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سپاسگزاری:
ــن  ــده در ای ــان ش ــرات بی ــت. نظ ــده اس ــم ش ــا فراه ــه ی اروپ ــی اتحادی ــک مال ــا کم ــاالت ب ــه مق ــن مجموع ای

مقــاالت نمی توانــد بازتــاب مواضــع رســمی اتحادیــه ی اروپــا تلقــی شــود.
مایلیــم از منتقــدان بــه خاطــر بازخوردهایــی کــه بــه نویســندگان و ویراســتاران ایــن مجموعــه ارائــه کردنــد، 

از جملــه حیــن رویــداد خصوصــی »خاورمیانــه، منطقــه ای عــاری از جنگ افزارهــای کشــتار جمعــی،« 
تشــکر و قدردانی کنیم.

طراحی: اریک ام. شــولتز1  

برای ارجاع از مشــخصات زیر اســتفاده کنید:
C. Zak and F. Sabet. 2021. “From the Iran nuclear deal to a Middle East Zone? Lessons 
from the JCPOA for an ME WMDFZ”, Geneva, Switzerland: UNIDIR. 
https://doi.org/10.37559/WMDFZ/2021/JCPOA1

یا:
ثابــت، فــرزان و زک، خــن. » درس های برجام برای »خاورمیانه، منطقه ای عاری از ســالح های کشــتار 

جمعی«، ژنو، ســوییس: مؤسســه ی پژوهش های خلع ســالح ســازمان ملل متحد
 https://doi.org/10.37559/WMDFZ/2021/JCPOA1

یادداشت:
عناویــن مــورد اســتفاده و داده های ارائه شــده  در ایــن مجموعه ی مقاالت تحت هیچ عنوانــی نمی تواند بیان  

کننده ی نظرات دبیرخانه ی ســازمان ملل در مورد وضعیت حقوقی هیچ یک از کشــورها، ســرزمین ها، 
شــهرها، مناطق یا زمام داران آن ها و یا درمورد محدوده زدایی از مرزها یا ســرحدات آن ها باشــد. 

مســئولیت مواضع بیان شــده در این مقاالت منحصراً متوجه شــخص نویســنده ی آن هاســت. آن مواضع لزوماً 
بازتاب دهنده ی نظرات و مواضع ســازمان ملل، مؤسســه ی  پژوهش های خلع ســالح ســازمان ملل، کارکنان 
یــا حامیــان مالــی، یــا اعضای مرجع گــروه »خاورمیانه، منطقه ای عاری از جنگ افزارهای کشــتار جمعی« 

نیست.

© UNIDIR

1 Eric M. Schulz
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فهرست
متن ترجمه ی پیش رو تنها مقدمه ی مجموعه ی مقاالت » درس های برجام برای »خاورمیانه، منطقه ای عاری 
از جنگ افزارهای کشتار جمعی« است. برای دسترسی به متن انگلیسی کامل مجموعه می توانید رجوع کنید 

https://unidir.org/JCPOA :به

مقدمه           1

11 روند، ساختار، و قالب مذاکرات    

23 پژوهش و فعالیت های چرخه ی سوخت هسته ای  

39 همکاری صلح آمیز هسته ای      

55 نظارت  ، پادمان، و راستی آزمایی هسته ای    

69 تعهد و اجرا        

https://unidir.org/JCPOA
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 لوزان، سوییس: 
فدریکا موگرینی، نماینده ی ارشد امور خارجه و سیاست گذاری امنیتی اتحادیه ی 

اروپا/ معاوان کمیسیون اروپا با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ی ایران، پیش 
از اجالس جامع 2۰1۵ در هتل بو ریواج پاالس در لوزان در طول گفت و گوهای 

  E5/EU+1

© سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا.



1 درس های برجام برای »خاورمیانه، منطقه ای عاری از سالح های کشتار جمعی«

مقدمه
 ِخن َزک،2 موسســه ی تحقیقات خلع ســالح ســازمان ملل متحد

فرزان ثابت، موسســه ی تحقیقات خلع ســالح ســازمان ملل متحد

برنامــه ی جامــع اقــدام مشــترک3  ) یــا برجــام کــه توافــق هســته ای ایــران نیــز خوانــده می شــود( مرحلــه ی 
ــت.  ــران اس ــته ای ای ــه ی هس ــوص برنام ــل در خص ــه ی بین المل ــای جامع ــه دغدغه ه ــن ب ــی در پرداخت مهم
ــق  ــن تواف ــا ای ــرار دارد، ام ــام ق ــه ای از ابه ــن در هال ــن مت ــان نوشــتن ای ــام در زم ــد سرنوشــت برج هرچن
ــه  ــا ب ــرت، و ی ــه درس عب ــوان سرمشــق، چ ــه عن ــه ب ــده، چ ــته ای آین ــای هس ــرای پیمان ه ــی اســت ب مرجع
ــه  ــازد ک ــان می س ــق  خاطرنش ــن تواف ــای ای ــی از بنده ــه یک ــن ک ــا ای ــر دو. ب ــی از ه ــاد ترکیب ــال زی احتم

ــت دیگــری  ــچ دول ــرای هی ــابقه ب ــاد س ــه ی ایج ــه منزل ــد »ب ــام نبای برج
تلقــی شــود و یــا اســاس هیــچ قانــون بین المللــی قــرار گیــرد،« آموختــن 
از تجربــه ی برجــام، بــه ویــژه بــرای رویکــردی عمومی تــر بــرای 
پرداختــن بــه  اشــاعه ]ی ســالح های کشــتار جمعــی[ در منطقــه  از 
ــای  ــاری از جنگ افزار ه ــه ای ع ــه ، منطق ــق »خاورمیان ــه از طری جمل
کشــتار جمعــی«4 ) کــه بــه نــام »منطقــه«5 نیــز خوانــده می شــود(، 

می توانــد بی نهایــت ارزشــمند باشــد.

