متغيرهاي خاص بر آن حاکم ميشود .از هنگامي که موضوع
هستهاي به صورت يک چالش جدي ميان ايران و کشورهاي
غربي تبديل شد ،دولتهايي که در ايران به قدرت رسيدند
بر اساس نوع نگاه خود به مناسبات خارجي ،روش مخصوص
به خود را ب��راي حل موضوع هس��تهاي برگزيدند .طبيعي
اس��ت که همه دولتها نگرش يکساني به نحوه حل موضوع
هس��تهاي نداش��تند .از ديگر سو ش��رايط سياسي کشور را
هم بايد در رس��يدن ب��ه نقطه کنوني درنظ��ر گرفت .يعني
نبايد ناديده گرفت که روند مذاکرات هس��تهاي ،يک مسير
دوازده ساله را طي کرده است .دورهاي که البته با فشارهاي
اقتصادي ناش��ي از تحريمهاي چندجانب��ه و دوجانبه عليه
ايران همراه شد ودر نتيجه شرايطي در کشور به وجود آورد
ک��ه مذاکره در چارچوب حفظ عزت کش��ور ب��ه عنوان يک
سياست مطرح ش��د .رهبر معظم انقالب براي اتمام حجت
با مذاک��رات منصفانه موافقت فرمودند و م��ردم هم با بلوغ
سياس��ي و رأي به جناب آقاي دکتر روحاني نشان دادند که
در عين اعتقاد به حفظ عزت کش��ور خواهان آن هستند که
موضوع هستهاي از طريق مذاکره حل و فصل شود .بر همين
اس��اس آقاي روحاني هم پ��س از رأي اعتمادي که از مردم
گرفتن��د تالش کردن��د وارد مذاکرات ج��دي با قدرتهاي
بزرگ جهان ش��ده و ديدگاه خود مبني بر چرخش همزمان
س��انتريفيوژ و چرخ زندگي مردم را عملياتي کنند .در واقع
ش��اهد بوديم که مردم اي��ران درتحول سياس��ي جامعه به
سياس��تي رأي دادند که هم حقوق هستهاي کشور تثبيت
ش��ود و هم از طريق مذاکره تحريم هاو فش��ارها کنار برود.
آقاي دکتر روحاني هم بر اس��اس ديدگاه خود تيم هستهاي
را برگزيدند تا متناس��ب با رويکردي که داش��تند مذاکره با
کشورهاي  5+1را پيش ببرند.
خبرهاي جس�ته و گريخت�هاي از مذاکرات
دو جانب�ه اي�ران و امري�کا در عم�ان و در برهه
زماني پيش از انتخابات س�ال  92منتش�ر شده
اس�ت ،آن مذاکرات محرمانه در ش�کلگيري و
پيشبرد مذاکرات کنوني چقدر تأثيرگذار بود؟
ش��کلگيري اي��ن ديدارها هم يک��ي از عواملي بود که در
خدمت روند پيش��رفت مذاکرات هس��تهاي ق��رار گرفت .در
دولت قبل مذاکراتي با هي��أت امريکايي تحت هدايت جناب
آق��اي دکتر صالحي که وزير امور خارجه بودند صورت گرفت.
مذاکراتي که رهبر معظم انقالب هم با انجام آن موافقت کرده
بودند مشروط بر آنکه فقط مشروط به موضوع هستهاي باشد.
اين چارچوب که آغاز گر روند تازهاي در مذاکرات هس��تهاي
بود ،در دولت جديد ،به يک ابزار و کانال بس��يارمثبت تبديل
ش��د .دولت يازدهم هم پس از استقرار در نخستين گام تالش
ک��رد از اين کان��ال ارتباطي و مذاکراتي تازه تش��کيل ش��ده
اس��تفاده بهينه کند و با توجه به اينکه امريکا خواهان تسريع
روند مذاکرات بود ،طرفين توانستند ازطريق مذاکره و تبديل
نتايج آن به مذاکرات با کشورهاي  ٥+١ظرف مدت کوتاهي به
برنامه اقدام موقت ژنو دست پيدا کنند.
