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مقدمه

) ۍ شپ قدرتونه  رام په اړه له اوږدو خربو اترو وروسته، د ۱+۵د ن ) له ايران رسه د دغه هېواد د اتومي پرو

ې ته ورسېدل. ۲اپرېل په پنجشنبې په شپه (د  بنديزونو پر ايران د تېرو کلونو مه) پر يوه لس کلن توافق هوک

ت اوه، خو ل ر ه يې د خربو اترو مېز ته کېناوه.ايران د يورانيمو له غني کولو راونه  رل

ه باندې دريو لسيزو راهيسې د ايران،بهدغه توافق رسه لهډلې هېوادونو ترمن ۱+۵د ايران او  امريکا -له 

ي.  ر ونونه او همدا راز په به دا توافقترمن پرې شوې اړيکې بېرته عادي حالت ته و د سيمې د هېوادونو غرب

ونهامريکا کې دننه هم مخ ان رسه ولري.الف او موافق دري له 

ي، چې د سانرتيفيوژونو د جوړولو تاسيساتو ته هم  ارونکو ته اجازه ورک يوالو  ايران به د دغه توافق له مخې ن

ولنې ايران د يورانيمو غني کولو ته دوام ورکوياو په مقابل کې به الرسسی ولري ن به يې د اروپايي  او تر

ولو ي او اقاړخيز او د امريکا يو اړخيز  هېوادونه پر ايران نوي بنديزونه ۱+۵تصادي او مايل بنديزونه لرې کې

وي. نه ل

ه بریالیتوب دغه توافق د د ، خربو اترو شالیدامريکا ترمن د-د ايران ونه  چانسونه او پر وړاندې يې شته خن

ه او دي؟ ندياغېزې همدا راز دغه معامله به پر سيمه  ؟و

نود سرتاتېژيکو او سيمهه همدې موضوع پ،د دې اوون په تحليل کې ې ې شننې ،مرکزييزو  ان نيزې  ې د 
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امريکا خربې اترې او پر سيمه يې اغېزې-د ايران

و لسيزو کې د یوال سیاستپه تېرو  رام ایران اتومي پديوه مهمه موضوع ن ۍ مطبوعات، چېورو يېد ن

رام پر رس د امریکا او ایران ترمن له تېرې یوېايران د. د وورم ساتيل لسیزې راهیسې خربې اترې اتومي پرو

ندۍ شوې او اوس کېدولسمرشروحا له حسن دغه خربې اترې په تېره بیا د ؛ خو وېروانې  ۱۸لهو رسه 

نی توافق وشو.ترمن امريکا-وروسته د ايرانمیاشتو خربو اترو  په دې اړه لوم

ۍ  رام په اړه توافق به،له د ن و قدرتونو رسه د ايران د اتومي پرو واکپه سیمه کېشپ ولد  و پر ان له او په 

یوال سیاست هم اغېزېپر کې  ندي. ن و

رام ته کتنه: د ايران اتومي پرو

رام په  تر نامه الندې » د سولې لپاره اتوم«امریکا کال کې هغه مهال پيل شو، چې کله۱۹۵۷د ایران اتومي پرو

ون لههیو  هت ه م(د له خوا امریکا د ۍهمکار ېدغ. وروسته بیا کبله له ایران رسه همکاري پیل ک ه ېپن اوا
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ر تهراناومهال ایران او امریکا ډېرې نېژدې اړیکې پاللې هغه. 1په ورکولو رسه بدلون وموند)تهران ریرسچ ریک

و ساتندوی په سیمه  بلل کېده.کې د امریکا د 

ه چې ۱۹۷۴رضا شاه پهلوي په  نده ک ر په شلو کال کې د ایران د اتومي انرژۍ سازمان جوړ ک او هیله یې 

یو اتومي ۲۳کلونو کې به د  يېزره م۲۳په وسيلهب نا تولید ک ه برې ې په ایران کال ک۱۹۷۹خو په ؛2اوا

و الملونو له کبله خرابې شوې:د امریکا او ایران ترمن اړیکې رسه راتاسالمي انقالب له دکې  د 

ی: ؛کا نیوکېله خوا پر غرب او امریتررسه کوونکود اسالمي انقالبلوم

؛نیوليپلوماتانو دد امریکايي دويم: 

ولدريم: .پر ایران بندیزونه ل

رام، چې  سوله ییز و، همکاري تم تر ډېرهد اړیکو له خرابېدلو رسه د امریکا له خوا له ایران رسه د اتومي پرو

ن ایران له ع ه. د دې تر ه کې ک ېپه اند د همدغوهانو؛ خو د یو شمېر پکېل شوراق رسه په یوه اوږده ج

