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 اهلل الرحمن الرحیم سمب

 

 ماهه وزارت امور خارجه گزارش سه دهمین

 به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی

 در خصوص اجرای برجام

 (7932تیر  72لغایت فروردین  72)

 

اقدام متناسب »ی یک قانون  گزارش وزارت امور خارجه است که در اجرای تبصره گزارش حاضر دهمین

مجلس شورای اسالمی تهیه و به  67/1/7931مصوب « تقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجامو م

 61  ماهه سه ی این گزارش دوره 1شود. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تقدیم می

یری مطالبات پیگ( 6؛ نعو موا ها چالش( 7: بخش سهدر و  گیردرا در بر می 7931تیر  62لغایت فروردین 

 سازماندهی شده است.  ای، هسته های فعالیت ی آخرین تحوالت در حوزه( 9؛ و جمهوری اسالمی ایران

اردیبهشت  71خروج از برجام در در ماهه اخیر کامالً متاثر از اقدام غیرقانونی دولت آمریکا  تحوالت سه 

انه دولت آمریکا علیه ایران در دوره مسئولیت رئیس تشدید اقدامات و رویکرد خصم بوده است. متعاقب 7931

 71جمهور کنونی این کشور و نقض مکرر تعهدات دولت آمریکا وفق برجام، رئیس جمهور آمریکا در تاریخ 

، در سخنرانی اختصاصی خود راجع به سیاست جدید این کشور در قبال ایران، ضمن انتقاد 7931اردیبهشت 

اساس علیه جمهوری اسالمی ایران و  دولت پیشین آمریکا، با طرح اتهامات بی شدید از پذیرش برجام توسط

از سوی ای  عهدات هستهمبنی بر اجرای کامل تالمللی انرژی اتمی  آژانس بینگزارش رسمی  77 اعتناء به بی

ای  ای هستهه جمهوری اسالمی ایران، تصمیم خود برای خروج غیرقانونی و یکجانبه از برجام و بازگرداندن تحریم

کشورهای جهان مواجه شد، لیکن غالب علیه ایران را اعالم نمود. هر چند این اقدام دولت آمریکا با واکنش منفی 

ساز  خروج آمریکا از برجام اجرای تعهدات برجامی توسط سایر کشورهای عضو را با اختالل مواجه ساخته و زمینه

 ایران با سایر کشورها شده است. المللی  خسارات قابل توجه بر روابط تجاری بین

                                                           
وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس »ی مزبور  ر اساس تبصره( ب7

، 62/7/7932، 62/71/7931، 62/1/7931، 62/1/7931، 62/7/7931های  ی پیشین به ترتیب در تاریخ ماهه  هس های گزارش«. اسالمی گزارش دهد شورای

 تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی شده  است. 62/7/7931و  62/71/7932، 62/1/7932، 62/1/7932



 2صفحه  7931 تیر 62   ماهه اجرای برجام  گزارش سه دهمین

 

 

جمهوری اسالمی ایران از زمان اعالم خروج یکجانبه دولت آمریکا از برجام، مشغول رایزنی با سایر 

های برجام است تا پس از ارزیابی دقیق از امکان و نحوه اجرای تعهدات جمعیِ این کشورها در قبال ایران طرف

ان خسارات جمهوری اسالمی ایران ناشی از توقف تعهدات آمریکا، در وفق برجام، و بررسی میزان و نحوه جبر

گیری نماید. بدیهی است تداوم حضور در برجام منوط  متناسب به اقدام آمریکا تصمیمو خصوص واکنش مقتضی 

از سوی سایر کشورهای عضو المللی ای و بین به جبران خسارات ایران از طریق اقدامات مناسب ملی، منطقه

خواهد بود. جمهوری اسالمی ایران مستمراً بر این واقعیت تأکید کرده است که فارغ از این که ایران چه  برجام

های تصمیمی در آینده اتخاذ نماید، آمریکا به دلیل خروج غیرقانونی و یکجانبه از برجام و بازگرداندن تحریم

نقض  همچنین حق خود برای پیگیری حقوقیِمسئول هرگونه تبعات ناشی از این موضوع خواهد بود. ایران خود، 

المللی را  از جمله شکایت از این دولت در مجامع حقوقی و بین ،فاحش و مکرر تعهدات برجامی توسط آمریکا

 برای خود محفوظ اعالم کرده است.
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 بخش نخست

 و موانع ها چالش

 

های مداوم این کشور برای الشدر قبال برجام و ت دولت آمریکا های مخربو رویکرددر ادامه اقدامات 

تضعیف ارکان این توافق، از جمله نقض مکرر تعهدات دولت آمریکا وفق برجام، خودداری رئیس جمهور این 

ای پایبندی ایران به برجام در گزارش دولت آمریکا به کنگره راجع به اجرای برجام در تاریخ  کشور از تائید دوره

ای علیه جمهوری  های هسته های مربوط به تحریم دم تمدید اسقاطیه، تهدید مکرر وی به ع7932مهر  67

، رئیس جمهور 7932دی  66اسالمی، و تعیین شروط چهارگانه برای عدم خروج دولت آمریکا از برجام در تاریخ 

در سخنرانی اختصاصی خود در مورد سیاست جدید این کشور در  7931اردیبهشت  71این کشور در تاریخ 

اساس علیه  ، خروج یکجانبه آمریکا از برجام را اعالم نمود. وی در این سخنرانی ضمن طرح اتهامات بیقبال ایران

از جمله اسناد و مدارک جعلی مطرح شده از سوی  -جمهوری اسالمی ایران با استناد به برخی مدارک جعلی 

ء به گزارشهای پیاپی و رسمی اعتنا و بی -وزیر رژیم صهیونیستی حدود یک هفته قبل از تاریخ مذکور  نخست

ای خود وفق برجام،  بر تائید کامل پایبندی ایران به تمامی تعهدات هستهمبنی المللی انرژی اتمی  آژانس بین

. وی همچنین با طرح برخی اتهامات نامرتبط یابد ای دست کند تا به سالح هسته مدعی شد ایران تالش می

تای تامین منافع آمریکا معرفی و اعالم نمود دولت آمریکا عالوه بر دیگر، خروج آمریکا از برجام را در راس

 - که بر اساس برجام لغو شده بود - ای این کشور علیه ایران های هسته بازگرداندن و وضع مجدد تحریم

 کشورمان وضع خواهد کرد. علیهنیز جدیدی را های  تحریم

دام به صدور یک یادداشت ریاستی کرد که بر رئیس جمهور آمریکا بالفاصله پس از سخنرانی مذکور اق

مراجع و مقامات به شد. در همین یادداشت  اساس آن رفتار ایران تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا قلمداد می

نمودن خروج آمریکا از برجام اقدامات مقتضی را انجام دهند.  تا برای عملیاتی هآمریکا دستور داده شدذیربط 

هایی که به  داری دستور داده شده است تا اقدامات الزم برای بازگرداندن تحریم ه و وزیر خزانهمضافاً به وزیر خارج

های موقت و محدودی را برای  اند را با قید فوریت انجام، اسناد الزم را آماده و اسقاطیهموجب برجام لغو شده

های  کایی برای پایان دادن به فعالیتروزه به فعاالن اقتصادی آمریکایی و غیرآمری 711روزه و  31اعطای فرصت 

 نمایند.  صادر ،خود در ایران
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برگی از سوی کاخ سفید به منظور تشریح دستورالعمل جدید  متعاقب صدور یادداشت ریاستی، گزاره

 برگ، با این ادعا که برجام توافقی به نفع ایران بوده و در مقابلِ رئیس جمهور این کشور منتشر شد. در این گزاره

متیازات فراوانی که بر اساس این توافق نصیب ایران شده امتیازات اندکی از ایران گرفته شده است، گفته شده ا

نتوانسته است منافع و امنیت ملی آمریکا را برآورده سازد و بر همین اساس رئیس جمهور این کشور  که برجام

های مرتبط با برجام علیه ایران را صادر کرده  مدستور خروج آمریکا از آن و آغاز فوری فرآیند اعمال مجدد تحری

هایی که در آینده  های قبلی و تحریم های ایاالت متحده )تحریم برگ تأکید شده است تحریم است. در این گزاره

خواهد  های حیاتی اقتصاد ایران از جمله انرژی، پتروشیمی و بخش مالی را هدف قرار وضع خواهند شد( بخش

های لغو شده وفق برجام در/ با  به اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس تحریم شده است، داد. همچنین گفته

