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رامي��ن ربيعي مديرعام��ل گروه فيروزه پ��س از  9ماه مذاكره با
اين ش��ركت اروپايي و چند ماه پس از به نتيجه رس��يدن مذاكرات
اوليه ژنو ،با اين ش��ركت به توافق رس��يديم كه نخس��تين نمونه از
قراردادهاي مش��اركتي است كه پس از تحريمهاي هستهاي با يك
شركت اروپايي منعقد ميشود
درصورتي كه تحريمها لغو شود ظرفيت ورود سرمايه خارجي به
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قدردانی
ی الریجانی از
آمل 
تیمهستهای

نخستين قرارداد سرمایهگذاری پس از تحریمها منعقد شد

خبرگ��زاري رويت��رز ب��ا انتش��ار گزارش��ي اعالم ك��رد كه يك
ش��ركت انگليس��ي ،با ش��ركتي كه دفتر آن در ايران اس��ت براي
ايج��اد صندوقه��اي س��رمايهگذاري در ب��ازار اوراق مال��ي ايران
همپيمان ميشود
مديران اين ش��ركت انگليسي ،ايران را به عنوان آخرين بازار بكر
نوظهور دنيا ميدانند و اعتق��اد دارند كه بين واقعيتها و تبليغات
فاصله زيادي وجود دارد

مأموریتدیپلماسی
ایران برای حل
بحران یمن

5هزار و  204آموزش��گاه علمي آزاد در كش��ور
در بحث كالسه��اي تقويت��ي فعاليت ميكنند
همچني��ن ح��دود  400هزار دانشآم��وز در اين
كالسه��ا حض��ور دارن��د كه س��االنه بر اس��اس
برآورده��اي آموزش و پرورش گ��ردش مالي اين
مؤسسات 900ميليارد تومان است
صفحه 16

حال «نجف دريابندري» خوب است

چه خبر
بهتر از اين...

صفحه 2

اول دفتر

واقع گرایی؛ فصل مشترک نگاه تهران و آنکارا
ریحانه امیری

عکس :تسنیم

دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان را پیش رو داریم و در شرایطی که
جامعه نشاط سیاسی به خود میگیرد به همدلی ،انسجام نیاز داریم

محمد هاشمي
مخالف جامعه تک صدایی بود /دكتر سيد ّ
مردی از نسل طاليي حقوقدانان  /دكتر علي دشتي

