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هدف ايران در مذاكرات چه بود؟
استقامت و شايستگي 
آحاد ملت اي��ران به همراه 
تالش سترگ و همت بلند 
دولتم��ردان، امروز تجلي 
گام هاي موثر و موفقيتي 
است كه با دقت و مراقبت 
در راس��تاي تامين منافع 
ملي و رفع موانع از توسعه 

همه جانبه كشور در راستاي تعامل سازنده با جهان 
و ايفاي نقش به عنوان يك قدرت منطقه يي مسوول 
و مورد احترام عملي همه كنشگران صحنه سياست 
داخلي وخارجي ايران را به همراه داشته است. تجربه 
نشان داد كه با وجود عناصر و عوامل بحران و تهديد 
مي توان از ظرفيت هاي پنهان و آشكار كشوري چون 
ايران افتخار آفريد. تجربه نشان داده است با واقع بيني 
مي توان به اهداف عاليه جمهوري اس��المي از جمله 
سند چش��م انداز كه مورد اجماع گروه هاي مختلف 
و مورد تاييد مقام معظم رهبري اس��ت دست يافت. 
با برداشت هاي انتزاعي و خوشبيني يا بدبيني هاي 
افراطي اداره كش��ور نه تنها دش��وار بلكه غيرممكن 
مي نمايد. منط��ق جهان بيني وش��ناخت از فعل و 
انفعاالت و مناس��بات جهان، جهت گي��ري آينده را 
مشخص ساخته و دس��تيابي به مقام اول در سطح 
منطقه از طريق تعامل س��ازنده با جهان كه واقعيت 
ظرفيت هاي باالي جمهوري اسالمي ايران، ميسور 
و ميسر س��اخته اس��ت. هدف ها چگونه مي توانند 
دست يافتني و محقق شوند؟با ورود به چنين بحثي 
مهم و با تبيين اين پرس��ش مي ت��وان درك كرد در 
سطح ملي به دليل حساسيت عجيبي كه نخستين بار 
در تاريخ ايران اتفاق افتاده اس��ت به دليل پيوستگي 
سياس��ت داخلي و خارج��ي مردم به هم��ه زواياي 
منافع و امنيت ملي حساس شده اند و فارغ از عناصر 
تعيين كننده و كليدي در انتخابات، شعارها و منطق 
ارايه شده از جانب رييس جمهور محترم، باعث تحول 
داخلي و بين المللي ش��د و اگر قرار ب��ود در بر همان 
پاشنه بچرخد چنين دولتي با آرمان ها وشعار هايش 
برگزيده مردم نمي ش��د، ش��خص رييس جمهور با 
درك صحيح از وضعيت جهاني و منطقه يي و دقت 
در مسائل و مش��كالت داخلي به گونه يي سياست 
خارجي را اداره كردند كه بتوانند گره از كار فرو بسته 
ادامه در صفحه11 بگشايند. 

نگاه روز

صادق خرازي 

و  چهاردهـم  لويـي  مهـار 
فردريك كبير 

لويي چهاردهم در س��ال 1661 
كنترل تم��ام تاج و تخت فرانس��ه را 
در دس��ت گرفت و مفهوم حكومتي 

ريشيليو را به س��طح بي سابقه يي رس��اند. تا قبل از آن 
پادشاه فرانس��ه از طريق لردهاي فئودالي كه ادعاهاي 
خودمختاري ش��ان را براي اقتدار ارث مي بردند، حكم 
مي راند. لويي از طريق بروكراسي سلطنتي كه تماما به 
خود او وابسته بود حكومت كرد. او خون درباريان اشراف 
را تنزل داد و بروكرات ها را رفيع گردانيد. آنچه به حساب 
مي آمد خدمت به پادش��اه بود، نه رده تول��د. ]او مثال[ 
ژان باپتيس��ت كولبرت ]را ب��ه وزارت دارايي برگزيد[؛ 
او كه فرد باهوش و پس��ر يك پارچه فروش بود مسوول 
يكس��ان كردن اداره ماليات و تامين منابع مالي جنگ 
شد. خاطرات سن سيمون، كه يك دوك و نويسنده بود، 
شاهد خوبي براي اين تحول اجتماعي است: »او )لويي( 
به خوبي مي داند با آنكه ممكن است يك اشراف زاده را با 
بي اعتنايي اش نابود كند، مثال يك وزير خارجه يا ديگر 
وزيران را همراه با خانواده اش از مكان رفيعي كه بوده به 
عمق هيچستان تنزل دهد، اما نمي تواند وي يا مسيرش 
را خراب كند. چون در آن ص��ورت هيچ ميزان ثروت يا 

