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هرگـز یهـود و نصـاری از تـو راضـی نخواهنـد شـد ،تـا (بـه طـور کامـل ،تسـلیم
خواسـتههای آنهـا شـوی ،و) از آییـن (و راه روش) آنان ،پیروی کنـی .بگو« :هدایت،
تنهـا هدایـت الهـی اسـت!» و اگـر از هـوی و هوسهـای آنـان پیـروی کنـی ،بعد از
آنکـه آگاه شـدهای ،هیـچ سرپرسـت و یـاوری از سـوی خـدا بـرای تـو نخواهـد بود.
قرآن کریم؛ سوره مبارکه بقره ،آیه شریفه ۱۲۰

رهبر کبیر انقالب اسالمی ،حضرت امام خمینی (قدس اهلل نفسه الزکیه):
«نکتـه مهمـی کـه همـه ما بایـد بـه آن توجه کنیـم و آن را اصل و اسـاس سیاسـت
ِـی
خـود بـا بیگانـگان قـرار دهیـم ایـن اسـت کـه دشـمنان مـا و جهانخـواران تـا ک ْ
و تـا کجـا مـا را تحمـل میکننـد و تـا چـه مـرزی اسـتقالل و آزادی مـا را قبـول
دارنـد .بـه یقیـن آنـان مـرزی جـز عـدول از همـه هویتهـا و ارزشهـای معنـوی و
الهیمـان نمیشناسـند .بـه گفتـه قـرآن کریـم ،هرگـز دسـت از مقاتلـه و سـتیز بـا
شـما بـر نمیدارنـد مگـر اینکـه شـما را از دینتـان برگرداننـد .ما چـه بخواهیـم و چه
نخواهیـم صهیونیسـتها و امریـکا و شـوروی در تعقیبمـان خواهنـد بـود تـا هویـت
دینـی و شـرافت مکتبیمـان را لکهدار نماینـد .بعضی مغرضین ما را به اعمال سیاسـت
نفـرت و کینهتـوزی در مجامـع جهانـی توصیـف و مـورد شـماتت قـرار میدهنـد؛ و
بـا دلسـوزیهای بیمـورد و اعتراضهـای کودکانـه میگوینـد جمهـوری اسلامی
سـبب دشـمنیها شـده اسـت و از چشـم غـرب و شـرق و ایادیشـان افتـاده اسـت!
کـه چـه خـوب اسـت [به] این سـؤال پاسـخ داده شـود کـه ملتهـای جهان سـوم و
مسـلمانان ،و خصوصـ ًا ملـت ایـران ،در چـه زمانـی نزد غربیهـا و شـرقیها احترام و
اعتبـار داشـتهاند کـه امـروز بیاعتبـار شـدهاند! آری ،اگـر ملـت ایـران از همـه اصول

و موازیـن اسلامی و انقالبـی خـود عـدول کنـد و خانـه عزت و اعتبـار پیامبـر و ائمه
معصومیـن  -علیهمالسلام  -را بـا دسـتهای خـود ویـران نمایـد ،آن وقـت ممکـن
اسـت جهانخـواران او را بـه عنـوان یـک ملـت ضعیـف و فقیـر و بیفرهنـگ بـه
رسـمیت بشناسـند؛ ولـی در همـان حدی کـه آنها آقا باشـند ما نوکر ،آنهـا ابرقدرت

ولـی و ّقیـم باشـند مـا جیرهخـوار و حافـظ منافع آنهـا؛ نه
باشـند مـا ضعیـف؛ آنهـا ّ
یـک ایـران بـا هویـت ایرانی  -اسلامی»
صحیفه امام ،جلد  ،۲۱صفحه  ۹۱و 92

رهبر معظم انقالب اسالمی ،حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی):
ایـن مذاکـرهای کـه امـروز دارد انجام میگیرد با شـش کشـور  -که آمریـکا هم جزو
این شـش کشـور اسـت  -فقط در مورد مسـائل هسـتهای اسـت و الغیر .مذاکره در
موضوعـات خـاص اشـکالی نـدارد .الب ّتـه بنده همچنـان که گفتـم خوشبین نیسـتم؛
مـن فکـر نمیکنـم [از] ایـن مذاکـرات آن نتیجـهای را کـه ملّـت ایـران انتظـار دارد،
بهدسـت بیایـد ،لکـن تجربـهای اسـت و پشـتوانهی تجربـی ملّـت ایـران را افزایـش
خواهـد داد و تقویـت خواهـد کـرد؛ ایـرادی نـدارد ا ّمـا الزم اسـت ملّـت بیـدار باشـد.
الیـت میکننـد ،کار
مـا از مسـئولین خودمـان کـه دارنـد در جبهـهی دیپلماسـی ف ّع ّ
میکننـد ،قـرص و محکـم حمایـت میکنیـم ،ا ّمـا ملّـت بایـد بیـدار باشـد ،بدانـد چه
اتّفاقـی دارد میافتـد [تـا] بعضـی از تبلیغاتچیهـای مواجببگیـر دشـمن و بعضـی
از تبلیغاتچیهـای بیمزدومواجـب  -از روی سـادهلوحی  -نتواننـد افـکار عمومـی را
گمـراه کننـد .یکـی از ترفندهـا و خالفگوییهـا ایـن اسـت کـه اینجور القـا کنند به
قضیهی هسـتهای ،تسـلیم طرف مقابل شـدیم،
افـکار عمومـی مـردم کـه اگـر مـا در ّ
همـهی مشـکالت اقتصـادی و معیشـتی و غیـره حـل خواهد شـد؛ این را دارنـد تبلیغ
ً
کاملا ماهرانـهی تبلیغاتـی
میکننـد .الب ّتـه تبلیغاتچیهـای خارجـی بـا شـیوههای

خـط میدهنـد ،در داخـل هـم بعضـی از روی سـادهلوحی و بـدون اینکـه ّنیت سـوئی
داشـته باشـند ،بعضـی هـم واقعـ ًا از روی غـرض همیـن را دارنـد تبلیـغ میکننـد که
مقابـل طرف مقابـل ،همهی
قضیـه کوتـاه آمدیم و تسـلیم شـدیم در
ِ
اگـر مـا در ایـن ّ
مشـکالت اقتصـادی و ماننـد اینهـا حـل خواهد شـد؛ ایـن خطا اسـت ...به دشـمنی

کـه لبخنـد میزنـد ،اعتمـاد نکنیـد؛  ...مراقـب باشـید لبخنـد فریبگرانـه شـما را دچار
اشـتباه نکنـد ،دچـار خطـا نکنـد؛ ریزهکاریهـای کار دشـمن را ببینید.
بیانات در دیدار دانشآموزان و دانشجویان؛ 1392/8/12

تقدیم به شهدای جهاد علمی
که با استقامت خود در سنگر دانش و فناوری
پرچم اقتدار جمهور اسالمی ایران را برافراشته نگاه داشتند.
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بامـداد روز یکشـنبه  3آذر  1392مطابـق  24نوامبـر  2013خبرنـگاران از محـل
هتـل اینترکنتیننتـال واقـع در شـمال غـرب ژنـو خبـری را مخابـره کردنـد کـه
خیلـی زود بـه تیتـر یـک رسـانههای جهـان تبدیـل شـد .امضـای توافـق میان
ایـران و گـروه  - 11+5کـه بـه توافـق «ژنو  »3موسـوم گشـت -بعـد از  4روز
مذاکـره فشـرده در جریـان مذاکـرات معـروف بـه «ژنـو »6و در حالـی کـه بـه

گمـان برخـی دسـتیابی بـه توافـق دشـوار مینمـود تـا مدتهـا بحـث اصلـی
محافـل بینالمللـی ،منطقـهای و داخلـی را بـه خـود اختصـاص داد.
در کشـور مـا نیـز ایـن توافقنامـه 2بـا واکنشهـای متفاوتـی روبـه رو شـد ،به
 - 1که به آن گروه  3+3نيز گفته ميشود.
 - 2همانطور که در فصل مربوط به بررسي حقوقي اين توافقنامه بيان خواهد شد از نظر حقوق بين الملل،
ماهيت حقوقي توافق صورت گرفته در ژنو ،يک بيانيه مشترک است اما در طول اين کتاب از واژگاني چون
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گونـهای کـه برخـی از ذوقزدگـی آن را «فتحالفتـوح» دانسـته و برخـی نیـز در
طـرف مقابـل آن را بـا عهدنامـه «ترکمانچـای» مقایسـه نمودنـد .آنچه مسـلم
اسـت دسـتیابی بـه یـک فهـم دقیـق و منطقـی از ایـن توافقنامـه و نیـز ابعـاد
و پیامدهـای آن ،نیازمنـد کار عمیـق علمـی و بهـره گیـری از تـوان کارشناسـی
اسـت .در ایـن مـدت کوتـاه از امضـای ایـن موافقتنامه ،هـر چند نقـد و اظهار
نظرهـای متعـددی از سـوی کارشناسـان و فعـاالن سیاسـی و حقوقـی منتشـر
گردیـده و بعضـ ًا در آنهـا نـکات قابـل توجهـی بـه چشـم میخـورد ،امـا هیـچ
بررسـی و ارزیابـی جامـع ،راهبـردی و چنـد بعـدی از ایـن مسـئله نیـز و کلیـت
مذاکـرات انجـام نگرفتـه بـود و خلأ آن بـه وضـوح مشـاهده میگردیـد.
واقعیـت آن اسـت کـه ایـن توافق و مذاکـرات پیرامونی آن بایسـتی در بسـتری
از روندهـا و رویدادهـای گوناگـون ارزیابـی گـردد و ارائـه یـک تحلیـل جامـع
و راهبـردی از آن بـدون در نظـر گرفتـن اهـداف کالن و راهبـردی غـرب در
مذاکـرات ممکـن نیسـت .آنچـه روشـن اسـت ،نـگاه طـرف غربـی بـه فراینـد
مذکـور ،بسـیار وسـیع تـر از موضـوع هسـتهای و ادعـای واهـی جلوگیـری از

دسـتیابی ایـران بـه سلاح اتمـی اسـت .طـرف غربـی ،طیـف وسـیعی از
کارکردهـای سیاسـی اجتماعـی در سـطوح داخلـی ،منطقـهای و بینالمللـی را
بـرای ایـن فراینـد در نظـر گرفته اسـت کـه عمـده آن در چارچـوب راهبرد کلی
مهـار جمهـوری اسلامی ایـران تعریـف و تبییـن میگـردد.
بـا توجـه بـه اهمیـت و تأثیـر ایـن توافقنامـه بـر آینـده کشـور و منافـع ملی و
راهبـردی آن ،مرکـز آینـده پژوهـی و مطالعـات راهبـردی تابان با مشـاهده این
خلأ موجـود و بـا هـدف ارائـه یـک بررسـی همـه جانبـه و چندبعـدی از ایـن
توافـق هسـتهای جمهوری اسلامی ایـران ،اقدام به انتشـار کتـاب حاضر نموده
اسـت .گروه نویسـندگان این کتـاب ،مجموعهای از پژوهشـگران و کارشناسـان
توافقنامه ،موافقتنامه و توافق مشترک نيز استفاده شده است .بديهي است استفاده از اين واژگان به دليل استفاده
مصطلح و رايج رسانه اي آنها بوده و قصد بيان ماهيت حقوقي آن را ندارد.
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مرکـز آینـده پژوهـی و مطالعات راهبـردی تابان در حوزههـای گوناگون حقوقی،
سیاسـی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و راهبـردی هسـتند که هـر یـک از دریچهای به
موضـوع نگریسـته و در تلفیـق و همافزایـی بـا یکدیگـر به ارائه یک نـگاه جامع
در ایـن خصـوص پرداختهاند.
در فصـل نخسـت کتـاب بـا نگاهـی اجمالـی بـه برنامـه هسـتهای ایـران ،بـه
تحلیـل چرایـی نیـاز جمهـوری اسلامی ایران بـه فنـاوری هسـتهای ،تاریخچه
و اجـزای برنامـه هسـتهای ایـران و روند تحوالت ایـن پرونده حسـاس پرداخته
شـده اسـت .فصـل دوم ایـن کتـاب بـه «دادههـا و سـتاندههای توافـق ژنـو»
اختصـاص داده شـده اسـت کـه در آنهـا امتیازهـای طرفیـن خصوصـ ًا طـرف
غربـی در حـوزه تحریمهـا مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .در فصـل سـوم
جوانـب حقوقـی بیانیـه  24نوامبـر ژنـو از منظـر حقـوق بینالملل مـورد واکاوی
قـرار میگیـرد.
در فصـل چهـارم ایـن کتاب ابعـاد و تبعات امنیتـی توافقنامه ژنـو و نیز پذیرش
پروتـکل الحاقـی ،مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و در فصـل پنجـم
تأثیـر مذاکـرات هسـتهای بـر مسـائل سیاسـی -اجتماعـی داخلـی کشـورمان
ارزیابـی گردیـده اسـت .موضـوع فصل ششـم این کتاب بـه «بررسـی و ارزیابی
راهبـردی مذاکـرات هسـتهای و توافقنامـه ژنـو» اختصاص داده شـده و بر این
مبنـا در فصـل هفتـم بـه آینـده پژوهـی و واکاوی سـناریوهای آتـی مذاکـرات
هسـتهای پرداخته شـده اسـت.
در انتهـای کتـاب و در قسـمت پیوسـتها ،ترجمـه کامـل متـن توافقنامـه ژنو،
بیانیـه تفسـیر رسـمی آمریـکا از توافقنامـه ژنـو و نیـز مفـاد پروتـکل الحاقـی
جهـت اطلاع خواننـدگان محترم آورده شـده اسـت.
در پایـان الزم اسـت از تیم کارشناسـی و پژوهشـگرانی که در تألیـف این کتاب
همـکاری و هماندیشـی نمودنـد؛ آقایـان ساسـان زارع ،جـواد مصطفيلـو ،احمد
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کمالـي ،ابـوذر زارعدرخشـان ،حميدرضـا شـاهنظري ،رسـول يوسـفي ،مصطفـي
بهـادران ،سـيد يحيـي علـوی ،جـواد نيکيملکـي ،محسـن غفـوري ،مهـدي
فيروزکوهـي ،هـادي تاجيـک و محمدجـواد اخوان تشـکر و سپاسـگزاری نمایم.
روشـن اسـت کـه هـر کالمـی جـز کالم ذات بـاری تعالـی و
معصومین«علیهمالسلام» مصـون از خطـا نیسـت و همچنیـن از آنجـا کـه این
مجموعـه جـزو اولیـن کتابهایـی اسـت کـه در خصـوص ایـن توافقنامـه بـه
رشـته تحریـر درآمـده اسـت ،بروز اشـتباهات علمـی و چاپـی در آن دور از ذهن
نیسـت .تذکـر خواننـدگان فهیـم و اهـل نظر ایـن کتـاب ،نویسـندگان آن را در
بهبـود و رفـع نواقـص در آینـده یـاری خواهـد نمـود.
وآخر دعونا أن الحمدهلل ربالعالمین
رضا سـراج ،مدیر مرکز آینده پژوهی و مطالعات راهبردی تابان
زمسـتان سال حماسه سیاسی ،حماسه اقتصادی
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فصل 1
نگاهی اجمالی به برنامه هستهای ایران
«شـاید دو دهـه پیش شـنیدن نـام انرژی هسـتهای برای ایرانيـان عمدت ًا یـادآور تأثیر

ایـن فنـاوری نویـن در جنـگ جهانـی دوم و بهکارگیـری آن در تولید بمـب اتمی (که
بـه ویرانـی دو شـهر هیروشـیما و ناگازاکـی و بـه کشـته شـدن آنـی  220هـزار نفـر

بیگنـاه انجامیـد) بـود .اما چند سـالی اسـت کـه ایرانیان بـه جرگه کشـورهای دارای
فنـاوری صلـح آمیز هسـتهای پیوسـتهاند ،از موهبـات این فناوری و صنعـت بهره برده

و آن را بـه عنـوان نمـاد پیشـرفت و اقتـدار علمی و ملی کشـور میشناسـند».

در ایـن فصـل بـا بررسـی اجمالـی ماهیـت صنعـت و فنـاوری هسـتهای ،بـه تحلیـل
چرایـی نیـاز جمهـوری اسلامی ایـران بدان پرداختـه و با معرفـی تاریخچـه و اجزای
برنامـه هسـتهای ایـران بـه مـروری گـذرا بـر رونـد تحـوالت ایـن پرونـده حسـاس

میپردازیـم.
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 فناوری هستهای یا صنعت هستهای؟

نکتـهای کـه توجـه بـه آن در فهـم واقعیتهـای برنامه هسـتهای جمهوری اسلامی

ایـران نیـاز اسـت توجـه بـه تمایـز بیـن فنـاوری و صنعـت هسـتهای اسـت .گسـتره
فنـاوری ،یـک قلمـرو عمدتـ ًا نـرم افزاری اسـت کـه از تسـلط کامل بر علـوم محض
آغـاز شـده و بـا کاربـردی کـردن آنهـا و مرتبط سـاختن آنها بـا یکدیگـر در نهایت

بـه سـاخت یـک وسـیله یا یـک مـاده در اندازههـای آزمایشـگاهی و در صـورت لزوم
در اندازههـای نیمـه صنعتـی منتهـی میگـردد .در صورتـی کـه گسـتره صنعت ،یک
قلمـرو سـخت افـزاری اسـت که بـه نمایش عینـی علـوم و فنـاوری و تولید فـراورده
آنهـا میپـردازد .یـک کشـور میتوانـد واجـد فنـاوری باشـد ولـی در عیـن حـال به

صنعـت آن نپـردازد ،زیـرا عوامـل مؤثـر بـر تبدیـل فنـاوری بـه صنعـت را بایـد در
ویژگیهـا و زیربناهـای اقتصـادی ،صنعتی ،اجتماعـی و حتی فرهنگی جسـتجو نمود.
از طـرف دیگـر ،چنانچـه یـک کشـور واجـد یک صنعت باشـد ،ایـن امر بـدان مفهوم

نخواهـد بـود کـه فـن آوری آن را هـم داراسـت؛ صنعـت مونتـاژ ،نمونـه بـارز چنیـن
رهیافتی اسـت.

1

از ایـن نقطـه نظـر ،زمانـی میتـوان یـک کشـور را کشـوری توسـعه یافتـه در زمینه

هسـتهای دانسـت کـه هـم فنـاوری و هـم صنعـت هسـتهای را دارا باشـد .همچنیـن
بایـد بیـن دو مفهـوم تولیـد و اسـتفاده نیـز تمایز قائل شـد .بدیهی اسـت قلمـرو تولید

علـم ،فنـاوری و یـا ایجاد صنعت با قلمـرو اسـتفاده از علم ،فنـاوری و صنعت متفاوت
اسـت .توسـعهیافتگی هسـتهای زمانـی حاصل میشـود که یـک کشـور در تولید علم،
فنـاوری و صنعـت قـدم بـردارد ،نه ایـن که تنهـا اسـتفاده کننده آنها باشـد.

2

 - 1نک به :غريبآبادي ،کاظم ،برنامه هستهاي ايران :واقعيتهاي اساسي .تهران :وزارت امور
خارجه ،مرکز چاپ و انتشارات، .۱۳۸۷
 - 2پروتکل الحاقي و راهبرد جمهوري اسالمي ايران .گردآوري و تنظيم حسين موسويان .تهران:
مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مرکز تحقيقات استراتژيک ،معاونت پژوهشهاي روابط بينالملل،
 .۱۳۸۶صص .404-406
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بـا توجـه بـه مـوارد مذکـور ،کشـورهای توسـعه یافتـهی هسـتهای کـه در دو بعـد
سـختافزاری و نرمافـزاری هسـتهای پیشـرفت کردهانـد ،بسـیار اندک انـد .جمهوری

اسلامی ایـران بـا برنامهریـزی گسـترده توانسـته اسـت در هـر دو بعد سـختافزاری

و نرمافـزاری هسـتهای پیشـرفت نمایـد و در این زمینه دسـتاوردهای سـترگی حاصل
شـده است.

 چرایی نیاز به انرژی هستهای

یکـی از سـؤاالتی کـه گاه مطـرح میشـود آن اسـت که اساسـ ًا چه نیازی بـه انرژی

هسـتهای ،آن هـم بـرای کشـوری چـون جمهوری اسلامی ایـران با داشـتن ذخائر
عظیـم سـوخت فسـیلی وجـود دارد؟ برای پاسـخ به این سـؤال از دو منظـر میتوان
مسـئله را تحلیـل نمـود :الـف) از جنبـه علمـی و کارکـردی صنعـت هسـتهای؛ ب)

تحلیـل اقتصادی-اجتماعـی انرژی هسـتهای

الف) جنبه علمی و کارکردی صنعت هستهای:
علـوم و فنـاوری هسـتهای در حـال حاضـر به عنـوان فنـاوری برتـر ()high-tech

محسـوب میشـود .امـروزه تأثیر این علـوم بر افزایـش دانش بشـری ،طبیعت حاکم
و ارائـه رفـاه و خوشـبختی بـه زندگـی بشـری غیرقابـل تردیـد اسـت و میتوانـد به
عنـوان یـک عنصـر اساسـی و مبنـای ضـروری بـرای توسـعه پایـدار به شـمار آید.

هرچنـد بـه تصـور برخـی ایـن فنـاوری تنهـا در حـوزه تولیـد نیـروی بـرق کاربـرد
دارد امـا حقیقـت آن اسـت کـه در طـول نیـم قـرن گذشـته ،در پرتـو تالشهـای
دانشـمندان در سراسـر جهـان ایـن فنـاوری نقـش مهمـی را در توسـعه صنعـت،

کشـاورزی و پزشـکی ایفـاء کـرده اسـت .اسـتفاده رادیوایزوتوپهـا در شناسـایی و

درمـان بیماریهـا ،کاربـرد فنـاوری هسـتهای در تولید بـرق و تولید مـواد باکیفیت و
مقاومـت ویـژه و همچنیـن تولیـد محصوالت کشـاورزی مقـاوم در برابر خشکسـالی

و آفـات ،فقـط برخـی از کاربردهـای ایـن علـم در پزشـکی ،صنعـت و کشـاورزی
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محسـوب میشـود.

1

از جملـه کاربـرد فنـاوری هسـتهای در حـوزهی پزشـکی میتـوان بـه تهیـه و تولید

رادیـوداروی یـد ( 131بـرای تشـخیص بیماریهـای تیروئیـد و درمان آنهـا)؛ تهیه

و تولیـد کیتهـای رادیودارویـی جهـت مراکـز پزشـکی هسـتهای؛ کنتـرل کیفـی
رادیوداروهـای خوراکـی و تزریقـی برای تشـخیص و درمان بیماریهـا؛ تهیه و تولید

کیتهـای هورمونی؛ تشـخیص و پیگیری درمان سـرطان پروسـتات؛ بررسـی مراکز
عفونـی در بـدن؛ تشـخیص سـرطانهای کولـون ،پانکـراس ،روده کوچـک و برخی

سـرطانهای سـینه؛ شـناخت محل تومورهای سـرطانی و بررسـی تومورهای مغزی،
سـینه و ناراحتیهـای ریـوی؛ تصویرگیـری بیماریهـای قلبی ،تشـخیص عفونتها

و التهـاب مفصلـی ،آمبولـی و لختههـای وریـدی؛ تشـخیص کـم خونیها یا سـندرم
اختلال در جـذب ویتامیـن ب 12؛ تولیـد دزیمترهـای جیبـی و محیطی و سـترون
سـازی (استریلیزاسـیون) لـوازم پزشـکی یکبـار مصرف اشـاره نمود.

از جملـه کاربـرد انـرژی اتمـی در بخش دامپزشـکی و دامپروری ،نقـش تکنیکهای

هسـتهای در پیشـگیری ،کنتـرل و تشـخیص بیماریهـای دامـی ،تولیـد مثـل دام،
تغذیـه دام ،اصلاح نـژاد دام و بهداشـت و ایمنـی محصـوالت دامی و خـوراک دام.

امـروز از فنـاوری هسـتهای بـرای شناسـایی حوزههـای آبخیـز زیرزمینـی ،هدایت

آبهـای سـطحی و زیرزمینـی ،کشـف و کنتـرل آلودگـی و کنتـرل نشـت و ایمنـی
سـدها و همچنیـن در شـیرین کـردن آب شـور و آب دریـا نیـز اسـتفاده میشـود.

در بخـش صنایـع غذایـی و کشـاورزی ،جلوگیـری از جوانه زدن محصـوالت غذایی،
کنتـرل و از بیـن بردن حشـرات ،به تأخیـر انداختن زمان رسـیدن محصوالت غذایی،

افزایـش زمـان نگهداری ،کاهـش میزان آلودگـی میکروبی ،از بین بـردن ویروسها،

طرحهـای باردهـی و جهـش گیاهانی چـون گندم ،برنـج و پنبه از جملـه کاربردهای
صنعت هسـتهای است.

 - 1نک به :غريبآبادي ،کاظم ،همان.
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از جملـه کاربردهـای فنـاوری اتمـی در بخـش صنایـع میتـوان بـه تهیـه و تولیـد

چشـمههای پرتوزایـی کبالـت بـرای مصـارف صنعتـی ،تولیـد چشـمههای ایریدیـم
بـرای کاربردهـای صنعتـی و بررسـی جوشـکاری در لولههـای نفـت و گاز ،و

همچنیـن تولیـد چشـمههای پرتـوزا بـرای مـوارد دیگـری مثـل طراحـی و سـاخت
انـواع سیسـتمهای هسـتهای جهـت کاربردهـای صنعتـی ،اندازهگیـری خاکسـتر
ذغـال سـنگ ،بررسـی کورههـای مذاب شیشهسـازی جهـت تعیین اشـکاالت آنها،

نشـتیابی در لولههـای انتقـال نفـت اشـاره نمـود.

در سـال  1383ه .ش .آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی از تکنیکهـای هسـتهای
در کرواسـی بـه صـورت آزمایشـی بـرای شناسـایی مینهـای ضدنفر اسـتفاده نمود.

نتیجـه ایـن بـود کـه اندازههـای خاصـی از ایـن مینهـا در اعمـاق مختلـف و در

شـرایط خشـکی خاک شناسـایی شـدند.

البتـه همانگونـه کـه بسـیاری میداننـد بـا توجـه بـه مزیتهـای متنـوع انـرژی

هسـتهای ،مهمتریـن کاربـرد ایـن انـرژی در حـوزه تولیـد الکتریسـیته یـا بـرق
هسـتهای میباشـد.

جمهـوری اسلامی ایـران بـا فهم ایـن اهمیت راهبـردی این حـوزه علـم و فناوری

تلاش نمـوده اسـت تـا گامهایـی در جهـت بومیسـازی آن در حوزههـای گوناگون
مورد نیـاز خود بـردارد.

ب) تحلیل اقتصادی اجتماعی انرژی هستهای:
بـا توجـه بـه این کـه در حـال حاضر مقولـه انـرژی یکـی از مهمترین عوامـل تولید

بـه شـمار میآیـد دسترسـی بـه منابـع ارزان انـرژی و در عیـن حـال سـهلالوصول
از اهـداف اسـتراتژیک کشـورهای توسـعه یافتـه محسـوب میگـردد .بنابرایـن ،در

راسـتای ایجـاد تـداوم و امنیـت عرضـه انـرژی ،اعمـال تمامـی راهکارهـای ممکن،
غیرمنتظـره نخواهـد بود.

همچنیـن نیازهـای آتـی جهـان بـه انـرژی جهت دسـتیابی به رشـد و تداوم توسـعه
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اقتصـادی را نیـز میتـوان یکـی از مهمتریـن عوامل مؤثر در رشـد صنعت هسـتهای
محسـوب نمـود .برآوردهـای صـورت گرفته توسـط آژانس اطالعات انـرژی (،)EIA

حاکـی از افزایـش  ۵۸درصـدی تقاضـای جهانـی انرژی تا سـال  ۲۰۲۵اسـت .رشـد

اقتصـادی کشـورهای جهـان ،مؤثرتریـن عامـل در تغییـر تقاضـای انـرژی شـناخته
شـده اسـت .در این میان ،بسـیاری از کشـورهای در حال توسـعه که زیرسـاختهای

اقتصـادی آنهـا در رونـدی مثبـت در حـال بازسـازی و آزادسـازی عوامـل عرضه و

تقاضـا اسـت بـا انتقـال سیاسـتگذاری متمرکـز دولتی بـه بخشهـای خصوصی در
پـی ارتقـای سـرمایهگذاری و توسـعه اقتصادی خـود برآمدهاند .از دیگـر عوامل مؤثر

بـر تقاضـای انـرژی ،رشـد جمعیت اسـت .بـر اسـاس پیشبینیهـای بهعمـل آمده،
میـزان افزایـش جمعیـت جهـان با نرخ حـدود یک درصد به طور متوسـط سـاالنه به

 ۸۰۱۰میلیـارد نفـر در سـال  ۲۰۲۵افزایـش خواهد یافـت 1.باالترین درصـد افزایش
جمعیـت بـه کشـورهای خاورمیانـه تعلق داشـته و منطقه جنـوب غرب آسـیا یکی از

پـر جمعیتتریـن نقـاط جهـان در سـال  ،۲۰۲۵بیش از نیمـی از جمعیت کـره زمین
را در خـود جـای میدهد.

مصـرف سـوختهای فسـیلی ،نفـت و گاز طبیعـی در جهـان در جهـان ،هر سـاله به
طـور چشـمگیری افزایـش یافتـه اسـت .با توجه به رشـد جمعیـت و همچنیـن تولید

ناخالـص داخلـی کشـورهای جهـان و افزایش تقاضا بـرای حاملهای انـرژی ،میزان

بـرق مـورد نیـاز جهانـی نیـز رو بـه افزایـش خواهد بـود .تولیـد جهانی برق تا سـال

 ۲۰۳۰افزایـش خواهـد یافـت هرسـاله  ۲/۴درصـد رشـد خواهـد کرد و بـه ۳۰/۳۶۴

میلیـارد کیلـووات سـاعت در سـال  ۲۰۳۰خواهـد رسـید .در حالی کـه در حال حاضر

کشـورهای جهـان سـوم و در حـال توسـعه  ۲۶درصـد کمتـر از کشـورهای توسـعه
یافتـه بـرق مصـرف کردهانـد اما در سـال  ۲۰۳۰نسـبت به ایـن کشـورها  30درصد

 - 1آمار جمعيت دپارتمان امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد:

http://esa.un.org
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افزایش مصـرف خواهند داشـت.

1

از سـویی نیازهـای فعلـی ایـران به الکتریسـیته بسـیار بیشـتر از حد پیش بینی شـده

میباشـد .ایـران بـا رشـد سـاالنه  6تـا  8درصد تقاضـا بـرای الکتریسـیته و افزایش
جمعیتـی کـه تـا سـال  2025بـه  100میلیـون نفـر میرسـد ،نمیتوانـد صرفـ ًا بـر
منابـع نفـت و گاز خـود بـرای تولید الکتریسـیته اتکا نمایـد .در نتیجه برق هسـتهای

گزینـهای اجتنابناپذیـر در برابـر بـرق حاصلـه از سـوختهای فسـیلی خواهـد بود.

بـر اسـاس آمار چشـمانداز جهانـی انرژی ،میتـوان نتیجهگیـری کرد که اسـتراتژی
میـان مـدت و بلندمـدت انـرژی جهان به ویژه در کشـورهای در حال توسـعه شـاهد

تحـوالت فزاینـدهای اسـت بـه گونـهای کـه برنامهریـزی و تدوین اسـتراتژی انرژی
در سـایه راهبردهـای متعـارف و متکی به منابع انرژیهای سـنتی ،راهگشـای اهداف
توسـعه پایـدار در ایـن کشـورها نخواهـد بـود .بنابرایـن ،رویکـرد و گزینـهای به جز

اتخـاذ اسـتراتژی بهرهبـرداری از منابـع انرژیهای جایگزیـن باقی نخواهـد ماند که
در ایـن زمینـه ،برق هسـتهای یکـی از گزینههای دارای اولویت محسـوب میشـود.

بـر اسـاس سیسـتمهای برنامهریـزی انـرژی کـه در چارچـوب اسـتانداردهای قابـل
قبـول جهانـی تدوین شـدهاند جایـگاه بـرق هسـتهای در آرایش نیروگاهی کشـورها
در اولویـت اول تـا سـوم قـرار دارد .مطمئنـ ًا این اولویتبنـدی پس از اعمـال عوامل

تأثیرگـذار زیسـتمحیطی و احتسـاب هزینههـای اجتماعـی و زیسـتمحیطی بـرای
نیروگاههـای بـرق هسـتهای ،غیرقابـل مقایسـه بـا منابع انرژی فسـیلی خواهـد بود.

البتـه بررسـیها نیز نشـان میدهد کـه تولیـد الکتریسـیته از نیروگاههای هسـتهای،
سـاالنه بـه طـور متوسـط  ۱/۳درصـد رشـد خواهـد داشـت و بـه  ۳/۶۱۹میلیـارد

کیلـووات سـاعت در سـال  ۲۰۳۰افزایـش خواهـد یافت.ط بنـا بر پیشبینـی اتحادیه

جهانـی هسـتهای در سـال  ۲۰۱۵بـه طـور میانگیـن هـر  ۵روز یکبار یـک نیروگاه
هسـتهای در جهـان آغـاز بـه کار میکند.

1 - BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2006 Edition
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از جنبـه زیسـت محیطـی نیـز اگـر بـه انـرژی هسـتهای بنگریـم بـه نـکات مهمـی

دسـت خواهیـم یافـت .امـروزه بیشـتر انـرژیای کـه بـرای تولیـد بـرق ،کارخانهها،
راهانـدازی وسـایل نقلیـه و گـرم کـردن منـازل اسـتفاده میشـود از سـوزاندن

سـوختهای فسـیلی تأمیـن میشـود .منابـع فسـیلی از جملـه زغـال سـنگ ،نفـت
و گاز طبیعـی آنچنـان بـه سـرعت مصـرف میشـوند کـه در آینـده نـه چنـدان دور

تـا انـدازه گسـتردهای از بیـن میرونـد .ضایعـات تمـام سـوختهای فسـیلی به طور

مسـتقیم در هـوا پراکنـده میشـود؛ بخـش اعظـم ایـن ضایعـات ،به شـکل گازهای
گلخانـهای ماننـد دی اکسـید کربـن اسـت .ضایعـات ناشـی از سـوختهای فسـیلی

سـاالنه  25میلیـارد تـن دی اکسـید کربـن بـه جو زمیـن اضافـه میکند .ایـن مقدار

برابـر اسـت بـا  70میلیـون تـن در هـر روز و یـا  800تـن در هـر ثانیه .تأثیـر عمده

سـوختهای فسـیلی بـر محیـط زیسـت ،مشـکلی فزاینده اسـت کـه جامعـه جهانی
را بـه سـوی دسـتیابی بـه سـوختهای بهتـر و یـا سـوخت پـاک سـوق داده اسـت.

بـر اسـاس اطالعـات موجـود ،در سـال  2004میزان انتشـار دیاکسـید کربـن از 23

میلیـارد و  89میلیـون تـن در سـال بـه  37میلیـارد و  123میلیون تـن افزایش یافته

و علیرغـم توجـه و کنتـرل کشـورها در عـدم آلودگـی جـو کـره زمیـن و برقـراری
محدودیتهـای الزامـی در ایـن زمینـه به واسـطه افزایـش تقاضای انـرژی خصوص ًا
در کشـورهای در حـال توسـعه ،میـزان دیاکسـید کربـن تـا سـال  2025همچنـان

افزایـش خواهـد یافـت .آسـیا بـا  2/8درصـد در سـال باالتریـن نـرخ و کشـورهای

اروپـای غربـی بـا  0/6درصـد به طـور متوسـط ،سـاالنه کمترین میـزان انتشـار گاز
کربنیـک را تـا سـال  2025خواهنـد داشـت .سـهم آالیندگـی کشـورهای در حـال
توسـعه آسـیایی از گاز کربنیـک تولیـد شـده توسـط تمامـی کشـورهای در حـال

توسـعه در سـال  ،2025معـادل  68/74درصـد میباشـد و کشـورهای آفریقائـی بـا

 8/23درصـد کمتریـن سـهم را در میـزان آالیندگـی به خـود اختصـاص خواهند داد.
همـگام بـا افزایـش تقاضای انرژی در کشـورهای در حال توسـعه ،میزان دیاکسـید
کربـن نیـز در ایـن کشـورها همچنـان افزایـش خواهـد یافـت .از اینرو ،متناسـب با
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میـزان رشـد مصـرف انرژی و سـهم کشـورها در آلودگی محیط زیسـت ،میبایسـت
راهکارهـای حفـظ محیـط زیسـت و نهایت ًا دسـتیابی به توسـعه پایدار بـه طور جدی
رعایـت گـردد .در ایـن زمینـه میتـوان بـر گرایـش جـدی بـه سـوی منابـع انرژی

جایگزیـن و پـاک تأکیـد نمـود .بـدون تردیـد ،انرژی اتمـی یکـی از انرژیهای پاک
اسـت کـه قادر اسـت بـه میزان باال و مقـرون به صرفـه ،جایگزین منابـع انرژیهای

فسـیلی و آالینـده گردد.

یـک نیـروگاه هـزار مگاواتـی ،سـاالنه بـه طـور متوسـط بـه  2/5میلیون تـن زغال

سـنگ یـا  1/6میلیـون تـن نفـت ( 10میلیـون بشـکه) یـا  1/5میلیـون متـر مکعب

گاز یـا  150تـن اورانیـوم طبیعـی ( 25تـن اورانیـوم غنـی شـده  3درصد) نیـاز دارد.
در صـورت اسـتفاده چنیـن نیروگاهـی از زغـال سـنگ در طول یک سـال 240000

تـن خاکسـتر 2/7 ،میلیـون تـن دیاکسـید کربـن ،منـو اکسـید کربـن ،اکسـیدهای

هیـدروژن ،اکسـیدهای سـولفور و  270تـن فلـزات سـمی بـه محیـط زیسـت وارد
خواهـد شـد .ایـن در حالـی اسـت کـه انـرژی هسـتهای ،معـادل یـک تـن پسـماند
رادیواکتیـو -کـه میتوانـد جهـت ایمنی بـه جامد تبدیـل و نهایت ًا دفن شـود -از خود

برجـای میگـذارد.

علاوه بـر ایـن ارزش تولیـدی انـرژی هسـتهای از انـرژی فسـیلی بیشـتر اسـت به
گونـهای کـه یـک تـن زغـال سـنگ  0/36مـگاوات روز و یـک تـن نفـت 0/64

مـگاوات روز ارزش حرارتـی دارنـد در حالـی که یـک گرم اورانیـوم  235مگاوات روز

ارزش حرارتـی دارد .لـذا ،میتـوان نتیجـه گرفـت که یک گـرم اورانیـوم  235حدود

 2/7میلیـون برابـر زغال سـنگ و  1/6میلیـون برابر نفت بازده انـرژی حرارتی دارد.

1

 برنامه هستهای ایران
 - 1قريب ،احمد ،پيدايش و کاربردهاي علوم و فناوري هاي هستهاي .تهران :سازمان انرژي اتمي،
 .1384صص .499-554
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اولیـن تالشهـای ایـران برای دسـتیابی به فناوری هسـتهای به دهـه  1950میالدی
بـاز میگـردد و جالـب این اسـت که ایـاالت متحده آمریکا نخسـتین کشـوری بود که

ایـران را بـه دسـتیابی به فنـاوری هسـتهای ترغیب و این فنـاوری را به ایـران منتقل

کـرد .اولیـن قـدم جـدی در زمینـه اسـتفاده از علـوم و فناوری هسـتهای در ایـران در
سـال  1335ه .ش 1956( .م) برداشـته شـد .در  14اسـفند  5( 1335مـارس )1957

موافقتنامـه همـکاری بیـن دولـت ایـاالت متحـده آمریـکا و دولـت ایـران راجـع به
اسـتفادههای غیرنظامـی از انـرژی اتمی امضـاء گردید.

1

بـه مـوازات موافقتنامـه همـکاری هسـتهای بیـن ایـران و آمریـکا ،انسـتیتو علـوم

هسـتهای کـه تحـت نظـارت سـازمان مرکـزی پیمان سـنتو بـود از بغـداد بـه تهران

منتقـل شـد و دانشـگاه تهـران ،مرکـزی را تحت عنـوان مرکـز اتمی دانشـگاه تهران
بـرای آمـوزش و پژوهـش هسـتهای پایهگـذاری نمـود و چنـدی بعـد رآکتـور تهـران

ذیـل ایـن مجموعـه راه اندازی شـد.

در سـال  1353سـازمان انـرژی اتمـی ایـران تشـکیل شـد و مرکـز تحقیقـات اتمـی

دانشـگاه تهـران تحـت نظـارت ایـن سـازمان قـرار گرفـت .هـدف از تاسـیس ایـن

سـازمان ،منظـم سـاختن برنامـه هسـتهای ایـران بـود .بـا نظـری بـه فعالیتهـای

هسـتهای طـی سـالهای  1353تـا  1357مشـخص میگـردد ایـران ارتبـاط خـود را
بـا کشـورهای خارجـی به ویـژه فرانسـه و آلمـان در زمینه علـوم و فناوری هسـتهای
توسـعه داده و قراردادهـای مختلفـی نیـز منعقـد گردیـد .متعاقـب تأسـیس سـازمان

انـرژی اتمـی و انعقـاد موافقتنامههـای همـکاری هسـتهای ،فعالیتهـای هسـتهای
ایـران بـا تحولی چشـمگیر مواجه گردید .تعداد نیروهای شـاغل در سـازمان به شـدت
افزایـش یافـت بـه نحـوی کـه در سـال  1357بـه بیـش از  4400نفـر بالـغ گردیـد.

علاوه بـر این ،دهها کارشـناس جهـت فراگیری علـوم و آموزشهـای الزم به عنوان
بورسـیه بـه خارج از کشـور اعـزام گردیدنـد .در این زمینـه ،عمدت ًا کشـورهای آمریکا،
 - 1غريبآبادي ،کاظم ،پرونده هستهاي جمهوري اسالمي ايران به روايت اسناد .تهران :وزارت امور
خارجه  ،مرکز چاپ و انتشارات .۱۳۸۶ ،ص .13
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انگلسـتان ،آلمـان غربـی ،فرانسـه ،کانـادا ،ایتالیا و بلژیـک محل آموزش کارشناسـان
ایرانـی بودند.

1

در تاریـخ  23دسـامبر  1974نیـز بـه مناسـبت دیـدار رسـمی شیراک-نخسـت وزیـر

وقـت فرانسـه -از ایـران مذاکراتی بین مقامـات دو دولت در ارتباط با مشـارکت ایران

در کارخانههـای غنیسـازی اورانیـوم بـا اسـتفاده از فرآینـد انتشـار گازی فرانسـوی
بهویـژه یورودیـف ،1صـورت گرفـت و موافقتنامـه همـکاری بیـن طرفیـن در زمینه

غنیسـازی اورانیـوم و مسـائل مالـی مربوطـه منعقـد گردید.

2

اصلیتریـن و پرهزینهتریـن هـدف هسـتهای در قبـل از انقلاب اسلامی ،ایجـاد

نیروگاههـای اتمـی بـود .ایـران در سـال  1974قـراردادی بـا موسسـه تحقیقاتـی
اسـتانفورد -کـه یـک موسسـه آمریکایی وابسـته به دانشـگاه اسـتانفورد بـود -منعقد

کـرد کـه طـی آن این موسسـه به عنـوان مجـری تحقیق و ارائـه چشـماندازی میان
مـدت در ابعـاد اجتماعـی ،اقتصـادی و صنعتی برای توسـعه ایـران انتخاب شـد .نهایت ًا
موسسـه اسـتانفورد در یـک مطالعـه  20جلـدی کـه بـه ایـران ارائـه کـرد پیشـرفت

صنعتـی و اقتصـادی ایـران را متکـی بـه تولیـد  20هزار مـگاوات برق تا سـال 1995

و راه اساسـی تولیـد ایـن مقـدار بـرق را از طریـق تأسـیس نیروگاههـای هسـتهای در
ایـران قلمـداد کرد.

3

بـر ایـن اسـاس از  1353تـا  ،1357قـرارداد یـا قولنامه سـاخت هشـت نیـروگاه اتمی
بیـن سـازمان انـرژی اتمـی و پیمانـکاران خارجـی به امضاء رسـید:

 .1نیـروگاه اتمـی بوشـهر (دو واحـد)  :قرارداد سـاخت ایـن دو واحد هر یـک با قدرت
 - 1پروتکل الحاقي و راهبرد جمهوري اسالمي ايران .همان ،صص .453-455
 - 2غريبآبادي ،کاظم ،پرونده هستهاي جمهوري اسالمي ايران به روايت اسناد .همان ،ص .49
 - 3عليخاني ،مهدي ،شاه و اتم :چگونگي آغاز فعاليتهاي هستهاي ايران .پايگاه خبري شريف نيوز 16 ،بهمن
 .1384همچنین ر.ک:
Kave.L.Afrasiabi, Iran’s Nuclear Program: Debating Facts versus Fictions, BookSurge, LLC, 2006, P. 19.
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 1300مـگاوات بـا شـرکت آلمانـی  KWUمنعقـد گردیـد .از زمـان انعقـاد تـا هنگام
تعلیـق قـرارداد توسـط آلمانهـا در  ،1358کارهای سـاختمانی واحد یک ایـن نیروگاه

حـدود  80درصـد و کارهـای برقـی و مکانیکـی آن نیـز حـدود  60درصد انجام شـده
بود.

 .2نیـروگاه اتمـی کارون (دو واحـد) :مذاکـرات سـاخت این دو واحد هر یـک با قدرت

 950مـگاوات بـا شـرکت فرانسـوی فراماتـوم انجـام و مـکان نیـروگاه در نزدیکـی

دارخویـن تعییـن شـده بود .مقاولـه نامههای ایـن واحدها با شـرکت مذکور بـه امضاء
رسـید اما به سـرانجام نرسـید.

 .3نیـروگاه اتمـی اصفهـان (دو واحـد) :موافقتنامـه سـاخت ایـن دو واحـد نیروگاهی

هـر یـک بـا قـدرت  1290مـگاوات بـا شـرکت آلمانـی  KWUبـه امضاء رسـید ،اما
به سـرانجام نرسـید.

 .4نیـروگاه اتمـی سـاوه (دو واحـد) :موافقتنامـه سـاخت ایـن دو واحـد نیروگاهی هر
یـک بـا قـدرت  1290مـگاوات بـا شـرکت آلمانـی  KWUبـه امضـاء رسـید ،امـا به
سـرانجام نرسید.

1

پـس از سـرنگونی رژیـم شـاه پهلـوی ،جمهـوری اسلامی ایـران تصمیـم گرفـت
همچنـان بـه عضویـت و پایبندی خـود بـه ( NPTموافقتنامـه پادمان و اسـاسنامه

آژانـس) ادامـه دهـد .با وجود این حسـن نیت ،سرنوشـت خوبی در انتظـار قراردادهای

هسـتهای ایـران نبـود .با پیروزی انقالب اسلامی در ایـران ،کشـورهای غربی اجرای
موافقتنامههـا و قراردادهـای خـود از جملـه سـاخت نیـروگاه بوشـهر را بـه حالـت

تعلیـق درآوردنـد .شـرکت زیمنس ،حاضر به تکمیل نیروگاه هسـتهای بوشـهر نشـد و
سـایر کشـورهای غربـی و آمریـکا نیز از انتقـال هرگونه تجهیزات و فناوری هسـتهای

بـه جمهـوری اسلامی ایـران خـودداری کردنـد .کشـورهای طـرف قـرارداد فناوری

صلـح آمیـز هسـتهای ایـران در قبل از انقالب اسلامی مثـل آلمان ،فرانسـه ،انگلیس
 - 1پروتکل الحاقي و راهبرد جمهوري اسالمي ايران ،همان ،ص .456
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و  ...نسـبت بـه اجـرای قراردادهـای منعقـد شـده کـه قانونـی و تحت نظـارت آژانس

بودنـد و حتـی مبالـغ آن را نیـز دریافـت کرده بودنـد ،اسـتنکاف نمودند.

ایـن کشـورها حتـی از فشـار بـه کشـورهای دیگـر مثـل چیـن و روسـیه کـه پس از

انقلاب اسلامی ،همکاریهـای مؤثـری را در حـوزه هسـتهای بـا ایران آغـاز نموده

بودنـد ،فروگـذار نکردنـد .ایـن موضـوع ،حاکـی از اعمـال یـک سیاسـت و اسـتاندارد
دوگانـه و تبعیضآمیـز در عرصـه جهانی اسـت و مؤید آن اسـت که کشـورهای مزبور
تـا زمانـی کـه کشـوری در راسـتای منافع و اهـداف آنان حرکـت نماید با هیـچ مانعی
مواجـه نخواهـد شـد .اما بـا در پیـش گرفتن سیاسـت اسـتقالل سیاسـی ،اقتصادی و
عـدم وابسـتگی ،همیـن کشـورها بـا بهانههـای مختلـف از هـر نـوع همـکاری طفره
رفتـه و تعهـدات خـود را نیـز زیر پـا میگذارند .این کشـورها حتـی فراتـر از این رفته

و در اجـرای سیاسـت اسـتقالل و خودکفایـی ملـی نیـز ایجـاد مانـع میکننـد .در این
دوران ،کشـورهای غربـی در چهـار حـوزه برخلاف تعهـدات خود تحـت  NPTعمل

کردند:

 .1عـدم اجـرای تعهـدات خـود در قبال ایـران و لغـو موافقتنامههای معتبـر و قانونی

همکاری هسـتهای؛

 .2اعمـال فشـار بـه کشـورهایی کـه قصـد همـکاری بـا جمهـوری اسلامی ایـران

داشتند؛

 .3عـدم همـکاری و مشـارکت در برنامه هسـتهای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران

برخالف تعهـدات خود تحتNPT؛

 .4ایجاد موانع بر سر راه برنامههای خودکفایی هستهای جمهوری اسالمی ایران.
ایـن وضعیـت ،عامـل اساسـی تصمیمگیـری جمهـوری اسلامی ایـران بـرای اجرای

اسـتراتژی خودکفایـی در علـوم ،فنـاوری و صنعـت هسـتهای بود .به ناچـار ،جمهوری
اسلامی ایـران ادامـه تلاش بـرای دسترسـی بـه انـرژی صلحآمیـز هسـتهای را بـه

تنهایـی دنبـال نمـود و راه دیگری جـز تالش برای نیـل به خودکفایی و اسـتقالل در
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فنـاوری پیچیـده هسـتهای بـرای خود ندیـد .بنابرایـن ،تالش ایـران جهت دسـتیابی
بـه فنـاوری هسـتهای برای مقاصد صلحآمیز ناشـی از سیاسـت مسـتمری بوده اسـت

کـه دقیقـ ًا بـر اسـاس محاسـبات منافـع ملـی و اقتصادی کشـور و بـا در نظر داشـتن

نیازهـای آتـی توسـعه ایران بـه منابع پایـدار انرژی از پنجاه سـال پیش انتخاب شـده
و دنبال شـده اسـت.

 معرفی مهمترین مراکز هستهای ایران

بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از مؤلفههـای مؤثـر بـر رونـد مذاکـرات و توافقـات ،اجزای

برنامـه هسـتهای اسـت و در متـن توافقات نیز بـه سـایتها و این اجزا اشـاره گردیده

در ادامـه بـه معرفـی مهمتریـن مراکز برنامـه هسـتهای ایـران میپردازیم.
 -1مرکز تحقیقات هستهای تهران (رآکتور تهران)

گفتـه شـد کـه در سـال  1335دانشـگاه تهـران ،مرکزی را تحـت عنوان مرکـز اتمی
دانشـگاه تهـران بـرای آمـوزش و پژوهـش هسـتهای پایـه گـذاری نمود .چنـدی بعد

در سـال  1337به پیشـنهاد دانشـگاه تهران ،سـاخت یک رآکتور اتمی در دسـتور کار

دولـت قـرار گرفتـه و تصویـب شـد .در همیـن راسـتا آیزنهـاور -رئیس جمهـور وقت
آمریـکا -جهـت تبلیـغ طـرح خـود (اتم بـرای صلح) یـک رآکتور اتمـی به ایـران داد.
عملیـات سـاختمانی رآکتـور دانشـگاه تهـران در  1340آغـاز و در آبـان مـاه 1346

ً
عملا مـورد بهرهبـرداری قـرار گرفـت .ظرفیت ایـن رآکتـور  5مگاوات
نهایـی شـد و

و از نـوع آب سـبک بـوده بـا  5/584کیلوگـرم سـوخت اورانیوم بسـیار غنی شـده 93

درصـد -کـه تـا سـال  1357از طـرف آمریـکا تأمیـن میگردیـد -کار میکـرد 1.این
رآکتـور تـا سـال  1372بـا سـوخت اورانیوم با غنـای بـاال ( 93درصـد) کار میکرد اما

از آن سـال بـه بعـد از درجـه غنای بـاال ( 93درصد) بـه درجه غنای پاییـن (حدود 20
 - 1تاريخچه انرژي هستهاي در ايران و جهان .تهران :وزارت امور خارجه ،مرکز چاپ و انتشارات.۱۳۸۶ ،ص .27
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درصـد) تبدیل شـد.

