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 11مهر ماه
بابك زنجاني دردادگاه

انتقاد آملی الریجانی
از جنجالآفريني
در پروندههاي پزشكي

وقت��ي چنين حادث��هاي رخ ميده��د كه ابعاد
مختلف دارد ،چگونه اس��ت كه يك نهاد پزش��كي
كشور اعالم عزاي عمومي ميكند و حتي برخي آن
را مرتبط به قوه قضائيه ميكنند ،در حالي كه وقوع
حادثه هيچ ربطي به دس��تگاه قضايي ندارد و فقط
دس��تگاه قضا بايد به دق��ت و با توجه به تمام ابعاد،
آن را بررسي كند
صفحه 4

تحسین«خندوانه»
در نهادهای
دانشجویی

صفحه 2

بازتابهای سیاسی و اقتصادی گفتوگوی روحانی

هفته گذش��ته برنامه «خندوانه» میزبان محمد
س��رور رجايي نويسنده و شاعر افغانستاني بود .اين
برنامه پربيننده با نگاه ويژه به نقاط مثبت مهاجران
حاضر در ايران و همچنين مش��تركات فرهنگي دو
ملت را بررسي كرد

گفتوگوی «ایران» با نجفقلی حبیبی ،حسین انصاری راد ،ناصر ایمانی ،شهربانو امانی
مهدی تقوی ،علی قنبری ،میثم موسایی و شاهین شایان آرانی

صفحه 2

جهانگیری:مصوباتدورانتحریملغومیشود

مقاله ظريف در چهار روزنامه عربي منتشر شد

سخنان جنتی درباره کتابخانههای روستایی

تصمیم مهم
دولت برای رونق
اقتصادی

ي
طرح همكار 
براي توليد
سوخت اتمي

وقتی عدالت
فرهنگی اولویت
میشود
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اول دفتر
محمد نوری

