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مناسباتجدیدایرانواروپا

سیدمحمدعلی
*
حسینی

یک س��ال پی��ش ،دکتر ظری��ف در نط��ق خود در
مجلس ش��ورای اس�لامی و به هن��گام رای اعتماد
جه��ت تصدی پس��ت وزیر امور خارج��ه خطاب به
نماین��دگان محترم تاکید کرد« :ب��ا ایجاد فرصت و
کاهش تهدید ،دایره دوستان را در منطقه و جهان
گس��ترش میدهیم و با باور به ت��وان خود آمادگی
داریم که دیگر کنشگران صحنه سیاست خارجی
را ب��ه روابط عادالنه و مبتنی بر همکاری متقابل با

ایران وادار کنیم».
ام��روز میتوان اذعان ک��رد که روابط ایران و اتحادی��ه اروپا ظرف یک
سال گذشته دستخوش تحوالتی سریع و روبه جلو بوده است؛ تحوالتی
ک��ه در گام اول ،مه��م و الزم اس��ت و لیک��ن در گامه��ای بع��دی بای��د با
اقدام��ات عمل��ی دیگ��ری قرین و همراه ش��ود تا نقطه عطف��ی در تاریخ
مناسبات فیمابین بهشما ر آید.
پس از موج س��فر وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به
جمهوری اس�لامی ایران در بهمن و اس��فند ماه گذشته ،دور جدیدی از
توآمدهای مقامات جمهوری اسالمی ایران و کشورهای اروپایی آغاز
رف 
شده است.
در روزهای گذش��ته ،وزیر امور خارجه کشورمان به سه کشور اروپایی
بلژیک ،لوکزامبورگ و ایتالیا سفر کرد .قبل از آن ،وزیر امور خارجه فنالند
در ایران بود .در روزها و هفتههای آینده نیز ش��اهد س��فر برخی از وزرای
امور خارجه اروپایی به کشورمان خواهیم بود.
طی یک سال گذشته جمهوری اس�لامی ایران تالش کرده است در
مذاکرات هستهای ،همچنین در حوزه مناسبات با اتحادیه اروپا بر لزوم
ایجاد اعتماد متقابل ،همزمان با پیگیری مستمر حقوق حقه ملت ایران
تاکیدکند.
واقعیت غیرقابل انکار آن اس��ت که جمهوری اسالمی ایران در طول
بیش از سه دهه ،با تکیه بر سه اصل اساسی عزت ،حکمت و مصلحت،
ویژگیهای��ی بنیادی��ن از مدل تعام�لات خارجی خ��ود را در معرض دید
و ارزیاب��ی بازیگ��ران صحنه منطقه و جهان قرار داده اس��ت ک��ه در زمره
راهبردیتری��ن ش��اخصها برای انتخاب ش��ریک اس��تراتژیک از س��وی
کنشگران مهم در منطقه و جهان بهشمار میآید.
پایبن��دی به تعهدات (حتی قول سیاس��ی) ،ثبات ق��دم و اجتناب از
برخوردهای دوگانه ،پشتیبانی و حمایت از دوستان منطقهای و جهانی
و بهکارگیری تمامی امکانات برای اجرای توافقات با طرفهای مختلف
ازجمله این ویژگیهاست که به دفعات در حوزههای سیاسی ،اقتصادی
و دیگر عرصهها مورد توجه همگان قرارگرفته است.
چنانچه این شاخصهای اصولی در چارچوب رویکرد و تعامل سازنده
در دول��ت یازدهم م��ورد ارزیابی قرار گی��رد ،فرصتهای فراوان��ی را برای
بازیگران منطقهای و جهانی و از جمله اروپایی برای همکاری و تعامل با
جمهوری اسالمی ایران فراهم میسازد.
این سیاس��ت جمهوری اسالمی در کنار س��ایر ویژگیهای برجسته
ای��ران اس�لامی ش��امل مردمس��االری دین��ی ،انس��جام و وح��دت ملی،
حضور گس��ترده مردم در تصمیمگیریهای سیاس��ی ک��ه آخرین نمونه
آن خلق حماس��ه سیاس��ی در خردادماه  1392و مشارکت وسیع مردم
در یازدهمی��ن دوره انتخاب��ات ریاس��تجمهوری ب��ود و همچنین وجود
نیروی انس��انی و جوان متخصص ،وسعت سرزمین ،منابع غنی انرژی،
ذخایرف��راوان معدنی ،راهه��ای مواصالتی امن و ارزان و ...موجب ش��ده
اس��ت تا تصمیمسازان و تصمیمگیران سیاست خارجی نتوانند بیش از
این واقعیتهای مشعشع و نمایان جمهوری اسالمی را نادیده بگیرند.
اهمیت جمهوری اسالمی ایران برای اتحادیه اروپا دارای مزیتهای
مختلف دیگری نیز است:
 -1بازار بیش از  70میلیون نفری
 -2چس��بندگی جغرافیایی ایران به حوزههای استراتژیک خلیج فارس،
غرب آسیا ،قفقاز و آسیای مرکزی
 -3لنگرگاه ثبات سیاسی و امنیتی (جزیره ثبات) در منطقهای بحرانزده
که از گس��ترش روزافزون تروریسم و افراطگرایی بهعنوان تهدیدی برای
کل جهان رنج میبرد
 -4نفوذ سیاسی و معنوی ایران در کشورهای اسالمی و بهویژه کشورهای
همسایه
 -5ظرفیت باالی تاثیرگذاری ایران در معادالت منطقهای
 -6توانمندی ایران در مدیریت مس��ائل منطق��های ازجمله مبارزه بامواد
مخدر و مبارزه با تروریسم ،افراطیگری و خشونت
 -7ظرفی��ت ای��ران بهعن��وان ی��ک کش��ور اصل��ی تولیدکننده ان��رژی در
تنو عبخشی به منابع مورد نیاز در اتحادیه اروپا
ش��اید توج��ه ب��ه مجموع��ه ن��کات پیشگفته اس��ت که کش��ورهای
اروپایی را مجاب کرده تا تالش جدیدی را برای اعاده مناس��بات با ایران
در حوزههای مختلف آغاز کنند که نش��انه بارز آن ارتقای س��طح تبادل
هیاتهای رسمی بین طرفین در سطح روسای دستگاه دیپلماسی بوده
است.
نکته مهم و کلیدی اینکه الزمه دستیابی به هر گونه موفقیتی در این
راستا برای اروپا آن است که اوال ،آسیبشناسی دقیق و واقعبینانهای از
سیاستهای نادرست گذش��ته خود در قبال تهران به عمل آورد و ثانیا،
جس��ارت الزم را برای تحرکی فراتر از قالبهای تعیینشده در چارچوب
سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا داشته باشد.
دراین صورت است که ظرفیتهای بالقوه برای توسعه روابط ،بالفعل
درخواهد آمد و فرصتهایی پدیدار میشود که طرفین در پرتو آن شاهد
تحوالتی از جمله:
 -1تح��رک بیش��تری ب��رای روانت��ر ش��دن مناس��بات در ابع��اد مختلف
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،تجاری و ، ...بهمنظورتامین منافع مشترک
 -2افزایش همکاریها برای تثبیت امنیت و ثبات کش��ورهای بحرانزده
منطقه از جمله سوریه و عراق
 -3تقویت همکاریهای مش��ترک برای مقابله با تروریسم و افراطگرایی
ک��ه خطر آن برای نق��اط مختلف جهان ازجمله اروپا به س��رعت در حال
گسترش است
 -4تالش برای ارتقای وضعیت نامناسب و ناهنجار حقوق بشر درجهان از
طریق گفتوگوهای صریح ،منطقی و هدفمند خواهند بود.
* مشاور وزیر امور خارجه

