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محمدج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه جمهوری 
اس��امی ای��ران به دع��وت رس��می »وانگ یی« 
همت��ای چین��ی خود راهی پکن ش��د ت��ا گامی 
دیگر ب��رای توس��عه هم��ه جانبه مناس��بات دو 
کش��ور برداش��ته ش��ود. رایزنی هایی که می تواند 
زمینه ساز توافقات سیاس��ی، اقتصادی و امنیتی 
و در نهای��ت تحقق توافقنامه 25 س��اله میان دو 
کش��ور باش��د. در کنار آنچه پیرامون سپهر روابط 
دو کش��ور در ای��ن دیدارها ص��ورت گرفته، نکته 
قابل توجه طرح پیش��نهادی چین اس��ت. وزارت 
خارجه چین با صدور بیانیه ای تاکید کرده اس��ت 
که پکن خواس��تار تشکیل یک مجمع چند جانبه 
منطقه ای در غرب آس��یا برای مذاکره و گفت وگو 
در زمینه مش��کات و بحران های منطقه با حضور 
همه کشورهای ذینفع است. این مجمع باید سطح 
درک متقابل را از طریق گفتگو و ارائه راه حل های 
دیپلماتیک و سیاسی برای بحران های امنیت واقع 
درغرب آس��یا افزایش دهد در همین حال تاکید 
شده اس��ت که حمایت از برجام باید پیش شرط 
ورود به چارچوب پیشنهاد شده توسط پکن برای 
حل اختافات باش��د. با نگاهی به رفتارهای چین 
در معادالت جهانی، طرح پکن را می توان اقدامی 
ب��رای ثبات در منطقه دانس��ت ک��ه در چارچوب 
مناف��ع و امنیت ملی این کش��ور صورت می گیرد 
چنانک��ه در قبال برجام نیز هم��واره بر مذاکره و 

پایبندی طرفین به آن تاکید داشته است.
هر چند که جزئیات طرح پکن مش��خص نش��ده 
اس��ت اما چند سوال اساس��ی مطرح است. اعضاء 
تش��کیل دهنده مجمع چه کش��ورهایی هستند؟ 
مفه��وم ذینفعان چیس��ت و چ��ه چارچوبی برای 
انتخاب آن مطرح اس��ت؟ مفهوم حمایت از برجام 
به عنوان پیش شرط تشکیل این مجمع چیست؛ 
آیا به این معناست که مانند برجام در مورد منطه 
نی��ز مذاکره ص��ورت گیرد و به توافق بر س��ند و 
ی��ا اینکه تحقق اه��داف برجام پیش ش��رط این 
مجمع خواهد ب��ود؟ ضمانت اج��رای این مجمع 
چیس��ت و چگون��ه از تکرار سرنوش��ت برجام در 
قبال آن جلوگیری می شود؟ آیا این مجمع شامل 
کشورهای منطقه می ش��ود و یا اینکه برگرفته از 
نشست ها و تصمیمات بازیگران فرامنطقه ای مثا 
اعضاء دائم ش��ورای امنیت است که برای منطقه 

تصمیم می گیرند؟
در کنار پرس��ش های مطرح شده دو اصل اساسی 
قاب��ل توجه اس��ت که می تواند به عن��وان اولویت 
ارائه محورهای این طرح مطرح شود نخست آنکه 
ذی نفعان این مجمع چه کس��انی هستند و ریشه 
بحران منطقه خاورمیانه چیس��ت؟ براساس تمام 
شواهد و مدارک، منطقه خاورمیانه تشکیل شده از 
کشورهای عربی، جمهوری اسامی ایران، ترکیه، 
که به گفته برخی جغرافیدانان برخی کش��ورهای 
ش��مال آفریقا همچون مصر را در برمی گیرد و به 
گفته عده ای دیگر افغانس��تان و پاکس��تان را نیز 

می توان جزء منطقه دانست.
ن��گاه س��لطه گرایان��ه بازیگ��ران بیرون��ی که در 
عصر حاض��ر در قالب آمریکا تجل��ی یافته و غده 
س��رطانی آن در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی 
کانون اصلی نزاع ها، اختافات، تروریس��م پروری 
و درگیری میان کش��ورها هستند به گونه ای که 
آنان را می توان ریشه بحران منطقه و نه حال آن 
عنوان داشت. دوم آنکه در حوزه برجام نیز آمریکا 
مح��ور به نتیجه نرس��یدن برجام ب��وده که عقبه 
آن به  اروپا رس��یده است. با توجه به این حقایق 
به صراح��ت می ت��وان گفت که تش��کیل مجمع 
منطقه ای پیش��نهادی چی��ن دارای یک ضمانت 
اجرا خواهد بود و آن اجماع جهانی برای مقابله با 
آمریکا اس��ت که بخشی از آن در چارچوب اخراج 
آمری��کا از منطقه محقق می گردد. بخش دیگر آن 
نی��ز مقابله جهانی با رفت��ار آمریکا در قبال برجام 
اس��ت که عدم اجرای تحریم ه��ای ادعایی آمریکا 
علیه ایران راهکار تحقق این مهم است. جمهوری 
اس��امی ایران همواره طراح و پیش��گام گفتگوی 
منطقه ای بوده است لذا طرح پکن مورد استقبال 
آن ق��رار می گی��رد در حالی که اخ��راج آمریکا از 
منطقه و شکس��تن یک جانبه گرای��ی آمریکا در 
قبال برجام اس��ت که ضمانت اجرای تحقق طرح 

پکن خواهد بود.

