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مزایای عضویت ایران
در «شانگهای»
عضویت دایم کشورمان در سازمان همکاری های
شانگهایطی 24ساعتگذشتهبهتیتریکرسانه
های داخلی و خارجی تبدیل شده است  .در این
بین سوالی که به ذهن خطور می کند این است که
این عضویت چه مزایا و منافعی را برای جمهوری
اسالمی ایران و دیگر کشور های عضو این سازمان
در پی خواهد داشت و اساسا چرا این موضوع این
قدرمهمشدهاست؟درپاسخبهاینسوالبایدگفت
که جمهوری اسالمی ایران تا این جای کار و طی
سالیان سال در برخورد با تروریسم و افراط گرایی
کارنامهموفقیازخودنشانداده وحمایتقاطعانه
کشورمان از دولتهای ملی در عراق و سوریه گواه
آناستکهتهرانیکیازمحکمترینپایههایثبات
امنیتی در منطقه به شمار می آید  .موضوعی مهم
کهفلسفهوجودیسازمانهمکاریهایشانگهای
نیز برآن بنا نهاده شده است .تاکید بر حفظ و ثبات
مرزها و همچنین حاکمیت ملی کشورها از دیگر
عناصری است که در مخالفت کامل با سیاست
یک جانبهگرایی آمریکا درباره اشغال کشورها و
حمایت از هرج و مرج سازنده قرار داشته است.
سازمان همکاریهای شانگهای شاید یکی از
معدود نهادهای بینالمللی است که توانمندی
مقاومت در مقابل سیاست یک جانبه آمریکا را
دارد .نمونه آن درخواست رسمی از آمریکا برای
خروج از پایگاه نظامی در منطقه «دره فراغنه» در

کشورازبکستاندرسال 2005بود.اکنوننیزباید
دید که در آینده ایران و کشورهای عضو این پیمان،
چگونه به ساز و کاری برای رسیدن به یک همکاری
مشترک خواهند رسید اما در خصوص دیگر مزیت
های عضویت ایــران در سازمان شانگهای باید
خاطر نشان کرد که نبض یک سوم اقتصاد کل دنیا
در دستان اعضای این سازمان میتپد و رتبه اول
بیشترین تولید کننده و مصرفکننده انرژی در
جهان را کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری
شانگهای در اختیار دارند و همین امر میتواند
یک بــازار عرضه و تقاضای بسیار عالی را برای
کشورمان به عنوان صادر کننده بزرگ نفت و گاز
به وجود آورد و در واقع این همکاری ایران با کشور
های سازمان شانگهای مسیر فروش و بازگشت
مبالغ حاصل از صادرات انرژی را به مراتب راحت
تر می کند .این موضوع نشاندهنده آن است که
این سازمان ظرفیت این را دارد که عالوه بر تاثیر
گذاری بر قیمت انرژی در سطح بین الملل ،در
زمینه صادرات و واردات انرژی همکاری تنگاتنگی
را میان اعضا برقرار کند ،اما این فرصت طالیی
صرفا شامل واردات و صادرات نفت و گاز نمی شود
و با توجه به این که حدود نیمی از جمعیت جهان
و یک سوم خشکیهای جهان در اختیار اعضای
این سازمان است؛ کشورمان که در شرایط کنونی
صــادرات غیرنفتی اش به کشورهای شرق آسیا
و آسیای میانه بسیار اندک بوده و از چند میلیارد
دالر گذر نمیکند ،نیم نگاهی هم به صادرات غیر
نفتی نیز دارد و بی شک چنین ظرفیت جمعیتی و
سرزمینی در زمینه تغییر معادالت قدرت و ایجاد
موازنه قوا در سطح جهانی میتواند بسیار موثر
باشد،اما مهم تر از محکم تر شدن کمربند امنیتی
در مرکز و غرب آسیا و همچنین رونق بازار 330
میلیارد دالری این سازمان ،عبور از یک جانبه
گرایی غرب و توجه جدی به چند جانبه گرایی
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شاید مهم ترین دستاورد عضویت کشورمان در این
سازمانباشد.عضویتیکهازنگاهنگرانغرب،نماد
تحققیککابوسبزرگاستچراکهچندسالبود
سیاستمداران غربی درباره انتقال محور قدرت
جهانی از غرب به شرق هشدار می دادند و اکنون با
عضویت ایران در پیمان شانگهای ،نقطه عطفی در
این روند جا به جایی رخ داده است .باید گفت که
سازمان همکاری شانگهای یکی از معدود اجالس
یا سازمانهایی اســت که کشورهای غربی در
ساختار اعضا ،روند مدیریت و تصمیمگیریهایش
هیچگونه دخالتی ندارند .در حقیقت ،ماهیت
اصلی این نهاد در راستای تقابل با غرب و نهادهای
وابسته به آن همانند ناتو موجودیت پیدا کرده
اســت .در همین بــاره شاهد هستیم که سازمان
همکاریشانگهایدرسال 2005پیشنهادآمریکا
مبنی بر پیوستن به این سازمان را رد کرده بود که
این امر نشان از نگرش کالن امنیتی ،سیاسی و
اقتصادی ویژه اعضا در مسیر تقابل با حوزه غرب
دارد .در چنین وضعیتی ،عضویت دایم ایران در
این سازمان میتواند وجهه ضد غربی و انفصال
این اجالس با حوزه تمدنی آتالنتیک را به صورت
گسترده تقویت کند .البته عضویت ایران در این
سازمان یک سیگنال برجامی نیز با خود به همراه
دارد؛ بدین معنا که در سالهای گذشته کانون
تمرکز دستگاه دیپلماسی کشورمان به ضرورت
اجرای برجام و توافق با غربیها معطوف شده بود
اما در وضعیت جدید و در آغاز قرن جدید ،ایران
با در پیش گرفتن رویکرد نگاه به شرق میتواند
همکاریهای دو جانبه خود را در سطوح مختلف
با کشورهای عضو در سازمان همکاری شانگهای
افزایش دهد .این امر در آینده نزدیک میتواند در
قالب انعقاد قراردادهای مختلف تجاری ،ترانزیتی
و حتی امنیتی دو طرفه با کشورهای مختلف این
منطقه باز نمود یابد.

