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 شوراي اسالمي مجلسهيأت رئيسه محترم 
 

  سالمبا 

ايران در اجراي  اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسالمي»قانون ( 1)، مستند به تبصره احتراماً

طع مقدر ، به پيوست گزارش روند اجراي برجام «مجلس شوراي اسالمي 21/7/1394مصوب  ،برجام

 گردد.تقديم مي 26/4/1397تا  26/4/1396زماني 
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 21/07/1394مصوب  ،جراي برجامبل دولت جمهوري اسالمي ايران در اقانون اقدام متناسب و متقا» (1)جراي تبصره در ا

راي جلس شومجراي برجام به شرح ذيل تقديم نمايندگان محترم از ا ماهه چهارم و پنجم، گزارش شش«س شوراي اسالميمجل

 گردد:محضر مردم شريف ايران مي اسالمي و

 مقدمه:

ائمي شوراي امنيت با مشارکت دولت جمهوري اسالمي ايران و پنج عضو د 1394در تيرماه )برجام(،  برنامه جامع اقدام مشترک

ي سالمي، بررسا( مورد توافق قرار گرفت و پس از تصويب در مجلس شوراي 1+5)موسوم به  اضافه آلمانهب متحد سازمان ملل

 اجرائي گرديد. 1394ماه دي 26توسط شوراي عالي امنيت ملي و موافقت مشروط مقام معظم رهبري )مدظله العالي(، در تاريخ 

 ها در دورهحريم، وضعيت ت(5+1) گروه ماهه تقديمي پيشين، اختصاراً اقدامات جمهوري اسالمي ايران وفقره گزارش شش 3در 

تشريح  1396ماه يرت 26کارشکني و نقض برجام توسط آمريکا از روز شروع برجام تا تاريخ  جرايي شدن برجام، موارد بدعهدي،ا

بخش به شرح  9در  1397ماه تير 26تا  1396تيرماه  26ماهه چهارم و پنجم، مربوط به مقطع زماني اينک گزارش شش گرديد؛

 گردد:ذيل تقديم مي

 مباني و منابع گزارش -الف

 ي جمهوري اسالمي ايرانجراي تعهدات برجاما -ب

 بين المللي انرژي اتميآژانس  هايمواضع و گزارش -ج

 هاشده در حوزه تحريمتحوالت انجام -د

 موارد بدعهدي، نقض برجام و خروج آمريکا از برجام -هـ 

 هاي دولت جمهوري اسالمي ايرانمواضع، اقدامات و پيگيري -و

 مواضع و اقدامات اتحاديه اروپا -ز

 اي جمهوري اسالمي ايرانهاي هستهرار فعاليتاستم -ح

 پيشنهادات -ط

 



 

4 

 

 مباني و منابع گزارش: الف(

جمهور به رئيس 29/07/1396 جراي برجام در تاريخاسالمي)مدظله العالي( که پيش از اگانه رهبر فرزانه انقالب شروط نه (1

 (1محترم ابالغ گرديده است.)پيوست 

مجلس  21/07/1394ماده واحده مصوب  ،جراي برجامبل دولت جمهوري اسالمي ايران در اقانون اقدام متناسب و متقا (2

 (2بند و تبصره. )پيوست  9مشتمل بر شوراي اسالمي 

 .)برجام( متن برنامه جامع اقدام مشترک (3

ل ناسب و متقابمت قانون اقدام» مفاد ماهه وزارت خارجه دولت جمهوري اسالمي ايران که به موجب 3هاي ده فقره گزارش (4

ن بار به کمسيوه يکنامه را هر سه ماجراي توافقوزيرامور خارجه موظف است روند ا»، «امري اسالمي ايران در اجراي برججمهو

 .«ت ملي و سياست خارجي مجلس گزارش دهدامني

 .هاي ذيربطها و دستگاهرات انجام شده با ساير وزارتخانههاي مکتوب و مذاک( گزارش5

 .(5+1)واضع رسمي اعالمي گروه م (6

  .مواضع رسمي و اعالمي اياالت متحده آمريکا (7

 .اي( بازديدهاي ميداني از مراکز هسته8

 

 جراي تعهدات برجامي جمهوري اسالمي ایران:ب( ا

 شود:ياره ماقدامات در دو بخش ذيل اش همبرجامي خود عمل کرده است که به ا به تمامي تعهدات جمهوري اسالمي ايران

ي اتمي و مللي انرژي توسط آژانس بين الآزمايراستيساختن زمينه و امکان براي فراهماقدامات اعتمادساز قبل از برجام،  (1

 هاي قبلي نيز بيان گرديده است، شامل:جراي برجام که در گزارشسازي امکان ازمينه

 يد.ماهه اول به تفصيل بيان گردساز که در گزارش ششاقدامات شفاف 
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 اي که گونهبهن، هاي مخزن با بتآب سنگين اراک و مسدود کردن حفرهکتور چهل مگاواتي رآ 1خارج ساختن مخزن

 گرفتن مجدد آن وجود نداشته باشد.قرار امکان مورد استفاده

 هزار  10هزار فعال و  9هزار دستگاه ) 19 در سايت نطنز از حدود ها(سانتريفيوژ)سازي هاي غنيکاهش ماشين

کردن ساير آوري و انبارسانتريفيوژ و جمع 168ک به ظرفيت آبشار، هري 30دستگاه در قالب  5010غيرفعال( به 

 ها.دستگاه

 نسل سانتريفيوژهايجراي تعهد و شرط جايگزيني مورد به مورد و ا پذيرش IR1 ستهالک يا ادر صورت  با همان نوع

 هاي فعال.خرابي ماشين

 سازي رصد غنيد 20نتهي به برجام تا سطح )قبل از مذاکرات م درصد 67/3 ازيوم باالتر سازي اورانتوقف کامل غني

 گرفت(.انجام مي

  آوري، جمعوآبشار در يک بال  6در قالب  دستگاه 1044سازي سايت فردو به تعداد دستگاه ماشين غني 2700کاهش

 سازي.يهاي غننبار کردن و نگهداري مابقي ماشينا

  هگزافلورايد اورانيومقطع تزريق گاز (UF6) فاً چرخش دو مانده در فردو و صرسازي باقيهاي غنيبه کليه ماشين

 زنجيره بدون تزريق گاز.

 هاي وپايزوت اي به منظور جداسازيآن به مرکز فعاليت تحقيقات هسته سازي فردو و تبديلتغيير کاربري سايت غني

 .پايدار با همکاري روسيه

 سازي شده با کيک زرد.اير اورانيوم غنيويل و مبادله ذختح 

 لحاقيي داوطلبانه پروتکل اجراا. 

 تا 8 اي کشور، براي مدتآميز هستهبرجام براي برنامه صلحشده در هاي تعيينپذيرش سطوح مختلف محدوديت 

 اي.سازي پرونده هستهسال، براي عادي 25 ها تاسال، و برخي نظارت15

و  N.P.T تر ازدر همه سطوح و موارد درخواستي فراالمللي انرژي اتمي بينسي بازرسان آژانس ساختن زمينه دسترفراهم (2

 لحاقي و استمرار همکاري با آژانس.پروتکل ا

 

 آژانس بين المللي اتمي: مواضع و گزارش هاي (ج

                                                           
1
Calandria 
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کاري برجامي هم لي ودماني، پروتکهاي پاها از جمله نظارتمهوري اسالمي ايران در همه زمينهبرجام تاکنون ج يجرااز ابتداي ا

نجام داده اع آژانس را با هماهنگي و اطالدر چارچوب برجام  اي مجازِعمل آورده و هرگونه فعاليت هستهبهکامل را با آژانس 

 است.

يفيوژ، اي در مؤسسات چرخه سوخت، کارگاه توليد قطعات سانترمنظور حسابرسي و کنترل مواد هستهآزمايي و بازرسي بهراستي

تکميلي در و ات الزم م توسط آژانس انجام گرفته است. اطالعوکارخانه توليد و محل نگهداري آب سنگين، بصورت مدا

اي کشور و رعايت مقدار در تمامي مؤسسات هسته 2شدهرآورد ميزان موجودي اورانيوم غنياي، بران هستهخصوص ساخت پيش

 صد گرديده است.محدوديت ذکر شده در برجام، توسط آژانس ر

مکاري بر ه ،سفصلي خود به شوراي حکام آژان هايعالوه بر اينکه در تمامي گزارشالمللي انرژي اتمي بينمديرکل آژانس 

، هريتيج نيادبنند ي مامؤسسات ها وهاي متعدد خود در دانشگاهدر نطق کشور صحه گذاشته،کامل ايران و انجام تعهدات برجامي 

ترک يسيون مشمديرکل آژانس در نشست کمتأکيد کرده است؛ همچنين رجامي توسط جمهوري اسالمي ايران جراي تعهدات بابر 

هايي که ه تمام مکانبو آژانس که ايران به تمامي تعهدات خود وفق برجام عمل کرده  نموداعالم  1397 خرداد 4برجام در تاريخ 

 زم را داشته است.نياز بوده، دسترسي المورد آزمايي براي نظارت و راستي

 

 :هاشده در حوزه تحریمتحوالت انجام (د

 هاي رفع شده:تحريم (1

، مهيبحمل و نقل،  مانند: نفت، گاز، پتروشيمي، هاي متعددياي، در عرصههاي هستهجراي برجام بخش قابل توجهي از تحريمبا ا

 ست، بهداشتيط زيت، تجارت، ارتباطات و فناوري، محمالي و بانکي، آب، برق، کشاورزي، دامداري، شيالت، دام و طيور، صنع

ها صورت وزهاين ح بي در افزايش فعاليت درسال گذشته نيز اقدامات مناس و درمان، تحقيقاتي و علمي، مرتفع گرديد و در يک

 گردد:ر ذيل به مهمترين موارد اشاره ميکه دگرفته است 

 گاز و پتروشيمي: حوزه نفت، -1-1

  هاي مربوطهت و ميعانات گازي و افزايش درآمدنف صادراتروند استمرار بهبود. 

