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بزرگترین مذاکرات
قرن

برجام
دریکسالگی؛
دستاوردها
و نگرانیها
در روزهای آینده گزارش های تحلیلی خراسان در  5بخش «دستاوردها
و تجربیات برجام»« ،دستاوردها و تجربیات اجرای برجام»« ،بررسی
تعهدات طرفین در برجام و شرایط اجرای آن»« ،وضعیت فعلی صنعت
هسته ای و توان بازگشت پذیری» و «الزامات پیش رو برای اجرای دقیق
برجام توسط آمریکا» با دو برش سیاسی و اقتصادی تقدیم مخاطبان
گرامی خواهد شد

مذاکرات هسته ای ایران که از آن به عنوان «بزرگترین مذاکرات قرن» یاد می شود یک روند  12ساله دارد که نقطه آغاز آن مذاکرات
سال  1382به ریاست دکتر روحانی اس��ت و نقطه پایانی آن نیز دورنهایی مذاکرات اس��ت که به ریاست محمدجواد ظریف در 23
تیرماه  1394در وین اتریش به سرانجام رس��ید و س��ندی میان ایران و  5+1و اتحادیه اروپا مورد موافقت قرار گرفت که به «برجام»
(برنامه جامع اقدام مشترک) معروف شد.

را رد میکن��د که ب��ه ایران ح��ق غنیس��ازی اورانیوم
را داده اس��ت» و میگوی��د «م��ا این موض��وع را به طور
کامل برایش��ان روش��ن کردهایم»( .نیوی��ورک تایمز؛
م��ی.)2016
▪ ▪آغاز دور جدید از نیویورک

با این حال تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت
تدبیر و امید به ریاس��ت دکتر روحانی ،س��بب می شود
که روندی که از سال  90به صورت محرمانه در مسقط
آغاز ش��ده بود به صورت علنی درمه��ر  92از نیویورک
شدت بگیرد تاجایی که  2ماه بعد یعنی در آذر 1392
نخستین توافق میان ایران و  5+1موسوم به «توافق ژنو»
پس از کش و قوس های فراوان و کارشکنی برخی طرف
ها ،به خصوص فرانسوی ها ،حاصل شد .این توافق قرار
بود تحریم ها علیه ایران را تسهیل کند و دسترسی ایران
به بخش هایی از منابع بلوکه شده خود در سایر کشورها
را فراهم آورد.
هرچن��د برخ��ی از مف��اد تواف��ق ژن��و همچون تس��هیل
قراردادهای مربوط به هواپیمایی ،پتروشیمی و برخی
دیگر از این مفاد هرگز اجرا نش��د و ایران نتوانس��ت در
دوره  18ماهه ای که این توافق حاکم بود به این تسهیل
تحریم ها دست پیدا کند اما یکی از مهم ترین نتایج این
توافق جلوگیری از تصویب طرحی در کنگره آمریکا بود
که اگر تصویب می شد فروش نفت ایران را که تا آن زمان
حدود یک میلی��ون بش��که در روز بود ظ��رف مدت یک
سال به صفر می رساند .همچنین در نتیجه این توافق
 7میلیارد دالر از اموال ایران طی اقساط مختلف آزاد و
به ایران منتقل شد.
▪ ▪آغاز زودهنگام بازی بازنده

