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 بسمه تعالي  

 مقدمه 
باردن از  هااي مااافقيب باا بهار نمايي و حتي دروغگوييآيد. در پي بزرگشمار مياي ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي بههاي هستهنقطة عطف مهمي در تاريخ فعاليت 81مرداد  23

اي ايران که پاي  اي عليه ايران اسالمي تدارک ببيااد، بر ايب اساس پروندة هستهاي به ايب بهانه در سطح گسترد سازمان يافته اي استکبار ماافقيب توانستاد هجمةهاي نظام رسانهظرفيت

 ن انرژي اتمي و امضاي قرارداد ساخت نيروگا  بوشهر شکل جدي گرفته بود، وارد دوران جديدي در حيات خود شد.کليد خورد  بود و با تأسيس سازما 1329از انقالب در سال 

اي پرونادة هساته ( 24/5/84تا   13/7/82اي که در دورة دبيري شوراي عالي امايت ملي آقاي روحاني ) هاي زيادي بود، به گونهاي ايران شاهد فراز و نشيباز آن تاريخ تاکاون پروندة هسته

اي جمهوري اسالمي بود. اما عدم پايبادي غرب باه تعهادات خاود باعا  هاي هستهآباد و امضاء توافقاامة بروکسل و پاريس و در نهايت تعليق داوطلبانه فعاليتايران شاهد صدور بيانيه سعد

اي ايران شاهد چاد نوبت مذاکر  و در نهايت تاظيم جدول زماني باراي دبيري آقاي الريجاني نيز پروندة هسته اي خود را از سر بگيرد. در دورةهاي هستهفعاليت 84شد ايران در ارديبهشت 

سکو و در نهايات دو آقاي دکتر جليلي نيز سه دور مذاکر  در ژنو، دو دور مذاکر  در استانبول، يک دور مذاکر  در بغداد، مهاي آژانس )مداليته( بود. ايب پروند  در دور  پاسخگويي به پرس 

 کشور را تجربه کرد.   7همکاري ميان گيري دور مذاکر  در آلماتي و فريز در برابر فريز و پذيرش پيشاهاد ايران براي شکل

آذر  3ماهه بود کاه در  22رات سخت و فشرد  اي به وزارت امورخارجه انتقال يافت. حاصل ايب مأموريت، مذاکبا روي کار آمدن دولت يازدهم، مأموريت مذاکرات و حل و فصل پروندة هسته

بيانياه  94تيار  23بيانيه لوزان قرائت شد تا اياکه پس از نُه دور مذاکرات سخت و فشرد  و چااديب تمدياد در تااريخ  94فرورديب  13و در « برنامه اقدام مشترک » توافق ژنو با عاوان  92

)برجام( توسط مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و طرف ايراني قرائت شد. شوراي امايت سازمان ملل نيز تاها با گذشات شا  روز بادي مذاکرات مباي بر دستيابي به توافق جامع جمع

مجلسايب آمريکاا )سااا و روز بررساي و مجاادالت طاوالني باه تصاويب  60را در تأييد دستيابي به برجام تصويب نمود. برجام در ادامه پاس از  2231از دستيابي به توافق جامع ، قطعاامه 

تصويب و فرداي آن روز از سوي شاوراي نگهباان باه  21/7/94هاي کارشااسي مفصل در مجلس شوراي اسالمي در تاريخ نمايادگان( رسيد. سپس برنامه جامع اقدام مشترک پس از بررسي

بود، برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را با عاايت به طي گانه در اجراي برجام الزامات نهکه حاوي اي به رئيس جمهوري ضمب نامه 29/07/94تاييد رسيد. رهبر معظم انقالب نيز در تاريخ 

ه و تصاويب ، پس از انتشار بيانيا 5+1تحليلي دارد به خبرها و مواضع موافقان و مخالفان برجام در ايران و اعضاء گرو   -مراحل مختلف براي اجرا ابالغ فرمودند. بولتب حاضر نگاهي تفکيکي 

هااي ها و گزارشجريان و جهت روند برجام از سوي طرفيب قابليت ارزيابي يافته و در برنامه سازيت اجرايي برجام. بر ايب اساس برجام در مجالس ايران و آمريکا، فراز و فرود خبرها و اقداما

 برداري قرار گيرد. تواند مورد بهر خبري مي
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   ..؛  یدبه توافق رس یمانسل مسجد یدانبرداشت نفت م یادطرح ازد یدر اجرا یادامه همکار یبرا هاینیبا چ یرانا 

  .. در گـااری سـرمایه بـه قـادر آمریکا سوی از الزم های ضمانت بدون خارجی بانکهای : برجام اجرای مسیر در آمریکا کارشکنی با تاکید برادامه تایمز فایننشال روزنامه 

