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سیاست

چهارشنبه  17اسفند 1390

سال نهم شماره 1483

تیتر
يودومين مدرسه «بركت» اهدايي مقام
احداث صدوس 
معظم رهبري به روستاي تپهماران
بهرامي ،رييس س��ازمان قضايي نيروهاي مسلح :اميد
مردم را به تحقق عدالت در دستگاه قضايي بيشتر كنيم
تاکید صالحي ،وزير امور خارجه بر گس��ترش روابط هر
چه بيشتر با بالروس
در اجالس��يه رس��مي خب��رگان انج��ام ش��د؛ تاكيد
محسنياژهاي بر لزوم نظارت دقيق بر عملكرد بانكها
قاسمي وزير نفت ،فروش نفت به شركت انگليسي شل
را تكذيب كرد
آیتاهلل محسن گرکانی رييس ديوانعالي كشور :برخي
مفهوم «مجلس در رأس امور است» را هنوز درك نكر دهاند

گزارش
آيتاهلل مهدويكني در اجالس مجلس خبرگان:

ادامه دعوا ،خوب نيست

ش�رق :به وح��دت نرس��يدن اصولگرايان ب��راي انتخابات
مجلس نهم حتي به مجلس خبرگان هم كشيده شد .يازدهمين
اج�لاس دوره چهارم مجلس خبرگان روز گذش��ته در حالي به
رياست آيتاهلل مهدويكني برگزار شد كه تالشهاي چند ماهه
ريش س��فيد جري��ان اصولگرا براي ايج��اد «وحدت» نتيجهاي
نداد و سرانجام اين جريان با فهرستهاي متعددي به استقبال
انتخابات مجلس نهم رفت .اينچنين بود كه روز گذشته آيتاهلل
مهدويكني با اش��اره به تالشهايي ك��ه همراه با آيتاهلل يزدي
براي ائتالف اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم انجام داده بود،
گفت« :ائتالف به معناي اتحاد نيس��ت ،وحدت براي خداس��ت
ام��ا بايد نزديكي و برادري و ائتالف بين مومنين وجود داش��ته
باش��د و اگر رقابتي بين آنها ميشود ،رقابتي نباشد كه فاصلهها
و ش��كافها را زياد كند».آيتاهلل مهدويكني يك هفته قبل و
در حالي كه هنوز انتخابات برگزار نشده بود به «مهر» گفته بود:
«ما ورود پيدا كرديم تا در راستاي اتحاد برادران اصولگرا ،جبهه
متح��دي از همه جريانهاي انقالبي تش��كيل دهيم اما عدهاي
اج��ازه ندادند اين اتفاق مبارك به درس��تي صورت پذيرد و اين
يك جبهه تبديل شد به  13جبهه».يازدهمين اجالس رسمي
مجلس خبرگان رهبري در دور چهارم ،روز گذشته ساعت 8:30
در محل سابق مجلس ش��وراي اسالمي آغاز شد .اكثريت اعضا
از جمله آيتاهلل هاشميرفسنجاني ،رييس پيشين اين مجلس
حضور داش��تند .رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در
كنار حجتاالس�لام روحاني قرار داشت به دليل اينكه روزي بر
صندلي رياس��ت اين مجلس تكيه داش��ت و اكنون نيز به دليل
پايان يافتن دوره پنجم مجمع تش��خيص مصلحت نظام تدوام
ي��ا كنار رفتن وي از رياس��ت مجمع مش��خص نيس��ت ،مورد
توجه فلشهاي دوربين عكاسان قرار داشت .هاشميرفسنجاني
از دقايق ابتدايي مراس��م افتتاحي��ه يازدهمين اجالس مجلس
خب��رگان رهبري و حتي پيش از حضور هياترييس��ه و به حد
نصاب رسيدن اعضا براي برگزاري اين مراسم در محل اجالسيه
حضور داشت .آيتاهلل مهدويكني نيز به عنوان رييس مجلس
خبرگان از در هياترييسه وارد اجالس شد و پشت سر وي نيز
آيتاهلل ش��اهرودي ،آيتاهلل خاتمي ،آيتاهلل يزدي و ...وارد و در
صندليهاي خود نشس��تند .اين اجالس روز گذشته با سخنان
آيتاهلل مهدويكني رس��ما آغاز ش��د .رييس مجلس خبرگان
ادامه داد :اگر نمايندگان ميخواهند نتيجه بگيرند ،نبايد بعد از
آنكه به مجلس راه يافتند ،برخي بحثهايي را كه مطرح شده و
جالب نبوده ،ادامه دهند و در انقالب ما كه به دنبال مردمساالري
ديني است ،مردم همه بايد با هم باشند و توجه داشته باشند كه
ادامه دعوا ،فاصله ايجاد ميكند و اين خوب نيس��ت .توصيه ما
اين است ،آنهايي كه انتخاب ميشوند ،رقابت فكري براي بررسي
لوايح داشته باشند اما بحثهايي باشد كه خصومت در آن نباشد.
آيتاهلل مهدويكني سپس به مسايل فرهنگي كشور اشاره كرد و
با بيان اينكه در زمان انتخابات در راديو و تلويزيون شاهد بوديم كه
چشمپوشيهايي اتفاق ميافتاد تا به دشمنان نشان دهند ،همه
اقشار جامعه پشت انقالب و نظام هستند و اينكه همه ايرانيها
به رهبري و انقالب عالقهمند هستند ،گفت :گاهي شاهد مواردي
بوديم كه افراد حجاب خوب نداش��تند كه اين موضوع نبايد در
تم��ام موارد اتفاق بيفتد و براي اينكه بخواهيم آنطرفآبيها را
راضي كنيم كار خوبي نيست .ما از راديو و تلويزيون رعايت مسايل
فرهنگ��ي و كنترل فرهنگ عمومي را توق��ع داريم و بايد توجه
داشته باشيم كه اگر كار خوب نميكنيم ،خرابتر نكنيم و روي
مردم را باز نكنيم .رييس مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اينكه
«در گذشته به وزير ارشاد درباره مسايل فرهنگي تذكر دادهام و
ايشان گفتند دفع افسد به فاسد ميكنيم» ،خاطرنشان كرد :بايد
ببينيم فاسدها چند افسد را از بين بردند .البته شايد نيت خير
باشد اما بايد كاري را انجام دهيم كه مومنان ،مسلمانان ،مراجع و
علما و آنهايي كه به انقالب دل بستهاند ،ميخواهند.