رئیسی در دیدار نخست وزیر پاکستان:

تشکیل حکومت فراگیر و ممانعت از مداخالت خارجی کلید حل مشکالت افغانستان است
رئیس جمهور در دیدار عمران خان نخست وزیر
پاکستان با قبول درخواست وی برای برگزاری
نشست مشترک دربــاره تحوالت افغانستان،
گفت :باید تالش کرد حکومتی در افغانستان
شکل بگیرد که همه اقوام و گروه ها را در بر گیرد
و برخاسته از اراده آحاد مردم این کشور باشد.
کلید حل مشکالت افغانستان ،تشکیل حکومت
فراگیر و جلوگیری از مداخالت بیگانگان در امور

قالیباف:ناکارامدی اشباع
شده داریم

رئیس مجلس در سفر به استان مــازنــدران در
یــاد واره شهدای بخش ســرخ رود شهرستان
محمود آبــاد از وضعیت مدیریتی کشور طی
سالهای گذشته انتقاد کرد .محمد باقر قالیباف
گفت :امــروز در وهله اول به خــودم و دیگران
که آن روزها بودیم و دیدیم ،باید بگویم و اقرار
کنیم که در حــوزه اداره کشور ،مسائل اداره
عمومی کشور و در نظام بوروکراسی که امروز
حاکم است ،بنده نیز به عنوان یکی از مدیران
کــشــور ،اداره بــدی داشــتــه ایــم و ایــن کارنامه
قابل قبول نبوده و زیبنده ایــن مــردم نیست.
وی تأکید کرد :بارها این را با صراحت گفتهام
که امروز مشکالت ما از نداشتن و کمبود مادی
نیست ،بلکه ضعف مدیریتی و ضعف ناکارامدی
اشباع شده داریــم .به این معنی که اگر برخی
مسئوالن ســر کــار خــود نباشند یــا تصمیمی
نگیرند ،کشور بهتر اداره می شود.رئیس مجلس
همچنین در جریان بــازدیــد میدانی از بندر
امیرآباد شهرستان بهشهر به گفت وگوی چهره
به چهره با کارگران پرداخت.وی در این بازدید
میدانی به دیــدار چهره به چهره با کارگران و
رانندگان کامیون پرداخت و از نزدیک در جریان
دغدغه های این قشر از جامعه قرار گرفت.