قرار بود ایران و  5+1مذاکرات را به نحوی ادامه دهند
که بتوانند ظرف  6ماه به توافق نهایی دست یابند اما جو
حاکم بر مذاکرات از بهمن ماه  92یعنی  3-2ماه پس
از توافق ژنو رنگ و بوی دیگری گرفت و با عملی نشدن
برخی از بنده��ای تواف��ق و نیز فع��ال ش��دن بازیگران
خارجی همچون البی اسرائیل ،رفت و آمدهای مقامات
سعودی به آمریکا و نیز فعال ش��دن جمهوری خواهان
در آمریکا ،حتی زمزم��ه های شکس��ت در مذاکرات به
گوش می رسید.
تنش ها میان ایران و آمریکا نیز نس��بت به ماه های قبل
از آن باال گرفته بود تاجایی که مث�لا آمریکایی ها برای
حمیدابوطالب��ی ک��ه از س��وی دولت ای��ران ب��ه عنوان
نماینده کش��ورمان در س��ازمان ملل معرفی شده بود،
ویزا صادر نکردند.
▪ ▪بهار و تابستان داغ 93
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با عب��ور از ش��رایطی که تواف��ق هس��ته ای در ایران و
آمریکا و اتحادیه اروپا به تصویب رسید و در 26دی ماه
اجرایی شد اکنون تقریبا یک سال از انعقاد این توافق
می گذرد واین سوال به طور جدی مطرح است که ما
در چه شرایطی به سوی انعقاد این توافق رفتیم و این
توافق که به «بزرگترین مذاکرات قرن» مشهور شده
است چه دستاورد هایی برای ما داشته و چه نگرانی
هایی در روند اجرای برجام وجود دارد  .یکی از مهم
ترین سوال هایی که این روزها برخی مطرح می کنند
درباره احتمال نقض برجام اس��ت .ب��ه خصوص این
که به تصریح مقام��ات ایران و اروپ��ا ،آمریکایی ها در
اجرای تعهدات خود کوتاهی ک��رده اند و حتی هنوز
مبادالت معمولی مالی ایران یا به سختی انجام می
ش��ود یا کال انجام نمی ش��ود .همچنین شرکت ها و
تجار بزرگ جهان نیز برای مراوده با ایران با مانعی به
نام تحریم و ترس از تحریم های آمریکا مواجه هستند
و چند بار درخواست آن ها از جان کری برای این که
آمریکا ب��ه بانک های اروپای��ی برای تج��ارت با ایران
تضمین بدهد با مخالفت آمریکا مواجه ش��ده است.
این ش��رایط نگرانی هایی را درب��اره «اجرای برجام»
ایجاد کرده است.
روزنام��ه خراس��ان به عنوان رس��انه ای ک��ه طی یک
سال اخیر پس از توافق هسته ای ،تالش کرده است
نگاه تحلیلی خود به «سند برجام» و «اجرای برجام»
را مبتنی بر مناف��ع ملی و آرمان ه��ا و اهداف انقالب

اسالمی و متناسب با واقعیت های کشور ،تنظیم کند
از امروز که اولین سالگرد برجام است در گزارش های
سریالی خود به بررسی دستاوردها و نگرانی هایی که
در «متن برج��ام» و نیز «اج��رای برج��ام» وجود دارد
خواهد پرداخت .خبرنگاران و تحلیل گران روزنامه
خراسان معتقدند که درباره دستاوردها ،نگرانی ها،
عبرت ها و تجربه ها و انتظارات از توافق هسته ای باید
میان «سند برجام» و «اجرای برجام» تفاوت گذاشت.
به همی��ن تناس��ب در روزه��ای آینده گ��زارش های
تحلیلی خراسان در  5بخش «دستاوردها و تجربیات
برج��ام»« ،دس��تاوردها و تجربیات اج��رای برجام»،
«بررس��ی تعهدات طرفین در برجام و شرایط اجرای
آن»« ،وضعیت فعلی صنعت هسته ای و توان بازگشت
پذیری» و «الزامات پیش رو برای اجرای دقیق برجام
توسط آمریکا» با دو برش سیاسی و اقتصادی تقدیم
مخاطبان گرامی خواهد شد.
از جمله «دس��تاوردها و تجربیات برج��ام» که در این
گزارش ه��ا ب��ه آن پرداخت��ه خواهد ش��د م��وارد زیر
است:
 حذف مانع جعلی هس��ته ای از مقاب��ل ایران و دورشدن سایه ایران هراسی
 قدرت نمایی مذاکرات و دیپلماسی در حل مسائلکشور
 بسته شدن پرونده جعلی «پی.ام.دی» ایج��اد انتظارات کاذب توس��ط دول��ت از برجام دربرهه قبل از توافق هسته ای
 ج��ای خال��ی ات��اق های فک��ر ب��رای تدوین نقش��هراهبردی در طول مذاکرات
 نب��ود راهب��رد منس��جم رس��انه ای ب��رای اعم��الدیپلماس��ی عموم��ی فع��ال ب��ر مخاط��ب داخل��ی و
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﯾﻪ

 /٩٥١١٦٣٢٣ش

خارجی
 عدم تح��رک در دیپلماس��ی منطق��ه ای ب��رای ایجاداعتماد در میان همسایگان
در حوزه دستاوردها و تجربیات اجرای برجام نیز موارد
زی��ر در گ��زارش ها م��ورد تجزی��ه و تحلی��ل قرارخواهد
گرفت:
 افزایش قابل توجه صادرات نفت ایران به میزان تقریبا 2برابر سال های قبل
 بازگشت برخی از اموال ایران عدم انتفاع ایران از برداشته ش��دن تحریم ها به طورکامل و مشکالت عدیده در مبادالت دالری و بانک های
بزرگ
 ضعف های حقوقی احتمالی در اجرای برجام ضعف در دیپلماسی عمومی برای جلوگیری از تثبیتتفاسیر و ادبیات آمریکایی ها درباره اجرای برجام
در بخ��ش وضعی��ت فعل��ی صنع��ت هس��ته ای و ت��وان
بازگش��ت پذیری نیز گزارش��گران خراس��ان با مطالعه
دقیق برج��ام و منطبق ک��ردن آن بر ابع��اد و مختصات
صنعت هس��ته ای تالش می کنند به این پرسش پاسخ
دهند که اکنون صنعت هسته ای ایران در چه شرایطی
قرار دارد و اگر روزی برجام توس��ط آمری��کا یا هریک از
طرف ه��ای  5+1نقض ش��ود ،آیا ایران توان بازگش��ت
هسته ای دارد یا نه؟
در بخ��ش ه��ای پایانی نیز گ��زارش های خراس��ان با
بررسی دقیق مس��ائل و مش��کالت پیش روی اجرای
برجام ب��ه این س��وال پاس��خ می ده��د که اکن��ون که
برج��ام ب��ا کارش��کنی ه��ای آمری��کا در اج��را مواجه
ش��ده اس��ت ،برای این که بتوانیم حق خ��ود را از این
توافق مطالبه کرده و دریاف��ت کنیم ،چه راهکارهای
سیاس��ی و اقتص��ادی باید در پی��ش گرفته ش��ود .اما
آنچه در ادامه م��ی خوانید ،اولین گزارش خراس��ان
در یکس��الگی برجام اس��ت ک��ه در بازخوان��ی پرونده
قط��ور مذاک��رات هس��ته ای ایران ب��ه صورت بس��یار
مختصر تالش ش��ده حاوی نقاط عطف و تاثیرگذار و
نیز لحظات جذابی از مذاکرات باش��د.
▪ ▪بزرگترین مذاکرات قرن

مذاکرات هسته ای ایران که از آن به عنوان «بزرگترین
مذاکرات قرن» یاد می شود یک روند  12ساله دارد که
نقطه آغاز آن مذاکرات س��ال  1382به ریاس��ت دکتر
روحانی است و نقطه پایانی آن نیز دورنهایی مذاکرات
اس��ت که به ریاس��ت محمدجواد ظری��ف در  23تیرماه

اکنون تقریبا
یک سال از
انعقاد این توافق
می گذرد واین
سوال به طور
جدی مطرح
است که ما در
چه شرایطی به
سوی انعقاد این
توافق رفتیم و
این توافق که
به «بزرگترین
مذاکرات
قرن» مشهور
شده است چه
دستاورد هایی
برای ما داشته و
چه نگرانی هایی
در روند اجرای
برجام وجود
دارد

