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2231تصویب قطعنامهتا حصول برجام و آمریکاایران ومذاکره هسته ايکالبدشناسی

حبیب اله ابوالحسن شیرازي

روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزيدانشیار

)27/3/94تاریخ تصویب -15/1/94(تاریخ دریافت 

چکیده

به عنوان یک روز تاریخی در تاریخ روابط بین الملل محسوب می شود. 94تیرماه 23دردر وین5+1کشورهاي توافق هسته اي ایران و
نمونه اي از اهمیت و پافشاري نسبت به سیاست و دیپلماسی بین المللی به 5+1موفقیت مذاکرات هسته اي میان تهران و کشورهاي 

، پس از دوسال مذاکرهرا یک پیروزي براي دیپلماسی توصیف کرد. و می توان این توافقاساس ثبات در منطقه خواهد بودو شمار می رود
شوراي امنیت در خصوص فعالیت هاي هسته اي ایران و لغو تحریم هاي ایران حاصل شد. 5+1کشورهايتوافقی بلندمدت بین ایران و

.را مورد تأیید قرار داد)رجام(بمشتركبرنامه جامع اقدام2231با تصویب قطعنامه)1394تیر 29(2015ژوییه20سازمان ملل در 

اي خاص از ایران، تغییر دو آبشار در تاسیسات فردو و به روزرسانی راکتور اراك قطعنامه شوراي امنیت اجازه انتقال تجهیزات مرتبط هسته
در برجام را اي خاص تعیین شدهمرتبط هستهدات هاي الزم براي اجراي تعهبر این اجازه انتقاالت و فعالیتاین قطعنامه عالوه.دهدرا می

برنامه هایی مکتوب براي آغاز اجراي به صورت رویهکه اي اولین اقدامات حقوقی با انتشار بیانیههمشوراي اتحادیه اروپا.داندمیبالمانع 
جامع اقدام مشترك درآمده را تصویب نمود.

توافق هسته اي مختلف است، غرب آن را توافقی خوب و عادالنه توصیف کرده و ایران معتقد است این توافق در مواددیدگاه ها درباره 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به طوري که .توافق را به رسمیت نشناخته استپاسخ به خواسته ملت صورت گرفته است اما اسرائیل این

کشورهاي حاشیه خلیج فارس نیز ابراز نگرانی کرده اند که این توافق نوعی پوشش ه است.دانستتوافق را یک اشتباه تاریخیاسرائیل این 
در شرایطی که بسیاري از کشورهاي جهان از وواکنش ها به این توافق مختلف است.بین المللی براي فعالیت هاي هسته اي ایران است

اسرائیل در راس کشورهاي متضرر از .ربستان نسبت به آن ابراز تردید کرده استآن استقبال کرده اند اسرائیل به شدت با آن مخالفت و ع
این توافق است، مسئوالن اسرائیلی معتقد هستند که ایران با این توافق جایزه بزرگی به دست آورده است جایزه اي که حجم آن صدها 

این .در منطقه و جهان ادامه دهد و این یک اشتباه تاریخی استمیلیارد دالر است و ایران با چنین جایزه اي می تواند به هژمونی خود 
شوراي امنیت می پردازد.2231قطعنامه تا حصول برجام وآمریکامذاکرات هسته اي ایران وبررسی و تحلیل محتوايبهمقاله

شوراي امنیتآمریکا،مذاکرات هسته اي، برجام، ایران،واژه هاي کلیدي:
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مقدمه

عضو دائم شوراي امنیت سازمان ملل(آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه) و آلمان تشکیل شده و هدف آن 5از 5+1کشورهاي گروه

هماهنگ کردن واکنش جهانی نسبت به برنامه هاي هسته اي ایران است.

فرانسه و آلمان، پیشنهاد ارائه شده از سوي آغاز شد. در آن زمان سه کشور انگلستان و2003مذاکرات هسته اي ایران و غرب در سال 

تشکیل شد.5+1روه میالدي، با پیوستن روسیه، آمریکا و چین، گ2006کشورمان را بررسی کردند و نهایتاً طی سال 

از جمله رویدادهایی است که به صورت پررنگی ،صورت مشخص نمایندگان دولت آمریکاو به5+1موسوم به با مجموعهمذکورمذاکرات 

اي که آمده، مسئلهدستمتن بهت. عالوه بر نظرات مختلف دربارهاي ایران و دنیا محل توجه قرار گرفدر فضاي سیاسی، اجتماعی و رسانه

مذاکره با نمایندگان دولت آمریکا ایرانی براي کنندهاجازه یافتن هیأت مذاکرهبه شدت در فضاي افکار عمومی محل سؤال قرار گرفت

هاي گوناگون از سوي رهبر ها و برههبا آمریکا در دوره» اصل مذاکره«گیرد که است. این موضوع از آنجایی در کانون توجهات قرار می

.معظم انقالب اسالمی رد شده و بر مضر بودن این مذاکره از سوي ایشان تأکید شده است

ها و با مجوز رهبر انقالب در بعضی مقاطعِ گذشته نیز سابقه موضوع عراق از سوي دولتانند مذاکره دربارهکرات موردي مهرچند مذا

کند. این موضوع و ابعاد اي آن را به صورت مشخصی متمایز و خاص میداشته است اما سطح و محتواي مذاکرات مرتبط با بحث هسته

مند به بیانات رهبر انقالب را براي بررسی جامع و روشاست که این مسئله ضرورت مراجعهگوناگون آن سؤاالت مختلفی را به وجود آورده 

موردي با اول آنکه مذاکرهمهم مطرح می شود.ؤالسدو در این رابطه.کندتر مسئله و تبیین ابعاد گوناگون آن را دوچندان میدقیق

عدم پذیرش "و "استکبارستیزي"سیاست خارجی یعنی الب اسالمی در عرصهري کالنِ انقگیاي چگونه با جهتآمریکا در موضوع هسته

و چرا رهبر انقالب کردندقابل جمع است؟ و سؤال دوم اینکه دوطرف چه اهدافی را در این چالش چندین ساله دنبال می"نظام سلطه

اي دادند؟موردي با آمریکا را در موضوع هستهمجوز مذاکره

وضوع ابتدا باید تعریفی اجمالی از استکبار و استکبارستیزي در اختیار داشته باشیم. این دو واژه با پیروزي انقالب تر مبراي فهم دقیق

.اي داردها اهمیت ویژهزورگویی و دخالت در امور انسان،معناشناسی استکباراسالمی وارد ادبیات سیاسی دنیا شد. در 

استکبار به کار رفته است؛ آدم مستکبر، دولت مستکبر، گروه مستکبر، یعنی آن کسانی و آن هتعبیر قرآنی است؛ در قرآن کلماستکبار یک

ند براي حفظ منافع خود؛ خود را آزاد نککارهاي آنها مداخله میو ملّتهاي دیگر را دارد، در همهدولتی که قصد دخالت در امور انسانها 

کس ، پاسخگو هم به هیچندستهر امور کشورها را براي خود قائل ، حقّ دخالت دندستهمیل بر ملّتها را براي خود قائل د، حقّ تحندانمی

)12/8/92.(آیت اله خامنه اي، ؛ این معناي مستکبر استندنیست

جویی و تحمیل قدرت اخلهاستکبارستیزي یعنی یک ملّتی زیر بار مد.کنددر مقابل چنین موجودیتی استکبارستیزي معنا پیدا می

)12/8/92(آیت اله خامنه اي، .استکبارگر یا انسان مستکبر یا دولت مستکبر نرود؛ این معناي استکبارستیزي است

اگر بر اصول و منافع خود ایستادگی ،نرفتن است. در واقع» زیر بار تحمیل مستکبرین«مهم در معناي درست استکبارستیزي اولین نکته

توان سطح باالتري از موضوع را نیز در ایم. البته عالوه بر این میعمل کرده» استکبارستیزانه«به خرج داده و تحمیل استکبار را نپذیریم 

. جهانی انقالب اسالمی استنظم جدیدي به بشریت است و این همان بعددر سطح جهانی و ارائه» ظام سلطهمقابله با ن«نظر داشت که 
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جهانی، چالش اساسی انقالب عبارت است از اینکه انقالب یک نظم جدیدي را براي بشریت ارائه کرده... یک مفهوم جهانی، یک حقیقت"

ت. آن پیام کند که به این پیام دلبسته اسانقالب پیام داده شد که هر کسی در دنیا آن را بشنود احساس مییک حقیقت بشري به وسیله

ي با نظام سلطه است؛ این پیام انقالب چیست؟ اگر بخواهیم آن پیام را در شکل اجتماعی و انسانی آن در یک جمله بیان بکنیم: مقابله

باید است؛ ن» ال تَظلمونَ و ال تُظلَمون«است. نظام سلطه، نظام تقسیم دنیا به ظالم و به مظلوم است؛ منطق انقالب که منطق اسالم است، 

) 26/692(آیت اله خامنه اي، ".ظلم کنید و نباید بگذارید به شما ظلم بشود

اگر توانسته باشیم با ایستادگی بر سر اهداف خود بر خواست دشمن غلبه کنیم این مذاکره در چارچوب گفتمان با عنایت به مطلب فوق، 

خود را بر ما تحمیل کند مذاکرهنانچه دشمن توانسته باشد حرف زوراستکبارستیزي و با حفظ این اصل اعتقادي پیش رفته است و اگر چ

خصوص آمریکا و به5+1ي اي جمهوري اسالمی با مجموعههستهتحلیل مذاکره.اي در تضاد با اصل استکبارستیزي بوده استهسته

رسی ابعاد گوناگون موضوع، اهداف دوطرف مستلزم بر» زیربار تحمیل نرفتن«و معیار » استکبارستیزي«گیري و گفتمان براساس جهت

.مدت استطوالنیشده در این مناقشهرا و روند طیماج

اي و رسیدن به ایرانی براي مذاکره با دولت آمریکا در موضوع هستهکنندهبر انقالب به هیأت مذاکرهرهبراي فهم صحیح از دلیل اجازه

موضوع را از رهگذر بررسی اهداف دوطرف در ادامه» اصل استکبارستیزي نظام اسالمی«پاسخی منطقی در رابطه با نسبت این مذاکرات با 

:دهیماین مناقشه مورد تحلیل قرار می

يااهداف کالنِ دوطرف در چالش هسته.1

کنی صنعت ریشه«ترین هدف و خواست طرف مستکبر در این چالش و مذاکرات مربوط به آن را توان بنیاديدر تحلیل کالنِ موضوع می

اي در کشور کن کردن و از بین بردن صنعت هستهها] ریشههدف اینها [آمریکایی"که رهبر انقالب می فرماید: دانست» اي ایرانهسته

. (آیت اله خامنه "با اهدافی که نظام جمهوري اسالمی دارد تحقّق پیدا کندواي کشورصنعت هستهگذارندکه نقصدشان این استواست

این هادر حرفهاي آمریکایی". سازي بوده استترین هدف آمریکا دست برداشتن جمهوري اسالمی از غنیبا این نگاه مهم) 2/4/94اي، 

اي دست سازي دست بردارد؛ از انرژي هستهبیائیم بنشینیم تا ایران را قانع کنیم که از غنیکهدهدشان میمعنا کامالً خودش را ن

)28/11/91.(آیت اله خامنه اي،بردارد

خصوص حفظ حق اي و بهصنعت و فناوري هستهمی حفظ حقوق مشروع خود در زمینهاز سوي دیگر هدف اصلی جمهوري اسال

سازيِ او ــ خواهد حق غنیاي، فقط میهستهایران در مسئله".سازي در داخل خاك و انجام آن توسط دانشمندان ایرانی بوده استغنی

ت ایران حق دارد اش است ــ از طرف دنیا شناخته شود؛ مسئوالن کشورهائی که مدعی هستند، اعتراف کنند که ملکه حق طبیعی

)1/1/92.(آیت اله خامنه اي، آمیز در کشورِ خودش و به دست خودش انجام دهداي را براي اهداف صلحسازي هستهغنی

نسبت به موفقیت هریک از دوطرف در رسیدن به هدف و خواست اصلی خود به ارزیابی و قضاوت » روند ماجرا«توان با نگاهی به حال می

خود ن به خواست نامشروع و مستکبرانهانقالب پس از پایان مذاکرات در تحلیلِ کالن مسئله طرف مقابل را در رسیدپرداخت. رهبر 

:کنندخورده ارزیابی میشکست
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اینها - که از لحاظ ثروت اقتصادى و غیره، جزو کشورهاى مقتدر دنیا محسوب میشوند- دوازده سال است که شش دولت بزرگ جهانى "

اند. هدف واقعى آنها این اى خودش باز بدارند؛ این را صریحاً گفتهدر مقابل ایران، با هدف اینکه ایران را از پیگیرى صنعت هستهاند نشسته

کلّى باز بشود؛ این را سالها پیش هم به مسئولین ما صریحاً بیان کردند، االن هم در همین ه اى بهاى صنعت هستهمهرهواست که پیچ

[اش] این شد که این شش قدرت، امروز ناچار شدند که گردش چند هزار دوازده سال کشمکش با جمهورى اسالمى، نتیجهآرزو هستند. 

