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این پروژهی موسسهی تحقیقات خلع سالح سازمان ملل متحد ،با عنوان «پروژهی خاور میانه
منطقهای عاری از سالحهای کشتار جمعی» از طرف اتحادیهی اروپا حمایت شده است.

سپاسگزاری:
ایــن مجموعــه مقــاالت بــا کمــک مالــی اتحادیــهی اروپــا فراهــم شــده اســت .نظــرات بیــان شــده در ایــن
مقــاالت نمیتوانــد بازتــاب مواضــع رســمی اتحادیــهی اروپــا تلقــی شــود.
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از جملــه حیــن رویــداد خصوصــی «خاورمیانــه ،منطق ـهای عــاری از جنگافزارهــای کشــتار جمعــی»،
تشــکر و قدردانی کنیم.
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یا:

ثابــت ،فــرزان و زک ،خــن « .درسهای برجام برای «خاورمیانه ،منطقهای عاری از ســاحهای کشــتار
جمعی» ،ژنو ،ســوییس :مؤسسـهی پژوهشهای خلع ســاح ســازمان ملل متحد
https://doi.org/10.37559/WMDFZ/2021/JCPOA1

یادداشت:
عناویــن مــورد اســتفاده و دادههای ارائه شــده در ایــن مجموعهی مقاالت تحت هیچ عنوانــی نمیتواند بیان
کنندهی نظرات دبیرخانهی ســازمان ملل در مورد وضعیت حقوقی هیچ یک از کشــورها ،ســرزمینها،
شــهرها ،مناطق یا زمامداران آنها و یا درمورد محدودهزدایی از مرزها یا ســرحدات آنها باشــد.
مســئولیت مواضع بیانشــده در این مقاالت منحصرا ً متوجه شــخص نویســندهی آنهاســت .آن مواضع لزوما ً
بازتابدهندهی نظرات و مواضع ســازمان ملل ،مؤسسـهی پژوهشهای خلع ســاح ســازمان ملل ،کارکنان
یــا حامیــان مالــی ،یــا اعضای مرجع گــروه «خاورمیانه ،منطقهای عاری از جنگافزارهای کشــتار جمعی»
نیست.
© UNIDIR

Eric M. Schulz

ii

موسسهی تحقیقات خلع سالح سازمان ملل متحد | از مجموعهی «خاورمیانه ،منطقهای عاری از سالحهای کشتار جمعی»

1

فهرست
متن ترجمهی پیش رو تنها مقدمهی مجموعهی مقاالت « درسهای برجام برای «خاورمیانه ،منطقهای عاری
از جنگافزارهای کشتار جمعی» است .برای دسترسی به متن انگلیسی کامل مجموعه میتوانید رجوع کنید
بهhttps://unidir.org/JCPOA :

										
مقدمه

1

				
روند ،ساختار ،و قالب مذاکرات

11

		
پژوهش و فعالیتهای چرخهی سوخت هستهای

23

						
همکاری صلحآمیز هستهای

39

				
نظارت ،پادمان ،و راستیآزمایی هستهای

55

								
تعهد و اجرا

69

درسهای برجام برای «خاورمیانه ،منطقهای عاری از سالحهای کشتار جمعی»

iii

لوزان ،سوییس:

فدریکا موگرینی ،نمایندهی ارشد امور خارجه و سیاستگذاری امنیتی اتحادیهی
اروپا /معاوان کمیسیون اروپا با محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجهی ایران ،پیش
از اجالس جامع  ۲۰۱۵در هتل بو ریواج پاالس در لوزان در طول گفت و گوهای
E5/EU+1
© سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا.

iv

موسسهی تحقیقات خلع سالح سازمان ملل متحد | از مجموعهی «خاورمیانه ،منطقهای عاری از سالحهای کشتار جمعی»

مقدمه

ِخن زَ ک 2 ،موسسـهی تحقیقات خلع ســاح ســازمان ملل متحد
فرزان ثابت ،موسسـهی تحقیقات خلع ســاح ســازمان ملل متحد

برنام ـهی جامــع اقــدام مشــترک  ( 3یــا برجــام کــه توافــق هســتهای ایــران نیــز خوانــده میشــود) مرحل ـهی
مهمــی در پرداختــن بــه دغدغههــای جامعــهی بینالملــل در خصــوص برنامــهی هســتهای ایــران اســت.
هرچنــد سرنوشــت برجــام در زمــان نوشــتن ایــن متــن در هالــهای از ابهــام قــرار دارد ،امــا ایــن توافــق
مرجعــی اســت بــرای پیمانهــای هســتهای آینــده ،چــه بــه عنــوان سرمشــق ،چــه درس عبــرت ،و یــا بــه
احتمــال زیــاد ترکیبــی از هــر دو .بــا ایــن کــه یکــی از بندهــای ایــن توافــق خاطرنشــان میســازد کــه
برجــام نبایــد «بــه منزلــهی ایجــاد ســابقه بــرای هیــچ دولــت دیگــری
تلقــی شــود و یــا اســاس هیــچ قانــون بینالمللــی قــرار گیــرد »،آموختــن
هرچند سرنوشت برجام در زمان
از تجربــهی برجــام ،بــه ویــژه بــرای رویکــردی عمومیتــر بــرای
نوشتن این متن در هالهای از ابهام
پرداختــن بــه اشــاعه [ی ســاحهای کشــتار جمعــی] در منطقــه از
قرار دارد ،اما این توافق مرجعی
جملــه از طریــق «خاورمیانــه ،منطقــهای عــاری از جنگافزارهــای
است برای پیمانهای هستهای
کشــتار جمعــی»  ( 4کــه بــه نــام «منطقــه»  5نیــز خوانــده میشــود)،
آینده ،چه به عنوان سرمشق ،چه
میتوانــد بینهایــت ارزشــمند باشــد.
درس عبرت ،و یا به احتمال زیاد

ترکیبی از هر دو.

