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رویــــــــداد
یادداشت

شاه کليد فهم درست توافق هسته اي
محسن ماندگاري
روزنامه نگار

سر خط
ëëاسحاق جهانگيري ،معاون اول رئيس جمهوري در دیدار سفیر ترکیه :تهران
و آنکارا می توانند همکاری موثری در مبارزه با تروریسم داشته باشند / .ايرنا
ëëدکتر والیتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در دیدار با سفیر روسیه :دو
کش��ور می توانند همکاری جدی را برای حل و فصل مش��کالت منطقه ای و
بین المللی داش��ته باشند .تقسیم تروریست ها به افراطی و میانه رو مضحک
است / .ايرنا

معاونت حقوقي رئيس جمهوري با اعالم اينكه دولت ملزم به ارائه متن توافق هستهاي
به مجلس است ،گفت :اما اينكه مجلس مهر قانوني پاي موافقتنامه بگذارد ،موضوعي است
كه در شوراي امنيت ملي و معاونت حقوقي در حال بحث و بررسي است.به گزارش« ایران»
الهام امينزاده افزود :طبق قانون ،دولت موظف به حفظ دستاوردهاي هستهاي است و طبق
مواد  77و  125قانون اساسي ،مجلس نيز درخصوص توافقهاي بينالمللي بايد مطلع باشد
اما در تبصره آن آمده فقط ارائه شود و الزامي براي تصويب وجود ندارد .امينزاده همچنين از

امينزاده خبر داد

اصالح قوانین
برای حضور
سرمایه گذاران خارجی

برنامههاي معاونت حقوقي براي استفاده از فرصتهايي كه رفع تحريمها ايجاد ميكند ،خبر
داد و گفت :ما به دنبال آن هستيم تا قوانين را به گونهاي اصالح و بازنگري كنيم تا زمينه
حضور سرمايهگذاران خارجي را فراهم كنيم و با اجراي طرح پنجره واحد ،زمان را براي جلب
و جذب اين سرمايهها به بهترين شكل كاهش دهيم .وی وجود قوانين بههم ريخته و هزاران
آييننامه و بخشنامه را از زمينههاي بروز فساد دانست و گفت :گاهي با وجود وضع قانون
جديد شاهد هستيم هم قانون جديد اجرا ميشود و هم قانون فسخ شده.

رئيس جمهوري در کردستان:

ايران آماده تعامل برد -برد با اقتصاد جهاني است

رئيس جمهوري در سفر يک روزه
خود به اس��تان کردس��تان در جلسه
توسعه سرمايه گذاري استان ،با تأکيد
بر اينکه سياس��ت پس��ا توافق دولت؛
آوردن س��رمايه ،فناوري و رونق توليد
و افزايش صادرات اس��ت ،گفت :ما در
عرص��ه اقتص��ادي ،به دنب��ال توافق و
تعامل برد – برد با ش��رکتهاي بزرگ
دنيا ،دولتها و کارآفرينها هستيم.
به گ��زارش پاي��گاه اطالعرس��اني
رياست جمهوري ،حجتاالسالم حسن
روحاني تصريح کرد :ما دنبال بازکردن
درها براي واردات نيستيم ،بلکه دنبال
س��رمايه گذاري و فناوري جديد و در
نهايت افزايش صادرات هستيم.
 ëëبدخواهان در پي امنيتي جلوه
دادن ايران بودند
رئيس جمهوري با اش��اره به اينکه
بدخواهان در پي امنيتي و تهديد جلوه
دادن اي��ران بودهاند؛ اکن��ون ايران به
همکار سياسي دنيا تبديل شده است،
اظهار کرد :بحث آنان صرفاً غنيسازي
در ايران نبود ،بلکه آنان ميخواس��تند
اي��ران را به عنوان ي��ک تهديد و برهم
زننده صلح و امنيت همسايگان ،منطقه
و جهان معرفي کنند.
وي ب��ا اش��اره به اينکه بخش��ي از
تالشه��اي دولت تدبي��ر و اميد طي
 ۲۲م��اه گذش��ته در عرصه سياس��ي
از بي��ن بردن اين اتهام��ات بود ،گفت:
اکنون هم��ان دولتها اذعان دارند که
اي��ران ديگر تهديد براي صلح و امنيت
نيست و به همکار سياسي دنيا تبديل
شده اس��ت .دکتر روحاني با تأکيد بر
اينکه برنامه و فناوري هس��تهاي ايران
در مس��ير توس��عه کش��ور قرار دارد،
اظهارکرد :ما نه ميخواهيم کش��وري
را تهدي��د کنيم ،نه مايل به دخالت در
امور داخلي کشور ديگري هستيم و نه
در داخل کش��ور در پي ساخت سالح