ت این صنعتحقیقات و توسعهتحمل کنند؛ ناچار شدند ادامهاین صنعت را در کشور ر تحمل کنند؛ ناچار شدند ادامهسانتریفیوژ را در کشو

امت و ابتکار این بر اثر ایستادگى ملّت، مقاومت ملّت، و بر اثر شهواى ادامه خواهد یافتصنعت هستهسعهرا تحمل کنند. تحقیق و تو

)27/4/94(آیت اله خامنه اي، .ستدانشمندان عزیز ما

ايجمهوري اسالمی براي مذاکرات هستهفاهد. ا2

سازي در رأس آن، به دنبال رسیدن اي و حق غنیحفظ حقوق هستهبراساس بیانات رهبر انقالب، جمهوري اسالمی عالوه بر هدف کالنِ 

، سه هدف جمهوري اسالمیاز منظر شده است.به اهداف و دستاوردهایی نیز بوده است که رسیدن به آنها در بستر مذاکرات میسر می

عمده عبارت بودند از:

هاي ظالمانه لغو تحریمالف. 

عمومی دنیا زي دشمن در سطح افکار شکست فضاساب. 

ارتر شدن ماهیت استکباري آمریکاآشکج. 

منطق دیپلماسی و تاکتیک نرمش قهرمانانه.3

دیپلماسی براي فهم صحیحِ این رویکرد ضروري است. رهبر معظم انقالب به نگاه رهبر انقالب نسبت به مقولهاز سوي دیگر توجه به 

و این موضوع را از سالیان پیش به صراحت اعالم منجر شود معتقد بودهدر معناي درست خود که به نتایج عادالنه و منصفانه» دیپلماسی«

هاي دشمن بدون عدول از و براي از بین بردن موانع و حربه»اهداف کالن«اند. در این نگاه به خدمت گرفتن دیپلماسی در جهت کرده

:اصول و منافع ملی امري مثبت است

ما از اول هم اهل تعامل با دنیا بودیم؛ منتها در تعامل، طرف مقابل را باید شناخت؛ شگردهاي او را باید دانست؛ هدفهاي اساسی و کالن "

راه شما را بگیرد، بگوید از اینجا نباید جلو بروید. سازش با او به این صورت نیست که را باید در مد نظر داشت. ممکن است دشمنی سر

و شما قبول کنید، برگردید؛ هنر این است که شما کاري کنید که راهتان را ادامه دهید، او هم مانع کار شما نشود؛ والّا اگر چنانچه توافق

. (آیت اله خامنه اي، این راه برگردید، شما هم بگوئید خیلی خوب، این که خسارت استتفاهم به این معنا بود که او بگوید شما باید از 

30/4/92(

ها در چارچوب اهداف اي با آمریکاییپیرامون موضوع هستهکننده براي مذاکرهاز همین منظر منطقِ مجوز رهبر انقالب به هیأت مذاکره

:گرددکالن و براي تأمین منافع ملت روشن می
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کنندگان هم با م؛ از مذاکرهبا آمریکا، با این مذاکرات موردي، مخالفت نکردم، موافقت کردبین نبودم به مذاکرهنکه من خوشوجود ایبا "

وجود حمایت کردم... اگر کسی بگوید که ما مثالً با توافق یا با رسیدن به یک نقطه مخالفیم، نه، خالف حق و خالف واقع گفته است. همه

. وافقی انجام بگیرد که این توافق توافقی باشد که منافع ملّت را، منافع کشور را تأمین بکند، بنده کامالً با آن موافقت خواهم کرداگر یک ت

)20/1/94(آیت اله خامنه اي، 

ست مذاکره از طرف دشمن و توجه به این نکته که اوالً درخوا» ايها در موضوع هستهمذاکره با آمریکاییتاریخچه«این مسئله با اطالع از 

:شودتر فهم میمطرح شده و ثانیاً با به رسمیت شناخته شدن حق و قدرت ایران اسالمی همراه شده دقیق

ها ها است. متقاضیِ این مذاکرات آمریکاییبا آمریکایییک است؛ مذاکرهاز مذاکرات ما با پنج به عالوهاین مذاکراتی که در واقع فراتر"

اي قرار دادند و آنها درخواست کردند، واسطه.ط به زمان دولت دهم هم هست. قبل از آمدن این دولت این مذاکرات شروع شدمربوبودند

جمهور آمریکا با او تماس گرفته و از او خواهش کرده و گفته است یکی از محترمینِ منطقه، آمد اینجا با من مالقات کرد، گفت که رئیس

اساسی در حرف او وجود خواهیم برداریم. دو نقطهها را هم میوفصل کنیم و تحریماي را با ایران حلّهستهخواهیم مسئلهکه ما می

ه ماه بها را در ظرف ششاي خواهیم شناخت؛ دوم اینکه گفت ما تحریمعنوان یک قدرت هستهداشت: یکی اینکه گفت ما ایران را به

)2/4/94. (آیت اله خامنه اي، کره کنید، این کار انجام بگیردبیایید بنشینید مذا.داریمتدریج برمی

نرمش قهرمانانه به معناي مانور هنرمندانه براي دست یافتن به . شودمطرح می» نرمش قهرمانانه«تاکتیک اسالمی ،در چنین چارچوبی

:کنندکننده را نهی میکار دانستن هیأت مذاکرهو رهبر انقالب سازشمقصود است

کار سازش-یک اصطالح پنج بعالوهشش دولت، بههمان-شامل آمریکاکنندگان ما را با مجموعهمذاکرهکس نباید این مجموعههیچ"

هاي انقالبند؛ یک مأموریتی هاي خودمان هستند، بچهبداند؛ این غلط است؛ اینها مأموران دولت جمهوري اسالمی ایران هستند، اینها بچه

)12/8/92. (آیت اله خامنه اي، دهندانجام میرا دارند 

آید و دو دست نمیاست. پیروزي در این عرصه به سادگی به" جنگعرصه"دیپلماسی اینکه از نگاه رهبر انقالب عرصهمهم دیگر نکته

:است» ایمان و اعتقاد راسخ به اهداف«شرط مهم براي موفقیت در این حوزه وجود دارد. شرط اول 

پنجه انداختن است و اگر کسی بدون اعتقاد یدان دیپلماسی عرصهي دیپلماسی مانند میدان جنگ است. واقعیت این است که معرصه"

)22/5/93. (آیت اله خامنه اي، راسخ به هدف، به این کار اقدام کند یا در همان موقعیت و یا در نهایت شکست خواهد خورد

:متکی بود تا به پیروزي رسید» ها و دستاوردهاي قابل توجه داخلیدارایی«لماسی به دیپعالوه بر این باید در صحنه

میدان واقعیت و ،کند که ما دو میدان را مورد نظر داشته باشیم. یک میدانهاي جهانی، منطقِ هماورديِ جهانی ایجاب میدر هماوردي"

هایی را در میدان و در میدان عمل، مسئولی که دنبال فعالیت است، داراییعمل است؛ که این میدان میدان اصلى است. در میدان واقعیت 

ها را در این میدان دیپلماسی میدان دیپلماسی و سیاست است که دارایی،کند؛ این یک میدان. یک میدانکند، تولید میعمل ایجاد می

به منفعت ملّی. اگر در آن میدانِ اول دست انسان خالی باشد، در کند کند به امتیاز براي کشور، تبدیل میو سیاست و مذاکره، تبدیل می

دستاورد داشته باشد، دارایی -یعنی میدان عمل، میدان واقعیت، روي زمین -میدان دوم کاري از انسان ساخته نیست؛ باید در میدان اول 

)2/4/94. (آیت اله خامنه اي،داشته باشد
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بستان با طرف مقابل در این فرآیند مذاکراتی با حفظ اصول و براي رسیدن به اهداف پذیرفته شده هبنابراین طبق منطقِ دیپلماسی بد

:است

اي را تحمیل کرده است، ما خواهی نکردیم؛ ما گفتیم طرف، یک تحریم ظالمانهما از اول، منطقی وارد شدیم، منطقی حرف زدیم، زیاده"

بستان است، حرفی نداریم که در این زمینه یک چیزي بدهیم، یک چیزي خب، این یک بدهخواهیم این تحریم برداشته بشود؛ خیلی می

اي متوقّف نباید بشود، لطمه نباید بخورد؛ این حرف اول است؛ از اول این حرف را ها برداشته بشود؛ اما صنعت هستهبستانیم تا تحریم

)2/4/94. (آیت اله خامنه اي، زدیم و دنبال کردیم

در قبل و پس از انقالب اسالمیایرانشدنهسته ايبرنامه 

کایآمرمتحدهاالتیاو جالب اینجاست کهگرددیمبازمیالدي1950دههبهياهستهيفناوربهیابیدستيبرارانیايهاتالشنینخست

که شاید با توجه به مخالفت هاي کنونی برنامه هسته اي کردبیترغياهستهيفناوربهیابیدستبهرارانیاکهبوديکشورنینخست

ایران کمی عجیب به نظر برسد. در این قسمت به سابقه همکاري ایران و آمریکا در حوزه مسائل هسته اي پرداخته می شود تا زمینه و 

چشم انداز هاي همکاري مشترك دو کشور در آینده با وضوح بیشتري آشکار گردد.

یرنظامیغيهانهیزمدريهمکارقرارداداولین صلح،يبرااتمبهموسوم»زنهاوریآ«يشنهادیپبرنامهچارچوبدر1957مارس5در

به. کردیمافتیدرکایآمرازیپژوهشمصارفيبراشدهیغنومیاورانلوگرمیکچندرانیاآنهیپابرکهدیرسامضابهکشوردونیبیاتم

وشدمنتقلتهرانبهبغدادازبود) سنتومانیپ(يمرکزمانیپسازماننظارتتحتکهياهستهعلومتویانستنامه،موافقتنیاموازات

بعدبهزماننیااز. نموديگذارهیپاياهستهپژوهشوآموزشيبرا»تهراندانشگاهیاتممرکز«عنوانتحترايمرکزتهران،دانشگاه

يروزیپتا1957سالازمتحدهاالتیا. دادانجامرانیاياهستهيهابرنامهازتیحماويهمکارجهتدريمتعدديهااقدامکایآمر

انیمدرکایآمرشدباعثکهییهااقدام.دادانجاميپهلوحکومتياهستهيانرژازتیحمانهیزمدریگوناگونيهااقدامیاسالمانقالب

)109-110: 1389ابوالحسن شیرازي،(.کندخودآنازرانخستمقامران،یایشاهنشاهحکومتياهستهبرنامهیغربانیحام

نسبت به ایجاد یک کمیسیون مشترك با نیت تقویت همکاري در همۀ زمینه ها از جمله همکاري در زمینۀ 1974ایران و آمریکا در سال 

قراردادي مقدماتی امضا شد که بر مبناي آن مقرر شد اي توافق نمودند. در همین زمان،اي به خصوص تولید انرژي هستهعلوم هسته

اي قدرت را که قرار بود از جانب آمریکا براي ایران ساخته شود، فراهم نماید. دولت آمریکا سوخت غنی شده براي رآکتورهاي هسته

میسیون نوان بخشی از برنامۀ کاي بین ایران و آمریکا به عهمچنین بر اساس توافق به عمل آمده پیشنهاد شد که همکاري هاي هسته

)100- 101: 1387قامت، (اي تحت سرپرستی ادارة تحقیقات و توسعۀ انرژي آمریکا قرار گیرد.و انرژي هستهودشمشترك ایران و آمریکا 

دي که شامل فروش هوشنگ انصاري، وزیر امور اقتصاد و دارائی ایران و وزیر امور خارجۀ آمریکا یک قرارداد گستردة اقتصا1975در سال 

میلیارد دالر به ایران بود را امضاء کردند. کمیسیون انرژي اتمی آمریکا موافقت کرد که یک رآکتور دهمچهارورآکتور به ارزش شش 8

مگاوات همراه با سوخت آن به ایران فروخته شود و همچنین، یک قرارداد اولیه براي تأمین سوخت مربوط به 1200آب سبک به ظرفیت 

رآکتورهاي دیگر ایران نیز امضاء شد. هنري کیسینجر، وزیر امور خارجۀ وقت آمریکا، طی مالقاتی با اعضاي کمیسیون مشترك ایران و 

همراه با کارخانجات آب شیرین کن توسط آمریکا در ایران ساخته شود. در ،رآکتور برق4آمریکا اعالم کرد که ایران عالقمند است حداقل 
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یران سعی می کردند که رضایت آمریکا را در مورد ساخت مؤسسات بازفرآوري در ایران به دست آورند. متعاقب آن، ایران ضمن، مقامات ا

سازي در آمریکا سرمایه گذاري میلیارد دالر در یک کارخانۀ خصوصی غنیصدمهفتاد و پنجواعالم کرد که حاضر است به میزان دو 

)34: 1384حسینی،(نماید.

