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پشتیبان راهگشا

بعيدينژاد :حمایتهای رهبر معظم انقالب از تیم مذاکره ،هرگز تصادفی و بدون دلیل نبود
مریم ساالری
حداق�ل تا پيش از نهايي ش�دن توافق هس�تهاي ،تصوير ذهن�ي مردم از مذاکره کنندگان کش�ورمان با جمله معروف «مذاکرات رو به پيش�رفت اس�ت اما هنوز
اختالفهاي جدي داريم » گره خورده بود .از محتواي مذاکرات چند س�اعته و جدلهاي تند پش�ت ميز مذاکره ،خبري به بيرون درز نميکرد .شايد تنها استثنا او بود،
مذاکره کننده ارش�دي که از ابتداي مذاکرات هس�تهاي در دولت يازدهم بوده و رياست تيم کارشناسي تيم ايراني را برعهده داشته است .دست به قلم است و جنس
رس�انه را ميشناس�د ،در روزهايي که ايرانيان عطش دريافت اطالعات داش�تند ،با رعايت مصالح و مالحظات ،مطالب خود را در صفحه ش�خصي «اينستاگرام» خود
توگو ،هنگامي که از او پرسيديم«مهمترين چالش مذاکرات که به
منتشر ميکرد که اغلب بسرعت ،در رسانههاي ايران و گاهي جهان بازنشر ميشد .در بخشي از گف 
چالشي جدي ميان طرفين تبديل شد ،چه بود»؛ بالفاصله پاسخ داد که « پذيرش حق غنيسازي ايران ،آن هم اجراي واقعي برنامه غنيسازي و نه در سطح سمبليک».
همين اختالف نظر جدي طرفين نش�ان ميدهد که وظيفه تيمهاي کارشناس�ي چقدر دشوار بوده ،زيرا وقتي درباره اصلي ترين موضوع مذاکره چنين شکافي عميق
وجود دارد ،تکليف س�اير موارد اختالفي ،پيش�اپيش روشن اس�ت .تحليلها و روايتهاي او از اهداف مذاکره کنندگان و موانع پيشبرد مذاکرات ،متمايز از سايرين
توگوها و دوم به دليل تبحرش در بيان ساده مسائل پيچيده ديپلماتيک .حميد
اس�ت :نخست به علت حضور مس�تمر در پشت ميز مذاکره و تجربه شخصي فضاي گف 
بعيدينژاد ،فارغ التحصيل رش�ته اقتصاد از دانشگاه «وودبري» لس آنجلس و مديرکل اداره امور خلع سالح و مديرکل سياسي و بينالمللي وزارت خارجه؛ هرچند با
حوصله پاسخگوي سؤاالت مان بود اما هنوز آثار خستگي مذاکراتي فشرده و نفسگير را در چهره داشت.
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 طي س�الهاي گذشته تنش هسته اي ميان
اي�ران و جهان غ�رب بويژه امريکا ،هميش�ه بر
فراز مناسبات خارجي کشورمان سايه انداخته
بود .حال آنکه پرونده هس�تهاي ايران در گذار
دوازده س�اله خود ،مس�ير پرپي�چ و خمي را تا
رس�يدن به نقطه پايان و دستيابي به متن توافق
جام�ع پيموده اس�ت...ايران و غ�رب چگونه از
مسير پر پيچ و خم تخاصمي طوالني به ايستگاه
پاياني توافق در وين رسيدند؟
موضوع هس��تهاي ايران از زماني که فرآيند غنيسازي در
ايران آغاز ش��د به صورت جدي تري بهعن��وان موضوع مورد
اختالف ميان ايران و کش��ورهاي غربي مطرح شد .پيش از آن
هم همزمان با بحث راهاندازي نيروگاه بوش��هر توسط روسيه،
موضوع کاربرد صنعتي انرژي هس��تهاي در ايران بويژه مورد
مخالفت امريکا قرار داشت .امريکا به عنوان يکي از کشورهاي
اصلي طرف مناقشه با ايران به طور کلي با پيگيري برنامههاي
هس��تهاي توس��ط ايران مخالف بود و حتي ب��ه دليل قرارداد
راهاندازي نيروگاه بوش��هر ميان ايران و روس��يه با اين کشور
نيز دچار اختالف ش��د .امريکاييها روسيه را تحت فشار قرار
ميدادند تا به قراردادي که با ايران دارد ،عمل نکند .همزمان
هم با پيش��رفت برنامههاي هس��تهاي کش��ور و ورود ايران به
فرآيند غني س��ازي ،مخالفت کش��ورهاي غربي شدت يافت
و باعث ش��د آنها تالش براي توقف اجراي برنامه غنيس��ازي
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ايران را آغاز کنند و س��عي در مانع ش��دن از تثبيت آن داشته
باشند .کشورهاي غربي در اوج اين کشمکش حتي با چرخش
چند دستگاه س��انتريفيوژ هم موافقت نميکردند .کشورمان
طبيعت��اً در مقابل چنين تالشهايي با سياس��ت طرف غربي
مخال��ف بود و حاض��ر به قط��ع برنامههاي خود نش��د .بدين
ترتيب در يک حرکت کام ً
ال سياس��ي کشورهاي غربي پرونده
هس��تهاي را از شوراي حکام آژانس بينالمللي انرژي اتمي به
ش��وراي امنيت س��ازمان ملل ارجاع دادن��د و نهايتاً در عرض
چند س��ال  6قطعنام��ه تحريم عليه ايران به تصويب رس��يد.