جنگ افزار هــای  از  عــاری  منطقــه ای  »خاورمیانــه،  تأســیس  ایــده ی 
کشــتار جمعــی« از ســال 19۷۴ در مجامــع بین المللــی مــورد بحــث 

بــوده اســت. تــا کنــون دو تــالش عمــده در گفت وگوهــای منطقــه ای صــورت گرفتــه اســت: کارگــروه  امنیــت 
ــو  ــر رســمی گلیون/ژن ــالدی و رای زنی هــای غی ــرل تســلیحاتی )ACRS( در دهــه ی 9۰ می ــه ای و کنت منطق
در دهــه ی 2۰1۰ میــالدی. در همیــن حــال، نگرانــی  بین المللــی دربــاره ی برنامــه ی هســته ای ایــران از ســال 
ــان، انگلســتان  ــه وســیله ی فرانســه، آلم ــار ب ــن ب ــرای اولی ــره ب ــر مذاک ــی ب ــی مبتن 2۰۰3 آغــاز شــد. راه  حل
بــه همــراه نماینــده ی عالــی امــور بیــن الملــل و سیاســت گذاری امنیتــی اتحادیــه اروپــا دنبــال شــد. فرآیندهــای 
ــش  ــوازی پی ــکلی م ــه ش ــاعه6  )2۰1۰( ب ــدم اش ــان ع ــی پیم ــس بازبین ــدود کنفران ــه« از ح ــام و »منطق برج
ــان،  ــه، آلم ــن، فرانس ــورهای چی ــوالی 2۰1۵ کش ــره، در ج ــال مذاک ــدود دوازده س ــد از ح ــدند. بع ــرده ش ب
ــه  ــا ایــران بــر ســر برجــام ب کنفدراســیون روســیه، ایــاالت متحــده ی آمریــکا،  و انگلســتان )E3/EU+3(  ب
ــاع  ــه اجم ــان عــدم اشــاعه ی آن ســال در رســیدن ب ــی پیم ــس بازبین ــاء، کنفران ــن اثن ــق رســیدند. در همی تواف

2 Chen Zack 
3 The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
4 Middle East Weapons of Mass Destruction Free Zone
5 Zone
6 NPT

هرچند سرنوشت برجام در زمان 
نوشتن این متن در هاله ای از ابهام 
قرار دارد، اما این توافق مرجعی 

است برای پیمان های هسته ای 
آینده، چه به عنوان سرمشق، چه 

درس عبرت، و یا به احتمال زیاد 
ترکیبی از هر دو.
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نظــر در خصــوص ســند نهایــی، تــا حــدی بــه خاطــر مســائل »منطقــه«، شکســت خــورد7.  بعــد از آن مجمــع 
ــه یــک  ــرای رســیدن ب ــدی از کنفرانس هــای ســاالنه ب ــل در ســال 2۰1۸ خواســتار رون عمومــی ســازمان مل

معاهــده شــد. امــا تــا کنــون هیــچ توافقــی بــه دســت نیامــده اســت.

ایــن مجموعــه ی مقــاالت، تأملــی اســت بــر تاریــخ دوازده  ســال مذاکــره و پنــج ســال تجربــه پیرامــون 
ــه  ــن مجموع ــز ای ــردازد. تمرک ــه« می پ ــرای »منطق ــد آن ب ــای مفی ــل درس ه ــه تحلی ــه ب ــام ک ــت برج کاربس
بــر پنــج عنصــر مرکــزی برجــام و ارتبــاط آن هــا بــا »منطقــه« اســت: رونــد، ســاختار، و قالــب مذاکــرات، 
پژوهــش و فعالیت هــای چرخــه ی ســوخت هســته ای، همــکاری صلح آمیــز هســته ای،  نظــارت  ، پادمــان 
و راســتی آزمایی هســته ای، و تعهــد و اجــراء. ایــن مقــاالت بــه قلــم گروهــی متنــوع از متخصصــان 
اهــل کشــورهای E3/EU+3  و ایــران نگاشــته شــده اســت. نشســتی مجــازی در اکتبــر 2۰2۰ بــرای 
جمــع آوری بازخــورد دربــاره ی پیشــنویس های ابتدایــی مقــاالت برگــزار شــد کــه در آن  شــرکت کنندگانــی 
از دولت هــای شــریک برجــام و نمایندگانــی از مســئوالن و متخصصــان خاورمیانــه حضــور داشــتند. 
ــام و  ــای برج ــان فرآینده ــای می ــابهات و تفاوت ه ــی از تش ــن برخ ــه وار بی ــت خالص ــی اس ــه تأمل ــن مقدم ای
ــر  ــی از دیگ ــر برخ ــه در سرتاس ــه«  ک ــه »منطق ــوط ب ــترک مرب ــای مش ــن و درس ه ــه« و مضامی »منطق

مقــاالت ارائــه می شــود.

اهداف و گستره

برجــام و »منطقــه« از حیــث اهــداف و مقیــاس عمیقــاً بــا یکدیگــر تفــاوت 
داشــتند. هــدف برجــام کاســتن از توانایــی ایــران در ســاخت ســالح 
هســته ای بــا طوالنی کــردن زمــان گریــز- یعنــی زمانــی کــه ایــران بــرای 
ــت  ــاز داش ــته ای نی ــالح هس ــرای س ــی ب ــکافت کاف ــاده ی ش ــع آوری م جم
ــز  ــکاری صلح آمی ــا و هم ــردن تحریم ه ــم ک ــال در ازای ک ــک س ــه ی - ب
تمــام  هــدف »منطقــه« رهایــی  بــود.  ایــران  بــا  بین المللــی هســته ای 
منطقــه ی خاورمیانــه )کــه بــه طــور عمومــی بــه عنــوان 22  کشــور 
اتحادیــه ی کشــورهای عــرب، ایــران، و اســرائیل تعریــف می شــود( 
ــود.  ــال آن ب ــتم های انتق ــی و سیس ــتار جمع ــای کش ــام جنگ افزاره از تم
هــدف و مقیــاس »خاورمیانــه،  منطقــه ای عــاری از جنگ افزارهــای 
ــته ای  ــه ی هس ــر برنام ــی ب ــام محدودیت های ــه برج ــی ک ــت. درحال ــه اس ــی« بلندپروازان ــتار جمع کش
ــته ای،  ــالح های هس ــه از س ــی خاورمیان ــالح و رهای ــع س ــه« خل ــدف »منطق ــرد، ه ــال ک ــران اعم ای
شــیمیایی،  و بیولوژیکــی و سیســتم های انتقــال آن اســت.این طــرح همچنیــن تعــداد بیشــتری از 
ــرد: درمــورد برجــام ۷ دولــت و در مــورد »منطقــه« 2۴  ــر می گی ــده را در ب دولت هــای مذاکره کنن
دولــت در خاورمیانــه. ایجــاد موازنــه ی صحیــح اهــداف، ابعــاد ، و مشــارکت کنندگان از مهــم تریــن 

7 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-futurenonprolifer-
ation-regime.

درحالی که برجام 
محدودیت هایی بر برنامه ی 
هسته ای ایران وضع کرد، 

هدف »منطقه« خلع سالح و 
رهایی بخشی تمام خاورمیانه 
از جنگ افزارهای هسته ای، 

شیمیایی، و بیولوژیکی و 
سیستم های انتقال آن بود.
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ــدود  ــا مح ــیع ی ــه وس ــه چگون ــد داد ک ــان خواهن ــدگان نش ــی اســت. نگارن ــن تالش های ــای چنی چالش ه
کــردن اهــداف، مقیــاس و مشــارکت کنندگان در برجــام یــا »منطقــه« شــامل مزایــا و معایــب خــاص 

خــود اســت. 

