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به نظر میرسد نامگذاری سال  94با شعا ِر
«دولت و م ّلت ،همدلی و همزبانی» فرصتی
گرانبها برای مجموعه قوای کشور و به خصوص
دولت به عنوان سکاندار اجرایی کشور از سویی
و ملت ایران به عنوان «صاحبان کشور» از سوی
دیگر است تا با تقویت عنصر اعتماد متقابل بین
خود و شکلدهی هرچه بهتر و کاملتر فضای
همکاری و همدلی گامهای مهم و بزرگی در
مسیر پیشرفت بردارند که در این صورت کشور
در مقابل توطئههای دشمن مصون خواهد شد
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سرمقاله

توافقي
بر اساس كالم امير
حض��رت عل��ي(ع) خط��اب ب��ه
مالکاش��تر ميفرمايند؛ «عهد و
پيماني برقرار مکن که در آن راه
تأويل و بهانه و توريه و فريب باز
باشد».
محمد صفري
ب��ا اي��ن حدي��ث به س��راغ
گفتوگوهاي هس��تهاي اي��ران و  5+1ميرويم،
که قرار اس��ت تا تيرم��اه  1394به يک نتيجهاي
برسد.
پ��س از گذش��ت  18م��اه از گفتوگوه��اي
هستهاي در دولت آقاي روحاني ،به نظر ميرسد،
نتيجه آن ختم به يک توافق هس��تهاي و قرارداد
رس��مي خواهد شد .برفرض چنين اتفاقي که دور
از دسترس هم نيست ،چه ملزوماتي نياز است؟
حض��رت امي��ر(ع) در نامه به مالکاش��تر به
خوبي و دقيق ،ش��رايط يک پيم��ان و قرارداد را
تبيي��ن فرمودهاند .تأويل ،توري��ه ،بهانه و فريب،
مهمات کليدي اس��ت که ايشان در نامه خود به
مالک مورد تأکيد قرار دادهاند.
«تأويل» به معناي بازگرداندن چيزي اس��ت
و در اصطالح به هدف رس��اندن نهايي هر چيز يا
سخن ،تأويل ناميده ميشود.
«توريه» هم به اين مفهوم اس��ت که متکلم
معناي��ي از کالم خ��ود را که مرادش نيس��ت به
مخاطب منتقل ميکند .به زبان س��ادهتر ،گفتن
کالم��ي و اراده کردن خ�لاف معناي ظاهر آن را
توريه ميگويند.
فري��ب و بهانه هم که امي��ر مؤمنانعلي(ع)
در نامه خود به مالک به آن اش��اره کرده اس��ت،
واضح و روش��ن است و نيازي به توضيح بيشتري
نميرود.
گفتوگو و مذاکره ميان دو يا چند نفر براي
رسيدن به يک نتيجه مطلوب انجام ميشود و اگر
قرار است ،طرف گفتوگو و مذاکره بر سر توافق
و عهد و پيماني ،تفسيرهاي مطلوب خود را از دل
مذاکرات مطرح کند ،مانعي اساسي براي رسيدن
به قرارداد و توافق خواهد بود ،به همين خاطر در
صورت چنين اتفاق��ي ،نميتوان نتيجه حاصل از
مذاکرات را به آساني بر روي کاغذ مکتوب کرد و
امضا نمود تا سنديت يابد.
سند مکتوب يا يک توافقنامه براساس کلمات
وس��خناني که ميان طرفين رد و بدل ميش��ود،
شکل ميگيرد ،گفتوگوها و سخناني که هر يک
از آنه��ا معاني خ��اص خود را دارد .ب��راي اين که
طرفين مذاکرات از اين کلمات و الفاظ و س��خنان
تفسيرهاي گوناگوني که باعث بار معاني مختلفي
ميشود ،برداشتهاي خاص خود را نداشته باشند،
بايد در همان هن��گام بحث و جدلهاي مذاکرات
تکليف آنها روشن شود تا مشکالت بعدي و تبعات
منف��ي آينده از بين برود و راه بهانهجويي و فريب
براي طرف مقابل بسته شود.