مهم نيست
صفحه
دوم

آخرين وضعيت پرونده «سعيد مدني»

گروه  5+1با از سرگيري مذاكره هستهاي با تهران موافقت كرد

استقبال «اشتون» از آمادگي بدون پيششرط ايران براي گفتوگو

ش�رق :گروه  5+1موافقت خود را براي مذاك��ره با ايران اعالم كرد.
موضوع مشخص موافقت كشورهاي عضو اين گروه به اعالم آمادگي
جمهوري اسالمي ايران براي از سرگيري مذاكرات سياسي هستهاي
است؛ مذاكراتي كه بيش از يك سال است متوقف شده ،با اين حال
جمهوري اسالمي با استقبال از ميانجيگري تركيه براي از سرگيري
اين دور از مذاكرات ،درخواست كشورهاي عضو اين اتحاديه براي كنار
گذاشتن پيششرطهاي مذاكرات را اجابت كرد تا باب گفتوگوها بار
ديگر باز شود .كاترين اشتون ،مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا
و مذاكرهكننده ارش��د هستهاي گروه  ،5+1ديروز با ارسال نامهاي به
سعيد جليلي مذاكرهكننده ارشد هستهاي ايران ،موافقت گروه 5+1
براي انجام دور تازهاي از مذاكرات سياس��ي هس��تهاي با جمهوري
اس�لامي را اعالم كرد .نامه اشتون ،پاس��خي به نامه  14فوريه (25
بهمن ماه  )1390سعيد جليلي ،دبير شورايعالي امنيت ملي ايران

ك��ه طي آن با رويكردي جديد گروه  5+1را دعوت به از س��رگيري
مذاكرات كرده بود ،اس��ت .جليل��ي در آن نامه اعالم آمادگي كرد تا
اين بار با مبنا قرار گرفتن بسته پيشنهادي گروه  5+1باب مذاكرات
بستهش��ده سياسي هس��تهاي ايران باز شود؛ بس��تهاي كه صرفا بر
گفتوگو حول محور برنامه هستهاي ايران تاكيد دارد آن هم برخالف
بسته پيشنهادي ايران كه در آن مذاكره پيرامون برنامه هستهاي ايران
در آن جايي ندارد .اش��تون در پاس��خ خود به جليلي نوشت :من از
پيشنهادتان براي از سرگيري مذاكرات و آمادگي شما براي پرداختن
به نگرانيهاي جامعه بينالملل درباره برنامه هس��تهايتان استقبال
ميكن��م .اين مذاكرات بر اين موض��وع كليدي متمركز خواهد بود.
الزم به گفتن نيس��ت كه ما نيز به ديگر حوزههاي عالقهمند ش��ما
ميپردازي��م و ايدههاي��ي را كه مطرح ميكنيد ،بررس��ي ميكنيم،
گرچ��ه ،در اين مرحله ،تمركز اصلي تالشهاي ما بر اعتمادس��ازي

از طريق گس��ترش گامهاي مستحكم و عملي خواهد بود».مسوول
سياست خارجي اتحاديه اروپا تاكيد كرد« :ما متقاعد شديم كه ابتدا،
در راس��تاي اهداف مشترك براي تعامل در يك گفتوگوي سازنده
بر اس��اس رويكردي دوس��ويه و گام به گام كه بر اساس پيشنهادات
عملي و خاص به منظور اقداماتي در جهت اعتمادسازي است ،فعاليت
كنيم .در اين راستا ،ما به پيشنهادات عملي و ويژه كه مطرح كردهايم،
پايبند و متعهد هس��تيم .ما همچنين آمادگي خود را براي بررسي
هر پيش��نهادي كه احتماال از جانب خود داريد ،اعالم ميكنيم .اين
گامهاي اعتمادس��از بايد نخستين محورهاي يك رويكرد مرحلهاي
باشد كه نهايتا توافق ميان ما بايد تشكيل دهد كه شامل اجراي كامل
قطعنامههاي ش��وراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي و شوراي
امنيت سازمان ملل توسط ايران ميشود».اشتون ادامه داد « :هدف
كلي ما بر راهحلي جامع از طريق گفتوگو است كه اعتماد بينالمللي

