سـیاست

موگرینی :ایران و کره شمالی کامال با یکدیگر متفاوتند

ایسنا | مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد :ما به حمایت
خود از اجرای برجــام ادامه میدهیم .فدریکا موگرینی در پارلمان اروپا
گفت :در مذاکرات هسته ای با ایران اتحاد جامعه بینالملل کلیدی بود اما
مولفه دیگری نیز وجود دارد که در این مذاکرات حیاتی بود و این مولفه در
موقعیت ما با کره شمالی وجود ندارد و آن خواست سیاسی است .موگرینی
افزود :من به ویژه دوست ندارم که بین موقعیت ایران و کره شمالی شباهتی
قائل شوم؛ نظامهای سیاسی این دو بسیار متفاوت هستند.
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سالسوم

شماره 693

گفتوگو

تحریمهای جدید علیه کره شمالی و واكنش ها به اين اقدام

پاسخ مالمي شده به
مبب هيدروژنی!

ماجراجویی های کره شــمالی بــار دیگر گریبان
حکومت این کشور را گرفت و علی رغم پروپاگاندای رسانه ای
پیونگ یانگ ،شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه
به اتفاق آرا با اعمال تحریم های تازه ای علیه کره شــمالی
موافقت کردبه دنبال تصويب تحریم های جديد در شورای
امنیت سازمان ملل به ابتکار آمریکا ،کره شمالی تهديد كرده
رنجی را بر واشنگتن تحمیل خواهد کرد که تاکنون تجربه
نکرده و دونالد ترامپ رييس جمهوري آمريكا نيزاعالم كرده
این تحریم ها در مقایسه با گامی که باید نهایتا برداشته شود
چیزی نیس .با این ادبيات تلويحا سعي كرده است پيونگ
يانگ را از هرگونه پيگيــري تالفي جويانه منع كند .گفته
میشود روسیه و چین پس از آنکه آمریکا لحن پیش نویس
قطعنامه را مالیم تر کرد با آن موافقت کرده اند .این تحریم ها
واردات نفت و گاز به کره شمالی را محدود و صادرات پارچه
از این کشور را ممنوع می کند .هدف از این تحریم ها ضربه
زدن به درآمد مالی دولت کره شمالی است که برای پیشبرد
برنامه اتمی و موشک های بالستیک خود به آن نیاز دارد.در
همین حال کانگ کیونگ وا› وزیر خارجه کره جنوبی تاکید
کرد کره شــمالی به دلیل آزمایش های اتمی و پرتاب های
بالستیک خود بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد.مقامات
کره جنوبی همواره در مصاحبه با رســانه ها تاکید کرده اند
همسایه شمالی شان مسیری گستاخانه را برگزیده است.
دیپلمات های غربی ابراز امیدواری کرده اند که تشــدید
تحریم ها ابزار قوی تری برای یافتن یک راه حل سیاسی در

خبرکوتاه

دست آنها بگذارد.نیکی هیلی ،سفیر آمریکا در سازمان ملل،
گفت که آمریکا دنبال جنگ با کره شمالی نیست و پیونگ
یانگ «هنوز از نقطه غیرقابل بازگشت عبور نکرده است”.او
پس از تصویب قطعنامه تازه گفت« :اگر این کشور با توقف
برنامه اتمی اش موافقت کند ،می تواند دوباره آیندهاش را رقم
بزند .اگر ثابت کند که می تواند در صلح زندگی کند ،جهان با
این کشور به صلح خواهد رسید«.او گفت که «قطعنامه جدید
بــدون رابطه ای قوی میان رئیــس جمهور ترامپ و رئیس
جمهور شی از چین ممکن نبود».
هان تا ســونگ ،سفیر کره شمالی در سازمان ملل ،رسما
اعالم كرده «قطعنامه غیرقانونی» جدید شورا را قاطعانه رد
می کند و تاكيد كرد «:تدابیری که جمهوری دمکراتیک کره
اتخاذ خواهد کرد آمریکا را دچار شــدیدترین رنجی خواهد
کرد که در تاریخش تجربه کرده است».به جای تصمیمهای
درســت با تحلیل منطقی ...رژیم واشنگتن باالخره تصمیم
بــه رویارویی سیاســی ،اقتصادی و نظامــی گرفت ،چون
اشــتغال خاطر زائدی به این رویای دست نیافتنی دارد که
پیشرفتهای نیروی اتمی جمهوری دمکراتیک کره را که هم
اکنون هم کامل شده به عقب برگرداند.
دولت ترامپ برای مهار کره شمالی فشار زیادی بر چین وارد
کرده اســت .دونالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا اخیرا اخطار
داد که آمریکا روابط تجاری با هر کشــوری که با کره شــمالی
معامله می کند را قطع خواهد کرد.کره شمالی هفته پیش برای
ششــمین بار یک آزمایش اتمی انجام داد .پیونگ یانگ مدعی