ې پرمهالاوږدې ې،ج ه کې يشایران وان و د خپل هېواد امنیت تضمین تر ،رله چې باید د اتوم جوړولو په ل

ای يش. ک

یوال ات خه عبدالقدیر لهایران کال کې ۱۹۸۷په ،ۍ سازمان په اندومي انرژ د ن تخنیکي مرستې ينېخان 

ې ېدل او شمېرامریکا له خوا پر ایران یو دمه لسیزه کې يپه نوی. 3ترالسه ک ۲۰۰۲لهاقتصادي بندیزونه ول

خه او کې ایران . په دا بنديزونه نور هم زيات شولکال پورې ۲۰۱۴تر کال  او د 4هېوادونو۱+۵لهدغه پ

ې، له اتومي انرژۍ  ېوالې ادارې رسه خربې اترې وک یا پيل بکله ودرېدې او کله به همچې دا خربې به همن

دل. ېونه رسپکې لوري کومې موافقې ته شوې؛ خو دواړه

1 Iram Khalid & Rehana Saeed Hashmi, Iranian Nuclear Deal: Future Perspectives and Implications for the Region,
Pakistan Vision, Vol. 15, No.1

2 Arms Control, Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran.

3 Albright, D. (2007). Iran’s Nuclear Program: Status and Uncertainties, Washington DC: Congress Committee on
Foreign Affairs.

رو ملت4 ي او جرمنيونو د امنیتد مل ه دایمي غ .شورا پن
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ل نو حسن کله چې په ایران کې  رام په اړه بیا خربې اترې پیل شوې او د روحا انتخابات و د اتومي پرو

ېېلېاوباما هم له روحا رسه ولسمرشامریکا  ل واو فو خربې وک ی  و لسیزو کې لوم چې د ،دا په تېرو 

.ونیول شوهمخامخ اړیکه ترمن پوړو چارواکیو هېوادونو د جاړو دو 

مهايليمیاشتن- شپهد امریکا او ایران ترمن پر یو د روحا له رات رسه په پيل کې  ون موافقه وشوه، لن ت

و میاشتو چې له مخې به یې ایران  رام تر د اتومي پروپر ایراناو امریکا به پورې یورانیم نه غني کوي تر شپ

ويچرت الندې ار کې د ايران او . 5نور بندیزونه نه ل هېوادونو ترمن پر يوه ۱+۵خو اوس بيا د سويس په لوزان 

ون ابتدايي توافق وشو. اوږدمهايل ت

چانسونه:د اتومي توافق د بريا

ه ولسمرشد امریکا په تاریخ کې هر  ېپه خپلو دورو کې ه يز او تاریخي کا، ک يچې یو بنس په همدې .ر وک

خه په دې معامله کې بريالیله ايران رسه موخه به اوباما هم وغواړي، چې يش او ايران د اتوم له جوړولو 

وي. ر راو

ن ایران د احمدي نژاد د دې ندونو له کبله له ډېر سوندتدتر ر اقتصادي بندیزونو رسه مخ شو ویاست او 

هم اړ دی، چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په روحاحسن ې کبله په. له همدااو د ایران اقتصاد یې و

.دا توافق برياليتوب ته ورسويموخه

اخوندانو فتواوې معتربود ایران د دوو رول ولوباوه،هم رغنديې کې برياليتوبچې د خربو اترو په ،بل المل

ې وېدي ې وه. ياو بله خايینیت هللا خمآکال کې ۱۹۹۶یوه فتوا په .، چې دوی د اتوم پرخالف ورک ورک

ه وړاندې کوي، چې دوی اتومي وسلې  یوالو ته همدغه فتواوې د ثبوت په تو ینې مجالسو کې ن ایران هم په 

ل یې غواړي. جوړول نه غواړي، بلکې یوازې سوله ییز استع

5 Aljazeera, Shifting focus: Impact of Iran nuclear deal, 24 Nov, 2013, retrieved at 1 April 2015, see it online: <
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/11/shifting-focus-impact-iran-nuclear-deal-
2013112481732726811.html>
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امريکا د توافق اغېزې:-مه د ايرانيپر س

ان رسه ،ه بهامریکا معامل-رام په اړه د ایراناتومي پرو ان د اير د  ون له  د سعودي عربستان او ارسائيلو غرب

س رسه ،. ارسائیلپه سیمه کې ایران د دواړو هېوادونو رقیب دیکهولري؛  ایران پر دې تورنوي چې له ح

