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چکیده
متن توافق هستهای ،منافع جمهوری اسالمی ایران را در سطح باالیی تأمین مییکنی و
با توجه به زمینه و شرایط شکلگیری این توافیق و اهی او و اییار ییرفین ن ،ایین
مسئله برای کشورمان اهمیت استراتژیک دارد .یبق این توافق ،ایران تمام تأسیسار و
عناصر کلی ی براامۀ هستهای خود را در مقابل پذیرش برخی مح ودیتهای موقتی و
سازوکارهای اظارتی غیرویژه حفظ میکن  .تحریمهیای میرتبط بیا مو یوت هسیتهای
برداشته میشود و حتیی تحیریمهیای غیرهسیتهای قطعنامیههیای شیورای امنییت در
زمینههای تسلیحاتی و موشکی علیه ایران ایز یی  5و  8سال از زمان پیذیرش برجیام
لغو خواهن ش  .البته ،اینکه در فر ین اجرای توافق هستهای ،این دسیتاوردها تیا هیه
اا ازه به منافع عینی و ملموس تب یل خواه ش  ،بحث دیگری است.
واژگان کلیدی :براامه هستهای ایران ،توافق هستهای ،برجام ،متن ،دستاوردها.
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مقدمه
براامه جامع اق ام مشترک ،توافقی  ۹5۱صیفحهای اسیت شیامل  72صیفحه میتن اصیلی و 5
پیوست که مجموعاً  ۹۳۱صفحه است .در متن اصلی 5 ،صفحه به دو بخش «دیباهه» و «مق مه
و مفاد عمومی» اختصاص دارد .در این دو بخش ،ماان هر توافق یا قرارداد دیگری ،به کلییار
توافق اشاره ش ه است .در  ۹5صفحۀ دیگر ایز در ههیار محیور سهسیتهای ،تحیریمهیا ،اقشیه
اجرایی و مکاایزم حل مناقشه) بیه مفیاد توافیق و تعهی ار ییرفین ن پرداختیه شی ه اسیت.
پیوستها هم شامل این موارد میشوا پیوست اول :اق امار میرتبط بیا هسیتهای ۹کیه در ن
مسائل تکنیکی و تعه ار هسیتهای توافیق بییان شی هاای پیوسیت دوم :تعهی ار میرتبط بیا
تحریمها 7که در بر گیرا ۀ تعه ار مربوط به رفع تحریمهای هستهای و هگواگی ن میشود
پیوست سوم :همکاری هستهای غیراظامی ۳که شامل تعه ار و تسهیالر مربوط بیه همکیاری
هستهای در زمینههای صلح میز میان جمهوری اسالمی ایران و جامعه جهیاای بیه وییژه گیروه
 5+۹است پیوست ههارم :کمیسیون مشیترک 4کیه در ن بیه مسیائلی هم یون ترکیی

ایین

کمیسیون ،کارکردها ،رویهها و تصمیمار ن و ایز کیارگروه خریی  5و کیارگروه اجیرای رفیع
تحریمها 6پرداخته ش ه است و پیوست پنجم :اقشۀ اجرا 2که حاوی براامۀ زمانبنی ی اجیرای
برجام سشامل روز اهاییش ن ،8روز پذیرش ،۱روز اجرا ،۹2روز ااتقال ۹۹و روز خاتمیه قطعنامیه
شورای امنیت )۹7است.

1. Nuclear-related measures
2. Sanctions-related commitments
3. Civil Nuclear Cooperation
4. Joint Commission
5. Procurement Working Group
6. Working Group on Implementation of Sanctions Lifting
7. Implementation Plan

 :Finalisation Day .8روزی که برجام اهایی ش .
 :Adoption Day .۱روزی که برجام به تأیی یرفین رسی .
 :Implementation Day .۹2روزی که برجام به اجرا گذاشته ش .
 :Transition Day .۹۹هشت سال بع از روز پذیرش برجام.
 :UNSCR Termination Day .۹7ده سال بع از روز پذیرش برجام.
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نگواه که در «دیباهه» و «مق مه و مفاد عمومی» برجام م ه ،یرفین «براامیه جیامع اقی ام
مشترک» بر ن هستن که اجرای کامل این براامه «به شکل مثبتی به صلح و امنییت منطقیهای و
بینالمللی کمک خواه کرد» .در واقع این ااتظار بر پایۀ پاسخی است که برجام به خواستهها و
ااتظارار یرفین خود میده  .این براامه به ایران «اجازه خواه داد تیا در راسیتای مالحظیار
علمی و اقتصادی ،براامه هستهای بومی و صرفاً صلح میزی را با ه و اعتمادسیازی و تشیویق
همکاریهای بینالمللی به پیش ببرد» کیه در هیارهوآ ن« ،براامیۀ هسیتهای اییران از جملیه
فعالیتهای غنیسازی ن برای دستیابی به یک براامۀ تجاری با مقاصی منحصیراً صیلح مییز و
همسو با هنجارهای ع م اشاعۀ هستهای ،با سرعتی معقول بهصورر تی ریجی» رشی خواهی
کرد .در مقابل ،براامه جامع اق ام مشترک این امکیان را بیرای گیروه  5+۹سییا  )۳+۳و جامعیۀ
بینالمللی فراهم می ورد تا «در مورد ماهیت صرفاً صلح میز براامۀ هستهای اییران بیه ایمینیان
برسن » .این کار از یریق «ابزارهای جامع شفافیتزا و راستی زمایی که اگراایهای گیروه ۳+۳
س )5+۹را م اظر قرار میده » صورر خواه گرفت.
عالوه بر این ،بر اساس ا ه در «دیباهه» و «مق مه و مفاد عمومی» برجام م ه ،این توافیق
«همۀ تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و هم نین تحریمهای هن جاابه و ملی میرتبط بیا
براامۀ هستهای ایران را رفع میکن که شامل اق اماتی از جمله دسترسی بیه تجیارر ،فنیاوری،
امور مالی و اارژی میشود» .در مورد تحریمهای شورای امنیت علیه ایران «گروه  5+۹پیشینهاد
قطعنامهای که تأیی کنن ۀ این براامه جامع اق ام مشترک باش ارائه خواه داد کیه تأکیی امایی
این براامه اشااگر تغییری اساسی در مالحظار شورای امنییت دربیارۀ ایین مو یوت و بییااگر
تمایل ن به ایجاد روابط اوین با ایران است .این قطعنامۀ شورای امنیت شامل لغو تمامی مفیاد
قطعنامههای سابق شورا ،ایجاد برخی مح ودیتهای خاص و خاتمه بررسی مو وت هسیتهای
ایران در شورای امنیت ۹2 ،سال پس از روز پذیرش توافق ۹خواه بود» .برای رسی ن بیه ایین
اه او و بر وردهامودن این ااتظارار« ،گروه  5+۹و ایران متعه میشوا برجیام را بیا حسین
ایت و در فضایی سازا ه ،بر مبنای احترام متقابل ،اجرا کنن و از هر گواه اق امی مغایر با اص،
روح و ه و ن ،که مااع اجرای موفقیت میز ن شود ،خودداری اماین ».
1. Adoption day
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بر اساس یکی از بن های «مق میه و مفیاد عمیومی»« ،از ژاایس بیینالمللیی اایرژی اتمیی
درخواست خواه ش اق امار داویلبااه مرتبط با مو وت هسیتهای را یبیق ا یه در برجیام
م ه ،اظارر و راستی زمایی کن » و در این مورد گزارشهای بهروزی را به شیورای حکیام و
شورای امنیت ،البته به شیوهای که برجام مشیخص مییکنی  ،ارائیه دهی  .هم نیین ،کمیسییون
مشترکی «متشکل از دولتهای گروه  5+۹و ایران ،برای اظارر بر اجرای برجام ایجاد خواهی
ش و مسائل پیشبینییشی ه در ایین توافیق را بیر عهی ه خواهی گرفیت .ایین کمیسییون بیه
مو وعاتی که در فر ین اجرای برجام پیش می ین رسی گی خواهی کیرد» .در واقیع ،ژاایس
بینالمللی اارژی اتمی و کمیسیون مشترک ،دو مکاایزمی هستن که ااتظارار ییرفین برجیام از
اجرای تعه ار را پیگیری میکنن .
در این اوشتار ،با بررسی سن برجام و دیگر اسناد مرتبط با توافق جامع هسیتهای از جملیه
قطعنامۀ  77۳۹شورای امنیت ،گزارش «ارزیابی اهایی گذشته و حال مو یوعار اصیلی براامیۀ
هستهای ایران» ژااس بینالمللی اارژی اتمی و قطعنامۀ شورای حکیام کیه بیه بررسیی مسیئلۀ
«مو وعار حال و گذشته» یا «ابعاد احتمالی اظامی» براامۀ هسیتهای اییران پاییان داد ،تیالش
میشود ارزیابی متنمحوری از محتوای این توافق ارائه شود.

الف .حفظ عناصر کلیدی هستهای و پذیرش محدودیتهای موقت
در متن برجام و مایم ن  ۹2۱مرتبه از واژۀ غنییسیازی اسیتفاده شی ه ،کیه در بیشیتر میوارد،
متضمن پذیرش حق غنیسازی برای جمهوری اسالمی ایران است .در مواردی ایین پیذیرش بیه
اا ازهای مسلم و ب یهی است که حتی میتوان گفت حق غنیسازی در برجیام ،مفیرو

اسیت.

