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چکيده

در منطقه ای از جھان که از آن اخيراً به جز خبر بد به گوش نرسيده ،آغاز رياست جمھوری حسن روحانی
در روز چھاردھم مرداد را بايد يک بارقه اميد پنداشت .با اين حال پرسش ھا در اين زمينه ھنوز بيش از
پاسخ ھای موجود است .اين پرسش ھا از جمله شامل دامنه اختيارات حسن روحانی ،برنامه ھسته ای ايران
که خود او سال ھا در آن درگير بوده ،و اين که غرب تا چه حد می تواند در مقابل اين پديده انعطاف و تعامل
به خرج دھد ،می شود .با اين حال در ھمان حالی که انتظار می رود ھر دو طرف در اين مرحله با احتياط
عمل کنند ،اکنون زمان طرح پيشنھادھای بلندپروازانه است؛ زمانی که مذاکرات چند جانبه بايد با يک کانال
مستقيم ميان ايران و آمريکا و گسترش اين گفتگوھا برای در بر گرفتن مسايل امنيت منطقه ای تقويت شود.
با توجه به تصويری که روحانی در جريان انتخابات از مسير تحوالت کشور به ويژه در زمينه پرونده ھسته
ای ارايه کرد ،انتخاب شدن او تقريبا ھمه ناظران را غافلگير کرد .به اين جھت در تحليل پيشنگرانه ،اين
پيروزی ،برای مردمی که ھميشه از فرصت انتخابات رياست جمھوری برای ايجاد تحول به خوبی بھره
برداری کرده اند جاذبه زيادی داشته است .رقيبان محافظه کار حسن روحانی دچار تشتت و اختالف بودند و
نارضايی عمومی از عملکرد رئيس جمھوری پيشين نيز آن ھا را آسيب پذير کرده بود .عالوه بر اين ،تالش
رھبری برای بازسازی مشروعيت پس از ضربه ھای ناشی از پيامدھای انتخابات  2009ھم زمينه را برای
پذيرش يک کانديدای منتقد فراھم کرد .می توان استدالل کرد که انتخاب روحانی به جھت بازسازی اعتماد
داخلی به روند انتخابات به عنوان يکی از ستون ھای سياسی جمھوری اسالمی ،و کاھش فشار بين المللی در
شرايطی که ايران از تحريم ھای بی سابقه رنج می برد ،در واقع ھمسو با منافع آيت ﷲ خامنه ای نيز ھست.
گمانه زنی در اين مورد که ايران از اين پس به چه سمت و سويی می رود تا حد زيادی بر اين پرسش که
اساسا "ايران چگونه به اين بن بست رسيد" سايه افکنده است .برخی مانند بنجامين نتانياھو نخست وزير
اسراييل ،روحانی را "گرگ در لباس ميش" و ويترينی از رژيمی که بلندپروازی ھای ھسته ايش اصال
تغييری نکرده است می دانند .ديگران مايلند او را به عنوان يک ناجی وضعيت مصيبت بار کنونی ايران
بشناسند که حاضر است در مقابل رفع تحريم ھا به عقب نشينی جدی در زمينه مساله ھسته ای تن در دھد.
اما با توجه به ماھيت غير شفاف روند تصميم سازی در ايران الزم است در اين تحليل ھا جانب احتياط را
رعايت کرد.
با اين ھمه چند عنصر می تواند ما را در پيش بينی آينده ياری دھد .عنصر اول مربوط به طبيعت سياست در
ايران است .رياست جمھوری در ايران آن چنان قدرتمند نيست و بايد سياست خود را در تعامل با طيفی از
مراکز آشکار و پنھان قدرت که گاه در رقابت با ھم ھستند و ولی فقيه فقط شناخته شده ترين آنھاست تدوين و
اتخاذ کند .اصول بنيانی سياست ايران عوض نشده اند :سخن آخر با آيت ﷲ خامنه ای است و جناح گرايی
ھمچنان به عنوان واقعيت سياست ايران و عاملی برای بستن دست و پای روحانی باقی می ماند .اما در عين
حال رئيس جمھور تنھا يک چھره نمايشی نيست .کافی است به تفاوت ھای بنيادی و َمنشی ميان اکبر ھاشمی
رفسنجانی ،محمد خاتمی ،و محمود احمدی نژاد نگاھی بيندازيم.
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دوم ،روحانی چھره ناشناخته ای نيست .او از آغاز انقالب در درون ساختار قدرت بوده و عنصری خودی با
حجم زيادی از آثار نوشتاری است .اين پيشينه می تواند نشانه ھايی از رويکرد مورد پسند وی ارائه دھد .او
معمار اولين و تنھا توافق نامه ايران با غرب درباره مساله ھسته ای بود که با توجه به عمق اختالف ھای دو
طرف دست آورد بزرگی محسوب می شود .در عين حال او در توجيه آشکار فعاليت ھسته ای ايران کوتاھی
نکرد .به گونه ای که در حين انجام مذاکرات برای ايران امکان تکميل زيرساخت ھسته ای خود را نيز
فراھم نمود .با اين که او در انتقاد از مسئول بعدی مذاکرات )جليلی( صريح اللھجه بود ،اما انتقادھای او
بيشتر به شيوه و تاکتيک مذاکراتی مربوط می شد تا به اھداف نھايی .تجربه او در مذاکرات ھسته ای حامل
پيام ديگری نيز ھست :اين که غرب در مذاکرات پيشين پشت او را خالی کرد که در نتيجه آن مورد
انتقادھای شديدی در داخل قرار گرفت و به ھمين دليل ممکن است اين بار محتاطانه تر عمل کند .به
خصوص در حالی که آمريکا و اتحاديه اروپا مصمم به محدود کردن برنامه غنی سازی ايران ھستند،
روحانی احتماال بيشتر به تعامل در جھت ارايه شفافيت بيشتر اين فعاليت ھا تمايل دارد تا محدود کردن دامنه
آن.
از اين جا به نکته سوم می رسيم .تغيير رئيس جمھور در ايران به تغييرات جدی در شيوه و تاکتيک ھای
مذاکره می انجامد اما بدون ترديد به دگرگونی قابل توجھی در خواست اصلی ايران يعنی به رسميت شناختن
حق غنی سازی و تخفيف معنادار تحريم ھا منجر نمی شود .دورنمای توافق امروز به مراتب دشوارتر از
زمانی است که روحانی مسئول مذاکرات ھسته ای بود .مواضع سخت تر شده اند؛ اعتماد از ميان رفته است؛
برنامه ھسته ای پيشرفت ھای جدی داشته است؛ و تحريم ھا دوچندان شده اند .ھمگام با ترديد غرب در
زمينه توانايی روحانی به حل مشکالت ،تھران نيز نسبت به توانايی غرب به ويژه آمريکا در دستيابی به
توافق با ايران و توان سياسی آقای اوباما برای لغو تحريم ھا بدبين است.
اين ترديدھا طبيعی است اما نبايد فلج کننده باشد .مذاکرات ميان ايران و پنج عضو دايمی شورای امنيت به
اضافه آلمان ) (P5+1مدتی است که متوقف مانده و اکنون بھترين زمان برای از سرگيری آن است .زنده
کردن دوباره اين فرايند از سه راه به ھم پيوسته ميسر است :تغيير محتوای يک توافق محتمل ،ترکيب يک
توافق اعتمادساز در مورد غنی سازی  20درصدی با چارچوب يک توافق نھايی ھسته ای ھمانطور که
گروه بحران پيشتر پيشنھاد کرده بود؛ تاثير بر روند مذاکرات چندجانبه از طريق انجام موازی مذاکرات
دوجانبه ميان ايران و آمريکا ،و گسترش ابعاد اين مذاکرات برای در بر گرفتن مسايل امنيت منطقه ای.
اميد برآمده از انتخاب روحانی می تواند يا رشد کند و يا به سرعت به ياس بدل شود .در حالی که او با به
دست گرفتن قدرت با انبوھی از چالش ھای داخلی و جھانی رو به رو می شود ،بھترين کاری که غرب می
تواند انجام دھد ،ترغيب وی به برداشتن گام در مسير درست است.

 .IIپيروزی دور از انتظار
انتخابات  2013ايران ،رھبران کشور را ھم در برابر يک چالش و ھم يک فرصت قرار داده بود .به عنوان
اولين انتخابات رياست جمھوری پس از انتخابات پرحادثه  2009و پيامدھای پر تنش آن ،انتخابات امسال
در بحبوبه رويارويی با غرب بر سر مساله ھسته ای و فشار روزافزون تحريم ھا فرصتی بود برای ترميم
1
مشروعيت نظام .در عين حال برگزاری انتخابات در اوج اختالف ھای سياسی درونی نارضايی اقتصادی
گسترده و قيام ھای منطقه ای حامل خطرھای جدی امنيتی برای رھبری ايران بود .در شرايط بن بست
3
2
ديپلماتيک  ،اقدام ھای تنبيھی بين المللی اقتصاد ايران را به زانو درآورده ،فروش نفت را به پايين ترين
 1رجوع کنيد به محمد آيت اللھی تبار “ Supreme showdown in Tehran”, Foreign Policy (online), 4
 February 2013.درگيری ھای سطح باال ميان دفتر رياست جمھوری و ديگر مراکز منجر به شايعاتی بر اين مبنا شد که شايد
رئيس جمھور از برگزاری انتخابات سرباز بزند “ .يک مقام سپاه :شايد برخی بگويند انتخابات را برگزار نمیکنند” بی بی سی
فارسی ،مارس 2013
 2پس از شکست گفتگوھای آوريل  ،2013مذاکرات ميان ) 5+1پنج عضو دايمی شورای امنيت به اضافه آلمان( در مورد پرونده
ھسته ای ايران متوقف شد .بسياری از مقام ھای غربی توقف مذاکرات را حاصل فلج سياسی پيش از انتخابات ايران ارزيابی کردند.
مصاحبه ھای گروه بحران با مقام ھای آمريکايی ،اروپايی ،آلماتی 4 ،آوريل  .2013مقام ھای ايرانی وجود چنين رابطه ای را
تکذيب می کنند .مصاحبه گروه بحران ،سعيد جليلی ،رئيس ھيئت مذاکره کننده ھسته ای ،آلماتی 5 ،آوريل .2013
 3اقتصاد ايران در سال  2012دچار انقباض  1.9درصدی شد .پيش بينی ھا برای سال  2013از اين ھم بدتر است .رجوع کنيد به
;““World Economic Outlook in 2013”, International Monetary Fund, April 2013مرکز پژوھشھای
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4

ميزان در چھارسال گذشته و بی کاری را به باالترين رکورد خود رسانده بود 5.خيزش ھای اجتماعی در
منطقه از اعتراض ھای ترکيه گرفته تا جنگ داخلی در سوريه به اين نگرانی ھا دامن می زدند .ترس از
6
احتمال شکل گيری اعتراض ھای عمومی باعث اخطارھای صريحی از سوی مسئوالن در آستانه انتخابات
7
رياست جمھوری شد.
از ميان ھشت نامزدی که از فيلتر شورای نگھبان گذشته بودند روحانی از جمله کسانی بود که عمالً تا آخرين روزھا
8
بنظر می رسيد از شانس کمی برای پيروزی برخوردار است .با توجه به پيش بينی بی رمق بودن انتخابات ،بيشتر
9
ناظران داخلی و خارجی و از جمله فعالين ستاد انتخاباتی روحانی نسبت به بخت او ترديد زيادی داشتند  .خبرھا نگران
10
کننده و چالش ھا روزافزون بود از جمله رد صالحيت مرشد و حامی روحانی )رئيس جمھور پيشين رفسنجانی(  ،به
13
12
11
حاشيه راندن به اصطالح ميانه روھا و اصالح طلبان ،و حمله به پيشينه روحانی توسط نخبگان سياسی.
14

پيروزی روحانی در دور اول با  50.7درصد بسياری را شگفت زده کرد  .نمی توان با اطمينان گفت که
آيا ولی فقيه و ديگر مقامات نظام انتظار چنين نتيجه ای را داشتند ،از آن راضی بودند ،و يا اينکه به اين