خبر

واریز دو قسط از  2/8میلیارد دالر
به حساب بانک مرکزی

اقس��اط اول و دوم از  2/8میلیارد دالر منابع مس��دود شده کشور که
باید تا سوم آذر آزاد شود ،به حساب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
واریز شد.
ب��ه گ��زارش روابطعمومی بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران ،در
چارچ��وب مرحل��ه دوم توافقات ژن��و مبنیبر انتقال  2/8میلی��ارد دالر از
منابع مس��دود شده بانک مرکزی ،اقساط اول و دوم معادل یک میلیارد
دالر از حس��اب بانک مرکزی در ژاپن به حس��اب بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران در کشور عمان واریز شد.
ت عالوهبر تامین نیازهای واردات کاالهای
همچنین مقرر شده اس�� 
بشردوس��تانه ش��امل کاالهای اساس��ی ،نهادهه��ای کش��اورزی ،دارو و
تجهیزات پزشکی به صورت نامحدود که در جریان اقدام است ،بخشی
از منابع ارزی ایران نیز طبق جدول زمانبندی از دهم مرداد امس��ال در
شش قس��ط (هر  20روز یک قسط) به حس��اب بانک مرکزی جمهوری
اس�لامی ایران واریز ش��ود که قس��ط اول و دوم آن دیروز به حس��اب این
بانک واریز شد.
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انتخاباتتمامالکترونیکدرمجلسدهماجراییمیشود؟

