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یادداشت

م نمیگیرند
اصالحطلبان از تهران برای حوزههای انتخابیه شهرستانها تصمی 
رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصالحات گفت:شورای راهبردی اصالحطلبان و کمیته انتخابات شورای هماهنگی اصالحات در کنار هم و همراه هم کار انتخاباتی جریان اصالحات را برنامهریزی
و پیگیری میکنند .فرج کمیجانی به ایسنا گفت :در داخل جریان اصالحات  2شورا تشکیل شده که کار سازماندهی و هماهنگی انتخابات پیش رو را مدیریت میکنند .از دل شورای مشورتی رئیس
دورهای اصالحات که از سال  91تشکیل شده یک مجموعه حدود  60نفره با عنوان شورای راهبردی اصالح طلبان ایجاد شده که مسئولیت آن با آقای موسوی الری است .البته  6نفر از اعضای شورای
هماهنگی جبهه اصالحات نیز در شورای راهبردی عضویت دارند .وظیفه شورای راهبردی سیاستگذاری و اجماعسازی و داوری است .همه احزاب اصالح طلب فعال در سراسر کشور نامزدهای حزبی
و غیر حزبی خود را در حوزههای انتخابیه معرفی و پشتیبانی میکنند و کمیتهی انتخابات استانها هم در خصوص نامزدها تصمیمگیری میکند.

دو سال از فعالیت تدبیر و امید گذشت و همچنان قفلهای دیگری مانده است تا باز شود؛

کلید و قفلها

موافقان ِ توافق
براساستازهتریننظرسنجیها 63درصدمردمایرانموافقباتوافقهستند
* نویسنده جنیوه عبدو  /ترجمه حسین هوشمند

این که نخبگان سیاسی ایران در رابطه با توافق نهایی ایران با غرب بر سر برنامه
هستهای به دو دسته تقسیم شدهاند ،بر کسی پوشیده نیست .اما افکار عمومی حامی
توافق است و این عامل مثبتی در رسیدن به توافق تا پایان مهلت ماه جاری است.
به گزارش دیپلماسی ایرانی در ویدئویی که  27می منتشر شد ،مهدی کوچکزاده
نماینده تندروی مجلس ایران در یک اظهار تند و زننده جواد ظریف ،وزیر خارجه که
مسئول مذاکره هستهای با شش کشور غربی است را متهم میکند .با این حال یک
نظرسنجی صورت گرفته نشان میدهد که اکثریت افکار عمومی موافق توافق جامع
هستند .این نظرسنجی که در روزهای  27تا  29می توسط موسسه راهحلهای
اطالعات و افکار عمومی انجام شده ،نشان میدهد که  63درصد از مردم از توافق
حمایت می کنند .در سوال دوم این نظرسنجی از مخاطبان پرسیده شده است« :اگر
ایران و غرب به توافق هستهای دست پیدا کنند ،شما موافق یا مخالف عادیسازی
روابط میان ایران و ایاالت متحده هستید؟»  52درصد از مخاطبها موافق و  20درصد
مخالف بودند.این نظرسنجی که از طریق تلفن و از میان  680ایرانی  18سال به باال
گرفته شده است ،همچنین نشان میدهد که تنها  12درصد از مخاطبها موافقت
مشروط با توافق دارند ،به عبارت دیگر آنها تنها در صورتی از توافق حمایت میکنند
که مزایای مهمی برای ایران داشته باشد .نظرسنجی دیگری که توسط این موسسه
در نوامبر  2014انجام شده بود نشان میداد که  65درصد مردم موافق توافق هستند
و این نتایج همچنان باقی مانده است.از سال  ،2010حمایت افکار عمومی از برنامه
هستهای کاهش یافته است و در مقابل حمایت از مذاکرات هستهای با غرب که به
معنای محدود شدن برنامه هستهای است ،افزایش یافته است .این میزان حمایت از
توافق ،ابزار خوبی برای رئیس جمهور حسن روحانی و وزیر خارجه برای مقابله با
تندروهایی همچون کوچکزاده است که مخالف توافق هستند.چندین دلیل برای
حمایت افکار عمومی از توافق وجود دارد ،امری که سرمایهای سیاسی برای دولت
روحانی محسوب میشود.
اول :بسیاری از ایرانیها معتقدند که به دنبال برنامه هستهای رفتن ،موجب پدید
آمدن خساراتی به توسعه اقتصادی شده است و تاثیر مستقیمی بر زندگی آنها داشته
است .براساس توافق جامع هستهای تحریمهای ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا و سازمان
ملل لغو میشود و به ایران اجازه داده میشود تا نفت خود را در بازارهای جهانی
بفروشد ،امری که منجر به افزایش خیره کننده ذخایر ارزی کشور میشود.اساتید
علوم اجتماعی که در دو سال گذشته نتایج نظرسنجیهای داخل ایران را بررسی
کردهاند میگویند درک عمومی این است که تحریمها فورا ً پس از توافق لغو میشوند.
این یکی از عواملی است که افکار عمومی از توافق حمایت میکند .همین مسئله در
صورتی که محقق نشود میتواند به بهانهای برای طیف مقابل تبدیل شود و آنها از
توافق احتمالی انتقاد کنند.
دوم :و شاید مهمترین دلیل این است که سفر آزادانه و در دسترس قرار گرفتن
ایاالت متحده و اروپا برای ایرانیها ارزشمند است .پژوهشگران ایرانی به ویژه
دانشمندان و فیزیکدانان از اینکه نمیتوانند با همتایان غربی خود مبادله داشته
باشند ،رنج میبرند .رای دهندگان ایرانی در انتخابات سال  2013از روحانی حمایت
کردند ،چون وی وعده ایجاد روند جدیدی در تعامل ایران با غرب به ویژه ایاالت متحده
را داده بود .در حالی که ممکن است بعضی از ایرانیها دولت ایاالت متحده را دوست
داشته باشند ،یا نداشته باشند ،دشمنی با ایاالت متحده مشخصه اصلی دولت محمود
احمدی نژاد بود که پایان یافت.
سوم :اگرچه برخی از مقامات که به دنبال افزایش نقش ایران در جهان عرب
هستند ،معتقدند که توافق هستهای به نفع منافع ایران نیست ،مردم به طور کلی
در مورد مسائل منطقهای نگران نیستند .بنابراین مقاومت این افراد در مقابل توافق
هستهای تاثیر کمی بر افکار عمومی دارد.