ــاره  ــام اش ــرات برج ــب مذاک ــاختار، و قال ــد، س ــه رون ــع ب ــود راج ــه ی خ ــفندیاری در مقال ــا اس دین
می کنــد کــه بــه رغــم مشــکالت دوطــرف در دیگــر حوزه هــا، تفکیــک8 مذاکــرات هســته ای ایــران-      
ــرفت  ــر، پیش ــای دیگ ــره در حوزه ه ــرف مذاک ــات دو ط ــم اختالف ــه رغ ــود. ب ــی ب E3/EU+3  حیات
در مذاکــرات بــا تمرکــز بــر برنامــه ی هســته ای ایــران و برداشــتن تحریم هــای مربــوط ممکــن 
ــتار  ــای کش ــاری از جنگ افزاره ــه ای ع ــه،  منطق ــن درس در »خاورمیان ــتن ای ــه کار بس ــا ب ــد. ب ش
ــد  ــان از رون ــرای اطمین ــه« ب ــا در »منطق ــک بحث ه ــه »تفکی ــد ک ــان می کن ــفندیاری بی ــی«، اس جمع
پیشــرفت های ممکــن نیــز بســیار مهــم اســت، در غیــر ایــن صــورت گفت وگوهــا بــه خاطــر تنش هــا 
و اختالفــات کنونــی و نیــز هرگونــه منابــع بالقــوه ی کشــاکش، کــه خاورمیانــه هــم اکنــون از آن رنــج 

ــد.«9 ــد ش ــت خواه ــار بن بس ــرد، دچ می ب

رابــرت اینهــورن10 نیــز در مقالــه ی خــود راجــع بــه تحقیــق و فعالیت هــای چرخه هــای ســوخت 
هســته ای، چالش هــای یافتــن موازنــه ی صحیــح بیــن اهــداف و مقیــاس و تعدیــل وســعت و محــدوده ی 
ــه«  ــه »منطق ــرای رســیدن ب ــه درس برجــام ب ــادآور می شــود ک ــذارد. وی ی ــه بحــث می گ ــا را ب آن ه
ــی  ــط سیاســی و امنیت ــد جــدا از محی ــی نمی توان ــای کشــتار جمع ــه مســائل جنگ افزاره ــن اســت ک ای
ــر  ــت ب ــاری مثب ــه آث ــتند ک ــی هس ــه توافق ــدن ب ــان واردش ــا خواه ــر دولت ه ــود. »اگ ــی ش ــه  تلق منطق
منافــع ملــی آن هــا داشــته باشــد، کاهــش تنش هــا، حداقلــی از اعتمــاد و شــفافیت متقابــل، و شــبکه های 
ســازنده ای از تعامــالت نیــاز اســت.«11 در همیــن راســتا، آندریــاس پرســبو12 در مقالــه ی خــود 
ــا در  ــه دولت ه ــه »اینک ــود ک ــادآور می ش ــته ای ی ــارت هس ــان، و نظ ــتی آزمایی، پادم ــون راس پیرام
محیــط سیاســی امــروز چنیــن امتیازهایــی را، حتــی در مســائل اصولــی، اعطــا کننــد نامحتمــل اســت؛ 
ــه ای عــاری از جنگ افزارهــای  ــن پایه هــای خاورمیان ــی ریخت ــرای پ ــالش سیاســی بیشــتری ب ــذا ت ل

کشــتار جمعــی الزم اســت.«13 

ــا کــه دســت یافتن  ــه ایــن معن ــد. ب ــد مان ــه باقــی خواهن اینهــورن موافــق اســت کــه شــکاف ها در منطق
ــود  ــدون بهب ــه ای عــاری از جنگ افزارهــای کشــتار جمعــی«  ب ــه ، منطق ــه پیمــان جامــع »خاورمیان ب

8 Compartmentalization
9 D. Esfandiary, “Negotiation Process, Structure, and Format”, 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.
10 Robert Einhorn
11 R. Einhorn, “Nuclear Fuel Cycle Activities and Research”, 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.
12 Andreas Persbo
13 A. Persbo, “Monitoring, Safeguards, and Verification”, 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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ــه »  ــود ک ــادآور می ش ــا ی ــت. او ام ــه نیس ــه واقع گرایان ــی منطق ــی و امنیت ــرایط سیاس ــاختاری ش س
ــد معطــل حــل و فصــل  ــاً نبای ــه« لزوم ــاد »منطق ــتای ایج ــی در راس ــای ابتدای ــرای برداشــتن گام ه ب
اختالفــات منطقــه ای و روابــط دوســتانه  بیــن دولت هــای منطقــه مانــد.« او دلیــل عــدم پیشــرفت 
ــه  ــچ« نســبت می دهــد ک ــا هی ــه ی ــا هم ــه رویکــرد »ی ــه« را ب ــادار در راســتای »منطق واقعــی و معن
»اســتفاده  از آن بــا اقدامــات بالقــوه مفیــدی ماننــد ممنوعیــت منطقــه ای آزمایش هــای ســالح های 
ــی  ــه« اقدامات ــرای »منطق ــهیل پیشــرفت ب ــرای تس ــنهاد او ب ــه، پیش ــر اســت.« درنتیج ــته ای مغای هس

ــت«. ــته ای اس ــالح هس ــای س ــه ای آزمایش ه ــت منطق ــد ممنوعی مانن

اســفندیاری یــادآور می شــود کــه تفکیــک، بــه شــکل محدودکــردن تعــداد کنش گــران درگیــر،  فوایــد 
ــام داشــت. او  ــرای دوام برج ــی ب ــه تبعات ــود ک ــا داری مشــکالتی ب ــام داشــت، ام ــرای برج ــی ب مهم
ــودن  ــر ب ــر.« »کمت ــم مض ــود ه ــد ب ــم مفی ــرکت کنندگان ه ــدود ش ــداد مح ــه »تع ــد ک ــتدالل می کن اس
ــع،  ــود. در واق ــدی ب ــوه امــر مفی ــودن اخالگــران بالق ــر ب ــع آن کمت ــه تب آشــپزها در آشــپزخانه«  و ب
ــک  ــران ی ــکا و ای ــائل، آمری ــن مس ــه  برانگیزتری ــه مناقش ــیدگی ب ــا و رس ــت وگوه ــهیل گف ــرای تس ب
ــه  ــارکت ب ــردن مش ــر ک ــد. منحص ــاد کردن ــه ایج ــوازی و دوطرف ــه ی م ــی محرمان ــرای مذاکرات مج
ــری در  ــم دیگ ــل مه ــاال عام ــی ب ــوان حقوقی-فن ــی بات ــه دولت های ــته ای E3/EU+3 ب ــرات هس مذاک
ــاد  ــم ایج ــی ه ــلماً موانع ــا مس ــدام  ام ــن اق ــود. ای ــا ب ــن گفت وگو ه ــته ی ای ــرفت های پیوس ــهیل پیش تس
میکــرد زیــرا کاربســت موفقیت آمیــز توافــق نــه تنهــا نیازمنــد رضایــت اعضــای برجــام بــود، بلکــه 
بــه رضایــت دولت هــای تحــت تأثیــر سیاســت های ایــران کــه در مذاکــرات حاضــر نبودنــد نیــز 
احتیــاج داشــت. عــدم حمایــت و فشــار از ســوی بســیاری از متحــدان منطقــه ای ایــاالت متحــده 
مســتدالً عامــل مهمــی در تصمیــم رئیــس  جمهــور دونالــد جــی. ترامــپ بــرای خــروج از برجــام بــود.

