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 واعظی در واکنش
به طرح استیضاح وزیر اقتصاد

رئیس دفتر رئیس جمهور با انتقاد از مطرح شدن استیضاح وزیر اقتصاد در 
پی درگیری لفظی یک نماینده مجلس با کارمند گمرک گفت: در چنین 
مسائلی باید کمیته مشترک میان دولت و مجلس تشکیل شده و به موضوع 

رسیدگی کند.
محمود واعظی در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: از مجلس می خواهیم در چنین 
مسائلی به جای مطرح کردن استیضاح وزیر کمیته مشترک با دولت تشکیل دهد تا 
بر اساس انصاف به موضوع رسیدگی شود. همچنین قوه قضائیه نیز می تواند مسئله 

را بررسی کند.
وی ادامه داد: در این مشاجره که میان نماینده مجلس و کارمند گمرک ایجاد شد، 
مسئله قومیت یا مذهب نیز مطرح نشد و آن چه در فیلم رخ داد ربطی به قومیت و 
مذهب نداشت و کسی که آن جا در گمرک نشسته بود نمی دانست نماینده اهل کدام 
شهر است. همه نمایندگان برای دولت عزیز هستند و هر نماینده از هر جا آمده ما 

به رای مردم احترام می گذاریم.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پایان با اشاره به این که »دولت و مجلس باید حرمت 
هم را داشته باشند«، گفت: هم دولت باید حرمت مجلس را داشته باشد و هم مجلس 

حرمت دولت را داشته باشد و این رابطه یک طرفه نمی شود.

معاون رئیس جمهور:

 مردم را از طلبکار بودن
به مطالبه گر بودن هدایت کنیم

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: مردم ما روز به روز توقعشان از دولت 
باالتر می رود، توقعاتی که مردم برای بهره مندی از منابع کشور برای 
اداره امور بر عهده دولت گذاشته اند، مداخالت دولت در زندگیشان را 

افزایش داده است.
به گزارش ایسنا،، جمشید انصاری در نشست فعاالن حقوق شهروندی استان 
آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش مردم در تحقق حقوق شهروندی، اظهار کرد: 
کشور ما کشوری با دولتی مردم گریز و مردمی دولت گرا بوده و حدود دو دهه 
است که دولت دارد از تصدی بخش قابل توجهی از امور، شانه خالی می کند، 
چون در هیچ کجای دنیا دولت، این امور را تصدی نمی کند، اما مردم ما انتظار 

دارند هر روز بر حوزه مداخالت دولت افزوده شود.
وی افزود: دولتی که مداخالت و حوزه تصدی اش توسعه پیدا کند، خود به 

خود دامنه مشارکت و نقش آفرینی مردم را در اداره امور، کم می کند.
وی بیان کرد: توسعه مردم محور باید سرلوحه تمام مطالبات ما باشد، اگر 
دولت ها کاری به کار مردم نداشته و اجازه دهند مردم کارها را به عهده داشته 

باشد، بخشی از مشکالتمان حل می شود.
حوزه هایی  و  خوب  حکمفرمایی  در  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس  معاون 
بخش  سهم  و  هستیم  عقب  غیردولتی  بخش  و  مدنی  نهادهای  توسعه  مثل 
دولتی پررنگ تر است. وی با بیان این که سازمان های مردم نهاد با حضور در 
دستگاه های دولتی حقوق شهروندی را رصد کنند، تاکید کرد: حضور و فعالیت 

سمن ها در عرصه رعایت حقوق شهرندی در نظام اداری باید تقویت شود.
انصاری ادامه داد: الیحه ی ایجاد نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی تصویب 
شده است تا وظیفه پیگیری و صیانت از حقوق مردم و ارایه گزارش بین المللی 

در خصوص حقوق شهروندان ایرانی بر عهده این نهاد باشد.
خاطرنشان  شهروندی،  حقوق  آموزش  در  رسانه ها  نقش  بر  تاکید  با  وی 
کرد: باید نهضت اجتماعی در کشور راه بیندازیم و مردم را از طلبکار بودن به 
مطالبه گر بودن هدایت کنیم، حدود ۲۰۰ مربی آموزش دیده در حوزه حقوق 

شهروندی در استان ها داریم.
پخش  سرعت  و  مجازی  فضای  امروزه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  انصاری 
اطالعات باعث شده است که کسی نتواند به راحتی از انجام وظایف قانونی اش 
فرار کند و مجموعه کنشگران و فعاالن مدنی، حقوق شهروندی را با کارآمدی 