انتخاب کارتر به ریاست جمهوري آمریکا، مذاکرات وي با شاه ایران باعث گردید تا مسائل باقی مانده جهت رسیدن به یک موافقت پس از 

1975مارس 4هاي فنی که در نامۀ آمریکا و ایران در خصوص همکاريدنبال موافقتبهاي حل شود.نامۀ جدید براي همکاري هاي هسته

نامه اي را درخصوص آموزش پرسنل ایرانی در زمینۀ علوم و مهندسی ي اتمی ایران و وزارت انرژي آمریکا موافقت، سازمان انرژمنعقد شد

اي اصفهان در حوزة آوري هستهنامه تصمیم گرفتند در زمینۀ آموزش پرسنل مرکز فناي امضاء کردند. طرفین طبق این موافقتهسته

هاي موضوعی برنامۀ آموزشی نامه، حوزهاین موافقت3اي همکاري نمایند. طبق مادة تهبرخی موضوعات منتخب در مهندسی و علوم هس

برداري) رآکتور، ایمنی رآکتور، آوري مناسب با این نیازها مشخص شده است: طراحی و مهندسی رآکتور، ادارة (بهرهشامل علوم و فن

هاي هاي داغ، زبالهکارگیري ابزار، ادارة سلولرآکتور، الکترونیک و بهمحیطی، مواد ها، فیزیک نوترون تجربی، علوم زیستپردازش داده

قرارداد 5) همچنین 1976(1355در سال آوري سدیم، ادارة آزمایشگاه عمومی.اي، فنزدایی هستهها، رسوبرادیواکتیو و مصرف آن

مرتبط با هم با شرکت آمریکایی جنرال اتمیک منعقد گردید:

، شرکت مزبور متعهد بود تا ابزار و قطعات الزم براي تبدیل رآکتور تحقیقاتی تهران را مشتمل بر ابزار و 1شمارة طبق قرارداد-الف

اي تحویل دهد.متعلقات رآکتور و سوخت هسته

زش پرسنل ، خدمات طراحی جهت تبدیل رآکتور تحقیقاتی تهران و ارائۀ اطالعات و گزارشات مربوطه و آمو2موضوع قرارداد شمارة -ب

سازمان انرژي اتمی بوده است.

، انجام نظارت و کنترل رآکتور تریگا در حین شروع به کار و اجراي آزمایشات الزم براي راه اندازي رآکتور 3موضوع قرارداد شمارة -پ

بوده است.

اي بوده است.، تحویل دستگاه هاي کنترل مربوط به رآکتور هسته4موضوع قرارداد شمارة -ت

، نصب و آزمایش دستگاه هاي سوخت رآکتور می باشد.5موضوع قرارداد شمارة -ث

اي در این دوران انعکاس جهانی یافت. به عنوان مثال، فایننشال تایمز در مقاله اي تحت هاي هستههاي ایران در زمینۀ فعالیتتالش

اي مورد ایران در جهت دنبال کردن یک برنامۀ بزرگ هستهتصمیم «، نوشت:»اي کرده استشاه اقدام به خرید رآکتورهاي هسته:«عنوان

استقبال اذهان عمومی واقع شده است و این براي اولین بار است که یکی از کشورهاي تولید کنندة نفت چنین برنامه اي را پی می گیرد و 

).13:1387غریب آبادي »(وابستگی به نفت را به عنوان منبعی از انرژي، خطرناك می داند

لیرغم همکاري هاي وسیع قبل از برپایی نظام جمهوري اسالمی، پس از انقالب و بخصوص پس از پایان جنگ تحمیلی و همزمان با ع

فشارهاي غرب به ویژه امریکا به بهانه سالح هاي هسته اي و همراهی آژانس بین المللی انرژي اتمی، ایران را در وضعیت پایان جنگ سرد، 

این ذهنیت بوجود آمد که بعد از آنها نوبت ،بحران زمانی تشدید شد که بعد از اشغال افغانستان و عراق توسط امریکااین . بحرانی قرارداد

خبر از مخفی کاري و وجود سرنخ هایی از ؛اشغال ایران است، در چنین شرایطی پرونده هسته اي ایران بحرانی شد و بازرسان آژانس
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دو قطعنامه شوراي حکام آژانس علیه ایران، بحران بی سابقه اي را در ایران .یحات هسته اي می دادنداورانیوم غنی شده و زمینه هاي تسل

را ، ایرانفشار غیرمتعارف و خالف مقررات آژانس براي پذیرش پروتکل الحاقی و منع استفاده صلح جویانه از انرژي هسته اي.بوجود آورد

در این شرایط سخت )60: 1386(خوش اندام، .آژانس خارج شود و یا تن به همه فشارها بدهدبود که یا از در دوراهی سختی قرارداده

، دولتمردان ایران در دوره اصالحات براي کاهش فشارهاي جهانی، برخی اقدامات را انجام دادند:تصمیم گیري

شغول کرده بود، ایران با دعوت از دبیرکل آژانسخود مه در حالی که فشار جنگ روانی علیه ایران همه بنگاه هاي خبري دنیا را بالف.

و فراخوانی همزمان وزراي خارجه سه کشور اروپایی و همینطور رایزنی هاي پردامنه کارشناسی و دیپلماتیک عالوه بر )محمدالبرادعی(

ی و یکجانبه گرایی او را با منطق گفت اینکه وحدت جهان غرب در مقابل ایران را به هم زد، استفاده امریکا از زور درفرآیندهاي بین الملل

که یکی از نقاط برجسته دیپلماسی نرم ایران بوده است.وگوي چندجانبه گرایی با مشکل مواجه ساخت و اروپا را در مقابل امریکا قرارداد

امنیت سازمان ملل کند. ایران را تهدید به ارجاع موضوع به شوراي، شوراي حکامامریکا تالش کرد تا با تمسک به قطعنامه اولب.

به ضرب االجل غیرقانونی آن که مغایر با متنو ضمن تاکید بر عدم تمکینجمهوري اسالمی ایران از ابتدا قطعنامه مذکور را نپذیرفت

NPT ه جهانی بگران یبا پذیرش پروتکل الحاقی، گام دیگري در عرصه دیپلماسی نرم و تغییر ذهنیت بازاساسنامه آژانس بود،12و ماده

خصوص کشورهاي اروپایی برداشت.

محصول چرخشی بود که به امضاي پروتکل انجامید و در نتیجه نه تنها اروپائیان بلکه کشورهاي ،اعتمادسازي و شفاف سازي ایرانپ.

ونیسم درصدد بودند تا با همگی به نفع ایران رأي دادند و در نتیجه ایران موفق شد اجماعی را که امریکا و البی صهی،غیرمتعهد آژانس

از این تاریخ به بعد به جاي آنکه ایران پاسخ گو ، تا حدودي بشکند. استفاده از جنگ روانی به یک اجماع جهانی علیه ایران تبدیل کنند.

منظوره به ایران باشد آژانس و اتحادیه اروپایی بودند که می بایست به تعهدات خود در مورد انتقال تکنولوژي هسته اي صلح آمیز و دو 

.عمل کنند و در راستاي خلع سالح هسته اي خاورمیانه که در بیانیه تهران آمده بود و هدفی جز اسرائیل نداشت، تالش نمایند

گرچه نفس پاسخ مثبت سه کشور قدرتمند اروپایی و حضور آنها در تهران علیرغم مخالفت امریکا براي ایران پیروزي به حساب می ت.

فراتر از آن بعد از انقالب اسالمی همواره اتحادیه اروپا در سایه تهدیدها و فشارهاي امریکا از منافع مشارکت در پروژه هاي سطح آمد. اما 

ضمن اعتماد به صلح آمیز ،باالي فنی نظیر تکنولوژي هسته اي در ایران محروم بوده و اعالم آمادگی اروپا براي همکاري در این زمینه

به شمار می آمد.بودن آن نشانه چرخشی عظیم تر از سوي اروپا

در حالی که ،و آن را مورد تأیید و تثبیت نمایندگان جامعه جهانی قراردادتاکیدایران برحق استفاده صلح آمیز خود از انرژي هسته اي ث.

. تاکید بر بیانیه وزراي خارجه سه کشور اروپایی و ایران بر این حق مسلم تأکید شددر .این استفاده هم منع شده بودمذکوردر قطعنامه

).5:1383، این حق مسلم یکی از جنبه هاي اصلی دیپلماسی نرم جمهوري اسالمی ایران در طول سالهاي بعدي نیز بوده است(مهاجرنیا

اي ایران به شوراي امنیت قطعی شده بود ده شدن پرونده هستهابتداي دوره ریاست جمهوري احمدي نژاد در حالی آغاز شد که بحث کشی

هاي اصفهان بود که با مواضع اعالمی ایشان در رقابتUCFو منشاء آن هم اعالم تصمیم از سر گیري فعالیت هاي تبدیل اورانیوم در

اد کلیات آیین نامه چگونگی مشارکت دولت احمدي نژ،2005اکتبر 24انتخابات ریاست جمهوري، از قبل هم قابل پیش بینی بود. در

این همان طرحی بود که احمدي نژاد در ابتداي دوره ریاست جمهوریش به اند (کشورهاي خارجی در برنامه هسته اي را نیز به تصویب رس
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مشارکت کنند تا عنوان یک طرح راهگشا از آن یاد کرده بود که بر طبق آن کشورهاي خارجی در فرآیند تولید سوخت هسته اي ایران 

بدین وسیله مشکالت ناشی از بی اعتمادي هم از میان برداشته شود. البته این دولتها بایستی دولتهاي دوست می بودند). از این پس و تا 

سال بعد، ایران دیگر منتظر عمل غربی ها نمی ماند تا از خود عکس العمل نشان دهد و غالبا این اقدامات ایران بود که با عکس8

العملهاي غربی ها مواجه می شد و به اصطالح سیاسی دیپلماسی ایران از حالت انفعالی به حالت فعال تغییر جهت داد. پس از کش و 

.) سیر ارجاع پرونده هسته اي ایران به شوراي امنیت آغاز شد2006مارس8(1384اسفند 17هاي فراوان در قوس

است خارجی خود در طول این مدت داشت یک چرخش قابل مالحظه اي انجام داد و در جمهوري اسالمی بعد از چرخش هایی که در سی

:ازداین سه سیاست عبارت بودن.ایران در سه سیاست عمده خود تغییر جهت داد،همین راستا

تعلیق اجراي پروتکل الحاقیاول،

تعلیق همکاري هاي داوطلبانه با آژانس بین المللی انرژي اتمیدوم،

یک خواست ملی.عنوان به صحنه کشاندن ملت و تبدیل نمودن دست یابی به انرژي هسته اي به سوم،

. در در دولت حسن روحانی آغاز شدبراي جمهوري اسالمی به بار آورد، تالش براي تغییر این رونداحمدي نژادبا توجه به بحران هایی که

و موضوع هایی مانند مبارزه با تروریسم و در عرصهاشتهدر عرصه سیاست خارجی ندعملکرد مثبتی وباما) (اها دموکراتآمریکا نیز دولت 

د که این برگه مثبت، توافق با تالش دارهمواره و د خود ثبت نمایندر پرونده کاريیبرگه مثبتتارندو نیاز داهسوریه با شکست روبرو شد

سیدن به توافق با ایران . ردعمل خواهد نموها به نفع آن،در انتخابات آتیین توافقاي باشد چراکه اوگوهاي هستهایران در عرصه گفت

صهیونیستیرژیممقابلدرکهرساندجاییبهراکارحتیاوباما. دهدیک زمینه تبلیغاتی خوب در اختیار مقامات کاخ سفید قرار می

وشودتبدیلايمنطقهقدرتیکبهتواندمیایران: استگفتهایراننظامیهايدغدغهکردنقبولباه و دادانجامیپنهانآراییصف

براياین.»باشدمفیدمنطقهکلبرايهموآمریکاهمایران،برايهمتواندمی5+1گروهوایرانمیانايهستهتوافق«ه کهکردتاکید

اعترافایراننقشوجایگاهبرتاکیدباکهجاییتااستبرگزیدهایرانقبالدراسالفشازمتفاوتمسیرياوباماکهاستباراولین

صادق خرازي، سفیر سابق ایران در سازمان تحلیلگري همچون .شودتبدیلموفقکامالايمنطقهقدرتیکبهتواندمیتهرانکهکندمی

و شکاف عمیقی بین رژیم صهیونیستی با کشورهاي جهان هنفع ایران تغییر داداي را بهاي موازنه منطقهتوافق هستهمعتقد است که ملل 

)18/5/94(خرازي، د.کرخواهداش ایجاد و حامیان غربی

با همین توانستیمبا قبول وجود مشکل بین ما و برخی کشورها، معتقد است که حسن روحانی در باره مبحث مذاکرهیس جمهورئر

وقتی هر دو طرف توافق به تعهدات خود عمل کردند، به معناي آن است که ما این کشورها را در مقام .مرسیبکشورها به توافق موقت ژنو 

ساله را 10توانیم یک توافق ایم. وقتی توانستیم یک توافق دو ساله را با هم اجرا کنیم طبیعتا میشان نیز آزمایش کردهعمل به تعهدات

برابر دنیا دو راه بیشتر نداریم و یا باید در برابر دنیا تسلیم شویم و یا دنیا را شکست دهیم، این این تفکر که ما در .نیز با هم اجرا کنیم

.غلط و غیرمنطقی است. راه سومی نیز وجود دارد که آن تعامل با دنیاست

باخت–که توافق برد اردمی دبرد، اظهار -ی به توافق بردس جمهوري با تاکید بر تعامل سازنده در چارچوب منافع ملی و دستیابیئر

وکردهپیدادستماناصلیاهدافبهماآندرکهباشدبرد–ق باید یک توافق برد تواف. ماندنمیپایداربشودهماگرونیستشدنی
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در این توافق ما سه هدف مهم داشتیم که به آنها .استکردهپیدادستهدفآنبهکنداحساسدارد،مهمیهدفاگرهممقابلطرف

دست پیدا کردیم طرف مقابل هم هدف مهمی داشته و مدعی است که به آن دست پیدا کرده است به این صورت است که یک توافق، برد 