به ماهيت كامال صلحآميز برنامه هستهاي ايران را احيا كند و در عين
حال به حقوق ايران به اس��تفاده صلحآميز از انرژي هستهاي مطابق
با پيمان «انپيتي» احترام بگذارد .من همچنين متقاعد ش��دم كه
بر اس��اس آمادگي ايران جهت تعامل جدي و بدون پيششرط براي
مذاك��رات پويا درخصوص گامهاي محكم اعتمادس��از درباره برنامه
هستهاي ايران ،قادريم چشماندازهاي مثبتي براي مذاكرات باز كنيم
و در تالش براي برداشتن گامهاي بنيادين جهت همكاري پايدار كه
ب��ه ما اجازه ميدهد براي غلب��ه بر كمبود اعتماد موجود به ماهيت
برنامه هس��تهاي ايران پيش��رفتهايي حاصل كنيم و براي تمامي
طرفي��ن منفعت حاصل آوريم .بنابراين ،من مش��تاقانه براي فرآيند
پايدار گفتوگو با هدف ايجاد نتايجي مستحكم و به منظور عدم تكرار
تجربه استانبول پيشنهاد ميدهم كه گفتوگوهاي خود را در تاريخ و
محل مناسب براي دو طرف هرچه زودتر از سربگيريم».

صادق خرازي مطرح كرد

فقدان «نگاه استراتژيك» در وزارت خارجه به اتحاديه اروپا
شرق ،مجتبی فتحی :ديوار بياعتمادي ايران و اروپا روزبهروز بلندتر
ميش��ود .بلند و قطور؛ دور از دس��ترس و نفوذناپذير؛ آنچنان كه در
روابط دوجانبه اكنون ،تخاصم جاي خود را به تفاهم داده است؛ همين
هم اتحاديه اروپا را به صدر صف مخالفان جمهوري اسالمي كشانده،
حتي ش��ايد پيش��تر از اياالت متحده آمريكا .تحريمهاي يكجانبه
ماههاي گذش��ته و تالشها براي به انزوا كشاندن جمهوري اسالمي
گواهي است بر اين مدعا؛ سندي كه حكايت از آن دارد افق مناسبات
ايران و اروپا بيش از هر زمان ديگري غبارآلود اس��ت؛ مناسباتي كه
چش��م بستن بر آن نه براي جمهوري اسالمي امكانپذير است و نه
براي اتحاديه اروپا ساده .البته اروپاييها راحتتر از ايرانيها توانستهاند
ب��ا آن كنار بيايند ،آنچنان كه تاكنون كن��ار آمدهاند .همين امر نيز
نگرانيها در محافل كارشناس��ي و دانشگاهي ايراني را افزايش داده
است؛ نگرانياي كه از محفل ديپلماتهاي كهنهكار جمهوري اسالمي
ايران نيز دور نمانده اس��ت؛ آنچنان كه آنها را به موش��كافي تازه در
اين رابطه واداشت .در ادامه «سلسله نشستهاي سياست خارجي»
سايت ديپلماس��ي ايراني ،تحت هدايت صادق خرازي ،سفير اسبق
ايران در فرانسه ،سيزدهمين نشست خود را به موضوع «بررسي روابط
اي��ران و اتحاديه اروپا» اختصاص داد .با س��خنراني احمد نقيبزاده،
استاد علوم سياسي دانشگاه تهران ،شمسالدين خارقاني سفير اسبق
ايران در آلمان و سعيد خالوزاده ،مدرس دانشگاه تهران و كارشناس
مسايل اروپا و با حضور جمعي از سفراي سابق جمهوري اسالمي در
كشورهايمختلف.
ايران جايگاهي در اتحاديه اروپا ندارد
نقيبزاده به عنوان نخستين سخنران با موضوع «جايگاه ايران
نزد اتحاديه اروپا» سخنان خود را آغاز كرد و در ابتدا به تعريف جايگاه
كش��ورها از لحاظ ساختاري پرداخت؛ جايگاهي كه به عقيده وي به
دليل وجود نوعي توهم و ش��عارزدگي در ايران تعريف مشخصي از
آن وجود ندارد .او در مروري بر سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا طي
دهههاي گذشته بر خالي بودن جايگاهي براي ايران در اين اتحاديه
تاكيد كرد و به عقيده اين استاد دانشگاه تقريبا در طول اين سالها
يعن��ي از دهه  1960تاكنون ايران در اتحاديه اروپا از هيچ جايگاهي
برخوردار نبوده و تنها مس��الهاي كه جريان داش��ته ،سياس��تهاي
دوجانبه و غيرجمعي بوده كه از س��وي هر كش��ور اروپايياي دنبال
ميشده است .اين استاد دانشگاه تهران در ادامه بررسي روند تحوالت
اروپا و خاورميانه گفت :از اواخر دهه  80كه مشخص شد صدامحسين
رفتني اس��ت ،اروپاييها بيشتر به سمت ايران آمدند تا نقشي را كه

