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پیشگفتار

نهاد  یک  عنوان  به  اسالمی  تربیت  راهبردی  مطالعات  مرکز 
تربیتی پیشرو، پیش برنده و الگو، بخشی از اتاق فکر تربیت اسالمی 
کشور است که با رویکرد تولید اندیشه و الگوسازی و با اولویت شجره 
طیبه صالحین فعالیت می کند و بر آن است تا با جذب افراد متعهد 
)مؤمِن جهادی( و متخصص )دانشگاهی و حوزوی( و توانمندسازی و 
به کارگیری مؤثر ایشان در حوزه های مختلف تربیت اسالمی و ایجاد 
و  پژوهشی  آموزشی،  متنوع  مجموعه های  از  متشکل  منظومه ای 
الگوسازی، نقش بسزایی را در تحقق آرمان های بلند انقالب اسالمی 
ایفا نموده و به بازوی فکری نظام مقدس جمهوری اسالمی در حوزه 

تربیت نیروی تراز انقالب اسالمی تبدیل گردد.
این  اهداف  تحقق  راستای  در  است  تالشی  رو  پیش  پژوهش 
مرکز، که با همکاری پژوهشگران و صاحب نظران و در راستای نقشه 
پژوهش  مدیریت  رو  این  از  است،  شده  تولید  و  آماده  مرکز  علمی 
و  پژوهشگران  از  حمایت  و  پشتیبانی  با  تا  می کوشد  نیز  نشر  و 
فعاالن حیطه های مرتبط در مسیر رفع نیازهای پژوهشی و کاربردی 

بردارد. گام  اسالمی  انقالبی 

مدیریت پژوهش و نشر  
مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمی  
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مقدمه1 1

در اسالم از انسان خواسته شده که -البته دلیل عقلی هم دارد- 
انسان  که  هر حرکتی  باشد.  بصیرت  اساس  بر  باید  انسان  حرکت 
انجام می دهد، باید از روی علم باشد. حال در یک تقسیم بندی کلی 
یا پی روانه.  یا پیش روانه هست  انجام می دهد  انسان  که  اقداماتی 
اکثر کارهایی که ما انجام می دهیم، پی روانه است؛ یعنی کارهایی 
که بقیه هم انجام می دهند. بقیه غذا می خورند، ماهم می خوریم؛ 
برای آن ها دلیل داشته  اینکه  ما هم می خوابیم.  بقیه می خوابند، 
باشیم یا نه، شاید زیاد مهم نباشد. در اقداماتی که پیش روانه باشند، 
شود؛ چون ما می خواهیم حرکتی  ضرورت بصیرت خیلی بیشتر می 
دلیل  آن  برای  باید  لذا  نمی دهند؛  انجام  دیگران  که  دهیم  انجام 
خالف  شما  پیش روانة  حرکت  این  اگر  حال  باشیم.  داشته  محکم 
باشد، دیگر خیلی مضاعف می شود؛ یعنی شما  جهت جریان هم 
می خواهید کاری انجام دهید که هم پیش روانه هست و هم خالف 
مسیر عمومی؛ قطعاً نیازمند بصیرت خیلی بیشتری است؛ چون اگر 
شما از روی بصیرت حرکت نکنید، به محض اینکه چند گام حرکت 
کردید، چون خالف جهت جریان است، پایتان شل می شود و دچار 
تردید می شوید و می گویید که »این همه آدم نمی فهمد و فقط ما 
فهمیم؟!« بنابراین الزم است که ما با بصیرت بیشتری نسبت به  می 

این مسئله وارد شویم. 
هسته ای  پرونده  به  نسبت  جامعی  نگاه  یک  بخواهیم  ما  اگر 
در  اساساً   -1 شود:  روشن  برایمان  محور  چند  باید  باشیم،  داشته 
توافق نهایی چه اتفاقی افتاده است؟ 2- چرا دولت یازدهم چنین 
توافقی را پذیرفته است و از نظر آن ها و طیفی از همراهانشان این 
یک پیروزی بزرگ محسوب می شود و به تعبیر برخی از مسئوالن 
بیشتر  هم  قطعنامه  پذیرش  شیرینی  از  حتی  آن  شیرینی  نظام 
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اینجا  تا  انقالب اجازه داده که مذاکرات  است. 3- چرا رهبر معظم 
پرونده  مناسب  راه حل   -4 بگیرد؟  صورت  توافقی  و  برود  پیش 
هسته ای چیست؟ 5- اساساً صنعت هسته ای چه اهمیتی دارد؟ و 
6- جمع بندی است؛ اینکه در این وضعیت وظیفه ما چیست؟ ما 
اینجا سعی می کنیم تمرکزمان را روی محور اول قرار دهیم و  در 
از بقیه در حد گذرا سخن بگوییم. در واقع می خواهیم بدانیم در 
توافق نهایی چه اتفاقی رخ داده است و این را هم در چند محور 
می گوییم. محور اول تعهدات ایران، محور دوم تعهدات 5+1، محور 
سوم میزان تطابق توافق نهایی با خطوط قرمزی که مشخص شد 
و محور چهارم میزان تطابق ادعای دولتمردان با توافقی که صورت 

شویم. گرفته است. بر این اساس ما وارد توافق نهایی می 

مراحل توافق1 111
اقداماتی است که در دولت یازدهم  از  این توافق مرحله سوم   
صورت گرفته است. اولین توافقی که در دولت یازدهم صورت گرفت، 
همان توافق جامع یا »توافق ژنو« است که سوم آذر 92 بود. دومین 
مرحله از توافقاتی که با 5+1 صورت گرفت، »توافق لوزان« بود که در 
13 فروردین 94 منتشر شد. سومین مرحله از توافقات که همین 
توافق نهایی یا »توافق وین« بود که 23 تیرماه 94 بود. ما با دوتای 
قبلی کاری نداریم و تمرکزمان بر روی توافق نهایی است. توافق نهایی 
بخش  یک  و  است  ایران  توافقات  بخش  یک  دارد:  کلی  بخش  دو 
توافقات 5+1. توافقات ایران هم سه بخش است: یک بخش پذیرش 
محدودیت های بسیار گسترده در بحث صنعت هسته ای است. یک 
یک  است.  آژانس  گسترده  بازرسی های  و  نظارت ها  پذیرش  بخش، 
از فعالیت هاست؛ که  بخش هم پذیرش قیمومیت 5+1 در برخی 
اگر این موضوع را بازکنیم، می فهمیم که این یک موضوع بی سابقه 
است. سابقه شاید فقط در دوران قاجار دارد. شما دارید قیمومیت 
5+1 را می پذیرید که متأسفانه در نقدها به آن نمی پردازیم. ما در 
توافق نهایی قیمومیت 5+1 را هم پذیرفته ایم که به گونه ای ناقض 
استقالل و حاکمیت ملی ماست. تعهدات 5+1 یک بخش راجع به 



 | 11 |

تحریم هاست و یک بخش هم چون جنبه الزام آور ندارد، عنوان آن را 
»تعارفات« می گذاریم؛ یک مشت تعارفی است که تقدیم ما کردند، 
ولی متن توافق را پر می کند؛ مثاًل گفتند که رئیس جمهور آمریکا 
مقامات محلی را تشویق می کند که این سیاست جدید آمریکا را 
ما همکاری های  فردو گفته شده که  مثاًل در  یا  قرار دهند  مدنظر 
بین المللی در حوزه تحقیق در فردو را تشویق می کنیم. این ها چون 
جنبه الزام آور ندارد، یک سری تعارفات است. بنابراین ما فقط روی 

بحث تحریم ها تمرکز می کنیم. 

پیرامون ترجمه های توافق ها...1 111
1-هم در توافق ژنو، هم در بیانیه لوزان و هم در توافق نهایی، 
تنها متنی که متن معتبر است، متن انگلیسی است و متن فارسی 
تأسف  جای  واقعاً  این  و  نشده  نوشته  متن،  این  کنار  در  همزمان 
دارد؛ چرا؟ چون عرف است که در توافق های بین المللی که نوشته 
اینکه  برای  و  نیست  زبانشان مشترک  آنجا که طرفین  از  می شود 
طرف مقابل به خاطر ریزه کاری هایی که در زبان هر کشوری وجود 
دارد، سرش کاله نگذارند، سعی می کند آن توافق به زبان خودش 
هم نوشته شود و تصریح می کند که این توافق به هر دو زبان دارای 
اعتبار یکسانی است. در این دولت این کار را نکردند و در هر صورت 
نمانده  آن  جبران  برای  فرصتی  دیگر  که  است  اشتباهی  یک  این 
است؛ اما برای اینکه برای شما روشن شود که این چیز مهمی است، 
یک مثال عرض می کنم. در ماده یازده قرارداد NPT -که یک پیمان 
بین المللی است- تصریح شده که این پیمان در 5 زبان انگلیسی، 
روسی، فرانسوی، چینی و اسپانیولی اعتبار واحد دارد. روسیه این 
کار را نکرده است با اینکه انگلیسی دان هایی که در آن کشور وجود 
دارد، صد برابر کشور ما هست. این اتفاق در واقع در توافقاتی که 
این یک خطای  انجام نشده است.  یازدهم صورت گرفته  در دولت 

فاحشی است که هیچ توجیهی ندارد و قابل قبول نیست. 
2- خطای دیگری که به هیچ وجه قابل دفاع نیست این است که 
آن ها آمدند در هر سه توافق ژنو، لوزان و وین متن ترجمه فارسی ای 
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منتشر کردند که غلط های فاحش ترجمه ای دارد. حال این سؤال 
پیش می آید که ما این غلط های فاحش ترجمه ای را چگونه توجیه 
که  است؟  نداشته  کافی  زبانی  سواد  مذاکره کننده  تیم  آیا  کنیم؟! 
اصاًل قابل قبول نیست چون کلمات حتی در حد یک لیسانس زبان 
هم نیست. یک احتمال می ماند و آن »تعمد در کار« است که در 
واقع کلمه های کلیدی ای که می تواند موجب برداشت غلط از متن 
توافق به نفع دولت یازدهم شود، عمداً غلط ترجمه شده است. من 
دو مورد از این این واژه ها را خدمتتان عرض می کنم. یکی از این ها 
EU/E3 +3 است. اول یک توضیحی بدهم: بین آمریکا و اتحادیه 
اروپا در مورد اینکه اسم این 6 کشور را چه  چیزی بگذارند، اختالف 
سه  این  به  مستقل  هویت  یک  می خواهند  چون  اروپایی ها  است. 
کشور اروپایی بدهند، همیشه می گویند E3+3. در این فیلمی که 
خانم موگرینی هم ایستاده بود نوشته بود E3+3. آمریکایی ها مثل 
ما می گویند 5+1. در متن که ما وارد می شویم سه صورت داریم. 
E3 ،3+ EU/E3 همان سه کشور اروپایی است. EU مخفف اتحادیه 
اروپا است و 3 هم که همان چین و روسیه و آمریکا است. از توافق 
/E3 ژنو تا به حال همه را 5+1 ترجمه کرده اند. آیا در متن انگلیسی

EU +3 را می گوید؟ این می گوید که سه کشور اروپایی به نمایندگی 
به  ما  اگر  روسیه.  و  آمریکا  و  چین  کشور  سه   + اروپا  اتحادیه  از 
متن نگاه کنیم جاهای مختلف این تعبیر عوض می شود. مثاًل یک 
 the یا پایین تر می گوید که the E3&EU+3 جاهایی می گوید که
E3+3 یعنی بسته به نوع تعهد فرق می کند؛ اما تیم ترجمه کننده 
E3/ باشد  گفته  چه   the E3+3 باشد   گفته  -چه  را  این ها  همه 

نظر  از  این ها  داللت  حالی  در  است.  کرده  ترجمه   EU +3- 5+1
حقوقی کاماًل متفاوت است و چنین خطای آشکاری اصاًل در حد 
ما  که  نیست  قبول  قابل  و  نیست  هم  اول  سال  دانشجوی  یک 
بگوییم این ناشی از عدم دانش مترجم هاست که یک فاجعه است یا 
بگوییم ناشی از بی دقتی های این هاست که در یک سند بین المللی 
 E3/EU حقوقی  بار  نیست.  قابل قبول  اصاًل  بی دقتی هایی  چنین 
مذاکرات حضور  در  اروپایی که  است که سه کشور  این صورت  به 
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داشتند، نماینده اتحادیه اروپا هستند. /EU بیهوده نیامده است و 
در مورد تحریم ها این موضوع آمده است. منظور، تمام تحریم هایی 
است که توسط اتحادیه اروپا وضع شده است؛ نه فقط این سه کشور 
اروپایی. معنی آن این است که هر تصمیمی که ما بگیریم، برای 
اتحادیه اروپا الزم االجراست. /EU به خاطر این آمده که این کشورهای 
دوم  بحث  دارند.  آنجا حضور  اروپا  اتحادیه  از  نمایندگی  به  اروپایی 
تحریم ها هستند که آیا باید لغو شوند یا تعویق؟ اینجا برای هرکدام 
از کشورها عبارات مختلفی آمده است. یکی کلمه Terminate به 
معنی خاتمه دادن است که در واقع معنی حقوقی آن همان »لغو 
کردن« است. یکی کلمه Suspend که معادل »تعلیق« است. یکی 
درواقع  که   seize the application کلمه  هم  یکی  و   lift کلمه 
قطع نامه های  خصوص  در  است.  اجرا«  کردن  »متوقف  آن  معنی 
شورای امنیت فقط گفته شده که فقط terminate می شود؛ اما از 
نظر حقوقی چون بازگشت پذیری دارد terminate اینجا معادل لغو 
 ،terminate یا گفته  اروپا  اتحادیه  تحریم های  نیست. در خصوص 
یعنی "لغو" می کنیم یا گفته suspend، یعنی "تعلیق" می کنیم. 
در متن هر جا کلمه lifting آمده بالاستثنا به لغو ترجمه شده که 
 terminate و suspend یک کلمه اعم از lift این غلط است. کلمه
نکند  مشخص  را  خود  موضع  می خواهد  که  موقعی  یعنی  است؛ 
که این تحریم ها که من برمی دارم، لغو می کنم یا تعلیق می کنم 
 this jcpoa مثاًل متن انگلیسی گفته است .lift همه جا گفته است
یعنی این برجام lifting in produce the comperehensive  در 
واقع منجر می شود به برداشته شدن همه تحریم های شورای امنیت؛ 
همه تحریم های چندملیتی و ملی. شما وقتی این را می خوانید-

