
توافقهستهای
بانقطهتعادلمنطقه

قرن بیس��تم هنگام گذر دیپلماس��ی جهانی از 
تجربه بزرگی موس��وم به جنگ س��رد بود. جهان 
دوقطبی بزرگترین نماد و ویژگی این دوران است. اما 
سرانجام در واپس��ین سال های این قرن با فروپاشی 
اتحاد ش��وروی دوران جنگ س��رد به پایان رسید و 
دوران تک قطبی آغاز ش��د. دورانی که آن قدر کوتاه 
بود که پایان آن ابهام آمیز می نماید. جهان اکنون در 
مداری از قدرت های نوین از آس��یای جنوب شرقی 
ت��ا خاورمیان��ه و آمری��کای التین س��یر می کند. 
شکل گیری قطب های نوین توسعه در سراسر جهان 
به شکل گیری نظام قطب های منطقه ای انجامیده 
اس��ت. گویا دیگر فصل اداره جهان از سرزمین های 
آن سوی دریا ها به پایان رسیده است. توافق هسته ای 
ایران با گروه موسوم به 1+5 در چارچوب این فرآیند 

استراتژیک حاکم بر جهان قابل درک است. 
فرآیندی که به شکل گیری قطب های منطقه ای 
انجامید بر بستری از توسعه اقتصادی و مزیت های 
ژئوپلتیک جری��ان دارد. مزیت هایی که براس��اس 
چیدمان نوین جهان��ی یا آمایش ژئو اس��تراتژیک 
باز تعریف ش��ده اس��ت. اداره قطب های منطقه ای 
نیازمند بکارگیری شیوه ها و س��ازوکار های نوینی 
است. اساس این س��ازوکار ها بر شالوده نقاط تعادل 
استراتژیک منطقه ای بنیان نهاده شده است. ایران 
در آمایش نوین ژئو استراتژیک جهان نقطه تعادل 
یک��ی از مهم ترین قطب های منطق��ه ای جهان به 
ش��مار می رود. از ای��ن  رو تالش در راس��تای صلح 
جهانی و تنش زدایی از مسیر برقراری روابط سیاسی 
خردمندانه و به دور از تنش با س��نگ زاویه و نقطه 

تعادل منطقه خاورمیانه و غرب آسیا می گذرد. 
در منطقه خاورمیانه هیچ کشوری جز ایران قادر 
به برقراری تعادل استراتژیک در یکی از حساس ترین 
و حیاتی ترین قطب های منطقه ای نیست. خاورمیانه 
دارای بزرگتری��ن ذخای��ر ان��رژی جه��ان اس��ت. 
گذرگاه های آبی آن؛ جری��ان حیاتی صنایع جهان 
اس��ت. در آینده نزدی��ک گاز در ژئوپلتی��ک انرژی 
جهانی اهمیتی بیش از نفت خواهد داشت. تأمین 
امنیت خطوط بین المللی انتقال گاز به سرزمین های 
دور و نزدیک نیازمند اتکا به بزرگترین نقطه تعادل 
منطقه یعنی ایران است. مخالفت و رقابت کشور های 
حوزه جنوبی خلیج  فارس و اس��رائیل و تا حدودی 
ترکیه نیز ریش��ه در این واقعیت دارد. این کشور ها 
منافع ملی ایران را نش��انه گرفته ان��د. این در حالی 
است که اکنون منافع ملی ایران با منافع جهانی گره 
خورده است. جهان نیازمند مصالحه با برقرار کننده 

تعادل در قطب خاورمیانه است. 

تداومحمالتهواییائتالف
عربیبهیمن

   گزارش سازمان ملل از مرگ 519 نفر در 
خشونت های 2 هفته گذشته یمن

مب��ارزان جنب��ش انص��اراهلل یمن، موس��وم به 
»حوثی ها«، در روز گذشته کاخ رئیس جمهوری در 
شهر »عدن« را ترک کردند. عقب نشینی حوثی ها از 
مقر پیشین »عبدربه منصور هادی« درحالی صورت 
گرفت ک��ه جنگنده های ائتالف عرب��ی به رهبری 
عربستان در ادامه تجاوز خود به خاک یمن، حمالت 
شبانه ای را علیه پایگاه های انصاراهلل در شهر »تعز« و 

