در جريان نقد
دستاوردهاي مذاکرات،
تعاريف و تعابير ضد و
نقيضي با اصول اصلي
نظام در مذاکرات
هستهاي مطرح ميشود
که مخالفان با استفاده
از آن روند و توافقات
به دست آمده را زير
سؤال ميبرند .نظام
تصميمگيري درباره
خطوط قرمز و اصولي که
تيم مذاکره کننده بايد بر
حفظ آن تالش ميکرد چه
سلسله مراتبي دارد؟
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آغاز کرد ميدانس��ت که دوره مهمي در سياس��ت خارجي
امريکا آغاز ش��ده اس��ت« .جان کري» و «ج��و بايدن» دو
چه��رهاي بودند که در کنار اوباما با اين نگاه متفاوت در دوره
جديد سياست خارجي امريکا موافقت داشتند و در پايان دور
اول اوباما به اين جمع بندي رس��يده بودند که ادامه مناقشه
هس��تهاي ايران ميتواند عامل شکس��ت سياست خارجي
اوباما باشد .اگر خاطرات رؤساي جمهوري و وزيران خارجه
س��ابق امريکا را مرور کرده باشيد متوجه ميشويد همه آنها
بيان کردهاند که در طول دوره مسئوليت خود وقت زيادي از
برنامههاي خود را به موضوع ايران اختصاص دادهاند .وقتي
مسئوليت هيالري کلينتون در وزارت خارجهاش تمام شد
در پاسخ به سؤالي  -مبني بر اينکه بيشترين موضوعي که با
آن سر و کار داشته و ذهن وي را درگير کرده است ،چه بوده
است ،گفت« :ايران».
اوباما دريافت که اگر بخواهد در سياست خارجي امريکا
ق��دم مهمي بردارد بايد پيگير آن سياس��تهايي باش��د که
پي��ش از انتخابش به عنوان رئيس جمه��وری امريکا وعده
داده بود .از جمله پيگيري ديپلماسي چندجانبه و سياستي
متفاوت با سياست تهاجمي و جنگ طلبانهاي که جرج بوش
در پيش گرفته ب��ود .اوباما در دوره اول رياس��ت جمهوري
خودش با پرهيز از رويکرد نظامي ،به سياست فشار و تحريم
علي��ه ايران روي آورد .وي با تالش بس��يار زياد و مأموريتي
که به کلينتون داد توانست يک اجماعي را در سطح شوراي
امنيت و کش��ورهاي غربي علي��ه ايران ايج��اد کند ،يعني
ش��وراي امنيت با قطعنامه هايي که تصويب کرد  -ازجمله
قطعنام��ه  1929ک��ه يکي از قطعنامههاي بيس��ابقه بود-
تقريباً هر امري را به عن��وان تحريم عليه ايران وضع کردند.
بر همين مبنا اوباما يک اجماعي را در س��طح شوراي امنيت
و کش��ورهاي بزرگ دنيا و غربي علي��ه ايران به وجود آورد و
همچنين توانس��ت که مشتريهاي نفتي ايران را روز به روز
محدودتر کرده ت��ا جايي که صادرات نفت از حدود دو و نيم
ميليون بش��که به يک ميليون برسد .اما امريکا بعد از اجراي
اين سياس��ت در نهايت موفق نشد که ايران را وادار به صرف
نظر از اصول خود کند .ضمن آنکه اين کش��ور همچنين در
مسائل منطقهاي هم تحت فشارهاي سياسي شديدي قرار
گرفته بود .به اين ترتيب مقامات اين کش��ور با آگاهي از اين
مس��أله که امريکا در پيگيري سياس��ت خود در کشورهايي
چون عراق ،س��وريه و افغانس��تان دچار مشکل شده است و
از ط��رف ديگر هيچ پيش��رفتي در مذاک��رات صلح اعراب و
اس��رائيل هم صورت نگرفته اس��ت ،به اين نکته رسيدند که
سياس��ت خارجي امريکا دچار يک مرحله بحراني خطرناک
در منطقه خاورميانه شده است .حال آنکه مقامات امريکايي
در کنار اين مشکالت ،ش��اهد آن بودند که مسأله هستهاي
ايران هم حل نش��ده باقي مانده است و ايران با وجود تحمل
فش��ارهاي ناش��ي از تحريمها روز به روز قدرتمندتر شده و
بر خالف خواس��ت امريکا به يک کشور تأثيرگذار در صحنه
