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 بسمه تعالي


آيال.  شالمار مياي ايران پس از پيروزي انقالب اسالالمي هههاي هستهاليتنقطة عطف مهمي در تاريخ فع 81مرداد  23

اي استکبار منالافقين توانسالتن. هاي نظام رسانههردن از ظرفيت هاي منافقين ها ههرهنمايي و حتي دروغگوييدر پي هزرگ

اي ن.، هر اين اساس پرون.ة هسالتهاي عليه ايران اسالمي ت.ارک هبيناي هه اين ههانه در سطح گستردهسازمان يافته هجمة

کلي. خورده هود و ها تأسيس سازمان انرژي اتمي و امضاي قرارداد ساخت نيروگاه  1329ايران که پيش از انقالب در سال 

 هوشهر شکل ج.ي گرفته هود، وارد دوران ج.ي.ي در حيات خود ش. 

اي که در دورة دهيري شالوراي عالالي ي زيادي هود، هه گونههااي ايران شاه. فراز و نشيباز آن تاريخ تاکنون پرون.ة هسته

آهاد و امضالا  توافقنامالة اي ايران شاه. ص.ور هيانيه سع.( پرون.ة هسته 24/5/84تا   13/7/82امنيت ملي آقاي روحاني ) 

نال.ي غالرب هاله اي جمهوري اسالمي هالود  امالا عال.م پايبهاي هستههروکسل و پاريس و در نهايت تعليق داوطلبانه فعاليت

اي خود را از سر هگيرد  در دورة دهيري آقالاي رريجالاني هاي هستهفعاليت 84تعه.ات خود هاعث ش. ايران در ارديبهشت 

هاي آژانس اي ايران شاه. چن. نوهت مذاکره و در نهايت تنظيم ج.ول زماني هراي پاسخگويي هه پرسشنيز پرون.ة هسته

آقاي دکتر جليلي نيز سه دور مالذاکره در ژنالو، دو دور مالذاکره در اسالتانبول، يال  دور ه )م.اليته( هود  اين پرون.ه در دور

مذاکره در هغ.اد، مسکو و در نهايالت دو دور مالذاکره در آلمالاتي و فريالز در هراهالر فريالز و پالذيرا پيشالنهاد ايالران هالراي 

 کشور را تجرهه کرد    7گيري همکاري ميان شکل

اي هاله وزارت امورخارجاله انتقالال يافالت  مأموريت مذاکرات و حل و فصل پرونال.ة هسالته ها روي کار آم.ن دولت يازدهم،

« هرنامه اق.ام مشترک » توافق ژنو ها عنوان  92آذر  3ماهه هود که در  22حاصل اين مأموريت، مذاکرات سخت و فشرده 

ت و فشرده و چنال.ين تم.يال. در تالاريخ هيانيه لوزان قرائت ش. تا اينکه پس از نُه دور مذاکرات سخ 94فروردين  13و در 

هن.ي مذاکرات مبني هر دستياهي هه توافق جامع )هرجام( توسط مسئول سياست خالارجي اتاادياله هيانيه جمع 94تير  23

اروپا و طرف ايراني قرائت ش.  شوراي امنيت سازمان ملل نيز تنها هالا گذشالت شالش روز از دسالتياهي هاله توافالق جالامع ، 

روز هررسي و مجادرت طورني هاله  60ر تأيي. دستياهي هه هرجام تصويب نمود  هرجام در ادامه پس از را د 2231قطعنامه 

هاي کارشناسي مفصل تصويب مجلسين آمريکا )سنا و نماين.گان( رسي.  سپس هرنامه جامع اق.ام مشترک پس از هررسي

وي شوراي نگهبان هه تايي. رسي.  رهبر معظم تصويب و فرداي آن روز از س 21/7/94در مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 

گانه در اجالراي هرجالام هالود، هرناماله اي هه رئيس جمهوري که حاوي الزامات نهضمن نامه 29/07/94انقالب نيز در تاريخ 

 -جامع اق.ام مشترک )هرجام( را ها عنايت هه طي مراحل مختلف هراي اجرا اهالغ فرمودن.  هولتن حاضالر نگالاهي تفکيکالي 

، پالس از انتشالار هيانياله و تصالويب  5+1ليلي دارد هه خبرها و مواضع موافقان و مخالفان هرجام در ايران و اعضا  گالروه تا

هرجام در مجالس ايران و آمريکا، فراز و فرود خبرها و اق.امات اجرايي هرجام  هر اين اساس جريان و جهت رونال. هرجالام از 

 هرداري قرار گيرد  توان. مورد ههرههاي خبري ميها و گزارانامه سازيسوي طرفين قاهليت ارزياهي يافته و در هر
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   ..را تصویب کرد ایران به نقد پول پرداخت ممنوعیت مجلس نمایندگان آمریکا طرح . 

 .. : اندکرده اجرا کاملبرجام را به طور اروپایی و ایرانی طرفموگرینی. 

  .. تـا خواسـته ایـران از ایبیانیه در اروپا اتحادیهمبنی بر اینکه س آسوشیتدپرادعای 

 آ انـس اختیـار در را سـانتریییو  هـایدسـتگاه قطعات از یکی ساخت کامل جزییات

 .بگذارد اتمی انر ی المللیبین

.. جانـب از سـخنانی اوقات گاهی گذشته هایسال طول اسالمی: در انقالب معظم رهبر 

 اقدام فالن دلیل به جنگ و نظامی تهدید رفع اینکه بر مبنی شده مطرح مسئوالن برخی

 نیست. صحیح سخنان این که حالی در است، بوده

 .. فروش برای بوئینگ و ایرباس به مجوز دو اعطای تایید ضمن آمریکا داریخزانه وزارت 

 .است شده انجام برجام میاد طبق کار این :ایران به هواپیما

 .. را تصویب کرد. طرح ضد ایرانی موسوم به شیافیت مالی آمریکا گاننمایند مجلس 

 .. کنگرهاخیر های ضد برجامی تصمیم کاخ سیید برای وتوی طرح. 

 ..  :کند اضافه برجام به متممی تواندنمی کنگرهجو بایدن. 
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 با روند اجرايي برجامترين تحوّالت مرتبط شمار مهّمالف ـ گاه                                                       

 

1  
شنبه سه
23/06/95 

ابراز رضایت 
داری وزیرخزانه

آمریکا از دستیابی 
 ایبه توافق هسته

 شالوراي ان.يشک.ه در نشستي در دوشنبه روز آمريکا داريخزانه لو وزير ج 
 هالين ايهسالته توافالق حصالول از هايال. هاآمريکايي که گفت آمريکا خارجي رواهط
 پول درر ميليارد 1.7 پرداخت وي همچنين از  هاشن. خوشاال 5+1 گروه و ايران
 هاله اخيالراً کاله کشالور دو هالين حقالوقي مناقشه ي  فصل و حل هراي ايران هه نق.

