
 

 

 محوربرآوردی متن ؛ایتوافق هسته

 75/4/۹۳۱5 تاریخ پذیرش: 72/7/۹۳۱5 تاریخ دریافت:

 مهدی شاپوری

 

 چکیده
و  کنی  را در سطح باالیی تأمین میی جمهوری اسالمی ایران  منافع ،ایهسته متن توافق

ایین  توافیق و اهی او و اییار ییرفین  ن،     این گیری با توجه به زمینه و شرایط شکل

تمام تأسیسار و  ایرانیبق این توافق،  اهمیت استراتژیک دارد.برای کشورمان  مسئله

های موقتی و در مقابل پذیرش برخی مح ودیت ای خود رااصر کلی ی براامۀ هستهعن

ای هیای میرتبط بیا مو یوت هسیته     تحریم .کن سازوکارهای اظارتی غیرویژه حفظ می

هیای شیورای امنییت در    ای قطعنامیه هیای غیرهسیته  و حتیی تحیریم   دشومی برداشته

 برجیام  سال از زمان پیذیرش  8و  5های تسلیحاتی و موشکی علیه ایران ایز یی زمینه

تیا هیه    دسیتاوردها ای، این اینکه در فر ین  اجرای توافق هسته ،لغو خواهن  ش . البته

  ، بحث دیگری است.افع عینی و ملموس تب یل خواه  ش به من اا ازه

 

   .ای، برجام، متن، دستاوردهاای ایران، توافق هستهبراامه هسته واژگان کلیدی:

                                                                                                                                        
 م رس تربیت دااشگاه المللبین روابط دکتری دااشجوی                   Mehdi.shapouri@modares.ac.ir  
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 مقدمه
 5صیفحه میتن اصیلی و     72ای اسیت  شیامل   صیفحه  ۹5۱براامه جامع اق ام مشترک، توافقی 

مق مه »و  «دیباهه»صفحه به دو بخش  5صفحه است. در متن اصلی،  ۹۳۱پیوست که مجموعاً 

اختصاص دارد. در این دو بخش، ماان  هر توافق یا قرارداد دیگری، به کلییار   «و مفاد عمومی

هیا، اقشیه   ای، تحیریم صفحۀ دیگر ایز در ههیار محیور سهسیته    ۹5ت. در توافق اشاره ش ه اس

اجرایی و مکاایزم حل مناقشه( بیه مفیاد توافیق و تعهی ار ییرفین  ن پرداختیه شی ه اسیت.         

کیه در  ن   ۹ایشوا   پیوست اول: اق امار میرتبط بیا هسیته   ها هم شامل این موارد میپیوست

اای   پیوسیت دوم: تعهی ار میرتبط بیا      بییان شی ه  ای توافیق  مسائل تکنیکی و تعه ار هسیته 

شود  ای و هگواگی  ن میهای هستهکه در بر گیرا ۀ تعه ار مربوط به رفع تحریم 7هاتحریم

که شامل تعه ار و تسهیالر مربوط بیه همکیاری    ۳ای غیراظامیهسته پیوست سوم: همکاری

گیروه   وییژه  بیه  میز میان جمهوری اسالمی ایران و جامعه جهیاای  های صلحای در زمینههسته

کیه در  ن بیه مسیائلی هم یون ترکیی  ایین        4است  پیوست ههارم: کمیسیون مشیترک  ۹+5

و کیارگروه اجیرای رفیع     5ها و تصمیمار  ن و ایز کیارگروه خریی   کمیسیون، کارکردها، رویه

بنی ی اجیرای   که حاوی براامۀ زمان 2پرداخته ش ه است  و پیوست پنجم: اقشۀ اجرا 6هاتحریم

و روز خاتمیه قطعنامیه    ۹۹، روز ااتقال۹2، روز اجرا۱، روز پذیرش8ش نبرجام سشامل روز اهایی

 ( است.۹7شورای امنیت

                                                                                                                                        
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 

8. Finalisation Day اهایی ش .: روزی که برجام 
Adoption Day .۱. روزی که برجام به تأیی  یرفین رسی : 

۹2 .Implementation Day. روزی که برجام به اجرا گذاشته ش : 
۹۹. Transition Day.هشت سال بع  از روز پذیرش برجام : 
۹7. UNSCR Termination Day.ده سال بع  از روز پذیرش برجام : 
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براامیه جیامع اقی ام    »ین  م ه، یرف برجام «مق مه و مفاد عمومی»و « دیباهه»گواه که در  ن

ای و مثبتی به صلح و امنییت منطقیه   شکل به»که اجرای کامل این براامه  بر  ن هستن « مشترک

ها و پاسخی است که برجام به خواستهپایۀ در واقع این ااتظار بر  «.خواه  کردالمللی کمک بین

ه خواه  داد تیا در راسیتای مالحظیار    اجاز»این براامه به ایران ده . ااتظارار یرفین خود می

را با ه و اعتمادسیازی و تشیویق    ی میزای بومی و صرفاً صلحبراامه هسته ،علمی و اقتصادی

ای اییران از جملیه   براامیۀ هسیته  »کیه در هیارهوآ  ن،    «المللی به پیش ببردهای بینهمکاری

 مییز و  مقاصی  منحصیراً صیلح   سازی  ن برای دستیابی به یک براامۀ تجاری با های غنیفعالیت

رشی  خواهی    « صورر تی ریجی با سرعتی معقول به ،ایهمسو با هنجارهای ع م اشاعۀ هسته

و جامعیۀ   (۳+۳سییا   5+۹ قابل، براامه جامع اق ام مشترک این امکیان را بیرای گیروه   در م کرد.

ی اییران بیه ایمینیان    ا میز براامۀ هستهدر مورد ماهیت صرفاً صلح»تا   وردفراهم می المللیبین

 ۳+۳های گیروه   زمایی که اگراایزا و راستیابزارهای جامع شفافیت»این کار از یریق  «.برسن 

 صورر خواه  گرفت.« ده ( را م  اظر قرار می5+۹س

 ، این توافیق برجام  م ه« مق مه و مفاد عمومی»و « دیباهه»عالوه بر این، بر اساس  ا ه در 

های هن جاابه و ملی میرتبط بیا   و هم نین تحریم امنیت سازمان ملل های شورایهمۀ تحریم»

فنیاوری،  دسترسی بیه تجیارر،    از جمله اق اماتیشامل  که کن را رفع می ای ایرانبراامۀ هسته

پیشینهاد   5+۹گروه »های شورای امنیت علیه ایران در مورد تحریم «.شودمی امور مالی و اارژی

این براامه جامع اق ام مشترک باش  ارائه خواه  داد کیه تأکیی  امایی      ای که تأیی کنن ۀقطعنامه

این براامه اشااگر تغییری اساسی در مالحظار شورای امنییت دربیارۀ ایین مو یوت و بییااگر      

فیاد  . این قطعنامۀ شورای امنیت شامل لغو تمامی مبا ایران است به ایجاد روابط اوینتمایل  ن 

ای و خاتمه بررسی مو وت هسیته  های خاصایجاد برخی مح ودیت، های سابق شوراقطعنامه

ای رسی ن بیه ایین   بر «.خواه  بود ۹توافقپذیرش سال پس از روز  ۹2 ،ایران در شورای امنیت

شوا  برجیام را بیا حسین    و ایران متعه  می 5+۹گروه »امودن این ااتظارار، اه او و بر ورده

رام متقابل، اجرا کنن  و از هر گواه اق امی مغایر با اص، ایت و در فضایی سازا ه، بر مبنای احت

 «.اماین  میز  ن شود، خودداری مااع اجرای موفقیت که ،روح و ه و  ن

                                                                                                                                        
1. Adoption day 
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 المللیی اایرژی اتمیی    ژاایس بیین  از »، «مق میه و مفیاد عمیومی   »بر اساس یکی از بن های 

یبیق  ا یه در برجیام     ای رامو وت هسیته درخواست خواه  ش  اق امار داویلبااه مرتبط با 

روزی را به شیورای حکیام و   های بهو در این مورد گزارش«  زمایی کن ، اظارر و راستی م ه

کمیسییون   ،ارائیه دهی . هم نیین    کنی ، ای که برجام مشیخص میی  ، البته به شیوهشورای امنیت

خواهی    ایجاد یران، برای اظارر بر اجرای برجامو ا 5+۹ های گروهدولت متشکل از» مشترکی

بیر عهی ه خواهی  گرفیت. ایین کمیسییون بیه        در ایین توافیق را    شی ه بینیی پیشش  و مسائل 

 ژاایس   ،در واقیع  .« ین  رسی گی خواهی  کیرد  مو وعاتی که در فر ین  اجرای برجام پیش می

ااتظارار ییرفین برجیام از   المللی اارژی اتمی و کمیسیون مشترک، دو مکاایزمی هستن  که بین

  .کننمیاجرای تعه ار را پیگیری 

ای از جملیه  در این اوشتار، با بررسی سن  برجام و دیگر اسناد مرتبط با توافق جامع هسیته 

 براامیۀ  اصیلی  مو یوعار  حال و گذشته اهایی ارزیابی» شورای امنیت، گزارش 77۳۹قطعنامۀ 

 مسیئلۀ  بررسیی  بیه  کیه  حکیام  شورای قطعنامۀ و اتمی اارژی المللیبین  ژااس «ایران ایهسته

داد، تیالش   پاییان  اییران  ایهسیته  براامۀ «اظامی احتمالی ابعاد» یا «گذشته و حال مو وعار»

 محوری از محتوای این توافق ارائه شود.  شود ارزیابی متنمی

 