اي که در با توجه به تجربهکدام از طرفین توافق ضرر نکنند وتوان مکانیسمی در نظر گرفت که در نهایت هیچمیهمچنین.شودمیبرد–

م این توافق به خوبی پیش رود. در جریان اجراي این توافق ما باید مراحلی را طی یاین مدت و اجراي توافق موقت ژنو داشتیم، امیدوار

)11/5/94(روحانی، ایم و مراحل بعدي را هم باید طی کنیم.کنیم که یک مرحله آن را گذرانده

اي انداز تجاري در برنامه هستهشورمان و تبدیل آن به یک برنامه مشروع از دید شوراي امنیت و داشتن چشماي کتثبیت برنامه هسته

سازي است. ها در ازاي مشروعیت برنامه غنیلغو تحریم،سال به این اهداف خواهیم رسید. سومین هدف15یا 10کشورمان که ظرف 

فناوري هسته اي ایران را تهدید امنیت بین الملل می دانستند و قطعنامه کنونی آن را تثبیت و حق ،شوراي امنیتقبلیشش قطعنامه

ساله ما حرف خود را به کرسی 12دستاورد مهمتر این بود که در یک دعواي .قانونی ایران دانسته است؛ این دستاورد بزرگ سیاسی است

ها بود. این دعوا در و موضوع نبرد ارادهدسازي کنگفتیم که باید غنیا میسازي نکند و مبنشانیم. موضوع این دعوا این بود که ایران غنی

ها این اي ما را پذیرفتند و بدون شک در این نبرد ارادهها را کنار گذاشتند و برنامه هستهها قطعنامهپایان به نفع ایران تمام شد. باالخره آن

)18/5/94(عراقچی،.ایران بود که پیروز شد

بررسی و ارزیابی برجام از منظر بین الملل 

توافق هسته اي مختلف است، غرب آن را توافقی خوب و عادالنه توصیف کرده است و ایران معتقد است این توافق مواددیدگاه ها درباره 

در پاسخ به خواسته ملت صورت گرفته است اما اسرائیل این توافق را به رسمیت نشناخته است و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 

کشورهاي حاشیه خلیج فارس نیز ابراز نگرانی کرده اند که این توافق نوعی پوشش بین المللی این توافق را یک اشتباه تاریخی دانست،

در شرایطی که بسیاري از کشورهاي جهان از آن استقبال .واکنش ها به این توافق مختلف است.براي فعالیت هاي هسته اي ایران است

اسرائیل در راس کشورهاي متضرر از این توافق .آن ابراز تردید کرده استکرده اند اسرائیل به شدت با آن مخالف و عربستان نسبت به

است، مسئوالن اسرائیلی معتقد هستند که ایران با این توافق جایزه بزرگی به دست آورده است جایزه اي که حجم آن صدها میلیارد دالر 

.ن ادامه دهد و این یک اشتباه تاریخی استاست و ایران با چنین جایزه اي می تواند به هژمونی خود در منطقه و جها

برخی کشورهاي دیگر همچون کانادا نیز به طور رسمی با توافق هسته اي ایران مخالفت و اعالم کرده اند اهداف هسته اي ایران همواره 

خرسند نیستند و معتقدند تهدید بزرگی براي صلح محسوب می شود. در آمریکا نیز برخی سیاستمداران از امضاي توافق هسته اي ایران 

رفع تحریم هاي ایران و تحویل صدها میلیارد دالر به تهران در راستاي اهداف هسته اي ایران براي حمایت از گروه هاي شیعه در 

.خاورمیانه هزینه خواهد شد
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بی براي منطقه خواهد بود اگر این روز خو5+1در ابتداي این توافق عربستان سعودي به طور رسمی اعالم کرد که توافق هسته اي ایران و 

ریاض توافق ایران را از دستیابی به سالح هسته اي بازدارد اما این توافق اگر باعث شود تهران منطقه را به هم بریزد توافق بدي خواهد بود. 

.دمعتقد است اگر توافق هسته اي امتیازاتی به ایران بخشیده باشد منطقه با خطرات بسیاري مواجه خواهد ش

این .عربستان سعودي معتقد است حمایت ایران از سوریه و حزب اهللا لبنان و حوثی هاي یمن دلیلی بر هژمونی ایران بر خاورمیانه است

در حالی است که باراك اوباما رئیس جمهوري آمریکا و جان کري وزیر امور خارجه این کشور تضمین هایی را درباره توافق هسته اي با 

.بود2015میدردیویدکمپنشستدرآنهاآخرینورهاي حاشیه خلیج فارس داده اندایران به کشو

با نگاهی به عناوین روزنامه هاي عربستان سعودي و کشورهاي حاشیه خلیج فارس می توان به عمق تحلیل این کشورها از تعامل با توافق 

عربستان در این باره می نویسد توافق اخیر ایران می تواند چراغ سبزي براي هسته اي ایران پی برد. به عنوان مثال روزنامه الریاض چاپ 

پیشبرد برنامه هسته اي کشورهاي حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان باشد و این کشورها بتوانند از این پس چرخه سوخت هسته اي را 

. قوا را تضمین می کندامري که بازدارندگی را محقق و ثبات در موازنه .باشنددر اختیار داشته

این مقامات ابراز .در رابطه با تاثیر توافق اخیر ایران بر روابط تهران با دوحه نیز می توان از اظهارات مقامات قطري نتیجه گیري کرد

ا پایان دهد. بنابر امیدواري کرده اند این توافق عاملی براي برقراري ثبات در خاورمیانه باشد و مسابقه تسلیحاتی میان کشورهاي منطقه ر

اعالم رسانه هاي قطر، نزدیک شدن عربستان و روسیه در زمان مناسب اقدامی درست بود و بنابراین کشورهاي حاشیه خلیج فارس باید در 

.اشنددوره اي که چند قطبی است (دوره اي که اوباما و دولت آن در برابر این مسئله تسلیم شده اند) در ائتالف هاي خود تنوع داشته ب

نگرانی اصلی کشورهاي منطقه ایران "در یکی از سرمقاله هاي خود درباره توافق هسته اي ایران نوشته است: » الخلیج االماراتیه«روزنامه 

."هسته اي نیست بلکه تالش ایران براي دخالت در امور داخلی همسایگانش است

ایران بازیگر اصلی در مسائل عربی است و بسیاري معتقد هستند ایران در راستاي "مصر نیز در سرمقاله اي نوشته است: » االهرام«روزنامه 

منافع ملی خود تالش می کند نه به زیان عرب لذا طبق این دیدگاه اعراب باید هوشیار باشند و از توهم اینکه آمریکا همواره از آنها 

."حمایت می کند خارج شوند

مقاالت خود از ایران خواسته است سیاست هاي خویش را در منطقه تغییر دهد، در این مقاله کویت نیز در یکی از» السیاسه«روزنامه 

ایران باید این موضوع را بپذیرد که بازگشت واقعی آن به عرصه جهانی با امضاي توافق هسته اي نیست بلکه با چشم پوشی از «آمده است: 

.از توهم سیطره بر منطقه بیرون بیایدایفاي نقش شرارت در روابط بین الملل است. ایران باید
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با نگاهی به مطالب مقاالت و سرمقاله هاي مطبوعات کشورهاي حاشیه خلیج فارس می توان به تاثیر توافق هسته اي بر روابط ایران و این 

جه شده است و یا همچون واکنش هایی که یا مثل قطر مبتنی بر استقبال بوده اند یا همچون عربستان با مخالفت موا.کشورها پی برد

)1394خبرگزاري صد خبر، مرداد .(امارات، کویت و مصر همراه با تردید بوده است

از سوي دیگر برخی کشورهاي حاشیه خلیج فارس نیز از توافق هسته اي ایران متضرر شده اند و معتقدند این توافق احتماال تاثیر بسیاري 

.فت در کشورهاي حاشیه خلیج فارس و جهان محسوب می شودبر قیمت نفت دارد و تهدیدي براي قیمت ن

به طور کلی باید گفت کشورهایی که خود را متضرر می دانند نگرانی هایشان به خاطر بندهاي توافق نیست بلکه این کشورها نگران 

چون هممذهبیهايگرانینخاطربهیامنافعشان در منطقه هستند، نگرانی هایی که درباره قیمت نفت و ضررهاي مالی آن است

.عربستان که از گسترش نفوذ شیعه در منطقه می هراسد

بپردازیم:در رابطه با برجامدر اینجا ضرورت دارد به دیدگاه هاي سران دو کشور آمریکا و ایران

اوباما و کريمنظرازآمریکا نگرش الف. 

اذعان نمود که ر به دفاع از گذشته ایران شدند تا جایی که جان کري وبمجعلی رغم میل باطنی خودشان فاع از برجام ددراوباما و کري 

نتانیاهو در هستیادماند.ن را داشتند اما نساختنآستند بمب بسازند سالها پیش توان نتانیاهو از ایران وهم دارد زیرا ایرانیان اگر می خوا

در مرداد ماه مریکایی آدر سخنان سران .اما ایرانیان بمب نساختندسازمان ملل با رسم شکل گفت که ایران شش ماه دیگر بمب می سازد

:ن می پردازیمآموضع گیري مهم بود که در ذیل به هشت ،1394

بخشرضایتوخوبتوافقیاوباما: . 1

درعینوبودنخواهدایرانبامشکالتتمامیشدنحلباعثشدهانجامرئیس جمهور آمریکا در دانشگاه آمریکن اظهار نمود که توافق

مسائلترینحیاتیازیکیراستايدردستاوردياینکهبه خاطرامابود.نخواهدکشوردوبینروابطشدنگرمبخشاطمینانحال

.کردتوصیفبخشرضایتوخوبتوافقیآن راتوانمیرودمیشماربهامنیتی

مخالفان توافق عامالن جنگ پر هزینه عراق هستند. 2

افرادي که با توافق با ایران مخالفند همان هایی هستند که در سال اشاره نمودعنوان کرد ودیروزجنگ طلباناوباما مخالفان برجام را 

ور شد که جنگ عراق چقدر براي آنها هزینه داشته است. آو با این سخن به مردم امریکا یادبراي حمله به عراق راي مثبت دادند. ا2003

آمریکاوشوداستفادهنظامیگزینهازدیپلماسیازاستفادهبجايتاشدگرفتهاینبرتصمیمآمریکادرحسین،صدامحکومتزماندر

بوداینبراصرارو دائمنگفتندجنگسنگینهايهزینهاززیاديچیزکشوراینمردمبهآمریکاوقترهبرانشد،درازمدتجنگوارد
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شدنواردازدههیکگذشت. علیرغمنمودتحمیلدارند،مختلفیتاریخوفرهنگکهمردمانیرويبرراخودتفکروارادهتوانمیکه

ماموریتتمامیمامسلحنیروهاياگرچه.هستیمروبروزمانآنگیريتصمیموعراقاشغالناگوارعواقبباهنوزآمریکا،درجنگبه

وزخمینفرهزاردههاوباختندجانآمریکاییسربازکه هزارانکردفراموشنبایدنیزرااینامادادند،انجامخوبیبهراخودهاي

.شدگیريتصمیماینهزینه،دالرتریلیونیکبهنزدیکدیگرطرفیاز.شودنمیهاعراقیجانیتلفاتشاملارقاماینالبتهمجروح،

فعالیتوپیدایشوالقاعدهظهوراي،طایفههايجنگچونهاییگرفتارياست،زیاديهايگرفتاريدچارهمچنانعراقامروزه

آندیرینهدشمنبرداشتنمیانازباعراقدرایراناستراتژیکموقعیتکهچرااست،ایراناسالمیجمهوري،جنگبرندهتنهاوداعش،

گردید.تقویتحسین،صدامیعنی

وي البته این موضوع را نیز گفت که حمله به ایران مانند عراق نیست و هزینه هاي بسیاري به دنبال دارد که از این جمله می توان به 

رد حمله حزب اهللا به اسرائیل اشاره کرد. او به مردم و سناتورهاي امریکا عدم تاثیر گذاري بلند مدت از حمله به ایران نیز گفت و تاکید ک

.نها را براي چند سال به تاخیر می اندازیمآاتمی کار تنها ایرانیان را مصمم کرده ایم و برنامه با این

یس ئد خواهد زد و با این کار من یا رور شد که اگر کنگره این توافق را رد کند ایران غنی سازي با درصد باال را کلیآوي این نکته را یاد

جنگ عراق نیز اشاره اي کرد و تاکید زینهیم داشت و جنگ هزینه هاي خود را دارد. او به هجمهور بعد چاره اي جز حمله نظامی نخواه

.کرد که سربازان امریکایی را نباید به کام مرگ فرستاد زمانی که می توان از دیپلماسی بهره برد

بدون توافق هم ایران در منطقه نفوذش گسترش می یابد. 3

حت هستیم و در امنطقه نارخود در که نفوذ ایران در منطقه رو به گسترش است و از این موضوع ما نیز مانند شرکاي کرداعتراف اوباما

ن می ایستیم اما باید بپذیریم که ایران بدون این توافق هم می تواند به حمایت هاي خود از دولت سوریه و حزب اهللا ادامه دهد؛ آبرابر 

.ریم ها توانست این کار را انجام دهدکما اینکه در این مدت با تح

ظریف اوباما امیدوار است که از طریق توافق بتواند با ایران براي ثبات در منطقه گفت و گو کند و این مساله را جان کري نیز به نقل از