خاورميانه تبديل ش��ده است .همه اين مس��ائل اوباما را به
اين نتيجه رس��اند که اگر امريکا بخواهد سياس��ت جهاني و
منطقهاي خود را منسجم کند و بحران و شرايط سختي که
ب��ه وجود آمده را از بين ببرد ،بايد دس��ت به تغييرات جدي
در سياس��ت خارجي بزند .مجموعه اين ش��رايط باعث شد
اوباما همزمان با آغاز دوره دوم رياست جمهوري اش تصميم
بگيرد سياس��ت دولتش را درباره ايران تغيير دهد .در واقع
آنها به اين نتيجه رس��يدند اين تغيير سياس��ي در خصوص
ايران را هرچند که س��خت و تلخ باشد اجرايي کنند چرا که
س��الها وقت و سرمايه خود را صرف کرده بودند تا ايران را با
تحميل تحريمها وادار به عقب نشيني از سياست هستهاي
خ��ود کننداما موفق نش��ده بودند .ما در جري��ان مذاکرات
هستهاي به طور مس��تندعم ً
ال به جزئيات اين برنامه فشار و
تحريمهاي امريکا و اروپا عليه ايران واقف ش��ديم ،اقداماتي
که در سطح وسيعي آن را به جريان انداخته بودند.
با توجه به سياس��ت جديدي که اوبام��ا در پيش گرفت،
جان ک��ري مأمور اجراي اين سياس��ت ش��د و در نتيجه با
موافق��ت اي��ران مذاکرات مس��تقيم با ايران ش��کل گرفت.
بدين ترتيب امري��کا و اروپا پذيرفتند سياس��ت قبلي خود
را کن��ار بگذارند و اين حاصل عقب نش��يني آش��کار امريکا
از سياس��تهاي پيش��ين خود بود .به اين ترتيب که امريکا
در کنار پذيرش حق غنيس��ازي ايران ،حاضر شد تحريمها
را لغو کند و فش��ارهاي قبلي را از ش��رکاي ايران و متحدان
اروپاي��ي بردارد و ب��ه آنها اجازه دهد به رواب��ط اقتصادي با
ايران بازگردند.
مهمترين گره مذاک�رات که به چالش جدي
ميان طرفين تبديل شد چه بود؟
يکي از مهمترين موانعي که امريکا و کشورهاي غربي
بايد از آن عبور ميکردند ،پذيرش حق غنيس��ازي ايران
سهشنبه  13مرداد 1394

چين و روسيه مايل
نبودند که تحريم
تسليحاتي ايران تا چند
سالي ادامه يابد اما
اينطور نبود که اين
کشورها در مقابل نظر
ساير اعضاي - 5+1
که اصرار داشتند اين
تحريمها بايد ادامه
يابد -مقاومت کنند

بود ،آنهم اجراي واقعی برنامه غنيس��ازي و نه در سطح
س��مبليک بلکه س��طح واقعي به نحوي ک��ه بتواند ايران
را آم��اده ورود ب��ه مرحله صنعتي کند .بح��ث درباره اين
موضوع يکي از سخت ترين و فرسايشي ترين بخشهاي
مذاکرات را رق��م ميزد .ايران از ابت��داي ورود به مذاکره
با امريکا اع�لام کرد که اگر امريکا اين مس��أله را نپذيرد،
مذاکرهاي ش��کل نميگيرد .اين در حالي است که حدود
و ثغور غنيس��ازي هم براي ايران مسأله مهمي بود .يعني
آنها غنيس��ازي در ايران را در س��طح محدودي پذيرفته
بودند اما ايران ميخواس��ت سطح غنيسازي بهاندازهاي
باش��د ک��ه وارد مرحله صنعت��ي ش��ويم .بنابراين تفاوت
ديدگاه زيادي مي��ان طرفين وجود داش��ت که مصالحه
درباره آن م��دت زمان زيادي طول کش��يد .پذيرش اين
مسأله که ايران چند هزار س��انتريفيوژ فعال داشته باشد
براي امريکا خيلي سخت بود .ضمن آنکه آنها مخالف ورود
اي��ران به برنامههاي تحقيق و توس��عه ه��م بودند چرا که
ميدانستند اگر ايران وارد مراحل جدي تحقيق و توسعه
شود و ماشينهاي جديد توليد کند ،توان غنيسازي اش
طي چند سال بسيار افزايش مييابد .حل اين موضوعات
که در نهايت به نفع ايران و با پذيرش حق غنيسازي ايران
تمام شد بخش زيادي از مذاکرات را به مذاکراتي سخت و
طاقت فرسا تبديل کرد.