دارايي براي او ]لويي[ فايده نخواهد داشت. 
ادامه در صفحه5

پاورقي

نظم متكثر  بين المللي 
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كنگره جريان هاي تكفيري از نگاه علماي اسالم برگزارشد

...وسرانجام ؛ سوم آذر
 پس از شش روز مذاكره و رايزني فشرده ميان ايران و 5+1

 دو طرف با تفاهم بر سر كليات توافق جامع، جزييات رابه ادامه مذاكرات آتي موكول مي كنند
  سارا معصومي/ خبرنگار اعزامي »اعتماد« به وين/

 س��رانجام24 نوامبر )3 آذر( از راه رسيد و مذاكرات در قلعه 
كوبرگ همچنان ادامه دارد. نه از دميدن در شيپور پيروزي 
خبري اس��ت و نه از اعالم شكس��ت در يك س��ال مذاكره 
فشرده. يكش��نبه، روز گمانه زني هاي بي ش��مار رسانه يي و 
تكذيب هاي بي ش��مارتر بود. اي��ران و 1+5 به ضرب االجل 
زماني رس��يدند كه يك س��ال پيش در چنين روزي براي 
ماراتن هسته يي خود تعيين كرده بودند؛ روزي كه قرار بود 
در آن س��ندي به امضاي ايران و شش كشور مذاكره كننده 
در مقابل آن برس��د كه بر اس��اس آن دغدغه هاي غرب در 
خصوص برنامه هس��ته يي اي��ران پايان ياب��د و همين طور 
خط بطالن��ي هم بر تحريم هايي كش��يده ش��ود كه در 12 
سال گذشته به تدريج بر ايران تحميل ش��ده است. با ورود 
مذاكرات به هفتمي��ن روز از مذاكرات هس��ته يي در وين، 
به نظر مي رسد كه رس��يدن به توافقنامه جامع هسته يي با 
متني مهيا ش��ده و عاري از هر پرانتزي ديگر ممكن نيست. 
حقيقت اين اس��ت كه پرونده هس��ته يي ايران از يك سال 
پيش نيست كه بر روي ميز قرار گرفته بلكه در حال حاضر از 
عمر مذاكرات هسته يي ميان ايران و غرب 30 ماه مي گذرد. 
مساله قابل تامل اينجا است كه پرونده هسته يي كشورمان 
نه يك پرونده فني جاخ��وش كرده در قفس��ه هاي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي كه پرونده يي سياس��ي و مفتوح بر 
روي ميز شوراي امنيت سازمان ملل اس��ت؛ پرونده يي كه 
غرب ادعا مي كند به واس��طه برنامه هسته يي ايران گشوده 
و به آن بال و پر داده اس��ت اما در حقيقت س��ايه نگاه هاي 
سياس��ي در اين س��ال ها بر آن بي��ش از ه��ر اختالف فني 
س��نگيني كرده اس��ت. در ش��رايطي كه امريكايي ها ادعا 
مي كنند برنامه هسته يي ايران بايد در مرحله يي قرار بگيرد 
كه امكان دسترسي ايران به بمب هس��ته يي به بازه زماني 
طوالني تري نيازمند باش��د اما اس��كات پترسون، تحليلگر 
كريستين ساينس مانيتور در تازه ترين مطلب خود در اين 
خصوص از وين مي نويس��د: اگر به برنامه هسته يي ايران از 
منظر فني و منع اشاعه سالح هس��ته يي نگاه كنيم متوجه 
مي شويم كه ظرفيت غني سازي ايران در مقايسه با بسياري 
از كش��ورهاي دارنده اين توانايي هس��ته يي بسيار اندك و 
پايين اس��ت. با يك حساب س��اده متوجه مي شويم كه اگر 
تمام سانتريفيوژهاي نصب ش��ده ايران به مدت يك سال با 
حداكثر توان هم كار كنند، ميزان تولي��د آنها در پايان يك 
سال برابر با ميزان توليدي اس��ت كه يك نيروگاه هسته يي 
در يك كش��ور اروپايي در پنج س��اعت خواهد داشت.  علي 
واعظ، تحليلگر گروه بين المللي بحران نيز در اين خصوص 
به كريستين س��اينس مانيتور مي گويد: هيچ گونه منطقي 
پش��ت اين موضع گيري هاي غرب نهفته نيست. همه چيز 
به سياس��ت بازمي گردد. آيا به نظر ش��ما تعداد 200 هزار 
س��انتريفيوژ كه در نظارت كامل آژانس بين المللي انرژي 
هسته يي باش��ند مي تواند تهديدي براي امنيت جهاني به 
حس��اب آيد؟ قطعا پاسخ منفي اس��ت. در چنين شرايطي 
و در حالي ك��ه پرونده هس��ته يي ايران گرفت��ار چنين اما 
و اگرهاي سياسي اس��ت به بيس��ت و چهارمين روز از ماه 
نوامبر رس��يديم؛ روزي كه در تقويم سياس��ي اين پرونده 
تاريخي براي پايان دادن به بحران غيرضروري و ساختگي 