اینکه ایران یبق برجام میتواا  5262سااتریفیوژ فعال در اطنز داشته باش و با نها غنییسیازی
 ۳/62درص ااجام ده و  ۳22کیلوگرم از حجم غنیسازی به این میزان را در خاک خود ذخییره
داشته باش و هم نین ،اینکه پذیرفته ش ه که ایران بع از  ۹2تیا  ۹5سیال مییتواای بیهصیورر
ت ریجی و با سرعتی معقول ،فعالیتهای هستهای خود در زمینههای مختلف از جمله غنیسیازی
و تحقیق و توسعه را ارتقا ده  ،هیزی جز پذیرش حق غنیسیازی بیرای کشیورمان را بیه ذهین
متبادر امیکن  .این بزرگترین دسیتاورد فنیی و در یمن یکیی از ارزشیمن ترین دسیتاوردهای
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سیاسی و راهبردی توافق هستهای برای جمهوری اسالمی ایران محسوآ میشود .شاهبییت تمیام
قطعنامههای سنگینی که شورای امنیت در یول ازدیک به یک دهۀ گذشته علیه ایران و ع کیرده،
لزوم توقف غنیسازی اوراایوم از سوی جمهوری اسالمی ایران است.
اینکه ایران تسلیم این فشارها و قطعنامهها اش ه و اهایتاً یرو مقابل پذیرفته اسیت همیان
هیزی را که سالها بر ن بهمثابه خط قرمز خود تأکی مییکیرد ،بیرای کشیورمان بیه رسیمیت
بشناس  ،بسیار مهم است .البته ،مح ودیتهای زمانداری ایز بر حق غنییسیازی اییران و یع
ش ه است .این مح ودیتها عبارتن از  .۹ایران به می ر  ۹2سیال بیا  5262سیااتریفیوژ

IR1

غنیسازی خواه کرد  .7در یول  ۹5سال ین ه ،سطح غنیسازی ایران  ۳/62خواهی بیود و
 .۳به م ر  ۹5سال ،ااباشت اوراایوم غنیش ۀ  ۳/62درص در خاک ایران ابایی بییش از ۳22
کیلوگرم باش  .با این حال ،این مح ودیتها ،دائمی ابوده و زماندار هستن و بع از مهلتهای
مقرر در برجام ،برداشته خواهن ش  .در من ،ایین محی ودیتهیا هییخ خسیارتی بیه روای
فعالیتهای هستهای ایران امیزان  ،هون یبق توافق ،ایران بای بتواا ایازهیای خیود در ایین
زمینه را از بازارهای بینالمللی تأمین کن .
ایران هم نین ،تمامی تأسیسار هستهای خود را حفظ میکن  .یبق برجام ،ایران هیخ ک ام
از تأسیسار هستهای خود را اه از بین میبرد و اه پلم

میکن  .در اطنز هم نان غنیسازی و

تحقیق و توسعه صورر خواه گرفت .رأکتور آ سنگین اراک با اعمال برخیی تغیییرار کیه
تنها از میزان تولی پلوتوایوم ن میکاه  ،به روا کار خود ادامه داده و تکمییل خواهی شی و
در من به تکنولوژیهای مناس تر و بهروزتری مجهز خواه گشت .ماهیت آ سنگین این
رأکتور باقی میماا  .البته ،آ سنگین ا یافه بیر اییاز ،ااباشیت اخواهی شی و در بازارهیای
بینالمللی به فروش خواه رسی  .در مورد فوردو که یرو مقابل بسیار به ن حسیاس بیود و
تأکی زیادی داشت که بای برهی ه شود ،ایز در اهایت تصمیم گرفته ش که اه تنها ایین مرکیز
باز بماا و در زمینۀ تحقیقار هستهای فعالییت کنی  ،بلکیه بییش از  ۹222سیااتریفیوژ میادۀ
فعالیت ایز در ن باقی بماا تا در شرایط ا طراری ،کشور دهار غافلگیری اشیود .هم نیین،
مح ودیتها در مورد غنیسازی و تحقیق و توسعه در فوردو  ۹5ساله است و بع از ن ،ایین
مرکز میتواا به صورر عادی در ی و به فعالیتهای مختلف بپردازد.
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در من ،از  ۹244سااتریفیوژی که در فوردو باقی خواه ماا  ،قرار است «دو بشیار بیه تولیی
ایزوتوپهای پای ار» اختصاص یاب که هرهن ممکن است به لحیا فنیی اهمییت زییادی ا اشیته
باش  ،ولی ارزش سیاسی باالیی دارد .به هر حال ،ایران در شرایطی همیۀ تأسیسیار و فعالییتهیای
هستهای خود را حفظ میکن که رئیس جمهیور مریکیا در دسیامبر  72۹۳در جرییان سیخنراای در
مرکز سابان مؤسسه بروکینگز دربارۀ براامۀ هسیتهای اییران گفتیه بیود« :اگیر گزینیهای داشیتم ،اگیر
میتوااستیم گزینهای خلق کنیم که با استفاده از ن تمامی پیخ و مهرههای براامۀ هسیتهای نهیا را از
میان برداریم و امکان داشیتن براامیۀ هسیتهای را [از نهیا] بگییریم و از ایین یرییق ،از شیر همیۀ
ظرفیتهای اظامی ن خالص شویم ،من ن را ااتخاآ میکردم اما متأسفااه مین مییخیواهم همیه
این را بفهمن که هنین گزینۀ خاصی وجود ا ارد» س.)The White House, December 07, 2013
در مورد رأکتور آ سنگین اراک ،ایران مح ودیتهایی را پذیرفته است .یبق توافیق ،ایین
رأکتور بازیراحی میشود و هستۀ مرکزی ن سکاالا ریا) به گواهای اصالح میشود کیه امکیان
تولی پلوتوایوم ن کاهش مییاب سبا این تغییر ،به جای اینکه ساالاه تیوان تولیی  ۹2کیلیوگرم
پلوتوایوم داشته باش  ،کمتر از یک کیلوگرم از این ماده را تولی خواه کرد) .تولیی پلوتواییوم
عم تاً کاربرد اظامی دارد یعنی با استفاده از  8کیلوگرم از ن ،میتوان یک بم

اتیم سیاخت.

کشوری که قص تولی سالح هستهای را ا اشته باش  ،ایازی هن ان مهمی به پلوتوایوم ای ارد.
در توافق جامع ،ایاز ایران به آ سنگین قبیل از راهاای ازی رأکتیور اراک ۹۳2 ،تین و پیس از
راهاا ازی ن با احتساآ مق ار آ سنگین داخل رأکتور م رن اراک ۱2 ،تن بر ورد ش ه است.
به این ترتی  ،آ سنگین مازاد ااباشت اخواه ش و نگواه که در توافیق می ه« ،تمیام آ
سنگین ا افی برای صادرار در بازارهای بینالمللیی عر یه خواهی شی » .بعی از  ۹5سیال
مح ودیت ذخیرۀ آ سنگین در ایران برداشته خواه ش .
ایران به تحقیق و توسعه ادامه خواه داد .یبق توافق جامع ،ایران در یول  ۹2سال ینی ه ،بیر
روی ماشینهای  IR-6 ،IR-5 ،IR-4و  IR-8فعالیتهای تحقییق و توسیعه ااجیام خواهی داد .در
پایان سال هشتم ،کشورمان شروت به سیاخت تعی

ادی از دسیتگاههیای سیااتریفیوژ  IR-6و IR-8

ب ون روتور خواه کرد .هم نین یک و ایم سال ماا ه بیه پاییان  ۹2سیال ،اییران مییتواای ۳2
دستگاه سااتریفیوژ  IR-6و  IR-8را زمایش کن  .در پایان  ۹2سال IR-6 ،و  IR-8تکمیل میشوا
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و ساالاه  722ع د از هر ک ام از این دو اوت سااتریفیوژ تولی خواه ش  .یبیق بنی  5۳پیوسیت
یکم برجام ،بع از  ۹2سال از روز پذیرش توافق «ایران شروت به اص

زیرساختهای یروری

برای  IR-8در سالن  Bاطنز خواه کرد» .به اقیل از رئییس سیازمان اایرژی اتمیی اییران ،تیوان
غنییسییازی سییااتریفیوژ  74 ،IR-8سیو اسییت س )Albright, September 23, 2014یعنییی اییین
سااتریفیوژ  74برابر سااتریفیوژهای کنوای ایران س )IR-1غنیسازی میکنی  .بیا ایین حسیاآ۹2 ،
هزار سااتریفیوژ  IR-8به میزان  742هزار سو غنیسازی تحویل ایران مییدهی و ایین مییزان 52
هزار سو بیشتر از  ۹۱2هزار سویی است که رهبیر معظیم ااقیالآ در یکیی از سیخنراایهایشیان
فرموده بودا تا هن سال ین ه مورد ایاز ایران است.
این هم به لحا اقتصادی و هم به لحا ایمنی برای ایران بسیار به صرفهتر از ن اسیت
که بخواه  ۹۱2هزار سااتریفیوژ  IR-1اص

