هم��كاري ميكنند.
در كنار پيوندهاي نزدي��ك فرهنگي و تاريخي
مشترك ،كشورهاي عضو توانس��تهاند از روابط
موجود زيرساختاري و تجاري اميدهاي خود را به
واقعيتهاي ملموسي تبديل كنند .اكو مبادرت
به تعريف چندي��ن پروژه بر اس��اس طرحهاي
اولوي��تدار مبتني بر همكاري كرده اس��ت كه
عبارتند از :انرژي ،تجارت ،حمل و نقل ،كشاورزي
و كنترل مواد مخدر.

دبیر شوراي نگهبان :

نمايندگان مجلس به رفع مشكالت
اولويتدار مردم بپردازند

مجلس ش�وراي اسلامي و نمايندگان مجلس بايد ب�ا الگوگيري
از ش�هيد مدرس به عن�وان يك ش�خصيت بزرگ و تاريخس�از،
به كاره�اي ضروري و رفع مش�كالت اولويتدار م�ردم بپردازند.

به گزارش ايس��نا به نقل از ش��وراي نگهبان ،آيتاهلل احمد جنتي ،دبير
شوراي نگهبان صبح روز گذشته در نطق پيش از دستور جلسه شوراي
نگهبان ،با اشاره به فرارسيدن سالروز شهادت شهيد مدرس و روز مجلس
گفت :اميدوارم شهيد مدرس بيش از قبل الگوي مجلس و تمام نهادهاي
كشور باشد چراكه اين شهيد ،ويژگيهاي برجستهاي دارد كه فقط الگوي
يك نهاد و جمع نيست بلكه اين ويژگيها ميتواند الگوي خوبي براي تمام
نهادها و شخصيتها باشد .دبير شوراي نگهبان با بيان ويژگيهاي بارز
شهيد مدرس ،او را فردي شجاع ،با اخالص ،سادهزيست ،ضداستكبار و
داراي استقالل شخصيت توصيف كرد و گفت :شهيد مدرس كه شخصيتي
تاريخساز بود ،بايد براي مجلس الگو باش��د و نمايندگان مجلس بايد از
ويژگيهاي شخصيتي اين الگو استفاده ببرند.
وي در پايان گفت :مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان مجلس بايد با
الگوگيري از شهيد مدرس به عنوان يك شخصيت بزرگ و تاريخساز به
كارهاي ضروري و رفع مشكالت اولويتدار مردم بپردازند.
........................................................................................................................

كارشناس مسائل بينالملل:

كساني در مذاكرات وين پيروز ميشوند
كه تخصص و تعهد داشته باشند

مذاك�ره ي�ك نب�رد فك�ري اس�ت و در اي�ن نب�رد فك�ري
كس�اني پيروز ميش�وند ك�ه تخص�ص و تعهد داش�ته باش�ند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،جعفر قنادباشي ،كارشناس مسائل
بينالملل ميگويد :دغدغه و تعهد به كش��ور و تالش ب��راي تأمين منافع
ملي ،يك ركن بزرگ و اساس��ي براي پيشبرد مقاصد كش��ور از سوي تيم
مذاكرهكننده است كه خوشبختانه در چند ماه گذشته اين رويكرد در تيم
مذاكرهكننده ايراني بس��يار برجس��ته و قابل مالحظه بوده است .ضروري
است كه حين مذاكره ،تفكر تيم مذاكرهكننده در اوج فعاليت باشد تا بتواند
متناسب با ش��رايط جديد گفتوگو كند و مقاصد كشور را پيش ببرد .اين
ويژگي به خوبي در تيم مذاكرهكننده وجود دارد و اميد است تا انتها در همين
مسير قدم بردارند .وي با تأكيد بر اینکه تيم مذاكرهكننده به خوبي درك كرده
است طرف مقابل هم نقطه ضعفهايي دارد و بايد با دست برتر و از موضع باال
وارد مذاكرات شد ،گفت :تيم مذاكرهكننده قبلي با تمام وجود معتقد به قدرت
طرف مقابل بوده و در آنها هيچ نقطه ضعفي نميديدند ،از همين جهت هيچ
توانمندي و قابليتهاي داخلي را هم مد نظر قرار نميدادند ،به همين خاطر
همواره طرف غربي از موضع باالتر به كشور و مذاكرات نگاه ميكرد.
كارشناس مس��ائل بينالملل همچنين گفت :تيم فعلي با بياعتمادي
به غرب وارد مذاكرات ش��ده و از داخل كشور هم توسط مردم حمايت
ميشود؛ جواناني هستند كه تخصص آنها از بس��ياري از افراد با تجربه
بيشتر است و همين تخصص و توانمندي در نهايت منجر شده است كه
تقريباً خيال مردم از جهت مذاكرات راحت شود .تاكنون طرف مذاكره
روي نياز ايران به مذاكره به لحاظ اقتصادي و اجتماعي مانور ميداد ،اما
در ماههاي گذشته با گره نخوردن نتيجه مذاكرات و معيشت مردم ،دست
دشمن از اين مسئله كوتاه شده و ديگر نميتواند با اهرمهاي اقتصادي
كشور را تحت فشار قرار بدهد .در ش��رايط فعلي پيروزي و شكست در
مذاكرات براي ما يكسان اس��ت چراكه اقتصاد و سياست كشور بدون
ارتباط با غرب هم مسير خود را طي كرده اس��ت ،از لحاظ هستهاي تا
جايي دستمان پر است كه طرف غربي زمينگير شده است.
........................................................................................................................

رئيس كميسيون قضايي مجلس:

زنگنه در پرونده «كرسنت»
دنبال فرار از محاكمه است

متهمان پرونده كرسنت به دنبال جوسازي و فرار رو به جلو هستند
اما اين اقدامات نميتواند دس�تاويزي براي فرار از محاكمه شود.

موس��ي غضنفرآبادي ،رئيس كميس��يون قضایي و حقوقي مجلس در
گفتوگو با مهر ،درباره عملكرد دولت سيزدهم گفت :ظرف مدت كوتاهي
كه دولت سيزدهم روي كار آمده است ،گشايشهايي در همه موضوعات
ايجاد ش��د كه اين روند ادام��ه دارد .كينه ديرينه دش��منان ملت ايران
همچنان ادامه دارد .با مذاكرات مخالف نيستيم اما به طرف غربي اعتماد
نداريم .براي جلب اعتماد مردم بايد غربيها ابتدا تحريمها را بردارند و
بعد پاي ميز مذاكره بنشينند .رئيس كميسيون قضایي و حقوقي مجلس
در خصوص پرونده كرسنت نيز گفت :اين پرونده در قوه قضائيه در حال
بررسي است .طبق اطالعاتي كه به دست ما رسيده در اين پرونده تخلفاتي
به وقوع پيوسته كه كوچك يا بزرگ بودن آن را بايد قوه قضائيه تشخيص
دهد .غضنفرآبادي با اشاره به جوسازيهاي زنگنه مبني بر حضور در صدا
و سيما براي دفاع از كرسنت ،تصريح كرد :دادگاه فرصت مناسبي است كه
متهمان در مقابل قاضي و محكمه پاسخگوي عملكرد خود باشند.
وي با بيان اينكه براساس شواهد موجود زنگنه متهم است ،خاطرنشان
كرد :متهمان پرونده كرسنت به دنبال جوسازي و فرار رو به جلو هستند
اما اين اقدامات نميتواند دستاويزي براي فرار از محاكمه شود.