در صدر توافق هم آمده- می گویید »آقای روحانی درست می گوید، 
اتحادیه  تحریم های  همه  امنیت،  شورای  تحریم های  همه  بناست 
اروپا و همه تحریم های آمریکا لغو شود.« نه؛ این طور نیست؛ چون 
lift معنی لغو نمی دهد و دارای معنی اعم از لغو تعلیق است. چون 
بعداً که می رویم تفصیل متن را بخوانیم در خصوص تعهدات هر 
کدام از این ها، صحبت از لغو نشده است. اتحادیه اروپا یک جاهایی 
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می گوید terminate و یک جاهایی می گوید suspend؛ در حالی که 
آمریکایی نه می گوید terminate و نه suspend بلکه فقط می گوید 
متوقف  را  آن  اجرا  یعنی  می کنم؛   seize the application من 
می کنم حتی حاضر نشده کلمه suspend را هم به کار ببرد. بعد 
به   من می گویم  بردند؛  کار  به   lift را  این ها  همه  آمدند  مترجم ها 
عمد، دلیل دارم؛ چون که اصاًل برای من قابل قبول نیست، سندی 
با این ها بحث  را وزارت خارجه ای ترجمه کند که خودش دو سال 
کرده و معنی کلمه lift را نداند. البته خطاهای ترجمه هایشان بیش 

این هاست. از 
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تعهدات ایران1 1

بخش  یک  دارد:  بخش  سه  که  می شویم  ایران  تعهدات  وارد   
محروم شدن گسترده صنعت هسته ای؛ یک بخش پذیرش نظارت ها 
و بازرسی های گسترده و یک بخش هم پذیرش قیمومیت 1+5. 

ای1 111 محروم شدن گسترده از صنعت هسته 
از بخش اول که محروم شدن گسترده صنعت هسته ای هست 
وارد می شویم. این بخش نیز چهار محور دارد: یک محور مربوط به 
غنی سازی؛ یک محور مربوط به تحقیق و توسعه؛ یک محور مربوط 

به فردو و یک محور هم مربوط به اراک. 
غنی سازی1 11111

که  است  این  پذیرفته،  ایران  که  تعهداتی  غنی سازی  حوزه  در 
1- ما برای یک دوره 15 ساله، کلیه فعالیت های غنی سازی، مرتبط 
می دهیم.  انجام  نطنز  در  فقط  را  توسعه  تحقیق  و  غنی سازی  با 
حد  در  فقط  ما  غنی سازی  ظرفیت  ساله  ده  دوره  یک  برای   -2
5100 دستگاه از نسل اول سانتریفیوژهای IR1 است؛ که این 5100 
و  فردو  در  دستگاه   3000 ما  که  بود  خواهد  نطنز  در  هم  دستگاه 
16 هزار تا در نطنز داریم. تکلیف بقیه سانتریفیوژها چه می شود؟ 
هم  و  این ها  خود  هم  سانتریفیوژها،  این  همه  است  موظف  ایران 
زیرساخت های این ها را جمع کند و در محلی زیر نظر آژانس انبار 
ساله حق استفاده از این 16000 تا سانتریفیوژ  کند. ما در این دوره ده 
این سانتریفیوژ ها خراب شود، یکی  از  اینکه یکی  نداریم؛ مگر  را 
از تأیید آژانس.  از همان نوع را جایگزین می کنیم؛ آن هم تازه بعد 
ایران پذیرفته است که برای یک دوره 15 ساله سقف غنی سازی ما 
3.67 درصد شود. ایران پذیرفته است که تا 15 سال حجم ذخیره 
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اورانیوم ما بیشتر از kg 300 به صورت uf6 نباشد؛ یعنی ما اآلن 8 
تنی را که داریم یا باید در بازارهای بین المللی بفروشیم یا اگر به 
هر طریقی نتوانستیم بفروشیم، باید دوباره رقیقش کنیم و آن را به 
اورانیوم طبیعی برگردانیم. در حوزه سانتریفیوژها ایران به مدت ده 
سال حق ساختن سانتریفیوژ ندارد و فقط دو تا استثنا دارد: یکی 
اینکه اگر سانتریفیوژهای ما خراب شد، می توانیم با آن هایی که در 
اینکه تعداد سانتریفیوژهای  محض  انبار هستند، تعویض کنیم. به 
ما در انبار به زیر 500 تا رسید، مثاًل به 490 تا رسید، تعداد اختالف 
تا  تا را می توانیم جایگزین کنیم و IR1 بسازیم  از 500 یعنی 10 
 )IR1 500 دستگاه شود. در خصوص سانتریفیوژهای دیگر )غیر از
ابتدای سال  یعنی  از سال هشتم،  بعد  دادند که  اجازه  ما  به  فقط 
نهم، می توانیم در سال 200 تا سانتریفیوژ IR6 و IR8 بسازیم. نکته 
روتور  نباید  سانتریفیوژها  این  که  است  این  دارد  وجود  که  مهمی 
داشته باشند و این ها را هم در انباری زیر نظر آژانس باید نگهداری 
کنیم. بعد از سال دهم، یعنی ابتدای سال یازدهم می توانیم سالی 
200 دستگاه سانتریفیوژ از همان ها بسازیم. فقط این بار روتور هم 
تواند داشته باشد ولی باز باید در محلی زیر نظر آژانس انباری  می 
شود تا زمانی که نیاز شود. اینکه »تا زمانی که نیاز شود« کی هست، 
در متن هیچ اشاره ای به آن نشده است؛ اما ما راجع به آن توضیح 
دهیم. این تقریباً عمده  تعهدات ایران در بخش غنی سازی است.  می 
 شرح تعهدات مذکور چیست؟ در کِل توافق، هر جا گفته شده 
10 سال یا 15 سال یا 20 سال یا 25 سال یا عدد و رقم مهم نیست. 
بعد  و  است  ده ساله  ما  محدودیت  دوره  که  کنید  تصور  شما  اگر 
صد  تصوری  چنین  شد،  خواهد  برداشته  محدودیت ها  سال  ده  از 
درصد غلط است. در هیچ جای توافق اشاره نشده است که بعد از 
اتمام دوره محدودیت، ایران به وضعیت اولیه برمی گردد و می تواند 
را  موضوع  این  عمداً  و  کند  کار  حوزه  آن  در  نامحدودی  به صورت 

بیفتد.  اتفاقی  بناست چه  اند که خواهم گفت  مسکوت گذاشته 
ما با 5+1 اختالفی داشتیم، حال پذیرفته ایم که ده سال محدود 
کنیم؛ این بدان معنی نیست که بعد از ده سال اصاًل محدودیتی در 
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کار نیست. به تعبیر خودمان »اثبات شیء نفی ما عدی نمی کند«. 
از ده سال، محدودیت  بعد  پذیرفته ام که  باید می گفت که من  او 
در  که  می آمد  متن  در  باید  جمله  همین  عین  شود،  برداشته 
هیچ جای این توافق چنین اشاره ای نشده است. داستان چیست؟ 
سر  نمی توان  پیش  سال   200 روش های  با  دیگر  که  همان طور 
کشورها کاله گذاشت؛ چون پیشرفت کرده اند، استعمار هم پیشرفت 
کرده و استعمار نوین است. استعمار نوین نمی تواند از همان اول، 
را  محدودیت  دوره  لذا  کند؛  تحمیل  ایران  به  را  دائمی  محدودیت 
10 سال-10 سال، 15 سال-15 سال روی میز می گذارد. 10 سال را 
تو قبول می کنی اما تخم بعد از ده سال را هم در همین ده سال 
کاشته است؛ کجا؟ اینجا اگرچه گفته است، ده سال محدودیت، در 
همان صدر توافق نامه دو جمله گنجانده است که بعداً مستمسکش 
یک  کنید.  محدود  باید  را  این  دوباره  سال  ده  از  بعد  که  شود  می 
 insure باید  ایران  ما-  دولتمردان  گفته  بی ضرر-به  به ظاهر  جمله 
کند، یعنی ایجاد اطمینان کند یا تضمین کند که برنامه هسته ای 
این خوب است، ما  ماند. می گوییم  باقی می  او منحصراً صلح آمیز 
قرار نیست غیر از کار صلح آمیز کار دیگری را انجام دهیم اما وقتی 
یک  دارد.  مدنظر  دیگری  معنای  می برد،  کار  به  را  تضمین  کلمه 
انجام  را  بزنم؛ مثاًل می گوییم که »تضمین کن که فالن کار  مثال 
دهی« او هم یک توافق سفت و سخت می نویسد که فالن کار را  نمی 
ای، ایران تضمین می کند که فعالیت  انجام نمی دهم. در مورد هسته 
من صرفاً باید صلح آمیز باشد و این را هم در ده جای توافق می آورند 
این تضمین حقوقی است؟  آیا  امضا می کنند.  تا  و آخرش هم ده 
طرف مقابل می گوید نه؛ این تضمین مدنظر من نیست. تضمینی 
که من می گویم این است که اگر تو یک روزی خواستی زیر قولت 
کنی.  نقض  نتوانی  اصاًل  یعنی  باشی؛  نداشته  امکان ساخت  بزنی، 
معنایی که این ها از تضمین می فهمند این است. اگر این را شما 

بپذیرید، بعد از ده سال هم برای شما محدودیت می آورد. 
می توانیم  ما  که  دادند  ما  به  که  است  اجازه ای  این  دوم  نکته 
نیازهای  آیا  کنیم.  غنی سازی  ساله  ده  دوره  برای  دستگاه   5060 با 
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کشور ما را تأمین می کند یا نه؟ مطابق ادعای دولتمردان یازدهم، 
 -1 داریم:  رآکتور  مورد  سه  ما  است.  سو  هزار   190 ما  عملی  نیاز 
رآکتور بوشهر است که حدوداً 150 هزار سو ساالنه 30 تن اورانیوم 
می خواهد که با روسیه قرارداد داریم و بعد از هفت سال قراردادمان 
تمام می شود ولی عجالتاً نیازی به آن نداریم. 2- رآکتور اراک است 
بماند- رآکتورهای  نیست  بنا  -که ظاهراً  بماند  اگر آب سنگین  که 
اورانیوم  به  نیازی  و  می کنند  کار  معمولی  اورانیوم  با  آب سنگین 
کیلوی  صد  چند  آن  که  است  تهران  رآکتور   -3 ندارند.  شده  غنی 
نیازی به  بنابراین فعاًل  20 درصدی که داشتیم برای آن کافیست؛ 
اورانیوم غنی شده نداریم. حاال بگذارید از یک زاویه دیگر بگویم؛ آیا 
برآورد صد  این  است؟  درست  تا  هزار  برآورد 190  این  نظر شما  به 
درصد غلط است. مهم نیست چه کسی گفته است. اینجا ما داریم 
با استدالل حرف می زنیم. در این برآوردی که صددرصد غلط است 
نیز صادراتی دیده نشده است. من با یک مثال روشن کنم که نیاز 
دو قسم دارد؛ مثاًل ما می گوییم که روزانه ما احتیاج داریم 4 میلیون 
بشکه نفت استخراج کنیم. 2 میلیون بشکه نیاز داریم که مصرف 
کنم و 2 میلیون بشکه نیاز داریم جهت صادر کردن. پس نیاز دو 
دسته است: نیاز مصرفی و نیاز صادراتی. در این برآوردی که آقایان 
کرده اند اصاًل نیاز صادراتی دیده نشده است. اآلن حدود 450 رآکتور 
جهانی  بازار  از  درصد  یک  بخواهیم  اگر  ما  است.  فعال  جهان  در 
اورانیوم غنی شده را تأمین کنیم؛ یعنی سوخت چهار تا رآکتور را 
هم ما باید تأمین کنیم. چهار تا رآکتور می شود 600 هزار سوخت. 
یعنی اگر بنا بود نیاز صادراتی هم دیده شود این 190 هزار سو 600 
هزار سو هم باید به آن اضافه شود. 2- مطابق مصوبه مجلس، ما باید 
20 رآکتور دیگر مثل بوشهر داشته باشیم که در این صورت می شود 
سه میلیون و ششصد هزار سو. این 5060 دستگاهی که ما داریم از 
نسل 1 هستند و قدرت این ها 1/2 سو هست. 5060 ضربدر 1/2 
می شود 6072. 190000 تقسیم بر 6072 می شود 31.29؛ یعنی اگر 
همین برآورد دولت یازدهم را قبول کنیم که اقرار خودشان است، 
بدان معنی است که اگر نطنز 31 سال با این ظرفیت کار کند، نیاز 
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شود. پس این 5060 دستگاهی که به  یک سال کشور ما تأمین می 
ما اجازه داده اند به درد نیازهای کشور ما نمی خورد و کسی به این، 
یک  این غنی سازی  نمی گوید.  نیمه صنعتی  یا  غنی سازی صنعتی 
غنی سازی کارگاهی است که از یک طرف خیال 5+1 یعنی مشخصاً 
به  از طرف دیگر شما می توانید  شود.  اسرائیل راحت می  و  آمریکا 
الحمداهلل در  ایجاد کنید که ما  را در کشور  این غرور  نحو کاذبی 
کشورمان صنعت غنی سازی داریم؛ در حالی که چیزی که ما داریم 