ب��دون توجه به اي��ن امر مه��م و در صورت
امض��اي قرارداد ،آس��يبهاي ج��دي و مهمي به
ماهيت واقعي مذاکرات و توافق وارد ميشود.
اکنون که جمهوري اس�لامي ايران براساس
چارچوبهاي قانوني به پيش ميرود و سعي دارد
تا ب��ا گفتوگو و مذاکره به دش��منيهاي آمريکا
در زمينه مسائل هستهاي پايان دهد ،برداشتها
و تفس��يرهاي مطلوبي که ب��راي آمريکاييها به
عنوان يک اصول درآمده اس��ت ،چالش��ي جدي
براي آينده گفتوگوهاي هس��تهاي اس��ت .پس
از بيانيه س��وئيس ،موج گسترده اين مواضع ضد
توافق ،آغاز شد تا جايي که «اوباما» رئيسجمهور
آمريکا در چندين گفتوگو با رسانههاي آمريکايي
خواس��تههاي خود را براس��اس زيادهخواهيهاي
تواف��ق خراب کن ،مطرح کرده اس��ت ،او در اين
گفتوگوهاي مطبوعاتي س��عي کرده اس��ت که
هم��ه آنچه که مطرح ميکن��د ،در قالب توافق و
بيانيهاي که در سوئيس منتشر شده بيان کند.
اوباما ،در اين گفتوگوها ،اعتقاد دارد که هر
آنچه که ميگويد ،ما روي آن توافق کردهايم...
اکن��ون ماهي��ت گفتوگوه��ا بر س��ر توافق
مطل��وب ک��ه عنوان ب��رد  -برد را با خ��ود دارد،
تغيير کرده اس��ت .تغييرات اساس��ي و چالش��ي
که باعث ميش��ود که اگر چنين رويهاي از سوي
آمريکاييها ادامه داش��ته باشد ،آينده روشني از
افق تيرماه به چشم نخورد.
اکن��ون نميت��وان تنه��ا موض��وع برچيدن
تحريمه��ا را به عن��وان مانع اصلي بر س��ر توافق
هس��تهاي دانس��ت و با توجه به مواض��ع آمريکا
نسبت به توافق ،مسائل تازهاي آشکارتر شده است
که جديت��ر از حتي برچيدن هم��ه تحريمهاي
اقتصادي عليه ايران است.
اوبام��ا ب��ا صراح��ت و تأکي��د ميگوي��د،
«مکانيس��مي تعبيه ميکنيم که بازرسان آژانس
بتوانند همه جاي ايران بروند».
اين موضع ،همان برداش��ت و تفسيري است
ک��ه يک ط��رف از محتواي گفتوگوه��ا و بيانيه
سوئيس دارد .عالوه بر اين که چنين درخواستي،
با ش��أن و جايگاه باالي جمهوري اس�لامي ايران
که سالهاست در مقابل زيادهخواهيهاي آمريکا
ايس��تاده است و توانس��ته تأثيرات مهم و اساسي
در تح��والت جهاني و منطقهاي بگذارد ،نيس��ت.
ضمن اين که همانگون��ه که اوباما در گفتوگو با
نيوي��ورک تايمز انجام داده ،اعتراف كرده اس��ت،
«ايرانيها نش��ان دادهاند هر جا مسئله غرور ملي
مطرح است ،حاضرند سختيها را تحمل کنند».
چنين خواستهاي براي بازديد از هر جا در ايران،
با غرور ملي مردم ايران اسالمي سازگاري ندارد.
ام��ا نکته مه��م در اين ميان هم��ان عهد و
پيمان و قراردادي اس��ت ک��ه حضرت علي(ع) به
آن تأکيد کردهاند و بايد در توافق نهايي ،همه آن
موارد مورد توجه قرار گيرد تا عالوه بر جلوگيري
از بهانهتراش��ي ط��رف مقاب��ل ،از فري��ب آن نيز
برحذر باش��يم .بياعتماديهاي بزرگ نس��بت به
آمريکاييه��ا همچنان روبه افزايش اس��ت و ابعاد
ديگري از آن آشکارتر خواهد شد.

