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 الرحیم اهلل الرحمن سمب

 

 ماهه وزارت امور خارجه گزارش سه نهمین

 به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی

 در خصوص اجرای برجام

 (6932فروردین  71 لغایت 6931دی  72)

 

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

مجلس شورای اسالمی تهیه و به  67/1/7931مصوب « و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام

( 7 :بخش چهاراین گزارش در  1د.شو جی مجلس شورای اسالمی تقدیم میکمیسیون امنیت ملی و سیاست خار

آخرین تحوالت  (9امورخارجه؛ پیگیری مطالبات جمهوری اسالمی ایران و اقدامات وزارت ( 6ها؛  موانع و چالش

 ی دورهسازماندهی شده و ای،  هسته های فعالیت ی ( آخرین تحوالت در حوزه1ها؛ و  ی رفع تحریم در حوزه

 گیرد. در بر میرا  7931فروردین  62لغایت  7932دی  61  ماهه سه

و  دولت آمریکایرسازنده غماهه اخیر به میزان قابل توجهی متاثر از تداوم اقدامات و رویکرد  تحوالت سه

ای خود به  در گزارش دورهجمهور آمریکا  رئیس کشور برای تضعیف ارکان توافق بوده است. تشدید تالشهای این

آژانس و مستند  مکررهای  گزارش اعتناء به بدون، 7932مهر  67 تاریخ درکنگره راجع به اجرای برجام 

، از از سوی جمهوری اسالمی ایران وفق برجامای  هدات هستهعبر اجرای کامل ت مبنیالمللی انرژی اتمی  بین

ای  ساله رویهمظاهرا یک  اینکهاقدام آمریکا علیرغم این خودداری کرد. پایبندی ایران به برجام ای  دورهیید تأ

ریکا مغایر با تعهدات عمومی آم ،آمیز برجام ، به دلیل آثار و تبعات منفی بر اجرای موفقیتشود قلمداد میداخلی 

 کامل مندی منفی بر بهره اثرگذاریِو تشدید فضای تردید موجب  در عملبرجام بوده و  62-63وفق بندهای 

 شد. برجام منافع از کشورمان 

های  تحریم بخشی از  سقاطیها، علیرغم تمدید 7932دی  66در تاریخ رئیس جمهور آمریکا متعاقبا 

( برخی 7931اردیبهشت  66های تحریمی ) وعد بعدی تمدید اسقاطیهاعالم نمود چنانچه تا مآمریکا علیه ایران، 

                                                           
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  سه های گزارش«. اسالمی گزارش دهد شورای

 تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی شده  است. 62/71/7932و  62/1/7932 ،62/1/7932
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ها خودداری  ، وی از تمدید مجدد اسقاطیهتغییر نیابدمفاد کلیدی برجام به نحوی که مدنظر دولت آمریکا است 

االجلی را همراه با شرایط چهارگانه برای کشورهای اروپایی عضو  خواهد کرد و بدین ترتیب وی در عمل ضرب

 ام و کنگره آمریکا تعیین کرد. برج

طی سه ماه اخیر، رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد آمریکا با تشدید حمالت لفظی و علنی خود علیه 

جمهوری اسالمی ایران و برجام، و تکرار شرایط تعیین شده از سوی رئیس جمهور این کشور برای تمدید 

موعد بعدی تمدید  -7931اردیبهشت  66بور تا تاریخ چنانچه شروط مز صراحتا تهدید نمودندها،  اسقاطیه

االجل تعیین  پس از ضربمحقق نشود، دولت آمریکا از برجام خارج خواهد شد.  -های کنگره  های تحریم اسقاطیه

مستمری   شده از سوی رئیس جمهور آمریکا، مقامات ارشد اروپایی و آمریکایی در این خصوص مالقات و رایزنی

های اروپایی در مذاکرات خود با همتایان آمریکایی، با  اس مواضع اعالم شده و اخبار منتشره، طرفداشته و بر اس

تاکید و اصرار بر ضرورت حفظ برجام، در حال بررسی نقطه نظرات طرف آمریکایی و در تالش برای متقاعد 

 هستند. توافق کردن این کشور برای حفظ 

ها تا خروج از  از تمدید مجدد اسقاطیه -االت مختلفی در خصوص اقدام بعدی آمریکا احتمهرچند 

ضمن هشدار به تمام  ،های موجود زنی فارغ از گمانه ایران جمهوری اسالمی لیکنباشد و مطرح می -برجام 

 و در زمان الزم اقدام مقتضی را انجام خواهد داد.  ه کردهبرای سناریوهای مختلف آمادخود را های برجام،  طرف
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 تبخش نخس

 ها موانع و چالش

 

قراردادهای برخی و انعقاد  های مندرج در برجامدر حوزهاقتصادی  های  گشایشنسبی پایداری علیرغم 

های آمریکا و تشدید فضای ابهام و بالتکلیفی در مورد آینده  بدعهدیطی سه ماه اخیر، جدید تجاری و اقتصادی 

 نمودهمتاثر میزانی بیش از گذشته به برجام را رفع تحریمی  نظامانتفاع کامل جمهوری اسالمی ایران از برجام، 

های ها و دستگاههای واصله از سازمانگذاری و مراودات اقتصادی، بر اساس گزارش در بخش سرمایهاست. 