سازی کارگاهی است.  یک غنی 
پاسخ دهیم  این سؤال  به  زاویه دیگر می خواهیم  از یک  حال 
که نیازهای کشور ما را این مقدار تأمین می کند یا نه؟ چون ایران 
ملزم شده که بیشتر از 3.67 درصد غنی سازی نکند؛ معنی آن این 
سازی 20 درصد به طریق اولی ندارد. خوب این  است که حق غنی 
چه مشکلی برای ما ایجاد می کند؟ سوخت رآکتور تهران با سوخت 
20 درصد کار می کند و این بدان معنی است که اگر سوخت رآکتور 
تأمین  را  رآکتور  خودمان سوخت  توانیم  نمی  ما  شود،  تمام  تهران 
کنیم و مجبوریم که از خارج وارد کنیم. این دو اشکال دارد: اشکال 
اول: وقتی تو می توانی جنسی به قیمت چند برابر ارازانتر خودت 
کنی.  وارد  دیگر  از کشور  گران تر  برابر  نمی روی چند  کنی،  تولید 
اگرچه  نیست.  برای شما تضمین شده  وارادتی  تأمین سوخت   -2
در این متن به عمد و به ظاهر گفته شده است که ما سوخت شما 
بار  این  ندارد.  برای آن وجود  الزام محکمی  اما  تأمین می کنیم،  را 
احتمال تأمین کردنشان هست چون اگر تأمین نکنند، ما خودمان 
کلید می زنیم و تأمین می کنیم؛ ولی حداقلش این است باید بروی 
شود.  و سوخت را به قیمت نرخ بین المللی بخری و گران تر تمام می 
جمع  بناست  که  دستگاهی   11000 آن  راجع به  هم  توضیحی 
را  سازی 5060 دستگاه  ایران می توانست ظرفیت غنی  بدهم.  شود 
داشته باشد و در طول این ده سال در بقیه دستگاه ها گاز تزریق 
نکند و مانند سال 82 آن ها را فقط پلمپ کند. شما می گویید 5060 
تا؟ چشم؛ من در 5060 تا بیشتر گاز تزریق نمی کنم؛ چرا باید بقیه 
را جمع کنم؟! پلمپش می کنم و دوربین هایی روی آن می گذارم که 
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سازی  24 ساعت روی آن نصب است و آنالین می توانند سطح غنی 
شما را ببینند. این مسئله چند اشکال برای ما دارد: اوالً جمع آوری 
آسیب  جمع آوری  حین  در  هم  و  است  هزینه  مستلزم  هم  این ها 
ما می گیرد. در صورتی  از  را  بازگشت سریع  امکان  ثانیاً  می بینند. 
امکان  نکند،  عمل  خود  تعهدات  به  دلیل  هر  به  مقابل  طرف  که 
بازگشت سریع برای ما نیست. چون وقتی شما همه سانتریفیوژها 
و زیرساخت های آن ها را جمع می کنید، مطابق نظر کارشناسان 6 
ماه تا یک سال طول می کشد، دوباره این ها را نصب کنید. بنابراین 

شود.  امکان بازگشت سریع هم از شما گرفته می 
از 10 سال 200 دستگاه  بعد  اجازه می دهند  ما  به  که  گفتیم 
 IR8 و  IR6 اجازه می دهند بسازیم. سال هشتم هم   IR8 و  IR6
بسازیم، بدون روتور. چرا دست روی روتور گذاشته اند؟ کل داستان 
سانتریفیوژ یک داستان صنعتی و پیچیده است اما نقطه کلیدی 
به سانتریفیوژ  نقطه محوری آن همان روتور است. نسبت روتور  و 
مثل نسبت موتور ماشین به ماشین است یا یک مثال ساده تر بزنم، 
نسبت روتور به سانتریفیوژ مثل نسبت موتور کولر به کولر است. 
شما کولر بساز اما فقط بدنه و پوشال ها و... را بساز، موتور روی آن 
 IR8 و IR6 اجازه می دهد تو  به  بعد که  به  از سال هشتم  نگذار. 
بسازی، دو قید دارد: یکی اینکه فقط 200 دستگاه باید بسازیم؛ دو 
اینکه روتور نباید داشته باشد. حاال در ابتدای سال 11 به شما اجازه 
می دهد که 200 تا IR6 و IR7 داشته باشید و در انباری زیر نظر 
آژانس ذخیره کنید تا در زمانی که نیاز شد، استفاده کنید؛ اما در 
هیچ جای این توافق نیامده است که این زمانی که نیاز می شود، 
به  و نمی توان  به یک زمان مبهم کرده  یعنی موکول  کی هست؛ 
این ها استناد کرد. سال نمی آورد و این یک ابهام است تا بعداً بتواند 
با زوری که دارد، تسهیل خودش را تحمیل کند. وقتی یک قرارداد 
یکی  کرد:  تفسیر  را  آن  می توان  گونه  دو  می ماند،  باقی  مجمل 
تفسیر حقوقی است و یکی هم تفسیر قدرت است. قرارداد وقتی 
باشد،  داشته  بیشتری  قدرت  که  آن کشوری  همیشه  باشد،  مبهم 
تفسیر خودش را غالب می کند. حاال کلماتی را مطرح می کنند که 
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معنی اش در ظاهر به نفع ایران است اما چون او در موضع قدرت 
است، این کلمه را به نفع خودش ترجمه خواهد کرد. این خالصه ای 

سازی بود. از تعهدات ما در حوزه غنی 
تحقیق و توسعه1 11111

وارد بحث دوم محور اول تعهدات ایران شویم؛ یعنی بحث تحقیق 
و توسعه. تحقیق و توسعه امروزه طالیه دار همه صنعت هاست. بحث 
پیشرِو هر صنعت بحث تحقیق و توسعه است. هر صنعتی تحقیق 
اینکه  شد.  خواهد  متوقف  پیشرفتش  شود،  تعطیل  توسعه اش  و 
از سال  بهتر  بازار می آید و هر سال  به  هر روز یک موبایل جدید 
قبل است، چون هر سال دارند روی بحث تحقیق و توسعه آن کار 
توسعه یک  و  تحقیق  این  انرژی هسته ای هم  بحث  در  می کنند. 

رکن اساسی است.
نیز  کند  غنی سازی  نطنز  صرفاً  می گویند  اینکه  بحث  در   
میز  روی  از  نظامی  گزینه  ندارند  دوست  آن ها  دارند.  آینده نگری 
برداشته شود. ما دو مرکز غنی سازی داریم: یکی نطنز و دیگری فردو. 
سایت فردو در برابر حمالت نظامی متعارف، خیلی مقاوم است و 
احتمال اینکه بتوانند در آینده -اگر تصمیم گرفتند- سانتریفیوژهای 
ما را نابود کنند، خیلی کم است؛ اما سایت نطنز در مقابل حمالت 
آسیب پذیر است. اگرچه در زیرزمین است اما آمریکا بمب های فوق 
سنگینی مخصوص همین نوع از تأسیسات و استحکامات ساخته 
است . وقتی می گوید که همه کارهایت را در نطنز خالصه کن، یعنی 
اگر زمانی خواستم بمباران کنم، هم غنی سازی تو از بین می رود، 
هم مرتبط با غنی سازی و هم تحقیق توسعه. ما ملزم هستیم که 
همه را یکجا تجمیع کنیم که اگر خواست بزند فقط یک نقطه را 
بزند؛ دیگر الزم نیست هم نطنز را بزند و هم فردو را. اینکه اصرار 
دارند فقط در نطنز باشد، دلیل نظامی دارد؛ اوالً اینکه آسیب پذیر 
اینکه چون همه را آنجا تجمیع کردید، خیالش راحت  است؛ ثانیاً 
شود.  است که اگر آنجا را بزند کل صنعت هسته ای شما نابود می 
نطنز حدود 50 هزار سانتریفیوژ گنجایش  سایت مرکز غنی سازی 
دارد و سایت فردو 3000 دستگاه. فردو را به عنوان احتیاط ساختیم؛ 
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باشیم.  داشته  احتیاطاً  اینجا 3000 دستگاه  را زدند  آنجا  اگر  یعنی 
سازی ما همین دو تاست.  مرکز غنی 

جزء  که  شد  روشن  ما  برای  توسعه  و  تحقیق  اهمیت  بحث 
انفکاک ناپذیری از هر صنعتی از جمله صنعت هسته ای است. اگر ما 
می خواهیم پیشرو باشیم و همگام با پیشرفت های جهانی جلو برویم، 
باید تحقیق و توسعه ما محدود نشود. اوال در تحقیق و توسعه به ما 
اجازه داده اند که فقط برای ده سال روی چهار نسل کار تحقیقاتی 
انجام دهیم؛ برای چهار نسل IR6،IR5 ،IR4 و IR8؛ یعنی اینکه 
ما در طول این ده سال حق نداریم غیر از این سانتریفیوژها روی 
نسل های دیگر کار کنیم 2- ایران حق ندارد بر روی سایر روش های 
برای  مختلفی  روش های  دهد.  انجام  توسعه  و  تحقیق  سازی  غنی 
غنی سازی داریم؛ یا روش سانتریفیوژ است یا روش لیزری، یا روش 
لیفلوژن گازی است و چند روش دیگر. ایران حق ندارد روی این ها 
به  منحصر می شود  ایران  توسعه  و  تحقیق  بنابراین  کند؛  تحقیق 
شود. اگر  سانتریفیوژ. ثانیاً سانتریفیوژ منحصر به این چهار نوع می 
بخواهیم روی سانتریفیوژ های نسل های باالتر کار کنیم، فقط باید 
کنیم.  کار  نمی توانیم  عملی  یعنی  کنیم؛  کامپیوتری  شبیه سازی 
تحقیق و توسعه به صورت کامل هم بر روی این چهار نسل به ما 
تحقیق  مرحله  اولین  سانتریفیوژ  مورد  در  است.  نشده  داده  اجازه 
یک  می کنند.  تست  را  آن  و  می سازند  سانتریفیوژ  یک  توسعه،  و 
زنجیره سه تایی از آن درست می کنند. اگر تستش جواب داد، یک 
زنجیره 10 تایی و اگر جواب داد یک زنجیره 24 تایی و یا 30 تایی 
و  درست شد  این ها  از  زنجیره 164تایی  زمانی که  سازند.  آن می  از 
تستش جواب داد، در این صورت تحقیق و توسعه تکمیل می شود 
و می توان از آن در مقیاس صنعتی ساخت. در این چهار نسل ما 
یا   IR4 ما دراین ده سال روی برویم.  تا 164 نسل  نمی توانیم که 
می توانیم یا یک تک دستگاه داشته باشیم یا یک زنجیره ده تایی از 
آن. یعنی IR4 ما بیشتر از زنجیره 10 تایی نمی تواند باشد؛ یعنی 
زنجیره 164 تایی نمی توانیم داشته باشیم. IR5 ما هم دقیقاً همین 
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تایی  است. یعنی ما می توانیم یک تک دستگاهی و یک زنجیره ده 
آن را تست کنیم.