1

مرکـز تحقیقـات هسـتهای با داشـتن رآکتور هسـتهای تحقیقاتی با قـدرت  5مگاوات،
آزمایشـگاههای مجهـز و تأسیسـات الزم ،نقـش اصلـی را در توسـعه دانـش فنـی

تولیـد و کاربـرد رادیوداروهـا و چشـمههای صنعتـی در ایـران داشـته اسـت .اهـم این
رادیوایزوتوپهـا عبارتنـد از :تهیـه و تولیـد رادیوداروهـا و کیتهـای رادیودارویـی،

تهیـه و تولیـد رادیوایزوتـوپ بـرای کاربردهـای صنعتـی ،تهیـه و تولیـد کیتهـای
رادیوایمونواسـی جهـت نشـان گـذاری هورمونهـا و آنتـی بادیهـا و غربـال گـری

کـم کاری تیروئیـد نـوزادان ،فعالیتهـای پژوهشـی رادیوداروهـا و رادیوایزوتوپهای
صنعتی .

 -2رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک
بـا افزایـش طـول عمـر رآکتـور تحقیقاتـی تهـران و مسـتعمل شـدن تجهیـزات و

سیسـتمهای مختلـف آن ،هماننـد سـایر رآکتورهـای مشـابه در جهـان ،میبایسـت
بـه فکـر جایگزینـی بـرای آن بـود .از طـرف دیگـر ،نیازمندیهـای روزافـزون
ایـران بـه رادیوداروهـای مختلـف ،جهـت مصـارف تشـخیص و درمـان پزشـکی و

رادیوایزوتوپهـای گوناگـون برای کاربردهـای صنعتی و تحقیقاتـی و محدودیتهای
مختلفـی کـه ایـران حتـی در ارتبـاط بـا تهیـه و تأمیـن ایـن قبیـل رادیوایزوتوپها از

منابـع خـارج از کشـور روبـرو بوده اسـت ،سـازمان انـرژی اتمـی را مصمم بـه احداث

یـک رآکتـور تحقیقاتـی جدیـد بـه منظـور جایگزینـی رآکتـور تهـران نمـود .رآکتـور

تحقیقاتـی جدیـد از نـوع آب سـنگین و بـا قـدرت  40مـگاوات بـوده و موسـوم بـه
( )IR40میباشـد .طراحـی پایـه ایـن پـروژه در سـال  2002کامـل شـد و عملیـات
اجرایـی سـاخت آن کـه هنـوز ادامـه دارد ،از سـال  2004آغـاز گردیـد.

2

 - 1الزم به ذکر است که اين رآکتور تا پيش از سال  ،1372صرفا جنبه آزمايشگاهي داشته و پس از ايجاد
مشکالت بر سر راه تأمين راديو ايزوتوپها بود که مسئوالن کشورمان مصمم بر به کارگيري جدي آن شدند.
 - 2پروتکل الحاقي و راهبردهاي جمهوري اسالمي ايران ،همان ،ص .467
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ایـن رآکتـور از اورانیـوم غیـر غنـی شـده اسـتفاده میکنـد و سـوخت بـه جـای مانده

از فعالیـت آن در صورتـی کـه بازفـرآوری گـردد جهـت تولیـد پلوتونیـوم (کـه در
زیردریاییهـای اتمـی کاربـرد صلـح آمیـز دارد) مفید اسـت .جمهوری اسلامی ایران

در حـال حاضـر هنـوز بـه فنـاوری بازفرآوری دسـت نیافته اسـت و متأسـفانه به دلیل
منعـی کـه در توافقنامـه ژنـو  3وجود دارد از دسـتیابی بـه این فناوری برتـر و مزایای

متعـدد و درآمـد اقتصـادی سرشـار از آن محـروم گردیده اسـت.
 -3مجتمع تولید آب سنگین اراک

مجتمـع تولیـد آب سـنگین اراک در  4شـهریور مـاه  1385افتتـاح شـد .ظرفیت تولید
ایـن مجتمـع ابتـدا هشـت تـن بـود و در زمـان افتتـاح ،ظرفیـت آن بـه  ۱۶تـن آب

سـنگین بـا غنـای  99/8درصد رسـید .پـروژه تولید آب سـنگین اراک بـه عنوان یکی
از شـاخصههای دانش هسـتهای ،در پزشـکی و بـه خصوص کنترل سـرطان و کنترل

بیمـاری ایـدز نقـش تعییـن کننـدهای دارد و بـه عنـوان خنـک کننـده و کنـد کننـده

رآکتورهـای آب سـنگین نیـز بـه کار مـیرود .بـا گشـایش ایـن واحـد صنعتـی ،ایران
بـه عنـوان نهمیـن کشـور دارای تجهیزات تولیـد آب سـنگین جهان مطرح میشـود.

کشـورهای آرژانتیـن ،کانـادا ،هنـد و نروژ نیـز بزرگتریـن صادرکنندگان آب سـنگین

جهـان هسـتند .شـایان ذکر اسـت کـه از هـر  ۶۵۰۰لیتـر آب معمولی ،تنها یـک لیتر

آب سـنگین بـه دسـت میآیـد .آب سـنگین در پژوهشهـای علمـی در حوزههـای
مختلـف از جملـه زیسـت شناسـی ،پزشـکی ،فیزیـک و… کاربردهـای فراوانـی دارد.

برخـی از کاربردهـای آن عبارتنـد از :طیـف سـنجی تشـدید مغناطیسـی هسـته ،کنـد
کننـده نوتـرون ،آشکارسـازی نوترینـو ،آزمونهـای سـوخت و سـاز در بـدن ،تولیـد

تریتیـم .هـدف اصلـی از بـه راهانـدازی ایـن کارخانـه ،تأمیـن آب سـنگین مـورد نیاز
رآکتـور اراک ( )IR40اسـت.

 -4نیروگاه اتمی بوشهر
در سـال  1353قرارداد اولیه طراحی و سـاخت دو واحد نیروگاهی در بوشـهر با قدرت
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هـر واحـد  1300مـگاوات بین سـازمان انـرژی اتمی و شـرکت  KWUآلمـان منعقد
گردیـد .بـا پیـروزی انقلاب اسلامی ،اجـرای این پـروژه متوقـف گردیـد .در دی ماه
 1373قـرارداد تکمیـل واحـد یـک نیـروگاه اتمـی بوشـهر به صـورت مشـارکتی بین
ایـران و روسـیه منعقـد گردیـد و در سـال  1377بـار دیگر قـرارداد مـورد بازبینی کلی

قـرار گرفـت کـه طـی آن تکمیـل نیروگاه بـه صـورت کلید در دسـت به شـرکت اتم

اسـتروی اکسـپورت روسـیه محول شـد .رآکتور مورد توافق با شـرکت روسـی از نوع
رآکتورهـای آب سـبک تحـت فشـار بـا قـدرت  1000مـگاوات میباشـد .راهانـدازی

نیـروگاه اتمـی بوشـهر ،بارها بـه دلیل فشـارهای سیاسـی آمریکا و برخی کشـورهای

غربـی بـه تأخیـر افتاد .با شـروع بحـران در موضوع هسـتهای ایـران با نیات سیاسـی

چنـد کشـور ،تحقـق این هدف در هالـهای از ابهام فرو رفت و موج جدیدی از فشـارها

بـر روسـیه وارد شـد .بـا اتخـاذ سیاسـتهای درسـت کـه نتایـج آن چیزی جـز اثبات

صلحآمیـز بـودن برنامـه هسـتهای ایـران بـر همـگان نبـود ،مبانـی اقدامات سیاسـی
ایـن کشـورها بـرای اعمـال فشـار بـر ایـران فروریخـت .روسـیه ،باألخـره تصمیم به

حمـل سـوخت هسـتهای به نیـروگاه بوشـهر و راه انـدازی آن گرفت .برق تولید شـده
توسـط نیروگاه بوشـهر در  ۱۲شـهریور  ۱۳۹۰به شـبکه برق سراسـری متصل شـد و
کشـورمان سـی و یکمین کشـوری اسـت که بـه تولید برق هسـتهای میپـردازد .این

نیـروگاه سـاالنه  30تـن سـوخت نیـاز دارد کـه بر اسـاس تفاهمـات موجـود روسها
قـول تأمیـن آن را دادهاند.

 -5کارخانه غنی سازی صنعتی نطنز
تأسیسـات هسـتهای نطنز با نام رسـمی مرکز هسـتهای شـهید احمدی روشـن نطنز،

شـامل تأسیسـات زیرزمینـی غنیسـازی اورانیـوم اسـت کـه در زیر زمیـن و در عمق

 ۳۰متـر از بتنآرمـه در نزدیکـی نطنز در اسـتان اصفهان احداث شـده اسـت .ظرفیت
ایـن سـایت  48هـزار ماشـین سـانتریفیوژ اسـت کـه در حال حاضـر  10هزار ماشـین
فعـال و  6هـزار ماشـین نصـب شـده ،ولـی غیر فعـال در زنجیـرهی غنی سـازی 3/5

درصـد دارد .در ایـن مجتمـع همچنین  2زنجیره  174تایی ماشـین سـانتریفیوژ جهت
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غنـی سـازی  20درصـد و هـزار ماشـین نسـل دوم ( )IR2در آن موجـود اسـت که بر
اسـاس توافقنامـه ژنـو بهکارگیـری آن توسـط ایران ممنوع اسـت.

 -6کارخانه غنی سازی نیمه صنعتی فردو
مرکـز هسـتهای ُفـردو بـا نـام رسـمی مرکـز هسـتهای شـهید علیمحمـدی ُفـردو،
بخشـی از یک سـایت هسـتهای غنیسـازی اورانیـوم در عمق  ۹۰متـری صخرههای

سـنگی در کیلومتر  ۲۵مسـیر قم به تهران در شـرق آزاد راه سـاخته شدهاسـت .ایمنی

بـاالی این سـایت و مکان ،احتمال آسـیب پذیـری آن در برابر هرگونـه تهاجم هوایی
و موشـکی را تقریبـ ًا بـه صفـر رسـانده اسـت .بـه نظـر میرسـد یکـی از مهمتریـن

دالیـل حساسـیت غربیهـا و تلاش بـرای تعطیلـی آن نیز همین مسـئله باشـد.

ظرفیـت ایـن سـایت  3000ماشـین سـانتریفیوژ اسـت امـا در حـال حاضر شـامل 16

زنجیـره  174تایـی نصـب شـده اسـت کـه از ایـن میـان تنهـا  4زنجیره فعال اسـت.

تعـدادی ماشـین نسـل دوم نیـز در ایـن سـایت نصـب شـده کـه هنـوز آغـاز بـه کار
نکـرده و بـر اسـاس توافقنامـه موجـود ،جمهـوری اسلامی ایـران آن را بهکارگیری

نخواهـد کرد.

 مروری بر تحوالت و مذاکرات هستهای ایران در یک
دهه گذشته

در پاییـز  1381سـرویسهای اطالعاتـی غربـی کـه بـه اخبـاری دال بـر فعالیتهای
ایـران در صنعت هسـتهای دسـت یافته بودند با یـک طراحی تبلیغاتـی و تحت عنوان

اطالعـات به دسـت آمـده توسـط اپوزیسـیون ،منافقین را مأمـور کلید زدن سـناریوی

جنـگ روانـی علیـه جمهوری اسلامی ایـران نمودنـد .در پی ایـن مسـئله ،جمهوری
اسلامی در پاییـز  ،۱۳۸۱دسـتیابی خـود بـه فنـاوری هسـتهای را رسـم ًا اعلام کرد.

در مقابـل نیـز غـرب بـه رهبـری آمریـکا به موضوع هسـتهای ایـران اعتـراض کرد و
موجبـات بـاز شـدن پرونده ایران در شـورای حـکام را فراهـم آورد.
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در پـی ایـن مطرح شـدن ایـن موضوعات بود کـه گـزارش البرادعی -مدیـرکل وقت
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی -در بـاره برنامـه هسـتهای تهـران ،به صـدور اولین

قطعنامـه شـورای حـکام علیه ایـران در خـرداد  ۱۳۸۲انجامید و نخسـتین زمزمههای

تعلیـق بـر اثر درخواسـت رسـمی جامعه جهانی بـرای «تعلیق» هسـتهای ایران مطرح
شـد ۱۳ .مهـر همان سـال ،حجت االسلام حسـن روحانـی (دبیر وقت شـورای عالی

امنیـت ملـی) پـس از انتصـاب به عنوان مسـئول ارشـد تیـم مذاکره کننده هسـتهای،
در دیـداری بـا البرادعـی در تهـران آمادگی ایـران را برای پذیرش «پروتـکل الحاقی»
رسـم ًا اعالم کرد.
وزرای خارجـه انگلیـس ،فرانسـه و آلمـان در  ۲۹مهـر  ۱۳۸۲برابر بـا  ۲۱اکتبر ،۲۰۰۳
بـه دعـوت حسـن روحانـی به تهران سـفر کردنـد که ایـن نشسـت نهایت ًا بـه معاهده

سـعدآباد منجر شـد .در نشسـت سـعدآباد ،طرفین بر سـر «تعلیق فعالیتهای هستهای
ایـران» توافـق کردنـد .رفتـار توهین آمیـز طرف غربی با تیـم مذاکره کننده ،نشـان از

اعتمـاد طـرف مقابـل بـه ضعفهای مسـئوالن اجرایـی وقـت ایرانی مـیداد .معروف
اسـت در گفتوگوهـای تهـران ،آقـای جک اسـتراو (وزیـر خارجه وقت انگلسـتان) در
زمـان اسـتراحت پـس از مذاکرات سـعدآباد جلوی وزیـران خارجه وقت ایـران و آلمان

مثـل یـک فاتـح در برابـر کسـی کـه تسـلیم اسـت عمل کـرده و پـای خـود را روی
میـز دراز نمـود! 1تونـی بلر ،نخسـت وزیـر وقـت بریتانیا بعدهـا در گفتوگو با مسـتند
«ایـران و غـرب» کـه از سـرویس جهانـی شـبکه  BBCپخـش گردیـد اعلام کرد:

«مـا میـوه حمله نظامـی به عـراق را در سـعدآباد چیدیم».

2

بـا وجـود تعلیـق فعالیتهـا از سـوی ایـران ،دومیـن قطعنامـه علیـه ایـران توسـط
انگلیـس ،فرانسـه و آلمـان در آذرمـاه  1382در شـورای حـکام به تصویب رسـید .تیم

هسـتهای متعهـد شـد پروتـکل الحاقـی را امضـاء و بـه منظـور اعتمادسـازی ،پیش از
1 - http://www.rajanews.com/Detail.asp?id=30692
2 - http://www.rajanews.com/Detail.asp?id=158626
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تصویـب قانونـی پروتـکل مفـاد آن را اجـرا کند.
البته در راسـتای بهرهبرداری از دسـتاوردهای هسـتهای ،تأسیسـات  UCFاصفهان با

کارکـرد ویـژه پـروژه تبدیل اکسـید اورانیـوم ( )UO2به کیک زرد و سـپس تبدیل آن
بـه تترا فلورایـد اورانیوم ( )UF4در تاریخ  24اسـفند  1382راهاندازی شـد.

 ۲۸شـهریور  ۱۳۸۳قطعنامـه شـورای حـکام علیـه اقدامـات هسـتهای ایـران صـادر
شـد .در ایـن «ضرباالجـل» شـورا خواسـتار تعلیـق «فـوری و قابـل اثبـات» تمـام
فعالیتهـای مرتبـط بـا غنیسـازی در همـه بخشهـا شـد ۱۵ .آبـان  1383یـک

مـاه مانـده بـه پایـان ضرباالجـل ،حسـن روحانـی بـرای مذاکره بـا نمایندگان سـه

کشـور اروپایـی بـه پاریس رفـت .اروپا خواسـتار «تعلیـق نامحدود» (حداقل ده سـال)
فعالیتهـای هسـتهای ایـران (بـه عبارت دیگـر توقـف برنامههای هسـتهای) بود۲۵ .
آبـان  ۱۳۸۳ایـران ،تعلیق «کوتاهمدت» فعالیت تأسیسـات هسـتهای و مجتمع UCF

اصفهـان را پذیرفـت و در مقابـل اروپـا متعهـد شـد حقوق ایـران بر اسـاس  NPTبه
رسـمیت شـناخته شود.

علیرغـم پذیـرش تعلیـق کوتـاه مدت از سـوی ایـران ،در  ۹آذر  ۱۳۸۳شـورای حکام

قطعنامـهای علیـه ایـران صـادر کـرد کـه طـی آن بـر تعلیـق «دائمـی» غنی سـازی
اورانیـوم -علیرغـم مفـاد موافقتنامـه پاریـس -تاکیـد کـرده و نیـز امضـاء پروتکل
الحاقـی را از سـوی ایـران خواسـتار شـد ۱۴ .مرداد  1384طـرف اروپایی بـا ارائه یک

بسـته  -محتـوی پیشـنهادات غیر هسـتهای با جنبـه اجرایی مبهم -از ایران خواسـت
کـه فعالیتهـای چرخه سـوخت خـود را متوقـف کند.

رهبـر معظـم انقلاب اسلامی«مدظلهالعالی» ،بعدهـا در بیاناتـی بـه واکنـش نظـام
اسلامی در برابـر زیادهخواهـی طـرف غربـی پرداختنـد« :مـن همـان وقـت هـم در

جلسـهی مسـئولین  -کـه از تلویزیـون پخـش شـد  -گفتم اگـر چنانچـه بخواهند به
ایـن رونـد مطالبـهی پیدرپـی ادامـه بدهند ،بنـده خـودم وارد میدان میشـوم؛ همین
کار را هـم کـردم .بنـده گفتـم کـه بایسـتی ایـن رونـد عقبنشـینی متوقـف شـود و
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تبدیـل بشـود بـه رونـد پیشـروی ،و اولیـن قدمـش هم بایـد در همـان دولتـی انجام
بگیـرد کـه ایـن عقبنشـینی در آن دولـت انجام گرفته بـود؛ و همین کار هم شـد .در
زمـان دولـت قبـل ،اولیـن قدم به سـمت پیشـرفت برداشـته شـد؛ تصمیم گرفته شـد

کـه کارخانـهی یو.سـی.اف اصفهـان راهاندازی شـود و راهانـدازی هم شـد ،و دنبالش

هـم بحمـداهلل ایـن پیشـرفتهای بعـدی اسـت تا امـروز».

1

اینجـا بـود که در  ۱۵مرداد  1384ایران با ارائه پاسـخی ،بسـته پیشـنهادی غرب را رد

کـرد و فعالیت اصفهان از سـر گرفته شـد .در پاسـخ ایـران به نقض حقـوق بینالملل،
 ،NPTبیانیـه تهـران و معاهده پاریس در بسـته مزبور تصریح شـده بود.

 ۱۵بهمـن  ۱۳۸۴شـورای حـکام موضوع هسـتهای ایران را به شـورای امنیت ارسـال

کـرد .پاسـخ تهـران ،ادامـه برنامه هسـتهای ،تعلیق اجـرای داوطلبانه پروتـکل الحاقی

و بازگشـایی تأسیسـات نطنـز و اراک بـود .ارجـاع پرونده هسـتهای به شـورای امنیت،
سـرآغاز ورود  ۵عضـو دائـم ایـن شـورا و آلمـان ( )۵+۱بـه مذاکـرات شـد ۱۶ .خرداد

 1385بـا سـفر سـوالنا و نماینـدگان پنج کشـور بـه ایران ،بسـته پیشـنهادی  ۱+۵در
اختیـار ایران قـرار گرفت.

 ۱۵و  ۲۰تیـر  1385طرفیـن دربـاره بسـته  ۶ژوئـن در بروکسـل مذاکره کردنـد .اروپا
منتظر پذیرش تعلیق مورد اشـاره در بسـته پیشـنهادی ،از سـوی ایران بود .الریجانی
(مذاکـره کننـده ارشـد ایران در آن وقت) پاسـخ ایـران را منوط به رفـع برخی ابهامات

موجـود در بسـته میدانسـت ۹ .مـرداد  1385اولیـن قطعنامـه شـورای امنیـت علیـه
فعالیتهـای هسـتهای ایـران تصویب شـد .طبـق قطعنامـه  ۹ ،۱۶۹۶شـهریور 1385

پایـان فرصـت تعلیـق فعالیتهـا بـود امـا  ۴شـهریور همـان سـال مجتمـع تولید آب

سـنگین اراک افتتاح شـد.

 ۲۰فروردیـن  1386ایـران رسـم ًا اعلام کـرد کـه بـه مرحلـه تولید صنعتی سـوخت

هسـتهای رسـیده اسـت .این خبر پاسـخ قاطـع جمهوری اسلامی بـه قطعنامه ۱۷۴۷
 - 1بيانات در ديدار دانشجويان دانشگاههاى استان يزد1368/10/13 ،
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شـورای امنیت ( ۴فروردین  )1386بود ۹ .بهمن  1386سـوخت اتمی نیروگاه بوشـهر
کـه بارهـا بـه دلیـل فشـارهای سیاسـی آمریـکا و غرب بـه تأخیر افتـاده بـود به طور

کامـل ارسـال شـد و بدیـن ترتیب امـکان تولید برق هسـتهای فراهم شـد.

گـروه  ۵+۱در راسـتای ادامـه فشـار بر توقف برنامـه اتمی ایـران ،قطعنامههای ۱۷۴۷

(در مـارس ( ۱۸۰۳ ،)۲۰۰۷در مـارس ( ۱۸۳۵ ٬)۲۰۰۸در سـپتامبر  )۲۰۰۸و ( ۱۹۲۹در

ژوئـن  )۲۰۱۰را نیـز تصویـب کردنـد؛ بـر اسـاس ایـن قطعنامههـا محدودیتهـای
مالـی بـر شـرکتها و افـراد ایرانـی افزایش یافتـه بود.

در عیـن حـال مذاکرات نیز ادامه یافت ۲۴ .اردیبهشـت  1387بسـته پیشـنهادی ایران

بـرای گفتوگـو دربـاره مشـکالت همـه جانبه منطقـه و بینالملـل ارائـه گردید۵+۱ .
ً
متقابلا بسـتهای پیشـنهاد کـرد که باز هم بـا پیش شـرط تعلیق همراه
در  ۲۵خـرداد

بـود ۲۹ .تیـر  1387نشسـت «ژنـو  »۱بـر اسـاس مشـترکات بسـتههای پیشـنهادی
ایـران و اروپـا بـا مذاکـره جلیلی و سـوالنا برگزار شـد و طرفیـن ،مذاکرات را سـازنده

ارزیابـی کردنـد .آمریـکا برای اولیـن بار در ایـن مذاکرات حضور داشـت.

 ۲۰فروردیـن  1388در پاسـخ به قطعنامهی  ۱۸۳۵شـورای امنیت ۲ ،نوع سـانتریفیوژ
پیشـرفته آزمایش شـد و سـانتریفیوژهای فعال نطنز به  ۷هزار رسـید .همچنین ایران

اعلام کـرد طـی  ۵سـال ۵۰ ،هـزار سـانتریفیوژ نصـب میکنـد .در مذاکرات موسـوم
بـه «ژنـو  »2در  ۹مهـر  ،1388پیشـنهاد مبادلـه سـوخت  3/5بـا  ۲۰درصـد مطـرح

شـد کـه بـه معنـای پذیـرش حـق غنیسـازی ایـران از سـوی غـرب بـود .اختلاف

بـر سـر چگونگـی مبادلـه سـوخت باعـث توقـف مذاکـرات شـد .محمـود احمدینژاد
(رئیسجمهـور وقـت) در تاریـخ  ۱۸بهمـن  1388دسـتور تولیـد سـوخت  ۲۰درصد را

پـس از تعلـل طرفهـای مذاکره در تبادل سـوخت صـادر کرد .غنیسـازی  ۲۰درصد
 ۲۰بهمـن  1388در نطنـز آغاز شـد.

مذاکـره پـس از  ۱۵مـاه تعلیـق ،در  ۱۵آذر  1389از سـر گرفتـه شـد .در دور اول ایـن

مذاکـرات ،ایـران بـه محاکمـه غربیهـا در مورد تـرور دانشـمندانش پرداخـت .از آنجا
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کـه موضـوع هسـتهای از نظـر ایران غیـر قابل مذاکـره بود دربـاره آن مذاکـره نکرد.

اول بهمـن  1389مذاکـرات بـا  ۵+۱بـا دسـتور کار «گفتوگـو برای همـکاری درباره
مسـائل مشـترک» در اسـتانبول شـکل گرفـت .جلیلـی بـه  ۵+۱اجـازه طـرح مباحث

پاسـخ داده شـده در ژنـو را نـداد و در نتیجـه نتایج بـرای  ۱+۵خوشـایند نبود.

دور بعـدی مذاکـرات ایـران و  ۵+۱در  ۲۶فروردیـن  1391در اسـتانبول آغـاز شـد .در
ایـن مذاکـره -کـه به «اسـتانبول  »1شـهرت یافت -گری سـیمور مشـاور ارشـد کاخ

سـفید حضـور داشـت درحالیکـه ریاسـت هیئـت آمریکایی بـا وندی شـرمن بود.

ادوار بعدی مذاکرات در  ۲۶فروردین  ۱۳۹۱در شـهر اسـتانبول (موسـوم به اسـتانبول
 ۳ ،)2خرداد  ۱۳۹۱در شـهر بغداد ۲۹ ،خرداد  ۱۳۹۱در شـهر مسـکو ۸ ،اسـفند ۱۳۹۱

در شـهر آلماتی قزاقسـتان (موسـوم بـه مذاکرات آلماتـی  )۱و  ۱۶فروردیـن  ۱۳۹۲در

همان شـهر (موسـوم بـه مذاکـرات آلماتی  )۲برگـزار گردید.

در عیـن حـال ابـزار مقابلـهای غـرب بـا ایـران نیـز اعمـال تحریمهـای یکجانبـه و

چنـد جانبـه بـود .اتحادیـه اروپـا  ۱۸۰شـرکت تجـاری و شـخص ایرانـی را مشـمول
تحریمهـای جدیـد بخـش ترابـری و انـرژی کرد .بـا این وجـود اتحادیه اروپـا از طرح

پیشـنهادی فرانسـه و ایتالیـا (علیرغـم حمایت انگلسـتان ،آلمان و هلنـد) در خصوص
تحریـم کامـل واردات نفـت ایـران ،حمایـت نکـرد و آن را منتفی دانسـت .انگلسـتان
نیـز کلیـه تبـادالت مالـی خـود را با همـهی بانکهـای ایـران از جمله بانـک مرکزی
ایـران بـه طـور کامل قطـع کـرد .فرانسـه از محدودیتهای جدیـد علیه نظـام بانکی

و صنایـع انـرژی ایـران اسـتقبال کـرد و از اروپـا ،ژاپـن ،کانـادا و آمریکا خواسـت که
داراییهـای بانـک مرکـزی ایـران را مسـدود و معامالت نفتی بـا ایـران را قطع کنند.
آمریـکا در راسـتای طـرح تحریمهـای هدفمنـد و بـه اصطلاح فلـج کننده ،در سـال

 ،2011بانـک مرکـزی ایـران و کلیـهی فعالیتهـای پولـی و مالـیاش را تحریم نمود
و دریچـه آنـان به روی سـوئیفت مسـدود نمود.

پـس از انتخابـات ریاسـت جمهـوری  1392و روی کار آمـدن دولت جدید به ریاسـت
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حجـت االسلام روحانـی ،مسـئولیت مذاکـرات هسـتهای بـا  5+1کـه قبـل از آن به
عهـده شـورای عالی امنیـت ملی بود بـه وزارت امـور خارجه محول گردیـد .همچنین

دور جدیـد مذاکـرات در ژنـو از سـر گرفتـه شـد کـه بـه امضـای توافقنامـه موقـت
موسـوم بـه «ژنـو  »3انجامید.

یکـی از اولیـن سـؤاالتی کـه پـس از انتشـار متـن توافقنامـه ژنـو در اذهـان متبـادر

گردیـد آن اسـت کـه در ایـن معاملـه دادههـا و سـتاندههای هـر یـک از طرفیـن چه

بـوده اسـت؟ در حقیقـت ایـن سـؤال مطـرح اسـت کـه میـزان امتیازدهی هـر یک از
طرفیـن ایـران و کشـورهای  1+5تا چه حدی اسـت؟ در این فصل کوشـیده میشـود
بـا بررسـی و تجزیـه تحلیـل متـن توافقنامـه ،تعهـدات ایـران و طـرف  1+5مـورد
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واکاوی و مقایسـه منطقـی قـرار گیرد.

پیـش از تجزیـه و تحلیـل ،در ابتـدا بـا مراجعـه به متـن توافقنامه به بررسـی تعهدات
هـر یـک از طرفیـن میپردازیـم کـه در ادامـه بـه صـورت فهرسـتوار و مقایسـهای
آمده اسـت.
آنچـه ابتـداً از فهرسـت بـاال مشـهود میگـردد عـدم تـوازن امتیازهای معاوضه شـده

تعهدات ایران

 .1غنیســازی اورانیــوم بــه ســطح باالتــر از %5

کامــ ً
ا متوقــف میشــود.
 196 .2کیلوگــرم مــواد  20درصــد غنــی ســازی
شــده در ایــران خنثــی میشــود بــا ایــن تفــاوت
کــه نیمــی از آن قابــل غنــی ســازی مجــدد
اســت و نیمــی از آن قابلیــت غنــی ســازی
مجــدد را نیــز نــدارد.
 .3فعالیــت در اراک و نطنــز و فــردو بــه هیــچ
عنــوان نبایــد گســترش یابــد.
 .4در نطنــز هیــچ ماشــین جدیــدی نصــب
نشــود.
 .5ماشــینهای جدیــد نصــب شــده ولــی فعــال
نشــده ،فعــال نشــود
 .6ماشــینهای خــراب در فــردو و نطنــز صرفــاً
بــا ماشــینهایی از همــان نــوع جایگزیــن شــود.
 .7چهــار آبشــار موجــود در فــردو ،اورانیــوم را
فقــط تــا ســقف  5درصــد غنــی ســازی کنــد.
 .8دوازده آبشار دیگر در فردو فعال نشود.

تعهدات 1+5

 .1فراهــم کــردن امــکان مانــدن
صــادرات نفــت ایــران «در حــد
فعلــی» و توقــف رونــد کــم کــردن
 20درصــد از آن هــر  6مــاه و
دریافــت مقــدار مــورد توافقــی
از پــول نفتــی کــه از ایــن پــس
فروختــه میشــود.
 .2برقــراری بیمــه حمــل و نقــل
بــرای صــادرات نفــت ایــران «بــا
میــزان فعلــی»
« .3تعلیــق» تحریــم صــادرات
پتروشــیمی ایــران
« .4تعلیــق» تحریــم طــا و
فلــزات گرانبهــا
« .5تعلیق» تحریم خودرو
« .6تعلیــق» تحریــم قطعــات
هواپیمــا
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تعهدات ایران

 .9در فــردو ارتباطــی بیــن آبشــارها برقــرار
نشــود.
 .10در اراک آب ســنگین بــه تأسیســات
حمــل نمیشــود.
 .11هیــچ نــوع فعالیــت بازفــرآوری انجــام
نمیشــو د .
 .12هیــچ نــوع تأسیســات بازفــرآوری ســاخته
نمیشــود.
 .13رآکتور اراک سوخت گذاری نمیشود.
 .14ســوخت جدیــد بــرای رآکتــور اراک
تولیــد نمیشــود.
 .15ســوخت «تولیــد شــده» بــرای رآکتــور
اراک «تســت» نمیشــود.
 .16مــواد  5درصــد بیــش از  10هــزار کیلــوی
فعلــی کــه در آینــده تولیــد میشــود اکســید
(بــی اثــر) خواهــد شــد
 .17اطالعــات مربــوط بــه طــرح و نقش ـههای
ایــران بــرای تأسیســات هســتهای بــه آژانــس
ارائــه میشــود.
 .18توصیــف و شــرحی کامــل از ســاختمان
هــر یــک از ســایتهای هســتهای ارائــه
میشــود.
 .19توصیــف و شــرحی کامــل از گســتره
عملیاتهــای هــر یــک از تأسیســاتی کــه
بــه طــور خــاص بــه فعالیتهــای هســتهای
مشــغول هســتند ارائــه میشــود.
 .20ارائــه اطالعــات در مــورد معــادن موجــود
در کشــور
 .21ارائــه اطالعــات دربــاره شــرکتهای
نــورد اورانیــوم
 .22ارائه اطالعات درباره منبع مواد
 .23نهایــی کــردن توافــق دربــاره پادمانهــا
در اراک
 .24دسترســی بــه بایگانــی دوربینهــای
آفــای
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« .7تعلیــق» تحریــم خطــوط
هوایــی بــه ویــژه ایرانایــر
 .8عــدم اعمــال «تحریــم جدیــد»
در شــورای امنیــت ،اروپــا و آمریــکا
 .9ایجــاد یــک کانــال مالــی بــا
اســتفاده از عوایــد نفتــی خــود
ایــران کــه در خــارج از ایــن
کشــور مســدود شــده بــرای خریــد
محصــوالت خوراکــی و کشــاورزی،
دارو ،ادوات پزشــکی و خســارات
پزشــکی کــه در خــارج بــر ایــران
تحمیــل شــده.
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مقابـل امتیازهـای نقـد و حداکثـری کـه ایـران به طرف
در توافقنامـه ژنـو اسـت .در
ِ
غربـی داده امتیازهـای ناچیـزی در ایـن توافـق دریافت شـده اسـت .بنابرایـن بیم آن
مـیرود کـه طـرف غربـی در دور بعـدی مذاکـرات در ازای کاهـش تحریمهـا ،عالوه

بر تعلیق برنامه هسـتهای (وضع موجود) ،خواسـتار برچیده شـدن تأسیسـات هسـتهای

و امتیازهـای راهبـردی منطقهای (لبنان و سـوریه) باشـد.

در ادامه به تحلیل هر یک از امتیازهای مورد معامله طرفین در توافق میپردازیم:
الف) داده و ستاندههای فنی و هستهای
در سـالهای اخیـر بـا توجـه به اهمیت مباحـث مطرح شـده پیرامون برنامه هسـتهای
ایـران ،همـواره بـه بعـد انرژی هسـتهای و نقـش تأثیر گـذار ایـن دسـتاورد در تأمین

انـرژی کشـور فـارغ از جنبههای اقتصـادی و صنعتـی و فناورانه این موضـوع پرداخته
شـده اسـت کـه متولیـان این امـر عامدانه و یا غیـر عامدانه افـکار عمومـی را از دیگر
آثـار و بـرکات ایـن پیشـرفت محروم نمـوده و ارزش این پیشـرفت را چنـان که باید و

شـاید در اجتمـاع منعکـس نکردهانـد .بی شـک تداوم ایـن روند ممکن اسـت در ادامه
فرآینـد پیشـبرد ایـن برنامـه ،مخصوصـ ًا بـا توجه به فشـارهای اعمال شـده از سـوی

غـرب و القـای گـره خوردن معیشـت جامعـه به ادامـه رونـد برنامه هسـتهای بیش از

پیـش خودنمایـی کنـد .تـا جایـی کـه افـکار عمومـی حاضـر خواهنـد بـود در صورت

تـداوم و تشـدید فشـارهای اقتصـادی از سـوی غرب به توقـف چرخ برنامه هسـتهای
ایـران در ازای چرخـش چـرخ صنعـت و اقتصاد کشـور رضایـت دهند و این دسـتاورد

عظیـم را بـه ثمن به خـس واگـذار کنند.

بـا توجـه بـه مباحـث مطروحـه و موضـع منفعالنـه برخـی نخبـگان در مواجهـه بـا
زیادهخواهیهـای غـرب در بحـث انـرژی هسـتهای ،پرداختـن بـه ابعـاد مختلـف

فنـاوری هسـتهای ،صنعـت هسـتهای و انـرژی هسـتهای در راسـتای تنویـر افـکار
عمومـی بیـش از پیـش ضـرورت میابـد چرا که اگـر اذهـان جامعه به نقـش بی بدیل
ایـن دسـتاورد و تأثیـرات بسـزای آن در بخشهـای کشـاورزی (اصالح بـذر نباتات و

کالبد شکافی ژنو ۳

33

افزایـش بهـرهوری برداشـت ،کاهـش ضایعات ،مبـارزه با آفـات ،امنیت غذایـی و )...و

صنعـت (تأثیـر مسـتقیم بر پیشـرفت لیزرهـای پرتـوان در حوزههای دفاعی ،اسـتفاده
از لیـزر در حـوزه پزشـکی ،لیزرهـای صنعتـی و )...و پزشـکی (تشـخیص بیماریهـا،
درمـان انـواع سـرطان و )...و همچنیـن بخـش انـرژی مخصوصـ ًا بـا مـد نظـر قـرار

دادن رونـد حاکـم جهانـی در کاهش اسـتفاده از انرژیهـای فسـیلی و روی آوردن به
اسـتفاده از انرژیهـای پـاک (تـا جایـی کـه ایـن دوران را دوران جنگ سـرد در حوزه
انـرژی نامیدهانـد) توجیـه نگـردد ،بـی شـک ارزش معاملـه احتمالـی خود بـا غرب را

درک نکـرده و بـه سـوی نقطـه سـیاهی دیگـر در تاریـخ معاملات خـود با اسـتکبار
پیـش خواهـد رفت.

آنچـه از بررسـی منافع اسـتفاده علمـی و صنعتی در آینده از این حـوزه احصاء میگردد

جملـهای کوتـاه بیـش نخواهـد بـود کـه بی شـک "در آینـدهای بسـیار نزدیـک اگر

چـرخ سـانتریفیوژهای هسـتهای کشـور نچرخـد ،چرخ صنعـت و کشـاورزی و اقتصاد
ایـران هم نخواهـد چرخید"

و امـا نـکات قابـل تأمل با تصور آشـنایی نسـبی مخاطبان بـه وضع موجود کشـور در
حـوزه انـرژی هسـتهای بـا در نظـر گرفتـن مفـاد تفاهـم نامه ایـران با  1+5به شـرح

ذیل خواهـد بود:

" .1نیمـی از اورانیـوم موجـود غنـی شـده  20درصـد را به صـورت اکسـید 20درصد
بـرای تولیـد سـوخت رآکتـور تحقیقاتی تهـران ذخیره نمایـد .بقیـه 20 UF6درصد را
بـه مـواد کمتـر از 5درصد رقیـق نماید .خط برگشـت پذیر نیز وجود نداشـته باشـد" .

 .نکتـه اول آنکـه بررسـی بند فوق اشـاره دارد بـه توان بالفعل ایـران در دارا بودن

 190کیلوگـرم اورانیـوم گازی غنـی شـده کـه در اینجا ایـران پذیرفته اسـت 50درصد
آنرا بـه پـودر بازگشـت ناپذیـر و  50درصـد باقـی مانـده را در قالـب تهـی سـازی

معکـوس بـه اورانیـوم بـا غنای زیـر 3/5درصـد تبدیل کند،کـه به نظر میرسـد هدف

ثانـوی کشـورهای غربـی در لحـاظ داشـتن ایـن بنـد علاوه بر بـه عقـب برگرداندن
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چرخـهی غنـی سـازی در کشـور ،از بین بردن قـدرت بازدارندگی از لحاظ پیشـرفتها
و فنـاوری هسـتهای میباشـد .بـی شـک یکـی از علل اساسـی تعامل کـج دار و مریز

غـرب در سـالهای گذشـته بـا ایـران و عـدم اسـتفاده از گزینههـای سـخت ،همیـن
قـدرت بازدارندگـی برنامـه هسـتهای اسـت کـه بنـد فوقاالشـاره به صورت مسـتقیم

تلاش مضاعـف غرب در جهـت معکوس نمودن ایـن فرآیند و کم توجهی مسـئولین
مربوطـه را نشـان میدهد.

 .نکتـه دیگـر قابـل توجه،زمـان دسـتیابی مجـدد ایـران بـه حجـم  190کیلوگرم

اورانیـوم غنـی شـده بـا غنـای  20درصد اسـت که بـه زعـم کارشناسـان ،تولید حجم
مذکـور در بـازه زمانـی کمتـر از دو سـال امـکان پذیر نمیباشـد .کـه در نتیجـه ایران
بـا پذیـرش ایـن بنـد و بند دوم تفاهـم نامه (ایـران اعالم میکنـد که بـرای این دوره

شـش ماهـه ،اورانیـوم را بـه سـطح باالتـر از  5درصـد غنی سـازی نکند)هـر چند در

ظاهـر تعلیـق شـش ماهـه را پذیرفتـه اسـت اما در عمـل تعلیقـی بیش از دو سـال را
بـر خـود تحمیل داشـته اسـت .بـه عبـارت دیگر،حداقل دو سـال و چند ماه زمـان نیاز
اسـت تـا ایـران به نقطـه صفر مذاکـرات بازگردد حتـی در صورت عـدم پایبندی غرب
بـه اجرای مفـاد تفاهـم نامه.

" .2همانگونـه کـه ایـران در برنامـه عملیاتـی کـردن تأسیسـات تبدیـل مـواد ،بـه
آژانـس اعلام کـرده اسـت ،با آغـاز خط تبدیـل مواد  UF6غنی شـده تـا 5درصد به
 ،UO2ایـران تصمیـم دارد مـواد  UF6جدیـداً غنی شـده را تا سـطح 5درصد در طی

شـش مـاه آینـده به اکسـید تبدیـل کند" .

 .نکتـه قابـل ذکـر آنکـه توسـعه صنعتـی غنـی سـازی و امنیـت رآکتورهـای

هسـتهای رابطـه مسـتقیمی با غنـای اورانیوم بکار گرفته شـده در این تأسیسـات دارد.
بـه گونـهای کـه هرچـه تأسیسـات کوچکتـر و امـن تر باشـد به سـوخت اورانیـوم با
غنـای بیشـتری نیـاز دارد و بالعکـس .با توجه به نکتـه مذکور در ایـن بند،ایران عالوه

بـر پذیـرش اکسـید نمـودن اورانیوم با غنـای 5درصد و اکتفـا نمودن بـه اورانیوم غنی
شـده  3/5درصـد بـه صـورت خـود خواسـته توسـعه زیـر سـاختهای خـود در بحث
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تأسیسـات هسـتهای را نیـز تـا اطلاع ثانـوی تعلیق نموده اسـت.
 .3ایـران اعلام میکنـد کـه فعالیتهای خود در تأسیسـات سـوخت هسـتهای نطنز،

فـردو و یـا رآکتـور اراک را کـه توسـط آژانس با نام  IR-40شناسـایی میشـود ،بیش
از این گسـترش نخواهد داد.

 .بـا توجـه بـه نـکات مسـبوق ،ایـران هـر چنـد در بندهـای پیشـین بـه صـورت

غیـر مسـتقیم هـر گونه توسـعه و گسـترش فعالیت در مراکـز مرتبط هسـتهای خود را

معلـق داشـته بـود ،در ایـن بنـد نیـز به صـورت مسـتقیم و کامـل ،عدم گسـترش هر

گونـه فعالیـت در تأسیسـات مذکـور را تضمیـن کـرده و در واقع بـدون در نظر گرفتن
وضعیـت پیشـرفت هـر یک از سـایتهای فوقالذکـر مخصوص ًا در مـورد رآکتور اراک
متعهـد میگـردد نگرانیهـای مرتبـط بـا رآکتـور اراک کـه توسـط آژانس با نـام IR-

ً
کاملا بـر طـرف نمایـد و همچنیـن تعهـد میدهـد کـه بـاز
 40شـناخته میشـود را
فـراوری و یـا احـداث تأسیسـاتی کـه قـادر بـه بازفـرآوری باشـد ،ایجاد نخواهد شـد.

علـت حساسـیت بیـش از حـد غرب بـه رآکتـور اراک ،توان اسـتفاده این تأسیسـات از

سـوخت طبیعـی و غنـی نشـده اورانیوم در جـوار کارخانه آب سـنگین اسـت( .کارخانه
آب سـنگین اراک کـه بـرای رفـع نیـاز رآکتـور اراک راه انـدازی شـده و بـا توجـه به

باالتـر بـودن درجـه تبخیر آب سـنگین نسـبت به آب سـبک ،نیـاز اسـتفاده رآکتور از
آب دریـا و امثالهـم را مرتفـع میسـازد).

 .در پـی نوشـت سـند تفاهـم نامـه نیـز توضیحاتـی مویـد تعلیـق کامـل توسـعه

فعالیـت در سـایتهای مذکـور عنـوان میگـردد :ایـران متعهـد میگـردد کـه در

تأسیسـات هسـتهای نطنـز طـی شـش مـاه بـه سـانتریفیوژهایی کـه نصـب شـدهاند

ولـی غنـی سـازی اورانیوم انجـام نمیدهنـد گاز  UF6تزریق ننماید .سـانتریفیوژهای
اضافـی نصـب ننمایـد .ایـران اعلام میکند که طی شـش مـاه اول سـانتریفیوژهای

موجـود را بـا سـانتریفیوژهایی بـا همـان نـوع جایگزیـن کنـد ،بـه گونهای کـه ایران
نتواند از سـانتریفیوژهایی با بهرهوری باالتر (تبدیل سـانتریفیوژهای نسـل اول ()IR1

با  1/5 SUبه ماشـینهای نسـل دوم ( )IR2با  2/5 SUو بیشـتر) اسـتفاده نماید که
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بـه معنـای آغـاز فرآیند معکوس سـازی چرخه غنی سـازی در کشـور خواهـد بود ،چرا

کـه در برنامههـای توسـعهای مـد نظر با دسـتیابی ایـران به ماشـینهای سـانتریفیوژ

نسـل سـوم ( )IR3با بهرهوری چندین برابر نسـبت به نسـل اول ،سـرعت پیشـروی
ایـران در حجـم و قـدرت غنـی سـازی به صورت چشـم گیـری افزایش میافـت که با
ایـن تعهـد بـه سـکون مطلق بسـنده کـرده و علاوه بـر تعهد توقـف حجـم و میزان

کمـی ،سـرعت دسـتیابی ایـران به سـوخت مورد نیـاز هسـتهای نیز متوقـف میگردد.

هـر چنـد در قالـب̗ بنـدی صوری در پی نوشـت "ایـران برنامـه تحقیق و توسـعه (R

 )& Dتحـت نظـارت ،از جملـه برنامـه تحقیـق و توسـعه جـاری غنی سـازی خود را
کـه بـا هـدف انباشـت اورانیوم غنی شـده صـورت نمیگیـرد ،ادامـه خواهـد داد" آن

هـم بـه گونـهای کـه در بنـد نظارتهـای بیشـتر بـه صـورت تمـام و کمـال در قالب
اطالعاتـی هدفمنـد در اختیـار آژانس قـرار خواهد گرفت .در ادامه سـند پی نوشـت به
سـایت فردو اشـاره شـده ،سـایتی با دو زنجیـره تأمین 20درصـد کـه پذیرفتهایم به 4

زنجیـره  174تایـی 3/5درصـد تبدیل کنیم" .در چهار آبشـار سـایت فـردو که در حال

حاضـر غنـی سـازی اورانیـوم انجام میدهنـد ،از این پس غنی سـازی بـاالی 5درصد
انجـام نخواهـد گرفـت و ظرفیـت غنی سـازی افزایش نخواهـد یافت (که قب ً
ال اشـاره
شـد با تعهد عدم اسـتفاده از سـانتریفیوژهای نسـل باالتر ،سـرعت دسـتیابی نیز پیش
از ایـن متوقف شـده بـود).گاز  UF6به دوازده آبشـار دیگر (که آمـاده فعالیت و تزریق

گاز بـرای پیوسـتن بـه چرخه سـوخت هسـتهای کشـور اسـت) تزریق نمیشـود تا در

وضعیـت غیـر عملیاتـی باقـی بمانند .بیـن آبشـارها اتصال وجـود نخواهد داشـت(چرا
کـه اتصـال بیـن آبشـارها تـوان ایـران در غنـی سـازی بـا خلـوص باالتـر را در پـی

خواهـد داشـت) .ایـران اعلام میکند که طی شـش مـاه اول سـانتریفیوژهای موجود
را بـا سـانتریفیوژهای همـان نـوع جایگزیـن میکنـد .در رابطـه بـا رآکتـور اراک نیـز

ایـران اعلام مـیدارد کـه بـرای رفـع نگرانیهـای مربـوط بـه احـداث رآکتـور اراک
(یعنـی فیالواقـع احـداث رآکتـور اراک حتـی بـدون در نظـر گرفتـن فعالیـت و غنـی

سـازی حساسـیتزا و نگـران کننـده اسـت)برای شـش ماه بـه رآکتور سـوخت تزریق
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نخواهـد شـد .یـا آب سـنگین را بـه سـایت رآکتـور منتقـل نمیکنـد (به معنـای عدم
فعالیـت رآکتـور) و سـوخت جدید را آزمایش نکـرده (از آنجایی که خـود احداث رآکتور

نگـران کننـده فرض شـده اسـت به طریق اولـی از فعالیـت آن حتی در حد آزمایشـی

پیشـگیری میگردد) یا سـوخت بیشـتر بـرای رآکتور تولیـد نخواهد شـد (توقف کامل
در وضعیـت کنونـی از حیـث فعالیـت) و تجهیـزات اصلـی باقـی مانده نصـب نخواهد
شـد"(توقف کامـل در وضعیـت کنونی از حیث زیرسـاخت و توسـعه).

 .4در بخـش عناصـر گام نهایـی راه حـل جامـع" ،طرفیـن گام نهایـی را متضمن یک
برنامـه غنـی سـازی و تعریـف شـده از سـوی طرفیـن بـا شـاخصههایی منطبـق بـا

نیازهـای عملـی و " ...میدادنـد ،نیـازی کـه بـا توجه به تعهـد ایران در مـورد رآکتور
اراک بـرای ایـن رآکتـور صفـر ،بـرای رآکتـور دارخویـن تـا سـاخت کامل (کـه بعد از

گام نهایـی مشـخص میگـردد سـاخت کامل آن چند سـال بـه طول خواهـد انجامید)

صفر و برای رآکتور بوشـهر نیز پیشـاپیش سـفارش سـوخت حداقل برای هفت سـال
آینـده بـه کشـور روسـیه انجـام شـده اسـت تـا آن زمـان نیـاز ما صفـر خواهـد بود و

میتـوان نتیجـه گرفـت کـه حاصـل جمـع صفـر و صفـر و صفـر ،چیزی جـز صفر به
عنـوان نیـاز عملـی نخواهـد بـود ،هرچنـد در این بند اشـارهای بـه تأمین داخلـی و یا

خارجـی سـوخت مـورد نیـاز از نظر عملی نیز نشـده اسـت.

 .5و امـا نکتـه قابـل تأمـل نهایـی تعهـد فراتر از پروتـکل الحاقی از سـوی ایـران در
رابطـه بـا اطالعـات فنی قابل ارائـه به آژانس بینالمللـی انرژی اتمی میباشـد" .ارائه

اطالعـات مشـخص بـه آژانس بینالمللـی انرژی اتمی شـامل اطالعـات در خصوص

طرحهـای تأسیسـات هسـتهای ایـران (حتـی طرحهایـی کـه هنـوز بـه مرحلـه اجـرا

نرسـیده اسـت) ،توصیـف سـاختمانها در هر یـک از سـایتهای هسـتهای ،توصیفی
از سـطح عملیاتـی کـه در هـر یـک از اماکن کـه به فعالیتهای هسـتهای مشـخص

اشـتغال دارنـد ،اطالعـات در خصـوص معـادن و تخلیـص و اطالعـات در خصـوص

منابـع اولیـه و همچنیـن دسترسـی هدایت شـده (بـه عنـوان واژهای مبهم) بازرسـان
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمی بـه :کارگاههای مونتـاژ سـانتریفیوژ ،کارگاههای روتور
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سـانتریفیوژ و محـل نگهـداری آنهـا و همچنیـن معادن (بالقـوه و بالفعـل) اورانیوم و
تخلیـص اورانیوم".

