
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 روند اجرای برجام دومین و آخرین گزارش وبیست

 ی برجامنتایج توافق و اجرا ـ1
براای ظاهر درجه اول دنبه  یهاناهمگن قدرت  یهااستی و س  یدوقطب  یای گذار از دن  طیدر شرا پس از    نوبت  ن ینخست   ی، 

  به مذاکره نشستند. از نگاهِ  ی اک قدرت منطقهیبا  ی در موضع برابر مذاکرات ی کشورها از سرِ ناچار نیا ،دوم ی جنگ جهان
بود که الاقل   یداتیو تهد ی میتحر  یکردهایشکست رو انی صفر ب  یِسازیغن  است ی کنار گذاشتن س  ،کایآمر ۀمتحد االتیا

  یبود که کشور  تیامن   یشورا   خیدر تار  نمونه  نی نخست  ن ی ا  ، . از منظر سازمان ملل متحدشدیساله دنبال م 12  ۀدور  کی  یبرا
  ی هاقطعنامه  ی لحظه اجرا  کی  یبدون حت    ،1منشور ملل متحد بود   فصل هفتم   های متعدد شورای امنیت ذیل که هدف قطعنامه

  م تبعات فصل هفت  ۀریخود را از دا  ۀبرابر پروند  یِبتواند از موضعِ مذاکرات  یری آور تحت آن فصل و بدون جنگ و درگ الزام
را    یو برخورد نظام  دیتهد  ۀنیزمتوانست  میکه    جهانیدر سطح    یهراس رانیو ا  یسازیتیامن   ۀخارج سازد. شکست پروژ

نتا  ،آورد  فراهم از    یالمللن ی ب   جیاز سلسله  . دیآشمار میبه  رانیا  یاسالم  ی جمهور  یبرا  فرساه طاقتمذاکر  دو سالبیش 
  ، ی سازیکه توانست با استمرار غن  آمدحاصل    ی به ملت بزرگ و دالور خود بود، وقت   یکه متک   یدولت  یمل  ۀاراد  یروزی پ

خود را    گاهی جا  ،آشکار حاصل از آن مقاومت  یمادهاعنوان نکار فردو به  ۀ ادام  و  رآکتور اراک   نی آب سنگ   تی حفظ ماه 
 احراز کند.   یالمللن ی ب  ۀدر صحن

  ی میان ق یباال شکافِ عم  اری بس  یبا وضوح   اولین مرتبه  یبرا2231  ۀو قطعنام  برجام،  یامذاکرات هسته  ،یابُعد منطقه  در
. دیآیشمار منادر به  زی ن  رانیبا ا  رمرتبطی که در مسائل غ  یاده ی؛ پدایجاد کرد  یستی ون ی صه  میو رژ  کایآمر  تیاز حاکم  یبخش

  نی نخست   یبرا  لی اسرائ  ریوزآشکار در استقبال از نخست  یمحلو کم  کایآمر  ۀحاکم  ئتیه  یپروایو ب  یچالش و تعارض علن 
  ی المللن ی تعامل ب   ن یحاصل از ا  یاابعاد مهم منطقه  ۀآن کشور، از جمل  ۀدر کنگر  ی سخنران  رادیا  یبرا  یسفر رسم   کی  نی بار ح 

دالر فقط    ونی ل ی م  40از    شی که ب     3پک ی موسوم به ا  هاستیونیصه  یگروه الب  تی . عدم موفق2باشد یم   رانیا  ی اسالم  یجمهور 
  ن یبود. ا  انهی مرتبط با خاورم   یدر موضوع  پکیاز موارد نادر شکست ا  یکی کرد،    نهیهز  مریکاآ  ۀدر کنگر  برجامرد    یبرا

  ی امذاکرات هسته  ن ی ح  آن  یاو نقش منطقه  رانیا  ییبه توانا  یجهان  یهاقدرت  ریکه سا  گرددیم  یمهم تلق   زانی امر به همان م
بد نموده و  ا  تیرسمبه  ۀنی زم  گونهن یاذعان  از سو  یامنطقه  راهبردی  تی موقع   ن ی شناخته شدن  فراهم ساختند.    گرید  یرا 

بر اساس منافع   یا و فرامنطقه ی امنطقه ق ی عم  یهاحل بحران  یبرا رانیا ی اسالم ی جمهور ک ی پلماتیو د ی اس ی س  یهاییتوانا
 ژه یوبه  یی ای آس   یبا شرکا  رانیدر ارتباط ا  هامیاز تحر  یبر همگان آشکار شد. موانع ناش  یمذاکرات  روندِ ن ی ا  یکشور ط  یمل

 
اقدام در موارد  و این فصل با عنوان » منشور نبوده 42ماده  منحصر به، فصل هفتم منشور ملل متحد ی غیرتخصصی بر خالف برخی اظهارنظرها. 1

  1835، 1803، 1747، 1737های قطعنامهمنشور ملل متحد است. به عالوه در  51تا  39« شامل مواد نقض صلح و اعمال تجاوز  ،صلح هیعل دیتهد
و در قطعنامه   واقعیت فصل هفتمی بودن قطعنامه مورد تصریح قرار گرفتهاز فصل هفت منشور ملل متحد«  41»اقدام تحت ماده  ا عبارت ب 1929و 

 .همین واقعیت بدیهی مورد تأکید قرار گرفته بود  « از فصل هفت 40اقدام تحت ماده »نیز با عبارت  1696
ش، انجام شد. در اسرائیل نیز 1393اسفند    12کاخ سفید در    موافقت و یا مشارکتخواهان کنگره و بدون  . این سخنرانی به دعوت جمهوری 2

گیری در این زمینه از سوی  ترین موضعبا انتقاداتی مواجه گردید. مهم  ،، یعنی میزبانی کاخ سفیدمرسوم  پذیرش این دعوت بدون رعایت تشریفات
تواند پیامی اشتباه در رابطه با شانسی که قرار  ا ایران است و »می خانم نانسی پلوسی اتخاذ شد. او اشاره کرد این سخنرانی به ضرر مذاکرات اتمی ب

بیانیه اعالم داشت رئیس جمهور آمریکا طی این سفر با نخست وزیر اسرائیل  است به دیپلماسی داده شود، بفرستد«. کاخ سفید هم با صدور 
ه جای حضور در واشنگتن و دیدار با نتانیاهو، با عزیمت به مالقاتی نخواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا آقای جان کری هم ترجیح داد ب

 سوئیس گفتگو با همتای ایرانی خود را بر سنت مألوف استقبال و بدرقه مقامات اسرائیلی مرجح داند.
 .American Israel Public Affairs Committee. کمیتۀ روابط عمومی آمریکا و اسرائیل 3
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  ن یمتحدمنزلت دوستان و  رانیا ی ابرداشته شد و سبب گشت تا حضور منطقه یامنطقه گانیهمسا زی و هند و ن نی چ  ه، ی روس
 ند. تقویت کرا  رانیا یاسالم یجمهور 
تنها حفظ شد و عزت  حق مسلم ماست« نه یاهسته ی»انرژ  یدر تحقق شعار اصول یرانی ا هاونی لی م ۀمطالب، بعد داخلی در

  ی در راستا  زی کشور را ن  یو علم  یاقتصاد  یهاتی و ظرف  هاییو جهش توانا  تیتقو  ۀنی بلکه زم  افت،ی  می تحک  یو غرور مل
م  یخودباور اقتصاد  م  2231  ۀبا صدور قطعنام  یاساخت. مذاکرات هسته  فراهم  یقاومت و  تقو  زانی به همان    یۀ روح  تیبه 
  ت یداخل و اکثر  انی رانیا  انی مرا    یعموم  یکه انسجام و وحدت و همبستگ  دی در کشور انجام  ینفس و حفظ افتخار ملّاعتمادبه

و    هاکشاکش  ۀبا هم   یاجتماع یو مُدارا  ی اسی بلوغ س  یبه ارتقا  ن یهمچن ات مذاکر  ن یرد. اتقویت ک خارج از کشور  ن یمی مق 
کشور    یمهم ملّ  یهاپروژه   یبر رو  ،نمونه  ن ی آخر  دیو شا  نخستین   یوجود آورد که برارا به  ییفضاو    دی انجام  هایناجوانمرد

  نی رغم ابه  یمورد نظر را وارد آورند. حت  راداتیاشکاالت و ا  ۀ بتوانند هم  نیآزاد منتقد  یینورافکن افکنده شد تا در فضا
  چنینبود و  ن یدر بستر افکار عامه توأم با احترام و تحس یمذاکرات  ن یدرباره چن  انی رانیا یرفتار ملّ ها،یاتهامات و هتاک  لی س

  نفسه یف مشهود بود، برجام را    1400  و  1396  یها و مناظرات انتخابات آنگونه که در کشاکش   زی زنندگان ناتهام  یماند. حت 
حاصل از شفاف شدن تبادالت    یهاش ی گشا، پس از  باریکمین   یبرا  نی . همچنشدندآن را خواستار    ی و بقا  تی مهم و تثب

سوءاستفاده را فراهم ساخته    ۀ ن یبه خود گرفته و زم  ی ادهی چیشکل پ   هامیتحر  ل ی که به دل   یادار  یسازوکارها  ح ی و تصح  یمال
 و محقق شد. ینی ب ش ی توافق پ  ن یا یاشرط استمرار روند برنامه ه ب یامکان گسترش عدالت اجتماع ،بود

 ۀ بودن برنام  زی آمتنها صلحنه  ی جهان  ی هاملل متحد و قدرت  ت ی امن  یتا شورا   آن گردیدندسبب    2231  ۀبرجام و قطعنام
  نیو آب سنگ   یسازیبه شمول غن   رانیا  فیملت شر  یابشناسند، بلکه اجرا و اِعمال حقوق هسته  ت ی را به رسم  رانیا  یاهسته

  ساختگی   یدیعنوان تهدو اتهام و بُهتان به  قیکه با قلب حقا  یاشمارند. برنامهبرمحترم    یالمللن یرا در چهارچوب معاهدات ب
کشورها    ریبه ساو مشارکت    یهمکار   یبرا  یعنوان موضوعبه  پس از برجامشده بود،    یمعرف   المللن ی ب  تی صلح امن   یبرا

از    زی آمصلح  یاو برخوردار از برنامه  یاهسته  یفناور   یدارا  یعنوان قدرترا به  رانیا  ،طیشرا  ریی تغ  ن ی ا  ۀ. مجموعشد  معرفی
  واقع  ییبرنامه توسط سازمان ملل متحد مورد شناسا ن یا گشتکرد و سبب  یمعرف  یسازیکامل سوخت و غن ۀ جمله چرخ

فاصله  صادره در    یهاکه بر اساس قطعنامه  رانیا  یاهسته  ۀبرنام  ،منشور ملل متحد  25  ۀماد  لی ذ  2231  ۀ. با صدور قطعنامدردگ
تحول    کیبود از شمول آن خارج و با    جای گرفته فصل هفت منشور ملل متحد    41  ۀماد  لیذ  ش،1391تا    1386های  سال
حفظ شد و به کار   ی اهسته کزو مرا ساتی تأس   یبرنامه همراه با تمام نیا ی هارساختیرا آغاز کرد. ز ی ادوران تازه یماهو

توقف    چی ه حتی    و  نگشت  ده ی برچ  رانیا  یاهسته ساتی کدام از تأس چی ه گانگانیبر خالف خواست و انتظار ب  ؛خود ادامه داد
مکث  برا  یو  ثان  کی  یولو  توسع   قی تحق  یها تی فعالهمچنین  .  فتادی ناتفاق    یاهی درنگِ  تمام   رانیا  یاهسته  ۀبرنام  ۀو    ی در 
  ران یا  ی اسالم  ی. جمهورافتی  استمرار  یاتم   یسازمان انرژ  یهاکشور و برنامه یازهای براساس ن  یسازیها از جمله غن حوزه

وارد    ن«یو »آب سنگ   شده« یغن   ومی »اوران   یراهبرد  یهاخصوص در کاالبه  یامحصوالت هسته  ۀدکنندی تول  کیعنوان  به
ا  ی جهان  ی بازارها صادرات  امکان  و  شناسدو    ن ی شد  با  را  یا  ۀمحصول  کردران  تحر  یامکان   ؛کسب  تمام  و    ها میکه 
  ۀ نیزمهمچنین  ساخت. برجام    ری تأثیبود را ب  انیسال در جر  35  بیقر  که  یاصادرات و واردات مواد هسته  هیعل  هاتیمحدود
حوز  رانیا  یالمللن یب  ۀگسترد  یهمکار ن  ۀدر  از    یع ی وس  فی ط  و  یقاتی تحق  یرآکتورها  ،یا هسته  یها روگاهی ساخت 

 را محقق ساخت.    یا هسته یهاحوزه ن ی ترشرفتهی پ
حاصل    یشکست خورد و توقف  رانیا  ی سازیاز غن  یر ی جلوگ  استی تنها سنه،  2231و تصویب قطعنامه    با انعقاد برجام

  ی استفاده در مراحل بعد  یاضافه برا یوژهای فیسانتر ینرفت و حت انی از م  زاتی و تجه  آالتن ی از ماش  یبخش چی بلکه ه ،نشد
و    ی کاماًل علم  یطراح   کی بر اساس    رانیدر نطنز انبار شد. ا  ۀ مورد نظر کشورشدمکان حفاظت  ر م دطور سالبرنامه به  ن یا

پذ  ،یفن  پا  هاتیمحدود  یبرخ  شریبا  برا  یو کاربرد  یعلم  یهاهیتمام  به سمت غن   یالزم را  و    یصنعت   یسازیحرکت 
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  ـ   نهیاصل هز  تیرعا  همراه با  کن شکل مم  ن یتریخود و در اقتصاد  یوژهای فیسانتر  ن یترشرفتهی از پ  یبرداربا بهره  یتجار 
به اوج خود برسد.   یعمل  ی ازهای شده بر اساس ن  یزیربرنامه  یِسازیغن   تیظرف  ها،تیادامه داد تا پس از رفع محدود  دهیفا

خود را دنبال    ۀروند توسعمبادرت ورزد تا بتواند    شرفتهی پ  یوژهای فیسانتر  یازاندو راه  دی تول   ل،ی تکم  به  سپس با آن برنامه
  ک یدر    کهیاگونهبه  ی صنعت   ی سازیحصول غن   یبرا  نانهی بواقع  یاندازبا چشم  رانیا  بلندمدت  ی اهسته  ۀبرنام  گونه نیکنند. بد

برنامه با   ن یگشود. ا  ندهیآسوی  خود را به    ری مس  گردد،  یا هسته  روگاهی سوخت حداقل پنج ن   ن یساله قادر به تأم15  ۀفاصل
 ۀ برنام ثبت شد. ، یاتم یانرژ  یالمللن یآژانس ب ، یالمللن ی نزد نهاد ناظر ب اشییاحل اجرامختصات و مراهداف، رویکردها، 

کرد    ن یرا به سمت اهداف اعالم شده تضم  ران یا  ی اهسته  ۀبرنام  ی ری گجهت  شرفتهی به صورت پ  یسازیغن   ۀ و توسع  ق ی تحق 
و    IR-6  یوژهای ف ی. تمام سانترابدیموجود ادامه    یوژهای ف یسانتر  یهانسل  یتمام  یو توسعه بر رو  قی شد تا کار تحق  رفتهیو پذ

IR-8  خود    دی و تول   یطراح  ری مس  هان یماش  ن ینسل نخست ا  یبرابر  ن یچند  یاسم  تی شده و با ظرف ن ییتع  یدر زمانبند  بیترتبه
وارد    ،یج یتدر  دی بر تول  و عالوه  لی آنها تکم   یمراحل استانداردساز   یو گازده  یفن   یها ش یآزما  یکند و با اجرا  دنبالرا  

ساله آغاز  ده ۀ دور کی ی نسل اول برا وژی ف ی سانتر نیماش 6104در سقف  ران یا یسازیغن ت ی شوند. ظرف ی برداربهره ۀمرحل
از   تا پس  به ظرف سه  یزمان  ۀباز  کیبه کار کرد  ا  ۀشد  یطراح  ی صنعت   تی ساله  از  برسد.  در    ن ی ماش  5060عداد  ت  نیخود 

  از رده خارج شده مورد   یوژها یف یآن دسته از سانتر  ین یگزی جا  یمازاد برا  آالتن یماش  ؛را ادامه داد  یسازینطنز غن  ساتی تأس
 یبرا  دی مازاد تول   گردید کهمقرر    چنین و    ؛شد  ینگهدار  رهی عنوان ذخ شده به  یمواد غن   لوگرمی ک  300  ؛ استفاده قرار گرفت

به مجتمع سوخت واجد   ا ی  ،رسد  شبه فرو  یالمللن یب  یدر بازارها  رانیا  ص ی به تشخ   یعی طب  وم ی اوران افتیسال در قبال در  15
قرار گرفت و   یالمللن ی ب  یی مورد شناسا  شدهیغن  ومی اوران  ۀعنوان صادرکنندبه  رانی. اشودتبدیل    یالمللن یب  یاستانداردها

بازارها  راهبردی  ی کاال  ن ی ا  ۀعنوان فروشندبه منزلت   ت ی وقعم  ی المللن یب  ی در  با سا  ی و  این    محدود  دکنندگانیتول   ر یبرابر 
  ی جهان   ی به استانداردها  لیمنظور نبه  شرفتهی پ  ی به فناور  رانیا  یاب ی در دست   ک« ی  ۀاضاف »پنج به  ی. کشورهاافتیمحصول را  

  ران یاد.  ایخود را کسب نم  گاهی جا  ی اسوخت هسته  ۀدکنندی عنوان تولبه  رانیا  ج یتدربه  تاسوخت موظف به کمک شدند  
ا  قادر شد  خود  ریذخابرای   به  توجه  از شمول محدود  یهامجتمع  جاد یبا  و سطح    لوگرمی ک  300  ت یسوخت  عبور کند 

حد    یسازیغن  در  برجام  تولد  هنگام  کشور  برا  3/ 67در  مناسب  که  رآکتورها  یدرصد  و    یقدرت   ،یاهسته  یسوخت 
به  یقات یتحق  پابود  تثب  اییهعنوان  برا  تی مهم  تا  ادامه    15  یشد  تما  افتهیسال  تأم  رانیا  یسازیغن  یازهای ن  مو  کند.    ن یرا 

در یک بازه   یدرصد  60  یسازیغن  انجامترامپ در خروج از برجام توانست با    یهااستی س  در پاسخ به  رانیا  همه،ن یباا
  ی قاتی رآکتور تحق  پذیرفته شد سوخت  نیدامنه آشکار سازد. همچن   نیخود را در رشد ا  ی و علم  ی توان صنعت   ،چند روزه

درصد   20  ومی اوران  دی از اکس  زانی م  ن ی مقابل ا  یهابا تعهد طرف   ایشود و    هیته  رانیدرصد ا 20  دی ر اکس یتهران از محل ذخا
 گردد. ن یتأم  یالمللن ی ب  یاز بازارها

  بیترتکه به  یادر مقابل دو خواستهکشور  خود را حفظ کرد و    ن یآب سنگ  ت ی رآکتور ماه  ن ی موضوع اراک، ا  در
  ی رآکتور با همکار ن یا  یساز ن ی . روند نواوردی به رآکتور آب سبک سر فرود ن  لیتبد  ایشدن   دهی برچ  یعنیمطرح شده بود  

با    که یطوربه  ؛به آن آغاز شد  دیجد  سات ی و تأس   ها شگاهیاو افزودن آزم  ی روز جهان  یهایفناور  نیترو امن   ن ی ترشرفتهی پ
قابل  ن ی ا  ی بازطراح آزما  ی اتازه  یهاتی رآکتور  ساختار  یها ش یشامل  مواد  و  و    وداروهایراد  دی تول   ، یسوخت 

د یجد  یطراح   نی. اه شدافزود  آن  یهاتی قابل  ریبه سا  نیز  باشندیم  باال  اری بس  ینوترون  که مستلزم شار  یی هازوتوپیوایراد
آن کاهش قابل    یدر سوخت مصرف  زی آمرصلحی استفاده در مصارف غ   تی با قابل  وی واکتیتا مواد راد  شودمیسبب    ن یهمچن

  ی استانداردها  ن یمطابق با آخر ،اراک نوینسوخت رآکتور  دی تول ۀ ن یدر زم رفتند یمقابل پذ یها کند. طرف دای پ  یامالحظه
  ی رانیدانشمندان ا  یرآکتور با طراح  ن یا  دیآغاز کنند. قلب جد  رانیبا ا  راخود    یهمکار  فناوری انتقال    قیاز طر  یالمللن ی ب

آب    دی تول   ۀ رآکتور، کارخان. در کنار  ساخته خواهد شداست،    رانیا  تیریکه تحت مد  ی المللن یب  یها یدر قالب همکار
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 ران یخارج از ا  ی در بازارها  ی جهان  متی کارخانه به ق   ن یا   از ی مازاد بر ن  دات ی به کار خود ادامه داد و توافق شد تول  نی سنگ 
. تا  دیبازار گرد  ن یا  یالمللن ی ب   ۀجهان وارد عرص  نی آب سنگ   دکنندگانی در جمع معدود تول   رانیا  گونهن یعرضه شود و بد

به    رانیمقرر شد تا ا  زی ن  ی بازفراور  ۀ. در حوزتن آب سنگین در بازارهای بین المللی به فروش رسیده است  119.6کنون  
 . شده ادامه دهد یغن ومِیاوران ۀدیتابش د یهااز نمونه یو پزشک یصنعت  یهازوتوپیوایراد  یجداساز

کشور   ی ااماکن هسته   ر ی از سا   انتی ص  ی برا  ی ن ی عنوان تضم به   سات ی تأس  ن یا   یراهبرد   ت ی ارزش و ظرف  ، موضوع فردو   در 
مجموعه با عنوان   ن ی توافق شد ا   ن ی قرار گرفت. همچن   ی الملل ن ی ب  ییمورد شناسا   ایهسته   سات ی تأس  کی عنوان  حفظ شد و به 

مصارف   ی برا   دار ی پا   ی ها زوتوپ ی ا   د ی مختلف از جمله تول  ی هازه و توسعه در حو   ق ی به امور تحق   ی و فناور   ک ی ز ی ف  ی ا مرکز هسته 
 یهارساخت ی نسل اول آن با تمام ز   وژی ف یدستگاه سانتر   1044( مبادرت کند. تعداد  وداروها ی)راد   ی و پزشک  ی ُپرکاربرد صنعت 

در حال چرخش عمل   و صورت روشن  آنها به   ۀ ر ی دو زنج  که حفظ شد    ساتی تأس   ن یصورت آماده به کار در ا و به   ی ضرور 
سا می  برا   یوژها ی ف ی سانتر   ر ی کند.  رده    یوژها ی ف ی سانتر   ین ی گز یجا   یموجود  از  و خارج  امن  مکان  نظر   ۀ شد حفاظت   به  مورد 

ایران   اسالمی  همکار جمهوری  شدند.  منتقل  نطنز  روس  ران ی ا   ۀدوجانب   ی در  طر   دار ی پا   ی ها زوتوپ ی ا   د ی تول  ی برا   ه ی با   قی از 
 یها ی از همکار   ی عنوان مصداقبار در کشور و پس از برجام به ن ی نخست   ی برا   د ی آ ی م  شمار به   دی جد  ی فناور   ک ی که    وژ ی ف یسانتر 

 .خواهد شد در فردو آغاز   انجامد ی م  فناوری دوجانبه که به انتقال  
مند و  عالقه یکشورها  ریتنها خود بلکه ساکه نه رفتندیمقابل پذ یهاطرف ،یالمللن ی ب زی آمصلح یهایبخش همکار در

جهان    یکشورها  ریسا یهمکار 2231 ۀو قطعنام  ندیمشارکت نما رانیبخش با ا ن ی ا یهابتوانند در پروژه زی ن فناوری  یدارا
مربوطه و    ی هایهمراه با فناور  یقدرت   ی اهسته  ی هاروگاه یموارد شامل ن   ن ی . اردک  بیو ترغ  قیحوزه را تشو  ن ی در ا  رانیبا ا

از جمله    ی اسوخت هسته  دی اراک، تول  ن یرآکتور آب سنگ  یسازن ی نو  ،یبا انتقال فناور  دیجد  یقات یتحق   یرآکتورها  زی ن
فناور  ق ی تحق   ن، ینو  ی هاسوخت و  توسعه  نیز  یاهمچون گداخت هسته  یاهسته  ۀ شرفت ی پ  یهایو  و  دهندهانواع شتاب؛  ها 

منطقه  س یبا تأس   وداروهایو راد  ی اهسته  یپالسما، پزشک   کیزی ف با فناور  نیا  نینوفوق  یامرکز    ی برا  زری ل  ی رشته همراه 
حاصل   یپسماندها  تیریمد  ،یاهسته  تی پادمان و امن   ،یاهسته  یمن یمرتبط، نظام ا  یانسان  یروی ن   ۀو توسع  یپزشک   یکاربردها

 .  باشدیم یاهسته زی آمصلح ی فناور  ۀمتصور در حوز یهاپروژه ریو سا ست یز طیحفاظت از مح ، یاهسته ی هاتیاز فعال
تعهدات   ی فا یداوطلبانه باشد و تنها در صورت ا   رانی توسط ا   ی پروتکل الحاق  ی شد که اجرا   رفتهی پذ   ، ی سازبخش شفاف   در 

 رانی تفاهم شد ا افزون بر این  برسد.    بی صو پروتکل به ت  ن ی ا  یاسالم   یحسب نظر مجلس شورا از هشت سال،  طرف مقابل بعد  
 گاهچ ی ار آژانس را فراهم سازد اما آژانس هک   ی برا   شتری ب   الت ی جامع پادمان تسه   ۀ خود بر وفق موافقتنام  ن ی تنها مطابق با قوان

به خارج از کشور  رانی ا  ی اهسته   سات ی ات تأساطالع  برخطکه مستلزم انتقال  یو هر ابزار  برخط  یها ن ی استفاده از دورب ۀاجاز 
مطابق   ی روند طوالن  ک ی  ی ط   ز و پس ا   شده ت ی ر ی صورت مد آژانس به مراکز اعالم نشده تنها به   ی . دسترسشته باشد ندارا    گردد 

کشور ملحوظ   ی ت ی و امن   ی نظام   اسرار حظات حفظ  مال   ت یو رعا   ت ی بر احترام به حاکم   ن ی تضم ضروری است  و    بوده برجام ممکن  
بازرسی داده نخواهد   ۀ اجاز   یگر ی فرد و نهاد د   چ ی به آژانس و هدر رابطه با مراکز نظامی هیچ اغماضی وجود ندارد و  شود.  
چهارچوب محدود و مورد توافق   ک ی در    رانی ا   زی آم صلح   ی اهسته   ۀبرنام   ۀمطروحه نسبت به گذشت   یها ابهام تر،  از همه مهم شد.  

 . ید گرد فصل  و با آژانس حل 
کل   دیگر   که  بود  آن  برجام  تحت شماره  ۀناعادالن  یهاقطعنامه  یۀدستاورد  ،  1803،  1747،  1737،  1696  یهاگذشته 

 ولغ  2231  ۀ صدور قطعنام  قیفصل هفتم منشور ملل متحد قرار داده بود از طر  41  ۀماد  لذیرا    رانیکه ا  2224و    1929،  1835
منشور ملل   25رعایت آن را تحت ماده  قرار داد و    دیی )برجام( را مورد تأ  مشترکاقدام  جامع    ۀبرنام  دیجد  ۀشد. قطعنام

خود را نسبت به    کردیرو  که   به صراحت اعالم داشت  تیامن   ی شورادر این قطعنامه  کرد.  آورالزاممتحد برای همه اعضا  
هسته اساسبه  رانیا  یاموضوع  ا  ریی تغ  یصورت  از  برداشت گذشته  و  به  ن ی داده  امن   هی عل  دی»تهد  عنوانبرنامه  و    تیصلح 
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گذشته    ی هاکشور بر اساس قطعنامه  هیشده عل  لی تحم  یو مال  یاقتصاد  یها میتحر  یۀ را کنار گذاشته است. کل  الملل«ن ی ب
شدن    دهی برچ   ،یسازیغن   ق ی تعل  یدرخواست برا  هامیآن تحر  ی. مبنا و مستمسک اصلدیلغو گرد   ی اهسته  ۀمرتبط با برنام

  ی هاکه به موجب قطعنامه  یساز یغن   ۀو توسع   ق ی تحق  ی هاتیو تمام فعال  نیآب سنگ  ۀاراک، توقف برنام  ل ی عطفردو، ت  تیسا
و قابل تفسیر و  گسترده ی. مجوزها د یگرد یملل متحد ملغ تیامن  یشورا یصورت کامل از سوبه ندممنوع شده بود ن ی شی پ

به کشورها داده شده    جانبهکی  ۀو اقدامات محدودکنند  هامیاِعمال تحر  یبرا  ن یشی پ  یهاکه در قالب قطعنامهای  سوءاستفاده
حساس    یهایفروش و انتقال مواد و فناور  ن،ی صادرات اقالم دومنظوره و موارد مربوط به تأم  تی بود به کنار نهاده شد. ممنوع

  ۀ ناماز بر  تی امن   یشورا  یتلق  لی دل کشور که قباًل به  یاصنعت هسته  یازهای اقالم و ن  یقانون  دیته شد و امکان خربرداش  رانیبه ا
  م ی. تحرگردید  لی مشترک فراهم و تسه  ونی سی کم  قیممنوع شده بود از طر  یااشاعه  ینگران  کیعنوان  به  رانیا  یاهسته

صورت  به  یصادرات اقالم دفاع  ایامکان واردات    کهینحوبه  دیآن گرد  ن یگزی جا  هاتیمحدود  یلغو و برخ  رانیا  یحاتی تسل
  ی ـ موشک  یدفاع  ۀبرنام  ۀ. توسع دیصورت کامل لغو گردبه  زی ساله فراهم شد و پس از پنج سال نپنج  یزمان  ۀباز  یبرا  یمورد

 آوررالزامی غ  تیمحدود  کیآور منع شده بود، به  از فصل هفتم منشور به شکل الزام  41  ۀماد  البدر ق  ن ی از ا  ش یکشور که پ
به دنبال    گاهچی ه،  رانیا  یاسالم  یکه جمهور  یاهسته  یهاحمل کالهک  یشده برا  یطراح یهاو صرفاً در رابطه با موشک 

 . دیگرد لیدب ت ،)که دو سال و سه ماه دیگر به پایان می رسد( ساله 8 یزمان ۀباز کی برای همآن ،آن نبود و نخواهد بود
خود را  ها و مواضع مستحکم و تغییرناپذیر  دیدگاه   2231  ۀهمزمان با صدور قطعنام  رانیاهمه این دستاوردها،    عالوه بر

ارتقاء صلح و    یمصمم است به طور فعال برا  رانیا  یاسالم  یدولت جمهور»  در سند رسمی شورای امنیت ثبت نمود که
خود را در    شروی نقش پ  ران یبار کمک کند. اخشونت  ییگراو افراط  سمیترور  ۀندیفزا  دیثبات در منطقه در مواجهه با تهد 

رک مشت   دیتهد  نی پرداختن به ا  ر د  یالمللن ی خود و جامعه ب   گانیخطر ادامه خواهد داد و آماده است با همسا  ن ی مبارزه با ا
خود    یدفاع  یهایتوانمند  تی تقو  یالزم برا  ری تداب  رانیا  یاسالم  ی جمهور  ن،ی. عالوه بر ادینما  یبطور کامل همکار  یجهان 

 سمیترور  دیمقابله با تهد  ن یدر مقابل هر گونه تجاوز و همچن  کشور  یارض   تی استقالل و تمام  ت،یبه منظور حراست از حاکم
  ی منحصرا برا  ک،ی بالست   ی هااز جمله موشک  رانیا  ینظام  یهایتوانمند  ،چهارچوب  ن یادامه خواهد داد. در ا  را در منطقه  

ا هستند.  مشروع  بنابرانشده  یطراح   یاهسته  یها حمل سالح  تی قابل  یبرا  زاتی تجه   ن یدفاع  و  ح  ن،یاند  از    ا ی  طهی خارج 
  .1«باشندیآن م یها وستی و پ  تی امن یقطعنامه شورا تی صالح 

گرایی و تروریسم در منطقه و حمایت  های افراطو دیگر نمونه مبارزه جمهوری اسالمی ایران با داعش  ، عمل میداندر 
جمله با روسیه توسعه یافت.  من جانبه در این زمینه  های همهاز جبهه مقاومت پس از برجام گسترش بیشتری یافت و همکاری

فاعی موشکی  گسترش کمی و کیفی برنامه مشروع دانجام شد و    « 300اس  »خریدهای تسلیحاتی و تحویل سامانه موشکی  
بیشترین تعداد آزمایشات اعالم شده موشکی کشور    کهطوریبه  ای یافتسابقهرشد بیهای پس از برجام  کشور در سال

توسط بدخواهان نظام  گونه شائبه مبتنی بر محدود شدن توان دفاعی کشور  بالفاصله پس از انعقاد برجام انجام شد تا هیچ
 تصور نگردد. 

خارج شدند.   میقرار گرفته بودند از فهرست تحر  میمورد تحر  رانیا  یا هسته  ۀارتباط با برنام  ۀکه به بهان  ییافراد و نهادها
برخی    های تحریم.  دیطور کامل لغو گردبه  ی اهسته  یمرتبط با انرژ  ی هادر رشته  یرانیا  انیودانشج   ل ی تحص  م یتحر ن یهمچن

،  شده بودند  تحمیل ای همچون موشکی  های غیرهستهبه بهانه  1929تا    1747های  که در قطعنامهاشخاص حقیقی و حقوقی  
مردود  رسماً از سوی جمهوری اسالمی  چه همین هم  نیز با یک فاصله زمانی لغو گردید )در سال هشتم اجرای برجام( اگر
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  .1شناخته شد 
  ی ها و تبعات ناش از طرف  کیبرجام توسط هر  ۀعمد  ی بندیپاعدم    صیو تشخ  آمدهش یحل اختالفات پ  یبرا  یسازوکار

ا به  جادیاز آن  به  رانی ا  کهیاگونهشد  »پنج  به شرابه  ک« ی  ۀاضافو  بازگشت  امکان  برابر  برجام را در    ش ی پ  طیصورت  از 
پا ب  یبندیصورت عدم اصالح مواردِ عدم  باشند.  به  2231  ۀمفاد قطعنام  ن ی داشته  برقرار شد   زیاصورت روشن تمو برجام 

بر    یمبن   رانیا  ۀموضع قاطعان  تیامن   یشورا   یاسابقهیطور ب. بهردی نقض برجام را نگ  یمعنا  2231ۀ  نقض قطعنام  کهیطوربه
جزئاً    ایود را کاًل و  خ   ۀاقدامات داوطلبان  ، جمهوری اسالمی ایرانتی امن  یشورا  یهامیتحر  ددر صورت اِعمال مجد  نکهیا

نمود،   اذعان  متوقف خواهد  دادمورد  قطعنامقرار  نقش  ،دیجد  ۀ.  به  یراه   ۀواجد  بگشت که  تار  یاسابقهیصورت    خ یدر 
به صورت  سال    10قطعنامه پس از    ن یمفاد ا  دیذکر گرد  راحتاًنمود و ص  ینی ب ش ی لغو خود را پ  تیامن   یشورا  یهاقطعنامه

بزرگ    یهاقدرت  تی امن   یشورا  یهاقطعنامه  خینادر در تار  یلغو خواهند شد. در اقدامخودکار و بدون هرگونه اقدام بعدی  
 کردند.   جادیا ی خود تعهدات یاز موضوع قطعنامه شدند و برا یخود بخش  ،2231 ۀدر قطعنام 

تحر  در اتحاد  کایآمر  ۀجانبکی  یهامیموضوع  رو  درآنچه    ،ییاروپا  یۀو  ر  یبرجام  فرو  مشروعیت   ختن ی داد    پایه 
با    یۀو اتحاد  کایآمر  یهامیتحر   ی روان  یو شکسته شدن فضا   تی امن  یشورا  یِهفتم   فصلِ  یمیتحر  یهاقطعنامه  لغواروپا 

  ، ی تجارت  ،یمی پتروش  ،یگاز   ،ینفت   ،یمال   ،یبانک  یها و بخش   یـ مال  یاقتصاد  یهامیتحر  یبود. تمام  رانیا  هی عل   یالمللن ی ب
حمل  مهی ب بهان و  به  که  بود  ی اهسته  ۀبرنام  ۀونقل  شده  ابتدا  ند،وضع  ممنوعبرجام    یاجرا  یدر  شد.    ت یمحدود  تی لغو 

. دیمرتفع گرد یمی نفت و گاز و پتروش عینادر ص یگذارهیسرما ملهها از جعرصه یدر تمام رانیبا ا یاقتصاد  یهایهمکار
  ی شورا   یهانسبت به عواقب قطعنامه  یتوجه یب  لی دل که بهدر خارج از کشور    رانیملت ا  یدالر از درآمدها  اردیلی ها مده
  ی ها کش و شرکتنفت  ی نفت، شرکت مل  یشرکت مل  ،ی رانیکشت   ،یشده بود، آزاد گشت. بانک مرکزمسدود    تی امن 

بس   رانیا  ی مل  ییمای تابعه، هواپ بانک  گرید  یاری و  نهادها،  و    ی ق یحق   تی شخص   800ها و مؤسسات کشور شامل حدود  از 
  ل ی تسه   یو انرژ  یو مال  ی فناور  ،یت تجار  یهابه حوزه  رانیا  شتری ب  یها یخارج شدند. دسترس  هامیاز فهرست تحر  یحقوق

کشور و    یهاناوگان  یمرتفع و امکان بازساز  یمسافربر  یماها ی هواپ  دیخر  تیممنوع  ،پس از سه دهه  بار  ن ینخست   یشد. برا
  یهامیاروپا متعهد شدند از اِعمال مجدد تحر  یۀو اتحاد  کایآمر  ۀمتحد  االتیامهمتر از همه  پرواز فراهم گشت.    تی ارتقاء امن 
وادار  همین ممنوعیت بود که ترامپ را    .ندینما  ی خوددار)برجام(    اقدام مشترکجامع    ۀبرنام  یدر چهارچوب اجرالغو شده  

 ها از برجام خارج شود. اعمال فشار حداکثری و بازگرداندن تحریم ساخت برای 
  ی عیگاز طب   ، یاز فروش، صادرات، سوآپ حمل نفت خام، محصوالت نفت   میرفع تحر  ،ی م ی گاز و پتروش  و  بخش نفت  در

  یهاکمک  ی تکنولوژ  ،ید ی عمده و کل  زاتی و حمل تجه   نیتأم  د،یاز خر  م یو تحر  گشتفراهم    یم ی و محصوالت پتروش
.  دیرفع گرد  عیما  یِع ی نفت و گاز طب   ش ید و پاالی شامل اکتشاف، تول  یمی بخش نفت، گاز و پتروش  ازی مورد ن   یآموزش  ،یفن 

در  میتحر  ن یهمچن تسه  افتیاز  و  تأم  یاعتبار  التیوام  ن  ن یجهت  مورد  تحر  ن یا  از ی وجوه  و    ی گذارهیاز سرما  میبخش 
   مرتفع گشت. ی می نفت، گاز و پتروش عیدر صنا یرانیا  یمشارکت توسط افراد و اشخاص حقوق

 لی وسا   ر ی و سا   ی فروش کشت   ا ی  د ی شامل خر   ییها م ی سلسله تحر   ،یی ا ی ونقل در و حمل   ی سازی کشت   ،ی ران ی بخش کشت   در 

 
که همه نیبر ا  ی همچنان بر موضع خود مبن  رانیا  ی اسالم  یجمهورموجود در پیوست یک تصریح شده است: »   S/2015/550سند    13. در بند  1

اند، اعمال شده  رانیا  یاکه به بهانه برنامه هسته   ییاند از جمله آنهاوضع و اعمال شده  رانیملت ا  هیکه عل  یسازتیو اقدامات محدود  هامیتحر
شود که بطور    ریو تفس  ریتعب  یبه نحو   دیدر برجام نبا  یزیچ  چیه  جه،ی . در نتدینمای م  یپافشار  ،بوده و هستند ی رقانونیو اساس، ناعادالنه و غ  هیپای ب

معنا   میمستق  ریغ  ای  میمستق به مشروع  رانیا  ی اسالم  ی مماشات جمهور  ای  رشیپذ  یبه  اقدامات   هامیقابل اجرا بودن تحر  ایاعتبار    ت،ینسبت  و 
  ران یا  هیعل  یگریهر کشور د  ای متحده    االتی اروپا، ا  هیعضو اتحاد  یها دولت  ایاروپا    هیاتحاد  ت،یامن  یشده توسط شورا  بیتصو  سازِتیمحدود

  ا ی  ی المللنیاسناد ب  ،ی مل   نیوفق قوان  رانیا  ی اسالم  ی که جمهور  ی در اعمال هرگونه حق  تیمحدود  ای  ی پوشچشم  یبه معنا  دینبا  نیباشد؛ همچن
 «.شود ریو تفس ریمربوطه دارد، تعب ی اصول حقوق 
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و فروش و حمل   د ی خر   ،یی ا یونقل در حمل   لی وسا   ر ی و سا   ها ی کشت   زاتی و تجه  یدک ی و فروش لوازم    د ی خر   ،یی ا ی ونقل در حمل 
 ری تعم ، ییا یونقل در حمل  لی وسا  ر ی و سا  ی و ساخت کشت  ی طراح  ن ی همچن  ی و نگهدار ر ی تعم  ی برا  ی و فناور ی د ی کل زات ی تجه

 یهای و ساخت کشت   ی مربوط به طراح  ات ی هرگونه عمل  م ی تحر   ، ییا ی ونقل در حمل   ل یوسا   ر ی و سا   یکشت   ی بازساز  ای   یو نگهدار 
ا مشتقات آن و ی گاز    ، ی انتقال نفت خام مشتقات نفت   ا ی   ی سازره ی جهت ذخ   ی کشت   ن ی از تأم   م ی و تحر   ی نفت   ی تانکرها  ا ی   ی بار 

 ۀ ثبت و شمار   ی مشخصات فن   ن ی تأم   ، 1تی وضع   ن یی خدمات مرتبط با ثبت پرچم و تع  یۀکل   ۀاز ارائ   می تحر   ، یم ی محصوالت پتروش
هرگونه خدمات   ای تدارکات    ،ی رسانخدمات سوخت   ۀارائ   م یتحر   ،ی بار   ی های و کشت   ینفت   یدر رابطه با تانکرها   یی شناسا 
 یۀو توقف کل  دی مرتفع گرد   باشند،ی م   ی م ی رتحر ی غ   یکه حامل کاالها   ی تجار  تی تحت مالک  یها ی به کشت   طمربو   گرید   یبندر 
 .افت یصورت انجام    ی م ی رتحر ی غ  ی انهدام کاالها   ا ی   ف ی توق  ،ی مربوط به بازرس   ات ی عمل 

  یو حقوق  ی ق یاشخاص حق  ریو سا یبانک مرکز ران،یاموال و وجوه متعلق به دولت ا  یۀکل  مهی و ب یمال  ،یبانک  ۀدر حوز
  ی هامیبه صاحبان اموال و وجوه بازگشت. تحر  یو شرط  دی ق   چی بدون ه  ،مسدود شده بود  یخارج  یکه نزد مؤسسات مال

  ی هاوام  افتیدر  گردد،یم   صادر  رانیکه با ضمانت دولت ا  یاانتشار و فروش اوراق قرضهنیز  انتشار و فروش اوراق قرضه،  
  ی ها بانک  قیاز طر  یتهاتر معامالت دالر  ،یخصوص   یهابانک  ریسا  ای  یچون بانک جهان   یالمللن یاز مؤسسات ب  یخارج 

همچن   یصادرات  یهامانتض  افتیدر  و  ،ییکایرآمری غ رفع شد.  مربوطه  مؤسسات  ا  ن یاز  کارگزار  جادیامکان    ، یروابط 
پ  استفاده و    ی ندگینما  سیتأس  فت، یشامل سوئ  ی رسانامیاز خدمات  اسناد  یها شرکت  ا یشعبه  اعتبارات  افتتاح  و    ی تابعه، 

مال  یگذارهیامکان سرما  ،یبانک  یهانامهو صدور ضمانت   یبروات اسناد بانک  یدر سهام مؤسسات  ا  یخارج  یو    جاد یو 
نقل و انتقال ارز    ، یداخل  ن یبا توجه به قوان   ی خارج یهاو بانک  یمال سهام به مؤسسات    یمشارکت با آنها، فروش و واگذار

به    یالمللن یب  یاوراق جار  ریو سا  یالمللن یب  ۀو فروش اوراق قرض  دیبه حساب خود بانک، خر  ایبه داخل و خارج کشور  
  ات ی عمل  ریانجام سا  تیو در نها  ی خارج  یاعتبار  التیها و تسهوام  افتیها، امکان دربانک  ان یبه حساب مشتر  ایحساب خود  

 ید.فراهم گرد  یرانیا یها و مؤسسات مال بانک یاز موارد فوق برا  کیبا هر  یمرتبط بانک اتیو عمل یو بانک یمال
  ی تیونقل و خدمات امن حمل  لی خدمات از قب  ریسا  ۀعالوشاخه به  نیاز ا  میتحر  زی بخش تجارت طال و فلزات گرانبها ن  در

از تجارت اعم از    میتحر  ، فلزات  ۀ . از جنب دیجهت انجام معامالت مربوطه مرتفع گرد  التی تسه   افتیدر  نی همچن  ره، ی و غ
 ، افزارنرم  ۀشاخ   دربرداشته شد.    ساختهمهی ن  ایو فلزات خام    تیفلزات از جمله گراف  یۀونقل کلواردات و صادرات و حمل

تحر مستق   م یرفع  صادرات  و  واردات  از  اعم  تجارت  بهنرم  می رمستقی غ  ایو    میاز  و  و نرم  یروزرسانافزارها  افزارها 
 .رفتیصورت پذ یصنعت یندهایفرآ یسازکپارچهی

 کایآمر  ت،ی امن   یتوسط شورا  رانیا  یاهسته  ۀبا برنام  یهمکار   ۀکه به بهان   یرانیا  یو حقوق   یق یشخص حق   1200حدود  
  ی هاییو دارا  یالمربوطه خارج و منابع م  یهادو مرحله از فهرست  طیقرار گرفته بودند    میتحت تحر  ییاروپا  یۀاتحاد  ای

 بود. یو حقوق یق یشخص حق 800از  ش یبفهرست برجام شامل  یبخش در روز اجرا ن یاول ا ۀ آنها آزاد شد. مرحل
  ی امکان نوساز   جادیبا ا  ییمای هواپ  یهامیرفع تحر  ،یاهسته  ۀبا برنام  رمرتبطی غ   یهامیتحر  ۀمجموعه در حوز  ن یا  بر  عالوه

  کا، یالزم توسط آمر  یصدور مجوزها  ق یاز طر  یمسافربر  یماها ی هواپ  ۀ و اجار  دیخر  تی با لغو ممنوع   ران یا  ییناوگان هوا
 داد.   یکشور رو  یصنعت هوانورد یکارآمد یمنیا یو ارتقا ییکایو آمر ییاروپا یمسافر یماهای هواپ  یداریخر

شرکت و  اتباع  گسترده  حضور  به  توجه  سهامبا  عنوان  به  آمریکایی  بین شرکتدر  دار  های  از    ،المللیهای  یکی 
بر اساس مجوز    ییکایآمر  ی هاشرکت  ۀتابع   ی خارج  یهامقرر شد شرکتکه    فاد رفع تحریمی برجام آن بودترین م راهبردی

در رابطه با    ن ی باشند. همچن  یمختلف اقتصاد  یهانهی در زم  رانیبا ا  یمجاز به همکار  کایدولت آمر  یصادره از سو  یکل
شد  ریپذفرش امکان یبازارها ن یتراز بزرگ یک یعنوان به کایبه بازار آمر یرانیصادرات فرش ا ،کایبه آمر رانیصادرات ا

 
1. Classification 
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 . دیگرد سری از اقالم خاص مانند پسته م یخصوص در برخ به کایبه آمر رانیاز ا ییو صادرات اقالم غذا
ا  یهمزمان  تیبرجام رعا  هایگیویژه  ن یترمهم  از به  یو کشورها   رانیو تناظر اقدامات متقابل  بود.    ک« ی  ۀ اضاف»پنج 

اجرای    در  1388در سال  آتش بس ایران و عراق  و    ش،1359  الجزایر در سال   تجربه جمهوری اسالمی ایران در قرارداد 
. ردکار عملیاتی نشده، در مراحل بعدی وجود ندا  بود که امکان دستیابی به آنچه در ابتدای  آنشورای امنیت    598قطعنامۀ  

که  ــ    سال هنوز به هیچیک از تعهدات خود در توافق الجزایر 40پس از آزادی اعضای سفارت آمریکا، این کشور پس از  
د  ها علیه ایران بوهای مردم ایران و رفع تحریممهمترین آنها تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران، بازگرداندن دارایی

که مهمترین آنها  ــ  598 قطعنامۀ عمل نکرده است. رژیم صدام نیز پس از آتش بس تا دوسال به تعهدات دیگر خود در ــ 
و تنها در آستانه حمله به کویت به دلیل شرایط جدید بود که این    وقعی ننهادــ    گی بودعقب نشینی و آزادی اسرای جن

ها انجام شد،  تلف شدن فرصتدر شرایط نامطلوب و پس از   598اجرای    مذاکرات الجزایر و  هرچندتعهدات را اجرا کرد.  
های  اما با عنایت به تجربه  .ره قبلی شکل گرفتتر و نابرابرتر از دو مذاکدر شرایطی به مراتب نامطلوبنیز مذاکرات برجام 

ترتیبی حاصل شد که هیچ اقدامی از  کنندگان  با کوشش فراوان و پایداری مذاکرهقبلی و با تأکیدات مقام معظم رهبری  
  بر همین.  و هیچ نقدی در برابر نسیه پرداخت نگردد  سوی جمهوری اسالمی ایران قبل از اقدامات طرف مقابل انجام نشود

ای باز شده و یا به یک سؤال در مورد اقدامات  ت هستها ساز آن که حتی یک پیچ و مهره از تأسی که قبل  شد    توافق  ،مبنا
  ی قبل یهابرجام و لغو قطعنامه دیی تأ یبرا دیجد  ۀاقدام به صدور قطعنام تی امن ینخست شوراگذشته ایران پاسخ داده شود، 

را اتخاذ   یامرتبط با هسته  یو اقتصاد  ی مال  یهامیلغو تحر  ی برا  شدهتوافق  مات ی تصم  کایو آمر  ییاروپا  یۀآنگاه اتحاد  ؛کند
تک اقدامات عملی  برای تک.  دیتعهدات خود وفق برجام را آغاز نما  یاجرا  یاقدامات الزم برا  رانیکنند و سپس او صادر

 قبل از آن اقدام تعیین شد. ازای پیشینهکشور نیز یک ماب
تواند دستاوردهای  برای آزمودن نتایج عملی برجام مراجعه به چهارمین و هشتمین گزارش ارائه شده به مجلس محترم می

ها برای سهولت مراجعه در  اقتصادی برجام در دو سالی که این توافق به صورت نسبی اجرا شد را روشن کند. این گزارش
 گردد.هایی از این دو گزارش به عنوان نمونه نقل میاند. در اینجا صرفاً بخش وم ضمیمه شدههای دوم و سپیوست

در   که  برجام  اجرای  گزارش  چهارمین  شد  ش،26/10/1395در  اسالمی  شورای  مجلس  آگاهی  به  چنین    1تقدیم 
هزار بشکه در روز رسیده است. تولید    950میلیون و    سهنفت به    تا آن روز »تولید  رسید که  ملت شریف ایراننمایندگان  

باشد. میلیون مترمعکب می  900هزار بشکه و تولید گاز    125هزار بشکه، تولید مایعات گازی    560روزانه میعانات گازی  
کشور    صادرات نفت خام نیز با شرایط مناسب و مطابق با اهداف از پیش تعیین شده، در حال انجام است. صادرات نفت خام 

رسد. هزار بشکه در روز می  800میلیون و    دوهزار بشکه در روز است که با احتساب میعانات گازی، به    440میلیون و    دو
هزار بشکه در روز بود و بر اساس   970، حدود  ش1392شایان ذکر است صادرات نفت خام ایران در نیمه نخست سال  

ناعادالنه وضع شده علیه کشورمان، قرار بود صادرات نفت ایران طی یک    های غیرقانونی وزمانبندی طراحی شده در تحریم
  « سال بعد از تاریخ مذکور، نزدیک به صفر شود.

 
 . م: پیوست دو  . نک  1
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های معتبر اروپایی به این قاره  هزار بشکه نفت خام از طریق شرکت  600روزانه بیش از  »  در همان گزارش اعالم شد:
عواید حاصل از فروش نفت    باشد.محصول به اتحادیه اروپا میصادر شده است که بیانگر عدم وجود مانع در صدور این  

میلیارد    29ش، حدود  1395هه نخست سال  ماگردد. طی نُهالمللی دریافت میای از طریق شبکه بانکی بین بدون مشکل عمده
دالر نفت به فروش رفته و در زمینه نقل و انتقال وجوه حاصله مشکلی وجود نداشته است. بخشی از رشد اقتصاد کشور طی  

ماهه نخست  یک سال گذشته ناشی از همین امر است. بر اساس اعالم گمرک ایران، صادرات محصوالت پتروشیمی طی نُه
درصد داشته است. صادرات    28میلیارد دالر، افزایشی معادل    10ش، با حدود  1394ماهه نخست  ایسه با نُهش، در مق 1395

درصدی برخوردار بوده و به بیش از پنج    97میعانات گازی در همین مدت، در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، از رشد  
ش، در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته،  1395ه نخست سال  ماه میلیارد دالر رسیده است. صادرات گاز طبیعی نیز طی نُه

   .« ن حدود دو میلیارد دالر بوده استدرصد افزایش یافته و ارزش صادرات آپنجاه بیش از 
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 متوسط صادرات 

واقعی نفت خام  

در روز

 متوسط صادرات 
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 متوسط صادرات در 
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تولید عربستان 

)گرفتن بازار 

ایران(

متوسط قیمت نفت 

 اوپک )عدم تاثیر 

تحریم(

77      2,247,7418,200,000           2,247,741         2,247,741     2,247,741میانگین 2010

107      2,259,8029,100,000           2,259,802         2,259,802     2,259,802میانگین 2011

109    1,313,06610,000,000           1,313,066         1,313,066      1,313,066میانگین 2012

105      982,4869,200,000              982,486            982,486        982,486میانگین 2013
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40    010,500,000              247,832         1,081,146      1,916,508میانگین 2016

52    010,540,000              176,236         1,081,146     2,335,000ژانویه 2017
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کنگره9۲متوسط صادرات در صورت اعمال قانون مصوب مرداد 
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نیز طی   نکته  بود که  گزارش  این  اشاره درج شده  نفت  یهاشرکت»مورد  اعالم    یگذارهیجهان جهت سرما  یبزرگ 
ا  یمتعدد  ی هانامهنموده و تفاهم  یآمادگ   ی هانامه مهم با شرکتتفاهم  17مدت،    ن ی بخش منعقد شده است. در ا  نیدر 

  یی شرکت معتبر اروپا  کیبا    ردال  اردی لی م  8/4به ارزش    ینامه مهمتفاهم  ر،ی ماهه اخ جهان امضاء شده است. در سه  یمعتبر نفت
قرارداد    ن،یمنعقد شده است. عالوه بر ا  یپارس جنوب   یاز فازها  یکی ه  توسع  یبرا  ییای شرکت بزرگ آس  کیو با مشارکت  

م  یکیجهت توسعه    یهمکار مل  انی کشور م  ینفت   ن یادی از  ا  یشرکت  شرکت    ن یو شرکت شلومبرگر )بزرگتر  رانینفت 
  ،یگاز   دانی م  کیو    ینفت   دانی با هدف توسعه دو م  ییشرکت معتبر اروپا  کیمهم با    امهنجهان(، سه تفاهم  ینفت   یحفار

منعقد شده    هی و شرکت گازپروم روس  رانیا  انی م   ینفت   دانینامه در خصوص مطالعه دو مدو تفاهم  ن،یمنعقد شده است. همچن 
   .« باشدیم انیعمل آمده، در جرانعقاد تفاهمات به یمذاکره برا ندیاست. فرآ

ش، تنظیم و تقدیم مجلس  1396ماه  دی  26  سه ماهۀ اجرای برجام دو سال پس از توافق یاد شده درن گزارش  یمت هش
واردات کاالها و تجهیزات مورد نیاز صنعت رسید که »ملت  به استحضار نمایندگان    در این گزارش  1شورای اسالمی شد.

نفت و گاز کشور پس از برجام تسهیل شده است. برای نمونه بر اساس گزارش دریافتی از مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین 
به   CRAهای مغزی  کاالی نفت، اعتبار اسنادی قرارداد ساخت و تأمین کاال همراه با انتقال تکنولوژی و دانش فنی ساخت لوله 

بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت اروپایی منعقد شده بود، در آذر ماه سال جاری   ش، 1396داخل کشور که در خرداد  
های حفاری و نامۀ بانکی معتبر از اعضای کنسرسیوم عملیاتی گردیده است. قرارداد ساخت و تأمین لوله با دریافت ضمانت 

ایران و یک کنسرسیوم   ،استفاده از توان تولید داخل های وزنه به همراه انتقال فناوری و  لوله  منعقده بین شرکت ملی نفت 
 .« اروپایی نیز به مرحله اجرایی نزدیک شده است

رانی جمهوری  کلیه مشکالت تحریمی شرکت کشتی»   :اطالع داده شد  شورای اسالمیدر گزارش چهارم به مجلس  
ترین مشکل بود، همچنین در  بیمه و بیمه اتکایی که اصلی  کش مرتفع شده است. در خصوصاسالمی و شرکت ملی نفت

های خارجی به بنادر ایران و غیره،  المللی، دسترسی به بنادر، دسترسی کشتیبندی بین زمینه استفاده از پرچم، کالس و رتبه
رانی جمهوری  کشتیهای شرکت  فروند از کشتی  143به دنبال اجرایی شدن برجام،    ای گزارش نشده است.مشکل عمده

پس از اجرای   های آمریکا خارج شد.کش، از فهرست تحریمهای شرکت ملی نفتکش فروند از نفت 74اسالمی ایران و 
آغاز شده و تاکنون    المللی به بنادر ایران مجدداًونقل بین های مهم حملهای خطوط و شرکتبرجام، تردد مجدد کشتی

های حوزه بنادر  اند. در نتیجه رفع تحریمو تردد خود به بنادر ایران را آغاز نموده  رانی همکاریشرکت کشتی  20بیش از  
های اضافی به کشور  ای از کاالهایی که تاکنون از طریق بنادر واسط و با تحمل هزینهرانی، واردات حجم گستردهو کشتی
و نقل  موافقتنامه در حوزه حمل  شش نامه و  تفاهم  30تاکنون بیش از    پذیرد.شد، مستقیما به بنادر ایران صورت میوارد می

های  های ساخت کشتی، تعمیرات کشتی، ایجاد شرکتدریایی، از جمله خرید و ساخت انواع کشتی، تأمین منابع مالی پروژه
رانی جمهوری اسالمی ایران  مشترک، آموزش و تأمین نیرو، تأمین سوخت، خدمات بندری و فناوری اطالعات بین کشتی

   .« شدن است آماده اجرایی   های برتر فعال در این حوزه به امضاء رسیده و بعضاًشرکتو 
ای  در حوزه ریلی مذاکرات گستردهرسید که »مجلس شورای اسالمی    آگاهیهمچنین به    ش،1395دی    26  تاریخ  در

ها آغاز شده  اجرایی پروژههایی در این خصوص امضاء و در برخی موارد، مراحل  نامهبا کشورهای مختلف انجام و تفاهم
الیا  سازی ناوگان حمل و نقل ریلی با ایت است. از جمله قراردادهایِ در حال مذاکره در این حوزه، توافقنامه توسعه و بهینه

میلیارد یورو برخوردار است. امضای یادداشت تفاهم همکاری در خصوص قطارهای    چهارباشد که از ارزشی معادل  می
آستارا، و   ــآهن رشت کت خارجی، امضای یادداشت تفاهم مشارکت مالی برای تأمین مالی پروژه راهای با یک شرحومه

نهایی شدن چند قرارداد    و  میلیون یورو  200لمانی به ارزش  دستگاه دیزل الکتریک با یک شرکت آ  50امضای قرارداد تأمین  

 
 . وم: پیوست س . نک1
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 .« تنداوری، در زمره این توافقات هس مهم در زمینه آموزش و انتقال فن 
بنا به اعالم بانک مرکزی،  »  به مجلس محترم اطالع داده شد که،  ش1395دی ماه    26در تاریخ    مورد اشارهدر گزارش  

میلیارد دالر از وجوه مسدود شده بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی، در کشورهای    9/9پس از اجرای برجام، بالغ بر  
  ه اقدام مشترک )توافق موقت ژنوایتالیا و نروژ آزاد شده است. عالوه بر آن، در فاصله برنامامارات، انگلستان، هند، یونان، 

میلیارد دالر از وجوه مسدودی بانک مرکزی به صورت اقساط ماهانه از    12( تا انعقاد برجام حدود  ش1392در سوم آذر  
گونه به  شرایط  است.  شده  دریافت  هند،  و  کره  ژاپن،  که  کشورهای  است  در  ت ای  ارز  بانک "خصیص  مبادالت  مرکز 

های بانک مرکزی جمهوری  رفته است. حساب  میان ماهه قبل از برجام از  های چهارتقریبا به روز رسیده و نوبت  "مرکزی
بانک دیگر  نزد  ایران  یکاسالمی  اروپا،  در  به خصوص  مرکزی  است.  بههای  مجدد  فعالیت  و  بازگشایی  حال  در  یک 

جنوبی، چین، ترکیه و روسیه،  مرکزی در اتریش، ایتالیا، ژاپن، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، هند، کرهاکنون حساب بانک  هم
های کوچک و متوسط خارجی همکاری با نظام بانکی  فعال بوده و مذاکرات با سایر کشورها در حال انجام است. بانک

های داخلی در خارج از  عرصه هستند. شعب بانک  تر نیز در حال ورود به این های بزرگاند و بانکایران را آغاز کرده
به سیستم    21تارگت  کنند. تعدادی از آنها از طریق اتصال بهای در مبادالت مالی ایفاء میکشور فعال شده و نقش عمده

الت بانکی  متصل و اتصا  2اند. شبکه بانکی کشور به سیستم پیام رسانی مالی موسوم به سوئیفت تسویه اروپا نیز دسترسی یافته
های ایرانی که  باشد. در حال حاضر آن دسته از بانکرسانی از این طریق به صورت دوسویه برقرار و در جریان میو پیام

های خارجی به صورت  اند نسبت به برقراری روابط کارگزاری با بانکالمللی دارند، توانستهمجوز انجام عملیات ارزی بین 
ر قالب صدور حواله جهت انجام خدمات ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و ثبت سفارش  افتتاح حساب، مبادالت ارزی د 

بانک   238ا  رابطه کارگزاری ب  650، تعداد  ش11/10/1395برات اسنادی اقدام نمایند. از تاریخ اجرایی شدن برجام تا تاریخ  
 .« خارجی برقرار شده است 

 

  15124فقره خدمات تجاری در قالب گشایش    77912بالغ بر    ش،25/10/1395تا تاریخ  در همان گزارش آمده است »
فقره حواله ارزی انجام شده است که ارزش دالری    61324فقره ثبت سفارش برات اسنادی، و    1464فقره اعتبار اسنادی،  

عتبار اسنادی،  میلیارد دالر گشایش ا  923/14بالغ بر    ش،25/10/1395جاری تا  ی ارائه شده از ابتدای سالت خدمات تجار
   « باشد.میلیارد دالر حواله ارزی، می 763/12میلیارد دالر برات اسنادی و  3/ 045

 
1. TARGET2 is the real-time gross settlement (RTGS) system owned and operated by the Eurosystem. 
2. SWIFT 
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حساب بانکی در آلمان، ایتالیا، ژاپن، ترکیه، امارات، سویس،    12تعداد  ، »ش1395بر اساس همان گزارش تا دی ماه  
از صادرات محموالت نفتی، فعال شده است. اخیرا  چین، و نیز در شعب خارجی سه بانک ایرانی، برای واریز وجوه حاصل  

انگلستان نیز نقل و انتقال وجوه برای شرکت نفت ایران    1آر بی اسبانک آلمان نیز انتقال مبالغ نفتی ایران، و بانک  دویچه
ر آمادگی میلیارد دال  60با مؤسسات مالی کشورهای مختلف مذاکره شده و در مجموع بیش از    و نیکو را آغاز کرده است.

قرارداد وجود دارد بیمه  .  عقد  تمامی مؤسسات عمده  ... ن  2صادراتبا  و  فرانسه  ایتالیا، کوفاس  آلمان، ساچه  ظیر هرمس 
ها(، که یکی از موانع اصلی ارتقای روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای اروپایی  اختالفات مالی گذشته )ناشی از تحریم

 «برقرار شده است. رتباطات کاری مجدداًوفصل شده و اشد، حلمحسوب می
ادامۀ   ماهۀگزارشِدر  ماه     سه  بود:1395دی  باعث گردید  »  ش، خاطرنشان گشته  مالی  اقدام  با گروه ویژه  مذاکرات 

ای شده بود به وضعیت کشوری که  شویی از کشوری که علیه او تقاضای اقدامات مقابلهعیت ایران در حوزه مقابله با پولوض
های این گروه علیه ایران به مدت یک توان با او تعامل بانکی و مالی داشت ارتقاء یافته و تحریمبا رعایت احتیاط کامل می

پس از نزدیک به یک دهه،    ش،1395تیر    9در تاریخ    3سال به حالت تعلیق درآید. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
بدون  یا  های تأمین مالی، با و  کاهش داد. در پی این اقدام هزینه  6)باالترین ریسک( به    7ریسک تعامل مالی با ایران را از  

امه استفاده از اعتبار خریدار، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تالش برای کاهش هرچه بیشتر نرخ ریسک ایران اد
 «دارد.

گزارش  براساس اسالمی    هشتمین  مجلس شورای  سرمایه»ش  26/10/1396تاریخ    دربه  موافقتنامۀ  به  امضای  گذاری 
میلیارد دالر با ایتالیا بزرگترین قرارداد خط اعتباری است که جمهوری اسالمی ایران با یک کشور اروپایی    شش ارزش  

نشان و  اراده کشورهای    ۀدهندامضا کرده  و  است. خط  عزم  ایران  با  اقتصادی  مناسبات  و  روابط  گسترش  برای  اروپایی 
دی با حضور آقای پیئر کارلو پادووان وزیر اقتصاد    21ها پیش تحت مذاکره قرار داشت روز  اعتباری با ایتالیا که از مدت

های عامل امضا  عنوان بانکا بهاین قرار داد ر  « خاورمیانه »و    « صنعت و معدن»ایتالیا در رم به امضا رسید. دو بانک ایرانی  
بانک   284کارگزاری با    ۀ رابط  813امسال    ۀماه هدر نُ  های دیگر ایرانی نیز به این توافق بپیوندند.کردند و توافق شد که بانک

کارگزاری با  ماه نخست امسال موفق به ایجاد رابطۀ  هخارجی برقرار شده است از جمله شعب داخلی بانک ملی ایران در نُ
هزار پیام سوئیفتی    36عنوان مثال تبادل  های کشور استمرار دارد، بهاند. تبادالت سوئیفتی بانککارگزار خارجی شده  32

سامانه شتاب ایران به صورت آزمایشی به سوئیچ کارت    امسال صورت گرفته است.   ۀماههتوسط تنها بانک ملی ایران در نُ

 
1. Royal Bank of Scotland (RBS) 
2. Export Credit Agencies (ECAs) 
3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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مورد خدمات    173589بالغ بر    ش،1396دی    7از ابتدای برجام تا    سایر کشورها ادامه دارد.روسیه متصل شد و مذاکره با  
فقره حواله ارزی    137341فقره ثبت سفارش برات اسنادی و    3529فقره گشایش اعتبار اسنادی،    32726تجاری در قالب  
به حساب   ایبه حساب خود و  ییاتکا یهامهی بو  مهی ب یامکان انعقاد قراردادها ،یامهی معامالت ب ۀحوز  در « ارایه شده است.

  ی گذارهیو سرما  یداخل  نیبا توجه به قوان  یامهی ب  یالمللن یسهام خود به مؤسسات ب  یخود، امکان فروش و واگذار  انیمشتر
ب  ا   یالمللن ی در سهام مؤسسات  برا  جادیو  با آنها  ابانک  یمشارکت  با    یامهی ب   اتی عمل  ر یو سا  یرانیها و مؤسسات  مرتبط 

 . دی گرد سری از موارد فوق م کیهر
فروند از   64کش ایران و تعداد فروند شناورهای ناوگان شرکت ملی نفت 73فروند از  51تعداد   »، گزارشهمین بر اساس 

ایران و شرکتفروند شناورهای ناوگان کشتی  137 ای از  های تابعه موفق به دریافت پوشش بیمهرانی جمهوری اسالمی 

رانی جمهوری  فروند شناورهای شرکت کشتی  72فروند از    11نیز تعداد    م2017ـ18سال    طی شدند.  المللی  های بین کلوپ

 «قرار گرفتند. 1المللیهای بین اسالمی ایران تحت پوشش کلوپ
نظیر  کمونقل هوایی کشور پس از اجرای برجام، تحولی حمل» ش، این نکته نیز آمده بود که 1395دی  26در گزارش 

تا  1380های در فاصله سال فروند هواپیمای مسافربری( طی چند دهه اخیر را تجربه نمود. 200)انعقاد قرارداد خرید حدود 
ها، تعداد محدودی هواپیمای مستعمل  های هواپیمایی داخلی برای دور زدن تحریمارزشمند شرکت  مساعیبا    ش،1394

سال بود که توسط صاحبان    20تا    15ساله، همگی بین    10معدودی هواپیمای زیر  جز  هها بخریداری شد که متوسط سنی آن
میلیارد دالر برای خرید   چهاراولیه از بهره برداری خارج شده بودند. عالوه بر ابعاد حیثیتی و مشکالت ایمنی، ساالنه بیش از  

در چنین شرایطی، برای   شود.هزینه میهای هواپیمایی کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه توسط ایرانیان  بلیط شرکت
نخستین بار پس از چند دهه امکان خرید مستقیم هواپیمای مسافربری از شرکت سازنده فراهم شد. شایان ذکر است بدنبال  

برجام، تحریم ایر( لغو و تعداد  اجرایی شدن  )ایران  ایران  از    70های وضع شده علیه هواپیمایی جمهوری اسالمی  فروند 
 « های آمریکا خارج شدند.های این خط هوایی، از فهرست تحریمهواپیما 
با   80جاری، قرارداد خرید  آذرماه سال»در  به روشنی تشریح شده بود:  همان گزارش  در   فروند هواپیمای مسافربری 

  777ینگ  فروند هواپیمای بوئ   30و    737فروند هواپیمای بوئینگ    50امضاء شد. این قرارداد شامل  شرکت بوئینگ نهایی و
  سال آینده تحویل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران شود. در دی ماه سال   11باشد و قرار است این هواپیماها ظرف  می

-321فروند هواپیمای ایرباس    46فروند هواپیمای ایرباس نهایی و امضاء شد. این قرارداد شامل    100جاری قرارداد خرید  
  10باشد و قرار است این هواپیماها ظرف  می  350فروند هواپیمای ایرباس    16و    330س  فروند هواپیمای ایربا  38  و نیز  ،320

دی    23( روز پنجشنبه  A321سال آینده تحویل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران شود. اولین فروند از این هواپیما )ایرباس  
پیش   ش،1395 و  سال  بینی میوارد کشور شد  پایان  از  قبل  تا  دو فش1395شود  نیز تحویل گردد. ،  ایرباس  دیگر  روند 

نهایی شده و بزودی قرارداد آن امضاء خواهد شد.   ATRفروند هواپیمای    20جاری، قرارداد خرید  همچنین در دی ماه سال
میپیش  هواپیمایی  بینی  تحویل  داخلی،  پروازهای  در  استفاده  جهت  هواپیما  این  از  فروند  چند  آینده،  ماه  سه  طی  شود 

 «می ایران شود.جمهوری اسال 

   کوشش صادقانه برای رعایت خطوط قرمز  ـ2
مقام معظم رهبری  بود.  کشور    « ایحفظ توان هسته»  د دغدغه اصلی بیش و پیش از هر امری،زمانی که مذاکرات آغاز گردی

  هرچند ــ    در ایران را  سازیغنید که رئیس جمهور آمریکا اصل  نرا صادر فرمودمستقیم با آمریکا  اجازه مذاکرات  زمانی  

 
1. Protection and indemnity insurance (P&I) 



14 

  غیرقابل عبورترین آنها و    سان نبودتعیین شده یک  خطوط قرمزاولویت و اهمیت  البته  پذیرفت.  ــ    به صورت کلی و مشروط
»توان هسته بود.  سازی  ای و قدرت غنیحفظ  دلیلباال«  از    به همین  بیش  نیم    از  ماه  24شاید  و  از آغاز  دو  سال مذاکره 

ها  ریز و عملیاتی در مورد رفع تحریم  ای بود و حتی مذاکرهبرنامه هسته  ، متمرکز برمگفتگوها در مسقط در زمان دولت ده
صورت نگرفت تا حتی امکانی در اختیار آمریکا قرار داده نشود که تالش    1394تا فروردین  رغم اولویت آن برای دولت  به

برنامه هسته نماید. مذاکرات دقیق در مورد رفع تحریمکند  امتیازات تحریمی محدود  برابر  را در  از فروردین  ای  تنها  ها 
  .گشت آغازــ  ای قطعی شده بودهای کلی بحث هستهارچوبهتمامی چ   که تقریباً زمانیــ ش، 1394

حتی برای آن  سازی و عدم توقف یا تعلیق  ادامه غنی ای رعایت شد.  تمامی خطوط قرمز هسته   بیان داشت توان  تقریبًا می 
سازی بودند زیر پا گذاشته فصل هفتمی شورای امنیت که خواهان تعلیق فوری غنی   هایقطعنامه   تمامی محقق شد و    ساعتیک  

شورای امنیت به صراحت   2231  قطعنامۀ ی مقابل در متن و محتوای برجام و  ها ایران از سوی طرف   سازیغنی شناسایی  .  شد 
حفظ های پیشرفته توسط ایران  دستگاه همه  ،  IR-1تحقیق و توسعه بر روی تالش غرب برای محدودسازی   در مقابل .شد   ذکر 
که در   ــ   سازی در حوزه غنی   ش، 1400و    1399  های اقدامات سال .  یافت   استمرار روی همه آنها  بر  و ادامه تحقیق و توسعه  شد  

بیش از دو سال مذاکره و طی    پس ازترین قسمت مذاکرات  نشان داد که سخت   ــ   این گزارش  خواهد آمد     9و    8  هایش بخ
نتیجه رسید استقامت   تنها ظرفیت غنی   کهنحوی به   ؛به  بلکه به صورت کیفی گسترش بی نه  یافت سابقه سازی حفظ شد  . ای 

سال محدود   10به زیر    سازی و تحقیق و توسعه غنی   سازی غنی برای  های منطقی و مبتنی بر محاسبات فنی و اقتصادی  محدودیت 
و حتی ساکنان کنونی ــ    داشته و مهمترین ایراد ترامپ سال و بیشتر اصرار    20این در حالی بود که آمریکا همواره بر زمان    . 1شد 

به معادل آن  تنها پس از دریافت  شده  مازاد اورانیوم غنی   ذخایِر  محدودیت است. برجام همین دوران کوتاه    بر   ــ   کاخ سفید 
تن، به کشور   370، یعنی  برای آن ذخایر   بیش از دو برابر کیک زرِد مصرف شده  وبه روسیه صادر شد  کیک زرد  صورت  

مجتمع سوخت در   د ی تول  . تن بود  550از قبل از انقالب  کشور  وارد شده به  کیک زرد  که کل  است    در حالی این    ؛ گردیدوارد  
برجام ذکر شد که متن  فراوان به صراحت در    یها ی کارشکن   برخالف در برجام بود و    کشور مهم    ی ها از خواسته   ی کی   ران ی ا 
خواهد   کمک   ران ی خصوص به ا   ن ی مشترک در ا   ون ی سی کم   ی سوخت در داخل خاک خود را دارد و حت   د ی امکان تول   ران ی ا 

هزار   بیش از راهبردی فردو با حفظ بازدارندگی   از ظرفیت ، فردو سیسات به از بین بردن تأ  غرب رغم اصرارهای بسیاِر به  کرد. 
 سازی غنی توانند بالفاصله  می   در شرایط کامال آماده قرار دارند و در صورت نیاز که    در قالب شش زنجیره  ــ   دستگاه سانتریفیوژ

حفظ ماهیت آب   . حراست گردید ــ    حتی دو زنجیره از آنها بدون تزریق گاز در حال چرخش هستندو    گیرند ب را از سر  
یکی   ، راکتور آب سنگین هرگونه  از  ایران  برخوداری    با آمریکا    مخالفت شدید و علنیسنگین راکتور اراک بعد از دو سال  

 . 2هایی بود که کاماًل رعایت شد دیگر از خط قرمز 
ای بود که با  از مذاکرات هسته  ایی و منطقهموشک توان  خصوص  بهجدا کردن هر موضوع دیگری    ،خط قرمز دیگر

 
به   میکه هشت سال و نمورد توافق قرار گرفت  یبرنامه زمان بند کی بحث ادامه داشت و باالخره  نیلحظه مذاکرات ا  نیتا آخر. در این زمینه 1

ش،  1394اردیبهشت    30مورخ    ی در سخنراندر مقدمه برجام مورد تصریح واقع شد. این بازۀ زمانی    رانیا  ی هاتیمرحله رفع محدود  نیاول  عنوان
و نیم سال    8بیش از  بندی  و پس از اتمام توافقات کلی در مورد زمانآخر مذاکرات    یهاهفته  درــ    )ع(  نیدر دانشگاه امام حس  مقام معظم رهبری

صادقانه  که روشی آن را در مقدمه توافق به  ،مذاکره اتلحظ  نیطرف مقابل تا آخر دیمقاومت شد رغمبه  کنندگان ایرانی و مذاکره شد مطرحــ 
 .ندوارد کرد گزارش داده و از قبل مجوز آن را دریافت کرده بودند،

پسماند و    ومیکاهش پلوتون  یبرا  ایندرالک  یبا نوساز  نیآب سنگ  تیحفظ ماه  رشیخود و پذ  هیاز خواست اول  ی ن یپس از عقب نش  کایآمر.  2
 یهامربوط به لوله یهاداد در داخل سوراخ شنهادیپ یاتم یشد. اما سازمان انرژ ی میقد یایندرالخواستار انهدام کامل ک ،ی فن یکارآمد شیافزا 

  ییتوانا سازمان  .  رفتندیپذ  ادیرا بعد از مذاکرات ز  شنهادیپ  نیا  هایی کایانتفاع ساقط شود. آمر  زیّتا از ح  زندیبتن بر  ی میقد  یایندرالسوخت ک
  . در خود حفظ کرده بود  را(  یاضطرار  طیشرا  یبرا  ی میقد  یایندرالک  یایاح  یی توانا  ی عنی)  دیجد  یهاشده با لوله   یزیربتن  ی هالوله  ضیتعو
اراک ، برجام طبقکه کشور القا کردداخل حتی در  ی مربوط به اراک در افکار عموم ی غاتیدر جنگ تبلبرای پوشاندن عقب نشینی خود  کایآمر

 !اندرا بتن گرفته
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باالخره طرف   نیم،  و  از یک سال  بیش  بسیار شدید در طول  و  کلیه خواسته  غربیمقاومت  نظارت  برای  اولیه خود  های 
ی موشکی را کنار گذاشت. از سوی دیگر ممنوعیت اقدامات موشکی ایران و  هاآزمایش آزمایی برنامه موشکی و  راستی

به محدودیت   1929  قطعنامۀدر    مواد و فناوری موشکیی از دستیابی ایران به  برای پیشگیرحتی تهدید به استفاده از زور  
آور آن هم صرفاًتبدیل شد  2231  قطعنامۀدر    سالههشت  غیرالزام  قابلیت حمل سالح  برای موشک  ؛  منظور  به  که  هایی 

این واقعیت که امروز از دید   که با توجه به فتوای مقام معظم رهبری برای ایران موضوعیت ندارد. 1اندای طراحی شدههسته
سلسلۀ  آن  طیتوفیق جمهوری اسالمی دهنده نشان ،رودهای مهم برجام به شمار میغرب، موضوع موشکی یکی از ضعف

ربط و نهادهای  ذی  هایبود که با مشورت دستگاه  سیسات نظامیمحدودیت بازرسی از تأخط قرمز دیگر .  2است   مذاکرات
تبدیل به یکی از  در برجام در نظر گرفته شده    این موضوع برای  که  ای  ترتیبات ویژه  .باالدستی به بهترین شکل رعایت شد

کنندگان اروپایی  بسیاری از سیاستمداران غربی است و حتی تعدادی از مذاکرهو    3ترامپضعف عمده برجام از دید    هنقط سه  
  .4علناً در زمان مذاکرات این ضعف را مطرح کردند

نهادهای  با رعایت کلیه خطوط قرمز و پس از کسب مجوز از  ،  5نظامی احتمالی  ابعاد  بسته شدن پرونده  دستاورد مهم  
،  (ازپارچین تشریفاتی مدیرکل آژانس  غیر از بازدید )  اکز نظامیکه عبارت بودند از عدم بازرسی از مرباالدستی حاصل شد

انجام  آنگاه  آژانس، اطمینان از بسته شدن پرونده درشورای حکام، و    عدم مصاحبه با دانشمندان، تضمین گزارش بینابینی
 ونده.  اقدامات ایران بعد از بسته شدن پر

ای تعطیل  سیسات هستهأیک از تهیچتا   ــ    ای گذشتهای هستهقریب به دو سال از مذاکرات فقط به بحثنکه  رغم آبه
قرمزی که در رابطه    خطوطــ    نه منهدم و نه از کشور خارج شوندهای آنها  کدام از سانتریفیوژها و زیرساختهیچ  ه ونشد

استثنا با صداقت کامل گزارش و تنها پس  شد و موارد    مراعاتشده بود نیز در حد توان  های اقتصادی معین  با رفع تحریم
 گرفت.   مورد توافق قرارهای جایگزین از کسب مجوز با روش

محدود شدن  ای بود که نتیجه آن  محدود بودن حوزه مذاکره به موضوع هسته  ،هارفع تحریمدر زمینه    ابهاممهمترین  
که از ابتدای مذاکرات مسقط به صراحت ذکر شده بود. کشورهای  ای بود  های هستهمورد مذاکره به تحریم  هایِتحریم

ماندن اکثر مفاد  که مفهوم آن باقی  بخشندتسری  های شورای امنیت نیز  غربی تالش داشتند این محدودیت را به قطعنامه
اما در حوزه  گردید.  لغوها  نتیجه مقاومت کشور همه قطعنامهدر  و    خورد شد. بنابراین با آن به صورت جدی برها بودقطعنامه
ای مورد  های هستهاز ابتدا تردیدی وجود نداشت که صرفاً تحریم  ،جانبه خارج از شورای امنیتدجانبه و چن های یکتحریم

 بحث هستند. 
باقی موشک  ی حات ی تسل  یهامیتحرماندن  موضوع  ضمیمه    ی و  از  ــ    2231  قطعنامۀدر  متفاوت  کاماًل  عباراتی  با  البته 

به عنوان تخطی از خطوط قرمز مطرح ــ    6سال   8سال و    5های قبلی و صرفاً به عنوان محدودیت غیر الزام آور برای قطعنامه
ب پیوستهه  شده است. در دوران مذاکرات  و  باالدستی گزارش داده شد    دقت، روشنی  نهادهای  با   کایکه آمربه  و غرب 

 
1 Missiles designed to be capable… 
2 https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-france-idUSKCN1FY24L    
https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/    
https://www.bloomberg.com/quicktake/irans-uranium-enrichment   
https://www.state.gov/joint-statement-by-the-secretary-of-state-of-the-united-states-of-america-and-the-foreign-ministers-of-
france-germany-the-united-kingdom/   
https://iranintl.com/en/iran-in-brief/gcc-countries-demand-iran-missile-program-be-part-nuclear-talks    
3 https://ir.usembassy.gov/statement-president-iran-nuclear-deal/   & https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-decision-
idUSKBN1F108F   & https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/12/iran-nuclear-deal-trump-waives-sanctions-but-sets-
deadline-for-overhaul   

 و نیز مقاله وی در وال استریت ژورنال  ش1394خرداد  6. اظهارات علنی فابیوس در پارلمان فرانسه به تاریخ 4

https://www.wsj.com/articles/french-minister-laurent-fabius-wary-on-iran-nuclear-deal-1433174816    
5. Possible Military Dimensions (PMD) 

  1399  زییدر پا  کایآمر  یهاو تالش   ی منتقدان داخل  یرغم ناباوره ب  ی حاتیتسل  ی هاتیمحدود  هیکلکه  خواهد شد  تشریح    یبعد   یهادر بخش   .6
  .ندلغو شد

https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-france-idUSKCN1FY24L
https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/
https://www.bloomberg.com/quicktake/irans-uranium-enrichment
https://www.state.gov/joint-statement-by-the-secretary-of-state-of-the-united-states-of-america-and-the-foreign-ministers-of-france-germany-the-united-kingdom/
https://www.state.gov/joint-statement-by-the-secretary-of-state-of-the-united-states-of-america-and-the-foreign-ministers-of-france-germany-the-united-kingdom/
https://iranintl.com/en/iran-in-brief/gcc-countries-demand-iran-missile-program-be-part-nuclear-talks
https://ir.usembassy.gov/statement-president-iran-nuclear-deal/
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-decision-idUSKBN1F108F
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-decision-idUSKBN1F108F
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/12/iran-nuclear-deal-trump-waives-sanctions-but-sets-deadline-for-overhaul
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/12/iran-nuclear-deal-trump-waives-sanctions-but-sets-deadline-for-overhaul
https://www.wsj.com/articles/french-minister-laurent-fabius-wary-on-iran-nuclear-deal-1433174816
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کرده   تی امن  یشورا  یهارا وارد قطعنامه  برجام، این موضوعاتقبل از مذاکرات    رانیا  هیعل   یت یاستفاده از اجماع امن سوء 
معنای  گردیده که خود به  یو موشک  ی امنطقه  لیمذاکره در مورد مسا  ی به معن   هامیتحر  ن ی اهمۀ  رفع    یمذاکره براو    بودند

از آن    وخواهدشد، امری که مذاکره کنندگان برای آن مجوزی نداشتند،  یکی از مهمترین خطوط قرمز کشور  عبور از  
  .تخطی نورزیدند

چنانچه در عمل    نیز به عنوان یک خط قرمز به دقت مراعات شد.  آژانس  یی ها به گزارش محتوامینشدن لغو تحر  موکول
  ران یا  یاقدامات فنعینی    یی آزمایو راست   ی کمّ  مواردتنها به  برای اجرایی شدن برجام  آژانس    گزارش  گشت، مشاهده  نیز  

  2231  قطعنامۀکار  مرحله که لغو خود  ن یتربرجام، از جمله مهم  یکدام از مراحل آتچی . هگونه مشکل انجام شد بدون هیچ
اینکه  کما  نخواهد بود  رانی ا  ی اآژانس از برنامه هسته  ییمحتوا  یهایابیوابسته به ارز  ست،سال ا   10پس از    تی امن  ی شورا

 در رأس موعد مقرر لغو گردید. رغم برخی مشکالت با آژانس دقیقاًبههای تسلیحاتی محدودیت
ای  بر اساس تجربه مذاکرات ژنو و ناکارآمدی رفع مرحله  ایهسته  یهاجای همه تحریمرفع یکخط قرمز ضرورت  

  مذاکرات را بر اساس طرح اقداماتِ   ش،1394که تا خرداد    ایرانی  هیئتمطرح شد و    برجامها در میانه مذاکرات  تحریم
طرح جدیدی مبنی بر انجام کلیه اقدامات در ابتدای  حسب دستورالعمل جدید،   ،ای طراحی و دنبال کرده بودمرحله  متناظرِ

 .1کرد پذیری در صورت تخلف هر یک از دو طرف را تدوین و در استانبول ارائه  کار توسط دو طرف و امکان بازگشت
با .  مورد رعایت قرار گرفت  های مربوط به کنگره آمریکاها غیر از تحریمهمه تحریم  لغو و نه تعلیقخط قرمز مربوط به  

  عدم توافق و یا استفاده از اختیار رئیس جمهور آمریکا برای وجود داشت:  گزینه  دو  تنها    ،  2عدم همراهی کنگره  توجه به
مدتتحریم  3اسقاط  برای  کنگره  در  های  شده  تعیین  کنگره  هرهای  توسط  وضعیت  قانون  این  هیئت  .  سوی  از  نیز 

 . 4صداقت گزارش شد و مورد موافقت قرار گرفت با کننده مذاکره
  ر بودن اقدامات بَ، با توجه به زمانهابا رفع تحریم  کشور  متناظر بودن اقدامات  یعنی    ،خط قرمز مهم دیگربرای رعایت  

  آمریکا   جمهوری خود را تصویب کنند و رییس  هاقوانین مربوط به رفع تحریم  آمریکا و اروپاابتدا  تدبیر شد که    ،ایران
ر  موضوع دیگ.  5د شوموکول    ایراناما تاریخ اجرایی شدن این قوانین به بعد از انجام اقدامات    ،مقررات الزم را امضا کند

مهر    29  اجرایی شدن برجام در نامه   منظور به  ها میرفع تحر  یبرا  6ضمانت به عنوان یک  ی مقابل  ها»اعالن کتبیِ« طرفشرط  
 

میانه راه برخالف1 تغییر جهت مذاکراتی در  تاخ  هیاول  تیعصبان  .  و  مقابل  به  ،  فراوان  ریطرف  هیئت  با توجه  به  ابالغ شده  و  تعیین  قرمز  خط 
را به صورت   نیکه چرا اقدامات طرف   های آمریکا، مذاکره کنندگان متهم شدندو کژتابی  پس از عهدشکنی . اما مذاکراتی  با جدیت پیگیری شد

هم به صورت متقابل که در کاهش تعهدات برجامی توسط ایران مورد استفاده قرار  ی ــ آن ریپذبازگشت  اینکرده و    ی مرحله به مرحله طراح
  .اندهرفتیپذ ،بود کجایکه الزمه اقدامات  راگرفت ــ 

برجام بدون دعوت از سوی رئیس جمهور و دولت آمریکا نشانه تسلط کامل البی اسرائیل بر کنگره . حضور نتانیاهو در کنگره برای مخالفت با  2
 ها توسط کنگره بود. آمریکا بود که مانع لغو تحریم

3. waiver 
در هر دو  توانسته به صورت کامل رعایت کند همین موضوع است که  ه بود ن. یکی از دو مورد خط قرمزی که وزیر امور خارجه اذعان کرد4

این امر خبرگان    ش، 1394  وریشهر  12در جلسه    مقام معظم رهبری  و مورد قبول قرار گرفت.روش دیگری جایگزین    ،مجوز  مورد، پس از اخذ
 ست؛یما است، ن یکه طرف مذاکره کایاز موارد گفتند که لغو دست دولت آمر ی ها است. البته در بعضمی که »]منظور[ لغو تحر  دنفرمود  دأییترا 

  کا یکه دست خود دولت آمر  یی زهایچاما آن    ل؛یقب  نیاز ا  یی و کارها  میکنی خودمان استفاده م  ی و از حقوق قانون  میکنآنها را گفتند متوقف می 
و نیم سال اعالم شده در هشت  خط قرمز دیگر در مورد    برداشته شود[«  دیاست، آنها به طور کامل ]با  یی اروپا   یهاآنچه دست دولت  ایاست  

 بود که پیش از این توضیح داده شد. )ع( دانشگاه امام حسین 
برداشته شود؛    دیبا  یاقتصاد  ی هامی»مشخص است که تحر  :فرمودند  ش، 1394  وریشهر  12  خیبا خبرگان در تار  داریدر د  یمقام معظم رهبر .  5

 ی بیترت  ک یمعنا کردند،    ی را به شکل  "فوراً"آن    نجایاشکال ندارد؛ دوستان ما در ا  م،ینزد  ی کردند، ما هم حرف   ی را معن  "فوراً"هم فورا؛ حاال    میگفت
 . م«ینکرد ی انتخاب کردند، ما هم مخالفت  شیبرا
بود که ایجاد    درصد  مینو سه   ۀ شد  ی تن ماده غن  10مقدمات و ملزومات ساخت سالح، مثل    ی واقع  نیتضم  . از سوی برخی ادعا شده است که6

به سمت سالح    ریکند که مسی م   دایپ  ی معن  ی وقت  ی بازدارندگ  اوالً  در پاسخ باید یادآوری شود:.  کرد و از ایران در برجام گرفته شدبازدارندگی می 
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های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف  ... الزم است تضمین »ند ه بودمقرر فرمودبود که مقام معظم رهبری   ش،1394
جملههاطرف از  که  شود،  تدارک  مقابل  کتی  اعالم  آن  اتحادیۀ ی  و  آمریکا  جمهور  رئیس  ب  بی  مبنی  لغو  اورپا  ر 

   .« 1ست هاتحریم
بر  که  ــ    مذاکرات  مکتوم و آشکار  با واقعیات  تریقو  یهان یتضم  عدم اخذ  لیدل  عنوانبهها  ییکایآمرتصور اعتماد به  

علت    .ردی گ ینم  لبر اساس اعتماد متقابل شک   یالملل  نی مذاکره ب  چ ی ه  اصوالً  .ناسازگار استــ    متقابل بود   یاعتماد  ی اساس ب
از    .ستامتقابل    یاعتمادیب نشانه    ،است  رانیا  مطالباتاز آن در مورد    یاصفحه سند که قسمت عمده  150از    ش یب  دی تول

 ل الملن یدر روابط ب  گریوجود نداشتن ابزار د  یبلکه به معنا  ستی اعتماد به او ن  یبه معن   یامضا و تعهد از فرد  اخذ  سوی دیگر،
توان از  یم  ی ن یچه تضم  .بحث و بررسی شد تر به صورت مبسوط در زمان مذاکرات  یقو  ی هان یتضم  اخذ  ضرورت  .است
  ت ی امن ی ه شوراامکان مراجعه ب ایآ ؟تعهدات خود کند یکه آنها را وادار به اجرا گرفت  یجهان  ی هاقدرت ریو سا کایآمر

را نیز دارا    تصویب سنا شرط محال  ای که  تبدیل برجام به معاهده  ایآوجود دارد؟    دائم آن هستند  یکشورها اعضا  ن یکه هم
مانع توانسته است المللی دادگستری دیوان بین آیا توانست تضمینی برای رعایت آن توسط آمریکای ترامپ باشد؟ ، میبود

بلکه صالحیت اجباری    ی آمریکا استاکه نه تنها یک معاهده مصوب سن ــ    عهدنامه مودت  طرفه آمریکا ازخروج یک
برای جلوگیری از جنایات آمریکا در ممانعت از  را    موقت خود    قرارشده و یا الاقل  ــ    کرده است   تضمین دیوان را نیز  

در تمایز با مرجع مشورتی موجود در  ی ــ  اجباراجرایی نماید؟ آیا ایجاد یک حکمیت  دستیابی مردم ایران به غذا و دارو  
توانست اقدامات جبرانی جمهوری اسالمی در کاهش  توانست مانع اقدامات آمریکا شود؟ آیا چنین مرجعی نمیمیم ــ  برجا

به صورت کارشناسی و تخصصی با  های مختلف  و گزینهسؤاالت  تمامی این  اید؟  تعهدات برجامی را با اختالل مواجه نم
انتخاب    ترین گزینهبهترین و عملی   آن زمانو در شرایط موجودِ  ی های باسابقه بررسدانان و دیپلماتحقوقبهترین  استفاده از  

اجماع   یالمللن یتوافق از نظر ب  ی اجرا  ی برا  ن یتضمترین گزینه بر این اساس مناسبه تصویب رسید و اجرایی گردید.  بشد،  
در برنامه    یریبرگشت پذ  تی »اتکا به ظرف  ژهیو به و  یمل  یهاتی اتکا به ظرف  از یک سو وبرهم زننده توافق    هیعل  یجهان 
  تضمینی بود که هر دو مورد استفاده قرار گرفت. البته نباید فراموش کرد که هیچ  نقض توافق  مند کردن  برای هزینه  «یاهسته

اقتصادی آمریکا برای تحمیل    قدرت استفاده از  مانع    تواندمیف ــ نجز ایجاد هزینه کوتاه و یا دراز مدت برای متخلــ  
المللی  های بین مجموعه تضمین های بعدی نشان داده خواهد شد،  شود. اما همانگونه که در بخش خواست خود بر دیگران  

 بازگشت به برجام نماید.توانست سیاست فشار حداکثری را به شکست کشانده و ایاالت متحده را وادار به  ،و به ویژه ملی

   آمریکاابی  و کژت  بدعهدی  ـ3
های محاسباتی و فقدان شناخت نسبت به تحوالت  که به دلیل اشتباه  ،ای بودبرجام تنها حل موضوع هسته  ۀهدف اعالم شد

بین  اجماع  یک  به  تبدیل  جهانی  ایران  علیه  ایرانی    گشتهالمللی  طرف  اشتباهات  از  سوءاستفاده  با  بود  توانسته  آمریکا  و 
رساند. این  تصویب  ه  در شورای امنیت ملل متحد برا  تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران    یهای متعددقطعنامه
ها آمریکا توانسته بود که ایران را به عنوان تهدیدی علیه  نخست آنکه با این قطعنامه  :ها دو وجه خطرناک داشتقطعنامه

در هفتاد سال تاریخ ملل متحد، هیچ کشوری که هدف  المللی )موضوع فصل هفتم منشور( تثبیت نماید.  صلح و امنیت بین 

 
ای و  شرایط بسیار متفاوت منطقهرغم  ی ــ به کره شمال  اًیبسته است. ثان  ریمس  نیا  مقام معظم رهبریق  یو عم  یراهبرد  یباز باشد حال آنکه با فتوا

البته امروز با    .ها نداردگونه بازدارندگی جدی در برابر تحریمــ هنوز هیچ  کایآمر  نیقادر به حمل آن تا سرزم  یمایپموشک قاره  ساخت سالح و  
ه و بلکه  اقدامات جدید برای دنیا ثابت شده است که تولید همان حجم و یا حتی مقادیر باالتر با غنای بسیار باال برای ایران موضوع چند سال نبود

 در چند ماه قابل دستیابی است.  
  ن یتضم  ی کر  ی»امضانقل قول غلط  متاسفانه    ی . ولدیبود که محقق گرد  «ی»مطالبه رهبر   قتیمقابل در حق  یهاطرف   یاز سو   «ی کتب  ی »امضا.  1

 .شودمی  و ترویجمطرح  یو کر اوباما یامضا عنوان نشانه اعتماد بهاست« به 
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. ایران اولین نمونه در تاریخ ملل متحد  ۱فتم قرار گرفته، از این میدان جان سالم بدر نبرده است شورای امنیت تحت فصل ه
آور  است که نه تنها سالم و سربلند از فصل هفت خارج شد بلکه حتی برای یک لحظه هم به هیچیک از دستورات الزام

وتوی آمریکا در شورای امنیت، ایران ناگزیر   توانبه  دوم آنکه با توجه  های الزم االجرای فصل هفتم عمل ننمود.  قطعنامه
  و سایر اعضای دائم شورای امنیت ــ    ها رضایت آمریکابود برای خروج از فصل هفت منشور و پایان دادن به این قطعنامه

ماندن   دو گزینه نامطلوب قرار داده بود:  ها در شورای امنیت ایران را در برابر. لذا تصویب شدن قطعنامهرا جلب نمایدــ  
آمریکا برای خروج از   شدن توان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور و یا مذاکره با    تحت فصل هفت و فرسوده
 فصل هفتم و شورای امنیت.  

فصل  وتم و برای حلخروج از فصل هف اضطراری صرفاً با هدف با مجوز حداقلی و اجتناب ناپذیر با آمریکا  ۀاما مذاکر
دهه انباشته    چهارای انجام شد و مجوزی برای ورود به سایر مسایل و اختالفات میان دو کشور که در طول  موضوع هسته

 های گسترده علیه ایرانو تحریمهای خصمانه  اختالفات آمریکا با ایران که مبنای سیاست  وجود نداشت. لذا اکثر  ،اندشده

ها و  نفع در حفظ و اجرای تحریمهای پیچیده، بوروکراسی گسترده و ذیشده و الیه برقراردهه  که طی نزدیک به چهارــ 
رغم  به  رو، از این   باقی ماند.  ،بودــ  ها ادامه تحریم  داخل و خارج آمریکا در  های متکثرِمنافع سیاسی و اقتصادی متنوع گروه 

بخش   در  و  داشت  برای کشور  اقتصادی  و  راهبردی  لحاظ سیاسی،  به  برجام  انکاری که  غیرقابل  این    اولدستاوردهای 
در  ــ   های ملیتحریمتعهدی برای برداشتن کلیه  ایاالت متحده ی قبلی به برخی از آنها اشاره شد،هاگزارشدر گزارش و 

با متحدتحریم  تمایز  ملل  امنیت  از  ــ    های شورای  بسیاری  به  مربوط  با موضوعات  رابطه  در  نداشت چرا که  ایران  علیه 
مذاکرهتحریم بود.  ها  نگرفته  صورت  تحریمبهای  گسترده  شبکه  آمریکا،  حوزهزعم  در  ایران  علیه  کشور  آن  های  های 

اهرمغیرهسته ایران در دیگر حوزهای  بر  برای فشار  اساسی  دلی هاهای  به همین  و  بودند  از همان آغاز  ل  ی اختالفی  حتی 
ملی به عنوان یک اولویت برای دولت آمریکا مطرح    ۀماندهای باقیاجرایی شدن برجام و در دوران اوباما، حفظ تحریم

 هرگز تعهدات خود در برجام را با حسن نیت و به طور کامل اجرا نکرد.  بود. لذا دولت آمریکا 
اقدامات صوری برای رفع آنها بر روی کاغذ بود.  نکته مهم دیگر ضرورت رفع واقعی تحریم  در برجام، ها و نه صرفًا 

تا   2گذاشتها روی کاغذ  و نه صرفًا رفع تحریم ها  ها اصل را بر »آثار« رفع تحریم جمهوری اسالمی ایران در حوزه رفع تحریم 
نی   مین نظام قوانین داخلیدر دام بازی در ز  های کارشناسی و تخصصی، تمام فتد. به عبارت دیگر، اگرچه با تالش آمریکا 

یافت شناسایی شده و اقداماتی که برای می   ای ارتباط مجموعه قوانین و مقررات تحریمی آمریکا که به نوعی به موضوع هسته 
، اما همزمان، آثار مورد انتظار از این اقدامات رفع گشت شد، با جزییات در برجام و پیوست دو آن درج  می رفع آنها باید انجام  

در برجام   . این نکته نیز نگردد ها بر روی کاغذ محدود  تحریمی نیز با تفصیل درج گردید تا تعهد آمریکا صرفا به رفع تحریم 
های تحریمی دیگری نیز وجود داشته یا دارد که ها یا سیاست مورد تاکید قرار گرفت که اگر هر زمان مشخص شود تحریم 

ها مطرح و حل شود و اگر حل نشد، این شود، بایستی این موارد در رایزنی می   ای های هسته مانع انتفاع ایران از آثار رفع تحریم 
برای ایران محفوظ دانسته شد که در چنین مواردی، با تصمیم خود اقدام به توقف کلی یا جزیی تعهدات به صراحت  حق  
 .ای خود نماید هسته 

ه اجرای  ربط، از ابتدا به رصد نحوهای ذیبه همین سبب، وزارت امور خارجه در تعامل و تماس نزدیک با سایر دستگاه
نموده و پیگیری    ثبتها پرداخته و موارد بدعهدی یا نقص در اجرای تعهدات را  تعهدات از سوی آمریکا و سایر طرف

و برخی نیز، موجب مکاتبه رسمی و انعکاس موضوع    3است. در این مسیر، برخی موارد به نحوی از انحا حل و مرتفع گردید
 

 .(اندکشورهایی که تحت فصل هفتم منشور قرار گرفته سرانجاممختصری از نکـ : پیوست چهارم ). 1
 . ذکر شده است لی به تفصها آثار رفع تحریمدو برجام  وستیدر پ. 2
با . طرف مقابل در تمامی این موارد به نادرستی مدعی بود به تعهدات خود کامال عمل کرده است و اگر فعاالن اقتصادی دیگر کشورها )که تقری3
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 توان موارد زیر را مورد اشاره قرار داد:می مقولهبرجام شد. در این  کنندههماهنگبه 
 :1(1396بهمن تا  1395دی از )دوران ریاست جمهوری اوباما الف( 
کننده کمیسیون  وزیر امور خارجه به هماهنگ  ش،1395شهریور    12)نامه مورخ    2تصویب قانون ویزا اعتراض به   •

 . مشترک برجام(

به   • مورخ  اعتراض  )نامه  مالی  و  بانکی  هماهنگ  ش،1395شهریور    12مشکالت  به  خارجه  امور  کننده وزیر 
 .کمیسیون مشترک برجام(

امور خارجه به  وزیر    ش،1395شهریور    12نامه مورخ  )   مشکالت فروش هواپیمای مسافربری به ایراناعتراض به   •
 .کننده کمیسیون مشترک برجام(هماهنگ

-وزیر امور خارجه به هماهنگ  ش،1395آبان    26مورخ    )نامه  3های ایرانتحریمتمدید  قانون  تصویب  اعتراض به   •
 .ننده کمیسیون مشترک برجام(ک

اجرایی شدن   • به  )نامهتحریم تمدید  قانون  اعتراض  ایران  به    ش،1395آذر    27مورخ    های  خارجه  امور  وزیر 
 .(برجام 36تحت ماده  کننده کمیسیون مشترک برجامهماهنگ

 :4(ش1397اردیبهشت تا  1396بهمن از ) پیش از خروج از برجامتا دوران ریاست جمهوری ترامپ ب( 
تیر    28خرداد و    7فروردین،    8مورخ  های  مواضع و رویه مخرب دولت آمریکا در اجرای برجام )نامهبه  اعتراض   •

 .کننده کمیسیون مشترک برجام(وزیر امور خارجه به هماهنگ ش،1396

• ( ترامپ  دولت  توسط  برجام  مستمر  نقض  به  مورخ  اعتراض  خارجه    ش،1396مرداد    22نامه  امور  به  وزیر 
 .(برجام کنندههماهنگ

خطاب  وزیر امور خارجه    ش،1396مرداد   28نامه مورخ  )  جویانه نماینده آمریکا به وین سفر مداخلهاعتراض به   •
  .(المللی انرژی اتمیبرجام و مدیرکل آژانس بین  کنندههماهنگبه 

وزیر امور    ش،1396شهریور    27نامه مورخ  جویی جهت خروج از برجام )اعتراض به تالش آمریکا برای بهانه •
 .(برجامکمیسیون مشترک  کنندههماهنگبه خارجه 

 پایبندی آمریکا به برجام به بهانه حقوق داخلی از جملهعدم و  اعتراض به ادعای عدم پایبندی ایران توسط آمریکا   •
وزیر امور  ش،1396مهر  24نامه مورخ )   6تصویب قانون کاتسااعتراض به  و  5ای ایران قانون بازنگری توافق هسته 

 .( برجام   کننده هماهنگ به خارجه  
وزیر امور خارجه به    ش،1396بهمن    12ها )نامه مورخ  اسقاطیهاولتیماتوم آمریکا برای عدم تمدید  اعتراض به   •

 .کننده کمیسیون مشترک برجام(هماهنگ

 
نداشته و این کشور نمی تواند آنها را وادار به کار با ایران همگی از بخش خصوصی هستند( خود تمایلی به کار با ایران ندارند، ارتباطی با آمریکا  

ها شده بود، ریشه در عوامل دیگری داشت، از جمله این عوامل  آنچه مانع از انتفاع بیشتر ایران از رفع تحریم  ،کند. به ادعای غیرقابل قبول آمریکا
ای آمریکا )که به هرحال موانعی برای فعاالن اقتصادی  های غیر هسته لیه و تحریمهای او باقی ماندن تحریمموارد ذیل اشاره کرد:  توان به  ادعایی می 

 ؛ شد(ایجاد کرده و دست کم، موجب سختی و پُرهزینه بودن بررسی تحریم بودن یا نبودن فعالیت اقتصادی مورد نظر از سوی این فعاالن می 
 مله اقدامات تقابلی فاتف علیه کشورمان. ها از جسایر محدودیت ؛ناکارآمدی داخلی و سوءمدیریت در ایران

 (. کننده برجام در دوره اوباماهای ارسالی وزیر امور خارجه به هماهنگ نامه نکـ : پیوست پنجم )ترجمه . 1
2. Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015 
3. Iran Sanctions Act (ISA)  

 .(کننده برجام در دوره ترامپ تا زمان خروج آمریکا از برجامهای ارسالی وزیرامورخارجه به هماهنگ نامه نکـ : پیوست ششم )ترجمه . 4
5. Iran Nuclear Agreement Review Act of 2015 (INARA) 
6. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) 



20 

 خروج آمریکا از برجام ـ4
تعارضات بین دو کشور باقی هدف برجام حل اختالفات گسترده بین ایران و آمریکا نبود و لذا بسیاری از    کهعالوه بر این 

های ها و ستانده مانده بود، گروه زیادی از سیاسیون در آمریکا و تعدادی از کشورهای منطقه به جد اعتقاد داشتند که داده 
با دستاوردهای راهبردی ای  محدود هسته   ۀ آمریکا حتی در همان حوز شورای   ۀ های لغو شد در قطعنامه   آن کشور   متناسب 

تر آمریکا در این معامله دچار خسران شده و ایران کاله بزرگی بر سر و قدرت ایاالت متحده نبوده و به عبارت ساده   امنیت 
خواه و به ویژه شخص ترامپ، در آمریکا، حزب جمهوری   م، 2016. لذا در مبارزات انتخاباتی سال  1آمریکا گذاشته است

. پس از پیروزی و اشغال خواستار برهم ریختن آن شده بود  برای آمریکا قلمداد نموده وبرجام را به عنوان یک ننگ تاریخی  
های سیاسی بدون خروج از برجام و تحمل هزینه   بتواند  لکهب   کار بست ه خود را ب  تمام تالش  ماه   15به  مدت    ترامپ   کاخ سفید،  
انسته بودند در کنندگان ایران با هدایت مقام معظم رهبری تومذاکره . اما  2علیه ایران وضع کند  قابل توجهی های  آن تحریم 

برای پیشبرد سیاست   ناگزیر شددولت آمریکا  لذا    . سازند های جدید علیه ایران را سد  برای تصویب تحریم   برجام همه مسیرها
جای تالش برای سوءاستفاده از ه بــ    وج آمریکا از برجام خرفشار حداکثری خود، از برجام به شکل غیرقانونی خارج شود.  

بندهای   نیز مواد    37و    36سازوکار حل اختالفات مندرج در  بیانگر استحکام برجام و ــ    2231  قطعنامۀ   12و    11برجام و 
ها کاری که از سوی غربی سازو     ؛ امنیت بودهای شورای  پایگی تبلیغات دولت اوباما مبنی بر امکان بازگرداندن فوری تحریم بی 

اسنپ  به  تابستان 3بک موسوم شده استبا سوءنیت  واقعیت در  این  نشان داده خواهد شد،  بعد  . همانگونه که در صفحات 
 با دیپلماسی هوشمندانه و فعال جمهوری اسالمی ایران در عمل نیز ثابت گردید.   ش، 1399

القا شده به ترامپ مبنی   توهم،  4پیمانانش لذا با توجه به باور دولت ترامپ مبنی بر مضر بودن برجام برای منافع آمریکا و هم 
زدن برجام به هزینه ایران و یا برهم   در   ترامپ ناتوانی  نهایتًا  ها و  پذیری بنیادهای جمهوری اسالمی در برابر تحریم بر آسیب 

هایی که وفق برجام ضمن اعالم خروج از برجام، کلیه تحریم های جدی با حفظ برجام، رئیس جمهور آمریکا تحمیل تحریم 
ی دیگری نیز بر آن افزود. ترامپ همچنین به بسیاری از اشخاص ها ود را مجددًا بازگرداند و در چندین نوبت، تحریم رفع شده ب 

ه و تمام توان دولتش را برای یک جنگ های جدید تحریمی نیز الصاق نمود و نهادهای رفع تحریم شده در برجام، برچسب 
 

 ات ترامپعنوان مثال نکـ به اظهار. در این زمینه به 1

https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-iran    
 نظر نتانیاهو: نیز 

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-24866004     

 : نیز مصاحبۀ فابیوس
Sucker’s Deal (https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4451241,00.html) 

 . ش12/12/1393شنبه سخنرانی نتانیاهو در کنگرۀ آمریکا در روز سه و یا 
  2019سپتامبر    26: سخنرانی کریستوفر فورد معاون وزیر خارجه آمریکا با عنوان: »منطق راهبردی سیاست آمریکا در قبال ایران« در تاریخ    . نک2

 در شهر وین.   VCDNPدر موسسه 
https://vcdnp.org/the-strategic-logic-of-us-iran-policy-a-seminar-by-the-us-assistant-secretary-of-state-dr-christopher-ford/  

سازی ایران از طریق  م صهیونیستی در امنیتی . دولت اوباما در برابر این سؤال قرار داشت که چرا دستاورد بیش از سه دهه تالش آمریکا و رژی3
کند از دست داده است.  هایی بر ایران وارد می سال محدودیت  10قراردادن ایران تحت فصل هفتم منشور ملل متحد را با توافق برجام که حداکثر  

یا اتاق پژواک معروف شد و با تولید   Echo Chamberای که به نام  برای پاسخ به این چالش، دولت اوباما از طریق سازوکار تبلیغاتی گسترده
را به صورت دلخواه معماری و ارائه داد. از آن جمله   2231یا گزاره برگ واقعیات سند برجام و قطعنامۀ    Fact Sheetهای نادرستی در قالب  گزاره

کانیزم ماشه که در هیچ جای برجام و یا قطعنامه یا م  Snapbackها، عنوان  پذیری به شرایط قبل از برجام برای همه طرفبه سازوکار  بازگشت
های فصل  تواند حتی بدون هیچ دلیلی تمامی قطعنامهای وجود ندارد را استفاده کرد تا ادعا کند هر زمان که آمریکا بخواهد، می چنین کلمه   2231

که حتی پمپئو و ترامپ نیز در ادعاهای خود برای بازگرداندن  هفتی قبلی را مجدداً احیا نماید. این تبلیغات تا آنجا در جامعه آمریکا گسترش داشت  
 کردند.جای استناد به قطعنامه و برجام به بیانات کری و اوباما استناد می به  1399ها در تابستان تحریم

کار بسته ن ترامپ برای نابودی برجام به. به ویژه رژیم صهیونیستی که از ابتدا مخالف برجام بود و نتانیاهو بیشترین تالش را در زمان اوباما و دورا4
 بود.

https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-iran
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-24866004
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4451241,00.html
https://vcdnp.org/the-strategic-logic-of-us-iran-policy-a-seminar-by-the-us-assistant-secretary-of-state-dr-christopher-ford/
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 کار گرفت.ه تمام عیار اقتصادی علیه ایران ب
امور خارجه   ایران  وزارت  اسالمی  رایزنیجمهوری  بر  و عالوه  آغاز کرده  را  خود  اقدامات  با بالفاصله  مستمر  های 

ربط اعالم و ی ذیهاهایی از سوی وزیر امور خارجه به طرفهای مختلف، اعتراض رسمی کشور را در قالب نامهطرف
های  های سیاسی و حقوقی الزم برای گاممواضع و مکاتبات، زمینهمواضع جمهوری اسالمی ایران را تبیین نمود که این  

 .1فراهم نمود را المللی مواجه شود  ای به شکلی که با حداقل تبعات بین هستهکاهش تعهدات  عملی 
 .پیرامون خروج آمریکا از برجام کننده برجامخطاب به هماهنگ ش،1397اردیبهشت  20نامه مورخ  •
 .امپیرامون خروج آمریکا از برج به دبیرکل ملل متحد ش،1397اردیبهشت  20نامه مورخ  •
متعاقب خروج ایاالت متحده از   خطاب به وزرای امور خارجه کشورهای مختلف ش،1397خرداد  2نامه مورخ  •

 .برجام
کمیسیون مشترک برجام پیرامون درخواست برای   کنندههماهنگخطاب به  ش،1397خرداد  27نامه مورخ  •

 . 36تشکیل اجالس وزرای خارجه کمیسیون مشترک طبق مفاد ماده  
و ترجمه در    Iran Dailyروزنامه  «، مندرج درآمریکا باید دکترین تهدید را کنار بگذارد»: پاسخ به سخنرانی پمپئو •

 ش،1397خرداد  31روزنامه اطالعات 
های غیرقانونی بر حقوق بشر ملت خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر پیرامون آثار تحریم ش،1397مرداد  28نامه  •

 .ایران
به دبیرکل ملل متحد پیرامون اقدام ایاالت متحده در قراردادن سپاه پاسداران   ش،1398فروردین  21نامه مورخ   •

 . های تروریستیانقالب اسالمی در فهرست گروه
به وزرای امور خارجه کشورهای مختلف پیرامون اقدام ایاالت متحده در   ش،1398فروردین  26نامه مورخ   •

 . های تروریستیقراردادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست گروه

 پس از خروج آمریکا اروپا ةنتیجکمتعهدات و اقدامات   ـ5
نتیجه ماند و این کشور از برجام برجام بی هایشان برای جلوگیری از خروج آمریکا از  که تالشهای برجام پس از آنطرف

ایران برای خویشتن ترین سطوح از  خارج شد، ضمن درخواست در عالی داری و تداوم اجرای برجام، جمهوری اسالمی 
نسبت به خروج آمریکا واکنش نشان داده و نیز متعهد شدند از طریق اتخاذ تدابیر مختلف، تداوم انتفاع اقتصادی ایران از 

  )که البته در عمل منجر به نتیجه نشده و نهایتاً   2ها به رغم خروج آمریکا را حفظ کنند. برخی از این اقدامات و واکنش برجام  
 ( به شرح زیر است:کردای خود ناگزیر از کاهش اجرای تعهدات هسته کشور را 
  فرانسه،   جمهور  رئیس   و   آلمان  صدراعظم  انگلیس،  وزیر  نخست  متعاقب خروج آمریکا،:  ش1397اردیبهشت    18 •

نیز    اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  موگرینی  مسئول  فدریکا.  حفظ برجام اعالم کردند  را به  خود  ای تعهدهی طی بیان 
  برجام  به  اروپا  اتحادیه  دهد،  ادامه  خود  ایهسته  به  مربوط  تعهدات  به  ایران  که  زمانی  تا  داشت  اظهار  ایطی بیانیه

 خواهد بود.   متعهد

 فرانسه،  اروپایی  کشور   سه  خارجه  وزرای  با  موگرینی  فدریکا  اروپا،  اتحادیه  عالی  نمایندۀ:  ش1397اردیبهشت    25 •
انگلستان به نقض  هماهنگ  اقدامات  مورد  در  و  دیدار  جداگانه  جلسه  دو  طی  ایران   و  آلمان و    برجام   در واکنش 

ی  هاحلراهو تصمیم گرفته شد گفتگوهای فشرده کارشناسی را  جهت اتخاذ    کرد  گفتگو   متحده  ایاالت   توسط 

 
   (.وزیر امور خارجه پس از خروج آمریکا از برجام یهانامهنکـ : پیوست هفتم ). 1
 .مانده برجام(اعضای باقی   های اصلی اتحادیه اروپا و بیانیهنکـ : پیوست هشتم ). 2
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 عملی در دستور کار قرار دهند.  