ش�رق :جمهوري اس�لامي ايران همچنان بر مواضع خود در اختالفات
اخير با آژانس انرژي هستهاي تاكيد كرد؛ اختالفی بر سر بازدید از سایت
«پارچین» بدينترتيب با وجود مخالفت آژانس بينالمللي انرژي هستهاي
همچنان بازديد از سايت پارچين منوط به تحقق پيششرطهايي شده
كه در دو دوره مذاكره توافقي بر سر آن صورت نگرفت .گويي مناسبات
ايران و آژانس وارد دور تسلس��ل ش��ده كه هريك از طرفين بر مواضع
خود اصرار ميورزند .نمايندگي دايم جمهوري اسالمي ايران در وين در
نخس��تين روز نشست ش��وراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،در
بياني��هاي مطبوعاتي آنچه را كه در دو دور مذاكرات بين تهران و آژانس
رخ داده ،در اختيار افكار عمومي قرار داده است .بيانيهاي كه شايد برخي
از خبرگزاريهاي داخلي را به اشتباه واداشت كه ايران به بازرسان آژانس
اجازه بازديد از سايت پارچين را داده است .در دو دوره گذشته مذاكرات

پيش��تر عراق در سياس��ت
خارجي فرانسه و اروپاييها
داش��ت ،به اي��ران بدهند.
آنه��ا مايل نبودن��د كه كل
خاورميانه زير سيطره آمريكا
برود .به گفته نقيبزاده ،در
نهايت سياس��ت ايران براي
امتيازگيري از اختالفهاي
اروپا و آمري��كا راه به جايي
نبرد و مش��خص ش��د كه
اروپاييها جان��ب آمريكا را
ميگيرند نه اي��ران را .او در
پايان بار ديگر تاكيد كرد كه
ايران هيچ وقت جايگاه تعريفشدهاي در اتحاديه اروپا نداشته است؛
مگر به عنوان جانشين كشورهاي ديگر (مثل عراق) .بنابراين روابط
با آن به اندازهاي نيس��ت كه تاثيري كالن بر سياس��تهاي اتحاديه
اروپا بگذارد.
سهم ناچيز ايران در اقتصاد قاره سبز
شمسالدين خارقاني سفير اسبق ايران در آلمان به عنوان دومين
سخنران اين نشست به نقش و جايگاه روابط اقتصادي ايران و اتحاديه
اروپا پرداخت؛ سهم و جايگاهي كه به عقيده او در اقتصاد قاره سبز
ناچيز اس��ت .او با تاكيد بر اينك��ه اتحاديه اروپا بزرگترين مجموعه
اقتصادي جهان اس��ت ،گفت :حجت من بر اين حرف شاخصهاي
آماري و سهم اين قاره از اقتصاد جهاني است .او پس از ارايه آمارهايي
به منظور اثبات ادعاي خود گفت :اروپا قدرت بزرگ اقتصادي است كه
متاسفانه ايران هيچگاه از اصليترين شركاي آن نبوده است .خارقاني
در ادامه رتبه جمهوري اس�لامي ايران در صادرات اروپا را بيس��ت و
پنج��م عنوان ك��رد و گفت :صادرات ما در س��ال  2010ميالدي به
اروپا به 12/5ميليارد دالر رسيد كه يك درصد از سهم كل اروپا بود.
به گفته وي  90درصد از صادرات ايران به اروپا نفت است ،در حالي
كه واردات ايران از اروپا كاالهاي س��رمايهاي است كه بسيار به ضرر
ايران خواهد بود .سفير اسبق ايران در آلمان نسبت به از دست رفتن
جايگاه ايران در تصميمهاي استراتژيك اروپا هشدار داده و گفت :در
صورت ادامه اين روند ،تهران چارهاي جز سرمايهگذاريهاي گسترده
در شرق به خصوص چين نخواهد داشت كه اين مساله در درازمدت
به ضرر تهران تمام خواهد شد.

پرچالشتري�ن دوران
روابط ايران و اروپا
سعيد خالوزاده ،مدرس
دانشگاه تهران و كارشناس
مس��ايل اروپا سخنران سوم
و آخر اين نشس��ت بود كه
در س��خنان خ��ود تاكي��د
كرد :در هيچ مقطعي روابط
اي��ران با اروپا تا به اين اندازه
خراب نب��وده اس��ت .نه در
ش��رايط انقالب ،نه در زمان
گروگانگيري سفارت آمريكا،
ن��ه در زم��ان گفتوگوهاي
انتقادي و سپس گفتوگوهاي فراگير ،در هيچ زمان اين روابط تا اين
اندازه شكننده و منفي نبوده است .امروز شاهد رفت و آمدهاي سطح
باالي مقامات با اروپا نيس��تيم .يعني نه تنها روساي جمهور دوجانبه
توآمد ندارند بلكه سطح روابط ما با اروپا در حد وزرا و حتي معاونان
رف 
وزير هم نيست .خالوزاده با اشاره به اينكه سه ضلع آمريكا ،اروپا و آژانس
در حال حاضر تعيينكننده سياستهاي جهاني عليه ايران هستند ،به
سياست خارجي اروپا پرداخت و گفت :اگرچه كشورهاي عضو اتحاديه
اروپا نتوانستهاند در بعضي از مسايل سياست خارجي به اشتراك نظر
برسند اما در مورد ايران توانستهاند رويكرد مشتركي در پيش بگيرند.
پس از گفتوگوهاي انتقادي و فراگير ،در دوران جديد هدف اروپا اين
بوده است كه آمريكا به سمت درگيري و جنگ با ايران نرود و به نظر
ميرسد بهرويكرد تحريمهاي شديد روي آوردهاند .يعني رويكرد تحريم
اروپا در قبال رويكرد جنگ آمريكا و اسراييل مطرح شده است .مصوبه
اخير بروكسل اوج اين رويكرد تحريم اروپاست.
توهم درونی و بیرونی سیاست خارجی
حسن ختام اين نشست همچون سياق گذشته سلسله نشستهاي
ديپلماسي ايراني به جمعبندي ميزبان اين دست نشستها يعني صادق
خرازي اختصاص داشت .سفير اسبق ايران در فرانسه در سخنان خود
به انتقاد از نبود برنامه مشخص در سياست جمهوري اسالمي ايران در
قبال اتحاديه اروپا پرداخت .خرازي با بر شمردن برتريهاي ژئوپلتيك،
ژئواس��تراتژيك و ژئو اكونوميك ايران كه به عقيده وي سبب شده در
خاورميانه در تمام ابعاد حرف اول و آخر را بزند ،اين پرسش را مطرح كرد
كه چرا ايران و اروپا در حالي كه ميتوانند همكاري استراتژيك داشته