و اثربخشی باالتری پیش ببرند.
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دانشجویان ظرفیت محیط های مختلط را دارند
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه در محیط های دانشگاهی باید به موضوعات اعتقادی و مذهبی توجه بیشتری شود، اظهار کرد: محیط های دانشگاهی محیط هایی مختلط هستند و ما هیچ مشکلی از این باب نداریم؛ همچنین دانشجویان نیز 

نشان داده اند که ظرفیت این فضا را دارند. منصور غالمی در گفت وگو با ایسنا، درباره برخی حواشی ایجاد شده در برگزاری مراسم های فرهنگی در دانشگاه ها و لغو تعدادی از برنامه های فرهنگی به دلیل برگزاری مختلط این برنامه ها اظهار کرد: کلیات مطلب 
این است که در محیط های دانشگاهی باید به موضوعات اعتقادی و مذهبی توجه بیشتری شود؛ محیط های دانشگاهی محیط هایی مختلط هستند و ما هیچ مشکلی از این باب نداریم؛ همچنین دانشجویان نیز نشان داده اند که ظرفیت این فضا را دارند.

 عزم جزم ترکیه برای گسترش و تعمیق روابط مستحکم با ایران

 رئیس جمهوری: ایران آماده تامین انرژی ترکیه است
رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به فشارهای ناحق نسبت به ایران 
بر اهتمام کشورش برای توسعه و تحکیم بیش از پیش روابط با تهران 
تاکید کرد و گفت: حقوق همسایگی ایجاب می کند که دو کشور در 

روزهای سخت در کنار یکدیگر باشند.
به گزارش روز جمعه ایرنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
رئیس جمهوری به دعوت رسمی رجب طیب اردوغان همتای ترکیه 
ای خود و به منظور شرکت در پنجمین جلسه شورای عالی روابط 
راهبردی ایران - ترکیه در صدر هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی 

عصر چهارشنبه عازم آنکارا پایتخت ترکیه شد.
روحانی پیش از سفر به ترکیه در فرودگاه مهرآباد گفت: این سفر به 
دعوت رسمی رئیس جمهوری ترکیه برای شرکت در پنجمین شورای 
عالی دو کشور انجام می گیرد و به طور طبیعی غیر از برگزاری جلسه 
شورای عالی با حضور روسای جمهوری و اعضای دولت دو کشور، 
مالقات دو جانبه با اردوغان خواهم داشت و وزرا نیز در این سفر با 

همتایان خود مالقات هایی جداگانه ای دارند.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بیشتر همسایگان ما از جمله 
ترکیه با یک بیان صریح به آمریکایی ها اعالم کردند که دوران دیکته 
کردن سیاست ها از طرف واشنگتن به دیگران به سر آمده است و 
آمریکا قادر نیست از هزاران کیلومتر فاصله، برای منطقه و روابط 

کشورها و ملت های بزرگ این منطقه نسخه پیچی کند.
روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه گسترش روابط با ترکیه به عنوان 
یک کشور دوست برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت خاصی دارد، 
به اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی دو کشور اشاره کرد و 
گفت: مواضع دولت ترکیه به عنوان یک کشور دوست و تاثیر گذار در 
منطقه و شخص رئیس جمهوری ترکیه در ماه های اخیر برابر تحریم 

آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، بسیار خوب و قاطع بود.
رئیس جمهوری روز پنجشنبه در کاخ ریاست جمهوری ترکیه به 
طور رسمی از سوی همتای ترکیه ای خود مورد استقبال قرار گرفت و 
یادداشت تفاهم همکاری بین تهران و آنکارا در زمینه بهداشت و درمان 
و همکاری در زمینه امور ارتباطات و رسانه در حضور حجت االسالم 

والمسلمین روحانی و اردوغان به امضاء رسید.
روحانی همچنین پس از امضای این اسناد همکاری، در نشست 
مشترک خبری با همتای ترکیه ای خود، اظهار داشت: در جلسه 
شورای عالی روابط راهبردی برای رفع موانع احتمالی در زمینه توسعه 

روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تصمیم گیری شد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه در مذاکرات با رئیس جمهوری ترکیه 
همکاری های دوجانبه، مسایل منطقه ای و بین المللی مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت، گفت: روابط دو کشور بر مبنای مناسبات تاریخی، 
فرهنگی، دینی، منافع مشترک، توسعه صلح و ثبات در منطقه استوار 
قاطع و صریح شخص  بسیار  از مواضع  با قدردانی  است. روحانی 
اردوغان و دولت ترکیه برابر یکجانبه گرایی و تحریم های غیرقانونی و 
ظالمانه آمریکا علیه ایران، تصریح کرد: این مواضع به معنای پایبندی 