پاسخی به تحریفها از توافق

 20روز بعد از توافق تاریخی وین روحانی در حالی به گفتوگوی تلویزیونی با مردم
پرداخت که این توافق هنوز خبر اول ایران و بسیاری از محافل سیاسی خارج است.
در داخل ایران ،افکار عمومی عمدتاً تحت تأثیر آمد و شد کاروان بزرگ سرمایهگذاران
و دیپلمات های خارجی و در صحنه خارج نیز اغلب ،البی صهیونیستها به اتفاق
جناح رقیب اوباما برای ایجاد خالل در این توافق تقال میکنند.
در چنین فضایی ،انتظار عمومی از رئیس جمهوری ایران در این نشست تلویزیونی
این بود که او تصویری واقع بینانه از نتایج توافق وین ارائه کند .ابهامها و سؤالها درباره
پارهای کارشکنی البی تندروهای خارج و نیز معدود مخالفان داخل را روشن سازد و در
نهایت مشخص کند که دولت اعتدال از این فرصت تاریخی لغو تحریم ها چگونه برای
پیشبرد چرخ توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم بهره خواهد جست.
در می��ان «بازی تفس��یر و تأویل» که حلقه کم ش��مار مخالف��ان دولت به راه
انداختهاند وجود «تفس��یری واقع بینانه» از زبان روحانی امروز یک ضرورت ملی
است .به نظر می آید روحانی در مقام کسی که از اوایل دهه  80پرچم مذاکره برای
حل مناقش��ه هستهای را بردوش کشیده است در فرصت گفت و گوی تلویزیونی
کوشش خود را بر این پایه قرار داد که روایتی به دور از حب و بغض های فردی و
گروهی ارائه کند.
رئیس دولت اعتدال در این بیست روز به طور ملموس شاهد تالشهایی در برخی
محافل داخل برای تحریف و تخطئه توافق وین بوده است و به تجربه دریافته است که
ادامه و گسترش موج تبلیغات انحرافی حول توافق تاریخی وین چه پیامدهایی میتواند
در سطوح مختلف نظام برجای گذارد .از این منظر باید نشست تلویزیونی روحانی را
نوعی جلس��ه تش��ریح و ابهام زدایی از «نص توافق وین» به حساب آورد .روحانی در
این بخش البته دو طیف منتقدان را از همدیگر تفکیک کرد و به تناسب «اغراض و
انگیزهها» پاسخ ها و پیام هایی متفاوت برای هر طیف ارائه کرد.
او به شبهه افکنیها و کج اندیشی یک گروه از معترضان توافق با زبان استدالل و
محاجه پاسخ داد .یعنی گروهی که هنوز بعد از  20روز همچنان بر سبیل انکار و نفی
سخن می راند و در تالش است تا احساسات برخی از الیه های عوام جامعه را علیه
این اتفاق تاریخی تحریک کند .روحانی در این باره تجربه پرونده هستهای ایران را با
موارد مشابه تاریخی قیاس کرد و با نقل آنچه در ماجرای بازرسی هستهای عراق و
نیز برخورد بین المللی با پروژه هسته ای کره جنوبی گذشته است دو ترفند مخالفان
برای کوچک شمردن توافق و نیز شکننده خواندن آن را از درجه اعتبار ساقط کرد.
اما در سوی دیگر ،گفتار روحانی با طیف دیگری از کسانی که هنوز رگه هایی
از تردید نس��بت به آینده توافق را دارند؛ متفاوت بود .او با این گروه به زبان اقناع
سخن راند .ابتدا به دغدغه شماری از اقتصاددانان پرداخت که می گویند مبادا بعد
از گشوده شدن دروازه اقتصاد کشور ،موج واردات بر بازار ایران سایه افکند .روحانی
با این گروه همدل شد و تأکید کرد ،سازمان و ستاد اقتصادی دولت به شدت در پی
یافتن سازوکاری برای مدیریت جریان سرمایه گذاری و حضور شرکت های خارجی
است تا این موج بازگشت سرمایه به کانون های مولد اقتصاد هدایت شود .در این
باره به یک رش��ته از دغدغه صاحبنظران اقتصادی پاسخی صریح داد و گفت که
دولت رویه غلط و خسارت بار دولت سابق را در گشودن بازار ایران به روی کاالهای
مصرفی تکرار نخواهد کرد بلکه با برنامه روشن به دنبال آن است که دارایی ایران در
زیرساخت های تولید و صنعت هدایت شود.
در مرحل��ه بعد روحان��ی از میان دغدغه نیروهای داخلی به ذهنیت کس��انی
پرداخت که میخواهند ایران را همچنان در عرصه دفاع و امنیت توانمند ببینند
ش��اید برای اولین بار بود که او به صورت ش��فاف رابطه توافق هستهای با موضوع
امنیت و دفاع ملی ایران را به بحث گذاشت.
او گف��ت که توافق هیچ مجوزی ب��رای ورود به محدوده امنیت ملی ایران ارائه
نمیکند و هیچ یک از فعالیتهای حوزه نظامی و تس��لیحاتی و موش��کی ایران
اکنون در مغایرت با قطعنامه ش��ورای امنیت نیست .رئیس جمهوری در این باره
گفتههای وزیرخارجه اش را مورد تأیید قرار داد که ممنوعیت پیشبینی شده در
قطعنامه شورای امنیت یعنی خودداری از تولید یا طراحی سیستم موشکی دارای
کالهک هستهای در ایران امروز موضوعیت ندارد .دست آخر روحانی این سند را که
باطلالسحر تبلیغات تندروها بود ارائه کرد که دولت اعتدال خدمتی بس شایان در
دوره سخت تحریم به حوزه دفاع کرده است و برخالف دولتی که صرفاً شعار تقویت
دفاع ملی را میداد این دولت به دور از تبلیغات طی دو سال برابر  80درصد  10سال
قبل برای افزایش توان دفاعی کشور گام برداشته است.