سفر اخير اردوغان به تهران در رأس يك هيأت بلندپايه و استقبال صميمانه مقامهاي
كش��ورمان از وي و امضاي هش��ت سند همكاري نش��اندهنده اهميت سفر مذكور و
عالقهمندي مقامات دو كش��ور براي توس��عه روابط بود .اردوغان كه در سفر قبلي خود
ايران را وطن دوم خود ناميده بود ،با واكنش شديد برخي مخالفان در تركيه مواجه شده
بود و اينبار نيز به دليل بعضي موضعگيريهاي ناعادالنه نسبت به مواضع منطقهاي ايران
با برخي واكنشها از سوي نمايندگان مجلس مواجه شد كه تحقق سفر وي به تهران را
در پرده ابهام فرو برده بود.
انجام اين سفر نشان داد كه مقامات دو كشور با وجود برخي اختالفنظرها درخصوص
تحوالت منطقهاي بر ضرورت گسترش روابط دو كشور و استفاده از ظرفيتهاي اقتصادي
واقفهستند.
روابط تاريخي ،اشتراكهاي فرهنگي و ديني و بويژه عالقهمندي به اهل بيت ميان
مردم دو كش��ور از يكس��و و توانمنديهاي اقتصادي ،صنعتي ،تجاري ،منابع انرژي و
موقعيت ژئوپلتيك ايران و تركيه از سوي ديگر موجب شده تا دو كشور به يك شريك
طبيعي تبديل و مكمل هم محس��وب شوند .سرنوشت ملتها و منافع ملي دو كشور
چنان به هم پيوند خورده كه به اعتقاد بس��ياري از كارشناسان در تحوالت و معادالت
منطقهاي و بينالمللي ايران و تركيه يا با هم برنده ميشوند يا با هم بازنده خواهند شد.
شرايط حساس منطقه و بحرانهاي موجود نشا ن داده كه اگر ايران و تركيه در كنار
هم باشند ميتوانند براي بسياري از مشكالت منطقهاي راهحل منطقهاي پيدا كنند و
بهانه حضور و دخالت نيروهاي فرامنطقهاي را به حداقل برسانند و از سوي ديگر دوري
مواضع ايران و تركيه باعث تشديد و تداوم بحرانهاي منطقهاي ميشود و اين امري است
كه دشمنان دو ملت مسلمان ايران و تركيه بخوبي به آن باور دارند و درصدد تضعيف
همگرايي و تقويت واگرايي بين ايران و تركيه هستند.
اختالفنظر بين كش��ورها امري بسيار طبيعي بوده ولي به گونهاي بايد عمل كرد
كه اين اختالفنظرها به حوزه رسانهها و افكار عمومي كشيده نشود و با توجه به وجود
توگو و تبادل نظر ،اختالفها
مكانيزمهاي مختلف بين مقامهاي دو كشور از طريق گف 
و سوءتفاهمهاي فيمابين را به حداقل برسانند.
ايران و تركيه بايد به دور از مسائل مقطعي و زودگذر با ديد درازمدت راهبرد مشتركي
براي گس��ترش روابط دوجانبه با رويكرد منطقهاي و بينالمللي ترس��يم و با پرهيز از
موضعگيريهاي رس��انهاي و احساس��ي در جهت تقويت و تحكيم روابط تالش كنند.
بديهي اس��ت تركيه با توجه به س��رمايهگذاريها و كمكهاي مالي كشورهاي عربي
همواره نيمنگاهي نيز به مواضع منطقهاي و بينالمللي كشورهاي حاشيه خليج فارس
دارد و حضور شخص اردوغان در مراسم تشييع جنازه ملك عبداهلل و تبادل هيأتهاي
بلندپايه و انجام سفرهاي غيرمنتظره بين مقامهاي تركيه و كشورهاي عربي مبين اين
گرايش آنكارا است ،ولي واقعيت مهمتر و اجتنابناپذير همسايگي و مناسبات تاريخي
اين كشور با ايران است كه موجب ميشود دو كشور با هم تعامل و مشاركت بيشتري
داشتهباشند.
ايران و تركيه همواره نشان دادهاند كه در برهههاي حساس و تاريخي در كنار هم بوده
و از مواضع همديگر حمايت كردهاند .حمايت تركيه از برنامه هستهاي ايران ،استقبال
اين كش��ور براي ميزباني چندين دور مذاكره هستهاي و مخالفت تركيه با تحريمهاي
غيرانساني غرب عليه ايران و همچنين واكنش ايران به زلزله «وان» به عنوان اولين كشور
كمككننده ،اولويت دادن به تركيه در تبادالت تجاري و تالش براي ميانجيگري بين
تركيه و سوريه مصاديق بارزي از پيوستگي و وابستگي عالئق دو كشور است.
تركيه به عنوان مرز ايران با اروپا محسوب ميشود افزايش رفت و آمدهاي ديپلماتيك
و تبادل هيأتهاي بلندپايه در سطوح مختلف پارلماني و دولتي ميتواند نقش مهمي
در فهم صحيح مواضع طرف مقابل و نيل به نقاط مشترك ايفا كند .روابط ايران و تركيه
روابطي راهبردي و سرنوشتس��از براي مردم دو كش��ور و كل منطقه خاورميانه است
و لذا ضرورت دارد به خوبي از اين روابط حراس��ت ش��ود و اجازه داده نش��ود كه برخي
موضعگيريها و اختالف نظرها روابط استراتژيك دو كشور را تحت تأثير قرار داده و آن
را خدشهدار سازد .اجراي طرحهاي بزرگ اقتصادي مشترك در زمينههاي انرژي ،حمل
و نقل ،خودروسازي ،صنايع پتروشيمي و تسهيل حضور گردشگران ميتواند به تحكيم
پيوندهاي دو كشور كمك كند و تالش دشمنان دو كشور را خنثي سازد.
بیانیه لوزان فرصت مناس��بی را براي ايران و تركيه فراهم ساخته تا ضمن بازبيني
و آسيب شناس��ي روابط اقتصادي و صنعتي دو كشور راههاي گسترش فزاينده روابط
تجاري را مورد توجه قرار دهند و با رعايت اصل برنده – برنده حجم مبادالت را به صورت
چشمگيري افزايش دهند.