کن تا  ۹۱2هزار سو غنیسازی از ن به دست

ورد  .در من ،اینکه در توافق جامع ،حق تحقیق و توسعه برای ایران به رسیمیت شیناخته
ش ه ،خود یک پیروزی بزرگ است هراکه در تمام قطعنامیههیای سیابق شیورای امنییت و
شورای حکام ژااس بینالمللی اارژی اتمیی در رابطیه بیا براامیه هسیتهای اییران ،در کنیار
درخواست برای توقف فعالیتهای غنیسیازی ،از جمهیوری اسیالمی اییران خواسیته شی ه
تحقیق و توسعه را ایز متوقف امای  .در هر  6قطعنامۀ تحریمی شورای امنیت علیه اییران در
بحث هستهای س ۹8۳5 ،۹82۳ ،۹242 ،۹2۳2 ،۹6۱6و  ،) ۹۱7۱بن ی تحت این عنوان وجیود
دارد « :ایران بای همۀ فعالیتهای مرتبط با غنی سازی و بازفر وری ،شامل تحقییق و توسیعه
که توسط ژااس تأیی ش ه را تعلیق امای » س .)Arms Control Association, October 2015
به هر حال ،با پذیرش حق تحقیق و توسعه برای جمهوری اسالمی ایران در برجام ،صینعت
هسته ای ایران به مرور تکامل مییاب و کشورمان در ین ه می تواای در زمینیۀ فنیاوریهیای
هسته ای به و عیت روز این صنعت در دایا برس .
در توافق جامع ،امکان همکاری هستهای بینالمللی برای ایران فراهم شی ه اسیت .رأکتیور
آ سنگین اراک از یریق «مشارکتی بینالمللی متشکل از  5+۹و ایران که ممکن اسیت بعی ها
گسترش پی ا کن و شامل کشورهای ثالثی که با ر ایت ییرفین تعییین مییشیوا اییز گیردد،
بازسازی و بازیراحی خواه ش » .در من «ایران به عنوان مالک و م یر پروژه ،اقش رهبری
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این کار را ایفا خواه امود و مسئولیت کلیت پیروژۀ م رایزاسییون اراک را بیر عهی ه خواهی
داشت» .راهاا ازی دو بشار تولی ایزوتوپهای پایی ار در فیوردو اییز «بیا همکیاری مشیترک
ف راسیون روسیه و ایران ،بر اساس ترتیبار دوجاابۀ مورد توافق نها» صورر خواه گرفیت.
هم نین ،در برجام امکان بهرهبرداری از ییف اسبتاً وسیعی از همکاریهای بیینالمللیی بیرای
ایران فراهم ش ه است ،از جمله دستیابی به رأکتورهای پیشرفته تحقیقاتی و ق رتی آ سیبک،
رسی ن به استاا اردهای بیینالمللیی در زمینیۀ تولیی سیوخت هسیتهای ،همکیاری در زمینیۀ
فعالیتهای تحقیق و توسعه به ویژه در حوزۀ تعامالر علمی وسیع بین ایران و  ،5+۹کمک به
ایران در بحث ایمنی هستهای و کمک به ایران در ارتقاء پزشکی هستهای ،م یریت پسماا ها و
از کار اا ازی تأسیسار هستهای.
ا ه اهمیت همکاریهای بینالمللی را برای جمهوری اسالمی ایران افزونتر میکنی ایین
است که تا پیش از توافق اولیه در دولت یازدهم ،از ایران خواسته میش فعالیتهای هسیتهای
خود را تعلیق کن و حاال با برجام ،حتی در برخی موارد ،یرو مقابل ایران س )5+۹متعه شی ه
است در زمینههایی ماان بیازیراحی رأکتیور اراک و هم نیین ایمنیی هسیتهای ،بیا کشیورمان
همکاری کن  .خود مسئلۀ ایمنی هسیتهای بحیث بسییار مهمیی اسیت .تکنولیوژیهیا و میواد
هستهای ،بسیار حساس هستن و هر گواه اشتباه یا اقصیی در بیهکیارگیری و اسیتفاده از نهیا
میتواا حوادث فاجعهباری ،ماان حادثۀ هراوبیل ،خلق کن  .مقامار سابق و کنیوای سیازمان
اارژی اتمی ،در هن ین مورد خبر از کشف و خنثیسازی خرابکاریهای گسترده در تأسیسار
هستهای ایران را دادهاا سخبرگزاری فارس ۹4 ،مهر  ،۹۳۱7خبرگزاری ایراا ۳ ،شیهریور ،۹۳۱۳
خبرگزاری فارس 2 ،تیر .)۹۳۱4
خساراتی که گفته میشود حملۀ سایبری استاکسایت در اواخیر  722۱و اواییل  72۹2بیه
تأسیسار هستهای اطنیز ،بیهوییژه سیااتریفیوژهای فعیال در ایین مجموعیه وارد کیرده اسیت
س )Albright et al, December 22, 2010و وجود شواه ی مبنی بر اینکه دولت مریکیا ییرح
حملۀ سایبری بزرگ دیگری علیه ایران را پیریزی کرده بود و در صورر شکسیت میذاکرار
هستهای ،به احتمال زیاد ن را به اجرا میگذاشت که عالوه بر تأسیسار هستهای ،میتوااست
زیانهای گستردهای به دیگر زیرساختهای کلیی ی اییران ماانی سیسیتمهیای دفیات هیوایی،

توافق هستهای؛ برآوردی متنمحور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 09

ارتبایار ،شیبکۀ بیرو و...وارد کنی س ،)Sanger and Mazzetti, 16 Feb 2016اهمییت بحیث
همکاریهای بینالمللی هستهای به ویژه در مو وت ایمنی هستهای را برای جمهیوری اسیالمی
ایران امایانتر میسازد .ابای فراموش کرد که تخری ها و جاسوسیهیا علییه براامیۀ هسیتهای
ایران ،بنا به قول قای عباسی تا جلوی درآ اتاو متخصصان هستهای جمهوری اسالمی اییران
پیش رفته بود سخبرگزاری فارس 5 ،مرداد  )۹۳۱5که باعث شهادر هن تن از نها ایز ش .
به هر حال ،در توافق جامع م ه است که « 5+۹و احتماالً دیگران ،به شکل مقتضی مادهاا
تا در زمینۀ ایمنی هستهای با ایران همکاری کنن و از یریق براامیههیای موزشیی و برگیزاری
کارگاههایی در این زمینه ،قابلیت های ایران را بیرای محافظیت از تأسیسیار هسیته ای خیود و
مقابله با ته ی ار امنیتی ،از جمله خرابکاری و ایز تقوییت امنییت هسیتهای میؤثر و پایی ار و
هم نین سیستمهای حفاظت فیزیکی ،افزایش دهن » .عالوه بر این ،اینکه «اییران مییتواای بیا
استفاده از رأکتورهای آ سبک و با بهرهمنی ی از همکیاریهیای بیینالمللیی شیامل تضیمین
سوخت الزم و هم نین توسعه رأکتورهای ق رر ،خود را بیا پیشیرفت تکنولیوژی در سیطح
بینالمللی همگام کن » ،فرصت کمی ایست.
همکاریهای هستهای بینالمللی ،مزیت مهم دیگری ایز برای جمهیوری اسیالمی اییران دارد.
واقعیت این است که سهم کشورمان از ذخایر اوراایوم جهان ااهیز است .بر اسیاس بیر وردی در
سال  ،72۹4ایران در سال  72۳5ایاز به  ۹۳۱2تن اورااییوم دارد ،در حیالی کیه در ن زمیان تنهیا
توااایی تولی ح ود  ۹22تن از این میزان را خواهی داشیت س .)OECD, 2014: 70 & 104بی ون
امکان همکاریهای بینالمللی ،در ین های ازدیک ذخایر داخلی اوراایوم ایران تمام میشیود و ن
وقت دیگر صنعت هسیتهای ارزشیی اخواهی داشیت .حتیی بیا گسیترش عملییار اکتشیافی و
استخراجی ایز بعی است اوراایوم کافی برای ت اوم بلن م ر غنیسیازی در خیاک اییران وجیود
داشته باش  .در هنین شرایطی ،ایران ایاز به واردار اوراایوم خواه داشت و برجام ،این امکیان را
فراهم میکن  .امواۀ بارز ن ،معاملهای است که بع از توافق هستهای میان ایران و روسییه ااجیام
ش و کشورمان در ازای فروش  ۹۹تن اوراایوم غنیش ه به ف راسیون روسیه 722 ،تن کییک زرد
از این کشور تحویل گرفت .فراتر از بحث تأمین ایازهای هستهای ،اییران قصی دارد ییک براامیۀ
صنعتی و تجاری هستهای داشته باش و این ب ون همکاریهای بینالمللی میسر ایست.
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فروش مازاد آ سنگین بع از توافق برجام ،حکاییت از ن دارد کیه ایین توافیق شیرایط
مناسبی را برای پیگیری ورود ایران به بازار بینالمللی هستهای فراهم کرده اسیت .در مجمیوت،
به اظر میرس دستاوردهای هستهای برجام بسیار ارزشمن است .کشورمان همیۀ تأسیسیار و
فعالیتهای هستهای خود را حفظ میکن و در من تمامی مح ودیتهایی که میپیذیرد ،بیه
جز در مورد رأکتور اراک و ن هم تنها در بخش مربوط به میزان تولی پلوتوایوم ن ،میوقتی و
زماندار هستن .
با گذر زمان اه هن ان زیادی ایز این مح ودیتها برداشته خواهن ش و به ایین ترتیی ،
ایران میتواا غنیسازی صنعتی خود را ت اوم بخش  ،براامۀ تجاری هستهای را دابال کن و در
شرایط عادی و ب ون فشار و ته ی و بر اساس توافق بیینالمللیی میورد قبیول داییا سبرجیام)،
ظرفیتهای ارزشمن ی را کس