   کرد دفاع ش.ه منجر آمريکا در فراواني هايجنجال

6 
خبرگزاری 
 فارس

2  
شنبه چهار
24/06/95 

تصویب طرح 
ممنوعیت پرداخت 
پول نقد به ایران از 
سوی آمریکا

 داد خبر طرحي تصويب از نماين.گان مجلس خارجي امور کميته رئيس
  منالع ايالران هاله نقال.ي پرداخالت گوناله هالر از آمريکالا دولالت آن اساس هر که
 هال.ف هالا را طرحالي آمريکالا نماينال.گان مجلس هاي کميته از يکي  شودمي

 طالر  ايالن اسالاس هالر کرد تصالويب ايران هه نق.ي هاي پرداخت از جلوگيري
 توسالط ايالران هالا مالالي مسائل فصل و حل هرگونه از پيش هايست مي کنگره
 رأي 21 هالا کاله طالر  ايالن تصالويب گيرد قرار آن جريان در کشور اين دولت
 رسي.  انجام هه مخالف رأي 16 هراهر در موافق

12 
خبرگزاری 
 مهر

3  
شنبه جپن
25/06/95 

بر موگرینی تاکید 
پایبندی ایران به 

برجام 

 هرجالام ما:  گفت اروپا اتااديه خارجي سياست مسئول موگريني ف.ريکا
 مشالکالت هنالوز  انال. کالرده اجرا کامل اروپايي و ايراني طرف  ايمکرده اجرا را

 مشالکل درهالاره  شون. فايق آن هر توانن. مي طرف دو هر که دارد وجود جزيي
 هاله رفالتن هاله را اروپايي هاي هان  من شخص و ما ، خاص طور هه ، هانک.اري
 در دي.م وقتي  کنيممي تشويق آنجا در توسعه هاي طر  در مشارکت و ايران
 نکالردي هالاور افزايشالي اروپالا اتااديه و ايران هازرگاني مبادرت اخير ماه شش
  ش.م امي.وار خيلي ، است يافته

14-15 
خبرگزاری 
 فارس

4  
شنبه 

27/06/95 

ادعای 
آسوشیتدپرس 

درخواست مبنی بر 
اتحادیه اروپا از 
ایران برای توضیح 
درباره ساخت 

یییو رسانت

 از يکالي سالاخت کامل جزييات تا خواسته ايران از ايهيانيه در اروپا اتااديه
 اتمالي انالرژي المللاليهين آژانالس اختيار در را سانتريفيوژ هايدستگاه قطعات
 شالوراي نشسالت در آينال.ه هفتاله را هيانيه اين است قرار اروپا ديهاتاا  هگذارد
 همکاري اين، هر عالوه آن در که ده. ارائه اتمي انرژي الملليهين آژانس حکام
 از و شال.ه خواسالتار را آژانالس هالا هاالث مالورد مسائل خصوص در ايران کامل
 زميناله ايالن در حکالام شالوراي عضالو 35 هاله تالا است کرده درخواست آژانس
  کن. رسانيالعاط

 ایسنا 5

5  
شنبه یک
28/06/95 

تاکید رهبر انقالب 
بر نقش اصلی 
آمادگی دفاعی در 
جلوگیری از تعرض 

دشمنان

 کننال.گان شالرکت دي.ار در اسالمي انقالب معظم رهبر ايخامنه اهلل آيت حضرت
 هالايسالال طالول اسالالمي: در انقالب پاس.اران سپاه فرمان.هان سراسري همايش در

 اينکاله هالر مبنالي شال.ه مطر  مسئورن هرخي جانب از سخناني اوقات اهيگ گذشته
 سالخنان ايالن کاله حالي در است، هوده اق.ام فالن دليل هه جنگ و نظامي ته.ي. رفع

 ايجالاد» و «نظالامي و دفاعي اقت.ار» نظامي، ته.ي. رفع عامل تنها زيرا نيست، صايح
 هود  خواه. و هوده «دشمن در رعب و ترس

 تخابان --------

6  
شنبه دو
29/06/95 

تاکید آ انس انر ی 
اتمی بر پایبندی 
ایران به برجام

 در خالود تعهال.ات هاله ايالران کالرد اعالالم مج.دا ملل سازمان اتمي هاندي.ه
 انالرژي المللاليهين آژانس کل م.ير آمانو، يوکيا  است کرده عمل هرجام خصوص
 ايالران: »گفت وين در آژانس حکام شوراي مق.ماتي هيانية در دوشنبه روز اتمي،
 مشالترک اقال.ام جالامع هرنامالة هراسالاس خالود اتمي تعه.ات اجراي هه همچنان

  «ده.مي ادامه( هرجام)

 پرس تی وی  14

                                                           
  ـ کدهای کلید وا ه: 1
اي ايالران     هالاي مالبهم هسالتهالال اداماله فعاليت5ال فراين. اجرايي هرجام    4ها )مکانيسم ماشه(       پذيري تاريمال هرگشت3ها     ال تاريم2ها       ال هازرسي1
 منطقه  طلبانه ايران درهاي توسعهادعاي ت.اوم سياست -8اي             ال رويکرد انتقادي هه توافق هسته7اي             ثبت هه توافق هستهال رويکرد م6
هالاي خصالمانه واشالنگتن سياست -12الزام آورنبودن ) نامعتبر هودن( هرجام         -11الزامات نُه گانه و فرآين. اجرايي          -10ال پيام.هاي هرجام         9

 پايبن.ي غرب هه تعه.ات هرجامي خود    -15پايبن.ي ايران هه تعه.ات هرجامي خود                  -14ها        لغو و توقف تاريم -13در هراهر تهران           
 هاي گسترده ايجاد ما.وديت -18           اي ايران پس ار هرجامهاي هستهت.اوم فعاليت -17انتقاد از رفتار واشنگتن در  هرجام                 - 16
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7  
شنبه سه
30/06/95 

انر ی  تاکید وزیر
آمریکا بر راستی
 آزمایی دائمی ایران

 أکي.ت هرجام يکسالگي مناسبت هه مراسمي در آمريکا انرژي مونيز وزير ارنست
  داشت خواه. ادامه هميشه تا ايران رفتار آزمايي راستي و ايهسته توافق کرد،

18 
خبرگزاری 
 فارس

8  
شنبه چهار
31/06/95 

موافقت نهایی 
با ایرباس و بوئینگ 
فروش تعدادی از 
به هواپیماهای خود 
 ایران
 
 
 