مجلس :احتمال کاھش رشد اقتصادی ايران تا منفی  ۴درصد” ،بی بی سی فارسی 12 ،مه  .2013برای مرور تحريم ھای اعمال
شده عليه ايران رجوع شود به گزارش خاورميانه گروه بحران ،شماره Crisis Group Middle East Report :183
N°183, Spider Web: The Making and Unmaking of Iran Sanctions, 25 February 2013.
 ،"Sanctions Cut Iran's Oil Exports to 26-Year Low4وال استريت جورنال 29 ،آوريل .2013
 5بر اساس آمار رسمی نرخ ساالنه شده تورم برای ژوئن  39 ،2013درصد بوده است ،اما رقم واقعی ممکن است تا  42درصد
باشد "Iran's president-elect criticises outgoing leader" .آسوشيتدپرس 15 ،ژوئيه  .2013نرخ بيکاری 12.4
درصد بود و در ميان جوانان زير  30سال به  24.2درصد می رسد .مرکز آمار ايران 12 ،ژوييه .2013
 6ھم فرمانده بسيج و ھم فرمانده نيروھای مسلح تھديد کردند که ھرگونه خيزشی را در نطفه خفه می کنند .رجوع کنيد به »فتنه قبل
از انتخابات آغاز می شود« ،خبرگزاری مھر ۶ ،فوريه ٢٠١٣؛ "آمادگی نيروھای مسلح برای مقابله با فتنه ھای احتمالی در
انتخابات" ،خبرگزاری مھر  ٢٣آوريل .٢٠١٣
 7مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران ،رای دھندگان ايرانی ،تھران ،تبريز ،شيراز ،آوريل ــ ژوئن  .٢٠١٣ھمچنين رجوع کنيد به
"حسن روحانی :برخی به دنبال امنيتی کردن فضای انتخابات ھستند" .بی بی سی فارسی ١۴ ،ژانويه .٢٠١٣
 ۶٨۶ 8نفر برای کانديداتوری رياست جمھوری ثبت نام کرده اند .تنھا  ٨نفر توسط شورای نگھبان که شامل  ١٢حقوقدان و روحانی
و مسئول بررسی کانديداھاست ،تاييد شدند.
 9توماس اردبرينک " ،"Prospect of Iran’s Election Stirs Little Hope This Time Aroundنيويورک تايمز٨ ،
مه ٢٠١٣؛ باربارا اسلوين ٢٢ ،almonitor.com ،مه  .٢٠١٣سانسور ويدئو تبليغاتی روحانی توسط تلويزيون باعث اعتراض
يکی از مسئولين ستاد روحانی شد "اگر حکومتگران نتوانند ويديوی تبليغاتی او را تحمل کنند چگونه ممکن است اجازه دھند که او
انتخاب شود؟" ،مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران  ١١ژوئن  .٢٠١٣دو روز قبل از رای گيری واشنگتن پست پيش بينی کرد که
"اجازه نخواھند داد که روحانی انتخاب شود" .رجوع کنيد به " Iran votes Friday on a president, but the ballot is
 "quite limitedسرمقاله ١٢ ،ژوئن .٢٠١٣
 10محسن ميالنیWhy the Islamic Republic Disqualified One of Its Founding Fathers from " ،
 ،"Running for Presidentآتالنتيک آنالين ٧ ،ژوئن .٢٠١٣
 11استفاده از واژه ھای »اصالح طلب«» ،ميانه رو« و »اصولگرا« منعکس کننده گويش سياسی مرسوم در ايران است به رغم ابھام
در مرزھای جناح ھای سياسی کشور «Reformist» .ترجمه دقيق کلمه »اصالح طلب« است که به يک گروه ناھمگون اطالق
می شود که تحت رياست جمھوری محمد خاتمی بدنبال اصالحات سياسی بودند؛ »ميانه رو« ) (Centristبه نيروھای واقعگرای
نزديک به ھاشمی رفسنجانی اطالق می شود؛ اصولگرا ) (Conservativeشامل يک طيف وسيع از جناح ھايی می شود که
موضعی تندروانه روی مسائل سياسی و فرھنگی دارد و بطور سنتی بعنوان متحد ولی فقيه شناخته می شود.
 12بدنبال اتھام فتنه گری در خيزش سال  ٢٠٠٩رھبری آنھا به حاشيه رانده شد و توان سازماندھی آنھا از ميان رفت .رجب علی
مزروعی ،يک نماينده اصالح طلب سابق مجلس ،گفت» :بازگشت اصالح طلبان به قدرت برای نظام بعد از پرداخت چنين ھزينه
بااليی برای حذف آنھا به مثابه فاجعه است «.مصاحبه گروه بحران ،بروکسل ١۴ ،مه .٢٠١٣
 13با تکيه بر انتقاد ضمنی ولی فقيه از موافقت نامه  ٢٠٠٣با بريتانيا ،آلمان و فرانسه ) (EU3برای تعليق داوطلبانه غنی سازی،
مخالفان تندرو روحانی او را به انفعال متھم کردند .رجوع کنيد به »سخنرانی رھبر انقالب به مقامات دولت« ٢۴ khamenei.ir ،
جوالی ٢٠١٢؛ »باقری :اروپايی ھا آن موقع درخواست می دادند و شما امضا می کرديد« ،خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا(٧ ،
مه .٢٠١٣
 14مصاحبه ھای گروه بحران ،مقامات اياالت متحد و اتحاديه اروپا ،واشنگتن ،بروکسل ،ژوئن .٢٠١٣
محمد باقر قاليباف) شھردار تھران( با فاصله زياد و  ١۶٫۵درصد آرا نفر دوم شد و سعيد جليلی )مسئول مذاکرات ھسته ای( با
 ١١٫٣درصد نفر سوم شد؛ مشارکت در انتخابات  ٧٢درصد بود .با نبود سيستم ثبت نام رای دھندگان و احزاب سياسی غافلگيری
يک ويژگی دائمی انتخابات در ايران است .يک نظرخواھی ) (www.ipos.meکه در شب رای گيری انجام شد حاکی از آن بود
که  ۴٠درصد رای دھندگان ھنوز تصميم خود را نگرفته بودند .بنا به گفته حسين قاضيان »ايرانی ھا زندگی سياسی چندان فعالی
ندارند .پيشنيه تاريخی انتخابات در ايران نشان می دھد که آنھا در آخرين دقايق و زمانی که ھيجان ھا به اوج می رسد تصميم می
گيرند «.مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن  ٨جوالی .٢٠١٣
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نتيجه رسيدند که چاره ای جز پذيرش آن ندارند .اما بر اساس آنچه امروز می دانيم چند عامل کمک می کند
که ھم اين نتيجه و ھم واکنش رھبری را بھتر درک کنيم.
روحانی آشکارا بيش از ھر کانديدای ديگر وعده انجام تغييرات اساسی داد ،آنھم در زمانی که مردم بيش از
ھميشه خواھان تغيير وضعيت موجود بودند .به گفته يک سياستمدار اصالح طلب »روحانی يک خودی بود
15
که مانند يک نامزد غيرخودی تبليغ انتخاباتی می کرد «.در اين رابطه اقدام او به شرکت در مراسم به
خاکسپاری روحانی ناراضی و مغضوب سيستم ،ايت ﷲ العظمی طاھری در اصفھان ،دادن وعده کمک
جھت آزادی زندانيان سياسی ،مخالفت علنی با آنھا که »ايران را به روزگار فالکت بار فعلی کشانده اند« و
صحبت از »چھره غبار آلود« ايران در عرصه جھانی و »قامت خميده آزادی« در دورن کشور او را مورد
16
توجه ويژه مردم قرار داد.
17

او ھمچنين از يک اتحاد دور از انتظار ميان جناح ھای ميانه رو و اصالح طلب و حمايت رھبران آنھا به
18
19
ويژه رئيس جمھوری ھای پيشين رفسنجانی و خاتمی سود برد .فشار از پايين از سوی ھواداران ميانه
روھا و اصالح طلبان ھمراه با تالش ھای رھبران اين دو جريان در نھايت باعث کناره گيری تنھا کانديدای
اصالح طلبان )معاون سابق رئيس جمھوری ،محمدرضا عارف( شد و اين مساله بی ترديد در گذشتن
20
روحانی از حد نصاب  ۵٠درصد با اختالف کوچک موثر بوده است  .برعکس جبھه محافظه کاران به
طور عميقی دچار انشقاق بود .در حالی که اين گروه قادر به ارائه يک کانديدای واحد نبود ،رھبران آنھا به
21
جناح ھای مختلف محافظه کار توصيه می کردند که با ھم ائتالف کنند  .در نھايت اين کانديداھا کنار نيامدند
23
22
و رای آنھا پراکنده شد  .آنھا ھمچنين از جھت کارنامه بد ھشت ساله احمدی نژاد ضربه خوردند  .يک

 15مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران ٢١ ،ژوئن .٢٠١٣
 16گلناز اسفندياری" ،شعار مرگ بر ديکتاتور در ايران در مراسم به خاک سپاری آيت ﷲ" ،راديو فردا ۴ ،ژوئن .٢٠١٣
Rouhani’s view on the House Arrest of Mousavi and Karroubi, video, YouTube, 29 May 2013,
» http://youtube.be/hYwM4Na1HIQمردم ديگر شما را نمی خواھند« ٨ .ژوئن » ٢٠١٣گفتمان من نجات اقتصاد،
احيای اخالق و تعامل با جھان« خبرگزاری فارس  ١١آوريل ٢٠١٣؛ ھاله اسفندياری Iran’s Man in the Middle؛ The
New York Review of Books, 22 June 2013
 17دوام اين ائتالف در بحبوحه تعارضات جناحی ايران در طی ماه ھای آينده به محک آزمايش گذاشته می شود .به گفته عباس
عبدی ،يک استراتژيست برجسته اصالح طلب» ،ائتالف ]ميانه رو ،اصالح طلب[ می تواند پر دوام باشد چرا که در پاسخ به فشار
مردم نگران از وضعيت مملکت شکل گرفته است «.مراوده گروه بحران از طريق پست الکترونيکی ،تھران ٧ ،جوالی .٢٠١٣
برعکس امير محبيان استراتژيست با نفوذ اصولگرا ،استدالل کرد که »در سياست ايران جريان ھای پر سر و صدای سطحی ولی
راديکال غلبه دارند .اگر جريان ]به اصطالح[ ميانه رو نتواند نيروی بزرگ بالقوه خود را از طريق تحکيم ريشه ھا تقويت کند و
خود را نھادينه سازد ،چيزی بيش از يک ميان پرده کوتاه ،ميان دو دوره افراط نخواھد بود «.تماس ايميلی گروه بحران ،تھران١۴ ،
ژوئيه .٢٠١٣
 18رد صالحيت رفسنجانی برعکس محبوبيت او را افزايش داد .در چندين نامه سرگشاده ،فرزندان انقالب اين رد صالحيت را
محکوم کردند و از خامنه ای خواستند که آن را از طريق حکم حکومتی ملغی کند .حسين موسويان ،عضو سابق تيم مذاکره کننده
ھسته ای و از نزديکان رفسنجانی گفت "تصميم رفسنجانی در لحظات آخر برای اعالم کانديداتوری به کسانی که او را تنھا
دولتمردی می دانستند که می تواند پارادايم حاکم را تغيير دھد جان تازه ای بخشيد .به ھمين ترتيب ،رد صالحيت او بسياری را
عصبانی کرد .اما رفسنجانی با مھارت اين خشم را به يک سرمايه سياسی بدل کرد که بعداً با حمايت بی سابقه خود از يک کانديدای
رياست جمھوری اين سرمايه را برای انتخاب شدن وی ھزينه کرد" .مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن ،اول ژوئيه  .٢٠١٣قاضيان
اشاره کرد که »منع رفسنجانی از اقامه نمازھای جمعه تھران از سال  ،٢٠٠٩پيگرد قضايی فرزندان او به اتھام ھای سوال برانگيز،
و رد صالحيت او اين ستون انقالب را به »بھترين نوع« کانديدای ضد جريان حاکم تبديل کند ،که بر اساس تجربه انتخابات ،١٩٩٧
 ٢٠٠۵و  ٢٠٠٩يک سرمايه کليدی سياسی است «.مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن ٨ ،ژوئيه .٢٠١٣
 19رجوع کنيد به نجمه بزرگمھر «Reform leaders in Iran unite to back Hassan Rohani for presidency
تايمز مالی ١١ ،ژوئن .٢٠١٣
 20بنا به گفته يک عضو اصالح طلب شورای شھر فرياد »اتحاد ،اتحاد« مردم ،نظرخواھی ھا و مشورت با رھبران ،منجر به اعالم
انصراف عارف شد .رجوع کنيد به »حسن روحانی به عنوان نامزد اصالح طلبان از زبان مسجد جامعی« خبر آنالين ١١ ،ژوئن
.٢٠١٣
 21برای مرور ائتالف ھای قبل از انتخابات رجوع کنيد به ياسمين عالم و باربارا اسلوينHead of the Assembly of » ،
 ،«Experts: Unity among conservatives is not in the cardsشورای آتالنتيک  ٣٠مه .٢٠١٣
 22اصولگرايان سنتی و نھادھای روحانی حاکم از علی اکبر واليتی حمايت کردند؛ اصولگرايان راديکال به سمت جليلی متمايل
شدند؛ و اصولگرايان ميانه رو از قاليباف و روحانی حمايت کردند .ھمچنين به نظر می رسد که شکافی در ميان سپاه پاسداران
انقالب اسالمی بوجود آمد ،در حالی که فرماندھان رده باال از ھمکار قديمی خود قاليباف حمايت کردند ،نيروھای بسيج جليلی را
ترجيح دادند .رجوع کنيد به »انتخابات  ٩٢و چند دستگی سپاه پاسداران«؛ راديو اروپای آزاد ۵ ،ژوئن  .٢٠١٣صادق زيباکالم،
استاد دانشگاه تھران ،استدالل کرد که »اين واقعيت که اصولگرايان اصالً فکر نمی کردند که روحانی ھم شانسی برای انتخاب داشته
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ديپلمات سابق ايرانی گفت»:بعد از ھشت سال تسلط مطلق محافظه کاران که به انھدام اقتصاد و انزوای بين
24
المللی کشور منجر شد اکنون زمان پرداخت تاوان رسيده است«.
اما از ديدگاه راھبردی برای رژيم و به رغم نگرانی ھا در مورد عواقب انتخاب روحانی ،نتيجه اين
انتخابات حامل فوايدی برای نظام است .انتخابات بخشی از ھويت جمھوری اسالمی است و طی  ٣۴سال
25
گذشته  ٣۴انتخابات در ايران برگزار شده است  .بعد از ضربه ای که بر اثر انتخابات سال  ٢٠٠٩به نظام
26
وارد شد ،انتخاب يک روحانی منتقد کمک بزرگی در جھت بازسازی مشروعيت آن بود  .سخنان ولی فقيه
در روزھای قبل از انتخابات ظاھراً تائيد کننده اين نظر است که او مايل بوده چھره نظام و موقعيت واالی
خود را با اين گفته ھا ترميم کند :نکوھش آنھا که سالمت دستگاه انتخاباتی را در ايران زير سوال بردند؛
آرام کردن کانديداھای رد صالحيت شده؛ تاکيد او بر اينکه نظر خاصی بر ھيچ يک از کانديداھا ندارد؛ و
27
جلوگيری از دخالت نيروھای نظامی  .او حتی قدم را از اين فراتر گذاشت و از »آنھا که از جمھوری
28
اسالمی حمايت نمی کنند« ھم خواست که در انتخابات شرکت کنند  .حسين قاضيان ،يک جامعه شناس
گفت:
در اين انتخابات و در ميانه يک مخاطره ملی ،قرارداد اجتماعی ايران بازنويسی شد .جامعه پذيرفت که در
يک انتخاباتی که به زعم او ايده ال نبود مشارکت کند و حکومت ھم با يک نتيجه کمتر از ايده ال خود کنار
آمد .اين سازش دو جانبه به بھترين زبانی در شعار »ديکتاتور متشکريم« در جشن خودجوش مردم در شب
29
پيروزی روحانی متبلور شد.