 ؛.نیستند ایران

    ..؛کند می بررسی را ایران علیه یجدید تحریم یمن به موشک ارسالبه بهانه  آمریکا 

 .. ؛ برجام اجرای قالب در جنوبی کره و ایران مبادالت از دالرحاف 

 .. ؛ .کنیم دریافت بخشآرامش نامه ،اوفک از داریم ظریف در شیلی: آمادگی 

 ..  :؛ است  شده آغاز اروپایی کشورهای جمله از مختلف کشورهای به آن صادرات فرایند گاشته سال اواخر از که شودمی تولید کشور در رادیودارو نوع 40کمالوندی 
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 با روند اجرايي برجام ترين تحوّالت مرتبط شمار مهّمالف ـ گاه   

 تاریخ ردیف
رویداد، بهانه یا تحول 

 مهم خبری
 ایمنبع رسانه (1)ها کلید واژه توضیحی مختصر دربارة رویداد، بهانه یا تحول مهم خبری

1  
سه شنبه 

02/06/95 

همکاری مجدد نفتی چین 

 با ایران

 اداماه باراي هااچياي با نفتي، بزرگ ميدان 2 توسعه دوم فاز در مشارکت براي CNPC و ساياوپک با توافق از پس ايران
 از درحاالي نفات باازار تحليلگاران .رسايد توافاق باه هام مسجدساليمان ميادان نفت برداشت ازدياد طرح اجراي در همکاري
 يااد ايتالياا اناي و فرانساه توتاال انگلايس، شل همچون جهان گاز و نفت بزرگ هايشرکت بازگشت براي فرصتي به پسابرجام

 ..است رسيد  توافق به کشور نفت مياديب توسعه براي چياي هايشرکت با ايران نفت ملي شرکت که کردندمي

13 
خبرگزاری 

 مهر

2  
شنبه پنج

04/06/95 

نشست بررسی آثار و 

 پیامدهای برجام  

 پاس بکاااد نباياد غلو و اغراق برجام مخالفيب و موافقيب دفرمودن رهبري معظم مقام که طور همان سيد عباس عراقچي:
 واقاع در بگاذريم، آن از نيساتيم حاضار و هستيم برخوردار حقي از بگوييم دنيا به خواستيممي ما ..کايم نگا  آن به واقعي بايد
 جااي باه ناداريم ياا داريام نياز اياکه پس باشيم، داشته ساگيب آب و کايم سازيغاي خواهيممي را ايهسته انرژي گفتيممي

 .داشتيم تمرکز حق روي و ماست مسلم حق ايب خود،

6 
خبرگزاری 

 تسنیم

 د 3
ه معج

05/06/95 

حاف دالر از مبادالت 

 ایران و کره جنوبی

 گرفتاه تصاميم اياب: کارد نشان خاطر يورو به جاوبي کر  و ايران مبادالت رسمي اعالم به اشار  با نژاد بعيدي حميد
 ماذاکرات پيارو کاه اقدام ايب ..شد خواهد انجام دالر غياب در و يورو با کشور دو تجاري مبادالت آن براساس که است شد 

 ..دارد مي بر ميان از را جاوبي کر  با معامالت انجام موانع از يکي شود مي انجام برجام اجراي قالب در فشرد 
 ایسنا 13

4  
جمعه 

05/06/95 

بررسی تحریم جدید علیه 

 ایران 

 بساته کارد اعالم آمريکا خارجه وزارت سخاگوي«ترودو اليزابت».کادمي بررسي را ايران عليه جديد تحريم مريکاآ
  ..دکامي بررسي يمب به موشک ارسال اتهام به ايران عليه جديد تحريمي

2 
خبرگزاری 

 مهر

5  
جمعه 

05/06/95 

آمادگی ایران برای دریافت 

 بخشآرامشنامه 

 داريخزاناه وزارت خاارجي هاايدارايي بار نظاارت ادار ) اوفاک از داريم آمادگي"مورخارجه: محمدجواد ظريف وزيرا
 13 ..".کايم دريافت بخ آرام  نامه( آمريکا

خبرگزاری 

 صدا و سیما

6  
یکشنبه 

07/06/95 

نوع رادیو دارو در  40تولید 

 سازمان انرژی اتمی

 گذشاته ساال اواخار از کاه شودمي توليد کشور در اديودارور نوع 40: اتمي انرژي سازمان سخاگويبهروز کمالوندي 
 آژاناس همکااري باا ملاي پاروژ  7 .اسات شد  آغاز اروپايي کشورهاي جمله از مختلف کشورهاي به آن صادرات فراياد

 رسايد مامات به آب و رآکتور راديوداروها، اي،هسته ايماي پسمانداري، اي،هسته نيروگا  زمياه در اتمي انرژي الملليبيب
 ..اجراست دست در آژانس همکاري با آب و کشاورزي شيالت، اورانيوم، راديودارو، زمياه در تحقيقاتي پروژ  9 حداقل و