 های موقت ای و پذیرش محدودیتحفظ عناصر کلیدی هستهالف. 
 ،کیه در بیشیتر میوارد    ،اسیتفاده شی ه  سیازی  غنیی  از واژۀمرتبه  ۹2۱و  مایم  ن  برجامدر متن 

 در مواردی ایین پیذیرش بیه    ایران است.برای جمهوری اسالمی سازی پذیرش حق غنیمتضمن 

. مفیرو  اسیت  ، سازی در برجیام توان گفت حق غنیحتی میکه  هی استای مسلم و ب یاا ازه

سیازی  غنیی  ها نسااتریفیوژ فعال در اطنز داشته باش  و با  5262 تواا یبق برجام می ایران اینکه

سازی به این میزان را در خاک خود ذخییره  کیلوگرم از حجم غنی ۳22درص  ااجام ده  و  62/۳

صیورر  تواای  بیه  سیال میی   ۹5تیا   ۹2که ایران بع  از  ش ه پذیرفتهاینکه  ،هم نینو  داشته باش 

سیازی  یهای مختلف از جمله غنای خود در زمینههای هستهفعالیت ،و با سرعتی معقول ت ریجی

را بیه ذهین   سیازی بیرای کشیورمان    هیزی جز پذیرش حق غنی ده ، و تحقیق و توسعه را ارتقا

و در  یمن یکیی از ارزشیمن ترین دسیتاوردهای      فنیی ین دسیتاورد  تربزرگاین  .کن متبادر امی
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بییت تمیام   شود. شاهای برای جمهوری اسالمی ایران محسوآ میسیاسی و راهبردی توافق هسته

، کیرده های سنگینی که شورای امنیت در یول ازدیک به یک دهۀ گذشته علیه ایران و ع قطعنامه

 است. جمهوری اسالمی ایرانسازی اوراایوم از سوی لزوم توقف غنی

همیان   پذیرفته اسیت ها اش ه و اهایتاً یرو مقابل قطعنامه اینکه ایران تسلیم این فشارها و

بیه رسیمیت   ، بیرای کشیورمان   دکیر مثابه خط قرمز خود تأکی  میی ها بر  ن بههیزی را که سال

سیازی اییران و یع    داری ایز بر حق غنیی های زمانمح ودیت ،البته بشناس ، بسیار مهم است.

 IR1 سیااتریفیوژ  5262سیال بیا    ۹2ایران به می ر   .۹ ها عبارتن  ازین مح ودیتش ه است. ا

خواهی  بیود  و    62/۳سازی ایران سال  ین ه، سطح غنی ۹5در یول  .7سازی خواه  کرد  غنی

 ۳22درص  در خاک ایران ابایی  بییش از    62/۳ش ۀ سال، ااباشت اوراایوم غنی ۹5به م ر  .۳

 هایدار هستن  و بع  از مهلتزمانوده و اب یدائمها، ، این مح ودیتبا این حالکیلوگرم باش . 

هیا هییخ خسیارتی بیه روای       ، برداشته خواهن  ش . در  من، ایین محی ودیت  در برجام مقرر

زان ، هون یبق توافق، ایران بای  بتواا  ایازهیای خیود در ایین    ای ایران امیهای هستهفعالیت

 المللی تأمین کن .زمینه را از بازارهای بین

ک ام  ، ایران هیخیبق برجام کن .ای خود را حفظ میتمامی تأسیسار هسته ،هم نینایران 

سازی و کن . در اطنز هم نان غنیبرد و اه پلم  میای خود را اه از بین میاز تأسیسار هسته

کیه   تحقیق و توسعه صورر خواه  گرفت. رأکتور  آ سنگین اراک با اعمال برخیی تغیییرار  

و  کاه ، به روا  کار خود ادامه داده و تکمییل خواهی  شی    لی  پلوتوایوم  ن میتنها از میزان تو

. ماهیت  آ سنگین این خواه  گشت روزتری مجهزتر و بهمناس  هایبه تکنولوژیدر  من 

 آ سنگین ا یافه بیر اییاز، ااباشیت اخواهی  شی  و در بازارهیای         ،ماا . البتهرأکتور باقی می

که یرو مقابل بسیار به  ن حسیاس بیود و    خواه  رسی . در مورد فوردو فروش بهالمللی بین

تأکی  زیادی داشت که بای  برهی ه شود، ایز در اهایت تصمیم گرفته ش  که اه تنها ایین مرکیز   

سیااتریفیوژ  میادۀ    ۹222ای فعالییت کنی ، بلکیه بییش از     باز بماا  و در زمینۀ تحقیقار هسته

 ،هم نیین  گیری اشیود. تا در شرایط ا طراری، کشور دهار غافل  ا فعالیت ایز در  ن باقی بما

ساله است و بع  از  ن، ایین   ۹5سازی و تحقیق و توسعه در فوردو ها در مورد غنیمح ودیت

 های مختلف بپردازد.صورر عادی در ی  و به فعالیت تواا  بهمرکز می
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 بیه تولیی     بشیار  دو»، قرار است ماا  باقی خواه ی که در فوردو سااتریفیوژ ۹244در  من، از 

ممکن است به لحیا  فنیی اهمییت زییادی ا اشیته       هرهن که  اختصاص یاب « پای ار هایایزوتوپ

هیای  و فعالییت ایران در شرایطی همیۀ تأسیسیار    ،به هر حال. باالیی داردسیاسی باش ، ولی ارزش 

ر جرییان سیخنراای در   د 72۹۳دسیامبر  رئیس جمهیور  مریکیا در   کن  که ای خود را حفظ میهسته

ای داشیتم، اگیر   اگیر گزینیه  »گفتیه بیود:   ای اییران  دربارۀ براامۀ هسیته سسه بروکینگز مرکز سابان مؤ

را از  هیا  نای های براامۀ هسیته ای خلق کنیم که با استفاده از  ن تمامی پیخ و مهرهتوااستیم گزینهمی

[ بگییریم و از ایین یرییق، از شیر همیۀ      هیا  نای را ]از هو امکان داشیتن براامیۀ هسیت    میان برداریم

خیواهم همیه   اما متأسفااه مین میی    کردمهای اظامی  ن خالص شویم، من  ن را ااتخاآ میظرفیت

 .(The White House, December 07, 2013س «این را بفهمن  که هنین گزینۀ خاصی وجود ا ارد

هایی را پذیرفته است. یبق توافیق، ایین   مح ودیتدر مورد رأکتور  آ سنگین اراک، ایران 

د کیه امکیان   وشمیای اصالح گواه به سکاالا ریا( شود و هستۀ مرکزی  نرأکتور بازیراحی می

کیلیوگرم   ۹2به جای اینکه ساالاه تیوان تولیی    با این تغییر، یاب  ستولی  پلوتوایوم  ن کاهش می

(. تولیی  پلوتواییوم   خواه  کردرم از این ماده را تولی  یک کیلوگ کمتر ازپلوتوایوم داشته باش ، 

توان یک بم  اتیم سیاخت.   ، میکیلوگرم از  ن 8نی با استفاده از عم تاً کاربرد اظامی دارد  یع

 به پلوتوایوم ای ارد. هن ان مهمی ای را ا اشته باش ، ایازی کشوری که قص  تولی  سالح هسته

 از پیس  و تین  ۹۳2 اراک، کتیور رأ اای ازی راه از قبیل  سنگین  آ به ایران ایاز توافق جامع، در

. است ش ه بر ورد تن ۱2 اراک، م رن کتوررأ داخل سنگین  آ مق ار احتساآ با  ن اا ازیراه

  آ تمیام »  می ه،  توافیق  در که گواه ن و ش  اخواه  ااباشت مازاد سنگین  آ ترتی ، این به

سیال   ۹5بعی  از  . «شی   خواهی   عر یه  المللیی بین بازارهای در صادرار برای ا افی سنگین

 برداشته خواه  ش . ذخیرۀ  آ سنگین در ایران مح ودیت

سال  ینی ه، بیر    ۹2ایران به تحقیق و توسعه ادامه خواه  داد. یبق توافق جامع، ایران در یول 

های تحقییق و توسیعه ااجیام خواهی  داد. در     فعالیت IR-8 و IR-4، IR-5، IR-6 هایروی ماشین

 IR-8 و IR-6 سیااتریفیوژ  هیای دسیتگاه  از تعی ادی  سیاخت  پایان سال هشتم، کشورمان شروت به

 ۳2تواای   سیال، اییران میی    ۹2روتور خواه  کرد. هم نین یک و ایم سال ماا ه بیه پاییان    ب ون

شوا  تکمیل می IR-8 و IR-6سال،  ۹2ر پایان کن . د  زمایشرا  IR-8 و IR-6دستگاه سااتریفیوژ 
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پیوسیت   5۳یبیق بنی    دو اوت سااتریفیوژ تولی  خواه  ش . این ع د از هر ک ام از  722و ساالاه 

های  یروری  ایران شروت به اص  زیرساخت»سال از روز پذیرش توافق  ۹2یکم برجام، بع  از 

تیوان   رئییس سیازمان اایرژی اتمیی اییران،     به اقیل از  «. اطنز خواه  کرد Bدر سالن  IR-8برای 

  یعنییی اییین (Albright, September 23, 2014س سیو اسییت  IR-8 ،74سییازی سییااتریفیوژ غنیی 

 ۹2کنی . بیا ایین حسیاآ،     سازی می( غنیIR-1برابر سااتریفیوژهای کنوای ایران س 74سااتریفیوژ 

 52دهی  و ایین مییزان    ایران میی سازی تحویل هزار سو غنی 742به میزان  IR-8هزار سااتریفیوژ 

 هایشیان سیخنراای هزار سویی است که رهبیر معظیم ااقیالآ در یکیی از      ۹۱2هزار سو بیشتر از 

 فرموده بودا  تا هن  سال  ین ه مورد ایاز ایران است.

