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 مقدمه

و اعضاي دور جديد مذاكرات هسته ، در حالي آغاز شد كه شركت پرشور ملت ايران5+1اي ميان جمهوري اسالمي ايران

هاي اخير مقامات آمريكايي بود، بلكه پشتوانه محكمي براي بهمن نه تنها پاسخ مناسبي بر تندروي22 ...ا در سالروز يوم

ميكنندگان مذاكره يك ماه اخير، احتمال دستيابي به توافق. شود ايراني محسوب و اظهارات مقامات آمريكايي در اقدامات

و گروه نهايي را كاهش داده است به ، مقام معظم رهبري بار5+1طوري كه درآستانه شروع دور سوم مذاكرات ايران

بي ديگر خاطرنشان كردند كه به نس اعتمادي به آمريكايي علت بالفاصله، باراك. بين نيستند بت به آينده مذاكرات خوشها،

از اوباما، رئيس درصد50جمهور آمريكا نيز قبل از شروع مذاكرات اعالم كرد كه شانس دستيابي به توافق نهايي بيش

. نيست

 رويكرد طرفين در مذاكرات وين.1

و حسنتأكيد دكتر ظريف، وزير خارجه ايران در آستانه شروع مذاكرات نيت طرفين جهت به لزوم وجود اراده سياسي

در. ها بود رسيدن به توافقي جامع، واكنشي در برابر اظهارات نسنجيده آمريكايي طرف غربي طي وقفه زماني دو ماهه

و   اجراي كامل گام اول طرح اقدام مشترك ازسوي كشورمان، به برخي اقدامات مبادرت نمود كه نه تنها با وجودمذاكرات

ها نسبت به مردم ايران صحه كرد، بلكه بر دشمني آمريكايي اعتمادي موجود ميان دو كشور نمي كمكي به كاهش بي

و نيت واقعي آمريكايي. گذاشت مي ها درواقع وزير امور خارجه كشورمان، تلويحاً اعالم كرد كه نسبت به اراده سياسي

. ترديد وجود دارد

صلح ري اسالمي ايران در مذاكرات وين، تمركز انحصاري بر فعاليتراهبرد اصلي تيم مذاكراتي جمهو آميز هاي

و جلوگيري از كوشش غربي هسته دفاعي ايران در دستوركارـهاي موشكي فعاليت براي فرار دادنها اي كشورمان

ل ضروري مورد بحث اي، با اعالم اينكه تمام مسائ اما وندي شرمن، نماينده آمريكا در مذاكرات هسته. مذاكرات بود

طرفينيوي بار ديگر مدعي شد كه تا زماني كه سند نهايي به امضا. بودند، از پاسخ صريح در اين مورد خودداري كرد

. نرسيده باشد، در عمل توافقي صورت نگرفته است

 نتايج مذاكرات وين.2

يك چارچ به نظر مي وب زماني مشخص جهت پيشبرد رسد كه مهمترين دستاورد مذاكرات وين توافق بر روي

و هاي خبري بعد از اتمام مذاكرات سه روزه وين، نمايندگان جمهوري اسالمي در كنفرانس. گفتگوهاست ييدأت5+1ايران

كه كرده يك سال پس از اجرايي شدن بحثدر مورد ماه آينده4حداكثر تا اند و حداكثر هاي مقدماتي مذاكره خواهند كرد

ا و نهايي برسند 1393دي20قدام مشترك يعني تا مرحله اول طرح ، مارس17روز. تالش خواهند كرد كه به توافق جامع
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.نيز براي آغاز دور چهارم مذاكرات تعيين شده است جاري، ماهاسفند 26

و خارجي، محتواي مذاكرات عالوه زني طبق گمانه بر چارچوب زماني، شامل مواردي همچون هاي مختلف داخلي

و اولويت عات مطرح، مابهموضو لكن با توجه به محرمانه بودن جزئيات مذاكرات، مشخص نيست. ها بوده است بندي ازاها

در گفتگو برايآنچه كه آشكار است، طرف ايراني با پيشنهاد آمريكا. اند بر چه مصاديقي متناظر بودهاًكه اين موارد دقيق

كنندگان ايراني، بر مذاكره جالب توجه اين بود كه عالوه نكته. است هاي بالستيك كشورمان مخالفت كرده موشك مورد

با وليهايشان بعد از اتمام مذاكرات بر محرمانه بودن جزئيات مذاكرات تأكيد داشتند، همتاهاي غربيشان نيز در مصاحبه

مي توجه و اهميت محتواي گفتگوها بعيد به نظر ام به حساسيت ضاي توافقنامه نهايي رسد كه مقامات غربي تا زمان

.صبور باشند

 مالحظات ناشي از مذاكرات وين.3

و اظهارات كلي نمايندگان طرفين، تحليل واقعي آن را دشوار كرده است مثال، در بحث براي. محرمانه بودن مذاكرات

 مذاكراتوردستاز خارجراكيبالستيها موشك برنامه مسئلهموضوعات مطرح در مذاكرات، جمهوري اسالمي ايران 

