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 میراث دیوانساالری ایرانی برای دیپلماسی مدرن

 مازیار خسروی

. به اندازه عمر دراز دیوانساالری ایرانی داردشود، قدمتی  نامیده می« دیپلماسی»آنچه امروزه در فرهنگ سیاسی، 

ها  قرن. ها و تجربیات بشر از ارتباط میان سیاستمداران و سران کشورهای جهان است دانشی که مجموعه آموخته
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های دیگر بنامد، دیوانساالران ایرانی در  ، جنگ را ادامه سیاست، با روش«کارل فون کالوزِویتس»پیش از آنکه 

نوشتند و جدال شمشیر را به زورآزمایی  می« ملطفه»و « رقعه»درپی،  میان بلبشوی ایلغارهای پی« باتث»پرانتزهای 

جنگ نباید به عنوان یک متغیر مستقل موردتوجه قرار »کالوزویتس البته معتقد بود . دادند قلم و کلمه تقلیل می

به اعتقاد او پیروی سیاستمداران از « .واقع شودعنوان یک ابزار سیاسی هم مورد مطالعه  گیرد، بلکه همواره باید به

. ای برای تحقق اهداف سیاسی نه بالعکس نظامیان برخالف عقل سلیم است زیرا جنگ چیزی نیست جز وسیله

گیرد و این  براساس تحلیل کالوزویتس جنگ باید فرآیندی تلقی شود که در آن منازعه در بستری سیاسی شکل می

گذارد و در عین حال این پیامدهای اقدام نظامی است که فضای  پویایی آن تاثیر میفضای سیاسی است که بر 

گذاری و تغییر سیاسی ناشی از آن، ماهیت منازعه نیز تغییرشکل  بر اثر این تاثیر. دهد تاثیر قرار می سیاسی را تحت

 .کند پیدا می

وران غربی شد را در جهتی دیگر به کار آ دیوانساالری ایرانی، آنچه کالوزویتس گفت و بعدها متن مقدس جنگ

کار گرفته شوند  های دیگر تنها زمانی باید به« روش»های دیگر باشد، این  گرفتند؛ اگر جنگ ادامه سیاست با روش می

شود نیز باید  براساس این نگاه حتی زمانی که به ناگزیر پا بر رکاب پیکار سفت می. رسد بست می که سیاست به بن

دار  نگه/ چون شمشیر پیکار برداشتی »: فرماید الرحمه می چنانچه سعدی علی. ه امکان مصالحه داشتنگاهی ب نیم

 «پنهان ره آشتی

پرده هر کارزار،  هاست و کلماتش بیشتر آهنگ چکاچک شمشیر دارند، درپیش حتی حکیم توس نیز که راوی حماسه

به نزدیک / گر شیر چنگ  گر پیل زوری و»دهد؛  میوگوی جنگاوران برای پرهیز از جنگ اختصاص  فصلی را به گفت

 «من صلح بهتر که جنگ

نخبگان پخته  اش در دل رایزنی میان دیپلماسی از نگاه دیوانساالری کهنسال ایرانی البته فرآیندی است که خمیرمایه

نگه دارد و بداند که  با این وجود دیوانساالری ایرانی به تجربه آموخت که در هنگام شور نیز باید حد خود. شود می

کردند و هر یکی از ایشان  وزرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشه همی»است؛ « ملک»حرف آخر، رای 

بزرجمهر را رای ملک اختیار آمد وزیران در نهانش . زدند و ملک همچنین تدبیری اندیشه کرد دگرگونه رای همی 

گفت به موجب آنکه انجام کارها معلوم نیست و رای . چندین حکیمگفتند رای ملک را چه مزیت دیدی بر فکر 

 «... .تر است آید یا خطا پس موافقت رای ملک اولی  همگان در مشیت است که صواب

های نسل دیوانساالری سنتی ایران در عصری بودند که  درشت خان امیرکبیر، آخرین دانه مقام فراهانی و میرزاتقی قائم

اتفاقا . داد باخت و جای خود را به جنس و رنگی دیگر از سیاست می اندک رنگ می درنیسم اندکدر تندباد م« سنت»

ترین رویداد تاریخ روابط ایران با جهان است با  این دو در آخرین پرده نمایش، درگیر پیکاری شدند که پرشباهت

در  3621شید و پیمانی که در سالالروم که بیش از چهارسال طول ک کنفرانس ارزنه. آنچه ما اکنون درگیر آنیم

جالب اینکه همین معاهده، . نتیجه آن بسته شد نماینده آخرین دوره تحوالت تاریخی روابط ایران و عثمانی است

در این کنفرانس برای . کند اش تعیین می ستون فقرات قرارداد الجزایر است که مرز ایران کنونی را با همسایه غربی

زنی ما با یک همسایه  به عنوان میانجی در چانه -روسیه و انگلیس  -یخ ایران، دو کشور غربی بار در طول تار نخستین

. مثل امروز. مذاکرات طوالنی و کشدار شد. جو بر سر تعیین خطوط مرزی و مراودات دیگر، شرکت کردند ستیزه

زبده . گذاشتند؛ مثل امروز می ها وزنشان را در کفه ترازوی حریف طرف نبودند و در بزنگاه ها چندان بی میانجی
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دیوانساالران ایران اما در پایان موفق شدند با حوصله و بندبازی در میان حریفان حق حاکمیت ایران را بر خرمشهر و 

 .داران این سنت فرا رسیده است اکنون نوبت آزمون میراث. دشت ذهاب تثبیت کنند

ای نوشت که حکایت از  الروم روانه کرد، نامه ه مذاکرات صلح ارزنهمقام، زمانی که میرزا محمد علی آشتیانی را ب قائم

اگر خدای ناخواسته، دست آن »: میرزای بزرگ نوشت. خان بر دفاع از حقوق ایرانیان دارد پافشاری استاد میرزاتقی

قرات ذواحتمالین دهم که الفاظ مبهم و ف حد هم اذن و اجازت می عالیجاه از دامن هر چاره و گریز کوتاه شود، تا این

و از ... زور میرزایی و قوه انشایی بگنجاند که راه سخن برای ما باقی بماند در فصلی که موقع ذکر این مطلب است به

معلوم است هرگاه طورهای دیگر انشاءاهلل تعالی . روی عهدنامه بحث بر ما وارد نیاید و این آخرالدواء و آخرالعالج است

 «.تر خواهد بود تر و با شکوه وبپیش برود البته بهتر و خ

 .اند داران دیوانساالری ایرانی اکنون برای حفظ حقوق ایرانیان پا جای پای گذشتگان گذاشته میراث
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که این مساله در داخل و خارج از کشور  21اما از سال. گذرد میای ایران  سال از آغاز التهاب بین ایران و غرب بر سر مساله هسته21

هریک از آنها روزهای خوب و بد زیادی داشتند؛ اما پس از . های زیادی در مذاکرات وارد و خارج شدند تبدیل به پرونده شد، دیپلمات

ل ارجاع پرونده ایران از شورای حکام به شورای دنبا خوانده شد، موضوع فرق کرد؛ آنها به« بحران»ها  اینکه این پرونده از سوی غربی

همین امر باعث . ها را فهمیده بود و تمام تالش آنها، جلوگیری از این اقدام بود کننده هم نیت غربی نخستین تیم مذاکره. امنیت بودند

 شد تا ایران چ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تر از همه دورهاست ای فعلی سخت کار تیم هسته

که این  21اما از سال. گذرد ای ایران می و غرب بر سر مساله هستهسال از آغاز التهاب بین ایران 21

های زیادی در مذاکرات وارد و خارج  مساله در داخل و خارج از کشور تبدیل به پرونده شد، دیپلمات
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ها  هریک از آنها روزهای خوب و بد زیادی داشتند؛ اما پس از اینکه این پرونده از سوی غربی. شدند

دنبال ارجاع پرونده ایران از شورای حکام به شورای  شد، موضوع فرق کرد؛ آنها به خوانده« بحران»

ها را فهمیده بود و تمام تالش آنها، جلوگیری از  کننده هم نیت غربی نخستین تیم مذاکره. امنیت بودند

اروپایی همین امر باعث شد تا ایران چندین توافق با طرف غربی که آن زمان تروییکای . این اقدام بود

را نشان داد و از سوی « نیت ایران حسن»سو  هایی که اگرچه ناکام ماندند اما از یک بود، انجام دهد؛ توافق

توصیف کنند؛ « گرفتن امتیاز پایین»و « دادن امتیاز باال»دست افرادی داد تا توافقات را  ای به دیگر بهانه

ای فراتر از این  متوجه شدند که مذاکرات مسالههایی که وقتی عنان مذاکرات را در دست گرفتند،  همان

اند تا با طرف  اند تالش خود را کرده ای شده هاست؛ اما هر چهارتیم که تاکنون وارد مذاکرات هسته حرف

حاال این چهار . تیم با دیپلماسی و یک تیم هم با موعظه و نصیحت در جلسات یک. مقابل به توافق برسند

. کننده زمان اصالحات در میان گذاشتیم از اعضای ارشد تیم مذاکره« موسویان حسین»دوره مذاکره را با 

آذر،  االجل سوم تر بود اما با توجه به اینکه در آستانه پایان ضرب ای مفصل هرچند قصدمان مصاحبه

 :صورت مختصر انجام شد موسویان سفرهای زیادی را در برنامه داشت، این مصاحبه به آقای

 

هایتان، نرفتن  ای حضور داشتید، به وضوح، یکی از استراتژی کننده هسته ا در تیم مذاکرهزمانی که شم 

گرفت و دلیلش چه بود؟ آیا این  ای به شورای امنیت بود؛ این خط قرمز از کجا نشات می پرونده هسته

 گردد؟ قرمز به اوضاع و شرایط خاص منطقه در آن زمان برمی خط

دانستیم عواقب ارجاع پرونده به شورای امنیت از نظر سیاسی، اقتصادی، امنیتی و  قرمز برای این بود که می خط

 .ای به کشور و به ملت تحمیل شود خواستیم چنین هزینه العاده سنگین است و نمی المللی فوق بین

 گرفت؟ با استراتژی شما، مخالفتی صورت می...( مانند مجلس و)در آن زمان از سوی نهادهای داخل نظام  

 شد؟ یا اینکه فشاری وارد می

ای به  ای از مذاکرات هسته دوره که هیچ طوری ای بسیار زیاد بود، به در آن مقطع اختالف دیدگاه در مورد پرونده هسته

البته طبیعی هم بود؛ چون ابتدای مشکل بود و هنوز ابعاد . ای نبوده است اندازه آن دوره، فشار روی تیم هسته

 .شده نبود ناختهموضوع برای کشور، ش

عالی امنیت ملی، ناشی از تغییر  ای به شورای دادن رفتن پرونده هسته اهمیت جلوه پس از دوره شما، بی 

 کننده و دولت وقت؟ استراتژی کلی بود یا حاصل تفکر تیم مذاکره

ها این بود که  لیچون تصور خی. اطالع از عواقب ارجاع به شورای امنیت بود دلیل عدم بهتر است بگوییم بیشتر به

من . برخی هم معتقد بودند که به فرض اینکه برود هم، تحریمی در کار نخواهد بود. رود پرونده به شورای امنیت نمی

 .بود  المللی های تلخ صحنه بین شناخت از واقعیت دلیل عمده، عدم. معتقد نیستم که سوءنیتی در کار بود

توانست جلو رفتن پرونده به شورای امنیت را  الحات، میای وقت، در دولت پس از اص آیا تیم هسته 

 بگیرد؟

ای باور  عده. سازی به معنای ارجاع اتوماتیک پرونده به شورای امنیت است گفتیم که شروع یکجانبه غنی ما می. خیر
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 .ها را کند کرد و از سطح و حجم آن کاست شد که روند تصویب قطعنامه کردند، اما می نمی

الریجانی چیست؟ در آن زمان غرب آماده  ای، یعنی زمان آقای ز دوره دوم مذاکرات هستهتعبیر شما ا 

 دنبال تعلیق بود؟ ها توسط ایران، به توافق بود یا بابت شکستن پلمب

عنوان مشاور سیاست خارجی ایشان ماندم اما برای پرهیز از هرگونه دوگانگی با تیم  با پیشنهاد آقای الریجانی، من به

الریجانی سابقه دوستی و صمیمیت طوالنی  من و آقای. ای نداشتم های هسته ای، هیچ دخالتی در سیاستگذاری هسته

الریجانی خیلی سعی کرد که بحران را کنترل کند  اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم آقای. داشتیم و االن هم داریم

چون . ی تند مثل نفی هولوکاست مانع کار ایشان شدها را متوقف کند اما از یک سو شعارها و روند تصویب قطعنامه

جمهور وقت یعنی  المللی را از بین برد و از سوی دیگر اختالف دیدگاه او با رییس های ایشان در صحنه بین تالش

 .ای ایشان را کنار گذاشتند نژاد در حدی بود که به نحو غیرمحترمانه آقای احمدی

ای بود که حتی برای تعیین مکان نشست بعدی چندهفته رایزنی  ونهگ جلیلی، به مذاکرات در زمان آقای 

آیا ایران در آن . کردند ها به ایران اتهام مذاکره برای مذاکره را وارد می به همین دلیل برخی طرف. شد می

 ای برای حل مشکل داشت؟ زمان اساسا اراده

از نظر من . ای برای حل مشکل نداشتند ایشان ارادهکننده  جلیلی و تیم مذاکره انصافی است اگر بگوییم که آقای بی

روحانی کامال  ای ایشان با آقای هم اراده داشتند و هم زحمت کشیدند، منتها این یک واقعیت بود که دیدگاه هسته

 .متفاوت بود، بنابراین سیاست کامال متفاوتی را اجرا کردند

کننده از شورایعالی امنیت ملی  ظریف، تیم مذاکره ایروحانی تا پیش از دوره آق از دوره مذاکرات تیم آقای 

این . های زیادی انجام بدهد تواند دخالت گرفت اما االن از وزارت خارجه هستند که مجلس می شکل می

 ای دارد؟  تغییر چه نکات مثبت و منفی

البرزی،  ظریف، آقای یآقا. کننده از وزارت خارجه بود روحانی هم تیم مذاکره در دوره مذاکرات به ریاست آقای

ها نماینده  در آن دوره و در تمام دوره. کننده بودیم که همه از وزارت خارجه بودیم ناصری و من تیم مذاکره آقای

هرحال عرف دیپلماسی جهانی این است که چنین مذاکراتی را  به. سازمان انرژی اتمی هم در تیم مذاکره بوده است

بینید که همیشه  بنگرید، می 5+3کننده کشورهای  های مذاکره اعضای تیمبه . دهند ها انجام می دیپلمات

کننده دبیر  البته اگر رییس تیم مذاکره. کشند های وزارت خارجه بار اصلی مذاکرات را به دوش می دیپلمات

ی را انجام های داخلی و مل تواند بهتر هماهنگی شورایعالی امنیت ملی هم باشد، ایرادی ندارد بلکه گاهی اوقات می

 .دهد

یک منفعت ایران  ترین بوده و در کدام ای سخت یک از این چهاردوره مذاکرات هسته نظر شما کدام به 

 شده است؟ بیشتر تامین می

تر از همه  ای فعلی سخت در دوره اول که ما بودیم، بیشترین فشار داخلی روی تیم ما بود اما کار تیم هسته

 .ترین قسمت کار است کنند و این پیچیده ع را مذاکره میهاست چون متن توافق جام دوره

های پرداختی مطابقت دارد؟ آیا  ای ایستاده است با هزینه ای که ایران از لحاظ فناوری هسته در نقطه 

 راهی بود که به این نقطه با هزینه کمتری برسیم؟



7 
 

شده علیه ایران  های اعمال حجم تحریمام که سطح و  ها و مقاالتم در چندسال اخیر مرتب گفته من در سخنرانی

. خارج شد و هم بمب ساخت« تی پی ان»شمالی است که هم از معاهده  های اعمال شده علیه کره بیشتر از تحریم

ایم اما بمب اتمی نداریم چون از نظر دینی و حقوقی نظام  بنابراین حقیقت این است که ما هزینه بمب اتم را داده

 .ستدنبال آن نبوده ا به

دهه زیاد است، اما اشتراکات این  ای در طول بیش از یک ها بین چهاردوره مذاکرات هسته مسلما تفاوت 

 چهارتیم چه مواردی است؟

قرمز داشتند و آن هم  هر چهارتیم یک خط. ای ایران بوده است اشتراک این چهاردوره در مورد اصل حقوق هسته

 .بوده است« سازی در خاک ایران انجام غنی»

دور مذاکره صورت گرفت ولی برای توافق جامع همچنان مذاکرات  برای دستیابی به توافق موقت ژنو، سه 

چه مواردی باعث سختی کار پس از توافق موقت . دور مذاکره فشرده بوده است21در جریان است که 

 شده است؟

 .مذاکرات در مقطع فعلی است ها و دوره اجرای قرارداد مهمترین مانع سازی، دوره رفع تحریم ظرفیت غنی

 توان یکی از کارکردهای توافق ژنو را جبران اعتماد از دست رفته بین طرفین دانست؟ آیا می 

 .برد بود-این یک توافق برد. طور است حتما همین

 پایان قبلی متفاوت باشد؟ دهید پایان مذاکرات با سه چقدر احتمال می 

برای هر دوطرف بازگشت به گذشته خیلی دشوار . ت داشته باشد، زیاد استاحتمال اینکه این دوره پایانی متفاو

کننده دارد ضمن اینکه  ها جدی بوده اما در این دوره آمریکا حضوری بسیار فعال و تعیین ایران در همه دوره. است

 .خواهند این کار تمام شود چین، روسیه و اروپا هم می
  
 

  
 http://sharghdaily.ir/VijehNO.aspx?V_News_Id=3553  :لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 روز مسوولیت روحانی066سکانس از  هد

 محمدحسن نجمی

خورشیدی، مردم در نیویورک 3130میالدی یا همان شهریور6003تابستان  های شنبه صبح یکی از آخرین سه

از در ارتفاع پایین یک هواپیمای زده شاهد پرو صبح اهالی نیویورک حیرت9حوالی . مشغول کارهای روزمره هستند

http://sharghdaily.ir/VijehNO.aspx?V_News_Id=3553
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نقطه گردنشان از  کردند، در یک آنها که با حرکت گردن مسیر این هواپیما را دنبال می. مسافربری بر فراز شهر بودند

« منهتن»های دوقلوی تجارت جهانی در  هواپیماهای مسافری با برج: حرکت ایستاد و چشمانشان از حیرت باز ماند

این سکانس . مسوولیت این حمالت را برعهده گرفت« الدن اسامه بن»و رهبرش « القاعده». ندنیویورک برخورد کرد

به جنگ « القاعده»و « طالبان»ماه، آمریکا برای برچیدن  آموز بود چراکه در کمتر از یک های عبرت مانند فیلم

 .های شرقی ایران آمد همسایه

 های بغداد سکانس دوم؛ دروازه

اش را تکرار  هر روز بهانه. کند تابی می بی« صدام حسین»آمریکا برای حمله به عراق و سرنگونی است؛  6001سال

حتی بازرسان . از عراق انکار بود و از آمریکا اصرار. «الوقوع برنامه تسلیحات کشتارجمعی عراق تهدید قریب»: کرد می

( 3133اسفند69) 6001مارس60آمریکا  .های خود، مدرک چشمگیری پیدا نکرده بودند المللی در بازرسی بین

وارد شد تا پشت مرزهای غربی « آمریکا»رفت و به جای او  ای ایران از بین  جنگ را شروع کرد؛ یک دشمن منطقه

 .ایران هم حضور داشته باشد

 سکانس سوم؛ استارت در اصفهان

اسالمی در  شد وقت جمهوریای توسط دومقام ار خورشیدی؛ دودیدار از دومکان هسته30های دهه نخستین سال

اسالمی  نظر هردو این مقامات با دیگر مقامات ارشد جمهوری. «میرحسین موسوی»و « حسن روحانی»: دوسال

محمد ». کار کنند سازی نطنز شروع به اصفهان و همچنین مرکز غنی UCFباید هرچه زودتر تاسیسات : یکسان بود

من به  3130تابستان». افتتاح شود 3133تاسیسات نطنز سال جمهوری وقت نیز اصرار داشت که ، رییس«خاتمی

نظر من . اصفهان بازدید کنیم UCFاتفاق مهندس موسوی از طرف شورایعالی فناوری مامور شدیم تا از تاسیسات 

موسوی از  اتفاق مهندس به 3133تابستان... . این بود که برای تکمیل تاسیسات یک تا دوسال زمان الزم است

قسمتی   این« .در آن مقطع عمال تنها یک دستگاه سانتریفیوژ وارداتی فعال بود... وژهای تهران بازدید کردیمسانتریفی

امنیت ملی و )، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی است که در کتاب خاطراتش «حسن روحانی»از خاطرات 

های دودهه اخیر  انقالب را متوجه دولت ای ایران پس از های هسته شاید بسیاری فعالیت. آمده( ای دیپلماسی هسته

رفسنجانی نخستین  دولت هاشمی»جمهوری فعلی ایران در کتاب خاطراتش،  ، رییس«روحانی»بدانند، اما به گفته 

، با شتاب مناسبی در پی (ره)امام موسوی در زمان حضرت دولتی بود که پس از مباحث تئوریک و سیاسی دولت آقای

 «.ژی برآمددستیابی به این تکنولو

 سکانس چهارم؛ آغاز در واشنگتن؛ ادامه در وین

شود تا نشان  سازی در سطح بسیار کوچک و آزمایشگاهی انجام می غنی. همه در فضایی آرام در حال کار هستند

. ای از این بابت خوشحال نیستند اما عده. دهد می -خاتمی -جمهور  خبر را رییس. است« شدنی»دهند که 

« ویالرد»دادن یک کنفرانس مطبوعاتی در هتل  افقین که خیانتشان ثابت شده بود، با ترتیبمن 3133مرداد

انگار دنیا منتظر این . کنند ای یا به قول خودشان افشای آنها می واشنگتن اقدام به انتشار اطالعات مراکز هسته

ها پر از  کم فضای رسانه کم. شود ر میهای دنیا منتش تصاویر نشان داده شده به سرعت، در رسانه. کنفرانس خبری بود

، مدیرکل آژانس از مقر این «محمد البرادعی» 3133اسفندماه. شود ای ایران می اخبار مربوط به تاسیسات هسته

سازی  کند که ایران توانایی غنی او رسما اعالم می. آمد و بازدیدهایی انجام داد« تهران»به « وین»المللی در  نهاد بین
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که حمله آمریکا و متحدانش به عراق باشد، این « سکانس دوم»شود، اما  سروصدای زیادی به پا می. ا دارداورانیوم ر

 3136پس از پیروزی آمریکا و سقوط صدام در اردیبهشت. راند  دهد و به حاشیه می اخبار را تحت تاثیر قرار می

البته در این بین . ای ایران آغاز کردند های هسته یتها فضا را مناسب دیدند و بمباران خبری را در مورد فعال آمریکایی

و « اطالع آژانس به سانتریفیوژها بدون UF6تزریق گاز ». های ایران تاثیر داشت برخی اتفاقات در سرنوشت فعالیت

در »: در کتاب خاطراتش نوشته« روحانی»طور که  آن. از جمله تاثیرگذارترین آنها بود« ها باالی نمونه  آلودگی»

درصد مشاهده 99تا 60آثار آلودگی به اورانیوم با غنای بین  33شده توسط بازرسان در اسفند های برداشته نمونه

اما شک و . هایی که بعدها معلوم شد منشأ خارجی داشته و مربوط به فروشنده قطعات بوده است آلودگی« .شده است

چینی برای حمله نظامی آمریکا به ایران  زمینه. شوکه شدت تردیدهای آژانس زیاد شده بود و مسووالن ایرانی هم به

از طرف . آمریکا تا پشت مرزهای شرقی و غربی آمده بود و یک نگرانی هم از این بابت وجود داشت. دور از ذهن نبود

، وزیر خارجه انگلیس به تهران آمد و مدعی شد «جک استراو» 3136در تیرماه« سکانس اول»دیگر پس از انجام 

 .شد روز علیه ایران تندتر می فضا روزبه. در ایران هستند« القاعده»ان که سر

 سکانس پنجم؛ تهران، ضیافت سعدآباد

این قطعنامه با لحنی تند از . شود نخستین قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران تصویب می 3136شهریورماه

پس از آن قطعنامه بود که در . ل الحاقی را نیز بپذیردسازی، تهران پروتک ایران خواسته بود تا ضمن تعلیق برنامه غنی

حسن »، وزیر خارجه وقت، «خرازی». االختیار پرونده شود نفر مسوول تام جلسه سران نظام تصمیم بر این شد تا یک

و برخی اعضای دیگر « رفسنجانی هاشمی»، «خاتمی». دهد دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی را پیشنهاد می« روحانی

در مالقات با « روحانی»های مهرماه بود که وقتی  نهایتا در نیمه. مخالفت« روحانی»کنند و  یت میحما

. را از ایشان شنید، مسوولیت را پذیرفت( با همه نیرو آن را در اختیار بگیر)« بقوه خذها »رهبری جمله  معظم مقام

این باری است بر دوش من، بگیر بر »بودند که رهبری در آن مالقات، به او گفته  معظم طبق خاطرات روحانی، مقام