 

17 
خبرگزاری 

 صدا و سیما

                                           
  ـ کدهای کلید واژه: 1

 ايا رويکرد انتقادي به توافق هسته7اي        ا رويکرد مثبت به توافق هسته6اي ايران     هاي مبهم هستها ادامه فعاليت5فراياد اجرايي برجام    ا 4ها )مکانيسم ماشه(        پذيري تحريما برگشت3ها       ا تحريم2ها        ا بازرسي1
هاي خصامانه واشااگتب در برابار تهاران                         سياست -12الزام آورنبودن ) نامعتبر بودن( برجام        -11فرآياد اجرايي           الزامات نُه گانه و  -10ا پيامدهاي برجام              9ماطقه           طلبانه ايران درهاي توسعهادعاي تداوم سياست -8

 اي ايران پس ار برجامهاي هستهتداوم فعاليت -17        انتقاد از رفتار واشاگتب در  برجام -16پايبادي غرب به تعهدات برجامي خود        -15پايبادي ايران به تعهدات برجامي خود    -14ها        لغو و توقف تحريم -13
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 برجامهاي داخلي دربارة شمار اظهارات شخصيتب ـ گاه
 

 ایسانهمنبع ر اظهارات مطرح شده موضوع محوری کنندهمقام بیان تاریخ ردیف

1  
شنبه سه

02/06/95 

 ،روحانی حسن
 نخستین با همزمان جمهور رئیس 

 دولت هفته روز
 دستاوردهای دولت 

 باه و رقميتاک کشور در تورم نرخ ..بريزيم فرو را تحريم ديوارهاي توانستيم

 دهام 4.4 باه جااري ساال اول ماهاه 3 در اقتصاادي رشد رسيد ، درصد 9 زير

 صااعتي رشاد باه صااعت، بخ  در مشکالت همه وجود با و يافته ارتقاء درصد

 3.3 با غيرنفتي صادرات متمادي ساليان از پس و ايميافته دست درصد دهم 8.8

 ..است گرفته پيشي واردات از افزاي ، دالر ميليارد دهم

 رسانیاطالع پایگاه
 جمهوری ریاست

2  
شنبه چهار

03/06/95 
  ،ظریف جواد محمد

 وزیرامورخارجه

ای ارتقاء بخشیدن به تالش بر
 و ایران اقتصادیسطح مناسبات 

 سایر کشورها

 و شاد  لغاو مشترک اقدام جامع برنامه در المللي بيب بانکي هاي محدوديت

 و گفات ايراني هاي طرف با آمريکا رفتار از نگراني بدون تواناد، مي ها بانک همه

 ايران، اسالمي وريجمه با همکاري به عالقماد هاي بانک اگر: افزود وي.کااد گو

 نظارت ويژ  بخ  از داريم آمادگي ما باشاد، آمريکا مافي رفتارهاي برخي نگران

 باا بتوانااد تاا بگياريم بخ  آرام  نامه يک آمريکا داري خزانه در ها تحريم بر

 .باشاد داشته ارتباط ايران

 جوان خبرنگاران باشگاه

پنجشنبه   3
04/06/95 

 ، عراقچی عباس سید
 نشست یرامورخارجه درمعاون وز
 برجام پیامدهای و آثار بررسی

 آن آثارو برجام 

 و اغاراق برجاام مخالفيب و موافقيب فرمودند رهبري معظم مقام که همانطور

 بحا  دارد؛ بعاد دو برجاام ..کاايم نگاا  آن باه واقعي بايد پس بکااد نبايد غلو

 مطالعاه و بررساي باياد کاه است جداگانه مقوله دو هاتحريم و ايهسته مباح 

 ساپس و ايهساته برناماه خود اول ايهسته مذاکرات در ما هدف واقع در کرد،

 و حساسيت ،ماست مسلم حق ايهسته انرژي کشيديم فرياد بارها ..بود هاتحريم

 و هااتحريم و باود همايب ايهساته بحاران ساال 10 طاول در مردم استراتژي

  ..شود تثبيت مسلم حق ايب تا کرديم مقاومت و تحمل را تهديدها

 تسنیم خبرگزاری

4  
جمعه 

05/06/95 
 ،علی شمخانی

 ملی امنیت عالی شورای دبیر 
انتقاد از بد عهدی برجامی 

 آمریکا

 سااير. زنااد ماي را حارف هميب نيز ها غربي بلکه گويمنمي مب تاها را ايب

 افاقتو نقا  باه هاا آمريکاايي چاانچه گويادمي يک عالو  به پاج گرو  اعضاي

 باياد هاا آمريکاايي. کاااد مي تضعيف را توافق ايب اساس دهاد ادامه اي هسته

  خبرگزاری مهر
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 ایسانهمنبع ر اظهارات مطرح شده موضوع محوری کنندهمقام بیان تاریخ ردیف