تر از  ن اسیت  صرفه به اقتصادی و هم به لحا  ایمنی برای ایران بسیار لحا  بهاین هم 

 دست بهاز  ن سازی هزار سو غنی ۹۱2تا  اص  کن  IR-1هزار سااتریفیوژ  ۹۱2 که بخواه 

شیناخته   رسیمیت  به. در  من، اینکه در توافق جامع، حق تحقیق و توسعه برای ایران  ورد

و  شیورای امنییت   سیابق  هیای در تمام قطعنامیه  هراکهش ه، خود یک پیروزی بزرگ است  

، در کنیار  ای اییران براامیه هسیته   رابطیه بیا  ی اتمیی در  المللی اارژشورای حکام  ژااس بین

اییران خواسیته شی ه    جمهیوری اسیالمی   سیازی، از  های غنیدرخواست برای توقف فعالیت

علیه اییران در   تحریمی شورای امنیت قطعنامۀ 6ر در ه تحقیق و توسعه را ایز متوقف امای .

(، بن ی تحت این عنوان وجیود  ۹۱7۱و  ۹8۳5، ۹82۳، ۹242، ۹2۳2، ۹6۱6ای سبحث هسته

 سازی و بازفر وری، شامل تحقییق و توسیعه  های مرتبط با غنیایران بای  همۀ فعالیت»دارد: 

 .(Arms Control Association, October 2015س «که توسط  ژااس تأیی  ش ه را تعلیق امای 

، صینعت  برای جمهوری اسالمی ایران در برجام تحقیق و توسعهپذیرش حق با  ،ه هر حالب

هیای  تواای  در زمینیۀ فنیاوری     و کشورمان در  ین ه مییابمیای ایران به مرور تکامل هسته

 ای به و عیت روز این صنعت در دایا برس .هسته

رأکتیور   ایران فراهم شی ه اسیت.  المللی برای ای بیندر توافق جامع، امکان همکاری هسته

که ممکن اسیت بعی ها    و ایران 5+۹متشکل از  المللیبین یمشارکت»ین اراک از یریق  آ سنگ

شیوا  اییز گیردد،    گسترش پی ا کن  و شامل کشورهای ثالثی که با ر ایت ییرفین تعییین میی   

عنوان مالک و م یر پروژه، اقش رهبری  ایران به»در  من  «.بازسازی و بازیراحی خواه  ش 
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این کار را ایفا خواه  امود و مسئولیت کلیت پیروژۀ م رایزاسییون اراک را بیر عهی ه خواهی       

بیا همکیاری مشیترک    »پایی ار در فیوردو اییز     یهاتولی  ایزوتوپاا ازی دو  بشار راه «.داشت

صورر خواه  گرفیت.  « ها نفق ف راسیون روسیه و ایران، بر اساس ترتیبار دوجاابۀ مورد توا

ای بیر  المللیی های بیین ییف اسبتاً وسیعی از همکاریبرداری از در برجام امکان بهره ،هم نین

 ،دستیابی به رأکتورهای پیشرفته تحقیقاتی و ق رتی  آ سیبک  ایران فراهم ش ه است، از جمله

همکیاری در زمینیۀ   ، یاالمللیی در زمینیۀ تولیی  سیوخت هسیته     رسی ن به استاا اردهای بیین 

، کمک به 5+۹در حوزۀ تعامالر علمی وسیع بین ایران و  ویژه بههای تحقیق و توسعه فعالیت

م یریت پسماا ها و  ،ایپزشکی هستهایران در ارتقاء  کمک بهو  ایایران در بحث ایمنی هسته

   .ایهستهاز کار اا ازی تأسیسار 

کنی  ایین   تر میافزون برای جمهوری اسالمی ایرانرا المللی های بین ا ه اهمیت همکاری

ای های هسیته ش  فعالیت، از ایران خواسته میدر دولت یازدهم توافق اولیهپیش از است که تا 

 شی ه  متعه ( 5+۹، حتی در برخی موارد، یرو مقابل ایران سبرجامخود را تعلیق کن  و حاال با 

ای، بیا کشیورمان   اراک و هم نیین ایمنیی هسیته   هایی ماان  بیازیراحی رأکتیور   در زمینه است

و میواد   هیا ای بحیث بسییار مهمیی اسیت. تکنولیوژی     . خود مسئلۀ ایمنی هسیته کن همکاری 

 هیا  نو اسیتفاده از   کیارگیری بیه ای، بسیار حساس هستن  و هر گواه اشتباه یا اقصیی در  هسته

مقامار سابق و کنیوای سیازمان   باری، ماان  حادثۀ هراوبیل، خلق کن . تواا  حوادث فاجعهمی

در تأسیسار  ی گستردههاسازی خرابکاریدر هن ین مورد خبر از کشف و خنثی اارژی اتمی،

، ۹۳۱۳شیهریور   ۳، خبرگزاری ایراا، ۹۳۱7مهر  ۹4خبرگزاری فارس، س اا ای ایران را دادههسته

   (.۹۳۱4 تیر 2 فارس، اریخبرگز

بیه   72۹2و اواییل   722۱ایت در اواخیر   استاکسشود حملۀ سایبری خساراتی که گفته می

 اسیت  کیرده یفیوژهای فعیال در ایین مجموعیه وارد    رسیاات  وییژه بیه  ،ای اطنیز تأسیسار هسته

و وجود شواه ی مبنی بر اینکه دولت  مریکیا ییرح    (Albright et al, December 22, 2010س

ریزی کرده بود و در صورر شکسیت میذاکرار   حملۀ سایبری بزرگ دیگری علیه ایران را پی

توااست ای، میهسته تأسیسارکه عالوه بر   گذاشتمال زیاد  ن را به اجرا میای، به احتهسته

هیای دفیات هیوایی،    های کلیی ی اییران ماانی  سیسیتم    ای به دیگر زیرساختهای گستردهزیان
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، اهمییت بحیث   (Sanger and Mazzetti, 16 Feb 2016س کنی  ارتبایار، شیبکۀ بیرو و...وارد   

المی ای را برای جمهیوری اسی  در مو وت ایمنی هسته ویژه بهای المللی هستههای بینهمکاری

ای هیا علییه براامیۀ هسیته    ها و جاسوسیابای  فراموش کرد که تخری  سازد.تر میامایان ایران

ای جمهوری اسالمی اییران  درآ اتاو متخصصان هستهجلوی تا  ایران، بنا به قول  قای عباسی

 ایز ش .  ها نهن  تن از  شهادرکه باعث  (۹۳۱5مرداد  5سخبرگزاری فارس،  پیش رفته بود

اا  و احتماالً دیگران، به شکل مقتضی  ماده 5+۹»در توافق جامع  م ه است که  ،به هر حال

برگیزاری   و  موزشیی  هیای براامیه  یریق از و کنن  همکاری ایران ای باتا در زمینۀ ایمنی هسته

 و خیود  ایهسیته  تأسیسیار  از محافظیت  بیرای  را ایران هایقابلیت در این زمینه، هاییکارگاه

و پایی ار و   میؤثر ای و ایز تقوییت امنییت هسیته    خرابکاری جمله از امنیتی، ته ی ار با مقابله

تواای  بیا   اییران میی  »اینکه  ،بر این . عالوه«دهن  افزایش های حفاظت فیزیکی،هم نین سیستم

 تضیمین  شیامل  المللیی بیین  هیای همکیاری  از منی ی بهره سبک و با  آ کتورهایرأ از استفاده

 سیطح  در تکنولیوژی  پیشیرفت  بیا  را خود ،ق رر یکتورهارأ الزم و هم نین توسعه سوخت

 کمی ایست.، فرصت «کن  همگام المللیبین

اییران دارد.  جمهیوری اسیالمی   ایز برای  یالمللی، مزیت مهم دیگرای بینهای هستههمکاری

ی در بر اسیاس بیر ورد   واقعیت این است که سهم کشورمان از ذخایر اوراایوم جهان ااهیز است.

دارد، در حیالی کیه در  ن زمیان تنهیا     تن اورااییوم   ۹۳۱2ایاز به  72۳5ایران در سال  ،72۹4سال 

بی ون   .(OECD, 2014: 70 & 104س از این میزان را خواهی  داشیت   تن ۹22 ح ود تولی  توااایی

شیود و  ن  ایران تمام میخلی اوراایوم اای ازدیک ذخایر دالمللی، در  ین ههای بینامکان همکاری

و  یاکتشیاف  عملییار گسیترش  حتیی بیا    ای ارزشیی اخواهی  داشیت.   وقت دیگر صنعت هسیته 

سیازی در خیاک اییران وجیود     ایز بعی  است اوراایوم کافی برای ت اوم بلن م ر غنی یاستخراج

این امکیان را  ، برجامداشته باش . در هنین شرایطی، ایران ایاز به واردار اوراایوم خواه  داشت و 

ای میان ایران و روسییه ااجیام   ای است که بع  از توافق هستهمعاملهامواۀ بارز  ن،  کن .فراهم می

تن کییک زرد   722ش ه به ف راسیون روسیه، تن اوراایوم غنی ۹۹ش  و کشورمان در ازای فروش 

   دارد ییک براامیۀ  اییران قصی  ای، فراتر از بحث تأمین ایازهای هسته از این کشور تحویل گرفت.