ایــدهی تأســیس «خاورمیانــه ،منطقــهای عــاری از جنگافزارهــای
کشــتار جمعــی» از ســال  ۱۹۷۴در مجامــع بینالمللــی مــورد بحــث
بــوده اســت .تــا کنــون دو تــاش عمــده در گفتوگوهــای منطق ـهای صــورت گرفتــه اســت :کارگــروه امنیــت
منطق ـهای و کنتــرل تســلیحاتی ( )ACRSدر ده ـهی  ۹۰میــادی و رایزنیهــای غیــر رســمی گلیون/ژنــو
در دهـهی  ۲۰۱۰میــادی .در همیــن حــال ،نگرانـی بینالمللــی دربــارهی برنامـهی هســتهای ایــران از ســال
 ۲۰۰۳آغــاز شــد .راه حلــی مبتنــی بــر مذاکــره بــرای اولیــن بــار بــه وســیلهی فرانســه ،آلمــان ،انگلســتان
بــه همــراه نماینــدهی عالــی امــور بیــن الملــل و سیاس ـتگذاری امنیتــی اتحادیــه اروپــا دنبــال شــد .فرآیندهــای
برجــام و «منطقــه» از حــدود کنفرانــس بازبینــی پیمــان عــدم اشــاعه )۲۰۱۰( 6بــه شــکلی مــوازی پیــش
بــرده شــدند .بعــد از حــدود دوازده ســال مذاکــره ،در جــوالی  ۲۰۱۵کشــورهای چیــن ،فرانســه ،آلمــان،
کنفدراســیون روســیه ،ایــاالت متحــدهی آمریــکا ،و انگلســتان ( )E3/EU+3بــا ایــران بــر ســر برجــام بــه
توافــق رســیدند .در همیــن اثنــاء ،کنفرانــس بازبینــی پیمــان عــدم اشــاعهی آن ســال در رســیدن بــه اجمــاع
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نظــر در خصــوص ســند نهایــی ،تــا حــدی بــه خاطــر مســائل «منطقــه» ،شکســت خــورد .7بعــد از آن مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل در ســال  ۲۰۱۸خواســتار رونــدی از کنفرانسهــای ســاالنه بــرای رســیدن بــه یــک
معاهــده شــد .امــا تــا کنــون هیــچ توافقــی بــه دســت نیامــده اســت.
ایــن مجموعــهی مقــاالت ،تأملــی اســت بــر تاریــخ دوازده ســال مذاکــره و پنــج ســال تجربــه پیرامــون
کاربســت برجــام کــه بــه تحلیــل درسهــای مفیــد آن بــرای «منطقــه» میپــردازد .تمرکــز ایــن مجموعــه
بــر پنــج عنصــر مرکــزی برجــام و ارتبــاط آنهــا بــا «منطقــه» اســت :رونــد ،ســاختار ،و قالــب مذاکــرات،
پژوهــش و فعالیتهــای چرخــهی ســوخت هســتهای ،همــکاری صلحآمیــز هســتهای ،نظــارت ،پادمــان
و راســتیآزمایی هســتهای ،و تعهــد و اجــراء .ایــن مقــاالت بــه قلــم گروهــی متنــوع از متخصصــان
اهــل کشــورهای  E3/EU+3و ایــران نگاشــته شــده اســت .نشســتی مجــازی در اکتبــر  ۲۰۲۰بــرای
جم ـعآوری بازخــورد دربــارهی پیشــنویسهای ابتدایــی مقــاالت برگــزار شــد کــه در آن شــرکت کنندگانــی
از دولتهــای شــریک برجــام و نمایندگانــی از مســئوالن و متخصصــان خاورمیانــه حضــور داشــتند.
ایــن مقدمــه تأملــی اســت خالصــهوار بیــن برخــی از تشــابهات و تفاوتهــای میــان فرآیندهــای برجــام و
«منطقــه» و مضامیــن و درسهــای مشــترک مربــوط بــه «منطقــه» کــه در سرتاســر برخــی از دیگــر
مقــاالت ارائــه میشــود.