صفحه 23

اوباما
نقشه جنگ درسوريه را
تغییر داد

ب��ا وج��ود آنکه مجوز جديد ب��ه پنتاگون اجازه
ميدهد براي دفاع از نيروهاي «آموزشديده توسط
امريکا» به هرگونه حمله ارتش سوريه پاسخ دهند،
ام��ا مقامات نظام��ي امريکايي احتم��ال رويارويي
مستقيم را حداقل در آينده نزديک ضعيف توصيف
کردهاند
صفحه 20
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یادداشت

یادداشت

«نه» عقالنی به نسخه مرسوم

آنچه در آنتن جامجم گذشت

ناظران اقتصادی که مانند ناظران سیاس��ی وقایع دو سال اخیر را مینگرند
و چش��م انتظار نتیجه مذاکراه هس��تهای بودند ،اکنون بیش از همیشه ایران را
س��ر دو راهی رؤیایی یا واقعبینی ميبینند .از آنجایی که عملکرد دولت س��ابق
مبنایی در مهیا ساختن زمینه ورود بیرویه کاالهای خارجی به کشور شده بود،
کارشناسان اقتصادی را بر آن داشت که در ماههای اخیر صریح و روشن درباره
تبعات آن الگوی رفتاری در حوزه اقتصادی هشدار بدهند .ریشه این دغدغه به
الگوی اقتصاد سیاسی برخی دولتها در ایران برميگردد .بسیاری از تصمیمات
اقتصادی که بستر زایش رانت و فساد اقتصادی هستند از ماهیت عملکرد دولت
و بخصوص نگاه کالن رئیس جمهوری تأثیر ميپذیرند .چنانچه سکاندار اجرایی
کشور معتقد به توسعه قدرت سیاسی و اقتصادی بلوک مقبول یا وابسته به خود
باشد ،آنگاه برخالف شعارهایی که ممکن است در بزنگاههای انتخاباتی طرح شده،
تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای مهم متأثر از قاعده «رقابت» ميشود .در این
الگو دولت وارد رقابت تمام عیار سیاس��ی و اقتصادی با سایر بلوکها و جناحها
ميگردد که شوربختانه به دلیل نبود حاکمیت احزاب پاسخگو و شناسنامهدار به
چرخه باطل و بیسرانجام منتهی ميگردد و بدتر آنکه این چرخه مدام در دایره
تنگتری قرار ميگیرد .تجربه سالیان گذشته نشان ميدهد در اثر همین چرخه
باطل و دایره تنگ مش��ارکت سالیق مختلف در نهادهای تصمیمگیر و اجرایی،
کارآمدی و اثربخشی تصمیمات دچار روند کاهشی ميشود .برای واکاوی ابعاد
مخرب چنین نگاهی در قوه اجرایی کش��ور نیازی نیس��ت که مستمع سخنان
نخبگان و صاحبان نظر و دیدگاه باشیم بلکه رنگ رخساره کشور در گذشته خبر
ميدهد از س��ر درون .رنگ رخسارههایی چون صدها میلیارد درآمدهای ارزی
در برابر واردات بیرویه اقالم لوکس و غیر ضرور ،تورم فزاینده و کمرشکن و نرخ
رشد منفی اقتصادی بخوبی خبر ميدهند که وقتی بنای دولت بر رقابت با سایر
نهادهای مدنی و تالش برای خرید محبوبیت استوار باشد ،آنچه جایگزین عنصر