فعاليت هاي هسته يي ايران بود. 

يكشنبه انتظار در وين
پنج روز نخست مذاكرات هس��ته يي ميان ايران و 5+1 
در وين در سكوت خبري و اطالع رساني هاي كالن از رفت 

و آمدهاي سياسي گذش��ت. با اين همه ديروز فضاي حاكم 
بر چادرهاي مس��تقر براي خبرن��گاران در مقابل كوبرگ 
به هيجان و پيش بيني هاي سياس��ي بيش��تري از نتيجه 
آميخته شده بود. صبح خبرنگاران در وين با اعالم سناريوي 
تمديد مذاكرات از س��وي برخي رسانه هاي غربي آغاز شد. 
تيم هس��ته يي ايران نه تنها در روزهاي مستقر در وين كه 
حتي پيش از آن هم اعالم كرده بود كه تمديد در دس��تور 
كار نيس��ت و ايران و 1+5 تمام توان خود را براي رس��يدن 
به نتيجه ت��ا 24 نوامبر متمرك��ز كرده اند. ب��ا اين همه در 
شرايطي كه به نظر مي رس��د احتمال رسيدن به توافقنامه 
جامع هس��ته يي در مدت زمان چند س��اعت باقي مانده با 
توجه به ميزان و عمق اختالف ها ممكن نيست، ادامه يافتن 

مذاكرات در قالبي جدي��د از صبح 25 نوامبر محتمل ترين 
گزينه به نظر مي رسد. سيد عباس عراقچي، مذاكره كننده 
ارشد ايران در طول چند ماه گذشته بارها تاكيد كرده است 
كه ايران هيچگاه مي��ز مذاكره را رها نخواه��د كرد و زمان 
براي توسل به ديپلماس��ي براي حل مشكالت هيچگاه به 
پايان نخواهد رس��يد.  از صبح روز يكش��نبه اين زمزمه در 

ميان خبرنگاران پيچيد كه در شرايطي كه دو طرف نتوانند 
تا شامگاه يكشنبه بر س��ر امضاي توافقنامه جامع به تفاهم 
برسند، تالش ها براي بررس��ي چارچوب تمديد مذاكرات 
آغاز خواهد ش��د. يك مق��ام اروپايي نزديك ب��ه مذاكرات 
نيز در گفت وگو ب��ا رويترز تاكيد كرده بود كه رس��يدن به 
توافق جامع ب��ا توجه به حج��م اختالف ه��اي باقي مانده 
ممكن نيست.  تا لحظه تنظيم اين خبر اصلي ترين ابهامي 
كه كارشناس��ان در تمام تحليل هاي خود س��عي كرده اند 
راهي براي رف��ع آن بيابند اين اس��ت كه ادام��ه مذاكرات 
ميان ايران و 1+5 به چه شكل خواهد بود؟ چند سناريوي 
متف��اوت در اين خصوص مطرح ش��ده اس��ت. بر اس��اس 
يكي از اين س��ناريوها برنامه مش��ترك اقدام كه در نوامبر 