چرا مذاکره جداگانه با امريکا و بدون حضور
اروپايي هادر دستور کار قرار گرفته بود؟
لغو تحريمه��ا يکي از کليدي ترين خواس��تههاي ايران
در جريان مذاکرات سياس��ي با قدرتهاي غربي بود .يعني
اگر ق��رار بود تحريمها لغو نش��ود طبيعتاً هي��چ راه حلي به
دست نميآمد .اين در حالي اس��ت که موتورمحرکه اصلي
تحريمه��ا هم مواضع خصمانه و سرس��ختانه امريکا بود که
بيشترين تحريمها را عليه ايران وضع کرده بود .در واقع اين
امريکا بود که با تحت فش��ار قرار دادن کشورهاي مختلف و
شرکاي اقتصادي ايران ،مسئول شماره يک وضع تحريمها
عليه ايران به حس��اب ميآمد .بنابراين ايران ميدانست که
مذاکره بدون حضور مس��تقيم امريکا نتيجه بخش نخواهد
ب��ود ،ضمن آنکه يک تجربه تاريخي مذاکره با س��ه کش��ور
اروپايي هم وجود داش��ت که چندين س��ال قبل انجام شده
بود و به يک تفاهم سياس��ي محدود هم منجر ش��ده بود که
پاي��دار نبود .دلي��ل آن هم اين بود که امريکا با تحت فش��ار
گذاشتن اروپاييها دس��ت آنها را براي تفاهم با ايران بست.
از آنجايي ک��ه ايران هم دنبال لغ��و تحريمها و حل موضوع
هستهاي بود با وساطت هايي که از طرف کشورهاي منطقه
صورت گرفت ،آمادگي خود را براي مذاکره سياس��ي اعالم
کرد و زمينهاي فراهم ش��د که مذاکرات در چارچوب جديد
تعريف شود.
روحاني هم در همان آغاز کار به نقش امريکا
در حل موضوع هس�تهاي اشاره پررنگي داشت
و معتق�د بود که اروپاييها امري�کا را کدخداي
خود ميدانند.
اشاره آقاي روحاني به اين مس��أله ناظر به روابط گسترده

رهبر معظم انقالب
هر گاه که از تيم
مذاکره کننده حمايت
کردند ،با دليل خاص و
مهمي اين کار را انجام
دادند .يعني اظهارات
ايشان هيچ گاه بر
حسب تصادف و بدون
دليل نبوده است واگر
اين حمايت
در آن مقطع خاص
ابراز نميشد
تيم هستهاي در
مذاکرات حتم ًا
با مشکل مواجه ميشد

امريکا با کشورهاي غربي بود .ميان طرفين يک رابطه پيچيده
امنيتي و اقتصادي زير س��ايه قدرت برتر امريکا برقرار اس��ت.
چتر اتمي اين کش��ور بر فراز بسياري از کشورهاي اروپايي نيز
گسترده است و همين مس��أله بهاضافه در هم تنيدگي روابط
اقتص��ادي اروپا-امري��کا ،امريکا را ب��راي اروپاييها به عنوان
يک کشور مهم و يک ش��ريک خاص در امنيت و اقتصاد اروپا
جلوه گر کرده اس��ت.اين نقش تا ح��د زيادي هم در مذاکرات
هس��تهاي بارز بود .ايران با در نظر گرفتن اين مجموعه عوامل
وارد مذاکره مس��تقيم با امريکا ش��د .اما دليل اينکه مذاکره با
امريکا بيشتر از مذاکره با س��اير کشورها نمايان شد ،به تاريخ
روابط سياس��ي دو کشور و فراز و نشيب آن بر ميگشت وگرنه
ايران براي حل و فصل مس��أله هس��تهاي ديدارهاي مفصل و
جداگانهاي هم با کشورهاي روسيه و چين و حتي کشورهاي
اروپايي داشت اما مذاکرات مستقيم با امريکا به دليل پيشينه
ميان دو کش��ور بيش��تر در تيررس نگاهها قرار گرفت .در اين
راستا ش��اهد بوديم که حتي با وجود مشکالت پيش آمده در
رابط��ه ميان اي��ران و انگليس تماسها هنوز برقرار اس��ت اما
روابط ايران و امريکا با ش��رايط خاصي کام ً
ال قطع بوده اس��ت
و تماس هايي جز در موارد بس��يار ويژه ميان دو کش��ور وجود
نداش��ته اس��ت .پس طبيعي بود که وقتي مذاکرات هستهاي
ش��کل گرفت با توجه به اينکه امريکا از نظر کش��ورهاي غربي
نقش مهمي داش��ت و از نظر ما هم امريکا کش��ور اصلي طرف
تحري��م ب��ود بنابراين گفتوگو با اين کش��ور جلوه سياس��ي
بيش��تري پيدا کرد اما به منزله آن نبود که خواس��ته باشيم به
امريکا بهطور مجزا و فارغ از گروه  5+1نگاه ويژهاي بکنيم.