 وزارت از «هوئينالگ» شالرکت کاله داد گزارا چهارشنبه روز رويترز خبرگزاري -
 ايالن  اسالت کرده دريافت را ايران هه هواپيما فروا هراي رزم مجوز آمريکا داريخزانه
 را ايالران هه هواپيما تاويل مجوز زودي هه دارد انتظار که هود کرده اعالم امروز شرکت
 کالرده تائيال. فرانساله «ايرهاس» شرکت هم قبل ساعاتي   کن. دريافت آمريکا دولت از
 دريافالت را ايران هه مسافرهري هواپيماي فرون. 17 فروا ايهر رزم مجوزهاي که هود
 آنکاله دليل هه اما است، اروپا در مستقر و فرانسوي شرکتي ايرهاس هرچن.  است کرده
 پالاريس هسالتن.، آمريکايي شرکت اين هواپيماهاي در رفته کار هه قطعات از هسياري
   هود ريکاآم داريخزانه مجوز نيازمن. ايران هه هواپيما فروا هراي
 و ايرهالاس هاله مجالوز دو اعطالاي تاييال. ضالمن آمريکا داريخزانه وزارت -
 هرجام مفاد طبق کار اين که کرده اعالم ايران، هه هواپيما فروا هراي هوئينگ
 (01/07/95)الف است ش.ه انجام

9 
خبرگزاری 
 فارس

9  
شنبه پنج
01/07/95 

برگزاری اولین 
کمیسیون مشترک 
برجام در سطح 

 وزراء

 اتالاقي در مالالي وقت هه شنبهپنج روز ظهر 5+1 و ايران خارجه زيرانو
 هالراي سالازمان ايالن دوم طبقاله در ملل سازمان امنيت شوراي سالن جنب در

 اق.ام جامع هرنامه اجراي ماه 8 هررسي هه تا ش.ن. جمع ميز ي  دور هاراولين
 جيخالار سياسالت مسوول موگريني، ف.ريکا نشست اين در  هپردازن. مشترک
 سالطح در هرجالام مشالترک کميسيون اولين اين  دارد حضور نيز اروپا اتااديه
 مجمع حاشيه در توافق ش.ن اجرا از پس که است 5+1 و ايران خارجه وزيران
 روز هرجالام کميساليون شودمي هرگالزار وزيالران سطح در ملل سازمان عمومي

   ش. ارهرگز نيز 5+1 و ايران خارجه وزيران معاونان سطح در چهارشنبه

 ایسنا 14

10  
پنجشنبه 

01/07/95 

تصویب طرح ضد 
ایرانی موسوم به 
 شیافیت مالی 

 هالا را مالالي شفافيت هه موسوم ايراني ض. طر  آمريکا، نماين.گان مجلس
 هاله منفالي راي سه و چهل و يکص. هراهر در مثبت راي دو و هشتاد و دويست
 ارشال. مقامالات مالياحت هاي دارايي هررسي طر ، اين از ه.ف  رسان. تصويب
 اين هه دمکرات نماين.گان از نفر دو و چهل است خارجي هاي هان  در ايراني
  دادن. مثبت راي طر 

12 
خبرگزاری 
 تسنیم 

11  
پنجشنبه 

01/07/95 

تصمیم کاخ سیید 
های برای وتوی طرح

 ضد برجامی کنگره

 تالازه طالر  دو آمريکالا جمهالوريرئيس گويال.مي ايهيانياله در سفي. کاخ
 هالا کنگالره هايطر  از يکي  کرد خواه. وتو را ايران مورد در کشور آن گرهکن

 خواهال.مي متا.ه ايارت دولت از ،«ايران ارش. مقامات مالي شفافيت» عنوان
 کاله دوم طالر   کنال. منتشالر را ايالران مقامالات وخرجدخل هه مرهوط جزئيات
 پرداخالت هاله مرهالوط است، «ايران هه هيشتر هايهاج پرداخت منع» آن عنوان
   شودمي ايران هه نق. پول

 انتخاب 7

12  
پنجشنبه 

01/07/95 

اظهارات برجامی 
جوبایدن در برابر 

 کنگره

 کالرد تأکيال. ديگالر هار چهارشنبه روز آمريکا جمهوررئيس معاون «هاي.ن جو»
 هاله نشسالتي در کاله وي اسالت نبالوده اعتمالاد اساس هر ايران ها ايهسته توافق که

 هايصالابت هاله پاسالخ در کالرد،مي صابت آمريکا خارجي طرواه شوراي ميزهاني
 دسترسالي امکان ع.م دليل هه ايهسته توافق دانستن ناقص ها که حاضران از يکي
 هالاييمتمم افالزودن هالا توانال.مي کنگالره آيا که پرسي. ايران، نظامي هايسايت هه

 کاله رطالوهمين توافالق کاله کنممالي تصالور: »گفت نه، يا کن. «ترجذاب» را توافق
  «کن.مي هاطل را توافق کن.، تصويب متممي کنگره اگر و است جذاب هست

6 
خبرگزاری 
 فارس
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 برجامهاي داخلي دربارة شمار اظهارات شخصيتب ـ گاه                                              

 

 ایمنبع رسانه اظهارات مطرح شده موضوع محوری کنندهمقام بیان تاریخ ردیف

1  
پنجشنبه 

25/06/95 

  ،صالحی اکبرعلی

 انر ی سازمان رئیس

 روابط شورای در اتمی

 لندن در اروپا خارجی

فرجامِ برجام پس از 

 انتخابات آمریکا 

 شال.ن مشالخص از هع. شاي. ولي هوده پايبن. هرجام هه ايران

 کنال.  تجرهه را تريسخت روزهاي هرجام آمريکا، انتخاهات نتايج

 العماللعکس احساسالات روي از و داريمهرمي گام ش.هحساب ما

  هردهاريم ما  دهيمنمي نشان

 فارس خبرگزاری

2  
شنبه 

27/06/95 

 ، روحانی حسن

 جنبش سران اجالس در 

 ونزوئال در تعهد عدم

 ماهیت برجام

 و سياسالي گسالترده فشالارهاي و خصالمانه اق.امات رغمعلي

 از ايالران مياسالال جمهوري اي،هسته موضوع ههانه هه اقتصادي

 فقط هرجام  داشت تأکي. سازن.ه گفتگوهاي انجام هر اهت.ا همان

 هراي ج.ي. رويکرد و راهبرد ي  هلکه نيست، سياسي توافق ي 

 آميزمسالالمت فصالل و حالل منظالور هاله سالازن.ه و مثبت تعامل

 است   هاچالش و هاهاران

 ایسنا

3  
شنبه 

27/06/95 

  ،صالحی اکبرعلی

 انر ی سازمان رئیس

 با مصاحبه در اتمی

 گاردین

پایبند نبودن غرب به 

 تعهدات برجامی خود

 ايران کرده، اعالم اتمي انرژي الملليهين آژانس که همانطور

 عمالومي افکالار هراي ديگر اما است، هوده پايبن. خود تعه.ات هه

 واقعالا مقاهالل طالرف کاله نيسالت پوشي.ه کسي هر و ش.ه روشن

 مبالادرت و هردارنال. را هاتاريم هاينک: نکرده اجرا را هايشوع.ه

 و شال.ه تسالريع مبالادرت اينکاله هازگردد، عادي حالت هه هانکي

 انتظالار کاله حال.ي آن در هالااين  ياهال. گسترا اقتصادي رواهط

  ان.نش.ه ماقق داشتيم

 الف

4  
شنبه 

27/06/95 

 ،کمالوندی بهروز

 سازمان سخنگوی رئیس

 اتمی انر ی

پاسخ به ادعای 

 آسوشیتدپرس

 قطعه وردم در

 سانتریییو ی

 "روتور"