ب) دادهها و ستاندههای اقتصادی توافق:
بـه نظـر میرسـد در حـال حاضـر تنها بعـد مثبـت اقتصـادی ایـن توافقنامـه ،همان

شکسـته شـدن فضـای روانـی تحریم در داخل و خارج از کشـور اسـت کـه امیدواریم

قبـل از اقدامـات بعـدی دشـمن ،توسـط دولت محتـرم غنیمت شـمرده شـود .بدیهی

اسـت خوشبینـی بیمـورد بـه تغییـر راهبـرد دشـمن یـا تغییر شـرایط میتوانـد خود
بـه آفتـی دیگـر در رها کردن تدابیـر ضد تحریمی تبدیل شـود .موارد ضعف در بسـته

امتیازهـای دریافتـی در خصـوص کاهـش تحریمهـا به شـرح ذیل اسـت.
یکم :تلطیف تحریمهای مرتبط با فروش نفت ایران

بنـد یکـم امتیازهـای دریافتـی بـه موضـوع تحریمهای تجـاری فروش نفـت ایران

پرداختـه اسـت 1.بـر خالف تفسـیر غلطی کـه از مفاد این بند در رسـانهها بیان شـد
و تغییـر در وضـع موجـود و افزایش درآمدهای ارزی یا آزادسـازی وجوه توقیف شـده

بـه مـردم القـاء گردید ،بر اسـاس مفاد ایـن بنـد از توافقنامه تحریمهـا در خصوص

نفـت ایـران نـه تنها کاهـش نمییابد کـه میتوانـد حتی افزایـش یابد:

 -1در بنـد اول بجـای اسـتفاده از عبـارت «کاهـش تحریمهـا» یـا حداقـل «توقف
( )Stopتحریمهـا» از عبـارت « »Pauseبـه معنـای وقفـه کام ً
ال موقتـی در تالش
بـرای کاهـش فـروش نفـت ایران اسـتفاده شـده اسـت .ایـن در حالی اسـت که در
متـن اولیـه تیـم آمریکایـی از عبـارت « »Stopیعنی توقف تحریمها اسـتفاده شـده

بـود .طـرف غربـی بـا سـوء اسـتفاده از تیـم مذاکره کننـده ایرانـی« ،توقـف تالش
بـرای کاهـش فـروش نفـت ایـران» را به عنـوان اولین امتیـاز به ایران طـرح نموده

1 -Pause efforts to further reduce Iran›s crude oil sales, enabling Iran›s current
customers to purchase their current average amounts of crude oil. Enable the repatriation of an agreed amount of revenue held abroad. For such oil sales, suspend
the EU and U.S. sanctions on associated insurance and transportation services
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اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه تحریـم فـروش نفـت ایـران از لحـاظ حقوقـی بـه

«تلاش» طـرف غربـی وابسـته نیسـت .کاهـش فـروش نفت ایران ناشـی از سـه
عامـل اسـت کـه تنها دو عامـل آن مرتبط با تحریمهاسـت و آن هـم ارتباط حقوقی

بـا عبـارت «تلاش» ندارد .کاهش فروش نفت ایران ناشـی از سـه عامل اسـت که
متأسـفانه در ایـن توافق از آن غفلت شـده اسـت:

الف) تحریم نفت ایران توسط اروپا:
قطـع خریـد نفت از ایران به واسـطه تحریـم  23ژانویه  2012اتحادیه اروپاسـت که

منجـر بـه کاهـش خریـد حـدود  500هزار بشـکه نفـت در روز (از مجمـوع صادرات

 2میلیـون بشـکه در روز سـال  )2011شـد .متأسـفانه در رابطه با تعلیـق این تحریم
اروپـا هیـچ سـخنی در توافقنامـه مطرح نشـده اسـت .بنابرایـن تحریـم خرید نفت
ایـران از سـوی اتحادیـه اروپـا همچنان ادامـه مییابد.

ب)تحوالت بازار نفت:
افزایـش عرضـه نفـت ناشـی از افزایـش تولیـد نفـت در عـراق ،عربسـتان و لیبی و
کاهـش تقاضـا بـه دلیـل تأثیـرات بحـران مالـی موجب شـده تا بـه طـور طبیعی و

خـارج از مکانیـزم تحریمهـا نیـز شـرایط بـرای حذف ایـران فراهـم شـود .بنابراین
صرفـ ًا اراده خریـداران نفـت بـرای عـدم خریـد از ایـران و اسـتفاده از نفـت عراق یا

عربسـتان نیـز میتوانـد فـارغ از مکانیـزم تحریمهـا تشـدید کاهـش فـروش نفـت
ایـران را ادامـه دهـد 1که اتفاق ًا این انگیزه در عربسـتان و دو کشـور دیگر وجود دارد.
ج) تحریم ثانویه نفت ایران توسط آمریکا:
بخشـی از کاهـش فـروش نفـت ایران بـه دلیل تحریـم ثانویـه چهار قانـون کنگره

آمریکاسـت کـه اختیـار لغـو آن در دسـت رئیـس جمهـور آمریـکا نیسـت .طبق این

قوانیـن بانکهـای خارجـی چنانچه اقـدام به نگهـداری و جابجایی پـول نفت ایران
 .- 1در اين راستا و بر اساس اطالعات دريافتي از وزارت خارجه در هفته جاري ،هند براي ادامه
خريد در سال آتي ميالدي قصد کاهش 15درصد خريد نفت از ايران دارد!!
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کننـد مشـمول تحریـم سـنگین چرخـه دالر در آمریـکا میشـوند و شـرط معافیـت
از ایـن تحریـم کاهـش تدریجـی خریـد نفـت از ایـران اسـت .در واقـع بنـد اول از

امتیازهـای دریافتـی در توافـق مذکـور ،بـه صـورت غیـر مسـتقیم و تفسـیر پذیر به

ایـن عامـل یعنـی تحریمهـای ثانـوی آمریکا بـاز میگردد .بر اسـاس بنـد یک این

توافـق قـرار اسـت تالشهـای آمریکا بـرای کاهش بیشـتر خریـد نفت از ایـران به

طـور موقتـی متوقـف شـود .امـا همانطـور کـه اشـاره شـد به جـای تعلیـق موقتی
قوانیـن تحریـم ،از وقفـه در تالشها سـخن گفته شـده کـه باعث میشـود کاهش

خریـد نفـت از ایـران حتـی بـا رعایت مفـاد این توافق میسـر باشـد.

 -2حتـی چنانچـه برداشـت مشـترکی از بنـد یـک ایـن تفاهـم وجود داشـته باشـد

و در عمـل نیـز اجـرا شـود ،تنهـا اتفاقـی کـه میافتـد عـدم کاهـش بیشـتر خریـد
نفـت از ایـران اسـت .تیـم غربـی بـا هوشـیاری قیـد کردهانـد کـه تالشهـا بـرای

کاهـش بیشـتر خریـد بـه طـور موقتـی قطـع میشـود امـا افزایـش فـروش نفـت
بـرای ایـران مقـدور نیسـت و در عبـارت بعـدی تصریح کـرده که باید وضـع موجود
میانگیـن فـروش نفـت ایران حفظ شـود (یعنـی افزایش نیابـد!) .بنابراین در شـرایط

خوشبینانـه نیـز میـزان فـروش حـدود  1میلیـون بشـکه در روز حفـظ میشـود و
دولـت تـا پایان این شـش مـاه همچنان با مشـکل کسـری بودجه 50درصـد مواجه

ا ست !

 -3در ایـن توافـق صرفـ ًا از تلاش بـرای کاهـش خریـد نفـت خـام (Crude

 )Oilصحبـت شـده امـا تحریمهـای ثانـوی میعانـات گازی و محصـوالت نفتـی
( )Petroleum Productبـدون کمتریـن کاهـش حفـظ میشـود و حتـی میتواند

تشـدید و موجـب کاهـش درآمدهـای ارزی دولـت شـود!

 -4یکـی دیگـر از امتیازهای ضعیف گرفته شـده «بازگشـت وجـوه حاصل از فروش
نفـت ایـران اسـت» .آمریکاییهـا بـا تصریـح بـر عبـارت مذکـور قصـد دارنـد تا در
واقـع وضـع موجـود دریافـت وجـوه نفـت را به صـورت امتیازی بـه ایران بفروشـند.

تیـم دولـت نیـز بـا تاکیـد بـر آزادسـازی منابع ایـران ،بـر همین برداشـت نادرسـت
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دامـن میزننـد؛ در واقع از نظر ایشـان ،اص ً
ال قرار نیسـت هیچ منبع مسـدود شـدهای

آزاد شـود و تنهـا قـرار اسـت وجـوه حاصـل از فـروش نفـت در کشـورهای چیـن،
هنـد ،کـره ،ژاپـن و ترکیـه قابـل بازگشـت به ایـران باشـد .ایـن موضـوع ،امتیازی

حقیقـی نیسـت زیـرا هـم اکنـون نیز همیـن گونه اسـت گرچه بـر اسـاس تحریمها
ایـن وجـوه صرفـ ًا بـرای خریـد کاالی کشـورهای مذکـور قابل اسـتفاده اسـت .اما
اتفاقـ ًا منابـع نفتـی در کشـورهای چیـن و ترکیه و کره جنوبـی چندان بیشـتر از نیاز

وارداتـی از ایـن کشـورها نیسـت .منابـع هنگفـت  20میلیـارد دالری در چیـن هـم

کـه در برخـی رسـانهها اعلام میشـود هیـچ ارتباطـی با تحریمهـا ندارد و از سـال
 1387بـه عنـوان تضمیـن نقدی فاینانس اسـتفاده میشـود کـه اتفاقـ ًا در این دولت
هـم بـا جدیـت بیشـتری ادامـه یافتـه اسـت« .قابـل بازگشـت بـودن وجـوه» یک

عبـارت کلی و تفسـیرپذیر اسـت که دسـت آمریکاییهـا را برای حفـظ وضع موجود

بـاز گذاشـته اسـت .اگر تصریح میشـد کـه تحریمهـای ثانویـه آمریـکا در رابطه با
جابجایـی پـول نفـت ایـران در مدت شـش ماه موقتـ ًا تعلیق میشـود ،امتیـاز خوبی
بـود .امـا متأسـفانه بـا تیزهوشـی تیـم غربـی و عدم هوشـیاری تیـم مذاکـره کننده
ایرانـی بـدون کمتریـن امتیـازی در تسـهیل جابجایـی وجـوه نفت ،وضـع موجود به
عنـوان یـک امتیـاز مهـم به تیـم ایرانی فروخته شـده اسـت.

 -5برگـزاری مجـدد بیمـه و خدمـات حمـل و نقـل بـرای حفـظ فـروش متوسـط
فعلـی نفـت ،مـوردی دیگـر اسـت کـه در حقیقـت امتیـاز نیسـت امـا متأسـفانه از

سـوی تیـم مذاکـره کننـده ایرانـی بـه عنوان یـک امتیـاز پذیرفته شـده اسـت .چرا
کـه او ً
ال بـه دلیـل خریـد نفتکـش توسـط دولـت ایـران در دو سـال اخیـر ،بـرای
صـادرات وضـع موجـود -یـک میلیـون بشـکه در روز -نیـاز بـه نفتکشهـای

خارجـی نیسـت .بـا توضیحـی کـه در پانوشـت این بنـد آمـده تحریمهـای بیمهای
و حمـل و نقـل صرفـ ًا بـرای اشـخاص غیر تحریمـی لغو میشـود .بنابراین شـرکت

ملـی نفتکـش و شـناورهای تانکری شـرکت کشـتیرانی کـه در لیسـت تحریمها

هسـتند از ایـن موضـوع منتفع نمیشـوند .در واقـع اسـتفاده از نفتکشهای خارجی
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بـرای صـادرات نفـت امتیـاز به طـرف مقابل اسـت و موجب بیـکاری نفتکشهای
داخلـی میشـود .ثانیـ ًا تحریـم بیمـهای نفـت خـام ایـران با تدبیر مسـئوالن کشـور
ً
کاملا خنثـی شـده و حتـی موجب سـودآوری ارزی بـرای صنعت بیمه داخلی شـده
اسـت .در واقـع برقـراری بیمـه جابجایـی نفت ایران توسـط نفتکشهـای خارجی،

بـه معنـای امتیـازی بـه اقتصـاد طرفهـای خارجـی اسـت .اینکـه مشـکل تحریم
بیمـهای از طریـق بیمـه پیانـد آی داخلـی تأمیـن شـده اسـت .ثالثـ ًا تحریمهـای
بیمـهای حمـل میعانـات گازی ،نفـت کوره و دیگـر محصوالت نفتی بـدون کمترین

تغییـر پابرجاسـت و حتـی میتواند تشـدید شـود.

دوم :تلطیف تحریمهای مرتبط با پتروشیمی و طال
بنـد دوم امتیازهـای اقتصـادی دریافتـی در توافقنامـه ژنـو بـه موضـوع تعلیـق

تحریمهـای پتروشـیمی و طلا پرداختـه اسـت .1امـا بـه دالیلـی کـه توضیـح
میدهیـم لغـو تحریم پتروشـیمی و طلا از مصادیـق ضربالمثل «روغـن ریخته را
ً
اصلا امتیـاز محسـوب نمیشـود:
نـذر امامـزاده کـردن اسـت» و در واقـع

 -1بخش پتروشـیمی ایران از اواسـط سـال  2012تاکنون هـدف تحریمهای ثانوی
آمریـکا و تحریمهـای یکجانبـه اروپاسـت .امـا از آنجـا که بـازار پتروشـیمی دارای
کمبـود عرضـه اسـت و امـکان جایگزینی عرضـه ایران میسـر نیسـت ،تحریمها در

عمـل موثـر نبـوده و فـروش پتروشـیمی ایـران بـا اسـتفاده از روشهـای پوششـی
همچنـان ادامـه دارد .بـه طـوری که مسـئوالن عالی پتروشـیمی در جلسـات سـتاد

تدابیـر ویـژه اقتصـادی تاکیـد کردهانـد کـه تاکنـون یک گرم پتروشـیمی بـه خاطر

تحریمهـا در داخـل کشـور باقی نمانده اسـت! بنابرایـن به دلیـل ویژگیهای خاص

بـازار پتروشـیمی و تدابیـر اتخـاذ شـده در صـادرات پتروشـیمی ،بـود و نبـود تحریم
ً
عملا تأثیری بـر اقتصاد ایران نداشـت و بـه همین جهت بـه عنوان
ایـن محصـول
1 - Suspend U.S. and EU sanctions on:
Iran’s petrochemical exports, as well as sanctions on associated services.
Gold and precious metals, as well as sanctions on associated services.
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یـک امتیـاز بـه تیم مذاکـره کننـده ایرانی فروخته شـد.
 -2تحریـم فـروش طلا بـه ایـران نیـز از اواسـط سـال  2012بـر اسـاس دسـتور
اجرایـی  13622اوبامـا و قانـون  IFCPAکنگـره آمریـکا اجـرا شـده اسـت .امـا
همانطـور کـه مسـئوالن عالـی رتبـه بانک مرکـزی تاییـد کردهاند تحریـم طال به
دلیـل امـکان جابجایـی چمدانـی ایـن محصـول گرانبهـا تاکنـون هیچ تأثیـری بر
واردات طلا بـه کشـور نداشـته اسـت .اتفاقـ ًا در شـرایط تحریم ذخائر طلای ایران
افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت .بـه گفتـه مسـئوالن عالـی رتبه بانـک مرکزی،

خریـد طلا حتـی در شـرایط تشـدید تحریمهـا برای ایران میسـر اسـت .بـه همین
دلیـل اسـت کـه تیـم غربـی از لغـو ایـن تحریم ،بـه عنـوان نوعـی امتیاز بـه طرف

ایرانـی اسـتفاده نموده اسـت.

سوم :تحریمهای مرتبط با خودروسازی
لغـو تحریـم صنعـت خودروسـازی ایـران در بنـد سـوم بخـش تحریمهـای

توافقنامه1بیـش از آن کـه امتیـازی بـه ایـران باشـد ،امتیازی به طرف غربی اسـت.

شـرکتهای رنـو و پـژو فرانسـه کـه بـه دلیـل تحریمهـا در سـالهای اخیـر دچـار
زیـان هنگفـت شـده بودنـد ،اکنون بـا نقـش پررنـگ نماینـده فرانسـه در مذاکرات

ذینفـع میشـوند و میتواننـد بیش از گذشـته بر وابسـتگی وارداتـی صنعت خودروی
ایـران بیفزاینـد .این در حالی اسـت که نابسـامانی مدیریت در صنعـت خودرو داخلی

علـت اصلـی افزایـش قیمـت خـودرو در ایـران اسـت .جالـب ایـن اسـت کـه قبـل
از تحریـم رسـمی بخـش خودروسـازی ایـران در اوائـل تابسـتان  1392بـا دسـتور

اجرایـی  13645اوبامـا ،همچنـان مشـکالت جـدی در بخـش خودروسـازی ایـران
مشـاهده میشـود کـه عمدتـ ًا از جریـان فسـاد خریـد داخلی سـهام دو گـروه بزرگ
خودروسـازی توسـط جریـان انحرافـی منشـأ گرفته اسـت.

1 - Suspend U.S. sanctions on Iran’s auto industry, as well as sanctions on
associated services.
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چهارم :تلطیف تحریمهای ایمنی پرواز
در بنـد چهـارم بسـته امتیازهـای اقتصـادی ،از لغـو موقتـی تحریمهـای ایمنـی
پـرواز صحبـت شـده اسـت .1ایـن در حالـی اسـت کـه او ً
ال ارائـه گواهـی ایمنـی به
هواپیماهـای ایـران تاکنـون تحریم نبوده اسـت .ثانیـ ًا در حالی به عنـوان یک امتیاز
ارائـه شـده کـه در ادامه تصریح شـده اسـت کـه شـرکتهای هواپیمایـی ایرانی که

در لیسـت تحریـم هسـتند نظیـر همـا و ماهـان (بخوانیـد هواپیمایـی ایـران) از این
ً
اصلا ارزش
موضـوع مسـتثنا هسـتند .نتیجـه ایـن اسـت کـه همـان امتیـازی کـه

نداشـت نیـز بـه خطـوط اصلـی هواپیمایی ایـران داده نمیشـود.
پنجم :عدم تصویب تحریمهای جدید

عـدم تصویـب تحریمهـای جدیـد علیـه ایـران شـاید مهمتریـن امتیـاز دریافتی

ایـران باشـد .امـا بـه دالیل ذیـل ایـن موضوع نیـز فریبـی بیش نبوده اسـت:

 -1طـرف غربـی تصریـح کـرده کـه تنهـا از تشـدید تحریمهـای هسـتهای

جلوگیـری میکنـد .بنابرایـن هیـچ ممنوعیتـی بـرای تشـدید تحریمهـای ایران
از سـوی سـازمان ملـل ،اروپـا و آمریـکا بـه اتهـام نقض حقوق بشـر یـا حمایت
از تروریسـت یـا حتـی سلاحهای کشـتار جمعـی (به بهانه توسـعه موشـکها و

پهپادهـا) وجـود ندارد.2

 -2در متـن توافقنامـه 3صراحتـ ًا اعلام شـده کـه کنگـره آمریـکا میتوانـد
1 - License the supply and installation in Iran of spare parts for safety of flight for
Iranian civilaviation and associated services. License safety related inspections
and repairs in Iran as wellas associated services.
2 - No new nuclear-related UN Security Council sanctions.No new EU nuclear-related sanctions
3 - The U.S. Administration, acting consistent with the respective roles of the
President and theCongress, will refrain from imposing new nuclear-related
sanctions.
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مسـتق ً
ال تحریمهـای مسـتقل علیـه ایـران وضع کنـد و فقط دولت آمریـکا تعهد
بـه جلوگیـری از تحریم هسـتهای ایـران میکند!

 -3جلوگیـری از تشـدید تحریمهـا در حالـی بـه عنـوان امتیـاز مطـرح میشـود
کـه تقریبـ ًا تمامـی بخشهای اقتصـادی ایران بـا قانون  IFCPAتحـت تحریم

قـرار گرفتـه اسـت و دیگر چیـز زیادی بـرای تحریـم باقی نمانده اسـت.

ششـم :ایجاد کانال مالی برای تأمین برخی نیازهای اقتصادی
ایجـاد کانـال مالـی بـرای پرداخـت وجـه واردات مـواد غذایـی و دارو و پرداخت

دیـون (بـه سـازمان ملل و دانشـگاهها) به عنوان یـک امتیاز دیگـر در توافقنامه

مطـرح شـده اسـت .1اما به دالیـل زیر ایـن امتیاز که بـا لحنی تحقیرآمیز (سـیر
کـردن گرسـنه) تدوین شـده فاقـد اثر واقعی بـر کاهش تحریمهاسـت:

 -1مـواد غذایـی کشـاورزی و دارو و تجهیـزات پزشـکی به اسـتناد مفـاد قوانین
تحریـم اساسـ ًا از تمامـی تحریمهـای سـازمان ملـل ،یکجانبـه و چندجانبـه
مستثناسـت .امـا در عمـل بـه دلیل سیاسـتهای غلـط دولت گذشـته در کاهش

خودکفایـی در کاالهـای اساسـی نظیر گندم و سـنگاندازی شـرکتهای بزرگ
فروشـنده خارجـی مـواد غذایـی نظیـر کارگیـل و بنگـه (کـه تحـت سـیطرهی
یهودیـان قـرار دارنـد) و عـدم نظـارت بـر مصـارف ارزی در بخـش دارو و

کاالهـای اساسـی ،تأمیـن ایـن اقلام بـا مشـکالتی همـراه میشـد .بنابرایـن
نمیتـوان ایجـاد کانـال مالـی را یک گشـایش در امـر تحریمها محسـوب کرد.
1 - Establish a financial channel to facilitate humanitarian trade for Iran’s domestic needs usingIranian oil revenues held abroad. Humanitarian trade would be
defined as transactions involving food and agricultural products, medicine, medical devices, and medical expenses incurred abroad. This channel would involve
specified foreign banks and non-esignated Iranian banks to be defined when
establishing the channel.This channel could also enable: transactions required to
pay Iran’s UN obligations; and,direct tuition payments to universities and colleges
for Iranian students studying abroad, up to an agreed amount for the six month
period.
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 -2تسـهیل واردات کاالهـای اساسـی و دارو سـبب میشـود وابسـتگی اقتصـاد

ایـران در امـور حیاتـی خـود بـه طرفهای غربـی همچنـان حفظ شـود و انگیزه

مسـئوالن کشـور در پیگیـری راهبـرد خودکفایـی که همـواره مورد تاکیـد رهبر
معظـم انقالب«مدظلهالعالـی» بـوده ،کاهـش یابد.

 -3ایجـاد ایـن کانـال مالـی باعـث میشـود تـا انتقادهـای نهادهـای حقـوق
بشـری از تحریمهـای آمریـکا و کشـورهای غربـی علیـه ایـران رفـع شـود و
ظاهـر بشردوسـتانه آنهـا در افـکار عمومی و رسـانهها در عین فشـار اقتصادی

بـه مـردم ایـران حفظ شـود.

 -4ایجـاد کانـال بـرای پرداخـت دیـون ایران به سـازمان ملـل ،اساسـ ًا امتیازی

بـه نفـع خـود غربیهاسـت تـا طلبهـای خـود را از ایـران بگیرنـد و نـه
اینکـه امتیـازی بـه ایـران داده باشـند! ایـن در حالـی اسـت کـه تیـم غربـی بـا
سوءاسـتفاده از طـرف مقابـل حتی اجـازه برقـراری مجدد وامهـای بانک جهانی

را نـداده اسـت و حاضـر نشـده حتی کمی ایـن امتیاز را بـه نفع ایـران بچرخاند!

 -5اجـازه پرداخـت پـول بـه دانشـجویان ایـران در اروپـا نیـز هماننـد
بسـیاری از امتیازهـای ایـن توافقنامـه او ً
ال بـه نفـع خـود غربیهاسـت .ثانیـ ًا
ً
قبلا در متـن آمریکاییهـا نبـود و بعـدا ً اضافـه
عبـارت « »directکـه

شـد اجـرای عملـی ایـن امتیـاز را بـا مشـکل مواجـه کـرده و بـر اسـاس آن
دانشـگاههای خارجـی بایـد در بانکهـای دارای پـول نفـت ایـران در
کشـورهای چیـن و کـره و  ...حسـاب بـاز کننـد تـا پـول را مسـتقیم ًا بگیرنـد.

هفتم :افزایش سـقف مجاز در برخی پرداختها با اروپا
آخریـن امتیـاز اقتصـادی ایـن توافقنامـه افزایـش سـقف مجـاز در برخـی

پرداختهـای بانکـی بـه اروپاسـت .1بـر اسـاس تحریمهـای اروپـا که در سـال
1 - . Increase the EU authorisation thresholds for transactions for non-sanctioned
trade to an agreed amount.
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 2010تصویـب شـده و تاکنـون ادامـه و تشـدید یافتـه ،نقـل و انتقـال وجـوه

باالتـر از سـقف  40هـزار یـورو بیـن ایـران و اروپـا نیازمنـد کسـب مجـوز از
مقامـات نظارتـی اروپاسـت .امـا افزایـش سـقف مجوزهـای اروپا که بـه صورت

یـک وعـده کلـی و مبهـم بیان شـده ایـن قید را نیـز دارد کـه تجـارت باید غیر

تحریمـی و از طریـق اشـخاص غیـر تحریمـی باشـد؛ لـذا بـا توجـه بـه تحریـم
ً
عملا
بانکهـای ایـران و همچنیـن صنعـت و بخـش انـرژی ایـران در اروپـا،
افزایـش ایـن سـقف تأثیـر چندانـی در روابـط اقتصـادی ایـران و اروپـا ایجـاد

نمیکنـد.

هشتم :تحریمهای بانکی
بـا اینکـه بـه نظـر میرسـد هـدف اصلی دولـت ایـران در مذاکـرات هسـتهای،

برداشـتن تحریمهـای بانکـی و نفتـی علیـه جمهـوری اسلامی اسـت ،امـا

متأسـفانه ایـن هـدف حتـی در گام نهایـی توافقنامـه نیـز محقق نمیشـود .در
متـن چهـار صفحـهای توافقنامـه ،هـر جـا کلمـه تحریمهـا ( )sanctionsبـه

میـان آمـده اسـت عبـارت هسـتهای ( )nuclear-relatedبـا آن همـراه شـده
اسـت .بـه عبـارت دیگـر در گام نهایـی ،و پـس از انجـام تمـام تعهـدات ایـران

بـر اسـاس توافقنامـه ،فقـط تحریمهـای هسـتهای سـازمان ملـل ،تحریمهای
هسـتهای چندجانبـه ،و تحریمهـای هسـتهای یکجانبـه برداشـته خواهـد شـد.
در نتیجـه تحریمهـای بانکـی و نفتـی مصـوب کنگـره آمریـکا ،در جـای خـود
محفـوظ خواهـد مانـد که به ایـن موضـوع در ادامه خواهیـم پرداخت .متأسـفانه

در همیـن راسـتا در برخـی از بخشهـای ترجمـه رسـمی توافقنامـه ژنو توسـط
وزارت امـور خارجـه ایـران اشـتباهاتی بـه چشـم میخورد چـرا که از قیـد کلمه
«هسـتهای» بـرای تحریمهـای چندجانبـه و ملـی در متـن اصلـی صرفنظـر
شـده است!

در واقـع در تمـام قسـمتهای متـن توافقنامـه کـه بحـث برداشـته شـدن
تحریمهـا بـه میـان آمـده کلمـه تحریـم بـا کلمه هسـتهای همراه شـده اسـت.
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توجـه بـه ایـن نکتـه الزم اسـت کـه در متـن تحریمهـای نفتـی و بانکـی کـه

توسـط کنگـره آمریکا به تصویب رسـیده جـدای از موضوع هسـتهای ،ادعاهایی
دربـارهی حقـوق بشـر و حمایـت ایران از تروریسـم مطرح شـده اسـت .خالصه

کالم آنکـه تحریمهـای نفتـی و بانکـی بـا سـه بهانـه بـه تصویـب رسـیدهاند

بنابرایـن ،حتـی اگـر ایـران برنامـه هسـتهای خـود را بـه طـور کامـل و بـرای

همیشـه متوقـف کنـد ،آمریـکا میتوانـد بـدون نقـض توافقنامـه ژنـو بـا دو
بهانـه دیگـر خـود یعنـی موضوعـات حقـوق بشـر و حمایـت از تروریسـم ،بـه
تحریمهـای بانکـی و نفتـی کـه بیشـترین مشـکل را بـرای مـردم ایجـاد کرده
ادامـه دهد.

ایـن نکتـهای اسـت کـه در جلسـه اسـتماع کمیسـیون روابـط خارجـی سـنای
آمریـکا در تاریـخ  11مهـر  3( 1392اکتبـر  )2013توسـط شـرمن بـدان اشـاره

میگـردد« :مـا بـا ایرانیهـا شـفاف بودهایـم و گفتهایـم کـه در اینجـا در مـورد
برنامـه هستهایشـان و تحریمهایـی کـه مربـوط بـه برنامه هسـتهای آنهاسـت

صحبـت میکنیـم؛ و خاطرنشـان سـاختیم تحریمهـای موجود در مـورد اقدامات
حقـوق بشـر و اقدامـات تروریستیشـان همچنـان بـر روی میـز اسـت ،دقیقـ ًا به
خاطـر آنچـه کـه شـما بـه آن اشـاره کردیـد مبنی بـر اینکه بایـد پیشـرفت ،آن

هـم پیشـرفت چشـمگیری در بـاب حقـوق بشـر داشـته باشـند؛ نبایـد دیگـر از

تروریسـم حمایـت کننـد؛ و در حقیقـت نبایـد آن منطقـه از جهـان و بسـیاری از
دیگـر نقـاط جهـان را بیثبـات کننـد».

1

ایـن موضـوع بـار دیگـر در جلسـه اسـتماع  21آذر  12( 1392دسـامبر )2013

ایـن بـار در کمیسـیون بانکـداری سـنای آمریـکا توسـط ونـدی شـرمن تکـرار
میشـود« :مـا بـه ایـران گفتهایـم کـه همچنـان بـه اجـرای تمـام تحریمهـای

موجـود ادامـه خواهیـم داد و گفتهایـم کـه ایـن توافقنامـه تنها بـه تحریمهای
1 - http://www.foreign.senate.gov/hearings/reversing-irans-nuclear-program
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هسـتهای جدیـد در قالـب آنچـه که مـا ،اتحادیه اروپا و شـورای امنیت سـازمان

ملـل متحـد ،چشمپوشـی خواهیـم کـرد اشـاره میکنـد».

1

جـان کـری نیـز در  19آذرمـاه  10( 1392دسـامبر  )2013در کمیسـیون روابـط
خارجـی مجلـس نماینـدگان آمریـکا بـا ادبیـات مشـابهی بـه بیان ایـن موضوع

میپـردازد« :مـا  5+1را متحـد کردهایم .روسـیه ،چیـن ،ایاالت متحده ،فرانسـه،

آلمـان و بریتانیـا همـه بـا ایـن تضمیـن متحـد شـدهاند کـه تحریمهـا را لغـو

نخواهیـم کـرد و بـر اعمـال آنهـا تمرکـز خواهیـم کـرد .در حال حاضـر ،همه
تحریمهـا علیـه ایـران ،باقـی خواهنـد مانـد .بـه علاوه ،به خاطر سـابقه بسـیار
منفـی آنهـا در حـوزه حقـوق بشـر ،حمایتشـان از تروریسـم کـه بـه آن اشـاره
کردیـد و فعالیتهایـی کـه بـرای بیثبـات کـردن مناطقـی مثـل سـوریه انجام

میدهنـد ،تمـام ایـن تحریمهـا در جـای خـود باقـی میمانـد .ایـن تحریمهـا
هیـچ ربطـی بـه موضـوع هسـتهای ندارنـد .ایـن تحریمهـا بـه خاطـر دالیـل
موجـود وضـع شـده اسـت و مـا آنهـا را برنمیداریـم».

2

گفتنـی اسـت بـر اسـاس سـاختار سیاسـی حاکـم در آمریـکا ،رئیـس جمهـور
نمیتوانـد قوانیـن موجـود را نقـض و یـا از اجـرای آن سـر بـاز زنـد و در عمل،

بـرای لغـو تحریمهـای نفتـی و بانکـی در کنـار تمکیـن بـه نظـرات مقامـات

آمریکایـی در حـوزه حقـوق بشـر و تروریسـم ،در نهایـت بایـد اکثریـت اعضای
کنگـره قانـون دیگـری را تصویـب کننـد کـه قانـون تحریمهـا را نقـض کنـد
کـه البتـه تحقـق ایـن فرآیند بـا توجه بـه نفوذ البـی اسـرائیل در کنگره بسـیار
مشـکل و طوالنـی بـه نظـر میرسـد.

1 -http://www.banking.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Hearings.Hearing&Hearing_ID=627775a7-ddae-470d-8aad-729450acbcb9
2 - http://foreignaffairs.house.gov/hearing/iran-nuclear-deal-does-it-further-us-national-security
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عنوان

مقوله

توضیح و تحلیل
 .بـر اسـاس تحریمهـا ،کشـورهای خواهـان نفـت ایـران تنهـا
در صورتـی میتواننـد از ایـران نفـت خریـداری کننـد کـه هـر
شـش مـاه  20درصـد از میـزان خریـد نفـت را کاهـش دهند و
بر اسـاس این توافق یک دوره شـش ماه کنسـل شـده اسـت.

1

توقف موقتی
تالش برای
کاهش خرید
نفت خام
ایران

وضـع موجـود فـروش نفـت یعنـی  1میلیـون بشـکه ادامـه
مشـتریان فعلـی
مییابـد و ایـران از افزایـش فـروش نفت بیـش از وضع موجود
بتواننـد میانگین
منع شـده اسـت و این موضوع سـبب ادامه کسـری بودجه 50
میـزان کنونـی
درصـدی و افزایـش فشـارهای اقتصـادی بر مردم خواهد شـد.
خریـد نفـت خام
ضمـن اینکـه بخشـی از کاهـش فـروش نفـت ،بـه خاطـر
خـود از ایـران را
مـازاد عرضـه ناشـی از عربسـتان و عـراق و لیبـی و روسـیه و
کمـاکان ادامـه
آمریکاسـت؛ لـذا ایـن عرضـه مـازاد بـر تقاضـای بـازار سـبب
د هند
کاهـش فـروش نفت ایـران در چارچـوب همین توافـق خواهد
شد .
بـر اسـاس توافـق نامـه تحریم میعانـات و نفت کـوره همچنان
ادامـه یافتـه ،در حقیقـت ایـران بـه سـمت صـادرات مـواد خام
سـوق داده میشـود.

نکتـه قابـل توجه آنکه عواید فـروش نفت ایران مسـدود نبوده،
بلکـه منابـع ایـران فقط بـرای پرداخـت در کشـورهای خریدار
نفـت قابل اسـتفاده بوده اسـت و قابلیت انتقال نداشـته اسـت.

آنچـه بـر اسـاس ایـن توافـق صـورت اتفـاق میافتـد ،اجـازه
بازگشـت مبالـغ
میدهنـد تـا بخشـی از ایـن منابـع بـرای خریـد کاالهـای
مشـخص از
اساسـی و دارو از اروپـا (خـود کشـورهای غربی) مورد اسـتفاده
عوایـد فـروش
قـرار گیرد.
نفـت ایـران در
بـرای مثـال 20 ،میلیـارد دالر در چیـن مسـدود نیسـت ،بلکـه
خـارج از کشـور
تضمیـن نقـدی فاینانس اسـت کـه این کشـور در ایـران انجام
بـه ایـران
میدهـد و بـر اسـاس قـراردادی اسـت کـه در سـال 1387
بیـن دو کشـور منعقـد گردیـده و در ایـن دولـت نیـز فـارغ از
بحـث تحریمهـا تمدیـد شـده اسـت .پولهـا در چیـن و کـره
پاسـخگوی واردات نیسـت .بنابراین امتیاز محسـوب نمیشـود.
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توضیح و تحلیل

تعلیـق ایـن تحریمهـا در واقع امتیـازی به شـرکتهای خودرو
تعلیـق تحریـم
سـازی نظیـر رنـو و پژو فرانسـه اسـت کـه دچار ورشکسـتگی
صنعـت خودرو و
شـده بودنـد .کـه در واقـع امتیـازی بـه طـرف مقابـل بـه جای
خدمـات مرتبـط
ایـران خواهـد بود.
 .او ًال تحریمهـای بیمـهای طبـق توضیـح موجـود در تفاهـم
شـامل شـرکتهای تحریمـی ایـران نظیـر کشـتیرانی و
نفتکـش و بیمـه مرکـزی و بیمههـای تحریمـی ایـران
نمیشـود.

2

تعلیق
تحریمهای
امریکا و
اتحادیه اروپا

تعلیـق تحریـم
 .ثانیـ ًا بـه دلیـل خریـد نفتکشهـا در صـورت حفـظ وضـع
بیمـه و خدمـات
موجـود فـروش نفـت ،اص ً
ال نیـازی بـه نفتکشهـای خارجی
حمـل و نقـل
نیسـت کـه تحریم آن برداشـته شـود .در واقـع این امتیـاز نیز،
مر تبـط
امتیـازی بـه طـرف خارجی اسـت.
 .ثالثـ ًا تحریمهـای بیمـهای نیـز بـه دلیل ایجـاد بیمـه داخلی،
بـرای کشـور سـودآور بـوده و بـاز امتیـازی بـرای طـرف غربی
است.

تعلیق تحریم
صادرات
پتروشیمی و
خدمات مرتبط

تعلیق تحریم
طال و فلزات
گرانبها ،و
خدمات مرتبط

تحریمهـای پتروشـیمی بـه دلیل وضعیـت بـازار بینالمللی آن
(مـازاد تقاضـا در بـازار و اقدامـات بخش خصوصـی) موثر نبوده
و بـه گفتـه مدیر عامل سـابق شـرکت پتروشـیمی تاکنون یک
گـرم پتروشـیمی نیـز به دلیل تحریمهـا در داخل کشـور نمانده
است.
علیرغـم تحریـم طال ،در سـالهای گذشـته به هـر میزان که
خواسـتهایم طلا وارد کردهایم.

بنـا بـه اعلام رسـمی بانـک مرکـزی در ایـام تحریـم ،ذخائـر
طالیی کشـور دوچندان شـد .چـون طال تجـارت چمدانی دارد،

امـکان تحریـم آن در عمـل میسـر نخواهـد بود.
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مقوله

 .او ًال اجـازه تحریمهـای حقـوق بشـری
عـدم صـدور قطعنامههـای
و تروریسـتی و حتـی تحریمهـای توسـعه
جدید تحریم هسـتهای توسـط
سلاحهای کشـتار جمعی (موشـکها و پهپادها)
شـورای امنیـت سـازمان ملـل
همچنـان بـرای آنها باقی اسـت و بـرای تحریم
متحد
حقـوق بشـری نیـز اقداماتـی را شـروع کردهانـد.

3

عدم صدور
قطع نامه
جدید
هستهای

 .ثانیـ ًا بـه دلیـل عـدم همراهـی روسـیه و چیـن،
عـدم صـدور قطعنامههـای امـکان قطعنامـه جدیـد تحریـم هسـتهای فراهم
جدیـد تحریـم هسـتهای از نبود.
سـوی اتحادیـه اروپـا
 .در خصـوص آمریـکا بایـد گفـت کـه بر اسـاس
توافـق نامه:

 .1تنهـا دولـت آمریکا ملـزم به عدم تحریم شـده
و بـر اسـاس قوانیـن آمریـکا امـکان تحریمهـای
کنگـره باقی مانده اسـت.

دولت امریکا ،در چارچوب
اختیارات قانونی رئیس جمهور
و کنگره از تحمیل تحریمهای  .2تقریبـ ًا بخش اعظمـی از فعالیتهای اقتصادی
ایـران بـر اسـاس قانـون  IFCPAتحـت تحریم
جدید هستهای خودداری
قرار گرفته اسـت.
خواهد کرد.

ردیف

4

عنوان

مقوله

توضیح و تحلیل

 نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه در انتهایصـدور گواهـی عرضه و نصب
ایـن بسـته صراحتـ ًا اعلام میشـود کـه
قطعـات یدکـی بـرای ایمنـی
شـرکتهای هواپیمایـی تحریمـی همـا و
پـرواز هواپیماهـای غیرنظامی
ماهان که در لیسـت تحریم هسـتهای اسـت
ایـران و خدمـات مرتبط.
همچنـان در لیسـت تحریمها باقـی میماند
ارائه خدمات ایمنی
و از ایـن خدمـات هم محـروم باقـی خواهد
هواپیمایی
ما ند .
صـدور گواهـی بازرسـیهای
مرتبـط بـا ایمنـی و تعمیـرات  -زرنگـی غربیهـا آن اسـت کـه بدون
در ایـران و همچنیـن خدمات اشـاره بـه تحریـم همـا و  ،...فقـط عنـوان
کلـی خدمـات ایمنـی را آوردهانـد.
مر تبط
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عنوان

مقوله

ایجاد یک کانال
مالی به منظور
تسهیل تجارت
امور انساندوستانه
برای تأمین
نیازهای داخلی
ایران با استفاده از
درآمدهای نفتی
ایران در خارج از
کشور

امـور
تجـارت
انساندوسـتانه شـامل
مـراودات تجـاری مرتبـط
بـا تولیـدات غذایـی و
کشـاورزی ،دارو ،تجهیزات
دارویـی و مخارج پزشـکی
بیمـاران خـارج از کشـور

5

(این کانال مالی
شامل بانکهای
خارجی مشخص
و بانکهای ایرانی
غیر تحریم شده
خواهد بود که
به هنگام ایجاد
این کانال مالی
مشخص خواهند
شد)

ردیف

عنوان

6

افزایش آستانه
برای اخذ
مجوزهای اتحادیه
اروپا

جهت تبادالت
مالی تجارت موارد
غیر تحریمی تا
مبلغ مورد توافق.
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توضیح و تحلیل

مـواد غذایـی و دارو و تجهیـزات پزشـکی اساسـ ًا
تحریـم نیسـت و از تمامـی تحریمهـا مستثناسـت اما
در عمـل بـه دلیـل مشـکالت جابجایی پـول و برخی
سیاسـتهای نادرسـت غلـط کار انجـام نمیشـد.
بنابرایـن امتیـاز جدیـدی نیسـت و قبـل از ایـن هـم
طبق شـرایط مشـابه کار انجام نمیشـد .ضمن اینکه
مـواد غذایـی و کاالهـای اساسـی عمدتـ ًا از آمریکای
جنوبی و کشـورهای شـمالی تهیه میشـود و نه اروپا
و آمریـکا

نقـل و انتقالهـای مالـی
مـورد نیـاز بـرای پرداخت ایـن امتیـاز اساسـ ًا بـه نفـع خودشـان اسـت تـا
تعهـدات ایران به سـازمان طلبهـای خـود را از ایـران بگیرنـد
ملـل متحد
 .او ًال به نفع خودشان است.
پرداخت مستقیم شهریه
ً
قبلا در متـن
به دانشگاهها و دانشکدهها  .ثانیـ ًا عبـارت « »directکـه
برای دانشجویان ایرانی
آمریکاییهـا نبـود ،اضافه شـد تـا برای پرداخـت باید
شاغل به تحصیل در خارج دانشـگاهها در بانکهـای دارای پـول نفـت در چیـن
از کشور تا مبلغ توافق
و کـره و  ...حسـاب بـاز کننـد تـا پـول را بگیرنـد که
شش
شده برای یک دوره
ً
عملا عملیاتـی نشـود.
ماهه.
مقوله

توضیح و تحلیل

 .ایـن موضـوع از یک سـو کمکی اسـت که وضعیـت بحران
مالـی در اتحادیـه اروپـا و افزایـش ظرفیـت فـروش بـرای
افزایـش تراکنـش
کاالهـای تولیـدی ایـن اتحادیـه خواهـد بود
بیـن بانکهـای
 .از سـوی دیگـر سـبب افزایـش سـطح وابسـتگی ایـران به
و
ایـران
کشـورهای غربـی خواهـد بـود کـه منجـر به:
بانکهـای اروپـا
 .1کاهـش تـوان ایـران بـرای موضـع گیـری نسـبت بـه
از سـقف  40هـزار
افزایـش خواسـتههای آتـی طرفهـای غربـی در ادامـه
یـورو نسـبت بـه
مذاکـرات خواهـد شـد.
گذ شـته
 .2عدم توان به ساخت درونی اقتدار

54

فصل  .3بررسی حقوقی بیانیه  24نوامبر ژنو

فصل 3
بررسی حقوقی بیانیه  24نوامبر ژنو
اگـر چـه معاهـدات بینالمللی بخـش مهمی از حقـوق بینالملل را تشـکیل میدهند
امـا در همیـن حـوزه فنی نیز تأثیرات سیاسـت و قـدرت بر روابط حقوقـی انکارناپذیر

بـه نظـر میرسـد ،چـرا کـه یـک معاهـده میتواند بـا دواعـی سیاسـی انعقـاد یافته
و نیـز بـا دالیـل مشـابه به حیـات خود پایـان دهـد .این خاصیـت حقـوق بینالملل
اسـت کـه متأخـر از وقایـع حرکت کـرده و آثـار حقوقی آنهـا را تبییـن مینماید .به
عبـارت دقیقتـر بایـد گفت که در عرصـه بینالمللی قواعـد حقوقی ،متأخـر از وقایع
بـه وجـود آمـده و چارچوبهـای حقوقی را شـکل میدهند.
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بـه علاوه ،در عرصـه بینالمللـی بـه دلیـل تفـاوت زبانهـای رسـمی دولتهـا و
نظامهـای حقوقـی کـه دولتهـا در آن تنفـس میکنند و نیز لـزوم انعقـاد معاهدات
و سـایر اسـناد بینالمللـی بـه زبـان مشـترک و در نتیجـه بیگانگـی برخی کشـورها
بـا زبـان معاهـده مـورد نظـر ،دولتهـا حـق دارنـد تفسـیر ویـژه خـود را از عبـارات
معاهـده داشـته باشـند؛ بر این اسـاس ،و بـه دلیل لزوم وجـود فهم مشـترک از مفاد
آنچـه منعقـد شـده اسـت دولتهـای عضـو یـک معاهـده میتواننـد عالوه بـر متن
اصلـی معاهـده ،تفسـیریهای را بـه آن ضمیمه نمـوده و فهم فردی یا مشـترک خود
را از مفـاد معاهـده مـورد نظـر اعلام نماینـد؛ ایـن کار میتوانـد بـه وسـیله صـدور
بیانیههـای رسـمی یکجانبـه نیـز اتفـاق بیفتـد .بنابرایـن ،آنچـه اهمیـت دارد ایـن
اسـت کـه در عیـن اینکـه اطراف یـک معاهده بـا اراده خویـش تعهدی را بـه عهده
میگیرنـد قصـد آنهـا توافق بـر موضوعی مشـترک باشـد.
ایـن مهـم زمانـی اهمیـت مضاعفـی مییابـد کـه سـند مـورد نظـر دارای ابهامـات
متعـدد بـوده و بتـوان از آن تفاسـیر حقوقـی متعـدد بـا آثار متفـاوت از یکدیگـر ارائه
نمو د .
بـرای درک آنچـه در  24نوامبـر در ژنو اتفـاق افتاده و خروجـی آن در قالب بیانیهای
مشـترک در اختیـار افـکار عمومـی قـرار گرفـت مطالعـهای حقوقـی اجتنابناپذیـر
بـه نظـر میرسـد .در ایـن بسـتر اسـت کـه عبـارات مبهـم معنـای حقیقـی خـود را
مییابنـد و آنچـه را بـه متعاهدیـن تحمیـل نمودهانـد نمایـان میسـازند.
بـا ایـن مقدمـه ،به سـراغ بیان نکاتی چنـد درباره بیانیه منتشـره در تاریـخ  24نوامبر
گذشـته بیـن جمهـوری اسلامی ایـران و گـروه  5+1در ژنـو رفتـه و دربـاره برخی
جوانـب حقوقـی آن بـه مداقه مینشـینیم.
 -1اولیـن سـؤالی کـه ممکن اسـت در مـورد این بیانیـه مطرح شـود ماهیت حقوقی
آن اسـت .آیـا ایـن بیانیـه معاهدهای چنـد جانبه و در نتیجـه دارای تعهـدات الزامآور
اسـت یـا اینکـه بیانیـهای صرفـ ًا سیاسـی بـوده و فاقـد آثـار حقوقـی قابـل پیگیری
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قلمـداد میگردد؟
در دو جـای ایـن بیانیـه عبـارت «همـه یـا هیـچ» گنجانـده شـده اسـت بـه ایـن
معنـا کـه مفـاد بیانیـه مـورد نظر بـا آنچـه در مراحل بعـدی مذاکـرات مـورد توافق
قـرار میگیـرد در مجمـوع ،موافقتنامـهای الـزامآور بـرای اطـراف آن خواهـد بـود.
بنابرایـن ،در صـورت حصـول توافـق در مراحـل بعـدی مذاکـرات ،بیانیه مـورد نظر
اگرچـه خود یک معاهده مسـتقل نیسـت اما بخشـی از یـک معاهده الـزامآور قلمداد
میشـود کـه طرفیـن ملزم بـه اجرای تعهـدات مندرج در آن هسـتند؛ امـا در صورت
عـدم حصـول توافـق بعـدی ،هیچگونـه الـزام حقوقی پشـتیبان اجـرای بیانیـه مورد
نظـر نخواهـد بـود .بنابرایـن در پاسـخ بـه سـؤال فوق بایـد گفت کـه بیانیـه صادره
هـم میتوانـد یـک موافقتنامـه الـزامآور حقوقـی باشـد و هـم میتوانـد بیانیـهای
صرفـ ًا سیاسـی قلمداد شـود.
ممکـن اسـت انـدراج عبـارت «داوطلبانـه بـودن» اقدامـات طرفیـن در بیانیـه مورد
نظـر ،ایـن شـبهه را تقویـت نماید کـه نمیتـوان آن را موافقتنامهای الـزامآور تلقی
کـرد؛ در قبـال ایـن شـبهه بایـد گفـت تا زمـان رسـیدن به یـک توافق نهایـی ،این
اسـتدالل بـه لحـاظ حقوقـی صحیـح اسـت اما آیـا به لحـاظ سیاسـی نیـز میتوان
اختیـاری را بـرای طرفیـن بیانیـه در جهـت عدم اجرای مفـاد آن قائل شـد؟ در واقع
ایـن بیانیـه گامـی مقدماتـی از طـرف متعاهدین برای رسـیدن به یـک توافق نهایی
اسـت کـه بـا الحـاق گامهـای بعـدی بـه آن و نهایتـ ًا بـا اتخـاذ گام نهایـی ،الـزام
حقوقـی مییابـد .در نتیجـه گام نخسـت ،همانطـور کـه بـه ویژگـی «داوطلبانـه
بـودن» آن نیز اشـاره شـده اسـت ،گامـی اعتمادسـاز از جانب طرفین بـه ویژه طرف
ایرانـی مذاکـرات اسـت تـا در سـایه اعتمـاد مـورد ادعـا ،گامهـای بعـدی در جهت
حصـول نتیجه برداشـته شـود.
بنابرایـن ،بـه لحـاظ حقوقـی ،چـون ضمانت اجرایـی بـرای آن در نظر گرفته نشـده
اسـت طرفیـن الزامـی بـه پایبنـدی بـه مفـاد بیانیـه منتشـره ندارنـد .امـا آیـا بـه
لحـاظ سیاسـی و عملـی نیز طرفیـن میتواننـد از الزامـات داوطلبانه خود اسـتنکاف
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بورزنـد یـا خیـر؛ به نظر میرسـد با عـدم توازن قـدرت موجـود در ارتبـاط طرفین با
یکدیگـر ،پاسـخ متفاوتـی را بـرای آنهـا به ارمغـان مـیآورد که نتیجه آن سـنگین
بـودن هزینـه عهدشـکنی ایران از یک طـرف و عدم وجود هزینـهای خاص از جانب
طـرف مقابـل در صورت عهدشـکنی غرب اسـت .در واقع عهدشـکنی طـرف ایرانی
بـا ضمانـت اجراهای سـنگین سیاسـی –بـرای مثال در قالـب صـدور قطعنامهای از
سـوی شـورای امنیـت -مواجـه میشـود؛ اما تعهـدات طـرف غربی ضمانـت اجرای
خاصـی را به همـراه ندارد.
 -2شـاید مهمتریـن موضوعـی کـه در ایـن بیانیـه محـل اختالف قـرار گرفتـه و از
ً
کاملا متضادی
سـاعات اولیـه بعـد از انتشـار بیانیه ،دو طرف نسـبت بـه آن مواضع
اتخـاذ کردنـد ،مسـئله حـق غنیسـازی جمهـوری اسلامی اسـت که طـرف ایرانی
مدعـی بـه رسـمیت شـناخته شـدن آن از جانب طرف غربـی بود در حالـی که طرف
غربـی نیـز بـه صراحـت چنیـن موضوعـی را نفـی میکـرد .برای رسـیدن بـه اصل
آنچـه موضـوع تفسـیرهای متفـاوت قـرار گرفـت اکتفا به متن رسـمی ترجمه شـده
از جانـب وزارت خارجـه جمهـوری اسلامی کفایت نمیکنـد چرا که ایـن ترجمه در
برخـی مـوارد تفـاوت فاحشـی با آنچـه در متن اصلـی مندرج گردیـده ،دارد.