نزدیکی تنگه »باب المندب« انجام دادند. 
همزمان با ادامه حمالت نظامی عربستان سعودی 
در یمن، سازمان ملل اعالم کرد دست کم 519 نفر 
ازجمله زن و ک��ودک در 2 هفته خش��ونت در این 
کشور عربی جان خود را از دس��ت داده اند.  »والري 
آموس«، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد افزود: 
دس��ت کم یک هزار و 700 نفر نی��ز در درگیری ها 
میان گروه ه��ای رقیب در یمن و حم��الت هوایی 

عربستان سعودی در این کشور زخمی شده اند.
مبارزان انصاراهلل پیش از این و در پی درگیری های 
ش��دید با نیرو های وفادار به عبد ربه منصور هادی، 
رئیس جمهوری متواری یمن کاخ ریاست جمهوری 
»معاش��یق عدن« واقع در جنوب یمن را به کنترل 
خود درآورده  بودند. یک مقام یمنی حاضر در عدن 
که حاضر نش��د نام خود را فاش کند در توضیح این 
خبر گفت »شبه نظامیان حوثی و متحدان آنها پیش 
از طلوع آفتاب کاخ معاشیق را ترک کردند«. پیش 
از این حوثی ها کنترل شهر عدن را به طور کامل در 
دست گرفته بودند و همچنین کاخ ریاست جمهوری 
در این شهر را به اشغال خود در آوردند. برخی منابع 
اعالم کردند ک��ه در این درگیری ها ح��دود 44 تن 
کش��ته و 79 تن دیگر زخمی شده اند. ائتالف عربی 
به رهبری عربستان سعودی از 9 روز پیش مداخله 
نظامی خ��ود در یم��ن را آغاز کردن��د و با حمالتی 
هوای��ی به بمباران یم��ن پرداختند. عربس��تان در 
تالش است تا با این حمالت مانع پیشروی جنبش 
انصار اهلل و نیرو های نظامی وابسته به »علی عبداهلل 
صالح«، رئیس جمهوری پیشین یمن شود. »محمد 
عبدالسالم«، سخنگوی انصاراهلل یمن روز گذشته و 
در واکنش به حمالت هوایی ائتالف عربی اعالم کرد 
که متجاوزان به خاک یم��ن به هیچ وجه به نتیجه 
خاصی دس��ت پی��دا نکرده اند. وی تأکی��د کرد که 
حمالت و جنایات متج��اوزان طی روزهای اخیر در 
یمن نتیجه ای جز تخریب و انهدام زیرس��اخت ها و 
تأسیسات شهری و کشتار مردم بیگناه نداشته است. 
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شهروند| رکورد مذاکرات رودررو را شکستند تا 
قفل صندوقی را بشکنند که کلید توافق نهایی در آن 
نگهداری می شود و امروز درنهایت کلید توافق نهایی 
در دس��تان ایران و گروه1+5 است. در آخرین شب 
مذاکرات هس��ته ای نمایندگان ایران به نمایندگان 
گروه 1+5 یکی از طوالنی ترین جلس��ات مذاکره را 
داش��تند. جان کری و جواد ظریف هم در نشستی 
رودررو و 9 ساعته، رکوردی از خود بر جای گذاشتند 
و سرانجام لوزان س��وییس برای مذاکرات هسته ای 
خوش یمن بود و بعد از 2 دور مذاکرات طاقت فرسا در 
این شهر، ایران و غرب و توانستند به چارچوبی برای 
توافق نهایی دست یابند و باقی مسائل جزیی و فنی را 
طی 3 ماه آینده مورد مذاکره قرار داده و متن توافق 

نهایی را بنویسند. 
محمدج��واد ظری��ف، وزی��ر امورخارج��ه ایران 
پنجشنبه شب پس از قرائت بیانیه مشترک مذاکرات 
هس��ته ای ایران و کش��ورهای 1+5 در گفت وگو با 
خبرنگاران اعالم کرد: تحقیق و توسعه علمی را ادامه 
می دهیم ضمن آن که رآکتورهایمان باید پیشرفته تر 

