 29آبان تا  3آذر

1392
2013

 23و  24مهر

 14شهريور

تهران :نخس��تين اق��دام دولت يازدهم
براي ح��ل چالش هس��تهاي  10س��اله،
انتقال اين پرونده از شوراي عالي امنيت
مل��ي ب��ه وزارت امور خارجه ب��ود؛ محمد
جواد ظريف ،پس از هش��ت سال ،اين بار
نه در جايگاه معاونت که به عنوان مسئول
مذاکره هس��تهاي اي��ران ب��ا طرفهاي
خارجي تعيين ش��د ،اتفاقي ک��ه واکنش
مثبت طرفه��اي خارجي مذاکره کننده را
در پي داشت.

 5مهر

نيويورک:نخس��تين دور از گفتوگوهاي
هس��تهاي در دول��ت جديد در حاش��يه
نشس��ت س��ازمان مل��ل اتف��اق افت��اد.
پ��س از ديدار ظريف با برخ��ي از وزيران
کش��ورهاي  ،5+1نوبت ب��ه اولين ديدار
وزي��ران خارج��ه اي��ران و امري��کا پس
از  35س��ال قط��ع رابطه بين دو کش��ور
رسيد .جان کري درباره اين ديدار گفت:
«همه ما خوش��حال بوديم که آقاي ظريف
به جلس��ه آم��د و اظهاراتي ک��رد که هم
لح��ن و هم نگاه آن خيلي با گذش��ته فرق
ميکرد».تماس تلفني اوباما با روحاني از
ديگر موضوعهاي مهم اين سفر بود.

ژنو :1در اين نشست براي نخستين بار و
پس از  10س��ال با صدور بيانيه مشترک
هس��تهاي با ايران موافقت شد .کاترين
اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه
اروپا پس از چهار دور مذاکرات س��نگين
در دو روز بدون صحبت در مورد جزئيات
آن ،از ط��رح پيش��نهادي اي��ران با عنوان
«پاياني بر ي��ک بحران غيرضروري؛ آغازي
ب��راي افقه��اي جديد»به عن��وان کامل
ترين ط��رح اي��ران تاکنون نام ب��رد و از
بررسي دقيق آن توسط قدرتهاي جهاني
خبر داد.

 16تا  18آبان

ژن��و «:2تا ب��ه حال اطمينان��ي به حصول
تواف��ق در مذاک��رات گ��روه « »5+1ب��ا
اي��ران در ژنو وج��ود ن��دارد» اين جمله
لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه باعث
شد س��ه روز مذاکره بر سر نوشتن متن
پيشنوي��س توافق ،نقش برآب ش��ود.
اي��ن دور از مذاکرات در س��طح وزيران
خارجه و مسئول سياست خارجي اتحاديه
اروپا برگزار شد .با وجود حمايت آلمان و
انگليس از رون��د کلي گفتوگوها ،لوران
فابيوساعالمکردفرانسهازپيشنويس
توافق راضي نيست .همين موضعگيري
فابيوس موجب شد مذاکرات در اين دور
بدون نتيجه به پايان برسد.

ژنو :3ساعت  3بامداد روز سوم آذر ،خبر
توافق موقت ژنو از هتل اينترکنتينانتال،
پاي��ان بخش پن��ج روز مذاکره س��نگين
بي��ن مذاکره کنندگان بود .اين س��ند که
«توافق ژنو» يا «طرح اقدام مشترک» نام
نهاده شد ،بعد از  10سال يکي از گرههاي
مذاک��ره بين ايران و  5+1را گش��ود .بر
اين اس��اس به مدت شش ماه هيچ يک از
مراکز غنيس��ازي ايران تعطيل نميشد،
تأسيس��ات فردو و نطنز به کار خود ادامه
م��يداد ،فعالي��ت رآکت��ور آب س��نگين
اراک با وضعيت کنون��ي ادامه مييافت،
هيچ ماده اتمي از کش��ور خارج نميشد و
تحريمها افزايش نمييافت .متن توافق
ني��ز تصريح داش��ت اي��ران ب��ه صورت
داوطلبان��ه باي��د غنيس��ازي را در حد 5
درصد ادامه دهد .پس از اين نشس��ت،
يک ب��ازه زماني  6ماهه براي رس��يدن به
توافق جامع در نظر گرفته شد.