رویای وزارت کشوردر انتظار تعبیر شورای نگهبان

گروه سیاس��ی« :برگزاری انتخابات
تم��ام الکترونی��ک» برنامهای اس��ت که
عبدالرضا رحمانیفضل��ی ،وزیر کابینه
روحان��ی همچ��ون دیگ��ر وزرای کش��ور
دوره اصالح��ات و احمدین��ژاد پیگی��ر
آن اس��ت و ب��ا وعده برگ��زاری انتخابات
الکترونیک��ی مجل��س ده��م و خبرگان
رهبری حاال او نیز همچون اسالفش در
انتظار دریافت تاییدیه از شورای نگهبان
اس��ت .تاییدی��های که به نظر میرس��د
اکن��ون ی��ک ب��ار دیگ��ر مراحل اولی��ه را
طی ک��رده و طبق گزارشها،این ش��ورا
م��دل فنی وزارت کش��ور را ب��رای اجرای
انتخاب��ات تم��ام الکترونی��ک پذیرفت��ه
اس��ت .البته ای��ن تنها باری نیس��ت که
طرح اولیه با تایید شورای نگهبان روبهرو
میشود اما درنهایت اخذ رای در بیشتر
یا همه ش��عبهها به شکل سنتی صورت
میگیرد.
به گفته امیر ش��جاعان ،رئیس مرکز
توس��عه دول��ت الکترونی��ک ،فن��اوری
اطالعات و آمار وزارت کش��ور ،این طرح
بیش از یکماه است که با امضای وزیر
کش��ور به ش��ورای نگهبان ارس��ال شده
است و این شورا نیز بررسیهای اولیه را
انجام داده و جلس��اتی را از همین هفته
برگزار میکند تا این طرح نهایی شود.
نخس��تین زمزم��ه رایگی��ری
الکترونیک برای برگ��زاری انتخابات در
ای��ران ،از س��ومین س��ال روی کارآمدن
دولت س��یدمحمد خاتمی آغاز شد که
در آن مقط��ع تالش وزارت کش��ور برای
متقاع��د ک��ردن ش��ورای نگهب��ان برای
اس��تفاده از تجهی��زات الکترونیک��ی در
انتخابات مجلس ششم بینتیجه ماند؛
هرچند شمارش مکانیزه آرا از انتخابات
دوره ششم ریاس��ت جمهوری ()1372

س��ابقه دارد .پس از آن با روی کار آمدن
محمود احمدینژاد اقدامات این دولت
هم برای عملیاتی ک��ردن این امر ناکام
مان��د .حاال دول��ت روحانی ع��زم خود را
برای برگ��زاری انتخابات رایان��های جزم
کرده و طب��ق اظهارات امیر ش��جاعان،
شورای نگهبان مدل فنی وزارت کشور را
پذیرفته اس��ت و بر سر جزئیات در حال
توافقهستند.
او گفت��ه اس��ت« :اکن��ون تنها بحث
منابع مد نظر است که در صورت تامین،
طرح اجرایی میشود».
ش��جاعان در ای��ن زمین��ه حت��ی از
برنامهریزی برای آموزش اقش��ار مختلف
برای استفاده از این تجهیزات خبر داده
و به ایرنا گفتهاس��ت«:در طرح آزمایشی
برای آموزش ،م��دارس و نمازجمعهها را
در نظر گرفتهایم».
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک
وزارت کشور اضافه کرد« :روش انتخابات
در کشور ما به این صورت است که مردم
آن را اداره میکنن��د و بای��د فرآین��د اخذ
رای الکترونیک بهگونهای باشد که ناظر

در ش��عبه مطمئن باش��د ک��ه تجهیزات
درس��ت کار میکن��د؛ کار پیچی��دهای
اس��ت که در این مورد بررس��یها انجام
ش��ده اس��ت ».انتخاب��ات الکترونیک��ی
( )E-votingیک��ی از خدم��ات دول��ت
الکترونیک اس��ت که به رایدهنده این
امکان را میدهد ت��ا با باالترین ضریب
امنیت��ی و حفاظت��ی ،رای خ��ود را ب��ه
صورت الکترونیک ارائه کند.
این ش��یوه رایگیری در دنیا از دهه
 60می�لادی آغ��از ش��د .در آن س��الها
سیس��تم «کارته��ای س��وراخدار» برای
نخستین بار ارائه شد .سیستم رایگیری
اس��کن نوری که ب��ه دنب��ال کارتهای
س��وراخدار ارائ��ه ش��د نی��ز ای��ن ام��کان
را ب��ه رایان��ه م��یداد ت��ا عالمتگ��ذاری
صورتگرفت��ه روی برگ��ه رای را بخواند.
ثب��ت الکترونیکی مس��تقیم آرا نس��خه
مدرنتری از فناوری برگزاری انتخابات
الکترونیکی اس��ت که ب��ه جمعبندی و
جدولبن��دی آرا در ی��ک ماش��ین واحد
میپردازد.
شجاعان با بیان اینکه سند راهبردی

معاونوزیرامورخارجهایران:

آمانوگزارشجدیدخودرامنتشرکرد

تا آخرین لحظه در مذاکره حضور داریم
«ما تا آخرین لحظه پ��ای میز مذاکرات حضور
خواهیم داش��ت ».این جملهای اس��ت ک��ه بعد از
تحریمه��ای جدی��د ای��االت متحده علیه ای��ران از
سوی دیپلماتهای کشورمان اعالم شده است و
حاال عباس عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه ایران،
توگ��وی اختصاص��ی با رادی��و بینالمللی
در گف 
فرانسه یک بار دیگر بر آن تاکید کرد .عراقچی در
این گفتوگو ،تحریمهای جدید آمریکا را متناقض
با روح توافق ژنو دانست و گفت« :اقداماتی از این
دس��ت ،آن ه��م در
حال��ی ک��ه مذاکرات
هس��تهای در جریان
اس��ت ،آش��کارا در
تضاد با حس��ن نیت
ط��رف آمریکای��ی
اس��ت .اگ��ر م��ا
میخواهیم در ظرف
زمانی تعریف شده به
توافقی دست یابیم،
حس��ن نیت می��ان طرفی��ن کام�لا الزم و ضروری
است .ما هم میتوانیم اقداماتی نظیر آنچه آمریکا
انج��ام داد ،انجام دهیم .نکات فنی در قرارداد ژنو
وجود دارد که به ما اجازه میدهد اقداماتی انجام
دهی��م که آمریکاییها را دلخور کند .ما تاکنون از
انجام کارهایی که به مذاکرات آسیب وارد میکند
خودداری کردهایم .ما هنوز هم در دور میز مذاکره
حض��ور داریم و ت��ا آخری��ن لحظه باق��ی خواهیم
ماند .م��ا امیدواریم که تحریمه��ای جدید آمریکا
هی��چ تاثیری ب��ر مذاکرات نداش��ته باش��د چراکه
در غیر این صورت مجبوری��م تصمیماتی را اتخاذ
کنیم ».عراقچی در بخش دیگری از این گفتوگو،
درباره ادامه مذاکرات در نیویورک گفت« :نشست
نیویورک بس��یار مهم است .از همین حاال تا زمان
آغاز مذاکرات ،ما تماسهای جداگانهای با برخی
مقامات گ��روه  5+1خواهیم داش��ت و امیدواریم

گزارش

ک��ه آنها برای ای��ن دور از مذاکرات آماده باش��ند».
معاون وزیر امور خارجه ایران اضافه کرد« :مطمئنا
مذاکرات نیوی��ورک از اهمیت بس��یاری برخوردار
خواه��د بود اما در صورت شکس��ت احتمالی این
مذاکرات در ماه س��پتامبر (اواخر شهریور) ،نباید
اینگون��ه ف��رض کنی��م ک��ه همهچیز پای��ان یافته
اس��ت چراکه بعد از آن مذاکرات ،م��ا هنوز دو ماه
دیگر ت��ا مذاک��رات بیس��توچهارم نوامبر (س��وم
آذر) زم��ان داری��م .هنوز اختالفات��ی میان طرفین
وج��ود دارد ام��ا ه��ر
دو ط��رف ایدههای��ی
ب��رای فائ��ق آم��دن
ب��ر مش��کالت دارند.
م��ا پیش��نهادهایی را
ب��ه ط��رف خ��ود ارائه
کردهای��م و در ح��ال
کار ک��ردن روی
آن هس��تیم .م��ا ب��ه
مذاکرات خوش��بین
هس��تیم و امیدواری��م بتوانیم به توافق��ی در زمان
تعیین شده برسیم».
استقبالگرمجانشیناشتونازظریف
وزیر امور خارجه ایران نیز که در س��فری سهروز
به بلژیک ،لوکزامبورگ و ایتالیا داش��ت ،با فدریکا
موگرین��ی ،وزیر ام��ور خارج��ه ایتالیا ،دی��دار کرد.
موگرینی ما آینده به جای کاترین اشتون ،بهعنوان
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز ب ه کار
میکن��د .در دیدار موگرین��ی و ظری��ف ،وزیر امور
خارجه ایتالیا توافق هس��تهای ای��ران را برای ثبات
و امنیت منطقه ضروری دانست و در توضیح آنچه
در جریان مذاکرهاش با ظریف درباره آن تبادل نظر
ش��د ،گفت« :دو طرف بر ضرورت دستیابی به یک
تواف��ق در رابطه با موضوع هس��تهای تا ماه نوامبر
بهمنظور حصول ثبات و امنیت بیش��تر در منطقه
تاکیدکردند».