.ایران حاضر به گفت و گو در سایر مسائل منطقه اي خواهد بود،گفته است که در صورت توافق

ش در زمینه منطقه اي و جهانی نمی دهد و تنها روش ران با تغییر دولتهایش تغییر نگرز سخنان جان کري این بود که اینکته مهم ا

.اجرایشان تغییر می کند و این مساله به دلیل سیاست گذاري در سطوح عالی نظام ایران است

ایران حق ذاتیش براي غنی سازي را می خواهد. 4

برجام فاصله ایران با ساخت بمب اتم را زیاد می کند و با این توافق ه کهو تاکید کردهان را یک حق ذاتی دانستاوباما حق غنی سازي ایر

که ایران مانند هر کشور دیگري حق دارد غنی اذعان نمودهدیگر نمی توان به دلیل ادعاهاي دیگران حق ذاتی ایران را نادیده گرفت. اوباما 
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ا همان چیزي بود که سیاست عالی نظام به دنبال ان بود و از خطوط قرمز رهبري در مذاکرات به شمار می سازي کند. این سخنان اوبام

.رفت

یس جمهوري بود که ئکري با اشاره به این موضوع که اوباما اعالم کرده است اجازه دستیابی ایران به بمب را نخواهد داد گفت: اوباما تنها ر

اي ایران را هدف قرار دهد، اما در عین حال تاکید کرد که موضوع مهم آن که بتواند تاسیسات هستهافزاري داد دستور به ساخت جنگ

.توانید این دانش را نیز بمباران کنیدسازي دست یافته و به چرخه سوخت مسلط شده است و نمیاست که ایران هم اکنون به دانش غنی

اعتمادي به امریکاعدم توافق یعنی تایید سخنان رهبر ایران در بی. 5

جان کري نیز اعترافات قابل توجهی در خصوص ایران داشته است. یکی از سخنان او درباره منزوي شدن امریکا به ،در کنار سخنان اوباما

عتماد هستیم. اعتقاد دارد که ما امریکایی ها غیرقابل ا(خامنه اياهللاآیت"دلیل اثبات سخنان رهبر ایران است. وزیر خارجه آمریکا گفت:

اهللا را کشور دیگر به آن اعتماد کردند. اکنون کنگره آمریکا (در صورت رد توافق) تردید و ظن آیت5ما توافق کردیم، آن را اعالم کردیم، 

سوظن که شما نخواهد گشت. به دلیل شأن و به دلیل این ثابت خواهد کرد و دیگر امکان ندارد او به میز مذاکره بازگردد. او به مذاکره باز

".کند و با حسن نیت مذاکره نکردتوانید به آمریکا اعتماد کنید و اینکه آمریکا با حسن نیت مذاکره نمینمی

بدون توافق هم ایرانیان بمب اتم نمی سازند. 6

دور از تالش براي ساخت سالح کشتار جمعی توصیف کرد. جان ه یکی دیگر از سخنان مهم جان کري این بود که ایرانیان را مردمانی ب

بمب بسازند اما به سوي ان نرفتند. او گفت اگر 12کري این جمله را بارها بعد از توافق گفته است. او در سنا گفت ایرانیان می توانستند 

.توافق امضا نشود هیچ کسی راهکار جایگزینی براي مقابله با ایران ندارد

این یعنی تحریم بی تحریم. او این را نیز گفت که در جنگ هشت ساله ایران و دیگر حاضر به ادامه تحریم نیستند ووپایی ماشرکاي ار

عراق این صدام بود که سالح شیمیایی به کار برد و ایران علی رغم توان مقابله به مثل این کار را نکرد و این می تواند یک تضمین عملی 

.براي ما باشد

ستدر اقدام نظامی علیه ایران تنهامریکا ا. 7

ور شدند. اینکه امریکا حاضر نیست جنگی را بدون اجماع آز به شرکاي عرب خود در منطقه یادجان کري و اوباما یک نکته مهم دیگر را نی

که سربازانش در هفت جنگ به بین المللی علیه ایران به راه بیندازد و در حال حاضر جنگ با ایران هیچ حامی ندارد. اوباما گفته است

.دستور او شرکت کردند اما مساله ایران فرق می کند زیرا امریکا و اسرائیل در این جنگ تنها خواهند بود
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الملل ضمنا اگر ما مجبور به انجام کار نظامی شویم، آن وقت سازمان ملل، قوانین و حقوق بین"در تایید این مطلب چنین گفت:کري نیز 

)3-8: 1394آمریکا، متحدهایاالتسیاسیتحوالتواخبارپایشالکترونیکیبولتن(".ان از ما حمایت نخواهند کردو متحدانم

تحریم ها در حال فرسایش است. 8

دولت ن اشاره کرده اند بی تاثیر شدن تحریم ها در سالهاي اخیر است. کري با اشاره به تغییر آمهم دیگري که سران امریکایی به مساله

ایرانیان هم متحدتر عمل کردند و هم .از دو سال پیش تحریم ها علیه ایران تقریبا رو به فرسایش و بی تاثیري گذاشتکهدر ایران گفت

او تاکید کرد که . نها توانستند وضعیت اقتصادیشان را به ثبات برسانندآتحریم ها یافتند و به همین دلیل روشهاي بهتري براي عبور از 

.تحریم ها همین االن هم ناکارامد شده اند

سیایی ما گفته اند که آا خواهیم بود و شرکاي اروپایی و ان اشاره کرد. اوباما گفت که در ادمه روند تحریم ها تنهداین مساله را اوباما نیز ب

ون هیچ گزینه جایگزین است و این یعنی دیگر حاضر به ادامه همکاري در این زمینه نیستند. وي تاکید کرد که عدم توافق با ایران بد

واخبارپایشالکترونیکیبولتن(.نکه حتی به توافق عمل کندآران از انزواي بین المللی، بدون شکست کامل برنامه هاي امریکا و خروج ای

)3-6: 1394آمریکا، متحدهایاالتسیاسیتحوالت

تحریم ها ایران را سر میز ،نهاآا ایران بازگشت و علی رغم ادعاي میز مذاکره بسخنان فوق به درستی نشان می دهد که امریکا چرا به 

.نیاورد بلکه بی تاثیر شدن تحریم ها امریکا را به میز مذاکره کشاند

ظریفروحانی ومنظراز ایران دیدگاه ب. 

و معتقد است می کندجدید براي سیاست خارجی ایران مطرح » راه سوم«توافق هسته اي را به عنوان یک روحانی رئیس جمهور، حسن 

این ایده که ما در برابر جهان دو راهکار داریم یا باید تسلیم شویم یا جهان را شکست دهیم، غیرمنطقی است؛ یک راه سوم هم وجود که 

بدون جنگ یا التماس یا تسلیم، اما با منطق، مذاکره و در این راستا.منافع ملی استدارد و آن همکاري سازنده با جهان در چهارچوب 

.اقدام گردیددیپماسی در یک مسیر حقوقی با سازمان ملل 

مکانیزم این توافق طوري طراحی شده که تضمین شود ایران اعتقاد دارد کهوددانمی برد -توافق هسته اي را یک توافق برد روحانی

هدف هاي اصلی ایران در مذاکرات هسته اي دفاع از حقوق هسته اي؛ خارج شدن از قطعنامه فصل هفتم از منظر وي، .بازنده نیست

را به رسمیت می شناسد و تحریم هاي توافق هسته اي، حق ایران براي غنی سازي اورانیوم.سازمان ملل و از میان برداشتن تحریم ها بود

)12/5/94، خبرگزاري ایرنا(.بین المللی را لغو می کند

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با ارائه دالیل زیر به دفاع از برجام می پردازد:
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منطق بر جنگ طلبی استقبال کرده و آن را طرح صهیونیستی امنیتی سازي ایران و جهانیان از این توافق به عنوان پیروزي عقالنیت . 1

به اعتراف دوست و دشمن آنچه در این میان به اثبات رسید عزت .نقطه عطفی در تاریخ روابط بین الملل در دهه هاي معاصر شناخته اند

گیر با توکل به خدا و به خودباوري اقتدار و سربلندي توام با حکمت مردم ایران و رهبر فرزانه ماست، در این مذاکرات طوالنی و نفس

و ثابت شد ایران در سخترین شرایط ا مذاکره می کند اما باج نمی دهدقدرت دنی6پشتیبانی مردم ثابت شد جمهوري اسالمی ایران با 

یک .نکندتحریم حاضر است سالها مقاومت و دو سال مذاکره را ادامه دهد ولی در برابر فشارها مقاومت کند و از خطوط اصلی خود عدول 

.بار دیگر به امریکا ثابت شد که به تعبیر رهبري باید تسلیم ایران را به خواب ببیند

طرف مقابل هم نتوانست .هاي مان را به طرف مقابل تحمیل نکردیممتن متوازنی است، در این متن ما تمام خاستهبرجاممتن نهایی

تسلیم است. در داخل متن هم توازن قابل توجهی حتی از نظر تناظر زمانی چنین کاري بکند. زیرا این دیگر توافق نیست بلکه سند

.اقدامات وجود دارد

که برشناختاستبودهایراناسالمیجمهوريخارجیسیاستاولویتمهمترینهموارهپیرامونیمحیطدرثباتوامنیت. صلح،2

ازمؤثر،کشورهايبرخیهايسیاستخطرناكتناقضاتوهادوگانگیها،نشیبوفرازعکسبهوشدهبنامنطقهاینواقعیاتازصحیح

ازمشتركتهدیداتبامقابلهومردمخواستازحمایتهمسایگان،همهبادوستیوصلحبرهموارهوبودهبرخورداراستمراروانسجام

درخودايمنطقهمتحدینودوستانازحمایتایراناسالمیجمهوي.استشدهبناگراییفرقهوتروریسمافراط،خارجی،تجاوزجمله

برابردرمتقابلاحترامپایهبرنیزهمسایگانسایرباکهاستکردهآمادگیاعالمبارهاودادخواهدادامهرامشتركتهدیداتاینبرابر

.کندهمکاريجهانومنطقهثباتجهتدرومشتركهايچالشاین

هايراهویناخیرتوافقدرکهادعااینلذا.بودنخواهدونبودهايهستهسالحدنبالبهگاههیچایراناسالمیجمهوري

وداخلیمنتقدینکردنراضیمنظوربهصرفاواستحاصلتحصیلواقعدرشده،بستهايهستهسالحبهایراندستیابیمختلف

.شودمیبیانهاصهیونیست

وهااست، سیاستشدهمامنطقهدرتروریسموافراطگسترشوناامنیموجبآنچهکهاستدادهنشانگذشتهسالچندینتحوالت.3

وجنگوتخریبجزکهبودهصهیونیستیرژیمویژهبهمنطقهدرمتحدینشانازبرخیومتحدهایاالتهايدولتنسنجیدهاقدامات

کماکانولیاندکردهاذعانواقعیاتاینبهخودبارهاآمریکاییکنونیمقاماتاست. نداشتهحاصلیجهانومنطقهاینمردمبرايافراط

کنند.فرارتاریخیواقعیاتازفرافکنیباکنندمیتالش

وتعاملطریقازتوانمینیزراساختگیهايبحرانحتیکهدادنشانايهستهاخیرمذاکراتدرعقالنیتوخودباوريبا. ایران4

وریختهفروهراسیایراناعتباربیوخطرناكپروژهلرزانهايپایهومبانیلذا.نمودفصلوحلمتقابلاحتراممبنايبروگفتگو

تسلیحاتفروشندگانبرايهنگفتسودهايتواندمیتنهاویافتنخواهدخریداريمنطقهوجهاندرآنبهتازهروحدمیدنبرايتالش

نمایشیتسلیحاترویهبیخریدهايبرايعدالتی،بیوجهلوفقربامبارزهبجايراجهانومنطقهمحدودمنابعوآوردباربهمرگبار
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ومنطقهآمریکا،مردمبرهزینهبارکردنجزطلبانجنگخوشامدوداشتننگاهراضیبرايتالشوگذشتهگفتمانحفظ.دهدهدر

.داشتنخواهدحاصلیجهان

تهدیدوزورازاستفادهگزینهکهاستقرنیکبهقریبمتمدنجهانکهشویممیمتذکرمتحدهایاالتمقاماتبهبارچندمین. براي5

زوربهتوسلبهتهدیدداند.میناکارآمدبلکهغیرقانونیوانسانیغیرتنهانهراآنوگذاشتهکنارراخارجیسیاستابزارعنوانبهآنبه

حیثیتومنابعرفتنهدرجزايفایدهعالوهبهودارد،دنبالبهالمللیبینمسئولیتواستالمللبینحقوقآمرهقواعدمسلمنقض

سالپنجاهدرمتحدهایاالتهايجنگکهکنندسوالدارندحقجهانوآمریکامردم.داشتنخواهدونداشتهدنبالبهمتحدهایاالت

بهجهانمردمبرايثباتیبیوناامنیوآمریکامردمبرايحیثیتیوجانیومالیفراوانهايهزینهتحمیلجزمنفعتیچهگذشته

مضروخطرناكعادتاینکهاستآنوقت.استداشتهدنبال

.شودگذاشتهکناراستماضیقرونبهمربوطکهدیرین

ایران،ملتبهآمریکاییمقاماتهايتوهینشیمیایی،سالحازصداماستفادهتحمیلی،جنگکودتا،ازمتحدهایاالتحمایت. خاطره6