 برجاام روح باا کاه آمريکا هاي اقدام از فهرستي. بپذيرند را مساله ايب مسئوليت

 پايبااد برجاام باه هاا آمريکاايي کاه دهاد ماي نشان و دارد وجود دارد ماافات

 .نيستاد

5  
جمعه 

05/06/95 
  ،واد ظریفمحمدج

 وزیرامورخارجه
آمادگی ایران برای دریافت 

 نامه آرامبخش
 يداروزارت خزانه يخارج هاييياز اوفک )ادار  نظارت بر دارا يمدار يآمادگ

   ...يمکا يافتبخ  در( نامه آرام يکاآمر
 خبرگزاری صدا و سیما

6  
یکشنبه 

07/06/95 

 ،محمدباقر نوبخت
 رئیس و جمهوری رئیس معاون 

 کشور بودجه و برنامه زمانسا
 اثرات برجام در یکسال اخیر 

 ناان توليد توانايي حتي دهم دولت آخر سال ماناد شد،نمي رفع هاتحريم اگر

 از يکاي نفات بشکه ميليون دو از بي  و دوبرابري فروش ، نداشتيم هم را مردم

 نياز را دولات کارماادان حقوق حتي امروز نبود اگر که است برجام دستاوردهاي

 .کايم پرداخت توانستيم نمي

خبرگزاری جمهوری 
 اسالمی

7  
یکشنبه 

07/06/95 
 ،بهروز کمالوندی

 اتمی انرژی سازمان سخنگوی 
ای های هستهتداوم فعالیت

 ایران

 ياادکه از اواخر ساال گذشاته فرا شوديم يددر کشور تول دارو يونوع راد 40

 7آغاز شاد  اسات.  يياروپا يمختلف از جمله کشورها يصادرات آن به کشورها

 ي،اهساته يروگاا ن ياهدر زم ياتم يانرژ المللييبب آژانس يبا همکار يپروژ  مل

 9و حداقل  يدرآکتور و آب به اتمام رس يوداروها،راد ي،اهسته يمايا ي،پسماندار

 يو آب با همکار يکشاورز يالت،ش يوم،اوران يودارو،راد ياهدر زم يقاتيپروژ  تحق

  دست اجراست.. آژانس در

 خبرگزاری صدا و سیما

8  
یکشنبه 

07/06/95 
 ،ایحجت االسالم و المسلمین اژه

 سخنگوی قوه قضائیه 
واکنش به خبربازداشت یکی از 

 ای اعضای تیم هسته

 ايهسته تيم در نفوذي جاسوس  دستگيري و گرفتب قرار تعقيب تحت اصل

 خيار ياا شود اثبات اتهامي يبچا اياکه. شد آزاد روز چاد از بعد که دارد صحت

 .است. ديگري بح 

 انتخاب

9  
شنبه دو
08/06/95 

 نیا،زمانی حسین امیر
 بازرگانی و المللبین امور معاون 

 نفت وزیر

 عملکرد وزارت از انتقاد
 آمریکا در برجام داریخزانه

 داريخزاناه هايدارايي کاترل دفتر تصميم از اياکه دليل به اروپايي بانکهاي

 سارگيري از باراي) حادي تاا نيساتاد، مطمئب ايران با تعامل صورت در يکاآمر

 .دارند اکرا ( ايران با روابط

 فارس خبرگزاری

10  
شنبه دو
08/06/95 

  قاسمی، بهرام
 خارجه امور وزارت سخنگوی

واکنش به خبربازداشت یکی از 
 ایاعضای تیم هسته

 تايم عضاو سات،ا شاد  دساتگير موقت طور به جاسوسي اتهام به که فردي

 در شارکت باراي اقتصاادي هاايارگان ساوي از و نباود  ايهسته کااد مذاکر 

 بگويم توانممي امروز آنچه هرحال به ..است شد  معرفي بانکي مذاکرات از برخي

 است آزاد وثيقه قيد به و نيست دستگير فرد ايب که است ايب

  عمومی دیپلماسی مرکز
  و

 امور وزارت ایرسانه
 خارجه
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 (درباره برجام) المللي اتميو آژانس بين 5+1ادعاهاي مطرح شده از سوي مقامات گروه  وشمار اظهارات ج ـ گاه   
 

 ایمنبع رسانه ادعا یا اظهارات مطرح شده موضوع محوری کنندهمقام بیان تاریخ ردیف

1  
پنجشنبه 

04/06/95 

 ،جان کری

در کنفرانس  وزیر خارجه آمریکا 

ک با عادل جبیر همتای خبری مشتر

 سعودی خود در جده

های سیاستانتقاد از 

 ای ایرانمنطقه

کام، آمريکا به ميهمانطور که در ديدارهايمان به روشاي بيان کرديم و دوبار  تاکيد 

امايت عربستان سعودي متعهد است. ما به شدت از حمالت به اراضي عربستان ساعودي 

تصاويري که محمد باب ناايف باه ماب نشاان داد عميقاا ايم، ما از عکسها و ناراحت شد 

داد کاه از اياران مايهايي را نشان ايم، ايب تصاوير و عکسها موشکنگران و ناراحت شد 

  آمد  بود و در مرز )يمب با( عربستان سعودي مستقر شد  بود.