 هاييخبرسازي چنين هه اق.ام آسوشيت.پرس نيز گذشته در

 ايالن  هود کرده ايران اسالمي جمهوري ايهسته صنعت پيرامون

 اروپا اتااديه موضع عنوان هه را خاص افراد سري ي  نظر رسانه

 صالايح نگالاه در و کن.مي استفاده سو  آن از نوعي هه و مطر 

 آنهالا و اسالت آسوشاليت.پرس نظالر درخواسالت، ايالن گفالت هاي.

 اتمي انرژي آژانس   دارن. سازي خبر زمينه در طورني ايساهقه

 مالنعکس کشالورمان عملکالرد پيرامون مثبت گزارا سه تاکنون

 هاييخبرسازي چنين ها خارجي هايرسانه هرخي که است کرده

 سانعکا در هاي.  جهت همين هه کنن. تخريب را آن دارن. سعي

  کنيم عمل تردقيق موارد اين خبري

باشگاه 

 خبرنگاران

5  
شنبه 

27/06/95 

 ،خرازی کمال
 راهبردی شورای رئیس 

 خارجی روابط

 به پیوستن شرایط

FATF 

 کنال.،مي تسهيل دنيا ها را ما رواهط که قرارداد اين در ايران عضويت

 ردهک وضع پولشويي درهاره مجلس در گذشته در که قوانيني هه توجه ها

 عالين در  نيسالت مشالکل هست، مجلس در حاضر حال در که قانوني و

 نالوع از مقاهالل طالرف کاله هاشالن. مترص. هاي. حوزه اين مسئورن حال

 سو اسالتفاده شالود،مي تنظاليم آنها و ايران هين که قراردادهايي نگارا

 شالرايط و کالرد رسالي.گي مسئله اين هه ملي امنيت عالي شوراي  نکنن.

  هکرد وضع را ج.ي.ي

 خبرگزاری تسنیم

6  
 یکشنبه

28/06/95 
 انقالب رهبر معظم

 دفاعی آمادگی نقش

 تعرض از جلوگیری در

 دشمنان

 جانالب از سالخناني اوقالات گالاهي گذشته هايسال طول در

 و نظالامي ته.ي. رفع اينکه هر مبني ش.ه مطر  مسئورن هرخي

 سالخنان ايالن که حالي در است، هوده اق.ام فالن دليل هه جنگ

 دفاعي اقت.ار» نظامي، ته.ي. رفع عامل تنها زيرا نيست، صايح

  هود خواه. و هوده «دشمن در رعب و ترس ايجاد» و «نظامي و

 انتخاب
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 ایمنبع رسانه اظهارات مطرح شده موضوع محوری کنندهمقام بیان تاریخ ردیف

7  
 یکشنبه

28/06/95 

 ،سعیدی االسالم حجت

 در فقیه ولی نماینده 

 سپاه
 برجام و نیوذ دشمن

 هالويهه مختلالف هالاي عرصاله در دشالمن نفوذ مراقب هاي. ما

 هسالته مذاکرات طر  ها امروز که هاشيم سياسي مناسبات حوزه

 هالاي جريالان و افالراد از هرخالي و کرده پي.ا اي ويهه شرايط اي

 الگالويي عنالوان هاله را آن دارنال.، تمايالل آرايي صانه ها سياسي

   ه.هن. تعميم نيز ها حوزه ساير هه موفق

 انتخاب

8  
دوشنبه 

29/06/95 

 ،محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص  

 مصلحت نظام  
 برجام هایدستاورد

گيري در مذاکرات انتظارات مردم هار رفت اما دسالتاورد دنال.ان

 مالا هزرگ مشکالت از   يکي.که مشکالت را حل کن. هه دست نيام.

 هاز سوئيفت  کنن.نمي کار ما ها جهان هزرگ هايهان  که است اين

 کالار مالا ها هزرگ هايهان  وقتي و نيست ارز مبادله امکان اما است

  کنن.مي تبعيت آنها از نيز کوچ  هايهان  هرخي نن.نک

 انتخاب

9  
شنبه چهار

31/06/95 

 ،نجیی رضا

 جمهوری نماینده 

 آ انس در ایران اسالمی

 اتمی انر ی المللیبین

 دستاوردهای برجام

 المللاليهين اقتصالادي هايهمکاري نتوانست هرجام «متاسفانه»

 ياهال.، اداماله منالوال همالين ههال اوضاع اگر و ده. افزايش را ايران ها

  هود خواه. خطر در ايهسته توافق آين.ه
 الف

10  
جمعه 

02/07/95 

 ،حسن روحانی
 از رئیس جمهوری پس 

 از نیویورک بازگشت

کمیسیون مشترک 

 برجام

 هرجالام، اجالراي هالر نظارت مشترک کميسيون وزراي جلسه در

 رجالامهاه دهيال. مالي انجام که مواردي اين که گفتن. آمريکا هه همه

   کن. اصال  را رون. اين که داد قول آمريکا و نيست منطبق

خبرگزاری 

 جمهوری اسالمی

11  
شنبه 

03/07/95 

 ،سعیدی االسالم حجت

 در فقیه ولی نماینده

 سپاه
 برجام و نیوذ دشمن

 مقطالع در را ايران قبال در خود استراتهي از ايريه هاآمريکايي

 در کاله هود اين دنبال هه ورکش داخل در دولت   کردن. عملي هرجام

 آمريکالا اصاللي ه.ف و کن. حل را آمريکا ها ارتباط هاث هرجام پناه

 جلالوي انقالالب رهبالر اما هود ايفراهسته موضوعات مذاکرات از نيز

  گرفتن. را آمريکا هه هيشتر امتيازدهي

 فارس خبرگزاری

12  
شنبه 

03/07/95 

  ،ظریف محمدجواد

 دروزیر امورخارجه 

 خارجی طرواب شورای

 آمریکا

بدعهدی برجامی 

 آمریکا

اسالت،  ن.اشالته هرجالام تعه.ات اجراي هراي تالشي هيچ آمريکا

 هايرقم ها ايران هايتاريم نقض دليل هه قبالً الملليهين هايهان 

 هاله هازگشالت از دليالل، همالين هه اکنون و ان.ش.ه جريمه سنگيني

 از هعال. مالاه تهش که ش.ه اين هراس اين نتيجه  دارن. هراس ايران

 را ايالران هالا مبادله اروپايي، هزرگ هان  هيچ اي،هسته توافق اجراي

  است نکرده آغاز

 انتخاب
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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 وریموضوع مح کنندهمقام بیان تاریخ ردیف