راهی که پکن باید برود 

خ���ب���ر

آیت هللا رئیسی مطرح کرد؛ 

دستگاه قضایی هیچ گونه 
فسادی را  بر نمی تابد
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قاسم  غفوری

آتش جهل به خرمن یار مهربان!

اگر ش��هید مظلوم آیت اهلل بهشتی می دانست حاصل رنج هایی 
که برای ایجاد چارچوب محکم قانون اساس��ی جهت جمهوری 
اسامی کش��یده شده اس��ت اینگونه در مواردی از آن مغبون 
واقع می شود همان روزها که متولی قوه قضاییه بود، آیین نامه 
جامعی هم برای مجازات مدیران دولتی که بدون توجه به روح 
قانون س��هواً یا عمداً به نقض آن می پردازند تدوین می نمود تا 
امروز ش��اهد این همه بی مباالتی در اجرای آن نباشیم و اصل 
44 نه تنها در مواردی عدیده توس��ط سازمان خصوصی سازی 

بلکه به واسطه نظام آموزشی کشور هم نادیده گرفته شود. 
هدف نهایی از ایجاد مدارس غیرانتفاعی که برخاف نام آن به 
مرور زمان تبدیل به تجارتخانه هایی ش��د تا بار دیگر آنچه افق 
انقاب اس��امی پیرامون تعالی مستضعفان بود عنوان می کرد 
به محاق حاشیه برود تا فرزندان کسانی که ثروت های بادآورده 
به چنگ آورده اند بتوانند با اهرم پول راهی رش��ته های خوب و 
با کیفیت در بهترین دانش��گاه های کش��ور یا خارج شوند اما پا 
برهنه ها همچنان شاگردان تنبل مدارس دولتی بمانند اگرچه 
سرشار از توانایی و اس��تعدادهای نهفته باشند! چهار دهه اول 
انقاب اس��امی با تمام زیر و بم های آن س��پری شد که البته 
هنوز هم یادگارهایی از زمان شهید بهشتی سکاندار آن هستند 

و مقام معظم رهبری اج��ازه نداده اند پرچم افتخار از رأس آن 
فرود آید ولی در گوش��ه و کنار پیدا می شوند ارگان هایی که با 
کج سلیقگی ها نتوانس��ته اند وظائف و تعهدات خود را پیرامون 
اجرای اصولی که مربوط به آنهاس��ت اجاب��ت کنند که دیدیم 
در ای��ن رهگذر چه جفاها و ظلم هایی در حق اموال بیت المال 
از س��وی متولیان سازمان خصوصی س��ازی صورت گرفته که 
قطعاً مجازات های قانونی نمی تواند پاس��خگوی آن ها باش��د اما 
باید حداقل این پیام را به دیگر مس��ئوالن نظام بدهد تا پشت 
درهای بس��ته تصمی��م گیری هایی نکنند ک��ه عواقبی اینگونه 

داشته باشد. 
تجربه مدارس غیرانتفاعی کافی نبود و ش��اید به کام معدودی 
خوش آمده که در میان قرمه س��بزی به دنبال گوشت های آن 

می گردند! 
آنچ��ه آحاد جامع��ه از خرد و کان آن آگاهن��د تنها نان خور 
پرهزینه دولت هاس��ت که س��ودی جز منفعت برای نظام ندارد 
اما علیرغم همه تنگدستی ها تا به امروز بودجه آن تأمین شده 
و خواهد ش��د اگرچه در گوش��ه و کنار ای��ن مجموعه بزرگ و 
کان اتفاق��ات ناگواری همچون صندوق ذخی��ره فرهنگیان و 
بانک س��رمایه می افتد که تأس��ف بار است. دس��ت اندازی در 
محتوی��ات کتاب های درس��ی که ج��ای پ��ای غریبه ها در آن 
مش��هود بود تا پرورش را ب��ه ناکجا آباده��ا راهنمایی کنند و 
حاال در پش��ت پ��رده از حقوق حقه کس��به فرهنگ پروری به 
نام جامعه کتابفروش��ان هم نگذشته و پس از سپری شدن نیم 
قرن رزق این گروه مستضعف را که به خاطر رکود مطالعه چند 

س��الی اس��ت صورت خود را با سیلی س��رخ نگهداشته اند آجر 
ک��رده و تصمیم می گیرند کتاب های درس��ی دانش آموزان را 
توسط مدارس توزیع نمایند و این عمل گامی است در ضدیت 
واضح و روش��ن با اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسامی که 