س��ال گذش��ته در ژنو به امضاي ايران و 1+5 رسيد تمديد 
خواهد شد. در باب عملياتي ش��دن اين سناريو سوالي كه 
مطرح مي شود اين اس��ت كه آيا همان توافقنامه دومي كه 
در ماه جوالي تمديد ش��د ادامه خواهد يافت يا طرفين باز 
بايد درس��ت مانند ماه جوالي چند روزي را صرف تنظيم 
متني جديد حاوي تعهدهاي جديدت��ر گام به گام بكنند؟ 

به نظر مي رس��د با توجه به بحث هاي كالن و فشرده يي كه 
در يك سال گذشته ميان ايران و 1+5 در عالي ترين سطح 
شكل گرفته است و با مشخص شدن خط قرمزهاي نهايي 
و البته مطالبه هاي پاياني، تمديد توافقنامه ژنو چندان راه 
آساني براي طرفين نباشد. سناريوي ديگر رسيدن به يك 
چارچوب مورد توافق طرفين است. در اين سناريو طرفين 
اعالم مي كنند كه بر سر مسائل به توافق رسيده اند اما براي 
تنظيم سند نهايي به زمان بيش��تري از نظر حقوقي و فني 
نياز دارند. در شرايطي كه ايران و شش كشور مذاكره كننده 
بتوانند در مدت زمان باقي مانده بر سر برخي جزييات مورد 
اختالف به توافق نهايي دست پيدا كنند اين جزييات اعالم 
خواهد ش��د. اما مساله اينجاس��ت كه در حال حاضر آنچه 
كه رسيدن به توافق جامع را مشكل كرده همين تله هايي 
اس��ت كه در جزييات نهفته است. آنچه 24 ساعت گذشته 
در ميان زمزمه هاي رس��انه يي احتمال ش��كل گرفتن آن 
در روز 24 نوامبر بيش از س��اير گزينه ها ب��ود، اعالم توافق 
سياسي ميان طرفين اس��ت. در اين سناريو يك توافقنامه 
سياسي كلي در حالي كه شايد مكتوب هم نشود به دست 
خواهد آمد. بر اين اس��اس طرفين مي توانن��د در آينده يي 
نزديك مذاكرات را ادامه دهند و س��پس مت��ن توافقنامه 
جامع را امضا كنند. در سايه اين سناريو فرصت براي ادامه 
مذاكرات بدون آنكه يك چارچوب مش��خص جديد بتواند 
دردسر ساز باشد فراهم خواهد شد. در شرايطي كه چنين 
سناريويي محقق شود اين احتمال وجود دارد كه مذاكرات 
در اولين هفته ماه دسامبر ادامه پيدا كند. در آن بازه زماني 
جان كري وزير امور خارجه امريكا براي شركت در نشست 
وزراي امور خارجه ناتو به بروكس��ل خواه��د رفت و پس از 
آن هم بايد در كنفرانسي بين المللي در لندن شركت كند. 
شايد تيم ايران و س��اير اعضاي 1+5 هم بتوانند در آن بازه 
زماني در پايتخت كش��وري اروپايي ديدارها را تازه كنند. 
بس��ياري از كارشناس��ان اعتقاد دارند كه ادامه مذاكرات 
به هر شكل و قالبي كه باش��د مي تواند ميان چند هفته تا 
چند ماه باش��د و اين بازه زماني به حجم اختالف هاي باقي 
مانده و اراده سياس��ي براي حل آنها بستگي دارد. آنچه كه 
مسلم اس��ت اين اس��ت كه نه ايران و نه شش كشور مقابل 
آن هيچ كدام تمايلي به شكست مذاكرات ندارند اما واهمه 
عمومي اين اس��ت كه ش��ايد تمديد به تخريب مذاكرات 
منتهي شود. تركيب سياسي جديد كنگره امريكا و پيروزي 
جمهوريخواهان در انتخابات اخير اين گمانه زني را تقويت 
كرده اس��ت كه احتماال مذاكرات ايران و 1+5 بايد تا دو ماه 
آتي و پيش از ورود جمهوريخواه��ان جديد و تازه نفس به 

كنگره پايان يابد. 