 .میسر ایستالمللی بین هایب ون همکاری و این ای داشته باش تجاری هسته صنعتی و
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ایین توافیق شیرایط    فروش مازاد  آ سنگین بع  از توافق برجام، حکاییت از  ن دارد کیه   

 ،در مجمیوت اسیت.   کردهای فراهم المللی هستهمناسبی را برای پیگیری ورود ایران به بازار بین

بسیار ارزشمن  است. کشورمان همیۀ تأسیسیار و    برجام ایهسته دستاوردهایرس  می اظر به

پیذیرد، بیه   هایی که میکن  و در  من تمامی مح ودیتای خود را حفظ میهای هستهفعالیت

جز در مورد رأکتور اراک و  ن هم تنها در بخش مربوط به میزان تولی  پلوتوایوم  ن، میوقتی و  

 .هستن  دارزمان

ها برداشته خواهن  ش  و به ایین ترتیی ،   با گذر زمان اه هن ان زیادی ایز این مح ودیت 

و در  ای را دابال کن براامۀ تجاری هسته ،سازی صنعتی خود را ت اوم بخش تواا  غنیایران می

المللیی میورد قبیول داییا سبرجیام(،      شرایط عادی و ب ون فشار و ته ی  و بر اساس توافق بیین 

در واقع با پایان این مرحله، در صورتی که همه هیز یبق  های ارزشمن ی را کس  کن .ظرفیت

 بیه پیروز می ان باال خواه  رفت.  عنوان پیش برود، دست ایران به در برجام ش هبینیروا  پیش

ر جمهیوری اسیالمی   م  اظی « ارمش قهرمااااه»در بحث  این همان هیزی است کهرس  می اظر

واایع و  هیا و م عبیور از دشیواری  پذیری در مراحلی و مواردی بیرای  ایران است  یعنی ااعطاو

ارمشی که رهبر معظم ااقالآ  ن را به مسابقۀ کشتی تشبیه  .اهایی رسی ن به پیروزی و موفقیت

 ،است حریف دادنشکست  ن ه و که مسابقه این در»ا :  ن فرمود حکمت تبیین اموده و در

 شکسیت  قطعیاً  اگییرد  کیار  بیه  خیود  جای در را الزم ااعطاو اما باش  داشته ق رر کسی اگر

 خاک به را حریف پشت ،ده  قرار استفاده مورد موقع به را ق رر و ااعطاو اگر اما  خوردمی

 .(77/25/۹۳۱۳ااقالآ،  رهبر با سفرا و خارجه وزارر مسئوالن سدی ار «اشاا می

 

   ایهستهانبه یکجو المللی بینهای تحریم رفعب. 
های شورای امنیت علییه اییران لغیو و قطعنامیۀ     تمامی قطعنامه، براامه جامع اق ام مشترکیبق 

 گذشیته های خاص برخی از مح ودیتشود که  من تأیی  برجام، می ها نج ی ی جایگزین 

هیای تسیلیحاتی و موشیکی علییه اییران اعمیال       در حیوزه  در دورۀ زماای اه هن ان یوالایرا 

هیای ایین   تحیریم در روز اجرای توافق، شورای امنیت،  77۳۹کن . به این ترتی  با قطعنامۀ می

سیال   8و  5به ترتی  بع  از ایز های تسلیحاتی و موشکی . تحریمشورا علیه کشورمان لغو ش 
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گییری  هیا بیه اتیجیه   در صیورتی کیه  ژاایس زودتیر از ایین زمیان       ،البته اشته خواهن  ش .برد

تواا  زودتر ها میای ایران برس ، این تحریم میز براامۀ هستهتری در مورد ماهیت صلحگسترده

گوایه تحریمیی    ، شورای امنیت هییخ پابرجاستتا زماای که برجام  ،هم نین برداشته شود.هم 

یبیق برجیام، اتحادییۀ اروپیا کلییۀ      ای علیه ایران و یع اخواهی  کیرد.    و وت هستهمرتبط با م

یور  در روز اجرای توافق بهعلیه ایران را  ایاقتصادی و مالی مرتبط با مسئلۀ هسته هایتحریم

 اکنون این اتفاو افتاده است.کرد  که بع  از اجرای توافق، همکامل لغو خواه  

هیای اتحادییۀ   به ییف وسییعی از تحیریم   ،که در متن این توافق  م هگواه ن،  در واقع برجام

 اهادهای و اشخاص بین مالی ااتقاالر و اقلها در مورد مح ودیت ده .پایان می اروپا علیه ایران

 روابیط  ایجیاد  شیامل  بیااکی  هیای فعالییت  و برداشته شی ه  ایراای اهادهای و اشخاص اروپایی و

 کشیورهای  قلمیرو  در ایراایی  هیای بااک تابعه هایبااک و شع  افتتاح و ج ی  بااکی کارگزاری

 خی مار  در زمینیۀ ، هیا تحیریم  من رفع  ده د. اتحادیۀ اروپا تعه  میشو غاز می اتحادیه عضو

 بیا  تجیارر  از مالی ، حمایت(سوئیفت جمله ازس مالی رساایپیام خ مار اتکائی، ارائه بیمه و بیمه

در  اییران، معیامالر   دولت به ترجیحی هایوام و مالی خ مار بالعو ، هایوام پرداخت، ایران

 افیت،  حمیل  و دولیت، واردار  توسیط  شی ه تضیمین  اوراو و ایران دولت مشارکت اوراو زمینه

 کلیی ی  تکنولیوژی  یا تجهیزار ایراای، صادرار پتروشیمی هایفر ورده و گاز افتی، هایفراورده

پتروشییمی،   و گیاز  و افیت  هیای حوزه در گذاریسرمایه پتروشیمی، و گاز افت، هایبخش برای

 بیه  دسترسیی  و پیرهم  خی مار  درییایی، ارائیه   صینایع  کلیی ی  تکنولوژی و تجهیزار صادرار

 همکاری امای . تهرانبا  ایراای باری هواپیماهای برای اروپایی اتحادیه هایفرودگاه

 فلزار یال، صادرارهای اتحادیۀ اروپا علیه ایران در زمینۀ ها و تحریممح ودیت ،هم نین

 و خیام  فلیزار  گرافییت،  ایراایی، صیادرار   اسیکناس  و مسیکوکار  الماس، تحویل و بهاگران

صینعتی   فر ین های سازییکپارهه برای افزارارم صادرار و فوالد و  لومینیوم ماان  ساختهایمه

 هیا  نکیه تحیریم   سی ایراای اهادها و حقوقی حقیقی، اشخاص علیه بسیاری ازها تحریم و لغو

تقریباً همۀ این موارد بعی   شود. برداشته می (شودمی ویزا ممنوعیت و اموال مس ودش نشامل 

هیای اولییۀ   تحیریم به دالیل مختلفیی از جملیه    هرهن پیوسته است،  وقوت بهبرجام  اجرایاز 

میوااعی ایجیاد   هیا،  بازگشت برخی از مناسبار به شرایط قبل از تحیریم بر بودن زمان و  مریکا
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اتحادیۀ  ،هم نین هایی از سوی مقامار جمهوری اسالمی ایران ش ه است.باعث ب بینیش ه و 

المللیی اایرژی اتمیی بیه     سال پس از روز پذیرش توافیق، ییا زمیاای کیه  ژاایس بیین       8اروپا 

از ایین   ، هر ک امبرس  ایران ای میز همۀ مواد هستهتری دربارۀ ماهیت صلحگیری گستردهاتیجه

اعه زودتر اتفاو بیفت ، به همۀ مقررار تحریمی خود علیه ایران در رابطه با مو یوت اشی   دو که

متن اصلی برجام، اتحادیۀ اروپیایی از تحمییل    76عالوه بر این، بر اساس بن   پایان خواه  داد.

 امای ، خودداری خواه  کرد.هایی که یبق این توافق لغو میدوبارۀ تحریم

 بیه  یبق برجام،شوا . ایز لغو یا متوقف می ایهسته بحثعلیه ایران در  های  مریکاتحریم

،  مریکا رئیس جمهور هایاز یریق فرمان ایعلیه ایران در مو وت هسته ش ههای و عتحریم

فرمیان   ۹5و  2تیا   5های و بخش ۹۳654، ۹۳677، ۹۳5۱2، ۹۳524های شماره از جمله فرمان

ایین  د و شیو اییز متوقیف میی    ایدر زمینه هسیته  های کنگرهتحریم .شود، پایان داده می۹۳678

سال یعنی در روز موسوم بیه روز ااتقیال، دولیت  مریکیا      8بع  از ه یاب  تا اینکتوقف ادامه می

، یا ایجاد تغیییرار الزم بیرای ااجیام    هااین تحریم دادن بهاق امار قااوای مقتضی را برای پایان

 خواه   ورد. عمل به این کار،

پایان  ها نکه دولت  مریکا به  ایمرتبط با بحث هسته هایتحریمها و مح ودیتبرخی از 

 و هابااک با بااکی و مالی معامالر عبارتن  از کردرا متوقف خواه   ها نخواه  داد یا اجرای 

 اییران،  دولیت  بیه   مریکیایی  اسیکناس  عر یه  ایران، ریال به معامالر ،۹ایراای مالی مؤسسار

 بیر  هیا مح ودیت شامل کشور از خارج در ایران در م های بر دوجاابه تجارر هایمح ودیت

 اییران  حیاکمیتی  دییون  بیه  راجیع  معامالر تسهیل یا اویسیپذیره خری ، در م ها، وااتقالاقل

 میالی  مؤسسیار  و اییران  مرکیزی  باایک  به مالی رساایپیام خ مار دولتی، قر ه اوراو شامل

 گیذاری سیرمایه  اییران،  افیت  فروش کاهش برای تالش اتکائی، بیمه یا ایبیمه خ مار ایراای،

 و داایش  و فنیاوری  ایالعیار،  خی مار،  کیاال،  مشترک، هایگذاریسرمایه در مشارکت شامل