همه اين فشارها با هدف متوقف کردن برنامه غنيسازي ايران
انجام ميشد .اما مقاومت ايران در حفظ مواضع هستهاي خود
که با پيشرفتهاي چشمگيري در صنعت هستهاي همراه شد
نهايتاً کش��ورهاي غربي را به نقطهاي رساند که مجبور شدند
سياس��ت خود را تغيير دهند .آنها باوجود اينکه توانستند در
سطح ش��وراي امنيت عليه ايران اجماع ايجاد و قطعنامههاي
سنگيني را براي تحريم اقتصادي ايران وضع کنند ،در نهايت
دريافتند که تحريمها مانع آن نميشود که ايران از حق مسلم
خود صرف نظر کند .همزمان با اين تحليل تازه در کشورهاي
ط��رف مذاکره با اي��ران مبني بر اينکه ايران حاضر نيس��ت از
مواضع خود عقب نش��يني کند ،انتخابات رياس��ت جمهوري
ايران(سال  )92بس��يار پرشور برگزارشد ،اتفاقي که به عنوان
ي��ک حرکت مهم سياس��ي در ايران به وقوع پيوس��ت و آقاي
دکترروحان��ي با رأي بااليي به رياس��ت جمهوري رس��يد که

منبعث از يک روند مردم س��االر بود و با يک موفقيت سياسي
جديد در جامعه ايران همراه ش��د .رخ��دادي که به نوبه خود
حاوي اين پيام بود که ملت ايران با انتخاب آقاي دکتر روحاني
ميخواهد ضم��ن تثبيت حقوق خود موضوع هس��تهاي را از
طريق مذاکره به س��رانجام برسد .بنابراين کشورهاي غربي به
اين نتيجه رس��يدند که اگر بهدنبال فرصتي براي حل موضوع
هس��تند اکنون فرصت خوبي فراهم ش��ده اس��ت ت��ا پرونده
هس��تهاي را جدي تر از گذش��ته به جري��ان بيندازند و تالش
کنند به چالش هستهاي پايان دهند .ضمن آنکه آقاي روحاني
هم با توجه به س��ابقهاي ک��ه پيش از اين به عنوان مس��ئول
مذاکرات هستهاي در دولتهاي قبل داشتند ،اشراف زيادي
بر جزئيات پرونده داشتند و همين مسأله هم از ديد کشورهاي
غربي پنهان نمانده بود .بنابراين مجموعه اين عوامل باعث شد
تا آنها درصدد اس��تفاده از فرصت کنوني براي مذاکره با ايران
باشند با اين هدف که به يک راه حل پايدار برسند ،چون تداوم
وضعيت قبل در شرايط جديد براي آنها ممکن نبود.
بحثي مطرح است مبني بر اينکه تيم کنوني
ب�ر مبن�اي اختياراتي با ط�رف مقاب�ل مذاکره
ميک�رد ک�ه تيم قبل�ي ه�م از اي�ن اختيارات
بهرهمند بود اما عم ً
ال ش�اهد بوديم که مذاکرات
تيم قبلي به نتيجه ملموس�ي منتهي نشد .علت
تفاوت خروجي مذاکرات دو تيم چيست؟
مذاکره فرآيندي طوالني اس��ت که يکس��ري شرايط و

