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بردهای ايران در وينبيم ها و اميدهای تمديد
يادداشتاول دفتر

ششمين دور مذاكرات وين پس از ١٧ روز كاري فشرده 
و نفسگير به پايان رسيد. محمد جواد ظريف و كاترين اشتون 
در بيانيه مشتركي از موافقت طرفين براي تمديد چهارماهه 
ــه، «اجراي برنامه  ــاس اين بياني مذاكرات خبر دادند. براس
ــترك تا ٢٤ نوامبر ٢٠١٤ كه مطابق با زمانبندي  اقدام مش
پيش بيني شده در برنامه است ادامه خواهد يافت». تمديد 
ــش ماه  ــان مذاكرات از جمله موضوع هايي بود كه در ش زم

گذشته مورد بحث و گفت و گو بود هر چند طرفين تالش مي كردند با نگارش متن نهايي و 
حصول توافق در موضوع هاي مورد اختالف، از تمديد زمان مذاكرات پرهيز نمايند. حضور 
وزيران خارجه ٤ كشور غربي در وين، چهار دور مذاكرات چندين ساعته ظريف - كري و 
همچنين مالقات هاي طوالني عراقچي و روانچي با ويليام برنز و وندي شرمن، جملگي از 
تالشي دوطرفه براي حل موضوع هاي مورد اختالف حكايت دارد. اين مالقات هاي فشرده 
ديپلماتيك مي تواند نمايانگر اراده طرفين براي دستيابي به راه حلي ماندگار و ديپلماتيك در 
پرونده اي باشد كه جاش ارنست، سخنگوي كاخ سفيد دربيانيه خود در پايان مذاكرات آن را 

«يكي از حساس ترين موضوع هاي امنيت ملي زمان خودمان» توصيف كرده است. 
ــتار «ايجاد كانالي مستقيم و  ــته ويليام برنز در پيشنهادي جسورانه خواس سال گذش
بي واسطه گفت و گو با تهران» شد. برنز از دولتمردان كاخ سفيد خواسته بود «براي به ثمر 
رسيدن مذاكرات، طرح هاي بسيار عميق و سخاوتمندانه را روي ميز قرار داده و قدرت عمل 
را از اسرائيل در پرونده هسته اي ايران بگيرند». بدون هيچگونه پيشداوري بايد اذعان كرد 
كه حداقل دو مورد از اين پيشنهاد تحقق يافته است. مالحظه كرديم كه وين ٦ تحت الشعاع 
مذاكرات دو جانبه ايران و امريكا قرار گرفت و جان كري سه روز از برنامه كاري خود را به 
اقامت در وين و مذاكره با ظريف اختصاص داد. در كنار اين مسأله، مواضع اصولي واشنگتن 
ــد مكرر بر راهبرد  ــذاري بر مذاكرات ١+٥ و تأكي ــرائيل براي تأثيرگ در قبال تحركات اس
«ديپلماسي و مذاكره» براي برون رفت از چالش هسته اي ايران، تل آويو بار ديگر سناريوهاي 
موازي و جايگزين براي قراردادن واشنگتن در كنار خود را به اجرا گذاشت كه جنگ اخير 
غزه را مي توان در اين چارچوب تحليل كرد. واشنگتن مي تواند با عمل به راهبرد سوم برنز و 