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﻬﺮدار� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر در ﻧﻈﺮ دارد از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧ� و داﺧﻠ� اﺟﺮا� ﭘﺮوژه ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار �ﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮا�ﻦ از ﺗﻤﺎﻣ� اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ� واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ و دارا� رزوﻣﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ ﺑﺮا� در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن و رﺳﻴﺪﮔ� ﺷﻬﺮدار� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ �ﻨﻨﺪ .
 ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﺗﺎ ٩٥٫٤٫٢٦ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدار� ﺗﺎ ﻣﻮرخ ٩٥٫٤٫٢٨ ﻫﺰ�ﻨﻪ آﮔﻬ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر  -ﻣﻴﺪان اﻣﺎم  -ﺷﻬﺮدار� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر  -اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن و رﺳﻴﺪﮔ�ﺗﻠﻔﻦ ٠٥١-٤٢٢٢٢٠٠١
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ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه
ﺑﺎزﺳﺎز� ﭘﻞ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎ �ﺎﺷ� و ﻃﺮحﻫﺎ�
ﺳﻨﺘ� ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺣﺪ�ﺚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻟﺬﻫﺐ

اﻋﺘﺒﺎرات
 ٥٠درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧ�
 ٥٠درﺻﺪ داﺧﻠ�

ﻫﺎدى ﻣﺴﻠﻤﯽ  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮدارى ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد)رﯾﺎل (

٢٫٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 /٩٥١١٤٩٨٠ش

 1394در وی��ن اتری��ش به س��رانجام رس��ید و س��ندی
میان ای��ران و  5+1و اتحادیه اروپا م��ورد موافقت قرار
گرفت که به «برج��ام» (برنامه جامع اقدام مش��ترک)
معروفش��د.
ف��راز و فروده��ای ای��ن مذاک��رات طوالن��ی و کن��ش و
واکنش ه��ای گاه و بی��گاه آن که با تح��والت و اتفاقات
سیاس��ی ،دیپلماتی��ک و اقتص��ادی متع��ددی همراه
بود خود نیاز به پژوهش��ی س��نگین دارد اما ب��ا تمرکز
ب��ر مذاکراتی که ب��ه برجام منتهی ش��د می ت��وان این
پروسه طوالنی را به  2دوره تقسیم کرد .دوره نخست
مذاکرات دهه  80اس��ت که با  3تیم مختلف به ترتیب
ب��ا ریاس��ت «حس��ن روحان��ی» ( 1382ت��ا ،)1384
«علی الریجانی» ( 1384تا  )1386و س��عید جلیلی
( 1386ت��ا  )1392انجام ش��د .دوره دوم نیز همین
دوره فعلی اس��ت ک��ه پ��س از انتخاب��ات دوره یازدهم
ریاس��ت جمهوری در خرداد  ،92تیم هسته ای ایران
با تغییر ماهوی از ذیل شورای عالی امنیت ملی خارج
و مس��ئولیت تیم به ی��ک دیپلمات باتجرب��ه ،انقالبی و
آش��نا به ابعاد و مختصات این حوزه یعنی محمد جواد
ظریفس��پردهش��د.
نقطه ش��روع مذاکرات در دولت جدید نیز از هفته اول
مهر  1392بود ک��ه به میزبان��ی نیویورک برگزار ش��د
و در آن ب��رای اولی��ن
ب��ار پ��س از انق�لاب
اس�لامی ،وزرای
خارجه ایران و آمریکا
مقابل دوربی��ن های
تلویزیون��ی پ��ای می��ز
مذاکره نشس��تند .با
ای��ن ح��ال مذاکرات
ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﮔﻬﯽ
در مه��ر
نیوی��ورک
 1392نقطه ش��روع ﻧﻮﺑﺖ دوم
جدی��د
دوره
ای��نﮔﺰار  :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
دﺳﺘﮕﺎه
مقامات
س��وی
از
بارها
که
همانگون��ه
و
نب��ود
مذاکرات
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺧﺮ�ﺪ ﻏﺬا� آﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﺳﻠﻒ
آمریکا اعالم ش��د ،آغاز ای��ن دور از مذاکرات از
ای��ران و
داﻧﺸﮕﺎه
است که در
(سال های
سال
ﺳﺎ�ﺖ
دهم)ﻃﺮ�ﻖ
دولت از
پایانیاﺳﻨﺎد
:در�ﺎﻓﺖ
1390اﺳﻨﺎد
در�ﺎﻓﺖ
خارجه وقت ایران و آمریکا به میزبانی
وزارت
آن معاونان
http://www.torbath.ac.ir
آدرس
داﻧﺸﮕﺎهﺑﻪ
یکی از متحدان «مورد اعتماد»
عنوان
اﻣ�ﺎنعمان
کش��ور
ﺑﺎﺷﺪ .
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این
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کردند.
برگ��زار
را
ای
محرمانه
مذاکرات
ایران،
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد :ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ � -ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ٧
«محمود
یعن��ی
ای��ران
وقت
جمه��ور
رئیس
مذاک��رات
ﻣﺤﻮر ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ  -ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ
اس��ت.
داش��ته
ن��ژاد» صرف��ا
ﺣﻴﺪر�ﻪ
مش��ورتیﺗﺮﺑﺖ
نقشداﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﺠﻮ��
احم��دی -اﻣﻮر
ﭘﻴﺎده
)1393
اردیبهشت
6
اقتصاد؛
دنیای
(روزنامه
ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :از ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫٤٫١٩ﺗﺎ

ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ٩٥٫٤٫٣١
داشت؟
نتیجه ای
مذاکرات
▪ ▪آیا
ﻣﻮرﺧﻪ
اﺳﻨﺎد از
مسقطﺗﺤﻮ�ﻞ
محرمانه:ﻣﻬﻠﺖ
ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد
ﻣﻬﻠﺖ
به یک
آمری��کا
و
ایران
نهای��ت
در
مس��قط
مذاکرات
در ٩٥٫٥٫١٦ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﻣﻮرﺧﻪ ٩٥٫٥٫٣٠
که
رس��ند
تواف��ق ونهایی می
برای
چارچوب
ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﺗﺎر�ﺦ
اﻣ�ﺎﻧﺎت
مش��خص از
ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ
در این مذاکرات« ،طرف آمریکایی رس��ما و به
صورتﺑﻪ
 ١٥روز
اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت
مکتوب ،حق غنی س��ازی ایران را می پذیرد» (سایت
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
ال��ف؛  5اردیبهش��ت  .)1393ب��ا ای��ن ح��ال برخ��ی
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ  -١:ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اظهارنظرهای مقامات رس��می آمری��کا همچون جان
ﻓﻮق ﻣﺒﻠﻎ  ٥٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل �ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
کری و باراک اوباما در محافل عمومی مبنی بر این که
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧ�� ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر و �ﺎ ﭼ�
آمریکا حقی برای غنی سازی ایران قائل نیست باعث
ﺗﻀﻤﻴﻨ� در وﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ
می ش��ود تا به ابهام و بد بینی ایران در نتیجه گیری از
 -٢ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
مذاکره با آمریکا افزوده ش��ود .به عن��وان نمونه در پی
ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ  -٣.ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ
چن��د دوره مذاکرات محرمانه ای ک��ه در دولت آمریکا
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥١٥٢٢٩٩٦٠٢داﺧﻠ� ١٢٢
با ریاست کری با برخی رابطان آن ها انجام شده بود،
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .

در این برهه به جز برخی گزارش های جهت دار آژانس
و بیان سواالت جدید برخالف توافقات پیشین ،فشارها
و زیاده خواهی های غرب به گونه ای افزایش پیدا کرده
بود که در اردیبهش��ت  1393آمریکایی ها خیلی زود
«بازی بازنده» ( )Blame Gameرا آغاز کردند تا اگر در
تیرماه  93توافق نهایی حاصل نشد ،مقصر برای افکار
عمومی جهان ،ایران باشد.
به عنوان نمونه دبکا فایل که یک پایگاه خبری تحلیلی
نزدیک به س��ازمان جاسوسی اسرائیل(موساد) است
در می  2014به نقل از مناب��ع اطالعاتی خود مدعی
ش��د که «ایران  1300کیلوگ��رم اورانیوم غنی ش��ده
در س��طح پائین را ب��ه پارچین منتقل ک��رده و 1630
دس��تگاه س��انتریفیوژ پیش��رفته نیز در آن تاسیس��ات
ب��رای فعالی��ت های غنی س��ازی س��ریع ،نصب ش��ده
اس��ت ».واضح ب��ود که ای��ن ادعا ب��رای تک��رار بیش از
اندازه درخواست بازرسی آژانس از تاسیسات نظامی
پارچین است .موضوعی که مستقیما به پرونده جعلی
«پ��ی.ام.دی» (ابع��اد نظام��ی احتمال��ی) مرتبط بود
تاجایی که حتی وندی ش��رمن که در مذاکرات هسته
ای مذاکره کننده ارشد آمریکا بود در آوریل  2014در
نشست با برخی خبرنگاران آمریکایی تاکید کرده بود:
«اگر به این مس��ائل (پی.ام.دی) رس��یدگی نش��ود ما
قادر نخواهیم بود به توافق نهایی برسیم ».حتی برخی
تحلیل گران خواس��تار محدود شدن سانتریفیوژهای
ایران به چند صد دس��تگاه بودند ک��ه فاصله آن تا 19
هزار سانتریفیوژ نصب شده ایران آنقدر زیاده خواهانه
بود که مش��خص بود ایران آن را نمی پذیرد .این زیاده
خواهی ه��ا تا آن جا ب��ود که  344نماین��ده دموکرات
و جمهوری خ��واه کنگره در ی��ک نامه به اوبام��ا تاکید
کردن��د ک��ه «هرگونه
لغو تحریم های ایران
باید ب��ه تایی��د کنگره
برس��د» .آمریکای��ی
ها همچنی��ن به مرور
موضوعات دیگری را
نیز مطرح می کردند
که از جمل��ه آن طرح
مباحث موش��کی در
مذاکرات و حواش��ی
آن ب��ود .ای��ن زی��اده
خواه��ی ه��ا و تن��ش
ها به ان��دازه ای بود ک��ه مذاکرات فش��رده طرفین در
تیرماه  1393در وین نیز نتوانست گره های کور راباز
کند ایران نیز تهدید کرد که اگر شرایط ایران پذیرفته
نش��ود ،حتی تمدید مذاکرات معنایی نخواهد داشت
(روزنام��ه خراس��ان؛ 18تی��ر .)1393با ای��ن حال با
مقاومت تی��م هس��ته ای کش��ورمان مقابل ای��ن زیاده
خواهی ها سرانجام دو طرف رضایت دادند که توافق
ژنو  6ماه دیگر برقرار باش��د.
▪ ▪امیدها برای توافق

مذاکرات پ��س از یک وقفه چن��د هفته ای ،از ش��هریور
 1393آغاز شد و نوع اخبار نش��ان می داد که طرفین
درحال رس��یدن به ی��ک نتیجه واحد هس��تند .هرچند
هنوز خیلی زود بود که این نتیجه را پیش بینی کرد اما
تصور برخی این بود که در آذر  93می توان توافق نهایی
را قطعی دانست .حتی وندی شرمن در گفت و گویی با
صدای آمریکا تاکید کرده بود که «مذاکرات در حاشیه
مجمع عمومی پیش��رفت داش��ته اس��ت»(ایران هسته
ای؛ ش��هریور  .)1393اما خیلی زود آمریکایی ها یک
سناریوی دیگر را آغاز کردند و آن تفکیک توافق فنی با
توافق سیاسی بود.
ش��اید نقطه ش��روع بی��ان این تفکی��ک در رس��انه ها به
این نگرانی از س��وی برخی در کاخ س��فید ش��دت می مصاحبه مفصل یک��ی از مقامات ارش��د وزارت خارجه
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
گیرد که آمریکا می خواهد حق غنی سازی ایران را به
آمریکا با خبرنگاران برگردد که در آن تاکید ش��ده بود:
ﺣﻴﺪرﯾﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﺖ
/٩٥١١٨٥٨٠
 /٩٥١١٦٣٢٣ش«از لح��اظ فنی حص��ول توافق جامع ممکن اس��ت» اما
امامجان کری «بهشدت این موضوع
رسمیت بشناس��د