موض��وع ديگري هم که زمان زيادي از مذاکرات صرف
حل آن ش��د ،مس��أله تحريمها ب��ود .به هم��ان اندازهاي
ک��ه برداش��تن تحريمها ب��راي ايران ضروري ب��ود براي
طرف مقابل هم بس��يار مش��کل بود که بتوانند تحريمها
را کن��ار بگذارند .هدف آنها در جري��ان مذاکره آن بود که
تحريمه��ا را مرحلهاي کن��ار بگذارن��د .در مقابل ،موضع
ايران اين بود که همه تحريمهاي اقتصادي ،مالي و بانکي
يکباره برداشته ش��ود .اين دو موضوع ،از بزرگترين موانع
مذاکرات بود ک��ه خود به موضوعات ريز زيادي تقس��يم
ميش��د ول��ي در نهايت مطابق با خواس��ته اي��ران حل و
فصل شد.

در ادوار مختلف مذاکرات هستهاي در دولت
يازده�م ،رهبر معظم انقالب چندي�ن بار از تيم
مذاکره کننده حمايت کردن�دو طبق گفتههاي
اعضاي تيم هستهاي کش�ورمان ،رهنمودهاي
ايش�ان هربار به کمک تي�م ميآمد...کداميک
از س�خنرانيهاي ايشان تأثير بیشتری در روند
مذاک�رات داش�ت و در حل اختالف�ات کليدي
بيشتر از ساير مواقع گره گشا بوده است؟
بدون ش��ک بايد گفت اگر واقعاً حمايتهاي رهبر معظم
انق�لاب نبود تي��م مذاکره کنن��ده ايراني نميتوانس��ت با
موفقيت به پايان راه مذاکرات برسد .االن در شرايطي نيستم
ک��ه بخواهم تمامي تحوالتي که در صحنه سياس��ي ايران و
مس��ائل خيلي خاصي که در مذاکرات اتفاق افتاده اس��ت را
بازگو کنم اما بايد تأکيد کن��م که مقام رهبري هر گاه که از
تي��م مذاکره کننده حمايت کردن��د ،با دليل خاص و مهمي
اي��ن کار را انج��ام دادند .يعني اظهارات ايش��ان هيچ گاه بر
حس��ب تصادف و بدون دليل نبوده اس��ت واگر اين حمايت
در آن مقطع خاص ابراز نميش��د تيم هستهاي در مذاکرات
حتماً با مشکل مواجه ميشد.