بـا رجـوع بـه متن اصلی و ارائه تفسـیری حقوقی از آن ،متأسـفانه ایـن نتیجه حاصل
میشـود کـه در بیانیـه مـورد نظر ،نـه تنها حق غنیسـازی برای جمهوری اسلامی
به رسـمیت شـناخته نشـده ،بلکـه از مفهـوم عباراتی که دربـاره غنیسـازی مطالبی
را بیـان کـرده ،بـر میآیـد کـه این حـق از جمهوری اسلامی سـلب گردیده اسـت.
دالیـل زیـر در ایـن زمینه قابل بیان اسـت:
الـف) در هیـچ کجـای ایـن بیانیـه از حـق غنیسـازی ()enrichment right
صحبتـی بـه میـان نیامـده ،بلکه آنچـه مورد اشـاره قـرار گرفتـه برنامه غنیسـازی
( )enrichment programmeاسـت .هرچنـد همیـن نکته برای رد ادعای سـرتیم
مذاکرهکننـده و رئیسجمهـور محتـرم جمهـوری اسلامی در بـه رسـمیت شـناخته
شـدن حـق غنیسـازی بـرای ایـران ،کفایـت میکنـد امـا توجـه بـه نکاتـی که در
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ادامـه میآیـد نیـز خالـی از لطـف نخواهـد بود.
ب) در دو جای بیانیه مورد نظر از برنامه غنیسازی ()enrichment programme
ایـران صحبـت بـه میـان آمـده اسـت کـه اجـرای آن برنامـه نیـز بعـد از گام نهایی
توافـق و در قالـب راه حـل جامـع ( ،)comprehensive solutionو البتـه با توافق
دو طـرف ( )mutuallyو نیـز بـا محدودیتهایـی کـه بـه آنهـا اشـاره شـده و در
معنایـی که تعریف خواهـد شـد ( ،)defined enrichment programmeبه عمل
خواهـد آمـد .یعنـی در واقـع ،در عیـن اینکه حقـی وجود نـدارد در پایـان گام نهایی
مذاکـرات در مـورد برنامـه (و نـه حـق) غنیسـازی ایـران بـا محدودیتهایـی کـه
حوزههـای آن مشـخص اسـت بـا توافـق دو طـرف ،تصمیمگیری خواهد شـد و این
بیـان یعنـی اینکـه ایـران برای برنامه غنیسـازی خود نیـز باید از  5+1کسـب اجازه
نمایـد .در کنـار ایـن موضـوع ،باید بـه محدودیتهـای موجـود در آن بند نیز اشـاره
کـرد کـه ایجـاد و اجـرای برنامـه غنیسـازی را مقیـد به قیـودی میکند کـه ایران
حق عـدول از آنهـا را ندارد.
ج) در بخـش چهـارم بیانیه که بـه محتوای گام نهایی و راه حل جامع اشـاره میکند
در بنـد مربـوط بـه برنامـه غنیسـازی ایـران ،سـه بـار از واژه « »agreedاسـتفاده
شـده اسـت؛ ایـن ادبیـات به این معناسـت کـه در مـورد همـان محدودیتهایی هم
کـه برنامـه غنیسـازی ایـران ممکـن اسـت در آن چهارچـوب عملیاتـی شـود ،باید
توافـق حاصـل گـردد و در غیـر ایـن صـورت -یعنـی در صورت عـدم ایجـاد توافق
در هـر حـوزه مـورد نظر -ایـران نمیتواند برنامهای برای غنیسـازی داشـته باشـد.
د) دلیـل دیگـر بـر این مدعـا ،وجود قیـد زمانی برای برنامه غنیسـازی ایران اسـت
کـه در همـان بنـد از بیانیـه درج گردیـده اسـت ،1یعنـی اگـر در راه حـل جامـ ِع گام
نهایـی ،در مـورد برنامـه غنیسـازی بـرای ایـران توافقـی حاصـل شـود ،آن توافـق
محـدود بـه مـدت زمانـی خواهـد بـود کـه آن مـدت زمـان هـم بایـد مـورد توافق
1 - for a period to be agreed upon
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طرفیـن قـرار بگیـرد .ایـن عبـارت از بیانیـه نیز ثابـت کننده ایـن مدعا اسـت که نه
تنهـا حـق غنیسـازی وجـود نـدارد بلکه بـرای برنامه غنیسـازی هم اصـل بر عدم
وجـود اسـت مگـر اینکـه بـرای مـدت زمانـی مشـخص توافقی بـرای آن بـه وجود
بیاید.
د) دلیـل دیگـر ادعای فـوق ،توافق بر عدم گسـترش افقی 1و عمـودی 2فعالیتهای
( )activitiesعملـی غنیسـازی ایـران اسـت کـه در کنـار لـزوم کسـب اجـازه آتی
جمهـوری اسلامی بـرای برنامـه غنیسـازی خـود (کـه در بنـد فـوق به آن اشـاره
شـد) نشـان از عـدول دولـت ایران از ادعـای حق غنیسـازی این کشـور دارد .یعنی
در واقـع عـدم دقـت یـا علم یـا تجربه کافـی از سـوی تیـم مذاکرهکننـده در تنظیم
بیانیـه مـورد نظـر باعث تنظیـم محتوایـی گردیده کـه در آن ،عدول ضمنـی از حق
غنیسـازی اسـتنباط میگردد.
 -3هـدف جمهـوری اسلامی از نشسـتن دور میـز مذاکـره و معامله بـر روی فرآیند
غنیسـازی 20درصـد خـود ،همانطور کـه در مذاکـرات آلماتی نیز مطرح شـده بود،
لغـو کلیـه تحریمهـای یکجانبـه ایـاالت متحـده ،اروپـا و شـورای امنیت سـازمان
ملـل بـوده اسـت .بـا نگاهـی اجمالی بـه متن بیانیـه  24نوامبـر ژنو عدم دسـتیابی
بـه ایـن هـدف از جانب جمهوری اسلامی کام ً
ال مشـهود اسـت.
در مقدمـه بیانیـه مقـرر گردیـده اسـت کـه «راه حـل جامـع (کـه در گام نهایـی
مذاکـرات بـه دسـت خواهـد آمـد) شـامل فرآینـدی متقابـل ( )reciprocicalو گام
بـه گام ( )step-by-stepخواهـد بـود و موجـب رفـع کامـل تحریمهـای شـورای
امنیـت سـازمان ملـل ،ماننـد آن تحریمهای چنـد جانبه و ملـی که مرتبط بـا برنامه
هسـتهای ایـران هسـتند ،خواهد شـد».
فـارغ از ادبیـات مبهـم جملـه پایانـی و چیسـتی تحریمهـای «چندجانبـه و ملـی»
1 - any further advances & no new location for the enrichment
درصد2 - no further enrichment over 5
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منـدرج در متـن کـه باب تفسـیر را برای طـرف غربی باز گذاشـته ،در مـورد این بند
از بیانیـه چنـد نکتـه بسـیار مهـم قابل بیان اسـت:
الـف) بـر اسـاس آنچـه در ایـن بیانیـه تصریح گردیـده ،حتی با رسـیدن بـه گام آخر
مذاکـرات و حصـول توافقـی جامع و نهایی ،متأسـفانه قرار نیسـت همـه تحریمهای
موضوعـه علیـه جمهـوری اسلامی لغـو گردند .بـا دقت در ادبیات اسـتفاده شـده در
جملـه بـاال ،ایـن نتیجـه حاصل میشـود کـه حتی بعـد از اجـرای کامـل توافقنامه
جامـع ،اگـر غـرب بـه تعهـدات خود عمـل نمایـد ،ما صرفـ ًا شـاهد لغو آن دسـته از
تحریمهایـی خواهیـم بـود کـه بـا برنامـه هسـتهای مـا مرتبـط بـوده اسـت و البته
اجـرای ایـن تعهـد بـه ایـن معنا نیسـت کـه غـرب نمیتواند همـان تحریمهـا را در
قالبـی دیگـر و بـه بهانـهای دیگـر ،ماننـد موضـوع صنعـت موشـکی یـا موضوعات
1
مرتبـط بـا پرونـده حقوق بشـری ایـران ،وضـع نماید.
ایـن نکتـه وقتـی در کنـار بنـد  5تا  7تعهـدات  5+1قـرار میگیرد ،گشـادی کالهی
را کـه در ایـن بیانیـه بر سـر ایـران رفتـه اسـت ،نمایانتر میکنـد .در ایـن تعهدات
غـرب داوطلبانـه پذیرفتـه کـه از اعمال تحریمهـای جدید مرتبط با برنامه هسـتهای
ایـران ( )nuclear-related sanctionsخـودداری میکنـد؛ در نتیجـه اگر در طی
همیـن شـش ماهـه گام اول ،شـورای امنیـت یـا اروپـا یـا ایـاالت متحـده تحریمی
جدیـد دربـارهی صنایـع موشـکی ایـران یا بـه بهانه آن وضـع نماید ،به هیـچ عنوان
خلاف تعهـدات خویـش ،منـدرج در بیانیه ژنـو ،عمل نکرده اسـت.
 - 1رهبر معظم انقالب در اين باره مي فرمايند« :اگر يك روزى هم مسئلهى هستهاى حل شد  -فرض
كنيد جمهورى اسالمى عقبنشينى كرد؛ همانكه آنها ميخواهند  -خيال نكنيد مسئله تمام خواهد شد؛ نه،
ده بهانهى ديگر را بهتدريج پيش ميكشند :چرا شما موشك داريد؟ چرا هواپيماى بدون سرنشين داريد؟ چرا با
رسميت نمىشناسيد؟ چرا از مقاومت در منطقهى به قول
رژيم صهيونيستى بديد؟ چرا رژيم صهيونيستى را به
ّ
قضيهى هستهاى با
خودشان خاورميانه حمايت ميكنيد؟ و چرا؟ و چرا؟ و چرا؟ مسئله اين نيست كه اينها س ِر ّ
جمهورى اسالمى اختالف پيدا كرده باشند؛ نه ،تحريم آمريكا از ا ّول انقالب شروع شد ،روزبهروز هم بيشتر شده
توجه داشته باشند( ».بيانات در ديدار دانشآموزان و
است ... ،مسئله مسئلهى هستهاى نيست؛ بايد همه به اين ّ
دانشجويان به مناسبت روز ملّى مبارزه با استكبار جهانى)12/08/1392
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ب) بنـد مـورد نظـر از بیانیه ،رسـیدن بـه راه حل جامـع را فرآیندی گام بـه گام و البته
متقابـل میدانـد؛ ایـن دو ویژگـی بیـان شـده بـه ایـن معناسـت کـه در هـر مرحله از
مذاکـرات هـر کـدام از طرفیـن باید در مقابـل اقدامی کـه طرف دیگر انجـام میدهد،
متعهـد انجـام اقدامـی گـردد ،یعنـی در هـر مرحلـه از مذاکرات باید شـاهد یـک بده-
بسـتان حقوقـی و یـا سیاسـی باشـیم .بنابرایـن ،در شـرایطی کـه جمهوری اسلامی
اولیـن گام اعتمادسـاز خـود را بسـیار بلنـد و دور از حـد انتظـا ِر حتـی طـرف غربـی،
برداشـت سـؤال اساسـی این اسـت کـه در گام بعدی مذاکـرات چه امتیـازی را باید به
طـرف مقابـل بدهیـم تـا در قبـال آن چیزی بـه دسـت بیاوریم؟
آنچـه بـرای جمهـوری اسلامی اهمیـت وافـر داشـت و بـرگ برنـده او در مذاکـرات
چندیـن دور سـابق بـر مذاکـرات اخیـر محسـوب میشـد ،همـان غنیسـازی 20
درصـدی بـود کـه در گام اول بـه طـرف مقابـل هدیـه شـد در حالی که طـرف مقابل
اقدامـات مختصـری را بـه عهـده گرفتـه و محتوای آن در متـن بیانیه منـدرج گردیده
و از کسـی پوشـیده نیسـت .بـا ایـن کـه در این فصـل بنا داریـم از چهارچـوب تحلیل
حقوقـی فراتـر نرویـم ،امـا بـه عنـوان تکملـه بحـث بایـد گفـت کـه در دور بعـدی

مذاکـرات دسـت تیـم مذاکرهکننـده در حـوزه تخصصـی هسـتهای از بـرگ برنـدهای
کـه بتـوان در مقابـل آن امتیـازی کسـب نمـود خالی اسـت و این امـر طبیعتـ ًا اقتضاء
خواهـد داشـت کـه طـرف غربی درخواسـتهای خـود را به خـارج از حـوزه تخصصی
هسـتهای گسـترش دهـد؛ به عنـوان نمونـه میتوان به درخواسـت «دسـت کشـیدن
جمهـوری اسلامی از حمایـت از حـزباهلل لبنـان» و یـا مسـئله بسـیار مهـم دیگری
همچـون «امتنـاع از اعمـال هرگونـه حمایـت از دولـت بشـار اسـد» اشـاره نمود.
 -4در دو جـای بیانیـه  24نوامبـر عبـارت «یـا همـه یـا هیـچ» در مـورد مفـاد
دسـتاوردهای احتمالـی هـر دور مذاکـرات گنجانده شـده اسـت .بند مذکـور را در کنار
بنـد اول از قسـمت چهـارم بیانیـه 1میگذاریـم؛ از ترکیـب ایـن دو عبـارت در حالـی
1 - (The final step) have a specified long-term duration to be agreed upon
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کـه ایـران غنیسـازی خـود را به صـورت داوطلبانـه و غیرقابل بازگشـت تعلیق نموده
اسـت ،چـه نتیجـهای حاصـل میشـود؟ جـواب ایـن اسـت کـه گذر هـر دقیقـه زمان
بـه ضـرر جمهوری اسلامی اسـت .در واقـع ،در ادوار قبلـی مذاکـرات ،در عین جریان
داشـتن امـر مذاکـره ،گذر زمان بـرگ برندهای بـرای ایران بـود چون بـه فعالیتهای
هسـتهای خـود ادامـه داده و میتوانسـت بـه برگهـای برنـده خـود بیفزایـد ،امـا در
دور اخیـر بـا توقـف رونـد غنیسـازی بیـش از 5درصـد ،گـذر زمـان بـه ضـرر ایـران
بـوده و بـه همـان میـزان بـه سـود طـرف غربـی اسـت .بنابرایـن ،و همانطـور کـه
در جملـه اخیرالذکـر از بیانیـه هـم بـه آن اشـاره شـد ،نبایـد انتظار داشـت کـه طرف
غربـی در مـدت زمـان کوتاهی اجازه وصـول به راه حـل جامـع (comprehensive
 )solutionرا بدهـد چـرا کـه دیگـر زمـان بـرای او فرصت اسـت و نـه تهدید!
 -5در مذاکـرات بینالمللـی آنچـه بیـن طرفیـن تـوازن در منافـع را ایجـاد میکنـد
قـدرت اقتصـادی -سیاسـی اسـت که با آمیختـهای از هنـر دیپلماسـی میتواند نتیجه
مذاکـرات را شـکل دهـد .بـر ایـن اسـاس ،بـا نگاهـی به آنچـه کـه نتیجـه مذاکرات
دوجانبـه یـا چندجانبـه بینالمللـی اسـت ،میتـوان بـه جایگاهی کـه طرفیـن مذاکره

خـود را در آن میدیدهانـد و ادراک طـرف مقابـل از ایـن جایـگاه پـی بـرد .تـوازن
موجـود بیـن عوضیـن در ایـن بـده و بسـتان سیاسـی حکایـت از برابـری جایـگاه دو
طـرف دارد ،و بالتبـع ،عـدم تـوازن موجـود بیـن عوضیـن در توافقنامـه مـورد نظـر،
نشـاندهنده دسـت برتـر یـک طـرف مذاکـره اسـت .بیانیـه  24نوامبر ژنو هـم از این
دریچـه قابـل ارزیابی اسـت.
الـف) بررسـی محتوایـی ایـن که تعهـدات هر یـک از طرفیـن در این بیانیـه چه بوده
اسـت ،بیشـتر جنبـه اقتصـادی و فنـی دارد – کـه در فصـول دیگـر بـه آن پرداختـه
شـده -امـا بررسـی و ارزیابـی آنچـه طرفیـن بدان ملتـزم شـدهاند و ارائـه تصویری از
مراحـل بعـدی مذاکـرات ،مطمئنـ ًا موضوعـی در چارچـوب علم حقوق اسـت.
بـر ایـن اسـاس ،نگاهـی عمیـق بـه متـن بیانیـه مـورد نظـر ،عـدم وجـود تـوازن در
تعهـدات طرفیـن را منعکـس میکنـد .آنچـه طرفـی ایرانـی در مـورد ذخایـر اورانیوم
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20درصـد موجـود خـود ،کـه مهمتریـن دارایـی او در این مذاکـرات بوده اسـت به آن
ملتـزم شـده -همانطـور کـه در متـن بیانیـه نیـز منـدرج گردیـده -فرآینـدی کام ً
ال
قطعـی و برگشـتناپذیر ( )no reconversion lineاسـت چه در مـورد ترقیق نیمی
از ذخایـر موجـود و چـه در مـورد تبدیـل نیـم دیگر به سـوخت هسـتهای(.)UO2
امـا از سـوی مقابـل ،مهمتریـن تعهـدی کـه طرف دیگـر به عهـده گرفتـه ،فرآیندی
ً
کاملا موقـت و قابـل بازگشـت اسـت .در بنـد اول قسـمت دوم بیانیـه ،طـرف غربی
تعهـد میکنـد کـه تالشهـای خـود را بـرای ممانعـت از صـدور نفـت ایـران متوقف
( )pauseکنـد ،توقفـی کـه او ًال شـاخصی بـرای سـنجش آن وجـود نـدارد و ثانیـ ًا به
صـورت آنـی قابلیـت از سـرگیری تالشهـای مذکـور را در خـود نهفتـه دارد.
در بندهـای دیگـر بیانیـه کـه در مـورد کاهـش تحریمهـا نگاشـته شـده ،آنچه طرف
غربـی انجـام میدهـد تعلیـق( )suspendبرخـی از تحریمهاسـت؛ معنـای تعلیـق،
ایجـاد مانـع بـر سـر راه انجـام کاری اسـت که با رفـع مانع ،خـود به خود روند سـابق
ادامـه پیـدا خواهـد کرد.
بخـش دیگـر از مهمترین تعهـدات غرب نیز عدم اجـرای تحریمهای جدیـد مرتبط با
موضـوع هسـتهای علیـه ایران اسـت که به لحاظ شـکلی ماننـد دو مورد فوقاالشـعار
قلمـداد میشـود ،یعنـی غـرب میتوانـد بـا اتخـاذ یـک تصمیـم آنـی تحریمهـای
جدیـدی را علیـه ایران وضـع نماید.
نـوع مهمتریـن تعهـدات طرفیـن نشـان میدهـد کـه هیچگونـه سـنخیتی بیـن آنچه
طرفیـن ،عهـدهدار انجـام آن شـدهاند وجـود نـدارد و ایـن یعنی طـرف ایرانـی خود را
بـه شـدت در موضـع ضعـف میدیده کـه در قبـال مختصر تعهداتـی که فـوراً قابلیت
بازگشـت دارنـد مهمتریـن دارایـی خـود را ،آن هـم در یـک فرآیند غیرقابل بازگشـت
تقدیـم نمـوده و خـود را از ارزش بازدارندگـی سـاقط نموده اسـت.

ب) تیـم مذاکرهکننـده جمهـوری اسلامی در بنـد  6قسـمت چهـارم بیانیـه مذکـور،
پـا را از اختیـارات خـود فراتـر نهـاده و «تعهـد بـر انجـام فعلـی» را پذیرفتـه کـه خود
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صالحیـت انجـام آن را نـدارد .تصویب پروتـکل الحاقـی ()Additional Protocol
عملـی اسـت که وفـق قانون اساسـی جمهوری اسلامی ،صرفـ ًا در صالحیت مجلس
شـورای اسلامی قـرار میگیـرد و تعهـد دولـت بـه تصویـب چنیـن سـندی ،تعهد به
انجـام فعلـی اسـت کـه احتمـال عـدم انجـام آن قـوت باالیـی دارد .بنابرایـن ،از هم
اکنـون قابـل پیشبینـی اسـت که با عـدم تصویـب پروتـکل الحاقی توسـط مجلس،
جمهـوری اسلامی ایران ،در عیـن اینکه امتیازهـای فراوانی را به طـرف غربی اعطاء
کـرده ،بـه عنـوان ناقـص تعهـدات خویش ،من جملـه تعهدات منـدرج در بیانیـه و نیز
اصـل حسـن نیـت ( )good faithشـناخته شـده ،مقدمـات انجـام اقدامـات شـدیدتر
علیـه ایـران فراهـم میگردد.
در تکملـه ایـن قسـمت از نوشـتار باید خاطرنشـان سـاخت که این عدم تـوازن فاحش
در تعهـدات طرفیـن بیانیـه ،حاکی از اعتقاد راسـخ و عمیـق تیم مذاکره کننـده ایرانی
بـه فقـد پشـتوانههای متعدد اقتصـادی ،اجتماعی و سیاسـی اسـت که میتوانسـته در
جریـان مذاکـرات بـرای تقویـت جایـگاه آنهـا مـورد اسـتفاده قـرار بگیرد؛ بـه عالوه
اینکـه طـرف غربی هـم با اطلاع از این عـدم خودباوری تیـم مذاکرهکننـده ،حداکثر

تلاش را بـرای بـر هم زدن تـوازن احتمالـی تعهدات طرفین به کار بسـته اسـت.

 -6اگرچـه سـعی بر این اسـت کـه در این فصـل از اطاله کالم و مباحـث غیر حقوقی
پرهیـز شـود بـرای تکمیـل مهمترین نـکات حقوقـی بیانیه ژنـو ،به ذکر چنـد مورد به
صـورت خالصـه اکتفا نمـوده و بحث حاضـر را به پایـان میبریم.
الـف) وفـق آنچـه در مقدمـه بیانیه به رشـته تحریر در آمـده ،نظارت بر حسـن اجرای
اقدامـات طرفیـن ،بـر عهده کمیسـیونی مرکـب از نماینـدگان  5+1و ایران اسـت که
تاییـد انجـام اقدامـات تخصصی مربـوط به حوزه تخصصی هسـتهای نیز با مسـئولیت
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی انجام میشـود .ترکیـب هیئت قضاوتکننـده ،همان
ترکیـب هیئـت مذاکرهکننـده -با سـطحی متفاوت -اسـت و با فقـدان تعریف رویهای
مشـخص بـرای ایـن هیئت ناظـر ،طبیعت ًا هر یـک از اعضـاء دارای یـک رای خواهند
بـود؛ مضافـ ًا اینکـه آژانـس نقشـی کلیـدی را در این رابطه بـازی میکند .بـا این بیان
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مختصـر از نحـوه نظـارت بر اجـرای بیانیـه ،مخاطبان سـطور حاضر خـود در مییابند
کـه سرنوشـت نظارتهـا بـه کجـا خواهد رسـید .در این جـدال ،آنکه مدعی و شـاکی
اسـت ،خـود در مقـام قضـاوت نشسـته و بـر حسـن اجـرای اقدامـات طرفیـن نظارت
خواهـد کـرد؛ حـال ،آیا ممکن اسـت چنیـن ناظری بـه محکومیت خـود رای بدهد؟ و
یـا از سـوء نیـت خـود در اجرای بیانیـه مورد نظـر دم بزند؟
ب) نکتـه دیگـر آن کـه ،غالـب تعهـدات ایـران در ایـن بیانیـه از نـوع کمـی و قابـل
اندازهگیـری اسـت ،یعنـی میتـوان شـاخصی را برای اندازهگیـری ارائه کـرده و میزان
ایفـاء تعهـدات طـرف ایرانـی را سـنجید؛ امـا طرف غربـی بـا تعهداتی سـر و کار دارد
که بیشـتر جنبه کیفی داشـته و شـاخص ملموسـی بـرای اندازهگیری آن وجـود ندارد.
در چنیـن حالتـی بـار اثبـات دعـوای عـدم اجـرای تعهـدات طـرف غربـی بـه عهـده
ایـران خواهـد بـود؛ ایـن مطلـب در کنـار آنچـه در بنـد قبـل بیان شـد ،ایـن نتیجه را
میدهـد کـه نمیتـوان بـه طـرف غربـی برای اجـرای همـان تعهـدات حداقلـی خود
نیـز اطمینان داشـت.
ج) بنـد دوم قسـمت چهـارم بیانیـه ،بسـتر خطرناکـی را بـرای اعضـای عضـو معاهده
 NPTپایهگـذاری میکنـد .مطابـق ایـن بنـد ،راه حـل جامـع «حقـوق و تعهـدات
اطـراف بیانیـه را بـه معاهـده  NPTو موافقتنامـه پادمانـی آژانـس بینالمللی انرژی
اتمـی منعکـس میکنـد ».در حالـی کـه معاهـدات بینالمللـی و اسـناد الحاقـی بـه
آنهـا ،خـود بیانگـر حقـوق و تعهـدات خویـش هسـتند و در صـورت وجـود ابهـام در
عبـارات آنهـا ،مرجـع صالـح بـرای تفسـیر آنهـا ،در غالب مـوارد و در صـورت عدم
وجـود مرجـع مشـخص منـدرج در خود آنهـا ،دیـوان بینالمللـی دادگسـتری ()ICJ
اسـت .بـر ایـن اسـاس و بـا عنایـت بـه اینکـه اعضـای  5+1جـزء کشـورهای دارای
تکنولـوژی و حتی سلاح هسـتهای هسـتند ،عبـارت فوقاالشـعار میتواند زمینهسـاز
ایجـاد رویـه ،یـا حتـی عرفی بینالمللـی گردد کـه به موجـب آن ،کشـورهای دارا (به
موجـب  )NPTحقـوق و تکالیـف کشـورهای نـدار (آنهایـی کـه فاقـد تکنولـوژی و
سلاح هسـتهای هسـتند) را برای انجام هرگونه فعالیت هسـتهای مشـخص میکنند.
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پرواضـح اسـت کـه اعطـای مجـوز تفسـیر  NPTبـه کشـورهای دارا ،نتیجـهای جزء
محـدود مانـدن کلـوپ کشـورهای دارای انرژی هسـتهای نخواهد داشـت کـه تبعات
سیاسـی ،نظامـی ،امنیتـی ،علمـی ،اقتصادی و فرهنگی بسـیار مهمی را برای بشـریت
بـه ارمغان مـیآورد.
شـاهد مثـال تحلیـل فـوق ،در عبـارت پایانـی بیانیـه وجـود دارد؛ آنجایـی کـه اجرای
کامـل راه حـل جامـع در مدت زمـان کامـل ،آن را موجب عادی شـدن پرونـده ایران
ماننـد سـایر کشـورهای نـدار میدانـد .بـر ایـن اسـاس ،بـه خاطـر شـدت خاصیـت
بازدارندگـی تکنولـوژی هسـتهای ،کشـورهای دارا در چنیـن فرآینـدی بـه هیچ عنوان
بـه سـایر کشـورها اجازه دسترسـی به تکنولـوژی و صنعت هسـتهای را نداده و سـعی
خواهنـد داشـت بـا ابزارهای حقوقی خودسـاخته ،توازن بیـن داراها و ندارهـا را در این
بازی هسـتهای حفـظ نمایند.
بیانیـه  24نوامبـر ژنـو بـا دقـت و زیرکـی خاصی تنظیـم و به رشـته نـگارش در آمده
اسـت .بـر ایـن اسـاس ،در مـورد بسـیاری از عبارتهـای آن میتـوان تحلیلهـای
حقوقـی و در برخـی مـوارد ذوابعـاد ارائـه نمـود .آنچـه در ایـن فصـل انعـکاس یافت
مهمتریـن نـکات حقوقـی بیانیـه بـود کـه از منظـر نگارنـدان در درجـات اول اهمیت
قـرار داشـتند .بنابرایـن ،به دلیـل جلوگیری از اطالـه کالم از ذکر مابقـی نکات حقوقی
مرتبـط اجتناب شـد.
در پایـان و در مرحلـه نتیجهگیـری از نـکات فـوق ،بـه نظر میرسـد در بـازی مذاکره
ژنـو ،از زاویـه دیـد حقوقـی ،اگـر نگوییـم جمهوری اسلامی یکـه بازنده میـدان بوده
اسـت ،بایـد گفـت که منفعـت خاصی را به دسـت نیـاورده اسـت .پیش رفتـن در این
«مذاکـرات!» (و بـا روندهـای حاضـر که حاکـی از ضعف تیـم مذاکره کننـده ایرانی و
شـدت یافتـن جسـارت آمریـکا و اروپا دارد و نیـز ماهیت تیـم مذاکره کننـده کنونی)،
تضمیـن بردهـای بیشـتر برای طـرف غربی اسـت .بنابرایـن نگارندان پیشـنهاد توقف
رونـد آنچـه «مذاکـره!» نامیـده شـده را داشـته و منافع ملـی جمهوری اسلامی را در
گـرو عـدم ادامه مسـیر در ایـن بازی سراسـر باخـت میداند.
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قبـل از پرداختـن بـه تبعـات و ابعـاد امنیتـی توافقنامه ژنو الزم اسـت با توجـه به این
نکتـه کـه مطابـق توافقنامـه ژنو یکـی از عناصـر گام نهایـی راه حل جامـع ،پذیرش
پروتـکل الحاقـی از سـوی ایـران اسـت نگاهـی گذرا بـه پروتـکل الحاقـی و مفاد آن
بیاندازیـم کـه از یک سـو نشـان میدهـد برخـی از مواد مطرح شـده در ایـن پروتکل
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فصل 4
ابعاد و تبعات امنیتی توافقنامه ژنو
همانطـور که اشـاره خواهد شـد امنیـت ملی ،حاکمیـت و تمامیت ارضی کشـور
را بـه مخاطـره میانـدازد و از دیگـر سـو مشـخص میکنـد تیـم مذاکـره کننـده

ً
عملا مـوارد بسـیار مهمـی از پروتـکل الحاقـی را در توافقنامـه ژنـو پذیرفتـه و
امضـا کرده اسـت.

 بررسی اجمالی پروتکل الحاقی و مقایسه تعهدات
توافقنامه ژنو با آن

طبـق مـاده  5پروتکل الحاقی ،کشـورهای عضو موظف هسـتند امکان دسترسـی
بـه مکانهـای مـورد نظـر آژانـس را فراهم کننـد« :هر جایـی در یک سـاختگاه
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یـا سـایت ،هـر موسسـه از کارانـدازی شـده یـا مـکان بـر چیـده شـده خـارج از

مؤسسـاتی کـه مـواد هسـتهای در آنها اسـتفاده میشـده اسـت و »...؛ امـا نکته

حائـز اهمیـت این اسـت مـاده  5اصـل حاکمیت ملی کشـورها را نادیده انگاشـته
اسـت .در بنـد ج مـاده  5آمـده اسـت« :هـر مـکان تعیین شـده توسـط آژانس به

غیـر از مکانهـای اشـاره شـده در بندهـای الـف و ب فـوق ،جهت انجـام نمونه

برداریهـای محیطـی مختـص آن مـکان ،چنـان چه نتوانـد امکان دسترسـی به
ایـن مکانهـا را فراهـم آورد بایـد فـورا ً تالش معقول خـود را در جهـت برآوردن

خواسـتههای آژانـس در مناطـق مجـاور یـا از طریـق روشهـای دیگـر بـه کار
گیـرد» .نکتـه مهـم در ایـن بند نیـز واژه «هر مکان» اسـت که طبـق آن آژانس

میتوانـد از مکانهـای غیـر هسـتهای نیـز بازدیـد کند.

در مـاده  8پروتـکل الحاقـی حـق فراتری را بـرای آژانس در نظـر میگیرد و این

مـاده دسترسـیها را بـه کشـورهای عضـو بیـش از پیـش میکنـد .در ایـن ماده

آمـده اسـت« :هیـچ یـک از مفـاد ایـن پروتـکل نبایـد موجـب گـردد که کشـور
عضـو مکانهایـی عالوه بر موارد اشـاره شـده در مـواد  5و  9یا مورد درخواسـت

بـرای انجـام فعالیتهـای بازرسـی در یـک مـکان خـاص را در دسـترس آژانس
قـرار ندهـد .آژانـس بایـد بالدرنـگ برای انجـام چنین درخواسـتی بـه هر تالش

منطقـی دسـت بزند».

پروتـکل الحاقی به بازرسـان آژانس اجازه دسترسـی وسـیعتری در بازرسـیهای
خـود خواهـد داد .بـر ایـن اسـاس ،بازرسـان آژانـس حـق دارنـد در بازدیدهـای

سـرزده 2 ،سـاعت پیـش از زمـان بازدیـد ،بـه کشـور مقصـد اطلاع دهنـد و بر

اسـاس مفـاد پروتـکل ،آن کشـور نیـز متعهـد میشـود مقدمـات اداری سـفر
بازرسـان -از جملـه صـدور روادیـد و تمدیـد آن -و دسترسـی بـه محـل مـورد

نظـر را فراهـم کنـد .بازرسـان آژانـس میتواننـد علاوه بـر نمونـه بـرداری از

مناطـق مـورد بازرسـی ،تجهیـزات مانیتورینـگ (نظـارت) را بـه صـورت آنالیـن
بـرای کشـف فعالیتهـای احتمالـی خـارج از چارچـوب نصـب کنـد.
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نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه داشـتن ایـن امـکان مسـتلزم ایـن اسـت که
بازرسـان ویـزای ورود مکـرر به آن کشـور را داشـته باشـند یـا اصـو ً
ال ویزایی از

آنها در خواسـت نشـود.

ایـن مـوارد تنهـا بخشـی کوچـک از مـواد پروتـکل الحاقـی اسـت .اگرچـه در

توافقنامـه ،پذیـرش پروتـکل الحاقـی بـه عنـوان یکـی از عناصر نهایـی راه حل
جامـع مطرح شـده اسـت اما مـوارد مهمی از ایـن پروتکل و حتی فراتـر از آن در

گام اول توسـط جمهـوری اسلامی ایـران پذیرفتـه شـده که چنین اسـت:

 -1ارائـه اطالعـات در خصـوص طرحهـای تأسیسـات هسـتهای ،توصیـف
سـاختمانها در هـر یـک از سـایتهای هسـتهای ،توصیفـی از سـطح عملیاتـی
کـه در هـر یک از اماکـن که به فعالیتهای هسـتهای مشـخصی اشـتغال دارند،

اطالعـات در خصـوص معـادن و تخلیـص و اطالعـات در خصـوص منابـع اولیه
 -2ارائه پرسشـنامه جدید فنی رآکتور اراک به آژانس بینالمللی انرژی اتمی
 -3دسترسـی روزانه بازرسـان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به فردو و نطنز
 -4دسترسـی هدایت شده بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به
 کارگاههای مونتاژ سانتریفیوژ کارگاههای تولید روتور سـانتریفیوژها و محل نگهداری و معـادن اورانیوم و تخلیص اورانیومنکتـه مهـم ایـن اسـت کـه پذیـرش پروتـکل الحاقـی از سـوی ایـران ،نیـاز بـه

تصویـب مجلـس شـورای اسلامی دارد؛ امـا تیـم هسـتهای بخشهـای قابـل

توجهـی از پروتـکل را بـدون تاییـد مجلـس در توافقنامـه ژنـو پذیرفتـه اسـت.

بررسی تبعات امنیتی توافقنامه ژنو

 -1تـرور دانشـمندان هسـتهای :سـابقه تاریخـی رفتـار آژانـس مخصوصـ ًا پـس
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از امضـای پروتـکل الحاقـی در سـال  1382توسـط دکتـر روحانـی (دبیـر وقـت

شـورای عالـی امنیـت ملـی) نشـان میدهـد برخـی اطالعـات محرمانـه کـه در

گزارشهـای آژانـس و قطعنامههـای شـورای امنیـت منتشـر شـده بـود منجـر
بـه تـرور تعدادی از دانشـمندان هسـتهای ایران توسـط سـرویسهای جاسوسـی

وابسـته بـه رژیـم صهیونیسـتی گردید.

پـر واضـح اسـت از آنجـا کـه دشـمنی اسـتکبار بـا ایـران نـه تنهـا کم رنـگ تر
نشـده بلکـه روز بـه روز جـدی تر نیز میگـردد این اتفـاق یعنی دسـتیابی آژانس
بـه اطالعـات دانشـمندان هسـتهای چـه از مسـیر بازرسـیها و چـه از مسـیر

دوربینهـا و چـه از مسـیر پروتـکل الحاقـی ،میتوانـد تبعـات جبـران ناپذیری از

جملـه تـرور هدفمند دانشـمندان هسـتهای این مرز و بوم را در پی داشـته باشـد.
 -2جاسوسـی علمـی :کاخ سـفید در بیانیـه معـروف بـه « »fact sheetکـه
مـورد توافـق کشـورهای  5+1بـوده آورده اسـت« :ایـن توافـق نامـه دسترسـی
بـه اطالعـات طراحـی رآکتـور اراک را کـه از مدتهـا پیـش خواسـتار آن بودیم

فراهـم میکنـد .ایـن اقـدام ،اطالعـات بسـیار مهـم را دربـاره ایـن رآکتـور کـه
پیـش از ایـن در دسـترس قـرار نداشـته ،ارائـه میکنـد».

دسترسـی آژانـس بـه ایـن اطالعـات عالوه بـر اینکـه منجر بـه لو رفتـن دانش
فنـی هسـتهای ایـران میگـردد ،میتوانـد زمینـه خرابکاریهای فنی و سـایبری

غیـر قابـل جبـران را در ایـن تأسیسـات بـرای دشـمن فراهـم کنـد .در تأییـد
ایـن مطلـب ،کالیـن کال (معـاون وزیـر دفـاع آمریـکا در امـور خاورمیانـه) قبـل

از توافقنامـه ژنـو طـی سـخنرانی در یکـی از جلسـات کمیتـه دفـاع کنگـره از

جزئیـات توافقـی کـه قـرار بـود در ژنـو به دسـت آیـد پـرده برداشـت .وی معتقد
اسـت کـه« :توافـق دیپلماتیـک باید بتواند پاسـخ مناسـبی بر «گریز هسـتهای»

1

 - 1گريز هسته اي يا نقطه فرار هسته اي ،به مرحله دستيابي به امکان عملي ساخت بمب و کالهک
هسته اي گفته مي شود.
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( )Break outو دسـتیابی ایـران بـه مـواد شـکاف پذیـر کافی بـرای تولید بمب

هسـتهای داشـته باشـد .ایـاالت متحـده در محاسـبه هرگونـه توافـق باید نشـان
دهـد کـه اراده و تـوان انجـام هر گزینـهای از جملـه گزینه نظامـی را در صورت
لـزوم دارد تـا بتوانـد در صورتـی کـه بـرک اوت شناسـایی شـد .قـادر بـه ایجـاد

ممانعـت در رسـیدن ایران به سلاح هسـتهای باشـد».1

مـورد دیگـر ،در توافقنامـه ژنـو بازرسـی از کارگاههـای تولیـد سـانتریفیوژ آمده
اسـت کـه هیـچ کشـوری در دنیا تاکنـون اجـازه بازدید از خـط تولید سـانتریفیوژ

را نـداده اسـت؛ و ایـن معنایـی غیـر از همـکاری ایـران بیـش از مفـاد پروتـکل
نمیتوانـد داشـته باشـد.

 -3دسترسـی نظـام سـلطه بـه اطالعـات ذیقیمتـی از مراکـز حیاتـی ،حسـاس

و مهـم :طبـق مفـاد پروتـکل الحاقـی کـه بعضـی از آنهـا در توافقنامـه آمـده
اسـت ،آژانـس میتوانـد هـر مکانـی را کـه احتمـال میدهـد ارتباطـی بـا برنامه

هسـتهای دارد -ملاک تشـخیص ایـن احتمـال ،آژانـس اسـت -مورد بازرسـی
قـرار دهـد .دسـتیابی بـه اطالعاتـی از جمله مکانهـای نظامی کـه میتواند جزو

مراکـز حیاتـی و یـا حسـاس باشـد اطالعـات ذیقیمتی برای دشـمن محسـوب
میگـردد .بـه تعبیـری ایـن اطالعـات میتوانـد در هنـگام یک جنـگ نظامی به
عنـوان یـک بـرگ برنده در دسـت دشـمن باشـد .در مواقع لـزوم نیـز میتواند از

ایـن اطالعـات بـه منظـور تهدیـد معتبر نظامـی اسـتفاده کند.

طبـق توافقنامـه ژنـو ،ایـران بایـد نقشـهای به آمریـکا و آژانـس بدهـد و بگوید
کـه تکتـک سـاختمانها بـرای چـه کاری اسـت .ایـن به معنـی افشـای تمامی
پیمانـکاران قطعه سـاز اسـت .اگر قـرار بود ایـن اطالعات از طریق دسـتگاههای

اطالعاتـی آمریـکا و غـرب یـا بازرسـان آژانـس بـه دسـت آیـد مسـتلزم صـرف
میلیاردهـا دالر هزینـه و زمانـی طوالنـی بـود که تازه بـه آنچه هم میخواسـتند
1 - http://rajanews.com/detail.asp?id=175445
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نمیرسـیدند .بنابرایـن علاوه بـر حملات سـایبری خرابکارانـه و بمـب گـذاری
ً
کاملا هدفمنـد و دقیـق ،اگـر آمریـکا یـا اسـرائیل بخواهـد روزی بـا حملات

موشـکی ،تأسیسـات مـا را مـورد حملـه قـرار دهـد کامـل و دقیـق میدانـد باید
کجـا را هـدف گرفت.

 -4خرابکاریهـای غیـر مسـتقیم :دسترسـی بـه اطالعـات تأسیسـات مرتبـط با

انـرژی هسـتهای ماننـد کارگاههـای سـاخت سـانتریفیوژ و یا کارگاههای سـاخت

روتـور سـانتریفیوژ کـه حساسـیت آن در افـکار عمومـی کمتـر از تأسیسـات
هسـتهای اسـت و از طرفـی نقـص در تولیـد یـک قطعه ممکن اسـت بـه راحتی
قابلیـت ردیابـی را نداشـته باشـد؛ بنابرایـن عملیـات خرابـکاری در ایـن کارگاهها

تبعـات کمتـری را بـرای دشـمن از منظـر افـکار عمومـی در پـی دارد.

 -5تلاش غـرب بـه غنـی سـازی در نطنـز به جـای فـردو :در بیانیه کاخ سـفید

( )fact sheetو همچنیـن در پاورقـی متـن توافقنامه -که توسـط وزارت خارجه
نیـز ترجمه شـده -آمده اسـت ایران متعهد شـده تقریبـ ًا نیمی از سـانتریفیوژهای
نصـب شـده در نطنـز و سـه چهـارم سـانتریفیوژها نصـب شـده در فـردو را بـه
کار نیانـدازد؛ طـوری کـه نتـوان از آنهـا بـرای غنـی سـازی اورانیـوم اسـتفاده

کـرد .سـؤال اینجاسـت کـه چـرا فردو کـه تأسیسـات جدیدتری نسـبت بـه نطنز

اسـت بایـد حداکثـر 25درصـد ظرفیت خود نطنـز نیـز حداکثر 50درصـد ظرفیت
خـود را فعـال کنـد ،بـه تعبیـری فـردو تقریبـ ًا بـه حالـت تعطیـل درآمـده و غنی
سـازی -مختصـر -در تأسیسـات نطنـز انجـام گیـرد .یـک پاسـخ کـه میتـوان

بـه ایـن سـؤال داد توجـه بـه ضریـب امنیتـی تأسیسـات فـردو و نطنـز اسـت.

سـاختمانهای نطنـز بـه دلیـل قدیمـی تـر بـودن و ویژگیهای محیطی ،نسـبت

بـه فـردو از ضریـب امنیتـی پاییـن تـری برخـوردار اسـت .بنابرایـن از آنجـا کـه

عملیـات خرابـکاری در تأسیسـات فـردو سـختتر عملـی میگردد انتظـار بر این
اسـت کـه اگـر هم قـرار بود تأسیسـاتی بـه حالت نیمـه تعطیـل درآید بایـد نطنز

نسـبت بـه فـردو در اولویت غـرب قـرار بگیرد.
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جمع بندی و نتیجه گیری
گام اول ایران برگشت ناپذیر و غیرقابل جبران
ویژگـی مشـترک امتیازهایـی کـه تیـم هسـتهای در توافقنامه ژنو بـه غرب داده

اسـت غیرقابل برگشـت بـودن و غیر قابل جبـران بودن تبعات این امتیازهاسـت؛
بـه ایـن معنـی کـه اطالعـات هسـتهای و نظامی کـه غرب طبـق ایـن توافق به

آن دسـت مییابـد از منظـر نظامـی و امنیـت ملـی برای کشـوری که دشـمنانی

قسـم خـورده دارد تهدیـدی مهم محسـوب میگردد.

طبیعـی اسـت از ایـن پـس آمریکا بـا اسـتفاده از این اطالعـات به دنبـال تهدید
ایـران باشـد؛ و یـا حداقـل به عنوان ابـزار کنترلی از آن اسـتفاده نمایـد .همچنین
بـر اسـاس ایـن اطالعـات ،خرابکاریهـای فنـی ،سـایبری – ماننـد ویـروس

اسـتاکسنت -و خرابکاریهـای نظامـی موثـر ،بیـش از پیش محتمل اسـت .چرا
کـه مهمتریـن مرحلـه در یک اقـدام خرابکارانه شناسـایی خـوب و دقیق از محل

عملیات اسـت .ترور دانشـمندان هسـتهای که مهمترین سـرمایه هسـتهای نظام
و انقلاب میباشـند مالحظـه بسـیار مهمـی اسـت که نبایـد از آن غافل شـد .به

راسـتی آیـا خلأ شـهریاریها و احمـدی روشـنها بـه ایـن راحتی پـر میگردد.

دسترسـی بـه کارگاههـای سـاخت تجهیـزات هسـتهای زمینـه را بـرای
جاسوسـیهای بیشـتر و خرابکاریهـای غیـر مسـتقیم آماده میکند .حال سـؤال

اصلـی این اسـت کـه آیا تیـم مذاکره کننـده هسـتهای میتوانند اطمینان داشـته

باشـند ایـن اطالعـات گـران قیمـت از آژانـس خـارج نمیشـود؟ اگـر مذاکـرات
بـا شکسـت مواجـه شـد آیـا ممکن نیسـت از ایـن اطالعـات در راسـتای مقاصد

دیگـری اسـتفاده شـود؟ آیـا دشـمنی نظـام سـلطه و در رأس آنهـا آمریـکا و
اسـرائیل بـا ایران هسـتهای تمام شـده اسـت؟ آیـا اگـر روزی تیم مذاکـره کننده
متوجـه شـود این مذاکرات سـرانجام خوشـی نـدارد راهی برای جبـران اطالعات

از دسـت رفته هسـت؟
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بـه طـور خالصـه در گام اول ایـن توافقنامـه ،آمریـکا و اسـرائیل بـدون صرفـه
هزینههـای جاسوسـی به سـادگی اطالعات راهبـردی ذیقیمتی را از تأسیسـات
هسـتهای و مراکـز نظامـی ایـران بدسـت میآورنـد؛ اطالعاتی کـه در این مقطع
تاریخـی بسـیار ارزشـمند اسـت .شـاید بتـوان گفـت کـه اسـتثناییترین (خـود)
جاسوسـی تاریـخ انقلاب رقم خواهـد خورد؛ و غـرب و نظام سـلطه اگرچه آن را
ارزان و راحـت بـه دسـت آوردهانـد اما یقینـ ًا به خوبی قـدر آن را خواهند دانسـت

و حداکثـر اسـتفاده را از آن خواهنـد برد.
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فصل 5
تأثیر مذاکرات هستهای بر مسائل سیاسی-
اجتماعی داخلی
مقدمه

بـا پیـروزی انقلاب اسلامی و پایـان یافتـن نفـوذ آمریـکا در ایـران ،یکـی از

ابزارهـای مواجهـه ایـن کشـور بـا جمهـوری اسلامی ایـران را تحریمهـای
اقتصـادی شـکل میدهـد .آمریـکا و متحدانـش در طـول سـی و پنـج سـال
گذشـته ،بـه بهانههـای مختلفـی از جملـه تسـخیر النـه جاسوسـی آمریـکا در

تهـران ،حمایـت ایـران از گروههای مقاومت و سـوریه ،اتهام ایران بـه دخالت در
امـور داخلـی سـایر کشـورها ،حقوق بشـر و اخیـرا ً مسـئله هسـتهای ،تحریمهای
اقتصـادی بـا سـطوح متفاوتـی را علیـه ایـران تصویـب و بـه اجـرا گذاشـتهاند.1

 - 1براي اطالع از سياست هاي تحريم آمريکا عليه ايران کتب متعددي نگاشته شده است .براي مثال نک
به :عليخاني ،حسين ،تحريم ايران ،شکست يک سياست .ترجمه محمد متقي نژاد ،تهران :وزارت امور خارجه،
 ،1384چاپ دوم
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تحریمهـای چنـد سـاله اخیر غـرب علیه جمهـوری اسلامی ایـران مجموعهای
از تحریمهـای شـورای امنیـت و اتحادیـه اروپـا و تحریمهـای یکجانبـه آمریکا

را شـامل میشـود کـه تخطـی از آن بـرای کشـورها و شـرکتهای بینالمللـی

عواقـب و تنبیهـات مالـی و حقوقـی قابـل توجهـی را بـه ارمغـان مـیآورد .اکثر
تحریمهـای اخیـر – علیرغـم اینکـه در مـواردی به بحـث حقوق بشـر ،حمایت
از تروریسـم و پیشـرفتهای موشـکی ایـران نیـز اشـاره دارد - 1بـر موضـوع

هسـتهای ایـران متمرکـز اند و هـدف اعالمی تحریمهـا را جلوگیری از دسـتیابی
ایـران به سلاح هسـتهای عنـوان نمودهانـد و در تمامـی مذاکرات ایـران با گروه

 ،5+1ماشـین تبلیغاتـی غـرب و بعضـ ًا همراهـان داخلـی آنهـا در ایـران تالش
میکردنـد تـا کوچکتریـن تحـوالت اقتصـادی ایـران (خصوصـ ًا موضـوع ارز و

طلا) را بـه مذاکـرات گـره زده و جامعـه و نخبـگان ایرانـی را نسـبت بـه تأثیـر
مثبـت یـا منفـی توافـق یـا عدمتوافـق با غـرب شـرطی نمایند.

امـا در مقابـل ،در طـول این سـالها ایران بیشـترین بـی توجهی را بـه تحریمها
نمـوده و از گـره زدن آنهـا بـه پرونده هسـتهای خـودداری میکرد .ایـن راهبرد

ایـران ،بـا هدف بی تأثیـر جلوه دادن تحریمها و به رسـمیت نشـناختن این اقدام
بـه ظاهـر دیپلماتیـک نظام سـلطه علیـه جمهوری اسلامی صـورت میگرفت و

 - 1براي نمونه نک به:
«اطالعاتي درباره تحريم هاي ايران» که به تحريم هاي آمريکا عليه ايران و عدم تمرکز آنها بر موضوع
هستهاي مي پردازد:
http://www.irannuc.ir/fa/content/1610

«جزئيات تحريم اتحاديه اروپا در تاريخ  24مهر  15( 1391اکتبر  )2012عليه ايران» و انتشار آن در ژورنال
اتحاديه و تاکيد بر تحريم ها به دليل حمايت مالي ايران از تروريسم ،ص : 71
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:356:FULL:EN:PDF

تحريم تعداد  61از مسئوالن ايران به علت نقض حقوق بشر در حوداث بعد از انتخابات  1388توسط اتحاديه
اروپا :سند تصميمات شوراي وزيران خارجه اتحاديه اروپا درباره تحريم خريد نفت و بانک مرکزي ايران ،ص :2
http://www.iranwatch.org/sites/default/files/eu-council-factsheet-euandiran-012412.pdf
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هـر از چنـد گاهـی عکسالعمـل فعـال( 1تالش بـرای افزایـش یا مؤثرتـر نمودن
تحریمهـا) یـا انفعالـی( 2اظهـار ناامیـدی از تأثیر تحریمهـا) نخبـگان آمریکایی و
اروپایـی را بـر میانگیخت.

بـا سـرکار آمـدن دولت یازدهـم ،سـنت تغییر در سیسـتم اجرایی کشـور همچون
دورههـای پیشـین انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه اجـرا در آمد کـه در آن اقبال

مـردم بـه جریانـی کـه بیشـترین تفـاوت را با دولـت  8سـال گذشـته دارد 3بیش
از سـایر جریانهـا بـود بـه طوری کـه غربیهـا و خصوصـ ًا آمریکا سـرکار آمدن
ایـن دولـت را نتیجـه تأثیـر تحریمها دانسـتند.