مرکز توسعه دولت الکترونیک ،فناوری
اطالع��ات و آم��ار وزارت کش��ور تدوی��ن
ش��ده اس��ت ،ادام��ه داد« :چش��مانداز
مرکز توس��عه این است که وزارت کشور،
مح��ور تحق��ق حاکمی��ت الکترونی��ک،
هوشمند و کارآمد در انجام ماموریتها
بر پای��ه آمارهای دقیق ،زیرس��اختها و
سامانههای به روز ،امن و پایدار باشد».
ش��جاعان در پاس��خ ب��ه این س��وال
که آیا انتخاب��ات آینده در س��ال1394
همانط��ور که وزیر کش��ور اع�لام کرده
است ،به صورت تمام الکترونیک برگزار
خواهد ش��د ،گف��ت« :وزیر تاکی��د کرده
اس��ت درب��اره انتخاب��ات الکترونیک��ی
خیل��ی جدیتر وارد ش��ویم و خواس��ته
است تا در طرحها بازبینی کنیم».
او تصریح کرد« :تصمیم وزیر کش��ور
این اس��ت که انتخابات آینده به صورت
تمامالکترونیک برگزار شود و دولت نیز
روی این موضوع تاکید دارد؛ تنها چیزی
که مهم است توانایی مقدار جذب منابع
اس��ت و طبیعت��ا ب��ه می��زان منابعی که
جذب کنیم مشکلی در تولید تجهیزات

نداریم ».پیش از این وزیر کش��ور تاکید
کرده بود با پیگیریهای وزارت کش��ور،
انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری
ب��ه ص��ورت کام�لا الکترونی��ک برگ��زار
خواهد شد.حاال به گفته شجاعان«،در
ص��ورت تامی��ن اعتب��ار ،وزارت کش��ور
آمادگ��ی دارد ک��ه  100درصد ش��عب را
به دس��تگاههای اخ��ذ رای الکترونیکی
برای انتخابات آین��ده تجهیز کند ».وی
اش��کاالت طرح آزمایش��ی قبل��ی که در
انتخاب��ات مجلس نه��م در چن��د حوزه
انتخابی��ه کوچ��ک اج��را ش��د را چنی��ن
برش��مرد« :حملونق��ل دس��تگاههای
قبل��ی ب��ه دلی��ل وزن زیاد مش��کل بود،
همچنین ناظر و مجری انتخابات دارای
دستگاههای جداگانهای بودند ».رئیس
مرکز توسعه دولت الکترونیک ادامه داد:
«در ط��رح جدید ،تغییراتی ایجاد ش��ده
اس��ت تا مج��ری و ناظر از یک دس��تگاه
اس��تفاده کنند تا ما با کاهش هزینهها،
مناب��ع را بر صن��دوق اخ��ذ رای متمرکز
کنیم و این صندوقهای رای الکترونیک
را به بهترین وجه اجرایی کنیم».
کارتملیهوشمنددرانتخابات
آینده ریاستجمهوری
ش��جاعان درباره زمان اجرایی شدن
کارت ملی هوشمند هم عنوان کرد«:هر
ش��هروندی که به س��ن قانونی رس��یده
باش��د ،میتوان��د کارت ملی هوش��مند
داشته باش��د و برنامهریزیهای این کار
در حال انجام اس��ت ».وی با بیان اینکه
ب��رای اج��رای کارت مل��ی هوش��مند از
برنامه پنج س��اله عقب هستیم ،اعطای
کارت ملی هوشمند را به واجدین شرایط
برای انتخابات  1394منتفی دانس��ت
و اظه��ار امی��دواری ک��رد ت��ا انتخاب��ات
ریاستجمهوری این امر محقق شود.

 2گام تا اعتماد کامل

یوکی��ا آمانو ،مدی��رکل آژان��س بینالمللی انرژی
اتمی عصر دی��روز تازهترین گ��زارش خود درباره
فعالیته��ا و تاسیس��ات هس��تهای ای��ران را در
اختی��ار  35عضو ش��ورای حکام ای��ن آژانس قرار
داد .ای��ن گ��زارش قرار اس��ت در نشس��ت بعدی
شورای حکام که هفته آینده در وین ،مقر آژانس
برگزار میشود ،بررسی شود.
براس��اس توافق میان ای��ران و  ،5+1مدیرکل
آژان��س بینالملل��ی ان��رژی اتمی موظف اس��ت
ب��ه ص��ورت ماهان��ه
گزارش��ی از پیشرفت
هم��کاری ای��ران و
آژان��س ارائ��ه کن��د.
رض��ا نجفی ،نماینده
دائ��م ایران در آژانس
بینالملل��ی ان��رژی
اتمی پس از انتش��ار
گ��زارش جدی��د آمانو
درب��اره آن گف��ت:
«گ��زارش جدید آژانس بار دیگر ضمن اعالم عدم
انحراف در برنامه هستهای ایران از راستیآزمایی
اجرای کامل تمامی اقدامات داوطلبانه براساس
توافق ژنو و تمدید آن خبر داده است».
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،نجف��ی اف��زود« :مدیرکل
آژان��س در گزارش خود افزون بر تش��ریح تمامی
فعالیتهای هس��تهای در س��ایتهای ایران که
نش��ان از ش��فافیت کامل ایران دارد ،ب��ر اجرای
کام��ل  16اق��دام عمل��ی از س��وی ای��ران صحه
گذاش��ته و تایید کرده اس��ت که اجرای دو اقدام
عملی باقیمانده نیز شروع شده است».
براس��اس توافق اولیه ژنو که زمستان پارسال
بی��ن ای��ران و کش��ورهای  5+1منعق��د ش��د،
ای��ران موظ��ف ب��ود  13اق��دام داوطلبان��ه برای
راس��تیآزمایی درب��اره غیرنظام��ی ب��ودن برنامه
هستهای خود انجام دهد که تا 29تیرماه امسال