 «.دوش خودت

ویژه حضور آمریکا در افغانستان و عراق، واشنگتن برای ارسال پرونده ایران به شورای  با توجه به شرایط منطقه، به

. دعوت کرد وزیر اروپایی را برای مذاکره به تهران کار شد؛ سه به بالفاصله دست« روحانی». امنیت شدیدا در تالش بود

. به تهران آمدند 3136کردند که آنها نخواهند آمد اما وزرای خارجه تروییکای اروپایی در مهرماه ها تصور می خیلی

مذاکرات از . معروف شد« بیانیه سعدآباد»ای بود که بعدا نتایج آن به  ، کاخ سعدآباد از صبح پذیرای جلسه36مهر69

. ما در حال اتالف وقت هستیم»ها در مذاکرات گفت که  ز باالگرفتن بحثوزیر خارجه آلمان پس ا. صبح شروع شد9

« روحانی». همه نگران شکست مذاکرات بودند. کنند تیم ایرانی هم اتاق جلسه را ترک می« .برویم فرودگاه و برگردیم

هرطور صالح  گوید که می« خاتمی». گیرد جمهوری تماس می کننده با دفتر ریاست عنوان سرپرست تیم مذاکره به

. از تبعات شکست آگاه بود؛ رفتن پرونده به شورای امنیت« خاتمی». دانید ولی اجازه شکست مذاکرات را ندهید می

خواهد که شرایط مذاکرات را به  از مسووالن دفتر می. کند با دفتر رهبری تماس برقرار می« روحانی»پس از آن 

برای « روحانی»شود و  شند سریعا به او منتقل کنند که خبری نمیایشان منتقل کنند و اگر ایشان نظری داشته با

وزیر  همچنین سه. پذیرد می« داوطلبانه»سازی را با قید  ایران تعلیق غنی. شود مانور روی عبارات و جمالت آماده می

پرونده تحت  ای ایران به شورای امنیت جلوگیری کنند و اگر این اروپایی قول دادند که از فرستادن پرونده هسته
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نفع ایران  وتوی خود به فشار آمریکا به شورای امنیت رفت، دوکشوری که عضو دایم شورای امنیت هستند از حق

 .استفاده کنند

پس از مصاحبه مطبوعاتی به ما گفتند »: نویسد حسن روحانی در خاطراتش در خصوص حواشی روز سعدآباد، می

به ( وزیر خارجه وقت)آقای خرازی . دهند اند و شعار می باد جمع شدهتعدادی از دانشجویان بیرون ساختمان سعدآ

کنند؛ استراو در پاسخ گفت  دانشجویان در بیرون کاخ تظاهرات می. جک استراو گفت ببینید چقدر کار سختی است

رب اینگونه اید تا بیایند اعتراض کنند؟ در پاسخ، آقای خرازی گفت نحوه عملکرد شما در غ چقدر به اینها پول داده

یکی از دانشجویان پشت درهای . گفت درست می« خرازی« ».است ولی نحوه عملکرد ما در ایران اینطور نیست

جهان »به  3193صنعت، سال و علم  اهلل دانشگاه ، دبیر وقت مجمع دانشجویان حزب«مجید عبداللهی»، «سعدآباد»

جویی بیشتر توسط دانشجویان دانشگاه علم وصنعت و گیری اعتراضات دانش هسته شکل 36در سال»: گوید می« نیوز

رهبری در جمع  معظم مقام« بیانیه سعدآباد»روز پس از 36یعنی  3136 آبان33اما « .تشکیل شده بود( ع)صادق امام

پذیرش تسلیم و قبول حرف زور  با تدبیر و بدون. کاری که مسووالن کردند، کار درستی بود  :کارگزاران نظام، گفتند

اسالمی طراحی شده بود، شکسته  ها علیه جمهوری ها و صهیونیست ای که از طرف آمریکایی ام شد تا توطئهانج

 «.شود

 سکانس ششم؛ توافق بروکسل

داد، در توافقی به نام توافق بروکسل که  سازی و مونتاژ سانتریفیوژها ادامه می ایران که پس از توافق سعدآباد، به قطعه

د، تعلیق این مسایل را پذیرفت و اروپا هم متعهد شد که پرونده ایران در اجالس ژوئن حاصل ش 36اسفند چهارم

کشور اروپایی در بروکسل، با  این توافق توسط مدیران سیاسی ایران و سه. شود« سازی عادی»آینده شورای حکام 

روز 55برای اجرای تعهدش ایران . انجام شد« فرانکفورت»در فرودگاه « حسن روحانی»نظارت و کنترل از راه دور 

همچنین طبق . نوبته کرد تا بتواند بهره بیشتری از زمان ببرد های تولید قطعه را سه رو کارگاه فرصت داشت، از این

. ها را در پی داشت اروپا متعهد به ارایه نیروگاه آب سبک به ایران شد که این امر اعتراض آمریکایی« توافق بروکسل»

ها همکاران شما را فریب  ایرانی»وزیر وقت انگلیس که گفته بود  ، نخست«تونی بلر»به « شجورج بو»جمله معروف 

 .، پس از این توافق بیان شده است«اند داده

ها  ، یک قطعنامه دیگر در آژانس به تصویب رسید که آمریکایی(اسفند چهارم)پس از توافق بروکسل  36اواخر اسفند

ها را به آژانس  ایران وجود این نقشه. بود P2های سانتریفیوژهای  نه این قطعنامه نقشهالبته بها. باعث و بانی آن بودند

وشک به  این امر باعث شد تا ظن. ای لیبی از وجود آنها مطلع بود اعالم نکرده بود ولی آژانس از طریق اقرارهای هسته

ایران ( 3136آذر) 6001حاقی در دسامبراز این قرار بود که پس از اجرای پروتکل ال P2ماجرای . تهران بیشتر شود

ای به  پس از آن ناگهان خبر رسید که در این گزارش اشاره. کند های خود را اعالم می در گزارشی به آژانس، داشته

، در جلسه کارشناسان وقتی از کارشناسان سازمان انرژی اتمی «روحانی»طبق خاطرات . نشده است P2های  نقشه

ها را از اینترنت  در گزارش ذکر نشده است، پاسخ دادند که سازمان این نقشه P2را موضوع ایران پرسیده شد که چ

این ماجرا پس از آن رخ داد که لیبی تمام دالالن و . دهی نداشته است به دست آورده و این موضوع نیازی به گزارش

با « البرادعی»ای که بین   لسهبر این اساس در ج. ای خود را به غرب و آژانس معرفی کرده بود تاسیسات هسته

های  نقشه( ایران)شما »برگزار شد، مدیر کل آژانس به ایران اطالع داد که ( 3136دی) 6005در ژانویه« روحانی»
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P2 ها از دالل  نویسد که پس از بررسی معلوم شد این نقشه روحانی می« .اید را ازدالل خریده و آن را مخفی کرده

تنها به اعتماد بین ایران و اروپا لطمه  دهد این ماجرا نه او ادامه می. من اطالع داده نشده بودشده بود ولی به  خریداری

 .زد بلکه به اعتماد بین برخی مسووالن داخل کشور و سازمان انرژی اتمی ایران آسیب زد

 سکانس هشتم؛ افتتاحیه در اصفهان؛ اعتراض در اروپا

ماجرا اینگونه بود که « روحانی»طبق خاطرات . ای ایران سایه انداخت تهبار دیگر تنش بر پرونده هس 3131فروردین

های اروپایی قرار  اصفهان، در همان زمان افتتاح شد که تبلیغات پیرامون آن مورد اعتراض طرف UCFتاسیسات 

. کرد ابی میاصفهان در تعهدات ایران نبود اما طرف اروپایی این امر را خالف روح توافقات ارزی UCFهرچند . گرفت

اندازی  راه»و « اعتمادی داخلی به تعهدات اروپا بی»، «فشار آمریکا به اروپا»به گفته روحانی در کتاب خاطراتش، 

ای ایران در آژانس بود، ناکام  شدن پرونده هسته باعث شد تا هدف اصلی توافق بروکسل که بسته« تاسیسات اصفهان

. بود P2های سانتریفیوژهای  خوردن توافق شد، همان نقشه می که باعث برهمنکته مه« روحانی»البته به گفته . بماند

سازی و  ای ایران از حالت اضطراری خارج نشد، تهران هم تعلیق قطعه پس از جلسه آژانس در ژوئن که پرونده هسته

متوجه ایران  جلسه سپتامبر شورای حکام، خطرات بیشتری را از جانب قطعنامه. شکست 3131مونتاژ را در تیرماه

معاون وزیر خارجه روسیه به همتای ایرانی خود گفته « کیسلیاک»در این اجالس « روحانی»طبق خاطرات . کرد می

ای صادر شد که تلویحا ایران را بابت شکست تعلیق  در جلسه سپتامبر قطعنامه« .سازی را آغاز نکنید غنی»: بود

های  از سوی دیگر طبق نوشته. ارجاع به شورای امنیت کرداصفهان تهدید به  UCFاندازی  سازی و راه قطعه

 .سازی آغاز نشود غنی( آذر-آبان)نوامبر  در جلسه سران نظام تصمیم بر این شد که تا ماه« روحانی»

 سکانس نهم؛ توافق پاریس

یک  ها هیچ یه طرحها از سوی ایران و اروپا به یکدیگر ارایه شد که در طول دوران پس از ارا در این فاصله برخی طرح

نویس توافق  سفیر اروپایی طرف مذاکره با ایران، پیش سه 3131نهایتا پاییز. از طرفین در مورد آن اظهارنظری نکرد

کشور اروپایی در پاریس مشغول  کننده ایران و سه های مذاکره تیم. را به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ارایه کردند

« محمد خاتمی»ای در دفتر رهبری با حضور  شب قبل از امضای توافق پاریس، جلسهآبان یعنی 61. مذاکره بودند

. برگزار شد« حسن روحانی»رییس مجمع تشخیص مصلحت، آقای حجازی و « رفسنجانی هاشمی»جمهوری،  رییس

تمی در رهبری، نسبت به مذاکرات پاریس عالوه بر مواردی که رییس سازمان انرژی ا معظم به نوشته روحانی، مقام

اگر در طول مذاکرات . یک اشکال هم من دارم»: اش به ایشان منعکس کرده بود، اشکال دیگری وارد کردند نامه

ماه ذکر  توانیم این توافق را کنار بگذاریم؟ چون در توافق قید شش رسیم، چطور می احساس کردیم که به نتیجه نمی

نی بابت موارد موجود در نامه رییس سازمان انرژی اتمی، روحانی در پاسخ به ایشان ضمن رفع نگرا« .نشده است

کنیم که چون  ماه پیشرفت نداشته باشیم، اعالم می ایم که اگر در طول سه تا شش در متن توافق تاکید کرده»: گفت

اگر اینطور است، من قبول »: رهبری گفتند معظم پس از آن بود که مقام« .پیشرفتی نبوده پس دیگر تعهدی نداریم

همان شب موارد « .کشور اروپایی را فرا بخوانید و این موارد را توضیح بدهید هم سفرای سه( روحانی)شما . کنم می

فردای آن روز روحانی با احضار . ای به آژانس اطالع داده شد شده در نامه ذکرشده در جلسه و خطوط قرمز تعیین

نهایتا . تغییر نیست موارد موجود در نامه به آژانس قابل سفیر اروپایی، گفت که به قیمت شکست مذاکرات پاریس، سه

این . ، توافقنامه پاریس حاصل شد3131  آبان65کشور اروپایی در پاریس،  پس از چنددور مذاکره بین ایران و سه
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« نهداوطلبا»ترین نکات این توافقنامه تعلیق  از مهم. ماه اعالم کرد توافقنامه سقف زمانی مذاکرات را شش تا هفت

اروپا هم متعهد شد از عضویت ایران در سازمان تجارت . های مرتبط با آن از سوی ایران بود سازی و فعالیت غنی

اما پس از . همچنین تمهیدات اقتصادی دیگری نیز به ایران ارایه شد. جهانی حمایت کند و مذاکرات ادامه یابد

 35رسیدن مذاکرات کارشناسی، ایران در مرداد نتیجه م بهها و از سوی دیگر عد اجرای تعهدات از سوی اروپایی عدم

 .سازی هم شکسته خواهد شد اصفهان از سر خواهد گرفت و تعلیق غنی UCFاعالم کرد فعالیت خود را در تاسیسات 

 سکانس دهم؛ چرخش فرمان در تهران

شد، ولی در  آغاز می 35مردادسازی از  کار اصولگرا، باید غنی گرفته توسط دولت تازه هرچند طبق تبلیغات صورت

در دولت نهم  3135سازی در نطنز تا فروردین اصفهان آغاز شد و تعلیق غنی UCFواقع تنها فعالیت در تاسیسات 

ای ایران در  سکان مذاکرات هسته 3135در تابستان« نژاد احمدی»آمدن  کار به هر صورت پس از روی. ادامه داشت

جایی پس از  البته این جابه. به تیم دولت جدید تحویل داده شد« انیحسن روح»مرداد همان سال از سوی 

را به این نتیجه رساند که بهتر است پرونده را به دولت « روحانی»بود که « نژاد احمدی»و « روحانی»وگوی  گفت

 .جدید بسپارد

 
  

 http://sharghdaily.ir/VijehNO.aspx?V_News_Id=3554  :لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای ساله سکانداری علی الریجانی در پرونده هسته 1 نگاهی به دوره

 مذاکره با لهجه اسپانیایی

 پویان فخرایی

تیتر اصلی خود را به خبر فوری استعفای علی الریجانی دبیر شورایعالی  ۳۰۰۲فوریه ۳۲های جهان در  خبرگزاری 

 .برانگیر نبود ای ایران اختصاص دادند؛ موضوعی که اگرچه ناگهانی بود، اما تعجب امنیت ملی و مسوول پرونده هسته
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برسد، در  جمهوری شبه آنچنان درخشید که به ریاست یک ۴۲۳۱نژاد ستاره اقبالش در سال وقتی محمود احمدی

داری کامال  الملل همانند عرصه کشور اما او در عرصه بین. توصیف او گفتند وی ستاره پاپ سیاست ایران است

جمهوری نهم بود و  برای همین علی الریجانی که نماینده اصلی اردوگاه اصولگرایان در انتخابات ریاست. تجربه بود بی

الریجانی . صدارت در وزارت ر ارشاد را داشت، در کنار او قرار گرفتساله بر سازمان صداوسیما و ۴۰پیشینه ریاست 

های  نژاد در برابر دوربین کنار محمود احمدی ۴۲۳۱مرداد۳۱جمهوری، روز  بار بعد از انتخابات ریاست برای اولین

سال در دبیرخانه این شورا حضور داشت و تیم ۴۱او جانشین حسن روحانی شد که . تلویزیونی ظاهر شد

 .ای سرپرستی کرده بود ای را از آغاز بحران هسته کننده هسته ذاکرهم

آغاز شده بود و در پایان دوره محمد  ۳۰۰۲ای ایران دوسال پیش از آن در سال مذاکرات پیرامون پرونده هسته

ه پرونده های اتمی در تاسیسات اصفهان پایان داد و ادام خاتمی، ایران به دستور رهبری به یک دوره تعلیق فعالیت

 .ای سپرده شد جمهور و تیم جدید مذاکرات هسته ای به رییس هسته

در آن زمان »: گوید ای می پردازد و در سخنرانی کننده می هایش به انتقاد از تیم قبلی مذاکره علی الریجانی در صحبت

های صحیحی  ردند که راهک هایی استفاده می ای ایران بودند، از راه روحانی مسوول مذاکرات مسایل هسته که آقای

بودم که هنوز هم معتقدم در آن   برای مذاکره نبود و من مکررا به آنها درخصوص عواقب اینگونه مذاکرات هشدار داده

این آغازی بر دوران سینوسی تنش و مذاکره برای تیم جدید شورایعالی « .زمان در غلطان را دادیم و آبنبات گرفتیم

نهم این بود که  تین واکنش عمومی الریجانی یک روز بعد از شروع به کارش در دولتنخس. امنیت ملی ایران بود

های اروپایی ایران در خوشامدگویی خود به علی الریجانی و در  اما طرف. ای ادامه خواهد داد ایران به مذاکرات هسته

شده خود برای  از پیش تنظیم های اتمی در تاسیسات اصفهان توسط ایران، قرار اولین واکنش به ازسرگیری فعالیت

 .مذاکره با طرف ایرانی در روز یکم شهریور را لغو کردند

آژانس . المللی اتمی مذاکره کند شهریور به وین رفت تا با محمد البرادعی، رییس وقت آژانس بین علی الریجانی دوم

 .وتونیوم خود را تسلیم آژانس کرده استهای مشکوک پل های مربوط به فعالیت بعد از این دیدار اعالم کرد ایران تاریخ

کشورهای غربی درخواست . کرد که دنیا را با واقعیتی جدید آشنا کند در این دوره دولت جدید ایران تالش می

کنند ایران هرگونه فعالیت خود را پیش از برگزاری اجالس حکام تعلیق کند، اما الریجانی این درخواست را رد  می

نژاد گفت ایران  کاری متهم کرد و احمدی ای، آژانس را به سیاسی صفحه۴۲۴ای ان با جوابیهپس از این ایر. کرد

این اظهارات با واکنش تندی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا . ای به دنیای اسالم را دارد آمادگی صدور فناوری هسته

الریجانی هم . ملل ارجاع شود نیت سازمانام رو شد و از شورای حکام آژانس خواسته شد پرونده ایران به شورای روبه

. ای خود را بگیرد متقابال به تهدید پرداخت و گفت ممکن است ایران جلو بازرسی سرزده آژانس از تاسیسات هسته

کشور اروپایی را از سر بگیرد،  عمومی خود با اکثریت آرا از ایران خواست مذاکرات با سه شورای حکام در مجمع

بار منوچهر متکی، وزیر  این. سازی اورانیوم را متوقف کند مقننه برساند و برنامه غنی به تصویب قوه پروتکل الحاقی را

خواندن این تصمیم گفت  قبول جدید امور خارجه ایران بود که به تصمیم شورای حکام واکنش نشان داد و با غیرقابل

سازی اورانیوم را از سر خواهد گرفت و مانع  نیدر صورت عدم اصالح قطعنامه یا پافشاری برای اجرای آن، ایران غ

 .تر از تاسیسات اتمی خواهد شد های سرزده و گسترده بازرسی

خواست اجرای  فوریت طرحی را تصویب کرد که از دولت می قدم بعدی از سوی مجلس ایران صورت گرفت که با یک
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خاویار . را به حالت تعلیق درآورد( تی پی نا)ای  افزارهای هسته مفاد پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش جنگ

امنیت  سوالنا، رییس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در واکنش به این تصمیم ایران را تهدید کرد که پرونده به شورای

آمدن از  خواهد به دنیا اعالم کند که قصد کوتاه رسد در این نقطه ایران می به نظر می. ملل ارجاع خواهد شد سازمان

در طی . جمهور ایران خواستار محو اسراییل از روی نقشه شد در همین اثنا رییس. ای خود را ندارد های هسته حطر

ای تمایل ایران برای مذاکرات را به کشورهای  ماه علی الریجانی در نامه بار در میانه آبان آلود اولین این دوره تنش

ها بار دیگر به ایران اصرار کنند تا فرآوری  گوید اگر اروپایی سی می بی الریجانی در مصاحبه با بی. اروپایی اعالم کرد

این درخواست . اندازند تری را به مخاطره می شوند و دستاوردهای بزرگ اورانیوم را متوقف کند، مرتکب اشتباهی می

ه ایران پیشنهاد دارد و ب روسیه قدم بعدی در این مذاکرات را برمی. گیرد مورد قبول کشورهای اروپایی قرار نمی

اما الریجانی . کند آمریکا نیز از این طرح روسیه حمایت می. سازی در خاک این کشور صورت بگیرد کند که غنی می

ای  شدن پلمب تاسیسات هسته ایران پس از شکسته. پذیرد این پیشنهاد را نمی ۳۰۰۱روز از سال نو میالدی در دومین

این اتفاق تنها چندروز پس از اعالم نگرانی کشورهای عرب . کند قاتی را آغاز میسازی اورانیوم با نیات تحقی خود، غنی

. ای ایران هستند های هسته آنها خواستار تضمین کافی برای مصونیت اعراب از عواقب فعالیت. گیرد منطقه صورت می

گر سردارصفوی، فرمانده وقت در سوی دی. کنند ژانویه تلویحا ایران را به حمله اتمی تهدید می کشورهای عربی بیستم

در پایان . های بالستیک استفاده خواهد کرد دهد اگر ایران مورد حمله قرار بگیرد، از موشک سپاه، هشدار می

خواهند که پرونده ایران را به  عالوه آلمان از آژانس انرژی اتمی می ملل به امنیت سازمان عضو شورای میالدی پنج ماه

علی الریجانی در . دهد العاده تشکیل می شورای حکام آژانس انرژی اتمی جلسه فوق. امنیت ارجاع دهند شورای

امنیت، دولت جمهوری اسالمی  دهد در صورت ارجاع کشورش به شورای ای به محمد البرادعی هشدار می نامه

ا این تهدید کارساز ام. های داوطلبانه خود با آژانس را متوقف کند جز اینکه تمامی همکاری« ای نخواهد داشت چاره»

شود و در همین روز  ملل گزارش می امنیت سازمان ، به شورای۴۲۳۱بهمن فوریه، پانزدهم نیست و پرونده ایران چهارم

. پروتکل الحاقی داد« داوطلبانه»ای به سازمان انرژی اتمی ایران دستور به تعلیق اجرای  نژاد در نامه محمود احمدی

ها را  سازی اورانیوم در تاسیسات اتمی نطنز را آغاز و قرار مذاکره با روس قطعنامه، غنی روز پس از این۴۰ایران تنها 

امنیت به ایران  ماه بعد شورای یک. دهد سازی ایران می فوریه البرادعی خبر از گسترش غنی۳۳کند و در  لغو می

کند و به فعالیت خود سرعت  رد می دهد تا فعالیت خود را متوقف کند، اما ایران این درخواست را ماه فرصت می یک

دهد که ایران مجددا این درخواست را رد و  ماهه می امنیت به ایران فرصتی یک ژوئن دوباره شورای در ماه. بخشد می

ملل که حاوی تحریم  اولین قطعنامه سازمان ۳۰۰۱در پایان سال. کند سنگین اراک را افتتاح می در پاسخ کارخانه آب

ها علیه  دوم که تشدید تحریم ماه بعد قطعنامه ملل صادر و سه امنیت سازمان ایران است، توسط شورایای  برنامه هسته

اما این پایان . کند ایران نیز در جواب از ورود بازرسان آژانس جلوگیری می. شود ایران را در پی دارد، تصویب می

استرو در ماه پایانی حضور خود در وزارت خارجه جک . غرب تنها به تحریم و تهدید ایران بسنده نکرد. ماجرا نیست

کشور که در آن  ای از سوی شش کند؛ بسته بریتانیا، همتای آمریکایی خود را به ارایه یک بسته پیشنهادی ترغیب می

ای  کشور در ازای تاکید بر حق ایران در توسعه انرژی هسته این شش. بینی شده بود همزمان پیش« هزینه و فایده»

المللی و نیز  های مشترک بین سبک در ایران از طریق پروژه آمیز و حمایت از ساخت رآکتورهای آب قاصد صلحبرای م

عنوان یک شریک در یک تاسیسات  اساس مشارکت به آور حقوقی چندالیه سوخت به ایران، بر های الزام دادن تضمین
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. سازی شدند های مرتبط با غنی تعلیق همه فعالیت المللی در روسیه خواستار از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی و بین

در این بسته   .گیرد باره را با علی الریجانی بر عهده می سوالنا، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات در این

ه سازی تحقیقاتی را هم داشت بینی شده بود ایران اجازه ادامه غنی هایی برای ایران، پیش پیشنهادی غیر از مشوق

های خود برای تغییر رژیم  سازی صنعتی را متوقف کنند و آمریکا تالش ها و غنی ایران و غرب همزمان تحریم. باشد

 .سیاسی ایران را متوقف کند

ای داشته  باال را در مناقشه هسته کند دست ایران طی این دوره با استفاده از همصدایی همه ارکان حکومتی تالش می

علی الریجانی از این طرح به عنوان . مذاکرات، پایان همصدایی در اردوگاه اصولگرایان است باشد، اما این بسته و

اگر در دیپلماسی : گوید سی می بی ای در مستند ایران و غرب بی او در مصاحبه. کند فرصت برای دیپلماسی یاد می یک

این مذاکرات از . پوشی کرد آن چشمتوان از  درصد فرصت وجود داشت هم باید از آن استفاده کرد و نمی۴۰تنها 

 .زنی در ساختار سیاسی ایران پرداخت آغاز شد و الریجانی به چانه ۳۰۰۱میانه سال

کند در میانه مذاکرات  اکبر والیتی فاش می ، علی۴۲۳۳جمهوری سال های انتخابات ریاست ها بعد در مناظره سال

نژاد در سخنرانی پیش از خطبه  دست یافته بودند، احمدی دو به یک توافق کلی الریجانی و سوالنا زمانی که این

بار  شریف برای اولین الریجانی در سخنرانی در دانشگاه. کند ایران با غرب مذاکره نخواهد کرد نمازجمعه اعالم می