اگ�ر ف�رض کنيم بيش�تر کش�ورهاي گروه
 5+1در جري�ان مذاک�ره ،تحت تأثي�ر قدرت و
مواضع امريکا قرار داشتند آيا اين تصور شکل
نميگيرد که همه يا بيش�تر ش�ش کشور طرف
مذاکره ايران و بويژه امريکا و س�اير کشورهاي
غربي ،مواضع هماهنگ يا با اختالفات حداقلي
داش�تند؟ اين مطل�ب با توجه به آنک�ه از جمله
گفته ميش�ود که چي�ن و روس�يه در خصوص
تحريم تس�ليحاتي مخالف نظ�ر غربيها بودند،
چگونه تفسير ميشود؟
هدف اصلي گروه  5+1دس��تيابي به يک راه حل سياسي
درباره موضوع هس��تهاي در چارچ��وب مذاکرات بود .خب
طبيعي است که در ميان اين کشورها ديدگاههاي متفاوتي
ه��م درباره نحوه ح��ل و فصل موضوع م��ورد مذاکره وجود
داش��ت اما اين موانع هرگز به تشتت آرا و اختالفات کليدي
مي��ان آنها منجر نش��د .کش��ورهاي طرف مذاک��ره با ايران

توگو
تالش ميکردند ک��ه اختالفات خ��ود را از طريق گف 
ح��ل و فصل کنن��د .در ط��رف مقابل البته دچ��ار اختالف
اساس��ي نبودند و هيچ گاه کشوري در برابر نظر غالب جمع
ايس��تادگي نميک��رد و نهايتاً همه اعض��ا در يک قالب کلي
سياس��ي حاکم بر مذاکره سعي ميکردند به نقاط مشترکي
برسند .در مثالي هم که شما به آن اشاره کرديد اين اختالف
ديدگاه بارز بود ،مث ً
ال درمذاکرات اخير در وين ش��اهد بوديم
که روس��يه وچين برخالف کشورهاي غربي موافق برداشته
شدن تحريمهاي تسليحاتي بودند.
طبيعي اس��ت چين و روس��يه مايل نبودن��د که تحريم
تس��ليحاتي ايران تا چند س��الي ادامه يابد اما اينطور نبود
که اين کش��ورها در مقابل نظر ساير اعضاي  - 5+1که اصرار
داشتند اين تحريمها بايد ادامه يابد -مقاومت کنند .طبيعتاً
اگ��ر بر مواضع خ��ود پافش��اري ميکردن��د و مخالفت آنها
ادام��ه مييافت امريکا و اروپا مجب��ور به پذيرش موضع آنها
ميشدند و تحريم تسليحاتي ميبايد لغو ميشد .اما اين دو
کشور خيلي هم بر ديدگاهشان اس��توار نبودند و در نهايت
با س��اير اعضاي  5+1همراهي ميکردند .چين و روس��يه از
اعضاي دائم ش��ورای امنیت هس��تند و اگر نظرشان اين بود
که تحريمهاي تس��ليحاتي بايد برداشته شود ميتوانستند
قطعنامههاي ش��وراي امنيت را وتو کنند و نپذيرند که اين
موض��وع در قطعنامه درج ش��ود اما آنها در قالب سياس��ت
کلي ش��ان احساس کردند اين مس��أله موضوعي نيست که
بخواهند با بقيه کشورها مخالفت کنند .نهايتاً نظر  5+1اين
بود که اين موضوع بايد ادامه يابد و در قطعنامه هم آمد.