ن، مرستې کوي او سعودي بیا له ایران رسه لريوررسه رقابت هم ييزسرتاتېژيک او سيمهد دې تر

مهايلدوی به د تېر رقابت لري. یالوژيک او سرتاتیژيکيا ون په شان لن يي،ت ون و خو بیا به اوس هم غرب

ون په جوړولو کې رشیک وي. هم له امریکا رسه د ت

ول يشله جوړولو ر واتومي وسلده ده، چې ایران پهو هېوادونو او امریکااړ د دغو دو دا مهال ر که دا .او

ه نه کوي، چېخربه یقیني ده، چې امریکا  ون له ايران رسه هوک وسلو له جوړولوایران د اتومي په يوه داسې ت

ولنه راو خه پکې  ون به ر ي، تر یو د اوس لپاره يش. دغه ت ه د ایران دغه هیله، چې اتومي وسلې ترالسه ک

وي.بريده  ن و

ل بیا لپاره نه یوازې دا چې په سیمندیزونو له لد اقتصادي ب بلکې ،ییز سیاستهرې کېدلو رسه به ایران د یو 

یوال سیاست هم خپلې درنې اغېزې  بندیزونو د لرې کېدلو له کبله به د ایران د اقتصادي . پرې بايسپه ن

ن یوال تجارت زیات يش، د دې تر ونې هم پيل يش او د خپلو ایران کې پهبهن صادراتو له کبله دتېلو پان

ي.  ې ترالسه ک به هم ډېرې 

خه د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدلو رسه به  ي ډول سعودي او د ایران اقتصادي حالتله ایران  ان په 

که ارسائيلو ته  ني ختی پله دې رسهد منلو وړ نه وي،  ي. ه هېوادونو کې خپل نفوذ ال به ایران د من زیات ک

که له یوې خوا به یې به دغپاکستان  وري،  ه و ه سرت تجارت زیات يش او له بلې له ايران رسهه حالت ته په 

(لکه ایراناقتصادي پر وخوا به له ایران رسه په هغ ) هم له رسه کار پيل د غازو نلليکههند- پاکستان-وژو کې 

ي چې پاکستان او ه که ویل کې ي؛  خه د امریکاېند له دغک . له کبله وتيل ووفشار دپروژې 

که له ایران رسه به په یو شمېر اقتصادي پروژو کېد افغانستان لپاره به هم  ه وي؛  ، له یوې خوا دغه حالت 

لول) پلیکد غازو نلایران -تانافغانس- چین(د لکه  ای يش، خو له کارسان آ ه ډېره ه کې ن بلې خوا به له وک

که هر هېواد به غواړي چې دغه لیکو په تېرولو کېه د غاز/تېل نلایران رس  کېل يش؛  هم په رقابت کې 

خه تېر نللیکې د دوی له هې ر.يشېواد  خه ونه ژغورل يشله ومي وسلې رې ایران د اتېکه چم ، نو جوړولو 
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واښ وي او افغانستانهم امنيت ته د افغانستان په راتلونکي کې دا به  وادونو په محارصه کې د اتومي هېبه يو 

یاناوسمهال.وي اون یاناو )چین او پاکستان(د افغانستان دوه  اون د اتوم )روسیه او هند(دوه لرې 

.لريو خاوندان دي او دا به یو بل هېواد يش، چې افغانستان به وررسه پوله 
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اتومی ایرانۀ برنامة کنفرانس لوزان و آیند

ران، در لوزان سویس روز اتومی ایۀ به هدف یافتن راهی براي حل بحران برنام1+5چهارمین دور مذاکرات 

مارچ به 31. طبق ضرب االجل از قبل تعیین شده، قرار بود این مذاکرات تا فبروري هم ادامه یافت2پنجشنبه 

اما این محدودیت زمانی بعد از آن چند ساعت تمدید شد که طرفین به راه حل نزدیک شدند و توافق ،نتیجه برسد
نیاز به مذاکرات بیشتر داشت.ایی نه

هاي غرب:ها و مخالفتتحریمۀپیشین

تهداب آمیز را روي دست گرفت و صلحاتومی با مقاصد ظاهراۀ برنام"شاه"اگر به گذشته بنگریم، ایران در زمان 
خاطر این اقدام ه نیروگاه اتومی در بوشهر در همان زمان نهاده شد. در آن زمان ایران به دلیل نزدیکی به غرب، ب

غربی و اسرائیل قرار نگرفت.هاي مورد فشار کشور
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در عکس العمل به این اقدام شاه، وکه با این کشور اختالف مرزي داشتایران نیز ۀ زمان عراق همسایآن در 
دسترسی به ۀ ه این ترتیب مسابقبصدام حسین رئیس جمهور عراق نیز طرح ساختن نیروگاه اتومی را آغاز کرد و