خبر
حجت السالم محسن غرویان:

مخالفان دولت پیام  24خرداد را گرفتند
بیست و چهار خرداد پیامهای مهم و قابل تاملی را دارد .همانطور که رئیس
جمهوری نامگذاری کردند  24خرداد پیام مهربانی و اعتدال را برای ملت ایران
داشت .ایشان باید همواره با مسئولیتی که دارند از ملت ایران و کیان این نظام
و از سرزمین ایران دفاع کند  ،این امر جز با محبت و همدلی میسر نخواهد شد.
نکته بعدی و به نوعی پیام بعدی این است که پیام  24خرداد دفاع از حقوق بود!
رئیسجمهور اعالم کردند که من یک «حقوقدانم» این معنای زیبا و وسیعی داشت
که رئیسجمهور باید حافظ حقوق ملت باشد و نه اینکه بخواهد با دیکتاتوری و تحمیل
عقاید بر آنها ریاست کند .ملت ایران زمانی که این پیامها را دیدند به پای صندوقهای
رای رفته و به دکتر روحانی رای دادند؛ این دولت با رای اکثریت ،منتخب ملت شد
که به هرحال خود این حرکت 24خرداد نشان دهنده وحدت ملت ایران است.
معتقدم این روز نماد عینی و وحدت علمی و عملی حوزه و دانشگاه بود! بحث وحدت
حوزه و دانشگاه سالها بود که فقط به صورت شعار مطرح میشد .البته اقدامات
عملی نیز صورت گرفت اما بیشتر در قالب شعار بود! اما به نظرم این دولت نمادی
از وحدت حوزه و دانشگاه است؛ زیرا هم رئیسجمهور شخصیت حوزوی و در عین
حال دانشگاهی است و هم کابینه ایشان مرکب از تحصیل کردگان حوزه و دانشگاه
هستند .معتقدم مخالفین دولت پیام  24خرداد را درک کردهاند و عکس العمل نشان
میدهند! زیرا اگر درک نکرده بودند که چنین واکنش و عکس العملهای را از خود
نشان نمیدادند! این گروهها درک کردند اما نمیخواهند قبول کنند که معتقدم این
موضوع ریشه در هواهای نفسانی این افراد دارد .در هر صورت مخالفین باید صبر و
تحمل بیشتری داشته باشند .همه باید تمرین کنیم همانطور که  8سال جناح رقیب
تحمل کردند ،اکنون نیز منتقدین باید یاد بگیرند که این سلیقه را تحمل کنند و
مقداری صبوری را چاشنی کار خود کنند مطمئنا بهتر است.