های ایران مشغول فعالیت تجاری و اقتصادی شده بودند فرصتی چند ماهه داده خواهد شد تا بتوانند کلیه فعالیت

ن قبیل فعالیتهای خود خود در/ با ایران را خاتمه دهند. پس از سپری شدن مهلت تعیین شده، اشخاصی که ای

برگ، پس از اشاره به  در/ با ایران را خاتمه نداده باشند، با خطر و عواقب شدیدی مواجه خواهند شد. در این گزاره

اطالعات جعلی منتشر شده از سوی رژیم صهیونیستی در خصوص ادعای تالش ایران برای دستیابی به سالح 

مان مطرح و جمهوری اسالمی ایران را مکلف به پیروی از باید و ای، اتهامات واهی متعددی علیه کشور هسته

 کند که در سخنرانی رئیس جمهور آمریکا نیز بدان اشاره شده بود.    نبایدهایی می

به فاصله کوتاهی پس از سخنرانی و صدور یادداشت ریاستی، وزارت امور خارجه آمریکا نیز 

های جدید و موقتی را  کشور صادر شده بودند را لغو و اسقاطیه هایی که به موجب تعهدات برجامی این اسقاطیه

های برجامی  هایی که به موجب رفع تحریم روزه برای پایان دادن به فعالیت 711و  31های  برای ایجاد مهلت

های خارجی وزارت  آمریکا علیه ایران از نظر این کشور مجاز شمرده شده بود، صادر کرد. دفتر کنترل دارائی

هایی که به موجب برجام لغو شده  تمام تحریم روز 711داری آمریکا )اوفک( نیز اعالم کرد حداکثر ظرف  نهخزا

های  بود، اعاده خواهند شد. بر این اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی که پس از اجرای برجام و رفع تحریم

)در روز  31ظرف های خود در ایران را  اند، حسب مورد باید فعالیتای وارد تعامالت اقتصادی با ایران شده هسته

روز  711ظرف گردد( و یا  روز باز می 31ظرف های مرتبط با آن  هایی که طبق دستورالعمل صادره تحریم حوزه

روز باز خواهد گشت( خاتمه  711ظرف های مرتبط با آن  هایی که طبق دستورالعمل صادره تحریم )در حوزه

روزه، دولت آمریکا مجوزهای مربوط به واردات فرش و خشکبار از ایران  31دهند. همچنین پس از انقضای مهلت 

به آمریکا و مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران )و مجوز عقد قراردادهای مرتبط( را ابطال خواهد کرد و 
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کرده  های خود حذف روز، اشخاص و نهادهایی را که به موجب برجام از فهرست تحریم 711حداکثر ظرف مدت 

 ها قرار خواهد داد. بود، مجدداً در فهرست تحریم

دو هفته پس از اعالم خروج آمریکا از برجام توسط رئیس جمهور این کشور، وزیر خارجه آمریکا در  

به تشریح راهبرد جدید دولت آمریکا در « بنیاد هریتیج»طی یک سخنرانی در مقر  7931اردیبهشت  97تاریخ 

تقاضا و شرط  76یران پرداخت. وی در سخنان خود با تکرار اتهامات واهی و برشمردن قبال جمهوری اسالمی ا

گونه از سایر کشورهای جهان خواست که آمریکا را در نابودی برجام و  سابقه، با تکبری توهم غیرمتعارف و بی

یران تسلیم تحت فشار دادن ایران همراهی کنند. وی در جریان این سخنرانی، تهدید کرد در صورتی که ا

های تاریخ قرار خواهی دولت آمریکا نشود، این کشور جمهوری اسالمی ایران را هدفِ شدیدترین تحریم زیاده

در تالش برای پیگیری ای مواجه خواهد ساخت. وی در ادامه و  سابقه خواهد داد و کشورمان را با فشار مالی بی

ام کشورهای جهان را تهدید نمود که معامله و مراوده تم های غیرقانونی و نامشروع دولت خود، علناً سیاست

د شد. وزیر خارجه ناز سوی دولت آمریکا مجازات خواه ، در غیر  اینصورتدناقتصادی با ایران را متوقف کن

آمریکا با سخنرانی و تقاضاهای نامتعارف و غیرقابل توجیه خود، نه تنها تعهدات دولت آمریکا بر اساس برجام را 

شورای امنیت سازمان ملل که با اجماع به تصویب  6697، بلکه عدم پایبندی این کشور به قطعنامه نقض نمود

الملل را نادیده گرفت. عالوه بر موارد ذکر  منشور ملل متحد را نقض و حقوق بین رسیده را آشکار ساخت و عمالً

را نیز با مداخله مستقیم در  7317زایر شده، وزیر خارجه آمریکا تعهدات صریح دولت ایاالت متحده در بیانیه الج

  .کردآشکارا نقض  ،امور داخلی جمهوری اسالمی ایران

اظهارات وزیر خارجه آمریکا در تشریح راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران با 

امرتبط با ای موضوعات نکه به شکل گستردهان وی در سخن .واکنش منفی اکثر کشورهای جهان مواجه شد

ای مطرح شده بود، شروط و تقاضاهای غیرمتعارفی وجود داشت که بسیار فراتر از شروط برجام و مسائل هسته

این ماه قبل از خروج از برجام برای باقی ماندن این کشور در  1ای بود که رئیس جمهور آمریکا در  چهارگانه

بر نگرانی مبنی ار ساخت که اظهارات مقامات آمریکایی تعیین کرده بود. این موضوع بر همگان کامالً آشکتوافق 

ای ایران یا ادعای ناکارآمدی برجام در ممانعت از به اصطالح دستیابی ایران به سالح های هستهاز ادامه فعالیت

د، های میدانی ندار هایی بیش نیست و هیچ ارتباطی با اهداف واقعی دولت آمریکا و واقعیت ای، نه تنها بهانههسته

بلکه بیانگر آنست که آمریکا تمایل جدی برای مذاکره و مصالحه با جمهوری اسالمی ایران ندارد و با طرح شروط 

 غیرقابل تحقق، درصدد پیشبرد و اجرای راهبرد خطرناک خود در قبال منطقه و ایران است. 
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ولت این کشور را ماه نخست مسئولیت خود، تمام توان و ظرفیت د 71رئیس جمهور کنونی آمریکا در 

ای که در طول دوره مبارزات  به کار گرفت تا بتواند مفری حقوقی و موجه برای خروج آمریکا از برجام )وعده

بارها تکرار کرده بود( بیابد، ولی بدلیل استحکام این توافق و  ی برای کسب مقام ریاست جمهوریانتخابات

المللی  گزارش پیاپی آژانس بین 77که در  -وفق برجام  پایبندی کامل جمهوری اسالمی ایران به تعهدات خود

ناچار شد با توسل به اتهامات واهی و موضوعات نامرتبط  -انرژی اتمی رسماً مورد تائید و تأکید قرار گرفته بود 

 با برجام، خروج غیرقانونی این کشور از توافق را اعالم کند. 

 61ای در تاریخ دولت جمهوری اسالمی ایران بیانیهواکنش به اقدام آمریکا در خروج از برجام، در 

اتحادیه نماینده عالی به  نامهدو ارسال وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با صادر نمود و  31اردیبهشت 

مراتب اعتراض خود به اقدام غیرقانونی و یکجانبه آمریکا در  ،کننده کمیسیون مشترک برجام هماهنگاروپا و 

و  های باقی مانده در برجام رساند سایر طرفوی و های لغو شده را به اطالع  جام و بازگرداندن تحریمخروج از بر

در این  گردید. 1+7ابتدا خواستار برگزاری کمیسیون مشترک و سپس جلسه وزرای خارجه ایران و کشورهای 

حفظ حقوق جمهوری اسالمی ها برای اعاده وضعیت و همچنین مطالبات مشخص کشورمان از سایر طرف ها نامه

لل مبه دبیرکل  مستدل و مفصلی  . مضافاً وزیر امورخارجه با ارسال نامهه استایران ذیل برجام صراحتا بیان شد

گانه به  های دوازده)با استناد به موارد مندرج در نامه 7931با ذکر سوابق نقض مستمر آمریکا از تابستان ، متحد

 شورای امنیت توسط آمریکا اعتراض نمود 6697به نقض قطعنامه نسبت ک( هماهنگ کننده کمیسیون مشتر

در پاسخ به اظهارات وزیر امور خارجه . که به عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد منتشر شد

ضمن رد ادعاهای  ،ای به وزرای خارجه همه کشورهادر نامهآمریکا، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 

