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کلیات توافق نامه 

بعــد از گذشــت حــدوداً 10 ســال از رشوع مذاكــرات هســته ای و ســال ها بحــث 

و گفتگــو پیرامــون رســیدن بــه راه حلــی جامــع و مــورد توافــق طرفیــن، باالخــره در 

 Joint Plan( 24, 2013  قــراردادی به عنــوان November 3 آذر1392 مطابــق بــا

ــن كشــورهای 1+5 و جمهــوری  ــا هــامن »برنامــه اقــدام مشــرتك« بی of Action(  ی

اســالمی ایــران منعقــد گردیــد. در واقــع در طــی ایــن ســال ها همــه تــالش و كوشــش 

تیــم هــای دیپلامســی طرفیــن بــرای رســیدن بــه یــك چهارچــوب مــورد توافــق طرفیــن 

ــا مبنــای اقدامــات آینــده قــرار گیــرد. ایــن مهــم در ایــن قــرارداد بــه وقــوع  بــود ت

پیوســت و واضــح اســت كــه زیــن پــس دیگــر بحثــی پیرامــون چهارچــوب همــكاری 

ــی  ــن راه کارهــای عملیات ــرای تبیی ــدد بلكــه گفتگوهــای بعــدی ب ــوع منی پیون ــه وق ب

كــردن ایــن توافــق صــورت می پذیــرد. از این روســت كــه محتــوای ایــن توافــق بســیار 

ــده  ــد كــه مســیر آین ــی عمــل می کن ــد ریل ــن توافــق مانن مهــم و اثرگــذار اســت. ای

ــد.  ــرات را مشــخص می منای قطــار مذاك

این یك توافق نامه است
ــم وجــود دارد.  ــه مه ــد نكت ــی در آن چن ــد ول ــوان تعجــب آور باش ــن عن ــاید ای ش

ایــران از ســال 1382 در حــال مذاكــره بــا غــرب بــرای رســیدن بــه یــك توافــق بــود. 

دراین بیــن بــه طــور كامــل طرفیــن از حــق اعامل نظــر، پذیرفــن یــا نپذیرفــن رشایــط 

طــرف مقابــل و رشط گــذاری بــرای یكدیگــر برخوردارنــد. در مراحــل پیــش از توافــق 

ــران  ــد گفــت امــروز ای ــا بای ــی ســخن گفــت؛ ام ــوان از حقــوق مل ــه ســادگی می ت ب

پــس از 10 ســال مذاكــره، بــه یــك توافــق بــا غــرب و امریــكا رســیده اســت. یعنــی 

ســقف خواســته های خــود را بیــان داشــته اســت و دیگــر بایــد طبــق همیــن توافــق 

بــا غــرب تعامــل منایــد. اگــر قــرار بــود امتیــازی بگیــرد یــا حقــی از حقــوق ملــی را 

ــه  ــان گرفت ــره پای ــر مذاك ــرا دیگ ــی داد. زی ــق انجــام م ــن تواف ــد در ای ــد بای ــا كن احی

اســت و طرفیــن بــه توافــق رســیده اند. چانه زنی هــا دیگــر متــام شــده اســت و 

طرفیــن بایــد بــه توافقنامــه عمــل كننــد.

تعهدات ما بین املللی شد
بــر اســاس ایــن توافق نامــه طــرف مقابــل مــا از )1+5( بــه اتحادیــه اروپــا افزایــش 

ــد.  ــر می کن ــخت ت ــا س ــد م ــرده و تعه ــی ك ــه را بین امللل ــر توافقنام ــن ام ــت. ای یاف
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نتیجــه آن باعــث شــده اســت كــه برخــی از كشــورهای حاشــیه خلیــج هم درخواســت 

داده انــد بــه جمــع 5 كشــور اضافــه شــوند.

ــد بــه جمــع طــرف هــای مــا اضافــه  همچنیــن آژانــس هــم به عنــوان ناظــر جدی

شــد. بــا آمــدن آژانــس توافــق بین املللــی شــده و تبعــات سیاســی دارد. زیــرا آژانــس 

بــه شــدت سیاســت زده اســت.

عدم نقش مجلس در تصویب یا رد این توافق نامه
طبــق قوانیــن حقوقــی هــر گونــه توافقنامــه، معاهــده و قــرارداد بین املللــی بیــن 

ایــران و ســایر کشــورها نیازمنــد مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی اســت. حــال پرســش 

ــا مســئولین دســتگاه دیپلامســی كشــورمان ایــن حــق را بــرای مجلــس  اینجاســت آی

 Joint Plan of شــورای اســالمی بــه رســمیت شــناخته اند؟ نــام ایــن توافقنامــه

Action اســت. در ترجمــه فارســی ایــن عبــارت كــه از ســوی وزارت خارجــه منتــرش 

ــن  ــق طرفی ــق تواف ــه طب ــن توافقنام ــدام مشــرتك(. ای ــه اق ــده )برنام شــده اســت آم

ایرانــی و غربــی ظاهــراً توافقنامــه، قــرارداد و معاهــده بین املللــی نیســت، تنهــا یــك 

برنامــه اقــدام اســت. هــر چنــد ماهیــت و واقعیــت آن یــك قــرارداد بین املللــی اســت 

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــت ك ــه اس ــورت گرفت ــذاری ص ــه ای نام گ ــه گون ــی ب ول

امــكان دخالــت در تصویــب یــا عــدم تصویــب آن را نــدارد.

تاكید بر منت انگلیسی توافق نامه است
نكتــه دیگــر ایــن كــه فقــط مــن انگلیســی منترششــده توســط طرفیــن مبنــای عمــل 

اســت و هیچ کــدام از ترجمه هــا ارزشــی نــدارد. لــذا توجــه بــه كلــامت استفاده شــده 

و جمله هــای مــن انگلیســی بــرای مــا بســیار مهــم اســت چــرا كــه بایــد ببینیــم از 

عبــارات مــن اصلــی چــه برداشــتی می شــود. واضــح اســت كــه طرفیــن بــه معانــی 

برداشت شــده از ایــن مــن متعهدنــد نــه ترجمه هــا یــا گفتگوهــای شــفاهی دیگــر. 

معرفی اجاملی توافق نامه
ایــن توافق نامــه از یــك مقدمــه و 3 گام بــه نام هــای گام اول، گام دوم، گام نهایــی 

 Following successful implementation( ــام گام بعــد ــه ن و یــك بخــش نهایــی ب

ــا عناویــن مختلــف و متفاوتــی از  ــه ب of the final step( تشــكیل شــده اســت. البت

ایــن گام هــا نام بــرده شــده اســت كــه در جــای خــود بــه آن پرداختــه می شــود.

ــد.  ــه می یاب ــا )nuclear program( خامت ــده و ب ــه از )The goal for( رشوع ش مقدم
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ــا  ــده و ت ــود. گام دوم از )There would( رشوع ش ــه وارد گام دوم می ش ــد از مقدم بع

 Elements of( ــارت ــا عب ــد از آن گام اول ب ــد. بع ــدا می کن ــه پی )of this matter( ادام

a first step( آغازشــده و دو صفحــه و نیــم بعــد بــا عبــارت )agreed amount( پایــان 

 R&D( ــا ــده و ت ــارت )Elements of( آغازش ــا عب ــی ب ــس از آن گام نهای ــرد. پ می پذی

practices( ادامــه می یابــد. در پایــان هــم بــه گام بعد )Following( اشــاره شــده اســت.

زمان اجرای هر یك از گام ها
زمــان رشوع گام اول مطابــق بــا اول ژانویــه2013 و بــه میــزان 6 مــاه تعبیه شــده كــه 

چــون قابلیــت متدیــد پذیــری در آن لحــاظ شــده اســت. بــرای متدیدهــا میزانــی معیــن 

نشــده اســت؛ یعنــی قابلیــت متدیدپذیــری آن  به صــورت نامحــدود وجــود دارد. پــس در 

واقــع پایــان گام اول مشــخص نیســت.

ــذا از  ــوان در مــن ذكــر نشــده اســت. ل ــه هیــچ عن ــان گام دوم ب زمــان رشوع و پای

حیــث رشوع می توانــد هــم رمــان بــا گام اول آغــاز و ماننــد گام اول پایــان نامعلومــی 

داشــته باشــد.

زمــان رشوع گام ســوم حــدوداً اواخــر مــاه نوامــر 2014 اســت امــا زمــان پایانــی بــرای 

ــالً 20 ســال- داشــته  ــد مدت-مث ــی بلن ــد زمان ــذا می توان ــده اســت؛ ل ــن نگردی آن معی

شد. با

نتایج عدم معین بودن زمان بندی گام ها:
ــه  ــاً چ ــت نهایت ــوم نیس ــی معل ــود. یعن ــوم می ش ــق نامعل ــی تواف ــان عموم 1. زم

ــود. ــل می ش ــج حاص ــه نتای ــی هم زمان

2. زمــان عمــل كــردن طــرف مقابــل بــه مفــاد توافقنامــه روشــن نخواهــد بــود و 

ــره رود. ــار انجــام آن طف ــر ب ــد از زی می توان

ــال چــون اعــالم  ــرای مث ــی ب ــدات گام هــا وجــود دارد. یعن ــكان تداخــل تعه 3. ام

ــد  ــامكان متدی ــدات آن را ك ــد تعه ــه، می توان ــا ن ــه گام اول متــام شــده ی ــردد ك منی گ

كــرده و تــا گام هــای بعــدی ادامــه دهــد.

4. گام هــا متقابــل و همزمــان تعریــف نشــده اســت. بلكــه ایــن گونــه مطــرح شــده 

اســت کــه پــس از راســتی آزمایــی آژانــس بررســی ها بــرای اقــدام مــا آغــاز می شــود. 

ــی عمــالً امــکان  ــادن و حت ــر افت ــل تأخی ــل قاب ــی تعهــدات طــرف مقاب ــس به راحت پ

اجــرا نشــدن آن نیــز وجــود دارد.
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واژگان منت قابلیت برداشت های متعدد را دارد 
ــح  ــری واژه هــای رصی ــی به کارگی ــك مــن حقوق ــن ویژگی هــای ی یكــی از مهم تری

و دارای معنــای روشــن اســت. واژه هایــی كــه امــكان برداشــت یــا تفاســیر متعــدد 

از آن هــا وجــود نداشــته باشــد. میــزان قــوت یــك مــن حقوقــی بــه همیــن دقــت در 

به کارگیــری فنــی و دقیــق واژه هــا بســتگی دارد؛ امــا ایــن توافقنامــه دارای واژه هــای 

مبهــم، تفســیرپذیر و گاه چندمعنایــی اســت. واژه هایــی كــه هــر كــس می توانــد از 

ــت نشــان دهنده ناآشــنایی  ــن حال ــن اشــكال در بهرتی آن برداشــتی داشــته باشــد. ای

نویســندگان توافقنامــه بــا قراردادنویســی های بین املللــی اســت چــرا کــه ایــن 

تركیــب واژگانــی از امــكان اجرایــی شــدن محــدودی برخــوردار  اســت. از طــرف دیگــر 

در رویكــردی بدبینانــه بــر اســاس یــك برنامه ریــزی و ریزنگــری از ســوی طــرف مقابــل 

بــوده اســت كــه بــا به کارگیــری واژه هایــی بــا معانــی غیــر شــفاف، درصــدد اســت 

هنــگام اجــرای توافقنامــه بیشــرتین امتیــازات نانوشــته را گرفتــه و بیشــرتین تعهــدات 

را به طــرف مقابــل تحمیــل منــوده و آن را  پــای تفســیر خــود از مــن بگــذارد. 

وجود ابهامات متعدد در توافق نامه 
ــق  ــر تواف ــن ام ــو وجــود دارد و همی ــق ژن ــادی در تواف ــم بســیار زی ــارات مبه عب

ــرای ایــن كــه  دقیــق روی چگونگــی اجــرای آن را ســخت خواهــد كــرد. دو طــرف ب

توافــق نهایــی شــود در مــوارد مهــم از عبــارات مبهــم اســتفاده کرده انــد. ایــن امــر 

هــر چقــدر مســیر حصــول توافــق را آســان كــرد، هــامن قــدر، مســیر اجــرای آن را 

ســخت خواهــد كــرد.

كارشناسان ابهامات اصلی توافق را موارد زیر می دانند:

ــگاه( آب  ــور )واکنش ــاً در راكت ــات مخصوص ــعه تأسیس ــدم توس ــود از ع 1- مقص

ــت؟ ســنگین اراك چیس

2- دقیقــاً چــه زمانــی ایــران می توانــد ادعــا یــك كنــد ماشــین خــراب اســت و بایــد 

ــود؟ جایگزین ش

3- آیا ایران می تواند تجهیزات راكتور اراك را در خارج از تأسیسات بسازد؟

ــده مســائل حــال و گذشــته را  ــد ظــرف 6 مــاه آین ــران و آژانــس نتوانن 4- اگــر ای

بــه طــور كامــل حــل كننــد چــه اتفاقــی رخ خواهــد داد و چــه ارتباطــی میــان رونــد 

مذاكــرات 1+5 و ایــران بــا رونــد مذاكــرات ایــران و آژانــس وجــود دارد؟ اگــر آژانــس 
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ــق تحریم هــا  ــد تعلی ــا رون ــد، آی ــران حــل كن ــا ای ــه زودی مســائل خــود را ب ــد ب نتوان

آغــاز نخواهــد شــد؟

5- ایــران دقیقــاً چــه كاری بایــد انجــام دهــد یــا قطعنامه هــای شــورای امنیــت بــه 

نحــو رضایت بخــش پیگیــری شــده باشــد؟

6- آیا ایران اجازه دارد بخش تحقیق و توسعه نطنز را گسرتش بدهد؟

7- روند تعلیق تحریم ها دقیقاً از چه زمانی آغاز خواهد شد؟

ــه  ــد ك ــا كن ــد ادع ــی می توان ــه رشایط ــت چ ــاً تح ــرف، دقیق ــك از دو ط ــر ی 8- ه

ــرده اســت؟ ــق را نقــض ك ــل تواف طــرف مقاب

اظهارات متناقض طرفین و رضورت بررسی دقیق توافق نامه
طرفیــن  ســوی  از  آن  امضــای  از  بعــد  كوتاهــی  فاصلــه  در  ژنــو  توافقنامــه 

مذاكره كننــده بــا برداشــت ها و اظهارنظرهــای »متفــاوت« در داخــل كشــور و 

»متضــاد« از جانــب حریــف بیرونــی روبــرو شــد. تــا آنجــا كــه امــروزه دربــاره تــوازن 

میــان آنچــه داده ایــم و آنچــه گرفته ایــم، ابهامــات و تردیدهــای جــدی پدیــد آمــده 

اســت. به عنــوان مثــال، یكــی از خطــوط  قرمــز اصلــی مــا كــه طــی 10 ســال گذشــته 

بــر آن ارصار ورزیده ایــم، بــه رســمیت شــمردن حــق غنی ســازی در داخــل كشــور و 

ــاره تیــم  ــا تعریــف روشــن و رصیــح مــاده 4 معاهــده NPT بــوده اســت. دراین ب ب

ــازی  ــق غنی س ــو ح ــه ژن ــه در توافقنام ــی ورزد ك ــد م ــورمان تأكی ــده كش مذاكره كنن

ایــران بــه رســمیت شــناخته شــده اســت ولــی از ســوی دیگــر حریــف بــا رصاحــت 

اعــالم می كنــد كــه ایــن حــق در توافقنامــه نیامــده و بــه رســمیت شــناخته نشــده 

اســت.

ــای  ــه ادع ــد ك ــض می گوین ــن تناق ــح ای ــورمان در توضی ــته ای كش ــئوالن هس  مس

ــان  ــردن مخالف ــی ك ــرای راض ــی ب ــات آمریكای ــی دارد و مقام ــرف داخل ــف م حری

داخلــی خــود بــه این گونــه ادعاهــای بی اســاس روی آورده انــد. ایــن توضیــح اگرچــه 

خالــی از واقعیــت نیســت ولــی منی توانــد پاســخ قابــل قبولــی تلقــی شــود، چــرا كــه 

ــا از ســوی  ــن ادعاه ــه ای ــانه ها نیســتند، بلك ــا رس ــادی و ی ــراد ع ــدگان، اف ــا کنن ادع

بلندپایه تریــن مقامــات مذاكره كننــده حریــف مطــرح می شــود مقاماتــی نظیــر 

اوبامــا رئیس جمهــور، جــان کــری وزیرامورخارجــه، ونــدی رشمــن مذاكره كننــده 

ــه  ــن چگون ــس و... بنابرای ــر خارجــه فرانســه، نخســت وزیر انگلی ــكا، وزی ارشــد آمری
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می تــوان پذیرفــت ادعــای آنــان فقــط مــرف داخلــی داشــته باشــد. چــرا كــه مــن 

ــل پوشــاندنی و  ــرای افــكار عمومــی طــرف مقاب توافقنامــه منتــرش شــده اســت و ب

ــه  ــی ب ــه بدیه ــن نكت ــف از ای ــات حری ــر مقام ــوی دیگ ــت و از س ــی نیس انكاركردن

خوبــی آگاه انــد كــه اگــر ادعــای خــالف واقــع كــرده باشــند از ســوی افــكار عمومــی 

ملت هایشــان و از جملــه مخالفــان سیاســی خــود مــورد بازخواســت قــرار می گیرنــد، 

زیــرا مخالفــان داخلــی آنهــا نیــز تــوان مراجعــه بــه مــن توافقنامــه و درك محتــوای 

ــد. پــس ماجــرا چیســت؟! آن را دارن

 ایــن فقــط یــك منونــه بــود و منونه هــای دیگــری از تناقــض و تضــاد میــان برداشــت 

ــه طــور طبیعــی  ــه ب ــه یادشــده وجــود دارد ك ــف از توافقنام طــرف خــودی و حری

ــا پرســش های منطقــی همــراه باشــد.  ــد ب می توان

ــراوان  ــز ف ــاط ابهام آمی ــود نق ــت وج ــح اس ــه واض ــن توافق نام ــه در ای ــه ای ك نکت

ــاً  ــیرهای بعض ــل و تفس ــرای تأوی ــه، راه را ب ــط توافق نام ــدود و رشای ــیم ح در ترس

ــات  ــالف در جزئی ــات اخت ــی اوق ــی آورد. گاه ــم م ــم فراه ــض باه ــه متناق 180 درج

اســت كــه واضــح اســت اهمیتــش بــه آن انــدازه ای نیســت كــه اصــل توافق نامــه را 

زیــر ســؤال بــرد؛ امــا گاه اختــالف در برداشــت، در اصــل مــورد مذاكــره اســت. در 

مــا نحــن فیــه اصــل حــق غنی ســازی آن هــم در خــاك ایــران مــورد اختــالف بــوده 

ــارات  ــا در عب ــد ت ــود را می کردن ــالش خ ــه ت ــت هم ــده می بایس ــره كنن ــم مذاك و تی

توافق نامــه بــه آن اشــاره كننــد؛ ایــن نشــانه ای ســت از آن كــه مــن مــورد نظــر دارای 

ابهامــات و تناقضــات برداشــتی ســت كــه راه را بــرای ایــن اظهارنظرهــا فراهــم كــرده 

و از آن مهم تــر راه را بــرای حــل و فصــل اختالفــات برداشــتی پیش آمــده در آینــده 

ــد. ــوارتر می منای ــوا دش ــل دع ــل و فص ــی ح ــای بین امللل ــط گروه ه توس

ــن واقعیــت واضــح می شــود کــه متأســفانه مواضــع مســئولین  ــه در ادامــه ای البت

غربــی بیشــرت بــا مــن مذاكــرات منطبــق اســت تــا اظهــارات مســئولین ایرانــی! 

تاكید غیرطبیعی بر محرمانه بودن مذاكرات
ــران  ــده ای ــره كنن ــم مذاك ــك تی ــای دیپلامتی ــن رفتاره ــؤال برانگیزتری ــی از س یك

ــودن ایــن مذاكــرات اســت.  ــه ب ــر محرمان ــد ب ــا 1+5، تأكی ــر مذاكــرات ب در دور اخی

ایــن در حالــی اســت كــه در دوره هــای قبلــی مذاكــرات همــواره تیــم ایرانــی تاكیــد  

ــن  ــا ای ــانه ها را دارد و ب ــرات از رس ــده مذاك ــتقیم و زن ــش مس ــی پخ ــت آمادگ داش
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كار می خواهــد بــه جهــان نشــان دهــد منطقــی قــوی دارد و از بیــان موضــع حــق و 

شــفاف خــود واهمــه ای نــدارد. حتــی در مذاكــرات قبلــی صــدا و ســیامی ایــران اعــالم 

كــرد آمادگــی دارد ایــن مذاكــرات را پوشــش تلویزیونــی دهــد؛ امــا طــرف ایرانــی در 

ایــن دور از مذاكــرات بــر محرمانــه بــودن آن هــا تاكیــد ورزیــد بــه حــدی كــه بــرای 

جامعــه ایــن پرســش بــه وجــود آمــد كــه مگــر قــرار اســت اتفــاق غیرطبیعــی ای رخ 

دهــد، یــا گام هــای غیرمنطقــی برداشــته شــود، یــا قــرار اســت امتیــاز هــای گزافــی بــه 

غــرب داده شــود كــه فعــال از طــرح آن چشــم پوشــی کــرده انــد؟ 

ــروزی  ــر پی ــد ب ــو و تاكی ــس از بازگشــت از ژن ــده پ ــره كنن ــم مذاك درعین حــال تی

ــان  ــه بی ــا ب ــه مــن توافقنامــه ننمــود و تنه ــه اشــاره ای ب ــن مذاكــرات هیچ گون در ای

كلیاتــی بســنده كــرد. در هیــچ ســخرنانی، مصاحبــه یــا گفتگــوی تلویزیونــی ســخنی 

از بررســی مــن مذاكــرات بــه میــان نیامــد. درحالی کــه ایــن دســتاوردی كــه بــر آن 

تاكیــد می شــود بایــد در چارچــوب ایــن مــن ارزیابــی شــود. مــا در ادامــه بــه بررســی 

مــن توافقنامــه بــر اســاس ترجمــه رســمی وزارت خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران 

ــی جناحــی و  ــچ روی بحث ــم. به هی ــی انگلیســی می پردازی ــن اصل ــا م ــق آن ب و تطبی

ــرات  ــی مــن مذاك ــی، علمــی و حقوق ــه واكاوی فن ــا ب سیاســی مطــرح نشــده و تنه

ــم. ــم و چــه گرفته ای ــم چــه داده ای ــت ببینی ــا در نهای ــم ت می پردازی
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منت انگلیسی مقدمه
Joint Plan of Action
Preamble
The goal for these negotiations is to reach a mutual-

ly-agreed long-term comprehensive solution that would 
ensure Iranˈs nuclear program will be exclusively peaceful. 
Iran reaffirms that under no circumstances will Iran ever 
seek or develop any nuclear weapons. This comprehensive 
solution would build on these initial measures and result 
in a final step for a period to be agreed upon and the res-
olution of concerns. This comprehensive solution would 
enable Iran to fully enjoy its right to nuclear energy for 
peaceful purposes under the relevant articles of the NPT 
in conformity with its obligations therein. This compre-
hensive solution would involve a mutually defined enrich-
ment program with practical limits and transparency mea-
sures to ensure the peaceful nature of the program. This 
comprehensive solution would constitute an integrated 
whole where nothing is agreed until everything is agreed. 
This comprehensive solution would involve a reciprocal, 
step-by step process, and would produce the comprehen-
sive lifting of all UN Security Council sanctions, as well as 
multilateral and national sanctions related to Iranˈs nuclear 
program.

 The E3+3 and Iran will be responsible for conclusion 
and implementation of mutual near-term measures and 
the comprehensive solution in good faith. A Joint Commis-
sion of E3/EU+3 and Iran will be established to monitor 
the implementation of the near-term measures and address 
issues that may arise, with the IAEA responsible for verifi-
cation of nuclear-related measures. The Joint Commission 
will work with the IAEA to facilitate resolution of past and 
present issues of concern.
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ترجمه فارسی مقدمه

برنامه مشرتک اقدام 
ــه یــک راه حــِل جامــعِ بلندمــدِت مــورد توافــق  هــدف ایــن مذاکــرات رســیدن ب

طرفیــن اســت؛ کــه اطمینــان یابــد برنامــه هســته ای ایــران منحــراً صلح آمیــز باقــی 

خواهــد بــود.

 ایــران مجــدداً تریــح می منایــد کــه تحــت هیــچ رشایطــی، ایــران هرگــز بــه دنبــال 

ــع  ــل جام ــن راه ح ــود.  ای ــد ب ــته ای نخواه ــالح هس ــچ س ــرتش هی ــا گس ــتیابی ی دس

مبتنــی بــر ایــن اقدام هــای اولیــه بــوده و بــه یــک گام نهایــی منجــر خواهــد شــد کــه 

دوره  زمانــی آن مــورد توافــق قرارگرفتــه و بــه رفــع نگرانی هــا می انجامــد. 

ــل از حــق خــود  ــه  طــور کام ــا ب ــادر می ســازد ت ــران را ق ــع ای ــن راه حــل جام  ای

ــر اســاس مــواد مرتبــط در معاهــده  ــز ب ــرای اهــداف صلح آمی ــرژی هســته ای ب از ان

ــردد. ــن ]معاهــده[ برخــوردار گ ــدات خــود در ای ــا تعه ــق ب ــی و در تطاب ان پی ت

ــن  ــط طرفی ــه توس ــازی ک ــه غنی س ــک برنام ــده ی ــع دربرگیرن ــل جام ــن راه ح  ای

ــب  ــرای کس ــاز ب ــفاف  س ــای ش ــی و اقدام ه ــای عمل ــا محدودیت ه ــده ب تعریف ش

ــت. ــه اس ــن برنام ــز ای ــت صلح آمی ــان از ماهی اطمین

 ایــن راه حــل جامــع از یــک کل متحــد تشــکیل می شــود کــه هیچ چیــزی توافــق 

ــز توافــق شــود. منی شــود مگــر اینکــه در مــورد همه چی

ــه رفــع  ــه گام اســت و ب ــل و گام ب ــد متقاب ــن راه حــل جامــع شــامل یــک فرآین  ای

ــه و   ــل، تحریم هــای چندجانب ــت ســازمان مل ــه تحریم هــای شــورای امنی ــع هم جام

ــد. ــران می انجام ــه هســته ای ای ــه برنام ــوط ب ــی مرب مل

ــان  ــه، در می ــی، از جمل ــه و گام نهای ــای اولی ــان اقدام  ه ــی در می ــای اضاف گام ه

مــوارد دیگــر، پرداخــن بــه قطعنامه هــای شــورای امنیــت بــا نظــر بــه اینکــه مالحظــه 

شــورای امنیــت ســازمان ملــل در ایــن موضــوع به صــورت رضایت بخــش، بــه نتیجــه 

برســد.

ــر  ــور دیگ ــه کش ــه  س ــان[ به اضاف ــس و آمل ــه، انگلی ــی ]فرانس ــور اروپای ــه کش  س

]روســیه، چیــن و امریــکا[ و ایــران، مســئول نهایــی  کــردن و اجــرای اقدام هــای 

ــود. ــد ب ــت خواهن ــن نی ــا حس ــع ب ــل جام ــه و راه ح ــدت دوجانب کوتاه م



20 نقد و بررسی متن توافقنامه ژنو

 یــک کمیســیون مشــرتک از ســه کشــور اروپایــی، اتحادیــه اروپایــی به اضافــه  ســه 

ــر اجــرای اقدام هــای کوتاه مــدت و پرداخــن  ــرای نظــارت ب ــران ب کشــور دیگــر و ای

بــه موضوعاتــی کــه ممکــن اســت مطــرح گــردد، ایجــاد خواهــد گردیــد، درحالی کــه 

ــوط  ــای مرب ــدام  ه ــی اق ــتی  آزمای ــئولیت راس ــی مس ــرژی امت ــی ان ــس بین امللل آژان

ــی  ــس بین امللل ــا آژان ــرتک ب ــیون مش ــن کمیس ــت. ای ــد داش ــته ای را خواه ــه هس ب

انــرژی امتــی، بــرای تســهیل حــل و فصــل موضوعــات گذشــته و حــال مــورد نگرانــی، 

همــکاری خواهــد کــرد.

مقدمه 
در توافق نامه هــای بین املللــی گاه مقدمه هــا فاقــد ارزش انــد و گاه بســیار بــا 

ارزش. اگــر در مــن توافق نامــه بعــد از مقدمــه جزئیــات مــوارد مــورد مذاكــره مطــرح 

ــوارد از دســت  ــه آن م ــه ارزش خــود را نســبت ب ــی مقدم ــارات كل ــر عب شــود، دیگ

می دهــد و رصفــاً بــه متنــی ترشیفاتــی و بی تأثیــر بــدل می شــود؛ امــا اگــر در ادامــه 

مــن بــه جزئیــات اشــاره نشــده باشــد، نقــش مقدمــه پــر رنــگ می شــود. چــرا كــه 

در مــوارد اختالفــی بــه چهارچــوب و تفســیری كــه در مقدمــه مطــرح شــده اســت 

ــرد. ــای عمــل قــرار می گی مراجعــه شــده و مبن

مقدمــه ایــن توافق نامــه نســبت بــه گام اول فاقــد ارزش اســت. چــرا كــه در طــول 

دو صفحــه و نیــم بــه متــام جزئیــات ایــن گام اشــاره شــده اســت؛ امــا مقدمــه نســبت 

ــورت  ــه به ص ــن دو مرحل ــرا ای ــت. زی ــت اس ــا اهمی ــیار ب ــوم بس ــه گام دوم و س ب

ــد  ــا كن ــرای آن هــا را ایف ــد نقــش تفســیری ب ــی مطرح شــده  و مقدمــه می توان اجامل

لــذا عبــارات كلــی كــه در مقدمــه مطــرح شــده از ایــن نظــر بســیار حائــز اهمیت انــد.

بررسی برخی زوایای مقدمه
)nothing is agreed until everything is agreed( »منطق »همه یا هیچ

ایــن قیــد در دو جــای مــن آمــده یكــی در مقدمــه: »ایــن راه حــل جامــع از یــک 

کل متحــد تشــکیل می شــود کــه هیــچ چیــزی توافــق منــی شــود مگــر اینکــه در مــورد 

همــه چیــز توافــق شــود.« 

ــار در انتهــای قــرارداد اســت كــه به رصاحــت آمــده اســت: »در ارتبــاط  دومیــن ب

بــا گام نهایــی و هــر گامــی در میــان )گام هــای میانــی(، اصــل اســتاندارد کــه »هیــچ 

ــز توافــق شــود«، اعــامل  ــزی توافــق منــی شــود مگــر اینکــه در مــورد همــه چی چی
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مــی  شــود.«

ســؤال ایــن اســت كــه چــرا و بــا چــه مبنایــی ایــن قیــد در قــرارداد گنجانــده شــده 

ــی در  ــق نكــرد و امتیازات ــی تواف ــك بخــش جزئ ــا منی شــود در خصــوص ی اســت؟ آی

برابــر آن گرفــت؟ ایــن اصــل حداقــل مشــكلی كــه ایجــاد می كنــد طوالنــی و ســخت 

كــردن مذاكــرات اســت؛ امــا اگــر از نــگاه حداكــری ببینیــم طــرف مقابــل می توانــد 

به راحتــی بــا توجــه بــه ایــن قیــد، اهــرم فشــاری در دســت بگیــرد و هــر جایــی كــه 

تیــم ایرانــی بخواهــد در مــورد حــذف یــا اصــالح قیــدی پافشــاری منایــد؛ جلــوی او را 

بــا تهدیــد بــه بــر هــم خــوردن کل قــرارداد بگیــرد.

 ســؤال: بــا توجــه بــه طرفینــی بــودن آیــا مــا منی توانیــم از ایــن قیــد در جهــت 

متایــالت خــود بهــره بربیــم؟

بایــد توجــه داشــته باشــیم كــه یكــی از مهم تریــن اهــداف مــا شكســن تحریم هــا 

ــق  ــن تحریم هــا در گام اول تعلی ــرارداد فقــط 5 درصــد ای ــن ق ــر اســاس م ــود و ب ب

شــده و مــا بــرای برطــرف شــدن همــه تحریــم نیــاز بــه توافــق در گام نهایــی داریــم. 

ــا  ــم. ب ــب نظــر و رضایــت طــرف مقابلی ــه ادامــه مذاكــرات و جل ــاج ب ــا محت ــذا م ل

توجــه بــه ایــن كــه ابزارهــای فشــار خــود را كــه مــواد هســته ای و پیرشفتــامن بــود را 

هــم در مرحلــه اول ازدســت داده ایم. پــس اســتفاده از »همــه یــا هیــچ« بــرای كســی 

كــه دســت پاییــن تــری دارد فایــده ای نــدارد.

آیــا حــق غنی ســازی در ایــن مــنت بــرای ایــران بــه رســمیت شــمرده شــده 

اســت؟
حقوق هسته ای و حق غنی سازی]1]

]1[ - تعریف غنی سازی

هدف از غنی سازی تولید اورانیومی است كه دارای درصد باالیی از ایزوتوپ U۲۳۵ باشد. 

اورانیــوم مــورد اســتفاده در راكتورهــای امتــی بایــد بــه حــدی غنــی شــود كــه حــاوی ۲ تــا ۳ درصــد اورانیــوم ۲۳۵ باشــد، 

در حالــی كــه اورانیومــی كــه در ســاخت مبــب امتــی بــكار میــرود حداقــل بایــد حــاوی ۹۰ درصــد اورانیــوم ۲۳۵ باشــد. 

یكی از روشهای معمول غنی سازی استفاده از دستگاههای سانرتیفوژ گاز است.

ســانرتیفوژ از اتاقكــی ســیلندری شــكل تشــكیل شــده كــه بــا رسعــت بســیار زیــاد حــول محــور خــود مــی چرخــد. 

هنگامــی كــه گاز هگــزا فلوئوریــد اورانیــوم بــه داخــل ایــن ســیلندر دمیــده شــود نیــروی گریــز از مركــز ناشــی از چرخــش 

ــوند و  ــز ش ــیلندر متمرك ــز س ــت در مرك ــوم ۲۳۵ اس ــاوی اورانی ــه ح ــبكرتی ك ــای س ــه مولكول ه ــود ك ــث می ش آن باع

ــته شــوند. ــیلندر انباش ــن س ــوم ۲۳۸ هســتند در پایی ــه حــاوی اورانی ــنگین تری ك مولكول هــای س

اورانیــوم ۲۳۵ غنــی شــده ای كــه از ایــن طریــق بدســت مــی آیــد ســپس بــه داخــل ســانرتیفوژ دیگــری دمیــده میشــود 
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ــاره  ــران و 1+5 درب ــن ای ــه بی ــن توافق نام ــه در ای ــورد منازع ــوع م ــل موض اص

ــت؟  چیس

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بــه مــن نامــه ریاســت محــرتم جمهــوری آقــای دكــرت 

روحانــی بــه رهــر معظــم انقــالب در روز 1392/9/3 مراجعــه می مناییــم. ایشــان در 

ایــن مــن مرقــوم کرده انــد كــه:

ــت  ــای رشوع كار دول ــتین ماه ه ــه در نخس ــم ك ــپاس می گوی ــزرگ را س ــدای ب »خ

ــده،  ــوار و پیچی ــی دش ــتند در مذاكرات ــام توانس ــی ش ــدان انقالب ــد، فرزن ــر و امی تدبی

حقانیــت ملــت ایــران در فعالیت هــای هســته ای را در صحنــه بین املللــی اثبــات كننــد 

ــازی  ــوق هســته ای و حــق غنی س ــه حق ــد ك ــش برن ــه ای پی ــه گون و گام نخســت را ب

ــكار آن  ــر ان ــی -كــه ســال هــا ســعی ب ــران مــورد اذعــان قــدرت هــای جهان ملــت ای

داشــتند- قــرار گیــرد و راه بــرای گام هــای بلنــد بعــدی در حراســت از پیرشفت هــای 

فنــی و اقتصــادی كشــور گشــوده شــود.«

ــازی«  ــق غنی س ــته ای«]1[  و »ح ــوق هس ــل »حق ــرات تحصی ــدف از مذاك ــس ه پ

تــا درجــه خلــوص آن بــاز هــم باالتــر رود. ایــن عمــل بارهــا و بارهــا توســط ســانرتیفوژهای متعــددی كــه بطــور رسی بــه 

یكدیگــر متصــل میشــوند تكــرار میشــود تــا جایــی كــه اورانیــوم ۲۳۵ بــا درصــد خلــوص مــورد نیــاز بدســت آیــد. 

آنچــه كــه پــس از جــدا ســازی اورانیــوم ۲۳۵ باقــی میامنــد بــه نــام اورانیــوم خالــی یــا فقیــر شــده شــناخته میشــود 

كــه اساســا از اورانیــوم ۲۳۸ تشــكیل یافتــه اســت. اورانیــوم خالــی فلــز بســیار ســنگینی اســت كــه اندكــی خاصیــت رادیــو 

اكتیویتــه دارد و از آن بــرای ســاخت گلولــه هــای تــوپ ضــد زره پــوش و اجــزای برخــی جنــگ افــزار هــای دیگــر از جملــه 

منعكــس كننــده نوترونــی در مبــب امتــی اســتفاده میشــود. 