قوای سهگانه در همدلی و همزبانی پیشگام باشند

رفیق بیکلک مادر

پاورقی

Vol.15 No.3872 TUE.Apr 7.2015

شرط تحقق شعار
دولت و ملت ،همدلی و همزبانی
چيست؟

3

ننجون
3

گزارش يك
برانكو به عنوان سومين سرمربي اين فصل پرسپوليس انتخاب شد

پروفسور در پايتخت!

س�رمربی پیش�ین تیمملی فوتب�ال ایران ب�ه عنوان س�رمربی جدید
پرسپولیس انتخاب شد.

رئیسجمهوری با تأکید
بر ض��رورت حرکت به
خيابانپاستور
س��مت همدل��ی و
همزبانی و پیشگام شدن قوای سهگانه در این
زمینه ،اظهارداشت :مبنای همدلی در کشور و
بی��ن قوا و مردم باید قانون باش��د و بر مبنای
عمل و تمس��ک به قانون ،میت��وان بین قوا و
مردم همدلی ایجاد کرد.
حجتاالس�لام والمس��لمین دکتر حسن
روحان��ی ديروز در دیدار مس��ئولین و مدیران
ق��وه قضائیه با تبریک س��ال جدی��د و اظهار
امیدواری از تداوم توفیقات ملی در سالجاری
،نامگذاری امسال به نام «دولت و ملت ،همدلی
و همزبانی» از س��وی مق��ام معظم رهبری را
مورد اشاره قرار داد و گفت :باید قوای سهگانه
در این زمینه پیش قدم باشند و مردم همدلی
را بین قوا و همه نهادها و دستگاههای عمومی
مشاهده کنند.
رئیسجمه��وری اضافه ک��رد :اگر مردم
احس��اس کنند قان��ون معیار اصلی اس��ت و
مس��ئولین بی��ش از دیگران ب��ه قانون عمل
میکنند ،اعتماد و همدلی بوجود آمده و این
میتواند مبنایی برای رش��د جامعه در مسایل
معنوی و مادی باشد.
دکتر روحانی ،قوه قضائیه را ملجأ و محل
دادخواه��ی مردم دانس��ت و گفت :قوه قضائیه
همواره به عنوان جایگاه نهایی برای ارائه حکم و
اجرای عدل و تصمیمگیری مدنظر بوده است.
رئیسجمهوری تصریح ک��رد :قاضی باید
مستقل بوده و با استقالل و تمسک به قانون و
عدل قضاوت کند و معنای استقالل قوای سهگانه
که در قانون اساس��ی نیز آمده این است که قوه

قضائی��ه از هر نظر و در همه س��طوح قضایی از
استقالل برخوردار باشد .لذا استقالل قوه قضائیه
به این معناس��ت که مردم احساس کنند تمام
احزاب ،رسانهها ،گروهها و جناحها برای دستگاه
قضایی در برابر قانون یکسان هستند.
دکتر روحانی عدل یک��ی از اهداف دین
اس��ت ،گفت :اگر مردم به این قضاوت برسند
که در کش��ور ،مبنای قضاوت قانون اس��ت و
تفاوتی بین وابستگان جناحها و احزاب وجود
ن��دارد ،این موض��وع میتوان��د مبنای مهمی
برای همدلی باشد.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان
خود حرکت به سمت رونق اقتصادی را مسأله
اصلی کشور در سالجاری عنوان کرد و گفت:
هدف دولت در سال گذشته خروج از رکود و
مهار تورم فزاینده بود که به فضل الهی دولت
در هر دو زمینه توفیقاتی داش��ته است و بعد
از اینکه کشورمان در هشت فصل دارای رکود
و رش��د منفی بود در سال  ۹۳از رشد مثبت
برخوردار شد و نرخ تورم از  ۳۵درصد ابتدای
سال گذشته نیز به حدود  ۱۵درصد رسید.
رئیسجمه��وری نق��ش ق��وه قضائیه در
حرک��ت دولت به س��مت رون��ق اقتصادی و
مبارزه با فس��اد را بس��یار مهم توصیف کرد و
گفت :با وجود فساد نمیتوان تحرک مطلوبی
در عرصه اقتصادی داشت .دولت مصمم است
با فس��اد مبارزه کند و بیتردی��د قوه قضائیه
نقش و بار س��نگینی در ای��ن زمینه دارد و با
همکاری و همدلی میتوانیم با فس��اد مبارزه
مؤثر کنیم.
دکت��ر روحان��ی تصریح ک��رد :دولت به
دنبال روابط نزدیک و صمیمی و گس��ترده با