در مجموع نظام بخشی از مشروعيت خود را بازيافت و بطور بالقوه و حداقل موقتا ً توانست فشارھای
خارجی را تخفيف دھد؛ نخبگان توانستند يک مرکز ثقل سياسی جديد در ميانه تشکيل دھند؛ و اميد مردم

باشد در واقع آنھا را از برکت قطبی شدن که برای وحدت آنھا الزم بود محروم کرد «.مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران ٨ ،ژوئيه
.٢٠١٣
 23ھيچ کانديدايی بيش از جليلی نماينده ادامه وضع موجود نبود و حتی برخی از اصولگرايان وی را به اندازه احمدی نژاد بی تجربه
و تنگ نظر می دانستند .رجوع کنيد به »نماينده مجلس از مردم می خواھد که کانديدای افراطی ھا را شکست دھند« راديو زمانه ،آن
الين ٢٨ ،مه  .٢٠١٣يک مبتکر اقتصادی برجسته ايرانی می گويد »اگر جليلی انتخاب شود ،آرزوی احمدی نژاد را خواھيم کرد«.
مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران ٧ ،ژوئن  .٢٠١٣آرای پائين او نشانه ای از حمايت ضعيف از گفتمان انقالبی اوست.
استراتژيست اصولگرا ،امير محبيان استدالل می کند که »اين پايان اصولگرايی راديکال نيست .راديکال ھا در سايه به فعاليت خود
ادامه می دھند و منتظر شکست روحانی در پايان دادن به تحريم ھا و بازسازی اقتصاد خواھند نشست «.مراودات ايميلی گروه
بحران ،تھران ،١۴ژوئيه .٢٠١٣
 24مصاحبه تلفنی گروه بحران ٢۶ ،ژوئيه .٢٠١٣
 25اين شامل انتخابات مجلس ،رئيس جمھور ،شوراھای محلی و مجلس خبرگان )مجلسی که مسئول انتخاب جانشين ولی فقيه است(
می شود .رجوع کنيد به ياسمين عالمDuality by Design: Iran’s Electoral System, International " ،
 "Foundation For Electoral Systemsبنياد بين المللی سيستم ھای انتخاباتی ،مارس  ٢٠١١،مصاحبه ھای گروه بحران،
موسويان ،واشنگتن ،اول ژوئيه ٢٠١٣؛ ديپلمات سابق ايران ،استانبول ،مارس .٢٠١٣
 26يک مقام عالی رتبه پيشين گفت» :از مدت ھا قبل تصميم گرفته شده بود که  ٢٠١٣بايد خاطره انتخابات  ٢٠٠٩را پاک کند .فقط
يک انتخابات بدون حاشيه با درصد مشارکت باال و رقابت واقعی ميان کانديداھا می توانست اين ھدف را محقق کند «.مصاحبه گروه
بحران ،ژوئن  .٢٠١٣يک تحليلگر سياسی در تھران خاطر نشان کرد که »سوال ‘چگونه’ در اين انتخابات از سوال ‘چه کسی’
مھمتر است «.مصاحبه گروه بحران ٢٠ ،ژوئن  .٢٠١٣ھرچند برای بعضی ھا مانند عارف ــ کانديدايی که در آخرين دقايق
انصراف دادــ انتخابات  ٢٠١٣اعتبار سيستم انتخاباتی را بازسازی کرد ،بسياری ديگر ھنوز از انتخابات  ٢٠٠٩به عنوان يک زخم
التيام نيافته ياد می کنند .محمد تقی کروبی ،فرزند يکی دو کانديدای رياست جمھوری  ٢٠٠٩که اکنون در حصر خانگی است ،گفت:
»انتخابات  ٢٠١٣بازگشتی بود به سيستم تثبيت شده انتخاباتی جمھوری اسالمی" :کنترل ورودی و پذيرش خروجی "،اين نکته
پرونده سال  ٢٠٠٩را نمی بندد و ما بايد بر مطالبه اصالح ساختار انتخاباتی ايران ھمچنان پافشاری کنيم ".مصاحبه تلفنی گروه
بحران ،لندن  ١٧ژوئيه .٢٠١٣
 27مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تحليلگر سياسی ،تھران ١ ،ژوئيه .٢٠١٣
»خامنه ای به ايرانيان می گويد :انتقاد از انتخابات کمک به دشمن است«.؛ رويترز ١٨ ،ژانويه » .٢٠١٣خامنه ای در مورد
انتقادات اياالت متحد از انتخابات ايران :برويد به جھنم« ،آسوشيتد پرس ١۴ ،ژوئن  .٢٠١٣يک پيام روی تارنمای رھبر انقالب می
گويد» :کانديداھای رد صالحيت شده افراد بی صالحيتی نيستند ٢٢ ،Khamenei.ir «.مه » .٢٠١٣خامنه ای می گويد که او به
ھيچ کانديدای نظر خاص ندارد «.رويترز ٢٩ ،مه » .٢٠١٣تدبير رھبری در دستور به نيروھای مسلح و ائمه جمعه در خلق حماسه
سياسی تعيين کننده بود ،«...خبرگزاری مھر ٢۴ ،ژوئن .٢٠١٣
» 28خامنه ای می گويد مشارکت باال در انتخابات دشمنان را کالفه خواھد کرد «.رويترز ١٢ ،ژوئن .٢٠١٣
 29مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن ٨ ،ژوئيه .٢٠١٣
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30

ناراضی برای دستيابی به يک آينده بھتر از طريق يک حرکت تحول جويانه و نه انقالبی دوباره زنده شد.
اما اساس ساختار قدرت در کشور دست نخورده ماند .قدرت نھاد واليت فقيه )ھرچند نه بطور مطلق(
ھمچنان با فاصله زياد فرای قدرت جناح ھای سياسی است؛ اختيارات رئيس جمھور ھمچنان بر اساس قانون
اساسی محدود است ،و بيشتر مراکز قدرت ھمچنان در دست محافظه کاران باقی مانده است .ھر ضربه ای
که پيروزی روحانی به ولی فقيه و ديگران زده باشد ،به نظر می رسد با اين امتيازھا جبران شود.

 .IIIانتخابات در ايران تا چه حد معنا دارد؟
از زمان پيروزی روحانی ،تحليلگران سياسی در مورد دامنه اختيارات رئيس جمھور بسيار سخن گفته اند.
با توجه به زيردست بودن رياست جمھوری نسبت به مقام رھبری که تصميمات کليدی را می گيرد ،و اين
واقعيت که در فضای پرتنش جناح ھای سياسی ايران رئيس جمھور اغلب تحت حمله دائمی مخالفان است،
31
برخی معتقدند که روحانی از اقتدار بسيار محدودی برخوردار خواھد بود  .اما ديگران با اشاره به جھت
گيری بسيار متفاوت کشور در زمان رفسنجانی ،خاتمی و احمدی نژاد تاکيد می کنند که رئيس جمھوری
اتفاقا ً بسيار مھم است .آنھا استدالل می کنند که پشتيبانی مردمی محدود روحانی ــ الاقل در مقايسه با خاتمی
32
در زمان انتخابات ــ می تواند به عنوان يک امتياز برای او تلقی شود زيرا کمتر برای مراکز قدرت يک
33
تھديد به حساب می آيد .
ھيچکدام از اين دو نظر کامل و دقيق نيستند ،و ھر دو نظر به پيچيدگی سيستم سياسی غيرشفاف ايران،
34
مراکز متعدد قدرت ،و سياليت ميزان قدرت نسبی اين مراکز کم بھا می دھند  .رئيسان جمھوری ايران ميان
سه مرکز قدرت منگنه شده اند :دفتر ولی فقيه )تصميم گيرنده نھايی( ،مجلس )قانونگذار نھايی( و شورای
نگھبان )داور نھايی در مورد انطباق قوانين با قانون اساسی و مقررات اسالم( .در مجموع اين سه نھاد،
قدرت اثرگذاری مستقيم و حق وتو در مورد سياست ھای رياست جمھوری و انتصاب ھای او دارند.
اما بدون ترديد شيوه عمل و گويش رئيس جمھوری ،ھم در مسائل داخلی و ھم در مسائل بين المللی ،اھميت
35
دارد ــ واقعيتی که به وضوح در صدمه ھايی که زبان احمدی نژاد به کشور وارد کرد ،مشاھده می شود .
روحانی مانند سلف خود اختيار انتخاب تيم خود را دارد و مايل است که بسياری از مديران باتجربه و
36
ديپلمات ھای خبره را که توسط احمدی نژاد خانه نشين شده بودند دوباره به کار بگيرد  .حسين موسويان،

