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 برزخدر  يتوافق هسته ا. گرانيو د رانيا

 
 *كولويفرانسوا ن: سندهينو

  تحليلگر سياست بين الملل و سفيرسابق فرانسه در تهران*

 ل كرم نژادياسماع: مترجم

  

 كايحاكمه آمر ئتيه يگذرد، از سو ياز امضاء آن م يكه پنج سال رانيا يهسته ا توافق نامه

تهران از  دنيكنار كش خطركه  هرخ داد يدر حال نيو ا. ه استقرار گرفت ن ير ضربات سهمگيز

فارس  جيدر خل يارويخطر رو ديتشد  نيو همچن يهسته ا يمعاهده منع گسترش سالح ها

  .دينما يممحتمل كامالً 

  

برنامه جامع اقدام (برجام عنوان با كه  ن،يو يمتحده از توافق هسته ا االتيزمان خروج ا يعنيدو سال،  يط

 يكه مقدمه ا است رانياقتصاد ا ياز فروپاش يبه دنبال بارقه هائ كايشود، دولت آمر ياطالق م زين )مشترك

كا هنوز فكر ين ها در دولت امريتر يافراط .كاستيبه زعم آمر ياسالم يجمهور در آوردنزانو  به يبرا

دار ين محاصره پديات ام ها حول افراد، نهادها و موسسات، اثريحلقه تحر يجيتدربا سفت كردن    كنند كهيم

  .اعمال شده اند آن يكه برا يبه هدف نهائ يابيشك اثر داشته اند اما بدون دست يم ها بيتحر. شوند يم
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ناخالص  ديگاز در تولو امكان صدور نفت را دارد و سهم  صدور نفت يبه سخت رانيكامالً واضخ است كه ا

در حال حاضر كمتر  كهيتا جائ ،است افتهيكاهش  ،يطوالن نسبتاً يبازه زمان كيو در  وستهيبه طور پ  يداخل

كند تا  يم هيتغذ  يگريد محركه ومنابع يروياقتصاد كشور ازن نيبنابرا .دهد يم ليآن را تشك% ١٥از 

 نيا راًياخ. ت در رنج اندين وضعيد از ايترد يبكه  يتيجمع .باشد يناراض يونيليم٨٠ تيجمع كي يپاسخگو

 ياتصال ينتوانست حلقه  ن اعتراضاتيا را پشت سرگذاشته است، اما  زيضات خشونت آمكشور دو بار اعترا

كم سر بلند نكرد و جنبش  يكيزماتيكارچ رهبر يه .دنينما جاديطبقه فرودست و طبقه متوسط جامعه ا نيب

  .ش را در برابر حكومت باال برديدست ها يسادگبه  رمق،

  

 االت متحدهيخشم ا

  

 نيبا علم به ا ]آنها[.ت به خود گرفتهيرنگ خشم و عصبانوهوادارانش  دونالد ترامپ يوسرخوردگ يدلسرد

ل و يتعد ي، در راستاديآ يبه حساب م يخودكش ينوع يجمهور استيكه آغاز جنگ در آستانه انتخابات ر

ت كه با تصور وجود داش نيا. شندياند يز نمين مسئله نيبه عواقب ا. كنند ي، به آن حمله منيتوافق ود يتحد

 نيطرف آن بود، و همچن كي رانيشش كشور شركت كننده در روند امضاء توافق نامه، كه ا تيتوجه به حما

 ني، ابودزده  آن بر شروط مندرج در دييسازمان ملل متحد كه مهر تا تيامن يبر قطعنامه شورا هيبا تك

متحده  ارائه شده بود و در  االتيسط ا، كه توتيامن يشورا قطعنامه .رديبه خود بگ ياجرائ يشكل نامه توافق

 يتوافق نامه هسته ا شدن يادامه نهائدر  د،يرس تيامن يپانزده عضو شورا بيبه تصو ٢٠١٥ هيژوئ ستميب

 . شكننده از آب در آمد ن هايهمه ا يول .بود زيبرجام ن
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به  يابيساده جهت دست هيانيب كيها به عنوان  يكائيبرجام بنا به درخواست آمر كه ليدل نيدر ابتداء به ا

كه  يد، جائبرس بيتصوبه  زيدر كنگره ن ديدر اصل با يتوافق رسم كي .شده بود هياهداف مشترك، ته

سازمان ملل، باز  تيامن يكه قطعنامه شورا ليدل نيبه ا اًيثان  .بودنالزم  تيواجداكثر در آنجا دولت اوباما

آنچنان كه در چارچوب منشور  يعني . زام آور نباشدال  تا شد  نگاشته يطور كايهم به درخواست آمر

، عضو يكشورها ريشركت كنندگان در مذاكرات و سا  يبراتوافق نامه  ياجرا، شده ينيش بيسازمان ملل پ