 ییا  واقیل حمیل  فیروش،  تحصییل،  خریی ،  پتروشیمی، و گاز افت، هایبخش برای فنی کمک

 عر یه  ییا  فیروش  صیادرار،  اییران،  از یبیعیی  گیاز  ییا  پتروشیمی محصوالر افت، بازاریابی

 اایرژی  حیوزه  در معیامالر  اییران،  بیه  پتروشیمی هایوردهفر  و ش ه تصفیه افتی هایفراورده

                                                                                                                                        
 اا .ای تحریم ش همؤسساتی که به بهااۀ هستهها و بااک .۹
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 فروش و خری  ایران، بنادر گرداان گان و سازیکشتی و کشتیراای هایبخش با معامالر ایران،

  لومینییوم،  ماان  ساختهایمه یا خام فلزار گرافیت، فروش و خری  ،بهاگران فلزار سایر و یال

 ااتقیال  ییا  عر ه فروش، صنعتی، فر ین های سازییکپارهه برای افزارارم و سنگ زغال فوالد،

 .ایران خودروسازی بخش با ارتباط در استفاده مورد خ مار و کاالها

 مربوییه  خ مار و قطعار و یبرمسافر هواپیماهای فروش برجام، ایاالر متح ه اجازهدر 

 در کیه  غیر مریکیایی  اشخاص همکاری مجوز که منطبق با برجام، تعه  کرده وایران را داده  به

 بیه  اییران  مب أ از غذایی مواد و فرش واردارایز  و هستن   مریکایی اشخاص کنترل یا مالکیت

سال پس از روز توافق، ییا   8این کشور  دولت گواه که عنوان ش ،همان .امای  صادر را  مریکا

 ای اییران  میز تمام مواد هستهتری در مورد ماهیت صلحگیری گستردهزماای که  ژااس به اتیجه

هایی که در روز اجرای توافیق  برس ، هر ک ام زودتر اتفاو بیفت ، اق ام مقتضی برای لغو تحریم

رتی که قااوای در سطح محلی یا ایالتی در صو ،هم نین را صورر خواه  داد. اا متوقف ش ه

ش ه در برجام شود، دولیت  مریکیا بیا در اظیر گیرفتن      های مشخصااع از اجرای لغو تحریمم

 دولت  مریکیا فعاالایه مقامیار    داشت. خواه  برهای مقتضی را تمامی اختیاراتی که دارد، گام

در سطوح محلی و ایالتی را تشویق خواه  کیرد کیه تغیییرار در سیاسیت  مریکیا       این کشور

  نسیازگار بیا   ها تحت برجام را در اظر داشته باشن  و از اقی امار اا اسبت به برداشتن تحریم

در هارهوآ اقش مشخص رئیس جمهور و  من اینکه عالوه بر این،  مریکا  ن .خودداری کن

هیای ج یی  میرتبط بیا مسیئلۀ      اا ن، تحمیل مج د یا اعمال تحریمکنگرۀ این کشور، از بازگرد

 ، با حسن ایت اهایت تالش خود را برای دوام برجیام و ای علیه ایران اجتناآ خواه  کردهسته

 .ها یبق برجام، ااجام خواه  دادش ن ایران از لغو تحریمگیری از ایجاد مشکل در منتفعپیش

ها وجود دارد. یبق این بن  اگیر  متن اصلی برجام اکتۀ مهم دیگری در مورد تحریم 74در بن  

ای یا اقی ام  هستهتبط با رمهر تحریم معتق  باش  که در هر زماای پس از روز اجرای برجام، ایران 

 در حال ایجاد مااع در راه اجرای کامل برجام در بحث برداشیتن  5+۹مح ودساز دیگری از سوی 

حل مسئله با ایران مشورر خواه  کیرد و در صیورتی    اگاهبرجام با  ربطذیهاست، عضو تحریم

ساز مقتضی است، عضیو مربوییه   که توافق داشته باشن  که برداشتن  ن تحریم و اق ام مح ودیت

مو وت حل اشود، ایران ییا هیر عضیوی از    که خواه   ورد. در صورتی  عمل بهاق ام متناس  را 
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که اتحادیه اروپا و  کن ایز عنوان می 7۱بن   تواان   ن را به کمیسیون مشترک ارجات دهن .می ۹+5

بیا  عضو  ن و ایاالر متح ه، منطبق با قوااین داخلی خود، از اتخاذ هر گوایه سیاسیتی    هایدولت

  بیا  در تعار سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران،ه و تأثیرگذاری مستقیم و منفی بر عادی

 ، خودداری خواهن  امود. میز برجاممبنی بر ع م اخالل در اجرای موفقیت تعه اتشان

هیای اقتصیادی،   شی ن تحیریم  برداشیته  کیه با وجود همۀ مشکالر و موااع، تردی ی وجود ای ارد  

و و عیت پیس از برجیام بیرای منیافع و امنییت      داشته مثبتی را برای اقتصاد کشورمان در پی پیام های 

هیای مختلیف بیر    اعتقاد کارشناسان حیوزه  هرهن  ایران قطعاً بهتر از و عیت پیش از برجام است.ملی 

 رامشیکالر  ایین   تواای  میبه تنهایی ا دروای است و برجام ایزبسیاری از مشکالر ایران این است که 

ااباشیت   ثبیار منطقیه و  شیکنن ه و بیی  و عیت در  تصور اینکه جمهوری اسالمی ایران ، اماامای حل 

، تعیادل خیود را حفیظ امایی      ایب ون توافق هسته توااستمسائل و مشکالر داخلی می روزافزون

سخبرگزاری ایلنیا،   به تعبیر دقیق  قای روحاای، کشور به قرن اوزدهم بازگشته بود بسیار دشوار است.

 ۹5هزینیۀ تجیارر خیارجی    ها، فروش افت به اصف تقلییل یافیت،   . با تحریم(۹۳۱5فروردین  ۳۹

 رسیی   ۹.۱بیه منفیی    72۹۳و در  6.8بیه منفیی    72۹7رش  اقتصیادی در   و پی ا کرددرص  افزایش 

 بیه  بایی   هاکاال و ش  تحریم ایران بنادر سمت به کشتیراای» :به قول  قای روحاای .(Wilson, 2016س

 دیگیر  کشیور  بیه  بیااکی  یریق از پولی هیخ ...ش می حمل ایران به لنج با و رفتمی دیگر کشور بن ر

 اییران  روی بیه  بااکی هایکااال و ش می وفصلحل هاصرافی یریق از هیز ش ...همهامی وارد و صادر

هیا،  شی ن تحیریم  ها، با برداشیته بر اساس ارزیابی .(۹۳۱5فروردین  ۳۹سخبرگزاری ایلنا،  «بود ش ه بسته

. ایین  (Wilson, 2016: 2س شی  تر خواهی   میلیارد دالر ارزان ۹5هزینۀ تجارر خارجی ایران ساالاه تنها 

 یا حتی بیشتر از  ن است. ۹۳۱5مبلغ برابر با کل بودجه اظامی ایران در سال 

 

   بیشتر آزماییو اجرای سازوکارهای راستی 2صل های فلغو قطعنامهج. 
کننی گان  که به تنبیه ته ی کننی گان و اقی    منشور ملل متح  2فصل ایران از زیر ای، با توافق هسته

ای اییران  ب ون تردی  ارسال پروا ۀ هسیته  هرهن شود. صلح و متجاوزان اختصاص دارد، خارج می

هیای  به شورای امنیت اساساً اق امی سیاسی و با هی و فشیار بیر کشیورمان بیرای توقیف فعالییت       

کیه   منشیور  42تحیت میادۀ    ۹6۱6حال بع  از ص ور قطعنامیۀ  سازی صورر گرفت، اما به هر غنی
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سازی و بیازفر وری و اییز   های مرتبط با غنیخواست تمام فعالیتیبق  ن شورای امنیت از ایران می

شی ه در گیزارش شیمارۀ    هیای درخواسیت  و ب ون فیور وقیت گیام    تحقیق و توسعه را تعلیق کن 

GOV/2006/14 سیازی  های مرتبط با غنیی شورای حکام  ژااس ستعلیق کامل و پای ار تمامی فعالیت

 2فصیل   4۹تحیت میادۀ    ،صیورر  ایین در غییر   و و بازفر وری و ایز تحقیق و توسعه( را اجرا کن 

ای اییران جنبیۀ   ، پروا ۀ هسیته (Resolution 1696, 31 July 2006س منشور علیه  ن اق ام خواه  ش 

بع  از  ن اییز پینج قطعنامیه زییر      منشور قرار گرفت. 2پی ا کرد و ایران رسماً زیر فصل حقوقی ایز 

ای کیه    قطعنامهاست بوده ۹۱7۱قطعنامۀ  ها نکه ش ی ترین  منشور علیه ایران تصوی  ش  4۹مادۀ 

 اظیر است.اظیر اباش ، کمدر تاریخ سازمان ملل اگر بی

مهیم   مااه کشورهای دیگر علیه ایران باز کرد. اکتۀراه را برای اق امار خص ۹۱7۱قطعنامۀ 

پاییاای مق میۀ    پیاراگراو ش ن مسیر اق ام اظامی علیه ایران اسیت.  در این قطعنامه، باز گذاشته

هیای دیگیر را مجبیور بیه اتخیاذ      هیخ هیزی در این قطعنامه، دولیت »گوی : می ۹۱7۱قطعنامه 

قطعنامه  م ه، از جمله استفاده از زور یا ته ی  به زور، اق امار یا اعمال ا افه بر  ا ه در این 