 30جواد صالحی اصفھانی ،يک اقتصاددان ،گفت »شباھت درصد آرای روحانی در شھرھا و روستاھا نشان می دھد که مردم ايران
ديگر به پوپوليسم و تغييرات راديکال اعتقادی ندارند .آنھا به اين درجه از بلوغ رسيده اند که درک کنند که راه خروج از وضعيت
اسفبار کنونی مديريت کارآمد اقتصادی و اعتدال در روابط بين المللی است «.مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن ١۶ ،جوالی .٢٠١٣
 31مصاحبه ھای گروه بحران ،مقامات اياالت متحد و اتحاديه اروپا ،واشنگتن ــ بروکسل و اورشليم ،ژوئن ــ ژوئيه  .٢٠١٣رئيس
جمھور آمريکا اوباما گفت »ما می دانيم که در نظام آنھا ولی فقيه بسياری از تصميمات را اتخاذ می کند و بايد منتظر باشيم و ببينيم
که وضعيت در ھفته ھا ،ماه ھا و سالھای آينده چگونه تحول می يابد «.رجوع کنيد به ”،“Obama on Rouhani’s victory
 ،IranPrimerموسسه صلح اياالت متحده آمريکا ١٧ ،ژوئن  .٢٠١٣بعضی ھا برای ابراز ترديد در وزن سياسی او به پيروزی
او با فاصله ای کم از حد نصاب اشاره می کنند .مصاحبه ھای گروه بحران ،مقامات آمريکا و تحليلگران ايران ،واشنگتن ١٢ ،ژوئيه
 .٢٠١٣قدرت ولی فقيه بر اساس اصل  ١١٠و اصل  ١١٣قانون اساسی است؛ اين مساله بطور مداوم در جدل انتخابات ھم به مردم
و ھم کانديداھا گوشزد می شود .رجوع کنيد به » «Hopefuls incompetent to talk about Iran-US tiesپرس تی وی،
 ٣مه .٢٠١٣
 32خاتمی در سال  ١٩٩٧با نزديک به  ٧٠درصد آرا در مقايسه با آرای  ۵٠٫٧درصدی روحانی برنده شد.
 33مصاحبه تلفنی گروه بحران ،ناصر ھاديان ،استاد دانشگاه تھران و مشاور در مرکز تحقيقات استراتژيک روحانی ،تھران١ ،
ژوئيه  .٢٠١٣يک ھمکار سابق ديگر روحانی گفت "اگر او محبوبيت خاتمی را داشت و يا با رای باالتری انتخاب شده بود ،مراکز
قدرت به او به عنوان يک تھديد می نگريستند ".مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران ٣ ،ژوئيه .٢٠١٣
 34گروه بحران نوشت" :تصميمات استراتژيک ايران به نظر می رسد توسط گروه کوچکی از مسئوالن باال اتخاذ می شود که نسبتا ً
منزوی ھستند اما منعکس کننده تغييرات ساختارھای نھادی رسمی )مثالً در نتيجه يک انتخابات و با تغيير پرسنل( و تحوالت کالن
شرايط منطقه ای و جھانی ھستند"Middle East Briefing, N 18, Iran: What Does Ahmadinejad’s Victory.
? ۴ .Meanآگوست .٢٠٠۵
 35در طول انتخابات گويش تحريک کننده احمدی نژاد توسط ھمه کانديداھا به جز جليلی مورد انتقاد قرار گرفت .آرش
کرمیPotential Presidential Candidate Says Holocaust Denial Was Damaging”, Al-”.
 ٢٣ "Monitor.comآوريل .٢٠١٣
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معاون سابق روحانی در تيم مذاکرات ھسته ای گفت "اگر گمان می کنيد که رئيس جمھور در سياست
خارجی نقشی ندارد کافی است دو رئيس جمھور پيشين را مقايسه کنيد .رھبر ھمان بود اما سياست خارجی
37
ايران در دوران خاتمی سياستی مسالمت آميز و در زمان احمدی نژاد مجادله برانگيز بود".
38

مھمتر اينکه درنورديدن دريای سياست ايرانی برای روحانی چالش جديدی نيست .به عنوان يکی از افراد
39
نزديک به مراکز قدرت از آغاز انقالب ،او امتيازھای متعددی نسبت به سلف ھای خود دارد .اول اين که
او سابقه طوالنی در تعامل مستقيم با ولی فقيه دارد ،در حالی که موقعيت رھبر را به عنوان تصميم گيرنده
40
نھايی به رسميت می شناسد اما ظاھراً معتقد است که می تواند در شکل گيری تصميم ھای او موثر باشد .
روحانی ھمچنين ظاھراً بر اين نظر است که با حمايت رھبری می تواند بسياری از مخالفت ھای داخلی را
41
خنثی کند  .يک ديپلمات سابق ايرانی گفت "در حال حاضر خامنه ای به روحانی اعتماد دارد .او می داند
که رئيس جمھوری جديد کشتی نظام را در جھتی تا حدودی متفاوت ھدايت خواھد کرد اما آن را غرق
42
نخواھد کرد".
دومين امتياز ،تجربه طوالنی روحانی در ايجاد تفاھم سياسی است ،آنچه خود او از آن به عنوان "ھماھنگ
43
کردن نظرات و گاه وساطت در درگيری ھای جناحی" ياد کرده است  .البته موقعيت او در مرکز طيف
44
ممکن است باعث شود که از حمايت قوی جناحی برخوردار نباشد  ،اما در عين حال او می تواند از اين
 36گزينش ھای روحانی برای پست ھای وزارت ،در حالی که نگرانی ھای اصول گرايان را در مورد وزارت خانه ھای حساس
مانند اطالعات ،کشور ،و فرھنگ و ارشاد اسالمی رفع می کند ،در مجموع بازگشتی بود به کارشناسان عملگرا که در دولت ھای
رفسنجانی و خاتمی کار کرده بودند.
رجوع کنيد به توماس اردبرينک "Iranian President is Sworn In and Presents a New Cabinet of Familiar
 "Facesنيويورک تايمز  ۴آگوست  .٢٠١٣با پيش بينی اين مساله ھاديان آن را »بازگشت کاردانان« ناميده بود .مصاحبه تلفنی
گروه بحران ،تھران ١ ،ژوئيه .٢٠١٣
 37مصاحبه گروه بحران ،نيويورک ٢۴ ،ژوئن .٢٠١٣
 38ری تکيه تحليلگر ايران نوشت "روحانی يک عنصر خودی رژيم از آغاز انقالب  ١٩٧٩بوده است .توانايی او در مانور درون
آن سيستم پر حيله  ،گواه فراست و ذکاوت ويژه اوست «.رجوع کنيد به " "Hassan Rouhani’s Burdenلوس آنجلس تايمز،
 ٢٩ژوئيه .٢٠١٣
 39او به عنوان عضو پارلمان  ١٩٨٠ــ ،٢٠٠١فرمانده دفاع ضدھوايی ١٩٨۶ــ ،١٩٩١دبيرکل شورای عالی امنيت ملی
)١٩٨٩ــ (٢٠٠۵و مدير مرکز تحقيقات استراتژيک )١٩٩٢ــ (٢٠١٣اتاق فکری نزديک به شورای مصلحت نظام که به ولی فقيه
مشاوره می دھد ،خدمت کرده است .در فاصله سالھای  ٢٠٠٣و  ٢٠٠۵او رياست تيم مذاکرات ھسته ای را به عھده داشت .در زمان
ثبت نام برای انتخابات رياست جمھوری او ھم عضو مجلس خبرگان و ھم نماينده شخصی رھبر در شورای امنيت ملی بود.
 40طی  ١۶سال خدمت در شورای عالی امنيت ملی او در ارتباط مستقيم با آيت ﷲ خامنه ای بوده است .روحانی در خاطرات خود
نوشته که در سال  ٢٠٠٣به رغم عدم تمايل شخصی بعد از توصيه رھبر مسئوليت پرونده ھسته ای را به دست گرفته است .رھبر به
او گفته بود "اين باری روی دوش من است ،آن را بدوش خودت بگير" .حسن روحانی ،امنيت ملی و ديپلماسی ھسته ای )تھران،
 (٢٠١١صفحه  .١٣٧در يک مصاحبه او گفت :تصميمات در مسائل عمده سياست خارجی براساس قانون اساسی نيازمند حمايت
ولی فقيه است .من افتخار دارم که با خدمت به عنوان مشاور امنيت ملی در دولت ھای خاتمی و رفسنجانی دارای تجربه طوالنی
کار کردن با ]او را[ دارم .حتی در طول ھشت سال گذشته من ھمچنان يکی از دو نماينده ايشان در شورای عالی امنيت ملی بودم.
اگر انتخاب بشوم انتظار دارم که از ھمان درجه از حمايت و اعتماد ولی فقيه در مورد ابتکارات و اقدامات خود برای پيشبرد
سياست خارجی برخوردار شوم «.رجوع کنيد به “ الشرق االوسط ١۵ ،ژوئن  .٢٠١٣موسويان ،رئيس سابق کميته سياست خارجی
شورای عالی امنيت ملی )ش.ع.ا.م( ،اظھار داشت که »بيشتر اعضای شورای عالی امنيت ملی از سوی رئيس جمھور تعيين می
شوند و رئيس جمھور خود مدير جلسه ھای ش.ع.ا.م است .بنا بر اين نظرات آنھا در سياست خارجی تعيين کننده است .رھبر به
ندرت تصميم ھای ش.ع.ا.م که با اتفاق نظر گرفته شده وتو می کند «.مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن ١ ،ژوئيه  .٢٠١٣برای
مطالعه بيشتر در مورد روند تصميم سازی در ش.ع.ا.م رجوع کنيد به روحانی» ،امنيت ملی و ديپلماسی ھسته ای« نقل قول باال،
صفحه .٩٣
 41روحانی خاطر نشان کرد» :راديکال ھای ]داخلی[ و تندروھا بعد از تاييد ]موافقت نامه  ٢٠٠٣که روحانی با اروپايی ھا امضا
کرد[ منزوی و ساکت شدند» .امنيت ملی و ديپلماسی ھسته ای« ،نقل قول باال ،صفحه .۶۶٩
 42مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران ٢۴ ،ژوئن  .٢٠١٣البته ،ھرچند رابطه خوب با رھبری الزمه يک رياست جمھوری کارآمد
است اما کافی نيست؛ احمدی نژاد در ابتدا حمايت کامل ولی فقيه را داشت اما به طور دايم در نزاع با مجلس بود .رجوع کنيد به
گزارش خاورميانه گروه بحران ،شماره  ۶ .Iran: Ahmadinejad’s Tumultuous Presidency.٢١فوريه .٢٠٠٧
 43روحانی ،امنيت ملی و ديپلماسی ھسته ای ،نقل قول باال ،صفحه  .١٠٣جلسه ھای ش.ع.ا.م ھمچنين به گفته خود روحانی شامل
»مخلوطی از سه شاخه حکومت و مقام ھای بلند پايه نظامی و غيرنظامی بود «.تجربه دو دھه به عنوان قانونگذار و عضو رھبری
مجلس می تواند به او برای برقراری يک رابطه احترام آميز با دستگاه قانونگذاری کمک کند .رجوع کنيد به » Rouhani
 «pledges end to bickering with Iran Parliamentرويترز ١۵ ،ژوئيه .٢٠١٣
 44روحانی گفت قبل از پذيرش مسئوليت مذاکرات ھسته ای نگران بوده که »وابسته نبودن او به يک جناح خاص ممکن است باعث
نبود ھمکاری با او و تضعيف توافق ملی در مورد پرونده ھسته ای شود«.؛ او اشاره می کند که رويدادھای بعدی نشان داد که
نگرانی وی به جا بوده است .امنيت ملی و ديپلماسی ھسته ای ،نقل قول باال ،صفحه .۶٨٩
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موقعيت برای خنثی سازی مخالفين استفاده کند .با اشاره به پيامدھای بد و فلج کننده درگيری ھای جناحی،
45
روحانی وعده داد که يک دولت فراجناحی تشکيل دھد و در مقام عمل ھمين کار را ھم کرد.

 .IVمعمای ھسته ای
بحث در مورد تاثير رئيس جمھور طبعا ً به موضوع داغ نظرات او به خصوص در مورد پرونده ھسته ای
می کشد .از يک سو کسانی مانند نخست وزير اسرائيل بنجامين نتانياھو روحانی را "گرگی در لباس
46
ميش" و چھره ماليم تر رژيمی می داند که مصمم به دستيابی به سالح ھسته ای است اما رويکردی
47
ماھرانه تر و مکارانه تر برای رسيدن به ھدف برگزيده است .بر اساس اين فرضيه نتيجه انتخابات به
ايران اين امکان را می دھد که ميان  P5+1شکاف بيندازد و انزوای سياسی خود را در منطقه کاھش دھد
و از اين طريق ھم صدمه ھای ناشی از تحريم ھای کنونی را تخفيف دھد و ھم تحريم ھای بين المللی جديد
48
را نامحتمل تر کند  .از سوی ديگر برخی از تحليلگران عالئمی می بيينند که ايران واقعا ً به دنبال راھی
برای خروج از بحران است :اينکه روحانی به گفته يک تحليلگر "ترميم کننده ای است که برای نجات
49
جمھوری اسالمی بر سر کار آمده" .به ھمين دليل فضای عمومی در غرب آن طور که يک مقام
50
آمريکايی تشريح می کند ،فضای خوشبينی محتاطانه است که در آن "وزن احتياط بر خوشبينی می چربد".
ھرگونه پيش بينی در بھترين حالت يک گمانه زنی بيش نيست ،اما اين گمانه زنی بايد دست کم سه عامل را
در نظر داشته باشد :وجوه ثبات و تغيير ناپذير سياست ھسته ای تھران و در نتيجه محدوديت ھای ناگزير در
قدرت مانور رئيس جمھوری در اين عرصه ،پيشينه خود روحانی؛ و اظھارات اخير او.
در رابطه با مساله اول :فارغ از جزئيات يک توافق ھسته ای ترديدی نيست که ھر رھبر ايران بر حفظ
برنامه ھسته ای و به رسميت شناخته شدن آنچه »حق خدشه ناپذير غنی سازی« خوانده می شود اصرار