                                                           
2Stocpile 
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 ا توتال هاي نفتي بهاي صنعت نفت، ايجاد کنسرسيوممللي در تأمين سرمايه مالي پروژهالهاي بينجلب بعضي از همکاري

 .برداري از تعدادي از ميادين نفتيين توسط پتروپارس جهت توسعه بهرهفرانسه و شرکت ملي نفت چ

 مرار واردات تجهيزات مورد نياز صنعت نفتاست. 

 حمل و نقل: -2-1

 قبل از خروج آمريکا از برجام:-الف

 اي کشورهز او بعضي  ي از جمله حمل و نقل محصوالت نفتي به اروپاايي و هوايبهبود وضعيت حمل و نقل ريلي، دري

 .مينه ساخت راه آهنميليون دالر در ز 700ي با چين به مبلغ تقريبي انعقاد قراردادهاي ديگر

  و و نيز تحويل از شرکت سوخ 100فروند سوخوي 10از کشور اوکراين و  158 فروند هواپيماي آنتونوف 100انعقاد خريد

 تعدادي از هواپيماهاي خريداري شده.

 بعد از خروج آمريکا از برجام:-ب

ن در است، لک گذاشتهبر جاي تظار داشتند کنندگان انتاکنون آثار کمتري از آنچه تحريماگر چه تحريم در بخش هوايي 

 ه است که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:دمواردي باعث بروز مشکالتي گردي

  ر دالمللي و داخلي ران بطوري که در حوزه سفرهاي بينهاي هواپيمايي به ايپروازهاي برخي از شرکتمتوقف شدن

پذيرش  ودرصد، در اعزام  7در نشست و برخاست هواپيما  1396مشابه سال نسبت به مدت  1397ماهه اول سال پنج

اين  باشيم، رصدي را با روند قبلي شاهدد 8رفت رشد که انتظار ميصد کاهش وجود داشته است. در حاليدر 10مسافر 

اعث کاهش بارز  نرخ شرايط اقتصادي و مشخصاً  يا صندلي و يا گراني بليط ندارد؛ کاهش سفر ارتباطي با کاهش هواپيما

 جذابيت سفر شده است.

  هاي مربوطهنياپيما، موتور و قطعات و پشتيباحوزه تأمين هو درکاهش ناوگان و صندلي فعال به علت شرايط تحميلي. 

 بيمه: -3-1

 هايکشتعداد زيادي از شناورها و نفتالمللي توسط هاي بيناي و بيمه اتکائي توسط مؤسسههاي بيمهکسب پوشش 

 ايران.

 حوزه مالي و بانکي: -4-1

بانکي با شبکه مالي و بانکي  در حوزه مالي و بانکي تا اواخر سال گذشته و قبل از خروج آمريکا از برجام، ارتباط مالي و

بطوريکه در ايجاد رابطه کارگزاري، گشايش اعتبارات اسنادي، ارائه خدمات  ؛داشته است رو به بهبود المللي رونديبين
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با  هايي حاصل گرديد؛ همچنينهاي صادراتي موفقيتبيمه ي، ثبت سفارش برات اسنادي، صدور حواله ارزي و تأمينتجار

ا ب رارداد تأمين مالي منعقد گرديد؛ي مانند: چين، هندوستان، دانمارک، اتريش، کره جنوبي قهاي کشورهايبعضي از بانک

 ي بدست آمد.هايمنديبهره روسيه و از تسهيالت بانکي برقرار شدبرزيل روابط بانکي 

زارت وها و فشارهاي عالوه بر بقاء تهديدات، کارشکني ماه سال جاري،روج آمريکا از برجام در ارديبهشتبعد از خ

هديدات و تلف، تا کشورهاي مخداري آمريکا در جلوگيري از برقراري روابط پولي و بانکي جمهوري اسالمي ايران بخزانه

رتباط ااضر به حهاي بزرگي که درگذشته که عالوه بر بانکنحوي؛ بهآمريکا فضاي سنگيني ايجاد کرده استهاي جديد فشار

و نگراني  چار ترديدران دا ايها نيز در برقراري ارتباط مالي ببا شبکه بانکي ايران نبودند، تعداد قابل توجهي از ديگر بانک

 است. ط افزودهبه پيچيدگي شراي اند و اين وضعيتشده

 بهداشت و درمان: -5-1

ابل توجهي ها و تعامل قفعاليت ،حاضر ماهه6در زمينه بهداشت و درمان و خدمات پزشکي در مقطع زماني دو گزارش 

  استمرار ورود تجهيزات پزشکي و دارو اشاره نمود. بهتوان صورت گرفته است که از آن جمله مي

 ساير حوزه ها: -6-1

ي، محيط فناور ويل آب، برق، کشاورزي، دامداري، شيالت، دام و طيور، صنعت، تجارت، ارتباطات ها از قبدر ساير حوزه

 وند رو بهربرجام  اقدامات و تعامالت مناسبي انجام گرفته است و تا قبل از خروج آمريکا از علمي و تحقيقاتي، و زيست

 رشدي داشته است.

 مانده:هاي باقي( تحريم2

ست، ا شدهاي ايجاد هاي هستهوارد ذکر شده، در حوزه تحريمهاي مناسبي از جمله مجام گشايشاگرچه بعد از بر -1-2

م( در فهرست سال از تاريخ پذيرش برجا 8سال ديگر ) 5شخص و نهاد ايراني بيش از  238 لکن بر اساس برجام، تعداد

 باقي خواهند ماند. متحد گانه شوراي امنيت سازمان مللهاي سهتحريم

 هاي مالي و بانکي تحريم -2-2

ي از جمله بين اشخاص حقيقي، حقوقي، يا نهادهاي اروپاينقل و انتقال منابع مالي »رغم صراحت متن برجام که علي

 هاي ايراني از جمله مؤسسات مالي و اعتباريات مالي و اعتباري اتحاديه اروپايي و اشخاص حقيقي و حقوقي يا نهادمؤسس

هاي جراي برجام، طرفانه با گذشت نزديک به سه سال از الکن متأسف ؛«ه أخذ مجوز، مجاز خواهد بودايراني، بدون الزام ب

اند و از اين رو جمهوري اسالمي ايران نتوانسته است از ثمرات د را انجام ندادهتعهدات مصرح خو (5+1) مقابل يعني اعضاء
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امر موجب وارد شدن لطمات و خسارات سنگيني به منافع  همين مند گردد؛برجام در حوزه مالي و بانکي بهرهو نتايج 

 اقتصادي ملت و کشور گرديده است.

ق منافع اقتصادي ايران ( مانع تأمين و تحق1397از برجام )ارديبهشت ماه قبل از خروج آمريکا  از جمله مهمترين عللي که تا

 توان موارد ذيل را برشمرد:در حوزه بانکي و مالي گرديده است مي

هاي طيهار اسقاها به تأييد هر سه ماه يکبنمودن رفع تحريم م در سناي آمريکا و معلق و مشروطعدم تصويب برجا لف(ا

ديد واضع شمها توسط رئيس جمهور آمريکا، که با روي کار آمدن ترامپ و نگاه منفي افراطي او به برجام، و تحريم

ن از المي ايراهوري اسرا چند برابر کرده و روابط بانکي آنان را به جمضدبرجامي او، ترديد و نگراني نظام بانکي کشورها 

 زايش داد.هان افشدن سايه تحريم، تهديد و مجازات، اخالل را در روابط بانکي ايران و ج ترکندتر نمود و غليظ گذشته

غور ثخصوص حدود و در ( OFAC) داري آمريکاهاي خارجي وزارت خزانهيهايي که از کنترل دارايدر استعالم ب(

از  وقي، اعمکه به موجب آن، تمامي اشخاص حقيقي و حق وجود دارد« رعايت حريم»اي بنام ها بعمل آمد، مقولهتحريم

ل اقتصادي ش يا تعامتراکن بانکها، چنانچه بخواهند با ايران تعامل اقتصادي داشته باشند، بايد اطمينان حاصل کنند که در اين

ه در هاي ايراني کاين چالش، بانک مرکزي و ديگر بانک به تبع هادهاي تحريم شده قرار ندارند.و مالي هيچ يک از ن

ميزان  ،اين مشکل اي مواجهند؛لي خود با مشکالت عديدههاي خارجي حساب دارند، در نقل و انتقال وجوه مابانک

 ايران را از برجام به شدت کاهش و تحت تأثير قرارداده است. منديبهره

هاي جريمه يق وضعهاي دنيا، از طردولت آمريکا با تسري قوانين خود، فراي مرزهاي آن کشور و باال بردن ريسک بانک ج(

م، ترس، ، فضاي ابهاشودهاي ايراني نصيب آنان ميسنگين که به مراتب بيشتر از سودي است که از طريق تعامل با بانک

 گردد.ب ميهاي بانکي محسوترين علل بقاء تحريميکي از مهم ع نيزترديد و نگراني را تشديد کرده است. اين موضو

ي دي برقرارگي و کنيکي از عوامل پيچيدکه قبل از برجام نيز وجود داشت بعد از برجام نيز  ممنوعيت معامله با دالر د(

 د.شومحسوب ميارتباط بانکي 

 کشورها، ت شديدِت علني و آشکار مبني بر اعمال مجازاسال جاري و تهديدا ماهخروج آمريکا از برجام در ارديبهشت هـ(