زندهایرانمردمتاریخیحافظهدرتهدیدخاصیتبیگفتمانتداومومردماینعلیهغیرانسانیوکورهايتحریمواساسبیاتهامات

واقعیتاینبهايکلیشهعباراتبرخیتکراربجايآمریکاییمقاماتخوبست.ندارندمشکلیآمریکاملتبامردماینگرنهواست

سیاستاصالحنیازمندمتحدهایاالتونیستایرانمردمبهمنحصرمتحدهایاالتهايدولتغلطهايسیاستازانزجارکهبیندیشند

یکسوزاندنها،گريوحشیایننمونهآخرینتنهاکهاستفلسطینمردمعلیهصهیونیستیرژیمجنایاتازحمایتهمچونهایی

ازاسالمجهانوایرانمردمانزجاراعالم.بودفلسطینیخردسالکودك

ستیزيیهوديهمچوناساسیبیاتهاماتبرايدستاویزينبایدونیستنیزمنطقهاینمردمبهمنحصرواستطبیعیهاسیاستاین

تغییربهاستبهتراست،جهانوایرانمردمشعارهايودیدگاهتغییرخواهانآمریکادولتاگر.گیردقرارآمریکامردمباضدیتیاو

.کندفکرخودرویکردهايوهاسیاست

برايتاریخیفرصتاینازخوبستوانددادههدربهخیالیآرزوهايوغلطباورهايبارامهمیهايفرصتآمریکاقبلیهاي. دولت7

استفادهاستشدهتخریبکامالمتحدهایاالتخصمانهوغلطسیاستهادههدلیلبهکهایرانمردمارزشمنداعتمادآوردندستبه

میانافکنیشکافومردممیاندستگیدوایجادبرايتالشکهدادندنشاناخیرانتخاباتدرخودحماسیحضورباایرانمردم.نمایند

دالورانهتحریموتحمیلتهدید،برابردرواندمنشبزرگومقاومهوشیار،پارچه،یکایرانمردم.استخوردهشکستحاکمیتومردم

هیچوشدهآزمودهایرانمردمبرابردرغلطسیاستسالهاده.دهندمیپاسخبزرگوارانهتکریمواحترامبرابردروایستندمی

دوظرفتنهاکهاستجدیديراهآزمودنوگذشتهاصالحبراياستثناییفرصتیاکنونواستنداشتهمتحدهایاالتبرايدستاوردي

اینترنتی(پایگاهاست.آوردهباربهطلبانصلحهمهبرايبزرگدستاورديهاکجرويبرخیحتیوهانشیبوفرازهمهعلیرغموسال

)15/5/94خارجه، اموروزارت
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در قطعنامه .از دستور کار خارج خواهد شدشود و در فاصله ده ساله پرونده ایران در شوراي امنیت به صورت کامل رفع می. 8

اي کشورها مجاز نبودند که در برنامه هستهمحدودیت داریم اما در قطعنامه هاي قدیم ممنوعیت داشتیم.شوراي امنیت)2231جدید(

)18/5/94، ه اطالعاتروزنام(.اي ایران حضور یابندشوند که در برنامه هستهایران حضور داشته باشند اما اکنون کشورها تشویق می

شوراي امنیت2231قطعنامه و تحلیل محتوايبررسی

عضو دائم و موقت به تصویب رساند که تمام 15را با رأي مثبت همه 2231قطعنامه ، 1394تیرماه 29در شوراي امنیت سازمان ملل 

.اي یا برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) می کندکشورهاي عضو سازمان ملل را موظف به اجراي مفاد توافق جامع هسته

تحریمی زیر شش قطعنامهاست. اول آنکه،سابقهبیوفردبهمتحد به سه دلیل منحصرمللامنیتشورايتاریخدراین قطعنامهتصویب 

کهاستصفحه160صفحه اي داراي پیوست هاي مفصلی بالغ بر 17این قطعنامه نزدیک به . دوم،جا لغو کردفصل هفتم را بصورت یک

قطعنامه . سوم،محافل حقوق بین الملل وروابط بین الملل قرار گیردعلمیبحثموضوعمیتواندسالهاتاکهداردمهمیهايویژگی

به شوراي امنیت 5+1عنوان پیوست در بردارد که همراه نامه کشورهاي بهراايصفحه159برجامبهموسومتوافقامنیتشوراي 2231

.ارائه شده است

تحریمعنوانبهحقوقیلحاظازهامحدودیتایناماقطعنامه مذکور براي ایران پیش بینی شده است با وجود آنکه محدودیت هایی در

.شوندنمیشناخته

خرید کاالهاي دومنظوره . 1

صنعتدردر اینجا کاالهایی مورد نظر هستند که امکان داردزیرادارداهمیتبسیارایرانبرايمحدود شدن خرید کاالهاي دومنظوره 

بود. اما در قطعنامه جدید از عاما باید در نظر گرفت فروش این کاالها درقطعنامه هاي قبلی مطلقا ممنو.بکارگرفته شوندايهستهنظامی

.درصورت تائید آن نهاد، براي مصارف صنعتی خریداري کردراتوان این کاالهاطریق یک نهاد حقوقی پیش بینی شده می

خرید و فروش تسلیحات دفاعی .2

خرید و فروش ،راي امنیتاست. قطعنامه هاي قبلی شوشدهقیدهاییمحدودیتتسلیحات،فروشوخریدزمینهدر2231در قطعنامه

تسلیحات از سوي ایران و از سوي کشورهاي دیگر به ایران را ممنوع کرده بود و به ویژه خرید تسلیحات کالن ممنوع شده بود. اما این 

ساله تبدیل می کند که اگرخرید و فروشی باشد ازطریق کسب اجازه مورد به مورد توسط شوراي 5قطعنامه ممنوعیت را به محدودیت 

از نظر تامین نیازهاي ضروري خود در کشور ماگیرد. ضمن اینکه به دلیل خودکفایی ایران در زمینه تولیدات دفاعی ورت میامنیت ص

.پنج سال آینده با مشکل جدي روبرو نخواهد بود
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محدودیت براي فعالیت موشکی ایران . 3

بهحتی1929قطعنامهامراینتحققبرايومنوع شده بودفعالیت هاي موشکی ایران به طور کامل م،1929قطعنامه 9بر اساس بند 

موشکیهايفعالیتخواهدمیایرانازامنیتشورايجدیدقطعنامهدرولیکه علیه ایران به زور متوسل شوند.دادمیاجازهکشورها

می شود انجام نگیرد. این در حالی است که جمهوري اسالمی ایران اساسا در برنامه اش یاشدهطراحیايهستهکالهکحملبرايکه

تحترافعالیت موشکی مرتبط با هسته اي نیست. نکته مهم دیگر اینکه شوراي امنیت موضوع محدودیت در فعالیت هاي موشکی ایران

کند. نکته کلیدي ایجاد محدودیت براي ایران میمطرحراآنهخواستیکعنوانبهفقطوکندنمیبیانمنشورسازمان مللهفتمفصل

در مورد ساخت موشکهایی بلند برد است. درست است که ایران اساسا دنبال سالح هسته اي نیست اما ایجاد محدودیت براي تولید 

براي این مورد به نظر می رسد چندان البته با در نظر گرفتن تعیین محدودیت هشت ساله.موشکهاي بلند برد قابل توجه به نظر می رسد

.مشکل ساز نخواهد بود

برگشت پذیري تحریم ها .4

اگرچه موضوع بازگشت پذیري براي هردو طرف در نظرگرفته شده است. اما اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نکند شکایت احتمالی ایران 

شود که ایران در اقلیت است و از این نظر با محدودیت روبرو است. با این حال ایران می تواند با پذیرش تبعات میبررسیدر کمیسیونی 

ژنوتوافقازقبلیعنی1392آذرزماندرخودايهستهبرنامهبهکنندآن برفرض آنکه بخواهند حق ایران را پایمال 

پیش بینی شده اگر نقضی هم از سوي ایران و هم کشورهاي همقطعنامهدرداردوجودنیزمقابلطرفبرايامکاناینالبتهبازگردد. 

این روزه درنظرگرفته شده است و60دیگر صورت گیرد می توانند به کمیسیون رفع اختالف مراجعه کنند. البته براي این کاریک پروسه 

گو و بد سابقه مانند آمریکا تنها نگرانی است که از هم اکنون با حق براي هردوطرف است. پیچیدگی این فرایند و امکان تخلف طرف زور

ند با ثبت و ضبط و انتشار برنامه ریزي صحیح باید مانع از آن شد که آنها بتوانند سوء استفاده کند. این برنامه ریزي دقیق می توا

.مدارك پشتیبان مذاکرات باشد تا مانع از تکرار بدعهدي ها شودواسنادتدریجی

الزام آور بودن تعهدات ناشی از قطعنامه براي قوانین داخلی . 5

طبعا حقوق داخلی کشورها ممکن است به هر دلیل در امااستآورالزامامنیتشورايهايقطعنامهاجراي،مللازنظرحقوق بین ال

المللی براي طرف هاي مقابل قابل بینتوافق هايانستن قوانین داخلی بر دحقرارگیرد. دراین مورد خاص ارجتعارض با قوانین بین المللی 

قتی روال قانونی براي اجرایی شدن توافق در کشورها طی نشود، توافق وین یا برجام قابل اجرایی شدن و وتاایراننظرازپذیرش نیست. 

کنندهتعیینوحساسبسیارآیندهروزه 90عمل نیست و براي آمریکا و یا برخی کشورهاي اروپایی هم همین طور است. بنابراین فاصله 

را در روال قانونی خود بررسی و تائید کنند. در ایران نیز مجلس شوراي اسالمی یا شوراي عالی این فاصله کشورها باید این برنامه در. است
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می رسد با توجه به هماهنگی هاي نظربه. کردخواهندنظراعالم2232بررسی دقیق محتواي توافق وین و قطعنامه ازپسامنیت ملی 

.در باره تصویب نهایی با مشکالت جدي روبرو شودقبلی براي تدوین چنین اسنادي نمی توان انتظار داشت 

به شرح ذیل است:ایرانبراي2231گشایش هاي قطعنامه

خارج شدن از فصل هفتم منشور سازمان ملل بصورت کلی . 1

هايفعالیتدیگرقطعنامهاینرسیدتصویببهمنشور سازمان ملل متحد 7برخالف شش قطعنامه قبلی شوراي امنیت که ذیل فصل 

این قطعنامه ذیل فصل هفتم کلیاتکهترتیببدین. کندنمیتلقیامنیتوصلحعلیهعنوان تهدیدي جهانی بهرامیز ایرانآصلح

قطعنامه از اصلبنابراین. کندتقویترانآاجراییضمانتآنکهبرايدارد،اشارههفتمفصلاز41نیست اما چند پاراگراف آن به بند

که ذیل فصل هفتم است هنوز نمی توان گفت بطور کامل 41دلیل استناد مکرر به بند ه ، اما بمل خارج شده استذیل فصل هفتم در ع

. این روند در ده سال آتی طول خواهد کشید مگر آنکه گزارش مدیرکل آژانس در باره صلح آمیز هفتم خارج شده استایران از ذیل فصل 

.سال آینده تهیه و اعالم شودبرنامه هسته اي ایران زودتر از دهبودن کامل

ضمانت اجرایی توافق وین .2

منشور سازمان ملل تاکید می کند که بر اساس این بند اجراي قطعنامه هاي شوراي امنیت براي همه اعضا الزام 25این قطعنامه به بند 

کمک کنند. البته طبیعی است که 2232موظف هستند به اجرایی شدن قطعنامه عضو سازمان ملل 193آور است. بدین ترتیب همه 

اما براي ایران این .اعضاي سازمان ملل هر کدام فراخور منافع ملی خود با این قطعنامه هم مانند قطعنامه هاي دیگر رفتار می کنند

بویژه در 5+1در صورت تغییر سران کشورهاي گروه موضوع اهمیت دارد که توافق وین یک ضمانت اجرایی بین المللی کسب کند تا 

.آمریکا نتوانند توافق بدست آمده را نادیده بگیرند

ممانعت از تخلفات احتمالی طرف هاي توافق .3

اقداماتی که دو طرف باید انجام دهند مشخص همه موارد وراهنقشهاینطبق. کندمیتعریفراهرانقشهیکدرواقع2231قطعنامه 

شده و درمحدوده مشخص زمانی مفاد این قطعنامه نیز لغو خواهد شد. بنابراین کمترجایی براي نقض تعهدات باقی گذاشته است. 