ارائه «طرح هاي سخاوتمندانه» در مذاكرات، مسير حصول توافق را هموار نمايد. 
ــريعي كه در  ــم خود را بر تحوالت س ــوي ديگر اين معادله، ايران نمي تواند چش در س
پيرامون خود مي گذرد، ببندد. حصول توافق نهايي با قدرت هاي جهاني در پرونده هسته اي، 
ظرفيت هاي عظيمي از كشور را در عرصه ديپلماسي و سخت افزاري آزاد خواهد كرد. ما 
براي مديريت هوشمند و البته توانمند تحوالتي كه مي تواند بر امنيت ملي ما تأثير بگذارد 
ــريع تر از تونل وحشت هسته اي هستيم. انتخابات سال گذشته و  نيازمند گذر هر چه س
تغيير رويكرد ايران در مذاكرات هسته اي، بافته هاي بسياري از دشمنان را پنبه كرد، اجماع 
ــكاف انداخت، طرح چند ميلياردي  ــران را برهم زد، در ديوار تحريم ها ش ــي عليه اي جهان
ــيعه هراسي برخي كشورهاي منطقه را ناكام گذاشت و در يك جمله  عليه ايران و نيز ش
ــي به نفع كشورمان تغيير داد. همچنان كه ساده سازي يا  فضاي جهان را به نحو ملموس
ساده انگاري مسأله، كمكي به حل مشكل نمي كند، مشروط كردن توافق با موضوع هايي 
كه زمان خود آن ها را حل خواهد كرد نيز تنها منجر به از دست رفتن فرصت هايي خواهد 
شد كه ممكن است تكرار نشود يا مستلزم هزينه هاي گزافي باشد كه با عقالنيت و تدبير 

مي توان از آن عبور كرد.  
با وجود اين بايد توجه داشت كه فرصت ٤ ماهه پيش رو نيز همچون شش ماه قبلي 
ــد. گره خوردن پرونده هسته اي ايران با منافع برخي بازيگران  ــرعت سپري خواهد ش بس
جهاني كه با صريح ترين زبان ممكن از توافق ١+٥ با ايران انتقاد مي كنند، هشداري است 
كه بايد آن را جدي گرفت و با انعطاف طرفين در مواردي كه لزومًا در محدوده «خط قرمز» 
ايران و «نگراني هاي جامعه جهاني در مورد نيات ايران» قرار نمي گيرد، جزئيات برنامه اقدام 
مشترك ژنو را نهايي كرد. چه در غير اين صورت تمديد مي تواند در حكم تيغ دو لبه اي باشد 

كه مخالفان توافق از آن به بهترين وجه ممكن (سوء) استفاده نمايند. 

 جاويد قربان اوغلي 

ــرده در انتهاي يك شب  ــه روز مذاكره فش پس از س
ــورد تمديد مذاكرات  ــران و گروه ١+٥ در م ــي، اي طوالن
ــيدن به اقدام جامع مشترك به توافق رسيدند.  براي رس
ــرات ١+٥ از تاريخ ١١ تيرماه به مدت  آخرين دور مذاك
ــن دور از مذاكرات،  ــت. اي ــك به ١٨ روز ادامه داش نزدي
ــمت از گامي است كه  ــوارترين قس ــرده ترين و دش فش