 ،رستبهام، باعث تشديد فضاي ا ،ي که با ايران همکاري اقتصادي نمايندهايها، اشخاص حقيقي و حقوقي و بانکشرکت

يگر کي دبکه بانکشورمان با شنگراني و ترديد گذشته گرديده است، که بزرگترين مانع برقراري تعامل و ارتباط بانکي 

 ها مي باشد.کشور
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 موارد بدعهدي، نقض برجام و خروج آمریکا از برجام( هـ 

شکن انکار و پيمخواه، فريبمردان متکبر، زيادهجراي برجام گذشته است، دولتطول مدت نزديک به سه سال که از ا در

مندي بهره يري ازخود را در جلوگ ه سعيآمريکا، عالوه بر عدم انجام تعهدات برجامي خود، با اقدامات و رفتاري خصمان

 اند.و حقوق برجامي ايران مصروف داشتهايران از امتيازات 

رجام ببت به شکني دولت آمريکا نسسه گزارش شش ماهه پيشين فهرست هاي بلند بااليي از موارد نقض عهد و پيمان در

 استحضار نمايندگان ملت شريف ايران رسيد.هب

مريکا آج خرو شکني، و نقض روح و جسم برجام در دو بخش قبل و بعد ازاديق بدعهدي، پيمانرش موارد و مصدر اين گزا

 :شوداز برجام، ارائه مي

 نقض عهد و پيمان شکني و نقض روح برجام توسط آمريکا قبل از خروج از برجام: (1

 شدن برجام.جرايي يعني روز دوم ا 27/10/1394تاريخ  تحريم يازده شخصيت حقيقي و حقوقي ايراني در 

 ميانه از جمله ايرانکشور خاور 4عليه  «ويزا» تصويب و اجراي قانون موسوم به. 

 ميليارد دالري از اموال ايران 2عبارتي دزدي توقيف يا به. 

 وضعيت اضطراري عليه ايران توسط اوباما تمديد. 

 کا به بهانه پرداخت تجديدنظر فدرال آمريتوسط دادگاه  2016 وريههاي ايران در فِاز دارايي ميليارد دالري 8/2 مصادره

 .خسارت به قربانيان تروريسم

 هاي اوليهبا دالر آمريکا بر اساس تحريم حفظ قانون محروميت ايران از معامله. 

  موشکي ايران هايبه بهانه فعاليتمتحد تالش در جهت استفاده ابزاري از شوراي امنيت سازمان ملل. 

 هاي حقوق بشري ضد ايرانران با استفاده از ابزار گزارشايعليه  هاي جديدوضع تحريم. 

 ايهاي هستهي دولت آمريکا در رفع مؤثر تحريمتعلل عمد. 

 افع از من مند شدن جمهوري اسالمي ايرانشورها با ايران و ممانعت از بهرهسازي تجارت ساير کجلوگيري از عادي

 .ايران ديد نسبت به آينده روابط اقتصادي و همکاري بااقتصادي برجام، از طريق دامن زدن و گسترش شک و تر

 سافربري يماي مداري آمريکا در صدور مجوزهاي الزم براي فروش و يا اجاره هواپأخير غيرموجه از سوي وزارت خزانهت

 به ايران.

 ر خارج ازخود د ايجاد مقررات دست و پا گير و موانع رواني در مسير دسترسي آسان بانک مرکزي ايران به منابع مالي 

 .کشور
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 ر رديد دتمنظور ايجاد داري آمريکا بهها از سوي وزارت خزانهتحريم پيچيده نمودن و مشروط ساختن مقررات رفع

 هاي غير آمريکايي و ترساندن آنها از همکاري با ايران.بانک

  مده وجود آ ف تخريب فضاي بههد ايران در کنگره آمريکا باطرح مکرر قوانين مختلف تحريمي عليه جمهوري اسالمي

 .سازي روابط تجاري ساير کشورها با ايرانبعد از برجام و جلوگيري از عادي

  ررات مکراز سوي دولت جديد آمريکا و اشا "بازنگري برجام"طراحي و تبليغ گسترده در مورد سياست غيرقانوني 

اني ديد و نگريجاد تراريمي آمريکا عليه ايران با هدف قوانين تح هاييد اسقاطيه)مستقيم و غيرمستقيم( به امکان عدم تمد

 نامحدود در جامعه اقتصادي جهاني نسبت به آينده روابط اقتصادي با جمهوري اسالمي ايران.

  يران ري با اهمکا جهتهاي غيرآمريکايي داري آمريکا براي شرکتمقررات دست و پا گير وزارت خزانهتشديد و افزايش

دداري از هر آميز برجام و خوعدم تضعيف اجراي موفقيت»کشور بر  برجام مبني بر تعهد اين (29) در تعارض با بند

 .«سازي روابط تجاري و اقتصادي با ايران بگذاردتأثير مستقيم و نامطلوب بر عادي سياستي که

 صول حقوق ابه  اعتنايير بيبرجام، که عالوه بآميز و خصمانه مقامات ارشد آمريکا عليه گير اظهارات تحريکافزايش چشم

مقامات »رد شود که صراحتاً اشعار مي دامحسوب مي – (28) خصوصاً بند -در برجام «ج»الملل، نقض مشروط بند بين

م به آميز برجاات عمومي خود، براي اجراي موفقيتهاي طرف برجام همه تالش خود را، از جمله در اظهارارشد کشور

 .«کار خواهند بست

 در مجمع  اين کشور که جمهوره برجام از جمله در سخنراني رئيسرتبه آمريکا عليرر مواضع منفي مقامات عاليخاذ مکات

 با تعهدات صريح در تناقضکه  1396مهر  21 ( و نيز سخنراني مورخ1396شهريور  28مورخ ) عمومي سازمان ملل متحد

حسن نيت  جراي باا"يعني  –برجام نيز صراحتاً تکرار شده که در–آمريکا در برجام و يکي از اصول مهم حقوق بين الملل 

 است. "تعهدات

 ن و ، زبايث شکل، مفادهاي ايران توسط دولت جديد آمريکا به شکلي که عامدانه و از حهاي تحريمتمديد اسقاطيه

ه کين هدف با ا زمان شماري از اشخاص و نهادهاي ايران به فهرست تحريمي()از جمله افزودن هم زماناقداماِت هم

رجام فراهم ب (2)هاي مشخص شده در پيوست شماره مندي کامل ايران از لغو تحريممساعد را براي بهرهکمترين فضاي 

 سازد.

 جام.تداوم بر ت مثبتمندي ايران از اثراتعابير و با کاهش يا عدم بهره ترينومي اجراي تعهدات برجامي با منفياعالم عم 

 رفه اي حر فعاليت نفوذ ب تبليغاتي نماينده آمريکا نزد سازمان ملل متحد در سفر به وين به منظور اعمالمتعارف و اقدام غير

 .آژانس

 چيني براي اعالم عدم پايبندي جمهوري اسالمي ايران به گسترده عليه ايران با هدف مقدمه طرح اتهامات واهي و تبليغات

تواند عالوه بر تأثيرات ست و ميالمللي انرژي اتمي اانس بينامل با هشت گزارش رسمي آژبرجام، که در تعارض ک



 

12 

 

بيني بر ان به برجام، اثرات غير قابل پيشآزمايي پايبندي ايرس به عنوان نهاد صالح براي راستيمخرب بر اعتبار کلي آژان

 حوزه عدم اشاعه داشته باشد.

 وضوع مرجاع يران، ارح مکرر اتهام عدم پايبندي اکردن از مسئوليت و تعهدات برجامي دولت آمريکا با طشانه خالي

ام مورد برج هام درو ايجاد فضاي اب اي به کنگره آمريکاهاي هستههاي تحريمي در مورد تمديد و تداوم اسقاطيهگيرتصميم

 ها از سوي کنگره.طريق تحميل احتمالي و مجدد تحريماز 

  ،نگره حريمي کتهاي مهم قانون جديد کره شمالي که يکي از بخش ايران ومصوبه کنگره آمريکا در مورد تحريم روسيه

د اين نها "تکلي"باشد، که اتهام واهي حمايت از تروريسم مي آمريکا، تحريم سپاه پاسداران انقالب اسالمي به بهانه و

ر فهرست ران دسداتن سپاه پاتر شده است. قرار گرفهاي آن نيز به نحوي گستردهرد تحريم واقع شده و دامنه تحريممو

جمهور يسرئ 1396مهر  21داري آمريکا بالفاصله پس از سخنراني مورخ مرتبط با تروريسم وزارت خزانههاي تحريم

 .جام استکه کامالً ناقض روح و هدف براز قانون اخير کنگره آمريکا بود  جراي اين بخشآمريکا، در راستاي ا

 ي هايمحقيقي و حقوقي به ليست تحر اضافه کردن اسامي اشخاص مختلفهاي واهي و هاي جديد به بهانهوضع تحريم

 .ترامپ آقايفعلي و دوران رياست جمهوري  گذشته در طول مقطع زماني گزارش

  اي ايران با تعيين چهار هاي هستههاي تحريمبه هنگام امضاء اسقاطيه 1396ماه دي 22در  ترامپنقض روح برجام توسط

  شرط ذيل:

 هاي مورد درخواست را فراهم سازد.صورت درخواست آژانس امکان دسترسي به همه مکانايران در  -1

 اي نخواهد داشت.ن حاصل شود ايران هرگز سالح هستهاطمينا -2

 .هاي برجامي تاريخ انقضاء نداشته باشد و توافق جديدي با اين شروط با ايران منعقد گرددمحدوديت -3

ک اخت موشديگرند و ايران بخاطر ساي الينفک از يکيران و مسئله هستهتسليحاتي اهاي دوربرد و برنامه موشک -4

 الزم به ذکر است که اين موضوع در کنگره آمريکا مصوب گرديد. هاي شديد قرار گيرد.تحت تحريم

 ي ي برامريکايآدستور به مراجع و مقامات  عالوه بر 1397 ارديبهشت 18 ترامپ با اعالم خروج از برجام در تاريخ

نند؛ برگردااي ايران را هاي هستهداري آمريکا دستور داد: فوراً کليه تحريمردن خروج از برجام به وزير خزانهکرايياج

قاطع زماني کليه مروزه به کليه فعاالن اقتصادي دستور داد که در اين  180روزه و  90موقت  يهاهمچنين با اسقاطيه

هاي اعالمي و متحري توسط اعالم کرد که ه دهند؛ عالوه بر آنان خاتمارتباطات و تعامالت اقتصادي خود را با اير

ساني همه ک گيري خواهد کرد وسخت جديدي که وضع خواهد شد به ايران هاياعمالي آمريکا در گذشته و نيز تحريم

بهشت اردي 31ر ان ديرارا که با اين ضرب االجل، ارتباط خود را با ايران قطع نکنند و نيز همه جهان را در همکاري با 

 در سخنراني خود در بنياد هريتيج تهديد نمود. 1397

 ممنوع کردن واردات فرش و خشکبار از ايران. 