اهداف و گستره
برجــام و «منطقــه» از حیــث اهــداف و مقیــاس عمیقـا ً بــا یکدیگــر تفــاوت
درحالی که برجام
داشــتند .هــدف برجــام کاســتن از توانایــی ایــران در ســاخت ســاح
محدودیتهایی بر برنامهی
هســتهای بــا طوالنیکــردن زمــان گریــز -یعنــی زمانــی کــه ایــران بــرای
هستهای ایران وضع کرد،
جمــعآوری مــادهی شــکافت کافــی بــرای ســاح هســتهای نیــاز داشــت
هدف «منطقه» خلع سالح و
 بــه یــک ســال در ازای کــم کــردن تحریمهــا و همــکاری صلحآمیــزرهایی بخشی تمام خاورمیانه
بینالمللــی هســتهای بــا ایــران بــود .هــدف «منطقــه» رهایــی تمــام
از جنگافزارهای هستهای،
منطقــهی خاورمیانــه (کــه بــه طــور عمومــی بــه عنــوان  ۲۲کشــور
شیمیایی ،و بیولوژیکی و
اتحادیــهی کشــورهای عــرب ،ایــران ،و اســرائیل تعریــف میشــود)
سیستمهای انتقال آن بود.
از تمــام جنگافزارهــای کشــتار جمعــی و سیســتمهای انتقــال آن بــود.
هــدف و مقیــاس «خاورمیانــه ،منطقــهای عــاری از جنگافزارهــای
کشــتار جمعــی» بلندپروازانــه اســت .درحالــی کــه برجــام محدودیتهایــی بــر برنامــهی هســتهای
ایــران اعمــال کــرد ،هــدف «منطقــه» خلــع ســاح و رهایــی خاورمیانــه از ســاحهای هســتهای،
شــیمیایی ،و بیولوژیکــی و سیســتمهای انتقــال آن اســت.این طــرح همچنیــن تعــداد بیشــتری از
دولتهــای مذاکرهکننــده را در بــر میگیــرد :درمــورد برجــام  ۷دولــت و در مــورد «منطقــه» ۲۴
دولــت در خاورمیانــه .ایجــاد موازن ـهی صحیــح اهــداف ،ابعــاد  ،و مشــارکتکنندگان از مهــم تریــن
A. Baklitskiy, “The 2015 NPT Review Conference and the Future of the Nonproliferation Regime”, Arms Control Today,
July/August 2015, https://www.armscontrol.org/act/2015-07/features/2015-npt-review-conference-futurenonproliferation-regime.
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چالشهــای چنیــن تالشهایــی اســت .نگارنــدگان نشــان خواهنــد داد کــه چگونــه وســیع یــا محــدود
کــردن اهــداف ،مقیــاس و مشــارکتکنندگان در برجــام یــا «منطقــه» شــامل مزایــا و معایــب خــاص
خــود اســت.
دینــا اســفندیاری در مقالــهی خــود راجــع بــه رونــد ،ســاختار ،و قالــب مذاکــرات برجــام اشــاره
میکنــد کــه بــه رغــم مشــکالت دوطــرف در دیگــر حوزههــا ،تفکیــک  8مذاکــرات هســتهای ایــران-
 E3/EU+3حیاتــی بــود .بــه رغــم اختالفــات دو طــرف مذاکــره در حوزههــای دیگــر ،پیشــرفت
در مذاکــرات بــا تمرکــز بــر برنامــهی هســتهای ایــران و برداشــتن تحریمهــای مربــوط ممکــن
شــد .بــا بــه کار بســتن ایــن درس در «خاورمیانــه ،منطقــهای عــاری از جنگافزارهــای کشــتار
جمعــی» ،اســفندیاری بیــان میکنــد کــه «تفکیــک بحثهــا در «منطقــه» بــرای اطمینــان از رونــد
پیشــرفتهای ممکــن نیــز بســیار مهــم اســت ،در غیــر ایــن صــورت گفتوگوهــا بــه خاطــر تنشهــا
و اختالفــات کنونــی و نیــز هرگونــه منابــع بالقــوهی کشــاکش ،کــه خاورمیانــه هــم اکنــون از آن رنــج
9
میبــرد ،دچــار بنبســت خواهــد شــد».
رابــرت اینهــورن  10نیــز در مقالــهی خــود راجــع بــه تحقیــق و فعالیتهــای چرخههــای ســوخت
هســتهای ،چالشهــای یافتــن موازن ـهی صحیــح بیــن اهــداف و مقیــاس و تعدیــل وســعت و محــدودهی
آنهــا را بــه بحــث میگــذارد .وی یــادآور میشــود کــه درس برجــام بــرای رســیدن بــه «منطقــه»
ایــن اســت کــه مســائل جنگافزارهــای کشــتار جمعــی نمیتوانــد جــدا از محیــط سیاســی و امنیتــی
منطقــه تلقــی شــود« .اگــر دولتهــا خواهــان واردشــدن بــه توافقــی هســتند کــه آثــاری مثبــت بــر
منافــع ملــی آن هــا داشــته باشــد ،کاهــش تنشهــا ،حداقلــی از اعتمــاد و شــفافیت متقابــل ،و شــبکههای
ســازندهای از تعامــات نیــاز اســت 11 ».در همیــن راســتا ،آندریــاس پرســبو  12در مقالــهی خــود
پیرامــون راســتیآزمایی ،پادمــان ،و نظــارت هســتهای یــادآور میشــود کــه «اینکــه دولتهــا در
محیــط سیاســی امــروز چنیــن امتیازهایــی را ،حتــی در مســائل اصولــی ،اعطــا کننــد نامحتمــل اســت؛
لــذا تــاش سیاســی بیشــتری بــرای پــی ریختــن پایههــای خاورمیان ـهای عــاری از جنگافزارهــای
13
کشــتار جمعــی الزم اســت».
اینهــورن موافــق اســت کــه شــکافها در منطقــه باقــی خواهنــد مانــد .بــه ایــن معنــا کــه دس ـتیافتن
بــه پیمــان جامــع «خاورمیان ـه ،منطق ـهای عــاری از جنگافزارهــای کشــتار جمعــی» بــدون بهبــود
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ســاختاری شــرایط سیاســی و امنیتــی منطقــه واقعگرایانــه نیســت .او امــا یــادآور میشــود کــه «
بــرای برداشــتن گامهــای ابتدایــی در راســتای ایجــاد «منطقــه» لزومــا ً نبایــد معطــل حــل و فصــل
اختالفــات منطقــهای و روابــط دوســتانه بیــن دولتهــای منطقــه مانــد ».او دلیــل عــدم پیشــرفت
واقعــی و معنــادار در راســتای «منطقــه» را بــه رویکــرد «یــا همــه یــا هیــچ» نســبت میدهــد کــه
«اســتفاده از آن بــا اقدامــات بالقــوه مفیــدی ماننــد ممنوعیــت منطقــهای آزمایشهــای ســاحهای
هســتهای مغایــر اســت ».درنتیجــه ،پیشــنهاد او بــرای تســهیل پیشــرفت بــرای «منطقــه» اقداماتــی
ماننــد ممنوعیــت منطقــهای آزمایشهــای ســاح هســتهای اســت».
اســفندیاری یــادآور میشــود کــه تفکیــک ،بــه شــکل محدودکــردن تعــداد کنشگــران درگیــر ،فوایــد
مهمــی بــرای برجــام داشــت ،امــا داری مشــکالتی بــود کــه تبعاتــی بــرای دوام برجــام داشــت .او
اســتدالل میکنــد کــه «تعــداد محــدود شــرکتکنندگان هــم مفیــد بــود هــم مضــر« ».کمتــر بــودن
آشــپزها در آشــپزخانه» و بــه تبــع آن کمتــر بــودن اخالگــران بالقــوه امــر مفیــدی بــود .در واقــع،
بــرای تســهیل گفــت وگوهــا و رســیدگی بــه مناقشــه برانگیزتریــن مســائل ،آمریــکا و ایــران یــک
مجــرای مذاکراتــی محرمانــهی مــوازی و دوطرفــه ایجــاد کردنــد .منحصــر کــردن مشــارکت بــه
مذاکــرات هســتهای  E3/EU+3بــه دولتهایــی باتــوان حقوقی-فنــی بــاال عامــل مهــم دیگــری در
تســهیل پیشــرفتهای پیوســتهی ایــن گفتوگوهــا بــود .ایــن اقــدام امــا مســلما ً موانعــی هــم ایجــاد
میکــرد زیــرا کاربســت موفقیتآمیــز توافــق نــه تنهــا نیازمنــد رضایــت اعضــای برجــام بــود ،بلکــه
بــه رضایــت دولتهــای تحــت تأثیــر سیاســتهای ایــران کــه در مذاکــرات حاضــر نبودنــد نیــز
احتیــاج داشــت .عــدم حمایــت و فشــار از ســوی بســیاری از متحــدان منطقــهای ایــاالت متحــده
مســتدالً عامــل مهمــی در تصمیــم رئیـس جمهــور دونالــد جــی .ترامــپ بــرای خــروج از برجــام بــود.
برخــاف هفــت طــرف مذاکرهکننــدهی برجــام ،بــر اســاس مرزبندیهــای جغرافیایــی فعلــی،
در «منطقــه»  ۲۴دولــت منطقــهای بــا درجــات مختلــف ظرفیــت فنــی و منافــع حضــور دارنــد.
محدودکــردن مذاکــرات بــه تعــداد محــدودی از دولتهــا چالــش برانگیــز اســت .یکــی از درسهــای
کنفرانــس امنیــت منطقـهای ( ،)ACRSجایــی کــه دولتهایــی ماننــد عــراق ،ســوریه ،ایــران ،لیبــی،
و لبنــان یــا دعــوت نشــده بودنــد یــا بــه انتخــاب خــود شــرکت نکــرده بودنــد ،ایــن بــود کــه تمــام
دولتهــا ،یــا حداقــل دولتهایــی کــه دغدغ ـهی عــدم اشــاعه [ســاحهای هســتهای] دارنــد ،بایــد در
مذاکــرات شــرکت کننــد .همزمــان ،مذاکــره در گروههــای کوچکتــر میتوانــد تاکتیــک مفیــدی در
16
مذاکــرات باشــد .فــرزان ثابــت و گرگــوار مــاالرد  14در مقالـهی خــود راجــع بــه اجــرا  15و پیــروی،
پیشــنهاد میدهنــد کــه رســیدگی بــه اختالفــات در حــوزهی تواناییهــای فنــی میتوانــد از طریــق
ســاختن توانایــی توســط نهادهــای فنــی بینالمللــی ماننــد آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی  17یــا
Gregoire Mallard
Enforcement
16
Compliance
17
International Atomic Energy Agency
14
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ســازمان منــع ســاحهای شــیمیایی  18دنبــال شــود تــا دولتهایــی بــا توانایــی فنــی کمتــر بتواننــد
19
بهتــر در مذاکــرات و اجــرای توافقــات حاصــل شــرکت کننــد.
عــاوه بــر تفکیــک و محــدود کــردن تعــداد شــرکتکنندگان ،بعــد ســوم مربــوط بــه اهــداف و ابعــاد
برجــام محدودیتهــای موقتــی آن اســت .انقضــاء بندهــای کلیــدی برجــام از جملــه محدودیتهایــی
کــه ورای تعهــدات ایــران در قالــب پیمــان عــدم اشــاعه میرفــت ،قــرارداد را بــرای دولــت ایــران
مقبولتــر ســاخت .امــا اینهــورن بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد از ایــن خصیصــه در زمینــهی
«منطقــه» پرهیــز کــرد زیــرا کــه محدودیتهــای موقــت در بندهــای آن «از جذابیــت ترتیبــات یــک
منطقــهی عــاری از جنگافزارهــای کشــتار جمعــی میکاهــد[ ،طرحــی کــه] ارزش آن شــدیدا
وابســته اســت بــه اطمیناندهــی طرفیــن بــه ایــن کــه همسایگانشــان
بــه مقیــد بودنشــان بــه شــکل نامحــدودی ادامــه میدهنــد».
ناموزونی مبنایی قدرت در