نماينده ايران در «آژانس» بيانيه داد

گشايش مشروط دروازههاي «پارچين»
زماني كه سواالتي پيرامون سايت پارچين مطرح شد مذاكرات به بنبست
رسيده و متوقف شد .آژانس سواالت اوليه درخصوص پارچين و كارشناس
خارجي را به صورت توضيحات��ي ( )presentationبه ايران ارايه كرد
و ماهي��ت نگرانيهاي آژانس و اطالعات درخصوص آن را تش��ريح كرد.
مذاكرات فش��ردهاي براي آشكار شدن همه مسايل باقيمانده مرتبط با
برنامه هستهاي ايران انجام شد اما هيچ توافقي به علت اختالفات عمده
بين ايران و آژانس حاصل نش��د .به اين ترتيب براس��اس گزارش آژانس

بينالمللي انرژي اتمي ،اختالفات ايران از كليات «ابعاد احتمالي نظامي
برنامه هس��تهاي ايران» به جزييات از جمله بر سر امكان يا عدم امكان
بازديد از تاسيسات پارچين رسيده است .آژانس در حالي اصرار به بازرسي
از تاسيس��ات پارچين دارد كه جمهوري اس�لامي معتقد است اوال اين
تاسيسات نظامي است و همين موضوع نيز امكان بازديد از اين تاسيسات
را از آژانس بينالمللي انرژي اتمي براساس توافقنامه انپيتي كه ايران آن
را امضا كرده ،س��لب ميكند .براساس پيمان انپيتي ،آژانس تنها مجاز
به بازديد و بازرسي از تاسيسات هستهاي اعالم شده از سوي كشورهاي
عضو است .جمهوري اسالمي ايران اين منطقه را به آژانس براي بازرسي
معرفي نكرده است چراكه تاكيد دارد در اين تاسيسات فعاليت هستهاي
ص��ورت نميگيرد .با اين حال آژان��س از ايران انتظار دارد كه جمهوري
اسالمي ايران نهپيمان انپيتي بلكه الحاقيه اين پيمان را در دستور كار
قرار دهد؛ الحاقيهاي كه براس��اس آن ،بازرسان آژانس ،اين اختيار را پيدا
خواهند كرد كه حداكثر ظرف  48ساعت از هر نقطهاي چه اعالم شده و
چه نشده از سوي كشور ميزبان بازديد داشته باشد .اين درحالي است كه
جمهوري اسالمي ايران همچون ص د كشور ديگر الحاقيه پيمان انپيتي
را امضا نكرده است .ثانيا درخصوص بازديد از تاسيسات پارچين ،جمهوري
اس�لامي تاكيد دارد كه زماني ميتوان درهاي اين تاسيسات را به روي
بازرسان آژانس باز كرد كه ابتدا توافق اوليهاي در اين زمينه حاصل شود.
توافق��ي ك��ه در دور مذاكره اخير دو طرف به آن دس��ت پيدا نكردند .با
وجود اين اس��تداللها آژانس بينالمللي انرژي اتمي بر بازديد سريع از
اين تاسيسات اصرار دارد؛ اصراري كه در نشست توجيهي گزارش آژانس
بينالمللي انرژي اتمي درباره برنامه اتمي ايران پيش از برگزاري نشست
فصل زمستان شوراي حكام هم مورد تاكيد قرار گرفت .اما دفتر نمايندگي
ايران در آژانس با اشاره به برگزاري سه مالقات در وين براي تسهيل دو
دور مذاكرات در تهران ،اعالم كرد :توافق شده بود تقاضاي دسترسي به
پارچين تا نشست شوراي حكام در مارس به تعويق بيفتد .نمايندگي دايم
جمهوري اس�لامي ايران در وين در نخستين روز نشست شوراي حكام
آژان��س بينالمللي انرژي اتمي ،در بيانيهاي مطبوعاتي آنچه را كه در دو
دور مذاكرات بين تهران و آژانس رخ داده ،منتشر كرده است كه بر اساس
آن اعالم شده «ايران ارزيابي خود را در يك سند  117صفحهاي به آژانس
ارايه داد .بنابر اين برنامه كار خاتمه يافت ،ولي آژانس بر خالف برنامه كار
آن را اعالم نكرد .در هر حال ايران يكبار ديگر با دعوت از تيم آژانس در
تاريخ  30اكتبر  2011براي ديدار از ايران به منظور حل مسايل و خاتمه
دادن به فرآيندي كه به نظر ميرسد بيپايان است يك امتياز تاريخي را
در اختيار گذاشت ».در اين بيانيه با اشاره به روند مذاكرات عنوان شده به