وحدت بخش بین مردم و دولت ميشود ،واسطهها و کاسبانی هستند که از آخور
رانت و تبعیض تغذیه ميکنند .دولتی که خود را رقیب نهادهای مدنی بپندارد
برای خروج از فش��ارهای جانبی ،الجرم رفتارهای پوپولیستی و مسکنوار را در
پیش ميگیرد و تالش ميکند که اداره امور را با هدیههای کوچک و روزمره به
مردم در ید اختیار خود داشته و نتیجه آنکه منافع بلندمدت و کالن همین مردم
قربانی سیاستورزیهای کوتاه مدت دولتمردان ميگردد.
گرچه در این دو س��ال بخش��ی از سر درون کش��ور با وجود رنگ رخساره
اقتصاد و دیپلماسی کش��ور برمال شده اما هنوز بخش بزرگ آن ناگفته مانده
است تا کام مردمی که در  24خرداد مشتاقانه پای صحنه سیاسی آمدند ،بیش
از آن چند س��الی که گذشت تلختر نش��ود .اما تالقی سالروز تحلیف ریاست
توگوی تلويزیونی و مس��تقیم روحانی با
جمه��وری دوره یازدهم با اولین گف 
مردم پس از توافق هستهای این نکته را برجستهتر کرد .آنجایی که خبرنگار از
نگرانی و دغدغه فعاالن و دلسوزان اقتصادی درباره ورود دالرهای آزاد شده به
کشور پرسید ،مخاطبان میلیونی برنامه زنده دیدند که روحانی بار دیگر ویژگی
دولت تدبیر و اعتدال را نمایان ساخت .چه چیزی بیش از این ميتواند بذر امید
دو ساله را به سمت نهالی رو به رشد رهنمون کند که در آن برنامه هویدا شد .او
حتی پیش از آنکه در برابر مردم بر پایبندی دولت به عقالنیت اقتصادی و بحق
شناختن دغدغه اهل اقتصاد مهر تأیید بزند ،در همایش اقتصاد مقاومتی فرمان
ممنوعیت تبدیل دالرهای آزاد شده به اجناس بنجل و مصرفی خارجی را صادر
کرده بود .روحانی در پایان دوسالگی دولت خود نشان داد که دیوار بیاعتمادی
بین مردم و دولت اگر نباشد نیازی به تصمیمات با هدف تأمین منافع زودگذر
نیس��ت .این پیام مهم را نه کارشناسان و ناظران داخلی که حتی در آن سوی
مرزها نیز ش��نیدهاند که «آن دولت» دیگر نیس��ت .اگر فابیوس پیش از ورود
به ایران به تجار و س��رمایهگذاران فرانس��وی ميگوید که دوره تجارت کاالی
مصرفی با ایران به سرآمده است ،نویدبخش آن است که برنامه اقتصادی دولت
در هزینه و هیجانات سیاسی گرفتار نخواهد شد .بنابراین وعدههایی چون تورم
یک رقمی در پایان این دولت و هدفگذاری رشد اقتصادی  8درصدی شعاری
نیس��ت که در چنبره نابسامانی در برنامهریزی و تالش برای خرید محبوبیت
گرفتار آید .اگر این مهم محقق شود ،ميتوان گفت که دولت تدبیر مزیتی بیش
از هم��ه دولتهای دیگر خلق کرده چرا که «نه» بزرگ به راه و رس��م رؤیایی
گفته که بیش از همه دم دست دولتها قرار دارد.