و منشور ملل متحد است. وی همچنین  6697های آمریکا نقض قطعنامه آمریکا، یادآور شد که پیروی از تحریم

های فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و اسپانیولی اقدامات غیرقانونی آمریکا علیه مستندی به زبان با انتشار مقاله

ابع و مآخذ برشمرد و مطالبات جمهوری اسالمی از های گذشته را با ذکر منجمهوری اسالمی ایران در طول دهه

ریاست محترم جمهوری اسالمی پیام عالوه بر مکاتبات وزارت امور خارجه، نمونه ارائه داد.  71آمریکا را با ذکر 

ایران خطاب به همتایان نیز همراه با فرستادگان ویژه به اقصی نقاط جهان ارسال گردید. پیش از آن نیز ریاست 

به وفق برجام را مهوری مراتب نگرانی ایران از اقدامات مخرب آمریکا و تعهدات سه کشور اروپایی محترم ج

 گزارش، این اقدامات به تفصیل تشریح خواهد شد.   این متذکر شده بود. در بخش بعدی سه کشور رهبران این 
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 بخش دوم

 پیگیری مطالبات جمهوری اسالمی ایران 

 

آمریکا از برجام و تداوم نقض فاحش این غیرقانونی متعاقب خروج و  گزارش منتهی به این هطی سه ماه

و  مطالبات بر حق جمهوری اسالمی ایرانپیگیری به منظور توافق از سوی دولت این کشور، وزارت امور خارجه 

از  های عینی و بررسی امکان کسب تضمینآمریکا کسب ارزیابی دقیق از امکان تداوم این توافق بدون حضور 

های موجود در برجام ، از کلیه ظرفیتن خسارات وارده به جمهوری اسالمیجبراهای برجام به منظور سایر طرف

مذاکرات از جمله  ،ماتیکلهای دیپظرفیتسایر از همچنین  ،هاکارگروه رفع تحریمکمیسیون مشترک و  از جمله

 د. شومین در این بخش تشریح آ اهم، که نموداستفاده با سایر کشورها  و چندجانبه دوجانبه

 

 وزیر امور خارجه به نماینده عالی اتحادیه اروپا های امهن

در ، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 7931اردیبهشت  61تاریخ  دردو روز بعد از خروج آمریکا،  

، ه کمیسیون مشترک برجامکنند هماهنگخود برای خانم موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا و   نامهدوازدهمین 

اشاره به اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در خصوص خروج غیرقانونی و یکجانبه این کشور از برجام و صدور با 

نقض فاحش هایی که به موجب برجام لغو شده بود، اقدام آمریکا را  یادداشت ریاستی با هدف وضع مجدد تحریم

ها در خصوص  دولتهای جاری  رویهاز  آشکار تخطیالمللی و  نین بینتقابل آشکار با حقوق و قوامفاد برجام، 

که به صورت را توافق چندجانبه این توافقات چندجانبه دانست. وزیر خارجه کشورمان اقدام آمریکا در خروج از 

لیرغم ع  -قرار گرفته است المللی مذاکره شده و توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تائید  بین

نیز المللی انرژی اتمی  نقص ایران در عمل به تعهدات برجامی خود که مورد تائید رسمی آژانس بین عملکرد بی

حرمتی به  حاکمیت قانون، بی سازی مخدوشموجب یک اقدام غیرقانونی و غیرقابل توجیه که  -قرار گرفته 

 شده است قلمداد کرد وانرژی اتمی المللی  بین سازمان ملل و آژانسای به  ضربهو  ،چندجانبه گرائی و دیپلماسی

اعضای برجام را سایر از همان ابتدای انعقاد برجام مدام متن آنرا نقض کرده و حتی  تقریباًیادآور شد که آمریکا 

دولت نقض برجام از سوی روند نامه خود تاکید نمود  در ایشان. است بازداشتهاز اجرای کامل تعهدات خود 

امتناع از صدور مجوزهای  و قصور،اجرای ناقص، غیرموثر و حداقلی، تعلل ماه اخیر با  72طی  آمریکاکنونی 

های جدید و سخنان ضد برجامی مقامات ارشد به ویژه شخص رئیس جمهور  خیرهای غیرموجه، تحریماوفک، تأ
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کار برای همکاری با  صاحبان کسب وساختن رغبت  ها و عوامل آمریکا برای بی هماهنگ سازمان آمریکا، و تالشِ

نامه خود به خانم موگرینی در  77وزیر خارجه در ادامه این نامه، با اشاره به . ه استادامه یافتهمراه بوده و ایران، 

 کردکید أکه در آنها موارد نقض تعهدات آمریکا مستند شده است، ت 6171تا فوریه  6172فاصله زمانی سپتامبر 

نیت الزم را برای  ا حسندری و اثبات این نکته است که ایاالت متحده از همان ابتموارد ذکر شده برای یادآوکه 

با اشاره به نقض مکرر و مستمر تعهدات آمریکا در دوره اجرای  وزیر امور خارجهاجرای تعهداتش نداشته است. 

المللی ایران  ی بینجبران به روابط تجار آمریکا را موجب زیان غیرقابلماه اخیر، اقدامات  72برجام به ویژه 

ها مسئول شناخته شود و خسارت ملت ایران  بایستی برای این خسارت نمود که آمریکا می تصریحو  دانست

وزیر خارجه کشورمان در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه برجام یک توافقنامه چندجانبه جبران گردد. 

مبتنی بر یک توازن  برجامبندی  گستره، مقررات و زمان خاطر نشان ساخت کهاستوار بر عمل متقابل است، 

تر شود.  تواند تغییر یابد، مجددا مذاکره شود یا گسترده نمیبه صورت چندجانبه توافق شده و حساس است که 

ای  به جز اقدامات داوطلبانه هسته دیگری شرطبه هیچ تواند مشروط  منافع این توافق برای مردم ایران نمی

وزیر خارجه ایران در پایان با اشاره به اهمیت بررسی شرایط حاصل از عمل رجام و ضمائم آن گردد. مندرج در ب

نسبت به  تاخواست  کننده کمیسیون مشترک برجام هماهنگنماینده عالی اتحادیه اروپا و ، از آمریکاغیرقانونی 

ساس رویه مشخص شده در برگزاری نشست اضطراری کمیسیون مشترک با حضور سایر اعضای برجام و بر ا

 .برگزار شد(7931خرداد  1برجام، اقدام نماید )این نشست در تاریخ  1ضمیمه 

نماینده عالی اتحادیه اروپا و ، وزیر  امور خارجه کشورمان در نامه دیگری به 7931خرداد  61در تاریخ  

مطول مجدد فهرست یادآوری  اردیبهشت و 61به نامه مورخ اشاره ، با کننده کمیسیون مشترک برجام هماهنگ

ماه اخیر، از جمله ممانعت فعاالنه از اجرای  72الخصوص در  های فاحش آمریکا در سه سال گذشته، علی نقض

نابجای اجرای تعهدات این  نیت، توقف غیرقانونی و اجرای صوری برجام از سر سوء ،تعهدات دیگر اعضای برجام

اقتصاد بر غیرقانونی به صورت رسمی که باعث زیان غیرقابل جبران های  و وضع مجدد تحریم ،کشور وفق برجام

ترین منافع اقتصادی ایران  بخشی از مهمکه  کردکید أت مجدداً، ه استاش گردید المللی ایران و روابط تجاری بین

یه قه بد کیابتداوم قادر است تنها در صورتی و برجام  ها است از برجام ناشی از تکالیف آمریکا برای رفع تحریم

های واقعی برای جبران خسارات ایران را  ای و جهانی، تضمین اعضای آن با اتخاذ تدابیر مناسب ملی، منطقه

های آمریکا هنوز  مسئله تبعیت از تحریمدکتر ظریف در این نامه با اشاره به این موضوع که آقای  آورند.فراهم 

برای بررسی تدابیر اتخاذ شده به شورهای عضو برجام کنشست وزرای خارجه ، خواستار برگزاری حل نشده است

 برگزار گردید(.  7931تیر  71شد )این نشست در تاریخ های آمریکا  منظور حل مسئله تبعیت از تحریم



 9صفحه  7931 تیر 62   ماهه اجرای برجام  گزارش سه دهمین

 

 

 دبیرکل سازمان ملل متحدوزیر امور خارجه به   نامه

ای به  جداگانه مهطی نا، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 7931اردیبهشت  61در تاریخ  