باشند از اين همكاري محروم هستند .وي بر فقدان نگاه استراتژيك در
وزارت ام��ور خارجه و فقدان بينش و وجود توهمهاي بيروني و دروني
سياست خارجي جمهوري اسالمي تاكيد كرد و گفت كه در تمام ادوار
به اين نتيجه نرسيديم خودمان به اتحاديه اروپا ،به عنوان مجموعه واحد
فعال در جامعه جهاني توجه كنيم .سفير اسبق ايران در فرانسه تاكيد
كرد :تصور ميشد بايد اتحاديه اروپا را دور بزنيم و با كشورهاي اروپايي و
با تكتك كشورها به طور مجزا وارد تعامل شويم و از اين طريق سدها
را بش��كنيم .در حالي كه هر دو طرف ايران و اروپا نگاه استراتژيكي به
يكديگر ندارند و در اين مس��ير رقباي م��ا مانند اعراب ،تركها و رژيم
صهيونيستي نيز فعال هستند .مشاور رييسجمهور پيشين ايران با بيان
اينكه «يادآوريها نسبت به موقعيت ايران و اروپا انتزاعي است» ،گفت:
روزي ك��ه پس از دولت اصالحات ،رييس دولت جديد در نخس��تين
مصاحب��ه خود اعالم ميكند ،اتحاديه اروپ��ا از برج عاج خود بايد فرود
آيد ،به قلب تالشها براي اعتمادس��ازي ايران و اروپا ش��ليك شد .وي
با بيان اينكه امروز واگرايي و افتراقي كه در زمان جنگ عراق ميان دو
سوي آتالنتيك رخ داده بود ،متاسفانه با موضوعات مهم جهاني و پديده
دولت دموكرات اياالت متحده در به كارگيري نظام چند قطبي و مساله
هستهاي ايران تبديل به يكپارچگي دو سوي آتالنتيك شده است ،گفت:
فقدان نگاه استراتژيك سياس��ت خارجي جمهوري اسالمي به اروپا و
تصميم يكش��به جايگزيني آسياي جنوب شرقي كه به لحاظ وزن و
اندازه قدرت كشورها قابل مقايسه نيستند ،مشكالتي را به همراه داشته
است .خرازي با بيان اينكه اروپا در حال تبديل شدن به تهديد امنيت
ملي ايران است ،گفت :آمريكا  73پايگاه نظامي در اطراف ايران با حضور
 240تا 250هزار نيرو در منطقه دارد ،اما كسي توجه جدي به بيش از
هزار افسر امنيتي – اطالعاتي اروپايي در عربستان سعودي ،امارات ،قطر،
بحرين و كويت نميكند .مهمترين رصدخانه اطالعاتي هوشمند با عاريه
گرفتن سرزمين ممالك عرب تمام اقدامات ضدايراني را هدايت ميكند
و مهمترين بخش ايستگاههاي اطالعاتي اروپا در كشورهاي خليجفارس
در جوار ايران قرار دارد .مشاور رييسجمهور پيشين ايران با بيان اينكه
بخش مهمي از بدفهمي كه در روابط ايران و اروپا ايجاد شده است ،به
واسطه خباثت و رقابت اعراب منطقه و رژيم صهيونيستي است ،تاكيد
كرد كه س��وءتفاهماتي در روابط ايران و اتحادي��ه اروپا وجود دارد كه
بخش عمده آن در ايران نهفته ش��ده اس��ت چراكه يك شبه تصميم
گرفته ميشود سياست تنشزدايي در قبال اروپا در پيش گرفته شود
و فردا آن سياست تغيير ميكند و درخواست ميشود كه اروپاييها از
برج عاج پايين آيند.