ســاخت یک بمب هیدروژنی شــده و بارها آمریکا را تهدید به
حمله با کالهک هسته ای کرده است.لیو جیی ،فرستاده چین
در سازمان ملل کره شمالی را ترغیب کرد قطعنامه تازه را «جدی
بگیرد» و از همه طرف ها خواست «آرامش خود را حفظ کنند».
همزمان واسیلی نبنزیا ،سفیر روســیه در سازمان ملل،
گفت که دســت کــم گرفتن ابتکار عمل چین و روســیه
«اشــتباه بزرگی خواهد بود ».این دو کشور پیشنهاد تعلیق
همزمان برنامه موشــکی و اتمی کره شمالی و تمرین های
نظامی آمریکا و کره جنوبی در منطقه را کرده اند.این نهمین
مجموعه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره
شمالی از سال  ۲۰۰۶به این ســو است.براساس داده های
«سازمان تشویق سرمایه گذاری کره» در سال  ۲۰۱۶بعد از

هفت استاندار تعيني شدند

فعال هفت اســتاندار تعیین شدند .در جلســه دیروز دولت فریدون
همتی ،عبدالمحمد زاهدی ،موسی خادمی ،محمدمهدی مروجالشریعه،
اسماعیل تبادار  ،محمد احمدی و محمدعلی نجفی به ترتیب به عنوان
استانداران استان های هرمزگان ،قزوین ،لرستان ،خراسان جنوبی ،فارس،
کهگیلویــه و بویراحمد و البرز از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند .در
جدول روبهرو می توانید سوابق هفت استاندار جدید دولت را مشاهده
کنید .عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه دولت گفت ٧ :تن از
اســتانداران را تعیین کردیم که  ٤نفر موجود بودند و جابه جا کردیم
و  ٣نفر هم اســتاندار جدید آمدند .او افــزود :در دور جدید با توجه به
ارزیابی هایی که از عملکردها داریم تعدادی جابهجا میشــوند ،برخی
خودشان تقاضا کردند که در دستگاه های اجرایی دیگر ادامه همکاری
دهند و تعدادی نیز تقاضا داشتند از خدمت مرخص و بازنشسته شوند.
وزیر کشــور خاطر نشان کرد :ما میخواهیم در کوتاهترین فاصله برای
اینکه تزلزلی در مدیریت استانی ایجاد نشود اینکار را انجام دهیم و قول
داده بودیم تا پایان شهریور همگی قطعی شوند و این امادگی را داریم
و منتظریم که دولت در دستور جلسه قرار دهیم .رحمانی فضلی درباره
احتمال انتخاب استاندار خانم گفت :دنبال هستیم و تالش میکنیم .وزیر
کشور در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد در  ۲۴استان باقی مانده استاندار

زن داشته باشیم،گفت :به دنبال آن هستیم و تالش میکنیم که اگر
بتوانیم استاندار زن هم داشته باشیم.
استانداری زنان در دست بررسی
محمودواعظیرئیسدفتررئیسجمهوربانیزدربارهانتصاب ۷استاندار
در دولت گفت :رئیس جمهور به مکانیزمی برای انتخاب استانداران اشاره
کرده اند که یکی از آنها پایین بودن ســن استانداران است .وی افزود:
همچنین رئیس جمهور تاکید کرده اند خانواده استانداران نیز به همراه
آن استاندار به آن استان بروند ،چرا که ما استاندار پروازی نمی خواهیم
و استاندار پروازی نمی تواند به درستی خدمت کند .رئیس دفتر رئیس
جمهور افزود :همچنین به استانداران نیز گفته شد که باید از جوانان و
بانوان در مناصب مختلف استفاده کنند و وزیر کشور هم کار بسیار خوبی
انجام داده که برای انتصاب هر اســتاندار یک پیوست حکم تهیه کرده
اســت که معلوم می شود استاندار در طی ماموریت خود چه اقداماتی
باید انجام دهد .وی در پاســخ به این سوال که آیا ممکن است از میان
بانوان برای استانداری ها انتخاب شود ،گفت :انتخاب استاندار کار بسیار
سختی است و ما برای انتخاب مسئول خیلی نگاه و تفاوت جنسیتی قائل
نمی شویم .معموال یک استاندار مراحل مختلفی را از جمله بخشداری،
فرمانداری و معاونت طی کرده است تا به مرحله استانداری برسد.

