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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 ای در وین مذاکرات هسته جدید دور

 اندازراهبردها و چشم

 

 مقدمه

)بدون  4+1همزمان با از سرگیری دور جدید مذاکرات وین میان ایران و گروه 

ها گران و رسانهنوامبر، نظر بسیاری از تحلیل 29حضور مستقیم آمریکا( از تاریخ 

دیگر به تیتر یک بسیاری از  ای باربه این مسئله معطوف گردیده و معادله هسته

سیاری در های بالمللی تبدیل شده است. در این راستا تحلیلهای معتبر بینرسانه

مورد ماهیت این مذاکرات و ابعاد گوناگون آن منتشر شده است که در نوع خود 

شود تا از اهمیت زیادی برخوردار است. با این وجود، در این متن تالش می

های جدید بیان شده از دور جدید مذاکرات، چارچوب مباحث مطرح شده در

طرف تیم ایران و مراحل و اقدامات انجام شده در این دور از مذاکرات را به 

 تحلیلی بیان کنیم. –صورت توصیفی 
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 ایمحورهای مهم مباحث هسته

توان در سه حوزه به صورت محوربندی شده بیان ای وین را میمذاکرات هسته

 نمود:

 فنی مذاکرات و آنچه که پشت میز مذاکره در حال وقوع است.مباحث  -1

مسائل فرامتنی مذاکرات؛ یعنی عوامل بیرونی که بر فضای مذاکرات تأثیر  -2

 گذارند.می

 رو خواهیم داشت.ای که پیشانداز و آیندهچشم -3

بارتند شود که عموارد اختالفی ایران با طرفین مذاکره هم به شش دسته تقسیم می

نوع مناسبات ما با آژانس و  -4آزمایی راستی -3تضمین  -2ها رفع تحریم -1از: 

ای که براساس آن، طرف مقابل ای و غیرهستهپیوند مسائل هسته -5مسائل فنی 

خواستار گنجاندن مسائل موشکی در مذاکرات شده است. اختالف ششم به 

اط، تیم ین ارتبگردد. در انویس تهیه شده در شش دور پیشین مذاکرات برمیپیش

ای ما یک پیشنهاد جدیدی را مطرح نمود و اعالم کرد توافقاتی کننده هستهمذاکره

تواند لزوماً مبنایی برای ادامه مذاکرات که در مذاکرات قبلی صورت گرفته نمی

باشد؛ چون توافقات قبلی به باشد، به لحاظ حقوقی این استدالل درست می

و امکان دخل و تصرف در آن وجود دارد ولی  نویس آماده شده بودصورت پیش

از لحاظ حقوقی در سند امکان دخل و تصرف وجود ندارد و چون توافقات ایران 

توان آن را تغییر داد، ولی به لحاظ دیپلماتیک نویس بوده، میبه صورت پیش
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مواضع ایران در موضع واحد قرار گرفت و روسیه و چین هم با اتحادیه اروپا و 

نظر بوده و اعالم کردند هر آنچه که در مذاکرات قبلی توافق شده باید هم آمریکا

 به عنوان مبنا قرار گیرد.