هم  تا   164 تا  ما  بسازیم؟  می توانیم  دستگاه  چند  تا  سؤال: 
را  این  تخم  کنیم.  نمی توانیم تست  تا  اما 164  بسازیم  توانیم  می 
ایران محدود  در توافق نامه ژنو کاشتند و گفتند تحقیق و توسعه 
و  تحقیق  وضعیت  اآلن   calure the search............. به  شود  می 
توسعه شما هر جوری است kleas می شود به هم. آن موقع چون 
ما فقط روی این چهار نسل کار کرده بودیم، kleas شد فقط روی 
کوتاه  کم  یک  فقط  است؛   kleas همان  هم  حاال  نسل.  چهار  این 
تایی، IR5 همان  آمده اند. IR4 همان تک دستگاه است با زنجیره ده 
تایی IR6 و IR8 را اآلن نه؛ هشت سال  با زنجیره ده  تک دستگاه 
و نیم دیگر حداکثر تا زنجیره 30 تایی آن را کار کنیم؛ یعنی اآلن 
همین جوری می توانیم روی IR6 و IR8 کار کنیم اما هشت و نیم 
سال دیگر به ما اجازه می دهند، زنجیره 30 تایی آن را به هم وصل 
کنیم. بعد از هشت و نیم سال صحبتی از آن نشده است و عمداً 
به ابهام گذاشته شده است. فقط روشن است که ما بعد از هشت 
سال و نیم، می توانیم 30 تا تولید کنیم اما آیا می توانیم 40تا تولید 
عماًل  کار  این  با  بنابراین  است.  نیامده  توافق  در  نمی دانم؛  کنیم؟ 
است.  متوقف شده  و هم  توسعه شما هم محدود شده  و  تحقیق 
محدود شده به همین چهار نسل و متوقف شده در همین چیزی 
که تعریف شده است؛ یعنی IR6 در همین زنجیره ده تایی متوقف 
شده است. در خطوط قرمز ما مطرح شده بود که تحقیق و توسعه 
و هم  متوقف  ما هم  توسعه  و  تحقیق  کند.  نه  و  متوقف شود  نه 
کند شده است؛ چون اوالً به چهار نسل محدود شده؛ ثانیاً همین 
چهار نسل را هم به طور کامل نمی توانیم انجام دهیم. خود این ها 
هرکدام دریک مرحله ای متوقف می شود IR4 و IR5 در ده تا متوقف 
می شود و IR6 و IR8 در 30 تا. قدرت سانتریفیوژ IR1 ما 1.2 سو 
است و این عماًل به کار ما نمی آید چون اگر ما بخواهیم سوخت 
 IR1 باید 120 هزار دستگاه حداقل تأمین کنیم،  را  رآکتور بوشهر 
نصب کنیم تا سوخت آن تأمین شود. نطنز 50 هزارتا دستگاه جا 
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می گیرد؛ یعنی اینکه باید دوتای دیگر مثل نطنز بسازند تا سوخت 
رآکتور  تا   20 می خواهیم  فردا  ما  تازه  شود.  فراهم  بوشهر  رآکتور 
نیاز است  به شدت  بنابراین  بسازیم؛ آن موقع دیگر خنده دار است. 
که روی سانتریفیوژهای نسل باالتر کار کنیم. مثاًل IR8 قدرتی در 
حدود 24 سو دارد؛ یعنی 22 برابر IR1. یعنی اگر ما بتوانیم IR8 را 
در مقیاس صنعتی بسازیم هر 8000 تا از آن سوخت یک رآکتور را 
تأمین می کند. بنابراین ما می توانیم در نطنز به اندازه 6 تا سوخت 
رآکتور بوشهر سانتریفیوژ نصب کنیم. IR8 هم پیشرفته ترین نسل 
توسعه  و  تحقیق  باالتر  نسل های  روی  می توانستیم  ما  و  نیست 
کنیم  فرض  اگر  است.  شده  گرفته  ما  از  فرصت  این  دهیم.  انجام 
ولی  باشیم  این ده سال 5060 دستگاه داشته  ما می پذیرفتیم در 
تحقیق و توسعه ما محدود نمی بود، نتیجه این می شد که ما هم 
بر روی سایر روش های  و هم  بر روی IR8 و IR10 کار می کردیم 
غنی سازی کار می کردیم که این محدودیت ها را ندارد. عماًل چندین 
روش برای غنی سازی داشتیم که دیگر کنترل آن برای طرف مقابل 
ممکن نبود. مثاًل ما اگر 200 تا از IR8 می داشتیم این می شد 5000 
تا از IR1. حاال همین چیزی که او می خواست توان غنی سازی شما 
افزایش پیدا نکند، به صورت جهشی تحت عنوان همان تحقیق و 
زنجیره 164  توسعه  و  تحقیق  پیدا می کرد. چون  افزایش  توسعه، 
تایی IR8 می ساختیم،  زنجیره 164  تا  اگر 5  ما  مثاًل  است؛  تایی 

شد.  عماًل  اندازه همین 19000 تا می 
فردو1 11112

حال سراغ محور بعدی برویم که همان فردو است. علت اهمیت 
فردو برای آن ها این است که در برابر حمالت نظامی مقاوم است؛ 
بنابراین آن ها تأکید داشتند که هر طور شده، آنجا را تعطیل کنند. 
پذیرفته، چیست.  موضوع  این  در  ایران  که  تعهداتی  ببینیم  حال 
1- ایران پذیرفته است که سایت فردو از یک مرکز غنی سازی به یک 
مرکز تحقیق فیزیک هسته ای و فّناوری تبدیل شود. 2- ایران حدود 
3000 دستگاه سانتریفیوژ دارد که موظف است 2000 تا از این ها را 
هم خود دستگاه را و هم زیرساخت های آن ها را جمع کند و زیر نظر 
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ماند. از  آژانس نگهداری کند. 1044 سانتریفیوژ نصب شده باقی می 
این 1044 دستگاه، حدود 348 دستگاه فعال است و حدود 700 تای 
دیگر باید خاموش باشد. از همین 348 دستگاه هم ما نمی توانیم 
برای غنی سازی، استفاده کنیم بلکه برای تولید ایزوتوپ های پایدار 
می چرخد. هر عنصری که در طبیعت وجود دارد از شیمی امروز-که 
ممکن است درست نباشد- اتم های آن ها الکترون، نوترون و پروتون 
دارد. اتم های همه عناصر، تعداد الکترون و پروتون یکسانی دارند اما 
اتم برخی از مواد تعداد پروتون یکسانی ندارند؛ مثاًل همین اورانیوم 
 )U235(  235 اورانیوم  دارد.  ایزوتوپ  چند  ماست،  بحث  مورد  که 
نشان  را  نوترون ها  تعداد   235 و   238 داریم.  هم   238 اورانیوم  و 
ایزوتوپ  دارای  باشند،  شکل  بدین  که  عناصری  بنابراین  دهد.  می 
پایدار  ایزوتوپ های   -1 هستند:  دسته  دو  هم  ایزوتوپ ها  هستند. 

2- ایزوتوپ های ناپایدار.
ناپایدار  عناصر  ایزوتوپ های  همان  به  ناپایدار  ایزوتوپ های 
نوترون های  تعداد  که  هستند  عناصری  ناپایدار  عناصر  می گوییم. 
نظر  از  لذا  و  آن هاست  پروتون های  تعداد  برابر   1.5 حدود  آن ها 
تا   348 این  بپاشد.  فرو  تواند  می  و  است  ناپایدار  عنصر  هسته ای 
آن  به  نمی توانیم  و  است  پایدار  ایزوتوپ های  جداسازی  برای  فقط 
برای 15 سال  ندارد  ایران حق  این،  بر  اضافه  تزریق کنیم.  اورانیوم 
همان  دوباره  هم  این  ببرد.  فردو  به  شکافت پذیری  ماده  نوع  هیچ 
اینکه خاطرشان جمع شود که  برای  یعنی  احتیاط های آن هاست؛ 
ما به تعهدات خود عملی می کنیم، یک قفل نمی زنند، بلکه چهار 
اند. قفل اول اینکه ایران قول بدهد این کار را نکند. قفل دوم  قفل زده 
ما نصب است.  تاسیسات  باالی سر  آژانس 24 ساعته  دوربین های 
قفل سوم اینکه 2000 دستگاه را باید جمع و انبار کنیم. قفل چهارم 
قفل  تا   4 نشود.  پیدا  این طرف ها  اورانیومی  ماده  نوع  هیچ  اینکه 
از آن تخّطی کنید.  نتوانید به هیچ وجه  روی فردو می زند که شما 
نتوانستیم  حال وقتی نوبت به تعهدات خودش می رسد، ما حتی 
یک تار عنکبوت بر روی تعهدات او بزنیم. در بیانیه لوزان، در متنی 
که توسط وزیر امور خارجه منتشر شد و بعدها رئیس دولت از آن 
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ما  که  کردند  ادعا  کرد،  یاد  ایرانی  شیت(  )فکت  گزاره برگ  به عنوان 
اجازه نداده ایم که هیچ کدام از فعالیت های ما نه متوقف، نه تعلیق 
و نه تعطیل شود. وقتی ما این را می خوانیم، می گویید احسنت به 
دولتمردان ما که جلوی زورگویی ها و زیاده خواهی های این شیطان 
جهان خوار ایستاده اند!! غافل از اینکه درست است که فردو نه بناست 
متوقف شود نه تعلیق و نه تعطیل؛ اما اتفاقی می افتد که بدتر از 

این هاست و آن این است که بناست کاربری آن عوض شود.
اراک1 11112

اراک  آب سنگین  راجع به  هم  ما  هسته ای  تعهدات  از  بخشی 
نیروگاه هایی  دارند چیست؟  اراک  روی  که  علت حساسیتی  است. 
که ما داریم، دو دسته هستند: نیروگاه های تحقیقاتی و نیروگاه های 
است،  صلح آمیز  مصارف  برای  تحقیقاتی  نیروگاه های  قدرت. 
نیروگاه ها  می رود.  کار  به  برق  تولید  برای  هم  قدرت  نیروگاه های 
به خاطر  نیروگاه ها  با آب سنگین.  یا  کار می کنند  با آب سبک  یا 
بمباران  قرار می گیرد،  رآکتور  قلب  در  اورانیوم غنی شده ای که  آن 
شود. برای اینکه به طور سلسله واری تمام اورانیوم منفجر  نوترونی می 
نشود، حرارت به چند میلیون درجه نرسد و کل همه چیز را نابود 
نکند، از مواد کندکننده استفاده می کنند تا اجازه ندهد این شکافت 
این  در  نباشد.  قابل کنترل  و  کند  پیدا  ادامه  زنجیره واری  به صورت 
شود. نیروگاه های  کند کننده ها از آب سبک یا سنگین استفاده می 
از  که  اورانیومی  این  یعنی  ندارند؛  غنی سازی  به  نیاز  آب سنگین 
معدن خارج می کنیم، تغلیظ و تلخیص می کنیم، اکسید می کنیم 
اما  ندارد؛  غنی سازی  به  نیاز  می کنیم،  سوخت  به  تبدیل  را  آن  و 
سازی  شده و صنعت غنی  نیروگاه های آب سبک نیاز به اورانیوم غنی 
این است  نیروگاه آب سنگین. حسن دیگرش  این یک حسن  دارد؛ 
که بعد از اینکه سوخت در قلب رآکتور منفجر شد، براثر آن فعل 
و انفعاالتی که صورت می گیرد، یک مقداری پلوتونیوم و یک سری 
عناصر دیگر تولید می شود؛ مثاًل رآکتور بوشهر را فرض کنیم که با 
اورانیوم 235، 3.5 درصد کار می کند. سوختی که مصرف می شود 
95 درصد آن اورانیوم 238 می شود، 1 درصد آن اورانیوم 235 است، 
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1 درصد آن پلوتونیوم است و 2 درصد آن سایر عناصر رادیوکتیو. 
نیروگاه های آب سنگین از این جهت دو مزیت نسبت به آب سبک 
پلوتونیوم  بخواهیم  اگر  نیروگاه های آب سبک  در  اوالً  اینکه  دارند؛ 
ابتدا رآکتور خاموش شود، میله های سوخت  باید  آن را جدا کنیم 
را بیرون بیاوریم تا بتوانیم پلوتونیوم را باز فرآوری کنیم. در نیروگاه 
آب سنگین می توانیم این کار را همزمان انجام دهیم. علت حساسیت 
5+1 کاًل به خاطر پلوتونیوم آب سنگین اراک است. پلوتونیوم چرا 
مهم است؟ چون بمب های هسته ای یا اتمی دو دسته هستند: یک 
دسته بمب های گداختی هستند که ما اآلن بمب های هیدروژنی را 
اورانیوم  با  یا  داریم، یک دست هم بمب های شکافتی هستند که 
ساخته می شوند یا با پلوتونیوم. ما تکنولوژی بمب گداختی را نداریم 
بخواهد  اگر کشوری  باشیم.  نداشته  هم  دیگر  تا 50 سال  شاید  و 
بمب شکافتی بسازد، باید باالی 90 درصد اورانیوم را غنی کند؛ اما 
سازی  غنی  نیازمند   239 پلوتونیم  بسازد،  پلوتونیوم  با  بخواهد  اگر 
نیست و به راحتی با 5kg از آن می توان بمب ساخت. در نیروگاه های 
آب سبک اگر بخواهیم پلوتونیوم را بیرون بیاوریم اوالً مستلزم این 
است که رآکتور را خاموش کنیم ثانیاً اگر رآکتور را خاموش نکنیم 
از  پلوتونیوم  بماند،  باقی  رآکتور  قلب  در  پلوتونیوم  زیادی  مدت  و 
و  می شود  تبدیل  پلوتونیوم  ایزوتوپ های  سایر  به   239 پلوتونیوم 
این ها زیاد مناسب بمب اتم نیستند و آنکه از همه سهل الوصول تر 
است اورانیوم 239 است. هر دو ویژگی را نیروگاه های آب سنگین دارد 
اوالً اینکه شما می توانید سوخت رآکتور را به صورت همزمان عوض 
نگذارید که سمی  و  کنید  را خراج  پلوتونیوم  توانید  لذا می  کنید؛ 
پلوتونیوم  تولید  حجم  ثانیاً  شود.  باالتر  ایزوتوپ های  به  تبدیل  و 
آب سنگین از آب سبک خیلی بیشتر است. حاال ببینیم تعهدات 
نیروگاه  که  پذیرفته  ایران   -1 چیست.  آب سنگین  حوزه  در  ایران 
آب سنگین اراک به گونه ای بازسازی و بازطراحی شود که توان تولید 
برای  ایران   -2 باشد.  نداشته  را  تسلیحاتی  مقیاس  در  پلوتونیوم 
ما  بسازد.  سنگین  آب  جدید  رآکتور  داشت،  نخواهد  حق  سال   15
یک کارخانه جداگانه در رابطه با آب سنگین داریم. آب سنگینی که 
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اضافی می ماند، حق نگهداری از آن را نداریم و باید بفروشیم. 3- تا 
زمانی که رآکتور اراک فعال است، سوخت مصرفی آن باید از کشور 
خارج شود. اگرچه سوخت مصرفی آن خیلی کمتر از پلوتونیوم است، 
همان را هم احتیاط می کند و این قفل دوم است. برای اینکه شما 
بتوانید از پلوتونیومی که در سوخت مصرفی هست، استفاده کنید، 
باید بتوانید آن را بازفرآوری کنید. بازفرآوری تأسیساتی است که به 
شما اجازه می دهد آن پلوتونیومی که در آن سوخت هست را از سایر 
عناصر جدا کنید. 4- ایران پذیرفته است که تا 15 سال بازفرآوری 
و ایجاد تأسیسات بازفرآوری و تحقیق روی بازفرآوری ممنوع باشد. 
نداریم،  ابد هم قصد  تا  ما  است که  این طور گفته  ایران  همچنین 
بازفرآوری کنیم. ایران تا ابد قصد دارد که سوخت مصرفی اش را فقط 