المللی و شرکای تجاری ایران  ذیربط، بدلیل شرایط ایجاد شده ناشی از فشار دولت آمریکا بر فعاالن اقتصادی بین

های جمهوری اسالمی ایران در این حوزه افزایش  ا توجه به فضای تردید ایجاد شده طی سه ماه اخیر، چالشو ب

 یافته است. 

ماه گذشته )از زمان اجرایی شدن  61طی  بدعهدی، تأخیر، تعلل و تخطی آمریکا از برجاماستمرار 

ی  ماهه سه های در گزارشترین آنها  عمده آمیز این توافق بوده است که برجام( مهمترین چالش در اجرای موفقیت

. ه استرسیدشورای اسالمی مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آگاهی به وزارت امور خارجه  قبلی

، به مواردی بود مطرح شدهقبلی های  ضمن تاکید بر تاثیرات منفی مواردی که در گزارشنیز حاضر در گزارش 

ها را به صورت خاص تحت تاثیر  رفع تحریماخیر روند اجرای برجام در حوزه  ی ماهه  شود که در سه اشاره می

نماینده عالی وزیر امور خارجه ایران به  7932بهمن  76مورخ در نامه  است. شایان ذکر است این موارد  قرار داده

یون مشترک اسفند کمیس 61در جلسه مورخ همچنین ، کننده کمیسیون مشترک برجام هماهنگاتحادیه اروپا و 

  است.   شده ثبت و تشریح ،برجام توسط نمایندگان کشورمان

 آناز جمله رئیس جمهور  -ارشد دولت آمریکا مقامات نیت  مواضع غیرسازنده و فاقد حسناظهارات و 

. یافته و تشدید شده است ادامهدر طول سه ماه گذشته  تهدید به خروج از برجام،از جمله ، علیه برجام -کشور 

دو اقدام رئیس جمهور این کشور در بر مبنای ماهه اخیر،  ضع رسمی و اقدامات دولت آمریکا طی سهموا

جمهور آمریکا از  رئیس 7932مهر  67در . اند طراحی و اجرا شده 7932دی  66و  7932مهر  67 های تاریخ
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 6خودداری کرد ایران به برجامتایید پایبندی  وهای برجام برای منافع ملی آمریکا  تأیید حیاتی بودن رفع تحریم

الوصف،  به کنگره محول شد. مع ناًقانو ،آمریکا در برجام مشارکتگیری در خصوص تداوم  و بدین ترتیب، تصمیم

سپری شد و کنگره با خودداری از  7932آذر  66 گیری در این خصوص در روزه کنگره برای تصمیم 21مهلت 

 در تاریخخودداری نمود. اتخاذ تصمیم در این خصوص از ، عمال توافق یِ لغو شده بر اساسها بازگرداندن تحریم

همراه با چهار شرط ایران را کنگره علیه ای  هسته های تحریم های اسقاطیه، رئیس جمهور آمریکا 7932دی  66

تا نتواند  ، تهدید نمود چنانچه دولت آمریکاو کنگره آمریکا برجام های اروپاییِ رفطو با مخاطب قرار دادن  تمدید

به توافقی  -همچنین کنگره  -های اروپایی برجام  ( با طرف7931اردیبهشت  66)ها  موعد بعدی تمدید اسقاطیه

ها را در نوبت بعد تمدید نخواهد کرد. چهار شرط  های تحریم رسد، اسقاطیهب خود برای تحقق شروط چهارگانه

شرح بدین  7932دی  66در بیانیه قی ماندن در برجام( ها )و با رئیس جمهور آمریکا برای تمدید مجدد اسقاطیه

 ی ی دسترسی به همه انرژی اتمی فورا اجازهالمللی  آژانس بینایران ملزم باشد در صورت درخواست ( 7: بود

ی تاریخ انقضا (9ای نخواهد شد؛  ایران هرگز دارای سالح هستهاز اینکه اطمینان حصول  (6ها را بدهد؛  مکان

ی تسلیحات  دوربرد و برنامه های موشکموضوع " شودتصریح با تصویب قانونی در کنگره  (1؛ و یابد تغییربرجام 