1  

شنبه چهار

24/06/95 

 

  ،تونر مارک

 خارجه وزارت سخنگوی

 آمریکا

تاثیرات برجام بر 

ای های منطقهسیاست

 ایران

ايم که ه.ف از رسالي.ن ما هميشه هه طور شفاف اعالم کرده 

اي ها ايران جلوگيري از دسالتياهي آنهالا هاله سالال  هه توافق هسته

 اي توان. که پس از توافق هستهاين کشور مي  ده استاي هوهسته

تالر در منطقاله و نقشالي سالازن.هرواهط ههتري ها غرب داشته هاش. 

ايفا کن. و يا اينکه هه رفتار ه. خود ادامه ده. تا کنون مالا شالاه. 

 ايم حرکت هه طرف تعامل سازن.ه نبوده

مونیتورینگ 

اخبار خارجی  

 صدا و سیما

2  
 شنبهچهار

24/06/95 
 برجام و مهار ایران رییس جمهوری،اوباما  باراک

 ، جنگ جاي هه ديپلماسي طريق از ما/    فالدلفيا در اظهاراتي در 

  کرديم تعطيل را ايران اتمي هرنامه
 ان.تی.پی.ای

3  
 پنجشنبه

25/06/95 

 ،رویس اد

 خارجه امور کمیته رئیس 

 نمایندگان آمریکا مجلس

 منع قانون

 به آتی هایتپرداخ

 ایران

 ؛«  ايران هه هاج آتي هايپرداخت منع قانون»  درهاره نشست

 ايالران ،( پال.ر) هالوا دولت زمان در جمله از است سال هايسال

 نظالر از کاله اسالت اين شيوه آن و کن.مي عمل خاص شيوه طبق

 ه.ف واقع در  است هوده هاج آمريکا از پول دريافت( هاايراني)آنها

 هالراي و هگيالرد گروگالان را هالاآمريکايي کاله اسالت ودهه اين ايران

 که هود نخواه. ممکن ديگر مصوهه اين ها اما هگيرد هاج آنها آزادي

   هگيرد هاج نق.ي هتوان. ايران

 مونیتورینگ

  خبرگزاری

 سیما و صدا

4  
 پنجشنبه

25/06/95 

 ،موگرینی فدریکا

 خارجی سیاست مسئول 

 اروپا اتحادیه

 اجرای برجام 

 اجالرا کامالل اروپايي و ايراني طرف  ايم کرده اجرا را هرجام ما

  طالرف دو هالر کاله دارد وجالود جزيالي مشالکالت هنالوز  انال.کرده

 طالور هاله ، هانکال.اري مشالکل درهالاره  شون. فايق آن هر توانن.مي

 و ايالران هاله رفتن هه را اروپايي هايهان  من شخص و ما ، خاص

 وقتالي  کناليم مالي قتشوي آنجا در توسعه هاي طر  در مشارکت

 اروپالا اتاادياله و ايالران هازرگاني مبادرت اخير ماه شش در دي.م

  ش.م امي.وار خيلي ، است يافته نکردي هاور افزايشي

 خبرگزاری

 تسنیم

5  
دوشنبه 

29/06/95 

  آمانو، یوکیا

 المللیبین آ انس کل مدیر

 اتمی انر ی

پایبندی ایران به 

 برجام

 هرنامالة هراسالاس خالود اتمي اتتعه. اجراي هه همچنان ايران

 هالاله آژانالالس دهالال. مي ادامالاله( هرجالالام) مشالالترک اقالال.ام جالالامع

 هراسالاس ايالران شال.ه اعالالم ايهسالته اناراف ع.م آزمايياستير

  ده.مي ادامه پادمان توافقنامه

 وی تی پرس

6  
شنبه سه

30/06/95 

 ،مونیز ارنست

 آمریکا انر ی وزیر 

های محدودیت

گسترده ناشی از 

 برجام

 اسالاس هالر وجه هيچ هه توافق اين که ايمکرده تأکي. يشههم

 خود ايهسته صنعت توافق، اين ذيل ايران  است نش.ه هنا اعتماد

 هلنال.ي، زمالان هالراي و رانال. عقالب هاله چشالمگيري صالورت هه را

 خواه. انجام ايران ايهسته هرنامه روي ايپيشرفته آزماييراستي

 داشت  خواه. ادامه يشههم تا ايران رفتار آزمايي راستي   ش.

 خبرگزاری

 فارس 

7  
 پنجشنبه

01/07/95 

 ،بایدن جو

 آمریکا جمهوررئیس معاون 
 اعتبار برجام 

  اسالت نبالوده اعتمالاد اساس هر ايران ها ايهسته توافق 

 اگالر و اسالت جالذاب هست که طورهمين توافق که کنممي تصور

   کن.مي هاطل را توافق کن.، تصويب متممي کنگره

 گزاریخبر

 فارس 
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 گانه رهبر معظم انقالبد ـ رصد روند اجرايي برجام از منظر الزامات نه

 
 

1  

 طـرح مجلس، مصوّبه مطابق: سادساً

ـــرای الزم تمهیـــدات و  یتوســـعه ب

 املش که اتمی انر ی صنعت مدّتمیان

 از مختلــف مقــاطع در پیشــرفت روش

 190 به منتهی و سال پانزده تا اکنونهم

 در دقّـت بـا و تهیّـه اسـت، سـو هزار

. شـود بررسی ملّی امنیّت عالی شورای

 از ناشـی نگرانـی هرگونه باید طرح این

ــی ــب برخ ــمائم در مطال ــام ض  را برج

 .کند برطرف

 و تحقیق اتمی، انر ی سازمان: سابعاً

 اجـرا مقام در را مختلف ابعاد رد توسعه

 پایـان در که کند دهیسامان ایگونهبه

 فنّـاوری کمبود هیچ سالههشت یدوره

 در قبـول مـورد سازیِغنی ایجاد برای

چهارشـنبه ) .باشـد نداشـته وجود برجام

 نشـر و حیـ  دفتر رسانیاطالع پایگاه 29/7/94

 ای(خامنه سیدعلی العظمیاهللآیت حضرت آثار

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

 

