
حس��ن  روحانی روز گذش��ته در گفت وگ��وی زنده 
تلویزیونی به مناسبت دس��تیابی ایران و گروه 1+5 به 
تفاهم هسته ای ضمن تش��کر از مردم برای ایستادگی 
برای حراس��ت از منافع ملی و حقوق ملی شان، گفت: 
» یکی از وعده هایی که دولت ب��ه مردم داده بود این که 
س��انتریفیوژ   بچرخد ام��ا زندگی مردم ه��م بچرخد. 
چرخش سانتریفیوژها زمانی برای ما ارزشمند است که 
چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد. این کار و 
هدف را امروز نزدیک تر از ماه های پیش، هفته های پیش 

و حتی روزهای پیش ما می بینیم.«
روحانی گفت: بعد از تشکیل دولت در طول 100 روز 
اول، دولت در این زمینه اولین گام را برداشت و به توافق 
موقت در زمینه مسائل هسته ای با طرف مذاکره یعنی 
1+5 دست یافت و از آن زمان تا امروز در تالش آن بودیم 
که گام دوم برداشته شود. این گام با تالش ماه ها و به ویژه 
تالش روزهای گذشته دیشب به سرانجام رسید ما گام 

دوم را برداشتیم.
رئیس جمهوری ادامه داد: در این گام دوم ما هم حفظ 
حقوق هسته ای را داریم و هم رفع تحریم ها در کنار آن 
و هم تعامل سازنده با جهان که این هرسه برای ما حایز 
اهمیت است. وی خاطرنش��ان کرد: در چارچوبی که تا 
دیشب به آن رس��یدیم معنایش آن است که در توافق 
پیش رو که گام سوم خواهد بود و همه امیدها بر این است 
که تا اوایل تیرماه ما گام سوم را برداریم گام سوم توافق 
نهایی است و گام چهارم که بعد از آن برداشته خواهد شد 
ظرف هفته های بعد یا کمی بیشتر گام اجرای توافقات 

نهایی است.
روحانی در ادامه سخنانش به تشریح تفاهم سیاسی 
میان ایران و گروه 1+5 اشاره کرد وگفت: »در چارچوبی 
که تا دیش��ب به آن رس��یدیم 1+5 پذیرفتند که ایران 
دارای غنی سازی در خاک خود باشد، یعنی آنچه که تا 
دیروز می گفتند غنی سازی در ایران تهدید در منطقه 
و جهان اس��ت امروز همه قبول کردند که غنی س��ازی 
در ایران برای هیچ کس تهدید نیست. رئیس جمهوری 
تأکی��د ک��رد: م��ن در این جا ب��ه صراح��ت می گویم 
غنی سازی و همه فناوری هسته ای ما صرفا برای توسعه 
ایران است. این غنی سازی و فناوری علیه هیچ کشوری، 

علیه کشورهای منطقه یا جهان نخواهد بود«. 
رئیس جمهوری تأسیس��ات هس��ته ای اراک و فردو 
را تعطیل نشدنی دانس��ته و گفت: » چارچوب اراک با 
فناوری مدرن تر فعال خواهد شد، فردو که بعضی فکر 
می کردند بسته می شود، فردو برای همیشه باز می ماند. 
در فردو بیش از  هزار س��انتریفیوژ مستقر خواهد بود و 
فعالیت و فناوری های دیگر هسته ای و فیزیکی در آن جا 
انجام خواهد شد. رئیس جمهوری یادآور شد: طبق این 
چارچوب همه تحریم ها چه مالی، اقتصادی، بانکی در 
همان روز اجرای توافق لغو خواهد ش��د«. وی زمان لغو 
تحریم ها را همان روز اجرای توافق اعالم کرد و گفت: »از 
روز توافق همکاری های جدید هم در بخش هس��ته ای 
و هم دیگر بخش ها ب��ا دنیا صفحه جدید خود را تجربه 
خواهد کرد. بنابراین در چارچوبی که ما پیش رو داریم 

می بینیم که رویکرد این دولت پاسخ داده است.
روحانی ادامه داد: رویکرد ما این بود که در دنیای امروز 
تهدید دیگران بی ارزش است، فشار بر دیگران بی ارزش 
اس��ت و همه باید دنبال برد - برد باش��یم. یک توافقی 
که به نفع همه باش��د؛ احترام متقابل، منافع مشترک 
و دستیابی به اهداف مش��ترک همه. رئیس جمهوری 