ــالمي ايران و گروه  ــتگاه اول، جمهوري اس ــران و طرف مقابل بايد بردارند. در ايس اي
١+٥ پيشرفت زيادي داشتند. مواضع طرفين در بسياري از موارد به يكديگر نزديك 
ــد، اگرچه همچنان اختالف هاي جدي در پاره اي موارد به دليل زياده خواهي هاي  ش
ــان داد كه مشكل اصلي  غرب و در رأس آن امريكا وجود دارد. دور اخير مذاكرات نش
ــت. توقف كري در وين به  ــوع، نه جامعه جهاني، بلكه دولت امريكا اس ــن موض در اي
ــني نشان داد  ــتن هيچ يك از وزيران خارجه ديگر، به روش مدت ٣ روز و حضور نداش
ــر، فضاي جديدي را در  ــت. مذاكرات اخي كه مدعي اين پرونده صلح آميز امريكا اس
روابط بين الملل براي ايران به وجود آورد و تحريم نانوشته ديپلماتيك عليه جمهوري 
اسالمي ايران كامًال از ميان رفت. حضور هيأت هاي بلندپايه خارجي در ايران، كشورمان 
ــان درآورده بود. از طرف ديگر توقف  ــه صورت مركز ديپلماتيك اين نقطه از جه را ب
ــي از دارايي ايران، توفيق ديگري بود  ــازي بخش تحريم ها و لغو برخي از آنها و آزادس
ــالمي ايران به دست آمد. آنچه از اين دستاوردها مهم تر است،  كه براي جمهوري اس
تغيير فضاي افكار عمومي جهان نسبت به ايران و نمايش اين موضوع كه جمهوري 
اسالمي ايران كشوري پاسخگو و مسئوالنه و با شفافيت در پي احقاق حقوق هسته اي 
ــت. بدون ترديد از ميان بردن اجماع كشورهاي غربي عليه ايران، كار بزرگي  خود اس
است كه در اين مدت به دست آمد و اگر زياده خواهي هاي غرب نبود، امكان دستيابي 
به توافق بلندمدت در همين دوره از مذاكرات ميسر بود. اگرچه حل مشكل بيش از 
١١ ساله، در كوتاه مدت، كاري بسيار دشوار و دور از ذهن است. اما ايران و ١+٥ پس 
ــيت هاي يكديگر  ــيري قرار گرفته اند كه از حساس از نزديك به ٨ ماه مذاكره در مس
آگاهي پيدا كرده اند. رسيدن به فهم مشترك و اتخاذ روش هاي مورد توافق طرفين، 
كليدي ترين موضوع در ٤ ماه باقي مانده است. نکته ويژه و مؤثر بر مذاکرات پيش رو 
ــت که دولت اوباما به يك توافق بلندمدت با جمهوري اسالمي ايران، هم براي  آن اس
استفاده داخلي و بهره گيري از آن در انتخابات آتي و هم به لحاظ استفاده از تجربيات 
بين المللي و منطقه اي ايران نيازمند است. از ياد نبريم كه ديپلماسي امريكا در مناطق 
ــت. اروپا نيز با مشكالت عديده  ــنگيني را تجربه كرده اس ــت هاي س مختلف، شكس
ــران و همچنين نفوذ ايران در منطقه  ــت بيش از اين از بازار اي ــادي، مايل نيس اقتص
ــه در پايان ٤ ماه آينده  ــت ك ــد. از اين عوامل مثبت مي توان انتظار داش محروم باش
مواضع و ديدگاه طرفين بيش از گذشته به يكديگر نزديك شود. اگرچه مسير ٤ ماه 
آتي، سخت تر از ٦ ماه گذشته نباشد، آسان تر هم نخواهد بود، زيرا رژيم صهيونيستي، 
تندروهاي داخل امريكا، به همراه بداخالقي هاي كنگره كه از اين پس شدت هم خواهد 
ــرايطی که  ــت، به جد درصدد تخريب اين مذاكرات برخواهند آمد. آن هم در ش ياف
موضوعات مورد اختالف بيش از آن كه به هنر ديپلماسي و مذاكره بستگي داشته باشد، 
ــي بخصوص از طرف مقابل براي پذيرش حق هسته اي ايران بستگي  به اراده سياس
دارد. تا همين جاي كار تيم هسته اي كشورمان كارنامه قابل قبولي از خود ارائه داده 
كه بايد به آنان خسته نباشيد گفت. چنانچه براي ٤ ماه آينده بتوان زمانبندي مناسبي 
را طراحي كرد و از انباشته شدن موضوعات در دور آخر مذاكرات پرهيز كرد و طرف 
ــت بردارد، مي توان انتظار يك معامله دو سر سود  مقابل از زياده خواهي هاي خود دس

در انتهاي راه داشت. 

 حميدرضا آصفي
سخنگوي پيشين وزارت امور خارجه

دبير شوراي عالي امنيت ملي با نمايندگان گروه هاي مختلف عراق ديدار كرد

رايزني هاي شمخاني در بغداد
ــمخاني، دبير  ــا آرامي ها در عراق، علي ش ــا تداوم ن ب
ــورمان روز پنجشنبه به  ــوراي عالي امنيت ملي كش ش
ــمخاني به بغداد در حالي  ــور سفر كرد. سفر ش اين كش
ــت كه جنگ ارتش، مردم و عشاير عراقي با گروهك  اس
تروريستي داعش در بخش هايي از خاك اين كشور ادامه 
ــي بين گروه ها و  ــان بروز اختالفات سياس دارد و همزم
سياستمداران عراقي كه مانع از تشكيل دولت جديد شده 