 ".گیردموشک مورد تحریم قرار  آزمایشو  توسعهبدلیل از یکدیگر قابل تفکیک نیست و ایران ایران ای  هسته

االجل  و ضرباین کشور تهدید رئیس جمهور در بازه زمانی این گزارش، مقامات ارشد آمریکا به دفعات 

در  و 7931اردیبهشت  66را در تاریخ آمادگی آمریکا برای خروج از برجام تعیین شده از سوی وی را تکرار و 

 ، اعالم کردند. صورت عدم تحقق شرایط چهارگانه

های کاری مشترک  نمود گروهدعا انیز این کشور متعاقب تهدید رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه وقت 

برجام  "ترمیم"منظور آنچه وی به برای بررسی پیشنهادات آمریکا و سه کشور اروپاییِ طرف برجام یکا و آمر

در عین تاکید بر ضرورت تداوم  برجام طرفِ سه کشور اروپاییِ بنا به اطالعات موجود، .شده استتشکیل ، خواند

 خصوص هستند.در حال بررسی نقطه نظرات طرف آمریکایی در این ، بدون تغییر برجام

در نامه  اًدر واکنش به تحوالت مذکور، مواضع خود را صراحت ایران وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی

کمیسیون مشترک و  7932اسفند  61مورخ در نشست نیز وزیر امور خارجه کشورمان به خانم موگرینی و 

ر بخش بعدی به آنها پرداخته خواهد که د های برجام رسانده است به اطالع تمامی طرفهای جانبی آن،  نشست

   شد. 

                                                           
چوب الزامات حقوق داخلی این کشور بوده و ارتباطی با تعهدات برجامی این کشور ندارد. ضمن اینکه طی دو سال اخیر، این اقدام دولت آمریکا در چار ( 6

  اند. مقامات آمریکایی بارها پایبندی ایران به برجام را مورد تاکید قرار داده
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 بخش دوم

 پیگیری مطالبات جمهوری اسالمی ایران 

 

 مریکا و طرح مطالبات بر حق جمهوری اسالمی ایران، وزارتبرجامی آ اقدامات ضدبه منظور مقابله با 

ها و ع تحریمکارگروه رفکمیسیون مشترک و  های موجود در برجام، از جملهاز کلیه ظرفیتامور خارجه 

امور خارجه  وزیر، عالوه بر این. نموده استاستفاده و مذاکرات دوجانبه  ماتیکلهای دیپهمچنین ظرفیت

 نامه 77با ارسال رفتارهای ضد برجامی آمریکا را تمامی )از زمان اجرای برجام( ماه اخیر  61طی کشورمان 

کرده و خواستار  و تشریح ثبت ون مشترک برجامی کمیسی کننده عنوان هماهنگ به خانم موگرینیبرای رسمی 

های برجام برای پاسخگو کردن آمریکا نسبت به رفتارهای غیرمسئوالنه  ایفای مسئولیت مشترک و جمعی طرف

 . این کشور در قبال برجام شده است

 

 وزیر امور خارجه به نماینده عالی اتحادیه اروپانامه یازدهمین 

خود برای   زیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با ارسال یازدهمین نامه، و7932بهمن  76در تاریخ   

برجام  92، با استناد به بند کننده کمیسیون مشترک برجام هماهنگخانم موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا و 

اعمال فشار م و های برجا االجل برای سایر طرف تعیین ضرب درو اشاره به اقدام غیرقانونی رئیس جمهور آمریکا 

مراهی با آمریکا برای ایجاد تغییرات غیرقانونی در مفاد توافق، اقدام وی را به مثابه تالش برای بر آنها جهت ه

در نامه و نسبت به پیامدهای تداوم اقدامات خصمانه و مخرب آمریکا هشدار داد.  تلقی کردهنابودی کلیت برجام 

از اجرای تکالیف  کشوراین  غیرمسئوالنهسوی دولت آمریکا و امتناع وزیر خارجه موارد متعدد نقض برجام از 

تکالیف مربوط به صدور مجوزهای و ، 63 ،62، 62به ویژه تکالیف مندرج در بندهای  -خود وفق این توافق 

جمهوری اسالمی ایران هرگونه تالش برای »است شده تاکید  اًصراحت همچنیناست. برشمرده شده  -ذیربط 

را از اساس رد  به توافق مجدد برجام، تغییر، اصالح، تمدید، بسط و توسعه، الحاق و اضافه کردن ی مذاکره

ترین محورهای این نامه به شرح زیر  مهم .«داند کند و آنرا غیرقانونی، غیرقابل قبول، نامشروع و غیرعملی می می

 باشد: می
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رجام نه تنها به صورتی آشکار و گستاخانه نقض ی ب االجل رئیس جمهور آمریکا برای تغییر یکجانبه ضرب    -