]1[ - حقــوق هســته ای بــه معنــای داشــن چرخــه ســوخت اســت کــه در قــرارداد npt  بــه آن تریــح شــده اســت. در 

ذیــل بــه تعریــف و مراحــل ایــن چرخــه بــه طــور خالصــه اشــاره مــی مناییــم:

توضیح چرخه سوخت

چرخــه ســوخت هســته ای شــامل فرآیندهــای مختلفــی اســت كــه منجــر بــه تبدیــل ســنگ معــدن اورانیــوم بــه ســوخت 

مــورد اســتفاده در نیــروگاه هــای هســته ای مــی شــود. مجموعــه ایــن مراحــل، چرخــه ســوخت هســته ای نــام گرفتــه اســت. 

مراحــل هفــت گانــه چرخــه ســوخت هســته ای عبارتنــد از: 

1( استخراج سنگ معدن اورانیوم، جداسازی و تخلیص 

در ایــن مرحلــه، تركیــب اكســید اورانیــوم از ســنگ معــدن اورانیــوم جداســازی مــی شــود. ایــن تركیــب زرد رنــگ پس از 

تولیــد، حالتــی شــبیه بــه كیــك دارد. بــه همیــن دلیــل كیــك زرد نامیــده مــی شــود. ایــن مراحــل معمــوالً در معــدن انجــام 

مــی شــود. در ایــران ایــن مرحلــه در تأسیســات یــو ســی اف اصفهــان انجــام مــی شــود. 

2( تبدیل كیك زرد به اورانیوم غنی شده 

در مرحلــه غنــی ســازی پــس از انجــام مراحــل شــیمیایی، كیــك زرد تبدیــل بــه گاز هگزافلورایــد اورانیــوم )UF6( مــی 

شــود. ایــن مــاده در دمــای 30 درجــه ســانتیگراد مایــع اســت امــا در دمــای 40 درجــه تبدیــل بــه بخــار شــده و بــرای 
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بــوده و ادعــای تیــم مذاكــره كننــده ایرانــی ایــن اســت كــه طبــق مــن قــرارداد ایــن 

دو حــق را تحصیل کرده انــد. لــذا می بایســت مــن توافق نامــه را مــورد مداقــه 

غنــی ســازی آمــاده مــی شــود. اورانیــوم در طبیعــت دارای ســه ایزوتــوپ اســت كــه فقــط یكــی از آنهــا قابــل اســتفاده 

ــوم  ــوپ 235 در اورانی ــت ایزوت ــردن غلظ ــاال ب ــت از ب ــارت اس ــازی عب ــی س ــع غن ــت. در واق ــته ای اس ــروگاه هس در نی

طبیعــی، بــرای غنــی ســازی اورانیــوم ســه روش وجــود دارد: روش دیفیــوژن یاپخــش گازی، روش ســانرتیفیوژ، روش میــدان 

مغناطیســی. 

ــن روش،  ــر و بهــرت اســت. در ای ــه رصفــه ت ــن روش هــای ذكــر شــده، روش اســتفاده از ســانرتیفیوژ، مقــرون ب در بی

هگزافلورایــد اورانیــوم پــس ازعبــور از حــدود 160 ســانرتیفیوژ بــه غنــای حــدود چهــار درصــد كــه بــرای ســوخت نیــروگاه 

هســته ای موردنیــاز اســت، مــی رســد ایــن مرحلــه در تأسیســات غنــی ســازی نطنــز انجــام مــی شــود. ایــران تــا امــروز 

حــدود 7 هــزار ســانرتیفیوژ در نطنــز نصــب كــرده اســت كــه طــی برنامــه پنــج ســاله ایــن رقــم بــه 50 هــزار دســتگاه 

 IR-2 خواهــد رســید. از طرفــی ایــران توانســته اســت بــه نســل جدیــدی از ســانرتیفیوژها بعــد از ســانرتیفیوژهای نســل

و IR-3 برســد كــه ایــن نســل از ســانرتیفیوژها در دو نــوع و بــا كاربردهــای متفــاوت هســتند. همچنیــن ایــران قــادر بــه 

تولیــد ماشــین هایــی شــده كــه )SWU معیــاری از كار الزم بــرای جداســازی مقــداری معیــن از اورانیــوم( آنهــا بــه پنــج تــا 

شــش برابــر گونــه هــای فعلــی مــی رســد. 

3( تبدیل UF6 به اكسید اورانیوم 

پــس از ایــن كــه گاز هگزافلورایــد اورانیــوم بــه غنــای مــورد نیــاز رســید. درمراحلــی تبدیــل بــه دی اكســید اورانیــوم 

)UO2( مــی شــود. ایــن مــاده جامــد اســت و حالــت رسامیكــی دارد. در ایــن مرحلــه ایــن مــاده بــه صــورت حبــه هــای 

ســوخت در مــی آیــد. از آنجایــی كــه ســوخت نیــروگاه حتــامً بایــد بــه شــكل میلــه درآیــد تــا بتوانــد بــرای تولیــد انــرژی 

در راكتــور قــرار داده شــود، حبــه هــای ســوخت بــر روی میلــه هایــی تعبیــه مــی شــوند كــه میلــه هــای ســوخت نامیــده 

مــی شــوند. كارخانــه تولیــد قــرص و میلــه ســوخت یــا بــه عبارتــی مجتمــع FMP، حســاس تریــن حلقــه چرخــه تولیــد 

ســوخت كــه بــا هــدف تولیــد انــواع مجتمــع هــای ســوخت موردنیــاز راكتورهــای تحقیقاتــی و نیــروگاه هــای تولیــد بــرق 

هســته ای بنــا شــده اســت كــه بــه دلیــل نبــود دانــش فنــی و عــدم همــكاری كشــورهای صاحــب ایــن نــوع تكنولــوژی 

بــا ایــران، كار طراحــی و ســاخت ایــن كارخانــه در متامــی فازهــای طراحــی مفهومــی، طراحــی پایــه، طراحــی تفصیلــی، 

ســاخت، نصــب و راه انــدازی تجهیــزات از ســوی گــروه هــای دانــش فنــی متشــكل از نیروهــای متخصــص ســوخت هســته 

ای داخلــی و فــارغ التحصیــالن جــوان دانشــگاه هــای ممتــاز كشــور انجــام گرفتــه اســت. ایــران توانســت ضمــن در نظــر 

گرفــن اســتانداردهای روز دنیــا در صنعــت هســته ای، تجهیزاتــی خلــق كنــد كــه اوال بومــی بــوده و ثانیــا هــر كــدام در 

حــد اخــرتاع اســت. متخصصــان داخلــی ایــن پــروژه بــرای نخســتین بــار در كشــور تجهیزاتــی را نظیــر جــوش مقاومتــی 

مخصــوص میلــه هــای ســوخت همزمــان بــا تزریــق گاز هلیــوم، دســتگاه بارگــذاری قــرص درون غــالف هــای ســوخت، خط 

تولیــد قطعــات پیچیــده مجتمــع ســوخت نظیــر شــبكه هــای نگهدارنــده میلــه هــای ســوخت، آندایزینــگ پیوســته میلــه 

هــای ســوخت، میلــه هــای مونتــاژ و كنــرتل كیفــی مجتمــع ســوخت خلــق كــرده انــد. 

4( انتقال میله های سوخت به نیروگاه 

مــواد رادیواكتیــو مــوادی خطرنــاك هســتند و بایــد در متــام مراحــل چرخــه ســوخت، مســائل ایمنــی مدنظــر قــرار گیرد. 

یكــی از مراحــل بســیار حساســی كــه مــی توانــد خطرســاز باشــد، مرحلــه نقــل وانتقــال ســوخت بــه نیــروگاه اســت. بــه 

همیــن منظــور میلــه هــای ســوخت داخــل محفظــه هــای عایــق بنــدی شــده قــرار داده مــی شــود تــا از بــروز هرگونــه 

حادثــه ای ماننــد انفجــار، ســوخن و ســایر حــوادث جلوگیــری شــود. 

5( مرف سوخت و تولید انرژی 

در ایــن مرحلــه، میلــه هــای ســوخت در داخــل راكتــور تعبیــه مــی شــوند تــا در اثــر واكنــش شــكافت، انــرژی تولیــد 

كننــد. ایــن انــرژی كــه بــه صــورت گرمــای بســیار زیــاد اســت، بــه آب منتقــل و ســبب تبخیــر آب مــی شــود. بخــار تولیــد 
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قــرار دهیــم تــا ببینیــم آیــا ایــن دو حــق تحصیــل شــده اســت یــا خیــر. البتــه بایــد 

توجــه داشــته باشــیم كــه فقــط مــن قــرارداد مبنــای عمــل و مــالك قضــاوت اســت 

نــه مواضــع شــفاهی تیــم مذاکــره كننــده قبــل، حیــن و یــا بعــد از مذاكــرات. همــه 

ــر ایــن اســت كــه در توافق نامه هــای بین املللــی بــه گونــه ای  تــالش یــك دیپلــامت ب

مــن را تنظیــم منایــد كــه همــه خواســته های خــود را در بــر بگیــرد تــا اگــر بعدهــا 

اختالفــی در تفســیر مــوردی از مــوارد توافق نامــه اتفــاق افتــاد، بتواننــد بــا مراجعــه 

بــه اصــل ســند تخاصــم را بــر طــرف مناینــد. پــس همــه تــالش مــا در ایــن جــا بایــد 

ــر. ــاراِت مــِن توافق نامــه گــردد و ال غی ــه اســتخراج ایــن دو حــق از عب معطــوف ب

شــده، توربیــن هــا را بــه حركــت درآورده و بــه ایــن ترتیــب، بــرق تولیــد مــی شــود. 

6( انبار كردن سوخت 

پــس از اســتفاده از اورانیــوم غنــی شــده در راكتــور، ســوخت مــرف شــده بایــد تــا چنــد مــاه در نیــروگاه انبــار شــود. 

ایــن عمــل ســبب مــی شــود برخــی از پســامندها كــه بــه شــدت رادیواكتیــو و فعــال هســتند، در اثــر شــكافت هســته ای 

بــه طــور خــود بــه خــود از بیــن برونــد. بــه ایــن مرحلــه، مرحلــه رسد شــدن مــی گوینــد. 

7( انتقال سوخت مرف شده به تأسیسات باز فرآوری 

در ایــن رونــد ســه مؤلفــه مهــم از هــم جــدا مــی شــوند: اورانیــوم تهــی شــده، پلوتونیــوم 239 و زبالــه هــای هســته 

ای. اورانیــوم تهــی شــده درواقــع اورانیومــی اســت كــه تعــداد ایزوتــوپ هــای مــورد نیــاز بــرای اســتفاده در نیــروگاه در آن 

كــم شــده و بــا غنــی ســازی مجــدد، مــی تــوان دوبــاره آن را بــرای مــرف در نیــروگاه و تولیــد انــرژی آمــاده كــرد. زبالــه 

هــای هســته ای گاهــی بــرای مصــارف پزشــكی قابــل اســتفاده اســت امــا در صورتــی كــه غیرقابــل اســتفاده باشــد، بایــد 

بــه شــكل محلــول درآمــده و بــا كشــتی هــای مخصــوص در تــه اقیانــوس هــا، قســمت هــای غیرمســكونی در قطــب هــا یــا 

در كویرهــای غیرقابــل ســكونت دفــن شــوند. عملیــات ســاخت تأسیســات جدیــد غنــی ســازی اورانیــوم ایــران در منطقــه 

فــردو نزدیــك شــهر قــم نیــز در ســال 2006 آغــاز شــده اســت. ایــن ســایت فضــای كافــی بــرای اســتقرار حــدود 3 هــزار 

ســانرتیفیوژ غنــی ســازی اورانیــوم را دارد كــه مــی توانــد بــرای تولیــد اورانیــوم غنــی شــده مــورد نیــاز بــرای تهیــه ســوخت 

نیــروگاه هــای هســته ای مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. از ســوی دیگــر بــا نزدیــك شــدن راكتــور تحقیقاتــی تهــران، بــه پایــان 

عمــر كاری خــود و نیــاز روزافــزون كشــور بــه انــواع رادیــو ایزوتــوپ هــای صنعتــی و همچنیــن رادیــو داروهــا، راكتــور 

تحقیقاتــی آب ســنگین اراك بــا قــدرت 40 مــگاوات طراحــی و در نزدیكــی شــهر خنــداب در شــامل غربــی شهرســتان اراك 

ســاخته شــد. از آنجــا كــه ایــن راكتــور در زمــان راه انــدازی بــه مقــدار زیــادی آب ســنگین نیــاز دارد، مجتمــع آب ســنگین 

اراك همزمــان بــا پیگیــری ســاخت ســاختامن و راكتــور، آمــاده شــد و بــه بهــره بــرداری رســید تــا بتوانــد نیــاز راكتــور را در 

زمــان راه انــدازی فراهــم كنــد. 

راكتورهــای آب ســنگین نیــازی بــه اروانیــوم غنــی شــده نــدارد و از اكســید اورانیــوم طبیعــی بــه عنــوان ســوخت اســتفاده 

مــی كنــد ایــن فرآینــد، نیــاز بــه اورانیــوم غنــی شــده را مرتفع مــی كنــد. طراحی ایــن راكتورهــا و تولیــد آب ســنگین، فرآیندی 

پیچیــده بــود كــه بــا همــت دانشــمندان جــوان كشــور بــه تحقــق پیوســت. ایــن همــه درحالــی اســت كــه در اكتــر 2003 بــا 

تــالش هــای بــی وقفــه دولــت اصالحــات، فعالیــت تأسیســات نطنــز را تعلیــق كردیــم، ایــن تأسیســات 10 ســانرتیفیوژ فعــال 

داشــت. كارگاه قطعــه ســازی تأسیســات هســته ای هــم طبــق توافقنامــه پاریــس در بروكســل، طــی ســال 2004 تعطیــل شــد. 

اگرچــه در مــدت كوتاهــی نطنــز از تعطیلــی خــارج شــد امــا دوبــاره در پاییــز هــامن ســال )1383( بــه حالــت تعلیــق درآمد و 

بــه طــور كلــی، متامــی ســیكل هســته ای ایــران طبــق توافقنامــه پاریــس در ســال 2004 معلــق شــد.
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اجــامالً بایــد گفــت در هیــچ جــای ایــن مــن حــق غنی ســازی ایــران بــه رســمیت 

شــناخته نشــده اســت. در ادامــه توضیــح بیشــرتی داده می شــود. بایــد گفــت طبــق 

NPT حــق غنی ســازی بــرای اعضــای ایــن معاهــده به صــورت نامحــدود بــه رســمیت 

شــناخته شــده اســت. حــق غنی ســازی شــامل عنــارص متعــدد دخیــل در ایــن امــر از 

ــرداری  ــات و بهره ب ــد ســانرتیفیوژ)گریزانه(، تأسیســات هســته ای، تحقیق ــه تولی جمل

 NPT ــمت ــن قس ــود. مهم تری ــری می ش ــدد دیگ ــوارد متع ــادن و م ــدود از مع نامح

ــا  ــه تنه ــی ن ــت یعن ــدود اس ــور نامح ــه ط ــازی ب ــق غنی س ــناخن ح ــمیت ش ــه رس ب

ــود. ــز قانونــی خواهــد ب ــا 20% كــه حتــی غنی ســازی 90% نی غنی ســازی 5% ی

NPT حق غنی سازی در
ــه  ــور در عرص ــك كش ــردم ی ــق« م ــه »ح ــه آنچ ــیدن ب ــه رس ــت ك ــه پیداس ناگفت

هســته ای اســت، نــه بــرای ایــران، بلكــه بــرای هــر كشــوری یــك خــط قرمــز غیرقابــل 

معاملــه اســت. ایــن »حــق« را معاهــده NPT در مــاده اول بنــد 4 خــود این گونــه 

تبییــن كــرده اســت: 

»هیــچ نكتــه ای در ایــن پیــامن نبایــد بــه گونــه ای تفســیر شــود كــه »حــق مســلم« 

ــرای  ــته ای ب ــرژی هس ــد و اســتفاده از ان ــات، تولی ــام تحقیق ــم پیامنــان در انج ه

ــرار دهــد.« ــر ق ــز را تحــت تاثی مقاصــد صلح آمی

ــورد  ــی« در م ــه محدودیت ــن معاهــده »هیچگون ــی، ای ــاده 4 ان پی ت ــر اســاس م ب

نــوع فنــاوری و ســطح بهره بــرداری صلح آمیــز از انــرژی هســته ای، از جملــه چرخــه 

ــران در  ــی ای ــن حــق قانون ســوخت، شــامل غنی ســازی ایجــاد نكــرده اســت؛ بنابرای

موضــوع هســته ای را كــه خــط قرمــز ایــران در هــر نــوع مذاكــره ای نیــز بــه شــامر 

مــی رود، می تــوان »امــكان برخــورداری بــدون محدودیــت از برنامــه صلح آمیــز 

ــق معاهــده NPT« تعریــف كــرد. هســته ای طب

غنی سازی در توافق نامه ژنو
در دو بخــش از توافقنامــه رســمی ایــران و 1+5 بــه ایــن موضــوع به صــورت 

ویــژه اشــاره شــده اســت. در بخــش مقدمــه توافقنامــه آمــده اســت: ایــن راه حــل 

ــرتش  ــع گس ــده من ــه در معاه ــاد مربوط ــت مف ــازد تح ــادر می س ــران را ق ــع ای جام

تســلیحات هســته ای )NPT( و برابــر بــا تعهداتــی كــه ایــن مفــاد بــرای ایــن كشــور 

ــز  ــرای اهــداف صلح آمی ــرژی هســته ای ب ــرداری از ان ــد، از حــق بهره ب ایجــاب می كن
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برخــوردار شــود.

بــر ایــن مبنــا ایــران بایــد »امــكان برخــورداری بــدون محدودیــت از برنامــه 

صلح آمیــز هســته ای طبــق معاهــده NPT« را دریافــت كــرده باشــد؛ امــا توافقنامــه 

ــع،  ــل جام ــن راه ح ــد:  ای ــوان می کن ــرده و عن ــض ك ــوع را نق ــن موض ــه ای بالفاصل

ــامل  ــا اِع ــده یــك برنامــه غنی ســازی مــورد توافــق دو طــرف اســت، كــه ب در برگیرن

از ماهیــت  اقدامــات شفاف ســاز به منظــور حصــول اطمینــان  محدودیت هــا و 

ــود. ــد ب ــراه خواه ــز آن، هم صلح آمی

برنامــه  از  محدودیــت  بــدون  برخــورداری  »امــكان  تنهــا  نــه  به این ترتیــب 

صلح آمیــز هســته ای طبــق معاهــده NPT« به عنــوان خــط قرمــز، در ایــن بنــد بــرای 

ایــران بــه رســمیت شــناخته نشــده اســت، بلكــه اعــامل ایــن »حــق بــدون محدودیــت 

ایــران«، منــوط بــه توافــق دو طــرف و همــراه بــا اعــامل محدودیت هــا و اقدامــات 

شفاف ســاز خواهــد بــود؛ كــه واضــح اســت ایــن قیدهــا پــر از ابهــام اســت و دســت 

ــاز می گــذارد. طــرف مقابــل را بــرای كارشــكنی هــای بعــدی ب

ــژه   ــورت وی ــه به ص ــی توافقنام ــی گام نهای ــاد اصل ــوع در مف ــن موض ــه ای ــا ب ام

ــق  ــدن موف ــپری ش ــس از س ــه پ ــی ك ــت. گام نهای ــده اس ــه ش ــری پرداخت و پررنگ ت

ــه شــده اســت،  ــد مــدت« در نظــر گرفت ــك »توافــق بلن ــه به صــورت ی گام هــای اولی

ــف  ــد: )مشــخص ســاخن حقــوق و تكالی ــان می كن ــه بی بخشــی از توافــق را این گون

اعضــای معاهــده ان پی تــی و توافقنامه هــای پادمانــی آژانــس بین املللــی انــرژی 

امتــی.(

امــا بــاز هــم مــن توافقنامــه ایــن بنــد را بــه معنــای »امــكان برخــورداری بــدون 

ــی نكــرده و  ــق معاهــده NPT« تلق ــز هســته ای طب ــه صلح آمی ــت از برنام محدودی

بالفاصلــه بــرای تفســیر آن در بنــد دیگــر توافقنامــه آورده اســت: در پیــش گرفــن یــك 

برنامــه غنی ســازی مــورد توافــق دو طــرف بــا در نظــر گرفــن معیار هــای منطبــق بــر 

ــر گســرته و ســطح فعالیت هــای  ــت ب ــز اعــامل محدودی ــی و نی نیازمندی هــای عمل

غنی ســازی، ظرفیــت آن، محــل انجــام آن و ذخایــر اورانیــوم غنی شــده، بــرای 

ــق. ــورد تواف ــان م مدت زم

ــران در نظــر  ــرای ای ــوان حــق غنی ســازی ب ــاز هــم آنچــه به عن ــن اســاس ب ــر ای ب

گرفتــه شــده اســت، نــه یــك »حــق غنی ســازی بــدون محدودیــت« بلكــه غنی ســازی 
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ــن  ــان طرفی ــده می ــق ش ــداد تواف ــان اع ــور در می ــی و محص ــاز عمل ــه نی ــدود ب مح

خواهــد بــود.

و نكتــه جالب توجــه آن جاســت كــه مــن توافق نامــه در بنــد پایانــی خــود 

ــا  ــه اعط ــی ك ــی فراوان ــود امتیازات ــه را -باوج ــای اولی ــران گام ه ــه ای ــس از آن ك و پ

می كنــد- ســپری كــرد و پــس از آن در گام نهایــی -كــه در یــك بــازه زمانــی بلندمــدت 

ــاز  ــد ب ــب كن ــل را كس ــرف مقاب ــت ط ــت رضای ــز توانس ــت- نی ــده اس ــف ش تعری

ــدون  ــازی ب ــق غنی س ــودن ح ــل بــه »دارا ب ــرف مقاب ــان ط ــت، اذع ــم به رصاح ه

محدودیــت طبــق معاهــده NPT« را در بــر نــدارد، بلكــه آن چــه بــه دســت خواهــد 

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــز گام نهای ــرای موفقیت آمی ــی اج ــه » در پ ــت ك آورد آن اس

راه حــل جامــع در طــول بــازه زمانــی مشــخص شــده بــرای آن، بــا برنامــه هســته ای 

ــر تســلیحاتی هســته ای دیگــر كشــورهای عضــو  ــد برنامه هــای غی ــز هامنن ــران نی ای

ــد.« ــد ش ــورد خواه NPT برخ

ــل حــق غنی ســازی  ــا می شــود طــرف مقاب ــه ادع ــی ك ــر، در حال ــارت دیگ ــه عب ب

ــظ را در  ــن لف ــده ای ــارض نش ــی ح ــت، 1+5 حت ــناخته اس ــمیت ش ــه رس ــران را ب ای

ــه وارد  ــران در توافقنام ــوی ای ــاز از س ــامد س ــات اعت ــال ها اقدام ــام س ــورت انج ص

كنــد. بلكــه در توافقنامــه متعهــد شــده اســت كــه بعــد از آن كــه ایــران ســال های 

ســال اقدامــات اعتامدســاز خــود مطابــق گام هــای اولیــه و نهایــی ایــن توافقنامــه را 

ــلیحاتی  ــر تس ــای غی ــد برنامه ه ــز هامنن ــران نی ــته ای ای ــه هس ــا برنام ــام داد،  ب انج

هســته ای دیگــر كشــورهای عضــو NPT برخــورد خواهــد شــد.

ــا ســایر  و نكتــه قابــل توجــه آن اســت كــه اساســاً مقامــات امریــكا در برخــورد ب

كشــورهای عضــوNPT، مطابــق بــا تفســیر خــود از ایــن معاهــده، حــق غنی ســازی 

را بــرای هیــچ كشــوری بــه رســمیت منی شناســند و ایــن یعنــی بازگشــت بــه نقطــه 

ــوع  ــران در موض ــكا و ای ــان امری ــته می ــال گذش ــی ده س ــه ط ــی ك اول و بحث های

هســته ای رایــج بــوده اســت.

اظهارات شفاهی طرف غربی درباره حق غنی سازی ایران
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریــكا یــك شــب پیــش از مذاكــرات ژنــو در جمــع 

خرنــگاران در پاســخ بــه ســئوالی دربــاره حــق غنی ســازی اورانیــوم تفســیر امریــكا 

از حــق قانونــی كشــورها در معاهــده  NPT را این گونــه بیــان كــرده بــود: »مــا حــق 
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ــدت  ــا به م ــیم. ایرانی ه ــمیت منی شناس ــه رس ــازی را ب ــرای غنی س ــوری ب ــچ كش هی

ــه مصالحــه ای دســت  ــا ب ــد. در تالشــیم ت ــن حــق را دارن ــه ای ــد ك ــك دهــه گفته ان ی

یابیــم.«

شــاید اكنــون بهــرت بتــوان بــه ایــن ســؤال پاســخ داد كــه آیــا توافــق ژنــو توانســته 

ــه  ــت از برنام ــدون محدودی ــكان برخــورداری ب ــی »ام ــران یعن ــز ای اســت خــط قرم

ــالم  ــت اع ــه مســئولین دول ــق معاهــده NPT« را آن چنان ک ــز هســته ای طب صلح آمی

ــه ایــن توافــق عنــوان بــرد – بــرد را اطــالق  ــا می تــوان ب كرده انــد تثبیــت كنــد و آی

منــود؟

در هیــچ جــای مــن جملــه ای مبنــی بــر بــه رســمیت شــناخته شــدن حق غنی ســازی 

طبــق مــاده 4 ان پی تــی درون خــاك ایــران نیامــده اســت. در هیــچ منطــق حقوقــی 

منی تــوان »ادامــه یافــن« را بــه معنــای »بــه رســمیت شــناخن« در نظــر گرفــت.

شورای حل اختالف توافق نامه ژنو
معمــوالً در توافق نامه هــا بنــدی مربــوط بــه حــل اختالفــات احتاملــی پیش بینــی 

 A Joint Commission of( ــارت ــا عب ــورا ب ــن ش ــه ای ــن توافق نام ــود. در ای می ش

and Iran 3+EU/E3( مطــرح شــده اســت. ایــن كمیســیون مشــرتك متشــكل اســت از 

3+3 و ایــران. وظیفــه ای كــه در ایــن توافق نامــه بــرای ایــن كمیســیون مطــرح شــده 

اســت از ایــن قــرار می باشــد:

.)near-term( كند بر اجرای اقدامات میان مدت )monitor( »1.  »نظارت

 address issues that may( ــد ــد آین ــت پدی ــن اس ــه ممك ــائلی ك ــی مس 2. بررس

 )arise

ــاً نظــارت اســت و مثــره  ــن كمیســیون رصف ــه ای ــه وظیف ــم ك ــد بدانی ــس اوالً بای پ

عملــی بــرای مــا نــدارد. در اینجــای توافــق نامــه 1+5 چــون مربــوط بــه مشــكالت 

ــده  ــرح ش ــوارد« مط ــیدن م ــره رس ــه مث ــر »ب ــدی ب ــه تأکی ــن ك ــدون ای ــوده ب ــا ب م

ــه  ــوط ب ــه مرب ــی ك ــا در گام دوم جای ــد؛ ام ــرح می منای ــارت را مط ــاً نظ ــد، رصف باش

پرداخــن مــا بــه قطع نامه هــای شــورای امنیــت اســت تاكیــد بــر پایــان رضایت آمیــز 

تســاوی  عــدم  یعنــی  ایــن  می منایــد.  قطع نامه هــا   )satisfactory conclusion(

حقــوق طرفیــن در توافق نامــه.

ــه گام هــای میانــی دارد  ــاً توجــه داشــته باشــیم كــه ایــن نظــارت اختصــاص ب ثانی
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و بــه اختالفــات گام نهایی-كــه اهمیــت بیشــرت و زمــان طوالنــی تــری دارد- مربــوط 

ــدارد. ــر گام نهایــی وجــود ن منی شــود. طبــق ایــن مــن ناظــری ب

آثار ناظر شدن آژانس بر تعهدات ما در توافق نامه
بــر طبــق مــن مــا متعهــد شــدیم كــه آژانــس انــرژی امتــی مســئول راســتی آزمایــی 

ــه آمــده: »آژانــس مســئولیت راســتی  تعهــدات هســته ای مــا شــود. در مــن این گون

ــت.«  ــد داش ــده خواه ــر عه ــته ای را ب ــوع هس ــه موض ــوط ب ــات مرب ــی اقدام آزمای

 address issues that may arise, with the IAEA responsible for verification(

of nuclear-related measures( اوالً بایــد گفــت كــه تــوازن و عدالــت در ایــن فقــره 

از مــن رعایــت نشــده چــرا كــه توافــق مــا توافقــی دو جانبــه بیــن ایــران و 1+5 بــود. 

چــرا بایــد پــای آژانــس بــه میــان آیــد. اگــر كســی بگویــد ایــن بــه خاطــر ماهیــت 

ــن  ــا پذیرفــن ای ــم ســلّمنا كــه این طــور باشــد ام كارشناســی آژانــس اســت، می گویی

مطلــب دو تالی فاســد بــزرگ و عمــده دارد. اول ایــن كــه چــرا ناظــر انجــام تعهــدات 

فقــط بــرای مــا وضــع شــده؟ آیــا ایــران حــق نــدارد نظــارت بــر روی طــرف غربــی 

بــرای حســن اجــرای تعهــدات خــود داشــته باشــد؟ چــرا بــه چنیــن چیــزی در مــن 

اشــاره نشــده اســت؟

دوم ایــن كــه قــرارداد مــا بــا 1+5 یــک توافــق سیاســی بــود و قانونــاً آژانــس بــر 

ــای  ــرارداد پ ــن ق ــا ای ــا ب ــت؛ ام ــت در آن را نداش ــازه دخال ــه اش اج ــاس آیین نام اس

آژانــس بــه مســئله مــا بــا ایــن ســاختار بــاز شــد و از حــاال بــه بعــد بحــث بین املللــی 

می شــود. یعنــی آژانــس می توانــد مســئله مــا را در شــورای حــكام مطــرح منــوده و 

ــاززدن از آن را  ــوان رسب ــا ت ــرد و دیگــر م ــن كار بگی ــرای ای ــی الزم ب ــارات قانون اختی

نداریــم. 

همیــن اتفــاق در دوره هــای اول مذاكــرات بــا ســه كشــور اروپایــی بــرای بــار اول 

رخ داد. بعــد از ایــن كــه ایــران بــا 3 كشــور اروپایــی مذاكــره كــرد، بنــا شــد تعلیــق 

داوطلبانــه را بپذیــرد و طرفیــن آژانــس را مســئول نظــارت بــر ایــران كردنــد. آژانــس 

ایــن توافــق سیاســی را در شــورای حــكام بــرد و احــكام الزم را بــرای نظــارت هــای 

ــت  ــه عل ــید، ب ــه نرس ــه نتیج ــرات ب ــی مذاك ــرد. وقت ــت ك ــران دریاف ــه در ای مربوط

داوطلبانــه بــودن تعلیــق، ایــران غنی ســازی را از رس گرفــت، امــا از آنجاکــه مصوبــه 

شــورای حــكام اجرایــی شــده بــود پرونــده مــا را بــه شــورای امنیــت بردنــد و برایــامن 
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قطع نامــه صــادر كردنــد. لــذا جــای ایــن ســؤال باقــی ســت كــه چــرا  داریــم از یــك 

ســوراخ دو بــار گزیــده می شــویم؟ مگــر دفعــه پیــش همیــن بــازی را از طــرف غربــی 

نخوردیــم؟ چــرا دوبــاره آژانــس را مســئول راســتی آزمایــی بــر تعهــدات خــود منودیــم.

ورود اتحادیه اروپا با 25 كشور به روند مذاكرات بعدی
ــی از  ــورد برخ ــس در م ــا آژان ــی ب ــی حقوق ــال بحث ــه ح ــا ب ــدا ت ــا از ابت ــث م بح

مباحــث هســته ای بــود، امــا در ایــن توافــق بنــدی آمــده كــه: »ســه کشــور اروپایــی 

]فرانســه، انگلیــس و آملــان[ و اتحادیــه اروپــا بــه اضافــه  ســه کشــور دیگــر ]روســیه، 

چیــن و امریــکا[ و ایــران، مســئول نهایــی  کــردن و اجــرای اقدام هــای کوتــاه مــدت 

دوجانبــه و راه حــل جامــع بــا حســن نیــت خواهنــد بــود.« مــا بــا ایــن بنــد عــالوه بــر 

اینكــه تعهــد كردیــم 1+5 را بــر رونــد گام هــای میانــی و نهایــی ناظــر كنیــم اتحادیــه 

اروپــا را بــا 25 كشــور وارد رونــد كردیــم و بایــد این هــا را هــم راضــی كنیــم.

اگر برای اختالفی مانند حق غنی سازی به دادگاه برویم به نفع چه کسی حکم 

می شود؟
محكمه قضایی سه مسئله را كنار هم می گذارد تا به نتیجه برسد:

اول ایــن كــه در مقدمــات قبلــی ایــن توافق نامــه چــه مذاكراتــی رد و بــدل شــده 

و فضــای قبــل توافق نامــه چگونــه بــوده اســت. آیــا طــرف مقابــل حرفــی از پذیــرش 

حــق غنی ســازی زده اســت یــا خیــر.

دوم ایــن كــه فایــل صوتــی خــود مذاكــرات را بررســی می کننــد تــا ببیننــد زمانــی 

كــه حــرف از غنی ســازی بــود طرفیــن چــه گفتنــد.

ــه  ــه نتیج ــا ب ــد ت ــی می کنن ــرات را بررس ــد از مذاك ــارات بع ــه اظه ــن ك ــوم ای س

ــت. ــوده اس ــرار ب ــه ق ــب از چ ــه مطل ــند ك برس

در اظهــارت قبــل از توافــق ژنــو بــه ســخرنانی اوبامــا در ســازمان ملــل-و مكاملــه 

ــه اســت: »مــن حــق  ــا به رصاحــت گفت ــی- می رســیم؛ اوبام ــا روحان ــا ب ــی اوبام تلفن

مــردم ایــران را بــرای دسرتســی بــه انــرژی صلح آمیــز هســته ای احــرتام مــی گــذارم. 

ــل  ــق NPT عم ــش طب ــدات و تكالیف ــه تعه ــران ب ــت ای ــه دول ــن ك ــه ای ــرشوط ب م

منایــد.« گفتنــی ســت كــه مســئولین آمریكایــی بارهــا بعــد از اوبامــا همیــن جملــه 

ــد.  ــرار كردن او را تك

ابتــدا كمــی بــه بررســی همیــن جملــه بپردازیــم. در ظاهــر حــق مــا تأییدشــده امــا 
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اگــر دقــت شــود معلــوم می شــود كــه حــق غنی ســازی مــا تأییــد نشــده بلكــه حــرف 

از »حــق دسرتســی« ســت. یعنــی حــق نــداری كــه در داخــل غنی ســازی كنــی بلكــه 

مــی توانــی بــه بــازار آزاد جهانــی متصــل شــوی و خریــد كنــی.

 نكتــه مرموزانــه دیگــر ایــن اســت كــه اوبامــا در ایــن جملــه وقتــی حــرف از حــق 

مــردم ایــران مــی زنــد حرفــی ازNPT مطــرح منی منایــد امــا وقتــی حــرف از تعهــدات 

ــت  ــن نشــان دهنده عــدم حســن نی ــد و ای ــه NPT می کن ــح ب ــران می شــود تری ای

ــد می بایســت  ــه NPT منای ــوط ب ــا را من ــر بخواهــد حــق م ــه اگ وی اســت. چــرا ك

ــر  ــا ه ــی آورد ت ــی از آن من ــدا نام ــه ابت ــذا مزوران ــرد. ل ــازی در داخــل را بپذی غنی س

ــدات  ــای تعه ــی پ ــا وقت ــد؛ ام ــد تفســیر منای ــه خــود می خواهــد آن را بتوان ــه ك گون

ــد. ــوب در NPT می منای ــاد مكت ــه مف ــح ب ــران مطــرح می شــود تری ای

ــا  ــی ب ــی روحان ــكا بعــد از مكاملــه تلفن ــی آمری ســوزان رایــس مشــاور امنیــت مل

اوبامــا مصاحبــه ای كــرد و هــامن جملــه اوبامــا را تكــرار كــرد. همچنیــن جــان كــری 

ــه  ــه رســانه ها گفــت ك ــف ب ــا ظری ــدارش ب ــد از دی ــكا بع ــور خارجــه آمری ــر ام وزی

مــن در ایــن دیــدار هــامن جملــه آقــای اوبامــا را تكــرار كــردم. بعــد از این هــا خانــم 

ونــدی رشمــن رئیــس تیــم مذاكــره كننــده آمریكایــی بــه خرنــگاران گفــت كــه كــری 

در دیــدار بــا ظریــف هــامن جملــه اوبامــا را تكــرار كــرد. خرنــگاری كــه در جلســه 

ــر؟  ــا خی ــود از رشمــن پرســید كــه ایــن غنی ســازی شــاملNPT  می شــود ی حــارض ب

رشمــن به رصاحــت جــواب داد كــه: قطعــاً منی شــود بلكــه ایــران نیــز می توانــد ماننــد 

ــی غنی ســازی  ــد ول ــرژی هســته ای دسرتســی دارن ــه ان ــه ب بســیاری از كشــورهایی ك

ــازار تهیــه منایــد. پــس مــا حقــی بــه نــام غنی ســازی بــرای ایــران  ندارنــد، آن را از ب

قائــل نیســتیم.