از رآکتورهای آب سبک تأمین کند.
ایران کلمه »قصد داشتن« را به کار  از تعهدات  در مورد برخی 
برده اند. من اول داللت حقوقی این را توضیح می دهم بعد می گویم 
iran intend گفته  نه.  یا  به درد ما می خورد  نکته سنجی  این  که 
رآکتور  و روی  نکند  بازفرآوری  مثاًل  ابد  تا  دارد که  ایران قصد  شده 
آب سبک کار کند؛ حال یا تحقیقاتی یا قدرت. برای اینکه جانب 
نکته سنجی  یک  اینجا  که  بگوییم  باید  باشد،  شده  رعایت  انصاف 
رعایت شده است؛ الحمداهلل. اینکه کلمه intend به لحاظ حقوقی 
الزام آور نیست. اما شما بالفاصله دلتان را خوش نکنید که ما ملزم 
قراردادی  زمانی که هیچ  تا  نگاه کنیم.  باید جور دیگری  نیستیم. 
جور می خواستیم،  هر   NPT اساس  بر  نداشتیم،  کشوری  هیچ  با 
توانستیم بازفرآوری کنیم. بر اساس برخی دالیل واهی آمدند ما  می 
را مجبور کردند که تا 15 سال اصاًل بازفرآوری نکنیم؛ ثانیاً از دهن 
ما اقرار گرفتند که قصدش را هم نداریم. چون ما گفتیم که قصدش 
را هم نداریم، مستمسک قوی تری برای فضاسازی پیدا کردند و اگر 
بگوییم که بعد از 15 سال، می خواهیم رآکتور آب سنگین بسازیم 
یا قصد داریم بر روی بازفرآوری کار کنیم، به ما می گوید که گفته 
بودید که من تا ابد قصد ندارم بسازم. ما می گوییم که گفتیم قصد 
که  گفتید  آن موقع  شما  می گوید  نیست.  که  الزام آور  ولی  نداریم 
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قصد نداریم؛ چه اتفاقی افتاده که شما اآلن قصد دارید بسازید؟ حتماً 
خواهید سراغ بمب اتم بروید؛ یعنی این اقراری که از ما گرفته اند،  می 

کار را برای ما دشوار کرده است؛ اگرچه الزام آور حقوقی نیست. 
بازفرآوری به چه درد ما می خورد؟ وزیر امور خارجه بعد از بیانیه 
با صداوسیما داشتند، گفتند که شاید  لوزان و در مصاحبه ای که 
بار ماجرا  باز فرآوری نکنیم. "شاید" آوردند که یک کمی  ابد ما  تا 
تر کنند. حاال این سؤال پیش می آید که اگر بازفرآوری بد  را سبک 
است، چرا کشورهای دیگر این کار را انجام می دهند ولی ما تا ابد 
قصد بازفرآوری نداریم؟! گفتند چون بازفرآوری برای تولید پلوتونیوم 
بمب  چون  ما  است.  اتم  بمب  تولید  برای  هم  پلوتونیوم  و  است 
اتمی نمی خواهیم نه پلوتونیوم را می خواهیم و نه بازفرآوری آن را. 
حرف ایشان همین اآلن به لحاظ علمی غلط است؛ یعنی اینکه اوالً 
پلوتونیوم  کاربرد  تنها  ثانیاً  نیست  بازفرآوری  پلوتونیوم  کاربرد  تنها 
تولید بمب اتم نیست. اآلن نیروگاه های جدید می خواهند بر اساس 
پلوتونیوم  کار کنند چون کشورهای غربی هم به اندازه کافی بمب 
باید  و  است  مانده  دستشان  روی  پلوتونیوم  این  هم  و  ساخته اند 
نیروگاه بسازد. می گوییم فرض هم که امروز پلوتونیوم هیچ کاربردی 
جز بمب اتم نداشته باشد اما آیا هیچ فرد عاقلی در قرن 21 قبول 
می کند که چون این صنعت امروزه فقط کاربردش نظامی است، من 
تا ابد خودم را از آن محروم کنم؟! شاید 50 سال دیگر یا 10 سال 
دیگر، این ماده 100 کاربرد صلح آمیز داشته باشد. آن موقع برای تهیه 
پلوتونیوم کجا برویم؟ می دانید که پلوتونیوم جزء عناصری است که 
است.  کوتاه  بسیار  نیمه عمرش  نمی شود؛ چون  پیدا  در طبیعت 
میلیون ها سال پیش تمام شده است و فقط در انفجارهای اتمی، 
پلوتونیوم تولید می شود؛ بنابراین اگر پلوتونیوم 10 سال دیگر کاربرد 
نظامی نداشت ما با این محدودیتی که برای خودمان ایجاد کرده ایم 
نسل  بخریم.  پلوتونیوم  گرم  گرم  و  کنیم  دراز  گدایی  دست  باید 
بنابراین  پلوتونیوم کار می کند.  با سوخت  جدید رآکتورهای قدرت 
الزام آور  اگرچه  کند  بازآوری  ابد  تا  ندارد  قصد  ایران  اینکه می گوید 
شود. در مورد آمریکا هم این  حقوقی نیست اما برای ما الزام آور می 
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کلمه intend به کار برده شده است اما برای او الزام آور نیست ولی 
برای ما الزام آور است؛ نه به دالیل حقوقی، بلکه به دالیل سیاسی. 
به تعبیر دولت یازدهم بخواهیم بگوییم intend برای رعّیت الزام آور 
است اما برای کدخدا الزام آور نیست. درست است که برای طرفین 
در برخی جاهای توافق کلمه intend به کار رفته است، برای کدخدا 
آورد. تا اینجا  الزام نمی آورد؛ اما برای ما با همه ترتیباتش الزام می 

بخش اول تعهدات ایران را گفتیم.

نظارت ها و بازرسی های گسترده1 111
بازرسی های  و  نظارت ها  پذیرش  ایران  تعهدات  دوم  بخش   
گسترده است. در بحث نظارت ها و بازرسی ها ما یک NPT داریم. 
چون ما از قبل حدود 20 سال پیش عضو NPT شدیم اینجا دیگر در 
توافق نامه نیامده است اما به هر حال یکی از پادمان هایی است که 
آژانس بر اساس آن از تأسیسات ما بازرسی می کند. همه کشورهای 
آژانس  به  را  خود  تأسیسات  همه  که  هستند  موظف   NPT عضو 
بازرسی  تأسیسات  این  از  به صورت منظم  آژانس هم  و  اعالم کنند 
می کند. اضافه بر این، ما چند تعهد دیگر را پذیرفته ایم. یکی اینکه 
پذیرفته ایم کد اصالحی 3.1 را انجام بدهیم. پذیرفته ایم که پروتکل 
الحاقی را به طور موقت تا زمانی که تصویب شود، عمل کنیم. عالوه 

بر این ها، برخی دسترسی های دیگر هم پذیرفته شده است. 
از این کد 3.1 کشورهای عضو  کد اصالحی 3.1 چیست؟ قبل 
اعالم  آژانس  به  گاز  تزریق  از  قبل  ماه   6 که  بودند  موظف  پادمان 
کنند که ما می خواهیم گاز تزریق کنیم. بنابراین می توانستند بدون 
اینکه به آژانس اعالم کنند، جایی را انتخاب کنند، تأسیسات آن را 
ایجاد کنند، نقشه آن را بکشند و نیازی نبود که به آژانس بگویند. 
بر اساس کد اصالحی 3.1 از همان روز اولی که شما شروع می کنید 
تأسیسات را بسازید، باید به آژانس اعالم کنید. این مورد چه اشکالی 
دارد؟ اگر سازمان ملل از اول این را بفهمد خصوصاً در مورد کشوری 
مثل ایران، همه تالشش را خواهد کرد که این اصاًل به ثمر نرسد. کد 
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اصالحی 3.1 دائمی است. بنابراین ایران پذیرفته که پروتکل الحاقی 
طور موقت تا زمان تصویب دائمی آن در مجلس اجرا کند.  را به 

ممکن است فکر کنید بازهم به طور موقت می خواهیم به این 
بنابراین  نه؛  یا  کند  تصویب  مجلس  که  است  ممکن  کنیم؛  عمل 
ایران به طور موقت پروتکل  برای ما وجود ندارد.  الزامی  اینجا هیچ 
الحاقی را اجرا می کند تا در مجلس تصویب شود. ممکن است به 
ذهن شما خطور کند که اوالً اصل پذیرش ما موقتی است. مجلس 
هم ممکن است تصویب کند یا نکند. پس هنوز به طور دائم پروتکل 
الحاقی برای ما الزام آور نیست؛ در حالیکه این جور نیست. اینجا با 
ملزم  ما  توافق  اجرای  روز  از همین  درواقع  است.  کرده  بازی  الفاظ 
هستیم به پروتکل الحاقی عمل کنیم. متن گفته است تا آن روزی 
که مجلس تصویب کند، ما باید به صورت موقت به پروتکل الحاقی 
عمل کنیم؛ حال ممکن است مجلس در سال هشتم تصویب کند؛ 
که در این صورت دائمی می شود یا ممکن است مجلس تا صدسال 
به صورت  که  زمانی  تا  است  گفته  اینجا  نکند.  تصویب  هم  دیگر 
دائمی تصویب شود، ما باید به صورت موقت عمل کنیم؛ معنی اش 
شود. بخش  صورت دائمی برای شما الزام آور می  این است که این به 
این توافقنامه و بخش دوم آن نیز زمانی که در  اول آن بر اساس 
به طور  الحاقی  پروتکل  شود. پس  دائمی می  تصویب شد،  مجلس 
دائمی برای شما الزام آور می شود و این کلمه موقت شما را به غلط 

نیندازد. 
بر اساس NPT آژانس می تواند فقط از فعالیت ها و تأسیسات 
اعالم شده شما بازدید کند. مثاًل تا زمانی که عضو NPT هستیم در 
نطنز و فردو و اراک و ... تأسیسات هسته ای داریم. آن موقع آژانس 
نمی تواند از فالن کارخانه مشهد که ما اعالم نکرده ایم، بازدید کند؛ 
اما بر اساس پروتکل الحاقی هم می تواند از فعالیت ها و تأسیسات 
یعنی  شما؛  تأسیسات  سایر  از  هم  و  کند  بازدید  شما  شده  اعالم 
فقط  غیرهسته ای.  تأسیسات  از  هم  و  هسته ای  تأسیسات  از  هم 
شود تأسیسات غیرهسته ای به لحاظ حقوقی اعم است؛  گفته می 
هم  باشد،  نظامی  مرکز  یک  می تواند  هم  غیرهسته ای  این  یعنی 
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تواند کارخانه پفک باشد.  می تواند کاخ ریاست جمهوری باشد یا می 
اگر آژانس مشکوک شود که شما اینجا فعالیت و یا تأسیسات اظهار 