خاطرنش��ان کرد: بعضی فکر می کنند ما یا باید با دنیا 
بجنگیم یا باید تسلیم قدرت ها شویم. ما معتقدیم هیچ 
یک از آنها نیست و راه سومی وجود دارد. ما می توانیم با 
دنیا همکاری داشته باشیم البته آنها می گویند مذاکره 
در سایه فشار تحریم بوده و خودشان هم می دانند این 

حرف پایه ای ندارد.
وی با بیان این ک��ه تحریم آنها ب��رای مذاکره نبوده 
اس��ت، گفت: آنها تحریم کردند تا ما تس��لیم شویم اما 
وقتی دیدند تسلیم امکان ناپذیر است و در برابر یک ملت 
متحد، منسجم ش��جاع قرار گرفته اند آن وقت گفتند 
تحریم ب��رای مذاکره بوده اس��ت در صورتی که ما قبل 
از تحریم هم با دنیا مذاکره می کردیم، در تحریم هم با 
دنیا مذاکره می کردیم. روحانی ادامه داد: رویکرد دولت 
این بود که اگر دیگران به ما تکریم کنند و تهدید نکنند 
پاسخ تکریم خود را با تکریم خواهند گرفت ما هم به آنها 
تکریم می کنیم و امروز به این واقعیت دست یافتند که 
تکریم در برابر تکریم و نه تهدید و نه تحریم و نه فش��ار. 
این موفقیت بزرگ این رویکرد اس��ت نش��ان می دهد 
که این رویکرد درست بوده اس��ت. رئیس جمهوری با 
بیان این که همین گامی که امروز برداش��تیم در سایه 
همدلی و همزبانی و در سایه انس��جام بود، گفت: ما در 
تمام مراحل قدم به قدم ش��اید کمتر هفته ای گذشت 
که با دیگر مسئوالن مش��ورت نکرده باشیم؛ ما همواره 
از رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی بهره 
بردیم و اس��تفاده کردیم و ایش��ان هم س��خاوتمندانه 
ارش��ادات خود را در اختیار دولت و تیم مذاکره کننده 

قرار دادند.
وی افزود: من در این ج��ا الزم می دانم از مقام معظم 
رهبری، از روس��ای قوای مقنن��ه و قضائی��ه و از همه 
مس��ئوالنی که به ما کمک کردند تا این گام را برداریم 
تشکر کنم، ما در گام بعدی نیز نیازمند یاری و همکاری 
آنان خواهیم بود و نه تنها در بحث هسته ای که در همه 
مسائل کش��ور نیاز به ارش��ادات رهبری، همدلی سایر 

مسئوالن، انسجام و حضور مردم عزیز و بزرگوار خودمان 
داریم. روحانی خاطرنشان کرد: البته همه اینها را در سایه 
لطف خداوند و توجهات حضرت ولی عصر و ارواح ائمه 
هدی )علیهم السالم( و به ویژه فاطمه اطهر)س( بودیم، 
هستیم و خواهیم بود که همیشه و همه جا آن بانو و سایر 
معصومین و توجهات ولی عصر ما را یاری کرده و یاری 
خواهد کرد. رئیس جمهوری با اشاره به این که مسیر ما 
مسیر درستی است، گفت: امروز ملت ما به دنیا نشان داد 
که علی رغم فشارها در انتخابات 92 حضور و ایستادگی 
کرده و بعد از انتخابات در همه عرصه ها با حضور منسجم 
خود کاری کردند که به راحتی از مسیرهای دشوار عبور 
کنیم. روحانی ب��ا ذکر چند نکته به مل��ت ایران اظهار 
داشت: نکته اول این که در مذاکرات هسته ای هر آنچه 
به دنیا گفته ایم، وعده داه ایم یا وعده خواهیم داد پای قول 
خود خواهیم ماند. وی با بیان این که دنیا بداند اهل فریب 
و دروغگویی نیستیم، ادامه داد: اگر وعده ای دادیم وعده 
ما در چارچوب مصالح و منافع ملی ما خواهد بود و به آن 
وعده عمل خواهیم کرد، البته مش��روط بر آن که طرف 

