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 يباسمه تعال

 

 هشت سال است؟ يساز يت غنيا دوران محدويآ

 

  ده:يچک

دوران محدوديت برنامه غني سازي ر امور خارجه يسخن وز خالفبر 

و پس از هشت سال صرفا در دو زمينه تحقيق و  هشت ساله نيست

 محدوديت ها کمتر IR-8و  IR-6و ساخت  IR-8و  IR-6توسعه بر روي

برنامه  يهيچ سخني از پايان محدوديت ها در متن توافق خواهد شد.

به فراتر از آن  يحت در سال هشتم يا سال دهم يا پانزدهم يا يساز يغن

ح متن توافق نهايي مي يو اظهارات ايشان خالف صر نيامده استان يم

 باشد.

 

 ف:ياظهارات دکتر ظر .1

 ان داشتند:ين بيچن ياسالم يخود در مجلس شورا يسخنرانف در يدکتر ظر

 يمبن يرهبر معظم قرمز مقام د برخطيتاک ها، تيمحدود دوران بحث در    

 يساز يغن و توسعه قيتحق ژهيو و به يساز يغن تيمحدود نکهيبر ا

از  اختالف و محور مورد نيتر ياصل باشد، سال ر دهيز ستيبايم

 آخر ادامه تا لحظات بود که دور مذاکرات نيآخر در عمده يدعواها

 سال هشت دورهشود  يم مشاهده برجام در متن که طور نتا هماينها. افتي

 صراحتا يساز يغن و توسعه قيو تحق يساز يغن برنامه يبرا تيمحدود

 و يتجار سمت خود به يعيطب برنامه رانيا از آن و پس است شده ذکر

 1«.خواهد کرد يط يمنطق و معقول بيش کيبا  را شدن يصنعت

                                                           
 وزارت خارجه به آدرس:  يت رسمي. سا1 

http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=171&newsview=280053 
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 تيمحدود درباره زمانخط قرمز نظام  .2

 ن فرمودند:يچن 3/4/44 خيدر تار دار با کارگزاران نظاميدر د يمقام معظم رهبر

 قبولساله را  12 ،1۱ مدت بلند محدوديتهاي هاامريکايي اصرار برخالف ما

نداريم و مقدار سالهاي مورد قبول محدوديت را به هيئت مذاکره کننده 

 ايم.گفته

 

 ييمتن توافق نها .3

همان گونه که در ـ يساز يت برنامه غنيشود دوران محدود ين برداشت ميف چنياز سخنان دکتر ظر

رفته نشده يده سال و دوازده ساله پذ يت هاياست و محدود هشت ساله ـم شده بوديخطوط قرمز نظام ترس

 م. يبه متن توافق ندار جز مراجعه يچاره ا فوقخن س يا نادرستي يشدن درست روشن يبرااست. 

 ن آمده است:يچن نهايي توافق« يمفاد عموم مقدمه و»بخش در 

 همه مورد در توافق مورد هايمحدوديت برخي شامل ايران بلندمدت طرح»  

 از اورانيوم، سازي غني با مرتبط هايفعاليت و اورانيوم سازي غني هايفعاليت

 و تحقيق خاص هايفعاليت برخي در مشخص هايمحدوديت برخي جمله

 معقول، ضرباهنگ يک با آن، دنبال به و نخست سال تهش براي توسعه،

 براي ايران سازي غني هايفعاليت بعدي مرحله سمت به تدريجي تکامل

 «.بود خواهد 1 پيوست در موصوف نحو به ،آميز صلح منحصراً اهداف

نخست  هشت سالهِ ورهدر دران يا يساز يبرنامه غند يگو يممتن فوق  شود يهمان گونه که مالحظه م

 مراحلبه سمت  يجيک تکامل تدريز با ين هشت سال نيرا خواهد داشت و پس از ا يمشخص يت هايمحدود

امده است. داللت يان نيت ها پس از سال هشتم به ميان محدودياز پا يچ سخنيدر متن فوق هبعد خواهد رفت. 

و پس از هشت ساله خواهد هشت ساله  تيدو دوره محدود يدارا يساز ين است که برنامه غنيمتن فوق ا

هشت  پايانپس از  يعني که در هر دوره محدوديت هاي مشخصي بر غني سازي اعمال خواهد شد. بود



2 

 

و پس از  کاهش مي يابدت ها ياز محدود يشود بلکه صرفا برخ يت ها به طور کامل برداشته نميمحدود ،سال

 ران محدود خواهد بود.يا يساز يز برنامه غنيهشت سال ن

معلوم  ين مسئله به نحو روشن ترياق توسعه يو تحق يساز ينه غنيران در زميمراجعه به تعهدات ابا 

 ر است:يبه شرح ز يساز يق و توسعه غنيو تحق يساز يغن يهات يمحدود نيمهمتر طول دوره. شود يم

 . محدود خواهد شد IR-1 دستگاه سانتريفيوژ 8010، ظرفيت غني سازي به ساله 1۱براي يک دوره  .4

 کند. غني سازي %2617از ايران حق ندارد بيش  سال 11تا  .8

 نگهداري کند. 1UFاورانيوم غني شده به صورت  کيلوگرم 200از بيش  نداردايران حق  سال 11تا  .1

 حق ساختن سانتريفيوژ نخواهد داشد: ده سالهدر طول دوره  ايرانبه استثناي موارد زير  .7

a. تا کاهش پيدا کند مي  800ار شده از نسل اول به زير در صورتي که تعداد سانتريفيوژهاي انب

 تواند به ميزاني که کاهش يافته سانتريفيوژ از نسل اول بسازد. 

b. 1سانتريفيوژ  300ساالنه  تواندمي  پس از هشت سالIR_  5وIR_  بدون روتور بسازد و زير

 نظر آژانس انبار کند.

c. 1سانتريفيوژ  300ساالنه  تواندمي  پس از ده سال_IR  5وIR_  به طور کامل بسازد و زير نظر

 آژانس انبار کند.