کشتار جمعي از جمله هستهاي.
روحاني با اش��اره ب��ه اينکه توافقي
که حاصل ش��ده به رغم پيچ و خم ها،
اجرايي و عملياتي خواهد ش��د ،گفت:
ممکن اس��ت برخيها درب��اره اجرايي
ش��دن اين توافق ترديد داشته باشند،
اما با شرايطي که امروز در دنيا هست،
اينکه کسي بتواند وضعيت را به دو سال
پيش برگرداند ،امکان پذير نيست.
رئيس جمهوري افزود :آذر ۹۲گفتم
ساختمان تحريم ترک خورده است و
امروز در کنگره و س��نا اذعان دارند که
ادامه تحريم امکان پذير نيس��ت و اين
بدان معنا است راه و مسيري که ايران
اسالمي در اين دوره طي کرده ،موفق
بوده است.
وي به برخ��ي تالشها براي حفظ
هم��ان فضاي امنيت��ي در روابط ايران
با همسايگان اشاره و خاطرنشان کرد:
همان طور که ساختمان تحريمها ترک
خورده ،پايهه��اي هرگونه تالش براي
برگردان��دن همان فض��اي امنيتي نيز
فروريخته و ديگ��ر نميتوانند آن فضا
را برگردانند و ملت ايران تصميمي که
براي امروز و آينده خود گرفته ،قاطع و
حساب شده است.
وي با اش��اره به جاذبهها و امکانات
گسترده ايران اسالمي از جمله نيروي
کار ماه��ر ،انرژي ارزان و موقعيت ويژه
جغرافيايي گف��ت :اکنون کمپانيهاي
بزرگ و معروف دنيا از جمله امريکايي
ب��ه دنبال حض��ور گس��ترده در ايران
هستند و اگر برنامه ريزي اقتصادي ما
برنامه برد -برد باشد ،هر دو طرف نفع
خواهيم برد .روحاني همچنين با اشاره
ب��ه برخ��ي نگراني هايي که از س��وي
گروهي خاص مطرح ميش��ود ،اضافه
کرد :بنا نيس��ت اگر منابع ما آزاد شد
کاال بخريم و وارد کش��ور کنيم.شرايط
امروز ما ش��رايطي است که فضا براي