دو کشور به قانون، منافع مشترک و اخالق است.
رئیس جمهوری اقدام آمریکا علیه ایران را اقدامی 1۰۰ در صد 
تروریستی توصیف کرد و گفت: دولت آمریکا با اعمال تحریم های 
ظالمانه دولت ها و شرکت های دیگر را برای اجرای قطعنامه ۲۲31 و 
تجارت آزاد با جمهوری اسالمی ایران می ترساند و این اقدام آمریکا 

برخالف مقررات بین المللی است.
روحانی خاطر نشان کرد: قطعنامه ۲۲31 به عنوان یک قطعنامه 
الزامی از همه کشورها می خواهد که از آن حمایت کنند. لذا کشورهای 
معدودی که به تفکر آمریکایی ملحق شده اند، در حقیقت قوانین و 

مقررات بین المللی را زیر پا گذاشتند.
رئیس جمهوری تصریح کرد: معتقدیم دوران قلدرمآبی در جهان 
مشترک  منافع  مبنای  بر  ملت ها  امروز  و  است  رسیده  پایان  به 

تصمیم گیری و رفتار می کنند.
روحانی در ادامه با اشاره به بررسی موانع موجود در تحکیم هر چه 
بیشتر روابط تهران – آنکارا در جلسه شورای عالی روابط راهبردی، 
گفت: در این جلسه مسایل مربوط به مسایل بانکی، تجاری، صنعتی، 
گمرک، حمل و نقل و گردشگری و همکاری های فرهنگی دو کشور 
مورد بررسی و بر تقویت آن تاکید شد. رئیس جمهوری با اشاره به 
اهمیت توسعه همکاری های دو کشور در زمینه ترانزیت و حمل و نقل، 
افزود: ایران و ترکیه با همکاری مشترک در زمینه ترانزیت و خطوط 
ریلی می توانند، آسیا را به اروپا متصل کنند و این اقدام به نفع کل 

جهان و منطقه بسیار حساس خاورمیانه است.
روحانی خاطر نشان کرد: در جلسه شورای راهبردی برات و واعظی 
به عنوان مسئوالن کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور تعیین 
شدند تا با تقویت همکاری های مشترک سرعت توسعه روابط دو 
جانبه را افزایش دهند. وی همچنین با اشاره به بررسی مسایل منطقه 
بویژه تحوالت سوریه، گفت: در مذاکرات آستانه ایران، ترکیه و روسیه 
همکاری های نزدیکی با یکدیگر داریم و امروز تصمیم گرفتیم این 
همکاری ها را با قوت ادامه دهیم. روحانی همچنین با اشاره به شرایط 
دشوار و سخت یمن، خاطر نشان کرد: در مذاکرات مشترک توافق 
کردیم تا برای ایجاد صلح و ثبات در یمن و کمک به مذاکرات یمنی 

– یمنی و ارسال کمک های نوع دوستانه، رایزنی ها و همکاری های 
خود را افزایش دهیم. همچنین اردوغان در این نشست مشترک 
خبری اهتمام کشورش را برای توسعه و تحکیم بیش از پیش روابط 
با جمهوری اسالمی ایران مورد تاکید قرار داد و گفت: ترکیه مصمم 
است روابط خود را با ایران محکم تر از گذشته ادامه دهد و بر عزم و 