فعلــی،  جغرافیایــی  مرزبندی هــای  اســاس  بــر  برجــام،  مذاکره کننــده ی  طــرف  هفــت   برخــالف 
در »منطقــه« 2۴ دولــت منطقــه ای بــا درجــات مختلــف ظرفیــت فنــی و منافــع حضــور دارنــد. 
محدودکــردن مذاکــرات بــه تعــداد محــدودی از دولت هــا چالــش برانگیــز اســت. یکــی از درس هــای 
کنفرانــس امنیــت منطقــه ای )ACRS(، جایــی کــه دولت هایــی ماننــد عــراق، ســوریه، ایــران، لیبــی، 
ــام  ــه تم ــود ک ــن ب ــد، ای ــرده بودن ــرکت نک ــود ش ــاب خ ــه انتخ ــا ب ــد ی ــده بودن ــوت نش ــا دع ــان ی و لبن
ــد در  ــد، بای ــا حداقــل دولت هایــی کــه دغدغــه ی عــدم اشــاعه ]ســالح های هســته ای[ دارن دولت هــا، ی
ــدی در  ــک مفی ــد تاکتی ــر می توان ــان، مذاکــره در گروه هــای کوچک ت ــد. همزم مذاکــرات شــرکت کنن
مذاکــرات باشــد. فــرزان ثابــت و گرگــوار مــاالرد14 در مقالــه ی خــود راجــع بــه اجــرا15 و پیــروی،16 
ــق  ــد از طری ــی می توان ــای فن ــوزه ی توانایی ه ــات در ح ــه اختالف ــیدگی ب ــه رس ــد ک ــنهاد می دهن پیش
ــا  ــی17 ی ــرژی اتم ــی ان ــن  الملل ــس بی ــد آژان ــی مانن ــی بین الملل ــای فن ــط نهاده ــی توس ــاختن توانای س

14 Gregoire Mallard
15 Enforcement
16 Compliance
17 International Atomic Energy Agency
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ــد  ــر بتوانن ــی کمت ــی فن ــا توانای ــی ب ــا دولت های ــود ت ــال ش ــیمیایی18 دنب ــالح های ش ــع س ــازمان من س
ــد.19  ــات حاصــل شــرکت کنن ــرات و اجــرای توافق ــر در مذاک بهت

عــالوه بــر تفکیــک و محــدود کــردن تعــداد شــرکت کنندگان، بعــد ســوم مربــوط بــه اهــداف و ابعــاد 
ــی  ــه محدودیت های ــام از جمل ــدی برج ــای کلی ــی آن اســت. انقضــاء بنده ــای موقت ــام محدودیت ه برج
کــه ورای تعهــدات ایــران در قالــب پیمــان عــدم اشــاعه می رفــت، قــرارداد را بــرای دولــت ایــران 
مقبول تــر ســاخت. امــا اینهــورن بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد از ایــن خصیصــه در زمینــه ی 
»منطقــه« پرهیــز کــرد زیــرا کــه محدودیت هــای موقــت در بندهــای آن »از جذابیــت ترتیبــات یــک 
منطقــه ی عــاری از جنگ افزارهــای کشــتار جمعــی می کاهــد، ]طرحــی کــه[ ارزش آن شــدیدا 

وابســته اســت بــه اطمینان دهــی طرفیــن بــه ایــن کــه همسایگان  شــان 
ــد«. ــه می دهن ــه شــکل نامحــدودی ادام ــد بودنشــان ب ــه مقی ب

مذاکرات پویایی 

یکــی از تمایــزات اصلــی میــان برجــام و روندهــای »منطقــه« پویایــی 
متفــاوت قــدرت بیــن دولت هــای شــرکت کننده  در هرکــدام اســت. 
برجــام شــامل ۶ دولــت از میــان قدرت مندتریــن دول جهــان )شــامل ۵ 
قــدرت هســته ای بــا توانایــی وتــو در شــورای امنیــت ســازمان ملــل( و 
اتحادیــه ی اروپــا از یــک ســو و ایــران از ســوی دیگــر اســت کــه عــدم 
تقــارن ظرفیت هــای سیاســی، اقتصــادی، و نظامــی آن ها آشــکار اســت. 

بــا توجــه بــه اختــالف 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 می شــدند، 
E3/EU+3 بــه برداشــتن تحریم هــا و همــکاری صلح آمیــز هســته ای شــدند. ایــن اختــالف قــدرت ویژگــی 
ــه،  ــه ی »خاورمیان ــوده اســت امــا در زمین ــران-E3/EU+3 در برجــام ب ــده ای در مذاکــرات ای تعیین کنن
منطقــه ای عــاری از ســالح های کشــتار جمعــی« عمدتــاً غایــب اســت. درحالــی کــه دولت هــای مختلــف در 
منطقــه توانایی هــای عمومــی متفــاوت و قابلیت هــای مختلفــی در جنگ افزارهــای کشــتار جمعــی دارنــد،  
در طــرح »منطقــه« تمــام دولت هــا بــه الزامــات یکســانی متعهــد می شــوند. هــدف اعالم شــده ی »منطقــه« 
در واقــع اطمینان یابــی از ایــن اســت کــه هیــچ دولتــی در خاورمیانــه ظرفیت هــای جنگ افزارهــای 

کشــتار جمعــی در اختیــار نداشــته باشــد. 

ثابــت و مــاالرد، اســفندیاری، و اینهــورن بــر اهمیــت ایــن اختــالف قــدرت مبنایــی صحــه می گذارنــد. 
 E3/EU+3 ایــن بخشــی از آمیختگــی پیچیــده ی جاذبــه و دافعــه ای بــود کــه اراده ی سیاســی و فوریــت

18 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
19 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.