 سـازمان علی اکبر صالحی ریـیس -

ــر ی ــی ان ــایطرف : اتم ــایی ه  اروپ

 همکـاری دربـاره خـوبی پیشنهادهای

 مطرح برجام چارچوب در ایهسته های

 عضـویت موضـوع زودی بـه اند،کرده

 گرمـای راکتـور) ایتـر پـرو ه در ایران

 رسـمی طـور بـه( المللیبین ایهسته

 کمیسیونر با دیدار در. شد خواهد اعالم

 فعالیت درباره هم هاییبحث اروپا انر ی

)ایلنا .گرفت صورت اتم یورو چارچوب در

 (25/06/95پنجشنبه 

 سـازمان علی اکبر صالحی ریـیس -

 کشـوری هیچ با تاکنون ما : اتمی انر ی

ــارهاین در ــت وارد ب ــدی وگویگی  ج

 کوچـ  راکتورهای توسعه اما ایمنشده

 در اکنون هم بنابراین ماست، استراتژی

 ایـران در آن بـودن عملی بررسی حال

 هـر بـا تا حاضریم آن از پس و هستیم

 توسـعه زمینـه در بخواهد که کشوری

 کنـد همکـاری بـا کوچـ  راکتورهای

 (26/06/95جمعه )ایسنا . کنیم صحبت

2  

 از مـذاکرات پـذیرش که آنجا از: اواّلً

 هایتحریم لغو هدف با اساساً ایران سوی

 گرفتـه صورت مالی و اقتصادی یظالمانه

 کافی و قوی هایتضمین است الزم است

 مقابـل، طرفهای تخلّف از جلوگیری برای

 بـر مبنـی اظهاری هرگونه. شود،. تدارک

 خواهـد بـاقی هـاتحریم ساختار کهاین

 .است برجام نقض یمنزلهبه ماند،

ــاً  ســاله،هشت دوره سراســر در: ثانی

 هر به و سطح هر در ریمتح هرگونه وضع

 کشـورهای از یـ  هـر توسّط  ایبهانه

 محسـوب برجـام نقض مذاکرات، طرف

 پایگــاه 29/7/94)چهارشــنبه شــد..  خواهــد

 حضــرت آثــار نشــر و حیــ  دفتــر رســانیاطالع

 ای(خامنه سیدعلی العظمیاهللآیت

 مجمــع دبیــر رضــایی محســن

ــخیص ــلحت تش ــام مص  : در  نظ

 رفـت باال مردم انتظارات مذاکرات

ــا ــتاورد ام ــدان دس ــه گیریدن  ک

 دسـت بـه کنـد حـل را مشکالت

 مـا بـزر  مشکالت از یکی.. نیامد

 جهان بزر  هایبان  که است این

 بـاز سـوئییت. کننـدنمی کار ما با

 و نیسـت ارز مبادله امکان اما است

 کـار مـا بـا بزر  هایبان  وقتی

 نیـز کوچ  هایبان  برخی نکنند

ـــــاب  .کنندیم تبعیت آنها از )انتخ

 (29/06/95 دوشنبه

 سیاست مسئول موگرینی فدریکا

 را برجـام اروپـا: مـا اتحادیه خارجی

 اروپـایی و ایرانی طرف. ایم کرده اجرا

 مشـکالت هنـوز. اند کرده اجرا کامل

 می طرف دو هر که دارد وجود جزیی

ــد ــر توانن ــایق آن ب ــوند ف  درباره.ش

 و ما ، خاص طور به ، بانکداری مشکل

 بـه را اروپـایی های بان  من شخص

 طـرح در مشـارکت و ایران به رفتن

 مـی تشـویق آنجـا در توسـعه های

ــیم ــزاری..کن ــنبه )خبرگ ــنیم پنجش  تس

25/06/95) 

 سـازمان رئـیس «صالحی اکبرعلی»

 آ انــس کــه : همــانطور اتمــی انــر ی

 کـرده، اعـالم اتمـی انـر ی المللیبین

 است، بوده پایبند خود تعهدات به ایران

 شده روشن عمومی افکار برای دیگر اما

 طـرف کـه نیسـت پوشیده کسی بر و

: نکـرده اجرا را هایشوعده واقعا مقابل

 مبـادالت و بردارنـد را هـاتحریم اینکه

 اینکـه بـازگردد، عادی حالت به بانکی

 اقتصادی روابط و شده تسریع مبادالت

 کـه حـدی آن در هااین. یابد گسترش

 )الف شـنبه.اندنشده محقق داشتیم انتظار

27/06/95) 
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  هـ ـ بررسي پيامدهاي سياسي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اجراي برجام                             
 

 منبع و تاریخ مستند حوزه موضوعی محور یا موضوع ردیف

1  

 

برجام به صنعت نیت 

 ایران  رونق بخشیده
 نیت و انر ی 

 رسالي.؛ يال  اخيالر سال 5 ح. هارترين هه ايران نفت صادرات

 امسال اوت ماه در ايران نفت صادرات کرد اعالم کشتيراني منبع

 در حال. هالارترين هاله آن، از پيش ماه هه نسبت رش. درص.15 ها

 ه.ون) ايران خام نفت صادرات اکنون  است رسي.ه اخير ماه پنج

 ريمتاال پايالان از پيش سطح هراهر دو هه( نفتي ميعانات احتساب

  است رسي.ه پارسال دسامبر ماه در

شنبه  ایسنا

27/06/95 

2  

برجام به رغم تبلیغات 

دستاورد زیاد 

 ملموسی نداشت

 دستاورد اقتصادی برجام

  نظالالام مصالاللات تشالالخيص مجمالالع دهيالالر رضالالايي ماسالالن

 امالا رفالت هالار مردم انتظارات مذاکرات در هرجام دستاوردهاي

  نيامال. دسالت هاله کن. حل را مشکالت که گيريدن.ان دستاورد

 هالا جهان هزرگ هايهان  که است اين ما هزرگ مشکالت از يکي

 و نيسالت ارز مبادله امکان اما است هاز سوئيفت  کنن.نمي کار ما

 کوچال  هالايهان  هرخالي نکنن. کار ما ها هزرگ هايهان  وقتي

   کنن.مي تبعيت آنها از نيز

 انتخاب

 29/06/95 دوشنبه 

3  
لغو  برجام تاثیری در

 ها نداشتهتحریم 
 دستاورد اقتصادی برجام

 کاله همالانطور:  اتمي انرژي سازمان رئيس «صالاي اکبرعلي»

 خالود تعه.ات هه ايران کرده، اعالم اتمي انرژي الملليهين آژانس

 هالر و شال.ه روشالن عمومي افکار هراي ديگر اما است، هوده پايبن.

 اجالرا را يشهاوعال.ه واقعالا مقاهل طرف که نيست پوشي.ه کسي

 عالادي حالت هه هانکي مبادرت و هردارن. را هاتاريم اينکه: نکرده

 گسالترا اقتصادي رواهط و ش.ه تسريع مبادرت اينکه هازگردد،

  ان.نش.ه ماقق داشتيم انتظار که ح.ي آن در هااين  ياه.