اق ام اظامی علییه   ۹۱7۱. این یعنی اینکه قطعنامۀ (Resolution 1929, 9 June 2010س «کن امی

شود که هنین اق امی صورر اگیرد، بلکه تنها گفته کن  و حتی توصیه هم امیایران را منع امی

 کن . این ته ی ی ج ی برای کشورمان بود، بیه این کار امی ش ه که قطعنامه کسی را مجبور به

هیای شیورای امنییت و    ها در ارائۀ تفاسیر خودمحورااه و شخصی از قطعنامهویژه که  مریکایی

امواۀ بیارز  ن،  دارا .  تای منافع و اه او خودشان، سابقه زیادیالمللی در راسدیگر قوااین بین

های ویژه قطعنامه های قبلی علیه عراو و بهاز قطعنامه 722۳ل تفسیرهایی بود که  مریکا در سا

رییق  ن، حملیه بیه    تا از ی ارائه داد 7227اوامبر  8مصوآ  ۹44۹و  ۹۱۱۹  وریلمصوآ  682

 ن .عراو را توجیه ک

منشیور قیرار    2در مجموت در تاریخ سازمان ملل، در تمام مواردی که یک کشور زیر فصل 

سماانی   فریقیای    های شورای امنیت را اجیرا امیوده  تسلیم ش ه و خواستگرفته، در اهایت یا 

تحیت فشیار    شی ر  بیه و ییا اینکیه    سمثل عراو( منشور قرار گرفته 47یا سوژۀ مادۀ  ،جنوبی(

. سماان  کیره شیمالی(   است  م ههای بزرگی به  ن وارد و خساررگذاشته ش ه و منزوی گشته 

 منشیور وجیود داشیته:    2ش ه زیر فصیل  وفصل موارد مطرحتا کنون دو راه برای حل ،هم نین
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عنیوان خیایی و در    شی ه بیه  و اجرای خواست شورای امنیت از سوی بازیگر معرفی تسلیم .۹

حل سیومی   ، ایران راه77۳۹. اق ام اظامی علیه  ن. با توافق جامع و قطعنامۀ 7، صورر اینغیر 

 ،اظیر است. در واقعمصالحه است، برای جهاایان ارائه کرد. این در اوت خود بیکه دیپلماسی و 

که بر اسیاس  ن، ایه    ، مسیر سومی ایجاد کن «تسلیم»و  «پافشاری»ایران توااست بین دو گزینۀ 

 2هیای زییر فصیل    هایی که در قطعنامهرفع ش ه، بلکه بسیاری از فعالیت 2تنها خطرار فصل 

اکنیون  ها پایان ده ، هماعالم ش ه و از کشورمان خواسته ش ه به این فعالیتبرای ایران ممنوت 

یگر موارد ممنوعیه یبیق   د ،مجاز اعالم ش ه است. هم نین 77۳۹صریحاً در برجام و قطعنامۀ 

مرور زمیان سییی    اا   که بهدار یرح ش هزمان مقطعی و هایایز در قال  مح ودیت هاقطعنامه

 ها هم از بین خواه  رفت. ین ه( این مح ودیتسال  ۹5تا  ۹2

ای های  ژااس بر تأسیسیار هسیته   زمایی و اظارردر بحث حقوقی توافق جامع، سیستم راستی

شی ۀ کی    پروتکل الحاقی و اسخۀ اصیالح  ایران مسئلۀ مهم دیگری است. در این توافق، دو مکاایزم

 پروتکیل  سال دیگر یعنیی تیا روز ااتقیال،    8 تا که پذیرفته ایرانمورد موافقت قرار گرفته است.  ۹/۳

هیای   مریکا برای لغو تحیریم  های دولتزمان با تالشکن  و هم اجرا داویلبااه صورر به را الحاقی

 در را پروتکیل  ایین  کیرد  خواهی   تالش اا (،کنگره علیه ایران سکه از روز اجرای برجام متوقف ش ه

دهی  بیر تأسیسیار    پروتکل الحاقی به  ژااس اجازه میی  .برساا  تصوی  به مجلس شورای اسالمی

هیایی کیه ممکین اسیت در هیارهوآ      های دقیقی ااجام ده   اظاررای کشور ه و، اظاررهسته

هیای  ها سرزده یا دسترسیسماان  بازرسی های  ژااس، امکان ااجام  ن وجود ا اشته باش دیگر پادمان

 تصیمیمی  کنی  هیر  ایز کشور پذیرا ۀ  ن را موظف میی  ۹/۳  های حساس(. کش ه به مکانم یریت

در میورد اینکیه    .برسیاا    ژااس ایالت به زودتر هه هر را ج ی  ایهسته تأسیسار ساخت بر مبنی

جیز   بیه  .۹این دو مکاایزم مح ودیت هستن ، تردی ی وجود ا ارد، اما بای  به هن  اکته توجه کیرد:  

 اکنیون در حیال اجیرای  ن هسیتن     کشور هم ۹76کرده و  امضا کشور ۹46الحاقی را  پروتکلایران، 

. پس تنها ایران ایست که این مح ودیت را پذیرفته است. یبیق ییک قاعی ۀ    (IAEA, 3 July 2015س

 توان  ن را مح ودیت دااست.کلی، وقتی مح ودیتی برای همه باش ، دیگر امی

اا . این درست است، امیا اکتیۀ   ا اپذیرفتهر شای  گفته شود تع ادی از کشورها این مح ودیت

های بزرگ و کشورهای تأثیرگذار و مهیم جهیان، از جملیه  مریکیا،     مهم این است که همۀ ق رر
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روسیه، بریتاایا، فرااسه، هین،  لمان، هن ،  فریقای جنوبی، ژاپن، ایتالیا، اسپاایا، کره جنوبی، ترکییه  

 زمیایی اسیت و   منظور راستی پروتکل الحاقی فقط به .7و...، در حال اجرای این پروتکل هستن   

ای ایست، اجرای این پروتکیل ابایی  هنی ان بیرایش تفیاوتی      سالح هسته دابال بهوقتی کشوری 

تواا  راه را برای جاسوسی علییه کشیور پذیرای ۀ    شود پروتکل الحاقی می. گفته می۳داشته باش   

 ن باز کن . مخالفان توافق جامع در ایران، تأکی  زیادی بر این مسئله دارا . ایین اگراایی درسیتی    

 وییژه  بهس ای عمل کن کرد که اگر کشور پذیرا ۀ پروتکل، در اجرای  ن حرفه است، اما بای  دقت

، (دهی  کاهش میبا ابزارهای م رای که لزوم حضور ایروهای  ژااس در محل مورد درخواست را 

های خیویش  بعی  است هنین اتفاقی رخ ب ه . در حالت کلی، در صورتی که کشوری از محرمااه

دیگران بیفتی . لزومیی هیم     دست بهاز هر یریقی ممکن است اسرارش خوبی محافظت اکن ،  به

 و اجرا کرده باش . که حتماً پروتکل الحاقی را امضا ا ارد

 هیای مشیکوک، بیه   مکان به ۹«ش هدسترسی م یریت»در  من، پروتکل الحاقی تنها اجازۀ 

دهی  و بیرای   میی را یبق شرایط و ظوابط مشخصی به  ژاایس   7«برداری محیطیامواه»منظور 

هیای اظیامی و سییلوهای    گواه ایست که مأمورین  ژااس اجازه داشیته باشین  سیایت   این ،مثال

ای محی ود  های هسیته به سایت ها نموشکی کشور پذیرا ۀ پروتکل را بازرسی کنن . بازرسی 

ای ارائیه دهنی  و   کننی ه قیااع  است اللهای دیگر بای  ش ن به مکاناست و در صورر مشکوک

 هیای درخواسیت » ،پیوسیت یکیم برجیام    24بر اساس بنی    کشور پذیرا ه  ن را بررسی امای .

دسترسی بر مبنای مقررار برجام همراه با حسین اییت و رعاییت حیق حاکمییت اییران و در       

 .« زمایی تحت برجام ارائه خواه  شی  های راستیمسئولیت مؤثرح اقل  رورر برای اجرای 

های امنیت ملیی  هایی م اخله در امور اظامی یا دیگر فعالیته و هنین درخواست» ،عالوهه ب

ها در رابطه با اجرای تعهی ار برجیام و دیگیر    ایران اخواه  بود، بلکه صرفاً برای حل اگراای

سیازی از  وقتی  ژااس درخواسیت شیفاو  «. ای ایران خواه  بودتعه ار پادماای و ع م اشاعه

و در اهاییت از تو ییحار    ست یکم برجام(پیو 25سبن   ی خاص را ارائه دادها در مکاافعالیت

پیوسیت یکیم    22یبیق بنی    ، پیوست یکم برجام( 26سبن   قااع اش  و درخواست بازرسی داد

 های  ژااس پیشنهاد کن .های جایگزینی برای رفع اگراایروشتواا  برجام، ایران می

                                                                                                                                        
1. Managed access 
2. Environmental sampling 
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، ایران در مشورر با کمیسییون  28بر اساس مادۀ  اباش ،در صورتی که این شیوه ایز موفق 

هیای  ژاایس را   های  روری مورد توافق ایران و  ژااس، اگراایمشترک برجام، از یریق روش

عضیو   5یا بیا رأی   اش ، اعضای کمیسیون با اجمات  رابریرو خواه  کرد. باز اگر مسئله حل 

امودن اگراایی  ژاایس ارائیه خواهنی      وعضو، اظر خود را در مورد روش  روری بریر 8از 

صورر خودسر بتواان  به هر مکاای که تماییل   به  ژااسبازرسان گواه ایست که پس این امود.