 .ساده توانست از آن خارج شود ميتصم كيبود كه ترامپ با  نگونهيا .نباشد ياجبار

  

زنده كه  يول يزخم يوانيخود ادامه داد، درست مانند ح ريمسبه  زانيافتان و خ همچنانبرجام حال  نيبا ا

ن اكردند، هم اريوسواس گونه اخت ياطيها در ابتداء حزم و احت يرانيا.  گرفتهخود را به سخره  انيشكارچ

 نيوا  .مدعاست نيگواه هم ،)IAEA(ياتم يانرژ يالملل نيسه ماهه بازرسان آژانس ب يطوركه گزارش ها

اثر  .منظم با آن ها بود يدر خصوص تبادالت تجار نيو چ هياروپا، روس يعدم توانائ نيدر ع] اه يرانيرفتارا[

 ييباعث شده است تا شركت ها يدالر برتبادالت ارز يمتحده و نفوذ امپراتور االتيا يها ميبازدارنده تحر

  . دارند، حساب كار خود را بكنند مورد ظن قرار رانيبا ا يكه در همكار

  

   از توافق تهران گرداندنيرو يانه هيگز

  

از جانب  يكوتاه چگونهيهمتحده از توافق نامه،  االتيسال پس از خروج ا كي يعني ،٢٠١٩مه  ماه از شيتا پ

خروج . دينگردمشاهده  ،ن باشديچارچوب توافق نامه و از ن كشوريا يتخط نيكوچك ترنشانه كه  ،رانيا

آب  نيشده سبك و همچن يغن وميصادرات اوران تيرا داد تا به محدوداجازه  نيا رانياز برجام، به ا كايآمر

شده  حياز حد مجاز آن كه در توافق نامه تصر داتيتول نيذخائر ا زانيدهد؛ چرا كه حاال  م انيپا نيسنگ
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 دو نيبه ا يابياز دست رانيمحصوالت، جهت ممانعت ا نيا يشده برا نييتع يسقف ها .بود، فراتر رفته است

 رانياصوالً ا خ،ين تارياز ا .به كار روند يتوانند جهت ساخت سالح هسته ا يكه م استت يپر اهم هياولماده 

شده سبك  يغن ومياوران لوگرميك ٣٠٠سقف  تيكه متضمن رعا يگريد نهيگزگر خود را ملزم به انتخاب يد

 ايهمه  تيفعال ديبا نرايا -برجامسقف مجاز مندرج در  زانيم -سقف نيا تيرعا يبرا. داند ي، نمباشد

 .كند قيشده سبك خود را مجدداً رق يغن وميرانكه او نيا اي د،يخود را متوقف نما يهافوژيترناز سا يدتعدا

 يغن ومياوران يجيتدر يساز رهياقدام به ذخ ،سقف نياز ا عبوركشور با  نيا د؛يرا برگز يراه سوم رانياما ا

 رانيحال ا نيبا ا .كرده است دايپ شيهشت برابر افزا سال، كيپس از گذشت  نكيشده نمود كه هم ا

 يطرف ها فرصت بهره مند گريندارد و چنانچه د نيتوافق نامه وخروج از  يبرا يميكند كه تصم يم حيتصر

 يو كامل بندها  قيدق  يفراهم كنند، خود را متعهد به اجرا شيرا برابرجام مندرج در  يايكشور از مزا نيا

 .نددا يتوفق نامه م

  

واشنگتن عاجز مانده اند، هر  يها يخود در برجام، كه درمقابل كارشكن يتحت فشار قرار دادن شركا يو برا

عبور از سقف  :زند يتوافق نامه م نياز تعهدات خود در ا يبرخ يجيتدر بار دست به كاستن كيدو ماه 

 يها تيفعال يري، از سرگ% ٤.٥ه ب% ٣.٦٧از  يعنيشده در توافق نامه،  حيتصر ومياوران  يساز يمجاز غن

 يساز يغن تيمجدد سا تيكارآمدتر، فعال يفوژهايسانتر يريو توسعه به منظور بكارگ قيحوزه تحق

  .برجام در احتضار است رسد يم به نظر. آن متوقف شده بود تيكه در برجام فعال فوردو ينيرزميز

  

 فيكث يچشم انداز ترفند
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 يجلورا  يتازه ا سنگ د،يجد يكيبا تحر پومپئو كيما كايامور خارجه آمر ري،  وز٢٠٢٠سال  لياما در آور

 ميدارد تا از برداشتن تحرقصد  ،صورت ممكنهر اظهار داشت كه به  يو .انداختتوافق  نيهواداران ا يپا

ممانعت  ،بود دهيرس تيامن يشورا بيبه تصو يدر قطعنامه ا برجامامضاء  يكه در پ ران،يفروش اسلحه به ا