ناموزونی مبنایی قدرت در 
برجام، که یک عامل در ساختن 
اراده ی سیاسی، فوریت مذاکره، 
و رسیدن به یک توافق بود، در 

مورد »منطقه« که دولت های آتی 
عضو در آن جایگاه و وظایف 

اسمی یکسان خواهند داشت، 
وجود ندارد.

https://unidir.org/jcpoa


موسسه ی تحقیقات خلع سالح سازمان ملل متحد | از مجموعه ی »خاورمیانه، منطقه ای عاری از سالح های کشتار جمعی« 6

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 
ــای  ــزه ی دولت ه ــه »انگی ــد ک ــد می کن ــورن تأکی ــدارد. اینه ــود ن ــوقی وج ــاختار مش ــن س ــد، چنی دارن
ــه  ــوط ب ــای خــود من ــر فعالیت ه ــور ب ــای مذک ــول محدودیت ه ــرای قب ــه« ب مشــارکت کننده در »منطق
ــایگان  ــای همس ــر فعالیت ه ــا ب ــد آن محدودیت ه ــن ده ــه تضمی ــت ک ــی اس ــد امنیت ــه فوای ــت یابی ب دس
ــه   ــا واقع گرایان ــایند ام ــه نتیجــه ی ناخوش ــرد ک ــن نتیجــه می گی ــال می شــود.« وی چنی ــز اعم ــا نی آن ه
ــر ظرفیت هــای  ــت ب ــرش محدودی ــر پذی ــا ب ــاع دولت ه ــه منظــور اقن از درس هــای برجــام - اینکــه ب
ــی  ــارهای اساس ــا فش ــا ی ــت انگیزه ه ــت اس ــز اهمی ــا حائ ــرای آن ه ــه ب ــده ک ــی ش ــا پیش بین ــود ی موج
نیــاز اســت - تضمیــن خوبــی بــرای رســیدن بــه هــدف »خاورمیانــه، منطقــه ای عــاری از ســالح های 

کشــتار جمعــی« نخواهــد بــود. 

ــه«  ــه ی »منطق ــت و در زمین ــدرت نشــأت می گرف ــوازن ق ــی نامت ویژگــی دیگــر برجــام کــه از پویای
ــه ی »منطقــه«  ــد کــه، در زمین ــد می کن غایــب اســت فشــارهای قابــل قیــاس20 اســت. اســفندیاری تأکی
ــران را  ــد دیگ ــه ای نمی توان ــت منطق ــچ دول ــه، هی ــکل گرفت ــه ش ــائل در خاورمیان ــه مس ــه ک آن گون
ــع  ــاب طب ــت ب ــن اس ــه ممک ــد )ک ــنهاد ده ــی را پیش ــد مصالحات ــود بای ــه خ ــه وادارد، بلک ــه مصالح ب

ــد. ــت کن ــل دریاف ــن مقاب ــا در عــوض آن هــا را از طرفی خودشــان نباشــد( ت

حیــن مذاکــرات E3/EU+3  بــا ایــران، نماینــده ی عالــی اتحادیــه ی اروپــا نقــش میانجــی و تســهیلگر 
ــن  ــت وجــود یــک طــرف ســوم بی طــرف در چنی ــاء کــرد. اســفندیاری اهمی ــاط حســاس ایف را در نق
ــی داد  ــرار م ــن ق ــار طرفی ــی را در اختی ــا متن ــه ی اروپ ــه اتحادی ــد. »اینک ــح می ده ــی را توضی نقش
کــه طرفیــن درگیــر پیــش از رســیدن بــه یــک توافــق دربــاره ی آن بحــث و آن را بازنویســی 

20 comparable pressures

©UNODA

 نیویورک، ایاالت متحده ی آمریکا
دبیر کل سازمان ملل متحد آنتینیو گوترش در اولین جلسه ی کنفرانس »تأسیس یک منطقه ی خاورمیانه ی عاری از سالح های 

هسته ای و دیگر جنگ افزارهای کشتار جمعی« در سال 2۰19 در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک.



7 درس های برجام برای »خاورمیانه، منطقه ای عاری از سالح های کشتار جمعی«

ــا طــرف رســمی مذاکــرات نبــود،  ــد بــود؛ زیــرا از آن رو کــه اتحادیــه ی اروپ ــد بســیار مفی می کردن
ــه ی  ــی می شــد.« در زمین ــر سیاســی تلق ــن، کمت ــا دیگــر طرفی ــاس ب پیشنویســی از طــرف آن، در قی
ــب  ــرای نشســت های مرت ــق »بی طــرف« ب ــل تواف ــه ی قاب ــه یــک روزن ــازی اساســی ب ــه«، نی »منطق
ــط  ــا رواب ــی دولت ه ــان برخ ــه می ــرا ک ــود؛ زی ــس می ش ــول ح ــوم مقب ــرف س ــک ط ــیله ی ی ــه وس ب
ــلیحاتی و  ــرل تس ــروه »کنت ــول کارگ ــار در ط ــک ب ــم ی ــن مه ــدارد. ای ــود ن ــتقیم وج ــک مس دیپلماتی
امنیــت منطقــه ای«)ACRS( ، یعنــی جایــی کــه ایــاالت متحــد و روســیه بــه عنــوان رؤســای مشــترک 
نقــش ایفــاء کردنــد، و یــک  بــار در کنفرانــس هلســینکی و رای زنــی گلیون-ژنــو، یعنــی جایــی کــه از 
فنالنــد خواســته شــد نقــش تســهیلگر را بــه عهــده بگیــرد، آزمــوده شــد. اختالفــات پیرامــون وظایــف 
و حــوزه ی کار چنیــن میانجــی می توانــد مذاکــرات را حتــی پیچیده تــر ســازد.  تصمیــم بــر اینکــه چــه 
ــا یکــی از دولت هــای منطقــه - و وظایــف  ــد- طرفــی خارجــی ی کســی مذاکــرات را هماهنــگ می کن

ــت. ــه« اس ــرات »منطق ــی در مذاک ــل مهم ــده عام ــی هماهنگ کنن و توانای

اعتمادساز اقدامات 

تعــدادی از نویســندگان مجموعــه ای از اقدامــات اعتمادســاز نشــأت گرفته از برجــام را پیشــنهاد 
ــاره ی  ــود درب ــه ی خ ــود. در مقال ــی ش ــردی تلق ــه« کارب ــه ی »منطق ــد در زمین ــه می توان ــد ک می دهن
همکاری هــای صلح امیــز هســته ای، آنتــون خلوپکــوف21 نشــان می دهــد کــه چطــور تجربــه ی تعامــل 
ــد بــه طــور عمومی تــری بــه کار  ــا ایــران درچارچــوب برجــام می توان در مســائل ایمنــی هســته ای ب
بســته شــود تــا بــرای کل خاورمیانــه مفیــد باشــد. »پیوســت ســوم برجــام ســاخت یــک مرکــز ایمنــی 
هســته ای22 را ممکــن می ســازد. اگــر چنیــن مرکــزی تأســیس شــود، می توانــد بــه همکاری هــای 
نزدیــک منطقــه ای نیــز منجــر شــود. یــک مرکــز ایمنــی هســته ای منطقــه ای می توانــد اقدامــی 

باشــد.«23  خاورمیانــه  در  اعتمادســاز 

نویســندگان ایــن مقــاالت مجموعــه ای از اقدامــات اعتمادســاز را بــه مذاکره کننــدگان آتــی »منطقــه« 
پیشــنهاد می دهنــد. امــا مذاکره کننــدگان بایــد اقداماتــی را انتخــاب کننــد کــه بــه بهتریــن شــکل ممکــن 
ــد و  ــد »منطقــه« کمــک کن ــه پیشــبرد رون ــا ب ــد بپــردازد، ی بــه حوزه هایــی کــه دچــار بی اعتمــادی ان

در واقعیــت قابــل اجــرا باشــد.