کشور آغاز گردید.میان دو،تکنالوژي اتومی ظاهرا به هدف غیرنظامی

این جنگ، نیروگاه اتومی ۀ د که در نتیجدرگیر جنگ با عراق شایران، این کشوربعد از پیروزي انقالب اسالمی
.شدت صدمه دیده یارات عراقی قرار گرفت و ببوشهر که هنوز کار زیادي در آن صورت نگرفته بود، مورد حمالت ط

دانست، با حمله به تاسیسات اتومی میخوده تر بتر و نزدیکاسرائیل که عراق را دشمن خطرناكاز جانب دیگر
ا با خاك یکسان ساخت.عراق، این تاسیسات ر

ۀ مخفیانۀ غرب به برنام1981صورت مخفیانه از سر گرفت. در سال ه اتومی را بۀ ایران برنام،جنگاین بعد از 

اش آغاز شد. ۀ اتومیامریکا براي وادار کردن ایران به کنار نهادن برنامهاي بعد فشاره اتومی ایران پی برد و از آن ب
تحریمات بانکی بود که دادوستد ایران با دنیاي خارج را شدیدا به مشکل مواجه ساخت ها ترین این تحریمتاثیر گذار

و صادرات نفت ایران را محدود نمود.

خصوص موضوع گروگانگیري ه آمد و بدر مخالفت دربا امریکا ،مشکل ایران این بود که بعد از انقالب
ایجاد کرد که تا به امروز نیز از میان نرفته است. ها ییمریکارا در ذهن ااي در تهران خاطرهایی امریکهاي دیپلومات

ایران با تعزیرات اقتصادي از در امریکا نیز موانع بزرگ سر راه این برنامه ایجاد کرد وها البی قدرتمند صهیونیست
یارد دالر بالغ شد. این تعزیرات، بهاي این برنامه براي ایران نیز به صدها ملۀ در نتیج.جهانی مواجه شدۀ طرف جامع

این ادعا اما مخالفین ایران ،آمیز استاش صلحاتومیۀ خواست به جهانیان اطمینان بدهد که برناممیهرچند ایران
را نپذیرفتند.

به این امید که امریکا ،آمده براي بهتر ساختن روابط با امریکا سود ببرنددسته بهاي خواستند تا در فرصتها ایرانی

این فرصت را فراهم 2001امریکا به افغانستان در سال ۀ اتومی این کشور نرمش نشان دهد. حملۀ در مورد برنام

نمود و ایران با در اختیار گذاشتن فضاي خویش به امریکا، به سقوط رژیم طالبان کمک کرد اما در مقابل جورج 
تشکر از این اقدام ایران، این کشور را محور شرارت و همکار با تروریسم جاي ه بوش رئیس جمهور وقت امریکا ب

خواند.

خلیج فارس و ۀ عرب حاشیهاي دانست. کشورمیاتومی ایران را چالشی براي خودۀ تنها اسرائیل نبود که برنام
سالح اتومی دست یابد، عربستان سعودي نیز با این برنامه مخالف بودند. آنها به این باور بودند که اگر ایران به
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غیرقابل تجاوز مبدلة توان این کشور را کنترول کرد. داشتن سالح اتومی یک کشور را به محدودنمیدیگر
توان به هیچ صورت به این کشور حمله کرد.نمیو دیگرسازدمی

:1+5گروهاختالفات داخلی بر سر توافق با

است. در رابطه با اي آن به دوش رهبر این کشور آیت اهللا خامنهخاطر حساسیت ه اتومی ایران بۀ مدیریت برنام
قد اند توافق نکردن تعکار که مطرز فکر وجود دارد؛ گروه محافظهمردان ایران دو نوعغرب، در میان دولتمذاکرات با

خواهد بود. آیت گویند که توافق بد بهتر از توافق نکردنمیاما در مقابل اصالح طلبان،بهتر از یک توافق بد است
این گروه ،کار دارد اما در این موردجناح محافظههرچند تمایل روشن به ایرانرهبر جمهوري اسالمیاي اهللا خامنه

این مذاکرات چه خواهد شد.ۀ را به سکوت فرا خوانده تا دیده شود که نتیج

را ها سازند که همیشه بدترین تصمیممیمخالفین ایرانی رژیم جمهوري اسالمی ایران دولتمردان این کشور را متهم
عراق، زمانیکه ایران دست باالتر را داشت، حاضر نشد تا با گیرند. مثال در زمان جنگ ایران ومیدر بدترین مواقع

اما زمانی به آتش بس راضی شد که برایش حکم نوشیدن جام زهر را ،صدام حسین صلح نماید و جنگ را ادامه داد
داشت. 