* آرین افخمی
«این بود؟ این بود؟ سندش کو؟ من همانی را گفتم که قبال به
آن اشاره کردهام .گفتم اگر میخواهید این ها را به خیابان بیاورید و
بعد گازانبری اینها را محاصره کنید ،برایشان پرونده درست کنید،
این کار را نکنید ،اما اگر میخواهید آزاد بگذارید بحث دیگری
است ».این شاه بیت سخنان روحانی در مناظره انتخاباتی سال
 92خطاب به محمدباقر قالیباف بود .درست دو سال و هفت روز
پیش ،زمانی که شهردار تهران قصد داشت با یک حمله سیاسی
اتفاقات سال  82و برگزاری مراسم سالگرد حمله به کوی دانشگاه
را یادآوری و روحانی را در زمینه سیاست داخلی و برخوردهای
امنیتی زمینگیر کند اما « ضدحمله گازانبری» روحانی نه تنها
تمام رشتههای قالیباف را پنبه کرد بلکه یکی از عوامل اصلی قرار
گرفتن کلید پاستور در دستان شیخ دیپلمات شد .به گزارش ایسنا
بیست دوم فروردین  92حسن روحانی فعالیتهای خود را برای
حضور در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم آغاز کرد .نجات
اقتصاد ،احیای اخالق و تعامل با جهان از اصلیترین مباحث مطرح
شده توسط روحانی بود .همان زمانی که خیلیها بر سر آمدن یا
نیامدن اکبر هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات تردید داشتند.
روحانی در دانشگاه شریف جملهای گفت که خط مشی سیاسی
او را مشخص کرد« .من و آقای هاشمی هر دو یک مسیر را طی
میکنیم اما روز رایگیری یکی از ما در لیست خواهد بود».
ورود روحانی به عرصه انتخابات
وقتی ثبت نام از کاندیداهای انتخابات آغاز شد روحانی از
اولین کسانی بود که در ساعات اولیه روز اول ثبت نام در ستاد
انتخابات کشور حاضر شد و خود را کاندیدای ریاست جمهوری
یازدهم کرد .درست برعکس اکبر هاشمی رفسنجانی که در
دقایق پایانی ثبتنام با حضور در ستاد انتخابات کشور ولولهای در
خیابان فاطمی به پا کرد .هرچند تا پیش از اعالم احراز صالحیت
کاندیداها بسیاری از روحانی توقع داشتند که به نفع هاشمی از
کاندیداتوری کنارهگیری کند اما نتیجه احراز صالحیتها نشان
داد که تصمیم روحانی برای ماندن در صحنه انتخابات درست
بوده چرا که صالحیت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
احراز نشد و حرف روحانی که میگفت در روز رایگیری یکی
از ما در لیست خواهد بود درست از آب درآمد .با باالگرفتن
تبلیغات انتخاباتی تقریبا تکلیف دو جناح سیاسی اصلی کشور
مشخص شده بود .از طرفی محمدباقر قالیباف ،محسن رضایی،
علی اکبر والیتی ،سعید جلیلی و غالمعلی حداد عادل در جناح
راست قرار میگرفتند ،از سویی دیگر محمدرضا عارف کاندیدای
اصالحطلبان بود و محمد غرضی کاندیدای مستقل به حساب
میآمد .اما هنوز تکلیف روحانی مشخص نبود که به کدامیک
از جناحهای سیاسی تعلق دارد.روحانی شیکپوش اهل سرخه
از همان برنامه گفتوگوی ویژه خبری که ششم خرداد به صورت
زنده از تلویزیون پخش شد نشان داد که رقیبی جدی برای سایر
کاندیداها به حساب میآید .جمله معروف او در این برنامه که
«در دادگاه وجدان مردم خیلیها باید به دادگاه بروند» نام او را
بیش از پیش بر سر زبانها انداخت .او در انتهای همین برنامه
از جیب لباده خود کلیدی را بیرون آورد و به عنوان کلید حل
مشکالت کشور به مردم معرفی کرد .شاید پس از ابتکار رنگهای
انتخاباتی که در سال  88در انتخابات ایران مطرح شد نماد کلید
روحانی ابتکار جذابی بود که بیشتر باعث میشد مردم از دبیر
پیشین شورای عالی امنیت ملی سخن بگویند .فن خطابه روحانی
از دیگر نقاط قوت او به حساب میآمد« .بنده فردی هستم که از