 45مصاحبه ھای تلفنی گروه بحران ،تحليلگران سياسی ايران ،تھران ۵ ،و  ۶آگوست  .٢٠١٣صادق زيباکالم ،استاد دانشگاه تھران
اين را »يک حرکت ظريف تعادل ساز« ناميد .او افزود» :اصالح طلبان وقتی در سال  ١٩٩٧روی کار آمدند محافظه کاران را
تصفيه کردند .محافظه کاران ھم در سال  ٢٠٠۵تالفی کردند .روحانی اين اشتباه را تکرار نخواھد کرد ،چون او خود شاھد بوده که
ھيچ جناحی نمی تواند بدون ايجاد فلج سياسی مديريت کشور را در انحصار خود بگيرد «.مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران٨ ،
ژوئيه ٢٠١٣؛ عليرضا اشراقی ،" Iran’s proposed cabinet: The old guard is back in charge" ،سی ان ان
آنالين ٧ ،آگوست .٢٠١٣
 «Benjamin Netanyahu brands new Iranian president a ‘wolf in sheep’s clothing» 46آسوشيتد پريس،
 ١۵ژوئيه .٢٠١٣
 47مصاحبه ھای گروه بحران ،مقامات پيشين آمريکا ،مقامات اسرائيل و تحليلگر ايران ،واشنگتن ،ژوئيه  .٢٠١٣ھمچنين رجوع
کنيد به رول مارک گرشت «Rouhani is a Tool of Iran’s Rulers» ،نيويورک تايمز ،١٧ژوئن  .٢٠١٣مارک دوبوويتس،
» «Why You Shouldn’t Get Too Excited about Rouhaniآتالنتيک ١٧ ،ژوئن .٢٠١٣
 48يکی از نزديکان روحانی به طور سربسته اين مساله را تاييد کرد و گفت "رئيس جمھور جديد تالش صادقانه ای برای حل بن
بست ھسته ای خواھد کرد .اما اگر تحريم ھا لغو نشدند ،روحانی به گزينه از رمق انداختن تحريم ھا روی می آورد و نشان می دھد
که ايران مقصر بی ثمری مذاکرات نبوده است" .مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران ١٣ ،ژوئيه  .٢٠١٣اين گفته با نوشته ھای
سابق خود روحانی ھم ھمخوانی دارد "روبرو شدن با يک اروپای متحد با آمريکا برای ايران بسيار دشوار بود و در نتيجه تالش
برای شکاف انداختن در جبھه غرب الزم شد" امنيت ملی و ديپلماسی ھسته ای ،نقل قول باال ،صفحه  .۶۶۵ھمچنين رجوع کنيد به
لوئيس شربانو ،"Russia, China block UN condemnation of Iran missile tests" ،رويترز ١۵ ،ژوئيه .٢٠١٣
با اين وجود يک مقام ارشد آمريکايی گفت که اتحاد ميان اعضا  P5+1حتی به دنبال انتخابات اخير بی خدشه مانده است .مصاحبه
گروه بحران ،واشنگتن  ١٨ژوئيه  .٢٠١٣ترميم رابطه ايران با عربستان سعودی ظاھراً يک اولويت ديگر روحانی است .مکاتبات
گروه بحران ،کيھان برزگر ،مدير موسسه مطالعات استراتژيک خاور ميانه ،تھران  ١۶ژوئيه  .٢٠١٣کارنامه گذشته روحانی با
نقشی که او در امضای يک قرارداد امنيتی عدم دخالت ميان ايران و عربستان سعودی در سال  ١٩٩٨ايفا کرد؛ و مسافرت ھای او
به کشورھای شورای ھمکاری خليج در سال  ٢٠٠۵و  ٢٠٠٧طبعا ً احتمال پيشرفت در اين زمينه را افزايش می دھند .برای مرور
موانع رجوع کنيد به ف .گرگوری گاس Iran’s Incoming President and the New Middle East Cold III
 «Warموسسه بروکينگز ٨ ،ژوئيه .٢٠١٣
 49مصاحبه گروه بحران ،تحليگر مسائل ايران ،واشنگتن  ٢٢ژوئيه  .٢٠١٣ھمچنين رجوع کنيد به يوشکا فيشر » A Glimmer
 ٢۴ «of Hope in Iranژوئن  .٢٠٠٣يک مقام فرانسوی گفت" :ساده انگارانه است که تصور کنيم روحانی به علت تحريم ھا
انتخاب شد .اما اين تصور ھم که تحريم ھيچ نقشی بازی نکرده نادرست است" .مصاحبه گروه بحران ٨ ،ژوئيه .٢٠١٣
 50مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن  ٣ژوئيه  .٢٠١٣ھمچنين مصاحبه ھای گروه بحران مقامات اياالت متحد ،اتحاديه اروپا،
واشنگتن ــ بروکسل ،ژوئن .٢٠١٣
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51

52

خواھد ورزيد  .پيشينه و سخنان اخير روحانی ھيچکدام انحرافی از اين اصل ثابت را نشان نمی دھد .يک
عضو سابق تيم مذاکره کننده ايرانی گفت:
روحانی به شدت حامی برنامه ھسته ای بود .به ھمين دليل در سال  ٢٠٠٣با تعليقی که محدود به تزريق گاز
اورانيوم به سانتريفوژھا بود موافقت کرد تا فعاليت ھا برای تکميل ديگر بخش ھای زيرساخت ھسته ای
بتواند ادامه پيدا کند .برنامه ھسته ای مانند فرزند فکری روحانی است .از زمان بازديد از نيروگاه بوشھر
بعد از حمله عراق به آن در اوايل دھه  ،٨٠تا انجام مذاکره با روسيه و چين برای ايجاد نيروگاه ھای ھسته
ای در اواخر دھه  ،١٩٨٠و باالخره  ۶٧٨روز فعاليت او به عنوان رئيس تيم مذاکره کننده ھسته ای ،او
53
ھمواره از نزديک و به طور پيوسته درگير اين مساله بوده است.
روحانی ھمچنين با يک رشته ديناميسم سياسی و مواضع داخلی روبروست که بر اثر انتخاب او دچار تغيير
نشده اند .او اين فضای داخلی را در خاطراتی که در سال  2011منتشر کرد اينگونه تشريح می کند :يک
54
فرھنگ سياسی که از ريسک کردن بيزار است و از پذيرش مسئوليت برای اتخاذ تصميمات دشوار سر
58
57
56
55
باز می زند ؛ »بدبينی مفرط« نسبت به غرب ؛ مکانيزم ھای پيچيده و اغلب فلج کننده ؛ بی صبری و
59
دشواری عميق در ايجاد ھمفکری و ھمگرايی .

 51يک مقام ارشد آمريکايی گفت "غرب ھرگز با صراحت اين حق را به رسميت نخواھد شناخت .چرا ما بايد آنچه را که پيمان ان
پی تی مبھم گذاشته مشخص کنيم؟" مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن ٧ ،مه  .٢٠١٣يک نگرانی محوری اين است که به رسميت
شناختن اين حق بدعت تازه ای بگذارد که به گسترش فناوری ھای با استفاده دوگانه در سراسر جھان منجر شود .يک مقام ارشد
ديگر آمريکايی پرسيد "چگونه می توانيم از امارات متحده عربی بخواھيم که به توافق دو طرفه مان احترام بگذارند و از غنی کردن
اورانيوم بپرھيزد ،اگر ايران اين حق را داشته باشد که در خاک خود غنی سازی کند" .مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن ١٨ ،ژوئيه
 .٢٠١٣برای اطالعات بيشتر رجوع کنيد به داريل کيمبلThe US Atomic Energy Act Section 123 at a » :
 «Glanceانجمن کنترل تسليحاتی ،مارس  .٢٠١٣اين اکراه می تواند ھمچنين از اين نگرانی ناشی شود که چنين کاری ممکن است
مھار کردن دامنه و حجم برنامه ھسته ای ايران را دشوارتر کند آنھم در شرايطی که آژانس بين المللی انرژی اتمی ھنوز قادر نيست
"اعالم کند که ھمه مواد ھسته ای در ايران برای اھداف صلح طلبانه است" .مصاحبه ھای گروه بحران ،مقامات اياالت متحده و
اتحاديه اروپا ،واشنگتن ــ بروکسل ،اکتبر ٢٠١٢ــ مه  .٢٠١٣رجوع کنيد به " Implementation of the NPT
Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council resolution in the Islamic
 ،"Republic of Iranآژانس ٢٢Gov/2013/27 ،مه  .٢٠١٣و باالخره ،آمريکا و متحدان آن مايل نيستند که با دادن حق غنی
سازی به ايران شش قطعنامه شورای امنيت ملل متحد در فاصله  ٢٠٠۶تا  1996, 1737, 1747, 1803, 1835) ٢٠١٠و
 (1929مبتنی بر ضرورت تعليق ھمه فعاليت ھای غنی سازی را تا حصول اطمينان از طبيعت صلح طلبانه برنامه ھسته ای نقض
کنند.
 52روحانی تاکيد کرد که به رسميت شناختن حق ايران برای غنی سازی يک ھدف اصولی بوده که در مذاکرات ٢٠٠۵ــ ٢٠٠٣با
سه کشور اروپايی آن را دنبال می کرد و خاطر نشان ساخت که »ھر دولتی که تعليق درازمدت و يا توقف غنی سازی را بپذيرد
محکوم به شکست است «.امنيت ملی و ديپلماسی ھسته ای ،نقل قول باال ،صفحه  ۶١و  .۶۶۶او ھمچنين توضيح داد که با ترک
گفتگوھای اقتصادی و سياسی که به طور موازی با مذاکرات ھسته ای با سه کشور اروپايی در جريان بود ،و با تصويب قانونی که
دولت را موظف می کرد برای توانايی نيروی ھسته ای معادل  ٢٠ھزار مگاوات سوخت توليد کند ،ايران نشان داد که ھرگز حق
غنی سازی اورانيوم را با امتيازھای اقتصادی و سياسی معامله نمی کند .ھمانجا ،صفحه۴٣٩ــ .۴٣٧بعد از انتخابات روحانی اين به
رسميت شناختن را به عنوان يک پيش شرط برای گفتگوھای دو جانبه با آمريکا مطرح کرد .يگانه تربتیRouhani: US "،
 ،"must recognize Iran’s nuclear rights before any direct talksرويترز ١٧ ،ژوئن  .٢٠١٣بعد از آغاز رسمی
کارش به عنوان رئيس جمھور ،او گفت "ما از حقوق مردم ايران کوتاه نمی آييم" .رجوع کنيد به "اولين مصاحبه مطبوعاتی رئيس
جمھور"  ۶ ،president.irآگوست .٢٠١٣
 53مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران ،ا آگوست  .2013روحانی گفت» :جمھوری اسالمی مصمم است برای تامين نيازھای انرژی
خود نيروگاه ھای ھسته ای بسازد ...خوشبختانه اين پروژه ملی پيشرفت ھای مھمی در چند سال گذشته داشته است و اکنون غنی
سازی به سطح فنی قابل قبولی رسيده است و بخش ھای مختلف چرخه سوخت ھسته ای تکميل شده است .استراتژی اصلی ايران
ھمواره اين بوده که فناوری و دانش بومی خود را تکميل کند ...برنامه ھسته ای جمھوری اسالمی بومی ،صلح طلبانه ،و غيرقابل
بازگشت است «.رجوع کنيد به »مصاحبه با حسن روحانی« ،ديپلماسی ايرانی  27 irandiplomacy.irمه  .2013در تازه ترين
کتاب خود او می نويسد "پيشرفت ھای علمی و تکنولوژيک کشور از طريق دستيابی به دانش ھسته ای يک تصويری نيست که
توسط يک دولت يا گروه قاب گرفته شود .ھر دولتی از زمان انقالب ،با توجه به توانايی ھايش و شرايط موجود در اين جھت تالش
کرده است" .امنيت ملی و ديپلماسی ھسته ای ،نقل قول باال ،صفحه .21
" 54کمتر کسی در ايران حاضر است بار سنگين تصميم ھای حساس ملی را به دوش بکشد چون می داند کسانی که مسئوليتی ندارند
به سرزنش آن ھا خواھند پرداخت و اعتماد به نظام را خدشه دار می کنند" ھمانجا ،صفحه .59
 55روايت روحانی از گفتگوھای سال  2003با سه کشور اروپايی که منجر به غنی سازی شد بسيار گوياست» :من ابتدا به رئيس
جمھوری ]خاتمی[ تلفن زدم و او را از دشواری ھای مذاکرات و نظرات خودم و کارشناسان آگاه کردم .در نھايت او گفت آنچه که
درست تشخيص می دھی انجام بده اما از شکست مذاکرات اجتناب کن ...سپس من با دفتر رھبری تماس گرفتم و تقاضا کردم که
جزئيات مباحثات به ايشان منتقل شود و ]اينکه[ نظر ايشان سريعا ً به من ابالغ شود .اما من پاسخی نگرفتم .بدين ترتيب شرايط
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رئيس جمھوری جديد حامل يک پيشينه چندگانه است .او معمار تنھا موافقتنامه ھسته ای بين ايران و غرب
60
است ،که با توجه به عمق بی اعتمادی بين طرفين دستاورد کوچکی نيست .اما او ھمچنين به روشنی با
توجيه اصل برنامه ھسته ای ھمزمان با انجام مذاکرات ،شرايط را برای تکميل زيرساخت ھسته ای کشور
فراھم کرد و از جانشين خود )جليلی( به علت تاکيد بر شيوه و زبان بی پروا به جای توجه به ھدف نھايی
61
انتقاد کرده است .به گفته او "با يک رويکرد عقالنی تر کشور می توانست با پرداخت ھزينه کمتر به اين
62
پيشرفت ھای ھسته ای دست يابد «.عالوه بر اين درس ھايی که او از توافق ٢٠٠٣ـ ٢٠٠۴و انتقادھای
63
شديدی که در داخل کشور به وی شد گرفته است می تواند باعث شود که احتياط بيشتری به خرج بدھد  .در
داخل کشور اين توافق به عنوان کاری اشتباه شناخته می شود که در آن تعليق غنی سازی ،نه منجر به به
رسميت شناختن حق غنی سازی شد و نه به دريافت کمک ھای ھسته ای ،تکنولوژی ،اقتصادی و امنيتی
64
وعده داده شده  .يک ھمکار سابق گفت "او به ھمه خواسته ھای اروپايی ھا در سال  ٢٠٠٣و  ٢٠٠۴تن
65
در داد .اما غرب پشت او را خالی کرد و او با دست خالی آماج حمله ھای محافظه کاران قرار گرفت" .در
ھمين راستا يک ديپلمات سابق ايرانی گفت "خامنه ای بايد ثابت کند که برنامه ھسته ای ارزش اين ھمه