مدیریت سازوکارهای 

ــردد.  ــاز  می گ ــق ب ــده ی تواف ــه ی مدیریت کنن ــه بدن ــت ب ــام آموخ ــوان از برج ــه می ت ــری ک درس دیگ
کمیســیون مشــترک، بدنــه ی معین شــده توســط برجــام کــه بــر اجــرای توافــق نظــارت می کنــد، ثابــت 

21 Anton Khlopkov
22 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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ــه رغــم نبــود روابــط  ــا ب ــه ای بــرای تمــام مشــارکت کنندگان باشــد ت ــد روزن کــرده اســت کــه می توان
دیپلماتیــک بیــن برخــی دولت هــا بــا یکدیگــر دیــدار کننــد. مــاالرد و ثابــت، در بحــث خــود دربــاره ی 
کاربســت بدنــه ای ماننــد کمیســیون مشــترک برجــام بــرای »منطقــه«، بررســی می کننــد کــه چگونــه 
چنیــن بدنــه ای، بــا مشــخصاتی شــبیه بــه ســازوکار حــل اختــالف برجــام، می توانــد بــرای »خاورمیانه، 
ــد  ــان می کنن ــنده  بی ــد. دو نویس ــش باش ــی« ثمربخ ــتار جمع ــای کش ــاری از جنگ افزاره ــه ای ع منطق
کــه »ایــن می توانــد بــه شــیوه ای رایــج تبدیــل شــود کــه دولت هــای منطقــه ی خاورمیانــه باهــم دیــدار 
ــور  ــاره ی ام ــد، و درب ــتراک بگذارن ــه اش ــود را ب ــات خ ــد، اطالع کنن
ــند«  ــته باش ــکاری داش ــی هم ــتار جمع ــای کش ــه جنگ افزاره ــوط ب مرب
ــد یــک ســازوکار اعتمادســاز   ــه آن هــا اجــازه می دهــد مانن ــن شــیوه ب ای
ــق  ــد از تواف ــرای دوران بع ــد ب ــازوکاری مفی ــد س ــد و می توان کار کنن
پادمــان، و  ایــن موضــوع را در حــوزه ی نظــارت،  باشــد. پرســبو 
ــی  ــت اصل ــه »مزی ــد ک ــرآورد می کن ــن ب راســتی  آزمایی بررســی و چنی
ــر  ــم نزدیک ت ــه ه ــن را ب ــه طرفی ــت ک ــن اس ــه ای ای ــن بدن ــی چنی برپای
ــد کــه می تــوان  آن را یــک  کــرده و توافــق ضمنــی را از یــک متــن صلــب بــه چیــزی تبدیــل می کن

ابــزار زنــده نــام گذاشــت.«

نویســندگان دربــاره ی اجرایــی بــودن چیــزی شــبیه کانــال خریــد برجــام اختــالف نظــر دارنــد. اینهورن 
ــه واردات  ــی ک ــد، کانال ــخیص می ده ــه تش ــطح منطق ــد در س ــال خری ــرار کان ــت در تک ــن مزی چندی
هســته ای ایــران را تنظیــم می کنــد. اینهــورن علــی رغــم آنکــه اذعــان دارد کــه دولت هــای »منطقــه«  
احتمــاال بــا چنیــن کانالــی مخالفــت خواهنــد کــرد، آن را وســیله ای ارزشــمند بــرای اطمینان بخشــی از 
اجــرای شــروط »منطقــه« قلمــداد می کنــد. خولپکــوف نیــز بــه تمایــل دولت هــای منطقــه بــه اجــرای 
چنیــن شــروطی ظنیــن اســت. او کانــال خریــد در برجــام را، کــه قــرار اســت بــرای ده ســال بــر جــا 
ــا  ــران ب ــران و مذاکــرات ای ــر شــرایط خــاص مســئله ی هســته ای ای ــی ب ــی مبتن باشــد، شــدیدا تصادف
ــه  ــرای دیگــر دولت هــای منطق ــل واضحــی ب ــاور اســت کــه »دلی ــن ب ــر ای ــد. او ب E3/EU+3 می بین
ــد را  ــال خری ــازوکار کان ــترش س ــد و گس ــود بپذیرن ــوق خ ــر حق ــی ب ــه محدویت های ــدارد ک ــود ن وج

بســط دهنــد تــا کل خاورمیانــه را شــامل شــود«.

ممنوعیت هــا، ظرفیت  های توانمندی، و راســتی آزمایی ها

برجــام حــاوی چندیــن ممنوعیــت، ظرفیت هــای توانمنــدی، و بندهــای راســتی آزمایی اســت کــه 
بــرای طرح»خاورمیانــه، منطقــه ای عــاری از جنگ افزارهــای کشــتار جمعــی« هــم  می توانــد 
مناســب باشــد. پرســبو یــادآور می شــود پیوســت T برجــام فعالیت هــای ممنــوع کــه نوعــاً بــرای 
مجموعــه ای  تعریــف  در  او  می کنــد.  فهرســت   را  اســت  هســته ای الزم  مــواد  کــردن«  »مســلح  
از »فعالیت هــای نوعــاً ممنــوع« بــرای آینــده ی »منطقــه« فوایــدی می بینــد. بــا ایــن حــال، او 
می گویــد کــه حتــی اگــر مذاکره کننــدگان »منطقــه«  در تعریــف هنجارهــای چنیــن فعالیت هایــی 

بدنه ای با ویژگی های »ساز 
و کار حل اختالف برجام« 

می تواند در زمینه ی »منطقه« 
مفید باشد.
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ــن  ــرای چنی ــر اج ــتی آزمایی ب ــارت و راس ــی نظ ــئله ی چگونگ ــد، »مس ــت  یابن ــرفت هایی دس ــه پیش ب
هنجارهایــی مملــٔو از مشــکالت خواهــد بــود.«