 نویس ارائه شده از طرف ایرانهای جدید در پیشچارچوب

نویس جدید ایران گنجانده حاال باید بررسی کرد چه چیزی در چارچوب و پیش

 ارد مربوط به دو مسئله بود:شده که طرف مقابل را عصبانی کرده است؛ این مو

ها که در توافقات قبلی گفته شده بود که اول موارد بخشی به رفع تحریم. اولویت1

ها، آزمایی لغو تحریمعدم خروج آمریکا، راستی اختالفی چهارگانه شامل تضمین

ای و بازگشت ایران به تعهدات خود حل بشود و سپس به موضوع مسائل منطقه

ایران بپردازیم، اما در پیشنهاد جدید ایران بیان کرده است که اول های رفع تحریم

 های بعدی را برداریم.های ایران مشخص شود و بعداً گاموضعیت رفع تحریم

. ایران موضوع و مبحثی را به نام جبران خسارات ناشی از خروج آمریکا از 2

مذاکرات ایران برجام را مطرح کرد؛ در زمان آقای روحانی و در شش دور قبلی 

تعهدی کشورهای اروپایی درخواست خسارت بابت خروج آمریکا از برجام و بی

کرد که خسارت وارده به ایران هم در ابعاد فنی و هم در ابعاد اقتصادی بود و 

ها به حوزه بهداشت و درمان هم کشیده شد. طرف آمریکایی حتی این خسارت

کنیم؛ زیرا این اقدام ناشی از رداخت نمیاعالم نمود ما بابت این اقدام خسارتی پ

رفتار دولت قبلی آمریکا بوده است. پیشنهاد آقای روحانی این بود که ما بحث 
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جبران خسارت را بعد از احیای برجام مطرح نماییم، ولی نظر تیم جدید ایران 

این است که جبران خسارت باید االن مدنظر قرار گیرد. هدف از طرح مسأله 

رت نیز قرار دادن طرف مقابل در دوراهی جبران خسارت و ارائه جبران خسا

تضمین است؛ بدین معنا که بجای اینکه طرف مقابل را در دوراهی تضمین یا 

ایم؛ تضمین قرار دهیم، آنها را در دوراهی تضمین و جبران خسارت قرار دادهعدم

های ناشی از دهی یا اینکه خسارتگوییم یا تضمین مییعنی به طرف مقابل می

 توافقات سابق را پرداخت نمایید. 

 واکنش طرف مقابل

رائت خواست بیانیه این کشور را قوقتی هئیت فرانسوی به نمایندگی از آمریکا می

کننده ایرانی به نشانه اعتراض در جلسه از جای خود بلند شدند نماید، تیم مذاکره

دارد که بیانیه آنها قرائت  و اعالم کردند که آمریکا در کجای این جلسات قرار

شود. نماینده انگلیس نیز بیانیه بسیار تندی را علیه ایران قرائت کرد با موضوع 

هایی از این دست، که در مقابل این ساز ایران در منطقه و صحبتثباتنقش بی

کننده ایرانی سکوت کرد و نماینده چین پاسخ آنها را داد که در اقدام تیم مذاکره

د به پیمان آکوس که بین انگلیس، آمریکا و استرالیا منعقد شده، اشاره جواب خو

ها اعالم باشد. چینیای بوده و معطوف به مهار چین میکرد که موضوع آن هسته

نمایید و االن در اینجا از نقش داشتند شما پیمان غیرقانونی در منطقه منعقد می
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ا حق بیان این موضوع را در کنید! شمساز ایران در منطقه صحبت میثباتبی

 خصوص ایران ندارید. 

باشد و دلیل ابهام نیز آن است که در مجموع، فضای مذاکرات با ابهام روبرو می

اوالً چارچوبی که مذاکرات در شش دور قبلی بر روی آن استوار بوده کامالً تفاوت 

ها حریمتبخشی رفع چنین مسئله اولویتپیدا کرده و با ورود بحث خسارت و هم

ماجرا به کلی فرق کرده است. ثانیاً مواضع بازیگران هم متفاوت شده است و 

مواضع روسیه و چین در مذاکرات اصالً ثابت نیست و سیاست یکی به نعل و 

ترنشنال اینکنند و اینکه نماینده روسیه در مصاحبه با ایرانیکی به میخ را اجرا می

های دیگری را وی حرفتیه با پرسزند و در مصاحبهایی مییک سری حرف

کند؛ این بدان معنی است که در مواضع طرف مقابل ثبات وجود ندارد. مطرح می

ها منتقد رویکرد فعلی ما در ها و چینیاین را هم باید مدنظر قرار داد که روس

 زد.مذاکرات هستند و آنها معتقد هستند ایران نباید ترکیب را برهم می

 مذاکرات مسائل فرامتن  

برداری است که دو ضرب وزنه را بلند کرده و به روی سینه ایران به مثابه وزنه

هاست. این اقدام ایران کار که اولویت ما رفع تحریم خود گذاشته و اعالم کرده

شود، اما مرحله بعدی این است که باید وزنه را باالی سر بزرگی محسوب می

ویم و شمیسینه نگه داریم زیر فشار وزنه خم ببریم و اگر بخواهیم وزنه را روی 
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اینکه وزنه را چطور باالی سر ببریم خیلی مهم است. در این خصوص، ایران باید 