شود. 
محمدجواد ظری��ف در این نشس��ت خبری که 
در دانش��گاه پلی تکنیک لوزان برگزار ش��د، گفت: 
درواقع مس��ائل مختلفی درباره نح��وه رهیافت به 
بحث هسته ای ایران مطرح بود، ما پیشرفت کردیم 
و تصمیم گرفتیم به صورت خیلی مس��ئوالنه وارد 
گفت وگوها شویم و نگرانی های جامعه بین المللی 
را برطرف کنیم و باید بگوییم واقعا نگران نباش��ند 
و فعالیت های ما صلح آمیز اس��ت و واقعا هیچ کدام 
از این چیزهایی که اس��مش را تحریم گذاشتند نه 
انس��انی بوده و نه بر مبنای حقوق بش��ر بوده است. 
وی افزود: تحقیق و توسعه علمی را ادامه می دهیم 
و رآکتورهایمان باید پیش��رفته تر ش��ود و ما درباره 
سانتریفیوژهایی که در س��ایت فردو داریم متعهد 
هس��تیم به آنچه امضا می کنی��م خودمان متعهد 
هس��تیم و تمرکز خواهیم ک��رد روی فعالیت های 
صلح آمیزی که در نطنز داریم و همچنان براس��اس 

توافق گام به گام آنچه باید در فردو انجام دهیم.
وی اظه��ار داش��ت: تمام قطعنامه های ش��ورای 
امنیت و تحریم ه��ای ایاالت متح��ده آمریکا علیه 
ایران باید برداشته ش��ود. ظریف گفت: انستیتوها 
و دانشگاه های ما باید بتوانند رقابت علمی داشته و 
نباید تحریم باشند، فکر و تصور می کنم ما می توانیم 
با این فهم مشترک به پیش برویم. وزیر امورخارجه 
کش��ورمان ادامه داد: بحث پنهان س��ازی هسته ای 
یا یکسری نگرانی هایی که از آن دم می زنند این که 
بنشینیم و نیمه خالی لیوان را ببینیم به نفع هیچ کس 
نخواهد بود باید نگاه رو به جلو داش��ته باشیم و باید 
اگر مشکلی پیش آمد براساس حس احترام متقابل 

بنشینیم و با هم صحبت کنیم و به جلو برویم.
وی همچنین با بیان این که فعالیت های بین المللی 
در زمینه تولید سوخت نیروگاهی هم ادامه خواهد 
داش��ت، گفت: تمامی تفکرات منفی که در زمینه 
برنامه هسته ای ایران وجود داشته باید لغو شود تمام 
تحریم ها برداشته شود دولت ما به تمام تعهدهایی 
که در این زمینه به تعهد دولت ها برای رس��یدن به 
حقوق جام��ع بین المللی وجود دارد توجه داش��ته 
و متعهد خواهد ب��ود. ظریف همچنین گفت: کلیه 
قطعنامه های شورای امنیت لغو خواهند شد و این 
یک دستاورد بسیار بزرگ برای تالش های جمهوری 
اس��المی و به نظر من برای تالش ه��ای جهانی بود 
چراکه این قطعنامه ها هیچ کمکی به حل مس��ائل 

نمی کرد.
ظریف : ما به ازای امتیازاتی که کسب 

می کنیم، امتیاز می دهیم
محمدج��واد ظری��ف همچنین پ��س از ورود به 
تهران در پاویون دولت فرودگاه مهرآباد به تش��ریح 
اهداف س��فر به س��وییس و بیان جزییاتی از تفاهم 
میان ایران و گ��روه 1+5 پرداخت و گف��ت: در دور 
آخ��ر گفت وگوهایی که در س��وییس داش��تیم، به 
لطف خداوند و دعای خوب��ان و با هدایت های مقام 
معظم رهبری و حمایت های بی نظیر ایشان از تیم 
مذاکره کننده هس��ته ای و راهنمایی های ایشان به 
تی��م مذاکره کننده و همچنین حمایت ش��جاعانه 
رئیس جمهوری از مذاکرات، این امکان برای ما فراهم 
شد که به یک مجموعه ای از راه حل ها برای رسیدن 

به توافق جامع دست یابیم. 
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به صحبت های 
شب گذشته جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در 
مورد عدم توانای��ی غرب در به زان��و درآوردن ایران، 
اظهار کرد: شب گذش��ته نیز دیدید و شنیدید که 
کری بار دیگر رسما اعالم کرد که ما نمی توانیم مردم 
ایران را به زان��و دربیاوریم. وی با بی��ان این که »اگر 
کسانی به این خیال واهی منتظرند که ایران به زانو 
دربیاید باید در این خیال بمانن��د« تأکید کرد: این 
نکته بزرگترین عامل قدرت ما در مذاکرات بود. وزیر 
امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به دستیابی 
ایران به اهداف خود در مذاک��رات اخیر، گفت: ما با 
اهداف خاصی وارد مذاکرات ش��دیم و تا این مرحله 
نیز به لطف خدا تا حد امکان به این اهداف دست پیدا 
کرده ایم. ظریف با بیان این که »قرار نیست در مذاکره 
و توافق یک طرف تمام امتی��ازات را بگیرد و طرف 
مقابل تسلیم شود« افزود: ما افتخار می کنیم که هیچ 
گاه تسلیم نخواهیم شد اما چنین تصوری هم نداریم 
که می توانیم در مذاکره طرف مقابل را به تسلیم در 
برابر خود واداریم. وی خاطرنشان کرد: ما می توانیم 
در مذاکره، در برابر امتیازاتی که کسب می کنیم ما به 