ــد از برخــی فنآوری هــای  ــه بای ــد کــه دولت هــای خاورمیان ــر ایــن باورن اینهــورن و پرســبو هــردو ب
بازفــرآوری  بــه چرخــه ی ســوخت هســته ای ماننــد غنی ســازی اورانیــوم و  حســاس تر مربــوط 
ــد  ــی را بپذیرن ــن ممنوعیت های ــن دولت هــا چنی ــر اینکــه ای ــد. امــا هــر دو ب ــوم چشم پوشــی کنن پلوتونی
بســــیار ظنیــن  انــد. اینهــورن بــر آن اســت کــه درس کلیــدی برجــام بــرای »منطقــه«  ایــن اســت کــه 
دولت هــا بــه شــدت دربرابــر ممنوعیــت  بــر توانایی هــای خــود بــرای چرخــه ی ســوخت کــه در 
ــود  ــی خ ــع مل ــرای مناف ــا را ب ــد و آن ه ــی کرده ان ــرمایه گذاری مل ــع س ــان و مناب ــث زم ــا از حی آن ه
ــا محدودیت هــای  ــد کــرد. آن هــا همچنیــن نســبت بــه ممنوعیــت ی ــد مقاومــت خواهن ضــروری می دانن
ــه دســت بیاورنــد  ــده ب ــد در آین ــد امــا امیدوارن ــار ندارن شــدید بــر توانمندی هایــی کــه اکنــون در اختی
ــن اســت کــه ممکــن اســت  ــرد کــه »یــک اســتنباط ای ــد کــرد. اینهــورن نتیجــه می گی مقاومــت خواهن
ــه  ــه ی ســوختی ک ــای چرخ ــر توانمندی ه ــدید ب ــت ش ــا محدودی ــت ی ــرای ممنوعی ــه ای ب ــت منطق حمای
هیچ کــدام از مشــارکت کنندگان منطقــه اکنــون در اختیــار ندارنــد یــا دســتیابی بــه آن هــا را جــزء 
ــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــات، اینهــورن و  اولویت هــای ملــی تلقــی نمی کننــد آســان تــر باشــد.« ب
ــن اســت  ــه ای ــرای دولت هــای منطق ــد کــه یــک نقطــه ی ممکــن توافــق ب ــان می دارن پرســبو هــردو بی
کــه همــه در ممنوعیــت بازفــرآوری پلوتونیــم کــه در برجــام قیــد شــده در »منطقــه« همــکاری کننــد. 
پرســبو اســتدالل می کنــد کــه اگــر دولت هــای منطقــه ممنوعیت هــای مطلــق را، بــرای مثــال در 
ــت  ــی از محدودی ــای مختلف ــت درجه ه ــد، می بایس ــی کنن ــردود تلق ــوخت، م ــه ی س ــای چرخ فنآوری ه
ــر ســطح  ــل راســتی آزمایی ب ــاره ی محدویت هــای قاب ــد. او »بحــث درب ــر توانمندی هــا را لحــاظ کنن ب

ــد. ــه می کن ــته ای« را توصی ــدازه ی تأسیســات هس ــا ان ــد ی تولی

پرســبو همچنیــن خاطــر نشــان می ســازد کــه هنــگام تأمــل بــر قابــل اجــراء بــودن برجــام در طــرح 
ــود  ــه وج ــدی ب ــن ب ــخت قوانی ــای س ــه »پرونده  ه ــت ک ــاد داش ــه ی ــد ب ــش رو بای ــه «ی پی »خاورمیان
می آورنــد«، بــه ایــن معنــی کــه بندهــای توافــق هســته ای ایــران آن قــدر بــه زمینــه ی توافــق وابســته 
هســتند کــه ممکــن اســت بــرای »منطقــه« ســودمند نباشــند. بــا ایــن حــال، اون بــاز هــم فکــر می کنــد 
ــر آن  ــد. او ب ــراء باش ــل اج ــه« قاب ــرای »منطق ــد ب ــام می توان ــی برج ــفه های اصل ــی از فلس ــه برخ ک
اســت کــه »دالیــل خوبــی وجــود دارد کــه ]پروتــکل الحاقــی[ را بــه عنــوان معیــار طالیــی پادمانــی 

ــت. ــی« پذیرف ــتار جمع ــای کش ــاری از جنگ افزاره ــه ای ع ــه، منطق در »خاورمیان

اجرایی ابزارهای 
همان طــور کــه پیشــتر بحــث شــد، یکــی از تمایــزات مهــم بیــن برجــام و »منطقــه« روابــط قــدرت 
شــدیداً متفــاوت بیــن دولت هــای مشــارکت کننده  در هرکــدام اســت. ایــن مســئله مشــخصاً خــود 
ــدم  ــن ع ــه ای ــد ک ــان می کنن ــت بی ــاالرد و ثاب ــد. م ــان می ده ــام نش ــی برج ــوب اجرای را در چارچ
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ــران و E3/EU+3 باعــث ایجــاد مکانیســم ماشــه در برجــام شــد  ــن ای ــط بی ــی در رواب ــوازن ذات ت
کــه تحــت آن تحریم هــای ایــران می توانســت بــه خاطــر هرگونــه عــدم  انجــام تعهــد مهــم بــاز 
گردد-گرچــه ایــن مکانیســم موقتــی بــود و در ســال 2۰2۵ منقضــی می شــد. ثابــت و مــاالرد 
قابلیــت اجرایــی چنیــن چارچوبــی در »منطقــه« را بــه ســه علــت مــورد تشــکیک قــرار می دهنــد: 
ــدید  ــبکه ی ش ــا تحــت ش ــیاری از آن ه ــه بس ــئله ک ــن مس ــه، ای ــای منطق ــن دولت ه ــبی بی ــری نس براب
تحریم هــای مربــوط بــه جنگ افزارهــای کشــتار جمعــی نیســتند و تجربــه ی نامطلــوب تحریم هــا 

ــرای اعضــای برجــام. ب

ــد طــول  ــی می توان ــه ی اجرای ــک  طرف ــه چارچــوب ی ــد ک ــتدالل می کنن ــع اس ــت در واق ــاالرد و ثاب م
ــه«  ــم در»منطق ــر مه ــن ام ــرای ای ــری ب ــای دیگ ــا گزینه ه ــال، آن ه ــن ح ــا ای ــد. ب ــر آن را بکاه عم
ــد. یــک گزینــه تحریــم دســته جمعــی اســت کــه تمــام دولت هــای منطقــه ی خاورمیانــه  مطــرح می کنن
در برابــر نقــض تعهــدات »منطقــه« بــر یــک دولــت عضــو اعمــال می کننــد. ایــن تحریم هــا می توانــد 
ــه   ــا محاصــره ی هم ــه ت ــک گرفت ــاد دیپلماتی ــود، از انتق ــم ش ــدات تنظی ــض تعه ــزان نق ــاس می ــر اس ب
جانبــه ی دیپلماتیــک و اقتصــادی در بدتریــن شــرایط. گزینــه ی دیگــر کــه بــا گزینــه ی اول در تناقــض 
ــا  ــاط دیگــر دنی ــدون ســالح هســته ای در نق ــای ب ــای منطقه ه ــه ی برجــام و طرح ه نیســت و از تجرب
ــکنی  ــه عهدش ــد علی ــه می توان ــت ک ــت اس ــورای امنی ــه ش ــراء ب ــردن اج ــول ک ــده، مح ــت آم ــه دس ب
ــتار  ــای کش ــاری از جنگ افزاره ــه ای ع ــه، منطق ــو »خاورمیان ــای عض ــک از دولت ه ــر ی ــدی ه ج