 ای پی تی ان

2  
جمعه 

05/06/95 

 ،ترودو یزابتال

 یکاوزارت خارجه آمر یسخنگو

های اد از سیاستانتق

 ای ایرانمنطقه

 .. کاديم يبررس يمببه اتهام ارسال موشک به  يرانا يهعل يدجد يميبسته تحر يکاآمر 

   
 مهر یخبرگزار

3  
یکشنبه 

07/06/95 

 ،بنت مایکل

 کلرادو ایالت دموکرات سناتور 
 برجام و منافع ملی آمریکا 

 رفتاه پاي  خاوب جهاني هايتقدر و ايران توافق نخست سال يکم که باور ايب بر

 در داشات فاصاله اتماي افازار جاا  تولياد باا ما  چاد فقط ايران قبل سال کي .است

 زماان ساال يک از بي  بگيرد، اتمي سالح توليد به تصميم کشور ايب اگر امروز کهحالي

 ..دارد نياز

 فارس خبرگزاری
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 رهبر معظم انقالب   گانهرصد روند اجرايي برجام از منظر الزامات نهد ـ 
 

 فرایند اجرایی های خارجیواکنش های داخلیواکنشگانه رهبر انقالبالزامات نُه ردیف

اساساً با  یرانا یمااکرات از سو یرشاواّلً: از آنجا که پا  1
صـورت  یو مال یاقتصاد یظالمانه یمهایهدف لغو تحر

 یبـرا یو کاف یقو هایینالزم است تضم ..گرفته است 
مقابل، تدارک شود، کـه از  یاز تخلّف طرفها یریوگجل

 یـهو اتّحاد یکاآمر جمهوریسرئ یآن اعالم کتب یجمله
 یمبن یهرگونه اظهار .است. هایمبر لغو تحر یاروپا مبن

 یهمنزلـخواهد ماند، به یباق هایمساختار تحر کهینبر ا
 نقض برجام است.

 یمضع هرگونه تحـرساله، و: در سراسر دوره هشتثانیاً
ط هـر  یادر هر سـطح و بـه هـر بهانـه از  یـکتوسـّ

طرف مااکرات، نقض برجام محسوب خواهد  یکشورها
 دفتـر رسـانیاطالع پایگاه 29/7/94)چهارشنبه  ..شد 

 سـیدعلی العظمیاهللآیـت حضـرت آثـار نشر و حفظ
 ای(خامنه

------------------ 

 در آمریکا کارشکنی دامها از تایمز فایننشال روزنامه انگلیسی
 خارجی بانکهای که داد گزارش و داد خبر برجام اجرای مسیر
 در گااری سرمایه به قادر آمریکا سوی از الزم های ضمانت بدون
 آمریکا خارجه وزیر کری جان این روزنامه نوشت: .نیستند ایران

 انتظار. کرد اعالم را ایران با تاریخی توافق میالدی 2015 جوالی
 بزرگ میراث از بخشی ایران با ایهسته توافق این که رفتمی

 این برجام، شدن اجرایی از سال یک گاشت با ولی..باشد اوباما
 در جمهوریخواهان از بسیاری. است نبوده انتظارات با مطابق روند

 اتفاقات ولی.. هستند مخالف ایهسته توافق با هنوز آمریکا
 رقابت از دور به است، وقوع لحا در پرده پشت در مهمتر و اصلی
 بین در نیز بیصدا و آرام شورش یک آمریکا، انتخاباتی های

 آرام شورش این. است گیری شکل حال در المللی بین بانکداران
 منافع از تا کرد خواهد سخت ایران برای را مساله این بیصدا و

جمعه  تسنیم ) خبرگزاری..شود مند بهره ای هسته توافق
05/06/95) 

را  یـنای: مل یتامن یعال یشورا یرعلی شمخانی دب
حـرف را  ینهمـ یزها ن یبلکه غرب گویمیتنها من نم

-یمـ یـکگروه پنج به عالوه  یاعضا یرزنند. سایم
 یاها به نقض توافق هسـتهیکاییچنانچه آمر یندگو

کننـد. یمـ ضـعیفتوافق را ت ینادامه دهند اساس ا
. یرنـداله را بپامسـ ینا یتمسئول یدها بایکاییآمر