 29بهمن تا  1اسفند

وي��ن  :1در اي��ن دور از مذاک��رات عالوه
بر مباح��ث سياس��ي ،موضوعه��اي فني
ني��ز مورد بحث ق��رار گرف��ت و دو طرف
از پيش��رفتهاي حاصله اظه��ار رضايت
کردند.

 27و  28اسفند

وين :2دومين نشس��ت که ب��ه ميزباني
ش��هر وين و در مقر س��ازمان ملل صورت
گرفت ،دو ط��رف درباره چهار محور اصلي
تحري��م ه��ا ،غن��ي س��ازي ،همکاريهاي
بينالمللي هستهاي و رآکتور آب سنگين
اراک تب��ادل نظر ک��رده و ب��راي تدوين
متن مش��ترک در جلسات آينده به تفاهم
رسيدند.

تقويم مذاکره هستهاي
1393
2014
 19و  20فروردين

وين :در نخستين دور از مذاکرات
در س��ال  93ک��ه دو روز ب��ه طول
انجاميد ،مذاکره کنن��دگان ايران
و  5+1درب��اره گام نهاي��ي توافق
ژنو به رايزني پرداختند .ظريف از
اينکه  50ت��ا  60درصد به توافق
رسيدهاند ،س��خن گفت .اما هيچ
يک از طرفي��ن به جزئي��ات مورد
مذاکره اش��ارهاي نکردند .محمد
جواد ظريف دورنماي س��ه تا شش
ماهه براي رس��يدن ب��ه توافق را
مورد تأکيد قرار داد.

 24تا  26ارديبهشت

وي��ن:4اين دور از مذاکرات که به
منظور تدوين پيش نويس توافق
ت��ا قب��ل از  30تير (موع��د پايان
توافق ژنو)صورت ميگرفت بدون
پيشرفت به کار خود پايان داد.
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سهشنبه  13مرداد 1394

 26تا  30خرداد

وين  :5پ��س از پن��ج دور مذاکره
در وين ،نگارش مت��ن توافق آغاز
ش��د اما به گفته ظريف متن توافق
بيش از کلمه ،داراي پرانتز بود؛ با
اين ترفند که ن��کات مورد توافق
نگارش شده و نکات مورد اختالف
در پرانتز قرار ميگرفت .اين دور
از مذاکرات با اختالف نظر جدي هم
در محت��وا و هم در نحوه نگارش به
پايانرسيد.

 18تا  29تير

وي��ن  :6پ��س از  18روز مذاک��ره
نفس��گير و در آخرين نشس��ت در
ضرب االجل ش��ش ماهه ،دو طرف
با تمدي��د مذاک��رات تا چه��ار ماه
ديگر موافقت کردند .اصليترين
م��وارد اخت�لاف نظ��ر در نوش��تن
مت��ن توافق،ميزان ،س��طح و ابعاد
غنيسازي بود که راهکار تازه ايران
مبن��ي بر کاربرد ش��اخص «س��و»
(واحد جداس��ازي اورانيوم سبک
از سنگين) به جاي «سانتريفيوژ»
کم��ي ب��ه تعدي��ل آن کم��ک کرد.
اف��زون ب��ر آن ،اخت�لاف نظ��ر در
مسائلي همچون برنامه زمان بندي
اجراي توافق نهايي ،رفع تحريم ها،
تأسيسات آب سنگين اراک و فردو
هنوز به قوت خود باقي بود.

27شهريور تا  4مهر

نيوي��ورک:در نشس��ت نيويورک
و در آغاز ض��رب االجل چهار ماهه،
مذاکرات در حاشيه اجالس مجمع
عمومي سازمان ملل انجام شد و در
مجموع مفيد و سازنده بود اگرچه
منجر به پيشرفت قابل مالحظهاي
در موضوعات مورد اختالف نش��د.
بررس��ي ابع��اد فن��ي ،سياس��ي و
حقوق��ي برنامه هس��تهاي ايران
و نيز موض��وع تحريمها مهمترين
محوره��اي بح��ث در اي��ن دور از
مذاکراتبودند.