عکس :پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

با گذش��ت نزديک به س��ه هفت��ه از توافق هس��تهاي
اي��ران و  6ق��درت جهان��ي ب��راي پاي��ان دادن ب��ه
 12س��ال مجادله اتمي ،هنوز دعواها بر سر ‹خوب› يا ‹بد›
بودن اين توافق همزمان در تهران و واش��نگتن ادامه دارد.
محمدجواد ظريف و دستيارانش هفته گذشته به مجلس
رفتن��د تا نمايندگان منتقد دولت را متقاعد کنن��د که توافق صورت گرفته ،منافع
کش��ورمان را تأمين کرده و يک «توافق خوب» است .هزاران کيلومتر آن طرف تر،
جان کري و همکارانش نيز براي توجيه توافق هس��تهاي با ايران روزهاي س��خت و
سرنوشتسازي را ميگذرانند .او سه روز قبل به کميته روابط خارجي سناي امريکا
رفت تا سناتورهاي جمهوريخواه بشدت عصباني از توافق را راضي کند اين بهترين
توافقي بوده که امريکا ميتوانسته با تهران داشته باشد؛ توافقي که او آن را يک «توافق
خوب» براي امريکا خوانده است .پيش از توضيحات وي ،باب کورکر ،رئيس کميته
روابط خارجي سنا خطاب به کري گفته بود که «ايران در اين توافق سر امريکا را کاله
گذاشته است» و آقاي کري «با اين توافق ،ايران را از انزوا درآورده و در عوض کنگره
امريکا را در جهان منزوي کرده است» .يک روز پيش از آن نيز بيش از  10هزار نفر
از مخالفان توافق وين که اغلب آنها طرفداران اس��رائيل و يهوديان ساکن نيويورک
معرفي شدهاند در اين شهر عليه توافق هستهاي با ايران تظاهرات کردند .نگاهي به
صحنه سياسي در ايران و امريکا نشان ميدهد در هر دو کشور دولتهاي روحاني و
اوباما به يک شيوه ،شماتت ميشوند که چرا توافق بهتري نداشتهاند« .توافق بهتر»
از نگاه اين دسته از مخالفان ،توافقي است که ديپلماتهاي آنها بر سر ميز مذاکره
ديکته کرده و طرف مقابل نيز پذيرفته باشد .با اين نگاه ،نه  18روز مذاکره بيوقفه در
وين ،که  18سال مذاکره نيز به نتيجه نميرسيد .آنچه به آن ،به درستي «معامله»
( )Dialگفته ش��ده ،داد و س��تدي است بر پايه مصلحت و منفعت و داد و ستد به
معناي دادن و گرفتن اس��ت و نه فقط گرفتن .اما به نظر ميرس��د برخي در تهران
و واش��نگتن تنها وجه «گرفتن» را در اين مذاکرات مد نظر داشتهاند .عالوه بر آن،
آنچه در روزهاي گذشته ،برخي افراد دلواپس که دل در گرو منافع ملي و عزت ايران
اسالمي دارند را نگران کرده و بعضاً به جرگه مخالفان توافق هستهاي سوق ميدهد،
برخي نقل قولهاي ناقص مقامات امريکايي است که از آن بوي «توافق بد» ميآيد.
نظير اين اظهارات س��خنگوي کاخ س��فيد که «پس از توافق ،گزينه نظامي نه تنها
کنار نميرود بلکه تقويت هم ميشود چرا که طي اين سالها ما جزئيات بيشتري از
برنامه هستهاي ايران جمعآوري ميکنيم» .اگر بدون شناخت دقيق صحنه سياسي
در امريکا و تحليل درس��ت از توافق هس��تهاي انجام شده به اين اظهارات نگاه شود
نه فقط دلواپسان صادق ،که برخي ديگر از ايرانيان را ممکن است نگران کند اما به
نظر ميرسد شاه کليد تحليل صحيح ،فهم اين نکته مهم است که برخي از مواضع
مقام��ات دولت امريکا ،صرفاً روايتي يک طرفه از ماجرا با هدف مصرف داخلي براي
متقاعد کردن مخالفان توافق است .بديهي است تا به اين فهم درست از ماجرا دست
نيابيم هر اظهار نظري از طرف مقابل ميتواند نه فقط مخالفان توافق در کشور را که
حتي مقامات مسئول را نيز نگران کرده و ادامه روند توافق را که هنوز در اول راه آن
هستيم دشوار نمايد.
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نيم نگاه روحاني
 ëëما دنبال بازکردن درها برای واردات نیستیم ،بلکه دنبال سرمایهگذاری،
فناوری جدید و افزایش صادرات هستیم
 ëëاکنون ایران به همکار سیاسی دنیا تبدیل شده است
 ëëتوافقی که حاصل شده با وجود پیچ و خمها ،اجرایی و عملیاتی خواهد
شد
 ëëهمان طور که س��اختمان تحریمها ترک خورده ،پایههای تالش برای
برگرداندن فضای امنیتی نیز فرو ریخته است
 ëëمردم ما در دوره پس��اتوافق ش��اهد ش��رایط مناس��بتري برای رشد
اقتصادی خواهند بود
 ëëمردم کردستان دین خود را به نظام و ایران ادا کردهاند
فعاليت بسيار مناسبت تر از ديروز شده
و فردا مناسبتر از امروز خواهد شد.
رئيس جمهوري با اش��اره به اينکه
مايل هستيم در دوره جديد ،ايرانيهاي
کارآفري��ن خ��ارج از کش��ور در صف
اول س��رمايه گذاري در کشور باشند،
گفت :بايد در اين دوره زماني مقررات
و ش��رايط را به گونهاي تسهيل کنيم
که س��رمايه گذاران با ريسک کمتر و
شرايط بهتر جذب ايران شوند.
روحاني تصريح کرد :آنچه در نهايت
مردم م��ا در دوره پس��اتوافق ش��اهد

خواهند بود ،ش��رايط مناس��بتر براي
رش��د اقتصادي ،فن��اوري و فرهنگي
و فضاي بهتر اجتماعي و سياس��ي در
جامعه است.
رئيس جمهوري در جلسه شوراي
اداري استان نيز ،تقويت فضاي فرهنگي
– مذهبي ،اعتدال و معنويت را سالح
اصلي در برابر توطئه دشمنان دانست و
گفت :بيترديد فضاي افراط و خشونت
در منطقه فقط به نفع غريبهها و رژيم
صهيونيس��تي خواهد ب��ود .روحاني با
اشاره به اينکه مردم کردستان دين خود

