4

souzanban.qom@gmail.com

آیا واقعا اسرائیل از توافق لوزان
ناراحت و عصبی است ؟

نشریه اسرائیلی هاآرتص در این باره نوشت :
برخالف اظهارات نخست وزیر نتانیاهو در کنگره ایاالت متحده،
چارچوبی که تحت عنوان توافق هستهای منتشر شده ،به هیچ
عنوان یک توافق بد نیست .نگاهی دقیق به جزئیات این توافق
نشان میدهد که ویژگیهای بسیار مثبتی برای امنیت اسرائیل در
آن لحاظ شده و به بسیاری از نگرانیهای تل آویو پاسخ داده شده
است".
"هر کسی با خواندن متن توافق براحتی به این نتیجه میرسد که
حداقل برای بیست سال ،امنیت اسرائیل تضمین شده و خطری از
جانب ایران ،تل آویو را تهدید نمیکند .به همین دلیل باید گفت
که دولت نتانیاهو کار بسیار سختی برای اثبات این مساله که توافق
اخیر هستهای یک توافق بد است ،در پیش دارد .چرا که حتی گزینه
نظامی مدنظر آقای نخست وزیر هم نمیتوانست دستاوردی مانند
چیزی که توافق اخیر برای ما به ارمغان آورده ،تامین کند".
جان برنان رئیس سازمان سیا در اولین سخنرانی رسمی خود پس
از توافق لوزان دردانشگاه هاروارد
توافق لوزان محدودیتهایی برای برنامه هسته ای ایران ایجاد
میکند که قبال برای ما یک آرزو دست نیافتنی بود .من واقعا باید
بگویم که از امتیازهای ارائه شده از سوی ایران در مذاکرات لوزان
شگفت زده شدم

انجمن اسالمی دانشجویان برگزار می کند:
تدبیرها و توفیقات سیاست خارجی
با حضور دکتر سعید زیبا کالم
دوشنبه  94/1/24ساعت  10صبح تاالر شیخ مفید

فــرا متـــن
حسین شریعتمداری  :چالش هستهای 12ساله
اگرچه تابلوی هستهای دارد ولی این تابلو فقط
بهانهای برای تحریمهاست و تحریمها حربهای
برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران است ،نکتهای
که مقامات رسمی غرب و مخصوصاً آمریکا بارها
بهصراحت از آن یاد کردهاند و دقیقاً به همین علت است که بهقول
حضرت آقا؛ آمریکاییها نمیخواهند چالش هستهای تمام شود و
«دیوید فروم» تصریح میکند که هدف اصلی تحریمها در گام اول
تغییر رفتار و در گام بعدی تغییر ساختار ایران است و صدها و بلکه
هزاران نمونه دیگر از این دست که شرح آن به درازا میکشد.

کلیــات :

حسین شریعتمداری  :امتیازاتی که ایران
سخاوتمندانه تقدیم حریف کرده است ،شفاف و قابل
اندازهگیری است اما ،آنچه حریف بهعهده گرفته
است ،مبهم ،چندپهلو و تفسیرپذیر است بهگونهای
که «وعده نسیه» گویاترین تعریف برای آن است.
سند یادشده حاوی تعهداتی است که ایران ملزم به اجرای آن است
منوچهر محمدی  :آنچه که در درون این بیانیه
مطبوعاتی لوزان منتشر شده که مورد توافق طرفین
قرار گرفته است الزامآور است .حداقل آن است که
باید از نظر اخالقی ادامه مذاکرات در چارچوب همین
مفاد بیانیه مطبوعاتی قرار گیرد و هیچ یک از طرفین
حق عدول از آن ندارد.