صحنه باقی ماندند .از طرفی امکان رایآوری محمدرضا عارف در
ابتدای زندگی سیاسی مسیرم روشن است ،هیچ وقت پادگانی فکر
مقابل کاندیداهای اصولگرا کمتر به نظر میرسید .شاید به همین
نکردهام ،هیچ وقت پادگانی عمل نکردهام .جزو افرادی هستم که
دلیل بود که عارف به توصیه لیدر اصالحات در شامگاه  21خرداد،
حقوق خواندهام .من سرهنگ نیستم حقوقدانم» جمل ه کلیدی
نامه انصراف خود را از رقابتهای انتخاباتی منتشر کرد تا تقریبا
دیگری از روحانی بود که در همان مناظره هشت نفره معروف
تکلیف رقیب اصلی اصولگرایان مشخص شود .حاال و با حمایت
جای او را بیش از پیش در میان رای دهندگان باز کرد.
همه احزاب اصالحطلب حسن روحانی خواسته یا ناخواسته به
مروری بر وعدههای روحانی به مردم
عنوان کاندیدای اصالحطلبان و به تعبیر جدید که خود روحانی
روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود از تامین امنیت و ایجاد
آن را بیشتر میپسندید« ،اعتدالگرایان» مطرح شده بود.روحانی
آرامش برای همه مردم ،آزادی مسئوالنه ،عدالت در سراسر
در برخورد با مخالفان تقریبا شیوهای شبیه به محمود احمدینژاد
کشور ،حقوق شهروندی ،عقالنیت و اعتدال صحبت میکرد.
داشت .همان سیاست «بهترین دفاع در حمله است» .با این تفاوت
او که پس از دبیری در شورای عالی امنیت ملی ریاست مرکز
که روحانی دیپلماتیک صحبت میکرد و با وجود موضع تهاجمی،
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عهده
ادبیات تخریبی و خصمانهای
گرفته بود از مدتها پیش با
به کار نمیبرد و این مساله
یک تیم قوی و بی سر و صدا
در سیاست داخلی با وجود بسیاری از
عالوه بر این که بر امکان
خود را برای چنین روزهایی
مشکالت ،بازگشایی خانه احزاب و برگزاری
رای آوری او میافزود احترام
آماده میکرد .از نعمتزاده که
کنگرههای احزاب مختلف از هر دو جناح از
بیشتری هم برایش به ارمغان
مرد البیهای سیاسی است به
فعالیتهای مثبت دولت تدبیر و امید بوده،
میآورد .از سوی دیگر تشتت
عنوان رییس ستاد انتخاباتش
هرچند هنوز در این حوزه انتقادات زیادی
آرای اصولگرایان و رقابتی که
گرفته تا اکبر ترکان ،اسحاق
نسبت به دولت مطرح میشود و شاید دولت
روحانی به خاطر تمرکز بر روی سیاست
بین چهار کاندیدای جناح
جهانگیری ،محمود واعظی،
خارجی نتوانسته به اهدافی که در این حوزه
راست شکل گرفت و کوتاه
مرتضی بانک و محمدباقر
داشته دست پیدا کند
نیامدن هیچ کدام از آنها به نفع
نوبخت .حرکت در مرز میان
دیگری ،رد صالحیت هاشمی
جناح های سیاسی نقطه قوت
و حمایت موج حامیان هاشمی
دیگر روحانی بود .این عضو
از روحانی ،کنارهگیری روزهای پایانی عارف به نفع روحانی و
جامعه روحانیت مبارز که از تشکلهای قدیمی جناح اصولگرا
موجی که حرفهای روحانی در مناظره سوم انتخاباتی به وجود
است مورد حمایت مجمع روحانیون مبارز ،از تشکل های اصالح
آورد از عوامل اصلی پیروزی شیخ دیپلمات در انتخابات ریاست
طلب بود! اصولگرایان تصمیم داشتند پس از آنکه برنامهها و
جمهوری یازدهم بود.
صحبتهایشان در تبلیغات انتخاباتی مطرح شد بر سر یک
انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور
کاندیدای واحد به توافق برسند اما در عمل این اتفاق نیفتاد و
با آغاز رایگیری در  24خرداد و پس از پنج هزار و  350دقیقه
تنها چهار روز پیش از انتخابات ،غالمعلی حدادعادل از رقابتهای
حضور نامزدها در تلویزیون ،مردم ایران پای صندوقهای رای
انتخاباتی کنارهگیری کرد و چهار کاندیدای اصولگرا همچنان در