دولـت یازدهـم بـا هـدف پایـان دادن دیپلماتیک و سـریع پرونده هسـتهای ،وارد

میـدان دیپلماسـی و مذاکـره شـد بـه طوری کـه بسـیاری از حساسـیتهای تیم
قبلـی (مبنـی بـر محـل مذاکـره ،نحـوه تعامـل بـا کشـورهای غربـی خصوصـ ًا
آمریـکا و  )...را تغییـر داد .امـا بـه نظـر یکـی از مهمتریـن تغییـرات در سیاسـت

 - 1براي مثال نک به:
وزارت خزانه داري آمريکا :ابتکارات جديد ايران کارايي تحريم ها را به خطر انداخته است.

)(http://irannuc.ir/fa/content/1193

تحليل لوموند از آراء دادگاه اروپا :نظام تحريم ها در حال آب رفتن است.

)(http://www.irannuc.ir/fa/content/1772

 - 2براي مثال نک به:
«تحريم ها هم در ايجاد ناآرامي اجتماعي در ايران شکست خورده اند وهم در متوقف کردن برنامه هستهاي»
)(http://www.irannuc.ir/fa/content/1686

چاک هگل :تحريم هاي يک جانبه عليه ايران صرفا باعث انزواي آمريکا مي شود.

)(http://irannuc.ir/fa/content/1184

« - 3در انتخابات رياست جمهوري هميشه گفتمان پيروز ،رقيب گفتمان حاکم است» (اميني ،پرويز،
،1392/5/16
)http://www.mehrnews.com/detail/News/2111215

اين مسئله در آمريکا هم تجربه ميشود و هر  8سال جريانهاي دموکرات و جمهوري خواه با پيروزي در انتخابات
رياست جمهوري ،قدرت اجرايي را در دست ميگيرند .البته در ايران به علت آنکه جريان هاي سياسي همچون
آمريکا محدود به دو گروه نيستند پيشبيني جريان پيروز به روزهاي پاياني تبليغات انتخاباتي موکول مي شود
به طوريکه براي اکثريت نخبگان و سياستمدارن پيش بيني پذير نيست و بعضا آنها را در تشخيص کانديداي
پيروز به اشتباه مي اندازد.
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مذاکـره کننـدگان ایرانی ،گـره زدن مذاکرات هسـتهای به تحریمهـای اقتصادی

بـود -گرچـه چنیـن رویکـردی از اواخر دولت دهم شـروع شـده بـود  -به طوری

کـه خواسـته چندیـن و چند سـاله غـرب و تمـام سیسـتم تبلیغاتی آن ،بـه یکباره

از سـوی ایران به رسـمیت شـناخته شـد.

امـا ایـن مسـئله خالی از اشـکال نیسـت و تبعات بسـیاری را بر مذاکره هسـتهای
خواهـد گذاشـت .گفتـه میشـود معمـو ً
ال سیاسـتمداران و مدیـران (چـه دولـت

تحریـم شـونده و چـه دولـت یـا گـروه تحریـم کننـده) عالقـه دارنـد تحریمهـا
را خیلـی بزرگتـر از آنچـه هسـتند نشـان دهنـد .1در واقـع زمانـی کـه دولت به

تأثیرگـذاری تحریمهـا و ارتبـاط آن بـا پرونـده هسـتهای اعتـراف نمـود زمینـه
بـرای توجیـه تمام سـوء مدیریتهـا در موضوع اقتصـاد ملـی و همچنین موضوع

دیپلماسـی خارجـی فراهـم میشـود در واقـع تمـام مشـکالت اقتصـادی بـه
دوش تحریمهـا میافتـد (کـه بخـش کوچکـی از آن در بخـش بررسـی تأثیرات
اقتصـادی تحریمهـا اشـاره شـد).

ایـن در حالی اسـت که در دیپلماسـی مذاکـره ،برای اینکه موضوعی از دسـترس

مذاکـره خـارج شـود بایـد بـه موضوعـات نمادیـن یـا برتـر جامعـه تبدیل شـود

2

تـا پرداخـت هزینـه بـرای آن توجیـه پذیـر باشـد و در آن موضـوع بـه راحتـی
امتیـازی داده نشـود .امـا گـره زدن موضـوع هسـتهای بـه تحریمهـای اقتصادی

و مشـکالت اقتصـادی جامعـه ایـران از سـوی دولـت و تیـم مذاکـره کننـده ،به
معنـای اعلام آمادگی دولـت برای معاملـه موضوع هسـتهای در قبـال تحریمها

بـود .در حالـی کـه طـراح و سیاسـتگذار در دیپلماسـی مذاکـره بایسـتی از نظـر
اخالقـی ،شـرعی و ملـی و قانونـی ،موضوعاتـی را کـه ذاتـ ًا یـا بالعـرض نمادین
 - 1الپزو ،جرج و ديويد کارت رايت ،عصرتحريم جايگزيني براي مداخله نظامي .ترجمه علي اکبر رضايي .در
مجموعه مقاالت نظريههاي تحريم اقتصادي ،تهران :وزارت امور خارجه ،1376 ،ص 37
 - 2پين لي ،شين ،کارآمدي ارتباطات تحريم .ترجمه نبي سنبلي و محمدجواد رضايي ،در مجموعه مقاالت
نظريه هاي تحريم اقتصادي ،تهران :وزارت امور خارجه ،1376 ،صص 107-106
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و برتـر هسـتند چنـان مطـرح نمایـد کـه بـر مـردم ،نظـام و کشـور هزینههـای
بـه ناحـق تحمیـل نگـردد .در ایـن رابطـه بـر هیـچ کـس پوشـیده نیسـت کـه
موضـوع هسـتهای یـک موضوع غرور ملـی برای ایرانیان اسـت 1و اگـر در حکم
موضوعـات برتـر نباشـد حتمـ ًا موضوعـی نمادین اسـت.
علاوه بـر آن ،بـا گـرده زدن تحریمهـا بـه مذاکـرات هسـتهای ،توجـه از

فرصتهـای داخلـی و خارجـی بـه فرصتهـای خارجـی منحصـر میگـردد کـه
در ایـن صـورت بخـش عمـدهای از ظرفیتها و اسـتعدادهای داخلـی پیش روی

دولـت نادیـده گرفتـه میشـود.

امـا اگـر تحریـم را اسـتفاده از حـوزه قـدرت اقتصـادی بـرای تأمیـن اهـداف و

مقاصـدی دیگـر (همچـون مقابله غـرب با موضوع هسـتهای ایران یـا ایدئولوژی
انقلاب اسلامی) کـه تحریم کننـدگان در آن حوزه در موضـع ضعفاند ،2تعریف

نماییـم مشـخص میشـود کـه تحریمهـا ناشـی از ضعـف غـرب و نوعـی پدافند

در برابـر جمهـوری اسلامی بوده و نشـان دهنده صحـت حرکت قبلـی (مواجهه
جـدی و سـازش ناپذیـر بـا غـرب و ادامـه رشـد هسـتهای) اسـت کـه اینچنین
آنهـا را بـه عکسالعمل واداشـته اسـت؛ لـذا گـره زدن تحریمهـای اقتصادی و

مذاکـرات هسـتهای ،نوعـی اظهـار تخطـی از حرکـت قبلی برداشـت میشـود و
امیـد غـرب بـه تیـم هسـتهای کنونـی را برای اعمـال سـلطه ،افزایـش میدهد.

گـر چه انجـام مذاکرات با غرب در موضوع هسـتهای ،چه بـرای رفع نگرانیهای

غـرب از برنامـه هسـتهای جمهـوری اسلامی و چه برای اسـتیفای حقـوق ملت

ایـران بـا قـوت تیـم کنونـی هسـتهای امـری ضـروری بـوده و هسـت امـا نباید
 - 1دکتر روحاني ،رياست جمهوري اسالمي ايران« :موضوع هستهاي ايران نه تنها حق ملت ايران و در جهت
توسعه آن است ،بلكه در سطحي باالتر از آن موضوع غرور ملي ايرانيان است».
)(http://www.president.ir/fa/72031

 - 2پين لي ،شين ،همان ،ص 91
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ایـن مسـئله طـوری مـورد بهره بـرداری قرار گیـرد 1که ایـران به رفـع تحریمها

دسـت یابـد و غـرب بـه اهـداف خـود در قبـال برنامه هسـتهای ایران کـه همان
عـدم اسـتقالل در حوزه فناوری هسـتهای اسـت.

از آنجـا کـه ایـران ،مذاکـرات هسـتهای را بـه موضـوع تحریمهـا گـرده زده در

بررسـی تأثیـرات مذاکرات هسـتهای بر مسـائل سیاسـی-اجتماعی ایـران ،ناگزیر
بـه بیـان مطالبـی دربـاره تحریمهـای اقتصـادی در تمـام ایـن متـن هسـتیم.
آخریـن نکتـه در بحـث آنکـه دو رویکـرد در بررسـی تحریمهـا وجـود دارد-1 :

بررسـی اهـداف تحریـم  -2بررسـی تأثیـر تحریـم .به نظر میرسـد هـدف غرب

از تحریـم جمهـوری اسلامی ایـران هر آنچـه که میخواهـد باشـد ،تأثیرات آن
بـر جامعـه ایـران بسـیار مهمتـر اسـت .گرچه بـه اعتقاد مـن ،هـدف غربیها نیز

علاوه بـر بهرهبـرداری کوتاه مـدت از تحریمهـا مبنی بـر تغییر رفتـار جمهوری
اسلامی در موضـوع هسـتهای ،تأثیـرات عمیـق عقیدتـی و نگرشـی بـر جامعـه
ایـران و نخبـگان و مـردم برخی کشـورهای دیگر اسـت.2

در ادامـه بـه آثـار و تبعـات تحریمهـا بـر جامعـه و سیاسـت جمهـوری اسلامی

ایـران کـه در دو بخـش نگرشهـا و رفتارهـا آمـده اشـاره خواهـد شـد.

 - 1اين نوع بهره برداري ،مذاکرات هستهاي را به نوعي معامله شبيه مي کند که ايران با اعطاي انرژي
هستهاي خود ،پولهاي بلوکه شده خود را به دست خواهد آورد .گرچه قبال عنوان شد که معامله بر سر
موضوعات نمادين و برتر گناهي نابخشودني است اما به روشني پيداست که حتي معامله کنوني ،معامله اي
نامتوازن و ناعادالنه است زيرا ايران با اعطاي حقوق هستهاي خود ،قصد دستيابي به حقوق مالي خود را دارد.
در اين معامله ،غرب چيزي از خود هزينه نمي کند که طرف ديگر معامله باشد لذا انتظار مي رود غرب در
ازاي صرف نظر ايران از برخي حقوق خود (ولو به طور موقت) ،بايد برخي امتيازهاي عيني تر و دستيافتني تر
به ايران اعطا نمايد.
 - 2الزمه اين نوع نگاه به تحريم ها اين است که در درک مفهوم تحريم از معني متداول آن عدول کنيم.
معناي رايج از تحريم ها آن را ابزاري براي اعمال زور و به منظور تغيير سياست هاي دولت هدف مي داند اما
افرادي همچون بالدوين معتقدند که تحريم هاي اقتصادي ممکن است اهداف و مخاطبين چندگانه را هدف
بگيرند که کشور هدف يا سياست خاص کشور هدف ،فقط بخشي از مقصد اصلي تحريم کننده است .نک به:
ابوت ،کنت ،اجبار و پيام رساني :چارچوبي براي ارزيابي تحريم هاي اقتصادي .ترجمه نبي سنبلي ،در مجموعه
مقاالت نظريه هاي تحريم اقتصادي ،تهران :وزارت امور خارجه 1376 ،ص 143
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آثار تحریمها و گره زدن آن به مذاکرات هستهای با
 5+1جامعه ایران

الف :تغییر نگرش جامعه ایران نسـبت به ایدههای اساسی انقالب اسالمی

یکـی از سـؤاالت مطـرح در مطالعـات امنیتـی این اسـت که آیـا منظـور از قدرت،

فقـط قـدرت نظامـی اسـت؟ گرچـه رئالیسـتهای کالسـیک و نویـن بـه ایـن

سـؤال پاسـخ مثبـت میدهند امـا بسـیاری از اندیشـمندان معتقدند که بایسـتی در
توجـه بـه موضـوع قـدرت ملـی و بینالمللـی ،بـه بهرهگیـری از نفـوذ دیپلماتیـک
و اقتـدار نیـز توجـه کـرد .ضمن آنکـه گروه دیگـری توجه بـه نیـروی اقتصادی و
ایدئولوژیـک را هـم در معادلـه قـدرت دخیـل میداننـد.

1

توجـه بـه نیروی اقتصـادی و همچنین ایدئولوژی در معادالت قدرت بین کشـورها،

میتوانـد مفاهیمـی راهگشـا بـرای تحلیـل تحریمهـای آمریـکا و انتظـارات نظام
لیبـرال سـرمایهداری بـرای مواجهه با انقالب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران

باشـد .در واقـع غـرب بـا اسـتفاده از تحریمهـا (جنگ اقتصـادی) و سـبک زندگی

غربـی (جنـگ فرهنگـی) در صـدد فائـق آمـدن بـر ایـده انقلاب اسلامی اسـت
لـذا انتظـار مـیرود کـه آثـار تحریمها بـر مقبولیـت و کارآمـدی ایدههای اساسـی

انقلاب اسلامی متمرکز شـود و گرایـش به ایدههایـی چون اسـتقالل (اقتصادی،
سیاسـی و فرهنگـی) ،آزادی (در سـایه فرهنگ اسلامی-ایرانی) ،استکبارسـتیزی،

اسلام سیاسـی و  ...را در جامعـه ایـران بـه حداقـل ممکـن رسـانده تـا امـکان

ضربههـای بیشـتری بـه جمهـوری اسلامی فراهـم گـردد .در این فصـل بیش از

همـه بـر ایـده اسـتقاللطلبی انقالب اسلامی تمرکز شـده اسـت.

اسـتقاللطلبی کـه در شـعارهای انقالبـی مـردم ،نمـودی عینـی داشـته 2و در
 - 1دان ،تيم و برايان سي .اشميت ،رئاليسم .ترجمه ابوالقاسم راه چمني ،در مجموعه مقاالت جهاني شدن
سياست ،تهران :ابرابر معاصر تهران 1381 ،ص 342
 - 2براي مثال اصلي ترين شعار انقالب اسالمي در اوج بلوغ و مبارزه مردمي ،اين شعار است :استقالل،
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شـعارهای دیگـری چـون نه شـرقی ،نـه غربـی ،جمهوری اسلامی و  ...نیـز مورد

تصریـح رهبـران انقلاب 1قـرار گرفته ،یکـی از اجـزای گفتمان انقالب محسـوب
میشـود .در نتیجـه هـر عمـل ،گفتـار و اندیشـهای کـه در صـدد تضعیـف ایـن
ایـده یعنـی اسـتقالل از شـرق و غـرب برآیـد در واقع در راسـتای تضعیـف قدرت

تهمت وابسـتگی جمهوری اسلامی به
جمهوری اسلامی اسـت؛ خواه با شـبهه و
ِ
شـرق (روسـیه و چین) باشـد و خـواه اغراق در کارآمـدی غرب (به علت شـیفتگی

و غربزدگـی غربگرایـان در ایـران یـا دسـتگاه تبلیغاتـی غـرب).

شـواهدی نیـز وجـود دارد کـه نشـان میدهـد آمریکاییهـا در بـرآوردی مهـم

قصـد دارنـد بـا مدیریـت افـکار عمومـی ایـران در چنـد مـاه آینـده ،ذهـن جامعه

ایـران را از لـزوم دسـتیابی بـه اسـتقالل در انـرژی هسـتهای منصـرف نمـوده تـا
زمینـه الزم بـرای اعمـال فشـار بـر جمهـوری اسلامی و در تنگنـا قـرار دادن آن

فراهـم گـردد 2.در واقـع ایـن برنامهریـزی آمریکاییهـا (که مورد غفلت مسـئوالن

دولتـی و رسـانهای کشـور نیـز قـرار دارد) ناظر بـه تغییر نگـرش جامعه نسـبت به
اسـتقاللطلبی ایرانیـان بـه عنـوان یکـی از ایدههـای اساسـی انقلاب اسلامی

اسـت کـه در صـورت موفقیت ،درباره سـایر اجـزای گفتمان انقالب قابـل پیگیری
و اجراست.

گرچـه ناگفتـه پیداسـت عوامـل سـازماندهی شـده آمریـکا در داخـل خـاک ایران
نیـز در قالـب جریـان فتنـه و جریانهـای وابسـته بـه فتنه ،در راسـتای ایـن تغییر

آزادي ،جمهوري اسالمي
 - 1براي مثال نک به کليدواژه استقالل و کلمات ترکيب شده با آن همچون استقالل اقتصادي ،استقالل
سياسي ،استقالل علمي ،استقالل فرهنگي ،استقالل طلبي ،استقالل کشورهاي اسالمي ،استقالل مسلمين،
استقالل و آزادي ،استقالل و خودکفايي ،استقالل ايران و  ...در :خميني«رحمةاهلل عليه» ،امام روح اهلل ،صحيفه
امام جلد ( 22نمايه ها) .تهران :موسسه تنظيم نشر و آثار امام خميني «رحمةاهلل عليه» ،1385 ،صص 190-189
 - 2پنهاني ترين اختالف اوباما و نتانياهو درباره مذاکرات هستهاي با ايران چيست؟

)(http://www.irannuc.ir/fa/content/1974
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نگـرش تالشـی مضاعـف در دسـتور کار خـود قـرار دادهانـد 1.در ادامـه بـه طـور

خالصـه بـه تغییـر نگـرش در جنبههـای مختلـف اسـتقالل –البتـه بـه اجمـال-
اشـاره خواهد شـد.

 نفی استقالل اقتصادی (وابستگی اقتصادی به غرب)

جنبـش اسـتقاللطلبی اقتصـادی در تاریـخ معاصـر ایـران همـزاد بـا اسـتقاللطلبی

سیاسـی بـوده و حوادثـی همچـون تحریم تنباکـو ،ملی شـدن صنعت نفـت و  ...را در
کارنامـه خـود دارد .امـا پیـروزی انقالب اسلامی و سـرکار آمدن دولتی دینـی اقتضاء

میکـرد بـر اسـاس قاعده نفـی سـبیل 2و دیدگاههایی عمیـق در ایدئولوژی اسلامی،

اسـتقالل اقتصـادی از دشـمنان اسلام و دارالکفـر در کلیـت مبادالت مالـی و تجاری
جامعه اسلامی محقـق گردد.

گرچـه راهبـرد اسـتقالل اقتصـادی بـه طـور ناصحیحـی 3بـه عنـوان یـک سیاسـت
رسـانهای در کشـور تبدیـل شـده بـود امـا تحریمهـای اخیـر نشـان داد همچنـان

کشـور در موضـوع وابسـتگی بـه خارج ،آسـیبپذیر اسـت .گرچـه هیچ عقل سـلیمی،
اسـتقالل و خودکفایـی کشـور در تمامـی حوزههـای اقتصـادی را نـه ممکـن میداند
 -- 1تدارک جريان فتنه براي کمک به آمريکا به منظور برچيدن کامل غني سازي از ايران:

http://www.irannuc.ir/fa/content/1977

َ « - 2ولَن َي ْج َع َل ّ
ِين َسب ًِيل؛ و خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان براى كافران راه
ين َعلَى الْ ُم ْؤ ِمن َ
الل لِلْ َكا ِف ِر َ
[تسلطى] قرار نداده است( ».قرآن کريم ،سوره مبارکه النساء ،بخشي از آيه شريفه )141
 - 3البته توجه دادن افکار عمومي به پيشرفت هاي کشور يکي از وظايف رسانه هاست اما اين مهم بايد به طور
صحيح و بر اساس اصول حرفه اي انجام پذيرد .شايد مفهوم خبرنگاري توسعه ،اصول و تاکتيکهاي بازنمايي
رسانه اي پيشرفت هاي کشور را بيش از ساير مفاهيم رسانه اي نشان دهد .براي مطالعه درباره خبرنگاري
توسعه و جايگاه آن در اخبار اقتصادي کشور نک به:
عصام ،معصومه ،خبر و توسعه ،پژوهش و سنجش ،ش ( ، ۱۲تابستان ،پاييز  :)۱۳۷۶ص .۳۱ - ۲۴
باباخانيخامنه ،فاطمه ،بررسي ساختار اخبار اقتصادي در مراکز خبري ايران :تحليل محتواي اخبار اقتصادي
تلکس واحد مرکزي خبري و خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران .پايان نامهکارشناسي ارشد :علوم ارتباطات،
گرايش تحقيق ،دانشگاه آزاد اسالمي (تهران مرکزي) .دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي1381 ،
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و نـه مطلـوب ،امـا اشـتباه در تبلیغـات رسـانهای –عمدت ًا رسـمی -کشـور ،حکایت از
نادیـده گرفتـن واقعیـات و اعلام آن به دولـت و مردم بـرای کاهش آسـیبپذیریها

دارد.

اکنـون بـا اعمـال تحریمهـای گسـترده علیـه جمهـوری اسلامی و تأثیرپذیـری

دولتهـای دهـم و یازدهـم از ایـن موضوع ،مشـخص شـده اسـت که یکـی از دالیل
ایـن تأثیرپذیـری ،وابسـتگی یـک طرفـه ایـران بـه فـروش نفـت و درآمدهـای ارزی

حاصـل از آن بـود .درحالیکـه تصور کارشناسـان مسـائل اسـتراتژیک و اقتصادی این
بـود کـه وابسـتگی بیـن ایران و غـرب ،دوطرفه بـوده و غـرب نیز برای تأمیـن انرژی

خـود –آن هـم در بحـران مالـی اروپـا و آمریـکا -بـه نفـت ما وابسـته اسـت .دالیلی

همچـون مرقـوم بـه صرفـه نبودن اسـتخراج نفـت از منابع نفتـی آمریکا و عـدم توان
کشـورهایی چـون عربسـتان در تأمیـن نیاز بـازار جهانـی نفت در صورت عـدم حضور

نفـت ایـران در بـازار از دالیـل مربـوط بـه این ادعا و اندیشـه بـود .ضمن آنکـه بلوکه
شـدن داراییهـای حاصـل از فـروش نفت در خارج از کشـور مسـئلهای بـود که مورد

توجـه و پیشبینـی قـرار نگرفتـه بـود زیـرا القـاء میشـد کـه مـا بـه سیسـتم مالـی
جهانـی و غـرب وابسـته نیسـتیم بـه طـوری کـه ،علیرغـم پیـش بینـی تحریمهای
جـدی علیـه سیسـتم بانکـی ایـران ،تدبیـری از سـوی دولـت دهـم بـرای ورود ارز یا
مابـهازای آن بـه صـورت طال به کشـور اندیشـیده نشـد.

بدیهـی اسـت کـه مفـروض تمـام طرفـداران تحریـم اقتصـادی ،وابسـتگی اقتصادی
اسـت در نتیجـه اقـدام و تلاش غربیهـا بـرای تحریـم ایـران ،نشـان از وابسـتگی
اقتصـاد ایـران بـه سیسـتمهای مالـی و تجـاری غـرب دارد .در واقـع آنچـه هـم کـه
بـه آن معتقدیـم ایـن اسـت کـه غربیهـا با وابسـته کـردن اقتصـاد ایران بـه خود در
زمـان سـازندگی و اصالحـات ،سـعی نمودنـد تـا پایههـای اسـتقالل اقتصـادی و نیز

فرهنگـی جامعـه ایـران را (چـه در حـوزه مصرف 1و چـه در حوزه تولید) سسـت نموده
 - 1واقعيت آن است که حرکت به سمت رفاه و غرق شدن بخشی از جامعه ایران در سبک زندگي غربي يکي
از داليل مهم تاثير گرفتن از تحريمهاي اخير بود.
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و بـا چنیـن تحریمهایـی امـکان فروپاشـی سـاختارهای اجتماعـی قـدرت و امنیت در
ایـران را فراهـم نماینـد .بـا ایـن هدف گـذاری ،حتـی اگر مذاکـرات دولـت یازدهم با

 5+1منجـر بـه آشـتی بـا غرب نشـود –کـه نمیشـود -ایـن پیـام را به عمـوم مردم
ایـران میرسـاند که بخشـی از حاکمیت و همچنیـن جریان فتنه و بخشـی از نخبگان

کشـور ،قائـل بـه وابسـتگی بـه غـرب هسـتند و رفـع تمـام مشـکالت را در تعامل با

غـرب میداننـد.

ایـن اتفـاق بـه معنـای نفـی اسـتقالل سیاسـی و اقتصـادی جمهـوری اسلامی و

ناکارآمـدی اسلام در مواجهـه بـا مشـکالت حکومـتداری و رقابتهـای امنیتـی بـا

غرب اسـت.

تحریمهـای کنونـی در واقـع تالشـی اسـت بـرای برداشـتن محصولـی کـه سـالها

توسـط غـرب در زمینـه اجتماعـی ایـران گذارده شـده اسـت تا هـر چه بیشـتر جامعه
ایـران را از اندیشـه اسـتقالل اقتصـادی دور نمایـد .غـرب بـا اعمال تحریمهـا از یک

سـو و وابسـته نمـودن جامعـه ایـران در مصـرف گرایی و سـبک زندگی بـه الگوهای
غربـی از دیگـر سـو تلاش نمـوده تـا آسـیبپذیری سـاختارهای اجتماعی ایـران در
برابـر جنـگ اقتصـادی را افزایـش دهـد .بـا ایـن اوصـاف عالقه غـرب به مذاکـره با

جمهـوری اسلامی ایـران و تلاش جهت گـره زدن تحریمهـا به مذاکرات هسـتهای
نشـان از برنامـهای حسـاب شـده برای زیر سـؤال بـردن ایده اسـتقالل اقتصـادی در

جامعه ایـران دارد.

نفی استقالل سیاسی (ناکارآمدی اسالم سیاسی و

پناه به مکاتب غربی)

تأثیـر القـای وابسـتگی اقتصـادی بـه غـرب در جامعـه ایـران و اثربخـش بـودن

تحریمهـای اقتصـادی ،ناامیـدی از کارآمـدی اسلام سیاسـی (اسلام نـاب
محمدی«صلیاهللعلیهوآلـه») را در جامعـه خصوصـ ًا قشـر جـوان و دانشـگاهی

ایجـاد نمـوده و آنهـا را به سـراب مکاتب غربی اعم از لیبرالیسـم و مارکسیسـم
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و وابسـتگی سیاسـی دوبـاره جامعـه ایـران بـه غـرب ،سـوق میدهـد.
پیـش روی جمهوری اسلامی قرار
گرچـه اتفاقـ ًا تحریمهـا فرصتـی گرانبهـا را
ِ

داده تـا از طریـق آن اسـتقالل سیاسـی خود را بیش از گذشـته تحکیـم نماید اما
ظاهـرا ً کمـاکان از ایـن فرصتهـا غفلـت شـده و ایـن فرصتها ،در حـال تبدیل
شـدن بـه نقطـه ضعـف یـا تهدیـد هسـتند .چـرا کـه اگـر قرار اسـت مشـکالت
اقتصـادی و مدیریتـی کشـور ،بـه دوش تحریمهـا انداخته شـود ،تحریـم فرصتی
را در اختیـار حکومـت قـرار میدهـد تـا از یک سـو جلوی مفاسـد مالـی و اداری

داخلـی و سـوء مدیریتهـا که در شـرایط عادی ،مقابلـه با آنها حاشـیه آفرین و
هزینهزاترنـد را بگیـرد و از دیگـر سـو از تحریمهـا بـرای جلب حمایـت مردمی و

تلاش در یک دسـت کـردن حاکمیت اسـتفاده کند .حـال آنکه تاکنـون وضعیت
مـا در اسـتفاده از فرصـت تحریمهـا بـه عکـس بـوده؛ او ً
ال دولت دهـم و یازدهم
بـه مراتـب نسـبت بـه دولت نهـم در موضوع مبـارزه با فسـاد مالـی و مدیریتی و
مقابلـه بـا اشـرافیت و رفاهطلبـی ،بـی توجـه بودهاند .ثانیـ ًا مخالفـان و فتنه گران

داخلـی (فتنـه  )88که زمینهسـازی سیاسـی تحریمهـا را عهده دار شـدند 1اکنون
در حاشـیه امـن زندگـی میکننـد و عواقـب تحریـم بـر دوش نیروهـای انقلاب
و مـردم اسـت .ثالثـ ًا گرچه مسـئوالن دولـت یازدهم ،مشـکالت اقتصادی ناشـی

را از تحریـم میداننـد امـا در دیپلماسـی خارجـی بـا غـرب از آن بـه عنـوان یک
مسـئله کـه بیانگـر ظالمانه بودن رفتارهای غربیهاسـت اسـتفاده ننمـوده و اتفاق ًا

خـود را عالقمنـد بـه ارتبـاط دوسـتانه بـا غـرب نشـان میدهنـد .رابعـ ًا بـه جای

جلـب حمایـت مردمـی و حـذف مریـدان و همراهان آمریـکا و لیبرال دمکراسـی
 - 1بايد توجه نمود که بخشي از تحريم ها با موضوع حقوق بشر و بعد از حوادث سال  88عليه ايران به تصويب
رسيده است .براي مثال نک به:
تحريم تعداد  61از مسئوالن ايران به علت نقض حقوق بشر در حوداث بعد از انتخابات  1388توسط اتحاديه
اروپا :سند تصميمات شوراي وزيران خارجه اتحاديه اروپا درباره تحريم خريد نفت و بانک مرکزي ايران ،ص 2
(http://www.iranwatch.org/sites/default/files/eu-council-factsheet-euan)diran-012412.pdf
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غـرب در داخـل خـاک ایران ،1بـه درگیریهای داخلی با سـایر نیروهـای انقالب
(جناحهـای سیاسـی دیگـر ،دولتهای قبلـی و  )...مشـغولاند.

نفی استقالل فرهنگی (افزایش غربگرایی و

ترویج سبک زندگی غربی)

اسـتقالل فرهنگـی نیـز یکـی از ابعـاد اسـتقاللطلبی انقالب اسلامی اسـت که
بـر نفـی برخـی از آموزههـای فرهنگـی و فکـری غـرب تاکیـد داشـته و منبـع
اصیـل تشـخص صحیـح یـا غلـط بـودن اندیشـهها و رفتارهـای اجتماعـی و

فرهنگـی را فرهنـگ اسلامی-ایرانی میدانـد.

گرچـه عمدتـ ًا تهدیـدات فرهنگـی و اجتماعـی بـه علـت تأثیرگـذاری بـر دراز

مـدت کمتـر در بررسـی امنیـت ملـی ،مـورد توجه هسـتند امـا از تأثیر اسـتقالل
فرهنگـی بـر حـوزه امنیـت اجتماعـی 2و امنیـت ملـی میتـوان بـه اهمیـت این
مقولـه پـی بـرد .بـا ایـن همـه ،در موضـوع تحریمهـا بـه نظـر میرسـد تأثیـر

اجتماعـی و فرهنگـی آن بـه طـور سـریعتری در نگـرش افـراد جامعـه نسـبت

بـه اسـتقالل اقتصـادی و سیاسـی جمهوری اسلامی ،تأثیر گذاشـته اسـت .زیرا
از یـک سـو تغییـر سـبک زندگـی ،همـگان را بـه مسـئله اقتصـاد بیـش از حـد

واقعـی وابسـته نمـوده و از دیگـر سـو تحـت تأثیـر برنامههـای توسـعه دولـت
کارگـزاران و اصالحـات ،طبقـه خاصـی از غربگرایـان در کشـور شـکل گرفتـه
کـه میانگیـن تمایـل واقعـی مردم ایـران به غـرب و وابسـتگی به معیشـت را به

 - 1تحريم ها فرصتي استثنايي براي اخراج ليبرال هاي افراطي و معاند انقالب و جمهوري اسالمي از دانشگاه
ها ،جايگاه هاي مديريتي و  ...ايجاد نموده است زيرا تحريم ها که ظلم آشکار ديگري به تمام ايرانيان و تحميل
يک جنگ اقتصادي است مي تواند به لکه ننگي براي آمريکا پرستان تبديل شود و زمينه برخورد با آنها به
عنوان سپاهيان دشمن فراهم گردد که از طريق جنگ اقتصادي به ملت ضربه مي زنند.
 - 2نک به :ويلکينسون ،کلر ،ارزيابي مکتب کپنهاک با مطالعه حوادث قرقيزستان :غيرقابل استفاده بودن
تئوري امنيتي ديدن در بيرون از اروپا .ترجمه منيژه نويدنيا ،در مجموعه مقاالت امنيت اجتماعي ،تهران:
پژوهشکده مطالعات راهبردي ،1388 ،ص 232
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طـور محسوسـی دچـار انحراف از معیـار نمودهاند .ثالث ًا ارتباط رسـانهای دشـمنان

بـا عمـوم مـردم ایران بسـیار قویتر از گذشـته شـده اسـت -که البته بخشـی از
آن ناشـی بـه ضعـف ارتباطـات رسـانهای در داخـل خصوص ًا در بخش سیاسـی و

اخبـار صداوسـیمای جمهـوری اسلامی بـر میگـردد.

همچنیـن حتـی اگـر سـرعت ایـن تغییر نگـرش و عواملـی چون وابسـتگی بیش
از حـد مسـائل مالـی ،تغییـر سـبک زندگی ،وابسـتگی بیـش از حد به غـرب و ...
فقـط بـه نخبـگان و قشـر یا طبقـه خاصـی از جامعه ایـران مربوط باشـد –یعنی

نگـرش عمـوم مـردم ،تغییـر محسوسـی نداشـته باشـد -بـاز هـم بـا توجـه بـه

مدلهـای تغییـر نگـرش اجتماعـی و اشـاعه –مثـل مدل کایـت 1یا نظریـه نفوذ

شـخصی الزارسـفلد 2یـا مدل اشـاعه سلسـله مراتبـی -3میتـوان پیشبینی کرد
کـه ایـن نگـرش (وابسـتگی به غـرب در حـوزه فرهنگ و سـبک زندگـی) خیلی
سـریعتر از مـوارد مشـابه در جامعـه ایران انتشـار خواهـد یافت.

در واقـع تأثیـر فرهنگـی تحریمهـا و بـه رسـمیت شـناختن آن از طریـق گـره
زدن تحریـم بـه مذاکـرات هسـتهای ،تهدیـدی فرهنگی-اجتماعـی نیـز هسـت

و هنجارهـای گفتمانـی و فرهنگـی جمهـوری اسلامی را میپوسـاند .بـر ایـن
اسـاس حتـی اگر مشـکالت اقتصـادی ایـن دوران از طریق دیپلماسـی و مذاکره

حـل شـود زمینـه را بـرای پذیـرش هـر چه بیشـتر سـبک زندگـی غربـی و عدم
توجـه بـه سـبک زندگـی اسلامی فراهـم میکنـد؛ لـذا تنهـا و تنهـا راه بـرای
تثبیـت نگـرش جامعـه نسـبت بـه ایدههـای انقلاب و نظـام ،تقویـت سـاخت

 - 1نک به :مک کوايل ،دنيس و سون ويندال ،مدل هاي ارتباطات جمعي .ترجمه گودرز ميراني ،تهران :طرح
آينده ،1387 ،صص 40-38
 - 2نک به :راجرز ،اورت ميچل ،تاريخ تحليلي علم ارتباطات .ترجمه غالمرضا آذري ،تهران :دانژه،1386 ،
صص532-530
ن تواليي و محمد
ي بر جغرافياي فرهن گي ،ترجم ه سيمي 
 - 3نک به :جردن ،تري و لستر راونتري ،مقد مها 
سليماني .تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،1380 ،ص 163
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درونـی نظـام و رفـع سـوء مدیریتهاسـت .ایـن امـر بـا صرفهجویـی در منابع یا
کـم کـردن فعالیتهـای جانبـی و غیرضـروری و افزایش میـزان کار و کارآیی در

کشـور محقـق میشـود.

بنابرایـن بـه اعتقـاد نگارنـدان ،وابسـتگی فرهنگی به غرب آسـیبهای بسـیاری
را بـه دنبـال خواهد داشـت .1تجربه تحریمهای شـیلی از سـوی آمریـکا در زمان

ریاسـت جمهـوری آلنـده نیـز بیانگر آن اسـت کـه وقتی وابسـتگی اقتصـادی به

وابسـتگی سـاختارهای اجتماعـی و فرهنگـی گـره بخـورد ،علیرغم گشـایش در

مسـائل اقتصـادی توسـط دولـت ،امکان فروپاشـی حاکمیـت فراهم میشـود .2از
دیگـر سـو شـواهد نشـان میدهـد تجربـه ناموفـق تحریمهـای آمریـکا دربـاره

کوبـا نیـز علیرغـم شـدت فشـار اقتصـادی بـه کوبـا ،از اسـتقالل سـاختارهای
فرهنگـی و اجتماعـی جامعـه کوبـا بـه آمریـکا نشـئت میگرفت.3

بـر اسـاس مطالـب بـاال بایـد اذعـان نمـود کـه اگـر ایرانیان نگرششـان نسـبت

بـه اسـتقالل (سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی ،اسـتقالل در دسـتیابی بـه انرژی
هسـتهای و  )...خدشـه دار شـد زنـگ خطـر تهدیـدی کـه موجود ایده اسـتقالل
طلبـی انقلاب را زیـر سـؤال میبـرد بـه صـدا درآمده اسـت.

بـا پذیـرش اهمیـت اسـتقالل فرهنگـی و اجتماعـی از غـرب ،بایـد بـه برخی از
تحریمهـای مثبـت 4آمریـکا ،اسـتثناء برخـی کشـورها از تحریمهـای تجـاری و
مالـی ایـران ،لغـو تحریـم برخـی بانکهـای ایرانـی در اتحادیـه اروپـا و برخـی

 - 1گرچه اين به معناي نفي اهميت استقالل اقتصادي نيست .چون همانطور که وابستگي فرهنگي به
وابستگي اقتصادي و سياسي منجر مي شود ،از آنها تاثير نيز مي پذيرد.
 - 2مروم ،ژيل ،دموکراسي ،وابستگي و بي ثبات سازي :متزلزل ساختي حکومت آلنده .ترجمه اصغر صارمي
شهاب ،در مجموعه مقاالت نظريه هاي تحريم اقتصادي ،تهران :وزارت امور خارجه 1376 ،صص 53-52
 - 3مروم ،ژيل ،همان ،ص 59
 - 4براي آشنايي بيشتر با مفهوم تحريم مثبت نک به  :الپزو ،جرج و ديويد کارت رايت ،همان ،ص 18
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امتیازهـای –هـر چنـد خفیـف و انـدک -دیگـر کـه در توافقنامـه ژنـو آمـده،
بـا دیـده تردیـد نگریسـت .همـه ایـن اعمـال در حقیقـت ایجـاد سـوپاپهای
اطمینانـی اسـت تـا جمهوری اسلامی از اندیشـیدن بـه راههای اساسـی درونزا
و حتـی راههـای بـرونزای اساسـی غفلـت نمـوده و احیانـ ًا بـه سیاسـت مقاومت
اجتماعـی 1جدیـدی روی نیـاورد.
افزایـش ارتبـاط بـا آمریـکا خصوصـ ًا در مسـائلی چون خط پـرواز هوایـی ایران-

آمریـکا ،مکالمـه و احتما ً
ال مکاتبه روسـای جمهوری دو کشـور ،2اصرار بر مذاکره
دو جانبـه وزیـر خارجـه ایـران بـا وزیـر خارجـه آمریـکا ،ارسـال پیامهایی خاص
از سـوی رئیـس دولـت جمهـوری اسلامی در مصاحبـه بـا رسـانههای غربی 3و
 ...گرچـه میتوانـد در پیشـبرد مذاکـرات هسـتهای تأثیرگـذار باشـد -کـه در آن
هـم جـای تأمـل اسـت -امـا میتوانـد عواقـب فرهنگـی عمیقـی را در نگـرش
مـردم ایـران نسـبت بـه انقلاب اسلامی و ایدههایـی چـون اسـتقاللطلبی،
استکبارسـتیزی و  ...ایجـاد نمایـد.
مطرح کردن مسـائلی چون حقوق شـهروندی ،حقوق بشـر و  ...از سـوی طرفین
 - 1مقاومت چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي مي تواند نظم موجود و امنيت قدرت هاي حاکم را
به خطر اندازد و سبب بروز ناماني گردد .براي مطالعه درباره سياست مقاومت اجتماعي و تاثيرات آن بر امنيت
ملي و بين المللي نک به :افتخاري ،اصغر و قدير نصري ،روش و نظريه در امنيت پژوهي .تهران :پژوهشکده
مطالعات راهبردي ،1383 ،صص 121-119
 - 2نک به:
مشاور امنيت ملي آمريکا :تماس با اوباما به درخواست روحاني بود و  15دقيقه طول کشيد.
اوباما :نامه هايي ميان من و روحاني مبادله شده است.

)(http://irannuc.ir/fa/content/1798
)(http://irannuc.ir/fa/content/1734

 - 3براي مثال بيان عباراتي همچون «اوباما مودب و باهوش است ».از سوي رئيس جمهوري اسالمي ايران
در مصاحبه با فايننشيال تايمز
)(http://www.tabnak.ir/fa/news/361076/
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در شـرایط کنونـی و وارد کـردن مسـائل دیگـری فـارغ از موضـوع هسـتهای

1

همچـون حقـوق بشـر ،حمایت ایـران از سـوریه و گروههـای مقاومـت و بیداری
اسلامی بـه مذاکـرات هسـتهای ،همگـی داللـت بـر کشـیده شـدن مذاکـرات
هسـتهای بـه موضوعـات اساسـی گفتمـان انقلاب و تحـت تأثیر قـرار دادن آن
دارد؛ لـذا بـازی در پـازل طراحـی شـده غـرب ،بیش از پیـش ،نگرشهـا و افکار
عمومـی داخـل را تحـت تأثیـر قـرار داده و در صـورت عملکرد ناصحیـح دولت و

سـایر نهادهـا ،به سـمت واگرایـی از ایدههای اساسـی انقالب خواهند کشـاند که
همـه دلسـوزان انقلاب ،اسلام و ایـران -اعـم از مـردم و مسـئوالن که شـامل

مسـئوالن دولـت نیـز میشـود -از آن متضـرر خواهند شـد.
ب :تغییر در رفتارها و سـاختارهای اجتماعی-سیاسی

تأثیـر تحریمهـای اقتصـادی و مذاکـره و تعامـل بـا غـرب در اینبـاره ،بـه تغییر

در نگرشهـا منحصـر نمیگـردد و در میـان مـدت و دراز مـدت منجـر بـه
شـکلگیری یـا تقویـت جریانهایـی خـاص شـده و مناسـبات اجتماعـی ویژهای
را در جامعـه رقـم خواهـد زد.

البتـه در میـزان اثربخشـی تحریمهـا ،سـوابق نشـان داده کـه تحریمهـا عمومـ ًا

بـه تنهایـی موفـق نبودهانـد 2و در کنـار تهاجم نظامی یـا اعمالـی دیگر-همچون

اسـتفاده از نفوذیهـا و  -...توانسـته رفتـار یـک حکومـت مخالـف را تغییـر داده
یـا آن را سـرنگون نمایـد؛ لـذا اگـر هـدف آمریکاییهـا از تأثیـر تحریمهـا تغییر
نظـام جمهـوری اسلامی ولـو در دراز مدت باشـد – که هسـت -خود بـه خوبی

میداننـد کـه فقـط بـا تحریمهـا بـه ایـن امـر دسـت نخواهنـد یافـت .همچنین
اسـتفاده از قـدرت نظامـی دربـاره ایـران ،نگرانیهایـی جـدی دارد کـه احتمـال

 - 1اوباما :پس از برنامه هستهاي به سراغ حوزه هاي ديگر خواهيم رفت.

)(http://irannuc.ir/fa/content/1981

 - 2ون فورستينبرگ ،جورج ،درجه بندي موفقيت تحريم .ترجمه علي اکبر رضايي ،در مجموعه مقاالت نظريه
هاي تحريم اقتصادي .تهران :وزارت امور خارجه1376 ،
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پیـروزی نظامـی بـرای آنهـا را بـه حداقـل میرسـاند .در نتیجـه بایـد موضـوع

دیگـری همچـون نفـوذ یا فریب اسـتراتژیک مسـئوالن جمهوری اسلامی یا هر
دو را دربـاره ایـران بهکارگیرنـد که رویکردهـای جدید غرب در مذاکـرات کنونی
و راهبـرد تعامل-فشـار بهتریـن راه بـرای رسـیدن بـه این هدف اسـت.

لـذا بـه نظـر میرسـد هـدف اولیـه تحریمهـای آمریـکا ،تغییـر سـاخت حقوقـی

نظـام نیسـت ،بلکـه تغییر سـاخت حقیقـی نظام در کوتـاه و میان مـدت ،میتواند
منجـر بـه تغییـر نگرشهـا و زمینهسـاز تغییـر رفتارهـا در جمهـوری اسلامی و

تثبیـت و نهادینـه سـازی ایـن تغییـر رفتارهـا از تغییـر سـاخت حقوقـی نظـام در
میـان و درازمدت باشـد.

تعمیـق نگرشهـای تغییریافتـه و زمینهسـازی بـرای تغییـر رفتارهـا و نهایتـ ًا
سـاختارها ،علاوه بـر اسـتفاده از تحمیـل فشـار و تحریـم اقتصـادی ،نیـاز بـه

همراهـی بخـش قابـل توجـه یـا مهمـی از سـاختارهای اجتماعـی کشـور هدف
بـا تحریـم کننـده را دارد؛ لـذا اگـر سـرکار آمـدن دولـت کنونـی مایه امیـدواری

آمریـکا بـرای بـه راه انداختـن جریـان تغییـر در کشـور شـود -3کـه اینچنیـن

شـده اسـت -4دولـت آمریـکا و همپیمانانـش ،بـه منظـور به دسـت آوردن سـایر
 - 3البته اين سخن به معناي سرکارآمدن دولت بر اساس خواسته آمريکا و يا حتي آمريکايي بودن دولت نيست
بلکه اوال تشخيص غلط آمريکا از تاثير تحريمها بر رفتار مردم ايران در انتخابات ،ثانيا تصور اشتباه آمريکاييها
از به راي گذاشتن مسئله هستهاي در انتخابات (به علت اشتباه برخی جریانهای اصولگرا در انتخابات  )1392و
ثالثا فهم نادرست آمريکا از جريان تغييرخواهي بعد از  8سال در ايران و  ...است که موجب شکل گيري چنين
انگاره اي شده؛ گرچه عملکرد برخي از دولتمردان – خصوصا در دستگاه ديپلماسي -غربيها را به این مسئله
اميدوارتر نموده است.
 - 4نک به:
اوباما :نشانههايي از تمايل روحاني براي مذاکره با آمريکا وجود دارد.

)(http://irannuc.ir/fa/content/1761

واکنش آمريکا به واگذاري مسئوليت مذاکرات هستهاي به وزارت خارجه ايران

)(http://irannuc.ir/fa/content/1727

 131عضو کنگره آمريکا خطاب به اوباما« :فرصت روحاني» را از دست ندهيد.
سخنگوي کاخ سفيد :آمريکا شريک ايران خواهد بود اگر...

)(http://irannuc.ir/fa/content/1548
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سـاختارهای اساسـی یـا از بیـن بـردن برخـی سـاختارهای مخالف نظام سـرمایه
داری و اسـتکبار در ایـران ،برنامهریـزی عملیاتـی خواهنـد داشـت.

امـا همانطـور کـه درباره سـاختارهای اجتماعی کوبا اشـاره شـده ،جمهوری اسلامی

نیـز سـاختارهای اجتماعـی( 1اعـم از نهادهـا ،گروههـا ،طبقـات و اقشـار ،آرمانهـا و
اسـطورهها و  )...خـاص خـود را داراسـت لـذا بـرای تأثیرگـذاری تحریمهـا بـر حـوزه
رفتـار و سـاختار اجتماعی-سیاسـی ایـران ،بایسـتی سـاختارهای منحصـر بـه فـرد

جمهـوری اسلامی از سـوی آمریـکا و همپیمانانـش ،تضعیـف و سـاختارهای قابـل
اسـتفاده بـرای اهـداف آنها توسـط غربگرایـان داخل ایران ،اشـغال شـده و مطابق
بـا اندیشـه آنهـا بازسـازی گردد.

لـذا برنامـه دشـمنان انقلاب اسلامی در ماهها و سـالهای آتی بـرای تغییـر رفتار و

سـاختار در ایـران حـوزه مسـائل سیاسـی و اجتماعـی عبارتنـد از -1 :برهـم زدن نظم

نهـادی کنونـی در جامعـه ایـران -2 ،ایجـاد خلأ نهـادی ناشـی از تضعیـف نهادهای
برآمـده از ایدههـای انقلاب و  -3نهادسـازی و ایجـاد نظـم جدیـد نهـادی در بیـن

سـاختارهای جامعـه ایران.

در راسـتای برهـم زدن نظـم نهـادی کنونی ،نکته قابـل توجه آنکه نقـش نهاد والیت
فقیـه در سـاختار نهـادی و اجتماعـی کنونـی ایـران و جایـگاه آن در محلـی فراتـر از

سـاختار نهادهـای دیگـر ،دلیـل خوبـی بـرای توجـه بیـش از پیـش جبهـه معارضـان
انقلاب اسلامی اسـت؛ لـذا برنامهریـزی بـه منظـور جریانسـازی و مدیریـت افکار

عمومـی برای شـخص رهبر انقالب اسلامی حضـرت امـام خامنهای«مدظلهالعالی»،
اندیشـهها و مکتـب امـام خمینی«رحمةاهللعلیـه»  ،2مجلـس خبـرگان و نهادهـای
)(http://irannuc.ir/fa/content/1611

 - 1براي مطالعه تاثيرپذيري يک کشور از تحريم ها به دليل ساختارهاي اجتماعي آن نک به :مروم ،ژيل،
همان منبع.
 - 2سراج ،رضا ،تحريف مکتب امام خميني«رحمةاهلل عليه»؛حساسيت سنجي براي سناريوي تغيير و استحاله
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وابسـته بـه رهبـری همچـون شـورای نگهبـان ،نیروهـای مسـلح (خصوصـ ًا سـپاه

پاسـداران) ،صداوسـیما و  ...از اقدامـات آینـده جریانهـای مخالـف داخلـی خواهد بود
کـه مطمئنـ ًا بـا اقبـال و حمایـت مالی ،رسـانهای ،اطالعاتـی و امنیتی آمریـکا و غرب
مواجـه خواهد شـد.

در فضایـی کـه کشـور به علت تضعیف سـاختارهای اساسـی و اصیل خـود دچار نوعی

سرگشـتگی میشـود ،بهتریـن فرصـت بـرای تقویـت جریانهـای سیاسـی-فرهنگی
وابسـته بـه غـرب همچـون جریـان فتنـه و ایدههـای ساختارشـکنانه طبقـه متوسـط

بـه بـاالی سـکوالر (در موضوعاتـی همچون هنر ،رسـانه ،پوشـش ،روابـط زن و مرد،

دانشـگاهها و  )...فراهـم میگـردد .همچنیـن سـاختارهای جدیدی چون سـازمانهای
مـردم نهـاد و مجموعههـای رسـانهای وابسـته به غـرب فرصت رشـد و سـازماندهی

الزم در ایـن دوران را خواهنـد داشـت کـه بـا توجه به کثـرت و تمرکز افراد این قشـر

در قشـر تحصیلکـرده شـهرهایی خاص ،به سـرعت سـازماندهی میشـوند.

علیرغـم تمـام تبلیغاتـی کـه غـرب مبنـی بـر عـدم وجـود آزادی و مردمسـاالری در

ایـران انجـام مینماید سـرمایهگذاری غـرب و آمریکا بـر انتخابات ریاسـت جمهوری،

مجلـس شـورای اسلامی و مجلـس خبـرگان رهبـری ،حکایـت از ظرفیت بـاز و آزاد

نظـام انتخابـات در کشـور دارد .در واقـع آمریکاییهـا و غربیهـا بـه خوبـی میداننـد
کـه تحریمهـا و حملـه نظامـی بـه تنهایـی و حتـی به همـراه یکدیگـر نه تنهـا برای
آنهـا فرصت سـقوط جمهـوری اسلامی را فراهـم نمیکند بلکـه اتحاد مـردم ایران

علیـه بیگانـگان را بیـش از گذشـته مینمایـد؛ لـذا انتخابـات بهتریـن فرصـت بـرای

پیـدا کـردن منفـذ یـا دریچههایـی برای شـروع تغییـر در جمهوری اسلامی اسـت و

دولتهـای لیبـرال سـرمایهدار –برخلاف اعلام رسـمی خـود مبنـی بـر عـدم وجود
آزادی در ایـران -بـه خوبـی از آزادی حقیقـی در ایـن انتخابـات ایـران آگاهاند.