همه وزرا آمدند
وزراي امور خارجه شش كشور تا لحظه تنظيم اين خبر 
در وين بودند و گفته مي ش��ود كه وزي��ر امور خارجه چين 
هم امروز به وين مي رسد؛تالشي با تمام قوا براي به نتيجه 
رساندن مذاكرات. صبح روز گذش��ته جان كري، وزير امور 
خارجه امريكا، جواد ظريف وزير امور خارجه كش��ورمان و 
كاترين اشتون، هماهنگ كننده 1+5 براي پنجمين بار با 
هم ديدار كردند. عصر روز گذش��ته نيز ج��ان كري و جواد 
ظريف براي نخس��تين بار در مدت زمان اقامت در وين در 
غياب كاترين اش��تون با ه��م ديدار دوجانبه ي��ي را برگزار 
كردند. در حال��ي كه جان ك��ري و جواد ظري��ف هركدام 
ديدارهاي جداگانه خود با مقام هاي مختلف را هم در چند 
ادامه در صفحه 11 روز گذشته پيش بردند... 
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سيدحسن خميني: 
  از نسل اول انقالب

 استفاده شود
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 حلقه تكاملي منشور
 حقوق شهروندي 

محت��رم  هي��ات 
جلس��ه  در  وزي��ران 
 1393/8/21 م��ورخ 
اجراي��ي  آيين نام��ه 
و  انتش��ار  »قان��ون 
ب��ه  آزاد  دسترس��ي 
اطالع��ات« را ك��ه در 
سال 1387 به تصويب 

مجلس محترم شوراي اسالمي رسيد و پس از 
تاييد مجمع محترم تش��خيص مصلحت نظام 
براي اجرا ابالغ شد تصويب كرد. در عرف اداري 
و رويه هاي معم��ول حكومتي ع��دم تصويب 
آيين نام��ه اجرايي قانون نش��انه ع��دم تمايل 
دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط به اجراي قانون 
و بالعكس اهتم��ام به تصوي��ب آيين نامه هاي 
اجرايي قانون، نشانه التزام و تمايل دستگاه هاي 
اجرايي براي محقق كردن اهداف قانون است. 
دولت تدبير و امي��د به دنبال تبيي��ن اهدافي 
چون التزام به رعايت حقوق شهروندي، بهبود 
شاخص هاي زندگي، مشاركت دادن مردم در 
تصميم س��ازي هاي اجتماعي، پاسخگو كردن 
دس��تگاه هاي دولتي در مقابل م��ردم، ايجاد 
ش��فافيت و عقالني��ت در تصميم گيري هاي 
اداري، گام هاي اجرايي را به س��وي اين اهداف 
برداش��ته اس��ت كه تصويب آيين نامه اجرايي 
قانون انتشار و دسترس��ي آزاد به اطالعات نيز 
در همين راس��تا معنا پيدا مي كند. بيش از 90 
كشور در سراس��ر دنيا به نحوي مقرراتي را در 
مورد دسترسي آزاد به اطالعات وضع كرده اند 
كه قان��ون آزادي اخبار در س��وئد كه مصوب 
س��ال 1726 ميالدي است از قديمي ترين اين 
قوانين است. در اكثر كشورها بخش خصوصي 
از اين قانون استثنا شده اس��ت و دسترسي به 
اطالعات بخش خصوصي ب��ه عنوان يك حق 
براي ش��هروندان شناسايي نش��ده است. اين 
استثنا مشكالت بسياري را در عمل ايجاد كرده 
زيرا امروزه بخش خصوصي بسياري از خدماتي 
را كه قب��ال بر عهده بخش عمومي بوده اس��ت 
ارايه مي كند و در نتيجه بس��ياري از اطالعاتي 
كه س��ابقا جزيي از »اطالعات عمومي« تلقي 
مي شد امروزه در محدوده بخش خصوصي قرار 
مي گيرد و ب��ه موج��ب قراردادهاي خصوصي 