رفتند و با مشارکت باالی  36میلیون نفر در انتخابات ،حسن
روحانی را با بیش از  18میلیون رای و  50.71درصد آرا برای
چهار سال به ریاست جمهوری ایران انتخاب کردند .دقایقی بعد
روحانی در پیامی تاکید کرد که به عهدی که با مردم بسته است
وفادار خواهد ماند و حدود یک ساعت بعد محمدباقر قالیباف که
در یکی دو روز پایانی تبلیغات انتخاباتی به نوعی رقیب اصلی
روحانی به حساب میآمد اولین کسی بود که به او تبریک گفت.
یک ماه و نیم بعد حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی پس
از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقالب
کلید پاستور را از محمود احمدینژاد تحویل گرفت و بر صندلی
ریاست جمهوری ایران تکیه زد.
دولت تدبیر و امید پس از دو سال
اکنون دو سال از انتخاب روحانی میگذرد ،او که در 22
فروردین  92با شعار نجات اقتصاد ،احیای اخالق و تعامل با جهان
پا به عرصه انتخابات گذاشته بود امروز با مشکالت زیادی دست
و پنجه نرم میکند .روحانی در این مدت بارها تاکید کرده که
حافظهای قوی دارد و به قولهایی که داده پایبند است .هرچند
بررسی کارنامه دوساله روحانی نیاز به تامل بیشتری دارد اما در
یک نگاه کلی ،در زمینه مباحث اقتصادی با وجود آنکه نفت از
بشکهای  100دالر به  50و  60دالر رسید دولتتوانست تورم
را مهار کند و در بازار ثبات نسبی به وجود بیاورد .نکته ای که
شاید از دید خیلی از مخالفین روحانی پنهان بماند همین ثبات
بازار است .تورم باالی  40درصد دو سال پیش اکنون به زیر 20
درصد رسیده و رشد منفی اقتصادی به باالی یک درصد رشد
رسیده است .در حوزه فرهنگ از سوی هر دو جناح به روحانی
انتقاداتی مطرح میشود ،عدهای او را به سیاستهای بیش از حد
باز فرهنگی متهم میکنند و عدهای قولهای عمل نشده دولت را
به رییس جمهور گوشزد میکنند .هرچند بازگشایی خانه سینما
یک اتفاق مهم فرهنگی در کشور بود اما در کنار آن لغو بسیاری
از کنسرتها ،انتقادات زیادی را از سوی اهالی فرهنگ به دولت
روحانی وارد کرد .در سیاست داخلی با وجود بسیاری از مشکالت،
بازگشایی خانه احزاب و برگزاری کنگرههای احزاب مختلف از هر
دو جناح از فعالیتهای مثبت دولت تدبیر و امید بوده ،هرچند
هنوز در این حوزه انتقادات زیادی نسبت به دولت مطرح میشود
و شاید دولت روحانی به خاطر تمرکز بر روی سیاست خارجی
نتوانسته به اهدافی که در این حوزه داشته دست پیدا کند .از
طرفی روحانی در نشست خبری دیروز خود هم تاکید کرد که
بهتر است روند تحوالت در نظر گرفته شود .در سیاست خارجی
مذاکرات هستهای در حال به نتیجه رسیدن است .هرچند نباید
تمامی مسائل کشور را به بحث مذاکرات و برداشتهشدن تحریمها
ارتباط داد اما شاید اگر مذاکرات به نتیجه مطلوبی برسد یک
بار روانی عظیم از دوش دولت روحانی برداشته شده و او به
همراه اعضای کابینهاش بتوانند با فراغ بال بیشتر به قولهایی
که هنوز به آنها عمل نشده بپردازند .هنوز یک ماه تا انجام توافق
نهایی هستهای باقی مانده است و جدای از نتیجه مذاکرات تیم
دیپلماسی دولت نهایت تالش خود را میکند تا شعار تعامل با
دنیای رییسجمهور به طور کامل محقق شود.هنوز دو سال دیگر
از عمر دولت تدبیر و امید باقیمانده است و باید دید آیا روحانی
باالخره میتواند کلید معروف خود را در قفل مشکالت کشور
به طور کامل بچرخاند یا کوه مشکالت به ارث رسیده به دولت
یازدهم با نچرخیدن کلید تدبیر و امید به دولت دوازدهم منتقل
خواهد شد.

