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 5تا  13فروردين

لوزان  :2ش��امگاه س��يزدهم فروردين،
 9روز مذاکره س��نگين بين ايران و 5+1
به انتش��ار بيانيهاي مش��ترک ب��ا عنوان
«بيانيه س��وئيس» انجاميد؛ بيانيهاي که
نش��ان ميداد ايران و غرب به تفاهم کلي
و مجموعهاي از راه حلهاي سياسي دست
يافتهاند و در س��ه ماه باقي مانده از ضرب
االجل باي��د در جزئيات فن��ي و حقوقي به
نتيجهبرسند.

 2تا  4ارديبهشت

وين:9نخس��تين دور از مذاکرات پس از
بيانيهلوزانبراينگارشمتنپيشنويس
توافق جامع هستهاي انجام شد و به گفته
عراقچي در چارچوب مش��خص شده ،بحث
ن��گارش از موضوع مش��خص«تحريمها»
آغاز شد.

 22تا  25ارديبهشت

وين :10اي��ن دور از مذاکرات در س��طح
معاونان و کارشناسان در چارچوب نگارش
پيش نويس متن توافق جامع هس��تهاي
پ��س از چه��ار روز در وي��ن پاي��ان يافت.
ازنظر عراقچي به دليل سختي کار سرعت
پيشرفتدرنگارشپيشنويسکماست
ولي با يک روال مستمري ادامه دارد.

 30ارديبهشت تا  1خرداد

وي��ن :11در اين نشس��ت نگارش پيش
نوي��س متن برنامه جامع اقدام مش��ترک
پيگي��ري ش��د و همچني��ن کار ن��گارش
مت��ن اصل��ي و پيوس��تهاي آن در دو
سطح سياسي و کارشناس��ي ادامه يافت.
توگوها دو مس��ير بررس��ي
همزمان ،گف 
لغ��و تحريمها و فعاليتهاي هس��تهاي را
پيمود اما به دليل گستردگي موضوعها و
پيچيدگي آنها پيشرفت در نگارش بسيار
کندصورتگرفت.
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 5تا  7خرداد

وي��ن :12در اي��ن دور از مذاکرات که در
سطحکارشناسيومعاونانادامهداشت،به
گفته عراقچي در مورد نگارش خود متن و
ضمايم آن و بحث قطعنامهاي که ش��وراي
امنيت باي��د ص��ادر کند مش��ورتهايي
صورت گرف��ت و همچني��ن روي عناصر و
مؤلفههاي آن صحبت انجام شد و بتدريج
متنراکاملترکردند.

 20تا  22خرداد

وين:13اي��ن نشس��ت ني��ز همانن��د
نشس��تهاي پيش��ين ب��ه رايزن��ي
درباره نحوه ن��گارش متن توافق جامع
اختصاص يافت.

 6تا  23تيرماه

وين:14پ��س از 18روز مذاکره پيچيده
باالخ��ره در روز  23تيرماه ،دو طرف پس
از س��ه بار تمديد ،به توافقي تاريخي که
 22ماه تالش بيوقفه براي رس��يدن به
آن صورت گرفته بود ،رس��يدند .در اين
توافق براي تمام مسائل اختالفي همچون
موضوع چگونگي اجراي پروتکل الحاقي،
ابع��اد نظامي احتمالي موضوع هس��تهاي
اي��ران ( )PMDو نحوه لغو تحريمها راه
حلهاي مشترک در نظر گرفته شد.

ویژه
انتخاب
یازدهم

 29تير

نيويورک :عص��ر روز  29تيرماه به وقت
تهران قطعنامه  2231به تصويب تمامي
15عضوشورايامنيترسيد.قطعنامهاي
ک��ه متضمن لغو تحريمهاي اعمالش��ده
عليه اي��ران در برابر برخي محدوديتها
در يک زمانبندي مشخص است و پس از
تأييد «آژانس» درباره پايبندي ايران به
تعهداتشاجراييخواهدشد.

 11تا  14اسفند

مونترو :در اين دور از مذاکرات که
براي نخس��تينبار در شهر مونترو
س��وئيس انجام ش��د ،محمدجواد
ظري��ف و عب��اس عراقچ��ي هردو
تلويحًا از پيش��رفت در مذاکرات
نسبت به دورههاي پيشين سخن
گفتن��د و تأکي��د کردن��د اي��ران
محدوديتهاي موقت��ي در برنامه
هس��تهاي را در ازاي لغو تحريمها
خواهدپذيرفت.

 24تا  29اسفند

ل��وزان  :1پس از پاي��ان دور اخير
مذاکرات هس��تهاي ايران و گروه
 5+1در ل��وزان س��وئيس ،هر دو
طرفازحصولپيشرفتهايقابل
توجه در مذاکرات س��خن گفتند.
با اين حال ،چش��م اندازي رس��مي
برايدستيابيبهتوافقنهاييارائه
نشد.

سهشنبه  13مرداد 1394
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