ازاهایی ارایه دهیم تا بتوانیم کار را پیش ببریم. 
ظریف ب��ا تأکید ب��ر این که هن��وز در آغ��از راه و 
ابتدای کار هستیم، اظهار کرد: ما چند هدف جدی 

از مذاکرات داش��تیم و هنوز در آغاز راه هس��تیم اما 
درنهایت بر مبنایی که تاکنون به آن دست یافتیم، 
فکر می کنیم که به اهداف خود دست پیدا خواهیم 
کرد. وزی��ر امور خارجه کش��ورمان در ادامه به بیان 
برخی از اهداف ایران ط��ی مذاکرات اخیر پرداخت 
و گفت: یکی از اهدافی که م��ا دنبال می کردیم این 
بود که برنامه هسته ای ایران ادامه پیدا خواهد کرد و 

هیچ یک از تأسیسات ما تغییر نخواهد کرد. 
وی با اش��اره ب��ه ماهیت قطعنامه های ش��ورای 
امنیت، گفت: همه این قطعنامه ها خواستار توقف 
قطعی برنامه غنی سازی ایران، توقف رآکتور اراک و 
بسته شدن تأسیس��ات فردو بودند اما به حول و قوه 
الهی هیچ یک از این خواسته ها عملی نخواهد شد. 
ظریف خاطرنش��ان کرد: نطنز به غنی سازی ادامه 
خواهد داد و حتی یک روز کار نطنز متوقف یا تعلیق 

نخواهد شد. 
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این که فردو به 
کار خود ادامه خواهد داد، خاطرنش��ان کرد: زمانی 
نام فردو ب��رای طرف مقابل مس��اوی بود با خطری 
بزرگ. اما امروز به کار خود ادامه خواهد داد و بحثی 
از بسته شدن فردو مطرح نیست و متجاوز از 1000 
سانتریفیوژ با تمام تأسیس��ات در فردو باقی خواهد 
ماند که از این مقدار سانتریفیوژ دو زنجیره بدون مواد 
هسته ای کار خواهد کرد و ان شاءاهلل در آینده فردو با 
همکاری بین المللی به یک مرکز پیشرفته هسته ای 
و تحقیقاتی و فناوری نوین روز تبدیل خواهد ش��د. 
ظریف با تأکید ب��ر این که امروز غنی س��ازی فقط 
برای 10 س��ال آن هم با ضوابطی خاص محدودیت 
خواهد داشت، خاطرنشان کرد: صحبت از 20 سال 
محدودیت ش��دید ب��ه اضاف��ه 10 س��ال اقدامات 
درازم��دت بود اما امروز غنی س��ازی م��ا فقط برای 
10 سال محدودیت خواهد داشت آن هم با ضوابطی 

خاص. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان با اش��اره ب��ه تداوم 
فعالیت رآکتور اراک، گفت: رآکتور اراک که تا مدتی 
قبل کس��ی حاضر نبود از آن به عن��وان رآکتور آب 
 IR40 سنگین نام ببرد و برای اشاره به آن از اصطالح
استفاده می کردند، ماهیت آب سنگین خود را حفظ 
خواهد کرد و در س��ند نهایی نام رآکتور، رآکتور آب 

سنگین خواهد بود. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان با تأکید بر این که ما 
دولت ها را مسئول اجرای تعهدات می دانیم، اظهار 
کرد: ما کاری نداریم که روش ه��ای قانونی داخلی 

دولت آمریکا چیست؛ چرا که این مسئولیت دولت 
آمریکا اس��ت که این روش ها را دنبال کند و از نظر 
حقوق بین المل��ل دولت آمریکا مس��ئول و موظف 
خواه��د بود که تحریم ه��ا را یکباره لغ��و کند و اگر 
کسی درباره لغو تدریجی تحریم ها صحبت می کند 
باید بدانیم که برخالف آنچه تاکنون تصویب ش��ده 