ایرانی ها بای��د تصمیم های دش��واری بگیرند(.وزارت
خارجه آمریکا؛  27س��پتامبر  )2014گرچه در پایگاه
اط�لاع رس��انی وزارت خارج��ه آمریکا این مقام ارش��د
معرفی نش��د اما خیل��ی ها گفتن��د که او وندی ش��رمن
بوده است.
ایران مخال��ف تفکیک تواف��ق فنی و سیاس��ی و چنین
تقسیم بندی هایی بود .این سناریوی آمریکا درشرایطی
که هیچ کس ش��اید تصورش را هم نمی کرد باعث شد
مذاکرات بر س��ر توافق نهایی شکس��ت بخورد .چیزی
که «میخاییل بوگدانف» مذاکره کننده ارش��د روس ها
در آذر ماه  1393صراحتا آن را به زبان آورد« :آمریکایی
ها می خواهند میان امضای توافقنامه و سازش دوره ای
زمانی واقع شود اما ایرانی ها می خواهند تحریم ها فور ًا
لغو شود ...ولی بر سر سایر مسائل توافق شده است».
▪ ▪حضور علنی سعودی ها در سایه مذاکرات

این دوره از مذاکرات در ش��رایطی انجام شد که قیمت
نفت دربازارهای جهانی به شدت سقوط کرد و همچنان
درحال س��قوط بود .موضوعی که از آن ب��ه عنوان ابزار
س��عودی ه��ا ب��رای تح��ت فش��ار ق��رار دادن ای��ران در
مذاکرات نام برده می شد.
این حدس و گمان ها با حضور سرزده سعودالفیصل
وزیرخارجه وقت عربستان در مذاکرات رنگ واقعیت
گرفت و مذاک��رات چند ده دقیقه ای ج��ان کری با او
در هواپیمای شخصی شاهزاده سعودی در فرودگاه
وین ،دیگر جایی برای ش��ک و گمان باقی نگذاش��ت
که س��عودی ه��ا م��ی خواهن��د تواف��ق نهای��ی بازهم
ب��ه تاخیر بیفت��د ت��ا بتوانند از ای��ران امتیاز بیش��تری
بگیرند .همان زمان رسانه ها از حضور یک هواپیمای
اس��رائیلی که حامل برخی مقامات این رژیم بود ،در
وی��ن خبردادند .این س��نگ ان��دازی ه��ا باالخره کار
خودش را کرد و آمریکایی ها پای میز مذاکره با تاکید
بر خواس��ته های خود نتیجتا باع��ث تمدید مذاکرات
تا تیر  94ش��دند.
▪ ▪توافق لوزان