تحیت فشیار شی ی  قیرار     یا اینکه ایران  ،خواه خود را ااجام دهن عمل دلدارا  وارد شوا  و 

غیرمنطقیی و مبتنیی بیر    ، حتیی  هیر درخواسیتی   ییوری کیه مجبیور شیود بیه      بهداشته باش ، 

توجه شود این است که بین رژیم  در اینجا به  ن هیزی که بای  های  عیف، تن ب ه .است الل

از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای موارد  ش هیراحیهای اظارتی پروتکل الحاقی با رژیم

 خاص مثل  اسکام در عراو تفاور زیادی وجود دارد.

با این موارد موافقت کیرده اسیت:    هم نین ساز و اعتمادساز، ایراندر راستای اق امار شفاو

 توسیط  تولی ی اوراایوم مع ن سنگ کنسااتره بر  ژااس اظارر ایران  در  ژااس بلن م ر حضور

 در مراقبیت  و اظیارر  سیال   75 می ر  به اوراایوم مع ن سنگ تغلیظ هایکارخااه همه در ایران

 و تائی شی ه  م رن هایفناوری از استفاده سال  72 م ر به سااتریفیوژ بیلوزهای و هاروتور مورد

 و مسیتقیم  صیورر  بیه  سیازی غنیی  مییزان  سینجش  دسیتگاه  جملیه  از  ژااس توسط ش هگواهی

 در  ژاایس  هیای اگراای سریع رفع از ایمینان برای اتکا قابل سازوکار و الکتروایک  هایمهروموم

بینیی شی ه و   همکاری با کااال خری ی که در توافق جامع پییش سال.  ۹5 م ر به دسترسی زمینه

ای و ایز اقالمی با کاربرد دوگااه دست پی ا کنی ،  قرار است ایران از یریق  ن به برخی اقالم هسته

 خارجیه بر اساس گزارش دوم وزارر امیور   ایز از دیگر اق اماتی است که ایران ااجام خواه  داد.

 در ویین اسیتقرار یافتیه و    ایین کاایال  ای، به مجلس شورای اسالمی در مورد اجرای توافق هسیته 

 ده .تشکیل جلسه می باریکهر سه هفته  ،یور عادی و به اکنون فعال ش ه استهم

در اظر گرفتیه شی ه کیه     هاوفصل اختالوبرای حل ایز در براامۀ جامع اق ام مشترک، مکاایزمی

معتق  باش  که یرو مقابل تعهی ار خیود در    5+۹اا ه ایران یا هر یک از اعضای بر اساس  ن، هن

مشیترکی کیه در ایین     کمیسییون  به وفصلحل منظور به را تواا  مو وتتوافق را رعایت اکرده، می

روز مسئله را حیل   ۹5ده . در صورتی که کمیسیون اتواا  به م ر  ارجات راستا در اظر گرفته ش ه،
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دادن  ن مسیئله  روز بیرای فیصیله   ۹5ده . وزرای خارجه ایز به وزیران خارجه ارجات میکن ،  ن را 

، مسئله حل اشود، کار به شورای امنیت کشی ه خواهی   ش نمطرحروز بع  از  ۳5وقت دارا . اگر تا 

 ایقطعنامیه  خصیوص  در خود هایرویه با منطبق بایستمی متح  ملل سازمان امنیت شورای»ش  و 

 بیه  ابالغ تاریخ از روز ۳2 ظرو ایهنین قطعنامه هناا ه«. امای  گیریرأی هاتحریم لغو  اومت برای

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

ی این همیان مکیاایزم   .امای  گیریتصمیم دیگری احو به متح  ملل سازمان امنیت شورای اینکه مگر

 .شوا خواا ه می« snapback»یا  هاتحریم« مق مهبیبازگشت » است که

منشور ملل متحی  خیارج    2از زیر فصل  اینکه جمهوری اسالمی ایران توااسته ،در مجموت

 از همه لحیا  مثبیت اسیت و   ش ه توسط این اهاد رهایی یافته، سوژۀ امنیتی موقعیتو از  شود

گوایه  نایز همیا  ۹/۳ ش ۀاصالحدربارۀ پروتکل الحاقی و ک  کسی در این مورد تردی ی ا ارد. 

اا  و جمهوری اسالمی اییران در  ها را پذیرفتهها این مح ودیتکه عنوان ش ، بسیاری از دولت

شی   ها و برخوردها با ایران متفیاور با ممکن است هن  سالی اگاه ،این مورد استثنا ایست. البته

در میورد   حساسیتی است که در مورد اجرای توافق جامع وجود دارد. دلیل بهو این هم عم تاً 

 اظیر  بیه  در صیورر پایی اری ارادۀ سیاسیی ییرفین توافیق،      ایز هاوفصل اختالومکاایزم حل

بحیث بازگشیت    هرهنی  احتمالی هست   هایکنن ۀ حل اختالوتسهیل به اا ازۀ کافیرس  می

، جمهیوری اسیالمی(  در صیورر اقی  توافیق توسیط     سهای شیورای امنییت   مق مه تحریمبی

گسیترش   هایی درمح ودیتیا  ایران گذاری دراز سرمایهترس ت اوم تواا  پیام هایی ماان  می

 داشته باش . دابال بهرا  با کشورمان های مالی و بااکیدر حوزه ویژه بهارتبایار اقتصادی 

 

 های تسلیحاتی و موشکیکاهش فشارها در حوزهد. 
 براامیۀ  بیا  رابطیه  در امنییت  شیورای  اول قطعنامیۀ  همیان  در و 7226 سال از موشکی مو وت

 بحیث  سیایۀ  در هیون  و شی   زده گیره  ایهسته مو وت به ۹66۱ قطعنامۀ یعنی ایران ایهسته

 ۹82۳ ،۹242 ،۹2۳2 هایقطعنامه و قطعنامه این در. گرفت قرار توجه مورد کمتر بود، ایهسته

 جمهیوری  تنهیا  ایه  اییران،  ایهسیته  هیای فعالییت  مورد در شورا این ۹۱7۱ قطعنامۀ ویژه به و

 بیه  اییز  تسلیحاتی و اظامی لحا  از مجموت در بلکه ش ، موشکی تحریم کامل یور به اسالمی



 59تابستان  27فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 71

 اییران  بیه  سالح گواه هر صادرار تقریباً. گرفت قرار هاتحریم حلقۀ محاصرۀ در اساسی شکل

 ۹242قطعنامیۀ  . شی   ممنیوت  ایران از سالح گواه هر صادرار ایز و سنگین هایسالح ویژه به

صورر مستقیم یا غیرمستقیم از یریق خیاک   گوی  که ایران ابای  هیخ اوت سالحی را هه بهمی

عر یه، فیروش ییا    های تحت مالکیت یا پرهم خویش، خود یا با استفاده از هواپیماها و کشتی

ها بای  ت ارکار هنین مواردی از اییران، بیا اسیتفاده از هواپیماهیا ییا      ااتقال ده  و همۀ دولت

ایین قطعنامیه از همیۀ     ،را ممنوت کننی . هم نیین   شانهای تحت مالکیت یا تحت پرهمکشتی

ایه،  هیای سینگین ماانی  توپخا   خواه  در عر ه، فروش یا ااتقال بسیاری از سیالح ها میدولت

بیه اییران،    هیا  نیا خ مار مربوط بیه سیاخت    بالگردهای موشکی، هواپیما، و سیستم موشک

 .(Resolution 1747, 24 March 2007س مراقبت و خودداری کنن 

خیالو   ، تحریم تسلیحاتی ایران ش ی تر ش ه اسیت. در ایین قطعنامیه بیر    ۹۱7۱در قطعنامۀ 

در عر ه، فروش و ااتقیال تسیلیحار بیه اییران      ۹«خواه میها همۀ دولت»که از  ۹242قطعنامۀ 

بای  از عر یه، فیروش ییا     7«هاشود که همۀ دولتتصمیم گرفته می»، «مراقبت و خودداری کنن »

هیای مختلیف   ها بخشعالوه بر تحریم تسلیحاتی، قطعنامه .«جلوگیری کنن »ااتقال سالح به ایران 

ها، مقامار و اشخاص اظامی کشیورمان را اییز بیه    دها، سازمانویژه اها دفاعی و اظامی ایران و به

اظیامی   -یور کامل تحریم دفیاعی  ایران به ،اا . در واقعهای مختلف ه و تحریم قرار دادهروش

هایی را متوجه توان و ق رر دفیاعی و اظیامی کشیورمان کیرده     ش ه است. این و عیت دشواری

گزارشیی در میورد و یعیت     72۹5در  ورییل   ۳مللیی الاست. مرکز مطالعار اسیتراتژیک و بیین  

های تسلیحاتی کشیورهای خلییج فیارس ارائیه کیرده اسیت.       های اظامی و خری  و فروشهزینه

ظامی و امنیتی کشیورهای  گیری این گزارش که  اتوای کوردزمن، کارشناس مشهور مسائل ااتیجه

کشورهای عربیی حیوزۀ خلییج فیارس بیه برخیی       »، اویسن ۀ  ن است، این است که خلیج فارس

هیا  گواه سالح وردن این دست بهدر جهان دست پی ا کرده یا در حال  مؤثرهای پیشرفته و سالح

هیایی کیه در زمیان شیاه بیه ایین       هستن . ]در حالی که[ ایران اساساً مجبور بوده با تکیه بر سیستم

مبتنیی بیر    هیا  نهیای درجیه پیایین کیه بسییاری از      شی ه ییا واردار سیالح   کشور تحویل داده 

 .(Cordesman, 2015: 4س «هستن ، در گذشته زا گی کن  ۹۱82تا  ۹۱62های های دههیفناور

                                                                                                                                        
1. Calls upon all States… 
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3. Center for Strategic and International Studies (CSIS) 
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، و عیتی موشکی ویژه به اظامی و ایهسته بحث تنی گیدرهم و پی ی گی این ،به هر حال