گزارش
نبرد بر سر بازرسیها
ایران در حال کیش و مات کردن آمریکا در مذاکرات است
* نویسنده آونر گولو  /ترجمه حسین هوشمند
ایران در حال فشار آوردن به آمریکا برای دادن امتیازات در زمینه جزئیات نهایی
بازرسیها است .پس از موفقیت در کشیدن سیاست آمریکا به بنبست ،رهبر ایران
به دنبال کیش و مات میرود .به گزارش دیپلماسی ایرانی :شطرنج به عنوان یکی از
بهترین بازیها برای تمرین استراتژی محسوب میشود .هدف اصلی این بازی حذف
گزینههای رقیب و کاهش تعداد گزینههای موجود تا زمانی است که هیچ چیزی
وجود نداشته باشد و رقیب کیش و مات شود .شطرنج ریشه در منطقهای دارد که
امروز قسمتی از ایران است.از اینرو میتوان استراتژی مذاکره ایران با قدرتهای
جهانی بر سر برنامه هستهای را با توجه به منطق بازی شطرنج توضیح داد .اگر این
تحلیل بتواند موضع ایران را مورد ارزیابی قرار دهد ،مشخص میشود که مخالفت ایران
با بازرسیهای جامع از سایتهای نظامی نباید به عنوان خط قرمز ایران دیده شود .در
عوض این موضع نشان دهنده استراتژی پیچیدهای با هدف تضعیف سیاست آمریکا
در جهان پس از توافق هستهای است .تهران در حال آماده کردن خودش برای آخرین
حرکت است ،کیش و مات .از زمانی که بیانیه مشترک توسط فدریکا موگرینی ،نماینده
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ایران در  2آوریل
 2015قرائت شد ،رهبر معظم ایران به صراحت بازرسی از تاسیسات نظامی به عنوان
بخشی از توافق نهایی را رد کردند .به طور مثال یک هفته پس از اعالم بیانیه لوزان
رهبر ایران اعالم کرد که تاسیسات نظامی قسمتی از بسته بازرسیها نخواهد بود .کمی
پس از آن آیتاهلل خامنه ای مجددا ً تاکید کرد که «اجازه بازرسی از هیچ تاسیسات
نظامی یا مصاحبه با دانشمندان هستهای داده نمیشود».این نشان دهنده تغییر فکر
رهبر ایران نیست ،بلکه نشان دهنده حرکتی خوب از سوی ایشان است .هدف اول
ایران تضمین حق غنیسازی اورانیوم توسط ایران بود که پنج عضو دائم شورای امنیت
آن را رد کرده بودند .ایران بر اساس توافق موقت سال  2013که اظهار میدارد راه حل
جامع ،شامل برنامه غنیسازی ایران میشود ،به طور دو فاکتو به این هدف دست یافته
است .این مسئله آغاز نبرد بعدی ،یعنی وسعت برنامه هستهای ایران را نشان میدهد.
پس از توافق موقت ،اعالم شد که آمریکا خواستار برنامه هستهای بسیار محدود شدهای
است که قابلیتهای ایران را به عقب بازگرداند و زمان گریز هستهای را به چندین سال
افزایش دهد .هدف ایران به حداقل رساندن دادن امتیازات به طرف مقابل و جلوگیری
از تعطیلی سایتهای هستهای و راکتورها بود.بیانیه لوزان و فکت شیت که توسط کاخ
سفید منتشر شده است ،نشان میدهد که ایران برخی امتیازات بسیار مهم را به دست
آورده است .همچنین این اسناد نشان میدهد که ایران به هدف دوم خودش هم
رسیده است .براساس سند آمریکاییها ،هیچ کدام از تاسیسات ایرانیها بسته نخواهد
شد و زمان گریز هستهای فقط یک سال خواهد بود .آنگونه که خود رئیس جمهور
اوباما هم گفته است این زمان در دو دهه پس از امضای توافق به حدود «صفر» خواهد
رسید.بیانیه لوزان آخرین حرکت در استراتژی ایران را مشخص کرد و آن حرکت بر
لبه رژیم بازرسیها است.