فـــردو :

حسین شریعتمداری  :در متن اصلی و منتشر
شده توافق لوزان تاکید و تصریح شده است «ایران
موافقت کرده است تا دستکم برای مدت  15سال در
فردو تحقیقات و توسعه مرتبط با غنیسازی اورانیوم
صورت نپذیرد» و این که «ایران برای مدت  15سال
هیچ مواد شکافتپذیری در فردو نخواهد داشت»  .قرار است تعداد
 1000دستگاه سانتریفیوژ در فردو باقی بماند اما اجازه غنیسازی
اورانیوم را نداشته باشد! بنابراین معلوم نیست چگونه ادعا میکند که
تأسیسات فردو تعطیل نشده است؟! ممکن است بگویند که مطابق متن
توافق لوزان ،ایران میتواند از تأسیسات فردو برای تحقیقات صلحآمیز
دیگر غیر از غنیسازی اورانیوم استفاده کند! که باید گفت برای انجام
اینگونه تحقیقات نیازی به تأسیسات عظیم و پرهزینهای نظیر فردو
نیست بلکه این تحقیقات در آزمایشگاههای معمولی درونشهری با
هزینهای بسیار پائینتر نیز امکانپذیر است.
مهدی محمدی  :در این توافق ،تاسیسات فردو به
گونهای تغییر میکند که دیگر تاسیسات غنیسازی
نباشد .این یعنی ایران فقط یک تاسیسات غنیسازی
در نطنز خواهد داشت .این امر ،عالوه بر اینکه به

واقعاً باید قدر جوانان مؤمن و انقالىب را همه بدانند ،همه؛ این جوانان مؤمن و انقالىباند كه روز خطر
سینه سپر میكنند «مقام معظم رهربی»

دانشگاه

اقتصاددانان نزدیک به دولت از استراتژی اصلی دولت میگویند :

آیا گره زدن چرخ زندگی به چرخ سانتریفیوژ منطقی بود !؟

یکی از اساسی ترین استراتژی های دولت حسن روحانی در جمله
معروف وی در مناظرات تجلی پیدا کرد.آنجا که گفت ما اعتقاد داریم
که هم باید چرخ سانتریفیوژ بچرخد هم چرخ زندگی مردم.
گزاره ای که اینطور به مخاطب وانمود میکرد که بخش اعظم
مشکالتی که باعث شده تا در مسائل معیشتی مردم ایران خلل ایجاد
شود مربوط به بحث هسته ای و خصوصا تحریم هاست.و با برطرف
شدن تحریم ها و «دیدن دم کدخدا»  ،مشکالت اقتصادی برطرف
خواهد شد.
حسن روحانی با همین استراتژی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز
شد و با همین استراتژی پای به مذاکرات هسته ای با  1+5گذاشت و
مذاکرات مستقیم با امریکا را دنبال کرد.اکنون و پس از یکسال و نیم
از استقرار این طرز تفکر بر مسند قدرت ؛ و تدبیر امور با این راهبرد ،
و در حالی که با تفاهم لوزان مهمترین تاسیسات غنی سازی ایران در
فردو عمال تعطیل خواهد شد و چرخ نزدیک به  12هزار سانتریفیوژ
ایرانی متوقف میگردد؛ باید دید که آیا با توقف چرخش سانتریفیوژ
ها باالخره چرخ زندگی مردم خواهد چرخید؟
اقتصاددانان نزدیک به دولت با اشاره در نظر گرفتن استراتژی اصلی
دولت به این سوال پاسخ میدهند.
محمود سریع القلم (استاد تمام دانشگاه شهید
بهشتی ،مشاور سابق روحانی و از نظریه
پردازان توسعه در ایران .از وی به عنوان عقل
منفصل دولت یاد میشود)  :یکی از فرض
های نادرست امروز رسانه ای در ایران اینست که
اگر مذاکرات هسته ای به سرانجام برسد ،همه
مسایل ایران حل خواهد شد .متأسفانه ،مذاکرات
هسته ای نوعی سرگرمی روزانۀ بعضی رسانه ها شده است .باید فراتر
از این مذاکرات فکر کرد.