نگراني هايي را در بين مردم اين كشور و همسايگان ايجاد كرده است.
رايزني هاي شمخاني در عراق محدود به يك گروه خاص نشد و او عالوه بر ديدار 
با گروه هاي شيعي با اياد السامرايي، رئيس حزب اسالمي عراق هم ديدار و گفت وگو 
كرد. به گزارش ايرنا، در اين ديدار طرفين پيرامون مهم ترين مسائل منطقه ای و نيز 
بحران اخير عراق بحث و تبادل نظر کردند. حزب اسالمی، از جمله احزاب اهل سنت 
عراق است که سليم الجبوری يکی از اعضای آن هفته گذشته رياست پارلمان عراق 

را به دست گرفت.
ــورای عالی امنيت ملی، صبح پنجشنبه با استقبال رسمی از سوی فالح  دبير ش
ــد و در بدو ورود با نوری مالکی  ــاور امنيت ملی دولت عراق، وارد بغداد ش فياض مش
نخست وزير عراق ديدار و گفت وگو کرد. در اين ديدار نوری مالکی تشکيل پارلمان 
ملی و انتخاب «سليم الجبوری» رئيس جديد مجلس عراق را گامی مهم و مؤثر در 
توسعه روند سياسی و اشتراک مساعی جناح های سياسی برای مديريت بحران جاری 
در عراق دانست. نماينده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنيت ملی همچنين 
در نجف با مراجع ساکن اين شهر مقدس، از جمله آيات سيد علی سيستانی، سعيد 

حکيم، بشير نجفی و اسحاق فياض ديدار کرد.
ــمخانی روز جمعه هم در ديدار با ابراهيم جعفری  نخست وزير پيشين عراق  ش
ــور گفت: وضعيت منحصر به فرد  ــيون همبستگی پارلمان اين کش و رئيس فراکس

مرجعيت دينی، پشتوانه غيرقابل انکار امنيت ملی در عراق است.
به گزارش ايرنا، شمخانی گروه های تروريستی حاضر در عراق را به دليل نداشتن 
پشتوانه و حمايت مردمی محکوم به نابودی دانست و گفت: خيزش مردم و عشاير 
ــتی رخدادی بود که طراحان بحران اخير را با  غيور عراق در برابر تهديدات تروريس
غافلگيری راهبردی روبه رو ساخت. وی با تأکيد مجدد بر ضرورت اتحاد و همبستگی 
دولت ها و ملت های منطقه عليه تروريسم گفت: عراق يکپارچه و متحد سدی غيرقابل 
نفوذ در برابر تهديدات تروريستی هدايت شده از سوی بيگانگان است. ابراهيم جعفری 
نيز طی سخنانی گفت که آغاز تحوالت سياسی مثبت که با انتخاب رئيس پارلمان 
ــيعه، سنی و  ــده، پيروزی همه مردم عراق اعم از ش وارد مرحله اميدوار کننده ای ش
کرد و نيز ساير اقليت های دينی و قومی است. در ديدار شمخانی با ابراهيم جعفری، 
ــی  ــس حزب کنگره ملی عراق و نمايندگانی از جريان های سياس احمد چلبی رئي
االحرار(جريان صدر)، حزب فضيلت و نيز ائتالف دولت قانون به رهبری نوری مالکی 

هم حضور داشتند.
ــب در جمع گروهی از  ــورای عالی امنيت ملی ايران همچنين جمعه ش دبير ش
ــراق، هدف  ــور ايران و ع ــراق گفت: هر دو کش ــيعی ع ــی جريان ش رهبران سياس
دسيسه های مختلف خارجی قرار دارند. شمخاني در اين نشست که به ميزبانی عمار 
حکيم رهبر مجلس اعالی اسالمی عراق برگزار شده بود، با تشريح شرايط پيچيده 
ــی و امنيتی منطقه، اشتراکات و پيوستگی های امنيتی دو کشور را که دارای  سياس
مرزهای طوالنی هستند، مورد تأکيد قرار داد. در اين ديدار، عمار حکيم طی سخنانی 
ــرادری از اين مرحله تاريخی، با  ــور و با ايمان عراق با اتحاد و ب ــت: مردم سلحش گف
ــکاری و مودت ميان گروه های  ــروزی عبور خواهند کرد. حکيم روند افزايش هم پي

شيعی و ساير جناح های سياسی و قومی عراق را اميدوار کننده و رو به جلو خواند.