صحبت   می کند. 
جان کری، وزیر امورخارج��ه آمریکا نیز پیش از 
قرائت بیانیه مطبوعاتی در لوزان س��وییس، گفت: 
»ما امروز به یک پیشرفت خیلی مهم در این مسأله 
رس��یده ایم. ما به توافقی درباره پارامترهای کلیدی 
رسیده ایم که به جامعه بین المللی تضمین خواهد 
داد، برنامه هس��ته ای ایران صلح آمی��ز باقی خواهد 
ماند«. وزیر امور خارجه آمریکا گفت: کارشناس��ان 
ما روی پارامتره��ا کار خواهند کرد ت��ا آن را نهایی 
کنند. در ادامه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کش��ورمان و فدریکا موگرینی، مقام ارشد سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپ��ا بیانیه مش��ترک مذاکرات 
هسته ای را با حضور وزیران خارجه آمریکا، انگلیس، 
فرانس��ه و آلم��ان در انس��تیتو پلی تکنیک ش��هر 
لوزان منتش��ر کردند. این بیانیه مطبوعاتی توسط 
محمدجواد ظریف و فدریکا موگرینی در کنفرانس 
خبری مشترک به زبان انگلیسی و فارسی ارایه شد. 

عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی 
وزیر امور خارجه و عضو ارش��د تی��م مذاکره کننده 
هسته ای نخستین دیپلمات ارشدی بود که پس از 
قرائ��ت بیانیه مطبوعاتی در صداوس��یما به صورت 
تلفنی توضیحاتی ارایه کرد. وی با اش��اره به بیانیه 
مش��ترک هس��ته ای میان ایران و گروه 1+5 گفت: 
براس��اس این بیانیه اعتبار و رس��میت بین المللی 
به برنامه هس��ته ای جمهوری اس��المی ایران داده 

می شود و این بزرگترین دستاورد ما است.
عراقچی در پاسخ به این پرسش که آیا از بیانیه ای 
که اعالم ش��ده اس��ت رضایت دارد یا خیر؟ گفت: 
حتما این گونه است. وی با اشاره به این که این بیانیه 
محصول حدود 16 ماه مذاکره است، افزود: این بار به 
نقطه ای رسیدیم که از نظر رسیدن به خواسته های 
اساس��ی که در طول مذاکرات داشتیم دستاوردی 
مهم برای جمهوری اس��المی ایران اس��ت. معاون 
وزیر خارجه افزود: برنامه هس��ته ای که 6 قطعنامه 
شورای امنیت علیه آن وجود داشت و آن را بی اعتبار 
می دانست اکنون همه آن قطعنامه ها لغو خواهند 
شد و این در تاریخ شورای امنیت بی سابقه است که 6 

قطعنامه به صورت یکجا لغو شود و به برنامه هسته ای 
جمهوری اس��المی ایران احترام گذاشته شود. وی 
اضافه کرد: غربی ها به مدت 10 س��ال است که ما را 
تحریم کرده بودند و همه خواس��ته آنها این بود که 
غنی سازی باید متوقف شود اما اکنون بدون این که 
یک روز غنی سازی متوقف شده باشد به این برنامه 
احترام می گذارند و ادام��ه آن را تضمین می کنند. 
عراقچی گفت: ضمن این که هیچ کدام از تأسیسات 
ما تعطیل نخواهد شد و نطنز به کار خود ادامه خواهد 
داد و مرکز تحقیقات و توسعه که در نطنز وجود دارد 
با استفاده از ماش��ین های پیشرفته ای که اکنون در 
دس��تورکار ما است ازجمله ماش��ین IR6 که توان 
آنها 20 برابر ماشین های موجود است کار تحقیق و 
توسعه ادامه خواهد یافت و برای یک روز هم متوقف 

نخواهد شد.
وی اف��زود: مرک��ز فردو ه��م که یک��ی از مظاهر 
ستون های برنامه هسته ای ما اس��ت به عنوان یک 
مرکز هس��ته ای به کار خود ادامه خواهد داد و بیش 
از  هزار دستگاه س��انتریفیوژ در آن جا وجود خواهد 
داشت که یک پشتوانه بسیار مهم راهبردی و امنیتی 
برای برنامه هس��ته ای ایران اس��ت و اهمیت بسیار 