مقابل هم به وعده های خود عمل کند.
روحانی تصریح کرد: هم تا این ج��ا و هم در آینده در 
توافق نهایی، توافق ما متوازن خواهد بود اگر طرف مقابل 
به وعده ها عمل کند ایران به وعده هایش عمل خواهد 
کرد و اگ��ر روزی آنها بخواهند مس��یر دیگری انتخاب 

کنند، راه انتخاب پیش ملت ما همواره باز خواهد بود.
مذاکرات هسته ای ما پله اول برای رسیدن به 

بام تعامل سازنده با جهان است
رئیس جمهوری در بیان نکته دوم، مذاکرات هسته ای 
را پله اول برای تعامل س��ازنده با جهان دانست و گفت: 
مذاکرات هسته ای ما پله اول برای تعامل سازنده با جهان 
است بحث ما فقط هسته ای نیس��ت. وی ادامه داد: این 
نیس��ت که امروز یک موضوعی به نام هسته ای داریم 
می خواهیم با دنیا مذاکره کنیم و این موضوع تمام شود. 
روحانی با بیان این که این پله اول برای رس��یدن به بام 

تعامل سازنده با جهان اس��ت، ادامه داد: در دنیای امروز 
پیشرفت توسعه ثبات و امنیت در منطقه و جهان بدون 
همکاری و هماهنگی امکان پذیر نیست، ما همکاری و 
هماهنگی را با همه کش��ورهایی که می خواهند و اراده 
دارند به مل��ت ایران احترام بگذارند و با م��ردم ایران در 
چارچوب منافع مشترک کار کنند، دست دراز می کنیم. 
با کشورهایی که رابطه خوب داریم، رابطه صمیمانه تر 
می خواهیم. با کش��ورهایی که رابطه سرد داریم رابطه 
بهتر می خواهیم و اگ��ر با کش��ورهایی دارای تنش یا 
احیانا دارای خصومت هس��تیم پایان خصومت و تنش 
را می خواهیم؛ چراکه بی تردید همکاری و تعامل به نفع 

همه خواهد بود. 
روحانی با بیان این که »ما باید در همه زمینه ها یک 
گام جدید برداریم«، گفت: امروز روزی است که دولت 
دستش را به سوی فعاالن اقتصادی و همه مردم ایران 
دراز می کند. م��ا به رونق اقتصادی، اش��تغال جوانان و 
توسعه صادرات غیرنفتی نیاز داریم تا مردم شاهد بهبود 
در زندگی مادی و معنوی خود باشند. وی گفت: امروز 
پیام من به ملت ایران پیام تش��کر و درخواس��ت است 
برای همدلی بیش��تر، رونق اقتصادی، روابط نزدیک تر 
اجتماع��ی و همدلی در رقابت های س��الم سیاس��ی؛ 
چراکه امسال  سال انتخابات خواهد بود. روحانی افزود: 
امیدواریم همه ما بتوانیم در ش��رایط امروز و امسال که 
به حول و قوه الهی بهتر از  سال گذشته خواهد بود برای 
پیشرفت و سربلندی ملت و کش��ورمان بیش از پیش 

تالش کنیم. 
وی گفت: م��ن الزم می دانم از همه کس��انی که در 
برداش��تن این گام ت��الش کرده اند به وی��ژه وزیر امور 
خارجه، تیم مذاکره کننده، رئیس سازمان انرژی اتمی، 
تیم حقوقی و همه کس��انی که از آغاز دولت تاکنون در 
این راس��تا تالش کرده اند از طرف خودم و ملت بزرگوار 
ایران تشکر کنم و امیدوارم حمایت ملت و رهبری معظم 
همواره پشتیبان این مسیر و راه تا موفقیت نهایی باشد. 