اراده خود در راستای تعمیق روابط دو کشور تاکید داریم.
رئیس جمهوری ترکیه با تاکید بر اینکه تمامی طرفین برجام باید بر 
آن متعهد باشند و ادامه آن به نفع صلح و امنیت جهانی است، گفت: 
پایبندی ایران به برجام بارها از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تایید شده و خروج آمریکا از این معاهده درست نیست. اردوغان با بیان 
اینکه اعمال تحریم آمریکا علیه ایران امنیت و ثبات منطقه را تهدید 
می کند، گفت: ترکیه از این اقدام آمریکا به هیچ وجه حمایت نمی کند 
و برای کاهش تبعات آن آماده همکاری با ایران هستیم چرا که حقوق 
همسایگی ایجاب می کند که کشورهایمان در روزهای سخت در 
کنار یکدیگر باشند لذا به رغم فشارهای ناحق نسبت به ایران در 
کنار مردم این کشور خواهیم بود.حجت االسالم والمسلمین روحانی 
همچنین عصر پنجشنبه در پنجمین جلسه شورای عالی روابط 
راهبردی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه، تالش هرچه 
بیشتر برای تحقق هدفگذاری تجارت 3۰ میلیارد دالری را ضروری 
خواند و گفت که در این مسیر تقویت همکاری های بانکی و ساز و 
کار های موجود مانند کمیسیون اقتصادی مشترک، شناسایی زمینه 
های جدید همکاری اقتصادی و توسعه اقدامات مقتضی برای برقراری 
مشارکت تجاری نزدیکتر و نیز تدارک شرایط بهتر برای سرمایه 
گذاران در دو کشور، تسهیل حمل و نقل کاال و افزایش مشارکت 
بخش خصوصی در همکاری تجاری و بازرگانی ضروری است. رئیس 
جمهوری با اشاره به ظرفیت های ترانزیتی دو کشور تصریح کرد: 
ظرفیت ها در این حوزه به نحوی است که می توانیم مسیر ترانزیتی 
شرق به غرب را با سرمایه گذاری مشترک متحول سازیم. روحانی 
اتصال خطوط ریلی ایران تا دریاچه وان و ایجاد تنوع در خطوط ریلی 
با سرمایه گذاری مشترک را در توسعه روابط تجاری دو کشور و منطقه 
حائز اهمیت دانست و گفت: توسعه خطوط ریلی می تواند به نفع 
دو ملت و ملت های منطقه باشد. رئیس جمهوری در ادامه تروریسم، 
قاچاق مواد مخدر، جنایت سازمان یافته و مهاجرت های بی رویه را 
تهدید جمعی دانست و بر همکاری مشترک در این زمینه تاکید کرد. 
روحانی همچنین ارتقای روابط فرهنگی و توریستی را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: در این زمینه برقراری روابط نزدیک تر بین دو شهر 
خوی و قونیه به خاطر برخورداری از شاعران بزرگی همچون شمس 
و موالنا که افتخار تاریخی دو ملت و کل منطقه هستند، می تواند 
نمادی از روابط فرهنگی دو کشور باشد. رئیس جمهوری به همکاری 
های دو جانبه و سه جانبه ایران و ترکیه در روند مذاکرات آستانه به 
اتفاق روسیه اشاره کرد و گفت: این مذاکرات موفق و موثر بوده و 
الزم است روند تثبیت امنیت، بازگشت آوارگان، حفظ تمامیت ارضی، 
تدوین قانون اساسی و تشکیل حکومتی با اراده مردم با دقت ادامه 
یابد. روحانی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره در روزهای 
سخت در کنار مردم و دولت ترکیه بوده و امروز خوشحالیم که در 

شرایط تحریم غیرقانونی و ظالمانه دولت آمریکا علیه ایران، دولت و 
ملت ترکیه نیز در کنار جمهوری اسالمی ایران قرار دارد.

رئیس جمهوری ترکیه نیز در این جلسه تشکیل پنجمین نشست 
شورای عالی راهبردی روابط ایران و ترکیه را در دوره ای که آمریکا 
تحریم علیه ایران را افزایش داده است، حائز اهمیت دانست و گفت: 
در چهار نشست گذشته تصمیمات خوبی برای توسعه روابط در 
حوزه های مختلف اتخاذ شده و امروز نیز در چارچوب تجارت ترجیحی 

مصمم هستیم تمام ظرفیت های همکاری را فعال سازیم.
رئیس جمهوری ترکیه خاطر نشان کرد: اقدامات و تحریم های 
غیرقانونی آمریکا تاثیرات منفی و مخربی در حوزه تجارت خارجی دو 

کشور گذاشته است اما تبعات آن را به حداقل خواهیم رساند.
اردوغان با تاکید بر اینکه همواره با تحریم های یکجانبه آمریکا 
مخالف بوده و هستیم، گفت: ترکیه امنیت و ثبات ایران را امنیت و 

ثبات خود می داند.
رئیس جمهوری ترکیه در ادامه مذاکرات، به همکاری دو کشور در 
مسایل منطقه ای اشاره کرد و گفت: به نتیجه رسیدن روند آستانه 
در باره سوریه با همکاری مشترک ایران، ترکیه و روسیه، نمونه ای 
از همکاری موفق برای صلح پایدار در منطقه است و باید در مقابل 

مداخله خارجی در این روند ایستادگی کنیم.
اردوغان مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات در عراق و کمک به حل و 
فصل بحران یمن را مورد تاکید قرار داد و گفت بحران یمن باید هرچه 
زودتر از مسیرهای دیپلماتیک و همکاری های چندجانبه خاتمه یابد 