روحانی یکش��نبه ش��ب در نشس��ت تلویزیونی خود برخالف همه محاسبات و
پیشبینی مخالفانش ظاهر شد.
اقلی��ت مخالفان دولت با محاس��بات ذهنی خویش از احتم��ال واکنش تند و
تالفیجویان��ه روحانی خبر داده بودند ،آنها چنین پیشبینی کرده بودند که رئیس
جمهوری با خاطری آزرده از برخوردهای اخیر مقابل دوربین س��یما ظاهر میشود
و در چنین فضایی که تیم هستهای هدف بیمهری قرار گرفته روحانی الجرم زبان
سرزنش و لحن اعتراض خواهد داشت.
در سوی دیگر خیل حامیان روحانی بویژه در اینترنت و فضای مجازی پیشاپیش
از او خواس��ته بودند بداخالقی و رفتارهای غیرمنصفانه مخالفان را بیپاسخ نگذارد.
اتفاقات بعد از فضای توافق در رسانههای مخالف دولت به کام همه شهروندان تلخ
آمده بود .برای آنها که  23ماه نفسگیر کارزار مذاکره را پی گرفته بودند ،مشاهده و
تحمل رفتارهای کوته نظرانه علیه یک پیروزی تاریخی گران آمده بود .آنها در دهها
نوش��ته و کامنت و پیامک از روحانی خواسته بودند نوار حمالت تند و پرخاشگرانه
علیه دیپلماسی دولت بویژه تیم مذاکره کننده را قطع کند و مانع آن شود که به نام
دلواپسی یک جریان سیاسی این فرصت تاریخی را از کف ملت خارج کند.
اما روحانی برخالف همه انتظارات حامیان و گمانهزنی مخالفانش ظاهر شد .او
راه تالفی و تنبیه مخالفان توافق را پیش نگرفت .در گفتار روحانی نشانی از شدت
و تندی و اعتراض نبود .اغلب ناظران نشس��ت یکشنبه شب ،ریتم گفتار روحانی را
در اوج آرامش ارزیابی کردهاند .روحانی فصل بیمهریها و بیرس��میها را ناگفته
گذاشت تا روشن شود که جریان اعتدال در بزنگاه تاریخی توافق وین در پی تسویه
حساب با مخالفان نیست .او در عین حال که بر خطرات و عواقب ویرانگر رواج دروغ
و اتهامزنی تأکید ورزید اما در نهایت برای مخالفانش بازگشت به صراط حقیقت آرزو
کرد .نماد و نمونه اعالی این رفتار روحانی برخورد او با تلویزیون بود رس��انهای که
بعد از توافق وین با گشودن آنتن خویش به روی مخالفان دولت و نوع جهتگیری
خبری خویش بیش از همه خاطر شهروندان را آزرده ساخت .این نکته بسی جای
تأمل داش��ت که روحانی روزی در مقابل دوربین تلویزیون حاضر ش��د که اش��تباه
فاحش این رس��انه یک روز قبل ،مذاکره کننده ارشد او را در تنگنا انداخته بود .اما
روحانی در یکساعت گفت و شنود خود با دو خبرنگار این رسانه به یک جمله نرم
و مالیم بس��نده کرد و به عالمت تعجب گفت تلویزیون بامداد تا ش��امگاه برجام را
دستمایه گزارش خویش قرار داده است.
روحانی حتی در نشستی که به سرگذشت پرونده هستهای اختصاص داشت از
بازگویی و فاشگویی آنچه بر مردم و کشور در عملکرد دولت سابق رفته است احتراز
ورزید .این در حالی است که مطلوب و مطالبه حامیان او این بود که در فصل پایانی
پرونده هستهای آشکار کند که او و تیم دیپلماتهایش بار مسئولیت بحرانی را بر
دوش گرفتهاند که از سیاست نادرست دولت سلف به ارث رسیده است.
بی شک مخاطب نشست یکشنبه شب روحانی صرفاً طیف منتقدان یا حامیان
کثیر او نبودند .چنان که خبرها حکایت دارد رئیس اعتدال از سوی طیف گستردهای
از ناظران آن س��وی آبها زیر ذره بین قضاوت قرار داش��ت پخش مس��تقیم این
نشست از سوی چند شبکه بین المللی عربی و انگلیسی موجب شد که این ناظران
نوع رفتار روحانی را از منظری تاریخی به ارزیابی بنشینند.
برای این طیف از مخاطبان نکته سنج ،روحانی ،پیامی روشنتر داشت او تجربه
گران دولت خویش را در پیمودن راه مذاکره بازگو کرد .بر همین اساس رسانههای
خ��ارج ،آن بخش از گفتههای رئیس جمهوري ای��ران را در صدر صفحات خویش
نشاندند که از پیروزی تفکر مذاکره و تعامل در برابر اندیشه تهدید حکایت میکرد.
از این منظر میتوان انتظار داشت که گزارش روحانی از سیر 23ماه کارزار هستهای
بارقه امید در ذهن طرفهای درگیر در بحرانها و مناقشات منطقهای ایجاد کند .آنجا
که او گفت توافق وین اثبات درس��تی مسیر اعتدال در برابر افراط بود و همه کسانی
که اکنون در بن بست کشمکشهای توانفرسای خاورمیانه گرفتار شدهاند راهی جز
دیپلماسی و مذاکره برای رهایی از این مصائب ندارد .روحانی یکشنبه شب از نقشه
راه جریان اعتدال در مس��یر عبور از بحران رونمایی کرد و به بیانی صریح گفت که
توافق وین اولین میوه نهالی بود که مردم با آرای شگفت خویش در  24خرداد  92ب ه
صندوقها ریختند «انتخابات دو سال پیش نوعی رفراندوم بود که چگونه باید حرکت
کنیم و موفق شویم؛ بحث تعامل سازنده با دنیا و اینکه چگونه باید با دنیا رفتار کنیم،
در همان مصاحبه  777روز پیش گفتم درشتگویی پیروز نمیشود بلکه درستگویی
پیروز میشود؛ به همین سبب ما راه منطق و درستگویی را برگزیدیم».