امكان افشاي آنها وجود ندارد. 
ادامه در صفحه 2  

نگاه

الهام امين زاده

 گفت وگو با معاون رييس جمهور
 در امور زنان و خانواده

دنبال فضاي كاري سالم 
برويم،  نه حذف زنان

 درخشان، نيمه مربيان را
 از قلعه نويي برد

داربي »برنده« 
داشت

 ساخت 2400 سالن 
ورزشي بسيج

فرمانده بسيج اعالم كرد

    ظريف و كري وزيران  خارجه ايران و امريكا  يك ديدار دوجانبه بدون 
حضور اشتون داشتند

   باراك اوباما: اگر با ايران به توافق برسيم، حتم دارم مي توانم كنگره را قانع كنم

   فرودگاه وين ديشب شاهد ورود چهره هاي مهمي از جمله سعود فيصل وزير 
خارجه عربستان بود

   با حضور تمام وزيران خارجه، انتظار براي امضاي توافق 
ميان ايران و 1+5 باال رفته است

   وزير ان خارجه  روسيه و فرانسه به مذاكرات پيوستند
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در هفته هاي اخير گزارشات متعددي در رسانه هاي فرانسه 
در رابطه با مذاكرات هسته يي ايران انتشار يافته است. اين گروه 
از نش��ريات معتقدند زمان آن رس��يده كه فرانسه بايد تصميم 
استراتژيك خود را اتخاذ كند تا از اين فرصت و پتانسيل جديد 
در بازگش��ايي بازار ايران اس��تفاده و بهره مند ش��ود چرا كه در 
خصوص مذاكرات ايران، رهبران اين كشور از جمله »ساركوزي 
و اوالند« اغلب موضعي بسيار بسته تر از هم پيمانانش داشته و 
تفاوت زيادي در موضع گيري فرانس��ه مش��اهده نشده است. 
فرانس��وا اوالند نوامبر س��ال گذش��ته مي��الدي در كنفرانس 
خبري مش��ترك با بنيامين نتانياهو در تل آويو چهار ش��رط را 
براي دس��تيابي به »توافق مطمئن« با ايران مط��رح و از ايران 
خواسته بود كه به سرعت همه تاسيسات هسته يي اش را تحت 
نظارت بين المللي قرار داده، غني س��ازي 20 درصد را متوقف 
ك��رده و ذخيره اورانيوم غني ش��ده خود را كاهش و س��اخت و 
ساز تاسيسات آب س��نگين اراك را متوقف كند. راديو دولتي 
فرانسه اخيرا سه پايان متفاوت براي پرونده هسته يي ايران در 

مذاك��رات اخير را پيش بين��ي كرده 
اس��ت. حصول توافق سياسي اولين 
پيش بيني بوده كه پس از چند ماه به 
لغو تحريم هاي اقتص��ادي عليه ايران 
منجر مي ش��ود. دومي��ن پيش بيني 
بر تمدي��د مهلت مذاك��رات مبتني 
اس��ت كه اين امر مي تواند مذاكرات 
را از قالب توافق اولي��ه ژنو خارج كند. 

س��ومين پيش بيني عدم امضاي توافقنامه نهايي است و بر اين 
اساس مدعي شد هر چند كه امروز هيچ كس نمي تواند نتيجه 
قطعي مذاك��رات را پيش بيني كند اما مي ت��وان تاييد كرد كه 
تاكنون هيچگاه تا اين اندازه به توافق نزديك نبوده ايم. روزنامه 
گاردين انگليس در جديدترين گزارش نوشته است ايران، امريكا 
و قدرت هاي جهاني كه در وين درحال مذاكره هس��تند به يك 
توافق تاريخي و جامع كه مي تواند به يك موضوع 12 ساله پايان 
ادامه در صفحه 11 دهد  نزديك هستند.  

نگاه ديپلماسي

محمود   فاضلي

فرانسه به انتظار نتايج گفت وگوهاي هسته يي 
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