مسایل ای نبود، سایر  مساله دبیرخانه فقط بحث هسته»: کند جمهور وقت را تایید و اشاره می اختالفات خود با رییس

برداشتم . یافت ای اختصاص می درصد از وظایف به مساله هسته۳۰الی  ۴۱استراتژیک هم وجود داشت و تنها حدود 

این بود که تغییر در این شرایط مفید است تا کار سرعت بگیرد و سالیق مدیریتی هم نصف شوند، چراکه به نفع 

و دنبال این بود که این مذاکرات را خود شخصا به نژاد نشان داد ا های بعدی محمود احمدی تالش« .کشور است

عمومی  گذارند دیدار نهایی در حاشیه جلسه مجمع سوالنا و الریجانی بعد از چنددور دیدار قرار می. سرانجام برساند

نفر از همراهانش به ۲۰۰جمهوری وقت و  ملل صورت بگیرد، اما در این سفر تیمی به سرپرستی رییس سازمان

کند و کار  علی الریجانی چندماه پس از این، استعفای خود را اعالم می. ، نام علی الریجانی وجود نداشتملل سازمان

 .سپارد را به سعید جلیلی می

 
  

 http://sharghdaily.ir/VijehNO.aspx?V_News_Id=3555  :لینک خبر 
 

 

 

 ماه اعالم موضع09

 مجتبی فتحی

انعطاف، هدایت قطار مذاکرات  دورانی بود که دیپلمات سخت و غیرقابلماه مذاکره، تمام دستاورد 29« .مذاکره»

 .سعید جلیلی چیزهای دیگری هم هست  ای ایران را برعهده گرفت؛ اما پای کارنامه هسته

مذاکرات « مکان»اینکه   ، یا«مذاکره برای مذاکره»جای مذاکره، از قهر با میز مذاکره تا پیگیری روند  اعالم موضع به

« آلماتی»در « برنامه اقدام مشترک»به  موسوم« 1ژنو»های فراوان با توافق  پیشنهادی با شباهت باشد و البته، رد کجا 

http://sharghdaily.ir/VijehNO.aspx?V_News_Id=3555
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کند هم، در کارنامه دستاوردهای   ای ایران را روشن روی مذاکرات هسته توانست خیلی زودتر از اینها افق پیش که می

 .سعیدجلیلی جای گرفته است

های مقابل  توافق با طرف از مذاکره کاهش اختالفات و رسیدن به  ردها چیست؛ چرا که اگر هدفاما برآیند این دستاو

 .نشست چنین هدفی تحقق پیدا نکرد 5+3باشد، در تمام طول دورانی که جلیلی پای میز مذاکره با گروه 

به  ای ایران ظرف نزدیک هستهژنو، استانبول، بغداد، مسکو و در نهایت آلماتی، پنج ایستگاهی بود که قطار مذاکرات 

ای  آنکه حتی سراب توافق هم در افق مذاکرات هسته سر گذاشته شد، بی ماه، تحت هدایت سعید جلیلی، پشت29

طور خودکار ایران در تقابل  ای نشست، به هسته بنابراین وقتی جلیلی پشت فرمان هدایت مذاکرات. ایران نمایان شود

این  نیز چندان از   چند او وگوها شود، هر در وارد گفت همین  اینکه از  ای نداشت جز ارهداشت و او نیز چ  با غرب قرار

ای درصدد اصالح این  کننده هسته مذاکره انتهای دوران حضورش بر مسند تیم  اینکه تا  سیاست ناراضی نبود کما

 .رویکرد برنیامد

 جلیلی، جایگزین الریجانی

وقت شورایعالی  نهم با علی الریجانی، دبیر جمهوری دولت نژاد، رییس حمدیبا افزایش اختالفات میان محمود ا

کم مردی را وارد صحنه کرد تا در  اختیار داشت کم  کامل مذاکرات را در زمان عنان  ملی، دولت اصولگرا که آن امنیت

یش از آن در عرصه عمومی این مرد که تا پ. ای را به او بسپارد هسته دور سکان هدایت مذاکرات چندان ای نه آینده

نژاد یعنی نوشتن نامه به پاپ و سران  شده بود، با ارایه ایده و ابتکار ویژه خود به محمود احمدی  کمتر شناخته

( ع)صادق های قرآنی و اسالمی همانند آنچه که در دانشگاه امام پیروی از آموزه  کشورهای جهان و دعوت آنها به

 .کند  جمهور وقت را به خود جلب زود توانست اعتماد رییس خیلی( بردیپلماسی پیام)کرد  تدریس می

ترین تردیدی  بدون کوچک 3132مهر69از پذیرفتن استعفای علی الریجانی در   نژاد پس برهمین اساس احمدی

دلیل  که بهگمان آن ای ایران برگزید، به کننده جدید هسته ملی و مذاکره عنوان دبیر شورایعالی امنیت سعید جلیلی را به

ای بخواند که او سرمشق  وجود اشتراک نظر فراوان، جلیلی برخالف الریجانی، همان خطی را در مذاکرات هسته

بار  داده شود؛ اختالفاتی که اولین  ملی پایان جمهور و دبیر شورایعالی امنیت ترتیب به اختالفات رییس این به  کند، تا می

که در آن زمان « همشهری»از استعفا یا برکناری الریجانی، روزنامه  ه پیشما30یعنی حدود  3135آذر33در تاریخ 

شد در  ملی و معاون مطبوعاتی فعلی وزارت ارشاد اداره می توسط حسین انتظامی، سخنگوی وقت شورایعالی امنیت

 .یادداشتی پرده از آن برداشت

ماه  تقریبا از اردیبهشت»: نی، نوشته بودای علی الریجا در یادداشت خود ضمن تبیین دیپلماسی هسته« همشهری»

ای سایه  گرفت و بر دیپلماسی ابتکاری هسته طور موازی شکل  ، جریان و دیپلماسی دیگری به(3135)جاری  سال

جمهوری عمال  های متعدد رییس ویژه با سخنرانی این دیپلماسی به. انداخت و دستاوردها را با مخاطره مواجه کرد

به بسته پیشنهادی  پاسخ   که با -طوری که پرونده ایران  ه فراهم شده بود با چالش مواجه کرد؛ بهمسیر متعادلی را ک

قطعنامه را برای  های داغ، دوباره مورد سوءظن قرار گرفت و دو با سخنرانی -آمدن از شورای امنیت بود  درحال بیرون

بینی و باور  ای را پیش روشدن با چنین پدیده بهچند طراحان این دیپلماسی، رو هر)!( ارمغان آورد  کشورمان به 

 «.کردند نمی

بار  ای ایران را از تن در بیاورد، برای آخرین کننده ارشد هسته الریجانی پیش از آنکه برای همیشه ردای مذاکره
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ست رم رفت تا ضمن ادامه مذاکرات با خاویر سوالنا، مسوول وقت سیا  همراه سعید جلیلی به به 3132آبان اول

کننده جدید ایران معرفی  عنوان مذاکره ، جلیلی را به5+3ای گروه  کننده ارشد هسته خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره

 .های غربی وارد مذاکره شود کند و از این پس رسما او با طرف

 مذاکراتی با فاصله زمانی طوالنی

فصل  و ایران، روندی که علی الریجانی برای حل ای کننده جدید هسته کار رسمی جلیلی در قامت مذاکره با شروع به

ای ایران در چارچوب توافق با آژانس در بعد فنی و  ابهامات و سواالت حول محور ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته

مدت در  وگوهای مرتب و در بازه زمانی کوتاه ای ایران در گفت به ماهیت برنامه هسته ها، نسبت  همچنین رفع نگرانی

منظور توافق روی بسته پیشنهادی این گروه آغاز شده بود،  به 5+3عد سیاسی با خاویر سوالنا به نمایندگی از گروه ب

های تازه شورای امنیت علیه ایران در چارچوب  توقف آن روند عالوه بر اعمال تحریم. طور کامل متوقف شد به

که چهارمین ( ۳۰۰۳سپتامبر۳۲، ۴۲۳۲مهر۱) ۴۳۲۱و قطعنامه( ۳۰۰۳مارس۲، ۴۲۳۱اسفند۴۲) ۴۳۰۲های  قطعنامه

ساله هم به مذاکرات وارد  ای نزدیک به یک شدند، سکته قطعنامه شورای امنیت علیه ایران محسوب می و پنجمین

وگوها با فاصله زمانی طوالنی به امری  ای توسط جلیلی، گفت های نخست هدایت مذاکرات هسته البته در سال. کرد

ماه پس از آخرین دور مذاکرات ایران و  دور مذاکرات به ریاست سعید جلیلی، هشت نخستین. بودطبیعی تبدیل شده 

ای که در آن جلیلی و  مذاکره. در شهر ژنو انجام گرفت 6003جوالی39مصادف با  3139در رم، در تیر 3+5

وگو کردند  ی اورانیوم گفتساز کردن غنی برای ترغیب ایران به متوقف 5+3سوالنا درباره بسته پیشنهادی کشورهای 

 .طرف دست خالی مکان مذاکرات را ترک کردند و در نهایت دو

بود که ایران همچنان زیر  ماه بعد برگزار شد؛ این درحالی35ای تحت هدایت سعید جلیلی  دور مذاکرات هسته دومین

جانبه و  های یک اعمال تحریمهم استارت  3133امنیت قرار داشت و در مرداد های شورای ترین تحریم تیغ ظالمانه

بنابراین . جانبه شورای امنیت توسط کنگره آمریکا با تحریم فروش بنزین به ایران زده شد های همه تر از تحریم اضافه

ها بود باید بیش از طرف مقابل برای از سرگیری مذاکرات احساس  فشار تحریم دلیل آنکه ایران زیر در این شرایط به

 .ای در این رابطه نداشت کننده وقت، عجله مذاکره حالی است که تیم در کرد، این نیاز می

سال با سوالنا وارد  از گذشت بیش از یک بار سعید جلیلی به شهر ژنو سفر کرد تا پس برای دومین 3133در مهر

آمریکا  دچار وقفه شده بود در ایاالت متحده 5+3ای ایران و گروه  در دورانی که مذاکرات هسته. مذاکره شود

با پشت سر گذاشتن رقبا توانسته بود 3139ماه سال  جمهوری برگزار شد و باراک اوباما در آبان انتخابات ریاست

پوست وارد کاخ سفید شود که مواضع او با اعالم تعهد به اتخاذ سیاست تعامل با ایران، بارقه   عنوان نخستین سیاه به

همچنین دولت آمریکا با . آورده بود وجود  ران از طریق دیپلماسی بهای ای فصل موضوع هسته و به حل امیدی نسبت

این ترتیب  به. بار نماینده خود را برای مذاکره با ایران راهی ژنو سوییس کرد تغییر رویکرد قابل توجه، برای نخستین

دوجانبه خارج شد  ای از حالت بار مذاکرات هسته در ویالی لوگرانسوژی در اطراف ژنو، برای نخستین3133مهر9در 

کننده ایران و  بلکه با حضور تیم مذاکره( جلیلی و سوالنا) 5+3فقط میان نماینده ایران و گروه  و این مذاکره نه

از جمله آمریکا به ریاست ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه این کشور برگزار شد؛  5+3نمایندگان کشورهای عضو گروه 

 .وگو کردند طور دوجانبه با یکدیگر گفت کنندگان ایرانی و آمریکایی به بار مذاکره در این مذاکرات هم برای نخستین

ای حتی در سطح معاون وزیر  که آن زمان مذاکره ای این خبر را منتشر نکرد چرا رسانه داخلی زمان هیچ هرچند آن
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 .شد تابو محسوب می خارجه آمریکا با دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران هم یک

از . ای سعید جلیلی با ویلیام برنز، او را متوجه تغییر لحن و شیوه برخورد آمریکا کرد دقیقه55وگوی  فتاما گ

درصد از 30ساز، ایران  گام اعتماد عنوان یک طور اصولی موافقت کرد که به رو جلیلی در این دور از مذاکرات به همین

حال در  با این. وخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران مبادله کندهای س شده در سطح پایین را با میله ذخایر اورانیوم غنی

در ایران حاکم بود و مساله  3133های داخلی در جوی که پس از انتخابات  پی مخالفت  بازگشت به تهران و در

آمریکا ای با  چیز معامله آمد بیش از هر های جناحی کرده بود، توافقی که به نظر می شدت وارد درگیری ای را به هسته

 .زد هم بود را بر

سازش از راه مذاکره، تهدید آمریکا و اسراییل به حمله نظامی به تاسیسات  شدن امیدها برای رسیدن به یک با کمرنگ

سازی اورانیوم با  ، ایران غنی3133حال در بهمن  در همین. ای ایران و عملیات خرابکارانه دوباره شدت گرفت هسته

ماه پس از شکست اولین توافقنامه مبادله سوخت، برزیل و  ، شش3139در اردیبهشت. درصد را آغاز کرد60خلوص 

که ایران آن را امضا کرده بود، دوباره احیا « اعالمیه تهران»اصطالح  ترکیه تالش کردند تا این معامله را در قالب به

برابر کرده و  شده دو زمان سپری  یپایین خود را ط شده در سطح اینکه ایران ذخیره اورنیوم غنی با توجه به. کنند

های  ترین تحریم کرد و چند هفته بعد سختگیرانه  آن توافق را رد 5+3درصد را آغاز کرده بود، گروه 60سازی  غنی

  ارشد کننده  شد تا از این پس مذاکره  این شرایط سبب. ، علیه ایران اعمال شد3969متحد، طی قطعنامه ملل سازمان

 .بگیرد تر از همیشه پیش  را جدی 5+3اه تقابل و مقاومت در برابر گروه ای ایران ر هسته

 متن زیر سایه حاشیه

از  که البته ناشی -« تقابل»گرفتن جدی  کار قرار دستور و در « تعامل»رفتن کامل  بعد با کنار از این دوران به

طوری که بیش از هر زمان  ای شد به هوارد مرحله تاز 5+3چالش ایران و گروه  -خواهی طرف مقابل هم بود زیاده

خارجه  جواد ظریف، وزیر گفته محمد ها بر متن مذاکرات سایه انداخت و اعالم موضع سیاسی یا به دیگری حاشیه

ارایه . ای ایران داد دادن به مناقشه هسته کردن برای پایان خواندن، جای خود را به مذاکره یازدهم، بیانیه دولت

های پیشنهادی طرف مقابل که آن هم در جای  ای در واکنش به بسته ارتباط با موضوع هسته بیهای پیشنهادی  بسته

 .ای ایران قرار گرفت ها، حول محور موضوع هسته سازی خود قابل نقد بود در صدر حاشیه

« المللی بین ای و های منطقه براساس اولویت»کننده او با تدوین این بسته خواستار آن شدند که  جلیلی و تیم مذاکره

 .با یکدیگر مذاکره کنند« المللی و اقتصادی امنیتی، بین -محور سیاسی  برای صلح و رفاه با سه» 5+3ایران و گروه 

حفظ »طرف برای  تاکید شده بود که دو 5+3امنیتی بسته پیشنهادی ایران برای مذاکره با گروه  -در محور سیاسی 

ها و تامین حقوق آنها، تقویت ثبات و تحکیم صلح عادالنه، توسعه گستره  ها، احترام به فرهنگ ملت کرامت انسان

الملل هم موضوعاتی همچون  در محور مسایل بین. با یکدیگر مذاکره کنند« ... مردمساالری و پیشرفت دموکراسی و

طی، تعریف و محی اصالح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، ارتقای وزن و جایگاه موضوعات زیست»وگو برای  گفت

زدایی از جهان و کاهش فاصله طبقاتی و فاصله شمال  فقر». مورد تاکید قرار گرفته بود« ...تدوین عادالنه حقوق فضا و

زمینی، مفاسد اقتصادی، جرایم مالی و جنایات  سازی برای ارتقای رفاه عمومی، مبارزه با اقتصاد زیر و جنوب، ظرفیت

 .هم در محور اقتصادی این بسته پیشنهادی مورد توجه قرار گرفت« ییافته علیه امنیت اقتصاد سازمان

آمریکا، بریتانیا، )عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد  متشکل از پنج 5+3این در حالی است که اساسا گروه 
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اسالمی اقدام به عالوه آلمان ماموریت پیدا کرده بود که طی مذاکرات با نمایندگان جمهوری ( فرانسه، روسیه و چین

بنابراین این گروه انتظار داشت که محور مذاکره با ایران نه صلح جهانی، . ای ایران کند به حل و فصل مناقشه هسته

. به ماهیت این برنامه باشد ها نسبت ای ایران و رفع نگرانی بلکه برنامه هسته... توسعه دموکراسی، تدوین حقوق فضا و

های اصلی دوطرف در مذاکرات این بود که کدام بسته پیشنهادی محور  عد چالشای به ب بر همین اساس از دوره

در ژنو و استانبول به ترتیب در  5+3های آتی مذاکرات بین ایران و گروه  بر همین اساس دوره. مذاکرات قرار گیرد

وگوهای  ن مذاکرات، گفتبخش بودن ای از این رو قطع امید به نتیجه. هم با ناکامی به پایان رسید 3139آذر و بهمن 

  . رو شد ماهه در مذاکرات روبه 35ای  با وقفه 5+3ایران و گروه 

 .سرعت پیشرفت کرد ای ایران در آن دوره به های هسته گفتنی است فعالیت

 آغاز روند مذاکره برای مذاکره

اسی میان ایران و گروه بست رسیدن مذاکرات در بعد سی همزمان با بروز چالش در مناسبات ایران و غرب و به بن

 3190بست کشیده شد که بر همین اساس در بهمن سال  ، مذاکرات در بعد فنی میان ایران و آژانس هم به بن3+5

این گزارش . ای ایران منتشر کرد ترین گزارشش را درخصوص جزییات ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته آژانس منفی

کرد، کانادا و انگلستان مراودات خود را با بانک مرکزی ایران قطع کردند؛  تر هموار های سخت راه را برای تحریم

 .های واشنگتن بر صادرات نفت ایران دنبال شد حرکتی که با محدودیت

ها، تهدیدهای نظامی علیه ایران هم افزایش پیدا کرد که در این دوره بسیاری از کشورها،  همزمان با اعمال این تحریم

های  ایران، روسیه و چین و همچنین تعدادی از کشورهای اروپایی که در دوره بوش تحریم از جمله همسایگان

رفته به این نتیجه رسیدند که تحریم تنها راه جلوگیری از حمله  تر علیه ایران را خنثی کرده بودند، رفته سنگین

برای ایجاد یک سازوکار تحریمی که المللی  از این رو، حمایت بین. نظامی ایاالت متحده یا اسراییل به ایران است

طرف در  با بحرانی شدن بیش از حد شرایط، دو. وسعت و عمق آن فراتر ازهمه انتظارات بود، افزایش یافت

مذاکره برای »گری ترکیه دوباره به میز مذاکرات در استانبول بازگشتند تا روند  با میانجی 3193فروردین62

شد و تهدیدها  روز بیشتر می به بعد فشارهای اقتصادی بر کشورمان روز  ه بهاز این دور. را آغاز کنند« مذاکره

تبدیل  5+3های زیادی را در جامعه جهانی به وجود آورده بود، پاره نشدن نوار مذاکرات به خط قرمز ایران و  نگرانی

ها را  د و آنها همچنان حاشیهبا این حال برای جلیلی و تیم او بازهم متن مذاکرات جایگاه خود را پیدا نکرده بو. شد

بسته »ماه وقفه، غیر از آنکه کدام 35که با آغاز دور تازه مذاکرات پس از  دانستند؛ به طوری مقدم بر متن می

شدند؛ چالشی  5+3مذاکرات هم وارد چالش با گروه « مکان»محور مذاکرات قرار گیرد، برای تعیین « پیشنهادی

دلیل بروز تنش در روابط ایران و ترکیه بر سر سوریه،  س پس از مذاکرات استانبول بهبر این اسا. فایده گیر و بی وقت

المللی  به میزبان اعتبار بین 5+3ای ایران با تاکید بر اینکه میزبانی از مکان مذاکرات ایران و  کننده هسته تیم مذاکره

براین . بخشیدن به جایگاه آنها شد اعتبارمنظور  های دوست ایران به بخشد خواستار برگزاری مذاکرات در کشوری می

های پیشنهادی ایران برای  عنوان گزینه اساس بغداد، بیروت و حتی دمشق که کشورش درگیر جنگ داخلی بود به

های فراوان دوطرف ابتدا روی بغداد و در ادامه مسکو و آلماتی  قوس و میزبانی از مذاکرات مطرح شد که پس از کش

شدند جز در آلماتی نتواستند « مذاکره برای مذاکره»طرف وارد روند  در این دور از مذاکرات که دو. توافق رسیدند به

 .توافق به یکدیگر نزدیک شوند برای رسیدن به یک
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بار  این. مذاکرات خود را در آلماتی قزاقستان از سرگرفتند 5+3پس از انتخاب مجدد اوباما ایران و  3193در بهمن

برنامه اقدام »موسوم به « 1ژنو»در  5+3های زیادی با توافق ایران و گروه  از جهاتی شباهت ای که غرب با بسته

ها، مانند محدودیت فروش محصوالت پتروشیمی و خرید  داشت و شامل تعلیق هدفمند برخی از تحریم« مشترک

با . ه با ایران نشستشد، پشت میز مذاکر های دیگر می درصد و برخی محدودیت60سازی  طال در ازای تعلیق غنی

این حال آن زمان با وجود آنکه جلیلی از انعطاف بیشتر غرب استقبال کرد، تحلیل او و اطرافیانش بر این بود که 

ازایی را که حاضر شده به ایران بدهد، بدون  دادن است؛ چرا که غرب مابه سیاست ایستادگی و مقاومت در حال نتیجه

. ممکن است در دور بعدی مذاکرات آنها حاضر شوند امتیازات بیشتری را بدهندتقاضای جدید افزایش داده،؛ پس 

بایست آنها از قطار مذاکرات پیاده  اش باقی نمانده بود و می کننده غافل از آنکه دیگر فرصتی برای او و تیم مذاکره

یلی بود، هرگز مذاکراتی دوش سعید جل ای به ماهی که بار پرونده هسته سال و نه بر این اساس در پنج. شدند می

ای  زنی و نرمش، صورت نگرفت و او در نهایت با دست خالی از قطار مذاکرات هسته معنای واقعی آن، یعنی چانه به

 .پیاده شد

 
  

 http://sharghdaily.ir/VijehNO.aspx?V_News_Id=3556  :لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 «وین»تا « ژنو»از 

 سیویری زینب اسماعیلی

سالگی  هنوز پیدا نبود که آیا یک 6035نوامبر65ساله شد؛ به همین سرعت و آخرین دقایق منتهی به  یکتوافق ژنو 

 .این توافق به توافقی جامع پیوست خواهد خورد یا نه

ماه بعد   ای ایران شد؛ این توافق پنج دور مذاکره در ژنو، منجر به توافقی بر سر برنامه هسته نوامبر سال گذشته سه65

ای ایران  رساندن برنامه هسته سرانجام کارآمدن دولت جدید به دست آمد؛ دولتی که محور اصلی تبلیغاتش به یاز رو

 .هم با این محور، چرخیدن سانتریفیوژها همزمان با چرخیدن چرخ زندگی مردم بود، آن

ای را که از ابتدا به  ای پرونده هسته زمان، در نامه جمهور دولت منتخب تدبیروامید در آن حسن روحانی، رییس

این واگذاری بعد از انتخاب دیپلمات مبرزی به نام . خارجه واگذار کرد بود به وزارت  ملی واگذار شده شورایعالی امنیت



21 
 

ملل مسوولیت  ها در نمایندگی ایران در سازمان جواد ظریف سال. جواد ظریف در صدر دستگاه دیپلماسی کشور بود

 .شناخت خوبی می ویژه آمریکا را به ربه، فضای دیپلماتیک جهان بههمه سال تج داشته و از این

شد هم حضور  که به ریاست حسن روحانی انجام می 35تا36های  ای در سال کنندگان هسته او در ترکیب مذاکره

بود،  ته سال بدون دستیابی به نتیجه و با تمدید مذاکره ادامه یاف 30ای ایران که  مذاکره بر سر فعالیت هسته. داشت

که جهان مدام خطاب به ایران و برنامه  در حالی. کننده شده بود بار و خسته برای افکار عمومی داخلی کسالت

های انتخاباتی خود را روی تعیین تکلیف  کرد، حسن روحانی تمرکز فعالیت های منفی صادر می اش پیام ای هسته

ملی ایران، با کاترین  عنوان دبیر شورایعالی امنیت به 3196تا3132سعید جلیلی در فاصله . ای قرار داد پرونده هسته

در سطح کارشناسی در مذاکرات  5+3کرد و اعضای کشورهای  عنوان مسوول سیاست خارجی مذاکره می اشتون به

ای تاکید کرد مذاکرات را به سطح وزرا  گرفتن پرونده هسته دست جواد ظریف در ابتدای به. شدند حاضر می

 .تر شود گیری آسان اند تا تصمیمگرد بازمی

عمومی  ای در دولت جدید ایران در نیویورک و حاشیه مجمع اولین دور مذاکره هسته  بر مبنای اخبار رسمی،

انجام شد و در حاشیه آن، جان کری  5+3مذاکره کوتاهی بین ایران و وزرای خارجه کشورهای . ملل آغاز شد سازمان