ی  با نقض اساسی قطعنامه  جمهور ایاالت متحده رئیسنشان ساخت که  دبیرکل سازمان ملل متحد خاطر

تصمیمِ یکجانبه و غیرقانونی خود مبنی بر خروج  - ی آن است برجام هم ضمیمه -شورای امنیت که  6697

ستی به مقامات ذیربط آمریکا دستور داد از برجام را اعالم و به طور همزمان، با امضای یک یادداشت ریا

های آمریکا که وفق برجام رفع یا  تحریم کلیه »و  «مشارکت ایاالت متحده آمریکا در برجام را متوقف سازند»

عدم »از مرتکب فقرات متعددی آمریکا ترتیب  بدین  و «اجرای آنها متوقف شده بود را مجددا اعمال نمایند

وزیر خارجه کشورمان در . شده استشورای امنیت  6697ی آشکار از قطعنامه برجام و تخط« اجرای اساسی

وفصل  الملل و منشور ملل متحد، تضعیف اصل حل اعتنایی آشکار به حقوق بین را بیآمریکا قدامات انامه این 

بار  فاجعهگرایی و نهادهای آن، و بیانگر بازگشت به عصر  آمیز اختالفات، به مخاطره افکندن چندجانبه مسالمت

  .اعالم کردگرایی  جانبه یک خورده  و شکست

برخالف جمهوری اسالمی ایران که با صداقت به تکالیف یادآور شد در ادامه نامه  وزیر امور خارجه 

آزمایی  المللی انرژی اتمی نیز راستی خود وفق برجام عمل کرده و به طور مکرر و پیوسته توسط آژانس بین

جمهور،  روز اجرای برجام و به ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیساز  آمریکاشده است، 

وزیر خارجه کشورمان در این نامه تاکید . در عمل به تعهدات خود وفق برجام قصور ورزیده است مستمراً

ی برجام ترین موارد عدم اجرا ، مهم7931اردیبهشت  61تا  7931شهریور  76نموده است که وی از تاریخ 

 -نامه رسمی خطاب به نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی  76توسط آمریکا را طی 

به اطالع کمیسیون مشترک  -کننده کمیسیون مشترک برجام  به عنوان هماهنگ مشارالیها در ظرفیت

را به اطالع دبیرکل ذکور نامه م 76ترین موارد ذکر شده در  شرح مختصری از مهمو در ادامه،  رسانده است

شورای  6697ایاالت متحده با خروج از برجام، قطعنامه  کردسازمان ملل متحد رسانده و در ادامه تاکید 

نیز مورد حمایت بود و با دولت آمریکا که توسط ای  قطعنامه -امنیت را نیز به طور آشکار نقض نموده است 

 درخود  پروای خالف و بیبایستی در قبال عواقب عملِ  ایاالت متحده میلذا  - شد شورا تصویباتفاق آراء در 

 الملل مسئول شناخته شود.  قبال منشور ملل متحد و حقوق بین
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جمهوری اسالمی  که به دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان ساختدر ادامه نامه خود  وزیر امور خارجه 

پایبند بوده است و این امر به صورت مکرر توسط  ایران به تمامی تعهدات خود ذیل برجام به صورت کامل

های مدیرکل به شورای حکام آژانس و شورای  آزمایی شده و در گزارش المللی انرژی اتمی راستی آژانس بین

، و با عنایت راستاهمین در ه است. دگردیتاکنون منعکس  6172در ژانویه « روز اجرا»امنیت سازمان ملل از 

المللی، جمهوری اسالمی ایران تصمیم  آمیز اختالفات بین فصل مسالمت و مداری و حل نونعهد ایران به قابه ت

نیت به سازوکارهای برجام برای یافتن راهکارهای ترمیم موارد متعدد نقض فاحش برجام  گرفته است با حسن

ع کامل و متوسل شود و توانمندی و چگونگی تضمین منافاین کشور،  و خروج غیرقانونیآمریکا از سوی 

حقوق حقه مردم ایران از این دستاورد دیپلماتیک جهانی را توسط مابقی اعضای برجام و دیگر شرکای 

چنانچه پس از طی راهکارهای موجود برای ترمیم وی در ادامه تاکید نمود قرار دهد. ارزیابی مورد اقتصادی 

، حق غیرقابل تردید جمهوری اسالمی شودوضعیت موجود، حقوق و منافع مردم ایران به صورت کامل تامین ن

به ویژه خروج و تحمیل آمریکا ایران برای اتخاذ اقدامات مناسب در قبال اعمال غیرقانونی فراوان و مدام 

نیز مورد شورای امنیت  6697چارچوب برجام و قطعنامه  در؛ حقی که باشدمی محفوظها  مجدد همه تحریم

 قرار گرفته است. شناسایی 

ا برای اقدام خواست تا آمریکا رملل متحد جه ایران در پایان نامه خود از سازمان وزیر خار 

های  که تاثیر مخربی بر حاکمیت قانون، چندجانبه گرایی و بنیاندولت این کشور  غیرمسئوالنه و یکجانبه

د مجمع تا این نامه را به عنوان سن خواستوی از دبیرکل اساسی دیپلماسی داشته است، پاسخگو نماید. 

 عمومی و شورای امنیت به ثبت رساند.

 اردیبهشت 72لغایت  79  -مذاکرات وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه کشورهای عضو برجام 

در پی خروج آمریکا از برجام و مهلت تعیین شده از سوی جمهوری اسالمی ایران برای سایر طرفهای برجام 

ریکا، وزیر خارجه کشورمان به منظور رایزنی با وزرای خارجه منافع ایران بدون حضور آم تامینبه منظور 

اردیبهشت  61عازم پکن و مسکو، سپس در تاریخ  7931اردیبهشت  61لغایت  69چین و روسیه، در تاریخ 

برای گفتگو با وزرای خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عازم بروکسل شد. در 
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یر خارجه کشورمان با مقامات مذکور، موضع صریح و قاطع جمهوری اسالمی ایران مبنی بر جریان دیدار وز

ضرورت اتخاذ تدابیر عاجل، شفاف، عملی و معتبر برای حفظ کشورمان در صورت ماندن در برجام بیان شد و 

ایران در کمال بایستی با اغتنام از فرصت محدودی که جمهوری اسالمی  تاکید شد اعضای باقیمانده برجام می

نیت و برای اتمام حجت تعیین کرده است، پشنهادهای مشخص خود برای جبران پیامدهای خروج  حسن

های مذکور، وزرای خارجه  آمریکا از برجام و تضمین منافع ایران از این توافق را ارائه نمایند. در جریان نشست

برجام بدون حضور آمریکا و به کار بستن کشور یاد شده جملگی بر عزم جدی دولت متبوع خود بر حفظ  1

 حداکثر توان خود برای تامین درخواستهای جمهوری اسالمی ایران، تاکید نمودند. 

بر ضرورت جبران آثار ایران سه وزیر اروپایی و خانم موگرینی، وزیر امور خارجه  در جلسه وزیر امور خارجه با

کید کرد و عدم ارتباط برجام با سایر موضوعات را به ناشی از خروج آمریکا توسط سایر اعضای برجام تأ

ای را از سوی وزرای خارجه قرائت کرد که روشنی تبیین نمود. پس از پایان اجالس خانم موگرینی بیانیه

های ایران دهنده مخالفت صریح اروپا با اقدام آمریکا و تعهد سیاسی آنها به حفظ برجام و تأمین خواستنشان

کامل و موثر برجام را که به اتفاق آراء توسط قطعنامه  یعهد خود در اجرابیانیه وزرای خارجه بود.  در این 

دستاورد  کیو  یجهان یا در ساختار نظام عدم اشاعه هسته یدیکل یبه عنوان عنصر تیامن یشورا 6697

از برجام،  کایخروج آمر با اظهار تاسف ازو  کردند یادآوریقرار گرفته است،  دیقابل توجه مورد تاک کیپلماتید

 حیاتی یهابخش رانیبا ا یتجارت و روابط اقتصاد یساز یو عاد یاهسته یهامیرفع تحرتأکید کردند که 

و  دهکر دینسبت به ادامه تحقق اهداف تاک نانیاطم جادیدهد. آنها  بر تعهد خود به ایم لیبرجام را تشک

متعهد شدند که  ژهیه طور وو ب بخشند قیهدف تعم نیا یخود را در راستا یموافقت کردند که گفتگوها

ظرف  یعمل یها حل به راه دنیبا هدف رس ر،یدر خصوص مسائل ز رانیرا با ا یا فشرده یمباحث کارشناس