 الف

 27/06/95 شنبه 

4  
برجام زمینه ساز نیوذ 

 دشمن است
 برجام و نیوذ دشمن

 و هرجالالالام سپاه در فقيه ولي نماين.ه سعي.ي ارسالم حجت

 مختلالف هالاي عرصه در دشمن نفوذ مراقب هاي. ما دشمن نفوذ

 مالذاکرات طالر  ها امروز که هاشيم سياسي مناسبات حوزه هويهه

 جريالان و افالراد از هرخالي و کرده پي.ا اي ويهه شرايط اي هسته

 الگالويي عنوان هه را آن دارن.، تمايل آرايي صانه ها سياسي هاي

   ه.هن. تعميم نيز ها حوزه ساير هه موفق

 انتخاب 

 28/06/95 یکشنبه

5  

نوسازی ناوگان هوایی 

ایران در سایه برجام 

 امکان پذیر است

برجام و نوسازی ناوگان 

 هوایی

 هالا آمريکا داريخزانه وزارت که است نوشته رويترز خبرگزاري

 ايالران هاله هواپيمالا فالروا هالراي «هوئينالگ» شرکت درخواست

 فرانساله «ايرهالاس» شالرکت هم قبل ساعاتي  است کرده موافقت

 فرونالال. 17 فالالروا هالالراي رزم مجوزهالالاي کالاله هالالود کالالرده تائيالال.

  است کرده دريافت را ايران هه مسافرهري هواپيماي

 

 فارس خبرگزاری

 31/06/95شنبه چهار
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 بندي تحليل و جمع
 

 المللی انر ی اتمی پس از برجام؛ری اسالمی ایران، آمریکا، اروپا و آ انس بینترین اظهارات و اقدامات مقامات جمهومهم

-، مذاکرات علی اکبر صالحی درباره همکـاری 5+1مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه » 

 دربـاره توضیح رایبایران ، ادعای آسوشیتدپرس مبنی بر درخواست اتحادیه اروپا از ایران  بین المللی ای های هسته

ي تالرين موضالوعاتجملاله مهالماز  « و تصویب دو طرح ضد ایرانی دیگر در مجلس نمایندگان آمریکا سانتریییو  ساخت

 ش.ن.  ايدر خصوص هرجام رسانه 05/07/95تا  95/ 23/06 ای( )دوهیته بازه زمانی درکه هستن. 
 

اولالين خبالر   «پایبندی ایران به تعهدات برجامی خـود  مبنی بر وین در آ انس حکام شورای مقدماتی بیانیۀ»  ـ1

.ماتي شالوراي حکالام کاله در ويالن قيوکيا آمانو م.يرکل آژانس هين المللي انرژي اتمي در هيانيه م  هود مقطعهرجامي اين 

( برجام) مشترک اقدام جامع برنامۀ براساس خود اتمی تعهدات اجرای به همچنان ایران :قرائت ش. تصريح کالرد

 (29/06/95)پرس تي وي دوشنبه .دهدمی مهادا

اين چن.مين هار است که آژانس هين المللي انالرژي اتمالي هالا وجالود البته يادآوري اين نکته خالي از لطف نيست که 

همين سه هفته پيش هود که آژانس هالين المللالي انالرژي  کن. ها ؛ عملکرد ايران در قبال هرجام را تايي. ميتمام جوسازي

  1خود هر پايبن.ي ايران هه تعه.ات هرجامي خود تاکي. کرد زارا فصلي گاتمي در 
 

ها ها تاييال. ان.کي پيش هيانيه مق.ماتي آژانس ، مسئول سياست خارجي اتااديه اروپا در مصاحبه مطبوعاتي ها رسانه

 اجـرا کامـل اروپـایی و ایرانی طرف. ایم کرده اجرا را برجام ما پايبن.ي ايران هه تعه.ات هرجامي خود تاکي. کالرد:

 مشـکل دربـاره .شـوند فـایق آن بـر تواننـدمی طرف دو هر که دارد وجود جزیی مشکالت هنوز. اند کرده

 هـای طـرح در مشـارکت و ایـران به رفتن به را اروپایی های بان  من شخص و ما ، خاص طور به ، بانکداری

 اروپـا اتحادیـه و ایـران بازرگـانی بـادالتم اخیر ماه شش در دیدم وقتی. کنیم می تشویق آنجا در توسعه

 (25/06/95 تسنيم پنجشنبه )خبرگزاري.شدم امیدوار خیلی ، است یافته نکردی باور افزایشی

 بنـابراین بـودن آن تکراری با توجه به ممکن است در وهله اول این تاییدات مختلف در خصوص عملکرد برجامی ایران  

ران در قبال برجام( از اهمیت آن بکاهد ولی واقعیت این اسـت ایـران بـه تعهـدات بـین ) تایید چندباره عملکرد ای رویداد

ماه گذشته از آغاز اجرای برجام( کامال پایبند بـوده و ایـن  10المللی خود در قبال برجام در طی این چند ماه گذشته )حدود 

( بـه آن تـی تعـدادی از مقامـات آمریکـایی و ح )اروپایی ها اعم از داخلی و خارجیواقعیتی است مسلم که تمام شخصیت

 اذعان دارند . 

 
 

                                                           
 البته  است مان.ه مکعب متر 130 زير هم ايران سنگين آب ذخاير  است داشته نگه کيلوگرم 300 زير را خود درص. 3.67 تا ش.ه غني اورانيوم ذخاير ايران 1

 ح.ود هراي ايران  دارد را خاصي شرايط تات قطعات اين ساختن اجازه ايران  کرده شروع را هاسانتريفوژ هراي( چرخانه) «روتوري هاي لوله»  تولي. ايران

)هي   کن. استفاده افتاده کار از يا ق.يمي هاي دستگاه از ش.ه ج.ا قطعات از هاي. کنن.مي تولي. غلظت کم اورانيوم ما.ود طور هه که سانتريفوژي هزار پنج

نجفي(  اصله پس از اعالم اين خبر واکنش نماين.ه دائم جمهوري اسالمي ايران در آژانس هين المللي انرژي اتمي)رضا( هالف18/06/95هي سي پنجشنبه 

 ايران توسط هرجام اق.امات اجراي هر تايي.ي فقط و ن.ارد اي تازه مطلب ايران هاره در آژانس ج.ي. اي ش. هر اين اساس وي گفت: گزارارسانه

 ( 18/06/95جشنبه  )خبرگزاري تسنيم پناست
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 شالفافيت هاله مطر  موسالوو  آمريکا سوي از ايران هه نق. پول پرداخت ممنوعيت طر )ض. ايراني های تصویب طرح»  -2