فرشاد مؤمنی (اقتصاددان  ،استاد دانشگاه عالمه
طباطبایی و مشاور ارشد میرحسین موسوی در
انتخابات :) 88دولت جسته و گریخته اشاره
کرده که اگر ماجرای هستهای سامان یابد،
خارجیها برای سرمایهگذاری به ایران میآیند و
اقتصاد ایران را به سامان میرسانند .این نگرش
بسیار نادرست است.
سعید لیالز(اقتصاد دان ،استاد دانشگاه شهید
بهشتی ،عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران
سازندگی و سردبیر نشریه اصالح طلب صدا):
همه مردم خیال میکنند که شقالقمری بعد از
مذاکرات اتفاق خواهد افتاد .من بارها اعالم کردم
که امضا شدن توافقنامه معجزهای خلق نخواهد
کرد و امضا نشدن آن هم فاجعهای به بار نخواهد آورد .مسئله اصلی
ما در اقتصاد به داخل کشور تعلق دارد.
یحیی آل اسحاق (وزیر بازرگانی دولت هاشمی و
رئیس اتاق بازرگانی تهران) :نباید همه سرنوشت
اقتصاد ایران را به مذاکرات گره بزنیم .رفع تحریمها
فقط تا  20درصد در اقتصاد ایران تاثیر دارد و لذا
باید نظام مدیریت کشور شاخصهای کار آمدی
خود را ارتقاء دهد.
مرتضی اهلل داد ( معاون اقتصادی اتاق بازرگانی
ایران)  :رشد اقتصادی باالی  ۶درصد در سال ۹۴
دستنیافتنی است و برای دستیابی به این رشد
اقتصادی نیاز به یک نگرش عمیق و تحول در
ساختار اقتصادی کشور است ،نه توافق هستهای.

کارشناسان درباره بیانیه لوزان چه می گویند؟
معنی از بین بردن پدافند غیر عامل نطنز و در معرض حمله نظامی
قرار دادن آن است ،صریحا خط قرمز ترسیمی برای تیم مذاکرهکننده
را هم نقض میکند.
فالحتپیشه نماینده اصالح طلب در ادوار
هفتم و هشتم مجلس و رییس کمیته روابط
خارجی مجلس هفتم و هشتم:
تغییر کاربری سایت هستهای فردو را یکی از موارد
قابل تأمل در بیانیه لوزان خواند و گفت :باید این
مسئله مورد توجه وزارت امور خارجه قرار گیرد که پدافند غیرعامل
یک اصل اساسی درباره فردو است و یکی از خواستههای اصلی رژیم
صهیونیستی این بوده که تأسیسات هستهای ایران در مکانهای امنی
مانند فردو قرار نگیرد و همواره در معرض تهدید دائمی باشد.
محمود نبویان نماینده مجلس :فردو کام ً
ال نابود
شده است و صرفا تعداد هزار دستگاه سانتریفیوژ
بدون انجام غنی سازی در آن باقی مانده و یک مرکز
غنیسازی به یک مرکز تحقیقاتی فیزیک و تکنولوژی
تبدیل شده است ،فردو صرفا عنوان هستهای دارد،
منتهی فعالیت غنی سازی هستهای در آن ممنوع بوده و انتقال مواد
شکافتپذیر در آن امکان ندارد.

پـروتــکل :

حسین شریعتمداری  :از متن توافق برمیآید
و پذیرش اجرای پروتکل الحاقی ــ بازرسی از هر
مکان در هر زمان ــ نیز حاکی از آن است که این
بازرسیها تحت عنوان  PMDــ ابعاد احتمالی
نظامی ــ صورت میپذیرد ،یعنی آژانس باید اعالم
کند که در فعالیتهای نظامی ایران ،هیچ نمونهای که احتمال ــ
دقتکنید فقط احتمال ــ بهرهگیری از آن در سالح هستهای وجود
داشته باشد ،دیده نشده است! و این در حالی است که بهقول خانم
وندی شرمن بسیاری از موشکهای ساخت ایران قابلیت حمل کالهک
هستهای دارند و باید نابود شوند!
مهدی محمدی  :عالوه بر پروتکل ،آژانس از
دسترسیهای بیشتری ()enhanced access
برخوردار خواهد بود! جالب است که تیم ایرانی
در این مورد ،حتی الزامات قوانین داخلی کشور را
هم رعایت نکرده است .مطابق قانون منع اقدامات
داوطلبانه مصوب مجلس شورای اسالمی در سال  1385انجام هرگونه
اقدام داوطلبانه از سوی ایران ممنوع است ولی بیانیه طرف ایرانی
میگوید پروتکل بدون تصویب در مجلس شروع به اجرا خواهد شد!
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی :اجرای این پروتکل نیاز
به مجوز مجلس داشته و دولت حق اجرای دواطلبانه
آنرا نیز نخواهد داشت.
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بیانیه لوزان و پاسخ به  12+1سوال
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شماره 53