و در این مسیر نیز به همکاری های خود با ایران ادامه خواهیم داد.
رئیسان جمهوری اسالمی ایران و ترکیه همچنین در یک بیانیه 
مشترک که در پایان پنجمین نشست شورای عالی روابط راهبردی 
دو کشور منتشر شد، تاکید کردند که هرگونه اقدام الزم را به منظور 
افزایش تجارت فی مابین به هدف 3۰ میلیارد دالری بوسیله تقویت 
ساز و کارهای موجود بکار خواهند گرفت. حجت االسالم و المسلمین 
روحانی و اردوغان همچنین با ابراز تاسف عمیق درخصوص خروج 
آمریکا از برجام و تحریم های یکجانبه و غیرمنصفانه ای که توسط 
ایاالت متحده آمریکا بر بخش های گسترده ای در ایران اعمال شده، 
به طور مشترک از اینکه اعمال این تحریم ها موجب آسیب رسانی به 
زندگی مردم بی گناه شده و بر تجارت منطقه ای، رفاه و ثبات منطقه 

تاثیر می گذارد، ابراز نگرانی کردند.
حجت االسالم و المسلمین روحانی شامگاه پنجشنبه و در ادامه 
سفر دو روزه خود به ترکیه در جمع تجار و فعاالن اقتصادی ایران و 
ترکیه، حضور روسای جمهوری در جمع فعاالن بخش خصوصی دو 
کشور را نشانه باالترین حمایت از همکاری تجار ایران و ترکیه دانست 
و با تاکید بر اینکه 'باید از تجارت ترجیحی به سمت تجارت آزاد 
برویم'، گفت: آماده حمایت و تامین شرایط الزم برای حضور سرمایه 

گذاران ترک در بازار انرژی هستیم.
رئیس  جمهوری با تاکید بر اینکه در مسیر توسعه روابط تجاری 
ایران و ترکیه جز مقررات بین المللی و منافع دو ملت هیچ چیزی 
شرایط  که  هستیم  باور  این  بر  داشت:  اظهار  نیست،  تاثیرگذار 
تحریم های ظالمانه و غیرعادالنه علیه ملت ایران می تواند به شرایطی 

بسیار ارزشمند طالیی برای اتصال اقتصاد دو کشور تبدیل شود به 
نحوی که هیچ تهدید و اقدامی نتواند آن را دچار خدشه کند.

روحانی تصریح کرد: ایران و ترکیه با همکاری های مشترک به 
خارجی ها و قدرت های خارجی اعالم می کنند که نمی توانند برای 
امنیت منطقه تصمیم بگیرند و دو طرف باید با همکاری یکدیگر 
تروریسم را در منطقه ریشه کن کنیم چرا که گروه های تروریستی 

در منطقه و فعالیت آنها در کشورهای منطقه به ضرر همگان است.
وی گام دوم در مسیر توسعه روابط تهران – آنکارا را ایجاد زمینه و 
تسهیالت الزم برای فعالیت اقتصادی دانست و گفت: دو طرف تصمیم 
گرفتیم تسهیالت بیشتری برای ورود و خروج و فعالیت بازرگانان و 
مردم دو کشور فراهم کنیم و در مذاکرات امروز در ارتباط با ایجاد 
تسهیالت بانکی، پولی و ارتباطات اقتصادی بین دو کشور تصمیمات 

خوبی اتخاذ کردیم.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه فعالیت اقتصادی بدون تسهیالت 
مالی امکان پذیر نیست، افزود: در شرایطی می توانیم به هدف 3۰ 
میلیارد دالری برسیم که شرایط و تسهیالت مالی بین دو کشور 
بیمه،  بانک ها، صندوق،  زمینه مؤسسات،  این  در  و  باشد  مناسب 

کشتیرانی و حمل و نقل می تواند نقش سازنده ای ایفا کند.
روحانی در ادامه همکاری دو کشور در زمینه انرژی را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: در این مساله مهم اقتصادی، همکاری و هماهنگی های 
خوبی بین دو کشور وجود دارد و آمادگی داریم انرژی کشور ترکیه 
را برای بلندمدت، تامین کنیم و هر مقدار که ترکیه نیاز داشته باشد، 
جمهوری اسالمی ایران در این زمینه کامالً آمادگی دارد از ظرفیت ها 

و امکانات خود استفاده کند.
رئیس جمهوری با تاکید بر حمایت دو کشور از سرمایه گذاری های 
مشترک و بخش خصوصی، گفت: تصمیم امروز در رابطه با ایجاد 
شهرک های صنعتی در این راستا بوده است که بتوانیم از امکانات 
یکدیگر برای رشد و توسعه صنعتی استفاده کنیم و بی تردید در سایر 

زمینه های اقتصادی و تجاری نیز این آمادگی وجود دارد.
فعالیت و  از  ایران  روحانی خاطر نشان کرد: جمهوری اسالمی 
سرمایه گذاری ترکیه در بخش های پاالیشگاهی، پتروشیمی و صنایع 
باالدستی و پایین دستی انرژی حمایت می کند و آمادگی دارد مواد، 

زمین و امکانات الزم را در اختیار آنان قرار دهد.
رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت جغرافیایی ایران و ترکیه و 
استفاده از این ظرفیت در راستای منافع دو ملت گفت:  ترکیه به 
دریای سیاه و مدیترانه و جمهوری اسالمی ایران به دریای خزر، خلیج 
فارس و دریای عمان دسترسی دارد و این شرایط جغرافیایی مناسبی 
است که سرمایه گذاران می توانند از آن به بهترین نحو استفاده کنند.