پویایی مذاکرات

برجام ،که یک عامل در ساختن
ارادهی سیاسی ،فوریت مذاکره،
و رسیدن به یک توافق بود ،در
مورد «منطقه» که دولتهای آتی
عضو در آن جایگاه و وظایف
اسمی یکسان خواهند داشت،
وجود ندارد.

یکــی از تمایــزات اصلــی میــان برجــام و روندهــای «منطقــه» پویایــی
متفــاوت قــدرت بیــن دولتهــای شــرکتکننده در هرکــدام اســت.
برجــام شــامل  ۶دولــت از میــان قدرتمندتریــن دول جهــان (شــامل ۵
قــدرت هســتهای بــا توانایــی وتــو در شــورای امنیــت ســازمان ملــل) و
اتحادیـهی اروپــا از یــک ســو و ایــران از ســوی دیگــر اســت کــه عــدم
تقــارن ظرفیتهــای سیاســی ،اقتصــادی ،و نظامــی آنها آشــکار اســت.
بــا توجــه بــه اختــاف در قــدرت و نیــز اهــداف توافــق ،هــر طــرف متعهــد بــه التزامــات متفاوتــی شــد.
درحالــی کــه ایــران اقداماتــی محدودکننــده را پذیرفــت ،کــه برخــی در طــول زمــان منقضــی میشــدند،
 E3/EU+3بــه برداشــتن تحریمهــا و همــکاری صلحآمیــز هســتهای شــدند .ایــن اختــاف قــدرت ویژگــی
تعیینکننــدهای در مذاکــرات ایــران E3/EU+3-در برجــام بــوده اســت امــا در زمین ـهی «خاورمیانــه،
منطقـهای عــاری از ســاحهای کشــتار جمعــی» عمدتـا ً غایــب اســت .درحالــی کــه دولتهــای مختلــف در
منطقــه تواناییهــای عمومــی متفــاوت و قابلیتهــای مختلفــی در جنگافزارهــای کشــتار جمعــی دارنــد،
در طــرح «منطقــه» تمــام دولتهــا بــه الزامــات یکســانی متعهــد میشــوند .هــدف اعالمشــدهی «منطقــه»
در واقــع اطمینانیابــی از ایــن اســت کــه هیــچ دولتــی در خاورمیانــه ظرفیتهــای جنگافزارهــای
کشــتار جمعــی در اختیــار نداشــته باشــد.
ثابــت و مــاالرد ،اســفندیاری ،و اینهــورن بــر اهمیــت ایــن اختــاف قــدرت مبنایــی صحــه میگذارنــد.
ایــن بخشــی از آمیختگــی پیچیــدهی جاذبــه و دافعـهای بــود کــه ارادهی سیاســی و فوریــت E3/EU+3
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
G. Mallard and F. Sabet, “Compliance and Enforcement”, From the Iran nuclear deal to a Middle East Zone? Lessons
from the JCPOA for an ME WMDFZ, UNIDIR May 2021, https://unidir.org/jcpoa.
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نیویورک ،ایاالت متحدهی آمریکا
دبیر کل سازمان ملل متحد آنتینیو گوترش در اولین جلسهی کنفرانس «تأسیس یک منطقهی خاورمیانهی عاری از سالحهای
هستهای و دیگر جنگافزارهای کشتار جمعی» در سال  ۲۰۱۹در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک.