باهنر در نشست شورای مرکزی جامعه مهندسین:
مرحله فعلی مذاکرات تا دهم تیر بسیار حساس است
دبیرکل جبهه پیروان با بیان اینکه مرحلهای که
از مذاکرات از امروز تا دهم تیرماه طی میش��ود
ديـــــدگاه
قطعا حس��استر و مهمتر از قبل اس��ت ،گفت:
هرگز نباید از واژهها و تعابیری که امکان تفسیر و تأویل وجود دارد در
متون مورد توافق استفاده شود.
به گزارش فارس ،محمدرضا باهنر در اولین جلس��ه ش��ورای مرکزی
جامعه اسالمی مهندس��ین ،افزود :امسال سال برگزاری انتخابات مجلس
شورای اسالمی است و رهبر معظم انقالب با درایت این سال را سال همدلی

ق��وه قضائیه اس��ت و بر این باور هس��تیم که
با هم��کاری و هماهنگی میتوانیم در اجرای
قانون و مبارزه با فساد موفقتر باشیم.
رئیسجمه��وری در ادام��ه ت�لاش برای
تدوین حقوق ش��هروندی به عن��وان یکی از
وعدهه��ای خود به مردم را م��ورد تأکید قرار
داد و گفت :مبنای دولت در این منشور قانون
اساس��ی و قوانین موضوع��ه خواهد بود و این
منش��ور میتواند مبنای خوبی برای همدلی و
همزبانی در کشور باشد .از سوی دیگر مبنای
مناس��بی در زمینه حقوق بشر خواهد بود تا
در مقابل ادعاهایی که علیه جمهوری اسالمی
ایران در دنیا میش��ود ،ص��دای ناحق آنها را
نس��بت به جمهوری اسالمی کوتاه و فریاد ما
را رساتر کند.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان
خود با بیان اینکه در زمینه سیاس��ت خارجی
و هستهای گامی به پیش برداشته شده است،
اظهار داشت :البته تا رسیدن به مقصد نهایی
راهی دش��وار پیش رو داریم تا در این عرصه
هم بتوانیم حقوق ملت ایران را تضمین کنیم،
همه دنی��ا به حق ملت ای��ران اذعان کنند و
از س��وی دیگ��ر مردم هم از حق��وق خود در
زمینهه��ای مختل��ف و فعالیتهای اقتصادی
برخوردار شوند.
رئیسجمهوری سرمایهگذاری در کشور
ب��رای اج��رای پروژهها را ضروری دانس��ت و
اظهار داش��ت :ق��وه قضائیه نق��ش مهمی در
جذب س��رمایه به کش��ور دارد و میتواند در
زمینه احس��اس اعتم��اد و اطمینان خاطر به
کارآفرین��ان و تولیدگران به منظور س��رمایه
گذاری در کشور مؤثر باشد.