.که درچارچوب برجام باید طی شود را در پیوست هاي قطعنامه مشخص می کندمسیريانتهايتاابتداازهمچنین 

صورت اختصاصی ه ه رسمیت شناختن غنی سازي ایران بب. 4
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درحالی که همه قطعنامه هاي قبلی علیه ایران در شوراي امنیت خواستار توقف فوري فعالیت هاي غنی سازي ایران شده بود، اما در این 

موضوع بسیارمهمی است زیرا نشان می گیرد. این حتی ادامه آن مورد تائید قرارمیقطعنامه فعالیت هاي غنی سازي ایران مورد پذیرش و

)18، 22/5/94.(طالقانی، دهد مقاومت دوازده ساله مردم ایران به نتیجه رسیده است

انرژيالمللیبینآژانسحکامشورايودیگراننزددربی سابقه است که برنامه غنی سازي یک کشور که درتاریخ شوراي امنیت این امر

هفتمفصلتحتشش قطعنامهباایرانآنکهبخصوص. باشدشدهتائیدشورااینتوسطشد،میویژه بررسی صورته بايهسته

این قطعنامه سایر کشورها از 27امنیت دنیا معرفی می شد. جالب آنکه بر اساس بند وصلحکنندهتهدیدعنوانبهمتحدمللمنشور

شده اند و این نشان می دهد که مقاومت مردم یک کشور، منعزمینه حقوق هسته ايبرخورداري از رویه حقوقی مربوط به ایران در

.چگونه می تواند قدرتها را به تمکین خواسته هاي آن مردم وادار سازد

از بین بردن اساس رژیم تحریم ها . 5

. این موضوع اگرچه به تدریج رودبین میبراساس قطعنامه جدید شوراي امنیت، اساس رژیم تحریم ها وکمیته تحریم شوراي امنیت از

شوراي امنیت و کمیته شود اما دستاورد بسیارمهمی است. زیرا درواقع تمامی ساختارهاي شکل گرفته در رابطه با تحریم ها درانجام می

خارج از قطعنامه نمردانه . همچنین بهانه براي تداوم تحریم هاي ناجوار اساس این قطعنامه حذف می گردندمربوط به اجراي تحریم ها ب

.شودمیبردهبینازمتحدانشوآمریکابرايهاي شوراي امنیت

درمجموع می توان گفت اگرچه قطعنامه تصویب شده مطلوب ایران نیست اما بر اساس شرایط موجود و براساس مقدورات ایران این 

نکته مهم دیگر .یر کشورهاي جهان محسوب می شوداسامنیتی با نظامی وقطعنامه گشایش تازه اي درمناسبات سیاسی، اقتصادي و

. داردوینتوافق همه مواردي که درآن است از لحاظ حقوق بین الملل مرزبندي مشخصی بااینکه باید توجه داشت این قطعنامه با

بهوینتوافقنقضتوسط ایران به هر دلیل قطعنامهاحتمالی، نقض امه باشد که درتوافق نیامده باشدمواردي در قطعناگربنابراین

)29/4/94(بهشتی پور، .آیدنمیحساب

نتیجه گیري

حق از اصول و اهداف با دشمن مستکبر در گفتمان استکبارستیزي در صورتی اتفاق افتاده است که جبهه» سازش«چنانکه اشاره شد 

هاي پذیرد. در این مذاکرات جمهوري اسالمی با دستاوردها و دارایینشینی کرده و تحمیل و زورگویی طرف مقابل را باصلی خود عقب

شده بود » مات«هایش خواه از توانمنديو در حالی که دشمن زیاده» هاي فرزندان غیور ملّتمجاهدت«و » ایستادگی و مقاومت«ناشی از 

به طوري شروط پیروزي در این عرصه را تضمین کرد«استیصال دشمن«و » دست برترِ جمهوري اسالمی«مذاکرات شد. این وارد صحنه

ما آن روزي که وارد این مذاکرات شدیم، دستاورد قابل قبول و مهمی داشتیم؛ احساس کردیم با "رهبریت انقالب استدالل نمودند که 

اي دنیا امتناع قدرتهاي هستههمهکه شویم. دستاورد آن روز ما از جمله این بود که ما توانسته بودیم درحالیدست قوي داریم وارد می
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کردند که به ما سوخت بیست درصد را براي مرکز [تحقیقاتی] تهران بدهند ما خودمان توانستیم در شرایط تحریم، سوخت بیست درصد 

... ما با این سوخت و از آن استفاده کنیم. طرف مقابل مات شد!را تولید کنیم، [بعد] این سوخت بیست درصد را تبدیل کنیم به صفحه

ها اذعان کردند که تحریم اثري ندارد... ما آوري در مقابل فشارها جواب داد. آمریکاییروحیه وارد مذاکره شدیم. راهبرد ایستادگی و تاب

)2/4/94. (آیت اله خامنه اي، هم با این منطق، توکّل کردیم و وارد مذاکره شدیم

:کندتر میقدرت نظام اسالمی و برتري آن بر مستکبرین در میز مذاکره را شفافتفاوت 82این فضا با فضاي سال مقایسه

زدیم سرِ دو، سه سانتریفیوژ، [در حالی که] ، زمین تا آسمان فرق کرده؛ آن روز ما چانه می82امروز وضعیت جمهوري اسالمی با سال "

. (آیت ان ما، محقّقین ما، مسئولین ما همت کردند، کارها را پیش بردندامروز چندین هزار سانتریفیوژ مشغول کارند. جوانهاي ما، دانشمند

)12/8/92اله خامنه اي، 

اي و گیريِ استکبارستیزانه و با توجه به دستاوردهاي ایستادگی هستهتوان گفت این مذاکرات موردي ذیل جهتبندي موضوع میدر جمع

استکبارستیزي به تصریح رهبر انقالب اصل قطعی نظام اسالمی بوده . بوده است» نرفع شرّ شیطا«براي رسیدن به اهداف مدنظر نظام و 

هاي قدرت روزافزون ایران نشانه.هاي کشور در مقابل دولت مستکبر آمریکا تغییري نخواهد کرداي سیاستو بعد از مذاکرات هستهاست

پیروزي نهاییِ جریان «اله به وضوح دیده شد و این نویدبخش چندساسالمی و افول قدرت مادي و نامشروع مستکبران در این مناقشه

.روستدر افق پیش» حق

به ستادر زمره کشورهاي پیشتار منطقه در زمینه هسته اي . ایرانشمسی شروع شده است40فعالیت هاي هسته اي کشورمان از دهه 

چشم اندازي بیست ساله در زمینه پهلوي،در رژیم شد. که اولین راکتور هسته اي را در همین محل راکتور تحقیقاتی تهران ایجاد طوري

این اسالمی،کشور بیست هزار مگاوات برق هسته اي داشته باشد. پس از انقالبکهو پیش بینی کردندشداجتماعی اقتصادي آغاز 

و آلمان و فرانسه پروژه هاي خود را رها کردند. هدف در گذشته هم تولید برق بوده است حتی در رژیم موضوع از اولویت خارج شد 

نظام تصمیم به بازگشت به فعالیت هاي هسته اي گرفت و اعالم شد راه اندازي نیروگاه بوشهر باید انجام ،گذشته. پس از جنگ تحمیلی

اید به بیست هزار مگاوات برق هسته اي برسیم. پس هدف ما یک هدف صلح آمیز براي شود و مقام معظم رهبري هم اشاره کردند که ما ب

یک دوره بعد از انقالب و یک دوره ،است. این هدف صلح آمیز یک دوره قبل از انقالببوده تولید برق و در کنار آن صنعت و کشاورزي 

پس از توافق وین تقسیم بندي می شود. 

نمایانکشوردواینمیانبنیادینتغییراتبرايواقعیهايافق،80دههاوایلدرامریکاوایرانرابطهقطعازپسباراولینبرايشاید

نیز ازایرانرهبراي،خامنهاهللاآیت. استکردهتمایلاظهارشرطوقیدبیمذاکرهبراياوباما،باراكامریکا،جمهوراست. رئیسشده

ثابتتاهاي انتخاباتی، تالش کردنددوره رقابتایران در دوره دهم نیز درجمهوريریاستکاندیداهايازیکهروکردهاستقبالمذاکره

اي هستهپروندهرويهمگیآن،پیچیدهگیريتصمیموسیاسیسیستموغرباگرچه تعامل. بودخواهندگفتگوطرفموثرترینکنند
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ایجادبرايامکانیوفرصتامانباشد،میسرحاضرحالدرشایدروابطکاملسازيعادياست و به نظر می رسد کهشدهمتمرکزایران

دهد. گسترشرادوجانبهمنافعازهاییعرصهدارد تاوجودبینانهواقعهايدیدگاه

سیاستهايجنبهوابعادسایرعالوهبه. استنکردهکندراسازيغنیجریانالمللی،بینتهدیدهايوفشارتحریم،متماديسالهاي

فقطنهسیاستاین. استکردهتقویتاهللاحزبوحماسسوریه،باراروابطشودادهافزایشدنیاعمومیافکاردرراایراننفوذامریکا،

بهنسبتراخودنگرشنوعورفتارشیوهبایدامریکاکهبرخی معتقدند. استآوردهباربهمعکوسکامالًنتایجیبلکهخورده،شکست

دستایراندررژیمتغییربرايتالشهرگونهازمتحدهایاالتاینکه. دهدتغییردارد،سردرکهرارویاهاییوآنايمنطقهنقشایران،

)71: 1384(پرکویچ، بپذیرد.راایرانايمنطقهنقشمشروعیتباالخرهوبگذارد،احترامایرانارضیتمامیتویکپارچگیبهبردارد؛

یکی از شد داراي پارامترهاي مثبت و منفی بود. در اینجا به دستاوردهاي مثبت توافقنامه می پردازیم.و وین انجاماي که در ژنوتوافقنامه

پذیرش حق غنی سازي براي ایران بود. در چند سال اخیر بحث هایی وجود داشت مبنی بر اینکه میزان غنی سازي دستاوردها، مهمترین

یشتر شده و باید مقدار آن کاهش یابد و یا سوخت مورد نیاز ایران را کشورهاي دیگر باید بدهند و پس از استفاده ایران باید در ایران ب

شد اورانیوم غنی شده توسط جمهوري اسالمی در خود ایران باقی خواهد ماند. هر چند خاکستر سوخت را بازگرداند و یا اینکه گفته می

درصدي براي تولید سوخت رآکتور تهران به 20بخشی به طرف مقابل پذیرفت که نیمی از این اورانیوم غنی شده که ایران براي اطمینان

گرم از 1درصد رقیق شود با اینحال خارج نشدن حتی 20درصدي به مواردي کمتر از 20درصد تبدیل شود و مابقی اورانیوم 20اکسید 

است.اورانیوم غنی شده در ایران موفقیت بزرگی 

هاي بزرگی بر ما اعمال شده بود. دور از تصور نبود که نفت ها است. طی این مدت تحریمدستاورد دیگر این توافقنامه در رابطه با تحریم

ها کردیم به صفر برسانند. نه تنها این کار را نکردند بلکه بر اساس این توافق سه تحول عمده در زمینه تحریماندکی را هم که صادر می

هاي جدیدي علیه ایران تصویب نخواهد شد. ماهه؛ شوراي امنیت، آمریکا و اروپا تحریم6عمال شد. نخست آنکه اعالم شد در مدت زمان ا

هاي بزرگتري که مد نظر داشتند ملغی شد. تحریم

تر از همه اینکه برداشته شد. مهمهاي مالی همها و بخشی از تحریمکه مربوط به پتروشیمی، فلزات گرانبهایی دوم آنکه بخشی از تحریم

هاي ماه) شامل یک فرایند متقابل و قدم به قدم است که بایستی به رفع تمامی تحریم6در متن آورده شد که هدف راه حل جامع (بعد از 

شود منجر شود. اي ایران مربوط میهاي ملی که به برنامه هستههاي چند جانبه و تحریمشوراي امنیت، تحریم

این است که ما توازنی در و آن باشد از توافقنامه حاصل شده؛ اي مربوط نمیستاوردهاي بزرگتري هم که مستقیم به مسئله هستهد

شش کشور دیگر صحبت کند. 6اما بتواند با ایم. غیر ممکن بود کشوري در تحریم بزرگی قرار بگیرد،گفتگوهاي دیپلماتیک بدست آورده

حتی به نحوي که وزیر خارجه آمریکا بگوید طرف ایرانی به ما تشر زد، داد زد و تا به حال قدرتهاي جهانی هستند.کشوري که اکثر آنها

مان ایستادگی کردیم، کسی با ما اینطور صحبت نکرده بود. این نشان دهنده آن است که ما در مذاکرات قوي برخورد کردیم، روي اصول
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تیم اما در درجه اول منافع خودمان را در نظر گرفتیم و به هیچ عنوان احساس نشده که در این منافع طرف مقابل را هم در نظر گرف

مذاکرات طرف ایرانی تحقیر شده، کوتاه آمده و چیز بزرگی را از دست داده است. 

ن است مستقیما به ما دستاورد دیگر یک نوع بی اعتمادي است که برخی از کشورهاي غربی نسبت به امریکا ایجاد کردند. البته ممک

مربوط نباشد اما همین بی اعتمادي سبب خواهد شد که توطئه کمتري علیه ما صورت گیرد. 

دستاورد مهم دیگر این است که دولت صهیونیستی و نتانیاهو هر چه تالش کردند که این توافقنامه به شکست بیانجامد نتوانستند اقدامی 

است که وزن ژئوپلتیکی جمهوري اسالمی در همین مدت کوتاه باال رفته است. وقتی وزن دهنده آن انجام دهند. این خود نشان

رود در سطح جهان، وزن ژئوپلتیکی رقبا و دشمنان جمهوري اسالمی پایین می آید. ژئوپلتیکی ایران در منطقه باال می

گذار بود. در مورد سوریه آمریکا مانند سابق فشار وارد حتی در وضعیت متحدین ایران در منطقه مثل لبنان، حزب اهللا و حتی سوریه تاثیر

کند. حزب اهللا بعد از این توافق نامه شادمانی خود را از روندي که جمهوري اسالمی در پیش گرفته نشان داد. همچنین بین نمی

د ستاد مشترك یا اجازه ندهکشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس بعد از این توافقنامه شکاف بوجود آمد. همین امر سبب شد عمان 

عودیها سالهاست رقابت یز به عمان پبوست. قطریها که با سخواستند تشکیل دهند شکل بگیرد. قطر نها میعوديارتشی مشترك که س

ی کنند. در حال حاضر حساسیت خاصدارند مانند عمان، خود را تا حدودي به ایران و متحدین ایران مثل حزب اهللا و سوریه نزدیک می

توان شکاف در شوراي همکاري خلیج فارس را آخرین دستاورد بین قطر و عربستان و از طرفی بین عمان و عربستان هم ایجاد شد. می

)17/1/93فرجی راد، (نامید.