تکمی��ل و در زمان تمدید مذاک��رات نیز پنج گام
دیگ��ر به توافق ژنو افزوده ش��د ت��ا در مقابل آن،
 2/8میلیارد دالر از داراییهای بلوکه شده ایران
ط��ی چهار قس��ط به کش��ورمان پرداخت ش��ود.
اکنون براس��اس گزارش آژانس ،ایران سه گام از
پنج گام جدید را نیز تکمیل کرد ه است.
نجفی ادامه داد« :بخشهای تکراری گزارش
ب��ه قطعنامهه��ای غیرقانون��ی ش��ورای امنیت و
اتهامات بیپایه و اس��اس علیه برنامه هس��تهای
ای��ران اش��اره دارد
ک��ه قب�لا از س��وی
کش��ورمان م��ردود
اعالم شده است».
او افزود« :درمورد
موضوعات گذشته،
ای��ران با ارائه اس��ناد
و اطالع��ات درب��اره
چاش��نیهای ایمن
انفجاری ثابت کرده
اس��ت که کاربرد این چاش��نیها در ای��ران برای
صنای��ع نف��ت و گاز اس��ت و آژان��س ب��ر ای��ن امر
صحه گذاش��ته و آن را ناهمخ��وان با رویه صنایع
تخصص��ی ندانس��ته اس��ت .از دی��د ای��ران ای��ن
موضوع که یکی از پایههای اتهامات بیاس��اس
علیه کش��ورمان است ،بسته شده است .در مورد
س��ایر موضوع��ات گذش��ته در قالب پن��ج اقدام
عملی فاز سوم هم ،بحثهای جدی بین ایران و
آژانس آغاز شده و قرار است ادامه یابد».
وی تاکی��د کرد که ایران قب�لا به آژانس اعالم
کرده بود که با توجه به پیچیده بودن موضوعات
م��ورد بح��ث ،اج��رای کام��ل پن��ج اقدام ت��ا 25
آگوس��ت ( 3ش��هریور) عمل��ی نیس��ت؛ بنابراین
آژان��س در گ��زارش خود نس��بت به ای��ن موضوع
اب��راز نگران��ی نکرده چ��ون قب�لا از آن آگاه بوده
است.
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آغاز برنامه فشرده مذاکرات ایران و5+1

گ��روه سیاس��ی :مذاکرات ای��ران و
گ��روه  5+1ک��ه قرار اس��ت در حاش��یه
مجم��ع عموم��ی س��ازمان مل��ل در
نیویورک برگزار شود از  18شهریور (27
ش��هریور) آغاز خواهد ش��د؛ این زمان را
خبرگزاریهای داخلی اع�لام کردند و
از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل
از م��اری هارف ،س��خنگوی وزارت امور
خارج��ه آمریکا گزارش داد ک��ه این دور
از مذاک��رات چن��د روزه خواه��د بود .در
این میان با اینکه همه منابع از برگزاری
دور جدی��د مذاکرات در س��طح وزیران
ام��ور خارجه خب��ر دادند و س��خنگوی
وزارت ام��ور خارج��ه آمریکا نیز این خبر
ی درباره حضور
را تایی��د کرد ،به پرسش�� 
جان ک��ری ،وزی��ر امور خارج��ه آمریکا،
پاس��خ قطعی ن��داد .نشس��ت عمومی