و همزبانی دولت و ملت نام نهادند و ما اثرات این نامگذاری هوشمندانه را
هم در عرصه داخلی و هم در سیاست خارجی خواهیم دید.
دبیرکل جامعه اس�لامی مهندس��ین با اش��اره به به دوران پس��ا
تحری��م اظهار كرد :ف��ارغ از موضوعاتی که درخص��وص توافق گفته
ميش��ود نکت��هاي که باید به آن توجه داش��ت و نبای��د از آن غفلت
نمود این اس��ت که حقیقتا" برای اقتصاد کش��ور در سطح کالن باید
توجه بیش��تری ش��ود .آنچه که به اقتصاد ما ضربه ميزند فقط ناشی
از تحریم نیس��ت و شاید س��هم تحریمها در وضعیت اقتصادی کشور
به  30درصد هم نرسد .اما ما برای داشتن اقتصادی قوی و مقاوم در
برابر ضربهها و تهدیدات چارهاي جز حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی
مطابق آنچه که رهبر معظم انقالب فرمودند نداریم.

وی به عنوان جانشین حمید درخشان قرار است بعد از دیدار روز چهارشنبه
سرخپوشان برابر النصر عربستان هدایت این تیم را برعهده بگیرد.
برانک��و ایوانکوویچ پس از مذاکراتی که ديروز با محمدحس��ین نژادفالح در
استانبول ترکیه انجام داد به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب شد.
برانکو از بعدازظهر روز چهارش��نبه وارد تهران خواهد شد و دیدار تیمهای
پرسپولیس و النصر را از نزدیک در ورزشگاه آزادی تماشا خواهد کرد .قرار است
وی از روز پنجشنبه تمرینات سرخپوشان را زیر نظر بگیرد .در دیدار برابر النصر
حسین عبدی دستیار درخشان هدایت پرسپولیس را برعهده خواهد داشت.
اما يكي از مشكالت پيش روي حضور برانكو در ايران ،بحث بدهي مالياتي
اين مربي اس��ت .قائم مقام باش��گاه پرس��پولیس با بیان اینکه مالیات سرمربی
جدید تیم فوتبال این باش��گاه مشکل ساز نیست ،گفت :قرار است برانکو اصل
مالیات و باشگاه پرسپولیس هم جریمه آن را پرداخت کند.
محمدحسین نژادفالح درخصوص انتخاب سرمربی جدید پرسپولیس ،ضمن
بیان مطلب فوق افزود :حمید درخشان از سمت خود به عنوان سرمربی استعفا دادند
و ما بالفاصله دست به کار شدیم و به منظور مذاکره و توافق با برانکو ایوانکوویچ به
استانبول سفر کردیم و درپی مذاکرات و نشستی که ظهر دوشنبه داشتیم با توجه
به حسننیتی که وجود داشت ،به توافق رسیدیم و قرارداد رسمی منعقد شد.
وي در م��ورد مدت قرارداد برانکو اظهار کرد :ای��ن قرارداد برای بازیهای
باقیمانده این فصل و بازیهای فصل آینده را شامل خواهد شد.
نژادفالح در پاس��خ به س��واالتی در مورد مبلغ قرارداد و مشکالت مالیاتی
برانکو خاطرنشان کرد :در مورد مبلغ قرارداد از طرف برانکو اجازه ندارم رقم را
اعالم کنم اما بدهی مالیاتی مشکل ساز نخواهد بود .اصل بدهی مالیاتی برانکو
ایوانکوویچ  78میلیون تومان اس��ت که ح��دود  160میلیون تومان جریمه به
آن تعلق گرفته اس��ت .البته این بدهی مالیاتی مربوط به زمان فعالیت ایش��ان
در تیم ملی فوتبال ایران است و در واقع از تعهدات فدراسیون فوتبال ایران به
حساب میآید اما برانکو به نشانه حسن نیت و به منظور آن که کار انجام شده
و در ته��ران حضور پیدا کند ،پرداخت اصل مالیات را قبول کردهاند و باش��گاه
پرسپولیس هم پرداخت جریمه را تقبل کرده است.