دهه بعد از انقالب  ی، در سها چنین دیدار رسمی. و جواد ظریف، وزرای خارجه ایران و آمریکا، دیداری کوتاه داشتند

وزیر خارجه . سابقه بود گونه که تماس تلفنی کوتاه اوباما و حسن روحانی نیز در همان سال بی همان. سابقه نداشت

ملل با ویلیام هیگ، وزیرخارجه انگلیس هم دیدار کرد و دیداری هم با کاترین  عمومی سازمان ایران در حاشیه مجمع

و   همه این دیدارها استارت آغاز مذاکرات سخت و فشرده. جی اتحادیه اروپا داشتاشتون مسوول سیاست خار

دیدار در سطح  البته بعدها اعالم شد تهران و واشنگتن پیش از شروع مذاکرات در ژنو، سه. تاثیرگذار در ژنو را زد

در همین شهر . بود جام شده معاون وزیر در مسقط با طرف آمریکایی داشتند که البته اولین دیدار در دولت قبل ان

 .نویس طرح برای مذاکره در ژنو آماده شد بود که پیش

هتل اینترکنتینانتال و مقر . ، برنامه مذاکرات در شهر ژنو آغاز شد؛ شهری بارانی در سوییس6031از اکتبر

. دور انجام گرفت آذر و در سه مذاکره در فاصله اواسط مهر تا اوایل. ای بودند ملل در ژنو، میزبان مذاکرات هسته سازمان

خود را به محل مذاکره رساندند، غیر از چین که  5+3دومین دور مذاکره به سطحی رسید که وزرای خارجه اعضای 

آمدن بود که فرانسه، با آن مخالفت کرد و توافق  توافق در حال به دست. بود  در سطح معاون وزیر خارجه حاضر شده

کنندگان ایرانی هم نیازمند مشورت با تهران بودند، زمان به نفع ایران گذشت  مذاکره. امددر کمال ناباوری به دست نی

روز، به دست آمد و دورسوم مذاکره برگزار شد و باالخره ساعات اولیه صبح 30ای به فاصله حدود  و فرصت دوباره

 .نوامبر بود که وزرای خارجه، خبر توافق را اعالم کردند65

اما توافق . بود  ای ایران حاصل شده ها مذاکره پشت مذاکره، سرانجام توافقی بر سر پرونده هسته آن شب بعد از سال

 بر سر چه بود؟

 توافق ژنو چه بود؟

ها در  توافق، برخی محدودیت. بود تا توافقی جامع حاصل شود  ماهه تصویب شده ای شش توافق موقت ژنو برای دوره

  ها برداشته شده ایران آزاد و برخی تحریم که در مقابلش بخشی از اموال بلوکه پذیرفت ای ایران را می برنامه هسته

همچنین قرار بود که تحریمی در زمان مذاکره تا دستیابی به توافق نهایی علیه تهران تصویب نشود که . شد می
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بودند، وفادار   که با ایران کردهها علیه ایران به محتوای توافقی  و اتحادیه اروپا با تمدید برخی تحریم آمریکا و کنگره 

 .نماندند

رسیدن به »اما هدف اصلی این توافق . سال قابل تمدید بود ماهه بود که تا یک مدت شش توافق ژنو یک توافق کوتاه

آمیز  دنبال دستیابی به تضمینی برای اثبات صلح توافق جامع نیز به. بود« مدت حل جامع مورد توافق و بلند یک راه

آمیزبودن برنامه  اساسا هدف ایران از پیوستن به این مذاکرات، اثبات صلح. ای ایران است نامه هستهبودن بر

ای از  شمردن کاربرد سالح هسته کنندگان ایرانی بارها در مذاکرات به فتوای حرام رو مذاکره اش بود، از همین ای هسته

ایران تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی »یرفتند که در توافق موقت آنها پذ. رهبری تاکید کردند معظم  سوی مقام

 «.ای نیست یا گسترش سالح هسته

هایی بود که در  اش خواستار لغو تحریم ای المللی در مورد برنامه هسته اما ایران در مقابل رفع نگرانی از جامعه بین

و در مقدمه برنامه اقدام مشترک یا توافق ر از همین. بود های مختلف علیه ایران تصویب شده  های گذشته به بهانه سال

های  های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه های اولیه و گام آخر، گام در فاصله میان گام»ژنو آمده است که 

 «.ملل متحد وجود خواهد داشت امنیت سازمان امنیت با هدف پایان رضایتبخش بررسی موضوع توسط شورای شورای

ای را از قبیل اکسیدکردن نیمی از  ای خود انجام اقدامات داوطلبانه  هسته آمیزبودن برنامه  ت صلحاما ایران برای اثبا

درصد، تعهد به  درصد به مواد کمتر از پنج60کردن مابقی اورانیوم  درصد و رقیق60شده  اورانیوم موجود غنی

گسترش فعالیت در نطنز، فردو یا رآکتور   پذیرفتن محدودیت درصد،  سازی به سطح باالتر از پنج ندادن غنی انجام

های بیشتری توسط آژانس  سازی ایجاد نکند عالوه بر آنکه نظارت همچنین محل جدیدی برای غنی. را پذیرفت  اراک

 .پذیرد را هم می

.. .خام ایران توقف تالش برای کاهش خرید نفت»: متعهد شد اقدامات زیر را انجام دهد 5+3 در مقابل این اقدامات، 

در مورد ( میلیارددالر5/6مبلغ )بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران 

همچنین « .شوند ونقل مرتبط، تعلیق می های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل معامالت نفتی، تحریم

. های آمریکا بر صنعت خودرو و مواردی دیگر تعلیق شد یمصادرات پتروشیمی ایران، طال و فلزات گرانبها، تحر  تحریم

نیاز به تمدید  6035بود، آگوست  بینی شده  طور که در متن پیش ماهه بود اما همان گام اول دارای دوره زمانی شش

ژنو را  گزارش، تایید کرده ایران اقدامات خود در قالب توافق المللی انرژی اتمی نیز در چندین آژانس بین. پیدا کرد

 .درستی انجام داده است به

رهبری از تالش  معظم ای به مقام پس از توافق ژنو، گروهی در داخل ایران جشن گرفتند و حسن روحانی هم در نامه

ای و حق  حقوق هسته»ای بردارند که  گونه فرزندان انقالبی نوشت که توانستند در مذاکراتی دشوار، گام اول را به

 «.های جهانی قرار گیرد ن مورد اذعان قدرتسازی ملت ایرا غنی

اید درخور تقدیر و تشکر از هیات  دستیابی به آنچه مرقوم داشته»: اگرچه رهبری نیز در پاسخ به این نامه نوشت

ای از چنین توافقی  حال زمان زیادی الزم نبود که عده با این« .اندرکاران است ای و دیگر دست مذاکرات هسته

ها شد که عالوه بر  ها و توهین ها نیز بهانه بسیاری تخریب همین دلواپسی. ه دلواپسی به دست گیرندبرآشوبند و کاس

 .زدند گروهی حزبی، گروهی در مجلس نیز به آن دامن می

 دور مرور اختالفات5
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ر وین آغاز در شه 6035ژانویه آغاز و مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع از فوریه60حال اجرای توافق از  با این

دورهای ابتدایی مذاکره با مرور بر سر موضوعات متنوعی که مورد . گرفت دور مذاکره انجام  تقریبا هرماه یک. شد

جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک نشست خبری گفت که تقریبا تمام موارد مورد اختالف . اختالف بود، آغاز شد

چه آنکه بعد از توافق . سازی و تعداد سانتریفیوژهای ایران ت بر سر غنیها تا میزان محدودی است؛ از نحوه لغو تحریم

آنها حتی . فشار شدیدتری قرار دادند کنندگان آمریکایی و دولت را تحت های تندرو داخلی آمریکا نیز مذاکره ژنو، گروه

 .کردند شان یادآوری می  موضع سخت فابیوس وزیر خارجه فرانسه را به جان کری وزیر خارجه

بود و  بار بحث و بررسی شده  رسید، موضوعات مورد اختالف چندین( ژوئن)پنجمین دور مذاکرات در وین به خرداد 

سیدعباس عراقچی و هلگا اشمید معاونان وزیر امور خارجه ایران و مسوول سیاست خارجی . نگارش متن آغاز شد

شد تا متنی آماده شود،   چین گذاشته ختالف پرانتز و نقطهموارد مورد ا. اتحادیه اروپا، کار نگارش متن را آغاز کردند

درصد باقیمانده 15. رفت کندی پیش می درصد متن آماده شده بود، اما اختالفات پابرجا بود و کار به25اگرچه حدود  

از  5+3کرد و  ایران طرف مقابل را به داشتن عزم و اراده سیاسی دعوت می. از متن، موارد کلیدی مورداختالف بود

 .خواست ایران انعطاف بیشتری می

 تمدید دوباره 6وین

روز مذاکره پیاپی برای پرکردن پرانتزها و 33، ششمین دور مذاکرات در قالب زمان توافق ژنو بود، 2وین

مذاکرات در سطوح مختلف . های متن توافق جامع انجام گرفت اما آنها موفق نشدند به نتیجه برسند چین نقطه

( جوالی60)تیر 69دوروز آخر از فرصتشان تا . ثمر بود گرفت، اما بی اونان و وزرای خارجه انجام میکارشناسی مع

تمدید شد البته باید  6035نوامبر  65مذاکره چهارماه دیگر یعنی تا . تصمیم گرفتند تا مذاکرات را تمدید کنند

های هتل کوبورگ برای خبرنگاران  تاقشب در یکی از ا سیدعباس عراقچی همان. شد بستان جدیدی تعریف می بده

یابد  همه تعهداتی که طرفین در توافق ژنو قبول کرده بودند به مدت چهارماه ادامه می»: شرایط تمدید را توضیح داد

هایی که بر اثر توافق ژنو تعلیق شده بود طی چهار ماه آینده کماکان تعلیق خواهد بود و همه اقداماتی  و همه تحریم

تا مبنای تمدید توافق، مبلغ « .د کرده بودیم انجام ندهیم در چهار ماه آینده به همان ترتیب خواهد بودکه ما تعه

 .های مسدودشده ایران در خارج از کشور در شش قسط آزاد شود دالر از دارایی میلیون 300دومیلیاردو

رای تهیه سوخت رآکتور تحقیقاتی برنامه از پیش طراحی شده خود را ب»البته ایران هم در مقابل متعهد شد که 

های سوخت برای مصرف رآکتور تحقیقاتی تهران  درصد خود را به صفحه60کیلو از اکسید 65تهران ادامه دهد و 

شده زیر دودرصد که اضافات ناشی از فرآیندهای ناقص قبلی است، به هگزافلوراید  همچنین مواد غنی. تبدیل کند

 «.سازی مجدد شوند تا آماده غنی اورانیوم طبیعی برخواهد گرداند

ماه در جریان مذاکرات ایجاد شد، اشتون و ظریف مالقاتی غیررسمی در استانبول  به بعد توقفی بیش از یک 2از وین

در نیویورک . ملل موکول شد عمومی سازمان ونهمین مجمع کردند و بعد از آن مذاکرات به نیویورک و حاشیه شصت

برگزار شد اما مابقی جلسات در سطوح  5+3یک جلسه مشترک بین ایران و اعضای  یک دیدار ظریف و اشتون و

 .هم به همین ترتیب گذشت 9وین. خبری برگزار شد معاونان و در بی

ایرانی و آمریکایی و وزرای خارجه دو کشور آنقدر تکرار شده که دیگر  اگرچه در تمام این مذاکرات، مذاکره هیات

 .اعتمادی بین دو طرف را از بین ببرد دست داده اما هنوز نتوانسته دیوار بی حتی شکل خبری خود را از
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جانبه بین جواد  دو روز مذاکره سه. ای در فاصله دو هفته مانده به دورنهایی وین در مسقط ترتیب داده شد مذاکره

بیرون درز نکرد مگر خبری از این جلسات به . 5+3روز مذاکره با اعضای  ظریف، کاترین اشتون و جان کری و یک

ها در مذاکرات مسقط به  ها حاکی از این است که آخرین ایده شنیده. همان جمله تکراری اختالفات اساسی است

ها و شایعات  زنی کشیده شده و هشتمین دور مذاکره در وین که آخرین فرصت توافق است با انواع گمانه 3وین

 .گذرد می

--------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 شب توافق ژنو

زمین نشسته بودند البی هتل اینترکنتینانتال ژنو پر بود از خبرنگارانی که تمام روز را سرپا ایستاده بودند، برخی روی 

کردند، اما تصویربرداران در حیاط هتل مستقر بودند و باد سرد نوامبر  و برخی دیگر کنار شومینه خود را گرم می

خبرنگاران دنبال کسی بودند که جواب سوالشان را بدهد و از مذاکره نفسگیری . بود دست و پاهایشان را کرخت کرده 

 deal or no deal?سوال خبرنگاران کوتاه بود . امه داشت، خبری برساندروز تمام پشت درهای بسته اد که یک

ها از اتاق مذاکره بیرون آمدند و  اشتان مایر، وزیر خارجه آلمان و الوروف بعد از ساعت. اما کسی نبود که جوابی بدهد

تر از قبل بود  یوس عصبانیاما چهره فاب. از مقابل خبرنگاران گذشتند و از در هتل بیرون رفتند، اما جوابی ندادند

اش  آمد چهره ها پایین می جواد ظریف که از پله. بود dealای گفت که شبیه  رفت زیر لب کلمه وقتی بیرون می

ملل  بود، آنها برای اعالم آن به محل سازمان مذاکره تمام شده . تر به زبان آورد  را واضح dealخندان بود، او کلمه 

ری آن شب هم در حالی در همان ساختمانی گرفته شد که محل برگزاری مراسم افتتاح های یادگا رفتند، عکس می

رفتن انجام  دیپلماتیک را با راه« دادن دست»هردور مذاکره بود که کاترین اشتون و جواد ظریف مراسم نمادین 

 .است کنندگان، نماد توافق ژنو شده  مذاکره« دادن دست»شب از مراسم  آن  حاال عکس. دادند می

 
  

 http://sharghdaily.ir/VijehNO.aspx?V_News_Id=3559  :لینک خبر 
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 ها ارایه دهد آمریکا باید سند قابل اطمینانی برای تعلیق و سپس لغو تحریم

 ، پایان یا آغاز؟«وین»اجالس 

 الملل استاد دانشگاه، حقوق بین. سیدعلی خرم 

مذاکراتی دور هم جمع شوند تا بر پیشنهادهای داده شده اظهارنظر های  اجالس مسقط برای این بود که روسای گروه

این اجالس قرار بود پایانی بر مذاکرات باشد و انتخاب قبل از . را بشنوند 5+3های ایران و گروه  کرده و نظر پایتخت

ن دکتر ظریف و بدین جهت آقایا. انتخاب برای توافق و انتخاب برای نگارش متن برنامه جامع. آذر صورت گیرد سوم

های متعددی کردند و از  با هم مالقات 5+3کننده گروه  جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا و خانم اشتون، هماهنگ

 .های گذشته توافق کند قضا هیات آمریکایی نتوانست با بحث

کشور صورت  ملی این های کلی دولت آمریکا و براساس منافع و امنیت اینکه این عدم توافق در راستای سیاست

کارآمدن جمهوریخواهان در سنا و مجلس نمایندگان است، قابل بحث و بررسی  تاثیر روی گرفته یا تا حدودی تحت

توان موضوع را  ای شده باشد، اما می شدن موضع آمریکا در مذاکرات هسته تر توانند باعث سخت هر دو عامل می. است

نچه جمهوری اسالمی ایران به آن چشم دوخته، در وهله اول لغو بارها گفته شده آ: از زاویه دیگری هم نگریست

های  مندی از مدیریت های مدرن و بهره گذاری خارجی، ورود تکنولوژی ها و سپس بازشدن ارتباطات سرمایه تحریم

ای ه آنچه غرب به آن توجه دارد، تعیین چارچوبی برای فعالیت. های صنعتی و اقتصادی است نوین در برخی از رشته

 .ای نزدیک نشود سازی است؛ به ترتیبی که ایران به ساخت سالح هسته ای ایران و غنی هسته

ای، غرب مایل  های هسته بودن تولید، انباشت و کاربرد سالح های متعدد ایران و ارایه فتوای حرام باوجود همکاری 

ن و اگر به اصطالح بریک اوت اتفاق افتد است بر ساختاری تکیه کند که اطمینان کند در صورت تغییر عقیده در ایرا

ای پیش رود، حداقل نیازمند یک سال وقت باشد تا در این مدت غرب  و ایران بخواهد به سوی ساخت سالح هسته
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 .کردن ایران داشته باشد وقت کافی برای منصرف

سند قابل اطمینانی برای تعلیق کنند، آمریکا باید قادر باشد  حال این دو موضوع به نوعی در مقابل هم عرض اندام می

تواند به  درصد که ظرف چند ماه می5/1ها ارایه دهد و ایران باید نشان دهد که تولید اورانیوم  و سپس لغو تحریم

این در . شود که شائبه تمایل به ساخت سالح را به وجود آورد سازی شود، در ایران انباشت نمی درصدهای باالتر غنی

درصد 5/1بخواهد سانتریفیوژهای حاضر را حفظ کرده و کاربردی فوری برای تولیدات اورانیوم  صورتی است که ایران

 .غنی شده خود نداشته باشد

داد که براساس قوانین  های شفاهی می ها تاکنون قول به هر حال دولت آمریکا در موضوع تعلیق و سپس لغو تحریم 

( Weave)روز به حالت تعلیق درآورد 360های کنگره را برای  هتواند مصوبات و قطعنام جمهور می این کشور، رییس

گیرد، با این روش  های آمریکا علیه ایران را دربرمی درصد تحریم90های مجلس نمایندگان که  ترتیب تحریم و بدین

 .به حالت تعلیق درآید تا روزی در مجلس نمایندگان آمریکا شرایط برای لغو کامل آنها فراهم شود

توانست در صورتی  شد، ولی در یک نگاه خوشبینانه می ها برای ایران سند قابل اطمینانی محسوب نمی قول گرچه این

بست خارج کند، اما با ورود جمهوریخواهان به صورت  که روی سایر موضوعات توافق حاصل شود، مذاکرات را از بن

جمهوریخواهان تندرو به دنبال طرحی . ستاکثریت در سنا و مجلس نمایندگان، همین فرمول هم زیر سوال رفته ا

جمهور ساقط کرده تا وی نتواند تصمیمات کنگره را معلق  هستند که با داشتن دوسوم آرا در سنا این حق را از رییس

 .کند

ای ایران آنقدر پیش برود که موجبات عصبانیت تندروها را فراهم کند،  چنانچه آقای اوباما در پرونده هسته 

شود و این  جمهور با رای کنگره ساقط می بار حق رییس آید که برای اولین سی در آمریکا به وجود میچالش سیا یک

از سوی دیگر، اگر چنین شود آقای اوباما در . های بعدی هم خواهد بود جمهور در دوره رویداد برای تضعیف رییس

 .د بود و موجب شکست آمریکا خواهد شدالمللی پای تعهدی با ایران رفته که قادر به انجام آن نخواه سطح بین

ها تعهدی نسپارد و این به طور  لذا این بار ممکن است دولت آمریکا دچار اضطراب و نگرانی شده که در مورد تحریم

اتوماتیک به معنای زیر سوال رفتن همه تعهدات جمهوری اسالمی ایران خواهد بود، زیرا برای ایران هیچ انگیزه و 

ها کماکان  ها محروم کند و تنگناهای قبلی در مورد تحریم دارد که خود را از بسیاری حقوق و تواناییجذابیتی وجود ن

 .وجود داشته باشند

ماه  شده در هشت های به ظاهر توافق در این حالت شاید بتوان علت بازگشت آمریکا به مواضع قبلی و عبور از طرح 

ها با جمهوریخواهان کنگره است  های متعدد اروپایی بت از تماسدر اخبار رسمی و خصوصی، صح. گذشته را دریافت

ای ایران که نسبتا در پایان آن قرار گرفته، از خط خارج  تا از سقوط یک بهمن جلوگیری کنند و بلکه مذاکرات هسته

ه روشن ها و دیپلماسی تا حدودی در مذاکرات وین که درحال انجام است، ظرف روزهای آیند حاصل این تالش. نشود

 .شود می

ای کسب نشده  ، نتیجه5+3کننده ایرانی و همتای آمریکایی و گروه  اکنون با وجود چند روز مذاکره بین تیم مذاکره 

معنای ایجاد  ماه قبل عقب برد و این به زیرا آمریکا در مسقط با عدول از مواضع گذشته، سطح مذاکرات را به هشت

کننده در انتظار همان بازیگر یعنی آقای جان کری  های مذاکره روز همه تیم در این چند. بست در مذاکرات بود بن

دادن انعطاف در مواضع اعالم شده خود در مسقط است یا  هستند تا با ورود خود نشان دهد آیا آمریکا حاضر به نشان
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 خیر؟

وان گفت درصورتی که ت شود که می های مذاکره مشخص می آذر، آخرین وضعیت و مواضع طرف با پایان مهلت سوم

جا برای دیپلماسی وجود دارد؟ چنانچه در مذاکرات وین مالحظه شود اختالف « نوری در انتهای تونل دیده شود»

آید، مذاکرات متوقف شده و ادامه آن را به آینده موکول  نظر نمی حلی فوری به بین طرفین عمیق و جدی است و راه

شود تا  طرفین وجود داشته باشد، مذاکرات با اطمینان برای مدتی تمدید میشدن مواضع  اگر امکان نزدیک. کنند می

که مذاکرات به آینده موکول شود،  درصورتی. بحث روی جزییات به پایان رسیده و نگارش برنامه جامع شروع شود

ها  وکراتهای جدید که بیش از یکسال است توسط دم ظرف دوماه آینده جمهوریخواهان تندرو درصدد اعمال تحریم

دنبال خواهد داشت و همه شرایط آرام کنونی درهم  زمینگیر شده برخواهند آمد و این طبیعتا واکنش ایران را به

ها عامل  این تصویر و ده. بینی کند چه خواهد شد تواند پیش خواهد ریخت به ترتیبی که اکنون کسی دقیقا نمی

حلی بیابند و اجازه ندهند تنش و  ذارد تا قبل از فوت وقت راهگ را تحت فشار می 5+3دیگر، کشورهای ایران و گروه 

 .درگیری جای صلح و آرامش و دوستی را بگیرد

طلبد؟ پس از چنین مذاکرات طوالنی و تفاهم روی کلیات موضوع،  در این صورت منافع و امنیت ملی ایران چه می

نشینی کند، قطعا دیپلماسی اروپایی و  خود عقب شبه از مواضع تواند یک آمریکا نمی. انرژی کشور نباید تلف شود

. افتد، پیدا کند بستی که معمول است و اتفاق می رفت از چنین بن حلی برای برون تواند راه دیپلماسی دولت آمریکا می

. شود متین و منطقی برخورد کرده تا جهان، آمادگی ایران برای تفاهم و همکاری را مالحظه کند بنابراین توصیه می

چنانچه برخی تندروهای داخلی تحمل خود را از دست داده یا به هوای سوءاستفاده از موقعیت، به تندکردن فضا 

این بدان . گردد گیران نظام دست بزنند، مذاکرات به شکست منتهی شده و هرکس به جای خود برمی برای تصمیم

تواند برای رشد و توسعه خود، آزادانه  و ایران نمیها و فشارهای اقتصادی به روند خود ادامه داده  معناست که تحریم

 .قدم بردارد که مخالف منافع و امنیت ملی کشور است

 
  

 http://sharghdaily.ir/VijehNO.aspx?V_News_Id=3561  :لینک خبر 
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 وگو با احمد شیرزاد ای در گفت نگاهی به گذشته و مواضع منتقدان توافق هسته

 موسم دلواپسی

های ایرانی و در راس آنها  ، دیپلمات«روحانی»کارآمدن دولت  پس از روی :محمدحسن نجمیشرق، 

ای ایران را به سرانجام مطلوب  وزیر خارجه، کمر همت بستند تا پرونده هسته« محمدجواد ظریف»

مذاکرات کردن در  پردازند و نه دنبال قیاس های فلسفی می آنها نه در مذاکرات به ایراد سخنرانی. برسانند

« بحران ساختگی»نامد و ایران آن را  می« بحران اتمی ایران»هستند؛ آنها مصمم هستند تا آنچه را غرب 

اول و موفق تیم جدید که با توافق ژنو انجام شد، طیفی  اما سال گذشته پس از گام. داند، پایان دهند می

لقب هم همایش پرسروصدایشان بود  دلیل این. معروف شدند« دلواپسان»داخل کشور پدید آمدند که به 

نمایندگان منتسب به این طیف در . بود« دلواپسیم»که در نقد توافق ژنو برگزار شد که نامش همایش 

مقدم جبهه  در خط« فرزندان انقالب»وقت  وبی عناوین مختلف اعم از سوال و توضیح، وقت مجلس، به

شد  اسالف این طیف را می. کشانند لی میمذاکرات را یا به صحن مجلس یا به کمیسیون امنیت م

کشور اروپایی در زمان اصالحات  سعدآباد و هنگام مذاکرات ایران و سه ، پشت درهای کاخ2821مهر12

تحریم و  پشت که تحریم« نژاد محمود احمدی»سال دوران  اما جالب اینکه این طیف در طول هشت. یافت