طرف و تهدیدات امنیتی در نیز ایران این توافق را در شرایطی پذیرفت که مشکالت اقتصادي در داخل از یکحاال 
مشکالت شدید قرار داده است. دخالت نظامی ایران در سوریه، عراق و یمن ۀ خارج از جانب دیگر، ایران را در مضیق

قتصادي اند.مردم خواهان بهبود وضع ا،اقتصادي را تشدید نموده و در داخل

ایران از نشست لوزان:هاي خواست

ایران از نشست لوزان دو خواست عمده دارد: 

.فناوري هستويۀ علمی در عرصهاي حفظ دست آورد-1

.دنبال قبول توافقنامهه صورت فوري و به جهانی بۀ اقتصادي از طرف جامعهاي رفع تحریم-2

توافق کرده اند که ایران1+5گروه ،تداوم فناوري هستويممکن است؟ در بخش ها اما آیا تحقق این خواست

ایران که ساخت هاي اما متخصصین به این باور اند که سانترفیوژ،هزار سانترفیوژ خود را فعال نگهدارد6تواند می
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ا که در نسل جدید رهاي تر از سانترفیوژنی سازي به مراتب پائینروسیه است متعلق به چند دهه قبل بوده و توان غ

هزار 6به این باور اند که اگر ایران محدودیت ها شود، داراست. حتی بعضیمیکار گرفتهه پیشرفته بهاي کشور

سانترفیوژ را بپذیرد، به مشکالت فنی مواجه خواهد شد زیرا اگر شش هزار سانترفیوژ فعلی مدت ده سال کار کند، 
صارف توانست با ممیحالیست که ایرانرا تهیه نماید. این درسال نیروگاه بوشهر تواند مواد سوخت یکمیفقط

سوخت غنی شده براي این نیروگاه را از خارج بخرد.کمتر،بسیار

از ،فرداي روز قبولی توافق از جانب ایرانها نیز این نکته مشخص است که تحریمها در مورد دوم یعنی رفع تحریم

از جانب امریکا ها جون به امضا خواهد رسید و بعد از آن موضوع رفع تحریم30در ایی میان نخواهد رفت. توافق نه

تواند تا میبوروکراتیکۀ اروپا نیز در این مورد تشکیل جلسه خواهد داد. این پروسۀ به کنگره خواهد رفت و اتحادی

در این مجمع روي آن مربوط به شوراي امنیت است که باید ها ادامه یابد. بخشی از این تحریم2015پایان سال 

بانکی که براي ایران هاي خصوص رفع تحریمه بتوافق صورت بگیرد و این کار نیز نیاز به زمان خواهد داشت.
بسیار حیاتی است.

است، به 1+5دنبال قبول توافق با گروه ه دست آوردن آن به توان گفت که آنچه را که ایران خواهان ببنابراین می

ها انتظار بکشد.نخواهد آورد و باید ماهدست ه سهولت ب

نتیجه:

تواند به این کشور میبه این باور اند که توافق هستوي با ایرانوعربی و اسرائیل نگران این توافق اند هاي کشور
عرب یک اتحاد ۀ اتحادیهاي دیگر فراهم آورد. همین اکنون کشورهاي بیشتري براي مداخله در کشورهاي فرصت
شدیدا از یک ناتانیاهو صدراعظم اسرائیل اند ومیان آوردهه براي مقابله با مداخالت ایران در جهان عرب بنظامی

اقتصادي ایران گردد ۀ موجب بلندرفتن بنیها عربی نگران اند که لغو تحریمهاي کشورشدار داد. توافق بد با ایران ه
گوید که هیچ توافقی که در آن میاما ایران،یشتر یابدور در جهان عرب وسعت بو در نتیجه جنگ نیابتی این کش

لغو نگردد، قابل قبول نخواهد بود. ها تحریم

ACKU



١١١www.csrskabul.com/تحلیل هفته

12

دست آید که ایران به تعهدات خویش که در ه این اطمینان بها امریکا به این باور است که باید قبل از رفع تحریم
ها وقت الزم سپس ایران به آن عمل نکند، ساللغو گردد وها لوزان داده است عمل خواهد کرد زیرا اگر تحریم

از سر گرفته شود.ها خواهد بود تا بار دیگر این تحریم

پایان

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

www.csrskabul.comوب سایت:

رۀ  +)93(784089590اس: ش

ACKU

mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/