و ایــران بــرای مذاکــره ،مصالحــه ،و پیــروی منظــم از آن را شــکل داد .چهــار نویســنده اتفــاق نظــر
دارنــد کــه ،بــا توجــه بــه طبیعــت طــرح «منطقــه» کــه در آن تمــام اعضــا جایــگاه و وظایــف یکســانی
دارنــد ،چنیــن ســاختار مشــوقی وجــود نــدارد .اینهــورن تأکیــد میکنــد کــه «انگیــزهی دولتهــای
مشــارکتکننده در «منطقــه» بــرای قبــول محدودیتهــای مذکــور بــر فعالیتهــای خــود منــوط بــه
دســتیابی بــه فوایــد امنیتــی اســت کــه تضمیــن دهــد آن محدودیتهــا بــر فعالیتهــای همســایگان
آنهــا نیــز اعمــال میشــود ».وی چنیــن نتیجــه میگیــرد کــه نتیجــهی ناخوشــایند امــا واقعگرایانــه
از درسهــای برجــام  -اینکــه بــه منظــور اقنــاع دولتهــا بــر پذیــرش محدودیــت بــر ظرفیتهــای
موجــود یــا پیشبینــی شــده کــه بــرای آنهــا حائــز اهمیــت اســت انگیزههــا یــا فشــارهای اساســی
نیــاز اســت  -تضمیــن خوبــی بــرای رســیدن بــه هــدف «خاورمیانــه ،منطقـهای عــاری از ســاحهای
کشــتار جمعــی» نخواهــد بــود.
ویژگــی دیگــر برجــام کــه از پویایــی نامتــوازن قــدرت نشــأت میگرفــت و در زمین ـهی «منطقــه»
غایــب اســت فشــارهای قابــل قیــاس  20اســت .اســفندیاری تأکیــد میکنــد کــه ،در زمین ـهی «منطقــه»
آن گونــه کــه مســائل در خاورمیانــه شــکل گرفتــه ،هیــچ دولــت منطقــهای نمیتوانــد دیگــران را
بــه مصالحــه وادارد ،بلکــه خــود بایــد مصالحاتــی را پیشــنهاد دهــد (کــه ممکــن اســت بــاب طبــع
خودشــان نباشــد) تــا در عــوض آنهــا را از طرفیــن مقابــل دریافــت کنــد.
حیــن مذاکــرات  E3/EU+3بــا ایــران ،نماینــدهی عالــی اتحادی ـهی اروپــا نقــش میانجــی و تســهیلگر
را در نقــاط حســاس ایفــاء کــرد .اســفندیاری اهمیــت وجــود یــک طــرف ســوم بیطــرف در چنیــن
نقشــی را توضیــح میدهــد« .اینکــه اتحادیــهی اروپــا متنــی را در اختیــار طرفیــن قــرار مــیداد
کــه طرفیــن درگیــر پیــش از رســیدن بــه یــک توافــق دربــارهی آن بحــث و آن را بازنویســی
comparable pressures

6

موسسهی تحقیقات خلع سالح سازمان ملل متحد | از مجموعهی «خاورمیانه ،منطقهای عاری از سالحهای کشتار جمعی»

20

میکردنــد بســیار مفیــد بــود؛ زیــرا از آن رو کــه اتحادی ـهی اروپــا طــرف رســمی مذاکــرات نبــود،
پیشنویســی از طــرف آن ،در قیــاس بــا دیگــر طرفیــن ،کمتــر سیاســی تلقــی میشــد ».در زمینــهی
«منطقــه» ،نیــازی اساســی بــه یــک روزن ـهی قابــل توافــق «بیطــرف» بــرای نشس ـتهای مرتــب
بــه وســیلهی یــک طــرف ســوم مقبــول حــس میشــود؛ زیــرا کــه میــان برخــی دولتهــا روابــط
دیپلماتیــک مســتقیم وجــود نــدارد .ایــن مهــم یــک بــار در طــول کارگــروه «کنتــرل تســلیحاتی و
امنیــت منطقـهای»( ، )ACRSیعنــی جایــی کــه ایــاالت متحــد و روســیه بــه عنــوان رؤســای مشــترک
نقــش ایفــاء کردنــد ،و یـک بــار در کنفرانــس هلســینکی و رایزنــی گلیون-ژنــو ،یعنــی جایــی کــه از
فنالنــد خواســته شــد نقــش تســهیلگر را بــه عهــده بگیــرد ،آزمــوده شــد .اختالفــات پیرامــون وظایــف
و حــوزهی کار چنیــن میانجــی میتوانــد مذاکــرات را حتــی پیچیدهتــر ســازد .تصمیــم بــر اینکــه چــه
کســی مذاکــرات را هماهنــگ میکنــد -طرفــی خارجــی یــا یکــی از دولتهــای منطقــه  -و وظایــف
و توانایــی هماهنگکننــده عامــل مهمــی در مذاکــرات «منطقــه» اســت.

اقدامات اعتمادساز
تعــدادی از نویســندگان مجموعــهای از اقدامــات اعتمادســاز نشــأتگرفته از برجــام را پیشــنهاد
میدهنــد کــه میتوانــد در زمینــهی «منطقــه» کاربــردی تلقــی شــود .در مقالــهی خــود دربــارهی
همکاریهــای صلحامیــز هســتهای ،آنتــون خلوپکــوف  21نشــان میدهــد کــه چطــور تجرب ـهی تعامــل
در مســائل ایمنــی هســتهای بــا ایــران درچارچــوب برجــام میتوانــد بــه طــور عمومیتــری بــه کار
بســته شــود تــا بــرای کل خاورمیانــه مفیــد باشــد« .پیوســت ســوم برجــام ســاخت یــک مرکــز ایمنــی
هســتهای  22را ممکــن میســازد .اگــر چنیــن مرکــزی تأســیس شــود ،میتوانــد بــه همکاریهــای
نزدیــک منطقــهای نیــز منجــر شــود .یــک مرکــز ایمنــی هســتهای منطقــهای میتوانــد اقدامــی
23
اعتمادســاز در خاورمیانــه باشــد».
نویســندگان ایــن مقــاالت مجموع ـهای از اقدامــات اعتمادســاز را بــه مذاکرهکننــدگان آتــی «منطقــه»
پیشــنهاد میدهنــد .امــا مذاکرهکننــدگان بایــد اقداماتــی را انتخــاب کننــد کــه بــه بهتریــن شــکل ممکــن
بــه حوزههایــی کــه دچــار بیاعتمــادی انــد بپــردازد ،یــا بــه پیشــبرد رونــد «منطقــه» کمــک کنــد و
در واقعیــت قابــل اجــرا باشــد.