 را  انسداد«   »قانون  که  کرد  اعالم  و  داد  جلسه  صوفیه بلغارستان تشکیل  در  اروپا  کمیسیون:  ش1397اردیبهشت    27 •
 .شوند منع ایران  علیه متحده ایاالت ی هاپایبندی به تحریم از اروپایی هایدادگاه و هاشرکت  تا کندتصویب می

  علیه   متحده  فراسرزمینی ایاالت  هایتحریم  قانون انسداد را به منظور مقابله با  اروپا  کمیسیون:  ش1397خرداد    16 •
  ایران   کردن  شرایط  واجد  برای  1اروپا   گذاریسرمایه  بانک   خارجی اعطای وام  روزرسانیکرد. به روزرسانیبه  ایران

  اروپا   کمیسیون  مطبوعاتی  بیانیه  در  ها بود.از دیگر اقدامات اروپایی  بانک  توسط   گذاریسرمایه  یهافعالیت  در مورد
  گذاری سرمایه  ایران  در   که   اروپا  اتحادیه  های شرکت  حفظ منافع  به   کمک  منظور  به  اقدامات   »این :  است  آمده  چنین

 . است«  مشترک  اقدام جامع برنامه به اروپا اتحادیه تعهدات دادن نشان و کنندمی

  رو پیش   »راه   مورد  در  را  ی ابیانیه  و   داد  جلسه   تشکیل   وین   در سطح وزرا در  برجام  مشترک  کمیسیون :  ش1397تیر    15 •
در این    .کرد  صادر توافق«  از  متحده  ایاالت  خروج  از   پس  آن  های جنبه تمام  در   برجام  اجرای  تداوم  از   اطمینان  برای

 بانکی، حمل و نقل و انرژی به ایران دادند تا در برجام باقی بماند. در سه حوزه مالی ـ    تعهد  11بیانیه اعضای برجام،  

 کرد  تأیید  مطبوعاتی  کنفرانس   یک  طی  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی،  فدریکا:  ش1397تیر    25 •
  اروپایی فعال در   نهادهای  کردن  معاف  برای  را  اروپا  اتحادیه  و  انگلیس   آلمان،  فرانسه،  درخواست  متحده  ایاالت

 .ه استکرد رد متحده  های یاالتتحریم از ایران

  »عمیقا   اعالم کردند  انگلیس   و  آلمان  فرانسه،  خارجه  وزیران  اروپا و  اتحادیه  مشترک،  ایبیانیه  در  :ش1397مرداد    15 •
های  و مصمم هستند که از »منافع اقتصادی شرکت  هستند«  متاسف  متحده  ایاالت   توسط   هاتحریم  مجدد   تحمیل   از

 ایران  بامتحد    ملل  سازمان  امنیت  شورای  2231  قطعنامۀ  و  اروپا  اتحادیه  حقوق  با  اروپایی فعال در ایران« که مطابق
نمایند  تجارت محافظت  »مجدداً.  کنند،  همچنین  که  تأکید  آنها  اجرای ی  امسئله  برجام  حفظ  کردند  به    مربوط 

 .است المللی« بین  امنیت یک مسئله و المللیبین  هاینامهتوافق

عنوان رییس مشترک کارگروه اراک )به همراه چین( نقش بیشتری در    به  انگلستان پذیرفت  :  ش1397مرداد    31 •
  آن  به  برجام  تحت  متحده  ایاالت   که   ای وظیفه  برعهده بگیرد؛  اراک  سنگین   آب   راکتور   مجدد  کمک به طراحی

 . بود شده متعهد

  اتحادیه   خارجی   سیاست   مسئول  و  انگلستان  روسیه،   آلمان،  فرانسه،  ایران، چین،  خارجه   وزرای:  ش1397مهر    2  •
  کردند. اعضای برجام تصمیم   گفتگو  برجام  اجرای  مورد  در  و  کردند  دیدار  نیویورک  در  موگرینی  فدریکا  اروپا

  کنند«  ایجاد  ویژه  یک کانال  واردات،  و(  نفت  جمله از)  ایران  صادرات   به  مربوط  هایپرداخت  تسهیل  گرفتند »برای
 .بخشدمی خاطر  اطمینان و کمک هستند، ایران با مشروع تجارت دنبال به  که  اقتصادی کارگزاران به  که

  ای هسته هایهمکاری  زمینه در باال سطح بار اجالسسومین  برای ایران و اروپا اتحادیه مقامات :ش1397آذر  6و  5 •
  درباره  و  بررسی   را   گذشته  ای هسته  همکاری  هایپروژه  ایران  و   اروپا  اتحادیه .  کردند  دیدار   بروکسل  در   المللیو بین 

 گفتگو کردند.  تحقیقاتی سایت یک به فردو تأسیسات تبدیل و اراک  راکتور مداوم تغییرات

  « ایویژه   کانال»  ایران  با  تحت تحریم آمریکا  معامالت  تسهیل  برای  انگلیس   و  فرانسه  آلمان،:  ش1397بهمن    11 •
 .دش نامیده  « 2موسوم به اینستکس ـتجاری   مبادالت از  حمایت  ابزار» که کردند  تاسیس 

 
1. European Investment Bank (EIB) 
2. Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) 
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 اقتصادی دولت آمریکا علیه مردم ایران م عیار اتمجنگ   ـ6
های خود و گیری از تمامی ظرفیتو با بهرهمانند  به شکلی بی  هابرجام و وضع مجدد تحریمخروج از  از پس  آمریکا    دولت

امور خارجه و  وزارت  از جمله    ـ  این کشور  خانهوزارتچند  ای از پرسنل متخصص در  سابقهبا اختصاص دادن تعداد بی

حتی از مراجعه  د و در این راه  کوشی ها از سوی همگان  تحریمحداکثری  له ایران، در جهت رعایت  به مسئ   ـ   خزانه داری 
هایی که سابقه همکاری با ایران را داشتند و تهدید و ارعاب آنان  تک اشخاص و شرکتحضوری نمایندگان خود به تک

المللی پول علیه  اعمال محدودیت شدید بر انتقال و پرداخت بین ،  های مالیهای ارتباطی بخش مسیر  انسداد  کوتاهی نکرد.
های  علیه اتباع و شرکتالمللی  و بازار بیمه بین گذاری مالی   اعمال محدودیت شدید بر سرمایه،  های ایرانیاتباع و شرکت

نقل و انتقاالت پولی و مالی حتی  در    های ایرانی در خارج از کشور اموال و منابع مالی اتباع و شرکت   مسدود شدن  و  ایرانی
نفت و فرآورده   صادراتکاهش شدید  نسداد ایجاد کرد.  احوزه غذا و دارو علیرغم تبلیغات و ادعاهای دولت آمریکا  در  
لغو قراردادهای  عواقب فشارهای غیرقانونی آمریکا بر بخش انرژی کشور بود.  از مهمترین  فرار سرمایه از حوزه انرژی  و  

خروج ،  در برابر فعالیت ناوگان خطوط هوایی ایرانی در خارج از کشور  جدیایجاد موانع  ،  خرید هواپیماهای مسافربری
از مهمترین    اعمال محدودیت شدید در برابر فعالیت ناوگان دریایی و بنادر ایرانان و  رانی از ایرالمللی کشتیهای بین شرکت

افزایش قیمت  ،  المللی خودروسازی از ایرانهای بین خروج شرکتآثار جنگ اقتصادی آمریکا در حوزه حمل و نقل است.  
های  تحریمعواقب  از مهمترین    توسعه کمی و کیفی صنعت خودروسازی داخلی  ۀریزی شدماندن روند برنامهعقبو    خودرو

 رود. شمار میبه آمریکا علیه بخش خودرو

 

منفی  اقتصاد کشور شد.  شدید علیه کشور باعث توقف روند رشد  های  خروج ایاالت متحده از برجام و وضع تحریم
گذاری  روند جذب سرمایه  شدیدکاهش  ،  ، افزایش شدید تورمکاهش بسیار شدید ارزش پول ملی،  شدن رشد اقتصاد کشور

های اقتصادی،  کیفیت زندگی در ایران از منظر شاخص  خسارات جدی به اقتصاد کشور و  از ایران    خروج سرمایهو    خارجی
  گردید. اجتماعی و بهداشتی
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تعطیلی مراکز تولیدی، صنعتی و  ،  برخوردار و کارگرهای کمهای خانوار به ویژه در خصوص خانوادهافزایش هزینه 
های ایاالت متحده تنبیه  دف تحریمهدهنده این واقعیت بود که  نشانافزایش شدید قیمت مسکن  و    افزایش نرخ بیکاری

برای دستیابی به اهداف نامشروع سیاسی  ترین طبقات اجتماعی  به ویژه ضعیفو فشار غیرقانونی بر شهروندان عادی و  جمعی  
ن، هدف گیری  زماهم  آید.شمار می  به ــ  «  اقتصادی   تروریسم»ــ    متداول جهانی، تروریسمبود که طبق تعریف  رژیم ترامپ  

«  درمانی   »تروریسمــ    تروریسم  های ایاالت متحده مصداق بارزتوسط تحریم  صنعت داروسازی و خدمات درمانی کشور
مورد نیاز  های مالی برای تهیه ملزومات پزشکی و درمانی  عدم دسترسی به تراکنش سوی ایاالت متحده است که      از ــ  

برداری از امکانات جهانی برای  عدم امکان بهره،  های خاص در کشورکمبود دارو و باال رفتن نرخ تلفات بیماری   ،کشور
سیاست فشار حداکثری ایاالت  نتایج مستقیم و عامدانه  در تأمین واکسن کرونا  اساسی  و اخالل    گیری کرونامقابله با همه

دولت جمهوری اسالمی ایران از طریق مراجع حقوقی    رغم تغییر دولت ایاالت متحده کماکان ادامه دارد.بهمتحده است که  
 .1المللی این موضوع را پیگیری نموده است و سیاسی بین 

 
 . ( نامه وزیر امور خارجه به دبیرکل ملل متحدنکـ : پیوست نهم )ترجمه . به عنوان یک نمونه 1
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 ای  برجام برای حل و فصل اختالفات و کاهش تعهدات هسته 36استفاده از سازوکار بند  ـ7
و   ی اروپایی برجام در عمل به تعهدات خود ذیل برجامها طرف   مانده برجام به ویژه قصور و ناتوانی اعضای باقینظر به  

این امر را    جمهوری اسالمی ایرانهای برجامی،  انتفاع اقتصادی ایران از رفع تحریمعدم  ، و  تعهدات پس از خروج آمریکا
( را که قبال علیه آمریکا فعال  36تعهدات برجامی اعالم کرده و فرآیند حل و فصل اختالفات )بند    نقض اساسیمصداق  

ت  به کار انداخت. در این ارتباط، وزیر امور خارجه مکاتبات رسمی زیر را صور اعضای اروپایی برجام نیز  کرده بود، علیه  
 :1داده است 

در اجرای    1+4برجام پیرامون قصور    36برجام ذیل بند    کنندههماهنگخطاب به    ش،1397مرداد    30نامه مورخ   •
   .ژوئیه 6مه و  25تعهدات خود در جلسات 

برجام پیرامون تکمیل کلیه مراحل حل و فصل اختالف و    کنندههماهنگخطاب به    ش،1397آبان    15نامه مورخ   •
 . برجام 36شروع اقدامات جبرانی ذیل بند  

به    ش،1398فروردین    18نامه مورخ   • بند    کنندههماهنگخطاب  اساسی سه    برجام    36برجام ذیل  پیرامون نقض 
 هفت. ه فروردین گرو 17کشور اروپایی و اتحادیه اروپا به دلیل مشارکت در تصویب بیانیه 

داری در قبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت  خویشتن با  ساله  یک دوره یک   درجمهوری اسالمی ایران  ترتیب  بدین 
نشدن تعهدات سایر طرفهاتحریم این کشور و عملی  بیانیه  ی ظالمانه  برجام که در  چند جلسه  وزرا و  دو اجالس  های 

را به صورت کامل و بدون دادن برجام    36بند  روند پیش بینی شده در    ،کمیسیون مشترک برجام بدانها تصریح شده بود
طی نمود و    2231  قطعنامۀ  12و    11مواد  برجام و    37و    36ای برای استفاده طرف مقابل از سازوکار بندهای  هرگونه بهانه

شده این مراحل، در  برجام ثبت کرد. پس از طی هوشمندانه و حساب  کنندههماهنگهای رسمی به  کلیه موارد را در نامه
یی  هابرجام استفاده کرده و در قالب گام  36و    26مواد  تصمیم گرفت از حقوق خود وفق  ایران    ش،1398اردیبهشت سال  

گام، جمهوری    در قالب پنجبه تدریج و  د. در این مسیر،  کاهش دهخود را    ایهستهتدریجی و حساب شده، اجرای تعهدات  
به   خود  پایبندی  ایران  هستهاسالمی  تاریخ  تعهدات  در  پنجم  گام  در  و  داده  کاهش  را  تمامی   ش،1398دی    15ای 

های تعیین شده در  ها و محدودیتپس بدون توجه به سقف  آنای را متوقف نمود و اعالم داشت از  های هستهمحدودیت

 
 . (مکاتبات وزیر امور خارجهنکـ : پیوست دهم ). 1
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های داخلی تنظیم و اجرایی خواهد کرد. در  بر اساس نیازهای خود و وفق سیاست  ای خود را صرفاًبرجام، اقدامات هسته
ای  آمیز هستهشفافیت برنامه صلحهایی از تعهدات خود که به  ، جمهوری اسالمی ایران کماکان به اجرای بخش مدتاین  

  .1ادامه داد  ، از قبیل اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی شدند، می کشور مربوط
پیرامون تکمیل مراحل حل و فصل    1+4رییس جمهور روحانی خطاب به سران    ش،1398اردیبهشت    18امه مورخ  ن •

 .برجام 36اختالفات و شروع اقدامات جبرانی توسط ایران ذیل ماده 
های کاهش پایبندی به  برجام در خصوص آغاز گام  کننده هماهنگخطاب به    ش،1398اردیبهشت    18نامه مورخ   •

 . ایهتعهدات هست 
به   • به دمارش سفرای سه کشور اروپایی در تاریخ    ش،1398تیر    4برجام مورخ    کنندههماهنگنامه    31در پاسخ 

 ش.1398خرداد 
 .36پیرامون گام دوم جمهوری اسالمی ایران بر اساس ماده    ش، 1398مرداد    16برجام مورخ    کننده هماهنگ نامه به  •
پیرامون موارد نقض اساسی اتحادیه اروپا و سه کشور    برجام  کنندههماهنگخطاب به    ش،1398مرداد    26نامه مورخ   •

 .برجام 36اروپایی ذیل بند 
 . برجام   36کمیسیون مشترک برجام پیرامون گام سوم ایران ذیل ماده    کننده هماهنگ به    ش، 1398شهریور    14نامه مورخ   •
رجام پیرامون نقض اساسی برجام  فکمیسیون مشترک    کنندههماهنگخطاب به    ش،1398ر  هم   11نامه مورخ  نامه   •

 .در بیانیه مشترک سران سه کشور
  ش، 1398دی    24کمیسیون مشترک برجام در رد نامه مورخ    کنندههماهنگخطاب به    ش،1398بهمن    9نامه مورخ   •

 . برجام 36سه کشور اروپایی مبتنی بر ادعای شروع روند حل اختالفات ذیل ماده 
برجام   36کمیسیون مشترک برجام پیرامون تکمیل روند بند    کنندههماهنگخطاب به    ش،1398اسفند    20نامه مورخ   •

 .سه کشور اروپایی به سازوکار حل اختالف توسط ایران و غیرقابل قبول بودن توسل
کمیسیون مشترک برجام پیرامون تبعات تصمیم ایاالت    کنندههماهنگخطاب به    ش،1399خرداد    29نامه مورخ   •

 . ایهای هستهمتحده برای توقف معافیت
ارد نقض  پیرامون مو  36کمیسیون مشترک برجام تحت ماده    کنندههماهنگخطاب به    ش،1399تیر    12نامه مورخ   •

  .اساسی برجام توسط سه کشور اروپایی
های دقیق حقوقی جمهوری اسالمی  ها و بیانیهروزی و مکاتبات، سخنرانیشبانه  کوشش دیپلماسی دقیق و هوشمندانه،  

های فصل  ایران در این دوره مانع سوءاستفاده آمریکا و متحدانش از سازوکار حل و فصل اختالفات و بازگرداندن قطعنامه
با   ایران که  بازامنیتی سازی  پروژه صهیونیستی  به شکست  و  امنیت شده  نتانیاهو و فشار  هفتمی شورای  سندسازی توسط 

 . حداکثری توسط ترامپ طراحی شده بود انجامید

 ای ایران در کاهش تعهدات هستهگانه پنجهای  گام ـ8
اول بهعدم  :  (م 2019مه    8  -ش1398اردیبهشت    18)  گام  امحدودیت  پایبندی  ذخایر  نگهداری  به  مربوط  ورانیوم  های 

متن اصلی    10)بند    و آب سنگینضمیمه اول برجام(  60-57و متعاقبا بندهای    56بند  متن اصلی برجام و    7)بند  ه  شدغنی
  ضمیمه اول برجام( 14برجام و بند 

حدود  در مجتمع فردو  و   در سال  کیلوگرم  6000سازی کشور در مجتمع نطنز حدود  بعد از اجرای برجام، ظرفیت بالفعل غنی 

 
 .(ای از اسنادِ کشف رسمی در این دورهگوشه ) مپیوست یازده نکـ : .  1
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سازی به نحوی تغییر داده شد تا ضمن استفاده  برنامه غنی   ، کیلوگرم  300بود که جهت رعایت سقف  در سال   کیلوگرم 1200
با ابالغ دستور عدم پایبندی به سقف موجودی اورانیوم    .نیز رعایت شود   محدودیت برجامی حداکثری از ظرفیت موجود، این  

 کیلوگرم  300ه کشور از سقف شد موجودی اورانیوم غنی  ش، 1398/  04/ 10کشور، میزان تولید افزایش پیدا کرد و در تاریخ 

 ه است. کیلو رسید   3000و امروز به نزدیک به    عبور کرد 

تن، در مرحله تعمیرات بوده که با ابالغ به سازمان   130کارخانه آب سنگین در زمان ابالغ دستور عدم پایبندی به سقف  
از .  کارخانه مجددًا با حداکثر تولید آغاز به تولید کرد تر به پایان رسید و  ، مرحله تعمیرات سریع ش1398/  02/   24در تاریخ  

، میزان ذخایر آب سنگین ایران ش1399خرداد 16و  ش 1398اسفند  14آن تاریخ  در دو گزارش مدیرکل آژانس در تاریخ 
ندانسته است. دهد ایران خود را به سقف تعیین شده پایبند  می   از سقف مقرر ذیل برجام حدود دو تن بیشتر بوده است که نشان 

میزان ذخایر آب سنگین ایران به دالیلی از قبیل  ش،1399اسفند  5مهر الی  13سه گزارش مدیرکل از تاریخ  طیبا این حال 
به سبب عدم ارائه   ش، 1400خرداد    10صادرات و نیز مصارف داخلی به زیر سقف تعیین شده در برجام بازگشت. در گزارش   

 ص میزان ذخایر آب سنگین ایران مشخص نشده است.اطالعات به آژانس در این خصو

 5)بند    سازی اورانیومهای مربوط به سطح غنیمحدودیت  پایبندی بهعدم  :  ( م2019جوالی    5  -ش1398تیر    14)   ام دومگ
 سازی راکتور آب سنگین اراک  ن نویو اقدامات مربوط به  ضمیمه اول برجام( 28متن اصلی برجام و بند 

درصد نرسد    3.67سازی به نحوی تنظیم شده بود تا نهایتاً محصول خروجی به غنای بیش از  بعد از برجام فرایندهای غنی
 4.5 حدود ، غنای محصول بهش1398/  04/ 14سازی در تاریخ که بالفاصله پس از ابالغ دستور عدم پایبندی به سطح غنی

 .هستندد درص 60 از بیش  غنای با حداکثری تولید  حالت  در هازنجیره اکنونهم. شد  داده افزایش  درصد

پس از برجام .  درخصوص راکتور اراک مقرر شد در صورت عدم همکاری طرف مقابل اقدامات مقتضی انجام پذیرد 
به پدید آمدن فرصت مجدد برای طراحی ایمن  با توجه  پیشرفتهو  بهینهتر،  با قابلیت حداکثری ساخت در داخل  تر  تر،  و 

شده باز طراحی و نیز استفاده از مشاوره  تقویت  هیئتِها توسط  و سایر پروژهاراک   کشور و با استفاده از تجربیات قبلی در 
در دستور کار    ش،1395مگاواتی از سال    20کشورهای صاحب تکنولوژی مثل چین، روسیه و آلمان طراحی مجدد راکتور  

حال همچنان با  ساً امکان بهره برداری از این پروژه را ظرف مدت کوتاهی دارد با این أدر حال حاضر ایران ر  قرار گرفت.
 کند. می طرف چینی در این مورد همکاری

ای بر اساس  های تحقیق و توسعه هستهبخشی به فعالیتگسترش و شتاب:  (م2019سپتامبر    6- ش1398شهریور    15)   گام سوم
 متن اصلی برجام( 3)بند  نیازهای فنی بدون رعایت تعهدات برجامی

ای کشور بدون رعایت تعهدات برجامی،  های تحقیق و توسعه هستهبخشی به فعالیتپس از ابالغ دستور گسترش و شتاب
 : های سانتریفیوژ انجام گرفته و یا در حال انجام استتحقیق و توسعه روی انواع ماشین  در زمینهاقدامات زیر 

های  گرفته و محصول و پسمان سایر ماشین میصورت   IR-1 سازی کشور فقط توسط ماشین نسل اولغنی  پیشتر •
بار اختالط محصول و پسمان تولیدی  اند. پس از ابالغ گام سوم برای اولین شدهنسل جدید دوباره مخلوط می

جمعماشین  منظور  به  آنها  از  و  شده  متوقف  جدید  نسل  محصول  های  میغنیآوری  استفاده  با  سازی  شود. 
بر این تولید افزوده شده و همزمان با این اقدام کلیه   IR-2m و   IR- 4 ماشین   164برگرداندن دو زنجیره  

رسید. در حال حاضر ها در اسرع وقت به اتمام  های باقیمانده مرتبط با محصول این ماشین ها و آزمایش آزمایش 
 در خطوط تحقیق و توسعه نصب هستند.  IR-2m ماشین   32و  IR-1ماشین  18

های  های سانتریفیوژ کشور در سالترین ماشین به عنوان یکی از مهم IR-6 در روند تکوین ماشین سانتریفیوژ •
انجام برخی آزمایش  به طوری که گازدهی و  آتی،    آزمایشها در زمان کوتاهتر در دستور کار قرار گرفت 
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   .ماشین آن آغاز شده است 30و  ماشین  20های زنجیره

آغاز    آزمایش به منظور   IR-2m و IR-4 های سانتریفیوژماشین   20اندازی و گازدهی یک زنجیره میانی  راه •
 .شده است

ماشین   آزمایش  • زیربحرانیو گازدهی  زنجیره   IR-6s های  و  راه  20مجدداً شروع شده  آن  و  ماشین  اندازی 
   .گازدهی شد

ماشین آن انجام شده است. قابل   10ر قالب یک زنجیره  لوز( دبی   3)دارای     IR-5گازدهی ماشین آزمایش و   •
 .اثر مثبت خواهد داشت IR- 8 ها در روند تحقیق و توسعه ماشین ذکر است این آزمایش 

ها در نتیجه  این ماشین )  .ندنصب شد IR-8s و   IR-9  ،IRs  ،IR-7    ،IR-8B   های سانتریفیوژ جدیدماشین  •
 .(اندتولید شدهبرجام قیق و توسعه پس از تح 

 .ضمیمه اول برجام(  63)بند  .اندازی و گازدهی شده استبا موفقیت نصب، راه IR-8 سه ماشین  •

ماشین پس    500ماشین قبل از برجام به حدود    50ی نسل جدید تحقیق و توسعه از حدود  هاافزایش تعداد ماشین  •
 .برابر ده حدود  –از اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی 

متن اصلی برجام و   شش تزریق گاز به سانتریفیوژهای سایت فردو )بند  :  (م2019نوامبر    6  -ش1398آبان    15گام چهارم )  
 ضمیمه اول برجام( 49تا  44بندهای 

به سانتریفوژها در  در گام چهارم، تزگاز تزریق نشود.    فردودر    سانتریفیوژ  1044  به  که  مقرر شد  در برجام ریق گاز 
  مبدل گردید. سازیغنیشد و فردو مجددا به یک مرکز   ای فردو آغازتأسیسات هسته

در  برجام    در  ایران  عملیاتی  هایمحدودیت  آخرین   توقف  نهایی و   گام:  (م2020ژانویه    5  - ش  1398دی    15)گام پنجم  
 ( ، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعهسازیغنی، درصد سازیغنیحوزه عملیاتی )شامل ظرفیت 

  در   خود   عملیاتی  هایمحدودیت  از   کلیدی  مورد   آخرین   خود،   تعهدات  کاهش   پنجم  گام  در   ایران  اسالمی  جمهوری
جمهوری    ایهستهبرنامه  هایکلیه محدودیتبا این گام . گذاشت م، یعنی »محدودیت در تعداد سانتریفیوژها« را کناربرجا

، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه(  سازیغنی، درصد  سازینیغاسالمی ایران دیگر در حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت  
 . برودبر اساس نیازهای فنی خود پیش  اًایران صرف ای هستهبرنامه مقرر شد  برداشته شد و پس از آن

 ایران«  ملت  حقوق از صیانت  و  هاتحریم لغو  برای   راهبردی   اجرای قانون »اقدام ـ9
االجرا  و الزمش،  1399آذر    18  در تاریخ  »ها و صیانت از حقوق ملت ایراناقدام راهبردی برای لغو تحریم«قانون    با تصویب

دولت   آن  اسالمی  شدن  دادجمهوری  انجام  خود  تعهدات  کاهش  راستای  در  دیگری  اقدامات  تکمیل    .ایران  از  پس 
غنی آغاز  برای  کشور  تصمیم  اعالم  برای  الزم  در    درصد  20سازی  فرآیندهای  آژانس،  سال    15به  ماه   ش، 1399دی 

به این کار اختصاص داده شده    شش   آغاز و از  درصد  20سازی  غنی اورانیوم  بودآبشاری که  برداشت شد.   درصد  20، 
حدود    کنون در سایت فردو را اعالم کرد. تا    درصد  20سازی  آغاز غنیدی    15المللی انرژی اتمی نیز در روز  آژانس بین 

از سوی  برای اولین بار  درصدی    60  سازی غنی  ش،1400فرودین    24کیلوگرم از این محصول تولید شده است. در    129.2
 است.  درصد تولید شده  60با غنای کیلوگرم  8.9 تا کنونشد که  آغازایران 

گونه اطالعاتی در مورد میزان ذخایر آب سنگین ایران و مقادیر صادر شده به خارج از  مجلس، هیچدر اجرای قانون  
آزمایی این اطالعات  کشور در اختیار آژانس قرار نگرفت به همین خاطر در گزارش مدیرکل به سبب عدم امکان راستی

مدیرکل   ش،1399اسفند    5مقرر ذیل برجام، بنا بر گزارش     IR-1سانتریفیوژ    5060عالوه بر    همچنینمنعکس نشده است.  
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فراتر از سقف تعیین شده در برجام در نطنز نصب شد. در   IR-4سانتریفیوژ    174و     IR-2m  سانتریفیوژ   696آژانس  
 به سبب عدم دسترسی به اطالعات اشاره نکرده است.  هامدیرکل به تعداد این سانتریفیوژ ش،1400خرداد  10گزارش 

 با توجه به اینکه ظرفها و صیانت از حقوق ملت ایران«  »اقدام راهبردی برای لغو تحریم  قانون    شش   ماده  اساس  بر
اجرای داوطلبانه   ازجمله خود فراپادمانی تعهداتاجرای  نشد، دولت لغو هاقانون تحریم  شدن االجراالزم تاریخ از ماه دو

  ارسال  اتمی  انرژی المللیبین  آژانس به اینامه ماهه، دو  مقطع به رسیدن  از قبل  روز  چند  .کرد متوقف  را  الحاقی پروتکل
با آژانس  ایران    ، مصوب مجلس قانون    چهارچوبدر    .شد  انجام  را  الزم  اقدامات  مقرر  زمان  در  بالفاصله   و   اعالم  را  مراتب  و

در خصوص توقف تعهدات فراپادمانی ایران ذیل   یبه تفاهم مشترک  ش،1399  اسفند  3در تاریخ  بین المللی انرژی اتمی  
در بیانیه دو طرف آمد که سازمان انرژی اتمی ایران  برجام دست یافتند که نتیجه این تفاهم در قالب بیانیه ای منتشر شد.  

بینی  ش با هدف اجرای قانون مجلس ایران اقدامات داوطلبانه پی   ش،1399  به آژانس اطالع داده است که از روز پنجم اسفند 
متوقف می برجام را  لغو تحریمشده در  برای  به آمریکا  ایران  تمام شد و طبق اعالم    ش،1399  اسفند  3ها  کند. مهلت 

از   ایران  مراکز هسته  ش،1399  اسفند  5مقامات در تهران،  از  بازرسان آژانس  بازرسی سرزده  و  الحاقی  را  پروتکل  ای 
اند که جمهوری اسالمی به اجرای  حال توافق کردهیران و آژانس در عین که ا  ه استآمدبیانیه  در    متوقف خواهد کرد.

دو   کامل و بدون محدودیت توافقنامه پادمان جامع خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی مانند گذشته ادامه خواهد داد.
ر شد دوربین های آژانس  مقراند که به موجب آن  نامه فنی موقت دو جانبه توافق کردهطرف همچنین درباره یک تفاهم

های  اگر تحریمکه بر اساس پروتکل الحاقی نصب شده اند به کار ضبط اطالعات حداکثر تا سه ماه بعد ادامه دهند و  
صورت اطالعات  گذارد، در غیر این آمریکا ظرف سه ماه به طور کامل لغو شد، ایران این اطالعات را در اختیار آژانس می

به موفقیت آن در جهت مختصات    .خواهد شدبرای همیشه پاک   این تفاهم، تسهیل مذاکرات سیاسی و کمک  مبنای 
نقش آژانس صرفا در حد یک  ایجاد نمی کرد و    اجرای خواست آژانس   جهت ایران    الزامی برایبود و    نظر کشورمدّ

  . یافت پایان اتمی انرژی المللیبین  آژانس  و ایران ماهه سه  همکاری توافق ،ش1400 اردیبهشت 31در تاریخ  بود.مجری 
  سازمان   سوی  از  دیگر،  ماهیک  تا  حداکثر  هادوربین   یهاداده  ضبط  ادامه  برای  ایران  ماهه، تصمیمپس از انقضای مهلت سه

ادامه یا عدم ادامه این فرایند، هیچ ارتباطی با تکالیف   .رسید  اتمی انرژی المللیبین  آژانس  مدیرکل اطالع به اتمی انرژی
اول و یک   ۀماه سه  های. دادهدهد، چرا که ایران همچنان به اجرای تعهدات پادمانی خود ادامه مینداشتپادمانی ایران  
 نشده است.   منتقل آژانس به محفوظ است امااتمی انرژی  سازمان نزد ماه متعاقب آن

توقف اجرای پروتکل الحاقی  همچون  ساز برجامی  توقف اقدامات شفافیت،  شدن قانون اقدام راهبردی  یمتعاقب اجرای
ها و عدم اقناع آژانس  با توجه به موضوعات اختالفی میان ایران و آژانس بر سر دسترسی  و ــ    درصد  20  سازی غنیو آغاز  
 15تا  11نشست تحرکاتی را علیه ایران در  ش،1399اسفند اروپایی در   کشورهایــ  های ارائه شده توسط ایراناز پاسخ

نویس اولیه قطعنامه پیشنهادی سه کشور  آغاز کردند. پیش   المللی انرژی اتمی بین   شورای حکام آژانس  ش،1399اسفند  
انگلیس، آلمان و فرانسه روز   به صورت غیررسمی میان تعداد محدودی از کشورها توزیع    ش،1399اسفند    8اروپایی 

گردید. همچنین متن غیررسمی نمایندگی دائم آمریکا در وین در حمایت از ارائه قطعنامه توسط سه دولت اروپایی صبح  
ها  نویس نخست اروپایید. پیش شصورت گزینشی میان برخی اعضای شورای حکام توزیع  ه  ب  ش،1399اسفند    7روز  

اسفند    10نویس اندکی جرح و تعدیل شد و در  م این پیش ادبیات تندی داشت، اما بعد از مذاکرات با اعضای شورای حکا
نویس قطعنامه مفاد ضدایرانی مهمی داشت و در صورت  رسماً میان اعضای شورای حکام توزیع گردید. پیش   ش،1399

 داشت.  میتصویب، عواقبی جدی در پی 
اعتراضی به اعضای شورای حکام آژانس  ای شدیدالحن و  خارجه در نامهامور  ، وزیر  ش1399اسفند    10خ  تاریدر  



30 

ایران هشدار داد  به طرح و تصویب قطعنامه علیه  استدالل  .1نسبت  برشمردن  نامه ضمن  این  ایران در خصوص  در  های 
-برجام، اعالم شد که »تاسف 36و  26ها ذیل بندهای اجرای قانون اقدام راهبردی لغو تحریمو  ایکاهش تعهدات هسته

که نتوانستند تعهدات خود وفق برجام را اجرا کنند، با حمایت از نقض کننده آشکار    – سه کشور اروپائی  رانگیز است که  ب
ای را در شورای حکام به پیش بردند تا ایران را به دلیل اقدامات  نویس قطعنامه)آمریکا(، پیش   2231توافق و قطعنامه  

اند، موردانتقاد قرار دهند. ارائه چنین  سال آن را نقض کرده  ای که به مدت چهار جبرانی قانونی خود در همان موفقتنامه
مخرب بوده و در صورتی که    بسیار  –کند  که جای قربانی و متهم را عوض می  –قطعنامه مخدوش و همراه با سوءنیتی  

آن را    بدین ترتیب با آژانس را نابود خواهد ساخت و    م،2021فوریه    21تصویب شود، روح و مقصود تفاهمنامه مشترک  
 . « سازد اثر میبی

های کشورهای عضو شورای  در وین و پایتخت گسترده دیپلماتیک از سوی جمهوری اسالمی ایران هایپس از رایزنی
ایران تفاهم    ،حکام بیان رسمی این موضوع که در صورت تصویب قطعنامه علیه  اثبات غیرسازنده بودن چنین اقدامی و 

مجبور به   ش،1399اسفند  14صورت گرفته با آژانس لغو خواهد شد، نهایتاً سه دولت اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در 
نشست شورای حکام  ارائه نشد. در مقابل، نمایندگان سه دولت   به قطعنامه نویس پیش نویس خود شدند و پس گرفتن پیش 

 ای مشترک اعالم داشتند:  طی بیانیه ش،1399اسفند  14جلسه شورای حکام در  پایاناروپایی در 
دانیم که  ای را در این جلسه شورای حکام ثبت کنیم. ما می»با توجه به وخامت اوضاع، ما در نظر داشتیم که قطعنامه 

 ساز ذیل ویژه تصمیم این کشور برای تعلیق اجرای مفاد اصلی شفافیتهای بسیار جدی ما درباره اقدامات ایران، به نگرانی

ایم در حال حاضر، ما تصمیم گرفته .  ای در میان اعضای شورای حکام هم وجود داردو رژیم پادمان، بطور گسترده  برجام
آشکار در شورای حکام آژانس، در پیشبرد این ابتکار عمل ]تصویب قطعنامه[ مکث  رغم برخوردار بودن از حمایتی  به 

برای شکستن   بود  این شورا اعالم کرده  به  این هفته  اوایل  بدهیم تالش مجدد خود را که  به مدیر کل زمان  تا  کنیم؛ 
کنیم. ما مدیرکل حمایت می  بست، روشن کردن و حل و فصل این مسائل بدون تأخیر بیشتر، انجام دهد. ما از ابتکاربن 

 گفتگوی محتوایی با آژانس داشته باشد.« "مسائل باقیمانده "امیدواریم که ایران از این فرصت استفاده کند و در مورد 

  

 
 .  به اعضای شورای حکام( نامه وزیر امور خارجه دوازدهم )نکـ : پیوست . 1
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 کنونی با قبل از برجام  ایوضعیت هسته مقایسهجدول 
 شرایط کنونی  قبل از برجام  موضوع 

و ظرفیت نوع  ،تعداد
 سانتریفیوژ در نطنز 

IR1 
 تولید در حال ماشین  9156 −

 دهی در حال چرخش بدون گازماشین  1044 −

 نصب شده بدون چرخشماشین  5220 −

IR2m 
 در حال تولید ماشین  160 −

 نصب شده بدون چرخشماشین  1008 −
IR4 
 در حال تولید ماشین  170 −

IR1 
 ماشین در حال تولید  5060 −

 ماشین موجود در انبار 4000 −

IR-2m 
 تولید ماشین در حال  850 −

 ماشین در حال نصب  150 −

IR-4 
 ماشین در حال تولید  450 −

IR6 
 ماشین در حال تولید  230 −

تعداد و نوع سانتریفیوژ در  
 فردو

IR1 
 ماشین در حال تولید  696 −
 ماشین نصب شده بدون چرخش 2088 −

IR1 
 در حال تولید ماشین  1044 −

IR6 
 در حال چرخش بدون گازدهی ماشین  20 −

 SWUشانزده هزار و پانصد  1SWU سیزده هزار سازی غنی ظرفیت کل 
 درصد  60 درصد  20 غنای اورانیومحداکثر 

   ذخایر اورانیوم
 شدهغنی 

 2درصد  5زیر کیلوگرم   8305.6 −
 درصد  20کیلوگرم  200حدود  −

 %   20صفحه سوخت مواد  کیلوگرم  140حدود  −

 درصد   5تا  4از  گرملویک 2596 −
 درصد  20 گرملویک  129.2 −
 3درصد  60 گرملویک 8.9 −

 تحقیق و توسعه
 نوع ماشین   5ز عدد ا 48

 سازیقدرت غنی  SWU 10اکثر با ظرفیت یک تا حد
   نوع ماشین 16عدد از  490

 4سازیقدرت غنی  SWU 24تا  5.5با ظرفیت 

 تن  200حدود  ذخایر آب سنگین 
 تن در عمان 20در ایران و تن  128حدود 

 صادرات تن   119.6
 تن به فرم های مختلف  887 تن به فرم های مختلف  514 ذخایر کیک زرد

 شکست سیاست فشار حداکثری   ـ10
ماه تالش به این نتیجه رسیده بود که امکان تحمیل هرنوع تحریم   15دولت ترامپ پس از  اشاره شد،    پیش از این   همانگونه که 

به صورت غیرقانونی   ش، 1397اردیبهشت    18متحده در برجام وجود ندارد و لذا در  جدی علیه ایران تا زمان عضویت ایاالت  
وضع و در مواردی وضع ز با  گشت ای را که در بخش پیشین به آن اشاره  های گسترده جانبه از برجام خارج شد و تحریم و یک 

مدت کوتاهی جمهوری اسالمی ایران را از پای در آورده و به تغییر   طی نمود. دولت ترامپ اعتقاد داشت که فشار حداکثری  
در برابر نزدیک و دالور ایران    نجیب های آمریکا خواهد انجامید. مقاومت مردم  حکومت و یا تسلیم کشور در برابر خواست 

رای اداره کشور بدون درآمدهای در کنار مدیریت ملی ب   ، رغم همه فشارها و تنگناها و به به چهار سال جنگ تمام عیار اقتصادی  
برای مذاکره، البته بر اساس  سعی دولت ترامپ   ش،1398مردان آمریکایی را فروپاشید و از اوایل سال این توهم دولت  ،نفتی 

 
1 Seperative Work Unit (SWU)   

   (U238) آن  ترسنگین   پتوو یزاز ا (U235) منیواورا  عنصر  سبک  پتوو یزا  یِز سااجد  یابر  زمال  رکا  ارمقد  سنجش  جهت  گیری  ازهندا  حدوا

   .ستا ترغنی  ترسبک پتوو یزاز ا که یی نها لمحصو ایجادجهت  طبیعی  منیودر اورا
2https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-2015-65.pdf, para 23.  

 از ارقام سازمان انرژی اتمی استفاده شده است. برای شرایط کنونی )با توجه به محدود شدن دسترسی آژانس  گزارش سازمان انرژی اتمی . 3
 . (نوع سانتریفیوژ ایرانی  16جدول مشخصات نکـ : پیوست سیزدهم )4. 

https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-2015-65.pdf
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های غیرقابل پذیرش خود، را تشدید کرد. از تحریم مقام معظم رهبری و وزیر امورخارجه برای وادار سازی مبانی و شرط 
پیمانان خود همچون رئیس جمهور تا درخواست مستمر مذاکره با ریاست محترم جمهوری و استفاده از هم   1مذاکرهایران به  

های رایج با دعوت وزیر فرانسه و نخست وزیر ژاپن برای ترغیب ایشان به پذیرش مذاکره با ترامپ و حتی خروج از پروتکل 
برای مذاکره با مجدد    سعی و نیز    2ره مستقیم با رئیس جمهور آمریکابه کاخ سفید برای مذاک جمهوری اسالمی ایران  خارجه  

دهنده ناکامی سیاست  همگی نشان   3در بیاریتس فرانسه در حاشیه اجالس سران گروه هفت    وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران 
   بست خود ساخته بود. حداکثری و تالش ترامپ برای خروج از بن   فشار 

پس از شکست سیاست فشارحداکثری و ناکامی آن در از پای درآوردن و یا وادار کردن ایران به تسلیم و یا مذاکره بر 
پیرامون اجرایی شدن یکی از    ش،1398از اوایل پائیز سال  امور خارجه آمریکا  وزارت  نگرانی  های ترامپ،   اساس خواست

تشدید و به    ش،1399های تسلیحاتی ایران در ابتدای آبان  محدودیت  خودکار یعنی پایان    2231  قطعنامۀترین مفاد  سابقهبی
کابوسی برای آقای پمپئو تبدیل شد. تالش گسترده مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا برای جلوگیری از اجرایی  

دهنده زمان پایان  روزشماری در سایت وزارت امورخارجه آمریکا که نشان  حتی به نصب   2231  قطعنامۀشدن این بخش از 
در سازمان ملل    به دنبال یک سال تالش دیپلماتیک، نمایندگی آمریکا  4های تسلیحاتی ایران بود کشیده شد.محدودیت

قطعنامه  37  قطعنامۀیک    نویس پیش   ش،1399تیر    2در  متحد   مفاد  همه  تقریبا  که  جمله  بندی  از  پیشین  تحریمی  های 
به شورای    گرفت،سیس کمیته تحریم و گروه کارشناسی و نظام بازرسی سختگیرانه را در بر می أهای تسلیحاتی، ت تحریم
همزمان دولت آمریکا و برخی متحدین آن کشور تالش نمودند سایر اعضای شورای امنیت و به ویژه   .5کرد ارائه    امنیت

ها نمایند. حتی  ای برای تمدید تحریمنویس میانهرا تشویق به ورود به موضوع و ارائه پیش در شورا  متحدین اروپایی آمریکا  
  .6پذیرش این فشارها و کمک به آمریکا منتشر شد اخباری پیرامون گرایش برخی کشورهای اروپایی عضو برجام به  

  بندی برجام هرگونه تغییر در زماندر مانده با اعضای باقی مستمر در تماس جمهوری اسالمی ایران   وزارت امور خارجه

 
1 John Bolton, The Room Where It Happened, p.370: “’Would you put the Supreme Leader’s name in there?’ ‘Yes, sir,’ I said 
again. ‘I don’t know if it’s good or bad, but I want to do it. Put it in. They have to have a reason to negotiate. Add Zarif,’ said 
Trump, further making my day. ‘Make them [the sanctions] strong, super strong,’ Trump concluded. 
2 Ibid, p. 370: “(Secretary of State Paul later persuaded Trump to defer the Zarif sanctions for thirty days. I wonder if he cleared 
that with Secretary of State Giuliani? By the end of July, however, Trump, reversing course again, was ready to authorize 
sanctions on Zarif, which we did.)” p. 374: “Rand Paul, by this time, was working to have Zarif come from New 
York to Washington to meet with Trump,64 as North Korea’s Kim Yong Chol had done the year before. Just in case, I prepared 
at home a typed copy of my two-sentence resignation letter, handwritten in June, to bring in at a moment’s notice. I was ready.” 
https://www.newyorker.com/news/news-desk/irans-foreign-minister-invited-to-meet-trump-in-the-oval-office  
3 Bolton, OpCit, pp 377-381: “Macron had invited him to meet Zarif today. ‘POTUS definitely wants to do this,’ she wrote. I 
sat alone in an unused bilateral meeting room to gather my thoughts. … but if Trump met with Zarif, my inclination was to 
return home and resign…  Netanyahu had heard about the possible Zarif meeting and was pressing to call Trump at five thirty 
p.m. Biarritz time… Kushner was on the phone to David Friedman, US Ambassador to Israel, telling Friedman that he was not 
going to allow Netanyahu’s call to go through... I went into Trump’s suite at about 5:25, accompanied by Mulvaney and 
Kushner. Trump raised Zarif, said he wanted to meet with him, and asked, ‘Do you think it’s a good idea?’ ‘No, sir, I do not,’ 
I answered, and then laid out why this was not the moment to meet, let alone to relax the economic sanctions, let alone still 
further to extend the $5–15 billion credit line France had proposed and Mnuchin had been negotiating with Le Maire. I said 
that once we took the pressure off Iran, it would be very hard to put it back on… Kushner said he would have the meeting 
because there was nothing to lose. These people had an attention span no longer than the deal in front of them. Then, as if a 
light went off in Trump’s head, he said, ‘They’re not getting any line of credit until the whole deal’s done. I’m not agreeing to 
anything just to get them to stop violating the [nuclear deal].’ That, of course, was the precise opposite of what Macron was 
proposing. Although Trump’s comment was better than where I feared ending up, I still pressed him not to meet with Zarif. ‘I 
still think I’ll see him,’ Trump said, ‘it would be in private, maybe just a handshake.’ I again urged him not to do it, and the 
meeting ended.” 

حتی   .چیک از اعضای هیئت آمریکایی در بیاریتس نشدیهالزم به ذکر است که دکتر ظریف علیرغم اصرار مکرون حاضر به مالقات با ترامپ و  
تا حتی به صورت تصادفی دیداری صورت    ،مالقات با مکرون در خارج از هتل محل اقامت مکرون و ترامپ صورت گرفت  ،به اصرار ظریف

 نگیرد.
4 https://twitter.com/SecPompeo/status/1163958192176545792  
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-un-idUSKCN1VA253   
https://www.armscontrol.org/act/2020-06/news/us-aims-extend-iran-embargo      

   (.بندی قطعنامه 37متن پیشنویس نکـ : پیوست چهاردهم ). 5
6 https://en.radiofarda.com/a/europe-looking-for-a-compromise-on-iran-arms-embargo-issue/30677378.html   
https://ecfr.eu/article/commentary_how_europe_can_avert_a_clash_over_the_iran_arms_embargo/   
   

https://twitter.com/SecPompeo/status/1163958192176545792
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-un-idUSKCN1VA253
https://www.armscontrol.org/act/2020-06/news/us-aims-extend-iran-embargo
https://en.radiofarda.com/a/europe-looking-for-a-compromise-on-iran-arms-embargo-issue/30677378.html
https://ecfr.eu/article/commentary_how_europe_can_avert_a_clash_over_the_iran_arms_embargo/
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و یا هر اقدام دیگری که نتیجه مشابهی داشته باشد را به معنی    2231  قطعنامۀضمیمه ب  های تسلیحاتی در  رفع محدودیت
متحدین آمریکا در  ترین  حتی نزدیکمانع شد دیپلماتیک  جانبۀ و همهوسیع    کوشش با   ه ونقض اساسی و پایان برجام دانست

مفصل ارائه شده    قطعنامه  نه تنهاهای گسترده به این نتیجه رسید که  پس از رایزنیشوند. دولت ترامپ  عمل  این زمینه وارد  
ای از قطعنامه نخواهند  حاضر به ارائه متن تعدیل شده  متحدان آن کشور  و ، بلکه حتی دوستان  رای نخواهد آورد  بندی  37

یز بر استیصال آمریکا افزود.  ن نویس و روسیه مبنی بر غیرقابل قبول و غیرقابل مذاکره بودن پیش  اعالم صریح نظر چین شد. 
بی نشینی  عقب  در یک  و  شرایط  آن  یک  نمایندگی    سابقه،در  را    چهار  قطعنامۀآمریکا  که  صرفاً  بندی  مضمون  این  با 

به گونهتحریم ایران همچنان تا زمانی که شورا  پیدا خواهد کرد، ارائه  ای دیگر تصمیمهای تسلیحاتی  نماید ادامه  گیری 
این    کسب نمود.نیکن  ی ی مثبت یعنی خود آمریکا و جمهوری دومأتنها دو ر  نویس حداقلی نیزاین پیش . حتی  1کرد در 

  .3دادند 2ی منفی أو روسیه و چین ر ،ی ممتنعأگیری دیگر اعضای شورا از جمله سه کشور اروپایی ریأر
دولت ترامپ تالش وقیحانه    های تسلیحاتی، محدودیتر بخشی به  در استمراایاالت متحده  مفتضحانه  به دنبال شکست  

های تحریمی پیشین  پذیری متقابل شرایط به قبل از برجام  و بازگرداندن قطعنامهزوکار بازگشتاستفاده از سا ی برای دیگر
استفاده آمریکا از  ء هایی مبنی بر امکان سو ها و نشانهزمزمه  از آن، چندین ماه قبل از . را آغاز نمودشورای امنیت ملل متحد 

نظر مشورتی وزارت خارجه آمریکا به    ش،1398در زمستان  وجود داشت.    2231  قطعنامۀکارهای پیش بینی شده در  سازو
 .  ه بودکار فوق منتشر شدبودن این کشور در استفاده از سازومقامات این کشور مبنی بر محق 

بینی موضوع آن را در دستور  پیش از آغاز چنین روندی با پیش جمهوری اسالمی ایران  رو وزارت امور خارجه  از این 
ها  و اقدامات مقضتی از جمله رایزنی با وزرای خارجه اعضای شورای امنیت، ارسال دستورالعمل به نمایندگیخود نهاد    کار

به عمل آورد.  تهیه گزارشهای متعدد در سطوح مختلف و  جهت رایزنی، مالقات   19مورخ  نامه  در  های کارشناسی را 
کار  مریکا از برجام استفاده از سازواز سوی وزیر امور خارجه در سالگرد خروج آملل متحد    به دبیرکل   ش،1399اردیبهشت  

الملل و منشور ملل متحد توسط  بین نقض مستمر حقوق  به  تند و با اشاره مستوسط ایاالت متحده به صورت حقوقی و  مزبور  
ذیل دستورکار: »عدم اشاعه:    در شورای امنیت ملل متحدوزیر امور خارجه  سخنرانی  رد شد. همچنین در    ایاالت متحده

)  2231  قطعنامۀ اجرای   امنیت  تاریخ    (« 2015شورای  قوی  استدالل  ش،  1399تیر    10در  علیه  های  اسالمی  جمهوری 
 . 4آمریکا مطرح گردیدسوءاستفاده 

بینی   پیش  با  ایران  اسالمی  تحریمجمهوری  بازگرداندن  برای  آمریکا  ابالغیه  ثبت  سوی  نامهها،  قطعیت  از  ای 
گونه همان  .5کرد خطاب به رئیس شورای امنیت ارسال آمریکا پیش از نامه و  ش،1399مرداد  30وزیرامورخارجه در تاریخ 

کار بازگرداندن ای مبنی بر فعال سازی سازو نامه   ش، 1399 د مردا   30در روز  نیز  آمریکا  شد وزیر امور خارجه  بینی می که پیش 
به برجام را  ذیل . در این نامه اعالم شده بود که ایران تعهدات خود 6ی تحریمی پیشین به شورای امنیت ارسال نمودهاقطعنامه 

 
   (.متن پیش نویس چهار بندی قطعنامهنکـ : پیوست پانزدهم ). 1
اما با دیپلماسی موفق جمهوری اسالمی ایران،   .  بودندعلیه ایران همراهی کرده  شورای امنیتهای  همه قطعنامهبا  روسیه و چین  قبل از برجام،  . ۲

رأی    9رغم عدم نیاز به وتو به دلیل دست نیافتن آمریکا به حداقل  نویس قطعنامه اکتفا ننموده و به حتی به رأی ممتنع به این پیشدر این مورد  
و اروپا در سیاست خارجی دولت    بودن اتهامات نگاه و امید به غرباین واقعیت نشان دهنده بی پایهنویس قطعنامه رأی منفی دادند.  موافق، به پیش

ر ارتقای روابط با چین و روسیه به یک روابط راهبردی در دولت یازدهم و  سابقه وزارت امور خارجه دتدبیر و امید است و نمایانگر توفیق بی 
ش، برای اولین بار پس از انقالب،  روسیه قطعنامه شورای امنیت پیرامون یمن را به دلیل اشاره 1396اسفند    7دوازدهم. در همین دولت، در تاریخ  

 منفی به ایران در قطعنامه وتو کرد. نکـ :  
 council.html-security-yemen-mes.com/2018/02/26/world/middleeast/iranhttps://www.nyti 

  .(تصویر نامه رییس شورای امنیت متضمن وضعیت آرانکـ : پیوست شانزدهم ). 3
 .(به دبیرکل و سخنرانی در شورای امنیتوزیر امور خارجه ترجمه نامه نکـ : پیوست هفدهم ).  4
 ( به رئیس شورای امنیت(.S/2020/814ش،  وزیر امور خارجه )1399مرداد  30)نامه مورخ : 1-18م  دهج پیوست هنکـ : . 5
 . ( S/2020/815). سند شماره 6

https://www.nytimes.com/2018/02/26/world/middleeast/iran-yemen-security-council.html
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که   2231  قطعنامۀ   12و    11  موادبینی شده در  و بنابراین »آمریکا به عنوان عضو برجام روند پیش   صورت اساسی نقض کرده 
 نماید. می شود« آغاز  می   )الف( خاتمه یافته بودند، اعمال مجدد اقداماتی که ذیل بند هفت    منتج به 

هایی به رئیس شورای نیکن، طی نامه ی شورای امنیت به جز جمهوری دوم دیگر  همه اعضای    ، در واکنش به نامه آمریکا 
امنیت این ادعای آمریکا را رد کردند. چهار کشور آفریقایی عضو شورای امنیت شامل نیجر، تونس، آفریقای جنوبی و سنت 

تواند این فرآیند را آغاز نماید و با توجه یک عضو برجام می تنها  با توجه به اینکه    داشتند ای مشترک اعالم  وینسنت طی نامه 
استناد  2231 قطعنامۀکارهای تواند به سازو، هر طرفی که از برجام خارج شده باشد، نمی 2231 قطعنامۀبه ارتباط بین برجام و 

هایی جداگانه نماید. سه کشور اروپایی )بریتانیا، فرانسه، آلمان(، چین، روسیه، بلژیک، استونی، اندونزی و ویتنام نیز در نامه 
اعالم کرد با   ای ی امنیت طی نامه این ادعای آمریکا را به دلیل عدم عضویت در برجام، رد کردند. در نهایت، رئیس شورا 

 . 1عضای شورای امنیت، رئیس در موقعیتی قرار ندارد که بتواند در این موضوع اقدامی انجام دهدتوجه به مواضع ا 
و »عدم قطعیت«    های پیشین ابراز »تردید« دبیرکل ملل متحد نسبت به تداوم خاتمه مفاد قطعنامهگرچه با فشار آمریکا،  ا

کرد،  نمود و آمادگی دبیرخانه برای احیای کمیته تحریم و دیگر ارکان تحریمی در صورت تصمیم شورای امنیت را اعالم  
ای خطاب به  در نامه  ،وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران. با این حال  نهاداین نامه وی وقعی نولی شورای امنیت به  

 .2نمود را رد  دبیرکلرویکرد ابهام آمیز صورت مستدل به ش،1399مهر  14 به تاریخدبیرکل 
بازگرداندن مفاد قطعنامه  پس از شکست آمریکا پیشین در  به اقدام  و بی  های تحریمی  امنیت  توجهی اعضای شورای 

دبیرکل یک،  غیراصولی  آمریکا  تالش  دولت  دیگر  پنجم  کردبار  کمیته  طریق  مالی()ا  از  و  عمومی   داری   با  3مجمع 
و در پی    2231  قطعنامۀارکان فرعی تحریمی که مطابق با    ی، زمینه احیا1737  قطعنامۀ   درخواست بودجه برای کمیته تحریم

رأی منفی    110سابقه  بیبا شکست    نیز  های پیشین از بین رفته بودند، را فراهم آورد. این درخواست آمریکامفاد قطعنامه  لغو
فعال جمهوری اسالمی ایران ظرف کمتر از دو    برجام توانست با دیپلماسیِو بدین ترتیب    4رأی مثبت روبرو شد   10در برابر  

  2در برابر  ممتنع 11مخالف و    2سه بار آمریکا را در شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد با سه شکست بی سابقه    ،ماه
 .و به شکست بکشاندروبرو موافق  10در برابر مخالف  110و موافق  2در برابر مخالف  13، موافق

 بازگشت به برجام   وکرات  حزب دمـ 11

بُ  در  فشار حداکثری  از دعواهای شکست سیاست  یکی  به  را  برجام  به  بازگشت  موضوع ضرورت  اقتصادی،  و  عد سیاسی 
برنامه حزب دمکرات ای  صفحه   80سند  ،  ش 1399در تابستان  نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مبدل کرد.  

های اصلی حزب گیری ت ها و جهاولویت   که  منتشر شد)موسوم به پلتفرم حزب دمکرات( با نام »بازسازی رهبری آمریکا«  
در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری الملل را  دموکرات در مسائل اقتصادی، سیاست داخلی آمریکا و روابط بین 

جنگ با »مسیر دولت ترامپ برای  از   ،که در صورت پیروزی  وعده دادند در آن سند  ها  دمکرات   د.ر ک مشخص می آن کشور  
ها با دموکرات   در این سند،  دهند. ای اولویت می ای، کاهش تنش و گفتگوی منطقه دیپلماسی هسته و به    کنند عدول می  « ایران 

بازگشت گفتند که ای )به ادعای آنها( یابی ایران به سالح هسته توصیف برجام به عنوان بهترین ابزار برای جلوگیری از دست 
دموکرات مصوب حزب  در قطعنامه کمیته ملی  از آن،    پیش   .  5به اجرای متقابل برجام یک امر بسیار فوری و ضروری است

 
1 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53912771  

   (.ش،  وزیر امورخارجه به دبیرکل1399مهر  14نامه مورخ : )2-18نکـ : پیوست . 2
کند، نقش این کشور در کمیته پنجم مجمع عمومی که به آنجا که آمریکا نزدیک به یک چهارم بودجه سازمان ملل متحد را پرداخت می . از  3

گیرد. تالش آمریکا در  پردازد بسیار برجسته است و تقریباً هیچ تصمیمی در این کمیته بدون موافقت آمریکا شکل نمی مسائل مالی و اداری می 
 رای اقدام علیه ایران با توجه به این مزیت قطعی صورت گرفت و اهمیت شکست آن نیز به همین دلیل مضاعف است. این کمیته ب

     (.تصویر برگه ثبت آرانکـ : پیوست نوزدهم ). 4
5. https://democrats.org/where-we-stand/party-platform/renewing-american-leadership/    

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53912771
https://democrats.org/where-we-stand/party-platform/renewing-american-leadership/
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که »ایاالت متحده آمریکا باید به تعهدات خود   بوددر رابطه با بازگشت ایاالت متحده به برجام اعالم شده    ش،1398بهمن    27
نسبت به دیگر موضوعات باقی ی سیاسی  ها حل راه ذیل برجام بازگردد و از دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه برای دستیابی به  

 .مانده مرتبط با ایران، استفاده کند« 

آقای بایدن، نامزد نهایی حزب دمکرات، در اظهار نظرهای خود و اطرافیانش به مسائل خارج از برجام به عنوان    البته
برای ایجاد  خارجه  وزیر امور    . به همین دلیلندشرط بازگشت آمریکا به اجرای تعهدات خود در برجام اشاره کرده بود

در سخنان و پرسش و پاسخ مجازی خود در شورای روابط خارجی آمریکا در  خواهی آمریکا،  توازن و پیشگیری از زیاده
، ضمن رد هرگونه شرطی از سوی آمریکا، شرایط جمهوری اسالمی ایران برای بازگشت آمریکا  ش1399شهریور    31تاریخ  

اول ببینم که ایاالت متحده به تعهداتش بازگشته است؛ خسارات ایران در اثر خروج آمریکا  به برجام را برشمرد: »من باید  
 .1از برجام را جبران کرده؛ و به ما تضمین داده است که این عمل تکرار نخواهد شد«

برجام در روزهای  حاشیه جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، احتمال بازگشت ایاالت متحده به  پس از انتخاب پُر
ابتدایی دولت آقای بایدن قوت گرفت. بسیاری از نخبگان سیاست خارجی آمریکا انتظار داشتند که وی در نخستین روزهای  

مچنین  مخالفان داخلی برجام در آمریکا و هبازگردد.    2المللی آمریکا منجمله برجامپس از ورود به کاخ سفید به تعهدات بین 
به  ای برجام  مخالفان منطقه بایدن  بازگشت دولت  نتانیاهو برای جلوگیری از  ای را  اقدامات گسترده  تفاهم برجامبه ویژه 

با اتخاذ تصمیمات شتابزده تالش نمود راه پایانی خود  به شروع کردند. دولت ترامپ در روزهای  های بازگشت آمریکا 
دیگر سردمداران رژیم صهیونیستی به صورت مستمر سیاست  . همچنین نتانیاهو و  3ها را مسدود نماید برجام و رفع تحریم

. اقدام تروریستی رژیم  4جانبه از سوی اسراییل در صورت بازگشت آمریکا به برجام را مطرح نمودندید به اقدام یکتهد
 سه هفته پس از انتخاب بایدن()تنها  ش،1399آذر  7 در تاریخصهیونیستی در به شهادت رساندن دکتر محسن فخری زاده 

که    5بود و یا الاقل دشوار کردن امکان بازگشت بایدن به برجام    یاسراییل برای نابود  جانبۀرویکرد همهعملیاتی    جلوۀ اولین  
 ش،1400ن  فروردی  21نطنز  در تاریخ    سازیغنیبا سلسله عملیات تروریستی هدایت شده توسط اسراییل به ویژه علیه مجتمع  

همزمانی با تحوالت مذاکرات  . اقدامات رژیم صهیونیستی که از نظر  6ادامه یافت   (با فاصله کمی از شروع مذاکرات وین )
بیای،  هسته زمانی  نزدیکی  و  و  شدت  داشت  برجام  به  بایدن  سریع  بازگشت  از  جلوگیری  در  نسبی  توفیق  بود،  سابقه 

سازی  ، از جمله توقف اجرای پروتکل الحاقی و شروع غنیزاده و انفجار نطنزهای داخلی به شهادت دکتر فخریواکنش 
سازی یکی از عوامل  تالش متقابل ایران و آمریکا برای اهرم  تر کرد.ه برجام را پیچیدهبازگشت آمریکا ب  شصت درصد،

 .7پیچیدگی و طوالنی شدن روند بازگشت بایدن به تعهدات برجامی شناخته شده است 
فورًا المللی آمریکا به دالیل نامعلومی رغم بازگشت به بسیاری از تعهدات بین به گرچه بایدن پس از ورود به کاخ سفید و 

، اما با فاصله کمتر از یک ماه، اقدام دولت ترامپ برای بازگرداندن 8دستور اجرایی ترامپ برای خروج از برجام را لغو نکرد
پس   رسماً   ــ   ها رد شده بودبه اتفاق دولت   اکثریت قریبکه توسط    ــ   های شورای امنیت در سازمان ملل متحد راقطعنامه 

 
 .  شورای روابط خارجی( در پرسش و پاسخ دکتر ظریفمجازی صورت جلسه نکـ : پیوست بیستم ). 1

I want to see first the United States going back to its commitments, compensating Iran for its losses, giving us guarantees that 
it won’t do it again. 
2. https://responsiblestatecraft.org/2021/02/18/why-hasnt-biden-returned-to-the-irannuclear-deal/    
3. https://www.nytimes.com/2020/11/17/world/middleeast/iran-biden-trump-nuclear-sanctions.html  
4. https://www.reuters.com/article/uk-iran-nuclear-israel-usa-idUKKBN2820N6     
5. https://foreignpolicy.com/2020/11/30/israel-biden-iran-policy-netanyahu/  
https://www.nytimes.com/2020/11/28/world/middleeast/israel-iran-nuclear-deal.html     
https://www.al-monitor.com/originals/2020/11/israel-iran-us-benjamin-netanyahu-joe-biden-ehud-barak.html      
6. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56724039  
https://www.al-monitor.com/originals/2020/11/israel-iran-us-benjamin-netanyahu-joe-biden-ehud-barak.html  
7. https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabianpeninsula/iran/biden-should-cap-freeze-and-roll-
back-irans-nuclear-program  
8. https://www.politico.com/news/2021/02/18/biden-iran-nuclear-deal-470000   

https://responsiblestatecraft.org/2021/02/18/why-hasnt-biden-returned-to-the-irannuclear-deal/
https://www.nytimes.com/2020/11/17/world/middleeast/iran-biden-trump-nuclear-sanctions.html
https://www.reuters.com/article/uk-iran-nuclear-israel-usa-idUKKBN2820N6
https://foreignpolicy.com/2020/11/30/israel-biden-iran-policy-netanyahu/
https://www.nytimes.com/2020/11/28/world/middleeast/israel-iran-nuclear-deal.html
https://www.al-monitor.com/originals/2020/11/israel-iran-us-benjamin-netanyahu-joe-biden-ehud-barak.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56724039
https://www.al-monitor.com/originals/2020/11/israel-iran-us-benjamin-netanyahu-joe-biden-ehud-barak.html
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabianpeninsula/iran/biden-should-cap-freeze-and-roll-back-irans-nuclear-program
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabianpeninsula/iran/biden-should-cap-freeze-and-roll-back-irans-nuclear-program
https://www.politico.com/news/2021/02/18/biden-iran-nuclear-deal-470000
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 . 2داشتو آمادگی دولت جدید برای بازگشت بدون قید و شرط و متقابل به تعهدات برجامی را اعالم    1گرفت

   هاضرورت رفع تحریم  سازی مستند -12
  چهار فصل مشکالت  واولویت حلبا مشخص شدن تصمیم آمریکا برای بازگشت متقابل به برجام، اعضای اروپایی برجام با  

با ایجاد جبهه    کوشیدندساله خود با آمریکای تحت حکومت ترامپ، رفتار آمریکا پیرامون برجام را به فراموشی سپرده و  
المللی ناشی از کاهش شدید تعهدات به  از فشارهای بین   استفاده متحد با آمریکا واقعیات سیاسی را تغییر داده و ایران را با  

کنندگان اروپایی  این گرایش با یک حرکت تبلیغاتی هماهنگ میان مذاکرهویژه در حوزه شفافیت تحت فشار قرار دهند.  
قراردا به  و آمریکایی جهت  تبلیغاتی برای شروع مذاکرات بدون تعهد  انجام شده و ایجاد فشار  ایران در مقابل عمل  دن 

 .3اجرای برجام توسط آمریکا نمایان شد
جمهوری اسالمی ایران  غربی در برجام، وزیر امور خارجه   ۀدوباره متحد شد  سازی متقابل جبهۀ جلوگیری از اهرمبرای  

نامه تاریخ  در  به  الزامات تصویر واقع  ش،1399اسفند    22ای  و  ایران  از دیدگاه جمهوری اسالمی  بینانه و مستدل شرایط 
تعهد کامل جمهوری اسالمی ایران    در این نامه ضمن تأکید مجدد بر.   4منطقی برای بازگشت آمریکا به برجام را تبیین نمود 

ای  تا هرگونه بهانه  شدبرجام اعالم آمادگی    جهت بازگشت فوری به اجرای کامل  ،جامع اقدام مشترک )برجام(  ۀبه برنام
  در   جمله  از  ــهای ایران تشریح شده  ایران به محض اینکه علل اقداماتش که به وضوح در نامه: »برای فشار را سلب نماید

بهمن    9  ،ش1398اردیبهشت    18  ،  1397آبان    15  ،  ش1397مرداد    30  ،  ش1397اردیبهشت    20    ،ش1395آذر    26    هاینامه
ی  ها برجام و نامه 36کننده کمیسیون مشترک برجام ذیل بند به هماهنگ ،ش1399تیر  12و   ش1398اسفند  20 ، ش1398

متحد    ش،1398فروردین    21و    ش1397اردیبخشت    20 ملل  دبیرکل سازمان    را   خود  جبرانی  اقدامات  گردد،  رفع  ــبه 
 «.کندمی متوقف

جنوبی از  جمهوری کرهوزیر امور خارجه در این نامه با یادآوری استمرار اقدامات ضدانسانی آمریکا اشاره کرد که »
صورت غیرقانونی مسدود شده، به کانال سوئیس جهت خرید غذا و دارو منع شده است؛ این  هانتقال بخشی از وجوهی که ب 

رحمانه است، بلکه به دلیل تحمیل رنج و  باشد. چنین تصمیمی نه تنها بیملت ایران بوده و فورا مورد نیاز میاموال متعلق به 
 «نماید.المللی را فراهم میآحاد ملت، موجبات مسئولیت کیفری بین بر محنت عمدی و هدفمند 

عی حرکت کرده بودند یادآور شد  طلبی از موضع متهم به سمت موضع مداین نامه به کشورهای اروپایی که با فرصت
واسطه عدم وفاداری به پیروی از تعهداتش نتوانسته اعتماد ایجاد  همشکل اصلی عدم اعتماد متقابل نیست؛ طرفی که ب که »

اروپایی هستند. اتحادیه   / متحدینش سه دولت  متحده و در وهله دوم  ایاالت  بلکه  نیست،  ایران  تعهدات    نماید،  علیرغم 
و   بشفاهی  نبودند  قادر  اروپایی  اتحادیه   / واقع، سه دولت  مهادعاهای خالف  آن ؤطور  و  برجام  وفق  تعهدات خود  ثری 

 12  خ تاریدر    36ایران ذیل بند    ۀ تعهداتی که پس از خرج آمریکا پذیرفتند را اجرایی کنند. این موارد به تفصیل در مکاتب
دها میلیارد دالر خسارات مستقیم و غیرمستقیم و جبران ناپذیر  ایاالت متحده جهت تحمیل ص بیان شده است.  ش،1399تیر  

به اقتصاد و معیشت مردم ایران مسئول است. عالوه بر خسارات، این تروریسم اقتصادیِ کور که مردم ایران را هدف گرفته  
حق ندارند   ــاروپایی    و نه سه دولت / اتحادیه  ــنه ایاالت متحده    های بسیاری را گرفته است.طور مستقیم جان هاست، ب

که همچنان تا امروز  و در    ــرحمی آشکار علیه مردم ایران  ناخوشایند خود در مورد عدم اجرا و بی  ۀپیش از آنکه سابق

 
بازگشت    یپس گرفتن نامه پمپئو در مورد ادعا  یبرا  کایآمر  ی ندگینما  ش،1399بهمن    30نامه مورخ  نکـ : پیوست بیست و یکم )تصویر  .   1

    (رانیا هیعل هامیتحر
2. https://www.wsj.com/articles/u-s-says-it-would-meet-for-nuclear-talks-with-iranother-powers-11613687193     
3. https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-march-4-2021/#post-223881-IRAN     

    (.ور خارجهوزیر ام 99اسفند  22ترجمه نامه ) نکـ : پیوست بیست و دوم . 4

https://www.wsj.com/articles/u-s-says-it-would-meet-for-nuclear-talks-with-iranother-powers-11613687193
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-march-4-2021/#post-223881-IRAN


37 

پیشنهاد تعامل با ایران به منزلۀ تغییر در    ای از ایران داشته باشند.را اصالح کنند، مطالبه  ــ  گیر ادامه داردبیماری همه  ۀمیان
نی که قواعد  تعامل بود. اما ایران هرگز تحت فشار کسا  ۀاو نیز آماد   .نیست  ــ  ترامپ  ــ  جمهور سابق آمریکااست رئیس سی 

کنند،  ویژه حسن نیت، وفای به عهد و غیر قابل قبول بودن انتفاع از اقدامات متخلفانه را نقض می، بهالمللحقوق بین   ۀآمر
 «  تعامل نخواهد کرد.

اسناد جامع مذاکره شده و با   2231  قطعنامۀجامع اقدام مشترک و    ۀبرنام»  یادآوری این واقعیت کهوزیر امور خارجه با  
با   طراحی شده های به کلیه موضوعات مربوطه مانند موشک ای هستند که به طور قطعی و کامل، شدهجدول زمانی پذیرفته

موجب تقویت و تسهیل توسعه همکاری و تعامالت عادی  "ها  وثر تحریمای پرداخته و با رفع مسالح هسته  حملقابلیت  
ایران هرگز بیان کرد که »چنین  «، به صورت صریح و روشن سیاست قطعی کشور را  شودمی  "اقتصادی و تجاری با ایران

   .« کندطور کامل داده، مذاکره آن را به ۀموافقت نخواهد کرد که در مورد آنچه که قباًل نهایی شده و هزین
بازگشت به پایبندی  وزیر خارجه با پافشاری بر نظر مقام معظم رهبری در مخالفت با مذاکره قبل از اقدام، اضافه کرد که »

ندارد. برجام  بهکامل   نامشخصی  و  مبهم  اجرا، قصد    ..هیچ چیز  از  قبل  مذاکره  مورد ضرورت  در  متحده  ایاالت  اصرار 
این به معنای اخاذی است که هرگز در  .  کنداحتمالی آن برای تحمیل شروطی جدید تحت فشار اقتصادی را آشکار می

 « مورد ایران جواب نداده و نخواهد داد.
روپایی و آمریکا که به دنبال دگرگون کردن تاریخ است،  بیانیه مشترک وزرا بین سه دولت ا که »این نامه با اشاره به این 

سه دولت    « به  برجام احصاء خواهد شد  36و    29،  28عنوان عدم پایبندی اساسی ذیل بندهای  هیچ اعتبار حقوقی ندارد و به
متهم و بازگو کردن    از   اریاز برابر قرار دادن قربانی و متهم یا بدتر از آن، از جانبدباید »که می  هشدار داداتحادیه اروپایی    /

   « ادعاهای غیرقانونی با انگیزه سیاسی خودداری کنند.

 مذاکرات وین منطبق با سیاست قطعی نظامـ 13
ابتدای سال   ایران وارد مذاکراتی سخت و نفس ش1400از  با کشورهای عضو کمیسیون  ، دولت جمهوری اسالمی  گیر 

آنان به صورت غیرمستقیم با آمریکا گردید. مبنای این مذاکرات که تا کنون  (، و از طریق  4+1مشترک برجام )موسوم به  
با سیاست قطعی نظام که توسط مقام معظم رهبری العالی(شش دور آن برگزار شده است، دقیقا منطبق  در روز اول   )مد ظله 

این ما راستی آزمایی    را لغو کنند،   ها باید تمام تحریم  ها، بوده است: »آمریکاییگشت اعالم  ش،  1400فروردین   بعد از 
 . خواهیم کرد و سپس به برجام برمی گردیم و این یک سیاست قطعی است« 

: رفع تحریم ها )تعهدات  داردخروجی این مذاکرات یک مصوبه کمیسیون مشترک برجام خواهد بود که سه پیوست  
این مصوبه بدون    اجرا از جمله راستی آزمایی(.آمریکا(، اقدامات هسته ای )تعهدات ایران(، و طرح اجرایی )چگونگی  

حضور آمریکا خواهد بود و متعاقب انجام تعهدات رفع تحریمی و با تصمیم کمیسیون مشترک، آمریکا به عنوان عضو به  
 برجام باز خواهد گشت. 

 ها در مذاکرات وینرفع تحریم

در صورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به   ،1بر اساس چهارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده است 
های ترامپ که  . عالوه بر این، کلیه تحریم2، مجدداً رفع خواهند شد هایی که وفق برجام رفع شده بودندبرجام، کلیه تحریم

 
شود نهایی نیست  . با توجه به اینکه مذاکرات به اتمام نرسیده است، باید به این نکته توجه داشت که »هیچ یک از توافقاتی که در اینجا ذکر می 1

 و در حقیقت تا زمانی که در مورد همه چیز توافق نشود، در مورد هیچ چیز توافق نشده است«.
)نکـ : پیوست بیست    کننده کمیسیون مشترک قبل از دور دوم مذاکراتش،  وزیر امور خارجه به هماهنگ 1400فروردین    22. در نامه مورخ   2
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بر این ی دیگر( نیز رفع خواهند شد.  هاانستند وضع شوند )ولو به بهانهتودر صورت استمرار عضویت آمریکا در برجام، نمی
های ذکر شده در برجام )به شمول بخشی،  که در نتیجه بازگشت به برجام، تمامی تحریم  دارداساس، طرف مقابل عنوان می

شوند  های برجامی میهای وضع شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریمموضوعی یا شخصی( و نیز کلیه تحریم
نتیجه، رفع خواهند شد.   این    در  ها به صورتی خواهد بود که کلیه اشخاص غیرآمریکایی، برای اقدام و  رفع تحریمآثار 

 های زیر با موانع تحریمی آمریکا روبرو نخواهند بود: فعالیت در حوزه
انجام عملیات مالی و بانکی با دولت ایران، بانک مرکزی ها،  : بر اثر رفع این تحریم مالی و بانکی های  ـ رفع تحریم الف  

اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانکی )شامل افتتاح   شامل ــ    ایران، موسسات مالی ایرانی، و سایر اشخاص ایرانی 
بانکی  بین  حساب  طریق  از  پرداخت  و  کارگزاری  روابط  ایجاد  و  م  حساب  غیرآمریکایی(، در  مالی  وسسات 

نامه، خرید و فروشسرمایه  بهادار، ضمانت  انتقاالت   گذاری، خرید و فروش اوراق  ارزهای خارجی )شامل نقل و 
رسانی تخصصی مرتبط با ریال(، صدور اعتبارات اسنادی، و معامالت بازارهای آتی کاال و اختیار، ارائه خدمات پیام 

و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس آمریکایی توسط دولت )سوئیفت(  مالی  
  شود. مقدور  می ــ    ه نویسی، یا ارایه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایرانایران و خرید، پذیر 

، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا  ریدخها،  : بر اثر رفع این تحریمو پتروشیمیهای مربوط به نفت، گاز ـ رفع تحریمب 
ــ    های پتروشیمی، یا گاز طبیعینفتی، فرآوردههای پاالیش شده  فرآورده    شامل  های نفتیبازاریابی نفت و فرآورده

گذاری )از جمله از طریق مشارکت(، کاال، خدمات  ارائه کمک، سرمایه  ،یا از ایران  بهــ    گاز طبیعی مایع  شامل
تواند در رابطه با بخش انرژی ایران یا توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی  )شامل خدمات مالی(، و فناوری که می

یا فعالیت در بخش انرژی ایران  ،  های پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرندهای نفتی پاالیش شده و فرآوردهدهفرآور
و شرکت نفتیران    شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران )نیکو( و شرکت ملی نفت کش ایران 

 شود. مقدور می

ارائه خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی  ها،  حریم: بر اثر رفع این تمربوط به بیمههای  ـ رفع تحریمپ  
خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با    شاملــ    های سازگار با برجامدر رابطه با فعالیت

انرژی، کشتیها در بخش فعالیت ایرانرانی و کشتیهای  ایران، برای شرکت ملی نفت  ، شرکت ملی نفت  سازی 
های پتروشیمی از یا به  که نفت خام، گازطبیعی، گاز طبیعی مایع، نفت و فرآورده  ییهاکش ایران، یا برای کشتی

 شود. مقدور میــ  کنندایران حمل می
تملک، اداره، کنترل، یا بیمه  ها،  : بر اثر رفع این تحریمسازی و بنادرکشتیرانی، کشتیهای مربوط به  ـ رفع تحریمت  

های نفتی پاالیش شده(، های نفتی )شامل فرآوردههای مورد استفاده برای نقل و انتقال نفت خام، فرآوردهکشتی
ایرانفرآورده به  یا  از  مایع(  طبیعی  گاز  )شامل  طبیعی  گاز  یا  پتروشیمی،  ایران  ،های  در  بنادر  با  همکا،  اداره  ری 

الها و خدمات  اسازی ایران یا عاملیت اداره بنادر ایران، یا ارائه خدمات مالی و سایر کرانی و کشتیهای کشتیبخش 
سازی ایران و با عاملیت اداره بندر در ایران، مشتمل بر خدمات رانی و کشتییمورد استفاده در ارتباط با بخش کشت 

بقه بندی، و تامین مالی، و فروش، اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله به  بندری از قبیل سوخت رسانی و بازبینی، ط 
ملی نفتخطوط کشتی ایران، شرکت  ایران و شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی  یا  کش  رانی جنوب 

 شود. مقدور می های تابعه آنهاشرکت
فروش، عرضه، صادرات یا انتقال طال و  ها،  : بر اثر رفع این تحریمبهاطال و فلزات گرانهای مربوط به  ـ رفع تحریمث  

 
ها، مطالبات منطقی و مستدل جمهوری اسالمی ایران همراه با مستندات قاطع و فهرست ، با توجه به امتناع آمریکا از ارائه فهرست تحریمو سوم(

صفحه( که شامل تصویر مکاتبات مربوطه قبلی  150هایی که باید رفع شوند  ارسال شد. ضمائم این نامه )در حدود احصایی و نه حصری تحریم 
 هاست به صورت الکترونیکی قابل ارائه به نمایندگان محترم خواهد بود.    و نیز فهرست تحریم
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سایر فلزات گرانبها به یا از ایران، به صورت مستقیم یا غیرمستقیمَ، یا انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا  
 د. شومقدور می شامل تامین امنیت، بیمه و حمل و نقل پیش گفتههای ارائه خدمات برای فعالیت

اجرا یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا  ها، :  بر اثر رفع این تحریمسازیبخش خودروهای مربوط به ـ رفع تحریمج 
سایر معامالت مربوط به فروش، عرضه، یا انتقال کاالها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی  

   شود.مقدور می ایران
رفع تحریمچ   مربوـ  به  های  فلزاتنرم ط  و  تحریم  افزار  این  رفع  اثر  بر  برجامی(:  انتقال  ها،  )تحریم  یا  فروش، عرضه 

سازی فرآیندهای  گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فوالد، زغال سنگ، و نرم افزار برای یکپارچه
های سازگار با برجام، و فروش، عرضه، یا  فعالیت صنعتی به یا از ایران، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در رابطه با 

سازی ایران و بنادر ایران، یا انجام یا تسهیل  رانی و کشتیهای انرژی، پتروشیمی، کشتیانتقال چنین موادی به بخش 
 مقدور خواهد شد.  عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات برای اقدامات مذکور شامل بیمه و حمل و نقل

ها، فعالیت  بر اثر رفع این تحریم  )تحریم ترامپ(:  آهن، فوالد، آلومینیم و مس   هایبخش های مربوطه به  ع تحریمـ رفح 
کنند؛ مالکیت، کنترل  های آهن، فوالد، آلومینیوم، و مس ایران حضور پیدا میاشخاص غیرآمریکایی که در بخش 

و فعالیت هر نهادی که بخشی از صنایع آهن، فوالد، آلومینیوم، و مس ایران است؛ مشارکت در فروش، عرضه، یا  
های آهن، فوالد، آلومینیوم، و مس به ایران؛ خرید، اکتساب،  استفاده در رابطه با بخش   انتقال کاال یا خدمات مورد

بازاریابی بخش  یا  انتقال  های آهن، محصوالت آهنی، فوالد، محصوالت فوالدی، آلومینیوم، محصوالت  فروش، 
ایران از  مسی  و محصوالت  در حوزهآلومینیومی، مس  تبعی  ارائه خدمات  یا  الذکر؛  فوق  فعالیت  های  ؛ همچنین 

های مالی جهت فروش، عرضه، یا انتقال کاال و خدمات مورد استفاده مرتبط با  موسسات مالی خارجی که تراکنش 
نمایند؛ یا خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا  به ایران را انجام یا تسهیل می  های آهن، فوالد، آلومینیوم، و مس بخش 

، فوالد، محصوالت فوالدی، آلومینیوم، محصوالت آلومینیومی، مس و  های آهن، محصوالت آهنیبخش بازاریابی  
 شود. محصوالت مسی از ایران، مقدور می

فعالیت  ها،  : در اثر رفع این تحریمبخش مالیو    منسوجات ،  تولید،  معدن،  ساز وساخت  هایخش های بخ ـ رفع تحریم
بخش  در  که  غیرآمریکایی  منسواشخاص  تولید،  معدن،  عمران،  پیدا  های  حضور  ایران  اقتصاد  در  مالی  و  جات 

هایی از اقتصاد ایران  کنند؛ مشارکت در فروش، عرضه، یا انتقال کاال و یا خدمات مورد استفاده در رابطه با بخش می
های فوق الذکر؛ و فعالیت موسسات مالی  یا ارائه خدمات تبعی در حوزهکه در باال به آن اشاره شد، به یا از ایران؛  

های تصریح  های مالی جهت فروش، عرضه، یا انتقال کاال و خدمات مورد استفاده مرتبط بخش که تراکنش   خارجی
 شود. نمایند، مقدور میشده از اقتصاد ایران به یا از ایران را انجام یا تسهیل می

ـ حوزه هواپیمایی: امکان  د  برجام،  به  بازگشت آمریکا  اثر  انتقالفروش  بر  یا  اجاره  مسافربری تجاریهواپیما  ،    ،های 
های های ایمنی و ضمانتو تعمیر و نگهداری و بازبینیمرتبط با آن  یدکی، نرم افزارهای  خدمات جانبی و لوازم  

 . مقدور خواهد شد ولو برای اشخاص آمریکاییمربوط نیز 
  .1مقدور خواهد شد ایران به آمریکا  از فرش و اقالم خوراکی   صادرات امکان: فرش و اقالم خوراکی  صادراتذ ـ  

)مالی و بانکی،   قبل از برجام های  شامل تحریم علیه اقتصاد ایران    های موضوعی مامی تحریم ت  بدین ترتیب و بنابر این نتایج      
افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما سازی و بخش بنادر، طال و فلزات گرانبها، نرم رانی، کشتی بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتی 

)صنایع فلزات ایران،   عد از برجام، زمان ترامپ های بتحریم و خدمات مربوطه، و واردات فرش و مواد غذایی از ایران(؛ و  
آمریکا اجرای قوانین ،  در صورتی که در وین توافق حاصل شود  ران، صنایع نساجی، تولید( رفع خواهند شد. صنایع معدنی، عم 

 
 شود.ی رفع م زین کایآمر هیاول یهامیاست که تحر  یارددر زمره مو ،ی رنظامیغ یی مایدر ارتباط با هواپ پیشین نمونهمورد و  نیا. 1



40 

 ها فاقد آثار اجرایی خواهند بود:کند و لذا این تحریم کنگره به شرح زیر را متوقف می 
   م.2012سال  1قانون مجوز دفاعی  •

 م.  2012  2قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه  •

 م. 2012 3قانون آزادی ایران و مبارزه با اشاعه  •

 .4های ایرانقانون تحریم •
 

ایاالت متحده متعهد است که    6قانون مبارزه با دشمنان آمریکا از طریق تحریم )کاتسا( و    5لغو روادید مورد قوانین    در
ست که هر دو قانون  ااین بدان معن   .نکند  خدشه داراجرای کامل تعهدات برجامی توسط آمریکا را    آنهاهیچ یک از مفاد  

در واقع نقض تعهدات آمریکا   ،چنانچه خالف آن ثابت شود   خواهند بود.بر اجرای کامل تعهدات برجامی آمریکا بالاثر  
و   26بر اساس حقوق خود مندرج در بندهای    تواند با واکنش جمهوری اسالمی ایرانذیل برجام تلقی خواهد شد، که می

 برجام مواجه گردد.  36
 کند:می اجرایی زیر را لغو هایمانفردر صورت توافق کامل آمریکا همچنین 

 مربوط به قبل از برجام:

 ،  13754فرمان اجرایی  •

 ، 13590فرمان اجرایی  •

 ،  13622فرمان اجرایی  •

 ، 13645فرمان اجرایی  •

 ، 13628فرمان اجرایی  •

 مربوط به زمان ترامپ: 

 ،13846بخشی از فرمان اجرایی  •

 ،)تحریم صنایع فلزات ایران( 13781فرمان اجرایی  •

 ،)تحریم صنایع معدنی، عمران، نساجی و تولید( 13902فرمان اجرایی  •

 ، های وابسته(علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعه)تحریم  13876فرمان اجرایی  •

  ابطال خواهد شد.   7«سازمان تروریستی خارجی »همچنین شناسایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان به اصطالح  
این   بر  از هزارعالوه  )فرد  بیش  از فهرست تحریمشخص حقیقی و حقوقی  نهاد، کشتی و هواپیما(    ی آمریکا خارج ها، 

 شوند. این فهرست شامل:می

 موسسات مالی )به جز یک مورد(، ها و تمامی بانک •

 ای، های بیمهتمامی شرکت •

 های ایرانی، های نفتی، پتروشیمی و پاالیشگاهتمامی شرکت •

 سازی، رانی و کشتیهای حمل و نقل، کشتیاغلب شرکت •

 های بزرگ در زمینه فلزات، اغلب شرکت •

 ها و موسسات پژوهشی وابسته به آن،سازمان انرژی اتمی و شرکت •

 
1 National Defense Authorization Act (NDAA) 
2 Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act (TRA) 
3 Iran Freedom and Counter-Proliferation Act, (IFCA)  
4 Iran Sanctions Act (ISA) 
5 VISA Waiver Program 
6 Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) 
7 Foreign Terrorist Organization (FTO) 
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 های انرژی، نیروگاهی، صنعتی، تجاری و اقتصادی، های بزرگ در حوزها و شرکتهسازمان •

به شرح زیر را مورد بازنگری، اصالح یا ابطال قرار خواهد داد به نحوی که    همچنین اقدامات مکمل تحریمآمریکا  
 ها باشد:منعکس کننده لغو تحریم

 (؛2018در مورد ایران )می و اکتبر  1سن(  شبکه مقابله با جرایم مالی )فین   توصیه نامه •

 (؛ 2020توصیه نامه دریانوردی جهانی )می  •

 (؛ 2019در مورد صنایع هوانوردی ایران )جوالی  2های خارجی )اوفک( دفتر کنترل داراییتوصیه نامه  •

 (؛ 2019)اوفک( در مورد حمل و نقل دریایی محصوالت نفتی )مارس    ی خارج   ی ها یی دفتر کنترل دارا توصیه نامه   •

 (؛ 2019)اوفک( در مورد حمل و نقل دریایی محصوالت نفتی )سپتامبر    ی خارج   ی ها یی دفتر کنترل دارا توصیه نامه   •

مستلزم تغییرات  باشد، زیرا بازنگری آن  می  (، آمریکا آماده ابطال آن2019سوئیس )اکتبر  مالی  در مورد کانال   •
ها خواهد بود، ولی در صورت تمایل ایران، آمریکا آماده بازنگری آن بسیار کلی با توجه به تغییر نظام تحریم

 است؛ 

 (؛2019توصیه نامه وزارت امور خارجه در مورد صادرات محصوالت فلزی به ایران )دسامبر  •

 یی از ایران به آمریکا؛مجوزهای مربوط به صنعت هواپیمایی، و واردات فرش و موادغذا •

 در سایت اوفک.  3کیو(  اِف اِی سؤاالت متداول )درج راهنماها و  •
 

های اولیه« که افراد و نهادهای آمریکایی را  های خود، شامل »تحریمدر عین حال آمریکا حاضر به رفع بخشی از تحریم
شده است، و نیز  و به تدریج انباشته  اسالمی برقرار    های آغازین انقالبکند و از سالاز مبادالت اقتصادی با ایران منع می

اند )مثل به اصطالح تروریسم، موشکی، حقوق بشر ای وضع شدهغیرهسته  های بهانهفهرستی از افراد و نهادهای ایرانی که به  
... ایران  و  باشد  نمی  (و  نکرده و  هیچ  اساساًنیز  جمهوری اسالمی  این موضوعات مذاکره  به    کند.نمیگاه در مورد  الزم 

، و از طریق آنان با آمریکا، صورت گرفته است. مذاکرات غیرمستقیم  4+1مذاکرات وین با کشورهای  یادآوری است که  
گیرد. با این حال با توجه  ر است، و به سادگی در معرض سوءتفاهم قرار میبَزمان : های خود را داردها و محدودیتسختی

ر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا، تالش گردید با استفاده از مذاکرات مستمر و طوالنی با  به سیاست اصولی کشور مبنی ب
 بسته شود. و یا سوءاستفاده االمکان راه هرگونه سوءتفاهم بقیه اعضای برجام، و تبادل مرتب متون کتبی، حتی

 ای ایران در توافق وین تعهدات هسته

های ذکر شده را رفع نماید، جمهوری اسالمی  آمریکا اقدامات فوق را انجام و تحریمچنانچه در وین توافق حاصل آید و  
ها )که در مورد  آزمایی رفع تحریمپس از راستیــ    های قطعی نظام اعالم شده استکه در سیاست  گونهانهمــ    ایران نیز

 برجام باز خواهد گشت.های آن نیز مذاکرات مبسوطی صورت گرفته است(، به تعهدات خود در شیوه
ای  گونهای ایران در برجام بهتعهدات هستهها، علیرغم برخی جنجالشد که  بدون هیچ تردیدی اثباتهای اخیر طی ماه

  ح طر کی اساس  برــ ضمن اجرای دقیق و با حسن نیست همه آنها ــ  رانیا ی اسالم ی جمهورکه  بود  طراحی و توافق شده
و اقدامات    هابعضی نظارت  رشیپذ  با)یعنی حداکثر تا دو سال دیگر(    نخست  سال  هشت  در  یفن   و  یعلم  قی دق  و  مدون
  ی علم یهاهیپا  تمام  بلکه   ، کرده  تیتثب  یالمللن یب  دگاهید  از  را خود  ی اهسته  برنامه  تنها  نه  ها،تیمحدود  یبرخ ساز، و  شفاف

  ی برداربهره  با  ی تجار  و  یصنعت  سازیغنی  سمت  به  حرکت  یبرا  شرفتهی پ  توسعه  و  قیتحق   برنامه   کی  با  را  الزم  یکاربرد  و

 
1 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 
2 Office of Foreign Assets Control (OFAC) 
3 Frequently Asked Questions (FAQ) 
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 .  ه استساخت  برقرار یوربهره ن یباالتر با و شکل نیتر یاقتصاد  در و خود   یوژهایفیسانتر نیترشرفتهی پ و ن یبهتر از
 تی ظرف  ،(ش1402)سال    تیمحدود  سالهو نیم    هشت  دوره   یط  از  پس های قبلی تشریح شد،  گونه که در بخش همان

  شرفته، ی پ  یوژهای فیسانتر  ی اندازراه  و  دی تول  ل،یتکم  یبرا  یاتم  یانرژ  سازمان  یهایزیربرنامه  اساس  بر  رانیا  یسازیغن 
و حیاتی  و هیچ یک از نیازهای فوری    بودنددار  شده در برجام همگی زمانهای پذیرفتهمحدودیتتوسعه خواهد یافت.  
 . اندنکردهای را تعطیل کشور در حوزه هسته

که در صورت توافق در وین مجدداً  ــ  شده در برجامهای پذیرفتهساز، و محدودیتترین اقدامات نظارتی و شفافمهم
 گردد:موارد زیر می شاملــ اجرا خواهند شد 

 ؛ شده بر تعهدات برجامیحساب اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت •

 درصد؛ 67/3حداکثر سازی اورانیوم در سطح  غنی •

 ؛ IR-1دستگاه سانتریفیوژ   6104استفاده از حداکثر  •

 کیلو مواد غنی شده، و معاوضه مازاد آن با کیک زرد؛  300حفظ حداکثر  •

ای، با حفظ ماهیت آب  تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور نوین ولی بدون خطرات اشاعه •
 سنگین آن.

ها  تحریمکه  این عالوه بر  ،  هاها و محدودیتدر نتیجه پذیرش این نظارتیین شد،  های قبلی تبگونه که در بخش همان
 : لغو شدند های فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحدو قطعنامهرفع 

  حقوق  اعمال  و شناخته ت ی رسم  به را رانیا یاسالم  یجمهور زی آمصلح ی اهسته  برنامهی جهان  یهاقدرت •
  ؛نددشمر محترم یالمللن یب معاهدات چهارچوب  در  را رانیا ملت یاهسته

  شده یمعرف یالمللن ی ب  تی امن  و صلح یبرا یدیتهد  عنوان به ناحق به و قیحقا  قلب با که رانیا یاهسته برنامه •
  ؛دیگرد لی تبد یالمللن ی ب  یاستانداردها قالب در کشورها  ریسا باالمللی بین   یهمکار یبرا یموضوع  به بود،

  چرخۀ جمله  از آمیز،صلح ایهسته برنامه از برخوردار و ایهسته  فناوری  دارای قدرت یک عنوانبه ایران •
 گرفت؛   قرار شناسایی مورد متحد ملل سازمان توسط سازی،غنی و کامل سوخت

ادامه  بدون حتی یک روز توقف یا تعلیق به کار خود  رانیا یسازیغن  برنامهو   یا هسته مراکز و ساتی سأت  همۀ •
  ؛داد

 IR-8 و  IR-4، IR-5 ،IR-6 از جمله رانیا شرفتهی پ و یدی کل ی وژهای ف ی سانترکلیه   یرو بر توسعه  و قی تحق  کار •
 یافت؛   ادامه

هیچ تأسیسات یا تجهیزاتی به شمول حتی یک   ،شد حفظ  رانیا یاهستههای برنامه  رساختیزتمامی  •
 ها در جای خود باقی ماند. ها و قابلیتو تمامی ظرفیت رفتن ن یب از ،وژیف یسانتر

اثبات گردید که چگونه  رغم همۀ تبلیغات، در زمان کاهش تعهدات هستهبه ای ایران طی دو سال گذشته به وضوح 
تر  تههای برجامی بعضاً حتی در کمتر از یک روز با شرایط بهتر و پیشرفای ایران قبل از اعمال محدودیتهای هستهظرفیت

(  باال   31)صفحه    1400و سال    1392در سال  ای کشور  شرایط هستهمالحظه مجدد جدول مقایسه  احیا و عملیاتی گردید.  
شرایط ذیل دوباره به  در پی یک توافق احتمالی در وین  لذا  ها به سرعت قابل بازیابی است.  تمام ظرفیتدهد که  نشان  می

  دیگر برقرار خواهد شد: صورت موقت و حداکثر برای چهار سال 
 ، IR-1سانتریفیوژ   5060سازی با غنی •

 در فردو به صورت آماده )دو آبشار در حال چرخش(،  IR-1سانتریفیوژ   1044استقرار شش آبشار متشکل از  •
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 در انبار،  IR-2mحفظ بیش از هزار سانتریفیوژ  •

 در انبار،    IR-6 و IR-4سانتریفیوژ پیشرفته  حفظ صدها  •

 ادامه تولید سانتریفیوژها و قطعات آنها بر اساس برنامه سازمان انرژی اتمی،   •

 ادامه ساخت مرکز جدید مونتاژ سانتریفیوژ،  •
 کیلوگرم مازاد با کیک زرد،  3500کیلو مواد غنی شده و معاوضه حدود  300حفظ  •

  ، IR-2m  ،IR-4  ،IR-5  از جملهبر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران  ادامه کار تحقیق و توسعه   •
IR-6   ، IR-6s  ،IR-7  و IR-8  البته تعهدات هسته.  فناوری    طیای  کاهش  توجه  قابل  دو سال گذشته، رشد 

 ، به دنبال داشته استدرصد(  60سازی در سطوح باال )به ویژه در غنیرا نیز  کشور سازیای و دانش غنیهسته

 . چین همکاری ا  آب سنگین اراک ب نوین ادامه ساخت راکتور  •

   و آخر دعوانا ...ـ 14

گیر برای  فرسا برای دستیابی به یک توافقِ قابل قبول، نیز شش سال کوشش نفس فشرده و طاقتپس از دو سال مذاکرۀ  
ناسزا شنیدن، خون خوردن و  هشت سال حراست از حقوق ملّت شریف ایران و جلوگیری از متالشی شدن توافق  همراه با  

نفس و پُرنشاط الزم است  برادران و خواهرانی تازهدم برنیاوردن بر سر اتهاماتی ناروا، اینک در آستانه واگذاری مسئولیت به  
 بندی صادقانه و مشورت مشفقانه تقدیم شود.  و نکته به عنوان جمع چند تجربه

های ظالمانه، در عین حفظ توان  سازی آمریکا و تحریمبرجام حاصل کوششی عاشقانه برای رهانیدن ایران از دام امنیتی   
ط قرمز در شرایطی دشوار بود؛ ولی همچون هر توافقِ دیگری حاصل مذاکره و داد و  ای با رعایت حداکثری خطوهسته

ای بر  ش، و به دنبال رأی قاطع مردم به حل و فصل موضوع هسته1392المللی است که در شرایطی خاص در سال  ستد بین 
 مند شکل گرفت. اساس تعامل سازنده و عزّت

هایی از توافق ناراضی و  ها از بخش نقص نیست. هر یک از طرف توافق بی  های آنیک از طرفهیچ توافقی برای هیچ   
لذا الزمه رسیدن به توافق درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل    .ناخوشنود است. این طبیعت هر توافقی است

وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی     مصالحه  ها، امکانها و مطالبات همه طرفقابل قبولی از نگرانی
  ــ انجامد؛ که تقریباً در تمامی شرایط ضرر و یا الاقل عدم النفع آن برای کشور و مردم از منافع فرضی رسیدن پایان میو بی

بازی با    ــف مقابل  آل کمتر نیست. تالش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طربه توافق ایده  ــناممکن  
ها  انجامد؛ البته ممکن است ضرر همه طرفمی  ــ  2بازی با حاصل جمع منفی ــ  به ناکامی هر دو طرف    ــ  1حاصل جمع صفر

است که    ــ  3بازی با حاصل جمع مثبت   ــها  هم پیوستۀ کنونی تنها درنظر داشتن منافع همه طرفیکسان نباشد. در دنیای به
 طلوب را به همراه داشته باشد.  تواند نتیجه ممی
و رجحان بخشیدن منافع ملّی به مصالح  به همین دلیل رسیدن به توافق نیازمند شهامت و ایثار و آمادگی برای هزینه از آبرو     

ای بدواً مطلوب و محبوب  امعهدر  هیچ فرهنگ و ج   ــاست    مصالحه که المحاله نیازمند نوعی    ــشخصی است.  تفاهم  
اند و نه کنشگران عرصه دیپلماسی،  قهرمانان تاریخیِ بیشتر جوامع انسانی، جنگآوران و مبارزان میدان نبرد بودهنیست و  
های هر نبردی در  شود و ناکامی. اما واقعیت آن است که دستاورد هر جنگی در پشت میز مذاکره نقد میمصالحهتفاهم و  

 شوند. می ــ ونه واژگون  ــمصاف دیپلماتیک تعدیل 
کند که سیاست خارجی صحنۀ دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد  منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا می   

 
1 Zero-Sum Games (Win-Lose) 
2 Negative-Sum Games (Lose-Lose) 
3 Positive-Sum Games (Win-Win) 
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  ــ البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه    ــو کارگزاران این حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملی و همدلی و همراهی عمومی  
گیری، حتی از نوع منصفانه. ارائه راهکارهای  ده نیازمند ارائه پیشنهاد عملی و واقع بینانه است و نه صرفاً خردهباشند. نقد سازن

نجامد و از سوی  بی های برتر و کارآمدتر  آرا به انتخاب گزینهتواند با تضاربپیشنهادی از سوی منتقدین از یک طرف می
پاسخگ با  همراه  واقعی  نظر  تبادل  امکان  فراهم  ودیگر  را  کارگزاران  همسازی  کارگزاران  کند.  که  پذیرفت  باید  زمان 

گیر نهایی نیستند و در همه جای دنیا مجری تصمیمات  تصمیم  ــسفیر یا وزیر  از کارشناس،  ــدیپلماسی و سیاست خارجی 
ها در  نهایی باید همه جنبه  گیرشود و تصمیمحوزه خالصه نمی  باشند.  مصالح عالی هر کشور در یکنهادهای باالدستی می

نهایی را او بگیرد و یا   تواند توقع داشته باشد که تصمیمیک وضعیت را بسنجد. یک دیپلمات یا یک مجری در میدان نمی
اش باشد. البته باید در ارائۀ نظر کارشناسی صادقانه و شجاعانه  حتی تصمیم نهایی مطابق سلیقه، نگرش و یا گزینه پیشنهادی

هر چند مغایر    ــ را بیان دارد؛ اما به هنگام عمل بهترین و بیشترین کوشش بر اجرای بهینه و تمام عیار تصمیمات ملی    نظراتش 
 کار بسته و از همان سیاست جانانه دفاع کند.  را به  ــپیشنهاد خود یا سازمانش باشد 

قد سازنده، نباید اجرای سیاست اتخاذ شده  هر سیاستی نقاط قوت و ضعف دارد. مخالفان یک سیاست ضمن اظهارنظر و ن   
شود، بلکه موافقان  های متخذه نه تنها باعث اصالح آن سیاست نمیتراشی مخالفان در اجرای سیاسترا مختل کنند. مانع

به   را  آن سیاست میمی  سرسختیسیاست  از  ناشی  منافع  به حداقل  مانع دستیابی  بهانهکشاند،  و همواره  بهشود  دست  ای 
ها نبود موفقیت حاصل  اندازیکه اگر سنگ  :دهدداران سیاست برای مخالفت با ارزیابی دقیق و بازنگری ضروری میطرف
هرحال، هر سیاستی اگر درست اجرا شود منافعی دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل سیاست گردد،  شد. بهمی

 گردد.  مخالفین واقع شده و هیچیک از منافع متصور حاصل نمی  اشارهیقیناً تمامی ضررهای مورد 
همگی    ــکه حتماً هیچیک نبود  ــ ر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بود و یا شکست کامل  مناقشه و مجادله ب عوض  اگر به   

استفاده  از ابتدا در پی  اگر  ای دیگر رقم خورده بود.  بسا شرایط به گونهکوشیده بودیم بیشترین منفعت را از برجام ببریم، چه
بودیم و مقدار بیشتری سرمایۀ خارجی جذب کرده و  ــ ها حتی در بدترین نگرش ــ حداکثری از هر میزان دستاورد برجام 

فشار حداکثری بسیار دشوارتر    و اعمالها از همه نقاط جهان را به کشور کشانده بودیم، تحریم ایران  تعداد بیشتری از شرکت
  ، خیالیسو با خوشبودیم و از یک  ر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیدهشد. اگمی

های غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه  دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت
  های آمریکایی شمول شعبات خارجی شرکت  به  –  امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران

نمی  بهره  – بودیم، هم دوستانمان سرخورده  نمیبرده  برای فشار شدند و در دوران سختی رهایمان  کردند و هم ترامپ 
از  صدا شد. فقط نیاز بود همدل و هممی مواجه  –آمریکا جمله در داخل   از  –  جهانی   دارانِسرمایه حداکثری با مانع جدیِ 

 کردیم.  جام استفاده میهمه امکانات برای اجرای بهینۀ سیاست کشور در پذیرش بر
و شکست نهایی سیاست    صدایی است. موفقیت در مذاکراتِ اخیر وین برای ایجاد این همدلی و هماکنون بهترین زمان      

ی سیاست کشور، زمینه را برای بهترین  تواند در فضای جدیدِ سرافشار حداکثری با بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی می
های برجام فراهم نموده، با اصالت دادن به روابط با همۀ شرکا و ایجاد توازن در روابط اقتصادی  برداری از تمامی ظرفیتبهره

نظیری را برای  بیو شکوفایی    رشد  –  گراییزایی و برونصد البته با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون  و  –  خارجی
نسل برنامه  کشور و  ارمغان آورد.  به  بعدی  اولویت  25های  و  با روسیه، سیاست همسایگی  روابط راهبردی  با چین،  ساله 

 ای است.  و استفادۀ حداکثری از تعهدات کشورهای غربی در برجام  بستر مناسب برای چنین آینده ،همسایگان
 

 حسبنا اهلل و نعم الوکیل 
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 م یک پیوست
 ایران اسالمی  جمهوری بیانیه

 برجام  تأیید   در متحد  ملل سازمان   امنیت شورای  2231  قطعنامة تصویب   از پس
 1394تیر  29

ران را به عنوان میراث مشترک بشریت قلمداد ایهستهآمیز  ( جمهوری اسالمی ایران دانش و فناوری، از جمله فناوری صلح1
های کشتار جمعی و به ویژه  المللی، سالحنماید. در عین حال، بر اساس مبانی محکم ایدئولوژیک، راهبردی و بین می

المللی، مردود  هایی منسوخ، غیر انسانی و مضر برای صلح و امنیت بین سالحای را به طور مطلق به عنوان  های هستهسالح
ها و سیره بنیانگذار فقید انقالب اسالمی،حضرت امام  های متعالی اسالمی و بر مبنای اندیشهداند. با الهام از آموزهمی

های کشتار جمعی، به  یه سالحای، که کلخمینی )ره(، و فتوای تاریخی رهبر انقالب اسالمی،حضرت آیت اهلل خامنه
هستهویژه سالح نمودههای  اعالم  اسالمی حرام  فقه  در  را  میای  اعالم  ایران  اسالمی  دارد که سیاست  اند، جمهوری 

 باشد.ای میهای هستهاش منع اکتساب، تولید، انباشت یا استفاده از سالحهمیشگی
امحاء کامل سالح2 ایران ضرورت  اسالمی  بین هستههای  ( جمهوری  امنیت  به عنوان یک ضرورت  المللی و یک  ای را 

دهد. جمهوری اسالمی ایران  مورد تاکید قرار می   (NPT) ایهای هستهتکلیف منطبق بر معاهده منع گسترش سالح
به طور فعال در کلیه تالش بین مصمم است  های  المللی حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سالحهای 

 ای به ویژه در خاورمیانه، مشارکت نماید. های هستهی و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سالحاهسته
ای، بدون تبعیض  های هستههای عضو معاهده منع گسترش سالحورزد که دولت( جمهوری اسالمی ایران قاطعانه ابرام می3

ندی از حقوق الینفک خود برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی  ممعاهده نباید از بهره  2و    1و منطبق با مواد  
 آمیز، باز داشته شوند.ای برای اهداف صلحهسته

تاریخ  ( جمع 4 در  )برجام(  اقدام مشترک  برنامه جامع  مهم توسط جمهوری  1394تیر    23بندی  بسیار  گام  نشانگر یک   ،
بحران غیر ضروری، از طریق مذاکره و بر مبنای احترام متقابل است؛  برای حل و فصل یک  5+1اسالمی ایران و گروه 

آمیز ایران ایجاد، و با اقدامات ناموجه و مبتنی  ای صلحی اتهامات بی پایه و اساس درباره برنامه هستهبحرانی که در نتیجه
 های سیاسی علیه ملت ایران دنبال شده بود. بر انگیزه

، که از یک سو، موجب حصول اطمینان از ماهیت 5+ 1متقابل جمهوری اسالمی ایران و گروه    برجام مبتنی است بر تعهدات(  5
)مصوب سال   1737و    1696های شماره  ای ایران شده، و از سوی دیگر، تمامی مفاد قطعنامه آمیز برنامه هسته منحصرًا صلح 

)مصوب   2224( و  2010سال    )مصوب   1929(،  2008)مصوب سال  1835و    1803(،  2007)مصوب سال    1747(،  2006
ای که توسط های مرتبط با هسته های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم ( را لغو کرده و همه تحریم 2015سال  

دولت  و  اروپایی  اتحادیه  و  متحده  می ایاالت  لغو  طور جامع  به  را  بودند  شده  تحمیل  اروپایی  اتحادیه  عضو  کند. های 
د است که تعهدات داوطلبانه خود را با حسن نیت و منوط به اجرای با حسن نیت همه تعهدات جمهوری اسالمی ایران متعه 

 ها و اقدامات محدودیت ساز، اجرا کند.وفق برجام، از جمله تعهدات متضمن رفع تحریم   5+ 1توسط گروه  
متحده به این معنا خواهد بود  ای توسط اتحادیه اروپایی و ایاالت  ساز مرتبط هستهها و اقدامات محدودیت( رفع تحریم6

توانند با ایران و اشخاص ایرانی در همه جای دنیا بدون هراس از  های مورد اشاره در برجام میکه معامالت و فعالیت
ناشی از مزاحمتمجازات به  های  انتخاب  با آزادی  انجام شوند و همه اشخاص قادر خواهند بود تا  های فراسرزمینی 

ی با ایران بپردازند. در برجام به وضوح تصریح شده است که اتحادیه اروپایی و آمریکا هر دو از  معامالت تجاری و مال
اند، خودداری خواهند  ها و اقدامات محدودیت ساز که منطبق با برجام رفع شدهبازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم
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امات محدودیت ساز از جمله از طریق تمدید،  ها و اقدورزید. تفاهم بر آن است که بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم
به مثابه عدم پایبندی اساسی خواهند بود که ایران را از تعهداتش به طور جزئی یا کلی معاف خواهد ساخت. برداشتن  

ای به منظور الزم  ها مستلزم اتخاذ اقدامات مقتضی حقوقی و اجرایی داخلی از جمله اقدامات تقنینی و آئین نامهتحریم
الزامی تبعیضباشد. برجام مستلزم خاتمۀ موثر همه تدابیر و رویهها میجرا نمودن رفع تحریماال آمیز و همچنین  های 

بر توافق حاصله میان اعضاء برجام تاکید  بیانیه ایران  باشد.  با هدف موافقتنامه همسویی نداشته  های عمومی است که 
قطعنامه شورای امنیت در تایید برجام، اتحادیه اروپایی، کشورهای    نماید که بر مبنای آن بالفاصله پس از تصویبمی

های در دسترس عموم  های مربوطه و بیانیهعضو اتحادیه اروپایی و ایاالت متحده مشورت با ایران را درباره دستورالعمل
 آغاز خواهند نمود.ها یا اقدامات محدودیت سازی که قرار است مطابق با برجام لغو شوند،  در خصوص جزئیات تحریم

سازی را منطبق با برنامه خود  سازی و تحقیق و توسعه غنیآمیز، از جمله غنیای صلح( جمهوری اسالمی ایران برنامه هسته7
با طرف و  نمود  دنبال خواهد  برجام توافق شده،  اطمینان  همان گونه که در  تا  نزدیک کار خواهد کرد  از  های خود 

گذر زمان به سالمت گذشته و همه اهداف خود را محقق خواهد ساخت. این تعهد بر   حاصل شود که این توافق از
آمیز بر اساس تعهداتشان مطابق برجام اند که بر مبنای آن در این برنامه صلحداده  5+1هایی است که گروه  مبنای تضمین 

المللی  ورد موافقت با آژانس بین های مهمکاری خواهند نمود. همچنین این گونه تفاهم و توافق شد که از طریق گام
توسط شورای حکام آژانس بررسی    2015انرژی اتمی، همه موضوعات موجب نگرانیِ گذشته و حال، قبل از پایان سال  

های اظهار شده گیری کرده است که فعالیتالمللی انرژی اتمی تاکنون مستمراً نتیجهو مختومه خواهند شد. آژانس بین 
صلح منحصراً  برای  ایران  زمینه  کردن  فراهم  الحاقی  پروتکل  اجرای  از  هدف  بعد  به  این  از  بنابراین،  هستند.  آمیز 

تر« بر این مبنا است که مدرکی دال بر وجود فعالیت اظهار نشده نیز در ایران وجود ندارد. بدین گیری گسترده»نتیجه
گونه که در مورد  وابط پروتکل الحاقی به همانالمللی انرژی اتمی وفق ضمنظور، جمهوری اسالمی ایران با آژانس بین 

المللی انرژی اتمی باید اقدامات شود، همکاری خواهد نمود. در عین حال، آژانس بین همه امضاءکنندگان اعمال می
بندی شده به کار گیرد. جمهوری اسالمی ایران همواره  احتیاطی الزم را برای تضمین حفاظت کامل از اطالعات طبقه

های مرتبط خود را  ای خود را با دقت تام اجرا نموده است و با نهایت دقت همه فعالیتالمللی عدم اشاعهبین تکالیف  
ای در هیچ  گونه فعالیت هستهو از آنجا که هرگز هیچ  چهارچوبمنطبق بر پروتکل الحاقی اظهار خواهد نمود. در این  

یک از تأسیسات نظامی وجود نداشته و نخواهد داشت، جمهوری اسالمی ایران اطمینان دارد چنین تأسیساتی موضوع  
 درخواست بازرسی نخواهند بود. 

طرفانه، موثر، کارآمد و سریع،  حو بی( کمیسیون مشترک ایجاد شده بر مبنای برجام بایستی قادر باشد تا اختالفات را به ن8
های ایران و حصول اطمینان  رسیدگی و حل و فصل نماید. نقش اصلی این کمیسیون عبارت است از رسیدگی به شکایت

های  های تصریح شده در برجام بطور کامل محقق گردند. در صورتی که آثار لغو تحریمنسبت به این که آثار لغو تحریم
امنیت ساز یا تحریمشورای  متحد،  ملل  اقدامات محدودیتمان  یا  با هستهها  مرتبط  ایاالت  ساز  و  اروپایی  اتحادیه  ای 

هایی که قبل از  ی همسان یا مشابه تحریمهای جدید با ماهیت و گسترهمتحده به وسیله تداوم اعمال یا تحمیل تحریم
ار خواهد داشت تعهدات خود وفق برجام را مورد  روز اجرا برقرار بودند، مخدوش گردد، جمهوری اسالمی ایران اختی 

ای یا دیگر دالیل وضع شوند،  های جدیدی بنا به دالیل مرتبط هستهتجدید نظر قرار دهد؛ فارغ از اینکه چنین تحریم
 مگر این که مسائل در طی یک دوره زمانی کوتاه و معقول اصالح گردند. 

حل و فصل اختالفات در برجام در واکنش به عدم پایبندی اساسی، به عنوان    بینی شده در ساز و کار ( اقدامات متقابل پیش 9
اند، و در صورتی به کار گرفته خواهند شد که عدم پایبندی اساسی تداوم یابد و طی  آخرین حربه در نظر گرفته شده

ایران چنین اقدامات  باشند. جمهوری اسالمی  بسیار غیرمحتمل  ترتیبات در نظر گرفته شده در برجام جبران نشده  ی را 
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پذیری خودسرانه یا ابزاری  ای برای برگشتکند چرا که هدف، تضمین پایبندی است نه فراهم ساختن بهانهقلمداد می
برای فشار یا اعمال نفوذ. ایران متعهد است تعهدات داوطلبانه خود را به طور کامل و با حسن نیت اجرا کند. به منظور  

کند در صورتی که ساز و کار  مستمر همه اعضاء برجام، جمهوری اسالمی ایران تاکید می  حصول اطمینان از پایبندی
ها به ویژه تدابیر شورای امنیت اعاده گردند، جمهوری اسالمی  مذکور علیه ایران یا اشخاص ایرانی اعمال شوند و تحریم

اش با آژانس  م و تجدید نظر در همکاریایران این کار را به منزله مبنایی برای توقف اجرای تعهدات خود وفق برجا
 المللی انرژی اتمی تلقی خواهد نمود.بین 

توافق صریح همه طرف10 و  مشترک  تفاهم  ایران  اسالمی  قرار  های شرکت( جمهوری  تأکید  مورد  را  برجام  در  کننده 
مفاد  می آن  مبنای  بر  مفاد  2231  قطعنامۀدهد که  مثابه  به  برجام،  تایید  در  امنیت  به هیچ وجه    شورای  و  نبوده  برجام 

 تواند اجرای برجام را تحت تأثیر قرار دهد.نمی
ی  ( دولت جمهوری اسالمی ایران مصمم است به طور فعال برای ارتقاء صلح و ثبات در منطقه در مواجهه با تهدید فزاینده11

بار کمک کند. ایران نقش پیشرو خود را در مبارزه با این خطر ادامه خواهد داد و  گرایی خشونتتروریسم و افراط
لی در پرداختن به این تهدید مشترک جهانی بطور کامل همکاری نماید. الملآماده است با همسایگان خود و جامعه بین 

های دفاعی خود به منظور حراست از حاکمیت،  عالوه بر این، جمهوری اسالمی ایران تدابیر الزم برای تقویت توانمندی
طقه را ادامه خواهد  استقالل و تمامیت ارضی خود در مقابل هر گونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در من

های بالستیک، منحصرا برای دفاع مشروع هستند. های نظامی ایران از جمله موشک، توانمندیچهارچوبداد. در این  
از حیطه یا صالحیت قطعنامه  ای طراحی نشدههای هستهاین تجهیزات برای قابلیت حمل سالح بنابراین، خارج  اند و 

 شند. باهای آن میشورای امنیت و پیوست
بینی شده است،شاهد تحقق معنادار تغییر پیش   2231  قطعنامۀ( جمهوری اسالمی ایران انتظار دارد همانگونه که در مقدمه  12

بنیادین در رویکرد شورای امنیت باشد. شورا سابقه سیاهی در رفتار با ایران دارد که از سکوت توأم با رضایت شورا در  
آغاز شد و با امتناع شورا حتی از محکوم کردن، چه برسد به    1980ایران در سال  مواجهه با تجاوز صدام حسین علیه  

سالح از  گسترده  و  سیستماتیک  انبوه،  استفاده  علیه،  و  اقدامی  رزمندگان  علیه  حسین  صدام  توسط  شیمیایی  های 
را از جنگ شیمیایی  و همچنین حمایت مادی و اطالعاتی چندین عضو شو  1988تا    1984های  غیرنظامیان ایرانی طی سال

صدام حسین ادامه یافت. حتی بعد از این که صدام حسین کویت را مورد تهاجم قرار داد، شورای امنیت نه تنها به طور  
توزی خود علیه ملت ایران امتناع کرد، بلکه پا را از این نیز فراتر گذاشت و علیه  آمیز از اصالح و جبران کینهلجاجت

هایی پرداخت که علی الظاهر  و سکوت مماشات گرانه شورا در قبال آن، به تحمیل تحریم  این قربانی جنگ شیمیایی
های کشتار جمعی وضع شده بودند. در عوض آن که حداقل این واقعیت را مورد توجه قرار  به بهانه نگرانی از سالح

رده است، شورای امنیت بر اساس  های شیمیایی را تالفی نکدهد که ایران حتی اقدام صدام حسین در استفاده از سالح
ها را علیه ملت ایران ای از تحریمهای سیاسی به اقدام علیه ایران شتافت و طیف گستردهپایه و بر مبنای انگیزهاتهامات بی

آمیزشان به نحو ناموجهی  ای صلحبا هدف مجازات مقاومت آنها علیه فشار زورگویانه برای کنار گذاشتن برنامه هسته
شدند، اکنون بر اساس برجام و ها که نبایست از همان ابتدا تحمیل میکرد. مهم است یادآوری شود این تحریمتحمیل  
 باید لغو شوند. 2231 قطعنامۀ

سازی که  ها و اقدامات محدودیت( بنابراین، جمهوری اسالمی ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر این که همه تحریم13
پایه و اساس، اند، بیای ایران اعمال شدهاند از جمله آنهایی که به بهانه برنامه هستهعمال شدهعلیه ملت ایران وضع و ا

نماید. در نتیجه، هیچ چیزی در برجام نباید به نحوی تعبیر و تفسیر شود  ناعادالنه و غیرقانونی بوده و هستند پافشاری می
ات جمهوری اسالمی ایران نسبت به مشروعیت، اعتبار یا قابل  که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به معنای پذیرش یا مماش
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بودن تحریم اقدامات محدودیتاجرا  و  یا دولتها  اروپا  اتحادیه  امنیت،  های عضو  ساز تصویب شده توسط شورای 
ت در  پوشی یا محدودیاتحادیه اروپا، ایاالت متحده یا هر کشور دیگری علیه ایران باشد؛ همچنین نباید به معنای چشم

المللی یا اصول حقوقی مربوطه دارد، تعبیر  اعمال هر گونه حقی که جمهوری اسالمی ایران وفق قوانین ملی، اسناد بین 
 و تفسیر شود. 

( جمهوری اسالمی ایران اطمینان دارد که اجرای با حسن نیت برجام توسط همه اعضاء برجام به اعاده اعتماد ملت ایران  14
اند، کمک خواهد  های غیرقانونی به بهانه این بحران ساختگی بودهمتحمل فشارها و زورگوییکه به نحوی ناعادالنه  

ها واقعی جهانی و تهدیدات واقعی علیه صلح  های جدیدی برای همکاری در جهت پرداختن به چالش کرد و فرصت
تنش منطقه ما دچار  منطقه  که  است  زمانی  دیر  است، درای خواهد گشود.  ناروا شده  افراط  های  و  حالی که  گرایان 

ها مشغول تثبیت خود و پیشروی هستند. زمان آن فرا رسیده است که توجه و تمرکز بر این تهدیدات قریب  تروریست
  های موثر برای شکست دادن این تهدید مشترک دنبال و پیگیری شود.الوقوع معطوف گردد و روش
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 م پیوست دو
 26/10/95مورخ  چهارمین گزارش اجرای برجام

 به مجلس شورای اسالمی 1395ماه دی  26یک سال اجرای برجام: گزارش 
 مقدمه

اضافۀ  جمهوری اسالمی ایران و کشورهای موسوم به »پنج به  ش، بین 1394تیرماه   23که در   "برجام "برنامه جامع اقدام مشترک  
متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام« از  یک« مورد توافق قرار گرفت، متعاقب تصویب »قانون اقدام متناسب و  

ش،  1394/ 7/ 29عالی امنیت ملی و نامه مورخ  ش، شورای 1394/ 5/ 19مورخ    634سوی مجلس شورای اسالمی، مصوبه جلسۀ  
ایی  ش، رسمًا وارد مرحله اجر 1394دی ماه    26العالی( خطاب به ریاست محترم جمهوری، در تاریخ  مقام معظم رهبری )مدظله 

ش، مجلس  1394/ 7/ 21شد. تبصره یک قانون »اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام« مصوب 
ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی  دارد: »وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه شورای اسالمی مقرر می 

،  1ش 1395ماهه از اجرای برجام در فروردین ماه  گزارش دهد«. نخستین گزارش سه و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی  
تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست    3ش 1395ماهه در مهرماه  و سومین گزارش سه   2ش 1395ماهه در تیرماه  دومین گزارش سه 

ماه  دی   26مهرماه لغایت    26ماهه اجرای برجام از تاریخ  خارجی مجلس شورای اسالمی شد. گزارش حاضر، چهارمین گزارش سه 
باشد. به دلیل همزمانی با سالگرد اجرایی شدن برجام، در این گزارش به اهم تحوالت مرتبط با برجام طی یک سال  می   1395
 نیز اشاره خواهد شد.    اخیر 

 گزارش از سه بخش تشکیل شده است: 
 ای های هستهآخرین تحوالت در حوزه فعالیت -بخش نخست  

 تعامل با آژانس از سوی جمهوری اسالمی ایران. •

 رآکتور آب سنگین. •

 های مربوط به کارخانه آب سنگین و محصوالت آن. فعالیت •

 تأسیسات فردو. •

 خرید مواد. •

 ذخایر. •

 سازی.برنامه تحقیق و توسعه غنی •

 ای.های دو یا چند جانبه برای توسعه صنعت هستههمکاری ▪

 
 ها  آخرین تحوالت در حوزه رفع تحریم -بخش دوم  

 حوزه نفت، گاز و پتروشیمی. ▪

 حوزه حمل و نقل.  ▪

 حوزه مالی، بانکی و بیمه.  ▪

 حوزه آب و برق. ▪

 حوزه صنعت و تجارت.  ▪

 
 .26/1/1395در تاریخ  4060511/106/130ماهه از اجرای برجام به شماره : گزارش سه نک. 1
 .26/4/1395مورخ  4233807/603/131ماهه از اجرای برجام به شماره : گزارش سه نک. 2
 .26/7/1395مورخ  4405268/374/602ماهه از اجرای برجام به شماره : گزارش سه نک. 3
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 بهداشت. حوزه سالمت و  ▪

 حوزه کشاورزی، دامداری و شیالت.  ▪

 حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات. ▪

 حوزه محیط زیست.  ▪

 آخرین آمارهای منتشره.  ▪

 

 ها  موانع و چالش  -بخش سوم 
 های ایران موسوم به آیسا.  تمدید قانون تحریم ▪

 انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا. ▪

 مشکالت و موانع غیربرجامی.  ▪

 هراسی. فضای ایران  ▪
 

 ای های هستهبخش نخست: امور مربوط به فعالیت
ای جمهوری اسالمی ایران از  آمیز هستهترین دستاوردهای توافق برجام، به رسمیت شناخته شدن برنامه صلح از مهم  مقدمه:

المللی است. هرچند این توافق، جمهوری اسالمی ایران را متعهد  سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بین 
ای کشورمان از جمله  آمیز هستهای خود نمود، لیکن برنامه صلحهسته هایهای موقت در فعالیتبه اعمال برخی محدودیت

سازی، بدون یک روز توقف، در مقیاسی گسترده و در تمامی ابعاد مهم و حساس خود ادامه یافت و عالوه  در حوزه غنی
ه، در مقابل جمهوری  المللی در این حوزهای بین ای کشور و گسترش همکاریهای نوینی در توسعه صنعت هستهبر آن، افق

اسالمی ایران گشوده شد. این در حالی است که بسیاری از کنشگران مهم جهانی به چیزی کمتر از توقف کامل برنامه 
ای کشور قانع نبودند و طی بیش از یک دهه تمام امکانات خود را برای رسیدن به این خواست غیرقانونی و هدف  هسته

 نامشروع بسیج کرده بودند. 
اساس علیه جمهوری اسالمی ایران نزد  بسیار مهم دیگر در این حوزه، مختومه شدن پرونده مربوط به اتهامات بیتحول 
ای کشورمان بود، که اساس و مبنای  های هستهدر فعالیت  "ابعاد احتمالی نظامی "المللی انرژی اتمی در خصوص  آژانس بین 

شد. مختومه شدن این  و ناعادالنه علیه ملت و دولت ایران تلقی میهای غیرقانونی تصویب و اعمال بخش اعظمی از تحریم
ای ایران را  های هستهپرونده، به روشنی عدم صحت اتهامات و ادعاهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص فعالیت

الملل را  بین   های جمهوری اسالمی ایران در صحنه نظامترین چالش ترین و طوالنیآشکار ساخت و عمال یکی از خطرناک
 توانست پیامدهای مخرب و عظیمی برای منافع و امنیت ملی کشور در پی داشته باشد، برطرف ساخت.  که می

 شود.  سالۀ نخست به شرح زیر گزارش میای طی سه ماه آخر از دورۀ یکهای هستهفعالیت تحوالت عمده در عرصه
 

 تعامل با آژانس از سوی جمهوری اسالمی ایران   -1
سفر مدیرکل آژانس به ایران: در پی پیشنهاد مدیرکل و استقبال ایران، در سالگرد برجام، مدیرکل آژانس به ایران   •

 سفر و با مقامات بلندپایه و مرتبط در ایران مالقات و گفتگو نمود. 

های صورت پذیرفته  یت به ایران: در پی درخواست ایران و هماهنگیایمنی و امن  سفر معاون مدیرکل آژانس در امور •
شده و روزه در خصوص معاهده مشترک مدیریت ایمن سوخت مصرفکارگاه سهبا آژانس، در حاشیه برگزاری  

آقای لنتیجو معاون آمانو در امور ایمنی و امنیت به ایران سفر و با مقامات سازمان انرژی    مدیریت پسمان پرتوزا،
 اتمی ایران دیدار و گفتگو نمود. 

های آژانس در چهارچوب برجام، توافقنامه پادمان، و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی،  آزماییها و راستیبازرسی •
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های قانونی، برگزاری جلسات هماهنگی مستمر با  ها، پاسخ به مکاتبات آژانس، ارائه دسترسیشامل تهیه اظهاریه
 ابرسی مواد و ... بدون نکته خاصی ادامه دارد.نمایندگان آژانس، حس

 
 رآکتور آب سنگین اراک  -2

ایران تکمیل شده  • طراحی پایه رآکتور بازطراحی شده آب سنگین اراک توسط متخصصین سازمان انرژی اتمی 
 است.

در ارتباط با بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک، مذاکره با چین جهت انعقاد قرارداد مشاوره بازطراحی مفهومی   •
 به مراحل پایانی رسیده است.  

مذاکره بر سر تعیین نوع سوخت رآکتور مذکور که از حساسیت خاصی برخوردار است ادامه دارد و کارشناسان   •
 لید سوخت یکدیگر داشته اند.دو کشور بازدید متقابل از مراکز تو

اندازی کامل  شده رآکتور قبلی تا زمان راههای سوخت ساختههای سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعهکلیه قرص •
 شوند.  رآکتور جدید حفظ و نظارت می

 
 های مربوط به کارخانه آب سنگین و محصوالت آنفعالیت -3

دهد و محصوالت مازاد  تن ادامه می   20کارخانه تولید آب سنگین همچنان به فعالیت خود بر اساس ظرفیت کامل ساالنه   •
 گردد.  المللی عرضه می تن به بازارهای بین   130بر  

پس از تحویل محموله آب سنگین ایران به روسیه و آمریکا، مذاکرات با برخی دیگر کشورها در جریان است. با   •
منظور صدور به مشتریان سنگین بهتن آب  11شدن مقدمات اولیه برای صادرات این محصول، حدود    به فراهمتوجه  

 سازی شده است.  المللی در یک منطقه آزاد اقتصادی عمان ذخیرهبین 

 صدور محصوالت جانبی آب سنگین آغاز شده است.  •

 
 تأسیسات فردو  -4

زیر ساخت • کلیه  تأسضمن حفظ  و  تجهیزات  ایجاد  ها،  فردو،  بال سایت  موجود در یک  سانتریفیوژهای  و  یسات 
ریزی است. در  ضمیمه برجام در دست برنامه 44ای مطابق پاراگراف مرکزی برای تحقیقات در زمینه فیزیک هسته

های پایدار در تأسیسات فردو با طرف روسی ادامه  همین راستا، مذاکرات فنی و تخصصی جهت تولید ایزوتوپ
 نویس فاز اولیه در حال نهایی شدن است. یش دارد و پ

که یک سال برای آنها فرصت وجود داشت    48ـ2و    47ـ2های  تعهدات مربوط به بال دیگر فردو طبق پاراگراف •
 انجام و در موعد مقرر تکمیل گردید.  

 
 خرید مواد -5

اورانیوم طبیعی از آن کشور خریداری  تن    130تن آب سنگین تولیدی ایران به روسیه، قریب به    38در قبال فروش   •
گردید. مجوز مربوطه از سوی کانال خرید برجام صادر شده است و مواد خریداری شده به زودی به ایران حمل 

 تن مواد از قزاقستان وارد شده بود. 200گردد. پیش از این بیش از می

 ذخایر  -6
یر مواد غنی شده ایران، نهایتا در دی ماه سال جاری کیلو ذخا   300نحوه محاسبه    خصوصها مذاکره در  در پی ماه •

، نسبت به شرایط عدم محاسبه میزان صفحاتِ سوختِ  اضافۀ یک« »پنج بهبا دو مصوبه کمیسیون مشترک ایران و  
کیلو ذخایر    300در زمره    (EUPP)شده اصفهان  پرتو داده شده و نیز رسوباتِ موجود در کارخانه تولید سوخت غنی
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سازی برای تولید مواد غنی شده  کیلو فضای جدید غنی  110مواد غنی شده ایران توافق گردید. بدین ترتیب بیش از  
 ایجاد گردید. 

 
 سازیبرنامه تحقیق و توسعه غنی -7

  IR-2m  ،IR-6  ،IR-5  ،IR-6s  ،IR-6  ،IR-7های  برنامه تحقیق و توسعه در حوزه آزمایش مکانیکی بر روی ماشین  •
 طابق برجام ادامه دارد. م IR-8و 

و یک   IR-5، یک تک ماشین  IR-4تایی  ، یک زنجیره دهIR-4آزمایش با گاز اورانیوم بر روی یک تک ماشین   •
 ادامه دارد.   IR-6تایی  زنجیره حدودا ده

سازی ماشین از ابتدای بهمن ماه آغاز خواهد پس از رفع موانع و آماده  IR-8آزمایش با گاز اورانیوم بر روی ماشین  •
 شد. 

 
 ای  های دو یا چندجانبه برای توسعه صنعت هستههمکاری -8

المللی، از جمله در راستای اجرای ضمیمه سوم برجام، سازمان انرژی اتمی ایران  های بین در ادامه روند رو به رشد همکاری
دهد. در این روند، بازدیدهای متقابل در  تعمیق و تثبیت همکاری با کشورهای مختلف ادامه می  به تالش خود در جهت

های متعدد و امضای اسناد همکاری به شرح زیر انجام و یا در دستور کار قرار گرفته  سطوح مختلف، مذاکرات و مالقات
 است:

ها توسط طرف ژاپنی؛ مذاکرات ای کشورمان با تقبل کلیه هزینه نفر از کارشناسان نظام ایمنی هسته   10اعزام    ژاپن:  •
ای مطابق ای با مشارکت در تجهیز مرکز مجهز ایمنی هسته ها در حوزه ایمنی هسته اولیه در خصوص ارتقاء همکاری 

که به طرف ژاپنی اعالم شده است. این کشور همچنین   ای در تهران، ایمنی هسته   همایش برجام؛ و برگزاری    3ضمیمه  
ای نیروگاه اتمی بوشهر در اعتبار قابل توجهی از طریق دو پروژه همکاری فنی در ارتباط با افزایش توانایی ایمنی هسته 

 اختیار ایران قرار داده است. 
ایمنی هس   سوئیس: • ای، مذاکرات اولیه به منظور  تهدر پی امضای یادداشت تفاهم همکاری با این کشور در زمینه 

 یافتن راهکارهای اجرایی همکاری و تعامالت دو کشور در این حوزه آغاز شده است.  
ساخت دو نیروگاه اتمی با ظرفیت بیش از دو هزار مگاوات در سایت بوشهر اجرایی شده است. همچنین    روسیه:  •

ضمیمه   59سازوکار دو جانبه و نیز پاراگراف    مذاکرات در خصوص تولید سوخت مشترک در ایران با استفاده از
 یک برجام با این کشور در جریان است.  

تفاهم همکاری هسته  مجارستان: • یادداشت  ایران و مجارستان مورد توافق گرفته و سند  بین جمهوری اسالمی  ای 
دلیل تعویق سفر امضاء  باشد. مقرر بود این سند در سفر وزیر خارجه به مجارستان امضاء شود که بآماده امضا می

 این سند به تاریخ دیگری موکول شده است.  

های کشور در زمینه گداخت در دست پیگیری است. شرکت مذاکرات با فرانسه در خصوص ارتقاء توانمندی   فرانسه:  •
همکاری امضا نمودند و آغاز همکاری عملی در دست پیگیری   نامهتفاهمپسمانداری ایران با همتای فرانسوی خود  

 است. 

تقابل مسئولین انرژی اتمی دو کشور، از  در پی دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی و بازدیدهای مجمهوری چک:   •
الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران به همراه یک هیئت یازده نفره به این  جمله سفر معاون امور بین 

ای  ای میان سازمان انرژی اتمی و گروه هستهکشور و مذاکرات به عمل آمده، سند چارجوب توافقات همکاری هسته
های داغ و  ، سلولLVR-15ردید. در طی این سفر از تأسیسات این گروه شامل رآکتور  جمهوری چک امضا گ
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 ها بازدید شد. آزمایش لوپ 

هیئتی از سازمان انرژی اتمی ایران به ریاست جناب آقای دکتر صالحی در پاسخ به دعوت طرف لهستانی    لهستان: •
مؤسسه   تأسیسات  از  بازدید  این سفر  نمود. طی  لهستان سفر  به  این کشور  مقامات  با  مذاکره  و  مالقات  منظور  به 

و   لهستان  اتمی  انرژی  پیش   PolAtopmتحقیقات  گرفت.  تفاهمصورت  زمینه  نانویس  در  لهستان  با  همکاری  مه 
 باشد. ای در دست پیگیری میهسته

ای در پیگیری همکاری با اتحادیه اروپا و در راستای بیانیه مشترک همکاری در زمینه انرژی هسته اتحادیه اروپایی:   •
ی در زمینه ایمنی منتشر شده در سفر کمیسیونر انرژی اتحادیه به ایران، عالوه بر تکمیل اسناد مرجع دو پروژه همکار

نویس ای، مذاکراتی به منظور نهایی نمودن موضوعات همکاری مرتبط با تحقیق و توسعه صورت گرفته و پیش هسته 
توافق نامه با یورواتم در دست بررسی است. در این زمینه، مذاکرات مثمرثمری طی سفر رئیس سازمان انرژی اتمی 

ی و کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا صورت پذیرفت. اتحادیه اروپا مبلغی ایران به بروکسل و مالقات با خانم موگرین 
معادل پنج میلیون یورو به منظور کمک به افزایش ایمنی نیروگاه بوشهر اختصاص داده که قرار است در ماه ژانویه 

به مناقصه گذاشته شود. برگزاری کنفرانس مشترک در خصوص همکاری  بین اسناد آن در بروکسل  با ا های  لمللی 
 در بروکسل در دست پیگیری است.   1اسفند ماه سال جاری  11و    10اتحادیه اروپا در تاریخ  

المللی به طور جدی در حال پیگیری است. از ایران برای مشارکت  موضوع همکاری ایران با این پروژه بین   پروژه ایتر: •
   دعوت به عمل آمده است.