کن  .در واقع با پایان این مرحله ،در صورتی که همه هیز یبق

روا پیشبینیش ه در برجام پیش برود ،دست ایران به عنوان پیروز می ان باال خواه رفت .بیه
اظر میرس این همان هیزی است که در بحث «ارمش قهرمااااه» م اظیر جمهیوری اسیالمی
ایران است یعنی ااعطاوپذیری در مراحلی و مواردی بیرای عبیور از دشیواریهیا و مواایع و
رسی ن به پیروزی و موفقیت اهایی .ارمشی که رهبر معظم ااقالآ ن را به مسابقۀ کشتی تشبیه
اموده و در تبیین حکمت ن فرمودا « :در این مسابقه که ه و ن شکستدادن حریف است،
اگر کسی ق رر داشته باش اما ااعطاو الزم را در جای خیود بیه کیار اگییرد قطعیاً شکسیت
می خورد اما اگر ااعطاو و ق رر را به موقع مورد استفاده قرار ده  ،پشت حریف را به خاک
میاشاا » سدی ار مسئوالن وزارر خارجه و سفرا با رهبر ااقالآ.)۹۳۱۳/25/77 ،

ب .رفع تحریمهای بینالمللی و یکجانبه هستهای
یبق براامه جامع اق ام مشترک ،تمامی قطعنامههای شورای امنیت علییه اییران لغیو و قطعنامیۀ
ج ی ی جایگزین نها میشود که من تأیی برجام ،برخی از مح ودیتهای خاص گذشیته
را در دورۀ زماای اه هن ان یوالای در حیوزههیای تسیلیحاتی و موشیکی علییه اییران اعمیال
میکن  .به این ترتی

با قطعنامۀ  77۳۹شورای امنیت ،در روز اجرای توافق ،تحیریمهیای ایین

شورا علیه کشورمان لغو ش  .تحریمهای تسلیحاتی و موشکی ایز به ترتی

بع از  5و  8سیال

توافق هستهای؛ برآوردی متنمحور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02

برداشته خواهن ش  .البته ،در صیورتی کیه ژاایس زودتیر از ایین زمیانهیا بیه اتیجیهگییری
گستردهتری در مورد ماهیت صلح میز براامۀ هستهای ایران برس  ،این تحریمها میتواا زودتر
هم برداشته شود .هم نین ،تا زماای که برجام پابرجاست ،شورای امنیت هییخ گوایه تحریمیی
مرتبط با مو وت هستهای علیه ایران و یع اخواهی کیرد .یبیق برجیام ،اتحادییۀ اروپیا کلییۀ
تحریمهای اقتصادی و مالی مرتبط با مسئلۀ هستهای علیه ایران را در روز اجرای توافق به یور
کامل لغو خواه کرد که بع از اجرای توافق ،هماکنون این اتفاو افتاده است.
در واقع برجام ،نگواه که در متن این توافق م ه ،به ییف وسییعی از تحیریمهیای اتحادییۀ
اروپا علیه ایران پایان میده  .مح ودیتها در مورد اقل و ااتقاالر مالی بین اشخاص و اهادهای
اروپایی و اشخاص و اهادهای ایراای برداشته شی ه و فعالییتهیای بیااکی شیامل ایجیاد روابیط
کارگزاری بااکی ج ی و افتتاح شع

و بااکهای تابعه بااکهیای ایراایی در قلمیرو کشیورهای

عضو اتحادیه غاز میشود .اتحادیۀ اروپا تعه میده

من رفع تحیریمهیا ،در زمینیۀ خی مار

بیمه و بیمه اتکائی ،ارائه خ مار پیامرساای مالی ساز جمله سوئیفت) ،حمایت مالی از تجیارر بیا
ایران ،پرداخت وامهای بالعو

 ،خ مار مالی و وامهای ترجیحی به دولت اییران ،معیامالر در

زمینه اوراو مشارکت دولت ایران و اوراو تضیمین شی ه توسیط دولیت ،واردار و حمیل افیت،
فراوردههای افتی ،گاز و فر وردههای پتروشیمی ایراای ،صادرار تجهیزار یا تکنولیوژی کلیی ی
برای بخشهای افت ،گاز و پتروشیمی ،سرمایهگذاری در حوزههیای افیت و گیاز و پتروشییمی،
صادرار تجهیزار و تکنولوژی کلیی ی صینایع درییایی ،ارائیه خی مار پیرهم و دسترسیی بیه
فرودگاههای اتحادیه اروپایی برای هواپیماهای باری ایراای با تهران همکاری امای .
هم نین ،مح ودیتها و تحریمهای اتحادیۀ اروپا علیه ایران در زمینۀ صادرار یال ،فلزار
گرانبها و الماس ،تحویل مسیکوکار و اسیکناس ایراایی ،صیادرار گرافییت ،فلیزار خیام و
ایمهساخته ماان لومینیوم و فوالد و صادرار ارمافزار برای یکپارههسازی فر ین های صینعتی
لغو و تحریمها علیه بسیاری از اشخاص حقیقی ،حقوقی و اهادهای ایراای سکیه تحیریم ن هیا
شامل مس ودش ن اموال و ممنوعیت ویزا میشود) برداشته میشود .تقریباً همۀ این موارد بعی
از اجرای برجام به وقوت پیوسته است ،هرهن به دالیل مختلفیی از جملیه تحیریمهیای اولییۀ
مریکا و زمانبر بودن بازگشت برخی از مناسبار به شرایط قبل از تحیریمهیا ،میوااعی ایجیاد
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ش ه و باعث ب بینیهایی از سوی مقامار جمهوری اسالمی ایران ش ه است .هم نین ،اتحادیۀ
اروپا  8سال پس از روز پذیرش توافیق ،ییا زمیاای کیه ژاایس بیینالمللیی اایرژی اتمیی بیه
اتیجهگیری گستردهتری دربارۀ ماهیت صلح میز همۀ مواد هستهای ایران برس  ،هر ک ام از ایین
دو که زودتر اتفاو بیفت  ،به همۀ مقررار تحریمی خود علیه ایران در رابطه با مو یوت اشیاعه
پایان خواه داد .عالوه بر این ،بر اساس بن  76متن اصلی برجام ،اتحادیۀ اروپیایی از تحمییل
دوبارۀ تحریمهایی که یبق این توافق لغو میامای  ،خودداری خواه کرد.
تحریمهای مریکا علیه ایران در بحث هستهای ایز لغو یا متوقف میشوا  .یبق برجام ،بیه
تحریمهای و عش ه علیه ایران در مو وت هستهای از یریق فرمانهای رئیس جمهور مریکا،
از جمله فرمانهای شماره  ۹۳654 ،۹۳677 ،۹۳5۱2 ،۹۳524و بخشهای  5تیا  2و  ۹5فرمیان
 ،۹۳678پایان داده میشود .تحریمهای کنگره در زمینه هسیتهای اییز متوقیف مییشیود و ایین
توقف ادامه مییاب تا اینکه بع از  8سال یعنی در روز موسوم بیه روز ااتقیال ،دولیت مریکیا
اق امار قااوای مقتضی را برای پایاندادن به این تحریمها ،یا ایجاد تغیییرار الزم بیرای ااجیام
این کار ،به عمل خواه ورد.
برخی از مح ودیتها و تحریمهای مرتبط با بحث هستهای که دولت مریکا به نها پایان
خواه داد یا اجرای نها را متوقف خواه کرد عبارتن از معامالر مالی و بااکی با بااکها و
مؤسسار مالی ایراای ،۹معامالر به ریال ایران ،عر یه اسیکناس مریکیایی بیه دولیت اییران،
مح ودیتهای تجارر دوجاابه بر در م های ایران در خارج از کشور شامل مح ودیت هیا بیر
اقلوااتقال در م ها ،خری  ،پذیرهاویسی یا تسهیل معامالر راجیع بیه دییون حیاکمیتی اییران
شامل اوراو قر ه دولتی ،خ مار پیامرساای مالی به باایک مرکیزی اییران و مؤسسیار میالی
ایراای ،خ مار بیمه ای یا بیمه اتکائی ،تالش برای کاهش فروش افیت اییران ،سیرمایهگیذاری
شامل مشارکت در سرمایهگذاری های مشترک ،کیاال ،خی مار ،ایالعیار ،فنیاوری و داایش و
کمک فنی برای بخش های افت ،گاز و پتروشیمی ،خریی  ،تحصییل ،فیروش ،حمیلواقیل ییا
بازاریابی افت ،محصوالر پتروشیمی ییا گیاز یبیعیی از اییران ،صیادرار ،فیروش ییا عر یه
فراوردههای افتی تصفیه ش ه و فر وردههای پتروشیمی بیه اییران ،معیامالر در حیوزه اایرژی
 .۹بااکها و مؤسساتی که به بهااۀ هستهای تحریم ش هاا .
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ایران ،معامالر با بخشهای کشتیراای و کشتیسازی و گرداان گان بنادر ایران ،خری و فروش
یال و سایر فلزار گران بها ،خری و فروش گرافیت ،فلزار خام یا ایمهساخته ماان لومینییوم،
فوالد ،زغال سنگ و ارمافزار برای یکپارههسازی فر ین های صنعتی ،فروش ،عر ه ییا ااتقیال
کاالها و خ مار مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران.
در برجام ،ایاالر متح ه اجازه فروش هواپیماهای مسافربری و قطعار و خ مار مربوییه
به ایران را داده و تعه کرده که منطبق با برجام ،مجوز همکاری اشخاص غیر مریکیایی کیه در
مالکیت یا کنترل اشخاص مریکایی هستن و ایز واردار فرش و مواد غذایی از مب أ اییران بیه
مریکا را صادر امای  .همانگواه که عنوان ش  ،دولت این کشور  8سال پس از روز توافق ،ییا
زماای که ژااس به اتیجهگیری گستردهتری در مورد ماهیت صلح میز تمام مواد هستهای اییران
برس  ،هر ک ام زودتر اتفاو بیفت  ،اق ام مقتضی برای لغو تحریمهایی که در روز اجرای توافیق
متوقف ش هاا را صورر خواه داد .هم نین ،در صورتی که قااوای در سطح محلی یا ایالتی
مااع از اجرای لغو تحریمهای مشخصش ه در برجام شود ،دولیت مریکیا بیا در اظیر گیرفتن
تمامی اختیاراتی که دارد ،گامهای مقتضی را بر خواه داشت .دولت مریکیا فعاالایه مقامیار
این کشور در سطوح محلی و ایالتی را تشویق خواه کیرد کیه تغیییرار در سیاسیت مریکیا
اسبت به برداشتن تحریمها تحت برجام را در اظر داشته باشن و از اقی امار ااسیازگار بیا ن
خودداری کنن  .عالوه بر این ،مریکا من اینکه در هارهوآ اقش مشخص رئیس جمهور و
کنگرۀ این کشور ،از بازگرداا ن ،تحمیل مج د یا اعمال تحریمهیای ج یی میرتبط بیا مسیئلۀ
هستهای علیه ایران اجتناآ خواه کرد ،با حسن ایت اهایت تالش خود را برای دوام برجیام و
پیشگیری از ایجاد مشکل در منتفعش ن ایران از لغو تحریمها یبق برجام ،ااجام خواه داد.
در بن  74متن اصلی برجام اکتۀ مهم دیگری در مورد تحریمها وجود دارد .یبق این بن اگیر
در هر زماای پس از روز اجرای برجام ،ایران معتق باش که هر تحریم مرتبط با هستهای یا اقی ام
مح ودساز دیگری از سوی  5+۹در حال ایجاد مااع در راه اجرای کامل برجام در بحث برداشیتن
تحریمهاست ،عضو ذیربط برجام با اگاه حل مسئله با ایران مشورر خواه کیرد و در صیورتی
که توافق داشته باشن که برداشتن ن تحریم و اق ام مح ودیتساز مقتضی است ،عضیو مربوییه
اق ام متناس