سازوکارهای مدیریت
درس دیگــری کــه میتــوان از برجــام آموخــت بــه بدنــهی مدیریتکننــدهی توافــق بــاز میگــردد.
کمیســیون مشــترک ،بدن ـهی معینشــده توســط برجــام کــه بــر اجــرای توافــق نظــارت میکنــد ،ثابــت
Anton Khlopkov
Nuclear Safety Centre
23
A. Khlopkov, “Civil Nuclear Cooperation”, From the Iran nuclear deal to a Middle East Zone? Lessons from the JCPOA
for an ME WMDFZ, UNIDIR May 2021, https://unidir.org/jcpoa.
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کــرده اســت کــه میتوانــد روزن ـهای بــرای تمــام مشــارکتکنندگان باشــد تــا بــه رغــم نبــود روابــط
دیپلماتیــک بیــن برخــی دولتهــا بــا یکدیگــر دیــدار کننــد .مــاالرد و ثابــت ،در بحــث خــود دربــارهی
کاربســت بدن ـهای ماننــد کمیســیون مشــترک برجــام بــرای «منطقــه» ،بررســی میکننــد کــه چگونــه
چنیــن بدنـهای ،بــا مشــخصاتی شــبیه بــه ســازوکار حــل اختــاف برجــام ،میتوانــد بــرای «خاورمیانه،
منطقــهای عــاری از جنگافزارهــای کشــتار جمعــی» ثمربخــش باشــد .دو نویســنده بیــان میکننــد
کــه «ایــن میتوانــد بــه شــیوهای رایــج تبدیــل شــود کــه دولتهــای منطق ـهی خاورمیانــه باهــم دیــدار
کننــد ،اطالعــات خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد ،و دربــارهی امــور
مربــوط بــه جنگافزارهــای کشــتار جمعــی همــکاری داشــته باشــند»
بدنهای با ویژگیهای «ساز
ایــن شــیوه بــه آنهــا اجــازه میدهــد ماننــد یــک ســازوکار اعتمادســاز
و کار حل اختالف برجام»
کار کننــد و میتوانــد ســازوکاری مفیــد بــرای دوران بعــد از توافــق
میتواند در زمینهی «منطقه»
باشــد .پرســبو ایــن موضــوع را در حــوزهی نظــارت ،پادمــان ،و
مفید باشد.
راســتیآزمایی بررســی و چنیــن بــرآورد میکنــد کــه «مزیــت اصلــی
برپایــی چنیــن بدنــهای ایــن اســت کــه طرفیــن را بــه هــم نزدیکتــر
کــرده و توافــق ضمنــی را از یــک متــن صلــب بــه چیــزی تبدیــل میکنــد کــه میتــوان آن را یــک
ابــزار زنــده نــام گذاشــت».
نویســندگان دربــارهی اجرایــی بــودن چیــزی شــبیه کانــال خریــد برجــام اختــاف نظــر دارنــد .اینهورن
چندیــن مزیــت در تکــرار کانــال خریــد در ســطح منطقــه تشــخیص میدهــد ،کانالــی کــه واردات
هســتهای ایــران را تنظیــم میکنــد .اینهــورن علــی رغــم آنکــه اذعــان دارد کــه دولتهــای «منطقــه»
احتمــاال بــا چنیــن کانالــی مخالفــت خواهنــد کــرد ،آن را وســیلهای ارزشــمند بــرای اطمینانبخشــی از
اجــرای شــروط «منطقــه» قلمــداد میکنــد .خولپکــوف نیــز بــه تمایــل دولتهــای منطقــه بــه اجــرای
چنیــن شــروطی ظنیــن اســت .او کانــال خریــد در برجــام را ،کــه قــرار اســت بــرای ده ســال بــر جــا
باشــد ،شــدیدا تصادفــی مبتنــی بــر شــرایط خــاص مســئلهی هســتهای ایــران و مذاکــرات ایــران بــا
 E3/EU+3میبینــد .او بــر ایــن بــاور اســت کــه «دلیــل واضحــی بــرای دیگــر دولتهــای منطقــه
وجــود نــدارد کــه محدویتهایــی بــر حقــوق خــود بپذیرنــد و گســترش ســازوکار کانــال خریــد را
بســط دهنــد تــا کل خاورمیانــه را شــامل شــود».