ــكا  ــه آمری ــد ك ــران بگوی ــه ای ــد ب ــه می توان ــث محكم ــن مباح ــود ای ــا وج ــس ب پ

از قبــل بــه شــام بارهــا گفتــه بــود كــه حقــی بــه نــام غنی ســازی بــرای شــام قائــل 

نیســت؛ امــا طــرف ایرانــی بــا علــم بــه ایــن مطلــب، بــه امیــد ایــن كــه بتوانــد ایــن 

ــز مذاكــره رفــت. ــای می ــرد پ ــكا بگی حــق را در مــن از آمری

در مرحلــه بعــد محكمــه فایــل صوتــی مذاكــرات را اســتامع می کنــد و وقتــی در 

پایــان قــرارداد بــه عبــارت »بــا برنامــه هســته ای ایــران؛ مثــل هــر کشــور فاقــد ســالح 

هســته ای عضــو ان پــی تــی رفتــار خواهــد شــد.« )...the same manner( می رســد، 
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 )enrichment( بــا ایــن مطلــب مواجــه می شــود كــه ایــران تاكیــد داشــته كــه كلمــه

بــه معنــای غنی ســازی اضافــه شــود و ایــران ماننــد ســایر كشــورهایی شــود كــه حــق 

ــت  ــود و در نهای ــت من ــدت مخالف ــه ش ــی ب ــرف آمریكای ــا ط ــد، ام ــازی دارن غنی س

ــران  ــز ای ــه نی ــن مرحل ــس در ای ــید. پ ــام رس ــه امت ــرات ب ــد و مذاک ــاه آم ــران کوت ای

ــروزی در محكمــه داشــته باشــد. ــد پی منی توان

ــد و  ــی می منای ــرارداد را بررس ــد از ق ــع بع ــه مواض ــم محكم ــر ه ــه آخ در مرحل

می بینــد كــه جــان كــری دقایقــی بعــد از قــرارداد رســامً می گویــد كــه مــا ایــران را 

ــر  ــل نشــدیم؛ و اگ ــران قائ ــرای ای ــوان غنی ســازی ب ــا حقــی به عن ــم. م ــب ندادی فری

ــد.  ــرا ننامی ــه آن را اج ــد از اول ژانوی ــد می توان ــران منی خواه ای

بعــد از آن هــم آمریــكا بیانیــه ای صــادر كــرد بــه نــام )Fact sheet( و در آن 
ــت. ]1[ ــوده اس ــه ب ــو چ ــه ژن ــور از توافق نام ــه منظ ــرد ك ــح ك تری

]1[ - برای مطالعه من مهم )Fact Sheet( به بخش پیوست کتاب مراجعه کنید.
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منت انگلیسی گام اول
Elements of a first step
The first step would be time-bound, with a duration of 6 

months, and renewable by mutual consent, during which 
all parties will work to maintain a constructive atmosphere 
for negotiations in good faith.

Iran would undertake the following voluntary measures:
* From the existing uranium enriched to 20%, retain half 

as working stock of 20% oxide for fabrication of fuel for the 
TRR. Dilute the remaining 20% UF6 to no more than 5%. 
No reconversion line.

* Iran announces that it will not enrich uranium over 5% 
for the duration of the 6 months.

* Iran announces that it will not make any further ad-
vances of its activities at the Natanz Fuel Enrichment Plant 
(1), Fordow (2), or the Arak reactor (3), designated by the 
IAEA as IR-40.

* Beginning when the line for conversion of UF6 enriched 
up to 5% to UO2 is ready, Iran has decided to convert to 
oxide UF6 newly enriched up to 5% during the 6 month 
period, as provided in the operational schedule of the con-
version plant declared to the IAEA.

* No new locations for the enrichment.
* Iran will continue its safeguarded R&D practices, in-

cluding its current enrichment R&D practices, which are 
not designed for accumulation of the enriched uranium.

* No reprocessing or construction of a facility capable of 
reprocessing.

* Enhanced monitoring:
- Provision of specified information to the IAEA, includ-

ing information on Iranˈs plans for nuclear facilities, a de-
scription of each building on each nuclear site, a descrip-
tion of the scale of operations for each location engaged 
in specified nuclear activities, information on uranium 
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mines and mills, and information on source material. This 
information would be provided within three months of the 
adoption of these measures.

- Submission of an updated DIQ for the reactor at Arak, 
designated by the IAEA as the IR-40, to the IAEA.

- Steps to agree with the IAEA on conclusion of the Safe-
guards Approach for the reactor at Arak, designated by the 
IAEA as the IR-40.

- Daily IAEA inspector access when inspectors are not 
present for the purpose of Design Information Verification, 
Interim Inventory Verification, Physical Inventory Verifi-
cation, and unannounced inspections, for the purpose of 
access to offline surveillance records, at Fordow and Na-
tanz.

- IAEA inspector managed access to:
. centrifuge assembly workshops4;
. centrifuge rotor production workshops and storage fa-

cilities; and,
. uranium mines and mills.
In return, the E3/EU+3 would undertake the following 

voluntary measures:
- Pause efforts to further reduce Iranˈs crude oil sales, en-

abling Iranˈs 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.

- Suspend U.S. and EU sanctions on:
. Iranˈs petrochemical exports, as well as sanctions on as-

sociated services. (5)
. Gold and precious metals, as well as sanctions on asso-

ciated services.
• Suspend U.S. sanctions on Iranˈs auto industry, as well 

as sanctions on associated services.
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• License the supply and installation in Iran of spare parts 
for safety of flight for Iranian civil aviation and associated 
services. License safety related inspections and repairs in 
Iran as well as associated services. (6)

• No new nuclear-related UN Security Council sanctions.
• No new EU nuclear-related sanctions.
• The U.S. Administration, acting consistent with the re-

spective roles of the President and the Congress, will re-
frain from imposing new nuclear-related sanctions.

• Establish a financial channel to facilitate humanitari-
an trade for Iranˈs domestic needs using Iranian oil reve-
nues 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-designated Iranian banks to be defined when es-
tablishing the channel.

* This channel could also enable:
a- transactions required to pay Iranˈs UN obligations; 

and,
b- direct tuition payments to universities and colleges for 

Iranian students studying abroad, up to an agreed amount 
for the six month period.

• Increase the EU authorisation thresholds for transac-
tions for non-sanctioned trade to an agreed amount.

ترجمه فارسی گام اول
عنارص گام اول

گام اول دارای دوره زمانــی 6 مــاه خواهــد بــود و بــا توافــق طرفیــن قابــل متدیــد 

اســت کــه در ایــن دوره، همــه طرف هــا، بــرای حفــظ فضــای ســازنده ی مذاکــرات، 

بــا حســن نیــت فعالیــت خواهنــد کــرد.

 



37 بررسی گام اول توافقنامه

ایران انجام اقدام های داوطلبانه زیر را متعهد می گردد:

از اورانیــوم موجــود غنی شــده تــا 20 درصــد، نیمــی را به صــورت اکســید 20 

درصــد بــرای ســاخت ســوخت بــرای راکتــور تحقیقاتــی تهــران نگهــداری  کنــد. بقیــه 

ــا غنــای 20 درصــد را بــه مــواد کمــرت از 5 درصــد رقیــق منایــد. عــدم ایجــاد  UF6 ب

خــط تبدیــل مجــدد.

ــد  ــرت از 5 درص ــوم را بیش ــه، اورانی ــن دوره 6 ماه ــرای ای ــد ب ــالم می کن ــران اع ای

غنی ســازی نخواهــد کــرد.

ایــران اعــالم می کنــد کــه هیــچ پیرشفــت بیشــرتی در فعالیت هــای خــود در 

ــام   ــا ن ــه ب ــور اراک]3[ )ک ــا راکت ــردو ]2[ ی ــز ]1[، ف تأسیســات غنی ســازی ســوخت  نطن

ــام نخواهــد داد. ــود( انج ــط آژانــس شــناخته می ش IR40 توس

ــد،  ــاده گردی ــه UO2 آم ــا 5 درصــد ب ــل UF6 غنی شــده ت ــه خــط تبدی هنگامی ک

ایــران تصمیــم گرفتــه اســت  مــواد UF6 جدیــداً غنی شــده تــا ســطح 5 درصــد طــی 

ــی   ــه عملیات ــه در برنام ــه ک ــد، هامن گون ــل کن ــه اکســید تبدی دوره شــش ماهــه را ب

کــردن تأسیســات تبدیــل، بــه آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی اعــالم کــرده  اســت

عدم محل های جدید برای غنی سازی.

ــق  ــای تحقی ــامل کاره ــان خــود ش ــق و توســعه تحــت پادم ــای تحقی ــران کاره ای

ــده  ــوم غنی ش ــت اورانی ــدف انباش ــا ه ــه ب ــود را ک ــازی خ ــاری غنی س ــعه ج و توس

ــد داد. ــه خواه ــرد، ادام ــورت منی گی ص

عدم بازفرآوری یا ساخت تأسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشد.

نظارت  های افزایش یافته:

ــات  ــامل اطالع ــی، ش ــرژی امت ــی ان ــس بین امللل ــه آژان ــخص ب ــات مش ــه اطالع ارائ

]1[ - بــه ایــن معنــا کــه طــی شــش مــاه، ایــران بــه ســانرتیفیوژهایی کــه نصــب شــده ولــی غنــی  ســازی اورانیــوم انجــام 

منی دهنــد، UF6 تزریــق نخواهــد منــود. ســانرتیفیوژهای جدیــد نصــب نکنــد. ایــران اعــالم مــی  مناید که در شــش مــاه اول، 

ســانرتیفیوژهای موجــود را بــا ســانرتیفیوژهایی از هــامن نوع جایگزیــن می کند.

]2[ - در ســاختگاه فــردو، غنــی  ســازی بیشــرت از 5 درصــد در چهــار زنجیــره ای کــه در حــال غنی ســازی اورانیــوم اســت، 

منــی کنــد و ظرفیــت غنــی  ســازی را افزایــش منــی دهــد. UF6 بــه دوازده آبشــار دیگــر تزریــق منــی  منایــد کــه در وضعیــت 

غیرعملیاتــی باقــی مــی ماننــد. عــدم اتصــال میــان زنجیــره هــا. ایــران اعــالم می مناید که در شــش مــاه اول، ســانرتیفیوژهای 

موجــود را بــا ســانرتیفیوژهایی از هــامن نــوع جایگزیــن مــی  کنــد.

]3[ - ایــران اعــالم مــی  کنــد کــه بــرای نگرانــی  هــای مربــوط بــه ســاخت راکتــور در اراک، بــرای 6 مــاه، ایــن راکتــور راه  

انــدازی نخواهــد کــرد یــا ســوخت یــا آب ســنگین بــه راکتــور منتقــل نخواهــد منــود یــا ســوخت جدیــد آزمایــش یــا تولیــد 

نخواهــد کــرد یــا اجــزای باقیامنــده نصــب نخواهــد منــود.
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دربــاره طرح هــای ایــران بــرای تأسیســات هســته ای، ترشیــح هــر ســاختامن در هــر 

ــه فعالیت هــای  ــی ک ــرای  هــر مکان ــت ب ــزان فعالی ــح می ســاختگاه هســته ای، ترشی

ــوم  ــد اورانی ــاره معــادن و کارخانه هــای تولی هســته ای مشــخص دارد، اطالعــات درب

و اطالعــات دربــاره مــواد چشــمه پرتــوزا. ایــن اطالعــات در طــی 3 مــاه از تصویــب 

ایــن اقدامــات ارائــه خواهــد شــد.

تحویــل پرســش نامه بــه روز شــده راکتــور اراک کــه توســط آژانــس بــا نــام 

آژانــس. بــه  می شــود،  IR40شــناخته 

ــاد  ــرای انعق ــی ب ــرژی امت ــی ان ــس بین امللل ــا آژان ــق ب ــرای تواف ــی ب ــاذ گام های اتخ

ــناخته  ــام IR40 ش ــا ن ــس ب ــط آژان ــه توس ــور اراک ک ــاره راکت ــان درب ــت پادم رهیاف

می شــود.

دسرتســی روزانــه بازرســان آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی بــه فــردو و نطنــز، در 

مواقعــی کــه آنهــا بــرای راســتی آزمایــی اطالعــات طراحــی )DIV( و راســتی آزمایــی 

موجــودی میانــی )IIV( و راســتی آزمایــی انبــار گردانــی )PIV( و بازرســی های بــدون 

ــده  ــوارد ضبط ش ــی م ــدف دسرتس ــد، باه ــور ندارن ــاختگاه حض ــی، در س ــالع قبل اط

ــی. ــن دوربین هــای نظارت آفالی

دسرتسی مدیریت شده بازرسان آژانس به:

کارگاه های مونتاژ سانرتیفیوژ 

کارگاه های تولید روتور )چرخانه( سانرتیفیوژ و انبارهای محل نگهداری آنها

معادن اورانیوم و کارخانه های تولید اورانیوم

 در مقابــل، ســه کشــور اروپایــی، اتحادیــه اروپایــی به اضافــه  ســه کشــور دیگــر، 

ــردد: ــد می گ ــر را متعه ــه زی انجــام اقدام هــای داوطلبان

انجــام وقفــه  در تالش هــا بــرای کاهــش بیشــرت فــروش نفــت خــام ایــران، 

از نفــت  ایــران بتواننــد میانگیــن میــزان فعلــی  به نحوی کــه مشــرتیان فعلــی 

ــغ مــورد توافــق از  ــه بازگشــت یــک مبل ــد. قادرســازی ب ــداری مناین خام شــان را خری

درآمــد نگهــداری  شــده در خــارج. دربــاره فــروش چنیــن ]میــزان[ نفــت، تحریم هــای 

اتحادیــه اروپــا و امریــکا بــر بیمــه و خدمــات حمل ونقــل مرتبــط، تعلیــق می شــود.

تعلیق تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا بر:

صادرات پرتوشیمی ایران و هم چنین تحریم های خدمات مرتبط ،
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طال و فلزات گران بها و هم چنین تحریم های خدمات مرتبط.

هم چنیــن  و  ایــران  خودروســازی  صنعــت  بــر  امریــکا  تحریم هــای  تعلیــق 

مرتبــط. خدمــات  تحریم هــای 

ــرای ایمنــی پــرواز هواپیامهــای  صــدور مجــوز تأمیــن و نصــب قطعــات یدکــی ب

ــه  ــوط ب ــای مرب ــی  ه ــوز بازرس ــدور مج ــط. ص ــات مرتب ــی و خدم ــی ایران غیرنظام

ــط.  ــات مرتب ــن خدم ــران و هم چنی ــرات در ای ــی و تعمی ایمن

 عدم تحریم جدید مرتبط با هسته ای توسط شورای امنیت سازمان ملل.

عدم تحریم جدید مرتبط با هسته ای توسط اتحادیه اروپایی.

دولــت امریــکا، در چارچــوب اختیــارات قانونــی رئیس جمهــور و کنگــره، از تحمیــل 

تحریم هــای جدیــد مرتبــط بــا هســته ای خــودداری خواهــد کــرد.

ایجــاد یــک کانــال مالــی بــرای تســهیل تجــارت برشدوســتانه بــرای نیازهــای داخلــی 

ــود.  ــداری می ش ــارج نگه ــه در خ ــران ک ــی ای ــای نفت ــتفاده از درآمده ــا اس ــران ب ای

تجــارت برشدوســتانه محــدود بــه تراکنــش  هــای ]مالــی[ مربــوط به غــذا و محصوالت 

ــزات پزشــکی و هزینه هــای پزشــکی ]انجام شــده در[ خــارج  کشــاورزی، دارو، تجهی

می شــود. ایــن کانــال مالــی، هنــگام ایجــاد آن، بانک هــای مشــخص خارجــی و 

ــرد. ــر می گی ــن نشــده را در ب ــا تعیی ــرای آنه ــت ب ــه محدودی ــی ک بانک هــای ایران

این کانال هم چنین می تواند اجازه دهد:

الــف( تراکنش هــای ]مالــی[ مــورد نیــاز بــرای پرداخــت تعهــدات ایــران بــه 

ــد؛ ــل متح ــازمان مل س

ب( پرداخــت مســتقیم شــهریه بــه دانشــگاه ها و دانشــکده ها بــرای دانشــجویان 

ایرانــی شــاغل بــه تحصیــل در خــارج کشــور تــا یــک مبلــغ توافــق  شــده، بــرای یــک 

دوره شــش ماهــه.

ــای  ــت تراکنش ه ــی جه ــه اروپای ــای اتحادی ــذ مجوزه ــرای اخ ــتانه ب ــش آس افزای

ــق. ــورد تواف ــغ م ــک مبل ــا ی ــر تحریمــی ت ــوارد غی ــرای تجــارت م ــی ب مال

بررسی برخی از مفاد گام اول

زمان بندی گام اول
واضــح اســت كــه اســتفاده از اصطــالح گام اول بیــان گــر ایــن حقیقــت اســت كــه 



40 نقد و بررسی متن توافقنامه ژنو

قــرارداد به صــورت مرحلــه ای طراحــی شــده اســت. یعنــی حتــامً گام هــای دوم و ... 

هــم وجــود دارد. لــذا بایــد زمان بنــدی هــر كــدام از ایــن گام هــا در مقــام اجــرا نیــز 

معیــن شــده باشــد و اال زمینــه بــرای سوءاســتفاده طــرف مقابــل فراهــم می شــود. 

ــورت  ــفاهی ص ــات ش ــا توافق ــت ام ــخص نیس ــن مش ــن گام در م ــان رشوع ای زم

ــا اول مــاه ژانویــه 2014 را نشــان می دهــد. امــا زمــان  ــان مــاه دســامر ی ــه پای گرفت

پایــان آن 6 مــاه بعــد تعییــن شــده اســت. البتــه از قیــد )renewable( كــه بــه معنــای 

)قابــل متدیــد( هســت نیــز بــا توافــق طرفیــن اســتفاده شــده اســت. 

زمان بندی 6 ماهه قابل متدید برای گام اول
ــت: »گام اول دارای دوره  ــده اس ــه گام اول آم ــوط ب ــش مرب ــراف اول بخ در پاراگ

زمانــی شــش ماهــه خواهــد بــود و بــا توافــق متقابــل قابــل متدیــد می باشــد.« ســؤالی 

ــه نظــر می رســد آن اســت كــه چــرا زمــان گام اول می بایســت 6 مــاه باشــد؟  كــه ب

ــان چیســت؟ در دوره هــای  ــن زم ــاه؟ منطــق انتخــاب ای ــه 9 م ــاه و ن ــه 3 م چــرا ن

ــن ســؤال مواجــه شــد در پاســخ  ــا ای ــی ب ــی طــرف غرب ــا 5+1، وقت ــی ب مذاكــره قبل

ــای  ــر مبن ــران اســت. اگ ــرای اعتامدســازی توســط ای ــان ب ــل زم ــاه اق ــه 6 م گفــت ك

 )renewable( ــد ــد قابلیــت متدی ــن زمــان اعتامدســازی ســت، چــرا از قی انتخــاب ای

ــا متدیــد آن را  ــاره بایــد ب اســتفاده شــده اســت؟ اگــر اعتــامد حاصــل شــد چــرا دوب

حاصــل منــود؟

بــا ایــن عبــارت طــرف غربــی گفتــه اســت كــه ممكــن اســت 6 مــاه محدودیــت، 

ــه  ــل ایــن حــق را یافت ــران كافــی نباشــد. در ضمــن طــرف مقاب ــه ای ــرای اعتــامد ب ب

اســت كــه بــا پایــان 6 مــاه دوبــاره بــر تجدیــد آن ارصار ورزد. اگــر چــه ایــران حــق 

ــد. ــش كن ــد مذاكــرات را دچــار چال ــد رون ــن مســاله می توان ــا همی ــرد ام دارد نپذی

نکتــه ای كــه در ایــن جــا حائــز توجــه اســت ایــن اســت كــه زمــان 6 ماهــه گام اول-

طبــق ادعــای طــرف غربــی- بــرای حصــول اعتامدســازی معین شــده، پــس اگــر مــا 6 

مــاه تعلیــق كردیــم اعتــامد ایجــاد شــده اســت و نبایــد بــرای مــا مشــكلی در متدیــد 

نكــردن دوبــاره 6 مــاه باشــد؛ امــا می بینیــم كــه توافق نامــه از تجدیــد پذیــری ســخن 

گفتــه یعنــی اعتــامدی كــه ایجادشــده بــه دردی منــی خــورده و بایــد دوبــاره ایجــاد 

شــود و چــون حــّد یقفــی نــدارد می توانــد تــا ابــد ادامــه پیــدا كنــد. از طــرف دیگــر 

اگــر معنــای 6 مــاه تعلیــق توســط ایــران اعتامدســازی ســت چــرا تحریم هــا را در ایــن 
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ــم لغــو  ــد همــه تحری مــدت 6 ماهــه تعلیــق می کنــی؟ اگــر اعتــامد ایجــاد شــد بای

شــود. پــس بیــن عــدم تجدیــد پذیــری توســط ایــران و بازگشــت تحریــم هــای غــرب 

ــد  ــه می خواهن ــد ك ــم کرده ان ــه ای تنظی ــه گون ــرارداد را ب ــی ق ــت. یعن ــه هس رابط

همیشــه بــا ایــن چــامق تهدیــد بــه تحریــم، مــا را در تعلیــق 5درصــد نگاه دارنــد. 

بررسی اجمالی آن چه متعهد شده ایم

عدم موازنه داده - ستانده
در ایــن توافــق موازنــه داده- ســتانده برقــرار نیســت. آنچــه ایــران در ایــن توافــق 

ــته ای  ــه هس ــی برنام ــرت متام ــت بیش ــری از پیرشف ــع جلوگی ــد در واق ــذار می کن واگ

موجــود از حیــث ماشــین ها، مــواد، تأسیســات و تجهیــزات )Halt( و همچنیــن 

ــازی  ــه غنی س ــه از جمل ــدی برنام ــای كلی ــدن )Roll back( بخش ه ــب برگردان به عق

20 درصــد و ذخیــره مــواد 20 درصــد اســت و آنچــه دریافــت می کنــد تعدیل هایــی 

ــیار  ــا بس ــن تحریم ه ــی ای ــاختار كل ــا س ــه ب ــه در مقایس ــت ك ــم تحریم هاس در رژی

ــو هامنطــور كــه جــان  ــه توافــق ژن ــگاه آمریکایی هــا ب جزئــی و حاشــیه ای اســت. ن

كــری یــك روز پــس از توافــق بــه ای بی ســی نیوز گفتــه ایــن اســت كــه ایــن توافــق 

مقدمــه ای بــرای برچیــدن )Dismantling( زیرســاخت غنی ســازی ایــران اســت. 

ــده از  ــات )Fact sheet( منترشش ــه اطالع ــه برگ ــه ك ــی آن گون ــن توافق در ازای چنی

ســوی كاخ ســفید در تاریــخ 23 نوامــر نشــان می دهــد آن چــه عمــالً ایــران دریافــت 

می کنــد چیــزی بیــش از 10 میلیــارد دالر عوایــد ناشــی از تعدیــل تحریم هــا در 

برخــی حوزه هــای خــاص نیســت. برنامــه هســته ای بخشــی از غــرور ملــی ایرانیــان 

ــت و  ــده اس ــه ش ــای آن ریخت ــور به پ ــن كش ــان ای ــن جوان ــون پاک تری ــه خ ــت ك اس

ــی در  ــن جزئ ــی چنی ــه در ازای تعدیل ــن برنام ــردن ای ــه ســودا ك ــدی نیســت ك تردی

ــد. ــوازن خوان ــه مت ــك معامل ــوان ی ــا را بت تحریم ه

پذیرش نظارت های خطرناك
نظارت هایــی كــه در ایــن توافقنامــه پذیرفته شــده حقیقتــاً ســخاومتندانه و در 

ــس  ــی آژان ــه دسرتس ــوان منون ــت. به عن ــض اس ــی مح ــا بی احتیاط ــوأم ب ــواردی ت م

بــه کارگاه هــای تولیــد قطعــات و مونتــاژ ماشــین هــای ســانرتیفیوژ یــا دسرتســی بــه 

نقشــه كامــل تأسیســات هســته ای ایــران و همچنیــن دسرتســی بــه رشكــت هــای درگیر 
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نــورد اورانیــوم مشــكالت امنیتــی بســیار ســنگینی بــرای ایــران ایجــاد خواهــد كــرد 

ــب  ــدارد. جال ــوارد ن ــن م ــك از ای ــچ ی ــه هی ــی هــم ب ــد قانون ــران تعه ــه ای درحالی ک

اســت كــه در هنــگام مذاكــره بــا آژانــس، ایــن ســازمان می گویــد كــه مباحــث جــاری 

میــان ایــران و 1+5 بــه آن ربطــی نــدارد ولــی در توافقــی كــه بــا 1+5 منعقدشــده، 

بخــش بزرگــی از درخواســت هــای بســیار مشــكوك آژانــس گنجانــده شــده اســت. 

نظارت های تعیین شده شبكه تأمین ما را به خطر می اندازد
در ایــن بخــش طــرف ایرانــی پذیرفتــه اســت كــه اطالعــات مربــوط بــه پروژه هایی 

ــا اینكــه  ــوز آغــاز نشــده اســت« و ی ــا »هن ــه ی ــرار بدهــد ك ــس ق ــار آژان را در اختی

»آغــاز شــده ولــی ناقــص« اســت.

ــر  ــم فرات ــی ه ــكل الحاق ــی از پروت ــی حت ــن اطالعات ــه چنی ــه ارائ ــته از اینك گذش

اســت، یــك مشــكل بــزرگ ایــن روش ایــن اســت كــه خألهــای اطالعاتــی طــرف غربــی 

ــر كــرده و امــكان »جلوگیــری از  ــران را پ ــات فنــی برنامــه هســته ای ای ــاره جزئی درب

ــرای آن  ــروژه هــا« از طریــق بســن راه هــای تأمیــن مــواد و قطعــات را ب ــل پ تكمی

ــد. ــم می کن فراه

حداقــل در 4 مــورد مهــم، ایــران اطالعاتــی بــه آژانــس –و بــه غربی هــا- واگــذار 

ــته ای  ــای هس ــذاری« پروژه ه ــم گ ــروژه »عقی ــد در پ ــالً می توان ــه کام ــد ك می کن

ــد: ــی كمــك كن ــه رسویــس هــای اطالعاتــی غرب ــران ب ای

1- اطالعات مربوط به طرح های )آینده( ایران برای تأسیسات هسته ای

2- اطالعات مربوط به منبع مواد

3- اطالعات مربوط به راكتور آب سنگین اراك

4- اطالعات مربوط به کارگاه های مونتاژ سانرتیفیوژ

ــل فنــی  ــق تحلی ــن اطالعــات و از طری ــار داشــن ای ــا در اختی ــی ب كشــورهای غرب

»پــروژه هــای در دســت اجــرا« یــا »برنامــه هــای آتــی« می تواننــد بــه ایــن موضــوع 

ــزات  ــات و تجهی ــواد، قطع ــوزه م ــران در ح ــای ای ــتی ه ــم و كاس ــه ك ــد ك ــی برن پ

ــف  ــای مختل ــه روش ه ــته ب ــه گذش ــك ده ــود در ی ــه خ ــق روی ــت و مطاب كجاس

راه هــای تأمیــن ایــن نیازمندی هــا را بــه روش هــای مختلــف ببندنــد و به این ترتیــب 

عمــالً ممكــن اســت وضعیتــی بوجــود بیایــد كــه »شــبكه تامیــن« مــواد، تجهیــزات و 

قطعــات بــرای ایــران بــه شــدت نــا امــن شــده یــا حتــی بــه طــور كامــل بســته شــود. 
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خالی شدن دست ما از امتیازات بعدی
اشــكال دیگــری هــم وجــود دارد كــه توجــه بــه آن بســیار حائــز اهمیــت اســت. 

ایــن كــه اجــرای گام اول دســت ایــران را بــرای مذاكــرات جامــع خالــی می کنــد. یــك 

ــت  ــی  نوب ــه وقت ــای واگذارشــده نشــان می دهــد ك شــامرش رسانگشــتی از امتیازه

بــه مذاكــره دربــاره توافــق جامــع برســد دســت ایــران بــه لحــاظ فنــی تقریبــاً خالــی 

ــه آمریکایی هــا کامــالً ایــن ادعــا را موجــه می کنــد كــه در توافــق  اســت. بدبینــی ب

ــرد  ــه خواهــد ك ــران مطالب ــزرگ از ای ــی بســیار ب ــی امتیازهای ــع طــرف آمریکای جام

ــه بحــث هــای منطقــه ای و  ــای بحــث هــای دیگــر از جمل و حتــی ممكــن اســت پ

حقــوق بــرشی را هــم بــه میــان بكشــد. ســؤال اصلــی ایــن اســت: وقتــی مــا می دانیــم 

مذاكــره مهــم تــری در راه اســت، وقتــی می دانیــم طــرف مقابــل بــرگ هــای اصلــی اش 

ــته،  ــرات نگه داش ــرای آن مذاك ــی اســت ب ــی و بانك ــای نفت ــم ه ــه هــامن تحری را ك

ــم؟ ــز بگذاری ــاً همــه داشــته های خــود را روی می ــد در گام اول تقریب چــرا بای

از دست رفنت ابزار اصلی چانه زنی در مذاكرات جامع
ــوم 20 درصــدی«  ــر اورانی ــران در مذاكــرات، »ذخای ــی ای ــزار چانه زن ــن اب اصلی تری

بــوده اســت. بــر اســاس توافــق 6 ماهــه، در همیــن دوره نیمــی از ذخایــر 20 

ــان  ــردد. ج ــق می گ ــر ترقی ــه ی دیگ ــده و نیم ــوخت تبدیل ش ــه س ــه میل ــدی ب درص

ــن دوره 6  ــس از ای ــران پ ــر 20 درصــدی ای ــراز داشــته كــه ذخای كــری به رصاحــت اب

ــد. ــر می رس ــه صف ــه ب ماه

در چنیــن رشایطــی ابهــام اینجاســت كــه بــرای امتیــاز گرفــن از طــرف غربــی در 

ــرای دادن  ــادا طــرف غربــی ب ــده اســت؟ مب ــزار باقــی مان مذاكــرات جامــع كــدام اب

امتیــازات هســته ای در مذاكــرات جامــع بتوانــد بــه مســائل غیرهســته ای ورود كنــد.

ــران در دوره 6 ماهــه كاهــش  ــر 20 درصــدی ای ــود بخشــی از ذخای ــرت ب شــاید به

ــد. ــی مبان ــی باق ــزار چانه زن ــوان اب ــر به عن ــش دیگ ــد و بخ یاب

چگونه موازنه قدرت و ابزار فشار ما در این مذاكرات از بین می رود؟
ــز  ــزار فشــار مــا در ایــن توافقنامــه از بیــن رفــت و اوبامــا نی ــه قــدرت و اب موازن

رســامً ایــن مــورد را بیــان كــرد كــه اولیــن بــار اســت تحریــم هــای مــا كاهــش منی یابــد 

ولــی ذخایــر ســوخت هســته ای و پیرشفــت هســته ای ایــران متوقــف می شــود. 

- تــا كنــون نســبت بیــن تحریم هــا و افزایــش تأسیســات، ذخایــر و پیرشفــت 
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ــود. ــر ب ــا براب ــته ای م هس

ــا و  ــی پیرشفت ه ــد ول ــم ش ــا ك ــش آن ه ــكان افزای ــا و ام ــی تحریم ه - از مقطع

ــا افزایــش یافــت. ــر م ذخای

ــی  ــد ول ــق ش ــا تعلی ــا 5% از آن ه ــه تنه ــد بلك ــف نش ــا متوق ــار تحریم ه ــن ب - ای

ــد. ــف ش ــز متوق ــت نی ــا نابودشــده و پیرشف ــر م ذخای

ــم  ــزار تحری ــن ســؤال مواجــه شــد كــه شــام كــه اب ــا ای ــی اوبامــا در كنگــره ب وقت

ــان  ــن ابزارت ــر ای ــدر ب ــرا آن ق ــت، چ ــرده اس ــر ك ــم اث ــد تحری ــد و می گویی را داری

پافشــاری منی کنیــد و میزانــش را بــاال منی بریــد تــا ایــران بالــكل تســلیم شــود؟ اوبامــا 

ــود؛ امــا از  ــر ب ــران براب ــزان رشــد ای ــا می ــالً ب ــزان تحریم هــا قب در پاســخ گفــت: »می

مقطعــی مــا بــه خاطــر عــدم همراهــی چیــن و روســیه دیگــر نتوانســتیم تحریم هــا 

را بیشــرت كنیــم امــا ایــران همچنــان بــر تعــداد ســانرتیفیوژهایش افــزوده می شــد و 

روزبــه روز مــواد خــام بیشــرتی تهیــه می کــرد. لــذا مــا می بایســت ایــن بــرگ برنــده 

ــاد.« ــن اتفــاق افت ــن توافــق ای ــم كــه در ای ــران می گرفتی را از ای

ــی را  ــم. نیم ــت دادی ــان را از دس ــواد خام م ــه م ــا هم ــق م ــن تواف در گام اول ای

ــرآوری را  ــم بازف ــی ه ــم و در گام نهای ــزل دادی ــد تن ــه 5 درص ــی را ب ــید و نیم اكس

بالــكل تعطیــل كردیــم. اگــر توافــق نهایــی صــورت نپذیــرد چــون بــرای گام اول پایانــی 

ــان در  ــد و بدین س ــه یاب ــد ادام ــا اب ــد ت ــاه می توان ــد 6 م ــن متدی ــده، ای ــن نش معی

حركتــی زیركانــه ایــران ابــزار فشــارش را كــه مــواد هســته ای و پیرشفــت علمــی بــود 

یــك جــا ازدســت داده و هــم اكنــون آمریــكا می توانــد بــا تشــدید ابــزار 95 درصــدِی 

ــه تســلیم وادارد. ــران را ب ــی ای ــم خــود به راحت تحری

ترمیم سازمان شكننده تحریم ها با توافق ژنو
ــه  ــش ب ــش از پی ــا بی ــن )Fact sheet( م ــه ای تأســف آور در م ــه نکت ــا توجــه ب ام

ــن  ــر ای ــه اگ ــد ك ــان کرده ان ــا اذع ــود آمریكایی ه ــه خ ــا ك ــی دارد. آن ج ــف وام تأس

ــد: ــا نبودن ــرت تحریم ه ــدید بیش ــه تش ــادر ب ــا ق ــت آن ه ــورت منی پذیرف ــق ص تواف

»افــزون بــر ایــن، اگــر توافــق مرحلــه ای حاصــل منــی شــد، تحریــم هــای بین املللــی 

ــه در  ــد ك ــا كن ــران مــی توانســت ادع ــرا ای ــرو مــی شــد زی ــا خطــر فروپاشــی روب ب

ــی  ــا من ــورت م ــن ص ــت. در ای ــوده اس ــدی نب ــرب ج ــا غ ــوده ام ــدی ب ــره ج مذاك

ــاال  ــازیم. ح ــد س ــم متقاع ــرای تحری ــه كار و اج ــه ادام ــود را ب ــتیم رشكای خ توانس
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ــران را متوقــف كنیــم و  كــه توافــق حاصــل شــده اســت، مــا مــی توانیــم برنامــه ای

بــه عقــب برانیــم و بــه ایــران یــك گزینــه بدهیــم: بــه تعهــدات خــود عمــل و بــرای 

رســیدن بــه معاملــه نهایــی بــا حســن نیــت مذاكــره كنــد وگرنــه جامعــه جهانــی بــا 

ــاب مراجعــه شــود( ــه پیوســت  کت ــم و فشــار بیشــرت پاســخ مــی دهــد.« )ب تحری

تعلیق بالی 5 درصد تا 20 درصد
عبارتــی كــه در گام اول آمــده ایــن اســت كــه » ایــران اعــالم می كنــد كــه بــرای ایــن 

 Iran( ».ــد ــر از 5 درصــد غنی ســازی نكن ــه ســطح باالت ــوم را ب دوره 6 ماهــه، اورانی

 for the duration of %5 announces that it will not enrich uranium over

months 6 the( در ایــن مــن همــه غنی ســازی هــای بــاالی 5 درصــد تــا 20 درصــد 

ــا 20 درصــد.  ــی 6، 7، 8 ت نفی شــده یعن

ــه ســوخت  جــای تأســف ایــن اســت كــه برخــی راكتورهــای موجــود در كشــور ب

12 درصــد نیــاز دارد و پذیــرش ایــن توافــق یعنــی تعطیلــی همــه ســطوح بیــن 5 تــا 

20 درصــد.

بررسی اجمالی آن چه به دست آورده ایم

تعهدات طرف مقابل ناچیز، غیر روشن و گاه شفاهی و غیر مكتوب است.

- تحریم طال و فلزات گران بها و پرتوشیمی]1[  عماًل تأثیری نداشت.

]1[ - تحریم پرتوشیمی

ــاً  ــد و طبع ــد ارزی كشــور را ایجــاد می كن ــن درآم ــد از نفــت بزرگ تری ــد و صــادرات محصــوالت پرتوشــیمی بع تولی

آمریــكا و اروپــا بعــد از تحریــم نفــت بــه دنبــال تحریــم صنعــت پرتوشــیمی ایــران رفته انــد. بــا ایــن تفــاوت كــه بخــش 

ــد  ــی مانن ــای بی معنای ــامل بهانه ه ــی ش ــا حت ــت ت ــی نیس ــده و دولت ــی ش ــران، خصوص ــیمی ای ــت پرتوش ــم صنع اعظ

تأمیــن مالــی صنعــت هســته ای ایــران باشــد. ماننــد نفــت خــام، تحریم هــای مربــوط بــه حــوزه حمل ونقــل محصــوالت 

پرتوشــیمی نیــز گریبــان ایــن صنعــت را گرفــت امــا بــا تدابیــر رشكت هــای صادركننــده و دولــت ایــن مشــكل بــه رسعــت 

و تــا حــدود زیــادی برطــرف شــد.