یادداشت
کوروش الماسی
روزنامهنگار

از ابتدای انقالب دلســوزان بسیاری برای بهبود شــرایط زیست شهروندان در
ســاحتهای گوناگون تمام توان ،احساسات ،امکانات ،اراده ،و دانش خود را بهکار
بردهاند .اما واقعیت عینی حال و روز بخش قابل توجهای از شهروندان ایرانزمین
آنگونه که دلسوزان میخواستند و میخواهند مطلوب نیست .به گواه شواهد متعدد
از زندگی روزمره شهروندان در اقسی نقاط کشور ،شهروندان در معرض چالشهای
گوناگــون و در برخی موارد غیر انســانی (اعتیاد ،بزهــکاری ،زنان بیمکان ،فقر،
ناکارآمدی نظام آموزشی ،بهداشتی و  ) ...قرار دارند .با وجود چنین شرایطی الزامی
و ضروری اســت که پرسش شود ،چرا شهروندان ایران زمین ،با وجود تالشهای
دلسوزان ،دچار این همه چالشها طاقتفرسا هستند؟ چگونه میتوان به درد و رنج و
فشارهای روحی شهروندان پایان داد؟ چرا شهروندان ایران زمین دچار دشواریهای
متعدد و گوناگون هستند؟ اگر بپذیریم مدیریت کالن کشور مسئول حل و فصل
چالشهای گوناگون است آنگاه ،به منظور چاره اندیشی ،باید نگاه خود را به عملکرد
نظام مدیریت کشور معطوف کنیم .تعریف کاربردی و بسیار ساده مدیریت کالن
(حکومت ها) در جهان معاصر میتواند اینگونه باشد ،بنیادیترین وظیفه حکومتها
پیشگیری و حذف درد و رنج ،ناامنی و ناامیدی از زیست اجتماعی شهروندان است.
اینکه رفاه ،عدالت در ســاحتهای گوناگون ،آرامش ،شادی و  ...مفاهیمی نسبی،
مشروط (به عوامل تاریخی،جغرافیایی ،فرهنگی ،سیاسی) و نیازمند تعاریف خاص
هستند .بنا بر شواهد بسیار که زیست سخت و طاقتفرسای شهروندان نمود آن
است ،ریشه بیشــتر درد و رنج ،دشواریهای و زیست نامطلوب شهروندان ،عدم
انســجام و در نتیجه عدم هماهنگی مدیریت کالن کشور است .به باور نگارنده
تالش برای یافتن مقصر ،خطای تشخیص و تحلیل خواهد بود .چرا که عدم انسجام

زغال سنگ و سایر مواد معدنی ،منسوجات دومین صادرات
بزرگ کره شــمالی را تشکیل می داد که ارزش آن به ۷۵۲
میلیون دالر رسید.حدود  ۸۰درصد این صادرات به چین بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز این قطعنامه صدور میعانات
گازی و گاز مایــع طبیعــی را ممنوع می کنــد ،صادرات
محصوالت پاالیش شــده را به دو میلیون بشــکه در سال
محدود می کنــد ،و صادرات نفت خام به کره شــمالی را
در ســطح فعلی نگه می دارد.یک مقــام آمریکایی به این
خبرگزاری گفت که کره شــمالی درحال حاضر حدود ۴.۵
میلیون بشــکه محصوالت پاالیشی و  ۴میلیون بشکه نفت
خام وارد می کند .بیشتر نفت خام کره شمالی را چین تامین
می کند.یک مقام دیگر آمریکایی هم به واشنگتن پست گفت

که به این ترتیب اکنون بیش از  ۹۰درصد صادرات گزارش
شده کره شمالی در معرض تحریم است.
آمریکا خواهان تحریم های حتی شــدیدتر بود اما برای
همراه کردن چین و روسیه از خواسته های خود کاست.کره
شمالی روز سوم سپتامبر ششمین و قوی ترین آزمایش اتمی
خود را انجام داد.نیکی هیلی ســفیر آمریکا در سازمان ملل
هفته پیش گفته بود که رهبر کره شمالی با اقداماتش نشان
داده که «جنگ می خواهد» و خواستار اعمال «شدیدترین
مجازاتهای ممکن» شد.گفته می شود که آمریکا از جمله
خواهان منع کامل واردات نفتی کره شمالی و انسداد دارایی
هــا و منع ســفرهای خارجی کیم جونــگ اون بود که در
قطعنامه تصویب شده به آن اشاره ای نمی شود.