منظور تسهيل دو دور مذاكره در تهران ،سه مالقات در وين انجام و تفاهم
شد «مواردي از قبيل توسعه چاشني انفجاري ،ابتكار انفجار در سطح باال
و آزمايش هيدروديناميك كه در اصل آژانس پيشنهاد داده بود كه جزو
موضوع شماره دو قرار بگيرد ،توافق شد كه در موضوع اول جاي بگيرد.
بنابراين موضوع شماره يك شامل پنج مساله ميشد».همچنين توافق شد
كه «اگرچه آژانس سواالت خود را درباره موضوع شماره يك ارايه خواهد
داد اما تقاضاي دسترسي به پارچين طبق رويكرد موضوع به موضوع تا
بعد از نشست شوراي حكام در ماه مارس به تعويق بيفتد ».پارچين در
سال  2005دو بار توسط آژانس بازديد شده است كه متعاقبا معاون سابق
مديركل اعالم داش��ت كه موضوع خاتمه يافت و بخشي از تاريخ خواهد
شد و مديركل سابق آن را به شوراي حكام گزارش كرد .در اين بيانيه آمده
«با توجه به اين واقعيت كه پارچين يك س��ايت نظامي است دسترسي
به سايت يك فرآيند زمانبر است و به طور مكرر نميتوان اجازه داد .در
پرتو اين سابقه و بر اساس اينكه از آژانس خواسته شده است همه مسايل
مربوطه را همچون آزمايشهاي هيدروديناميك را با هم يكي كند ،متعاقبا
يكبار ديگر اجازه دسترسي داده خواهد شد .اين فرآيند ميتواند به طور
واضح زماني كه توافق بر روي مداليته حاصل شود ،شروع شود».نمايندگي
دايم جمهوري اسالمي ايران در وين در گزارش خود تاكيد كرده «باوجود
اين واقعيت كه مداليته نهايي نشده بود ،اما ايران در راستاي نشان دادن
حسن نيت مبتني بر همكاري فعال ،تصميم گرفت اظهارنامه اوليه خود
را درخص��وص ضميمه گزارش مدي��ركل ارايه كند .اين يكي از اقدامات
مورد انتظار در پيشنويس مداليته ارايه ش��ده توسط آژانس بود .آژانس
براي ارايه تمامي س��واالت درخصوص موضوع ش��ماره يك (پنج مساله
مربوطه) آماده نبود و تنها درخصوص پارچين و كارشناس خارجي سوال
كرد .آژانس هيچ س��ند يا توضيحي درخصوص اين سواالت ارايه نكرد».
همزمان با انتشار اين بيانيه يوكيا آمانو با اين ادعا كه «فعاليتهايي» در
پارچين در حال انجام اس��ت ،گفت :بهتر است آژانس بينالمللي انرژي
اتمي هر چه سريعتر از اين سايت ديدن كند .به گزارش «ايسنا» ،يوكيا
آمانو ،مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي در حاشيه نشست شوراي
حكام در وين در كنفرانس��ي خبري درباره ايران بار ديگر تكرار كرد كه
آژانس «نگرانيهايي ج��دي در رابطه با ابعاد نظامي احتمالي در برنامه
هستهاي ايران دارد ».در عين حال بر اساس گزارش خبرگزاري رويترز،
مدير كل آژانس ادعا كرد كه «فعاليتهايي» در سايت پارچين در حال
انجام اس��ت .رويترز افزود :وي اشارهاي نكرد كه چه اتفاقي ممكن است
در حال رخ دادن در پارچين باش��د و نگفت كه آيا اين ميتواند تالش��ي
براي پنهان كردن شواهدي در آستانه بازديد آژانس باشد يا خير .آمانو در
اين كنفرانس خبري افزود :ما نشانههايي داريم كه فعاليتهايي در سايت
پارچين درحال انجام است .اين باعث ميشود باور كنيم كه زودتر رفتن
به آنجا بهتر از ديرتر رفتن اس��ت .آمانو همچنين تاييد كرد كه ايران به
جاي پارچين دسترسي به سايت ديگري را كه در گزارش نوامبر آژانس به
آن اشاره شده بود ،پيشنهاد داده است.

ايسنا خبر داد :محمد شريف وكيل مدافع «سعيد مدني»
درباره آخرين وضعيت پرونده موكلش گفته :آقاي مدني چندي
پيش بازداشت شد و نحوه بازداشت و نوع برخورد با مقررات راجع
به مالقاتهاي هفتگي ،اين تصور را به وجود ميآورد كه وي به
اتهام جديدي بازداشت شده اما به خانوادهاش گفته شده است
كه آقاي مدني در حال سپري كردن محكوميت مرتبط با پرونده
سال  79است .اتهام موكلم در آن پرونده عضويت در گروههاي
غيرقانوني ،تباني جهت ارتكاب جرم و تبليغ عليه نظام بود كه
براي اين جرم مدتي را در زندان بود و سپس آزاد شد .آن پرونده
و حكم صادره مطابق مقررات و قوانين مشمول مرور زمان شده
است و بازداشت مجدد در اجراي آن حكم ،قابليت اجرا ندارد.

انصراف كاتوزيان
از حضور در مرحله دوم انتخابات

مهر نوشت :حميدرضا كاتوزيان نماينده تهران كه در اين
دوره از انتخابات مجلس نامش در فهرس��ت «صداي ملت»
قرار داش��ت پس از آنكه در مرحل��ه اول انتخابات موفق به
كس��ب آراي الزم نش��د و به مرحله دوم راه يافت ،با حضور
در وزارت كشور انصراف خود را از كانديداتوري اعالم كرد.

حكم معاون احمدينژاد
براي کمال خرازی

ايسنا :كمال خرازي ،رييس پژوهشگاه علومشناختي با حكم
معاون علمي و فناوري رييسجمهور به عنوان دبير ستاد راهبري
توس��عه علوم و فناوريهاي شناختي منصوب شد .سلطانخواه،
معاون علمي و فناوري رييسجمهور در مراس��م اعطاي حكم
دبيري س��تاد راهبري توس��عه علوم و فناوريهاي شناختي به
دكتر كمال خرازي طي س��خناني وي را از س��رآمدان ورود به
فناوريهاي علوم شناختي در كشور دانست.