 يم يمنقض ٢٠٢٠در اكتبر  رانيا يحاتيتسل ميمصوب شده ، تحر ٢٠١٥ هيوئقطعنامه كه در ژ نيا يط. كند

ها  ميتحر نيا ديقطعنامه را با هدف تمد سينو شيپ يبه زود كايكه آمراعالم داشت  يو نيبنابرا .گردد

 نياعالم داشت، در صورت رد ا يكه و نيمهم تر ا .ارائه خواهد كرد تيامن يمدت نامحدود به شورا يبرا

اقدام به فعال  ي، و -محتمل اريبس هيفرض- رانيا انيدارندگان حق وتو و حام ن،يو چ هيقطعنامه ازجانب روس

 كي، هر٢٠١٥ هيمصوب ژوئ تيامن يبند قطعنامه شورا نيبر اساس ا. خواهد نمودماشه  سميمكان نمودن بند

 سازمان ملل يها مياز تحر يبخش ايخواستار بازگشت همه  يبه تنهائ را دارند كه كانام نيبرجام ا نياز طرف

 .  شوند رانيا هيعل

  

 يترفند حقوق يبر نوع يدر واقع متك كاياستدالل آمر .ديگرد يموجب جنجال و آشتفگ تياستدالل در نها نيا

 از توافق هاكشوراز  يكيكه در صورت خروج  ح نشده استيتصر ٢٠١٥قطعنامه مصوب در است، چرا كه 

به توافق نامه  امضا كنند ياز اعضا يكيتواند  ين كشور ميبازهم ا -كايمتحده آمر االتيجا ا نيدر ا -برجام

 ياستدالل نيچن ايآ .ستين كشور معقول كيچندان برازنده  يروشگرديتدب نيرسد چن يبه نظر م .بماند يباق

بود؟ هفته ها و  ميخواه تيامن ياز اعضاء شورا يتعداد ايهمه  يچيشاهد سرپ ايشدن دارد؟ آ يامكان اجرائ

 .  خواهد گذاشت ارمانيدر اخت يشترياطالعات به مراتب ب يآت يماه ها

  

  ت هايمعافان يپا
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 يو. بندد يبرجام م بيكمر به تخرمجدداً  ،يمثال زدن يتياواخر ماه مه، با قاطع پومپئو كيماحال  نيدر هم

اعضاء برجام  يها يرا كه شامل همكار يها تيمعاف يتمام يارد بزودمتحده قصد د االتياعالم داشت كه ا

كه ممكن  يهائ وژهپر ژهيبخشد؛ به و انيپا ، بود رانيبرنامه هسته ا جهت اصالح) مندرج در توافق نامه(

كرد تا مساعدت  دايامكان را پ نيا رانيواسطه بود كه ا نيبه هم .كنند دايپ ينظام يتيماه ندهياست در آ

شهر اراك بدست آورد، به گونه  يكيدر دست ساخت خود در نزد يقاتيرآكتور تحق يبازطراح يرا برا يهائ

در ] ياتم[بمب ديتول  هيثانو يريمس ميچرا كه پلوتون. افتيدر آن به وضوح كاهش  ميپلوتون ديكه  تول يا

 .است ومياوران يساز يكنار غن

  

از  يبهره بردار يالزم برا ٪٢٠شده  يغن ميوخت اورانس نياز تأم كاياعالم كرد كه آمر نيپمپئو همچن

فروخته شده بود،  رانيها به ا ييكايتوسط خود آمر ١٩٦٠كوچك تهران، كه در دهه  يقاتيرآكتور تحق

 وژيفيخود به ذكر چند هزار سانتر هيانيدر ب پومپئو كيماكه  ديتوجه داشته باش .ممانعت به عمل خواهد آورد

 ازيمورد ن يزوتوپهايا ديتول نيو همچن يپژوهش زيصلح ام يها تيفعال ي، كه براردوفو ينيرزميز تيسادر 

 يمبن رانيم ايتصم يمورد، در پ نيدر ا يالملل نيب ينكرد؛ همكار ي، اشاره امجدداً به كار افتاده اند ،يپزشك

 نيچن ب،يترت نيبد .شده، قطع شده بود يغن ومياوران ديجهت تول وژهايفيسانتر نيا مجدد  يريبكارگبر 

 يبرا يزيها دستاو يرانيو از نگاه ا» جرم ارتكاب به قيتشو« در نظرعموم همچون كاياز جانب آمر يميتصم

در هر صورت  .دينما يم) NPT(يهسته ا ينامه منع گسترش سالح ها مانيخروج از برجام و چه بسا از پ

همراه  رانيا ياز سو درخور يپاسخبا  سازملن ملل، تيامن ياز جانب شورا گريد يريواضح است كه  تحق