دست به یارگیری مؤثر بزند و طرف ایرانی نباید در حال  4+1در بین اعضای 

حاضر اقدامی را انجام دهد که حتی روسیه و چین منتقد مذاکرات شوند. در زمان 

قای جلیلی اتفاقی که به وقوع پیوست و نباید آن را تکرار کنیم، این بود که آ

اجماع بین اعضای دائمی شورای امنیت علیه ما شکل گرفت؛ یعنی اینکه روسیه، 

چین، فرانسه، انگلیس و آمریکا آمدند و تحریم ایران را مطرح کردند و االن با 

ه در این دور از مذاکرات به نحوی گیری از آن، باید هنر ایران این باشد کعبرت

حفظ  4+1بازی کند که بتواند حداقل این شکاف را بین اعضای مذاکره کننده 

 کند. 

های عمومی داشته باشیم که با توجه ای هم باید به نظرسنجیاز طرف دیگر اشاره

خارجی ایران، معیشت مردم به برجام گره به روال هشت سال گذشته سیاست 

هایی هم در بازار مشهود است که اگر از مذاکرات خبر مثبتی سیگنالخورده است. 

، شود و اگر خبر منفی منتشر شودشود، منجر به پایین آمدن نرخ ارز میمنتشر می

رود. براین اساس، در فرامتن مذاکرات یک قیمت ارز و طال و بقیه موارد باال می

آهنگ تیم د دارد. اگر ضربوجو« آوری اجتماعی و اقتصادیتاب»مفهومی به نام 

آوری تنظیم نباشد، مطمئناً در آینده ضرباتی را کننده ایرانی با این تابمذاکره

 خواهیم خورد.
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رصدد اکنون باید داز طرف دیگر، ما نسبت به رویکرد تیم قبلی نقد داریم و اما هم

سیستم  ،توافق باشدباشیم. اگر تیم جدید ایران بدنبال عدم« مندانهتوافق عزت»

شود و اقداماتی که آوری اجتماعی مورد هدف واقع میکند و تاباعالم خطر می

انجام شده نشان دهنده این موضوع است مانند تجمعات معلمان و کشاورزان و 

 شود.مخابره می 1401هایی که در خصوص بودجه سال سری سیگنالیک

فروشیم و علت خرید در حال حاضر  روزانه یک میلیون بشکه نفت به چین می

گردد که بعد از دوران کرونا، آنها بر سر میها از ایران به این موضوع برچینی

استفاده از معادن ذغال سنگ و منابع خودشان با مشکل مواجه شدند. حاال این 

ها تا چه زمانی حاضر به خرید این مقدار نفت از ما سوال مطرح است که چینی

باشد. ما در می 1401یعنی فروردین  2022تا مارسهستند؟ تاریخ خرید آنها 

بشکه نفت به صورت حداقلی حساب  000/200/1بودجه سال آینده روی فروش 

پیوندد ایم. اما مسلماً با پایان یافتن نیاز فوری چین، اتفاقی که به وقوع میباز کرده

 ند و ازکاین است که فروش نفت ایران از فروردین احتماالً ماه کاهش پیدا می

همان موقع، کسری بودجه ایران شروع خواهد شد. اینها مواردی است که باید در 

های مذاکراتی لحاظ و محاسبه شود. در واقع، مذاکرات تعیین راهبرد و تاکتیک

 باشد.یک متغیر مستقل نیست، بلکه متغیری وابسته به تمامی این عوامل می

ای بخوبی جلو رفته است و آن هم ان در مرحلهای ایرتیم مذاکره کننده هسته

ویت ها به اولها را اولویت خود قرار داد. اینکه رفع تحریمزمانی بود که رفع تحریم
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تبدیل شده و طرف مقابل آن را پذیرفته، اقدام خوبی است، اما اگر این کار با یک 

 را در بر نخواهدای مندانه تکمیل نشود، آن موقع این اقدام هیچ فایدهتوافق عزت

 داشت.