 که با اجماع به تصويب  متحد ي امنيت سازمان مللشورا 2231 نقض منشور ملل متحد با عدم پايبندي به قطعنامه

 رسيده بود.
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يما و ش هواپر دوران حضور در برجام و تعلل و تأخير در صدور مجوز فروهاي خصمانه آمريکا دعالوه بر کارشکني -2

بطال و غو و الرا  مجوزهابعد از خروج از برجام  ،ايرباس و بوئينگ ي مانندت و خدمات به ايران توسط شرکت هايقطعا

 تحريم اين بخش را تشديد کرده است.

از تفاده با اس کاتوان دستگاه ديپلماسي و هيئت حاکمه آمريبا اعالم خروج آمريکا از برجام، آقاي ترامپ و تمام  -3

 ودانرژي نم ر زمينهايران بويژه دگردي کشور به کشور، سعي در قطع ارتباط اقتصادي دنيا با گوناگون مانند دوره هايروش

 تروشيمي واز، پ، گولي همچنان در جهت تحريم نفت ؛که خوشبختانه تا کنون نتوانسته است به اهداف شوم خود نائل گردد

 د.نساير محصوالت مربوطه، در حال تالش مي باش

 

 ها و اقدامات متقابل دولت جمهوري اسالمي ایران:و( مواضع، پيگيري

ازه رجام در ببکا از ها و اقدامات متقابل دولت جمهوري اسالمي ايران در دو مقطع قبل و بعد از خروج آمريمواضع، پيگيري

 رح ذيل مي باشد:زماني گزارش حاضر بش

 قبل از خروج آمريکا از برجام: (1

ر دکشور  هاي خصمانه آنتعهدات خود در چارچوب برجام و نيز کارشکني جرايرصد تأخير و تعلل آمريکا در ا -1-1

 مندي ايران از امتيازات برجام.هجلوگيري ازبهر

الي ينده عاالمللي از جمله خانم موگريني نمينهاي حقيقي و حقوقي ببه شخصيت الذکرفوقهاي انعکاس کارشکني -2-1

ترک با سيون مشو نيز پيگيري موارد مذکور در کم مذاکرات تلفني، حضوري و چندين نامه رسمي اتحاديه اروپا در قالب

 (.5+1)حضور نمايندگان 

 بعد از خروج آمريکا از برجام: (2

 ووجود آمد هکه با خروج آمريکا از برجام ب ط جديديگفته به تناسب شرايم اقدامات پيشاستمرار و انجا 

 .نگاري وزير امور خارجه به وزراي خارجه جهاننامه

 اض ب اعترهاي مختلف در جهت اعالم مراتالمللي و کشورهاي حقيقي و حقوقي بينارتباط و رايزني با شخصيت

ها، سازي رايزنيالملل، خنثيو هنجارشکنانه آمريکا در سطح بينجمهوري اسالمي ايران به حرکت نابخردانه 

 هاي مذبوحانه آمريکا عليه ايران.اقدامات و تالش
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 ري اضطرا ثبت بيانيه اعتراضي رسمي جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل متحد و درخواست و تشکيل جلسه

 (.5+1)کمسيون مشترک با حضور وزراي خارجه بقاياي 

 المللي دادگسترييت از اياالت متحده در ديوان بينطرح شکاز طريق دفاع از حقوق ملت ايران و مطالبه خسارات ا 

  .ايهاي هستهدليل بازگرداندن تحريمهب (1334بر مبناي عهد نامه مودت )سال 

 ز( مواضع و اقدامات اتحادیه اروپا:

ار داده د تأکيد قرا مورفظ آن ربارها پايبندي خود بر برجام و ضرورت ح ،جراي برجام گذشتهتحاديه اروپا در طول مدتي که از اا

الوه ع نسته است.روپا دااخورده با امنيت قاره را گرهکرده و آنهاي امنيتي اروپا تلقي اولويت ءاست و إجراي کامل برجام را جز

ن به ل ايراکام ايبنديپانرژي اتمي مبني بر  يالمللهاي متعدد آژانس بينارها اعالم کرده که به گزارشبر آن اتحاديه اروپا ب

 خود اطمينان دارد. تعهدات

ؤثر مالنه و غير گفته ترامپ منفعروپا در مقابل شروط چهارگانه پيشعليرغم چنين مواضعي تا زمان تهيه اين گزارش، اتحاديه ا

 درخوريه و ام شايستبرجام، اقد« مترمي»برخورد کرد و در مقابل درخواست ناقضانه آمريکا مبني بر اعمال شروط و به اصالح 

 از برجام ايجاد نکرد.آن کشور آمريکا در مقابل نقض و خروج  خود و اي براينداشت و هزينه

لکن تزلزل،  داند؛قض مينقابل را غير اگرچه نماينده ارشد اتحاديه اروپا در مقابل ترامپ اعالم کرد که اروپا به برجام پايبند و آن

 ن به خروج آمريکا از برجام کمک کرد.دوگانه انگليس، فرانسه و آلماموضع انفعال و 

 

 هاي هسته اي جمهوري اسالمي ایرانح( پيشرفت

سال  15 پايان به تدريج و درها، ها و نظارتبعاد مختلف با لحاظ بعضي محدوديتآميز کشورمان در اتداوم برنامه صلح -1

 کاهش يافته و رفع خواهد شد.

 مه ابعادهنگين در سمدرن با ماهيت آب رآکتور سنگين اراک و تبديل آن به کتور آب سازي رآادامه تالش بازطراحي و بهينه -2

 )اعم از خنک کننده، بازتاب دهنده، کندکننده(.

ا بر سه مقطع نداب دتحقيقاتي خرآکتور طبق اعالم سازمان انرژي اتمي ايران، قرارداد مشاوره بازنگري مدارک طراحي پايه 

ول اين اري اعهدات قراردادي خود را به انجام رسانده و در خصوص سوخت بارگذطرف چيني به اتمام رسيده و طرفين ت

 نويس قرارداد و بر طرف نمودن مالحظات طرفين در حال پيگيري است.، مذاکرات پيشرآکتور
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 توليدي مازاد تن در سال و امکان فروش آب سنگين 20داشتن کارخانه توليد آب سنگين اراک با ظرفيت حفظ و فعال نگه -3

 .تن در بازارهاي جهاني 130بر 

هزار سو،  190اي به ميزان هيدات الزم براي توليد سوخت هستهدر راستاي فرمان مقام معظم رهبري مبني بر ايجاد تم -4

 اقدامات زير صورت گرفته است:

 .کيلوگرم 300درصدي اورانيوم تا سقف ذخائر به ميزان  67/3سازي ادامه غني -4-1

 (IR2-IR2M-IR6-IR8قيق و توسعه، ادامه روند تکاملي انواع سانتريفيوژهاي پيشرفته )حفظ برنامه تح -4-2

ين ماشين پيشرفته و توضيح اينکه گازدهي به ا :1395در بهمن ماه  IR-8آغاز پروژه گازدهي به سانتريفيوژ راهبردي  -4-3

سازي در ايران به شمار ر تحقيق و توسعه غني، نقطه عطفي دIR1برابر سانتريفيوژهاي موجود  20قدرتمند با تواني حداقل 

 مي رود.

در قبال تحويل مواد  قبلي که تن اورانيوم طبيعي 140تن اورانيوم طبيعي از قزاقستان که با احتساب  250مين حدود تأ -4-4

 ،جاري سال ردتن بالغ گرديده است. همچنين  800شده کشورمان، دريافت گرديده بود، اکنون ذخائر کشور به حدود غني

 افت.ياصفهان انتقال  UCFاولين محموله کيک زرد توليدي کارخانه اردکان براي عمليات فرآوري به کارخانه 

حت سرزمين درصد از مسا 80ادامه عمليات اکتشاف و استخراج سنگ معدن اورانيوم با اين توضيح که تا کنون  -4-5

 کشور، تحت عمليات اکتشاف هوايي قرار گرفته است .