فارغ از این مورد، ساختار تحریم صنعت پرتوشیمی ایران از ۳ بخش تشكیل شده است:

اول: تحریــم فاینانــس و تأمیــن مالــی ایجــاد واحدهــای پرتوشــیمی اســت كــه تحریــم جدیــدی محســوب منی شــود و 

مشــكل قابل توجهــی بــرای توســعه ایــن صنعــت ایجــاد نكــرده اســت.

در واقــع بــا وجــود اینكــه اغلــب واحدهــای پرتوشــیمی كشــور بــا فاینانــس بانك هــای خارجــی و بــه خصــوص اروپایــی 

احــداث شــده اند امــا بــا قطــع ایــن فاینانــس در اثــر اعــامل تحریم هــا، واحدهــای جدیــد پرتوشــیمی بــا اســتفاده از منابــع 

داخلــی احــداث می شــوند. در حــال حــارض بخــش عمــده ای از تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی بــه طرح هــای پرتوشــیمی 

اختصــاص یافتــه اســت و در كنــار آن بــا اســتفاده از منابــع بلوكه شــده ایــران در چیــن، خطــوط اعتبــاری بــرای فاینانــس 

كــردن پروژه هــای پرتوشــیمی و پاالیشــی ایــران ایجــاد شــده اســت. بــه همیــن دلیــل ایــن بخــش از تحریم هــای صنعــت 
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- تحریــم پــژو بیشــرت بــه نفــع فرانســه بــود تــا ایــران، مــا از طریــق واســطه قطعات 

مــورد نیــاز را تأمیــن می کردیــم.

ــرا  ــود. زی ــع منی ش ــل رف ــور كام ــه ط ــی ب ــای گام نهای ــی در انته ــا حت - تحریم ه

گفته شــده تحریــم هــای ملــی و هســته ای برداشــته می شــود. ولــی تحریــم هــای مــا 

پرتوشــیمی عمــالً تأثیــر خاصــی در توســعه ایــن صنعــت و درآمدهــای ناشــی از آن نداشــته اســت.

دوم: تحریــم دانــش فنــی، تجهیــزات و كاتالیســت ها اســت كــه ایــن مــورد نیــز از جملــه تحریم هــای جدیــد نیســت 

و شــاید جدی تریــن بخــش تحریــم صنعــت پرتوشــیمی ایــران باشــد. بــا ایــن وجــود، تحریــم تجهیــزات و كاتالیســت های 

مــورد نیــاز ایــن صنعــت كــه تحریمــی مســبوق بــه ســابقه اســت باعــث حركــت بــه ســوی خودكفایــی و ســاخت داخــل 

بســیاری از تجهیــزات و كاتالیســت ها شــده اســت بــه گونــه ای كــه میــزان تولیــد بعضــی از كاتالیســت های مهــم چنــد 

برابــر نیــاز كشــور اســت و حتــی امــكان صــادرات آن هــا نیــز وجــود دارد.

رشكت هــای ایرانــی در عیــن حــال دانــش فنــی احــداث واحدهــای جدیــد پرتوشــیمی را بــه خصــوص بــا توجــه بــه 

ــز مشــكل غیرقابل حلــی  ــه دانــش فنــی نی ــد و دسرتســی ب ــار دارن ــا حــدودی در اختی دانــش فنــی واحدهــای قدیمــی ت

بــرای آن هــا محســوب منی شــود. ایــن رشكت هــا بعضــاً بــا مشــكل تأمیــن بعضــی تجهیــزات پیچیــده مواجــه بوده انــد كــه 

ایــن مشــكل نیــز از طریــق دور زدن تحریم هــا و همچنیــن برنامه ریــزی بــرای ســاخت تجهیــزات و بومی ســازی آن هــا و 

تشــكیل كنرسســیوم های ســازنده تجهیــزات تاكنــون تــا حــدودی حــل شــده و در آینــده نیــز تقریبــاً بــه طــور كامــل قابــل 

حــل خواهــد بــود.

ســوم: تحریــم صــادرات محصــوالت پرتوشــیمی ایــران اســت كــه تنهــا تحریــم جدیــد در صنعــت پرتوشــیمی محســوب 

می شــود و عمــر آن بــه ۶ مــاه هــم منی رســد. در واقــع اروپــا و آمریــكا بازارهــای خــود را بــه روی محصــوالت پرتوشــیمی 

ــران بســته اند. ای

بــا ایــن وجــود عمــالً ایــن تحریــم كــه قــرار بــود در صنعــت پرتوشــیمی ایــران فلج كننــده باشــد بــه دالیــل مختلــف 

تأثیــر مــورد نظــر غربی هــا را نداشــت و عمــالً نــاكام مانــد. چــرا كــه از یــك ســو محصــوالت پرتوشــیمی بســیار متنــوع و 

خریــداران آن نیــز بســیار متكرنــد و ردیابــی آن هــا عمــالً ممكــن نیســت و از ســوی دیگــر بــازار محصــوالت پرتوشــیمی 

جهــان بــر خــالف بــازار نفــت بســیار تشــنه اســت و حتــی گفتــه می شــود در صــورت حــذف بعضــی محصــوالت ایرانــی 

از ایــن بــازار، كمبودهــای شــدید و بــازار ســیاه بــرای ایــن محصــوالت ایجــاد می شــود.

بــه همیــن دلیــل اســت كــه رشكت هایــی كــه صــادرات و بخــش بازرگانــی محصــوالت پرتوشــیمی ایــران را بــر عهــده 

دارنــد می گوینــد نــه یــك تــن محصــول روی زمیــن مانــده دارنــد و نــه یــك ســنت پــول محصــوالت جایــی باقی مانــده و 

ــت. ــده اس بلوكه ش

ــی از  ــت یك ــن نیس ــده ممك ــم كاالی ساخته ش ــا قل ــم میلیون ه ــه تحری ــزاره ك ــن گ ــر ای ــه ب ــا تكی ــاً ب ــع اساس در واق

برنامه هــای راهــردی ایــران در مقابلــه بــا تحریم هــا انتقــال از صــادرات تــك محصولــی نفــت بــه صــادرات محصــوالت و 

مصنوعــات ساخته شــده از محصــوالت پرتوشــیمی اســت.

ــن كاالی  ــوان اصلی تری ــه عن ــران در صــادرات محصــوالت پرتوشــیمی ب ــه اشــاره شــد ای ــه ك ــن حــال، هامن گون ــا ای ب

صادراتــی خــود مشــكل شــدید و غیرقابل حلــی نــدارد و درآمدهــای صــادرات ایــن محصــوالت نیــز اغلــب بــدون مشــكل 

بــه كشــور بازمی گــردد. بــا ایــن وجــود غربی هــا و بــه خصــوص آمریكایی هــا بارهــا تاكیــد كرده انــد كــه ســاختار اصلــی 

تحریم هــا دســت نخورده باقــی خواهــد مانــد و عمــالً در قوانیــن تحریــم فــروش نفــت ایــران و همچنیــن تحریم ســوئیفت 

و مبــادالت مالــی كــه اصلی تریــن مشــكالت را بــرای كشــور ایجــاد كــرده اســت تغییــر خاصــی ایجــاد نخواهــد شــد.

ــادر  ــران را ص ــی ای ــای قبل ــال بخشــی از درآمده ــازه انتق ــت اج ــورت موق ــه ص ــا ب ــر آمریكایی ه ــارت دقیق ت ــه عب ب

ــود و  ــد ب ــی خواه ــود باق ــوت خ ــه ق ــامكان ب ــی ك ــادالت مال ــم مب ــت و تحری ــروش نف ــم ف ــا تحری ــرد ام ــد ك خواهن

آمریكایی هــا بــدون ارائــه هرگونــه تعهــدی هــر زمــان كــه اراده كننــد می تواننــد حلقــه آن را تنــگ كــرده یــا رهــا كننــد.
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تنهــا هســته ای نیســت.

- برای تحریم نفت بیشرت محدود شدیم.

- میــزان آزادســازی امــوال بلوکه شــده ایــران در مــن نیامــده اســت؛ و در هــامن 

گفتگــوی شــفاهی مســیر خــرج آن معیــن شــده اســت.

- تحریم ها را كاهش ندادند بلكه تنها 5% از آن ها را تعلیق كردند.

باقی ماندن معامری اصلی تحریم ها
 بخــش قابــل توجهــی از تحریــم هــای تعلیــق شــده در ایــن موافقت نامــه، »تحریــم 

هــای آینــده« اســت بــه ایــن معنــا كــه 1+5 گفتــه اســت كاری را كــه مــی خواســته 

زمانــی در آینــده انجــام بدهــد، انجــام منی دهــد و در ازای آن از ایــران مطالبــه 

امتیــاز كــرده اســت. تعدیــل تحریم هایــی كــه تــا بــه حــال اعامل شــده در ایــن مــن 

كمرنــگ اســت و میــزان عوایــدی هــم كــه ایــران از ایــن ناحیــه كســب خواهــد كــرد 

ــود. ــز خواهــد ب ــد، بســیار ناچی ــق آنچــه آمریکایی هــا گفته ان مطاب

ــت  ــاه از دس ــرف 6 م ــی را ظ ــزار چانه زن ــن اب ــران اصلی تری ــه ای ــی ك در رشایط

ــی از  ــرف غرب ــد و ط ــی می مانن ــود باق ــای خ ــر ج ــی ب ــای اصل ــد، تحریم ه می ده

ــود. ــد ب ــوردار خواه ــی برخ ــرای چانه زن ــدی ب ــزار قدرمتن اب

اگــر منصــف باشــیم و منصفانــه و بــدون هیجــان كاذب، مــن توافقنامــه را مطالعــه 

ــه  ــه ب ــده ای ك ــه وع ــالً ب ــده کام ــه ایاالت متح ــت ك ــم یاف ــامالً درخواهی ــم، احت كنی

ــوده  ــادار ب ــا 5 درصــدی تحریم هــا داد، وف صهیونیســت ها در خصــوص تســهیل تنه

اســت. تحریم هــای اصلــی باقی مانــده و ظاهــراً آزادســازی امــوال بلوکه شــده ایــران 

تنهــا در ســطح 4.2 میلیــارد دالر اســت.

ــی برجــای  ــی و مال ــی نفت ــی تحریم هــای اصل ــا یعن ــاختار و معــامری تحریم ه س

ــران مشكل ســاز باشــد. ــرای ای ــد ب ــده می توان ــن در آین خــود اســت. ای

ــه  ــد برنام ــت رون ــف پیرشف ــه در ازای »توق ــت ك ــوان گف ــاید بت ــب ش به این ترتی

صلح آمیــز هســته ای ایــران« كــه بــاراك اوبامــا در بیانیــه خــود از آن بــا افتخــار یــاد 

كــرده اســت، امتیــازات كافــی و برابــر اخــذ نشــده اســت.

تعلیق )Suspend( تحریم ها 
واژه Suspend یعنــی تعلیــق. در مــن توافقنامــه آمــده اســت تحریــم هــای 

ــق می شــود،  ــی از تحریم هــا- تعلی ــا بخــش بســیار اندك ــه تنه ــكا و غــرب -البت آمری
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ــی اســت كــه دیپلــامت هــای ایرانــی همــواره ســخن از رفــع  ــه لغــو. ایــن در حال ن

تحریم هــا بــه میــان می آوردنــد ولــی طــرف مقابــل تنهــا راضــی شــده اســت بخــش 

ناچیــزی از تحریم هــا را تعلیــق كنــد و نــه لغــو. از ایــن روی بــود كــه رئیس جمهــور 

ــا برگشــت پذیر اســت. ــن تحریم ه ــرد ای ــالم ك ــار اع ــن ب ــكا چندی امری

حتی در گام نهایی نیز همه تحریم ها لغو منی شود
ــه  ــی علی ــی و نفت ــای بانک ــن تحریم ه ــته ای برداش ــرات هس ــی مذاک ــدف اصل ه

ایــران اســت، امــا متأســفانه ایــن هــدف حتــی در گام نهایــی توافق نامــه نیــز 

ــا  ــه تحریم ه ــا کلم ــر ج ــه، ه ــه ای توافق نام ــار صفح ــن چه ــود. در م ــق منی ش محق

)sanctions( بــه میــان آمــده اســت، عبــارت هســته ای )nuclear-related( بــا 

انجــام متــام  از  آن همــراه شــده اســت. به عبارت دیگــر در گام نهایــی و پــس 

ــل،  ــر اســاس توافق نامــه، فقــط تحریم هــای هســته ای ســازمان مل ــران ب تعهــدات ای

ــد  ــته خواه ــی برداش ــته ای مل ــای هس ــه و تحریم ه ــته ای چندجانب ــای هس تحریم ه

شــد. در نتیجــه تحریم هــای بانکــی و نفتــی مصــوب کنگــره آمریــکا، در جــای خــود 

محفــوظ خواهــد مانــد و بــه ایــن موضــوع در ذیــل خواهیــم پرداخــت. متأســفانه در 

برخــی از بخش-هــای ترجمــه رســمی توافق نامــه ژنــو توســط وزارت امــور خارجــه 

ــرای  ــه »هســته ای« ب ــد کلم ــه از قی ــه چشــم می خــورد. چــرا ک ــران اشــتباهاتی ب ای

ــت.  ــده اس ــر ش ــی رصف نظ ــن اصل ــی در م ــه و مل ــای چندجانب تحریم ه

 در من اصلی توافق نامه در صفحه چهار آمده است: 

 Comprehensively lift UN Security Council، multilater-
al and national nuclear-relate sanctions، including steps 
on access in areas of trade، technology، finance، and ener-
gy، on a schedule to be agreed upon. 

 ترجمه وزارت امور خارجه به رشح زیر است: 
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 به طــور همه جانبــه تحریم هــای هســته ای شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد 

ــرای  ــی ب ــه گام های ــته و از جمل ــی را برداش ــای مل ــه و تحریم ه ــای چندجانب و تحریم ه

ــه  ــک برنام ــای ی ــر مبن ــرژی را ب ــی و ان ــن آوری، مال ــاری، ف ــای تج ــه حوزه ه ــی ب دسرتس

ــد.  ــد را اتخــاذ منای ــه عمــل خواهــد آم ــق ب ــه در خصــوص آن تواف تنظیمــی ک

 در واقــع در متــام قســمت های مــن توافق نامــه کــه بحــث برداشــته شــدن 

ــا کلمــه هســته ای همــراه شــده  ــم ب ــان آمــده اســت، کلمــه تحری ــه می تحریم هــا ب

ــی  ــی و بانک ــای نفت ــن تحریم ه ــه در م ــت ک ــه الزم اس ــن نکت ــه ای ــه ب ــت. توج اس

کــه توســط کنگــره امریــکا بــه تصویــب رســیده اســت، جــدای از موضــوع هســته ای، 

ــرح  ــم« مط ــران از تروریس ــت ای ــرش« و »حامی ــوق ب ــا »حق ــه ب ــی در رابط ادعاهای

ــه  ــا س ــی ب ــی و بانک ــای نفت ــه تحریم ه ــت ک ــن اس ــر ای ــت ام ــت. حقیق ــده اس ش

ــه هســته ای خــود  ــران برنام ــر ای ــی اگ ــن، حت ــب رســیده اند، بنابرای ــه تصوی ــه ب بهان

را بــه طــور کامــل و بــرای همیشــه متوقــف کنــد، آمریــکا بــدون نقــض توافق نامــه 

ژنــو می توانــد بــا دو بهانــه دیگــر خــود یعنــی موضوعــات حقــوق بــرش و حامیــت 

ــرای مــردم  ــه تحریم هــای بانکــی و نفتــی کــه بیشــرتین مشــکل را ب از تروریســم، ب

ایجــاد کــرده ادامــه دهــد. 

ــنای  ــی س ــط خارج ــیون رواب ــتامع کمیس ــه اس ــه در جلس ــت ک ــه ای اس ــن نکت  ای

ــه  ــر ب ــاب کورک ــر ۲۰۱۳( توســط ســناتور ب ــخ ۱۱ مهــر ۱۳۹۲ )۳ اکت ــکا در تاری امری

آن اشــاره شــده اســت. ســؤالی کــه ســناتور کورکــر از خانــم ونــدی رشمــن، معــاون 

ــکا و رئیــس تیــم مذاکــره کننــده آمریکایــی حــارض در  سیاســی وزارت خارجــه آمری

ــه تیــم ایرانــی گفتــه شــده اســت کــه  ــا ب کنفرانــس ژنــو می پرســد، ایــن اســت: »آی

مســئله تحریم هــای آمریــکا در ســه موضــوع بــوده و بــا تعطیلــی برنامــه هســته ای 

ایــران، دو موضــوع دیگــر همچنــان بــر روی میــز باقــی خواهــد مانــد؟« خانــم رشمــن 

در جــواب اظهــار می کنــد کــه ایــن نکتــه بــا شــفافیت بــه طــرف ایرانــی گفتــه شــده 

 Federal News( »ــار فــدرال اســت. گفتنــی اســت ایــن مــن توســط »رسویــس اخب

ــاده شــده  ــره در آمریکاســت، پی ــردن جلســات کنگ ــاده ک ــه مســئول پی Service( ک

اســت: 

 ســناتور کورکــر: »آقــای رئیــس، مــن بســیار کوتــاه عــرض می کنــم. می دانــم پانــل 

ــور  ــر ام ــاون وزی ــؤالی از مع ــم س ــا می خواه ــیم؛ ام ــته باش ــد داش ــم بای ــری ه دیگ
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خارجــه بپرســم. می دانیــد، امــروز و اینجــا در بــاره موضــوع هســته ای و مســائل مهــم 

ــه برنامــه هسته ای شــان  ــم و ب ــره کنی ــر مذاک ــا اگ ــم؛ ام ــت کردی ــی صحب دیگــر خیل

ــویم،  ــان ش ــه ای در برنامه- هایش ــل مالحظ ــرد قاب ــث عقب گ ــا باع ــم، ی ــان دهی پای

بــاز هــم کشــوری دشــمن را مقابــل خــود خواهیــم داشــت. آن هــا حامیــان تروریســم 

دولتــی هســتند و ســابقه وحشــتناکی در حقــوق بــرش دارنــد. 

 بنابرایــن می دانــم شــام بــه دنبــال ایــن هســتید کــه تــالش کنیــد از طریــق 

مذاکــره، تحریم هــا تــا حــدودی کاهــش یابــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه آن طــور 

ــود  ــته ای خ ــه هس ــد برنام ــا بای ــه تنه ــا ن ــده، آن ه ــا نوشته ش ــن تحریم ه ــه قوانی ک

ــن  ــم ای ــن منی دان ــد؛ و م ــی کنن ــم نف ــم را ه ــد تروریس ــه بای ــد، بلک ــن برن را از بی

مذاکــرات چطــور همزمــان بــا توجــه بــه ایــن امــور پیــش مــی رود و بــرای تضمیــن 

چــه کار خواهیــد کــرد – چــون بــاز هــم آن طــور کــه قوانیــن تحریم هــا نوشته شــده، 

ایــن تحریم هــا را منی تــوان لغــو کــرد مگــر اینکــه متــام آن رشایــط حاصــل شــود؛ و 

ــم،  ــت می کنی ــیر حرک ــک مس ــط در ی ــا فق ــه م ــد ک ــن می رس ــر م ــه نظ ــور ب این ط

ــه مســائل دیگــر  ــد ب ــه می -خواهی ــم چگون ــی اســت امــا منی دان مســیر بســیار خوب

ــد.« بپردازی

 خانــم رشمــن: »مــا بــا ایرانی هــا شــفاف بوده ایــم و گفته ایــم کــه در اینجــا 

ــه هســته ای  ــه برنام ــوط ب ــه مرب ــی ک ــان و تحریم های ــه هسته ای-ش ــورد برنام در م

ــم؛ و خاطرنشــان ســاختیم تحریم هــای موجــود در مــورد  آنهاســت، صحبــت می کنی

ــت،  ــز اس ــر روی می ــان ب ــان همچن ــات تروریستیش ــرش و اقدام ــوق ب ــات حق اقدام

ــد  ــه بای ــر اینک ــی ب ــد، مبن ــاره کردی ــه آن اش ــام ب ــه ش ــه ک ــر آنچ ــه خاط ــاً ب دقیق

ــد  ــاب حقــوق بــرش داشــته باشــند؛ نبای پیرشفــت، آنهــم پیرشفــت چشــمگیری در ب

دیگــر از تروریســم حامیــت کننــد؛ و در حقیقــت نبایــد آن منطقــه از جهــان و 

ــد.« ــات کنن ــان را بی ثب ــاط جه ــر نق ــیاری از دیگ بس

ایــن موضــوع بــار دیگــر در جلســه اســتامع ۲۱ آذر ۱۳۹۲ )۱۲ دســامر ۲۰۱۳( ایــن 

بــار در کمیســیون بانکــداری ســنای آمریــکا توســط ونــدی رشمــن تکــرار می شــود. 

رشمــن: »مــا بــه ایــران گفته ایــم کــه همچنــان بــه اجــرای متــام تحریم هــای موجــود 

ادامــه خواهیــم داد و گفته ایــم کــه ایــن توافــق نامــه تنهــا بــه تحریم هــای هســته ای 

جدیــد در قالــب آنچــه کــه مــا، اتحادیــه اروپــا و شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد، 
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چشــم پوشــی خواهیــم کــرد اشــاره می کنــد.«

ــط  ــیون رواب ــامر ۲۰۱۳( در کمیس ــاه ۱۳۹۲ )۱۰ دس ــز در ۱۹ آذرم ــری نی ــان ک ج

ــوع  ــن موض ــان ای ــه بی ــابهی ب ــات مش ــا ادبی ــکا ب ــدگان آمری ــس مناین ــی مجل خارج

می پــردازد. 

کــری: »مــا ۱+۵ را متحــد کرده ایــم. روســیه، چیــن، ایــاالت متحــده، فرانســه، آملــان 

ــم  ــه تحریم هــا را لغــو نخواهی ــن متحــد شــده اند ک ــن تضمی ــا ای ــا همــه ب و بریتانی

کــرد و بــر اعــامل آن هــا مترکــز خواهیــم کــرد. در حــال حــارض، همــه تحریم هــا علیــه 

ایــران، باقــی خواهنــد مانــد. بــه عــالوه، بــه خاطــر ســابقه بســیار منفــی آن هــا در 

حــوزه حقــوق بــرش، حامیتشــان از تروریســم کــه بــه آن اشــاره کردیــد و فعالیتهایــی 

کــه بــرای بی ثبــات کــردن مناطقــی مثــل ســوریه انجــام می دهنــد، متــام ایــن 

تحریم هــا در جــای خــود باقــی می مانــد. ایــن تحریم هــا هیــچ ربطــی بــه موضــوع 

هســته ای ندارنــد. ایــن تحریم هــا بــه خاطــر دالیــل موجــود وضــع شــده اســت و مــا 

ــم.« ــا را برمنی داری آن ه

ــاه  ــش م ــا در ش ــدن تحریم ه ــف ش ــوع ضعی ــا موض ــه ب ــه در رابط ــری در ادام ک

آینــده کــه توســط یکــی از مناینــدگان حــارض در کمیســیون مطــرح شــده بــود 

می گویــد:  این چنیــن 

کــری: »خانــم رئیــس، بــا توجــه بــه نظــر شــام دربــاره ناقــوس مــرگ تحریم هــا، بــا 

کــامل احــرتام بایــد مخالفــت کنــم و در شــش مــاه، جهــان پــی خواهــد بــرد کــه حــق 

بــا شامســت یــا مــن درســت می گویــم. یــا شــام اشــتباه می کنیــد یــا مــن؛ و مــا همــه 

خواهیــم فهمیــد. مــن بــا شــام موافــق نیســتم. اعتقــاد نــدارم ایــن مســئله، ناقــوس 

ــادی  ــرا متــام همــکاران مــا متحــد هســتند و ابزارهــای زی مــرگ تحریم هــا باشــد زی

در اختیــار داریــم. 

ــم  ــرتل می کنی ــاالت متحــده را کن ــی ای ــه سیســتم مال ــه دسرتســی ب ــا هســتیم ک م

ــی  ــا توانای ــت. م ــان اس ــی در جه ــه مال ــر معامل ــاً ه ــرای تقریب ــه رشط رضوری ب ک

باالیــی در نفــوذ و تاثیــر بــر مــردم داریــم؛ و هامنطــور کــه قبــالً هــم بــه شــام گفتــم، 

ــان  ــه توانایی م ــن ب ــویم؛ بنابرای ــز ش ــوع متمرک ــن موض ــالً روی ای ــم کام می خواهی

ــرای ادامــه کار کامــالً مطمئنــم.  ب

عــالوه بــر ایــن، بیشــرت رشکت هــا می داننــد کــه تحریم هــا همچنــان برقــرار 
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هســتند و اینکــه مــا می خواهیــم ایــن کار را ادامــه دهیــم. رشایــط موجــود، تردیــد 

ــد در  ــر کنن ــا فک ــر رشکت ه ــت. اگ ــرده اس ــاد ک ــا ایج ــن رشکت ه ــرای ای ــادی ب زی

ــه خاطــر  ــار خواهــد شــد ب ــران بی اعتب ــا ای ــاه قراردادشــان ب ــار م ــا چه ــاه ی ــج م پن

اینکــه قــرار اســت تحریم هــا بیشــرت شــود یــا ممکــن اســت وارد جنــگ شــوید تعــداد 

بســیارکمی از ایــن رشکت هــا تصمیــم می گیرنــد از تحریــم خــارج شــوند و بــا ایــران 

قــرارداد ببندنــد. موضــوع قراردادهــای جدیــد منتفــی خواهــد بــود. عقــل این طــور 

ــان بیشــرتی  ــل از امضــای هــر قــرارداد بلندمدتــی، اطمین ــد. آن هــا قب حکــم می -کن

ــد  ــی و مانن ــای نفت ــت، قرارداده ــدت اس ــای بلندم ــا قرارداده ــد؛ و این ه می خواهن

آن.«

ــن  ــار متکی ــی و بانکــی در کن ــرای لغــو تحریم هــای نفت ــی اســت در عمــل ب گفتن

بــه نظــرات مقامــات آمریکایــی در حــوزه حقــوق بــرش و تروریســم در   نهایــت بایــد 

ــا را  ــون تحریم ه ــه قان ــد ک ــب کنن ــری را تصوی ــون دیگ ــره قان ــت اعضــای کنگ اکری

نقــض کنــد؛ کــه البتــه تحقــق ایــن فرآینــد بــا توجــه بــه نفــوذ البــی ارسائیــل در کنگره 

ــکا،  ــم در آمری ــاختار سیاســی حاک ــر اســاس س ــد. ب ــه نظــر می رس بســیار مشــکل ب

ــد.  ــاز زن ــا از اجــرای آن رس ب ــن موجــود را نقــض و ی ــد قوانی ــور منی توان رئیس جمه

بحثی پیرامون تحریم ها

دو تحریم مهم 
دو تحریــم مهــم كــه بخــش اصلــی درآمدهــای كشــور را هــدف قــرار داده 

ــور  ــد كش ــع درآم ــن منب ــی مهم تری ــه اول ــت ك ــیمی اس ــت و پرتوش ــای نف تحریم ه

ــن  ــد. ای ــكیل می ده ــور را تش ــی كش ــر نفت ــادرات غی ــم ص ــن رق ــی بزرگ تری و دوم

به جــز فشــارهای غیررســمی بــه كشــورهای مختلــف بــرای لغــو قراردادهــای مختلــف 

بــا ایــران از جملــه قراردادهــای صــادرات گاز اســت كــه كامبیــش انجــام می شــود و 

ادامــه دارد. امــا ســاختار تحریم هــای ایــن دو بخــش راهــردی چگونــه طراحــی شــده 

اســت و برداشــته شــدن آن هــا بــه چــه معنــا اســت؟

تحریم  نفت خام
غربی هــا مدت هــا اســت رسمایه گــذاری در صنعــت نفــت ایــران و همچنیــن 
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تحویــل تجهیــزات پیچیــده نفتــی بــه ایــران را تحریــم كرده انــد و بــه هــر قیمتــی كــه 

ــرای اجــرای پروژه هــای  ــی كــه اســتفاده از آن هــا ب ــد تجهیزات شــده اجــازه منی دهن

ــار  ــران برســد. در كن ــی اســت به دســت ای ــی حیات ــارس جنوب ــالً در پ ــی مث مهــم نفت

ــه  ــز علی ــش نی ــتی های نفت ك ــه كش ــل و بیم ــه حمل ونق ــوط ب ــای مرب آن تحریم ه

ــی و دیگــر  ــا ایجــاد بیمه هــای »حفاظــت و غرامــت« داخل ــران وضــع شــد كــه ب ای

تدبیرهــا تــا حــدود زیــادی نــاكام مانــد.

بااین وجــود بخشــی از تحریــم كــه واقعــاً بــرای كشــور مشــكل ایجــاد كــرده 

تحریــم فــروش نفــت خــام اســت. تحریــم نفــت خــام ایــران خــود از دو بخــش مجــزا 

تشــكیل شــده اســت:

تحریم فروش نفت خام

 كــه بــر اســاس آن آمریــكا از كشــورهای خریــدار نفــت ایــران خواســته اســت كــه 

در بازه هــای زمانــی ۳ ماهــه بــه میــزان مشــخصی از خریــد نفــت ایــران بكاهنــد و 

نفــت ایــران را بــا دیگــر نفت هــای موجــود در بــازار نفــت جایگزیــن كننــد؛ در غیــر 

ــد  ــم خــودداری كنن ــن تحری ــامل ای ــه از اع ــی ك ــن صــورت كشــورها و رشكت های ای

خــود بــا تحریــم تجــاری آمریــكا روبــرو خواهنــد شــد.

ایــن تحریــم در وهلــه اول باعــث شــد كشــورهای اروپایــی خریــد مســتقیم نفت از 

ایــران را متوقــف كننــد. خریــداران آســیایی كــه مشــرتیان اصلــی نفــت ایــران بودنــد 

نیــز متناســب بــا خواســته های آمریــكا و زیــر ســایه تهدیــد ایــن كشــور خریــد نفــت 

از ایــران را بــه میــزان قابل توجهــی كاهــش دادنــد. آمریكایی هــا هــر ســه مــاه 

ــت در  ــت نف ــرتل قیم ــان و كن ــت جه ــازار نف ــادل در ب ــن تع ــرای نگه داش ــار ب یك ب

ــا  میــزان مجــاز واردات نفــت از ایــران بازنگــری می كنــد و آن را ثابــت نگه داشــته ی

ــد. ــش می ده كاه

ــكه در روز  ــون بش ــران از 2/7 میلی ــت ای ــادرات نف ــد ص ــع معتقدن ــی مناب بعض

ــه اســت. خرگزاری هــای خارجــی  ــون بشــكه در روز كاهــش یافت ــك ۱ میلی ــه نزدی ب

ــر را ۷۰۰ هــزار بشــكه در روز اعــالم  ــد مــاه اخی ــران در چن صــادرات نفــت خــام ای

كرده انــد. البتــه صــادرات نفــت خــام در ماه هــای مختلــف متأثــر از عوامــل 

ــوان متوســط صــادرات كل  ــك مــاه منی ت ــزان صــادرات در ی متعــددی اســت و از می

ــرد. ــخص ك ــق مش ــورت دقی ــال را به ص س
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تحریم انتقال پول ناشی از فروش نفت ایران

دوم: تحریم انتقال پول ناشــی از فروش نفت ایران اســت كه مشكالتی جدی برای كشور 

ایجاد كرده است.

ــم شــبكه بین بانکــی  ــا اعــامل تحری ــز ب ــی نی ــكا، رشكت هــای اروپای ــر آمری عــالوه ب

»ســوئیفت« و نقــل و انتقــاالت مالــی و بانكــی، بــه اثربخشــی ایــن بخــش از تحریم هــا 

یــاری رســانده اند. در اثــر این گونــه از تحریــم، بخــش قابل توجهــی از پــول نفــت ایــران 

در كشــورهای اروپایــی و آســیایی باقی مانــده و قابــل انتقــال بــه كشــور نیســت و عمــالً 

كشــور از ایــن منابــع محــروم شــده اســت. آمریكایی هــا حتــی از واردكننــدگان نفــت 

ایــران خواســته اند به جــای پــول نفــت، كاالهــای غیــر تحریمــی و به خصــوص كاالهــای 

مرفــی بــه ایــران تحویــل دهنــد. به عنــوان منونــه تنهــا در كشــور چیــن ۱۸ میلیــارد 

ــاً  ــه كشــور تقریب ــال آن ب ــكان انتق ــران بلوكه شــده اســت و ام ــول نفــت ای ــورو از پ ی

وجــود نــدارد. ایــن تحریــم در واقــع تحریــم مالــی و بانكــی اســت امــا در عمــل منابــع 

مالــی ناشــی از صــادرات نفــت خــام ایــران را نشــانه رفتــه اســت.



The 
second 

step

بررسی گام دوم 

توافقنامه ژنو



56 نقد و بررسی متن توافقنامه ژنو

منت انگلیسی گام دوم
There would be additional steps in between the initial 

measures and the final step, including, among other things, 
addressing the UN Security Council resolutions, with a 
view toward bringing to a satisfactory conclusion the UN 
Security Councilˈs consideration of this matter.

ترجمه فارسی گام دوم
ــان  ــه، در می ــی، از جمل ــه و گام نهای ــدام  هــای اولی ــان اق ــی در می گام هــای اضاف

مــوارد دیگــر، پرداخــن بــه قطعنامه هــای شــورای امنیــت بــا نظــر بــه اینکــه مالحظــه 

شــورای امنیــت ســازمان ملــل در ایــن موضــوع به صــورت رضایت بخــش، بــه نتیجــه 

برســد.

زمان آغاز و پایان گام دوم 
ــامل  ــی احت ــر زمان ــذا ه ــت فل ــده اس ــخص نش ــن مش ــان رشوع گام دوم در م زم

رشوع دارد حتــی هــم زمــان بــا گام اول. زمــان خامتــه اش نیــز مشــخص نشــده یعنــی 

ــد.  ــی ادامــه یاب ــان مذاكــرات نهای ــا پای ــد ت می توان

بررسی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد
در ایــن بخــش به رصاحــت بــه قطعنامه هــای شــورای امنیــت اشــاره شــده اســت: 

»پرداخــن بــه قطعنامــه  هــای شــورای امنیــت بــا نظــر بــه اینکــه مالحظــه شــورای 

امنیــت ســازمان ملــل در ایــن موضــوع بــه صــورت رضایــت بخــش، بــه نتیجه برســد.«

ــای  ــود قطعنامه ه ــی خ ــع اعالم ــر مواض ــا ب ــران بن ــالمی ای ــوری اس ــاً جمه قطع

ــه  ــن ب ــه پرداخ ــت ك ــن جاس ــام ای ــن ابه ــد. بنابرای ــی« می دان ــور را »غیرقانون مزب

ــورد در  ــن م ــدن ای ــا گنجان ــت؟ آی ــه معناس ــه چ ــت ب ــورای امنی ــای ش قطعنامه ه

ــای  ــه معن ــی خودبه خــود ب ــده ایران ــره كنن ــم مذاك ــرش آن توســط تی گام دوم و پذی

پذیــرش قانونــی بــودن ایــن قطع نامه هــا نیســت؟

تاریخچه تحریم های شورای امنیت علیه ایران
تحریــم علیــه ایــران از جانــب كشــورهای غربــی و در جهــت توقــف در پیرشفــت 
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ــران  ــی ای ــر روی برنامــه امت ــا ب ــن تحریم ه ــت. ای ــكل گرف ــران ش ــی ای برنامــه امت

تأثیرگــذار نبوده اســت، بلكــه تأثیــرات منفــی بــر روی اقتصــاد ایــران گذاشــته اســت.

ایــن تحریم هــا در زمینه هــای اقتصــادی، علمــی، سیاســی و فــروش ســالح و مهــامت 

هســت. از جملــه تأثیرگذارتریــن ایــن تحریم هــا می تــوان بــه تحریــم صــادرات نفــت 

ایــران و بانــك مركــزی ایــران اشــاره كــرد كــه موجــب آن اقتصــاد ایــران و نقــش بانــك 

مركــزی ایــران در وصــول درآمــد ســهل حاصــل از فــروش نفــت ایــران بــه كشــورهای 

جهــان اســت. كــه بــا توجــه بــه تحریــم هــر دو بخــش نامــرده، اقتصــاد ایــران دچــار 

مشــكل جــدی شــده اســت. تحریــم دارو و مــواد غذایــی در حالــی اعــامل می شــود 

كــه آمریــكا صــادرات دخانیــات بــه ایــران را از لیســت تحریم هــا معــاف كــرده اســت 

و ایــران ســومین واردکننــده ســیگار آمریكایــی در دنیاســت.