امکان مقداری مانور را در مورد متن پيش نويس توافقنامه ايجاد کرد .ھمانجا صفحه  .181روحانی بعدھا به خاطر اين تصميم توسط
بسياری در داخل کشور و از جمله ولی فقيه مورد انتقاد قرار گرفت.
" 56بدبينی شديد نسبت به غرب و سازمان ھای بين المللی يک درد مزمن است که در ذھن بسياری ريشه دوانده است .بخشی از آن
قابل توجيه است اما اين گونه ديدگاه ھای جزمی غير واقع بينانه است" .ھمانجا ،صفحه .684
" 57به علت فشارھای داخلی و بدبينی نسبت به روابط خارجی ،تيم ھسته ای مجبور بود ھر گامی را با مقامات ارشد ھماھنگ کند.
فرض بر اين بود که تيم ھسته ای دارای اختيار عمل است اما واقعيت به گونه ديگری بود" .ھمانجا ،صفحه .342
" 58متاسفانه بعضی ھا انتظار داشتند که مساله ]ھسته ای[ در عرض چند ماه حل و فصل شود .اما برای من روشن بود که اين
مساله بغرنج در کوتاه مدت قابل حل نيست" .ھمانجا ،صفحه .151
" 59تجربه نشان می دھد که پيوند زدن تصميم ھای بنيادی و سياست ھای اساسی با منافع يک جناح به منافع ملی و کشور صدمه می
زند .در طول مذاکرات ھسته ای من به کرات با انتقاد ،پرسش ،و تھمت ھايی روبرو بودم که ھدف آن در اصل تصفيه حساب ھای
سياسی بود" .ھمانجا ،صفحه .686
 60بر پايه توافق اوليه مورخ  21اکتبر  ،2003ايران داوطلبانه پروتکل الحاقی آژانس بين المللی انرژی اتمی را اجرا و به طور
موقت ھمه فعاليت ھای غنی سازی و بازپرداختی را بر اساس تعريف آژانس تعليق کرد .بر اساس يک توافق ديگر که در  15نوامبر
 2004در پاريس به امضا رسيد ،ايران دوباره تاييد کرد که به دنبال دستيابی به سالح ھسته ای نيست و خود را به ھمکاری و
شفافيت کامل با آژانس متعھد کرد و با تمديد تعليق ھمه فعاليت ھای غنی سازی و بازپرداختی موافقت نمود .سه کشور اروپايی به
نوبه خود اين تعليق را به عنوان »يک اقدام اعتماد ساز داوطلبانه و نه يک تعھد قانونی« به رسميت شناختند و با ارائه »تضمين ھای
قطعی در زمينه ھمکاری ھسته ای ،فنی ،اقتصادی ،و امنيتی« موافقت کردند .رجوع کنيد به گزارش خاورميانه شماره  18از گروه
بحران 27اکتبر 2003؛ و شماره  23 ،Iran: Is There a Way out of the Nuclear impasse? 51فوريه .2006
يک سفير سابق فرانسه در ايران گفت روحانی در تصميم سال  2003مبنی بر توقف جنبه ھای نظامی برنامه ھسته ای ايران نقش
کليدی ايفا کرده است .رجوع کنيد به فرانسوا نيکوال Rouhani and Nuclear Bombھرالد تريبون بين المللی 26 ،ژوئيه
.2013
 61در سال  2005او نوشت» :در حالی که ما در تھران با اروپايی ھا مذاکره می کرديم ...بواسطه ايجاد يک فضای آرام ،توانستيم
کار ]مرکز ھسته ای[ اصفھان را کامل کنيم «.رجوع کنيد به حسن روحانی "گفتمان :فراسوی چالشھای ايران و آژانس در پرونده
ھسته ای" ،راھبرد 30 ،سپتامبر  .2005يک عضو تيم مذاکراتی روحانی استدالل کرد که "سخنان او برای مصرف داخلی و دفع
اتھام نرمش و وادادن از طرف مخالفان که متوجه او می شد طراحی شده بود" .مصاحبه تلفنی ،تھران 13 ،ژوئيه  .2013برای
بحث در اين زمينه رجوع کنيد به جان بولتونHassan Rouhani is no moderate on Iran’s nuclear weapons» ،
 ،«programفاکس نيوز 18 ،ژوئن 2013؛ پيتر جنکينس«Did Hassan Rouhani Dupe Europe in 2003?» ،
 25 ،lobelog.comژوئن .2013
" 62صاحبه با حسن روحانی«" ،ديپلماسی ايرانی ،نقل قول باال.
 63بعد از جايگزينی روحانی به عنوان رئيس تيم مذاکره کننده در سال  ،2005علی الريجانی از تيم قبلی به علت استراتژی از
موضع ترس »معامله يک مرواريد نادر با يک آب نبات« انتقاد کرد .رجوع کنيد به صادق صباIran hardliner heads » ،
 «nuclear teamبی بی سی 8 ،آگوست .2013
 64سه کشور اروپايی متعھد شده بودند که مذاکرات بر پايه يک توافق تجاری و ھمکاری را از سر بگيرد؛ فعاالنه از مذاکرات برای
دسترسی ايران به سازمان تجارت جھانی )دبليو تی او( حمايت کنند؛ از ايران برای پيوستن به گروه متخصصان برای رويکردھای
چند جانبه به چرخه سوخت ھسته ای دعوت به عمل بياورند )گروھی که در  IAEAبرای ارزيابی گزينه ھا برای رويکرد چند
جانبه به چرخه سوخت ھسته ای تشکيل شده است(؛ در مورد مسائل امنيتی ھمکاری کنند؛ و از تالش ايران برای دستيابی به راکتور
آب سبک حمايت نمايد .رجوع کنيد به » Communication concerning the agreement signed in Paris on 15
 26 ،IAEA/INFCIRC/637 ،November 2004نوامبر .2004
 65مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران 13 ،ژوئيه .2013
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دردسر را داشت و روحانی بايد ثابت کند که آدمی ساده لوح مرعوب نيست .به ھمين رو ھر دو نيازمند
66
عقب نشينی ھای جدی از سوی غرب ھستند".
يک نتيجه محتمل اين وضعيت اين است که روحانی از برداشتن ھر گامی در جھت تعليق غنی سازی اکراه
خواھد کرد .به گفته خود او "دوران ]تعليق[ گذشته است ...راه ھای متعدد ديگری برای اعتماد سازی با
67
غرب وجود دارد" .در عوض او احتماالً بيشتر مايل است بر اقداماتی در جھت افزايش شفافيت برنامه
68
ھسته ای تمرکز کند.
در اين که آيا اين اقدامات کافی خواھند بود جای ترديد است .با توجه به ھدف اصلی غرب مبنی بر اطمينان
از اين که قبل از رسيدن ايران به آستانه نظامی ھسته ای ،توان مداخله داشته باشد )به عبارت ديگر افزايش
69
فاصله ايران از اين آستانه(  ،رشد سريع تعداد سانتريفوژھا )از  ١۶٠دستگاه زمانی که روحانی مسئوليت
پرونده را در سال  ٢٠٠٣به دست گرفت تا بيش از  ١۶٠٠٠دستگاه در حال حاضر( يک نگرانی جدی
برای غرب است که شفافيت بيشتر کمکی به رفع آن نمی کند .به گفته يک مقام اتحاديه اروپا "شفافيت چيز
مثبتی است اما ايران می تواند در کمال شفافيت عمالً به يک کشور دارای توانايی ساخت سالح ھسته ای
71
70
تبديل شود" .حتی تمرکز روی توقف غنی سازی  ٢٠درصدی )که ايران پيشتر پيشنھاد کرده بود(
احتماال ديگر جاذبه چندانی برای غرب نخواھد داشت .يک مقام امريکايی گفت "با توجه به عوامل نگران
کننده جديدی مثل نيروگاه آب سنگين اراک ،انباشت اورانيوم  ۵درصد ]غنی شده[ و نصب سانتريفوژھای
72
پيشرفته ،توقف غنی سازی  ٢٠درصدی به تدريج ارزش خود را از دست می دھد".
جدای از اين موانع ،به نظر می رسد که يک عامل تغيير يافته است :ھمانطور که تبليغات انتخاباتی نشان
داد ،نسبت به تاکتيک ھای مذاکراتی تھران در ميان مردم و نخبگان نارضايتی وجود دارد .اين مساله خود
را در يک مناظره تلويزيونی به وضوح نشان داد ،وقتی کانديداھا به سعيد جليلی ،مذاکره کننده ارشد وقت به
73
علت عملکرد او و سياست به اصطالح "مقاومتی" تاختند .ناصر ھاديان مشاور مرکز تحقيقات
 66مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران 31 ،ژوئيه  .2013روحانی تصريح کرد که نبايد به نظر بيايد که ايران تحت فشار تسليم شده
است» :بعضی وقت ھا انتظارھای جامعه اتخاذ تصميم درست را دشوار می کند .به عنوان مثال مقام ھا قادر نبودند بحران ]-1979
 [1980گروگان گيری سفارت آمريکا را با سرعت فيصله دھدند از ترس اينکه مبادا مردم آنھا را به ترسيدن و تسليم در برابر
آمريکا متھم کنند .رجوع کنيد به امنيت ملی و ديپلماسی ھسته ای .نقل قول باال ،صفحه .70
 67رجوع کنيد به » ،Iran Primer Rouhani: First Presser on US, Reforms, Nukes.موسسه صلح اياالت متحده
آمريکا 17 ،ژوئن .2013
 68ھمانجا .روحانی به توافق ضمنی خود با رئيس جمھوری وقت فرانسه ژاک شيراک به عنوان يک الگوی ممکن اشاره می کند.
در سال  ،2005طی يک مکالمه ،آنھا ظاھراً با اين فرمول موافقت کردند :در مقابل به رسميت شناخته شدن حق غنی سازی ايران
تعريف آژانس بين المللی انرژی اتمی از »تضمين ھای عينی« مبنی بر اينکه برنامه ھسته ای صلح آميز خواھد ماند )مانند اجرای
قرارداد الحاقی ُکد  – 31که ايران را ملزم می کند در زمان اتخاذ تصميم به تاسيس ھر مرکز جديد ھسته ای آن را به اطالع آژانس
برساند؛ بازرسان مستقر در مراکز؛ و دوربين ھای رصد زنده( را می پذيرد .برای متن مذاکرات روحانی – شيراک رجوع کنيد به
امنيت ملی و ديپلماسی ھسته ای ،نقل قول باال صفحه 404-399؛ روحانی"Iran’s Nuclear Program: The Way out" ،
تايم  9مه  .2006يک ديپلمات فرانسوی که در اين گفتگوھا شرکت داشت تاکيد می کند که اين يک توافق غيررسمی بوده و نبايد به
عنوان موضع رسمی پاريس در نظر گرفته شود .مصاحبه گروھی گروه بحران ،ژوئيه  .2013يک مقام سابق ايرانی اشاره کرد:
»روحانی بيشتر متمايل به رويکرد شفافيت است چون بيشتر حمله ھايی که به کارنامه او شده به علت توقف برنامه است و نه شفاف
تر کردن آن .مصاحبه تلفنی گروھی گروه بحران  ،تھران  24ژوئيه .2013
 69مصاحبه گروه بحران ،مقام آمريکايی ،واشنگتن ،ژوئيه  .2013يک کشور زمانی به آستانه نظامی توان ھسته ای می رسد که
بتواند يک يا چند سالح ھسته ای را در مدت زمان کوتاھی کوتاه توليد کند؛ »توان گذاری« » «breakout capabilityيعنی
توانايی تبديل اورانيوم با غنای پائين به سوخت با درجه تسليحاتی بدون اينکه تشخيص داده شود.
 70مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن 4 ،ژوئيه 2013
 71در سال  ،2010ايران پيشنھاد کرد که حاضر است غنی سازی  20درصدی را به ازای دريافت ميله ھای سوخت ھسته ای برای
نيروگاه تحقيقاتی تھران تعليق کند .رجوع کنيد به "مصاحبه با علی اکبر صالحی" ،الجزيره 13 ،فوريه  .2010اما تا سال 2013
ايران اين موضع خود را عوض کرده و خواستار لغو ھمه تحريم ھای يک جانبه به ازای تعليق غنی سازی  20درصدی شده است.
مصاحبه گروه بحران ،سعيد جليلی ،آلماتی 5 ،آوريل  .2013يک مقام سابق ايران گفت "با توجه به تحريم ھا ھر گرم اورانيوم 20
درصدی برای ايران صدھا ميليون دالر تمام شده است .ما چگونه می توانيم اين سرمايه استراتژيک را با يک تخفيف نمادين تحريم
ھا مبادله کنيم؟" مصاحبه گروه بحران ،ژوئيه .2013
 72مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن 7 ،مه  .2013مقامات اسرائيل ھم ھمين نگرانی ھا را ابراز داشتند .مصاحبه ھای گروه بحران،
اورشليم 4 ،ژوئيه 2013؛ واشنگتن 6 ،آگوست .2013
 73واليتی ،مشاور سياست خارجی ولی فقيه ،گفت که "از سال  2007تا به حال ايران در مذاکرات ھسته ای ھيچ گامی به جلو
نگذاشته است ،در حالی که فشار ناشی از تحريم بطور مداوم بر مردم افزايش يافته است" .او افزود "شما می خواھيد سه قدم برداريد
و انتظار داريد که طرف مقابل صد قدم بردارد؛ اين يعنی شما نمی خواھيد که پيشرفتی حاصل شود ...اين ديپلماسی نيست" .و با تاييد