حتی هنگامی که . پسی و نگرانی برایشان ایجاد نشدشد، هیچ دلوا قطعنامه پشت قطعنامه صادر می

گرفت، باز هم دلواپس  نوشت و جوابی هم نمی جمهور آمریکا نامه می جمهور محبوبشان به رییس رییس

، عضو کمیسیون امنیت ملی «احمد شیرزاد»سال اخیر را از  های یک دلیل این دلواپسی. نشدند

 :ششم، جویا شدیم مجلس
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 دنبال چه هدفی هستند؟ به« لواپساند»طیف موسوم به  

تصمیم جدی در  رفت، وقتی یک طور که انتظار می همان. اگر اشتباه نکنم صداهای این افراد مدتی است کمتر شده

این امر از سال گذشته . شوند ای در سیاست خارجی گرفته شود، این گروه ساکت می بدنه نظام نسبت به مساله

اما . الش اینها، این بود که اجازه ندهند چنین تصمیمی در مجموعه نظام گرفته شودتمام ت. بینی بود پیش  قابل

از طرفی . ای جدی است وفصل مساله هسته هرحال هرچه مذاکرات جلو رفت، شواهد نشان داد که تصمیم برای حل به

یک وقتی اگر . باشدکنندگان یا مثال وزارت خارجه سرخود گرفته شده  این تصمیم طوری نیست که از سوی مذاکره

وزارت خارجه به تنهایی ممکن است تصمیم بگیرد، ولی در مساله به  اهمیت در سیاست خارجی باشد،   ای کم مساله

خصوص  تواند تصمیم بگیرد، بنا براین چنین تصمیمی در سطح سران نظام و به تنهایی نمی این مهمی دولت هم به 

خب مشخص است این نوع معترضان در . گیرد باالی نظام صورت می  ردهشورایعالی امنیت ملی با نظارت مسووالن 

ها  حدی نیستند که بخواهند در مقابل این تصمیم اعتراضی داشته باشند و حرفی بزنند و مشخص بود که این حرف

 .شود ای ندارد و تمام می پشتوانه

 ای مطرح شد؟ سری تحرکات گذشته با چه پشتوانه پس یک 

های این طیف نگاه  تر به روزنامه صورت جدی شود، مثال اگر به وایل مذاکرات این مباحث مطرح میاینکه چرا در ا

ای  واضح است که مذاکرات هسته. شان شکست مذاکرات است خوانند و حرف بینیم که فقط آیه یأس می کنیم، می

ت است آن هم دور نهایی است و بقیه مرحله انجام شود تا به نتیجه نهایی برسد، یکی از آنها همراه با موفقی35اگر 

ها معموال  البته اگر کسی عمیق نگاه کند، توافق. چینی برای رسیدن به نتیجه است های مذاکرات مقدمه دوره

که االن تمام  طوری به. دهد آید، این امر را نشان می شود و اخباری که از مذاکرات هم بیرون می قدم انجام می  به  قدم

و خارج کشور روی یک نقطه اشتراک دارند و آن اینکه وضعیت گذشته یعنی قبل از توافق ژنو  تحلیلگران داخل

ممکن است حصول دستاورد در مذاکرات راحت نباشد، ولی برگشت به وضعیت قبلی هم . غیرقابل بازگشت است

زنند مذاکرات شکست  شود؟ در طول این مذاکرات که آقایان تیتر می خب این چگونه حاصل می. تصور است غیرقابل 

من فکر . ها، از سر ناراحتی است خواندن بنابراین پیداست که این آیه یأس. ایم خورده است؛ به چنین وضعیتی رسیده

ای از آنها پیش  کنم در تمام جریان دلواپسان، اگر سوابقشان را از ابتدای انقالب تا امروز در نظر بگیریم، تنها عده می

کنند ما ضدامپریالیست، ضدآمریکایی و  اصوال اینطوری که وانمود می. اند سیاسی بوده از انقالب هم در فضای

ما در دوران دانشجویی به افرادی که خیلی شعارهای . خورد شان نمی ضداستکبار جهانی هستیم، زیاد به پیشینه

زدند و خیلی به  یشه چپ نمیزنند، هم حاال این افرادی که االن چپ می. زنند می« چپ»گفتیم  دادند می رادیکال می

کنم بحث مبارزه با  چرا اینها اینقدر دلواپسند؟ فکر می. گردم حاال به سوال اولتان برمی. خورد شان نمی سابقه سیاسی

شود  نوع ابراز سیاست داخلی محسوب می خصوص در دوران اقتدار اصولگرایان بیشتر یک های اخیر به آمریکا در دوره

یه است که برای داخل کشور الزم داشتند تا در سطح افکارعمومی تاثیر بگذارند، از طرفی و بیشتر به ژستی شب

  جلو، شعارگونه و رادیکال را پی تاثیر قرار دهند و یک سیاست فرار به های درون یک جریان سیاسی را تحت ناکارآمدی

نوع متاع   ها یک کنم این ژست ور میتص. پوشی کنند کنند آن مشکالت را پرده آنها با این شیوه سعی می. بگیرند

ولی اصل مساله این است گروهی که عادت کردند . سیاسی بوده که این آقایان به اقتضای زمان به آن متوسل شدند

تنهایی در قدرت باشند، کسی را در قدرتشان شریک نکنند و با شعارهای رادیکال مخالفان خود را از صحنه خارج 
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کنند که باید  ینکه فکرشان این باشد که بینی استکبار را به خاک بمالند، به این فکر میکنند، فکر کنم بیش از ا

 .کند زنند، متفاوت می هایی که می این نوع رفتار، مساله را از حرف. بینی مخالفانشان را به خاک بمالند

نوشت، اعتراضی  وباما میجواب به ا های بدون نژاد نامه احمدی  های قبل که مثال آقای این طیف چرا در دوره 

 نکردند؟

اصطالح ضدآمریکایی،  واقعا اگر این مشی به. حقی است این سوالی است که باید از آنها پرسید که سوال درست و به

دادند، ولی شما اگر نگاه کنید هدف از تمام  هایی از خود بروز می شان باشد باید همواره چنین نشانه مشی همیشگی

رود، بلکه داخل کشور مدنظر  فق دوردست سیاست جهانی نیست چراکه این صداها آنجا نمیها ا این جاروجنجال

کننده سیاست کشور  های تضعیف بنابراین وقتی نامه. خواهند نفوذ و انحصار سیاسی خود را حفظ کنند آنها می. است

ضدآمریکایی، مشی اصولی و کنم که این مشی  بر این نکته تاکید می. کردند شد، اعتراض نمی به خارج ارسال می

 .همیشگی نیست

این طیف دلواپسان را چقدر . روحانی، تجمعاتی شکل گرفته بود در زمان مذاکرات سعدآباد در دوره آقای 

 توان با معترضان آن زمان تطبیق داد؟ می

ولی چه در همان زمان با آمریکا برخورد ایدئولوژیک دارند،   کنم که در داخل کشور برخی نسبت به مذاکره انکار نمی

. کردند و در این موضوع تردیدی نیست مذاکرات سعدآباد و چه همین االن افرادی بودند که ایدئولوژیک برخورد می

که چنین  حالی در. شان مبارزه با آمریکاست کنند باور االن هم در کنار این جریان دلواپسان گروهی هستند که فکر می

اینطور نیست که یک حکومت . توان پیدا کرد های دینی و نه اخالق دینی می ، ارزشای را نه در متون شرعی مساله

کننده نه شاخص  عنوان یک شاخص نفی عنوان شاخص تبیین ایدئولوژیک معرفی کرد و آن هم به خارجی را بتوان به

شود و هرچه  است که اثباتی می« اهلل»ما در   هاست اما ایدئولوژی کننده بت نفی« االاهلل الاله»درست که جمله . اثباتی

 .کنیم در مقابل آن بخواهد قرار بگیرد را ما نفی می

انتهای این نوع . ای بشود که هرمورد مخالف آن خوب است، درست نیست ولی اینکه یک دولت خارجی سمبل مساله

خیلی قدیمی تمام  های ها را، مارکسیست توان یافت، نه نگاه مذهبی های قدیمی را می دیدگاه، نگاه مارکسیست

االن . کردیم، ارزش دیگری برای ارایه نداشتند گرفتند و اگر آن را حذف می بودن می هایشان را از ضدآمریکایی ارزش

کردن ندارند که از  چیزی برای عرضه های ضدآمریکایی را از آنها بگیریم، هیچ هم کسانی وجود دارند که اگر ژست

خوار  نوعی در کنار جریان رانت ای به عرض من این است که چنین طرز تلقی .فرهنگی جای تاسف دارد-لحاظ فکری

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین انحصارطلب قرار گرفته است که از وضعیت بحرانی کشور سود و از تنگنای 

فضا را برای  خورند و نظری ایدئولوژیک با یکدیگر گره می این جریان در کنار تنگ. برند حاکم بر کشور بهره می

 .اند کنند که خوشبختانه هر دوجریان خیلی تضعیف شده ها دشوار می گیری تصمیم

 گرفته چگونه بر این جریان تاثیر گذاشته؟ مذاکرات صورت 

یکی از پیامدهای این مذاکرات این بود که آنها شکست خوردند و ناچار هستند در فضای سیاسی مذاکرات و انشاءاهلل 

این اتفاق مهمی . یدن مذاکرات، تجدیدنظر اساسی در نظراتشان کنند تا حرفی برای گفتن داشته باشندرس نتیجه با به

 .است که تاثیر زیادی در فضای داخل کشور خواهند داشت

 توافق، آنها چه موضعی خواهند داشت؟ حاال در صورت عدم. این تاثیر توافق بود 
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هزاربشکه نفت صادر 600و  میلیون  ن االن با توافق موقت ژنو، روزانه یکهمی. نرسیدن نداریم ما چیزی به نام به توافق

وفصل مساله ممکن است طی شود  اتفاقی که ممکن است بیفتد این است که یک فرآیند طوالنی برای حل. کنیم می

 .در بدترین شرایط، این فضا ادامه خواهد یافت

 در تفکرات این طیف منافع ملی چه جایگاهی دارد؟ 

پس طبیعی . یعنی که من خودم را در جامعه اثبات کنم، ولو اینکه به ضرر مردم و کشور باشد. گاه قربانی را داردجای

 .است که اولین قربانی آنها منافع ملی باشد

 یعنی توانایی کارشکنی دارند؟ 

مردم هم این مساله هرحال مشکالت کشور عینی و جدی است و مسووالن و  در گذشته این توانایی را داشتند اما به

شود  اینکه مطرح می. ها فشار کمرشکنی را بر مردم و جامعه تحمیل کرده است کنند، چراکه بحث تحریم را درک می

سری اصول مورد توافق قطعی و  اگر قرار باشد برای یک. نوعی درست است کنیم، به ها مذاکره نمی ما به دلیل تحریم

سال جنگ تحمیلی صدام علیه  کند کمااینکه در طول هشت این کار را می اجماع مردم جامعه مقاومت کند، حتما

اش مثل شرف و حیثیت ملی مطرح است،  اگر جامعه احساس کند پای منافع حیاتی. ایران، مردم این کار را کردند

همین . بزنندولی برخی خیلی تالش کردند که چرخیدن و نچرخیدن سانتریفیوژ را به این امر گره . کند این کار را می

خواهند سانتریفیوژ را به شرف ملی تبدیل  بینیم که بعضا می های صداوسیما هم می االن متاسفانه در بعضی برنامه

گیرندگان نظام هم  سو تصمیم از آن. کنند، در صورتی که اینطور نیست و مردم هم چنین احساسی نخواهند داشت

بحث این . کنند بنابراین همه درک می. نیست  هزینه انتریفیوژها کمروحانی چرخیدن این س بینند که به قول آقای می

حاال به دلیل . سری واقعیات، ما را به این سمت کشیده که باید رویکردها را نسبت به گذشته عوض کرد است که یک

ه سال فشارهایی که بر جامعه تحمیل کرده، توانایی کارشکنی آنها هم تحلیل رفته و در حال حاضر اگر نسبت ب

 .مراتب پایین آمده است گذشته مقایسه کنیم، توانایی کارشکنی به

سوالم را با این منظر پرسیدم که برخی افراد در بعضی از نهادها مثل مجلس حضور دارند که در جلسات  

 توانند برای دولت در بعد داخلی تنگنا ایجاد کنند؟ اینها می. کنند دلواپسان هم شرکت می

خوبی  افراطی را به من به لحاظ روانی جریان راست. نکته جالبی بود. آورند را در جایی دیگر درمی اش اینها تالفی

اند، در  بینند در جایی کم آورده اینها وقتی می. ام با آنها برخورد داشتم شناسم چراکه در دوره فعالیت سیاسی می

ودشان است، مثال به وزیر علوم پیشنهادی رای دادن به خ کردن برای تسلی کنند و این جبران جای دیگر جبران می

دهنده یک  راهکار دیگرشان مثال باالبردن فتیله سوال از دولت است که نشان. کنند دهند یا وزیر را استیضاح می نمی

البته مطمئنم . کردند به هرترتیبی که شده خودشان را وارد مذاکرات کنند آنها سعی می. نوع ناکامی سیاسی است

دادند ولی مهم این بود که با  مراتب بیشتر امتیاز می خواستند در مذاکرات حضور بیابند، شاید به جریان می اگر این

دلیل ناکارآمدی و  در مجموع به. کاره بوده است کردند که من امتیاز دادم و طرف مقابل هیچ خودشان این تصور را می

اش این شد که  گیری کنار زده شدند و نتیجه کرات و تصمیمکه این جریان داشتند، از فرآیند مذا  های تلخی تجربه

 .ندادن به وزیر تبدیل شد کنند و به استیضاح وزیر و رای شان را در جای دیگر خالی می ناراحتی

. های نزدیک به این طیف برگزار شد هفته گذشته در آستانه مذاکرات دوهمایش و جلسه از سوی جریان 

یان مذاکرات تاثیرگذار باشند؟ چون برخی افراد این طیف مدعی هستند که این توانند در جر آیا اینها می
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 .برد زنی آنها را باال می تواند باشد و قدرت چانه کنندگان می نفع مذاکره  فشارها به

تواند باعث تشتت و نگرانی در جامعه  عمال اینها در صحنه مذاکرات تاثیری ندارند و تنها می! این حرف شوخی است

شود، طرف مقابل در   همچنین اگر این اقدامات پررنگ. د که صدای قدرتمند و واحد از سوی نظام را تضعیف کندشو

. های طرف ایرانی اعتماد کرد توان به قول کند که نمی شود و با خود تصور می مذاکرات هم دچار تردید می

ی هم عرض کردم که ما چنین محاسباتی را در از طرف. رفته تجربه نشان داده این حربه خیلی کارآمد نیست هم روی

کنیم، ولی چندان این  کنندگان این کار را می گویند ما برای تقویت مواضع مذاکره هرچند می. بینیم این جریان نمی

درواقع در این تفکر، یک نوع پافشاری و . محاسبه جدی نیست و این نوع دلسوزی هم با این جماعت سنخیتی ندارد

کشد و نهایتا به یک نوع پا به  بینیم که خیلی سخت از تفکر خود دست می منجمدشده را می کاری محافظه

 .کوبیدن منجر شده است زمین
  
 

  
 http://sharghdaily.ir/VijehNO.aspx?V_News_Id=3562  :لینک خبر 

 آمریکا متحده ای ایران در سیاست خارجی ایاالت جایگاه برنامه هسته

 امیرعلی ابوالفتح

 آمریکا دارد؟ متحده ای ایران چه جایگاهی در سیاست خارجی و امنیتی ایاالت های هسته برنامه

لحاظ  لحاظ جهانی و چه به های سیاست خارجی و امنیتی آمریکا چه به برای پاسخگویی به این سوال باید ابتدا اولویت

 .موقعیت منطقه خاورمیانه بررسی شود

     : الملل بدون ترتیب عبارتند از به لحاظ بینهای سیاست خارجی آمریکا  اولویت

های گوناگون سیاسی، اقتصادی،  المللی در عرصه متحده در برابر دیگر بازیگران بین اطمینان از حفظ برتری ایاالت -3

 نظامی و فرهنگی

 دموکراسی در سطح جهان استمرار و گسترش نظام لیبرال -6

 ریان آزاد کاال و منابع در سطح جهانحفظ بازارهای تجاری و اطمینان از ج -1

 های حقیقی و حقوقی آمریکایی در خارج از مرزها تضمین حفظ منافع شخصیت -5

 متحده در جهان تامین امنیت متحدان ایاالت -5

  جلوگیری از اشاعه تسلیحات کشتارجمعی در جهان  -2

 .یهای مخالف نظم آمریکای مهار تروریسم و جلوگیری از ظهور جریان -9

کند که در ادامه اهداف جهانی  تری را در خاورمیانه دنبال می های مشخص متحده هدف بر موارد فوق، ایاالت اما عالوه

 :گیرند که عبارتند از قرار می

 ای ادامه توازن قدرت موجود و پیشگیری از ظهور ابرقدرت منطقه -3

 هرمز و ادامه جریان آزاد نفت حفظ امنیت تنگه -6

 یت اسراییلحفظ امن -1

 .ستیز های سیاسی غرب رویارویی با جریان -5
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ای، بهتر  های سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در سطح جهانی و سطح منطقه شدن اولویت حال با توجه به مشخص

های  ها، روند کنونی برنامه به عبارت دیگر، اگر آنگونه که غربی. شده در ابتدای مقاله پاسخ داد توان به سوال مطرح می

های سیاست  بند از اولویت کنند، چندین ای ارزیابی می شدن ایران به قدرت نظامی هسته ای ایران را تبدیل هسته

پیوندد که بالفعل یا بالقوه قادر به  اول اینکه ایران به جرگه کشورهایی می: شود خارجی و امنیتی آمریکا نقض می

در مرحله بعد، توان ایران را برای . اشاعه است دام مغایر با اصل عدمای خواهد بود و این اق افزارهای هسته تولید جنگ

ای از دیگر تبعات دستیابی  ظهور یک ابرقدرت منطقه. دهد هرمز افزایش می جلوگیری از انتقال آزاد نفت در تنگه

ردن توازن قوا در خو سو موجب برهم ای است که از یک افزارهای هسته ایران به توانمندی بالفعل یا بالقوه ساخت جنگ

ترشدن منطقه،  در عین حال، با ناامن. افکند شود و از سوی دیگر امنیت اسراییل را قویا به مخاطره می خاورمیانه می

دهد آن  شود و به ایران اجازه می های حقیقی یا حقوقی آمریکا در منطقه بیشتر می تهدیدات امنیتی علیه شخصیت

 .خواند، گسترش دهد تروریسم می های خود را که غرب، بخش از سیاست

ای یا  شود حتی ظن دستیابی ایران به مرحله توانمندی ساخت تسلیحات هسته با توجه به موارد فوق، مشخص می

ای ایران  های هسته سال پیش نیز که برنامه30از . آید شمار می متحده به شدن به این مرحله، خط قرمز ایاالت نزدیک

اند و آن اینکه ایران باید اطمینان جامعه  خط را دنبال کرده حرف و یک ها یک آمریکاییدر نطنز فاش شد تاکنون، 

برای رسیدن به . ای خود جلب کند های هسته آمیزبودن برنامه جهانی یا به عبارت دیگر، اطمینان آمریکا را از صلح

لت باراک اوباما نیز که باب حتی دو. ها و جمهوریخواهان در آمریکا نیست این هدف نیز تفاوتی بین دموکرات

دنبال کرده، هدف نهایی خود را رسیدن به این مرحله  5+3وگو با ایران در این زمینه را در چارچوب مذاکرات  گفت

 .عنوان کرده است

برای رسیدن به  -همچون دیگر کشورهای جهان -متحده برانگیز در ایاالت البته همچون بسیاری از موضوعات چالش

نظر از مرز  ای ایران، این اختالف های هسته در موضوع برنامه. نظرهای تاکتیکی وجود دارد اختالفهدف نهایی، 

کاران با  راست یا محافظه کند؛ بلکه تفاوت میان راست ها و جمهوریخواهان عبور نمی های حزبی میان دموکرات رقابت

 .ها است راست میانه یا لیبرال

  ای ایران  های هسته قبال برنامهکاران آمریکایی در  دیدگاه محافظه

شود، ایران  راستی اسراییل در آمریکا مشهور به آیپک هدایت می کاران و البی دست این گروه که توسط نئومحافظه

کند و معتقد است هرگونه توافق با این کشور، در نهایت محکوم به شکست  کنونی را غیرقابل اعتماد ارزیابی می

رو،  از این. تر کرد تر و هویج را کوچک دارند باید در سیاست چماق و هویج، چماق را بزرگآنان تاکید . خواهد بود

های بیشتر را وضع کنند تا  ، تحریم5+3کاران آمریکایی در تالش هستند به موازات مذاکرات ایران و محافظه

اختن دوجنگ افغانستان و عراق این گروه که راه اند. اسالمی در پای میز مذاکره امتیازات بیشتری را بدهد جمهوری

 .ابایی ندارند  را در دهه نخست قرن جاری در کارنامه خود دارند، از ورود به جنگ دیگری علیه ایران

های فوق،  کاران آمریکایی عالوه بر دغدغه البته یک نکته را نیز باید در نظر گرفت که بخش جمهوریخواه محافظه

به همین دلیل در . ای ایران هستند وفصل نهایی پرونده هسته دموکرات خود از حل برداری انتخاباتی رقبای نگران بهره

صورت اگر دولتی  در غیر این. ای به نام دولت اوباما در تاریخ ثبت نشود تالش هستند افتخار رفع تهدید ایران هسته

هرچند . ن اینچنین شدید نبودکارا ها از سوی نئومحافظه بسا مخالفت سفید بر سر کار بود، چه جمهوریخواه در کاخ
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سفید، طیف اسراییلی جناح راست یعنی مسیحیان صهیونیست و البی  کاران در کاخ حتی در شرایط حضور محافظه

 .دادند های خود با توافق نهایی با ایران ادامه می آیپک به مخالفت

  ای ایران  های هسته های آمریکا در قبال برنامه دیدگاه لیبرال

رو اسراییل در آمریکا  میانه ها و البی  اکنون دولت را در آمریکا در دست دارد و از سوی اکثریت دموکرات ماین گروه ه

متحده تاکید  کاران بر قدرت نرم ایاالت ها که بر خالف محافظه لیبرال. شود پشتیبانی می« استریت جی»معروف به 

ترین تهدیدات امنیتی آمریکا یعنی ظهور ایران  دهدادن به دیپلماسی برای حل یکی از عم دارند، خواهان فرصت

ای رقم خورده که با به  گونه ای ایران به آنان معتقدند شرایط موجود داخلی و منطقه. ای هستند هسته

ای ایران و نشستن پای میز مذاکرات، راه رسیدن به هدف نهایی که همانا رفع خطر  شناختن حق هسته رسمیت

های آمریکا  حال، لیبرال در عین. افزارهای اتمی است، محقق خواهد شد ی ساخت جنگدستیابی ایران به فناور

دانند و معتقدند هرگونه  شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا را آماده ورود به جنگ دیگری در خاورمیانه نمی

می تشدید خواهد کرد، بلکه فقط عزم این کشور را برای رسیدن پنهانی به ساخت بمب ات اقدام نظامی علیه ایران نه

قاره  بسا اتفاقاتی از نوع حوادث لیبی و سوریه در ایران رخ دهد و سرزمین وسیع یکپارچه از مرزهای غربی شبه چه

 .ومرج، فرورود شرقی دریای مدیترانه در توفان هرج هند تا سواحل

 گیری نتیجه

ترین مباحث سیاست خارجی و امنیتی  ز اصلیای ایران یکی ا های هسته آنچه مسلم است اینکه موضوع برنامه

بخشی  های سیاسی در این کشور باید به شکل اطمینان آید که از دید تمامی جریان شمار می متحده به ایاالت

جمهوری جدید آمریکا به  هاست که تا دوسال آینده و ورود رییس نکته بعدی مربوط به روش. فصل شود و حل

کاران  قبال این موضوع ادامه خواهد یافت؛ البته با در نظرگرفتن این واقعیت که محافظهسفید، نگرش لیبرالی در  کاخ

بعد از پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات سنا و با آغاز به کار دوره جدید کنگره آمریکا، از نقش بیشتری در 

با توجه به . برخوردار خواهند شدای با ایران  های دولت آمریکا در جریان دیپلماسی هسته گیری تاثیرگذاری بر جهت

سفید و جمهوریخواهان حاکم بر کنگره،  های حاکم بر کاخ این وضعیت، ادامه تقسیم قدرت در آمریکا میان دموکرات

 .مطلوب ایران نخواهد بود
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 کننده ماه دگرگون16

 قنواتی زارعیاردشیر 

تر از همه این  ماه گذشته است، سرشار از بیم و امید، اخم و لبخند، دوری و نزدیکی بود و مهم30آنچه در طول این  

جویانه است که بنا  الطرفین و مصالحه حل مرضی راه تناقضات، تصمیم نسبتا جزم طرفین مذاکره برای رسیدن به یک

توافق »یا در بدترین وضعیت اجتناب از شکست مذاکرات تاریخی و گزینه  تواند موجب موفقیت بر شرایط موجود می

ای ایران یک موضوع صرفا فنی و تکنیکی نبوده و  از آنجا که پرونده هسته. ای ایران باشد حول پرونده هسته« نسبی