ای شدید به  المللی و ضربه ی جامعه بین باشد، بلکه یک سرکشی علنی در برابر اراده برجام در کلیت آن می

   ؛چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون است

خود عمل کرده  دولت آمریکا از تاریخ اجرایی شدن برجام، حتی در مقاطعی که به ظاهر مطابق با تعهدات -

با اتخاذ مواضع مخرب و رفتار  -ای کنگره علیه ایران  های هسته های تحریم از جمله تمدید اسقاطیه -است 

شده آمیز برجام  از اجرای موفقیتمانع  و عمالً گردیدهتوام با سوءنیت، موجب تشدید فضای تردید و ابهام 

 ؛است

برای تشدید بالتکلیفی در مورد برجام و جلوگیری از  تاکنون، تالش مقامات آمریکایی 6171از ژانویه  -

  ؛محور اصلی سیاست آمریکا بوده است "سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران عادی"

هایی در کنگره این کشور در جریان است تا قوانینی را با هدف تغییر  با پافشاری رئیس جمهور آمریکا، تالش -

برجام در حال حاضر  ضاد الزام قانونی برای نقض برجام در آینده، نقیکجانبه مفاد برجام وضع کنند. ایج

  ؛شود محسوب می

به عنوان تنها  -المللی انرژی اتمی  آژانس بین های یافتهسیاست آمریکا مبنی بر نادیده انگاشتن و حتی نفی  -

نیت آمریکا و هدف دهنده سوء نشان -آزمایی تعهدات ایران در برجام  نهاد ذیصالح وفق برجام برای راستی

  ؛شوم آن کشور برای تضعیف برجام است

که هایی در حال انجام است  ای است، تالش محدود به موضوع هسته ه شمول برجام که صراحتاًنبرخالف دام -

ها را به این موضوعات مشروط  برجام را به موضوعات خارج از برجام مرتبط کند یا اجرای تکالیف دیگر طرف

 های برجام آگاهانه آنها را از قلمرو برجام خارج نگاه داشته بودند؛  که طرف نماید؛ موضوعاتی

جمهوری اسالمی ایران هرگونه تالش برای مذاکره مجدد برجام، تغییر، اصالح، تمدید، بسط و توسعه، الحاق  -

اساس رد و اضافه کردن، یا هر اقدام دیگری که با هدف اجرای شوم از بین بردن توافق برجام باشد را از 

داند. باید بر همگان روشن باشد که تبعات  کند و آن را غیرقانونی، غیرقابل قبول، نامشروع و غیرعملی می می

تصمیم از متوجه ایاالت متحده و هر طرف دیگری است که  و منحصراً ماًخطرناک چنین اقداماتی تما

  روی کند؛ دنباله خطرناک آمریکا
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 6697اجرایی قطعنامه  79برنامه جامع اقدام مشترک و بند  92و  62های برجام بندهای  به تمام طرف -

توافق به « اصالح»اصطالح  نماید هر اقدامی برای به شورای امنیت سازمان ملل متحد را یادآوری و تاکید می

ساز از سوی هر  ها و یا اعمال اقدامات محدودیت هر شکل و در هر قالب و فرمولی، و تحمیل مجدد تحریم

شود و این حق را به جمهوری اسالمی ایران  های برجام، به منزله نقض عمده برجام تلقی می از طرف کدام

 ، اقدام نماید.   خود صالح بداندمنافع ملی نحوی که برای حراست از عمل متقابل، به  باخواهد داد تا 

   

  کمیسیون مشترک برجامهشتمین نشست 

 ، در سطح معاوناان سیاسای  از اجرایی شدن این توافق پس نشست کمیسیون مشترک برجام 9هشتمین

با حضور نمایندگان جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عضاو گاروه    7932اسفند  61، در تاریخ کشورهای عضو

وزیار خارجاه ایاران باه خاانم       7932بهمن  76نامه مورخ مفاد عالوه بر شد که در آن در شهر وین برگزار  7+1

ای و  آمیاز هساته   های صالح  ها، همچنین همکاری ای و رفع تحریم از منظر تعهدات هسته موگرینی، اجرای برجام

بررسی قرار گرفت. همچنین مطابق رویه کمیسیون مشترک در بحث و مسائل مرتبط با کانال خرید برجام، مورد 

اسیس آزمایشاگاه  های پایدار، ت سازی اراک، پروژه تولید ایزوتوپ های پیشین، آخرین وضعیت پروژه مدرن نشست

ای مارور   آمیز هسته های صلح ای در فوردو، تشکیل کارگروه فنی تولید سوخت در ایران، و همکاری فیزیک هسته

 شد. 