انتقام سخت سرخها از سعودیها

همین صفحه
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یادداشت

منطقیسازی انتظارات از مذاکرات هستهای
دكتر فتحاهلل تاري

عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي

سيزدهم فروردين ماه نتیجه مذاکرات هستهاي ايران اعالم و قرار شد تا
س��ه ماه آينده جزئيات آن بين كشورهاي عضو  5+1نهايي شود .قرار است
با اين اتفاق تحريمهايي كه بواسطه بحث انرژي هستهاي ايران ايجاد شده
است لغو شود .اين تحريمها در بخشهاي مختلف اقتصادي همچون صنعت
خودروس��ازي و نفت و گاز و كشتيراني و ...بوده است و برخي سازمانهاي
خدمات دهي مانند سوئيفت در بخش بانكي نيز از آن تبعيت كردهاند .هر
زمان كه اين تحريمها برداش��ته ش��ود بخشهاي اقتصادي نيز تحت تأثير
ق��رار ميگيرد اما اين جمله بدان معنا نيس��ت كه موضوع اقتصاد مقاومتي
را فراموش كنيم و چش��م به دستاوردهاي احتمالي لغو تحريمها بدوزيم و
منتظر بمانيم.
درست است كه تيم مذاكرهكننده كش��ورمان توانست به موفقيتهاي
خوبي دس��ت پيدا كند اما نكته مهم اجراي اقتصاد مقاومتي اس��ت كه از
حدود دو س��ال پي��ش بارها مورد تأكيد رهبر معظم انقالب اس�لامي قرار
گرفته است.
تحريمه��ا به ما ثابت كرد كه اقتصاد داخلي را بايد تقويت كنيم و اجازه
ندهيم با هر تلنگري سياس��تهاي اقتص��ادي تحت تأثير قرار گيرد .توافق
هس��ته ای ميتواند اي��ران را از تنشها و برخ��ي از چالشها رها كند ولي
نميتواند ضرورتاً به توس��عه اقتصادي منجر ش��ود .ما بايد به توان داخلي
خ��ود اتكا كنيم به نحوي كه توليدكنندگان داخلي مورد حمايت ويژه قرار
گيرن��د .نبايد تصور كرد با به نتيجه رس��يدن مذاكرات ديگر نيازي به اجرا
ش��دن اقتصاد مقاومتي نيس��ت .محور اصلي اقتصاد مقاومتي ،اتكا به توان
داخلي است كه با حركت به سمت آن ضمن ايجاد اشتغال و افزايش توان
توليد ،با دستيابي به بازارهاي صادراتي ميتوان به نرخهاي رشد اقتصادي
باالتر دست يافت.
اما براي دس��تيابي به اقتصاد مقاومتي ،الزم است تمام بخشها همدل
و همزبان ش��وند و يك برنامه ويژه تس��هيالتي در اقتصاد براي آن تعريف
ك��رد .دولت با اولويتبندي بخشهاي مختلف اقتص��ادي و حذف موانع و
تسهيل مقررات و اصالح نظام تعرفهاي و اطالعرساني از زمينههاي مناسب
س��رمايهگذاري و ارائه خدمات رايگان براي س��رمايهگذاران ،زمينه توسعه
صنع��ت داخلي و افزايش س��رمايهگذاري را فراهم كند .مجلس ميتواند با
رص��د دائمي قواني��ن و مقررات برخي از قوانين ك��ه در اجرا با ضعفهايي
هم��راه بودهاند را اصالح و عمدتاً آنها را مقررات زدايي كند .با همبس��تگي
و هماهنگي منس��جم و جدي بين بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي و
مجلس ميتوان موانع دستيابي به اين اقتصاد را رفع و نقصانهاي گذشته
را مرتفع كرد.
بر اين اس��اس توصيه ميش��ود فق��ط اميدوار به حل مش��كالت با لغو
تحريمها نباش��يم چرا كه تجربه نش��ان داده است كش��ورهايي در عرصه
اقتصادي موفق بودند كه به توليدكنندگان و توان داخلي خود تكيه كردند.
از اينرو براي آنكه با افول اقتصادي روبهرو نش��ويم بايد به س��مت حمايت
ازتوسعه فعاليتهاي اقتصادي حركت كنيم.
با خبر لغو تحريمها چشمانداز سرمايهگذاري در كشور مساعدتر ميشود
و با انتظارات مناس��ب در جهت كاهش كارش��كنيهاي طرفهاي مقابل در
توس��عه اقتصادي كش��ورمان ،معضالت دولت كمتر ميش��ود و در پي آن
ميتواند به توليدكنندگان داخلي كمك كند تا فعاليتهاي خود را گسترش
دهند .در سوي ديگر ،روند مثبت شاخصهاي اقتصادي در ماههاي گذشته
ميتواند با اين فضاي ايجاد شده نتايج بهتري را به ارمغان بياورد .اما يادمان
باش��د كه اين بیانیه تنها به موضوعات مرتبط با انرژي هستهاي كشورمان
مربوط ميشود و همانگونه كه برخي طرفهاي مذاكرهكننده ذكر كردهاند
تحريمهاي مرتبط با ساير موارد را دنبال خواهند كرد .بنابراين نبايد انتظار
زيادي از اين تفاهمنامه داشت.
ب��ه هر ترتيب نميتوان در مورد آين��ده و اتفاقهايي كه رخ خواهد داد
پيشبيني كرد ولي اگر سياستها و خط مشيهاي دولت بر مبناي اقتصاد
مقاومتي باش��د آن هم در شرايطي كه از تنشها كم ميشود ميتوان براي
اقتصاد كشور روزهاي خوبي را متصور بود.