تعهدات فرا پروتکلی
به روایت اوباما ،
الوروف

هفته آخر فروردین ماه 1394
سوزنبان :

آنكه سوزن راه آهن را نگهباني كند«.فرهنگ معین»

مدیر مسئول :محمد محسن راحمی
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هیئت تحریریه  :محمد امین حق گو  ،داود ابراهیمی
باتشکر از  :محمد رضا امینیان

برای تاسیسات هسته ای چه

اتفاقی قرار است بیافتد؟

عراقچی  :اجرای پروتکل الحاقی برای آنها اهمیت
دارد؛ اختیار تصویب آن را دولت ندارد و در مذاکرات
گفتهایم که تصویب آن بستگی به مجلس دارد.
ما از طرف دولت قول دادیم که تا تعیین تکلیف
در مجلس ،ما بهصورت داوطلبانه و موقت پروتکل
الحاقی را اجرا کنیم.
اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی:
پروتکل الحاقی تا قبل از تصویب در مجلس قابل
اجرا از سوی دولت نخواهد بود.
محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران :
غربیها که بدون پروتکل الحاقی ویروس استاکس
نت را ایجاد کردند حال با پذیرش پروتکل الحاقی
توسط ما چه میکنند؟

تحریم:

حسین شریعتمداری  :در متن توافق لوزان اوالً؛
سخن از تعلیق در میان است و نه لغو ،ثانیاً؛ فقط
بخشی از تحریمها تعلیق میشود ،ثالثاً؛ همین تعلیق
نیز قرار است در فاصله  10تا 15ساله صورت پذیرد و
رابعاً که از همه بااهمیتتر است این که تعلیق بخشی
از تحریمها به گزارش آژانس و راستیآزمایی تعهدات
ایران موکول شده است
مهدی محمدی  :حداکثر چیزی که در این متون
وجود دارد ،یک سیستم مبهم ،مشروط ،بشدت غیر
قابل اعتماد و به هم ریخته از تسکین تحریمهاست
که هیچ ضمانتی هم برای تحقق عملی آن وجود
ندارد.متاسفانه باید گفت این یک وضعیت کامال
فاجعهبار درباره تحریمهاست .تعهدات طرف مقابل در این باره مطلقا
شفاف نیست ،هیچ لغوی وجود نخواهد داشت ،همه چیز مشروط به
انجام تعهدات کلیدی از سوی ایران و تایید آن از سوی آژانس است،
آژانس میتواند در هر بار گزارشدهی نوبهای خود درباره میزان پایبندی
ایران به تعهداتش ،موضوع تعلیق تحریمها را با تنش شدید مواجه کند
و موضوع نحوه لغو تحریمهای شورای امنیت -نه قطعنامههای شورای
امنیت -به عنوان اصلیترین مساله هم هنوز محل اختالف است ،ضمن
اینکه میدانیم قطعا فوری نخواهد بود.
کوشکی :کلید رفع ،توقف ،تعلیق یا لغو تحریمها
در دست آژانس بینالمللی انرژی اتمی است .ابهام
در اینجاست که اگر ما تمام تعهداتمان را که بسیار
سخت است انجام دادیم چه تضمینی وجود دارد که
آژانس اقناع شود.آقای ظریف میگوید اگر ما پروتکل
الحاقی بپذیریم بعد از مدتی آژانس اقناع خواهد شد .باید این موضوع را
مطرح کرد که مگر تا به حال آژانس صادقانه عمل کرده است.