ی نشست کمیسیون مشترک، با اشااره باه نقاش     در این نشست خانم اشمیت به عنوان هماهنگ کننده

ای منادرج در برجاام، متاذکر     اجرای تعهدات هسته آزمایی المللی انرژی اتمی در زمینه راستی حیاتی آژانس بین

ای این کشاور وفاق برجاام را تائیاد      ، پایبندی ایران به تعهدات هستهمکررگزارش  71شد که تاکنون آژانس در 

باه تعهادات    های برجام خواست تا از همه طرف، اتحادیه اروپا از برجامبا تاکید بر حمایت قاطع وی نموده است. 

را مختال کناد،   آمیاز برجاام    اجرای موفقیتها و نیز خودداری از اقداماتی که  ر حوزه رفع تحریمخود، به ویژه د

 پایبند باشند.

ای حساس و تعیین کننده  نماینده جمهوری  اسالمی ایران در این نشست تاکید نمود که برجام به نقطه

از آمریکا شدید ساز خواهد بود. نماینده ایران با انتقاد  های آینده برای برجام حائز اهمیت و سرنوشت رسیده و ماه

ای  اینکه برجام به هیچ موضوع دیگری به جز موضاوع هساته  یادآوری با  دلیل طرح مسائلی خارج از موضوع وه ب

یاران اجارای کامال تعهادات     مرتبط نیست، خاطرنشان ساخت که درخواست صریح و روشن جمهوری اسالمی ا

 های برجام و خصوصا آمریکاست. نماینده کشورمان در ادامه تاکید نمود: سایر طرف

                                                           
های الزم برای اجرایی شدن برجام برگزار  رجام برای انجام هماهنگی، دو نشست کمیسیون مشترک ب7931در فاصله بین پذیرش و اجرای برجام در پائیز   (9

  ، هشتمین نشست این کمیسیون پس از اجرای برجام بود.7932اسفند  61شد. نشست مورخ 
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عازم   آمریکا متعهد به اجرای توام با حسن نیت برجام است، در صورتیکه رئیس جمهور آمریکا از ابتدا و مکارراً »

یکا متعهد است از هر عملی کاه فضاای ساازنده    نموده است. آمر ابرازصورت علنی ه برا خود برای نابودی برجام 

کند خودداری نماید، حال آنکه اظهارات رسمی و علنای رئایس    برجام را تخریب می موفق مورد نیاز برای اجرای

جمهور و مقامات ارشد این کشور آشکارا با هدف تخریب فضای اجرای برجام بوده است. رئایس جمهاور آمریکاا    

برجام  63و  62 های گوید که نقض آشکار بند رجام و پاره کردن این توافق سخن میدر مورد خروج از ب صراحتاً

االجل بارای اعماال برخای تغییارات در برجاام، جلاوگیری از        هدف رئیس جمهور آمریکا از تعیین ضرب ...است

آمریکاا و   نقض مکرر برجام از سوی دولات ... همکاری دیگران با ایران بوده است و این نقض آشکار توافق است. 

نتوانناد باه    ایجاد شده از سوی این کشور علیه توافق، موجب شده ساایر اعضااء نیاز عماالً     فضای روانی و منفیِ

سیاسی با مسائل و موضوعات فنی، از انجام تعهدات تکالیف خود وفق برجام عمل نمایند. دولت آمریکا با برخورد 

  «کند. برجامی خود شانه خالی می

  

به عنوان رئیس و هماهنگ کننده خانم هلگا اشمیت مطبوعاتی رسمی و شست، بیانیه در پایان این ن

 منتشر شد:  به شرح ذیرنشست کمیسیون مشترک برجام 

ها،  ای و تعهدات مرتبط با تحریم این نشست فرصتی برای پرداختن به اجرای برجام از منظر تعهدات هسته»

بعنوان نهادی که طبق  -المللی انرژی اتمی  اهم آورد. آژانس بینبعالوه مسائل مرتبط با کانال خرید برجام فر

آزمایی تعهدات مرتبط با مسائل  شورای امنیت سازمان ملل، مسئول نظارت و راستی 6697برجام و قطعنامه 

های برجام از این واقعیت که آژانس  دهمین گزارش خود را منتشر نموده است. طرف اخیراً -ای ایران است  هسته

 ددا پایبندی مستمر ایران به تعهدات خود را تائید کرده، استقبال کردند.مج

دو روز پیش از نشست کمیسیون، شرکت کنندگان در این نشست به نحو مبسوطی فرآیند مرتبط با 

کنندگان بر ضرورت  ها مورد بررسی قرار دادند. شرکت ها را در نشست کارگروه اجرایی لغو تحریم رفع تحریم