عمداً یا سهواً برداشت شده می شود!
کتابفروش��ان ک��ه روزگاری نه چن��دان دور ارج و قرب فراوان 
داش��تند و تعداد واحدهای آن در سراسر کشور به مرز شصت 
هزار نزدیک می ش��د ط��ی یک دهه اخیر بی��ش از چهل هزار 
از آن ه��ا به بوته تعطیلی س��پرده و یا به فس��ت فود فروش��ی 
تبدیل ش��ده که تنها دلخوشی و امید این رقم باقیمانده عرضه 
کتاب های درس��ی و در کنار آن لوازم التحری��ر بود این روزها 
ش��اهد ضربات بنیان کن به پیکر خود هستند و حاصل آخرین 
میخی اس��ت که به تابوت اش��ائه فرهنگ و تمدن فرو می رود! 
زهی تأسف از دیدگاه وزارتخانه آموزش و پرورش که این گونه 
با مسائل حاش��یه ای برخورد کرده و اجازه می دهد بخش نشر 
آن چالش ه��ای تازه ای پ��س از فروکش کردن ظاهری س��ند 

2030 ایجاد نماید! 
عرضه کتاب یکی از حقوق مس��لم جامعه کتابفروش��ان کشور 
است که اصل 44 قانون اساسی پشتیبان آن می باشد و امسال 
ک��ه با چراغ خاموش ای��ن حق ضایع گردی��د دولت را موظف 
می کند ت��ا ضمن عذرخواهی از متولیان ی��ار مهربان و جامعه 
کتابفروش��ان از هر محلی که الزم اس��ت نسبت به تأمین ضرر 
و زیانش��ان اقدام نموده زیرا آنها نیز همچون سیل زده و زلزله 

زدگانی هستند که مستحق دریافت غرامت می باشند!

مجموع مبتالیان کرونا در کشور از 
نیم میلیون نفر گذشت

س��یما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتایان 
به کرونا را تا 20 مهر ماه اعام کرد. سیماسادات الری اعام کرد: از روز شنبه تا 20 مهر ۱3۹۹ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 3 هزار و ۸22 بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که یک هزار و ۷24 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به 500 هزار و ۷5 نفر رسید. الری ادامه داد: متاسفانه در طول این زمان، 25۱ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 2۸ هزار و 544 نفر رسید. 
س��خنگوی وزارت بهداش��ت افزود: خوشبختانه تاکنون 40۶ هزار و 3۸۹ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارس��تانها ترخیص شده اند. وی گفت: 44۸2 نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ 
در وضعیت ش��دید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته الری تاکنون چهار میلیون و 

3۱2 هزار و 5۱4 آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

سناتور جمهوریخواه:

شکست ترامپ حمام خونی 
در ابعاد »واترگیت« است

یک س��ناتور جمهوریخ��واه در اظهارنظری که 
حاکی از عمق نگران��ی هم حزبی هایش از بابت 
شکس��ت انتخابات��ی ترامپ اس��ت، تحقق این 
پیش بینی را به رسوایی بزرگ در حد واترگیت 
تش��بیه کرد. گاردین گ��زارش داد »تد کروز« 
س��ناتور جمهوریخ��واه ایالت تگ��زاس با طرح 
احتمال باخت دونالد ترامپ نماینده این حزب 
در انتخابات 2020 آمریکا، آن را رسوایی بزرگ 
و حم��ام خونی در ابعاد »واترگیت« تعبیر کرد. 
کروز در این ب��اره افزود: این انتخابات می تواند 
وحش��تناک باش��د. ممکن اس��ت کاخ سفید و 
ه��ر دو مجلس س��نا و نمایندگان را از دس��ت 
بدهیم. ای��ن می توان��د حمام خون��ی در ابعاد 
واترگی��ت باش��د. واترگیت که بین س��ال های 
۱۹۷2 تا ۱۹۷4 رخ داد و به استعفای »ریچارد 
نیکسون« رئیس جمهور وقت آمریکا منجر شد؛ 
حول افشای جاسوسی جمهوریخواهان از کارزار 

انتخاباتی حزب دموکرات بود.  مهر

Vol.20  No.5425  October 12.2020 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir || دوشنبه 21 مهر 1399  24 صفر 1441  سال بيستم  شماره 5425 | 8 صفحه  قيمت: 1500 تومان | 

صفحه 8

مدیریت مالى و پشتیبانى مخابرات منطقه قزوین

شرکت مخابرات ایران

  WWW.QAZVIN.TCI.IR 

شماره مناقصه : 99/14/ق

آگهى مناقصه  دو مرحله اى ( چاپ نوبت  دوم ) 

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

و بر جوانان عیب نیست؟ آقای همتی! آرز
روز گذشته نرخ دالر از مرز 31 هزار تومان عبور کرد

بررسی سیاست روز از وضعیت بازار ارز ؛