و معاون رابط    (NLO)المللی انرژی اتمی  های فنی با آژانس بین ایران در همکاری  ملیرابط  نشست رابطین ملی:   •
ها از ایران برای حضور در این  ند. در چند سال گذشته بدلیل تحریمدر نشست رابطین ملی حضور یافت (NLA)ملی 

 آمد. عمل نمینشست دعوت به

مورد بصورت موردی و   7ها، در مورد از این پروژه 46برجام از  اجرایپیش از  ای:منطقهای و بین های منطقهپروژه  •
آمد؛ پس از اجرای  عمل نمیپروژه هم از ایران دعوت به  8شد و در  بر حسب نوع فعالیت مجوز حضور داده می

 باشند. پروژه می 46برجام، نمایندگان سازمان مجاز به شرکت در هر 

 NUSSCرای برجام، کارشناسان کشورمان بعضًا در این چهار کمیته که شامل  پیش از اج   چهار کمیته استاندارد ایمنی:  •
)کمیته استانداردهای   RASSC)کمیته استانداردهای ایمنی پسماند(،    WASSCای(،  )کمیته استانداردهای ایمنی هسته 

و   پرتوی(  نقل( می   کمیته)  TRANSSCایمنی  و  ایمنی حمل  نداشت استانداردهای  امکان حضور  ند. در حال باشند، 
های چهارگانه مشارکت مؤثر ها نمایندگان سازمان انرژی اتمی ایران در کلیه جلسات کمیته حاضر با رفع محدودیت 

 دارند.
 

 ها بخش دوم: آخرین تحوالت در حوزه رفع تحریم
ای  های هستههای قانونی گسترده ناشی از تحریمموانع و محدودیتکارکرد مورد انتظار از برجام در حوزه اقتصادی، رفع  

های  ای علیه ایران رفع گردید و در نتیجه آن گشایش های مرتبط با هستهمتعاقب اجرایی شدن برجام، تحریمبوده است.  
با به شرایط عادی آغاز گردید که به صورت مستمر ادامه دارد.  قابل مالحظه و چشمگیری حاصل شده و روند  زگشت 

 عنوان مقدمه بحث تفصیلی و به منظور تبیین بیشتر موضوع، توجه به چند سوال زیر حائز اهمیت است: به
است. تمامی   مثبت است؟ پاسخ  ای برداشته شده های هسته های گسترده ناشی از تحریم آیا همه موانع و محدودیت  .1

گردید، مرتفع شده اند. بایستی وفق مفاد برجام از روز اجرایی شدن آن رفع می ای که می های مرتبط با هسته تحریم 

 
 ش.1395سال . 1



10 

های اجرایی کشور مانعی که قرار بوده است برجام رفع کرده باشد و هنوز با آن مواجه باشند، هیچ یک از دستگاه 
نا نیست که آنها با هیچ مشکل اجرایی مواجه نیستند، همچنین بدین معنا را گزارش نکرده اند. البته این بدان مع

موانعی که قرار بوده برجام های غیرمرتبط با برجام رفع شده است، بلکه بیانگر آن است که  نیست که سایر تحریم 
 اند. مرتفع کند، همگی از سر راه برداشته شده 

ف غربی و به خصوص آمریکا همکاری و مساعدت کافی  ها، طرآیا در برداشته شدن این موانع و محدودیت .2
است؟   منفی داشته  طرف  پاسخ  است.  داشته  وجود  هم  کارشکنی  برعکس  حتی  و  علی  است  و  غربی  های 

های ما تن ندادند، در یک سال گذشته  گونه که در طول مذاکرات به آسانی به خواستهالخصوص آمریکا، همان
ایجاد مانع نمودند، که البته با تمامی آنها مقابله شده است.    ها، اهمال و تعلل،های منفی، بدعهدینیز با فضاسازی

 ها و رفع آنها بوده است. توان گفت یکی از دستاوردهای ما در طول یک سال گذشته مقابله با همین سنگ اندازی می

است.   مثبت های اقتصادی به همراه داشته است؟ پاسخ  آیا رفع موانع تحریمی وفق برجام، دستاوردها و گشایش  .3
عمل آمده توسط دستگاه اجرایی مربوطه، های حاصله، بسته به میزان همت و کوشش به البته دستاوردها و گشایش 
بوده و در این میان، موانع غیربرجامی نیز تاثیرگذار   برداری از فضای حاصل از برجام، متغیر و میزان توفیق آن در بهره 

های  ها و ایجاد گشایش های داخلی از رفع تحریم دستگاه های واصله به وزارت امورخارجه،  بوده است. حسب گزارش 
 اند. مند شده های فعالیت خود به درجات مختلف بهره گسترده در حوزه 

گذشته به چه صورتی بوده و آیا اصول اقتصاد مقاومتی    های کالن اقتصاد کشور طی یک سالوضعیت شاخص .4
به دلیل تحریمبسترعایت شده است؟ برجام بن  بود را گشوده  های هستهها و مسیرهایی که  ای مسدود شده 

های کالن اقتصادی کشور به چه سمت و سویی حرکت نموده و  ها، سیاستاست. اما اینکه در پی این گشایش 
از سیاست  نتایج عملی حاصله  بیاین  است که  بحثی  است،  بوده  برجام میها چه  با  در  ارتباط  و عمدتاً  باشد 

باشد این است که آمار و ارقام موثق داخلی و  آنچه روشن میگیر اقتصادی کشور است.  صالحیت نهادهای تصمیم
ت کامل به منظور جلوگیری  المللی موید رشد اقتصادی، مهار تورم و حرکتِ کشور به سمت توسعه اقتصادی است. دقبین 

گذاری های متعدد سرمایههای اقتصاد مقاومتی در پذیرش و تصویب طرح رویه و رعایت منافع ملی و اولویت از واردات بی
 و تأمین مالی به صورت جدی توسط دولت به عمل آمده است. 

 

ای که با هدف فلج کردن اقتصاد جمهوری اسالمی ایران وضع شده بود، عمدتا  های غیرقانونی و ناعادالنه هستهتحریم
بر سه حوزه اصلی و چندین حوزه فرعی متمرکز بود. سه حوزه اصلی مورد اشاره عبارت بودند از حوزه نفت و گاز، حوزه  

گیرد و در هر  این سه حوزه به شکل مبسوطی مورد بحث قرار میحمل و نقل و حوزه بانکی و مالی. در گزارش حاضر  
گردد. متعاقبا  های حاصله طی یک سال اخیر تشریح میماه گذشته و هم کلیتی از وضعیت گشایش کدام هم تحوالت سه

 د. شو شامل آب و برق، صنعت و تجارت، بهداشت و درمان، کشاورزی و غیره، پرداخته می های تحریمبه سایر حوزه

 

 الف( حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
های مربوطه در این حوزه رفع شده و گزارشی از اینکه کشور با مانعی در تولید یا صادرات، یا انتقال عواید حاصله  تحریم

 باشد. ها همه حاکی از پیشرفت فراتر از انتظار امور میاز فروش نفت مواجه باشد، دریافت نشده است؛ گزارش
های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تولید نفت ایران بر اساس  متعاقب رفع تحریم   د و صادرات نفت: افزایش تولی  •

هزار بشکه در روز رسیده است. تولید روزانه میعانات    950میلیون و  3آخرین آمار اعالم شده از سوی وزارت نفت، به 
باشد. صادرات نفت  میلیون مترمعکب می  900هزار بشکه و تولید گاز    125هزار بشکه، تولید مایعات گازی   560گازی 

  30سازمان اوپک در    اجالس خام نیز با شرایط مناسب و مطابق با اهداف از پیش تعیین شده، در حال انجام است. طی  
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درصدی قیمت نفت خام جهان    15رغم کاهش سهمیه تعدادی از کشورهای عضو که منجر به افزایش  م، علی 2016نوامبر  
  2ایران موفق شد سهمیه مورد نظر خود را حفظ نماید. در حال حاضر صادرات نفت خام کشور  شد، جمهوری اسالمی 

رسد.  هزار بشکه در روز می   800میلیون و    2هزار بشکه در روز است که با احتساب میعانات گازی، به    440میلیون و  
ر بشکه در روز بود و بر اساس  هزا   970م، حدود  1392شایان ذکر است صادرات نفت خام ایران در نیمه نخست سال  

های غیرقانونی و ناعادالنه وضع شده علیه کشورمان، قرار بود صادرات نفت ایران طی  زمانبندی طراحی شده در تحریم 
 یک سال بعد از تاریخ مذکور، نزدیک به صفر شود. 

 

 
قاره صادر شده است که بیانگر  به این    های معتبر اروپایی از طریق شرکتهزار بشکه نفت خام    600روزانه بیش از   •

 باشد. عدم وجود مانع در صدور این محصول به اتحادیه اروپا می

گردد. طی نُه ماهه  المللی دریافت میای از طریق شبکه بانکی بین بدون مشکل عمده  عواید حاصل از فروش نفت •

وضعیت 

تحریم ها
زمان

 متوسط صادرات 

واقعی نفت خام  

در روز

 متوسط صادرات 

در صورت ادامه 

توافق ژنو )بدون 

برجام(

 متوسط صادرات در 

صورت ادامه تحریم 

%20 کاهش در هر 

شش ماه

 متوسط صادرات در 

صورت اعمال قانون 

مصوب مرداد 92 

کنگره

 روند افزایش 

تولید عربستان 

)گرفتن بازار 

ایران(

متوسط قیمت نفت 

 اوپک )عدم تاثیر 

تحریم(

77      2,247,7418,200,000           2,247,741         2,247,741     2,247,741میانگین 2010

107      2,259,8029,100,000           2,259,802         2,259,802     2,259,802میانگین 2011

109    1,313,06610,000,000           1,313,066         1,313,066      1,313,066میانگین 2012

105      982,4869,200,000              982,486            982,486        982,486میانگین 2013
96    300,00010,000,000              605,060         1,104,146      1,104,146میانگین 2014

49      09,500,000              387,238         1,081,146      1,081,146میانگین 2015

40    010,500,000              247,832         1,081,146      1,916,508میانگین 2016

52    010,540,000              176,236         1,081,146     2,335,000ژانویه 2017

بدون تحریم

تحریم اتحادیه اروپا و 

کاهش 20%  سایرین

توقف کاهش 

با توافق ژنو

پایان تحریم نفتی
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برجام و صادرات نفت

متوسط صادرات واقعی نفت خام  در روز
(بدون برجام)متوسط صادرات در صورت ادامه توافق ژنو 

کاهش در هر شش ماه% ۲۰متوسط صادرات در صورت ادامه تحریم 
کنگره9۲متوسط صادرات در صورت اعمال قانون مصوب مرداد 
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میلیارد دالر نفت به فروش رفته و در زمینه نقل و انتقال وجوه حاصله مشکلی وجود    29ش، حدود  1395نخست سال  
 نداشته است. بخشی از رشد اقتصاد کشور طی یک سال گذشته ناشی از همین امر است.  

ایران،  بر اس • پتروشیمی اس اعالم گمرک  نُه  صادرات محصوالت  نُه1395ماهه نخست  طی  با  مقایسه  ماهه  ش، در 
درصد داشته است. صادرات میعانات گازی در همین    28میلیارد دالر، افزایشی معادل    10ش، با حدود  1394نخست  

ده و به بیش از پنج میلیارد دالر رسیده  درصدی برخوردار بو  97مدت، در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، از رشد  
ش، در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، بیش از  1395ماهه نخست سال  است. صادرات گاز طبیعی نیز طی نُه

 درصد افزایش یافته و ارزش صادرات آن حدود دو میلیارد دالر بوده است.  50

 
طبق اعالم وزارت نفت، صنایع مرتبط با نفت، گاز  فت وگاز:  های صنعت نعقد قراردادهای جدید برای توسعه زیرساخت

گذاری  میلیارد دالر سرمایه  100و پتروشیمی کشور به منظور توسعه و به روز رسانی فناوری و امکانات خود، به بیش از  
ولی  گذاری خارجی در این حوزه متوقف شده بود، ها، عمال سرمایهخارجی طی پنج سال آینده نیاز دارد. در دوره تحریم

شرکت گذشته،  سال  یک  سرمایهطی  جهت  جهان  نفتی  بزرگ  حوزههای  این  در  و گذاری  نموده  آمادگی  اعالم  ها 
با شرکتتفاهم  17های متعددی در این بخش منعقد شده است. در این مدت،  نامهتفاهم نفتی جهان  نامه مهم  های معتبر 

میلیارد دالر با یک شرکت معتبر اروپایی و با مشارکت    8/4ارزش    نامه مهمی به ماهه اخیر، تفاهمامضاء شده است. در سه
یک شرکت بزرگ آسیایی برای توسعه یکی از فازهای پارس جنوبی منعقد شده است. عالوه بر این، قرارداد همکاری  

فتی  جهت توسعه یکی از میادین نفتی کشور میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت شلومبرگر )بزرگترین شرکت حفاری ن 
نامه مهم با یک شرکت معتبر اروپایی با هدف توسعه دو میدان نفتی و یک میدان گازی، منعقد شده است. جهان(، سه تفاهم

نامه در خصوص مطالعه دو میدان نفتی میان ایران و شرکت گازپروم روسیه منعقد شده است. فرآیند  همچنین، دو تفاهم
 باشد. ، در جریان میعمل آمدهمذاکره برای انعقاد تفاهمات به

نفت • صنعت  نیاز  مورد  تجهیزات  می  تأمین  انجام  خاصی  مشکل  به بدون  متعلق  شده  توقیف  تجهیزات  و  شود 
 ها غیرقابل دسترسی بودند، آزاد و عموماً وارد ایران شده است.های تابعه صنعت نفت که در دوره تحریمشرکت

در این صنایع، قراردادها و تفاهمات عمده و   المللیبین   شارکتمهای این حوزه و فراهم شدن امکان  با رفع تحریم •
قرارداد و  تفاهمات  این  انعقاد  است.  مذاکره  حال  در  یا  و  شده  انجام  رفتمتعددی  کنار  در  کموها  سابقه  آمد 

میسرمایه نشان  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  صنعت  در  مشارکت  برای  خارجی  برای  گذاران  مناسبی  فضای  دهد 
المللی در  شرکت بزرگ نفتی و بین   25ذاری در این حوزه ایجاد شده است. در حال حاضر وزارت نفت با  گسرمایه

یادداشت تفاهم نیز امضاء شده است. طبق اعالم وزارت نفت،   17ش، تعداد 1395ماه  باشد و تا دیحال مذاکره می
میلیارد   11رد دالر، در پخش و پاالیش میلیا  31در شرایط جاری قراردادهایِ در حال مذاکره در شرکت ملی نفت 

ای از این قراردادها طی  شود بخش قابل مالحظهبینی میباشد و پیش میلیارد دالر می  10دالر و در پتروشیمی حدود  
 ماههای آینده نهایی شود. 

 
 ب( حوزه حمل و نقل 

فروند هواپیمای    200نظیر )انعقاد قرارداد خرید حدود  ونقل هوایی کشور پس از اجرای برجام، تحولی کمحمل •
 را تجربه نمود.   اخیرمسافربری( طی چند دهه 

تعداد   • میان  تناسب  عدم  پروازها،  ایمنی  توجه  قابل  و کاهش  مسافربری کشور  هواپیماهای خطوط  فرسوده شدن 
مگیر تقاضا برای انجام سفرهای هوایی در کشور طی چند دهه اخیر، شکاف و فاصله فناوری  هواپیماها با افزایش چش

و   تعمیر  قطعات،  تأمین  بخش  در  عدیده  مشکالت  جهان،  روز  فناوری  با  موجود  هواپیماهای  در  استفاده  مورد 
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 ونقل هوایی کشور بوده است. های جدی در بخش حملجملگی از معضالت و دغدغهنگهداری،  

ها،  های هواپیمایی داخلی برای دور زدن تحریمش، با مساعی ارزشمند شرکت1394تا    1380های  فاصله سالدر   •
آن سنی  متوسط  که  مستعمل خریداری شد  هواپیمای  محدودی  بهتعداد  زیر  ها  هواپیمای  معدودی  ساله،   10جز 

 ده بودند.  سال بود که توسط صاحبان اولیه از بهره برداری خارج ش 20تا  15همگی بین 

های هواپیمایی  عالوه بر ابعاد حیثیتی و مشکالت ایمنی، ساالنه بیش از چهار میلیارد دالر برای خرید بلیط شرکت •
 شود.کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه توسط ایرانیان هزینه می

از شرکت سازنده  در چنین شرایطی، برای نخستین بار پس از چند دهه امکان خرید مستقیم هواپیمای مسافربری   •
بدنبال اجرایی شدن برجام، تحریم  فراهم شد. شایان های وضع شده علیه هواپیمایی جمهوری اسالمی  ذکر است 

 های آمریکا خارج شدند.فروند از هواپیماهای این خط هوایی، از فهرست تحریم 70ایران )ایران ایر( لغو و تعداد 

 

فروند هواپیمای مسافربری با شرکت بوئینگ نهایی و امضاء شد. این قرارداد    80جاری، قرارداد خرید  در آذرماه سال •
باشد و قرار است این هواپیماها ظرف می  777فروند هواپیمای بوئینگ    30و    737فروند هواپیمای بوئینگ    50شامل

ود. این قرارداد، عالوه بر تأمین بخش قابل توجهی از  سال آینده تحویل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ش  11
هایِ متقاضی همکاری  نیازهای خطوط هوایی کشور طی یک دهه آینده، نشانه مهمی برای سایر کشورها و شرکت

با   می  ایراناقتصادی  قرارداد میتلقی  این  انعقاد  نگرانیگردد.  و  برجام  آینده  مورد  در  تردیدها  برخی  های  تواند 
های  مدت برای فعالیتریزی بلندرا کمرنگ نموده و این پیام روشن را به جهانیان منتقل نماید که امکان برنامهموجود  

 اقتصادی با ایران وجود دارد.  
فروند    46فروند هواپیمای ایرباس نهایی و امضاء شد. این قرارداد شامل    100قرارداد خرید    1جاری در دی ماه سال   •

باشد و قرار  می  350فروند هواپیمای ایرباس    16و    330فروند هواپیمای ایرباس    38،  320-321ایرباس  هواپیمای  
سال آینده تحویل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران شود. اولین فروند از این هواپیما   10است این هواپیماها ظرف 

ش،  1395قبل از پایان سال    شود تابینی میش، وارد کشور شد و پیش 1395دی    23( روز پنجشنبه  A321)ایرباس  
 دو فروند دیگر ایرباس نیز تحویل گردد. 

قرارداد خرید  همچنین در دی ماه سال • نهایی شده و بزودی قرارداد آن امضاء    ATRفروند هواپیمای    20جاری، 
پیش  داخلبینی میخواهد شد.  پروازهای  در  استفاده  این هواپیما جهت  از  فروند  آینده، چند  ماه  ی،  شود طی سه 
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 تحویل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران شود.  
های هواپیمایی  ایر )که در سطور پیشین به آن اشاره شد( برخی از شرکتعالوه بر قرارداد ایرباس با هواپیمایی ایران •

در   مذاکراتی  هستند.  مسافربری  هواپیمای  دیگری  تعداد  خرید  برای  ایرباس  شرکت  با  مذاکره  مشغول  داخلی 
های امبرائر، بمباردیه، میتسوبیشی و سوخو، نیز در جریان  تعدادی هواپیمای مسافربری از شرکتخصوص خرید  

 است.  

های  داری آمریکا اصالح گردید و بدین ترتیب ابهام ایجاد شده برای شرکت( وزارت خزانهJمجوز عمومی جِی ) •
گردید. الزم به هواپیمایی ایرانی رفع   هایهواپیمایی خارجی در مورد مجاز بودن برقراری پرواز مشترک با شرکت

هانزا، با تفسیر بسیار محتاطانه از  های عمدۀ هواپیمایی از جمله لوفتذکر است طی چند ماه گذشته برخی از شرکت
به   )موسوم  مشترک  پروازهای  انجام  برای  خود  مذاکرات  جِی،  عمومی  مجوز  مفاد  با  Code-sharingبرخی   )

ده بودند و برخی دیگر نیز اعالم کرده بودند که قراردادهای مربوطه را تجدید نخواهند  را متوقف کر  "ایرایران"
 فراهم شده است.  "ایرایران"ها با کرد. اکنون با اصالحیه جدید، امکان تداوم این همکاری

مسیر  رانیدر حوزه کشتی • از  است، کلیه مشکالت تحریمی شرکت  که یکی  های عمده تجارت خارجی کشور 
نفتکشتی ملی  شرکت  و  اسالمی  جمهوری  که  رانی  اتکایی  بیمه  و  بیمه  خصوص  در  است.  شده  مرتفع  کش 
المللی، دسترسی به بنادر، دسترسی  بندی بین ترین مشکل بود، همچنین در زمینه استفاده از پرچم، کالس و رتبهاصلی
 ای گزارش نشده است. های خارجی به بنادر ایران و غیره، مشکل عمدهکشتی

 

فروند از   74رانی جمهوری اسالمی ایران و  کشتی  شرکتهای  فروند از کشتی  143به دنبال اجرایی شدن برجام،   •
 های آمریکا خارج شد. کش، از فهرست تحریمهای شرکت ملی نفتکش نفت
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المللی به بنادر ایران مجددا آغاز  ونقل بین های مهم حمل های خطوط و شرکت پس از اجرای برجام، تردد مجدد کشتی  •
تاکنون بیش از   ایران را آغاز نموده رانی همکا شرکت کشتی   20شده و  بنادر  به  انتقال  ری و تردد خود  اند. در زمینه 

با شرکت دانش  از جمله  با سایر کشورها صورت گرفته،  مبسوطی  نیز مذاکرات  بنادر کشور  نمودن  های  فنی مکانیزه 
توجهی از    ایتالیایی در خصوص تأسیس یک شرکت مشترک با طرف ایرانی، توافق شده است. عالوه بر این، تعداد قابل 

المللی پیمانکار عملیات بندری از کشورهای مختلف، از جمله از چین، سنگاپور، دانمارک، فرانسه،  های معتبر بین شرکت 
 اند.  گذاری در بنادر ایران اعالم آمادگی کرده جنوبی، سوئیس، آلمان و فیلیپین، برای سرمایه کره 

ای از کاالهایی که تاکنون از طریق بنادر  واردات حجم گسترده رانی،های حوزه بنادر و کشتیدر نتیجه رفع تحریم •
 پذیرد. ، مستقیما به بنادر ایران صورت میشدمیهای اضافی به کشور وارد واسط و با تحمل هزینه

و نقل دریایی، از جمله خرید و ساخت انواع کشتی، تأمین موافقتنامه در حوزه حمل   6نامه و تفاهم  30تاکنون بیش از  •
های مشترک، آموزش و تأمین نیرو، تأمین سوخت، های ساخت کشتی، تعمیرات کشتی، ایجاد شرکت ابع مالی پروژه من 

های برتر فعال در این حوزه به رانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت خدمات بندری و فناوری اطالعات بین کشتی 
 امضاء رسیده و بعضًا آماده اجرایی شدن است. 

هایی در این خصوص امضاء و در نامه ای با کشورهای مختلف انجام و تفاهم مذاکرات گسترده در حوزه ریلی   •
ها آغاز شده است. از جمله قراردادهایِ در حال مذاکره در این حوزه، توافقنامه  برخی موارد، مراحل اجرایی پروژه 

میلیارد یورو برخوردار است.    4شی معادل  باشد که از ارز سازی ناوگان حمل و نقل ریلی با ایتالیا می توسعه و بهینه 
ای با یک شرکت خارجی، امضای یادداشت تفاهم  امضای یادداشت تفاهم همکاری در خصوص قطارهای حومه 

دستگاه دیزل الکتریک   50آستارا، و امضای قرارداد تأمین    - آهن رشت  مشارکت مالی برای تأمین مالی پروژه راه 
ارزش   به  انتقال   200با یک شرکت آلمانی  و  آموزش  زمینه  در  قرارداد مهم  نهایی شدن چند  و  یورو،  میلیون 

 فناوری، در زمره این توافقات هستند. 
های سازنده و به قیمت رسمی ممکن گشته و این امر منجر به خریداری قطعات هواپیما به طور مستقیم از شرکت •

 خطوط هوایی ایرانی شده است.   پروازافزایش ایمنی 

اند.  هانزا، همکاری خود با ایران را آغاز کرده های معتبر در این حوزه، از جمله لوفت در حوزه تعمیرات، برخی شرکت  •
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های معتبر  نین قرارداد تأمین برخی از تجهیزات حساس فرودگاهی از جمله تعدادی دستگاه رادار با برخی از شرکت همچ 
المللی برای تأمین مالی و تجهیز تعدادی  های معتبر بین المللی منعقد شده است. عالوه بر آن، مذاکره با برخی از شرکت بین 

 رودگاه جدید انجام و در مراحل نهایی عقد قرارداد است. و نیز ساخت چند ف   کشورهای مهم  از فرودگاه 

نی، مشکل ارائه سوخت در اکثر قریب به اتفاق مسیرهای اروپایی حل شده  در بخش تأمین سوخت هواپیماهای ایرا •
های جاری، و افزایش رضایت مشتریان خطوط هوایی  این امر تاثیر به سزائی در ارتقاء ایمنی پرواز، کاهش هزینهو 

 یران، داشته است.ا

 
 ج( حوزه مالی، بانکی و بیمه 

بسیار وسیع و قابل توجه بوده و   های طبق برجام در حوزه بانکی و مالی پدید آمده هایی که در اثر رفع تحریم گشایش 
عمدتا رغم وجود برخی مشکالت )که  سیستم بانکی و مالی کشور را به طور کلی از مرحله بحران خارج نموده است. علی 

توان گفت سیستم بانکی شوند(، می شویی و ... مربوط می ای آمریکا، قوانین پول های اولیه و غیرهسته برجامی نیستند و به تحریم 
های صورت گرفته در هایی از گشایش کشور با مانع تحریمی جدی مواجه نیست و هیچ کجا در بن بست قرار ندارد. نمونه 

 یر است:حوزه بانکی و مالی، به شرح ز 

محدودیت • شدن  محدودیت  ها:برطرف  کلیه  برجام،  موجب  تحریمبه  از  منبعث  بانکی  هستههای  مرتبط  ای  های 
 های ثانویه آمریکا رفع شده است.  امنیت سازمان ملل متحد و تحریم شورای اتحادیه اروپا،  

ها، دسترسی  های رفع تحریمترین شاخصهاز مهم  ها: دسترسی بانک مرکزی به وجوه مسدود شده در دوره تحریم •
باشد. بنا به اعالم بانک مرکزی، پس از اجرای برجام،  ها میبه وجوه مسدود شده خود در زمان تحریم  مرکزیبانک  
میلیارد دالر از وجوه مسدود شده بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی، در کشورهای امارات، انگلستان،    9/9بالغ بر  

روژ آزاد شده است. عالوه بر آن، در فاصله برنامه اقدام مشترک )توافق موقت ژنو( تا انعقاد  هند، یونان، ایتالیا و ن
میلیارد دالر از وجوه مسدودی بانک مرکزی به صورت اقساط ماهانه از کشورهای ژاپن، کره و   12برجام حدود  

 هند، دریافت شده است.  

در حال حاضر بانک مرکزی قادر به مدیریت کالن    کشور: کنترل بانک مرکزی بر منابع مالی خود در خارج از   •
ای است که تخصیص ارز در »مرکز مبادالت بانک مرکزی« خود در خارج از ایران است و شرایط به گونه  مالیمنابع  

 ماهه قبل از برجام از بین رفته است.  های چهارتقریبا به روز رسیده و نوبت

های مرکزی به خصوص  مرکزی جمهوری اسالمی ایران نزد دیگر بانکحسابهای بانک    های بانک مرکزی:حساب •
اکنون حساب بانک مرکزی در اتریش، ایتالیا،  یک در حال بازگشایی و فعالیت مجدد است. همبهدر اروپا، یک

در  جنوبی، چین، ترکیه و روسیه، فعال بوده و مذاکرات با سایر کشورها  ، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، هند، کرهژاپن 
 حال انجام است.  

بانکی:  • ایران را آغاز کرده بانک   ارتباطات  بانکی  با نظام  بانک های کوچک و متوسط خارجی همکاری  های اند و 
های خارجی آمادگی و عالقمندی خود را جهت تر نیز در حال ورود به این عرصه هستند. تعدادی از بانک بزرگ 

د عملیاتی شده و چند درخواست اند، که برخی از موارگشایش دفتر نمایندگی و همچنین شعبه در ایران اعالم نموده 
ای در مبادالت های داخلی در خارج از کشور فعال شده و نقش عمده نیز در دست بررسی و اقدام است. شعب بانک 

 اند. به سیستم تسویه اروپا نیز دسترسی یافته   TARGET 2کنند. تعدادی از آنها از طریق اتصال به  مالی ایفاء می 

پیام • به سوئیفت:  رس اتصال مجدد سیستم  مالی موسوم  پیام  انی  به سیستم  بانکی کشور  پس از اجرای برجام، شبکه 
رسانی از این طریق به صورت دوسویه برقرار و در مالی موسوم به سوئیفت متصل و اتصاالت بانکی و پیام  رسانی
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موضوع در دست    باشد. در خصوص بانک صادرات که اخیراً از تحریم اتحادیه اروپا خارج شده است،جریان می
 اقدام است.

المللی دارند،  های ایرانی که مجوز انجام عملیات ارزی بین در حال حاضر آن دسته از بانکایجاد روابط کارگزاری:   •
های خارجی به صورت افتتاح حساب، مبادالت ارزی در  اند نسبت به برقراری روابط کارگزاری با بانکتوانسته

اسنادی اقدام نمایند. از قالب صدور حواله جهت انجام خدمات ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و ثبت سفارش برات  
بانک خارجی برقرار شده   238رابطه کارگزاری با   650ش، تعداد 11/10/1395اجرایی شدن برجام تا تاریخ  تاریخ
 است.

 

فقره خدمات تجاری    77912ش، بالغ بر  25/10/1395تا تاریخ    گشایش اعتبارات اسنادی و ارائه خدمات تجاری: •
فقره حواله ارزی    61324فقره ثبت سفارش برات اسنادی، و    1464ر اسنادی،  فقره اعتبا   15124در قالب گشایش  

ابتدای سال  انجام از  ارائه شده  تجاری  ارزش دالری خدمات  است که  تا  شده  بر    25/10/95جاری   923/14بالغ 
 باشد.  ارزی، میمیلیارد دالر حواله    763/12میلیارد دالر برات اسنادی و    3/ 045میلیارد دالر گشایش اعتبار اسنادی،  

 

حساب بانکی در آلمان، ایتالیا، ژاپن، ترکیه، امارات، سویس، چین، و نیز در شعب    12تعداد  انتقال عواید نفتی:   •
بانک  خارجی سه بانک ایرانی، برای واریز وجوه حاصل از صادرات محموالت نفتی، فعال شده است. اخیرا دویچه
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وه برای شرکت نفت ایران و نیکو را  انگلستان نیز نقل و انتقال وج  RBSآلمان نیز انتقال مبالغ نفتی ایران، و بانک  
 آغاز کرده است. 

با مؤسسات مالی کشورهای مختلف مذاکره شده و در مجموع بیش از    تأمین منابع مالی و گشایش خطوط اعتباری: •
شود(. با توجه به رفع نگرانی عمده  میلیارد دالر آمادگی عقد قرارداد وجود دارد )شامل موارد وزارت نفت نمی  60

زئیات  رود روند نهایی شدن مذاکره در خصوص جها، انتظار میاحتمالی تحریم  در زمینه آثار و تبعات بازگشت
 های مربوطه تسریع گردد.  فنی و ضمانتنامه

( نظیر هرمس آلمان، ساچه ایتالیا، کوفاس فرانسه  ECAبا تمامی مؤسسات عمده بیمه صادرات )های صادراتی: بیمه •
اختالفات    ... تحریم  مالیو  از  )ناشی  و  گذشته  ایران  میان  اقتصادی  روابط  ارتقای  اصلی  موانع  از  یکی  که  ها(، 

امر فضای  شد، حلاروپایی محسوب میکشورهای   این  برقرار شده است.  ارتباطات کاری مجدداً  و  وفصل شده 
 مناسبی را برای گسترش همکاری و ارتقاء مبادالت اقتصادی و تجاری با این کشورها فراهم ساخته است. 

الی باعث گردید وضعیت مذاکرات با گروه ویژه اقدام م  :FATFخروج موقت از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی   •
ای شده بود به وضعیت کشوری که  شویی از کشوری که علیه او تقاضای اقدامات مقابلهمقابله با پول  حوزه ایران در  

های این گروه علیه ایران به  توان با او تعامل بانکی و مالی داشت ارتقاء یافته و تحریمبا رعایت احتیاط کامل می
 درآید.  مدت یک سال به حالت تعلیق

ش، پس از نزدیک به یک دهه،  1395تیر    9( در تاریخ  OECDسازمان همکاری و توسعه اقتصادی )نرخ ریسک:   •
های تأمین مالی، با و  کاهش داد. در پی این اقدام هزینه  6)باالترین ریسک( به    7ریسک تعامل مالی با ایران را از  

هی کاهش یافته است. تالش برای کاهش هرچه بیشتر نرخ ریسک  بدون استفاده از اعتبار خریدار، به میزان قابل توج
 ایران ادامه دارد. 

صادرات   • بانک  و  صادرات  بانک  شدن  تحریم   PLCخارج  فهرست  اروپا: از  اتحادیه  و    های  مذاکرات  متعاقب 
 تحریم اتحادیه اروپا خارج و  ِ از فهرست مؤسسات تحت   PLCهای مستمر، بانک صادرات و بانک صادرات پیگیری 
های این بانک در خاک اتحادیه رفع انسداد شد. شایان ذکر است نام این دو بانک در فهرست مندرج در الحاقیه دارایی 

شود که قرار بود هشت سال پس شامل آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی می دوم پیوست دوم برجام قرار دارد، که  
 های این اتحادیه خارج شود. ش( از فهرست تحریم 1394مهرماه   26از روز پذیرش برجام ) 

تحریم  • احتمالی  بازگشت  ناشی  شرایط  در خصوص  اوفک  اجرایی  راهنمای  دو  نگرانی ها:  اصالح  به  های باعنایت 
( و آثار Snapbackها ) گذاران خارجی در خصوص احتمال بازگشت تحریم ن و برخی از سرمایه شرکای تجاری ایرا 

 نهایتاًهای برجام صورت گرفت که  منفی آن بر انعقاد قراردادهای تجاری فیمابین، چندین دور مذاکره فشرده با طرف 
های متداول قالب »پرسش و پاسخ ش در  1395آذر    25ها در تاریخ  منجر به اصالح دو راهنمای اجرایی رفع تحریم 

شد. بر اساس این دو راهنما: اواًل، در صورت بازگشت   M5و    M4موسوم به دو سئوال    1داری آمریکا« وزارت خزانه 
 6های تجاری ایران، یک فرصت  های احتمالی وارده بر طرف ها وفق مقررات برجام، به منظور کاهش زیان تحریم 

های دریافتی از سوی شود؛ ثانیًا، امکان بازپرداخت اقساط وام تجاری در نظر گرفته می های  ماهه برای خاتمه فعالیت 

 
ــخ.  1 ــش و پاسـ های برجام به منظور تبیین رفع تحریم 27آمریکا در اجرای تعهد آن دولت وفق بند داری های مـتداول وزارت خزانهتدوین پرسـ

های تجاریِ وـضع ـشده از ـسوی آمریکا علیه ( در قالب راهنمای محدودیتFAQsهای متداول )پذیرد. انتـشار پرـسش و پاـسخای ـصورت می هـسته
توانند ها و مؤـسـسات اقتـصادی می داری آمریکا بوده و ـشرکتوزارت خزانههای مرـسوم جهت اعالم رـسمی مواـضع  ـسایر کـشورها، یکی از روش

خ ش و پاـس تناد همین پرـس افه به اـس ت اـض ب اـس ورهایِ تحت تحریم آمریکا کنند. همچنین مناـس ها، اقدام به مراوده تجاری با افراد و نهادهای کـش
ــود آمریکا و اروپا با هدف اجرای تعهد خود وفق بند  ــخ"و  "نماراه"برجام،   27ش ــش و پاس ــر  "های متداولی پرس را در روز اجرای برجام منتش

 منتشره در این حوزه، اقدام نموده است. "های متداولپرسش و پاسخ"نمودند و آمریکا تاکنون چندین مرتبه نسبت به به اصالح یا تکمیل 
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به طرف  برنامه ایران  بازگشت   های تجاری، طبق  از  منعقده پس  قرارداد  پذیری وجود خواهد زمانی مورد توافق در 
ی و اعتباری ایران با شرکای داشت. الزم به ذکر است یکی از موانِع اصلِی نهایی شدن برخی از قراردادهای تجار

خارجی پس از اجرای برجام و طی یک سال اخیر )که نتیجه مستقیم ابهام در موضع آمریکا نسبت به برخورد احتمالی 
های خارجی بر گنجاندن بندی ها بود( اصرار شرکت های تجاری ایران در صورت بازگشت تحریم این کشور با طرف 

ایران مبنی بر »حال شدن« )پرداخت فوری و کامل( تعهدات ایران در صورت بازگشت در قراردادهای اقتصادی خود با  
های ایرانی قرار نگرفت. اکنون با صدور این دو راهنمای ها بوده است؛ امری که هیچگاه مورد پذیرش طرف تحریم 

یی کردن تعداد زیادی از های تجاری ایران مرتفع و امکان نها رود علت و دلیل اصلی نگرانی طرف اجرایی، انتظار می 
 های خارجی فراهم شود. قراردادهای تأمین اعتبار و مالی با طرف 

 
 د( حوزه آب و برق

گذاری و استفاده از فناوری روز  شدت نیازمند سرمایههای مهم و حیاتی کشور است که بهصنعت آب و برق یکی از بخش 
دنیا به منظور مقابله با مشکالت و پاسخگویی به افزایش سریع تقاضا است. پیش از اجرای برجام، در این بخش نیز همچون  

گذار خارجی، عدم دسترسی به فناوری روز  موجب عدم جذب سرمایهها  های دیگر اقتصادی کشور، اعمال تحریمبخش 
ها و تجهیزات در صنعت آب وبرق، و روند صعودی هدر رفتن منابع  ها، فرسودگی زیرساختدنیا، افزایش شدید هزینه

ه است  شده بود. بر اساس گزارش واصله از وزارت نیرو، تحوالت بسیار مثبتی طی یک سال گذشته در این حوزه رخ داد
 شود: ها اشاره میکه به بخشی از آن

 
 گذاری. سرمایه1

میلیارد دالر در بخش آب و فاضالب به شرح   2/13نامه، موافقت اصولی و موافقت اولیه به ارزش  تفاهم  263امضای   •
 زیر:

o   ر در  میلیارد دال  1/3نامه، موافقت اصولی و موافقت اولیه به ارزش  تفاهم  168امضای    -بخش آب و فاضالب
 کن؛ های آب و فاضالب، خطوط انتقال و تأسیسات آب شیرین های سد و شبکه، تصفیه خانهزمینه

o   برق ارزش  تفاهم  95امضای    -بخش  به  اولیه  موافقت  و  اصولی  موافقت  احداث    1/10نامه،  زمینه  در  میلیارد 
 وط انتقال برق.   ها و خطهای برقآبی و پستهای نو، نیروگاههای برق حرارتی، انرژینیروگاه

 میلیارد دالر به شرح زیر: 2/10قرارداد اجرایی در صنعت آب و برق به ارزش  197امضای  •

o   شبکه،  و  سد  انتقال،   خطوط  زمینه  در  دالر  میلیارد  8/1  ارزش  به  قرارداد  133  امضای   –بخش آب و فاضالب  
 رسانی؛ کن و آبشیرین  آب  تأسیسات  فاضالب،  و آب هایخانه  تصفیه برقآبی، هاینیروگاه

o   برق   فسیلی،  برق  تولید   های نیروگاه  احداث   زمینه  در   دالر   میلیارد  4/8  مبلغ  به   قرارداد  49  امضای   – بخش 
 .برق خطوط  و پست نو، هایانرژی

 
 . تأمین مالی 2

 میلیارد یورو به شرح زیر: 78/15نامه و موافقت اولیه به ارزش اصولی، تفاهم  موافقت 27امضای  •

o   های  میلیارد یورو در زمینه   2/ 27نامه و موافقت اولیه به ارزش  موافقت اصولی، تفاهم   8بخش آب و فاضالب: امضای
موافقتنامه به ارزش    4د  کن و تعدا های آب و فاضالب، خطوط انتقال و تأسیسات آب شیرین خانه سد و شبکه، تصفیه 

 میلیارد یورو در حال مذاکره؛   2/ 23

o   :میلیارد یورو در زمینه احداث    14نامه و موافقت اولیه به ارزش  موافقت اصولی، تفاهم  19  امضای بخش برق
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ها و خطوط انتقال برق، و یک موافقتنامه به  های برقآبی، پستهای نو، نیروگاههای برقِ حرارتی، انرژینیروگاه
 میلیون یورو در حال مذاکره.   128ارزش 

 میلیارد یور به شرح زیر: 47/4فقره قرارداد اجرایی در صنعت آب و برق به ارزش  15امضای  •

o   میلیون یورو در زمینه خطوط انتقال، سد و شبکه،    910رارداد به ارزش  فقره ق  6بخش آب و فاضالب: امضای
 رسانی؛ کن و آب های آب و فاضالب، تأسیسات آب شیرین خانه های برقآبی، تصفیه  نیروگاه

o   های تولید برق حرارتی،  میلیارد یورو در زمینه احداث نیروگاه  56/3به مبلغ    فقره قرارداد   9بخش برق: امضای
 و، پست و خطوط برق؛های نانرژی

o تفاهم آژانس همکاریانعقاد  با  بین نامه  پروژههای  برای  )جایکا(  ژاپن  و  المللی  مشارکتی جامع  مدیریت  های 
 های برقآبی؛  های زیرزمینی و ساخت تجهیزات نیروگاه آب پایداری 

o های کشی با تمرکز بر وام آبیاری و زههای  تنظیم موافقتنامه قرارداد مربوط به بسته اول تأمین منابع مالی شبکه
 بهره؛ کم

o  هم پیوسته منابع آب.المللی ژاپن )جایکا( در زمینه راهبری مدیریت به های بین نامه با آژانس همکاری انعقاد تفاهم 

 
 

 . انتقال فناوری و آموزش 3

های گازی بسیار باال بوده و هدف  ش: راندمان این نوع از توربین 1395در خرداد    Fورود اولین توربین گازی کالس   •
 باشد؛ فنی پیشرفته در زمینه تولید برق حرارتی میاصلی از وارد نمودن آن، استفاده از دانش 

ند  سوز و خورشیدی: در حال حاضر چهای تجدیدپذیر بادی، زبالهسازی ساخت نیروگاهفنی و بومیانتقال دانش  •
سرمایه هیئت  مجوز  با  از  قرارداد  بیش  ظرفیت  با  و خورشیدی  بادی  نیروگاه  احداث  برای  خارجی    200گذاری 

 باشد. مگاوات، انعقاد و یا در شرف انعقاد می

 
 ه(حوزه صنعت و تجارت 

 گذاری خارجی جذب سرمایه .1
ش صنعت، معدن و تجارت در هیئت  طرح/ واحد در بخ   64، تعداد  4/10/1395شدن برجام تا تاریخ    اجرایی از زمان   •

طرح    42باشد و  برداری میطرح اجرا و در حال بهره 22گذاری خارجی به تصویب رسیده که از این تعداد،  سرمایه
میلیارد    4/5گذاری خارجی مصوب طی یک سال اخیر بیش از  نیز وارد مراحل اجرایی شده است. مجموع سرمایه

می افزایش  دالر  از  نشان  که  سرمایهباشد  سرمایهتمایل  به  خارجی  در  گذاران  عمدتاً  که  دارد  ایران  در  گذاری 
نقلیه موتوری، اکتشاف و استخراج معادن و فرآورده حوزه های  های ساخت مواد و محصوالت شیمیایی، وسایل 

و    های نفتی، محصوالت غذاییمواد معدنی، ساخت منسوجات، تولید محصوالت فلزی، پاالیش و تولید فرآورده
ایجاد   پزشکی،  تجهیزات  تولید  کاغذی،  محصوالت  و  کاغذ  ساخت  صنایع  صنعتی،  شهرک  ایجاد  آشامیدنی، 

 ای و تجارت الکترونیک بوده است؛ های زنجیرهفروشگاه

انتقال دانش فنی و فناوری محصوالت مهمی نظیر ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات   •
گذاری مشترک تسهیل گردیده های سرمایهگذاری مستقیم خارجی و یا ایجاد شرکتریق سرمایهپزشکی و ... از ط
 برداری است؛ ها اجرایی شده و یا در حال تکمیل برای بهرهکه بسیاری از آن

مورد آنها وارد مراحل    63قرارداد که    18نامه و  تفاهم  36های معتبر خارجی،  با شرکت  همکاریسند    117امضاء   •
 گذاری مشترک شده است. اجرایی سرمایه
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 المللی های تجارت و تسهیل مبادالت بین از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری، کاهش هزینه .2
 های فوالد، ذغال سنگ و توسعه برخی معادن؛ قراردادهای تعلیق شده به دالیل تحریم به ویژه پروژهاجرای  •

با ایران و ایجاد فرصت   المللی فعال در حوزه حمل و نقل دریایی برای همکاریهای بزرگ بین اعالم تمایل شرکت •
 المللی از جمله مدیترانه و شمال اروپا؛ برای ورود به بازارهای بین 

توافق نامه برای موضوعات مختلفِ    6نامه و  تفاهم  30های راهبردی از طریق امضای  توسعه همکاری و مشارکت •
 مورد آن برای تأسیس شرکت مشترک بوده است؛  8زنجیره حمل و نقل دریایی که 

 رانی ایرانی و حذف کشورها و بنادر واسط.  های کشتی کلیه مسیرهای تجاری جهان از طریق شرکت   توسعه فعالیت در  •

 
 المللی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط . گسترش و تعمیق تعامالت بین 3
ختلف از جمله  های منامه در حوزهفنی و آموزشی با طرف آلمانی از جمله از طریق انعقاد تفاهمهای  شروع همکاری •

 های مشترک؛گری و تولید کننده قطعات خودرو با هدف انتقال فناوری و همکاریواحدهای صنعتی ریخته

اتریشی در حوزه • با طرف  نقشۀ راه همکاری  مبادله  متنوعی همچون قطعات خودرو، صنایع سبک  تدوین و  های 
ای و کارآموزی، اصالح قوانین و مقررات متناسب با نیازهای واحدهای  های حرفهپیشرفته، انتقال فناوری و آموزش

 های مدیریت صادرات دو کشور؛  صنعتی کوچک و همکاری شرکت

های مختلفِ مرتبط با واحدهای  ها در حوزهنامه همکاری با طرف بلغاری به منظور گسترش همکاریتفاهمانعقاد   •
 سط از جمله در حوزه صنایع لبنی؛ صنعتی کوچک و متو 

 
 های صندوق ضمانت صادرات ایران . توسعه فعالیت4

های ایرانی که  خریداران خارجی از طرفهای  طالبات خارجی: موضوع عدم پرداخت بدهیم  وصولآغاز فرآیند   •
توان به  های مذکور در حال وصول است. در این رابطه میگرفت، مرتفع شده و بدهیبه بهانه تحریم صورت می

 موارد زیر اشاره نمود:

o میلیون یورو به امضاء رسیده و    50تجدید ساختار بدهی یک کشور آمریکای التین به مبلغ حدود  نامه  تفاهم
 سال، بازپرداخت گردد؛ 5/2مقرر گردیده در قالب اقساط ماهانه ظرف 

o 21نامه بازیافت خسارت پرداختی صندوق با یک بانک آفریقایی امضاء و تاکنون هفت قسط از مجموع  تفاهم  
 قسط بدهی این بانک دریافت شده است؛ 

o  های ایرانی، در حال انجام است.رف دو کشور آسیایی برای دریافت وجوه مربوط به خرید کاال از ط   مذاکرات با 

های خارجی که  ها و شرکتهای اطالعاتی خارجی: دسترسی به اطالعات اعتباری بانکبه بانک  مجدددسترسی   •
در دوران تحریم به میزان چشمگیری مختل شده بود، مجدداً فراهم و ارتباط مجدد با برخی مؤسسات اعتبارسنجی  

 المللی برقرار گردیده است.معتبر بین 

بین   مجددآغاز   • مؤسسات  همکاری  با  تفاهمالمللی  اخیر  سال  میان صندوق ضمانت  همتا: طی یک  نامه همکاری 
 کشور به امضاء رسیده است. 14صادرات ایران با مؤسسات همتا در 

 
 . افزایش صادرات کشور 5

گذاری،  هرچند مشخص کردن عواید اقتصادی و مالی در این حوزه در کوتاه مدت کمی دور از انتظار است، زیرا سرمایه
بلند مدت رخ می  تولید و صادرات یا  و  میان مدت  قابل مالحظه  در  تغییرات محسوس در همین مدت کامال  دهد، ولی 

 باشد: می
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هشتافزایش   • در  مهندسی  فنی  خدمات  صادرات  ویژه  به  خدمات  سالصادرات  نخست  )رشد  ماهه   38جاری 
 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی(؛ 

درصدی    24ماهه )رشد  میلیون دالر در هشت  205کشورهای مختلف به میزان  افزایش صادرات فرش دستبافت به   •
 در مقایسه با سال گذشته(؛ 

تا    2010جاری )از سال  ماهه نخست سالمیلیون دالر در هشت  51آغاز صادرات مجدد فرش به آمریکا به میزان   •
 صادرات فرش به آمریکا متوقف شده بود(؛  2016ابتدای سال 

 های نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور؛  روژهافزایش ظرفیت و پ •

 های اختصاصی ایران در دیگر کشورها؛افزایش برگزاری نمایشگاه •

کنندگان در  درصد از مشارکت  45های ایران به نحوی که بیش از  خارجی در نمایشگاه  کنندگانافزایش مشارکت •
کننده  های مشارکتباشد. تعداد شرکتجاری میالش تاکنون، تنها مربوط به س1392ها از سال  این قبیل نمایشگاه

 ش، تقریباً دو برابر شده است.1394جاری در مقایسه با سال  در سال

 

های جهانی، رکود و  جاری، با توجه به کاهش قیمترغم رشد وزنی قابل مالحظه صادرات غیرنفتی کشور در سالعلی
های سیاسی در کشورهای منطقه، مجموعاً ارزش دالری صادرات کمتر از حد انتظار بوده است، هرچند در ارزش  تنش 

 دالری نیز رشد وجود داشته است. 
 

 . تحول در عرصه واردات:  6
بسیاری از اقالمی که امکان واردات رسمی آن به ایران در دوره تحریم وجود نداشت، هم اکنون بدون واسطه و با قیمت و  

شود. در دوره تحریم، عالوه بر عدم دسترسی به بسیاری از کاالهای مورد نیاز  کیفیت استاندارد خریداری و وارد کشور می
سالمت حوزه تجارت نیز به شدت آسیب دیده بود و زمینه برای بروز فساد اقتصادی و واردات کاالهای    در عرصه صنعت،

ها و  ای در حال گسترش بود. عالوه براین، بسیاری از شرکتتقلبی به کشور فراهم و این وضعیت به شکل نگران کننده
گنجاندند، اکنون با کاهش  ای خود با طرف ایرانی میفروشندگان خارجی که در دوره تحریم شرایط نامتعارفی در قرارداده

نگرانی و افزایش اعتماد آنها به روند تحوالت مثبت و ثبات اقتصادی در کشور قراردادهای خود را براساس عرف و رویه  
 کنند. معمول تجاری تنظیم می

 
 . کانال خرید برجام7

های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل و با استناد به قطعنامه  های غیرقانونی و ناعادالنه علیه کشورماندر دوران تحریم
ایران، صادرات اقالم هسته با کاربرد دوگانه مرتبط هستهمتحد علیه جمهوری اسالمی  یا  بر  ای و  بود.  ایران ممنوع  به  ای 

ای ایران ملغی و  مه هستههای قبلی شورای امنیت علیه برنا، از روز اجرایی شدن برجام، مفاد قطعنامه2231  قطعنامۀاساس  
شورای امنیت با رفع منع مطلق فروش اینگونه اقالم به ایران،    2231  قطعنامۀهای شورای امنیت برچیده شد.  ساختار تحریم

هستهاجازه می اقالم  و  دهد  ایران صادر شود. وظایف  به  برجام  ترتیبات کانال خرید  با رعایت  دوگانه  با مصارف  یا  ای 
خرید، در متن برجام و پیوست چهارم آن تشریح شده است. رکن اصلی این کانال خرید، کارگروهی به  اختیارات کانال  

همین نام است که زیرمجموعه کمیسیون مشترک برجام است. شایان ذکر است کانال خرید برجام ظرفیت ارزشمندی برای 
دهد.  ای را به ایران در اختیار قرار میاربرد دوگانه هستهای یا باکهای بسیار پیشرفته هستهتأمین کاالها و اقالم دارای فناوری

های آب سبک،  ای به ایران برای مصارفی نظیر نیروگاهشود مطابق با برجام ورود طیف وسیعی از اقالم هستهیادآوری می
 تأسیسات اراک و فردو از این سازوکار معاف هستند.  
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جلسه رسمی و برخی جلسات غیررسمی در وین برگزار کرده    14  از زمان اجرایی شدن برجام، کارگروه کانال خرید
است. کارگروه مزبور در جلسات خود اقدام به تهیه و تدوین برخی از اسناد مهم کاری نموده است که جملگی به تصویب  

ازی  سکمیسیون مشترک برجام رسیده است. در این مدت، بخش قابل توجهی از زمان جلسات صرف تدوین، تنظیم و روان
ترتیبات اجرایی مربوطه و نیز پاسخگویی به سئواالت و رفع ابهامات مطرح شده توسط برخی کشورها که مایل به استفاده  
از کانال خرید برجام برای انجام مبادالت صنعتی و تجاری با ایران در حوزه اقالم دومنظوره بودند، شده است. کانال خرید 

ای به ایران دریافت نموده که سه  ای/ غیرهستهدرات اقالمِ دارایِ کاربرد دوگانه هستهکنون پنج درخواست برای صابرجام تا
 درخواست به تصویب کارگروه رسیده و دو درخواست دیگر در دست بررسی است. 

 
 و( حوزه سالمت و بهداشت  

 . تأمین دارو و تجهیزات پزشکی1
سزائی برخوردار تحوالت حوزه سالمت و بهداشت پس از اجرای برجام، به لحاظ ارتباط مستقیم با سالمتی مردم، از اهمیت به 

ها مدعی است. کمبودها در این حوزه، به شدت برای آحاد مردم ملموس و نگران کننده بود. هرچند وضع کنندگان تحریم 
های بسیاری در این حوزه بر کشور ها بودند ولی در عمل، محدودیت تحریم   مستثنی بودن دارو و تجهیزات پزشکی از شمول

های معروف داروسازی از فروش داروهای حساس به ایران، محدودیت تحمیل شد. عالوه بر خودداری بسیاری از کارخانه 
از کارخانه  بانکی، بخش دیگری  ایرا ایجاد شده در حوزه مالی و  با  از همکاری  نتیجه، های داروسازی را  باز داشت. در  ن 

کیفیت در داخل کشور، رو به افزایش بود. در دوره مذاکرات منتهی به برجام، این وضعیت به واردات و توزیع داروهاِی بی 
ای که امکان خرید و تأمین گونه میزان قابل توجهی بهبود یافت و پس از اجرای برجام، تحولی بزرگ در این حوزه رخ داد، به 

درصد ارزانتر از دوره تحریم( فراهم  50جی و تجهیزات پزشکی، با کیفیتی مناسب و با قیمتی ارزانتر )گاهی تا داروهای خار
های اصلی تولید کننده، خطر ورود داروهای تقلبی را به میزان قابل توجهی ها و دسترسی مستقیم به شرکت شد و حذف واسطه 

برا  اولیه  مواد  تهیه  مورد  در  امر  این  داد.  حال حاضر، ی شرکت کاهش  در  است.  نیز صادق  داخل کشور  داروسازی  های 
قلم کاهش یافته است و آرامش روانی قابل قبولی در این حوزه حاکم   30ها، به  قلم در دوره تحریم   300کمبودهای دارویی از  

 شده است. 
 

 . جذب سرمایه خارجی 2
های  یا ساخت بیمارستان نیز مذاکرات و تفاهمدر خصوص جذب سرمایه خارجی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و  

گذاری  میلیون یورو سرمایه  70توان به حدود  خوبی صورت گرفته است که برخی در مراحل نهایی قرار دارد؛ از جمله می
های تولیدات دارویی با تعهد صادرات داروهای تولیدی ایران به سایر کشورها که  مستقیم یک شرکت اروپایی در زمینه

نامه  نویس تفاهمدرصدی با یک شرکت اروپایی، امضای پیش   50کند، قرارداد مشارکت  حل اجرایی خود را طی میمرا
میلیون یورویی طرف خارجی، اعالم آمادگی دو    40گذاری  همکاری با یک شرکت اروپایی در زمینه تولید دارو با سرمایه

های خارجی  نامه با شرکتتفاهم  13ارو در کشور، انعقاد  اندازی خط تولید د شرکت داروسازی معظم اروپایی جهت راه
نامه برای انتقال فناوری مورد نیاز برای  هزار تخت بیمارستانی، انعقاد سه تفاهم  13جهت ساخت بیمارستان و تأمین بیش از  

برنامه کنترل    واحد درمانی سیار و ساخت دارو و مواد بیولوژیک، و مذاکره با یک کشور خارجی به منظور تأمین مالی
 سرطان سینه در کشور اشاره نمود. 

 
 ها. کاهش هزینه 3

ها و در حوزه تبادالت مالی برای تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز، تحوالت مثبت و چشمگیری صورت گرفته در بخش هزینه 
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توان به برداشته شدن محدودیت تخصیص ارز و افزایش تنوع ارزی برای بخش بهداشت و درمان، فراهم شدن که از جمله می 
م مورد نیاز، ارائه تسهیالت یوزانس مدت دار )حداکثر شش ماه( از طرف امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای خرید اقال 

کنندگان مواد اولیه دارویی، کاهش هزینه مالی مرتبط با انبارش مواد اولیه وارداتی )به دلیل اطمینان از تأمین برخی از تأمین 
کاالهای مورد نیاز متعاقب لغو تحریم   ونقل دریایی موقع و کاهش مدِت زمان فرآیند خریدهای خارجی(، تسهیل در حمل به 

های واسط تأمین کننده مواد اولیه دارویی، های مرتبط با شرکت های مالی و حذف هزینه رانی و بیمه، حذف واسطه کشتی 
 اشاره نمود. 

 
 ز( حوزۀ کشاورزی، دامداری و شیالت 

تحول در حوزه کشاورزی طی یک سال گذشته، بسیار قابل مالحظه بوده است. در این حوزه نیز، امکان خرید مستقیم کاال  
شرکت از  نیاز  مورد  بین و خدمات  معتبر  بین های  مالی  سیستم  به  مجدد  اتصال  شرکای  المللی،  انتخاب  در  تنوع  المللی، 

های مرتبط، فراهم شده است.  روز در حوزه  هایدسترسی به فناوریاقتصادی، کاهش چشمگیر واردات کاالهای تقلبی و  
 19ها تاکنون  شرایط جدید عمال منجر به ارتقاء سطح فناوری در زمینه دام، طیور، شیالت و بذر شده است. در این حوزه

یزان قابل توجهی  مها، بهگذاری خارجی در این بخش نامه با کشورهای خارجی امضاء شده و امکان جذب سرمایهتفاهم
با    نوینآالت  آالت، امکان خرید و واردات ماشین فراهم شده است. در بخش دام، امکان انتقال مواد ژنی، در تأمین ماشین 

فناوری روز، و در حوزه آبیاری، امکان انتقال فناوری و دریافت خطوط اعتباری، فراهم شده است. به بخشی از تحوالت  
 شود:  اس گزارش واصله از وزارت جهاد کشاورزی اشاره میمربوط به این حوزه، بر اس

 های کشاورزی . تسهیل تجارت محصوالت و نهاده1
تر  طی یک سال اخیر، با رفع موانع بانکی امکان تجارت محصوالت کشاورزی با تعداد بسیار متنوعی از شرکای خارجی و فعال 

 صوالت نیز یکی دیگر از آثار مثبت اجرای برجام بوده است. های مبادله مح شدن بخش خصوصی فراهم گردید. کاهش هزینه 
 . گشایش محسوس در تأمین ماشین آالت کشاورزی 2

های اضافی در تبادالت مالی، و امکان برقراری خطوط اعتباری تأمین  های مالی و بانکی، حذف هزینهمتعاقب رفع تحریم
درصد کاهش یافت. ارتقای کیفیت لوازم یدکی و قطعات    15د  آالت کشاورزی تا حدومنابع مالی، قیمتِ تمام شده ماشین 

ها،  های اصلی و حذف واسطههای مورد نیاز از عرضه کنندهآالت وارداتی به دلیل فراهم آمدن امکان تأمین کاالماشین 
تقال از مبادی متعدد  موقع قطعات یدکی در زمان مناسب و جلوگیری از تاخیر ناشی از انآالت و تأمین بهموقع ماشین تأمین به

واسطه پروژه و  اجرای  برای  معتبر  برندهای  با  مذاکرات  انجام  و  ماشین ای،  مشترک  تولید  دنبالههای  و  های  بندیآالت 
 شود. کشاورزی در کشور، از دیگر تحوالت در این حوزه محسوب می

  های فنی، عملیاتی و تجاری در بخش بذر. بهبود همکاری3

باشد، عالوه بر گشایش حاصله در اثر  های اساسی برای تأمین امنیت غذایی کشور میبذر که یکی از نهادهدر بخش تأمین 
نیز در همکاریمتنوع شدن شرکت مثبتی  بسیار  بانکی، تحوالت  مبادالت  با  های فروشنده و تسهیل  فنی و عملیاتی  های 

های  نامه همکاری و برگزاری کارگاهوان به انعقاد تفاهمتکشورهای پیشرو در این زمینه صورت گرفته است که از جمله می
استان    9های روغنی در  برداری از دانههای تخصصی در زمینه کشت و بهرهآموزشی عملیاتی جهت ارتقای دانش و مهارت

کشور شد، و  ها و بذور ارقامی با قابلیت کشت تاخیری وارد  سردسیر کشور، ورود ارقام مقاوم به ریزش، مقاوم به بیماری
ریزی برای تولید حدود تن بذر هیبرید در اولین سال و برنامه  85هماهنگی برای تولید بذور هیبرید در ایران و تولید حدود  

 ، اشاره نمود. 95-96تن در سال زراعی  400
 . بخش دام و طیور کشور 4

های مهم بخش کشاورزی محسوب یربخش شدن یکی از ز یافتگی و روند صنعتی در این بخش نیز که به لحاظ میزان توسعه 
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توان به انعقاد و اجرایی شدن ای رخ داده که از جمله می باشد، تحوالت قابل مالحظه المللی می های بین شده و نیازمند همکاری 
 های خوراک دام، تولید مرغ های تأمین مکمل های دوجانبه با کشورهای پیشرو در بخش ها برای گسترش همکاری نامه تفاهم 

اجداد، تأمین مواد ژنتیکی و دام زنده اعم از نژادهای گاو گوشتی و شیرده، همکاری در بخش دام سبک و سنگین با تأکید بر 
 های اصالح نژادی، تأمین و تولید واکسن و سرم دامی، اشاره نمود.طرح 

 های فنی، عملیاتی و تجاری در بخش شیالت . بهبود همکاری5
المللی  های بین هایی بود که به موازات مذاکرات برجام، همکاریر از جمله اولین حوزهپروری کشوبخش شیالت آبزی

گذاری مستقیم خارجی در این بخش به منظور تولید بچه ماهی  خود را تقویت نمود و در همین راستا اولین پروژه سرمایه
 ستان لرستان به مرحله نهایی رسیده است. ش، افتتاح شد و دومین پروژه بزرگ از این نوع نیز در ا1394در قشم در سال 

 . بهبود وضعیت سموم شیمیایی 6
طی یک سال اخیر، دو تحول عمده در این حوزه رخ داده است که عبارتست از شروع روند افزایش سهم برندهای معتبر و  

در جهت تولید سموم  های مشترک با برندهای معتبر جهانی  های وارداتی کشور و آغاز پروژهکش با کیفیت در سبد آفت
 ها. در داخل کشور و تحت لیسانس این قبیل شرکت

 ها با کشورهای پیشرو در بخش کشاورزی . ارتقاء روابط و همکاری7
رو ارتقاء قابل توجهی یافته و بازدیدهای رسمی و مالقاتهای طی یک سال گذشته، ارتباط بخش کشاورزی با کشورهای پیش 

ی آلمان، هلند، فرانسه، اتریش، پرتغال، ایتالیا، فنالند، نروژ، رومانی و تعدادی از کشورهای مهمی در سطح وزراء با کشورها
 نامه همکاری در سطح وزیر به امضاء رسیده است. مهم اروپای شرقی، برگزار و با بیشتر کشورهای یاد شده تفاهم 

 
 ح( حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 

 المللی بین . اتصال مجدد به سیستم مالی 1
 بانک خارجی؛   38روابط کارگزاری پست بانک با گسترش  •

 کاهش نرخ کارمزد کارگزاران غیربانکی برای انتقال منابع ارزی؛ •

های خارجی در قراردادهای اخیر خود  ای که شرکتگونهبهبود شرایط مذاکره و تنظیم قراردادها با شرایطی بهتر، به •
ارائه   به  دیتا و سوئیچ شدهضمانتحاضر  انتقال  تجهیزات شبکه  فنی،  پشتیبانی  بابت خرید خدمات  بانکی  اند  نامه 

 نامه بانکی نبودند(؛ )برخالف قراردادهای گذشته که حاضر به ارائه ضمانت

بانک مرکزی اعتبار اسنادی مدت  امکان گشایش • تولیدی از سوی  به یک سال جهت واحدهای  دار از شش ماه 
 (؛ )پست بانک

 المللی )زیرساخت(. مالی شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای بین  تبادالتبهبود در  •

 . ایجاد امکان خرید کاال و خدمات مورد نیاز 2
برداری از منابع مالی ایران در اتحادیه جهانی پست و استفاده از منابع موجود در صندوق کیفیت بهره   امکان فراهم شدن   •

 )شرکت پست ج.ا.ایران(؛   RFIDآنتن   4( و  PDAرسان ) دستگاه همراه نامه  800جهت خرید    UPUسرویس 

برگزاری برنامه گردهمایی ایران کانکت با  المللی برای اولین بار با  های بین معرفی بازار ارتباطات ایران به شرکت •
برداری از تجارب  های ارتباطی )زیرساخت( و بهرههای ایرانی و خارجی توانمند در عرصه شبکهحضور شرکت

 کشورهای پیشرو در زمینه مدرنیزاسیون و مکانیزاسیون مراکز تجزیه و مبادالت پستی؛ 

دانش هاهمکاریگسترش   • و  تجربیات  تبادل  در  ،  راهفنی  و  اتریش،  با  عملیاتی  و  فنی  موضوعات  اندازی  زمینه 
های جدید مانند تجارت الکترونیک و پست لجستیک، رفرم پستی و تجدید ساختار سیستم مدیریت شبکه  سرویس 
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 پستی )شرکت پست(.

 
 المللیهای تجارت و تسهیل تبادالت بین . از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری، کاهش هزینه 3

فضا • واسطهایجاد  و حذف  قیمت  و کاهش  رقابتی  توسعه  ی  فناوری جهت  نیازهای  تأمین  برای  های غیرضروری 
 های ارتباط شبکه

و ششمین    اسالمیعضویت جمهوری   • بیست  برگزاری  طول  در  پستی جهانی  اتحادیه  راهبردی  در شورای  ایران 
 سال )شرکت پست(؛  12کنگره پستی جهانی در استانبول پس از 

های بزرگ مخابراتی دنیا جهت تأمین تجهیزات  های تجاری با شرکتو توافقنامه  همکاری های  مهناامضای تفاهم •
 مخابراتی 

 های ارتباطی اروپایی )زیرساخت(؛و معامالت با کشورهای پیشرفته و صاحب فناوری مذاکراتتسهیل در انجام  •

 دوجانبه پستی با سایر کشورها. تفاهم همکاری یادداشتانعقاد چهار  •

 
 ط( حوزۀ محیط زیست 

اتریش و صندوق ملی محیط زیست برای پرداخت   Raiffeisen Bank Internationalنامه همکاری میان بانک تبادل تفاهم  .1
 های محیط زیستی؛ وام برای اجرای پروژه 

تأمین  به منظور    GEFمذاکره و تفاهم جهت تخصیص اعتبار در دوره چهار ساله ششم اعطای تسهیالت جهانی محیط زیست   .2
 های محیط زیستی در زمینه تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و فرسایش خاک؛ های مربوط به پروژه بخشی از هزینه 

بهتفاهم  8انعقاد   .3 پیشرو در حوزه محیط زیست  با کشورهای  های محیط  منظور بسترسازی اجرای پروژه نامه همکاری 
 های خورشیدی،  ی و تأمین تجهیزات مرتبط با نصب پانلهای خارجزیستی از طریق صندوق ملی محیط زیست و شرکت

 بانان؛نفر از محیط 30نفر از کارشناسان و  450المللی برای کارگاه و دوره آموزشی ـ فنی بین  59برگزاری  .4
های محیط زیستی در  ای جهت اجرای پروژههای رسمی توسعهمذاکره جهت همکاری با دولت ژاپن در قالب کمک .5

 ایران؛
همکاری با دولت ایتالیا در قالب اقدامات مقابله با تغییرات آب و هوایی و تأمین مبلغ سه میلیون یورو برای صندوق ملی  .6

 های پژوهشی محیط زیستی دانشگاه محیط زیست؛محیط زیست به منظور اجرای پروژه 
ت .7 تأمین  و  و هوایی  تغییرات آب  با  مقابله  اقدامات  قالب  با دولت چین در  در همکاری  انرژی  جهیزات کاهش مصرف 

میلیون یوآن از سوی کمیسیون ملی اصالحات و توسعه جمهوری خلق   20ای به ارزش  همسویی با کاهش گازهای گلخانه 
 چین؛

با  .8 برای مقابله  اقدام  و  انرژی  با کمیسیونر محیط زیست و کمیسیونر  تبادل سند همکاری  و  اروپا  اتحادیه  با  همکاری 
در زمینه اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند، انتشار گازهای صنعتی و کیفیت هوا، و مدیریت تغییرات آب و هوایی  

 آب و محیط زیست دریایی؛ 
در زمینه در حفاظت از محیط زیست، حیات   IUCNهای فنی از اتحادیه جهانی حفاظت مذاکره جهت دریافت کمک .9

 های طبیعی. وحش و زیستگاه
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 ی( آخرین آمارهای منتشره 
 رشد اقتصادی کشور . 1

رغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن،  بر اساس اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، علی
درصد   2/9ش، به میزان  1394جاری، تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال  در سه ماهه دوم سال

درصد عبور کرده است. شایان ذکر است   4/7جاری، از مرز ماهه نخست سالر شش افزایش یافته و رشد اقتصادی کشور د
درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی    8/6ش، »منفی«  1391براساس آمار منابع رسمی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال  

رسیده بود. ش، به یک درصد  1394درصد و در سال    3ش به  1393درصد، در سال  9/1ش به منفی  1392کشور در سال  
طی یک سال اخیر، ثبات اقتصادی کشور به نحو مطلوبی استمرار یافته و بازار ارز با تالطم محدودی مواجه شده است.  

جاری، اعالم نمود که افزایش رشد اقتصادی تقریبا  وزارت اقتصاد نیز با اشاره به هدفگذاری رشد پنج درصدی برای سال
 وده است. گذاری صورت گرفته، ببرابر هدف 5/1

 
 . آمار واردات و صادرات 2

نُه از  ماهۀ نخست سالطی  بیش  میزان صادرات کاالهای غیرنفتی کشور  تقریبی    2/91جاری،  به ارزش  و   6/31هزار تن 
درصدی در وزن و نُه درصد در ارزش دالری را    32میلیارد دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، افزایش  

درصد    36ش، صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ ارزش دالری، به میزان  1392ماهۀ نخست سال  در مقایسه با نُهدهد )نشان می
درصدی    3/4درصدی در وزن و افزایشی    5/3جاری، واردات کشور کاهشی  ماهه نخست سالافزایش یافته است(. طی نُه

هزار تن و به لحاظ ارزش دالری به    8/24وزنی به    در ارزش دالری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته و به لحاظ
ها ــ واردات کشور بیش  رغم رفع تحریمش ــ علی1392ماهه نخست سال    9میلیارد دالر رسیده است )در مقایسه با    5/31

درصد، میعانات گازی    7/27ش، میزان »صادرات« پتروشیمی  1395ماهۀ نخست  از چهار درصد کاهش یافته است(. در نُه
 ش رشد داشته است.  1394ماهۀ نخست درصد نسبت به نُه 52درصد، و گاز طبیعی  4/97

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، صادرات کشورمان به آمریکا )که کامال تحت تاثیر اجرای برجام بوده  
اساس، صادرات کشورمان به آمریکا  میلیون دالر عبور کرده است. بر همین   67جاری از مرز  ماهۀ نخست سالاست( طی نُه

برابری صادرات به   110هزار دالر بوده است که این امر بیانگر افزایش تقریبا    610ش حدود  1394ماهۀ نخست  در هشت
های تحت  بر صادرات و واردات به/ از آمریکا، حجم مبادالت شرکتباشد. عالوهجاری میماهۀ نخست سالآمریکا در نُه

ش نیز تحت تاثیر برجام، رشد چشمگیری داشته  2016ماهۀ سوم سال  ت اشخاص آمریکایی با ایران طی سهکنترل یا مالکی
ها با ایران حدود است. بر اساس گزارش رسمی کمیسیون اعتبارات و مراودات آمریکا، حجم مبادالت این قبیل شرکت

 ای مرتبط با پتروشیمی بوده است. هدرصد این مبادالت در حوزه فعالیت 82میلیون دالر بوده است که  391
 

 المللی. گزارش نهادهای بین 3
هایی را در خصوص آخرین وضعیت ای، گزارش ای اقتصادی همواره به صورت دوره های مشاوره المللی و شرکت نهادهای بین 

عنوان مبنایی قابل اطمینان برای ارزیابی و ها به کنند که این گزارش کسب و کار و تجارت در کشورهای مختلف منتشر می 
گیرد. پس از اجرای گذاری در کشورهای مختلف، مورد استفاده قرار می سرمایه گیری فعاالن اقتصادی جهت مراوده یا  تصمیم 

های مثبتی در خصوص وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار و المللی فعال در این حوزه، گزارش برجام اغلب نهادهای بین 
أکید بر تداوم بهبود شرایط اقتصادی در ها با ت ماهه اخیر نیز انتشار این قبیل گزارش اند. طی سه تجارت در ایران منتشر نموده 

المللی پول در آخرین گزارش خود، با تأکید بر بهبود محسوس شرایط اقتصادی ایران ایران ادامه داشته است؛ صندوق بین 
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بینی نموده است. این صندوق در گزارش درصد پیش   6/ 6را    1جاری ایرانای، رشد اقتصادی سال های هسته متعاقب لغو تحریم 
بینی کرده بود. بانک جهانی درصد پیش   4/ 5جاری را  ش، میزان رشد اقتصادی ایران در سال 1395مهرماه    12پیشین خود در  

قتصادی ایران ش، منتشر شده است، رشد ا 1395دی ماه    22انداز اقتصاد جهانی که در روز  نیز در آخرین گزارش خود از چشم 
م، 2016بینی نموده است. در این گزارش تأکید شده است رشد اقتصادی ایران در سال  درصد پیش   5/ 2م، را  2017در سال  

بینی شده بود. گزارش بانک جهانی رشد تولید م، پیش 2016بیش از میزانی بوده است که توسط بانک جهانی در نیمه سال  
درصد   4/ 8م، حدود  2018درصد ارزیابی و این شاخص را برای سال    4/ 6، را نیز حدود  م   2016ناخالص داخلی ایران در سال  

 بینی نموده است. درصد پیش   4/ 5م، حدود  2019و برای سال  
 

 هاهای تحریمی قطعنامه. آخرین وضعیت فهرست4
مورِد بانک صادرات( شخص    )با لحاظ نمودن دو   608ای وفق برجام، مجموعًا تعداد  های مرتبط هسته در چهارچوب لغو تحریم 

مورد( همزمان با اجرایی شدن    911کش و کشتِی ثبت شده در ایران )مجموعا  فروند هواپیما، نفت   303و نهاد ایرانی، به همراه  
اند. در عین  ای شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شده های هسته گانۀ تحریم برجام و طی یک سال اخیر، از فهرست سه 

اند  های مرتبط باقی مانده شخص و نهاد ایرانی )با حذف دو مورِد بانک صادرات( در فهرست تحریم   241ل، مجموعًا تعداد  حا 
که آژانس  ش( یا در زمانی زودتر درصورتی 1394مهر    27که حداکثر هفت سال دیگر )هشت سال بعد از روز توافق برجام یعنی  

های شورای امنیت سازمان ملل متحد،  گانۀ تحریم تر« رسیده باشد، از فهرست سه رده بندی گست المللی انرژی اتمی به »جمع بین 
 شوند.  آمریکا و اتحادیه اروپا خارج می 

 
 ها بخش سوم: موانع و چالش 

ش، 1394ماه  دی  26ها مورد تأکید قرار گرفت، از زمان اجرایی شدن برجام در تاریخ  گونه که در بخش لغو تحریمهمان
ها از سوی  ها و تعللها و برخی بدعهدیای صورت گرفته است، با این حال کوتاهیهای اقتصادی و مالی عمده گشایش 

رخی موانع و مشکالت فنی در حوزه مراودات مالی و بانکی، همچنین  های برجام )مشخصاً آمریکا(، به همراه بسایر طرف
های ناشی  ها، موجب شده است تا سرعت تحقق گشایش برخی مشکالت داخلی و نگرانی روانی از احتمال بازگشت تحریم

ای بر  قابل مالحظه  ای که بعضاً تاثیرهای عمدهاز برجام با بیشینه مطلوب فاصله داشته باشد. ذیال برخی از موانع و چالش 
المللی  ها و کاهش شتاب توسعه تعامالت اقتصادی کشورمان با سایر کشورها و نهادهای مالی بین نتیجه و آثار لغو تحریم

 گیرد:  داشته است، مورد اشاره و تحلیل قرار می
 

 های ایران موسوم به آیسا توسط کنگره آمریکاالف. تمدید قانون تحریم
ایرانی در آمریکا خصوصا در کنگره این کشور، از همان ابتدای شروع مذاکرات برجام برای کارشکنی در این  محافل ضد  

مندی حداکثری ایران از مزایای فرآیند تالش نمودند. متعاقب اجرایی شدن برجام، تمرکز این محافل بر جلوگیری از بهره
ترین اقدامات  روابط اقتصادی با ایران، تغییر کرد. یکی از مهمالمللی ایجاد شده برای توسعه  برجام و تخریب فضای بین 

 باشد.های ایران )آیسا( میکنگره آمریکا در این زمینه طی سه ماهه اخیر، تمدید قانون تحریم
ایران از جمله   به برجام، موضوع لغو تمام قوانین تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسالمی  در جریان مذاکراتِ منتهی 

زء مباحث اصلی در طول مذاکرات انجام شده میان ایران و آمریکا بود. در متن برجام، تعهد کلی آمریکا مبنی بر  آیسا، ج
درج شد. جمهوری    26شوند، در بند  االثر میهایی که وفق برجام رفع یا ملغیخودداری از وضع یا تحمیل مجدد تحریم

 
 ش.1395سال . 1
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 گردد. ممانعت از تمدید آیسا که قانونی با تاریخ انقضاء بود نیز میاسالمی ایران تأکید داشته و دارد که این تعهد شامل 
همزمان با اجرایی شدن برجام، دولت آمریکا مطابق تعهدی که در جریان مذاکرات برجام داده بود، بالفاصله اجرای  

اساس اختیارات خود    های ایران نیز دولت آمریکا بربخش عمده قانون مذکور را متوقف نمود. متعاقب تمدید قانون تحریم
ای مربوطه را بالاثر نمود. با وجود این، از نظر ایران تصویب مجدد این قانون  های هستهو همچون یک سال گذشته، تحریم

آید و بر همین اساس وزیر امور خارجۀ جمهوری اسالمی ایران رسماً خواستار  مغایر با تعهدات برجامی آمریکا به شمار می
 یون مشترک برجام برای رسیدگی به بدعهدی آمریکا شد. برگزاری جلسه کمیس 

زمان با بحث و بررسی تصویب مجدد آیسا در کنگره  هم  های وزیر امور خارجه به نماینده عالی اتحادیه اروپا.نامه  -1
جه  های برجام ارسال گردید. مهم ترین پیام رسمی از طریق نامه وزیر خارهای الزم برای کلیه طرفآمریکا، پیام

تاریخ   در  ایران  اسالمی  و  1395آبان    27جمهوری  اروپا  اتحادیه  عالی  نماینده  موگرینی،  فدریکا  خانم  برای  ش 
های ایران توسط آمریکا ارسال  کننده کمیسیون مشترک برجام درخصوص عواقب تمدید قانون تحریمهماهنگ

یک« نیز ارسال شد. در این نامه، با اشاره به  اضافۀ  گردید و رونوشت آنها نیز برای وزاری خارجه کشورهای »پنج به
های ایران در کنگره آمریکا، این اقدام تهدیدی طرح کنگره آمریکا برای تصویب و تحمیل مجدد قانون تحریم

های ایران« در صورت تصویب و  سابقه علیه برجام توصیف، و تأکید شد الیحۀ موسوم به »قانون تمدید تحریمبی
سازد وزیر خارجۀ جمهوری اسالمی ایران  کند. خاطرنشان می، روح و هدف« برجام را نقض میاجرا، آشکارا »متن 

کمیسیون مشترک برجام   کنندههماهنگعنوان نماینده عالی اتحادیه اروپا و  ش، به1395شهریور    12در نامه مورخ  
بر تشریح نمونه های مقابل برجام )خصوصاً آمریکا و برخی کشورهای  هایی از تعلل و بدعهدی طرفنیز عالوه 

ها، با اشاره به وجود شواهدی مبنی بر انجام تحرکاتی  اروپایی( در اجرای مؤثر تعهدات خود در زمینۀ رفع تحریم
 ر رسیدگی به این موضوع شده بود. در کنگره آمریکا در این خصوص، خواستا

نامه دیگری برای خانم فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا   1395آذر  26وزیر امور خارجه در تاریخ 
کننده کمیسیون مشترک برجام ارسال نمود، که موارد مطروحه در این نامه در ذیل اقدامات هیئت عالی  و هماهنگ

 ه همین بخش از گزارش( تشریح خواهد شد.نظارت بر برجام )در ادام 
 

های ایران  تحرکات و اقدامات کنگره آمریکا برای تصویب مجدد قانون تحریم  تصمیمات هیئت عالی نظارت بر برجام.   - 2
گردید، طی یک سال گذشته به دقت مورد توجه و رصد وزارت خارجه قرار  ش، منقضی می 1395ماه  دی   11که در  

ربط  های تحلیلی برای مراجع ذی های برجام، اخبار و گزارش هشدارهای مکرر و مقتضی به سایر طرف گرفته و عالوه بر  
در همین راستا، هیئت عالی نظارت بر برجام سناریوهای متناسب    1از جمله هیئت عالی نظارت بر اجرای برجام ارسال شد. 

 های ایران را طراحی نموده بود.  برای واکنش در برابر تمدید احتمالی قانون تحریم 

 
قانون مصوب مجلس  3ـستورات مقام معظم رهبری و در راستای اجرای ماده نماید هیئت عالی نظارت بر برجام در چهارچوب دخاطرنـشان می .  1

گیری  های مقابل به تعهدات، و نهایتاً تصــمیمها، احراز موارد نقض و عدم پایبندی طرفعنوان مرجع نهایی بررســی گزارششــورای اســالمی، به
ش، به 29/7/1394ـشده اـست. مقام معظم رهبری در نامۀ مورخ های دیگر برجام تعیین  درخـصوص نحوۀ واکنش به نقض احتمالی تعهداتِ طرف

اند »یک هیئت قوی و آگاه و هوشـمند، برای گانه مطرح شـده، تأکید نمودهریاسـت جمهوری در خصـوص اجرای برجام و در بخش الزامات نُه
ــود. ترکیب و وظایف این هیئت ب ــکیل ش ــرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل و ... تش ــد پیش ــورای عالی امنیت ملی تعیین و رص اید در ش

ش( نیز دولت را موظف 23/7/1395قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام )مصوب   3تصویب شود«. ماده  
های جدید تحت یا وضــع تحریم های لغو شــده و ها، بازگرداندن تحریمنموده اســت هرگونه عدم پایبندیِ طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم

 هر عنوان دیگر را به دقت رصـــد و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران را انجام دهد. این قانون در ادامه، مرجع رســـیدگی به این 
 موضوع را شورای عالی امنیت ملی دانسته است.



30 

قانون تحریم تمدید  نهایی شدن  از  با  پس  برجام  اجرای  بر  نظارت  عالی  آمریکا، هیئت  کنگرۀ  ایران در  های 
های ایران، تصمیمات  تأکید بر لزوم اقدام متقابل و متناسب با تصویب مجدد قانون تحریمالعاده، با  تشکیل جلسه فوق

الزم را اتخاذ نمود. بر اساس مصوبات هیئت نظارت بر اجرای برجام، ریاست محترم جمهوری به سازمان انرژی  
المللی جمهوری  هدات بین ای کشور و در چهارچوب تعآمیز هستهاتمی ایران دستور داد در جهت توسعه برنامه صلح

برنامه اوالً  ایران،  پیشراناسالمی  ساخت  و  طراحی  برای  را  الزم  هستهریزی  بهرههای  جهت  حوزه  ای  در  گیری 
ونقل دریایی و با همکاری سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در دستور کار خود قرار دهد و ثانیاً مطالعه و  حمل

ای را با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی، آغاز کرده  های هستهصرفی پیشرانطراحی الزم برای »تولید سوخت« م
بندی شده جهت تحقق دو اقدام مذکور را حداکثر ظرف سه ماه به ریاست جمهوری ارائه  و طرح و برنامه زمان 

یکا نسبت  نماید. ریاست جمهوری در نامه دیگری خطاب به وزیر امورخارجه با تأکید بر تعلل و اهمال دولت آمر
قانون تحریم قالب تمدید  به وزیر امور  به اجرای تعهدات خود وفقِ برجام و خصوصاً نقض برجام در  ایران  های 

های  بینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض، اقدام و پیگیریخارجه دستور داد نسبت به اجرای مراحل پیش 
معمول داشته و گزارش اقدامات را ظرف یک ماه به ریاست    المللی الزم و مقتضی را به طور جدی حقوقی و بین 

 جمهوری ارائه نماید. 
 

ابالغ دستور ریاست جمهوری به وزیر    متعاقب اقدامات وزارت امور خارجه در اجرای دستور شورای عالی نظارت.    -3
ش، 1395آذر    26یخ  بینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض، در تارامور خارجه جهت اجرای مراحل پیش 

کننده کمیسیون مشترک برجام ارسال ای برای خانم فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا و هماهنگنامه
قانون تحریم تأکید نمود  نامه  این  با امضا و چه بدون امضای  گردید. وزیر امور خارجه در  ایران )آیسا( چه  های 

نیت در  برجام بوده و صراحتاً مغایر با اصل حسن  28و  26کا در بندهای رئیس جمهور آمریکا، ناقض تعهدات آمری
های برجام مبنی بر خودداری از هر اقدامِ مغایر با متن،  اجرای برجام و در تعارض آشکار با تعهد صریح همه طرف

و شروط عمومی(. باشد )بند هشتم مقدمه  نماید، می   تضعیف آمیز این توافق را  روح و هدف برجام که اجرای موفقیت
با تأکید مجدد بر اجرای تمام و کمال تعهدات جمهوری اسالمی ایران وفق برجام که به تائید مکرر    خارجه وزیر  

کننده  های برجام رسیده است، از نماینده عالی اتحادیه اروپا و هماهنگطرف  المللی انرژی اتمی و همهآژانس بین 
های برجام، برای تشکیل جلسه کمیسیون  نعکاس این نامه به همۀ طرفکمیسیون مشترک برجام خواست عالوه بر ا

 ها را اتخاذ نماید.  مشترک برجام اقدام نموده و تمهیدات الزم برای برگزاری جلسه گروه کاری رفع تحریم
 

یون  العاده کمیسپیرو درخواست وزیر خارجه، نشست فوقاضافۀ یک«.  برگزاری کمیسیون مشترک ایران و »پنج به  -4
بررسی بدعهدی آمریکا در اجرای برجام برگزار شد. پیش    منظور به ش،  1395دی ماه    21مشترک برجام در تاریخ  

های برجام به منظور بررسی کارشناسی موضوع از نشست کمیسیون مشترک، یک نشست گروه کاری رفع تحریم
رجام برای تبیین نقطه نظرات کشورمان های بهای دوجانبه با طرفتشکیل گردید. در حاشیه این جلسات، رایزنی

 هم انجام شد.  
ها، نمایندگان جمهوری اسالمی ایران ضمن یادآوری سوابق مذاکراتی، دالیل حقوقی مغایرت  در این نشست

و مقدمه برجام، را تبیین و ضرورت اتخاذ اقدامات الزم از سوی    28،  26اقدام آمریکا با برجام خصوصا بندهای  
های برجام برای اطمینان از پایبندی این کشور به تکالیف خود را مورد تأکید قرار دادند. وفق  طرفآمریکا و سایر 
برجام، آمریکا متعهد است ضمن انجام تعهدات خود با حسن نیت، از اعمال یا وضع مجدد   28و    26مقدمه و مواد  
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ورزد و مانع از عادی سازی روابط تجاری  های خودداری کند، از اقدامات مغایر با متن و روح برجام اجتناب  تحریم
 ایران نشود. 

های برجام  در پایان کمیسیون مشترک یک بیانیه مطبوعاتی منتشر گردید که طی آن بر تعهد قاطع کلیه طرف
برای تداوم اجرای کامل و مؤثر برجام تصریح شده است. در این بیانیه، کمیسیون مشترک ضمن تأکید مجدد بر  

های ارائه شده توسط ایاالت  با آیسا، تضمین ویژه در ارتباط  ها وفق برجام، بهاهمیت تعهدات مرتبط با رفع تحریم
هایی که ایران طبق  هیچ عنوان تاثیری بر فرآیند رفع تحریمهای ایران بهمتحده را مبنی بر اینکه تمدید قانون تحریم

ها از حیث انجام مراودات بازرگانی  شود، نداشته و به هیچ روی محدودیتی برای شرکتمند میبرجام از آنها بهره
های برجام مبنی بر رفع  ایران ایجاد نخواهد کرد، مورد توجه قرار داد. کمیسیون مشترک همچنین تعهدات طرفبا 

ها( را مجدداً مورد تأکید قرار  برجام )تعهدات آمریکا در رفع تحریم  21ها به صورت مستمر به ویژه طبق بند  تحریم
 داد. 

های صورت گرفته در این مسیر، جهت  ات و پیگیریگزارش جزئیات فرآیند کمیسیون مشترک و دیگر اقدام
 بررسی و اتخاذ تصمیمم مقتضی به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

 
 ب. انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا 

رئیس جمهور جدید آمریکا طی روزهای آتی سکان قوه مجریه در آمریکا را به دست خواهد گرفت و شعارهای تبلیغاتی وی 
ر دوره مبارزات انتخاباتی، به لحاظ روانی بر حرکت برجام تاثیر گذاشته و موجب بروز نوعی بالتکلیفی و نگرانی علیه برجام د 

ای که گونه های خارجِی متمایل به همکاری اقتصادی با ایران شده است، به در مورد آینده برجام در میان تعدادی از شرکت 
سمت مراوده اقتصادی با ایران، عمال منتظر اعالم رسمی راهبرد دولت جدید   های بیشتر به برخی از آنها برای برداشتن گام 

آمریکا در خصوص برجام هستند. همانطور که بارها مورد تأکید قرار گرفته است، برجام نه یک تفاهم دوجانبه میان ایران و 
المللی قرار گرفته ل متحد و جامعه بین آمریکا، بلکه سند و توافقی »چندجانبه« است که مورد تائید شورای امنیت سازمان مل 

های برجام مسئولیت مشترکی در خصوص اجرای تکالیف مربوط به خود در این توافق دارند. جمهوری طرف   است و همه 
المللی خود، از قضاوت زودهنگام در مورد رویکرد رئیس جمهور جدید اسالمی ایران در این مرحله، با پایبندی به تعهدات بین 

 ا در قبال برجام خودداری و در عین حال، برای هر سناریو و احتمالی، آمادگی کامل دارد. آمریک 
 

 ج. مشکالت و موانع غیر برجامی

های غیربرجامی در مسیر اجرای برجام صورت نسبتًا مبسوط به موانع و چالش ماهۀ اول، دوم و سوم، به های سه در گزارش 
برداری بهینه از فضای پسابرجام بیش ثابت بوده و همچنان مشکالتی را در روند بهره  پرداخته شد. هرچند عوامل مزبور کم و 

ماهۀ اخیر، شدت و ضعف، همچنین تاثیرگذاری آنها تا حدودی دستخوش تغییر شده است. کنند، ولیکن طی سه ایجاد می 
 باشد:برخی از عوامل و موانع موجود در این حوزه به شرح زیر می 

های های باقیمانده، از جمله تحریم های رفع شده وفِق برجام با تحریم تداخل تحریم   های باقیمانده. ها و محدودیت تحریم .  1
هایی نظیر تروریسم، توسعه توانمندی موشکی و تسلیحاتی، و مسائل حقوق بشری وضع شده اولیه آمریکا که به بهانه 

آید. ای به شمار می بط هسته های مرتمندی حداکثری ایران از مزایای رفع تحریم است، کماکان یکی از موانع بهره 
بانک  آن،  بر  بین عالوه  مالی  مؤسسات  و  فعالیت ها  تداوم  برای  نیز،  آمریکا  در  فعال  و المللِی  آمریکا  در  خود  های 

مندی از بازار این کشور، مکلف به رعایت طیف وسیعی از قوانین و مقررات کنترلی و نظارتی آمریکا هستند و بهره 
های خود در این کشور، عمومًا اقدام به اعمال و تسّری قوانین و مقررات آمریکا به فعالیت   برای حفظ منافع خود در 

هایی برای ایران در زمینه ایجاد ارتباطات مالی با مؤسسات اند، که همین موضوع موجب چالش سایر نقاط جهان نموده 
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 و نهادهای مالی در سایر کشورها شده است.
های سیاسی و با استناد به برخی مشکالت ش، نام ایران با انگیزه 1388از سال    . 1قدام مالیویژه ا  های گروه . محدودیت 2

شویی اعالمی از های مالی و بانکداری کشور، در صدر فهرست کشورهای دارای ریسک باالی پول فنی در حوزه 
المللی نسبت به الی بین ها و مؤسسات م سوی گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که این امر موجب شد برخی بانک 

ها حتی پیش ها و مؤسسات ایرانی دچار تردید شوند. هرچند اعمال این محدودیت برقراری روابط کارگزاری با بانک 
های های گسترده بانکی علیه ایران آغاز شده بود، ولی تا پیش از اجرای برجام، به دلیل وجود تحریم از اجرای تحریم 

های ناشی از مصوبات گروه ویژه همکاری بانکی با ایران را منع کرده بود، عماًل تحریم   ای که هرگونهفراگیر هسته 
ای، های مرتبط هسته ای قرار گرفته بود، ولی پس از اجرای برجام و رفع تحریم های هسته الشعاع تحریم اقدام مالی تحت 

های بر آن، طی سال آشکار شد. عالوه تر  ای و غیربرجامی به صورت عینی های غیرهسته اثرات این قبیل محدودیت 
المللی، دستخوش تغییرات جدی و تحریم، بسیاری از مقررات و استانداردهای موجود در حوزه مالی و بانکداری بین 

های تحریم، هماهنگ شدن المللی طی سال دلیل عدم ارتباط سیستم بانکی کشور با نظام مالی بین ای شد و به گسترده 
های مختلف ای در حوزه َبر و مستلزم انجام اقدامات گسترده ان با استانداردهای جدید، امری زمان نظام بانکی کشورم 

افزارهای جدید در نظام های آموزشی برای مدیران و کارشناسان، استفاده از نرم )تغییر و تطبیق قوانین، برگزاری دوره 
 شود. انکی با سایر کشورها تلقی می های ببانکی و ...( بود و همین امر نیز یکی از موانع همکاری 

پول  با  مقابله  برای  اقدامات گسترده در داخل کشور  انجام  با هرچند  نهادهای موجود،  تقویت  یا  ایجاد  و  شویی 
ش، همچنین تصویب 1387ش، و تأسیس واحد اطالعات مالی در سال  1386شویی در سال  تصویب قانون مبارزه با پول 

تأمین مال با  اسفند  قانون مقابله  نتیجه اجرای برجام و 1394ی تروریسم در  به همراه فضای مثبت ایجاد شده در  ش، 
تعامالت به عمل آمده با گروه مذکور، موجب تعلیق یک ساله اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شده 

همچنان تاثیر نامطلوبی بر   است، ولیکن عدم مطلوبیت رتبه کشورمان در گروه مذکور به لحاظ سازوکارهای فنی، 
 احیاء و تقویت مبادالت مالی و پولی کشورمان دارد.

 
 هراسی ت. فضای ایران 

افزایش مراودات اقتصادی بین جذب سرمایه  ساز در داخل  المللی مستلزم وجود فضایی اعتمادبخش و اطمینان های خارجی و 
المللی است. دشمنان ملت ایران از بدو پیروزی انقالب  صحنه بین کشور و انعکاس و تبلیغ فضای اطمینان بخِش داخل کشور در 

هراسی به میزانی که طراحان  اند کشورمان را خطری برای ثبات منطقه و جهان معرفی کنند. اگرچه پروژه ایران تاکنون تالش نموده 
های زیادی نیز از سوی برخی رقبای  . تالش آن انتظار داشتند، به نتیجه نرسید، لیکن بعضا تاثیرات منفی خود را به جا گذاشته است 

ها و مؤسساتی که درصدد از سرگیری همکاری اقتصادی با ایران هستند، در جهت تخریب  ای جهت ایجاد فشار بر بانک منطقه 
با  مندی ایران از شرایط پساتحریم در جریان است. از این رو، مقابله  های اقتصادی و جلوگیری از بهره فضای توسعه همکاری 
 بایست در دستور کار همه سطوح و مراتب کشور قرار گیرد. هراسی می توطئۀ صهیونیستِی ایران 

به جامعه و بیمتأسفانه برخی رسانه ناامیدی  با تزریق  ناآگاهی  نیز از سر  ناامن جلوه دادن شرایط  های داخلی  ثبات و 
راسی را تقویت و بر غلظت فضای تردید آمیز مراوده هگذار خارجی، عمال پروژه ایرانکشور برای حضور و فعالیت سرمایه

ای منعکس و تحلیل و بعضاً  گونههای خود در ارتباط برجام را بهها، اخبار و گزارشافزایند. این رسانهاقتصادی با ایران می
اء کرده و فضای  های تجاری ایران الق ها را به طرفکنند که عمال مضمون و مفهوم باقی ماندن ساختار تحریمتحریف می

کنند که گویی هر کسی قصد همکاری تجاری و مالی با ایران را داشته باشد،  مراوده اقتصادی با ایران را به شکلی ترسیم می

 
1. Financial Action Task Force 
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های فراوانی وجود دارد که در صورت لزوم و عالقه  باید منتظر تنبیه و مجازات آمریکا در آینده بماند. در این رابطه نمونه
 قابل ارائه است. نمایندگان محترم
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 سوم پیوست 
 ش1396دی  26هشتمین گزارش به مجلس شورای اسالمی به تاریخ 

 
گزارش حاضر هشتمین گزارش وزارت امور خارجه است که در اجرای تبصرۀ یک قانون »اقدام متناسب و متقابل دولت 

اسالمی تهیه و به کمیسیون امنیت ملی و ش، مجلس شورای  1394/ 7/ 21جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام« مصوب  
( پیگیری مطالبات 2ها؛  ( موانع و چالش 1این گزارش در چهار بخش    . 1شودسیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تقدیم می 

( آخرین تحوالت 4ها؛ و  ( آخرین تحوالت در حوزۀ رفع تحریم 3جمهوری اسالمی ایران و اقدامات وزارت امور خارجه؛  
 گیرد. را در بر می   1396  دی   26مهر لغایت   26ماهۀ  ای، سازماندهی شده و دورۀ سه های هسته عالیت در حوزۀ ف

های  اعتناء به گزارشش، بی1396مهر    21جمهور آمریکا در روز  که در گزارش پیشین نیز بیان شد، رئیس همانگونه
ای توسط ایران و در یک رویکرد سیاسی، از تأیید توافق هستهالمللی انرژی اتمی در مورد اجرای تعهدات  مکرر آژانس بین 

م، این  2015جمهور آمریکا در تبعیت از قانون داخلی سال  رغم اینکه این اقدام رئیس پایبندی ایران به برجام سر باز زد. علی
فسه اقدامی داخلی است و بر صورت گرفته و بنابراین فی ن  2ای ایران« )اینارا( کشور موسوم به قانون »بررسی توافق هسته

بین  تعهدات  اجرای  در  آمریکا  برجاموظیفه  آمریکا در چهارچوب  اقدام   المللی دولت  این  ولی در عمل  ندارد،  تأثیری 
مندی کامل ایران از برجام  تواند موجب تشدید فضای تردید و در نتیجه اثرگذاری منفی بر بهرهیکجانبه و با سوءنیت، می 

دیگ از سوی  عکس شود.  موجب  آمریکا،  دولت  سیاسی  کاماًل  اقدام  این  جامعهر،  سایر  العمل  ویژه  طور  به  و  ی جهانی 
المللی، با اشاره به پایبندی  کشورهای طرف برجام شده، و همه آنها همراه با اکثریت غالب دیگر کشورهای عضو جامعه بین 

 اند.توسط دولت ایاالت متحده آمریکا شدهکامل ایران به تعهدات خود وفق برجام خواهان اجرای کامل برجام 
اقدامات آمریکا علیه برجام، به ویژه اظهارات غیرمسئوالنۀ مقامات ارشد آمریکایی، بر فضای هفتمین نشست کمیسیون 

ش، در 1396آذر    22های برجام در تاریخ  مشترک برجام نیز اثر گذاشت. در این نشست که با حضور نمایندگان همه طرف 
ار شد، جمهوری اسالمی ایران ضمن برشمردن موارد بدعهدی آمریکا در اجرای تعهدات خود در برجام، این کشور وین برگز

مندی کامل ایران از منافع برجام اعالم کرد. را مسئول بالتکلیفی ایجاد شده در فضای پس از برجام و مانع عمده در برابر بهره 
مان هواپیمایی جمهوری اسالمی نیز شرکت داشتند و موارد قصور آمریکا در در این کمیسیون نمایندگان بانک مرکزی و ساز 

عمل به تعهدات خود در حوزۀ روابط بانکی و صدور مجوزهای خرید هواپیمای غیرنظامی را بیان کردند. اعضای کمیسیون 
 با تأیید نظرات ایران، از آمریکا خواستند به تعهدات خود وفق برجام پایبند باشد. 

ش، استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا منتشر شد. نکات مندرج در این استراتژی در رابطه با جمهوری  1396ذر  آ  27در  
ذهنیت بر  مبتنی  رویکردهای  تکرار  ایران،  پیش اسالمی  و  ایران  داوریها  ملت  علیه  همیشگی  غیرمنطقی  و  های خصمانه 

 باشد. می
ای ایران را  های هستههای تحریملی خود، یک بار دیگر اسقاطیهرغم تهدیدات قب دی رییس جمهور آمریکا علی  22در  

به زعم خود برای آخرین بار همراه با چهار شرط مخالف نص و روح برجام تمدید کرد. وی از کنگره آمریکا و کشورهای  
ند و در غیر  روز آینده تأمین کن  120های سیاسی وی را ظرف  اروپایی عضو برجام خواست که این شروط و سایر خواسته

 ها امتناع خواهد کرد.  این صورت وی از تمدید مجدد اسقاطیه

 
»وزیر امور خارجه موظف اـست روند اجرای توافقنامه را هر ـسه ماه یک بار به کمیـسیون امنیت ملی و ـسیاـست خارجی  بر اـساس تبـصرۀ مزبور    .1

،  26/10/1395،  26/7/1395،  26/4/1395،  26/1/1395های  ماهۀ پیشین به ترتیب در تاریخسه هایمجلس شورای اسالمی گزارش دهد«. گزارش
 تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی شده است. 26/7/1396و  26/4/1396، 26/1/1396

2. Iran Nuclear Agreement Review Act (2015) INARA 
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 ها بخش نخست: موانع و چالش 
های اقتصادی مندرج در برجام صورت  ش، در حوزه1394 دی 26هایی که پس از روز اجرایی شدن در رغم گشایش علی

کشور، حل مشکل صادرات نفت و بازگشت میزان صادرات  های مسدود شدۀ  گرفته است؛ نظیر آزاد شدن بخشی از سرمایه
ها، حل مشکالت حوزۀ حمل و نقل دریایی و بازگشت ناوگان دریایی کشورمان  روزانۀ نفت خام به دوران پیش از تحریم 

ادهایی  المللی، خرید چندین فروند هواپیمای غیرنظامی با تأمین منابع مالی خارجی و عقد قراردرانی بین به مسیرهای کشتی
آمیز این سند وجود دارد که مجموعاً »انتفاع کامل«  در عرصه صنعت خودروسازی، کماکان موانعی در مسیر اجرای موفقیت

توان  های اجرای برجام بعد از روز اجرا را میجمهوری اسالمی ایران از برجام را با مشکل روبرو ساخته است. عمدۀ چالش
 فضای ابهام و بالتکلیفی« دانست. های آمریکا و ایجادنتیجه »بدعهدی

 
 های آمریکا و ایجاد فضای ابهام و بالتکلیفی بدعهدی

های اصلی اجرای  در طول دو سال گذشته موارد نقض، بدعهدی، تأخیر، تعلل و تخطی آمریکا در برجام از جمله چالش 
بین  سهبرجام در سطح  است. در گزارش  بوده  بدعهالمللی  و  نقض  موارد  قبلی  محترم  ماهۀ  اطالع مجلس  به  آمریکا  دی 

شورای اسالمی رسید. در این گزارش نیز ضمن تأکید مجدد بر تاثیرات منفی مواردی که در گزارش قبل مطرح گردیدند،  
ها را به صورت خاص تحت تاثیر قرار  ماهۀ اخیر روند اجرای برجام و تاثیر رفع تحریمشود که در سه  به مواردی اشاره می

های کمیسیون مشترک برجام و جلسه اصلی کمیسیون، به ترتیب  ط نمایندگان کشورمان در کارگروه رفع تحریمو توس  داده
 ش مطرح شدند. 1396آذر  22و  21های در تاریخ 

مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهور این کشور در طول سه ماه گذشته به سخنان و اقدامات غیرسازنده و فاقد حسن 
های برجام جمهور آمریکا از تأیید حیاتی بودن رفع تحریم م، رئیس 2017اکتبر    13ام ادامه دادند. در تاریخ  نیت در قبال برج 

ای ایران« در م، »بررسی توافق هسته 2015برای منافع ملی آمریکا و تأیید پایبندی ایران به برجام خودداری کرد. وفق قانون  
های برجام برای منافع ملی این کشور، کنگره الم غیرحیاتی بودن رفع تحریم صورت عدم تأیید پایبندی ایران به برجام یا اع 

روزه موضوع را با اولویت بررسی و اقدامات آمریکا علیه ایران را تصویب کند. بدین ترتیب،   60تواند در یک دوره زمانی  می 
زمانی   این حال دوره  با  کنگره محول شد.  به  برجام  سرنوشت  مورد  در  تاریخ    60تصمیم گیری  در  آذر   22روزه کنگره 

 ها علیه ایران ناتوان ماند.ش، بدون اقدام خاصی منقضی گردید و کنگره از بازگرداندن مجدد تحریم 1396
ای ایران را همراه های هسته های تحریم م، اسقاطیه 2018ژانویه    12ش /  1396دی    22جمهور آمریکا در روز جمعه  رئیس  

های خود برای از بین بردن برجام، کنگره آمریکا و اروپائیان را وی با این حال در ادامه تالش با چهار شرط تمدید کرد.  
مخاطب قرار داد و اظهار داشت که آماده است با همکاری هر دو حزب آمریکا، قانونی در خصوص ایران تهیه کند که در 

( اطمینان 2ها را بدهد؛  ازۀ دسترسی به همۀ مکان ( ایران ملزم باشد در صورت درخواست سازمان انرژی اتمی فورا اج 1آن  
ای، قانون جدید دارای تاریخ انقضا ( بر خالف توافق هسته 3ای نخواهد شد؛  حاصل شود که ایران هرگز دارای سالح هسته 

به خاطر ای از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و ایران را  های دوربرد و برنامۀ تسلیحات هسته ( تصریح شود موشک 4نباشد؛ و  
 ساخت و تولید موشک مورد تحریم شدید قرار دهد.

جمهور آمریکا همچنین متحدین اروپایی خود را مخاطب قرار داده و پس از پرداختن  دی ماه، رئیس    22در بیانیه مورخ  
ها را صرفاً با ارتباط با برجام، نظیر موضوعات موشکی، حقوق بشر و حمایت از حزب اهلل لبنان، تمدید اسقاطیهبه مسائل بی

خواند، عنوان کرد و تهدید می  "اینواقص وحشتناک توافق هسته"هدف جلب موافقت اروپائیان و برای رفع آنچه که وی  
 ها را در دوره بعدی تمدید نخواهد کرد.  های تحریمها به توافق برسد، اسقاطیهنمود در صورتی که نتواند با اروپایی
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 مهوری اسالمی ایران در واکنش به بیانیه رییس جمهور آمریکا بیانیه وزارت امور خارجه ج

دی   22در پاسخ به اظهارات و ادعاهای رئیس جمهور آمریکا، وزارت امور خارجه بالفاصله بیانیه زیر را در همان تاریخ  
 صادر نمود:  1396

برای از بین بردن برجام،  رغم تالش یک ساله خود  ش، رئیس جمهور آمریکا علی1396دی    22روز جمعه مورخ  
المللی از این  های الزامی در برجام گردید. استحکام درونی برجام و حمایت بین بار دیگر ناگزیر به تمدید اسقاطیه

های آقای ترامپ، رژیم صهیونیستی و اتحاد نامیمون تندروهای جنگ طلب برای لغو این  توافق، راه را بر تالش
ن بسته است. با این حال، رئیس جمهور آمریکا بر اساس رویه یک ساله خود همچنان  توافق یا ایجاد تغییرات در آ

کند که بارها در اجرای آنها ناتوان مانده به اقدامات خصمانه علیه مردم ایران ادامه داده و تهدیداتی را تکرار می
ر برجام، و برای نشان دادن است و با ادامه روش یک سال گذشته خود همزمان با انجام اقدامات اجباری مندرج د 

های غیرقانونی، کهنه و  خصومت با مرم بزرگ ایران، از سر استیصال تعدادی از اتباع ایرانی و غیرایرانی را به بهانه
های خود را کرده باشد. جمهوری  ر داده است تا حداقل جبران بخشی از ناکامیمضحک در فهرست تحریم قرا

ها، نکات زیر را مورد  دن تهدیدات آمریکا و اضافه کردن افراد جدید به فهرست تحریماسالمی ایران با محکوم کر
 دهد:تأکید قرار می

جمهوری اسالمی ایران همراه با اعضای دیگر برجام و جامعه جهانی بارها تأکید کرده است که برجام یک  .1
 .المللی است و به هیچ عنوان قابل مذاکره مجدد نیستسند معتبر بین 

نماید که هیچ اقدامی فراتر از تعهدات خود در برجام را انجام وری اسالمی ایران صراحتً تأکید میجمه .2
نخواهد داد، هیچ تغییری در این توافق را نه اکنون و نه در آینده نخواهد پذیرفت، و اجازه نمی دهد هیچ  

 .ارتباطی بین برجام و هر موضوع دیگری برقرار گردد

به اجرای تمامی تعهدات خود میدولت آمریکا، همچون س .3 به  ایر اعضای برجام موظف  باشد و چنانچه 
 . بایست مسئولیت عواقب آن را به طور کامل پذیرا باشدهای واهی از تکالیف خود شانه خالی نماید میبهانه

ای  هها و سیاستها، تعللگذرد همواره با بدعهدیدولت آمریکا در طول دو سالی که از اجرای برجام می .4
خصمانه خود مفاد مختلفی از برجام را زیر پا گذارده است. سیاست یک سال گذشته آقای ترامپ و بیانیه  

برجام است و جمهوری اسالمی ایران این تخلف آشکار    29و    28،  26امروز وی درتعارض صریح با بندهای
 .را به کمیسیون مشترک برجام گزارش و آن را پیگیری خواهد کرد

مریکا برای افزودن تعدادی از اتباع ایرانی و غیر ایرانی به فهرست خودساخته و غیرقانونی  تصمیم رژیم آ .5
استمرار خصومت هیئت حاکمه آمریکا علیه ملت بزرگ ایران    ۀکنندتحریمی آمریکا، فقط و فقط اثبات

 .است

الریجانی ریاست محترم  اقدام خصمانه و غیرقانونی رژیم ترامپ در قرار دادن نام حضرت آیت اهلل آملی   .6
های جدید آمریکا از تمامی خطوط قرمز قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران در فهرست به اصطالح تحریم

بین  بین رفتاری در جامعه  آمره حقوق  اصول  اقدامی خالف  و  عبور کرده  تعهدات  المللی  نقض  و  الملل 
جدی جمهوری اسالمی پاسخ داده خواهد شد  المللی ایاالت متحده است که حتما با واکنش  دوجانبه و بین 

 .و مسئولیت تمامی تبعات این اقدام خصمانه بعهده دولت ایاالت متحده خواهد بود

از سوی رژیمی که مهمترین   .7 ایران  مقامات و شهروندان  برای تحریم  بشر  مفهوم واالی حقوق  به  استناد 
یخ معاصرند، و از سوی فردی که آلوده  متحدینش بدترین ناقضان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در تار 

های مختلف انزجار  به ذهنیت نژادپرستانه و بیگانه ستیزی بوده و عبارات کثیف نژادپرستانه اخیر او علیه ملت



37 

المللی و مردم آمریکا را برانگیخته است، و کسی که فروش میلیاردها دالر سالح برای قتل عام  جامعه بین 
آبرویی داند، مایه وهن و بیمیانه و ترویج خشونت و هرج و مرج را افتخار خود میهای بیگناه در خاورانسان

 . آیدبرای ملل متمدن و لکه ننگی برای زمامداری مدرن به شمار می

های گذشته و در حال حاضر سیاه ترین کارنامه در جهان را سرکوب  دولت آمریکا که خود همواره طی دهه .8
قید و شرط از نظام ستم شاهی  گر، از جمله حمایت بیهای سرکوبز رژیمهای آزادیخواه و حمایت ا ملت

از دول و حمایت  ایران در گذشته  مردم  منتخب  دموکراتیک  علیه دولت  انجام کودتا  اشغالگر،  و  تهای 
اش از اراضی اشغالی فلسطینی تا بحرین و ایمتجاوز و سرکوبگر همچون رژیم صهیونیستی و اذناب منطقه

از سویی با ریختن اشک تمساح در حرکتی مزورانه و با سردادن شعارهای سراپا دروغ مدعی   یمن دارد،
های ظالمانه، ممنوع ساختن ورود  شود و از سویی دیگر با اعمال تحریمحمایت از حقوق بشر مردم ایران می

 . دهد ست لقب میشهروندان ایرانی به آن کشور و دیگر رفتارهای توهین آمیز، ملت متمدن ایران را تروری

های غیرقانونی، و اظهارات و تحرکات خصمانه دولت آمریکا علیه مسئولین و ملت رشید ایران اعمال تحریم  .9
شود، همواره و همیشه برای افکار طلبی حاکمان آمریکا ناشی می خواهی و خوی سلطه که از ماهیت زیاده 

اعتبار تلقی شده است و دست یازیدن ده و بی عمومی و وجدان بیدار مردم ایران و جهان سیاستی شکست خور 
جویانه به چنین اقداماتی ناشی از سرخوردگی این کشور از بیداری ملت فهیم ایران در مقابله با اقدامات مداخله 

های گذشته و بخصوص در شده برای ایجاد اغتشاش و بحران در جمهوری اسالمی ایران طی دهه و طراحی 
 .است   جریان وقایع اخیر 

  گانۀ مقتدر جمهوری اسالمی ایران که مستظهر به پشتیبانی قاطبه ایاالت متحده باید بیاموزد که قوای سه .10
ها و استانداردهای  ملت همیشه سرفراز ایران هستند، با همدلی و وحدت کلمه، وقعی به این نوع سیاست

اینگونه اقدامات خصومت   دوگانه و خصمانه علیه کشور خود نگذاشته و در زمان مقتضی پاسخ مناسبی به
 آمیز آمریکا خواهد داد. 

 
 بخش دوّم: پیگیری مطالبات جمهوری اسالمی ایران  

به منظور مقابله با اقدامات ضد برجامی آمریکا و طرح مطالبات بر حق جمهوری اسالمی ایران، وزارت امور خارجه کوشیده  
های دیپماتیک  ها و همچنین ظرفیت کمیسیون مشترک و کارگروه رفع تحریم های موجود در برجام، نظیر  تا از کلیه ظرفیت

و مذاکرات دوجانبه استفاده کند. عالوه بر این، طی دو سال از اجرای برجام، وزیر امور خارجۀ کشورمان تمامی رفتارهای  
ن مشترک برجام، ثبت و ضبط  کنندۀ کمیسیوعنوان هماهنگنامه به خانم موگرینی، به  10ضد برجامی آمریکا را در قالب  

 کرده است.  

 
 طرح شکایات و پیگیری مطالبات جمهوری اسالمی ایران در کمیسیون مشترک برجام 

ش، با حضور نمایندگان 1396آذر    22دهمین نشست کمیسیون مشترک برجام )هفتمین بعد از اجرایی شدن برجام( در تاریخ  
نشسهمه طرف این  برگزار شد.  برجام در وین  بر بحث روند تحریم های  متمرکز  به ت عمدتًا  بود.  درخواست جمهوری ها 

آذر تشکیل جلسه داد و به شکایات ایران   21ها در مورخ  اسالمی ایران پیش از جلسۀ کمیسیون مشترک، کارگروه رفع تحریم 
های اصالحی برای اعالمیه از آمریکا، به ویژه اظهارات مغایر برجام مقامات آمریکایی و تعلل و تاخیر در صدور مجوزها و  

فروش هواپیماهای غیرنظامی به ایران، رسیدگی نمود. در نشست کارگروه همه اعضای کمیسیون برجام بر مشروعیت مطالبات 
ایران صحه گذاشتند و خواستار اجرای دقیق و کامل تعهدات برجامی توسط آمریکا شدند. این موضوع در گزارش کارگروه 
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بی منعکس گردید و در کنار استدالالت هیئت ایرانی، فضای کمیسیون را به سمت حمایت از مطالبات به کمیسیون نیز به خو 
ها در حمایت از جمهوری برحق کشورمان سوق داد. در نشست کمیسیون مشترک پس از استماع گزارش کارگروه رفع تحریم 

انبۀ آمریکا و رویکرد غیرمسئوالنۀ این کشور در اسالمی ایران، مراتب اعتراض شدید کشورمان نسبت به تداوم اقدامات یکج 
ها قبال برجام بیان شد. عدم حسن نیت آمریکا در ایفای تعهدات خود نیز به صورت مستند تشریح شد. در ادامه تمامی هیئت 

ندهایی از برجام، بر تأکید بر اهمیت و اعتبار برجام، به هیئت آمریکایی نسبت به عدم اجرای باز جمله سه هیئت اروپایی، عالوه 
سیاست  و  اوفک  پاسخگویی  و  همکاری  رئیس عدم  مبهم  این   های  اصالح  خواهان  و  کردند  اعتراض  کشور  آن  جمهور 

های موجود در عملکرد آمریکا، نهایتًا به شکلی صریح بر ها شدند. هیئت آمریکایی ضمن تالش برای توجیه کاستی سیاست 
کرد و گفت که دولت آمریکا قصدی برای عدم اجرای تعهدات خود ندارد. در بیانیه   پایبندی دولت این کشور به برجام تأکید 

جلسه منتشر کرد، ضمن استقبال از ادامه   کننده هماهنگ عنوان رئیس و  مطبوعاتی که خانم اشمید در پایان کمیسیون مشترک به 
المللی پایبندی ایران به برجام و تأکید بر اینکه مسئول راستی آزمایی برجام بر اساس قطعنامه شورای امنیت تنها آژانس بین 

نافع ها به نحوی که »تحقق مؤثر« مباشد، آمده است که شرکت کنندگان بر ضرورت اجرای مستمر رفع تحریم انرژی اتمی می 
 مربوطه )برای ایران( را ممکن سازد تأکید کردند.

 
 المللی از برجامحمایت بین 

المللی از برجام و طی سه ماه گذشته به موازات اقدامات غیرسازنده آمریکا در اجرای تعهدات برجامی خود، حمایت بین 
موفقیت ایراجرای  اسالمی  جمهوری  حکیمانه  سیاست  است.  گرفته  شدت  نیز  آن  هماهنگی  آمیز  و  فعال  دیپلماسی  ان، 

عنوان محصول  المللی از برجام بهنهادهای داخلی در اجرای دقیق و صادقانه برجام نقش غیرقابل انکاری در بسیج حمایت بین 
 منحصر به فرد دیپلماسی داشته است. 

 
 الف. موضع اتحادیۀ اروپا در حمایت از اجرای برجام 

المللی نسبت به این  های برجام برای منافع ملی آمریکا، جامعه بین تأیید حیاتی بودن رفع تحریم متعاقب خودداری آمریکا از  
های برجام نسبت  اقدام آمریکا واکنش نشان داد و بسیاری از کشورها مخالفت خود را با آن ابراز نمودند. موضع کلیه طرف

 به این تحول نیز واحد بود.  
پایبندی ایران به برجام، در آبان ماه خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی    متعاقب خودداری آمریکا از تأیید

 16اتحادیۀ اروپا، به واشنگتن سفر و با اعضای کنگره آمریکا به صورت دوجانبه و جمعی دیدار و گفتگو کرد. وی در  
انرژی اتمی در خصوص پایبندی کامل    المللیهای متعدد آژانس بین ش، اعالم کرد که اتحادیۀ اروپا به گزارش1396  آبان

  عنوان یک اولویتای کامال اطمینان دارد و بر ضرورت ادامه برجام و اجرای کامل بهایران به تعهدات خود وفق توافق هسته
ی اند برقرار ماندن برجام و اجراکند. مقامات اتحادیه اروپایی همچنین بارها تأکید کردهمهم و راهبردی اروپا تأکید می

شود و با امنیت قارۀ اروپا گره خورده است. این موضع اروپایی در هر  های امنیتی اروپا محسوب میکامل آن جز اولویت
 مناسبت دیگری در طول سه ماه گذشته از سوی مقامات مختلف اروپایی تکرار شده است.

 المللی انرژی اتمی از اجرای برجام ب. حمایت آژانس بین 
آزمایی پایبندی  دار برای نظارت و راستیعنوان مرجع صالحیتالمللی انرژی اتمی بهدر بازۀ زمانی این گزارش، آژانس بین 

نوامبر    23ایران به برجام، برای دهمین بار پایبندی جمهوری اسالمی ایران را مورد تأیید قرار داد )گزارش رسمی مورخ  
آمیز  دوره مدیرکل آژانس با مقامات آمریکایی دیدار و بر ضرورت اجرای موفقیت  ش(. در این 1396آذر    2م برابر با  2017

برجام تأکید کرد. آقای آمانو نیز در نطق رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد که ایران به تعهدات خود  
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آزمایی نیاز بوده  ی نظارت و راستیهایی که براوفق برجام عمل کرده است و در این راستا، متذکر شد که آژانس به مکان
دسترسی الزم را داشته است. این اظهارات پاسخ ضمنی به ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر محدودیت دسترسی آژانس  

 باشد.می

 
 ها بخش سوم: آخرین تحوالت در حوزۀ رفع تحریم

ای در مسیر های قابل مالحظهفع و گشایش ای علیه ایران رهای مرتبط با موضوع هستهپس از اجرایی شدن برجام تحریم
های مربوط به سال نخست اجرای برجام،  های قبلی، خصوصاً گزارشبازگشت ایران به شرایط عادی آغاز شد. در گزارش

هایِ مختلف  های مختلف، با استناد به آمار و اطالعات دریافتی از دستگاهکشور در حوزه ها و دستآوردهای عمدهگشایش 
ماهۀ وزارت  های سهها در گزارشو اقتصادی، به تفصیل تشریح گردید. انعکاس آمار و اطالعات واصله از دستگاه اجرایی

ملموس تبیین  منظور  به  برجامگشایش   امور خارجه، عمدتاً  از اجرای  قبل و پس  مقایسۀ شرایط  گیرد و صورت می  ها و 
های اجرایی و اقتصادی کشور در خصوص  ود. بدیهی است دستگاهشهای مختلف تلقی نمی منزلۀ گزارش عملکرد دستگاهبه

 عملکرد خود و ارسال آمار و اطالعات مورد نیاز نمایندگان محترم راساً اقدام خواهند کرد.
 های ذیربط به شرح زیر است: ها بر اساس اطالعات واصله از دستگاه ماهۀ اخیر در حوزۀ رفع تحریم   ترین تحوالت سه عمده 

 حوزۀ نفت، گاز و پتروشیمی

های وزارت نفت طی سه ماه گذشته، عمدۀ تحوالت مربوط به حوزۀ نفت، گاز و پتروشیمی در محورهای  بر اساس گزارش
 ذیل به شرح زیر است؛ 

 
 الف. صادرات نفت خام و میعانات گازی

هزار   599ط حدود دو میلیون و  ش، به طور متوس1396ماهۀ سوم سال  صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در سه  
بشکه در روز بوده است. پس از اجرای برجام تاکنون، این روند به طور طبیعی سیر گردیده است. نسبت به سه ماهۀ دوم  

دهندۀ ایجاد ثبات در روند جاری، روند صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور تغییر چندانی نداشته که این امر نشانسال
 باشد.حصوالت پس از برجام میصادرات آن م

 
 ب( درآمد حاصل از نفت خام و میعانات گازی

روند تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی با آهنگی رو به رشد ادامه داشته است. در آمد کشور از محل صادرات  
که نسبت به سه ماهۀ اول سال  میلیارد دالر بوده    34/11ش، بالغ بر  1396ماهۀ دوم سال    نفت خام و میعانات گازی در سه

 میلیون دالر بیشتر بوده است.  600جاری بیش از 
 

 های صنعت نفت گذاری و تأمین منابع مالی پروژه المللی، سرمایههای بین پ. همکاری
پتروشیمی  های مختلف نفت، گاز، پاالیش و  گذاری انجام شده در حوزههای سرمایهنامهمذاکرات جهت عملی نمودن تفاهم

جمهور روسیه  باشد. ضمناً، در جریان سفر رئیس های قبلی به تفکیک ذکر گردیده است در حال پیگیری میکه در گزارش
با شرکت امضا رسید. شرکت روسی گازپروم و سازمان توسعه و نوسازی  به تهران قراردادی موقت  به  نفتی روسیه  های 

 های گاز مایع امضا کردند. در زمینۀ اجرایی کردن طرحای دربارۀ همکاری صنعتی ایران موافقتنامه
 

 ت. واردات تجهیزات کلیدی صنعت نفت 
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واردات کاالها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز کشور پس از برجام تسهیل شده است. برای نمونه بر اساس گزارش 
دریافتی از مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی نفت، اعتبار اسنادی قرارداد »ساخت و تأمین کاال همراه با انتقال تکنولوژی 

بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت   1396به داخل کشور« که در خرداد    CRAهای مغزی  و دانش فنی ساخت لوله 
نامۀ بانکی معتبر از اعضای کنسرسیوم عملیاتی گردیده است. اروپایی منعقد شده بود، در آذر ماه سال جاری با دریافت ضمانت 

استفاده از توان تولید داخل« منعقده بین   های وزنه به همراه انتقال فناوری و های حفاری و لوله قرارداد »ساخت و تأمین لوله 
 شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم اروپایی نیز به مرحله اجرایی نزدیک شده است. 

 
 حوزۀ حمل و نقل 

های هوایی کشورمان برای انعقاد قرارداد خرید هواپیمای مسافربری جدیدی در سه ماه گذشته، مذاکرات برخی از شرکت
های  توجهی در این خصوص حاصل شده است. بر اساس گزارشهای قابلالمللی ادامه یافت و پیشرفتهای بین شرکتاز  

 ترین تحوالت این حوزه به شرح زیر است:دریافتی از وزارت راه و شهرسازی مهم
 

 الف. حوزۀ حمل و نقل ریلی 
مشهد با چین: مدت اجرای این قرارداد چهار سال خواهد بود  گشایش اعتبار اسنادی قرارداد برقی کردن خط آهن تهران ـ 

 میلیارد دالر است.  56/2و ارزش کلی آن 
نامه سه میلیارد یورو و مدت نامۀ تأمین مالی ساخت مشترک واگن و لوکوموتیو با روسیه: ارزش این تفاهمامضای تفاهم

ان و مرکز صادرات روسیه منعقد شده است. بر اساس  آهن جمهوری اسالمی ایرزمان آن پنج سال است که بین شرکت راه
های روسی و ایرانی در  لوکوموتیو مشترکاً توسط شرکت  350واگن مسافری و    1000هزار واگن باری،    20این قرارداد،  

 ایران ساخته خواهد شد.
واگن ریل باس به    450شترک  انعقاد قرارداد تجاری با کره جنوبی برای تولید مشترک ریل باس: این قرارداد برای تولید م 

 سال اجرا شد.    6/ 5میلیون یورو به مدت    720ارزش  
 

 ب. حوزۀ حمل و نقل دریایی
در   چابهار  بهشتی  شهید  بندر  یک  از    12فاز  بیش  تاکنون  است  گفتنی  افتتاح شد.  سال جاری  دالر    350آذرماه  میلیون 

 5/8به    5/2بندر ظرفیت تخلیه و بارگیری ساالنۀ کاال از    برداری از فاز نخست اینگذاری صورت گرفته و با بهرهسرمایه
برداری کامل از این بندر، ظرفیت تخلیه و بارگیری ساالنه  های انجام شده، پس از بهرهریزیرسد. بنا به برنامهمیلیون تن می

 میلیون تن کاال خواهد رسید.  82به 
 

 پ. حوزۀ حمل و نقل هوایی 
میا گرفته  صورت  توافق  بر  ایران  بنا  شرکت  هواپیماسازی  ن  شرکت  و  مجموع  ATRایر  از  دیگر  فروند  دو  فروند    20، 

ماه سال جاری در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. پیش از این، شش  در نهم دی  ATR72-200هواپیمای خریداری شده  
 فروند دیگر از این هواپیماها تحویل گرفته شده بود.