باالیی دارد.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان 
با اش��اره به این ک��ه رآکت��ور آب س��نگین اراک 
کماکان آب س��نگین باقی می ماند، افزود: یکی از 
حساس ترین قسمت های مذاکره، موضوع رآکتور 
آب س��نگین اراک بود که می خواس��تند برچیده 
ش��ود اما این موضوع کنار گذاشته ش��د و رآکتور 
آب س��نگین اراک، مدرنیزه و بازسازی خواهد شد. 
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به بیانیه مشترک 
هس��ته ای گف��ت: در ی��ک دوره زمان��ی برخی از 
محدودیت ها و نظارت های بیشتری پذیرفته شده 
است تا برنامه هسته ای با قدرت و اعتبار بیشتر و با 
شناسایی بین المللی و همکاری و حضور بین المللی 
و پشتوانه علمی دانشمندان ما به مسیر خود ادامه 
دهد. وی اف��زود: همزم��ان در آن روی س��که که 
موضوع تحریم هاست اتفاقات خوبی خواهد افتاد که 
مهم ترین آن این است که 6 قطعنامه شورای امنیت 
علیه جمهوری اسالمی ایران لغو و به جای آن یک 
قطعنامه جدید صادر می ش��ود ک��ه این قطعنامه 
جدید توافقی را که ما به آن خواهیم رسید تأیید و 
قطعنامه های گذشته را لغو می کند و تحریم های 

شورای امنیت رفع خواهد شد.
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  ایران و گروه 1+5 سرانجام بر سر چارچوب توافق نهایی به تفاهم رسیدند

گزارش

راهحلهایتفاهمشدهدرلوزان
برایرسیدنبهتوافقنهایی

بیانی��ه مطبوعاتی مش��ترک ایران و گ��روه 5+1 
سرانجام روز پنجشنبه قرائت شد. بالفاصله از ساعاتی 
پس از قرائت ای��ن بیانیه، نظ��رات موافق و مخالف 
چه در داخل و چه در خ��ارج درخصوص این بیانیه 
ایراد ش��د. برخی در داخل ایران این بیانیه را حاوی 
تعهداتی برای ایران دانس��تند و اعالم کردند که این 
بیانیه هیچ دس��تاوردی برای ایران نداش��ته است. 
در خارج نیز برخی غرب را برای رس��یدن به چنین 
تفاهمی با ایران ه��دف انتقاد قرار دادن��د. نکته اما 
این است که به نظر می رس��د در همین ابتدای کار، 
طرفین کار خود را بر مبنای برد برد درس��ت انجام 
داده ان��د. چراکه از یک متن واح��د هم می توان نظر 
موافق استخراج کرد و هم نظر مخالف. به این ترتیب 
طرفین مذاکره کننده، به متن��ی واحد برای تفاهم 
هسته ای رسیده اند و می توانند این متن را در داخل 
کشورهای شان عرضه کنند. این خود قدمی مهم در 

راه رسیدن به توافق نهایی است.  
تداوم برنامه هسته ای ازجمله غنی سازی

در چارچ��وب راه حل ه��ای موج��ود، هیچ یک از 
تأسیسات و فعالیت های مرتبط هسته ای متوقف، 
تعطیل یا تعلیق نمی ش��ود و فعالیت های هسته ای 
ای��ران در تمام��ی تأسیس��ات هس��ته ای ازجمله 
نطنز، فردو، اصفه��ان و اراک ادامه خواهد یافت. این 
راه حل های جامع، ادامه برنامه غنی سازی در داخل 
کش��ور را تضمین می کند و بر این اساس جمهوری 
اسالمی ایران قادر خواهد بود مطابق مفاد برنامه جامع 
اقدام مشترک تولید صنعتی سوخت هسته ای خود را 
برای تأمین سوخت نیروگاه های هسته ای ادامه دهد.  
براساس راه حل به دس��ت آمده، دوره زمانی برنامه 
جامع اقدام مشترک درخصوص برنامه غنی سازی 
ایران 10س��اله خواهد بود. در طول این مدت، تعداد 
بیش از 5000 ماشین سانتریفیوژ در نطنز به تولید 
مواد غنی شده در س��طح 3/67 درصد ادامه خواهند 
داد. ماشین های اضافه بر این تعداد و زیرساخت های 
مرتبط با آنها جهت جایگزینی با ماشین هایی که در 
طول این زمان آسیب می بینند، جمع آوری و تحت 
نظارت آژانس نگهداری خواهد شد. همچنین ایران 
قادر خواهد بود ذخایر موجود مواد غنی ش��ده خود 
را برای تولید مجتمع س��وخت هسته ای یا صادرات 
آنها به بازارهای بین المللی در قب��ال خرید اورانیوم 
اختصاص دهد. براساس راه حل های به دست آمده 
ایران برنامه تحقیق و توسعه خود را  روی ماشین های 
پیش��رفته ادامه خواهد داد و مراحل آغاز و تکمیل 
 ،4-IR فرایند تحقیق و توس��عه س��انتریفیوژهای
6IR ،5-IR- و IR-8 را در طول دوره زمانی 10ساله 