مقــام هــای دولــت آمریــكا تحریــم هــای اعامل شــده علیــه ایــران را ســخت ترین 

ــد. ــا نامیده ان ــخ دنی ــول تاری ــا در ط ــن تحریم ه و فلج کننده تری

آخریــن قطعنامــه ۱۹۲۹ شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد قطعنامــه ای مربــوط 

ــورا  ــن ش ــب ای ــه تصوی ــن ۲۰۱۰ ب ــه در ۹ ژوئ ــران اســت ك ــه هســته ای ای ــه برنام ب

ــن  ــدور ای ــرد. ص ــع ك ــران وض ــه ای ــدیدی را علی ــادی ش ــای اقتص ــید و تحریم ه رس

ــای ۱۶۹۶ )۲۰۰۶(، ۱۷۳۷ )۲۰۰۶(،  ــاد قطعنامه ه ــرای مف ــدم اج ــی ع ــه در پ قطعنام

۱۷۴۷ )۲۰۰۷(، ۱۸۰۳ )۲۰۰۸(، ۱۸۳۵ )۲۰۰۸( و ۱۸۸۷ )۲۰۰۹( از ســوی ایــران صــورت 

گرفــت.

اما آخرین قطعنامه حاوی مفاد ذیل است:

بــر اســاس ایــن قطعنامــه ایــران بایســتی ســاخت متــام مراكــز غنی ســازی اورانیــوم 

یــا تأسیســات امتــی آب ســنگین )مراكــز پلوتونیــوم( را متوقف و از ســاخت تأسیســات 

مشــابه خــودداری كند.

این قطعنامه:

ایــران در خــارج از جملــه هرگونــه رشكــت در  -فعالیت هــای امتــی تجــاری 

ــا  ــواد ی ــد م ــت در تولی ــا رشك ــر ی ــورهای دیگ ــوم در كش ــتخراج اورانی ــای اس طرح ه

فّناوری هــای امتــی در خــارج را ممنــوع می كنــد.

ــخاص  ــران و اش ــت ای ــور دول ــه از حض ــد ك ــف می كن ــر را موظ ــای دیگ -دولت ه

ــد. ــری كنن حقیقــی و حقوقــی ایرانــی در مــوارد فــوق جلوگی
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-كشــورها را موظــف می كنــد كــه از انتقــال مســتقیم یــا غیرمســتقیم هشــت نــوع 

ســالح ســنگین از جملــه تانــك، خودروهــای زرهــی، هواپیامهــای جنگــی، بالگردهــای 

تهاجمــی، كشــتی های نظامــی و سیســتم های موشــكی بــه ایــران جلوگیــری كننــد.

ــی  ــا توانای ــد موشــك های بالســتیك ب ــران در خصــوص تولی ــع فعالیت هــای ای -من

حمــل كالهــك هســته ای.

-منــع آزمایش هــای موشــكی ایــران كــه در آن از فّنــاوری بالســتیك اســتفاده شــده 

. شد با

ــه  ــران ب -كشــورها را موظــف می كنــد كــه از ورود شــامر دیگــری از مقام هــای ای

قلمــروی خــود جلوگیــری كننــد و دارایی هــای تعــداد دیگــری از افــراد و رشكت هــای 

ــرای مســدود شــدن قــرار می دهــد. ایرانــی را در فهرســت تحریم هــا ب

ــران  ــه ای ــه ب ــی ك ــی و دریای ــای هوای ــام محموله ه ــد مت ــا می خواه -از دولت ه

ــای  ــا و آب ه ــا، بندره ــود را در فرودگاه ه ــارج می ش ــا از آن خ ــود ی ــتاده می ش فرس

ــاور باشــند كــه آن محموله هــا حــاوی مــواد  ــر ایــن ب قلمــروی خــود درصورتی کــه ب

امتــی، موشــكی یــا نظامــی ممنــوع اعــالم شــده اســت، بازرســی كننــد.

ــر اســاس قوانیــن  ــران را ب -بــه كشــورها اجــازه می دهــد محموله هــای دریایــی ای

بین املللــی در آب هــای آزاد بازرســی، توقیــف و حتــی در صــورت لــزوم نابــود كننــد.

ــه  ــر ب ــات دیگ ــه خدم ــا ارائ ــوخت ی ــن س ــد از تأمی ــازه می ده ــورها اج ــه كش -ب

كشــتی های ایــران یــا كشــتی های خارجــی حامــل محموله هــای »غیرقانونــی« ایــران 

خــودداری كننــد.

ــا  ــا ب ــا رشكت ه ــخاص ی ــی اش ــادالت مال ــب« مب ــد »مراق ــورها می خواه -از كش

ــا  ــه ســپاه پاســداران ی ــه رشكت هــای وابســته ب ــی از جمل ــراد و كمپانی هــای ایران اف

ــران باشــند. خطــوط كشــتیرانی ای

ــه  ــی از جمل ــای ایران ــی بانك ه ــادالت مال ــب« مب ــد »مراق ــورها می خواه -از كش

بانــك مركــزی ایــن كشــور باشــند تــا از مبادالتــی كــه مربــوط بــه فعالیت هــای امتــی 

حســاس ایــران یــا سیســتم های پرتــاب كالهك هــای هســته ای ایــن كشــور می شــود، 

جلوگیــری كننــد.

و  شــعبه ها  افتتــاح  از  الزم  تدابیــر  اتخــاذ  بــا  كــه  می خواهــد  كشــورها  -از 

ــن  ــد چنی ــه معتقدن ــود درصورتی ک ــروی خ ــران در قلم ــای ای ــای بانك ه منایندگی ه
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ــد. ــری كنن ــد، جلوگی ــاط دارن ــران ارتب ــی ای ــای امت ــا فعالیت ه ــعبی ب ش

مفاد كلی قطع نامه های شورای امنیت چه بود؟
مفــاد كلــی قطع نامه هــای شــورای امنیــت كــه همــه بــه خاطــر مباحــث هســته ای 

و در جهــت فشــار بــر ایــران وضــع شــده اســت خواســتار تعلیــق 3 امــر اســت. ایــن 

ــس  ــا آژان ــه مشــكالت خــود را ب ــی ك ــا زمان ــه ت ــران می خواهــد ك قطع نامه هــا از ای

ــت هــای مرتبطــش،  ــرده اوالً غنی ســازی 5 درصــد و فعالی ــی امتــی حــل نك بین امللل

ثانیــاً آب ســنگین اراك و ثالثــاً بازفــرآوری اورانیــوم را تعلیــق منایــد. 

چند نکته مهم
 توجه به چند نكته رضوری ست:

1. پذیرش تلویحی قانونی بودن قطع نامه ها:

 بــه طــور تلویحــی قانونــی بــودن قطعنامه هــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل را 

ــن  ــل ای ــن حقــوق بین املل ــه موازی ــا اســتناد ب ــون ب ــم؛ و حــال آن كــه تاكن پذیرفته ای

قطعنامه هــا را غیرقانونــی و باج خواهانــه می دانســتیم.

محمدجــواد ظریــف در نشســت شــورای امنیــت ســازمان ملــل در ۹ مــرداد 

۱۳۸۵ گفــت: »امــا ســه كشــور اروپایــی، بــا ادعــای منایندگــی از ســوی همیــن 

جامعــه بین املللــی، در بســته به اصطــالح مشــوق های خــود در اوت گذشــته از 

ایــران خواســتند كــه »تعهــدی الــزام آور بــرای پیگیــری نكــردن فعالیت هــای چرخــه 

ــون روشــن  ــع از اوت گذشــته تاكن ــی ســیر وقای ــرور اجامل ــد«. م ــل كن ســوخت تقب

ــران  ــی و نابه جــا توســط جمهــوری اســالمی ای ــه رد آن خواســته غیرقانون ــد ك می كن

ــت  ــورای امنی ــكام و ش ــورای ح ــه ش ــای ب ــه و بیانیه ه ــل قطعنام ــل تحمی ــا دلی تنه

ــت.« ــوده و هس ب

ــران در ســازمان ملــل را به عهــده  محمدجــواد ظریــف كــه آن زمــان، منایندگــی ای

داشــت، در پــی صــدور قطعنامــه ی شــورای امنیــت بــه اعضــای ایــن شــورای گفــت: 

»برنامــه هســته ای صلح آمیــز ایــران هیــچ تهدیــدی بــرای امنیــت و صلــح بین املللــی 

نــدارد و بنابرایــن پرداخــن بــه ایــن مســاله در شــورای امنیــت هیــچ اســاس حقوقــی 

و كاربــرد عملــی نــدارد.«

2. مغایرت ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت بر طبق قوانین آژانس:

ــا  ــز ب ــل نی ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ش ــورمان ب ــته ای كش ــده هس ــال پرون  ارس
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ــه در  ــته اســت چــرا ك ــرت آشــكار داش ــس مغای ــنامه آژان ــاده 12 اساس ــد C از م بن

ــه شــورای امنیــت  ــده یــك كشــور عضــو ب ــرای ارجــاع پرون ــد از اساســنامه ب ــن بن ای

ســازمان ملــل 2 علــت ذكــر شــده اســت. اول؛ اثبــات انحــراف از فعالیــت صلح آمیــز 

هســته ای به ســوی تولیــد ســالح امتــی - DIVERSION - كــه ایــن انحــراف در 

ــت و  ــده اس ــكام نیام ــورای ح ــای ش ــس و قطعنامه ه ــای آژان ــک از گزارش ه هیچ ی

دوم؛ بی توجهــی كشــور عضــو بــه توصیه هــای آژانــس بــرای رفــع »تقصیرهــا و 

قصورهــا« كــه در ایــن زمینــه نیــز قطعنامــه نوامــر 2004 آژانــس- آبــان 83- از رفــع- 

ــت.  ــر داده اس ــه خ ــورد مناقش ــای م ــا و تقصیره ــاس بودن- قصوره ــد بی اس بخوانی

ــد  ــت فاق ــده و قطعنامه هــای شــورای امنی ــز ارجــاع پرون ــه نی ــن زاوی ــن از ای بنابرای

ــار بــوده اســت. اعتب

 3. پایان »رضایت بخش« قطع نامه ها

 اگــر كســی بگویــد عبــارت توافق نامــه )addressing( اســت كــه بــه معنــای 

ــاً بــه معنــای پذیــرش جعــل آن هــا توســط  رصف پرداخــن و بررســی ســت و رضورت

ــای  ــه معن ــارت ب ــن عب ــر ای ــه اگ ــت ك ــد گف ــت نیســت، در جــواب بای شــورای امنی

عــدم اجــرای آن هاســت – كــه از نظــر جمهــوری اســالمی قطعــاً هســت- پــس عبــارت 

 satisfactory conclusion the UN Security Councils consideration of(

this matter( »پایــان رضایت بخــش بررســی موضــوع توســط شــورای امنیــت« چــه 

معنایــی دارد؟ رضایت بخــش بــودن بررســی قطع نامه هــا دقیقــاً بــه چــه معناســت و 

بــا چــه معیــار و مــالك عینــی و قابــل اندازه گیــری محاســبه می شــود؟ رضایت بخــش 

ــی اســت؟  ــاً اصطالحــی حقوق ــا اساس ــی دارد و آی ــی در پ ــار حقوق ــه معی ــودن چ ب

خصوصــاً ایــن كــه مرجــع پذیــرش رضایتمنــدی ایــران نیســت بلكــه شــورای امنیــت 

اســت.

 ایــن مفاهیــم ابهــام دارنــد. همیــن بخــش می توانــد بــه نوعــی ســكته در مذاكــرات 

جامــع ایجــاد كنــد؛ چــون طــرف غربــی اگــر نخواهــد حســن نیــت بــه خــرج دهــد 

می توانــد بــر اســاس همیــن توافــق بــه اجــرای قطعنامه هــای ارصار ورزد؛ چیــزی كــه 

بعیــد اســت محقــق شــود.

ــران  ــی از ای ــه گام اول و گام نهای ــی و در فاصل ــه گام میان ــوط ب ــل مرب 4. در فص

 -ADDITIONAL STEPS -خواســته شــده اســت كــه گام هــای دیگــری نیــز بــردارد
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ــا تعبیــر »از جملــه  و پرداخــن بــه قطعنامه هــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل را ب

ــا  ــه موضــوع قطعنامه ه ــه ب ــر« آورده اســت. ك ــار گام هــای دیگ ــا در كن ــن گام ه ای

اشــاره داشــتیم و اكنــون اشــاره بــه ایــن نكتــه را رضوری و قابــل پرســش می دانیــم 

ــه  ــن ب ــر از پرداخ ــد؟ و غی ــع آورده ان ــورت جم ــی را به ص ــای اضاف ــرا گام ه ــه چ ك

ــای  ــه گام ه ــار چ ــد انتظ ــا می دانن ــی از آن گام ه ــط یك ــه آن را فق ــا ك قطعنامه ه

دیگــری را از ایــران دارنــد؟! توافقنامــه دراین بــاره ســاكت اســت و حریــف می توانــد 

بــا اســتناد بــه ایــن بنــد تعریف نشــده، درپــی تحمیــل انتظــارات غیرقانونــی و 

ــد. انتظــار منطقــی از تیــم هســته ای كشــورمان  باج خواهانــه مــورد نظــر خــود برآی

ــل  ــد و از طــرف مقاب ــده نرون ــی تعریف نش ــای اضاف ــار گام ه ــر ب ــه زی ــود ك ــن ب ای

ــن  ــد كــه متأســفانه ای ــن گام هــا را دقیقــاً مشــخص كن ــد منظــور خــود از ای بخواهن

ــرآورده نشــده اســت! انتظــار رضوری ب

چند سؤال بی جواب
ــای  ــی قطعنامه ه ــان گام اول و گام نهای ــه می ــران در فاصل ــد ای ــا باش ــر بن 1- اگ

ــق آنچــه در قطعنامــه 1737 آمــده  ــرار بدهــد، مطاب شــورای امنیــت را مــد نظــر ق

ــق  ــت تعلی ــه حال ــود را ب ــوخت خ ــیكل س ــازی و س ــه غنی س ــد كل برنام ــران بای ای

ــا نیســت كــه ایــران در زمــان اجــرای گام دوم كــه  ــا ایــن بــه ایــن معن دربیــاورد. آی

ــاره گام  ــه توافقــی درب ــا زمــان رســیدن ب ــدای گام اول آغــاز گــردد ت ــد از ابت می توان

ــد؟ ــق كن ــد كل برنامــه خــود را تعلی ــی، بای نهای

2- اگــر ایــران بنــا داشــت قطعنامه هــای شــورای امنیــت را اجــرا كنــد، چــرا اصــالً 

ــد؟ ــا 1 +5 مذاكــره و توافــق می کن ب

ــه قطعنامه هــا در نظــر  ــدی ب ــای بن ــای پ ــه معن ــران را ب 3- چــرا 1 +5 گام اول ای

ــه حــل موضــوع در شــورای امنیــت نشــده اســت؟ مگــر  ــه و خــود متعهــد ب نگرفت

ــده  ــن 6 كشــور مذاكــره كنن ــت همی ــده در شــورای امنی ــی تصمیم گیرن اعضــای اصل

بــا ایــران نیســتند؟

ــاره  ــش )satisfactory( درب ــت بخ ــه ای رضای ــه نتیج ــد ب ــه »بای ــی اینك 4- معن

ــت  ــن نیس ــه ای ــن جمل ــی ای ــا معن ــت؟ آی ــید« چیس ــت رس ــورای امنی ــات ش مالحظ

ــد  ــت می توان ــورای امنی ــاز، ش ــد ب ــل كن ــا عم ــه قطعنامه ه ــران ب ــر ای ــی اگ ــه حت ك

بگویــد عمــل ایــران رضایت بخــش نبــوده اســت و پــای مســائل غیرهســته ای را وســط 
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بكشــد؟

ــران  ــای ای ــارت از موضــع رســمی و دیرپ ــن عب ــرش ای ــا پذی ــی ب ــم ایران ــا تی 5- آی

دربــاره غیرقانونــی بــودن قطعنامه هــای شــورای امنیــت –كــه نخســتین بــار توســط 

خــود آقــا دكــرت ظریــف تئوریــزه شــده بــود- عــدول نكــرده اســت؟

ــته در  ــه گذش ــه آن هفت ــش ب ــف در واكن ــه ظری ــت ك ــئله ای اس ــامن مس ــن ه ای

صحــن مجلــس گفــت: »مــا قبــول كردیــم بــه قطعنامه هــای شــورای امنیــت بپردازیــم 

و نــه ایــن كــه آنهــا را اجــرا كنیــم.« ظریــف بــا بیــان ایــن كــه پیــش  از ایــن خواســتار 

تــن دادن ایــران بــه قطعنامه هــای شــورای امنیــت بودنــد، افــزود: »در حــال حــارض 

ــه  ــه یــك طــرف، باهــدف رفــع كامــل قطعنامه هــا ب ــد دو طــرف و ن آن هــا می گوین

ــده  ــن آم ــه در م ــت ك ــی اس ــن عبارت ــد و ای ــت بپردازن ــورای امنی ــای ش قطعنامه ه

اســت.«

اكنــون ایــن ســؤال مطــرح اســت كــه بااین وجــود آیــا ایــران پــس از 6 مــاه خواهــد 

گفــت: »قطع نامه هایــی كــه تــا كنــون غیرقانونــی مــی دانســته اكنــون دارای 

وجاهــت اســت؟«

ــه قطع نامه هــا نوبــت  ــدارد كــه در صــورت پرداخــن ب ــی وجــود ن ــن نگران ــا ای آی

ــه اجــرای آن هــم می رســد؟  ب
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منت انگلیسی گام نهایی
Elements of the final step of a comprehensive solution*
The final step of a comprehensive solution, which the 

parties aim to conclude negotiating and commence imple-
menting no more than one year after the adoption of this 
document, would:

• Have a specified long-term duration to be agreed upon.
• Reflect the rights and obligations of parties to the NPT 

and IAEA Safeguards Agreements.
• Comprehensively lift UN Security Council, multilateral 

and national nuclear-related sanctions, including steps on 
access in areas of trade, technology, finance, and energy, on 
a schedule to be agreed upon.

• Involve a mutually defined enrichment program with 
mutually agreed parameters consistent with practical 
needs, with agreed limits on scope and level of enrichment 
activities, capacity, where it is carried out, and stocks of 
enriched uranium, for a period to be agreed upon.

• Fully resolve concerns related to the reactor at Arak, 
designated by the IAEA as the IR-40. No reprocessing or 
construction of a facility capable of reprocessing.

• Fully implement the agreed transparency measures 
and enhanced monitoring. Ratify and implement the Ad-
ditional Protocol, consistent with the respective roles of the 
President and the Majlis (Iranian parliament).

• Include international civil nuclear cooperation, includ-
ing among others, on acquiring modern light water power 
and research reactors and associated equipment, and the 
supply of modern nuclear fuel as well as agreed R&D prac-
tices.
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ترجمه فارسی گام نهایی
عنارص گام نهایی راه حل جامع*

گام نهایــی راه حــل جامــع کــه طرف هــا قصــد دارنــد تــا مذاکــره و آغــاز اجــرای آن 

کمــرت از یــک ســال پــس از پذیــرش ایــن ســند، نهایــی شــود، عبــارت اســت از:

داشن دوره زمانی بلندمدت مشخص که مورد توافق قرار خواهد گرفت.

منعکس کننــده حقــوق و تکالیــف اعضــای ان پی تــی و توافق نامــه پادمــان آژانــس 

بین املللــی انــرژی امتــی.

بــه  طــور جامــع تحریم هــای مرتبــط بــا هســته ای شــورای امنیــت ســازمان ملــل، 

چندجانبــه و ملــی را بــر مــی دارد. گام هایــی بــرای دسرتســی بــه حوزه هــای تجــاری، 

فنــاوری، مالــی و انــرژی بــر مبنــای یــک جــدول زمانــی توافــق خواهــد شــد.

ــا عنــارص  دربرگیرنــده یــک برنامــه غنی ســازی کــه توســط طرفیــن تعریف شــده ب

توافــق شــده توســط طرفیــن منطبــق بــا نیازهــای عملــی ]ایــران[، بــا محدودیت هــای 

ــی  ــه و ســطح فعالیت هــای غنی ســازی، ظرفیــت، مکان ــه دامن توافــق شــده در زمین

ــک دوره ای  ــرای ی ــوم غنی شــده ب ــر اورانی ــه ]غنی ســازی[ انجــام می شــود و ذخای ک

کــه توافــق می گــردد.

بــه طــور کامــل نگرانی هــای مربــوط بــه راکتــور اراک کــه توســط آژانــس بــا نــام 

ــا ســاخت تأسیســاتی  ــد. عــدم بازفــرآوری ی IR40 شــناخته می شــود، را برطــرف منای

کــه توانایــی بازفــرآوری داشــته باشــد.

بــه طــور کامــل اقــدام  هــای شــفاف  ســاز و نظــارت افزایش یافتــه ی توافــق شــده را 

ــارات رئیس جمهــور و مجلــس  ــد. پروتــکل الحاقــی را در چارچــوب اختی اجــرا می کن

)پارملــان ایرانــی(، تصویــب و اجــرا می منایــد.

ــان مــوارد  ــه در می ــی، ازجمل ــده همــکاری  هســته ای غیرنظامــی بین امللل دربرگیرن

دیگــر، دســت یافــن بــه راکتورهــای قــدرت آب ســبک مــدرن و تحقیقاتــی و تجهیزات 

مربوطــه و تأمیــن ســوخت هســته ای مــدرن و همچنیــن کارهــای تحقیــق و توســعه  

کــه توافــق شــده.

*  در ارتبــاط بــا گام نهایــی و هــر گامــی در میــان )گام هــای میانــی(، اصــل 

ــز  ــق منــی شــود مگــر اینکــه در مــورد همــه چی ــزی تواف ــچ چی ــه »هی اســتاندارد ک
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توافــق شــود«، اعــامل می شــود.

زمان رشوع و امتام گام نهایی؛ گام پایانی طولنی مدت
زمــان رشوع گام ســوم یــا هــامن گام نهایــی طبــق آن چــه در مــن آمــده یــك ســال 

بعــد از رشوع توافــق اســت. )no more than one year after( امــا دربــاره پایــان گام 

نهایــی به رصاحــت در توافــق آمــده اســت: »داشــن دوره زمانــی بلندمــدت مشــخص 

 Have a specified long-term duration(».کــه مــورد توافــق قــرار خواهــد گرفــت

to be agreed upon( ایــن بــدان معناســت كــه ایــران بــرای یــك مــدت نامشــخص 

امــا طوالنــی بایــد محدودیت هایــی را كــه ظــرف یک ســاله آتــی مشــخص خواهنــد 

شــد، بپذیــرد.

ــی  ــه مبنای ــر چ ــدت ب ــالً طوالنی م ــدت؟« اص ــرا طوالنی م ــت: »چ ــؤال اینجاس س

ابهــام جــدی اســت. برخــی شــنیده های موثــق  ایــن یــك  تعریــف می شــود؟ 

در خصــوص ایــن زمــان ارقامــی را متذكــر می شــوند -20 ســال- كــه نامعقــول 

توجیه ناپذیرنــد. اگــر بــر طبــق ایــن نظــر بخواهنــد گام نهایــی را 20 ســال بــه درازا 

ــن  ــن رف ــا و از بی ــوت شــدن دانشــمندان هســته ای م ــی فرت ــه معن ــن ب بكشــند، ای

ــت.  ــوزه اس ــن ح ــود در ای ــای موج ــرژی ه ــیاری از ان بس

اگــر چــه بــا نــگاه دقیــق تــر بــه نكتــه حائــز اهمیــت دیگــری می رســیم و آن ایــن 

ــاز زد؟ خرهــا  ــه زمــان انتهــای گام نهایــی رس ب ــح ب ــی از تری كــه چــرا طــرف غرب

ــی  ــر را داشــته ول ــی کوتاه ت ــی درخواســت زمان ــم ایران ــه تی ــن اســت ك ــر ای ــی ب مبن

طــرف غربــی بــر روی عــدد 20 ســال تاكیــد داشــته اســت. بعــد از نپذیرفــن ایــن نظــر 

توســط تیــم ایرانــی بنابرایــن می شــود كــه عــددی ذكــر نشــود و كار بررســی زمــان 

بــه موعــد بعــدی واگــذار شــود؛ امــا كاش تیــم ایرانــی بــر روی عــددی خاص-ولــو 20 

ســال بــا همــه معایبــش- پافشــاری می منــود چــرا كــه راه زیاده خواهــی تیــم غربــی 

بــا توجــه بــه عبــارت )long-term( فراهــم گشــته و بــه آســانی می تواننــد حتــی بــر 

روی عــددی باالتــر از 20 ســال نیــز تاكیــد كننــد و ایــن یعنــی فاجعــه ای بزرگ تــر!

شــاید كســی بگویــد در مــن )be agreed upon( بــه معنــای مــورد توافــق طرفیــن 

ــم.  ــار نیایی ــی كن ــا زیاده خواهی هــای طــرف غرب ــم ب ــی می توانی ــا به راحت آمــده و م

در پاســخ بایــد گفــت كــه اوالً اگــر بنــا بــر كنــار نیامــدن بــا زیاده خواهــی بــود، چــرا 
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ــر  ــدا ب ــی از ابت ــم ایران ــرا تی ــاد؟ چ ــاق افت ــارت )long-term( اتف ــرش عب ــل پذی اص

زمانــی کوتاه مــدت توافــق نكــرد؟ ثانیــاً ولــو ایــن كــه بگوییــم مــا حــق عــدم پذیــرش 

ــه ســاختار قــرارداد مــا  ــا توجــه ب ــد گفــت كــه ب ــم، بای ــی را داری زمــان هــای طوالن

بــه نتیجــه گام نهایــی محتاج تریــم تــا طــرف غربــی. یعنــی طــرف ایرانــی بایــد تیــم 

غربــی را راضــی كنــد تــا گام نهایــی هــر چــه رسیع تــر تصویــب و بــه اجــرا در بیایــد. 

دلیــل ایــن احتیــاج بــا نگاهــی بــه مــن مذاكــرات واضــح اســت: 

1. از دســت دادن امتیازهایــی ماننــد غنی ســازی 20 درصــد و كاهــش غنی ســازی 

بــه ســطح 5 درصــد .

2. رو به امتام بودن سوخت نیروگاه هسته ای.

3. باقــی مانــدن 95 درصــد تحریم هــا -خصوصــاً تحریــم هــای اساســی- و منــوط 

كــردن همــه آن هــا بــه اجــرای گام نهایــی.

لذاســت كــه بــا نگاهــی واقع بینانــه در می یابیــم كــه مــا محتــاج بــه راضــی كــردن 

طــرف غربــی شــده ایم و بایــد بــا هــر عــددی كــه او مطــرح كــرد كنــار بیاییــم.

بررسی برخی قیود ابهام آمیز گام نهایی

نیازهای عملی
در بنــد چهــارم از توصیــف رشایــط توافــق نهایــی آمــده اســت كــه ایــران می توانــد 

نهایتــاً یــك برنامــه غنی ســازی داشــته باشــد بــه رشط

 )Consistent with practical-needs( 1- انطباق بر نیاز های عملی

 ،)Capacity( ظرفیــت ،)Level( 2- توافــق بــر رس محدودیت هایــی دربــاره انــدازه

حجــم )Stocks of enriched urannium(، گســرته )Scope( و مــكان آن.

ــی  ــا معنای ــران آی ــی ای ــه نیازهــای عمل مــرشوط شــدن غنی ســازی در گام آخــر ب

جــز ایــن دارد كــه 1+5 می توانــد در مذاكــره بــر رس توافــق نهایــی ادعــا كنــد ایــران 

بــه دلیــل نداشــن راكتــوری كــه تأمیــن ســوخت نشــده باشــد عمــالً هیــچ نیــاز عملــی 

بــه غنی ســازی نــدارد و بایــد آن را برچینــد؟ و آیــا ایــن جملــه اساســاً بــا ایــن هــدف 

در توافــق گنجانــده نشــده اســت؟ و تــازه، حتــی اگــر غــرب نیــاز عملــی ایــران را هــم 

ــاره انــدازه، ســطح، گســرته، ذخایــر و ...  بپذیــرد، پذیرفــن این همــه محدودیــت درب

ــذارد؟ ــزی هــم از برنامــه غنی ســازی باقــی می گ ــا چی غنی ســازی، آی
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چگونه قید »نیاز عملی« می تواند به تعطیلی غنی سازی در ایران منجر شود؟
ــد هــای  ــا قی ــرای غنی ســازی ب ــا ب ــان شــد حــق نامحــدود م ــه بی هــامن طــور ك

ــد  ــارت اســت از قی ــود عب ــن قی ــا یكــی از بدتری متعــددی محــدود شــده اســت؛ ام

غنی ســازی بــر اســاس نیازهــای واقعــی و عملــی. ایــن قیــد را در ادامــه بیشــرت مــورد 

ــم: ــرار می دهی ــی ق بررس

- نیــاز واقعــی یعنــی غنی ســازی تنهــا بــه میــزان مــورد نیــاز كشــور. یعنــی حــق 

ــدارد. ــران وجــود ن ــرای ای ــوم غنی شــده ب ــره اورانی ــه ذخی هیچ گون

- نیــاز واقعــی یعنــی بایــد ایــران بگویــد دقیقــاً روزانــه بــه چــه میــزان اورانیــوم 

ــرد.  ــورت پذی ــازی ص ــزان غنی س ــامن می ــاس ه ــر اس ــا ب ــاز دارد و تنه ــده نی غنی ش

ایــران دارای 2 رآكتــور فعــال بوشــهر و تهــران اســت و رآكتــور اراك طبــق توافقــات تــا 

اطــالع ثانــوی تعلیــق شــده اســت. پــس بایــد نیــاز ایــن دو رآكتــور اندازه گیــری شــود. 

رآكتــور بوشــهر نیــاز واقعــی بــه ســوخت تولیــدی ایــران نــدارد زیــرا ســوخت آن را 

روســیه تأمیــن می کنــد. پــس ایــران بــرای ایــن رآكتــور نیــازی بــه غنی ســازی و تولیــد 

ســوخت هســته ای نخواهــد داشــت. بــرای رآكتــور تهــران بــه ســوخت نیــاز واقعــی 

داریــم ولــی طبــق توافقنامــه نیمــی از ذخایــر اورانیــوم 20% ایــران ترقیــق شــده و بــه 

ســوخت 5% كاهــش یافتــه و بــرای ســوخت رآكتــور تهــران بكارگیــری می شــود. ایــن 

میــزان ســوخت ظاهــراً تــا ســال ها نیــاز ایــران را تأمیــن می کنــد. پــس عمــالً ایــران 

ــدارد.  ــه غنی ســازی ن ــی ب ــاز واقعــی و عین ــه نی ــس هیچ گون ازاین پ

ــق  ــل تعلی ــه طوركام ــه ب ــطح 20% ك ــا در س ــه تنه ــازی ن ــی غنی س ــد یعن ــن قی ای

ــدارد.  ــه ســوخت هســته ای ن ــاز واقعــی ب ــه نی ــران هیچ گون ــرا دیگــر ای می گــردد. زی

ــق  ــه تعلی ــا زمین ــای م ــامت ه ــت دیپل ــل و غفل ــرف مقاب ــمندی ط ــوع هوش ــن ن ای

ــی آورد.  ــم م ــور فراه ــازی را در كش ــل غنی س كام

اعرتاف مقامات آمریکایی درباره قید »نیازهای عملی«
ــران  ــه مــرشوط شــدن حــق غنی ســازی ای ــن توافق نام ــزرگ ای ــب ب ــی از معای یک

بــه نظــر موافــق امریکاســت. بــه ایــن نکتــه در پاراگــراف چهــارم صفحــه آخــر اشــاره 

ــه  ــک برنام ــن ی ــد »متضم ــه بای ــن توافق نام ــه ای ــون ک ــن مضم ــا ای ــت ب ــده اس ش

ــه روشــنی  ــه ب ــن جمل ــف می شــود«، ای ــن تعری ــه توســط طرفی غنی ســازی باشــد ک

ــته  ــف خــاص خــود را داش ــد تعری ــن می توانن ــک از طرفی ــر ی ــه ه ــد ک ــان می کن بی
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ــت طــرف  ــن نظــر مثب ــه تأمی باشــند، به عبارت دیگــر تحقــق غنی ســازی، مــرشوط ب

مقابــل اســت. 

ــی  ــط خارج ــیون رواب ــتامع کمیس ــه اس ــه در جلس ــن نکت ــه ای ــز ب ــری نی ــان ک  ج

مجلــس مناینــدگان آمریــکا در تاریــخ ۱۹ آذر ۱۳۹۲ )۱۰ دســامر ۲۰۱۳( اشــاره کــرده 

اســت. 

ــده،  ــازی در آین ــیل غنی س ــورد پتانس ــه در م ــن، توافق نام ــر ای ــالوه ب ــری: »ع  ک

دســت کــم چهــار بــار تریــح می کنــد کــه بایــد »بــا توافــق طرفیــن« باشــد - ســه یــا 

چهــار بــار در آن پاراگــراف ایــن نکتــه بیان شــده. بایــد در مــورد غنی ســازی توافــق 

ــم، ایــن غنی ســازی انجــام منی شــود.  شــود. اگــر مــا موافقــت نکنی

 آقــای رئیــس، غنی ســازی بــه توافــق نهایــی بســتگی دارد. نــه، موضــوع غنی ســازی 

ــان از روی توافق نامــه  ــد - مــن برایت ــگاه کنی ــه توافق نامــه ن ــر ب قطعــی نیســت. اگ

می خوانــم، آخریــن پاراگــراف می گویــد »مســتلزم یــک برنامــه غنی ســازی بــا 

توافــق طرفیــن بــا پارامرتهــای مــورد توافــق دو طــرف، مطابــق بــا نیازهــای عملــی 

اســت.« ایــن مفهــوم بســیار مهــم اســت. بایــد بــه چیزهایــی کــه عمــال نیــاز اســت 

ــد  ــتدالل کنن ــد و اس ــش بیاورن ــی برای ــا دلیل ــت آن ه ــن اس ــه ممک ــد ک ــوط باش مرب

ــا  ــن. ام ــبیه ای ــی ش ــا چیزهای ــکی و ی ــات پزش ــل تحقیق ــد، مث ــاز دارن ــه آن نی ــه ب ک

ــا  ــده اســت »ب ــه آم ــد بســیار محــدود باشــد. ســپس در توافق نام ــر می توان ــن ام ای

ــازی، و  ــای غنی س ــطح فعالیت ه ــوزه و س ــاره ح ــده درب ــق ش ــای تواف محدودیت ه

ظرفیــت و جایــی کــه انجــام می شــود و ذخایــر اورانیــوم غنــی شــده بــرای یــک دوره 

ــه  ــار مرتب ــک، دو، ســه، چه ــن در مــن ی ــاره آن توافــق شــود.« بنابرای ــد درب ــه بای ک

ــاره آن« وجــود دارد.« ــا توافــق در ب ــا »ب »توافــق طرفیــن« ی

گفتنــی اســت از ابتــدای برنامــه هســته ای ایــران، طــرف غربــی مدعــی بــوده اســت 

ــران  ــراوان، غنی ســازی در راســتای نیازهــای واقعــی ای ــا وجــود نفــت و گاز ف ــه ب ک

نیســت. کــری در بخــش دیگــری از ایــن جلســه اســتامع، نیازهــای عملــی را این گونــه 

ــد:  ــف می کن تعری

ــا تأمیــن   »نیازهــای عملــی چیســت؟ شــاید کمــی تحقیقــات در حــوزه پزشــکی. ی

ســوخت کافــی در برنامــه تولیــد بــرق مــورد توافــق کــه ممکــن اســت در کنرسســیومی 

ــج آن ارشاف  ــرد و نتای ــه عملک ــالً ب ــه کام ــرادی ک ــود، اف ــام ش ــری انج ــراد دیگ ــا اف ب
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دارنــد.  خیلــی خــوب و راحــت اســت کــه اینجــا بنشــینیم و از لحــاظ نظــری بگوییــم 

ــا  ــوند.« ام ــرد ش ــه خ ــد ک ــی بری ــه جای ــا را ب ــا آن ه ــد ت ــرت کنی ــا را بیش »تحریم ه

ــد  ــن کار همــراه شــام نخواهن ــرای ای ــن ب ــد موضــوع چیســت؟ روســیه و چی می دانی

ــی  ــون وقت ــند چ ــان نباش ــت همراه ت ــن اس ــم ممک ــا ه ــت، اروپایی ه ــود. و در   نهای ب

ــه گســرتش  ــر اســاس خواسته شــان ک ــد ب ــد و آن هــا فکــر کنن تحریم هــا را بیشــرت کنی

دیپلامســی اســت، ایــن کار غیرمعقولــی اســت، آن هــا را هــم از دســت خواهیــد داد. 