در اوایل دی ماه وارد ناوگان هوایی کشور شد. دو فروند دیگر   CRG-200مقیاس همچنین یک فروند هواپیمای متوسط ـ 
مقیاس،  -فروند هواپیمای کوچک  10خواهد شد. عالوه بر این در اجرای قرارداد خرید    نیز در آیندۀ نزدیک تحویل گرفته

 وارد ناوگان هوایی کشور شده است.   145نفره امبرائر ـ  50دو فروند هواپیماهای
با وجود این، به دلیل تعلل آمریکا در صدور به موقع برخی مجوزهای مورد نیاز برای فروش هواپیماهای مسافربری یا 
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خدمات و قطعات مربوطه، فرآیند عادی خرید هواپیما در مواردی با مشکالتی مواجه شده است. این موضوع به تفصیل در  
ز آمریکا خواستند تا به تعهداتش در این خصوص به سرعت عمل  های برجام اکمیسیون مشترک مطرح گردید و همه طرف

ش طرح افزایش نظارت بر فروش هواپیما به ایران را  1396آذر    23کند. از سوی دیگر، مجلس نمایندگان آمریکا در روز  
 تصویب کرد. تشریفات تصویب این طرح و تبدیل به قانون هنوز نهایی نشده است. 

 

 ت نفتی ت. حوزۀ حمل و نقل محصوال
ها و مراودات این شرکت به  کش ایران، آخرین تحوالت مربوط به عادی شدن فعالیتحسب اطالع از شرکت ملی نفت

 باشد:شرح زیر می

OCIMFکش ایران در  عضویت شرکت ملی نفت  •
تواند  های نفتی تجدید شد. این امر می المللی شرکت یا انجمن بین   ۱

 المللی شرکت مفید باشد.  برای بازاریابی بین 

های ناوگان  اند. در همین ارتباط تمامی کشتی برخوردار شده   2IGAهای کش از پوشش کلوپ ناوگان شرکت ملی نفت  •

ITOPFوشش  دارای پ   IGAکش به واسطۀ دارا بودن پوشش  شرکت ملی نفت 
المللی مالکین تانکرها  یا فدراسیون بین   3

 باشد. المللی می های تانکر در بازارهای بین اند که از دیگر الزامات اجارۀ کشتی در ارتباط با آلودگی نیز شده 

کش ایران در سطح  های خارجی جهت تسهیل تردد و بازاریابی ناوگان شرکت ملی نفت موانع استفاده از پرچم  •
 للی رفع گردیده است.  الم بین 

IACSبندی و عضو گروه  های ناوگان توسط مؤسسات رده کش بازرسی نفت  •
های سالمت فنی  موجب اخذ گواهینامه   4

باشد. ضمنًا این امر امکان بازاریابی بهینه را برای  المللی می های معتبر بین نیاز اخذ بیمه های ناوگان شده که پیش کشتی 
 کشور فراهم نموده است. کش  های ناوگان نفت کشتی 

ها و  فراهم آوردن امکان تعمیر و یا ساخت کشتی با همکاری تولیدکنندگان معتبر خارجی که باعث کاهش هزینه  •
های کنترل و هشدار دهندۀ  ها و سیستم ها و بهبود کیفیت شده است. همچنین امکان تعمیرات دستگاه حذف واسطه 

 معتبر خارجی در ایران امکان پذیر شد.   آالت نیز با شروع به کار یک شرکت ماشین 

ها از سازندگان معتبر، اخذ گارانتی و انجام خدمات پس از فروش توسط  آالت برای کشتی امکان خرید ماشین  •
 فروشندگان به صورت مستقیم فراهم شده است. 

 حوزۀ بانکی و مالی  
حوزۀ مالی و بانکی رخ داده است. بر خالف  ای در مالحظه قابل هایپس از اجرای برجام، تحوالت و گشایش  •

های غیربرجامی مربوط های انرژی و حمل و نقل، حل کامل مشکالت در حوزۀ بانکی )که به حوزهحوزه
شود( مستلزمِ همکاری و هماهنگی بیشتری است. بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از بانک مرکزی، عمدۀ می

 ت:ماهۀ اخیر به شرح زیر استحوالت سه
گذاری به ارزش شش میلیارد دالر با ایتالیا. این توافقنامه بزرگترین قرارداد خط اعتباری  امضای موافقتنامۀ سرمایه •

دهندۀ عزم و اراده کشورهای اروپایی  است که جمهوری اسالمی ایران با یک کشور اروپایی امضا کرده و نشان
ها پیش تحت مذاکره قرار  خط اعتباری با ایتالیا که از مدت برای گسترش روابط و مناسبات اقتصادی با ایران است.

دی با حضور آقای پیئر کارلو پادووان وزیر اقتصاد ایتالیا در رم به امضا رسید. دو بانک ایرانی صنعت    21داشت روز  
یگر ایرانی نیز های دهای عامل امضا کردند و توافق شد که بانکعنوان بانکو معدن و خاورمیانه این قرار داد را به

 
1. Oil Companies International Marine Forum 
2. International Group Association 
3. International Tanker Owners Pollution Federation 
4. International Association of Classification Societies 
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 به این توافق بپیوندند.

بانک خارجی برقرار شده است از جمله شعب داخلی بانک ملی ایران   284رابطۀ کارگزاری با    813ماهۀ امسال  در نُه •
 اند. کارگزار خارجی شده 32ماه نخست امسال موفق به ایجاد رابطۀ کارگزاری با در نُه

هزار پیام سوئیفتی توسط تنها بانک ملی ایران   36عنوان مثال تبادل  رار دارد، به های کشور استم تبادالت سوئیفتی بانک  •
 ماهۀ امسال صورت گرفته است. در ُنه 

 سامانه شتاب ایران به صورت آزمایشی به سوئیچ کارت روسیه متصل شد و مذاکره با سایر کشورها ادامه دارد.  •

فقره گشایش اعتبار اسنادی،   32726خدمات تجاری در قالب  مورد 173589بالغ بر  1396دی  7از ابتدای برجام تا  •
 فقره حواله ارزی ارایه شده است.  137341فقره ثبت سفارش برات اسنادی و  3529

 

 حوزۀ بیمه 
بیمه بسیاری از کارگزاران و  ایران،  بیمۀ مرکزی جمهوری اسالمی  به اعالم  بنا  بیمه  گران اتکایی از کشورهای  در حوزۀ 

  ای ایران برای همکاری هستند. حسب گزارشات واصله از بیمههای بیمهاروپایی و شرق آسیا، در حال مذاکره با شرکت
 مرکزی جمهوری اسالمی ایران، عمده تحوالت این حوزه به شرح زیر است: 

فروند شناورهای   137فروند از    64کش ایران و تعداد  فروند شناورهای ناوگان شرکت ملی نفت   73فروند از    51تعداد   .1
المللی های بین ای از کلوپ های تابعه موفق به دریافت پوشش بیمه رانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت ناوگان کشتی 

IG    رانی جمهوری اسالمی ایران فروند شناورهای شرکت کشتی   72فروند از    11م نیز تعداد  2017ـ 18شدند. در سال
 گرفتند.   المللی قرار های بین تحت پوشش کلوپ 

کش ایران که اخیراً در برخورد با کشتی چینی دچار  سانچی متعلق به شرکت ملی نفت  کشتی  P&Iضمناً پوشش   .2
  صادر شده است، که در نتیجه مسئولیت   IGاز اعضای کلوپ    Steamshipالمللی  حادثه شده است توسط کلوپ بین 

 ص شدن مقصر حادثه( خواهد بود.المللی )با مشخهای بین کلوپ P&Iپرداخت خسارت تحت پوشش  
آیند موفق به اخذ مجوزهای الزم برای ایرانی به شمار می P&Iهای های بیمۀ متقابل کیش و قشم که کلوپمؤسسه .3

 اند.تردد شناورهای تحت پوشش خود به اکثر بنادر اروپایی شده

های بیمۀ اروپایی نسبت به برگزاری  شرکتهای اتکایی، برخی از این  به عالوه پس از امضای برجام، در حوزۀ بیمه .4
اند. مقرر است چند سمینار آموزشی دیگر نیز سمینارهای آموزشی برای همکاران صنعت بیمه در تهران اقدام نموده

 طی چند ماه آینده برگزار شود. 

 

 ای و نحوۀ انتقال ارز:مطالبات بیمه
پیگیری و   نتایج مهمی در زمینه  از شرکتطی چندماه گذشته  های خارجی حاصل شده است. تعامل و  وصول مطالبات 

های اروپایی  ای در جریان است و انتقال پول از ایران به حساب شرکتهای خارجی به صورت مرحلهفعالیت برخی بانک
پایی به  های ارومطالبات از سوی شرکت بدون واسطه و صرافی میسر گردیده است. همچنین برای اولین بار پس از تحریم،

 حساب بیمۀ مرکزی در خارج از کشور واریز شده است. 
 

 کانال خرید برجام برای اقالم دو منظوره 
  11منظوره به صورت منظم برگزار شد. در این دوره  در بازه زمانی این گزارش، جلسات کانال خرید برجام برای اقالم دو

تأیید واقع شده و مراحل بررسی و تصویب بقیه در جریان   درخواست به کانال خرید ارائه شده است که سه درخواست مورد
 است.
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 ای های هستهبخش چهارم: آخرین تحوالت در حوزۀ فعالیت
ای جمهوری اسالمی ایران در چهارچوب راهبرد و برنامۀ های هستهش، فعالیت1396دی    26مهر لغایت    26در بازۀ زمانی  

 باشند: ترین تحوالت سه ماه گذشته به شرح زیر میاست. عمدهای کشور استمرار یافته درازمدت هسته
 

المللی انرژی اتمی در نهمین گزارش خود از آژانس بین   المللی انرژی: تأیید پایبندی ایران به تعهدات برجام توسط آژانس بین 
برای نهمین بار گواهی   ش، 1396آذر    2روز اجرایی شدن برجام و در هشتمین گزارش فصلی خود به شورای حکام، در تاریخ  

سازی با سانتریفیوژهای نسل اول در سایت نطنز، تحقیق و ای جمهوری اسالمی ایران اعم از غنی های هسته نمود که فعالیت 
سنگین اراک، رآکتور تحقیقاتی تهران،  سازی رآکتورآب نوین سنگین،  توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته و نسل جدید، تولید آب 

ها، بر اساس برنامۀ درازمدت اعالم شده از سوی جمهوری اسالمی پایدار در فردو و سایر بخش   های ادیوایزوتوپ برنامۀ تولید ر 
 و در چهارچوب تعهدات ایران وفق برجام قرار دارد. 

آبان، برای چندمین نوبت    23های آمریکایی در تاریخ  مدیر کل آژانس همچنین در سخنرانی خود در یکی از دانشگاه
پایبندی جمهوری اسالمی ایران به اجرای کامل توافقنامه پادمان و اجرای موقت پروتکل الحاقی و همچنین دسترسی به همه  

 را مورد تأیید قرار داد.  های مورد نیاز برای بازدید بازرسان آژانس مکان

 

 سازی رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک:پروژۀ نوین 
مذاکرات کارشناسی و تبادل اسناد در این حوزه، بین جمهوری اسالمی ایران و چین در جریان است. کلیه مدارک طراحی  
این   در  کارشناسی  جلسات  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  رآکتور  مخزن  و  ترموهیدرولیک  نوترونیک،  حوزۀ  سه  در  پایه 

مدرک   25مابین در مورد  نظرات کارشناسی فیمدارک و نقطه  ، در آذر ماه برگزار شده است. بررسی محاسبات وخصوص
به نتیجه رسیده و مورد تأیید طرفین قرار گرفته است. به موازات اقدامات مذکور، مذاکرات مرتبط با تأمین سوخت رآکتور  

 برای بارگذاری اول با طرف چینی نیز در جریان است.  
 آب سنگین:  

 درصد( بوده است.    99/ 95تن با غنای    3/ 85درصد )معادل    10ُتن با غنای    43/ 2اخیر برابر با    میزان تولید این محصول در سه ماهه 
 

 پروژه ایزوتوپ پایدار:
اقالم و تجهیزات قرارداد مربوط به پروژه ایزوتوپ پایدار، منتقل و تحویل شرکت ایرانی گردید. در حال حاضر این اقالم  

سازی است که  های مربوطه نیز در حال آمادهشوند. زیرساختازی نگهداری میانددر سایت فردو برای شروع، نصب و راه
می بهمن انتظار  اوایل  تا  سالرود  بهماه  روسی  هیئت  شود.  تکمیل  آزمایش  جاری  و  نصب  مونتاژ،  مسئول  عنوان 

ماشین سانتریفیوژ به زودی در سایت فردو حضور خواهد یافت. اولین گزارش پیشرفت پروژه به همراه برنامه  1اندازی راه
 بندی این قرارداد، از سوی روسیه دریافت شده که در دست بررسی متخصصین داخلی است.  تفصیلی زمان

 

 المللی انرژی اتمی تعامالت با آژانس بین 
آزمایی مطابق برجام و موافقتنامه  براساس رویه عادی، بازرسی و نظارت بر راستی رجامی:های پادمانی، پروتکلی و بنظارت

های نگهداری آن و تأسیسات  سنگین و محلهای تولید سانتریفیوژ، کارخانه تولیدآبای، کارگاهپادمان، در مؤسسات هسته
می انجام  اورانیوم  کنسانتره  تولید  با  ممرتبط  مقدار  آن  بر  میزان  شود. عالوه  در خصوص  برجام  در  ذکر شده  حدودیت 

شده حفظ شده است. در زمینه اجرای پروتکل الحاقی نیز هفتمین اظهاریۀ صادرات تجهیزات و مواد  موجودی اورانیوم غنی
 باشد.ای صورت پذیرفته و هشتمین اظهاریه در دست تهیه میغیر هسته

 
1. Setup Test 
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در خصوص برنامه طراحی و ساخت مجتمع بحرانی آب سبک جدید در سایت شهید شهریاری تهران    مجتمع بحرانی آب سبک: 
 رسانی شده است.  به آژانس اطالع   3/ 1بر اساس کد  
 ، کتباً به اطالع آژانس رسید. ای( برنامه کلی ساخت پیشران هسته1/3در راستای کد اصالح شده ) ای:پیشران هسته

 
 آمیز  ای صلحدر حوزه انرژی هستهالمللی های بین همکاری

المللی ادامه دارد.  ها برای یافتن شرکای بین بینی شده در پیوست شمارۀ سه برجام، رایزنی های پیش به منظور تحقق ظرفیت  •
 باشد: اهم اقدامات قابل ذکر در این حوزه به شرح زیر می 

آمیز از انرژی  سال همکاری ایران و روسیه در استفاده صلح  25ای ایران و روسیه: سمینار »های هستهسمینار همکاری •
 مهرماه در مسکو برگزار شد.   27لغایت  24برجام« از  3های آتی مطابق پیوست شماره انداز همکاریای و چشمهسته

حجت السالم مجتبی ذالنوری و آقایان ای: در این سمینار  المللی هسته های بین رتبۀ همکاری برگزاری دومین سمینار عالی  •
فوالدگر و خالدی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و تنی چند از مقامات کشورمان از جمله دکتر سید عباس 

الملل، حقوقی و بین وندی، معاون امور عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، آقای بهروز کمال 
ای از اتحادیه اروپا به ریاست خانم رتبه دیگر معاونین این سازمان، به اضافه مقامات عالی   مجلس سازمان انرژی اتمی و 

مهمان خارجی به نمایندگی از کشورهای روسیه، چین،   37دبیر سرویس خارجی اتحادیه اروپا، به همراه  هلگا اشمید،  
ای کشورمان شرکت داشتند رهای اروپایی و تعدادی از دانشمندان و مهندسین صنعت هسته فرانسه، سوئیس و دیگر کشو

ساز های مختلف ارائه گردید. خانم اشمید در سخنرانی خود ضمیمه سه برجام را زمینه سخنرانی در زمینه   30و بیش از  
به اجرای پرو  های مختلف از جمله در حوزه ایمنی ژه ارتباط دانشمندان ایرانی و خارجی اعالم کرد و به تعهد اتحادیه 

های دیگر در همکاری مشترک ای در ایران و همچنین بررسی پروژه ای در نیروگاه بوشهر، ایجاد مرکز ایمنی هسته هسته 
تاکید نمود. دومینیک ریستوری، مدیر کل انرژی اتحادیه اروپا نیز اظهار داشت ظرفیت باالیی برای همکاری در زمینه 

ای و انتقال این تجارب به ایران وجود دارد. در حاشیه این سمینار، سند نقشۀ راه تحقیق و توسعه میان سماند هسته ایمنی و پ 
های ایمنی، حفاظت ای در حوزه های تحقیق و توسعه ایران و اتحادیه اروپا به امضا رسید. این نقشۀ راه، بطور کلی همکاری 

های آموزشی در زمینه م و همچنین فعالیت 2018ـ 2019های برنامه یورواتم  عالیت در برابر اشعه، رادیودارو و مشارکت در ف 
 شود. ای را شامل می پادمان و شکافت و گداخت هسته 

های تحقیق و توسعه با اتحادیه اروپا: در دوره زمانی این گزارش، سومین جلسه گروه کاری تحقیق و توسعه  همکاری •
نمایندگان بخش  این نشست، طرفین در خصوص    های مختلفبا مشارکت  برگزار گردید. در  بروکسل  پژوهشی در 

موضوعات مورد نظر، از جمله یافتن راهکارهای عملی آغاز همکاری به بحث و تبادل نظر پرداختند. در حاشیه جلسه  
های  کت در برنامهگروه کاری، نشستی نیز برای آشنایی بیشتر با برنامه »یورواتم« برگزار شد که در آن نحوه تعامل و مشار

اتحادیه اروپا تشریح گردید. در نشست تخصصی در زمینه گداخت با رئیس کنسرسیوم گداخت اتحادیه و همچنین  
های کشور، امکان همکاری با کشورهای اروپایی  ها و عالقمندینماینده فرانسه در این حوزه، عالوه بر تعمیق توانمندی

بررسی قرار گرفت. و باالخره، در راستای همکاری در زمینه تحقیق و توسعه با دارنده این تکنولوژی نیز مورد بحث و  
، با حضور متخصصین  (JRC)اتحادیه اروپا، بازدید از دو مرکز مهم زیر مجموعه مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا  

 های این مراکز انجام شد.  مرتبط با فعالیت

به ارزش شش    2018ای در سال  های همکاری در حوزه هستهی اجرای پروژههمکاری با اتحادیه اروپا: توافق اولیه برا •
انجام پروژه  میلیون یورو صورت گرفت. همکاری به منظور  نیروگاه  با اتحادیه اروپا  به استرس آزمایش  های مربوط 

 بوشهر نیز ادامه یافت و بازدیدهایی به منظور پیشبرد این پروژه صورت گرفته است. 
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 م چهار پیوست 
 ی تحت فصل هفتم منشور ملل متحد و سرنوشت آنها ها تاریخچه ای گذرا از مهمترین پرونده

 
 ی شورای امنیت و تغییر رژیم( های جنوبی )اجرای قطعنامهرودزیا: 1980 – 1968
 253  قطعنامۀ صدور  به  منجر  جنوبی  رودزیای  غیرقانونی  رژیم  توسط دادرسی  از  خارج هایم اعدا  و  آپارتاید اعمال

  در   لنکاسترهاوس   کنفرانس   در  زیمبابوه  اساسی  قانون  تصویب و  وقت   دولت  بر  فشار  اعمال  از  پس  .شد (1968)
  هفتم   فصل  از   را   کشور   این  و   داده  پایان   هاتحریم  بر که  رسید   تصویب  به (1979دسامبر    21)مورخ    460  قطعنامۀ  لندن،
  قطعنامه   اجرای و  جدید  حکومت  تشکیل  گیریپی  به  که  شد  صادر (463 ) قطعنامۀ  یک  تنها  آن،  از پس  .کرد  خارج
  .پرداختمی پیشین 
        
 ی شورای امنیت و تغییر رژیم( ها قطعنامه اجرای) جنوبی آفریقای: 1994 – 1977

(  1977)  488  قطعنامۀ  صدور  با  نژادی  تبعیض  و  غیرنظامیان  علیه   خشونت  اعمال سبب  به 1977  سال  در دولت آفریقای جنوبی
  کمیته (  1977)  421  قطعنامۀ  طی جنوبی،  آفریقای  بر  حاکم  رژیم رویه  تغییر  بمنظور .گرفت  قرار  منشور  هفتم  فصل  تحت

  تشکیل   و نژادی  تمام  انتخابات  نخستین   برگزاری.شدمی  رژیم  این   علیه  تسلیحاتی  تحریم  اعمال  شامل تشکیل شد که  تحریم
  خروج و  هاتحریم  لغو  ،1994  مه  26 تاریخ  در 919  قطعنامۀ صدور  به  منجر  1994  مه  10  در  »دموکراتیک«   دولت  یک

  . شد  هفتم  فصل از جنوبی آفریقای دولت
  

 ی شورای امنیت و تغییر رژیم( هاق: )اجرای قطعنامهعرا: 2013 – 1990
  دارایی   دالر  میلیارد  4  شامل  عراق  یهادارایی  مصادره .داشت  پی  در  را (1990)  661  قطعنامۀ تجاوز عراق به کویت، صدور

 از  (640  قطعنامۀ  طی) هوایی   نقل  و  حمل  به  هاتحریم  دامنه  گسترش  و  کشور  این   نفتی  صادرات  و  عراق
  به   بخشیدن  پایان و (2003)  1483  قطعنامۀ  صدور  به   منجر  جنگ  پایان بود.  ی این قطعنامههای گستردهدیتمحدو جمله

  .بود مذکور هایتحریم
تاریخ   در  امنیت 2003نوامبر    24اما  شورای    کمیته   جایگزین  را  1518  کمیته و  کرده  صادر را (2003)  1518  قطعنامۀ ، 

بر  این   تشکیل  از  هدف .نمود 661قطعنامۀ   و   وابستگان  شناسایی طریق  از  بعث  رژیم  بازماندگام کمیته، وضع محدودیت 
  توسط   که  هاییموجودیت  و  افراد  فهرست  منظور  بدین   کمیته  این .  باشدمی آنان  به  متعلق اموال مصادره  و آن ارشد  سران
  قرار  بازبینی تحت را عراق عیتوض مقرر شد کمیته 1518 قطعنامۀسازد. در یم روزآمد بود شده ایجاد 661 قطعنامۀ کمیته

 . باشد( 2003) 1483 قطعنامۀ وفق عراق خصوص  در تسلیحات تحریم با مرتبط تعهدات  اجرای ناظر و دهد
  687(،  1991)  686  قطعنامۀ ( به اجرای ترتیبات باقیمانده از  2013ژوئن    27)  2107  قطعنامۀ در نهایت، شورای امنیت طی  

در خصوص عراق    2107هایی که پس از هقطعنام  ( پایان داد و رسما عراق از فصل هفتم خارج شد.1999)  1284( و  1991)
 .اندبوده آن مأموریت تمدید و UNAMI اند، با محوریت ایجاد شدهصادر 

   
 (رژیم  تغییر  و کشور  تجزیه و امنیت شورای ی هاقطعنامه اجرای) :سابق یوگسالوی: 2001 – 1991

  مسلمانان  و  هاصرب  بین   درگیری   ،1991  سال   در  نخست، هفتم منشور قرار گرفت.  فصل  هدف یوگسالوی سابق دو بار 
  کلی   و  عام  تسلیحاتی  تحریم  بر  مبنی  713  قطعنامۀ  صدور  و  منشور  هفتم  فصل  ذیل  امنیت  شورای  اقدامات  به  منجر  نیز  بوسنی 

های وضع شده پایان بر محدودیت  1074  قطعنامۀ  ،1996  اکتبر  1  تاریخ  در  سیاسی،  احوال  و  اوضاع  تغییر  با .نمود  یوگسالوی
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  درخواست   با دیتون،  1995  موافقتنامه  وجود  با  کوزوو،  تبار  آلبانیایی اقلیت و صرب  نیروهای بین   تنش   و  درگیری داد. دوم،
  کامل   تحریم آن  طی  که گردید  امنیت  شورای توسط  1998  سال  در  1160  قطعنامۀ  صدور  به  منجر غربی  هایدولت

کوزوویو  علیه  تسلیحاتی جمله  از  شامل  سابق    با   امنیت  شورای سیاسی،  اوضاع  تغییر با  نهایت،  در .شد  اعمال گسالوی 
  .داد پایان ده اعمال هایمحدودیت به (2001) 1367 قطعنامۀ صدور

 
  (رژیم تغییر نهایتا  و امنیت  شورای یهاقطعنامه  اجرای) لیبی: 2003 – 1992

به رسیدگی شورای   (1992)  731  قطعنامۀعدم اجرای   ارائه پاسخ در خصوص حادثه الکربی منجر  امنیت طی فصل  در 
 1506  قطعنامۀ   صدور  به  منجر  خود  علیه   صادره  هایقطعنامه  اجرای  جهت   در   لیبی   اقدامات .شد 748  قطعنامۀ   صدور  و  هفتم

  .شد  هاتحریم لغو و 2003 سال در
بشری و شد که ناظر بر تأکید بر رعایت تعهدات حقوق    2011ال  س  در  2040  قطعنامۀ تغییر اوضاع سیاسی منجر به صدور
  کیفری  دیوان  با  همکاری  لزوم  بر  و  ایجاد  هاتحریم  کمیته  ،(2011)  1970  قطعنامۀ  طی برقراری حکومت دموکراتیک بود.

شور از فصل هفتم  ک  این   نام  خروج  به  منجر  لیبی  با  مواجهه  در  المللیبین   احوال  و  اوضاع  دگرگونی .شد  تأکید  المللیبین 
های اخیر شورا در رابطه با این کشور مبارزه با تروریسم و تجهیز این دولت برای مقابله  قطعنامهنگردیده است؛ البته موضوع  

  باشد.های وابسته میبا داعش و گروه
  

 ضمن ابقاء تحت فصل هفتم(  هاتاکنون: لیبریا )اجرای قطعنامه -1992
ذیل فصل هفتم منشور، با هدف برقراری صلح و ثبات در لیبریا، اقدام   788با صدور قطعنامه    1992شورای امنیت در سال  

توافقات صورت   چهارچوبها و برگزاری انتخابات ملی در  به وضع تحریم تسلیحاتی عام و کامل نمود. با خاتمه درگیری
  کمیته  و کرده  لغو را دولت این  علیه   تسلیحاتی تحریم (2001) 1343 مۀقطعنابا صدور  2001گرفته، شورای امنیت در سال 

 نماید؛   خودداری  سیرالئون  در  شورشیان  از  حمایت  از  کرد  درخواست  لیبریا  دولت  از  حال  عین   در  اما  کرد  منحل  را  تحریم
در سیرالئون و برکناری    اوضاع  تغییر  با.  گرفت  قرار  جدید  ایکمیته  اختیار  در  دیگری  فهرست  در  هاآن  نام  که  شورشیانی 

با صدور2003چارلز تیلور در سال   امنیت    از   گیری  پیش   اما.  داد  پایان  پیشین   هایمحدودیت به  1521  قطعنامۀ ، شورای 
  به   منجر  کشور  این   در  سیاسی  ثبات  عدم  نیز  و  آنان  توسط  قدرت  مجدد  گیری  پس   باز  و  تیلور   بازماندگان  درآمدزایی

شد و در این سال هم شیوع بیماری ابوال مانع از خروج نام این کشور از فصل هفتم    2014سال    تا  بعدی  هایقطعنامه  تصویب
  منشور گردید.

  
  (هفتم فصل تحت  ابقاء ) سومالی تاکنون – 1992

  غیر   به  بشردوستانه  یهاکمک  ارائه   هدف  با 733  قطعنامۀ  صدور   به  منجر 1992  سال  در  بروز درگیری داخلی در سومالی
پایدار نظامیان   این  موضوع سومالی  در  درگیر  یهاطرف  همه  کلی  و  عمومی  تسلیحاتی  تحریم.  شد  صادر و ایجاد صلح 
  1356 ،(1992)   751هایقطعنامه شامل بعدی  هایقطعنامه  صدور  کشور،  این   در   ثبات  عدم .بود  قطعنامۀ

است.دا   پی  در  را(  2009)  1872 و (2009)  1863  ،(2008)  1853 ،(2008)  1844 ، (2001)   از  است  ذکر  به  الزم شته 
 گردیده  منشور  هفتم  فصل  و  شورا  کار  دستور  وارد  کشور  این   با  ارتباط   در  نیز دریایی  دزدی  موضوع(  2009)  1897  قطعنامۀ

  .است
  

 هفتم( ئیتی )اجرای قطعنامه وتغییر رژیم و ابقاء تحت فصل ها  تاکنون: -1993
های آمریکایی از شورای امنیت جهت اعمال کامل تحریم  منجر به درخواست سازمان دولت  1993بحران هائیتی در سال  



47 

های تجاری  های تسلیحاتی و منع گسترده فعالیت( به منظور اعمال تحریم1993)  841  قطعنامۀتجاری علیه این کشور شد.  
وقت هائیتی و بازگشت آریستید و »برقراری حکومت مشروع« و استقرار  این کشور تصویب شد و پس از برکناری مقامات  

  اجرای   با  اما .شد  کننده  محدود  تدابیر  لغو  به  منجر  944  قطعنامۀ  1994 نیروهای صلح چند ملیتی در این کشور، در سپتامبر  
 برگزاری.  است  مانده  باقی  هفتم  فصل  تحت  همچنان  کشور  این   پی،  در  پی  هایقطعنامه  صدور  و  هائیتی  در  ملل  سازمان  برنامه

 2180  قطعنامۀهای اخیر بوده است که آخرین آن  قدرت طی برگزاری انتخابات آزاد موضوع قطعنامه  انتقال  و  انتخابات
  باشد.می 2014اکتبر  14مورخ 

   
 ( رژیم تغییر  و امنیت  شورای یهاقطعنامه اجرای) آنگوال: 2002 – 1993
  دولت اقدام متعاقب .شد ( 1993) 864 قطعنامۀ وفق کشور  این  تسلیحاتی تحریم به منجر آنگوال در سیاسی و انسانی بحران

 و  2002  آوریل  4  نامه  تفاهم  لوساکا،  پروتکل  صلح،  موافقتنامه  اجرای  و  امضا  و خود  المللیبین  تعهدات  اجرای  در  آنگوال
  1448  قطعنامۀ  آن،  با  مرتبط  2002  نوامبر  20  بیانیه  امضای  و  مشترک  کمیسیون  به  شده  محول  ماموریت   کامل  اجرای

  .کرد  خارج  هفتم  فصل از  کامل بطور  نگوال راآ  (2002)
  

  (رژیم تغییر  و امنیت  شورای یهاقطعنامه اجرای: )رواندا 2008 – 1994
 918  قطعنامۀ  طی متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  رواندا،  در   میالدی   نود  دهه   اوایل  در  قومیتی  هایدر پی بروز خشونت

  پایان   با .شود  گیری  پیش  کشور  این   به اسلحه انتقال  از  منشور اقدام کرد تا  هفتم   فصل  طی 1994  مه   17  تاریخ  در(  1994)
 1011  قطعنامۀ  8  بند  طی  بود،  شده  وضع(  1994)  918  قطعنامۀ  طی  که   رواندا  اسلحه   تحریم  کامل  نظام ها،درگیری  یافتن 

(  2007) 1749 قطعنامۀ در نهایت تا  ماند باقی همچنان  هاییمحدودیت اما رفت؛  میان از 1996 سپتامبر 1 تاریخ در( 1995)
  المللی بین  دادگاه  تشکیل با  ادامه،  در .نمود  ملغی را  1011  قطعنامۀ  در   باقیمانده هایمحدودیت  سایر 2007  مارس  28  مورخ
  در  پیشین  تعهدات  تمامی  بر  کل  طور  به 2008  سال  در 1823  قطعنامۀ خصوص،  این   در  قطعنامه  20  صدور  و  رواندا

  ن داد.پایا رواندا خصوص 

 
 ( هفتم  فصل  ذیل ابقاء  و دولت دو به تجزیه ،هاقطعنامه  اجرای) سودان: تاکنون – 1994

 1591  قطعنامۀ صدور  به  منجر ادامه  در سودان  داخلی  بحران به  پاسخ  در  امنیت  شورای  (1994)  1556  قطعنامۀ
  قطعنامۀ  .شد ل جان جاوید در دارفورشام دولتی غیر هایموجودیت و افراد تمامی بر تسلیحاتی  ممنوعیت وضع و (2005)

  بمنظور  های موجود و بویژههقطعنام  قالب  در  همچنان  سودان .است  داده  گسترش  را  تسلیحاتی  تحریم  اجرای(  2010)   1945
این کشور و سودان جنوبیشگزار بررسی ملل در خصوص  دبیرکل سازمان    تحت   همچنان  امنیت،  شورای  توسط های 

  ت.اس مانده باقی هفتم فصل
  
 ، تغییر رژیم و ابقاء ذیل فصل هفتم( هاتاکنون: سیرالئون )اجرای قطعنامه -1997 

  در(  1997)  1132 قطعنامۀ   تصویب  برای  شد  عاملی چریکی  نیروهای آمدن  کار  روی و های داخلی بر سر قدرتدرگیری
  حکومت ها پایان داده وشود بر درگیری درخواست  درگیری  طرفین   از تا قطعنامه  کمیته   تشکیل   با  تا 1997  اکتبر  8  تاریخ

  اقدامات  ،2010 سپتامبر 29 تاریخ  در ،1940 قطعنامۀ  تصویب  با امنیت شورای. آید کار  سر  بر مجددا دموکراتیک منتخب
  قراری   بر  بمنظور اما  کرد؛  لغو  را  هاتحریم  کمیته  و  بخشیده  پایان  را(  1998)  1171  قطعنامۀ  5  و  4  ،2  بندهای  در  مندرج
  . گرفت قرار شورا  کار  دستور در همچنان موضوع انتخابات،  طریق از مردم منتخب تحکوم

  
  (هاقطعنامه اجرای)  اتیوپی و اریتره: 2001 – 2000
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  به   منجر  کشور   آن  قلمروی  در  دیگری مخالفان از دو  این   از   یک   هر  حمایت  و اختالف و درگیری بین اریتره و اتیوپی
  به   منجر  سیاسی  شرایط بهبود .شد هاقطعنامه  کمیته  تشکیل امنیت،  شورای  توسط (2000  مه  17)  1298  قطعنامۀ صدور
  در   امنیت  شورای  تاریخ، آن  از  پس  .شد  2001  مه  15  در  کننده  محدود  تدابیر  لغو  و  امنیت  شورای  رئیس   بیانیه  صدور

به   1827  قطعنامۀ  طی 2008  سال  در و  نکرد صادر  هفتمی   فصل  قطعنامه  دیگر کشور  دو  این   وضعیت  خصوص
  .کرد تأکید کشور دو توسط الجزایر موافقتنامه از ناشی تعهدات رعایت لزوم بر و داد پایان UNMEE کار

  
 ( هفتم فصل ذیل ابقاء ) کنگو  دموکراتیک جمهوری : تاکنون – 2003

نخستین   )  قطعنامۀموضوع  کنگو  علیه  شورا  هفتمی  گروه ((،2003)  1493  قطعنامۀفصل  بر  تسلیحاتی  تحریم  و    هااعمال 
  مرور  و  عبور ممنوعیت  تسلیحاتی،  منع  حاضر  حال  در.  است  بوده   کشور  این  نیروهای مسلح خارجی و کنگوئی فعال در

  کشور   این   علیه  شده  وضع  هایتحریم  رژیم  طبق  موجود یها محدودیت  جمله  از آنان  به  متعلق اموال مصادره و افراد  برخی
  تمدید  و  تسلیحاتی  یهاتحریم  برتأیید  ناظر  2211  قطعنامۀ نامه در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو قطع  آخرین  .است

 . است کنگو ملی امنیت و صلح برقراری بر تأکید و نظامیان  غیر از حمایت و 2016 مارس  تا ملل سازمان ماموریت
  

 ، تغییر رژیم و ابقاء ذیل فصل هفتم( هاتاکنون: ساحل عاج )اجرای قطعنامه -2004
  تشکیل 2004  نوامبر  15  تاریخ   در ج  عا  ساحل  علیه تحریم  کمیته آن  طی که  بود  ایقطعنامه  نخستین  (2004)  1572  قطعنامۀ

 و  شده  روزآمد (2005)   1643  و(  2005)  1584هایقطعنامه شامل بعدی  یهاقطعنامه طی شده  ایجاد   رژیم  .شد
  .است شورا کار دستور در همچنان موضوع این  دید شد.تم 2015 آوریل 30 تا( 2014) 2153 قطعنامۀ طبق

  
 ( هفتم فصل  ذیل ابقاء  و هاقطعنامه اجرای عدم) شمالی  کره: تاکنون – 2006

، کره شمالی تحت فصل هفتم شورای امنیت قرار  2006اکتبر    9این کشور در تاریخ    ایهستهپس از اعالم اولین آزمایش  
 1874های  قطعنامۀ.  شد  وضع  کشور  این   علیه  جامعی   تحریم ،1718 قطعنامۀ((. مطابق با این  2006)  1718  قطعنامۀگرفت)

(  2015)  2207( و  2014)  2141( و  2013)   2094(،  2013)   2087(،  2012)   2050(،  2011)   1985(،  2010)  1928(،  2009)
این کشور را محکوم کرده و ماموریت پنل کارشناسان را به صورت ساالنه )در حال    ایهستهپرتاب موشک و آزمایشات  

  ( تمدید کرده است.2016آوریل  5حاضر تا 
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 مپنجپیوست 
 برجام در دوران اوباما  کنندههماهنگهای وزیر امور خارجه به نامه

 برجام  کنندههماهنگبه  95شهریور  12نامه مورخ ترجمه : 1-5پیوست 
 پیرامون موارد نقض برجام توسط ایاالت متحده از زمان اجرایی شدن برجام 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2016سپتامبر  2
 1395شهریور  12

 عالیجناب، خانم فدریکا موگرینی

 معاون رئیس کمیسیون اروپا 

 نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی 

 عالیجناب، 
های خود را ملزم نموده است که از فرصت زمانی بین روز قبول توافق و روز  برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( همه طرف

شان در روز اجرا استفاده  ذ کلیه تمهیدات ضروری جهت اطمینان از تحقق موثر و کامل تعهدات مربوطهاجرا، برای اتخا
با وجود این، متاسفم به شما یادآوری نمایم قریب هشت ماه بعد از روز اجرا، مهمترین تعهدات ایاالت متحده و برخی    .کنند

نگردیده است. همچنین اقداماتی مغایر با برخی دیگر از تعهدات    ها هنوز ایفاهای اروپایی در رابطه با رفع تحریم از طرف
ای از  ها و نیز موارد متعددی از طفره رفتن از اجرای تعهدات وجود داشته است. عالوه بر این، شواهد فزایندهمشخص آن

ا رسیده است که نشان از  اعمال فشار پشت پرده و تهدید آشکار از سوی مراجع رسمی دولتی علیه تعامل با ایران به اطالع م
 اند.هایی است که به ظاهر نسبت به تعهدات خود پایبند بودهفقدان حسن نیت، حتی در حوزه 

المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شده و در موارد متعدد نیز رسما از سوی همه  همانطور که مکررا توسط آژانس بین    
اجزاء تعهدات داوطلبانه    یطور کامل و با وسواس نسبت به اجرای تمامبههای برجام مورد اذعان قرار گرفته، ایران  طرف

از حوزه پایبند بوده است و در برخی  ها حتی فراتر تعهدات خود عمل نموده است تا  خود وفق برجام، به صورت دقیق 
ب بهبود شرایط نشده است. ای را مرتفع نماید. با کمال تأسف، خویشتن داری، صبر و التزام یک طرفه ما، موجهرگونه بهانه 

کنند که تاکنون بهره اقتصادی ملموسی از برجام عاید ایران نشده و این امر موجب  رهبری و مردم ایران، به حق، احساس می
 نارضایتی عمومی فزاینده نسبت به تعامل گردیده است. 

ها، مقطعی، بسیار کند و در برخی  م در حالی که ایران به صورت کامل تعهدات خود را رعایت کرده، رفع موثر تحری   
ها  ای با عنوان »بانکاوت خود در مقاله  26ای پیچیده بوده است. روزنامه فایننشال تایمر در شماره  مواقع به نحو باز دارنده

 ها در عمل اعتصاب کرده و از تعاملگذاری کنند« گزارش کرد: »بانکتوانند در ایران سرمایهبدون تضمین امریکا نمی
تواند خطر کنند«. روزنامه  ها[ نمیگیری آمریکا چنان عجیب است که ]آن کنند« زیرا »موضعمجدد با ایران خودداری می 

اوت، مقاله دیگری با عنوان »جامعه تجاری آلمانی، آمریکا را مقصر سرخوردگی تجاری    31وال استریت ژورنال در تاریخ  
ها  رتبه انجمن بازرگانی اروپا عنوان نمود: »شرکته نقل از یکی از مدیران عالیداند«، منتشر کرد که در آن ببا ایران می

 های آمریکا هراسناک هستند«. نسبت به مجازات
های عمل نشده مربوط به المللی تنها با پایبندی متقابل ممکن است. فضای منفی ناشی از وعدههای بین تداوم حیات توافق    

 برد.شود، بلکه فضای مثبت حاصل از انعقاد آن را نیز از بین می فرسایش و تزلزل کل برجام میها نه تنها موجب  رفع تحریم
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به    شدنژوئیه تا روز اجرایی  14است از بازه زمانی بین  ها و نه فقط ایران را ملزم کردهگردد برجام همه طرفتاکید می   
سازی و فنی الزم جهت آغاز اجرای توافق از روز اجرا اتخاذ شده، استفاده  منظور اطمینان از اینکه همه تمهیدات آماده

 نمایند؛ نه اینکه روز اجرا را تازه شروعی برای بررسی چند و چون اجرای تعهدات خود در نظر بگیرند.

های غیر آمریکایی قبل و یا حتی از روز اجرایی شدن برجام وجود  کدانیم این تمهیدات در رابطه با بانهمانطور که می   
ها و مراجع دولتی آمریکا، خصوصا  نداشته است. در حالی که شواهد بسیاری دال بر مانع تراشی آشکار و پنهان دستگاه 

کند که  را مطرح میهای خارجی )اوفک( وجود دارد، ایاالت متحده آمریکا این بهانه غیرقابل قبول  دفتر کنترل دارایی
ها، نهادهای خصوصی بوده و در اختیارش نیستند. با وجود این، در خصوص مجوز فروش هواپیما که هشت ماه است  بانک

از صدور آن پرواضح است که مجوز فروش  اوفک  نیست.  ارائه  قابل  نیز  ناموجهی  ها خودداری کرده، حتی چنین عذر 
و نیاز به هیج اقدام دیگری از سوی مرجعی خارج از دولت آمریکا ندارد. بنابراین،  هواپیما فقط نیازمند اقدام اوفک بوده  

ها برای ای برای این تاخیرهای ناموجه و بازدارنده در ایفای این تعهد آمریکا که باعث از بین رفتن فرصتهیچ عذر و بهانه
 گردیده است، پذیرفته نیست.المللی کسب و کار با ایران ایران و آسیب غیر قابل جبران به فضای بین 

باشم  با توجه به این اوضاع نامساعد، ناگزیر به طرح درخواست تشکیل کمیسیون مشترک در سطح وزرا در اسرع وقت می   
خصوصا از جانب ایاالت متحده آمریکا در ایفای تعهدات وفق برجام مورد رسیدگی قرار    ،مستمرو    تا قصورهای متعدد

 های چنین قصورهایی را به شرح زیر ارائه نمایم:ترین حوزه ایلم چند نمونه از مهم گیرد. در این رابطه م

 الف( فروش هواپیمای مسافربری به ایران

با طفره رفتن آشکار از صدور مجوزهای الزم برای    7دولت آمریکا طی   ماه گذشته دست کم در چهار مورد مشخص 
 ست. اایران، از انجام تکلیف خود قصور کردهفروش یا اجاره هواپیماهای مسافربری به 

به شرکت    A330فروند هواپیمای ایرباس    6( برای اجاره  DAE، یک شرکت لیزینگ اماراتی)2016فوریه    5در   •
کرد. تاکنون  مجوز  درخواست    DAE Aircraft Re-export case IA- 2016-326471-1ایران ایر تحت شماره :  

 است.هیچ پاسخی از اوفک دریافت نشده

ای وسیعی هم پیدا کرد درخواست  یک قرارداد که پوشش رسانه  چهارچوب حدود هفت ماه قبل، شرکت ایرباس در   •
که به باور همگان    IRUمجوز برای فروش هواپیماهای غیرنظامی به ایران نمود. شرکت ایرباس بعد از حل مسئله  

و یا حداقل تاخیر در اجرای آن ایجاد شده بود،  توسط برخی از دیوان ساالران اوفک با هدف برهم زدن قرارداد  
 رود.یم اوفک کرده است. اوفک همچنان از صدور مجوز الزم طفره میسلنقص تحدود دو ماه پیش درخواستی بی

 نیز درخواست کرد؛ هیچ خبری از پاسخ اوفک نیست.  ATR همزمان با شرکت ایرباس، شرکت •

  . برای فروش هواپیمای مسافری بوئینگ به ایران درخواست مجوز نمودشرکت بوئینگ    2016ژوئن    14در تاریخ   •
هیچ پاسخی از سوی اوفک داده نشده است و حتی ظاهرا با ارائه اطالعات غلط به وزارت امور خارجه ادعا کرده  

 است که بوئینگ هنوز چنین درخواستی نداده است. 

ید و شرطی در رابطه با هواپیمایی کشوری در برنامه جامع اقدام شایان توجه است که ایاالت متحده تعهد صریح و بدون ق   
به سیاست  نه وابسته  ایران است و  به اقدام خاص دیگری از سوی  نه منوط  این تعهد  های  مشترک پذیرفته است. اجرای 

و   تجاری بخش خصوصی. این امر منحصرا نیازمند صدور مجوز توسط اوفک به عنوان یک ارگان رسمی دولت آمریکا
ها قبل با یک چرخش ساده قلم صادر  ها باید ماهز باشد. این مجوتحت کنترل و اقتدار رئیس جمهور آمریکا و کابینه وی می

 شد.می

شرکت    تولیدی  غیرنظامی  هواپیماهای  اجزای  و  طراحی  که  است  آمریکا واضح  دولت  برای  بویینگ  و  ایرباس  های 
های ادعایی  کا در زمان پذیرش این تعهدات وفق برجام از همه این پیچیدگی نامکشوف نبوده است. بنابراین، دولت آمری
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 16تا    2015ژوئیه    14شامل قطعات مورد استفاده در هواپیماهای بوئینگ و ایرباس، اطالع داشته است. دولت آمریکا از  
 .برای ایفای تعهد خود بیابد ی برای انجام تشریفات داخلی مورد نیازحلراه، بیش از شش ماه وقت داشت که 2016ژانویه 

دارای      هواپیماهای  پرواز  برای  غیرموجود  رفع یک محدویت  لوای  در  اوفک که  اقدام  قطعات    10جدیدترین  درصد 
های هواپیمایی خارجی  ساخت آمریکا به ایران صورت گرفته است، در حقیقت محدودیت جدیدی را از طریق منع شرکت

( مجوز    8های هواپیمایی غیر تحریمی ایرانی ایجاد کرده است. بند ب )  زی با شرکتگذاری کدهای پروااز به اشتراک
های هواپیمایی ایرانی را  گذاردن شماره پرواز شرکت ، به اشتراک2016ژوئیه  29صادره توسط اوفک در تاریخ  Jعمومی 

کند. این مقرره از اجرای رویه بسیار رایج به  های هواپیمایی غیرآمریکایی ممنوع میبا هر پرواز بویینگ و ایرباس شرکت
کند. چنین اقدام  شد، جلوگیری میها نیز انجام می ها، حتی در زمان اوج تحریمگذاری کدهای پروازی که دههاشتراک

صورت گرفته است، نه تنها    نابکارای در صدور این مصوبه جدید که احتماال توسط یک بوروکرات  متقلبانه و بدسگاالنه
های جدید است، بلکه به نحو  ر حد یک مصداق عدم اجرای مهم تعهد برجامی آمریکا مبنی بر خودداری از وضع تحریم د

 برد.مانده را نیز از بین مینیت است که اندک اعتماد باقیبارزی یک اقدام بدخواهانه مبتنی بر سوء 

 ب( مسائل مالی و بانکی 

ها، کماکان  هایش به ارزهایی غیر از دالر و نیز انتقال آنریکا در تبدیل داراییبانک مرکزی ایران به دلیل عدم همکاری آم
قادر به »دسترسی آزاد« به منابع مالی خود در خارج از کشور نیست. این امر به منزله قصور آمریکا در ایفای تعهداتش وفق  

های  این تعهد مستلزم برداشتن محدودیت  چنانچه تحقق  .برجام است  2پیوست شماره    7.2و    4.1.1)د( و بندهای    21بند  
شوند،  ها میها مانع اجرای کامل رفع تحریم بایست از آنجایی که این محدودیتبیشتری از سوی آمریکا باشد، آمریکا می

 ها را رفع کند. آن

ها را به  مقررات رفع تحریمها و اقدامات بازدارنده اوفک که  های غیرآمریکایی عمدتا به دلیل پیام بانک  ،عالوه براین    
نماید، از ایجاد یا  های باقیمانده را برجسته و تهدیدآمیز معرفی میدهد و همزمان تحریم شدت مشروط و پیچیده جلوه می

احیای روابط تجاری و اقتصادی با ایران اکراه دارند. مانع عمده دیگر، فقدان هرگونه تضمین از جانب وزارت دادگستری  
های غیرآمریکایی به خاطر تعامل با ایران است. وزیر امور خارجه در  بر خودداری از مجازات مجدد بانکآمریکا مبنی  

بانک ایران نموده استاظهارات علنی خود  با  به همکاری  اما همانطور که در مقاله منتشر شده در روزنامه    .ها را تشویق 
ه یا نخواسته است وزارت دادگستری را مجاب به صدور چنین  فایننشال تایمز به شرح فوق ذکر شده، »وی تاکنون نتوانست 

کنند«. قصور در ارائه چنین  ها در عمل اعتصاب کرده و از تعامل مجدد با ایران خودداری می ضمانتی نماید. در نتیجه بانک
های  مال مجازات ها و موسسات مالی[ در برابر تکرار عملکرد وزارت دادگستری در اعهایی ]برای حمایت از بانکتضمین 

باشد که به موجب آن آمریکا موظف به »خودداری از  برجام می  26سنگین در آینده، بر خالف تعهدات آمریکا ذیل بند  
« شده است. تکلیف آمریکا برای 2های مذکور در پوست شمارههرگونه مداخله در تحقق انتفاع کامل ایران از رفع تحریم

ها مطابق برجام« تعهدی اساسی در  زم برای اطمینان از شفافیت و تأثیرگذاری رفع تحریم »اتخاد تدابیر قانونی و اداری ال 
تحریم  رفع موثر  ها محسوب میحوزه رفع  از  اطمینان  برای  فعاالنه  تدابیر  اتخاذ  به  ملزم  بنابراین دولت آمریکا را  و  شود 

 نماید.ها میتحریم 

اند  برجام برعهده گرفته  33تکلیف ایجابی صریح و روشنی وفق بند    5+1آمریکا، اتحادیه اروپایی و سایر اعضای گروه     
های تجارت، فناوری، تامین مالی و انرژی را تضمین نمایند.« بنابراین آمریکا طبق برجام متعهد  تا »... دسترسی ایران به حوزه 

موسسات مالی غیرآمریکایی با ایران    اش و تعامل مجدد جامعه بانکی وهای خارجیبه تسهیل دسترسی آزاد ایران به دارائی
 شده است، نه اینکه اقدام به ایجاد موانع بصورت مستقیم و غیرمستقیم در این مسیر نماید.

 ج( برنامه لغو روادید آمریکا
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، اتباع کشورهای برنامه لغو    2015قانون بهبود برنامه لغو روادید آمریکا و پیشگیری از تروریسم مصوب    چهارچوبدر     
توانند  اند یا تابعیت ایرانی هم دارند دیگر نمیبه ایران مسافرت نمودند یا در آنجا حاضر بوده  2011مارس    1ادید که از  رو

تحت برنامه لغو روادید به آمریکا مسافرت نمایند یا در آنجا مورد پذیرش قرار گیرند. متعاقبا اعالم شد که اسقاط موردی  
بعد از نهایی شدن برجام  برای کسانی که برای اهداف مشروع   ایران سفر کرده2015ژوئیه  14(تجاری  به  تواند  اند، می( 

است که تاکنون هیچ اسقاطی برای سفرهای گردشگری به ایران یا برای مبادالت دانشگاهی و    صادر شود. این درحالی
 بینی نشده است.شد، پیش نمی شده و حتی پیش از برجام نیز مشمول مجازات علمی که همواره بدون محدودیت انجام می 

برجام   26آن تصویب شد. براساس بند    29و    28،    26قانون جدید برخالف مقررات متعددی از برجام از جمله بندهای     
خودداری    2های مشخص شده در پیوست شماره  ایاالت متحده متعهد است از مداخله در منتفع شدن ایران از آثار لغو تحریم

بند   طبق  موفقیت  28نماید.  اجرای  که  اقدامی  هرگونه  از  است  متعهد  متحده  ایاالت  سازد،  برجام،  مختل  را  برجام  آمیز 
دارد  رود که بیان میبینی شده است و تا آنجا پیش می ( مفاد عمومی برجام نیز پیش xiiiخودداری کند. همین مطلب در بند )

سازی که  ها و اقدامات محدودیتآمیز، برای جایگزینی تحریمای تبعیض»از تحمیل الزامات مقرراتی و آئین نامه  5+1گروه
برجام ایاالت متحده را متعهد نموده است از    29گیرند، خودداری خواهد ورزید.« همچین، بند  تحت پوشش برجام قرار می

ن خودداری  سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایراگذاری منفی و مستقیم بر عادیهرگونه سیاست با هدف مشخص تاثیر
 نماید. 

 ها توسط آمریکا د( وضع مجدد برخی تحریم

می  13645است. فرمان اجرایی  رئیس جمهور آمریکا در مغایرت با برجام مجددا معرفی گردیده   13645فرمان اجرایی شماره  
گردید. اگرچه ملغی می برجام در »روز اجرا«    5پیوست شماره    17.4و بند    2پیوست شماره    4، بند  21( xixایستی وفق بند ) ب 

اجرایی  1بخش   فرمان  لیکن بخش   13716)د(  نمود،  ملغی  را  اجرایی  فرمان  از جمله ، آن  لغو شده  فرمان  از  های مختلفی 
درج گردیده است. این امر با تعهد ایاالت متحده برای لغو فرمان   13716آن مجددا در فرمان اجرایی    19تا    9های  بخش 

 های لغوشده مغایرت دارد.برجام مبنی بر خودداری از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم  26اجرایی مزبور و نیز بند  
عالوه براین، شواهدی مبنی بر انجام تحرکاتی در کنگره آمریکا وجود دارد که نقض اساسی تعهدات برجام تلقی خواهد     

کند و معتقد است کنگره  های ایران حمایت می های روزجاری، هیالری کلینتون از تمدید قانون تحریم شد. براساس گزارش
 بایستی اینکار را پس از بازگشت از تعطیالت در قالب یک تصمیم ساده به انجام رساند.

 های اعمال شده توسط اتحادیه اروپایی بر صادرات برخی اقالم به ایران ه( محدودیت

(  NSGکاربری دو گانه )عالوه بر اقالم موسوم به فهرست  آمیزی برای فروش اقالم با  های تبعیضاتحادیه اروپایی محدودیت
اتحادیه اروپایی وضع کرده و شرط فروش    1861مقرره    2  به ایران از طریق اضافه کردن اقالم دیگری به فهرست ضمیمه 

رسیده باشد،  بردار نهایی که به امضاء یک مقام صالحیتدار ایرانی  این اقالم به خریداران ایرانی را ارانه یک گواهی بهره
قرار داده است. چنین شرطی هرگز حتی قبل از برجام وجود نداشته است. این مقرره جدید برخالف تعهد اتحادیه اروپایی  

بند   آئین   28وفق  مقررات  تحمیل  از  »خودداری  بر  مبنی  تبعیضنامهبرجام  یا  استثنائی  به جای  ای  الزامات شکلی  و  آمیز 
 است. ز تحت پوشش برجام« وضع شدهها و اقدامات محدودیت ساتحریم 

 متحد  و( رویکرد غیر سازنده اتحادیه اروپایی و آمریکا در قبال ایران در شورای امنیت ملل
شورای امنیت سازمان ملل بدون هیچ گونه ابهامی رویکرد پسابرجامی روابط بین ایران و شورای امنیت را با   2231 قطعنامۀ 

شود، مشخص نموده  ام موجب تغییر بنیادین در رسیدگی شورای امنیت به این موضوع« می»تاکید بر این امر که انعقاد برج
است. باید توجه داشت که این »تغییر بنیادین« نتیجه انعقاد برجام و نه حتی اجرایی شدن آن است. حداقل توقع ایران که نه  

طور تمام و کمال و حتی فراتر از آن و به  م را بهتنها در نهایی کردن برجام نقش آفرینی نمود، بلکه تعهدات خود وفق برجا
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قابل راستی بنیادینی را در نحوه رفتار شورای امنیت، اعضای آن و  صورت  تغییر  آزمایی اجرا کرده، این است که چنین 
ملل   سازمان  اجرای  متحد  دبیرخانه  مورد  در  دبیرخانه  گزارش  اولین  کند.  روشن 2231  قطعنامۀ مشاهده  بسیار  نحو  به  ی  ، 

دارانه و یادآور بدترین روزهای دوره تقابلی شورای امنیت با ایران قبل از شروع فرایند  کننده ذهنیت تقابلی و جانبمنعکس 
تحمیل شد و برخی  متحد  های برجام بر دبیرخانه سازمان ملل  منتهی به توافق »ژنو« و »برجام« بود که توسط یکی از طرف

حمایت کردند. متعاقبا مباحثی که به مناسبت بررسی گزارش در شورای امنیت در گرفت    دیگر به آن تن دادند یا حتی از آن
و طی آن آمریکا و سه کشور اروپایی عضو شورا تصمیم به احیای فضای منفی ماقبل برجام در شورای امنیت علیه ایران 

 ادین« شورا نسبت به ایران بود. برای تحقق »تغییر بنی  5+1ای در تعارض با تعهد جمعی گرفتند، به نحو آزاردهنده

 عالیجناب؛ 

ماه گذشته با حسن نیت کامل تعهدات خود به موجب برجام را رعایت کرده است و قبل از آن نیز به مدت   14ایران ظرف  
ران  آزمایی شده اجرا نمود. این امر نشانگر عزم و اراده ایطور کامل و راستیماه تعهدات خود وفق توافق موقت ژنو را به   20

برای عمل به قول خود است، اما این امر نباید موجب سوء برداشت یا سوء تعبیر شود که ایران تمایل یا حتی توان ادامه  
 ها را ندارد. اجرای یک طرفه برجام را دارد. هیچ توافقی تاب اجرای یک طرفه بدون رعایت متقابل از جانب سایر طرف

 
کمیسیون مشترک و هم به عنوان نماینده اتحادیه اروپایی، و از طریق شما    کنندهگهماهن من قویا به شما هم در جایگاه     

ویژه ایاالت متحده را  های برجام بهنمایم فوریت این وضعیت را درک نموده و تمامی طرفتوصیه می  5+1به سایر اعضای  
ارم این قصورهای جدی تا قبل از نشست  به تبعیت کامل و موثر از تعهدات مربوطه وفق برجام جلب نمایید. صادقانه امیدو

های ضروری برای تحقق  های غیرضروری احتراز گردد. اولین گام کمیسیون مشترک اصالح و جبران شوند تا از پیچیدگی 
به فروش  طور خاص حصول اطمینان از رفع موثر تحریم بخشاین امر به بانکی و مالی و صدور مجوزهای مربوط  های 

 دون هرگونه تاخیر بیشتر است. هواپیما به ایران ب

یا در مواردی چند      پیامدهای مهلک ادامه وضعیت فعلی کشورهای متعدد در اجرای مفاد اساسی برجام از سوی یک 
اعتنایی  هایش خواهد رفت. تاثیرات تداوم بیطرف برجام غیر قابل توصیف است. این پیامدها بسیار فراتر از برجام و طرف

تر جهانی شامل موضوعات تحت شمول برجام و نیز کل دیپلماسی چند  های گستردهجامی در حوزهنسبت به تعهدات بر
 جانبه، جدی و غیرقابل جبران خواهد بود. 

 عالیجناب، لطفا پذیرای احترامات فائقه اینجانب باشید.    
 محمد جواد ظریف 
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   کنندههماهنگخطاب به  95آبان  27نامه مورخ ترجمه : 2-5پیوست 
 ی ایرانهاکمیسیون مشترک برجام پیرامون تصویب قانون تمدید تحریم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2016نوامبر  17
 1395آبان  27

 خانم فدریکا موگرینی  ، عالیجناب 
 نماینده عالی اتحادیه اروپا  در امور خارجی و سیاست امنیتی 

 کمیسیون مشترک برجام کنندههماهنگ

 ، عالیجناب

 1996های ایران  ای برای تحمیل مجدد قانون تحریم ی ایاالت متحده امریکا، با تصویب الیحهنوامبر کنگره  15در تاریخ  
ی موسوم  سابقه را متوجه برجام نمود. الیحهاعتنایی کامل به تعهدات آمریکا وفق برجام صورت گرفت، تهدیدی بیکه با بی

های ایران« در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، آشکارا »متن، روح و هدف« برجام را نقض  »قانون تمدید تحریم به 
 ی همه خارج خواهد بود.تواند باعث تبعاتی غیرقابل بازگشت شود که کنترل آن از عهدهکرده و می

کرات برجام در وین به روشنی تضمین داد، تعهد  ی ایاالت متحده در ساعات پایانی مذاهمانطور که وزیر امور خارجه    
ای  منقضی گردد، بخش الینفک توافق هسته  2016دسامبر    31های ایران که قرار است در  آمریکا به عدم تمدید قانون تحریم

ها  ی »وضع و تحمیل مجدد« تحریمهای ایران به منزله گردد. وی صریحا اعالم کرد که تمدید قانون تحریممحسوب می
 ی خاص به این موضوع غیرضروری تلقی گردید.خواهد بود و بر همین اساس اشاره

 عالیجناب؛ 
اند با حسن نیت برجام را اجرا کرده ... و از هر گونه اقدام مغایر با  های برجام، از جمله امریکا، »متعهد شدهی طرفهمه

کند، خودداری کنند.« امریکا، به طور خاص،  می  آمیز آن را با مشکل روبرومتن، روح و هدف برجام که اجرای موفقیت
که تحت    2های موضوع پیوست  )مقدمه و شروط عمومی( متعهد شده است که »از وضع یا تحمیل مجدد تحریم  26در بند  

ی تالش خود را برای دوام برجام ها را متوقف کرده است، خودداری ورزد، و در کمال حسن نیست همهبرجام اجرای آن 
 گیرد.«به کار 

ی  منظور جلوگیری از وقوع چنین »عدم پایبندی« از سوی ایاالت متحده، از همهبر این اساس، دولت امریکا ملزم است به   
دارد ایران هرگونه  کنم که اشعار میجلب می  26ابزارها و اختیارات خود استفاده کند. خاطرتان را به بیانیه ایران در بند  

عنوان مبنایی برای توقف اجرای همه یا بخشی از تعهدات خود وفق برجام تلقی خواهد  ها را بهوضع یا تحمیل مجدد تحریم
 کرد.

المللی  ی بین های برجام و کل جامعهی طرفالمللی انرژی اتمی و تصدیق مکرر همههای مستمر آژانس بینراستی آزمایی    
ی تعهدات خود وفق برجام عمل کرده است. با  کمال به همهگواه آن است که جمهوری اسالمی ایران به صورت تمام و  

های بانکی  ویژه در حوزهها، خصوصا امریکا، بهاین وجود ایران تاکنون در قبال اجرای ناقص برجام از سوی برخی طرف
ایذائی مستمر آشکار و پنهان شرکای تجاری ایران از سوی نهادهای دستگاه های  رگانها و او مالی و همچنین اقدامات 

ای نشان داده است، ما کما کان خود را به برجام، به عنوان یک سند چندجانبه و  العادهمختلف امریکایی خویشتنداری فوق
 دانیم. متقابال سودمند، متعهد می

هماهنگ     عنوان  به  شما،  می از  درخواست  قویا  برجام،  مشترک  کمیسیون  مسیر  کننده  و  وضعیت  این  فوریت  تا  کنم 
های ایران آغاز شود را به صورت جدی مورد توجه قرار دهید و از  ی تمدید تحریم رتی که ممکن است در نتیجهپرخسا
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های برجام و کمیسیون مشترک، برای حصول اطمینان از پایبندی  ی ابزارهای موجود، از جمله رایزنی با سایر طرفهمه
 .گیرید ی تکالیف خود طبق برجام بهرهایاالت متحده به همه

 ی این جانب را پذیرا باشید.عالیجناب لطفا مراتب احترامات فائقه   
 محمدجواد ظریف 

  رونوشت: وزرای محترم اعضای برجام
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   هماهنگ کننده برجام به   1395آذر  26ترجمه نامه مورخ : 3-5پیوست 
 پیرامون تصویب قانون آیسا  برجام 36تحت بند 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2016دسامبر 16
   1395آذر  26

 خانم فدریکا موگرینی  ، عالیجناب 
 نماینده عالی اتحادیه اروپا  در امور خارجی و سیاست امنیتی، 

 کمیسیون مشترک برجام کنندههماهنگ

 ، عالیجناب 
نامه ایاالت متحده  های نقضای از  ها مجموعهکه در آن  2016نوامبر    17سپتامبر و    2های مورخ  پیرو  ی آمریکا در  مهم 

های ایران هشدار دادم، الزم است به اطالع جنابعالی،  قانون تحریم تمدیدشمرده و نسبت به  بر ش وفق برجام را  تعهداتاجرای  
  ها تحریمایاالت متحده با وضع مجدد 2016دسامبر  14م که در نبرسا ؛ی کمیسیون مشترک برجامکنندههماهنگبه عنوان 

 های ایران مرتکب نقض عمده تکالیف خود وفق برجام گردید.تحت قانون تحریم 
چه با امضای رئیس جمهور باشد چه بدون آن، نقض آشکار تعهد آمریکا در برجام مبنی   ، های ایرانتمدید قانون تحریم    

و   26ها را متوقف نموده است« )بندهای هایی است که وفق برجام اجرای آن حریمبر »خودداری از وضع و تحمیل مجدد ت 
اند در اجرای تعهداتشان آن  های برجام متعهد شدهی طرف(. این اقدام همچنین مغایر با أصل حسن نیت است که همه28

آمیز آن را تضعیف  ه اجرای موفقیترا رعایت کنند، از جمله با »خودداری از هر اقدام مغایر با متن، روح و هدف برجام ک
 نماید« )بند هشتم مقدمه و مقررات کلی برجام(. 

های برجام خصوصا امریکا، ایران به  علیرغم موارد مکرر نقض، تاخیر و اهمال در اجرای تعهدات از سوی برخی طرف   
صورت کامل  »پذیرش توافق« تاکنون به های برجام از روزی طرفالمللی انرژی اتمی و همهگواه و تایید مکرر آژانس بین 

 است. ی خود طبق برجام پایبند بودهنسبت به تعهدات داوطلبانه
ایران کماکان با حسن نیت متعهد به اجرای کامل برجام است و در عین حال بر ماهیت »متقابل« تعهدات مندرج در برجام    

های برجام نسبت به اجرای  ی طرف، که مسئولیت مشترک همهنمایدو همچنین خصلت »چندجانبه« بودن این سند تاکید می
 نماید.شان را برای حراست از انسجام و بقای این دستاورد تاریخی ضروری میتکالیف مربوطه

 خواهم:ی کمیسیون مشترک برجام، میکنندههماهنگبا عنایت به مراتب فوق، از شما، به عنوان     
 های برجام برسانید؛برجام این نامه را به اطالع همه طرف 36طبق بند   .1

 ی کمیسیون مشترک را تشکیل دهید؛ جلسه 4پیوست شماره  2.1.14و   2.1.12 طبق بندهای .2

ها  ی گروه کاری تحریم فورا تمهیدات الزم برای برگزاری جلسه   2پیوست شماره    7.5و    7.4،    7.1طبق بندهای   .3
 نمایید. را اتخاد 

 عالیجناب، لطفا پذیرای احترامات فائقه اینجانب باشید.    
 محمد جواد ظریف 
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 م شش پیوست 
 برجام   کنندههماهنگهای وزیر امورخارجه به نامه

 از ابتدای دولت ترامپ تا خروج آمریکا از برجام 
 

 برجام  کنندههماهنگبه  1396فروردین  8ترجمه نامه مورخ : 1-6پیوست 
 پیرامون اقدامات دولت جدید آمریکا 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2017مارس  28

 1396فروردین  8

 
 خانم فدریکا موگرینی، عالیجناب 

 معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا

 نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا 
 ب؛  عالیجنا

از زمان روی کار آمدن دولت جدید ایاالت متحده آمریکا اجرای ضعیف برجام توسط دولت قبل تبدیل به دشمنی آشکار  
 ی حیات این توافق را به خطر انداخته است.و تمام عیار در برابر آن شده است و معنا، تعادل وادامه

و دریافت تمامی منافعی که در    استحقاق مطالبه جمهوری اسالمی ایران به تمامی تکالیف خود وفق توافق عمل کرده و     
ی تعهدات متقابل است« و بایستی »با  در برگیرنده»برجام تعهدی چند جانبه است که  را دارد.  برجام مقرر گردیده است  

های برجام برای خودداری از  ی طرفابل« اجرا شود و تجلی تعهد همهحسن نیت و در فضایی سازنده مبتنی بر احترام متق 
ی  در مقدمه  .کند« آمیز آن را تضعیف میناقض متن، روح و هدف برجام بوده و اجرای موفقیتکه  هرگونه اقدامی است  

برجام تغییری بنیادین«  نیز بر این نکته تاکید شده است که »به نتیجه رسیدن  متحد  شورای امنیت سازمان ملل   2231  قطعنامۀ
تک این  ی آمریکا دهن کجی آشکار به تکدر تعامل با ایران است. سیاست اعالمی و عملی دولت کنونی ایاالت متحده

ی آمریکا از همان ابتدا بدخواهانه  بدیهی است که دولت ایاالت متحده  ست.تعهدات شفاف دولت ایاالت متحده آمریکا« ا
بینی شده  مندی از منافع اقتصادی پیش سازی تجارت با ایران و محروم ساختن این کشور از بهرهبه دنبال جلوگیری از عادی

زدن و بدتر کردن شک و تردید نسبت به آینده روابط اقتصادی و همکاری  در برجام بوده است و این کار را از طریق دامن 
 دهد. با ایران انجام می

ی آمریکا مطرح شده است که  پیشنهاد قانون برای تحریم علیه ایران در کنگره  50از روز پذیرش برجام تاکنون بیش از     
سازی تجارت و تخریب فضای  آشکارا حکایت از یک هدف حساب شده دارد و این هدف چیزی جز جلوگیری از عادی

ز سوی دولت جدید  اعتماد برای روابط اقتصادی نیست. سیاست غیرقانونی »بازنگری ]برجام[«، که موضعی غیرقابل قبول ا
های دیگر برجام برای پایبندی به مفاد این توافق است، از دیگر مظاهر این  ی طرفآمریکاست و بر خالف درخواست همه 

جامعه در  نامحدود  ترس  و  تردید  ایجاد  رویکرد  این  هدف  است.  آیندهرویکرد  به  نسبت  جهانی  اقتصادی  روابط  ی  ی 
واقب مخرب و قابل توجهی، از جمله به تعویق افتادن اجرای قراردادها بعد از تشدید اقتصادی با ایران است که در حقیقت ع 

ها وفق  غیرقانونی آیسا در دولت قبل، و اشارات غیرمستقیم به امکان عدم تمدید اسقاط الزم برای توقف اجرای تحریم
 .ی »فرایند بازنگری« داشته استبرجام در نتیجه
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ی فشارهای پشت صحنه و  به موضع رسمی دولت آمریکا تبدیل شده است، در نتیجه  این سیاست، که در حال حاضر   
برجام است    29های غیر آمریکایی ایجاد شده، و نقض آشکار بند  مقررات دست و پا گیر اوفک مخصوصا برای شرکت 

ین متبوع خود و وقتی تعهدات  اتحادیه اروپا و اعضای آن و ایاالت متحده، مطابق قوان »کند که  که بدون هیچ ابهامی مقرر می
سازی  مبنی بر عدم تضیق اجرا موفقیت آمیز اجرای برجام، به طور خاص از هر سیاستی که تاثیر مستقیم و نامطلوب بر عادی

 گذارد خودداری خواهند کرد.«  روابط تجاری و اقتصادی با ایران می
مربوط   تعهدات آمیز  رجام فضای الزم برای اجرای موفقیتآمیز مقامات ارشد دولت آمریکا علیه بروند اظهارات تحریک   

اعتنایی به اصول  کند. این اظهارات نه تنها بیها را با تنگنا روبرو ساخته و بقای این توافق را تهدید میبه برداشتن تحریم 
باشد که  اند، میار گرفتهالملل، به ویژه اصول مندرج در منشور ملل متحد که در برجام نیز مجددا مورد تاکید قرحقوق بین 

 .مندرج در برجام است تعهداتنقض  

بند      اشعار می28به طور خاص  »مقامات ارشد دولتی  ، که  ایران همه   E3/EU+3دارد  از جمله در  و  ی تالش خود را 
 آمیز برجام به کار خواهند گرفت.«اظهارات عمومی خود، برای اجرای موفق 

خواهم از همه ابزارهای موجود من  ی کمیسیون مشترک برجام، میکنندههماهنگبه همین دلیل از شما، به عنوان مسئول     
های برجام و کمیسیون مشترک برای حصول اطمینان از توقف فوری این دست رفتارها از سوی ایاالت  جمله از طریق طرف

ها و اقدامات این کشور منطبق با توافق  ت، و همراستا کردن سیاست متحده، که آشکارا نقض تعهدات برجامی این کشور اس
های برجام انتظار داریم اقدامات الزم برای ترمیم تاثیر این اظهارات  با »حسن نیت«، استفاده نمایید. همچنین از دیگر طرف

 و اقدامات را صورت داده تا بقای برجام تضمین گردد. 
ام که به صورت رسمی این موضوع را در نشت وزیر خارجه جناب آقای عراقچی دستور دادهدر همین راستا به معاون     

خواهم آن را در دستور کار کمیسیون  ( مطرح کرده و از شما می 1396اردیبهشت    5آوریل )  27بعدی کمیسیون مشترک در  
 قرار دهید.

یا ترک فعل، که در عمل توازن »تعهدات متقابل«  ل  فعدارد که در پاسخ به هر  ایران این حق را برای خود محفوظ می   
در شرایطی    .گذارد، اقدامات الزم را انجام دهدمندرج در برجام را بر هم زده و تاثیری منفی بر اجرای متوازن آن بر جای می

ائد و بی  های واهی، زورزد و بهانه بر نقض سیستماتیک شروط اصلی برجام اصرار می  ،های کلیدی برجامکه یکی از طرف
 ی برجام نخواهد رفت. ایران زیر بار اجرای یک طرفه  ،کند اساس در توجیه آن ذکر می

 .عالیجناب، لطفا احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید   
 محمد جواد ظریف 
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 برجام  کنندههماهنگبه  1396خرداد   7ترجمه نامه مورخ : 2-6پیوست 
 پیرامون اقدامات دولت ترامپ 

  الرحمن الرحیم بسم اهلل
 2017می  28

 1396خرداد  7

 عالیجناب خانم فدریکا موگرینی 

 معاون رئیس کمیسیون اروپایی 

 نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی 
 عالیجناب؛ 

بوده و در   مواضع و رفتارهای دولت ایاالت متحده، به خصوص طى چهار ماه اخیر همواره در تضاد با هدف و روح برجام
برجام تصریح شده است.  موارد متعدد در حکم نقض صریح تعهدات روشن ایاالت متحده است که بدون هیچ ابهامی در

الملل، که در برجام هم مشخصا تکرار  بین عنوان سیاست اعالم شده خود، یک اصل کلی حقوقایاالت متحده آمریکا، به
برجام که    26این تعهد از جمله در بند   کند. باید تاکید کرد کهرا نقض می  شده یعنی »لزوم اجرای با حسن نیت برجام« 

را برای پایداری برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل   موجب آن ایاالت متحده متعهد است »با حسن نیت نهایت تالش خودبه
 است. ملیاتی شدهدر پیوست دو به عمل آورد« ع های مشخص شدهمند شدن ایران از لغو تحریمدر تحقق بهره

اند،  شده  برازا اظهارات رئیس جمهور ترامپ و مقامات ارشد دولت وی که بدون هرگونه مراعاتی نسبت به نص برجام   
برده و شرکای بالفعل   هرگونه اطمینان نسبت به آینده برجام را از بین   است،   منجر به یک بالتکلیفی کلی در جهان گردیده

ایرانی و خودداری از نهایی کردن   هایاز اتخاذ سیاست صبر و انتظار در تعامل خود با ایران و طرفو بالقوه ایران را ناگزیر  
های مشخص شده از لغو تحریم   ایران  — مندی کاملرسد به بهره  چه   —مندی حداقلی است که برای بهرهتوافقاتی کرده

 های آن حیاتی است. در برجام و ضمیمه
ی تشدید پردازد، با هدف اعالم شده زمانی که به اجرای صوری تعهدات برجامی خود می   تمامی اقدامات آمریکا، حتی    

ترین نمونه این است که دولت است. مهم ی خود طراحی، تبیین و ارائه شدهبالتکلیفی و محروم ساختن ایران از منافع حقه
است که کامال بیگانه و ناسازگار ینی« نیز تعیین کرده آمریکا اقدام به اعالم »سیاست بازبینی« نموده و خودسرانه یک »روز باز ب 

 .بندی مشخص شده عملی گردد با برجام است؛ برجامی که وفق آن همه تعهدات بایستی با حسن نیت و طبق زمان 
از  پیرو مکاتبات قبلی، مایلم توجه طرف    به تعهدات برجامی  پایبندی  به برخی از موارد اخیر عدم  سوی  های برجام را 

 ی آمریکا جلب کنم:ایاالت متحده

های ایران که طبق برجام  ( وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد »اسقاط تحریم 1396اردیبهشت  27)  2017می    17در تاریخ  .   1
دهد.« با این حال عامدانه این تعهد را از حیث شکل،  ها است را ادامه میبخشی از تعهدات این کشور در حوزه لغو تحریم

-مندی کامل ایران از لغو تحریم، زبان و اقدامات همزمان به نحوی انجام دادند که کمترین فضای مساعد را برای »بهرهمفاد
 .های مشخص شده در پیوست دو« به وجود آورد

اضافات، بر   . در اعالم این 1های تحریمی افزود آمریکا در همان روز شماری اشخاص و نهادهای ایرانی را به فهرست الف.  
 ها وفق برجام هم نشد. ای به لغو تحریم خالف موارد گذشته حتی اشاره

های حقوق بشری ایران صورت  ای وزارت خارجه با عنوان تحریم ها در گزارش رسانهی توقف اجرای تحریماعالم ادامه  .ب
 2گرفت.

ترین  ی خود در منقی مم عمومی تعهدات بر جااین یک امر اتفاقی نیست. در حال حاضر سایت وزارت خارجه آمریکا اعال    

 
1. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0088.aspx  
2. https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/05/270925.htm  

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0088.aspx
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/05/270925.htm
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  2017آوریل    18شود. در تاریخ  مند میها است تا اطمینان حاصل گردد که ایران از کمترین اثرات مثبت بهرهعنوان بندی 
ای  انیهدهد« طی بی ( وزارت خارجه آمریکا با استفاده از عنوان »ایران به پشتیبانی از تروریسم ادامه می1396فروردین    29)

مطبوعاتی به اطالع عموم رسانید که »امروز وزارت خارجه آمریکا به رئیس مجلس نمایندگان پل رایان، گواهی داد که  
 1ی جامع اقدام مشترک پایند بوده است.«آوریل به تعهدات خود وفق برنامه 18ایران تا 

گیرند. مندی ایران از برجام صورت میممانعت از بهره  توان از این اقدامات کرد آن است که به هدفتنها برداشتی که می    
تاریخ    18در واقع، هدف اعالم شده این رفتار که شبیه نحوه عمل در خصوص اقدام ضروری مطابق مصوبه کنگره در 

ای  است. »ایجاد تردید در مورد تعهد دراز مدت ایاالت متحده به توافق هستهای شدهاست که اکنون رسانه  20172آوریل  
 است« تا از این طریق تردیدها را افزایش داده و دیگران را از رابطه با ایران منصرف کنند.

ا    از  لقب دادهرار بیصجدا  بازنگری«  »سیاست  به اصطالح  بر آنچه  تعهدات آمریکا محسوب  محابا  اند، که خود نقض 
می    18نین تذکاریه ریاست جمهوری مورخ  های وزارت خارجه آمریکا و همچ رب اعالمیهخگردد، عبارت پردازی ممی

( شک و تردید بیشتری نسبت به تمایل دولت آمریکا برای پایبندی به تعهدات خود با حسن  1396اردیبهشت    28)  3 2017
 است.نیت و در فضایی سازنده ایجاد کرده

منوچین وزیر خزانهبه گزارش رسانه     -2 استیون  استماع کنها،  »ایاالت  گره اعالم کردهداری آمریکا در جلسه  است که 
الزم به    4متحده در حال بازبینی مجوزهایی است که برای فروش هواپیما به ایران برای بوئینگ و ایرباس صادر کرده است«. 

برجام   22ای نقض فاحش تعهدات مشخص آمریکا ذیل بند  تاکید است که هرگونه تاخیر و یا مانع تراشی جدید به هر بهانه
 .هد گردیدتلقی خوا 

ای جدید با عنوان »قانون مقابله با  ( کمیته روابط خارجی سنای ایاالت متحده الیحه 1396خرداد    4)   2017می    25در    -3
را تصویب کرد. ارزیابی اولیه ما حاکی از این است که این الیحه، با   5( .722S« ) 2017ی ایران ثبات کنندههای بیفعالیت 

هایی کرده که قرار بر توقف اجرای  برجام، اقدام به وضع مجدد برخی از تحریم   26اصالحات اعمالی، در مغایرت با بند  
را به شدت کاهش داده و خاتمه  ها  ها بوده و رژیم گسترده تحریمی علیه ایران بربا خواهد کرد که آثار لغو فعلی تحریم آن

های بیشتر  ها وفق برجام در روز انتقالی را بال اثر و نامربوط خواهد کرد. این الیحه همچنین به دنبال وضع تحریمتحریم 
 باشد. برجام نیز می 26ها ایجاد اخالل کرده و نقض بند مند شدن ایران از لغو تحریم است که در بهره

آمیز  اند که الیحه جدید موانعی سخت در برابر اجرای موفقیتسابق دولت آمریکا علنا اقرار کرده  مقامات ارشد کنونی و   
 .طور منفی متاثر خواهد ساختها وفق برجام را بهبرجام ایجاد خواهد کرد و اثربخشی لغو تحریم 

ن توسل رسمی به آیین مقرر شده  در اینجا مایلم ثبت نمایم، در صورتی که الیحه کنونی تصویب و اجرایی گردد، ایرا   
 .برجام را مد نظر قرار خواهد داد 36در بند 

-خواهم از همه ابزارهای موجود، از جمله ظرفیت کمیسیون مشترک برجام می  کننده هماهنگ عنوان  با کمال احترام از شما به    
ردد که ایاالت متحده این قبیل رفتارها های برجام و کمیسیون مشترک، استفاده نمایید تا اطمینان حاصل گ های دیگر طرف

های خود را ها دست بکشد و اقدامات و سیاست را، که آشکارا نقض تعهدات برجامی آن کشور است، متوقف کرده و از آن
با »حسن نیت« با توافق هماهنگ سازد. همچنین از دیگر شرکت کنندگان برجام انتظار داریم، به منظور تضمین بقای برجام، 

 های ناشی از این اقدامات آمریکا در دستور کار قرار دهند.یر الزم را جهت جبران خسارت تداب 

 .عالیجناب، لطفا احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید   
 محمد جواد ظریف 

  

 
1. https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/04/270315.htm  
2. https://www.wsj.com/articles/white-house-intervened-to-toughen-letter-on-iran-nuclear-deal-1493151632    
3. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/05/17/presidential-memorandum-secretary-statesecretary-treasury-and-
secretary   
4. https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-idUSKBN18K2U4  
5. https://www.congress.gov/115/bills/s722/BILLS-115s722rs.pdf  

https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/04/270315.htm
https://www.wsj.com/articles/white-house-intervened-to-toughen-letter-on-iran-nuclear-deal-1493151632
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/05/17/presidential-memorandum-secretary-statesecretary-treasury-and-secretary
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/05/17/presidential-memorandum-secretary-statesecretary-treasury-and-secretary
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-idUSKBN18K2U4
https://www.congress.gov/115/bills/s722/BILLS-115s722rs.pdf
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 برجام  کنندههماهنگبه   1396تیر  28ترجمه نامه مورخ : 3-6پیوست 
 پیرامون اقدامات مخرب دولت ترامپ 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم 
 2017ژوئیه  19

 1396تیر  28
 خانم فدریکا موگرینی، عالیجناب 

 معاون رئیس کمیسیون اروپایی   
 ی اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی ی عالی اتحادیهنماینده

 عالیجناب؛ 
ادامه  نامه را در  قبلیاین  ناامید کنندهی مکاتبات  متحدهام در خصوص عملکرد  ایاالت  ی آمریکا در اجرای تعهدات  ی 

رسما اذعان   1ی عمومی«معاون مطبوعاتی کاخ سفید طی یک »بیانیه  2017ژوئیه    10نویسم. در روز  اش به شما میبرجامی
هایی که با رهبران چندین کشور جهان داشت ... بر لزوم توقف تجارت با ایران ..  کرد رئیس جمهور ترامپ »طی رایزنی

 2تاکید کرد.«
ی آمریکا  در حالی که از روز »اجرای برجام« تاکنون از شدت اقدامات ایذایی بروکراتیک همراه با فشارهای پشت صحنه   

ها از ارتباط با ایران کاسته نشده، این اظهارات از زبان »باالترین مقام ارشد دولت  بر شرکای ایران برای منصرف نمودن آن
به طور سیستماتیک »سیاستی را در پیش گرفته است که هدف آن ایجاد اخالل  دهد که ایاالت متحده  آمریکا« نشان می
 سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران است.«مستقیم در عادی

  برجام را مرتکب   29ی نص بند  بنابراین ایاالت متحده علنا پذیرفته است که رئیس جمهور و دولت این کشور نقض عمده   
 کند: شده که تصریح می 

ی آمریکا، مطابق با قوانین متبوع خود، از هرگونه سیاستی که مشخصا  ی اروپا و اعضای آن و ایاالت متحدهادیهاتح
به هدف ایجاد اختالل مستقیم در عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران و منافی تعهدشان مبنی بر عدم 

 تضعیف اجرای موفقیت آمیز برجام باشد خودداری خواهند کرد.
ی عمومی« توسط یک »مقام ارشد دولت  مضاف بر این، اعالم این موضوع از زبان معاون مطبوعاتی کاخ سفید یک »بیانه

برجام است که    28ی نص بند  خود نقض عمدهآمیز برجام است، که به خودیآمریکا« به هدف تضعیف اجرای موفقیت
 کند:تصریح می

آمیز این برجام، از  الش خود را برای حمایت از اجرای موفقیتو ایران تمامی ت   5+1مقامات ارشد کشورهای  
 های عمومی خود، به کار خواهند گرفت.جمله در بیانه 

تنها تکلیف خود برای عمل به تعهداتش »با حسن نیت«  اعتنایی به برجام را به جایی رسانده است که نهدولت آمریکا بی   
بلکه سایر کشورها را فعاالنه و آشکارا از همکاری با ایران منصرف نموده و اجرای  گیرد،  و در »فضایی سازنده« را نادیده می

بر موفقیت به سیاست اعالمی خود مبنی  بنابراین دولت آمریکا حتی از عمل  با اخالل روبرو ساخته است.  آمیز برجام را 

 
1. Public statement 

سازد  کند. خاطر نشان می ی عمومی ادعاهای بی اساسی نیز مطرح شده است که ایران را به حمایت از تروریسم متهم می هییانبهمچنین در این  .  2
شرط است. عالوه بر این،  قید و  مطلق و بی   29ی شمول این بحث است چرا که تکالیف آمریکا وفق بند  که چنین ادعاهایی خارج از حوزه

های اخیر متحدین آمریکا علیه یکدیگر جای شکی باقی نگذارده است که خود ایاالت متحده به حمایت از شریرترین کشورهای حامی افشاگری
 دهد. ترور افراط گرایانه در منطقه ادامه می 
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قبول خود نیز فرومانده است. همانطور که    پایبندی به برجام تا به نتیجه رسیدن »بازنگری در سیاست« غیرقانونی و غیرقابل 
نفسه نقض آشکار دیگری از  نص و  در مکاتبات قبلی نیز بیان گردیده مجددا باید تاکید کنم که »بازنگری در سیاست« فی

سازی تجارت و کسب و  پایان جهانی گردیده و عادیروح برجام است، زیرا عامدانه باعث ایجاد بالتکلیفی طوالنی و بی
 کند. با ایران را با اخالل روبرو می کار

تحریم     تحمیل  سیاست  اکنون  فوق،  موارد  بر  اقدامات  عالوه  با  همزمان  ایرانی  اشخاص  علیه  غیرقانونی  و  ناموجه  های 
های تایید پایبندی ایران به  حداقلی برای اجتناب از نقض عمده برای ایاالت متحده تبدیل به عادت شده است. محتوای نامه

ها، که اکنون تبدیل به امر عادی شده است،  ها و تحمیل همزمان تحریم دات برجامی به کنگره، روش و محتوای اطالعیهتعه
ترین تاثیرات مثبتی است که الزامات  هایی است که با سوء نیت به دنبال جلوگیری از کوچک ی تالشآشکارا نشان دهنده

ژوئیه روی داد    18و    17تجارت و کسب و کار با ایران داشته باشد. آنچه در  سازی  تواند بر عادیقانونی حداقلی آمریکا می
 ی این سوء نیت طی سه ماه است.سومین مورد از عملی شدن ناشیانه

تصریح شده است را نقض    29و    28،  26ی آمریکا مرتباً نص و روح برجام، که در بند  این مواضع و اقدامات لجوجانه   
خواهم تا از همه اختیارات خود استفاده نمایید تا  ی کمیسیون مشترک برجام میکنندههماهنگاز شما به عنوان    .کندمی

ی آمریکا فورا از ادامه نقض برجام دست کشیده و با »حسن نیت« تکالیف خود را ادا  اطمینان حاصل گردد ایاالت متحده
م به منظور تضمین بقای برجام تدابیر الزم برای جبران تاثیرات رفتارهای  کند. همچنین از دیگر اعضای برجام نیز انتظار داری 

 غیرقانونی آمریکا را اتخاذ نمایند.
یا دیگر اعضای برجام از اقدامات ترمیمی اصالحی فوری، معنادار و موثر خودداری      در شرایطی که ایاالت متحده و 

دارد که به منظور مقابله با رفتار غیرقانونی ایاالت متحده  حفوظ میکنند، جمهوری اسالمی ایران این حق را برای خود ممی
برجام را   36و  26و صیانت از منافع و حقوق مشروع مردم ایران، اقدامات الزم، شامل توسل به آیین مقرر شده در بندهای 

 انجام دهید.
 ی این جانب را پذیرا باشید.عالیجناب، لطفا مراتب احترامات فائقه   

 
 د جواد ظریف محم

 



63 

 برجام  کنندههماهنگبه  1396مرداد  22ترجمه نامه مورخ : 4-6پیوست 
 پیرامون نقض مستمر برجام توسط دولت ترامپ 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2017اوت  13
 1396مرداد  22

 خانم فدریکا موگرینی، عالیجناب 
 معاون رئیس کمیسیون اروپا  

 اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی ی ی عالی اتحادیهنماینده
 عالیجناب؛ 

ادامه نامه در  قبلیی  برجامیهای  تعهدات  متحده آمریکا در اجرای  ایاالت  نگران کننده  اش که  ام در خصوص وضعیت 
 گردد، مایلم موارد زیر را به اطالع شما برسانم؛ برمی 2017ژوئیه  19آخرین نامه به تاریخ 

المللی انرژی اتمی نیز هفت بار آن را  ه مفاد برجام واقعیتی کامال اثبات شده است که آژانس بین پایبندی کامل ایران ب    
کنند تا کلیت موضوع پایبندی ایران به  است. اما مقامات ارشد آمریکایی با بازی با کلمات مجدانه تالش می گواهی کرده

برای دومین بار ظرف شش ماه به پایبندی ایران   2017ی جوال  17برجام را تحریف کنند. وزیر امور خارجه آمریکا که در 
اساس را علیه ایران مطرح نمود و بدین ترتیب با نمایش  به توافق اقرار کرد، فرصت را مغتنم شمرده و اتهاماتی نامربوط و بی

 سوء نیت خود »فضای« مورد نیاز »برای اجرای موفقیت آمیز برجام« را باز هم تخریب نمود.

ی  ی آمریکا،[ رئیس جمهور ایاالت متحده در ادامهند روز بعد ]از تایید پایبندی ایران به برجام از سوی وزیر خارجهتنها چ    
ای با وال استریت ژورنال پیشگویانه اظهار داشت که ایران »پایبند نخواهد بود و انتظار ندارم که  این خط مشی طی مصاحبه

ود تا بدانجا پیش رفت که برخالف گواهی تایید پایبندی ایران به تعهداتش از سوی  ها پایبند باشند...« او در سخنان خآن
تر است ... اما  ها پایبند هستند کار آسانی است... و... خیلی هم آسانی خودش اظهار داشت: »گفتن اینکه آن وزیر خارجه

م دستورالعملی از سوی وی بود، بیان  ی خود را که در حککار اشتباهی است.« رئیس جمهور ترامب حتی آشکارا خواسته
گیری  روز آینده عدم پایبندی ایران اعالم شود. او به وضوح جای هیچ شکی باقی نگذاشت که اگر تصمیم  90کرد که ظرف  

کرد. در نهایت هم مشخص  روز قبل، عدم پایبندی ایران را اعالم می  180  بودی وی میدر خصوص پایبندی ایران بر عهده
که کارمندانش ظرف  شد که وی   دارد در صورتی  نماید.   90قصد  لغو  را  آن  اعالم کنند،  را  ایران  پایبندی  آینده  روز 

گیری مد نظر خود ]در  ی نتیجهها حاکی از آن است که ترامپ تیم مخصوصی را در کاخ سفید موظف به ارائهگزارش
است  گیری را نوشتهساس یک نقل خبری او از قبل نتیجهاست. بر اای آماده[ کردهخصوص عدم پایبندی ایران به توافق هسته

از دستیارانش می را سرهمو فقط  ]آمریکا[ و  خواهد توجیهات الزم  نظر  مسیر کنونی و مد  بندی کنند. روشن است که 
 های رئیس جمهور ترامپ نقض آشکار متن، روح و قصد برجام است. همچین لفاظی

آمیز برجام، از جمله  که از قرار متعهدند »هر تالشی برای حمایت از اجرای موفقیتظاهرا مقامات ارشد دولت آمریکا،     
بیانیه  دهند« در  انجام  یکدیگر  به  ،های رسمی خود  از  برجام گوی سبقت  اهداف سیاسی در تضعیف  با  و  هماهنگ  طور 

ها  ارش مطبوعاتی نیست که در آن ربایند. حتی یک بیانیه عمومی، مصاحبه و یا نطق رسمی در سازمان ملل متحد و یا گزمی
 مقامات ارشد دولت آمریکا به تضعیف برجام نپردازند.

سازی« برای تحقق همین هدف شوم است، که از سوی  است رویکرد »منطقآنچه بیشتر موجبات نگرانی را فراهم کرده   
ای با  ه سناتور باب کورکر طی مصاحبهژوئی   26شود. در تاریخ گذاران و مقامات دولتی آمریکا نیز حمایت میبرخی قانون

کردن توافق آن است که صبر کنیم تا همه متحدین آمریکا  تر برای پارهواشنگتن پست پیشنهاد کرد که تاکتیک محتاطانه
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ای توجیهی در یکم اوت این تاکتیک را بیشتر تشریح کرد و  همراه شوند. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، طی جلسه 
نظ به  اروپاییگفت  متحدین  با  بیشتر  اهمیت دارد هماهنگی هرچه  امضا  ر من آنچه  توافق را  با چین و روسیه، که  و  مان 

توانیم بر ایران برای تغییر رفتارش ایجاد کنیم، فشار جمعی است. مذاکراتی را  اند، است؛ زیرا  بیشترین فشاری که میکرده
ها به  ها در خصوص عملکرد ایران وفق توافق مطلع شویم. آندیدگاه آن  مان داریم تا ازبه طور خاص، با متحدین اروپایی

ی  کنند که در گذشته، دولت و ایاالت متحده فشار زیادی به ایران وارد نکردند و مطالبه طور کلی این نکته را تأیید می 
بنابراین به    .همین کار را انجام دهندخواهند  [ هم می های اروپاییها ]طرفها نداشتند و در واقع، آنزیادی در توافق از آن

گیرد،  هایی که برای تحت فشار قرار دادن آژانس صورت میایم. تالش فشار به ایران دست یافته ها برایتوافق خوبی با آن 
ی دائم آمریکا نزد سازمان ملل متحد به وین، مبین این سیاست است که نقش آژانس را هم  از جمله گزارش سفر نماینده

برجام است.    28ی خطرناک و مخرب است که نقض بند  ی سوءنیت نهادینه شدهاندازد. این اقدامات نشان دهندهخطر میبه  
به مفاد دیگر برجام خواهد بود، که در صورت    1ی این سیاست، این تکنیک در حکم عدم پایبندی اساسی در صورت ادامه

 تان خواهد رسید.عملیاتی شدن این تاکتیک شریرانه به اطالع

عنوان      به  شما،  از  فوق  مراتب  به  توجه  همه کنندههماهنگبا  از  و  برجام  مشترک  برجام  ی کمیسیون  اعضای  دیگر  ی 
ای که آشکارا نقض متن  های غیرمسئوالنهاقدامات و سیاست  خواهم که اقدامات اصالحی و ترمیمی الزم در برابر چنین می

ی آمریکا هایی متوجه ایاالت متحدهو روح برجام است را انجام دهید. کامال واضح است مسئولیت عواقب چنین سیاست 
 خواهد بود.

 ی این جانب را پذیرا باشید.عالیجناب؛ لطفا مراتب احترامات فائقه   

 
 محمدجواد ظریف 

 
 

  

 
1. Significant non-performance 
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 برجام و    کننده هماهنگخطاب به  1396مرداد  28ترجمه نامه مورخ : 5-6پیوست 
 المللی انرژی اتمی پیرامون سفر مداخله جویانه نماینده آمریکا به وین مدیرکل آژانس بین

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2017اوت  19
 1396مرداد  28

 عالیجناب؛ 
 خانم فدریکا موگرینی  
 معاون رئیس کمیسیون اروپا   

 ی اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی ی عالی اتحادیهنماینده
 عالیجناب 

 آقای یوکیکو آمانو 
 المللی انرژی اتمی مدیر کل آژانس بین 

 عالیجنابان، 
شورای امنیت    2231  ۀقطعنامنویسم که مغایر با برجام و  این نامه را برای جلب توجه شما به اقدام دیگری از سوی آمریکا می

دار خواهد کرد. در خبرها به طور وسیعی گزارش شده است  جویی نشود، اعتبار آژانس را خدشهبوده و اگر برای آن چاره
های دولت آمریکا در خصوص توافق  که نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد »به وین سفر خواهد کرد تا نگرانی

المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار دهد« و »آژانس را در خصوص پایبندی ایران به توافق  بین ای ایران را با آژانس  هسته
 تحت فشار قرار دهد«.  

افراد     مسئولین آژانس هم حق دارند  یا هرجای دیگری سفر کنند و  به وین  مقامات آمریکایی آزاد هستند که  اگرچه 
هایی جدی نسبت به نقض بیشترِ متن و روح برجام و بازدید نگرانی  مختلف را به حضور بپذیرند، اما هدف اعالم شده این 

که نقش حیاتی برای رژیم عدم اشاعه به طور عام و برای    - کند، که این بار به اعتبار آژانس نیز  ایجاد می  2231ی  قطعنامۀ
 کند.ضربه وارد می -برجام به طور خاص دارد 

شود  کند، باعث میریزی و اعالن عمومی آن و پیامی که ارسال میی برنامهدیدار، نحوهاز یکسو، حتی پیش از انجام این     
ها و بخش خصوصی نسبت به ثبات و پایداری برجام در آینده دچار بالتکلیفی بیشتر و سردرگمی شوند، که این  دولت

کند. از این  میز برجام را تضعیف میآی طراحی این دیدار نیز بوده است، اجرای موفقیتمسئله، همانطور که هدف اولیه
مند شدن ایران از توافق است؛  ی دیگری از »سوء نیت« حکومت آمریکا، با هدف محدود کردن بهرهمنظر، این هم نمونه

های مختلف در ایاالت متحده از زمانی که برجام حتی هنوز در دست مذاکره بود  یعنی همان رویه ثابتی که نهادها و ارگان
تر و آشکارتری تشدید شده است. همانند سایر طور مستمر در دولت فعلی این کشور به نحو وخیم اند، و بهگرفتهدر پیش  

های پیشین من به نماینده عالی اتحادیه اروپایی اشاره شد، این اقدام در تغایر هم با روح و هم متن  هایی که در نامهنمونه
 آن است. 29و   28، 26برجام، خصوصا بندهای 

در خصوص    2231  قطعنامۀاز برجام و    متعددی عالوه بر این، این بازدید با هدفی که برای آن اعالم شده است، با مفاد     
گیرد  نقش آژانس و ضرورت صیانت از استقالل آن و حفاظت از اطالعات حساسی که در معرض اطالع آژانس قرار می

آزمایی  المللی انرژی اتمی در راستی»نقش اساسی و مستقل آژانس بین نحوی آشکار بر  نیز همخوانی ندارد. شورای امنیت به
المللی از این بازدید و هدف اعالمی  های پادمان« تاکید کرده است. متاسفانه، برداشت عمومی جامعه بین پایبندی به موافقتنامه 
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سوی یک عضو دائم شورای امنیت   آن مبنی بر »تحت فشار قرار دادن آژانس« آن است که این تالشی عیان و گستاخانه از
  دادن   قرار  فشار  تحت  با  تا   –  است  آن  نابودی  و  تضعیف  به   مصمم  و  ورزدمی  خصومت  برجام  به  نسبت  آشکارا  که  –است

  شورای   هایقطعنامه  و  2231  قطعنامۀ  ی واسطه  به   که   وظایفی   انجام  در   نهاد   این  کار   یطرفانهبی  و   ایحرفه  ماهیتِ  آژانس، 
ل شده است را به شکلی نامطلوب متاثر سازد؛  و از این طریق استقالل و اعتبار عملکرد آژانس تضعیف  محو  آن  به  حکام

 شود.  می
  از   باید  آژانس   –  است  مندرج  امنیت  شورای  2231  قطعنامۀ  در  و  برجام  در  وضوح  به  همچنانکه  –باید تاکید کرد که     

االجرا و حقوق اشخاص را محترم شمرده و و »مقررات امنیتی الزم کرده پرهیز ایران«  فناوری و اقتصادی توسعه در »اخالل
ای که در اختیارش قرار  هرگونه احتیاط الزم را برای حفاظت از اسرار صنعتی، فناوری و تجاری و سایر اطالعات محرمانه

آمیز« برجام،  جرای موفقیتگیرد مبذول دارد«. هرگونه مشارکت در رویکرد مخرب دولت آمریکا در جهت تضعیف »امی
های معمول مدیرکل که به شورای  ای ایران، که در گزارش های هستهیا ارائه هر نوع اطالعاتی در خصوص ایران و فعالیت

االشاره  شود درج نشده باشد،  به هر شخص ثالثی از جمله به فرستاده دولت آمریکا با مقرره فوقحکام آژانس ارائه می
 داشت. همخوانی نخواهد 

گری کامل برخورد  ایهای مشابه با امانتداری و حرفهمن اطمینان دارم که مدیرکل و تیم او با این بازدید و سایر تالش   
  کنندههماهنگخواهند کرد. من از نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی، در ظرفیت وی به عنوان  

کنم که این نامه را میان تمام اعضای کمیسیون مشترک توزیع کرده و این موضوع  ست میکمیسیون مشترک برجام، درخوا 
 را به دستورکار نشست آتی کمیسیون مشترک به منظور بررسی بیشتر و اقدام مقتضی بیافزاید.

 عالیجنابان، لطفا مراتب احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    
  محمدجواد ظریف 
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 برجام  کنندههماهنگبه  1396شهریور  27ترجمه نامه مورخ : 6-6پیوست 
 جویی جهت خروج از برجام پیرامون تالش آمریکا برای بهانه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2017سپتامبر  18

  1396شهریور  27

 خانم فدریکا موگرینی ، عالیجناب

 نایب رئیس کمیسیون اروپایی 

 امور خارجی و سیاست امنیتی ی اروپا در نماینده عالی اتحادیه

 عالیجناب؛ 

خواهم توجه شما و از طریق شما توجه  پیرو مکاتبات قبلی درباره نقض مکرر و مداوم تعهدات آمریکا تحت برجام، می
 تمامی اعضای برجام را به مطالب زیر جلب نمایم: 

های واهی به قصد خروج از برجام است  ه اکنون یک واقعیت رایج است که دولت ایاالت متحده در حال انباشتن بهانهم   
ماندن در برجام با حسن نیت، بردباری و وفاداری کامل را برای ایران غیرممکن و غیرمنطقی سازد. این  خواهد باقییا می

ایران  سناریو که اخیرا توسط نیکی هیلی، سفیر ایاالت متحده در سازمان ملل متحد مطرح گردید، شامل عدم تایید پایبندی  
از جمله گزارش اخیر آن و از سوی دیگر، آسودگی   یالمللی انرژی اتمگزارش آژانس بین  8به برجام در تعارض کامل با 

 سازد.المللی تحت برجام رها میاز اینکه چنین »سازوکار داخلی«، دولت آمریکا را از تعهدات بین 

آزمایی پایبندی ایران و عنوان تنها نهاد صالح برای راستینس به عالوه بر تاثیرات مخرب چنین سیاستی بر اعتبار کلی آژا   
نیت محض است، چرا  خواهم صراحتا اعالم دارم که این نحوه اقدام حاکی از سوء اثرات بعدی در حوزه عدم اشاعه، می

تواند به  کند که میکند تا روندی را در کنگره شروع  که از جایگاه رئیس جمهور آمریکا در برابر کنگره سوء استفاده می
نقض فاحش برجام توسط دولت آمریکا منجر گردد. اگرچه عدم تایید پایبندی توسط دولت آمریکا ارتباطی با برجام ندارد  

ها توسط کنگره  سازی برجام از طریق تحمیل مجدد تحریمای بر فلجو در برجام مورد شناسایی قرار نگرفته است، مقدمه
ویژه پس از روی کار آمدن دولت جدید،  سال گذشته و به  2فضای عدم اطمینان است که    روز با ایجاد   60ظرف مدت  

 برجام بوده است. 29و  28،  26یک سیاست ثابت ایاالت متحده در نقض تعهدات وفق بندهای 
ایران در سال    های کنگره آمریکا نیر همراه با دولت در مخالفت با برجام حرکت کرده است. عالوه بر تمدید قانون تحریم   

های  ، و تصویب قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم در سال جاری، که هر دو وفق توضیحات من در نامه2016
تصویب نمود که هدف آن منع هرگونه    راطرحی    2017سپتامبر    13قبلی نقض برجام است، مجلس نمایندگان آمریکا در  

برجام و نهایتا الغاء »بیانیه سیاست مجوزدهی صادرات با صادرات    2ضمیمه    5,1,1تامین مالی صدور مجوز براساس بند  
برجام صادر شده است. اگر   فق مجدد هواپیمای غیر نظامی، قطعات و خدمات آن به ایران« که براساس تعهدات آمریکا و

سازد  الت متحده را ملزم میبرجام خواهد بود که ایا  2ضمیمه    5.1.1این طرح قانون شده و اجرا گردد، نقض فاحش بند  
»اجاره فروش هواپیمای مسافربری تجاری و قطعات و خدمات مربوط به ایران از طریق اعطای امتیاز در الف( صادرات،  
انتقال   یا  با کاربری غیرنظامی؛ ب( صادرات، فروش، اجاره  انحصارا  انتقال هواپیمای مسافربری تجاری  یا  فروش، اجاره 

عمده برای هواپیمای مسافربری تجاری به ایران؛ ج( ارائه خدمات تبعی، از جمله ضمانت، نگهداری  قطعات یدکی و قطعات  
 های ایمنی برای کلیه موارد مذکور« را بدهد.و خدمات تعمیر و بازبینی

  نقض  ا ر برجام  2 ضمیمه  5٫1٫1ین قانون، در صورت نهایی و اجرا شدن، نقض فاحش برجام خواهد بود که نه تنها بند ا    
هایی که  )تعهد آمریکا به خودداری از تحمیل یا معرفی مجدد تحریم   26بلکه مقررات دیگر برجام از جمله بند    کند،می
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) تعهد ایاالت متحده به خودداری از تحمیل    28بند    ،ها را متوقف نموده است(اجرای آن  2ایاالت متحده وفق ضمیمه  
تعهد )  29ها و اقدامات محدود کننده تحت شمول برجام( و بند  ارتباط با تحریم آمیز و خاص در  های تبعیضمقررات و آیین

سازی روابط تجاری و اقتصادی ایران باقی  ایاالت متحده به خودداری از هرگونه اقدامی که مستقیما تاثیر منفی بر عادی
 .نمایدرا نیز نقض میگذارد( می

 عالیجناب 

در برجام    ریزآزمایی پایبندی کامل ایران به تعهداتش به صورت  زوکارهای راستیتعهدات همه اطراف ذیل برجام و سا   
قرار گیرد. در حالیکه    هاتواند موضوع تفسیر مجدد و دلبخواه هیچ یک از طرفهای آن درج شده است و نمیو ضمیمه

تواند با طرح ملزوماتی که برای ایران وجود  ایاالت متحده از اجرای تعهدات آشکارش وفق برجام باز مانده است، نمی 
یا مذاکره مجدد    ابطالهای خود را توجیه کند یا سیاست علنی خود در  ندارد یا حتی صراحتا کنار گذاشته شده است، نقض

دهد که حیات و اجرای دقیق  بایستی به خاطر داشت که جمهوری اسالمی ایران مسلما ترجیح میبرجام را عملی سازد.  
های مکرر و مداوم برجام برجام ادامه یابد و حسن نیت خود را در این راه نشان داده و خویشتن داری زیادی در قبال نقض

های دولت ایران نیز محدود نیست. ایران  گزینه  توسط آمریکا داشته است. لیکن صبر آشکار مردم ایران نامحدود نیست و
گزینه آن  نقضاز  تداوم  که  کرد  خواهد  استفاده  صورتی  در  تالشها  غلط،  تفسیرهای  سوء ها،  از  ناشی  برای  های  نیت 

ن  شان از این توافق، در کنار عدم اقدام دیگران باعث شود توازن توافق در منافع طرفی محرومیت مردم ایران از منافع حقه 
سال مذاکره و نگارش شده است. بازگشت ایاالت متحده   10بهم بخورد که به دقت و با جزئیات توسط تمامی ما در طول 

احتیاطی است و در صورت اصرار، مجبور است تمامی مسئولیت نابودی  به حالت آزموده شده پیش از مذاکرات یک بی
ها  جام بستگی به اجرای واقعی تعهدات مربوطه توسط تمامی طرفاین توافق تاریخی و اثراتش را بپذیرد. اجرای موفق بر

   .در کمال حسن نیت است
عنوان      به  شما  از  می  کنندههماهنگاحتراما  مشترک  برای  کمیسیون  مشترک  اقدام  یک  به  نیاز  اعضاء  همه  به  خواهم 

اثیرات جدی بر کل توافق داشته باشد  تواند تشود و میجلوگیری از این روند خطرناک که توسط یکی از اعضاء تعقیب می
 را یادآوری کنید. 

 ی این جانب را پذیرا باشید.عالیجناب، لطفا مراتب احترامات فائقه   

 
 محمد جواد ظریف 
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 برجام  کنندههماهنگخطاب به  1396مهر  24ترجمه نامه مورخ : 7-6پیوست 
 و آثار قوانین کاتسا و اینارا  پیرامون ادعای عدم پایبندی ایران توسط آمریکا 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 2017اکتبر  16

 1396مهر  24
 

 عالیجناب خانم فدریکا موگرینی 
 معاون کمیسیون اروپایی  

 ی اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی ی عالی اتحادیهنماینده
 عالیجناب؛ 

ی رئیس جمهور آمریکا از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد استفادهدر سیزدهم اکتبر، کمتر از یک ماه بعد از سوء 
ی شرمساری ایاالت متحده « لقب  های ضدبرجامی خود که این توافق را یکی از بدترین معامالت و مایهبرای تکرار لفاظی 

ی داخلی آمریکا رویه  چهارچوبر  ای د باالخره تهدیدهای غیرقانونی خود برای اعالم عدم پایبندی ایران به توافق هسته  ،داد
های  توجهی تام به گزارش پایه و اساس بوده و بیای ایران را عملی کرد. این اقدام کامال بیوفق قانون بازنگری توافق هسته

ت  های شدید، اتهاماالمللی انرژی اتمی در تایید اجرای کامل تعهدات ایران است، این اقدام که با لفاظیمتوالی آژانس بین 
اعتنایی آمریکا نسبت به برجام برداشته و قصور مکرر این  های زشت علیه ملت ایران همراه بود، پرده از بیواهی و توهین

سپتامبر    18ی مورخ  اش را آشکار ساخت. در این خصوص مایلم توجه شما را به نامهکشور در عمل به وظایف برجامی
ی داخلی قوانین ایاالت متحده  قداماتی از این دست تحت لوای رویهجلب کنم، که در آن توضیح دادم چگونه ا  2017

باشد. در همان نامه تاکید کردم که دولت آمریکا اندازد، بلکه ناقض مفاد برجام نیز میتنها اعتبار آژانس را به مخاطره مینه
و باید مسئولیت عواقب بعدی این   کند، پنهان شود های داخلی، که خودش از سر عناد ایجاد میتواند پشت چنین رویه نمی

 اقدامات در کنگره را به عهده بگیرد.
ای برای انتقاد از این توافق یکی از عادات نخ نما شده و آمیز غیر هستهسخنرانی علیه برجام و با طرح موضوعات مغالطه   

ند از زیر بار تکالیف خود وفق برجام  ی رئیس جمهور و دیگر مقامات آمریکایی بوده است، تا از این طریق بتوان آزاردهنده
موارد عدم پایبندی آمریکا را از    .پوشانندب مورد موارد متعدد عدم پایبندی خود را  شانه خالی کرده و با ایجاد هیاهوی بی

،  2017ژوئیه    1،  2017مه    28،  2017مارس    28،  2016دسامبر    16،  2016نوامبر    17،  2016سپتامبر    2های مورخ  جمله در نامه 
 به اطالع شما و دیگر اعضای برجام رساندم. 2017سپتامبر  18و  2017اوت  19، 2017اوت  13
اکتبر نقض محرز متن، روح و هدف برجام بود. جدا از اتهامات فراوان    13کلیت سخنان رئیس جمهور ایاالت متحده در     

ا برای نابودی برجام را آشکار ساخت، رئیس  نامربوط و نادرست علیه جمهوری اسالمی ایران، ترامپ نیت واقعی آمریک
های برجام  نیت از طریق سازوکارهای کنگره دیگر طرفجمهور آمریکا علنا اعالم کرد که دولت قصد دارد تا با کمال سوء 

را مجبور به مذاکره مجدد کند. وی به صورت غیرقانونی جهان را تهدید کرد که در صورتی که نتوانیم طی همکاری با  
صورت  ی دست یابیم، توافق خاتمه خواهد یافت. این اظهارات و اقدامات متصوری که بهحلراهمان به  ه و متحدین کنگر

ی مصوبات ملی اخیر از جمله قانون کاتسا  و پیشنهاداتی که برای تصویب قوانین تحریمی شود به عالوه عمومی اعالم می
رئیس جمهور آمریکا به    دعای (، که به اINARAای )توافق هستهدیگر مطرح شده است، از جمله اصالح قانون بازنگری  

ای  ی هستههای موقت بر برنامهپیما توسط ایران و تبدیل محدویتهای قارهی موشک هدف »تقویت اجراء ممانعت از توسعه
ل به بخش جدایی  ایران به منع دائم تحت قانون آمریکا« تدوین شده است، نقض اساسی مفاد بنیادین برجام است که تبدی
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انیان آن ایاالت متحده است و  بای که یکی از هماست؛ قطعنامهشورای امنیت سازمان ملل متحد شده  2231  قطعنامۀناپذیر  
 به اتفاق آراء از تصویب شورای امنیت گذشته و مفاد آن قطعی و غیر قابل مذاکره است. 

با مذاکرههمه    برجام مکررا  نتیجهی مجدد توای دیگر اعضای  به دست آمده و حاوی فقی که در  ی مذاکرات فشرده 
های سهم خود  ترین بخش اند، جمهوری اسالمی ایران، که مهم کند مخالفت کردهتعهدات متوازنی است و به خوبی کار می

آزمایی مکرر  ستیاز توافق را قبل از روز اجرا انجام داده است و کامال ومستمرا به همه ملزومات دیگر برجام هم مطابق با را
صالح نظارت بر عملکرد ایران است پایبند بوده است، چنین تقاضای نامشروعی را هرگز نخواهد  آژانس که تنها مرجع ذی

 پذیرفت و همین انتظار را هم از دیگر اعضای برجام دارد. 
اقدامات دیگری بزنند، آمریکا فعاالنه هایش دست به  یا دستگاهدر همین حین و حتی پیش از آنکه دولت ایاالت متحده     

تحریم رفع  برای  آمریکا  تکالیف  از  ندهد  اجازه  است  اظهاراتی درصدد  این  با چنین  برسد.  ایران  به  نفعی  برجام  وفق  ها 
برجام است. این مصادیق نقض، صرفا لفاظی نیست و به صورت حساب    29و    28،  26 ی متن بندهایاقدامات نقض عمده

ی خالف برجام است. این اقدامات در کنار موارد دیگری که  عمل اجرا شده و دارای آثار حساب شده  ی شده در عرصه
جمهوری اسالمی ایران به   . های قبلی به اطالع شما رسید، مصداق چندین نقض فاحش از سوی ایاالت متحده استدر نامه

صیانت از حقوق و منافع خود تحت برجام استفاده  ی اقدامات مناسب برای دقت شرایط کنونی را تحت نظر دارد و از همه 
 خواهد کرد.

خواهم این نامه را در اختیار دیگر اعضای برجام  ی کمیسیون مشترک برجام، میکنندههماهنگاحتراما از شما، به عنوان     
اش را انجام دهید و از  تعهدات برجامیی اقدامات الزم برای بازگرداندن ایاالت متحده به مسیر پایبندی به قرار داده و همه

 .اجرای کامل برجام با حسن نیت و به شکلی سازنده حصول اطمینان فرمایید
 ی این جانب را پذیرا باشید.عالیجناب، لطفا مراتب احترامات فائقه   

 
 محمد جواد ظریف 
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 برجام   36تحت بند  1396بهمن  12ترجمه نامه مورخ : 8-6پیوست 
 برجام   کننده اهنگهمخطاب به 

 پیرامون اولتیماتوم ترامپ به دیگر اعضای برجام 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 

 2018فوریه  1

 1396بهمن  12

 عالیجناب فدریکا موگرینی 

 نایب رییس کمیسیون اروپایی 

 نماینده عالی درامور خارجی و سیاست امنیتی 

 کمیسیون مشترک برجام کنندههماهنگ

 عالیجناب؛ 

برنامه جامع اقدام مشترک، مایلم موضوعات حساس زیر را از طریق شما    36ام و با خاطرنشان ساختن بند  های قبلینامهپیرو  
 به اطالع اعضای برجام برسانم. 

-های مربوط به تحریم رئیس جمهور ایاالت متحده در اجرای وظایف خود وفق برجام اسقاطیه   2018ژانویه    12در تاریخ     
ها خواست در  ها، وی به دیگر اعضا اولتیماتوم داد و از آن ه ایران را تمدید کرد. همزمان با تمدید اسقاطیهای کنگره علیه

حرکتی که به مثابه نابودی برجام از بیخ و بن است. دولت    - اعمال تغییرات غیرقانونی در مفاد توافق با او همراهی کنند  
تحمیل شرایط  برای نابودی آن چه به صورت مستقیم، غیر مستقیم و یا  خود نسبت به برجام و نیت خود    نفرتترامپ هرگز  

ی کنونی دولت آمریکا نیز قرار دادن برخی از اعضای برجام در برابر  پنهان نکرده است. طرح فریبکارانه  غیرقابل تحمل
یس جمهور آمریکا در  ی خود به هدف غایی از بین بردن برجام است، که رئدیگران به هدف تحمیل مطامع زیاده خواهانه 

ی شرمساری ایاالت متحده«  آن را »یکی از بدترین معامالت« و »مایهمتحد  سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل  
 توصیف کرد.

کند. حمالت مستمر ایاالت  جمهوری اسالمی ایران قویا ادبیات قلدرمآبانه رئیس جمهور و دولت ایاالت متحده را رد می    
ام طی یک سال گذشته به همراه امتناع وقیحانه از عمل به تکالیف خود وفق این توافق به ویژه بر اساس بندهای  متحده به برج

سازی تجارت و روابط اقتصادی با ی عادی و در ارتباط با صدور مجوزهای مربوطه در حکم تخریب فعاالنه  29و    28،  26
این کشور و منافع مشروع آن شده است. جمهوری اسالمی ایران  ایران است و موجب آسیب جبران ناپذیر به ایران، مردم  

های مکرر برجام توسط حکومت آمریکا فورا متوقف شده و اصالح گردد. اقدامات جبرانی  نقض خواستار آن است که  
ر  ای گردد که به خصوص دهای از دست رفتهموثر، عمدتا از طرف آمریکا، باید اتخاذ گردد تا جبران خسارات و فرصت

ی ایاالت متحده بر ایران تحمیل شده است تا به شکلی شریرانه و عامدانه این  ی سیاست و رویهیک سال گذشته در نتیجه
 کشور را از منافع بر حقش وفق برجام محروم کنند. 

ا به همچنین ضرورت دارد دیگر اعضای برجام با آگاهی از مسئولیت مشترک خود برای صیانت از این توافق آمریکا ر   
بی غیرقانونیخاطر رفتار  اقدامات  و  اقدامی که میمهابا  و  بیانیه  از هرگونه  و  بدانند  مسئول  یا  اش  و  امتیاز  به عنوان  تواند 

مماشات در برابر آمریکا در تالش برای تغییر، اصالح و یا تضعیف برجام تفسیر شود خودداری نمایند و در این راستا تدابیر  
 ی ایرانی از این توافق را اتخاذ کنند. در این خصوص الزم به توضیحات بیشتر است: ن منافع حقهترمیمی موثر برای تضمی

تنها نقض تمامیت آن، که  ی متن، روح و هدف برجام نهاولتیماتوم رئیس جمهور آمریکا برای تغییر یک جانبه  .1
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گرایی و حکومت قانون است. با نادیده گرفتن  چندجانبهای شدید به  المللی و ضربهی جامعه بین حرمتی به ارادهبی
ی تعهدات ایاالت متحده وفق برجام، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به میل شدید خود برای خروج از وقیحانه

خواسته  به  تن  برجام  عضو  اروپایی  کشور  سه  که  صورتی  در  کرد  تهدید  مآبانهتوافق  دیکتاتور  برای  های  اش 
 بار« آن ندهند از برجام خارج خواهد شد. دی برجام در لوای اصالح »معایب فاجعهمشارکت در نابو

برجام،   21قبل از صدور این اولتیماتوم، آمریکا در تک تک موارد از عمل به تعهدات خود با حسن نیت وفق بند   .2
د، خودداری  کن های مربوطه و »استمرار در آن« می که به وضوح این کشور را موظف به توقف اجرای تحریم 

کرده بود. در این مسیر، آمریکا با سوء نیت نسبت به توافق در هر فرصت ممکن مخصوصا وقتی وفق برجام یا  
روزه است، به    180و    120،  90های  قوانین داخلی خود مکلف به اتخاذ اقدامات قانونی در تبعیت از برجام در بازه

ه است. بنابراین، حتی وقتی آمریکا به ظاهر مطابق توافق  برجام را نقض کرد  29و    28،    26طور مستمر بندهای  
ی برجام ایجاد شود  کند که بالتکلیفی تشدید شده و فضای مخرب برای آیندهکند، اطمینان حاصل میعمل می

 کند. میآمیز آن به طور موثر جلوگیری و بدین ترتیب از اجرای موفقیت 

-ی برای تشدید بالتکلیفی در مورد برجام و جلوگیری از »عادی تاکنون، تالش مقامات آمریکای  2017از ژانویه   .3
ازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران« محوریت اصلی سیاست آمریکا را به خود اختصاص داده است. در یکی  س

 داری ایاالت متحده آشکارا با تهدید به وضع، استیو منوچین وزیر خزانه2018ژانویه  1 1از موارد اخیر در تاریخ 
 ی تجاری را از تعامل با ایران دلسرد کرد.های بیشتر جامعهتحریم 

هایی در جریان است تا به  ی این کشور تالشبا پافشاری رئیس جمهور آمریکا، در مجلس نمایندگان و کنگره .4
این  های عمدهگذاری صورت گیرد؛ حرکتی که یکی دیگر از نقض هدف تغییر یکطرفه مفاد برجام، قانون ی 

 ی کنونی است. است. باید تاکید کرد، ایجاد الزام قانونی برای نقض برجام در آینده، نقض برجام در وهله توافق

انگاشتن و حتی نفی جمع .5 نادیده  بر  بین بندیسیاست آمریکا مبنی  انرژی اتمی بههای آژانس  نهاد  المللی  عنوان 
وقفه ادامه  که طی یک سال گذشته بی  -برجام  صالح وفق برجام برای راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران در  ذی

 یافته است، نشان دهنده سوء نیت آمریکا و نیت شوم آن برای تضعیف و نهایتا نابودی برجام است.

هایی در حال انجام است که برجام  ای[ است، تالش بر خالف حوزه برجام که صراحتا محدود ]به موضوع هسته  .6
عضا را مشروط به موضوعات خارج از برجام کند. موضوعاتی که با تصمیم  را مربوط، و اجرای تکالیف دیگر ا

ی این موضوعات برنامه دفاع موشکی الزم و متناسب  اعضای برجام خارج از شمول توافق قرار گرفتند. از جمله
-ی اعضای برجام یادآور شوم که هدف برجام مشخصا تضمین ماهیت منحصرا صلحایران است. بگذارید به همه

  3ای ایران در آینده است و همانطور که معاون وزیر خارجه، شرمن، در جلسه استماع سنا در  ی هستهمیز برنامهآ
-ای ایران، موضوع سیستمآمیز برنامه هستهاظهار داشت: »در صورت توفیق در تضمین ماهیت صلح  2014دسامبر  

 ای پرتاب ]موشک[ سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد«. ه

ای جایی در دکترین  اخالقی و ایدئولوژیک و همچنین بر اساس محاسبات متقن راهبردی، تسلیحات هسته  به دالیل .7
موشک بنابراین  و  ندارند  ایران  گونهدفاعی  به  منحصرا  ایران  دفاعی  شدههای  طراحی  به حمل  ای  قادر  که  اند 

نه تنها صریحا خارج از دایره شکالهک بر همین اساس  باشند و  قرار میهای متعارف  بلکه  مول برجام  گیرند، 
 شورای امنیت نیز هستند.  2231 قطعنامۀ  2ی خارج از ضمیمه

شورای امنیت »ارتباطی ندارد« و بر همین اساس منحصرا    2231  قطعنامۀهای دفاعی ایران به برجام و  بنابراین ظرفیت .8
منشور ملل متحد نیز به    51ماده    گیرد که دردر شمول حقوق ذاتی حاکمیتی ایران برای دفاع از خود قرار می

رسمیت شناخته شده است. بر همین اساس، ابزارهای ایران برای تضمین دفاع مناسب از مردم، سرزمین و منافع  
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هر گونه تالشی برای نفی یا ایجاد محدودیت برای این   .ای نخواهد بودحیاتی خود هرگز موضوع هیچ مذاکره
ی ابزارهای اعمال موثر این حق، نه تنها برجام را تضعیف، که در واقع ناقض  حق ذاتی، یا محدود کردن خودسرانه

 الملل است.اصول و اهداف منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بین 

المللی و حتی  ی بین است، اما سکوت ناشی از رضایت جامعهایران در دو قرن گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده .9
المللی[ از متهاجم در زمانی که صدام مشغول کشتار غیرنظامیان  ی بین اعضای جامعه  ی بسیاری ]ازحمایت فعاالنه

های  های فرانسوی سوپراتاندارد و سالح های چیفتن، جت ایرانی با استفاده از اطالعات شناسایی آواکس، تانک 
ای که  روریسم در منطقهشیمیایی کارل کلب بود، به ایران یاد داد که در دفاع از مردم خود در برابر تهاجم و ت

تواند به ابزارهای  اند. تنها می برخی از همین اعضای برجام صدها میلیارد دالر تسلیحات پیشرفته به آن سراریز کرده
 خود متکی باشد.

درباره .10 به  نباید  فقط  آمریکا  جمهور  رئیس  توسط  شده  تجویز  مسیر  که  شویم  خام  خیال  دچار  حقیقت  این  ی 
اش هم همین است. جمهوری اسالمی ایران به هیچ  شود، که البته هدف اعالمیمنتهی می فروپاشی کامل برجام  

، یا مرتبط کردن برجام به موضوعات نامربوط را نخواهد  هعنوان تحت هیچ شرایطی هرگونه تغییر، تعدیل یا اضاف
 پذیرفت. 

ت، بلکه مانع از اجرای تعهدات  ایاالت متحده نه تنها در عمل به تعهدات خود وفق توافق کنونی موفق نبوده اس .11
است. از همین رو، هیچ دلیل اخالقی و حقوقی برای هرگونه تغییر در برجام  برجامی برخی دیگر از اعضا شده

نمی اضافهباقی  ایجاد هرگونه سازوکار  برای  قانونی  بنیان  و هیچ  می ماند  بهرهای که  از تواند  ایران  مندی کامل 
را به شکل نامطلوبی متاثر کند وجود ندارد. صرف نظر از نام یا شکل و سوای    حقوق و منافع خود وفق برجام

-نیت مضاعف و نقض چندگانهاینکه چه کسی در آن شرکت دارد، چنین ساز و کاری به خودی خود موجب سوء 
 ی برجام توسط کسانی است که در این ساز و کار شرکت دارند.