د برای بیش از هرچیز ارتباط مستقیمی با حوزه سیاست و مناسبات قدرت در دوسوی میز مذاکره دارد، تردی

درواقع . بینی نبوده است آور و غیرقابل پیش های سخت و معامالت بزرگ حول این پرونده چندان تعجب گیری تصمیم

واشنگتن را  -سال گذشته روابط استراتژیک و کالن تهران12برگ از تاریخی است که در طول  این پرونده تنها یک

برای بازگشت به شرایط تعادل و باالنس مناسبات در تغییر اساسی قرار داده و به همین دلیل  در مسیر یک

 .ترین مسایل باید با احتیاط از میادین مین عبور کرد جزیی

متحده آمریکا در طی چنددهه اخیر همواره دچار یک تنش  خصوص ایاالت نوع روابط ایران با جامعه جهانی و به

اخیر در تجمیع عملکرد و اهداف آشکار و  سال12اکنون ماحصل این چالش مزمن در طول  هم. مزمن بوده است

متاسفانه به همین دلیل، این . دهد ای ایران نشان می نهان خود، کانون و تمرکز خویش را در چارچوب پرونده هسته

وفصل منازعه بهره ببرد در چنبره بازی  پرونده بیش از آنچه از قواعد تکنیکی و فنی یا حتی منطق سیاسی برای حل

ژئوپلیتیک، نوع روابط دوطرفه، عدم تجانس یا انطباق منافع دوسوی منازعه در محیط منطقه و بزرگ جایگاه 

پروپاگاندای سیاسی برای تحکیم . تر از همه گروکشی حول موضوعات حاشیه گرفتار شده است المللی و مهم بین

ای در  تاثیر این جدال هسته های سیاسی داخلی، حساب حوزه نفوذ، تثبیت قدرت، استفاده از این موضوع جهت تسویه

فارس و عدم درک درست از مفهوم منافع  های نجومی به کشورهای عرب خلیج دلیل فروش رونق صنایع تسلیحاتی به

زدگی قفلی شده است که تنها با یک  ملی برای نیروهای پوزیسیون و اپوزیسیون در دوسوی ماجرا، موجب زنگ

چارچوب منافع ملی انجام شود؛ زیرا این چالش  ونده هسته ایران باید در یکنگاه به پر. کلید قابل بازشدن است شاه

 .تاثیر خود قرار داده است اکنون ابعاد زیست اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور را تحت بزرگ هم
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 -تهران ای ایران بدون درنظرگرفتن موقعیت تاریخی روابط و مناسبات بین نگاه انتزاعی و مجرد به موضوع هسته

بست نیز ارتباط مستقیمی با تنظیم  رفت از این بن کننده است و به همین دلیل راه برون واشنگتن از اساس گمراه

در چنین شرایطی، درست زمانی دوطرف تصمیم . المللی و منطقه خواهد داشت مناسبات جدید بین این دوقدرت بین

المللی و منطقه،  تور کار خود قرار دادند که تحوالت بینتوافق جامع در دس راهبردی خود را برای رسیدن به یک

بنابراین دالیل تصمیم برای تغییر در وضعیت موجود . ناپذیر تبدیل کرد تغییر در این مناسبات را به امری اجتناب

ی های قدرت در دو سوی منازعه ربط داشته باشد، به منافع راهبرد بیش از آنچه به تمایل و خواست بخشی از جناح

ای در  لحاظ تاکتیکی و امیال جناحی، پرونده هسته طرفین در باالترین سطوح مربوط است، هرچند که در این بین به

شکستن تابوهای تاریخی، رعایت مفاد توافقات اولیه، . های فشار نیز درگیر است مسیر حرکتی خود با کارشکنی گروه

ریخته امروز خاورمیانه،  بخشی به اوضاع درهم عرصه ثباتواشنگتن در  -های مستقیم و غیرمستقیم تهران همکاری

های فشاری چون اورانیوم  های تروریستی بنیادگرا، گذشتن از اهرم تطابق منافع دوطرف در مبارزه با گروه

دادن به تهدید گزینه نظامی علیه این کشور از سوی واشنگتن، پذیرش این واقعیت  درصدی از سوی ایران و پایان60

تر از همه  توانند دیگری را از زمین بازی بزرگ حداقل در خاورمیانه حذف کنند و مهم کدام از طرفین نمی که هیچ

آلود چنددهه اخیر، تمامی بازیگران این عرصه را به مسیری سوق داد که دیگر  محاسبه سود و زیان نتایج روابط تنش

 .ادامه بازی به شیوه گذشته را غیرقابل تحمل کرده بود

جای  نین شرایطی در ساخت سیاسی داخلی هر دوکشور صف مقدم منازعه، وضعیتی رقم خورد که بهدر چ

مدیریت »و از طرف دیگر « محور شرارت»خورده  های شکست آفرینی نیروهای افراطی که از یک طرف سیاست نقش

وارد عرصه بازی شدند که عبور  به ضرورت تاریخی و ملی بار بازیگرانی بنا را در دستور کار خود داشتند، این« جهانی

زدایی در عرصه سیاست خارجی  از دایره بسته کنونی را تنها راه موجود جهت کسب منافع و بازدارندگی از نوع تنش

حل، عبور از شرایط متشنج فعلی، درک پذیرش جایگاه  قرارگرفتن در مسیر یافتن راه. مدنظر قرار داده بودند

تر برای آرایش  تر از توان و پتانسیل خود و دیگری برای تنظیم مناسبات سازنده ژئوپلیتیک طرفین، شناخت درست

منطقی، دالیلی دیگر بود که دیپلماسی تهران و واشنگتن را به سوی یک دیدگاه پراگماتیسم در « تراز قدرت»یک 

ای ایران در  هسته نوعی پذیرفت مسیر جدیدی که پرونده با درک این واقعیات باید به. جهت کسب منافع سوق داد

کردن آن است، متفاوت از قبل و براساس تمکین و الزام به پذیرش نوع دیگری از سیاست در چارچوب  حال طی

بست از طرف دوسویه منازعه در باالترین سطوح سیاسی نهاد حاکمیتی سامان یافته  دیپلماسی تعامل و خروج از بن

ه که در نهایت با بروز مشکالت خردتر یا اختالفات فنی در طول بدون تردید این تصمیم آسان و ساده نبود. است

 .بست و شکست مواجهه شده و دوباره طرفین به گذشته بازگشت کنند مذاکرات با بن

نوامبر، فرصت و موقعیتی ویژه است 65در این هفته پایانی تا مهلت  5+3به همین دلیل دور جدید مذاکرات ایران و 

ناپذیر  گیری را برای دوطرف در چارچوب تعامل و توافق اجتناب تصمیم« زمان»نبوده و  که شاید دیگر تکرارشدنی

باید  5+3جایی خواهد بود که بازیگران دیپلماسی ایرانی و گروه  وین در وضعیت کنونی دقیقا همان. کرده است

تا قبل از ژانویه )مدت  وتاهتصمیم بزرگ و تاریخی خود را برای رسیدن به توافق جامع یا حداقل توافق حول تمدید ک

وفصل نهایی موضوعات باقیمانده و  مذاکرات جهت حل( کند که ترکیب جدید کنگره آمریکا کار خود را شروع می

پرکردن پرانتزهای خالی بگیرند چراکه موقعیت طرفین منازعه و تصلب شرایین ایجادشده در روابط متقابل در کنار 
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المللی دیگر  تنش ملی، منطقه و بین بخشی به مناسبات متعادل و کم ی برای سامانتهدیدات اقتصادی، امنیتی و نظام

. انداختن برای رسیدن به یک زمان موعود در یک تاریخ خاکستری نامشخص را نخواهد داد کدام اجازه چرتکه به هیچ

نافع متفاوت در آن سوی طیف از بازیگران با م های ایرانی در سطوح مختلف با سه در دور جدید مذاکرات، دیپلمات

اند که بنا بر دالیل سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک این  در سطح اول چین و روسیه قرار گرفته. رو هستند میز روبه

. نوعی یک همسویی و سمپاتی چندوجهی نیز بین آنان برقرار است گیرند که به تنها در تقابل با ایران قرار نمی طیف نه

گیرند که یک وضعیت بینابینی را نمایندگی کرده و  روپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار میدر سطح دوم نمایندگان ا

کنند که به همین دلیل در صورت رسیدن به توافق  سود و زیان خود را در چارچوب مناسبات اقتصادی تحلیل می

ادی با تهران برای خویش منظور صورت اتوماتیک منافع کالنی را برای گسترش مناسبات ع ها به نهایی و رفع تحریم

کند که در  صورت حداکثری در سطح سوم خودنمایی می ای ایران به مشکل یا پیچیدگی اصلی پرونده هسته. اند کرده

به همین دلیل بنابر اذعان همه . آنجا روابط و مناسبات مخدوش و تقابلی بین تهران و واشنگتن نهفته است

بست موجود  رفت از بن حلی جهت برون های حاضر در مذاکرات هرگونه راه یپلماتسیاستمداران، تحلیلگران و حتی د

آمریکاییان . باید با تمرکز بر سطح سوم و تغییر چیدمان قبلی در چارچوب منافع ملی بین این دو کشور معطوف شود

اورمیانه بدون تعامل در شرایط فعلی در موقعیت خاصی قرار دارند که از یک طرف منافع راهبردی آنان در منطقه خ

خصوص بعد از ظهور تهدیدات داعش ناممکن  المللی به و همکاری با تهران جهت باالنس و بازدارندگی تروریسم بین

جویانه گذشته معبری برای عبور به سالمت از میدان مین خاورمیانه  بوده و باید با تجدیدنظر در مناسبات منازعه

ای کنگره و تضعیف موقعیت  دوره با پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میاناز طرف دیگر . برای خود پیدا کنند

شدت رنج برده است،  در عرصه سیاست خارجی به« پاشنه آشیل»دولت اوباما، جناح دموکرات که تا به امروز از یک 

ود زیادی توافق جامع پذیر به یک پیروزی بزرگ و تاریخی احتیاج دارند که تا حد بار برای رفع این موقعیت آسیب این

در سوی دیگر ماجرا طرف ایرانی نیز با توجه به تحوالت درونی، . تواند این خأل اعتباری را پر کند ای با ایران می هسته

المللی و  های سنگین در شرایط خاص بین های اقتصادی، پرداخت هزینه تهدیدات امنیتی در منطقه، تاثیر تحریم

جمهوری که ارتباط  عنوان رییس به« حسن روحانی»ن نظر افکارعمومی در تعیین درآمد فعل تر از همه به مهم

ای داشت، دیگر سیاست گذشته را چندان مقرون به منافع  وفصل پرونده هسته مستقیمی با دیدگاه وی نسبت به حل

 .دانست نمی

ایط موجود مذاکرات وین و جانبه و مبتنی بر منطق سیاسی در کنار ارزیابی درست از شر در چارچوب یک نگاه همه

تنها موضوعی که . مدت آن برای ادامه مذاکرات، محکوم به رسیدن به توافق است ترین حالت تمدید کوتاه در بدبینانه

ای از ابهام قرار داشته باشد، چگونگی دستیابی به چنین توافقی در بازه زمانی مشخص خواهد  تواند هنوز در هاله می

ای  سازی و همچنین پذیرش رسمی حق هسته کنیکی موجود درخصوص میزان و نوع غنیاختالفات فنی و ت. بود

ها موضوعات بخشی و موردی است که در شرایط  ایران در چارچوب پادمان و نحوه ترسیم سازوکارها برای رفع تحریم

بسیار . خواهد کردحل چندان مشکل غامض و غیرقابل عبوری ایجاد ن تصمیم سیاسی و اراده دو طرف برای یافتن راه

های خود  نوامبر به خانه 65هایی که در مذاکرات حضور دارند با دست خالی در فردای  بعید است که دیپلمات

 .خواهند چندان پر نباشد برگردند، حتی اگر این دست آنگونه که می
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 گذر زماننگاه غربی در 

 نوژن اعتضاد السلطنه

کشور اروپایی مطابق با مفاد توافق پاریس موافقت  سال برای مذاکره با سه ایران در اکتبر آن: میالدی 6001سال 

دهد تا  سازی را پذیرفت و اعالم کرد که بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه می ایران تعلیق موقت غنی. کرد

شرط آنکه  الحاقی شد به  پروتکل  رعایت مفاد  عمل آورند و متعهد به ای را به هستههای الزم از تاسیسات  بازرسی

با این . را بپذیرند« تی پی ان»با پیمان   ای مطابق آمیز هسته صلح کشور اروپایی نیز حق ایران برای تعقیب برنامه  سه

 .رانیوم از سوی ایران شدندسازی او شدن کامل غنی ها پس از مدتی خواستار کنار گذاشته حال، اروپایی

 دولت بوش مسوول شکست مذاکرات

کاران مانع از دستیابی به  نئومحافظه»باره با انتشار مطلبی تحت عنوان  نگار، در تحقیقی در این گرث پورتر روزنامه -

وزارت  رییس پیشین کارکنان« الرنس ویلکرسون»به نقل از « میالدی شدند 6001ای با ایران در سال توافق هسته

کاران نزدیک به حلقه  های نئومحافظه کند که به دلیل مشاوره ، اشاره می«کالین پالین»امور خارجه در دوره وزارت 

همین   کرد و به را در قبال ایران دنبال می« تغییر رژیم»اطرافیان بوش، دولت آمریکا در آن برهه زمانی سیاست 

به همین دلیل دولت بوش را مقصر اصلی شکست مذاکرات « پورتر». ای با ایران سر باز زد دلیل، از توافق هسته

گرا در کابینه بوش، خواستار بازگشایی  کند که افراد واقع تحلیلگر این مقاله اشاره می. داند میالدی می 6001سال

ی ایرانی به رایزنی ها های ارتباطی با ایران در ژنو بودند تا درباره مسایل مرتبط با افغانستان و عراق، با مقام کانال

کار بودند که مانع از انجام این دیدارها شدند؛ دیدارهایی که به گفته این  باوجوداین، این عناصر نئومحافظه. بپردازند

نویسنده این مقاله . ای داشته باشد وگوهای هسته توانست تاثیری مثبت بر نتیجه گفت تحلیلگر در صورت برگزاری می

های مقاومت لبنانی و  زمان احتمال آن وجود داشت که ایران در نوع حمایت خود از گروهکند که در آن  اشاره می

پورتر در . گونه که کالین پاول چنین درخواستی را از ایران کرده بود فلسطینی نیز تجدیدنظر به عمل آورد، همان

گرایان حاضر در دولت وقت آمریکا  واقع»: افزاید کارشناس پیشین سیا می« فلینت لورت»ادامه با اشاره به اظهارات 

هایی که با موفقیت در جریان جنگ افغانستان در  های ارتباطی با ایران در ژنو بودند؛ کانال خواستار بازگشایی کانال

تواند به ثبات پس از دوره سقوط  آنان معتقد بودند که ایران می. میالدی ایجاد شده بود6006و  6003های سال

خواهند آمریکا مدیون ایران باشد و  کاران ضمن رد این ایده اظهار کردند نمی ند اما نئومحافظهصدام در عراق کمک ک

تحلیلگر این مقاله در بخش دیگری از آن به ابعاد دیگری از « .به همین دلیل مخالف تعامل دو کشور هستند

 .کند سازی روابط ایران و آمریکا اشاره می کاران در مسیر عادی کارشکنی نئومحافظه

پست به نقل از فلینت لورت  میالدی با انتشار گزارشی در روزنامه واشنگتن6002سال  گلن کسلر نیز در ژوئن  -

گیرندگان سیاسی در کابینه بوش به این نتیجه اشتباه  کند که تعدادی از تصمیم کارشناس پیشین سیا اشاره می
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وگو با ایران و مصالحه با  قرار دارد و طرح موضوع گفت رسیده بودند که در آن برهه زمانی، حکومت ایران در سقوط

کند که آن برهه زمانی فرصتی مغتنم بود که آمریکا برای مصالحه با ایران از  لورت اشاره می. ست معنا آن کشور بی

دنبال  چرخیدند و آن کشور به نظر این کارشناس امنیتی، در آن زمان سانتریفیوژهای ایران نمی به. دست داد

ای آن  سر برنامه هسته ها با طرف ایرانی بر  دلیل بهترین زمان برای توافق آمریکایی همین سازی اورانیوم نبود و به  نیغ

پست در ادامه این گزارش با افرادی چون ریچارد هاس، رییس شورای روابط خارجی و  روزنامه واشنگتن. کشور بود

نیز مصاحبه کرده و نظر آنان را درباره این ( نایاک)تبار  ای ایرانیه تریتا پارسی، از بنیانگذاران شورای آمریکایی

 .موضوع جویا شده است

 اثر هستند ها بی تحریم

سازی  سر ادامه تعلیق غنی میالدی اعالم کرد بر  6005پس از آنکه ایران در نوامبر سال: میالدی 6005سال 

به توافق رسیده است، امیدهایی درباره پیشرفت روند مذاکرات بعدی مذاکرات با طرفین اروپایی  اورانیوم تا ادامه دور 

ای ایران در  بودن ماهیت برنامه هسته باره که شواهدی درباره نظامی این ملل در انتشار گزارش سازمان. ایجاد شد

 6005حال در نوامبر سال با این. شده در مسیر پیشرفت مذاکرات افزود های ایجاد بینی دسترس نیست نیز بر خوش 

های  سازی اورانیوم توسط ایران در ازای دریافت مشوق ها بار دیگر خواستار تعلیق دایم و نه موقت غنی اروپایی

 .اقتصادی و سیاسی شدند

تحوالت و »میالدی، جورج پرکویچ، معاون رییس بنیاد کارنگی، با انتشار گزارشی تحت عنوان  6005سال   در می-

ای ایران،  شدن موضوع برنامه هسته تر در نشریه آن بنیاد، ضمن اشاره به پیچیده« ای ایران تغییرات منافع هسته

نویسنده این گزارش با ذکر رئوس . ای ارایه کرد هایی را به دولت آمریکا برای بهبود وضعیت مذاکرات هسته توصیه

جانبه  های یک بوده است، تحریمدهه گذشته کارآمد ن سیاست آمریکا در قبال ایران در دو: پیشنهادات خود افزوده بود

اند، آمریکا نیازمند همکاری  ای موثر نبوده علیه ایران در تغییر رفتار حکومت آن کشور در قبال موضوع برنامه هسته

کل آژانس به  های البرادعی مدیر ها برای تاثیرگذاری بر رفتار ایران است، آمریکا باید از طرح ها و روس با اروپایی

آمریکا همچنین . المللی حمایت کند بین  های جدید تامین سوخت ایران تحت نظارت مجامع یروگاهمنظور ساخت ن

. مشخص کند« تی پی ان»آمیز به ایران طبق مقررات معاهده  ای صلح باید موضع خود را در قبال ارایه فناوری هسته

رسمیت  تقالل و حاکمیت ایران را بهها باید اس نویسنده این گزارش در ادامه همچنین تاکید کرده که آمریکایی

از نظر . شناخته، به آن احترام گذارند و از نظر اخالقی از اصالحات سیاسی دموکراتیک در داخل ایران حمایت کنند

کند که  او همچنین اشاره می. ای داشته باشند ها باید همکاری تکنولوژیکی با ایران در زمینه برنامه هسته او، آمریکایی

های آمریکایی، موافقت آمریکا با احداث خط لوله ایران و پاکستان و نیز  شده ایران در بانک های بلوکه ن پولکرد آزاد

ای، از جمله نکات مهم و ضروری  فارس به تشکیل پیمان امنیت منطقه ترغیب ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج

 .ای باید به آنها عمل کنند وگوهای هسته ت گفتها برای بهبود روابط خود با ایران و پیشرف هستند که آمریکایی

 روابط را بازسازی کنید

سازی  ها ارایه کرد و در آن تعلیق غنی ای را به اروپایی ماده ژانویه آن سال ایران طرحی شش: میالدی 6002سال

یی و آمریکایی مورد سال همزمان با مذاکرات را مطرح کرد؛ با این حال، طرح از سوی طرفین اروپا مدت دو اورانیوم به

که این پرونده از سوی  ای ایران بود چرا عطفی در روند بررسی پرونده هسته فوریه آن سال نقطه. پذیرش قرار نگرفت
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ایران و   نکردن  آژانس مدعی بود این تصمیم را به علت همکاری. آژانس به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد

رای منفی  رای مثبت در مقابل یک35در نهایت شورای امنیت با . اتخاذ کرده است سازی اورانیوم سرگیری غنی از

ملل متحد این اقدام را  نماینده وقت ایران در سازمان« جواد ظریف محمد». ای را علیه ایران وضع کرد قطعنامه( قطر)

هایی را علیه ایران  امنیت تحریم در دسامبر آن سال، شورای. خواند« تی پی ان»و مغایر با مفاد پیمان « قانونی غیر»

 .سازی اورانیوم وضع کرد دلیل ادامه غنی به

های  ، در حوزه منع تکثیر سالح«لوس آالموس»در ماه مارس آن سال سارا کوچصفهانی، پژوهشگر البراتوار ملی -

ای تحت عنوان  مقاله جمعی و همچنین همکار در انستیتو مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا در پاریس با انتشار کشتار

فقدان روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا از زمان پیروزی انقالب « ای ایران و دیپلماسی اروپایی چالش هسته»

باره نوشته است  این او در. ای دانسته بود موفقیت مذاکرات هسته ترین علت عدم میالدی را مهم 3999ایران در سال

ای در مسیر مذاکرات ایجاد شده که باید از  اطی مستقیم میان ایران و آمریکا، خأل عمدههای ارتب به دلیل فقدان کانال

نویسنده این مقاله در بخش دیگری به نقش مهم اتحادیه اروپا در مذاکرات . طریق از سرگیری روابط پر شود

شدن نقش  تر تواند بر فعال مورد میها در این  او باور دارد که ایفای نقش موثر اروپایی. ای ایران اشاره کرده است هسته

ها تنها از طریق موفقیت در دستیابی به  کند که اروپایی او اشاره می. آنان در روند صلح خاورمیانه نیز تاثیر بگذارد

توانند ایفاگر نقشی موثر در  توانند به آمریکا و رژیم اسراییل ثابت کنند که می ای با ایران است که می توافق هسته

کند که روسیه را  نویسنده این مقاله همچنین به کشورهای اروپایی توصیه می. ها باشند سطینیان و اسراییلیصلح فل

 .تر کنند وادار به ایفای نقشی فعاالنه

درک »ای تحت عنوان  با انتشار مقاله« مانجان میلکوریت»و « جیسون بالک استوک»ای دیگر در آن سال،  در مقاله-

شده از سوی شورای امنیت  وضع 3919 در نشریه دانشگاه پرینستون با اشاره به قطعنامه« نای ایرا معادله هسته

ای  کنند؛ تا زمانی که دیر نشده و ایران از نظر چرخه دستیابی به سوخت هسته سازمان ملل علیه ایران پیشنهاد می

رحی که به نظر نویسندگان این به خودکفایی نرسیده باید طرحی آلترناتیو از سوی کشورهای غربی ارایه شود، ط

سازی  تحلیلگران این مقاله معتقدند که طرح بدیل موثر آن است که غنی. مقاله تا پیش از این نادیده گرفته شده بود

آنان اشاره . المللی صورت گیرد ملیتی یا بین اورانیوم در داخل خاک ایران و تحت نظارت دایمی کنسرسیومی چند

ای برای ایران در پیوند با حس  بی باید به این موضوع توجه داشته باشند که مساله هستهکنند که کشورهای غر می

رساندن  حداقل کنند که در به کنندگان غربی توصیه می نویسندگان مقاله به مذاکره. غرور ملی ایرانیان است

ای توسط ایران را از دستور  گذاشتن کامل برنامه هسته های خود از ایران بکوشند و طرح مسایلی چون کنار خواسته

کنند که توجه به مواردی  های خود اشاره می تحلیلگران این مقاله همچنین در ادامه توصیه. کار مذاکرات خارج کنند

آمیز و تامین انرژی و  ای برای مصارف صلح چون تضمین امنیت ایران، تضمین دسترسی ایران به سوخت هسته

کننده با ایران قصد ندارد با تکیه بر منافع  یک از کشورهای مذاکره که هیچ همچنین کسب اطمینان از این موضوع

کننده به روند  گیری و اعمال نظر از دیگرکشورها را سلب کند از جمله موارد کمک سیاسی خاص خود قدرت تصمیم

 .ای خواهند بود پیشرفت مذاکرات هسته

ای  خصوص آمریکا با ایران بر سر مذاکرات هسته غربی بهپذیری کشورهای  در کنار تحلیلگرانی که به لزوم انعطاف

کاران و جمهوریخواهان آمریکایی نیز در مقابل بر لزوم پافشاری و  های وابسته به نئومحافظه معتقد بودند، اندیشکده
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 در همین راستا،. کردند سرسختی غرب در مقابل ایران تاکید می

با انتشار « هریتیج»ذاری و مطالعات آسیایی در بنیاد مطالعاتی پژوهشگر ارشد در مرکز سیاستگ« تکیک جان جی»

شده توسط نشریه  با اشاره به مقاله منتشر« ای ایران مقابله با حمایت چین از تسلیحات هسته»ای تحت عنوان  مقاله