تحريم يا محدوديت؟
در قالب محدوديت و نه در قالب تحريم .در قالب قطعنامه
جديد پيشبيني شده اس��ت تحريمهاي تسليحاتي مطلق
نيس��ت يعني اگرايران در مواردي الزم بداند که بخواهد چه
براي فروش و چه خريد از تسليحات استفاده کند ،ميتواند
اين موضوع را در ساز وکارهاي پيشبيني شده ،مطرح کند
و مجوزه��اي الزم را براي آن بگي��رد .بنابراين اين تحريمها
مانند قبل مطلق نيست و اين انتخاب را داريم که اگر ضرورت
خريد و فروش داش��تيم براي انجام آن اقدام کنيم .عالوه بر
اي��ن زماني که براي اين تحريم در نظر گرفته ش��ده اس��ت
نهايتاً  5ساله است يعني بعد از  5سال اين محدوديتها هم
برداشته ميشود.
توافق موقت ژنو الگ�وي موقتي براي ايجاد
اعتمادس�ازي ب�ود .چق�در اين تواف�ق بر روند
مذاک�رات وين و ايجاد ع�زم طرفين براي پايان
مناقشه هستهاي تأثيرگذار بود؟
روزي که اولين دور مذاکره ايران با  5+1در ش��هريور  92در
نيويورک آغاز ش��د درباره روند مذاکرات دو ديدگاه مطرح شد؛
ي��ک ديدگاه بر اين باور بود که طرفهابه يکباره به س��مت يک
راه حل نهايي و پايدار حرکت کنند ولي نظر غالب ديگر اين بود
که طرفها با توجه به گس��تردگي کار و دامنه دار بودن هدف،
ابتدا يک دوره کوتاه و موقتي را براي رس��يدن به تفاهم در نظر
گيرن��د و در صورت ايجاد اعتماد دوط��رف در مرحله اول ،گام
نهايي برداش��ته شود .نهايتاً بعد از بحث هايي که صورت گرفت
همه پذيرفتند هدف حرکت به سوي يک توافق جامع باشد ولي
با توجه به بياعتمادي زي��اد ميان اطراف مذاکره يک قدم اول
و هدف کوتاه مدت که قابل حصول در مدت کوتاهتري باش��د
طراحي شود .اين گونه فرض شد که برداشتن اين گام نخست،
حداقل شرايط ممکن را براي حرکت کشورهاي طرف مذاکره
ايجاد ميکند که به سمت توافق جامع حرکت کنند .همه با اين
مش��ي موافقت کردند تا ابتدا با برداش��تن گام محدود ،نخست
از وخيم تر ش��دن اوضاع جلوگيري کنن��د و بعد از آنکه جلوي
اين ش��رايط نامطلوب گرفته ش��د و فضاي مناسبي تثبيت شد
قدمهاي بزرگتري براي راه حل جامع برداش��ته شود .قدم اول
توافق ژنو بود که با مذاکرات ش��بانه روزي در مدت کوتاهي به
دس��ت آمد و الگوي خوبي براي برنام��ه ريزي دراز مدت هدف
نهايي ش��د و در نتيجه تا حدي شرايط مناسبتر سياسي ميان
طرفين براي رسيدن به هدف نهايي به وجود آمد.
ب�ه هر ح�ال امريکا ب�ه اصلي ترين کش�ور
مذاک�ره با ايران تبديل ش�د .ش�ما ب�ه عنوان
يکي از اعضاي تيم مذاک�رات ايران که در همه
نشستهاي کارشناس�ي و همچنين بسياري از
گفتوگوهاي سياس�ي با تي�م امريکايي حضور
داش�تيد ،توضيح دهيد که مذاکرات سياس�ي
ايران و امريکا از ابتدا تا مقطع فعلي چه روندي
را ط�ي کردهاس�ت؟ بديه�ي اس�ت ک�ه فضاي
مذاکرت اوليه با ش�رايط کنون�ي متفاوت بوده
است...
وقتي اوباما تالش خود را براي دور دوم رياست جمهوري
سهشنبه  13مرداد 1394
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