ممنوعیتهــا ،ظرفیتهای توانمندی ،و راســتیآزماییها
برجــام حــاوی چندیــن ممنوعیــت ،ظرفیتهــای توانمنــدی ،و بندهــای راســتیآزمایی اســت کــه
میتوانــد بــرای طرح«خاورمیانــه ،منطقــهای عــاری از جنگافزارهــای کشــتار جمعــی» هــم
مناســب باشــد .پرســبو یــادآور میشــود پیوســت  Tبرجــام فعالیتهــای ممنــوع کــه نوعــا ً بــرای
«مســلح کــردن» مــواد هســتهای الزم اســت را فهرســت میکنــد .او در تعریــف مجموعــهای
از «فعالیتهــای نوعــا ً ممنــوع» بــرای آینــدهی «منطقــه» فوایــدی میبینــد .بــا ایــن حــال ،او
میگویــد کــه حتــی اگــر مذاکرهکننــدگان «منطقــه» در تعریــف هنجارهــای چنیــن فعالیتهایــی
8
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بــه پیشــرفتهایی دســت یابنــد« ،مســئلهی چگونگــی نظــارت و راســتیآزمایی بــر اجــرای چنیــن
مملــو از مشــکالت خواهــد بــود».
هنجارهایــی
ٔ
اینهــورن و پرســبو هــردو بــر ایــن باورنــد کــه دولتهــای خاورمیانــه بایــد از برخــی فنآوریهــای
حســاستر مربــوط بــه چرخــهی ســوخت هســتهای ماننــد غنیســازی اورانیــوم و بازفــرآوری
پلوتونیــوم چشمپوشــی کننــد .امــا هــر دو بــر اینکــه ایــن دولتهــا چنیــن ممنوعیتهایــی را بپذیرنــد
بســــیار ظنی ـن انــد .اینهــورن بــر آن اســت کــه درس کلیــدی برجــام بــرای «منطقــه» ایــن اســت کــه
دولتهــا بــه شــدت دربرابــر ممنوعیــت بــر تواناییهــای خــود بــرای چرخــهی ســوخت کــه در
آنهــا از حیــث زمــان و منابــع ســرمایهگذاری ملــی کردهانــد و آنهــا را بــرای منافــع ملــی خــود
ضــروری میداننــد مقاومــت خواهنــد کــرد .آنهــا همچنیــن نســبت بــه ممنوعیــت یــا محدودیتهــای
شــدید بــر توانمندیهایــی کــه اکنــون در اختیــار ندارنــد امــا امیدوارنــد در آینــده بــه دســت بیاورنــد
مقاومــت خواهنــد کــرد .اینهــورن نتیجــه میگیــرد کــه «یــک اســتنباط ایــن اســت کــه ممکــن اســت
حمایــت منطقــهای بــرای ممنوعیــت یــا محدودیــت شــدید بــر توانمندیهــای چرخــهی ســوختی کــه
هیچکــدام از مشــارکتکنندگان منطقــه اکنــون در اختیــار ندارنــد یــا دســتیابی بــه آنهــا را جــزء
اولویتهــای ملــی تلقــی نمیکننــد آســان تــر باشــد ».بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــات ،اینهــورن و
پرســبو هــردو بیــان میدارنــد کــه یــک نقط ـهی ممکــن توافــق بــرای دولتهــای منطقــه ایــن اســت
کــه همــه در ممنوعیــت بازفــرآوری پلوتونیــم کــه در برجــام قیــد شــده در «منطقــه» همــکاری کننــد.
پرســبو اســتدالل میکنــد کــه اگــر دولتهــای منطقــه ممنوعیتهــای مطلــق را ،بــرای مثــال در
فنآوریهــای چرخــهی ســوخت ،مــردود تلقــی کننــد ،میبایســت درجههــای مختلفــی از محدودیــت
بــر توانمندیهــا را لحــاظ کننــد .او «بحــث دربــارهی محدویتهــای قابــل راســتیآزمایی بــر ســطح
تولیــد یــا انــدازهی تأسیســات هســتهای» را توصیــه میکنــد.
پرســبو همچنیــن خاطــر نشــان میســازد کــه هنــگام تأمــل بــر قابــل اجــراء بــودن برجــام در طــرح
«خاورمیانــه»ی پیــش رو بایــد بــه یــاد داشــت کــه «پروندههــای ســخت قوانیــن بــدی بــه وجــود
میآورنــد» ،بــه ایــن معنــی کــه بندهــای توافــق هســتهای ایــران آن قــدر بــه زمین ـهی توافــق وابســته
هســتند کــه ممکــن اســت بــرای «منطقــه» ســودمند نباشــند .بــا ایــن حــال ،اون بــاز هــم فکــر میکنــد
کــه برخــی از فلســفههای اصلــی برجــام میتوانــد بــرای «منطقــه» قابــل اجــراء باشــد .او بــر آن
اســت کــه «دالیــل خوبــی وجــود دارد کــه [پروتــکل الحاقــی] را بــه عنــوان معیــار طالیــی پادمانــی
در «خاورمیانــه ،منطقــهای عــاری از جنگافزارهــای کشــتار جمعــی» پذیرفــت.

ابزارهای اجرایی
هما نطــور کــه پیشــتر بحــث شــد ،یکــی از تمایــزات مهــم بیــن برجــام و «منطقــه» روابــط قــدرت
شــدیدا ً متفــاوت بیــن دولتهــای مشــارکتکننده در هرکــدام اســت .ایــن مســئله مشــخصا ً خــود
را در چارچــوب اجرایــی برجــام نشــان میدهــد .مــاالرد و ثابــت بیــان میکننــد کــه ایــن عــدم
درسهای برجام برای «خاورمیانه ،منطقهای عاری از سالحهای کشتار جمعی»
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تــوازن ذاتــی در روابــط بیــن ایــران و  E3/EU+3باعــث ایجــاد مکانیســم ماشــه در برجــام شــد
کــه تحــت آن تحریمهــای ایــران میتوانســت بــه خاطــر هرگونــه عــدم انجــام تعهــد مهــم بــاز
گردد-گرچــه ایــن مکانیســم موقتــی بــود و در ســال  ۲۰۲۵منقضــی میشــد .ثابــت و مــاالرد
قابلیــت اجرایــی چنیــن چارچوبــی در «منطقــه» را بــه ســه علــت مــورد تشــکیک قــرار میدهنــد:
برابــری نســبی بیــن دولتهــای منطقــه ،ایــن مســئله کــه بســیاری از آنهــا تحــت شــبکهی شــدید
تحریمهــای مربــوط بــه جنگافزارهــای کشــتار جمعــی نیســتند و تجربــهی نامطلــوب تحریمهــا
بــرای اعضــای برجــام.
مــاالرد و ثابــت در واقــع اســتدالل میکننــد کــه چارچــوب یــک طرفــهی اجرایــی میتوانــد طــول
عمــر آن را بکاهــد .بــا ایــن حــال ،آنهــا گزینههــای دیگــری بــرای ایــن امــر مهــم در«منطقــه»
مطــرح میکننــد .یــک گزینــه تحریــم دســته جمعــی اســت کــه تمــام دولتهــای منطق ـهی خاورمیانــه
در برابــر نقــض تعهــدات «منطقــه» بــر یــک دولــت عضــو اعمــال میکننــد .ایــن تحریمهــا میتوانــد
بــر اســاس میــزان نقــض تعهــدات تنظیــم شــود ،از انتقــاد دیپلماتیــک گرفتــه تــا محاصــرهی همــه
جانبـهی دیپلماتیــک و اقتصــادی در بدتریــن شــرایط .گزینـهی دیگــر کــه بــا گزینـهی اول در تناقــض
نیســت و از تجربــهی برجــام و طرحهــای منطقههــای بــدون ســاح هســتهای در نقــاط دیگــر دنیــا
بــه دســت آمــده ،محــول کــردن اجــراء بــه شــورای امنیــت اســت کــه میتوانــد علیــه عهدشــکنی
جــدی هــر یــک از دولتهــای عضــو «خاورمیانــه ،منطقــهای عــاری از جنگافزارهــای کشــتار
جمعــی» پاســخی جهانــی تنظیــم کنــد.