برنامه جامع اقدام مشترک ادامه خواهد داد. 
تأسیسات   فردو

براس��اس راه حل های به دس��ت آمده تأسیسات 
هسته ای فردو به مرکز تحقیقات هسته ای و فیزیک 
پیشرفته تبدیل خواهد شد. بیش از 1000 ماشین 
سانتریفیوژ و تمامی زیرس��اخت آنها در فردو حفظ 
و نگهداری خواهند ش��د که از این میان دو آبش��ار 
سانتریفیوژ در چرخش خواهند بود. همچنین نیمی 
از تأسیس��ات فردو با همکاری برخی از کشورهای 
)1+5( به انجام تحقیقات پیشرفته هسته ای و تولید 
ایزوتوپ های پایدار که مص��ارف مهمی در صنعت، 

کشاورزی و پزشکی دارد، اختصاص پیدا می کند. 
رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک 

مطابق راه حل های موجود؛ رآکتور تحقیقاتی اراک 
آب س��نگین باقی خواهد ماند و با انجام بازطراحی 
ارتقا یافته و روزآمد خواهد شد. در باز طراحی رآکتور 
ضمن کاهش می��زان تولیدی پلوتونی��وم، کارآیی 
رآکتور اراک ب��ه میزان قابل توجه��ی افزایش پیدا 
خواهد کرد. باز طراحی رآکت��ور اراک در چارچوب 
یک برنامه زمان بندی مشخص و در قالب یک پروژه 
بین المللی مشترک تحت مدیریت ایران آغاز و پس 
از آن بالفاصله ساخت آن شروع و در چارچوب یک 

برنامه زمان بندی تکمیل خواهد شد. 
پروتکل   الحاقی

ایران در جهت شفافیت و اعتمادسازی به صورت 
داوطلبانه پروتکل الحاقی را به ص��ورت موقت اجرا 
کرده و در ادامه فرآیند تصویب این پروتکل طبق یک 
جدول زمانی در چارچوب اختیارات رئیس جمهوری 

و مجلس شورای اسالمی به تصویب خواهد رسید.
لغو تحریم ها

براس��اس راه حل ه��ای به دس��ت آم��ده، پس از 
اجرایی ش��دن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی 
قطعنامه های ش��ورای امنیت لغو خواهد شد و همه 
تحریم ه��ای اقتص��ادی و مالی چندجانب��ه اروپا و 
یکجانبه آمریکا ازجمله تحریم ه��ای مالی، بانکی، 
بیمه، سرمایه گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها 
در حوزه های مختلف ازجمله نفت، گاز، پتروشیمی 
و خودروس��ازی ف��ورا لغو خواهند ش��د. همچنین 
تحریم ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان ها، 
نهاده��ای دولت��ی و خصوصی تح��ت تحریم های 
مرتبط هسته ای ایران از جمله؛ بانک مرکزی، سایر 
موسس��ات مالی و بانکی، سوئیفت، کش��تیرانی و 
هواپیمایی جمهوری اسالمی، کشتیرانی نفت به طور 

همه جانبه فورا برداشته خواهند شد. 
زمان بندی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک

ب��ا پایان یافتن ای��ن مرحله از مذاک��رات، تدوین 
پیش نویس برنامه جامع اقدام مشترک تا بازه زمانی 
10 تی��ر در آینده نزدیک آغاز خواهد ش��د. با نهایی 
ش��دن متن، برنامه جامع اقدام مش��ترک در قالب 
قطعنامه ای در ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد 
مورد تأیید قرار خواهد گرفت. جهت الزم االجرا شدن 
برنامه جامع اقدام مشترک برای تمامی کشورهای 
عضو س��ازمان ملل متحد، ای��ن قطعنامه همچون 
قطعنامه های��ی که علیه ایران تصویب ش��ده بودند 
تحت ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب 

خواهد شد تا بتواند قطعنامه های قبلی را لغو کند. 