ذکر است که یک خط قرمزی را طرف مذاکره برای ما بصورت غیر اعالمی قابل

ایم؛یکی پایان سال مشخص کرده و آن این است که در دو گره زمانی گیر کرده

ماه( و دیگری پایان سال شمسی )مارس میالدی(. آمریکا دی 15جاری میالدی )

را از ابعاد مختلف مخصوصاً به لحاظ فرامتنی و  کند ایراندر این نقطه تالش می

کند. اینکه آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بیان ای خلع سالح رسانه

کند ما اشتباه کردیم از برجام خارج شدیم چه دلیلی دارد؛ دلیل آن این است می

یکا سد که آمرخواهد به این نتیجه برگویند ایران در مذاکرات نهایتاً میکه آنها می

ه ها این مسئله را باعالم کند که اشتباه کرد از برجام خارج شد که خود آمریکایی

ایم و حاال گویند این را ما خود اعالم کردهاند و آنها میصورت مکرر تکرار کرده

 باید گام بعدی را برداریم و این موضوعی است که باید مدنظر قرار بدهیم.

یکردشان در مذاکرات با قبل دچار تغییراتی شده است، بازیگران اروپایی هم رو

قبالً ما تروئیکای اروپایی را داشتیم )انگلیس، آلمان و فرانسه( ولی االن انگلیس 

با خارج شدن از اتحادیه اروپا به بازیگر مستقل تبدیل شده است و آلمان و فرانسه 

ام ا در قبال بحث برجاند. بین این کشورههم به بازیگران جدای از هم تبدیل شده

نظر وجود دارد. رویکرد انگلیس کامالً منطبق با آمریکا بوده ولی قبالً اختالف
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شد هایی که از طرف اتحادیه اروپا مطرح میمجبور بود به بعضی از چارچوب

 بندی نشان دهد. آلمان و فرانسه بحث جدایی را دارند.پای

ای داشتند و همیشه در منفعالنه ها در برجام نقش واقعاًاز سوی دیگر، چینی

ن ها بودند و آرسید، چینیمذاکرات قبلی آخرین هیئتی که به محل مذاکرات می

هم بیشتر برای امضاء نمودن مواردی بود که روسیه قبل از آن با ما توافق کرده 

ها ها نقش عامل و فعال را دارند؛ زیرا چینیبود. در این مرحله از مذاکرات، چینی

اند و از طرف دیگر ما را به عضویت ساله را با ایران به امضاء رسانده 25داد قرار

گویند اگر ایران مشمول تحریم قرار اند. آنها میدائمی پیمان شانگهای درآورده

 شویم.بگیرد، ما هم متضرر می

ها به طور همزمان درگیر ها دوگانه است؛ زیرا روسدر این میان، بازی روس

باشد، ها هستند که مهمترین آنها بحران اوکراین میهایی با غربیهسری پروندیک

هزاری نیرو روسی در مرز مستقر شده و نیروهای ویژه اروپایی  100ای که به گونه

یا ناتو نیز برای مقابله در آنجا مستقر هستند. بنابراین، نباید زمین برجام را یک 

نی های بیرومذاکره تمامی دغدغههای زمین مستقل بدانیم و تصور کنیم که طرف

کنند. گذارند و در محل مذاکره با رویکرد مستقل صحبت میخود را کنار می

جالب آنکه بایدن اخیراً یک سیگنال مثبت به روسیه در موضوع اوکراین داد و 

د؛ کناعالم کرد حتی اگر جنگ شود، آمریکا به اوکراین نیروی نظامی اعزام نمی

ده خواهم و این بن مسئله به شما امتیاز دادم و از شما امتیاز مییعنی اینکه در ای
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وین  ها در مذاکراتبستان بین بازیگران است. این امتیاز را ممکن است آمریکایی