 :ندیآغاز نما ندهیمدت چند هفته آ

 ؛رانیبا ا یروابط اقتصاد قیفظ و تعمح 

 یو تعامالت مال رانیا یمیو پتروش یفتن یها و فرآورده یگاز عاناتیتداوم فروش نفت، گاز، م 

 ؛مربوطه

 ؛رانیبا ا یامالت موثر بانکتع 

 ؛رانیو خط آهن با ا ییو هوا ینیزم ،ییایادامه روابط حمل و نقل موثر در 
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 یبانک ،یمال یها در حوزه ژهیو یرهایمس جادیاروپا و ا هیاتحاد یاعتبارات صادرات شتریب نیتام، 

از  یعمل یها تیشامل ارائه حما یو مال یاقتصاد یها یهمکار لیبا هدف تسه یو تجار یا مهیب

 ؛یگذار هیتجارت و سرما

 یها و طرف ییاروپا یها شرکت نیمنعقده ب یتفاهم و قراردادها ادداشتی شتریب یو اجرا لیتکم 

 ؛یرانیا

 ؛رانیدر ا شتریب یگذار هیسرما 

 ؛یبخش حقوق نانیاطم یفضا نیاروپا و تام هیاتحاد یاز فعاالن اقتصاد تیحما 

 یشفاف و قانونمند اقتصاد یفضا شتریهر چه ب جادای. 

 

آن همراه با  یها بخش یبرجام در تمام یاجرا یعزم و اراده خود را برا گریبار د کیدر پایان بیانیه وزرا 

 یفشرده خود در تمام یقرار داده و موافقت کردند به مشورتها دیمورد تاک ،سازنده ییو در فضا تین حسن

و قبل از تشکیل  7931اردیبهشت  61شایان ذکر است در تاریخ  برجام ادامه دهند. یاعضا ریسطوح و با سا

نشست وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی، هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه ایران و برخی 

برگزار و در این نشست در خصوص از دستگاههای اقتصادی نشستی با نمایندگان ادارات کل کمیسیون اروپا 

 تامین منافع جمهوری اسالمی ایران از برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق، رایزنی و تبادل نظر شد.

 وزرای خارجه کشورهای جهانوزیر امور خارجه به   نامه

ا در بنیاد وزیر خارجه آمریکدر واکنش به سخنان  7931 خرداد  6خارجه ایران در تاریخ امور وزیر  

، انهآشوبگر همیشهرویکرد ای خطاب به همتایان خود در سایر کشورهای جهان، با اشاره به  هریتیج، در نامه

از خروج یکجانبه و غیرموجه که پس  ساخت خاطرنشان ،برجام علیهکننده دولت آمریکا  غیرقانونی و تحریک

در یک بیانیه  و 7931 اردیبهشت 97تاریخ  درنیز ، وزیر خارجه این کشور 7931اردیبهشت  71آمریکا در 

وزیر در از بین بردن برجام، تن در دهند. مریکا آسیاسی، خودخواهانه از ایران و مابقی دنیا خواست که به اراده 

پایه و برشمردن تقاضاهای  با تکرار اتهامات بیآمریکا وزیر خارجه نامه متذکر شد این در ادامه امور خارجه 

ترین  قوی»نشود، هدفِ  آمریکاگذشته، تهدید کرد در صورتی که ایران تسلیم تمایالت دولت مضحک و تاریخ 

وزیر خارجه و ، و بدین ترتیب روبرو خواهد شد« ای سابقه فشار مالی بی»قرار خوهد گرفت و با « های تاریخ تحریم

نقض، عدم پایبندی خود به  نه تنها تعهدات خود بر اساس برجام را اقدام خود،دولت ایاالت متحده با این 

که با اجماع به تصویب رسیده را آشکار، و منشور ملل متحد را متحد شورای امنیت سازمان ملل  6697قطعنامه 
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صریح دولت ایاالت متحده آمریکا در بیانیه الجزایر  ، بلکه تعهداتاست الملل را تحقیر کرده بیننقض و حقوق 

خارجه کشورمان  وزیرنموده است. ایران، نقض مور داخلی جمهوری اسالمی را نیز با مداخله مستقیم در ا 7317

های غلط، ناسازگار و غیرقانونی  وزیر خارجه آمریکا در تالش برای پیگیری سیاستدر ادامه نامه با اشاره به اینکه 

واهد مجازات خ کند که هر کشوری معامله با ایران را متوقف نکند، دولت خود، به طور علنی دنیا را تهدید می

مثل صدام حسین طی دهه  -بر خالف ایاالت متحده و متحدان کنونی و سابقش شد، خاطرنشان ساخته است 

جمهوری اسالمی ایران هرگز به کشور دیگری حمله نکرده و همیشه در خط مقدم کمک به همسایگان  -7311

ای  ه است که از سوی آمریکا و متحدان منطقههای افراطی بود برای مبارزه با تروریست -بنا به درخواست آنها  -

وزیر خارجه آمریکا در تالش برای تحریف تاریخ، و با توهین به هوش  ، وشوند این کشور تامین مالی و نظامی می

توانند مقصران تراژدی یازده سپتامبر را به خاطر آورند، ایران را به حمایت  که می -حتی نوجوانانی  -همه مردم 

کند که از سوی موکالن و متحدان ایاالت متحده در منطقه پرورش، تامین مالی و مسلح  یی متهم میها از گروه

جنگید و متحدان  ی تروریستها این واقعیت که ایران با این گروهدر ادامه این نامه تاکید شده است که شدند. 

یاالت متحده تایید شده، بلکه حتی رئیس آمریکا از آنها حمایت کردند، نه تنها مکرراً از سوی نهادهای اطالعاتی ا

 .خود به آن اشاره کرده استجمهور کنونی آمریکا نیز طی مبارزات انتخاباتی 

های غیرقابل قبول وزیر خارجه پمپئو از  درخواستوزیر خارجه کشورمان در بخش دیگری از نامه خود،  

دانسته و تاکید نموده است های متمدن  دولت الملل و عرف ی مقابل حقوق بین در نقطهرا  ایران و مابقی جهان

کند، بلکه در واقع  شورای امنیت سازمان ملل را نقض می 6697ای او نه تنها برجام و قطعنامه  تقاضاهای هسته

المللی انرژی اتمی، توافق پادمانی و پروتکل الحاقی را نیز  تی، اساسنامه آژانس بین پی بنیادهای معاهده ان

المللی  و کلیت رژیم جهانی عدم اشاعه با دستاوردهای کنونی آن برای همه اعضای جامعه بین نماید تضعیف می

های  خروج ایاالت متحده از برجام نقطه اوج تالشایشان در ادامه تاکید نموده است سازد.  را با خطر مواجه می

ای  سازمان ملل بود؛ قطعنامه شورای امنیت 6697طوالنی مدت آمریکا در نقض و از بین بردن برجام و قطعنامه 

و این خروج نامشروع « خواهد ... از اجرای آن حمایت کنند های عضو می از همه دولت»که برجام را تایید کرده و 

کند تا مابقی دنیا را  ای که آمریکا از آنها استفاده می های قلدر مآبانه و غلط آمریکا از برجام، و به خصوص تاکتیک

گرفته، حکومت قانون در سطح تعهد را به سخره  التزام بهو  به عهدبه شدت اصول وفای  با خود همراه کند،

المللی را به چالش  اعتبار کرده، اهداف و اصول منشور ملل متحد را تحلیل برده و نهادهای بین المللی را بی بین

 طر مواجه است، دفاع و توسعهامروز با خ نامه متذکر شده که آنچهخاتمه این  در وزیر امور خارجهکشیده است. 

گردد، و ما همه باید به پا خیزیم و  گراییِ افراطی دوباره بر فراز دنیا می شبح یکجانبه چندجانبه گرایی است، زیرا
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این اعتقاد قاطع ماست که همه و تک تک اعضای جامعه جهانی وظیفه دارند در مقابل  و با آن مقابله کنیم

الملل بایستند؛ به ویژه با رد اقدامات  مآبانه و تحقیر حکومت قانون در روابط بینهای قلدر قانونی، تاکتیک بی

 شکن برای پیامدهای اعمالشان. های قانون غیرمسئوالنه و پاسخگو کردن دولت

 برگزاری نشست اضطراری کمیسیون مشترک برجام پس از خروج آمریکا 

میسیون مشترک برجام برای بررسی آثار بنابر درخواست جمهوری اسالمی ایران، نشست اضطراری ک 

در شهر وین برگزار شد. در این نشست که دستور کار آن  7931خرداد  1خروج آمریکا از این توافق، در تاریخ 

ای و موضوعات کانال  آمیز هسته های صلح های برجام، همکاری بررسی تبعات خروج آمریکا، نظام رفع تحریم

و   -به نمایندگی از خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  -میت خرید برجام بود، خانم هلگا اش

المللی انرژی اتمی  نمایندگان ایران، سه کشور اروپایی، روسیه و چین، بهمراه آقای آمانو مدیرکل آژانس بین

ام، و  با هدف تاکید بر پایه دولت ترامپ مبنی بر عدم تایید پایبندی ایران به برج در برابر اقدام بیحضور داشتند. 