را به عمل خواه ورد .در صورتی که مو وت حل اشود ،ایران ییا هیر عضیوی از
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 5+۹میتواان ن را به کمیسیون مشترک ارجات دهن  .بن  7۱ایز عنوان میکن که اتحادیه اروپا و
دولتهای عضو ن و ایاالر متح ه ،منطبق با قوااین داخلی خود ،از اتخاذ هر گوایه سیاسیتی بیا
ه و تأثیرگذاری مستقیم و منفی بر عادیسازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران ،در تعار

بیا

تعه اتشان مبنی بر ع م اخالل در اجرای موفقیت میز برجام ،خودداری خواهن امود.
با وجود همۀ مشکالر و موااع ،تردی ی وجود ای ارد کیه برداشیتهشی ن تحیریمهیای اقتصیادی،
پیام های مثبتی را برای اقتصاد کشورمان در پی داشته و و عیت پیس از برجیام بیرای منیافع و امنییت
ملی ایران قطعاً بهتر از و عیت پیش از برجام است .هرهن اعتقاد کارشناسان حیوزههیای مختلیف بیر
این است که بسیاری از مشکالر ایران دروای است و برجام ایز به تنهایی امیتواای ایین مشیکالر را
حل امای  ،اما تصور اینکه جمهوری اسالمی ایران در و عیت شیکنن ه و بییثبیار منطقیه و ااباشیت
روزافزون مسائل و مشکالر داخلی میتوااست ب ون توافق هستهای تعیادل خیود را حفیظ امایی ،
بسیار دشوار است .به تعبیر دقیق قای روحاای ،کشور به قرن اوزدهم بازگشته بود سخبرگزاری ایلنیا،
 ۳۹فروردین  .)۹۳۱5با تحریمها ،فروش افت به اصف تقلییل یافیت ،هزینیۀ تجیارر خیارجی ۹5
درص افزایش پی ا کرد و رش اقتصیادی در  72۹7بیه منفیی  6.8و در  72۹۳بیه منفیی  ۹.۱رسیی
س .)Wilson, 2016به قول قای روحاای« :کشتیراای به سمت بنادر ایران تحریم ش و کاالها بایی بیه
بن ر کشور دیگر میرفت و با لنج به ایران حمل میش  ...هیخ پولی از یریق بیااکی بیه کشیور دیگیر
صادر و وارد امیش ...همه هیز از یریق صرافیها حلوفصل میش و کااالهای بااکی بیه روی اییران
بسته ش ه بود» سخبرگزاری ایلنا ۳۹ ،فروردین  .)۹۳۱5بر اساس ارزیابیها ،با برداشیتهشی ن تحیریمهیا،
تنها هزینۀ تجارر خارجی ایران ساالاه  ۹5میلیارد دالر ارزانتر خواهی شی س .)Wilson, 2016: 2ایین
مبلغ برابر با کل بودجه اظامی ایران در سال  ۹۳۱5یا حتی بیشتر از ن است.

ج .لغو قطعنامههای فصل  2و اجرای سازوکارهای راستیآزمایی بیشتر
با توافق هستهای ،ایران از زیر فصل  2منشور ملل متح که به تنبیه ته ی کننی گان و اقی

کننی گان

صلح و متجاوزان اختصاص دارد ،خارج میشود .هرهن ب ون تردی ارسال پروا ۀ هسیتهای اییران
به شورای امنیت اساس ًا اق امی سیاسی و با هی و فشیار بیر کشیورمان بیرای توقیف فعالییتهیای
غنیسازی صورر گرفت ،اما به هر حال بع از ص ور قطعنامیۀ  ۹6۱6تحیت میادۀ  42منشیور کیه
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یبق ن شورای امنیت از ایران میخواست تمام فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بیازفر وری و اییز
تحقیق و توسعه را تعلیق کن و ب ون فیور وقیت گیامهیای درخواسیتشی ه در گیزارش شیمارۀ
 GOV/2006/14شورای حکام ژااس ستعلیق کامل و پای ار تمامی فعالیتهای مرتبط با غنییسیازی
و بازفر وری و ایز تحقیق و توسعه) را اجرا کن و در غییر ایین صیورر ،تحیت میادۀ  4۹فصیل 2
منشور علیه ن اق ام خواه ش س ،)Resolution 1696, 31 July 2006پروا ۀ هسیتهای اییران جنبیۀ
حقوقی ایز پی ا کرد و ایران رسماً زیر فصل  2منشور قرار گرفت .بع از ن اییز پینج قطعنامیه زییر
مادۀ  4۹منشور علیه ایران تصوی