خوش ب��ه حال
روزگار ک��ه در
بهار ،خبر میرس��د
حال «نج��ف» که
اواي��ل بهمنم��اه
س��ال گذش��ته به
علت کاهش سطح
هوشياري و وضعيت
غلظت خون در بخش آيسييو بيمارستان بستري
شده بود ،مساعد است
صفحه 24

یادداشت
اسماعيل علوي

با حضور کمنظیر صدهزار تماشاگر صورت گرفت

تجلي خير کثير

در بيس��تم جمادي الثاني س��ال پنجم بعثت و در اوج کشمکش ميان اسالم و
جاهليت ،حضرت فاطمه(س) در کانون وحي ديده به جهان گشود تا معرف نمونه
زن مس��لمان و الگويي براي زنان عالم باشد .رسول خاتم حضرت محمد(ص) نيز
براي نشان دادن ارج و منزلت حضرت زهرا(س) ،همچنين مقام زن اهتمام وافري
به کار گرفت و حضرت فاطمه زهرا(س) را به عنوان خاستگاه کرامت و فضيلت و
هدايت شناس��اند .فضايي که حضرت فاطمه(س) در آن متولد شد شاهد رفتاري
توهينآميز با عنصر زن بود و پديده هولناک زنده به گور کردن نوزادان دختر براي
زدودن ننگ دخترداري رواج داش��ت .پيامبر گرامي اسالم(ص) با رفتار احترامآميز
نس��بت به حضرت فاطمه(س) که گوياي موضع اس�لام نس��بت به نوع زن است
ترديدي جدي در عصبيتهاي قومي و جاهليت حاکم بهوجود آورد و مقام و منزلت
زن را بتدريج به وي بازگردانيد.رسول گرامي اسالم(ص) درمقابل چشم همگان به
احترام حضرت فاطمه(س) ميايستاد و بر دستان دخترش بوسه ميزد و به ايشان
آش��کارا مهر ميورزيد و بدين طريق ازخشونت رايج عليه زنان و رفتار توهينآميز
نسبت به آنان کاست .اين سيره پيامبر اکرم(ص) در رفتار مسلمانان و افراد جامعه
آن روزگار تأثيري بسزا داشته و خط بطالني بر باورهاي جاهلي ميکشيد .حضرت
فاطمه(س) نيز که در کالم وحي از وي با عنوان خير کثير ياد شده است و آيات
بسياري بر واالييهاي حضرتش اشاره دارند ،تجسم عيني و حقيقي زن مسلمان و
الگوي کاملي براي پيروي است .در سايه فضائل و مکرمتهاي آن حضرت يکي از
نشانههاي بزرگ الهي متجلي شده و ظرفيت ارتقاي عنصر زن تا مرحله «عصمت»
عينيت يافته است.حضرت زهرا(س) با سلوک معنوي خود به جهانيان نشان داد که
به کمال دست يافته و تجسم عيني ارزشهاي رسالت است .آن حضرت با ترسيم
طرحي دائر مدار بر محيطي پاک و معنوي راه حيات طيبه را به همگان نمايانده و
بشريت را از بحرانهاي اخالقي و فکري عبور ميدهد و به اضطرابها و استرسها
پايان ميبخشد .ميالد خجسته پيشگام زنان عالم حضرت فاطمه زهرا(س) بر عموم
مسلمانان و پيروان شريعت محمدي(ص) مبارک باد.