بـا ایـن اوصـاف در جهـت ایجـاد نظـم نویـن نهـادی در ایـران ،انتخابـات مجلـس
). (http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5943
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شـورای اسلامی بایسـتی تحت تأثیـر حضـور چشـمگیر غربگرایان سـکوالر (ولو با

ظاهـری اسلامگرا و انقالبـی) قـرار گیـرد تـا مجلـس آینده ریلها و مسـیر مناسـب

جهـت اجبـار دولـت در حرکت به سـوی غرب و وابسـتگی بـه آمریکا را فراهـم نماید.

قطعـ ًا در دورانـی کـه از یـک سـو ذائقههـا و نگرشهـای مـردم نسـبت بـه کارآمدی

ایدههـای انقلاب تغییـر نموده یا متزلزل شـده و از دیگر سـو نهادهـای اصیل انقالبی
در جامعـه منفعـل و ناکارآمد جلوه داده شـدهاند و نهایت ًا زمینه برای رشـد سـاختارهای
غربگـرا فراهـم شـده ،نبایـد انتظـاری جـز گرایش مـردم بـه اندیشـههایی کارآمدتر

را داشـت کـه در ظاهـر دشـمنی و عداوتـی بـا عقایـد بنیادیـن اسلامی و اخالقـی
مـردم نـدارد .نهایتـ ًا در میـان مدت یـا دراز مدت ،تغییرات در بسـیاری از سـاختارهای

اجتماعـی اعـم از نهادهـا ،طبقـات ،آرمانهـا و اسـطورهها و  ...را منجـر میگـردد.

نتیجـه آنکـه در دو سـال آینـده ،تغییرات در سـاخت حقیقـی جمهوری اسلامی ادامه
مییابـد کـه بـه تغییـر رفتارهـای جمهـوری اسلامی و در سـالهای آتـی به شـروع

تغییـرات اساسـی در سـاخت حقوقـی جمهـوری اسلامی منجر خواهد شـد.

 نکات پایانی

 -1تأثیـر تحریمهـا بـر امنیـت فـردی مـردم ایـران یکـی موضوعاتی اسـت کـه باید
مـورد توجـه اندیشـمندان ،اصحـاب رسـانه و نخبـگان مذهبـی ،فرهنگـی و اجتماعی
قـرار گیرد.

 -2در نظریههـای تحریـم اقتصـادی ،بخـش قابل توجهـی از اندیشـمندان ،تحریمها
را لزومـ ًا روشـی صحیـح و در تمـام دورانهـا موفـق نمیداننـد .1بـر همیـن اسـاس

میتـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه تحریمها لزومـ ًا تهدیـدی اقتصـادی ،سیاسـی و
فرهنگـی نیسـتند بلکـه چالشـی امنیتـی محسـوب میشـوند کـه بـا صبـر ،تلاش و

 - 1هافباور ،گري و کيمبرلي اليوت ،تحريم هاي مالي و سياست خارجي؛ موفقيت مشروط .ترجمه شهرام
پيشکاري ،در مجموعه مقاالت تحريم اقتصادي ،تهران :وزارت امور خارجه1376 ،
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بصیـرت بـه نقطـه قـوت کشـور هـدف (تحریـم شـده) تبدیـل میشـوند و بـا انـدک

تعلـل و اشـتباهی میتواننـد بـه پاشـنه آشـیل و نقطه ضعف اساسـی و تهدیـد امنیت
ملـی تبدیل شـوند.

 -3تهدیـدات اقتصـادی وقتـی منجـر بـه آسـیبپذیری حـوزه سیاسـت ،اجتمـاع یـا
نظامـی گـردد تهدیـد امنیـت ملـی در حـوزه اقتصـاد اسـت .با ایـن اوصـاف تحریمها

تهدیـد امنیـت ملـی اقتصـادی هسـتند و صحیح بـود که یا پرونـده مذاکره هسـتهای
بـه تحریمهـا گـره نخـورد یا اگـر اصرار بر گـره زدن تحریمهـا به مذاکرات هسـتهای

توسـط دولـت وجـود داشـت از افـراد امنیتی نیـز در کنـار دیپلماتهای مذاکـره کننده

اسـتفاده میشـد .زیـرا بـه نظـر میرسـد تیـم هسـتهای کنونـی توانایـی شـناخت و
درک موضوعـات امنیـت ملـی را ندارنـد 1و ممکن اسـت منافـع امنیت ملـی را به پای
نظریههـا و نگاههـای دیپلماتیـک  -کـه متأسـفانه کمتـر بـر مبنای اصول اسلامی و

انقالبـی قـرار دارد -فـدا نمایند.

 -4بایـد بـرای افـکار عمومـی داخلی تبیین شـود کـه آیا تحریـم اقتصادی بـه عنوان

پاسـخ غـرب نسـبت به تخلـف ایران -از قانونی مشـخص یـا تعرض به حقوق کشـور
دیگـری -اسـت یـا برای پیشـگیری از ادعاهـای غرب مبنی بر احتمال سـوء اسـتفاده

ایـران از انـرژی هسـتهای در آینـدهای نامعلـوم؟ در واقـع تحریمهـا عملـی واکنشـی
اسـت یـا کنشـی پیشدسـتانه؟ حقیقت آن اسـت کـه تحریمهـا ،عملی پیشدسـتانه

2

از سـوی آمریـکا و غربیهاسـت کـه در فرهنـگ اسلامی-ایرانی از آن بـه عنـوان
 - 1سخنان ظريف وزير امور خارجه کشورمان ،درباره قدرت دفاعي جمهوري اسالمي

)(http://jahannews.com/vdcbf9bf8rhb50p.uiur.html

مي تواند يکي از نشانه هاي نکته مورد نظر ما باشد که مطمئنا در نحوه مذاکره ايشان با غربي ها تاثير دارد.
سخناني که اظهارات بسياري از متخصصين حوزه دفاعي و امنيتي را برانگيخت .براي مثال نک به:
)(http://www.tabnak.ir/fa/news/363929/

 - 2عمل پيش دستانه يکي از مفاهيمي است که به توجيه ماهيت اعمال ظالمانه و ضدبشري قدرت هاي غربي
مي پردازد .براي آشنايي با اين مفهوم نک به :افتخاري ،اصغر و قدير نصري ،همان ،صص  59-55؛ اين در
حالي است که مفاهيمي همچون جهاد ابتدايي در اسالم کامال با داليل عقلي قابل درک است اما عمل پيش
دستانه در روابط بين الملل و مطالعات راهبردي و امنيتي غرب ،مفهومي صرفا قدرت طلبانه است.
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«قصـاص قبـل از جنایـت» یـاد مینماینـد و از نظـر عقلـی ،قانونی و فقهـی غیرقابل

دفـاع و محکوم به شکسـت اسـت.

 -5اکنـون کـه دولـت تدبیر ،تحریمهـا و موضوع هسـتهای را به یکدیگـر و به تبع به
بسـیاری از مسـائل اقتصادی ،سیاسـی ،امنیتی و فرهنگی کشـور گره زده باید حداقل
راهکارهایـی چندوجهـی را دنبـال نمایـد .ایـن راهکارهـا را بـه طـور کلـی میتـوان

در سـه گـروه دسـته بنـدی کـرد -1 :دیپلماسـی فعـال :کشـش پذیـری و ارتبـاط بـا
سـایر بازیگـران عرصـه بینالملـل و برداشـتن تمرکـز از آمریـکا و برخـی دولتهـای
اروپایـی  -2جهـاد اقتصـادی :انعطـاف پذیری و سـازمان دهی مجدد اقتصـاد و توجه

کابینـه و مسـئوالن دولتـی به تالش و کار بیشـتر و سـالم سـازی حـوزه کار و اقتصاد

 -3اسـتفاده از مبانـی فرهنـگ اسلامی و ملـی بـه منظـور قـوت گرفتـن ارزشهای

اصیـل و دور شـدن از مؤلفههـای منحـط فرهنـگ غربی-آمریکایـی همچون مصرف

گرایی ،تجمـل و ...

1

 -6بـه جـای حسـاس کـردن مـردم بـه تحریمهای اقتصـادی ،دولـت باید –فـارغ از

انداختـن مسـئولیتها بـه دوش دولـت قبلـی یـا جریانهـای دیگـر از یـک سـو و از
سـوی دیگـر بـدون ترس از متهم شـدن توسـط جریانها یا افـراد مفسـد -او ًال مردم
را نسـبت بـه مفاسـد اقتصـادی و اداری حسـاس نمایـد 2ثانیـ ًا نسـبت بـه پاکسـازی

دسـتگاههای اجرایـی از مفسـدین اداری و مالـی با همـکاری قوه قضائیـه ،اقدام ورزد
و ثالثـ ًا بـا همـکاری مجلـس ،از طریـق قانونگذاری صحیـح از به وجود آمـدن زمینه
فسـاد در کشـور جلوگیـری نماید.

 - 1در واقع بايد سياست هاي مصرفي مردم را به جد و آشکارا اصالح نمود .بايد کساني که منطبق بر الگوهاي
غربي عمل مي کنند زير فشار هنجاري قرار گيرند نه آنکه عملشان ارزش باشد (و پر واضح است از آنجا که
«الناس علي دين ملوکهم» ،اولين قدم را در اين زمينه بايد مسئوالن دولتي و حکومتي اعم از دولت ،مجلس،
قوه قضائیه و  ...بردارند.
 - 2البته باید به گونهای با طرح اين موضوع در افکار عمومي برخورد شود که بر سالمت اصل نظام خدشه
وارد نشده و مورد سوء استفاده تبليغاتي دشمنان قرار نگيرد.
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 نتیجه گیری

اشـکال عمـده نظریـات تحریم این اسـت کـه در آنها یک کشـور واقع ًا مسـتقل مثل

جمهـوری اسلامی ایـران مـورد توجـه نبـوده اسـت .در هـر مطالعـه مـوردی تحریم
شـونده از یکـی از ابرقدرتهـای غـرب و شـرق یا یکـی از قدرتهای بـزرگ حمایت

گرفتـه و در ازای ایـن حمایـت وارد پیمـان اسـتراتژیک یـا نظامـی با آن قدرت شـده
اسـت .امـا ایـران از نظـر اسـتراتژیک و نظامـی و حتی سیاسـی کام ً
ال مسـتقل اسـت

و منافـع هیـچ قدرتـی را بـر منافـع خـود ترجیـح نمیدهـد .همچنیـن سـاختارهای
اجتماعـی جوامـع ،ارزشهـا و آرمانهـای آنهـا باهم متفاوت اسـت .در نتیجـه پیوند
زدن تحریمهـا و موضـوع هسـتهای بـر اسـاس تعالیم دیپلماسـی ارتبـاط و مذاکره در

روابـط بینالملـل ،راهبـردی غلـط و بـازی کردن در پازل غرب محسـوب میشـود –

گرچـه در صفحـات قبـل بـا اسـتفاده از ادبیات روابـط بینالملـل و دیپلماسـی مذاکره
نیـز نشـان داده شـد ایـن عمـل ،فعلـی ناصحیـح بـوده کـه منجـر بـه معاملـه انرژی
هسـتهای شـده است.

بـا ایـن همـه بـه نظـر میرسـد غـرب و جمهـوری اسلامی بـه نگاهی مشـترک در

موضوع هسـتهای دسـت پیدا نمیکنند زیرا اندیشـه این دو اردوگاه و سـاختار دانشـی
آنهـا جهـت درک متقابـل بـرای کاهش تنـش و افزایش صلـح ،کام ً
ال از هـم متباین
اسـت .غـرب عالقـهای بـه درک مبانـی جمهوری اسلامی نـدارد و جامعـه و مردم و
عقایـد مـردم ایـران نیـز -خصوصـ ًا در کلیـات و نتایـج -عالقـهای به پذیـرش مبانی

غـرب ندارنـد .اتفاقـ ًا دلیـل همراهی غـرب با ایـران و رضایت چنـد ماه اخیـر آنها از
تیـم مذاکـره کننـده هسـتهای نیـز این اسـت که ایـن افراد گرچـه انسـانهایی معتقد

بـه انقلاب و اسلام هسـتند امـا در عمـل و دنیـای روابـط بینالملـل ،پیـرو اردوگاه
غـرب هسـتند 1لـذا در فرآینـد شـبیه هـم رفتـار میکننـد حـال آنکه نـه تیـم مذاکره

 - 1براي مثال نک به :رييس کميته اطالعاتي سناي آمريکا گفت که به وزير خارجه ايران اعتماد دارد :ظريف
با ما بازي نمي کند.
)(http://irannuc.ir/fa/content/1880
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کننـده هسـتهای و نـه ملـت و مسـئوالن ایـران ،نتیجه ایـن فرآیند را که سـلطهگری
غرب اسـت ،نخواهنـد پذیرفت.

از آسـیبهای ادامـه ایـن فرآینـد ایـن که ممکن اسـت منجـر به جریتر شـدن غرب

در امیـدواری بـه رسـیدن بـه نتیجـه دلخـواه خـود گـردد 1و هزینههـای بینالمللـی
بازگشـت ناپذیـری را بـه کشـور تحمیـل نمایـد؛ به طـوری کـه هزینههای بازگشـت
بـه نقطـه قبلـی را بـرای جمهـوری اسلامی بیشـتر از تأثیـر تحریمها و حتـی تهدید

معتبـر نظامـی ،افزایـش دهـد .در حـال حاضـر نیـز غـرب به جـای توجه بـه فرهنگ

اسـتراتژیک 2جمهـوری اسلامی و فتـوای رهبـر انقالب«مدظلهالعالـی» مبنـی بـر

حرمـت اسـتفاده از بمـب اتمـی –کـه طبـق آموزههـای غربـی فرهنـگ اسـتراتژیک
برایشـان قابـل درک اسـت -بـه راهبردهـای رسـانهای و عملیـات روانـی روی آورده

و بـر اسـاس آن قصـد دارد ذهـن طبقـه خاصـی از غربگرایـان در ایـران را نسـبت
بـه موضـوع هسـتهای بـه نفع خـود واکسـینه نماید تـا فشـاری از درون جامعـه ایران
بـرای عـدم پذیـرش انـرژی هسـتهای بـه عنـوان یک موضـوع علمـی ،اقتصـادی و

 - 1اظهارات جان کري هر چه بيشتر از توافقنامه ژنو مي گذرد تندتر مي شود .نک به:
جان کري روز يکشنبه  19آبان  10( 1392نوامبر  )2013در واشنگتن به خبرنگاران گفت درخواست آمريکا
براي توقف پيشرفت برنامه هستهاي ايران در گام اول ،مقدمه اي براي درخواست برچيدن کامل برنامه
هستهاي ايران است.
)(http://irannuc.ir/fa/content/1914

کري :در توافق نهايي اگر ما غني سازي ايران را نپذيريم غني سازي انجام نمي شود.

)(http://irannuc.ir/fa/content/1992

همچنين اظهارات وندي شرمن (رئيس تيم مذاکره کننده آمريکا در مذاکرات هستهاي ايران و  )5+1قبل و
بعد از توافقنامه ژنو بيانگر اميدواري آمريکا به مذاکرات براي اعمال سلطه بر جمهوري اسالمي ايران است:
نماينده آمريکا در مذاکرات هستهاي :منظور آمريکا از داشتن برنامه صلح آميز هستهاي تعطيلي غني سازي
در ايران است.
)(http://irannuc.ir/fa/content/1816

شرمن :توافق نهايي شامل «برچيدن» بسياري از بخش هاي برنامه هستهاي ايران است.

)(http://irannuc.ir/fa/content/1975

 - 2فرهنگ استراتژيک در حقيقت توجه به مباني فرهنگي و فکري هر کشور و دولت را مدنظر قرار مي دهد
چرا که مباني فرهنگي اساسي يک کشور يا گروه يا دولت را زمينه ساز رفتارهاي استراتژيک آن ميداند .براي
مطالعه بيشتر در اينباره نک به :عبداله خاني ،علي ،فرهنگ استراتژيک .تهران :ابرار معاصر تهران1386 ،
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سیاسـی کارآمد جهت پیشـرفت و اسـتقالل کشـور شـکل گیرد و دسـت برتر غرب در
مذاکـرات باشـد؛ متأسـفانه بخشـی از نخبـگان کشـور از اعضـای این طبقـه غربگرا
هستند...
نتیجـه آنکـه بـا توجـه به تفـاوت و تعارضهـای عمیقی که بیـن ایران و غـرب وجود
دارد تلاش بـرای رفـع تحریمهـا از طریـق مذاکـره ،اگـر تالشـی جهـت دوسـتی با
غـرب باشـد ،تالشـی مذبوحانـه اسـت و اگـر در راسـتای دسـتیابی عزتمدارانـه بـه
حقـوق ملـت ایـران باشـد ،عملی بـی نتیجـه خواهد بـود1؛ مگـر آنکه امتیـازی عظیم
و اساسـی بـه غـرب داده شـود کـه اتفاقـ ًا ایـن ابتـدای حرکـت رو بـه جلـوی غرب و
فتـح سـنگر بـه سـنگر بـرای آنهـا خواهد بـود .در واقـع تالش بـرای رفـع تحریمها
از طریـق مذاکـره ،تالشـی مذبوحانـه بـرای دوسـتی با دشـمنی نـه لزومـ ًا دیرینه که
اساسـی و پایـهای اسـت و نتیجـهای جـز خفت نـدارد؛ البتـه انتظار فهم این مسـئله از
نخبـگان شـیفته غـرب بـر نمیآید.
امـا ادامـه مذاکـرات بـا رونـد کنونـی نـه تنهـا در حوزههـای حقوقـی ،اقتصـادی،
دیپلماتیـک ،راهبـردی و  ...بـرای مـا مضـر و چالشآفریـن خواهـد بـود در حـوزهی
مسـائل سیاسـی-اجتماعی نیـز پشـتوانه مردمـی نظـام را تضعیـف مینمایـد و عالوه
بـر آن ،بـه علـت افزایـش گرایش بـه غربگرایـی و قوت گرفتـن غربگراهـا ،زمینه
عـدول از سـاختارهای کنونـی در کشـور را فراهـم مینمایـد.

 - 1اوباما :پس از برنامه هستهاي به سراغ حوزه هاي ديگر خواهيم رفت.

)(http://irannuc.ir/fa/content/1981
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فصل 6
بررسی و ارزیابی راهبردی مذاکرات هستهای و
توافقنامه ژنو
اگـر از منظـر راهبـردی بـه دور جدیـد مذاکـرات هسـتهای و نیـز توافقنامـه ژنـو
نگریسـته شـود ،دور جدیـد گفتوگوهـای جمهوری اسلامی ایـران بـا  5+1پیرامون
پرونـده هسـتهای را میتـوان یکـی از حسـاسترین دورههـای دیپلماسـی ایـران بـه
حسـاب آورد .از یـک طرف دسـتگاه دیپلماسـی کشـورمان در نظـر دارد از رهگذر این
گفتوگوهـا ،منافـع ملـی و امنیت ملی را به صـورت حداکثری تأمیـن و تضمین نماید
و از طـرف دیگـر ،آمریـکا نیـز سـعی دارد بـا همراه نگاه داشـتن سـه کشـور اروپایی،
ضمـن رسـیدن بـه یـک بـرد در برابر جمهـوری اسلامی ایـران ،ناکامیهـای پی در
پـی سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـده در سـال  2013را جبـران نماید.
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در این راسـتا اخیراً روزنامه واشـنگتن پسـت در گزارشـی نوشته اسـت« :شکستهای
سیاسـت خارجـی دولـت بـاراک اوبامـا در سـال  2013فاجعـهای دیپلماتیـک بـرای
آمریـکا اسـت .مسـئله سـوریه ،پناهندگـی اسـنودن (افشـاگر جاسوسـیهای آمریـکا)
بـه روسـیه و اختلاف بـا ایـن کشـور و جاسوسـی آمریـکا از متحدانـش از جمله این
1
شکستهاسـت».
رهبـر معظم انقلاب اسلامی«مدظلهالعالی» در  12آبان  1392ضمـن حمایت قرص
و محکـم از مسـئولین دیپلماسـی کشـور در مواجهـه بـا  5+1فرمودنـد« :ملـت بایـد
بیـدار باشـد ،بدانـد چـه اتفاقـی دارد میافتـد» .2تاکیـد بر دو عنصـر آگاهی داشـتن و
بیـداری آحـاد مـردم نسـبت بـه رونـد و فرجـام مذاکـرات از مطالبـات معظمله اسـت.
بـر ایـن اسـاس ،رصد دائمـی گفتوگوهـا و همچنیـن آگاهی و هوشـیاری نسـبت به
اهـداف و برنامهریـزی آمریـکا و سـه کشـور اروپایی ،موضوع بسـیار مهمی اسـت که
نبایـد نسـبت بـه آن غفلـت نمـود .در همیـن رابطـه بررسـی متـن توافـق نامـه ژنو و
چالشهـای پیـش روی آن ،بـه ایـن دلیـل کـه میتوانـد سرنوشـت برنامه هسـتهای
ایـران را رقـم بزنـد ،از جملـه موضوعاتـی اسـت کـه بیـش از پیـش نیـاز بـه آگاهـی
بخشی دارد.

نـگاه دقیـق بـه متـن توافـق نامه ژنو ،مشـخص میسـازد کـه مفـاد این متن ،بسـیار
پیچیـده و دارای سـاختاری مهندسـی شـده بـرای حصـول نتیجـه الزم در راندهـای
پایانـی تنظیـم گردیـده اسـت .از ایـن رو حرکـت در چارچـوب آن حتمـ ًا چالشهایـی
را پیـش روی جمهـوری اسلامی ایـران قـرار خواهـد داد کـه مهـار و عبـور از آنها،
نیازمنـد سـاخت درونـی اقتـدار و برخـورداری از مزیتهـای رقابتـی اسـت .بـر ایـن
اسـاس آگاهـی داشـتن آحاد مـردم به ویـژه نخبگان و خـواص جامعـه از روند مباحث

1 - http://nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=653013

 - 2بيانات در ديدار دانشآموزان و دانشجويان1392/08/12 ،
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هسـتهای و همچنیـن بیـداری آنـان ،میتواند زمینهسـاز مزیت رقابتی جدیـدی گردد.
در ایـن فصـل علاوه بـر رمزگشـایی از راهبـرد و اهـداف راهبـردی ایـاالت متحـده
آمریـکا و سـه کشـور اروپایـی در دور جدیـد مذاکـرات ،نقشـه راه آنـان در پیشـبرد
مذاکـرات هسـتهای و نیـز توافقنامـه ژنـو و تبعـات آن مـورد بررسـی قـرار میگیرد.

  اهداف راهبردی آمریکا در دور جدید مذاکرات  5+1و
توافقنامه ژنو

اهـداف راهبـردی آمریـکا در دور جدیـد مذاکـرات  5+1بـا ایـران در سـخنرانی وندی
شـرمن معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجـه آمریـکا در تاریـخ  11مهرمـاه  1392در
کمیتـه روابـط خارجـی سـنای آمریکا قابل احصاء اسـت .سـه کلید واژه وندی شـرمن
تحـت عنـوان «معنـا داری»« ،شـفافیت» و «قابـل راسـتی آزمایـی بـودن» برنامـه

هسـتهای ایـران مویـد هـدف گذاریهـای راهبـردی آمریـکا در  5+1اسـت بـه طـور
کلـی در دور جدیـد مذاکرات هسـتهای ،کاخ سـفید سـه هـدف راهبردی را مـورد نظر
قرار داده اسـت:

الف) مهار و متوقفسازی ایران در موضوع هستهای
ب) بازگشت به عقب و معکوس ساختن فناوری هستهای ایران
ج) بر چیده شدن برنامه هستهای ایران
در ایـن ارتبـاط رصـد و بررسـی مواضـع و اظهـارات مقامـات کاخ سـفید از ایـن سـه

هـدف راهبـردی رمزگشـایی مینمایـد.

ونـدی شـرمن ،نماینـده آمریکا در گفتوگوهـای  5+1با ایران ،در مصاحبـه با روزنامه
صهیونیسـتی یدیعوتآحارنوت صراحت ًا اذعان کرد« :دسـتورالعمل بسـیار روشـن اوباما
و جـان کـری ایـن بـوده کـه مـا در گام اول توافـق بـا ایران ،بایـد مطمئن شـویم که
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پیشـرفت برنامه هسـتهای این کشـور متوقف میشـود».

1

مقامـات آمریکایـی بـا ایـن ادراک کـه تحریمها ،ایران را بـه پای میز مذاکره کشـانده
اسـت در دور جدیـد مذاکـرات  5+1با جمهوری اسلامی ایران سـعی دارند در خطوط
قرمـز خـود پیشـروی نمـوده و بـا عنـوان ممانعت ایـران از فرار هسـتهای ،خـط قرمز
مـورد نظرشـان را یـک گام بـه جلو بکشـانند .از این رو هـدف راهبـردی اول (معنادار
سـازی برنامه هسـتهای ایران) اکنون از اولویت بیشـتری نسـبت به مسـئله شـفافیت
برخوردار شـده است.
جالـب اسـت کـه «رابـرت آینهـورن» از مذاکـره کننـدگان اصلـی پیشـین هیئـت
آمریکایـی ،بـه صراحـت اعلام کـرده کـه محدودیـت برنامه هسـتهای ایـران مهمتر
2
از شـفافیت آن اسـت.
واشـنگتن در هدف راهبردی اول میکوشـد جمهوری اسلامی ایران با متوقفسـازی،
ً
عملا مزیتهـای رقابتـی و ابزارهـای چانـه زنـی خـود را از دسـت بدهد تـا بتواند در
ادامـه ،فرآینـد مذاکرات را به هـدف راهبـردی دوم منتقل نماید.
بـه عقـب بازگردانـدن برنامـه هسـتهای جمهـوری اسلامی ایـران دومیـن هـدف
راهبـردی کاخ سـفید در دور جدیـد مذاکـرات  5+1بـا ایـران اسـت.
ً
عملا برنامـه هسـتهای ایـران را از قابلیـت و توانمنـدی بالفعل
هـدف راهبـردی دوم
خـارج سـاخته و آن را نمادیـن میسـازد .شـرمن ،طـی سـخنانی با عنـوان «معکوس
سـاختن برنامـه هسـتهای ایـران» در کمیتـه روابط خارجی سـنا ،تصریـح میکند «ما
میخواهیـم برنامـه ایـران را بـا سـرعت هر چه بیشـتر محـدود کنیم و حتـی به عقب
برانیم».

3

 - 1يديعوت آحارونوت92/8/16 ،
2 - Is a Good Deal Possible? - Robert Einhorn- Speech in the Institute for National Security Studies- By Brookings- 24oct, 2013

 -- 3سخنان وندي آر .شرمن در کميته روابط خارجي سنا ،سايت وزارت امور خارجه آمريکا 3 ،اکتبر :2013
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در ایـن گام ،مقامـات آمریکایـی کوشـش خواهند کرد تحـت عنوان «شـفافیت برنامه
هسـتهای ایـران» تدریجـ ًا فرآینـد بازگشـت بـه عقـب و معکـوس سـاختن فنـاوری
هسـتهای ایـران را تبدیـل بـه برنامـه نمایند.
سـومین هـدف راهبـردی و در واقـع هدف نهایی آمریـکا در دور جدیـد مذاکرات 5+1
بـا ایـران تالش برای برچیده شـدن برنامه هسـتهای ایران اسـت که سـردمداران کاخ
سـفید حتـی از علنی گفتـن آن نیز ابایـی ندارند.
در ایـن رابطـه جـان کـری بالفاصلـه پـس از مذاکـرات ژنـو در گفتوگویی با شـبکه
ان.بی.سـی تصریـح کـرد «هـدف آمریـکا در مذاکرات با ایـران در گام نخسـت توقف
1
برنامـه هسـتهای این کشـور و سـپس بر چیـدن کامل آن اسـت».
از منظـر آمریکاییهـا کلیـد واژه «راسـتی آزمایـی» یـا توافـق اعتمادسـاز ناظـر بـر
اجـرای قطعنامههـای شـورای امنیـت توسـط ایـران بـوده و ایـن مهـم در واقـع بـه
معنـای نادیـده گرفتـن حق برخـورداری جمهوری اسلامی ایران از فناوری هسـتهای
ا ست .
در همیـن راسـتا خانم شـرمن در  22مهـر ماه ( 1392یک روز قبـل از آغاز گفتوگوها
در ژنـو) دسـتور کار آمریـکا در مذاکـرات  5+1با ایـران را اینگونه برشـماری میکند:
«مـا بـه دنبـال توافقـی هسـتیم کـه نهایتـ ًا همـه نگرانیهـای جامعـه بینالملـل از
جملـه تمکیـن ایـران از قطعنامههـای شـورای امنیـت و مسـئولیتهای ایـران طبـق
ان.پ.تـی را رفـع نماید».
در ایـن مرحلـه چنانچـه آمریـکا هدف راهبردی سـوم را قابل دسترسـی بدانـد ،آنگاه
نگرانیهـای جامعـه بینالملـل را بـرای ایـران فهرسـت خواهد کـرد و توافـق جامع را
منـوط بـه پذیرفتـن آنان از سـوی ایـران خواهد کرد.
http://iipdigitaltest.usembassy.gov/st/persian/texttrans/2013/10/20131004284048.
html

 - 1مصاحبه با شبکه ان بي سي92/8/19 ،
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 راهبرد جدید آمریکا در مذاکرات 5+1

تـا قبـل از دور جدیـد مذاکـرات  5+1بـا ایـران ،راهبـرد آمریـکا در قبـال جمهـوری
اسلامی ایـران یـک راهبـرد یـک سـویه مبتنـی بـر فشـار -مذاکره بـود کـه در کنار
آن از ظرفیـت رژیـم صهیونیسـتی بـه عنـوان تهدید اسـتفاده میشـد .اما بـا تغییراتی
کـه در ادراک مقامـات کاخ سـفید نسـبت بـه اثـر بخشـی تحریمها پیش آمده اسـت،
راهبـرد فشـار -مذاکـره بـا حفـظ شـاکلهی خـود تـا حـدودی تغییـر یافتـه و بـه یک
راهبـرد دوسـویه تبدیـل شـده کـه از آن بـه عنـوان راهبـرد دو مسـیرهی «تعامـل و
فشـار» یـاد میشـود .در ایـن رابطـه شـرمن در جلسـه اسـتماع کمیته روابـط خارجی
سـنای آمریـکا میگویـد« :راهبـردی کـه در دولت به منظـور رفع نگرانیهـای جامعه
بینالمللـی در مـورد برنامـهی هسـتهای در پیـش گرفتهایـم و همچنـان پیگیـری
1
میکنیـم سیاسـت دو مسـیره ی تعامـل و فشـار اسـت».
در چرایی اتخاذ راهبرد جدید توسط آمریکا میتوان به دالیل زیر اشاره نمود:
 ادراک اشـتباه کارگـزاران آمریـکا از انتخابـات  1392و دولـت جدیـد جمهـوریاسلامی ایـران
 -ارزیابیهای غلط از شرایط و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران

آمریکاییهـا بـا ایـن انـگاره که ایـران ناچار اسـت به خاطـر تحریمها و تهدیـدات ،به
هرگونـه فشـار و امتیازخواهـی  5+1پاسـخ مثبـت بدهد ،خود را در آسـتانهی رسـیدن
بـه یـک بُرد خـوب و معاملـهی تاریخی در قبـال ایـران میبینند.
بـر همیـن اسـاس کنث.ام.پوالک (کارشـناس مؤسسـهی بروکینگـز) اظهار مـیدارد:
«چنیـن معاملـهای ،موهبتـی الهی برای آمریکا ،اسـرائیل ،عربسـتان سـعودی و سـایر
متحـدان مـا در منطقـه و فراتـر از منطقه خواهد بود .اگـر ما توانایی رسـیدن به چنین

 - 1سخنان وندي آر .شرمن در کميته روابط خارجي سنا ،همان
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معاملهای را داشـته باشـیم ،بایـد آن را دریابیم».

1

بنابرایـن آمریـکا بـا اتخـاذ راهبرد دو مسـیرهی «تعامل -فشـار» از یکسـو بـه دنبال
تبدیـل چالـش بـه فرصـت اسـت(جبران ناکامیهـای سیاسـت خارجی خود در سـال
 )2013و از سـوی دیگـر در آرزوی تغییـر موازنـهی اسـتراتژیک در برابـر محـور ایران
اسـت تـا بـه تعبیـر ام پـوالک ،بزرگترین مشـکل سیاسـت خارجـی خود را طی سـه
دهـه حـل نماید.

 نقشه راه آمریکا در دور جدید مذاکرات 5+1

ارزیابیهـای موجـود مؤیـد ایـن نکته اسـت کـه آمریکاییها برای رسـیدن بـه اهداف
راهبـردی سـهگانه در مذاکـرات  5+1جمهـوری اسلامی ایـران ،علاوه بـر تعییـن
راهبـرد دوسـویهی «تعامـل -فشـار» ،نقشـهی راه جدیـدی را نیـز ترسـیم نمودهانـد
و بـا قـرار دادن آن در روی میـز مذاکـرات ،عملیاتـی شـدن آن را انتظـار میکشـند.

توافقنامـه ژنـو را نیـز میتـوان گام اول عملیاتـی شـدن ایـن نقشـه راه دانسـت و به
نظـر میرسـد آمریکاییهـا تمایـل دارنـد در گام نهایی ،تمامـی این نقشـه راه را پیاده
سـازی کنند.
نقشـهی راه جدیـد کـه از رصـد و بررسـی مواضـع و اظهـارات مقامات رسـمی آمریکا

و نیـز تجزیـه تحلیـل توافقنامـه ژنـو احصـاء گردیده مـوارد نهگانـهی زیرا را شـامل
میشـود.
 کاهش ماشینهای سانتریفیوژ از سوی ایران تعلیق غنی سازی اورانیوم 20درصد تعیین سقف برای حجم اورانیوم غنی شده 5درصد - 1پوالک ،کنث .ام« ،بروکينگز :آمريکا به معامله با ايران احتياج دارد» خبرگزاري تسنيم به نقل از موسسه
بروکينگز ،يکشنبه 6 ،مهر :1392
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/152269
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 تبدیل(اکسایش) انباشته 20درصد موجود توقف بهکارگیری سانتریفیوژهای نسل )IR2( 2 تعطیلی تأسیسات آب سنگین اراک و یا تبدیل آن به یک رآکتور عادی تعطیلی سایت فردو پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران تعطیلـی چرخـهی تولید سـوخت هسـتهای و فرآیند غنیسـازی اورانیـوم در ایران ویـا نمادین سـازی آن(در حد آزمایشـگاهی)

 تجزیه و تحلیل نقشه راه جدید آمریکا در 5+1

بـرای تجزیـه و تحلیـل درسـت از نقشـه راه جدیـد آمریـکا در  5+1میبایسـت به دو
موضـوع توجـه ویـژه داشـت .یکـی؛ کلیه واژههـای مورد اسـتفادهی وندی شـرمن در
جلسـهی اسـتماع کمیتـهی روابـط خارجی سـنای آمریـکا و دیگری اهـداف راهبردی
و سـهگانهی آمریـکا در موضـوع هسـتهای ایران.

در نقشـهی راه جدیـد آمریـکا ،مراحـل یکم تا پنجـم از مراحل نهگانـهی مذکور ،یعنی
کاهـش سـانتریفیوژها ،تعلیـق  20درصد ،محدودسـازی غنیسـازی  5درصـد ،تبدیل

(اکسـایش) انباشـتهی  20درصـد موجـود و توقـف بهکارگیری سـانتریفیوژهای نسـل
 2در واقـع ناظـر بـر کلیـد واژه و موضـوع «معناداری» و هـدف راهبـردی اول(مهار و
متوقـف سـازی برنامهی هسـتهای ایـران) جای میگیرد و جالب اینجاسـت کـه دقیق ًا

همیـن مـوارد تعهدات طـرف ایرانـی در توافقنامه ژنو اسـت!

ونـدی شـرمن در  11مهـر مـاه  1392در اظهاراتـی کـه بیانگـر مراحل یکـم تا پنجم
نقشـهی راه جدیـد آمریـکا اسـت اظهـار مـیدارد« :مـا به دنبـال گامهای مشـخصی
از طـرف ایـران هسـتیم کـه به مسـائل اصلی و محـوری بپـردازد از جمله؛ سـرعت و
دامنـهی برنامـهی غنیسـازی این کشـور ،شـفافیت کلـی برنامهی هسـتهای و ذخائر
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اورانیـوم غنیشـده آن».

1

بـر ایـن اسـاس اظهارات خانم شـرمن پیرامـون سـرعت و دامنهی برنامه غنیسـازی،
ناظـر بـر محدود شـدن تعداد سـانتریفیوژها ،نسـل سـانتریفیوژها ،سـطح غنیسـازی،
حجـم غنیسـازی و میـزان ذخایـر مواد غنی شـده اسـت و جالـب این جاسـت که در
متـن توافقنامـه نیـز بـدان تصریح گردیده اسـت.
همچنیـن مراحـل ششـم تا هشـتم نقشـهی راه آمریکا ،بـه عبارتی تعطیلی تأسیسـات
آب سـنگین اراک ،تعطیلـی فـردو و پذیـرش پروتـکل الحاقـی ،در چارچـوب کلیـد
واژهی «شـفافیت» و در راسـتای «هـدف راهبـردی دوم آمریـکا» (بازگشـت به عقب
و معکـوس سـاختن فنـاوری هسـتهای ایـران) تعریـف میگردد.
در ایـن ارتبـاط جـان کـری در  5مهر ماه  1392طی مصاحبهای با شـبکهی سـی.بی.
اس اظهـار مـیدارد« :گشـایش فـوری تأسیسـات فردو به روی بازرسـان؛ تأسیسـاتی
کـه سـری و زیرزمینـی و تقویـت شـده اسـت و بـدون تردیـد چیـزی نیسـت که یک
برنامـهی صلحآمیـز آن را انجـام دهـد؛ امضـای فـوری پروتـکل الحاقـی دربـارهی
بازرسـیها؛ توقـف داوطلبانـهی غنیسـازی بیـش از یـک سـطح و نگهداشـتن آن
در سـطح پاییـن چـون کـه سـطح باالتـر بـرای یـک برنامـهی صلحآمیـز مـورد نیاز
2
نیست».
همچنیـن روزنامـهی صهیونیسـتیهاآرتـص بـا اشـاره بـه مالقـات ونـدی شـرمن با
مقامـات ارشـد رژیـم جعلـی اسـرائیل نوشـت« :شـرمن در مالقـات بـا مقامات ارشـد
اسـرائیل قـول داد کـه آمریـکا بـرای وادار کـردن ایران به بسـتن رآکتور آب سـنگین
3
اراک تلاش کنـد تـا خواسـتهی مهـم نتانیاهو نیز بـرآورده گـردد».
 - 1سخنان وندي آر .شرمن در کميته روابط خارجي سنا ،همان
 - 2مصاحبه با شبکه 2013/27/9 ،CBS
 - 3به نقل از راديو فردا۲۰۱۳/۱۱/۱۱ ،
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تعطیلـی چرخه تولید سـوخت هسـتهای و فرآیند غنیسـازی اورانیـوم در ایران در واقع
مرحلـهی نهـم و نهایی از نقشـه راه آمریکا اسـت که هدف راهبردی سـوم واشـنگتن
در موضـوع هسـتهای ایـران یعنـی برچیـده شـدن آن را رقـم میزنـد .ایـن مرحله در
چارچـوب کلیـدواژهی قابـل راسـتی آزمایـی بـودن برنامـهی هسـتهای ایـران و لزوم
اجـرای قطعنامههـای شـورای امنیـت توسـط تهـران معنابخشـی میگردد.
اظهـارات شـرمن در کمیتـهی روابـط خارجی سـنا در برگیرنده مرحلهی نهـم و نهایی
از نقشـهی راه جدیـد آمریـکا در  5+1اسـت .وی در ایـن جلسـه اظهـار مـیدارد« :ما
در جلسـهی نیویـورک (نشسـت  5+1در حاشـیهی مجمـع عمومـی سـازمان ملـل در
سـال جـاری) تصریـح کردیـم کـه در پـی توافقی هسـتیم که حـق مردم ایـران برای
دسترسـی بـه انـرژی هسـتهای صلحآمیـز در آن رعایـت شـود ...ایـن کلمـه بسـیار با
1
دقـت انتخـاب شـده بود؛ دسترسـی (بـه انرژی هسـتهای) و نـه حق(غنیسـازی)»
وی در ادامـه تصریـح میکنـد« :ایـن همیشـه موضـع مـا بـوده اسـت و مـن بارهـا
ً
اصلا دربـارهی حق
بـه مخاطبیـن ایرانـی خـود گفتـهام کـه مـاده چهـارم ان.پی.تی
غنیسـازی صحبـت نمیکنـد ...آن مـاده فقـط میگوید که شـمار دارای حـق تحقیق
و توسـعه هسـتید و بسـیاری از کشـورها از جملـه ژاپـن و آلمـان آن را بـه عنـوان
2
حق(مفـروض) گرفتهانـد ،امـا ایـاالت متحـده ایـن موضـع را نـدارد».
در نهایـت خانـم ونـدی شـرمن بـا اسـتناد بـه قطعنامههـای سـازمان ملـل و لـزوم
اجـرای آن توسـط تهـران ،مرحله نهم نقشـهی راه آمریـکا را معنابخشـی میکند .وی
بـا صراحـت در جلسـهی مذکـور میگویـد« :قطعنامههـا نگفتهانـد کـه حق ایـران را
تعلیـق میکننـد« ،بلکـه غنیسـازی آنها را تعلیق کرده اسـت ،لـذا ما اعتقـاد نداریم

 - 1شرمن ،همان
 - 2همان
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کـه هر کسـی حق ذاتـی برای غنـی سـازی دارد».

1

 تبعات پذیرش نقشه راه جدید آمریکا از سوی
جمهوری اسالمی ایران

پذیـرش مراحـل نهگانـهی نقشـه راه آمریـکا ،تبعـات جبـران ناپذیـری بـرای اهداف
ملـی ،منافـع ملـی و امنیـت ملـی جمهوری اسلامی ایـران در پـی خواهد داشـت .در
زیـر بـه اختصـار تبعـات اجـرای نقشـه راه جدیـد آمریـکا در  5+1بیـان میگردد.
 -ایجاد توقف و بازگشت از مسیر پیشرفت علمی و هستهای کشور

 زمینهسـازی بـرای فزاینـده شـدن مطالبـات و زیادهخواهیهای آمریـکا از جمهوریاسالمی ایران
 تغییر موازنهی استراتژیک در منطقه به نفع آمریکا در برابر محور ایران مخدوش شدن الگو بودن جمهوری اسالمی و تضعیف قدرت نرم ایران تضعیـف قـدرت ملـی و امنیـت ملـی جمهوری اسلامی ایـران به ویـژه در موضوعپروتـکل الحاقی
 وابستگی دائمی ایران در تولید رادیوایزوتوپها و رادیوداروها از همـه مهمتـر بـه هـدر رفتـن تمـام هزینههایـی کـه ملـت ،نظـام و دانشـمندانایرانـی در راه پیشـرفت کشـور پرداختهانـد.

 مالحظات راهبردی آمریکا در مذاکرات و توافق

خـط مشـی آمریـکا در پیادهسـازی نقشـه راه ذکر شـده در مسـیر مذاکرات و رسـیدن
بـه توافـق بر اسـاس یک سـری مالحظـه راهبـردی بنیان نهاده شـده اسـت .به نظر

 - 1همان
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میرسـد مالحظـات راهبـردی آمریکا در دور جدیـد مذاکرات  5+1موارد زیر را شـامل
میگردد:
 تعیین نقش و تقسیم کار در میان بازیگران متحد خود حفظ رژیم تحریمها و فشارها علیه جمهوری اسالمی ایران حفظ فرصت تعامل با ایران حفظ اجماع علیه جمهوری اسالمی ایران عدم عجله برای رسیدن به توافق جامع با ایرانهمانگونـه در دور اول مذاکـرات تیـم جدیـد مذاکـره کننـده ایرانی با  ،1+5مشـاهده
گردیـد ،در اجـرای اسـتراتژی «پلیـس خـوب ،پلیـس بـد» ،آمریکا بـه عنـوان بازیگر
اصلـی نقـش پلیـس خـوب را عهـدهدار شـد تـا از این رهگـذر بـا انـگاره بیاعتمادی
در ادراک و برداشـت جامعـه ایـران مقابلـه نماید .از سـویی نقش پلیس خـوب به کاخ
سـفید ایـن امـکان را میبخشـید تـا از فرصـت تعامـل بـرای پیادهسـازی نقشـه راه
خـود ،بیشـترین اسـتفاده را ببـرد .در ایـن بیـن انگلیس عهـده دار تنظیم مناسـبات در
پشـت صحنه شـد و فرانسـه نیـز در نقش پلیـس بد ،عهـدهدار برهمزدن بـازی جهت
1
امتیازگیـری گردید.
در ایـن راسـتا پـاول شـولت (رئیس پیشـین کنتـرل تسـلیحات انگلیـس) در گفتوگو
بـا تلویزیـون بی.بی.سـی پیرامون مذاکـرات ژنو اظهار داشـت« :اکنون فرانسـه ،نقش

پلیـس بـد را بـازی میکنـد تـا بقیه نقـش پلیس خـوب را بـازی کنند».

2

 - - 1در نمايشي بودن موضع تند فرانسه همين بس که اين کشور که به ظاهر در دور اول در نقش پليس بد
بازي مي کرد ،پس از امضاي توافقنامه به يکباره نقش پيشين خود را فراموش کرده و درست زماني که سران
آمريکا و انگليس منکر پذيرش حق غني سازي ايران در توافقنامه مي شوند ،لوران فابيوس ،وزير خارجه فرانسه
تصريح مي کند که توافقنامه حق غني سازي راي براي ايران به رسميت شناخته است.
 -- 2جام جم آنالين ،یکشنبه  19آبان :1392

http://www.jamejamonline.ir/NewsPreview/1265037241832133855
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در تعییـن نقـش و تقسـیم کار از سـوی آمریکا ،رژیم صهیونیسـتی همزمـان عهدهدار
دو نقـش اسـت :یکـی حفـظ ظرفیـت تهدیـد علیـه ایـران در کنـار راهبـرد دو سـویه
«تعامـل و فشـار» و دیگـری ایفای نقـش در عملیات فریب راهبـردی و جنگ ادراکی
در مخاطبـان ایرانـی .در ایـن راسـتا میتوان به اظهارات نتانیاهو اشـاره داشـت که در
چارچـوب یـک عملیات فریـب و جنگ ادراکـی در خالل مذاکرات اخیر اظهار داشـت:
«ایرانیـان بایـد هـم از مذاکـرات راضی باشـند ،زیرا هر چه که میخواسـتند به دسـت
آوردنـد و هیچ امتیـازی ندادند».
ذکـر ایـن نکتـه ضروری اسـت کـه در عملیات فریـب و جنـگ ادراکـی در مخاطبان
ایرانـی ،برای عربسـتان سـعودی ،نقشـی مکمل رژیم صهیونیسـتی تعریـف گردیده تا
ضمـن تشـدید شـکافهای عربی -فارسـی ،فشـار روانی سـاختگی بر جامعـه ایران از
ناحیـهی خطـر دسـتیابی جریانـات سـلفی به سلاح هسـتهای ،موجب تردیـد در ملت
ایـران گردد.
اظهـارات شـرمن در جلسـه اسـتماع کمیتـه روابـط خارجـی سـنای آمریـکا دیگـر
مالحظـات راهبـردی آمریـکا در مذاکـرات  5+1با ایران را نمایان میسـازد .وی اظهار
مـیدارد« :مـا در تمامـی مراحـل ایـن فرآینـد بایـد کاری کنیـم تـا جامعـه بینالمللی
همچنـان متحـد باشـد و اجـازه ندهـد که تحریمهـا به طـور زود هنگام از هم بپاشـد.
اجـازه دهیـد بـه شـما اطمینـان دهـم کـه همزمـان با بررسـی حـل مسـئله از طریق
مذاکـره ،اعمـال قاطعانـه تحریمهـای موجود را همچنـان ادامه خواهیـم داد و به ویژه
مسـئله دور زدن تحریمهـا و اقدامهـای ایـران بـرای کاهـش ایـن فشـارها را مـورد
1
توجـه خواهیم داشـت».

 بررسی و ارزیابی متن توافق نامه ژنو

در توافقـات بینالمللـی بـار حقوقـی واژگان ،مسـئولیتها و حقوق برآمـده از آن ّ
محل

 - 1شرمن ،همان
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تاکیـد و چانهزنـی دیپلماسـی اسـت ،از ایـن رو مالحظـات اساسـی پیرامـون جعـل
واژگان پیچیـده و مهندسـی شـده در توافـق نامـه ژنـو و بـار حقوقـی آنهـا ،میتواند
بسـتر فهـم فرصتهـا و چالشهـای پیـش رو باشـد.
در مقدمـه متـن توافـق نامـه مذکـور ،اشـاره شـده «مذاکـرات بـا هدف دسـت یافتن
بـه راه حلـی مـورد توافـق دو طـرف ،جامـع و بلندمدت صـورت گرفته اسـت که طی
آن ایـران بتوانـد تحـت مفـاد مربـوط بـه معاهده منع گسـترش تسـلیحات هسـتهای
(ان.پی.تـی) و برابـر بـا تعهداتـی کـه ایـن مفـاد برای کشـور ایجـاب میکنـد ،از حق
برخـورداری از انـرژی هسـتهای بـرای اهـداف صلح آمیـز برخوردار باشـد».
متـن توافقنامـه تاکیـد دارد کـه «راه حل جامـع ،دربرگیرنـده یک برنامه غنیسـازی
مـورد توافـق دو طـرف اسـت کـه بـا اعمـال محدودیتهـا و اقدامـات شفافسـاز به
منظـور حصـول اطمینـان از ماهیـت صلحآمیـز آن ،همـراه خواهـد بـود .ایـن راه حل
جامـع بـه مثابـه مقولـهای یک پارچه اسـت کـه در آن هیچ چیـز مورد توافـق نخواهد
بـود تـا زمانـی کـه در مورد همـه چیـز توافق صـورت گیرد».
در بخـش دیگـری از متـن تحت عنوان «مفـاد اصلی گام نهایی برای رسـیدن به یک
راه حـل جامـع» آورده شـده اسـت« :در پیـش گرفتـن یـک برنامـه غنیسـازی مورد
توافـق دو طـرف بـا در نظـر گرفتـن نیازمندیهـای عملـی و اعمـال محدودیتهـای
گسـترده و سـطح فعالیتهـای غنیسـازی ،ظرفیـت آن ،محـل انجـام آن و ذخائـر
اورانیـوم غنی شـده بـرای مدت زمـان مـورد توافق».
مالحظات اساسی که از متن توافق بر میآید عبارت است از:
الـف) بایـد اصـل غنیسـازی بـه توافـق طرفیـن برسـد و ایـن بـدان معناسـت کـه
طـرف ایرانـی در گامهـای بعـدی مذاکـرات ،میبایسـت غنیسـازی را بـه پذیـرش
طـرف مقابـل برسـاند تـا رسـمیت یابد؛ لـذا بر اسـاس متن توافـق آن چه کـه اکنون
بـه عنـوان پذیـرش حق غنیسـازی ایـران یـاد میشـود ،ادامه یافتـن و صرفـ ًا تداوم
برنامـه هسـتهای محـدود اسـت نه حق غنیسـازی .بـه عبـارت دیگر توافـق نامه ژنو
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بـه رسـمیت شـناختن حق غنیسـازی ایـران را بـه آینده و تحقـق شـرایطی پیچیده،
مشـروط و موکـول نموده اسـت.
ب) مالحظـه اساسـی دوم در متـن بـه عبـارت «منطبـق بـر نیازمندیهـای عملی»
بـاز میگـردد کـه بـار حقوقی ،مسـئولیتها و حقـوق برآمـده از آن ،محـل چانهزنی و
فشـار طـرف غربـی در مذاکـرات آتی خواهد بـود .این عبـارت در واقع تیم دیپلماسـی
کشـورمان را وادار میسـازد تـا بـه جـای دفـاع از حقـوق هسـتهای در پی اثبـات نیاز
ایـران بـه غنیسـازی باشـد .ایـن عبارت مهندسـی شـده در متـن توافق نامـه از یک
طـرف و سـاز و کارهـای پیچیـده اعمـال شـده در توافـق نامه بـرای اثبات عـدم نیاز
ایـران بـه غنیسـازی (محدودسـازی و متوقفسـازی رآکتورهای مورد نظـر) از طرف
دیگـر ،مالحظـه اساسـی دیگری اسـت که میبایسـت بـه آن توجه داشـت.
1

بـاراک اوبامـا رییـس جمهـور آمریـکا روز شـنبه  16آذر  7( 1392دسـامبر  )2013بـا
شـرکت در کنفرانـس سـاالنه مرکـز سـابان (در موسسـه بروکینگـز) میگویـد« :مـا
میدانیـم کـه آنهـا [ایرانیهـا] بـه یـک مرکز مسـتحکم زیرزمینـی مثل فـردو برای
برنامـه صلـح آمیـز هسـتهای نیـازی ندارنـد .آنها قطعـ ًا به یـک رآکتور آب سـنگین
در اراک بـرای برنامـه صلـح آمیـز هسـتهای نیـاز ندارنـد .آنهـا بـه سـانتریفیوژهای
پیشـرفتهای کـه اآلن دارنـد ،بـرای یـک برنامـه محـدود صلـح آمیـز هسـتهای نیـاز
ندارنـد .از ایـن رو در نهایـت سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا آنهـا حاضرنـد بخشـی از
پیشرفتهایشـان را کـه در یـک برنامـه محـدود و صلـح آمیـز هسـتهای قابـل توجیه
نیسـت و فقـط نشـانه تمایـل آنهـا بـرای رفتـن بـه سـمت مرحله آسـتانه هسـتهای
اسـت ،کنـار بگذارنـد؛ و اگـر مـا بتوانیـم این پیشـرفتها را به طـور قابـل مالحظه به
2
عقـب برانیـم ،صاحـب پیـروزی نهایـی شـدهایم».
1 - Consistent with practical-needs

 -- 2سخنان باراک اوباما در کنفرانس ساالنه مرکز سابان 7 ،دسامبر 2013
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ونـدی شـرمن معـاون وزیـر امور خارجـه آمریـکا در امور سیاسـی کـه در گفتوگویی
بـا تلویزیـون  PBSکـه روز چهارشـنبه  13آذر  4( 1392دسـامبر  )2013میگویـد:
«ایـن توافـق برچیـدن بسـیاری از سـاختارهای آنهـا را شـامل میشـود ،چـون بـا
صراحـت میگویـم ،مـا مطمئـن نیسـتیم کـه چـه احتیاجـی از نظـر مقاصد مسـالمت
آمیـز میتوانـد بـه یـک رآکتـور  40مگاواتـی آب سـنگین کـه در اراک هسـت وجود
داشـته باشـد؛ و در پایان روز آنچه در اینجا اهمیت اساسـی دارد این اسـت که جامعه
بینالمللـی و ایـاالت متحـده آمریـکا بایـد اطمینـان کافـی بـه مسـالمت آمیـز بـودن
1
کامـل برنامـه پیـدا کنند».
ج) عبـارت اعمـال محدودیتهـای گسـترده در متـن توافقنامـه ،سـومین مالحظـه
اساسـی اسـت .اعمـال محدودیتهای گسـترده کـه ابعاد آن نیـز با عباراتـی همچون
«انـدازه» (« ،)levelظرفیـت»(« ،)Capacityحجـم»(Stocks of enriched
« ،)uraniumگسـتره» و «مـکان آن» ( )Scopeمـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت،
علاوه بـر تحمیـل بـار حقوقـی و معنایی آن به طـرف ایرانـی ،وضعیت طـرف غربی
را در شـرایط دسـت برتـر قـرار میدهـد.
در همیـن راسـتا جـان کـری وزیـر خارجـه آمریـکا در تاریـخ  10دسـامبر  2013در
مجلـس نماینـدگان آمریـکا میگویـد« :دسـتکم دو بار در این توافقنامه اشـاره شـده
اسـت کـه دربـاره هیـچ چیـز توافق نشـده اسـت مگـر آنکـه دربـاره تکتک مسـائل
توافـق وجـود داشـته باشـد و این در مسـیر توافق نهایی ما نیز هسـت .علاوه بر این،
در جایـی کـه ایـن [توافـق] از غنی سـازی احتمالی در آینـده میگوید ،دسـتکم چهار
بـار بـه «توافـق دوجانبه درباره آن» اشـاره میکند -سـه یـا چهار بـار در آن پاراگراف
بـه ایـن موضوع اشـاره شـده اسـت .در ایـن خصوص بایـد توافق باشـد اگر مـا توافق

- - 1گفتگوي وندي شرمن با تلويزيون  4 ، PBSدسامبر 2013
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نکنیـم ،ایـن اتفـاق نمیافتد».