مذاکرات هسته ای و خطوط قرمز

3

تفاهم لوزان و خطوط قرمز هسته ای
در تحلیل اخبار مربوط به مباحث هسته ای و گفتگوهای لوزان،
یکی از معیارهایی که میتواند مبنای ارزیابی نتایج بدست آمده
باشد این است که تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان چقدر در
انجام همزمان «تاکتیک نرمش قهرمانه» و «دفاع از حقوق هسته
ای» و «رعایت خطوط قرمز» نظام موفق عمل کرده و در عین
«انعطافی معقوالنه و زیرکانه» ،توانسته است اهداف نظام اسالمی
در حوزه دیپلماسی هسته ای را تحقق ببخشد.این نوشتار در پی
آن است تا به طور بسیار خالصه تاملی روی این موضوع داشته
باشد .لذا در زیر به بررسی این مقوله در بیانیه لوزان می پردازیم:
اولین خط قرمز توافق یک مرحله ای است؛ رهبر انقالب در
۱۹بهمن ۹۳درجمع فرماندهان ارتش فرمودند:
«این حرفی هم که حاال انسان میشنود که میگویند که در یک
برههای دربارهی اصول کلّی توافق کنیم ،بعد دربارهی جزئیات،
این را هم بنده نمیپسندم؛ با تجربهای که از رفتارهای طرف
مقابل داریم ،احساس میکنم که این وسیلهای خواهد شد برای
بهانهگیریهای پیدر پی برسر جزئیات .اگر توافق میکنند ،جزئیات
و کلّیات و همه را در یکجلسهی واحد تمام بکنند ،امضا کنند.
اینکه ّکلیات را جداگانه توافق کنند ،و بعد بر اساس آن کلّیات  -که
یکچیزهای مبهمی است ،تفسیرپذیر است ،تحلیلپذیر است -
بروند سراغ جزئیات ،نه ،این منطقی نیست»
اما متن اصلی توافق لوزان به صراحت نسبت به توافق بر سر
«پارامتر های کلیدی» که کلیت و چارچوب توافق جامع (برجام) را
تشکیل می دهند تأکید دارد .در واقع تفاهم لوزان ،توافق سیاسی
اصول راهکارهایی است ،که قرار است با اضافه شدن جزییات
روی
ِ
بیشتری از جمله مباحث فنی برای نوشتن متن توافق جامع
(برجام) مورد استفاده قرار بگیرد.
به بیانی دیگر تفاهم لوزان پِی و فوندانسیون ساختمان توافق جامع
خواهد بود و طبیعتاً هر سازه ای تا انتها مطابق با زیرساخت ابتدایی
و مبنای اصلی خود برساخته خواهد شد .با توجه به تعهدات مصرح
در متن ،احتمال تخطی از مفاد این تفاهم ،تقریباً نزدیک به صفر
است.برجام یا توافق نهایی تنها شکل بسط یافته تفاهم لوزان است؛
منتها با جزییاتی بیشتر.
دومین خط قرمز لغو یکجای تحریم ها است .رهبری نظام در
سخنرانی خود در آغازین روز سال  94در حرم مطهر رضوی (ع)