استان

استاندار جدید

سابقه

هرمزگان

فریدون همتی

استاندار سابق قزوین ،نماینده اسبق ایالم در مجلس ،مشاور رحمانی فضلی در وزارت کشور

قزوین

عبدالمحمد زاهدی

استاندار سابق کردستان ،استاندار اسبق استانهای ایالم ،چهارمحال و بختیاری و
مرکزی ،معاونت سیاسی استانهای کرمانشاه و سیستان و بلوچستان

لرستان

موسی خادمی

استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد ،معاونت برنامهریزی استانداری استان کهگیلویه و
بویراحمد و معاون برنامهریزی استانداری استان بوشهر

خراسان جنوبی

محمدمهدی
مروجالشریعه

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی و مدیرکل برنامهریزی و
مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان رضوی

فارس

اسماعیل تبادار

استاندار بوشهر  81تا  ،84معاون استانداری فارس ،معاون برنامه ریزی استانداری گیالن ،معاون
عمرانی استانداری بوشهر و شهردار گچساران در دهه 60

کهگیلویه و
بویراحمد

محمد احمدی

نماینده سابق دهلران در مجلس ،مشاورعالی وزیر نفت ،عضو شورای مشاوران دیوان محاسبات کشور

البرز

محمدعلینجفی

استاندار سابق گیالن ،معاونت طرح و برنامه و اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی
کیش ،سرپرستی منطقه ویژه اقتصادی انزلی و معاون برنامهریزی و اداری مالی استانداری گیالن

سخنی با رئيس مجهور خرد باور
مدیریت کالن ریشههای ساختاری دارد .اما شاید برای تبیین شفاف ادعای عدم
انسجام مدیریت کالن ذکر چند نمونه ضروری باشد-1 .روابط دیپلماتیک با دیگر
کشورها پیرو یک سازوکار و قاعده قانونی است .اینکه شهروندان در هیچ منصبی
مجاز نیستند سرخود در روابط دیپلماتیک کشور دخالت یا اخالل ایجاد کنند .اما
میبینیم تعدادی افراد از دیوار سفارتخانهای باال میروند .روابط دیپلماتیک کشور
را پر تنش میکنند .از دیوار باال رفتن موجب هزینههای گزاف ،سیاسی ،اقتصادی،
امنیتی و  ...برای «کشور»شده است-2 .وقوع بینظمیهای مالی باور نکردنی توسط
افرادی که مناصب ارشد و تاثیر گذار در نظام مدیریتی کالن داشتند .اما مشاهده
میشود که دستگاهای قضایی و سیاسی انتصابی و انتخابی آنگونه که ضروری،
اخالقی و انتظار شهروندان است با این افراد برخورد نمیکنند -3 .همه امور کشور
الزاماً باید طبق راهکارهای ارائه شده در قوانین مدون و رسمی مدیریت و اداره شوند
اما به وفور مشاهد میشود که دیدگاهایی خارج از قوانین مدون و رسمی در روند
اجرا و مدیریت امور گوناگون فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و  ...دخالت و اعمال نفوذ
میکنند .و نمونههای بیشمار دیگر.
چگونه میتوان به سختیهای شهروندان پایان داد؟
دلسوزی ،صداقت و اراده آقای روحانی برای بهبود شرایط کشور در ساحتهای
گوناگون بر کسی پوشیده نیست .اما واقعیت امر این است که میان سیاست ورزان
انتصابی ،انتخابی و متنفذین در عرصه مدیریت کالن بر سر چگونگی برخورد با
مشکالت گوناگون اختالف منافع ،دیگاه و راهبرد وجود دارد .اینکه این اختالف
منافع و دیدگاه موجب ناکارآمدی ،بینظمی و هزینههای گزاف ملی میشود.
دغدغه و اندیشههای بخش اعظم سیاست ورزان منافع ،توسعه ،سربلندی ،عزت
و اقتدار ایران زمین اســت .اما به دالیلی برخی از سیاســت ورزان در جایگاهها و