روحانی اتصال شرق به غرب )آسیا به اروپا( از طریق اتصال خطوط 
راه آهن را مورد تاکید قرار داد و گفت: اتصال و تنوع در خطوط راه آهن، 
دریچه واحد گمرکی و تسهیالت حمل و نقل می تواند شرایط را برای 

توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور هر چه بیشتر فراهم سازد.
وی تصریح کرد: نه لبخند کسی در روابط اقتصادی و تجاری ما 
تاثیرگذار است و نه عصبانیت و اخم قدرتی می تواند در این روابط 

اثرگذار باشد.
رئیس جمهوری تصریح کرد: در توسعه روابط تهران و آنکارا آنچه 
برای ما اهمیت دارد، منافع دو ملت بزرگی است که سالیان دراز با 
برخورداری از تاریخ، دین، فرهنگ و اعتقادات مشترک در کنار هم 

بوده و خواهند بود.
در این همایش رئیس جمهوری ترکیه نیز با اشاره به وجود روابط 
چند جانبه و وسیع بین دو کشور گفت: هدف ترکیه این است که 
سطح روابط اقتصادی خود را با جمهوری اسالمی ایران به سطح روابط 

سیاسی ارتقاء دهد.
رئیس جمهوری ترکیه تسریع در اجرای تجارت ترجیحی را مورد 
تاکید قرار داد و افزود: سفر دکتر روحانی به ترکیه می تواند نقطه 

عطفی در توسعه تجارت ترجیحی بین دو کشور باشد.
اردوغان با اشاره به اینکه امنیت منطقه مسئولیت سنگینی بر 
دوش ایران و ترکیه می گذارد، گفت: در این روند قدرت خود را در 
قالب همکاری سه جانبه روسیه، ایران و ترکیه نشان داده ایم و در 
این مسیر به راه خود ادامه خواهیم داد چرا که خود را موظف به 
تامین امنیت منطقه می دانیم. رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به اعمال 
تحریم آمریکا علیه ایران، گفت: تصمیم آمریکا در جهت اعمال تحریم 
نباید مانع رسیدن به هدف دو کشور در توسعه روابط اقتصادی باشد 
و باید بدانیم که تصمیم آمریکا به معنای تنبیه مردم ایران است و 
این موضوعی است که ترکیه در هر فرصتی آن را به صراحت اعالم 
می کند. اردوغان افزود: اقدام یکجانبه آمریکا در این زمینه امنیت 
جهانی و بین المللی را تهدید می کند و همه باید بدانیم که امروز جهان 

محتاج صلح و امنیت است.
حجت االسالم والمسلمین روحانی پس از پایان سفر دو روزه خود 
به ترکیه پنجشنبه شب به تهران بازگشت. روحانی را در سفر به ترکیه، 
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و وزیران امور خارجه، 
نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی ودارایی، نیرو و رئیس 

اتاق بازرگانی، صنعت معدن و کشاورزی همراهی کردند.

محمد جواد ظریف و انتخابات ریاست جمهوری 1۴00

ریاست جمهوری تو را می خواند!
فردی مثل آقای ظریف که می تواند وزیر امورخارجه باشد، فطعا می تواند در جایگاه 
ریاست جمهوری هم قرار بگیرد. باید در نظر داشت که مسئله پرونده سازی همیشه بوده و 
در خصوص افراد بسیاری صورت گرفته است، اما نباید اینگونه تصور کرد که با چنین مسائلی 

بهتر است این افراد خود را کنار بکشند
فرارو- بار ها این صحبت مطرح شده است که محمدجواد ظریف گزینه مناسبی برای 
حضور در انتخابات سال 1۴۰۰ است و هرچند او بار ها این را تکذیب کرده، اما هرگز تا امروز 
پرونده این ماجرا در میان رسانه ها و جریان های سیاسی بسته نشده است. اما سوال مهم 