کـه بـا روح برجـام  یکـاآمر یاز اقدام ها یفهرست
دهــد کــه  یمنافــات دارد وجــود دارد و نشــان مــ

 یخبرگزار).یسـتندن یبنـدها به برجـام پا یکاییآمر
 (05/06/95جمعه  مهر

و توسـعه در ابعـاد  یقتحق ی،اتم یسابعاً: سازمان انرژ  2
کنـد کـه  یدهسامان یاگونهمختلف را در مقام اجرا به

 یبـرا یکمبود فنّـاور یچساله ههشت یدوره یاندر پا
مورد قبول در برجام وجـود نداشـته  سازیِیغن یجادا

 دفتـر رسانیاطالع پایگاه 29/7/94)چهارشنبه  باشد.

------------------ -------------------- 

 40: یاتمـ یسازمان انرژ یندی سخنگوبهروز کمالو
کـه از اواخـر  شودیم یددر کشور تول یودارونوع راد

 یصـادرات آن بـه کشـورها ینـدسال گاشـته فرا
 یپروژه ملـ 7مختلف از جمله اروپا آغاز شده است. 

 ینـهدر زم یاتمـ یانرژ المللیینب آژانس یبا همکار



 

8 

 

 فرایند اجرایی های خارجیواکنش های داخلیواکنشگانه رهبر انقالبالزامات نُه ردیف

 سـیدعلی العظمیاهللآیـت حضـرت آثـار نشر و حفظ
 ای(خامنه

 ی،اهسـته یمنـیا ی،پسـماندار ی،اهسـته یروگاهن
 9و حداقل  یدرآکتور و آب به اتمام رس یوداروها،درا

 فنـی حـوزه در در دست اجراست.. یقاتیپروژه تحق
 در امـا داریـم را هـاآمریکایی طرف از خواهی زیاده

ــوع ــام، موض ــا برج ــاز ایذره م ــی امتی  .دهیمنم
  (07/06/95کشنبه ی خبرگزاری صدا و سیما)

  رجامي بصادي، فرهنگي و اجتماعي اجرااقت بررسي پيامدهاي سياسي، امنيتي،هـ ـ 
 

 منبع و تاریخ مستند حوزه موضوعی محور یا موضوع ردیف

1 

برجام عامل اصلی 

خروج صنعت نفت ایران  

 ستاز انزوا

 نفت و انرژی 

 يادانم 2مشاارکت در فااز دوم توساعه  يبارا CNPCو  ياوپکپس از توافق با سا يرانا           

 يادانبرداشات نفات م ياادطارح ازد يدر اجارا ياداماه همکاار يبارا هاايايباا چ ي،بزرگ نفتا

 يبارا يباه فرصات پساابرجاماز  يباازار نفات درحاال يلگران. تحليدهم به توافق رس يمانمسجدسل

 يااد يتاليااا يتوتال فرانسه و انا يس،بزرگ نفت و گاز جهان همچون شل انگل يهابازگشت شرکت

نفت کشور به توافاق  ياديبتوسعه م يبرا يايچ يهاشرکتبا  يراننفت ا يکه شرکت مل کردنديم

   است.. يد رس

 خبرگزاری مهر

 سه شنبه 

 02/06/95 

2 
برجام تسهیل تبادالت 

 بانکی را در پی داشته
 بادالت بانکی م

خااطر  ياوروباه  يو کر  جاوب يرانمبادالت ا يبا اشار  به اعالم رسم ،نژاد يديبع يدحم 

و در  ياورودو کشاور باا  يرفته شد  است که براساس آن مباادالت تجاارگ يمتصم يبنشان کرد: ا

 يبرجاام انجاام ما يمذاکرات فشرد  در قالب اجرا يرواقدام که پ يبدالر انجام خواهد شد.. ا يابغ

   دارد..يبر م يانرا از م ياز موانع انجام معامالت با کر  جاوب يکيشود 

 ایسنا 

 جمعه

 05/06/95 

3 

ته مانع برجام نتوانس

جدی برای صنعت 

 ای ایران باشدهسته

 ای صنعت هسته

 ياددر کشاور تول ياوداروناوع راد 40: ياتما يساازمان انارژ يسخاگو،بهروز کمالوندي  

 يمختلاف از جملاه کشاورها يصاادرات آن باه کشاورها يادکه از اواخر سال گذشته فرا شوديم

 يروگاا ن يااهدر زم ياتما يانرژ المللييبب سآژان يبا همکار يپروژ  مل 7آغاز شد  است.  يياروپا

 وسیما خبرگزاری صدا

 07/06/95یکشنبه  
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 منبع و تاریخ مستند حوزه موضوعی محور یا موضوع ردیف

پاروژ   9و حاداقل  يدرآکتور و آب به اتمام رس يوداروها،راد ي،اهسته يمايا ي،پسماندار ي،اهسته