محرمانه بودن مذاكرات اگر از حيث مسائل فني. شوديدگيرس مسئلهنيابهديبا داشتندديكأتهايغرب اما،دانستيم

و تمام طرف در ها بدان پايبند باشند، امري معقول است؛ اما اگر آمريكايي بوده ها بخواهند مسائل محرمانه مذاكرات را

و ساير متحدين خاورميانه اختيار صهيونيست سفر وندي شرمن به عربستان،.اي خويش بگذارند، قابل قبول نيست ها

و سرزمين مي امارات . كند هاي اشغالي فلسطين، بالفاصله پس از مذاكرات وين، اين نگراني را تشديد

مي. المللي انرژي اتمي در مذاكرات است مسئله مهم ديگر، نقش آژانس بين المللي كه اين نهاد بينرسد به نظر

مي همچنان به ارائه گزارش در. دهد هاي دوپهلوي خويش ادامه فوريه20آژانس در آخرين گزارش منتشر شده خويش

و مواد هسته در وضعيتي قرار ندارد كه اطمينان موثقي درباره فقدان فعاليت، مدعي شد 2014 رائه كندااي اعالم نشده ها

صلح اي در ايران براي فعاليت گيري كند كه تمامي مواد هسته نتيجهتواندو بنابراين نمي بر. آميز هستند هاي در عين حال،

به همكاري و تعهد تهران به اجراي6ويژه اجراي هاي نزديك ايران با آژانس اقدام عملي7اقدام عملي طي سه ماه گذشته

مي15(ديگر تا سه ماه آينده  به مذاكره1.اشاره شده است) 2014ماه علت ماهيت كنندگان كشورمان بايد هشيار باشند كه

و حقوقي ايران با آژانس در صورت فقدان اراده سياسي از طرف سياسي پرونده هسته اي، همكاري هر چه بيشتر فني

و اروپايي آمريكايي مي. ها مثمرثمر نخواهد بود ها كنندهو تسهيل تواند نقش كاتاليزور در نتيجه، آژانس در بهترين حالت

و نبايد به . عنوان ضلع سوم معادله به بازي گرفته شود توافق نهايي را داشته باشد

 گيري نتيجه

بي) ظله دامه(طور كه مقام معظم رهبري همان بي شماري مبني نيز تأكيد داشتند، داليل و بدبيني اعتمادي به آمريكايي بر ها

هدي همچون تكرار تهديد نظامي ايران، مداخله در امور داخلي كشورمان، حفظ شوا. نسبت به آينده مذاكرات وجود دارد

و تالش براي كشاندن ساير مسائل به مذاكرات هسته فشار تحريم ملت اي، از تداوم خصومت ها و دشمني آمريكا با ها

كم گيري از فرصت ديپلماسي مناسب با اين حال، بهره. داردحكايت ايران  و صلح ترين هزينه ترين آميز شيوه براي اثبات

 

ا.1  http://www.tabnak.ir/fa/news/380809:ين گزارش به لينك زير مراجعه نماييدبراي دسترسي به متن اصلي
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ميو حقانيتاي هاي هسته بودن فعاليت به همين دليل است كه ايشان مانعي براي مذاكرات از موضع. رود ايران به شمار

. بينند برابر نمي

از ازسوي ديگر، كنار گذاشتن يا تخطي از توافقنامه ژنو با افزايش فشار البي و خارج هاي صهيونيست در كنگره

سازد، بلكه موجبات شكست زودهنگام مذاكرات را فراهم تر نمي نه تنها مسير دستيابي به توافق نهايي را نزديك آن،

بر. آورد مي را معاملهيك بالقوه هاي قابليتبه كمتر توجهو توافقنامه منفي نتايج رويتمركز متوازن، به نوعي بهانه الزم

و آمريكايي در اختيار صهيونيست ق ها ميها شكست زودهنگام مذاكرات، منجر به تقويت رژيم تحريمي موجود،. دهد رار

و از دست رفتن بهترين فرصت براي اثبات حقانيت جمهوري اسالمي قدرت گيري تندروهاي جمهوريخواه در داخل آمريكا

.ايران نزد افكار عمومي جهاني خواهد شد

م يك منظر ساختاري، تجانس مجموعه عوامل جهاني، و داخلي، نطقهاز هرتا كنديمبيترغرا متحده االتيااي

 دوشبررا قدرت در خاورميانه موازنه فرآيندازيبخشو برسدجهينتبه رانيايا هسته مسئلهبا ارتباطدرترعيسر چه

رايشتريبيهانهيهزو ردهبايآس شرقبهراشيروهاين خاطريآسودگباتا اندازديب رانيا ازجمله منطقهيكشورها

هاي كاخ سفيد به مقوله ناشي از نگاه دموكراتكايمرآ متحده االتيايريپذ انعطافكه گفت توانيم لذا. نشود متقبل

يكايآس شرقو انهيخاورم فارس،جيخل منطقهسهدر قدرت موازنه و ضعف از هاي داخلي اين كشور ازسوي ديگر، سو

. است