ش که ش ی ترین نها قطعنامۀ  ۹۱7۱بوده است قطعنامهای کیه

در تاریخ سازمان ملل اگر بیاظیر اباش  ،کماظیر است.
قطعنامۀ  ۹۱7۱راه را برای اق امار خصمااه کشورهای دیگر علیه ایران باز کرد .اکتۀ مهیم
در این قطعنامه ،باز گذاشتهش ن مسیر اق ام اظامی علیه ایران اسیت .پیاراگراو پاییاای مق میۀ
قطعنامه  ۹۱7۱میگوی « :هیخ هیزی در این قطعنامه ،دولیتهیای دیگیر را مجبیور بیه اتخیاذ
اق امار یا اعمال ا افه بر ا ه در این قطعنامه م ه ،از جمله استفاده از زور یا ته ی به زور،
امیکن » س .)Resolution 1929, 9 June 2010این یعنی اینکه قطعنامۀ  ۹۱7۱اق ام اظامی علییه
ایران را منع امیکن و حتی توصیه هم امیشود که هنین اق امی صورر اگیرد ،بلکه تنها گفته
ش ه که قطعنامه کسی را مجبور به این کار امیکن  .این ته ی ی ج ی برای کشورمان بود ،بیه
ویژه که مریکاییها در ارائۀ تفاسیر خودمحورااه و شخصی از قطعنامههیای شیورای امنییت و
دیگر قوااین بینالمللی در راستای منافع و اه او خودشان ،سابقه زیادی دارا  .امواۀ بیارز ن،
تفسیرهایی بود که مریکا در سال  722۳از قطعنامههای قبلی علیه عراو و به ویژه قطعنامههای
 682مصوآ وریل  ۹۱۱۹و  ۹44۹مصوآ  8اوامبر  7227ارائه داد تا از یرییق ن ،حملیه بیه
عراو را توجیه کن .
در مجموت در تاریخ سازمان ملل ،در تمام مواردی که یک کشور زیر فصل  2منشیور قیرار
گرفته ،در اهایت یا تسلیم ش ه و خواستهای شورای امنیت را اجیرا امیوده سماانی

فریقیای

جنوبی) ،یا سوژۀ مادۀ  47منشور قرار گرفته سمثل عراو) و ییا اینکیه بیه شی ر تحیت فشیار
گذاشته ش ه و منزوی گشته و خساررهای بزرگی به ن وارد م ه است سماان کیره شیمالی).
هم نین ،تا کنون دو راه برای حلوفصل موارد مطرحش ه زیر فصیل  2منشیور وجیود داشیته:

 77ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  27تابستان 59

 .۹تسلیم و اجرای خواست شورای امنیت از سوی بازیگر معرفیشی ه بیه عنیوان خیایی و در
غیر این صورر .7 ،اق ام اظامی علیه ن .با توافق جامع و قطعنامۀ  ،77۳۹ایران راه حل سیومی
که دیپلماسی و مصالحه است ،برای جهاایان ارائه کرد .این در اوت خود بیاظیر است .در واقع،
ایران توااست بین دو گزینۀ «پافشاری» و «تسلیم» ،مسیر سومی ایجاد کن که بر اسیاس ن ،ایه
تنها خطرار فصل  2رفع ش ه ،بلکه بسیاری از فعالیتهایی که در قطعنامههیای زییر فصیل 2
برای ایران ممنوت اعالم ش ه و از کشورمان خواسته ش ه به این فعالیتها پایان ده  ،هماکنیون
صریحاً در برجام و قطعنامۀ  77۳۹مجاز اعالم ش ه است .هم نین ،دیگر موارد ممنوعیه یبیق
قطعنامهها ایز در قال

مح ودیتهای مقطعی و زماندار یرح ش هاا که به مرور زمیان سییی

 ۹2تا  ۹5سال ین ه) این مح ودیتها هم از بین خواه رفت.
در بحث حقوقی توافق جامع ،سیستم راستی زمایی و اظاررهای ژااس بر تأسیسیار هسیتهای
ایران مسئلۀ مهم دیگری است .در این توافق ،دو مکاایزم پروتکل الحاقی و اسخۀ اصیالحشی ۀ کی
 ۳/۹مورد موافقت قرار گرفته است .ایران پذیرفته که تا  8سال دیگر یعنیی تیا روز ااتقیال ،پروتکیل
الحاقی را به صورر داویلبااه اجرا کن و همزمان با تالشهای دولت مریکا برای لغو تحیریمهیای
کنگره علیه ایران سکه از روز اجرای برجام متوقف ش هاا ) ،تالش خواهی کیرد ایین پروتکیل را در
مجلس شورای اسالمی به تصوی

برساا  .پروتکل الحاقی به ژااس اجازه مییدهی بیر تأسیسیار

هستهای کشور ه و ،اظاررهای دقیقی ااجام ده اظاررهیایی کیه ممکین اسیت در هیارهوآ
دیگر پادمانهای ژااس ،امکان ااجام ن وجود ا اشته باش سماان بازرسیها سرزده یا دسترسیهیای
م یریتش ه به مکانهای حساس) .ک  ۳/۹ایز کشور پذیرا ۀ ن را موظف مییکنی هیر تصیمیمی
مبنی بر ساخت تأسیسار هستهای ج ی را هر هه زودتر به ایالت ژااس برسیاا  .در میورد اینکیه
این دو مکاایزم مح ودیت هستن  ،تردی ی وجود ا ارد ،اما بای به هن اکته توجه کیرد .۹ :بیه جیز
ایران ،پروتکل الحاقی را  ۹46کشور امضا کرده و  ۹76کشور هماکنیون در حیال اجیرای ن هسیتن
س .)IAEA, 3 July 2015پس تنها ایران ایست که این مح ودیت را پذیرفته است .یبیق ییک قاعی ۀ
کلی ،وقتی مح ودیتی برای همه باش  ،دیگر امیتوان ن را مح ودیت دااست.
شای گفته شود تع ادی از کشورها این مح ودیت را اپذیرفتهاا  .این درست است ،امیا اکتیۀ
مهم این است که همۀ ق ررهای بزرگ و کشورهای تأثیرگذار و مهیم جهیان ،از جملیه مریکیا،
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روسیه ،بریتاایا ،فرااسه ،هین ،لمان ،هن  ،فریقای جنوبی ،ژاپن ،ایتالیا ،اسپاایا ،کره جنوبی ،ترکییه
و ،...در حال اجرای این پروتکل هستن  .7پروتکل الحاقی فقط به منظور راستی زمیایی اسیت و
وقتی کشوری به دابال سالح هستهای ایست ،اجرای این پروتکیل ابایی هنی ان بیرایش تفیاوتی
داشته باش  .۳گفته میشود پروتکل الحاقی میتواا راه را برای جاسوسی علییه کشیور پذیرای ۀ
ن باز کن  .مخالفان توافق جامع در ایران ،تأکی زیادی بر این مسئله دارا  .ایین اگراایی درسیتی
است ،اما بای دقت کرد که اگر کشور پذیرا ۀ پروتکل ،در اجرای ن حرفهای عمل کن سبه وییژه
با ابزارهای م رای که لزوم حضور ایروهای ژااس در محل مورد درخواست را کاهش میدهی )،
بعی است هنین اتفاقی رخ ب ه  .در حالت کلی ،در صورتی که کشوری از محرمااههای خیویش
به خوبی محافظت اکن  ،از هر یریقی ممکن است اسرارش به دست دیگران بیفتی  .لزومیی هیم
ا ارد که حتماً پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کرده باش .
در من ،پروتکل الحاقی تنها اجازۀ «دسترسی م یریتش ه» ۹به مکانهیای مشیکوک ،بیه
منظور «امواهبرداری محیطی» 7را یبق شرایط و ظوابط مشخصی به ژاایس مییدهی و بیرای
مثال ،اینگواه ایست که مأمورین ژااس اجازه داشیته باشین سیایتهیای اظیامی و سییلوهای
موشکی کشور پذیرا ۀ پروتکل را بازرسی کنن  .بازرسی نها به سایتهای هسیتهای محی ود
است و در صورر مشکوکش ن به مکانهای دیگر بای است الل قیااعکننی های ارائیه دهنی و
کشور پذیرا ه ن را بررسی امای  .بر اساس بنی  24پیوسیت یکیم برجیام« ،درخواسیتهیای
دسترسی بر مبنای مقررار برجام همراه با حسین اییت و رعاییت حیق حاکمییت اییران و در
ح اقل رورر برای اجرای مؤثر مسئولیتهای راستی زمایی تحت برجام ارائه خواه شی ».
به عالوه« ،ه و هنین درخواستهایی م اخله در امور اظامی یا دیگر فعالیتهای امنیت ملیی
ایران اخواه بود ،بلکه صرفاً برای حل اگراایها در رابطه با اجرای تعهی ار برجیام و دیگیر
تعه ار پادماای و ع م اشاعهای ایران خواه بود» .وقتی ژااس درخواسیت شیفاوسیازی از
فعالیتها در مکاای خاص را ارائه داد سبن  25پیوست یکم برجام) و در اهاییت از تو ییحار
قااع اش و درخواست بازرسی داد سبن  26پیوست یکم برجام) ،یبیق بنی  22پیوسیت یکیم
برجام ،ایران میتواا روشهای جایگزینی برای رفع اگراایهای ژااس پیشنهاد کن .
1. Managed access
2. Environmental sampling
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در صورتی که این شیوه ایز موفق اباش  ،بر اساس مادۀ  ،28ایران در مشورر با کمیسییون
مشترک برجام ،از یریق روشهای روری مورد توافق ایران و ژااس ،اگراایهیای ژاایس را
بریرو خواه کرد .باز اگر مسئله حل اش  ،اعضای کمیسیون با اجمات را یا بیا رأی  5عضیو
از  8عضو ،اظر خود را در مورد روش روری بریروامودن اگراایی ژاایس ارائیه خواهنی
امود .پس اینگواه ایست که بازرسان ژااس به صورر خودسر بتواان به هر مکاای که تماییل
دارا وارد شوا و عمل دلخواه خود را ااجام دهن  ،یا اینکه ایران تحیت فشیار شی ی قیرار
داشته باش  ،به ییوری کیه مجبیور شیود بیه هیر درخواسیتی ،حتیی غیرمنطقیی و مبتنیی بیر
است اللهای عیف ،تن ب ه  .هیزی که بای در اینجا به ن توجه شود این است که بین رژیم
اظارتی پروتکل الحاقی با رژیمهای یراحیش ه از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای موارد
خاص مثل اسکام در عراو تفاور زیادی وجود دارد.
در راستای اق امار شفاوساز و اعتمادساز ،ایران هم نین با این موارد موافقت کیرده اسیت:
حضور بلن م ر ژااس در ایران اظارر ژااس بر کنسااتره سنگ مع ن اوراایوم تولی ی توسیط
ایران در همه کارخااههای تغلیظ سنگ مع ن اوراایوم به می ر  75سیال اظیارر و مراقبیت در
مورد روتورها و بیلوزهای سااتریفیوژ به م ر  72سال استفاده از فناوریهای م رن تائی شی ه و
گواهیش ه توسط ژااس از جملیه دسیتگاه سینجش مییزان غنییسیازی بیه صیورر مسیتقیم و
مهرومومهای الکتروایک و سازوکار قابل اتکا برای ایمینان از رفع سریع اگراایهیای ژاایس در
زمینه دسترسی به م ر  ۹5سال .همکاری با کااال خری ی که در توافق جامع پییشبینیی شی ه و
قرار است ایران از یریق ن به برخی اقالم هستهای و ایز اقالمی با کاربرد دوگااه دست پی ا کنی ،
ایز از دیگر اق اماتی است که ایران ااجام خواه داد .بر اساس گزارش دوم وزارر امیور خارجیه
به مجلس شورای اسالمی در مورد اجرای توافق هسیتهای ،ایین کاایال در ویین اسیتقرار یافتیه و
هماکنون فعال ش ه است و به یور عادی ،هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه میده .
در براامۀ جامع اق ام مشترک ،مکاایزمی ایز برای حلوفصل اختالوها در اظر گرفتیه شی ه کیه
بر اساس ن ،هناا ه ایران یا هر یک از اعضای  5+۹معتق باش که یرو مقابل تعهی ار خیود در
توافق را رعایت اکرده ،میتواا مو وت را به منظور حلوفصل به کمیسییون مشیترکی کیه در ایین
راستا در اظر گرفته ش ه ،ارجات ده  .در صورتی که کمیسیون اتواا به م ر  ۹5روز مسئله را حیل
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کن  ،ن را به وزیران خارجه ارجات میده  .وزرای خارجه ایز  ۹5روز بیرای فیصیلهدادن ن مسیئله
وقت دارا  .اگر تا  ۳5روز بع از مطرحش ن ،مسئله حل اشود ،کار به شورای امنیت کشی ه خواهی
ش و «شورای امنیت سازمان ملل متح میبایست منطبق با رویههای خود در خصیوص قطعنامیهای
برای ت اوم لغو تحریمها رأی گیری امای » .هناا ه هنین قطعنامهای ظرو  ۳2روز از تاریخ ابالغ بیه
تصوی