با اشاره به «خدعه» امریکایی ها در مذاکرات فرمودند « :آمریکایی
ها تکرار میکنند که ما قرارداد با ایران میبندیم ،بعد نگاه میکنیم
ببینیم اگر به قرارداد عمل کردند تحریمها را برمیداریم .این حرف
حرف غلط و غیر قابل قبولی است؛ این را ما قبول نداریم ...این یک
خدعهی آمریکایی است که میگویند قرارداد میبندیم ،نگاه میکنیم
به رفتارها ،بعد تحریمها را برمیداریم!»
متاسفانه رجوع به متن اصلی تفاهم (توافق) لوزان گویای آن است
که برداشته شدن تحریم ها در فرآیندی مرحله به مرحله انجام
خواهد شد .طبق تصریح متن تفاهمی که توسط جناب آقای
ظریف ،وزیر امور خارجه ،قرائت شد؛ برداشته شدن تحریم های
وضع شده توسط امریکا به انجام تعهدات کشورمان و پس از آن
راستی آزمایی و تأیید آژانس منوط شده است .به بیان دیگر و
برخالف خطوط قرمز نظام ،برداشته شدن تحریم ها از لحاظ ترتیب
زمانی پس از اجرای تعهدات ایران خواهد بود و عمال لغو تحریم ها
در این بیانیه ،جزیی از نتایج مذاکرات فرض شده است.
نکته قابل تامل این است که از چهار تحریم (نقض حقوق بشر،
حمایت از تروریسم ،هسته ای و موشک های بالستیک) فقط تحریم
های هسته ای لغو میشود .یعنی یک چهارم تحریم ها.
سومین موردی که در مذاکرات دارای ابهام می باشد ،ادامه تحقیق
و توسعه و پیشرفت هسته ای است که به نوعی میتوان ادعا کرد
این هم خط قرمز ایران است و هم خط قرمز امریکا برای جلوگیری
از ساخت سالح اتمی توسط ایران .در اولین پاراگراف متن توافق
شده ،نوشته شده است « تحقیق و توسعه غنی سازی در ایران بر
روی ماشینهای سانتریفیوژ بر اساس یک جدول زمانی و سطح
توافق شده ،انجام خواهد شد».
این جدول زمانی چه مدت طول میکشد یک سال ،دوسال ،ده سال
یا بیست و پنج سال؟!!! یا این سطح توافق شده چه مقدار است؟!
متن لوزان پاسخ دقیقی به این سوالها نمیدهد.اما متن «خالصه
راه حل ها» که توسط ایران منتشر شده می پذیرد که آغاز تا
تکمیل فرآیند تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای  IR4، IR5،IR6و
 IR8در یک بازه ده ساله خواهد بود.پس در آغاز ایران با محدودیت
هایی مواجه خواهد بود و حق داشتن فرآیند تحقیق و توسعه
نامحدود از ایران سلب شده است.
خط قرمز چهارم ،غنی سازی فردو هست .علی اکبر صالحی در این
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باره می گوید «:هر توافق نهایی باید شامل خواسته ایران برای فعال
ماندن مرکز غنی سازی فردو باشد».
اما طبق بیانیه لوزان غنی سازی فقط در نطنز باید صورت گیرد.
طبق بیانیه« :نطنز تنها مرکز غنی سازی ایران خواهد بود ».و فردو
از یک سایت غنی سازی به یک مرکز تحقیق و توسعه قلب ماهیت
خواهد شد.
پنجمین خط قرمز ایران برطرف کردن نیاز کشور به اورانیوم غنی
شده است .رهبر انقالب در  ۱۶تیر سال  ۹۳فرمودند « :مسئولین
ما میگویند ما به  190هزار سو احتیاج داریم .ممکن است این
نیاز مال امسال و دو سال دیگر و پنج سال دیگر نباشد ،ا ّما این
نیاز قطعی کشور است ،خب ،باید نیاز کشور تأمین بشود ».اما بر
اساس آن چیزی که توافق شده است ایران فقط حق دارد حدود
 5000سانتریفیوژ در نطنز و  1000سانتریفیوژ در فردو نگه داری
کند که آن  1000سانتریفیوژ در فردو هم نمی تواند غنی سازی
کند .همچنین همه سانتریفیوژ ها از نسل یک خواهند بود .با این
وضع ایران نخواهد توانست به  190هزار سو برسد و نهایتاً بنواند 6
هزار سو غنی سازی انجام دهد .مگر این که تیم ایرانی سانتریفیوژ
نسل باالتر را به کار بگیرد که متأسفانه با وجود بیانیه لوزان این
امر محقق نخواهد شد.
ششمین خط قرمز نظام مسئله بازرسی های آژانس و میزان
بازرسی است .رهبری معظم انقالب در جمع مسئوالن هسته ای
کشور در تاریخ  29آبان  92می فرمایند:
«مذاکره کنندگان کشورمان هیچ حرف زوری را نباید از طرف
مقابل قبول کنند و روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران
نیز باید بصورت متعارف و غیرفوق العاده باشد».
طبق گفته مسئوالن ارشد مذاکره کننده تیم ایرانی ،به طرف
مقابل قول داده شده که پروتکل الحاقی ،موقتاً به صورت داوطلبانه
اجرا شود؛ تا زمانی که در مجلس شورای اسالمی این موضوع
بررسی شود و به تصویب برسد .اما این همه ماجرا نیست و طبق
بیانیه مشترک لوزان تیم ایرانی بازرسی بیشتر از پروتکل الحاقی
راهم پذیرفته است که این خود جای تأمل دارد و نشان دهنده این
است که بازرسی ها کام ً
ال غیر متعارف و به دور از منطق است و
به گفته کارشناسان حتی امنیت نظامی ما هم با این وضع تهدید
خواهد شد.