این کشور است.سید ابراهیم رئیسی تصریح
کرد :سابقه  ۲۰سال حضور نیروهای آمریکایی
و غربی در افغانستان هیچ نتیجه ای جز خرابی،
آوارگی و کشتار بیش از  ۳۵هزار کودک و هزاران
زن و مرد افغانستانی نداشت.خروج نیروهای
آمریکایی فرصتی تاریخی بــرای شکل گیری
حکومتی مردمی در افغانستان و برقراری آرامش
در این کشور و منطقه است .نخست وزیر پاکستان

نیز در این دیدار گفت :به دنبال گسترش همه
جانبه روابط خود به ویژه در زمینه حمل و نقل با
ایران هستیم و معتقدیم ارتقای سطح همکاری
های دو کشور تاثیرات مثبت منطقه ای و جهانی
خواهد داشت .وی اظهار کرد :چنان چه دولت
فراگیر در افغانستان تشکیل نشود مشکالت
این کشور تشدید می شود و زیان آن بیش از هر
کشوری متوجه پاکستان و ایران خواهد بود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••با این فاجعه تورم ،قیمت خانه را چند برابر
کرده اند و هیچ حمایتی از مردم بیچاره انجام
نمی دهند .حاال هم زور زده اند و وام مسکن
را باال برده اند و اقساط آن را تا ماهی هشت
میلیون رسانده اند! کدام جوانی می تواند
ماهیانه هشت میلیون قسط بدهد؟ شاید
مسئوالن فکر می کنند همه مثل خودشان
حقوق نجومی دارند.
••فکر کنم کرونا تمام بشه پلیس راهور بازم
قصد برداشتن محدودیت ها را نداره .وزارت
بهداشت می گه محدودیت ها را بردارید،
پلیس بر نمی داره!
••بچههای نسل جدید گناهی نکردن که
خونه ها کوچیکه و جای بازی ندارن اما نه
همسایه ذرهای درک میکنه نه بزرگ ترها
اعصاب دارن! بــزرگ شــن ،دچــار خفقا ن
مزمن می شن.
•• حاال همه گیر داده اند که این حجم واکسن را
دولت قبل وارد کرده و بعضی هم بر سر همین
دعوا می کنند .کاش حاال که حواس تون این
قدر به واکسن هست به دالر و این قیمت ها و
تورم هم باشه .مسئول این ها کیست؟
••وقــتــی همین ج ــوری همه چیز را گــران
میکنند وکسی نیست جلودارشان باشد
پس دولت با این همه وزیر و وکیل الزم نیست!
•• چرا با وجود افزایش قیمت شیر پگاه وزن آن
 ۱۰۰گرم کم شده است؟ لطفا پیگیری کنید.
•• لطف ًا پرداخت حقوق عقب افتاده  30هزار
کارمند و بازنشسته مخابرات را از مقامات
مربوط پیگیری فرمایید.
•• تمام دنیا محدودیت ها برداشته شده حتی
ورزشگاه ها با حداکثر مردم پر می شود خیلی
جاهای دیگر ماسک هم نمی زنند .آن وقت
این جا منع تردد شبانه هنوز برقرار است .ما
که می دانیم هدف درآمدزایی است.
•• بــازی لیورپول ،اینتر را که حتما تماشا
کــردیــد .کــدام آدم عاقلی بــاور می کنه که
آمار مرگ و میر ناشی از کرونا درانگلستان
باالست؟ چرا اخبار در صداوسیما با واقعیت
منطبق نیست؟ با شعور مردم بازی نکنید.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• جریمه منع تــردد به مــذاق دولــت خوش
اومده .حاال حاال ها دست بردار نیست.
•• واردات خــودرو را آزاد کنید تا ببینید چه
کسی ...این دو کارخانه داخلی ماشین را به
قیمت های نجومی می خرد! ما که هیچ دل
خوشی از سایپا و ایران خودرو نداریم.
••روزنامه خراسان عزیز به نظر میاد با هر
شماره موبایل یک بار بیشتر حرف مردم رو
چاپ نمی کنید .درسته؟
خراسان :مخاطب گرامی! مستحضر باشید
روزانه تعداد بسیار زیادی پیامک به روزنامه
خراسان ارسال و فقط تعدادی از آن ها منتشر
می شود.
•• برای حل مشکالت مسکن افراد مستاجر
و بی خانه پیشنهاد می دهــم که ادارات و
سازمان ها کلی زمین در شهرها دارنــد که
همه متعلق به مردم است واستفاده ای هم
نمیشود در اختیار مــردم بگذارند تا این
دوستان هم خانه دار شوند.
•• از چاپ ویژه نامه اطلس ایرانی و انتخاب این
نام بامسما و زیبا ممنونم.
•• ایــن همه زمین در شهر وجــود دارد که
مالکانش تصمیم به ساخت ندارند .قانونی
باید گذاشت یا بسازند یا واگذار کنند.
•• از مجلس محترم وانقالبی شورای اسالمی
برای تصویب طرح واردات خودروی خارجی
با قیمت هــای متعارف ،بسیار متشکریم.
شورای محترم نگهبان نیز لطفا با تایید این
طرح عالی وشاید دیر هنگام مجلس محترم،
دست مردم و خریداران خودروی با کیفیت را
کمی باز بگذارد تا شاید برخی خودروسازان
بی کیفیت به فکر ارتقای کیفی تولیدات
شان بیفتند.
••همه از شما به خاطر چاپ اطلس ایرانی
تشکر می کنند اما ما که درفریمان هستیم
چیزی از این ویژه نامه ندیدیم.
خراسان :مخاطب گرامی مستحضر باشید
ویژه نامه اطلس ،چاپ محدودی داشت اما
عالقه مندان می توانند این ویژه نامه را در
سایت روزنامه خراسان مطالعه کنند.