گپروی خط خبر رئیس جمهوری در گفت وگوی زنده تلویزیونی: 

مذاکرات هسته ای پله اول تعامل ما با جهان است
   چرخش زندگی مردم همراه با چرخش سانتریفیوژ ها، نزدیک  است

موافقان و منتقدان بیانیه مطبوعاتی لوزان 
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صادق زیباکالم: 

از این پس مخالفان توافق در موضع 
تدافعی قرار خواهند گرفت

13 فروردین ماه پس 
از ماه ه��ا و هفته ه��ای 
متم��ادی ت��الش تیم 
ب��ه  مذاکره کنن��ده 
نتیج��ه ای ختم ش��د 
که حاص��ل آن قرائت 
بیانی��ه ای مطبوعات��ی 

مشترک توس��ط محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشورمان و فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا بود. بیانیه ای 
که انتش��ار آن هنوز از یک س��اعت نگذش��ته 
بود ک��ه واکنش های زیادی را در رس��انه های 
داخلی و خارجی ب��ه دنبال آورد. واکنش هایی 
که پس از این نیز چه از س��وی موافقان توافق 
و چه از س��وی مخالفان توافق بیش��تر شاهد 
آن خواهیم بود. س��وال این اس��ت که برخورد 
سیاس��یون با این تفاهم جدید هس��ته ای که 
موافقان آن را موفقی��ت و مخالفان آن را نوعی 
ناکامی می دانن��د، چگونه باید باش��د؟ صادق 
زیباکالم، استاد دانش��گاه و تحلیلگر سیاسی 
بر این باور اس��ت که مخالف��ان توافق به زودی 
توان مبارزه خود را از دس��ت می دهند چراکه 
تحلیل ها و صحبت هایشان مخالف آن چیزی 
است که اکثریت موافق و خواهان آن هستند. 
مش��روح گفت وگوی این تحلیلگر سیاس��ی با 

»شهروند« در پی می آید.
آق�ای زیب�اکالم فک�ر می کنید، ب�ا توجه 
ب�ه این ک�ه چارچوب های تواف�ق به نوعی 
مشخص و حتی 50 درصد مسیر توافق نیز 
طی شده اس�ت، تأثیر این توافق در عرصه 

سیاست داخلی ایران چه خواهد بود؟
فکر می کنم که خواه��ی یا نخواهی و به رغم 
مخالفت ها و مقاومت های جریانات تندرو، این 
توافق باعث باز ش��دن فضای سیاسی کشور تا 
حدود زیادی خواهد ش��د. دلیل این صحبتم 
هم این است که این توافق تندروها را از حالت 
تهاجمی خارج کرده و به حالت تدافعی س��وق 
می دهد. م��ا ب��ا آمریکایی ها 18 م��اه مذاکره 
کردیم. مهم تر این که ما سر موضوعی پیچیده 
و س��خت که بیش از 10 س��ال جریان داشته، 
توافق کرده ایم. بنابراین ب��ه نظر من این خبر 
حتی به لحاظ روانی ه��م تأثیر زیادی خواهد 
داشت و به نوعی به باز ش��دن فضای سیاسی 
و حتی سیاس��ت داخلی هم کم��ک می کند. 
اما یک س��وال ممکن اس��ت مطرح شود و آن 
این که حال که ما سر مسأله هسته ای به توافق 
رسیده ایم یا حداقل در مسیر رسیدن هستیم، 
پس چرا س��ر مس��ائل دیگر مثل همکاری در 
عراق، سوریه، یمن و س��ر این نقاط که خیلی 
دردس��ر و موارد اختالف کمتر است، چرا سر 
این موضوعات با آمریکایی ها به توافق نرسیم؟ 
این سوال پاسخ آن نگرانی هایی را برای برخی 
که عموم��ا در جبهه مخالفان توافق هس��تند، 
ایجاد می کند ولی باز هم ای��ن موضوع ربطی 
به باز نشدن فضای سیاسی ندارد و این که این 
دیدگاه ها ب��از هم نمی تواند جلوی باز ش��دن 

فضای سیاسی را بگیرد.
 اگر قرار باش�د که توافق هس�ته ای داشته 
باش�یم تکلیف دیدگاه ه�ای مخالفان چه 

می شود؟
به اعتقاد من چون اس��اس و بنیاد تفکر آنها 
روی تضاد بین ایران و آمریکاست، اگر توافقی 
در کار باشد فرش را از زیر پای تندروها خارج 
می کند. بنابرای��ن فکر می کنم ک��ه مخالفان 
تمام تالش خود را می کنند که بر س��ر راه این 
توافق مشکالتی را ایجاد کنند. چون به نتیجه 
رس��یدن مذاک��رات در نتیج��ه موجب حذف 
دیدگاه آنها یا حداقل موجب به حاش��یه رفتن 