را ب��ه نظام و اي��ران ادا کردهاند ،گفت:
ارتش ،سپاه ،نيروهاي انتظامي ،بسيج
و پيشمرگان ،حافظ امنيت کردستان
بودهاند و ما بايد امنيت و ثبات را حفظ
و مس��تحکم کنيم .وي ب��ا بيان اينکه
انتخاب مردم ،ادامه مس��ير عقالنيت،
اعتدال و نفي خش��ونت اس��ت ،اظهار
کرد :دولت برآم��ده از اراده ملت ايران
تالش دارد اعتدال را در داخل کشور و
صحنههاي خارجي و بينالمللي تثبيت
کند .روحاني خاطر نش��ان کرد :امروز
اگر بخواهيم کردس��تان توس��عه پيدا
کند به غير از امنيت بايد شاهد اتحاد
و وحدت مس��تحکم در س��طح استان
باشيم و به فضل الهي چنين شرايطي
در استان حاکم است.
ëëدستهبنديها زير چتر وحدت
پذيرفتني است
رئيس جمهوري دس��تهبنديها و
سليقهها را زير چتر وحدت پذيرفتني
دانست و تصريح کرد :نبايد دستهبندي،
قوميت و برخ��ورداري از فرهنگهاي
مختل��ف ما را از زي��ر چادر وحدت که
همان اخالق ،معنويت و عرق ايرانيت
است ،خارج کند و در زير چادر وحدت
هر کسي ميتواند افکار و انديشه خود
را داش��ته باشد .رئيس ش��وراي عالي
انقالب فرهنگي ،با اشاره به اينکه براي
تقويت بيش از پيش وحدت در جامعه،
بايد تنوع و اختالف نظر را به رسميت
بشناسيم و آستانه تحمل را تا پذيرش
يکديگ��ر باال ببريم ،گف��ت :همه اقوام
و مذاه��ب و حتي ادي��ان مختلفي که
در قانون اساس��ي آمده است ،گلهاي
رنگارنگ باغ ايرانزمين هستند و بايد
محترم شمرده شوند.
ëëغلبه بر بيکاري ،راه توسعه
روحاني در بخش ديگري از سخنان
خود ،با بي��ان اينکه مش��کل بيکاري
معضل کل کش��ور ب��وده و راه غلبه بر

آن توس��عه و رون��ق اقتصادي اس��ت،
گفت :بيترديد هر چقدر براي توسعه
و پيشرفت کشور سرمايهگذاري شود،
اين موضوع ميتواند در افزايش اشتغال
مؤثر باشد و بايد ظرفيتهاي هر استان
را براي غلبه بر مشکالت بيکاري تقويت
کرد و در اين مسير کردستان ميتواند
در زمينه گردشگري و تبديل شدن به
مرکز صادرات به ساير کشورها گامهاي
مفيدي در رفع بيکاري بردارد.
رئيس جمهوري گف��ت :برخي به
دول��ت اعتراض ميکنن��د که فقط به
فکر سياس��ت خارجي و رفع تحريمها
است در حالي که اقدامات دولت ،نشان
ميدهد که اين حرف نادرس��تي است
اينکه ام��روز  ۸۸۰ميليارد تومان براي
توسعه اس��تان کردس��تان اختصاص
پي��دا ميکن��د ،اقدامي اس��ت که در
شرايط تحريم انجام ميشود .روحاني
در بخ��ش ديگري از س��خنان خود با
قدرداني از استقبال گرم و پرشور مردم
استان کردستان از کاروان دولت تدبير
و امي��د ،اظهار کرد :در ايام انتخابات از
جمله اس��تانهايي که به آن سفر کردم
کردستان بود و ش��ور و هيجان مردم
در آن روز و ام��روز نش��ان ميدهد که
مردم کردستان ،مردمي هشيار و آگاه
هستند .رئيس جمهوري همچنين در
پايان اين سفر ،در يک نشست خبري
با حضور خبرنگاران استاني و ملي ،در
پاسخ به سؤالي در خصوص راهکارهاي
دول��ت تدبير و اميد براي بهرهگيري از
نخبگان اهل س��نت در برخي مشاغل
امنيت��ي ،نظامي و دانش��گاهي ،گفت:
برخ��ورداري هم��ه اق��وام و مذاهب از
حق��وق ش��هروندي از برنامههاي اين
دولت اس��ت که ممکن است البته اين
مس��ائل يک روزه حل نش��ود ،اما قدم
به ق��دم در اين مس��ير گام برخواهيم
داشت.