پاداش داد. نباید هیچ خیال خامی وجود داشته باشد که انفعال، سکوت    ناقضین توافق را باید نکوهش کرد نه اینکه  .12
دشمن خودخوانده برابر  در  مماشات  یا  و  رضایت  از  رئیس  ناشی  شوم  توطئه  در  همدستی  و  کمک  برجام  ی 

در آیا اظهار داشت اولویت شماره یک من از بین    2016مارس    21جمهوری است که علنا در سخنرانی خود در  
   بار با ایران است.« ق فاجعهبردن تواف

دید  ماقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا برای ت  .هاست که از مرز هشدار عبور کرده استاعمال ایاالت متحده مدت
توجهی به واقعیات باعث  بی .ی وی برای آخرین بار بود باعث وخامت بیشتر اوضاع گردید ها که به گفتهاسقاطی

 وجودی خود را از دست بدهد. که برجام دلیل شود می
تر جمهوری اسالمی ایران یک بار دیگر هرگونه تالشی برای مذاکره مجدد برجام، تغییر، اصالح، تمدید، وسیع .13

کردن، تکمیل کردن، ضمیمه زدن، و یا به هر شکل دیگری که این نیت شوم برای »از بین بردن توافق فاجعه بار  
داند. کند و آن را غیر قانونی، غیرقابل قبول، نامشروع و غیرعملی میاساس رد میبا ایران« از آستین درآید، را از 

باید روشن شود که تبعات خطرناک چنین اقداماتی تماما و منحصرا متوجه ایاالت متحده و هر طرف دیگری 
 است که تصمیم خطرناک پیوستن به آمریکا در این ماجراجویی را اتخاذ کند.

شورای امنیت    2231  قطعنامۀ  13برنامه جامع اقدام مشترک به اعضای برجام و بند    36و    26ضمن یادآوری بندهای   .14
کنم که هر حرکتی برای »درست کردن« توافق به هر شکل، در هر قالب و فرمولی  سازمان ملل متحد، تاکید می

ام از اعضای برجام،  ساز اتحادیه اروپا از طرف هر کدها و با اعمال اقدامات محدودیتو تحمیل مجدد تحریم
باعث نقض اساسی آن شده و این حق را به جمهوری اسالمی ایران خواهد داد که اقدامات متقابل را به بهترین  
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 کند انجام دهد. اش را تامین میشکلی که منافع ملی

حاصل گردد حکومت  با توجه به این واقعیات، کمیسیون مشترک باید تمامی اقدامات الزم را اتخاذ نماید تا اطمینان     
ها و اقدامات خالف برجام خود دست کشیده و نقض عهدهای گذشته و عدم اجرای تکالیف خود را  آمریکا از سیاست 

 ی مسیر کنونی متوجه آمریکا خواهد بود. بدون تاخیر اصالح و جبران کند و تمامی عواقب ادامه
 . برسانید برجام اعضا اطالع به  را نامه این  که خواهد امتنان   موجب   
 باشید.  اینجانب فائقه احترامات پذیرای لطفا عالیجناب،   

 محمد جواد ظریف 
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 مهفت پیوست
 وزیر امور خارجه پس از خروج آمریکا از برجام  رسمی  ی ها، مقاالت و سخنرانیهانامه

 برجام  کنندههماهنگخطاب به  1397اردیبهشت  20ترجمه نامه مورخ : 1-7پیوست 
 پیرامون خروج آمریکا از برجام 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

    2018مه  10
 1397ماه اردیبهشت 20

 
 خانم فدریکا موگرینی، عالیجناب 

 ی اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی ی عالی اتحادیهنماینده
 کمیسیون مشترک برجام کنندههماهنگ
 عالیجناب؛ 

( رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا خروج غیرقانونی و 1397ماه  اردیبهشت   18)   2018مه    8همانطور که مطلع هستید، در  
بط یکجانبه دولت آمریکا را از برجام اعالم کرد و یک یادداشت ریاستی صادر کرد که بر اساس آن به مراجع و مقامات ذیر 

های لغو یا تعلیق شده آمریکا به موجب برجام را آمریکا دستور داد »حضور آمریکا در برجام را متوقف کنند« و »همه تحریم 
های برجام، در تقابل آشکار نسبت به حقوق احترامی تمام نسبت به دیگر طرف ترتیب، آمریکا با بی مجددًا وضع کنند«. بدین 

 جانبه، مرتکب نقض فاحش مفاد برجام شد.ها در خصوص توافقات چند ه دولت های جا افتادالملل و رویه بین 
شورای امنیت سازمان    2231  قطعنامۀالمللی مذاکره شده و توسط  ای که به صورت بین خروج غیرموجه از توافق چندجانبه   

المللی انرژی اتمی قرار گرفته  نس بین نقص ایران در تطابق با مفاد آن، که مورد تایید آژاملل تایید شده، علیرغم عملکرد بی
سابقه به حاکمیت قانون،  المللی، ورود تخریب بیاست، یک عمل غیرقانونی و غیرقابل توجیه است و موجب مسئولیت بین 

ملل  بی به صورت سازمان  دیپلماسی و سیلی  به چندجانبه گرائی و  نسبت  بین متحد  حرمتی  اتمی  و آژانس  انرژی  المللی 
 ود. شمحسوب می

 با توجه به مراتب فوق، مایلم توجه شما را به نکات زیر جلب نمایم:
سابقه مرتکب شده خروج غیر قانونی آمریکا از برجام تنها عملی نیست که دولت آمریکا به صورت ناگهانی وبی .1

دیگر اعضای برجام را  باشد، ایاالت متحده تقریبا از همان ابتدای انعقاد برجام مدام متن آن را نقض کرده و حتی 
 شان باز داشته است.  از اجرای کامل تعهدات 

موارد نقض شامل اجرای ناقص، ظاهری، غیرموثر، حداقلی و همراه با بی میلی و تاخیر و قصور، امتناع از صدور 
به   های جدید و سخنان ضد برجامی مقامات ارشد های غیر موجه، تحریم ماه گذشته، تأخیر   16های اوفک در  مجوز 

رغبت کردن صاحبان کسب و کار ها و عوامل آمریکا برای بی ویژه شخص رئیس جمهور و تالش هماهنگ سازمان 
برای شما نوشتم   2018تا فوریه    2016ای که اینجانب از سپتامبر  نامه   11شد. در  برای همکاری با ایران را شامل می 

ها یادآور این اند. این ها مستند شده اند( این نقض ده )که همگی برای سهولت در ارجاع شما به این نامه پیوست ش 
 نکته است که ایاالت متحده از همان ابتدا حسن نیت الزم را برای اجرای تعهداتش نداشته است.

با خروج غیرقانونی و غیر موجه آمریکا از برجام این دولت برای نقض اساسی تعهداتش ذیل این توافق مسئولیت  
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نیز وقیحانه نقض نموده است که توسط خودش هم مورد    2231  قطعنامۀدارد. ایاالت متحده   شورای امنیت را 
حمایت بود و با اتفاق آرای شورا تصویب شد. لذا، ایاالت متحده باید در برابر عواقب عمل خالف و بی پروا در 

 الملل مسئول شناخته شود.  قبال منشور ملل متحد و حقوق بین 

های فعاالنه در مسیر تراشیماه اخیر، مانع  16االت متحده در سه سال گذشته به ویژه در  های متعدد و مستمر اینقض
سوء  با  همراه  صوری  اجرای  برجام،  اعضای  دیگر  تعهدات  اجرای  اجرای  غیرموجه  و  غیرقانونی  توقف  نیت، 

تحریم رسمی  وضع  و  برجام  ذیل  روتعهداتش  به  جبران  غیرقابل  زیان  ورود  باعث  غیرقانونی  تجاری  های  ابط 
این خسارت  المللیبین  برای  باید  متحده  ایاالت  ایران  ایران شده است.  ملت  ها مسئول شناخته شود و خسارت 

 جبران گردد.  
بندی آن مبتنی بر یک توازن برجام یک توافقنامه چندجانبه استوار بر عمل متقابل است. گستره، مقررات و زمان  .2

تر شود. منافع آن برای تواند تغییر یابد، مجددا مذاکره شود یا گسترده که نمی مورد توافق چندجانبه و حساس است 
ای مندرج در برجام و ضمایم آن تواند مشروط به هیچ شرایط دیگری به جز اقدامات داوطلبانه هسته مردم ایران نمی

ی ایاالت متحده است. چنانچه ها گردد. برخی از مهمترین منافع اقتصادی ایران از برجام ناشی از تعهدات رفع تحریم
های عینی ارائه نمایند که خسارات برجام بخواهد به حیات خود ادامه دهد، مابقی اعضای برجام باید کامال تضمین 

 گردد.ایران بدون قید و شرط از طریق اقدامات مناسب ملی، منطقه ای و جهانی جبران می 

تا در پاسخ به اعمال   -شناخته شده  2231  قطعنامۀق برجام و که وف  - ی ایران استاین حق غیر قابل سوال و خدشه  .3
ها، اقدامات متناسب انجام  ویژه در خروج از توافق با وضع مجدد همه تحریممصرانه و مکرر غیرقانونی آمریکا، به

( 1397اردیبهشت    18مه  )  8دهد. با این حال، آنچنان که رئیس جمهور روحانی، در اظهارات تلویزیونی مورخ  
بیانیه مورخ ( از سوی دولت تبیین شد، جمهوری  1397اردیبهشت    20)   2018مه    10اعالم کردند و متعاقباً در 

مانده در برجام در خصوص چگونگی  ی آتی، پس از مشورت با سایر اعضای باقیاسالمی ایران ظرف چند هفته
( در  EU/E3+3)   5+1کشورهای   ِاتخاذ گام بعدی تصمیم خواهد گرفت. باید ببینیم که چگونه تعهدات جمعی

جو، از سوی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپائی به همراه چین و روسیه،  تواند در غیاب یک عضو بهانه قبال ایران می
تواند حق ایران در واکنش و حفاظت مناسب از منافع ملی قابلیت اجرا بیابد. هیچ چیزی در این بازه زمانی نمی

شورای امنیت سازمان ملل مورد شناسائی قرار    2231  قطعنامۀکه صراحتاً در برجام و    خود را متأثر سازد؛ حقی
 گرفته است.  

اش که تاثیر مخربی  مسئوالنهجانبه و غیرخاطر رفتار یکخواهم ایاالت متحده را بهمن از سایر اعضای برجام می .4
 دانند، نه آن که تشویق کنند. بر حاکمیت قانون، نهادهای چندجانبه و دیپلماسی داشته است، مسئول ب

از جنابعالی می .5 ایاالت متحده، من  به اهمیت بررسی شرایط حاصل از عمل غیرقانونی  به  نظر  خواهم که نسبت 
با حضور اعضای   (، بر اساس رویه  EU/E3+2برجام )  ماندهباقیبرگزاری نشست اضطراری کمیسیون مشترک 

 برجام، اقدام نمائید.  5مشخص شده در ضمیمه 

 مانده در برجام توزیع شود. همچنین موجب امتنان خواهد بود، چنانچه این نامه میان سایر اعضای باقی   
 احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.   

 
 محمد جواد ظریف  
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 به دبیرکل ملل متحد  1397اردیبهشت  20ترجمه نامه مورخ : 2-7پیوست 
 ام جپیرامون خروج آمریکا از بر 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2018مه  10
 1397اردیبهشت  20

 آقای آنتونیو گوترش ، عالیجناب 
 ملل متحد  دبیر کل

 عالیجناب؛ 
، با نقض  ت متحدهجمهور ایاال(، رئیس 1397اردیبهشت    18)   2018مارس    8همانگونه که آگاهی دارید، در تاریخ  

ی آن است، تصمیمِ یکجانبه و غیرقانونی خود مبنی  ( شورای امنیت که برجام هم ضمیمه2015)  2231  اساسی قطعنامۀ
طور همزمان، وی با امضای یک یادداشت ریاستی به مراجع  جامع اقدام مشترک را اعالم کرد. بهبر خروج از برنامه  

های آمریکا که  تحریمهمه  »و  «  متوقف کند  حضور ایاالت متحده آمریکا در برجام را»آمریکایی ذیربط دستور داد،  
نمایند یا اجرای آنها متوقف شده بود را مجددا تحمیل  ترتیب مرتکب چندین مورد »عدم ، و بدین  « وفق برجام لغو 

از   آشکار  عدول  و  اساسی«  بی  2231  قطعنامۀپایبندی  اقدامات  این  گردید.  امنیت  حقوق  شورای  به  آشکار  اعتنایی 
گرایی و نهادهای  کند، چندجانبهآمیز اختالفات را تضعیف میشور ملل متحد است، اصل حل و فصل صلحالملل و من بین 

گرایی است و باعث تشویق  جانبهیکخورده  بار و شکستاندازد، حاکی از بازگشت به عصر فاجعهآن را به مخاطره می
 شود. ناسازگاری و اعمال غیرقانونی می

ایران که به طور دقیق به وظایف خود وفق برجام عمل کرده و به طور مکرر و پیوسته توسط  برخالف جمهوری اسالمی      
المللی انرژی اتمی نیز راستی آزمایی شده است، ایاالت متحده از روز اجرای برجام و به ویژه بعد از روی کار  آژانس بین 

ترین موارد  برجام سر باز زده است. اینجانب مهم جمهور، مستمرًا در ایفای تعهدات خود وفق  آمدن ترامپ به عنوان رئیس 
نامه رسمی خطاب به نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست    12عدم اجرا توسط آمریکا را از جمله از طریق  

 ام. کننده کمیسیون مشترک برجام، به اطالع کمیسیون مشترک رسانده امنیتی، در ظرفیتش به عنوان هماهنگ 
( شکایت ایران از آمریکا به دلیل اهمال در اجرای تعهداتش  1395شهریور    12)  2016سپتامبر    2ای به تاریخ  امهدر ن  

تراشی  هشت ماه بعد از »روز اجرا«ی برجام در صدور مجوزهای الزم برای فروش یا اجاره هواپیماهای مسافربری، مانع 
ز کشور، ممانعت از برقراری مجدد روابط جامعه بانکی و مالی  های خود در خارج ابرای دسترسی آزاد ایران به سرمایه

قرار بود کامال خاتمه یابد    13645هایی که طبق دستور اجرای  غیرآمریکایی با ایران و وضع/ اعمال مجدد برخی تحریم
اساسی این    جمهور آمریکا از اختیارات خود وفق قانونرا به ثبت رساندم. در آن نامه همچنین به عدم استفاده رئیس 

روادید و پیشگیری از  کشور برای جلوگیری از نقض تعهدات آمریکا در برجام به موجب »قانون بهبود برنامه معافیت
 « اشاره شده است. 2015های سال مسافرت تروریست

اختیارات خود وفق  جمهور آمریکا از  ( بر ضرورت استفاده رئیس 1395آبان    27)  2017نوامبر    17ی مورخ  در نامه   
های  های ایران« که در حکم تحمیل مجدد تحریمقانون اساسی برای جلوگیری از اجرایی شدن »قانون تمدید تحریم

کنون   تا  »ایران  که  شد  تاکید  نامه  همان  در  کردم.  تاکید  شده،  منع  برجام  در  آشکارا  که  بود  برجام  وفق  شده  رفع 
اجرای برجام توسط برخی از اعضا، به خصوص ایاالت متحده، به ویژه در  خویشتنداری وافری در  مقابل  اهمال در  

های پنهان و آشکار برای شرکای تجاری ایران توسط نهادها،  حوزه خدمات بانکی و مالی و همچنین  ایجاد مزاحمت
 های آمریکایی از خود نشان داده است.«ها و دستگاهکارگزاری
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( به اطالع کمیسیون مشترک برجام رساندم که در نتیجه  1395آذر    26)   2016سامبر  د   16ای به تاریخمتعاقبا در نامه   
های آیسا (، »ایاالت متحده با وضع مجدد تحریم1395آذر    24)   2016دسامبر  14های ایران« در  تمدید »قانون تحریم

 مرتکب نقض فاحش تعهداتش ذیل برجام شده است«.
( به کمیسیون مشترک شکایت نمودم که »از زمان شروع به 1396فروردین    8)  2017مارس    28ای به تاریخ  در نامه   

آمد تبدیل به خصومت آشکار  کار دولت جدید آمریکا، آنچه  اهمال در اجرای برجام  توسط دولت قبل به حساب می
ه است«. در این نامه تاکید  عیار علیه این توافق شده است و معنا، توازن و پایداری کل این توافق را به خطر انداخت و تمام  

تداوم »با  ترامپ  دولت  که  تشدید  -گردید  درباره    -حتی  افکنی  ایران،  تردید  با  همکاری  و  اقتصادی  روابط  آینده 
سازی تجارت با ایران و محروم نمودن ایران از منافع اقتصادی است که به طور  بدخواهانه درصدد جلوگیری از عادی

آمیز « ]این هدف[ با حربه فرایند غیرقانونی »بازنگری« و با »یک سلسله اظهارات تحریکشفاف مد نظر برجام بوده است
 گردید.علیه برجام توسط مقامات ارشد دولت آمریکا« دنبال می

( موارد متعددی را به اطالع کمیسیون مشترک رساندم و شرح دادم  1396خرداد    7)  2017مه    28ی مورخ  در نامه   
کرد »هدفش تقابل با منافع  ها را تمدید میالظاهر در  اجرای  تعهدات برجامی خود اسقاطیهکا علیحتی زمانی که آمری

ای بود تا فضای عدم قطعیت و  ایران از برجام ... و زیر سوال بردن قصد آمریکا برای حمایت  بلند مدت از توافق هسته
 تردید را تشدید و دیگران را از رابطه با ایران دلسرد کند«.

مند ایاالت متحده برای ( مدارکی قطعی دال بر وجود سیاست  نظام1396تیر  28) 2017ژوئیه  19ای به تاریخ در نامه   
منصرف کردن شرکای اقتصادی ایران از رابطه با ایران در تعارض آشکار با تعهدات آمریکا وفق برجام به خصوص  

نیه معاون مطبوعاتی کاخ سفید اشاره کردم که در آن، وی رسماً طی  ارائه کردم. در این رابطه، به بیا  29و    28های  بند
هایی که با چندین رهبر خارجی داشته است ... بر جمهور ترامپ »در بحثیک »بیانیه علنی« تصدیق نمود که رئیس 

 ضرورت توقف تجارت ... با ایران تأکید کرده است«.  
به کمیسیون مشترک هشدار دادم که ایاالت متحده با نشان دادن  (  1396مرداد    22)  2017اوت    13ی مورخ  در نامه   

موفقیت »اجرای  برای  الزم  »فضای«  تخریب  حال  در  خود  نیت  لفاظیسوء  به  مشخصاً  است.  برجام  های  آمیز« 
های صورت گرفته از سوی دولت وی در نقض  آشکار متن، روح و هدف برجام اشاره  جمهور ترامپ و تحریفرئیس 

 کردند.المللی انرژی اتمی را مطرح میهای مکرر آژانس بین پایبندی ایران علیرغم تاییدعای عدمکردم که اد 
ای آژانس  ای از اقدام آمریکا برای تاثیرگذاری بر کار حرفه( نمونه1396مرداد    28)  2017اوت    19ای به تاریخ  در نامه   

های دولت  به وین برای»طرح نگرانیمتحد  ر سازمان ملل  را مطرح کردم. ضمن اعتراض به سفر نماینده دائم آمریکا د
المللی انرژی اتمی« و »تحت فشار قرار دادن آژانس در موضوع پایبندی  ای با آژانس بین آمریکا در خصوص توافق هسته

ح  های جدی درباره نقض بیشتر متن و روایران به توافق«، تاکید کردم که هدف اعالنی چنین سفرهایی باعث نگرانی
دار شدن اعتبار آژانس گردد که اهمیتی  تواند باعث خدشهشورای امنیت شده و همچنین می  2231  قطعنامۀبرجام و  

 حیاتی برای نظام عدم اشاعه به طور عام و برجام به صورت خاص دارد. 
( به اطالع کمیسیون مشترک رساندم که دولت ایاالت متحده 1396شهریور    27)   2017سپتامبر    18ای به تاریخ  در نامه   

های ساختگی است تا یا کامال از برجام خارج شود، یا اینکه ادامه اجرای برجام همراه با حسن نیت  در حال ایجاد بهانه
ممکن سازد. در آن زمان واقعیات حاکی از آن بود که ایاالت متحده به  و پایبندی صبورانه و دقیق، را برای ایران غیر

ایران علیرغم همه گزارشدنبال مدرک پایبندی  بین سازی برای »عدم تأیید«  انرژی و تایید مکرر  های آژانس  المللی 
نمی آمریکا  دولت  که  شدم  متذکر  نامه  آن  در  بود.  آمریکا  خارجه  وزارت  توسط  ایران  چنین    تواندپایبندی  پشت 

ها را در کنگره بپذیرد. روندهای داخلی که خود شریرانه به راه انداخته است پنهان شود، و باید مسئولیت کامل تبعات آن
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خاطرنشان ساختم »در حالی که جمهوری اسالمی ایران آشکارا مایل به بقا و اجرای مستمر و دقیق برجام است، و حسن  
های مصرانه و مستمر آمریکا شکنیها و قانونیشتنداری وافری از خود در برابر نقضنیت خود را به اثبات رسانده و خو

های دولت ایران نیز  زد همگان است، بی حد و مرز نیست، و گزینهاز خود نشان داده است، صبر مردم ایران که زبان
 محدود نیستند«.

 13غو غیرقانونی مجوزها در یک رویه داخلی در تاریخ   ( با اشاره به ل 1396مهر    24)    2017اکتبر    16ی مورخ  در نامه     
های داخلی قانون آمریکا، تاکید کردم ( در عدم تأیید پایبندی ایران به برجام در لوای فرایند 1396مهر    21)   2017اکتبر  

رفع  منافع  از  از  ایران  ساختن  محروم  صدد  در  فعاالنه  آمریکا  بدین تحریم که  است.  برجام  وفق  آمریکا  لحاظ،   های 
بندهای  آمریکایی  محتوای  و  متن  نقض شدید  مرتکب  تصریح کردم که   29و    28،  26ها  نامه  در همین  برجام شدند. 

 جمهوری اسالمی ایران هرگز تن به تقاضاهای غیرقانونی نخواهد داد و از دیگر اعضای برجام نیز چنین انتظاری دارد.
  12جمهور ترامپ در تاریخ  ( به صورت رسمی به اولتیماتوم رئیس 1396بهمن    12)  2018فوریه    1ای به تاریخ  در نامه   

( اعتراض کردم که طی آن از دیگر اعضای برجام خواسته بود در تغییر غیرقانونی مفاد توافق از  1396دی    22ژانویه )
اشند، آمریکا وی تبعیت کنند. از دیگر اعضای برجام خواستم از مسئولیت مشترک خود برای صیانت از توافق آگاه ب

تواند نرمش یا امتیاز  اش مسئول بدانند و از صدور هرگونه بیانیه یا اقدامی که میمهابا و غیرقانونیرا در برابر اقدامات بی
 به آمریکا در تغییر، اصالح و یا تضعیف برجام تفسیر شود، خودداری کنند. 

طریق کمیسیون مشترک برای رسیدگی به تخلفات آمریکا در    ام که ازای به تاریخ امروز تدابیری را برشمردهدر نامه   
 ها باید اتخاذ شود. الملل از جمله خروج غیرقانونی از توافق و بازگرداندن تحریمقبال ایران و حقوق بین 

 عالیجناب، 
قض کرده و حتی  همانطور که در این مکاتبات مالحظه کردید، ایاالت متحده تقریبا از همان ابتدا مدام متن توافق را ن    

مند، اهمال در  های نظامها شامل تخطیشان باز داشته است. این نقضدیگر اعضای برجام را از اجرای کامل تعهدات 
ایفای تعهدات به نحوی که منجر به اجرای صوری، غیرموثر، سطحی، معیوب و دیرهنگام شود، تاخیرهای غیرموجه،  

سخنرانیتحریم  جدید،  عالیهای  مقامات  صدور   های  از  خودداری  برجام،  علیه  جمهور  رئیس  خود  ویژه  به  رتبه 
های هماهنگ نهادها و عوامل دولتی آمریکا برای بازداشتن فعاالنه جامعه  ماه گذشته و تالش   16مجوزهای اوفک در  

 تجاری از همکاری با ایران بوده است.
ی نقض اساسی تعهداتش ذیل این توافق مسئولیت  قانونی و غیر موجه آمریکا از برجام این دولت برابا خروج غیر   

شورای امنیت را نیز وقیحانه نقض نموده است که توسط خود ایالت متحده هم مورد    2231  قطعنامۀ دارد. ایاالت متحده  
پروایش در  لذا، ایاالت متحده باید در برابر عواقب عمل خالف و بی.  شورا تصویب شد  اتفاق آرا درحمایت بود و با  

 .  الملل مسئول شناخته شودمنشور ملل متحد و حقوق بین  قبال
های فعاالنه ماه گذشته، مانع تراشی  16پیوسته ایاالت متحده طی سه سال گذشته به ویژه در  های فاحش متعدد و  نقض     

با سوء  همراه  اجرای صوری  برجام،  اعضای  دیگر  تعهدات  اجرای  مسیر  و  در  غیرموجه  توقف  اجرای نیت،  غیرقانونی 
اش المللی های غیرقانونی باعث زیان غیرقابل جبرانی به ایران و روابط تجاری بین تعهداتش ذیل برجام و وضع رسمی تحریم 

 ها مسئول شناخته شود و خسارت ملت ایران جبران گردد. شده است. ایاالت متحده باید برای این خسارت
بندی آن مبتنی بر یک توازن مورد  س عمل متقابل است. گستره مقررات و زمانبرجام یک توافقنامه چندجانبه براسا   

تر شود، تغییر یابد و مجددا مورد مذاکره قرار گیرد. منافع آن برای  تواند گستردهتوافق چندجانبه و حساس است که نمی 
ایران نمی به جز اقدامات داوطلبانه هستهمردم  به هیچ شرط دیگری  ندرج در برجام و ضمایم آن  ای متواند مشروط 

گردد. برخی از مهمترین منافع اقتصادی ایران از برجام ناشی از تعهدات رفع تحریمی ایاالت متحده است. چنانچه برجام  
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المللی بایستی کامال اطمینان دهند که خسارات ایران  بخواهد به حیات خود ادامه دهد، مابقی اعضای برجام و جامعه بین 
 گردد.ای و جهانی جبران میاز طریق اقدامات مناسب ملی، منطقهبدون هیچ شرطی 

جمهوری اسالمی ایران به تعهدات خود ذیل برجام به صورت کامل پایبند بوده است. این امر به صورت مکرر توسط     
ی امنیت  های مدیرکل به شورای حکام آژانس و شوراآزمایی شده که در گزارش المللی انرژی اتمی راستیآژانس بین 

وفصل  تاکنون منعکس شده است. در راستای تعهد ایران به قانونمندی و حل  2016سازمان ملل از »روز اجرا« در ژانویه  
المللی، جمهوری اسالمی ایران تصمیم گرفته است با حسن نیت به سازوکارهای برجام برای  آمیز اختالفات بین صلح

اش متوسل شود و  حش برجام از سوی ایاالت متحده و خروج غیرقانونییافتن راهکارهای اصالح موارد متعدد نقض فا
توانمندی و چگونگی تضمین منافع کامل و حقوق حقه مردم ایران از این دستاورد دیپلماتیک جهانی را توسط مابقی  

ت،  . چنانچه پس از طی تمامی راهکارهای موجود برای جبران خسار بسنجداعضای برجام و دیگر شرکای اقتصادی  
  2231  قطعنامۀبرجام و    چهارچوبحقوق و منافع مردم ما به صورت کامل تامین نگردد، حق غیرقابل تردید ایران که در

شورای امنیت هم شناسایی شده، برای اتخاذ اقدامات مناسب در قبال اعمال غیرقانونی فراوان و مدام ایاالت متحده به  
 محفوظ است.  ،هاویژه خروج و تحمیل مجدد همه تحریم 

اش که تاثیرمخربی بر خواهم که ایاالت متحده را برای اقدام غیرمسئوالنه و یک جانبهمیمتحد  من از سازمان ملل     
 های دیپلماسی داشته است، مسئول بداند. گرایی و بنیان حاکمیت قانون، چندجانبه

 عالیجناب، احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.   
 

  جواد ظریفمحمد 
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  97خرداد   2نامه مورخ ترجمه : 3-7پیوست 
 خطاب به وزرای امور خارجه کشورهای مختلف 

 متعاقب خروج ایاالت متحده از برجام 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2018مه  23
 1397خرداد  2

 عالیجناب؛ 
آمیز  خردانه، غیرقانونی و تحریمرویکرد بی این نامه را با هدف اطالع رسانی از آخرین تحوالت پیرامون برجام و تداوم  

 نگارم. دولت ایاالت متحده جهت نابودی این دستاورد مهم دیپلماسی به شما می
مه    21، وزیر امور خارجه آن دولت، پمئپو، در  2018مه    8جهت ایاالت متحده از برجام در  متعاقب خروج یکجانبه و بی   

بایست به خواسته ایاالت متحده که متمرکز بر نابودی توافق  یران و همه دنیا میگیری بیان داشت که ادر یک موضع 2018
 ای است، تن دهند. هسته

های پوچ و منسوخ، ایران را تهدید کرد که اگر تسلیم هوا و هوس  پایه و اساس و طرح خواسته پمپئو، با تکرار اتهامات بی   
ای« روبرو خواهد شد. با این اقدام،  سابقه « مواجه و با »فشار مالی بیهای تاریخ دولت آمریکا نشود، با »شدیدترین تحریم 

را زیپا گذاشت، منشور ملل متحد را نقض کرد    2231  قطعنامۀدولت ایاالت متحده تعهدات خود وفق برجام را نقض کرد،   
در امور داخلی جمهوری اسالمی    الملل را نشان داد. همچنین با اعالم سیاست مداخله مستقیم اعتنایی خود به حقوق بینو بی

برداری از  را نقض کرد. ضمن تالش برای بهره  1981ایران، تعهدات صریح دولت ایاالت متحده وفق بیانیه الجزایر در سال  
اعمال متخلفانه خود، دولت آمریکا آشکارا بقیه دنیا را تهدید کرد که اگر تعامل با ایران متوقف نکنند، مجازات خواهند  

 شد.
های وزیر امور خارجه  اطمینان دارم دولت محترم شما از نادرستی اتهامات وارده علیه کشور من و غیرقانونی بودن خواسته    

، جمهوری  1980آمریکا کامال مطلع است. برخالف ایاالت متحده و متحدان کنونی و سابقش، نظیر صدام حسین در دهه  
نکرده   تجاوز  دیگری  کشور  به  هرگز  ایران  مبنای  اسالمی  بر  همسایگانش،  به  رساندن  یاری  مقدم  خط  در  همواره  و 

ای اش تسلیح و حمایت مالی  های افراطی که توسط آمریکا و شرکای منطقهدرخواست آنها، جهت مبارزه با تروریست
همواره توسط  اند،  ها جنگیده و متحدین آمریکا از آنها حمایت کردهشوند، بوده است. این حقیقت که ایران با این گروهمی

نهادهای جاسوسی ایاالت متحده و خود ترامپ در مبارزات انتخاباتی، اذعان شده است. البته پیش از آنکه گانگسترهای  
 اش رخنه کنند. ترور در ستاد انتخاباتی

به    تجاوز هشتاحتماال  قربانی  ایران  که  دارید  دهیاد  متجاوز  ارتش  آن جنگ،  است. طی  بوده  از  ها  ساله  دالر  میلیارد 
ترین وسایل دفاع از خود عمال  کرد، در حالیکه ایران از تهیه ابتداییترین تسلیحات را از شرق و غرب دریافت میپیشرفته

کرد ما در زمینه دفاعی،  ها و همچنین هزینهمحروم شده بود.  علیرغم آن تجربه تلخ، امروزه تسلیحات ما، ازجمله موشک
شود. آنهایی که در رقابت شدیدی برای خرید  ابستگان آمریکا در همسایگی ما هم محسوب نمیهای وکسری از هزینه

های  هایی با بُرد بیشتر هستند. در عین حال که ترامپ از توانمندی صدها میلیارد دالر از تسلیحات پیشرفته از جمله موشک
اش جهت ایجاد صدها هزار شغل  ایتوسط اذناب منطقهکند، آشکارا بر خرید »تجهیزات نظامی زیبا«  دفاعی ایران گالیه می

 ورزد.ها اصرار میبرای آمریکایی
  های نظامی و عملیات تر خواهد شد که آنها را باتوجه به سابقه آمریکا در تجاوز، دخالتادعاهای پمپئو وقتی مضحک   
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که مقام عالی کشوری که منطقه ما را  مخفی تروریستی در بسیاری از کشورها از جمله غرب آسیا بنگریم. مضحک است  
فجیع از سال  به  ممکن حداقل  است، همبی  2003ترین شکل  منطقه  ثبات ساخته  در  ایجاد درگیری  به  متهم  را  ما  اکنون 

از جمله هنگامیمی منطقه است،  متجاوزانه آمریکا در  مستقیم حضور  قربانی  ایران خود  ناو وینسنس هواپیمای  کند.  که 
 به قتل رسانید. 1988ژوئیه  3سرنشین آن را در  290هدف قرار داد و  ایر راایران

ثباتی که بواسطه تجاوزهای آمریکا در منطقه ما ایجاد شده، منبع اصلی تشکیل بسیاری از  تردیدی وجود ندارد که بی    
یح دهد که کدام کشور  بایست توضهای تروریستی بوده و دست آمریکا به خون قربانیان آن آغشته است. پمپئو میگروه

های شبه نظامی تشکیل دهد تا علیه دولت سوریه بجنگند و دولت آمریکا از کدوم گروه بود که بارها تالش کرد گروه
کند و کدام نیروهای نظامی خارجی در حال حاضر بخش اعظمی از سوریه را برخالف خواست  مسلح در سوریه حمایت می

 ند؟ املت و دولت آن کشور اشغال کرده
بینخواسته    با حقوق  مغایرت آشکار  در  دنیا، آشکارا  ایران و همه  از  پمپئو  قبول  های  الملل و رویه دولتهای غیرقابل 

قرار دارد. خواسته با هستهمتمدن  مرتبط  برجام و  های  تنها نقض  نه  پایه می  2231  قطعنامۀای اش  بلکه  اساسی  باشد،  های 
NPTکند.  المللی را تهدید مینماید و همه جامعه بین پادمان و پروتروکل الحاقی را تضعیف می  ، اساسنامه آژانس، موافقتنامه

تحمیل  ملتاین  خواسته  خالف  گرونگانهای  نابخرد  ها،  دولت  این  سیاسی  و  اقتصادی  فشارهای  بواسطه  جهان  گیری 
ه پیش بروند، چه دنیایی در انتظار ما  های قلدرمأبانه ب شود. اگر او و دولت متبوعش قادر باشند با این روشمحسوب می 
 خواهد بود؟

که برجام را    2231  قطعنامۀخروج آمریکا از برجام، حد اعالی تالش طوالنی مدت آمریکا برای نقض و نابودی برجام و     
متحده از برجام  خواهد از اجرای آن حمایت کنند« بود. خروج ناموجه و غیرقانونی ایاالت  تأیید کرده و »از دول عضو می

روی، آشکارا اصل وفای به عهد را نادیده های قلدرمأبانه آن دولت جهت اجبار کل دنیا به دنبالهالخصوص روش و علی
المللی را  المللی و اهداف و اصول منشور ملل متحد را تضعیف نموده و نهادهای بینگرفته و حاکمیت قانون در سطح بین 

 کند. با چالش مواجه می
الخصوص  جام پایانی بود بر یک بحرانی غیرضروری که بیش از یک دهه به طول انجامید. برجام بارقه امید است، علیبر   

تواند همچنان کارآمد باشد. بر مبنای  کند که دیپلماسی و گفتگو می در منطقه پرتنش غرب آسیا که این پیام را مخابره می
و به آن ضمیمه شده است، برجام فقط به آنهایی که آن را تفاهم کردند تعلق  کند  شورای امنیت که آن را تأیید می  قطعنامۀ 

اش یا بدلیل تنازعات سیاسی با دولت  ندارد که یک طرف بتواند از روی هوس و بر مبنای مسائل برآمده از سیاست داخلی
 پیشین، آن را پاره کند. 

وفای به عهد بوده و بر اساس تعهدات متقابل بنا شده است.    مانند هر توافق دوجانبه یا چندجانبه، برجام بر مبنای اصل   
توانند  ی آن بر مبنای توازنی ظریف، مذاکره شده و پذیرفته شده بصورت چندجانبه بوده و نمیهادامنه، مفاد و زمانبدی

ایران نمی یا مجددا مورد مذاکره قرار گیرند. منافع آن برای ملت  یابند، جایگزین شوند  موضوع شرط و    تواند گسترش 
 اند، باشد. هایش تصریح شدهای که فقط در برجام و ضمیمهشروط دیگری بجز آن دسته از اقدامات داوطلبانه مرتبط با هسته

ها  اند که تعهد آنها شامل رفع تحریمجمعی متعهد ساختهبعنوان یک طرف توافق، خود را بصورت فردی و دسته  5+1گروه     
ترین منافع اقتصادی ایران، از تعهدات  باشد. برخی از اساسیشخص شده در ضمیمه دو برجام میزا مو اقدامات محدودیت

گیرد. جمهوری اسالمی ایران بعنوان طرف دیگر این توافق همچنان صادقانه به بخش  رفع تحریمی ایاالت متحده نشأت می
المللی انرژی اتمی تصدیق  ا توسط آژانس بین مربوط به خود متعهد بوده و به دقت به تعهدات خود پایبند است که مکرر

شده است. ما درحالی به تعهدات خود پایبند بودیم که ایاالت متحده از روز اول بطور مداوم برجام را نقض کرده و آن را  
( را ضمیمه  S/2018/453خود به دبیرکل ملل متحد )سند شماره    2018مه    10کرد. اینجانب نامه  بصورت ناقص اجرا می 
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 ام.الخصوص در دوره ترامپ اشاره کردههای ایاالت متحده ذیل برجام از روز اجرا و علیام که در آن به نقض دهکر
بایست تضمین نمایند که خسارت وارده  بایست زنده بماند؛ اعضای باقیمانده برجام و سایر شرکای اقتصادی میبرجام می   

ای و جهانی جبران خواهند شد. همزمان با تعهد  است در سطح ملی، منطقهشرط و از طریق اقدامات متن به ایران بدون پیش 
نیت و المللی، جمهوری اسالمی ایران تصمیم گرفته است با حسن آمیز اختالفات بین ایران به حل و فصل قانونی و مسالمت

اتیک جهانی، به سازوکار برجام هایی جهت تضمین انتفاع کامل ملت ایران منبعث از این دستاور دیپلمحل با هدف یافتن راه
به    2231  قطعنامۀمتوسل شود. اگر پس از طی اقدامات جبرانی ممکن، منافع ملت ما جبران نشود، همانطور که در برجام و  

رسمیت شناخته شده، این حق غیرقابل انکار ایران است که در واکنش به اقدامات غیرقانونی متعدد و مکرر ایاالت متحده،  
 اش، اقدامات متناسب را انجام دهد. های یکجانبه اش از توافق و وضع مجدد تحریمخروج غیرقانونی  الخصوصعلی

 همکاران عزیز!
گرایی مفرط بار دیگر بر جهان  گرایی است. سایه شوم یکجانبهآنچه امروز در خطر است، طرفداری از و ارتقاء چندجانبه   

برابرش بایستیم. این اعتقاد حقیقی ماست که هریک و همه اعضای جامعه    بایست برخیزیم و درگسترده شده و همه ما می
الملل، بایستد.  های قلدر مأبانه، بی اعتنایی به حاکمیت قانون در روابط بین ها وظیفه دارد در مقابل بی قانونی، روشملت
های ناقض قانون به آثار  ختن دولتالخصوص بوسیله امنتاع از ترتیب اثر دادن به اقدامات غیرمسئوالنه و پاسخگو ساعلی

 اقداماتشان.
اش از برجام منتفع شود و  بایست باردیگر تاکید نمایم که ایاالت متحده نباید اجازه داشته باشد تا از خروج غیر قانونی می   

نماید عنامه تاکید میشورای امنیت مجبور کرده و آنها را تهدید نماید. درحالیکه قط  قطعنامۀنباید بتواند سایرین را به نقض  
ماده   اساس  بر  عضو  نمایند«.    25»دولتهای  اجرا  و  پذیرفته  را  امنیت  شورای  تصمیمات  هستند  مکلف  متحد  ملل  منشور 

خواهد آن دسته اقداماتی که برای حمایت از اجرای  می  ی منطقه ای و بین المللیهاهمچنین»از همه دولتهای عضو، سازمان
ذ نمایند، از جمله با انجام اقداماتی که همسو با برنامه اجرایی برجام و این قطعنامه هستند، و نیز  برجام مناسب باشد را اتخا

نماید«. اطمینان دارم دولت محترم شما  می از طریق خودداری از اقداماتی که اجرای تعهدات وفق برجام را با مشکل روبرو
ها برای جایگزینی حاکمیت قانون و نظم  تخاذ خواهد کرد و تالش ا  2231اقدامات مناسب را در راستای پایبندی به قعطنامه  

 گرا را خنثی خواهد کرد.جهانی چندجانبه با حاکمیت زور و ارعاب یکجانبه
 عالیجناب، لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    
 

 محمدجواد ظریف 
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   97خرداد  27نامه مورخ ترجمه : 4-7پیوست 
 کمیسیون مشترک برجام پیرامون    کننده هماهنگخطاب به 

 36درخواست برای تشکیل اجالس وزرای خارجه کمیسیون مشترک طبق مفاد ماده 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

2018ژوئن  17  
1397خرداد  27  

 عالیجناب، خانم فدریکا موگیرینی
 امور خارجی و سیاست امنیتی نماینده عالی اتحادیه اروپا در 

 کننده کمیسیون مشترک برجامهماهنگ
 عالیجناب؛ 

 مستمر، که در آن به منظور بررسی موارد چندگانه و  2018مه    10مورخ    ایران و متعاقب نامه   بر اساس دستورالعمل حکومت
فعاالنه از اجرای تعهدات دیگر   ماه اخیر، از جمله ممانعت   16الخصوص در  های فاحش آمریکا در سه سال گذشته، علی نقض 

اعضای برجام؛ اجرای صوری برجام از سر سوء نیت؛ و توقف غیرقانونی و نابجای اجرای تعهدات این کشور وفق برجام و 
اش المللی های غیرقانونی به صورت رسمی که باعث زیان غیرقابل جبران اقتصاد ایران و روابط تجاری بین وضع مجدد تحریم 

نویسم. همانطور که به خاطر تار برگزاری نشست اضطراری کمیسیون مشترک شده بودم، این نامه را به شما می گردید، خواس
ها ترین منافع اقتصادی ایران از برجام ناشی از تکالیف آمریکا برای رفع تحریم دارید، در آن نامه تاکید کردم که بخشی از مهم 

ورتی تداوم خواهد یافت که باقی اعضای آن با اتخاذ تدابیر مناسب ملی، است. همچنین تاکید کردم که برجام تنها در ص 
 های واقعی برای جبران خسارات ایران را به وجود آورند.ای و جهانی، تضمین منطقه 

هایی که شما و همکارانتان از روی حسن نیت در  ضمن تقدیر از از شما به خاطر برگزاری کمیسیون مشترک، و تالش   
هنوز حل نشده است. بنابراین،    عدم پایبندی« مسئله  »دهید، پر واضح است که  سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا انجام می

روز مسئله را حل و    15بایست ظرف مدت  ای برجام هستم، که میناگزیر از ارجاع موضوع به وزرای امور خارجه اعض
خواهم ظرف همین مدت نشست وزرای خارجه سه کشور اروپایی به اضافه چین و روسیه را برای  فصل نمایند. از شما می

کنم  وزرا دعوت میبرگزار کنید. در همین راستا از شما و دیگر    پایبندی«  عدمحل مسئله  »بررسی تدابیر اتخاذ شده به منظور  
 این نشست را در تهران برگزار کنید. 

نامه را به اطالع سایر اعضای برجام )اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی و چین و روسیه(      امتنان خواهد بود اگر  موجب 
 برسانید.

 محمد جواد ظریف
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 پاسخ به سخنرانی پمپئوترجمه : 5-7پیوست 

 « نار بگذارد آمریکا باید دکترین تهدید را ک»
 97خرداد  31روزنامه اطالعات و ترجمه در   Iran Dailyمنتشر شده در روزنامه 

 دکتر محمدجواد ظریف  
نامــه مشــارکت تجــاری در حــوزه  ای ایــران پــس از توافــقبرنامــه جــامع اقــدام مشــترک )برجــام( در مــورد برنامــه هســته

ــومین  ــاریس،  س ــوایی پ ــده آب و ه ــانوس آرام و معاه ــق بین اقی ــارج تواف ــا از آن خ ــت امریک ــه دول ــت ک ــی اس الملل
ــارت آزاد و  ــام تج ــا، نظ ــد نفت ــر مانن ــات دیگ ــیاری از توافق ــین بس ــود همچن ــدامات خ ــا اق ــت ب ــن دول ــت.  ای ــده اس ش

ــل بخش  ــای ح ــی و دورنم ــه گرای ــه چندجانب ــی ب ــه بزرگ ــه و لطم ــاطره انداخت ــه مخ ــد را ب ــل متح ــتم مل ــایی از سیس ه
 یک زده است.  اختالفات از طرق دیپلمات

ــانونی تحریم      ــه و غیرق ــدن یکجانب ــام و بازگردان ــا از برج ــروج آمریک ــته خ ــای هس ــت    18در    1ای ه ــی    1397اردیبهش حت
ــود، ، در واقــع نقطــه اوج بــد عهــدی 2بــرخالف نظــر مــردم آمریکــا    ها و نقــض مکــرر ایــن توافــق توســط دولــت آمریکــا ب

المللــی بــه طــور مکــرر پایبنــدی  بــه عنــوان تنهــا نهــاد تخصصــی ذیصــالح بین اتمــی  المللــی انــرژی  درحــالی کــه آژانــس بین 
ــدات  ــه تعه ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــت. جمه ــوده اس ــد نم ــام را تائی ــق برج ــمیم   3اش وف ــه   تص ــراض جامع ــا اعت ــا ب آمریک

 و آلمان مواجه شد.   6فرانسه ،  5، انگلیس 4المللی و حتی شرکای نزدیک این کشور همانند اتحادیه اروپا بین 
ها  اساس، توهین آمیز و مداخله گرانه، خواستهدر سخنانی بی  1397اردیبهشت    31وزیرخارجه جدید امریکا نیز در تاریخ     

المللی و در مغایرت کامل که در تعارض آشکار با هنجارهای شناخته شده بین   7و تهدیداتی را در ارتباط با ایران مطرح کرد 
بین  برابر  با حقوق  از جانب دولت آمریکا در  انفعالی  الملل و رفتار متمدنانه است. این سخنرانی قبل از هر چیز واکنشی 

ناشی از آن  بود.  آقای پمپئو در این  المللی با تالش واشنگتن برای نابودی برجام و انزوای  مخالفت یکپارچه جامعه بین 
المللی را  از این  سخنرانی در واقع کوشید تا  اقدام آمریکا به خروج از توافق چند جانبه برجام را توجیه و اذهان عمومی بین 

ق آرا  که متن آن توسط دولت امریکا پیشنهاد و به اتفا   8شورای امنیت ملل متحد   2231  قطعنامۀاقدام غیرقانونی و نقض  
گانه مطرح شده در این سخنرانی از آن جهت مضحک بود که    12های  ویژه پیش شرطتصویب شده بود،  منحرف کند. به

دلیل نبود که این  گرایی در انزوا قرار گرفته است. بیآمریکا خود به خاطر تکروی و تالش در جهت تضعیف چندجانبه
المللی حتی دوستان آمریکا مواجه شد  رد منفی و بی اعتنایی جامعه بین سخنرانی و سخنرانی رئیس جمهوری امریکا با برخو

 9و تنها معدودی از اقمار آمریکا در منطقه ما از آن حمایت کردند.
تردید دارم که اگر وزیرخارجه امریکا اندک اطالعاتی در مورد تاریخ و فرهنگ ایران و مبارزات تاریخی مردم ایران    

 
1. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans 
malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/    
2. https://edition.cnn.com/2018/05/08/politics/poll-iran-agreement/index.html   
3. IAEA in its report of 24 May, IAEA has concluded that “continues to verify the non-diversion of declared material at the 
nuclear facilities and locations outside facilities where nuclear material is customarily used(LOFs) declared by Iran under its 
Safeguards Agreement” and “since Implementation Day, the Agency has been verifying and monitoring the implementation 
by Iran of its nuclear-related commitments under the JCPOA.”   https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran/iaea-and-iran-
iaea-reports     
4. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/44238/remarks-hrvp-mogherini-statement-us-president-trump 
regarding-iran-nuclear-deal-jcpoa_en        
5. https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-from-prime-minister-may-chancellor-merkel-and-president-macron 
following-president-trumps-statement-on-iran    
6. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/disarmament-and-non-proliferation/events/article/jcpoa-joint 
statement-by-france-the-united-kingdom-and-germany-08-05-18   
7. https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/05/282301.htm  
8.  The Security Council in the resolution 2231 (2015) has urged the full implementation of the JCPOA and has called upon 
all UN Member States, including the United States to “refrain from actions that undermine implementation of commitments 
under the JCPOA”.  https://undocs.org/S/RES/2231(2015)       
9. http://www.newsweek.com/trumps-iran-deal-announcement-could-leave-us-isolated-and-allies-trouble-916023     
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ای آمریکا، نظام سیاسی ایران نظامی مبتنی  دانست که  برخالف برخی از متحدین منطقهداشت و می   برای استقالل و آزادی
های  راند. او باید دریابد که یکی از آرمانبر یک انقالب مردمی و خواست و اراده مردم است، چنین سخنانی را بر زبان می

به اوج خود  1332سال پس از کودتای  25ن بوده است که طی بزرگ مردم ایران پایان دادن به مداخالت بیگانگان در ایرا
رسیده بود.  او باید بداند که مردم ایران در طول چهار دهه گذشته در مقابل  تجاوزها و فشارهای گوناگون امریکا، از جمله  

جانبه و تعمیم فراملی آنها  های یکتالش برای کودتا و مداخله نظامی، حمایت از متجاوز در جنگ تحمیلی و اعمال تحریم
...، سرافرازانه ایستاده ایرانی و  ایران هیچگاه این واقعیات را فراموش  و حتی سرنگونی یک هواپیمای مسافری  اند. مردم 

 کنند.نمی

بزرگترین پشتوانه نظام سیاسی ایران مردم آزاده و صلح طلب آن است؛ مردمی که ضمن پذیرش تعامل سازنده با دنیا بر     
پارچه از استقالل و سربلندی خواهی و دفاع یک صدا و یک اساس احترام متقابل،  آماده مقاومت در برابر زورگویی و زیاده 

خود هستند. تاریخ گواه است که مهاجمین به این سرزمین کهن و متمدن همگی همچون صدام و حامیانش به سرنوشت ذلت 
 افراز و امیدوار به آینده روشن خود به راهش ادامه داده است. باری دچار شدند، و ایران همچنان سربلند و سر 

ازجمله سیاست این    -1باشد  داشته   وجود  سیاستی  اگر  البته  –متأسفانه، در یک سال ونیم گذشته سیاست خارجی امریکا     
پایه و مستمر  اتهامات بیپایه و اوهام بوده است.  ضمن رد  های بیکشور در قبال جمهوری اسالمی ایران  مبتنی بر انگاره

جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا، که مداخله آشکار در امور داخلی ایران و تهدید غیرقانونی یک عضو ملل متحد رییس 
بین  با تعهدات  الجزایر    13342المللی آمریکا مطابق منشور ملل متحد، عهدنامه  در مغایرت آشکار  بیانیه  است،     13593و 

ی  سیاست خارجی آن دولت  که برای تمامی جامعه  هان دولت ایاالت متحده آمریکا را به برخی جنبهتوجه سردمدارا
 کنم:  جهانی خسارت بار است، جلب می

هایی برای منطق رئیس جمهور آمریکا و تالش اطرافیان او برای یافتن توجیهات و بهانه رفتار و تصمیمات دفعتی و بی  .1
ماه گذشته تبدیل   17گیری در واشنگتن طی  داخلی و خارجی متاسفانه به وجه بارز روند تصمیم قانع کردن مخاطبان  

گویی و ها و توضیحات نسنجیده و عجوالنه برای توجیه آنها معموال موجب تناقض گیری شده است. این گونه تصمیم 
درحالی که هنوز رئیس سازمان   -نگره  شود.  به عنوان مثال، آقای پمپئو یکبار در جلسه استماع کاقدامات متضاد می 

اما پس از  تصمیم رئیس   4در پاسخ به پرسش نمایندگان مؤکدا گفت: »ایران برجام را نقض نکرده است«   - سیا بود
نظرات تخصصی   31جمهوری امریکا به خروج از برجام، در سخنرانی   پیشین خود و  اردیبهشت ، بر خالف گفته 

   5 ای اظهارداشت که، »ایران برجام را نقض کرده است.« آژانس بین المللی انرژی هسته 
این مدت به حراج گذاشته شده است؛ یعنی  اغراق نیست اگر گفته شود که ابعادی از سیاست خارجی آمریکا طی   .2

گری معمول.  به عنوان مثال، تاکنون هرگز سابقه نداشته که یک رئیس جمهور آمریکا  چیزی بسیار فراتر از البی
، به عنوان مقصد اولین  6خوانده بود   « فناتیک و حامی تروریست»کشوری را که در طول مبارزات انتخاباتی بارها  

 
1. https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2018/05/21/pompeos-iran-strategy-speech-lacked-a-real 
strategy/?utm_term=.9789576593c4  
2. According to Treaty of Amity of 1955, the United States is obliged not to impose sanctions against Iran and Iranians 
peoples. For instance, Article IV of this Treaty is obliging the United States “at all times accord fair and equitable treatment 
to the Iranian nationals and companies” and “refrain from applying unreasonable or discriminatory measures that would 
impair Iranians legally acquired rights and interests”. Furthermore, Article X is prescribing that “Between the territories of 
the United States and Iran “shall be freedom of commerce and navigation.” 
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280142196     
3.  In the Algeria Declaration of 1981, “The United States pledged that it is and from now on will be the policy of the United 
States not to intervene, directly or indirectly, politically or militarily, in Iran's internal affairs.”  
 https://iusct.net/Pages/Public/A-Documents.aspx    
4. https://www.foreign.senate.gov/hearings/nomination-041218  
5. https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/05/282301.htm 
6. https://www.politico.com/story/2016/10/full-transcript-third-2016-presidential-debate-230063 
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و یا علنا ابعادی از سیاست خارجی آمریکا را مشروط و موکول به خرید سالح و دیگر    1زیندسفر خارجی خود برگ
دهد که در مواردی منافع صرفا مادی و غالبا ها نشان می.  حتی برخی گزارش2اقالم توسط این یا آن کشور نماید

 .  3نامشروع مبنای عمل سیاست خارجی آمریکا قرار گرفته است 
المللی یکی دیگر از و تالش برای تخریب هرگونه قانونمندی در نظام بین  المللی اعتنایی به قوانین و مقررات بین بی   .3

های خبری، نمایندگان آمریکا وجوه بارز سیاست خارجی دولت کنونی آمریکا است. تا آنجا که حتی مطابق گزارش 
المللی مبتنی بر نظم بین » ا ذکر عبارتی مبنی بر لزوم اعتالی  در کانادا، ب   7در جریان مذاکره بر سر بیانیه نشست گروه  

آغاز کرد.   « به عهد  یوفا » دولت ترامپ این رویه مخرب خود را با نفی اصل بنیادی    4  مخالفت کرده بودند.    « قانون
بین  از آنها، و  خروج آمریکا از شماری از توافقات  انداختن شماری دیگر  به مخاطره  بر علیه المللی و  اقداماتی که 

هایی از اقدامات مخربی است که تا کنون توسط آن دولت انجام المللی در دست انجام دارد، نمونه های بین سازمان 
تواند ثبات جامعه می   هایی المللی را تیره کرده است. بدیهی است ادامه چنین سیاست شده و متاسفانه دورنمای نظم بین 

 قرار دهد.    5« المللییاغی بین » دازد و دولت آمریکا را در وضعیت یک  المللی را به خطر بیان بین 
بر موهومات وجه دیگر سیاست خارجی دولت آمریکا است. این گونه برخورد آمریکا در  خیال .4 پردازی و تکیه 

امریکا در ویژه در ارتباط با منطقه غرب آسیا نمود داشته است. اقدامات غیرقانونی و خطرناک  سیاست خارجی به
اقدامات سبعانه رژیم صهیونیستی در غزه از  بسته  به   مورد قدس شریف، حمایت چشم  و حمله هوایی وموشکی 

 مناطقی  در سوریه  از وجوه بارز چنین سیاست غیر اصولی است.  
امور خارجه    اردیبهشت آقای پمپئو اوج توهم مقامات دولت کنونی آمریکا در مورد منطقه ما است. وزیر  31اظهارات     

المللی نسبت به  کند که جامعه بین ایاالت متحده در حالی برای مذاکره و تفاهم با جمهوری اسالمی ایران  شرط تعیین می
اصل امکان مذاکره و تفاهم با دولت کنونی ایاالت متحده برای هر موضوعی تردید جدی دارد.  دولتی که برجام را که  

ترین مقامات ایاالت متحده است و به وسیله شورای امنیت  ه و چندجانبه با حضور عالینتیجه صدها ساعت مذاکره دوجانب 
ای به پیشنهاد خود آن دولت و تصویب تمامی اعضای شورای امنیت  ملل متحد که آمریکا عضو دائم آن است در قطعنامه

تواند توقع داشته باشد  شته، چگونه میمنشور ملل متحد تبدیل شده است را زیرپا گذا 25المللی طبق اصل به یک تعهد بین 
که دوباره با آن دولت مذاکره شود؟ اقدامات و اظهارات اخیر رییس جمهور آمریکا حتی بهانه مضحک مجاز بودن خروج  
از برجام به دلیل مذاکره و تفاهم توسط دولت قبلی آمریکا  را هم باطل نموده و نشان داده که به فاصله چندساعت توافق  

یک   6گذارد. اقدام رییس جمهور آمریکا برای خروج از بیانیه اجالس گروه هفت یس جمهور را هم زیرپا میشخص ری 
نمونه روشن از این روش رفتاری قانون گریز است.  اظهارات رییس جمهور آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی بالفاصله پس از  

رناک و غیرعقالنی است.  آیا وزیر امور خارجه آمریکا  دیدار با رهبر کره شمالی نمونه دیگری از رفتار یک دولت خط 
که شش ماه  کند »در صورتیتوقع  دارد که جمهوری اسالمی  ایران با دولتی مذاکره کند که رییس آن دولت اعالم می

بهانهدیگر متوجه شوم که اشتباه کرده پیدا میام  ایران شرط قرار  آیا چنین دولتی می  7کنم«؟ ای  دهد و جای  تواند برای 
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شاکی  و متشاکی را عوض نماید؟  ایشان فراموش کرده که این دولت کنونی آمریکا است که باید نشان دهد حرف و 
های  المللی و قول خود پایبند بوده است.  واقعیت این است که این دولتامضایش اعتبار دارد ونه طرفی که که به تعهدات بین 

المللی و نقض فاحش توافقات دوجانبه و چندجانبه  اعتنایی به قوانین بین باید به خاطر بیاند که میدهه گذشته 7آمریکا در 
تواند می  با ایران پاسخگو باشند. فهرست کوتاهی از مطالبات به حق مردم و دولت ایران از دولت ایاالت متحده آمریکا

 حداقل شامل موارد زیر باشد:   
حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و تضمین دهد بر اساس تعهدات این کشور  دولت آمریکا باید به استقالل و حق  .1

 . 1الجزایر به مداخالت خود در ایران خاتمه خواهد داد  1359در عهدنامه 

دولت آمریکا باید تهدید و استفاده از زور به عنوان یک ابزار سیاست خارجی علیه جمهوری اسالمی ایران و سایر   .2
الملل و منشور ملل متحد در تضاد بوده و باعث خسارات فراوان به مردم  ل آمره حقوق بین کشورها را که با اصو

 جهان، منطقه ما و مردم آمریکا شده است رسماً کنار بگذارد. 

آید  می  الملل بشماردولت آمریکا باید به مصونیت دولت جمهوری اسالمی ایران که از اصول اساسی حقوق بین  .3
لغای احکام خودسرانه و غیرقانونی صادره قبلی از به اجرا گذاردن آنها در آمریکا و سایر و ضمن ا  2احترام گذارد 

 کشورها خودداری نماید. 
های گذشته شامل موارد ذیل را پذیرفته،  دولت آمریکا باید اقدامات غیرقانونی خود علیه مردم ایران در طول دهه .4

صورت قابل راستی آزمایی اطمینان دهد که از ادامه و تکرار آنها  خسارات وارده به مردم ایران را جبران نموده و به  
 خودداری خواهد نمود: 

 

که منجر به سقوط دولت مردمی و قانونی ایران شد و خسارات و    13323مرداد    28نقش در کودتای   •
 .4ساله دولت خودکامه کودتایی وارد نمود  25ی عظیمی به ملت ایران بابت استمرار هازیان

ی ملت ایران که پس از پیروزی انقالب  هاها میلیارد دالر اموال و داراییمصادره غیر قانونی دهضبط و   •
های واهی به صورت  و یا در طول سالیان گذشته به بهانه   5در امریکا مسدود شده  1357اسالمی در سال  

 7 6غیرقانونی مصادره شده است 
 و نقض صریح و آشکار حق حاکمیت و تمامیت ارضی ایران    13598تجاوز نظامی به خاک ایران در سال   •
در جنگ تحمیلی    9دریغ نظامی، تسلیحاتی و اطالعاتی به دیکتاتور معدوم عراق )صدام( ی بیهاکمک •

 10ساله علیه مردم ایران 8

های شیمیایی عراق ای خیل عظیم ایرانیان مجروح شده توسط  سالحنقش مستقیم در درد و رنج سه دهه •
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was used by the United States to plan a coup against General Abdulkarim Qassim. His collaboration with the United States 
after assuming power in 1979 has been widely documented. See Richard Sale “Exclusive: Saddam key in early CIA plot,” 
United Press International, 4 October 2003, http://www.upi.com/archive/view.php?archive=1&StoryID=20030410-070214-
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  3گذاشته شده بود  2اش در اختیار صدامو متحدین غربی 1که اجزاء آن توسط امریکا 
 290که به کشته شدن بیش از    1367ساقط نمودن هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو وینسنز در تیرماه   •

  5فرمانده ناو، و اعطای مدال به 4گناه غیرنظامی انجامید مسافر و خدمه بی

 . 6 1367حمالت مکرر به سکوهای نفتی ایران در بهار سال  •
پایه به ملت شریف ایران  نظیر  نام بردن از ملت ایران به عنوان  های مستمر و بیها و ناسزاگوییتهمت •

  9و عضو »محور شرارت«،  8،  و »ملت تروریست«7»ملت یاغی و مجرم«

نژادپرستا • افرادی که  نه و بیقراردادن غیرقانونی،  ایران در فهرست  دلیل مسلمانان، از جمله شهروندان 
است. ممنوع  آمریکا  به  موفق  10ورودشان  زمره  در  فرهیختهایرانیان  گروه ترین،  قانونمندترین  و  ترین 

به جامعه خود کرده اقوام خود، حتی   مهاجر در آمریکا بوده و خدمات فراوانی  اند و اکنون از دیدار 
 های خود محرومند.  بزرگها و پدرمادر بزرگ

از گروه • و حمایت  آمریکا  ایران در  علیه  مروج خشونت  افراد  به  دادن  و  پناه  نظامی  تبهکار شبه  های 
های تروریستی دولت آمریکا قرار  ها در فهرست گروهکه برخی از آنها سال  11های تروریستی سازمان

که برخی از آنها امروز در   -12ها بگیران این سازمانن و حقوقهای جنگ افروزاداشته و با تالش البی
 ند ااز این فهرست خارج گردیده   -- 13زمره مسئولین تراز اول دولت کنونی آمریکا قرار دارند

برای اقدامات تروریستی که منجر به شهادت    14کمک به سازمان اطالعاتی رژیم صهیونیستی )موساد(  •
  15شدای ایران  دانشمندان هسته

    16ی سایبری هاای ایران از طریق جنگخرابکاری در برنامه هسته •

   18و ترویج بحران ساختگی  17تالش برای جعل اسناد و اغوای جامعه بین المللی •
دهه گذشته علیه مردم ایران را متوقف   4در  خود  تجاوز مستمر اقتصادی  تجاوزکارانه  های  دولت امریکا باید سیاست .5

 19های ظالمانه و گسترده مستقیم و فرامرزی علیه ایران را باطل کرده و صدها الیحه و فرمان اجرایی تحریمنموده،  
بین  آشکار حقوق  و  نقض صریح  که  ایران  در  توسعه  طبیعی  مسیر  در  تراشی  مانع  معاهدات الزم جهت  و  الملل 
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2. http://foreignpolicy.com/2013/08/26/exclusive-cia-files-prove-america-helped-saddam-as-he-gassed-iran/   
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بر ملت و   را فورا متوقف  2است   محکوم گردیدهاز سوی همگان  و  است    1االجرا  نموده و خسارات عظیم وارده 
 اقتصاد ایران را جبران نماید.

که صدها میلیارد دالر خسارت مستقیم و غیرمستقیم ناشی     3ها و نقض صریح برجامدولت آمریکا باید فوراً بدعهدی .6
قف نموده، خسارات مردم ایران را گذاری در ایران وارد کرده است را متواز جلوگیری از تجارت با ایران و سرمایه

آزمایی متعهد شود که بدون هیچ قید و شرط کلیه تعهدات خود در برجام را  جبران نماید و به صورت قابل راستی
اجرا نموده و بر اساس مفاد برجام از هر اقدامی  که مانع عادی شدن روابط اقتصادی با ایران شود خودداری خواهد  

 کرد.
های ایران  نقض تحریم  4که به دلیل اتهامات جعلی و ساختگی   همه شهروندان ایرانی و غیر ایرانی  دولت امریکا باید .7

ها برای استرداد به  برند و یا با فشارهای غیرقانونی دولت آمریکا توسط سایر دولتدر آمریکا در زندان به سر می
سخت تحت  و  شده  دستگیر  بازداشت  آمریکا  در  شرایط  سرترین  به  نموده،    5برندمی  غیرقانونی  آزاد  فوراً  را 

، افراد سالخورده و بیمار که حتی برخی از آنها در زندان جانشان  6باردار   بانوی  شامل  –های وارده به آنها  خسارت
 هایشان را جبران نماید.و خانواده -- 7اند را از دست داده

، افغانستان و نیز خلیج  8تجاوزکارانه و مداخله جویانه به منطقه از جمله عراق دولت امریکا باید عواقب لشکر کشی   .8
 نیروهای خود را از منطقه خارج نموده و به مداخله در امور منطقه خاتمه دهد. 9فارس را پذیرفته، 

باید به سیاست .9 انسانی داعش و سایر  دولت آمریکا  به ایجاد گروه  تروریستی و ضد  های گروه ها و اقداماتی که 
های مالی، تسلیحاتی و سیاسی از  ای خود را وادار نماید که  حمایتافراطی منجر شد پایان داده و متحدین منطقه

   10آزمایی متوقف کنند.های افراطی در منطقه و جهان را به صورت قابل راستیگروه 
 11الت مکرر به مردم مظلوم یمن دولت امریکا باید از تامین سالح برای طرف متجاوز در یمن و مشارکت در حم  .10

و متحدان خود را وادار به پایان تجاوز علیه مردم یمن   12و قتل و کشتار هزاران نفر و تخریب کشور دست بردارد 
 و جبران خسارات وارده نماید. 

را متوقف    13حد و مرز خود از رژیم صهیونیستی المللی، حمایت بیدولت امریکا باید با احترام به حقوق و قوانین بین  .11
بشر توسط آن رژیم را محکوم نموده و از حقوق مردم فلسطین به نموده، سیاست آپارتاید و نقض مداوم حقوق

 ویژه حق تعیین سرنوشت و ایجاد دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف عماًل حمایت نماید. 

  و   جهان  بحرانی  مناطق  به  –  زیبا  نه  و  –  14اربهای مرگدولت آمریکا باید فروش سالیانه صدها میلیارد دالر سالح .12
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https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-us-saudi-arabia-arms-fighters-jihadis-military-capability-enhanced-weapons-syria-terrorism-a8112076.html
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-arms/arms-supplied-by-u-s-saudi-ended-up-with-islamic-state-researchers-say-idUSKBN1E82EQ
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-arms/arms-supplied-by-u-s-saudi-ended-up-with-islamic-state-researchers-say-idUSKBN1E82EQ
https://www.brookings.edu/opinions/lets-admit-it-the-u-s-is-at-war-in-yemen-too/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/11/09/saudi-arabias-arms-deals-are-buying-the-wests-silence-over-yemen-allege-activists/?utm_term=.7bf6b323a98b
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/11/09/saudi-arabias-arms-deals-are-buying-the-wests-silence-over-yemen-allege-activists/?utm_term=.7bf6b323a98b
http://www.middleeasteye.net/news/42-times-us-has-used-its-veto-power-against-un-resolutions-israel-942194703
https://www.defensenews.com/breaking-news/2017/06/08/revealed-trump-s-110-billion-weapons-list-for-the-saudis/
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، اجازه دهد  2که مناطق بحرانی را به انبار باروت تبدیل کندو بجای این   1ساخته   متوقف  را آسیا  غرب  منطقه  ویژه  به
از هزینه تنها کسری  بکار رود که  فقرزدایی جهانی  برای توسعه کشورها و  مبالغ هنگفت  های خرید سالح  این 

تواند به رفع گرسنگی و فقر مطلق، تأمین آب آشامیدنی سالم، مبارزه با بیماری و ... در تمام مشتریان آمریکا می
 . 3جهان بینجامد

المللی برای ایجاد منطقه عاری از سالح کشتار جمعی  دهه جامعه بین   5دولت آمریکا باید از مخالفت با خواست   .13
شغالگر و متجاوز صهیونیستی را وادار به خلع سالح اتمی کرده و بزرگترین  دست برداشته، رژیم ا  4در خاورمیانه 

ها در اختیار متجاوزترین و  ترین سالحای و جهانی یعنی قرار داشتن مخربخطر واقعی برای صلح و امنیت منطقه
 افروزترین رژیم در تاریخ معاصر را خاتمه دهد. جنگ

های غیرانسانی در  ای و دکترین تهدید به استفاده از این سالحهای هستهدولت آمریکا باید تکیه بیشتر بر سالح .14
هسته غیر  ماده  5ای برابر خطرات  طبق  آن کشور  تعهدات  نقض صریح  که  گسترش سالح  6را  منع  های  معاهده 

بین هسته دیوان  مشورتی  رای  دادگستری، ای،  گسترش    6المللی  منع  معاهده  تمدید  و  بازنگری  اجالس  بیانیه 
شورای امنیت است متوقف نموده و به وظیفه اخالقی، قانونی   984شماره  قطعنامۀو   1374ای سال های هستهحسال 

ای که خواسته اکثریت قریب به اتفاق اعضای ملل متحد و حتی وزرای  و امنیتی خود برای خلع سالح کامل هسته
ست عمل نموده و به عنوان تنها کشوری که  و یقینا تمامی آحاد مردمان کره زمین ا  7خارجه سابق خود آمریکا 

ای را در تاریخ به نام خود ثبت نموده است، بشریت را از کابوس شوم هولوکاست  ننگ استفاده از سالح هسته
 ای و امنیت موهومی که بر اساس نابودی قطعی متقابل بنا شده رها کند. جهانی هسته

المللی تعهد دهد که اصل وفای به عهد که  د و به جامعه بین های قراردادی خودولت آمریکا باید به تمامی طرف .15
الملل و بنیان روابط متمدنانه بشری است را رعایت نموده و دکترین خطرناک استفاده  مهمترین قاعده حقوق بین 

را به    8تحده«عنوان »یکی از ابزارها در جعبه ابزار ایاالت مالمللی تنها بههای بین الملل و سازمانابزاری از حقوق بین 
 تر از آن در عمل خاتمه دهد.صورت رسمی و مهم

بلکه از  ،اعتمادی مردم ایران به دولت آمریکا است ای از دالیل بی گفته دولت ایاالت متحده نه تنها نمونه های پیش سیاست     
ها منطقه غرب آسیا است.  این سیاست عدالتی، خشونت، تروریزم، جنگ و ناامنی در جهان و به ویژه در  علل مهم و بنیادین بی 

حاصلی برای مردم   10در افکار عمومی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان  9جز هزینه سنگین مالی و جانی و انزوای جدی
تولیدکنندگان سالح  به معدودی  و تنها سود آن  بار رسیده است. چنانچه دولت های مرگ شریف و متمدن آمریکا نداشته 

ها را به صورت حده این شجاعت را داشته باشد که بخاطر امنیت و رفاه مردم خود و سایر ملل جهان این سیاست ایاالت مت 
المللی آمریکا خاتمه یافته، تصویر جدیدی از آمریکا در ایران و جهان شکل گرفته رسمی و در عمل کنار بگذارد، انزوای بین 

 شود. و توسعه فراگیر و پایدار مهیا می سوی امنیت، آرامش  و شرایط برای حرکت مشترک به 

 
1. https://www.sipri.org/news/press-release/2018/asia-and-middle-east-lead-rising-trend-arms-imports-us-exports-grow-
significantly-says-sipri  
2. https://www.nytimes.com/2017/05/26/opinion/us-saudi-arabia-arms-deal-iran.html  
3. http://watson.brown.edu/costsofwar/news/2014/facebook-meme-iraq-war-dollars-could-have-ended-world-hunger-30-
years  
4 https://www.theguardian.com/world/2015/may/23/netanyahu-thanks-us-blocking-middle-east-nuclear-arms-ban  
5. https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-
REPORT.PDF  
6. The International Court of Justice in its Advisory Opinion of 1996 expressly stated that “The legal import of that 
[disarmament] obligation goes beyond that of a mere obligation of conduct; the obligation involved here is an obligation to 
achieve a precise result - nuclear disarmament in all its aspects - by adopting a particular course of conduct, namely, the 
pursuit of negotiations on the matter in good faith.” http://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-
EN.pdf   
7. https://www.wsj.com/articles/SB116787515251566636  
8. US Department of State: http://usinfo.state.gov/mena/Archive/2006/Mar/06-846555.html   
9. http://www.utrikesmagasinet.se/kronikor/2017/november/hans-blix-from-an-isolated-iran-to-an-isolated-us/and  
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/05/russia-us-iran-un-emergency-session  
10. https://news.gallup.com/poll/225761/world-approval-leadership-drops-new-low.aspx  
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لذا جمهوری     بینانه نیست.باید اذعان کنیم که متاسفانه چنین دورنمایی از تغییر رفتار ایاالت متحده در شرایط کنونی واقع   
گرایی، گفتگو، احترام به حاکمیت قانون و خلع  اسالمی ایران در سطح جهانی همواره در جهت ترویج فراگیری، چندجانبه

و مشارکت    2گری«و »جهان علیه خشونت و افراطی  1ها«ای از طریق ارائه ابتکارهایی همچون »گفتگوی تمدنسالح هسته
. ما همچنین  4الملل مبتنی بر قانون کوشیده است و نظم بین   3ای تیابی به خلع سالح هستههای جهانی برای دسفعال در تالش

ها ارائه نموده و در ابتکارهای  از روزهای آغازین این بحران  6و یمن   5های سوریه راهکارهای عملی  برای حل سیاسی بحران
ها حمایت  ها از متجاوزین و تروریستهمه این بحران  ایم ولی متأسفانه ایاالت متحده درجدی سیاسی مشارکت فعال داشته

مانده برجام برای حفظ این دستاورد  کرده است. همچنین به دنبال خروج آمریکا از برجام، ما تالش صادقانه را با اعضای باقی
 و هنوز در ادامه این مسیر هستیم.   7ایمجهانی مهم دیپلماسی انجام داده

های ذاتی داخلی و با اتکا به مردم بزرگ و دالور دهه گذشته امنیت و ثبات خود را از توانایی 4در سطح ملی و در طول    
های خارجی تضمین نموده و علیرغم همه فشارهای خارجی و کمترین  ایران و نه با اتکا به حمایت و یا وابستگی به دولت

 تر شده است.   تر و پیشرفتههر روز قدرتمندتر، باثبات 8نه تسلیحاتی در منطقه، هزی
گری و  ای بر خالف آمریکا و سیاست خارجی آن، ایران بر اساس قانون اساسی خود با هرگونه سلطهدر سطح منطقه   

سر آمده است و تالش در این مسیر  ای بهو براین باور است که دوران سلطه جهانی و منطقه  9سلطه پذیری مخالف است
ما باید بجای پذیرش سلطه خارجی و یا تالش برای سلطه بر همسایگان، به  کشورهای منطقه  10برای هر قدرتی بیهوده است. 

منطقه ایجاد  قویدنبال  پیش ای  ثباترفتهتر،  با  و  باشیم تر  ما11تر  ثبات    .  و  امینت  در  را  خود  پیشرفت  و  امنیت  ایران  در 
می خود  منطقه  و  همسایگان  12بینیم.همسایگان  با  چالش ما  و  مشترک  فرهنگ  مشترک،  تاریخ  فرصتمان  و  های  ها 

توانیم طعم شیرین امنیت و  المللی یکدیگر میجداناشدنی از یکدیگر داریم و تنها در پرتو امنیت و آرامش داخلی و بین 
آرامش توسعه را به مردمان خود بچشانیم.  از دیگر کشورهای منطقه نیز انتظار داریم رویکرد مشابهی داشته و بجای دکترین  

به گفتگو، درک مشترک، اعتمادسازی، تشریک مساعی و   13سپاری امنیت«تجربه شده و شکست خورده »خرید و برون 
 همکاری با همسایگان متمرکز شوند. 

تر را تشکیل »مجمع گفتگوی  ای و دستیابی به منطقه قویهای منطقهمی ایران بهترین راه برای حل بحرانجمهوری اسال    
تا بر مبنای اصول مشترک همچون برابری حق حاکمیت ملی کشورها، پرهیز از تهدید  14داندای در خلیج فارس« میمنطقه

المللی، عدم و توسل به زور، حل مسالمت آمیز مناقشات، احترام به تمامیت ارضی کشورها، خدشه ناپذیری مرزهای بین 
دساز برای نزدیک کردن کشورهای  ها، اقدامات اعتماملتمداخله در امور داخلی کشورها و احترام به حق تعیین سرنوشت  

ای و جهانی به هدف دستیابی به پیمان  های منطقهمنطقه را آغاز نموده و با ایجاد درک  مشترک پیرامون تهدیدات و فرصت

 
1. A/Res/56/6 
2. A/Res/70/109 
3. See for instance "Impermissibility of the Use or Threat of Use of Nuclear Weapons,"  Iranian Journal of International 
Affairs, Volume VIII, No. 1, 1996 and https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/31/iran-nuclear-deal-israel-
vienna-treaty-middle-east-wmd. 
4. See for instance International Law as a Language for International Relations, (The Hague: Kluwer Law International, 
1996.) 
5. https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/dec/18/syria-islam-syrians-peace  
6. https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-iran/iran-submits-four-point-yemen-peace-plan-to-united-nations-
idUSKBN0N823820150417  
7. https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/video/eu-hr-mogherini-meets-mfas-of-the-e3-and-iran-1abbf  
8. https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-share-of-GDP.pdf and https://www.sipri.org/databases/milex  
9. Article 152: The foreign policy of the Islamic Republic of Iran is based on the rejection of any kind of domination, both its 
exercise and submission to it;… http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ir/ir001en.pdf  
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به عنوان    --ای دست یابد. ما به جد باور داریم که منطقه ما  عدم تعرض و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری منطقه
باید با اقتدار مسایل خود را به دست خود و بدون دخالت و یا      --رین تمدنی که جهان به خود دیده است  تواراثان غنی

حل و فصل نموده    --ای ندارد  که جز هزینه سنگین برای عزت مشترک و توسعه آینده ما نتیجه  --وابستگی به بیگانگان  
 و آینده بهتری را برای فرزندان خود رقم بزنیم.   
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خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر   97مرداد  28نامه ترجمه : 6-7ست پیو  

های غیرقانونی بر حقوق بشر ملت ایرانپیرامون آثار تحریم  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
1397مرداد  28  

2018اوت  19  
 عالیجناب، خانم میشل باچلت 

 کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد 
 عالیجناب؛ 

تان به سمت کمیسر عالی حقوق  مراتب تبریکات صمیمانه خود را به جنابعالی در پی انتخاب شایستهبدین وسیله  مفتخرم  
تمام  از  ارزشمندتان،  دانش  و  غنی  تجربیات  به  عنایت  با  سرکارعالی  دارم  اطمینان  اینجانب  دارم.  ابراز  متحد  ملل  بشر 

اشتیاق و تعهویژگی پایداری، شور و  بههای الزم، شهامت،  زنان و مردان و  د عمیق  ارتقاء و حفظ حقوق تمامی  منظور 
 گری و خشونت در جهان برخوردارید.کودکان سراسر جهان و همچنین کمک به کاهش فالکت، نابرابری، افراطی

ین سرزمین  تعهد راسخ ایران به ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر خالصانه و ذاتی بوده و عمیقاً ریشه در تمدن باستانی و غنی ا   
ی  سال گذشته برای ایستادگی در مقابل فشارهای ظالمانه  40زا است و طی  دارد. از آنجا که امنیت، ثبات و پیشرفت ما درون

ایم، لذا دولت متبوع اینجانب حفظ و رعایت حقوق انسانی تمامی شهروندان مداوم خارجی، صرفاً بر ملت خود تکیه کرده
داند. جمهوری اسالمی ایران به نقش حیاتی گفتگوی  منیت ملی، ثبات و کامیابی کشور میای ضروری در تضمین ارا جنبه

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا بشردوستانه  -های اجتماعی المللی در زمینهوفصل مشکالت بین سازنده و همکاری برای حل
که در منشور ملل متحد تصریح  چنانهای اساسی برای همگان،  در راستای تقویت و تشویق به رعایت حقوق بشر و آزادی

 گردیده، قاطعانه باور دارد. 
و هدف گسترده    قربانی  ایران  بیملت  و  آمریکا ترین تحریمرحمانهترین  متحده  ایاالت  از سوی  تحمیلی  یکجانبه  های 

زنان، کودکان و افراد  پذیرترین اقشار ازجمله های جهانی حقوق بشر بوده و آسیبهایی که مغایر با ارزشباشد؛ تحریممی
های یکجانبه غیرنظامیان را قربانی کرده است. تحریمهدف قرار داده   های پزشکی را موردمسن و اقشار نیازمند به مراقبت

ها در حکم مجازات  دهد. این تحریمو دسترسی آنان به خدمات اساسی درمانی، دارو، غذا و آموزش را مورد هدف قرار می
 الملل بشردوستانه و حقوق بشر است.الملل، از جمله حقوق بین امی، در مغایرت با حقوق بین جمعی افراد غیرنظ

رساند. متاسفانه،  پذیر در کشورهای هدف آسیب میها به شکلی نامتناسب به اقشار آسیبکه مستحضرید، تحریمچنان   
های غیرقانونی آمریکا علیه  ه تحمیل تحریمحال در محکومیت و یا حتی واکنش بسازوکارهای حقوق بشری ملل متحد تابه

ای ایران )برجام(، جمهور آمریکا، از توافق هستهملت ایران، در پی خروج نسنجیده، غیرقانونی و غیرموجّه ترامپ، رئیس 
 اند.گیری نکردهموضع 

 22،  13صوصاً بندهای  مجمع عمومی ملل متحد تحت عنوان »حقوق بشر و اقدامات قهری یکجانبه«، خ  168/72  قطعنامۀ   
عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی علیه  مجمع عمومی تحت عنوان »اقدامات یکجانبه اقتصادی به  201/72   قطعنامۀ،  23و  

شورای حقوق بشر تحت عنوان »حقوق بشر و اقدامات قهری یکجانبه« صراحتاً    21/27  قطعنامۀکشورهای در حال توسعه« و  
اند. عالوه بر این، سیاست دولت ایاالت متحده آمیزِ ناقض حقوق بشر توصیف کردهامات خشونتاقدامات مذکور را اقد

های قهری فراسرزمینی یکجانبه با هدف ارعاب کشورهای ثالثی که با جمهوری اسالمی ایران مناسبات  در تحمیل تحریم
 باشد. اقتصادی دارند، قطعاً ناقض هنجارها و اصول مندرج در منشور ملل متحد می

می    بین انتظار  حقوق  اصول  و  هنجارها  حامی  متحد  ملل  بشری  حقوق  سازوکارهای  به  رود  احترام  جمله  از  الملل، 
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برجامچندجانبه از  آمریکا  غیرموجّه  خروج  پی  در  باشد.  مشابه رفتارها  ادامه   در—گرایی،  غیرمسئوالنه    های مقام—ی 
  آن  بشری  حقوق   سازوکارهای   و  متحد   ملل.  کنندمی  تهدید  تاریخ«   های تحریم  »شدیدترین   به   را   ایران  پیوسته   آمریکایی
  خطر  با  و  کرده  نقض  را  ایران  ملت  تمامی  بنیادین   حقوق  که  تهدیدات  دستاین   محکومیت  و  مقابله  در  روشنی  مسئولیت

 توجیه است. غیرقابلدرک و دار آنان غیرقابلد. سکوت ادامهدارن  سازد،می مواجه
الملل،  المللی شاهد نقض فاحش اصول حقوق بین آغاز تصدی مسئولیت جنابعالی مصادف با مقطعی گردیده که جامعه بین    

وقفه حقوق بنیادین ملت فلسطین از سوی  بار و بیالمللی در یمن و همچنین نقض فاجعهحقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین 
المللی حقوق بشر به علت رویکردهای سیاسی  مین زمان، شورای امنیت ملل متحد و سازوکارهای بین ها است. در هاسرائیلی

های دوگانه، متأسفانه در اتخاذ واکنش مناسب به این موارد آشکار نقض حقوق بشر محجور  بینانه رایج و غلبه معیارکوته
 اند.گشته

داند.  ری سازنده با کمیساریای عالی حقوق بشر با رویکردی مثبت میجمهوری اسالمی ایران خود را متعهد به تداوم همکا   
بلندپایه از کمیساریای عالی حقوق بشر بوده المللی  ایم. ایران به دنبال همکاری با سازوکارهای بین اخیراً ما میزبان هیئتی 

به شکلی متوازن و غیرسیاسی  ها و تعامالت با سازوکارهای ملل متحد  حقوق بشر بوده و به منظور تقویت این همکاری
ایم و در  اند دعوت به عمل آوردهاست. ما از تعدادی از گزارشگران ویژه که پیش از شما در این سمت بودهتالش نموده  

 اینجا مایلم از این فرصت بهره برده و رسماً از جنابعالی برای سفر به جمهوری اسالمی ایران دعوت نمایم.
عنوان کمیسر عالی حقوق بشر  تان بههای سنگینی که بر عهده دارید و انجام مأموریتای مسئولیتبرای جنابعالی در ایف    

های شما در  ملل متحد آرزوی موفقیت کرده و نسبت به تعهدمان در همکاری با دفتر تحت نظارت شما و حمایت از تالش
 دهم. راستای تقویت و حفظ حقوق بشر در سراسر جهان اطمینان خاطر می

 عالیجناب، لطفا احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    
 

 محمدجواد ظریف
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به دبیرکل ملل متحد پیرامون اقدام   1398فروردین  21نامه مورخ  ترجمه : 7-7پیوست 
 های تروریستی ایاالت متحده در قراردادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست گروه

 
 الرحیم بسم اهلل الرحمن 

 
 عالیجناب آقای آنتونیو گوترش  

 دبیر کل ملل متحد  
 عالیجناب؛ 

سابقه، غیرقانونی و خطرناک دولت بی قانون فعلی ایاالت متحده آمریکا در قراردادن سپاه  مایلم توجه شما را به اقدام بی
های  اصطالح »سازمانرست بهای رسمی از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، در فهپاسداران انقالب اسالمی، شاخه

اساس و تحریک آمیز، آن را  تروریستی خارجی« جلب کنم. جمهوری اسالمی ایران ضمن محکومیت شدید این اقدام بی
داند. این حرکت  المللی میای و بین ای برای صلح و امنیت منطقهاقدامی خصمانه علیه جمهوری اسالمی ایران و خطر عمده

  صورت   زیادی  غیرقانونی  یکجانبه  اقدامات  و  هاتحریم  این   از  پیش   که  متحده  ایاالت   رژیم   این  برای  حتی —که قباًل هیچگاه 
  حاکمیت   برابری  اصل  جمله  از  متحد  ملل  منشور  و  المللبین   حقوق  مسلم  اصول  آشکار  نقض  است،  نداشته  سابقه—بود  داده

 .است هادولت

ای  رساند و خطر حوادث و وقایع را در منطقهرا به سطحی تقابلی و غیرقابل کنترل می  ها این حرکت تحریک آمیز تنش    
دهد. بدیهی است رژیم ایاالت متحده آمریکا همراه با شماری مواجه بوده، افزایش میهای بیکه پیش از این هم با چالش 

ای که  د و همچنین دو یا سه رژیم دست نشاندهانکسانی که به صورت علنی مشارکت و تاثیرگذاری در این اقدام را پذیرفته
 های عواقب خطرناک این اقدام ماجراجویانه را برعهده خواهند داشت. اند، تمامی مسئولیتاز این کار حمایت کرده

ها در منطقه غرب آسیا  و تروریست  های افراطیای آن که همواره حامی گروهبرخالف ایاالت متحده و متحدان منطقه   
  اذعان   اش انتخاباتی  مبارزات  زمان  در  متحده  ایاالت  فعلی  جمهور  رئیس   توسط  جمله  از  صراحتاً  که  همانطور—اندبوده
 و   تروریسم  با  مقابله  مقدم  خط  در  پیوسته  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  ویژه  به  و  جمله  از  ایران  مسلح  نیروهای—شد

های تروریستی مورد تحریم شورای  ان انقالب اسالمی در مقابله با گروهپاسدار  سپاه  نقش .  اندبوده  منطقه  در  گریافراطی
دیده همواره مورد  های آسیبهای تروریستی در منطقه توسط مردم و دولتامنیت نظیر القاعده، داعش، النصره و سایر گروه

 توجه و تقدیر بوده است. 

نابخر    برابر اقدام غیرقانونی و  ایاالت متحده آمریکا را  در اقدامی متقابل در  ایران رژیم  دانه آمریکا، جمهوری اسالمی 
»دولت حامی تروریسم« و »فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام« و تمامی نیروهای وابسته به آن را »گروه تروریستی«  

سیا را با هدف قراردادن  های تروریستی دولت آمریکا علیه منطقه غرب آاعالم کرد. این فرماندهی مسئولیت اجرای سیاست
سیاست پیشبرد  برای  غیرنظامیان  ملی جمهوری  عامدانه  امنیت  سنتکام  است.  داشته  عهده  بر  متحده  ایاالت  های خصمانه 

گناه ایرانی و غیرایرانی را به خطر انداخته است که از آن جمله حمله وحشیانه و عامدانه به  اسالمی ایران و جان افراد بی
میالدی، همدستی در کشتار ملت یمن و دیگر شهروندان غیر نظامی در غرب آسیا   1988ری ایران در سال  هواپیمای مسافرب

 توان نام برد.را می

شفاف    را  موضوع  این  است  مایل  همچنین  ایران  اسالمی  اقدامجمهوری  رغم  به  که  کند  و  سازی  مستقیم  متعدد  های 
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وریستی دارند، اعالن این نهاد دولتی به عنوان یک سازمان تروریستی  غیرمستقیم صورت گرفته از سوی سنتکام که ذات تر
ها  توسط ایران صرفا براساس عمل متقابل است و نباید تغییر در موضع حقوقی ایران در ارتباط با اصل برابری حاکمیت دولت

 و تعریف تروریسم تلقی شود. 

 مجمع عمومی و شورای امنیت منتشر نمایید. عنوان سندموجب امتنان خواهد بود چنانچه این نامه را به   

 عالیجناب، لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    

 محمد جواد ظریف
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  1398فروردین  26نامه مورخ  ترجمه : 8-7پیوست 
 به وزرای امور خارجه کشورهای مختلف پیرامون اقدام ایاالت متحده  

 های تروریستیالمی در فهرست گروهدر قراردادن سپاه پاسداران انقالب اس
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2019آوریل  15
 1398فروردین  26

 
 عالیجناب؛ 

ای از نیروهای رسمی نظامی  مایلم توجه شما را به اقدام بی سابقه و تحریک آمیز ایاالت متحده در خصوص شناسایی شاخه
 ( FTO )  »اصطالح  »سازمان تروریستی خارجی  به  عنوان  به—اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه —جمهوری اسالمی ایران

 .جلب کنم
به      باال  پایبندی  با  و  متحد  ملل  دیگر  عضو  یک  دولت  رسمی  نظامی  سازمان  یک  دولتی،  که  است  بار  اولین  این 

المللی را به ورطه  بین   کند، اقدامی که جامعهی حقوق بشردوستانه را به عنوان سازمان تروریستی شناسایی میها کنوانسیون
 کند. کشاند و منطقه ما را به مسیر رویارویی غیرضروری دیگری تحریک میحقوقی نامعلومی می

های متفاوتی های مختلف دیدگاه ها و حتی مشاجرات در همه جوامع وجود دارد. بدون شک دولت ها، اختالف عدم توافق     
کنند. با این حال، در نظم المللی دفاع می المللی دارند و غالبا از مواضع متعارضی در صحنه بین درباره موضوعات متعدد بین 

اندازد، از المللی را به خطر می م که همه منازعات را که ادامه آنها صلح و امنیت بین ایبعد از جنگ جهانی دوم ما توافق کرده 
های قبلی ایاالت متحده اغلب این الملل و منشور ملل متحد حل کنیم. دولت حقوق بین   چهارچوب طرق مسالمت آمیز و در  

ا دولت کنونی آمریکا حرکت خطرناکی را آغاز کرده اند، ام اند و اصول بنیادین این نظم را نقض کرده قواعد را زیر پا گذاشته 
 را نابود کرده و کلیت آن را از بین ببرد.   چهارچوب تواند این  ای است که می و در حال ایجاد سابقه 

اقدام اخیر »شناسایی« نیروهای نظامی یک دولت مستقل به عنوان یک نهاد تروریستی، تا به امروز یکی از جدی ترین     
 نظامی است که ما همگی باید تالش کنیم از آن حفاظت کرده و آن را باقی نگه داریم.به  هاتعرض

اندازد،  اما این اقدام تحریک آمیز تنها یک اقدام خطرناک بی سابقه که تمامیت نظم جهانی در درازمدت را به خطر می   
  درمنطقه   هارژیم  از  محدودی  تعداد  سوی  از  شده  تحریک  و  شده  آغاز—تر و عمومینیست. این اقدام بخشی از تالش فوری

  نقض   متحده؛  ایاالت  و  ایران  میان  تنش   شدید  و  سریع  افزایش   برای—آمریکا  کنونی  دولت  در   ایدئولوژیکی  عناصر  و  ما
های سیاسی و تبدیل  حلراههای دیپلماتیک، نادیده گرفتن ضرورت  از بین بردن گزینه  تنش،  کاهش  کارهای   و   ساز  همه

معنی است که، راه چاره یا جایگزینی غیر از رویارویی مستقیم  ابزارهای صلح آمیز حل و فصل مخاصمات به ابزاری بی
 گذارد. باقی نمی

شناسایی سپاه به عنوان تروریست، در کنار ادعای ساختگی به اصطالح ارتباط میان ایران و القاعده، بخشی از برنامه آماده    
ایاالت متحده باز    مجریهسازی افکار عمومی آمریکا برای یک ماجراجویی جدید در غرب آسیا است و راه را برای قوه  

 ی استفاده از نیروهای نظامی علیه کشور دیگری را داراست.ند تا ادعا نماید که اجازه قانونی براکمی

 .ما باید همگی برای جلوگیری از تحقق این برنامه یک جانبه شیطانی اقدام کنیم   

اید، جمهوری اسالمی ایران، در اقدامی متقابل در برابر اقدام غیرقانونی آمریکا،  همانطور که احتماال در جریان قرار گرفته   
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یکا را به عنوان »دولت حامی تروریسم« و فرماندهی مرکزی آمریکا یا »سنتکام« و همه نیروهای وابسته به آن را  رژیم آمر
های تروریستی دولت آمریکا علیه منطقه غرب آسیا از طریق  »گروه تروریستی« اعالم کرد. سنتکام مسئول اجرای سیاست

مانه آمریکا بوده است. سنتکام امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران های خصهدف قرار دادن غیرنظامیان برای پیشبرد سیاست
و نیز   1988گناه و غیر ایرانیان را از جمله، از طریق حمله عامدانه به هواپیمای مسافربری ایران در سال و زندگی ایرانیان بی

 مشارکت در کشتار ملت یمن و دیگر غیرنظامیان در غرب آسیا به خطر انداخته است. 
های متعدد از اقدامات با ماهیت تروریستی که مستقیم یا غیرمستقیم از یلم بر این مساله تاکید کنم که به رغم وجود مثال ما     

سوی سنتکام انجام شده، شناسایی این نهاد دولتی به عنوان سازمان تروریستی از سوی ایران، کاماًل بر اساس اقدام متقابل انجام 
 .ها و تعریف تروریسم تفسیر شود قی ایران در ارتباط با اصل تساوی حاکمیت دولت شده و نباید تغییر موضع حقو 

 عالیجناب، 
منطقه    عیادی  و  آمریکا  از گروهایبر خالف  تروریستهااش که همواره  و  افراطی  آسیا حمایت  ی  منطقه غرب  در  ها 

اش آشکارا تأیید  آمریکا در جریان کارزار انتخاباتیاین امر به شکل بارزی از جمله توسط رئیس جمهور کنونی ، اندکرده
که نیروهای نظامی ایران از جمله و به خصوص سپاه پاسداران انقالب اسالمی، همواره در خط مقدم جنگ علیه   شده است،

ر کالیفرنیا  های اروپایی، خواه در شهرهای دور داند که به اقدامات کور خود، خواه در پایتختگرایی بودههای افراطگروه 
پراکنند. علیرغم اتهامات شرم گیرند و وحشت را در جهان میهای کوچک حومه بغداد و کابل جان مردم را مییا دهکده
اساس ایاالت متحده، نیروهای ما سالیان طوالنی با از خود گذشتگی و شجاعت، سد محکمی در مقابل توسعه  آور و بی

ه از سوی شورای امنیت مانند القاعده، داعش و جبهه النصره ایجاد کرده و جانانه  های تروریستی شناسایی شدفیزیکی گروه
 اند.برای جلوگیری از اشاعه ایدئولوژی مسموم آنها جنگیده

آمیز و غیرقانونی آمریکا  های بیرونی است که جمهوری اسالمی ایران، قویاً اقدام تحریکدر پرتو همین حقایق و واقعیت   
د نظامی رسمی ما به عنوان یک سازمان تروریستی را محکوم کرده و در مورد پیامدهای بلندمدت و نیز  در شناسایی نها

کند تا موضعی اصولی، قانونی و سنجیده در  دهد و دولت محترم شما را دعوت مینتایج فوری چنین اقدامی هشدار می
 محکومیت ماجراجویی اخیر آمریکا اتخاذ نماید.

ام توجه شورای امنیت و مجمع عمومی را به این تحول خطیر  ام و از او خواستهای نوشتهل متحد نیز نامهمن به دبیر کل مل   
 جلب نماید.

 عالیجناب، لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    

 محمد جواد ظریف 

  



100 

 م هشتپیوست 
 به دنبال خروج آمریکا مانده برجام اعضای باقیتصمیمات اتحادیه اروپا و

 بیانیه مطبوعاتی خانم موگرینی  : 1-8پیوست 
 در پایان مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی 

 97اردیبهشت  25 -بروکسل
 

پا در  در پی اعالم ایاالت متحده مبنی بر خروج آن کشور از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، نماینده عالی اتحادیه ارو
تاریخ   در  انگلیس  و  آلمان  فرانسه،  ایران،  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزاری  و  خارجی  سیاست  و  امنیتی    25امور 

 در بروکسل دیدار نمودند. شرکت کنندگان در این نشست:   1397اردیبهشت 
آرا توسط   - اتفاق  به  برجام را، که  ادامه اجرای کامل و موثر  بر  به عنوان  شورا   2231  قطعنامۀتعهد خود  امنیت  ی 

جهانی و یک دستاورد دیپلماتیک قابل توجه مورد تاکید قرار    ایهستهعنصری کلیدی در ساختار نظام عدم اشاعه  
 گرفته است، یادآوری کردند؛ 

سازی تجارت و روابط  و عادی  ایهستهی مرتبط  ها اظهار تاسف از خروج آمریکا از برجام، بر اینکه رفع تحریم  با -
دهد، صحه گذاردند. آنها ]همچنین[ بر تعهد خود  می  ی اساسی توافق )برجام( را تشکیل هااقتصادی با ایران بخش 

به ایجاد اطمینان نسبت به ادامه تحقق این اهداف تاکید کرده و موافقت کردند که گفتگوهای خود را در راستای  
 این هدف تعمیق بخشند. 

ویژه متعهد شدند که مباحث کارشناسی فشرده ای را با ایران در خصوص مسائل زیر، با هدف رسیدن به    به طور -
 ی عملی ظرف چند هفته آتی آغاز نمایند: هاحلراه
 

 حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران؛  •

 ی نفتی و پتروشیمی ایران و تعامالت مربوطه؛ هاتداوم فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده •

 تعامالت موثر بانکی با ایران؛ •

 ادامه روابط حمل و نقل موثر دریایی، زمینی و هوایی و خط آهن با ایران؛    •

ی مالی، بانکی، بیمه ای و تجاری  هاتامین بیشتر اعتبارات صادراتی اتحادیه اروپا و ایجاد مسیرهای ویژه در حوزه •
 ی عملی از تجارت و سرمایه گذاری؛  های اقتصادی و مالی شامل ارائه حمایتهاهیل همکاریبا هدف تس

 ی ایرانی؛  های اروپایی و طرفهای تفاهم و قراردادهای منعقده بین شرکتها تکمیل و اجرای بیشتر یاداشت •

 سرمایه گذاری بیشتر در ایران؛   •

 ضای اطمینان بخش حقوقی.حمایت از فعاالن اقتصادی اتحادیه اروپا و تامین ف  •

 

ی آن همراه با حسن نیت و در فضایی سازنده مورد  ها یک بار دیگر عزم و اراده خود را برای اجرای برجام در تمامی بخش 
ی فشرده خود در تمامی سطوح و با سایر اعضای باقی مانده برجام ادامه  ها تاکید قرار داده و موافقت کردند به مشورت

 دهند. 
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 کمیسیون مشترک   امور خارجة بیانیه اجالس وزرایترجمه : 2-8پیوست 
 به دنبال خروج آمریکا از برجام 

 97تیر  15
بنا به درخواست جمهوری اسالمی ایران، نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح وزرا در تاریخ پانزده تیرماه در وین   .1

 .برگزار شد
منظور بحث در    به  توافق هستهکمیسیون مشترک  مستمر  از اجرای  اطمینان  برای حصول  پیش رو  مسیر  ای در  مورد 

هایی که  تمامی ابعاد آن و بررسی مسائل حل نشده ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از این توافق و وضع مجدد تحریم
رک گردیده  وفق برجام و پیوست شماره دو آن رفع شده بود؛ موضوعی که عمیقا موجب تاسف اعضای کمیسیون مشت 

 .است، تشکیل شد
 .کمیسیون مشترک مسئولیت نظارت بر اجرای برجام را برعهده دارد. 2 
کمیسیون مشترک به ریاست خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و با حضور آقای وانگ  .  3 

ودریان وزیر امور اروپایی و خارجه  ایو ل-یی وزیر امور خارجه و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین، آقای ژان 
خارجه فدراسیون روسیه، آقای  امور  خارجه آلمان، آقای سرگی الوروف وزیر  امور  فرانسه، آقای هایکو ماس وزیر  

آلیستر برت وزیر مشاور در امور خاورمیانه در وزارت امور خارجه و مشترک المنافع انگلستان، و نیز آقای محمدجواد  
 .رجه جمهوری اسالمی ایران تشکیل شدظریف وزیر امور خا

تاکید نمودند. آنها خاطرنشان نمودند   ایهستهاعضای برجام مجددا بر تعهد خود نسبت به اجرای کامل و موثر توافق  .  4 
که برجام یک عنصر کلیدی در ساختار جهانی عدم اشاعه بوده و یک دستاورد بسیار مهم در حوزه دیپلماسی چندجانبه  

با اتفاق آرا مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. اعضای    2231  قطعنامۀبر اساس    باشد کهمی
ای از سوی ایران  ماه می که ایفای تعهدات هسته  24برجام از یازدهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ  

 .را مورد تایید قرار داد ابراز خرسندی نمودند
ی  هاای تاکید کردند. آنها از پیشرفتاعضای برجام بر ضرورت تداوم اجرای کامل و موثر تمامی تعهدات هسته  همه .  5 

ریاست   مسئولیت  انگلستان  اینکه  از  و  استقبال کرده  اراک  تحقیقاتی  رآکتور  مدرنیزاسیون  پروژه  در  صورت گرفته 
نمودن ابراز خرسندی  است  دار شده  عهده  را  اراک  کارگروه  پروژه  مشترک  برجام کماکان  اعضای  سازی    نوین د. 

ای، فیزیک و فناوری رآکتور تحقیقاتی اراک به عنوان بخشی از برجام و طرح تبدیل تاسیسات فردو به یک مرکز هسته
ای صلح آمیز  های همکاری هستههای مهم در حوزهرا مورد حمایت قرار خواهند داد. اعضای برجام همچنین از پروژه

 .شود استقبال به عمل آوردندپیوست شماره سه برجام انجام می چهارچوب که در 
ها، از جمله برخورداری از  ای از سوی ایران، رفع تحریماعضای برجام اذعان نمودند که در ازای اجرای تعهدات هسته .  6

این نکته توجه نمودند که کنشگران اقتصادی  منافع اقتصادی حاصله از آن، بخش حیاتی برجام است. آنها همچنین به  
اند، با حسن نیت و بر مبنای تعهدات مندرج در برجام که در باالترین سطح  که به دنبال کسب و کار مشروع با ایران بوده 

 . اندمورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است عمل نموده
های عملی به منظور استمرار عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی  حلی ارائه راههای اخیر خود برااعضای برجام تالش.  7 

ای که تا کنون صورت گرفته، تقویت گفتگوهای فنی و  های گستردهبا ایران را مورد بحث قرار دادند. آنها از فعالیت
 .بسیج منابع قابل توجه توسط همه استقبال نمودند

 ابطه با موارد زیر، با حسن نیت و در یک فضای سازنده، تاکید کردند: اعضای برجام بر تعهد خود در ر .8
 های مختلف با ایران؛ تر اقتصادی در حوزهحفظ و ارتقاء روابط گسترده -
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 های موثر مالی برای تعامل با ایران؛  حفظ و استمرار کانال -
 تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصوالت نفتی و پتروشیمی؛   -
 اوم روابط حمل و نقل دریایی )از جمله کشتیرانی و بیمه(، زمینی، هوایی و ریلی  تد -
 های اعتبار صادراتی  تقویت پوشش  -
های کوچک و متوسط که  ویژه شرکتکنند، بهحمایت روشن و موثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می  -

 شوند؛  شاکله اصلی بسیاری از اقتصادها محسوب می
 های بیشتردر ایران؛ گذاریتشویق سرمایه -
و مالی که با، یا در رابطه با، ایران انجام  های تجاری  ها و دیگر فعالیتگذاریحمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایه  -

 دهند؛  می
 آوردن کارشناسان بخش دولتی و خصوصی، از جمله از طریق تقویت شوراهای تجاری؛ گردهم -
 گذاری در ایران؛  حمایت عملی از تجارت و سرمایه -
 های ایاالت متحده؛  ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریمحمایت از شرکت -

های دول عضو اتحادیه، فرایند به روز رسانی قانون انسداد  اعضای برجام اقدامِ اتحادیه اروپا به منظور حمایت از شرکت   
گذاری اروپا به ایران را مورد توجه قرار دادند. اعضای  های خارجی توسط بانک سرمایهرسانی مجوز اعطای وامو به روز  

الذکر کار خواهند کرد  المللی بر روی موضوعات فوقریق همکاری با شرکای بین برجام مستقیما به صورت دوجانبه و از ط
 .های مشابه در روابط اقتصادی با ایران نمایندها و ایجاد مکانیزمتا آنها را تشویق به اتخاذ سیاست

نافع امنیتی همه را  گیرد که مای صورت میاعضای برجام خاطرنشان نمودند که این ابتکارات با هدف حفظ توافق هسته .  9
 .تامین خواهد ساخت

های حاصله را به دقت زیر نظر داشته باشند و مجددا جلسه کمیسیون مشترک را،  اعضای برجام توافق کردند پیشرفت . 10
جام بر عزم خود برای رهای مشترک تشکیل دهند. اعضای باز جمله در سطح وزیران، به نحو مقتضی برای پیشبرد تالش

 الذکر تاکید کردند.های عملی در خصوص موضوعات فوقحلجرای موثر راهطراحی و ا 
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 کمیسیون مشترک برجام امور خارجة بیانیه اجالس وزرای ترجمه : 3-8پیوست 
 1397مهر  2

اتحادیه  )چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه و انگلیس به عالوه نماینده عالی    1+4نشست وزیران اتحادیه اروپا و    -1
سپتامبر    24های برنامه جامع اقدام مشترک، در  اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی( و جمهوری اسالمی ایران، طرف

ها مسیرهای پیِش رو برای تضمین اجرای کامل و موثر برجام در تمامی ابعاد آن را  در نیویورک برگزار شد. طرف  2018
ن و عملیاتی کردن راهکارهای عملی برای مسایل ناشی از خروج یکجانبه ایاالت  بررسی کردند. آنها همچنین فرایند یافت 

  عمیقاً   که  موضوعی—هایی که وفق برجام و پیوست شماره دو آن رفع شده بودمتحده از این توافق و و وضع مجدد تحریم
 .دادند قرار مداقه مورد را —است تاسف موجب

به ریاست خانم فدریکا موگرینی، نم -2 با حضور  نشست  ایران در سطح وزرای   E3+2اینده عالی اتحادیه اروپایی و  و 
 .خارجه برگزار شد

های برجام مجدداً بر تعهد خود نسبت به اجرای کامل و موثر آن در کمال حسن نیت و در فضایی سازنده تاکید  طرف  -3
ه بوده و یک دستاورد بسیار مهم در  کردند. آنها خاطرنشان کردند برجام یک عنصر کلیدی در معماری جهانی عدم اشاع 

-به اتفاق آرا مورد تایید شورای امنیت ملل متحد قرار گرفته  2231  قطعنامۀ باشد که از طریق  حوزه دیپلماسی چندجانبه می
 .ستا

ایران به  است،  المللی انرژی اتمی تایید کردهدر پی آژانس بین ها تصدیق کردند همانطور که دوازده گزارش پیطرف  -4
ها کماکان پروژه ای خود ادامه داده و بر ضرورت تداوم این عملکرد تاکید کردند. طرف اجرای کامل و موثر تعهدات هسته

ای، فیزیک و عنوان بخشی از برجام و طرح تبدیل تاسیسات فردو به یک مرکز هستهسازی رآکتور تحقیقاتی اراک بهنوین 
خواهن  قرار  مورد حمایت  را  داد. طرففناوری  پروژهد  از  خود  مجدداً حمایت  همچنین  در حوزه همکاری  ها  که  هایی 

 پیوست شماره سه برجام قرار دارند را اعالم کردند. چهارچوبای در  آمیز هستهصلح
ها و از جمله برخورداری ایران  ای از سوی ایران، رفع تحریمها تصدیق کردند که در کنار اجرای تعهدات هستهطرف  -5

 منافع اقتصادی حاصله از آن، بخش بنیادین برجام است. از 
وکار مشروع با ایران، در تطابق  ها بر اراده خود برای حمایت از آزادی کنشگران اقتصادی برای پیگیری کسبطرف -6

 شورای امنیت ملل متحد، تاکید کردند. 2231 قطعنامۀکامل با 
ی ماهوی که تاکنون صورت گرفته است، تشدید گفتگوهای فنی،  هاهای فشرده و پیشرفتها همچنین فعالیتطرف  -7

شود، بسیج منابع قابل توجه توسط همه اعضا، از جمله  هایی که برای حفظ و تقویت روابط دوجانبه اقتصادی انجام میتالش
بازرگانی با ایران سازی روابط تجاری و  موقع و موثر عادیبا کشورهای ثالث عالقمند برای حمایت از برجام و پیگیری به

 را مورد توجه و تاکید قرار دادند.
بانک سرمایهها از بهدر این زمینه، طرف  -8 به  »قانون انسداد« اتحادیه اروپا و اعطای مجوز  گذاری اروپا برای روزسانی 

 اوت اجرایی شد، استقبال کردند.  7های خارجی که در  واجد شرایط نمودن ایران جهت دریافت وام
ویژه پیگیری  ، به2018ژوئیه    6ها تداوم تعهد خود به اهداف مندرج در بیانیه وزرای جلسه کمیسیون مشترک در  طرف  -9

های پرداخت با ایران و تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصوالت نفتی  اقدامات مشخص و موثر برای تضمین کانال
 و پتروشیمی را مجدداً مورد تایید قرار دادند. 

های پرداخت  ها از پیشنهادهای عملی برای حفظ و توسعه کانالر به فوریت و ضرورت حصول نتایج ملموس، طرفنظ  -10
های مربوط به صادرات )شامل نفت( و واردات  طور مشخص ابتکار تاسیس یک »سازوکار ویژه« برای تسهیل پرداختو به

دهد،  ایران مساعدت کرده و به آنها اطمینان مجدد می  ایران، که کنشگران اقتصادی را در در پیگیری تجارت مشروع با
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« در  ها مجدداً بر عزم قوی خود برای حمایت از فعالیت بیشتر برای عملیاتی کردن این »سازوکار ویژهاستقبال کردند. طرف
 المللی تصریح کردند.ای و بین کنار تداوم تعامل با شرکای منطقه

های  ت از راهکارهای عملیاتی درخصوص موارد فوق تاکید و توافق کردند پیشرفتها بر اراده خود برای حمایطرف -11
حاصله را به دقت زیر نظر داشته باشند و جلسه کمیسیون مشترک را، از جمله در سطح وزیران، به نحو مقتضی برای پیشبرد  

 های مشترک تشکیل دهند.تالش
  گیرد. المللی است، صورت میبرجام که در جهت منافع بین  ها خاطرنشان کردند این ابتکارها با هدف حفظطرف -12
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 م نهپیوست 
خطاب به دبیرکل متحد پیرامون اقدامات غیرقانونی آمریکا برای   98اسفند  22نامه مورخ 

 جلوگیری از دسترسی ایران به دارو و اقالم بهداشتی جهت مقابله با کرونا 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2020مارس  12
 1398اسفند  22

 عالیجناب، آقای آنتونیو گوترش 
 دبیرکل محترم ملل متحد

 عالیجناب؛  

باالترین سطح فوریت برای شما می با  نامه را درباره موضوعی    تمامی    و—االسف همانگونه که جنابعالینویسم. معاین 
ایم. اکثر ما تحت  جهانی شدهگیری  همگی رسماً گرفتار یک همهامروز    مستحضرید،—دنیا   سراسر  در  اینجانب  همتایان

ایم و کشور من جزو کشورهایی است که تاکنون  قرار گرفته  19-تاثیر شیوع بیماری ویروسی به شدت واگیردار کووید
 . استقربانی بدترین تاثیرات بوده

  مبتال  هایملت  دیگر  خالف  بر—نوردد، ملت مامی  در شرایطی که این ویروس شهرها و روستاهای ما را به سرعت در   
رزمینی از ماه می  فراس  و  غیرقانونی  صورت  به  که  تاریخ  اقتصادی  تروریسم  ترین گسترده  و  شدیدترین  عواقب  از—دنیا  شده

امنیت ملل متحد اعمال شده، رنج    2231  قطعنامۀتوسط دولت ایاالت متحده در پی نقض تعهداتش ذیل    2018 شورای 
 .بردمی

پزشک    پزشکی،  تجهیزات  دستاگرچه  دیگر  و  پرستاران  بهترین ان،  جزو  ما  بهداشتی  اما  اندرکاران  هستند،  دنیا  در  ها 
های ما در تشخیص و درمان بیماران و مبارزه با شیوع کرونا و در نهایت شکست این ویروس با کارزار تروریسم  تالش

 است. اقتصادی دولت ایاالت متحده مواجه شده

های اقتصاد ایران تاثیر  بخش ا عالوه بر هدف گیری تجارت مشروع ما با دنیا، بر تمامی های غیرقانونی آمریکرژیم تحریم   
خواهند گرسنه نمانند« دولتشان  گوید که »اگر میمنفی گذاشته و این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا به ملت ما می

آمریکایی تا آنجا پیش رفته که علناً ارسال دارو   شرمبایست تسلیم دستورات ظالمانه بیگانگان شود. اکنون همان مقام بیمی
 های نامربوط و غیرقانونی مشروط کرده است. برای ملت ایران را به گروگان خود گرفته و فروش دارو را به زیاده خواهی

 خرید از آنها  محرومیت  طریق   از  جمله   از —واضح است که دولت ایاالت متحده سیاست تنبیه دسته جمعی ملت ایران را   
نچه  آ.  است  گرفته  پیش  در —شودمی  اعالم  آمریکایی  دولتمردان  توسط  مکرراً  که   شعارهایی  خالف  بر  بشردوستانه  اقالم

اقتصادی آمریکا چگونه بهکه تا اینجا و متاسفانه برای جامعه بین  طور  الملل نامشخص باقی مانده این است که تروریسم 
 : است کرده تضعیف ذیل شرح به را ایران در کرونا گیریهمه  با بارزهم برای ما هایتالش— مستقیم البته و—مشخص

ای سخت کرده،  نحو فزایندههای ثانویه غیرقانونی ایاالت متحده، صادرات نفت و اقالم تولیدی را برای ایران بهتحریم  -
 بویژه و ایران ملت برای اساسی  کاالهای دیگر و اییارانه داروی و غذا تدارک و تهیه که— ازاینرو نه تنها بخش دولتی را

وصی ما که مسئول تامین  خص  بخش   کل  تضعیف   به   بلکه  داده  قرار  هدف— دارد  برعهده  را   جمعیت   قشر  پذیرترین   آسیب
باشد، منجر شده است. ایاالت متحده در تالش است از طریق سیاست  کاال، ارایه خدمات و اشتغالزایی برای ملت ایران می

  قطعنامۀ   واسطهبه  اتفاقاً  که  ایران  با  مشروع  تجارت  در  دیگران  ارعاب   با—شکست خورده »فشار حداکثری« شرم آور و  
  ملت  بقای  اصل  تضمین   برای  ایران  نیاز  مورد  خصوصی  بخش   و  دولتی  منابع—متحد توصیه شده  ملل  امنیت  شورای  2231
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 . نماید تهی و تخلیه محدود را ایران
غیرقانونی ایاالت متحده فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و مستقر در ایران برای واردات دارو ی ثانویه  هاتحریم  -

سازد و حتی اگر یک شرکت خارجی حاضر باشد اقالم مورد نیاز را به ایران می  و تجهیزات پزشکی را تقریبا غیرممکن 
ی درهم تنیده آمریکا در حوزه  هابپردازیم، باز هم تحریمهایمان در خارج از کشور  بفروشد و ما بهای آن را از طریق دارایی

کند. این اقدام نه تنها  های مالی و بانکی چنین تجارتی را برای طرفین امکان ناپذیر میونقل و کشتیرانی، بیمه و بخش حمل
بین   2231  قطعنامۀنقض   بلکه نقض حقوق  متحد،  ملل  امنیت  بشردوستانه شورای    علیه   جرم  ابه مث   به   که —المللی عمومی 

 .شودمی محسوب 2018 اکتبر 3 مورخ دادگستری المللی بین  دیوان توسط  صادره  قرار نیز و—است بشریت

های ثانویه غیرقانونی ایاالت متحده هزاران شهروند ایرانی را در خارج از کشور سردرگم کرده و آنها را در معرض  تحریم  -
با هواپیمایی  ایی قرار داده است. در واقع، قطع ارتباط فرودگاههای اروپاختالل فراوان پروازها در فرودگاه های اروپایی 

ایر طی روزهای گذشته به هیچ عنوان به شیوع کرونا مربوط نبود بلکه مستقیماً به تحریم خرید و نصب نرم افزار به روز  ایران
ای هزاران خانواده ایرانی را در اضطراب و فشار  شود. چنین اقدامات ظالمانهریزی پرواز توسط آمریکا مربوط میشده برنامه

بر نقض مکرر مفاد   بار دیگر عالوه  شورای امنیت ملل متحد،   2231  قطعنامۀناخواسته در شرایط بحران قرار داده است. 
المللی  بین الملل بشردوستانه، خالف قرار صادره توسط دیوان و حقوق بین  (ICAO) مقررات سازمان بین المللی هوانوردی

 شود. محسوب می 2018اکتبر  3دادگستری مورخ 

بر هدف  - ایران، تحریمعالوه  ملت  مرور  و  عبور  نیز  و  دارو  و  بهداشتی  مراقبت  به  معیشت، دسترسی  ثانویه  گیری  های 
کند را محدود  غیرقانونی ایاالت متحده حتی دسترسی شهروندان ما به اطالعاتی که دولت به منظور مبارزه با کرونا منتشر می

  یک   طراحی  با—AC 19افزار موبایل جدیدی تحت عنوان  کرده است. اعمال سانسور غیراخالقی توسط گوگل بر نرم
 آمریکا  اقتصادی   تروریسم  دلیل  به  نیز—به شهروندان برای تشخیص بالقوه و مبارزه با کرونا  کمک  برای  ایرانی   شرکت

 .دهد نمی بشردوستانه حتی  هدفی هر از فارغ را گوگل در حساب افتتاح اجازه افزارهانرم  ایرانی  تولیدکنندکان  به که است
 عالیجناب؛ 

ها چگونه ممکن است محرومیت ملت ایران از دارو و دسترسی به اطالعات مربوط به درمان کرونا به نفع دنیا و دیگر ملت   
  تمام شود؟

  حتی   و—المللی است. برای نمونه های جامعه بین عملی برخی از طرفبیمتاسفانه وضعیت ظالمانه کنونی تاحدودی نتیجه     
زم تنفسی و چه در کل در  لوا   یا  سرنگ  بهداشتی،  هایکننده  ضدعفونی  حوزه  در  چه—کرونا  جهانی  گیری  همه  از  پیش 

ز اجرای کامل  حوزه اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی، واردات ما از اروپا از لحاظ ارزش و مقدار کمتر از دوره پیش ا 
درصد کاهش یافته    75است. واردات لوازم استریل کننده پزشکی از اتحادیه اروپا به تنهایی به میزان    2016برجام در سال  

 .های تجارت ما با اروپا وجود داردبار در دیگر زمینهاست. همین روند تاسف

آنچه    تنها  نه  اخالقی  اصول  اقدام خالف  یک  در  متحده  ایاالت  ایران   دولت  ملت  بر  حداکثری«  »فشار  وقیحانه  خود 
پذیرترین شهروندان ما   آسیب نابودی حال  در خود شیوع با که کرونا همانند—خواند را افزایش داده بلکه عالوه بر آنمی

  به  قادر  تاکنون   خودش  گویا  که  نحوی  به  میکند  هم  موعظه  ویروس  این   مهار  درباره   را  ما  تمام  چه  هر  وقاحت  با—است
 . است بوده کرونا حمله  کنترل

اقتصادشان    درحالیکه  و—درشرایطی که دیگر کشورها اکنون مشغول مناظره درباره چگونگی مهار شیوع کرونا هستند   
  کامل  دسترسی  عدم  پی  در  ویروس  این   تاثیرات  از  تنها  نه  ایران  ملت—ضربه دیده و بیم و هراس در میان شان پدیدار گشته

  اقتصادی   تروریسم  که  دیگری  فراوان  اقدامات  بلکه  نیستند،  امان  در  بهداشتی  اقالم  تامین   و  پزشکی  تجهیزات  به  کافی  و
ی را حتی پیش از ابتالی کرونا نابود کرده منجر به وخامت شرایط در ایران شده است.  بیشمار  خانوارهای  آن  توسط  آمریکا
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اقتصادی و دیگر تاثیرات کرونا حتی در کشورهایی که تعداد   تاثیرات  این وضعیت آشکارا قابل مشاهده است؛ چراکه 
 مبتالیان کمتری نبست به ایران دارند نیز در حال افزایش است. 

بایست به سرعت به کارزار تروریسم اقتصادی خود علیه ملت  مطالب فوق االشاره دولت ایاالت متحده میبا توجه به     
 2231  قطعنامۀهایی را که به صورت غیرقانونی علیه کشور من در تناقض آشکار با  ایران خاتمه داده و فوراً تمامی تحریم

ور، الزم است که ملل متحد و اعضای آن به این خواسته ملت  شورای امنیت ملل متحد اعمال کرده رفع نماید. به همین منظ
 ایران در توقف سیاست شرورانه و بدون ثمر دولت آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران توجه کافی مبذول دارند.

 موجب امتنان خواهد بود که این نامه را به عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت منتشر نمایید.    
 ، لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید. عالیجناب   

 محمدجواد ظریف 
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 م دهپیوست 
 ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات خود خروج آمریکا و به دلیل  36استنادات به ماده 

  36برجام ذیل بند  کنندههماهنگخطاب به  97مرداد  30نامه مورخ ترجمه : 1-10پیوست 
 ژوئیه   6مه و  25در اجرای تعهدات خود در جلسات  1+ 4برجام پیرامون قصور 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 2018اوت  21
   1397مرداد  30

 عالیجناب، خانم فدریکا موگرینی
 نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی 

 کننده کمیسیون مشترک برجامهماهنگ
 عالیجناب؛ 

ای  های هستهاولین نوبت از تحریم   2018اوت    6گذرد و روز  بیش از سه ماه از خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام می
طور کامل اجرایی شدند. غیر از آنکه خروج  یکجانبه، غیرقانونی و فراسرزمینی آن کشور، که وفق برجام رفع شده بودند، به

( شورای امنیت و برخالف نظر اجماعی تقریباً تمامی  2015)   2231  قطعنامۀیک نقض فاحش    خودی خودآمریکا از برجام به
متن    33الی    21های یکجانبه خود بر خالف بندهای  باشد، اقدام آن کشور به اجرایی کردن تحریماعضای ملل متحد می

 باشد.پیوست شماره سه برجام می پیوست شماره دو، و تمام 7الی  4پیوست شماره یک، بندهای  8و  7اصلی و بندهای 
اثر کرده و تعادل ظریف تعهدات بین طرفین در  این اقدامات غیرقانونی ایاالت متحده بسیاری از مفاد اساسی برجام را بی   

.  استداده   قرار  حمله  مورد  را—بود  آمده  دست به  دشوار  و  سخت  بسیار  مذاکرات  سال  12  حدود  پی  در  که — این توافق
مانده در برجام، پذیرفت خواست سران کشورهای باقیدر  به  ایران  اسالمی  جمهوری  رییس   متحده،  ایاالت  خروج  متعاقب

تاخیر بیاندازد، تا ایشان را قادر سازد تدابیر الزم    برجام را به مدت چند هفته به  36بینی شده وفق بند  تا اتخاذ اقدامات پیش 
ز اثرات و تبعات منفی خروج آمریکا اتخاذ نموده و تعادل را به توافق را بازگردانند. را برای عالج و جبران خسارت ناشی ا

ای تمدید و اکنون به بیش از سه ماه  ، آن مهلت چند هفتهE3+2های داده شده از سوی شما و همچنین سران  دنبال وعدهبه
 رسیده است.  

به سازوکار حل      ایران  اسالمی  این مدت جمهوری  بند  در  در  مندرج  راستا    36اختالف  این  در  و  نموده  استناد  برجام 
تشکیل جلسه    2018ژوئیه    6مه و در سطح وزرای خارجه در تاریخ    25کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونین در تاریخ  

ضوح تصریح  برگزار شد، وزرا با به و  2018ژوئیه   6داد. در بیانیه نشست کمیسیون مشترک در سطح وزرای خارجه که در  
دهد« و بر  ها، از جمله برخورداری از منافع اقتصادی حاصله از آن، بخش حیاتی برجام را تشکیل میکردند که »رفع تحریم

سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران« تاکیدکردند. منظور استمرار عادیهای عملی بهحلراهتعهد خود در جهت یافتن »
»بر تعهد خود به اهداف زیر، با حسن نیت و در یک فضای سازنده، تاکید   1+4تحادیه اروپا و  در این راستا، وزرای خارجها 

 کردند: 
 های مختلف با ایران؛تر اقتصادی و در حوزهحفظ و ارتقاء روابط گسترده

 های موثر مالی برای تعامل با ایران؛ حفظ و استمرار کانال
 محصوالت نفتی و پتروشیمی؛ تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، 

 ونقل دریایی )از جمله کشتیرانی و بیمه(، زمینی، هوایی و ریلی؛  تداوم روابط حمل
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 اعتبار صادراتی؛  تقویت پوشش 
های کوچک و متوسط که شاکله  ویژه شرکتکنند، بهحمایت روشن و موثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می

 هستند؛  اصلی بسیاری از اقتصادها
 های بیشتر در ایران؛گذاریتشویق سرمایه

های تجاری و مالی ایشان که با ایران، یا در رابطه با این  ها و دیگر فعالیتگذاریحمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایه
 دهند؛ کشور معامله انجام می

 ی تجاری؛گرد هم آوردن کارشناسان بخش خصوصی و عمومی، از جمله ازطریق تقویت شوراها
 گذاری در ایران؛حمایت عملی از تجارت و سرمایه

 های ایاالت متحده؛ ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریمحمایت از شرکت
 های عملی تعبیه کنند.«حلمتعهد شدند که برای تحقق این اهداف راه 

های  زوکار عملیاتی برای جبران تحریم رغم این تعهدات توسط وزیران در کمیسیون مشترک، هنوز هیچ سامتاسفانه علی    
های اقتصادی  ایم، خروج روزافزون بنگاهآمریکا ایجاد یا حتی به روشنی طراحی نشده است. در واقع آنچه ما شاهد بوده

  شدن   اجرایی  از  پیش   حتی—اروپایی  کشور  سه  و  اتحادیه  کشورهای  به  متعلق  هایبنگاه   خصوص  به—خارجی از ایران
اطمینان و در نتیجه مسبب  معد  بر  مبتنی   روانی  فضای  یک  ایجاد  موجب  امر  این   که  است،  آمریکا  غیرقانونی   هایتحریم 

ناپذیر اقتصادی به مردم عادی ایران شده است؛ از جمله در زمینه ابتیاع دارو و تجهیزات پزشکی، ناشی از  خسارات جبران
ی خرید دارو، که حتی پیش از برجام نیز بیش از اینها در دسترس  های اروپایی در فراهم آوردن خدمات مالی براقصور بانک

  های تحریم  دوم   بخش   شدناجرایی   از   پیش  ماه  دو—بود. به عالوه، میزان سفارش خرید نفت خام از ایران برای ماه سپتامبر
 .  استرسیده خود حد ترینپایین  به و داشته  توجهی  قابل  کاهش — آمریکا غیرقانونی

های آمریکا، از طریق  شدن مجدد و کامل بخش اول تحریمای ندارد جز آنکه در پاسخ به اجرایی بنابراین، ایران چاره   
»توقف جزئی ایفای تعهدات خود وفق برجام« به احیای نوعی تعادل در تعهدات و مزایای متقابلِ مقرر شده در برجام اقدام 

سرعت  مه نیز محق به استفاده از آن بود. چنانچه به   8غیرقانونی آمریکا در تاریخ  نماید؛ حقی که ایران بالفاصله پس از خروج  
— های باقیمانده در برجام اتخاذ نگردد و سازوکارهای مربوط به تامین انتظارات به حق ایرانتدابیر اصالحی توسط طرف

  جمله   از  خود،  حقوق   چهارچوب   در   ن، ایرا  اسالمی  جمهوری   نشوند،  عملیاتی   و  مستقر—نفتی  و  بانکی   حوزه   دو  در   ویژه  به
طور جزئی متوقف«  بندی شده، »ایفای تعهدات خود وفق برجام را به نزما  جدول  یک   طبق  و   تدریجبه   برجام،  36  بند  وفق

خواهد نمود. جزئیات این جدول زمانی و نحوه اجرای آن به نحو مقتضی به اطالع جنابعالی خواهد رسید. در صورتی که  
»برخورداری از منافع اقتصادی حاصله از ]برجام، که[ بخش حیاتی« آن است بار دیگر احیا گردد، روندِ توقف جزئی ایفای  

 تواند پایان یافته و معکوس شود.  تعهدات می
اینجانب در مالقات مورخ      به اطالع شما رساندم مادام که    2018ژوئیه    6به خاطر دارید که  مفاد  با جنابعالی در وین، 

های پیشین شورای امنیت ملل متحد بازگردانده نشده باشند و سطح صادرات نفت ایران یا امکان انتقال عواید آن به  قطعنامۀ 
شکل جدی کاهش نیافته باشد، حتی در صورت توقف جزئی ایفای تعهدات، جمهوری اسالمی ایران کماکان بر شفافیت  

 تعهدات پادمانی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را ادامه خواهد داد. آمیز خود پایبند است وای صلحبرنامه هسته
مایلم بار دیگر تاکید نمایم که عزم دولت جمهوری اسالمی ایران تاکنون بر حفظ برجام به عنوان یک دستاورد ارزشمند     

هزینه متحمل  منظور  این  برای  و  داشته  قرار  برابر تالشدیپلماسی  در  و  و های گزاف شده  آمریکا  معاندانه  و  ای مخرب 
داری کرده است. اطمینان دارم که از یازده  زدنی خویشتن تحریکات خصمانه آَشکار و متخلفانه این کشور به نحوی مثال

ها بر پایبندی کامل ایران به تمامی تعهدات خود در برجام  المللی انرژی اتمی که همگی آندرپی آژانس بین گزارش پی
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مطلع هستید. بدین جهت نبایستی هیچ تردیدی وجود داشته باشد که مسئولیت شکست احتمالی برجام و    دهند، گواهی می
 تبعات آن، صرفاً بر عهده آمریکا قرار دارد. 