1

د) عـدم اشـاره صریـح بـه محـل انجـام غنیسـازی و ارجـاع آن بـه مذاکـرات آتـی
هـم مالحظـه اساسـی دیگـری اسـت کـه دسـت طـرف غربـی را بـرای چانهزنـی و
امتیازگیـری پیرامـون انجـام غنیسـازی در داخل کشـور و یا محلی در خـارج از ایران
بـاز میگـذارد.
ه) مالحظـه اساسـی پنجـم توافقنامـه ،ملـزم سـاختن ایـران بـه برطـرف سـاختن
نگرانیهـای شـورای امنیـت سـازمان ملـل و قطعنامههـای آن مرحلـه بیـن گام اول
و گام نهایـی مذاکـرات اسـت .در متـن آمـده اسـت «در فاصلـه میـان گامهـای اولیه
و گام آخـر ،گامهـای دیگـری از جملـه پرداختـن بـه قطعنامههـای شـورای امنیت با
هـدف پایـان رضایـت بخـش بررسـی موضوع ،توسـط شـورای امنیـت سـازمان ملل
متحـد وجـود خواهد داشـت» .تاکید طـرف مقابل بر ایـن مالحظه اساسـی در واقع به
معنـای باز گذاشـتن دسـت آنان جهت فشـار به طـرف ایرانی برای تعلیق غنیسـازی
«حتـی  5درصـد» میتواند باشـد.
و) اشـاره بـه تصویـب و اجـرای پروتـکل الحاقـی در متـن توافقنامـه به عنـوان مفاد
اصلـی گام نهایـی بـرای رسـیدن بـه یک راه حـل جامع نیـز یکی دیگـر از مالحظات
اساسـی اسـت .ایـن مهـم بـه تنهایـی چالشهـای ایـران در مذاکـرات آتـی و احقاق
حقـوق هسـتهای را بـه خوبـی نشـان میدهد.
ز) ارائه اطالعات طبقه بندی شده فراتر از تعهدات و وظایف:
بـر اسـاس توافقنامـه ایـران متعهد میشـود حجـم انبوهـی از اطالعات طبقـه بندی

شـدهای کـه هیچ کشـور عضـو  NPTآن را در اختیـار آژانس قرار نداده اسـت را ارائه
دهـد ایـن اطالعات شـامل موارد ذیل اسـت:
 - 1سخنان جان کري وزير خارجه آمريکا در مجلس نمايندگان آمريکا10 ،دسامبر 2013

_http://www.irannuc.ir/sites/default/files/field/attache/1392/09/21/_EVENT
).docxدرصدDATE_4(20
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 .1اطالعـات مربـوط بـه طرح و نقشـههای ایران برای تأسیسـات هسـتهای به آژانس
ارائه میشـود.
 .2توصیـف و شـرحی کامـل از سـاختمان هـر یـک از سـایتهای هسـتهای ارائـه
میشـود.
 .3توصیـف و شـرحی کامـل از گسـتره عملیاتهـای هر یک از تأسیسـاتی که به طور
خاص به فعالیتهای هسـتهای مشـغول هسـتند ارائه میشـود.
 .4ارائه اطالعات در مورد معادن
 .5ارائه اطالعات درباره انبارها
 .6ارائه اطالعات درباره منبع مواد
 .7نهایی کردن توافق درباره پادمانها در اراک
 .8دسترسی به بایگانی دوربینهای آفالین
 .9دسترسی به کارگاههای مونتاژ
.10دسترسی به تولید چرخندههای سانتریفیوژ
برخـی از ایـن دادههـا معمـو ًال در طبقـه بنـدی باالیـی قـرار دارنـد کـه ارائـه آن بـه

آژانـس بـه معنـی در اختیـار سـرویسهای اطالعاتی دشـمن قـرار دادن ان اسـت .به
نظـر میرسـد بـر ایـن اسـاس صفر تـا صد برنامـه هسـتهای ایـران و جزئیـات مراکز

راهبـردی آن درز مییابـد.

1

جـان کـری در همیـن راسـتا و بـا خوشـحالی از ایـن پیـروزی اطالعاتـی در تاریـخ
 10دسـامبر  2013در مجلـس نماینـدگان آمریـکا میگویـد« :یکـی از بزرگتریـن
 - 1جالب اينجاست که به دليل سطح تکنولوژي باالي ماشينهاي سانتريفيوژ و نگراني از جاسوسيهاي صنعتي،
معموال هيچ کشور داراي توانمندي هستهاي اجازه بازديد از خط توليد اين ماشينها را نمي دهد و حتي «پاوست»
معاون سابق مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از بازديد از يکي از کارگاه هاي ايراني توليد اين
ماشين هاي مي گويد« :من تا به حال خط توليد ماشين سانتريفيوژ را از نرديک نديده بودم».
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نگرانیهـای مـا ،تأسیسـات رآکتـور هسـتهای اراک بـوده اسـت[ .بـر اسـاس توافـق]
ایـران نمیتوانـد آزمایشهـای اضافـه در زمینـه سـوخت ایـن رآکتـور داشـته باشـد؛
و بایـد اطالعـات طـرح ایـن مرکـز را بـه مـا بدهـد .مـا واقعـ ًا به دنبـال دریافـت این
طرحهـا هسـتیم .از مدتهـا قبـل بـه دنبـال ایـن اطالعـات بودیـم و ایـن طـرح
اطالعـات حساسـی دربـاره رآکتـور بـه مـا میدهد کـه تاکنـون از طریق منابـع دیگر
1
در اختیـار مـا قـرار نگرفته اسـت».

 فرصتهای توافق نامه ژنو

در عیـن حـال ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه توافق نامـه ژنـو در ضمـن خود،
حـاوی فرصتهـای راهبـردی برای جمهوری اسلامی ایران نیز هسـت کـه در ادامه
بـه برشـماری چنـد مـورد از آن پرداخته میشـود.

الـف) پذیـرش تـداوم برنامـه هسـتهای محدود از سـوی غربیهـا ،موید عقبنشـینی
از مواضـع پیشـین آنـان اسـت .طـرف غربـی کـه  10سـال پیـش حتی یک دسـتگاه

سـانتریفیوژ را بـرای جمهـوری اسلامی ایـران ممنـوع میدانسـت و بـه هیـچ روی
حاضـر بـه پذیـرش غنیسـازی از سـوی ایـران نبـود ،اکنـون در یـک توافـق نامـه
موقـت ،غنیسـازی تـا  5درصـد و  19هـزار ماشـین سـانتریفیوژ را بـرای جمهـوری
اسلامی ایـران پذیرفته اسـت.
پیشروی
طبیعـی اسـت کـه این دسـتاورد هر چنـد موقتی هم باشـد امـا فرصتـی را ِ
جمهـوری اسلامی ایـران قـرار میدهـد تـا در آینـده بتوانـد بـا اسـتناد بـه آن حقوق
ملـت را در دسترسـی بـه فناوریهـای پیشـرفته اسـتیفا نماید.

در ایـن رابطـه بایـد اذعان داشـت که ایـن فرصت ،نتیجـه حرکت جمهوری اسلامی
ایـران در مسـیر مقاومـت بـوده اسـت که امـروز یکی از ثمرات آن مشـاهده میشـود.
_1 - http://www.irannuc.ir/sites/default/files/field/attache/1392/09/21/_EVENT
).docxدرصدDATE_4(20
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در واقـع عقـب نشـینی آمریـکا و  3کشـور اروپایـی از مواضـع پیشـین خـود ،مرهـون
مزیتهـای رقابتـیای بـوده کـه طـی  10سـال گذشـته از مسـیر مقاومـت به دسـت
آمـد و ماحصـل آن در اختیـار تیـم جدید مذاکـره کننده کشـورمان قرار گرفتـه و آنان
نیـز بـا بهرهگیـری از ایـن مزیتهـا بـه این فرصـت دسـت یافتند.
ب) حفـظ انسـجام ملی در طی  10سـال گذشـته پیرامـون موضوع هسـتهای ،به ویژه
در طـی مذاکـرات اخیـر نیز یکـی از فرصتهـای راهبردی اسـت که بـه منصه ظهور
رسـید .نـوع مواجهـه آحـاد مردم ایـران به ویـژه نخبگان و خـواص در حمایـت از تیم
دیپلماسـی کشـورمان موید این فرصت اسـت .ایـن مهم مرهون هوشـمندی ،حکمت
و تدبیـر رهبـر معظـم انقلاب اسلامی امـام خامنهای«مدظلهالعالـی» اسـت کـه در
چارچـوب نرمش قهرمانانـه تبیین و تصریـح گردید.

 چالشهای پیش روی توافقنامه ژنو

توجـه و تأمـل در متـن توافقنامـه ژنـو پیرامون موضوع هسـتهای ایـران و مالحظات

اساسـی کـه بیـان گردیـد مؤید ایـن نکته اسـت که ایـن توافقنامـه چالشهای جدی
و اساسـی را پیـشروی خـود خواهد داشـت کـه فهم دقیق آنهـا ،میتواند زمینهسـاز
چارهاندیشـی و تدبیـر بـرای کاهش آسـیبها و تهدیـدات احتمالی گـردد .چالشهای
پیـش رو را میتـوان اینگونه برشـمرد:
 -1مهندسـی شـده بـودن متـن توافقنامه یا بـه عبارت دیگـر تنظیم متـن توافقنامه
ژنـو بـر اسـاس یـک نقشـه راه کـه پیشتـر بـدان اشـاره گردیـد ،حتمـ ًا میتوانـد

چالشهایـی را پیـشروی جمهوری اسلامی ایـران قرار دهـد .در این راسـتا تعهدات
پذیرفتـه شـده در متـن توافقنامـه ،ناظر بـر تحقق هـدف راهبـردی اول آمریکا مبنی
بـر متوقـف سـازی برنامهای هسـتهای ایـران اسـت اما نکته اساسـی این جاسـت که
متـن مهندسـی شـده در واقـع بـه نوعی ریـل گذاری بـرای تحقـق اهـداف راهبردی
دوم و سـوم آمریکاست.
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در ایـن رابطـه بـه نظر میرسـد مطالعه مجـدد بخش مالحظات اساسـی پیـش گفته،
بهخوبـی ایـن مهـم را اثبـات میکنـد .جعـل واژگانـی همچـون؛ «نیازمندیهـای
عملـی»« ،اعمـال محدودیتهـای گسـترده»« ،پرداختـن بـه قطعنامههـای شـورای
امنیـت بـا هـدف پایـان رضایـت بخـش بررسـی موضـوع توسـط شـورای امنیـت»،
«تصویـب و اجـرای پروتـکل الحاقـی» در متـن توافقنامـه در حقیقـت بیانگـر همان
نقشـه راهبـرد آمریـکا بـرای رسـیدن بـه اهـداف راهبردی سـهگانه اسـت.
 -2بـرای احقـاق حقـوق ایـران ،توافقنامه موجـود بنیان سسـتی دارد .وجـود عبارتی
چـون« ،هیچچیـز مـورد توافـق نخواهـد بـود تـا زمانی کـه در مـورد همه چیـز توافق
صـورت گیـرد» در کنـار مـد نظر گرفتـن قطعنامههـای شـورای امنیت سـازمان ملل
کـه در آنهـا صراحتـ ًا برخـورداری ایـران از حـق غنیسـازی مـورد نفـی قـرار گرفته
اسـت و همچنیـن تصویـب پروتـکل الحاقـی از سـوی ایـران ،چالش اساسـی و جدی
دیگـری اسـت کـه پیـش روی توافقنامـه ژنو و تیم دیپلماسـی کشـورمان اسـت.
 -3چالـش دیگـر قـرار دادن مزیتهـای رقابتـی در میـز مذاکـرات آتی اسـت .آنچه
بـه عنـوان مزیـت رقابتـی در چنـد دور مذاکـرات اخیـر از آنهـا بهـره گرفتـه شـد،
دسـتاوردهای علمـی حاصـل از راهبـرد مقاومـت در برابـر فشـار بـود .ابهـام جدی در
مـورد مزیتهایـی اسـت کـه در ادوار آتـی مذاکـرات میبایسـت از طرف تیـم ایرانی
ارائـه گردد.
بـه عبـارت دیگـر بزرگنمایـی بیـش از حـد دسـتاورد مذاکـرات اخیـر ،نهایـی قلمداد
نمـودن موضـوع هسـتهای ،کاربـرد ابـزاری از مذاکـرات بـرای بیلان کاری و نـگاه
قبیلهگرایانـه بـه موضـوع هسـتهای و از همـه مهمتـر شـرطی نمـودن جامعه نسـبت
بـه مذاکـرات نـه تنهـا مزیـت رقابتـی بـرای ادوار آتـی مذاکـرات ایجـاد نمیکنـد
بلکـه برعکـس موضـوع هسـتهای را از سـطح ملـی بـه سـطح جناحی و حزبـی تنزل
میبخشـد و پشـتوانه تیـم مذاکـره کننـده را تضعیـف میسـازد.
 -4قـرار دادن ایـران در شـرایط انتخـاب بـد یـا بدتـر نیـز یکـی از چالشهـای پیش
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روی توافقنامـه ژنـو اسـت .بدیـن معنـا کـه مالحظـات اساسـی پیش گرفتـه در متن
توافقنامـه طـرف ایرانـی را یـا مجبـور به برهـم زدن بـازی خواهد نمود -کـه در این
صـورت بـا احیـاء مجـدد اجمـاع ،تشـدید تحریمهـا و تهدیـدات مواجه میشـود -و یا
وادار بـه حرکـت در مسـیر ریلگـذاری شـده از سـوی طـرف غربـی و بـازی در زمین
تعییـن کننـده نمایـد .انتخـاب بد ،ایـران را بـه عنوان مقصـر برهم خـوردن مذاکرات،
معرفـی میکنـد و انتخـاب بدتـر زمینهسـاز تحقـق سـناریوی تغییـر میگردد.

 سخن پایانی

توجـه بـه چالشهای پیـشرو از هماکنـون میتوان راهبردهـای کارآمـدی را بر مهار

چالشهـای مذکـور و عبـور موفقیتآمیـز از مذاکـرات آتـی تدویـن و عملیاتـی نمود.
در ابتـدا بایـد دیـد که خواسـت سـلطهگران پیرامـون برنامه هسـتهای ایران چیسـت؟
جـان کـری ،وزیر خارجه ایـاالت متحده سـپس امضـاء توافقنامه ژنـو در مصاحبهای
بـا ای.بی.سـی نیـوز اظهار داشـته اسـت« :نظـارت روزمره بـر برنامه هسـتهای ایران

از همیـن امـروز وجـود خواهـد داشـت .ما در مـورد برچیـدن برنامه غنی سـازی ایران
صحبتـی نکردیـم ،ولـی این گام بعدی ماسـت».
همچنیـن دنیـس رأس ،عضـو ارشـد شـورای امنیـت ملـی آمریـکا نیـز اظهـار نموده
اسـت« :حـق غنیسـازی بـه ایـران ،توهـم ایرانیـان اسـت .تنهـا راه کاهـش واقعـی
1
تحریمهـا ،عقبگـرد در برنامـه هسـتهای و ایسـت کامـل آن اسـت».
بـا ایـن تفاسـیر بـه نظـر میرسـد ایجـاد مطالبـهی پیشـرفت علمـی و «جنبـش یـا
نهضـت مقابلـه بـا ارتجـاع علمـی» میتوانـد راهبـرد مؤثـری بـا چالشهـای پیشرو
باشـد .مطالبـه مذکـور تبلـور عـزم و ارادهی آحـاد مـردم بهویـژه فرهیختـگان بـرای
پیشـرفت کشـور و مزیـت رقابتـی مهمـی در ایجاد پشـتوانه بـرای تیم مذاکـره کننده
 - 1مقاله دنيس راس ،موسسه واشنگتن 4 ،آذر  25 - 1392نوامبر :2013

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/how-to-think-aboutobamas-deal-with-iran
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در دور آتـی مذاکـرات خواهـد بـود.
«آگاهیبخشـی بـه آحـاد مـردم» و جامعـه را در متـن تحـوالت و اتفاقات قـرار دادن
نیـز راهبـرد دیگری اسـت کـه نخبگان فکـری و سیاسـی ،بهویژه جریان دانشـجویی،
میبایسـت بـه آن اهتمام جدی داشـته باشـند.
ایـن مهـم خـود نیازمنـد رصد و پایـش اتفاقـات محدثه و تحـوالت پیـشرو ،پیرامون
برنامه هسـتهای اسـت.
مراقبـت از چارچـوب و الگـوی نرمـش قهرمانانـه بـر پایـه سـه اصـل عـزت ،حکمت
و مصلحـت و همچنیـن مطالبهگـری پیرامـون آن نیـز سـومین راهبـردی اسـت کـه
میتوانـد مزیـت آفریـن برای دسـتگاه دیپلماسـی کشـور باشـد.
در بـاب مذاکـرات ،سـخن بسـیار اسـت و امـا از حوصلـه این فصـل خارج اسـت .این
نوشـتار را با سـخنانی از رهبـر معظم انقالب اسلامی«مدظلهالعالی» که روشـنگر راه
هدایـت اسـت ،پایـان میبریم« :این مذاکـرهای که امـروز دارد انجام میگیـرد ...فقط
در مـورد مسـائل هسـتهای اسـت و الغیـر ...منتها گفتم مـن اعتماد نـدارم ،خوشبین
نیسـتم .مـن فکـر نمیکنـم از ایـن مذاکـرات آن نتیجـهای را که ملـت ایـران انتظار
دارد ،بـه دسـت بیایـد .امـا الزم اسـت ملت بیـدار باشـد .مـا از مسـئولین خودمان که
دارنـد در جبهـه دیپلماسـی فعالیـت میکننـد ،کاری کننـد ،قـرص و محکـم حمایـت
میکنیـم امـا ملـت بایـد بیـدار باشـد ،بدانـد چـه اتفاقـی دارد میافتـد [تـا] بعضـی
از تبلیغاتچیهـای مواجـب بگیـر دشـمن و بعضـی از تبلیغاتچیهـای بیمـزد و
مواجـب – از روی سـادهلوحی -نتواننـد افـکار عمومـی را گمراه کنند ...مراقب باشـید
1
لبخنـد فریبگرانـه شـما را دچـار اشـتباه نکند».

 - 1بيانات مقام معظم رهبري92/8/12 ،
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فصل 7
آینده پژوهی و واکاوی سناریوهای آتی
مذاکرات هستهای
مقدمه
رمزگشـایی از اقدامـات اخیـر آمریـکا و برخـی از کشـورهای اروپایی در تشـدید
تحریمهـا علیـه جمهوری اسلامی ایران و ترسـیم سـناریوهای ممکـن پیرامون
آینـده مذاکـرات هسـتهای ،مسـتلزم فهـم جنـگ ادراک اسـت .جنـگ ادراکـی
از الیههـای جنـگ نـرم و بخـش از جنگهـای هوشـمندانه و هنرمندانـه و
مجموعهای از فعالیتهایی اسـت شـامل دیپلماسـی رسـمی ،دیپلماسـی عمومی،
فریـب اسـتراتژیک ،جنـگ اطالعاتـی و جنـگ روانـی اسـتراتژیک .ایـن جنگ
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بـرای پذیـرش ،بـاور و یـا رد اطالعـات ،نشـانهها و تصاویـر بـه مشـاهدهگران
آمـاج بـه اجـرا در میآید.

مخاطـب آمـاج در جنـگ ادراکـی عمومـ ًا نخبـگان ،تصمیمسـازان و

تصمیمگیرنـدگان کشـور هـدف را شـامل میشـود.

هـدف جنـگ ادراکـی تأثیرگـذاری بـر انگیزههـا ،اسـتداللها و ارزیابیهـای
راهبـردی نخبـگان ،تصمیم سـازان و تصمیـم گیرندگان مورد نظر اسـت .جنگ

ادراکـی از یـک سـو میتوانـد سیسـتمهای تصمیمسـازی و تصمیـم گیـری
کشـور آمـاج را مختـل کنـد و از سـوی دیگر بـا وادار نمـودن آنان بـه ارزیابی و

محاسـبه مجـدد پیرامـون اهـداف و منافـع ملی ،نظـام تصمیم سـازی و تصمیم
گیـری کشـور هـدف را دچـار اشـتباه محاسـباتی نماید.

در جنـگ ادراکـی بـا تصویرسـازی و ایجـاد اسـتداللهای بـه ظاهـر واقعـی و
منطقـی بـرای مخاطبیـن ،بـه گونـهای فضاسـازی بـر روی نخبـگان ،تصمیـم
سـازان و تصمیـم گیرنـدگان جامعـه هـدف انجـام میشـود کـه آنـان در عیـن

وادار شـدن بـه اشـتباه محاسـباتی و انجـام بـازی باخـت ،تصور میکننـد که در

حـال پیـروز شـدن هسـتند یـا بـه پیـروزی دسـت یافتهاند.

در ایـن فصل سـعی بر آن اسـت که سـناریوهای ممکن پیرامـون آینده مذاکرات

هسـتهای ،در چارچـوب جنـگ ادراکـی مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار گیـرد .بر
ایـن اسـاس علاوه بـر توضیحاتـی کـه در مقدمـه پیرامـون جنـگ ادراک ارائه

شـد ،در ادامـه بـه ناچـار میبایسـت بـرای کمک بـه اذهـان مخاطبـان ،توضیح
مختصـری پیرامـون سناریوسـازی و روش تدویـن سـناریو ارائه گردد.

آشنایی مختصر با سناریوسازی

پیشبینیهـای راهبـردی ناظـر بـر وقـوع رخدادهـا و رویدادهـای آینده هسـتند که از
برآینـد بررسـیهای راهبـردی بـه دسـت میآیـد .پیشبینیهـای راهبردی بخشـی از
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فرآینـد تصمیمسـازی و تصمیمگیریهای اسـتراتژیک اسـت که از طریق سـناریوها

شـاکله بنـدی میگردنـد و آنـگاه سـناریوها میتواننـد پاسـخهای محتمـل و
ممکـن را -بـه وضعیتهایـی کـه متغیرهـای آن هنـوز رخ ندادهانـد -بدهـد.

در واقـع سـناریوها بـه اتاقهـای فکـر و سـامانههای اطالعاتـی کمـک میکند
تـا بتوانـد پاسـخهای الزم را بـه سـؤاالت زیـر پیرامـون وضعیتهـای آینـده
بد هند :

 -1آن چه ممکن اسـت رخ بدهد چیست؟
 -2چه ویژگیهایی دارد؟
 -3چـه عواملی در پدید آوردن آن پدیده موثرند؟
 -4چه عناصری در ترکیب آن پدیده و قوام آن دخیل هسـتند؟
 -5این پدیده در چه شـرایطی رخ خواهد داد؟
سـناریو توصیفـی اسـت از آن چـه کـه ممکـن اسـت در آینـده بـه وجـود آید و
مبتنـی بـر مجموعـهای از مفروضـات اسـت که بـه طور ذاتـی و درونی سـازوار

هستند .

سناریوها دارای سه رکن هستند:
الـف) محیـط سـناریو؛ شـامل مجموعـه عوامـل و شـرایطی اسـت کـه بـه طور

مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم در شـکلگیری یـک پدیـده و یـا رشـد آن موثـر

هسـتند .بازیگـران سـناریو در حقیقـت عناصـر و پیشـرانانی هسـتند کـه در
شـکلگیری رویدادهـا و رخدادهـا موثـر واقـع میشـوند.

ب) بازیگـران سـناریو :قلـب سـناریو اسـت کـه بـه پیکربنـدی و سـاختاربندی

سـناریوها کمـک میکنـد.

ج) منطـق سـناریو :کشـف ارتباط منطقـی میان عوامـل محیطـی و عناصر موثر
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در سـناریو است.

روش تدوین سناریو

برای سناریوسـازی میبایست به گامهای زیر توجه داشت.

گام اول :تعریـف موضوع یا تصمیمهای کلیدی
گام دوم :شناسـایی عواملـی کـه بیشـترین تأثیـر را بـر پیامـد تصمیـم شـناخته
شـده دارند.

گام سـوم :شناسایی نیروهای محیطی
گام چهـارم :تحلیل عوامل محیطی
گام پنجم :روایت و منطق دهی به سـناریوهای ممکن
گام ششـم :بررسی منطق سناریوهای ممکن
گام هفتم :بررسـی محتملترین سـناریو و مشخص نمودن سناریوی مطلوب
گام هشـتم :تحلیل محتوا و پیامدهای سـناریوها بر راهبردها و تصمیمها

سناریوهای ممکن پیرامون مذاکرات هستهای

بـر اسـاس متغیـر جنـگ ادراکـی و تأثیـر آن بـر چشـم انـداز آینـده مذاکـرات
هسـتهای و شناسـایی عواملـی کـه بیشـترین تأثیـر را در رونـد آینـده دارنـد و

همچنیـن شناسـایی و تحلیـل نیروهـا و عوامـل محیطـی در موضـوع مذاکـرات
هسـتهای سـه سـناریو را میتـوان بـرای آینـده مذاکـرات هسـتهای پیـش بینی

نمو د .

سناریوی اول :کارشکنی در رفع برخی تحریمها و
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تشدید فشارها و تحریمها

بـر اسـاس تحلیل عوامـل محیطی و بازیگـران موثر بر سـناریو و همچنین متغیر
جنـگ ادراکـی ،سـناریوی اول را ایـن گونه میتـوان روایت و منطـق دهی نمود

کـه آمریـکا و برخـی از کشـورهای اروپایـی بـه تعهـدات اندک و محـدودی که

بـرای آزاد کـردن کمـی از پولهـای بلوکـه شـده دادهاند به صـورت کامل عمل

نمیکننـد و علاوه بـر کارشـکنی در رفـع برخـی از تحریمهـا ،مـوردی عمـل
خواهنـد کـرد .آنـان در این سـناریو فشـارها را تشـدید و تحریمهـای جدیدی را

نیـز علیـه جمهوری اسلامی ایـران وضع خواهنـد نمود.

در چارچـوب ایـن سـناریو آمریـکا و برخـی از کشـورهای اروپایـی با فضاسـازی

رسـانهای و دیپلماتیـک ،ایـران را متهـم بـه عدم همـکاری پیرامـون توافق نامه

ژنـو مینمایند.

در بررسـی منطقـی سـناریو میتـوان گفـت طرف غربی بـر این انگاره اسـت که
فشـار تحریمهـا بـر انتخابـات ریاسـت جمهـوری ایـران تأثیرگذار بـوده و دولت
جدیـد نیـز در چارچـوب جنـگ ادراکـی به پای میـز مذاکـره آمده اسـت .از این

رو بـا تشـدید فشـارها و تحریمهـا میتـوان امتیـازات بیشـتری از ایـران مطالبه

کـرد و در مقابـل آنـان نیـز بـه دلیـل احسـاس نیاز جـدی بـه رفـع تحریمها نه

تنهـا میـز مذاکـره را تـرک نخواهنـد کـرد بلکـه مجبـور بـه واگـذاری امتیازات

بیشـتری خواهنـد شـد و در نهایـت میتـوان از ایـن رهگـذر بـا ایران بـه توافق
جامـع دسـت یافت.

تأمـل در برخـی از مواضـع و اظهـارات مقامـات آمریکایـی و اروپایـی میتوانـد

در منطـق دهـی سـناریوی اول کمـک بیشـتری نمایـد کـه در زیـر بـه برخی از
آنهـا اشـاره میگردد.

پـس از نخسـتین دور از مذاکـرات جمهـوری اسلامی ایـران و  5+1در دولـت
یازدهـم در نیویـورک (مهرمـاه  )1392خانـم وندی شـرمن ،مسـئول تیم مذاکره
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کننـده آمریکایـی ،در  28مهرمـاه طی مصاحبـهای با سـی.ان.ان ارزیابی خود را

از تیـم جدیـد هسـتهای ایـران اینگونـه بیـان میکنـد« :از نظـر مـن آن چیزی
کـه در ایـن دور متفـاوت بود ،این اسـت کـه دولت ایـران با دسـتور کار اعتدال،

دسـتور کار تغییـرات اقتصـادی و خالصـی از تحریمهـا و پرداختـن بـه نگرانـی
جامعـه بینالملـل بـرای تضمیـن آینـده اقتصـادی بهتـر توسـط مـردم انتخـاب

شـده است».

1

ونـدی شـرمن در جلسـهای دیگـر نتیجـه ارزیابیهـای خـود را دربـاره شـرایط

جدیـد بـه کنگـره آمریـکا اینگونـه گـزارش میکنـد« :ایـن واقعیـت اسـت که
تحریمهـا یـک مسـئله کلیـدی در انتخابـات ایـران بـود و ایـن کـه مقامهـای
ایـران اکنـون بـه صراحـت دربـاره آرزوی خـود بـرای رفـع تحریمهـا صحبـت

میکننـد اهمیـت ایـن معمـاری [تحریمهـا] را تقویـت میکنـد».

در ایـن اثنـاء اظهـارات مقـام بلنـد پایـه دولـت ،مبنـی بـر «خالـی بـودن خزانه

دولـت» ،علاوه بـر اینکـه بـه ارزیابـی راهبـردی طـرف غربـی در اثربخشـی

تحریمهـا و جنـگ ادراکـی علیـه ایران کمـک شـایانی نمود ،قدرتهای سـلطه
گـر را بـرای تکویـن سـناریوی اول امیدوارتـر نمـود.

از دیگـر نکاتـی کـه تحقق سـناریوی اول را بـا متغیر جنگ ادراکـی برای طرف
آمریکایـی و اروپایـی بـه واقعیت نزدیک میسـازد عبارت اسـت از:

 -پذیرفتـن متـن توافـق نامـه ژنـو با سـاختار مهندسـی شـده و گنجانده شـدن

عباراتـی در متـن توافـق نامـه ژنـو کـه تیـم مذاکـره کننـده آمریکایـی بر روی
آنهـا اصـرار و تاکید داشـت.

 در ایـن راسـتا میتـوان بـه جملـه ونـدی شـرمن در  22مهرمـاه ( 92یـکروز قبـل از مذاکـرات  5+1بـا ایـران) اشـاره نمـود .وی دسـتورالعمل کشـورش

 - 1مصاحبه با  28 ،CNNمهر 1392
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بـرای مذاکـره بـا ایـران را ایـن گونـه برشـماری کـرد« :مـا بـه دنبـال توافقـی
هسـتیم کـه نهایتـ ًا همـه نگرانیهـای جامعـه بینالمللـی از جمله تمکیـن ایران

از قطعنامههـای شـورای امنیـت و مسـئولیتهای ایـران طبـق ان.اپی.تـی را
رفـع نماید».

 سـخاوتمندی تیـم مذاکـره کننـده در واگذاری تقریبـ ًا اکثر مزیتهـای رقابتیایـران بـرای بـه توافـق رسـیدن در ژنـو کـه ایـن مسـئله مـورد اذعـان خاویـر

سـوالنا مسـئول سـابق سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا نیز قـرار گرفت.

 تصویـب تحریمهـای جدیـد اروپایـی و آمریکایـی علیـه ایـران و تلاش تیمدیپلماتیـک کشـورمان بـرای توجیـه تحریمهای جدیـد و همچنان مثبت نشـان

دادن فضـا فیمابیـن.

سناریوی دوم :پایبندی به توافقات و عمل به
تکالیف و تعهدات از سوی طرفین

ایـن سـناریو در حقیقـت خوشبینانهتریـن سـناریوی ممکن خواهد بـود .فرضیه
ایـن سـناریو بـر اسـاس اعتماد و عمـل به تکالیـف و تعهدات از سـوی دو طرف
اسـتوار است.

بـر ایـن اسـاس ،سـناریوی دوم را اینگونـه میتـوان روایـت نمـود کـه طرفین
توافقنامـه بـا اعتمـاد بـه یکدیگـر و پایبنـدی به توافقـات صـورت پذیرفته ،به

تکالیـف و تعهـدات خـود عمـل مینماینـد و طـی یک بـازه زمانی شـشماهه یا
یکسـاله بـه یـک توافق جامـع دسـت مییابند.

در بررسـی ایـن سـناریو نمیتـوان سـازواری بیـن محیـط سـناریو و بازیگـران
مؤثـر در آن برقـرار کـرد .زیرا تصویـب تحریمهای جدیـد اروپایـی و آمریکایی،

آن هـم تنهـا چنـد روز پـس از توافقنامـه ژنـو و همچنیـن اظهـارات و مواضـع
ً
عملا تحقـق ایـن سـناریو را بـه صفـر نزدیک میسـازد.
مقامـات غربـی،
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در ایـن رابطـه میتـوان بـه اظهـارات جـان کری ،وزیـر خارجـه آمریکا ،اشـاره

داشـت وی گفتـه اسـت« :آمریـکا بـا توجـه بـه تاریخچـه فریبـکاری ایرانیها،
همچنـان بـه آنهـا بیاعتماد اسـت».1

همچنیـن خانـم ونـدی شـرمن در جلسـه اسـتماع کمیتـه روابط خارجی سـنای

آمریـکا اظهـار مـیدارد« :تحریمهـای مربـوط بـه حقـوق بشـر و فعالیتهـای
تروریسـتی آنهـا [ایـران] هنـوز روی میز اسـت .این یعنـی آنها بایـد در حوزه

حقـوق بشـر پیشـرفتهای قابـل توجهـی داشـته باشـند ،بایـد دسـت از حمایت

تروریسـم برداشـته و اقدامـات خـود مبنـی بـر بیثبـات کـردن منطقـه و دیگـر
بخشهـای جهـان را متوقـف کننـد».

2

البتـه سـابقه موضـوع نیـز بـر بیاعتمـادی و عمـل نکردن بـه تعهدات از سـوی
طـرف غربـی داللـت دارد .در طـی سـالهای  82تـا  84توقـف فعالیتهـای

هسـتهای بـرای مـدت طوالنـی آن هم بـه صـورت داوطلبانه و پذیـرش نظارت

کامـل آژانـس بـر فعالیتهـای هسـتهای ایـران ،بخشهایـی از گام اعتمادسـاز

جمهـوری اسلامی ایـران بـود کـه بـا پاسـخ سـلطهگرایانه و اسـتعماری طرف
آمریکایـی و اروپایـی مواجه شـد.

سناریوی سوم :زدن به زیر میز مذاکرات

بـر اسـاس شناسـایی عواملـی کـه بیشـترین تأثیـر را بـر پیامـد تصمیمهـای
شـناخته شـده دارنـد و همچنیـن تحلیـل عوامـل محیطی ،سـناریوی سـوم این

چنیـن روایـت میگـردد کـه پـس از برخـورد طرفیـن بـه موانـع بیاعتمـادی،
ً
عملا مذاکـرات به هم
یکـی از طرفیـن یـا هـر دو بـه زیـر میـز بـازی بزننـد و
1 - http://www.nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=707738

 - 2به نقل از سياسپن (:)C-SPAN

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/270994
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بخورد.
در منطقدهـی بـه این سـناریو بـه نظر میرسـد پرداخت هزینههای این سـناریو
بـرای طرفیـن دشـوار خواهـد بـود زیـرا نتیجـه آن بـه شـکلگیری سـهگانهی

مـورد نظـر رژیـم صهیونیسـتی ،البـی صهیونیسـتی و جمهوریخواهـان در
آمریـکا مبنـی بـر «فشـار ،تحریـم و تهدیـد» خواهـد انجامید.

البتـه بـر اسـاس متغیـر جنـگ ادراکـی سـناریوی سـوم کارکـرد خاصـی خواهد

داشـت ایـن سـناریو میتوانـد بـه مثابه چمـاق هراسانگیـز از یک سـو در قالب

جنـگ روانـی اسـتراتژیک و فریب اسـتراتژیک ،ضریـب موفقیت سـناریوی ا ّول
را بهشـدت افزایـش دهـد و از سـوی دیگـر برخی افـراد را در داخل کشـور دچار

اشـتباه محاسـباتی نمـوده و امتیازدهـی بـه سـلطهگران را عیـن مصلحتگرایی

تفسـیر و توجیـه نمایند.

در راسـتای جنـگ ادراکـی و افزایـش ضریـب موفقیـت سـناریوی ا ّول ،جـان

کـری در جلسـه کنگـره آمریکا میگویـد در صورت تخطـی ایـران از توافقنامه

نامـه ژنـو حملـه نظامـی در دسـتور کار قـرار خواهـد گرفت.

البتـه ایـن سـناریو میتوانـد دارای کارکـرد امنیتـی بـرای بیثباتسـازی محیط

داخلـی ایـران نیـز باشـد کـه در بحـث بررسـی محتملتریـن سـناریو و تحلیـل
کلـی بـه آن پرداختـه خواهد شـد.

بررسی محتملترین سناریو و تحلیل کلی

بـه نظـر میرسـد با بررسـی عوامـل محیطـی ،عناصر مؤثر بـر سـناریو و منطق
سـناریوهای ذکـر شـده از یک سـو و ارزیابیهـای راهبردی آمریکا از اثربخشـی

جنـگ ادراکـی علیـه نخبـگان ،تصمیمسـازان و تصمیمگیرنـدگان جامعـه آمـاج
در ایـران -بهویـژه پـس از انتخابـات ریاسـت جمهـوری یازدهـم -سـناریوی

ا ّول بـرای طـرف آمریکایـی و اروپایـی از امـکان تحقـق بیشـتری نسـبت بـه
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سـناریوی سـوم برخـوردار خواهـد بـود .البته سـناریوی سـوم همچنـان که ذکر
شـد میتوانـد در نقش سـناریوی مکمـل به افزایـش ضریب موفقیت سـناریوی

ا ّول کمـک مؤثـری نماید.

در تحلیلـی کلـی بـه نظـر میرسـد ترکیبـی از سـناریوی ا ّول و سـناریوی سـوم

کـه دربرگیرنـده جنـگ ادراکـی تمـام عیـار اسـت در نهایـت بـه عنـوان یـک
سـناریوی هوشـمند و پویـا بـه فـاز اجـرا منتقـل خواهد شـد.

عملیاتـی شـدن ایـن سـناریوی ترکیبـی و تحقـق آن بـه کمـک پیشـرانهای

داخلـی و خارجـی ،علاوه بـر مهـار نظـام اسلامی ،زمینهسـاز تغییـر رفتـار
جمهـوری اسلامی ایـران گـردد.

در عیـن حـال ایـن احتمـال وجـود خواهـد داشـت چنانچـه در کمتـر یـا بیشـتر
از مهلـت معیـن شـده در توافقنامـه ژنـو ،سـناریوی ترکیبـی نتوانـد فرآینـد

تغییـر رفتـار جمهـوری اسلامی را رقـم بزنـد ،پـروژه بیثباتسـازی ایـران
بـا الهامگیـری از مـدل اخیـر اوکرایـن در وادار سـاختن دولـت ایـن کشـور بـه

خواسـتههای طـرف آمریکایـی و اروپایـی از طریـق بیثباتسـازی ایـن کشـور
توسـط شـبکههای سـازماندهی شـده در دسـتور کار قـرار گیـرد.

در ایـن ارتبـاط شـواهد و قرائـن زیـر میبایسـت بیـش از پیـش مـورد توجـه
دلسـوزان نظـام و معتقـدان بـه منافـع ملـی قـرار گیـرد:
 دیـدار نماینده پارلمان اروپا با فتنهگران -تمهیـدات نسـبت ًا گسـترده فتنهگـران در فعالسـازی شـبکههای مدیریتـی و

دانشـجویی خـود در دانشـگاهها

 قبحزدایـی از شـبکههای اجماعـی ضـد نظـام و فعـال در فتنـه ،اعتباربخشـیبـه ایـن شـبکهها و ارتقـاء ظرفیـت آنها.

 -پرداختـن طـرف غربـی بـه موضـوع حقـوق بشـر در ایـران و طـرح موضـوع
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حقـوق شـهروندی در داخـل کشـور

نرمش قهرمانانه؛ سناریوی مطلوب جمهوری
اسالمی

در ایـن میـان آنچـه مطلـوب جمهـوری اسلامی ایران اسـت ،سـناریوی مبتنی

بـر «نرمـش قهرمانانـه» اسـت کـه از سـوی نظـام اسلامی بـرای مقابلـه بـا
توطئههـای نظـام سـلطه و تقویـت انسـجام ملـی در دسـتور کار قـرار گرفتـه

ا ست .

نرمـش قهرمانانـه ،بـه مفهـوم همزیسـتی مسـالمتآمیز در کنـار نظـام سـلطه
و اسـتکبار جهانـی و یـا تسـلیم شـدن در برابـر زیادهخواهـی دشـمن نیسـت.

ایـن تاکتیـک خوانشـی از اصـول کلـی «عـزت ،حکمـت و مصلحـت» اسـت
کـه در جهـت خنثیسـازی سـناریوی دشـمن در ایجـاد شـکاف ملـی و با هدف
فرصتسـازی جهـت پیبـردن بـه ماهیـت دشـمن و لـزوم بیاعتمـادی و
اهمیـت توجـه بـه سـاخت اقتـدار درونزا اسـت .بـه تعبیر رهبـر معظـم انقالب
اسلامی«مدظلهالعالی» «عرصـه سیاسـت خارجـی میـدان نرمـش قهرمانانـه
اسـت ،امـا نرمشـی کـه در برابـر دشـمن تیـز باشـد .بنابرایـن دیپلماتهـای ما
بایـد در موضـع اصولی خود ،مسـتحکم بایسـتند و اسـتقامت و پایمردی حضرت
1
امـام خمینـی (رضـوان اهلل تعالـی علیـه) ،را الگـوی خـود قـرار دهنـد».
ایـن فصـل را بـا سـخنی هوشـمندانه و گرانقـدر از رهبـر معظـم انقلاب ،امام
خامنهای«مدظلهالعالـی» بـه پایـان میبریـم« :راه موفقیـت ایـن اسـت کـه
در مقابـل دشـمن ،انسـان یـک قـدم هـم عقبنشـینی نکنـد؛ ّ
وال یـک قـدم

عقبنشـینی در مقابـل دشـمن ،موجـب تشـجیع دشـمن در چنـگ انداختـن و
 - 1ديدارمسووالن وزارت امور خارجه و نمايندگان سياسي جمهوري اسالمي ايران با رهبرانقالب 17 ،مرداد
1375
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دسـت انداختـن میشـود  ...بدانید ملت ایران و مسـئولین کشـور بعـد از این هم
1
در مقابـل باجخواهـی و فشـار دشـمنان ،یک قدم عقبنشـینی نخواهنـد کرد».

 - 1بيانات در اجتماع مردم پاوه1390/07/25 ،
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پیوست 1
ترجمه کامل متن توافقنامه ژنو 3

برنامه اقدام مشترک

1

 مقدمه
هـدف از ایـن مذاکـرات دسـت یافتـن بـه راهحلـی مـورد توافـق دو طـرف ،جامـع و

بلنـد مـدت اسـت که ایـن اطمینـان را به وجـود مـیآورد که برنامـه هسـتهای ایران،
منحصـراً صلحآمیـز اسـت .ایـران کـراراً تصریح کرده اسـت کـه تحت هیچ شـرایطی

در پـی تولیـد تسـلیحات هسـتهای نخواهـد بـود .راه حل جامـع مذکور مبتنـی بر این
اقدامـات اولیـه بـوده و بـه یـک گام نهایـی منجـر خواهـد شـد کـه دوره زمانـی آن

مـورد توافـق قـرار گرفتـه و بـه رفـع نگرانیهـا میانجامـد .ایـن راهحل جامـع ایران
 - 1اين متن ،ترجمه متن منتشر شده توافقنامه است که توسط سايت «ايران هستهاي» انجام گرفته
است و به نظر مي رسد در ميان ترجمه هاي فارسي موجود اين متن دقيقترين ترجمه باشد .الزم
به ذکر است ترجمه ديگري توسط وزارت امور خارجه کشورمان منتشر شده که مقايسه آن با متن
اصلي انگليسي نشانگر برخي اشکاالت ترجمه رسمي وزارت خارجه است .همچنين پينوشتهاي
انتهاي متن در ترجمه وزارت امور خارجه موجود نيست.
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را قـادر میسـازد تحـت مفـاد مربوطـه در معاهده منع گسـترش تسـلیحات هسـتهای

(انپیتـی) و برابـر بـا تعهداتـی کـه ایـن مفـاد بـرای این کشـور ایجـاب میکنـد ،از

حـق بهرهبـرداری از انـرژی هسـتهای بـرای اهـداف صلحآمیـز برخـوردار شـود .ایـن
راهحـل جامـع ،در برگیرنـده یـک برنامه غنی سـازی مـورد توافق دو طرف اسـت ،که
بـا ا ِعمـال محدودیتهـا و اقدامات شفافسـاز بـه منظور حصـول اطمینـان از ماهیت

صلحآمیـز آن ،همـراه خواهـد بـود .ایـن راهحـل جامـع ،بـه مثابـه مقولـهای یکپارچه
اسـت کـه در آن هیـچ چیـز مـورد توافـق نخواهـد بـود تـا زمانـی کـه در مـورد همه

چیـز توافـق صـورت گیرد .ایـن راهحل جامـع ،فرایندی دوسـویه و گام بـه گام خواهد
بـود و منجـر به برداشـته شـدن کامل همـه تحریمهای شـورای امنیت سـازمان ملل

و نیـز تحریمهـای چنـد جانبـه و ملـیای خواهـد شـد که بـر برنامـه هسـتهای ایران
وضـع گردیـده بود.

در فاصلـه میـان گامهـای اولیـه و گام آخـر ،گامهـای دیگـری از جملـه پرداختـن
بـه قطعنامههـای شـورای امنیـت بـا هـدف پایـان رضایـت بخـش بررسـی موضـوع

توسـط شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد وجود خواهد داشـت .سـه کشـور اروپایی
 /اتحادیـه اروپـا بـه اضافه سـه ( 3+3یا  )5+1و ایران مسـئول نهایی کـردن و اجرای
قدمهـای مـورد توافـق میـان -مدت و راه حـل جامع با حسـن نیت خواهنـد بود .یک

کمیسـیون مشـترک از  3+3و ایـران بـرای نظـارت بـر اجـرای اقدامات میـان مدت و

بررسـی مسـائلی کـه ممکن اسـت پدیـد آینـد ،تشـکیل خواهـد گردیـد ،در حالی که
آژانـس مسـئولیت راسـتی آزمایـی اقدامـات مربـوط به موضوع هسـتهای را بـر عهده

خواهـد داشـت .ایـن کمیسـیون مشـترک بـرای تسـهیل حـل و فصـل مسـائل مورد
نگرانـی گذشـته و حـال بـا آژانس همـکاری خواهـد کرد.

 عناصر گام اول

اولیـن گام بـه لحـاظ زمانـی محـدود و طول مدت آن شـش مـاه خواهد بـود و در صورت

توافـق دو طـرف قابـل تمدیـد اسـت ،کـه در طـول این مـدت همه اطـراف ماجـرا تالش
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خواهنـد کـرد تـا فضای سـازنده بـرای انجـام مذاکرات با حسـن نیـت ،پابرجا باقـی بماند.
ایران به صورت داوطلبانه اقدامات زیر را در دستور کار قرار خواهد داد:
 .نیمـی از ذخیـره اورانیـوم  20درصـد غنـی شـده موجـود ،بـه اکسـید اورانیـوم  20درصد

تبدیـل میشـود تـا به منظـور تولید سـوخت برای رآکتـور پژوهشـی تهران ،مورد اسـتفاده
قـرار گیـرد .مابقـی  20 UF6درصـد بـه اورانیـوم بـا غنـای کمتـر از  5درصـد تبدیـل

میشـود .هیچگونـه برنامـهای هـم بـرای بازگشـت ایـن فراینـد در کار نخواهـد بـود.

 .ایـران اعلان میکنـد کـه در طـول ایـن بـازه  6ماهـه ،غنـی سـازی بـاالی  5درصـد

نخواهد داشـت.

 .ایـران اعلان میکنـد کـه فعالیتهای خود در تأسیسـات غنی سـازی سـوخت نطنز(،)1

فـردو( )2یـا رآکتـور اراک( ،)3کـه در آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی با عنـوان IR-40

شـناخته میشـود ،گسـترش ( )further advancesنخواهد داد.

 .ایـران تصمیـم گرفتـه اسـت بـه محض آمادگـی خط تبدیـل  UF6با غنـای  5درصد به

 ،UO2ظـرف مـدت همیـن بـازه  6ماهـه ،آن میـزان  UF6را کـه به تازگی تـا  5درصد
غنـی شـده اسـت را بـه اکسـید  UF6تبدیل کنـد؛ مطابق با آنچـه که در برنامـه عملیاتی
تأسیسـات تبدیـل اعالن شـده بـه آژانـس بینالمللی انرژی اتمی ،ذکر شـده اسـت.