با این حال روند مذاکرات هسته ای در زمستان  93هم
ادامه داشت و در برخی حوزه ها توافقاتی نیز نهایی شده
بود که جمع بندی آن در توافق اولیه و غیر رسمی لوزان
که  13فروردین  94نهایی شد ،آمد .در این توافق غیر
رسمی چندین اشکال عمده وجود داشت که مهم ترین
آن «مبهم» و «تفس��یر» پذیر بودن آن بود( .از سعدآباد تا
لوزان؛ محمد س��عید احدیان) از جمله این که ایران در
حوزه نظارت و بازرسی ها تعهدات صریحی داده بود که
برخی از آن ها با منافع ملی تضاد پیدا می کرد ،اتحادیه
اروپا برای لغو تحریم ها زمان صریح��ی را اعالم نکرده
بود و غرب��ی ها از «تدریجی» بودن لغو تحریم ها س��خن
می گفتند درحالی که مقامات ایران می خواس��تند در
توافق تحریم ها در آغاز لغو شود.
با این ح��ال این توافق و بیانیه ای ک��ه در لوزان خوانده
شد به صراحت «اصل غنی سازی» ایران را پذیرفته بود
و براساس آن قطعنامه های سازمان ملل نیز لغو می شد
درحالی که ایران هیچکدام از آن ها را اجرا نکرده بود.
این شرایط به گونه ای بود که آن چه صراحت داشت به
ضرر ما بود و آنچه تفس��یر پذیر بود به نفع آمریکایی ها.
خیلی زود واکنش ه��ا به توافق غیر رس��می لوزان آغاز
شد 2 .ماه بعد رهبر انقالب در سخنرانی بسیار مهمی
در دانشگاه امام حس��ین (ع) تصریح و تاکید کردند که
ایران در راس��تای حفظ امنیت خود اجازه بازرس��ی از
هیچ مرکز نظامی را نخواهد داد« :در همین مذاکرات
باز حرف های تازهای می زنند.
[مث�لا] بازرس��یها ،گفتی��م که اج��ازه نم��ی دهیم از
هیچیک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان
صورتبگیرد.میگویندبایستیمابیاییمبادانشمندان
ش��ما مصاحبه کنیم یعن��ی در واقع بازجوی��ی کنیم .ما
اجازه نم��ی دهیم به حریم دانش��مندان هس��تهای ما و
مهمی ،اندکاهانتی
حساس و ّ
دانشمندان در هر رشته ّ
بشود.
من اجازه نمی ده��م بیگان��گان بیایند با دانش��مندان
ما ،با فرزندان برجسته و عزیز م ّلت ایران که این دانش
گس��ترده را به اینج��ا رس��اندهاند ،بخواهند بنش��ینند
حرف بزنند .در دنیا هیچ عاقلی اجازه نمی دهد30( ».
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در ای��ن ش��رایط دور
پایانی مذاک��رات که
از آن به عنوان ماراتن
مذاکرات هس��ته ای
ی��اد می ش��ود در وین
آغ��از ش��د .مذاکرات
ای��ن دوره ح��دود 3
هفته به طول انجامید
که جزئیات آن از این
مج��ال خارج اس��ت.
مذاکراتی ک��ه بازهم
البته با زیاده خواهی های ط��رف آمریکایی همراه بود
و حت��ی در روزه��ای پایانی هم��ه تصور م��ی کردند تیم
هس��ته ای ایران که مقاب��ل زیاده خواهی ه��ای آمریکا
ایستاده است به زودی به ایران بازخواهد گشت و نتیجه
ای حاصل نخواهد ش��د .برخی نش��انه ها نی��ز از وجود
تنش در اتاق های در بس��ته حکایت داش��ت .به عنوان
نمونه در همین برهه جمل��ه ظریف به فدریکا موگرینی
مبنی بر این که «هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکن» یا
ماجرا ی پرت کردن خودکار توس��ط عراقچی به سوی
جان کری ،یا صدای بلند ظریف هنگام س��خن گفتن با
کری و  ...به رسانه ها کشید که نشان می داد روابط در
مذاکرات بسیار س��خت و تنش آلود جلو می رود .حتی
در روز یکشنبه ای که  2روز بعد از آن توافق نهایی اعالم
ش��د ،برخی مناب��ع از وین اع�لام کردند ک��ه مذاکرات
شکست خورده که دلیل آن تغییر مواضع آمریکایی ها
بوده است.
در این جا ظریف یک پیام بسیار مهم منتشر کرد مبنی
بر این که «وسط مسابقه نمی توان اسب را عوض کرد»
کنایه از این ک��ه آمریکایی ها اج��ازه ندارند در بحبوحه
مذاکرات که برخی موارد توافق شده است ،نظر خود را
تغییر دهند .پس از همه این کش و قوس ها و ایستادگی
مذاکره کنندگان ایرانی و نا امیدی غرب از عقب نشینی
بیشتر ایران ناگهان فضا اندکی تغییر کرد و امیدهایی
پدیدار شد که با قرائت توافق ایران و آژانس توسط آمانو
زمینه برای توافق هسته ای فراهم شد و توافق در ظهر
روز  23تیر  94نهایی شد.
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