های باقیمانده در برجام  برجام این نامه را به اطالع سایر طرف  کنندههماهنگعنوان  موجب امتنان خواهد بود چنانچه به   
 برسانید.

 عالیجناب، لطفا احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    
 محمد جواد ظریف 



111 

برجام  کنندههماهنگخطاب به  97آبان  15نامه مورخ ترجمه : 2-10پیوست   
 برجام  36پیرامون تکمیل کلیه مراحل حل و فصل اختالف و شروع اقدامات جبرانی ذیل بند 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

2018نوامبر  6  
1397آبان  15  

 خانم فدریکا موگرینی عالیجناب
 نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی 

 کننده کمیسیون مشترک برجامهماهنگ
 عالیجناب؛ 

منظور حفظ و تضمین  برجام به  36، این نامه را ذیل بند  2018اوت    21و    2018مه    10های اینجانب در مورخ  متعاقب نامه
 نویسم.  هوری اسالمی ایران وفق این توافق به شما میحقوق جم 

بودند را مجددا وضع    هایی که بر اساس برجام رفع شدهطور غیرقانونی تمامی تحریم، ایاالت متحده به2018نوامبر    5در     
ای مالی، انرژی و  هنهاد و فرد دیگر، که مشتمل بر تمامی بخش   300نحوی کامال معاندانه  و به طور کامل اجرا نمود و به

ی برجام های باقیماندههای تحریمی خود افزود. همانگونه که در ادامه آمده است، طرفونقل ایران هستند را به لیستحمل
سازی روابط اقتصادی ایران،  منظور تضمین عادیدر عمل هیچ اقدام ترمیمی، حتی در اجرای تعهدات برجامی خودشان، به

ی اروپا است، بالفاصله روابط  هم که یک شرکت اروپایی بوده و مقر آن در مقر اتحادیه  1وئیفت اند. حتی س اتخاذ نکرده
 های ایرانی تعلیق کرد.خود را با اغلب بانک

تاریخ      در  که  برجام  وزرای  مشترک  کمیسیون  نشست  مسائل   2018ی  ژوئیه  6در  »بررسی  برای  ایران  درخواست  به 
هایی که وفق برجام و ضمیمه دوم آن ی آمریکا از توافق و اعالم وضع مجدد تحریمبهی ناشی از خروج یکجاننشدهحل

مندی ایران از منافع ناشی از آن جزء  ها و بهرههای برجام تایید کردند که رفع تحریمبودند« برگزار گردید، طرفرفع شده
 و در یک فضای سازنده، تاکید کردند: اساسی برجام است. وزرای خارجه »بر تعهد خود به اهداف زیر، با حسن نیت

 های مختلف با ایران؛تر اقتصادی و در حوزهحفظ و ارتقاء روابط گسترده
 های موثر مالی برای تعامل با ایران؛ حفظ و استمرار کانال

 تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصوالت نفتی و پتروشیمی؛ 
 رانی و بیمه(، زمینی، هوایی و ریلی؛  ونقل دریایی )از جمله کشتی تداوم روابط حمل

 اعتبار صادراتی؛  تقویت پوشش 
های کوچک و متوسط که شاکله  ویژه شرکتکنند، بهحمایت روشن و موثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می

 اصلی بسیاری از اقتصادها هستند؛
 های بیشتر در ایران؛گذاریتشویق سرمایه

های تجاری و مالی ایشان که با ایران، یا در رابطه با این  ها و دیگر فعالیتگذاریکنشگران اقتصادی در سرمایهحمایت از  
 دهند؛ کشور معامله انجام می

 گرد هم آوردن کارشناسان بخش خصوصی و عمومی، از جمله ازطریق تقویت شوراهای تجاری؛
 ایران؛گذاری در  حمایت عملی از تجارت و سرمایه

 های ایاالت متحده؛«ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریمحمایت از شرکت
 

1. SWIFT 
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ی برجام »مجددا بر تعهد مستمر خود به اهداف های باقیمانده در نیویورک، طرف   2018سپتامبر    24در نشست وزیران مورخ      
برجام   بیانیه کمیسیون مشترک وزرای  ا علی   2018ژوئیه    6مصرح در  برای  ایجاد الخصوص  موثر  ملموس و  اقدامات  نجام 

 های پرداخت برای ایران و تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصوالت نفتی و  پتروشیمی«  تاکید کردند.کانال 
اینکه شش ماه پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و چهار ماه پس از نشست کمیسیون مشترک وزرا، ایران مطلقا    

منفعتی از برجام ببرد موجب نگرانی شدید و تاسف عمیق است. واقعیت این است که امروز روابط تجاری  تواند هیچ  نمی
خاطر اجرای کامل  برد، که در حقیقت به شده است. لذا نه تنها ایران منفعتی از برجام نمی  2012تر از سال  ایران بسیار محدود

 شود. تعهداتش وفق این توافق مجازات هم می
ن     پایین فروش  به  ایران  سال  فت  از  کمتر  حتی  خود،  حد  است2012ترین  رسیده  طرف،  از  برخی  تمامی  ؛  برجام  های 

های  و دیگر سرمایه  درآمدهای نفتی  ،اند؛ ایران عمال دسترسی به، و منافع خود ازهای نفتی خود از ایران را خاتمه دادهخرید
  است؛   داده  دست  از   را—است   برجام  های طرف  در  آنها  مقر  تاعمد  که  هاییبانک  جمله من —های خارجیخود در بانک

 ایران  به  که   هایی کشتی  دیگر  و  ایرانی   هایکشتی  پوشش   از  بیمه   های شرکت  است؛  شده  متوقف  تقریبا  ایران  کشتیرانی 
اند و یا  کنند؛ خطوط هواپیمایی مسافربری اروپایی یا پروازهایشان را به ایران متوقف کردهامتناع می  کنندمی  ارائه  خدمات

های مقصد  توانند خدمات الزم از جمله سوخت را در فرودگاهاند؛ خطوط هوایی ایران به سختی میها کاستهاز تعداد آن
ایران که در خارج از کشور سکونت دارند( خواسته شده    های ایرانی )و حتی شهروندان عادیدریافت کنند؛ از شرکت

های کنسولی و  بیت این وضعیت هم این است که حتی نمایندگیهای بانکی خود اقدام کنند و شاهاست برای بستن حساب
حساب نگهداری  در  ایران  فعالیتدیپلماتیک  برای  منحصراً  که  خود  بانکی  میهای  استفاده  کاری  مرتبط  با های    کنند 

 اند.مشکالتی روبرو شده
باقیماندهاز همه تعهدات پر طمطراقی که طرف    به راهی برجام متقبل شدههای  نیانجامیده  حلاند، هیچکدام  های عملی 

، که قرار بود برخی از مشکالت اساسی ولی اولیه را حل کند، هنوز تاسیس هم نشده 1است. مثال، همین سازوکار ویژه 
به صورت کامل    سازوکار ویژهبه اینکه شروع به کار کرده باشد. همچین، کارشناسان حتی با فرض اینکه  است، چه برسد  

ابراز تردید کرده نه،  یا  استفاده خواهد کرد  از آن  آیا کسی  اینکه  به  نسبت  نظر می عملیاتی شود،  به  رسد که  اند. چنین 
متبوع خود مبنی بر امن بودن این کانال و حمایت  های مناسب از مراجع دولت  کنشگران اقتصادی تنها در صورتی که تضمین 

 الزم در صورت استفاده از آن را دریافت کنند، از این مکانیزم استفاده خواهند کرد.
»بر عزم خود برای صیانت از آزادی کنشگران اقتصادی  6در      با  ژوئیه، وزرای خارجه مضافا  انطباق کامل  شان که در 

به اطالع  2231  قطعنامۀ باید  ایران هستند، تاکید کردند«.  با  تان برسانم که تقریبا تمامی کنشگران  در پی تجارت مشروع 
اند، که  های اصلی اروپایی، تاکنون از ایران خارج شدهو همه شرکت  1+4اقتصادیِ اکثریتِ کشورهای اتحادیه اروپا و  

 ناپذیر به اقتصاد ایران و زندگی شهروندان عادی ایرانی شده است.  باعث آسیب جبران
های  های آمریکا معاف است، بانکشود از تحریممی  های مالی مرتبط با آن، که گفتهحتی در حوزه غذا و دارو و تراکنش    
کنند که منجر به  های دیگر کشورهای عضو برجام از ارائه خدمات مالی برای غذا و دارو خودداری میوپایی و بانک ار

شدن دارو و به تبع آن به خطر افتادن زندگی بیماران شده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در این    کمیاب
بیانیه دو  و  برجامی  تعهدات  نقض  شاهد  صرفاً  دیوان  وضعیت  حکم  نقض  شاهد  بلکه  نیستیم،  برجام  وزرای  نشست  ی 

اش را رفع  های غیرقانونیی موانع ناشی از تحریمالمللی نیز هستیم که به آمریکا دستور داده است فورا همهدادگستری بین 
 و مجوز و سایر اختیارات الزم برای غذا، دارو و قطعات یدکی هواپیما را تضمین کند. 

های خارجی بانک روزرسانی مقررات انسداد اتحادیه اروپا و دستورالعمل اعطای وام شدن بهوزرا »از اجرایی  و با اینکه   

 
1 SPV 
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اوت استقبال کردند«، این مقررات نتوانست حتی مانع از تبعیت    7گذاری اروپا برای واجد شرایط کردن ایران در  سرمایه
جلوگیری از    و—بود  خوانده  المللی« بین   های »تحریم  را  آن  اشتباه  به  که—های آمریکایک شرکت فرانسوی از تحریم

حضور اشخاص ایرانی در یک »نمایشگاه غذا« در فرانسه شود. در ذیل پاسخی را که یک شهروند ایرانی برای شرکت در 
 کنید: دریافت کرده است مشاهده می 1بازار جهانی غذا در پاریس

المللی علیه ایران و تبعات خطیری که در صورت تخطی از هر کدام از  های بین به دلیل تحریم  رسانیم کهبه اطالع شما می 
تصمیم گرفته است تمامی مراودات    Groupe Comexposium گیرنده نمایشگاه آید، گروه تصمیمها به وجود میاین تحریم

 ثانوی به حالت تعلیق درآورد. های مستقر در ایران را تا اطالع با نهادها، افراد و گروه 
 وجود ندارد. 2018در پاریس بازار جهانی غذا  نام دردر نتیجه متاسفانه امکان پذیرش تقاضای شما برای ثبت 

    

در   2018سپتامبر    24در حالی شاهد چنین تبعیض شنیعی علیه ایران و شهروندان آن هستیم که وزرای خارجه در تاریخ  
مند به  ها، از جمله از طرف کشورهای ثالث که عالقهی طرفتوجهی را از سوی همهنیویورک وعده داده بودند »منابع قابل

سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران را  ای موثر، عادیگونهخواهند در زمان مقتضی و بهحمایت از برجام هستند و می
 ، بسیج کنند«.  دنبال کنند
 عالیجناب؛ 

خود برای »متوقف ساختن کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق برجام«، در صورت    برجام اختیار ایران به اعمالِ حق   
حاکی از این فهم مشترک در    36و    26ها را به رسمیت شناخته است. بندهای  ی تحریمبازگشت مجدد و تحمیل دوباره

متوقف ساختن کلی یا جزئی  ها این حق را به ایران خواهد داد که با  دوران مذاکرات است، که هرگونه وضع مجدد تحریم
 اقدامات متقابل خود وفق توافق واکنش نشان دهد. 

المللی دادگستری نیز این موضوع را تایید کرد ذکر این نکته حائز اهمیت است که حتی تیم حقوقی آمریکا در دیوان بین     
در حکم عدم پایبندی اساسی است، بندی برسد که مسئله حل نشده است و  های برجام به این جمع که »اگر یکی از طرف 

دهد که ›عمل به تعهدات خود وفق این برجام را، به صورت کلی یا جزئی، متوقف سازد‹ . . . این برجام به آن طرف اجازه می 
  . « 2ها در صورتی که مکانیزم حل اختالف از فیصله دادن به موضوع ناکام بماند اندیشیده بودندای بود که طرف همان چاره 

است که وضع مجدد  کاماًل روشن ساختهو مکرراً بعد از آن این مسئله را    2018مه    8جمهوری اسالمی ایران در روز     
های باقیمانده برجام خواسته که »آمریکا را ها »نقض اساسی و جدی« برجام است. در همین زمینه، ایران از طرفتحریم

های است که برای استمرارِ اجرای تمامیت برجام، »طرفپروا و متخلفانه خود بدانند« و اعالم کردهمسئول تبعات عمل بی
بایستی برای تضمین جبران بیباقیم با اتخاذ تدابیر ملی، منطقهانده برجام  ایران،  ای و جهانی مناسب،  قیدوشرطِ خسارات 

 های عینی ارائه کنند«. ضمانت
را آغاز نمود. اما، در کمال حسن    36سازوکار حل اختالف برجام وفق بند    2018مه    10دولت متبوع اینجانب در تاریخ     

های  »چاره« خودداری کرده و بالفاصله دست به »متوقف ساختن اجرای تعهدات وفق برجام« نزد تا به طرف نیت، از اعمالِ
صورت مشخص  های خود که در باال اشاره شد عمل نمایند. اما همانطور که بهباقیمانده برجام این امکان را بدهد که به وعده

ی زمانی، هیچ چیز حق ایران برای واکنش و صیانت از منافع ملی خود  بیان کردم »در این بازه  2018مه    10ی مورخ  در نامه
( شورای امنیت  2015) 2231 قطعنامۀدهد؛ حقی که به آشکارا در برجام و متعاقبا ی مقتضی را تحت تاثیر قرار نمیبه شیوه

 ملل متحد به رسمیت شناخته شده است«. 
صورت کامل اعمال کرده جام و ضمیمه دوم آن را مجدداً وضع و بههای مصرح در برایاالت متحده اکنون تمامی تحریم   

 
1 SIAL Paris 2018 
2 http://icj-cij.org/files/case-related/175/175-20180828-ORA-01-00-BI.pdf. Page 26, Para. 17 

http://icj-cij.org/files/case-related/175/175-20180828-ORA-01-00-BI.pdf
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های باقیمانده برجام انجام نشده است. اکثریت در  است و همانگونه که در باال اشاره شد، هیچ اقدام جبرانی از سوی طرف
های دیپلماتیک ایران  گیهای مربوط به نماینداند و حتی امکان تراکنش ساز علیه ایران پیوستهعمل به اقدامات محدودیت

ها حتی از  الظاهر به دلیل این محدودیتهای برجام علیاند. یکی از طرفو غذا و دارو با نهادهای مالی خود را سلب کرده
 کند.مانده خود به دولت ایران خودداری میهای عقبپرداخت یکی از بدهی

جریانات سناریوی پلیس خوب و پلیس بد میان ایاالت متحده و  ی این  این استدالل هنوز برای من پذیرفته نیست که همه   
رحمانه علیه ایران را بازگردانده و ایران را برای استمرار پایبندی  های بیاش باشد، تا تمامی آثار تحریم»متحدین« اروپایی

ام. اما  کشید بودهحل میاهی شما و زحمتی که با همکارانتان برای یافتن ر شائبهکامل فریب دهند. شخصاً شاهد کوشش بی
اراده    1+4کند که آیا اتحادیه اروپا و  های غیرقانونی آمریکا در رنج هستند، فرقی نمیهایی که از تبعات تحریمبرای آن

ها، نتایج هر دو وضعیت  شان از توافق را جبران کنند. برای آنتیمیتوانند آثار منفی خروج همالزم را ندارند یا اینکه نمی
ای خود وفق توافقی که کامال از حیز انتفاع  معنی به اجرای کامل همه تعهدات هستهکسان است: دولت ما به شکلی بیی

های انجام شده برای اعاده آن تاکنون به شکست  هاست از بین رفته و تالشورزد. توازن مدتخارج شده است، استمرار می
 انجامیده است. 

  یک   وجود  به—دپیلماسی چندجانبه  فردمنحصربه  دستاورد  یک   مثابه  به—دیگری، بقای برجامالمللی  مانند هر توافق بین    
  منافع   باید—اندکرده  تاکید  برجام  استراتژیک  و  امنیتی   تبعات  بر  مکرراً  که—1+4  و  اروپا  اتحادیه  یا.  دارد  بستگی   توازن

  عملی   و  واقعی   صورت به  اندشده  متقبل  سپتامبر  24  و  ژوئیه  6  یبیانیه  در  که   تعهداتی  به  عمل  با  را  برجام  از  ایران  مشروع
منظور جلوگیری از مرگ کامل یا اینکه ایران ناگزیر خواهد بود وضعیتی نزدیک به توازن را به  ن تاخیر تامین کنند،بدو

  فیصله   برای  برجام  اختالف  حل   سازوکار   ناکامی  صورت   در  برجام  هایطرف  که  است  ایچاره  همان   که—برجام اعاده کند
 .  بودند اندیشیده اختالف مورد موضوع به دادن

الذکر، اینجانب خواستار برگزاری کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران طی روزهای آینده  با عنایت به موارد فوق   
 در تهران هستم. 

فوراً ترتیب برگزاری این نشست را  کننده کمیسیون مشترک برجام،  عنوان هماهنگموجب امتنان خواهد بود که شما به   
 های باقیمانده برجام برسانید. داده و این نامه را به رویت طرف

 عالیجناب، لطفا پذیرای احترامات فائقه اینجانب باشید.    
 محمد جواد ظریف 
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 خطاب به   98فروردین  18نامه مورخ ترجمه : 3-10پیوست 
 برجام   36برجام ذیل بند  کنندههماهنگ

 امون نقض اساسی سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا پیر 
 7فروردین گروه  17به دلیل مشارکت در تصویب بیانیه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

   2019آوریل  7
 1398فروردین  18

 عالیجناب، خانم فدریکا موگرینی

 نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، 
 کمیسیون مشترک برجام کنندههماهنگ 

 عالیجناب؛ 
ابراز   7وزرای خارجه گروه    2019آوریل    6خود را نسبت به بیانیه اخیر مورخ    نویسم تا  مراتب خشماین نامه را به شما می

یه جمهوری اسالمی  ای را علپایهقبول و بینمایم. در سه بند از بیانیه، اتحادیه و سه کشور اروپایی ادعاهای کاماًل غیرقابل
بند  ایران مطرح کرده  از همه،  بدتر  اروپایی  52اند.  اتحادیه و سه کشور  اساسی  انحراف  مبین   طرف  4  عنوان   به—بیانیه 

  اساسی   پایبندی   عدم  تواندمی  نگردد،  حل   بخشی رضایت  صورت  به  چنانچه  و  بوده  برجام  اساسی  اهداف  و  اصول   از—برجام
 . گردد محسوب متحد ملل امنیت  شورای( 2015) 2231  قطعنامۀ از  تخطی همچنین و شده قلمداد برجام ذیل تعهدات از

اتحادیه و   ، متعاقب قصور شدید و مداوم  1+5های غربی اتحادیه اروپا و  های اساسی پیشین طرفپایبندیاین وضعیت نا   
ذیل برجام و تعهداتی که متعاقب خروج یکجانبه و   دار در اجرای تعهداتشاندر اتخاذ تدابیر عملی معنی سه کشور اروپایی

مارس    6و    2018سپتامبر    24،    2018ژوئیه    6،  2018مه    25،  2018مه    15غیرقانونی ایاالت متحده از برجام از جمله در  
 ای رسانده است. اند، را به سطح غیرقابل ادامه، اعالم داشته2019

کننده و خطرناک ایاالت متحده م کردن رفتارهای مستمرِ غیرقانونی، تحریکجای محکومطلقاً غیرقابل قبول است که به    
بدون توجه به وظیفه برطرف  حتی—های عملی بازگشت به پایبندی به تعهدات خودشان ذیل برجامجای پیگیری راهو به

کشور اروپایی به اعتراف خود، تسلیم  اتحادیه و سه    -- های غیرقابل جبران ملت ایران از خروج آمریکا از برجامنمودن زیان
های غیرقابل انکار در  تنها با واقعیتها نه پردازیاند. این عبارتعبارات مضحک آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران شده

با رویه بلکه    شورای  و  برجام  ذیل  اروپایی  کشور  سه  و  اتحادیه  تعهدات  با  نگوییم  اگر—جاری اتحادیه اروپا  منطقه ما، 
رای  ب  را  تعهداتی  و  نموده  مطرح  ایران  از  را  تحملی  غیرقابل  هایدرخواست  گروه  بیانیه  درحقیقت.  دارد  مغایرت—نیت ام

کند که با اهداف و اصول برجام ناسازگار بوده و کاماًل ورای دامنه برجام قرار دارند. تغییر بنیادین مندرج  ایران فرض می
شده از طریق انعقاد  نین اتحادیه و سه کشور اروپایی دستاورد تاریخی حاصلدر این بیانیه موجب نگرانی جدی است. همچ

المللی انرژی اتمی تایید  های آژانس بین بار در گزارش  14برجام و اجرای اقدامات داوطلبانه مندرج در آن توسط ایران، که  
 کند.را تضعیف می اشاعهتی و رژیم عدمپی، ان7شده، را نادیده گرفته است. درواقع، بیانیه گروه 

تهدر حالی که تاکید می    لیحات هـس ب تـس ای نبوده و نخواهد بود، ولی هدف کنیم که ایران هیچگاه به دنبال تولید یا کـس
آمیز را طبق  ای جهت مقاصــد صــلحطور کامل حق خود برای انرژی هســتهاعالم شــده برجام این اســت که »ایران بتواند به

ای ایران و همســو با تعهداتش ذیل آن اعمال نماید و با برنامه هســته  ایهای هســتهمنع گســترش ســالحمواد ذیربط معاهده  
الح تههمچون برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده ـس و  های هـس الحعمای عـض ترش ـس تهاهده منع گـس رفتار خواهد    ایهای هـس
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کل الحاقی ندارد. طبق  ـشد.« عالوه بر آن، برخالف داللت ـضمنی این بیانیه، جمهوری اـسالمی ایران هیچ تعهدی ذیل پروت
کند. تداوم اجرای پروتکل الحاقی از جانب  برجام، ایران صـــرفاً پروتکل الحاقی را به صـــورت موقتی و داوطلبانه اجرا می

شـــده در پیوســـت پنج، مطلقاً و کاماًل  بینیزمانی پیش   چهارچوبجمهوری اســـالمی ایران و فرایند تصـــویب پروتکل در 
ــتگی به اجرای متقابل تع ــاً تعهداتی که در بندهای  بس ــوص ــن نیت بوده، خص ــت پنج برجام   21و  20هدات با حُس از پیوس

 تصریح شده است.
الزم است تاکید نمایم که مفاد این بیانیه نشان دهنده فقدان شجاعت و تعهد به برجام است. برای مماشات با یک رژیم    

مانده است، چه برسد به تاکید مجدد حداقل به تعهد زبانی اتحادیه و  گریز، حتی این بیانیه از اشاره ساده به برجام بازقانون
  کرده  قلمداد  اروپا  امنیت  برای  ضروری  امری  را  آن  اروپا  اتحادیه  که—سه کشور اروپایی در قبال این دستاورد تاریخی

  و  معتبر  المللیبین   توافق  یک  به  ساده  اشاره  یک  حتی  مانع  تواندمی  7گروه  عضو  شکن قانون  دولت  یک  تنها  وقتی.  است
توانستند مانع کشور اروپایی، نمی  سه  و  اتحادیه   جمله   از  ،7گروه  از  باقیمانده  عضو  6  آیا  شود،  امنیت  شورای  قطعنامۀ  یک

تواند ایاالت متحده را گستاخ  اساس ایاالت متحده در متن شوند؟ هیچ چیزی بیش از این نمیدرج مواضع غیرقانونی و بی
 اش را ادامه دهد.  قانونیِ قلدرمآبانهنماید تا بی

بخـشی در یک بازه  خواهم که این موـضوع را به ـشیوه رـضایتمن از کـشورهای اتحادیه و ـسه کـشور اروپایی مـصرانه می   
شده در بند دارد تا موضوع را طبق سازوکار تصریحوفصل نمایند. ایران این حق را برای خود محفوظ میزمانی معقول حل

 بال نماید. دن 36
های  کننده کمیسیون مشترک برجام، مفاد این نامه را در اختیار طرفموجب امتنان خواهد بود که شما به عنوان هماهنگ   

 باقیمانده برجام قرار دهید.  
 عالیجناب، لطفا احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.     

 محمد جواد ظریف 
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   م دهیازپیوست 

تعهدات  کاهش  روند  
 رییس جمهور روحانی   98اردیبهشت  18امه مورخ ن: 1-11پیوست 

 پیرامون تکمیل مراحل حل و فصل اختالفات و   1+4خطاب به سران 
 برجام  36شروع اقدامات جبرانی توسط ایران ذیل ماده 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 2019مه  8

  1398اردیبهشت  18
 محترم آلمانعالیجناب آنگال مرکل، صدر اعظم 

 عالیجناب ترزا می، نخست وزیر محترم انگلستان 
 عالیجناب شی جین پینگ، رئیس جمهور محترم چین

 عالیجناب والدیمیر پوتین، رئیس جمهور محترم روسیه 
 عالیجناب امانوئل مکرون، رئیس جمهور محترم فرانسه

 عالیجناب؛ 
گذرد و امروز نه تنها آن  می  1397اردیبهشت    18جام در تاریخ  اکنون یک سال از خروج ایاالت متحده آمریکا از توافق بر

ای یکجانبه و غیرقانونی خود را مجدداً اعمال کرده است، بلکه رسماً و علناً به دنبال سیاست  های هستهکشور تمامی تحریم
شورای امنیت   2231 قطعنامۀ»فشار حداکثری« و »فروش نفت صفر« برای ایران است. خروج آمریکا از برجام نقض صریح 

باشد. اما متأسفانه با اقدام درخور و متناسب از سوی شورای امنیت یا کشورهای  المللی میو بر خالف خواست جامعه بین 
 مانده در برجام مواجه نشده است.باقی

  در   که—ر این توافق راد   هاها و ستاندهاثر کرده و توازن بین دادهاین اقدام آمریکا بخش مهمی از توافقات برجام را بی   
. پس از خروج  است  برده  بین   از   اساسی   شکل  به —بود  آمده  دست  به  دشوار  و   سخت  بسیار  مذاکرات  سال   12  حدود  پی

مانده در برجام اثرات و تبعات  های باقیای را در نظر گرفتم تا طرفآمریکا، اینجانب به درخواست شما مهلتی چند هفته
ای به درخواست شما تمدید خروج آمریکا را جبران نموده و تعادل از دست رفته را به این توافق برگردانند. مهلت چند هفته

 ده است. و اکنون به یک سال رسی 
برجام را فعال نمود و کمیسیون مشترک    36در این مدت جمهوری اسالمی ایران سازوکار حل اختالف مندرج در بند     

مانده برجام دو بار در سطح معاونین و دو بار در سطح وزرای امور خارجه تشکیل گردید. در این جلسات کشورهای باقی
ها و برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصله، بخش حیاتی از برجام تحریمدر برجام به صراحت اذعان نمودند که رفع  

« که  شدند  متعهد  شما  کشورهای  خارجه  امور  وزرای  ارتقای  هاحلراهاست.  حتی  و  سازی  عادی  منظور  به  عملی«  ی 
و گاز و محصوالت    های بانکی مؤثر، ادامه صادرات نفتهای اقتصادی با ایران من جمله از طریق ایجاد کانالهمکاری

های  پتروشیمی، ادامه همکاری در حوزه حمل و نقل، اعطای اعتبارات صادراتی، حمایت از فعالین اقتصادی در همکاری
سرمایه و  مالی  و  تحریمتجاری  برابر  در  آنها  از  حفاظت  و  ایران  با  تشویق  گذاری  و  آمریکا  فراسرزمینی  های 

 کنند.  های بیشتر در ایران طراحیگذاریسرمایه
های آمریکا  پی، هنوز هیچ سازوکار عملیاتی برای مقابله و جبران تحریمدرهای سیاسی پیاما متأسفانه غیر از صدوربیانیه   

  کشورهای  هایبنگاه  تمامی  منجمله—های اقتصادی خارجی مستقر نشده است. این در حالی است که تقریباً تمامی بنگاه
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خارجی کرده  کتر  را   ایران— برجام  عضو  اروپایی قراردادهای  و  توافقات    عضو   کشورهای  هایبنگاه  با  حتی—اند، 
  ویا   لغو  برجام  عضو   کشورهای  از   بسیاری   به  ایرانی  پروازهای   شده،  مختل   کشتیرانی  و  نقل  و  حمل   اند،شده  لغو—برجام

دود شده و فروش نفت ایران  مس  کامل  طور   به   تقریباً   بانکی  ارتباطات  شده،  لغو  عموماً  ایران  به   پروازهای  و   گشته  محدود
ها  گیری ایران از منافع رفع تحریمسال هیچ چشم اندازی برای بهرهکاهش قابل توجهی پیدا کرده است. علیرغم گذشت یک

در برجام ارائه نشده است. حتی کانال مالی ویژه اروپا موسوم به اینستکس، که تنها یک تعهد از بین بیش از ده تعهد پذیرفته  
ده از سوی وزرای امور خارجه است، نه تنها پس از یک سال هنوز راه اندازی نشده بلکه امید زیادی به کارآمدی آن ش

 برای تضمین مراودات مالی بین ایران و سایر کشورها وجود ندارد.
به برجام را وارد کرده و    1398اردیبهشت    14چنانچه مطلعید روز      حتی از تمدید دولت ایاالت متحده ضربه دیگری 

از طرحهای خودساختهمعافیت برخی  ادامه  برای  باعث  ی هستهها ی خویش  برجام هم خودداری کرد که  مندرج در  ای 
دهد که  شود ایران امکان فروش یا تبادل اورانیوم غنی شده و آب سنگین تولیدی خود را نداشته باشد. این نشان میمی

از اجرای برجام است که طبیعتاً تمامی عواقب آن بر عهده همان دولت خواهد    سیاست آمریکا به روشنی جلوگیری مستقیم
 بود.

 عالیجناب 
فرصت    و  فضاها  خود  استثنائی  داری  خویشتن  با  ایران  اسالمی  گذشته جمهوری  سال  یک  طول  برای  در  زیادی  های 

به برخی از شما    1397خرداد    16مه مورخ  ها استفاده نشد. اینجانب در نادیپلماسی ایجاد کرد اما متأسفانه از این فرصت
اینکه اقدامات  صراحتاً اظهار داشتم »تردید نکنید که ادامه همزمان برجام و تحریم ها غیرممکن است«. همچنین با اظهار 

برجام خواهد بود، هشدار دادم »قدم بعدی که چندان دور نخواهد بود، توقف جزئی یا کلی    چهارچوبایران »فعاًل« در  
 باشد«.  می برجام 36ی حقوق ایران بر اساس بند ات ایران در برجام است که از جملهتعهد

سال، جمهوری اسالمی ایران برای بازگرداندن توازن به برجام و حفظ آن »توقف اجرای برخی  اکنون پس از گذشت یک   
 را به موارد زیر جلب نمایم:داند. بنابراین مایلم توجه شما تعهدات خود ذیل برجام« را غیرقابل اجتناب می

های غیرقانونی آن کشور، جمهوری اسالمی ایران بر اساس حق  در پاسخ به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم   
کند« که جزئیات آن توسط  برجام، از امروز »اجرای برخی تعهدات خود ذیل برجام را متوقف می  36و    26خود در بندهای  

 محترم برجام خواهد رسید. کنندههماهنگاطالع  وزیر امور خارجه به 
روز سازوکارهای مربوط به تأمین مطالبات به حق ایران عملیاتی شده، به ویژه صادرات نفتی ایران به    60چنانچه به فاصله     

اردیبهشت   این    97سطح  لغو خواهد شد. در غیر  فوق  بدون مشکل تضمین شود، تصمیم  بازگشت عواید آن  و  برگشته 
برجام، در مرحله بعدی بخش دیگری از تعهدات داوطلبانه خود را    36و    26صورت، جمهوری اسالمی ایران، وفق مواد  

 کاهش داده و به این روند به صورت مرحله به مرحله ادامه خواهد داد.

گردد، مجدداً به همان    جمهوری اسالمی ایران در هر زمان آمادگی دارد به هر میزان که مطالبات به حقش از برجام تأمین    
 میزان تعهدات داوطلبانه خود را از سر گیرد. 

پروژه      آینده  مسیر    نوین چنانچه ظرف شصت روز  به  اراک طبق جدول زمانی توافق شده  سازی رآکتور آب سنگین 
به طراحی سابق و  ایران از ساخت مشترک این رآکتور صرفنظر کرده  باز نگردد، جمهوری اسالمی    که — تکمیل خود 

 . گشت خواهد  باز—و فنآوری آن را در اختیار دارد دانش 

اراده کشور اینجانب تاکنون بر حفظ برجام به عنوان یک دستاورد ارزشمند دیپلماسی قرار داشته و برای حفظ آن در    
ی مخرب آمریکا تمامی سعی خود را به صورت یک جانبه به عمل آورده است. مطلعید که جمهوری اسالمی  هابرابر تالش

المللی  پی آژانس بین درها، تا به امروز به شهادت چهارده گزارش پیایران به رغم عدم برخورداری از منافع رفع تحریم
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سال و صرفاً به یبند بوده و تدابیر فوق پس از گذشت یکانرژی اتمی، به تمامی تعهدات خود در برجام به صورت کامل پا
ای در شورای امنیت  ای موضوع قطعنامهمنظور بازگرداندن تعادل در اجرای برجام اتخاذ شده است. اما اگر ایران با هر بهانه

ن روند خروج از  شود، بلکه جمهوری اسالمی ایراقرار گیرد، نه تنها بالفاصله اجرای برجام به صورت کامل متوقف می
 آن معاهده آغاز خواهد کرد.  10را نیز وفق بند یک ماده ای  های هستهمعاهده منع گسترش سالح

مانده در برجام در تمامی سطوح  های باقیهای خود با طرفجمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد با حسن نیت به مشورت   
 ادامه دهد.  
 عالیجناب؛ 

ایران در طول چهل سال  مایلم از فرصت اس     به اطالع شما برسانم. جمهوری اسالمی  نیز  تفاده کرده و نکته دیگری را 
ها پناهنده و مهاجر از کشور افغانستان بوده و به عنوان یک مسئولیت انساندوستانه به احسن وجه از این  گذشته میزبان میلیون

برند که از تمامی مزایای مربوط به افغان در ایران به سر می   میهمانان پذیرایی کرده است. هم اکنون قریب به سه میلیون
های شغلی، آموزش، خروج هایی همچون اشغال فرصتایرانیان همچون آموزش و بهداشت برخوردارند. با احتساب هزینه

اقامت نقل، هزینه  و  بهداشتی، سوخت، خدمات شهری و حمل  مواد غذایی، دارویی،  از سوبسیدهای  استفاده  اتباع    ارز، 
گردد.  از سوی دیگر جمهوری اسالمی ایران در طول چند افغانستان در ایران ساالنه به حدود هشت میلیارد یورو بالغ می

المللی از مسیر  امانی با مواد مخدری که در افغانستان تولید شده و توسط باندهای قاچاق بین دهه گذشته مبارزه سخت و بی
شود، به عمل آورده است. این مبارزه هزینه انسانی و مالی سنگینی  ص به اروپا منتقل میایران به مقاصد دیگر و به خصو 

برای ما داشته است. بیش از چهار هزار نفر از نیروهای انتظامی یا مرزبانی جمهوری اسالمی جان خود را در این مبارزه از  
های آمریکا منجر به کاهش قابل  ت. متأسفانه تحریمدست داده و ساالنه بیش از یک صد و پنجاه میلیون یورو هزینه شده اس

این هزینه است  ناگزیر  و دولت  است  ایران شده  اسالمی  مالی جمهوری  منابع  هزینهتوجه  سایر  و  دیگر  ها  از  ناشی  های 
 المللی خود را به شدت کاهش دهد.  خدمات بین 

 ا قرار دارد. تردید مسئولیت تمامی تبعات شرایط کنونی بر عهده دولت آمریکبی   
 

 با احترامات فائقه  
 حسن روحانی 
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 برجام  کنندههماهنگاردیبهشت خطاب به  18نامه مورخ ترجمه : 2-11پیوست 
 ایهای کاهش پایبندی به تعهدات هستهدر خصوص آغاز گام 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2019مه  8
  1398اردیبهشت  18

 عالیجناب، خانم  فدریکا موگرینی
 نماینده عالی محترم اتحادیه اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی، 

 کمیسیون مشترک برجام کنندههماهنگ
 عالیجناب؛ 

خوبی اطالع دارید، در پاسخ به تخلفات خطیر و عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود  چنانچه شما و سایر اطراف برجام به
  جمله   از و  — نونی و یکجانبه آن کشور از برجام، جمهوری اسالمی ایران مکرراً ویژه بعد از خروج غیرقادر این توافق، به

 10مورخ  و نیز در نامه    2019آوریل    7تا    2016سپتامبر    2های برجام از  و سایر طرف  شما  به   اینجانب   نامه   16  از  برخی  در
متحد   2018می   ملل  دبیرکل  به    کمیسیون   جلسه   چندین  دنبالبه.  است  کرده  فعال  را  برجام  36  بند  —1اینجانب خطاب 

ند و این برای ایران »مبنای توقف اجرای تعهدات  امانده  باقی  نشده  حل  اساسی«   پایبندی  »عدم  موارد  یعمده  برجام،  مشترک
 خود ذیل برجام به صورت کلی و جزئی« را فراهم آورده است. 

های آمریکا مندرج در ضمیمه دو که بر اساس برجام متوقف شده  ریمعالوه بر این، از زمان برقراری و اعمال مجدد تح   
و کماکان در    برجام محق بوده است که »به طور کلی یا جزئی تعهدات خویش را متوقف کند«    26بودند، ایران طبق بند  

 .  مقررات توافق باقی بماند چهارچوب
داری را  صورت رسمی، حداکثر خویشتن قالب برجام بهبا این حال، ایران تصمیم گرفت که ضمن حفظ حقوق فوق در     

ی  هاها »چند هفته« برای اجرای تعهداتی که در تاریخمانده در برجام، به آننشان داده و در احترام به درخواست اطراف باقی
المللی انرژی  ین داده بودند، زمان بدهد. همانطور که چهارده گزارش آژانس ب 2018سپتامبر  24ژوئیه و  6می،  25می،  15

در برجام    خود تعهدات   تمامی کامل  اجرای  به  ایران   کند،می  اثبات —آمریکا  خروج از  بعد  گزارش   چهار جمله از—اتمی
 ادامه داده است. 

گذرد. و تقریبا یک سال است که اتحادیه اروپا و  اکنون یک سال از اعالم خروج غیرقانونی ایاالت متحده از برجام می   
اند. متأسفانه، و  قویِ سیاسی برای برقراریِ مجددِ تعادلِ از دست رفته در برجام ناشی از خروج آمریکا داده  تعهداتِ  4+1

  مشخص نحو به هاآن آثار و — هاپی، تا به امروز مطلقاً اقدام عملیِ  موثری در رابطه با رفع تحریمدرهای پیرغم قولعلی
 .  است نشده اجرایی شود، ایران با اقتصادی روابط  و تجارت  سازیعادی  باعث که — دو ضمیمه در شده

رو و در اجرای اقدام اول مندرج در نامه امروز عالیجناب دکتر روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران، خطاب به  از این    
ر دارم رسماً به  همتایان خود از اطراف برجام که به این نامه پیوست شده، از مقامات عالی جمهوری اسالمی ایران دستو 

های برجام، اعالم نمایم که  کمیسیون مشترک برجام و از طریق جنابعالی به کلیه طرف  کنندههماهنگعنوان  جنابعالی به 
برجام، تصمیم گرفته است از امروز »اجرای برخی    36و    26جمهوری اسالمی ایران در اعمالِ حق خود مندرج در بندهای  

 شود: ع اقدام مشترک را متوقف کند«. این اقدامات داوطلبانه شامل موارد ذیل میاز تعهدات خود در برنامه جام
  56و بند   برجام  7کیلو مندرج در بند    300درصد زیر    67/3غنی شده تا    2نگه داشتن ذخیره هگزافلوراید اورانیوم  -

 
1 S/2018/453 
2 UF6 
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 ضمیمه یک؛

 ضمیمه یک برجام؛ 14المللی مندرج در بند بین تن برای صادرات به بازار  130ارائه آب سنگین فراتر از  -

متحده    ایاالت  دولت  اخیر  تصمیم  واقع  امنیت   2231  قطعنامۀ  و  برجام  با  مغایرت  در—در    با   رابطه  در—شورای 
 مانع  ایران  تولیدی  سنگین   آب  و  شده  غنی  اورانیوم  تبادل  یا   انتقال  فروش،  از  جلوگیری  با  ایهسته  آمیزصلح  هایهمکاری

 .است  شده  برجام مفاد این اجرای

روز در رابطه با اقدامات داوطلبانه زیر    60الذکر، جمهوری اسالمی ایران پس از  عالوه براین، در اجرای بند دوم نامه فوق   
 »اجرای برخی تعهداتش را متوقف« خواهد کرد:

 سازی اورانیوم؛ درصد غنی 67/3داشتن سقف نگه -

سازی شده در اراک بر اساس طرح مشترک در صورت عدم  نوین ور آب سنگین  بازطراحی و بازسازی یک رآکت -
 بازگشت به جدول زمانی مورد توافق. 

 »گروه   با  فشرده  و  فوری  مذاکرات  به  ورود  آماده—در اجرای بند چهارم نامه رئیس جمهور —جمهوری اسالمی ایران   
 . است انگلیس  و چین  مشترک ریاست به اراک«  کاری

بین     آژانس  باشد،  الزم  که  هرگونه  و  اتخاذ  هرزمان  که  اقداماتی  جزئیات  و  دقیق  زمان  جریان  در  اتمی  انرژی  المللی 
 شوند، قرار خواهد گرفت.می

شود. ما یک  بینی شده در این توافق اجرا میموازین پیش   چهارچوبتصمیم ایران کاماًل منطبق با برجام اتخاذ شده و در     
 کنیم.  م خود برای ادامه حمایت از برجام همراه با حسن نیت و در فضایی سازنده تأکید میبار دیگر بر عز

مانده برجام اعضای باقی  دیگر   جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد گفتگوهای خود را با حسن نیت در کلیه سطوح با   
م و اجرای تعهداتی  ادامه داده و در هرزمان آمادگی دارد مقررات فوق را، متناسب با میزان تحقق اهداف مندرج در برجا

 توسط کمیسیون مشترک ارائه شد، از سر گیرد. 2018می  8که از تاریخ 

کمیسیون مشترک برجام، این نامه را در    کنندههماهنگعنوان  موجب امتنان خواهد بود، چنانچه شما در ظرفیت خود به   
 مانده در برجام قرار دهید. های باقیاختیار سایر طرف

 اً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید. عالیجناب، لطف    

 محمد جواد ظریف 
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  1398تیر  4برجام مورخ  کنندههماهنگنامه به ترجمه : 3-11پیوست 
 98خرداد  31در پاسخ به دمارش سفرای سه کشور اروپایی در تاریخ 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 2019ژوئن  25

 1398تیر  4
 موگرینیعالیجناب، خانم  فدریکا 

 نماینده عالی محترم اتحادیه اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی، 

 کمیسیون مشترک برجام کنندههماهنگ
 عالیجناب؛ 

به به  کنندههماهنگعنوان  مایل هستم در ظرفیت شما  ژوئن    21تان برسانم که در تاریخ  اطالع  کمیسیون مشترک برجام 
ات )دمارش(، مواردی را مطرح کردند که حاوی اتهام، سوءتفسیر، سوءرفتار،  سفرای سه دولت اروپایی طی مالق  2019

متن،  به  نیت و احترام متقابل بوده و موجبات عدم پایبندی اساسی  االجل بود که نشان دهنده عدم وجود حس تهدید و ضرب
با علنی ساختن این دمارش غیرقابلروح و هدف برجام را فراهم ساخته است. آن باردیگر اصل   ها همچنین  قبول خود، 

 های کمیسیون مشترک برسانم:نیت را نقض کردند. در همین رابطه مایل هستم موارد زیر را به اطالع طرفحسن 
ویژه اینکه این  کند، بهمی  جمهوری اسالمی ایران با قاطعیت تهدیدهای غیرقابل قبول مطرح شده در مالقات مذکور را رد    

ی ایران به برجام، »مطلقا هیچ اقدامی«  آزمایی شدهطرح شده در قبال »پاینبدی کامل« و راستیتهدیدات از جانب کسانی م
 اند.و جهت جبران آن هیچ گامی برنداشته  را صورت نداده

با    مالقات،  »باج  این  بهنوعی  شرکایش  و  متحده  ایاالت  که  امری  بود؛  همراه  تحریمی«  از  خواهی  سوءاستفاده  واسطه 
های شورای امنیت و همچنین اوضاع مالی مقطعی خود، همواره آن را در دستورکار داشتند تا به اهداف نامشروع  قطعنامه

بینانه منطقه ما و سایر نقاط جهان را به سوی هرج و مرج و ناامیدی پیش  های کوتهسیاسی خود دست یابند. این سیاست
 برد.می

های شورای امنیت برای اخاذی از ایران، نه تنها نابود کردن پایه و اساس برجام، ریمتوسل به تهدید جهت بازگرداندن تح   
 باشد.اصول کلی حقوقی ملل متمدن است، بلکه یک اقدام غیراخالقی با سوءنیت نیز می وشورای امنیت،  2231 قطعنامۀ

وءاستفاده از سازوکار برجام، سه دولت  هایی راجع به توانایی خود در س اکنون کاماًل واضح است که وجود چنین توهم   
اروپایی را  جهت تعلل طی چهار سال گذشته و به خصوص پس از خروج غیرقانونی ایاالت متحده از برجام که باعث ایراد  

ناپذیری بر اقتصاد ایران شده، ترغیب نموده و همچنین سبب شده با آمریکا در اجرای تروریسم اقتصادی  های جبرانزیان
 لت ایران، مشارکت و همراهی کنند.علیه م

بند      به تعهدات خود، خصوصا ذیل  نسبت  اساسی  پایبندی  اروپایی در عدم  تاکنون، سه دولت  برجام   3از روز اجرای 
بند چهارم، مجزا و  برجام قرار داشته  2پیوست   ایاالت متحده مندرج در  »اثر محور« بوده و از تعهدات  اند، تعهداتی که 

ند. نقض فاحش تعهدات توسط سه دولت اروپایی پس از خروج غیرقانونی ایاالت متحده به شدیدترین حالت  باش مستقل می
در جلسات کمیسیون مشترک برجام و همچنین     طور رسمی و مکرراًخود رسیده است. جمهوری اسالمی ایران همواره به

 ا بیان کرده است. مکاتبات رسمی، نسبت به عدم پایبندی سه دولت اروپایی اعتراض خود ر

های نشست کمیسیون  تعهد پذیرفته شده در بیانیه  11ماه، سه دولت اروپایی حتی به یک مورد از    13با گذشت بیش از     
تشکیل    2018سپتامبر    24ژوئیه و    6برجام در    36مشترک در سطح وزیران امور خارجه که بنا به درخواست ایران ذیل بند  

برجام   2پیوست    3ها همچنین به عدم پایبندی اساسی تعهدات مستقل خود خصوصاً ذیل بند  ناند. آشده بود، عمل نکرده 
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گونه درخواستی از جمهوری اسالمی ایران، که حتی پس از استناد ایران  ها در جایگاهی نیستند که هیچدهند. آنادامه می
 آزمایی شده، داشته باشند.گزارش آژانس راستی 5برجام پاینبدی کامل آن به برجام توسط  36به بند 

 معنی است: برجام را فعال نکرده است«، بی  36ادعای مطرح شده در دمارش مذکور مبنی بر اینکه »ایران روند استناد به بند     

سپتامبر    2ابتدا ایران به چندین مورد عدم پایبندی اساسی ایاالت متحده و حتی اتحادیه و سه کشور اروپایی در نامه مورخ     
و در واکنش به اجرای   2016دسامبر  16برجام نیز در نامه مورخ  36ارجاع داده و برای اولین بار استناد رسمی به بند  2016

 استناد کرده است.   36(، انجام شده است. از آن زمان، ایران مکرراً طی مکاتبات متعدد، به بند  ISAهای ایران )قانون تحریم

را فعال کرد که    36خود، بند    2018مه    10طور رسمی در نامه  ونی ایاالت متحده از برجام، ایران بهمتعاقب خروج غیرقان   
 منجر به تشکیل جلسه کمیسیون مشترک در سطح وزیران امور خارجه شد. 

 ،  ایران به روشنی بیان داشت: 2018اوت  21ذیل نامه 

بند   در  مندرج  اختالف  ایران سازوکار حل  اسالمی  راستا    36»جمهوری  این  در  و  است«  نموده  فعال  را  برجام 
تشکیل    2018ژوئیه    6و    2018مه    25کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونین و وزرای امور خارجه در تاریخ  

ها،  با صراحت تاکید شده است »رفع تحریم  2018ژوئیه    6جلسه داد. در بیانیه کمیسیون مشترک در سطح وزرا در  
منافع اقتصادی حاصل از آن، بخش حیاتی برجام است« و بر تعهد خود در جهت یافتن    از جمله برخورداری از

استمرار عادیحل»راه منظور  به  عملی  »متأسفانه  های  ایران« تصریح کردند.  با  اقتصادی  و  تجاری  روابط  سازی 
ایجاد و حتی    علیرغم تعهدات پذیرفته شده توسط وزرای امور خارجه در کمیسیون مشترک، هیچ سازوکار عملی

ای ندارد جز آنکه در پاسخ به اجرایی شدن مجدد و  صورت مشخص طراحی نشده است«. »بنابراین، ایران چارهبه
های ایاالت متحده، از طریق توقف جزئی ایفای تعهدات خود وفق برجام،  به احیای نوعی  کامل بخش اول تحریم

برج در  شده  مقرر  متقابل  مزایای  و  تعهدات  در  از خروج  تعادل  پس  بالفاصله  ایران  که  نماید، حقی  اقدام  ام، 
 نیز محق به استفاده از آن بود«.  2018مه  8غیرقانونی ایاالت متحده در تاریخ 

 ایران بیان داشت:  2018نوامبر  6در نامه 

تر شده محدود  2012»بهره اقتصادی ایران از برجام کاماًل هیچ است. درواقع تجارت ایران با دنیا نسبت به سال  
بانک بانکاست.  های مستقر در سایر کشورهای اطراف برجام از ارائه خدمات مالی، حتی در  های اروپایی و 

ورزند و همین امر سبب شده تا ایران با کمبود دارو مواجه شود که جان  های پزشکی و مواد غذایی امتناع میزمینه
های  تنها نقض تعهدات مصرح در بیانیهه این اتفاقات نه کند. ذکر این نکته ضروری است کها را تهدید میانسان

 باشد«.المللی دادگستری نیز میکمیسیون مشترک در سطح وزیران است، بلکه در تناقض با قرار موقت دیوان بین 

 در این نامه ایران بر این موضوع تاکید داشت: 

نیت، از اجرای  ل کرده است، اما با حسن فعا  2018مه    10را در    36»دولت ایران سازوکار حل اختالف وفق بند  
مانده در برجام های باقیحل و توسل فوری به توقف اجرای تعهدات طبق برجام امتناع ورزید تا به طرفاین راه

بیان  2018مه  10طور مشخص در نامه مورخ فرصت دهد تا به تعهدات اشاره شده عمل نمایند. اما همانطور که به
این بازه زمانی، هیچ چیز حق ایران جهت واکنش و صیانت از منافع ملی خود به شیوه مقتضی    کردم، به هرحال »در

شورای امنیت ملل متحد به    2231دهد، حقی که آشکارا در برجام و متعاقباً در قعطنامه  را تحت تاثیر قرار نمی
 رسمیت شناخته شده است«.  

در سطح وزیران را جهت پیگیری موضوع پایبندی مطرح کرد  ی دیگری  طور رسمی درخواست تشکیل جلسهایران به   
 ای تشکیل نشد. گاه چنین جلسهکه هیچ

مخالفت خود را ابراز    7، ایران نسبت به رفتار اتحادیه و سه کشور اروپایی در بیانیه گروه  2019آوریل    7در نامه مورخ     
 کرد: 
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طرف برجام، از اصول و اهداف   4عنوان  اروپایی ، به  حاکی از انحراف اساسی اتحادیه و سه کشور  52»پاراگراف  
رضایت صورت  به  چنانچه  و  بوده  برجام  میاساسی  نگردد،  حل  از  بخشی  اساسی  پایبندی  عدم  متضمن  تواند 

( شورای امنیت ملل متحد محسوب  2015)  2231  قطعنامۀتعهدات ذیل برجام قلمداد شده و همچنین تخطی از  
، متعاقب قصور شدید  1+4های اساسی پیشین اعضای غربی اتحادیه اروپا و  پایبندیگردد. این وضعیت، عدم  می

دار در اجرای تعهداتشان ذیل برجام و تعهداتی که  و مطلق اتحادیه و سه کشور اروپایی در اتخاذ تدابیر معنی
، 2018ژوئیه    6،  2018مه    25،  2018مه    15متعاقب خروج یکجانبه و غیرقانونی ایاالت متحده از برجام از جمله در  

 اند، را به سطح غیرقابل توجیهی رسانده است«.پذیرفتنه 2019مارس  6و  2018سپتامبر  24

ها ندادند، چه رسد به اعتراض به استناد ایران به ماده  سه دولت اروپایی، یا کمیسیون مشترک، هیچگاه پاسخی به آن نامه   
 پایبندی اساسی تعهدات توسط ایاالت متحده و سه دولت اروپایی.و یا تاکید ایران مبنی بر عدم   36

 ها تاکنون درخواست نکردند که »موضوع توسط یک هیأت مشورتی بررسی شود«. یک از طرفهیچ   

  را فعال کرده است،  36نیت سازوکار ماده  تنها پیش از این و در دفعات متعدد و با حسن لذا کاماًل واضح است که ایران نه   
 ، همۀ مسیرها را جهت جبران طی نمود.36بلکه ورای تمام انتظارات معقول، پیش از استفاده از راهکارهای مصرح در بند 

فجیع برجام، چه از لحاظ حقوقی و چه اخالقی در جایگاهی نیستند که ایران را به سبب اجرای    نقضسه دولت اروپایی با     
 های شورای امنیت تهدید نمایند. بت به بازگشت قعطنامهحل تصریح شده در برجام، نسبخشی از راه

فراهم    E3+3حل حقوقی برای ایران و  اند، تا یک راهپردازی شدهطور واضحی طراحی و عبارتبرجام به  37و    36بندهای     
 نمایند که در صورت عدم پایبندی اولیه طرف مقابل به آن متوسل شوند. 

الملل به آن اشاره کرده است، »این بدان معنی است که خروج آمریکا از برجام و  بین   همانطور که یک اندیمشند حقوق   
عنوان بخشی از تعهداتشان، سبب  سازی روابط اقتصادی با ایران بهمانده جهت جبران آن و عادیهای باقیناتوانی سایر طرف

ک ابزاری جهت بازداشتن ایران از انجام اقدامات  بعبارت دیگر، اسنپمعنی و غیرقابل اجرا شود. به بک« بیشده تا »اسنپ
منظور بازداشتن ایران از عدم پایبندی  ها نیست، بلکه بهتوافق، جهت اطمینان از پایبندی سایر طرف  چهارچوب قانونی در  

 اساسی در توافق گنجانده شده بود«. 

 حل حقوقی محروم نمایند.ه راهخواهی، ایران را از توسل بواسطه باجتوانند به سه دولت اروپایی نمی   

ای اسرائیل، مانع از آن خواهد شد تا بتوانند  ای و تسلیحات هستهسوء سابقه سه دولت اروپایی نسبت به خلع سالح هسته   
نین  تی، ایجاد تردید نماید. ایران بر مبنای محاسبات راهبردی خود و همچ پیای ایران، با یا بدون ان درباره اهداف برنامه هسته

ای نبوده  دنبال توسعه و دستیابی به تسلیحات هستهگاه بهای نیز متجلی گشته، هیچاهلل خامنهمبانی شرعی که در فتوای آیت
 است.

توانند با اجرای  جای تهدید غیرقانونی به استفاده از زور و تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران، سه دولت اروپایی میبه   
های  برجام و همچنین تعهدات خود پس از خروج ایاالت از برجام، از جمله ذیل بیانیه  2پیوست    3تعهدات خود ذیل بند  

 ، روند را تغییر دهند.2019مارس  6و  2018سپتامبر  24، 2018ژوئیه  6، 2018مه  25، 2018مه  15

نی بر تداوم حمایت از برجام با  اشاره کردم، »بار دیگر بر عزم خود مب   2019مه    8همانطور که در نامه خود در تاریخ     
داریم جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد گفتگوهای خود را  نیت و در یک فضای سازنده تاکید کرده و اعالم میحسن 

ادامه داده و در هرزمان آمادگی دارد تمام مقررات فوق را، متناسب با میزان تحقق    E3+2با حسن نیت در کلیه سطوح با  
 توسط کمیسیون مشترک ارائه شد، از سر گیرد.« 2018می  8برجام و اجرای تعهداتی که از تاریخ  اهداف مندرج در

 تقاضا دارم که این نامه را به اطالع اعضا کمیسیون مشترک برجام برسانید.   
 لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.   

 محمدجواد ظریف 
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 پیرامون  9۸مرداد   ۱6برجام مورخ    کنندههماهنگنامه به ترجمه : 4- ۱۱پیوست 

 36ام دوم جمهوری اسالمی ایران بر اساس ماده گ
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2019ژوئیه  7
 1398مرداد  16

 عالیجناب، خانم فدریکا موگرینی
 نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، 

 کمیسیون مشترک برجام کنندههماهنگ
 عالیجناب؛ 

کننده عنوان هماهنگتان به، مایل هستم به اطالع شما، در جایگاه2019مه    8ویژه نامه مورخ  های پیشین اینجانب، بهامهن  پیرو
برجام( مسائل ناشی کمیسیون مشترک برجام، برسانم که )با لحاظ مباحث مثبت مطروحه در نشست اخیر کمیسیون مشترک  

  وفق   تعهداتشان  اجرای   در  اروپایی  دولت   سه  قصور  همچنین—هایشمجدد تحریماز خروج ایاالت متحده از برجام و وضع 
  صورت به  کماکان—2019  مارس  6  و  2018  سپتامبر  24  ،2018  ژوئیه  6  ،2018  مه  25  ،2018  مه  15  هایبیانیه  و  برجام

مه    8خود مورخ    E3+2مطابق با نامه رئیس جمهوری اسالمی ایران خطاب به همتایان    نشده باقی مانده است. بنابراین،حل
سازی  برجام، جمهوری اسالمی ایران از امروز دیگر به حفظ سطح غنی 36و در راستای اِعمال حقوق مندرج در بند   2019

 برجام و بندهای مربوط در پیوست یک متعهد نخواهد بود.  5درصد« ذیل بند  3.67»تا 
سازی شده آب سنگین اراک«، جمهوری  نوین بانظر به توقف اجرای تعهدات مربوط به »بازطراحی و بازسازی رآکتور     

وعده تحوالت  قراردادن  مدنظر  با  ایران،  دراسالمی  اخیر  شده  مشترک،  گروه  چهارچوبداده  و کمیسیون  اراک  کاری 
تصمیم    36تصمیم گرفته از نزدیک پیشرفت پروژه را رصد کند و درصورت ضرورت در مورد اعمال حقوق خود وفق بند  

 خواهد گرفت. زمانبندی دقیق و جزئیات مربوط به اقدامات متخذه به اطالع آژانس خواهد رسید. 
آن است. بار دیگر بر عزم   نص  چهارچوبیران کاماًل سازگار با برجام بوده و در  مایلم مجدداً تاکید نمایم که تصمیم ا   

مانده تعهدات  های باقینیت و در یک فضای سازنده، مادامی که سایر طرفخود مبنی بر تداوم حمایت از برجام با حسن 
پذیر بوده و جمهوری اسالمی ایران  تکنم. مایلم تکرار کنم که تمام این اقدامات بازگشدهند، تاکید میخود را انجام می

ادامه داده و در هرزمان آمادگی دارد تمام مقررات    E3+2آمادگی دارد گفتگوهای خود را با حسن نیت در کلیه سطوح با 
توسط کمیسیون مشترک    2018می    8فوق را، متناسب با میزان تحقق اهداف مندرج در برجام و اجرای تعهداتی که از تاریخ  

 ، از سر گیرد.ارائه شد
ایران، سه دولت اروپایی از      ایاالت متحده از برجام و شروع یک جنگ اقتصادی علیه ملت  از خروج غیرقانونی  پس 

اند؛ حداقل انتظار ممکن و فوری از سه دولت  های معنادار جهت اجرای تعهدات خود ذیل برجام، ناکام ماندهبرداشتن گام
است که از اقدامات    این —نمایند می  اتخاذ  را  اقتصادی  تعهدات  تحقق  جهت  ضروری  عملی  اقدامات  که  همزمان—اروپایی

ها بتوانند در سایه  برجام حمایت کرده و حاشیه امنی برای ناقضین آمریکایی ایجاد نکنند که آن   36جبرانی ایران وفق بند  
ان نیست، ادامه دهند. این یک تصمیم  آن به سیاست »فشار حداکثری«، که چیزی کمتر از تروریسم اقتصادی علیه ملت ایر

بهانه هیچ  و  است  نمیکاماًل حاکمیتی  استقالل بخش خصوصی  مانند  موضع  ای  اتخاذ  از  اجتناب  برای  مستمسکی  تواند 
 ازطریق  برجام  حفظ  برای—اتمی   انرژی  المللیبین   آژانس   حکام  شورای  آتی  اضطراری  نشست   جمله  از—سیاسی راسخ 

 .ورزند خودداری 36  بند جمله از آن مفاد همه اجرای
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-های باقیکمیسیون مشترک برجام، این ابالغیه را میان طرف  کنندههماهنگموجب امتنان خواهد بود، شما در ظرفیت     
 مانده توزیع نمایید. 

 عالیجناب، لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    
 محمدجواد ظریف 

 



127 

 برجام   کنندههماهنگخطاب به  98مرداد  26نامه مورخ ترجمه : 5-11پیوست 
 برجام  36پیرامون موارد نقض اساسی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی ذیل بند 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2019ژوئیه  17
 1398مرداد  26

 عالیجناب، خانم فدریکا موگرینی
 یتی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امن 

 کمیسیون مشترک برجام کنندههماهنگ
 عالیجناب؛ 

اوت   21،  2016سپتامبر    2های مورخ  های برجام، به ویژه نامههای پیشین اینجانب به شما در مورد نظام رفع تحریمپیرو نامه   
کننده کمیسیون مشترک هماهنگعنوان  تان به، مایل هستم از طریق شما، در ظرفیت 2019آوریل    7و    2018نوامبر    6،  2018

برجام، به اطالع کمیسون مشترک برسانم که چندین موضوع مرتبط با پایبندی اتحادیه و سه کشور اروپایی وجود دارد که  
  8های کمیسیون مشترک متعاقب خروج غیرقانونی ایاالت متحده از برجام در ناسازگار با متن، روح و هدف برجام و بیانیه

 شد. بامی 2018مه 
حادیه و سه کشور اروپایی در حفظ آثار رفع  : ات2018ژوئیه    6بیانیه مشترک    8ضمیمه دوم برجام و بند    3بند   -

بند  تحریم ماندند.  ناکام  است،  برجام تصریح شده  دوم  اروپا که در ضمیمه  اتحادیه  برجام   3های  دوم  ضمیمه 
کند. این یک حقیقت پابرجاست که،  را مشخص میهای اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا  صراحتاً آثار رفع تحریم

شده است. برای نمونه،  خنثی  2018مه    8طور اساسی پس از  ها بهمتأسفانه، انتفاع ایران از آثار مشخص رفع تحریم
رسان مالی را به برخی از اشخاص  ( ارائه خدمات پیامSWIFTسوئیفت ) برجام، اینک  19(4برخالف مفاد بند )

برجام فهرست شده  1پیوست  ایرانی که در   از  از ضمیمه دوم  ایرانی  تعلیق کرده است. همچنین، اشخاص  اند، 
اند. عالوه بر این، تجارت ایران با کنشگران اروپایی  دریافت خدمات معینی در داخل قلمرو اتحادیه اروپا منع شده

 درحال حاضر نسبت به دوره قبل از برجام محدودتر شده است. 
جمله سه  های عضو اتحادیه اروپا، از  برجام، دولت  30بند    ضمیمه دوم: برخالف  5و    4بندهای  برجام و    30بند   -

ها با کنند، که این پروندههای سیاسی حمایت میدولت اروپایی، از فرآیند استرداد اتباع ایرانی به آمریکا با انگیزه
ارتباط دارد. اتحادیه اروپا و دول عضو از   های غیرقانونی و یکجانبه ایاالت متحدهبه اصطالح نقض نظام تحریم

شدن فرآیند استرداد، یقیناً  اتخاذ تدابیر متناسب جهت ممانعت از چنین استردادهای غیرقانونی ناکام ماندند. نهایی 
 سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران داشته که در تناقض محض با برجام است.  تاثیر معکوسی بر روی عادی

های مربوط به بهزاد پورقناد و احمد خلیلی  ها، خصوصا پرونده دهد که آنهای مربوطه نشان مینده محتوای پرو
اصطالح  صورت جزئی یا کلی با بهاهلل نژاد در فرانسه و سیدسجاد شهیدیان در بریتانیا، بهدر آلمان، جالل روح

های برجام مورد اشاره  ر بخش رفع تحریمهای یکجانبه ایاالت متحده ارتباط داشته که این موارد دتحریم  نقض
های قضایی کشورهای فوق با  قرار گرفته است. بسیاری از متخصصان حقوقی معتقدند که ایاالت متحده از نظام

ادعایی، سوءاستفاده می مجرمانه  عناوین  یا  و  اتهامی  عناوین  که دولتدستکاری  است  تأسف  باعث  های  کند. 
راستی مایه  اند. بهگونه اقدامی جهت جلوگیری از این سوءاستفاده انجام ندادهیچربط عضو اتحادیه اروپا، هذی

های فراسرزمینی  خواهد که به تحریمحیرت است که اتحادیه اروپایی مزورانه از یک سو از کنشگران اروپایی می
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دولت حاکمیتی  نهادهای  دیگر  سویی  از  و  نباشند  پایبند  اروپا،  آمریکا  اتحادیه  عضو  به  های  اثربخشی  سبب 
 گردند.های مذکور میتحریم

برجام:    4.3و    1.3بند   - دوم  مورخ  از ضمیمه  پنچشنبه  روز  تنگه  2019جوالی    4در  در  بریتانیا  دریایی  نیروی   ،
را توقیف کرد. دولت بریتانیا ادعا کرده    1نام گریس  کش پانامایی حامل نفت خام ایران، به  الطارق، یک نفتجبل

های اتحادیه اروپایی  اصطالح در تناقض با تحریمدرحال حمل نفت ایران به سوریه بوده که به  کش که این نفت
المللی حاکم بر آزادی ناوبری است، بلکه با متن و روح  تنها نقض قواعد بین قرار دارد. با این وجود، این اقدام نه

ها، بریتانیا متعاقب  ت که طبق گزارشالخصوص این مایه نگرانی اسبندهای مربوطه برجام ناسازگار است. علی
کش نموده است. از قرار معلوم در واقع، دولت بریتانیا در اجرای  درخواست ایاالت متحده اقدام به توقیف این نفت

 های یکجانبه علیه ایران، همدست آمریکا شده است. تحریم
طور کلی تالش کردند سه کشور اروپایی به، اتحادیه و  2018مه    8پس از    ضمیمه دوم برجام:  5برجام و بند    28بند   -

عنوان نمونه، تصمیم  ها و نظام تحریم ایاالت متحده هماهنگ سازند. بهها و نظام تحریم خود را با سیاستتا سیاست
مبنی بر منع فرود هواپیماهای شرکت هواپیمایی ماهان در   2019مارس  31و فرانسه در  2019ژانویه  21آلمان در 

بند    قلمروشان در با  و    28مغایرت  اروپا  اتحادیه  بند،  این  قرار دارد. ذیل  از    1+5برجام  تا  متعهد شدند  صراحتا 
های  ها خودداری ورزند. این تحوالت درکنار وضع مجدد تحریمموازات تحریمآمیز بهالزامات استثنائی و تبعیض

از   پس  ایران  هوانوردی  صنعت  علیه  بند    2018مه    8آمریکا  اجرای  ض  5)برخالف  تعلیق  برجام(،  دوم  میمه 
های  قراردادهای تجاری برای فروش هواپیمای مسافربری و عدم ارائه خدمات به خطوط هوایی ایران در فرودگاه

های مندرج در برجام منتفع گردد. این موضوع همچنین در  اروپایی، سبب شده تا ایران نتواند از آثار رفع تحریم
 باشد.المللی دادگستری میقت دیوان بین زمره عدم پایبندی به قرار مو

عالوه بر این، موجب نگرانی عمیق است که تغییرات اخیر در فهرست تحریمی اتحادیه    برجام:  30و    28بندهای   -
عنوان نمونه اتحادیه اروپایی دلیل تحریم یک اروپا، تحوالت اتخاذ شده متعاقب برجام را نادیده گرفته است. به

های مرتبط با  در تأمین مالی منافع راهبردی رژیم« و دلیل تحریم یک سازمان را »نگرانی  شرکت را »دخیل بودن
برجام، اتحادیه و سه کشور    30(« عنوان کرده است. ذیل بند  PMDای ایران )ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته

ها هستند« را اِعمال نکنند.  تحریم  هایی که مشمول نظام رفعهای مرتبط با فعالیتاند تا »تحریماروپایی متعهد شده
بر این، گزارش  با  کنندههای نگرانعالوه  به برجام،  با استناد  اینکه اتحادیه اروپا  بر  ای را دریافت کردیم، مبنی 

)برنامه اجرا( به هیچ عنوان   5درخواست خروج نهادهای ایرانی از فهرست  مخالفت کرده است. برجام و ضمیمه 
به بهنباید  محرومانهعنوان  با آنای جهت  باعث شود که  و  قرار گرفته  از حقوقشان  ایرانی  اشخاص  به  سازی  ها 

 آمیزی رفتار شود.صورت تبعیض

های مقتضی جهت  اتحادیه و سه کشور اروپایی از برداشتن گام  :2018ژوئیه    6بیانیه مشترک    8برجام و بند    27بند   -
اند؛ دقیقا عکس  ناکام مانده  2018مه    8ری خود با ایران پس از  ترغیب کنشگران اروپایی برای ادامه روابط تجا

، 2018اوت    7( مورخ  C 277 I/03/2018عنوان نمونه در پرسش و پاسخ )سند راهنمای شماره  آن اتفاق افتاد. به
را آغاز  توانند آزادانه انتخاب نمایند که همکاری با ایران اتحادیه اروپایی اعالم داشت که کنشگران اروپایی »می

تمام   تقریبا  که  است  وضعیتی شده  به  منجر  موضوع  این  کنند«.  متوقف  را  خود  فعالیت  یا  و  داده  ادامه  کرده، 
ایران گرفتهشرکت به ترک  اروپایی تصمیم  بزرگ  بند  های  اروپایی    27اند. طبق  و سه کشور  اتحادیه  برجام، 

های  نامهها وفق برجام، تدابیر قانونی و آئین غو تحریممتعهدند تا »به منظور تضمین وضوح و اثربخشی درارتباط با ل
های  نامه رفع تحریماست که شیوهاجرایی کافی را اتخاذ نمایند«. ایران مکرراً از اتحادیه اروپا درخواست کرده
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جام  های یکجانبه آمریکا، روزآمد نماید که اتحادیه و سه کشور اروپایی از ان خود را در رابطه با بازگشت تحریم
های عضو متعهد هستند که در خصوص محتوای  آن بازماندند. عالوه بر این، ذیل همان بند، »اتحادیه اروپا و دولت

های رفع تحریم، با ایران مشورت نمایند«. متأسفانه دول عضو اتحادیه اروپایی از جمله سه  ها و بیانیهدستورالعمل
 دولت اروپایی، چنین اقدامی را صورت ندادند.

طور قابل توجهی  پایبندی اساسی اتحادیه و سه کشور اروپایی به تعهدات ذیل برجام، بهاین موارد متعدد و واضح عدم    
سازی روابط اقتصادی با ایران را به خطر افکنده و نیازمند توجه مقتضی و در زمان مناسب است. جمهوری اسالمی  عادی

پایبندی اساسی در  عنوان موارد عدم تواند بهات ابراز داشته، که میایران مراتب نگرانی خود را در خصوص این موضوع
ها بصورت فوری در نشست آتی کمیسیون  نماید تا آن وفصل اختالفات برجام احراز شود و درخواست میسازوکار حل

 مشترک مورد بررسی قرار گیرند.

های  یون مشترک برجام، این ابالغیه را میان طرفکمیس  کنندههماهنگهمچنین موجب امتنان خواهد بود، شما در ظرفیت     
 ضمیمه چهارم برجام را اتخاذ نمایید. 3.1مانده توزیع کرده و تمامی اقدامات ضروری وفق بند باقی

 عالیجناب، لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    
 محمدجواد ظریف 
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  1398شهریور  14نامه مورخ ترجمه : 6-11پیوست 
 برجام  36کمیسیون مشترک برجام پیرامون گام سوم ایران ذیل ماده  کنندههماهنگبه 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2019سپتامبر  5
 1398شهریور  14

 
 عالیجناب، خانم فدریکا موگرینی

 نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست دفاعی 
 کمیسیون مشترک برجام کنندههماهنگ

 عالیجناب؛ 
، مایل هستم در ظرفیت  2019ژوئیه    7و    2019مه    8،  2018نوامبر    6های مورخ  ویژه نامههای پیشین اینجانب و بهپیرو نامه

کننده کمیسیون مشترک برجام، به آگاهی شما برسانم که موضوعات ناشی از خروج ایاالت متحده  عنوان هماهنگشما به
کوتاهی سه دولت اروپایی در اجرای تعهدات مندرج در برجام و آنچه    عالوه  به—های خود و وضع مجدد تحریماز برجام  

ژوئیه    28و    2019ژوئن    28،  2019مارس    6،  2018سپتامبر    24،  2018ژوئیه    6،  2018مه    25،  2018مه    15های  که در بیانیه
وپایی جهت رفع  ار  کشور  سه  و  اتحادیه  تعهد  آثار  ع،درواق.  است  باقی   نشدهحل  کماکان—یک ذکر شدهبهیک  2019

ترین حد خود قرار دارد. عالوه براین، مشکالت و موانع اکنون در پایین برجام تصریح شده، هم  2ها که در پیوست  تحریم
  در  حتی—های تجاری، مالی، بانکی، بیمه و حمل و نقلهای عمومی و خصوصی ایران در همه حوزهشده بر بخش تحمیل
  اینک —شوددوستانه مربوط میهایی که مستقیماً به نیازهای انسانمانده برجام و حتی در حوزه باقی  هایطرف   بیشتر  قلمرو

 . باشدمی توافق انعقاد از قبل از بدتر
  در —، جمهوری اسالمی ایران2019مه    8مورخ    E3+2جمهوری اسالمی ایران به همتایان  بنابراین، مطابق با نامه رئیس     

  در   برجام  ذیل   تعهدات  داوطلبانه   اجرای   امروز  از —برجام  36شده در بند  بینیپیش   جبرانی  های گام  و  خود   حقوق  اجرای
برجام و بندهای متناظر    7تا    1ای که در بندهای  دسته از تعهدات تحقیق و توسعه آن  جمله  از  ای،هسته   توسعه  و  تحقیق  حوزه

صورت مقتضی و متناسب  بندی و جزئیات اقدامات اتخاذ شده بهنماید. زماناند را متوقف میتصریح شده 1آن در پیوست 
 المللی انرژی اتمی خواهد رسید.به اطالع آژانس بین 

، 36سازی بند  باشد. با فعالبینی شده در آن میپیش   ترتیباتمیم ایران کاماًل مطابق با برجام و  مایلم تکرار نمایم که تص   
متعاقب خروج ایاالت متحده از برجام و فراهم کردن فرصت کافی برای اتحادیه و سه کشور اروپایی برای اجرای تعهدات  

  کامل   طی  رسماً  اینجانب—کنیممی  حفظ  را  نجبرا  برای  خودمان  حقوق   صراحتاً  اینکه  ضمن—مستقل خود ذیل برجام
ن، اقدامات  ایرا  اسالمی  جمهوری  بنابراین .  امکرده  تشریح  2019  مه  8  و  2018  نوامبر  6  مورخ  هاینامه  در  را  36  بند  هایآیین 

تدریجی و محدود را    اساسی  پایبندی  عدم  متعدد  موارد  به  پاسخ  در—شده  بینیپیش   36  بند  در   که  همانطور—جبرانی 
 .  است کرده اعمال گذشته،  ماه 16 طی در ویژهبه و برجام طرف چندین   ازجانب نشدهحل

برخی طرف    باالترین سطوح توسط  ابتکارات قطعی در  یادآوری  بهبا  برجام،  نشانهای  و تمایل    نیتدادن حسن منظور 
مان، همه اقدامات اتخاذ شده،  اجرای تعهدات دواطلبانهمان برای حفظ برجام، حتی در سومین مرحله از توقف جزئی  جدی

کاماًل و سریعاً قابل برگشت خواهد بود و جمهوری اسالمی ایران همچنان آماده است تا گفتگوها را در همه سطوح ادامه  
در کمیسیون    دسته از تعهداتی کههای باقیمانده برجام و آنداده و به اجرای کاملِ متناسب با اجرای تعهدات توسط طرف
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 اعالم شده، بازگردد.  2018مه  8مشترک از 
های باقیمانده  کننده کمیسیون مشترک برجام، این ابالغیه را میان طرفموجب امتنان خواهد بود، شما در ظرفیت هماهنگ   

 توزیع نمایید.
 عالیجناب، لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.     

 محمدجواد ظریف 
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 خطاب   98مر  11نامه مورخ ترجمه : 7-11پیوست 
 رجام  ب کمیسیون مشترک  کنندههماهنگبه 

 پیرامون نقض اساسی برجام در بیانیه مشترک سران سه کشور
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2019اکتبر  3
 1398مهر  11

 عالیجناب فدریکا موگرینی 
 دفاعی  نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی و سیاست 

 کمیسیون مشترک برجام کنندههماهنگو 
 عالیجناب؛ 

نویسم تا ناخرسندی شدید خود را نسبت به بیانیه  ، این نامه را می2019آوریل    7  های پیشین اینجانب، به ویژه نامه پیرو نامه 
پایه و اساس، بیانیه مشترک به وضوح  سران سه دولت اروپایی ابراز نمایم. عالوه بر ادعاهای بی  2019سپتامبر    23مشترک  

نماید. در این راستا، بیانیه همچنین  پایی در قبال قصد و هدف اصلی برجام را آشکار میتغییر موضع چشمگیر سه دولت ارو
 ( شورای امنیت ملل متحد قرار دارد.  2015) 2231 قطعنامۀ در تناقض آشکار با مفاد 

ی که تنها رئیس  وزیر بریتانیا در مصاحبه تلوزیون تر کردن اوضاع، در همان روز انتشار بیانیه مشترک، نخستبا هدف وخیم    
کند، به تبعیت از تصور آقای  تر میجمهور ایاالت متحده را در موضع تهاجمی طوالنی مدت خود در مورد برجام گستاخ

شود که توسط »یک  پردازد و فراتر از آن رفته و خواستار یک »توافق بهتر« میعنوان یک »توافق بد« میترامپ از برجام به
می که  ب نفری  توافق  اروپایی،  تواند  دولت  سه  روسای  اظهارات  و  مشترک  بیانیه  گردد.  منعقد  دهد«،  انجام  را  هتری 

ای از نگرش وارونه  برجام قرار داشته و نشانه  28وزیر بریتانیا، در تناقض صریح با بند  ترین آن اظهارات نخستتوجهقابل
بار اتحادیه و سه کشور اروپایی در  ی، کوتاهی خفتبین نحوی کاماًل قابل پیش اروپایی نسبت به این توافق تاریخی است. به

رفع   تعهدات  و  برجام  از  متحده  ایاالت  یکجانبه  و  غیرقانونی  خروج  مخرب  پیامدهای  جبران  برای  تعهداتشان  اجرای 
های این دولت ایاالت متحده بود. درآمدی بر وضعیت کنونی تسلیم آشکار و کامل به هوا و هوساش، تنها پیش تحریمی

رسد که اتحادیه  نماید و به نظر میوضوح، ایاالت متحده با اتحادیه و سه کشور اروپایی به عنوان رعیت خود برخورد میبه  
تواند تنها به  میل و/یا ناتوان هستند که به گونه دیگری رفتار نمایند؛ به هر صورت، این وضعیت نمیو سه کشور اروپایی بی

 هزینه ایران ادامه یابد.
دهد که وارد یک وضعیت فلج کننده خودخواسته  مشترک و دیگر اظهارات رهبران سه دولت اروپایی نشان می  بیانیه   

بهشده و  اند و  برجام  انجام تعهداتشان ذیل  برای  ابتکارات خالقانه  متحد   2231  قطعنامۀ جای طراحی  ملل  امنیت  شورای 
خورده مماشات با ایاالت متحده را به امید بیهوده  زموده و شکستاند تا رویکرد از پیش آمنظور ابقای توافق، ترجیح دادهبه

 ها را قادر به انجام تعهدات خود ذیل برجام سازد.اند تا آن ها در پیش گرفتهو عبث دریافت اسقاطیه 
دت درباره  اصوالً، اظهارات سه دولت اروپایی در بیانیه مشترک مبنی بر اینکه »زمان آن رسیده که ایران مذاکرات بلندم   

های خود را بپذیرد« موجب نگرانی  ای از جمله برنامه موشکی و سایر پرتابهای و مسائل مرتبط با امنیت منطقهبرنامه هسته
 کند. شدید بوده و در تناقض با رژیم عدم اشاعه است و همه دستاوردهای به سختی حاصل شده برجام را بی اثر می

حل نهایی برای یک بحران تماماً  عنوان یک راهآید، یک برنامه »جامع« اقدام بوده و بهمیبرجام، همانگونه که از نامش بر   
های دقیق و واضح در زمانمدتو منعقد شده است.    ای ایران، مذاکرهآمیز هستهشده علیه برنامه صلحساختگی و تحریک
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شورای امنیت ملل متحد    2231  قطعنامۀاء به تایید  برجام، گواه دیگری بر این موضوع است. اطراف برجام که به اتفاق آر
ای ایران به همان  شده در این توافقنامه، با برنامه هستهبینیزمانی پیش   چهارچوبوضوح اظهار داشتند که پس از  رسیده، به

ینه، جمهوری  زمشود، رفتار خواهد شد. درمقابل این پیش برخورد می  NPTای عضو پیمان  ای که با هر دولت غیرهستهشیوه
 اسالمی ایران هیچ چیزی فراتر از آن را نخواهد پذیرفت.

های بومی، با هدف بازدارندگی  اش، براساس توانمندینماید که برنامه دفاعی موشکیجمهوری اسالمی ایران تأکید می   
چنین   توسعه  ایران در جهت  اقدامات  راستا،  این  در  است.  ایران  ملت  علیه  موجود  و  واقعی  تهدیدات  با  متناسب  و  بوده 

های بالستیک ایران در  المللی است. موضوع آزمایش موشکا و مقررات بین هایی کاماًل مسئوالنه و مطابق با هنجارهتوانایی
در   امنیت حل  2231  قطعنامۀ  چهارچوبحال حاضر  ارشد طرفشورای  مقامات  توسط  این حقیقت  و  های  وفصل شده 

  تایید   صریحاً—برجام  از  انتقاد  ضمن   البته—مذاکره پذیرفته شده است؛ از جمله اخیراً رئیس جمهور فعلی ایاالت متحده
از  مایش موشکآز  به  »مجاز«   توافقنامه  طبق  ایران  که  نموده ایران  اسالمی  این ترتیب، جمهوری  به  بالستیک است.  های 

 کند.ها پرداخته شده و فیصله یافته، خودداری میمذاکره مجدد در مورد این موضوع و موارد دیگری که قبال به آن
مصرانه  و  کند. ما قویاً  خود در بیانیه مشترک را رد می  اساس مطروحه علیهر کامل اتهامات بیطوجمهوری اسالمی ایران به   

خواستاریم اتحادیه و سه کشور اروپایی در رویکرد آشکار مندرج در بیانیه تجدیدنظر نمایند. عالوه بر این، ما درخواست  
ه و اقدامات متناسبی را برای حل این موضوع به شیوه  نماییم تا بدین موضوع پرداختبرگزاری کمیسیون مشترک برجام می

ای، بارها  عنوان یک قدرت مسئول منطقهبخشی در یک بازه زمانی معقول اتخاذ نماید. جمهوری اسالمی ایران بهرضایت
یه یمن  ای برای تقویت صلح و امنیت در منطقه خلیج فارس و پایان دادن به جنگ علاز لزوم ادامه گفتگوی فراگیر منطقه

که رئیس جمهوری اسالمی ایران در سخنرانی خود در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی    1سخن گفته است. ابتکار صلح هرمز 
ای  برای تضمین یک ساختار پایدار امنیت منطقه  1985های دیرینه ایران از سال  ملل متحد پیشنهاد نموده، از آخرین تالش

در   که  همانطور  به1987)   598   قطعنامۀاست،  مشترک  بیانیه  است.  تصدیق شده  متحد  ملل  امنیت  واضح  ( شورای  طور 
کند، که، سه دولت اروپایی مسئولیت مستقیمی برای این اقدام خواهند  انداز صلح و گفتگو را در منطقه تضعیف میچشم

 داشت. 
مانده  های باقیه را میان طرفکننده کمیسیون مشترک برجام، این نامموجب امتنان خواهد بود که در ظرفیت هماهنگ   

 برجام توزیع نمایید.
 عالیجناب، لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.     

 محمدجواد ظریف 
  

 
1. Hormuz Peace Endeavor (HOPE) 
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   98بهمن  9نامه مورخ ترجمه : 8-11پیوست 
 کمیسیون مشترک برجام در   کننده هماهنگخطاب به 

 سه کشور اروپایی مبتنی  98دی  24رد نامه مورخ 
 برجام  36بر ادعای شروع روند حل اختالفات ذیل ماده 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2020ژانویه  29
 1398بهمن  9

 
 عالیجناب، آقای جوزپ بورل 

 نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، 
 مشترک برجامکننده کمیسیون هماهنگ 

 عالیجناب؛ 
که نامه وزرای خارجه فرانسه، آلمان و   2020ژانویه    14این نامه را برای ابراز نگرانی شدیدمان درخصوص نامه شما در تاریخ  

نویسم. اقدام اخیر سه دولت اروپایی سازی سازوکار حل اختالف برجام« به آن منضم بود می بریتانیا در مورد ادعای »فعال 
سازد. در این باره نامه سه دولت در ها نسبت به قصد و اهداف اساسی برجام را آشکار می تغییر جهت اساسی آن صراحت  به 

نماید. اعتنایی می شورای امنیت، بی   2231  قطعنامۀالمللی مصرح در  تناقض آشکار با مفاد برجام بوده و به خواست جامعه بین 
سه دولت اروپایی، مایلم به موضوعات زیر جهت استحضار و اصالح مقتضی اساس مطروحه در نامه  در پاسخ به ادعاهای بی 

آمیز وی در ابالغیه کننده برای تصحیح رویکرد تبعیض عالوه برای اقدام فوری هماهنگ های باقیمانده برجام به توسط طرف 
 .  نمایم   اشاره —شده  تصریح   ذیل  در   چهارم  بخش   در   که — های برجامارسالی از جانب طرف 

 

 الف( طی نمودن سازوکار حل اختالف برجام توسط جمهوری اسالمی ایران 
واسطه اقدام غیرقانونی مستمر ایاالت متحده و  ی اصیل، مشخصاً عدم پایبندی اساسی بهنشدهباتوجه به موضوعات حل   

اشاره شده، جمهوری اسالمی  ها  های پیشین اینجانب به آنقصور مداوم اتحادیه و سه کشور اروپایی، که به تفصیل در نامه 
های  کمیسیون مشترک و از طریق وی به دیگر طرف  کنندههماهنگطور رسمی در مقاطع مختلف به  ایران به صراحت و به

 1برجام را فعال کرده است.  36برجام، اطالع داده که سازوکار حل اختالف مندرج در بند 

از:  موضوعات حل    عبارتند  غیرقانون1نشده  تحریم( خروج  اعمال مجدد  و  متحده  ایاالت  اساسی  ( عدم 2ها؛  ی  پایبندی 
برجام؛   اروپایی در اجرای تعهداتشان وفق  اروپایی در اجرای  3اتحادیه و سه کشور  اتحادیه و سه کشور  ( قصور مطلق 

ب شده که  تصوی 2018سپتامبر  24و  2018ژوئیه  6تعهدات خود، که با اجماع توسط کمیسیون مشترک در سطح وزرا در 
و »بنا به درخواست    36بینی شده در بند  نحو پیش به دنبال جلسات در سطح معاونین وزیر امور خارجه / مدیران سیاسی به

نشده ناشی از خروج یکجانبه ایاالت متحده از توافق و وضع مجدد جمهوری اسالمی ایران« برای »بررسی موضوعات حل
ها، از جمله آثار اقتصادی منبعث از آن،  نماید »رفع تحریمدوم آن« که تایید می  شده وفق برجام و ضمیمههای رفعتحریم

 
تواند اند، ایران می تعهدات خود را طبق این برجام رعایت ننموده  5+ 1قد باشد که هر یک یا کلیه اعضای گروه  برجام: »چنانچه ایران معت  36بند    .1

 موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛«
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 دهند«، برگزار شده است. بخش اساسی برجام را تشکیل می
ای که وفق برجام رفع شده بودند، ایران  های مرتبط با هستهپس از خروج غیرقانونی ایاالت متحده و اعمال مجدد تحریم    

، 2018مه    10ای در تاریخ  طور رسمی و با ارسال نامهداشت، بهرا محفوظ می  1برجام  26ذیل بند    که حقوق خود درحالی
برجام را فعال کرد که به تشکیل جلسات کمیسیون مشترک رسمی و درسطح وزرا انجامید. همانطور که در نامه    36بند  

برجام برای فعالسازی سازوکار حل اختالف    36بند  وضوح بیان شد، ایران صراحتاً به  به  2018اوت    21اینجانب در تاریخ  
  سیاسی   مدیران  سطوح  در—36  بند  در  مقرر   نحو  به—برجام استناد نموده که در پاسخ به آن، جلسات کمیسیون مشترک

 تشکیل گردید.  2018 3ژوئیه  6و  2مه 25 هایتاریخ در امورخارجه وزرای و
ها، از جمله آثار  برجام در سطح وزرا این موضوع را شناسایی کرد که »رفع تحریم کمیسیون مشترک    2018ژوئیه    6در     

دهند«. در حقیقت این موضوع، خود گواه مطلبی است که در بند  اقتصادی منبعث از آن، بخش اساسی برجام را تشکیل می
هایی که وفق برجام رفع شده مبرجام نیز بازتاب داده شده بود. خروج یکجانبه یک طرف برجام و اعمال مجدد تحری  26

طرف سایر  حتی  که  بود  سوئی  آثار  آنچنان  دارای  بازمیبود،  تعهداتشان  اجرای  از  را  برجام  به های  و  قابل  داشت  طور 
انداخت. به همین دلیل بود که کمیسیون مشترک تشکیل شد تا  ای، پایداری و تمامیت کل توافق را به مخاطره میمالحظه

های رفع شده ذیل برجام و  ی منبعث از خروج یکجانبه ایاالت متحده از برجام و وضع مجدد تحریمنشده»موضوعات حل
 « را مورد بررسی قرار دهد.2ضمیمه 

هایش تا حد زیادی اجرای کامل برجام  با تصدیق کامل به شناسایی این حقیقت که خروج آمریکا و وضع مجدد تحریم   
تعهد مکمل را پذیرفتند تا خروج غیرقانونی ایاالت متحده را جبران    11قیمانده برجام  های بارا متأثر خواهد ساخت، طرف

یک از تعهداتی که توسط  معنا بود. متأسفانه هیچنمایند؛ که بدون این تعهدات، تداوم اجرای کامل برجام توسط ایران بی
ملیاتی منتج نشد. همانطور که در نامه اینجانب  های عحلاتحادیه و سه کشور اروپایی پذیرفته شد، اجرایی نشده و به راه

اشاره شده، اتحادیه و سه کشور اروپایی جهت اجرای تعهدات خود وفق برجام و همچنین تعهداتی    2019آوریل    7مورخ  
 د.که مکرراً پس از خروج یکجانبه و غیرقانونی ایاالت متحده از برجام پذیرفتند، هیچ اقدام معنادار و عملی انجام ندادن

پایبندی اساسی اتحادیه و سه کشور اروپایی در تضاد با متن، روح و هدف برجام و عالوه بر این، مسائل مرتبط با عدم   
نحو مقتضی، موضوعات  های کمیسیون مشترک، متعاقب خروج ایاالت متحده مطرح بوده است. اینجانب بههمچنین بیانیه

ها را در نامه مورخ  کمیسیون مشترک برجام ثبت کردم و آن  کنندههماهنگبه  های متعددی  پایبندی اساسی را طی نامه عدم
 تشریح نمودم.  2018ژوئیه  17
  بیان   ایران  توسط  متعدد  هاینامه   طی  که  را  نشدهحل  موضوعات  این   هیچگاه—مشترک  کمیسیون  یا—سه کشور اروپایی   

 پایبندی   عدم  درمورد  ایران  علنی  اظهارات  به  اعتراض  یا  36  بند  سازیفعال  به  اعتراض  به  برسد  چه  نبردند،  سوال  زیر  شد،
تواند واقعیات  اخیر توسط سه کشور اروپایی، نمیی  مطرح شدههای  و سه کشور اروپایی. چالش   متحده  ایاالت  اساسی

 برجام محروم نماید.  36و  26موجود را تغییر داده و ایران را از اِعمال حقوق خود وفق بندهای  
ها و همچنین قصور سه  به این واقعیت که موضوعات برآمده از خروج ایاالت متحده از برجام و وضع مجدد تحریمنظر     

بیانیه ژوئیه   6،  2018مه    25،  2018مه    15های کمیسیون مشترک در   کشور اروپایی در اجرای تعهداتشان ذیل برجام و 

 
ای را های جدید هسته وضع تحریمشده در پیوست دو یا  های مشخص برجام: »ایران اعالم کرده است که تحمیل یا بازگرداندن تحریم  26بند    .1

 به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد نمود.«
کننده متعاقب این نشست آمده بود: »بنا به درخواست جمهوری اسالمی ایران و برای بررسی آثار خروج ایاالت متحده از در بیانیه هماهنگ   .2

 جلسه تشکیل شده است. برجام« این 
بیانیه مشترک تصریح شد: »کمیسیون مشترک جهت بحث درباره راه  .3 ابعاد و  های پیشدر  رو جهت تضمین تداوم اجرای برجام در تمامی 

 بررسی موضوعات حل نشده منبعث از خروج ایاالت متحده از برجام تشکیل شده است« 
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برجام    36باقی ماند، ایران تصمیم گرفت حق خود ذیل بند  ، همچنان حل نشده  2019مارس    6و    2018سپتامبر    24،  2018
 صورت جزئی متوقف سازد.به 2019مه  8را اِعمال نموده و تعهدات خود را پس از 

 

 برجام 36نبودن استناد سه کشور اروپایی به بند ب( مسموع
شده  بینیبرجام و پس از طی کامل روند پیش نیت ایران متعاقب خروج آمریکا از  پس از یکسال خویشتنداری توأم با حسن    

توسط ایران، هرگونه تالشی از جانب سه دولت اروپایی جهت آغاز سازوکار حل اختالف برجام، بدون درنظر   36در بند  
المللی  نیت مصرح در برجام که پایه هر توافق بین نشده مطروحه توسط ایران، با اصل حسن وفصل موضوعات حلگرفتن حل

و خارجه    بوده  وزیر  نامه  در  دیدگاه  این  است.  ناسازگار  گرفته  قرار  تأکید  مورد  برجام  بندهای  از  بسیاری  در  صراحتاً 
 نیز آمده است. 2020ژانویه  15فدراسیون روسیه در تاریخ 

  مورد   حتی—شدهمسائل ناشی از موارد متعدد اثباتنخستیِن  وفصل  بنابراین، بدون درنظر گرفتن این حقایق و بدون حل   
سه دولت اروپایی جهت    وحشتناک  قصور  همچنین   و  اروپایی  دولت  سه  تعهدات  و  آمریکا  اساسی  پایبندیعدم—اذعان

انتفاع اقتصادی   ناتوانی در ایجاد شرایطی برای تضمین »ضروری«  اجرای تعهداتشان متعاقب خروج غیرقانونی آمریکا و 
 رو مسموع نیست. از سازوکار حل اختالف برجام بدون مبنا بوده و ازاین های اتحادیه اروپا، هرگونه آغایران از رفع تحریم 

کننده کمیسیون مشترک برجام، ایران فرایند سازوکار حل اختالف  های متعدد رسمی ارسالی به هماهنگاز طریق نامه   
نوامبر  6، ایران طی نامه  2018نوامبر    5ها با اثر تمام عیار در  را طی کرده است. پس از وضع مجدد تمام تحریم  36ذیل بند  

به صراحت اعالم کرد که »سازوکار حل اختالف مندرج    36کننده کمیسیون مشترک برجام  ذیل ماده  به هماهنگ  2018
های برجام نیت و زمان دادن به سایر طرفآغاز کرده بود. ولی در راستای عمل با حسن   2018مه    10برجام را در    36در بند  

برای اجرای تعهداتشان، از اِعمال »اقدام ترمیمی« برای آن اجتناب کردیم و بالفاصله تعهدات خود ذیل  جهت یافتن راهی  
برجام را متوقف نکردیم«. طی آن نامه، زمانبندی تمامی تحوالت متعاقب خروج غیرقانونی ایاالت متحده و موارد متعدد 

ن مورد اشاره قرار گرفت. ایران به صراحت بیان کرد که روند عدم پایبندی اساسی اتحادیه و سه کشور اروپایی به تعهداتشا
نداشته است. در    36طور کامل طی کرده و هیچ راهی جز رجوع به راهکارهای ارائه شده ذیل بند  را به  36مندرج در بند  

در سطح نیت برای حفظ برجام، ایران همچنین تقاضای تشکیل کمیسیون مشترک دیگری تالشی دیگر برای عمل به حسن 
 وزرا را مطرح کرد، که هیچگاه تشکیل نشد.

، در 2018نوامبر    6ماه پس از نامه    6های خود جهت توقف اجرای تعهدات را  نیت، ایران گامدر راستای نشان دادن حسن    
متعدد  دنبال جلسات  رساند که »بهکننده کمیسیون مشترک  آغاز نمود و در حالیکه به اطالع هماهنگ  2019مه    8تاریخ  

نشده باقی مانده و مبنای محکمی برای توقف کلی  کمیسیون مشترک برجام، قاطبه موارد عدم پایبندی اساسی همچنان حل
 یا جزئی تعهدات ایران فراهم است«. ایران هیچ پاسخ رسمی حتی تا این مقطع دریافت نکرد.

رش علنی سفرای سه  مابود که به وسیله د  2019ژوئن    21نخستین واکنش رسمی از جانب سه دولت اروپایی در تاریخ     
نامه  در  روز  انجام شد. طی چهار  تهران  در  تاریخ  دولت  به  اتهامات،    ،2019ژوئن    25ای  به  مستند  کاماًل  پاسخی  ایران 
نادرست، تهدیدها و ضرب اظهارات  بیاناالجلسوءتفسیرها،  آنان های  اقدام  پاسخ داد که  شده توسط سفرای سه دولت 

نیت و احترام متقابل و موجبات نقض فاحش متن، روح و هدف برجام را فراهم ساخته بود و به تفصیل  دهنده عدم حسن نشان
 1تشریح نمود که ایران چگونه سازوکار حل اختالف برجام را فعال ساخته است. 

پاسخ به اِعمال حق قانونی ایران که ذیل    بنابراین، سه کشور اروپایی در جایگاه حقوقی و یا اخالقی نیستند که بتوانند در    
 

آوریل   7، و  2018نوامبر    6،  2018اوت    21،  2018مه    10ای ارسالی اینجانب طی کرده است:  هایران سازوکار حل اختالف را از طریق نامه  .1
شده به نامه رجوع کنید. )ایران چگونه روند سازوکار حل اختالف را طی کرده است.( که اینجانب  . برای درک بهتر، به دیاگرام پیوست 2019

 (  https://twitter.com/JZarif/status/1148917515256500225توئیت کردم. ) 2019ژوئیه  10آن را در 

https://twitter.com/JZarif/status/1148917515256500225
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توانند  سازی سازوکار حل اختالف اقدام نمایند. سه کشور اروپایی نمیهمان بند به رسمیت شناخته شده است، نسبت به فعال
همان مسیر حقوقی را در مقابل اقدامات ایران در پیش گیرند. این برخالف هدف سازوکار حل اختالف برجام و اصول  

 باشد.حقوقی ملل متمدن میکلی 
الذکر و با عنایت به اینکه درخواست سه کشور اروپایی با قصد تقویت اهداف و مقاصد بادرنظر گرفتن واقعیات فوق   

دنبال این امر مبتنی بر واقعیت  وفصل اختالف و هرگونه تالشی بهانجام نگرفته، توسل به سازوکار حل  2231  قطعنامۀبرجام و  
 بایست با قاطعیت رد شود. ه و غیرمنصفانه و غیرقانونی است و میو حقوق نبود

 

 ج( مواضع غیرمسئوالنه مقامات سه دولت اروپایی
 موضع  در   را  آمریکا  جمهوررئیس   تنها  که—2019سپتامبر    23وزیر بریتانیا در یک مصاحبه تلویزیونی در تاریخ  نخست   

  فرا  حدی   تا   نموده،   ترسیم  بد«   »توافق   یک  عنوان به  را   برجام—کندمی  ترگستاخ  برجام  قبال  در  وی   تهاجمی  مدت  طوالنی
 1تواند توافق بهتری ببندد«، منعقد شود.خواهد که تنها توسط »یک نفر که می« میبهتر  »توافق یک که  رودمی

جمهور  ، وزیر خارجه بریتانیا در جلسه استماع پارلمان، اظهار نمود »همانطور که رئیس 2019سپتامبر    25دو روز بعد در     
تری نیاز  بلندمدت چهارچوبتوانیم برجام را بهبود ببخشیم. نهایتاً، ما به یک اند، ما میجمهور مکرون گفتهترامپ و رئیس 

 2ای ایران فراهم نماید.« امه هستهداریم که قطعیت بیشتری در مورد برن
که »ما همچنین نیاز خواهیم داشت    2020ژانویه    21هایشان در  ادعاهای سه کشور اروپایی در بیانیه مشترک سران دولت   

شورای   2231 قطعنامۀ، نمایانگر نقض فاحش برجام و 3ای ایران تعریف نماییم.«تری برای برنامه هستهبلندمدت چهارچوب
ت است و به وضوح نشانه »سوءنیت« بوده و سیر زمانی ایجادشده در مذاکرات را که صراحتاً و بدون هیچ ابهامی در  امنی 

 برد. شورای امنیت تصریح شده، زیر سوال می 2231 قطعنامۀبرجام و 
کشورش را با عضوی که  وزیر بریتانیا در یک مصاحبه تلویزیونی گام را فراتر نهاده و علناً  ، نخست 2020ژانویه    14در     

جمهور  دهد: »بگذارید آن را با توافق ترامپ جایگزین کنیم. رئیس راستا و در یک صف قرار می کند، همبرجام را نابود می
 4گر بزرگی است. پس باید با یکدیگر کار کنیم تا برجام را با توافق ترامپ جایگزین کنیم.«ترامپ معامله

قرار داشته و گواهی آشکار بر تغییر رویکرد اروپایی در قبال این توافق    5برجام  28ض جدی با بند  هایی در تعارچنین بیانیه   
 های دولت کنونی ایاالت متحده است.  تاریخی بوده و حاکی از تسلیم سه کشور اروپایی در مقابل هوا و هوس

سیاست غیرقانونی و یکجانبه »فشار حداکثری« ایاالت  ها در مشارکت با  های سه کشور اروپایی و اقدامات آن در کلیت، بیانیه     
اعالم کرد »خرسندیم    2020ژانویه    17متحده علیه ایران قرار دارد. برایان هوک، نماینده ویژه ایاالت متحده در مورد ایران، در  

وزیر  اند. نخست این هفته فعال کرده ای با ایران را در اوایل  بینیم بریتانیا، فرانسه و آلمان سازوکار حل اختالف توافق هسته که می 

 
 .NBC Nightly Newsوزیر بوریس جانسون با “مصاحبه نخست. 1

Available at: https://www.nbcnews.com/news/world/boris-johnson-calls-new-iran-nuclear-deal-says-trump-one-n1057541   
 ؛ 2019سپتامبر  25وزیر خارجه بریتانیا در جلسه استماع پارلمان مورخ  بیانیه. 2

Available at: https://hansard.parliament.uk/Commons/2019-09-25/debates/95159D35-0C2F-4137-9553-5711477D8CBE/Iran   
 ؛2020ژانویه  21فرانسه، آلمان و بریتانیا در های بیانیه مشترک سران دولت. 3

 .Available at: https://www.gov.uk/government/news/e3-statement-on-the-jcpoa-12-january-2020   
 ؛BBC News، با 2020ژانویه  14وزیر بریتانیا در مصاحبه تلویزیونی نخست. 4

Available at: https://www.bbc.com/news/uk-politics-51104386   
و ایران متعهد هستند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، برمبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از    5+1برجام: »گروه    28بند    .5

  5+1آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند. مقامات ارشد دولتی در گروه  هرگونه اقدام مغایر با نص، روح وهدف این برجام که اجرای موفقیت
 آمیز این برجام، از جمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند بست.« و ایران تمام تالش خود را برای حمایت از اجرای موفقیت

https://www.nbcnews.com/news/world/boris-johnson-calls-new-iran-nuclear-deal-says-trump-one-n1057541
https://hansard.parliament.uk/Commons/2019-09-25/debates/95159D35-0C2F-4137-9553-5711477D8CBE/Iran
https://www.gov.uk/government/news/e3-statement-on-the-jcpoa-12-january-2020
https://www.bbc.com/news/uk-politics-51104386
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 1کنیم.« جانسون خواسته تا توافق ایران با یک توافق جدید جایگزین شود، که ما بسیار از آن حمایت می 
وفصل یک بحران ساختگی و غیرضروری از طریق مذاکرات  یک گام تاریخی جهت حل  2015ژوئیه    14انعقاد برجام در     

نهایی است، جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد و هرگونه اظهارات    حل راهو بر اساس احترام متقابل بود. برجام یک  
 سازگار است. علیه این واقعیت، با اجرای توام با حُسن نیت برجام نا

آید، یک برنامه »جامع« اینجانب تصریح شده، برجام، همانگونه که از نام آن بر می   2019اکتبر    3همانطور که در نامه     
ای ایران به  حل نهایی برای یک بحران تماماً ساختگی است که علیه برنامه هستهعنوان یک راهشده است و بهمذاکرهاقدامِ  

  اتفاق   با  که—های برجامهای زمانی دقیق و مشخص مندرج در برجام گواه دیگری بر آن است. طرف چهارچوبراه افتاد.  
  مطروحه   زمانی  هایچهارچوب  از  پس   اندکرده  تصریح  وضوحبه—رسیده  تایید  به  2231  قطعنامۀ  الینفک  بخش   عنوانبه  آرا
( رفتار  NPTاشاعه )پیمان عدم   عضو  ایهسته  تسلیحات  غیردارنده  کشورهای  سایر  همانند  ایران   ایهسته  برنامه  با  توافق،  در

مذاکرات دو جانبه و چند جانبه سخت از همان روز اول تا    متکبرانه، واقع در و—خواهد شد. سه دولت اروپایی به راحتی
شده توسط  برگشت مهم و اساسی ارائههای غیرقابل  پذیری بسیاری از انعطاف  و  2015ژوئیه    14آخرین روز انعقاد برجام در  

المثل قدیمی  جز ضرباند. با احترام کامل، ولی این چیزی  های زمانی را نادیده انگاشتهچهارچوبایران به منظور تثبیت  
گوید »آنچه مال من است، مال من است و آنچه که مال شماست قابل مذاکره است«. جمهوری  استعماری نیست که می

 کند و هرگز آن را نخواهد پذیرفت. اسالمی ایران این رویکرد را قویاً رد می
شان در قبال برجام، تجدید ها و اظهارات متناقضنیهخواهیم در این رویکرد مندرج در بیاما قویاً از سه کشور اروپایی می   

خواهیم در جلسه آتی خود، به این موضوعات رسیدگی و اقدامات نظر نمایند. بنابراین، ما از کمیسیون مشترک برجام می 
 بخشی اتخاذ نماید.ها به طریق رضایتمناسبی برای حل آن 

 
 آمیز در قبال مکاتبات ایران د( رویکرد تبعیض

سازی سازوکار حل  فعال  ادعای   تصدیق—محترم کمیسیون مشترک  کنندههماهنگ  2020ژانویه    14نامه و بیانیه مورخ     
 با  و  نیت  حسن   با  که—ایران  اسالمی  جمهوری  مکاتبات  قبال   در  و  نیست  قبول  قابل—اختالف توسط سه دولت اروپایی

 برجام  36  بند  وفق  اختالف  حل  سازوکار  فعالسازی  درخواست  اروپایی  دولت  سه  اقدام  برخالف—جهانی  کامل  پذیرش
 .  است آمیزتبعیض نموده،

کننده کمیسیون مشترک، هیچ تاثیری قانونی  عنوان هماهنگآمیز نماینده عالی اتحادیه اروپا، بهبار و تبعیضرویکرد تاسف   
برد، که به  را زیر سوال می  کننده هماهنگطرفی  تنها بیو/یا آیینی در اعتبار و مشروعیت این روند ندارد. در عوض، این  

 ها برای حفظ برجام خواهد شد.نوبه خود منجر به تضعیف بیشتر تالش
بیانیه مورخ  طور خاص، ما به اشاره به ادعای »فعالبه    صادره پس از    2020ژانویه    24سازی سازوکار حل اختالف« در 

دوجانبه و جمعی، اعتراض داریم، که در آن ایران با نهایت حسن نیت و سازندگی مشارکت  های غیررسمی فشرده  رایزنی
، توانند تغییر بدهند. در واقعها را تغییر نداده و نمیکرد. اینجانب مایلم مجددا تأکید نمایم که اینگونه ارجاعات، واقعیت

ای بزرگ به هدف اصلی اعالمی »حفظ برجام« در این  بهاحترامی کامل به ایران هستند؛ از این رو ضرها نمایانگر بیآن
 باشد. شرایط بسیار حساس پیرامون این توافق می

، مایلم برای ثبت در  2020ژانویه    22های غیررسمی در تاریخ  متعاقب رایزنی  2020ژانویه    24مورخ    2در ارتباط با بیانیه    
ی این نیست که جمهوری اسالمی ایران پذیرفته و سکوت حاکی از  سوابق مطرح نمایم که هیچ چیزی در آن بیانیه به معنا

 
1. Brian H. Hook, Special Representative for Iran, Special Briefing, 17 January 2020. Available at: 
https://www.state.gov/special-representative-for-iran-brian-hook/   
2. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/73436/statement-high-representative-josep-borrell-following-
consultations-jcpoa-participants_en  

https://www.state.gov/special-representative-for-iran-brian-hook/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/73436/statement-high-representative-josep-borrell-following-consultations-jcpoa-participants_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/73436/statement-high-representative-josep-borrell-following-consultations-jcpoa-participants_en
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باال توضیح دادهرضایت داشته که درخواست سه دولت اروپایی که به ایران همچنان  طور کامل در  شده، مسموع است. 
 ها خالف قصد و هدف برجام است.  اعتقاد دارد درخواست آن

به    ایران  داند و کند، آن را عاری از هرگونه تأثیر محتوایی و شکلی میرد میشدت این رویکرد را  جمهوری اسالمی 
ترین حالت ممکن، جمهوری  طور صحیح رسیدگی و اصالح شود. در حداقلی انتظار دارد که این مسئله بدون تأخیر بیشتر به

  که   نماید  تصدیق—مشابه  عمومی  بیانیه  در  هم  و  نامه  در  هم — کننده محترماسالمی ایران این انتظار را دارد که هماهنگ
 . است کرده  طی نیت حسن   با و فعال را اختالف حل سازوکار 2018 مه 10 از ایران

 عالیجناب؛  
نیتبه    حُسن  دادن  نشان  جدیت  منظور  تعهدات  و  اجرای  توقف  پایانی  و  پنجم  گام  در  حتی  برجام،  حفظ  در  مان 

اتخاذ شده میداوطلبانه اقدامات  همه  نمایم که  تاکید  دیگر  یکبار  است  بازگشتمان، الزم  و جمهوری  توانند  بوده  پذیر 
 انرژی اتمی ادامه خواهد داد.   المللیاسالمی ایران به همکاری کامل و موثر با آژانس بین 

جمهوری اسالمی ایران همچنان آماده است تا به گفتگوها در تمامی سطوح ادامه داده و به اجرای کامل برجام، متناسب     
های باقمیانده در برجام بازگردد؛ خصوصاً با اتحادیه و سه کشور اروپایی که تعهدات مشخصی  با اجرای تعهدات طرف

  پس  2018  سپتامبر  24  و  ژوئیه   6  مورخ  در   وزرا  سطح  مشترک  کمیسیون   دنبال  به  که  تعهداتی  آن  مچنین ه  و—وفق برجام
 .دارند—اندسازوکار حل اختالف تشکیل شده، پذیرفته  چهارچوبز درخواست جمهوری اسالمی ایران در ا

های  کننده کمیسیون مشترک برجام، این نامه را در میان طرفعنوان هماهنگخود به   موجب امتنان خواهد بود، در ظرفیت   
 باقیمانده برجام توزیع نمایید. 

 عالیجناب، لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    
 
 محمد جواد ظریف 
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   98اسفند  20نامه مورخ ترجمه : 9-11پیوست 
   کمیسیون مشترک برجام   کننده هماهنگخطاب به 

 برجام توسط ایران و   36پیرامون تکمیل روند بند  
 غیرقابل قبول بودن توسل سه کشور اروپایی به سازوکار حل اختالف 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 2020مارس  10
 1398اسفند  20

 عالیجناب، آقای جوزپ بورل فونتلس
 کننده کمیسیون مشترک برجامهماهنگ و  نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی 

 عالیجناب، 
 2020ژانویه    29ویژه نامه مورخ  های پیشین اینجانب بهشما و پیرو نامه  2020فوریه    24این نامه را در پاسخ به نامه مورخ  

 نگارم ومایلم موضوعات ذیل را جهت مالحظه شما مطرح نمایم:می
اید که وفق مفاد ضمیمه چهارم، وظایف محدودی به خود اظهار داشته این نکته را مورد توجه قرار دادیم که شما در نامه   

کننده کمیسیون مشترک، مایلم مجدداً تاکید نمایم که در  کننده محول شده است. در ارتباط با نقش هماهنگهماهنگ
 قید و شرط نیامده است.  ک« به صورت بیهیچ جای برجام »نظارت بر عملکرد کمیسیون مشتر

های ماهوی چگونگی طی آئین مصرح در بند  در نامه شما و طی جلسات کمیسیون مشترک، شما یا نماینده شما به جنبه   
پرداخته  36 ایران  توسط  صالحیت  برجام  از  خارج  اقدام  این  هماهنگشما  اید.  که  معتقدیم  قویاً  ما  چنین  است.  کننده 

تعیین کند آیا طرفصالحیتی ن بند  دارد تا  اینکه کمیسیون  را طی نموده  36های برجام آئین مصرح در  اند یا خیر، مگر 
مشترک به گونه دیگری تصمیم گرفته باشد. در موضوع حاضر، اختیار تعیین چنین امری، هیچگاه در برجام و یا تصمیمات  

ضمیمه چهارم، تصمیمات مرتبط با مسایل   4.4و    4.1دهای  کننده تفویض نشده است. طبق بن کمیسیون مشترک به هماهنگ
بایست با اجماع اتخاذ شوند. برخالف آنچه در نامه شما ادعا شده است، بیانیه مشترک کمیسیون مشترک در  ماهوی می

ه و بر نشده« به رسمیت شناخت عنوان »موضوعات حلموارد ارجاعی توسط ایران را به 2018ژوئیه  6سطح وزیران در تاریخ 
مناسبت در  قباًل  نبود، همانطور که  این چنین  اگر  به تصویب رسانید.  زمینه  این  اساس تعهداتی را در  های مختلف  همان 

نمود. این نهایت حسن نیت ایران، شایسته  صورت رسمی اعالم شده بود، ایران بالفاصله اجرای تعهداتش را متوقف میبه
 ار است.  قدردانی و تایید و نه تغافل و سوءرفت 

گیرد که نه تنها استانداردهای خودخوانده رویکرد ناقص در سیر استداللی اظهار شده در نامه شما از این حقیقت نشأت می     
نشده و ارجاعی های اصلی محتوایی برتری داده شده، بلکه نامه شما اهمیت و شدت ماهیت موضوعات حل شکلی بر اولویت 

پاسخ ایران دنبال انگارد. عالوه بر این، یک رویکرد گزینشی در قبال مکاتبات متعدد و بی ده می را نادی   36توسط ایران ذیل بند  
و سیاق و شرایط پیرامونی مکاتبات   36انگارد. منطق در پس آئین بند  را کاماًل نادیه می   2018نوامبر    6شده که از جمله نامه  

 تواند این منطق و سیاق را تغییر دهد. رهنگام نمی معطوف به گذشته و دی   ی ایران روشن است. ایرادات وارده 
—، ما اولین مخالفت را 2018نوامبر    6اوت و    21مه،    10ها پس از نامه  الزم است برای ثبت در سوابق اعالم نمایم که، ماه   

 جامع  صورت  به   اینجانب  که   کردیم،  دریافت  2019  ژوئن   21   در —سفرای سه دولت اروپایی در تهران  دمارش  طریق  از
  توسط   36  و  26  بندهای  به   استناد  دوره،  این   تمام  طی  در.  نگرفتیم  پاسخی  ولی.  دادم  جواب  آن  به  2019  ژوئن   25  نامه  در

د که هرگونه مخالفت کاماًل پوچ و خودویرانگر  بو  روشن   چنان  ما  موضع  درحقیقت،.  نشد  کشیده  چالش   به  هیچگاه  ایران،
این شرایط، سکوت میمی ذیل  بنمود. تحت  ایران  اعالم رضایت در خصوص حقوق  از  منزله سکوت حاکی  به  ایست 
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 جهت توقف اجرای تعهداتش ذیل برجام، تفسیر گردد. 36و  26بندهای 
برجام و تشکیل نشست اضطراری    36برجام و جلسات کمیسیون مشترک، یک پیوند میان بند    36در مورد ارتباط بین بند     

با تشکیل نشستهای  کمیسیون مشترک طبق آئین  های کمیسیون  ضمیمه چهار برجام وجود دارد. همه اختیارات مرتبط 
باشد. متن و سیاق    36های عادی، اضطراری یا نشست ذیل آئین بند  مشترک، برخواسته از ضمیمه چهارم است؛ خواه نشست

 استناد نمود: 36 نشده به بندمکاتبات ایران بسیار واضح بود. ایران در دو مرحله برای حل موضوعات حل
مطرح شد: درخواست برگزاری    2018می    10پایبندی اساسی ایاالت متحده بود که در  نشده در مورد عدم نخستین موضوع حل     

،  2018مه    10بود. ایران در تاریخ    36ضمیمه چهارم برجام، کاماًل در راستای بند    3.1نشست اضطراری کمیسون مشترک  وفق بند  
به فوریت موضوعی که به  ب با عنایت  ه وجود آمده بود، درخواست تشکیل نشست  واسطه عدم پایبندی اساسی ایاالت متحده 

نشده نخستی  گنجد و به موضوع حل می   36کمیسیون مشترک نمود. درخواست ایران برای تشکیل آن جلسه، کاماًل ذیل دامنه بند  
 پرداخت.  که توسط ایران طرح گردید، یعنی خروج غیرقانونی و یکجانبه ایاالت متحده از برجام می 

تشریح گردید:   2018نوامبر  6در مورد عدم پایبندی اساس اتحادیه و سه کشور اروپایی در تاریخ  نشده دومموضوع حل   
و به دنبال آن، ناتوانی اتحادیه و سه کشور اروپایی جهت    2018ژوئیه    6بعد از توافق در مورد تعهدات مشخص در مورخ  

تعهدات ژوئیه و سپتامبر   برجام و هم  به تعهداتشان ذیل  ایران هیچ گزینه دیگری جز درخواست مجدد  2018پایبندی   ،
 نداشت.  36تشکیل نشست اضطراری کمیسیون مشترک ذیل بند 

را طی نموده، مایلم یادآوری کنم که نامه اینجانب در    36صورت ماهوی و شکلی، بند  در مورد اینکه ایران چگونه به   
نبود. درحقیقت، ایران رسماً و آشکاراً سازوکار را فعال  در مورد سازوکار حل اختالف برجام ساکت    2018مه    10تاریخ  

ای که طبق برجام رفع شده بودند، ضمن های مربوطه هستهکرده است. متعاقب خروج ایاالت متحده و وضع )مجدد( تحریم
ا در  ر  36، دولت متبوع اینجانب سازوکار حل اختالف برجام ذیل بند  261محفوظ نگاه داشتن حق مسجل خود ذیل بند  

های باقیمانده برجام جهت  آغاز نمود. اما، در راستای عمل به حسن نیت و با هدف قادرساختن طرف  2018مه    10تاریخ  
هایشان، ایران از اتخاذ »ترتیبات جبرانی« خودداری و بالفاصله به »توقف اجرای تعهداتش ذیل برجام«  عمل مناسب به وعده

اینجانب مشخصاً اعالم نمودم »در این بازه زمانی، هیچ چیز حق    2018مه    10ه  توسل نجست. هرچند همانگونه که در نام
دهد، حقی که آشکارا در برجام و  ایران جهت واکنش و صیانت از منافع ملی خود به شیوه مقتضی را تحت تاثیر قرار نمی

ین موضوع همچنین در نامه مورخ  شورای امنیت ملل متحد به رسمیت شناخته شده است«. ا  2231(2015متعاقبا در قعطنامه )
 بیشتر متبلور شد.  2018اوت  21
وفصل به کمیسیون مشترک ارجاع داد. ذیل  برای حل  2018مه    10نشده را در تاریخ  از منظر آئینی، ایران موضوعات حل   

مشترک در تاریخ  روز زمان داشت، تا موضوع را حل نماید و بر همین مبنا، نشست کمیسیون    15، کمیسیون مشترک  36بند  
در یک راستا    36این کاماًل با روند مصرح در بند    2  ها فوراً در سطح وزرا تداوم یافت.تشکیل و این نشست  2018مه    25

 قرار دارد. 
اظهار    36وضوح موضوع خود را ذیل بند  های متعاقب آن، ایران بهو نشست   2018می    25طی کمیسیون مشترک مورخ     

دهنده بخش اساسی برجام است،  ها، از جمله آثار اقتصادی برخاسته از آن تشکیلبا اینکه رفع تحریم  ها داشت و سایر طرف
موافقت کردند. هیچ کس در آن مقطع و اکنون منکر این حقیقت نیست که این بخش اساسی برجام مدت مدیدی است  

توسط سایر اطراف، صرف نظر از اینکه     36د  که کاماًل از بین رفته و این چیزی نیست جز »عدم پایبندی اساسی« ذیل بن 
حلمتخلف موضوعات  هرگز  مشترک  کمیسیون  هستند.  کسانی  یا  کس  چه  نامهنشده)ها(  طی  ایران  توسط  که  های  ای 

 
های مشخص شده در پیوست دو، یا وضع تحریمهای جدید هسته ای را  برجام: ایران اعالم کرده است که تحمیل یا بازگرداندن تحریم 26بند  .1

 به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد نمود. 
 مشترک، ایران موضوع را به عنوان گام بعدی به نشست وزاری خارجه ارجاع داد.  کمیسیون  2018مه  25طبق بیانیه متعاقب نشست . 2
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مخالفت کند، یا با اظهار صریح ایران در    36مختلف مطرح گردیدند، زیر سوال نبرد، چه برسد به اینکه با استناد به بند  
د چندگانه عدم پایبندی اساسی ایاالت متحده و سه کشور اروپایی اعتراض نماید. ایرادات با تاخیر نماینده  خصوص موار

 1تواند حقیقت را تغییر دهد.، نمی 2019مشترک بعد از ژوئن  های کمیسیونکننده طی نشستهماهنگ
 عالیجناب؛ 

طور اساسی  ها، بهوج ایاالت متحده و وضع مجدد تحریمهای باقیمانده در برجام، با تصدیق کامل این واقعیت که خر طرف
تعهد تکمیلی برای جبران خروج غیرقانونی ایاالت متحده را پذیرفتند، که بدون   11سازد،  اجرای کامل برجام را متاثر می

دیه و سه کشور  بود. متاسفانه، هیچکدام از تعهداتی که توسط اتحاآنها تداوم اجرای کامل برجام توسط ایران نامربوط می
 2019آوریل  7های عملی منتج نگردیده است. همانگونه که در نامه اینجانب در تاریخ حلاروپایی داده شد، اجرا یا به راه

عالوه تعهدات مکررشان متعاقب خروج  تصریح شده، اتحادیه و سه کشور اروپایی در اجرای تعهداتشان ذیل برجام و به
، 2018ژوئیه    6،  2018مه    25،  2018مه    15های  متحده از برجام، ازجمله مواردی که در بیانیه  یکجانبه و غیرقانونی ایاالت

 اند. دار عملی اتخاذ نکردهاند، هیچ اقدام معنیمورد موافقت قرار گرفته 2019مارس  6و  2018سپتامبر  24
، سیاست مناسبی نبوده و  36و  26ی سیاست آشکار نادیده گرفتن اظهار صریح ایران در خصوص حقوق خود ذیل بندها   

های شرورانه ایاالت متحده جهت تضعیف و  در تعارض با هدف حفظ برجام قرار دارد. آن سیاست، متاسفانه مکمل تالش
  ایاالت   حداکثری  فشار  سیاست  ادامه  در—غیرعامدانه  احتماالً—رسد این سیاستباشد. به نظر میسرانجام نابودی برجام می

  به  پایبندی  برای  اروپایی  کشور   سه  و  اتحادیه   توانایی  عدم  یا   سیاسی  اراده  وجود  عدم  دهندهنشان  متاسفانه   و   بوده  متحده
 های کمیسیون مشترک برشمرده شده است کننده متعاقب نشستنیز آنهایی که در بیانیه هماهنگ  وــ    برجام  ذیل  تعهداتشان

 . باشدمی ــ
منظور نشان دادن حسن نیت و تمایل جدی برای حفظ برجام، مایلم یکبار دیگر تاکید نمایم که جمهوری اسالمی ایران به     

ها را ادامه دهد. با این کماکان آماده است تا گفتگوها در همه سطوح به منظور تضمین اجرای کامل برجام توسط همه طرف 
، مایلم برای ثبت در سوابق 2020ژانویه    22ب نشست غیررسمی مشورتی در  متعاق   2020ژانویه    24حال، در خصوص بیانیه  

اعالم دارم جمهوری اسالمی ایران هرگز مسموع بودن درخواست سه دولت اروپایی را نپذیرفته و بدان رضایت ندارد. عالوه 
دی اساسی اتحادیه و سه کشور اروپایی دهد که ایران همچنان بر عدم پایبن بر این، هیچ چیزی در بیانیه این حقیقت را تغییر نمی 

های ضمیمه دوم آن، همانگونه که در نامه     3- 1برجام و بندهای    30و    29،  28،  27،  20،  19در عمل به تعهداتشان ذیل بندهای  
 ایران کماکان معتقد است درخواست آنها، علیه اهداف و مقصود برجام است.  2ورزد.قبلی اینجانب درج گردیده، اصرار می 

کمیسیون مشترک نگرانی اساسی داریم. برای ثبت   2020فوریه    26کننده متعاقب نشست  ما همچنین در مورد بیانیه هماهنگ 
 3کند.داریم که آن بیانیه مواضع ایران را منعکس نمی در سوابق اعالم می 

های باقی مانده کننده کمیسیون مشترک برجام، این نامه را میان طرفموجب امتنان خواهد بود که در ظرفیت هماهنگ   
 برجام توزیع نمایید.