ای، از جمله در خصوص صدور مجوزهای مربوط به فروش  های مرتبط هسته تمر لغو تحریماجرای مس

بینی شده در برجام را ممکن سازد، تاکید نمودند.  هواپیماهای غیرنظامی، به نحوی که تحقق موثر منافع پیش

کمیسیون دند. تاکید نمو آنان بر اهمیت مستمر پرداختن به هرگونه چالشی در این زمینه در چنین مجامعی،

ای را مورد بحث قرار داد و در  آمیز هسته مشترک همچنین اجرای پیوست سوم برجام در خصوص همکاری صلح

 های برجام برای حمایت از این کار انجام گرفته، استقبال نمود.  این چارچوب از اقداماتی که توسط برخی طرف
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به تعهدات برجامی را مورد توجه قرار داده کنندگان در این نشست، پایبندی مستمر خود  تمامی شرکت

 ،نیت و در فضایی سازنده های مربوطه با حسن و بر ضرورت حصول اطمینان از اجرای موثر آن در تمامی بخش

     «تاکید نمودند.

 

 ها سومین نشست کارگروه رفع تحریم

ز نشست کمیسیون اسفند )دو روز قبل ا 69ها در تاریخ  سومین نشست کارگروه اجرای رفع تحریم

های مشترک برجام( با حضور نمایندگان تمام کشورهای عضو برجام در مقر نمایندگی اتحادیه اروپا نزد سازمان

و  62،62،63المللی در وین برگزار شد. دستور کار این نشست بررسی تعهدات اعضای برجام وفق بندهای  بین

 1.7.7رمان به خانم موگرینی، رایزنی در خصوص بند بهمن وزیر امور خارجه کشو 76نامه مورخ ، بررسی 91

بررسی تعهدات و در خصوص تعهدات دولت آمریکا برای صدور مجوزهای هواپیماهای مسافربری،  6ضمیمه 

هیات شرکت کننده از سوی جمهوری اسالمی ایران در این نشست شامل  برجام بود. 67آمریکا وفق بند 

  .بانک مرکزی، سازمان هواپیمایی کشوری و هواپیمایی هما بود نمایندگانی از وزارت امور خارجه،

 

 کانال خرید برجام امور مرتبط با 

به صورت منظم  با کاربری دوگانهدر بازه زمانی این گزارش، جلسات کانال خرید برجام برای اقالم 

 ه است.شدواقع تایید  مورددرخواست  1 هر د کهشارائه درخواست به کانال خرید  1در این دوره ، و برگزار

های  های کارگروه کانال خرید برجام به صورت ماهانه در وین برگزار و درخواست شایان ذکر است نشست

گیرد. آخرین جلسه این کارگروه  موضوع کانال خرید، مورد بررسی قرار می اقالمِ واصله از سوی متقاضیان فروشِ

در این نشست نماینده جمهوری اسالمی برگزار شد.  7932اسفند  61کمیسیون مشترک در همزمان با نشست 

ها در کانال خرید، کارآیی و بازدهی کانال  روند بررسی و تصویب درخواستکند بودن ایران با ابراز نارضایتی از 

ه و خواهان تسریع در روند نمودارزیابی  بینی شده بود که در برجام برای آن پیشای  وظیفهکمتر از را خرید 

 ها شد.  رخواستتصویب د
 

همکاری فنی در زمینه کنترل صادرات اقالم با کاربری با اتحادیه اروپا در خصوص نشست تخصصی 

 دوگانه

نشست تخصصی تبادل نظر و همکاری در زمینه کنترل صادرات اقالم با کاربری دوگانه بین جمهوری  

به میزبانی کمیسیون اروپا، به مدت دو روز در های فنی برجام،  اسالمی ایران و اتحادیه اروپا در چارچوب همکاری
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های ذیربط کشورمان در بروکسل برگزار شد. در این  با حضور نمایندگان سازمان 7932بهمن  71-72تاریخ 

های  های کنترل صادرات اقالم با کاربرد دوگانه و معرفی نظام نشست، تبادل اطالعات و تجربیات در خصوص نظام

نمایندگان شرکت کننده در اجالس صورت گرفت. اتحادیه اروپا در ، با حضور اتحادیه اروپا کنترل صادرات ایران و

این نشست آمادگی خود را برای کمک به ارتقاء نظام کنترل صادرات و واردات جمهوری اسالمی ایران در 

 در چارچوب برجام اعالم کرد.  و اتحادیه اروپا  وایران میان های فنی  چارچوب همکاری
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ومبخش س  

 ها ی رفع تحریم آخرین تحوالت در حوزه

های قابل  ای علیه ایران رفع و گشایش های مرتبط با موضوع هسته تحریم پس از اجرایی شدن برجام