ساخت «منطقه» نیازمند شرایط آمادهی
امنیت منطقهای ،ارادهی سیاسی،
ترکیب درستی از تشویق و تنبیه ،و
خالقیت از سوی دولتهای منطقه و
ن آن برای محقق ساختن
مذاکرهکنندگا 
هدف حدودا ً پنجدههای «منطقه» است.

نتیجهگیری

برجــام نتیجــهی حــدود دوازده ســال مذاکــرهی منقطــع بیــن
ســالهای  ۲۰۰۳و  ۲۰۱۵بــود .زمانــی کــه خطــرات شــدید
درگیــری نظامــی و هســتهای واضــح شــد و فشــارها بــر ایــران
افزایــش یافــت ،مشــارکتکنندگان بیــن ســالهای ۲۰۱۰
تــا  ۲۰۱۵بــه گفتوگوهــا اولویــت بخشــیدند .برعکــس،
دولتهــای آینــدهی «خاورمیانــه ،منطقــهای عــاری از جنگافزارهــای کشــتار جمعــی» بــا فشــار
سیاســی یــا اقتصــادی روزافــزون و قابــل اعتنایــی بــرای رســیدن بــه یــک توافــق مواجــه نیســتند.
در حالــی کــه رونــد «منطقــه» از ســال  ۱۹۷۴پیشــرفت اندکــی داشــته  ،بــه خاطــر فوریــت کــم و
توجــه پاییــن تصمیمگیــران منطقــهای در پرتــو بحرانهــای منطقــهای و بیــن المللــی[ ،ایــن طــرح]
در مراحــل ابتدایــی خــود باقــی مانــده اســت .اگــر هنــگام مذاکــرات «منطقــه» برجــام نجــات یافتــه
باشــد ،ایــن توافــق میتوانــد بــه عنــوان الگویــی کــه از پیــش در منطقــه برقــرار اســت ورای ایــران
بســط داده شــود .اگــر برجــام پیــش از ایجــاد «خاورمیانــه ،منطقــهای عــاری از جنگافزارهــای
کشــتار جمعــی» منقضــی شــود یــا فــرو بپاشــد ،هنــوز میتوانــد درسهایــی آموزنــده را ارائــه دهــد
و همچــون جعبهابــزار نوینــی باشــد کــه دولتهــای منطقــه میتواننــد بــرای ایجــاد «منطقــه» از
آن بهــره جوینــد.
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در نهایــت ،ســاخت «خاورمیانــه ،منطقــهای عــاری از جنگافزارهــای کشــتار جمعــی» نیازمنــد
شــرایط آمــادهی امنیــت منطق ـهای ،ارادهی سیاســی ،ترکیــب درســتی از تشــویق و تنبیــه ،و خالقیــت
از ســوی دولتهــای منطقــه و مذاکرهکننــدگان آن بــرای محقــق ســاختن هــدف حــدودا ً پنجدهــهای
«منطقــه» اســت .بســیاری از عناصــر خــاص پیماننامــهی «منطقــه» احتمــاال بــر اســاس شــرایط
موجــود در هنــگام انجــام مذاکــرات تصمیمگیــری خواهــد شــد .در همیــن حیــن ،مذاکرهکننــدگان
«منطقــه» گنجینــه ای از مدلهــای تاریخــی بــرای اســتفاده خواهنــد داشــت ،از جملــه پیماننام ـهی
یورواتــم 24 ،ســازمان برزیلی-آرژانتینــی بــرای بررســی و کنتــرل مــواد هســتهای ،مناطــق عــاری
از ســاحهای کشــتار جمعــی کنونــی دیگــر ،و البتــه تاریخچــهی خــود «خاورمیانــه ،منطقــهای
عــاری از جنگافزارهــای کشــتار جمعــی ».در حالــی کــه شــرایط منطقــه بــرای تأســیس «منطقــه»
دشــوار و پیچیــده باقــی خواهــد مانــد ،ایــن مجموعـهی مقــاالت افــزودهای اســت بــه مجموعـهی غنــی
تجرب ـهی اخیــر برجــام از خــود خاورمیانــه کــه نشــاندهندهی ابزارهــا و تجربیــات قابــل اســتفاده و
همچنیــن مخاطراتــی اســت کــه بایــد از آن پرهیــز کــرد.
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درسهای برجام برای «خاورمیانه ،منطقهای عاری از
سالحهای کشتار جمعی»
برنامـهی جامعــه اقــدام مشــترک (برجــام) صراحتـا ً اعــام مـیدارد کــه ایــن توافــق «نبایــد بــه
منزلـهی ایجــاد ســابقه بــرای هیــچ دولــت دیگــری تلقــی شــود و یــا اســاس هیــچ قانــون بینالمللــی
قــرار گیــرد ».امــا رونــد خــاص مذاکــرات ،مقــررات ،و اجــرای آن مجموع ـهای از ابزارهــا
را ایجــاد کــرد کــه میتوانــد بینشهــا و درسهایــی بــرای «خاورمیان ـه ،منطق ـهای عــاری از
جنگافزارهــای کشــتار جمعــی» فراهــم کنــد .فهــم ایــن ابزارهــا در بافــت منطق ـهای و مبتنــی
بــر تجربـهی برجــام میتوانــد فراهمکننــدهی ابزارهــای مهــم جدیــد ،ایدههــا و درسهایــی بــرای
مذاکرهکننــدگان و پژوهشگــران «منطقــه» در راه رســیدن بــه یــک توافــق بــرای «منطقــه»
باشــد .ایــن مجموعــه بــا تمرکــز بــر پنــج موضــوع کلیــدی بــه بررســی درسهایــی کــه برجــام
میتوانــد بــرای «منطقــه» داشــته باشــد میپــردازد ،موضوعاتــی از قبیــل :رونــد ،ســاختار،
و قالــب مذاکــرات ،پژوهــش و فعالیتهــای چرخــهی ســوخت هســتهای ،همکاریهــای
صلحآمیزهســتهای  ،نظــارت ،پادمــان ،و راســتیآزمایی هســتهای،و تعهــد و اجــراء.