آژاناس در دسات  يو آب باا همکاار يکشااورز يالت،شا ياوم،اوران يودارو،راد ياهدر زم يقاتيتحق

 اجراست..
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 بندي تحليل و جمع

 

 المللی انرژی اتمی پس از برجام؛ترین اظهارات و اقدامات مقامات جمهوری اسالمی ایران، آمریکا، اروپا و آژانس بینمهم

معـاون ی آثـار و پیامـدهای برجـام بـا حضـور حاف دالر از مبادالت ایران و کره جنوبی ، بررسی تحریم جدید آمریکـا علیـه ایـران ، نشسـت بررسـهمکاری نفتی چین با ایران ،  »

/ 02/06بازه زمـانی  درکاه هستاد ي جمله مهمتريب موضوعاتاز «  نوع رادیو دارو در سازمان انرژی اتمی کشور 40و تولید  بخشآرامشآمادگی ایران برای دریافت نامه ،  وزیرامورخارجه

 شدند. ايدر خصوص برجام رسانه 08/06/95تا  95

 

هااي ديگار و در خصاوص پي  از اياب در قالاب استمحتواي ايب خبر که مربوط به پيامدهاي اقتصادي برجام  . اوليب خبر برجامي ايب هفته بود «اری نفتی چین با ایران همک » ـ1

اد ما  اخير در حوز  انرژي به ويژ  نفت انجام شد  که گساتر  و اهميات اقدامات زيادي در چاي يافته بود . واقعيت ايب است )به گواهي اخبار( کشورها ، بازتاب رسانهمااسبات نفتي با ديگر 

يافتاه و همايب محسوساي ر شرايط کاوني افزاي  دتوليد و عرضه نفت ايران به اعتقادِ کارشااسان ايب حوز   .. ها را در پي داشتهها پوشيد  نماند  بلکه حساسيت آنآن نه تاها از ديدِ رسانه

ها با اشار  به بازگشات اما خبرگزارينزديک شود . ، ضمب دستيابي به مشتريان پيشيب خود تا حدِِّ زيادي به جايگا  قبلي خود در توليد و عرضه نفت در سبد نفتي اوپک  امر باع  شد  ايران

در  یادامـه همکـار یبرا هاینیبا چ ی،بزرگ نفت یدانم 2مشارکت در فاز دوم توسعه  یبرا CNPCو  ینوپکپس از توافق با سا یرانا چيب به مياديب نفتي ايران اعالم کردند:

بـزرگ نفـت و  یهابازگشت شرکت یبرا یبه فرصت پسابرجاماز  یبازار نفت درحال یلگران. تحلیدهم به توافق رس یمانسل مسجد یدانبرداشت نفت م یادطرح ازد یاجرا

 یدهنفت کشور بـه توافـق رسـ یادینتوسعه م یبرا ینیچ یهابا شرکت یراننفت ا یکه شرکت مل ردندکیم یاد یتالیاا ینآتوتال فرانسه و  یس،گاز جهان همچون شل انگل

های شرکت که برجام فرصتي براي همکاري و حضور جدي )تاها(رسد ايب استاي که در ايب خبر و پيرامون آن به نظر ميالبته مالحظه (02/06/95خبرگزاری مهر سه شنبه ) است..

کارشـکنی و مـانع تراشـی ؛  البته علت آن کامال روشاب اسات اند..فرصت را داشتهايب آمريکايي خيلي کمتر امکان استفاد  از  –هاي اروپايي ايران فراهم آورد  و شرکتدر  نفتی چینی
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 نياز نفت وزير بازرگاني و المللبيب امور را اخيرا معاونايب واقعيت  هاست..آمریکایی با ایران یگانه عامل حضور کمرنگ این شرکت -های اروپایی واشنگتن برای همکاری شرکت

 ..1انتقاد کرد در ايب زمياه شاگتب او از سياست و اعالم

 

اس بار اياب اسا .ايب هفته بود که به مااسبت هفتاه دولات و دساتاوردهاي دولات اعاالم شاد ديگر خبر مهم برجامي« نوع رادیو دارو در سازمان انرژی اتمی کشور 40تولید » -2

کـه از اواخـر  شودیم یددارو در کشور تول یونوع راد 40ها اعالم کارد:در مصاحبه با رسانهسخاگوي سازمان انرژي اتمي در تشريح اقدامات سازمان متبوع خود به مااسبت هفته دولت 

 یروگـاهن ینهدر زم یاتم یانرژ المللیینآژانس ب یبا همکار یلپروژه م 7آغاز شده است.  ییاروپا یمختلف از جمله کشورها یصادرات آن به کشورها ینداسال گاشته فر