جزئي�ات اختالفات و مش�کالتي که در روند
مذاکره به وج�ود ميآمد از چه طرقي به رهبري
منتقل ميشد؟
مذاکرات هس��تهاي بنا به وظيفه ب��ه عالي ترين مقامات
ارش��د نظام گزارش ميشد .رهبري بر روند کلي و همچنين
جزئيات مذاکرات اش��راف کامل داشتند اما درباره جزئيات
اظهار نظ��ر نميکردن��د و آن را به نهاده��اي ذيربط ارجاع
ميدادن��د .ايش��ان در عين حال به فراين��د کلي مذاکرات و
موضع کش��ورهاي مختلف طرف مذاکره هم احاطه داشتند
و رهنمودهاي ايش��ان و زمانهايي که ب��راي اعالم مواضع
انتخاب ميکردند و مقاطع بس��يار مهمي ک��ه براي عنوان
کردن مباحث انتخاب ميفرمودند ،براي ما که درمذاکرات
شرکت داش��تيم و با مسائل ريز مواجه بوديم خيلي کارگشا
بود و کمک بسيار زيادي به روند مذاکره ميکرد.
 برداشتهاي مختلف از خطوط قرمز و منافع
ملي در مذاکرات هستهاي همواره به فضاسازي
از س�وي جريانهاي مخالف مذاکره منجر شده
اس�ت .در جريان نقد دس�تاوردهاي مذاکرات،
تعاري�ف و تعابي�ر ضد و نقيضي ب�ا اصول اصلي
نظ�ام در مذاک�رات هس�تهاي مطرح ميش�ود
ک�ه مخالفان با اس�تفاده از آن رون�د و توافقات
به دس�ت آم�ده را زي�ر س�ؤال ميبرن�د .نظام
تصميمگي�ري درباره خطوط قرم�ز و اصولي که
تيم مذاکره کننده بايد بر حفظ آن تالش ميکرد
چه سلسله مراتبي دارد؟
تيم مذاکره کننده به طور مرتب گزارش روند مذاکرات را
به همراه مستندات به سطوح عالي نظام و همچنين شوراي
عالي امنيت ملي و رياس��ت جمهوري ارائه ميکرد و اعضاي
جلسات شوراي عالي امنيت ملي هم در مواقع لزوم تشکيل
جلسه داده و بر اساس گزارشهايي که از مذاکرات دريافت
ميک��رد به تبادل نظ��ر درخصوص مباحث م��ورد مذاکره
ميپرداختند .در چنين چارچوبي خطوط قرمز نظام تبيين
و عملياتي ميش��د .يعني تعيين ميش��د ک��ه تيم مذاکره
کننده در چه مس��ائلي امکان مان��ور دارد و چه زمينههايي
خط قرمز محسوب ميشود و قدرت انعطاف وجود ندارد .اما
متأسفانه برخي از اش��خاصي که در مورد مباحث هستهاي
اعالم نظر ميکنند ،به مواضع داخل��ي توجه ندارند و متأثر
از مواضعي که از س��وي مقامات امريکايي مطرح ميش��ود،
واکنش نش��ان ميدهند .يعني اگر رئيس جمهوري امريکا
موضعي را اعالم ميکند آن موضع را مبناي واقعيت قرارمي
دهند ت��ا ارزيابي مقامات کش��ورمان .اين اف��راد به اين امر
بيتوجه��ي ميکنند ک��ه به هر حال امريکا س��عي ميکند
براي نيروهاي داخلي و همچنين البي صهيونيستي توجيه
کند که چرا مواضع خود را درباره ايران تغيير داده اس��ت .به
جاي تکيه بر مواضع اعالمي امريکا ما بايد توضيحات هيأت
مذاکره کننده کشورمان و متن تفاهم را مالک تحليل خود
قرار دهيم.
مهمتري�ن و ب�ه يادماندن�ي تري�ن اتفاق در
جريان مذاکرات هستهاي از نظر شما چیست؟
قبل از برگزاري جلس��ه عموم��ي پاياني در وين با حضور
خبرنگاران که طي آن توافق اعالم شد ،يک جلسه خصوصي
مي��ان وزيران خارجه ايران و اعض��اي گروه  5+1براي جمع
بندي نهايي مذاکرات برگزار ش��د که جلس��ه بسيار مهمي
بود .تم��ام وزيران خارجه  5+1طي اظه��ارات مهمي اعالم
ميکردند که تفاهم بهدس��ت آمده آث��ار مهمي براي روابط
بينالمللي و منطقهاي دارد.