و حــدس بزنیــد چــه کار کرده ایــد؟ در واقــع تحریم هــا را برداشــته اید نــه اینکــه 

تقویتشــان کــرده باشــید.«

ــز  ــر نی در جلســه اســتامع ۲۱ آذر کمیســیون بانکــداری ســنا، ســناتور جــان تس ت

نیازهــای عملــی ایــران را زیــر ســؤال می بــرد و ونــدی رشمــن به عنــوان مســئول تیــم 

مذاکــره کننــده در پاســخ چنیــن می گویــد: 

ــن  ــان را دارد و دومی ــت جه ــر نف ــن ذخای ــران چهارمی ــوال. ای ــن س ــرت: »آخری تس

ــه نشــان دهــد؟« ــرژی هســته ای عالق ــه ان ــران ب ــد ای ــزرگ گاز طبیعــی. چــرا بای ــر ب ذخای

ــا  ــا بار ه ــه م ــت ک ــؤالی اس ــن س ــت. ای ــی اس ــیار خوب ــش بس ــن پرس ــن: »ای رشم

ــرتک«  ــدام مش ــه اق ــن »برنام ــل ای ــن دلی ــه همی ــیده ایم. و ب ــا پرس ــا از آن ه و بار ه

ــالً  ــون، کام ــت. چ ــی آن هــا چیس ــا می خواهیــم بدانیــم نیازهــای عمل می گویــد م

صادقانــه بگویــم، بــرای مــا روشــن نیســت کــه چــرا آن هــا بایــد ۱۹۰۰۰ ســانرتیفیوژ 

ــرا  ــد، چ ــد بخواهن ــده ۳. ۵ درص ــواد غنی ش ــار م ــک انب ــد ی ــرا بای ــند، چ ــته باش داش

ــا  ــه م ــت ک ــزی اس ــن چی ــب، ای ــد. و به این ترتی ــاز دارن ــته ای اراک نی ــور هس ــه راکت ب

ــم.  ــع روی آن کار کنی ــق جام ــک تواف ــه ی ــیدن ب ــق رس ــم از طری می خواهی

افــرادی هســتند کــه ذهنیــت اصالح طلبانه تــری دارنــد، امــا یــک بــاور عمومــی در 

میــان مــردم ایــران اســت کــه حــق غنی ســازی بــرای خــود قائــل هســتند. ایاالت متحــده 

ــه  ــا ب ــا ایرانی ه ــازی دارد. ام ــق غنی س ــوری ح ــر کش ــه ه ــت ک ــاور نیس ــن ب ــر ای ب

ایــن حــق قائــل هســتند و بــه فرهنــگ مقاومــت خــود افتخــار می کننــد و در برابــر 

ــرای  ــه ایاالت متحــده ب ــام آنچــه را ک ــد مت ــر می ایســتند و به خصــوص منی خواهن تغیی

ــدم  ــیار ثابت ق ــود بس ــول خ ــر روی اص ــن ب ــد، بنابرای ــد، بپذیرن ــتادگی می کن آن ایس

هســتند.«
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رفع نگرانی درباره رآكتور آب سنگین]1]  اراک:
ــط  ــای مرتب ــی ه ــد نگران ــران بای ــت ای ــده اس ــه آم ــی توافقنام ــای پایان در بنده

 Fully resolve( ــی ــد. واژه اساس ــرف منای ــل برط ــور كام ــه ط ــور اراك را ب ــا رآكت ب

ــد پرســید چــه  ــه طــور كامــل. حــال بای concerns( اســت، یعنــی رفــع نگرانی هــا ب

زمانــی نگرانــی آمریــكا رفــع می شــود آن هــم بــه طــور كامــل؟ مــالك رفــع نگرانــی 

آن هــا چیســت؟ آیــا ابــزار و روشــی بــرای رفــع نگرانــی بیــان شــده اســت؟ آیــا نگرانی 

ــی  ــا زمان ــكا تنه ــی آمری ــا نگران ــف شــده اســت؟ آی ــل تعری ــم حقــوق بین املل در عل

ــل شــود؟ ــل تعطی ــه طــور كام ــور اراك ب ــه رآكت برطــرف می شــود ك

آیا در گام نهایی بالخره تحریم ها برداشته می شود؟
در من گام نهایی عبارتی آمده كه جواب این پرسش را می دهد: 

Comprehensively lift UN Security Council, multilateral 
and national nuclear-related sanctions.

 »بــه  طــور جامــع تحریم هــای مرتبــط بــا هســته ای شــورای امنیــت ســازمان ملــل، 

چنــد جانبــه و ملــی را بــر مــی دارد.«

]1[- آب ســنگین نــوع خاصــی از مولكول هــای آب اســت كــه در آن ایزوتوپ هــای هیــدروژن وجــود دارد. ایــن نــوع 

از آب كلیــد اصلــی تهیــه پلوتونیــوم از اورانیــوم طبیعی اســت و بــه همیــن علــت تولیــد و تجــارت آن بــا نظــر قوانیــن 

بین املللــی انجــام و بــه شــدت كنــرتل می شــود. بــا كمــك ایــن نــوع آب می تــوان پلوتونیــوم الزم را بــرای ســالح های امتــی 

بــدون نیــاز بــه غنی ســازی بــاالی اورانیــوم تهیــه كــرد. آب ســنگین در پژوهــش هــای علمــی در حــوزه هــای مختلــف از 

جملــه زیســت شناســی، پزشــكی، فیزیــك و... كاربردهــای فراوانــی دارد كــه در زیــر بــه چنــد مــورد آن اشــاره مــی كنیــم.

طیــف ســنجی تشــدید مغناطیســی هســته: در طیــف ســنجی تشــدید مغناطیســی هســته NMR هنگامــی كه هســته 

مــورد نظــر مــا هیــدروژن و حــالل هــم آب باشــد از آب ســنگین اســتفاده مــی كننــد. در ایــن حالــت چــون ســیگنال هــای 

اتــم هیــدروژن مــورد نظــر بــا ســیگنال هــای اتــم هیــدروژن آب معمولــی تداخــل مــی كنــد، مــی تــوان از آب ســنگین 

اســتفاده كــرد، زیــرا خــواص مغناطیســی دوتریــم و هیــدروژن بــا هــم تفــاوت دارد و ســیگنال دوتریــم بــا ســیگنال هــای 

هیــدروژن تداخــل منــی كنــد.

آب ســنگین در بعضــی از انــواع رآكتورهــای هســته ای نیــز بــه عنــوان كنــد كننــده نوتــرون بــه كار مــی رود. نوتــرون 

هــای كنــد مــی تواننــد بــا اورانیــوم واكنــش بدهنــد.از آب ســبك یــا آب معمولــی هــم مــی تــوان بــه عنــوان كنــد كننــده 

اســتفاده كــرد، امــا از آنجایــی كــه آب ســبك نوتــرون هــای حرارتــی را هــم جــذب مــی كننــد، رآكتورهــای آب ســبك بایــد 

اورانیــوم غنــی شــده اورانیــوم بــا خلــوص زیــاد اســتفاده كننــد، امــا رآكتــور آب ســنگین مــی توانــد از اورانیــوم معمولــی 

یــا غنــی نشــده هــم اســتفاده كنــد، بــه همیــن دلیــل تولیــد آب ســنگین بــه بحــث هــای مربــوط بــه جلوگیــری از توســعه 

ســالح هــای هســته ای مربــوط اســت. رآكتورهــای تولیــد آب ســنگین را مــی تــوان بــه گونــه ای ســاخت كــه بــدون نیــاز 

بــه تجهیــزات غنــی ســازی، اورانیــوم را بــه پلوتونیــوم قابــل اســتفاده در مبــب امتــی تبدیــل كنــد. البتــه بــرای اســتفاده از 

اورانیــوم معمولــی در مبــب امتــی مــی تــوان از روش هــای دیگــری هــم اســتفاده كــرد. كشــورهای هنــد، ارسائیل، پاكســتان، 

كــره شــاملی، روســیه و آمریــكا از رآكتورهــای تولیــد آب ســنگین بــرای تولیــد مبــب امتــی اســتفاده كردنــد.
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بــر طبــق ایــن مــن فقــط تحریــم هــای هســته ای شــورای امنیــت و غیــره برداشــته 

می شــود. تحریــم هــای آمریــكا علیــه ایــران از لحــاظ علــت )بهانــه( تحریــم بــه ســه 

گــروه كلــی تقســیم می شــود:

]NPWMD[ 1. تحریم های ضد اشاعه تسلیحاتی كه با برچسب

2. تحریم های ضد نقض حقوق برش

3. تحریم های ضد حامیت از تروریسم!

مكانیزم تحریم ها در هر سه مورد فوق نیز به دو شیوه كلی است:

1. تحریــم مســتقیم اشــخاص ایرانــی از فعالیــت اقتصــادی در آمریــكا كــه به عنــوان 

تحریــم ســنتی و یک جانبــه مشــهور اســت.

2. تحریــم غیرمســتقیم یــا ثانویــه كــه بــه هــر شــخص در دنیــا را بــه دلیــل ارتبــاط 

بــا اشــخاص ایرانــی مجــازات می كنــد.

ــی  ــزی حــذف منی گــردد. حت ــم هــای هســته ای چی ــر از تحری ــق مــن غی پــس طب

ــو  ــم لغ ــت ه ــورای امنی ــای ش ــن قطع نامه ه ــن م ــق ای ــه طب ــن ك ــر ای ــن باالت از ای

منی شــود بلكــه تحریــم هــای هســته ای وابســته )nuclear-related( فقــط لغــو 

می شــود. 

امنیــت را هــم  اگــر می نوشــت )resolutions( قطع نامه هــای شــورای  لكــن 

ــه  ــه 1929 ك ــای قطع نام ــم ه ــن كار تحری ــا ای ــه ب ــت ك ــح اس ــد. واض ــامل می ش ش

دربــاره صــادرات و واردات ماســت حــذف منی شــود.

آیا در گام نهایی حق غنی سازی برای ما به رسمیت شناخته شده است؟
در توافقنامــه ژنــو، دو بــار بــه غنی ســازی ایــران اشــاره شــده اســت. یــك بــار در 

مقدمــه و یــك بــار در بخــش پایانــی. در مقدمــه چنیــن آمــده اســت: »ایــن راه حــل 

ــا  ــف شــده ب ــن تعری ــه توســط طرفی ــه غنی ســازی ک ــک برنام ــده ی ــع دربرگیرن جام

محدودیت هــای عملــی و اقدام هــای شــفاف  ســاز بــرای کســب اطمینــان از ماهیــت 

ــه اســت.« ــن برنام ــز ای صلح آمی

در بخش پایانی نیز آمده است: 

»]گام نهایــی بایــد[ دربرگیرنــده یــک برنامــه غنی ســازی کــه توســط طرفیــن تعریــف 

شــده بــا عنــارص توافــق شــده توســط طرفیــن منطبــق بــا نیازهــای عملــی ]ایــران[، بــا 

ــی ســازی،  ــه و ســطح فعالیت هــای غن ــه دامن ــق شــده در زمین محدودیت هــای تواف
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ظرفیــت، مکانــی کــه ]غنی ســازی[ انجــام مــی شــود، و ذخایــر اورانیــوم غنــی  شــده 

بــرای یــک دوره ای کــه توافــق مــی گــردد..«

بــر اســاس ایــن جمــالت، غنی ســازی ایــران در گام نهایــی كــه زمــان آن نامعلــوم و 

درازمــدت اســت، محــدود بــه گزاره هــای ذیــل اســت:

اول، تعریف مشرتك )دو طرفه(

دوم، محدودیت های عملی

سوم، اقدامات شفاف ساز

چهارم، انطباق با نیازهای عملی

پنجم، محدودیت های مورد توافق

ششــم، دامنــه، ســطح فعالیــت، ظرفیــت، ذخایــر و محل هــای محــدود و مشــخص 

كــه طبعــاً بایــد به صــورت دوجانبــه تعییــن شــوند.

در این خصوص نكات زیر را باید ملحوظ داشت:

الــف – بــا ایــن توافقنامــه تعریــف غنی ســازی ایــران از چارچــوب رصف ان  پی تــی 

خــارج شــده و جنبــه بین املللــی خواهــد یافــت. نقــش ســاختار قــدرت بین املللــی یــا 

هــامن نظــام بین املللــی در تعریــف و تبییــن انــدازه و شــكل غنی ســازی قابــل انجــام 

در ایــران بــر اســاس ســند ژنــو بــه رســمیت شــناخته شــده اســت كــه می توانــد بــه 

محدودســازی حــق ایــران در بهره گیــری از چرخــه ســوخت در خــاك ایــران بینجامــد. 

نبایــد فرامــوش كنیــم كــه 120 كشــور عضــو عــدم تعهــد بیانیــه ای دادنــد و مــاده 4 

npt را این گونــه تفســیر كردنــد كــه چرخــه ســوخت بــه طــور كامــل بــرای كشــورهای 

ــره همیشــه  ــن 10 ســال مذاك ــا هــم در ای ــه رســمیت شــناخته می شــود. م عضــو ب

ــق npt از حــق چرخــه  ــر طب ــا ب ــه م ــم ك ــد می کردی ــح و تاكی ــه تری ــن نكت ــه ای ب

ســوخت بایــد بهرمنــد شــویم آن هــم بــا تفســیر مــورد قبــول خودمــان نــه تفســیر 

 npt آمریــكا. اتفاقــی كــه در ســند ژنــو افتــاد ایــن اســت كــه مــا بــه دســت خودمــان

را از دور مذاكــرات خــارج كردیــم و خــود را متعهــد بــه قــرارداد ژنــو كردیــم. حــاال 

بایــد ســال ها وقــت بگذاریــم تــا بــه توافقــی طرفینــی در مــورد معنــای غنی ســازی 

برســیم.

ب - مفاهیــم »نیازهــای عملــی و محدودیت هــای عملــی« مفاهیمــی غیــر روشــن 

و تفســیرپذیر اســت. طــرف غربــی در مســیر ابــداع تعریــف مشــرتك، قــادر خواهــد 
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بــود از ایــن دو مفهــوم بــرای تحدیــد حــق غنی ســازی ایــران اســتفاده كنــد. به طــور 

مثــال، ایــران در تعریــف میــزان غنی ســازی مــورد نیــاز خــود، عمــالً نظــر طرف هــای 

ــد  ــا می توانن ــت. آنه ــناخته اس ــمیت ش ــق به رس ــن تواف ــاس ای ــر اس ــی را ب بین امللل

بــه ایــن نتیجــه برســند كــه چــه مقــدار غنی ســازی مــورد نیــاز ایــران اســت و بــدون 

توافــق آنهــا غنی ســازی بــرای ایــران قابــل تعریــف نیســت. 

بــه طــور مثــال آیــا آن هــا در گام نهایــی بــر اســاس قیــد »نیــاز عملــی« منی تواننــد 

ــد  ــه 20 درصــد نداری ــاز ب ــران نی ــی ته ــور تحقیقات ــرای راكت ــه شــام ب ــد ك ــا كنن ادع

ــهر  ــور بوش ــی راکت ــد. از طرف ــره کرده ای ــد ذخی ــوخت 20 درص ــال س ــا 10 س ــرا ت زی

ــه 5 درصــد  ــس ب ــن ســوخت می شــود پ ــیه تأمی ــال توســط روس ــا 10 س ــه ت هــم ك

هــم نیــاز نــداری. پــس طبــق ایــن قــرارداد طــرف غربــی می توانــد به راحتــی در گام 

نهایــی بــا توجــه بــه قیــد »نیــاز عملــی« و ادعــای ایــن كــه شــام نیــاز عملــی نداریــد 

ــد. ــل منای ــه كل تعطی ــا را ب غنی ســازی م

ج – دوره ای كــه ایــران بایــد محدودیت هــای غنی ســازی را بپذیــرد نامشــخص 

اســت. اگــر ایــن محدودیت هــا بــرای یــك دوره مشــخص و معقــول باشــد شــاید بتــوان 

ــد،  ــه دارن ــی ادام ــا ك ــا ت ــه محدودیت ه ــد ك ــوم نباش ــر معل ــا اگ ــت ام آن را پذیرف

غیرقابــل پذیــرش اســت.

بــر ایــن اســاس و در یــك كالم، توافقنامــه ازاین جهــت كــه بــه برنامــه - نــه 

حــق- غنی ســازی ایــران اشــاره کرده، مثبــت اســت امــا از آن رو كــه آن را بــه 

ــام  ــن ابه ــاد ای ــت. ابع ــم اس ــرده، مبه ــد ك ــی مقی ــر از ان پی ت ــی فرات محدودیت های

قطعــاً بایــد در مذاكــرات جامــع زدوده شــوند. البتــه اگــر طــرف غربــی بــه زدودن آنها 

ــت! ــق نگنجانده اس ــوده در تواف ــارات را بیه ــن عب ــاً ای ــون قطع ــد؛ چ ــن ده ت

تعطیلی  بازفرآوری]1]  به طور كلی
ــل  ــد تعطی ــرآوری بای ــه بازف ــده ك ــی به رصاحــت آم ــای گام نهای ــی از بنده در یك

ــه  ــی هرگون ــده یعن ــق آم ــه صــورت مطل ــارت ب ــن عب شــود )No reprocessing( ای

بــاز فــرآوری نبایــد انجــام شــود و ایــن بــه معنــای تعطیلــی یكــی از مراحــل چرخــه 

ســوخت هســت. بعــد از ایــن گام را فراتــر گذاشــته و گفتــه كــه »احــداث تاسیســاتی 

]1[- تعریف بازفرآوری:

بــرای بازیافــت اورانیــوم از ســوخت هســته ای مــرف شــده در راكتــور از عملیــات شــیمیایی موســوم بــه بازفــراوری 



75 بررسی گام نهایی توافقنامه

ــن اســت  ــد انجــام شــود. حــال ســؤال ای ــرآوری باشــد« هــم نبای ــه بازف ــادر ب ــه ق ك

ــه  ــدود ب ــان را مح ــای خودم ــت و پ ــت« دس ــد »قابلی ــردن قی ــه ك ــا اضاف ــا ب ــه آی ك

بازرســی ها و اشکال تراشــی هــای آژانــس نكردیــم؟ آیــا این طــور نیســت كــه آژانــس 

ــِد  ــن قی ــا همی ــا، ب ــی تأسیســات هســته ای م ــار توســعه مكان ــرای هــر ب ــد ب می توان

ــد؟ ــنگ اندازی كن ــت« س »قابلی

درخواست پذیرش پروتکل الحاقی در گام نهایی

چالش های پذیرش پروتكل الحاقی 
ــوب  ــی را در چارچ ــکل الحاق ــده: »پروت ــروه 1+5 آم ــران و گ ــرات ای ــن مذاك در م

ــارات رئیــس جمهــور و مجلــس )پارملــان ایرانــی(، تصویــب و اجــرا مــی منایــد.« اختی

ــد  ــه رون ــی توســط هــر كشــوری منجــر ب ــكل الحاق ــرش پروت ــوان گفــت پذی  می ت

ــی آن كشــور خواهــد شــد. ــت مل تدریجــی و آرام نقــض حاكمی

 پروتــكل الحاقــی یكــی از رژیــم هــای امنیــت بین امللــل اســت كــه به منظــور تقویــت 

كارآمــدی و بهبــود کارایــی نظــام پادمان هــای آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی در ۱۵ مــه 

۱۹۹۷ بــه تصویــب رســید. بــر اســاس ایــن پروتــكل كشــورهایی كــه دارای موافقت نامــه 

پادمانــی جامــع بــا آژانــس هســتند، می تواننــد ایــن پروتــكل را داوطلبانــه امضــا مناینــد 

بــا ایــن رشط كــه بــرای الزم اإلجــرا شــدن، آن كشــور مزبــور می بایســت طــرح پیوســن 

بــه پروتــكل الحاقــی را در مجلــس قانون گــذاری خــود بــه تصویــب برســاند.

 امــروزه حــدود 186 كشــور به جــز كوبــا، هنــد، پاكســتان و رژیــم ارسائیــل عضــو ایــن 

اســتفاده میشــود. در ایــن عملیــات، ابتــدا پوســته فلــزی میلــه هــای ســوخت مــرف شــده را جــدا میســازند و ســپس آنهــا 

را در داخــل اســید نیرتیــك داغ حــل میكننــد. 

در نتیجــه ایــن عملیــات، ۱% پلوتونیــوم ، ۳% مــواد زائــد بــه شــدت رادیــو اكتیــو و ۹۶% اورانیــوم بدســت مــی آیــد كــه 

دوبــاره میتــوان آنــرا در راكتــور بــه مــرف رســاند. 

راكتورهــای نظامــی ایــن كار را بطــور بســیار موثرتــری انجــام میدهنــد. راكتــور و تاسیســات بــاز فــراوری مــورد نیــاز 

بــرای تولیــد پلوتونیــوم را میتــوان بطــور پنهانــی در داخــل ســاختامنهای معمولــی جاســازی كــرد. بــه همیــن دلیــل، تولیــد 

پلوتونیــوم بــه ایــن طریــق، بــرای هــر كشــوری كــه بخواهــد بطــور مخفیانــه تســلیحات امتــی تولیــد كنــد گزینــه جذابــی 

خواهــد بــود.

مبب پلوتونیومی:

اســتفاده از پلوتونیــوم بــه جــای اورانیــوم در ســاخت مبــب امتــی مزایــای بســیاری دارد. تنهــا چهــار كیلوگــرم پلوتونیــوم 

بــرای ســاخت مبــب امتــی بــا قــدرت انفجــار ۲۰ كیلــو تــن كافــی اســت. در عیــن حــال بــا تاسیســات بازفــراوری نســبتا 

كوچكــی میتــوان چیــزی حــدود ۱۲ كیلوگــرم پلوتونیــوم در ســال تولیــد كــرد. 
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پیــامن هســتند. ایــران نیــز در دســامر ۲۰۰۳ ایــن پیــامن را امضــا كــرده امــا هنــوز آن 

را بــه تصویــب مجلــس نرســانده اســت و از نظــر حقــوق بین امللــل ملــزم بــه اجــرای 

مفــاد آن نیســت. ازایــن رو گفت وگوهــا و مذاكــرات ایــران و گــروه 1+5 در حــال حــارض 

ــر  ــی نیســت و اگ ــكل الحاق در چارچــوب NPT انجــام می شــود و در چارچــوب پروت

مســئولیتی را هــم بپذیریــم در چارچــوب NPT خواهــد بــود.

ــط  ــای مرتب ــه كل فعالیت ه ــرت ب ــی كامل ــی دسرتس ــكل الحاق ــای پروت ــا امض ــا ب  ام

بــه امــور هســته ای كشــورهای عضــو بیشــرت و آن هــا را قــادر خواهــد ســاخت كــه از 

ــر  ــی در ه ــود. بازرس ــی ش ــم بازرس ــور ه ــوی آن كش ــده از س ــای اعالم نش فعالیت ه

زمــان و هــر مــكان، به صورتــی كــه نیــازی بــه  تصویــب شــورای حــكام برخــالف بازرســی 

ــی  ــوع بازرس ــن ن ــع از ای ــت. در واق ــی نیس ــرژی امت ــی ان ــس بین امللل ــی آژان معمول

ــرد. ــر ك ــی های رسزده تعبی ــه بازرس ــوان ب می ت

ــا نحــوه عملكــرد  ــوده، ام ــه ب ــامن همــواره داوطلبان ــن پی ــه ای ــا اینكــه پیوســن ب ب

آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی تــا كنــون به گونــه ای بــوده كــه عمــالً در برخــی مــوارد 

ــرای  ــی ب ــه حقوق ــی ن ــیله ای سیاس ــان داده و وس ــامن را نش ــن پی ــاری ای ــای اجب امض

ــه اهــداف برخــی كشــورهای خــاص محســوب شــده اســت. رســیدن ب

ــات  ــب اطالع ــت از: »كس ــارت اس ــامن عب ــن پی ــاد ای ــی از مف ــال برخ ــور مث ــه ط ب

ــوم«، »كســب  ــوم و توری ــظ اورانی ــوم و کارخانه هــای تغلی ــادن اورانی ــه مع ــوط ب مرب

ــت هــای  ــا فعالی ــط ب ــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مرتب ــه كلی ــوط ب اطالعــات مرب

هســته ای«، »كســب كلیــه اطالعــات مربــوط بــه مکان هــای مربــوط بــه غنی ســازی«، 

ــا توســعه چرخــه ســوخت هســته ای آن كشــور  »دریافــت برنامه هــای كلــی مرتبــط ب

ــده«. ــال آین در 10 س

و رسانجــام مــاده 12 ایــن پیــامن كــه كشــور عضــو را مجبــور بــه پذیرفــن تعهداتــی 

می كنــد كــه بــا اصــل حاكمیــت ملــی آن كشــور در تضــاد اســت و كشــور متعهــد ناچــار 

اســت كــه بــه نفــع یــك ســازمان بین املللــی از اصــل منافــع ملــی خــود در ایــن مــورد 

رصف نظــر منایــد. ایــن مــاده تریــح می  كنــد كــه »كشــور عضــو بایــد ظــرف یــك مــاه 

از تاریــخ دریافــت یــك درخواســت، روادیــد مناســب بــا مجــوز ورود و خــروج مكــرر 

و یــا روادیــد عبــور را در صــورت لــزوم، در اختیــار بــازرس انتخابــی و معرفی شــده در 

ــد به منظــور انجــام  ــور بتوانن ــا بازرس هــای مذك ــازرس ی ــا ب ــرار دهــد ت درخواســت، ق
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وظایــف خــود وارد قلمــرو كشــور عضــو شــده و در آنجــا مباننــد. هرگونــه روادیــد مــورد 

درخواســت بایــد حداقــل یــك ســال معتــر بــوده و در صــورت درخواســت بــرای مــدت 

انتصــاب بــازرس مــورد نظــر در كشــور عضــو متدیــد شــود.

در مــاده 84 ایــن پروتــكل نیــز بــه اقــدام تكمیلــی اشاره شــده كــه »آژانــس می  توانــد 

به عنــوان یــك اقــدام تكمیلــی، بخشــی از بازرســی های معمولــی را بــرای منونه بــرداری 

اتفاقــی، بــدون اطــالع قبلــی بــه كشــور مزبــور انجــام دهد.«

بــر ایــن اســاس اقدامــات مذكــور شــامل: مشــاهدات عینــی، جمــع آوری منونه هــای 

محیطــی، اســتفاده از دســتگاه های آشكارســازی، اندازه گیــری پرتوهــا، به کارگیــری انــواع 

مهــر و مــوم و وســایل شناســایی و كلیــه وســایل مربــوط بــه حمــل و نقــل اورانیــوم 

توســط بازرســان ســازمان انــرژی امتــی و چــه بســا ســازمان های جاسوســی در هــر زمــان 

ــز غنی ســازی  ــه مراك ــه كلی ــا داشــن اجــازه دسرتســی ب ــود. ب ــكان خواهــد ب و هــر م

اورانیــوم، اطالعــات رسی و محرمانــه از مــكان هــای مهــم و امنیتــی و بــدون هیچ گونــه 

ــر از تحقیــق و بازرســی مــواد و فعالیــت هــای  محدودیتــی، در حقیقــت بســیار فرات

هســته ای خواهــد بــود.

ــا امضــای پروتــكل بــا ســه نــوع رژیــم در حقــوق بین امللــل روبــرو  ضمــن اینكــه ب

خواهیــم شــد: »رژیــم نظــارت«، »رژیــم بازرســی« و »رژیــم مصونیــت«. رژیــم 

نظــارت كــه شــامل نصــب دســتگاه های كنرتلــی، ماهــواره ای، مــاورای صــوت و حتــی 

دســتگاه های لرزه نــگاری خواهــد بــود.

 در رژیــم هــای بازرســی و مصونیــت، بازرســان مصونیتــی به مراتــب باالتــر از حتــی 

ــه ایــن معنــی كــه چنانچــه تیــم  ــر كل ســازمان ملــل و ســفرا خواهنــد داشــت، ب دبی

بازرســی، در كشــور میزبــان مرتكــب هــر گونــه تخلــف و جرمــی از قبیــل جاسوســی 

یــا سوءاســتفاده از موقعیــت خــود شــود، كشــور پذیرنــده هیچ گونــه صالحیتــی بــرای 

بازجویــی از آنهــا نخواهــد داشــت و در واقــع تیــم بازرســی از صالحیــت قضایــی كشــور 

ــا ۲۰ ســال پــس از  پذیرنــده خــارج اســت. به موجــب ایــن معاهــده بازرســان حتــی ت

بازگشــت بــه كشــور خــود بخاطــر مأموریــت هــای بازرســی خــود مصونیــت دارنــد. 

ــه  ــه اطالعــات بازرســان ب ــا از ارائ ــدارد ت ــچ مكانیزمــی وجــود ن از ســوی دیگــر هی

ســازمان های جاسوســی جلوگیــری شــود. مســئله دیگــر اینكــه تیــم بازرســی در انجــام 

مأموریــت هــای بازرســی خــود بــرای دسرتســی بــه هر نقطــه از كشــور محــل مأموریت 
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حتــی كاخ ریاســت جمهــوی از آزادی كامــل برخــوردار اســت و برقــراری ارتبــاط آن هــا 

بــا مقــر خــود نیــز بــه روش رمزگــذاری خواهــد بــود كــه كشــف و پــی بــردن بــه آن هــا 

بــرای كشــور میزبــان بســیار دشــوار خواهــد بــود.

بنابرایــن پذیــرش ایــن پیــامن پایــان راه نیســت. بــا قبــول آن راه بــرای ایجــاد فشــارها و 

 CTBT، MTCR تحمیــل تعهــدات بیشــرت بــرای پذیــرش رژیــم های امنیتــی دیگــر ماننــد

ــه كنوانســیون هــای  ــوط ب ــكل هــای مرب ــرتل موشــک ها(, پروت ــه كن ــوط ب ــم مرب )رژی

شــیمیایی، میكروبــی و ســپس محــدود ســاخن ســالح های ســبك همــواره بازخواهــد بود. 

بــه هــامن شــكل كــه در مــورد عــراق هــم از همیــن شــیوه اســتفاده شــد. عباراتــی مثــل 

»عــراق همــكاری كــرده،  امــا همكاریــش كامــل نیســت« وســیله ای بــرای ایجاد فشــارهای 

سیاســی بیشــرت بــر عــراق شــد. بــه همیــن شــكل هــم در مــورد ایــران دو قطعنامــه صادر 

شــد و خواســته شــد كــه ایــران همــكاری »فــوری« و »كامــل« را داشــته باشــد.

بدیــن ترتیــب امضــای پروتــكل الحاقــی در فضــای هرج ومــرج گونــه نظــام بین امللــل 

توســط هــر كشــوری نتایجــی منفــی علیــه حاكمیــت ملــی, اســتقالل و یكپارچگــی ملی 

آن كشــور خواهــد داشــت و هیــچ كشــوری نبایــد رصفــاً بــه دلیــل فشــارهای سیاســی 

وارده امنیــت خــود را بــه دیگــران پیونــد دهــد. كشــوری كــه بپذیــرد جــزو ندارها باشــد 

خــود را در معــرض نامعلــوم بودن هــا قــرار خواهــد داد.
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منت انگلیسی گام بعد
Following successful implementation of the final step of 

the comprehensive solution for its full duration, the Iranian 
nuclear program will be treated in the same manner as that 
of any non-nuclear weapon state party to the NPT.

ترجمه فارسی گام بعد
بعــد از اجــرای موفــق گام نهایــی از راه حــل جامــع در دوره کامــل آن، بــا برنامــه 

هســته ای ایــران؛ مثــل هــر کشــور فاقــد ســالح هســته ای عضــو NPT رفتــار خواهــد 

شــد.

بررسی گام بعد

عبارت مبهم »اجرای موفقیت آمیز«
»بعد از اجرای موفق گام نهایی«

ســؤال ایــن جاســت، موفــق بــودن اجــرا چــه مبنایــی دارد و چــه كســی آن را تعییــن 

خواهــد كــرد؟ بــر اســاس كــدام مدالیتــه می تــوان تشــخیص داد كــه ایــران بــه شــكل 

ــته اســت؟  ــت پشــت رس گذاش ــا موفقی ــی را ب ــدت نهای ــز گام طوالنی م موفقیت آمی

معیــار تشــخیص كیســت و چیســت؟

NPT هامنند دیگر کشورهای عضو
نكتــه دیگــر آن كــه بعــد از اجــرای گام اول و میانــه و اجــرای قطعنامه هــا و گام 

ــن  ــتاوردی ای ــد، چــه دس ــد انجامی ــال خواه ــش از 20 س ــه بی ــامالً ب ــه احت ــی ك نهای

ــد  ــه هامنن ــران داده اســت؟ دســتاورد پیش بینی شــده آن اســت ك ــه ای ــه ب توافق نام

بقیــه كشــورهای دیگــر عضــو معاهــده برخــورد خواهــد شــد. یعنــی نقطــه رس ســطر 
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یعنــی دوبــاره از اول بایــد بحــث شــود كــه آیــا حــق غنی ســازی در معاهــده وجــود 

دارد یــا خیــر؟ 

ایــن مذاكــرات بــرای ایــن بــود كــه مشــكل را حــل كنــد نــه اینكــه بعــد از 20 ســال 

مجــدداً از اول بحــث شــود. از طرفــی می دانیــم کــه طــرف آمریکایــی تفســیر دیگــری 

از مــاده npt 4 دارد و طبــق آن فقــط حــق دسرتســی بــه غنی ســازی را می پذیــرد نــه 

حــق غنی ســازی. بنابرایــن بایــد در ایــن بنــد تكلیــف را معیــن می کردنــد كــه ایــران 

ــد ایــن توافق نامــه  ــر ایــن صــورت نبای از غنی ســازی برخــوردار خواهــد شــد. در غی

ــل بعــد از پذیــرش آن، امضــا  ــا طــرف مقاب ــد ت ــد صــر می کردن امضــا می شــد؛ و بای

كننــد و عجلــه منی کردنــد تــا حقــوق ایــران پایــامل گــردد.

خرهــا حاكــی ســت كــه ایــران تاكیــد داشــته كــه كلمــه )enrichment( بــه معنــای 

غنی ســازی اضافــه شــود و ایــران ماننــد ســایر كشــورهایی شــود كــه حــق غنی ســازی 

ــن  ــران ای ــت ای ــه شــدت مخالفــت منــوده و در نهای ــی ب ــا طــرف آمریكای ــد، ام دارن

ســلب مســلم حــق غنی ســازی را پذیرفتــه و از جلســه بیــرون آمــده اســت. 
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1. سؤال: آیا تفاسیر طرف آمریكایی از منت توافقنامه ژنو باوجود این همه بغض و اختالف 

فی مابین برای ما باید اهمیت داشته باشد؟

ــی را  ــای آمریکای ــام ه ــارات مق ــه اظه ــتناد ب ــی اس ــه برخ ــود ك ــده می ش گاه دی

ــا را در  ــرف آمریکایی ه ــد ح ــه نبای ــوند ك ــی می ش ــد و مدع ــكال می دانن ــل اش مح

ایــن حــوزه مــالك دانســت. ایــن حــرف كمــی عجیــب و تــا حــدودی هــم خنــده دار 

اســت. طــرف اصلــی دعــوا در ایــن منازعــه آمریكاســت. ایــن آمریكاســت كــه بایــد 

ــد تحریم هــا را  ــه بای ــن آمریكاســت ك ــاز ای ــه رســمیت بشناســد و ب غنی ســازی را ب

تعدیــل كنــد. وقتــی خــود آمریکایی هــا می گوینــد غنی ســازی را در ایــن توافــق بــه 

ــش را  ــداد و ارقام ــه اع ــی )ك ــز اندك ــم ج ــا را ه ــناخته اند و تحریم ه ــمیت نش رس

ــد ایــن حرف هــا را جــدی  ــاً بای ــد كــرد، اتفاق ــد( تعدیــل نخواهن هــم منتــرش کرده ان

ــازی را  ــه غنی س ــان برنام ــا خودم ــه م ــت ك ــده اس ــه نش ــه هزین ــن  هم ــت. ای گرف

ــه رســمیت بشناســیم. اگــر دســتاوردی هــم وجــود داشــته باشــد،  ــرای خودمــان ب ب

آن جاســت كــه آمریــكا موضــع رســمی خــود را چــه دربــاره غنی ســازی و چــه 

دربــاره تحریم هــا تغییــر بدهــد و ایــن بســیار مهــم تــر از آن اســت كــه در مــن چــه 

نوشــته شــده اســت. بــا وضــع فعلــی در بهرتیــن حالــت ایــن مــن توافقــی اســت كــه 

آمریکایی هــا بــه آن عمــل منی کننــد و در بدتریــن حالــت ایــن مــن، توافقــی اســت 

كــه اساســاً حقــوق ایــران را بــه رســمیت نشــناخته اســت.

2. آیا به روابط ما با چین و روسیه بعد از این توافق نامه خللی وارد می شود؟

ــران  ــه ای ــه علی ــا تحریم هــای یك جانب ــن در مواضــع رســمی خــود ب روســیه و چی
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مخالــف بوده انــد. نكتــه جالــب در ایــن توافــق 6 ماهــه آن اســت كــه بــرای اولیــن 

ــالً  ــه عم ــته اند ك ــندی گذاش ــر روی س ــود را ب ــای خ ــا امض ــا و چینی ه ــار روس ه ب

و  معاملــه  محــل  را  آن هــا  و  می شناســد  به رســمیت  را  یك جانبــه  تحریم هــای 

ــا و  ــن تحریم ه ــاید دور زدن ای ــه ش ــی آن ك ــن یعن ــت. ای ــرار داده اس ــی ق چانه زن

ــد و  ــاده ای نباش ــن كار س ــكو و پك ــرای مس ــس ب ــن  پ ــا از ای ــرش آن ه ــدم پذی ــا ع ی

ــد. ــته باش ــك داش ــه دیپلامتی ــا هزین ــرای آنه ــت كم ب دس

3. آیا این توافقنامه زمینه حمله نظامی را فراهم می آورد؟

دربــاره  احتــامل جنــگ؛ در پــی تأییــد ایــن مذاكــرات از دو جهــت می تــوان 

پرداخــت:

اول ایــن كــه واضــح اســت كــه منــش جمهــوری اســالمی در طــول ســالیان انقــالب 

بــر ایســتادگی در برابــر زیاده خواهــی هــای دشــمنان بــوده و هســت. لــذا هــر عقــل 

ســلیمی بــا مطالعــه مفــاد ایــن قــرارداد بــه ایــن مطلــب می رســد كــه ایــن توافق نامــه 

ــه محقــق  ــش ذلیالن ــام و كرن ــا تســلیم ت ــی خــود جــز ب ــاز نهای ــه ف ــرای رســیدن ب ب

نخواهــد شــد و پــر واضــح اســت كــه اگــر چــه تاكتیــك فعلــی برخــی دیپلامت هــای 

ــدار  ــد پای ــا منی توان ــوده؛ ام ــردن ب ــم ك ــیفتگی و رس خ ــن ش ــر ای ــم ب ــت یازده دول

باشــد. لــذا بــرای بــر هــم زدن آن اگــر دلیلــی مطابــق مفــاد ایــن توافق نامــه نداشــته 

باشــیم الجــرم بایــد خــود را بــرای مواجهــه تاریخــی بــا نظــام اســتكباری جهانــی و در 

رأس آن شــیطان بــزرگ بنامییــم.