اميد زندگاني ما ،معناي حيات ما و بهانه شادي ما

حاجيهخانمسکينهضيائياردکاني
(همسر مرحوم آيتاهلل سيد روحاهلل خاتمي)

از جهان فاني پر کشيد و به ديدار معبود شتافت .او اينک از هم و غم دنيا که کمترينش
رنج جس��ماني بود رها شدهاست و اميد است که زندگي ابدي خود را در سراي باقي با
آرامش روحاني و مش��حون از رحمت پروردگار آغاز کرده باش��د و ما که ،هنوز رخت
عزاي عزيزي دردانه را بر تن داشتيم داغدار مادري شديم که مظهر همه فضيلتها و
خوبيها بود .راضي به رضاي خداوند هستيم و در برابر اراده او بيهيچ شکوه و گاليه
سر تسليم فرود ميآوريم.
مراسم يادبود آن بانوي صبر اخالق:
جمعه عصر مورخ  94/1/21از ساعت  17الي  18:30مسجد اميرالمؤمنين واقع در بلوار
مرزداران ابتداي خيابان ايثار
خديجه خاتمي -سيد محمد خاتمي -مريم خاتمي -سيدعلي خاتمي
سيد محمدرضا خاتمي -زهرا خاتمي

انتقام سخت سرخها از سعودیها

ديدار چهارم تيمهاي فوتبال پرس��پوليس ايران و النصر عربستان در گروه  Aليگ
قهرمانان آس��يا ،عصر ديروز به دليل حضور طرفداران مشتاق سرخ پوشان در ورزشگاه
آزادي با حساسيتي بيشتر برگزار شد.
چهارشنبه ورزشگاه آزادي شاهد حضور صد هزار نفر تماشاگر بود و پرسپوليسيها
بعد از مدتها و اين بار پيش چشمان برانكو  -مربي جديد  -و برخي از پيشكسوتان تيم
شاهد پر شدن سكوهاي ورزشگاه بودند.
در آغاز شاهد بازي متعادلي از سوي دو تيم بوديم اما پس از آنكه دقايقي از آن گذشت
اين بازيكنان النصر بودند كه روي دروازه پرسپوليس فشار آوردند تا بتوانند دروازه اين
تيم را باز كنند .با گذشت زمان پرسپوليس از الك دفاعي خارج شد و بازيكنان اين تيم
سعي كردند چند فرصت خوب روي دروازه نماينده عربستان خلق كنند اما هيچ كدام از
موقعيتها به گل تبديل نشد .يكي از جديترين خطرهاي پرسپوليس توسط حميدعلي
عس��گر روي دروازه النصر خلق ش��د و ضربه سر عليعسگر را النزي دروازهبان النصر به
كرنر فرس��تاد .عالوه بر اين صحنه ،گابريل هافبك برزيلي سرخ پوشان ضربه كرنري را
به روي دروازه النصر ارسال كرد اما توپ او مستقيم به سمت دروازه رفت و اگر واكنش
خوب دروازه بان النصر نبود ،دروازه اين تيم باز شده بود.
با آغاز نيمه دوم اين بار پرسپوليسيها بودند كه برخالف نيمه اول روي دروازه النصر
خطرناك ظاهر شدند و ضربه عاليشاه از كنار دروازه النزي به بيرون رفت .در يك صحنه
حركت ديدني اميد عاليش��اه و پاس او به طارمي ،مدافع��ان النصر را مجبور به خطاي
پنالتي كرد و ضربه چيپ طارمي تك گل اين ديدار را به ثمر رساند.
پ��س از گل ،النصريها براي جب��ران گل خورده براي دقايقي توپ و زمين را در اختيار
گرفتن��د اما در يك صحنه النصريها تالش كردند كه بازي را به حاش��يه بكش��انند كه با
هشياري بازيكنان پرسپوليس در اين راه موفق نبودند؛ اما بازي براي دقايقي متوقف شد .پس
از اين صحنه بازيكنان عربستان تالش بيشتري براي به حاشيه كشاندن بازي داشتند و در
يك صحنه بازيكن النصر حركت خطرناكي روي سوشا مكاني انجام داد اما داور به سادگي از
اين صحنه گذشت .پس از آرام شدن بازي ،دو تيم حمالتي روي دروازه يكديگر خلق كردند
كه هيچ يك از حمالت به گل تبديل نشد و در انتها اين ديدار با تك گل طارمي به پايان
رسيد و پرسپوليس با  9امتياز در صدر جدول گروه  Aليگ قهرمانان آسيا جاي گرفت.