ارس  ،مفاد قطعنامههای سابق شورای امنیت سازمان ملل متح مج داً اعمال خواهنی شی ،

مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متح به احو دیگری تصمیمگیری امای  .این همیان مکیاایزمی
است که «بازگشت بیمق مه» تحریمها یا « »snapbackخواا ه میشوا .
در مجموت ،اینکه جمهوری اسالمی ایران توااسته از زیر فصل  2منشور ملل متحی خیارج
شود و از موقعیت سوژۀ امنیتیش ه توسط این اهاد رهایی یافته ،از همه لحیا مثبیت اسیت و
کسی در این مورد تردی ی ا ارد .دربارۀ پروتکل الحاقی و ک اصالحش ۀ  ۳/۹ایز همیانگوایه
که عنوان ش  ،بسیاری از دولتها این مح ودیتها را پذیرفتهاا و جمهوری اسالمی اییران در
این مورد استثنا ایست .البته ،ممکن است هن سالی اگاهها و برخوردها با ایران متفیاور باشی
و این هم عم تاً به دلیل حساسیتی است که در مورد اجرای توافق جامع وجود دارد .در میورد
مکاایزم حلوفصل اختالوها ایز در صیورر پایی اری ارادۀ سیاسیی ییرفین توافیق ،بیه اظیر
میرس به اا ازۀ کافی تسهیلکنن ۀ حل اختالوهای احتمالی هست هرهنی بحیث بازگشیت
بیمق مه تحریمهای شیورای امنییت سدر صیورر اقی

توافیق توسیط جمهیوری اسیالمی)،

میتواا پیام هایی ماان ت اوم ترس از سرمایهگذاری در ایران یا مح ودیتهایی در گسیترش
ارتبایار اقتصادی به ویژه در حوزههای مالی و بااکی با کشورمان را به دابال داشته باش .

د .کاهش فشارها در حوزههای تسلیحاتی و موشکی
مو وت موشکی از سال  7226و در همیان قطعنامیۀ اول شیورای امنییت در رابطیه بیا براامیۀ
هستهای ایران یعنی قطعنامۀ  ۹66۱به مو وت هستهای گیره زده شی و هیون در سیایۀ بحیث
هستهای بود ،کمتر مورد توجه قرار گرفت .در این قطعنامه و قطعنامههای ۹82۳ ،۹242 ،۹2۳2
و به ویژه قطعنامۀ  ۹۱7۱این شورا در مورد فعالییتهیای هسیتهای اییران ،ایه تنهیا جمهیوری
اسالمی به یور کامل تحریم موشکی ش  ،بلکه در مجموت از لحا تسلیحاتی و اظامی اییز بیه
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شکل اساسی در محاصرۀ حلقۀ تحریمها قرار گرفت .تقریباً صادرار هر گواه سالح بیه اییران
به ویژه سالحهای سنگین و ایز صادرار هر گواه سالح از ایران ممنیوت شی  .قطعنامیۀ ۹242
میگوی که ایران ابای هیخ اوت سالحی را هه به صورر مستقیم یا غیرمستقیم از یریق خیاک
خود یا با استفاده از هواپیماها و کشتیهای تحت مالکیت یا پرهم خویش ،عر یه ،فیروش ییا
ااتقال ده و همۀ دولتها بای ت ارکار هنین مواردی از اییران ،بیا اسیتفاده از هواپیماهیا ییا
کشتیهای تحت مالکیت یا تحت پرهمشان را ممنوت کننی  .هم نیین ،ایین قطعنامیه از همیۀ
دولتها میخواه در عر ه ،فروش یا ااتقال بسیاری از سیالحهیای سینگین ماانی توپخاایه،
موشک و سیستمهای موشکی ،هواپیما ،بالگرد یا خ مار مربوط بیه سیاخت نهیا بیه اییران،
مراقبت و خودداری کنن س.)Resolution 1747, 24 March 2007
در قطعنامۀ  ،۹۱7۱تحریم تسلیحاتی ایران ش ی تر ش ه اسیت .در ایین قطعنامیه بیر خیالو
قطعنامۀ  ۹242که از «همۀ دولتها میخواه » ۹در عر ه ،فروش و ااتقیال تسیلیحار بیه اییران
«مراقبت و خودداری کنن »« ،تصمیم گرفته میشود که همۀ دولتها» 7بای از عر یه ،فیروش ییا
ااتقال سالح به ایران «جلوگیری کنن » .عالوه بر تحریم تسلیحاتی ،قطعنامهها بخشهیای مختلیف
دفاعی و اظامی ایران و به ویژه اهادها ،سازمانها ،مقامار و اشخاص اظامی کشیورمان را اییز بیه
روشهای مختلف ه و تحریم قرار دادهاا  .در واقع ،ایران به یور کامل تحریم دفیاعی -اظیامی
ش ه است .این و عیت دشواریهایی را متوجه توان و ق رر دفیاعی و اظیامی کشیورمان کیرده
است .مرکز مطالعار اسیتراتژیک و بیینالمللیی ۳در ورییل  72۹5گزارشیی در میورد و یعیت
هزینههای اظامی و خری و فروشهای تسلیحاتی کشیورهای خلییج فیارس ارائیه کیرده اسیت.
اتیجهگیری این گزارش که اتوای کوردزمن ،کارشناس مشهور مسائل اظامی و امنیتی کشیورهای
خلیج فارس ،اویسن ۀ ن است ،این است که «کشورهای عربیی حیوزۀ خلییج فیارس بیه برخیی
سالحهای پیشرفته و مؤثر در جهان دست پی ا کرده یا در حال به دست وردن اینگواه سالحهیا
هستن [ .در حالی که] ایران اساساً مجبور بوده با تکیه بر سیستمهیایی کیه در زمیان شیاه بیه ایین
کشور تحویل داده شی ه ییا واردار سیالحهیای درجیه پیایین کیه بسییاری از نهیا مبتنیی بیر
فناوریهای دهههای  ۹۱62تا  ۹۱82هستن  ،در گذشته زا گی کن » س.)Cordesman, 2015: 4
…1. Calls upon all States
…2. Decides that all States
)3. Center for Strategic and International Studies (CSIS
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به هر حال ،این پی ی گی و درهمتنی گی بحث هستهای و اظامی به ویژه موشکی ،و عیتی
را به وجود ورد که حلوفصل هر ک ام از این دو را ب ون دیگری تقریباً غیرممکن میساخت.
زماای که مذاکرار ج ی و فشردۀ هستهای شروت ش  ،تالش یرفین بر ایین بیود کیه ایین دو
مسئله را از هم ج ا کنن  .هرهن این تالشها تا حی ودی موفیق بیود ،امیا در اهاییت ،هیون
یرفین قرار گذاشتن که با ص ور قطعنامهای در شورای امنیت به قطعنامههای سابق علیه اییران
خاتمه ب هن  ،ااهار ش ا در مورد تحریمهیای تسیلیحاتی و موشیکی اییز میذاکره اماینی و
تکلیف این تحریمها را ایز مشخص کنن  .حاصل این مذاکرار ،کامالً به افع ایران بود ،زیرا بیه
رغم اینکه تحریمهای تسلیحاتی و موشکی به قطعنامۀ ج ی  77۳۹ااتقال یافت ،اما اوالً :ش ر
و لحن تن این تحریمها به ش ر کاهش پی ا کرد و ثاایاً :زماای برای رفع این تحریمها تعییین
ش ستحریمهای تسلیحاتی  5و تحریمهای موشکی  8سال دیگر برداشته خواهن ش ) که ایین
خود موفقیت بزرگی بود.
در مورد اهمیت برجام در امور اظامی ،اکتۀ مهیم دیگیری را اییز بایی در اظیر گرفیت.
تحریم های اقتصادی بر بودجۀ ایروهای اظامی و دفاعی ایران تأثیرگذار بوده اسیت .بیه هیر
حال ،وقتی تولی ااخالص داخلی رش امیکن یا رش