 .ماشين 60يشرفته با ظرفيت روزانه اندازي سالن مونتاژ سانتريفيوژهاي پتکميل و راه -4-6

 .(swuميليون سو ) 1ساليانه توليد ساخت برق با ظرفيت استفاده براي تکميل زير -4-7

  .گيري دقيق خلوص مواد غني شدهتکميل واحد اختالط براي اندازه -4-8

 د.باش شتهدانصب مجدد  يتکه با سرعت و دقت باال قابلآوري شده قبلي به نحويجمعهاي نگهداري بهينه ماشين -4-9

 توسعه فناوري جداسازي ايزوتوپ هاي پايدار با همکاري روسيه در فردو: -5

ازي، ريفيوژهاي گفاده از سانتهاي پايدار برخي از عناصر با استت يک سند برجام، جداسازي ايزوتوپپيوس 1/46مطابق بند 

 .به پايان خواهد رسيد 1397آغاز و طبق برنامه تا پايان سال  1395ذاري شد. اين پروژه از دي ماه گهدف
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ا پيشرفت بهزار مگاوات و  2اي بوشهر، به ظرفيت بيش از اي در ساختگاه هستهواحد نيروگاه هسته 2ادامه احداث  -6

 .1398هاي اوليه سال حد دوم در ماهريزي وادن زمينه براي نخستين عمليات بتنو آماده ش درصد 4فيزيکي 

 :اي، با سه هدف مشخصتوسعه و تقويت فناوري گداخت هستهريزي براي مهبرنا -7

هاي کوچک و آکتور گداخت به روش محصورسازي مغناطيسي در مقياسرسيدن به دانش طراحي و ساخت ر -7-1

ر داست  الزم به ذکر کنترلي و گرمايشي؛ هاي تشخيصي،ابي به دانش طراحي و ساخت سامانهمتوسط و همچنين دستي

گذاري  ال هدفک کوچک موجود طي سه سروز رساني توکام  انجام فاز اول پروژه ارتقاء و بهمرحله اول تحقق اين هدف، 

 شده است.

 .هاروش محصورسازي اينرسي و ساير روشتحقيقات در زمينه گداخت به  -7-2

 و "سته ايهگداخت طرح ملي  "به  "هاي مربوطهاي و سيستمينه گداخت هستهقيق و توسعه در زمتح"تبديل پروژه  -7-3

  توسعه. هاي باقيمانده از برنامه پنج ساله ششمافزايش بودجه تخصيصي براي اين منظور طي سال

، انسهتان، فرهاي بين المللي در حوزه هسته اي با کشورهاي مختلف مانند روسيه، سوئيس، مجارسادامه همکاري -8

و  سوخت اي، مديريت پسماندهايويژه در زمينه ايمني هستهاتحاديه اروپا، ژاپن و ... به هوري چک، لهستان،جم

ر قالب دميليون يورو از جانب اتحاديه اروپا  5 مواجهه با موارد اضطراري، از جمله: اختصاص مبلغي در حدود

 اي در کشورمان.مکاري در زمينه تقويت ايمني هستهه

 ت مرکز ملي يون درماني سرطان با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.برنامه ساخ -9

ش ياخيراً آزما ارتباطات است، ويژه فناوري اطالعات وه مورد استفاده صنايع گوناگون بهنتومي کدر حوزه فناوري کوآ -10

 دادنقرار ان در اين حوزه وهاني کشورمج گير رتبهچشم با موفقيت انجام شد که موجب رشدکوآنتومي هم تنيدگي در

 ايران در صدر کشورهاي اسالمي در اين تکنولوژي گرديد.

  :آزمايشگاه مرجع ملي خالء -11

هريور شي در عمليات احداث اين آزمايشگاه در آخرين بازديد کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالم

ي از ر بسياربه عنوان يکي از نيازهاي محسوس علمي کشور دجاري از سايت فردو آغاز گرديد. فناوري خالء  ماه سال

قرار  تفادهنرژي و ... مورد اساي،  هوا فضا، نفت و گاز و پتروشيمي، امدرن و حساس، از جمله صنعت هسته صنايع

 گيرد.مي

 : در حوزه پيشران هسته اي -12
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 22/05/1396وب وريستي آمريکا در منطقه مصيانه و ترقانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجو»به استناد 

ر الزامات زي مباني و ،مين و در گام اولد ريال از محل صندوق توسعه ملي تأميليار 2000مبلغ  «مجلس شوراي اسالمي

 تحت فشار طراحي گرديده است. ساخت ها و مدار آزمونِ

 

 ط( پيشنهادت:

ا در رالزم  رجام، اعتباراتاي وفق بهاي مجاز هستهفعاليت موظف است با استمرار کاملدولت جمهوري اسالمي ايران  -1

وآنتوم، کاي، گداخت، اي از جمله ساخت پيشران هستههاي هستهراي ادامه، تکميل و تقويت فناوريهاي ساليانه، ببودجه

 مين نمايد.اي تأهاي هستهو ايزوتوپ ءخال

مانه آن ها و اقدامات خصيکا از برجام و نقض آن و شرارتمردولت جمهوري اسالمي ايران موظف است در مقابل خروج آ -2

و نيز  «ميمجلس شوراي اسال 1394مهر ماه  21قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوري اسالمي ايران مصوب »کشور، 

به را  «سالميامجلس شوراي  22/05/1396مصوب  قانون مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه»

 مرحله اجرا درآورد.

ه برجام ادام آن محسوب مي گردد، تنها در صورتي ح و کاملبا توجه به خروج يک جانبه آمريکا از برجام که نقض صري -3

اي تعهدات م اجرممکن است که اتحاديه اروپا عالوه بر ايفاي نقش و اجراي بدون کم و کاست تعهدات خود در برجام، عد

 د:هاي عملي ذيل جبران نمايعهدات و تضمينرا نيز با سپردن ت آمريکا

روج خبل از قمقطع در  که فروش نفت آن کمتر از ميزان فروشناسب نياز و خواست ايران به نحويتضمين فروش نفت به ت -1

 بشکه در روز کاهش نيابد. و ششصد هزار ميليوندو از برجام يعني  آمريکا

 روش نفت واصل از فخود حمنابع ارزي و مديريت دسترسي يران در اروپا تضمين نمايد که جمهوري اسالمي ااتحاديه  -2

 ساير صادرات با مشکل روبرو نشود.

زشکي، تروشيمي، پاز، پاعم از نفت، گ سالمي ايران از منافع کامل برجامي ترتيبي اتخاد نمايد که جمهوري ااتحاديه اروپاي -3

 ارتباطي، ،علمي و، محيط زيست، تحقيقاتي ده اي و دريائي(کشاورزي، شيالت، دام و طيور، حمل و نقل )هوائي، ريلي، جا

 مند گردد.بيني شده در برجام بهرهپيش و ساير موارد تجاري، بازرگاني، بانکي هسته اي

ست وظف امدولت جمهوري اسالمي ايران  ،هاي عملي ذکر شده استنکاف و خودداري نمايدچنانچه اروپا از ارائه تضمين

 قوت و بدون فوت وقت اجرايي نمايد: اقدامات ذيل را با

 .اجراي قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوري اسالمي ايران -1

 .لغو اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقيبررسي  -2

 .همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي  محدود ساختنبازنگري و  -3
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ز کشور ه نياکسترده اورانيوم در هر کم و کيفي سازي گاي از جمله غنيآميز هستههاي صلحاز سرگيري و گسترش فعاليت -4

 اقتضاء نمايد.

 

 حشمت اله فالحت پيشه

 رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
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 پيوست ها: 
 )مدظله العالي(مقام معظم رهبري متن فرمان نه ماده -1

 ناسب جمهوري اسالمين اقدام متقابل و متقانو»بند و دو تبصره مربوطه موصوف به  9متن ماده واحده قانوني موصوف مشتمل بر  -2

 «مجلس شوراي اسالمي 1394مهر ماه  21مصوب  ايران

مجلس  2/025/1396مصوب  منطقه در آمريکا تروريستي و ماجراجويانه اقدامات و بشر حقوق نقض با مقابله قانون»متن قانون  -3

 «شوراي اسالمي
 

 

 

 )مدظله العالي(مقام معظم رهبري فرمان نه ماده -1پيوست شماره 

به  ي، با اشارهعالي امنيت ملجمهور و رئيس شوراياي به آقاي روحاني رئيساي رهبر معظم انقالب اسالمي در نامهحضرت آيت اهلل خامنه

رات تونوني، دسجاري قاعالي امنيت ملي و عبور اين موافقتنامه از مبررسيهاي دقيق و مسئوالنه برجام در مجلس شوراي اسالمي و شوراي

ر اجراي برجام، گانه د 9مهمي را در خصوص رعايت و حفظ منافع ملي و مصالح عاليه کشور صادر و با برشمردن تأکيدات و الزامات 

 د.شوراي عالي امنيت ملي را با رعايت اين موارد و الزامات تأييد کردن 94/5/19مورخ  634مصوبه جلسه 

 ت:شرح اسمتن نامه رهبر معظم انقالب اسالمي به اين 

 الرحيمالرحمناهللبسم

 جناب آقاي روحاني

 ه(جمهور اسالمي ايران و رئيس شوراي عالي امنيّت ملّي )دامت توفيقاترئيس

 با سالم و تحيّت؛

يگـر داسـالمي، کميسـيون ويـژه و هاي دقيـق و مسـئوالنه در مجلـس شـوراي پـس از بررسـي« برجـام»ي موسوم به نامهاکنون که موافقت

يدانم نکاتي ماست، الزم  ها و نيز در شوراي عالي امنيّت ملّي، سرانجام از مجاري قانوني عبور کرده و در انتظار اعالم نظر اينجانبکميسيون

ي عاليه لّي و مصالحماندرکارانِ مستقيم و غيرمستقيم آن، فرصتهاي کافي براي رعايت و حفظ منافع وم تا جنابعالي و ديگر دسترا يادآور ش

 .کشور در اختيار داشته باشيد

ي اخيـر کـه در دهکننـها از جمله هيئت مذاکرهي دورهاندرکاران اين فرايند پرچالش، در همهي دستپيش از هر چيز الزم ميدانم از همه (1