ای  های مرتبط با تعهدات هسته اینکه طبق برجام صرفا آژانس از این صالحیت برخوردار است که نسبت به جنبه

برجام اظهارنظر نماید، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در یک اقدام نمادین از آقای یوکیو آمانو 

ت به عمل آورده و نامبرده دقایقی در ابتدای جلسه حضور مدیرکل آژانس برای حضور در ابتدای نشست دعو

ای ایران آزمایی تعهدات هسته یافت و توضیحاتی را در خصوص ماهیت فنی وظایف آژانس در خصوص راستی

ارائه کرد و تأکید کرد آژانس به دور از هرگونه مالحظه سیاسی، وظایف خود در این خصوص را به صورت حرفه 

در ادامه جلسه، خانم اشمیت تصمیم آمریکا برای خروج از برجام را مایه تاسف دهد. نجام میطرفانه اای و بی

تعهد خود به برجام را اعالم کردند.  ه بلغارستانصوفیاخیر خود در دانست و تاکید نمود سران اروپا در نشست 

اعالم نظر در خصوص پایبندی  وی با تشکر از آقای آمانو و آژانس، تاکید نمود آژانس تنها مرجع ذیصالح برای

های باقیمانده برجام بر اجرای این توافق گفت  ایران به تعهداتش است. خانم اشمیت با تاکید بر تعهد همه طرف

آمیز این  پس از خروج آمریکا از برجام ضرورت دارد دیگر اعضاء با عزم و تالش مضاعف در جهت اجرای موفقیت

ایم زیرا این توافق یکی از  طوح مختلف شاهد حمایت گسترده از برجام بودهسند بکوشند. وی تاکید نمود در س

های اصلی نظام عدم اشاعه است و ما به تعهدات خود وفق برجام پایبند خواهیم بود زیرا معتقد به قاعده  ستون

اقتصادی  وفای به عهد هستیم. خانم اشمیت همچنین تاکید نمود مسئله برجام بسیار فراتر از منافع تجاری و

شود. در ادامه نشست، آقای دکتر عراقچی با تاکید بر این موضوع که تا  است و به امنیت جمعی ما مربوط می

ای ادامه خواهیم داد، فرصت  زمانیکه در برجام باقی بمانیم، به همکاری خود با آژانس در چارچوب توافق هسته

ی هشدار داد برای نجات برجام تعجیل کنند و در اسرع محدود برای نجات برجام را متذکر و به کشورهای اروپای
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ایران کنند. دکتر عراقچی بر ضرورت جبران آثار خروج آمریکا از برجام از  بسته پیشنهادی خود را تسلیموقت 

ها  مندی ایران از منافع رفع تحریم های الزم برای بهره سوی اعضای باقیمانده برجام تاکید و خواستار ارائه تضمین

. وی تاکید نمود برجام به هیچ موضوع دیگری ارتباط ندارد و اجرای برجام مسئولیت جمعی همه کشورهای شد

حاضر است. نماینده ایران در ادامه تاکید نمود رئیس جمهور ایران بعد از خروج آمریکا از برجام، به منظور نشان 

اینکه به اروپائیان فرصتی دیگر دهد اعالم نیت ایران و با تصمیمی شجاعانه، آمادگی خود را برای  دادن حسن

های  نمود ولی باید توجه کنید که این فرصت بسیار محدود و غیرقابل تمدید است. شایان ذکر است نشست

های مختلف اتحادیه، به مدت دو روز و پیش از  با نمایندگان بخش رانکارشناسی هیات جمهوری اسالمی ای

اضطراری کمیسیون  نشست پایان در شد.ترک، در بروکسل برگزار برگزاری نشست اضطراری کمیسیون مش

 می منتشر شد که در این بیانیه پس از مقدمات، به محورهای مهم زیر اشاره شده است:ای رس ، بیانیهمشترک

ای خود استقبال کردند و ایفای  اعضای برجام از تائید دوباره پایبندی مستمر ایران به تعهدات هسته -

تنها نهاد مسئول نظارت و  6697طرفانه آژانس که وفق برجام و قطعنامه  و بیای  نقش حرفه

 ای ایران است را مورد تمجید قرار دادند؛ آزمایی تعهدات هسته راستی

های آمریکا که وفق برجام لغو  اعضای برجام از خروج ایاالت متحده از برجام و اعالم وضع مجدد تحریم -

رجام یکی از اجزای اصلی ساختار جهانی عدم اشاعه و یک دستاورد بسیار شده بود، ابراز تاسف نمودند. ب

 شورای امنیت رسیده است؛ 6697مهم دیپلماتیک است که به اتفاق آراء به تائید قطعنامه 

نیت و در فضایی سازنده را  اعضای برجام تعهد خود به اجرای مستمر، کامل و موثر برجام همراه با حسن -

سازی روابط اقتصادی و تجاری با ایران  ای به منظور عادی های مرتبط با هسته تحریمیادآور شدند و رفع 

 را جزء ضروری برجام دانستند؛

های عملیاتی طی چند هفته آینده در رابطه با  حل های مشترک برای یافتن راه اعضای برجام گام -

 موضوعات زیر را مورد بحث و بررسی قرار دادند: 

 ؛تصادی با ایرانحفظ و تعمیق روابط اق 

 ؛و نقل و انتقاالت مربوطه ،های نفتی و پتروشیمی تداوم فروش نفت، میعانات گازی و فرآورده 

 ؛تعامالت کارآمد بانکی با ایران 

 ؛ناتداوم حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی با ایر 
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 نکی، بیمه و تجاری با های مالی، با تامین بیشتر اعتبارات صادراتی و ایجاد مسیرهای ویژه در حوزه

از جمله از طریق حمایت عملی از تجارت و های اقتصادی و مالی  هدف تسهیل همکاری

 گذاری؛ سرمایه

 بخش حقوقی. گذاری بیشتر در ایران، حمایت از فعاالن اقتصادی و تامین فضای اطمینان سرمایه 

 

 در سطح وزرای امور خارجه نشست کمیسیون مشترک برجامبرگزاری 

در وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران، نشست کمیسیون مشترک در سطح وزیران  درخواست به بنا

نماینده عالی با حضور و ، چین و روسیه، 6ایران، سه کشور اروپاییبا حضور وزرای خارجه  7931تیر  71تاریخ 

ی ایران در مورد توقف ها ، به منظور رسیدگی به نگرانیکننده کمیسیون مشترک برجام هماهنگاتحادیه اروپا و 

 سوی این کشور، درهای غیرقانونی از  غیرقانونی و یکجانبه اجرای تعهدات آمریکا وفق برجام و وضع مجدد تحریم

 وین برگزار شد. 