ن پایین می ی و کشور با مشکالر

بیشتری در حوزههای مختلف مواجه میشود ،یبیعتاً بودجۀ اظامی ایز کاهش مییاب یا ب ون
تغییر میماا  .بر اساس بر ورد مؤسسه بینالمللی صلح استکهلم س ،)SIPRIهزینههای اظامی
ایران در  72۹5اسبت به  ۳2 ،7226درص کیاهش را اشیان مییدهی  .بیشیترین کیاهش در
 72۹7-72۹۳بع از اکه اتحادیه اروپایی مجموعهای از تحریمهای اقتصیادی و میالی را در
ژااویه  72۹7علیه ایران اعمال کرد ،رخ داده است س  .)SIPRI Fact Sheet, April 2016یبیق
مقایسۀ ااجام ش ه توسط مرکز مطالعار استراتژیک و بین المللی در مورد هزینیههیای اظیامی
ایران و همسایگان جنوبی خلیج فارس ،هزینه های عربستان سعودی به تنهایی ح اقل  4برابر
ایران و مجموت هزینه های اظامی کشورهای عضو شورای همکاری  6تا  2برابر اییران اسیت
س  .)Cordesman, 2015: 4پس ،هرهن امی توان منکر رش و پیشرفتهای ارزشمن دروایی
صنایع اظامی و تسلیحاتی کشور ش  ،اما به هر حال تحریمها در حوزه های دفاعی و اظیامی
ایز برای ایران مشکلساز بودهاا .
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یبق توافق هستهای ،تحریمهای تسلیحاتی و موشکی کشورمان به ترتی

 5و  8سال دیگیر

برداشته خواهن ش  .البته ،در صورتی که ژااس اتیجهگیری گستردهتر ۹خود در میورد ماهییت
صلح میز براامۀ هستهای ایران را زودتر ارائه ده  ،این تحریمها میتواان قبل از  5و  8سال ایز
برداشته شوا  .این ممکن است مطلوآ ایران اباش  ،اما به هر حال با توجه به واقعیار موجود،
به دست وردن بهتر از ن شای امکانپذیر ابوده است.

نتیجهگیری
با توافق هستهای ،جمهوری اسالمی ایران اه گرفتار تجربه دردااک کره شمالی شی  ،ایه اجیازه
داد تأسیسار هستهایاش ماان مورد عراو و سوریه بمباران شوا و اه ماان لیبی معمر قیذافی
تأسیسار هستهای بهعالوه موشکهای بالستیک بلن برد خود را بار هواپیما و کشتی کیرد و بیه
مریکاییها تحویل داد .ب ون تردی این ها همه موفقیتهای بزرگی است .ایین توافیق ممکین
است مطلوآ ایران ابوده باش  ،اما بای توجه داشت که مطلوآ یرو مقابل اییز ابیود .گزینیۀ
مطلوآ یرو مقابل این بود که همۀ پیخ و مهرههای براامۀ هسیتهای اییران را از بیین ببیرد تیا
برای همیشه خیال خود را در این مورد راحت امای  .توافق هستهای اوعی مصالحه 7اسیت .در
مصالحه ایز یرو پیروز و یرو مغلوآ وجود ا ارد .یبق ا ه در فرهنگ لغت کسیفورد ۳و
وبستر 4م ه است ،در مصالحه ،یرفین اختالو یا مناقشه قبول مییکننی کیه از خواسیتههیای
ح اکثری خود کوتاه بیاین و به هم یگر امتیازاتی ب هن تا مسئله مورد اختالو حل شود .اگیر
قرار باش یکی از یرفین تمامی خواستههای یرو مقابل را بپذیرد ،این دیگر مصالحه ایسیت،
بلکه تسلیم یکی در مقابل دیگری است.
با توجه به واقعیار موجود ،محتوای برجام در بخشهای مختلف فنی ،اقتصیادی ،حقیوقی و
اظامی ،برای جمهوری اسالمی ایران ،ارزشمن بوده و دسیتاورد بزرگیی محسیوآ مییشیود .در
بخش فنی ،کشورمان همۀ تأسیسار و فعالیتهیای هسیتهای خیود را حفیظ امیوده و در یمن
1. Broader Conclusion
2. Compromise
3. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/compromise
4. http://www.webster-dictionary.org/definition/Compromise
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تمامی مح ودیتهایی که پذیرفته است ،به جز در میورد رأکتیور اراک و ن هیم تنهیا در بخیش
مربوط به میزان تولی پلوتوایوم ن ،موقتی و زماندار هستن که با گذر زمان اه هن ان زیادی اییز
این مح ودیتها برداشته خواهن ش و به این ترتی  ،ایران میتواا غنیسازی صینعتی خیود را
ت اوم بخش و در شرایط عادی و ب ون فشار و ته ی و بر اساس یک توافق بینالمللی سبرجیام)،
ظرفیتهای ارزشمن ی را کس

کن  .در بخش اقتصادی ،تحریمها متوقف یا لغو ش هاای کیه بیا

توجه به و عیت اامساع موجود اقتصاد ایران ،این میتواا فرصتهای بسیار خیوبی در اختییار
کشورمان قرار ده  .البته ،بای به این اکته توجه داشت که برجام به ییور خودکیار باعیث بهبیود
و ع اقتصادی ایران اخواه ش و برای بهرهبرداری از فرصتهای این توافق بای تیالش کیرد و
تا جایی که ممکن است از موااع و هالشهای استفاده از این فرصتها کاست.
در بخش حقوقی ،برجام و قطعنامۀ  ،77۳۹ایران را از فصل هفتم منشور ملل متحی خیارج
اموده و تمامی قطعنامههای تحریمی سابق در مو وت هستهای علیه کشورمان را لغو مییکننی .
همۀ اینها برای امنیت ملی و مناسبار بینالمللی ایران بسیار ارزشمن اسیت .البتیه ،جمهیوری
اسالمی یبق برجام متعه به اجرای پروتکل الحاقی و ایز ک اصالحی  ۳/۹ش ه و ایین میوارد
به لحا حقوقی ،اق امار خاصی را یل

میکننی  .در حیوزۀ اظیامی ،هرهنی برداشیتهشی ن

تحریمها به  5و  8سال ین ه موکول ش ه ،اما در مجموت محتوای قطعنامیۀ  77۳۹در رابطیه بیا
مسائل اظامی ایران ،قابل مقایسه با قطعنامههای سابق شورای امنیت در ایین میورد و بیه وییژه
قطعنامه  ۹۱7۱ایست .قطعنامۀ  77۳۹قطعاً اسبت به ن قطعنامهها ،از مطلوبیت بسییار بیشیتری
برای کشورمان برخوردار است .گزارش ژااس بینالمللی در مورد «مو وعار حال و گذشیتۀ
براامۀ هستهای ایران» ایز هرهن اتهاماتی را متوجه ایران میکنی  ،امیا اینکیه بیه مسیئلۀ «ابعیاد
احتمالی اظامی» یا « »PMDخاتمه میده و تمامی قطعنامههای قبلیی شیورای حکیام در ایین
مورد علیه ایران را لغو میامای  ،برای کشورمان مطلوآ و مفی است .قطعنامۀ شیورای حکیام
هم که به بستهش ن پروا ۀ «ابعاد احتمالی اظامی» ااجامی ه ،مطمئناً در راستای منافع جمهیوری
اسالمی ایران است.
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