ار میالدی که در آن نوشته بود که فش6002آوریل31، ارگان رسمی حزب کمونیست چین در تاریخ «پیپلز دیلی»

های چینی  گیرد و به سفر مقام آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران تنها با هدف تغییر رژیم در آن کشور صورت می

نویسنده تصمیم نمایندگان ایران برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای و گسترش . به ایران اشاره کرده است

کند چین قصد دارد با  او اشاره می. داند مناقع آمریکا می ضرر  های نظامی و تجاری ایران با چین را به همکاری

او در ادامه مقاله به . ای ایران مانع ایجاد کند استفاده از هر ابزاری که شده در مسیر اعمال فشار بر برنامه هسته

نویسنده . تها علیه ایران اشاره کرده اس سر تشدید تحریم های چین با دیگر اعضای شورای امنیت بر پیشینه مخالفت

ثباتی در نظام  خواهان به چین بدبین است و دولت آن کشور را عاملی در مسیر ایجاد بی در راستای رویکرد جمهوری

 .ها بپردازد خواهد تا به مقابله با نقش چینی داند و از دولت بوش می المللی می های کشتار جمعی بین منع تکثیر سالح

 انتقاد از استانداردهای دوگانه

مارس آن سال  در ماه. ای بود اوج مخاصمات میان ایران و کشورهای غربی بر سر پرونده هسته: میالدی 6009 سال

در ماه . ها علیه ایران تشدید شد طبق مفاد این قطعنامه تحریم. امنیت علیه ایران تصویب شد شورای 3959قطعنامه

هرگونه حمله « سی بی بی»ر مصاحبه با شبکه ، رییس وقت آژانس انرژی اتمی د«محمد البرادعی»ژوئن آن سال 

نمایندگان آمریکایی طرح « ای اندروز رابرت»و « مارک کرک»در همان ماه . نظامی علیه ایران را دیوانگی خواند

ها و افرادی که با صنعت پتروشیمی ایران در ارتباط بودند را ارایه دادند تا از این طریق به ایران  ها علیه شرکت تحریم

 .ای فشار وارد شود نشینی از برنامه هسته ی عقببرا

با انتشار ( کارزار مخالفت با تحریم و مداخله نظامی علیه ایران)« کازمی»میالدی کمپین  6009سال می در ماه -

به بیان دالیلی در مخالفت با « بیست دلیل علیه تحریم و مداخله نظامی در ایران»عنوان  گزارش مشروحی تحت

ایران به : مال حمله نظامی علیه ایران پرداخت؛ کازمی در استدالالت خود به موارد ذیل اشاره کرده استتحریم و احت

گونه شواهد مستندی در دست نیست که ثابت  ای برای تولید برق و استفاده از انرژی نیاز دارد، هیچ نیروگاه هسته

دهند  ستیابی به آن حرکت کرده، شواهد نشان میای است یا در مسیر د کند ایران خواستار دستیابی به سالح هسته

ای  که کشوری چون کره شمالی درباره برنامه هسته حالی که ایران امتیازهای قابل توجهی به طرفین غربی داده در

که ایران هنوز هم به تعهدات  حالی خارج شده در« تی پی ان»خود چنین اقدامی را انجام نداده است و در مقابل از 

میالدی با آژانس  6005-6009های پایبند است، ایران در فاصله سال« تی پی ان»چارچوب معاهده خود در 

آمیز حق مسلم ایران است، واشنگتن از شرکت در مذاکرات  همکاری داشته، استفاده از انرژی اتمی برای کاربرد صلح

 .خودداری کرده و عامل اصلی در کارشکنی در روند مذاکرات بوده است

در نیویورک « راکویل»، استاد دپارتمان تاریخ و علوم سیاسی مرکز «کلوت مزوسیلی»میالدی، 6009سال  رسدر ما-

جانبه آمریکا  ای ایران و کشورهای اروپایی را مشروط به حمایت همه ای سرنوشت مذاکرات هسته با انتشار مقاله

ای ایران در  پراگماتیستی در قبال برنامه هسته ها رویکردی نویسنده معتقد است تا زمانی که آمریکایی. دانسته است

او همچنین به وجود استانداردهای دوگانه اشاره کرده و آن را نقطه ابهامی در . پیش نگیرند مشکلی حل نخواهد شد
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کند که کشورهایی چون هندوستان، پاکستان و  نویسنده اشاره می. داند ای می مورد مسایل مرتبط با انرژی هسته

ای نیز دسترسی دارند، مانعی مهم در مسیر خلع سالح  نیستند و به سالح هسته« تی پی ان»اییل که عضو رژیم اسر

 .شوند المللی محسوب می ای و بین منطقه

شده از سوی  صادر 3301های علیه ایران طبق قطعنامه دور تحریم همزمان با تصویب سومین: میالدی 6003سال

. های ایرانی تشدید شدند های مالی علیه بانک ابل رای ممتنع اندونزی، تحریمرای مثبت در مق35شورای امنیت با 

 .های بعد از آن شد میالدی و سال 6009این روند منجر به افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران در سال

توصیه به  ای حاوی های ارشد پیشین وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار مقاله ، از مقام« پیکرینگ. توماس آر»-

میالدی تالش در  6001های امنیتی آمریکا مبنی بر آنکه ایران از سال دولت آمریکا با استناد به گزارش دستگاه

. هایی را برای بهبود روابط ایران و آمریکا ارایه کرده است ای را متوقف کرده، توصیه جهت دستیابی به سالح هسته

های  میالدی برای مذاکره مستقیم مقام6003 شده در دسامبر فراهم« هفرصت تاز»به   نویسنده این مقاله با اشاره

او در . احسن استفاده کنند نحو ها باید از این موقعیت به سر موضوع عراق، معتقد است آمریکایی ایرانی و آمریکایی بر

پیکرینگ از . دادندهای کلینتون و بوش فرصت تعامل با ایران را از دست  کند که دولت ادامه مقاله خود اشاره می

که ایران در آن زمان  کند چرا رفته یاد می دست عنوان بهترین موقعیت از میالدی به6001شده در سال فرصت ایجاد

 .وشرط بود حاضر به مذاکره بدون قید

دور  میالدی و وضع سومین6003پس از رد بسته پیشنهادی ایران به کشورهای اروپایی در سال: میالدی6009سال

های ایرانی و صادرات کاالهایی به ایران که کاربرد  شورای امنیت علیه بانک 3301 ها علیه ایران طبق قطعنامه تحریم

زمان افزایش تنش  6009ای وجود دارد، سال های موشکی و هسته دوگانه دارند و احتمال استفاده از آنها در برنامه

ژوئن آن سال آژانس ادعای عدم دسترسی بازرسان به نیروگاه  در ماه. اتمی بود المللی انرژی میان ایران و آژانس بین

 .آب سنگین اراک و عدم اجرای مفاد پروتکل الحاقی از سوی ایران را مطرح کرد

با انتشار گزارشی ( 3999-6005)المللی انرژی اتمی  های آژانس بین یر گلدشمیدت، یکی از مقام در آن سال پی-

« کارنگی»در بنیاد « های کشتار جمعی بهبود رژیم منع تولید و تکثیر سالحهای واقعی برای  گام»تحت عنوان 

نویسنده این مقاله معتقد است . ای ایران بیان کرد پیشنهاداتی را برای بهبود فعالیت نظارتی آژانس بر برنامه هسته

او اعمال نقش آژانس  .های آژانس نیازمند اصالح هستند تا کارآمدی آنها افزایش یابد ها و دستورالعمل چارچوب

های مورد نظر آژانس را  نشده و از محل صورت اعالم به« بازرسی ویژه»های  المللی انرژی اتمی در انجام ماموریت بین

ای  کند پس از ساخت هر نیروگاه و مرکز هسته او همچنین اشاره می. داند یکی از راهکارهای موثر نظارتی آژانس می

ترین  کند در آن سال مهم نویسنده اشاره می. اطالعات جزیی را به آژانس ارایه دهد جدید کشور مذکور باید فورا

نشده  ای اعالم چالش آژانس خودداری دولت سوریه از صدور مجوز برای بازرسی بازرسان آژانس درباره مراکز هسته

انس به ادعای این تحلیلگر بوده ای جدید ایران به آژ های هسته ارایه اطالعات درباره نیروگاه آن کشور و همچنین عدم

 .است

گری در روند مذاکرات  جمهوری ترکیه و برزیل برای میانجی رییس وزیر و  سال، نخست در آن: میالدی6030سال

ای و پیشنهادات دو کشور و  های ایرانی بر سر موضوع برنامه هسته مقام. ای ایران در تهران حاضر شدند هسته

پس از آن بود که در ماه . رسیدند با این وجود، طرف آمریکایی با این موضوع مخالفت کردگری آنها به توافق  میانجی
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در نوامبر آن سال نیز آژانس انرژی اتمی گزارشی منتشر کرد مبنی بر . همان سال نیروگاه بوشهر آغاز به کار کرد می

 .ای در مرکز پارچین های هسته احتمال نظامی بودن فعالیت

چرا »عنوان  ای تحت میالدی با انتشار مقاله6030حلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در سال، ت«محمد سهیمی»-

به علل و عوامل ناکامی مذاکرات اشاره و شواهدی « شود؟ ای با ایران همواره با شکست مواجه می هسته مذاکرات

علیه ایران آن را صرفا به  شده های وضع این تحلیلگر سیاسی ضمن انتقاد از تحریم. کند باره ذکر می تاریخی در این

بر لزوم کنار  5+3کند مذاکرات تا زمانی که کشورهای عضو گروه  ضرر شهروندان معمولی ایرانی دانسته و اشاره می

های  او خواسته. پذیر نیست کنند امکان تاکید می« ان پی تی»ای ایران منطبق با پیمان  گذاشتن حقوق اساسی هسته

کند که  های تاریخی اشاره می سهیمی در ادامه مقاله به برهه. غیرمنطقی دانسته است شده غرب از ایران را مطرح

 .وگوها شد خواهانه مانع از پیشرفت گفت های زیاده ها و طرح خواست ایران حاضر به مصالحه با غرب بود اما تحریم

گری  آمریکا میانجی»حت عنوان امارات ت« نشنال»با انتشار گزارشی در نشریه « جیمز رینل»، 6030سال می در ماه-

نگار نشنال  روزنامه. به ذکر علل مخالفت اشاره کرده است« ای ایران رد کرد ترکیه و برزیل را درباره برنامه هسته

ها به ایران و ایجاد این گمان بود که ایران برای فرار از فشار  اعتمادی آمریکایی معتقد است علت این موضوع بی

در ادامه گزارش به نظرات مخالف این . فاده از حربه به بازی گرفتن برزیل و ترکیه بوده استها درصدد است تحریم

 .رویکرد نیز اشاره شده است

 توهم حمله نظامی به ایران

در « استاکس نت»ای ایران توسط ویروس  های تاسیسات هسته دنبال حمله علیه رایانه به: میالدی6033سال

در ماه ژوئن آن سال . ای بوشهر را آغاز کرد فعالیت نیروگاه هسته 6033سال می اه، ایران در م6030سپتامبر سال

بهره « فردو»سازی  درصدی خود را افزایش داده و از آن برای مرکز غنی60سازی اورانیوم  غنی ایران اعالم کرد درصد

آژانس انرژی اتمی با انتشار ای،  به دنبال تشدید تنش در روابط ایران و غرب بر سر موضوع برنامه هسته. برد می

ای پس از  هایی را در راستای ساخت سالح هسته ای ایران مدعی شد که آن کشور فعالیت گزارشی درباره برنامه هسته

 .انجام داده است 6001سال

هد ای ایران را ترتیب خوا ای نظامی علیه تاسیسات هسته آیا اسراییل حمله»ای تحت عنوان  در مقاله« تایم»نشریه -

عنوان پیامی آشکار برای  های آمریکا به رژیم اسراییل به با اشاره به فروش بمب افکن« تونی کارون»به قلم « داد؟ 

. ای ایران پرداخته است زنی درباره احتمال حمله نظامی ارتش اسراییل علیه تاسیسات و مراکز هسته تهران به گمانه

دفاع آمریکا در جمع خبرنگاران   ، وزیر«لئون پانتا»: نویسد این موضوع می نویسنده مقاله با اشاره به مخالفت آمریکا با

خبرنگاران . المللی انجام دهند ها باید اقدامات خود را در هماهنگی در جامعه بین در اسراییل تاکید کرد اسراییلی

ه رژیم اسراییل برای عدم استفاده از ای از پیام دولت اوباما ب را نشانه« با یکدیگر»اسراییلی تاکید پانتا بر واژه اقدام 

نظر  در ادامه به اختالف« تایم». ای با ایران میسر شده است گزینه نظامی در زمانی دانستند که امکان توافق هسته

وزیر رژیم اسراییل بر سر اقدام نظامی علیه  ، نخست«بنیامین نتانیاهو»های ارشد اطالعاتی اسراییلی با  میان مقام

، رییس پیشین موساد طرح موضوع حمله نظامی علیه «مییر داگان»: نویسد باره می ه کرده و در اینایران اشار

او با بیان این . توهم دانسته است ای به منظور بازداشتن ایران از پیشرفت در این عرصه را صرفا یک تاسیسات هسته

داگان استفاده از گزینه نظامی . هستندمطلب آب سردی بر سر کسانی ریخت که خواهان اقدام نظامی علیه ایران 
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ترین انتخاب ممکنی دانسته که تاکنون شنیده و درباره وارد شدن رژیم اسراییل به جنگی که  علیه ایران را احمقانه

راستای با ارزیابی نهادهای اطالعاتی آمریکاست چرا که آنها نیز بر  نظر داگان هم. در آن پیروز نخواهد بود، هشدار داد

. اند ای اتخاذ نکرده باورند رهبران تهران هنوز تصمیم استراتژیک مشخصی درباره احتمال ساخت سالح هستهاین 

نظر در حلقه درونی رژیم اسراییل تا جایی است که گرچه نتانیاهو دایما به وجود تهدید همیشگی ایران علیه  اختالف

ن ایده را به چالش کشیده و اظهار داشت که ایران به طور علنی ای« ایهود باراک»رژیم اسراییل اشاره کند اما 

کند که حتی کشورهای عرب  در پایان اشاره می« تایم». ای علیه اسراییل را نخواهد پذیرفت مخاطره آغاز حمله هسته

اند از جمله عربستان سعودی نیز مایل به همراهی  ای ایران انتقاد کرده فارس که همواره از برنامه هسته حوزه خلیج

ها علیه ایران برای اعمال فشار بر  ها از تداوم تحریم ای ایران نیستند بلکه سعودی کارزاری نظامی علیه برنامه هسته

 .کنند آن کشور حمایت می

 اعتمادی بحران بی

های اتحادیه اروپا علیه تمام  ای با وضع تحریم تنش میان ایران و غرب بر سر موضوع برنامه هسته: میالدی6036سال

سازی در  ، ایران آغاز غنی6036در ژانویه. بودند افزایش یافت ورزیده رهایی که به واردات نفت از ایران مبادرتکشو

 .درصدی ایران را تایید کرد60سازی  آژانس آغاز غنی. فردو را اعالم کرد

 وهفتم خود در زمستان در شماره سی( International Security)« الملل امنیت بین»مجله تخصصی -

پذیر است؟ چارچوبی تحلیلی برای  ای با ایران امکان آیا توافق هسته»ای تحت عنوان  با انتشار مقاله 6036تا6031

با اشاره به « میشل کی سینگ»و « جیمز کی سبنیون»، «گوردون دونالدسون»به قلم « ای ایران مذاکرات هسته

های گذشته و عدم موفقیت آنها در  یران در سالای ا شده بر سر موضوع برنامه هسته چندین دور مذاکره انجام

های نادرست و  خصومت متقابل، برداشت: شمرده است شده در این مسیر را بر دستیابی به توافق نهایی موانع ایجاد

نویسندگان با دفاع از رویکرد مطرح کردن بدترین گزینه احتمالی برای ایران این موضوع را عاملی . دیپلماسی ناقص

گشایش فضایی برای پذیرش »: نویسد باره می ای قلمداد کرده و در این تر ایران به توافق هسته غیب بیشبرای تر

ای یا قابلیت ساخت آن  ای و جلوگیری از بروز منازعه نظامی، دستیابی احتمالی ایران به سالح هسته توافق هسته

است که ارزش توافق برای دولت ایران مشخص  تنها در این صورت. ها، نیازمند طرح خالقانه و قاطعانه است سالح

 «.خواهد شد

به قلم « ای با ایران شکست خورده است؟ چرا مذاکرات هسته»ای تحت عنوان  با انتشار مقاله« آتالنتیک»نشریه -

ی اعتماد ای را بی موفقیت در روند مذاکرات هسته المللی ریشه اصلی عدم نگار بین ، روزنامه«کریستوفر دی بالنگیو»

: نویسد باره می نویسنده مقاله در این. داند نشین شده متقابل ایران و آمریکا به یکدیگر در طول سالیان گذشته می ته

( دولت آمریکا)برای طرف ایرانی، سیاست خارجی شما . اعتمادی یکی به دیگری است همه چیز درباره پیشینه بی»

 3951او رویداد سال. آورد سی شما نیز انحطاط اخالقی به بار میدموکرا شود و لیبرال آویو تنظیم و مدون می در تل

او به شما یادآوری . آورد وزیر پیشین ایران را به یادتان می میالدی و مداخله سیا در سرنگونی دولت مصدق، نخست

او میالدی از طریق ن 3933کند که زمانی از شاه ایران، دیکتاتور آن کشور حمایت کرده بودید و در سال می

نیز در مقابل به طرف ( طرف آمریکایی)شما . هواپیمایی مسافربری ایرانی را سرنگون کردید« اس وینسنس اس یو»

شما به او یادآوری . کنید که درباره رویکرد دولت ایران در قبال شهروندانش انتقاداتی دارید ایرانی یادآوری می
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ا مبادرت ورزید و دانشجویان انقالبی به جایگاه آمریکا میالدی به اشغال سفارت آمریک 3999کنید که در سال می

همین موضوع است که سبب تداوم ترس غیرمنطقی طرفین از یکدیگر و . احترامی کردند ابر قدرت بی عنوان یک به

هایی میان دوران  با بیان شباهت« آتالنتیک»نگار  روزنامه« .بست دیپلماتیک در روابط تهران و واشنگتن شده است بن

مصدق شباهت کمی به »: نویسد ای خود می شدن صنعت نفت ایران و تالش ایران برای حفظ حقوق هسته ملی

شدن  با این حال دیدگاه او درباره ملی( بود  رو که غربگرا و لیبرال از آن)ایران داشت  اسالمی رهبران کنونی جمهوری

شهروندان ایرانی . ای آن کشور دارد امه هستههایی با موضع کنونی دولت ایران در قبال برن صنعت نفت شباهت

اگر مصدق در دوران خود به جنبه . ای در داخل خاک آن کشور هستند خواستار دسترسی کشورشان به توانایی هسته

ای اتخاذ کرده  کرد، تهران نیز اکنون رویکرد مشابهی را درباره انرژی هسته شدن صنعت نفت اشاره می ملی« اخالقی»

میالدی موسسه  6030شان، نتایج نظرسنجی سال های گوناگون ایرانیان نسبت به دولت از احساس طیففارغ . است

درصد از آنان این برنامه را 99ای حمایت کرده و  آمیز هسته درصد از ایرانیان از برنامه صلح39نشان داد که « رند»

کند که طرح موضوع  ن مقاله اشاره میدر بخش پایانی ای« آتالنتیک»تحلیلگر « .اند قلمداد کرده« حقی ملی»

اعتمادی  واقع امر، بحران بی کند که در او اشاره می. ای سطحی است صرفا مساله« سازی اورانیوم اختالف بر سر غنی»

های عمیق ایدئولوژیک میان طرفین ایرانی و آمریکایی از یکدیگر است که مانعی بر سر پیشرفت روند  و نارضایتی

تواند وضعیت را به بدترین  اعتمادی، هرگونه مشوقی نیز می او معتقد است که با وجود جو بی. بوده ای مذاکرات هسته

: کند نویسنده در پایان برای اعتمادسازی میان طرفین پیشنهاد خود را اینگونه مطرح می. شرایط ممکن سوق دهد

آیا . ساز آغاز شود حتی در مقابل دستگاه قهوههای موجود در جریان دیدارهای دوجانبه  تواند از وقفه اعتمادسازی می»

 «توان این راهکار را دیپلماسی نامید؟ نمی

ها؛ عملیات مخفیانه علیه برنامه  سایه جنگ»میالدی تحت عنوان 6036با انتشار کتابی در سال« راتلج»انتشارات -

ای ایران  ای خارجی علیه برنامه هستهه به اقدامات دولت« بلک سی فیلیپ»و « دیوید ویلهابر»نوشته « ای ایران هسته

« رونان برگمن»در بخشی از این کتاب . اشاره کرده و دیگر منابع موجود مرتبط را نیز مورد بررسی قرار داده است

داند که از زمان پیروزی انقالب  ای می ای ایران را امتداد منازعه نگار اسراییلی جنگ پنهان علیه برنامه هسته روزنامه

و « ران راویو». کند باره تاکید می در ایران در جریان بوده است و بر نقش رژیم اسراییل در این 3999در سالاسالمی 

نگاران دیگر اسراییلی هستند که معتقدند عملیات مخفیانه دستگاه اطالعاتی اسراییل  از جمله روزنامه« یوسی ملمن»

نفر از  نویسندگان کتاب با اشاره به شهادت پنج. ه استمیالدی در جریان بود3953از زمان تاسیس آن رژیم در سال

استفاده از )بود ن شیوه ترور  میالدی با اشاره به مشابه 6036تا6009های ای ایرانی در فاصله سال دانشمندان هسته

عامل عملیات موساد اسراییل : در یک مورد تردیدی ندارند( های مغناطیسی به خودرو موتوسیکلت و چسباندن بمب

ای  های مختلف جنگ پنهان آمریکا و رژیم اسراییل علیه برنامه هسته نویسندگان کتاب با اشاره به شیوه. وده استب

ای  تمام پژوهشگران بر سر این موضوع توافق نظر دارند که اقدامات خرابکارانه علیه برنامه هسته»: نویسند ایران می

ها سیا و  در طرف آمریکایی، نهادهای دخیل در این برنامه. اند ایران از سوی رژیم اسراییل و سیا تدارک دیده شده

و اداره اطالعات ( واحدی همانند آژانس امنیت ملی آمریکا)امان  3600آژانس امنیت ملی و در طرف اسراییلی، واحد

توان به  ور میشده توسط نهادهای مذک از جمله عملیات انجام. اند های خرابکارانه نقش داشته ارتش اسراییل در فعالیت

با این حال، « .انجام شد« استاکس نت»حمله سایبری علیه تاسیسات نطنز اشاره کرد که توسط کرم مشهور به 
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 .شده بود« فلیم»میالدی موفق به کشف ویروس 6036پست اعالم کرده بود که ایران در ژوئن سال روزنامه واشنگتن

با همکاری « ای ایران بست هسته شکستن بن»ت عنوان میالدی تح 6036در سال « آکسفورد»گروه تحقیقاتی -

توجهی قرار گرفته بود رئوس مسایلی که  پژوهشگران این موسسه با اشاره به اصولی که در مذاکرات پیشین مورد بی

یه شرط، ارا مذاکره بدون تعیین پیش: اند برداری قرار گیرند را برشمرده باید برای دستیابی به توافق نهایی مورد بهره

مشوق در حین مذاکرات و توجه به تبعات عدم مذاکره، نیاز به تعریف چگونگی دستیابی به توافق نهایی، استفاده از 

های متقابل  های مثبت، مذاکره از موضع برابر و رعایت انصاف و حقوق، تمرکز بر دغدغه ها برای انتقال پیام فرصت

ایجاد فضایی برای اعتمادسازی متقابل و حمایت رسمی از روند امنیتی و مسایل مشترک مورد توافق برای همکاری، 

 .مذاکرات و در نهایت برداشتن گزینه تغییر رژیم از روی میز مذاکرات

های ایرانی و عمانی  بر آنکه مذاکرات پنهانی میان مقام ها خبرهایی را منتشر کردند مبنی رسانه: میالدی 6031سال 

در . جمهوری ایران مراسم تحلیف خود را انجام داد رییس« حسن روحانی»سال  در ماه آگوست آن. انجام شده است

آغاز  5+3خواست تا مذاکرات جدی میان ایران و کشورهای عضو  5+3همان زمان روحانی از کشورهای عضو گروه 

ملل  در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان 5+3جمهوری ایران و کشورهای عضو  در سپتامبر آن سال روسای. شود

در سپتامبر همان سال . اکتبر در ژنو به توافق رسیدند35طرفین بر سر تمدید مذاکرات تا . با یکدیگر مذاکره کردند

ترین سطوح فراخواند امری که  های دو طرف در عالی سازی زمینه دیدار مقام جمهوری ایران را به فراهم اوباما، رییس

همراه  المللی انرژی به یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین 6031نوامبر33. بودسابقه  از زمان پیروزی انقالب در ایران بی

 .اند نمایندگان موافقتنامه همکاری با ایران را به امضا رسانده

وگوهای پنهان به پیشرفت روند مذاکرات  گفت»روزنامه گاردین در ماه نوامبر با انتشار گزارشی تحت عنوان -