ن، نقـاط  قابـل تحسـيي سعي ممکن خود را به کار بردند، و نيز از منتقداني که با ريزبينيِتوضيح نقاط مثبت و در اصلِ تثبيت آن نقاط همه

ي مقـام شـوراي عـالي مجلـس و نيـز از اعضـاي عاليي ما يادآور شدند و مخصوصاً از رئيس و اعضاي کميسيون ويژهضعف آن را به همه

مي کـه شوراي اسال امنيّت ملّي که با درج مالحظات مهمّ خود، برخي از نقاط خأل را پوشش دادند، و سرانجام از رئيس و نمايندگان مجلس

ي کـه بـا همـه ي ملي و نويسـندگان مطبوعـات کشـوربا تصويب طرحي محتاطانه، راه درست اجرا را به دولت ارائه کردند، و نيز از رسانه

ي پـر ه. ايـن مجموعـنامه در برابر افکار عمومي نهادند، قدرداني خود را اعـالم دارما، در مجموع تصوير کاملي از اين موافقتنظرهاختالف

 ر خـور تقـديردآموز جمهوري اسالمي باشد، ي مسائل به ياد ماندني و عبرتاي که گمان ميرود از جملهحجم کار و تالش و فکر در مسئله

 ل بـر نصـرت وهـاي مسـئوالنه، مشـتم. به همين دليل با اطمينان ميتوان گفت که پاداش الهي براي اين نقش آفرينيي خرسندي استو مايه

 .ناپذير استي نصرت الهي در برابر نصرت دين او، تخلّفشاءاهلل؛ زيرا وعدهرحمت و هدايت ذات حضرت حق خواهد بود، ان

اي و نـه ي هستهايد که دولت اياالت آمريکا، در قضيّهائل جمهوري اسالمي، طبعاً دانستهي چند دهه حضور در متن مسجنابعالي با سابقه( 2

ي ديگري، در برابر ايران رويکردي جز خصومت و اخالل در پيش نگرفته است و در آينده هم بعيد است جز اين روش عمل در هيچ مسئله
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نـي بـر اينکـه قصـد برانـدازيِ جمهـوري اسـالمي را نـدارد، خيلـي زود بـا جمهور آمريکا در دو نامـه بـه اينجانـب مبکند. اظهارات رئيس

ي هاي داخلي و کمک مالي به معارضان جمهوري اسالمي، خالف واقع از آب درآمد و تهديدهاي صريح وي به حملهاش از فتنهداريطرف

پـرده از نيّـت واقعـي سـران  –المللي منتهي شـودبينهاي تواند به کيفرخواست مبسوطي عليه وي در دادگاهکه مي–اي نظامي و حتّي هسته

نشـدني، نظران سياسي عال م و افکار عمومي بسياري از ملّتها، بوضوح تشخيص ميدهند که عامل اين خصـومت تمامآمريکا برداشت. صاحب

ر حقّ اسالمي در مخالفت بـا نظـام ماهيّت و هويّت جمهوري اسالمي ايران است که برخاسته از انقالب اسالمي است. ايستادگي بر مواضع ب

هاي قـرون وسـطائي و اندازي به ملّتهاي ضعيف، افشاي حمايت آمريکا از ديکتاتوريطلبي و دستسلطه و استکبار، ايستادگي در برابر زياده

سر رژيم غاصب صهيونيست، هاي مقاومت ميهني، فرياد منطقي و دنياپسند بر وقفه از ملّت فلسطين و گروهسرکوب ملّتهاي مستقل، دفاع بي

ناپذير کرده است؛ ي آمريکا را بر ضدّ جمهوري اسالمي، براي آنان اجتناباي را تشکيل ميدهند که دشمني رژيم اياالت متّحدهقلمهاي عمده

ــد ادامــه خواهــد داشــت ــان را مــأيوس کن ــدار خــود، آن ــا قــدرت درونــي و پاي ــا هنگــامي کــه جمهــوري اســالمي ب  .و ايــن دشــمني ت

هاي آور آن، نشـان داد کـه ايـن نيـز يکـي از حلقـهاي و مـذاکرات طـوالني و مـاللي هستهنگي رفتار و گفتار دولت آمريکا در مسئلهچگو

ي ي آنان که با نيّت قبول مـذاکرهکاري آنان در دوگانگي ميان اظهارات اوّليّهي دشمني عنادآميز آنان با جمهوري اسالمي است. فريبزنجيره

هاي رژيم صهيونيسـتي و سوي ايران انجام ميشد، با نقض عهدهاي مکرّر آنان در طول مذاکرات دوساله و همراهي آنان با خواسته مستقيم از

ي کارانـهي آن اسـت کـه ورود فريبدهندهي آنان در رابطه با دولتها و مؤسّسات اروپاييِ دخيل در مذاکرات، همه نشانديپلماسي زورگويانه

ي جمهوري اسالمي صـورت ي خود دربارهوفصل عادالنه، که با غرض پيشبرد هدفهاي خصمانهاي، نه با نيّت حلرات هستهآمريکا در مذاک

 .گرفته است

سـئوالن مهايي که بر اثر آن در طـول مسـير مـذاکرات از سـوي ي دولت آمريکا و ايستادگيشک حفظ هوشياري نسبت به نيّات خصمانهبي

 اکرات کـه درفت، توانست در موارد متعدّدي، از ورود زيانهاي سنگين جلوگيري کند. با اين حـال، محصـول مـذجمهوري اسالمي به کار ر

ق و قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهـام و ضـعفهاي سـاختاري و مـوارد متعـدّدي اسـت کـه در صـورت فقـدان مراقبـت دقيـ

 .ي کشور منتهي شودو آيندهميتواند به خسارتهاي بزرگي براي حال  لحظه،بهلحظه

ايد بؤثّر است که ي شوراي عالي امنيّت ملّي، حاوي نکات مفيد و مي ذيل مصوّبهگانهي قانون اخير مجلس و مالحظات دهگانهبندهاي نه (3

 .گردداعالم مي ،ه استرعايت شود، با اين حال برخي نکات الزم ديگر نيز هست که همراه با تأکيد بر تعدادي از آنچه در آن دو سند آمد

ئـي اسـت و اجرا گرفتـهي اقتصادي و مـالي صـورت اوّالً: از آنجا که پذيرش مذاکرات از سوي ايران اساساً با هدف لغو تحريمهاي ظالمانه

، اي مقابـلرفهـطهاي قوي و کافي براي جلوگيري از تخلّـف شدن آن در برجام به بعد از اقدامهاي ايران موکول گرديده، الزم است تضمين

ي اروپـا و تّحاديـهاي اروپا مبني بر لغو تحريمهـا اسـت. در اعـالم جمهور آمريکا و اتّحاديهي آن اعالم کتبي رئيستدارک شود، که از جمله

قي کـه سـاختار تحريمهـا بـاجمهور آمريکا، بايد تصريح شود که اين تحريمها بکلّي برداشته شده است. هرگونه اظهاري مبنـي بـر اينرئيس

 .ي نقض برجام استمنزلهخواهد ماند، به

ي تروريسـم اختههاي تکراري و خودساي )از جمله بهانهساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانهي هشتثانياً: در سراسر دوره

ي مصـوّبه 3طبـق بنـد و حقوق بشر( توسّط هر يک از کشورهاي طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف اسـت 

 .مجلس، اقدامهاي الزم را انجام دهد و فعّاليّتهاي برجام را متوقّف کند

 ي موضوعات حال و گذشتهثالثاً: اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدي آمده است، تنها هنگامي آغاز خواهد شد که آژانس، پايان پرونده

) PMD(را اعالم نمايد. 

 طعـي و مطمـئني اراک با حفظ هويّت سنگين آن، تنها در صـورتي آغـاز خواهـد شـد کـه قـرارداد قنوسازي کارخانه رابعاً: اقدام در مورد

 .ي طرح جايگزين و تضمين کافي براي اجراي آن منعقد شده باشددرباره
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بـاره مـئن دراينشد که قـرارداد مطي موجود در برابر کيک زرد با دولت خارجي در صورتي آغاز خواهد شدهي اورانيوم غنيخامساً: معامله

 .همراه با تضمين کافي منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور، بايد بتدريج و در دفعات متعدّد باشد

قـاطع ممدّت صنعت انـرژي اتمـي کـه شـامل روش پيشـرفت در ي ميانالزم براي توسعهطرح و تمهيدات  ي مجلس،سادساً: مطابق مصوّبه

شـود. ايـن طـرح بايـد  تهيّه و با دقّت در شوراي عالي امنيّت ملّي بررسي هزار سو است، 190نون تا پانزده سال و منتهي به اکمختلف از هم

 .هرگونه نگراني ناشي از برخي مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند

سـاله هـيچ ي هشتورهددهي کند که در پايـان اي سامانگونهتحقيق و توسعه در ابعاد مختلف را در مقام اجرا بهسابعاً: سازمان انرژي اتمي، 

 .سازيِ مورد قبول در برجام وجود نداشته باشدکمبود فنّاوري براي ايجاد غني

 .تفسير طرف مقابل مورد قبول نيست و مرجع، متن مذاکرات استثامناً: توجّه شود که در موارد ابهام سند برجام، 

ب ميکند مريکا، ايجاکاري در طرف مقابل بويژه آها در متن برجام و نيز گمان نقض عهد و تخلّفات و فريبها و ابهامتاسعاً: وجود پيچيدگي

 ت،صريح شده اسکه يک هيئت قوي و آگاه و هوشمند، براي رصد پيشرفت کارها و انجام تعهّدات طرف مقابل و تحقق آنچه در باال بدان ت

 .در شوراي عالي امنيّت ملّي تعيين و تصويب شودتشکيل شود. ترکيب و وظايف اين هيئت بايد 