نشده ای دارید، درخواست می کند که بازدید کند. 
حال پروتکل الحاقی یک تبصره ای دارد که دولتمردان ما عمدتاً 
پروتکل  که  است  این  ما  حرف  شوند.  متمسک می  تبصره  این  به 
الحاقی با این ترکیبات حقوقی برای کشور خطرناک است؛ چون به 
توانند هم از تأسیسات هسته ما و هم از تأسیسات  این بهانه می 
نظامی ما و هم از هر نقطه ای که دلشان بخواهد، بازدید کنند و این 
مستمسکی می شود برای سر درآوردن از اخبار و اطالعات محرمانه 
ما  که  آوردند  دلیل  دو  الحاقی  پروتکل  از  دفاع  در  ایرانی  تیم  ما. 
هر دو دلیل را طرح می کنیم و نقد آن را نیز می آوریم. دلیل اول: 
آقای عراقچی بعد از بیانیه لوزان گفت با اینکه در پروتکل الحاقی 
اجازه داده شده که از تأسیسات غیرهسته ای هم بازدید شود اما این 
بازرسی ها مدیریت شده است. مثالی هم زدند و گفتند ما چشمان 
آن بازرس را می بندیم، یک GPS را هم به او می دهیم و او را  به 
نقطه مدنظر می بریم. دستی آنجا می کشد و نمونه برداری می کند 
و بیرون می آید. ابتدا ماده مربوطه را بیاوریم و بعد بگوییم که این 
حرف درست است یا نه؟ ماده مربوطه، ماده 5 پروتکل الحاقی است. 
دریکی از بندهایش می گوید در صورتی که کشور مفروض صالح نداند 
ترین  تواند اجازه ندهد اما باید نزدیک  که از آن نقطه بازدید شود، می 
نقطه به آن نقطه را بدون فوت وقت در اختیار آژانس قرار دهد. یک 
قید هم دارد: »به نحوی که رضایت آژانس هم جلب شود«. انگلیسی 
یعنی satisfy شو requirement آژانس. دو تا مطلب است. بنابراین 
باید مدیریت شده  بازرسی ها  است که  آقای عراقچی درست  حرف 
باشد اما دو قید دارد اوالً بدون فوت وقت باید باشد ثانیاً این بازرسی 
کند.  را جلب  آژانس  رضایت  که  باشد  به گونه ای  باید  مدیریت شده 
بنابراین در این مثالی که آقای عراقچی زد، اگر آژانس بگوید که من 
را پیشنهاد بدهد  باید یک روشی  اینگونه رضایتم جلب نمی شود، 
که رضایت آژانس جلب شود. به لحاظ حقوقی، قیدی که بر آن بند 
با این  زده شده، بر آن حاکم است؛ بنابراین او تعیین می کند که 
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شود. پس اختیار دست تو  شود یا نمی  روش رضایت من جلب می 
نیست، بلکه اختیار دست اوست که این نوع بازرسی مدیریت شده 
مورد قبول من هست یا نیست. حال من مثالی واقعی بیان می کنم 
از این کارها بکنیم. چندین  که ما در مقامی نیستیم که بتوانیم 
مورد پیش آمده که بازرس می خواسته است که از نقطه ای بازدید 
کند، اما دِر آن نقطه قفل بوده است. برای اینکه بعداً بهانه ای دست 
بازرس نباشد - چون اوست که حرف آخر را می زند و شما باید تابع 
او باشی- دستور دادیم قفل در را شکستند تا از آن نقطه بازدید کند؛ 
یعنی این خّفت را ما پذیرفتیم. در واقع ما در موضعی نیستیم که 
بخواهیم برای آژانس تعیین تکلیف کنیم؛ چه برسد به اینکه چشم 
داده  رخ  عملی  به صورت  بار  چندین  مثال  این  ببندیم!!  را  بازرس 
است. دلیل دوم آقایان برای دفاع از پروتکل الحاقی، اقامه این است 
که اگر پروتکل الحاقی به این نحوی که شما می گویید خطرناک 
است، چرا 125 کشور دارند پروتکل الحاقی را اجرا می کنند؟ فرض 
کنیم که ما به فکر امنیت کشورمان نیستیم، آیا این 125 کشور هم 
نگران امنیت کشورشان نیستند؟! سؤال خوبی است که اگر پروتکل 
الحاقی خطرناک است، چرا 125 کشور دیگر آن را اجرا کردند. بر 
اساس سندی که ما از روی سایت خود آژانس هم برداشتیم، تاکنون 
امضا  کشور   146 رسانده اند،  حکام  شورای  تصویب  به  کشور   147
کرده اند و 125 کشور اجرا کرده اند. پاسخ اول اینکه بخش عمده ای 
هسته ای  صنعت  اساساً  شده اند،  لیست  اینجا  که  کشورهایی  از 
ندارند. دانش این ها به این قد و قواره ها نیست که به دنبال صنعت 
این  آینده دارای  امیدی هم نیست که اصاًل در  باشند و  هسته ای 
ای از کشورهای فقیر آمریکایی، آمریکای  صنعت شوند. بخش عمده 
هست،  اینجا  که  جزیره  یک  حد  در  کوچک  کشورهای  و  التین 
الجزایر کومو، پی جی و.... این ها اصاًل  مثل ساحل عاج، توگو، مجمع 
دنبال صنعت هسته ای نیستند؛ دانش آن را هم ندارند که پروتکل 
الحاقی را امضا کنند که بر فعالیت های هسته ای اش نظارت بشود 
ندارند،  که صنعت هسته ای  هفتاد- هشتاد کشور  این  نه. خوب  یا 
بگذارید  کردند؟  امضا  چرا  هندوستان  و  آمریکا  اما  کرده اند  امضا 



| توافق وین؛ آنچه دادیم و آنچه گرفتیم| 34 | 

بررسی کنیم ببینیم چرا امضا کردند. متن پروتکل الحاقی ای که 
آمریکایی ها امضا کردند، ماده یک آن 4 خط بیشتر ندارد. پروتکل 
الحاقی یک نمونه مادر دارد که بین همه مشترک است و همه باید 
آن را امضا کنند؛ روی سایت آژانس هم هست. در همان ماده یک آن 
آمریکا هشت خط اضافه می کند که عماًل پروتکل تبدیل می شود 
به یک کاغذ پاره. آمریکا پروتکل الحاقی را امضا می کند و به آژانس 
هم اجازه می دهد بر اساس پروتکل الحاقی بازدید کند اما آن دسته 
از اطالعاتی که راجع به اقدامات و تأسیساتی است که با امنیت ملی 
الحاقی ای  پروتکل  را حق ورود نمی دهد. پس  آمریکا مرتبط است 
ما  حرف  ندارد.  او  برای  خطری  هیچ  است،  کرده  امضا  آمریکا  که 
این را که  به مردم بگویید  این است که شما  برای دولتمردان  هم 
شما امضا می کنید آن پروتکلی نیست که آمریکا امضا کرده است. 
چیزی که آمریکا امضا کرده، عاقالنه است و هیچ خطری ندارد و این 
را که جمهوری اسالمی امضا کرده، برایش خطرناک است؛ چون بر 
اساس آن می توانند از تأسیسات نظامی ما بازدید کنند. هندوستان 
از 18 ماده پروتکل الحاقی اصاًل 9 ماده اش را قبول نکرده است. 9 
پس  است.  زده  تبصره  یکسری هایش  به  پذیرفته  که  دیگری  ماده 
روشن شد که پروتکل الحاقی ظرفیت حقوقی خطرناکی دارد و این 
کشورهایی که امضا کرده اند، صنعت هسته ای ندارند. این دو کشوری 
هم که صنعت هسته ای دارند، یک تبصره بسیار محکمی زده اند که 

تواند برود.  بر اساس آن آژانس هر جا که دلش خواست نمی 
حال مسئله این است که بازرسی ها و نظارت هایی که ما پذیرفته ایم 
حتی فراتر از پروتکل الحاقی است. عالوه بر پروتکل الحاقی، ایران 
پذیرفته است که به منظور تضمین راستی آزمایی فعالیت های اعالم 
را  آژانس  نگرانی های  توافق نامه،  این  به  نسبت  تعهداتش  یا  نشده 
باید رفع کند. توضیح این در پیوست کمیسیون ها آمده است. آنجا 
 3 در ضمیمه  الحاقی،  پروتکل  بر  اضافه  را  عهد  این  که  می گوید 
توافق نهایی از ما گرفته است که آژانس برای اینکه آن را تضمین 
کند، اگر یک جاهایی را احساس کند که فعالیت اعالم نشده وجود 
دارد، کلی مطلب آورده است که ما فقط در راستای راستی آزمایی 
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می خواهیم این کار را انجام دهیم و هر کسی بخواند فکر کند که 
هیچ قصد سوئی ندارد و یکسری تعارفات آورده است. بعد گفته شده 
ایران بدون اینکه اجازه بازرسی دهد، روش های جایگزینی را پیشنهاد 
جایگزین  این روش های  با  اگر  اما  نباشد  بازرسی  نیازمند  که  دهد 
مشترک  کمیسیون  وارد  نشد،  برطرف  اختالف  و  نشد  قانع  آژانس 
شود. کمیسیون مشترک، ابزارهایی را پیشنهاد می دهد. بعد از  می 
کش و قوس زیاد می گوید که تو )ایران( ملزم هستی رضایت آژانس 
را جلب کنی. همه فرجه هایی که به شما می دهد تا روش هایی را 
از آنجا نینجامد، منوط به این است  بازدید  به  ارائه کنی که لزوماً 
از  بعد  شود.  برطرف  نگرانی اش  و  شود  جلب  آژانس  رضایت  که 
این  شود.  می  تشکیل  اختالفات  رفع  برای  مشترک  کمیسیون  آن 
کمیسیون 8  عضو دارد که 5 تای آن همان 5 کشور هستند، یکی 
ایران، نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده. کمیسیونی است که 
برای نظارت بر حسن اجرای این توافق و احتماالً اختالفاتی که پیش 

شود.  می آید تشکیل می 
جمع بندی بخش دوم این است که بنا به این اجازه ای که ایران به 
آژانس برای بازرسی ها، نظارت ها و دسترسی های گسترده داده است، 
تأسیسات  از  هم  و  ما  هسته ای  تأسیسات  از  هم  می تواند  آژانس 

غیرهسته ای بازدید کند؛ علی الخصوص تأسیسات نظامی ما. 
آمریکایی ها  اول  که  بود  این  شد  پیاده  عراق  در  که  الگویی 
از همه  این کشور را شخم زدند و  بازرسی ها، همه  بهانه  به  آمدند 
اطالعات آن ها با خبر شدند که بعد که می خواستند حمله کنند، 
ای برایشان نمانده بود. این بازرسی های گسترده  هیچ جای ناشناخته 
-کما اینکه تحلیل گرهای خارجی خودشان به این موضوع هم اشاره 
کنند،  حمله  بخواهند  روزی  اینکه  برای  را  الزم  اطالعات  کردند- 
روز برایشان فراهم می کند؛ یعنی به روز می دانند  به صورت دقیق و به 
در فردو چه خبر است، در نطنز چه خبر است. این کاماًل زمینه را 

برای حمله آن ها فراهم می کند.
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پذیرش قیمومیت 11+5 112
 ای کاش توافقاتی که ما پذیرفتیم در این حد بود. ما در این 
توافق رفتیم و قیمومیت 5+1 را هم پذیرفتیم. مطابق حقوق بین 
ملل همه کشورهایی که مستقل هستند؛ یعنی دارای استقالل اند، 
اینکه  یعنی  چه؟  یعنی  دارند  استقالل  دارند.  کلی  حاکمیت  حق 
وقتی می خواهد تصمیمی بگیرد، الزم نیست که اجازه کس دیگری 
را جلب کند. اگر شما برای اینکه کاری را انجام دهی الزم باشد از یک 
کشور دیگر اجازه بگیری و موافقت او را جلب کنی و بدون موافقت او 
نتوانی آن کار را انجام دهی، بدان معنی است که در این حوزه خاص 
قّیم  واقع  در  او  و  نقض شده  ملی شما  نداری. حاکمیت  استقالل 
شماست. شما به مثابه انسان صغیری هستی که توان تصمیم گیری 
مستقل را نداری. این اتفاق متأسفانه در توافق نهایی افتاده است. 
1- گفته شده است که برای 15 سال اگر ایران بخواهد تجهیزات 
یا فّناوری های غنی سازی یا مرتبط با غنی سازی را به کشوری صادر 
کند، باید در کمیسیونی که ذیل این توافق نامه تشکیل شده مجوز 
بگیرد. 2- اگر ایران بخواهد همکاری مشترکی با یک کشور یا نهاد 
باشد،  داشته  با غنی سازی  مرتبط  یا  زمینه غنی سازی  در  خارجی 
باید به اطالع این سه کشور برساند. در صورتی که این ها اجازه دهند 
و تأیید کنند ایران می تواند همکاری کند؛ یعنی از این به بعد اگر 
ما بخواهیم با روسیه هم یک قرارداد جدید ببندیم، خودمان قبول 
کرده ایم که باید در این کمیسیون مجوز بگیریم و اگر اجازه نداد 
توانیم قرارداد ببندیم. اضافه بر این، ایران اگر بخواهد کاالها،  ما نمی 
دوباره  باید  بکند  هم  وارد  را  فّناوری هایی  یا  تجهیزات  اقالم،  مواد، 
اجازه این کمیسیون را بگیرد. حال این اقالمی که شامل این قانون 
ببینم چندتاست؛  نیاورده ام که  را گیر  را من هنوز سندش  هست 
ولی کلیت آن مشخص است. هم واردات شما هم صادرات شما و 
این متن  هم همکاری های مشترک شما در این حوزه هایی که در 
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ذکر شده، باید با اجازه و تأیید آژانس باشد. اضافه بر این، اگر ایران 
بخواهد در یک کشور خارجی سرمایه گذاری یا فعالیت کند که با 
آژانس  و  بگیرد  اجازه  آژانس  از  باید  دوباره  است،  مرتبط  هسته ای 
تأیید کند؛ یعنی عماًل بخشی از استقالل و حاکمیت ملی شما در 
این توافق نامه نادیده گرفته شده است. این خیلی بیشتر از نظارت و 
بازرسی است. در بحث نظارت و بازرسی آژانس فقط بازرسی می کند؛ 
دیگر به شما نمی گوید که این کار بکن و آن کار را نکن؛ اما اینجا 
اید که اوالً باید شما به او اطالع بدهید ثانیاً او  شما خودتان پذیرفته 

باید اجازه دهد.