مس��قط :مذاک��رات به ايس��تگاه
مس��قط ،پايتخ��ت عمان رس��يد.
طرفهاي درگير در اين نشس��ت،
از جزئي��ات آن س��خني ب��ه ميان
نياوردند ،تنها بنعلوي وزير خارجه
عمان از توافق بر سر مسائل بزرگ
در مذاک��رات هس��تهاي خبر داد
و گفت:انتظ��ار داريم ک��ه درباره
مس��ائل باقيمانده نيز ب��ه راهحل
دستيابيم.

ژن��و :4اي��ن دور از مذاک��رات
توگوها پس
نخس��تين دور از گف 
از تمدي��د هفت ماه��ه و همچنين
توگوها در سال
آخرين دور از گف 
گذش��ته ميالدي بود ک��ه هدف از
آن هموار ش��دن مسير براي حل و
فصل نهايي مسأله هستهاي ايران
و رسيدن به توافق فراگير در اين
زمينهعنوانشد.

 22تا  24مهر

 27آبان تا  3آذر

 24دي

وي��ن :7هم��ه طرفه��اي مذاکره
کننده ب��ر پيش��رفت در اين دور
از مذاک��رات صحه گذاش��تند اما
تأکي��د کردن��د اختالفات بر س��ر
غنيس��ازي ايران ،چارچوب زماني
لغو تحريمه��ا عليه اين کش��ور و
آين��ده رآکت��ور اراک رفعنش��ده
است؛ همچنين مس��ائلي از جمله
بازرسي و شفافسازي ،مدت زمان
توافق نهاي��ي و موضوعات ديگري
که براي س��ازش و حصول توافق
نهاييضروريهستند.

 17تا  20آبان

وين:8ايستگاهپايانيمذاکراتکه
قرار بود س��وم آذر باشد و توافق
کوت��اه مدت ژنو ب��ه توافق جامع و
بلند مدت تبديل شود ،براي هفت
ماه ديگر تمديد ش��د .قرار ش��د
دوره چهار ماهه اول براي رسيدن
به توافق سياسي و دوره سه ماهه
دوم به حل جزئيات ،مس��ائل فني
و حقوقي اختص��اص يابد .کماکان
مس��ائلي مانند ظرفي��ت و ميزان
غنيسازيوهمچنينبازهزمانيلغو
تحريمها به عنوان مهمترين موارد
اختالفيباقيماندهبود.

 26آذر

ژنو  :5به گزارش المانيتور در اين
دور از گفتوگوه��ا پيشنوي��س
س��ندي با ن��ام «اص��ول توافق»
بين ايران و امريکا تهيه ش��د ،اما
بدون ارائه به س��اير کش��ورهاي
مذاکرهکنن��ده؛ اي��ن خبر توس��ط
مناب��ع ديپلماتيک اي��ران تأييد يا
تکذيب نش��د .برخيها اين دور را
«بسيار س��ازنده» توصيف کردند
ول��ي گروه��ي ديگ��ر آن را همراه
با «پيش��رفتهاي ملم��وس ولي
محدود»دانستند.

 1تا  4اسفند

ژن��و :5در پاي��ان س��يزدهمين دور از
مذاکرات محمد جواد ظريف با اشاره به
راه زياد رسيدن به توافق از پيشرفت
دربرخيمباحثسخنگفت.آنچهفضاي
توگوها را از نشستهاي
اين دور از گف 
پيش��ين متمايز ميکرد حضور برخي از
ش��خصيتهاي برجس��ته و تأثيرگذار
از جمل��ه «عل��ي اکبر صالح��ي» رئيس
س��ازمان انرژي اتمي ايران و «ارنست
مونيز» وزير ان��رژي امريکا در ژنو بود.
توگو به
حض��ور آنها در اي��ن دور از گف 
منزل��ه ورود ايران و  6ق��درت جهاني
ب��ه «مذاکرههاي عالي فني» محس��وب
ميش��د .همچني��ن در روز چه��ارم
مذاکرات ،حس��ين فري��دون نماينده
رئيس جمهوري به مذاکرات اضافه شد
و در کنار ظريف نشست.