نمابر05137009129 :

•• برای روزنامه ای بزرگ مثل خراسان خوب
نیست که نویسنده ورزشــی به جای حریف
تاجیک ،ازبک بنویسه!
خراسان :مخاطب گرامی ضمن تشکر از
توجه شما ،درج عنوان «بازیکن ازبک» اشتباه
بود و از شما عزیزان پوزش می خواهیم.
••به اون کسی که برای چاپ جرم و جنایت در
روزنامه شکایت کرده باید گفت این ها درس
عبرتی بــرای دیگران اســت که عاقبت اش
اعدام و قصاص است یا زندان .اگر این مسائل
اعــام نشود پــس جــوان هــا از کجا بفهمن
که مثال زورگیرها و گوشی قاپ ها باالخره
دستگیرمیشنواگروسوسهشدنباخواندن
این مطالب دورش رو خط بکشن .به علت نبود
سخت گیری این جرم ها افزایش پیدا کرده!
•• بیشتر وقایع تلخی مانند زلزله ،سیل وکرونا
که رخ می دهد تلنگری است به ما انسان ها
که به این دنیا دل نبندیم ولی بعضی ها هنوز
حرص وطمع مال دنیا رو دارند .یکی احتکار
می کنه یکی داروی تقلبی میاره!
•• هنوز موندم درسته یا اشتباه شده! قبض
گاز برام آمده دو میلیون و 900هزار تومان!
بخشودگی 400تومان .من که مصرفم فرقی
نــکــرده .ایــن قــدر ایــن حــرف هــای مسئوالن
محترمتاحاالکشکوبادهوابودهکهنمیتونم
باور کنم بخشودگی قبوض اجرایی شده .کار
هر کسی که هست دست همه شون درد نکنه!
•• جــنــاب ســیــدصــادق غــفــوریــان! واکسن
مطمئن وارد کنید دلیلی نداره مردم امتناع
کنند .این واکسن های االن عوارض دارد .به
مردم حق بدهید .فایزر بیارید قول می دهم
از هجوم مــردم زهــره ترک شوید .چرا باید
غیرپزشکان مدام راجع به واکسن درفشانی
کنند چرا؟
••دوســت محترمی فرمودند چــرا آن قدر
مطالب منفی دربــاره قتل وخونریزی چاپ
می کنید؟ خب بــرادرمــن صفحه حــوادث
برای همین چیزهاست .شمااگرناراحتی می
توانی صفحه حوادث نخوانی نه این که برای
دیگران نسخه بپیچی!