و آب بـا  یکشـاورز یالت،شـ یـوم،اوران دارو، یوراد ینهدر زم یقاتیپروژه تحق 9و حداقل  یدرآکتور و آب به اتمام رس داروها، یوراد ی،اهسته یمنیا ی،پسماندار ی،اهسته

خبرگـزاری صـدا و سـیما ) .دهیمنمـی امتیاز ایذره ما برجام، موضوع در اما داریم را هاآمریکایی طرف از خواهی دهزیا فنی حوزه در آژانس در دست اجراست.. یهمکار

 (07/06/95یکشنبه 

 

 این خبر بیانگر این نکته است که؛    

 تداوم دارد.. ريزي شد  برنامه ، در چارچوباي صلح آميز ايران با وجود پذيرش برجام برخالف تبليغات سوء پيشيب هاي هستهاوال : فعاليت

 يابد..اي با وجود فشارهاي آمريکا بدون کوچکتريب عقب نشياي ، در چارچوب ماافع ملي ادامه ميهاي هستهثانيا: ايب تداوم فعاليت

 این دونکته ارزشمند و امیدآفرین است. 

 

وزارت خارجاه ساخاگوي  تارودو يزاباتالهاا به گازارش خبرگازاري خبرِ حوز  برجامي ايب هفته بود . آخريب خبر و چه بسا مهتريب «بررسی تحریم جدید آمریکا علیه ایران » -3

 مورد را تهران علیه بر هاتحریم از جدیدی بسته یمن، شورشیان به موشک ارسال برای ایران به سوءظن خاطر به آمریکا به بهانه اظهار نظر دربار  اوضاع يمب اعالم کارد: يکاآمر

 (05/06/95مهر جمعه  یخبرگزار) ..دهد می ارقر بررسی

                                           
 يرياز سرگ ي)برا يتا حد يستاد،مطمئب ن رانيدر صورت تعامل با ا يکاآمر يدارخزانه هايييدفتر کاترل دارا يماز تصم ياکها يلبه دل يياروپا يهابانک:  نفت يروز يو بازرگان الملليبمعاون امور ب  نيا،يزمان يبحس يرام 1

 (08/06/95دوشابه  خبرگزاري فارس).ند( اکرا  داريرانروابط با ا
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نظام وارونه و هست که ه گونبه ديگر سخب اياهاي جديد بر ضد ايران است. در صدد تحريمبه خاطر سوء ظن  و تنها دالیل غیرکافی و مستند.. در حقيقت دولت آمريکا با استااد به 

اي نموناهآياد و ايب هم ميهاي مستقل و آزاد  بربه ويژ  دولتها درصدد در تنگنا قرار دادن سایر دولتز مااسبات بيب المللي هاي بزرگتر با سوءاستفاد  اقدرتيعاي الملل ظالمانه بيب

ي است کامال آشکار و بديهي که هر چه امر) تعهد ظاهري و لفظي به برجام و کارشکاي عملي در برجام(  رفتار دو گانه آمریکا در قبالِ  برجامثانيا  ..!مااسبات ظالمانه بيب المللي بر ايب 

نماياگر ايب رفتار دوگانه و مانع تراشي آمريکا در قباال  بخ آرام نامه ظريف براي دريافت آقاي )اتفاقا پيشاهاد شود.گذرد با انتقادِ مقامات مختلف ايراني و حتي اروپايي مواجه ميزمان مي

 برجام است.(

 1ها خبر داداز تالش البي ضد ايراني براي سرپا نگه داشتب ساختار تحريم ، نماياد  دموکرات مجلس نمايادگان آمريکابرد شرمنخبرِ هفته قبل که ايب خبر را بگذاريد در کاارِ حال 

 های آمریکا! تعلیق بخشِ اقتصادی برجام در پی کارشکنیو ايب يعاي 

 :تاییدی است برمجموع اخبار و مطالب یاد شده در باال 

 ..یاورددست ببفرصتی که هر آمریکا با ملت ایران و تالش برای نشان دادن این دشمنی با  یعنی دشمنیِها  هدی آمریکاییبدع تداوم
 

 

  

                                           
کاد. نبايد نظام بانکداري ماع مي -ئيا  يا ايرباسهواپيماهاي بو -آمريکايي را از تأميب مالي فروش هواپيما به ايران هايبه تازگي از قانوني حمايت کردم که بانک :برد شرمب، نماياد  دموکرات مجلس نمايادگان آمريکا 1

اي، دولت اوباما همچاان ايران را کشور شمار  يک حامي تروريسم در هاي آمريکايي وعد  دهيم.حتي پس از توافق هستهآمريکا را در معرض خطر چاد ميليارد دالري وام دادن به ايران قرار دهيم. ما نبايد هرگز دربار  وام

 (12/05/95کاد.. )مونيتوريا  خبرگزاري صدا و  سيما سه شابه في ميدنيا معر