بیانیه مطبوعاتی مشترک ایران و گروه 5+1
ما، وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا، همراه با وزرای خارجه 3 کشور اروپایی به اضافه 3 )چین، فرانسه، آلمان، 
فدراسیون روسیه، آمریکا، بریتانیا و ایاالت متحده( از ششم تا س��یزدهم فروردین 1394 در سوییس دیدار نمودیم. همان طور که در آذرماه 1392 
توافق کرده بودیم، ما به این منظور در این جا گرد هم آمدیم تا راه حل هایی به منظور دستیابی به حل وفصل جامعی که ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه 

هسته ای ایران را تضمین نموده و کلیه تحریم ها را به صورت کامل لغو نماید، پیدا کنیم. 
امروز ما یک گام تعیین کننده برداشتیم: ما به راه حل هایی در مورد مولفه های مهم برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( دست یافتیم. این امر مدیون 
عزم سیاسی، حسن نیت و تالش جدی همه طرف ها بوده اس��ت. اجازه فرمائید از همه هیات های نمایندگی به خاطر تالش های خستگی ناپذیرشان 
تقدیر نماییم. تصمیم امروز ما که مبانی مورد توافق برای متن نهایی برجام را پایه ریزی می کند بس��یار مهم اس��ت. اکنون می توانیم مجددا نگارش 
مت��ن توافق نهایی و ضمایم آن را با بهره گرفتن از راه حل هایی که در این چند روز به آنها دس��ت یافته ایم، ش��روع کنی��م. همچنان که ایران برنامه 
صلح آمیز هسته ای خود را دنبال می کند، سطح و ظرفیت غنی سازی و میزان ذخایر ایران برای دوره های زمانی مشخص، محدود خواهد شد و نطنز 
تنها مرکز غنی سازی ایران خواهد بود. تحقیق و توسعه غنی سازی در ایران بر روی ماشین های سانتریفیوژ براساس یک جدول زمانی و سطح توافق 
شده، انجام خواهد شد. فردو از یک سایت غنی سازی به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فناوری تبدیل خواهد گردید. در این مرکز همکاری بین المللی 

در حوزه های تحقیق و توسعه مورد توافق مورد تشویق قرار خواهد گرفت. مواد شکافت پذیر در فردو نخواهد بود. 
رآکتور تحقیقاتی پیش��رفته آب سنگین در اراک با همکاری مشترک بین المللی بازطراحی و نوس��ازی خواهد شد به گونه ای که پلوتونیوم با قابلیت 
تسلیحاتی در آن تولید نگردد. بازفرآوری صورت نخواهد گرفت و سوخت مصرف شده صادر خواهد گردید. مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای 
مفاد برجام ش��امل کد اصالحی 3.1 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع ش��ده اس��ت. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فناوری های 
مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری ازجمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد 

شد. 
ایران در همکاری های بین المللی در حوزه انرژی هس��ته ای صلح آمیز مش��ارکت خواهد نمود که می تواند ش��امل س��اخت نیروگاه های هسته ای و 

رآکتورهای تحقیقاتی شود. یک حوزه مهم دیگر، همکاری در زمینه ایمنی و امنیت هسته ای می باشد. 
اتحادیه اروپایی، اعم��ال تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هس��ته ای خود را خاتمه خواه��د داد و ایاالت متحده نیز اج��رای تحریم های مالی 
و اقتصادی ثانوی��ه مرتبط با هس��ته ای را، همزمان با اج��رای تعهدات عمده هس��ته ای ایران به نحوی که توس��ط آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد. یک قطعنامه جدید ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن کلیه قطعنامه های قبلی 
مرتبط با موضوع هس��ته ای لغو خواهد گردید و برخی تدابیر محدودیت س��از مش��خص، را برای یک دوره زمانی مورد تواف��ق، لحاظ خواهد کرد. ما 
در هفته ها و ماه های آینده، برای نگارش متن جامع ش��امل جزییات فنی آن، در س��طوح سیاسی و کارشناس��ی کار خواهیم کرد. ما خود را متعهد 
به تکمیل تالش ها تا تاری��خ 11 تیرماه می دانیم. از دولت س��وییس به خاطر حمایت های س��خاوتمندانه در میزبانی این مذاکرات تقدیر و تش��کر 

می نمائیم. از خبرنگاران عزیز که در این مدت همراه ما بودند نیز سپاسگزاریم. 

محمود اشرفی 
روزنامه نگار
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