تدوين آيين نامه جديد براي تعيين تكليف 
سايت هاي اجتماعي
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي از تدوين آيين نامه جديد 
ــر داد و گفت: با  ــراي كميته تعيين مصاديق مجرمانه خب ب
تصويب نهايي اين آيين نامه، فيلتر يا رفع فيلتر هر صفحه و 

سايتي با نظر اكثريت اعضاي اين كميته انجام مي شود. 
به گزارش ايرنا، علي جنتي افزود: در گذشته مسئوليت 
رفع فيلتر و فيلتر كردن برخي سايت ها از اختيارات خاصي 
ــپرده شده بود كه در اين باره  بود كه به هيأتي پنج نفره س

تجديد نظر شد. عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با بيان اين كه از اين پس فيلتر يا 
رفع فيلتر هر نوع صفحه يا سايتي بايد ضمن اخذ نظر ١٣ عضو يا اكثريت اعضاي كميته 
تعيين مصاديق مجرمانه انجام شود، افزود: با در نظر گرفتن نظر اكثريت اعضا براي فيلتر 

يا رفع آن، احتمال وقوع اشتباه در تصميم گيري ها به صفر مي رسد. 
ــن مصاديق مجرمانه،  ــذ نظر ١٣ عضو كميته تعيي ــا تأكيد بر اين كه اخ ــي ب جنت
ــبي در راستاي اتخاذ تصميمات درست ايجاد مي كند، تصريح كرد: هر  چارچوب مناس
چند كه در بسياري از مسائل اتفاق نظر بين اعضاي اين كميته بويژه در مسائل مربوط 
ــور، عفت عمومي و مسائل اخالقي جامعه ديده مي شود، اما باز هم  به امنيت ملي كش
ــت يكي از اعضاي كميته  برخي از آراي متضاد وجود دارد. وي با بيان اين كه درخواس
تعيين مصاديق مجرمانه از اين پس منجر به رفع يا فيلتر صفحه يا سايتي نخواهد شد، 
گفت: اگر اكثريت مطلق اعضاي اين كميته رأي به رفع يا فيلتر صفحه يا سايتي بدهند، 
اين رأي اعمال خواهد شد، البته اين طبق آيين نامه اي است كه در حال تصويب است. 
عضو دولت يازدهم با بيان اين كه شكي در برخورد با صفحه ها و سايت هايي كه خالف 
عفت عمومي جامعه باشند، وجود ندارد، ادامه داد: بطور مثال برخي شبكه هاي ارتباطي 
ــتگي به بيگانه ايجاد مي كنند و نوعي جاسوسي به شمار  و اجتماعي كه به نوعي وابس
مي روند، فيلتر آنها از مواردي است كه مورد اتفاق نظر اعضاي كميته تعيين مصاديق 

مجرمانه قرار دارد. 
جنتي تأكيد كرد: بعيد نيست برخي اختالف سليقه هايي در اعمال فيلتر يا رفع آن 
ــبكه هاي ارتباطي مانند  بين اعضاي كميته تعيين مصاديق مجرمانه در زمينه هاي ش
ــبكه هاي اجتماعي هم مانند فيس بوك، توئيتر و امثال اينها وجود  وايبر، واتس اپ و ش
ــد. وي با بيان اين كه حدود ٥ ميليون نفر از مردم در كشور از شبكه هاي  ــته باش داش
ــت: در مورد فيلتر يا رفع فيلتر  ــتفاده مي كنند، گف ارتباطي چون وايبر و واتس اپ اس
شبكه ها كه مورد اقبال ميليوني مردم قرار گرفته بايد با احتياط برخورد كرد و تصميمات 

پخته تر و دقيق تري با حضور همه اعضاي اصلي اين كميته گرفت.