حسن وزینی

هاش��می از نامزدياش براي انتخابات خبرگان
رهبري خب��ر داد و با تأكيد بر اهميت دو انتخابات
آتی (مجلس و خبرگان) گف��ت« :این دو انتخابات
جزو مهمترین انتخابات ما هس��تند .هرکس تعهد
اس�لامی و ملی دارد ،باید خودش را آماده کند و در
انتخابات حضور داشته باشد
صفحه 21

اژهای ،سخنگوی قوه قضائيه خبر داد

این متهم اخیراً نامهای نوشته و در آن نامه اعالم کرده که اگر خودش باشد ،میتواند پولهای مفقود شده را بازگرداند
در پرونده زنجانی تاکنون برای سه نفر کیفرخواست صادر شده ،اما متهمان ديگري در اين پرونده مطرح هستند
 16محکوم ضدامنیتی در عید فطر آزاد شدند و مجازات چهار نفر نیز تقلیل یافت
حکم سعید مرتضوی تا  10روز آینده اعالم میشود

آيتاهلل هاشمي:
نامزد انتخابات خبرگان
هستم

آفرین چیتساز اول

توضيح  ضروري به مخاطبان «ايران»

خوانندگان گرامي؛ حجم باالي صفحات ويژه نامه تحليف دکتر روحاني و تيراژ باالي روزنامه
و نيز محدوديت زمان چاپ موجب شد که با وجود تالش همکاران فني «ايران» ،ناگزير برنامه
توزيع اين ضميمه را در دو نوبت انجام دهيم .براين اساس ،ويژه نامه تحليف ،امروز در تهران
به همراه روزنامه عرضه ميشود و مخاطبان ساير نقاط کشور ،فردا آن را به ضميمه «ايران»
دريافت خواهند کرد .ضمن پوزش از خوانندگان ارجمند «ايران» در استانها بابت اين تأخير
همچنين ضميمه «ايران جوان» نيز به جاي امروز ،پنجشنبه منتشر خواهد شد.

تشکيل کميته «برجام» در بانک مرکزي

به منظور پيگيري اجراي برنامه جامع اقدام مشترک و انجام هماهنگيهاي الزم با بانکها
و ساير دستگاهها ،کميته «برجام» در بانک مرکزي تشکيل شد و اعضاي آن منصوب شدند.
به گزارش مهر ،بررسي مفاد برجام و اطالعرساني به بانکها و ساير نهادهاي تحت نظارت
در خصوص آن ،دريافت گزارشها و مشکالت اجرايي احتمالي بانکها در خصوص برجام
و انعکاس آنها به وزارت امور خارجه و س��اير نهادهاي ذيربط؛ از وظايف اين کميته خواهد
بود .همچنين ارائه مشاوره و اظهار نظر کارشناسي در خصوص نحوه تدوين دستورالعملها
و راهنماهاي اجرايي برجام که کش��ورهاي گروه  5+1بايد با مش��ورت طرف ايراني صادر
کنند ،ارائه مساعدتهاي فني و کارشناسي به بانکها در راستاي برقراري روابط با بانکهاي
خارجي و همکاري با کميسيون مشترک و هيأت مشورتي پيشبيني شده در برجام از جمله
ديگر وظايف اين کميته است.