 ،در این نشست اهمیت و ضرورت حفظ برجام مورد تاکید قرار گرفت و وزرای خارجه حاضر در جلسه

و تعهد دولت متبوعشان برای برداشتن حمایت از برجام و تالش موضع رسمی و قاطع کشورشان در خصوص 

در این جلسه با  وزیر امور خارجهها برای ایران را اعالم نمودند.  های عملی به منظور تامین منافع رفع تحریم گام

 با اینکه از برجام خارج شده است،د پرشمار نقض برجام توسط آمریکا، متذکر شد این کشور اشاره به موار

از دولت آمریکا باعث مبری شدن همچنان در حال نقض اساسی این توافق است و خروج این کشور از برجام 

 کامالًهمانطور که جمهوری اسالمی ایران  همچنین اضافه کرد،. وی شود های ناشی از نقض برجام نمی مسئولیت

امور  وزیر .پیگیری خواهد کردرا نیز  به تکالیف خود پایبند بوده است، مطالبات و حقوق خود در چارچوب برجام

های عملی متناسب برداشته است در کنار  اقدامات سیاسی، گامکید نمود که امروز الزم أخارجه ایران در ادامه ت

 . شودتضمین در چارچوب برجام شود تا منافع ایران 

بنی بر حمایت نشست، وزرای خارجه حاضر مواضع و نقطه نظرات دولت متبوع خود ماین ادامه در 

و اذعان به این  -ها  از جمله در حوزه رفع تحریم -کامل از برجام و تعهد مجدد بر اجرای کامل و موثر این توافق 

ها و برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصله بخش اساسی و حیاتی برجام است را نکته مهم که رفع تحریم

ای کمیسیون مشترک بیانیه ،های فشردهو پس از مشورتنشست این پایان  درکید مجدد قرار دادند. أمورد ت

آن را برای کننده کمیسیون مشترک برجام  هماهنگخانم موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا و صادر نمود که 

 :ه استاشاره شد. در این بیانیه، پس از مقدمات معمول، به محورهای مهم زیر خبرنگاران قرائت کرد

 

                                                           
 ابت از وزیر امور خارجه در این نشست حاضر بود.( از انگلستان، وزیر مشاور در امور خاورمیانه به نی 6
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مینان از اجرای مستمر توافق ک به منظور بحث در مورد مسیر پیش رو برای حصول اطکمیسیون مشتر -

ای در تمامی ابعاد آن و بررسی مسائل حل نشده ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از این توافق و هسته

 موضوعی که عمیقاً –هایی که وفق برجام و پیوست شماره دو آن رفع شده بود وضع مجدد تحریم

 تشکیل شد؛ –سف اعضای کمیسیون مشترک گردیده است موجب تا

ای تاکید نمودند. آنها بر تعهد خود نسبت به اجرای کامل و موثر توافق هسته اعضای برجام مجدداً -

که برجام یک عنصر کلیدی در ساختار جهانی عدم اشاعه بوده و یک دستاورد بسیار  کردندخاطرنشان 

اتفاق آراء مورد تائید شورای  به 6697که بر اساس قطعنامه  تاسمهم در حوزه دیپلماسی چندجانبه 

  ؛امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است

که ایفای  6171ه ماه م 61اعضای برجام از یازدهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ  -

 نمودند؛ ، ابراز خرسندیه استتعهدات هسته ای از سوی ایران را مورد تائید قرار داد

. آنها از اصرار داشتندهمه اعضای برجام بر ضرورت تداوم کامل و موثر تمامی تعهدات هسته ای  -

رآکتور تحقیقاتی اراک استقبال کرده و از اینکه  به روزرسانیهای صورت گرفته در پروژه پیشرفت

ی نمودند. اعضای انگلستان مسئولیت ریاست مشترک کارگروه اراک را عهده دار شده است ابراز خرسند

عنوان بخشی از برجام و طرح تبدیل ه برجام کماکان پروژه مدرن سازی راکتور تحقیقاتی اراک را ب

  ؛ای، فیزیک و فناوری را مورد حمایت قرار خواهند دادیک مرکز هسته تاسیسات فردو به

ها از جمله فع تحریمای از سوی ایران، راعضای برجام اذعان نمودند که در ازای اجرای تعهدات هسته -

  ؛برخورداری از منافع اقتصادی حاصله از از آن، بخش حیاتی برجام است

سازی روابط عملی به منظور استمرار عادی ایهاعضای برجام تالش های اخیر خود برای ارائه راه حل -

 با ایران را مورد بحث قرار دادند؛تجاری و اقتصادی 

های دول عضو اتحادیه، فرآیند به روز به منظور حمایت از شرکتاعضای برجام اقدام اتحادیه اروپا  -

ه گذاری اروپا بهیهای خارجی توسط بانک سرمارسانی قانون انسداد و به روز رسانی مجوز اعطای وام

 ایران را مورد توجه قرار دادند؛

 کید کردند:أه، تاعضای برجام بر تعهد خود در رابطه با موارد زیر، با حسن نیت و در یک فضای سازند -

 ؛حفظ و ارتقاء روابط گسترده تر اقتصادی در حوزه های مختلف با  ایران 

 ؛حفظ و استمرار کانال های موثر مالی برای تعامل با ایران 

 ؛تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصوالت نفتی و پتروشیمی 

 ؛تداوم روابط حمل و نقل دریایی، زمیی ، هوایی و ریلی 

 ؛های اعتبار صادراتی تقویت پوشش  

  حمایت روشن و موثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می کنند، به ویژه شرکتهای کوچک

 ؛شوندو متوسط که شاکله اصلی بسیاری از اقتصادها محسوب می

 ؛تشویق سرمایه گذاری بیشتر در ایران 
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  های تجاری و مالی که با، یا در حمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایه گذاری ها و دیگر فعالیت

 ؛رابطه با ایران انجام می دهند

 ؛حمایت عملی از تجارت و سرمایه گذاری در ایران 

 حمایت از شرکت ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریم های ایاالت متحده. 

 

 المللی دادگستری شکایت به دیوان بین

 سال عهدنامهمفاد ای اقدام به نقض صریح ستههای هاز آنجا که دولت آمریکا با بازگرداندن تحریم 

المللی اعمال  به منظور احقاق حقوق ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران و پیگرد بیننموده است و  7991

و  المللی ریاست جمهوری مرکز امور حقوقی بینبا مشارکت متخلفانه ایاالت متحده، وزارت امور خارجه 

المللی و  ، مساله شکایت از ایاالت متحده به دلیل نقض تعهدات بینذیربط های دولتی هماهنگی سایر دستگاه

المللی دادگستری را در  نزد دیوان بین 7991مشخصا عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 

نهایی المللی ایرانی و خارجی، دادخواست  دستور کار قرار داد و پس از اخذ نظرات وکال و مشاوران حقوقی بین

در این  ثبت رسید. به 7931تیر  61در تاریخ حاوی شکایت جمهوری اسالمی ایران از نقض معاهده مودت، 

های  دولت آمریکا در اعمال مجدد تحریم 6171می  1شکایت، مستدال تشریح گردیده است که تصمیم مورخ 

مغایرت داشته و  7991معاهده مودت  71و  3،1،1،1 به ویژه مواد ،المللی ایاالت متحده ای با تعهدات بین هسته

 المللی، کلیه خسارات وارده را جبران نماید.  ایاالت متحده ملزم است به دلیل اعمال متخلفانه بین
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 سومبخش 

 ای هسته های فعالیت ی آخرین تحوالت در حوزه
 

می ایران در ای جمهوری اسال هسته های ، فعالیت7931تیر  62لغایت  فروردین 62ی زمانی  در بازه

بر ترین تحوالت سه ماه گذشته  عمده .ه استیافت ای کشور استمرار ی درازمدت هسته چارچوب راهبرد و برنامه

 باشد: به شرح زیر میاساس گزارش دریافتی از سازمان انرژی اتمی 

   سازی افزایش ظرفیت غنیسازمان انرژی اتمی برای آمادگی عظم رهبری به منظور فرمان مقام م

ر پی  اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر آمادگی سازمان انرژی اتمی ایران برای فراهم آوردن د

های  زیرساختمقدمات فراهم کردن هزار سو در چارچوب برجام، این سازمان  731سازی به میزان  زمینه غنی

مونتاژ استاندارد مرکز برداری از  بهرهتکمیل و به توان  از جمله این اقدامات می، که نموده استآغاز الزم را 

اندازی مجدد کارخانه تولید هگزا فلوراید  زیرساخت تاسیسات برقی سایت نظنز، راهتکمیل و توسعه سانیریفیوژ، 

   اشاره نمود. ، در سایت نظنز اندازی واحد اختالط و راه ،با غنای طبیعی UF2اورانیوم 

 خندابسنگین  سازی رآکتور تحقیقاتی آب پروژه مدرن

با طرف چینی به ایه رآکتور تحقیقاتی خنداب در سه مرحله قرارداد مشاوره بازنگری مدارک طراحی پ 

رآکتور و نیز مخزن اند. در خصوص ساخت  ده و طرفین تعهدات قراردادی خود را به انجام رساندهیاتمام رس

عقد شدن مشخصات فنی جهت طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دقیق و کنترلی، مذاکرات به منظور نهایی 

های خوبی حاصل شده است.  داد ادامه دارد. در خصوص ساخت سوخت بارگذاری اول این رآکتور، پیشرفترقرا