س��ازمان ملل متح��د همه س��اله اواخر
ش��هریور تا اواس��ط مه��ر در مقر اصلی
این سازمان در نیویورک با حضور سران
 193کش��ور عض��و این س��ازمان برگزار
میش��ود .براس��اس برنامهه��ای اعالم
شده قرار است پیش از نشست عمومی
سال  ،2014مذاکرات هستهای میان
ای��ران و کش��ورهای  5+1در س��طح
وزرای ام��ور خارج��ه برگ��زار ش��ود .این
نخس��تین دور مذاکرات گروهی اس��ت
ک��ه پس از تمدی��د چهارماهه مذاکرات
در 20جوالی (29تیر) برگزار میشود.
مایکل مان ،سخنگوی کاترین اشتون،
مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه
اروپ��ا و مذاکرهکننده ارش��د گروه 5+1
در مذاک��رات هس��تهای ب��ا ای��ران ،نیز
از برگ��زاری نشس��ت مش��ترک می��ان

ایران و س��ه کش��ور اروپای��ی عضو 5+1
(آلمان ،انگلیس و فرانس��ه) در س��طح
مدیرکل سیاس��ی خبر داد .به گفته او،
ای��ن مذاکره در وی��ن ،پایتخت اتریش،
در تاری��خ 11س��پتامبر ( 20ش��هریور)
برگزار خواهد ش��د .مایکل م��ان در این
ب��اره گفت« :پیش از برگزاری دور جدید
مذاکرات در  18سپتامبر نشستهای
هماهنگ��ی ب��ه ص��ورت دوجانب��ه در
وی��ن و ژنو می��ان ایران و اعض��ای 5+1
درب��اره روند مذاکرات هس��تهای برگزار
میشود ».به اینترتیب ایران و سهکشور
اروپایی قبل از ورود به مذاکرات رسمی
هس��تهای دو دور جلسات هماهنگی و
مقدماتی برگزار میکنند تا شکافهای
موج��ود که مانع از دس��تیابی به توافق
جامع و نهایی هستند را پر کنند.

مذاکرهطوالنیایرانوآمریکا
مذاکرات رفع اختالفات هس��تهای
می��ان ای��ران و آمری��کا از زم��ان پای��ان
بینتیج��ه آخری��ن دور از مذاک��رات
هستهای چندجانبه در وین ،بهصورت
متناوب ادامه داشت و عباس عراقچی،
مذاکرهکننده ارش��دایران ،سرپرس��تی
ای��ن رایزنیها را از س��وی ایران برعهده
گرف��ت .دور جدیداین مذاک��رات از روز
 13ش��هریورماه و پ��س از ی��ک وقف��ه،
مجددا با حضور عباس عراقچی و مجید
تختروانچ��ی معاون��ان محمدج��واد
ظریف در وین ،پایتخت اتریش (یکی از
مقرهای اروپایی سازمان ملل متحد) از
سرگرفته شده است .سرپرستی هیات
آمریکایی را نیز ویلیام جوزف برنز معاون
ارش��د وزیر امور خارج��ه آمریکا و وندی

ش��رمن مدی��رکل سیاس��ی وزارت امور
خارجه و نماینده واشنگتن در مذاکرات
 5+1برعهده دارند.
براس��اس گزارشه��ا ای��ن نشس��ت
ک��ه در هت��ل ویلس��ون در دو س��طح
مذاکرهکنندگان ارش��د و کارشناس��ان
برگزار میش��ود روز پنجش��نبه به مدت
ش��ش س��اعت در اتاق سیاس��ی و پنج
ساعت پش��ت میز کارشناس��ی دنبال
ش��د که در مجموع 11ساعت بهطول
انجامید.
این مذاکرات که بهدنبال دیدارهای
اروپای��ی هیات عالیرتب��ه دیپلماتیک
ای��ران با مقام��ات این اتحادی��ه صورت
میگی��رد ،دیروز نی��ز در نوبت صبح به
مدت  5ساعت پیگیری شد و امروز هم
ادامه پیدا میکند.

اخبار کوتاه

شادیهمحقمسلمماست

رئیسجمهوری در جمع ورزش��کاران
مدالآور گفت« :ش��ادی هم حق مس��لم
ماس��ت .مردم م��ا میخواهند بانش��اط و
شاد باشند ».حسن روحانی افزود« :دولت
وظایف بس��یار س��نگینتری برای شادی
مردم به دوش دارد .آن وقت که ش��اخص
تورم پایین میآید این موضوع برای مردم
شادیآفرین و نش��اطآور است .وقتی در
محیطزیست تحول پیدا میشود و هوای
شهرهای بزرگ بهتر میشود این موضوع
نیز برای مردم ما شادیآفرین است».

ادایاحترامخبرگانرهبری
بهبنیانگذارانقالباسالمی

نمایندگان م��ردم در مجلس خبرگان
رهب��ری پنجش��نبه ب��ا حض��ور در مرق��د
مطهر بنیانگذار انقالب اسالمی به مقام
شامخ امام راحل(ره) ادای احترام کردند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ،سیدحس��ن خمینی،
تولی��ت مرقد مطهر امام خمین��ی(ره) در
ای��ن مراس��م از اعضای مجل��س خبرگان
استقبالکرد.