بازگشت جالل طالبانی به عراق
ــورش  جالل طالبانی رئيس جمهوری عراق پس از ماه ها مداوا در آلمان به کش
بازگشت. هواپيمای حامل طالبانی از فرودگاه برلين به پرواز درآمد و در «سليمانيه» 
ــتان عراق به زمين نشست. در اين پرواز، اعضای خانواده، تيم پزشکی و  در کردس

تعدادی از نزديکانش او را همراهی کردند.

  هواپيماي مسافربري خطوط هوايي مالزي با ٢٩٨ سرنشين 
ــليك گرديد،  ــرقي اوكراين ش ــكي كه از مناطق ش ــر اثر موش ب
ــانحه، به نقطه عطفي در  ــرنگون شد. شوك حاصل از اين س س
بحران اوكراين مبدل شد. بالفاصله همه طرفين درگير در بحران 
اوكراين يكديگر را مسئول سقوط اين هواپيما خواندند. اين اتفاق 
يك روز پس از شكست مذاكرات فشرده ميان مقامات اوكرايني 

و جدايي طلبان رخ داد

ُمهر تمديد 
پای مذاکرات هسته ای

   ايران و ۶ كشور طرف مذاكره اش ۴ ماه ديگر زمان خريدند تا سالگرد توافق ۲۴ نوامبر ژنو، موعد نهايي براي پايان چالش هسته اي باشد
   متن توافقنامه با عبور از اختالفات طرفين به تفاهم ۶۵ درصدي رسيد. قرار است موضوعات در فرصت ۴ ماهه مورد بررسي قرار گيرد

  ظريف در گفت وگو با سي ان ان:  اين مذاکرات فرصت تاريخی برای همه ما است تا بتوانيم به جای حل بخشی از مسائل، همه آن را حل کنيم
  با تمديد گفت وگوها تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴، تعهدات طرفين به توافق ژنو به مدت چهار ماه ديگر ادامه مي يابد و همه تحريم هايی که بر اثر 

توافق ژنو تعليق شده بود، معلق خواهد ماند

در پايان ۱۸ روز مذاکره ظريف با طرف های امريکايی و اروپايی اعالم شد

قرار است ۴ ماه آينده ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر به حساب بانک مرکزی واريز شود

 صفحه ۳

 صفحه ۲۱ صفحه ۲۲

صهيونيست ها غزه را به خاک و خون کشيدند

 صفحه ۲۴  صفحه ۲

دولت از رسانه ها حمايت 
توأم با نقد می خواهد

جلوه های زيبا از 
شب های روحانی قدر

ايرانيان در سوگ شهادت امام اول شيعيانرئيس جمهوری در جمع اصحاب رسانه:

 صفحه ۲۲ صفحه ۸

دردسرهای مجريان 
محبوب در سيما

معادالت واليبال جهان
به هم ريخت

ايران در جمع ۴ مدعی قهرمانی جهانمحمدرضا شهيدی فرد، مجري و برنامه ساز

بحران در آسمان 
اوکراين 

  تيم ملي بسكتبال كشورمان كه در نبود ستاره هاي خود در 
ــيا حضور يافته بود، عصر ديروز با  رقابت هاي كاپ قهرماني آس
ــت تيم چين تايپه در ديدار فينال براي دومين بار عنوان  شكس
قهرماني اين رقابت ها را به نام خود رقم زد. ملي پوشان در ديدار 
ــه ٨٩ بر ٧٩ مغلوب كرده و جواز  ــال، حريف خود را با نتيج فين
ــتقيم در رقابت های قهرمانی آسيا در سال ٢٠١٥ را  حضور مس

به دست آوردند

دومين قهرماني 
بسکتبال ايران 

كاپ قهرماني آسيادر دست بلندقامتان آريايیگزارش پرواز مرگ ۲۹۸ مسافر هواپيمای مالزی 

 صفحه ۲۱

٢٣