 .شودمي شوراي عالي امنيّت ملّي با رعايت موارد ياد شده تأييد 94/5/19مورخ  634ي ي جلسهبا توجّه به آنچه ذکر شد، مصوبه

زمـان گوشـزد مي به مـردم عزيجناب و ديگر مسئوالن دولتي يادآور شده و در جلسات عموطور که در جلسات متعدّد به آندر خاتمه همان

فـع د معيشـت و رام، رفع تحريمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ايران کار الزمي است، ليکن گشايش اقتصادي و بهبوکرده

بـا  اين مقصود هي اقتصاد مقاومتي ميسّر نخواهد شـد. اميد است که مراقبت شود کجانبهمعضالت کنوني جز با جدّي گرفتن و پيگيري همه

دن ز برداشـته شـجدّيّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقويت توليد ملّي توجّه ويژه صورت گيرد و نيز مراقبت فرماييد که وضعيّت پـس ا

 .رويّه نينجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفي از آمريکا جدّاً پرهيز شودتحريمها، به واردات بي

 .نمايماندرکاران را از خداوند متعال مسئلت ميديگر دستتوفيقات جنابعالي و 

  

 ايسيّدعلي خامنه

 94مهرماه  29

 

 قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوري اسالمي ایران -2پيوست شماره 

شترک ام مع اقدتواند به شکل داوطلبانه برنامه جاموراي عالي امنيت ملي در صورتي ميدولت در چارچوب مصوبات ش –ماده واحده 

 )برجام( را اجراء کند که احکام و تکاليف زير را در فرآيند اجراء رعايت نمايد: 

ولت موظف ددارد و بر اساس فتواي رهبر معظم انقالب اسالمي هيچ دولتي در ايران حق توليد و بکارگيري سالح هسته اي را ن -1

يت از خطر ات بشرالمللي، حقوقي و ديپلماتيک براي نجهاي بينشاست سياست خلع هسته اي را به طور فعال دنبال کند و در کليه تال

ي االف منطقه اد ائتسالح هاي هسته اي و اشاعه آنها، از جمله از طريق ايجاد مناطق عاري از سالح هاي کشتار جمعي به ويژه در ايج

 تي فعاالنه مشارکت نمايد.خاورميانه عاري از سالح هسته اي به خصوص در زمينه خلع سالح هسته اي رژيم صهيونيس

نه اي به به هر بها ر و تهديددارد و هر گونه اقدام مبتني بر فشامتقابل قرار پايه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاري و احترام  -2

ن ر آاست د خاطر اجراي برجام و يا غير آن با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي موجب تجديد نظر در اين همکاري مي شود و الزم

 صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

دولت موظف است هر گونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاي لغو شده و يا  -3

ان انجام دهد و همکاري داوطلبانه را وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حق ملت اير
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متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسالمي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت دو سال ظرفيت غني 

ت بايد ظرف مدت سازي کشور به يکصد و نود هزار سو افزايش يابد. شوراي عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي باشد. دول

 چهارماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد.

زي و زه غني ساصنعتي، از جمله در حو –دولت موظف است برنامه هسته اي جمهوري اسالمي ايران را با چشم انداز تجاري  -4

اله ت پانزده سراز مددمي کشور دنبال کند. سازمان انرژي اتمي کشور بايد طرح تحقيق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژي ات

يت ملي ي امنلاشوراي عکشور در حوزه غني سازي و تحقيق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب 

 د.قيقاتي باشرت و تحنياز کشور براي سوخت راکتورهاي قدبرساند و به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه کند به نحوي که پاسخگوي 

طعي و قدادهاي بازطراحي راکتور آب سنگين اراک و همچنين در صورت ضرورت تبادل ذخاير غني شده، منوط به انعقاد قرار -5

 مطمئن جايگزين حصول اطمينان نسبت به اجراي آنها باشد.

ه شوراي کشور ک چوب مقررات بين المللي و با رعايت مصالح امنيت ملينظارت هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در چهار -6

و  ل از اسرارظت کامعالي امنيت ملي مشخص مي کند، انجام پذيرد و دولت بايد مراقبت کند که در مسير اجراي برجام و پس از آن، حفا

اي طي الزم براحتيا اري با آژانس منوط به اقداماتاطالعات طبقه بندي شده به ويژه در حوزه نظامي و امنيتي صورت گيرد. ميزان همک

رجام مجاز هانه بتضمين اين امر،  توسط آژانس است. همچنين هيچ گونه دسترسي نظارتي آژانس به مراکز نظامي و اشخاص حقيقي به ب

 نمي باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئيات به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد.

تروريسم،  ابله باو قواي مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنيت و منافع ملي کشور و حمايت از متحدان در مق دولت -7

يايي،  هوايي، در ز جملهاتدابير الزم را نسبت به تقويت توانمندي هاي دفاعي جمهوري اسالمي ايران در همه زمينه هاي آفندي و پدافندي 

زشکي پوني و صويربرداري نوتراي، تهاي هستهها، باطريمقابل حمالت هسته اي و ساخت پيشران ند درزميني، موشکي و ايجاد پداف

 و جديت برنامه ريزي و اقدام کنند. قوتاي با هسته

ر نظر دزم را دولت و ساير دستگاه هاي حاکميتي و عمومي موظفند در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي تدابير ال -8

ي ت هاي خارجيگر دولددر اثر اجرايي شدن برجام به هيچ وجه اجازه فرصت طلبي و سوء استفاده در داخل کشور به آمريکا يا بگيرند تا 

 رد.ار نگيداده نشود و فرصتي براي نفوذ يا سوء استفاده سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در اختيار استکبار جهاني قر

ايه ليد، سرمرا در چهارچوب قوانين و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق تودولت موظف است منابع مالي آزاد شده  -9

 گذاري هاي ضروري و با اولويت نيازهاي بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي، صرف کند. 

رجي خا سياست ووزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافق نامه را هر سه ماه يک بار به کميسيون امنيت ملي  -1تبصره 

 مجلس شوراي اسالمي گزارش دهد.

کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش ماه يک بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي  

 اسالمي ارائه کند. 

راي ه اي به شوروند هست شقانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزار»با اجراي اين قانون،  -2تبصره 

قانون »، 6/10/1385مصوب « قانون الزام دولت به تجديد نظر در همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي»، 1/9/1384مصوب « امنيت

ق تاوردها و حقوقانون الزام دولت به حفظ دس»و  29/4/1389مصوب » اي جمهوري اسالمي ايرانصيانت از دستاوردهاي صلح آميز هسته

 لغو مي شود. 2/4/1394مصوب « هسته اي ملت ايران

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يک هزار و سيصد و نود  

 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 22/7/1394و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
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 اقدامات ماجراجویانه و تروریستي آمریکا در منطقه نقض حقوق بشر و مقابله با: قانون 3پيوست شماره 

 کليات -بخش اول

ان به ين دولت همچنابا عنايت به اينکه رفتارهاي دولت آمريکا همچنان امنيت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف ديگر  -1 ماده

ور کـردن افکني، شـعلهدهد و با تداوم اقـدامات ماجراجويانـه در منطقـه، تفرقـه، ادامه ميهاي خصمانه عليه جمهوري اسالمي ايرانسياست

حـق دولـت و  گرايي خشن درصدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمني با منافع بـرگرايي و حمايت از تروريسم و افراطفرقه

 اتباع جمهوري اسالمي ايران است؛

لح و ثبـات دولت جمهوري اسالمي ايران براي حراست از منافع و امنيت ملي ايران و کمک بـه حفـظ صـبا امعان نظر به مسؤوليت 

ظيفـه اي و همچنـين والملل آمريکا در تضعيف صلح و ثبـات منطقـهاي و به منظور مقابله با اقدامات غيرمسؤوالنه و مغاير حقوق بينمنطقه

ه و ر ماجراجويانـالمللي ازجمله برجـام، اقـدامات زيـر بـراي مقابلـه بـا رفتـااسناد بينصيانت از منافع بر حق ملت ايران براساس حقوق و 

جانبـه از ههاي خصمانه آن کشور عليه جمهـوري اسـالمي ايـران و حمايـت همتروريستي اياالت متحده آمريکا عليه ثبات منطقه و سياست

و مقابله  بازدارندگي جانبه جمهوري اسالمي ايران برايتدوين راهبرد همه ويژه سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نيز تسهيلنيروهاي مسلح به

دسـته چنين آنهاي مختلف سياسي، اقتصادي و امنيتي و همهاي خصمانه دولت آمريکا عليه جمهوري اسالمي ايران در حوزهمؤثر با سياست

پيمانـان ي ايـران و همغيرمستقيم منافع حياتي امنيتي جمهوري اسـالمجويانه اين کشور در منطقه که مستقيم يا از اقدامات غيرقانوني مداخله

 گيرد.دهد، انجام ميتهديد و مخاطره قرار مي اي را در معرضاي و فرامنطقهمنطقه

 تعاريف -بخش دوم

 شوند:صورت زير تعريف مياند بهعبارات و عناويني که در اين قانون مورد استفاده قرار گرفته -2ماده 

 نيروهاي نظامي آمريکا: عبارتند از اعضاي ارتش و شرکتهاي نظامي خصوصي که با آن همکاري دارند. -1

 هاي اطالعاتي آمريکا مانند سيا و آژانس اطالعات ملينيروهاي اطالعاتي آمريکا: عبارتند از اعضاي سازمان -2

 منطقه: عبارت است از خليج فارس و منطقه غرب آسيا -3

هـاي موضـوع ايـن قـانون نقـش حضور و همکاري شخص به نحـوي کـه در اجـراء يـا تحقـق اهـداف فعاليت مشارکت مؤثر: -4

 اي داشته باشد.کنندهتعيين

 اشخاص/ شخص: عبارت است از کليه اشخاص حقيقي و حقوقي -5

ه امـور خارجـ فهرست تحريم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحريم توسط جمهوري اسالمي ايران که از سوي وزارت -6

 گردد.تنظيم مي

 تعيين راهبرد -بخش سوم

مي، نيـروي وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات، سـپاه پاسـداران انقـالب اسـال -3ماده 

عالي امنيـت ملـي شـورايقدس سپاه پاسدارن انقالب اسالمي، ارتش جمهوري اسالمي با رعايت سلسله مراتب نيروهاي مسلح و هماهنگي 

هـاي ا و فعاليتاز تصويب اين قانون نسبت به تهيه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله بـا تهديـدات آمريکـماه پس موظفند ظرف مدت شش

وني در ي غيرقـانظامافکنانه، مداخالت امنيتي و نجويانه، تروريستي و تفرقههاي سلطهي اين کشور عليه جمهوري اسالمي ايران، سياستئايذا

اي و جهـاني قـهطلبانه دولت آمريکا در سـطح  منطهاي سلطهگرايي و سياستمنطقه، حمايت نظامي و اطالعاتي آمريکا از تروريسم و افراط

 د.شتواند محرمانه بابخشي از گزارش مي اقدام و ساالنه نسبت به پيشبرد اين راهبردها به مجلس شوراي اسالمي گزارش ارائه نمايند.