این است که آیا به طور کلی ظریف گززینه مناسبی برای ریاست جمهوری است یا خیر؟
تقریبا بعد از موفقیت تیم مذاکره کننده در مذاکرات هسته ای و دستیابی به برجام 
و شرایط بسیار خوبی که وزیر امور خارجه در میان افکار عمومی پیدا کرد، صحبت ها 
و گمانه زنی های بسیاری از سوی برخی رسانه ها و جریان های سیاسی مبنی بر اینکه 
محمدجواد ظریف قصد کاندیداتوری در انتخابات 1۴۰۰ را دارد مطرح شد. اما هربار ظریف 
با صراحت آن را رد و عنوان کرد که هیچ برنامه ای در این خصوص ندارد و حتی تاکید کرد 

که حوزه مورد عالقه اش وزارت امور خارجه است نه ریاست جمهوری.
اما آنچه که مجددا باعث طرح این موضوع شد، حضور ظریف در کنگره حزب ندا بود. 
برخی مدعی شدند که این حضور نشانگر آن است که او سعی دارد تحرکاتی در عرصه 
سیاست داخلی داشته باشد تا برای سال 1۴۰۰ زمینه را فراهم کند. البته قاعدتا حضور 
ظریف در این کنگره بیشتر به دلیل روابط او با صادق خرازی است، اما به هرحال طرح این 
مسئله بار دیگر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و سخنگوی وزارت امور خارجه توضیحاتی 

درباره آن ارائه کند.
بهرام اسماعیلی در این باره گفت: »آقای ظریف یک شخصیت برجسته در عرصه سیاست 

خارجی و بین الملل است و، چون وزیر امور خارجه هستند با دعوت های زیادی در داخل 
و خارج کشور مواجه هستند که ایشان نیز براساس موقعیت و فرصتی که در اختیار دارند 
در برخی از این نشست ها شرکت می کنند. وی با بیان این که »آقای ظریف گرایش حزبی 
و جناحی ندارد«، ادامه داد: چندی پیش دبیرکل حزب ندای ایرانیان از ایشان دعوت کرده 
بودند که در جمع اعضای این حزب در مورد سیاست خارجی ایران و مهم ترین اولویت ها و 
چالش های پیش روی آن، سخنرانی کنند و ایشان نیز به همین دلیل در این نشست حضور 
پیدا کردند، چنان که در سال ۹۴ نیز در مراسم گرامیداشت یاد شهدای حزب موتلفه حضور 

پیدا کردند و به ایراد سخنرانی پرداختند.« )اینجا(
ظریف عاقل تر از این است که بخواهد االن به فکر 1۴00 باشد

در همین خصوص علی صوفی وزیر تعاون دولت اصصالحات طی گفتگو با فراروعنوان 
کرد: »نکته ای که درباره آقای ظریف برای انتخابات 1۴۰۰ باید در نظر داشت این است که 
ایشان االن پرونده قطوری دارند که اصولگرایان تندرو طی این پنج سال درست کردند. 
به همین دلیل من فکر می کنم آقای ظریف االن باید به این فکر باشند که بعد از دوران 
وزارتشان، برایشان مشکلی ایجاد نشود و بعد از آن می توانند اگر تمایلی داشتند به ریاست 
جمهوری فکر کنند. البته من معتقدم که آقای ظریف خیلی عاقل تر از این حرفا است که 
به خواهد االن به فکر انتخابات ریاست جمهوری باشند. چون احتمال اینکه ایشان را با 

مشکالت بسیاری مواجه کنند و از گردانه رقابت کنار بگذارند خیلی زیاد است.«
این فعال سیاسی در خصوص اینکه سال ۹۶ محمدجواد ظریف از جمله افرادی بود که 
پیش از جهانگیری به او پیشنهاد کاندیاتوری در انتخابات داده شده بود، گفت: »نباید شرایط 
االن یا سال 1۴۰۰ را با سال ۹۶ مقایشه کرد. این سال ها تفاوت های بسیاری با یکدیگر 
دارند و شرایط سال گذشته به گونه ای بود که آقای ظریف گزینه مناسبی بودند، اما این به 
آن معنی نیست که در سال 1۴۰۰ هم می توان به ایشان به عنوان یک کاندیدای مناسب 

نگاه کرد. االن صحبت من این نیست که ایشان توانایی الزم برای ریاست جمهوری دارند 
یا خیر. بیشتر نگرانی من پرونده سازی هایی است که علیه ایشان انجام شده و اصال نباید 