 .تأسیسات جدیدی برای غنی سازی ایجاد نخواهد شد.
 .ایـران بـه فعالیتهـای تحقیـق و توسـعه تحـت نظارت خـود ادامـه خواهـد داد ،از جمله

فعالیتهـای تحقیقاتـی و توسـعهای در عرصـه غنـی سـازی کـه بـرای انباشـت اورانیـوم

غنـی شـده ،طراحی نشـدهاند.

 .هیچگونـه بازفـرآوری صـورت نخواهـد گرفـت و هیچ گونه تأسیسـاتی که قـادر به انجام
بازفرآوری اسـت ،ایجاد نخواهد شـد.
 .افزایش نظارت:
 -فراهـم کـردن اطالعاتـی مشـخص بـرای آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی ،از جملـه
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اطالعـات مربـوط بـه طـرح و نقشـههای ایـران بـرای تأسیسـات هسـتهای ،توصیـف و
شـرحی کامـل از سـاختمان هـر یـک از سـایتهای هسـتهای ،توصیف و شـرحی کامل از

گسـتره عملیاتهـای هـر یـک از تأسیسـاتی که بـه طور خاص بـه فعالیتهای هسـتهای
مشـغول هسـتند ،اطالعـات در مـورد معـادن و شـرکتهای نـورد اورانیـوم و اطالعات در

مـورد مـواد منبـع .ایـن اطالعـات ظرف مـدت  3ماه پـس از پذیـرش انجام ایـن اقدامات،

فراهـم میگـردد.

 -تسـلیم یـک پرسشـنامه اطالعـات طراحـی ( )DIQبـه روز شـده از رآکتـور اراک ،کـه

در آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی بـا عنـوان  IR-40شـناخته میشـود ،بـه آژانـس

بینالمللـی انـرژی اتمـی.

 -برداشـتن گام در جهـت توافـق بـا آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی بـه منظـور اعمـال

پادمانهـای آژانـس در مـورد رآکتـور اراک ،کـه در آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی بـا
عنـوان  IR-40شـناخته میشـود.

 -در هنگامـی کـه بازرسـان آژانـس بـرای تأییـد اطالعـات طراحـی ،تأییـد داشـتهها در

خلال بازرسـیها ،تأییـد داشـتههای فیزیکـی و نظارتهـای سـرزده ،حضور ندارنـد ،ناظر
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی اجـازه خواهـد داشـت تـا بایگانـی آفالیـن دوربینهـای
مسـتقر در فـردو و نطنـز را بررسـی کند.

 بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه دارد به وارد زیر دسترسی داشته باشد: .کارگاههای مونتاژ سانتریفیوژ()4
 .کارگاههای تولید چرخنده سانتریفیوژ و تأسیسات ذخیره سازی؛ و
 .معادن و شرکتهای نورد اورانیوم.
در مقابل ،گروه  E3+3به صورت داوطلبانه اقدامات زیر را در پیش خواهد گرفت:
 .متوقـف سـاختن تالشهـای بیشـتر بـرای کاهـش فـروش نفـت خـام ایـران بـه منظور
فراهـم آوردن اینکـه مشـتریهای کنونـی ایـران حجـم متوسـط خریـد نفت خـام خود از
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ایران را از سـر گیرند .امکان بازگشـت حجم مورد توافقی از عواید مسـدود شـده در خارج

از کشـور .بـرای ایـن فراینـد فـروش نفـت ،تحریمهـای مربوطـه اتحادیـه اروپـا و آمریکا

برداشـته خواهـد شـد و خدمـات بیمـه و حمـل و نقل بـا آن همراه خواهـد بود.
 .تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا در موارد زیر به حالت تعلیق درمیآید:

 -صـادرات پتروشـیمی ایـران و نیـز تحریمهـای مربـوط بـه خدمـات مرتبـط بـا ایـن

صـادرات)5( .

 طال و فلزات گرانبها و نیز تحریمهای مربوط به خدمات مرتبط با آنها. -تحریمهـای آمریـکا بـر صنعـت خـودرو سـازی ایـران و نیـز تحریمهـای مربـوط بـه

خدمـات مرتبـط بـا ایـن صنعـت بـه حالـت تعلیـق در خواهـد آمد.

 صـدور مجـوز بـرای تأمین و اسـتقرار قطعات یدکی الزم بـرای تأمین امنیـت پروازهایغیـر نظامـی در ایـران و خدمـات مرتبط بـا آن .صدور مجوز بـرای انجام اقدامات بازرسـی

و تعمیـرات مربـوط بـه امنیت [پـروازی] در ایران به همـراه خدمات مرتبط بـا آن)6( .

 -هیـچ تحریـم جدیـدی از طـرف شـورای امنیت سـازمان ملل بـر فعالیتهای هسـتهای

ایـران وضع نمیشـود.

 -هیـچ تحریـم جدیـد از طـرف اتحادیـه اروپـا بـر فعالیتهـای هسـتهای ایـران وضـع

نمیشـود.

 دولـت آمریـکا ،بـا همـکاری مسـتمر و ایفـای نقش متناسـب رئیـس جمهـور و کنگره،مانـع اعمـال تحریمهـای جدیـد علیـه فعالیتهـای هسـتهای ایـران خواهد شـد.

 -ایجـاد یـک کانـال مالـی بـه منظـور تسـهیل روابـط تجـاری بشردوسـتانه بـرای رفـع

نیازمندیهـای داخلـی ایـران ،بـا اسـتفاده از عوایـد نفتـی خـود ایران کـه در خـارج از این
کشـور مسـدود شـده اسـت .روابـط تجـاری بشردوسـتانه عبـارت اسـت از تراکنشهـای

مربوط به محصوالت خوراکی و کشـاورزی ،دارو ،ادوات پزشـکی و خسـارات پزشـکی که
در خـارج بـر ایـران تحمیـل شـده .این کانـال از طریـق بانکهای مشـخصی در خـارج از

کالبد شکافی ژنو ۳

143

ایـران و بانکهـای ایرانـی کـه هـدف تحریمهـا نیسـتند ،و در هنـگام ایجـاد ایـن کانـال

مشـخص خواهند شـد ،بـاز خواهـد بود.

 این کانال همچنین اقدامات زیر را میسر میسازد: .انجام تراکنشهای الزم برای پرداخت معوقات ایران به سازمان ملل؛ و
 .پرداخـت حقالتدریـس دانشـگاهها و کالجهـای خارجـی کـه دانشـجویان ایرانـی در

آنهـا تحصیـل میکننـد ،تـا سـقف مـدت زمـان توافقـی  6ماهـه.

 .افزایـش آسـتانه اختیـار اتحادیه اروپا بـرای انجـام تراکنشهای مربوط بـه روابط تجاری

تحریـم نشـده ،به میزان مـورد توافق.

 مفاد اصلی گام نهایی برای رسیدن به یک راهحل جامع

گام نهایـی بـرای رسـیدن بـه یـک راهحـل جامع ،کـه اطـراف ایـن توافقنامه قرار اسـت
ظـرف مـدت کمتـر از یک سـال پـس از پذیـرش این سـند ،کار مذاکـرات آن را بـه اتمام

رسـانده و اجـرای مفـاد آن را آغـاز کننـد ،از قرار زیر اسـت:

 .مشخص ساختن یک بازه زمانی بلند مدت و توافق بر سر آن.
 .مشـخص سـاختن حقـوق و تکالیف اعضـای معاهده انپیتـی و توافقنامههـای پادمانی
آژانـس بینالمللی انـرژی اتمی.

 .برداشـته شـدن کامـل تحریمهـای شـورای امنیـت سـازمان ملـل ،چنـد جانبـه و ملـی

وضـع شـده علیـه فعالیتهـای هسـتهای ،و نیـز تحریمهـای مربـوط بـه روابـط تجـاری،

تکنولـوژی ،امـور مالـی و انـرژی ،بـر اسـاس یـک برنامـه زمانـی مـورد توافـق دو طرف.

 .در پیـش گرفتـن یـک برنامـه غنـی سـازی مـورد توافـق دو طـرف بـا در نظـر گرفتـن

معیارهـای منطبـق بـر نیازمندیهـای عملـی و نیـز اعمال محدودیت بر گسـتره و سـطح
فعالیتهـای غنـی سـازی ،ظرفیت آن ،محـل انجـام آن و ذخایر اورانیوم غنی شـده ،برای
مدت زمـان مـورد توافق.
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 .بـر طـرف کـردن کامـل نگرانیهـای مربوط بـه رآکتـور اراک ،کـه در آژانـس بینالمللی
انـرژی اتمـی بـا عنـوان  IR-40شـناخته میشـود .هیچگونـه بازفـرآوری انجـام نخواهد
شـد و تأسیسـاتی کـه قـادر به انجـام بازفـرآوری باشـد ،ایجـاد نمیگردد.

 .اجـرای کامـل اقدامـات مـورد توافـق شـفاف سـازی و تقویـت و افزایـش نظارتهـا.

تصویـب و اجـرای پروتـکل الحاقـی ،که نیازمنـد ایفای نقـش رئیس جمهـور و مجلس در
ایران اسـت.

 .در نظـر گرفتـن همـکاری بینالمللـی در عرصـه فعالیتهـای صلحآمیـز هسـتهای ،از

جملـه تحصیـل رآکتورهـای پیشـرفته تولیـد انرژی و پژوهشـی آب سـبک و ادوات مرتبط
بـا آنهـا و تأمین سـوخت هسـتهای مـدرن و نیز ادامـه فعالیتهای تحقیقاتی و توسـعهای

مـورد توافق.

در پـی اجـرای موفقیتآمیـز گام نهایی برای رسـیدن بـه راهحل جامع در طـول بازه زمانی
مشـخص شـده برای آن ،بـا برنامه هسـتهای ایران نیـز همانند برنامههای غیر تسـلیحاتی

هسـتهای دیگر کشـورهای عضـو انپیتی برخورد خواهد شـد.

 .در خصـوص گام نهایـی و هـر یـک از گامهـای میانـی ،ایـن اصـل اساسـی کـه «تـا در

مـورد همـه چیـز توافـق نشـود ،در خصـوص هیـچ چیـزی توافـق حاصـل نشـده اسـت»
اعمـال میشـود.

 پینوشتها

( )1بـه عبـارت دیگـر ،در این بازه شـش ماهـه ایران  UF6را به سـانتریفیوژهای مسـتقر

شـده ولـی فعـال نشـده خـود تزریـق نخواهـد کـرد و اورانیـوم غنـی نمیسـازد .هیـچ

سـانتریفیوژ اضافـی مسـتقر نمیشـود .ایـران اعلان میکنـد کـه در طـول مـدت اولیـن
بازه شـش ماهه ،سـانتریفیوژهای موجود [در این تأسیسـات را] با سـانتریفیوژهای مشـابه

جایگزیـن میسـازد.

( )2در فـردو ،چهـار آبشـار مسـتقر شـده در ایـن تأسیسـات بـرای غنـی سـازی اورانیـوم،
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هیچگونـه غنـی سـازی باالتـر از  5درصـدی را انجـام نخواهنـد داد .هیچگونـه  UF6بـه
 12آبشـار دیگـر تزریق نمیشـود و این آبشـارها در حالـت غیرعملیاتی باقـی خواهند ماند.
هیـچ ارتباطـی میـان آبشـارها ایجـاد نمیگـردد .ایـران اعالن میکنـد که در طـول اولین
بـازه شـش ماهـه ،سـانتریفیوژهای موجـود در ایـن تأسیسـات را فقط بـا سـانتریفیوژهای
مشـابه جایگزیـن میکند.

( )3ایـران نگرانیهـای مربـوط بـه سـاخت و سـاز در رآکتـور اراک را بـر طـرف میکنـد؛
در مـدت ایـن بـازه  6ماهـه رآکتـور بـه کار نخواهـد افتـاد یـا سـوخت یـا آب سـنگین به

آن تزریـق نمیشـود؛ همچنیـن سـوخت اضافـی بـرای ایـن رآکتـور مـورد آزمایـش قـرار

نمیگیـرد یـا سـوخت بیشـتری برای آن تولیـد نمیشـود و همچنین تأسیسـات باقی مانده
بـرای اتمـام کار نیـروگاه ،اسـتقرار پیـدا نمیکند.

( )4بـر اسـاس طـرح و نقشهـای ایـن کارگاه ،تولیـد دسـتگاه سـانتریفیوژ ایـران در طول
ایـن  6مـاه فقـط محـدود بـه جایگزینـی سـانتریفیوژهای از کار افتـاده خواهد بود.

(« )5تحریمهـای وضـع شـده بـر خدمـات مرتبـط» یعنـی هر گونـه خدماتی کـه موضوع
تحریمهـای آمریـکا یـا اتحادیـه اروپـا قـرار میگیرنـد ،از جمله بیمـه ،حمل و نقـل یا امور
مالـی ،تـا زمانـی کـه هـر یـک از ایـن خدمات مرتبـط بـا تحریم وضع شـده بـوده و برای

تسـهیل تراکنشهـای مدنظـر ،ضـروری باشـند .این خدمـات میتواننـد با هر نهـاد ایرانی
کـه هـدف تحریمها قـرار نگرفته اسـت ،صـورت پذیرند.

( )6برداشـته شـدن تحریمهـا میتوانـد شـامل حـال آن دسـته از شـرکتهای خطـوط
هوایـی ایرانـی شـود که هـدف تحریم قـرار نگرفتهانـد؛ همچنین ایـن رفع تحریم شـامل

حـال ایرانایـر میشـود.
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پیوست 2
تفسیر رسمی آمریکا از توافقنامه ژنو

بیانیه کاخ سفید درباره توافقنامه ژنو

1

گـروه ( 5+1ایـاالت متحـده ،انگلیـس ،آلمان ،فرانسـه ،روسـیه ،چین و بـا همیاری
اتحادیـه اروپـا) بـا هـدف رسـیدن بـه یـک راه حـل قابـل قبـول دیپلماتیـک برای
ممانعـت از دسـتیابی ایـران بـه سلاح هسـتهای وارد مذاکـره جـدی و فشـرده بـا
این کشـور شـد.
پرزیدنـت اوبامـا بـه صراحـت گفتـه اسـت کـه رسـیدن بـه یـک راه حل کـه مانع
دسـتیابی ایـران بـه سلاح هسـتهای میشـود ،در جهـت منافـع ملی آمریکاسـت.
امـروز گـروه  5+1و ایـران به مجموعـهای از تفاهمات اولیه دسـت یافتنـد که مانع
 - 1دفتر مطبوعاتي کاخ سفيد روز شنبه  2آذر  23( 1392نوامبر  )2013با انتشار يک برگه اطالعات «fact
 »sheetبسيار مشروح به تفصيل ،ديدگاه دولت آمريکا و تفسير آن از توافق ژنو را بيان کرده است .به سبب
اهميت اين متن ،ترجمه نسخه کامل جهت اطالع خوانندگان در اينجا آورده شده است.
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پیشـرفت برنامـه هسـتهای میشـود و ابعـاد کلیـدی آن را بـه عقـب میرانـد .ایـن

تفاهـم ،اولیـن محدودیتهـای معناداری اسـت که ایـران طی یک دهه گذشـته در
برنامـه خود پذیرفته اسـت.

 6مـاه آغازیـن ،شـامل اعمـال محدودیتهای مهم در برنامه هسـتهای ایران اسـت
کـه بایـد بـه تدریـج فوریتریـن نگرانیهای مـا را از جملـه توانمندی غنی سـازی

ایـران ،ذخایـر کنونـی اورانیـوم غنـی شـدهاش ،تعـداد و توانمندیهایـش در زمینه

سـانتریفیوژها و توانایـیاش در تولیـد پلوتونیـوم در رآکتور اراک برطرف سـازد.

امتیازاتـی کـه ایـران به عنوان بخشـی از این قدم اولیه تعهد کرده اسـت ،شـفافیت

بیشـتری فراهـم میکنـد و امـکان بازرسـیهای سـرزده از برنامـه هسـتهایاش را
ایجـاد مینمایـد .در گذشـته ،نگرانـی ایـن بـود کـه ایـران از مذاکرات بـرای وقت

کشـی و پیشـبرد برنامـهاش اسـتفاده میکنـد .امـا این اقدامـات کمـک خواهد کرد
وقتـی بـرای رسـیدن بـه یـک توافـق جامـع بلنـد مـدت مذاکـره میکنیـم ،ایـران
نتوانـد از سـپر مذاکـرات بـرای پیشـبرد برنامه هسـتهایاش اسـتفاده کند.

در عـوض ،بـه عنـوان بخشـی از اقدامـات اولیـه ،گـروه  5+1تحریمهـای ایـران را

بـه صـورت محـدود ،موقـت ،هدفمند و قابل برگشـت لغـو خواهد کـرد .این کاهش
تحریـم بـه گونهای سـازماندهی میشـود کـه بخش عمده شـبکه تحریـم از جمله

تحریمهـای کلیـدی در بخـش نفـت ،بانکـی و مالی پابرجـا بماند.

گـروه  5+1بـا قاطعیـت بـه اجـرای ایـن تحریمها ادامـه میدهـد .اگر ایـران نتواند
بـه تعهـدات خـود عمـل کنـد ،مـا لغـو محـدود را متوقـف میکنیـم و تحریمهـای

جدید وضـع خواهیـم کرد.

گـروه  5+1و ایـران همچنیـن پارامترهـای کلـی یـک توافقنامـه جامـع را نیـز که
برنامـه هسـتهای ایـران را در بلنـد مـدت محدود میسـازد ،در خصـوص صلح آمیز

بـودن فعالیتهـای هسـتهای ایـران بـه جامعـه جهانـی اطمینـان میدهـد و مـا را
مطمئـن میسـازد کـه هـر گونـه تلاش ایـران برای رسـیدن به سلاح هسـتهای
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فـوراً شناسـایی میشـود ،بحـث و تبـادل نظـر کردهانـد.
مجموعـه تفاهمـات حاصـل شـده همچنین شـامل اذعان ایـران به پیـروی از همه

قطعنامههـای شـورای امنیـت سـازمان ملـل (کـه ایـران همیشـه ادعا کرده اسـت
غیرقانونیانـد) و برطـرف کـردن مسـائل گذشـته و حـال هسـتهایاش اسـت کـه
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی آنهـا را شناسـایی کرده اسـت.

ایـن شـامل حـل و فصل مسـائل مربوط به ابعـاد احتمالـی نظامی برنامه هسـتهای

ایـران از جملـه فعالیتهـا در مرکز پارچین اسـت.

بـه عنـوان بخشـی از یـک راه حـل جامـع ،ایـران همچنیـن بایـد به همـه تعهدات

خـود در معاهـده ان پیتـی و آژانس بینالمللـی انرژی اتمی عمل کنـد .در خصوص
یـک راه حـل جامـع ،تا زمانـی که دربـاره همه مسـائل توافق نشـود ،توافق صورت

نمیگیرد.

بـه عبـارت سـادهتر ،ایـن قدم اول بعـد از  6ماه متوقف میشـود و بـه مثابه یک راه

حـل قابـل قبـول نهایی برای آمریکا و دیگر شـرکایش در گـروه  5+1نخواهد بود.
توقف پیشروی برنامه ایران و عقب نشینی بخشهای کلیدی
ایران متعهد شده است غنی سازی بیش از پنج درصد را متوقف کند:

کلیـه فعالیتهـای غنی سـازی باالتـر از پنج درصد را متوقـف کند و تجهیزات

فنـی الزم بـرای غنـی سـازی باالتر از پنـج درصـد را برچیند.

ایران تعهد کرده است ذخایر اورانیوم  20درصدی خود را خنثی سازی کند:
سـطح ذخایـر اورانیـوم  20درصـدی خـود را به زیر پنـج درصد برسـاند یا آن را

قبـل از پایـان مرحلـه اول ،بـه شـکلی تبدیـل کند که مناسـب غنی سـازی بیشـتر

نبا شد .

ایـران تعهـد کرده اسـت کـه پیشـروی در فعالیتهای غنی سـازی خـود را متوقف

کند :
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سانتریفیوژهای جدید از هیچ مدلی نصب نکند
از سانتریفیوژهای نسل جدید برای غنی سازی استفاده نکند
نیمی از سـانتریفیوژهای نصب شـده در نطنز و سـه چهارم دسـتگاههای نصب

شـده در فـردو را غیرفعـال نگـه دارد بـه طـوری کـه امکان اسـتفاده از آنهـا برای

غنی سـازی وجود نداشـته باشـد

سـاخت سـانتریفیوژ را فقـط بـرای جایگزیـن کردن دسـتگاههای آسـیب دیده

ادامـه دهد

از ایـن رو ایـران طـی شـش مـاه آینـده قـادر نخواهـد بود بـه ذخایـر اورانیوم

غنـی شـده خـود بیفزایـد.

تأسیسات غنی سازی جدید نسازد.
ایـران تعهـد کرده اسـت پیشـروی در زمینـه تولید ذخایـر اورانیـوم  5/3درصدی را

متوقـف کند:

ذخایـر اورانیـوم  3/5درصـدی خـود را افزایـش ندهـد ،بدیـن ترتیب بـه مقدار

ذخایـر در پایـان  6مـاه افـزوده نمیشـود و تولیـدات جدید نیز به شـکل اکسـید در

میآیـد.

ایـران تعهـد کرده اسـت که بـه پیشـروی در فعالیتهـای رآکتـور اراک ادامه ندهد

و مسـیر تولیـد پلوتونیـوم را متوقـف کند.ایران متعهد شـد که:
رآکتور اراک را راه اندازی نکند
سوخت وارد رآکتور اراک نکند
تولید سوخت برای رآکتور اراک را متوقف کند
دیگر آزمایشهای سوخت برای این رآکتور انجام ندهد
قطعات دیگر در رآکتور اراک نصب نکند
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سوخت و آب سنگین به محل این رآکتور منتقل نکند
مرکـز ویـژه بازفـرآوری نسـازد .ایران بـدون بازفـرآوری نمیتوانـد پلوتونیوم را

از سـوخت مصـرف شـده جـدا کنـد.

شفافیت بی سابقه و بازرسیهای سرزده از برنامه
هستهای ایران
ایران متعهد شد که:

دسترسـی روزانـه بازرسـان آژانـس بینالمللـی انرژی اتمـی را به نطنـز و فردو

فراهـم کنـد .ایـن دسترسـی روزانـه بـه بازرسـان امـکان میدهـد دوربینهـای

نظارتـی را بازبینـی کننـد و از نظـارت جامـع و گسـترده اطمینان حاصـل کنند .این

نـوع دسترسـی حتـی باعـث میشـود فعالیتهـای غنـی سـازی در ایـن سـایتها
شـفاف تـر شـود و زمان شناسـایی هر گونـه تخلف و عـدم همکاری کوتاهتر شـود.
دسترسی آژانس به تأسیسات مونتاژ سانتریفیوژ را فراهم کند.
دسترسـی آژانـس را بـه تولیـد قطعـات چرخـان سـانتریفیوژ و تأسیسـات انبـار

فراهـم کنـد.

دسترسی آژانس را به معادن و آسیابهای اورانیوم فراهم کند.
نقشـه اطالعـات رآکتـور اراک را کـه آژانـس از مدتهـا قبـل بـه دنبـال آن

است		 ،

فراهـم کنـد .ایـن نقشـه اطالعـات حساسـی دربـاره سـاختار رآکتـور فراهـم

میکنـد .

دسترسی مکرر بازرسان به رآکتور اراک را فراهم کند.
اطالعـات خـاص و حسـاس از توافـق پادمانهـای آژانـس و کد اصالح شـده

 3/1را کـه پروتـکل الحاقـی خواسـتار آن اسـت ،ارائـه کنـد.
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 ساز و کار راستی آزمایی

آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی جهـت انجـام بسـیاری از موارد سـاز و کار سـنجش

صحـت امـر بـه کار گرفتـه خواهـد شـد و ایـن وظیفـه را بـه طـور مـوازی بـا نقـش
بازرسـی در ایـران انجـام خواهد داد .به عالوه کشـورهای  5+1و ایران متعهد شـدهاند

کمیسـیونی مشـترک بـرای همکاری بـا آژانس بینالمللـی انرژی اتمـی جهت نظارت

بـر فرآینـد اجرایـی و رسـیدگی بـه مسـایلی کـه ممکـن اسـت به وجـود آید تشـکیل

دهنـد .کمیسـیون مشـترک همچنیـن بـا همـکاری آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی

تلاش خواهـد کـرد روند حـل و فصـل نگرانیهای گذشـته و کنونی مرتبط بـا برنامه
اتمـی ایـران ،از جملـه وجـوه نظامـی احتمالـی ایـن برنامـه و فعالیتهای تأسیسـات

پارچیـن ،را تسـهیل نماید.

 کاهش تحریمها به شکل محدود ،موقت و قابل بازگشت

در ازای ایـن گامهـا از سـوی ایـران کشـورهای  5+1امتیازهایـی محـدود ،موقـت،

هدفمنـد و قابـل بازگشـت بـه ایـران ارائـه خواهنـد داد و در عیـن حال بخـش اعظم
تحریمهـای مـا ،از جملـه تحریـم نفـت ،نظـام مالـی و بانکـی در جـای خـود باقـی

خواهنـد مانـد .اگـر ایـران نتوانـد به تعهـدات خود عمـل کند مـا کاهـش تحریمها را
ملغـی اعلام خواهیـم کـرد .کشـورهای  5+1بـه طـور اخـص متعهد شـده:

• در صورتـی کـه ایـران به تعهـدات خود در ایـن توافق عمل کند تا مقـدار ممکن در
نظام سیاسـی کشورشـان بـه مدت  ۶ماه تحریـم جدیدی علیه ایـران تصویب نکند.

• مـوارد خـاص تحریـم بـر طلا و فلـزات گرانبهـا ،بخـش خودروسـازی ایـران ،و
صـادرات محصـوالت پتروشـیمی را بـه حالـت تعلیـق در آورد ،کـه ایـن امـر بـه طور
بالقـوه نزدیـک بـه  1/5میلیـارد دالر بـرای ایـران عایـدات دارد.

• مجـوز بازرسـیها و تعمیـرات مرتبـط بـا ایمنـی در داخـل ایـران را بـرای خطـوط
هوایـی خـاص ایرانـی داخـل کشـور صـادر کند.
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• خریـد نفـت ایـران را در حـد فعلی نـگاه دارد که در واقع  ۶۰درصد کمتر از دو سـال
پیـش اسـت .به شـرطی کـه ایران بـه تعهداتـش عمل کنـد  4/2میلیـارد دالر حاصل
از ایـن فروش به شـکل اقسـاط بـه ایران منتقل میشـود.

•  400میلیـون دالر از سـرمایههای دولتـی ایران را مسـتقیم ًا به مؤسسـات آموزشـی
شناختهشـده در کشـورهای ثالـث منتقـل کنـد تـا هزینه تحصیـل دانشـجویان ایرانی

پرداخت شـود.

 مبادالت بشردوستانه

کشـورهای  5+1متعهـد شـدهاند مبـادالت بشردوسـتانه کـه در قانـون آمریـکا مجـاز
محسـوب میشـوند را تسـهیل کننـد .کنگـره بـه طـور اخص مبـادالت بشردوسـتانه

را از فهرسـت تحریمهـا حـذف کـرده اسـت در نتیجـه ایـران نمیتوانـد از طریق این

مسـیر بـه منبـع مالی جدیدی دسترسـی پیدا کنـد .تعامالت بشـر دوسـتانه خرید مواد

خوراکـی ،کشـاورزی ،و دارویـی و پزشـکی را شـامل میشـود .مـا همچنیـن نقـل و
انتقـاالت مالـی مرتبـط بـا امـور پزشـکی بـا خـارج از ایـران را تسـهیل مینماییم .ما
ایـن مسـیر را بـرای منافـع مـردم ایـران در نظـر گرفتهایم.

 لغو محدود و موقت تحریمها

در کل ،حـدود  7میلیـارد دالر از تحریمهـا برداشـته میشـود و ایـن بخشـی از
هزینههایـی اسـت کـه ایـران در طـول این  6مـاه نیز متحمـل میشـود .بخش اصلی

 100میلیـارد دالر داراییهـای خارجـی ایـران بـه علـت تحریـم غیرقابـل دسـترس
اسـت .در  6مـاه آینـده ،فـروش نفـت خـام ایـران افزایـش نمییابـد.

در مقایسـه بـا در آمـدهای ایـران دریک دوره شـش ماهه در سـال  ،2011تحریمهای

نفتـی بـه تنهایـی موجب از دسـت رفتـن  30میلیـارد دالر از درآمدهای ایـران (ماهانه
 5میلیـارد دالر) شـده اسـت .در حالـی کـه ایـران اجـازه مییابد بـه  4میلیـارد و 200
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میلیـون دالر از درآمـد نفـت خـود دسترسـی پیـدا کنـد ،تقریبـ ًا  15میلیـارد دالر از

درآمدهایـش در ایـن دوره بـه حسـابهای مسـدود شـده خارجـی منتقل میشـود.

خالصـه آنکـه مـا انتظـار داریـم بـا اجـرای ایـن توافـق ،تـوازن داراییهای ایـران در
حسـابهای مسـدود شـده خارجـی افزایـش یابـد نـه ایـن کـه کاهـش یابد.

 تداوم فشارهای اقتصادی بر ایران و حفظ ساختار

تحریمها

در مرحلـه اول ،مـا بـه اجـرای تحریـم علیه ایـران ادامـه میدهیم و علیه کسـانی که

سـعی میکننـد تحریمهـا را دور بزننـد ،اقـدام خواهیم کرد.

تحریمهـای مرتبـط بـا فـروش نفـت خـام ادامـه مییابـد .مـا بـا همـکاری متحـدان
بینالمللـی خـود فـروش نفـت ایـران را از دو و نیـم میلیـون بشـکه در روز در سـال

 2012بـه یـک میلیـون بشـکه در روز رسـاندهایم و ایـران دیگـر قـادر نیسـت یک و
نیـم میلیـون بشـکه نفت خـود را به فروش برسـاند .ایـن موجب از دسـت رفتن بیش
از  80میلیـارد دالر از در آمـدهای ایـران از آغـاز سـال  2012شـده اسـت .در این قدم

اول ،تحریـم نفتـی اتحادیـه اروپا پابرجـا باقی میمانـد و ایران همـان ظرفیت فروش
یـک میلیـون بشـکه را حفـظ خواهـد کـرد و بدیـن ترتیـب هر مـاه  4میلیـارد دالر از

دسـت میدهد.

تحریمهـای مرتبـط بـا صادرات محصوالت پتروشـیمی بـه ایران که موجب از دسـت
رفتـن میلیاردهـا دالر از درآمدهای ایران شـده اسـت ،بـه قوت خود باقـی میماند.

بخـش عمـده داراییهـای  100میلیـارد دالری خارجی ایـران غیرقابل دسـترس باقی
میماند.

 دیگر بخشهای مهم تحریمها دست نخورده باقی میماند .از جمله: .1تحریم علیه بانک مرکزی ایران و دهها بانک بزرگ و نهاد مالی دیگر.
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 .2تحریمهـای ثانویـه کـه بر اسـاس الیحه جامـع تحریمهـای ایران (سیسـادا) علیه

بانکهایـی وضـع شـده اسـت کـه بـا شـرکتها و اشـخاص تحریـم شـده همکاری
میکننـد.

 .3تحریم کسانی که خدمات دیگر مالی همچون خدمات بیمه به ایران میدهند.
 .4دسترسی محدود به نظام مالی آمریکا
 -همـه تحریمهـا علیـه  600فـرد و نهـاد کـه بـا برنامـه موشـکی و هسـتهای ایران

همـکاری میکننـد ،بـه قـوت خـود باقـی میماند.

 تحریـم بخشهـای مختلـف اقتصـاد ایـران از جمله کشـتی رانی و کشـتی سـازیبـه قـوت خـود باقـی میماند.

 -تحریـم سـرمایه گذاریهـای بلنـد مـدت و منع ارائـه خدمات فنی بـه بخش انرژی

ایـران به قوت خـود باقـی میماند.

 تحریم علیه برنامه نظامی ایران به قوت خود باقی میماند. محدودیتهـای گسـترده آمریـکا بـرای تجـارت بـا ایـران بـه قـوت خـود باقـیمیمانـد و ایـران کمـاکان از داد و سـتد با بزرگتریـن اقتصاد جهان محـروم میماند.
کلیه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل پابرجا میماند. همـه تحریمهـای مرتبـط بـا حمایت ایـران از تروریسـم ،نقش بی ثبـات کنندهاشدر بحـران سـوریه و سـوابق بـد حقوق بشـریاش به قـوت خود باقـی میماند.

 یک راه حل جامع

در ایـن دوره شـش ماهـه ،گـروه  5+1بـرای رسـیدن بـه یـک راه حل جامـع مذاکره

خواهـد کـرد .در پارامترهـای کلـی چنیـن توافقنامـهای اقداماتـی پیـش بینـی شـده
اسـت کـه بـه جامعـه جهانـی در خصوص صلـح آمیز بـودن ماهیـت برنامه هسـتهای
ایـران اطمینـان میدهـد .در خصـوص ایـن توافـق بایـد بگوییـم تـا زمانی کـه کلیه
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مسـائل برطـرف نشـود ،توافقـی حاصـل نخواهـد شـد .در  6مـاه آینـده ،ما مشـخص

خواهیـم کـرد کـه آیـا راه حلـی وجـود دارد که بـه ما دربـاره صلـح آمیز بـودن برنامه
ایـران اطمینـان دهـد .اگـر ایـران نگرانیهای مـا را برطـرف نکند ،ما آماده میشـویم

تحریـم و فشـار را افزایـش دهیم.

 نتیجه گیری

ایـن قـدم اول بـه خـودی خـود یـک معاملـه بـزرگ محسـوب میشـود .بـدون ایـن

توافـق مرحلـهای ،ایـران هـزاران سـانتریفیوژ دیگـر را بـه چرخـش در مـیآورد و
سـانتریفیوژهای نسـل جدیـد که زمان رسـیدن به مرحله آسـتانه هسـتهای را کوتاهتر
میکننـد ،نصـب میکـرد .همچنیـن میتوانسـت رآکتـور آب سـنگین اراک را راه
انـدازی کنـد و ذخایـر اورانیـوم  20درصـدی خود را افزایـش دهد .اما در شـرایطی که
ایـن توافـق ایجـاد کـرده اسـت ،ایـران نمیتوانـد هیچکـدام از کارهـا را انجـام دهد.

افـزون بـر ایـن ،اگـر توافـق مرحلـهای حاصـل نمیشـد ،تحریمهـای بینالمللـی بـا
خطـر فروپاشـی روبرو میشـد زیـرا ایران میتوانسـت ادعا کنـد کـه در مذاکره جدی
بـوده امـا غـرب جدی نبـوده اسـت .در این صورت مـا نمیتوانسـتیم شـرکای خود را
بـه ادامـه کار و اجـرای تحریـم متقاعـد سـازیم .حـاال کـه توافق حاصل شـده اسـت،

مـا میتوانیـم برنامـه ایـران را متوقـف کنیم و بـه عقب برانیـم و به ایـران یک گزینه

بدهیـم :بـه تعهـدات خـود عمـل و بـرای رسـیدن بـه معاملـه نهایـی بـا حسـن نیت
مذاکـره کنـد وگرنـه جامعـه جهانی بـا تحریم و فشـار بیشـتر پاسـخ میدهد.

مـردم آمریـکا ترجیـح میدهنـد یـک راه حـل صلـح آمیـز و پایـدار حاصـل شـود که
ایـران را از دسـتیابی به سلاح هسـتهای باز دارد و معاهـده منع تکثیـر را تقویت کند.

ایـن راه حـل ظرفیـت تحقـق اهـداف مذکـور را دارد .بـا دیپلماسـی قـوی و اصولـی

آمریـکا میتوانـد بـه وظیفـه خـود در برقـراری صلـح ،امنیـت و همکاری عمـل کند.
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پیوست 3
مفاد پروتکل الحاقی

1

مـاده  1پروتـکل ،تصریـح مینمایـد «مقررات موافقـت نامه پادمـان ،تا جایی که بـا مقررات

ایـن پروتـکل مرتبـط و منطبـق باشـند ،در ایـن پروتکل اعمـال خواهـد گردیـد .در صورت

وجـود تناقـض بیـن مقـررات موافقـت نامـه پادمـان و ایـن پروتکل ،مقـررات ایـن پروتکل
حاکـم خواهـد بود».

مواد  2و  3نیز دربارهی ارائه اطالعات است که ماده  3خود شامل  3بخش است:
 1- 1ارائـه اطالعـات مـورد لـزوم توسـط کشـور عضـو بـرای آژانس که شـامل مـوارد زیر

است:

الـف) شـرح کلـی و نیـز اطالعـات مشـخص کننـده مـکان اجـرای فعالیتهـای تحقیـق و
 -- 1کشورهاي عضو ان.پي.تي ،در سال  ۱۹۹۷براي تقويت هدف جلوگيري از اشاعه سالحهاي
ق نامه جديدي بنام «پروتکل الحاقي» امضا کردند .اين سند اختيارات آژانس را براي
هستهاي تواف 
نظارت بر چگونگي عملکرد کشورهاي عضو نسبت به وضعيت قبل از آن بسيار افزايش ميدهد.
جهت اطالع خوانندگان محترم و با اشاره به اين پروتکل در توافقنامه ژنو ،مفاد اين پروتکل دراينجا
بررسي گرديده است.
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توسـعه مرتبط با چرخه سـوخت هسـتهای که در آنها از مواد هسـتهای اسـتفاده نمیشـود

و در هـر جایـی که توسـط کشـور تأمیـن هزینه شـود ،پروانه فعالیـت دریافت نمایـد ،کنترل
و یـا از طرف کشـور اجرا شـود.

ب) اطالعـات تعییـن شـده توسـط آژانـس و مـورد توافـق کشـور ،در مـورد فعالیتهـای
بهرهبـرداری مرتبـط بـا پادمـان در مؤسسـات و مکانهـای خارج از مؤسسـات کـه در آنها
مـواد هسـتهای بـه طـور معمول اسـتفاده میشـود.

ج) شـرح کلـی در مـورد سـاختمان در هـر سـاختگاه( ،)Siteشـامل کاربـری آن و ذکـر
محتویات آن در صورتی که در شـرح کلی روشـن و کافی نباشـد ،نقشـهای از سـایت نیز باید

همـراه با شـرح کلی باشـد.

د) اطالعات مربوط به معادن اورانیوم و کارخانجات تغلیظ اورانیوم و توریوم.
ه) اطالعـات مربـوط بـه مواد چشـمه که بـه ترکیب و خلوص مناسـب جهت تولید سـوخت
یـا غنیسـازی ایزوتوپی نرسـیدهاند.

و) اطالعـات مربـوط بـه صـادرات و واردات مـوادی کـه بـر اسـاس موافقتنامـه

 INFCIRC/153الزم بـه ارائـه آن نبـوده اسـت.

ز) اطالعـات مربـوط بـه مـوادی کـه از پادمـان معاف شـدهاند (به طـور مثال مـوادی که در

فعالیتهـای غیر هسـتهای اسـتفاده میشـوند).

ح) اطالعـات مربـوط به پسـماندهایی با پرتوزایی متوسـط یا باال شـامل پلوتونیـوم ،اورانیوم

بـا غنـای باال یـا اورانیوم  233کـه پادمان بـر آنها خاتمه یافته اسـت.

ط) تجهیزات و مواد غیر هستهای معین که در ضمیمه  2پروتکل فهرست شده است.
ی) برنامه کلی مرتبط با توسعهی چرخهی سوخت هستهای طی  10سال آینده.
 2 - 2شامل تعهد کشور عضو در مورد:
الـف) شـرح کلـی و نیـز اطالعـات مشـخص کننـدهی مـکان اجـرای فعالیتهـای تحقیق
و توسـعه مرتبـط بـا چرخهی سـوخت هسـتهای کـه در آنهـا از موادی هسـتهای اسـتفاده
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نمیشـود و در هـر جایی توسـط کشـور عضو تأمیـن هزینه شـده ،پروانهی فعالیـت دریافت
نمایـد ،کنتـرل و یـا از طرف آن کشـور اجـرا گردد؛

ب) شـرح کلـی از فعالیتهـا و مشـخصات اشـخاص حقیقـی و حقوقـی جهـت چنیـن
فعالیتهایـی ،در مکانهـای شناسـایی شـده توسـط آژانـس در خـارج از محلـی کـه آژانس
ً
عملا مربـوط بـه فعالیتهـای آن محـل بدانـد ارائـه چنیـن اطالعاتـی منـوط بـه
آنهـا را
درخواسـت ویـژه از جانـب آژانس اسـت و باید با مشـورت با آژانـس و به موقع انجـام پذیرد؛

 3 - 2بنـا بـه درخواسـت آژانـس ،کشـور عضـو بایـد در مـورد هرگونـه اطالعاتـی کـه بـر
طبـق ایـن مـاده ارائـه خواهد شـد تا آنجا کـه به اهـداف پادمـان مربوط اسـت ،تفصیالت و
توضیحـات را در اختیـار آژانـس قـرار دهد .این اطالعات در مجموع شـامل موارد زیر اسـت:

این اطالعات باید سالیانه به روز شود؛-اطالعـات سـالیانه در مـورد صـادرات و واردات مـواد هسـتهای ،هنـوز به مرحلـهی اعمال

پادمـان نرسـیدهاند؛

-اطالعات سـه ماهه در مورد صادرات و واردات تجهیزات و مواد هسـتهای مشـخص شـده

در ضمیمـه دو پروتکل الحاقی؛

-اطالعیـه در مـورد تغییـرات در مکانهای نگهداری پسـماندهایی با پرتوزایـی باال و اطالع

قبلـی بـه آژانس در مـورد طرحهای فـرآوری بعدی این پسـماندها.

مـاده  4نیـز در مـورد دسترسـیهای تکمیلـی صحبـت میکنـد کـه از مـوارد اساسـی و

پایـهای اقدامـات تحـت ایـن پروتـکل اسـت .ایـن مـاده تشـریح مینمایـد کـه چـرا و چـه

موقـع دسترسـیهای تکمیلـی بایـد انجام شـود .این دسترسـی میتوانـد جهـت اطمینان از
فقـدان هسـتهای و فعالیتهـای انجام نشـده و رفع سـؤاالت دربارهی صحیـح و کامل بودن
اطالعـات فراهـم شـده بـر طبـق ماده  2یـا حل هر گونـه تناقـض در رابطه ا ایـن اطالعات

باشـد .دسترسـیهای تکمیلـی همچنیـن میتوانـد جهت تأییـد وضعیت برچیده شـدن یک
مؤسسـه یـا مکانـی خـارج از مؤسسـات که معمـو ًال مـواد هسـتهای در آنها بـه کار رفتهاند
باشـد .ایـن دسترسـی بایـد به جـز در مـواردی که مربـوط به بازدیدهـای بررسـی اطالعات
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طراحـی یـا بازرسـیهای ویـژه یـا معمولی از آن سـایت باشـد و حداکثـر  2سـاعت یا کمتر
از آن و در بقیـه مـوارد حداقـل  24سـاعت قبـل بـه اطالع کشـور مورد نظر رسـانیده شـود.

همچنیـن مـاده فـوق فرصتـی را جهـت توضیـح و موجبـات تسـهیل بـرای رفـع شـبهه یا
تناقـض هر مسـأله مـورد نظر را به کشـور عضو میدهـد .چنین فرصتی پیش از درخواسـت
بازرسـی فراهـم شـد مگـر آنکـه آژانـس تشـخیص دهـد که تأخیـر در بازرسـی بـه هدف و

منظـور بازرسـی لطمـه میزند.

مـادهی  5نیـز تعهـد کشـورهای عضـو را در مـورد اجـازه دسترسـی بـه مکانهـای مـورد

نظـر بیـان مـیدارد .بنـد ج این مـاده نیز اشـعار مـیدارد که «هر مکان تعیین شـده توسـط
آژانـس بـه غیـر از مکانهای اشـاره شـده در بندهای الـف و ب این ماده جهـت انجام نمونه

برداریهـای محیطـی مختـص آن مـکان ،چنانچه کشـور عضـو نتواند امکان دسترسـی به
ایـن مکانهـا را فراهـم آورد ،بایـد فـوراً تالش معقـول خود را جهـت برآوردن خواسـتههای
آژانـس از مناطـق مجـاور یـا از طریق روشهـای دیگر بـه کار بندد».

«ایـن بنـد از پروتـکل الحاقـی یکـی از محلهـای مـورد مناقشـه اسـت کـه بسـیاری از
کارشناسـان و نماینـدگان مجلـس معتقدنـد کشـورها را ملـزم بـه پذیرش تعهـدی مینماید

کـه مغایـر بـا اصل حاکمیت ملی اسـت و کشـور متعهد ناچار اسـت که به نفع یک سـازمان
بینالمللـی از اصـل منافـع ملـی خـود در ایـن مورد صـرف نظـر نماید».

مـاده  6فعالیتهـای مجـاز آژانس را در زمان دسترسـی بـه مکانهای مورد اشـاره در ماده 5

بیـان مـیدارد .کـه این به طور کلی عبارت اسـت از مشـاهدات عینی ،جمـعآوری نمونههای
محیطـی ،اسـتفاده از دسـتگاههای آشکارسـازی و اندازهگیـری پرتوهـا و بهکارگیـری انـواع
مهر و موم و وسـایل شناسـایی و تشـخیص دسـتکاریها بررسـی سـوابق پادمانی مربوط

به تولیـد و حمل.

مـاده  7در مـورد دسترسـیهای کنتـرل شـده بـر طبـق ایـن پروتـکل جهـت پیشـگیری از

انتشـار اطالعـات حسـاس رعایـت مقـررات ایمنـی یا حفاظـت فیزیکـی یا حفـظ اطالعات
حسـاس اختصاصـی یـا تجـاری بحـث مینماید.
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پیوست

مـاده  8در ایـن مـاده عنـوان میگردد که هیـچ یک از مفاد ایـن پروتکل نبایـد موجب گردد

کـه کشـور عضـو مکانهایـی عالوه بـر موارد اشـاره شـده در مـواد  5و  ،9مورد درخواسـت

بـرای انجـام فعالیتهـای بازرسـی در یـک مکان خـاص ،را در دسـترس آژانس قـرار ندهد.
آژانـس بایـد بالدرنـگ برای انجـام چنین درخواسـتی به هـر تالش منطقی دسـت بزند.

مـاده  12نیـز از جملـه مـواردی اسـت کـه تعهداتـی را بـر کشـورهای اجراکننـده پروتـکل

تحمیـل مینمایـد کـه شـاید بـا حاکمیـت ملـی آنها در تضـاد باشـد ،امـا نباید از نظـر دور
داشـت کـه ایـن شـرایط را  145کشـور دنیـا پذیرفتـه و در حـال اجـرای آن هسـتند.

ایـن مـاده تصریـح مینمایـد کـه کشـور عضـو باید ظـرف یـک مـاه از تاریـخ دریافت یک
درخواسـت ،روادیـد مناسـب بـا مجـوز ورود و خـروج مکـرر و یـا روادیـد عبـور را در صورت
لـزوم ،در اختیـار بـازرس انتخابی و معرفی شـده در درخواسـت ،قرار دهد تا بـازرس بتواند به
منظـور انجـام وظایـف خـود وارد قلمـرو کشـور عضو شـده و در آنجـا بماند .هرگونـه روادید
مـورد درخواسـت بایـد حداقـل یـک سـال معتبـر بـوده و در صورت درخواسـت بـرای مدت

انتصـاب بـازرس مورد نظـر در کشـور عضو تمدیـد گردد.

 بازرسیهای سر زده (بدون اطالع)

ایـن بازرسـیها شـامل بازرسـیهایی اسـت که بـدون اطالع قبلـی در مورد زمـان فعالیتها
یـا مکانهـای مورد بازرسـی ،در یک بازرسـی انجام میشـود.

در عمـل ایـن موضـوع ،بـدان معنی اسـت که کشـور و بهرهبـردار ،زمانـی از قصد بازرسـان

جهـت انجـام بازرسـی مطلـع میگردند کـه بازرسـان آژانـس به یک سـایت وارد شـدهاند.

همانطـور کـه خاطـر نشـان گردیـد این موضـوع به طور مشـخص مسـتلزم این میباشـد
کـه کشـور بـرای چنیـن بازرسـی ،ویزایـی را از بازرسـان درخواسـت ننمایـد یا ویـزای ورود

مکـرر به آنـان اعطـا نماید.

مـاده  83INFCIRC/153در زیـر بندهـای الـف ،ب ،ج مـواد مربـوط بـه بازرسـیهای
عـادی غیرمعمـول و ویـژه را مطـرح مینمایـد .در مـاده  84نیـز بـه عنـوان اقـدام تکمیلـی
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اشـاره میکنـد که:
«علیرغـم مقـررات مـاده  ،83آژانـس میتوانـد بـه عنـوان یـک اقـدام تکمیلـی ،بخشـی از

بازرسـیهای معمولـی پیـرو مـاده  80را بـر طبـق اصـل نمونهبـرداری اتفاقی ،بـدون اطالع
قبلـی انجـام دهد».

آژانـس متعهـد شـده اسـت که «هـرگاه عملی باشـد» و بـر اسـاس برنامـهی کاری ،باید به
طـور دورهای برنامـه کلـی بازرسـیهای اعلام شـده و اعلام نشـده خـود را بـا ذکـر کلی

زمانهـای پیـش بینـی شـده جهـت بازرسـیها را بـه دولـت ایـران اعلام نماید.

ذکـر واژه  - Whenever Practicableهرزمـان کـه قابـل اجرا باشـد  -نیز به صورت

کلـی میتوانـد تفاسـیر مختلفـی را در مـورد امـکان اعلام یـا عدم اعلام به همراه داشـته
باشد.

در خصـوص مکانهایـی کـه مرتبـط بـا مـواد هسـتهای بـوده ولـی حـاوی مواد هسـتهای

نمیباشـد نیـز لـزوم اخـذ مجوزهای تکمیلی جهـت انجام وظیفـه آژانس برای بازرسـیهای
بـدون اطلاع قبلی احسـاس شـده کـه در  INFCIRC/153پیـش بینی گردیده اسـت.

دسترسـی بـه دیگـر مکانهـای مـورد نظر آژانـس نیز بایـد به صـورت موضـوع و از طریق

توافقـات داوطلبانـه بـا کشـور صـورت گیـرد که مفهـوم بازرسـیهای بـدون اطالع بـه این
مکانهـا مربـوط نمیشـود.

حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی):
مــن فكــر نمي كنــم [از] ايــن مذاكــرات آن نتيجــهاى را كــه ملّــت ايــران انتظــار دارد،
بهدســت بيايــد ،لكــن تجربـهاى اســت و پشــتوانهى تجربــى ملّــت ايــران را افزايــش خواهــد
داد و تقويــت خواهــد كــرد؛ ايــرادى نــدارد ا ّمــا الزم اســت ملّــت بيــدار باشــد .مــا از
اليــت مي كننــد ،كار مي كننــد،
مســئولين خودمــان كــه دارنــد در جبهــهى ديپلماســى ف ّع ّ
قــرص و محكــم حمايــت مي كنيــم ،ا ّمــا ملّــت بايــد بيــدار باشــد ،بدانــد چــه اتّفاقــى دارد
مىافتــد [تــا] بعضــى از تبليغاتچىهــاى مواجببگيــر دشــمن و بعضــى از تبليغاتچىهــاى
بىمزدومواجــب  -از روى ســادهلوحى  -نتواننــد افــكار عمومــى را گمــراه كننــد .يكــى از
ترفندهــا و خالفگويىهــا ايــن اســت كــه اينجــور القــا كننــد بــه افــكار عمومــى مــردم
قضيــهى هســتهاى ،تســليم طــرف مقابــل شــديم ،همــهى مشــكالت اقتصادى
كــه اگــر مــا در ّ
و معيشــتى و غيــره حــل خواهــد شــد؛ ايــن را دارنــد تبليــغ مي كننــد .الب ّتــه تبليغاتچىهــاى
خارجــى بــا شــيوههاى كامــ ً
ا ماهرانــهى تبليغاتــى خــط مي دهنــد ،در داخــل هــم بعضــى
از روى ســادهلوحى و بــدون اينكــه ّنيــت ســوئى داشــته باشــند ،بعضــى هــم واقع ـ ًا از روى
قضيــه كوتــاه آمديــم و
غــرض هميــن را دارنــد تبليــغ مي كننــد كــه اگــر مــا در ايــن ّ
تســليم شــديم در مقابــلِ طــرف مقابــل ،همــهى مشــكالت اقتصــادى و ماننــد اينهــا حــل
خواهــد شــد؛ ايــن خطــا اســت ...بــه دشــمنى كــه لبخنــد مي زنــد ،اعتمــاد نكنيــد؛ مراقــب
باشــيد لبخنــد فريبگرانــه شــما را دچــار اشــتباه نكنــد ،دچــار خطــا نكنــد؛ ريزهكارىهــاى
كار دشــمن را ببينيــد.

.
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