آرزوھای بزرگ– روحانی و مذاکرات ھسته ای
Page 12

گزارش گروه بين المللی بحران  13اوت 2013

استراتيژيک ،يک اتاق فکر بانفوذ که روحانی آن را به مدت  ٢١سال تا آغاز رياست جمھوری اش اداره می
کرد ،گفت:
ھرچند اختالف نظر در سياست ھسته ای مساله جديدی نبود اما پخش علنی آن از تلويزيون بی سابقه بود.
مناظره اين واقعيت را فاش کرد که بخش قابل توجھی از مسئولين ايران خواھان يک توافق ھسته ای و لغو
74
تحريم ھا ھستند و سياست رويارويی را رد می کنند.

اين استدالل بواسطه تاکيد روحانی بر برنامه اقتصادی اش تقويت می شود ،برنامه ای که بدون کاھش قابل
75
توجه تحريم ھا عملی نيست و کاھش تحريم ھا ھم به نوبه خود نيازمند يک توافق ھسته ای است .

.V

تعامل با روحانی

ھمانند خود انتخابات ،پيش بينی پيامدھای رياست جمھوری روحانی دشوار است .با وجود اينکه ھنوز بايد
ديد که او تا چه اندازه قادر به تغيير روند ديپلماسی ھسته ای خواھد بود ــ و ھمچنين تا چه حد مايل است
اين کار را انجام دھد ــ اما چند نکته روشن است :نارضايتی نسبت به موضع ايران در اين مساله شديد است؛
76
رئيس جمھوری معتقد است که راھبرد فعلی کار ساز نيست ،و نتيجه غيرمنتظره انتخابات او را در
موقعيت نسبتا ً قوی برای انجام تغييرات قرار می دھد.
در حال حاضر به نظر می رسد که غرب در انتظار است تا تغييرات ناشی از اين انتخابات را به محک
77
آزمايش بگذارد ،و پاسخ مناسبی به پيشنھاد آخرش در آلماتی دريافت کند .ھمانطور که يک مقام آمريکايی
ھمين انتقاد ،محسن رضايی ،يک فرمانده سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،پرسيد که آيا مقاومت بايد "به قيمت گرسنه نگاه داشتن
مردم تمام شود؟" رجوع کنيد به اسکات پيترسونStalled nuclear talks fuel sharp exchange at Iran’s final " ،
 "presidential debateکريسشن ساينس مانيتور 8 ،ژوئن  .2013با توجه به نزديکی واليتی به ولی فقيه انتقادات شديد او
بسيار قابل توجه است .بعضی ھا گمانه زنی کردند که او از حمايت ولی فقيه برای اين صحبت برخوردار بوده و رھبر تالش دارد
که سرزنش در مورد وضعيت کشور را متوجه جليلی نمايد؛ برخی ديگر با اين نظر مخالفند و موضع گيری واليتی را با رابطه
خصومت آميز شخصی او با احمدی نژاد و جليلی مرتبط می دانند .مصاحبه ھای گروه بحران ،مقامات پيشين ايران ،ژوئن – ژوئيه
.2013
 74مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران  1ژوئيه  .2013زيباکالم ،استاد دانشگاه تھران گفت "مناظره ھای کانديداھا منعکس کننده
بحث وسيعتری است که در سطح جامعه جريان دارد .برای اولين بار مردم سوال می کنند که آيا برنامه ھسته ای واقعا ً ارزش ھزينه
ھای مستقيم و غيرمستقيمی را که به مملکت تحميل کرده دارد؟" مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران 8 ،ژوئيه  .2013در مورد
مرکز تحقيقات استراتژيک رجوع کنيد به پانوشت  39در باال.
 75جواد صالحی اصفھانی ،اقتصاددان ايرانی ،گفت "تمرکز روحانی احتماالً بيشتر روی بازسازی اقتصاد خواھد بود تا اصالحات
ساختاری ،اما ھمين ھم بدون لغو تحريم ھا به سختی ممکن خواھد بود" .مصاحبه گروه بحران ،واشنگتن 16 ،ژوئيه  .2013يک
تاجر ايرانی گفت "اقتصاد ايران مانند يک بيمار سرطانی است .روحانی ممکن است يک آسپيرين برای تخفيف تب تحويز کند ،اما
به کار بردن درمان تخصصی برای اين سرطان نيازمند رابطه بھتر با جھان خارج و افزايش درآمد است" .مصاحبه تلفنی گروه
بحران ،تھران  26ژوئن  .2013جالب است که به دنبال انتخابات ،﷼ که تقريبا ً دو سوم ارزش خود را در سال  2012از دست
داده بود 20 ،درصد از اين ارزش را بازيافت و نرخ بازار بورس تھران  7درصد افزايش پيدا کرد .رجوع کنيد به »ran’s .
 «currency rises after presidential electionآسوشيتد پريس 23 ،ژوئن  .2013با اين وجود روبرو شدن تيم انتقالی
روحانی با عمق وخامت وضعيت اقتصادی ھرگونه خوش بينی اوليه را منتفی کرد .رجوع کنيد به "اکبر ترکان :وضع اقتصاد
خرابتر ازآن است که تصور می کرديم" ،خبر آن الين 11 ،ژوئيه  .2013روحانی ھمچنين روی مسائل اجتماعی تبليغ انتخاباتی
کرد ،وعده داد که با طرح »منشور حقوق بشر« ھرگونه تبعيض عليه اقليت ھای قومی و مذھبی را از ميان بردارد؛ محدوديت ھا در
مورد آزادی بيان و اجتماعات ،اينترنت و مقررات مربوط به پوشش اسالمی را تخفيف دھد؛ حقوق زنان را رعايت کند و وزارت
خانه ای برای مسائل زنان تاسيس کند؛ و نھادھای جامعه مدنی را دوباره زنده کندIran’s president signals softer line".
 "on web censorship and Islamic dress codeگاردين 2 ،ژوئيه  .2012اما به گفته يک تحليلگر ايرانی" ،در انتخاب
ميان ھزينه کردن سرمايه سياسی خود روی بازسازی اقتصادی و تخفيف محدوديت ھای اجتماعی احتماالً اولويت را به گزينه اول
می دھد" .مصاحبه تلفنی گروه بحران ،تھران  4ژوئيه .2013
 76طی کارزار انتخاباتی ،روحانی به روشنی ميان شکست استراتژی ايران در مذاکرات ھسته ای و نابسامانی اقتصادی ناشی از
تحريم ارتباط برقرار کرد .از جمله شعارھای انتخاباتی او اين بود "خوب است که سانتريفوژھا بچرخند اما چرخ اقتصاد ھم بايد
بچرخد ".و يا "انرژی ھسته ای البته حق مطلق ماست ،اما زندگی بدون تحريم ھم حق ماست «.رجوع کنيد به »حسن روحانی اعالم
کانديداتوری کرد 11 ،entekhab.ir ".آوريل .2013
 77مصاحبه ھای مقام ھای اياالت متحد و اتحاديه اروپا ،واشنگتن ،بروکسل ،ژوئيه  .2013پل ريکترUS resists pressure" ،
 "to offer a new nuclear deal to Iranلوس آنجلس تايمز 12 ،ژوئيه  .2013در آخرين دور مذاکرات در آوريل .2013
گروه  P5+1پيشنھاد کرد که ايران غنی سازی  20درصدی را متوقف کند؛ موجودی کنونی اورانيوم  20درصدی خود را يا تبديل
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گفت "ما نبايد با ارائه يک موضع بعد از ديگری بدون گرفتن پاسخ مناسب از طرف ايران عمال با خودمان
78
مذاکره کنيم" .اين قابل درک است اما می تواند کوته انديشانه باشد .حتی در مدتی که  P5+1منتظر گام
اول از طرف روحانی است زمان متوقف نمی شود .ايران به احتمال زياد به مقادير بيشتری از اورانيوم با
80
79
غنای پائين دست می يابد  ،تعداد سانتريفوژھا به خصوص انواع پيشرفته تر آن را افزايش می دھد  ،و
81
احتماالً نيروگاه آب سنگين اراک را تکميل می کند  .در اين مدت نمی توان انتظار داشت که کنگره آمريکا
و مھمتر از آن اسرائيل ساکت بنشينند .کنگره اکنون در حال اعمال تحريم ھای شديدتری است که می تواند
82
موقعيت داخلی روحانی را حتی قبل از اينکه او بتواند راھبرد خود را به عمل درآورد تضعيف کند .
83
اسرائيل ھم اخيراً از مساله ايران با شدت و حدت بيشتری سخن می گويد .