تكذيب قطع صادرات نفت به اسپانيا

عصرايران به نقل از رويترز :مرتضي صفري سفير ايران
در مادري��د در كنفرانس مطبوعاتي گفت��ه :ايران همچنان
به فروش نفت خام به اس��پانيا ادام��ه ميدهد .پيش از اين
خبرهايي درب��اره قطع يكجانبه صادرات نفتخام ايران به
اسپانيا منتشر شده بود.

ادعای جدید سعود الفيصل

 عصراي�ران ب�ه نق�ل از روزنام�ه الع�رب چ�اپ لن�دن:

س�عودالفيصل وزير خارجه عربس�تان گفته :اميدوارم ايران،
دولت س��وريه را نصيحت كنند .م��ا خواهان حمايت از ملت
سوريه هستيم .ميخواهيم ملت سوريه ،آزادي خود را به دست
بياورد .اميدواريم اين كش��ورها هم به ما بپيوندند تا حكومت
سوريه را نصيحت كنيم .وی همچنين مقايسه حوادث سوريه
با حوادث منطقه قطيف در شرق عربستان سعودي را رد كرد و
گفت :آيا شنيدهاند كه در قطيف قتلعام صورت بگيرد .چگونه
ميتوان ميان اين دو را مقايسه كرد؟ شهر شيعهنشين قطيف
در ماههاي اخير شاهد اعتراضات براي رفع تبعيض از شيعيان
و دس��تيابي به حقوق مس��اوي اقتصادي و سياسي بود .اين
اعتراضات با سركوب نيروهاي دولتي روبهرو شد .وزير خارجه
عربستان اضافه كرده :در قطيف ،اغتشاشگراني ،اندك و تنها
نماينده خود هستند و با ايران همكاري ميكنند.

ادامه از صفحه اول

مهمتر از  4ميليارد دالر

اين امر از آنجا حايز اهميت اس��ت كه بايد در نظر بگيريد
تمامي تاسيس��ات صنعتي و حتي زيربنايي اي��ران نه از طريق
درآمد نفت بلكه از طريق دريافت وام (فاينانس) با پيشفروش
محصوالت در بخش پتروش��يمي و گاه حوزه گاز پارسجنوبي
تامين منابع ميشد .حتي اعتبار سد طالقان و مالصدرا از طريق
وام دريافتي از منابع خارجي ش��د .پس از آبان  1386اطالعي
چنداني از نحوه اداره حساب ذخيره ارزي و ميزان ارزي كه به آن
واريز ميشود ،وجود ندارد ،اما من به صورت تخميني با توجه به
اطالعاتي كه از وزارت صنايع دريافت كردهام ،مبلغ قابل توجهي
براي توس��عه اقتصادي و ايجاد درآمد و اشتغال پايدار پرداخت
نشده است .از نظر نگارنده يك جريان ناهمراه با توسعه اقتصادي
در كش��ور وجود دارد كه باعث شده در طول سالهاي اخير نه
براي پروژههاي اقتصادي و نه براي پروژههاي زيربنايي كش��ور،
گش��ايش اعتبار مناسبي صورت نگيرد .البته آقاي احمدينژاد
در مراسم مرحله آبگيري سد گتوند بهعنوان بزرگترين سد
برقابي ايران كه من هم به عنوان ميهمان حضور داشتم ،اعالم
كردند كه اين جريان در مديريت مياني كشور نفوذ كرده است.
اشاره او مشخصا به فرد خاصي در آن مراسم بود .اما من معتقدم
مساله فراتر از اين حرفهاست زيرا تمامي طرحهاي توسعهاي
و م��ادر مانند صنايع اس��تراتژيك مورد همي��ن كممهري قرار
گرفتهاند .مانند رخدادي كه در زمينه كارخانههاي فوالد .فوالد
مباركه ،صنايع فوالد خوزس��تان و ذوبآهن شاهديم تا جايي
كه حتي طرحي را كه كلنگ آن در دوران س��ازندگي به زمين
خورده بود ،متوقف ش��د .طبيعتا اين جريان ناهمراه با توسعه
اقتصادي در موارد ديگر هم فعال هست ،بهصورتي كه حساب
ذخيره ارزي و اساسنامههاي آن را به امري بياثر تبديل كردند.
اساسنامه اوليه صندوق توسعه ملي را من نوشتم اما در نهايت به
چيز ديگري تبديل شد .در واقع ،مساله اين چهار ميليارد دالري
كه در بررس��ي كميسيونهاي مجلس متوجه«عدم واريز» آن
ش��دهاند ،در برابر اين مسايل آنچنان حايز اهميت نيست .من
در كل در مورد موجودياي كه براي صندوق توسعه ملي اعالم
ميكنند ،ترديد دارم .امروز اعالم ميكنند كه  28ميليارد دالر
پول در صندوق توس��عه ملي ذخيره ش��ده است و مدير فعلي
آن اعالم ميكند كه تا پايان سال مقدار آن افزايش هم خواهد
يافت .در حالي كه تنها يكي از بانكهاي كشور نتوانسته است
حتي يك دالر از چهار ميليارد دالر اعتباري كه برايش مصوب
ش��ده است را گشايش اعتبار كند .اگر دولت با ملت شفاف بود
اين قبيل ترديدها ميان مردم ش��كل نميگرفت .براي اصالح
وضعيت ،بانك مركزي بايد به روال گذشته هر فصل ،گزارشي را
از طريق مطبوعات در اختيار افكار عمومي قرار دهد.
*اقتصاددان