مناصب تاثیر گذار در راستای منافع ،توسعه و امنیت ملی ،سربلندی ،اقتدار ،عزت،
رفاه و شادی شهروندان ایران زمین نمی اندیشند و عمل نمی کنند.
هر راهکار ،طرح یا راهبردی بجزء دیالوگ خرد محور که منجر به تفاهم میان
سیاست ورزان انتصابی ،انتخابی و متنفذین محکوم به شکست است .بنا براین،
آقایروحانی به عنوان نماد اراده ،خرد ،آرزو ها ،نیازها و امیدهای همه شهروندان
دلسوز این آب و خاک کهن ضروری است (چون کاربردی و سودمند است) تا دو
اقدام ریشهای و ماندگار که تضمینکننده منافع ،امنیت ،سربلندی ،عزت و اقتدار
ایران زمین برای قرنهای پیش رو خواهد شد را در اولویت قرار دهند:
 -1تشکیل شورای عالی منافع ملی به منظور ایجاد سازوکاری مبتنی بر تفاهم و
درک مشترک میان سیاست ورزان انتصابی و انتخابی پیرامون این حقیقت عینی،
اجتناب ناپذیر و کاربردی که یگانه مسیر تحقق منافع جناحی مسیر تحقق منافع
ملی(همه ،جمعی) است -2 .شورا یا کار گروه متشکل از اندیشمندان ،محققین
«دانشگاهی» برای تدوین ،استقرار و ترویج یک نظام اخالقی کاربردی در جامعه
بهویژه میان نخبگان در ســاحتهای گوناگون .چرا که همه آگاهان واقفند که
یگانه و بنیادیترین عامل تضعیف و ناکارآمــدی و  ...حکومتها در طول تاریخ
بهواسطه تضعیف و ناکارآمدی نظام اخالقی جامعه بوده است .بدون استقرار یک
نظام اخالقی کاربردی مورد پذیرش بیشتر شهروندان حل و فصل امور گوناگون
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،دفاعی ،علمی ،روابط خارجه و  ...کوتاه مدت ،ناپایدار
و پرهزینه خواهد بود .اعضای شــورا و کار گروه فوقالذکر الزامان باید متشکل از
خردورزان دانشگاهی باشــند .حضور پژهشگران دانشگاهی در عرصه گوناگون
اجتماعی به ویژه تصمیم سازی و تصمیمگیریهای کالن مدیریت کشور ضروری
است .به این دلیل که ،مث ًال وقتی بزرگواری در نقطهای از کشور میگوید کنسرت

نباید برگزار شــود و هیچ دلیل منطقی و کاربردی برای نظر خود ارائه نمیدهد.
وظیفه و تخصص اندشمندان و محققین دانشگاهی است تا صرفاً با ابزاز خرد:
 -1تعریفی قابل فهم برای همه شهروندان از چیستی ،چرایی و ضرورت موسیقی
به عنوان یک روش یا ابزار سالم و اجتماعی به منظور انعکاس یا ارضای نیازهای
طبیعی روانشناختی انسانها ارائه دهد.
 -2توضیح دهد چرا(در جهان معاصر بر خالف رون وسطی) ضروری و الزم است
تا اشغال کنندگان مناصب عمومی در هر سطحی ،دیگاهها و تصمیمات مغایر افکار،
خواسته ها ،نیازها و اراده عمومی اتخاذ نکنند.
 -3اینکه تبیین کنند در جهان معاصر به دلیل توسعه علوم از جمله علوم انسانی
و اجتماعــی این امکان وجود دارد کــه از طریق رفتار از جمله اظهارات افراد به
اندیشهها و مقاصد پنهان پشت اظهارات پی برد .اینکه با وجود دادهها و یافتههای
روانشناختی ،جامعه شناسی ،رفتار شناسی ،زبان شناسی و فلسفه سیاست بازان
دیگر نمی توانند به شیوههای گوناگون اهداف و خواستههای واقعی خود را از فهم
شهروندان پنهان نگه دارند و . ...
همه کسانی که به خرد انسانی به عنوان یگانه ابزار زیست مدنی باور دارند باید
بپذیرند یگانه کاربرد عملی خرد به منظور حل و فصل دشواریها و چالشهای
گوناگون اجتماعی از طریق ایجاد تفاهم ،همکاری ،هم اندیشی ،اعتماد و  ...صحبت
کردن سیاست ورزان انتصابی ،انتخابی و متنفذین در جایگاهای مهم در فرایند
تصمیم سازی و تصمیم گیری کالن است .تا زمانی که چالشهای اخالق اجتماعی
و درک مشترک از منافع ملی میان سیاست ورزان انتصابی ،انتخابی و متنفذین
ایجاد نشود ،چالشهای گوناگون اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،روابط خارجه و ...
روال منطقی خود را طی میکنند .روال منطقی به معنی این خواهد بود که حل
و فصل چالشهای گوناگون شــهروندان طوالنی مدت ،پرمخاطره ،نا مشخص و
پرهزینه خواهد بود .مهندسی خرد محور چالشهای اخالق اجتماعی و ایجاد در
مشترک از منافع ملی به عبارتی پیشی گرفتن از تاریخ ،زمان و منطق خواهد بود.