های مربوط به  گزارش اًهای قبلی، خصوص به شرایط عادی آغاز شد. در گزارشایران در مسیر بازگشت  ای مالحظه

و  ربا استناد به آما ،های مختلف در حوزه کشور  ها و دستآوردهای عمده شایشم، گسال نخست اجرای برجا

هایِ مختلف اجرایی و اقتصادی، تشریح گردید. انعکاس آمار و اطالعات واصله از  اطالعات دریافتی از دستگاه

ی  ها و مقایسه یشگشا تر به منظور تبیین ملموس ی وزارت امور خارجه، عمدتاً ماهه  سه های ها در گزارش دستگاه

های مختلف تلقی  گزارش عملکرد دستگاهنزله به م و گیرد صورت می  ای برجامشرایط قبل و پس از اجر

های اجرایی و اقتصادی کشور در خصوص عملکرد خود و ارسال آمار و اطالعات  بدیهی است دستگاه .شود نمی

 مورد نیاز نمایندگان محترم راساً اقدام خواهند کرد.

، تحوالت مربوط به این حوزه در بازه زمانی این گزارش به وزارت نفت واصله از های اس گزارشبر اس

 :باشد میشرح زیر 

شکلی پایدار ادامه یافته و تغییر به صادرات نفت خام و میعانات گازی برجام تاکنون، از زمان اجرای 

پس از اقالم مزبور یجاد ثبات در روند صادرات ابیانگر که این امر  است ای در این حوزه بروز نکرده قابل مالحظه

نسبت به  7932چهارم سال  ی ماهه طی سهمحصوالت  درآمد کشور از محل صادرات این باشد. برجام می

مذاکرات جهت عملیاتی سوم، تغییر معناداری که ناشی از کاهش میزان صادرات باشد، نداشته است.  ی ماهه سه

های  های مختلف نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی که در گزارش گذاری در حوزه سرمایه هایِ نامهنمودن تفاهم

میدان  77گذاری توسعه فاز  پس از قرارداد سرمایه باشد. در حال پیگیری می ،قبلی به تفکیک ذکر گردیده است

جنوبی که با ایجاد کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و شرکت  پارس

برداری میادین  گذاری جهت توسعه و بهره نیز دو قرارداد سرمایه 7932وپارس منعقد گردید، در اسفند ماه پتر

بردای از دو میدان سپهر و جفیر، با چند شرکت خارجی  و دیگری برای توسعه و بهرهمشترک آبان و پایدار غرب، 

ایرانی جهت توسعه سایر میادین همچنان  و ایرانی منعقد شد و مذاکرات قراردادی با سایر شرکتهای خارجی و

  همچون روال گذشته ادامه دارد.ادامه دارد. واردات کاالها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز نیز 

راه و شهرسازی، تحوالت مربوط به این حوزه در بازه زمانی این وزارت  واصله از های بر اساس گزارش

 باشد: گزارش به شرح زیر می
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بوشهر با یک شرکت  -میلیون دالری ساخت خط آهن شیراز  111قرارداد تامین مالی انعقاد  -

 چینی؛

میان شرکت هواپیمایی تفتان و شرکت  712فروند هواپیمای آنتونوف  711انعقاد قرارداد خرید   -

 میلیارد دالر؛ 3/6آنتونوف اوکراین به ارزش 

میان شرکت هواپیمایی  711یمای سوخود فروند هواپ 71توافق نهایی برای انعقاد قرارداد خرید  -

 خواهد بود.  6161ایران ایرتور و شرکت سوخو. زمان تحویل این هواپیماها نیمه نخست سال 

 

 ایرانو بهبود نرخ ریسک  ارتقاء رتبه اعتباری

، رتبه 7932بهمن  2از تاریخ ( OECD)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  بر اساس اعالم رسمی 

و  7931 تیر 3 تاریخ ارتقاء یافت. شایان ذکر است پس از اجرای برجام، در 1به  2رخ ریسک ایران از اعتباری و ن

. در پی ه بودیافت کاهش 2 به( ریسک باالترین) 1 از رتبه ایران با مالی تعامل ریسک دهه، یک به نزدیک از پس

  یافت. کاهش توجهی قابل میزان به دار،خری اعتبار از استفاده بدون و با مالی، تامین های این اقدام هزینه
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 چهارمبخش 

 ای هسته های فعالیت ی آخرین تحوالت در حوزه
 

ای جمهوری اسالمی ایران  هسته های ، فعالیت7931فروردین  62لغایت  7932دی  62ی زمانی  در بازه

ن تحوالت سه ماه گذشته تری عمده .ه استیافت ای کشور استمرار ی درازمدت هسته در چارچوب راهبرد و برنامه