آنها می شود. 
یعنی چه مشکالتی ایجاد کنند؟

برخ��ی نماین��دگان مجلس پ��س از اعالم 
نتیج��ه مذاکرات گفته اند که ای��ن نتیجه باید 
ب��ه مجلس ارایه ش��ود و مجلس��ی ها روی آن 
نظر بدهند. این یک نمونه ب��ارز از همین نوع 
سنگ اندازی هاس��ت. یا این که می گویند بین 
آنچه موگرینی و ظری��ف گفتند، تفاوت وجود 
دارد. از طرف دیگر باید منتظر باشیم که تیتر 
برخی روزنامه ها و سایت های مخالف مذاکرات 
هسته ای، با رویه انتقاد شدید به دولت منتشر 
ش��ود. یا این که برخی نیروها اق��دام به جمع 
کردن طومار علی��ه مذاکرات کنند اما معتقدم 
ک��ه همه اینه��ا فقط ب��رای تحت فش��ار قرار 
دادن دولت اس��ت و درنهایت هم س��رانجامی 
نخواهد داش��ت، چراکه مردم ب��ا اعالم نتیجه 
مذاکرات با حضورش��ان در خیابان و جش��ن 
و ش��ادی اعالم رضایت کردند. حاال مخالفان 
هر چقدر می خواهند کار ش��کنی کنند. دولت 
و رئیس جمه��وری محترم هم تا االن نش��ان 
داده ان��د که به خوبی راه پاس��خ ب��ه مخالفان 
را یافته اس��ت و بی��ش از آن که ب��ه آنها توجه 
کند و درگیر حاشیه س��ازی های آنها شود، به 
خواست اکثریت مردم توجه می کند. موافقان 
توافق در این بین با همراهی دولت می توانند، 
مخالفت ه��ا را خنثی کنند ام��ا درنهایت فکر 
می کنم که تندروه��ا مقابل مجموعه جریانات 
معتدل به اضاف��ه اصالح طلبان ب��ه تدریج در 
موضع دفاعی قرار می گیرند و چون نمی توانند 
از مواض��ع خ��ود دفاع کنن��د و هم��ه چیز با 
تحلیل هایشان متضاد می ش��ود، از این رقابت 

کناره گیری می کنند. 

در حضور رهبر معظم انقالب: 

 مراسم عزاداری ایام فاطمیه 
در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد

مراس��م ع��زاداری حض��رت فاطم��ه زهرا 
س��الم اهلل علیها در ایام فاطمیه که با روزهای 
ابتدای عید  س��ال 1394 مقارن شد در حضور 
اقشار مختلف مردم و مس��ئوالن در حسینیه 

امام خمینی)ره( برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی رهبر انقالب، 
در شب شهادت، حضرت زهرای بتول، مراسم 
ع��زاداری دخت پیامب��ر اس��الم و همچنین 
مجلس ترحیم و بزرگداش��ت بان��وی انقالبی 
س��یده فاطمه حس��ینی خامنه ای همش��یره 
مکرمه رهبر معظم انقالب اس��المی، با حضور 
س��ران قوا، جمعی از مس��ئوالن کش��وری و 
لش��کری و اقش��ار مختلف مردم در حسینیه 

امام خمینی)ره( برگزار شد.
همچنین مراس��م ع��زاداری ای��ام فاطمیه 
با حض��ور رهبر انق��الب به مدت 4 ش��ب )از 
چهارم تا هفت��م فروردین ماه ج��اری( برگزار 
ش��د. حجت االسالم والمس��لمین پناهی��ان، 
س��یداحمد  حجت االسالم والمس��لمین 
خاتم��ی، حجت االسالم والمس��لمین عالی و 
حجت االسالم والمس��لمین رفیعی سخنرانان 

این مراسم در روزهای اول تا چهارم بودند.
پیام تسلیت رهبر انقالب در پی 

درگذشت همسر آیت اهلل جنتی
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در پیام��ی 
درگذش��ت همس��ر مکرم آیت اهلل جنتی دبیر 
محترم شورای نگهبان را تس��لیت گفتند. به 
گزارش پایگاه اطالع رس��انی رهبر انقالب، در 
متن این پیام آمده اس��ت: »درگذشت بانوی 
موم��ن و انقالبی، همس��ر مک��ّرم جنابعالی را 
به آن جناب و دیگر بازمان��دگان آن مرحومه 
تس��لیت ع��رض می کنم و رحم��ت و مغفرت 
پروردگار و علو درجات برای ایش��ان مسألت 