ی رصد ها را به درستها و فرامتناز روسیه بگیرند. بنابراین، ما باید در مذاکره، متن

 .مندانه متمرکز شودم توافق عزتو تلفیق کنیم و تیم ایرانی باید روی مفهو

توافق فرق دارد. در اصطالحات انگلیسی اصطالحی بنام مدانه با عدمعزتتوافق

Negotiate وع کنند؛ یعنی موضنشینند با هم گفتگو میداریم یعنی طرفین می

رسند و یا اینکه همدیگر را در کنند یا به حد وسطی میمورد اختالف را بیان می

ای خارج از آن مسئله به همدیگر کنند؛ در حوزهخصوص آن موضوع اقناع می

 . مورد دیگریدهند تا طرف بتواند در خصوص آن موضوع توافق کندامتیاز می

که وجود دارد ابالغ است و کاری است که بیشتر تیم مذاکره کننده ایرانی دارد و 

است؛  Debateکند و مورد بعدی موضوعات خود و خط قرمزها را بیان می

 شود و طرفین در خصوص فلسفههایی که در تلویزیون انجام مییعنی همین بحث

است  Debateل مذاکرات نه جای زنند و محها با هم حرف میاختالف ساعت

 مندانه بحثو نه جای ابالغ. جایی است که باید در آنجا در چارچوب توافق عزت

کنیم و با طرف مقابل وارد مذاکره شویم و در مذاکره امتیازات را بگیریم و حواس 

تیم مذاکره کننده باید به این موضوع جمع باشد که جوری مذاکره کند که بتواند 

در بین جبهه رقیب ایجاد کند و نه اینکه با اقدام خود همه آنها را علیه شکاف را 

آوری و خود متحد نماییم و در ضمن پارامترهای داخلی مخصوصاً بحث تاب

 مباحث اقتصادی و غیره را در نظر بگیریم.
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 انداز روند مذاکرات و اقدامات راهبردی مورد انتظارچشم

گفت که با توجه به موضوعات و شرایطی انداز مذاکرات باید در خصوص چشم

اندازی مبنی بر احیای برجام حداقل تا چند که در وین وجود دارد، فعالً چشم

هفته آینده وجود ندارد و علت آن هم این است که طرفین استواری خاصی را 

ها ای را بیان کرده و گفته ما دهروی مواضع خود دارند. آقای اولیانوف اخیراً نکته

ها ایم و فقط به بحث تحریماختالف با همدیگر داریم که هنوز وارد آنها نشده مورد

ایم و از سوی دیگر، نحوه بازگشت تعهدات ایران به صورت کلی بیان پرداخته

شده و یکی از موضوعاتی که باید حداقل یک ماه در خصوص آن بحث شود، 

ه یر اورانیوم غنی شدسانتریفیوژهای نسل جدید و اتصاالت آنها و بخشی از ذخا

ها با ها و آلمانها، چینیداریم. روس خواهیم بابت تضمین نگهایران است که می

این موضوع موافقت کردند که این ذخایر در داخل ایران بماند و نظارت بر روی 

 اند و سر این موضوعآنها انجام شود، اما آمریکا، فرانسه و انگلیس موافقت نکرده

 ها و روزها بحث کنیم.ساعتباید بنشینیم 

ری گموضوع دیگری که احتمال دارد این است که گزینه توافق موقت با واسطه

روسیه و چین اتفاق بیافتد و بحث کم در مقابل کم به وقوع بپیوندد و آنها از ایران 

بخواهند چند پارامتر را مدنظر قرار دهد و رعایت کند و در طرف مقابل فروش 

کشورها را آزاد اعالم کنند که در خصوص این موضوع باید  نفت ما به سایر

 های الزم صورت بگیرد.بحث
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اند به سوزامورخارجه نباید این گزینه را میاینکه در ابتدای بحث بیان شد وزارت

بینی بود در همان ابتدا به علت اختالفات عمیق همین علت بود و قابل پیش

پذیر نیست و در حال حاضر مذاکرات کانطرفین، حداقل در کوتاه مدت توافق ام

با حاصل جمع صفر مطرح است و مذاکرات برد برد نداشتیم. مذاکره االن با 

ا شود و یحاصل جمع صفر بوده و در خیلی از موارد اختالفی یا نظر ما غالب می

گونه نیست که ما بیاییم بگوییم یک راه بینابینی وجود دارد. نظر طرف مقابل و این

کند باید گوییم باید تأسیساتمان را حفظ کنیم ولی طرف مقابل اعالم میما می مثالً

 خارج شود و در این موضوع راه بینابینی وجود ندارد. 

 

 

 

 