 باشد: به شرح زیر میبر اساس گزارش دریافتی از سازمان انرژی اتمی 

 المللی انرژی اتمی آژانس بینتعامالت با 

، دهمین گزارش مدیرکل آژانس 7932اسفندماه  9در تاریخ  های پادمانی، پروتکلی و برجامی:های پادمانی، پروتکلی و برجامی:  نظارتنظارت

( منتشر گردید که در آن پایبندی Gov/6172/1ند شماره المللی انرژی اتمی در خصوص اجرای برجام )س بین

های  انجام فعالیت. ه استکامل ایران به تعهدات برجام، پروتکل الحاقی و پادمانی مورد تأیید قرار گرفت

در مطابق روال الزم های  ای و ارسال گزارش آزمایی و بازرسی به منظور حسابرسی و کنترل مواد هسته راستی

ای، اعالم برداشت و استفاده از مقادیری از آب  که از جمله آن، اعالم ساخت پیشران هسته اشدب حال اجرا می

های تحقیق و توسعه در کارخانه آب سنگین و انجام هماهنگی در خصوص تست فشار  سنگین به منظور فعالیت

شده در  ی اورانیوم غنیمیزان موجود باشد. همچنین برآورد بردار به آژانس می سنگین توسط بهره های آب بشکه

 شود. ای کشور و رعایت مقدار محدودیت ذکر شده در برجام بطور دقیق رصد می تمامی موسسات هسته

موقت آن مطابق با برنامه و در تعامل با آژانس در طول دوره ادامه  اجرایدر بخش پروتکل الحاقی نیز 

های الزم با  های تکمیلی آژانس، هماهنگی یداشته و اظهاریه هشتم تهیه و ارسال گردید. در خصوص دسترس

 مقامات آژانس و مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران صورت گرفته است. 

  سنگین اراک سازی رآکتور تحقیقاتی آب پروژه مدرن

، مذاکرات با فنی مربوطه عضو کارگروه از سوی کشورهایبا پایان کار طراحی مفهومی و پایه و تأیید آن 

شده در  ی راه توافق  بر اساس نقشه (Reactor Vessel) ای طراحی تفصیلی و تأمین مخزن رآکتورطرف چینی بر

و صورتجلسات فنی تنظیم حال پیگیری بوده و با توجه به پایان مراحل اجرایی قرارداد اول با طرف چینی، 

کارخانه نیز طبق روال ین سنگ تولید آبدر حال انجام است. با طرف چینی  مذاکره برای عقد قراردادهای بعدی 

 رعایت شده است.مطابق با برجام به طور کامل تعهدات کشور و  ادامه داردآب سنگین اراک 
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 پروژه ایزوتوپ پایدار

سازی ماشین  انعقاد قرارداد فاز مطالعاتی با طرف روسی و انجام محاسبات تئوریک و شبیه متعاقب

اجرای این پروژه با مشارکت کارشناسان فنی ایران و عملیاتی مراحل  ،سانتریفیوژ نسل یکم ایرانی در روسیه

 بندی قبلی در حال اجراست.  روسیه آغاز گردیده و براساس زمان

 المللی های بین همکاری 

ایران به برجام، سازمان انرژی اتمی  9 پیوست شمارهبینی شده در  پیش های به منظور تحقق ظرفیت

 المللی خود ها و تعامالت بینبه منظور تقویت همکاری آمیزای صلحهای هستههای دارنده فناوریبا طرفرایزنی 

توان به پیگیری تفاهمات انجام شده با اتحادیه اروپا در بخش که از جمله این موارد می ادامه داده است

آموزشی های ای کشور در دورهمشارکت کارشناسان مرکز نظام ایمنی هستههای علمی و آزمایشگاهی،  همکاری

در  که ای ایران و چین های هسته برگزاری سمینار همکاریهمچنین  ،ای در ژاپنعمومی و تخصصی ایمنی هسته

برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، مسئوالن ارشد سازمان انرژی اتمی و فروردین ماه با حضور  66

اشاره  ،برگزار گردیدو سایر کشورها  لی انرژی اتمیالمل از آژانس بینی مدعوین نیز کارشناسان فنی دو کشور و نیز

 کرد.

طبق برنامه سازمان انرژی اتمی  ،ای کشورمان به ویژه در حوزه تحقیق و توسعه های هسته بقیه فعالیت

فروردین  61ای ) کشورمان ادامه داشته و هیچ کمبود یا نقصانی گزارش نشده است. در روز ملی فناوری هسته

 ای توسط رئیس جمهور کشورمان رونمایی گردید. وژه جدید در حوزه هستهپر 29از  ( 7931

 

 

 برجام  یاجراپیگیری ستاد 

 6932فروردین بیست و ششم 

 

  