 عالیجناب، لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    
 محمدجواد ظریف 

 
بیانیه کمیسیون مشتر ک مورخ  .  1 تا    2018ژوئیه    6همانگونه که در  ایران« تشکیل شد  به درخواست  »بنا  منعکس گردید، کمیسون مشترک 

هایی که وفق برجام و پیوست شماره دو آن رفع شده  جدد تحریم»موضوعات حل نشده ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از این توافق و وضع م
 ها، از جمله برخورداری از منافع اقتصادی حاصله از آن، بخش اساسی برجام است.«بود، بررسی نماید« که تایید گردید » رفع تحریم

 . 2019ژوئیه  17و  2018نوامبر  6ترین آن، نامه اینجانب در مورخ  مهم . 2
هماهنگ ای  هبیانی.  3 توسط  برمی که  آن  نام  از  که  همانگونه  شده،  منتشر  وی  نمایندگان  یا  عنوان  کننده  به  ریاستی "آید،  تنها    "بیانیه  و  است، 

های ریاستی هرگز مورد مذاکره قرار است. بیانیه   "بیانیه مشترک"کننده است و فاقد اثر حقوقی  ها و درک خود هماهنگ دهنده دیدگاهبازتاب
 ها نیستند. کننده نظرات و مواضع طرفگیرند و لزوماً منعکسها مورد مشورت قرار می فقط توسط طرفگیرند و نمی 



143 

 خطاب به   99خرداد   29نامه مورخ ترجمه : 10-11پیوست 
 کمیسیون مشترک برجام  کنندههماهنگ

 ای  های هستهپیرامون تبعات تصمیم ایاالت متحده برای توقف معافیت 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

2020ژوئن  18  
1399خرداد  29  

 عالیجناب، آقای جوزف بورل فوتلس
 ت امنیتی نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاس

 کننده کمیسیون مشترک برجام هماهنگ
 عالیجناب؛ 

بند   ذیل  را  نامه  این  می  36من  علیه  برجام  متحده،  ایاالت  غیرقانونی  اقدام  از  دیگری  مورد  به  را  شما  توجه  تا  نویسم 
هستههمکاری صلحهای  فعالیت ای  و  و  آمیز  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  در  مقرر  امنیت    قطعنامۀ های  شورای 

جلب نمایم. این یک نقض فاحش دیگر منشور ملل متحد و مضافاً مانع اجرای کامل برجام توسط ایران و    2231( 2015)
باقیطرف برجام است. مهم است که بی های  اتخاذ شده و  درنگ تدابیر فوری جهت تضمین اجرای تعهدات،  مانده در 

 المللی و تبعات آن مسئول شناخته شود.ایاالت متحده برای این عمل متخلفانه بین 
ای مقرر در  ی هسته ماندههای باقیایاالت متحده اعالم کرد که اقدامات قهری یکجانبه علیه »تمام پروژه  2020مه    27در     

  رآکتور   سوخت   صادرات  و  تهران   تحقیقاتی  رآکتور  برای  شدهغنی   اورانیوم  تامین   و  اراک  رآکتور  تبدیل— برجام در ایران
-های مخرب پیشین و اقدامات ایاالت متحده علیه همکاری هستهاین اقدام به همراه سیاست   1کند.می  اتخاذ  ایران«   تحقیقاتی

افزودن سازمان انرژی اتمی    شورای امنیت ملل متحدد خصوصاً  2231(2015)  قطعنامۀهای مقرر در برجام و  ای و فعالیت
ها و  به فهرست تحریمی و نیز اعمال مجازات برای همکاری   2( 2020ژانویه    31ایران و رئیس آن دکتر علی اکبر صالحی )

نوامبر   18و همچنین فردو )   3(2019مه    3های میان ایران و دیگر کشورها در مورد اورانیوم طبیعی و آب سنگین )فعالیت 
بردن از حقوق و مزایای المللی جهت بهرههای برجام و جامعه بین ف محرومیت اساسی ایران، دیگر طرفبا هد  4( 2019

شورای امنیت    2231(2015)  قطعنامۀها از اجرای تعهدات و وظایف ذیل برجام و  مندرج در برجام و همچنین بازداشتن آن
 ملل متحدد انجام شده است. 

  2231(2015)  قطعنامۀ های مهم برجام و  الذکر ایاالت متحده، یکی دیگر از ستونغیرقانونیِ یکجانبه فوقاقدام قهری و     
ها ذیل  مندی از آثار رفع تحریمرا هدف قرار داده  و پیرو همان الگوی اقدامات غیرقانونی قبلی ایاالت متحده، علیه بهره

المللی با هدف  ت. این رویکرد خطرناک در قبال اراده جامعه بین برجام، در امتداد سیاست غیرانسانی فشار حداکثری اس
ای فراتر از برجام دارد که ایاالت متحده باید مسئول  تخریب کامل برجام است که بدون شک پیامدهای سنگین و گسترده

 آن شناخته شود.
کند  های برجام مقرر می ن طرفای بیای مشخص شدههای هستهشورای امنیت ملل متحد همکاری   2231(2015)  قطعنامۀ   

ای و مشارکت  آمیز انرژی هستهبرجام در حوزه استفاده صلح  چهارچوبهای عضو را به همکاری با ایران در  و دیگر دولت
ها مجازند نسبت  کند. مطابق این قطعنامه دولتای که مشترکاً مورد قبول واقع شده است، تشویق میهای هستهدر همکاری

 
1. https://www.state.gov/keeping-the-world-safe-from-irans-nuclear-program/ 
2. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200130.aspx 
3. https://www.state.gov/advancing-the-maximum-pressure-campaign-by-restricting-irans-nuclear-activities/ 
4. https://translations.state.gov/2019/11/18/secretary-michael-r-pompeo-remarks-to-the-press/ 

https://www.state.gov/keeping-the-world-safe-from-irans-nuclear-program/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200130.aspx
https://www.state.gov/advancing-the-maximum-pressure-campaign-by-restricting-irans-nuclear-activities/
https://translations.state.gov/2019/11/18/secretary-michael-r-pompeo-remarks-to-the-press/
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ها و ارائه هرگونه کمک فنی مرتبط، آموزش، کمک مالی،  وش یا انتقالِ اقالم، مواد، ادوات، کاالها، فناوری به تامین، فر
گری یا دیگر خدماتی که مستقیماً به اصالح دو آبشار مستقر در تاسیسات فردو جهت تولید ایزوتوپ  گذاری، واسطهسرمایه

سازی  نوین کیلوگرم در قبال اورانیوم طبیعی و    300شده مازاد بر  غنی پایدار مربوط است اقدام کنند؛ به صادرات اورانیوم  
تایید می اعمال شوند همچنان این  کند که حتی اگر مفاد قطعنامهرآکتور اراک مبادرت ورزند. این قطعنامه  پیشین  های 

منحصراً با    19.75ده با درصد غنای  شغنی  1ها واجد اثر خواهند بود. عالوه بر این، تامین مقداری اورانیوم اکسید فعالیت 
شده در طول عمر  های اورانیوم غنیهدف ساخت سوخت جهت رآکتور تحقیقاتی تهران در ایران و همچنین تامین نمونه

 شورای امنیت ملل متحدد تضمین شده است. 2231(2015)قطعنامۀاین رآکتور در 
ی  دوستانهالذکر نیستند، بلکه به کاربردهای بشرهای فوقبه حوزه آخرین اقدامات غیرقانونی ایاالت متحده لزوماً منحصر   

ای از طریق وضع تدابیر قهری یکجانبه بر یک شرکت تولیدی رادیودارو )پارس ایزوتوپ( و مرکز  دانش و فناوری هسته
ح اساسنامه آژانس  ای ایران که مغایر صریح متن و روای ایران و حتی ارعاب و تهدید متخصصان هستهنظام ایمنی هسته

تنها جان صدها هزار  این رفتار غیرمسئوالنه و غیرانسانی ایاالت متحده، نه  2یابد. المللی انرژی اتمی است، گسترش میبین 
ای است. ایاالت  اندازد، بلکه تهدیدی جدی علیه دانشمندان هستهخطر میبیماری که نیاز مبرم به آن رادیوداروها دارند را به

 د در قبال هرگونه فعل یا ترک فعل ناشی از این تهدید غیرقانونی، پاسخگو باشد. متحده بای
مانده در برجام و نیز دیگر  های باقی این اقدامات غیرقانونی از لحاظ فنی و عملی مانع از اجرای کامل برجام توسط طرف   

های  المللی و فعالیت آمیز بین ای صلحی هستههاشود. از این لحاظ این اقدامات بر همکاری المللی می های جامعه بین طرف
طور مناسب رسیدگی نشود، بر ادامه  مشخص در ضمیمه اول و سوم برجام تاثیر منفی خواهد داشت. اگر به این تحوالت به 

فعالیت همکاری  و  بهها  موجود  ودرنهای  سنگین  آب  رآکتور  یک  بازسازی  و  بازطراحی  اراک،  ویژه  در  شده  سازی 
گذارد. ایران قانوناً تدابیر جبرانی مناسب اتخاذ خواهد  ذکر کردم، اثر منفی می  2019ژوئیه    7که در نامه مورخ  همانگونه  

 هایی که تسلیم دستورات غیرقانونی او هستند، باشد.کرد و تمام مسئولیت باید متوجه ایاالت متحده و آن
، و قدردانی از رد این تدابیر غیرقانونی توسط  20203مه    28مورخ  های ارائه شده در جلسه شورای امنیت  با اشاره به بیانیه    

خواهم تا سریعاً به این موضوع رسیدگی نموده و تدابیر  ، از کمیسیون مشترک برجام می 4مانده در برجام های باقیطرف
های  ها و فعالیت های عینی و متقن جهت استمرار عادی همکاری ی تضمینمناسب جهت حل این موضع را از طریق ارائه

 شده در ضمیمه اول و سوم برجام اتخاذ کند. آمیز تصریح ای صلحهسته
المللی  ، زمان آن فرارسیده است که جامعه بین 5خطاب به دبیرکل ملل متحد ذکر کردم  2020مه    8همانطور که در نامه     

الملل  را ناقض وظایف آن کشور ذیل حقوق بین در کنار هم در مقابل اقدامات غیرقانونی و یکجانبه ایاالت متحده که آشکا
 کیفری مطلق این کشور پایان دهند.و منشور ملل متحد است، بایستند و به بی

مانده برجام های باقیکننده کمیسیون مشترک برجام، این نامه را میان طرفموجب امتنان خواهد بود، در ظرفیت هماهنگ    
 توزیع نمایید.

 عالیجناب، لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    
 محمد جواد ظریف

 
1 U3O8 

ای  سازی هستهوزیر امور خارجه ایاالت متحده، وقیحانه اظهار داشت: »من همچنین دو نفر از سران برنامه غنی   2020مه    27همچنین در تاریخ    .2
 آمیز خارج از حوزه اشاعه یا ریسک تحریم شدن یکی را انتخاب کنند.«کنم، دانشمندان ایرانی باید بین شغل صلحایران را تحریم می 

3. https://www.un.org/press/en/2020/sc14197.doc.htm 
 .2020ژوئن    7مه  و    27های  خارجه فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین خطاب به دبیرکل ملل متحد در تاریخ های وزرای امور  مشخصًا نامه   . 4

5. A/74/850 – S/2020/380 

https://www.un.org/press/en/2020/sc14197.doc.htm
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کمیسیون مشترک    کنندههماهنگ خطاب به   1399تیر  12نامه مورخ ترجمه : 11-11پیوست 

پیرامون موارد نقض اساسی برجام توسط سه کشور اروپایی  36برجام تحت ماده   
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 2020جوالی  2

 1399تیر  12
 عالیجناب، آقای جوزپ بورل فونتلس

 نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی 
 کمیسیون مشترک برجام کنندههماهنگو 

 عالیجناب؛ 
ژانویه    29های اینجانب در تاریخ  ویژه نامه ، به 2016های متعدد قبلی اینجانب از سپتامبر  و پیرو نامه برجام 36مطابق بند     

، مایلم برخی  1، و ضمن یادآوری و محفوظ داشتن مواردی که قباًل برای ایران حل و فصل نشده2020مارس    10و    2020
دیگر از موضوعات مربوط به »عدم پایبندی اساسی« را به کمیسیون مشترک ارجاع دهم. این موضوعات، همانطور که در  

صورت جداگانه  )فرانسه، آلمان و انگلیس( به سه دولت اروپایی  توسط  برجام این نامه کاماًل تشریح شده، مربوط به اجرای 
عملی،  طی دو سال گذشته، از طریق عمل و بی   و جمعی است. همانطور که کاماًل بدان خواهم پرداخت، سه دولت اروپایی

برجام ذیل  خود  تعهدات  نبوده به  میپایبند  درخواست  اینجانب  بنابراین،  کمسیون  اند.  برجامکنم  موضوع   مشترک  به 
برجام، اقدامات مناسب را برای حل موارد ارجاعی به نحوی که رضایت ایران   36مقرر در بند    چهارچوبرسیدگی و در  

 .داردجلب شود، انجام دهد. ایران حقوق خود را در این بند و سایر مفاد مربوطه محفوظ می
 

 قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط سه دولت اروپایی نویسپیش تهیه  -1

ژوئن    17شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در    قطعنامۀ  نویس پیش اقدام مخرب اخیر سه دولت اروپایی برای تهیه  
های  به عنوان طرف  5+1د: »نمایبرجام است، که تصریح می  14نقض ماهوی، روح و هدف برجام، به ویژه بند    2، 2020

دار ساختن صالحیت  ای را برای اتخاذ اقدامات الزم، با هدف بسته شدن این موضوع، بدون خدشهشورای حکام، قطعنامه
های جاری که  این اقدام غیرمسئوالنه  به طور کامل تمامی همکاری  3شورای حکام، به شورای حکام ارائه خواهند کرد.«

پای به واسطه  هعمدتاً در برجام  نادیده گرفته، و فعاالنه در بازشدن موضوعاتی که به صورت قطعی و نهایی  گذاری شده 
بایست تاکید نمود که قصد اعالمی آنهایی که این  کند. میبرجام و فرآیندهای مربوطه در آژانس بسته شده، کمک می

داده ارائه  را  جعلی  باسناد  اروپایی  دولت  سه  بود.  برجام  تخریب  پیش اند،  تهیه  تحمیل    قطعنامۀنویس  ا  و  حکام  شورای 
بار دیگر بی به اعضای شورای حکام،  اثبات  فشارهای سیاسی فشرده  به متن، قصد و روح برجام را  اعتنایی آشکار خود 

تخریب  های غیرقانونی ایاالت متحده، بنیاد برجام را به خطر افکنده و به قصد  کردند. این اقدام، همراه با اقدامات و سیاست

 
 اینجانب ارجاع شده است.   2018نوامبر  6و  2018مه   10های همانگونه که از طریق نامه. 1

2. IAEA, "NPT Safeguard Agreement with the Islamic Republic of Iran: Draft Resolution submitted by France, Germany, and 
the United kingdom", 17 June 2020, GOV/2020/33 

مورد توافق با آژانس شامل ترتیباتی برای    "ذشتهنقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختالف حال و گ"دارد: »ایران برجام اظهار می  14بند . 3
مورخ   گزارش  ضمیمه  در  مندرج  ایران  ای  هسته  برنامه  به  مربوط  ی  و گذشته  حال  نگرانی  مورد  مسائل  به  آژانس    2011نوامبر    8پرداختن 

(GOV/2011/65را کامال اجرا خواهد نمود. اجرای کامل فعالیت ) تکمیل    2015اکتبر    15گیرد تا  برعهده می   هایی که ایران بر اساس این نقشه راه
ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختالفی باقیمانده مانده ی گذشته و حال    2015دسامبر   15متعاقبا مدیرکل تا   خواهد شد و 

ای را برای اتخاذ اقدامات الزم، با  طعنامه های شورای حکام، ق به عنوان طرف 5+ 1را به شورای حکام ارائه خواهد نمود، و کشورهای عضو گروه 
 دار ساختن صالحیت شورای حکام، به شورای حکام ارائه خواهند کرد.« هدف بسته شدن این موضوع، بدون خدشه 
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، برایان هوک، نماینده ویژه ایاالت متحده در امور ایران، اظهار داشت: »خرسندیم که  2020ژوئن    19باشد. در  توافق می
خواهم به طور ویژه از شرکای  ای را تصویب کرد ... اینجانب میشورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز قطعنامه

 1فرانسه و آلمان به خاطر نقش رهبری که در تصویب این قطعنامه ایفا کردند، تشکر کنم.« اروپایی خود از جمله انگلستان، 

های برجام مکلفند تصویب هر قطعنامه در شورای حکام را »با هدف بسته شدن موضوع ابعاد برجام، طرف   14مطابق بند     
تنظیم شود.    14احتمالی نظامی« مشروط نمایند. مشارکت و نقش سه دولت اروپایی در این رابطه الزم است با توجه به بند  

اند. سه دولت اروپایی با سایر  های شورای حکام پنهان شدهو آیین   آژانس   "نقاب سازمانی "سه دولت اروپایی در پشت  
کشورهای عضو در وین و پایتخت کشورهای عضو شورای حکام برای تصویب این قطعنامه به شدت رایزنی کرده و برای  

به روشنی اعالم    ایکه آژانس بین المللی انرژی هستهها فشار وارد نمودند،علیرغم این تصویب قطعنامه در وین و پایتخت
نگرانی عدم بود که هیچ  بود. سه دولت  اشاعهکرده  ایران و آژانس در آستانه حل شدن  بین  ندارد و اختالف  ای وجود 

اروپایی باید مسئول شناخته شوند زیرا آنها نقش قلمداری در تصویب قطعنامه داشتند. بر این اساس، مسئولیت آنها برای 
، نه برای تصمیم شورای حکام. از این رو، عمل سه دولت اروپایی چیزی بیش از ارائه صرف شودشان احراز میرفتار فردی

برجام در بردارد. عمل آنها یک نقض ماهوی است    14نویس قطعنامه بوده و خود این عمل عدم پایبندی اساسی به بند  پیش 
 برجام است.   36و بنابراین مصداق عدم پایبندی در ذیل بند 

برجام را در نظر بگیرند   14های برجام قانونا موظفند عناصر مندرج در بند  ه که در فوق ذکر گردید، طرفبراساس آنچ   
، از جمله، آژانس تنظیم کنند. به عبارت دیگر،  المللیی بین هاای ایران در سازمانتا بتوانند رفتار خود را در مورد برنامه هسته

ایجا  14بند   پیشنهاد  بی است و به وضوح رفتار طرفبرجام مستلزم تعهدات سلبی و  تهیه و    نویسپیش های برجام را در 
تواند مانع از احراز مسئولیت این  های سیاسی و توجیه نمینماید. ژستی مربوط به مسائل مختومه را مشروط میهاقطعنامه

 کشورها باشد. 

اند، در حالی که مشارکت  ین اعتبار آژانس ارائه دادهرا به منظور تضم   نویس پیش اند که آنها  سه دولت اروپایی ادعا کرده   
رساند. آژانس »ارزیابی نهایی در مورد مسائل باقیمانده حال  فعال برای بازگشایی موضوعات مختومه، خالف این بیانیه را می

برنامه   را در دسامبر سال    ایهستهو گذشته  پیشین آژان  2منتشر کرد.  2015ایران«  اظهار داشت: در آن زمان مدیرکل  س 
ای ایران نیافت.« متعاقب  ای در ارتباط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته»آژانس هیچ نشانه معتبری از انحراف مواد هسته

سازی  های نقشه راه برای شفافکه در آن اظهار داشت: »تمامی فعالیت  3ای را تصویب نمود این گزارش، آژانس قطعنامه
شده اجرا گردید« و همچنین »ماهیت  ای ایران مطابق با برنامه توافقذشته و حال در مورد برنامه هستهموضوعات باقیمانده گ

مصوب در    قطعنامۀ گیری این گزارش و  طوالنی مدت مفاد برجام« به رسمیت شناخته شد. سه دولت اروپایی کاماًل به نتیجه
ده مختومه به اصطالح »ابعاد احتمالی نظامی« کرده که به طور کامل  تغافل نموده، و فعاالنه اقدام به باز کردن پرون  2015سال  

 و ــ    شده  متوسل  جعلیات  دروغ،  به  وی  که   بودهــ    برجام  دشمن   ترین پرنفرتــ  در خدمت سیاست اعالمی بنیامین نتانیاهو
  خروج   راه   تا ــ    دنمو  سرقت  و  قتل  مسلحانه،  غیرقانونی  دخالت  به   اقدام  بپذیریم  را   خودش   ادعای   عین  که   صورتی  در   حتی

کننده نه تنها نمایانگر همدستی سه کشور  ی مایوسهاچنین تالش  4سازد.  هموار  را  2018  مه  8  در  برجام  از   ترامپ  غیرقانونی

 
 ، قابل دسترس در: 2020ژوئن  19برایان هوک ، نماینده ویژه ایران ، کنفرانس خبری، . 1

https://www.state.gov/briefing-with-special-representative-for-iran-brian-hook-u-s-ambassador-to-unvie-jackie-wolcott-and-
assistant-secretary-for-international-security-and-nonproliferation-dr-christopher-a-ford-on-ia/ 
2. IAEA, Board of Governors, Report by the Director General, “Final Assessment on Past and Present Outstanding Issues 
regarding Iran’s Nuclear Programme”, 2 December 2015, GOV/2015/68. Available at: 
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-2015-68.pdf 
3. IAEA, Resolution adopted by the Board of Governors, “Joint Comprehensive Plan of Action implementation and verification 
and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations Security Council Resolution 2231 (2015)”, 15 
December 2015, GOV/2015/72. Available at: https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-2015-72-derestricted.pdf 

در خصوص خروج از برجام: »امروز ما ادله قطعی داریم که این وعده ایرانی دروغ بوده   2018مه  8منبع: کاخ سفید؛ متن اظهارات ترامپ در  .4

 

https://www.state.gov/briefing-with-special-representative-for-iran-brian-hook-u-s-ambassador-to-unvie-jackie-wolcott-and-assistant-secretary-for-international-security-and-nonproliferation-dr-christopher-a-ford-on-ia/
https://www.state.gov/briefing-with-special-representative-for-iran-brian-hook-u-s-ambassador-to-unvie-jackie-wolcott-and-assistant-secretary-for-international-security-and-nonproliferation-dr-christopher-a-ford-on-ia/
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-2015-68.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-2015-72-derestricted.pdf
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های آشکارا برای از بین بردن برجام است، بلکه مشارکت در تحرکات مخرب برای تضعیف اعتبار آژانس بوده  در تالش
 اندازد.  های عادی و جاری پادمانی را به خطر میو همکاری

ای  سابقهترسی بیکند و دسبا تفاهم برجام و با رویکردی سازنده، ایران داوطلبانه پروتکل الحاقی را بطور موقت اجرا می   
آمیز مواد و  به آژانس داده تا به عنوان یک اقدام اعتمادساز زمینه و دسترسی کافی برای اطمینان از ماهیت منحصرا صلح

  قبلی   شدهحل  مسائل  مجدد  بازگشایی  عدم  به  مکلف  کهــ    های  برجاماگر طرف  1کند.ای خود فراهم  های هستهفعالیت
  که   رسید  خواهد  نتیجه  این   به  ایران  نمایند،  خود  اساسبی  درخواست  انجام  به  وادار  را  ایران  دکنن   سعیــ    هستند  آژانس 

ی اشتباه پیش رفته و دیگر در خدمت منافع عالی امنیت ملی ما نیست.  مسیر  در  اشداوطلبانه  و  گسترده  سازشفافیت  اقدامات
و پیمان عدم گسترش   36های برجام اقدامات اصالحی انجام ندهند، مطابق با حقوق ما در بند  در این راستا، چنانچه طرف

 رد. تواند تحت بازبینی و بازنگری قرار گیهمکاری ایران با آژانس می  چهارچوبای،  تسلیحات هسته
ناپذیر یکی از اصول تثبیت شده حاکم بر تأسیس و اجرای تعهدات حقوقی، حسن نیت است. حسن نیت بخشی جدایی   

ساز اجرای برجام باشد. اقدامات و مواضع سه  المللی است، خصوصا هنگامی که این همکاری زمینههای بین از همکاری
با حسن   اند و در کنار ایاالت متحده، همواره در جهت  نیت عمل نکردهدولت اروپایی ثابت کرده است که آنها هرگز 

گام برجام  برداشتهتضعیف  تهیه  هایی  در    نویس پیش اند.  اروپایی  دولت  سه  بیانیه  کنار  در  سال    19قطعنامه    2020ژوئن 
امنیت ملل متحد شورای    قطعنامۀ برجام و    2231  قطعنامۀ دهنده سوءنیت سه دولت اروپایی در اجرای تعهدات خود ذیل  نشان

های  برجام را مختل کردند. روسیه و  برجام است. با این کار، آنها همچنین اتحاد بین طرف  14و به منزله نقض ماهوی بند  
رأی دادند و همانطور که ما مطلع شدیم، حتی اتحادیه اروپا نیز نسبت به رویکرد سه دولت اروپایی    نویس پیش چین علیه  

 ه است. در این زمینه تحفظ داشت 
 
 های تسلیحاتی پیشنهاد برای بررسی خاتمه محدودیت -2

  بسیار   مفاد  نابودسازی  برای  هاییتالش   در  علنی  صورت  بهــ    متحده  ایاالت  با  عملی  همکاری  درــ    سه دولت اروپایی   
عنوان بخشی    به  که  را  مشخص  بندیزمان   و  رسانده  تأیید  به  را  برجام  کهــ    متحد  ملل  امنیت  شورای  2231  قطعنامۀ  صریح
  ژوئن   19  در.  اندنموده  مشارکتــ    ناپذیر از روند برجام پس از مذاکرات سخت بدست آمده بود تأیید کرده بودجدایی
  قطعنامۀ   توسط  که  متحد  ملل  متعارف  تسلیحات  هایتحریم  رفع  که  معتقدیم  »ما:  داشتند  اظهار  اروپایی  دولت  سه  ،2020
میپیامده  شده،  تجویز  آینده  اکتبر  در  2231 یادآوری  داشت.  خواهد  منطقه  ثبات  و  امنیت  برای  اساسی  که  ای  کنیم 

فنآوریتحریم و  متعارف  تسلیحات  صادرات  در  اروپا  اتحادیه  سال  های  تا  موشکی  ما   2023های  یافت.  خواهد  ادامه 
های  نده در برجام، سایر طرفهای  باقیماخواهیم این موضوع را با هماهنگی نزدیک با روسیه و چین به عنوان طرفمی

 2شورای امنیت و همچنین سایر ذینفعان اصلی بررسی کنیم.«

، سه دولت اروپایی بار دیگر موضع غیرقانونی 2231  چهارچوبدر    2020ژوئن    30در جلسه شورای امنیت در مورخ     
مفاد   قبال  در  نگرانی  2231  قطعنامۀخود  انگلیس،  و  آلمان  به همراه  »فرانسه،  نمودند:  ابراز  امنیت  به  شورای  مربوط  های 

ی خود را  دارد. ما آمادگرا درک و اعالم می 2231 قطعنامۀ ی متعارف مطروحه در هاپیامدهای انقضاء آینده تحریم سالح

 
به   را منتشر کرد که به طور قطع نشانگر رژیم ایران و در تاریخ آن  -مدتها توسط ایران پنهان شده   -است. هفته گذشته، اسرائیل اسناد اطالعاتی  

 ای بوده است.« متن سخنرانی قابل دسترس در: دنبال تسلیحات هسته 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/ 
1. IAEA, “Verification and Monitoring in Iran”, Available at: https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran 

 دسترس در: ، قابل 2020ژوئن   19بیانیه سه دولت اروپایی در . 2
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2354554 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/
https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2354554
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 1ایم.«مان ابراز کردههای مشترکهای سازنده برای رسیدگی به نگرانیحلدرخصوص یافتن راه
از طرف    به عنوان یکی  ایران  بردن  نام  برجام نخست آنکه، تکبر در عدم  باقیمانده در    به   گروه  کردن  محدود—های  

 . است شده منجر کنونی فاجعه به که است نگرشی هدهندبازتاب و بوده مشمئزکننده  کامالً — چین   و روسیه خودشان، 
های تسلیحاتی مستقل خود را رفع نخواهد کرد، کاماًل یک محدودیت  2023دوم، این واقعیت که اتحادیه اروپا تا سال     

  قطعنامۀمنشور ملل متحد به تعهدات خود عمل کنند.    25های ملل متحد باید طبق ماده  موضوع نامربوط است. کلیه طرف
از همه کشورها مصرانه  2231 متحد  ملل  امنیت  قطعنامه  شورای  مفاد  به خاتمه  نسبت  اقدامات ها خواسته  سایر  و  قبلی  ی 
 ، توجه الزم را داشته باشند.  2231 قطعنامۀ بینی شده در پیش 

   ( ارائه نمودند  به شورای امنیت  به دبیرخانه و    S )2/2015/545سه دولت اروپایی ضمیمه »ب« را  نامه را  و تعداد زیادی 
شورای امنیت ملل متحد ارسال کرده اند. آنها مکررا   2231  قطعنامۀطه با اجرای ضمیمه »ب«  شورای امنیت ملل متحد در راب

های سه دولت  نامه3اند. ها، متعهد کردهزمان خاتمه محدودیت  چهارچوب خود را به مفاد بیانیه در ضمیمه »ب«، از جمله  
ایجاد می برای خودشان تعهد  با ضمیمه »ب«،  بند    کند. سهاروپایی در رابطه  با  اروپایی  از ضمیمه »ب« تصمیم    5دولت 

شورای    2231  قطعنامۀ  2ی تسلیحاتی اتخاذ کنند تا خود را به بند  هاگرفتند موضع مشحصی در خصوص رفع محدودیت
 4امنیت ملزم نمایند.

غیرقانونی ایاالت متحده از  با توجه به آنچه که در نامه اینجانب به دبیرکل ملل متحد به مناسبت دومین سالگرد خروج     
های عضو ملل متحد ذیل  نمایم دولت( تصریح شده، یادآوری میA/74/850-S/2020/380)  2020مه    8برجام در تاریخ  

منشور مکلف هستند به تصمیمات شورای امنیت پایبند باشد. در غیر اینصورت، این رکن اصلی از اجرای اختیارات    25ماده  
 2231  قطعنامۀر محروم خواهد شد. به همین خاطر، شورای امنیت در چهاردهمین بند مقدماتی  و عملکردهایش ذیل منشو

نمایند که تصمیمات شورای امنیت را  منشور استناد کرده و تأکید نموده »اعضاء ملل متحد موافقت می  25( به ماده  2015)
   بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند.« 

باید در سیاق مفاد تصریح  2231  ۀقطعنامشایان ذکر است که      امنیت   به عنوان ضمیمه اول شورای  شده در برجام )که 
شورای امنیت است( نیز قرائت شود. در واقع، به یک معنا، قطعنامه اساسا پیوندی ناگسستنی با برجام دارد.    2231  قطعنامۀ 

)  2231  قطعنامۀدر   امنیت  و2015شورای  کرده،  تایید  را   »برجام  شورا  آن    (،  کامل  اجرای  خواستار  اساس  مصرانه  بر 
نهایی    حلراه باشد.« این مفاد در برجام برای ارائه یک برنامه عمل »جامع« و یک  مندرج در برجام می  زمانی  چهارچوب

 ای ایران است.  آمیز انرژی هستهبرای بحرانی ساختگی در مورد برنامه صلح
کنیم تا در شورا حمایت الزم برای تمدید مند کار مید »ما به صورت روشبرایان هوک اذعان کر  2020مه    27در تاریخ     

ایم؛ مطمئناً امیدواریم که آن به تصویب برسد ... ای را تهیه کردهنویس قطعنامهتحریم تسلیحاتی را کسب نماییم. ما پیش 
 5م تداوم آن، حرفی برای گفتن ندارم.«مان، به غیر از اعال اینجانب درباره گفتگوهای محرمانه دوجانبه با متحدان اروپایی

شده برخی از سه دولت اروپایی برای ارائه به اصطالح  ی اعالمهاو تالش  2020ژوئن    19بیانیه سه دولت اروپایی مورخ     

 
 ، قابل دسترس در: 2020ژوئن  30بیانیه نیکوالس دی ریوییه نماینده دائم فرانسه در ملل متحد، . 1

https://onu.delegfrance.org/Our-priority-remains-to-ensure-that-Iran-does-not-acquire-nuclear-weapons 
 به عنوان بخشی از نتیجه مذاکرات.  . 2
تر« ارائه دهد، هر کدام  گیری گستردهسال پس از »روز قبول توافق« برجام یا تاریخی که آژانس گزارشی در تایید »نتیجه  5این بند تا تاریخ  .  3

 زودتر حادث شود، اعمال خواهد شد.  
در بند   ضمیمه »ب«  از  5کند، اما بند  را منعکس می   5+1شایان ذکر است که جمهوری اسالمی ایران قویا معتقد است که این بیانیه فقط نظرات  .  4
 شورای امنیت ملل متحد تأیید شده است.  2231قطعنامه  2
 ، قابل دسترس در:2020مه  27برایان هوک ، نماینده ویژه ایران ، کنفرانس خبری، . 5

https://www.state.gov/briefing-with-special-representative-for-iran-and-senior-advisor-to-the-secretary-brian-hook-and-
assistant-secretary-for-international-security-and-nonproliferation-dr-christopher-a-ford-o/ 

https://onu.delegfrance.org/Our-priority-remains-to-ensure-that-Iran-does-not-acquire-nuclear-weapons
https://www.state.gov/briefing-with-special-representative-for-iran-and-senior-advisor-to-the-secretary-brian-hook-and-assistant-secretary-for-international-security-and-nonproliferation-dr-christopher-a-ford-o/
https://www.state.gov/briefing-with-special-representative-for-iran-and-senior-advisor-to-the-secretary-brian-hook-and-assistant-secretary-for-international-security-and-nonproliferation-dr-christopher-a-ford-o/
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کند متضمن عدم پایبندی اساسی  شده در برجام« را تضعیف میزمانی تعیین  چهارچوب های میانه« که بدین طریق »حل»راه
و فاحش سه دولت اروپایی است، که اگر بالفاصله ترک و اصالح نشود، فورا و تماما توافق را نابود خواهد کرد. ایاالت  

د، از جمله مواردی را که در نامه  شان را بپذیرنمتحده، همراه با سه دولت اروپایی، باید مسئولیت کامل پیامدهای اقدامات
 رئیس جمهوری اسالمی ایران خطاب به همتایان خود ذکر شده است.  2019مه  8

 اظهارات متناقض مقامات سه دولت اروپایی-3
به دست    2015ژوئیه    14نهایی که در    حل راهبودن برجام را به عنوان  مقامات سه دولت اروپایی مستمرا قطعیت و نهایی   

تمام    5+1های  دارد: »مقامات ارشد دولتبرجام است که بیان می  28اند. این اظهارات مغایر با بند  ه چالش کشیدهآمد، ب
 های عمومی خود به کار خواهند بست.«  آمیز این برجام از جمله در بیانیهتالش خود را برای حمایت از اجرای موفقیت

به کمیسیون مشترک هشدار دادم، چنین اظهاراتی مغایر با بند    2020سال  ژانویه    29همانطور که در نامه خود در تاریخ     
ای از بازگشت اروپا از نگرش خویش به توافق تاریخی، و حاکی از تسلیم آشکار هر سه دولت  قانون برجام و نشانه  28

هوس و  هوا  به  اراروپایی  دولت  سه  اخیر  اقدامات  و  اظهارات  مجموع،  در  است.  متحده  ایاالت  سیاست  های  به  وپایی 
 کند.  غیرقانونی و یکجانبه ایاالت متحده علیه ایران کمک می

کنم بین  نخست وزیر پیشین انگلیس، تونی بلر، در مورد ریاکاری مقامات سه دولت اروپایی، اظهار داشت: »من فکر می  
ه صورت خصوصی با آنها صحبت  گویند با آنچه رهبران اروپایی که اینجانب ب ها در موضع رسمی خود میآنچه اروپایی

 1خواهیم به آن عمل کنیم.« می  کردم، تفاوتی وجود دارد. موضع رسمی آنها این است که، ما بخشی از برجام بودیم ... ما
اما این روزها مقامات سه دولت اروپایی حتی تعارف را هم کنار گذاشته و آشکارا به اشتراک در منافع خود با ایاالت  

، دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس، به هماهنگی بین اروپا 2020ژانویه    30اند. در  متحده در تخریب برجام معترف شده
ها تفاوت زیادی وجود داشته باشد  ها و آمریکاییکنم بین اروپاییمن فکر نمیو ایاالت متحده اشاره کرد و اظهار داشت: »

مسئولیت این  ایران  ببینند  بخواهند  معامله جامعکه  و  شده  پشیمان  و  بپذیرد  را  کند.« ها  قبول  را    2020ژانویه    14در    2تر 
راستا قرار دارد که قصد نابودی  وزیر انگلیس در مصاحبه تلویزیونی پا را فراتر نهاده و علنا کشور خود را با طرفی همنخست

برجام را دارد: »بگذارید آن را با توافق ترامپ جایگزین کنیم، رئیس جمهور ترامپ یک فروشنده عالی است. بگذارید با  
 3رسیم.« "توافق ترامپ"برجام را جایگزین کنیم و به جای آن به  هم کار کنیم تا

با بی    به متن برجام، هرگونه اطمینان از آینده برجام را زیر سوال  وزرای امور خارجه سه دولت اروپایی  اعتنایی کامل 
»ما متقاعد شدیم که میبرده بیان داشتند:  به نگرانیاند و اخیرا  برنامه  های  بایست در دراز مدت  مشترکمان در خصوص 

ای دقیقا همان مسیری است    4ای اش بپردازیم«. زدای منطقههای ثباتهای بالستیک و فعالیت ای ایران، برنامه موشکهسته
تواند به این صورت تفسیر  اش از برجام در پیش گرفته بود. این اقدامات تنها می که ایاالت متحده پیش از خروج غیرقانونی 

فرسا بدست آمد و تمام منافع ایران از برجام را  های توافقی است که پس از مذاکرات طاقتدفش نابودی پایه گردد که ه
 برد.بطور کامل از بین می

نیز پایبند نیستند. نماینده    2231باعث تأسف است که سه دولت اروپایی حتی به مواضع اعالمی خود در زمان تصویب     
بیان داشت: »برنامه جامع اقدام مشترک یک گام مهم و    2231  قطعنامۀر زمان تصویب  آلمان در نشست شورای امنیت د

 
 فوریه، قابل دسترس در:  4،  "راه پیش رو با ایران: گفتگو با تونی بلر"شورای روابط خارجی ، . 1

Available at: https://www.cfr.org/event/road-ahead-iran-conversation-tony-blair-0 
2. Policy Exchange “The Future of the Special Relationship”, 30 January, 2020, Available at: 
https://policyexchange.org.uk/pxevents/the-future-of-the-special-relationship/ 

 : . قابل دسترس در2020ژانویه  14،  "اخبار بی بی سی "مصاحبه بوریس جانسون ، نخست وزیر انگلیس ، با . 3
https://www.bbc.com/news/uk-politics-51104386     

 . قابل دسترسی در:  2020جوالی   19بیانیه سه دولت اروپایی در مورد ایران در تاریخ  .4
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2354554 

https://www.cfr.org/event/road-ahead-iran-conversation-tony-blair-0
https://policyexchange.org.uk/pxevents/the-future-of-the-special-relationship/
https://www.bbc.com/news/uk-politics-51104386
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2354554


150 

نماینده فرانسه نیز بیان    1باشد«. ای ایران میای پیرامون برنامه هستهشاید تاریخی در جهت خاتمه مناقشه بیش از یک دهه
عاله بر این،    2ای ایران ایجاد نمود«. ز برنامه هستهآمی داشت: »این توافق مسیری را برای ایجاد اعتماد در ماهیت منحصرا صلح

نماینده بریتانیا اظهار داشت: »تصمیم امروز یک نقطه عطف در تاریخ این شورا ست، نقظه اوج مذاکراتی که بیش از یک  
 3دهه به طول انجامید«.

شترک، خانم فدریکا موگرینی در پیام خود  درکنار اینها، نماینده عالی سابق اتحادیه اروپایی در امور سیاسی و امنیتی م   
های دیپلماتیک طوالنی مدت جهت رسیدن به یک توافق  طور بیان داشت که: »اجرای این توافق حاصل تالشبه شورا این 

های الزم برای ماهیت منحصرا  ای ایران بود و از طرفی تضمینآمیز برای موضوع هستهحل مسالمتجامع و پایدار و یک راه
  4هاست«. ای ایران را فراهم خواهد کرد و طرف دیگر این توافق، رفع تحریمآمیز برنامه هستهصلح

 5 خود بر ماهیت طوالنی مدت مفاد برجام اذعان داشته است.  2015دسامبر    15  قطعنامۀ المللی انرژی اتمی نیز در  آژانس بین     

رساند که سه دولت اروپایی اعتقادی به قطعیت و جامعیت برجام ندارند. حتی پیش  اظهارات اخیر ما را به این نتیجه می   
برجام و   آنها قصد خود در تضعیف  برجام،  از  متحده  ایاالت  بیان کردند.    2231  نامۀقطعاز خروج غیرقانونی  را آشکارا 

عالوه بر این، سران سه دولت اروپایی اظهار داشتند: »ما   6بایست تکمیل شود«. جمهور فرانسه بیان داشت »برجام میرئیس
م  بایست به آنها پرداخته شود. ما متعهد هستیهای مهمی وجود دارند که توافق به آنها نپرداخته است و میموافق هستیم مولفه 

کند بپردازیم، از جمله موضوعاتی  هایی که ایران ایجاد میکه به کار نزدیک به آمریکا ادامه دهیم تا بتوانیم به طیفی از چالش
درست در همان روزی که ایاالت متحده بطور غیرقانونی از برجام خارج شد،    7تواند به آنها بپردازد«. که توافق جدید می

بیان   اروپایی  نگرانسران سه دولت  مهم  هستیم که موضوعات  موافق  »ما  آنها  کنندهداشتند  به  این هستند که  نیازمند  ای 
برنامه هستهطوالنی  چهارچوبپرداخته شود. یک   مفاد برجام در سال  مدت برای  از  اینکه برخی  ایران پس از   2025ای 

 8بایست تعریف شود«.شوند، میمنقضی می 
را نقض    2231  قطعنامۀدرحال حاضر، ایاالت متحده بیش از سایرین خوشنود است؛ دولتی که بطور غیرقاونی برجام و     

گر اعمال و مواضع سه دولت اروپایی است و بارها رویکرد سه دولت را در این زمینه تائید  کرده و با کمال اطمینان نظاره
اند. نماینده ویژه آمریکا در امور  ت، همانطور که همه قلدرها اینگونهکرده است، همزمان همیشه خواهان چیز بیشتری اس

بیان داشت: »ما از اینکه شاهد بودیم بریتانیا، فرانسه و آلمان    2020ژانویه    17ایران، برایان هوک، خوشنودی خود را در  
جانسون نیز خواهان جایگزینی    اند خوشحال هستیم. نخست وزیرای ایران را فعال کردهسازوکار حل اختالف توافق هسته

 
 . قابل دسترسی در:2015جوالی  20، 2231اظهارات نماینده آلمان در جلسه شورای امنیت در زمان تصویب قطعنامه  .1

https://undocs.org/S/PV.7488  
 . قابل دسترسی در:2015جوالی  20، 2231فرانسه در جلسه شورای امنیت در زمان تصویب قطعنامه  اظهارات نماینده .2

https://undocs.org/S/PV.7488  
 ل دسترسی در:. قاب2015جوالی  20، 2231اظهارات نماینده بریتانیا در جلسه شورای امنیت در زمان تصویب قطعنامه  .3

https://undocs.org/S/PV.7488  
 . قابل دسترسی در: 2015جوالی  20، 2231پیام خانم فدریکا موگرینی به شورای امنیت در زمان تصویب قطعنامه  .4

https://undocs.org/S/PV.7488  
 . قابل دسترسی در:GOV/2015/72. سند شماره 2015دسامبر  15المللی انرژی اتمی، قطعنامه شورای حکام آژانس بین .5

https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-2015-72-derestricted.pdf  
 . قابل دسترسی در: 2018ژانویه  4اظهارات رئیس جمهور فرانسه در  .6

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/news/2017/article/president-emmanuel-macron-new-year-
greetings-to-the-diplomatic-corps-04-01-18 

 . قابل دسترسی در:2018آوریل  29ی در گفتگوی تلفنی سران سه دولت اروپای  .7
https://www.gov.uk/government/news/pm-calls-with-president-macron-and-chancellor-merkel-29-april-2018  

 . قابل دسترسی در: 2018مه   8بیانیه مشترک سران سه دولت اروپایی در  .8
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/news/news-about-
disarmament-and-non-proliferation/article/jcpoa-joint-statement-by-france-the-united-kingdom-and-germany-08-05-18  

https://undocs.org/S/PV.7488
https://undocs.org/S/PV.7488
https://undocs.org/S/PV.7488
https://undocs.org/S/PV.7488
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-2015-72-derestricted.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/news/2017/article/president-emmanuel-macron-new-year-greetings-to-the-diplomatic-corps-04-01-18
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/news/2017/article/president-emmanuel-macron-new-year-greetings-to-the-diplomatic-corps-04-01-18
https://www.gov.uk/government/news/pm-calls-with-president-macron-and-chancellor-merkel-29-april-2018
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/news/news-about-disarmament-and-non-proliferation/article/jcpoa-joint-statement-by-france-the-united-kingdom-and-germany-08-05-18
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/news/news-about-disarmament-and-non-proliferation/article/jcpoa-joint-statement-by-france-the-united-kingdom-and-germany-08-05-18
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 1کنیم«. ای ایران با یک توافق جدید شده است که ما از آن به شدت حمایت میتوافق هسته
های مخرب ایاالت متحده علیه برجام، این اظهارات مغایر با برجام توسط سه دولت اروپایی در تناقض  راستا با سیاست هم   

ها وفق برجام داشته و حتی سایر دول عضو اتحادیه  و تاثیرات منفی بر رفع موثر تحریمقرار دارد    2برجام  28آشکار با بند  
 اروپایی را از انجام تعهدات خود بازداشته و ثبات و تمامیت کل توافق را به مخاطره انداخته است. 

تفاهم در  متحده، علیرغم عدمبایست به این فهم برسند که برجام نهایی شده و آنها، درکنار ایاالت سه دولت اروپایی می   
اند. این موضوعات در جریان مذاکرات مورد غفلت واقع نشدند، بلکه تمامی  سایر موضوعات، تعهدات قطعی را پذیرفته

انجام شود، سه دولت    ها موافقت کردند که بهطرف نیز توافق  آنها پرداخته نشود. اگر قرار بود درباره سایر موضوعات 
دادند. درنتیجه  ها و رفتارهای خود در قبال ایران و منطقه را بطور کامل تغییر میبایست سیاست متحده میاروپایی و ایاالت  

ما بطور مشترک تصمیم گرفتیم که قلمرو مذاکرات را محدود کنیم، همانطور که انتفاع ایران از توافق نیز محدود شد. 
گری  حدود را تضمین نمایند، حال سه دولت اروپایی به تدریج با حیلهدرحالیکه نتوانستند حتی انتفاع محدود ایران از توافق م

باشد؛ این نشاندهنده  در حال القاء این نکته به ایران هستند که جهت انتفاع از توافق کنونی، نیازمند یک توافق بزرگتر می
 باشد.اوج سوءنیت طرف اروپایی می

 تعهدات رفع تحریمی  -4
 ی تحریمی اتحادیه اروپایی هاروز رسانی فهرست الف( به

موجب نگرانی    3(2020ژوئن    18)مورخ    847/ 2020نامه اجرایی اتحادیه اروپایی به شماره  ادله جدید بیان شده در آئین    
نامه جدید است. همانطور که در آن سند اشاره شده است،  شدید است. ما باور داریم که دالیل اشاره شده در این آئین 

اصالحات بر مبنای »پیشنهادهای نماینده عالی اتحادیه اروپای در سیاست خارجی و امور امنیتی« انجام شده است.  تمامی این  
درحالی که توضیحات ارائه شده توسط اتحادیه اروپایی را در نظر داریم، کماکان معتقدیم تحت لوای »تجدید ادله« این  

تواند های اتحادیه علیه اشخاص و نهادهای ایرانی خواهد شد و میریم اقدام در عمل منجر به بسط و توسعه دامنه اجرای تح
باشد. شیوه های  روز رسانی فهرست ای که اتحادیه در به آثار اقتصادی و مالی منفی حتی بر اشخاص غیر تحریمی داشته 

وع را پیش از این  تحریمی خود در پیش گرفته است موجب نگرانی بوده و باید به سرعت به آن پرداخته شود. این موض
ها بصورت منفی اجرای برجام ام که چگونه این به روز رسانی خود به شما اشاره کرده  2019جوالی    17بطور مفصل در نامه  
 را متأثر ساخته است. 

 22دبیرکل سرویس اقدام خارجی اروپایی، در مکاتبه خود با معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در تاریخ    
به   2020ئن  ژو ادلهاذعان داشت »تصمیم شورا جهت  به معنی توسعه تحریم روز رسانی برخی از  های کنونی  های تحریم 

روز رسانی شکلی اطالعات موجود است و هیچ محدودیت جدیدی را علیه شخص یا نهادی  نیست. ادله تحریم فقط به 
 های قاطع ارائه نماید.اتحادیه در این راستا تضمینرود کند«. هرچند، برمبنای موارد مطروحه، انتظار می وضع نمی

 ب( قانون انسداد 
های یکجانبه ایاالت متحده که آثار فراسرزمینی و منفی قابل توجهی بر علیرغم ناکارآمدی قانون انسداد، برخی از تحریم   

 
 . قابل دسترسی در: 2018ژآنویه    17اظهارات برایان هوک در  .1

https://www.state.gov/special-representative-for-iran-brian-hook  
ه، برمبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از  و ایران متعهد هستند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازند  5+1برجام: »گروه    28بند    .2

  «..هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند
3. Council Implementing Regulation (EU) 2020/847 of 18 June 2020 implementing Regulation (EU) No 267/2012 
concerning restrictive measures against Iran. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/847/oj  

https://www.state.gov/special-representative-for-iran-brian-hook
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/847/oj
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-انسداد مورد اشاره قرار نگرفتند. شرکت روابط تجاری ایران دارند، از جمله تحریم صنعت اتومبیل، حتی در ضمیمه قانون  
ای از مجازات ذیل به اصطالح قانون انسداد، های اتومبیل سازی اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام، بدون هیچ واهمه 

ایران را ترک کردند. این سازوکار ناکارآمدی خود را ثابت کرد و تجارت ایران با عوامل اروپایی امروز حتی نسبت به  
 ه پیش از برجام محدودتر شده است.دور

شان برای اجرای کامل قانون انسداد خود  کنند، سه دولت اروپایی حتی از ابزارهای حاکمیتیبرخالف آنچه آنها ادعا می   
تحریم  فراسرزمینی  اعمال  برابر  در  اروپایی  کارگزاران  از  حمایت  توصیه جهت  آنها  نکردند.  استفاده  آمریکا  های  های 

های کوچک و متوسط اروپایی که  نه ایران جهت تسهیل اجرای قانون انسداد جهت ترغیب و حمایت از شرکت عملگرایا
ای  سه دولت همواره از سازوکارهای ساختاری و بروکراتیک بعنوان بهانه   1مایل به همکاری با ایران بودند را نادیده گرفتند.

های  درواقع، سه دولت اروپایی در عمل، اِعمال فراسرزمینی تحریم  عملی خود در این زمینه استفاده کردند.جهت توجیه بی
 باشد.غیرقانونی ایاالت متحده را در قلمرو خود تسهیل نمودند که این نقض تعهداتشان ذیل برجام می

فعل  الملل منع شده است. سه دولت اروپایی بواسطه اقدامات و ترکاز دیدگاه حقوقی، هرگونه همدستی در حقوق بین   
و   برجام  نقض آشکار  در  قلمرو خود شدند که  در  آمریکا  ارتکاب جرایم  تسهیل  باشد.  می  2231  قطعنامۀخود موجب 

میترک اساسی  آمریکا کمک  متخلفانه  اعمال  ارتکاب  به  اروپایی  دولت  سه  از جانب  اتخاذ  فعل  در  آنها  قصور  نماید. 
های ایاالت متحده را در قلمرو خود، به ضرر  راسرزمینی تحریمهای فاقدامات پیشگیرانه جهت ممانعت از اِعمال تحریم 

  قطعنامۀ المللی خود ذیل  ایران و در مغایرت با تعهدات خودشان در برجام بود. بواسطه این قصور، سه دولت تعهدات بین
اند  م را مرتکب شدهپاینبدی اساسی به برجارا نقض کرده و از همان آغازین روزهای اجرای برجام، چندین مرتبه عدم  2231

 برجام استناد نمود. 36که بر همان مبنا، ایران مکررا به بند 
 

 ج( اینستکس
اند که بطور کامل تعهدات برجامی خود را اجرایی کردند، از جمله تعهدات رفع  سه دولت اروپایی مکررا ادعا کرده   

نمایند که »عالوه بر این، ما پا را  ای ادعا میدهتحریمی که در توافق مشخص شده است. آنها همچنین با غرور منزجرکنن 
کنیم، سازوکاری  فراتر از تعهدات گذاشته و ورای تعهدات برجام، از تجارت مشروع با ایران از طریق اینستکس حمایت می

 2نماید«.که بطور کامل عملیاتی شده و معامالت را تسهیل می
ثبات است و بدلیل عدم وجود منابع مالی، افق روشنی  ناکارآمد و بی  فایده،اینستکس ثابت کرد که یک سازوکار بی   

گذرد و تاکنون فقط یک معامله به ارزش  برای آن متصور نیست. بیش از یکسال و نیم از زمان اعالم عملیاتی شدن آن می
ه این سازوکار »بطور  کنند کچند صد هزار یورو از طریق آن انجام شده است. طنز ماجرا اینجاست که سه دولت بیان می

کنند.  نماید«، درحالیکه خود آنها این سازوکار را غیرقابل اتکاء قلمداد میکامل عملیاتی شده و معامالت را تسهیل می
همراه حقایق متقن حاکی از آن است  بار دچار شده است. ناکارآمدی این سازوکار بهاینستکس به یک ناکارآمدی ماللت

دهد. اینستکس  دوستانه را انجام میهای آمریکا کرده و فقط تجارت انسانملزم به رعایت تحریم   که این سازوکار خود را
-بایست با تحریمها میداشت اروپاییایجاد شد که بیان می  2018جوالی    6بر مبنای تعهدات بیانیه کمیسیون مشترک مورخ  

نتوانست ه نمایند. حال این سازوکار  بریتانیا اخیرا  ای غیرقانونی آمریکا مقابله  ه حتی اعتماد سهامداران خود را جلب کند. 
حاضر نشد بدهی خود به ایران )بالغ بر چند میلیون پوند( را از طریق اینستکس بپردازد و بدالیل فنی، ترجیح داد از کانال 

 
توسط    2019های سپتامبر و دسامبر  الخصوص در نشستهای برجام، علی پیشنهادات عملگرایانه ایران در جلسات مختلف کارگروه رفع تحریم  .1

 سه دولت اروپایی نادیده گرفته شد. 
 . قابل دسترسی در:  2020جوالی   19بیانیه سه دولت اروپایی در مورد ایران در تاریخ  .2

https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2354554 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2354554
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یی حاضر نشدند برای های کارگزاری اروپاهای آمریکا ایجاد شده، استفاده نماید. بانکسوئیس که بر مبنای نظام تحریم 
اینستکس گشایش حساب نموده و اسناد مربوط به انجام معامالت را تهیه نموده و بعنوان عامل کارگزاری اینستکس عمل  

  15ای، آنها پیشنهاد مضحک تزریق ای به اینستکس دارند. با چنین سابقهنمایند. حتی خود سه دولت نیز چنین نگاه فرومایه
نیت، به بسته پیشنهادی آنها موسوم به »بسته موقت«  کس را مطرح کردند. هرچند ایران در راستای حسن میلیون دالر به اینست

های بدون پشتوانه، سایر پیشنهادهای  ارائه شد، پاسخ داد. سه دولت پاسخ ایران را رد کردند و با بهانه  2020آوریل    2که در  
 .مالی این سازوکار رو نادیده گرفتندایران جهت تأمین 

های اروپایی در این سازوکار فقط یک ژست توخالی است. ما اطالع  بسط اینستکس به کشورهای ثالث و عضویت دولت    
 یافتیم که سهامداران جدید با مشارکت مالی اندکی به سازوکار پیوستند، چیزی حدود چند هزار یورو.

ما با توجیهات ضعیف طرف اروپایی مواجه شدیم  علیرغم مشارک نهادهای ایرانی جهت عملیاتی شدن این سازوکار،     
-برداریگیرد: اول، جهت بهرهکه قابل قبول نیست. درحال حاضر، این سازوکار با دو هدف مورد اشاره سه دولت قرار می

اصطالح سازوکار حل اختالف برجام؛ و دوم، جهت اشاره به آن در اسناد  های سیاسی در راستای سوءاستفاده در روند به
اند. مثال بارز این رویکرد،  نیت تمام تالش خود برای حفظ توافق را انجام دادهالمللی برای اثبات اینکه آنها با حسن ین ب

اعمال فشار برای گنجاندن اینستکس و سازوکار حل اختالف در گزارش نهم دبیرکل ملل متحد در مورد اجرای قعطنامه  
ژوئن    30ه دولت اروپایی در ملل متحد، در نشست شورای امنیت در مورخ  بود. عالوه بر این، نمایندگان دائم س  2231
از    2020 اینستکس  مورد  در  و حتی  اجرایی کردیم  را  تعهدات خود  اروپایی  بعنوان سه دولت  »ما  داشتند:  بیان  وقیحانه 

 1ایم«. تعهداتمان فراتر رفته
برابر بایست تصمیم بگیرند از شعار دادن  سه دولت اروپایی می    یا در  قانون هستند  یا آنها در جانب حاکمیت  بپرهیزد؛ 

های  زدند. درحالیکه تاثیرات بسیار شدید تحریمها سه دولت اروپایی به صدای بلند آنها را فریاد میهایی که که دهه ارزش 
 دا در آمده است.المللی به صیابد، زنگ خطر برای اعتبار جامعه بین غیرقانونی آمریکا بر ملت ایران افزایش می

، برجام و تصمیمات کمیسیون مشترک برجام، و  2231ما سه دولت اروپایی را به اجرای تعهدات خودشان وفق قعطنامه     
 خوانیم. نیت است، فرامیهمچنین اصل وفای به عهد که بر مبنای حسن 

ژوئن    19ه که توسط سه دولت اروپایی در  گیری مایلم بیان کنم، پیشنهاد برگزاری نشست وزرای امور خارجبعنوان نتیجه   
مبنای آنها در زمینه سازوکار حل و فصل اختالف آنها مورد  تواند در راستای تالش بیمطرح شد، به هیچ عنوان نمی  2020

  توسط  هرگز  که —ها پیش تمامی روند سازوکار حل و فصل اختالف برجام را طی نمودهاستفاده قرار گیرد. ایران مدت
  بندهای   وفق  حقوقش   اجرای  در   ایران  توسط   مربوطه   اقدامات  و—نشد  کشیده  چالش   به  اروپا  اتحادیه /    اروپایی   دولت   سه
 19آمیزی در بیانیه آنها در  جویانه آنها که بطور شرورانه و توهین رویکرد برتری  که  نیست  تعجب   جای.  است  بوده  36  و  26

را شایسته    36و استناد مکرر ایران به بند  مانده برجام مستثنی کردههای باقی متجلی شده است، ایران را از طرف  2020ژوئن  
توجه و حتی یک پاسخ کتبی توسط سه دولت/اتحادیه اروپایی ندانسته است. لذا مایلم تاکید نمایم رد کامل پیشنهاد سه  

نامه بر اساس دالیل شکلی و محتوایی در  اینجانب و همچنین نشست کشور عضو  پیشین  به  های کمی های  سیون مشترک 
نیت  ای و قواعد مبتنی بر حسن صراحت بیان شده است. نیل به هدف مشترک حفظ برجام، نیازمند پایبندی به هنجارهای پایه

 است که متأسفانه سه دولت فاقد آن هستند. 
ات بیان شده در این  های باقیمانده برجام برسانید که موضوعخواهم که به اطالع سایر طرفنیت کامل، از شما میبا حسن    

به کمیسیون مشترک ارجاع شده است. مایلم تاکید نمایم که اقدام امروز از سایر موضوعاتی که ازسال    36نامه ذیل بند  
 باشد. به کمیسیون ارجاع شده بود، مجزا می 36ذیل بند  2016

 
 . 2020ژوئن  30اظهارات نماینده دائم آلمان در ملل متحد در نشست شورای امنیت در مورخ  .1



154 

فوق    موارد  به  بعنوان  باتوجه  خود  ظرفیت  در  شما،  دارم  درخواست  برجام،  هماهنگالذکر،  مشترک  کمیسیون  کننده 
برجام را اتخاذ نموده و موارد اخیر عدم پایبندی اساسی توسط سه دولت اروپایی را حل و فصل    36اقدامات الزم طبق بند  

 نمایید.
ظرفیت      در  شما،  چنانچه  بود  امتنان خواهد  با طرف  کنندههماهنگموجب  را  نامه  این  برجام،  مشترک  های  کمیسیون 
 اشتراک گذارید.قیمانده بهبا
 عالیجناب، لطفا احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    

 محمدجواد ظریف 
  



155 

 م دوازدهپیوست 
 وزیر امور خارجه  1399اسفند  10مورخ نامه 

 المللی انرژی اتمیبه اعضای شورای حکام آژانس بین
 

 اهلل الرحمن الرحیم  بسم
 1399اسفند  10

 عالیجناب،
 وزیر امور خارجه،

 همکار گرامی،

  ـشورای   کوچکی از اعـضای  های اقلیتتالش و ویرانگر  بالقوه  همچنین تبعات و  خود ـشدید  نگرانی نویـسم تااین نامه را می
 نمایم. ابراز  -  شودمی  آغاز وین   در مارس 1 از  که  حکام  شورای  آتی  جلسه در  ایقطعنامه معرفی برای  آژانس   حکام
 اقدام جامع برنامه  از خروج  در متحده  ایاالت  جانبهیک و  غیرقانونی غیرمشـروع،  تصـمیم  بارفاجعه  عواقب از  خوبی به  شـما

  رویکرد  جز  چیزی  تر، این ]ارائه قطعنامه[به عبارت دقیق.  هســتید آگاه آن در  خود  تعهدات  کلیه  نقض  و( برجام) مشــترک
  تغییر   رغم  علی  که نیســت،  من   مردم و کشــور  قبال  در  "فشــار حداکثری"  بدنام  ســیاســت  تحت  متحده  ایاالت  طلبانهجنگ
 .دارد  ادامه  همچنان  متحده،  ایاالت دولت
ــامل  که -  متحده  ایاالت  هاینقض ــرزمینی  مواردی با آثار ش ــودمی  هم  فراس ــایر –  ش ــط س ــای   اجرای تعهدات توس اعض

  به  متحده  ایاالت  هاینقض  جبران وـضعیت،  در دیگر  هایطرف  ناتوانی با همراه.  اـست کرده  هم متاثر در برجام را باقیمانده
  اقتصـادی   مزایای  از  مردم  انتفاع  از  جلوگیری از طریق عمدتا  را، در برجام  هامسـئولیت  مورد توافق  توازن  توجهی قابل  طور

ــمین   توافق این   در  که ــده  تض ــت متحده، به هم زده ایاالت  غیرقانونی خروج دنبال  به 4+1  تعهد و همچنین یازده  ش   لغو .  اس
ت 3 بند  در  که  همانطور  - آنها  در واقع آثار و  هاتحریم ده ذکر دو برجام  پیوـس ی یک  مبنای -  ـش اـس   توافق   بنیادین   جنبه اـس

 .دهدمی  تشکیل  برجام را مفاد  الزام به اجرای برای ایران  رضایت  یعنی

های باقیمانده در برجام، ایران اتخاذ اقدامات جبرانی  درخواـست ـسران دولتعلیرغم این ـسوءـسابقه و در راـستای احترام به  
 توافق را به مدت یکسال پس از خروج آمریکا به تعویق انداخت. 36و  26مصرح در بندهای 

همکاران محترم، همانطور که به خوبی مطلع هســتید، در واکنش به نقض آشــکار برجام توســط ایاالت متحده و قصــور  
های وزرای امور خارجه  دولت / اتحادیه اروپایی از تعهداتشــان وفق برجام و همچنین آن مواردی که در بیانیهصــریح ســه  

که »به درخواست جمهور اسالمی ایران و جهت بحث پیرامون   2018سپتامبر   24جوالی و   6های متوالی در متعاقب نشست
نشـده منبعث از خروج مۀ ابعادش و بررسـی موضـوعات حلای در هرو برای تضـمین تداوم اجرای توافق هسـتهمسـیر پیش 

برجام رفع شــده بودند، تشــکیل شــده  2هایی که وفق پیوســت  یکجانبه ایاالت متحده از توافق و اعالم وضــع مجدد تحریم
بصــورت  خود وفق برجام  را   تعهدات اجرایدهد که »برجام، این حق را به ایران می  36و  26بود«، متعهد شــدند، بندهای  

 متوقف نماید«. جزیی یا کلی
ــه دولت / اتحادیه اروپایی، ایران به اجرای   ــط س ــده توس ــال تمام، متعاقب خروج آمریکا و تعهدات اجرا نش برای یک س

اه می  گزارش پی  5ـکاـمل تـمامی تعـهداتش ذـیل توافق اداـمه داد ـکه   ا ژوئن    2018درپی آژانس بین ـم د    2019ـت ایـی آن را ـت
ــفانه   ــبر راهبردی« ما را در نیافتند و هیچ تالش معناداری برای کردند. متأس ــه دولت / اتحادیه اروپایی، قدر و منزلت »ص س

ی   د، کـس ط ترامپ انجام نـش ادی« اعالمی علیه مردم ایران توـس ادی بدلیل »جنگ اقتـص اع اقتـص کاهش وخامت فزاینده اوـض



156 

ــرمانهاش بطور بیکه وزیر خارجه ــت »ایران اگر میش ــند، باید ای بیان داش ــته باش خواهد مردمش چیزی برای خوردن داش
 حرف آمریکا را تمکین کند«.  

فرانـسه، آلمان و بریتانیا علنا ادعای تعهد به و حمایت از برجام را دارند و حتی پا را فراتر از این نهاده و به ـصورتی جـسارت  
های ـسیاـسی فراتر نرفت. ـسه  دعاهای آنها هرگز از بیانیهاند. این ادارند که تعهدات خود ذیل آن را انجام دادهآمیز  بیان می

ک مورد از   ای اجرای ـی ایی حتی ادـع ه اروـپ ادـی ت / اتـح ه  11دوـل انـی ه شــــده در بـی ذیرفـت د ـپ ه  تعـه ارـج ای وزرای امور ـخ ـه
 الذکر را ندارند، چه رسد به عادی سازی روابط اقتصادی با ایران.فوق

بدون هیچگونه پاســـخ یا اســـتدالل متقابلی از ســـوی هر یک از  –برجام را    کنندههماهنگ،  2018نوامبر   6ایران در تاریخ  
برجام را طی کرده اسـت و به صـورت شـفاف    36مطلع سـاخت که سـاز و کار حل اختالف ذیل بند   -اعضـای باقی مانده

یی که به صورت مکرر بر پیامدهای راهبردی و امنیتی برجام تاکید  اعالم نموده است که » یا اتحادیه اروپا/ سه کشور اروپا
متعهد شـده    2018سـپتامبر   24جوالی و  6دارند؛ باید منافع مشـروع ایران را به وسـیله اجرای تعهداتی که در بیانیه خود در 

ــمین نـمایـند ـیا ایران هیچ گزیـنه ای جز ــورت عملی و واقعی ـبدون هیچگوـنه ـتاخیری، تضـ ـبازگرداـندن توازن ـبه    اـند، ـبه صـ
توافق به عنوان راهی که اعضـا در صـورت حل نشـدن موضـوع از طریق سـاز و کار حل اختالف در نظر گرفتند، ندارد؛ و 

 این امر با هدف جلوگیری از نابودی کامل برجام انجام خواهد گرفت.« 
ــورت یک  2019ماه دیگر، تا می  6ایران  ــبر کرد و پس از اینـکه برجام را به صـ ــال کامل اجرا کرد،  صـ جانـبه برای یک سـ

را اعمال نماید. حتی پس از آن، پاسخ ایران با رویکردی منطقی   36و   26تصمیم گرفت برخی از حقوق خود ذیل بندهای 
ــتیابی به این هدف  ــفانه، ما تاکنون در دسـ ــتری برای غلبه عقالنیت فراهم آورد. متاسـ ــد تا زمان بیشـ و تدریجی اعمال شـ

ورده ایم. با این اوـصاف، ما به ـصورت ـشفاف اعالم کرده ایم که همه اقدامات جبرانی بازگـشت پذیر  مـشترک، ـشکـست خ
ــا، از   ــوی دیگر اعضـ ــورت اجرای ـکاـمل برـجام از سـ ــتـند و ایران اجرای ـکاـمل هـمه تعـهدات داوطلـباـنه خود را در صـ هسـ

 سرخواهدگرفت.
ه اقدام عملی یا حداقل آزادسـازی میلیاردها دالر از منابع متاسـفانه، در طول سـه سـال، سـه کشـور اروپایی در انجام هرگون

ایران در خارج از کـشور حتی در ـشرایط مواجهه با همه گیری بیماری، ناکام ماندند. در پاـسخ ـسوء ـسابقه آمریکا در اتخاذ  
ــور اروپایی، مجلس ایران قانون »اقدام راهبردی بر ــه کش ــدید س و   هاای لغو تحریماقدامات غیرقانونی و ناتوانی عمیق و ش

نماید در ـصورت ادامه  می  ، تـصویب نمود. این قانون دولت را ملزم2020دـسامبر  2ـصیانت از منافع ملت ایران« را در تاریخ  
ــازی کامل روابط بانکی با ایران و رفع همه موانع  ــمین عادی س ــبت به تعهدات خود در تض ــا برجام نس عدم پایبندی اعض

ــادرات نفت و  ــورت تدریجی اجرای همه اقدامات داوطلبانه  هافرآوردهص ــت درآمدهای آن، به ص ی نفتی ایران و بازگش
ــاز فراتر از موافقتنامه جامع پادمان را متوقف نماید. این قانون  البته در برگیرنده  ــفافیت س ــمول اقدامات ش ذیل برجام به ش

 باشد. می ه صورت عملی توسط دیگر اعضا، نیزمقرراتی در مورد  بازگشت اقدامات در صورت اجرای تعهدات ب

المللی انرژی اتمی برای ســـفر به  جمهوری اســـالمی ایران، بار دیگر با پذیرش درخواســـت مدیرکل آژانس بین 
ی گفتگوهای فشرده و پرفایده میان دو طرف در این سفر،  ی خود را نشان داد. در نتیجهتهران، حسن نیت و رفتار مسئوالنه

مشــترکی که حاوی تفاهم مشــترک برای یک دوره حداکثر ســه ماهه اســت، حاصــل شــد. بنابراین، ایران همچون  ی  بیانیه
دهد، و مطابق قواعد مندرج در ضــمیمه  المللی انرژی اتمی ادامه میبا آژانس بین  گذشــته به اجرای موافقتنامه جامع پادمان

تیهای ضـروری نظارتی و رافنی بیانیه مشـترک، آژانس فعالیت اس تفاهم فنی دوجانبه موقت ادامه  ـس آزمایی خود را بر اـس
 خواهد داد.  

که نتوانسـتند تعهدات خود وفق برجام را اجرا کنند، با حمایت از   –برانگیز اسـت که سـه کشـور اروپائی  تاسـف
بردند تا ایران را به    ای را در شورای حکام به پیش نویس قطعنامه)آمریکا(، پیش   2231  قطعنامۀنقض کننده آشکار توافق و 



157 

اند، موردانتقاد قرار  ای که خود به مدت چهار سـال آن را نقض کرده  دلیل اقدامات جبرانی قانونی خود در همان موفقتنامه
ــوءنیتی   تا حد زیادی مخرب    –کند  که جای قربانی و متهم را عوض می –دهند. ارائه چنین قطعنامه مخدوش و همراه با س

با آژانس را نابود خواهد ـساخت و   2021فوریه   21که تـصویب ـشود، روح و مقـصود تفاهمنامه مـشترک بوده و در ـصورتی  
 سازد.اثر میبدین ترتیب آن را بی

 دوستان عزیز؛
ای که  مطمئنم که این ]نامه[ وضــعیت را روشــن ســاخته و شــما، به صــالحدید خود، در مخالفت با چنین قطعنامه

ــطح فعلی تـعامالت   ــازـنده مـیان ایران و آژانس را ـنادـیده گرفـته و در واقع بروـنداد تالشسـ ــترک را مـخدوش  سـ ـهای مشـ
 های الزم برای نماینده خود در وین از جمله دادن رای منفی به آن، صادر خواهید کرد.کند، دستورالعملمی

 لطفاً، عالیجناب، احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.
 جواد ظریف   محمد
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 نوع سانتریفیوژ ایرانی  16 - مزدهسیپیوست 
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 م چهارده پیوست 
 آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایرانطوالنی  قطعنامة
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 م پانزدهپیوست 
 کوتاه آمریکا  قطعنامة
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    پیوست شانزدهم
 نامه رئیس شورای امنیت در مورد قطعنامه آمریکا 

 
UNITED NATIONS 
NATIONS UNIES 

14 August 2020 

 
Excellencies, 

 
I have the honor to inform you that the Security Council has concluded the voting 
procedure on the draft resolution contained in document S/2020/797, which was 
submitted by the United States of America in connection with the agenda item ‘Nonproliferation’. 

 
The voting was carried out in accordance with the procedure set out in the 
letter by the President of the Security Council addressed to Permanent Representatives of 
Security Council members dated 27 March 2020 (S/2020/253), which was agreed in light 
of the extraordinary circumstances caused by the COVID-19 pandemic. 
The Officer-in-charge of SCAD has received letters from all 15 members of the 
Security Council indicating their national position on the draft resolution contained in 
document S/2020/797. The result of the vote is as follows: 

 
In favour: 
The Dominican Republic and the United States of America 
Against: 
China and the Russian Federation 
Abstaining: 
Belgium, Estonia, France, Germany, Indonesia, Niger, Saint Vincent and the 
Grenadines, South Africa, Tunisia, the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland and Viet Nam 

 
The draft resolution received two votes in favour, two against and eleven 
abstentions. The draft resolution has not been adopted, having failed to obtain the 
required number of votes. 

 
Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 

 
Dian Triansyah Djani 
President of the Security Council 

 
His Excellency 
Mr. António Guterres 
Secretary-General 
United Nations 
-and- 
All Permanent Representatives of the Security Council Members  
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 :1-17: هفدهمپیوست 
 خطاب به دبیرکل ملل متحد پیرامون   99اردیبهشت  19نامه مورخ ترجمه 

 الملل و منشور ملل متحد توسط ایاالت متحده نقض مستمر حقوق بین
 

 الرحمن الرحیم بسم اهلل 

 2020مه  8
 1399اردیبهشت  19

 عالیجناب، آقای آنتونیو گوترش 
 دبیرکل ملل متحد 

 عالیجناب؛ 
(، مایلم توجه شما را به برخی موضوعات  A/72/869-S/2018/453)سند شماره  2018مه  10پیرو نامه اینجانب در تاریخ    

-برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و همچنین اعمال غیرقانونی تحریم مرتبط با خروج غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا از  
الملل  های آن دولت علیه ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران که در تناقض روشن با تعهدات آن دولت ذیل حقوق بین 

  مرتبط  اتموضوع  به  را  امنیت  شورای  توجه—دبیرکل  جایگاه  در  شما  طریق  از—طور خاص، مایلماست، جلب نمایم. به
، توسط ایاالت متحده که اعتبار و تمامیت  25  ماده  الخصوصعلی  متحد،  ملل  منشور  مستمر  و  مکرر  فاحش،  هاینقض  با

 کند، جلب نمایم.المللی را تهدید میملل متحد را به مخاطره انداخته و صلح و امنیت بین 

 خروج یکجانبه و غیرقانونی ایاالت متحده از برجام 
شورای امنیت ملل متحد که برجام به آن    2231  قطعنامۀ ، با نقض فاحش  2018مه    8همانطور که به نیکی مطلع هستید، در     

طور رسمی خروج یکجانبه آمریکا از برجام را اعالم کرد. بنابراین دولت آمریکا  منضم است، رئیس جمهور ایاالت متحده به 
هایی که وفق برجام رفع شده بود را مجددا اعمال نمود.  د و تمامی تحریم مشارکت ایاالت متحده در برجام را خاتمه دا

شورای امنیت    2231  قطعنامۀهمین ترتیب مکررا »ناپایبندی اساسی« نسبت به برجام را مرتکب شد که در تناقض آشکار با  به
 ملل متحد قرار دارد. 

ا    ناموجه از برجام و  ایاالت متحده یعنی خروج  های خود، متضمن مسئولیت دولت  عمال مجدد تحریمعمل غیرقانونی 
ای  قطعنامۀرا نقض کرده است،    2231  قطعنامۀالملل است. ایاالت متحده  ایاالت متحده ذیل منشور ملل متحد و حقوق بین 

صویب  به ت  2015ژوئیه    20ملل متحد در تاریخ    که توسط خود آن دولت ارائه شده بود و به اتفاق آراء توسط شورای امنیت
تبعات اعمال  رسید. ملل متحد می به دلیل  ایاالت متحده رسیدگی کرده و آن دولت را،  به مسئولیت دولت  بایست فورا 

بین متخلفانه متحد و حقوق  ملل  منشور  با  تناقض آشکار  پاسخگو سازد. بیاش که در  قرار دارد،  ایاالت  الملل  کیفرمانی 
 ار ملل متحد به شدت لطمه خواهد زد. متحده در این مورد و سایر موارد، به اعتب 

الملل و منشور  اعتنایی آشکار به حقوق بین در حقیقت، اکنون بر همگان روشن است که اعمال غیرقانونی ایاالت متحده بی   
گرایی و نهادهای آن را به مخاطره  کند، چندجانبهآمیز اختالفات را تضعیف میوفصل مسالمتملل متحد است، اصل حل

گرایی است و باعث تشویق ناسازگاری و اعمال  جانبهیکخورده  بار و شکستدازد، حاکی از بازگشت به عصر فاجعهانمی
 المللی است. دهنده تهدید واضح علیه صلح و امنیت بین ها نشانشود که همه آنغیرقانونی می

 ( 0152) 2231شورای امنیت   قطعنامۀعملکرد سوء ایاالت متحده در جهت تضعیف مفاد 
( با تاکید بر اینکه »برجام موجب تقویت و تسهیل توسعۀ همکاری و تعامالت عادی اقتصادی و  2015)  2231  قطعنامۀ   
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های عضو،  شود،« خواستار »اجرای کامل آن براساس برنامه زمانی مندرج در برجام است و از همه دولت تجاری با ایران می
منطقه سازمان بین های  و  اتخاذ  خالمللی میای  را  باشد  مناسب  برجام  اجرای  از  برای حمایت  اقداماتی که  آن دسته  واهد 

نمایند، از جمله انجام اقداماتی که همسو با برنامه اجرایی برجام و این قطعنامه هستند، و نیز خودداری از اقداماتی که اجرای  
 نماید.« تعهدات وفق برجام را با مشکل روبرو می

های برجام  ا تعهدات خود وفق برجام را انجام نداده، بلکه همچنین در مسیر اجرای تعهدات سایر طرفتنهایاالت متحده نه    
تراشی کرده است. از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ تاکنون، دولت  طور اساسی مانعو دول عضو ملل متحد به

تحریم علیه ایران اعمال نموده است تا بدان وسیله    129  ایاالت متحده بار دیگر به اقدامات قهرآمیز یکجانبه متوسل شده و
اش وارد سازد. این اقدامات آثار سوء مستقیمی بر بخش  المللی ناپذیری به اقتصاد ایران و روابط تجاری بین ضربات جبران

نی را کاهش  خصوصی ایران داشته است و درآمد مردم عادی ایران را قطع و توانایی بخش خصوصی برای تولید و کارآفری
تر شدن موضوع، فهرست کامل داده است. امروز، شرایط اقتصادی در مقایسه با پیش از برجام نیز بدتر است. جهت روشن 

 شود.ها به پیوست این نامه ارسال میاین تحریم 
بایست  ایران می های ظالمانه، جامع و یکجانبه خود علیهخروج ایاالت متحده از برجام و متعاقب آن اعمال مجدد تحریم   
المللی تلقی شود. به راستی این برای نخستین بار در تاریخ ملل متحد است که یک  عنوان هشداری علیه صلح و امنیت بین به

 کند.عضو دائم شورای امنیت، دول عضو را به دلیل پیروی از یک قطعنامه شورای امنیت تنبیه می
ها را تضمین نمایند. شورای  های آن، اجرای کامل برجام توسط تمامی طرفطرفوقت آن رسیده که شورای امنیت و     

به تکرار چنین رویکردهای توهین  به جای نظارت منفعالنه نسبت  با بی امنیت  کیفرمانی مطلق،  آمیز ایاالت متحده همراه 
الملل است، را  و حقوق بین  2231  قطعنامۀهای غیرقانونی علیه ملت ایران که نقض منشور،  بایست اعمال مجدد تحریممی

بایست به دلیل وارد ساختن این خسارات مسئول شناخته شده و خسارات وارده به ملت  قویا محکوم نماید. ایاالت متحده می
 بایست اجرا و پایبندی نسبت به برجام را تضمین نماید.المللی میایران به طور کامل جبران شود. جامعه بین 

 حسن نیت ایران جهت حفظ برجام های توأم با  تالش
هایی که وفق برجام رفع شده بودند، درحالی که  متعاقب خروج غیرقانونی ایاالت متحده از برجام و اعمال مجدد تحریم    

مه   10ای در تاریخ  طور رسمی و با ارسال نامهداشت، دولت متبوع اینجانب به را محفوظ می  1برجام   26حقوق خود ذیل بند  
های  برجام را فعال کرد. جمهوری اسالمی ایران، در راستای عمل به حسن نیت و اعطای فرصت به طرف   36د  ، بن 2018

 باقیمانده برجام جهت عمل به تعهداتشان، بالفاصله به توقف اجرای تعهدات خود وفق برجام متوسل نشد. 

 عالیجناب؛ 
ها از  برجام تصریح کردید: »ضروری است تمامی نگرانیهمانطور که شما در بیانیه خود پس از خروج ایاالت متحده از     

بنا به درخواست طرف  2. اجرای برجام از طریق سازوکار موجود در برجام پیگیری شود«  های باقیمانده برجام و همچنین 
خود وفق  محق به اجرای بالفاصله حقوق   2018مه    8المللی، درحالی که ایران پس از خروج آمریکا از برجام در  جامعه بین 

کمیسیون مشترک برجام پیگیری نماید و به    چهارچوببرجام بود، دولت متبوع اینجانب تصمیم گرفت حقوق خود را در 
المللی انرژی اتمی که پایبندی کامل  پی آژانس بین درگزارش پی  15اجرای کامل برجام ادامه داد. اطمینان دارم شما از  

 
ای را های جدید هسته شده در پیوست دو یا وضع تحریمهای مشخص بازگرداندن تحریمبرجام: »ایران اعالم کرده است که تحمیل یا    26بند    .1

 به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد نمود.«
2. “Statement by the Secretary-General on the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)”, 08 May 2018, Available at: 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-
jcpoa 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-jcpoa
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-jcpoa
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 1آزمایی نمود، مطلع هستید.ایران به تعهداتش وفق برجام را راستی
منتشر گردید،   2015ژوئیه    20در    2231  قطعنامۀهمانگونه که بیانیه رسمی جمهوری اسالمی ایران که متعاقب تصویب     

 دارد: بیان می
ای توسط اتحادیه اروپایی و ایاالت متحده به این معنا خواهد  ساز مرتبط هستهها و اقدامات محدودیت»رفع تحریم

توانند با ایران و اشخاص ایرانی در همه جای دنیا بدون  های مورد اشاره در برجام میبود که معامالت و فعالیت
های فراسرزمینی انجام شوند و همه اشخاص قادر خواهند بود تا با آزادی  های ناشی از مزاحمتهراس از مجازات 

برجام به وضوح تصریح شده است که اتحادیه اروپایی و  انتخاب به معامالت تجاری و مالی با ایران بپردازند. در  
اند،  ساز که منطبق با برجام رفع شده ها و اقدامات محدودیتآمریکا هر دو از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم

   2خودداری خواهند ورزید«.
ها طبق برجام محروم شد. ام رفع تحریم ، ایران از منافع نظ2018های آمریکا از مه  متأسفانه در نتیجه اعمال مجدد تحریم   

ها و اقدامات محدودیت ساز از جمله از طریق  در واقع، از ابتدا تفاهم بر آن بود که »بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم 
ن  و ای   3طور جزئی یا کلی معاف خواهد ساخت«تمدید، به مثابه عدم پایبندی اساسی خواهند بود که ایران را از تعهداتش به

 برجام نیز تصریح شده بود. 26موضوع در بند 
های  ایران طی یک سال پس از خروج یکجانبه ایاالت متحده از برجام، با خویشتنداری توأم با حسن نیت خود، تمامی آئین   

ولت ، سه د2018مه    8برجام را طی کرد. اگرچه در فضای مخرب پس از اقدام دونالد ترامپ در    36بینی شده در بند  پیش 
طور کلی از اجرای تعهدات خود بازماندند و ایران هیچ راهی جز اجرای حقوق خود ذیل بندهای  اروپایی/اتحادیه اروپایی به

پیِش روی خود نداشت. این اقدام یک سال    2019مه    8برجام جهت توقف اجرای بخشی تعهداتش ذیل برجام در    36و    26
  صراحتا   و  رسمی  طور  به   که—اسالمی ایران برای طی ساز و کار حل اختالف وقفه از طرف جمهوری  های بیتمام با تالش 

 . یافت ادامه 36 بند ذیل جبرانی اقدامات به توسل بدون—گردید آغاز 2018 مه 10 در
به  به    ایران  اسالمی  نمایم جمهوری  اعالم  دیگر  بار  مایلم  برجام،  به حفظ  تمایل جدی  و  نیت خود  اثبات حسن  منظور 

المللی انرژی اتمی ادامه داده و آماده است تا جهت تضمین اجرای کامل برجام،  همکاری کامل و موثر خود با با آژانس بین 
 به گفتگو در هر سطحی ادامه دهد. 

ترین«  طور مستمر تحت »قویای ایران بهآمیز هستهاز نظر محتوایی بسیار حائز اهمیت است که اشاره نمایم برنامه صلح   
باشد. در حقیقت، حتی در آخرین  ای نامربوط میآزمایی آژانس قرار دارد، لذا ادعای خطرات اشاعهام نظارت و راستینظ

آزمائی عدم آژانس بیان داشته است که »آژانس به راستی  2020مارس    3ای ایران در  گزارش منتشره درباره برنامه هسته
طور معمول مورد استفاده قرار  های خارج از تاسیسات که بهای و مکانتهای اعالم شده در تاسیسات هسانحراف مواد هسته 

 4. دهد« های آن اظهار شده، ادامه میموافقت نامه پادمان چهارچوبو از سوی ایران در   (LOFs)گیرندمی
نشود، این حق غیرقابل انکار  مایلم بار دیگر تاکید نمایم که اگر حقوق و منافع ملت ایران ذیل برجام بطور کامل جبران     

  اقدامات   متحده،  ایاالت  غیرقانونی  مستمر  اقدامات  به  واکنش   در  که  است—شده  شناخته  2231  قطعنامۀ  و  برجام  در—ایران
 .دهد انجام را  مقتضی

 
1. IAEA Reports to the Security Council: S/2016/57 (19 January 2016), S/2016/250 (15 March 2016), S/2016/535 (13 June 
2016), S/2016/808 (22 September 2016), S/2016/983 (21 November 2016), S/2017/234 (20 March 2017), S/2017/502 (14 
June 2017), S/2017/777 (13 September 2017), S/2017/994 (28 November 2017), S/2018/205 (8 March 2018), S/2018/540 (6 
June 2018), S/2018/835 (12 September 2018), S/2018/1048 (26 November 2018), S/2019/212 (6 March 2019), S/2019/496 
(14 June 2019) 

 1394تیر  23شورای امنیت ملل متحد در تایید برجام در تاریخ  2231جمهوری اسالمی ایران پس از تصویب قطعنامه  بیانیه .2
 1394تیر  23ای امنیت ملل متحد در تایید برجام در تاریخ شور 2231جمهوری اسالمی ایران پس از تصویب قطعنامه  بیانیه. 3

4. IAEA, Report by the Director General, “Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United 
Nations Security Council resolution 2231 (2015)”, March 2020. Available at: 
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/03/gov2020-5.pdf 

https://www.iaea.org/sites/default/files/20/03/gov2020-5.pdf
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 شورای امنیت ملل متحد توسط ایاالت متحده  2231 قطعنامۀتفسیر غلط 
شود، پایبند منشور تصویب می   25هستند به تصمیمات شورای امنیت که ذیل ماده  های عضو ملل متحد متحد مکلف دولت     

همین صورت، این رکن اصلی را از اجرای اختیارات و عملکردهایش ذیل منشور محروم خواهد ساخت. بهباشد. در غیر این 
ارجاع داده و تأکید کرده است که   منشور   25( به ماده  2015)   2231  قطعنامۀخاطر، شورای امنیت در چهاردهمین بند مقدماتی  

 نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند.« »اعضای ملل متحد موافقت می 

خاصی داشته و باید تابع اصول و قواعد  چهارچوبهای شورای امنیت نویس، تصویب، تفسیر و اجرای قطعنامهتهیه پیش    
(، خود را  2015شورای امنیت )  2231  قطعنامۀ تواند، با انسداد کلیه مسیرهای اجرای  هیچ دولتی نمی  الملل باشد.حقوق بین 

های  و با اعمال غیرقانونی شنیع و تفاسیر خودسرانه آن را نقض نماید. تفسیر قطعنامه(  legibus solutus)باالتر از قانون بداند  
( 2015شورای امنیت )  2231  قطعنامۀطلبد که باید ملحوظ توجه واقع شوند.  های دیگری را میشورای امنیت همچنین مولفه

رای فرایند  ماده  محصول یک  در  بوده که  قطعنامه  27گیری  نهایی  متن  و   است  آمده  از جملهمنشور  آن   ،  اول  پیوست 
 دهد.    )برجام(، نگرش تمامی شورای امنیت را ارائه می

این،      بر  )  شورای  2231  قطعنامۀعالوه  دولت2015امنیت  کلیه  به  نسبت  الزام(،  عضو  اینکه  های  از  جدای  است،  آور 
باشند، و یا خواه آن  یا منفعالنه در تهیه و تصویب آن داشته  با اتخاذ گاممشارکت فعاالنه و  را  های یکجانبه  ها مفاد آن 

شورای    2231  قطعنامۀ و مذاکره  نویس  اند. مضحک است، دولتی که در تهیه پیش طور فاحش نقض کردهتضعیف و یا به
  ها ( مشارکت داشته بود، اکنون به دشمن اصلی آن مبدل شده و با نقض فاحش آن و نیز با قلدری سایر دولت 2015امنیت )

 کند.  را مجبور به اتخاذ چنین رفتارهای بی پروا می
کند. اساسی برای تفسیر آنها را فراهم می  ، زمینههاهای نمایندگان اعضای شورای امنیت در حین تصویب قطعنامهبیانیه   

المللی باید سختگیری  ابراز داشت: »کار ما هنوز تمام نشده است. جامعه بین   2015ژوئیه    20نماینده ایاالت متحده در جلسه  
شتیم،  نویس و مذاکره آن دامشابهی در تضمین پایبندی نسبت به برنامه جامع اقدام مشترک، همانگونه که ما در تهیه پیش 

همچنین نماینده فرانسه اظهار داشت: »اکنون به شورای امنیت بستگی دارد که توافق    1اعمال کنند. اجراء همه چیز است.«
اساس چنین ضمانتی، گسترش اختیارات شورای امنیت نیست، بلکه    2عنوان ضامن اجرای آن عمل کند.«وین را تأیید و به

( و پیوست 2015شورای امنیت )  2231  قطعنامۀ یت، برای حفظ اهدافی است که در  حمایت از جایگاه و تمامیت شورای امن
 اول آن یعنی برجام، تصریح شده است. 

عنوان  شده در برجام )که به( باید در سیاق مفاد تصریح2015شورای امنیت )  2231  قطعنامۀدر اینجا شایان ذکر است که     
یز قرائت شود. در واقع، به یک معنا، قطعنامه اساسا پیوندی ناگسستنی با  شورای امنیت است( ن  2231  قطعنامۀضمیمه اول  

(، شورا »برجام را  تایید کرده، و مصرانه خواستار اجرای کامل آن بر 2015شورای امنیت )  2231  قطعنامۀبرجام دارد. در  
»جامع« برنامه عمل بوده و یک    حلراهباشد.« این مفاد در برجام برای ارائه یک  اساس برنامه زمانی مندرج در برجام می

 ای ایران است.  آمیز انرژی هستهنهایی برای بحرانی ساختگی در مورد برنامه صلح حلراه
های  (، شورای امنیت »از همه دولت2015شورای امنیت )  2231  قطعنامۀبنابراین، الزم به یادآوری است در بند دوم اجرایی     

خواهد آن دسته اقداماتی که برای حمایت از اجرای برجام مناسب باشد را اتخاذ  المللی میای و بین های منطقهعضو، سازمان
نیز از طریق خودداری از اقداماتی  نمایند، از جمله با انجام اقداماتی که همسو با برنامه اجرایی برجام و این قطعنامه هستند، و  

شده  های رفعنماید تا از اِعمال تحریمها را مکلف مینماید،« آشکارا دولتکه اجرای تعهدات وفق برجام را تضعیف می
 در برجام، خودداری نمایند.  

مه در خصوص تعیین موضوع  شورای امنیت در باال، سه ویژگی متمایز از این قطعنا  2231  قطعنامۀهای اصلی  با بیان ویژگی   

 
1. Remarks of Ms. Power (United States of America), Security Council, 71st year: 7488 meeting, Monday, 20 July 2015, 
New York. Available at: https://undocs.org/S/PV.7488 
2. Remarks of Mr. Delattre (France), Security Council, 71st year: 7488 meeting, Monday, 20 July 2015, New York. 
Available at: https://undocs.org/S/PV.7488 

https://undocs.org/S/PV.7488
https://undocs.org/S/PV.7488
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 و هدف آن باید در نظر گرفته شود:
( نشانه »تغییر اساسی« در توجه شورای امنیت به این موضوع بوده و به ایجاد 2015شورای امنیت )  2231  قطعنامۀنخست،     

 2231  قطعنامۀشده در  حل ارائهای ایران کمک خواهد کرد. دوم، راهآمیز برنامه انرژی هستهاعتماد به ماهیت کاماًل صلح
( به منظور ارتقا و تسهیل توسعه روابط اقتصادی و تجاری عادی و همکاری با ایران بوده است. سوم،  2015شورای امنیت )

مقدمه   دوازدهم  بند  به  عنایت  )   2231  قطعنامۀبا  امنیت  قطعنامه 2015شورای  مفاد  خاتمه  با  اقدامات (،  سایر  و  قبلی  های 
 های عضو خواسته شده نسبت به این تغییرات توجه الزم را داشته باشند. ن قطعنامه، از دولتشده در ای بینیپیش 

کننده  (، بسیار نگران2015شورای امنیت )  2231  قطعنامۀهای مقامات آمریکایی مبنی بر قصد آنها برای اقدام علیه  بیانیه   
های  ن یک حقیقت تأییدشده و کاماًل مستند است که تالشکنترل بکشاند. ایاست و ممکن است اوضاع را به شرایط غیرقابل

(، اولین بار در نوع  2015شورای امنیت )   2231  قطعنامۀ مداوم ایاالت متحده به طور یکجانبه برای ایجاد تغییرات اساسی در  
بارز بود.  آخرین نمونه    2231روزرسانی فهرست  برای به  2019خورده ایاالت متحده در نوامبر  خود نیست. طرح شکست

های  هایی که توسط قطعنامهها تصویب شده و نه برای تمدید تحریم( برای خاتمه تحریم2015شورای امنیت )  2231  قطعنامۀ 
ای طراحی و نوشته شده تا یک  ( صراحتا به گونه2015شورای امنیت )  2231  قطعنامۀ شده وضع شده بود.  قبلی و منقضی

، پیامدهای جدی  چهارچوب( و برخالف این  2015شورای امنیت )  2231  قطعنامۀ م علیه  قطعنامه تحریمی نباشد. هرگونه اقدا
 شده به همراه خواهد داشت.برای دوام و پایداری شرایط توافق

( قرار دارد، بلکه آشکارا در تالش است تا با 2015شورای امنیت )   2231  قطعنامۀایاالت متحده نه تنها در نقض فاحش      
الملل، قطعنامه را بازگرداند. یک اصل اساسی حاکم شده حقوق بین احترامی مطلق به اصول تثبیت مسیرهای غیرقانونی در بی 

تواند مدعی حفظ حقوقی شود نمی  کند، الملل که تثبیت شده، این است که دولتی که به تعهدات خود عمل نمیبر روابط بین 
 که منبعث از آن روابط است. در این مورد، صرفا با خروج از برجام، ایاالت متحده حق خود را از دست داده است.

با این تالشویژه شورای امنیت و دبیرکل میالمللی و بهبنابراین، من از جامعه بین     های شرورانه  خواهم که برای مقابله 
کند، تمام اقدامات مقتضی را  ( را به شدت تضعیف می2015شورای امنیت )  2231  قطعنامۀت متحده که مفاد  دولت ایاال

 آمیز اخیر ایاالت متحده انجام دهد. انجام دهند. ملل متحد باید مسئولیت خود را در قبال اقدامات تحریک
به همتایان      ایران  نامه رئیس جمهوری اسالمی  تصریح شده است، هرگونه    2019مه    8خود در    4+    1همانطور که در 

تحریم یا محدودیت جدید توسط شورای امنیت خالف تعهدات اساسی داده شده به ملت ایران است. در چنین سناریویی،  
 های باقیمانده در برجام اطالع داده شده، قاطع خواهد بود و همه مسئولیت آن برهای ایران، همانطور که قباًل به طرفگزینه

عهده ایاالت متحده و هر موجودیتی خواهد بود که یا به ایاالت متحده کمک کرده و یا تلویحا در قبال رفتار غیرقانونی  
 اش سکوت نماید. 

سال پیش نزد شورای امنیت ملل متحد بیان کردم: »ملت و حکومت جمهوری اسالمی ایران به    14همانطور که تقریباً     
گرای مبتنی بر احترام متقابل و  مواره آمادگی خود را برای مشارکت در مذاکرات جدی و نتیجهدنبال رویارویی نیستند و ه

 1اند.« عدالتی و تحمیل نشان دادهاند. آنها همچنین بارها و بارها مقاومت خود را در برابر فشار، تهدید، بیبرابری نشان داده
ه است. اکنون نوبت جامعه جهانی است که سهم خود را ایفا  ملت من قباًل حسن نیت و مسئولیت کامل خود را نشان داد

خواهم که دولت ایاالت متحده را در قبال رفتارهای یکجانبه و غیرمسئوالنه  کند. بر این اساس، من از ملل متحد مصرانه می
 .کشد، پاسخگو سازدکه اعتبار شورای امنیت ملل متحد و تمامیت منشور ملل متحد را شدیدا به چالش می

 عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت منتشر نمایید.موجب امتنان خواهد بود چنانچه این نامه را به   
 عالیجناب، لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    

  محمد جواد ظریف 

 
1. Security Council, 61st year: 5500th meeting, Monday, 31 July 2006, New York. Available at: 
https://digitallibrary.un.org/record/580129?ln=en   

https://digitallibrary.un.org/record/580129?ln=en
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No. Description Date 

1 
Addition of 6 Iranian individuals and 3 Iranian entities to the SDN 

List1 
May 10, 2018 

2 
Addition of 4 Iranian (Iran-related) individuals and 1 Iran-related 

entity to the SDN List, 
including the Governor of the Central Bank of Iran2 

May 15, 2018 

3 Addition of 5 Iranian individuals  to the SDN List3 May 22, 2018 

4 
Addition of 3 Iranian (Iran-related) individuals and 6 Iranian (Iran-

related)entities, and 31 Aircraft to the SDN List4 
May 28, 2018 

5 
Addition of 6 Iranian individuals and 3 Iranian entities to the SDN 

List5 
May 30, 2018 

6 

Revocation of JCPOA-Related General Licenses:6 
- General License H: Authorizing Certain Transactions 

Relating to Foreign Entities Owned or Controlled by a 
United States Person; 

- General License I: Authorizing Certain Transactions 
Related to the Negotiation of, and Entry into Contingent 
Contracts for Activities Eligible for Authorization Under 

the Statement of Licensing Policy for Activities Related to 
the Export or R-export to Iran of Commercial Passenger 

Aircraft and Related Parts and Services; 

June 27, 2018 

7 
Addition of Mahan Travel and Tourism (Civil Aviation Company) 

to the SDN List7 
July 9, 2018 

8 
Issuance of Executive Order 13846 (Re-imposing Certain Sanctions 

with Respect to Iran)8 
August 6, 2018 

9 Addition of 1 Iran-related entity to the SDN List9 
September 14, 

2018 

10 
Addition of 20 Iranian entities to OFAC’s SDN List10  

including some Iranian Banks and Iranian Automotive Companies 
October 16, 2018 

11 

Issuance of an amendment to the Iranian Transactions and 
Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 560 

in furtherance of the President’s May 8, 2018 decision to cease the 
United States’ participation in the Joint Comprehensive Plan of 

Action11 

November 2, 
2018 

12 

Over 700 persons designated or identified and added to the SDN 
List12 

(including persons that had been removed from the SDN List under 
the JCPOA) 

November 5, 
2018 

13 
Addition of 2 Iranian individuals and 1 Iranian entity to the SDN 

List13 
November 20, 

2018 

14 Addition of 2 Iranian individuals to the SDN List14 
November 28, 

2018 

15 
Addition of 4 Iranian (Iran-related) entities, including Mahan 

Qeshm Fars Air (Civil Aviation Company), and 2 Iranian Aircraft 
to the SDN List15 

January 24, 2019 

16 Addition of 1 Turkish individual to the SDN List16 February 7, 2019 

17 
Addition of 9 Iranian individuals and 2 Iranian entities to the SDN 

List17 
February 13, 

2019 
18 Addition of 14 Iranian individuals and 17 Iranian entities to the March 22, 2019 

 
1. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180510.aspx 
2. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180515.aspx 
3. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180522.aspx  
4. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180524.aspx  
5. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180530.aspx  
6. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180627.aspx  
7. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180709.aspx  
8. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180806.aspx  
9. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180914.aspx  
10. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181016.aspx  
11. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181102_33.aspx  
12. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names.aspx  
13. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191120.aspx  
14. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191128.aspx  
15. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190124.aspx  
16. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190207.aspx  
17. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190213.aspx  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180510.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180515.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180522.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180524.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180530.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180627.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180709.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180806.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180914.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181016.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181102_33.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191120.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191128.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190124.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190207.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190213.aspx
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SDN List1 

19 
Addition of 9 Iranian individuals  and 11 Iranian entities to the 

SDN List2 
March 26, 2019 

20 
Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps  as a 

Foreign Terrorist Organization3 
April 8, 2019 

21 
U.S. Revocation of Significant Reduction Exceptions to Existing 

Importers of Iranian Oil 4 
April 22, 2019 

22 
Advancing the ‘Maximum Pressure Campaign’ by Restricting 

Iran’s Nuclear Activities5 
May 3, 2019 

23 
Issuance of Executive Order 13871 

(Sanctions with Respect to the Iron, Steel, Aluminum, and Copper 
Sectors of Iran)6 

May 8, 2019 

24 
Addition of 33 Iranian Petrochemical Companies to OFAC's SDN 

List7 
June 7, 2019 

25 
Addition of 2 Iranian-related individuals and 1 Iranian-related 

entity to the SDN List8 
June 12, 2019 

26 
Issuance of Executive Order 13876 (Imposing Sanctions 

against High Ranking Officials of Iran) 9 
June 24, 2019 

27 
Addition of 9 Iranian High-Ranking Officials including the 

Supreme Leader to OFAC's SDN List10 
June 4, 2019 

28 
Addition of 5 Iranian individuals and 7 Iranian-related entities to 

the SDN List11 
July 18, 2019 

29 
Addition of 1 Iran-related individual and 1 Iran-related entity to the 

SDN List12 
July 22, 2019 

30 Addition of Iran’s Minister of Foreign Affairs to the SDN List13 July 31, 2019 

31 
Addition of 5 Iranian (or Iranian-related) individuals  and 5 Iranian 

(or Iranian-related) entities to the SDN List14 
August 28, 2019 

32 
Addition of an Iranian vessel (ADRIAN DARYA 1) and its Indian 

Commander to the SDN List 15 
August 30, 2019 

33 Addition of 3 Iranian entities to the SDN List 16 
September 3, 

2019 

34 
Addition of 9 Iranian individuals ,16 Iranian (or Iranian-related) 

entities, 
and 6 Iranian (or Iranian-related) Vessels to the SDN List 17 

September 4, 
2019 

35 
Issuance of Executive Order 13886, Amending Executive Order 

13224 18 
September 10, 

2019 

36 
Imposition of Sanctions against Iran’s Central Bank and National 

Development Fund19 
September 20, 

2019 

37 
Addition of 5 Iran-related individuals and 6 Iran-related entities to 

the SDN List 20 
September 25, 

2019 

38 
Imposition of New Sanctions on Iran and Extension of Nuclear 

Restrictions 21 
October 31, 2019 

39 
Extension of Sanctions against Iran’s Construction Sector Pursuant 
to the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act (IFCA) of 2012 

22 
October 31, 2019 

 
1. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190322.aspx  
2. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190326.aspx  
3. Available at: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-
guard-corps-foreign-terrorist-organization/  
4. Available at: https://www.state.gov/advancing-the-u-s-maximum-pressure-campaign-on-iran/  
5. Available at: https://www.state.gov/advancing-the-maximum-pressure-campaign-by-restricting-irans-nuclear-activities/  
6. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190508.aspx  
7. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190607.aspx  
8. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190612.aspx  
9. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190624.aspx  
10. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190624.aspx  
11. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190718_33.aspx  
12. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190722.aspx  
13. Available at: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm749 
14. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190828.aspx  
15. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190830_33.aspx   
16. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190903_33.aspx  
17. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190904.aspx  
18. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190910.aspx  
19. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190920.aspx  
20. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190925.aspx  
21. Available at: https://www.state.gov/secretary-pompeo-imposes-new-sanctions-on-iran-and-extends-nuclear-restrictions/  
22. Available at: https://www.state.gov/findings-pursuant-to-the-iran-freedom-and-counter-proliferation-act-ifca-of-2012/  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190322.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190326.aspx
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/
https://www.state.gov/advancing-the-u-s-maximum-pressure-campaign-on-iran/
https://www.state.gov/advancing-the-maximum-pressure-campaign-by-restricting-irans-nuclear-activities/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190508.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190607.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190612.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190624.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190624.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190718_33.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190722.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm749
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190828.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190830_33.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190903_33.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190904.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190910.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190920.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190925.aspx
https://www.state.gov/secretary-pompeo-imposes-new-sanctions-on-iran-and-extends-nuclear-restrictions/
https://www.state.gov/findings-pursuant-to-the-iran-freedom-and-counter-proliferation-act-ifca-of-2012/
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40 Addition of 9 individuals and one entity to the SDN List 1 November 4, 
2019 

41 
Addition of Iran’s Minister of Communication and information 

Technology to the SDN List 2 
November 22, 

2019 

42 
Addition of 1 individual, 5 entities, and 2 Iranian vessels to the 

SDN List 3 
December 11, 

2019 

43 Addition of two Iranian Judges to the SDN List 4 
December 14, 

2019 

44 
Addition of 7 Iranian individuals, 20 Iranian (Iran-related) entities 

and 1 vessel to the SDN List 5 
January 10, 2020 

45 
Issuance of Executive Order 13902 

Imposing Sanctions with respect to Construction, Mining, 
Manufacturing and Textile Sectors of Iran 6 

January 10, 2020 

46 Addition of one Iranian Military Official to the SDN List 7 January 18, 2020 
47 Addition of 2 individuals and 6 Chinese entities to the SDN List8 January 23, 2020 

48 
Addition of the Head of the Atomic Energy Organization of Iran 

(AEOI) to the SDN List  9 
January 31, 2020 

49 
Addition of 5 Members of the Guardian Council of the Constitution  

to the SDN List 10 
February 20, 

2020 

50 
Addition of 15 Chinese, Turkish, Iraqi and Russian individuals to 

the SDN List 11 
February 25, 

2020 
51 Addition of Iran Air to the Entity List 12 March 16, 2020 

52 
Addition of 4 Iranian (and Iranian-related) individuals and 9 Iranian 

(and Iranian-related) entities to the SDN List 13 
March 18, 2020 

53 Addition of 5 Iranian Nuclear Scientists to the Entity List 14 March 18, 2020 
54 Addition of 5 non-Iranian entities to the SDN List 15 March 19, 2020 

55 
Addition of 15 Iranian and Iraqi individuals and 5 Iranian and Iraqi 

entities to the SDN List 16 
March 26, 2020 

56 
Addition of one Iraqi individual and one Iraqi entity to the SDN 

List  17 
May 1, 2020 

 

  

 
1. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191104.aspx 
2. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191122.aspx 
3. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191211.aspx 
4. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191214.aspx 
5. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200110.aspx 
6. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20200110_iran_eo.pdf 
7. Available at: https://www.state.gov/designation-of-irgc-commander-shahvarpour-for-gross-human-rights-violations-
during-protest/  
8. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200123.aspx 
9. Available at: https://www.state.gov/designation-of-the-atomic-energy-organization-of-iran-its-head-ali-akbar-salehi-and-
renewing-nuclear-restrictions/  
10. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200220.aspx 
11. Available at: https://www.state.gov/news-sanctions-under-the-iran-north-korea-and-syria-nonproloferation-act-inksna/  
12. Available at: https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/16/2020-03157/addition-of-entities-to-the-entity-list-
and-revision-of-entry-on-the-entity-list  
13. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200318.aspx  
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 سخنرانی در شورای امنیت ملل متحد ترجمه : 2-17پیوست 
 («2015شورای امنیت ) 2231 قطعنامةذیل دستورکار: »عدم اشاعه: اجرای 

 ( 2020ژوئن  30) 1399تیر ماه   10
 

 الرحمن الرحیم بسم اهلل 
 

 آقای رئیس، 

سال پیش در این شورا به کار برد. »شورای    69مایلم سخنرانی خود را با همان عباراتی آغاز کنم که نخست وزیر مصدق     
طور یکسان بتوانند دور یک میز بنشینند و برای حفظ صلح مطابق با اهداف امنیت تأسیس شد تا ملل بزرگ و کوچک به 

های بزرگ به اصولی  تواند وظیفه خطیر خود را انجام دهد ... مگر اینکه قدرتمتحد همکاری کنند. شورا نمیو اصول ملل  
 احترام بگذارند.« ها ایجاد شدهکه شورا برای محقق کردن آن

 دو سال بعد، وی در کودتای سیا برکنار شد.    

 آقای رئیس، 

 گرایی و حاکمیت قانون خواهد بود.رد تاریخی در چندجانبهچنانچه باردیگر شورا تعلل ورزد، به منزله عقبگ   
صورت هدفمند به نهادها  گرایی شرورانه ایاالت متحده به ایم که چگونه یکجانبههای گذشته شاهد بودههمه ما طی سال   

بین و همکاری ایاالت متحدهالمللی هجمه کرده  های  با حقوق    است. تالش موازی برای جایگزین کردن حقوق داخلی 
 دار کرده است. الملل، مستقیماً صلح و امنیت جهانی را خدشهبین 

 پروایی را ایجاد و ترغیب کرده است.متأسفانه، تمکین )در برابر این سیاست( است که این بی   

 ای نشست امروز است.، تمکین دلیل ریشه در واقع   

 بانیان  جمله  از   که —اند که دولت ایاالت متحده المللی، شاهد بوده بین های جامعه  به بعد، ایران و سایر طرف   2018مه    8از      
برای پیوستن به خودش   را کشورها  سایر بر   همزمان و   کرده نقض  را قطعنامه  مداوم  طور به — بود  امنیت شورای  2231  قطعنامۀ

تر، و برای اولین بار در تاریخ ملل متحد، یک عضو گذارد. از این خطرناک بود، فشار می   در نقض متنی که خود ارائه داده
دولت  مجازات  به  امنیت  شورای  قانون دائم  اتهام  های  به  اشخاص خصوصی  و  می   عدم مدار  شورا  قطعنامه  پردازد، نقض 

 1کند.مکاری با ایران« تأکید می ای که بر »ارتقاء و تسهیل توسعه تعامالت اقتصادی و تجارِی عادی و ه قطعنامه 

های مکرر آن تشکیل نشده  با این حال، حتی یک جلسه شورا برای نکوهش دولت آمریکا یا حداقل برای بررسی نقض   
از طرف برخی  به  است. درعوض،  نسبت  بیشتر قطعنامه و شورا هستند، در حالی که  اروپایی شورا در فکر تخریب  های 

 مورد برجام پایبند نیستند.تعهدات خود در 

  خوانش  یک  تا   آورد   فشار  دبیرخانه   به —خود  اذناب   از   برخی   با —برای سرپوش گذاشتن بر این مسئله، ایاالت متحده   
تصدیق آشکار    که—2است شده  رد  برجام  عضو  دولت   سه  جانب  از   که — کند  اتخاذ   را  2231  قطعنامۀ   از  اشتباه ناقض 

  3دهنده یک تغییر بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت است«. شورای امنیت است »که تفاهم برجام نشان

 
 ( 2015) 2231مقدمه قطعنامه  13بند . 1
 ( 2015)  2231مقدمه قطعنامه  7بند  .2
مکرر توسط حداقل سه عضو کمیسیون مشترک  سال گذشته    4این تفسیر مخدوش از برجام و رویکرد غیرقابل قبول از سوی دبیرخانه طی    .3

 .برجام یعنی چین، ایران و روسیه رد شده است
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  جهت   ایوقیحانه  کارزار  و  گذاشته   فراتر  را   پا —یمن   در  جنگی   جنایات  در  خود  همدستان  همراه  به—ایاالت متحده   
اخیراً، آنها دبیرخانه را وادار به اتکا به ادعاهای خودساخته و اسناد جعلی برای   1رده است. ک  ایجاد  المللیبین   نهادهای  ارعاب

جای تعجب نیست    2کنند.می  2231  قطعنامۀای در خارج از محدوده اختیارات آن ذیل  تهیه یک گزارش کاماًل غیرحرفه
 ست، مبرا دانست. ال مستند اکام  که یمن  در کودکان   کشتار از را  سعودی ائتالف—همزمان—که دبیرخانه 

 این وضع موجود نه قابل قبول و نه پایدار است.    

 حاکمیت  ما  آیا:  هستند  روبرو  مهمی  تصمیم  با—خاص   طوربه  متحد  ملل  امنیت  شورای  و—طور کلی المللی بهجامعه بین    
 گردیم؟میز با جنگل  قانون به متخلف، یک هایهوس برابر در تسلیم  با یا کنیم،می حفظ  را قانون

 
 آقای رئیس، 

 8  طول در  خصوصاً —رغم مخالفت شدید و مشروع ما نسبت به بدرفتاری تاریخی نسبت به ایران توسط شورای امنیت علی     
 خود  نیت  حسن   مذاکرات،  در  مشارکت  با  ایران— ایهسته   غیرضروری بحران   جریان در  همچنین  و   حسین   صدام  تجاوز سال 

ای خواستار های شورای امنیت در مورد موضوع هسته دیپلماتیک، همانطور که همه قطعنامه   حل راه   یک  به   دستیابی   جهت  را 
عالوه آلمان، ایران و پنج عضو دائم این شورا به   2015پس از سیزده سال مذاکرات پیچیده، در سال    3بودند، نشان داد.شده 

ناپذیر آن است. ایران مواضع خود را منضم شده و جزء جدایی   2231  قطعنامۀبرنامه جامع اقدام مشترک را توافق کردند که به  
با این وجود، به تمام تعهدات خود با حسن نیت پایبند بوده،   5م کرد.و اخیرًا بار دیگر اعال   4قطعنامۀبالفاصله پس از تصویب  
 المللی انرژی اتمی مورد تأیید واقع شده است.های متعدد آژانس بین که این امر توسط گزارش 

ز  خروج یکجانبه دولتش ا  2018علیرغم این دستاورد بزرگ دیپلماسی چندجانبه، رئیس جمهور ایاالت متحده در ماه مه     
را اعالم کرد. پیش از آن    2231  قطعنامۀ های ایاالت متحده، در نقض آشکار  برجام و اعمال مجدد غیرقانونی همه تحریم

بود. توجه به این نکته  اش را مرتکب شدهایاالت متحده مستمرا موارد متعددی از »عدم پایبندی اساسی« به تعهدات برجامی
ها ذیل برجام و  الت متحده نیز برای به حداقل رساندن آثار مثبت رفع تحریمحائز اهمیت است که حتی دولت پیشین ایا

 تمام تالش خود را بکار گرفت.  2231 قطعنامۀ

است، که  ثبت شده 6کننده کمسیون مشترک برجام و دبیرکل ملل متحد های متعدد اینجانب به هماهنگهمه اینها در نامه   
 است. های اروپایی برجام مواجه شدهاعتنایی طرفمتأسفانه همه اینها با بی

 
 ، دسترسی در تارنمای: 2020ژوئن  11المللی کیفری، های برخی اشخاص مرتبط با دیوان بینکاخ سفید، دستور اجرایی انسداد دارایی . 1

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-certain-persons-associated-international-
criminal-court/ 

از دیدگاه حقوقی، این نوع تحقیقات تنها هنگامی  .(S /2020/531)ت قبالً جمهوری اسالمی ایران اتهامات مندرج در آن گزارش را رد کرده اس.  2
یه شده باشند. مدارک و شواهد مورد استناد تهقانونی، منصفانه و دقیق  الملل تلقی شوند که  توانند مطابق با هنجارهای تعیین شده حقوق بینمی 

الملل مطابقت ندارد. براساس نظر  با معیارهای تعیین شده توسط هنجارهای تعیین شده حقوق بین   - که در حقیقت صرفا ادعا هستند    –دبیرخانه  
یقین، اطمینان دارد و باید بر اساس استانداری  المللی دادگستری، چنین اتهام سنگینی نسبت به یک دولت، نیاز به احراز حد مشخصی از  دیوان بین

، دیوان بین  1949   هاباشد که جایی برای شک و تردید باقی نگذارد. )کانال کورفو: پادشاهی بریتانیا و ایرلند شمالی در مقابل آلبانی، گزارش
ن پیشگیری و مجازات جنایات نسل کشی: بوسنی و ( و باید با شواهد کامالً قطعی اثبات شوند. )اعمال کنوانسیو17المللی دادگستری، صفحه  

.( شرایط مذکور در اتهامات ثابت نشده و خودخوانده از جانب ایاالت 208، بند  2007فوریه  26هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو ، داوری 
 متحده و عربستان سعودی وجود ندارد.

شورای امنیت ملل متحد؛    1747قطعنامه    9شورای امنیت ملل متحد، بند    1737قطعنامه    20شورای امنیت ملل متحد؛ بند    1696قطعنامه    3بند    .3
 . 1929، مقدمه قطعنامه 1803مقدمه قطعنامه 

4. S/2015/550 
5. A/74/850–S/2020/380 
6. A/72/869-S/2018/453 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-certain-persons-associated-international-criminal-court/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-certain-persons-associated-international-criminal-court/
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های جامعه  و بسیاری دیگر از طرف   2های برجام سایر طرف   1در پی خروج ایاالت متحده از برجام، دبیرکل ملل متحد،   
تا نگرانیبین  ایران خواستند  تا به طرفهای خود را از طریق سا المللی، از  پیگیری کرده  های  زوکارهای مقرر در برجام 

 باقیمانده برجام اجازه دهد خروج غیرقانونی آمریکا را جبران کنند.

ها اجازه دهد خساراتی که ایران در اثر  های اروپایی برجام از ایران خواستند که فقط چند هفته صبر کند و به آنطرف   
 شده است، را جبران کنند.  های مجدد ایاالت متحده متحملتحریم

مه    10برجام در    36، سازوکار حل اختالف ذیل بند  264طبق بند    3ضمن تصریح به محفوظ نگاه داشتن حق مسلم ایران   
های باقیمانده ایران با عملکرد مبتنی بر حسن نیت، از اعمال این اقدام جبرانی خودداری نموده تا طرف  5فعال شد.   2018

های خود عمل کنند. به مدت یک سال تمام، اجرای کامل برجام را ادامه دادیم. من اطمینان دارم  شند به وعدهبرجام قادر با
کند،  المللی انرژی اتمی که پایبندی کامل ایران از تعهدات برجامی را تأیید میگزارش متوالی آژانس بین   15که همه شما از  

 6آگاه هستید.
دولت اروپایی به »خویشتنداری راهبردی« ما، تناسبی با ادعای بلندپروازانه »استقالل راهبردی« اروپا متأسفانه، نه تنها پاسخ سه      

 نداشت، بلکه پاسخ آنها پایبندی بیش از حد به »فشار حداکثری« آمریکا بود که همه ایرانیان را هدف قرار داده است.

های باقیمانده برجام به عمل  کننده و طرفبرجام آخرین اتمام حجت را با هماهنگ  36، من ذیل بند  2018نوامبر    6در     
های مندرج در برجام و ضمیمه دو آن را مجدداً اعمال  آوردم. طی نامه ای بیان کردم که »ایاالت متحده اکنون تمام تحریم

های برجام اجرا نشده است. اکثر ه شد، هیچ اقدام جبرانی توسط باقی طرفکرده است و همانطور که در باال توضیح داد
بهآن پیوستهها  ایران  علیه  اقدامات محدودکننده  به  مؤثر  و  طور  اروپا  اتحادیه  یا   ... و    1+4اند  امنیتی  تبعات  بر  مکرر  که 

منافع مشروع ایران را 7 2018سپتامبر    24ه و  ژوئی   6های  اند، باید با تحقق تعهدات خود در بیانیهراهبردی برجام تأکید کرده
ای نخواهد داشت جز اینکه حدی از توازن  نحوی واقعی و عملیاتی بدون تاخیری بیش از این تضمین کنند؛ یا ایران گزینهبه

 
 تارنمای: ، دسترسی در 2018مه   9بیانیه دبیرکل در مورد برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( ، .1

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-
jcpoa  

ای ایران )برجام(«  »اظهارات نماینده عالی اتحادیه اروپا خانم فدریکا موگرینی در مورد بیانیه رئیس جمهور ایاالت متحده در مورد توافق هسته  .2
 . 2018مه  8، رم، 

ست که: »این حق غیرقابل انکار  برجام آمده ا کننده کمسیون مشترک خطاب به هماهنگ   2018مه    10در نامه وزیر امور خارجه ایران به تاریخ    .3
ها انجام  ایران است که اقدامات مناسبی در پاسخ به اقدامات غیرقانونی متعدد و مداوم آمریکا، به ویژه خروج از برجام و اعمال مجدد همه تحریم

ر روحانی در پاسخ تلویزیونی خود شناسایی شده است«. با این حال، همانطور که رئیس جمهو  2231دهد؛ این حق همچنین ذیل برجام و قطعنامه  
 های باقیماندهبا جزئیات بیشتری توضیح داد، جمهوری اسالمی ایران با طرف  2018مه  10مه اعالم کرد و در بیانیه دولت در تاریخ  8در تاریخ 

در قبال ایران وجود دارد،    1+5روپا و  های خود را ادامه خواهد داد تا ببیند که آیا تعهداتی که به صورت جمعی توسط اتحادیه ابرجام رایزنی 
انجام شود و اگر پاسخ مثبت است، چگونه این کار را خواهند کرد؛ سپس  1+4اتحادیه اروپا و   تواند در غیاب یک طرفِ عهدشکن، توسطمی 

ق ایران مبنی بر واکنش و  تواند بر حایران در مورد گام بعدی خود ظرف چند هفته تصمیم خواهد گرفت. در این دوره زمانی هیچ چیز نمی 
شورای امنیت ملل متحد  به رسمیت شناخته شده    2231(2015و قطعنامه ) برجام محافظت مناسب از منافع ملی، تأثیر بگذارد؛ این حق، آشکارا در

 .است
های دو یا وضع تحریم مندرج در ضمیمههای  های جدید یا اعمال مجدد تحریمبرجام: »ایران اظهار داشته است که وضع تحریم 26طبق بند    .4

 باشد« ای برای توقف پایبندی جزئی یا کلی به تعهدات برجامی می عنوان زمینهای، بهجدید هسته 
 کننده کمیسیون مشترک برجام. به هماهنگ  2018مه  10نامه وزیرخارجه ایران مورخ  .5
 امنیت شامل: المللی انرژی اتمی به شورای های آژانس بینگزارش  .6

S/2016/57 (19 January 2016), S/2016/250 (15 March 2016), S/2016/535 (13 June 2016), S/2016/808 (22 September 2016), 
S/2016/983 (21 November 2016), S/2017/234 (20 March 2017), S/2017/502 (14 June 2017), S/2017/777 (13 September 
2017), S/2017/994 (28 November 2017), S/2018/205 (8 March 2018), S/2018/540 (6 June 2018), S/2018/835 (12 September 
2018), S/2018/1048 (26 November 2018), S/2019/212 (6 March 2019), S/2019/496 (14 June 2019). 

های مشترک برجام  های وزارتی کمیسیونهای نشست و نیز بیانیه  2018مه    15  بیانیه اتحادیه اروپا و سه دولت اروپایی طرف برجام و ایران مورخ.  7
 .  2018سپتامبر   24و  2018ژوئیه  6در تاریخ 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-jcpoa
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-jcpoa
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ها در شرایطی که سازوکار اختالف منجر به حل مسئله نشود، در نظر  طرف  که   جبرانی   اقدامات    همان— را برقرار کند
موارد فوق، من رسماً درخواست تشکیل یک جلسه وزیران دیگر ذیل کمیسیون مشترک را اعالم    داشتند ... با توجه به 

 1کنم.«می
های اروپایی برجام حتی تا شش ماه بعد، زحمت نگارش یک پاسخ را نیز  ای تشکیل نشد و هیچ یک از طرفهیچ جلسه   

ری، دولت متبوع اینجانب هیچ راهی جز اعمال هیچ ثممتحمل نشدند. پس از طی مکرر روند سازوکار حل اختالف بی
  پیشِ  2019مه  8برجام جهت انجام اقدامات جبرانی و توقف اجرای تعهداتش در تاریخ  36و  26حقوق خود ذیل بندهای 

 روی خود نداشت. 

المللی انرژی  بین آزمایی آژانس  با وجود تمام این مسائل، اقدامات جبرانی ما تا امروز هیچ تاثیری در نظارت و راستی   
باشد. قطعا برنامه  ای بی پایه میاست، از اینرو ادعای هرگونه خطر اشاعهای مان نداشتهآمیز هستهاتمی درباره برنامه صلح

، بیش  2019تا  2016ترین« نظام بازرسی در تاریخ قرار دارد. در واقع، از سال گیرانهای ایران، تحت »سختآمیز هستهصلح
 2است. های آژانس در مقیاس جهانی در ایران انجام شدهاز تمام بازرسیدرصد  92از 

دارد که: »آژانس  بیان می  2020ژوئن سال   5المللی انرژی اتمی در  برانگیز اخیر مدیرکل آژانس بین حتی گزارش مناقشه     
طور  ی خارج از تاسیسات که بههاای و مکانای اعالم شده در تاسیسات هسته به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته

های آن اظهار شده، ادامه  موافقت نامه پادمان  چهارچوبو از سوی ایران در     (LOFs)گیرندمعمول مورد استفاده قرار می
 3دهد«. می

اعالم  الزم است اضافه کنم که آژانس باید در برابر فشار خارجی برای دخالت در دستورکار خود، مقاومت کند. هدف     
نظارت سختشده این طریق خاتمه  از  و   برجام  نابودی همیشگی  به آژانس،  ارائه شده  اسناد جعلی  بر ی  گیرانه آژانس 

ایران. احیای پرونده فعالیت با قدمت  های جاری در  طور  به  20154  سال  در  که—ایسال و بدون هیچ خطر اشاعه  17ای 
 .نیست آژانس  نفع به حتما—شده  کامل توسط شورای حکام بررسی و مختومه اعالم

 آقای رئیس، 
توانایی    مانند  منطقههای دفاعی و سیاستمواردی  با  های  ایران که  متقابلای  به  توافق  برجام خارج است،  نحو  از حوزه 

 5شود. وار تکرار میشماری از متحدان و عمالش طوطیمخرب از جانب دولت آمریکا مطرح شده و توسط تعداد انگشت

های غربی گروه در اینجا، باید تأکید کرد که توافقی که در برجام صورت گرفت، با درک کامل اختالف نظر ما با طرف   
تر از  توافق کردیم که به این مسائل رسیدگی نکنیم؛ مهم  متقابال در مورد موضوعات خاص بود. فریب نخورید: ما    5+    1

آماده متحده،  ایاالت  که  دلیل  این  به    سطح  به  راجع  ما  جدی  هاینگرانی  پاسخگویی—به  قادر  حتی  احتماالً  یا—همه 
منطقه  6ما   همسایگی  در  هاآن  تجمیع  و  اسلحه  فروش  قبول  غیرقابل به  و رفتار شرورانه و مداخالت مداومش، که  مان را 

 
مانده در برجام توزیع  کننده کمیسیون مشترک که بین وزرای امورخارجه اطراف باقی به هماهنگ  2018نوامبر    6نامه وزیرخارجه ایران مورخ . 1

 شد. 
 . GOV/2020/9 «، 2019المللی انرژی اتمی، »گزارش اجرایی پادمان آژانس بین .2
شورای امنیت ملل    2231آزمایی و نظارت در جمهوری اسالمی ایران در پرتو قطعنامه  المللی انرژی اتمی، گزارش مدیرکل، »راستی آژانس بین.  3

 . 2020ژوئن  5(«، 2015متحد )
مانده گذشته و حال در رابطه با  سازی موضوعات باقی های نقشه راه برای شفافکلیه فعالیت  کند کههمچنین خاطرنشان می   -9»پاراگراف    .4

کند که این وضعیت رسیدگی شورای حکام به این ای ایران مطابق با برنامه توافق شده انجام شده است و عالوه بر آن خاطرنشان می برنامه هسته
   GOV/2015/72دهد.«موضوع را خاتمه می 

به همراه چند عضو  -برجام عنوان دو طرف مهمبه–روسیه و چین  قابل مشاهده است،    S/2020/451و    S/2020/517ی نمونه همانطور که در  برا  .5
 دیگر شورا و ملل رسما این رویکرد را رد کردند. 