دوم ایــن كــه تــا كنــون اطــالع دقیقــی از میــزان ذخایــر ســوخت هســته ای ایــران، 

ــالش  ــی آن وجــود نداشــت. غــرب ت ــع نظام ــران و صنای ــه ای ــوان علمــی و فّناوران ت

زیــادی بــرای به دســت آوردن اطــالع دقیــق كــرد تــا بتوانــد قــدرت ایــران را تخمیــن 

ــه چنیــن  ــكا اعــالم كــرد اگــر می دانســتیم حزب الل ــد. زمــان جنــگ 33 روزه آمری بزن

تــوان نظامــی برخــوردار اســت، حملــه منی کردیــم. در هالــه ای از ابهــام مانــدن تــوان 

ایــران و نیــز دیــدن ظرفیــت هــای نظامــی ایــران كــه در جنــگ 22 روزه و 33 روزه 

بــروز كــرد ایــن تخمیــن را تقویــت كــرد. ولــی اكنــون:

ــا نابــود كــردن همــه ذخایــر هســته ای و ســوخت 20% طــرف مقابــل مطمــن  - ب

ــه  ــز نقط ــم و نی ــته ای نداری ــالح هس ــه س ــتیابی ب ــكان دس ــاً ام ــه یقین ــود ك می ش
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آســیب مــا را درك می کنــد.

- ارائــه اطالعــات رآكتــور آب ســنگین اراك موجــب می شــود تنهــا رآكتــور بومــی 

مــا رصــد شــده و تــوان علمــی و فّناورانــه مــا تحلیــل گــردد.

- عــدم اجــازه بــرای ایجــاد تأسیســات جدیــد و اطــالع داشــن از تعــداد تأسیســات 

ــی همــه تأسیســات و ســاختامن ها موجــب می شــود  ــه معرف ــد ب ــز تعه ــی و نی فعل

دقیقــاً كشــور مــورد رصــد قــرار گیــرد.

ــع  ــه صنای ــوط ب ــده مرب ــا صادرش ــد از آن ه ــازه بازدی ــه اج ــاتی ك ــی تأسیس - برخ

موشــكی ایــران اســت یعنــی ایــن صنعــت نیــز از دســرتس آن هــا خــارج نخواهنــد مانــد.

- آثــار بازدیــد هــای هســته ای بســیار مخــرب اســت. خصوصــاً بازیــد هــای رسزده. 

ــیب های  ــال آس ــد س ــن چن ــتند و در ای ــوس هس ــس جاس ــان آژان ــیاری از بازرس بس

ــد. ــران وارد كرده ان ــه تأسیســات هســته ای  ای بســیاری ب

4. ســؤال: این كه آقای ظریف می گوید )آمریکایی ها همیشه برداشت های شاذ دارند( یا 

این كه )شام به حرف های صهیونیست ها اعتامد دارید ولی به حرف وزیر امور خارجه نه( 

چطور توجیه می شود؟

ــد  ــا بای ــم. م ــر کنی ــه در دام اظهارنظرهــای شــفاهی گی ــن اســت ك ــا ای ــتباه م اش

ــز در  ــان انگلیســی باشــیم. همه چی ــه زب ــال مــن رصیــح مذاكــرت آن هــم ب ــه دنب ب

ایــن مــن آمــده و همیــن اســت كــه فقــط مبنــای عمــل قــرار می گیــرد. چیــزی كــه 

ــات  ــدی و لغ ــف زمان بن ــات مختل ــار ابهام ــن دچ ــه م ــت ك ــن اس ــت ای ــح اس واض

ابهام آمیــز و دارای قابلیــت بــرای برداشــت هــای گوناگــون اســت و ایــن راه را بــرای 

سوءاســتفاده های بعــدی فراهــم می منایــد.

چــرا تــا بــه حــال حتــی یــك بــار تیــم ایرانــی در مصاحبه هــای خــود پــای مــن را 

بــه میــان نكشــیده بلكــه مــدام از مذاكــرات شــفاهی و خــط  و نشــان كشــیدن هــای 

ــد.  خــود ســخن می گوین

5. اگر توافق نامه ژنو این  همه خسارت بار است، پیام تربیک رهرب معظم انقالب را چگونه 

تحلیل می منایید؟

پــس از توافقنامــه ژنــو، رئیس جمهــور در نامــه ای بــه رهــر معظــم انقــالب اســالمی 
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بــه ارائــه گــزارش کوتاهــی بــه ایشــان مبــادرت کــرده و ایشــان نیز در پاســخ بــه تقدیر 

از تیــم مذاکــره کننــده هســته ای پرداختنــد. ایــن خــود موجــب شــد تــا در بخشــی 

از اقشــار مــردم کــه کُنــه عقب نشــینی در مذاکــرات ژنــو و ضعف هــای توافق نامــه 

ــه  ــی ب ــن امتیازات ــه این چنی ــر توافق نام ــه اگ ــد ک ــد آی ــائبه پدی ــن ش ــد، ای را دیدن

ــا تقدیــر رهــری چیســت. واقعیــت امــا آن  غــرب واگــذار منــوده پــس تناســب آن ب

اســت کــه بــا دقــت در فرمایشــات رهــری از یکســو و نیــز نکته ســنجی از نامــه ای 

کــه رئیس جمهــور بــه رهــری نگاشــته و پاســخی کــه به صــورت کامــالً هوشــمندانه 

ایشــان ارائــه دادنــد معلــوم می شــود کــه هیــچ تناقضــی در ایــن میــان نیســت. بــرای 

روشــن تــر شــدن بحــث بایــد یــادآوری کنیــم کــه رهــری فرزانــه انقــالب اســالمی در 

دیــدار بــا بســیجیان اعــالم داشــتند کــه:

 »ارصار دارم بــر تثبیــت حقــوق ملّــت ایــران، از جملــه مســئله  حقــوق هســته اى؛ 

ارصار داریــم بــر اینكــه از حقــوق ملّــت ایــران یــك قــدم عقب نشــینى نبایــد بشــود. 

مــا البتّــه در جزئیّــات ایــن مذاكــرات مداخلــه منیكنیــم؛ یــك خطــوط قرمــزى وجــود 

دارد، یــك حــدودى وجــود دارد، ایــن حــدود بایــد رعایــت بشــود؛ ایــن را گفتیــم بــه 

مســئولین و موظّفنــد كــه ایــن حــدود را رعایــت كننــد؛ از هــارت  و هــورت دشــمنان 

و مخالفــان هــم واهمــه اى نداشــته باشــند و تــرىس بــه خودشــان راه ندهنــد.« 

ــا همــه خطــوط  ــه م ــرد ک ــه رهــری اعــالم ک ــه خــود ب ــور در نام ــا رئیس جمه ام

ــه  ــمن را ب ــته ایم دش ــال توانس ــرده و درعین ح ــت ک ــام را رعای ــر نظ ــد نظ ــز م قرم

ــی  ــن به مــرور بخش های ــم. دراین بی ــر خواســته های خــود وادار منایی خضــوع در براب

ــم: ــه می پردازی ــن نام از ای

»فرزنــدان انقالبــی شــام توانســتند در مذاكراتــی دشــوار و پیچیــده، حقانیــت ملــت 

ایــران در فعالیت هــای هســته ای را در صحنــه بین املللــی اثبــات كننــد و گام نخســت 

را بــه گونــه ای پیــش برنــد كــه حقــوق هســته ای و حــق غنی ســازی ملــت ایــران مــورد 

ــر انــكار آن داشــتند- قــرار گیــرد و راه  اذعــان قدرتهــای جهانــی -كــه ســالها ســعی ب

ــور  ــادی كش ــی و اقتص ــای فن ــت از پیرشفت ه ــدی در حراس ــد بع ــای بلن ــرای گام ه ب

ــت همــه  ــا رعای ــوان ب ــه می ت ــرات نشــان داد ك ــن مذاك ــق در ای گشــوده شــود. توفی

ــران و  ــت ای ــه منطقــی و مســتدِل مواضــع مل ــا ارائ ــز نظــام، ب اصــول و خطــوط قرم

ــه  ــرتام ب ــه اح ــز ب ــزرگ را نی ــای ب ــان، قدرته ــی جه ــكار عموم ــرای اف ــت ب ــام حج امت
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ــل  ــل و فص ــیر ح ــز در مس ــدی را نی ــای بع ــد و گام ه ــران فراخوان ــت ای ــوق مل حق

نهایــی اختالفــات بــا اســتحكام برداشــت. دســتاوردهای قطعــی ایــن توافــق اولیــه، بــه 

رســمیت شناخته شــدن حقــوق هســته ای ایــران و حراســت از دســتاوردهای هســته ای 

ــد تحریم هــای  ــا توقــف رون ــار آن ب ــوده اســت و در كن ــوم ب ــرز و ب ــن م ــدان ای فرزن

ظاملانــه، بخشــی از فشــارهای غیرقانونــی در تحریم هــای یك جانبــه برداشــته و 

فروپاشــی ســازمان تحریــم آغــاز شــده اســت«.

 امــا هوشــمندی پاســخ رهــری در آنجاســت کــه ایشــان در جــواب نامــه 

رئیس جمهــور بــدون اشــاره بــه مــن توافق نامــه در حقیقــت اعــالم فرموده انــد کــه 

در صــورت دســتیابی هیئــت مذاکــره کننــده هســته ای بــه چنیــن دســتاوردهایی، ایــن 

ــد کــه: ــان کردن ــن بی ــن پاســخ چنی ــر و تشــکر اســت. ایشــان در ای اقــدام قابل تقدی

 »جنــاب آقــای رئیس جمهور-دســتیابی بــه آنچــه مرقــوم داشــته اید در خــور 

ــت و  ــت اندركاران اس ــر دس ــته ای و دیگ ــرات هس ــت مذاك ــكر از هیئ ــر و تش تقدی

ــی و  ــل اله ــك فض ــرد. بی ش ــرار گی ــدی ق ــمندانه  بع ــات هوش ــه  اقدام ــد پای میتوان

دعــا و پشــتیبانی ملــت ایــران عامــل ایــن موفقیــت بــوده و در آینــده نیــز خواهــد 

ــد شــاخص خــّط  ــر زیاده خواهی هــا همــواره بای ــود ان شــاءالله. ایســتادگی در براب ب

مســتقیم حركــت مســئوالن ایــن بخــش باشــد، و چنیــن خواهــد بــود ان شــاء الله. ســیّد 

ــه ای-۳ آذر ۹۲«  ــی خامن عل

ــان ملتفــت می شــود در حقیقــت معلق ســازی جــزای  ــن بی ــده از ای آن چــه نگارن

ــور  ــه رئیس جمه ــن نام ــر، م ــت. به عبارت دیگ ــه رشط آن اس ــه ب ــه رشطی ــک جمل ی

ــخ  ــرب دارد و پاس ــه غ ــان ب ــگی ایش ــی همیش ــامن خوش بین ــت از ه ــرتم حکای مح

رهــری حکایــت از عــدم خوش بینــی بــه غــرب کــه البتــه ایــن بــا واقعیــت تطبیــق 

دارد. در واقــع امــر آنچــه از مــن توافق نامــه ژنــو منترششــده، منهــای تفاســیر 

موســع آن کــه موجــب خوشــحالی دشــمنان ایــران اسالمی شــده، چیــزی نیســت کــه 

رئیس جمهــور در نامــه بــه رهــری نگاشــته اســت. ایــن شــاید ناشــی از خوش بینــی 

ــن،  ــه دشــمن اســت کــه در پشــت دســتکش مخملی ــده ب ــم مذاکــره کنن اعضــای تی

بــا دســتان چدنــی بــا ملــت ایــران برخــورد منــوده اســت. بــه عبــارت آخــر بایســتی 

دانســت کــه تجلیــل رهــری در حقیقــت نــه از وادادگــی در مــن بیانیــه ژنــو کــه از 

ــد  ــورداری از آن می توان ــورت برخ ــت در ص ــه دول ــت ک ــی اس ــتادگی و مقاومت ایس



89 بررسی برخی از شبهات

مــورد اتصــاف ایــن تجلیــل قــرار گیــرد.

6. آیا تحریم های جدید وضع شده توسط خزانه داری آمریکا-)12 دسامرب 2013(-می تواند 

قرارداد ژنو را نقض مناید؟

ــتحکم  ــدان مس ــون چن ــا کن ــاره ت ــده دراین ب ــره کنن ــم مذاک ــت و تی ــات دول ادبی

نبــوده اســت. اســتفاده از ایــن تعبیــر توســط تیــم مذاکــره کننــده کــه اعــامل تحریــم 

هــای جدیــد، مخالــف »روح توافــق ژنــو« اســت و بســنده کــردن بــه اقدامــی منادیــن 

ــن  ــم ای ــه می دانی ــا 1+5 –درحالی ک ــرات کارشناســی ب ــگام مذاک ــرک زودهن ــد ت مانن

مذاکــرات بــه زودی دوبــاره از رس گرفتــه خواهــد شــد- نشــان دهنده ایــن اســت کــه 

دولــت اعتقــاد چندانــی بــه اینکــه بایــد موضعــی رسســختانه در مقابــل ایــن اقــدام 

بــه شــدت توهین آمیــز امریــکا بگیــرد، نــدارد.

بدتــر ایــن اســت کــه مقــام های دولــت آمریــکا می گوینــد تیــم ایرانــی در مذاکرات 

پذیرفتــه اســت کــه به روزرســانی تحریم هــای قبلــی مصداقــی اعــامل تحریــم جدیــد 

و در نتیجــه نقــض توافــق ژنــو نیســت. مــاری هــاف، ســخنگوی وزارت خارجــه امریکا 

دیــروز به رصاحــت گفتــه اســت تیــم ایرانــی درون مذاکــرات در جریــان ایــن موضــوع 

قــرار گرفتــه و می دانســته اســت کــه دولــت امریــکا درطــول دوران 6 ماهــه اجــرای 

توافــق ژنــو، به روزرســانی تحریــم هــای ســابق را ادامــه خواهــد داد.

ــش  ــی پی ــؤال بزرگ ــت س ــد، عالم ــت باش ــی درس ــرف آمریکای ــخن ط ــن س ــر ای اگ

روی مذاکراتــی کــه منجــر بــه توافــق ژنــو شــده قــرار می گیــرد. تنهــا توجیهــی کــه 

ــده در  ــای واگذارش ــوه امتیازه ــش از انب ــل پرس ــران در مقاب ــده ای ــره کنن ــم مذاک تی

ــده  ــو انجام ش ــه در ژن ــل کاری ک ــه حداق ــود ک ــن ب ــرد، ای ــه می ک ــق ارائ ــن تواف ای

ــم  ــر تحری ــد دیگ ــه بع ــن ب ــده و از ای ــا متوقف ش ــار تحریم ه ــه قط ــت ک ــن اس ای

ــان داد  ــکا نش ــت امری ــدام دول ــا اق ــد؛ ام ــد ش ــامل نخواه ــران اع ــه ای ــدی علی جدی

همیــن یگانــه توجیــه موجــود هــم پایــه ای بســیار سســت دارد و عمــالً تغییــری در 

ــت. ــداده اس ــکا رخ ن ــی امری ــت تحریم سیاس

بــه دالیــل زیــر، تحریــم هــای جدیــد امریــکا نــه مخالــف روح، بلکــه نقــص رصیــح 

نــص توافــق ژنــو اســت.

1- اســتدالل اصلــی امریــکا ایــن اســت کــه ایــن تحریــم، یــک قانــون، مصوبــه یــا 
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فرمــان اجرایــی جدیــد نیســت بلکــه به روزرســانی فهرســت مصادیــق افــراد و رشکــت 

ــخ 3  ــه در تاری ــی شــامره 13645 اســت ک ــان اجرای ــق فرم ــم، طب هــای تحــت تحری

ژوئــن 2013 تصویــب شــده اســت. ایــن اســتدالل بســیار مضحــک تــر از آن اســت کــه 

حتــی اندکــی جــدی گرفتــه شــود.

نکتــه مهمــی کــه در اینجــا بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه آنچــه امریــکا 

ــه  ــه از اعــامل )impose( هرگون ــن اســت ک ــد شــده ای ــه آن متعه ــو ب ــق ژن در تواف

ــب  ــت تصوی ــی از ممنوعی ــو صحبت ــق ژن ــد. در تواف ــودداری کن ــد خ ــم جدی تحری

ــان  ــه می ــکا ب ــد از ســوی رییس جمهــور آمری ــی جدی ــا صــدور فرمــان اجرای ــون ی قان

نیامــده اســت. امریــکا طبــق توافــق ژنــو متعهــد اســت بــه طــور کلــی از اعــامل هــر 

نــوع تحریــم جدیــد خــودداری کنــد و ایــن بــه وضــوح در برگیرنــده تحریــم هــای 

ــع آنچــه  ــن قدیمــی اعــامل می شــود هــم هســت. در واق ــق قوانی ــدی کــه طب جدی

آمریکایی هــا به روزرســانی تحریــم هــای قبلــی می خواننــد، چیــزی جــز تحریــم 

ــوند  ــم می ش ــانی تحری ــالً کس ــد عم ــن فرآین ــاس ای ــر اس ــه ب ــرا ک ــت چ ــد نیس جدی

کــه پیش ازایــن تحریــم نبوده انــد و مفهــوم »تحریــم جدیــد« هــم چیــزی جــز ایــن 

نیســت.

اگــر تیــم ایرانــی نتوانــد تکلیــف ایــن مســئله یعنــی توقــف مصــداق یابــی بــرای 

ــد  ــن فرآین ــد و ای ــن کن ــی روش ــرات کارشناس ــین را در مذاک ــی پیش ــن تحریم قوانی

تــداوم یابــد، آمریکایی هــا قــادر خواهنــد بــود در ایــن پوشــش هــر فــرد، رشکــت و 

ــچ اعرتاضــی نخواهــد  ــران هــم حــق هی ــد و ای ــم کنن ــد تحری نهــادی را کــه بخواهن

داشــت و بندهایــی کــه توافــق ژنــو کــه وعــده می دهــد در آینــده تحریــم جدیــدی 

ــود. ــا می ش ــکل بی معن ــد بال ــد ش ــامل نخواه ــران اع ــه ای علی

2- مســئله دوم ایــن اســت کــه ایــن اقــدام دولــت امریــکا آشــکارا بــا اصــل حســن 

نیــت )good faith( کــه در توافــق ژنــو مــورد تاکیــد بــوده در تناقــض اســت. عمــل 

ــه  ــه ایــن اصــل، مســتلزم آن اســت کــه دو طــرف از انجــام اقداماتــی کــه حتــی ب ب

ــه هــم مــی زنــد خــودداری  طــور تلویحــی و غیررصیــح فضــای مثبــت موجــود را ب

کننــد چــه رســد بــه اینکــه یــک طــرف یکــی از پایه هــای اصلــی توافــق، یعنــی عــدم 

ــد. ــم تحریم هــا را تخریــب منای گســرتش رژی

3- مســئله ســوم بــه بنــدی از عهدنامــه 1969 ویــن بازمی گــردد کــه عمــالً حاکــم 
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بــر همــه معاهــدات دیگــر اســت. طبــق مــاده 18 از ایــن کنوانســیون، یــک کشــور 

ملــزم اســت از اقداماتــی کــه بــه هــدف و منظــور یــک معاهــده لطمــه واردمــی کنــد 

حتــی قبــل از الزم االجــرا شــدن آن خــودداری ورزد. اقــدام امریــکا مســتقیامً ناقــض 

ایــن مــاده از عهدنامــه 1969 اســت و رشایطــی بوجــود مــی آورد کــه هــدف اصلــی 

ــه هســته ای  ــدم گســرتش )Halt( برنام ــالم دو طــرف ع ــق اع ــه مطاب ــق ک ــن تواف ای

ایــران در ازای عــدم گســرتش رژیــم تحریم هاســت، از ســوی طــرف آمریکایــی کامــالً 

بــی ارزش پنداشــته و نقــض شــود.

رفتــار دولــت امریــکا در اعــامل تحریــم هــای جدیــد نــه فقــط غیرقانونــی بلکــه 

عمیقــاً اهانت آمیــز اســت. تیــم مذاکــره کننــده قبــل از آنکــه مدافــع حقــوق ملــت 

ایــران باشــد، مدافــع عــزت و شــخصیت آنهاســت. ایســتادگی بــر رس ایــن مســئله و 

ــر اعامل شــده،  ــش ت ــه پی ــی ک ــرای تحریم های ــی ب ــد مصــداق یاب ــردن رون ــی ک منتف

در کنــار عــدم تصویــب یــا اعــامل تحریــم هــای جدیــد، اندکــی از تردیدهــا دربــاره 

ــه  ــی ک ــت واقع ــرده و نی ــمت آن روان ک ــه س ــا را ب ــده م ــن معاه ــه ای ــدی ک مقص

ــر  ــن ام ــا ای ــکا ب ــت امری ــر دول ــا اگ ــد، خواهــد کاســت؛ ام آمریکایی هــا در رس دارن

مخالفــت کنــد، کــم هزینه تریــن راه بــرای اجتنــاب از ســناریوی هــم چــوب هــم پیــاز 

)هــم توقــف برنامــه هســته ای و هــم تــداوم اعــامل تحریم هــا( ایــن اســت کــه ایــران 

فعــال و تــا زمــان رفــع شــدن اختالفــات دراین بــاره اجــرای توافــق ژنــو را آغــاز نکنــد.

7. آیا آمریکا می تواند با منت توافق نامه ژنو در امور نظامی ما دخالت کند؟

بــه نظــر می رســد آمریــکا نــه تنهــا قصــد دارد بــا اســتفاده از توافــق ژنــو، کنــرتل 

ــد اســت در  ــرد، بلکــه عالقه من ــران را در دســت گی ــه هســته ای ای ــت برنام و مدیری

ایــن راســتا محدودیت هــای مــورد نظــر خــود را در پروژه هــای نظامــی و موشــکی 

ــر  ــی در گام آخ ــکل الحاق ــرش پروت ــه پذی ــران ب ــار ای ــد. اجب ــامل کن ــز اع ــور نی کش

توافق نامــه نیــز از همیــن منظــر قابــل تحلیــل اســت. در اســتامع ۲۱ آذر کمیســیون 

بانکــداری ســنا، ســناتور جــک ریــد بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــد و خانــم رشمــن 

این گونــه پاســخ می دهــد:

ــن موضوعــی کــه  ــی کمــی دارم، شــاید ای ــم رشمــن، وقــت خیل  ســناتور رید:»خان

ــق  ــئله از تواف ــن مس ــورد ای ــا در م ــد، ام ــی باش ــوع پراهمیت ــم، موض ــرح می کن مط
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اولیــه، هیــچ چیــزی – هیــچ پیشــنهادی دربــاره برنامــه نظامــی آن هــا، به خصــوص در 

اطــراف پارچیــن وجــود نــدارد. می -توانیــد خیلــی رسیــع بــه مــا بگوییــد چــه اتفاقــی 

خواهــد افتــاد؟«

ــامل  ــه از احت ــه وجــود دارد ک ــع، ســه بخــش در توافق نام ــم رشمــن: »در واق  خان

ــد  ــت می کن ــران صحب ــه ای ــی برنام ــای نظام جنبه ه

در پاراگــراف اول، کــه در بــاره داشــن توافــق جامــع اســت، بــه متــام نگرانی هــای 

باقی مانــده توجــه شــده اســت، کــه اشــاره ای اســت بــه ابعــاد نظامــی احتاملــی آن هــا.

 ایــن پاراگــراف دربــاره نیــاز بــه در نظــر گرفــن عملکردهــای گذشــته و حــال ســخن 

ــی  ــاد نظام ــرای ابع ــی ب ــرژی امت ــی ان ــس بین امللل ــات آژان ــه از اصطالح ــد ک می گوی

ــه پارچیــن اســت.  احتاملــی، از جمل

ــه قطعنامه هــای شــورای امنیــت  ــد ب ــد کــه بای ــن می گوی ــن توافق نامــه همچنی  ای

ســازمان ملــل متحــد قبــل از توافــق جامــع توجــه شــود و قطعنامــه شــورای امنیــت 

ســازمان ملــل متحــد به طــور خــاص بــه قابلیــت موشــک های بالســتیک آن هــا توجــه 

دارد. 

 بنابرایــن مــا گفتگویــی مســتقیم بــا ایــران در مــورد متــام ایــن مســائل داشــته ایم. 

آن هــا معنــی کلــامت توافق نامــه را کامــالً درک می کننــد. و مــا قصــد داریــم از 

ــا ابعــاد نظامــی احتاملــی،  تالش هــای آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی بــرای مقابلــه ب

ــم.« ــه پارچیــن حامیــت کنی از جمل
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متن کامل انگلیسی توافق نامه ژنو

November 24, 2013
Joint Plan of Action
Preamble
The goal for these negotiations is to reach a mutually-agreed 

long-term comprehensive solution that would ensure Iranˈs nuclear 
program will be exclusively peaceful. Iran reaffirms that under no 
circumstances will Iran ever seek or develop any nuclear weapons. 
This comprehensive solution would build on these initial measures 
and result in a final step for a period to be agreed upon and the 
resolution of concerns. This comprehensive solution would enable 
Iran to fully enjoy its right to nuclear energy for peaceful purposes 
under the relevant articles of the NPT in conformity with its obli-
gations therein. This comprehensive solution would involve a mu-
tually defined enrichment program with practical limits and trans-
parency measures to ensure the peaceful nature of the program. 
This comprehensive solution would constitute an integrated whole 
where nothing is agreed until everything is agreed. This compre-
hensive solution would involve a reciprocal, step-by step process, 
and would produce the comprehensive lifting of all UN Security 
Council sanctions, as well as multilateral and national sanctions re-
lated to Iranˈs nuclear program.

There would be additional steps in between the initial measures 
and the final step, including, among other things, addressing the 
UN Security Council resolutions, with a view toward bringing to 
a satisfactory conclusion the UN Security Councilˈs consideration 
of this matter. The E3+3 and Iran will be responsible for conclusion 
and implementation of mutual near-term measures and the compre-
hensive solution in good faith. A Joint Commission of E3/EU+3 and 
Iran will be established to monitor the implementation of the near-
term measures and address issues that may arise, with the IAEA 
responsible for verification of nuclear-related measures. The Joint 
Commission will work with the IAEA to facilitate resolution of past 
and present issues of concern.

Elements of a first step
The first step would be time-bound, with a duration of 6 months, 

and renewable by mutual consent, during which all parties will 
work to maintain a constructive atmosphere for negotiations in 
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good faith.
Iran would undertake the following voluntary measures:
* From the existing uranium enriched to 20%, retain half as work-

ing stock of 20% oxide for fabrication of fuel for the TRR. Dilute the 
remaining 20% UF6 to no more than 5%. No reconversion line.

* Iran announces that it will not enrich uranium over 5% for the 
duration of the 6 months.

* Iran announces that it will not make any further advances of its 
activities at the Natanz Fuel Enrichment Plant (1), Fordow (2), or the 
Arak reactor (3), designated by the IAEA as IR-40.

* Beginning when the line for conversion of UF6 enriched up to 
5% to UO2 is ready, Iran has decided to convert to oxide UF6 newly 
enriched up to 5% during the 6 month period, as provided in the 
operational schedule of the conversion plant declared to the IAEA.

* No new locations for the enrichment.
* Iran will continue its safeguarded R&D practices, including its 

current enrichment R&D practices, which are not designed for accu-
mulation of the enriched uranium.

* No reprocessing or construction of a facility capable of repro-
cessing.

* Enhanced monitoring:
- Provision of specified information to the IAEA, including infor-

mation on Iranˈs plans for nuclear facilities, a description of each 
building on each nuclear site, a description of the scale of operations 
for each location engaged in specified nuclear activities, information 
on uranium mines and mills, and information on source material. 
This information would be provided within three months of the 
adoption of these measures.

- Submission of an updated DIQ for the reactor at Arak, designat-
ed by the IAEA as the IR-40, to the IAEA.

- Steps to agree with the IAEA on conclusion of the Safeguards 
Approach for the reactor at Arak, designated by the IAEA as the 
IR-40.

- Daily IAEA inspector access when inspectors are not present for 
the purpose of Design Information Verification, Interim Inventory 
Verification, Physical Inventory Verification, and unannounced in-
spections, for the purpose of access to offline surveillance records, 
at Fordow and Natanz.

- IAEA inspector managed access to:
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. centrifuge assembly workshops4;

. centrifuge rotor production workshops and storage facilities; 
and,

. uranium mines and mills.
In return, the E3/EU+3 would undertake the following voluntary 

measures:
- Pause efforts to further reduce Iranˈs crude oil sales, enabling 

Iranˈs 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.

- Suspend U.S. and EU sanctions on:
. Iranˈs petrochemical exports, as well as sanctions on associated 

services. (5)
. Gold and precious metals, as well as sanctions on associated ser-

vices.
• Suspend U.S. sanctions on Iranˈs auto industry, as well as sanc-

tions on associated services.
• License the supply and installation in Iran of spare parts for 

safety of flight for Iranian civil aviation and associated services. Li-
cense safety related inspections and repairs in Iran as well as asso-
ciated services. (6)

• No new nuclear-related UN Security Council sanctions.
• No new EU nuclear-related sanctions.
• The U.S. Administration, acting consistent with the respective 

roles of the President and the Congress, will refrain from imposing 
new nuclear-related sanctions.

• Establish a financial channel to facilitate humanitarian trade for 
Iranˈs domestic needs using Iranian oil revenues held abroad. Hu-
manitarian 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-designated Iranian banks to be defined when 
establishing the channel.

* This channel could also enable:
a- transactions required to pay Iranˈs UN obligations; and,
b- 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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• Increase the EU authorisation thresholds for transactions for 
non-sanctioned trade to an agreed amount.

Elements of the final step of a comprehensive solution*
The final step of a comprehensive solution, which the parties aim 

to conclude negotiating and commence implementing no more than 
one year after the adoption of this document, would:

• Have a specified long-term duration to be agreed upon.
• Reflect the rights and obligations of parties to the NPT and IAEA 

Safeguards Agreements.
• Comprehensively lift UN Security Council, multilateral and na-

tional nuclear-related sanctions, including steps on access in areas 
of trade, technology, finance, and energy, on a schedule to be agreed 
upon.

• Involve a mutually defined enrichment program with mutual-
ly agreed parameters consistent with practical needs, with agreed 
limits on scope and level of enrichment activities, capacity, where 
it is carried out, and stocks of enriched uranium, for a period to be 
agreed upon.

• Fully resolve concerns related to the reactor at Arak, designated 
by the IAEA as the IR-40. No reprocessing or construction of a facil-
ity capable of reprocessing.

• Fully implement the agreed transparency measures and en-
hanced monitoring. Ratify and implement the Additional Protocol, 
consistent with the respective roles of the President and the Majlis 
(Iranian parliament).

• Include international civil nuclear cooperation, including among 
others, on acquiring modern light water power and research reac-
tors and associated equipment, and the supply of modern nuclear 
fuel as well as agreed R&D practices.

Following successful implementation of the final step of the com-
prehensive solution for its full duration, the Iranian nuclear pro-
gram will be treated in the same manner as that of any non-nuclear 
weapon state party to the NPT.

-------------------------------------------------------------------------------------
(Footnotes)
(1) Namely, during the 6 months, Iran will not feed UF6 into the 

centrifuges installed but not enriching uranium. Not install addi-
tional centrifuges. Iran announces that during the first 6 months, it 
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will replace existing centrifuges with centrifuges of the same type.
(2) At Fordow, no further enrichment over 5% at 4 cascades now 

enriching uranium, and not increase enrichment capacity. Not feed 
UF6 into the other 12 cascades, which would remain in a non-oper-
ative state. No interconnections between cascades. Iran announces 
that during the first 6 months, it will replace existing centrifuges 
with centrifuges of the same type.

(3) Iran announces on concerns related to the construction of the 
reactor at Arak that for 6 months it will not commission the reactor 
or transfer fuel or heavy water to the reactor site and will not test 
additional fuel or produce more fuel for the reactor or install re-
maining components.

(4) Consistent with its plans, Iranˈs centrifuge production during 
the 6 months will be dedicated to replace damaged machines.

(5) ˈSanctions on associated servicesˈ means any service, such as 
insurance, transportation, or financial, subject to the underlying 
U.S. or EU sanctions applicable, insofar as each service is related to 
the underlying sanction and required to facilitate the desired trans-
actions. These services could involve any non-designated Iranian 
entities.

(6) Sanctions relief could involve any non-designated Iranian air-
lines as well as Iran Air.

* With respect to the final step and any steps in between, the stan-
dard principle that ˈnothing is agreed until everything is agreedˈ 
applies.ˈ

ترجمه فارسی توافقنامه ژنو

برنامه مشرتک اقدام 
هــدف ایــن مذاکــرات رســیدن بــه یــک راه حــِل جامــعِ بلندمــدِت مــورد توافــق طرفیــن اســت؛ کــه 

اطمینــان یابــد برنامــه هســته ای ایــران منحــراً صلح آمیــز باقــی خواهــد بــود.

ــا   ایــران مجــدداً تریــح می منایــد کــه تحــت هیــچ رشایطــی، ایــران هرگــز بــه دنبــال دســتیابی ی

گســرتش هیــچ ســالح هســته ای نخواهــد بــود.  ایــن راه حــل جامــع مبتنــی بــر ایــن اقدام هــای اولیــه 

بــوده و بــه یــک گام نهایــی منجــر خواهــد شــد کــه دوره  زمانــی آن مــورد توافــق قرارگرفتــه و بــه رفــع 

نگرانی هــا می انجامــد. 

 ایــن راه حــل جامــع ایــران را قــادر می ســازد تــا بــه  طــور کامــل از حــق خــود از انــرژی هســته ای 

بــرای اهــداف صلح آمیــز بــر اســاس مــواد مرتبــط در معاهــده ان پی تــی و در تطابــق بــا تعهــدات خــود 



99 پیوستها

در ایــن ]معاهــده[ برخــوردار گــردد.

ــا  ــده ب ــن تعریف ش ــط طرفی ــه توس ــازی ک ــه غنی س ــک برنام ــده ی ــع دربرگیرن ــل جام ــن راه ح  ای

ــز ایــن  ــان از ماهیــت صلح آمی ــرای کســب اطمین محدودیت هــای عملــی و اقدام هــای شــفاف  ســاز ب

برنامــه اســت.

ــق منی شــود مگــر  ــزی تواف ــه هیچ چی ــک کل متحــد تشــکیل می شــود ک ــع از ی ــن راه حــل جام  ای

ــز توافــق شــود. اینکــه در مــورد همه چی

ــه  ــع هم ــع جام ــه رف ــت و ب ــه گام اس ــل و گام ب ــد متقاب ــک فرآین ــامل ی ــع ش ــل جام ــن راه ح  ای

تحریم هــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل، تحریم هــای چندجانبــه و  ملــی مربــوط بــه برنامه هســته ای 

ــد. ــران می انجام ای

گام هــای اضافــی در میــان اقــدام  هــای اولیــه و گام نهایــی، از جملــه، در میــان مــوارد دیگــر، پرداخــن 

بــه قطعنامه هــای شــورای امنیــت بــا نظــر بــه اینکــه مالحظــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل در ایــن 

موضــوع به صــورت رضایت بخــش، بــه نتیجــه برســد.

ــن و  ــه  ســه کشــور دیگــر ]روســیه، چی ــان[ به اضاف ــس و آمل ــی ]فرانســه، انگلی  ســه کشــور اروپای

امریــکا[ و ایــران، مســئول نهایــی  کــردن و اجــرای اقدام هــای کوتاه مــدت دوجانبــه و راه حــل جامــع بــا 

حســن نیــت خواهنــد بــود.

 یــک کمیســیون مشــرتک از ســه کشــور اروپایــی، اتحادیــه اروپایــی به اضافــه  ســه کشــور دیگــر و 

ایــران بــرای نظــارت بــر اجــرای اقدام هــای کوتاه مــدت و پرداخــن بــه موضوعاتــی کــه ممکــن اســت 

ــرژی امتــی مســئولیت راســتی   ــی ان ــد، درحالی کــه آژانــس بین امللل مطــرح گــردد، ایجــاد خواهــد گردی

ــس  ــا آژان ــرتک ب ــیون مش ــن کمیس ــت. ای ــد داش ــته ای را خواه ــه هس ــوط ب ــای مرب ــدام  ه ــی اق آزمای

بین املللــی انــرژی امتــی، بــرای تســهیل حــل و فصــل موضوعــات گذشــته و حــال مــورد نگرانــی، همکاری 

خواهــد کــرد.