در مقایسه با که آمدندبه ایران از کشورهاي اروپایی شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا و ...هاي بسیاريهیاتپس از توافقنامه برجام،همچنین 

آمریکاي التین بود، نشان دهنده آن است که 3سال گذشته که رفت و آمد ما تنها با ونزوئال، گامبیا و بعضی از کشورهاي درجه 8

امع هسته به منظور حمایت از توافق جسوي سوئیسایران از يتصمیم براي لغو تحریمهاتوافقنامه، وزن ژئوپلتیکی ایران را باال برده است.

.اي و پیگیري روند اجرایی شدن آن و نشان دادن اطمینان این کشور اروپایی به اهداف سازنده طرفهاي مذاکره کننده، اجرایی می شود

که برجام دورنما و فصل تازه اي از روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادي با ایران را رقم می زند بزرگترین معامله هدولت سوئیس عنوان کرد

)22/5/94(خبرگزاري میزان، .ان نفت جهان شرکتهاي نظیر ویتول، گلنکور و ترافیگورا سوئیسی هستندگر

حقوقدانان معتقدند سندي که در چارچوب برجام تنظیم شده منعطف و از نوع حقوق نرم است و از نوع حقوقی است که قالب الزام آور 

الزام آوري است که براي همه اعضاست و سند حقوقی بین المللی است که محتوایی قطعنامههم یکشوراي امنیت2231قطعنامهدارد.

شوراي قطعنامهحقوق بین الملل است به طوري که منضم به یکمنعطف دارد. لذا عمده ترین ویژگی برجام، نحوه الزام آور بودن آن در 

)18، 22/5/94تباع است.(قنبري جهرمی، است که تحت فصل هفتم صادر گردیده و براي کلیه اعضا الزم االامنیت
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استوار » مهار ایران«دکترین سیاست خارجی اوباما، مانند سلف دموکراتش کارتر، بر اصل از سوي دیگر، برخی از تحلیلگران معتقدند که 

آمریکا بود و ر امور خارجهجرج بوش، معاون وزیدر دولت 2008تا 2005هاي سالیکالس برنز، که در فاصلهاست. موضوع مهار ایران را ن

جمهور آمریکا و باراك اوباما، رئیس"کند: گونه بیان میاین2015جوالي 29اي با ایران را برعهده داشت، در تاریخ هدایت مذاکرات هسته

قدرت بایدمابنابراین.جمهور بعد از اوباما، باید تالش کنند قدرت ایران را در منطقه مهار کنندجانشین او و یا حتی جانشین رئیس

.هاي آینده به کار بریمدیپلماتیک، اقتصادي و نظامی خود را براي انسداد ایران در شرایط فعلی و مهار قدرت این کشور در منطقه در سال

(www.hks.harvard.edu)" .ها از طریق مذاکرات استبه آنفشارتر،هوشمندانهومؤثرتراستراتژي

هاي امنیتی اوباما در نشست . نگاهی به تضمینمهار شوداي ایران بایستی هاي دموکرات نیز قدرت منطقهمریکاییبنابراین از نگاه آ

کماکان جزء » تهدید ایران«اي با موضوع همین مسئله است که محوریت ترتیبات منطقهدهندهبه کشورهاي منطقه، نشاندیوید کمپ

2مطبوعاتی روز ور امنیت ملی اوباما، در مصاحبهمان چیزي است که بن رودز، معاون مشاشود. این هسیاست مهار آمریکا محسوب می

جمهور تلویحاً گفته است آمریکا متعهد به امنیت عربستان و کشورهاي خلیج فارس و مقابله رئیس"که بر آن تأکید کرد2015سپتامبر 

(www.whitehouse.gov)".با رفتارهاي ایران خواهد بود

بازنگري «آمریکا در منطقه از دیرباز دکترین بازدارندگی استراتژیک را در برابر ایران اعمال کرده بود. در دولت اوباما نیز سند موسوم به 

، که یک سند امنیت ملی است، تهیه و تنظیم شد. در این سند، از بازدارندگی متعارف و نامتعارف علیه ایران صحبت »ايآرایش هسته

شده است. 

ایران و دکترین «اي تحت عنوان لوزان، در مصاحبهو بعد از بیانیه2015آوریل 5همین دکترین بازدارندگی است که اوباما در در ادامه

صد میلیارد. شدفاعی ما نزدیک به شان سی میلیارد دالر است و بودجهدفاعی ایردهد که بودجه، توضیح می»ایمزتنیویورك«با » اوباما

…کنیمهایمان را هم حفظ میظرفیتکنیم، اما همهمیتعاملما: استاین) من(دکترین…تواند با ما مبارزه کندداند که نمین میایرا

ایرانداند،میچهکسی…هم نیستیملوحساده…ایمها را حفظ کردهطور نیست. تمام گزینهناپذیر است. اینکنترلایرانگویندمی

".هاي بازدارندگی و برتري نظامی ما همچنان سر جایشان هستنیفتاد، تواناییاتفاقایناگروکندتغییراستممکن

(www.nytimes.com)

”قرار داده است. راهبرد نانوشتهمنظور دستیابی به اهداف کالن خود مدنظردر کنار دو دکترین یادشده، دولت اوباما راهبردهایی را نیز به

اي گونهالمللی، بهاي و بینشود رفتارهاي ایران در سطح داخلی، منطقهآن تالش میوسیلهاز راهبردهایی است که بهیکی“بازیگر شرمنده

مرور موجبات همین موضوع بهشود تا » شرمنده«الملل، از اعمال و اقدامات خود به نمایش گذاشته شود که ایران در سطح منطقه و بین

دنبال القاي این مسئله هستند که ایران و غرب درخصوص برخی مقامات آمریکایی بهبه ویژهها وغربیفراهم کند.ایران را» تغییر رفتار«

ا الوروف مذاکره ب«آمریکا ضمن بیان اینکه جان کري، وزیر امور خارجه.اي مثل مبارزه با داعش، منافع مشترك دارندمسائل منطقه

ها را ها و تركخواهیم مشارکت سعوديما می«و بیان اینکه » اند چه نقشی در ماجراي داعش ایفا کنندها آمادهخواهم کرد تا ببینم ایرانی

به نقش شدهریزيصورت برنامهبه(www.reuters.com)»اند چه نقشی ایفا کنندها آمادهجلب کنیم و در نهایت، احتماالً ببینیم ایرانی
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، با استقبال از حضور ایران در 2015آگوست31در در نشستی خبري در برلین؛ آنگال مرکل، صدراعظم آلمان.ایران اشاره کرده است

فتد، ار سوریه اتفاق میاي در آنچه دبه گمان من، ایران نفوذ قابل مالحظه«ائتالف ضدداعش و مبارزه با این گروه تروریستی، اظهار داشت: 

)uk.reuters.com/article(» کنند.ایران در مذاکرات سوریه استقبال میدارد و همه از حضور سازنده

به نقاط مثبت و منفی برجام به طور ارائه گردید 1394مجلس شوراي اسالمی که در مهرماه سال در گزارش مشروح کمیسیون ویژه 

می پردازیم:به اختصار برجام با استناد به متن گزارش کمیسیون ویژه منقدینکاتبرخی از نبهجاشد. در اینوح پرداخته تفصیلی و مشر

حفظ ـ3.سال15براي NPTـ استثناء شدن ایران از معاهده2.قبول داوطلبانه پروتکل الحاقی قبل از تصویب برجام در مجلس-1

ـ امکان دسترسی به تاسیسات 5. براي صنایع و ممانعت از پیشرفت ایران در علوم مختلفایجاد مشکل - 4.هازیرساخت قانونی تحریم

هاي کنگره و ایاالت آمریکا و اتحادیه اروپا صرفاً ـ تحریم7.هاي تسلیحاتی و موشکی ایرانـ حفظ تحریم6. نظامی ایران در متن برجام

ـ تعهدات ایران روشن و صریح اما 9محسوب می گردد.ايبازرسی هستهـ ایران کشوري مستثنا در حقوق، تکالیف و8.شوندتعلیق می

هیچ ـ11.ـ توافق برجام هیچ گونه ضمانت اجرائی حقوقی و قانونی ندارد10است.تعهدات سایر طرفها پیچیده و دچار آسیب هاي جدي

برنامه هسته اي ایران را بدون ،ـ برجام12.استمرجعی براي راستی آزمایی انجام تعهدات طرفهاي مذاکره ایران در نظر گرفته نشده 

ـ ایجاد محدودیت مشخص در همه ابعاد تحقیق و 13دورنماي روشن در آینده، در یک تعلیق حداقل ده ساله و بلندمدت فرو می برد. 

برجام عامدانه بر ضد ـ مکانیسم هاي داوري مندرج در قطعنامه و14می باشد.توسعه و کندشدن مسیر تحقق برنامه صنعتی غنی سازي 

است.ایران تنظیم شده

در حالی که قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی در است. ـ تعهد دولت به اجراي پروتکل از روز اجراي برجام برخالف مصوبه مجلس15

الزام دولت به حفظ «اجراي همه اقدامات داوطلبانه از جمله پروتکل الحاقی توسط دولت را ممنوع می کند و بند دوم قانون 1384سال 

را مجاز دانسته و هرگونه (NPT)نیز منحصراً نظارت هاي ذیل پادمان1394مصوب تیرماه » دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ایران

نماید. راي توافق به نحو داوطلبانه اجرادانسته است، دولت در برجام متعهد شده است که پروتکل را از روز اجنظارتی فراتر از آن را ممنوع

از نقاط خوب نتایج مذاکرات و این قطعنامه است؛ با توجه 2231قطعنامه 8و 7ـ بیان لغو شش قطعنامه قبلی شوراي امنیت در بند 16

لغو «زگشت پذیري همه قطعنامه هاي قبلی با هر بهانه اي، کمیسیون آن لغو را نه لغو کامل که این قطعنامه و امکان با12به بند 

.استنباط می کند» تعلیق قطعنامه هاي گذشته«یا » مشروط

ا کیلوگرم اورانیم غنی شده ر300تن ذخایر موجودش حداکثر 10ـ ایران در طول اجراي توافق صرفاً اجازه خواهد داشت از قریب به 17

این امر می تواند برنامه هسته اي ایران را از شتاب الزم بیندازد و ایران اسالمی را با بهانه جویی هاي آمریکا و .حفظ کندUF6به شکل

.هم پیمانانش از مهمترین سرمایه اش در توسعه این صنعت محروم نماید
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ها مرتفع شده و این محدودیت از نهادهاي اصلی کشور مثل داراییشده از لیست انسداد تحریم سوئیفت در خصوص نهادهاي خارج-18

شود؛ لکن رفع خواهد شد که موضوع بسیار مثبت ارزیابی میبانکها در روز اجرابانک مرکزي، بانک ملت، بانک تجارت و برخی دیگر

اقی خواهد ماند و در تاریخ مذکور نیز صرفاً ب-2231زیرساخت قانونی تحریم سوئیفت تا روز انتقال ـ هشت سال پس از تصویب قطعنامه 

تعلیق ـ و نه لغو ـ خواهد شد. 

شوند که میزان خرید نفت خام از ایران به صورت هاي مالی ثانویه آمریکا خارج میمؤسسات مالی خارجی به شرطی از شمول تحریم-19

ه حاصل از فروش نفت خام ایران خواهد بود. پیوسته در حال کاهش باشد و این به معناي مانع تراشی براي انتقال وجو

ها به در زمینه تعلیق تحریم5+1اصل تناظر در انجام تعهدات دو طرف در برجام به طور کامل رعایت نشده و اقدام واقعی از سوي -20

آزمایی آن از سوي آژانس موکول شده است. انجام تعهدات ایران و راستی

بررسی کلیات طرح اقدام متناسب و متقابل جمهوري اسالمی ایران در اجراي بهنمایندگان مجلس شوراي اسالمی ، 1394مهرماه 19در 

راي 100راي موافق و 139پرداختند و در نهایت کلیات طرح برجام را با 5+1برنامه جامع اقدام مشترك میان جمهوري اسالمی ایران و 

مجلس شوراي ،94مهرماه 21شنبهدر جلسه علنی روز سهاضر در جلسه تصویب کردند.نماینده ح253راي ممتنع از 12مخالف و 

رأي ممتنع تصویب 13رأي مخالف و 59رأي موافق، 161جزئیات برجام با د. اننمایندگان رسبه تصویب را هماسالمی جزئیات برجام

طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجراي برجام با اعالم کرد کههمسخنگوي شوراي نگهبانهمچنین پس از تصویب مجلس،شد.

)22/7/94(خبرگزاري رجانیوز، .ده استبا شرع و قانون اساسی شناخته نشاکثریت آراء مغایر
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