آن ها را نادیده گرفت.«
صوفی در پاسخ به این سوال که با توجه به این صحبت ها می توان نتیجه گرفت که 
محمدجواد ظریف گزینه مناسبی برای اصالح طلبان در انتخابات 1۴۰۰ نیست، گفت: »نه 
نمی توان با قطعیت به این مسئله تاکید کرد. هر آنچه که باید در انتخابات 1۴۰۰ رخ بدهد 
در ماه های منتهی به آن مشخص می شود. اینکه االن شرایط به چه شکل است یک طرف 
ماجرا و طرف دیگر رویداد های سه سال آینده قرار دارد؛ بنابراین نمی توان از االن برای 

انتخابات ریاست جمهوری و کاندیدا ها نظر قطعی داد.«
ظریف کامال صالحیت حضور در جایگاه ریاست جمهوری را دارد

همچنین محمدصادق جوادی حصار طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: »ابتدا باید به این 
نکته اشاره کنم که آقای ظریف کامال پتانسیل حضور در جایگاه ریاست جمهوری را دارند. 
زیرا به هرحال وقتی فردی در جایگاه وزارت امور خارجه قرار می گیرد، نشانگر آن است 
که این فرد تسلط کافی به مسائل بین المللی، منطقه ای دارد. ضمن اینکه آقای ظریف تا 
حدودی زیادی هم به مسائل اقتصادی، بازرگانی و سرمایه گذاری واقف هستند و به مسائل 
داخل کشور هم اشراف دارند؛ بنابراین من بعید می دانم با توجه به خصوصیات آقای ظریف 

کسی تردیدی در این داشته باشد که صالحیت ریاست جمهوری را دارند.«
وی افزود: »اما اینکه االن برخی معتقدند آقای ظریف اگر به عنوان مثال در کنگره حزب 
ندا حضور پیدا کرده است، قصد برنامه ریزی برای انتخابات 1۴۰۰ را دارند، خیلی مستند 
نیست. به هرحال وزیر امور خارجه در برخی مراسم ها شرکت می کنند و نمی توان این را 
به حساب تحرکات انتخاباتی از سوی آقای ظریف دانست. البته ممکن است در پشت پرده 

این چنین باشد، اما آنچه مشاهده می شود، ادله الزم و کافی برای تائید این ادعا نیست.«

او در خصوص صحبت های صوفی مبنی بر وجود پرونده قطور برای محمدجواد ظریف، 
اظهار کرد: »به نظر من اینکه درباره برخی افراد پیش از انتخابات پرونده سازی می شود بیش 
از هر چیز بیانگر این است که این افراد گزینه های مناسب برای کاندیداتوری در انتخابات 
هستند و خودشان هم با جدیت این مسئله را دنبال می کنند. همیشه همینطور بوده که 
برخی جریان ها و گروه ها هر زمان که احساس کردند ممکن است فردی وارد انتخابات شود 
و شانس پیروزی دارد و منافع آن ها از این موفقیت تامین نخواهد شد، دست به پرونده سازی 
علیه آن ها زده اند. درباره آقای ظریف هم شرایط به همین نحو است و این گروه ها معتقدند 
که اگر آقای ظریف قرار باشد کاندیدای ریاست جمهوری شوند، خطری برای منافع آن ها 

خواهد بود و به همین دلیل همیشه سعی در تضیعف جایگاه ایشان داشتند.«
این فعال سیاسی تاکید کرد: »با اینحال به نظر من با وجود صحبت های اقای صوفی من 
معتقدم که فردی مثل آقای ظریف که می تواند وزیر امورخارجه باشد، فطعا می تواند در 
جایگاه ریاست جمهوری هم قرار بگیرد. باید در نظر داشت که مسئله پرونده سازی همیشه 
بوده و در خصوص افراد بسیاری صورت گرفته است، اما نباید اینگونه تصور کرد که با چنین 
مسائلی بهتر است این افراد خود را کنار بکشند. این قبیل راهکار ها با وجود اینکه همیشه 
غیراخالقی بوده، اما در میان برخی گروه ها مرسوم است و نباید به خاطر ان افرد یا گروه های 

دیگر عقب نشینی کنند.«
جوادی حصار در پایان تاکید کرد: »از االن نمی توان با قطعیت گفت: آقای ظریف گزینه 
مورد حمایت اصالح طلبان است یا خیر، اما می توان گفت که ایشان یکی از گزینه هایی 
هستند که شرایط الزم برای حمایت اصالح طلبان را دارند. زیرا به هرحال اصالح طلبان 
شخصیت های با تجربه و کاردان مثل آقای ظریف کم ندارند. اما باید صبر کرد و دید فضای 
انتخابات سال 1۴۰۰ به کدام سمت و سو می رود. االن زمان زیادی باقی مانده نمی توان برای 

سه سال دیگر با قطعیت اعالم موضع و نظر کرد.«