جمع بندی1 112
رسمیت  به  ایران  هسته ای  حقوق  نهایی  توافق نامه  در   
شناخته  نشده است. حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته نشده 
به  با عمل  ایران  توافق نامه گفته شده که  اگرچه در مقدمه  است. 
fully enjoy -این کلمات را می گذارد که  توافق نامه می تواند  این 
شما ساده لوح ها گول بخورید- »به طور کامل« بهره خودش را مطابق 
NPT از حقوق هسته ای خود ببرد؛ اما بعدا یک قیدی می زند که 
کام شیرین شما را تلخ می کند. اینجا ایران متعهد می شود که تحت 
هیچ شرایطی نه به دنبالش باشد never seek،never provide و... 
نه پیگیری می کند، نه می سازد و نه تهیه می کند؛ ثانیا باید اطمینان 
حاصل شود که فعالیت ایران صرفاً صلح آمیز است با این قید که 
می گوید تو باید تضمین کنی که صرفاً صلح آمیز باقی بماند، با آن 
توضیحاتی که اول دادم تضمین را به این معنا که اگر هم خواستی 
نتوانی این کار را بکنی. برای اینکه نقطه گریزت از بمب هسته ای 
یک سال شود، باید این محدودیت ها را در حوزه غنی سازی، تحقیق 
و توسعه، آب سنگین و بازفرآوری بپذیریم؛ پس دوباره حق هسته ای 
تو کلی قید خورد. حق هسته ای که ما می گوییم و در NPT آمده 
سازی  برای شما به رسمیت شناخته نشده است. در خصوص غنی 
 right of enrichment حتی اسمش را هم نگفتند که الاقل بگویند
به ما اجازه یک برنامه غنی سازی دادند که خیلی محدود است و به 
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درد نیازهای کشور نمی خورد. نکته سوم این مقدار غنی سازی که به 
ما اجازه داده اند، نیازهای ما را تأمین نمی کند و این محدودیت هایی 
بازرسی های  است.  قرمز  از خطوط  فراتر  کردند،  تحمیل  ما  به  که 
خطر  به  را  ما  کشور  امنیت  است،  پذیرفته  ایران  که  گسترده ای 
می اندازد؛ ضمن اینکه قیمومیتی را که پذیرفته ایم، ناقض حاکمیت 
و استقالل ماست. شاید این سؤال پیش می آید که در هر توافقی، 
ما یک چیزی می دهیم و یک چیزی می گیریم و به ازای این همه 
گیرمان  باارزشی  بناست یک چیز  می دهیم،  ما  که  باارزشی  امتیاز 
بیاید که این ها را باهم برابر می کند. ما هم می گوییم بگذارید برویم 
جلوتر ببینیم در ازای این سخاوت حاتم گونه ای که ما در خصوص 
حقوقمان به خرج دادیم آیا متقاباًل هم چنین سخاوتی به خرج داده 

شده یا نه و این داده و ستاده ما با هم توازن دارد یا نه؟!
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تعهدات طرف های غربی1 2

راجع به  بخش  یک  است:  بخش  دو  مقابل  طرف  تعهدات 
تحریم ها و یک بخش راجع به همکاری هایی در زمینه هسته ای و 
دسترسی هایی در زمینه تجارت، مالی، بانکی و... است. همکاری در 
سایر حوزه ها چون جنبه الزام آور ندارد، ارزش مطرح کردن نیز ندارد؛ 
مثال »ما مقامات محلی را تشویق می کنیم که این تغییر سیاست ما 
را مدنظر داشته باشید« یا »ما همکاری های فردو را تشویق می کنیم« 
و... همه جنبه تعارف دارند. چیزی که یک مقدار جنبه الزام آور در 
آن پررنگ تر است، همین بحث تحریم هاست که ما بیشتر به آن 
می پردازیم. تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده سه دسته است. 
1- تحریم های شورای امنیت 2- مصوبات اروپا 3- تحریم های دولت 
آمریکا. تحریم هایی که آمریکا علیه ما وضع کرده خودش چند دسته 
را  آن  ذیل  آمریکا  رئیس جمهور  خود  که  تحریم هایی  یکی  است: 
ما  علیه  است که کنگره  تحریم هایی  است. یک دسته  امضا کرده 
اعمال کرده است و یک سری تحریم هایی است که در سطح ایالتی 
به عبارت دیگر تحریم هایی  یا  و محلی علیه ما وضع شده است. 
ما  علیه  مختلف،  بهانه های  و  تعبیرها  با  اعمال شده  ما  علیه  که 
اعمال شده است. بخشی به بهانه نقض حقوق بشر، بخشی به بهانه 
حمایت ایران از تروریسم، بخشی هم به خاطر گسترش سالح های 
از  یکی  است. مسائل هسته ای  اعمال شده  ما  علیه  کشتارجمعی 

است. مصادیق کشتارجمعی 
تحریم ها را به چند طریق می توانند بردارند: 1. تحریم ها را لغو 
می کنند.2. تحریم را تعلیق می کنند.3. اجرایش را متوقف می کنند. 
ها معنایشان باهم متفاوت است؛ ولی اجالتا ما فرض می کنیم  این 
است.  تعلیق  معادل  را متوقف می کنیم«  »اجرایش  فقط در حالت 
شود یا تعلیق؛ فرق این دو تا چیست؟  یک موقع تحریم ها یا لغو می 
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است  معنی  بدان  لغو می کنیم،  را  تحریم  این  بگویند  اگر  ببینید 
که آن قانونی که برای این تحریم وضع شده بوده کاًل کان لم یکن 
را  تحریم  آن  امریکا  یا  اروپا  اتحادیه  مثاًل  بخواهد  اگر  و  می شود 
و در  را طی کند  قانون گزاری  فرایند  برود  باید  اعمال کند،  مجدداً 
آن نهاد مربوطه تصویب شود؛ اما وقتی می گویند این تحریم را لغو 
می کنیم؛ یعنی این قانون سر جایش باقی است، فقط فعاًل آن را 
اجرا نمی کنیم. هر زمان که اراده کنند می توانند آن را اعمال کنند 
و دیگر نیازی به تصویب آن نیست. پس فرق لغو و تعلیق این است 
که لغو باید برود مجدداً تصویب شود اما تعلیق نیازی به تصویب 

ندارد.  مجدد 
حال می خواهیم ببینیم که بناست کدام یک از تحریم های ما 
یک تعلیق شود. یک نکته اینکه از جهت میزان فشاری  لغو و کدام 
که به اقتصاد کشور وارد می شود، اول از همه خود تحریم های آمریکا 
قطعنامه های  بعد  و  اروپاست  اتحادیه  تحریم های  بعد  است،  مهم 
اینکه  علی رغم  امنیت  شورای  قطعنامه های  یعنی  امنیت؛  شورای 
مثاًل خیلی بر روی آن مانور داده می شود، به لحاظ اقتصادی خیلی 
این  از  برخی  اینکه  نیز  دیگر  نکته  یک  آورد.  نمی  فشار  ما  روی 
اساس  بر  مثاًل  موردی  یک  در  یعنی  هستند؛  هم پوشان  تحریم ها 
رای شورای امنیت ما تحریم شده ایم با استناد به آن بعداً آمریکا هم 
تحریم کرده و باز اتحادیه اروپا هم همان مسئله را تحریم کرده است. 
این سه تحریم مانند سه قفل بر روی یک در است و اگر هرکدام باز 
نشود، باز شدن دیگری فایده ای ندارد. باید ببینیم که هر سه تای 
آن برداشته شده یا برداشته نشده است. عین این اتفاقات مکرر در 
توافق نامه ژنو کمتر از دو سال پیش بر سر ما افتاده است؛ یعنی 
در  مثال  زدیم.  لبخند  آن ها  فقط جلوی  و  نکردیم  را  زیرکی ها  این 
توافق نامة ژنو گفتند که شما می توانید کشتی هایتان را بیمه کنید؛ 
از نظر کشتی رانی اشکالی ندارد. ما به دلیل ساده لوحی هایمان توجه 
نکردیم به اینکه آقا طول قرارداد شش ماه است؛ وقتی که رفتیم با 
شرکت کشتی رانی قرارداد ببندیم، گفت که قراردادها یک سال است 
و ما کمتر از یک سال قرارداد نداریم؛ توافق شما شش ماهه است! 
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عماًل از این امتیازی که منتش را بر سر ما گذاشته بودند، استفاده ای 
نکردیم. 

در گام اول توافق ژنو به ما گفتند در ازای آن سخاوتی که شما 
انجام می دهید، چهار و دو دهم میلیارد به شما به صورت قسطی 
در  حساب  یک  بردارید.  قسط  شش  در  توانید  می  که  می دهیم 
سوئیس باز کردیم و پول را به حساب ما ریختند. بعد که خواستیم 
برداریم گفتند شما که تحریم بانکی هستید، نقل و انتقال بانکی 
به صورت  برداریم؟  می توانیم  چگونه  پس  دهید.  انجام  توانید  نمی 
کار  همین  هم  توافق نامه  از  قبل  چمدانی. خب  به صورت  دستی؛ 
حساب های  آن  داشت.  هم  حسن  یک  آن موقع  تازه  می کردیم؛  را 
یواشکی ای که ما ایجاد کرده بودیم اصاًل آمریکا از آن ها خبر نداشت. 
می خواهم بگویم که این ساده لوحی ها چندین بار اتفاق افتاده است. 
در قطعات هواپیما هم همین گونه شد. گفتند که قطعات هواپیما 
به شما می دهیم ولی وقتی که برای خرید رفتیم، گفتند که قطعات 
هواپیمایی ای که قبل از سال 1979 به شما فروخته ایم را می دهیم؛ 

یعنی 36 سال پیش را. آن هواپیما دیگر از رده خارج شده است.

تحریم نعمت یا نقمت؟!1 211
کوتاه  خیلی  تهدید؟  یا  بود  فرصت  یک  ما  برای  تحریم ها  آیا 
بگویم، تا قبل از امضای توافقنامه می گفتند که تهدید است. بعد از 
امضای توافق نامه یک چرخش صورت گرفته می گویند که تحریم ها 
یک نعمتی برای ملت ایران بود؛ آقای ظریف این را گفته است. ما 
فرصت  یک  تحریم ها  که  می گفتیم  را  این  هم  توافق  این  از  قبل 
همیشه  برای  ایران  اسالمی  که جمهوری  است  فرصتی  این  است. 
اقتصادی  ساختارهای  مجبور شود  و  بکند  نفت  از  را  اش  وابستگی 
خود را عوض کند. تحریم به مثابه یک واکسنی است که برای ما 
واکسینه می کند.  مهلک  بیماری های  برابر  در  را  فرد  اما  دارد  درد 
اش را از درد واکسن نجات می دهد،  مادری که با عنوان دلسوزی، بچه 
که  بدانند  باید  ایران  مردم  است.  نکرده  بچه اش خوش خدمتی  به 
دولت مردان ایران اگرچه قصدشان قصد خیر بوده ولی کاری که با 
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جمهوری اسالمی ایران کردند، شبیه کاری است که مادری نگذارد، 
بچه اش را مثال واکسن کزاز بزنند.