می نمایم.« 
همچنین حجت االس��الم حس��ن روحانی 
آی��ت اهلل  کش��ورمان،  رئیس جمه��وری 
محم��د ی��زدی رئی��س مجل��س خب��رگان 
رهبری، حجت االس��الم س��یدمحمود علوی 
وزی��ر اطالع��ات، عبدالرض��ا رحمانی فضلی 
وزی��ر کش��ور و برخ��ی دیگ��ر از مس��ئوالن 
کش��وری ه��م درگذش��ت همس��ر آی��ت اهلل 
جنتی را تس��لیت گفتن��د. همچنی��ن رهبر 
انق��الب، در پیامی، درگذش��ت م��ادر گرامی 
حجت االسالم والمس��لمین روحان��ی، رئیس 
جمهوری اس��المی ایران را نیز که در روزهای 
آخر  س��ال گذشته، درگذش��ت را هم تسلیت 
گفتند. در بخش��ی از متن ای��ن پیام هم آمده 
است: »درگذش��ت مادر گرامی را به جنابعالی 
و دیگ��ر بازمان��دگان آن مخ��دره  مرحوم��ه 
تس��لیت می گوی��م و رحمت و مغف��رت الهی 
و عل��ّو درج��ات ایش��ان را از خداون��د متعال 
مس��ألت می کنم.«  همچنین حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای رهبر انقالب اس��المی با حضور در 
مدرسه عالی شهید مطهری در مجلس ترحیم 
و بزرگداش��ت والده گرام��ی رئیس جمهوری 
ش��رکت و ضمن قرائ��ت فاتحه، عل��و درجات 
آن مرحوم��ه را از خداون��د متع��ال مس��ألت 
کردند. آی��ت اهلل آملی الریجان��ی، رئیس قوه 
قضائیه و دیگر مقام های کش��وری و لشکری 
با صدور پیام های جداگانه ای درگذشت والده 
حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحان��ی 

رئیس جمهوری را تسلیت گفتند.

همسر آیت اهلل خاتمی درگذشت
فروردین ماه جاری مادر س��یدمحمد خاتمی 
رئیس دوره اصالخات نی��ز دارفانی را وداع گفت 
که رئیس جمهوری اس��المی ای��ران در پیامی 
درگذش��ت وال��ده حجت االسالم والمس��لمین 
س��یدمحمد خاتمی را تس��لیت گف��ت و برای 
آن مرحوم��ه عل��و درج��ات را از خداوند متعال 
مس��ألت کرد. به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني 
پی��ام  مت��ن  از  بخش��ی  ریاس��ت جمهوري، 
حجت االسالم والمس��لمین روحانی که خطاب 
به محمدخاتمی صادر ش��ده به این شرح است: 
»درگذش��ت والده بزرگوارتان، مرحومه سکینه 
ضیای��ی موجب تأل��م و تأثر عمی��ق گردید. آن 
بانوی فاضل��ه در دوران نهضت اس��المی و دفاع 
مقدس در کن��ار فداکاری ه��ای مرحوم آیت اهلل 
سیدروح اهلل خاتمی حضوری تأثیرگذار داشت.« 
همچنین در پی درگذش��ت م��ادر رئیس دولت 
اصالحات، آیت اهلل  هاشمی رفس��نجانی، رئیس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام پیام تس��لیتی 
صادر ک��رد. همچنی��ن علی الریجان��ی، رئیس 
مجلس شورای اسالمی نیز طی پیامی درگذشت 

همسر آیت اهلل خاتمی را تسلیت گفت. 