6. https://www.sipri.org/media/press-release/2019/global-arms-trade-usa-increases-dominance-arms-flows-middle-east-surge-
says-sipri  

https://www.sipri.org/media/press-release/2019/global-arms-trade-usa-increases-dominance-arms-flows-middle-east-surge-says-sipri
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/global-arms-trade-usa-increases-dominance-arms-flows-middle-east-surge-says-sipri
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 ویرانی کشیده، نبودند. 

نش مرتکب شده، طی سه دهه گذشته سه مرتبه به  و همسایگا  1ایاالت متحده موارد متعددی از تجاوز نظامی علیه ایران    
 4ها حامی سیتماتیک تروریست  3ثبات کننده دوشیده، منابع منطقه را از طریق فروش تسلیحات بی  2همسایگان ما هجوم برده،

است. مردم منطقه ما به اندازه کافی حضور شرورانه ایاالت متحده را  بوده  5و پشتیبان اصلی جنایات علیه بشریت در یمن
نیز خواهان بازگشت سربازان    طنز تلخ ماجرا این است که اکثر مردم آمریکا  6اند و خواستار خاتمه آن هستند. تجربه کرده

 جایی که به آن تعلق دارند، هستند.خود به خانه، همان 

کند؛ بله، البته. ما خواستار تعامل با تمام محکوم می  منطقه خودابل باوری ایران را به مداخله در  طور غیرقهمین رژیم به   
ای یا جهانی  های هژمونیک، توسط هر قدرت منطقهکه مانع ظهور بلندپروازی  منطقه قویهمسایگان خود هستیم تا یک  

که   منطقه قویباشد. یک برآمده از درون منطقه می  که مستلزم ثبات سیاسی و سرزمینی منطقه قویباشد، ایجاد شود. یک 
داری راهبردی از طرف همه همسایگان است. به همین منظور، رئیس جمهوری اسالمی ایران ابتکار  نیازمند اعمال خویشتن 

متحده  توانیم این هدف را محقق کنیم البته بدون مداخله ایاالت  می  صلح هرمز، موسوم به امید، را معرفی کرده است. ما
 مایل دورتر از مرزهایش.  6000

 آقای رئیس؛ 
بین     نظر مشورتی خود در سال  دیوان  به وضوح در  نقل قول    1971المللی دادگستری  اشاره کرد و من  نامیبیا  در قضیه 

کند  می  الملل این است که طرفی که از توافقی اعراضی حاکم بر روابط بین کنم: »یکی از اصول اساسی شکل گرفتهمی
 7عنوان مستحق به برخورداری از حقوق ناشی از آن روابط شناخته شود«. تواند بهکند، نمییا به تعهدات خود عمل نمی

و نقض تمامی تعهدات    8پس از اعالم توقف رسمی و صریح مشارکت در برجام توسط ایاالت متحده در باالترین سطح   

 
. حمله به سکوهای نفتی ایران در اکتبر 1980آوریل    24. مداخله مسلحانه در ایران در  1953سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک در سال  .  1

المللی دادگستری که بیان داشت: »اقدامات ایاالت متحده آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران در  که منتج به حکم دیوان بین 1988و آوریل  1987
(، با بهانه »اقدامات ضروری برای محافظت از منافع   Praying Mantis)عملیات  1988آوریل    18( و  Nimble Archer)عملیات    1987اکتبر    19

المللی دادگستری. سکوهای نفتی: جمهوری اسالمی ایران در مقابل ایاالت تند.)دیوان بین اساسی امنیتی ایاالت متحده آمریکا« قابل توجیه نیس
 .Love, Robert William. History of the U.Sمتحده آمریکا(. این بزرگترین عملیات دریایی ایاالت متحده از زمان جنگ جهانی دوم بود. )

Navy. Harrisburg: Stackpole Books, 1992غیرنظامی شد.    290منجر به کشته شدن    1988ژوئیه    3ن پرواز مسافربری ایران ایر در  .( ساقط کرد
 و ....  2020ژانویه سال  3های متعدد حریم هوایی ایران. قتل تروریستی سردار قاسم سلیمانی و مقامات عالی رتبه عراق در نقض

 . 2003؛ عراق  2001؛ افغانستان 1991عراق  . 2
3. https://www.sipri.org/media/press-release/2019/global-arms-trade-usa-increases-dominance-arms-flows-middle-east-
surge-says-sipri 

 های تسلیحاتی داعش شامل اقالم خریداری شده از دولت ایاالت متحده است«»زاغه .4
https://www.nbcnews.com/news/world/isis-weapons-arsenal-included-some-purchased-u-s-government-n829201.    

 عربستان و ایاالت متحده منشا تسلیحات داعش
 https://www.aljazeera.com/news/2017/12/isil-weapons-traced-saudi-arabia-171214164431586.html  

 توانند در جنایات جنگی بالقوه در یمن دخیل بوده باشند.«یا و فرانسه می گویند که ایاالت متحده، بریتانهای ملل متحد می »گزارش .5
https://www.washingtonpost.com/world/un-report-says-us-britain-france-complicit-in-potential-war-crimes-in-
yemen/2019/09/03/ad278cf6-ce48-11e9-9031-519885a08a86_story.html    

 ایاالت متحده پاسخگو باشد« رسد آمریکا در جنایت جنگی در یمن همدست است. زمان آن رسیده تا »به نظر می 
 https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/03/yemen-airstrikes-saudi-arabia-mbs-us 

 راق مبنی بر خروج نظامیان را رد کرد.« »دولت ترامپ پیگیری درخواست ع .6
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraq-asks-united-states-to-set-up-mechanism-for-troop-
withdrawal/2020/01/10/794058ea-32f8-11ea-971b-43bec3ff9860_story.html  

المللی  وان بینشورای امنیت«، نظر مشورتی دی  276علیرغم قطعنامه    1970»پیامدهای حقوقی تداوم حضور آفریقای جنوبی در نامبیا در سال    .7
 . 91، بند 1971های دادگستری، گزارش

و انجام اقدامات بیشتر برای مقابله با نفوذ مخرب ایران و مسدود کردن  برجام یادداشت ریاست جمهوری: »توقف مشارکت ایاالت متحده در. 8
 .2018مه   8ای« ، کاخ سفید ، های هستهتمام مسیرها برای ایران جهت دستیابی به سالح

https://www.sipri.org/media/press-release/2019/global-arms-trade-usa-increases-dominance-arms-flows-middle-east-surge-says-sipri
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/global-arms-trade-usa-increases-dominance-arms-flows-middle-east-surge-says-sipri
https://www.nbcnews.com/news/world/isis-weapons-arsenal-included-some-purchased-u-s-government-n829201
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/isil-weapons-traced-saudi-arabia-171214164431586.html
https://www.washingtonpost.com/world/un-report-says-us-britain-france-complicit-in-potential-war-crimes-in-yemen/2019/09/03/ad278cf6-ce48-11e9-9031-519885a08a86_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/un-report-says-us-britain-france-complicit-in-potential-war-crimes-in-yemen/2019/09/03/ad278cf6-ce48-11e9-9031-519885a08a86_story.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/03/yemen-airstrikes-saudi-arabia-mbs-us
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraq-asks-united-states-to-set-up-mechanism-for-troop-withdrawal/2020/01/10/794058ea-32f8-11ea-971b-43bec3ff9860_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraq-asks-united-states-to-set-up-mechanism-for-troop-withdrawal/2020/01/10/794058ea-32f8-11ea-971b-43bec3ff9860_story.html
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به، آن دولت نمی2231  قطعنامۀ خود ذیل برجام و   هیچ وجه حقی برای خود ذیل آن قطعنامه قائل شود. همچنین  تواند 
 های میانه حفظ نمایند.حل اش را از طریق به اصطالح راه توانند سعی کنند وجههوابستگانش نیز نمی

بینی شده، بخش الینفک از تفاهمِ سخت به  پیش   2231  قطعنامۀهای تسلیحاتی که در  زمانی رفع محدودیت  چهارچوب   
توافق کنند.    2231  قطعنامۀهای برجام را قادر ساخت تا در نهایت درمورد بسته کلی برجام و  دست آمده است، که طرف

اش است«. هرتالشی برای تغییر یا تعدیل زمانبندی  دیزمانبن   چهارچوبقطعنامه آشکارا و مصرانه خواستار »اجرای کامل  
شورا نباید اجازه دهد که تنها یک دولت این فرایند را مورد سوء    1است.   2231  قطعنامۀپذیرفته شده به معنای لطمه تمامیت  

 استفاده قرار دهد.
مشخص شده    2019مه    8در برجام در  های باقیمانده  همانطور که در نامه رئیس جمهوری اسالمی ایران به رهبران دولت   

است، هرگونه محدودیت جدید توسط شورای امنیت، بر خالف تعهدات اساسی است که به ملت ایران داده شده است. در  
های برجام اطالع داده شده، قاطع خواهد بود و ایاالت  های ایران، همانطور که قباًل به بقیه طرفچنین سناریویی، گزینه

  بر   را  کامل  مسئولیت —دهد  تن   آمریکا  غیرقانونی   رفتار   به  یا—جودیتی که ممکن است به آن کمک کندمتحده و هر مو 
 . داشت خواهد عهده

 آقای رئیس؛ 

 2231  قطعنامۀ برای آن دولت ذیل    2هایش، خروج غیرقانونی و یکجانبه ایاالت متحده از برجام و اعمال مجدد تحریم   
کند. ایاالت متحده همچنین  الملل قابل اعمال مسئولیت ایجاد میشورای امنیت ملل متحد، منشور ملل متحد و حقوق بین 

 3المللی دادگستری را نادیده گرفته است. تصمیم دیوان بین 
  از —اقدامات نادرستش   ها پیش دولت آمریکا را در قبال عواقببایست مدتویژه این شورا، میالمللی و بهجامعه بین   

  و   غذا  از   آنها  عامدانه  کردن  محروم  ایران،  ملت  کل  بر  اقتصادی  تروریسم  انداختن   راه   به  برای  اششریرانه  هایتالش  جمله
ایاالت متحده باید    5نمود.ها، پاسخگو میناپذیر به اقتصاد و استانداردهای زندگی آنو وارد آوردن آسیب جبران  4دارو

 
کند و )شورا( مصرانه درخواست پایبندی کامل آن  کند: »)این قطعنامه( برجام را تائید می شورای امنیت مقرر می   2231اجرایی قطعنامه    1بند    .1

 بندی مقرر در برجام را دارد.«در زمان
 (A/74/850-S/2020/380)است.   ان ارائه شده جه ایرر خا  شده توسط ایاالت متحده، به شورا در ضمیمه نامه اخیر وزیر های اعمال . فهرست تحریم 2

3. https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf  
 :  2018نوامبر  7مصاحبه پمپئو وزیرخارجه آمریکا با هادی نیلی در بی بی سی فارسی،  .4

 باشند.« دسترسی در تارنمای:خواهند ملت ایران )خوراکی برای( تغذیه داشته »هیئات حاکمه )ایران( باید تصمیم بگیرد که آیا می 
https://www.state.gov/interview-with-hadi-nili-of-bbc-persian/. 

نوامبر    9بخورند.« خبرگزاری نیوزویک،    همچنین مراجعه شود به »پمپئو که گفت ایران باید به آمریکا گوش دهد »اگر میخواهد مردمش غذا
2018 . 

 کاخ سفید، اظهارات رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر ژاپن آبه در کنفرانس خبری مشترک:  .5
 تارنمای: شود.« دسترسی در ای که کسی تا به حال شاهد آن نبوده است. حتی کره شمالی هم شامل آن می کنیم، به گونه»ما ایران را تحریم می 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-prime-minister-abe-japan-joint-press-conference-2/.  
ما، رهبران ایران باید تصمیم بگیرند که با ما مذاکره کنند یا نابودی اقتصادشان را مدیریت کنند.«  هوک گفت: بخاطر فشارهای همچنین »بریان  

 ، دسترسی در تارنمای:  2020مه  27مورخ 
https://www.state.gov/briefing-with-special-representative-for-iran-and-senior-advisor-to-the-secretary-brian-hook-and-
assistant-secretary-for-international-security-and-nonproliferation-dr-christopher-a-ford-o/.  

 :  2019دسامبر  12همچنین سخنرانی بریان هوک در شورای روابط خارجی مورخ 
شود. های ایران از محل فروش نفت می رصدی درآمد د  80میلیون بشکه در روز کاهش یافته که موجب کاهش    2»صادرات نفت ایران بیش از  

کند  های ما همچنین سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران را محدود می میلیارد در روز است... تحریم  30این به مثابه از دست رفتن بیش از  
المللی پول، امسال اقتصاد  بنا به گزارش صندوق بینهای ناشی از کاهش صادرات خواهد بود...  که اثر مانایی فراتر از  دست رفتن موقتی درآمد

از تحلیلدرصد کوچک می   9.5ایران حداقل افتاد. برخی  اتفاق خواهد  امسال شدیدترین کاهش سی سال  اقتصادی شود.  انقباض  گران حتی 

 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.state.gov/interview-with-hadi-nili-of-bbc-persian/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-prime-minister-abe-japan-joint-press-conference-2/
https://www.state.gov/briefing-with-special-representative-for-iran-and-senior-advisor-to-the-secretary-brian-hook-and-assistant-secretary-for-international-security-and-nonproliferation-dr-christopher-a-ford-o/
https://www.state.gov/briefing-with-special-representative-for-iran-and-senior-advisor-to-the-secretary-brian-hook-and-assistant-secretary-for-international-security-and-nonproliferation-dr-christopher-a-ford-o/
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های انتخاباتی داخلی و خودشیفتگی شخصی  تمام خسارات وارده بر ملت ایران را که هیچ دلیلی جز برآورده کردن وعده
 نداشته، به طور کامل جبران نماید. 

  نشان   را  جهان  با  سازنده  تعامل  به  خود  ترجیح  و  تمایل—کردار   و  گفتار  در —ل که جمهوری اسالمی ایراندر عین حا   
ایم که فقط خوداتکاء باشیم. به  ده است، ولی برای تأمین امنیت، ثبات یا سعادت خود به دیگران وابسته نیست. ما آموخته دا

  از—ترور  یا   تحریم   چه  و  جنگ   یا   اتهامات  طرح  طریق   از  چه—آمریکاسال از فشارهای    40همین دلیل است که بیش از  
  بر   یا  درآورد«   زانو   به  را  »ایرانیان  است  نتوانسته—، سردار قاسم سلیمانیما  منطقه  تروریسم  ضد  قهرمان  بزدالنه  ترور   جمله

 .بگذارد تأثیر ما ملت محاسباتی دستگاه
استفاده کنم که گفت »این شورا    1951وزیر مصدق در شورای امنیت در سال  در پایان، بگذارید دوباره از سخنان نخست     

های حقوقی ما شده است. با این حال، این شورا یک نهاد حقوقی نیست. بلکه در درجه اول حتما  متوجه استحکام استدالل
درک خواهد کرد که ما به    های سیاسی را بر عهده دارد. بنابراین بی تردیدیک نهاد سیاسی است که باالترین مسئولیت

 دهیم.«المللی تن در نمیهای خارجی و چه از جانب نهادهای بین فشار چه از جانب دولت
 متشکرم، آقای رئیس. 

  

 
 دهد.« دسترسی در تارنمای:ار می درصد. این امر اقتصاد ایران را در آستانه رکود قر 14تا  12اند، در حد بینی کردهبیشتری را پیش

https://www.state.gov/special-representative-brian-hooks-economic-speech-at-council-on-foreign-relations/  

https://www.state.gov/special-representative-brian-hooks-economic-speech-at-council-on-foreign-relations/
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 و دبیرکل ملل متحد  ای شورای امنیت نامه به رئیس دوره:مدهجهپیوست 
 ها در مورد اطالعیه ایاالت متحده برای بازگرداندن تحریم

 : نامه به رئیس شورای امنیت1-18پیوست 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 2020اوت  20
 1399مرداد  30

 عالیجناب، آقای سفیر دیان تریانسیا دجانی
 رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد

شورای امنیت سازمان   2231  قطعنامۀبا اشاره به ثبت احتمالی و غیرقابل پذیرش »اطالعیه« توسط ایاالت متحده در رابطه با     
)سند شماره    2020مه    8( و  S/2018/453و    A/72/869)سند شماره    2018مه    10های اینجانب در  ملل متحد و پیرو نامه

A/74/850    وS/2020/380  شما توجه  مایلم  آمریکا جهت  (  متحده  ایاالت  غیرقانونی  تالش  درباره  نکات،  برخی  به  را 
 سوءاستفاده از شورای امنیت ملل متحد با ارسال اطالعیه مذکور به شورا، جلب نمایم. 

ها برای حفظ جهان از  الملل که طی قرنهای حقوق بین موضع  غیرمسئوالنه و غیرقانونی آمریکا، قواعد قوام یافته و رویه   
 گیرد.  رج و مرج شکل گرفته است، را نادیده میه

قطعنامه     مفاد  مجدد  »وضع  برای  اش  خودخوانده  حقِ  از  آمریکا  یافته«توجیهات  خاتمه  هیچگونه    1های  از  ایران،  علیه 
المللی ضروری است که که در  بایست توسط شورا رد شود. برای جامعه بین وجاهت و مشروعیتی برخوردار نیست و می

خواهد که این سوءاستفاده از رویه را  های شورای امنیت هوشیار باشد. ایران از شورا میای از رویهبل چنین سوءاستفادهمقا
 المللی دارد.ای که تبعات جدی برای صلح و امنیت بین متوقف نماید، سو استفاده

شد، جمهوری اسالمی ایران قاطعانه بر این عقیده    کننده و شفاف که در ادامه به آنها اشاره خواهدبر مبنای استدالالت قانع   
های خاتمه یافته ندارد. در این راستا، مجموعه مالحظات  است که آمریکا هیچ حقی برای توسل به وضع مجدد مفاد قعطنامه

 رسد:عینی و حقوقی به استحضار می 
 خاتمه عضویت آمریکا در برجام  .1

نماید، ، که برجام را که ضمیمه آن است تایید می2231فاحش قطعنامه    رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، در نقض   
ای را برای  بر آن اساس دولت آمریکا  اقدامات غیر قانونی گسترده   2را اعالم کرد. رسماً خروج یکجانبه خود از برجام

هایی که وفق آن رفع شده بودند را مجدداٌ وضع کرد و بر این  خاتمه عضویتش در برجام به عمل آورد و تمامی تحریم
 شده است.  2231 قطعنامۀاساس به کرات مرتکب »ناپایبندی اساسی« برجام و نقض آشکار 

جمهور آمریکا،  اند. رئیست ایاالت متحده خود مکررا اذعان کردند که عضویتشان در برجام را خاتمه دادهمقامات دول   

 
کند که بطور تلویحی به سرعت و ذکر نشده است. ایاالت متحده از این واژه استفاده می   2231واژه »اسنپ بک« هرگز در برجام یا قطعنامه    .1

وجود نداشته است. درعوض، هر    2231خودکار بودن فرآیند استناد نماید، در حالی که هرگز چنین مقصودی در روند آن در برجام و قطعنامه  
گوید، »وضع مجدد مفاد برجام می   37اند.  عبارت پردازی بند  بر را باهدف حفظ و نه نابودی برجام، تأسیس کردهدو ]سند[ یک روند زمان

(،  2006)  1696های خاتمه یافته  به این صورت است: »اعمال مجدد مفاد قطعنامه    2231قطعنامه    13-11های پیشین« و عبارت پردازی مفاد  قطعنامه
 (.« 2010) 1929( و 2008) 1835(، 2008) 1803(، 2007) 1747(،  2006) 1737

2. The Whitehouse, Presidential Actions, “Ceasing U.S. Participation in the JCPOA”, 8 May 2018. Available at: 
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-
malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/ 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/
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-ای علیه ایران بیان داشت: »من، دونالد ترامپ، رئیسهای مرتبط با هستهاش جهت وضع مجدد تحریمدر فرمان اجرایی
وزیر امور خارجه، مایک    1قف عضویت در برجام...«.جهت تو  2018مه    8جمهوری ایاالت متحده، در پرتو تصمیمم در  

، نماینده  2018مه    11در تاریخ    2پمپئو، اعالم کرد: »رئیس جمهور ترامپ عضویت ایاالت متحده در برجام را خاتمه داد«. 
های  نشست  ها ورسمی دولت ایاالت متحده در مکاتبه رسمی به اطالع سایر اعضای برجام رساند که آمریکا دیگر در فعالیت

، رئیس جمهور ترامپ اعالم کرد که آمریکا به عضویت  2018مه  8مرتبط با برجام شرکت نخواهد کرد و بیان داشت »در 
های مرتبط با  اکنون، آمریکا دیگر ]در فعالیت شود. از همها می خود در برجام خاتمه داده است. این شامل تمامی فعالیت 

نمو نخواهد کرد«. یک  تایید برجام[ شرکت  به  مبادرت  همچنان  امنیت  است که شورای  این  مشارکتی  چنین عدم  از  نه 
نماید. اما طی دو ای ارایه شده توسط کانال خرید میهای مرتبط هستهپیشنهادهای کمیسیون مشترک در ارتباط با فعالیت

سیون مشترک برجام  های کمی سال گذشته، آمریکا در هیچ یک از جلسات کارگروه خرید شرکت نکرده و در نشست
 حضور نداشته است. 

از منظر حقوقی، مفهوم »عضو« یک عنوان ساده افتخاری نیست، بلکه مستلزم مشارکت در فعالیت یا رویداد در پایبندی به     
، »عضو برجام« بودن 2231  قطعنامۀ در مورد  الخصوص وظایف، حقوق و تعهدات مشخص شده است.  توافق انجام شده و علی 

های مربوطه است. ها و رویدادهای مرتبط با برجام و همچنین پایبندی به تعهدات و مسئولیتمشارکت در فعالیت  به معنای 
اش برای »توقف عضویت در برجام«، حتی در یک جلسه کمیسیون مشترک یا سایر ارکان آمریکا، پس از تصمیم رسمی 

کمیسیون   کننده هماهنگ جام و از جمله اتحادیه اروپا بعنوان  برجام شرکت نکرده است. این واقعیت توسط اعضای باقیمانده بر
مشترک برجام هم مورد تاکید قرار گرفته است. نماینده اتحادیه اروپا در ملل متحد اعالم کرد که از زمان اعالم خروج از 

 3توافق شرکت نکرده است«. چهارچوب ها در  ها و فعالیت برجام، »آمریکا در هیچ یک از نشست 
 

 سازوکار حل اختالف را منتفی نموده است خود ذیل  ایاالت متحده بطور رسمی هرگونه حق .2

اند که دیگر هیچ حقی برای استفاده از سازوکار حل اختالف مصرح در  در موارد متعدد، مقامات آمریکایی اذعان داشته
، مشاور وقت امنیت ملی آمریکا، جان بولتون، در توجیه خبرنگاران  2018مه    8ندارند. در    2231  قطعنامۀ   13تا    10بندهای  

ها، به وضوح بیان داشت که آمریکا وضع مجدد  سفید در مورد تصمیم رییس جمهور آمریکا به وضع مجدد تحریم   کاخ
را دیگر  دنبال نخواهیم    2231و بیان داشت»توسل به مفاد قعطنامه     4های خاتمه یافته را  دنبال نخواهد کردمفاد قطعنامه 

ای در وال استریت ژورنال بیان داشت:  ، بولتون در مقاله2020آگوست    16همچنین در    5کرد، زیرا ما از توافق خارج شدیم«. 
 

1. Federal Register, Presidential Document, “Reimposing Certain Sanctions With Respect to Iran”, 6 August 2018. Available 
at: https://www.federalregister.gov/documents/2018/08/07/2018-17068/reimposing-certain-sanctions-with-respect-to-iran  
2. Remarks of Secretary of State Mike Pompeo at Heritage Foundation, 21 May 2018. Available at: 
https://www.heritage.org/defense/event/after-the-deal-new-iran-strategy 
3. Remarks by the European Union Representative to the United Nations, Ambassador Olof Skoog, 30 June 2020. 
4. https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/iran-deal-trump-withdraw-us-latest-news-nuclear-agreement 
Also see https://carnegieendowment.org/2020/05/09/can-pompeo-trap-future-president-biden-in-trump-s-self-imposed-iran-
crisis-pub-81760 
5. “Q In terms of the hundred — what happens in 180 days, what ultimately is going to happen with  the European companies 
that have begun to trade with Iran? Are we for certain going to be sanctioning those companies? Or is there 180-day period 
where that can be potentially negotiated away? 
AMBASSADOR BOLTON: Well, the decision that the President signed today puts sanctions back in  place that existed at the 
time of the deal; it puts them in place immediately. Now, what that means is that within the zone of economics covered by the 
sanctions, no new  contracts are permitted. Treasury will be announcing, in the next few hours, what they call winddown  
provisions that will deal with existing contracts. And there will be varying periods within  these contracts to be wound down. 
Some will extend up to six months; some might be 90 days.  
There might be other provisions as well. 
This contingency has been posted on the Treasury Department website since 2015 because of the  potential for the use of the 
provisions of Resolution 2231, which we’re not using because we’re out of the deal. But in other words, the concept that there 
would be a wind-down period has been  there for a long time. And that’s basically the pattern we’ll follow — we are following. 
But the fact of the sanctions coming back in is effective right now. 
Q But that won’t be negotiated away during that — for those existing — 
AMBASSADOR BOLTON: We’re out of the deal. 

 

https://www.federalregister.gov/documents/2018/08/07/2018-17068/reimposing-certain-sanctions-with-respect-to-iran
https://www.heritage.org/defense/event/after-the-deal-new-iran-strategy
https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/iran-deal-trump-withdraw-us-latest-news-nuclear-agreement
https://carnegieendowment.org/2020/05/09/can-pompeo-trap-future-president-biden-in-trump-s-self-imposed-iran-crisis-pub-81760
https://carnegieendowment.org/2020/05/09/can-pompeo-trap-future-president-biden-in-trump-s-self-imposed-iran-crisis-pub-81760
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ه از مفاد آن را ندارند. آنها راست  کنند که واشنگتن با خروج از آن، جایگاهی برای استفادمی »موافقان توافق )برجام( بیان
 1گویند«. می
برایان هوک، نماینده ویژه در امور ایران و مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا به روشنی بیان داشت: »ما دیگر در     

ستفاده از سازوکار  هایی که همچنان در توافق هستند باید تصمیم خود را درباره استفاده یا عدم اتوافق نیستیم و بنابراین طرف
 2حل اختالف اتخاذ نمایند«. 

این گذاشتند      بر  استثناء فرض را  بدون  مقامات آمریکایی  پرواضح است که تمامی  معمار    _بنابراین،  برخی همچون  و 
ی  هاکه آمریکا دیگر هیچ حقی برای وضع مجدد مفاد قطعنامه  _خروج آمریکا از برجام، جان بولتون، صراحتا بیان داشتند

 ندارد.  2231  قطعنامۀخاتمه یافته بواسطه مفاد 
حقیقت این است که دولت ترامپ امیدوار بود که خروج غیرقانونی آمریکا از برجام به همراه سیاست غیرقانونی فشار     

برجام  حداکثری سبب فروپاشی دولت ایران و یا به زانو درآوردن ملت ایران و یا موجب تحریک ایران به خروج متقابل از  
خواهد شد. از آنجاییکه ثابت شد تمامی مفروضات آنها اشتباه بوده است، اکنون آنها شرمسارانه تالش دارند مسیر را تغییر 

 داده و در نهایت سوءنیت، به روشی متوسل شوند که خودشان برای همیشه خود را از آن محروم کردند. 

امور خارجه جمهور    وزیر  و  دولتی  مستشار  ئی،  )سند شماره  وانگ  متحد  ملل  دبیرکل  به  نامه خود  ی خلق چین، طی 
S/2020/517  نیز این موضع را اتخاذ نمود که »ایاالت متحده دیگر پس از خروج از توافق، عضو آن نیست و هیچ حقی )

 3برای درخواست از شورای امنیت جهت استناد به اسنپ بک را نخواهد داشت«. 
، اعضای شورا بر این نکته تأکید کردند که آمریکا  2020ژوئن    30ملل متحد در تاریخ  در جلسه شورای امنیت سازمان     

»با خروج از   اینطور موضع گرفت که  هیچ حقی برای سوءاستفاده از سازوکار حل اختالف ندارد. جمهوری خلق چین 
نماینده دائم    4امنیت ندارد«. سازی اسنپ بک در شورای  برجام، آمریکا دیگر بعنوان یک عضو نیست و هیچ حقی برای فعال

، 2231  قطعنامۀهای خاتمه یافته بوسیله  آلمان در ملل متحد هم ضمن تائید نظر چین در مورد رد وضع مجدد مفاد قطعنامه
نیز همراهی خود را با آنچه همکار چینی درباره سازوکار اسنپ بک بیان داشت، اعالم   در همان جلسه بیان داشت »من 

 5نمایم«. می
و برجام مخالفت کرده و   2231  قطعنامۀنماینده اتحادیه اروپایی در ملل متحد با قصد آمریکا جهت سوءاستفاده از روند     

شود نظر خود را بیان کنم.  های این شورا و شایعاتی که اخیرا مطرح میبیان داشت »مایلم درباره احتمال اسنپ بک تحریم
آمریکا خاتمه عضویت خود در برجام را اعالم کرد. این    2018ا بیان داشت، در مه  همانطور که نماینده عالی اتحادیه اخیر

اخیرا نیز نماینده عالی همین حقیقت را تائید و تاکید کرد    6اعالم بواسطه یک یادداشت ریاست جمهوری آمریکا تائید شد«. 
اری متوسل شود که برای اعضای برجام در  که »بنابراین ما بر این نظر هستیم که آمریکا در جایگاهی نیست که به سازوک

 
Q We’re out. 
AMBASSADOR BOLTON: We’re out of the deal. We’re out of the deal. 
Q Are we out of the deal? 
AMBASSADOR BOLTON: You got it.” 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-briefing-national-security-advisor-john-bolton-iran/ 
1. John Bolton, “Iran ‘Snapback’ Isn’t Worth the Risk”, the Wall Street Journal, 16 August 2020. Available at: 
https://www.wsj.com/articles/iran-snapback-isnt-worth-the-risk-11597595060 
2. Remarks of Brian H. Hook, Special Representative for Iran and Senior Policy Advisor to the Secretary of State. Available 
at: https://www.state.gov/middle-east-peace-and-security 
3. Letter dated 8 June 2020 from the Permanent Representative of China to the United Nations addressed to the Secretary-
General and the President of the Security Council, S/2020/517. 
4. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, “Statement by Ambassador Zhang Jun at Security Council 
Open VTC on Iranian Nuclear Issue”,30 June 2020. Available at: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1793668.shtml  
5. Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the United Nations, “Remarks by Ambassador Christoph 
Heusgen in the Security Council VTC Meeting on Non-proliferation”, 30 June 2020. Available at: https://new-york-
un.diplo.de/un-en/news-corner/200630-heusgen-jcpoa/2361042 
6. Remarks by the European Union Representative to the United Nations, Ambassador Olof Skoog, 30 June 2020. 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-briefing-national-security-advisor-john-bolton-iran/
https://www.wsj.com/articles/iran-snapback-isnt-worth-the-risk-11597595060
https://www.state.gov/middle-east-peace-and-security
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1793668.shtml
https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/200630-heusgen-jcpoa/2361042
https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/200630-heusgen-jcpoa/2361042
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 1نظر گرفته شده است )از جمله به اصطالح اسنپ بک(«.
( این نکته را مورد تأکید قرار  S/2020/451وزیر امور خارجه روسیه، الوروف، نیز در نامه خود به دبیرکل )سند شماره     

شورای امنیت و امتناع از اجرای برجام، آمریکا از امکان استفاده از سازوکار مصرح    2231  قطعنامۀداده است که »با نقض  
 2قطعنامه را از دست داد«.  13تا  11در بندهای 

در دفتر حقوقی ملل متحد   2010تا    1397پروفسور لری دی جانسون، دستیار پیشین دبیرکل در امور حقوقی، که از سال     
 مشغول بکار بوده، تحلیلی را از تالش آمریکا برای توسل به سازوکار ارائه داده است: 

نیست.    "عضو برجام"دیگر   -های رسمی خود  طبق اسناد و بیانیه -، ایاالت متحده  2018مه    8»از تاریخ  
ای است که  کند که دولت عضو ذیل قطعنامهعا میبنابراین، براساس چه مبنایی اکنون ایاالت متحده اد

بندی از  محق به استناد به اسنپ باشد که در آن   2231  قطعنامۀبک است؟ شاید این استدالل براساس 
رسد  باشد. به نظر میتوصیف شده است و مستقل از متن توافق می   "عضو برجام"ایاالت متحده به عنوان  

آن    "عضو"بوده، ایاالت متحده    "فصل هفتمی "آور  ن بند قطعنامه الزاماستدالل این باشد از آنجا که ای 
اینکه   از توافق-است مگر  ایاالت متحده در خارج  شورا تصمیم    -بدون درنظر گرفتن موضع داخلی 

دیگری بگیرد. اگر این مبنای قانونی باشد، بسیار ناقص است. نخست، بند مورد نظر صرفاً توصیفی است؛  
را فهرست   2015ه عنوان بیان واقعیت بیرونی، اعضا در زمان تصویب قطعنامه در سال  این بند صرفا ب

بک تحت بند  را برای هیچ کس تحمیل یا اعالم نکرد. دوم، اسنپ  "وضعیت مشارکت"کند. شورا  می
اندازی است. ایاالت متحده در حال حاضر و با قابل راه  "دولت عضو "الزام آور قطعنامه فقط توسط  

 3های غیرعضو )برجام( در شورا دارند.« ه اقداماتش، همان موقعیتی را داراست که سایر دولتتوجه ب
شورای امنیت، اذعان صریح کاخ سفید در روزی    2231  قطعنامۀبا توجه به مطالب فوق و با تکیه بر زمینه، هدف و مقصود     

بیانیه متعاقب خروج،  متحده  ایاالت  عملی  رویه  را صادر کرد،  متحده«  ایاالت  »مشارکت  خاتمه  دستور  ترامپ  های  که 
باقی اعضای  همه  برجامنمایندگان  دیدگاهمانده  و  دست،  و  نخبگان  معتبر  وجه  های  هیچ  به  آمریکا  حقوقی،  اندرکاران 

به عنوان یک عضو برجام طبق اهداف مندرج در  نمی نهایت تخیل، توهم یا سوءتفسیر،  به   2231  قطعنامۀتواند حتی در 
 حساب آید.

 
 توسط آمریکا و فقدان حُسن نیت  2231 قطعنامۀ. نقض ماهوی 3
 ، شورای امنیت:2231 قطعنامۀ 2مطابق با بند    

خواهد آن دسته اقداماتی که برای حمایت  المللی میای و بین منطقههای  های عضو، سازماناز همه دولت
از اجرای برجام مناسب باشد را اتخاذ نمایند، از جمله با انجام اقداماتی که همسو با برنامه اجرایی برجام و 

داری  نماید خودمی این قطعنامه هستند، و نیز از اقداماتی که اجرای تعهدات وفق برجام را با مشکل روبرو
 کنند؛ 

به این سو و تا این لحظه، مرتکب    2018مه    8ها از  ایاالت متحده با خروج غیرقانونی از برجام، بازگرداندن یکجانبه تحریم   
های متعهد به قانون و سایر نهادها را برای پایبندی به این تعهد مجازات  و برجام شده و دولت  2231  قطعنامۀنقض فاحش  

 
1. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2020/08/trigger-snapback-sanctions-iran-eu-official-200816105311200.html  
2. Remarks of Foreign Minister Sergey Lavrov’s statement and answers to media questions at a joint news conference 
following talks with Minister of Foreign Affairs of Iran Mohammad Javad Zarif, Moscow, 16 June 2020. Available at: 
https://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/vystuplenie-i-otvety-na-voprosy-smi-ministra-
inostrannyh-del-rossijskoj-federacii-s-v-lavrova-v-hode-sovmestnoj-press-konferencii-po-itogam-peregov-
17?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9_redirect=https%3A%2F%2Fwww.mid.ru%2Fen%2Fdiverse%3Fp_p_id%3D101_IN
STANCE_zwI2FuDbhJx9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dco
lumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D6 
3. https://twitter.com/MarkTFitz/status/1296221037684838402?s=09 

https://www.aljazeera.com/news/2020/08/trigger-snapback-sanctions-iran-eu-official-200816105311200.html
https://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/vystuplenie-i-otvety-na-voprosy-smi-ministra-inostrannyh-del-rossijskoj-federacii-s-v-lavrova-v-hode-sovmestnoj-press-konferencii-po-itogam-peregov-17?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9_redirect=https%3A%2F%2Fwww.mid.ru%2Fen%2Fdiverse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D6
https://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/vystuplenie-i-otvety-na-voprosy-smi-ministra-inostrannyh-del-rossijskoj-federacii-s-v-lavrova-v-hode-sovmestnoj-press-konferencii-po-itogam-peregov-17?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9_redirect=https%3A%2F%2Fwww.mid.ru%2Fen%2Fdiverse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D6
https://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/vystuplenie-i-otvety-na-voprosy-smi-ministra-inostrannyh-del-rossijskoj-federacii-s-v-lavrova-v-hode-sovmestnoj-press-konferencii-po-itogam-peregov-17?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9_redirect=https%3A%2F%2Fwww.mid.ru%2Fen%2Fdiverse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D6
https://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/vystuplenie-i-otvety-na-voprosy-smi-ministra-inostrannyh-del-rossijskoj-federacii-s-v-lavrova-v-hode-sovmestnoj-press-konferencii-po-itogam-peregov-17?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9_redirect=https%3A%2F%2Fwww.mid.ru%2Fen%2Fdiverse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D6
https://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/vystuplenie-i-otvety-na-voprosy-smi-ministra-inostrannyh-del-rossijskoj-federacii-s-v-lavrova-v-hode-sovmestnoj-press-konferencii-po-itogam-peregov-17?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9_redirect=https%3A%2F%2Fwww.mid.ru%2Fen%2Fdiverse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D6
https://twitter.com/MarkTFitz/status/1296221037684838402?s=09
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 نماید. می
از      قوامیکی  جداییقواعد  بخشی  نیت  حسن  است.  نیت  حسن  قانونی،  تعهدات  اجرای  و  ایجاد  در  از  یافته  ناپذیر 

باشد. اقدامات   2231  قطعنامۀالمللی است، به ویژه هنگامی که این همکاری مبنایی برای اجرای برجام و  های بین همکاری
 ل نکرده است. و مواضع ایاالت متحده ثابت کرده است که هرگز با حسن نیت عم

کند، بلکه مانع از اجرای تعهدات اعضای باقیمانده در برجام  نه تنها ایاالت متحده تعهدات خود را ذیل برجام رعایت نمی   
 اند. شورای امنیت ملزم به اجرای آن شده 2231  قطعنامۀ شود که مطابق های عضو ملل متحد نیز میو سایر دولت

دبیر کل ملل متحد بر اهمیت    1بار تحریم علیه ایران وضع کرده است.  145رآمدنش بیش از  دولت ترامپ از زمان روی کا    
تأکید کرده است.    -که ایاالت متحده آنها را نادیده گرفته  -  2231  قطعنامۀها براساس مفاد مربوط به برجام و  رفع تحریم

سازی تجارت و  ها برای عادی، اظهار داشت: »لغو تحریم2231  قطعنامۀدبیر کل در هفتمین گزارش خود درباره اجرای  
 2دهد.«می روابط اقتصادی بخش اساسی برجام را تشکیل

تعهدات رفع تحریمی آن محدود نشده است. همانطور که در گزارش دبیر   توسط ایاالت متحده به   2231  قطعنامۀ نقض     
برجام    چهارچوبای در  های هستههای مرتبط با پروژهکل منعکس شده، تصمیم ایاالت متحده مبنی بر عدم تمدید اسقاطیه

از توان جمهوری    ( بوده و همچنین ممکن است مانع2015)  2231  قطعنامۀ همچنان »بر خالف اهداف مندرج در برجام و  
 3اسالمی ایران برای اجرای برخی از مقررات برنامه و قطعنامه شود.«

تحریم    برجام،  اعمال  نقض  در  آمریکا   »سوءنیت«  از  آشکاری  نشان  بین 2231  قطعنامۀها  دیوان  موقت  دستور  المللی  ، 
بشر در مورد اقدامات قهرآمیز اقتصادی    ی متعدد مجمع عمومی ملل متحد و شورای حقوقها و همچنین قطعنامه  4دادگستری

 یکجانبه است. 
در مورد نامیبیا تأکید کرده    1971المللی دادگستری به وضوح در نظر مشورتی خود در  بنابراین، همانطور که دیوان بین    

 است:
الملل که تثبیت شده، این است که دولتی که به تعهدات خود  »یک اصل اساسی حاکم بر روابط بین 

 5نمی کند، نمی تواند مدعی حفظ حقوقی شود که منبعث از آن روابط است.«عمل 
بلکه بخشی محتوایی از فرایند حل اختالف    2231  قطعنامۀاطالعیه ذیل      صرفاً یک اقدام خودسرانه و تشریفاتی نیست 

ایاالت متحده یکی از این  که   -است که تعمداً منوط به الزامات و شروط بسیاری شده است. هر عضو واجد شرایط برجام  
های  شورای امنیت به همراه »توضیحی از تالش  2231  قطعنامۀ  11ای را ذیل بند  مکلف است هرگونه اطالعیه  -اعضا نیست  

برجام،    37بینی شده در برجام« همانگونه که در بند  توام با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختالف پیش 
پیوست شده، تصریح شده است، ارائه کند. ایاالت متحده آمریکا هیچ تالشی در این خصوص نکرده   2231 قطعنامۀکه به 
 تا »فرایند حل اختالف« را طی کند.   - چه رسد به تالش توأم با حسن نیت  -است 

م غیرقانونی  براساس اصل بنیادین حقوقی که در سراسر جهان پذیرفته شده است، ایاالت متحده نمی تواند از »ثمرات اقدا   
مند شده و ادعا کند که هیچ تعهدی برای ارائه توضیحی از اقدامات با حسن نیت به همراه  خود« در خروج از برجام، بهره

شورای امنیت باید مفاد مربوطه برجام را که طی پیوست الف به قطعنامه ضمیمه شده است، در نظر   6.اطالعیه خود ندارد

 
 های ایاالت متحده علیه ایران در پیوست این نامه درج شده است. فهرستی از تحریم .1

2. UN Security Council, Secretary General 7th Report on Implementation of UNSCR 2231, S/2019/492 
3. UN Security Council, Secretary General 8th Report on Implementation of UNSCR 2231, S/2020/531 
4. Alleged Violations of The 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran V. 
United States of America), Provisional Measures, ICJ Reports, 3 October 2018, Available at; https://www.icj-
cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf  
5. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding 
Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, Para. 91. 
6. Ex Injuria Sua Nemo Habere Debet .  هیچکس نباید از عمل غیرقانونی خود منتفع شود 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
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 گیرد. 
که روند حل و فصل اختالفات    است  واقعیت  این   گواه  وضوح  به  -  امنیت  شورای  2231  قطعنامۀ  و  —تاریخ مذاکره برجام     
بر برای حفظ این دستاورد  عمداً یک فرآیند چند مرحله ای و زمان - در کمیسیون مشترک و همچنین در شورای امنیت  -

چه رسد به    -منحصر به فرد جامعه جهانی و برای جلوگیری از اقدام خودسرانه هر یک از اعضای واقعی برجام بوده است  
 ریحاً و در باالترین سطح وضعیت عضویت خود در برجام را منتفی کرده است.ایاالت متحده، که ص

کند، و با  شورای امنیت نیز صدق می  2231  قطعنامۀدر این زمینه، الزم به ذکر است که شرط »حسن نیت« در مورد تفسیر     
 شود:می ( منشور تقویت2) 2ماده 

ز عضویت، تعهداتی را که به موجب این منشور بر »کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی ا
 «.اند با حسن نیت انجام خواهند دادعهده گرفته

های غیرقانونی در این مورد، همراه با »سوء استفاده از فرایند«، تحرکات  سابقه ایاالت متحده در مورد اقدامات و رویه   
یافته علیه ایران مغایر با الزام به عمل با حسن  های خاتمهقطعنامه  قانونی برای فعالسازی اِعمال مجدد مفادفریبکارانه و شبه

 نیت است. 
 های همراه با حسن نیت ایران در اجرای کامل برجام. تالش4
پیش از تصمیم رئیس جمهور ایاالت متحده جهت توقف عضویت آمریکا در برجام، حتی یک مورد از ناپایندی ایران     

المللی انرژی اتمی از تاریخ انعقاد  گزارش آژانس بین   15بیان نشد. برعکس، پاییندی کامل ایران در  از تعهداتش ذیل برجام  
 1  برجام تا حتی یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، مورد راستی آزمایی قرار گرفته است.

بود، ایران از انتفاع نظام رفع    هایی که وفق برجام رفع شدهدر پی خروج ایاالت متحده از برجام و وضع )مجدد( تحریم    
و بسیاری دیگر از   3های برجامسایر طرف   2تحریمی برجام، محروم شد. پس از خروج آمریکا از برجام، دبیرکل ملل متحد،

های خود را از طریق سازوکارهای مندرج در برجام پیگیری کرده تا  المللی، از ایران خواستند تا نگرانیاعضای جامعه بین 
 های باقیمانده برجام اجازه دهد خروج غیرقانونی آمریکا را جبران کنند. فبه طر

ها و اقدامات محدودیت ساز از جمله از طریق تمدید، به مثابه از ابتدا روشن بود که »بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم   
و این موضوع در    4«ف خواهد ساختعدم پایبندی اساسی خواهند بود که ایران را از تعهداتش به طور جزئی یا کلی معا

 5 برجام نیز تصریح شده بود. 26بند 

برجام را در  36، سازوکار حل اختالف ذیل بند  26طبق بند    6ایران، ضمن تصریح به محفوظ نگاه داشتن حق مسلم خود    

 
 المللی انرژی اتمی به شورای امنیت شامل: های آژانس بینگزارش  .1

S/2016/57 (19 January 2016), S/2016/250 (15 March 2016), S/2016/535 (13 June 2016), S/2016/808 (22 September 2016), 
S/2016/983 (21 November 2016), S/2017/234 (20 March 2017), S/2017/502 (14 June 2017), S/2017/777 (13 September 
2017), S/2017/994 (28 November 2017), S/2018/205 (8 March 2018), S/2018/540 (6 June 2018), S/2018/835 (12 September 
2018), S/2018/1048 (26 November 2018), S/2019/212 (6 March 2019), S/2019/496 (14 June 2019). 

 ، دسترسی در تارنمای: 2018مه   9اقدام مشترک )برجام( ،بیانیه دبیرکل در مورد برنامه جامع  .2
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-
jcpoa  

،  ای ایران )برجام(«»اظهارات نماینده عالی اتحادیه اروپا خانم فدریکا موگرینی در مورد بیانیه رئیس جمهور ایاالت متحده در مورد توافق هسته  .3
 . 2018مه   8رم، 

 1394تیر  23شورای امنیت سازمان ملل متحد در تایید برجام در تاریخ  2231تصویب قطعنامه جمهوری اسالمی ایران پس از  بیانیه .4
ای را های جدید هسته شده در پیوست دو یا وضع تحریمهای مشخص برجام: »ایران اعالم کرده است که تحمیل یا بازگرداندن تحریم  26بند    .5

 دات خود وفق این برجام، تلقی خواهد نمود.«به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعه
برجام آمده است که: »این حق غیرقابل انکار  کننده کمسیون مشترک خطاب به هماهنگ   2018مه    10. در نامه وزیر امور خارجه ایران به تاریخ  6

ها انجام خروج از برجام و اعمال مجدد همه تحریم ایران است که اقدامات مناسبی در پاسخ به اقدامات غیرقانونی متعدد و مداوم آمریکا، به ویژه  

 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-jcpoa
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-jcpoa
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های  اما ایران با عملکرد مبتنی بر حسن نیت، از اعمال اقدامات جبرانی خودداری نموده تا طرف  1فعال نمود.   2018مه    10
 15های خود عمل کنند. به مدت یک سال تمام، ایران اجرای کامل برجام را ادامه داد.  باقیمانده برجام قادر باشند به وعده

 2کند.یران از تعهدات برجامی را تأیید میالمللی انرژی اتمی پایبندی کامل اگزارش متوالی آژانس بین 
هیچ ثمری، دولت متبوع اینجانب تصمیم گرفت  برجام بی 36پس از چند دور طی تمامی سازوکار پیش بینی شده در بند     

برجام جهت  انجام اقدامات    36و    26با هدف حفظ توافق و در پاینبدی کامل به مفاد برجام، حقوق خود ذیل بندهای  
 اِعمال نماید.  2019مه  8و توقف اجرای تعهداتش را در تاریخ  جبرانی

المللی انرژی  آزمایی آژانس بین با وجود تمام این مسائل، اقدامات جبرانی ما تا امروز هیچ تاثیری در نظارت و راستی   
باشد. قطعا برنامه  بی پایه می  ایاست. از اینرو ادعای هرگونه خطر اشاعهای مان نداشتهآمیز هستهاتمی درباره برنامه صلح

، بیش  2019تا  2016ترین« نظام بازرسی در تاریخ قرار دارد. در واقع، از سال گیرانهای ایران، تحت »سختآمیز هستهصلح
 3است. های آژانس در مقیاس جهانی در ایران انجام شدهدرصد از تمام بازرسی 92از 

 مسموع است ده غیربندی: اطالعیه محتمل ایاالت متحجمع .5
اش و  نادیده گرفتن حاکمیت قانون و سوءاستفاده از سازمان ملل متحد از سوی ایاالت متحده برای پیشبرد منافع یکجانبه   

المللی ایجاد  الملل، تهدیدی جدی علیه جهان متمدن و نیز صلح و امنیت بین گرایی و حقوق بین های چندجانبهنابودی بنیان
  در   – شورای امنیت از طریق ثبت یک اطالعیه شکلی    2231  قطعنامۀ  11و    10ستفاده و نقض مفاد بندهای  نماید. سوءامی

 2231  قطعنامۀ  موجب  به  تعهداتش  خود  غیرقانونی  و  یکجانبه  هایتحریم   مجدد  تحمیل  با  متحده  ایاالت  این،  از  پیش   حالیکه
ا از  آشکار  و  قاطعانه  باید  که   گذاردمی  برجای  را  خطرناکی  بسیار  رویه  -  است  کرده  نقض  را  متحد  ملل  منشور  25  ماده  و

 سوی شورای امنیت و اعضای آن رد شود. 
مشخص شده است، سازوکار حل و فصل اختالفات صرفاً در دسترس    2231  قطعنامۀ  10همانطور که در سطر آغازین بند     

طور صریح و تعمدی تصمیم به »توقف مشارکت« گرفت،    و نه یک عضو »اولیه« متواری، که به-اعضای واقعی برجام است،  
 و به طور جدی در صدد نابودی این توافق بود و متعاقباً تمام حقوق و مزایای خود را رها کرد. 

ضمیمه و تایید   2231  قطعنامۀبرجام که به    37و    36اجرا نبوده و منوط به شرایط مندرج در بندهای  -این سازوکار، خود     
باشد. تالش غیرقانونی ایاالت متحده برای سوءاستفاده از سازوکار حل اختالف  می  2231  قطعنامۀ  13الی    10ای  شده، و بنده

تلقی شود که تأثیر منفی بر    »سوءاستفاده از فرایند« شورای امنیت باید به عنوان یک    2231  قطعنامۀبه منظور از بین بردن  
 خواهد گذاشت. اعتبار بنیادین و تمامیت شورای امنیت ملل متحد

شورای    2231  قطعنامۀالملل منع شده، در سازوکار دقیق مندرج در  در حقوق بین   »سوءاستفاده از فرآیند« همانطور که     
امنیت نیز از آن پیشگیری شده است. با توجه به سابقه اقدامات غیرقانونی علیه ایران، در زمان تصویب برجام این قطعنامه با  

وین شد تا از سوءاستفاده یک جانبه از روند حل اختالف جلوگیری شود. برای این منظور، در  دقت و وسواس تمام تد

 
شناسایی شده است«. با این حال، همانطور که رئیس جمهور روحانی در پاسخ تلویزیونی خود در   2231دهد؛ این حق همچنین ذیل برجام و قطعنامه  

برجام  های باقیمانده داد، جمهوری اسالمی ایران با طرف با جزئیات بیشتری توضیح     2018مه    10مه اعالم کرد و در بیانیه دولت در تاریخ    8تاریخ  
تواند در غیاب یک در قبال ایران وجود دارد، می   EU/E3+3های خود را ادامه خواهد داد تا ببیند که آیا تعهداتی که به صورت جمعی توسط  رایزنی 

کار را خواهند کرد؛ سپس ایران در مورد گام بعدی خود ظرف انجام شود و اگر پاسخ مثبت است، چگونه این   EU/E3+2 طرِف عهدشکن، توسط 
تواند بر حق ایران مبنی بر واکنش و محافظت مناسب از منافع ملی، تأثیر بگذارد؛ چند هفته تصمیم خواهد گرفت. در این دوره زمانی هیچ چیز نمی 

 .رسمیت شناخته شده است شورای امنیت ملل متحد  به    2231( 2015و قطعنامه )  برجام  این حق، آشکارا در 
 کننده کمیسیون مشترک برجام. به هماهنگ  2018مه  10نامه وزیرخارجه ایران مورخ  .1
 مورد اشاره قرار گرفت  23های آژانس که در پاورقی شماره گزارش  .2
 GOV/2020/9 «، 2019المللی انرژی اتمی، »گزارش اجرایی پادمان آژانس بین .3
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 11برجام اشاره دارد. شورای امنیت در بند    37و    36قطعنامه به الزامات حل اختالف مصرح در بندهای    11و    10بندهای  
از توسل خودسرانه به سازوکار حل اختالف    را برای اطمینان از جلوگیری»هیأت مشورتی«  قطعنامه همچنین لزوم تأسیس  

 .  داردابراز می
پذیری کامل خود را نشان داده است. اکنون نوبت جامعه  جمهوری اسالمی ایران تاکنون به روشنی حسن نیت و مسئولیت   

  ناقض   یک–خواهم که هر اقدام مناسبی را برای ممانعت آمریکا  جهانی است. بر این اساس، من از شورای امنیت قویاً می
جانبه و غیر قانونی از سازوکار حل اختالف،  از سو استفاده یک  - امنیت   شورای  2231  قطعنامۀ  جدی  و  غیرقانونی   سریالی،

شورای امنیت، به عمل آورد، و از پذیرش اطالعیه و شناسایی هرگونه    2231  قطعنامۀبا هدف اعالم شده تخریب برجام و  
ان را ذیل این قطعنامه تضمین و  آثار ناشی از آن خودداری نماید. مردم ایران به درستی انتظار دارند که شورا حقوق آن

ناپذیری که به ملت ایران وارد کرده است نماید؛ اقداماتی  های جبرانایاالت متحده را مجبور به پاسخگویی در مورد آسیب
 که صرفاً برای تمایالت تفرعن شخصی یا مصلحت سیاسی داخلی اتخاذ شده اند. 

ای امنیت از دریافت و توزیع اطالعیه غیر قابل پذیرش  آمریکا خودداری  با توجه به مطالب فوق، امیدوارم که رئیس شور   
شورای امنیت سوءاستفاده کند تا به هدف اعالم شده خود    2231  قطعنامۀ کند، و شورا به ایاالت متحده اجازه ندهد که از  

 ست یابد. یعنی از بین بردن خود این قطعنامه، و همراه با آن اقتدار شورا و سازمان ملل متحد، د
 موجب امتنان خواهد بود اگر این نامه را به عنوان سند شورای امنیت منتشر نمایید.   
 عالیجناب، لطفاً احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    

 محمد جواد ظریف 
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 :  2-18 -هجدهمپیوست 
 ها بازگرداندن تحریمپیرامون تالش آمریکا برای ترجمه نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2020اکتبر  5
 1399مهر  14

 عالیجناب 
اینجانب، به ویژه نامه مورخ  هاپیرو نامه (، مایلم S/2020/814)  2020اوت    20( و نامه  S/2020/380)  2020مه    8ی قبلی 

به موارد زیر در خصوص تالش ایاالت متحده برای ستوجه شما را  فرایندهای شورای امنیت  های غیرقانونی  واستفاده از 
 ی قبلی شورای امنیت جلب نمایم.هاسازمان ملل متحد و ادعای بی اساس آن در مورد اعمال مجدد قطعنامه

های قبلی شورای امنیت اعمال شده است. جمهوری اسالمی  ، ایاالت متحده ادعا نمود که مفاد قعطنامه2020سپتامبر    19در  
اند بازگرداندن مجدد که در دو نامه رسمی اعالم کرده  -رای امنیت شو  متوالی  رئیس  سه   و– ای امنیت  عضو شور   13ایران با  
باشد. یک اتفاق نظر واضح میان اعضای شورای امنیت وجود دارد که  های پیشین باطل و بال اثر است، موافق میقطعنامه 

با خروج یکجانبه و وضع   و  نبوده  برجام  متحده یک عضو  ایران، مرتکب نقض  مجدد تحریمایاالت  علیه  های یکجانبه 
و برجام شده است. برخالف ادعای غیرقانونی ایاالت متحده، یقیقنا هیچ عدم قطعیتی نه در حقایق و نه در    2231  قطعنامۀ

 حقوق وجود ندارد و ناگزیر باید موضع صریح اعضای شورا را در نظر داشت. 
خود در خصوص نامیبیا اشعار داشت که »یک اصل اساسی حاکم بر    1971ورتی  المللی دادگستری در نظر مشدیوان بین
الملل که تثبیت شده، این است که دولتی که به تعهدات خود عمل نمی کند، نمی تواند مدعی حفظ حقوقی  روابط بین 

د قرار داده که نقض فاحش  های قبلی خود این را مورد تاکی شورای امنیت نیز در پرونده   1شود که منبعث از آن روابط است«. 
 2الملل هیچ اعتبار حقوقی نداشته، باطل و بالاثر است«. دار حقوق بین»قواعد ریشه

بالاثر خواندن آن توسط   باطل و  و  متحده و رد  ایاالت  ادعای  ماهیت غیرقانونی  به  متوالی    13باتوجه  عضو و سه رئیس 
المللی، دول عضو سازمان ملل متحد و همه ارکان سازمان ملل  جامعه بین شورای امنیت ]اندونزی، نیجر و روسیه[، برای  

دبیرخانه_متحد   خاص  بطور  و  جمله  و   _از  نموده  غیرقانونی خودداری  اقدام  این  شناختن  رسمیت  به  از  دارد  ضرورت 
از فرآیند بطریق ترتیبات مقتضی اتخاذ گردد تا از اعتبار بخشی یک وضعیت غیرقانونی ایجاد شده بواسطه سوءاستفاده  

 و نباید به هیچ عنوان در طی زمان به آن اثری بخشیده شود.  _خودسرانه خودداری گردد 
 اساس بر عضو تاکید شده است که »دولتهای  2231  قطعنامۀنماید که شورای امنیت در  جمهوری اسالمی ایران یادآوری می

 اقداماتی خواهد »ازو از آنها می  3نمایند« اجرا و پذیرفته اامنیت ر شورای تصمیمات هستند مکلف متحد ملل منشور 25 ماده

-، از سازمان2231  قطعنامۀخودداری نمایند. همان بند اجرایی    4نماید« می  مشکل روبرو با را  برجام وفق تعهدات اجرای که
خواهد همان اقدام را انجام دهند، بنابراین دول عضو و دبیرخانه سازمان ملل متحد یک تعهد منشوری  المللی میای بین ه

توسط ایاالت متحده و سیاست اعالمی آن کشور در تخریب برنامه    2231  قطعنامۀ دارند تا از اثر بخشی به نقض فاحش  
خودداری نمایند.  _ه دلیل وجودی اصلی قطعنامه استکه نه تنها به قطعنامه منضم شده، بلک _جامع اقدام مشترک )برجام( 

یک تعهد   _از جمله و به ویژه دبیرخانه_های عضو و ارکان سازمان ملل متحد  ، همه دولت2231  قطعنامۀطبق همین مفاد  
ا باید از فعل  المللی دارند که اقدامات غیرقانونی آمریکا را بعنوان یک وضع موجود به رسمیت نشناخته، بنابراین و متعاقب بین 

 
1. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding 
Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, Para. 91. 
2. UNSCR 662, Paragraph 1.  
3. UNSCR 2231, penultimate preambular paragraph. 
4. UNSCR 2231, Operative Paragraph 2. 
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ها  و ترک فعل که بعنوان شناسایی آن قلمداد شود، خواه مستقیم یا غیرمستقیم، خودداری ورزند. ما بر تعهد تکمیلی دولت
ها تحت آن از کمک و یاری در حفظ وضعیت غیرقانونی ایجاد شده توسط ایاالت متحده منع  ورزیم که دولت تاکید می

(  S/2020/921عای غیرقانونی ایاالت متحده، جنابعالی در یک نامه به رئیس شورای امنیت )اند. با این وجود متعاقب ادشده
 2231  قطعنامۀ)الف(    7تا زمان شفاف سازی شورای امنیت در مورد اینکه آیا اختتام مورد اشاره بند    "اید که  بیان داشته

مورد نیاز را زیر نظر و با هماهنگی شورای امنیت یا  ( همچنان ادامه دارد یا خیر، دبیرخانه آماده است تا پشتیبانی  2015)
 "ارائه دهد. 1737تشکیل مجدد کمیته تحریم 

این نامه نه تنها با غیر قابل قبول بودن ادعای ایاالت متحده در حقوق و حقایق و همچنین اظهارات بدون ابهام سه رئیس  
 2231 قطعنامۀو دستورکار واضح اداری در رابطه با اجرای  عضو شورا مغایرت دارد، بلکه فراتر از روند 13متوالی شورا و 

 ( ایجاد شده است. S/2016/44بوده که طی یادداشت رئیس شورای امنیت )
که قابل برگشت نیست و به    - و هیئت کارشناسان    1737ی قبلی مانند کمیته  هابا توجه به انحالل ترتیبات اجرایی قطعنامه

است. این بدان معنی است    2231  قطعنامۀشورای امنیت خود مسئول نظارت بر اجرای   -   جدید شورا نیاز دارد "تصمیمات "
را تغییر دهد.    2231  قطعنامۀکه دبیرخانه در جایگاهی نیست که در مورد موضوعات محتوایی اظهارنظر کند و روند اجرای  

 دود و اختیارات دبیرخانه است. شما، آشکارا فراتر از ح 2020سپتامبر  19بنابراین، و با کمال احترام ، نامه  
 عالیجناب، 

به عنوان یک امر غیرقانونی توسط کل جهان رد شد و مورد محکومیت    2018مه    8خروج یکجانبه ایاالت متحده از برجام در  
اما برای اقدامات جبرانی همراه گردید.    -به ویژه توسط اتحادیه اروپا / سه دولت اروپایی  -جهانی قرار گرفت، با تعهدات 

در   -بی پشتوانه بودند. بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد      هاو تعهدات فقط بیانیه  هامتأسفانه این محکومیت
متحده تسلیم شدند و    -واقع   ایاالت  های غیرقانونی  گر محدودیتنظاره  -هر چند علی رغم میلشان    -در مقابل قلدری 

بودند. م ایران  متحده علیه مردم  ایاالت  ایاالت  انتفاع  از  برای جلوگیری  مقتضی  اقدامات  اتخاذ  از  با خودداری  لل متحد 
 . کرد ناامید را ایران مردم ایران، مردم علیه اقتصادی تروریسم  اندازی راه  و –متحده از ثمره اقدامات غیرقانونی خود 

ایاالت متحده علیه ایران در شورای امنیت بوده اند  های اخیر، مردم ایران با قدردانی شاهد رد یکپارچه دو اقدام اخیر  در ماه
فقط اعالمی باقی بماند و به صورت عملی نیز باید به    2018. اما ضروری است که این مواضع قاطع قانونی نباید مانند سال  

ی به ادعای  المللی باید از عواقب تکرار شکست عملی گذشته خود وقوف داشته باشد. اگر آثار عملبار نشیند. جامعه بین 
ترین مقیاس،  حتی در کمترین و نمادین   -ی قبلی  هااساس ایاالت متحده مبنی بر اعمال مجدد مفاد قطعنامهغیرقانونی و بی

شورای امنیت تصدیق    2231  قطعنامۀ  13که قباًل در بند    -ظهور یابد، جمهوری اسالمی ایران اقدامی قاطعانه انجام خواهد داد  
بیانیه ما در تاریخ  شده و توضیحات بیشتر   مه    8( و همچنین نامه رئیس جمهور روحانی در  S //550)  2015ژوئیه    20در 

 خطاب به رهبران کشورهای باقیمانده در برجام تصریح شده است. 2019
بین  جامعه  داریم  انتظار  آثار  ما  از  دهد. هیچ کس  تغییر  را  مسیر خطرناک خودشیفتگی  این  متحد  ملل  و سازمان  المللی 

اشات در مقابل یک قلدر بی قانون مصون نخواهد بود و ترغیب کرده و خواهد کرد که بی قانونی همراه با مصونیت  مم
نیت و مسئولیت خود را نشان داده است، اکنون نوبت جامعه  خود را گسترش و توسیع دهد. جمهوری اسالمی ایران حسن 

خواهم که حکومت ایاالت متحده را  مصرانه از سازمان ملل متحد می بین المللی است که متقابال به آن عمل نماید. بنابراین  
بدلیل اقدامات غیرمسئوالنه و یکجانبه، که به شیوه خطرناکی اعتبار شورای امنیت سازمان ملل را به چالش خواهد کشید و  

 کند، پاسخگو نماید. تمامیت منشور سازمان ملل را تضعیف می
 نب را پذیرا باشید. عالیجناب، احترامات فائقه اینجا

 محمد جواد ظریف 
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A Conversation with Foreign Minister Mohammad Javad Zarif of Iran 
 
ZAKARIA: Thank you so much, Kayla. Welcome to everyone. It’s a pleasure to have you all. Before 
I begin I just want to make a few housekeeping announcements, the most important of which is this 
meeting is on the record, not off the record as so many Council meetings are. And if you—there will be 
a period for audience Q&A, which will be after my conversation with the foreign minister. And so just 
keep—bear that in mind, and it will be handled using the technology. I think he will be able to hear you 
but not see you as you ask your questions. 
Let me begin by introducing a man who needs no introduction. Javad Zarif is, of course, the foreign 
minister of Iran, a very important figure in that government and well known around the world. He’s the 
man who signed the nuclear deal, the so-called Iran arms—the Iran nuclear deal, which was, of course, 
technically called the JCPOA. Before that, he was Iran’s ambassador to the United Nations for many 
years and has been a central figure in Iran’s relations and dealings with the world for decades. 
Foreign Minister, welcome. 
ZARIF: Good morning to you and to our friends joining us. Good to be with you, Fareed. 
ZAKARIA: Foreign Minister, the first thing I do have to ask you about is a topic that has raised an 
enormous amount of international outcry, which is the execution of the 27-year-old wrestler Navid 
Afkari. This is a 27-year-old young man who was engaged in protests against the government two years 
ago in Shiraz. He was executed. He was hanged. And as you know, this occasioned protests far and 
wide, well beyond the usual places. The United States condemned it, the European Union did, U.N. 
human rights groups did. The International Olympic Committee, the World Players Association. Many 
of them saying that this was really an extraordinarily brutal act. 
I want you to respond to the international outcry against this execution. 
ZARIF: Well, thank you for asking that question and moving forward. I think it is—it is important to 
set the record straight. First of all, as you know, we have an independent judiciary and the government 
is not involved in the decision-making of the judiciary. In fact, judges in the judiciary have their own 
independence from the center of authority of the judiciary. 
Second point is the issue about capital punishment is a live issue. It’s a lively debate in the United States, 
in Iran, elsewhere, whether capital punishment is good or bad, whether it serves the purpose of deterring 
crime or whether it does not. And I don’t think, in the span of one hour, even if we had more, we could 
settle that debate. All of us have our personal views. 
But the point is, capital punishment is in the Iranian criminal court, as it is in many of the United States’ 
states. And recently people have been executed in the United States. A gentleman was executed in Texas 
who was 18-year-old when he committed a crime. I don’t think anybody would ask Secretary Pompeo 
to explain that. But, be that as it may, I think it is an important issue. 
Third, I am not in a position to judge the decision of a court. A court is a court. It makes its own decision. 
Obviously, there are people who like the decision of the court, who like the ruling of the court, and there 
are people who do not like the ruling of the court. 
The fourth point that I have to make is that this gentleman—and I feel sorry for his family, as I feel sorry 
for the family of his victim—was executed not because of participating in demonstration but because of 
a murder. He was accused of a murder. He went through a court proceeding on a murder charge. There 
were private claims against him by the family of the deceased who was killed. 
He was not executed for participating in a demonstration. Many people participate in demonstrations, 
and none of them are executed. Those who commit crimes, including arson, including others, are 
punished, but not for participating in demonstrations. 
Again, I have to underline I have no weight, I have no standing in an Iranian court, because a court is 
between the prosecution, the private claimants, and the defendant. I cannot judge the decision of a judge. 
As I said, people may like it. People may not like it. The government cannot intervene and did not 
intervene and did not know about the carrying out of the sentence. But we’re not in a position even to 
be in the process, to even known about these developments. This is the law. This is the independence of 
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the judiciary, and we have to accept it. 
ZAKARIA: Foreign Minister, you know that human-rights groups claim that these charges were 
trumped up, that he was arrested and executed as a political prisoner. Amnesty International has released 
recordings of his saying I want you to know that an innocent person was executed. His mother claims 
that he was forced—tortured into confessing. And Amnesty concludes that this was a horrifying travesty 
of justice. 
And so I think the argument is that this is an indication—people use this as an argument to say this is an 
indication that Iran is being ruled by a government that engages in these kind of brutalities and that 
therefore cannot be trusted as a responsible international actor. 
ZARIF: Well, again, as I said, in almost every case the families of the defendant, the defendant himself, 
do not believe that justice has been served. And that is not for me to decide. If there are discussions—
and there are discussions in Iran—about whether this was a right decision or not, the discussions have 
their own legal process of being held either in the judiciary itself or in the parliament. 
There is a special committee of the parliament which can hear this type of discussion. The judiciary 
itself has a process for these arguments to be held. But I cannot accept that people would simply label 
an action by Iranian judiciary automatically as an act of brutality. They have to be privy to the 
information. The information should be made public. The judiciary believes that it has enough evidence, 
that it made the decision based on the evidence not for a political crime but for murder. This case was a 
case of murder and I have no way of judging the decision of a judge. I’m not the judge and I am not 
privy to all the information that the judge was privy to. 
ZAKARIA: Do you believe that it is legitimate for countries to look at the Iranian system? You may 
say it’s an independent judiciary but many outside observers do not. Do you think it’s legitimate for 
countries to look at that behavior of what is going on inside Iran by its government, both the parts of the 
government that you may control and not control, and draw their own conclusions about whether Iran 
is a responsible member of the world community? 
ZARIF: Well, I think they should look at our behavior, our international behavior. We have respected 
our international obligations. We have respected this JCPOA, which is an international obligation. 
We’ve never invaded any country. That is the criteria by which a responsible government should be 
recognized. 
What a court decide is in a proceeding of the court. The fact that in the United States the majority of 
capital punishment cases are involving Black defendants does not create any concern about the U.S. 
government from your point of view. It’s the judicial system. And since you refer to your own judicial 
system as an independent justice system and you wouldn’t ask—you wouldn’t be asking if you had a 
foreign reporter from Secretary Pompeo why Texas executed seven individuals, I think the same applies 
to Iran. 
The behavior of governments internationally indicates whether those governments are respected 
international actors. And today, as we stand, it is the United States which is considered by the 
international community as an irresponsible actor that violates international norms, that acts arbitrarily 
based on, basically, will to use force and power. 
ZAKARIA: You mentioned the JCPOA, the Iran nuclear deal. Let me ask you about that. If candidate 
Biden, Vice President Biden, were to win and become President Biden, he has indicated that he would 
return the United States to adhering to the JCPOA, the Iran nuclear deal, as long as Iran abided by it as 
well. 
But he has said he would use it as a starting point to begin negotiations to strengthen the deal, to extend 
its duration, and to deal with some other issues. Are you willing to commit that were this to happen Iran 
would engage in those negotiations? 
ZARIF: Well, I think Iran, as a participant in the JCPOA, which has observed the rules of JCPOA, 
which has taken—exercised a lot of restraint and patience, is in the position to say how we want to 
proceed, not the United States. The United States has an extremely bad record. I think it is the United 
States that has to show that it’s committed to this deal—that it will not violate it again, that it will not 
make demands outside the scope of the deal, that it will compensate Iran for the damages. 
The United States withdrew from JCPOA without any reason. It incurred a lot of damages on the Iranian 
people. You know, today, Iran is not able to even buy vaccines for influenza because the United States 
does not allow us to transfer the money. Right now, as we speak, our order to buy vaccines for 
influenza—not for COVID, vaccines for influenza—is waiting for an authorization by the United States 
to pay our own money. Not to pay their money. We are not asking anybody for a donation. 
So I think the United States, whoever is the president, it’s not—it’s immaterial for us who sits in the 
White House. For us, what is important is how they behave. And the United States have behaved 
extremely irresponsibly, dangerously, in the international community. So it is up to the United States. 
The United States has to be taken to account. It is up to the United States to prove to the rest of the 
JCPOA participants, particularly to Iran, that it’s going to act responsibly, that it’s not going to make 
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demands outside the scope of the JCPOA, and it’s going to basically stop causing damage to Iran, and 
compensate us for all the damages. Billions upon billions of dollars of damage they have inflicted upon 
Iran just because somebody didn’t like the previous president of the United States. It’s not my business 
that this president or the next president like their predecessor or don’t like their predecessor. It is the 
United States that has to act responsibly in the international community, which unfortunately it hasn’t. 
ZAKARIA: But, Foreign Minister, as you point out, the damage caused by the United States by the 
resumption of sanctions has been very dramatic. I mean, your currency is down 50 percent this year. 
ZARIF: More than 50 percent. 
ZAKARIA: So if you want to try to get Iran’s economy back on track, the question I’m asking is if a 
President Biden were to say I will return to the deal, but I would also require that Iran commit, as the 
United States would, to new negotiations, follow-on negotiations, to extend the deal, to strengthen it, 
are you willing to enter those negotiations? 
ZARIF: And as I said, first of all, the damages that were inflicted upon Iran were wrong. They have to 
be corrected. That’s without condition. Nobody is in a position to put conditions for making good on 
their own promises. So let’s put that out of the way. Now, Iran has never been hesitant to negotiate. But 
we do not renegotiate what we already negotiated. The United States should come to realize that because 
it’s a major power it cannot dictate. The United States did try its best to get a good deal. And the previous 
administration, where candidate Biden was vice president, knew it was a good deal. 
Now, we’re not going to negotiate a deal. A deal is give and take. A deal is that I don’t get all I want, 
the United States didn’t get all it wanted, the Europeans didn’t get all they wanted. There are seven, 
eight parties to this deal—that is seven countries plus the European Union. Eight parties to this deal. 
None of those parties got all they wanted. Now, they cannot come back now and say: I want to get 
everything that I wanted because I didn’t get it the first time around. 
This is not good faith. Good faith is the base for any international agreement. So the United States first 
must come clean, must get its act together, must come back to be a lawful member of the international 
community, start implementing its obligations and then talk about the rest of the deal. We have a saying 
in Persian: First prove your brotherhood, then ask for inheritance. 
ZAKARIA: I just want to be clear because this is important, because the deal was signed five years 
ago. Some of the provisions start to get sunset, you know, pretty soon. So you are saying you are open 
to renegotiating— 
ZARIF: Absolutely not. Absolutely not. 
ZAKARIA: —as long as the U.S. abides by the JCPOA? 
ZARIF: Absolutely not. Absolutely not. Because those were parts of—part of the deal. The United 
States accepted those. We spent more time negotiating those limitations than anything else. Those were 
parts of the deal. I accepted less commitment from the United States because I did not want to give them 
more. A deal is a process of give and take. The United States, Secretary Kerry, then Vice President 
Biden remember this very well. There was a give and take. Any attempt to undermine those gives and 
takes is a sign of bad faith. And as I said, the United States must first prove that it’s worthy of the trust 
that is required for its reentry into the deal, before it sets conditions. 
ZAKARIA: Let me ask you to comment on a big event that’s taken place in the region recently, that is 
the normalization of relations between Israel, Bahrain, and the United Arab Emirates. It does look from 
the outside, Foreign Minister, that this is a deal motivated by concerns about Iran and Iran’s behavior, 
where you have the Israelis managing to create an alliance with moderate Gulf states, which will leave 
Iran even more isolated in the region. 
ZARIF: I guess “isolated” is a relative term. Just look at the Security Council and look at who’s isolated 
in the Security Council. I don’t think Iran feels isolated, with thirteen countries in the Security Council 
objecting to U.S. actions. This was—this was a show, for God’s sake. We all know that the United Arab 
Emirates and Bahrain have had relations with Israel for the past fifteen years. Even the Israeli 
ambassador in Washington publishing his picture with Yousef Al Otaiba, the UAE ambassador, tweeted 
that: I’m now happy that we can share the pictures of our friendship that we’ve had for a long time. So 
let’s not joke with each other. This was—this was just a photo op for President Trump to get his vote up 
in certain states where he was in trouble. And I guess it served that purpose. It didn’t serve any other 
purpose. So let’s not put more meat into something that didn’t have much meat other than a photo. 
ZAKARIA: Bahrain is a Shia majority country, even though it has a Sunni monarchy. Do you have any 
message to the Shia of Bahrain? 
ZARIF: The message should be given by those who shout about democracy to the government of 
Bahrain, while it has been trampling the rights of its majority. I mean, this is the type of allies the United 
States and Israel have in the region. 
ZAKARIA: But do you think it will cause trouble in Bahrain, that the government has formalized 
relations with Israel? 
ZARIF: Well, I don’t think Bahraini government ever had good relations with its population. It’s a 
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minority rule. And I think those problems continue. And that’s the problem. The United States and the 
Western world have given a green light for Bahrain, and for Saudi Arabia for that matter, to crush the 
people of Bahrain. And that is not one of the biggest victories of the United States for human rights or 
democracy. And I believe those who are rather vociferous about human rights should think about this 
as well. I mean, it’s not for us to decide what the Bahrainis do. It’s for them to decide. And the Bahrainis 
already know that they are ruled by minority. 
ZAKARIA: I have to ask you about Syria. You know, what is really still, in some sense, is the biggest 
human rights tragedy over the last decade. At least half a million people dead, five million people 
displaced. Your government has been a staunch supporter of the Assad government in Damascus. What 
is the strategy for some kind of peace—sustainable peace in Syria? Is it that Assad is going to reconquer 
all of Syria, which seems highly unlikely? Is there going to be a de facto partition? Where do you see 
this going? 
ZARIF: Well, I believe Syria does not have a military solution. And this is not a new belief. When I 
assumed this office in 2013, I provided a four-point peace plan that included an immediate ceasefire and 
a broad-based, inclusive national unity government. And it included constitutional talks. Now we, along 
with Russia and Turkey, have been able to start a process since end of 2016 which has brought hostilities 
much, much lower. I mean, the intensity of the—of the conflict in Syria is today much, much lower than 
it as in mid-2016. So we’re building on that. And the constitutional committee is meeting. And we 
believe that’s where the outcome will come. 
Now, there were countries I this region who believed in a military solution, in Syria and in Yemen, as 
they believe in military solutions in Libya, in Somalia, in Sudan—everywhere. They believe in military 
solutions. In those places, Iran is not even involved. But you have conflicts there because there are 
countries—all of them U.S. allies—who believe in military solutions. Now, if they fail, it’s not our fault. 
It’s the fault of their doctrine, of believing that the victory is around the corner. 
In 2015 we suggested a peace proposal for Yemen. But Saudis believed that in three weeks they could 
win militarily. You know that in 2011 some of our neighbors in the south believed that they would win 
Syria within weeks. Now, eleven years since then, ten years since then, five years since the atrocities in 
Yemen started, we have been calling openly for peace, for political dialogue. 
We have shown it in Syria. We pushed all Syrian parties to the negotiating table. We have been 
conducting—I mean, they have been conducting, with our support, with our help, with our 
encouragement, discussions in Geneva, and we hope those discussions will continue. 
So to answer your question, no, I do not believe partition is the answer. I do not believe military victory 
is the answer. I believe that all Syrians need to settle their differences politically. And I believe all with 
influence in Syria should come together to help them, not to agitate them to continue fighting. 
ZAKARIA: Just a few days ago Mike Pompeo, the secretary of state, announced that the United States 
government had found evidence that Iran was engaging in escalating cyberattacks against the United 
States. This is a claim that is also corroborated in part by Microsoft, which has identified certain Iranian 
actors, apparently sponsored by the government. 
Why is Iran escalating cyber warfare against the United States? 
ZARIF: Well, first of all, it is the United States that had acknowledged engaging in cyber warfare 
against Iran, even to the point of destroying very sensitive nuclear structures that could have 
ramifications with the death of hundreds of thousands of people. If you don’t believe me, just watch Zero 
Days. So, I mean, there were articles written. There was even a documentary made in the United States 
about those attempts. Those are on-the-record acknowledgement by the U.S. government. 
Now, there are allegations that Iran is engaged in trying to infiltrate the U.S. electoral system. I mean, 
this is nonsense. For us it doesn’t matter who goes to the White House. I mean, if we had an interest in 
victory of one candidate or the other, that argument could be made. But it seems that President Trump 
is using every opportunity to basically question the result of the U.S. election, which is something of 
news for all of us for a president to question his own country’s election. 
ZAKARIA: You really don’t care whether Trump or Biden wins? 
ZARIF: Not at all. It’s none of our business. For us, the behavior of the U.S. government is important. 
For us, it’s not important who sits in the White House. As a foreign government, we cannot bank on 
something we do not control. 
ZAKARIA: Foreign Minister, as always, great—it’s always interesting to hear you on your country and 
the region. I’m now going to turn it over to members’ questions. And we will get them—I gather we 
will hear them but not see them. I’m going to turn this over to Kayla, right? 
STAFF: Thank you. 
(Gives queueing instructions.) 
We’ll take our first question from Michael Gordon. 
Q: Yes, Michael Gordon from the Wall Street Journal. Thank you, Mr. Foreign Minister. 
I have two points I’d like to clarify with you. The Trump administration has asserted that Iran has the 
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capability to increase its stockpile of enriched uranium to the point where it could have sufficient fissile 
material for a nuclear weapon by the end of the year. And a question I have for you is, is it Iran’s 
intention to enrich its low-enriched uranium to the point where it would have enough fissile material for 
a weapon by the end of the year? Do you have the capability and do you intend to do it? 
And then, secondly, in your discussion you said that a deal is a deal and you don’t want to rewrite the 
JCPOA. Are you excluding a more-for-more arrangement in which Iran would extend the sunset clauses, 
or maybe do away with them entirely, in return for more benefits in terms of sanction relief in the 
economic sphere? Thank you. 
ZARIF: Well, on your first question, I don’t buy these arguments. But if you—if you believe that a 
thousand kilograms of low-enriched uranium is enough for a bomb, we had enough low-enriched 
uranium for a bomb, for eight bombs, between, ah, maybe 2010 to 2015, when we accepted JCPOA, 
and we didn’t make a bomb. 
Now we have about three thousand kilograms, which, according to these analysis and calculations, is 
enough for three bombs already. So we don’t need to wait until the end of the year. But we don’t intend 
to build a bomb. We’ve said it. We don’t believe that nuclear weapons increase our security or increase 
our stability. In fact, they haven’t increased the stability of those who have them, even against domestic 
threats. 
Look at the only possessor of nuclear weapons in our region. Is it secure? Is it stable? It’s not. So nuclear 
weapons in our strategic thinking don’t provide security. In our religious belief they are forbidden. So 
it’s immaterial how much enriched uranium we have. But according to JCPOA, our limit was 300 
kilograms of 3.6 enriched uranium. 
And we’ve always said that if other members of the JCPOA go back to their commitments, Iran is 
prepared to go back to its commitments. We were not the ones who broke our commitment. We went 
through the procedure that the JCPOA provides. We exhausted that procedure. It took us over a year 
and a half after the U.S. withdrew from JCPOA to exhaust those procedures. 
We informed other members of JCPOA six months in advance, in November of 2018, that we had 
exhausted the procedure, the so-called DRM procedure that the United States decided not to use. And 
then in May of 2019 we started moving away from certain of our commitments, which is recognized in 
the JCPOA. 
So this is a situation as it stands. The United States decided to violate JCPOA. It decided to break 
JCPOA. It decided to leave JCPOA. It decided to prevent others from implementing JCPOA. And it’s 
reaping the rewards now, as simple as that. 
On more for more, I want to see first the United States going back to its commitments, compensating 
Iran for its losses, giving us guarantees that it won’t do it again, before it—I mean, the United States 
needs to find a seat at the table before it starts raising questions. It does not have a seat because it left 
the room. And while it left the room—it doesn’t matter which president did it—while it was out of the 
room, he tried everything to torpedo that room. He tried everything to destroy that room. 
Now, if it wants to come back to that room, it has to rebuild the room and then enter the room, sit at the 
table, and then, as I said, prove your brotherhood before you ask for inheritance. 
ZAKARIA: Can I just ask a supplementary to Michael’s question, Foreign Minister? Because if you 
were asking the United States to provide compensation for having withdrawn from the JCPOA before 
you will engage in negotiations about more for more—more sanctions relief for more strengthened 
commitments on the nuclear deal—you’re effectively saying that you will not engage in new 
negotiations with the United States, because you know it is not a practical reality that any president 
could provide compensation to Iran because the United States withdrew from the nuclear deal. 
So is that—I mean, is that just a poison pill? You are saying you do not want negotiations with the 
United States? 
ZARIF: No, that’s not what I’m saying. Just put yourselves in our shoes. Just switch places. Had we 
broken the deal, had we—let’s assume we had the bomb. Had we destroyed a city in the United States 
with our bomb and then said, OK, now we want to come back to the negotiating table, would you accept? 
ZAKARIA: I’m just telling you, you know this country well. Practically, the United States is not going 
to provide you with compensation because the Trump administration withdrew from JCPOA. If that is 
what you’re asking for, it’s not going to happen and, in effect, you’re saying the deal is dead. 
ZARIF: No, the deal is very much alive. The Security Council showed the deal was alive. The Security 
Council showed the United States was isolated in the world, and now the United States, what—I mean, 
the Trump administration used power politics, used bullying, in order to destroy the deal. Now the next 
administration wants to use the bullying to come back to the deal. So the bullying is there. And, you 
know, I mean, I know U.S. pretty well, but you know Iran pretty well, too. We don’t succumb to 
pressure. 
Today, we are celebrating the 40th anniversary of the beginning of the Iran-Iraq War. You know that 
war. You know that everybody supported Saddam Hussein. You know that everybody gave them all of 
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the weapons. Even the Western countries gave him chemical weapons. Where is Saddam Hussein now 
and where Iran is now? 
So if we wanted to accept bullying, Saddam Hussein was still around and Saddam Hussein would be 
creating a lot of terror in this region. We didn’t accept his bullying when he was giving us chemical—
bombing us with chemical weapons. We won’t accept anybody else’s bullying. 
ZAKARIA: All right. Now we’ll move on to the question—next question, Kayla. 
STAFF: We’ll take the next question from Barbara Slavin. 
Q: Hello, Mr. Minister. Can you hear me? 
ZARIF: Yes, I can, Barbara. How are you? 
Q: I’m OK. It’s nice to see you virtually. 
I remember very well the atmosphere after the JCPOA was reached and I remember that one of the 
things that soured the atmosphere was the continued detention of dual American-Iranian citizens like 
Siamak Namazi. I wanted to ask whether there is any possibility that Iran will show mercy toward 
someone like Siamak, who worked very hard in support of U.S.-Iran relations, starting in the 1990s, and 
who remains behind bars all these years later. 
Is there any possibility for a humanitarian release? Thank you. 
ZARIF: Well, thank you for bringing that question. I think it’s very important. I think it was the year 
before last when I addressed the same question at the Council under better circumstances. It was live 
and I was there, and I responded to a question either by you or somebody else from the audience, that 
we are ready for a universal action. And I have to make the case clear. I do not have a standing in the 
Iranian courts because these are domestic issues. These are Iranian citizens and I have no standing. 
The only way I can get a standing is through an exchange, and I have suggested a universal exchange. 
You saw the article in the New Yorker. I am not referring to our news. You had an article in the New 
Yorker about an Iranian who refused to spy for the United States and he was kept in jail in the United 
States. But, finally, we were able to release him through an exchange, and I’m willing to do more. 
There are Iranians in U.S. prison who are there only because they refuse to betray their country, and we 
are prepared to exchange all of them and all those who have been kept in jail. There were Iranians who 
were on their way to the airport in another country, and because of U.S. pressure they went back to jail 
after the court had acquitted them. 
So let’s not—let’s not put one person in front of another. Let’s do a universal deal. I repeat, we can 
exchange all prisoners, period. 
ZAKARIA: Next question. 
STAFF: We’ll take the next question from Kimberly Dozier. 
Q: Thank you. 
Mr. Minister, are you concerned over the U.S. announcement of sanctions snapping back? As while 
you’ve been speaking, the Trump administration has announced new sanctions against Iran’s Defense 
Ministry? And is Iran still seeking retribution for the U.S. targeting of General Qassem Soleimani? 
Thank you. 
ZARIF: Well, the sanctions that the United States has been imposing on Iran, it’s nothing new. 
Secretary Pompeo, I think as we speak, is trying to gain some attention by having a press conference, it 
seems, at this very moment, announcing new sanctions. I don’t think that’s anything new. And I don’t 
think it will have any more significant impact on Iran. The United States has exerted all the pressure it 
could on Iran. It has—it had hoped that these sanctions would bring our population to their knees. It 
didn’t. 
That’s why they withdrew from JCPOA. That’s why they started maximum pressure. That’s why they 
took a resolution to the Security Council. That’s why after they failed, they started the so-called process 
of snapback. And, I have to say, that the word “snapback” doesn’t appear in either JCPOA or Security 
Council Resolution 2231. And they failed. Now, they are taking retribution not against us, but against 
the entire world by saying that anybody who does not accept—I mean, it’s as if somebody said: There 
is a U.N. Security Council resolution. And if you don’t accept it, I’m going to kick you. This is the type 
of global democracy the United States believes in. 
As far as General Soleimani is concerned, the United States made a great mistake of assassinating, in a 
clear terrorist way, somebody who was the number-one enemy of ISIS. General Soleimani was revered, 
not only in Iran but elsewhere. Again, the cognitive problem was that Secretary Pompeo, on the night 
of assassination of General Soleimani, put on his Twitter a clip of people dancing in Iraq, showing that 
people of Iraq were celebrating the death of Soleimani. And we saw the next morning that tens of 
thousands, hundreds of thousands of Iraqis came to the streets of various Iraqi cities mourning the killing 
of Soleimani. So Soleimani has a lot of people seeking revenge for this—for his murder. 
ZAKARIA: Can I just follow up, Javad? Are you, though, saying the Iranian government is still 
considering the possibility of some kind of retaliation, or are the books closed on that? 
ZARIF: No, the books are not closed. President Trump ordered the assassination of a national hero for 
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Iran, and a hero for the region. So the books are not closed. I’m not in the business of making threats, 
but the book is not closed. 
ZAKARIA: Next question. 
STAFF: We’ll take our next question from David Sanger. David, please accept the unmute now. 
Q: OK. Sorry about that. Thanks very much. And Foreign Minister, good to hear from you again. 
I’m not sure that you fully answered Fareed’s question about why it is that the United States is continuing 
to see significant cyber activity against targets here, not only reported by the government but, as Fareed 
pointed out, reported by Microsoft and others. Are these government sanctioned? Are you aware of 
them? Are you investigating them? And what do you make of the speculation here in U.S. intelligence 
circles that Iran has now come to the conclusion that there really isn’t a whole lot of disruption that you 
can do right now, given your economic situation and given the state of the presidential race, in which 
you said you really have no preference. Has there been a decision made to be less disruptive in the region 
than Iran, at various moments, has been in the past? 
ZARIF: You make assumptions, and then you create a story. And I’ve seen your story, David. Iran has 
not been disruptive in this region. We have defended our interests and we have fought against terrorism. 
If the United States has tried to hurt our interests, then we defend ourselves. If the United States crosses 
our airspace, crosses our territory, we defend ourselves. And remember, this is called Persian Gulf, not 
Gulf of Mexico. It’s close to our border, our waters, and about seven thousand miles away from your 
boarders. So let’s be very clear. We’re not disruptive in our own region. 
The country that is disrupting our region is the United States. Spent $7 trillion in our region, destroyed 
our region, brought extremism to our region, and then it claims that we have reduced being disruptive? 
This is nonsense. So as far as the United States wants to be the judge, jury, and executioner for every 
case, well, it can’t say Iran was disruptive in the past. It’s not disruptive now. If we’ll do this, do that, 
these are just speculations—not speculations. These are just propaganda by the U.S. machinery. And I 
wouldn’t buy it. And I hope you wouldn’t either. 
On cyberattack, as I said, the case that you personally documented was the United States cyberattacks 
against Iran. Our hands are not tied. Iran has capabilities. But we do not condone cyberattacks. But we 
will defend ourselves. When we are attacked, we will defend ourselves. And again, we do not have 
limited means of defending ourselves. 
ZAKARIA: Next question. 
STAFF: We’ll take our next question from Mary Beth Long. 
Q: Thank you, Mr. Foreign Minister. It’s wonderful to see you again. 
I was in Doha just a few months ago when Iran announced its HOPE Initiative for peace in the region. 
And I was wondering, from your perspective, what has Iran undertaken to advance peace in the region? 
And what countries and specific activities can you point to as part of the Munich Security Conference 
Doha announcement of this new peace endeavor? Thank you. 
ZARIF: Well, thank you for that question. Let me—let me just give you a bit of historical background. 
In 1985, at the height of the Tanker War in the Persian Gulf, where the United States came to the aid of 
Saddam Hussein, along with several other countries, we suggested a peace initiative in the Persian Gulf, 
which became paragraph eight of Security Council Resolution 598, which ended the Iran-Iraq War. 
Then we continuously suggested that countries in the region should come together and work for peace. 
When I became foreign minister, I resuscitated those ideas by suggesting a regional dialogue forum in 
2014, suggesting a non-aggression pact in 2018, and then the president suggested the Hormuz Peace 
Endeavor, or HOPE, during the General Assembly last year. 
What we did in order to follow it up—and these are very simple ways of starting dialogue, of starting 
confidence building, exactly what happened in Europe some—I mean, a few decades ago. The 
Conference on Security and Cooperation in Europe, then Organization on Security and Cooperation in 
Europe, based on a basket of principles, basket of confidence-building measures. And we suggested all 
of that. And then after President Rouhani came back from the General Assembly last year, he wrote 
letters to every head of state of the Persian Gulf—that is Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, UAE, Oman, 
Qatar, and Iraq. All of them responded to us, with the exception of the three famous ones—UAE, 
Bahrain, and Saudi Arabia. 
Saudi Arabia decided to respond to use via Kuwait, in a very harsh way. We provided a positive 
response, even to their harshness. In their response, they didn’t even address the president of the Islamic 
Republic of Iran. They addressed the emir of Kuwait. We had addressed them directly. We had 
addressed the king of Saudi Arabia in a totally proper way. He responded with an extremely negative 
letter addressed to the emir of Kuwait, not to us. So I think they want to resolve the differences with 
Iran until the last American soldier. Whether you want to do it or not, it’s up to you. But I believe the 
problems in our region needs to be settled through dialogue between regional countries. I do not believe 
this serves anybody by giving basically a carte blanche to countries to reject all sorts of endeavors from 
peace. 
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From 1985 we put on the table suggestions for peace, and unfortunately none of them have been taken 
seriously by those countries in the region who hope that they can pay for their security. And the United 
States is very much willing to sell them all the arms. But is the U.S. capable of providing them 
protection? I don’t think so. I think protection cannot be bought from outside. I think protection should 
be gained through interaction in the region. And we are prepared to do that. 
ZAKARIA: Next question. 
STAFF: We’ll take our next question from Jared Genser. 
ZAKARIA: I should point out people should identify themselves and their affiliation. 
STAFF: It appears there is a technical issue. We will go to the next person, David Merkel. 
Q: Hi. This is David Merkel with the International Institute for Strategic Studies. I’d like to thank the 
Council for this opportunity. 
Mr. Minister, you said that countries should be judged by their international behavior. I’d like to turn 
your attention from the Gulf to the Caspian Sea. Two neighbors who’ve proven their brotherhood, 
Azerbaijan and Turkmenistan, could benefit from a gas pipeline crossing the Caspian. The littoral states 
have agreed on a demarcation. The environmental issues have been taken care of. So is Iran prepared to 
support something that benefits these two brothers and benefits Europe for a new source of gas? 
ZARIF: Well, actually, I was fortunate to conclude, after 22 years of negotiations, the comprehensive 
legal convention of the Caspian. This was done in 2018 and I think was signed by President Rouhani in 
2019. The next stage is the stage that you referred to, has not been concluded, and that is the demarcation 
of the baselines, which is, for our parliament, the condition to present the comprehensive Caspian legal 
convention to the parliament for ratification. 
We are engaged with—in good faith with our neighbors in order to determine to agree on a baseline for 
all five countries of the Caspian. These are difficult negotiations, very technical negotiations. And as 
you pointed out, in the comprehensive convention there are provisions for how a gas pipeline could be 
built in the Caspian. 
In our view, there are more economical ways of getting Turkmenistan gas to Europe, and we are prepared 
to help. We do not believe that a gas pipeline is feasible economically. But from an environmental 
perspective, there are ways of doing that in the convention. And we are prepared to go through the 
mechanism of the convention in order to make that a possibility. But again, a land pipeline is more 
environmentally sound and a more secure way of getting Turkmenistan gas to Europe. And we are 
prepared to provide all the help that we can, pending a sea pipeline. 
ZAKARIA: Next question. 
STAFF: We’ll take our next question from Elise Labott. 
Q: Mr. Minister, thank you so much for doing this. Nice to see you. Elise Labott with American 
University. 
Your comments about what a potential Biden administration would do with the JCPOA notwithstanding, 
a lot of the same people in a potential Biden administration were working with you. And the relation 
between the U.S. and Iran, I think there was, by all accounts, a real thawing. And these people have said 
that if Vice President Biden were elected that his administration would engage with Iran fairly early in 
an effort to not just get the JCPOA on track but resume that thawing. And I’m wondering if you see 
what’s happened over the last few years, an anomaly with the Trump administration, and whether there’s 
hope that if Vice President Biden is elected that some kind of détente with Iran could be furthered. Or 
do you think that the damage that was done under President Trump would make that impossible in the 
near term? Thank you. 
ZARIF: Well, I really don’t believe anything is impossible, but I believe it’s going to take a lot of work. 
And we showed our readiness to engage in difficult endeavors. We did that with Secretary Kerry. It 
wasn’t easy to start the negotiations which resulted in JCPOA. Those were extremely difficult 
negotiations, based on not mutual trust but mutual mistrust, and we succeeded. Now, I think a sign that 
good faith is there is not to try to renegotiate what already has been negotiated. And this is extremely 
important. And I think after these very difficult years of President Trump, it is important for the United 
States to send the right signals to Iran, that it is willing to end this, basically, policy of pressure and, for 
the lack of a better word, bullying. 
ZAKARIA: All right. We have time for one last question. 
STAFF: We’ll take our last question from Naz Durakoglu. Naz, please accept the unmute now button. 
OK, we’ll move to our next question, Farooq Kathwari. 
ZAKARIA: All right. I think we’re having some technical problems. Let me ask the last question, 
Foreign Minister. 
Q: I’m able to get nothing. I think—got it. Yeah, this is Farooq Kathwari. And for this discussion I’m 
chairman of the Kashmir Study Group. 
And I would appreciate your perspective on the current discussions re: peace in Afghanistan and its 
implications for Iran. 
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ZARIF: Well, Iran has always been a participant in any peace effort, from the Bonn Conference in 2001 
where Iran played a leading role in getting the parent government in place in Afghanistan to all regional 
attempts. We believe that there were major flaws in the attempt by the United States in the—in the recent 
process. I believe the United States engaged in an all-out effort to simply get out of Afghanistan—which 
is good, but it should not be at the expense of the people of Afghanistan and at the expense of the 
democratic process in Afghanistan, at expense of the achievements of the—of the international 
community and the Afghan people over the past twenty years. And I think for the United States the 
ultimate objective was to simply find a way to leave Afghanistan. It did not have to impose all of that 
on the—on Afghanistan and on the region. So we are very pessimistic about the process that the United 
States led, and that is why we did not participate in that process. 
But we support any and all inter-Afghan dialogue. We believe that should be in keeping with the 
democratic achievements of the people of Afghanistan, with the participation of all parties including the 
Taliban. We do not believe that it should be ruled by one party, but it should be with the participation 
of all parties. We believe that the future of Afghanistan should be decided by all Afghans without foreign 
interference and regional countries should play a role in assisting—in facilitating and not dictating. 
I think the United States has not played a positive role. We indicated that since Dr. Khalilzad started his 
endeavors. We said that it was on the wrong footing, that it was not based on assumptions and principles 
that would serve long-term peace and stability in Afghanistan. We have observed very closely the 
discussions in Doha. They are, unfortunately, at a stalemate. 
We will do whatever we can in order to help that process. But the damage that has been done by the 
United States, by this process, is very difficult to undo. 
ZAKARIA: Can I ask you as a quick supplementary, do you have any reaction to the reports that 
Russian—the Russian government was paying Taliban soldiers to kill American soldiers? 
ZARIF: Well, I have no information of that nature. I know that everybody in our region is concerned 
about the rise of Daesh in Afghanistan and there has been cooperation in order to fight Daesh. But I 
have no information on the allegation that you just provided. I don’t think it should be correct, but I have 
no way of knowing. 
ZAKARIA: Mr. Foreign Minister, good of you to spend this time with us. It’s always important to hear 
from you. Thank you so much. 
ZARIF: Thank you very much, Fareed. And thanks for everybody who participated in this conversation. 
And thanks to the Council for standing up. 
(END) 
 
 
• TWEET: 
Frank convo @CFR_org. Emphasized: 
Total US isolation as it fails in UN Security Council – Iran has no preference for outcome of US vote – 
Only option for any US president: Gain trust to reenter JCPOA – Iran always ready for inclusive 
regional dialogue. 
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 م بیست و یک پیوست
 ها گیری ادعای بازگشت تحریمآمریکا برای بازپس 1399بهمن  30نامه مورخ  
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 م بیست و دوپیوست 
 به برجام  بازگشت آمریکاها قبل از اطمینان از رفع تحریم
 کمیسیون مشترک برجام  کنندههماهنگترجمه نامه به آقای بورل 

 اقدامات ضروری برای دولت جدید آمریکا پیرامون  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
  1399اسفند  22

 عالیجناب جناب آقای جوزپ بورل
 سیاست خارجی و امور امنیتی مشترکنماینده عالی اتحادیه اروپا در 

 کمیسیون مشترک برجام کنندههماهنگو 
مان جهت اینجانب مایلم بار دیگر بر تعهد کامل جمهوری اسالمی ایران به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و و آمادگی

 بازگشت فوری به اجرای کامل، تاکید نمایم. 
های اساسیِ  ، باید توجه شما را به برخی نگرانی2016متعدد اینجانب از سپتامبر  هایبرجام و طبق مکاتبه 36ضمنا، طبق بند 

 سیاسی، عینی و حقوقی پیرامون تحوالت متعاقب شروع به کار دولت جدید در ایاالت متحده، جلب نمایم.
     ها کامال متعهد است.جمهوری اسالمی ایران به اجرای کامل و موثر برجام توسط تمامی طرف •

o  بالفاصله پس از لغو    36ترین سطح، تعهد خود به توقف تمامی اقدامات جبرانی متخذه طبق بند  ایران در عالی
 .   را اعالم کرد 2017ژانویه  20های وضع شده، مجدد وضع شده یا تحریم با عناوین جدید از تمامی تحریم

o  ست.تعهد ایران به اقدام متقابل منطقی بوده و با حسن نیت انجام شده ا 

کند، ایاالت متحده نیز باید متوجه باشد که رفع معلول بدون از بین رفتن علت  همانطور که منطق و نجابت حکم می  •
 معناست. بخش نخواهد بود و مانند طبیعت، در سیاست هم بیهرگز نتیجه

o .ایاالت متحده خود را در موضعی قرار داده است که پیشرفت در آن غیرممکن شده است 

o   تکرار مواضعی نظیر آنچه این هفته توسط وزیر ]امور خارجه آمریکا[ بلینکن در کنگره مطرح شد، پیشرد امور
 در آینده را دشوارتر خواهد کرد.

o   جمهوری کره جنوبی از انتقال بخشی از وجوهی که بصورت غیرقانونی مسدود شده، به کانال سوئیس جهت
باشد. چنین تصمیمی نه  ل متعلق به ملت ایران بوده و فورا مورد نیاز میخرید غذا و دارو منع شده است؛ این اموا

تنها بی رحمانه است، بلکه به دلیل تحمیل رنج و محنت عمدی و هدفمند آحاد ملت، موجبات مسئولیت کیفری  
 نماید.المللی را فراهم میبین 

ب • ه پیروی از تعهداتش نتوانسته اعتماد  مشکل اصلی عدم اعتماد متقابل نیست؛ طرفی که ]بواسطه عدم[ وفاداری 
 ایجاد نماید، ایران نیست، بلکه ایاالت متحده و در وهله دوم متحدینش سه دولت / اتحادیه اروپایی هستند. 

o 5آزمایی آژانس تائید شده است.  مرتبه بواسطه راستی  15اش،  پایبندی تمام و کمال ایران به تعهدات برجامی 
ر پس از تصمیم غیرقانونی و یکجانبه ترامپ جهت خروج و توقف عضویت ایاالت  الذکمورد از گزارشات فوق

 متحده در برجام بوده است. 

o  نیت تعهداتش، اعتماد ایجاد  این ایاالت متحده است که حتی در دولت اوباما، نتوانسته  با اجرای توأم با حسن
کمیسیون مشترک برجام   کنندههماهنگبه    های اینجانبنماید. ایران تمام موضوعات عدم پاییندی را ذیل نامه

 به بعد، مستند کرده است.  2016سپتامبر  2از 
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o  پس از یکسال اجرای کج دار و مریز برجام توسط دولت اوباما و چهارسال دشمنی با و نقض فاحش برجام و
در رفتار خود   توسط ترامپ و حتی مجازات فراسرزمینی پایبندان به آن، این ایاالت متحده است که باید 2231

تجدیدنظر کرده و اقدامات قابل راستی آزمایی انجام دهد تا در مورد پایبندی کنونی و آینده خود، اعتماد ایجاد  
 نماید. 

o   علیرغم تعهدات شفاهی و ادعاهای خالف واقع، سه دولت / اتحادیه اروپایی قادر نبودند بطور موثری تعهدات
خرج آمریکا پذیرفتند را اجرایی کنند. این موارد به تفصیل در مکاتبه    خود وفق برجام و آن تعهداتی که پس از

 بیان شده است.  2020جوالی  2در مورخ  36ایران ذیل بند 

کسی در جهان نیست که شک داشته باشد این ایاالت متحده بود که به برجام لطمه وارد کرد و خودش باید آن را  •
 ا تغییر نخواهد داد. فریبی این حقیقت مشهود ر ترمیم کند. عوام

o   ایاالت متحده جهت تحمیل صدها میلیارد دالر خسارات مستقیم و غیرمستقیم و جبران ناپذیر به اقتصاد و معیشت
مردم ایران مسئول است. عالوه بر خسارات، این تروریسم اقتصادیِ کور که مردم ایران را هدف گرفته است،  

 های بسیاری را گرفته است. بطور مستقیم جان 

o   حق ندارند پیش از آنکه سابقه ناخوشایند خود در مورد    -و نه سه دولت / اتحادیه اروپایی    - نه ایاالت متحده
گیر در آن ادامه  که همچنان تا امروز  و در میانه بیماری همه  -رحمی آشکار علیه مردم ایران  عدم اجرا و بی

 ای از ایران داشته باشند. را اصالح کنند، مطالبه  -دارد

o  رئیس سیاست  در  تغییر  منزلۀ  به  ایران  با  تعامل  آمریکاپیشنهاد  سابق  همان   -ترامپ  -جمهور  تداوم  ]و  نیست 
الملل  سیاست سابق است[. او نیز آماده تعامل بود. اما ایران هرگز تحت فشار کسانی که قواعد آمره حقوق بین 

کنند، تعامل  از اقدامات متخلفانه را نقض می، به ویژه حسن نیت، وفای به عهد و غیر قابل قبول بودن انتفاع  
 نخواهد کرد.

 شده، هرگز انجام نخواهد شد. مذاکره مجدد درباره یک سند کاماًل مذاکره •

o  ای هستند که  شدهاسناد جامع مذاکره شده و با جدول زمانی پذیرفته 2231 قطعنامۀبرنامه جامع اقدام مشترک و
ای پرداخته و  هایی با قابلیت تحویل سالح هستهات مربوطه مانند موشکبه طور قطعی و کامل،  به کلیه موضوع

  "موجب تقویت و تسهیل توسعه همکاری و تعامالت عادی اقتصادی و تجاری با ایران"ها  با رفع موثر تحریم
 شود.  می

o   زیر خارجه  برای اعضای ارشد دولت فعلی ایاالت متحده و حداقل سه و  2231  قطعنامۀکارهای مقدماتی برجام و
 عضو برجام که شخصاً در مذاکرات مشارکت داشتند، کاماًل شناخته شده است.

o های خاص  ی دشواری انجام شد، از جمله تمدید محدودیتهاهای سخت منعقد ]و نهایی[ شد و انتخابزنیچانه
 ساله برای ایران علیرغم تمایل ما و درعوضِ ترتیبات گفته شده. 8و  5

o  در اجرای عملی،    صفر  انتفاع  وجود  با  را  –متن توافق نامه    -آنچه که در نوشتن اتفاق افتاده    ایران قباًل هزینه
 کاماًل داده است. 

o   ایران هرگز موافقت نخواهد کرد که در مورد آنچه که قباًل نهایی شده و هزینه آن را به طور کامل داده، مذاکره
 بود.  البته هرچند مورد آخر )هزینه( فقط برای ایران  -کند 

 .از نظر منطق، قانون و واقعیت کاماًل واضح است برجام بندی بازگشت به پایبندی کامل بامسیر و زمان •

o   توافق    36ایران هیچگاه برجام را ترک نکرد و در هنگام انجام اقدامات جبرانی، کامال مطابق با متن و روح بند
 عمل کرد.
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o 16  هاینامه  در    جمله  از  –های ایران تشریح شده  ایران به محض اینکه علل اقداماتش که به وضوح در نامه  
 2و    2020مارس    10،  2020ژانویه    29،  2019مه   8،  2018نوامبر    6،  2018اوت    21،  2018  مه  10  ،2016  دسامبر
آوریل   10و  2018مه  10ی هام و نامه برجا 36کننده کمیسیون مشترک برجام ذیل بند  به هماهنگ 2020ژوئیه 
 . کندمی متوقف را خود جبرانی اقدامات  گردد، رفع –به دبیرکل سازمان ملل متحد  2019

o  اگر ایاالت متحده قصد دارد اقدامات متخلفانه خود را اصالح کند، اولین قدم ضروری بازگشت به پایبندی
  .کامل به عنوان طرف متخلف است

گر اقدامات دیگر، یا در واقع هر شرط گذاری نمی تواند توجیه  -یا حتی سیاسی   -استدالل حقوقی  هیچ   ▪
 .باشد

دیگر در جهان متمدن جایی ندارد و قطعاً ایران هرگز تسلیم چنین    "حق با قدرت است"مفهوم منسوخ   ▪
اندازه که کاماًل شف  همان  به  مورد  این  در  ما  سابقه طوالنی  نخواهد شد.  نیز  رفتاری  است، محکم  اف 

 باشد. می

 .ای الزم نیستهیچ مذاکره  -حداقل از جانب ایران   -شده و کاماًل عملی برای اجرای یک سند کاماًل مذاکره •

o برجام با  پایبندی کامل  به  به وضوح   بازگشت  متحده  ایاالت  فعلی  ندارد. دولت  نامشخصی  و  مبهم  هیچ چیز 
 .ریقی که رضایت ایران را جلب کند، چه کاری الزم استداند که برای انجام تعهدات خود به طمی

o   برخواهد  36وقتی این کار انجام شد و علت اقدام برطرف شد، ایران بالفاصله اقدامات جبرانی خود را ذیل بند
دقیقاً می ایران  نیز گرداند.  آژانس  که خود  انجام دهد، همانطور  باید چه کاری  آژانس  نظر  برای جلب    داند 

 داند.می
اصرار ایاالت متحده در مورد ضرورت مذاکره قبل از اجرا، قصد احتمالی آن برای تحمیل شروطی جدید تحت   •

 .کندفشار اقتصادی را آشکار می

o    .این به معنای اخاذی است که هرگز در مورد ایران جواب نداده و نخواهد داد 

o   نیست ...    2015مانند    2021"از جمله اینکه    -اظهارات مقامات فعلی و به زودی مقامات ارشد دولت آمریکا
متاسفانه به قصد مذموم   -  "ژئوپلیتیک منطقه تغییر کرده است و راه پیش رو نیز باید به همین ترتیب تغییر کند

 باشد.  الذکر اشاره دارد و نشانگر سوءنیت مطلق میفوق
o نده کمیسیون مشترک برجام باید از الزامات  کن سه دولت / اتحادیه اروپایی، به عنوان اعضای برجام، و هماهنگ

توسط    2019مه    8تا    2016سپتامبر    2که رسماً از    – سازوکار حل اختالف بین ایران و ایاالت متحده پیروی کنند  
 ای به آنها اطالع داده شده است. ایران فعال شده، طی شده و به طور شایسته

سیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در  »بنا بر درخواست جمهوری اسالمی ایران، نشست کمی  ▪
های پیش  ژوئیه در سطح وزرا در وین برگزار گردید. در این نشست کمیسیون مشترک پیرامون راه  6تاریخ  

ای در همه ابعاد و بررسی مسائل حل نشده ناشی از خروج  رو برای اطمینان یافتن از ادامه اجرای توافق هسته
ی رفع شده ذیل برجام و ضمیمه دوم آن که عمیقاً نسبت آن  هااعالم اعمال مجدد تحریمآمریکا از توافق و  

 اظهار تاسف شد، بحث نمود«. 

برنامه  ▪ ایران، اعضای در  / اتحادیه اروپایی، چین، روسیه و جمهوری اسالمی  بین سه دولت  »نشست وزرا 
های پیش رو برای اطمینان  شد. اعضا راه در نیویورک برگزار    2018سپتامبر    24جامع اقدام مشترک در تاریخ  

یافتن از اجرای کامل و موثر برجام در همه ابعاد آن را مورد مالحظه قرار دادند. هچنین آنها فرآیند یافتن و  
راه ساختن  مجدد حل عملیاتی  اعمال  و  توافق  از  آمریکا  یکجانبه  از خروج  ناشی  مسائل  برای  عملی  های 
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م و ضمیمه دوم آن که نسبت به آن عمیقا اظهار تاسف شد را مورد مالحظه  های رفع شده ذیل برجاتحریم 
 قرار دادند«. 

o   از برابر قرار دادن قربانی و متهم خودداری کنند یا    -در حالت بسیار حداقلی-سه دولت / اتحادیه اروپایی باید
 ی آن، خودداری کنند. بدتر از آن، از جانبداری متهم و بازگو کردن ادعاهای غیرقانونی با انگیزه سیاس 

بیانیه مشترک وزرا بین سه دولت اروپایی و آمریکا که به دنبال دگرگون کردن تاریخ است، هیچ اعتبار   ▪
 برجام احصاء خواهد شد. 36و  29، 28عنوان عدم پایبندی اساسی ذیل بندهای حقوقی ندارد و به

یک -رغم مخالفت صریح ایران  کمیسیون مشترک برجام علی    کنندههماهنگدعوت به نشست از طرف   ▪
و نیز به دلیل اصرار آمریکا به عنوان یک غیر عضو در برجام که اعضای برجام و دیگر   -عضو در برجام 

کند، تماماً غیرقابل قبول و علیه اصول عدالت و انصاف اعضای جامعه بین المللی را برای پایبندی مجازات می 
 است.

پایی تقریباً همزمان مورد استقبال وزارت امور خارجه ایاالت متحده قرار این واقعیت که پیشنهاد اتحادیه ارو ▪
 کند.گرفت، ایجاد پویش پروپاگاندا و تبلیغات سوء توسط یک ناقض علیه یک عضو را اثبات می

 این اقدامات موجد عدم پایبندی اساسی برجام شده است و باید فوراً متوقف و این روند تصحیح گردد.  ▪
اینکه  • تواند به سادگی با  ها میای در مورد اصول شکل گیرد، یک طرح ترتیبی منطقی از گاممفاهمه  به محض 

 هایش ذیل برجام، حاصل شود. مسئولیت  چهارچوبکننده کمیسیون مشترک برجام مطابق در کمک هماهنگ
کننده کمیسیون  سوئیس یا هماهنگ توانند از  هر زمان و اگر نیاز به توضیحات بیشتر باشد، ایران و ایاالت متحده می •

 مشترک برجام جهت دریافت توضیحات استفاده کنند.

ایران آماده است تا تمامی اقدامات ضروری برای اجرای کامل تمامی تعهدات خود ذیل برجام را فوراً پس از لغو موثر     
ی ضروری را اتخاذ کنند، این اقدامات  هااماتخاذ نماید. بسته به اینکه ایاالت متحده و سه دولت اروپایی گ  هاهمه تحریم

 توانند زودتر یا دیرتر محقق شوند.می

کننده کمیسیون مشترک برجام، این نامه را در میان اعضای باقیمانده تان به عنوان هماهنگموجب امتنان است، در ظرفیت   
توانید رونوشتی  منظور شفافیت و در راستای انصاف، میبرجام  )سه دولت / اتحادیه اروپایی، چین و روسیه( توزیع نمایید. به  

 از این نامه را به دولت ایاالت متحده ارائه کنید.
 عالیجناب، لطفا احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.    

 محمد جواد ظریف
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 بیست و سوم  پیوست
 ها قبل از بازگشت آمریکا به برجام برجام در مورد رفع تحریم کنندههماهنگترجمه نامه به 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم  

 2021آوریل 11
 1400فروردین  22

 عالیجناب آقای جوزپ بورل فونتلس
 نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی 

 کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک  کنندههماهنگ
 عالیجناب؛ 
برنامه جامع اقدام مـشترک )برجام(، این مـسئولیت بر عهده اتحادیه اروپا/ ـسه کـشور اروپایی و ایاالت متحده   24مطابق بند 

 ای« را مشخص سازند. هسته با  مرتبط  سازمحدودیت اقدامات یا  هاتحریم  از  و جامعی کامل  آمریکا است تا » فهرست
ا بـندـهای   ــت  6و    2مـطابق ـب ــمیـمه دوم برـجام، اطمیـنان از اینـکه لیسـ ــتـهاضـ ی ـکاـمل و ـجامعی از هـمه  ـهای مربوـطه، لیسـ

)اتحادیه اروپا/ســـه کشـــور اروپایی و ایاالت متحده    های مرتبط که باید لغو شـــوند باشـــد، در زمره تعهدات آنهاتحریم
 آمریکا( است. 

ــفانه، ای ــن نیت  متاس ــت. بنابراین، از روی حس ــئوالنه ای انجام این تعهد را رد نموده اس االت متحده آمریکا به طور غیرمس
ی کمیســیون مشــترک کنونی، من یک لیســت احصــایی اما نه حصــری از  هاجهت مشــارکت جهت خاتمه به موقع رایزنی

که مغایر با برجام و ناسـازگار با هدف شـورای   ، اقدامات محدودیت سـاز و دیگر اقدامات ایاالت متحده آمریکا هاتحریم
عه هیل توـس ادی  عادی  تعامالت و  همکاری یامنیت که » تقویت و تـس میمه   با ایران  تجاری و  اقتـص ورت ـض ت را به ـص « اـس

 دهم.می  ارائه
ــت ـکاـمل ـبه تعـهدات برـجامی، اـیاالت متـحده آمریـکا و اتـحادـیه ا ــور  من ـباـید ـتاکـید نـمایم ـکه جـهت ـبازگشـ ــه کشـ روـپا/ سـ

ــب ــده یا با برچس ــع مجدد ش ــده، وض ــع ش ــاز وض ی جدید از روز  هااروپایی نیز متعهد به  رفع همه اقدامات محدودیت س
 بند  ذیل موارد  ـشامل–ذیل برجام اـست به خـصوص آن دـسته از این اقدامات  ها»اجرای برجام« که ناـسازگار با تعهدات آن

 .هستند نمودم،  جلب بدان را مشترک  کمیسیون  توجه  کتبی  صورت به  من   که -برجام 36
برجام، » برگزاری کمیـسیون مـشترک در ـسطح وزرا « را از جمله برای   کنندههماهنگمن به   2016ـسپتامبر   2در نامه مورخ 

ی متعدد و مداوم« ـشامل موـضوعات مرتبط با فروش هواپیمای مسافربری به ایران، موضوعات مالی  ها»رـسیدگی به ـشکـست
ــیگـنال ــع مـجدد برخی تحریمـهاو ـبانکی، سـ اـمه لغو روادـید آمریـکا، وضـ ــاز و ـبازدارـنده اوـفک، برـن ،  ـها ی مـحدودـیت سـ

های اعمال شده توسط اتحادیه اروپایی بر صادرات برخی اقالم به ایران، رویکرد غیر سازنده اتحادیه اروپایی و محدودیت
 شورای امنیت ملل متحد، درخواست نمودم. 2231  قطعنامۀاسازگار با آمریکا در قبال ایران در شورای امنیت ملل متحد ن

، ایاالت متحده  2016دسـامبر  14برجام را مطلع سـاختم که »در تاریخ    کنندههماهنگ، من  2016دسـامبر  16در نامه مورخ 
ایران« شـده اسـت.  ی  هاذیل »قانون تحریم  هاآمریکا مرتکب نقض اسـاسـی تعهدات خود ذیل برجام با وضـع مجدد تحریم

های ایران« چه با امـضای رئیس جمهور باـشد چه بدون آن، نقض آـشکار تعهد آمریکا در برجام مبنی  تجدید »قانون تحریم
ع و تحمیل مجدد تحریم ت که وفق برجام اجرای آنبر »خودداری از وـض ت« )بندهای  هایی اـس ده اـس و  26ها را متوقف ـش

تم تا »مطابق با بند   هکنندهماهنگباـشد.« من از  می  (28 برنامه جامع اقدام مـشترک  توجه همه مـشارکت کنندگان   36خواـس
 در برجام را به این نامه جلب نماید.« 
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این اقدامات غیرقانونی که توسـط ایاالت متحده و تا حدودی توسـط اتحادیه اروپا/ سـه کشـور اروپایی پس از »روز اجرا«  
 برجام اتخاذ شد، باید جبران گردد. 

، من به کمیســیون مشــترک برجام هشــدار دادم که » از زمان روی کار آمدن 2017مارس    28الوه بر این، در نامه مورخ  ع
دولت جدید ایاالت متحده آمریکا اجرای »ضــعیف« برجام توســط دولت قبل به دشــمنی آشــکار و تمام عیار در برابر آن 

خود وفق موافقتنامه عمل کرده و از این رو مستحق درخواست  تبدیل شده است. جمهوری اسالمی ایران به تمامی تعهدات 
ی تعهدات  و دریافت تمامی منافعی است که در برجام مقرر گردیده است. برجام تعهدی چند جانبه است که »در برگیرنده

های  ی طرفهمهمتقابل اـست« و بایـستی »با حـسن نیت و در فـضایی ـسازنده مبتنی بر احترام متقابل« اجرا ـشود و تجلی تعهد  
ا متن، روح و ـهدف برـجام بوده ـکه اجرای موفقـیت ایر ـب دام مـغ ه اـق ــعیف  برـجام »برای خودداری از هرگوـن آمیز آن را تضـ

یدن برجام   2231  قطعنامۀی کند« و در مقدمهمی ده اـست که »به نتیجه رـس ـشورای امنیت ملل متحد نیز بر این نکته تاکید ـش
ــت اعالمی و عملی دولت کنونی ایاالت متحدهتغییری بنـیادین« در تعامل با  ــیاسـ ــت. . سـ ی آمریکا، دهن کجی  ایران اسـ

فاف »دولت ایاالت متحده آمریکا« اـست. البته بدیهی اـست که »دولت ایاالت متحدهآـشکار به تک ی  تک این تعهدات ـش
مندی از  محروم ســاختن ایران از بهره ســازی تجارت با ایران وآمریکا« از همان ابتدا بدخواهانه به دنبال جلوگیری از عادی

 بینی شده در برجام بوده است « منافع اقتصادی پیش 
و   دولتهای  اروپایی و   اتحادیه برجام، »   29مطابق با بند   ت از   خود،   قوانین   منطبق با   متحده،  ایاالت   همچنین   و   عـض یاـس   هرگونه ـس

  مبنی  شان با تعهدات   تعارض  در  ایران،  با   اقتصادی   روابط   و   تجارت  سازی  ادی ع   بر   مستقیم   و   منفی   تاثیرگذاری   خاص  با هدف 
کرد.« در آن ـناـمه و مـکاتـبات پر تـعداد پس از آن ـکه، از   خواهـند   خودداری   برـجام   این   آمیز موفقـیت   اجرای   در   اخالل   ـعدم  بر 

مـشی جامع، هدف اعالم ـشده و کارزار خبیث جهانی رئیس  کننده با کمیـسیون مـشترک انجام گردید، من خط طریق هماهنگ 
ــازی   ــتـند کردم ـکه دقیـقًا در پی: ـتاثیر مخرب بر ـعادی سـ جمهور، مـقاـمات و نـهادـهای »دوـلت اـیاالت متـحده امریـکا« را مسـ

 ام. تجارت و مخدوش کردن اجرای برجام است. برای ارجاع شما، برخی از این اسناد را پیوست کرده 
است که تمام تدابیر دولت پیشین ایاالت متحده که حتی از جانب مقامات رسمی آمریکا نیز بطور آشکار  کاماًل واضح  

بینی شده در توافق  مندی ایران از منافع پیش شد، با این هدف اتخاذ شدند که برجام را نابود کرده و مانع از بهرهترویج می
  تلقی  برجام با مرتبط هایتحریم -مبنایی هر بر –از سوی دولت ترامپ ها و تدابیر اتخاذ شده شود. در نتیجه، تمامی تحریم

 . شود جبران و معکوس رفع، موثر بطور باید و شده
همکاران من با حسن نیت و با این دید به نشست فعلی کمیسیون مشترک آمدند که برجام را به وضع اجرای کامل و موثر  

بازگردانند. حسن نیت  از سوی تمامی طرف از هموار بودن روند کارگروه هستهها  اینحال، روند ما،  با  ای مشهود است. 
دهد. رویکرد مبهم، غیرشفاف، غیرمسئوالنه و نامشخص ایاالت متحده ، راه  ها جور دیگری نشان میکارگروه رفع تحریم

پا گیر می ایاالتپیش رو را بسیار دشوار و دست و  ارائه شده است،    سازد. اسنادی که تا بدینجای کار از سوی  متحده 
اند که حاکی از عدم جدیت و فقدان حسن نیت از طرف ایاالت متحده در بازگشت به  ناقص، ناکافی و ناامیدکننده بوده

 برجام است.

به کرات تاکید کردند، لغو تحریمهمانطور که در طول نشست به چانهها، همکاران من  به  ها مشروط  نیازی  نبوده و  زنی 
رسد که ایاالت متحده بنا  « هم نیست. بنظر می چهارچوبقیق« یا یک »نقشه راه« ندارد. حتی نیازی به یک » »گفتگوهای د

های غیرقانونی تحمیل شده از »روز اجرای توافق« را بعنوان یک اهرم فشار بر ایران حفظ کند. این  دارد بخشی از تحریم 
 د شد.مسئله غیرقابل قبول بوده و یقیناً به شکست منتهی خواه

های« واضح دریافت شود که ایاالت متحده قرار هست آنها  اکنون این مسئله حائز اهمیت اساسی که یک »فهرست تحریم 
را لغو نماید. بدون چنین فهرستی، پیشرفتی حاصل نخواهد شد. در حالی که من صرفاً بر مبنای اقدامی توام با حسن نیت که  
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  24بر اساس بند  کنم، آنطور که پیش از این گفته شد،  منجر به تسهیل کار شود، فهرست احصایی را به نامه خود ضمیمه می
آن، مسئولیت تهیه »فهرست کامل و جامع« تنها بر عهده سه کشور اروپایی/اتحادیه    2از پیوست شماره    6و    2برجام و بندهای  

پذیری  ها پرداخته است. موثر بودن و اثباتبه تصریح آثار لغو تحریم   2اروپا و ایاالت متحده است. همچنین، پیوست شماره  
 رکز و شاکله اصلی هدف از هرگونه گفتگویی در خصوص بازگشت احتمالی ایاالت متحده است. ها در ملغو تحریم

باید درک نماید که رفع یک معلول بدون حذف علت،  خود گفتم، ایاالت متحده می  2021مارس    12همانطور که در نامه  
در پایبندی به تعهداتش اعتمادسازی    اعتمادی، متقابل نیست. طرفی که نتوانستهیچگاه نتیجه بخش نخواهد بود. علت بی

 کند، ایاالت متحده و به میزان کمتری شرکای اروپایی آن هستند.
البته هیچ شکی وجود ندارد که این ایاالت متحده بود که برجام را نقض کرد و بنابراین مسئولیت اصالح آن نیز با خود آن  

م چه از منظر منطق، حقوق و واقعیت، آشکار و مبرهن است. ایران  است. راه و توالی برای بازگشت به پایبندی کامل به برجا
توافق    36هیچگاه از برجام عدول نکرد و حتی زمانی که اقدامات جبرانی را اتخاذ کرد، در تطابق کامل با متن و فحوای بند  

ده، ایران اقدامات  عمل کرد. به محض آنکه علت اقدامات رفع گردد و متعاقب اثبات اجرای کامل از سوی ایاالت متح
کنندگان در برجام جبرانی خود را متوقف خواهد ساخت. ما آماده هستیم درباره چگونگی اثبات سریع و موثر، با مشارکت

 گفتگو کنیم. 

برجام است که مطابق آن »دسترسی ایران به   33برای ثبت در سوابق، تمایل دارم تصریح کنم که انتظار ما اجرای کامل بند 
 شود«. تجارت، فناوری، مالی  انرژی تضمین میهای حوزه 

کنندگان باقیمانده در برجام به اشتراک بگذارید  های آن را با وزرای خارجه مشارکتموجب امتنان است؛ این نامه و پیوست
ایاالت  ای را در اختیار دولت  توانید نسخه(. در راستای شفافیت و اصل انصاف، می2)اتحادیه اروپا/سه کشور اروپایی +  

 متحده قرار دهید. 

 عالیجناب، لطفاً پذیرای احترامات فائقه اینجانب باشید. 

 
 محمد جواد ظریف 