 عنارص گام اول
گام اول دارای دوره زمانــی 6 مــاه خواهــد بــود و بــا توافــق طرفیــن قابــل متدیــد اســت کــه در ایــن 

دوره، همــه طرف هــا، بــرای حفــظ فضــای ســازنده ی مذاکــرات، بــا حســن نیــت فعالیــت خواهنــد کــرد.

 

ایران انجام اقدام های داوطلبانه زیر را متعهد می گردد:
ــا 20 درصــد، نیمــی را به صــورت اکســید 20 درصــد بــرای ســاخت  از اورانیــوم موجــود غنی شــده ت

ســوخت بــرای راکتــور تحقیقاتــی تهــران نگهــداری  کنــد. بقیــه UF6 بــا غنــای 20 درصــد را به مــواد کمرت 

از 5 درصــد رقیــق منایــد. عــدم ایجــاد خــط تبدیــل مجــدد.

ایــران اعــالم می کنــد بــرای ایــن دوره 6 ماهــه، اورانیــوم را بیشــرت از 5 درصــد غنی ســازی نخواهــد 

کــرد.

ایــران اعــالم می کنــد کــه هیــچ پیرشفــت بیشــرتی در فعالیت هــای خــود در تأسیســات غنی ســازی 
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ســوخت  نطنــز ]1[ ، فــردو ]2[  یــا راکتــور اراک ]3[ )کــه بــا نــام  IR40 توســط آژانس شــناخته می شــود( 

انجام نخواهــد داد.

هنگامی کــه خــط تبدیــل UF6 غنی شــده تــا 5 درصــد بــه UO2 آمــاده گردیــد، ایــران تصمیــم گرفتــه 

اســت  مــواد UF6 جدیــداً غنی شــده تــا ســطح 5 درصــد طــی دوره شــش ماهــه را بــه اکســید تبدیــل 

کنــد، هامن گونــه کــه در برنامــه عملیاتــی  کــردن تأسیســات تبدیــل، بــه آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی 

اعــالم کــرده  اســت

عدم محل های جدید برای غنی سازی.

ــق و توســعه جــاری  ــق و توســعه تحــت پادمــان خــود شــامل کارهــای تحقی ــران کارهــای تحقی ای

ــه خواهــد داد. ــرد، ادام ــوم غنی شــده صــورت منی گی ــه باهــدف انباشــت اورانی غنی ســازی خــود را ک

عدم بازفرآوری یا ساخت تأسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشد.

نظارت  های افزایش یافته:
ارائــه اطالعــات مشــخص بــه آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی، شــامل اطالعــات دربــاره طرح هــای ایران 

بــرای تأسیســات هســته ای، ترشیــح هــر ســاختامن در هــر ســاختگاه هســته ای، ترشیــح میــزان فعالیــت 

بــرای  هــر مکانــی کــه فعالیت هــای هســته ای مشــخص دارد، اطالعــات دربــاره معــادن و کارخانه هــای 

تولیــد اورانیــوم و اطالعــات دربــاره مــواد چشــمه پرتــوزا. ایــن اطالعــات در طــی 3 مــاه از تصویــب ایــن 

اقدامــات ارائــه خواهــد شــد.

تحویــل پرســش نامه بــه روز شــده راکتــور اراک کــه توســط آژانــس بــا نــام IR40 شــناخته می شــود، 

بــه آژانــس.

اتخــاذ گام هایــی بــرای توافــق بــا آژانــس بین املللــی انــرژی امتی بــرای انعقــاد رهیافــت پادمــان درباره 

راکتــور اراک کــه توســط آژانــس بــا نــام IR40 شــناخته می شــود.

دسرتســی روزانــه بازرســان آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی بــه فــردو و نطنــز، در مواقعــی کــه آنهــا 

ــی )IIV( و راســتی  ــی موجــودی میان ــی اطالعــات طراحــی )DIV( و راســتی آزمای ــرای راســتی آزمای ب

آزمایــی انبارگردانــی )PIV( و بازرســی های بــدون اطــالع قبلــی، در ســاختگاه حضــور ندارند،.بــا هــدف 

ــی. ــن دوربین هــای نظارت ــوارد ضبط شــده آفالی دسرتســی م

دسرتسی مدیریت  شده بازرسان آژانس به:

کارگاه های مونتاژ سانرتیفیوژ ]4[

کارگاه های تولید روتور سانرتیفیوژ و انبارهای محل نگهداری آنها

معادن اورانیوم و کارخانه های تولید اورانیوم

 

در مقابل، سه کشور اروپایی، اتحادیه اروپایی به اضافه سه کشور دیگر، انجام اقدام های 

داوطلبانه زیر را متعهد می گردد:
انجــام وقفــه  در تالش هــا بــرای کاهــش بیشــرت فــروش نفــت خــام ایــران، به نحوی کــه مشــرتیان فعلــی 
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ایــران بتواننــد میانگیــن میــزان فعلــی از نفــت خام شــان را خریــداری مناینــد. قادرســازی به بازگشــت یک 

مبلــغ مــورد توافــق از درآمــد نگهــداری  شــده در خــارج. درباره فــروش چنین ]میــزان[ نفــت، تحریم های 

اتحادیــه اروپــا و امریــکا بــر بیمــه و خدمــات حمل ونقــل مرتبــط، تعلیق می شــود.

تعلیق تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا بر:

صادرات پرتوشیمی ایران و هم چنین تحریم های خدمات مرتبط ]5[

طال و فلزات گران بها و هم چنین تحریم های خدمات مرتبط.

ــات  ــای خدم ــن تحریم ه ــران و هم چنی ــازی ای ــت خودروس ــر صنع ــکا ب ــای امری ــق تحریم ه تعلی

مرتبــط.

صــدور مجــوز تأمیــن و نصــب قطعــات یدکــی بــرای ایمنــی پــرواز هواپیامهــای غیرنظامــی ایرانــی و 

خدمــات مرتبــط. صــدور مجــوز بازرســی  هــای مربــوط بــه ایمنــی و تعمیــرات در ایــران و هم چنیــن 

خدمــات مرتبــط. ]6[

 عدم تحریم جدید مرتبط با هسته ای توسط شورای امنیت سازمان ملل.

عدم تحریم جدید مرتبط با هسته ای توسط اتحادیه اروپایی.

ــای  ــل تحریم ه ــره، از تحمی ــور و کنگ ــی رئیس جمه ــارات قانون ــوب اختی ــکا، در چارچ ــت امری دول

ــا هســته ای خــودداری خواهــد کــرد. جدیــد مرتبــط ب

ایجــاد یــک کانــال مالــی بــرای تســهیل تجــارت برشدوســتانه بــرای نیازهــای داخلــی ایــران با اســتفاده 

از درآمدهــای نفتــی ایــران کــه در خــارج نگهــداری می شــود. تجــارت برشدوســتانه محــدود بــه تراکنــش  

هــای ]مالــی[ مربــوط بــه غــذا و محصــوالت کشــاورزی، دارو، تجهیــزات پزشــکی و هزینه هــای پزشــکی 

]انجام شــده در[ خــارج می شــود. ایــن کانــال مالــی، هنــگام ایجــاد آن، بانک هــای مشــخص خارجــی و 

بانک-هــای ایرانــی کــه محدودیــت بــرای آنهــا تعییــن نشــده را در بــر می گیــرد.

این کانال هم چنین می تواند اجازه دهد:

الف( تراکنش های ]مالی[ مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد؛

ب( پرداخــت مســتقیم شــهریه بــه دانشــگاه ها و دانشــکده ها بــرای دانشــجویان ایرانــی شــاغل بــه 

تحصیــل در خــارج کشــور تــا یــک مبلــغ توافــق  شــده، بــرای یــک دوره شــش ماهــه.

افزایــش آســتانه بــرای اخــذ مجوزهــای اتحادیــه اروپایــی جهــت تراکنش هــای مالــی بــرای تجــارت 

مــوارد غیرتحریمــی تــا یــک مبلــغ مــورد توافــق.

 

عنارص گام نهایی راه حل جامع*
گام نهایــی راه حــل جامــع کــه طرف هــا قصــد دارنــد تــا مذاکــره و آغــاز اجــرای آن کمــرت از یــک ســال 

پــس از پذیــرش ایــن ســند، نهایی شــود، عبــارت اســت از:

داشن دوره زمانی بلندمدت مشخص که مورد توافق قرار خواهد گرفت.

منعکس کننــده حقــوق و تکالیــف اعضــای ان پی تــی و توافق نامــه پادمــان آژانــس بین املللــی انــرژی 

امتی.
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بــه  طــور جامــع تحریم هــای مرتبــط بــا هســته ای شــورای امنیــت ســازمان ملــل، چندجانبــه و ملــی را 

بــر مــی دارد. گام هایــی بــرای دسرتســی بــه حوزه هــای تجــاری، فنــاوری، مالــی و انــرژی بــر مبنــای یــک 

جــدول زمانــی توافــق خواهــد شــد.

ــده  ــق ش ــارص تواف ــا عن ــده ب ــن تعریف ش ــط طرفی ــه توس ــازی ک ــه غنی س ــک برنام ــده ی دربرگیرن

توســط طرفیــن منطبــق بــا نیازهــای عملــی ]ایــران[، بــا محدودیت هــای توافــق شــده در زمینــه دامنــه و 

ســطح فعالیت هــای غنی ســازی، ظرفیــت، مکانــی کــه ]غنی ســازی[ انجــام می شــود و ذخایــر اورانیــوم 

ــه توافــق می گــردد. ــک دوره ای ک ــرای ی غنی شــده ب

ــام IR40 شــناخته  ــا ن ــور اراک، کــه توســط آژانــس ب ــه راکت ــه طــور کامــل نگرانی هــای مربــوط ب ب

می شــود، را برطــرف منایــد. عــدم بازفــرآوری یــا ســاخت تأسیســاتی کــه توانایــی بازفــرآوری داشــته باشــد.

بــه طــور کامــل اقــدام  هــای شــفاف  ســاز و نظــارت افزایش یافتــه ی توافــق شــده را اجــرا می کنــد. 

پروتــکل الحاقــی را در چارچــوب اختیــارات رئیس جمهــور و مجلــس )پارملــان ایرانــی(، تصویــب و اجــرا 

می منایــد.

دربرگیرنــده همــکاری  هســته ای غیرنظامــی بین املللــی، ازجملــه در میــان مــوارد دیگــر، دســت یافــن 

بــه راکتورهــای قــدرت آب ســبک مــدرن و تحقیقاتــی و تجهیــزات مربوطــه و تأمیــن ســوخت هســته ای 

مــدرن و همچنیــن کارهــای تحقیــق و توســعه  کــه توافــق شــده.

بعــد از اجــرای موفــق گام نهایــی از راه حــل جامــع در دوره کامــل آن، بــا برنامه هســته ای ایــران؛ مثل 

هــر کشــور فاقــد ســالح هســته ای عضــو ان پی تــی رفتــار خواهد شــد.

*  در ارتبــاط بــا گام نهایــی و هــر گامــی در میــان )گام هــای میانــی(، اصل اســتاندارد کــه »هیچ چیزی 

توافــق منی شــود مگــر اینکــه در مــورد همه چیــز توافــق شــود «، اعــامل می شــود.

----------------------------------------------------------------------------

]1[.  بــه ایــن معنــا کــه طــی شــش مــاه، ایــران بــه ســانرتیفیوژهایی کــه نصــب شــده ولی غنی  ســازی 

اورانیــوم انجــام منــی  دهنــد، UF6 تزریــق نخواهــد منــود. ســانرتیفیوژهای جدیــد نصــب نکنــد. ایــران 

اعــالم مــی  منایــد کــه در شــش مــاه اول، ســانرتیفیوژهای موجــود را بــا ســانرتیفیوژهایی از هــامن نــوع 

جایگزیــن می کنــد.

]2[. در ســاختگاه فــردو، غنــی  ســازی بیشــرت از 5 درصــد در چهــار زنجیــره ای کــه در حــال غنی ســازی 

اورانیــوم اســت، منــی کنــد و ظرفیــت غنــی  ســازی را افزایــش منــی دهــد. UF6 بــه دوازده آبشــار دیگــر 

تزریــق منــی  منایــد کــه در وضعیــت غیرعملیاتــی باقــی مــی ماننــد. عــدم اتصال میــان زنجیــره هــا. ایران 

اعــالم می نامیــد کــه در شــش مــاه اول، ســانرتیفیوژهای موجــود را بــا ســانرتیفیوژهایی از هــامن نــوع 

جایگزیــن مــی  کند.

]3[. ایــران اعــالم مــی  کنــد کــه بــرای نگرانــی  هــای مربــوط بــه ســاخت راکتــور در اراک، بــرای 6 مــاه، 

ایــن راکتــور راه  انــدازی نخواهــد کــرد یــا ســوخت یــا آب ســنگین بــه راکتــور منتقــل نخواهــد منــود یــا 

ســوخت جدیــد آزمایــش یــا تولیــد نخواهــد کــرد یــا اجــزای باقیامنــده نصــب نخواهــد منــود.

ــه  ــن شــش مــاه، محــدود ب ــران طــی ای ــد ســانرتیفیوژ ای ــران]، تولی ــق برنامــه  هایــش[ ای ]4[. مطاب



103 پیوستها

ــود. ــده خواهــد ب ــی ســانرتیفیوژهای خســارت دی جایگزین

]5[. »تحریــم خدمــات مرتبــط« بــه معنــای هــر گونــه خدمــات بیمــه، حمــل و نقــل یــا مالــی در ذیل 

تحریم هــای امریــکا و اتحادیــه اروپــا اســت، تــا جایــی کــه هــر یــک از ایــن خدمــات مرتبــط بــا تحریــم 

بــوده و بــرای تســهیل نقــل و انتقــال مالــی مــورد نظــر الزم باشــد. ایــن خدمــات می تواند شــامل نهادهای 

ایرانــی تحریم  نشــده باشــد. 

]6[. رفــع تحریــم  هــا می توانــد دربرگیرنــده هــر خــط هوایــی ایرانــی تحریــم  نشــده و نیــز ایــران ایــر 

گردد.

 Fact( ــو ــق ژن ــکا از تواف ــی آمری ــه توجیه ــه بیانی ــل ترجم ــن کام مت

)Sheet

دفــرت مطبوعاتــی کاخ ســفید روز شــنبه 2 آذر 1392 23 نوامــر 2013( بــا انتشــار یــک برگــه اطالعــات 

بســیار مــرشوح تفصیــالً دیــدگاه دولــت امریــکا و تفســیر آن از توافــق ژنــو را بیــان کــرده اســت. 

***

گــروه 1+5 )ایاالت متحــده، انگلیــس، آملــان، فرانســه، روســیه، چیــن و بــا همیــاری اتحادیــه اروپــا( بــا 

هــدف رســیدن بــه یــک راه حــل قابل قبــول دیپلامتیــک بــرای مامنعــت از دســتیابی ایــران بــه ســالح 

هســته ای وارد مذاکــره جــدی و فــرشده بــا ایــن کشــور شــد.

پرزیدنــت اوبامــا به رصاحــت گفتــه اســت کــه رســیدن بــه یــک راه حــل کــه مانــع دســتیابی ایــران بــه 

ســالح هســته ای می شــود، در جهــت منافــع ملــی آمریکاســت.

امــروز گــروه 1+5 و ایــران بــه مجموعــه ای از تفاهــامت اولیــه دســت یافتنــد کــه مانــع پیرشفــت 

برنامــه هســته ای می شــود و ابعــاد کلیــدی آن را به عقــب می رانــد. ایــن تفاهــم، اولیــن محدودیت هــای 

معنــاداری اســت کــه ایــران طــی یــک دهــه گذشــته در برنامــه خــود پذیرفتــه اســت.

6 مــاه آغازیــن، شــامل اعــامل محدودیــت هــای مهــم در برنامــه هســته ای ایــران اســت کــه بایــد 

به تدریــج فوری تریــن نگرانــی هــای مــا را از جملــه توامننــدی غنی ســازی ایــران، ذخایــر کنونــی اورانیــوم 

غنی شــده اش، تعــداد و توامنندی هایــش در زمینــه ســانرتیفیوژها و توانایــی اش در تولیــد پلوتونیــوم در 

رآکتــور اراک برطــرف ســازد. 

ــه تعهــد کــرده اســت، شــفافیت بیشــرتی  ــوان بخشــی از ایــن قــدم اولی ــران به عن امتیازاتــی کــه ای

فراهــم می کنــد و امــکان بازرســی هــای رسزده از برنامــه هســته ای اش را ایجــاد می منایــد. در گذشــته، 

ــد؛  ــتفاده می کن ــه اش اس ــرد برنام ــرای وقت کشــی و پیش ــرات ب ــران از مذاک ــه ای ــود ک ــن ب ــی ای نگران

امــا ایــن اقدامــات کمــک خواهــد کــرد وقتــی بــرای رســیدن بــه یــک توافــق جامــع بلندمــدت مذاکــره 

می کنیــم، ایــران نتوانــد از ســپر مذاکــرات بــرای پیشــرد برنامــه هســته ای اش اســتفاده کنــد.

در عــوض، به عنــوان بخشــی از اقدامــات اولیــه، گــروه 1+5 تحریــم هــای ایــران را به صــورت محــدود، 

موقــت، هدفمنــد و قابل برگشــت لغــو خواهــد کــرد. ایــن کاهــش تحریــم بــه گونــه ای ســازمان دهی 

ــه تحریم هــای کلیــدی در بخــش نفــت، بانکــی و  ــم از جمل می شــود کــه بخــش عمــده شــبکه تحری
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مالــی پابرجــا مبانــد. 

گــروه 1+5 بــا قاطعیــت بــه اجــرای ایــن تحریم هــا ادامــه می دهــد. اگــر ایــران نتوانــد بــه تعهــدات 

خــود عمــل کنــد، مــا لغــو محــدود را متوقــف می کنیــم و تحریــم هــای جدیــد وضــع خواهیــم کــرد. 

گــروه 1+5 و ایــران همچنیــن پارامرتهــای کلــی یــک توافقنامــه جامــع را نیــز کــه برنامــه هســته ای 

ایــران را در بلندمــدت محــدود می ســازد، در خصــوص صلح آمیــز بــودن فعالیــت هــای هســته ای ایــران 

ــرای  ــران ب ــالش ای ــه ت ــه هــر گون ــا را مطمــن می ســازد ک ــان می دهــد و م ــی اطمین ــه جامعــه جهان ب

ــد.  ــوراً شناســایی می شــود، بحــث و تبادل نظــر کرده ان ــه ســالح هســته ای ف رســیدن ب

مجموعــه تفاهــامت حاصــل شــده همچنیــن شــامل اذعــان ایــران بــه پیــروی از همــه قطعنامه هــای 

شــورای امنیــت ســازمان ملــل )کــه ایــران همیشــه ادعــا کــرده اســت غیرقانونی انــد( و برطــرف کــردن 

مســائل گذشــته و حــال هســته ای اش اســت کــه آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی آنهــا را شناســایی کــرده 

اســت.

ایــن شــامل حــل و فصــل مســائل مربــوط بــه ابعــاد احتاملــی نظامی برنامــه هســته ای ایــران از جمله 

فعالیت هــا در مرکــز پارچیــن اســت.

به عنــوان بخشــی از یــک راه حــل جامــع، ایــران همچنیــن بایــد بــه همــه تعهــدات خــود در معاهــده 

ان پی تــی و آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی عمــل کنــد. در خصــوص یــک راه حــل جامــع، تــا زمانــی کــه 

دربــاره همــه مســائل توافــق نشــود، توافــق صــورت منی گیــرد.

ــل  ــک راه ح ــه ی ــه مثاب ــود و ب ــف می ش ــاه متوق ــد از 6 م ــدم اول بع ــن ق ــاده تر، ای ــارت س ــه عب ب

ــود. ــد ب ــروه 1+5 نخواه ــش در گ ــر رشکای ــکا و دیگ ــرای آمری ــی ب ــول نهای قابل قب

 توقف پیرشوی برنامه ایران و عقب نشینی بخش های کلیدی 
 ایران متعهد شده است غنی سازی بیش از پنج درصد را متوقف کند: 

    کلیــه فعالیــت هــای غنی ســازی باالتــر از پنــج درصــد را متوقــف کنــد و تجهیــزات فنــی الزم برای 

غنی ســازی باالتــر از پنــج درصــد را برچیند.

ایران تعهد کرده است ذخایر اورانیوم 20 درصدی خود را خنثی سازی کند: 

    ســطح ذخایــر اورانیــوم 20 درصــدی خــود را بــه زیــر پنــج درصــد برســاند یــا آن را قبــل از پایــان 

مرحلــه اول، بــه شــکلی تبدیــل کنــد کــه مناســب غنی ســازی بیشــرت نباشــد.

ایران تعهد کرده است که پیرشوی در فعالیت های غنی سازی خود را متوقف کند: 

    سانرتیفوژهای جدید از هیچ مدلی نصب نکند

    از سانرتیفوژهای نسل جدید برای غنی سازی استفاده نکند

    نیمــی از ســانرتیفوژهای نصب شــده در نطنــز و ســه چهــارم دســتگاه های نصب شــده در فــوردو 

را غیرفعــال نگــه دارد به طــوری کــه امــکان اســتفاده از آنهــا بــرای غنی ســازی وجــود نداشــته باشــد

     ساخت سانرتیفوژ را فقط برای جایگزین کردن دستگاه های آسیب دیده ادامه دهد

ــوم غنی شــده خــود  ــر اورانی ــه ذخای ــود ب ــادر نخواهــد ب ــده ق ــاه آین ــران طــی شــش م ــن رو ای  ازای

بیفزایــد.
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تأسیسات غنی سازی جدید نسازد.

ایران تعهد کرده است پیرشوی در زمینه تولید ذخایر اورانیوم 5/3 درصدی را متوقف کند: 

    ذخایــر اورانیــوم 5/3 درصــدی خــود را افزایــش ندهــد، بدیــن ترتیــب بــه مقــدار ذخایــر در پایــان 

6 مــاه افــزوده منی شــود و تولیــدات جدیــد نیــز بــه شــکل اکســید در می آیــد.

ایــران تعهــد کــرده اســت کــه بــه پیــرشوی در فعالیــت هــای رآکتــور اراک ادامــه ندهد و مســیر تولید 

پلوتونیــوم را متوقــف کند.

 ایران متعهد شد که: 

    رآکتور اراک را راه اندازی نکند

    سوخت وارد رآکتور اراک نکند

    تولید سوخت برای رآکتور اراک را متوقف کند

    دیگر آزمایش های سوخت برای این رآکتور انجام ندهد

    قطعات دیگر در رآکتور اراک نصب نکند

    سوخت و آب سنگین به محل این رآکتور منتقل نکند

ــوخت  ــوم را از س ــد پلوتونی ــرآوری منی توان ــدون بازف ــران ب ــازد. ای ــرآوری نس ــژه بازف ــز وی     مرک

ــد. ــدا کن ــده ج مرف ش

شفافیت بی سابقه و بازرسی های رسزده از برنامه هسته ای ایران 
ایران متعهد شد که:

    دسرتســی روزانــه بازرســان آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی را بــه نطنــز و فــردو فراهــم کنــد. ایــن 

دسرتســی روزانــه بــه بازرســان امــکان می دهــد دوربیــن هــای نظارتــی را بازبینــی کننــد و از نظــارت 

جامــع و گســرتده اطمینــان حاصــل کننــد. ایــن نــوع دسرتســی حتــی باعــث می شــود فعالیــت هــای 

غنی ســازی در ایــن ســایت ها شــفاف تــر شــود و زمــان شناســایی هــر گونــه تخلــف و عــدم همــکاری 

ــود. ــر ش کوتاه ت

    دسرتسی آژانس به تأسیسات مونتاژ سانرتیفیوژ را فراهم کند.

    دسرتسی آژانس را به تولید قطعات چرخان سانرتیفوژ و تأسیسات انبار فراهم کند.

    دسرتسی آژانس را به معادن و آسیاب های اورانیوم فراهم کند.

    نقشــه اطالعــات رآکتــور اراک را کــه آژانــس از مدت هــا قبــل بــه دنبــال آن اســت، فراهــم کنــد. 

ایــن نقشــه اطالعــات حساســی دربــاره ســاختار رآکتــور فراهــم می کنــد.

    دسرتسی مکرر بازرسان به رآکتور اراک را فراهم کند.

    اطالعــات خــاص و حســاس از توافــق پادمــان هــای آژانــس و کــد اصالح شــده 3.1 را کــه پروتــکل 

الحاقــی خواســتار آن اســت، ارائــه کند.

ساز و کار راستی آزمایی 
ــرژی امتــی جهــت انجــام بســیاری از مــوارد ســاز و کار ســنجش صحــت امــر  ــی ان آژانــس بین امللل
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بــه کار گرفتــه خواهــد شــد و ایــن وظیفــه را بــه طــور مــوازی بــا نقــش بازرســی در ایــران انجــام خواهــد 

داد. به عــالوه کشــورهای 1+5 و ایــران متعهــد شــده اند کمیســیونی مشــرتک بــرای همــکاری بــا آژانــس 

بین املللــی انــرژی امتــی جهــت نظــارت بــر فرآینــد اجرایــی و رســیدگی بــه مســایلی کــه ممکــن اســت به 

وجــود آیــد تشــکیل دهنــد. کمیســیون مشــرتک همچنیــن بــا همــکاری آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی 

تــالش خواهــد کــرد رونــد حــل و فصــل نگرانی هــای گذشــته و کنونــی مرتبــط بــا برنامــه امتــی ایــران، از 

جملــه وجــوه نظامــی احتاملــی ایــن برنامــه و فعالیت هــای تأسیســات پارچیــن را تســهیل منایــد.

 کاهش تحریم ها به شکل محدود، موقت و قابل بازگشت
در ازای ایــن گام هــا از ســوی ایــران کشــورهای 1+5  امتیازهایــی محــدود، موقــت، هدفمنــد و قابــل 

بازگشــت بــه ایــران ارائــه خواهنــد داد و درعین حــال بخــش اعظــم تحریم هــای مــا، از جملــه تحریم نفت، 

نظــام مالــی و بانکــی در جــای خــود باقــی خواهنــد مانــد. اگــر ایــران نتوانــد بــه تعهــدات خــود عمــل کند 

مــا کاهــش تحریم هــا را ملغــی اعــالم خواهیــم کــرد. کشــورهای 1+5  بــه طــور اخــص متعهــد شــده:

    درصورتی کــه ایــران بــه تعهــدات خــود در ایــن توافــق عمــل کنــد تــا مقــدار ممکــن در نظــام 

سیاســی کشورشــان بــه مــدت ۶ مــاه تحریــم جدیــدی علیــه ایــران تصویــب نکنــد.

    مــوارد خــاص تحریــم بــر طــال و فلــزات گران بها، بخش خودروســازی ایــران و صــادرات محصوالت 

پرتوشــیمی را بــه حالــت تعلیــق در آورد کــه ایــن امــر بــه طور بالقــوه نزدیــک بــه 5/1 میلیــارد دالر برای 

ایران عایــدات دارد.

    مجــوز بازرســی ها و تعمیــرات مرتبــط بــا ایمنــی در داخــل ایــران را بــرای خطــوط هوایــی خــاص 

ایرانــی داخــل کشــور صــادر کند.

    خریــد نفــت ایــران را در حــد فعلــی نــگاه دارد کــه در واقــع ۶۰ درصــد کمــرت از دو ســال پیــش 

اســت. به رشطــی کــه ایــران بــه تعهداتــش عمــل کنــد 2/4 میلیــارد دالر حاصــل از ایــن فــروش بــه شــکل 

اقســاط بــه ایــران منتقــل می شــود.

    400 میلیــون دالر از رسمایه هــای دولتــی ایــران را مســتقیامً بــه مؤسســات آموزشــی شناخته شــده 

در کشــورهای ثالــث منتقــل کنــد تا هزینــه تحصیــل دانشــجویان ایرانی پرداخت شــود.

 مبادلت برشدوستانه
ــوب  ــاز محس ــکا مج ــون آمری ــه در قان ــتانه ک ــادالت برشدوس ــده اند مب ــد ش ــورهای 1+5 متعه کش

می شــوند را تســهیل کننــد. کنگــره بــه طــور اخــص مبــادالت برشدوســتانه را از فهرســت تحریم هــا حذف 

کــرده اســت در نتیجــه ایــران منی توانــد از طریــق ایــن مســیر بــه منبــع مالــی جدیــدی دسرتســی پیــدا 

کنــد. تعامــالت برشدوســتانه خریــد مــواد خوراکــی، کشــاورزی و دارویــی و پزشــکی را شــامل می شــود. 

مــا همچنیــن نقــل و انتقــاالت مالــی مرتبــط بــا امور پزشــکی بــا خــارج از ایــران را تســهیل می مناییــم. ما 

ایــن مســیر را بــرای منافــع مــردم ایــران در نظــر گرفته ایــم.

 لغو محدود و موقت تحریم ها 
در کل، حــدود 7 میلیــارد دالر از تحریم هــا برداشــته می شــود و ایــن بخشــی از هزینه هایــی اســت 
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کــه ایــران در طــول ایــن 6 مــاه نیــز متحمــل می شــود. بخــش اصلــی 100 میلیــارد دالر دارایــی هــای 

خارجــی ایــران بــه علــت تحریــم غیرقابل دســرتس اســت. در 6 مــاه آینــده، فــروش نفــت خــام ایــران 

ــد. ــش منی یاب افزای

در مقایســه بــا درآمدهــای ایــران دریــک دوره شــش ماهــه در ســال 2011، تحریــم هــای نفتــی بــه 

ــارد دالر( شــده  ــه 5 میلی ــران )ماهان ــارد دالر از درآمدهــای ای تنهایــی موجــب از دســت رفــن 30 میلی

ــود  ــت خ ــد نف ــون دالر از درآم ــارد و 200 میلی ــه 4 میلی ــد ب ــازه می یاب ــران اج ــه ای ــت. درحالی ک اس

دسرتســی پیــدا کنــد، تقریبــاً 15 میلیــارد دالر از درآمدهایــش در ایــن دوره بــه حســاب هــای مســدود 

ــل می شــود.  شــده خارجــی منتق

خالصــه آنکــه مــا انتظــار داریــم بــا اجــرای ایــن توافــق، تــوازن دارایــی هــای ایــران در حســاب هــای 

مســدود شــده خارجــی افزایــش یابــد نــه ایــن کــه کاهــش یابــد. 

تداوم فشارهای اقتصادی بر ایران و حفظ ساختار تحریم ها 

ــه ســعی  ــه کســانی ک ــم و علی ــه می دهی ــران ادام ــه ای ــم علی ــه اجــرای تحری ــا ب ــه اول، م در مرحل

ــرد. ــم ک ــدام خواهی ــد، اق ــا را دور بزنن ــد تحریم ه می کنن

تحریــم هــای مرتبــط بــا فــروش نفــت خــام ادامــه می یابــد. مــا بــا همــکاری متحــدان بین املللــی 

خــود، فــروش نفــت ایــران را از دو و نیــم میلیــون بشــکه در روز در ســال 2012 بــه یــک میلیــون بشــکه 

در روز رســانده ایم و ایــران دیگــر قــادر نیســت یــک و نیــم میلیــون بشــکه نفــت خــود را بــه فــروش 

برســاند. ایــن موجــب از دســت رفــن بیــش از 80 میلیــارد دالر از درآمدهــای ایــران از آغــاز ســال 2012 

ــران هــامن  ــد و ای ــا پابرجــا باقــی می مان ــه اروپ ــی اتحادی ــم نفت ــن قــدم اول، تحری شــده اســت. در ای

ظرفیــت فــروش یــک میلیــون بشــکه را حفــظ خواهــد کــرد و بدیــن ترتیــب هــر مــاه 4 میلیــارد دالر از 

ــد. ــت می ده دس

ــه موجــب از دســت رفــن  ــران ک ــه ای ــا صــادرات محصــوالت پرتوشــیمی ب ــط ب ــم هــای مرتب تحری

ــد. ــی می مان ــود باق ــوت خ ــه ق ــت، ب ــده اس ــران ش ــای ای ــا دالر از درآمده میلیارده

بخش عمده دارایی های 100 میلیارد دالری خارجی ایران غیرقابل دسرتس باقی می ماند.

- دیگر بخش های مهم تحریم ها دست نخورده باقی می ماند. از جمله:

1. تحریم علیه بانک مرکزی ایران و ده ها بانک بزرگ و نهاد مالی دیگر.

2. تحریــم هــای ثانویــه کــه بــر اســاس الیحــه جامــع تحریــم هــای ایــران )سیســادا( علیــه بانک هایی 

وضــع شــده اســت کــه بــا رشکت هــا و اشــخاص تحریــم شــده همــکاری می کننــد.

3. تحریم کسانی که خدمات دیگر مالی همچون خدمات بیمه به ایران می دهند.

4. دسرتسی محدود به نظام مالی آمریکا

    همــه تحریم هــا علیــه 600 فــرد و نهــاد کــه بــا برنامــه موشــکی و هســته ای ایــران همــکاری 

ــد. ــی می مان ــوت خــود باق ــه ق ــد، ب می کنن

ــه قــوت  ــه کشــتی رانی و کشتی ســازی ب ــران از جمل ــم بخــش هــای مختلــف اقتصــاد ای     تحری

ــد. ــی می مان خــود باق
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    تحریــم رسمایه گذاری هــای بلندمــدت و منــع ارائــه خدمــات فنــی بــه بخــش انــرژی ایــران بــه 

قــوت خــود باقــی می مانــد.

    تحریم علیه برنامه نظامی ایران به قوت خود باقی می ماند.

     محدودیــت هــای گســرتده آمریــکا بــرای تجــارت بــا ایــران بــه قــوت خــود باقــی می مانــد و ایران 

کــامکان از دادوســتد بــا بزرگ تریــن اقتصــاد جهــان محــروم می ماند.

    کلیه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل پابرجا می ماند.

    همــه تحریــم هــای مرتبــط بــا حامیــت ایــران از تروریســم، نقــش بی ثبــات کننــده اش در بحــران 

ســوریه و ســوابق بــد حقــوق بــرشی اش بــه قــوت خــود باقــی می مانــد.

یک راه حل جامع 
در ایــن دوره شــش ماهــه، گــروه 1+5 بــرای رســیدن بــه یــک راه حــل جامــع مذاکــره خواهــد کــرد. در 

پارامرتهــای کلــی چنیــن توافقنامــه ای اقداماتــی پیش بینی شــده اســت کــه بــه جامعــه جهانــی در خصوص 

صلح آمیــز بــودن ماهیــت برنامــه هســته ای ایــران اطمینــان می دهــد. در خصوص ایــن توافق بایــد بگوییم 

تــا زمانــی کــه کلیــه مســائل برطــرف نشــود، توافقــی حاصــل نخواهــد شــد. در 6 مــاه آینــده، مــا مشــخص 

خواهیــم کــرد کــه آیــا راه حلــی وجــود دارد کــه بــه ما دربــاره صلح آمیــز بــودن برنامه ایــران اطمینــان دهد. 

اگــر ایــران نگرانــی هــای مــا را برطــرف نکنــد، مــا آمــاده می شــویم تحریــم و فشــار را افزایــش دهیــم. 

نتیجه گیری 
ایــن قــدم اول بــه خــودی خــود یــک معاملــه بــزرگ محســوب می شــود. بــدون ایــن توافق مرحلــه ای، 

ایــران هــزاران ســانرتیفوژ دیگــر را بــه چرخــش در مــی آورد و ســانرتیفوژهای نســل جدیــد کــه زمــان 

ــن می توانســت  ــرد. همچنی ــد، نصــب می ک ــر می کنن ــتانه هســته ای را کوتاه ت ــه آس ــه مرحل رســیدن ب

رآکتــور آب ســنگین اراک را راه انــدازی کنــد و ذخایــر اورانیــوم 20 درصــدی خــود را افزایــش دهــد؛ امــا 

در رشایطــی کــه ایــن توافــق ایجــاد کــرده اســت، ایــران منی توانــد هیچ کــدام از کارهــا را انجــام دهــد.

افــزون بــر ایــن، اگــر توافــق مرحلــه ای حاصــل منی شــد، تحریــم هــای بین املللــی بــا خطــر فروپاشــی 

روبــرو می شــد زیــرا ایــران می توانســت ادعــا کنــد کــه در مذاکــره جــدی بــوده امــا غــرب جــدی نبــوده 

اســت. در ایــن صــورت مــا منی توانســتیم رشکای خــود را بــه ادامــه کار و اجــرای تحریــم متقاعــد ســازیم. 

حــاال کــه توافــق حاصــل شــده اســت، مــا می توانیــم برنامــه ایــران را متوقــف کنیــم و به عقــب برانیــم 

و بــه ایــران یــک گزینــه بدهیــم: بــه تعهــدات خــود عمــل و بــرای رســیدن بــه معاملــه نهایــی بــا حســن 

نیــت مذاکــره کنــد وگرنــه جامعــه جهانــی بــا تحریــم و فشــار بیشــرت پاســخ می دهــد.

ــران را از  ــه ای ــود ک ــل ش ــدار حاص ــز و پای ــل صلح آمی ــک راه ح ــد ی ــح می دهن ــکا ترجی ــردم آمری م

دســتیابی بــه ســالح هســته ای بــازدارد و معاهــده منــع تکثیــر را تقویــت کنــد. ایــن راه حــل ظرفیــت 

تحقــق اهــداف مذکــور را دارد. بــا دیپلامســی قــوی و اصولــی آمریــکا می توانــد بــه وظیفــه خــود در 

برقــراری صلــح، امنیــت و همــکاری عمــل کنــد.