مي تواند تحقيق و توسعه   _IR_1,IR_6,IR_8IR,4فقط بر روي چهار نسل  سال 1۱ايران براي  .5

 داشته باشد.

ساير روشهاي غني سازي مثل غني سازي ليزري، ديفيوژن  رويبر  سال حق ندارد 1۱ايران براي  .4

 گازي و ... تحقيق و توسعه انجام دهد.

از آن  تک دستگاهي و زنجيره ده تاييفقط به صورت  _4IRتحقيق و توسعه بر روي  سال 1۱براي  .10

 مجاز است.

 آن مجاز است. تک دستگاهي  فقط به صورت _1IRبر روي  توسعهتحقيق و  سال 1۱براي  .11

را حداکثر در زنجيره  _6IRو  _8IRتحقيق و توسعه بر روي  تواندسال ايران مي  س از هشت و نيمپ .13

 آزمايش کند. تايي 3۱هاي 
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و  ده سالهق توسعه يو تحق يساز يت غنيظرف يبرا تيمحدودشود دوره  يهمان گونه که مالحظه م

ن محورها هشت يک از ايچ يت هيداست و محدو ساله 11شده  يوم غنيره اورانيو ذخ يساز يسطح غن يبرا

 ابد:ي يان نميپاابد اما ي يت ها کاهش ميپس از هشت سال محدود تنها در دو موردست. يساله ن

و  IR_8 ييتا يس رهيق و توسعه در زنجيشود تحق يسال اجازه داده م مينپس از هشت و  .1

IR_6 .انجام شود 

 داده مي شود.بدون روتور  IR_6و  IR_8وژ يفيسانتر 2۱۱ساالنه  ساختدر سال نهم اجازه  .3

 ست. يران هشت ساله نيا يساز يت برنامه غنين کامال روشن است که دوره محدوديبنابرا

ران يت اين است که دوره محدوديپنهان مانده ا نخبگان مردم وعموم که از نگاه  ياما نکته مهمتر

 يت غنيده سال ظرفک دوره ي يبرا»که  نيا مالحظهو . با مطالعه متن ستيا پانزده ساله نيده ساله  يحت

ده ساله ان دوره يشود که پس از پا ين برداشت ميچن «دستگاه از نسل اول خواهد بود 0565ران يا يساز

ن برداشت صدرصد ياما ا .کند يساز يغن يو نه کارگاه ياس صنعتيت و در مقيتواند بدون محدود يران ميا

اس يتواند در مق يان دوران ده و پانزده ساله ميران پس از پايکه ا دباشرفته يپذ 8+1اگر را يز نادرست است.

 ين امر اشاره شود. در حاليد در متن توافق به صورت کامال شفاف به ايداشته باشد با يساز يبرنامه غن يصنعت

ده  دوران ياست که پس از ط توافق ذکر نشده يچ جاين مطلب اشاره نشده است. در هيبه اتوافق  يچ جايهکه 

اس يرا در مق يساز يت غنيتواند بدون محدود يران ميشود و ا يت ها برداشته ميمحدود ،ا پانزده سالهيساله 

  دنبال کند. يصنعت

ران يا يساز يت غنيظرف»ن که گفته شده است ياشکال کند که هم يممکن است خواننده هوشمند

در  يتيمحدود کند که پس از ده سال يم داللت «وژ از نسل اول خواهد بوديفيسانتر 0565ده سال  يبرا

 :د گفتيست. در پاسخ بايکار ن

ح يک خط به آن تصريد ولو در حد يافت بايان خواهد يت ها پايبود که محدود رفتهيپذ 8+1اوال اگر  

 امده است. يدر متن ن يزين چيکه چن يد در حالکر يم

ران فقط يت اين که دوره محدوديبر ا يران داللتيا يت ده از سويرش محدوديح به پذيا صرف تصريثان

را  يساز يت غنيت بر ظرفيده سال محدود يران براين است که اين مطلب ايساله است ندارد. تنها داللت ا

 هم پايان محدوديت ها پس از ده سال را پذيرفته است. 8+1اين سخن به اين معني نيست که  رفته است.يپذ
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پس از  1+1 سوياز  تيان محدوديپارش يبر پذ يچ داللتيران هيا ياز سو ده سال يبرات يرش محدوديپذ

 ح شود.يو الزمست جداگانه به آن تصر نداردده سال 

گر. همه ما دوست يد يزيچ ين المللين سند بيز است و متن ايک چيما  يادمان باشد آمال و آرزوهاي

ت توافق يتوان واقع ين آرزوها نميک روز هم محدود نشود اما با ايما  يم صنعت هسته ايم و آرزومنديدار

 ت آنچه رخ داده طفره رفت.يرش واقعياز پذا ير داد ييرا تغ يينها

 

  يريجه گينت

ست و پس يک هشت ساله نيچيه يساز يغن ياصل يت هايفوق روشن شد که محدود ليدالاساس بر 

  ن دو مورد عبارتند از:يابد. اي يت کاهش مياز هشت سال فقط در دو مورد محدو

 ييتا يره سيدر زنج IR-5و IR-1  يوژهايفيتحقيق و توسعه بر روي سانتر .1

 آن هم بدون روتور. IR-5و  IR-1وژ از نسل  يفيسانتر 300ساخت ساالنه   .3

هيچ سخني از پايان محدوديت ها در سال هشتم يا سال دهم يا پانزدهم يا فراتر از آن در متن توافق 

 3امور خارجه خالف صريح متن توافق نهايي مي باشد.ر محترم ينيامده است و اظهارات وز
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