 اعالالم کردنال.:ها در اين خصوص هر اين اساس رسانهديگر خبر مهم هرجامي اين هفته هود  « در مجلس نماين.گان آمريکا(  مالي

 گونـه هـر از آمریکا دولت آن اساس بر که داد خبر طرحی تصویب از نمایندگان مجلس خارجی امور کمیته رئیس

 از جلـوگیری هدف با را طرحی آمریکا نمایندگان مجلس های کمیته از یکی. شود می منع ایران به نقدی پرداخت

 مسـائل فصل و حل هرگونه از پیش بایستمی کنگره طرح این اساس بر .کرد تصویب ایران به نقدی های پرداخت

 رأی 16 برابـر در موافق رأی 21 با که طرح این تصویب.گیرد قرار آن جریان در کشور این دولت توسط ایران با مالی

 شـیافیت بـه موسوم رحطاما طر  ض. ايراني ديگر عبارت هود از ؛  (24/06/95 شالنبهمهر چهار )خبرگزاري.رسید انجام به مخالف

 تصـویب بـه منیـی رای سه و چهل و یکصد برابر در مثبت رای دو و هشتاد و دویست با ها که به گیته رسانه مالی

 دو و چهل.اسـت خارجی های بان  در ایرانی ارشد مقامات احتمالی های دارایی بررسی طرح، این از هدف. رساند

 (01/07/95 تسنيم پنجشنبه )خبرگزاري.دادند مثبت رای طرح این به دمکرات نمایندگان از نیر

دشـمنی عمیـق دولـت اين خبر پيش از اين هه اَناا ِ مختلف هازتاب يافته هود و هيالانگر رس.:  در اين خصوص هه نظر مي

ي مخالفان هرجام خصوصالا جمهالوري خواهالان تنال.رو دشمناين خط مشي ت.اوم  اوال هناهرايناست    آمریکا در قبال ملت ایران

 حالال تالالا  ؛هاي فراوان از هاله شکسالت کشالان.ن هرجالام ناکالام هودنال.ر زمان هررسي هرجام در کنگره هه رغم تالااست که د

مالوارد مشالاههي از ايالن  پيشالتر ثانیـاجبالران کننال.  ض. ايراني همچون اين هاي ها ارائه و تصويب طر کنن. اين شکست را مي

يونيستي متولي آن هودن. شاه. هوديم  مانع تراشالي آمريکالا ههه جريان صمانه را که جمهوريخواهان تن.رو و واهسته اق.امات خص

ده. ولي در هاطن هه اشالکال مختلالف همچالون : مالانع تراشالي در در اجراي هرجام که در ظاهر و گفتار شعار اجراي هرجام را مي

و حتي اجراي تعهال.ات هرجالامي خالود ها ، مصوهات ج.ي. تاريمي و   مانع از اجراي آن ، تالا هراي ت.اوم تاريم 1رواهط هانکي

 یعنی سیاست دوگانه! شود ؛ سياست آمريکا در قبال هرجام است مي

آخالرين  «سـانتریییو   ساخت درباره توضیح ادعای آسوشیتدپرس مبنی بر درخواست اتحادیه اروپا از ایران  برای»  -3

 ها هاله نقالل از آسوشاليت.پرس اعالالم کردنال.:هراين اساس رسانه شي.ن. ها آن را هازتاب هخاست که تع.ادي از رسانهخبر هرجامي اين مقطع 

 اختیـار در را سـانتریییو  هایدسـتگاه قطعـات از یکـی ساخت کامل جزییات تا خواسته ایران از ایبیانیه در اروپا اتحادیه

 آ انـس حکـام شـورای نشسـت در آینـده هیته را بیانیه این است قرار اروپا اتحادیه. بگذارد اتمی انر ی المللیبین آ انس

 را آ انـس بـا بحـث مـورد مسـائل خصوص در ایران کامل همکاری این، بر عالوه آن در که دهد ارائه اتمی انر ی المللیبین

 يسالنا شالنبها) کنـد رسـانیاطالع زمینـه ایـن در حکام شورای عضو 35 به تا است کرده درخواست آ انس از و شده خواستار

27/06/95) 

ها این ادعـا را تکـذیب کـرد . بـراین در مصاحبه با رسانهکشور نتشار  این ادعا سخنگوی سازمان انر ی اتمی بدنبال ا

 ه بلکـه کـردنتنهـا تاییـد  هیچ منبع رسمی دیگر این ادعا را نهرسد: اوال اساس در این خصوص مالحظاتی چند به ذهن می

اتمی و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپـا بـر پایبنـدی  بین المللی انر یهمزمان با این ادعا ، دبیرکل آ انس 

رسد این ادعـا ثانیا با توجه به تایید نشدن این ادعا از سوی منابع دیگر به نظر میایران به تعهدات برجامی خود تاکید کردند.

 ایـنو به قـول کمالونـدی ؛ صرفا ساخته ذهن نویسنده آسوشیتدپرس است نه موضع اتحادیه اروپا یا دیگر مراجع رسمی ! 

                                                           
 يهالاها در حال انجام است اما ها هان و انواع تعامالت ما ها آن يمن.ار يمشکل يچکوچ  و متوسط ه هايهان  ها ال هه گزارا مناهع خبري طيب نيا گفت: ما 1

 مالالي هايصالورت جملاله ازمختلالف  ياللامالا هاله در يمهزرگ هم کالار کنال هايها هان  يمهود که هع. از هرجام ما هتوان ين  انتظار ما ايمهزرگ دچار مشکل هست

 (17/05/95يکشنبه  يسناا)   يمها کار کنهان   ينها ا يما   هنوز نتوانستهتروريسم مالي تامين و پولشويي يههانه و ما هايهان 
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ایـن ثالثـا . کنـدمی اسـتیاده سـوء آن از نوعی به و مطرح اروپا اتحادیه موضع عنوان به را خاص افراد سری ی  نظر رسانه

به طوری که سه هیته پیش خبر از توافق محرمانـه خبرگزاری در خصوص جوسازی و دروغ پراکنی علیه ایران سابقه داشته 

 1.آن هم تکذیب شد که داد 5+1ایران و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نبوده است  ما در  5+1و  يرانا يانم يامانهتوافق مار يچهگفت:  5+1ضمن تکذيب هر گونه توافق مارمانه ايران و  رئيس سازمان انرژي اتميصالاي  1

هر سر  5+1 يها کشورها يجانب رمانهگونه توافق ما يچه يران  ايافتيمهه توافق دست  يرانا ياهر سر هرنامه هلن. م.ت هسته يهه روشن يامذاکرات هسته

 (22/06/95نا دوشنبه ايس) است   ياز نبود دانش کاف يغلط ناش يرتعب ينن.اشته و ا ياهسته هاييتما.ود
 