. ساختمی غیرممکن تقریباً دیگری ب ون را دو این از ک ام هر وفصلحل که  ورد وجود به را

 دو ایین  کیه  بیود  ایین  بر یرفین تالش ش ، شروت ایهسته فشردۀ و ج ی مذاکرار که زماای

 هیون  ،اهاییت  در امیا  بیود،  موفیق  حی ودی  تا هاتالش این هرهن . کنن  ج ا هم از را مسئله

 اییران  علیه سابق هایقطعنامه به امنیت شورای در ایقطعنامه ص ور با که گذاشتن  قرار یرفین

 و اماینی   میذاکره  اییز  موشیکی  و تسیلیحاتی  هیای تحریم مورد در ش ا  ااهار ب هن ، خاتمه

 بیه  زیرا بود، ایران افع به کامالً مذاکرار، این حاصل. کنن  مشخص ایز را هاتحریم این تکلیف

 ش ر: اوالً اما یافت، ااتقال 77۳۹ ج ی  قطعنامۀ به موشکی و تسلیحاتی هایتحریم اینکه رغم

 تعییین  هاتحریم این رفع برای زماای: ثاایاً و کرد پی ا کاهش ش ر به هاتحریم این تن  لحن و

 ایین  که( ش  خواهن  برداشته دیگر سال 8 موشکی هایتحریم و 5 تسلیحاتی هایتحریمس ش 

  .بود بزرگی موفقیت خود

در مورد اهمیت برجام در امور اظامی، اکتۀ مهیم دیگیری را اییز بایی  در اظیر گرفیت.       

های اقتصادی بر بودجۀ ایروهای اظامی و دفاعی ایران تأثیرگذار بوده اسیت. بیه هیر    تحریم

 ی  و کشور با مشکالر کن  یا رش   ن پایین میامی رش  وقتی تولی  ااخالص داخلی ،حال

یاب  یا ب ون یبیعتاً بودجۀ اظامی ایز کاهش می شود،مواجه می های مختلفبیشتری در حوزه

 اظامی های(، هزینهSIPRIس المللی صلح استکهلمسسه بینؤبر اساس بر ورد مماا . تغییر می

 در کیاهش  بیشیترین . دهی  میی  اشیان  را کیاهش  درص  ۳2 ،7226 به اسبت 72۹5 در ایران

 در را میالی  و اقتصیادی  هایتحریم از ایمجموعه اروپایی اتحادیه  اکه از بع  72۹۳-72۹7

یبیق   .(SIPRI Fact Sheet, April 2016س است داده رخ کرد، اعمال ایران علیه 72۹7 ژااویه

هیای اظیامی   المللی در مورد هزینیه بینش ه توسط مرکز مطالعار استراتژیک و مقایسۀ ااجام

برابر  4های عربستان سعودی به تنهایی ح اقل ایران و همسایگان جنوبی خلیج فارس، هزینه

 برابر اییران اسیت   2تا  6های اظامی کشورهای عضو شورای همکاری ایران و مجموت هزینه

ی ارزشمن  دروایی  هاتوان منکر رش  و پیشرفتامی هرهن پس،  .(Cordesman, 2015: 4س

های دفاعی و اظیامی  ها در حوزهصنایع اظامی و تسلیحاتی کشور ش ، اما به هر حال تحریم

 اا .ساز بودهایز برای ایران مشکل
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سال دیگیر   8و  5های تسلیحاتی و موشکی کشورمان به ترتی  ای، تحریمیبق توافق هسته

خود در میورد ماهییت    ۹ترگیری گستردهجهدر صورتی که  ژااس اتی ،برداشته خواهن  ش . البته

سال ایز  8و  5تواان  قبل از ها میای ایران را زودتر ارائه ده ، این تحریم میز براامۀ هستهصلح

 با توجه به واقعیار موجود،این ممکن است مطلوآ ایران اباش ، اما به هر حال  برداشته شوا .

 پذیر ابوده است.امکان شای   وردن بهتر از  ن دست به

 

 گیرینتیجه
ایران اه گرفتار تجربه دردااک کره شمالی شی ، ایه اجیازه    جمهوری اسالمی ای، با توافق هسته

اش ماان  مورد عراو و سوریه بمباران شوا  و اه ماان  لیبی معمر قیذافی  ایداد تأسیسار هسته

را بار هواپیما و کشتی کیرد و بیه    خود های بالستیک بلن بردعالوه موشکهای بتأسیسار هسته

ایین توافیق ممکین    است.  های بزرگیهمه موفقیت هااینها تحویل داد. ب ون تردی   مریکایی

است مطلوآ ایران ابوده باش ، اما بای  توجه داشت که مطلوآ یرو مقابل اییز ابیود. گزینیۀ    

تیا   ای اییران را از بیین ببیرد   ههای براامۀ هسیت مطلوآ یرو مقابل این بود که همۀ پیخ و مهره

. در اسیت  7ای اوعی مصالحهتوافق هسته راحت امای . مورد ندر ای برای همیشه خیال خود را

و  ۳لغت  کسیفورد  مصالحه ایز یرو پیروز و یرو مغلوآ وجود ا ارد. یبق  ا ه در فرهنگ

هیای  از خواسیته  کننی  کیه  ، در مصالحه، یرفین اختالو یا مناقشه قبول میی است  م ه 4وبستر

اگیر   حل شود. مورد اختالو ح اکثری خود کوتاه بیاین  و به هم یگر امتیازاتی ب هن  تا مسئله

های یرو مقابل را بپذیرد، این دیگر مصالحه ایسیت،  قرار باش  یکی از یرفین تمامی خواسته

 بلکه تسلیم یکی در مقابل دیگری است.

های مختلف فنی، اقتصیادی، حقیوقی و   با توجه به واقعیار موجود، محتوای برجام در بخش

شیود. در  اظامی، برای جمهوری اسالمی ایران، ارزشمن  بوده و دسیتاورد بزرگیی محسیوآ میی    

و در  یمن   امیوده ای خیود را حفیظ   هیای هسیته  بخش فنی، کشورمان همۀ تأسیسار و فعالیت

                                                                                                                                        
1. Broader Conclusion 
2. Compromise 
3. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/compromise 
4. http://www.webster-dictionary.org/definition/Compromise 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/compromise
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/compromise
http://www.webster-dictionary.org/definition/Compromise
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، به جز در میورد رأکتیور اراک و  ن هیم تنهیا در بخیش      ذیرفته استپهایی که تمامی مح ودیت

که با گذر زمان اه هن ان زیادی اییز   دار هستن ایوم  ن، موقتی و زمانمربوط به میزان تولی  پلوتو

سازی صینعتی خیود را   تواا  غنیها برداشته خواهن  ش  و به این ترتی ، ایران میاین مح ودیت

المللی سبرجیام(،  ط عادی و ب ون فشار و ته ی  و بر اساس یک توافق بینت اوم بخش  و در شرای

کیه بیا    اای  ش هها متوقف یا لغو های ارزشمن ی را کس  کن . در بخش اقتصادی، تحریمظرفیت

های بسیار خیوبی در اختییار   تواا  فرصتتوجه به و عیت اامساع  موجود اقتصاد ایران، این می

ییور خودکیار باعیث بهبیود      بای  به این اکته توجه داشت که برجام به ،هالبت کشورمان قرار ده .

و  های این توافق بای  تیالش کیرد  برداری از فرصتو ع اقتصادی ایران اخواه  ش  و برای بهره

 ها کاست.های استفاده از این فرصتتا جایی که ممکن است از موااع و هالش

ایران را از فصل هفتم منشور ملل متحی  خیارج   ، 77۳۹در بخش حقوقی، برجام و قطعنامۀ 

کننی .  را لغو میی  مانای علیه کشورهای تحریمی سابق در مو وت هستهاموده و تمامی قطعنامه

جمهیوری   ،المللی ایران بسیار ارزشمن  اسیت. البتیه  مناسبار بین وبرای امنیت ملی  هااینهمۀ 

ش ه و ایین میوارد    ۹/۳و ایز ک  اصالحی  اسالمی یبق برجام متعه  به اجرای پروتکل الحاقی

شی ن  برداشیته  هرهنی  کننی . در حیوزۀ اظیامی،    به لحا  حقوقی، اق امار خاصی را یل  می

در رابطیه بیا    77۳۹سال  ین ه موکول ش ه، اما در مجموت محتوای قطعنامیۀ   8و  5ها به تحریم

 وییژه  بیه منیت در ایین میورد و   های سابق شورای امسائل اظامی ایران، قابل مقایسه با قطعنامه

ها، از مطلوبیت بسییار بیشیتری   قطعاً اسبت به  ن قطعنامه 77۳۹قطعنامۀ  .ایست ۹۱7۱قطعنامه 

مو وعار حال و گذشیتۀ  »المللی در مورد برای کشورمان برخوردار است. گزارش  ژااس بین

ابعیاد  »کنی ، امیا اینکیه بیه مسیئلۀ      اتهاماتی را متوجه ایران می هرهن ایز « ای ایرانبراامۀ هسته

های قبلیی شیورای حکیام در ایین     ده  و تمامی قطعنامهخاتمه می« PMD»یا « احتمالی اظامی

امای ، برای کشورمان مطلوآ و مفی  است. قطعنامۀ شیورای حکیام   مورد علیه ایران را لغو می

ااجامی ه، مطمئناً در راستای منافع جمهیوری  « تمالی اظامیابعاد اح»ش ن پروا ۀ هم که به بسته

 اسالمی ایران است.
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