کابینهیازدهم،امروزدرمشهد

هم��ه اعض��ای کابین��ه یازده��م
ام��روز ب��ه هم��راه رئیسجمه��وری ب��رای
انج��ام هش��تمین س��فر اس��تانی ب��ه
خراس��انرضوی میروند .به گزارش ایرنا،
این خبر را علیرضا رش��یدیان ،اس��تاندار
خراسانرضوی که برنامههای سفر دوروزه
هی��ات دول��ت ب��ه این اس��تان را تش��ریح
میکرد ،اعالم ک��رد .وی گفت« :برخالف
سفرهای اس��تانی قبلی رئیسجمهوری
که فق��ط چن��د وزیر هم��راه وی ب��ود ،در
ای��ن س��فر ب��ه مناس��بت می�لاد پرس��رور
ام��ام رضا(ع) تمام اعض��ای هیات دولت
حضور دارند و نشس��ت هی��ات دولت در
مشهد برگزار میشود».رشیدیان مالقات
ب��ا علم��ا و روحانیان ،دی��دار ب��ا خانواده
شهدا و ایثارگران و نیز دیدار با نخبگان و
دانشگاهیان ،نشست با دستاندرکاران
و فع��االن اقتص��ادی و صنعت��ی را از
برنامههای سفر دوروزه رئیسجمهوری به
مشهد عنوان کرد.

دعوتازنخبگاناجتماعی
برایتدوینبرنامهششم

مش��اور وزیر کش��ور ب��ا تاکید ب��ر نگاه
ج��دی به امور اجتماعی در تدوین برنامه
ششم توسعه گفت که یک گروه 130نفره
از نخبگان اجتماعی برای حل معضالت
و برنامهری��زی اجتماع��ی گ��رد هم جمع
ش��دهاند .به گ��زارش ایرن��ا ،رضا محبوبی
با بیان این مطلب و با تاکید بر اس��تفاده
از نظ��ر نخب��گان اجتماع��ی ب��رای ح��ل
معضالت جامعه اظهار کرد« :باید از جمع
نخبگان اجتماعی سیاس��تها و احکام
پیشنهادی را استخراج کرد؛ زیرا خروجی
هماندیش��ی ب��ه غن��ای سیاس��تهای
اجتماعی و فرهنگی کمک میکند».وی
با انتقاد نسبت به استفاده نکردن از نظر
نخبگان اجتماعی در سیاس��تگذاریها
اف��زود« :اگ��ر معض�لات اجتماع��ی مهم
هس��تند ،چرا در سیاس��تگذاری دو خط
درباره سیاس��تهای معطوف به اجتماع
نمیبینیم یا چرا نخبگان اجتماعی بین
کسانی که سیاستها را تدوین میکنند،
قرار ندارند؟»

دفعحمالتپیاپیدزدان
دریاییبهنفتکشایرانی

کارکن��ان ناوگ��روه س��یویکم نیروی
دریای��ی ارت��ش حم�لات پیاپ��ی و
سازمانیافته دزدان دریایی به یک فروند
نفتک��ش ایران��ی را ن��اکام گذاش��تند .به
گ��زارش ایس��نا ،دزدان دریای��ی از بامداد
پنجشنبه در سه مرحله و در موقعیتهای
مختلف قص��د ربایش یک فروند نفتکش
ایران��ی را داش��تند ک��ه در تم��ام مراح��ل
ناوگروه س��یویکم نی��روی دریایی ارتش
تیمه��ای ت��کاوران خود را ب��ه موقعیتها
اع��زام و دزدان دریایی را متواری کرد .این
حمالت که بیش از هشت ساعت به طول
انجامید ،در محدوده خلیج عدن و تنگه
بابالمندب رخ داد.

طرح مجلس
برای مقابله با پهپاد

نایبرئی��س کمیس��یون امنیت ملی
مجل��س از تدوین طرحی در کمیس��یون
متبوع��ش خب��ر داد ک��ه براس��اس آن
ب��ا کش��ور متج��اوز و اعزامکنن��ده پهپاد
جاسوسی اسرائیل به سمت ایران مقابله
خواهد ش��د .ب��ه گزارش تس��نیم ،منصور
حقیقتپ��ور از رئیس س��تادکل نیروهای
مس��لح خواست در اس��رع وقت کشوری
را که مبدأ پرواز پهپاد جاسوسی به سمت
ایران بوده اس��ت را معرفی کن��د و در این
ب��اره گفت«:ما همانطوری که با کش��ور
انگلیس با تصویب طرحی سطح روابط را
پایین آوردیم در صورت تصویب مجلس،
با کشور مبدأ پرواز پهپاد جاسوسی مقابله
سختی خواهیم کرد».