ــد. ــم کن ــی تنظی جمعــی« پاســخی جهان

نتیجه گیری

ــن  ــع بی ــره ی منقط ــال مذاک ــدود دوازده س ــه ی ح ــام نتیج برج
ــه خطــرات شــدید  ــی ک ــود. زمان ســال های 2۰۰3 و 2۰1۵ ب
درگیــری نظامــی و هســته ای واضــح شــد و فشــارها بــر ایــران 
 2۰1۰ ســال های  بیــن  مشــارکت کنندگان  یافــت،  افزایــش 
برعکــس،  بخشــیدند.  اولویــت  گفت و گوهــا  بــه   2۰1۵ تــا 
ــار  ــا فش ــی« ب ــتار جمع ــای کش ــاری از جنگ افزاره ــه ای ع ــه، منطق ــده ی »خاورمیان ــای آین دولت ه
ــق مواجــه نیســتند.  ــک تواف ــه ی ــرای رســیدن ب ــی ب ــل اعتنای ــزون و قاب ــا اقتصــادی روزاف سیاســی ی
ــت کــم و  ــه خاطــر فوری ــه« از ســال 19۷۴ پیشــرفت اندکــی داشــته ، ب ــد »منطق ــی کــه رون در حال
ــن طــرح[  ــی، ]ای ــن الملل ــه ای و بی ــای منطق ــو بحران ه ــه ای در پرت ــران منطق ــن تصمیم گی توجــه پایی
ــه  ــگام مذاکــرات »منطقــه« برجــام نجــات  یافت ــده اســت. اگــر هن در مراحــل ابتدایــی خــود باقــی مان
باشــد، ایــن توافــق می توانــد بــه عنــوان الگویــی کــه از پیــش در منطقــه برقــرار اســت ورای ایــران 
ــای  ــاری از جنگ افزاره ــه ای ع ــه، منطق ــاد »خاورمیان ــش از ایج ــام پی ــر برج ــود. اگ ــط داده ش بس
کشــتار جمعــی« منقضــی شــود یــا فــرو بپاشــد، هنــوز می توانــد درس هایــی آموزنــده را ارائــه دهــد 
ــه« از  ــاد »منطق ــرای ایج ــد ب ــه می توانن ــای منطق ــه دولت ه ــد ک ــی باش ــزار نوین ــون جعبه اب و همچ

ــد. ــره جوین آن به

ساخت »منطقه« نیازمند شرایط آماده ی 
امنیت منطقه ای، اراده ی سیاسی، 

ترکیب درستی از تشویق و تنبیه، و 
خالقیت از سوی دولت های منطقه و 

مذاکره کنندگان  آن برای محقق ساختن 
هدف حدوداً پنج دهه ای »منطقه« است.
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ــد  ــی« نیازمن ــتار جمع ــای کش ــاری از جنگ افزاره ــه ای ع ــه، منطق ــاخت »خاورمیان ــت، س در نهای
شــرایط آمــاده ی امنیــت منطقــه ای، اراده ی سیاســی، ترکیــب درســتی از تشــویق و تنبیــه، و خالقیــت 
ــه ای  ــدوداً پنج ده ــدف ح ــاختن ه ــق س ــرای محق ــدگان  آن ب ــه و مذاکره کنن ــای منطق ــوی دولت ه از س
ــرایط  ــاس ش ــر اس ــاال ب ــه« احتم ــه ی »منطق ــیاری از عناصــر خــاص پیمان نام ــه« اســت. بس »منطق
موجــود در هنــگام انجــام مذاکــرات تصمیم گیــری خواهــد شــد. در همیــن حیــن، مذاکره کننــدگان 
ــه پیمان نامــه ی  ــد داشــت، از جمل ــرای اســتفاده خواهن ــه ای از مدل هــای تاریخــی ب ــه«  گنجین »منطق
ــواد هســته ای، مناطــق عــاری   ــرل م ــرای بررســی و کنت ــی ب ــم،24 ســازمان برزیلی- آرژانتین یوروات
از ســالح های کشــتار جمعــی کنونــی دیگــر، و البتــه تاریخچــه ی خــود »خاورمیانــه ، منطقــه ای 
عــاری از جنگ افزارهــای کشــتار جمعــی.« در حالــی کــه شــرایط منطقــه بــرای تأســیس »منطقــه« 
دشــوار و پیچیــده باقــی خواهــد مانــد، ایــن مجموعــه ی مقــاالت افــزوده ای اســت بــه مجموعــه ی غنــی 
ــه کــه نشــان دهنده ی ابزارهــا و تجربیــات قابــل اســتفاده و  تجربــه ی اخیــر برجــام از خــود خاورمیان

ــز کــرد. ــد از آن پرهی همچنیــن مخاطراتــی اســت کــه بای
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برنامــه ی جامعــه اقــدام مشــترک )برجــام( صراحتــاً اعــالم مــی دارد کــه ایــن توافــق »نبایــد بــه 
منزلــه ی ایجــاد ســابقه بــرای هیــچ دولــت دیگــری تلقــی شــود و یــا اســاس هیــچ قانــون بین المللــی 
قــرار گیــرد.« امــا رونــد خــاص مذاکــرات، مقــررات، و اجــرای آن مجموعــه ای از ابزارهــا 
ــه ای عــاری از  ــه ، منطق ــرای »خاورمیان ــی ب ــد بینش هــا و درس های را ایجــاد کــرد کــه می توان
جنگ افزارهــای کشــتار جمعــی« فراهــم کنــد. فهــم ایــن ابزارهــا در بافــت منطقــه ای و مبتنــی 
بــر تجربــه ی برجــام می توانــد فراهم کننــده ی ابزارهــای مهــم جدیــد، ایده هــا و درس هایــی بــرای 
ــه«  ــرای »منطق ــق ب ــک تواف ــه ی ــه« در راه رســیدن ب ــران »منطق ــدگان و پژوهش گ مذاکره کنن
باشــد. ایــن مجموعــه بــا تمرکــز بــر پنــج موضــوع کلیــدی بــه بررســی درس هایــی کــه برجــام 
ــد، ســاختار،  ــل: رون ــی از قبی ــردازد، موضوعات ــه« داشــته باشــد می پ ــرای »منطق ــد ب می توان
فعالیت هــای چرخــه ی ســوخت هســته ای، همکاری هــای  قالــب مذاکــرات، پژوهــش و  و 

ــد و اجــراء. ــته ای،و تعه ــتی آزمایی هس ــان، و راس ــته ای،  نظــارت  ، پادم صلح آمیزهس