ادامه از صفحه ی��ک|  تنگناهایی که اگر نبودند 
امروز خیل��ی از معضالت و گرفتاری ه��ای اقتصادی، 
این گونه گریبان همه را نمی گرفت و فراگیر نمی ش��د. 
در بن بس��ت توس��عه کش��ور که می تواند شرمندگی 
نس��ل حاضر را برای نس��ل فردا )از منظر توس��عه( به 
ارمغان بگذارد، آن قدر دهلیزهای س��خت و تودرتو به 
وجود آمده اند که به نظر می رسد تنها با اتفاق هایی که 
نقش مکمل و تقویت کننده را برای توس��عه کشور ایفا 
می کنند، می توان هزینه عبور از این دهلیزها را کاهش 
داد. فراموش نکنیم که دنیای امروز دنیای توسعه است 
و همه کشورها، از افغانستانی که کنار گوش مان ایستاده 

است تا نروژ در آن سوی دنیا که مملو از رفاه است، همه 
برای توسعه هر چه بیشتر تالش می کنند. در این رقابت 
نفس گیر باید آموزه و تجربه های توسعه مندی خود را 
محک بزنیم و باید برای افزایش سرعت کاروان توسعه 
بتوانیم جغرافیای دیپلماتیک خ��ود را تغییر بدهیم. 
البته این مس��أله ش��امل حال دولت و تصمیم سازان 
اجرایی نیز می شود. اگر قرار است که این تفاهم بتواند 
توان اقتصاد ای��ران را تقویت کند، مس��ئوالن دولتی 
باید دانش و عقالنیت اس��تفاده از این توان اقتصادی را 

داشته باشند. به  طور مثال اگر قرار است که سرمایه های 
بلوکه ش��ده به ایران بازگردند و به دلی��ل ناکارآمدی و 
نابلدی های مدیران اجرای��ی صرف رانت و زدوبندهای 
اقتصادی یا فعالیت های غیرمولد ش��وند، بدون  شک 
می شود گفت که این تفاهم و بازگشت سرمایه بیشتر 
بر مش��کالت اقتصادی ایران اضافه می کن��د. به  طور 
حتم نهاده��ای نظارتی نیز باید به  طور دقیق مس��یر 
تبدیل بهینه تفاهم یا توافق به رشد توسعه در ایران را 
ارزیابی کنند. اگر همه چیز ب��ه خوبی پیش برود و لغو 

تحریم ها بتواند موقعیت برتری در اختیار اقتصاد ایران 
قرار دهد، این موقعیت برتر نباید به زیان انباشته تغییر 
شکل بدهد. فراموش نکنیم که بعد از فوران قیمت نفت 
در س��ال های 84 تا 92 این یک امکان یا فرصت دوباره 
برای ایران اس��ت که می تواند زمینه شکوفایی صنعت 
را فراهم کند. فوران قیمت نفت به دلیل ضعف مدیران 
اجرایی و ناتوانی مدیریت توسعه در کشور از دست رفت. 
باید از آن تجربه استفاده کرد تا مدیران مراقب باشند که 
موقعیت رفع تحریم ها و افزایش سرمایه گذاری ها باز هم 
آن گرفتاری ها و آفت های مدیریتی را تجربه نکند. این 
یک شروع دوباره است، اگر فقط به توسعه اندیشه کنیم.

تفاهم هسته ای  و امکانی تازه برای توسعه

قرائت بیانیه مشترک مطبوعاتی که چارچوب ها 
و رئ��وس توافقات احتمالی در مذاک��رات تیرماه 94 

را مش��خص کرده اس��ت در پایان مذاکرات لوزان از 
سوی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 

اس��المی ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و نیز سخنرانی رئیس جمهوری 

آمریکا واکنش های متفاوتی را در میان شخصیت های 
سیاسی داخل کشور به دنبال داشته است.

محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس: تیم 
مذاکره کننده حاضر نشدند باج دهند زیرا عزت ملی 
و منافع ملت خواست مردم است که هر دو را با همدیگر 
می خواهند و مردم اس��تدالل منطقی را دوست دارند 
و مصالح کش��ور را مورد توجه قرار داده و برای ش��ان 

اهمیت دارد. )فارس(
عالالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس: فکر می کنم بخش 
قابل توجهی از اظهارات اوباما، در توجیه سیاست های 
غلط گذش��ته آنه��ا ب��ود و مخاطب��ان او نی��ز رژیم 
صهیونیستی، کنگره آمریکا و همپیمانان منطقه ای 
آمریکا بوده اند و بر همین اساس بود که اعالم کرد طی 
روزها و هفته های آینده مشاوران خود را به کشورهای 
مختلف می فرستد تا آنها را نسبت به این تفاهم صورت 
گرفته قانع کنند. اعتراف اوباما نسبت به حق جمهوری 
اس��المی ایران برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
است که صریحا اعالم کرد اگر ایران فعالیت صلح آمیز 
داشته باشد، مشکلی نداریم؛ نباید فراموش کنیم که 