های شورای امنیت1 211 تحریم 
شویم.  اصلی  بحث  وارد  می خواهیم  مقدمات  این  با  حال 
می گوییم که قطعنامه جدیدی در شورای امنیت تصویب می شود 
که این قطعنامه کلیه قطعنامه های قبلی را لغو می کند؛ اما دوباره 
یک اما اینجا وجود دارد. درست است که این قطعنامه جدید همه 
قطعنامه های قبلی را لغو می کند اما حاوی محدودیت های مشخصی 
لغو  قبلی  تحریم های  همة  که  نیست  این جور  یعنی  هست؛  هم 
شود، بخشی از آن تحریم های قبلی مجدداً در این قطعنامه علیه 
ایران اعمال می شود که بخشی از آن را در اخبار و رسانه ها شنیده اید 

که مربوط به تحریم های تسلیحاتی و موشکی ماست. 
درستی  کلمه  شده،  برده  به کار  اینجا  که  تحریم  لغو  کلمه 
نیست؛ چون مکانیسم بازگشت پذیری برای تحریم ها گنجانده شده 
است؛ یعنی احتمال اینکه این تحریم ها مجدداً برگردد هست. چون 
این اطالق  به  »لغو«  به لحاظ حقوقی کلمه  امکان وجود دارد،  این 
شود. مکانیسم بازگشتش چیست؟ بعد از این توافق، کمیسیون  نمی 
این  اعضاء  از  کدام  )هر  اگر طرفین  که  تشکیل می شود  مشترکی 
هفتاد کشور( اعتراضی داشته باشند در این خصوص که مثاًل فالن 
کشور به تعهدات خود عمل نکرده، به این کمیسیون اعتراض خود 
را اعالم می کند. کمیسیون 15 روز وقت دارد که رسیدگی کند. حال 
شود یا حل نشود. اگر در این کمیسیون مشکل  ممکن است حل  
این  می تواند  مدعی  کشور  می آید:  پیش  وضعیت  دو  نشود،  حل 
مسئله را به مثابه نقض تعهدات طرف مقابل به صورت کلی یا جزئی 
این  دهد.  ارجاء  امنیت  به شورای  را  آن  تواند  یا می  بگیرد  نظر  در 
بخش را ما کار داریم آن بخش اول اصاًل مهم نیست. شورای امنیت 
یک ماه فرصت دارد که برای ادامة لغو تحریم ها رأی گیری کند. اگر 
تحریم ها،  نیاورد، همة  رأی  ماه  فرصت یک  در  تحریم ها  لغو  ادامة 
خودکار مجدداً برمی گردد. مکانیسم تصمیم شورای امنیت این گونه 



 | 43 |

است که یک قطعنامه در صورتی تصویب می شود که نه کشور از آن 
توافق به آن رأی داده باشند. با این توصیف که پنج  عضو دائم باید 
جزو آن نه کشور باشند؛ بنابراین انگلیس هم اگر مخالفت کند، این 
قطعنامه تصویب نمی شود و خودبه خود همه تحریم ها برمی گردد. 

این در خصوص قطعنامه های شورای امنیت.

تحریم های اتحادیة اروپا1 212
قبال در مورد مکانیسم تعلیق تحریم های شورای امنیت سخن 
تحریم های  به  وابسته  نوعی  به  اروپا  اتحادیه  تحریم های  گفتیم. 
شورای امنیت است؛ یعنی برای اینکه لغو تحریم های اتحادیة اروپا 
ادامه داشته باشد، مجدداً باید ادامة لغو تحریم ها در شورای امنیت 
رأی بیاورد. برای اینکه تحریم های مربوط به اتحادیة اروپا و آمریکا را 
توضیح دهیم باید یک مطلبی را در مقدمه بیان کنم و آن این است 
که آن ها آمده اند توافقنامه را چند مرحله کرده اند و برای هر مرحله 
یک اسم گذاشته اند. مرحلة اول: روز نهایی؛ روز نهایی  روزی است که 
در خصوص توافق به جمع بندی برسند که این روز همان سه شنبه 
23 تیر بود. مرحله دوم: روز تصمیم؛ این روز می گویند 90 روز بعد 
از تصویب قطعنامه در شورای امنیت است یا یک زمانی زودتر از آن. 
ایران به  مرحله سوم: روز اجرا؛ آن روزی که آژانس گزارش می دهد 
تعهدات مربوطه که در توافق آمده، عمل کرده، از آن روز آمریکا و 
اتحادیه اروپا به بخشی از تعهدات خودشان در خصوص لغو یا تعلیق 
تحریم ها عمل می کنند. مرحله چهارم: روز انتقال؛ که 8 سال بعد 
از روز اجراست. در آن روز ایران تالش خود را برای تصویب پروتکل 
الحاقی در مجلس انجام می دهد و مجدداً آمریکا و اروپا به بخشی 
از تعهدات خود در خصوص تحریم ها عمل می کنند. مرحله پنجم: 
روز خاتمه؛ که 10 سال بعد آن روز، شورای امنیت در صورتی که مفاد 
قطعنامه ها مجدداً برنگشته باشد، خاتمه را اعالم می کند و موضوع 
جمهوری اسالمی ایران از شورای امنیت خارج می شود و به اصطالح 
بخشی از تحریم های اروپا دوباره خاتمه پیدا می کند؛ اما خاتمه ای 

در خصوص تحریم های آمریکا وجود ندارد.
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یعنی روزی که  توافق  اجرای  اروپا می گوید که در روز  اتحادیه 
آژانس تأیید می کند که ایران به تعهدات مربوطه خود به طورکامل 
عمل کرده، بخشی از تحریم های اقتصادی و مالی مربوط به هسته ای 

را لغو می کنند و ضمنا بخشی را هم تعلیق می کنند.

تحریم های امریکا1 212
آن روزی که ایران همه تعهدات خودش را انجام دهد و آژانس 
شیطنتی  یک  اینجا  اجرا«.  »روز  گذاشته اند  را  اسمش  کند،  تائید 
را  خودش  خاص  معنی  فارسی  زبان  در  اجرا  کلمه  داده اند  انجام 
اقدامات  از  بخشی  پوشاندن  برای  یازدهم  دولت  در  متأسفانه  دارد. 
خطرناک و زشتی که صورت گرفته به تحریف معنای واژه ها توسل 
برای مثال شما  اجرا است.  واژه ها کلمة  این  از  پیدا کرده اند؛ یکی 
خانه  آن  نقشة  همه  از  اول  بسازید،  خانه  یک  می خواهید  وقتی 
مثابه نقشه این توافق در نظر  کشیده می شود )نقشه آن خانه را به 
بگیرید(. روز اجرا در خصوص یک ساختمان چه روزی است؟ روزی 
پیاده کردن؛ مثال گچ زمین  را  نقشه  این  که شما شروع می کنید 
به روزی که می خواهد  . کسی  و...  زنی  را می ریزی، کلنگش را می 
اقدام  این  اما  نمی گوید؛  اجرا«  »روز  بنشیند،  ساختمان  داخل  برود 
در خصوص تعهدات ایران انجام شده است؛ یعنی روز اجرا را روزی 
گذاشته اند که ایران به بخش عمده ای از تعهدات خود عمل کرده 
تائید می کند.  را  ما  اقدامات  آژانس  که  است  روزی  اجرا  روز  است. 
روزی که ما به تعهداتمان عمل کردیم، تازه روز اجرای تعهدات 1+5 
فرامی رسد. به واقع کلمه اجرا ربطی به تعهدات ایران ندارد. روز اجرا 
روزی است که آمریکا و اتحادیه اروپا و شورای امنیت تعهداتشان را 
اجرا می کنند؛ چون ایران تعهدات خودش را قباًل انجام داده است. 
دیگر  و  است  فراسرزمینی  آمریکا  تحریم های  از  سری  یک 
شود؛ بنابراین لغو شدن تحریم های اتحادیه  کشورها را نیز شامل می 
اروپا فایده ای ندارد. باید آن همپوشانی که با آمریکا دارد هم لغو شده 
باشد. این ها نمی دانند این کار صورت گرفته است یا نه. اتحادیه اروپا 
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اعالم کرده است که من لغو کردم؛ ولی نمدانیم همپوشانی آن  با 
آمریکا هم لغو شده است یا نه. چون این دریست که سه قفل دارد. 
آمریکا می گوید من در روز اجرا )روزی که آژانس تأیید کند که 
از تحریم ها را متوقف  ایران به تعهداتش عمل کرده( اجرای برخی 
suspend که  terminate به کار رفته و نه  اینجا نه کلمه  می کنم. 
این ها  از  هیچ کدام  است.  تعلیق  معادل  دومی  و  لغو  معادل  اولی 
»توقف  می کنم.  متوقف  را  اجرایش  است  گفته  است.  نیاورده  را 
اجرا« حداکثر می شود »تعلیق«؛ یعنی خود قانون به قوت خودش 
باقی است. آمریکا گفته است من چهار مورد از فرمان های اجرایی 
"لغو"  را   13628 اجرایی  فرمان   از  بخشی  و  آمریکا  رئیس جمهور 
قطعاً  فرمان 13628  از  و بخشی  اجرایی  فرمان  این چهار  می کنم. 
متوقف  اجرایش  فقط  تحریم ها  از  اما بخش عمده ای  لغو می شود؛ 
روز  می گوید  آمریکا  که  است  این  بانشاط  نکات  از  یکی  شود.  می 
transitional day یعنی روزی که آژانس تأیید کند صرفاً صلح آمیز 
 legislative action پیگیری می کنم   the us will seek مانده اید 
اقدامات قانونی را که maybe appropriate to terminate می تواند 
مناسب باشد یا مقتضای لغو باشد یا تغییراتی که می تواند منجر 
شما  به  و  می کنم  پیگیری  که  می گوید  اوالً  یعنی  شود؛  لغو  به 
 terminate قولی نمی دهد که لغو می کنم. این همه کلمه آورده که
transitional day کلیه  روز  بگوید که  توانست  نیاورد وگرنه می  را 
تحریم ها را terminate می کنم. می گوید من پیگیری می کنم همه 
اقدامات قانونی را maybe appropriate to terminat. بنابراین اگر 
هشت سال بعد، تحریم ها لغو نشود آمریکا می گوید من به شما قول 
نداده بودم که لغو می کنم. من قول دادم که همه اقدامات قانونی را 
پیگیری می کنم. همه را هم پیگیری کردم اما مثاًل کنگره مخالفت 
می کند. من هم خیلی تالش کردم که همه تحریم ها حذف شود اما 
نشد. تحریم های آمریکا بخشی متعلق به ریاست جمهوری آمریکا، 
بخشی متعلق به کنگره آمریکا و یک بخش متعلق به سطوح ایالتی 
را  تحریم ها  این  جلوی  بخواهد  ایالتی  تحریم های  اگر  آمریکاست. 
آمریکا در  قانونی در  لغو می کند؟ چنانچه  را  آیا آن  آمریکا  بگیرد، 
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 )lift( سطح ایالتی و والیتی مانع از اجرای برداشته شدن تحریم های
)به  فعال  به طور  متحده  ایالت  شود،  برجام  این  در  شده  مشخص 
شما امیدواری می دهد!( تالش می کند که مقامات ایالتی و محلی 
را تشویق  کند که تغییراتی که در سیاست ایالت متحده منعکس 
شده را در نظر داشته باشند و از اقداماتی که خالف این سیاست ها 
باشد خودداری کنند. در واقع هیچ قولی به شما نمی دهد و هیچ 
الزام قانونی وجود ندارد. نمی دانم اما بعید می دانم تیم ما رفته باشد 
این ها  ببیند  باشد که  ایالتی کرده  از تحریم های  و احصاء جامعی 
باهم تعارض دارند یا نه. می ترسم عین گام های اولیه در توافق نامه 
ژنو شود؛ یعنی گفته باشد این قانون را لغو می کنیم ولی بعد برویم 
ببینیم با فالن قانون ایالتی تعارض دارد یا فالن قانونی که اروپا وضع 
کرده یک تعارضی با قوانین آمریکا دارد. این فعاًل برای ما مشخص 

نیست.

جمع بندی1 215
 1- چیزی که مشخص است این است که تحریم های مرتبط 
و  ندارد  توافق نامه  این  به  ربطی  هیچ  بشر  حقوق  و  تروریست  با 
ماند. اینجا فقط صحبت از تحریم ها  باقوت سر جای خود باقی می 
مرتبط با هسته ای است 2- همه تحریم های مرتبط با هسته ای لغو 
شود. 3- لغو  نمی شود بخشی از آن لغو می شود و بخشی تعلیق می 
تحریم ها همزمان با اقدام ایران نیست بلکه همزمان با تأیید آژانس 
کرده  ترجمه  در  شیطنتی  یک  خارجه  وزارت  باز  هم  اینجا  است. 

است؛ متن انگلیسی خیلی دقیق است.
 Implementation Day is the date on which, simultaneously 

with the IAEA report verifying implementation by Iran of 
the nuclear-related measures described in… 

که  است  روزی  اجرا  دقیق  روز  که  است  این  آن  دقیق  ترجمه 
اقدامات  به  ایران  اینکه  بر  مبنی  آژانس  تأیید  با  باشد  "همزمان" 
مرتبط با هسته ای خود عمل کرده است. وزارت خارجه کاماًل این 
را برعکس ترجمه کرده است تا خواننده بی دقت همین ادعایی که 
صورت گرفته را برداشت کند »همزمان با اقدامات ایران به نحوی که 
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به  را  باشد«؛ درحالی متن کلمه همزمان  تأیید شده  آژانس  توسط 
با  تأیید آژانس چسبانده است. تو حق نداری بگویی که »همزمان 
اقدامات ایران به نحوی که توسط آژانس اقدام شده باشد.« این ترجمه 
از آن  دانشجوی سال اول برای معلم خودش نیست که من ساده 

کنم. عبور 
پس اینکه امروزه گفته می شود همه تحریم های ایران همزمان 
شود، سه تا ادعایی است که هر سه نادرست  با اجرای توافق لغو می 
است. نه همه تحریم هاست، نه همزمان با اقدام ایران و نه لغو می شود 
بلکه بخشی از تحریم هاست بعد از تأیید آژانس است؛ آن هم بخشی 

از آن لغو می شود و برخی تعلیق می شود.
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