ساز توافق تاریخی و غیرمنتظره  های ایرانی و آمریکایی را سبب ای غیرعلنی مقامدیداره« ای کمک کرده است هسته

گاردین در ادامه اشاره کرده که دولت آمریکا مصرانه . ای قلمداد کرده است میان ایران و غرب در روند مذاکرات هسته

باره  در این« گاردین». ددر تالش است تا جزییات مذاکرات آشکار نشده تا خللی در پیشرفت مذاکرات پیش نیای

نگاران خواسته تا جزییات دیپلماسی پنهانی را تا زمان مذاکرات ژنو علنی نکنند تا  دولت اوباما از روزنامه»: نویسد می

 «.وگوها آسیب وارد شود مبادا به روند گفت

شار گزارشی تحت عنوان ای میان ایران و غرب با انت پس از توافق موقت هسته« مانیتور ساینس کریستین»روزنامه -

در ماه نوامبر »: نویسد می 5+3با اشاره به توافق موقت میان ایران و « ای های موجود درباره توافق هسته دیدگاه»

وگویی که به  در جلسه گفت. با یکدیگر به توافق موقت شش ماهه دست یافتند 5+3ایران و کشورهای عضو گروه 

 «.اند ه و تحلیلگر به بیان نظرات خود درباره این توافق تاریخی پرداختهنویسند همین مناسبت برگزار شده، سه

پروفسور دانشگاه هاروارد و مشاور پیشین « متییو بان»در سویی »: افزاید مانیتور در ادامه می ساینس کریستین

بب تضعیف شده این موضوع را س جمعی، ضمن تحسین توافق حاصل های کشتار سفید در امور منع تکثیر سالح کاخ

معاون « افریم سن»از سوی دیگر . موضع مخالفان توافق در ایران و تقویت موضع حامیان صلح و آشتی دانسته است

ای ایران و به ضرر آمریکا و  نفع برنامه هسته پیشین وزیر جنگ رژیم اسراییل، معتقد است که توافق کنونی به

کند و معتقد است که  س مطبوعات اما نظر سومی را مطرح مینوی سرمقاله« تام روگن». متحدان آن کشور بوده است

یک از طرفین است بلکه تنها برگی از صفحات دفتر دیپلماسی  توافق مذکور نه پیروزی و نه شکستی برای هیچ
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 «.ای است که در حال حاضر ورق خورده است هسته

را به آغاز دوباره  5+3و گروه جمهوری ایران، کشورهای عض ، حسن روحانی، رییس6031در ماه آگوست سال 

سپتامبر وزرای امور خارجه کشورهای  62در تاریخ . ای ایران فراخواند وگوهای جدی بر سر موضوع برنامه هسته گفت

عمومی  وزیر امور خارجه ایران در حاشیه برگزاری نشست مجمع« جواد ظریف محمد»با  5+3عضو گروه 

اکتبر در ژنو با یکدیگر به توافق  35ر سر انجام دیداری مجدد در تاریخ طرفین ب. متحد دیدار کردند ملل سازمان

جمهوری ایران را به  جمهوری آمریکا، رییس رییس« باراک اوباما»، 6031سپتامبر  69در تاریخ . دست یافتند

واشنگتن از  -انسابقه از زمان قطع روابط دیپلماتیک تهر این موضوعی بی. برگزاری دیدار در باالترین سطوح فراخواند

 .میالدی بود 3999سال 

تواند انقالبی در بازار نفت  ای ایران می توافق دایمی هسته»ای تحت عنوان  با انتشار مقاله« میامی هرالد»روزنامه -

ای بر روند صادرات نفت ایران و تاثیر آن بر  با اشاره به نتایج توافق دایمی هسته« شان کوکرهام»به قلم « ایجاد کند

تواند به ایران اجازه دهد تا میزان نفت بیشتری  ای ایران با غرب می توافق هسته»: نویسد المللی نفتی می زارهای بینبا

عنوان یک  تواند به آن کشور کمک کند تا جایگاه پیشین خود به ها نیز می لغو تحریم. های آتی صادر کند را در ماه

ای حاصل شود و  ماهه توافق دایم هسته پس از توافق موقت شش در صورتی که. قدرت در عرصه انرژی را بازیابد

تواند تاثیری شگرف بر عرصه انرژی داشته باشد چرا که در  المللی علیه ایران پایان یابد این موضوع می های بین تحریم

 «.شده بر خرید نفت کشورهای اروپایی از ایران لغو خواهد شد آن صورت ممنوعیت اعمال

اعالم کردند که با آغاز اجرای مفاد برنامه اقدام مشترک  5+3ایران و اعضای گروه  6035ژانویه: میالدی6035سال

زمان مذاکرات تا  اعالم کردند که مدت 5+3در جوالی آن سال ایران و . ژانویه موافقت کردند60از تاریخ 

 .تمدید شده است 6035نوامبر65

شدن مسیر  باز»یالدی با انتشار گزارش کوتاهی درباره م6005سال در ماه مارس« ویلسون»مرکز مطالعاتی -

پژوهشگر سیاستگذاری عمومی آن مرکز مطالعاتی، با اشاره « مایکل آدلر»به قلم « ای ایران جلوی هسته به مذاکرات رو

حلقه  ها در درون وجود ادامه بحران در اوکراین و نارضایتی با»: نویسد به پیشرفت مذاکرات باوجود موانع موجود می

در دیداری . جلو است ای ایران در حال پیشروی به سعودی، مذاکرات هسته گیری در رژیم اسراییل و عربستان تصمیم

کننده با جسارت مسایلی را مطرح کردند که  مارس در وین برگزار شد، ایران و شش قدرت جهانی مذاکره  که در ماه

های ارشد آمریکایی اظهار کرده که  بود که یکی از مقام حدی جو مذاکرات به. نشدنی بودند تا آن زمان مطرح

کند که  با این وجود، نویسنده این گزارش اشاره می« .وگوها در فضایی همراه با احترام متقابل انجام شده است گفت

 ها قطعی روابط داده و گشایش فضای مذاکره میان نمایندگان ایران و آمریکا پس از سال باوجود اتفاق مهم روی

کشور، راهی طوالنی برای دستیابی به توافق نهایی وجود دارد و زمان زیادی نیز در اختیار  دیپلماتیک میان دو

 «.نیست

شده از بحران اوکراین و الحاق کریمه به خاک روسیه را  نویسنده مطلب تاثیرناپذیری مذاکرات ماه مارس انجام

ها قصد دارند از این  کند که روس های مسکو اشاره می اظهارات مقام حال، او با اشاره به با این. داند رویدادی مهم می

کند که  نویسنده گزارش اشاره می. ای ایران استفاده کنند عنوان برگی برای بازی با غرب درباره برنامه هسته موضوع به

کند  اشاره می« لسونوی»تحلیلگر مرکز . گیری احتمالی مسکو از روند مذاکرات به معنای شکست آن خواهد بود کناره
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توان به  های خود را به پیش ببرند که از جمله آنها می ای سیاست ها این قابلیت را دارند که در حوزه هسته که روس

 .به ایران اشاره کرد 100-های اس فروش موشک

های  دغدغه: ایران»میالدی با انتشار گزارشی مشروح، با عنوان 6035گروه مطالعاتی کنگره آمریکا در اکتبر سال-

پژوهشگر مسایل خاورمیانه نسبت به تاثیر تحوالت « کنت کاتزمن»به قلم « های سیاستگذاری آمریکا و حساسیت

های  از زمان پیروزی انقالب ایران، آن کشور یکی از اولویت»: نویسد و ایران می  ای در تغییر روابط آمریکا منطقه

با این حال، . تهدید احتمالی متوجه از جانب ایران برطرف شودسیاستگذاری آمریکا بوده است تا از آن طریق 

عنوان دشمنی مشترک سبب شده تا شکاف اختالف میان منافع ایران و آمریکا در برخی  اکنون ظهور داعش به هم

 «.موارد کاهش یابد

اند که یکی از آنها  ودهکند که در بهبود روابط ایران و آمریکا موثر ب نویسنده مطلب در ادامه به مواردی اشاره می

در فاصله »: نویسد باره می این در« کاتزمن». جمهوری بوده است در انتخابات ریاست« حسن روحانی»پیروزی 

مسلح در خاورمیانه کرده  های شبه داشتن در حمایت از گروه میالدی آمریکا، ایران را متهم نقش90و 30های دهه

اگرچه فشارهای ناشی از . المللی انجامید شار آمریکا و جامعه بینبه اعمال ف 6006بود؛ دیدگاهی که در سال

هایی را وارد کرد، با این حال، پیروزی حسن روحانی در انتخابات ایران وضعیت را  ها به اقتصاد ایران آسیب تحریم

از آن بود که برای  پس. المللی ایران پایان دهند او به کشورهای غربی توصیه کرد به انزوای بین. حدودی تغییر داد تا

 «.نوامبر موعد مقرر به منظور دستیابی به توافق جامع مطرح شد65تاریخ 

دهه مناقشه میان ایران و آمریکا  انداز پایان بیش از سه نویسنده گزارش با اشاره به موارد تاثیرگذار در بهبود چشم

به نام داعش، از جمله مسایلی هستند که  پیروزی روحانی، تدوین برنامه کاری مشترک و ظهور تهدیدی»: نویسد می

تحلیلگر ویلسون معتقد است که تهدید ایران به حمله نظامی از سوی آمریکا « .اند به بهبود روند مذاکرات کمک کرده

 .یا اسراییل تنها به نابودی کامل روند مذاکرات خواهد انجامید

 
  

 http://sharghdaily.ir/VijehNO.aspx?V_News_Id=3566  :لینک خبر 

 ای؛ سوپاپ اطمینان خاورمیانه توافق هسته

 ساناز نفیسی

وین میزبان آخرین . وامید برگزار شد سال فرازونشیب در فضایی مملو از بیم36ای پس از قریب به  مذاکرات هسته

ساز بود،  کننده حساس و سرنوشت های مذاکره ی تیمهای نشست وین برا تک ثانیه تک  .ای بود دور مذاکرات هسته

کشور جهان باالخص آمریکا ثبت  عنوان برگ زرینی در تاریخ دیپلماسی شش توانست به چراکه نتایج مذاکرات می

ای، به استقبال نشست وین رفته و هریک با تکیه  بسیاری از تحلیلگران پیش از آغاز آخرین دور مذاکرات هسته. شود

انداز این دور از مذاکرات را ترسیم کنند و نتایج مثبت و منفی احتمالی حاصل  های موجود تالش کردند چشم بر داده

برخی دیگر بر موانع موجود متمرکز شدند و در اندک زمان باقیمانده . از آن را برای طرفین به تصویر بکشند

دستیابی به توافق نهایی را معلول یکی از  پیش عدماختالفات موجود را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و پیشا

 .این اختالفات قلمداد کردند

های  به چاپ رسیده است ضمن اشاره به تالش« فارین پالیسی»در یادداشتی که در نشریه « ماگی سوزان دی»
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خاورمیانه موجب شده کند که بحران  های آمریکا برای دستیابی به توافقی جامع با ایران به این موضوع اشاره می مقام

های  ای با ایران باشند؛ تعاملی که بتواند اولویت دنبال ایجاد تعاملی فراتر از توافق هسته های واشنگتن به مقام

به عقیده این تحلیلگر، ایران در فضای سیاسی عراق نفوذ . استراتژیک آمریکا در عراق و افغانستان را تضمین کند

ها و  المالکی و جانشینی حیدر العبادی که خود را متعهد به حقوق سنی گیری نوری نارهنقش ایران در ک. فراوانی دارد

با این حال ایران تاکنون از پیوستن به گروه ائتالف علیه . داند، گواهی برای اثبات این ادعاست ها می سایر اقلیت

وگوهای دو یا  ای گفت هسته های های واشنگتن در حواشی نشست داعش خودداری کرده است و به همین دلیل مقام

در « ماگی دی». های ایران داشتند تا آنها را برای همکاری یا پیوستن به این گروه ترغیب کنند ای با مقام چندجانبه

ای  نویسد که دستیابی به توافق هسته بخش دیگر یادداشت خود ضمن اشاره به ابعاد فاجعه انسانی بحران سوریه می

او در ادامه به . ی اعالم آمادگی ایران جهت ایفای نقشی سازنده در بحران سوریه فراهم کندممکن است زمینه را برا

کشورهای غربی به خوبی : نویسد که برای بررسی بحران سوریه تشکیل شده بود، اشاره کرده و می« ژنو»کنفرانس 

نخواهد داشت و حاال آمریکا  ای دریافتند که برگزاری کنفرانسی در مورد بحران سوریه بدون حضور ایران نتیجه

های آمریکایی  با این حال سوالی که برای مقام. را با حضور، حمایت و مشارکت ایران برگزار کند« 1ژنو»درصدد است 

فصل  و ای که در اختیار دارد برای حل های سیاسی شده این است که ایران تا چه اندازه مایل است از اهرم مطرح 

سعودی که در حاشیه نشست  وگوی وزرای خارجه ایران و عربستان او در ادامه به گفت. دبحران سوریه استفاده کن

مالقات وزیران خارجه دوکشور و همچنین : نویسد ملل برگزار شده بود اشاره کرده و می عمومی سازمان ساالنه مجمع

های مثبتی است و  لعبداهلل، پادشاه عربستان حاوی سیگنا سفر محمدجواد ظریف به جده و دیدارش با ملک

به نوشته . کشد اندازهای روشنی از همکاری ایران و عربستان در مورد بحران سوریه و عراق را به تصویر می چشم

های بیشتر میان تهران و واشنگتن در مورد افغانستان خواهد  ساز همکاری ای زمینه ، تحقق توافق هسته«ماگی دی»

های آمریکا مبنی بر مذاکرات مستقیم در مورد آینده افغانستان پاسخ  درخواست های ایران تاکنون به بود چرا که مقام

جمهوری آمریکا نیز از قرارگرفتن نام ایران در فهرست کشورهایی که از  ، رییس«باراک اوباما»اند و  مثبت داده

ها، بحث  و کاهش تحریم بنابراین با تحقق توافق نهایی. کنند استقبال کرده است افغانستان در حال گذار حمایت می

جاده ابریشم ستون استراتژیک اصلی واشنگتن . های جاده ابریشم مطرح خواهد شد مشارکت بالقوه ایران در فعالیت

مشارکت ایران . های ارتباطی آسیای مرکزی و جنوبی است برای حمایت از توسعه افغانستان از طریق تجارت و راه

وبلوچستان به افغانستان فراهم خواهد کرد و از وابستگی این  چابهار در سیستانزمینه را برای اتصال بخشی از بندر 

 .کشور به پاکستان خواهد کاست

تواند  کند که دستیابی طرفین به توافق نهایی می نویسنده در بخش دیگری از یادداشت خود به این نکته اشاره می

گشایی دفتر حافظ منافع دیپلماتیک واشنگتن در تهران و ساز برقراری روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا، باز زمینه

ایجاد خط پرواز مستقیم بین دوکشور شود؛ تغییراتی تاریخی که برای اولین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی زمینه 

ترین مشکلی که اکنون دولت  با این حال بزرگ. را برای شکست تابوی تعامل ایران و آمریکا فراهم خواهد کرد

با آن دست به گریبان است، فشارهای رژیم اسراییل و تندروهای کنگره است؛ کسانی که با هرگونه توافق « وباماا»

ماگی در  سوزان دی. مخالف هستند و ممکن است با فشارهای خود فرآیند مذاکرات را در مسیر دشواری قرار دهند

ها و  داند؛ تعاملی که برخی از محدودیت تاریخی می انتهای یادداشت، ایران و آمریکا را در آستانه تحقق یک تعامل
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وگوهای دیپلماتیک میان  شدن قفل گفت با این حال به عقیده او گشوده. فشارها سرانجامش را مبهم جلوه داده است

 .تواند زمینه همکاری آنها در مورد منافع مشترکشان را فراهم کند دوکشور می

به چاپ رسیده به نامه « برونکینگز»ای ایران در سایت  وریت پرونده هستهطی یادداشتی که با مح« سوزان مالونی»

ای که در آستانه پایان  رهبری اشاره کرده است؛ نامه معظم جمهوری آمریکا به مقام ، رییس«باراک اوباما»اخیر 

مات شرایط را برای طی آن از رهبری ایران خواسته است تا فارغ از سوءتفاه« اوباما»االجل نهایی نوشته شده و  ضرب

با آمریکا همکاری ( داعش)ای ایران فراهم کرده و برای مقابله با گروه تروریستی  توافق نهایی در مورد برنامه هسته

های  دهنده افزایش تالش جمهوری آمریکا برای رهبری ایران نشان به عقیده نویسنده، چهارمین نامه رییس. کنند

گونه رابطه  هیچ 3930ایران و آمریکا از ماه آوریل. طشان با رهبری ایران استهای آمریکا برای گسترش رواب مقام

گاه  به های گاه های دوکشور تنها در قالب نشست وگوهای مقام اند و گفت دیپلماتیک مستقیمی با یکدیگر نداشته

ارتباط با باالترین جمهوری آمریکا جهت برقراری  های رییس به عقیده این نویسنده تالش. گرفت ای صورت می هسته

اول، نامه . مقام ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است ولی او در این زمینه بنابر دو دلیل مرتکب اشتباه بزرگی شد

ای دیده نشده  ای دال بر پیشرفت محسوس در فرآیند مذاکرات هسته به رهبری ایران در زمانی نوشته شد که نشانه

تواند رویکرد  جمهوری آمریکا نمی های شخصی رییس دانند نامه ظران نیز به خوبی میترین نا بود و دوم، حتی ناآگاه

های این کشور خوشبین نیست و این  ایران نسبت به آمریکا و سیاست. رهبری ایران نسبت به این کشور را تغییر دهد

ای ایران و همکاری  برنامه هستهدر نامه خود بر دو موضوع « اوباما». بدبینی در شعارهای ایرانیان کامال مشهود است

ای ایران باید گفت که درست است فشار  در مورد برنامه هسته. کند برای مقابله با گروه تروریستی داعش تاکید می

های این کشور تاکنون بارها تاکید  ها مشکالت اقتصادی فراوانی را برای ایران به وجود آورده است اما مقام تحریم

ای خود پای میز مذاکره نشسته و  ها بلکه برای اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته دلیل تحریماند که نه به  کرده

ای را حرکتی رو به جلو قلمداد کردند؛ حرکتی که نشان از برتری  رهبری ایران نیز طی سخنانی مذاکرات هسته مقام

دنبال نقطه تالقی منافع دوکشور  خود ظاهرا بهدر نامه اخیر « باراک اوباما»از سوی دیگر . ایران نسبت به آمریکا دارد

جمهوری آمریکا با توسل به آن تالش  است؛ پیشروی گروه داعش در سوریه و عراق شاید بهانه خوبی بود تا رییس

های ایران بارها قاطعانه  کرد رهبری ایران را برای همکاری با گروه ائتالف متقاعد کند، این در حالی است که مقام

های خود با  ها و روش دهند با تکیه بر تاکتیک مکاری با آمریکا برای مقابله با داعش را رد کرده و ترجیح میهرگونه ه

ای  به عقیده سوزان مالونی، نوشتن این نامه آن هم درست زمانی که مذاکرات هسته. این گروه تروریستی مقابله کنند

هایشان  یت اراده ایرانیان برای به نتیجه رساندن خواستهترین زمان خود رسیده تنها زمینه را برای تقو به حساس

ای ایران  فراهم کرد، آن هم زمانی که آمریکا بیش از گذشته نیازمند دستیابی به توافقی نهایی در مورد پرونده هسته

نویسند در  ای اشاره کرده و می دوره این تحلیلگران در ادامه به پیروزی اخیر جمهوریخواهان در انتخابات میان. است

جمهوری آمریکا به رهبری ایران بهترین دستاویزی است که در اختیار مخالفان سیاست  شرایط کنونی نامه رییس

قرار دارد تا با تکیه بر آن بتوانند بر ادعای خود مبنی بر روابط پنهانی میان ایران و آمریکا مهر تایید « اوباما»خارجی 

به چاپ رسیده به « پست واشنگتن»ای که در روزنامه  طی مقاله« یوید ایگناتیوسد». زده و بر فشارهای خود بیفزایند

کار دستگاه دیپلماسی حسن روحانی، سیاست  به ای در ایران پرداخته است؛ کسانی که از آغاز مخالفان مذاکرات هسته

خانی، دبیر شورایعالی او یادداشت خود را با محوریت علی شم. دهند های خود قرار می خارجی دولت را آماج حمله
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های مختلف در ایران را به یکدیگر  های جناح تواند دیدگاه عنوان فردی که می ملی ایران نگاشته و از او تحت امنیت

عالی نظام و حسن  دلیل روابط نزدیکی که با مقامات به عقیده نویسنده، علی شمخانی به. نزدیک کند یاد کرده است

هم در  آن. تواند از فشار مخالفان بر عملکرد دستگاه دیپلماسی ایران بکاهد دارد میجمهوری ایران  روحانی، رییس

تعداد سانتریفیوژها و همچنین « ایگناتیوس»به نوشته . شرایطی که ایران در آستانه تحقق یک توافق تاریخی است

ان بر حفظ تعداد ایر. است 5+3سازی اورانیوم از جمله موضوعات مورد اختالف میان ایران و  میزان غنی

ایران در چنین . سازی اورانیوم است سانتریفیوژهای خود تاکید دارد و در مقابل آمریکا خواهان کاهش میزان غنی

بست کنونی باید دست به انتخاب بزند و اینجاست که برای مقابله با فشار مخالفان، دولت  شرایطی و برای خروج از بن

های جناحی نظرات مختلف را  واسطه او بتواند فارغ از مخالفت نی دارد تا بهروحانی نیاز به شخصی چون علی شمخا

در ادامه به « ایگناتیوس». بندی کلی دست یابد جمع به یکدیگر نزدیک کرده و در چنین لحظات حساسی به یک

ات دونفر از ای باالخص در عراق اشاره کرده و با استناد به اظهار های منطقه نقش برجسته علی شمخانی در سیاست

المالکی و  گیری نوری های عراقی به نقش این مقام ایرانی در برقراری ثبات نسبی در صحنه سیاسی عراق، کناره مقام

های  به عقیده او علی شمخانی و سردار قاسم سلیمانی دونفر از چهره. کند جانشینی حیدر العبادی اشاره می

 .اند های غربی را جلب کرده ود توجه مقامهای کلیدی خ دلیل نقش ای هستند که به برجسته

در « اوباما»تالش دارد به مشکالت کابینه « آسوشیتدپرس»، طی یادداشتی در خبرگزاری «الرا جیک»در این میان 

ای کنگره  دوره او با اشاره به پیروزی اخیر جمهوریخواهان در انتخابات میان. االجل نهایی بپردازد آستانه پایان ضرب

نوامبر شاید آخرین فرصت یا حتی شانس آمریکا برای دستیابی به یک معامله تاریخی باشد، زیرا 65ت که معتقد اس

شکسته شدن فرآیند مذاکرات  های کنگره در سال آینده احتمال درهم زدن نمایندگان جمهوریخواه بر کرسی با تکیه

است؛ « اوباما»های خارجی  مخالفان سیاستمنزله پیروزی جمهوریخواهان و  شکست فرآیند مذاکرات به. وجود دارد

های دستگاه دیپلماسی آمریکا در ارتباط با ایران و همچنین در خاورمیانه را زیر  کسانی که در این مدت سیاست

« اوباما»های غلط دولتمردان کابینه  عالمت سوال برده و گسترش خشونت و رشد ستیزه،جویان را ناشی از سیاست

، اگر تا پیش از پایان سال دستگاه دیپلماسی آمریکا بتواند با ایران به توافقی معقول «الرا جیک» به نوشته. دانند می

ها علیه بازارهای نفت ایران با امضای  ها اعم از فشارهای مالی یا محدودیت دست یابد، بسیاری از تحریم

ژانویه این قدرت  اما پس از سوم. د آمدطورکامل برداشته شده یا به حالت تعلیق درخواه جمهوری آمریکا یا به رییس

های جدیدی را علیه این کشور  راحتی فشارها را بر ایران بیشتر کرده و تحریم در اختیار کنگره قرار خواهد گرفت تا به

های  بست خواهد رسید، ایران فعالیت به عقیده بسیاری از کارشناسان در چنین شرایطی مذاکرات به بن. وضع کنند

واندی دوکشور در عرصه دیپلماسی بر باد خواهد  سال سازی خود را از سر گرفته و دستاوردهای یک غنیمربوط به 

شرایط برای دسترسی به توافقی جامع را در « باراک اوباما»کند که اگر  نویسنده در ادامه به این نکته اشاره می. رفت

تواند دست او و  ود تمامی مصوباتی را که میدسترس ببیند ممکن است پیشقدم شده و با استفاده از حق وتوی خ

های جدید موجب نقض  داند اعمال تحریم خوبی می تیمش را در طول مذاکرات ببندد را رد کند، چراکه او به

به همین دلیل است که . سازی بیشتر خواهد گشود خواهد شد و دستان ایران را برای غنی« ژنو»توافقنامه موقت 

های  اند تا پیش از آنکه الزم باشد در مورد تصویب تحریم نوعی در رقابت با زمان قرار گرفته به و تیمش« اوباما»اکنون 

 .گیری کنند، قطار مذاکرات را به مقصد برسانند مشروط علیه ایران تصمیم
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