در % ٢٠ ومياوران يساز يمجازات ها، غن ديبه موج جد ياحتمال يواكنش ها نيازا يكيو چه بسا  .خواهد بود

خطرناك در حال  يگونه ا ها به يرانيا .خواهد بود نيبر تابوت توافق و خيم نيباشد كه آخر رانيخاك ا

  . هستند يظامبا اهداف ن يساز يبه غن ك شدنينزد
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 ها ياروپائ فقدان شهامت

  

كامالً   يها تاكنون به گونه ا نشان دادند؟ روس  ييكايحمالت آمر نيبه ا يبرجام چه واكنش يشركا ريسا

در نزاع  كايبا آمر گريد جبهه ها كه در چند ينيچ. ها را محكوم كرده اند يكائيآمر رياخ يشفاف، برنامه ها

، يولها  يياروپا .مانند يروس ها عقب نمدر بزنگاه ها از  يول نشان داده اندر محتاطانه ت يهستند، واكنش

ارائه  تيامن يخود را به شورا يها برنامه ها ييكاياعالم نكرده اند كه چنانچه آمر يكماكان به طور رسم

سها و ازبن بست كامل، چشم به كمك رو يريجلوگ يآنها برا ديشا .دهند، چگونه واكنش نشان خواهند داد

 ،يتيو امور امن يخارج استياروپا در س هياتحاد يعال ندهي، نماژوزف بورلتا به امروز تنها  .ها دارند ينيچ

  .متحده، اعالم كرده است االتيماشه توسط ا سميمكان يريخود را از بكارگ يعلناً ناخرسند

  

 يها يكه با همكار رانيا ياهسته  يها تيفعال هيها عل ميبازگشت تحر بر يمبن كايآمر ميدر خصوص تصم

آلمان، انگلستان و (شركت كننده در توافق نامه برجام  ياروپائ يطرف ها د،يريگ يصورت م يالملل نيب

صادر شده است، اما نه  يئاه هيانيب بسنده كردند؛ »قياظهار تاسف عم«مشترك  هيانيبه صدور ب) فرانسه

شانه   يبرا يراه .مربوطه يوزارت خانه ها انيه سخنگواروپا، بلك هياتحاد يعال تيبامسئول رانيتوسط وز

  .يكائيطرف آمر به گردن تيمسئولانداختن  و يكردن از مسئوالن اروپائ يخال

  

ها در جهت  ياروپا ئ ريچشمگ يهمكار يبرا يا نانهيچشم انداز چندان خوشب كا،يآمر يها ميبا وجود تحر

 ابد؛يناقص ادامه  يتواند دست كم به گونه ا يمعاهده م نيحال، ا نيدر ع .معاهده منع گسترش وجود ندارد

ها  ميرا داشته باشند تا در مقابل تحر يتوانائ نيا ديكه شا يدولت يكه توسط اكثر شركت ها ييمثالً تا جا

همچون  ( رنديگ يها قرا رنم ميتحر ليو ذ ستندين يها كه واجد جنبه مال تياز فعال يبرخ زيمقاومت كنند ،و ن
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وجود دارد؟  يكار نيجرات انجام چن ايآ. شدن خواهد داشت ياجرائ تيقابل) يو عمل يمعنو يها تيحما

   .ستين يقطع زيچ چيه

  

 گر تا بحران يپنج ماه د

  

كشور  با  نيتعامل ا، در حال حاضر .تام به رفتار تهران خواهد داشت ينده، بستگيط در آي، شرايوانگه

 تيآژانس به دو سا ياز دسترس رانيا راي، زشده است يمرحله حساس وارد ياتم يانرژ يالملل نيآژانس ب

در  نيورزد و همچن يامتناع م ،يهسته ا زاتيتجه ينگهدار اي انهيمخف يها تياعالم نشده و مظنون به فعال

 افتي عتيكه در طب ياز نوع وم،يذرات اوران يحاو ،انستوسط بازرسان آژ يگريد تيخصوص كشف  سا

    .ها تيسا نيدر ا يانسان يها تياست بر فعال يها گواه نيزند؛ كه همه ا يز مشود، سر با ينم

  

 يها تيفعال نهيدر زم كايو آمر رانيا نيمشخص خواهد شد كه  رابطه متشنج ب ندهيآ يماه ها يط نيبنا برا

چگونه  كايمرها و آ ياروپائ نيروابط  ب تيو در نها ،اش يبرجام يو شركا رانيا نيرابطه ب نيهسته و همچن

و وخامت تشنجات حاد  زيفارس و ن جيدر خل يجار  ياسيس يتنش ها ديها با نيبه همه ا .رقم خواهد خورد

را به سمت  رانيكه ا يدر صددند تا از هر جنبش يعربستان سعود يو حت لياسرائ. را  افزود انهيخاور مزيآم

   .كنند يبانيكشاند، پشت يم يثبات يب
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