و يا به خارج منتقل کند؛ و تاسيسات زيرزمينی فردو را تعطيل کند .در عوض آنھا محدوديت ھا بر تجارت طال و فروش مواد
پتروشيمی را تخفيف می دھند .مصاحبه گروه بحران ،مقام آمريکايی ،واشنگتن 14 ،ژوئن  .2013برای جزئيات پيشنھاد رجوع
کنيد به الرا روزن " 9 ،almonitor.com " The P5+1 nuclear proposal to Iran in Almatyژوئن  .2013تھران
از اين به عنوان يک پيشنھاد غير متعادل انتقاد کرد .رجوع کنيد به ديويد ھرسن ھورن " Nuclear talks with Iran end
 "without accord or plans for another roundنيويارک تايمز 6 ،آوريل .2013
 78مصاحبه ھای گروه بحران ،واشنگتن 12 ،ژوئيه .2013
 79در ماه مه  ،2013ميزان انباشته اورانيوم  5درصدی ايران  6357کيلوگرم بود ،در حالی که ذخيره اورانيوم  20درصدی به
 182کيلوگرم می رسيد که فقط با فاصله اندکی کمتر از ميزان  250کيلوگرم است که توسط ناتانياھو به عنوان خط قرمز عنوان
شده است .رجوع کنيد به  ،IAEA, Gov/2013/2نقل قول باال.
 80در فاصله مه  2012و مه  ،2013ايران تعداد سانتريفوژھای  IR-1نصب شده )در نطنز و فردو( را از حدود  10000به بيش
از  16000افزايش داد .تعداد سانتريفوژھای پيشرفته  IR-2mھم از  180دستگاه در فوريه  2013به  689دستگاه در مه 2013
افزايش يافت .ھمانجا.
 81نيروگاه آب سنگين قرار است در اواخر  2013يا اوايل  2014شروع به کار کند .ھمانجا .اما اين زمان بندی غير واقع بينانه به
نظر می رسد .توليد پلوتونيوم می تواند مسير تازه ای برای دستيابی به سالح اتمی ارائه کند؛ بنا بر اين نزديک شدن به تکميل اين
نيروگاه می تواند باعث حمله نظامی اسرائيل شود .آن طور که يک مقام اسرائيلی گفت "برخالف ساير پروژه ھای ھسته ای در
ايران ،مساله اراک يک مساله دوجانبه است .امکان نابود کردن بعد از آغاز به کار نيست چون چنين کاری يک فاجعه زيست
محيطی به دنبال خواھد داشت" .مصاحبه گروه بحران ،اورشليم 4 ،ژوئيه  .2013پيشتر ،اسرائيل دو بار به نيروگاه ھای مظنون در
منطقه پيش از تکميل آنھا حمله کرده است .در سال  1981در عراق 2007 ،در سوريه .رجوع کنيد به »Iran’s Arak reactor
 «looms into Israeli, Western viewرويترز 2 ،ژوئن .2013
» 82ديپلمات ھای آمريکايی و اروپايی حاضر ھستند چند ماھی به ديپلماسی وقت بدھند اما کنگره بيش از چند ھفته صبر نخواھد
کرد «.مصاحبه گروه بحران ،نماينده کميته امور عمومی آمريکا ،اسرائيل ) ،(AIPAواشنگتن 2 ،ژوئيه  .2013عالئمی از
اختالف نظر در کنگره به چشم می خورد؛  131نمايندگان کنگره در مورد »اقداماتی« که ممکن است مشروعيت را از رئيس
جمھور جديد بگيرد و موقعيت او را در مقابل تندروھای درون رژيم تضعيف کند »ھشدار دادند «.رجوع کنيد به ماکس فيشرUS» ،
 «.Congress gestures in an unusual direction: toward diplomacy with Iranواشنگتن پست ،آن الين19 ،
ژوئيه  .2013تنھا چھار روز قبل از مراسم تحليف روحانی ،مجلس نمايندگان ،با رای باال ) 400به " (20قانون بازداری ايران"
را تصويب کرد ،قانونی که کاھش صادرات نفت ايران به ميزان يک ميليون بشکه در روز تا پايان  ،2014يا به عبارت ديگر عمالً
يک تحريم کامل نفت ايران ،ھدف خود قرار داده است .ريک گلداستون » Sending Message to Iran, House
 ،«Approves Tougher Sanctionsنيويورک تايمز 31 ،ژوئيه  .2013اين اليحه ھنوز بايد به تصويب سنا برسد ،اما به
نظر می رسد در آنجا ھم از پشتيبانی ھر دو حزب برخوردار است .بردلی کالپرWhy US senators want tougher " ،
 "sanctions on Iran’s new presidentکريسشن ساينس مانيتور 3 ،آگوست  .2013اين اليحه با انتقاد روسيه و چين
روبرو شد در حالی که ايران آن را "گامی نادرست رد زمانی نادرست" خواند .رجوع کنيد به رويترز  1و  2آگوست .2013
نيويورک تايمز  1آگوست  .2013يک مقام ايرانی با تعجب پرسيد "آمريکايی ھا اين گونه می خواھند به رئيس جمھور جديد ايران و
پيام اعتدال او خوش آمد بگويند؟" مصاحبه گروه بحران ،ژوئيه  .2013روحانی در واکنش به تحريم جديد روحانی گفت "متاسفانه
حرف و عمل آمريکايی ھا با ھم متناقض است چون آنھا از يک گروه فشار جنگ طلب دستور می گيرند ،گروھی که عليه گفتگوی
سازنده است و برای خدمت به کشور ديگری ]اسرائيل[ عمل می کند حتی به قيمت صدمه زدن به منافع ملی آمريکا ...اگر کسی
تصور کند که می تواند اراده خود را از طريق تھديد به ملت ايران تحميل کند سخت در اشتباه است .حرکت در اين مسير دوگانه
]فشار و مذاکره[ ھيچ نتيجه ای حاصل نخواھد کرد" .رجوع کنيد به "اولين کنفرانس خبری رئيس جمھوری"  ،president.irنقل
قول باال .در نامه ای به پرزيدنت اوباما 55 ،نفر از زندانيان سياسی برجسته ايران ھشدار دادند که تحريم ھای جديد کنگره می تواند
راھگشای جنگ باشد و به "يک جريان به شدت افراطی کمک کند و موانع بزرگی در راه فيصله چالش ھسته ای ،ايجاد کند".
رجوع کنيد به " ،"Iran’s political prisoners plead for Obama to end crippling US sanctionsگاردين8 ،
آگوست .2013
 83نخست وزير اسرائيل نتانياھو با اشاره به اين که ايران به خط قرمز اسرائيل "نزديک تر و نزديک تر" می شود گفت که "من
احساس می کنم که ھيچ حس فوريتی در اين زمينه وجود ندارد ،تمام مشکالتی که ما ]در اين منطقه[ داريم در مقابل دستيابی اين
رژيم تندرو به بمب ھسته ای بی اھميت جلوه خواھد کرد" .او اضافه کرد که آمريکا "بايد تحريم ھا را افزايش دھد و برای ايران
روشن کند که راه فراری وجود ندارد .و اگر تحريم ھا اثر نکرد آنھا بايد بدانند که شما برای اقدام نظامی آماده ھستيد .اين تنھا راه
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آن طور که وزير امور خارجه پيشين بريتانيا جک استرا می گويد خطا است که "تصور کنيم ھيچ چيز
84
عوض نشده و يا ھمه چيز عوض شده" ،چند ماه آينده برای آزمايش اين که آيا در شرايط جديد می توان
مذاکرات سازنده ای داشت تعيين کننده خواھد بود .برای انجام اين کار چندين مساله را بايد مدنظر قرار داد.
اول ،ھمانطور که گفته شد ،اکنون زمان تشديد تحريم ھا نيست .اين عمل می تواند به ضد خود بدل شود و
بھانه ای به دست نيروھايی در داخل ايران بدھد که می خواھند ثابت کنند که موضع گيری ايران ھيچ تاثيری
در موضع غرب ندارد و در نتيجه اتخاذ يک سياست نرم تر در مقابل غرب نابخردانه است .به گفته عباس
ملکی ،مشاور مرکز مطالعات استراتژيک" ،تحريم پاشنه آشيل روحانی است .فشار بيشتر مانند ھديه آسمانی
برای تندروھا و تقويت کننده گفتمان ضد غربی آنھاست ،و ھمزمان فضای مانور را از روحانی می
85
گيرد" .بر عکس اقدام اخير آمريکا برای تسھيل صدور کاالھای انسان دوستانه به ويژه لوازم پزشکی
بسيار مفيد است .ھم برخی اعمال تنبيھی غيرضروری را حذف می کند و ھم عالمتی از حسن نيت به
86
حساب می آيد.
87

دوم اينکه مذاکرات ميان ايران و  P5+1که خود بايد منظم تر و مداوم تر شود ــ بايد با مذاکرات مستقيم دو
جانبه ميان ايران و آمريکا تکميل شود .عالئمی وجود دارد که روحانی مايل به اين رويکرد است؛ او دست
88
کم گفته که راه برای تعامل باز است؛ اين ايده را که قدرت آمريکا در حال افول است رد می کند ،و آمريکا
89
را بخشی غيرقابل انکار از ھرگونه راه حلی می داند .ولی فقيه ھم با وجود اظھار بدبينی ھميشگی اش ،در
را برای گفتگوھای دو جانبه باز گذاشته است ھمانطور که خود دولت آمريکا نيز اين ايده را مطرح کرده
90
است.
سوم اينکه ،از جھت محتوا ،بايد تغييراتی در رويکرد کنونی برای آزمون فرصت بالقوه ای که با انتخاب
روحانی ايجاد شده در نظر گرفته شود .اين کار بايد بدون گذر کردن  P5+1از خط قرمزھای خود عملی
باشد .عالوه بر يک توافق پر جاذبه تر در مورد غنی سازی  ٢٠درصدی ،مانند آنچه که توسط گروه بحران
92
91
توصيه شده P5+1 ،می تواند يک دورنمای نھايی برای پرونده ارائه دھد .ھدف بايد اين باشد که محدوده
برای جلب توجه آنان است" .رجوع کنيد به شمی شالفNetanyahu: I won’t wait until it’s too late to decide " ،
 ،"attack on Iran on Israeliھارتص 15 ،ژوئيه .2013
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 91گروه بحران پيشنھاد کرد که ايران برنامه غنی سازی  20درصدی را تعليق کند و تمام ذخيره آن را به ميله ھای سوختی )که
کمتر برای اھداف تسليحاتی قابل استفاده است( تبديل کند؛ در مقابل گروه  P5+1ايزوتوپ ھای پزشکی در اختيار ايران بگذارد،
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عمل ايران برای حفظ و توسعه برنامه ھسته ای غيرنظامی اش ھمراه ميزان محدودی از توانايی غنی سازی
93
تحت نظارت آژانس روشن شود .تعريف اين وضعيت نھايی می تواند پلی برای پر کردن شکاف ميان دو
طرف باشد :به رسميت شناختن اين که ايران می تواند به غنی سازی در خاک خود ادامه دھد می تواند از
طرف ايران به عنوان پذيرش عملی حق غنی سازی محسوب شود ،ھرچند اين "حق" ھمزمان با محدوديت
ھای معينی تعريف می شود ــ مانند اعمال سقف ) ۵درصد(؛ محدود کردن تعداد مراکز به نطنز و فردو؛
تعيين سقف برای تعداد و نوع سانتريفوژھا در اين مراکز حداقل برای يک زمان معين؛ و اعمال يک برنامه
نظارتی شديد توسط بازرسان ھسته ای سازمان ملل.
چھارم و در نھايت ،برای افزايش احتمال موفقيت ،دامنه موضوعی مذاکرات ميان غرب )به خصوص
آمريکا( و ايران بايد گسترش يابد .اگر ،آنطور که بسياری در غرب معتقدند ،ايران واقعا ً به دنبال دستيابی به
سالح ھسته ای است ،انگيزه آن مطمئنا ً انگيزه ای امنيتی و نه اقتصادی است .به عبارت ديگر ،ھرچند دولت
جديد ممکن است حاضر به برخی عقب نشينی ھا به ازای کاھش تحريم ھا باشد ،اما به احتمال قوی تا زمانی
که خود را در يک موقعيت آسيب پذير از نظر استراتژيک می بيند حاضر به يک چرخش بنيادين نخواھد
شد .در چھارچوب يک مذاکره دو جانبه ميان ايران و آمريکا مسائل امنيتی منطقه می توانند مورد توجه
قرار گيرند؛ و در اين رابطه ،ھمانطور که گروه بحران جداگانه توصيه کرده ،تھران بايد به مذاکرات بين
94
المللی در مورد سوريه دعوت شود.
دليلی وجود ندارد که به انتظارات در مورد يک تحول سريع دامن بزنيم؛ برعکس بايد توقعات را کاھش داد.
اما فرصت برای آغازی نو در بحران ھسته ای نادر و ديرياب بوده اند .را ھيچ کدام از دو طرف وسع از
دست دادن اين فرصت جديد را ندارند.
واشنگتن ــ بروکسل  ١٣اوت ٢٠١٣

جلوی اعمال تحريم ھای جديد را بگيرد ،برخی از تحريم ھای موجود را برای مدت  180روز معلق کند )مانند ممنوعيت فروش
فلزات پر ارزش و فلزات نيمه تمام به ايران و يا ممنوعيت بازگرداندن دريافتی ھا از فروش نفت ايران( ،و آزاد کردن بخشی از
دارايی ھای مسدود شده ايران .برای رسيدگی به مسئله مرکز زيرزمينی در فردو ،ايران از نصب سانتريفوژھای جديد در اين مرکز
خودداری می کند ،و ترجيجا ً آن را به يک مرکز تحقيقاتی تبديل می کند و ھمزمان تدابير نظارتی جديدی مانند حضور يک بازرس
در محل و نصب دوربين ھای مدار بسته؛ گروه  P5+1به نوبه خود می تواند تحريم ھای مربوط به بخش پتروشيمی ايران را معلق
کند و يا فشار روی مشتريان نفت ايران برای کاھش خريد خود را کم کند .گزارش گروه بحران ،spider web ،نقل قول باال.
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