زمانی آنها حاضر نبودند این را قبول کنند. )مهر(

عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس: برداشت من این است که 
آنچه رهبر معظم انقالب از تیم مذاکره کننده خواسته 
بودند تا همه موضوعات در یک جلسه و در یک برنامه 
کلی به توافق برسد، عملیاتی شد و آنچه که در این متن 
آمده بود به طور کامل تمام مسائل حول محور هسته ای 
جمهوری اس��المی ایران بود را تحت پوشش قرار داد. 
به نظر من نتیجه مذاکرات چیزی بیشتر از برد - برد 
بود. درواقع آنچه که منطق جمهوری اسالمی ایران بود 
را عملی کرد و غرب بارها تأکید داش��ت که مذاکرات 
با جمهوری اسالمی ایران غیرممکن است اما بیانیه و 
نتیجه ماه ها مذاکرات، نشان داد این موضوع غیرممکن 

نیست. )خانه ملت(
س�یداحمد علم الهدی امام جمعه مش�هد: 
دشمن در جریان مذاکرات هسته ای اخیر تالش بسیار 
کرد که در یک سنگر سیاس��ی ما را شکست دهد اما 
مقاومت تی��م مذاکره کنن��ده ایران باعث ش��د آنان 
بیانیه مطبوعاتی صادر کنند. ت��الش و مقاومت تیم 

مذاکره کننده ایران قابل تقدیر است . )ایرنا(

حمید روحانی )پژوهشگر و تاریخ نگار 
انقالب اس�المی(: انتش��ار این بیانیه نه تنها 
از نگرانی ملت ایران نکاس��ت بلک��ه نگرانی ها 
را بیش��تر کرد، نکند با این مذاکرات و انتش��ار 
این گون��ه بیانیه ه��ا آرمان ملت ای��ران پایمال 
شود، خون شهدا پایمال شود. نکند هدف ملت 
ایران که ش��عار »انرژی هس��ته ای حق مسلم 

ماست« از دست برود.  )فارس(
سیدحس�ین نقوی حسینی )سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجل�س(: ادعاه��ای اوباما و محت��وای بیانیه 
کاخ سفید درخصوص مس��ائل هسته ای ایران، 
دارای مس��ائلی ب��ود که ش��ائبه های زیادی را 

ایجاد می کرد. 
حس�ین ش�ریعتمداری مدیر مس�ئول 
روزنامه کیه�ان: نام تواف��ق دو مرحله ای را 
بیانیه مطبوعاتی گذاش��تیم. در یک کلمه باید 
گفت که اسب زین شده را داده ایم و افسار پاره 

تحویل گرفته ایم. )فارس(

اس�ماعیل کوث�ری نماین�ده مجل�س: 
موضوع اختالف میان متن فارس��ی و انگلیسی 
بیانیه ای��ران و 1+5 باید هرچ��ه زودتر تعیین 
تکلیف و متن صحیح از س��وی وزارت خارجه 

دراین باره منتشر شود. )فارس(
مهدی محم�دی چهره نزدی�ک به تیم 
مذاکره کننده س�عید جلیل�ی: این توافق 
قطعاً ی��ک تعهد بین المللی برای ایران اس��ت. 
این توافق به هیچ وجه متوازن نیس��ت و درباره 

فردو فاجعه رخ داده است. )فارس(
محمدکاظ�م انبارلوی�ی رئی�س مرکز 
سیاس�ی حزب موتلف�ه اس�المی: صدور 
بیانیه نوعی دور زدن از چیزی است که قباًل از 
آن به نام توافق دو مرحله ای یاد می شد و پیش 
از آن هم عزم ای��ران بر این بود ک��ه به چنین 
س��متی نرود. ما تاکنون امتی��ازات فراوانی را 
داده ای��م درحالی که هیچ اتف��اق جدیدی رخ 
نداده و تحریم های ظالمانه همچنان به قدرت 

خود باقی است. )تسنیم(

منتقد
موافق