 در حال پیگیری است.  ،نویس قرارداد و برطرف نمودن مالحظات طرفین مذاکرات بر روی پیش

 پروژه ایزوتوپ پایدار

به روسیه  های حاصل از این ماشین نمونهبا استند تست روسی،  IR-7با پایان یافتن مرحله اول آزمایش ماشین 

به زودی در سایت فردو آغاز برای تولید ایزوتوپهای پایدار،  IR-7مرحله دوم تست ماشین شده است. منتقل 

 خواهد شد.
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 مللی انرژی اتمیال تعامالت با آژانس بین

گزارش مدیرکل آژانس به شورای حکام بعد از های پادمانی، پروتکلی و برجامی: در یازدهمین  نظارت 

پادمانی مورد تائید قرار پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامی، پروتکلی و  -قبلی هایهمانند گزارش - برجام

نیز توضیحاتی در باره فعالیتهای  7931خرداد  1گرفت. عالوه بر آن، در نشست کمیسیون مشترک برجام در 

  شد.آژانس در ایران توسط مدیرکل ارائه  آزمایی و نظارت راستی

ای مطابق روال در موسسات چرخه  آزمایی و بازرسی به منظور حسابرسی و کنترل مواد هسته راستی 

سنگین، توسط  های نگهداری آب سنگین و محل سوخت، کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ، کارخانه تولید آب

حسابرسی، اطالعات تکمیلی در خصوص ساخت پیشران  هایارشآژانس انجام شده است. ضمنا عالوه بر گز

در  (stockpile)همچنین برآورد میزان موجودی اورانیوم غنی شده گرفته است. ای در اختیار آژانس قرار  هسته

شده ای کشور و رعایت مقدار محدودیت ذکر شده در برجام توسط آژانس مورد رصد واقع  تمامی موسسات هسته

 است. 

ی داوطلبانه پروتکل الحاقی مطابق با برنامه و در تعامل با آژانس در طول دوره ادامه داشته است. در اجرا 

های الزم با مقامات آژانس و مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران  کمیلی آژانس، هماهنگیهای ت خصوص دسترسی

 صورت گرفته است. 

 المللی های بین همکاری

برجام، سازمان انرژی اتمی ایران به رایزنی  9بینی شده در ضمیمه  یشهای پ به منظور تحقق ظرفیت 

به در بازه زمانی این گزارش، دهد. اهم اقدامات قابل ذکر در این حوزه  المللی ادامه می برای یافتن شرکای بین

 باشد: شرح ذیل می

 همکاری با اتحادیه اروپا: -7

ا به تهران: میگل آریاس کانیته، کمیسیونر انرژی و سفر کمیسیونر انرژی و تغییرات اقلیم اتحادیه اروپ -

تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا در اردیبهشت ماه سالجاری در راس هیاتی به تهران سفر نمود. طی این 

سفر و در مالقات وی با جناب دکتر صالحی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی 

بر و گفتگو امون شرایط به وجود آمده پس از خروج آمریکا از برجام ایران در محل سازمان، طرفین پیر
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تاکید کردند و طرف  -به خصوص اتحادیه اروپا  - های دیگر لزوم ایجاد شرایط مناسب از سوی طرف

اروپایی اعالم نمود این اتحادیه برای حفظ منافع اقتصادی برجام برای ایران، تالش خود را به کار خواهد 

ای دو طرف بر اساس ضمیمه سوم  های مشترک هسته همچنین بر لزوم ادامه همکاری بست. طرفین

ای مشترک، بار دیگر بر لزوم  برجام تاکید نمودند. در انتهای این دیدار، دو طرف ضمن قرائت بیانیه

 ،قمانده در برجام برای منتفع باقی ماندن ایران از منافع این تواف های باقی تداوم برجام و تالش طرف

 نمودند. تاکید 

ای در ایران: در این سمینار که در مقر  سنجی تاسیسات مرکز ایمنی هسته المللی طرح امکان سمینار بین -

ریزی شده بود،  المللی در خصوص این سند برنامه اتحادیه اروپا با هدف ارزیابی و تبادل نظر جامعه بین

و هیات کشورمان  ای کمیسیون اروپا یمنی هستهالمللی، توسعه و ا های بین مدیران ارشد حوزه همکاری

همچنین نمایندگانی از کشورهای اروپایی،  ،ای کشور به سرپرستی رئیس مرکز نظام ایمنی هسته

سنجی ایجاد مرکز ایمنی  روسیه، چین و ژاپن حضور داشتند. با توجه به تکمیل سند گزارش امکان

ای کشورمان در سخنرانی افتتاحیه  ظام ایمنی هستهای در اردیبهشت ماه سالجاری، رئیس مرکز ن هسته

های اتحادیه اروپا و تسریع در  بر لزوم ادامه حمایت، های حاصله ابراز رضایت از پیشرفتسمینار، ضمن 

ای در ایران تاکید  راه جهت انجام مراحل بعدی مربوط به تجهیز مرکز ایمنی هسته اجرای دقیق نقشه

رسمی،  ای گان کشورهای انگلستان، چین، روسیه و ایتالیا با قرائت بیاینهنمود. در این سمینار نمایند

نمودند. های انجام شده، بر ادامه همکاری با ایران در چارچوب سند برجام تاکید  ضمن حمایت از فعالیت

در خاتمه نماینده کمیسیون اروپا ضمن اشاره به انجام تعهدات کشورمان در برجام، بر عزم جدی 

تاکید  ،ای های الزم در زمینه ایمنی هسته اروپا برای ادامه همکاری موثر با ایران و ارائه کمکاتحادیه 

 نمود. 

های  طی سه ماهه گذشته، تعامالت دوجانبه با کشورهای مختلف و اتحادیه اروپایی در خصوص همکاری -

های  این مدت، دوره ای ادامه یافت. همچنین طی توافق شده، از جمله در زمینه پسماندهای هسته فنیِ

های حقوقی به منظور تعمیق دانش کارشناسی نیروهای ایرانی برگزار شده  آموزشی در خصوص رژیم

 است.
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از سوی وزارت خارجه نروژ ست که المللی ا در خصوص مسائل عمده بیناندیشی  یک نشست هم ،اسلو فروم

دعوت دولت نروژ، جناب آقای صالحی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان  هبنا ب. شود برگزار می

، آلمانخارجه  وزیر نروژ و وزیر مشاور امور انرژی اتمی در این نشست سخنرانی نمودند. مالقات با نخست

 های حاشیه این سفر بوده است. ه برنامهاز جمل NUPIهمچنین حضور در موسسه مطالعات 

 ها:  مالقاتسفرها و  -9

ای روسیه به تهران: رئیس نظام ایمنی روسیه به همراه هیاتی  سفر رئیس مرکز نظام ایمنی هسته -

ای  بلندپایه از مدیران ارشد و روسای شرکتهای زیر مجموعه آن، ضمن حضور در مرکز نظام ایمنی هسته

مورد عالقه دیدار و گفتگو نمودند. در این دیدار دو طرف با توجه به شروع  ایران، در خصوص موضوعات

های خود را  ساخت واحدهای جدید نیروگاهی در سایت بوشهر، توافق نمودند تا سطح و دامنه همکاری

ای از جمله رآکتورهای  های هسته های نیروگاهی بلکه به دیگر تاسیسات و فعالیت نه تنها در زمینه

گسترش دهند. طی این  ،، حمل و نقل سوخت، مدیریت پسماند و موضوعات مرتبط دیگرتحقیقاتی

 سفر، دیداری با دکتر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی نیز صورت پذیرفت.

الملل وزارت امور خارجه  سفر معاون وزیر امور خارجه سوئیس به تهران: طی سفر معاون امور بین -

المللی،  در راس یک هیات عالیرتبه برای گفتگوهای فراگیر سیاسی، اقتصادی، بینران و به تهسوئیس 

الملل، حقوقی و مجلس در محل سازمان انرژی اتمی ایران صورت پذیرفت. در   مالقاتی با معاون امور بین

و  ،ه اروپااین دیدار، معاون وزیر خارجه سوئیس، بر پایبندی و حمایت کشورش از برجام در کنار اتحادی

های  طرف ایرانی بر ضرورت اتخاذ اقدامات جدی طرفنمود. اراده سیاسی برای حفظ این توافق تاکید 

های  بر فوریت اتخاذ تدابیر الزم برای مقابله با تحریمو  مقابل در برجام و کشورهای حمایت کننده از آن

 تاکید نمود.  ،مه اجرای تعهدات برجامیمندی جمهوری اسالمی ایران از برجام در قبال ادا آمریکا و بهره
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