 

24 

 

 اين راهبرد بايد دربرگيرنده عناصر زير نيز باشد:

ناسـايي اي از اهداف، راهبردها، طرحهـا و ابزارهـاي کوتـاه و بلندمـدت آمريکـا عليـه جمهـوري اسـالمي ايـران و شخالصه -الف

 کشورهايي که در تحقق اين اهداف با آمريکا همکاري دارند؛

 اطالعاتي آمريکا و تحرکات آنها در منطقه؛ارزيابي ظرفيت و استعداد نيروهاي نظامي و  -ب

وزش بـه هاي ماجراجويانه، تروريستي و خصمانه آمريکا در منطقه شـامل تـأمين مـالي، ارائـه تسـليحات و آمـگزارش فعاليت -پ

 رژيمهاي ديکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژيم صهيونيستي؛ 

ن ريه، عربسـتامردم منطقـه از قبيـل فلسـطين، لبنـان، افغانسـتان، سـو گزارش از ميزان قربانيان، خسارات جاني، مالي و معنوي -ت

زام قـانون الـاي سعودي، بحرين، عراق و يمن ناشي از حمايت نيروهاي نظامي و اطالعاتي آمريکا از نيروها و رژيمهاي سـرکوبگر، در اجـر

صـوب ملگر آمريکـا ويژه دولت اشغاات دولتهاي خارجي بهديده از اقدامدولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب

26/3/1389 

در  گرا و تروريسـتيافکن خشـونتارزيابي پشتيباني و حمايت مالي و تسـليحاتي و اطالعـاتي آمريکـا از گروههـاي وحشـت -ث

 داعش، جبهه النصره و گروهک منافقين؛ قبيلخاورميانه از 

ت، در رت گرفته اسـتروريستي در منطقه که با حمايت نيروهاي نظامي و اطالعاتي آمريکا صو ارزيابي از ميزان قربانيان اقدامات -ج

 28/2/1395وب قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريکا عليه ايران و اتباع ايراني مصاجراي 

ران ري اسالمي ايـحقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوقانون الزام دولت به پيگيري ند دولت و قوه قضائيه موظف -چ

جـراء هاي آمريکايي مجهزکننده رژيم بعث سابق عراق به سـالح شـيميايي اطور خاص در خصوص دولت و شرکترا به 6/11/1387مصوب 

 نمايند.

 هد بود.اقدام و گزارش نيروهاي مسلح با رعايت سلسله مراتب فرماندهي کل قوا خوا -تبصره

 حمايت آمريکا از تروريسم -بخش چهارم

و اعتـراف  نظر به حمايت پنهان و آشکار دولت آمريکا و نيروهاي نظامي و اطالعـاتي آن کشـور از گروههـاي تروريسـتي -4ماده 

جملـه  جانبه از آنها ازآمريکا( به ايجاد گروههاي تروريستي و حمايت همه وقتمکرر برخي از مقامات آمريکايي )از جمله وزيرامورخارجه 

ر تروريسـتي د تروريستي داعش، از نظر جمهوري اسالمي ايران مجموعه نيروهاي نظامي و اطالعاتي آمريکا حاميـان گروههـاي ايجاد گروه

 گيرند:هاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار ميشوند، لذا اشخاص ذيل مشمول مجازاتمنطقه شناخته مي

باني و يحاتي، پشـتيو اطالعاتي آمريکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تأمين مالي، اطالعاتي، نظامي، تسـل هاي نظاميسازمان -1

 اند.جبهه النصره نقش مؤثر داشته داعش و قبيل از گروههاي تروريستي و افراطي در منطقه آموزشي از

 ثر دارند.( اين ماده مشارکت مؤ1يکا مذکور در بند )هاي نيروهاي نظامي و اطالعاتي آمراشخاص آمريکايي که در فعاليت -2

 روندانشـهاشخاص آمريکايي که در سازماندهي، تأمين مالي، راهبري يـا ارتکـاب اقـدامات تروريسـتي عليـه منـافع دولـت يـا  -3

 جمهوري اسالمي ايران مشارکت مؤثر دارند.

لنصـره جبهـه ا داعـش و جملـه ههاي افراطـي و تروريسـتي ازتروريستي منافقين يا ساير گرو اشخاص آمريکايي که از گروهک -4

عـاتي حمايـت و اطال ، نظـاميطريق هرگونه کمک مالي، سياسـي، تبليغـاتي، فرهنگـي، تسـليحاتي جمله از طور مستقيم يا غيرمستقيم، ازبه

 کنند.مي

و لبنـان  دم منطقه به خصـوص فلسـطيناشخاص آمريکايي که از تروريسم دولتي از قبيل آنچه توسط رژيم صهيونيستي عليه مر -5

 اند.شود حمايت کرده و نقشي مؤثر در آن داشتهانجام مي
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عايـت ماه با همکاري نيروي قدس سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي بـا روزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه -1تبصره 

يـن مـاده و بانک مرکزي نسبت به شناسـايي اشـخاص موضـوع اسلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات 

بار و در صـورت ماه يکعالي امنيت ملي نام آنها را در فهرست تحريم ثبت و منتشر نمايد. اين فهرست هر ششاقدام و با هماهنگي شوراي

 شود.روز ميصورت موردي، بهلزوم به

 1/2/1392صوب م( قانون مجازات اسالمي 9( و )8اجراي حکم مقرر در مواد )به منظور مبارزه با تروريسم و در راستاي  -2تبصره 

ه بنـدهاي مـاد قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادسراها و دادگاههاي کيفري صالح را براي رسيدگي به جرائم تروريستي موضـوع

و پنهان آمريکـا  هاي تروريستي مورد حمايت آشکارسازمان که توسط افراد و 13/11/1394( قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1)

مريکـا در اختصاص دهد. هرگونه همکاري با دولـت و نيـروي نظـامي و اطالعـاتي آ ،شونديا ديگر کشورهاي متخاصم عليه ايران مرتکب 

عزيـرات( ت -)کتاب پنجم 2/3/1375( قانون مجازات اسالمي مصوب 508جرائم تروريستي، مستوجب محکوميت به مجازات مقرر در ماده )

 باشد.مي

 نقض حقوق بشر توسط آمريکا -بخش پنجم

د حقـوق بشـري ضـنظر به اينکه دولت اياالت متحده آمريکا همواره از طرق مختلف از قبيل نظامي و اطالعاتي و اقدامات  -5ماده 

ه ابـزاري، خود و با اتخـاذ رويکـرد دوگانـه و اسـتفاد و صنعتي (بيولوژيکيمحيطي)زيستهاي اقتصادي، علمي، پزشکي، در پوشش فعاليت

روه حقوق بشر در صحنه جهاني و منطقه و حتي نسبت بـه شـهروندان خـويش نظيـر نـابود کـردن گـ (سيستماتيکمند )نظاممرتکب نقض 

ل خاص ذيـل مشـموکند، اشـهاي ديکتاتور و خشن حمايت ميديويديان گرديده است از ناقضان حقوق بنيادين بشر  به خصوص حکومت

 گيرند:هاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار ميمجازات

ين ويژه بر اساس فرامنيروهاي نظامي و اطالعاتي آمريکا و مسؤوالني که در نقض حقوق مردم آمريکا به خصوص مسلمانان و به -1

 اند. پوستان نقش داشتهيديان و سياهجمهور آمريکا در مورد مسلمانان مهاجر و از جمله نابودکردن گروه ديوأخير رئيس

الملـل بشردوسـتانه و الملل ازجمله حقوق بيناشخاص آمريکايي که در ارتکاب نقض قواعد اساسي و اصول بنيادين حقوق بين -2

 د.رنحقوق بشر عليه مردم منطقه و خصوصاً اقدامات سرکوبگرانه رژيم صهيونيستي و رژيمهاي سرکوبگر منطقه مشارکت مؤثر دا

الملـل در ناياالت متحده آمريکا که خارج از رويه قضائي در داخل آمريکا يا خالف حقـوق بي شهروندانشخص يا اشخاصي از  -3

 اند.سطح جهان مرتکب قتل و نقض حقوق بشر گرديده

سـبت قضـائيه، ن ماه با همکاري وزارت اطالعات و ستاد حقوق بشر قوهوزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه -1تبصره 

بـار و در کبه شناسايي اشخاص موضوع اين ماده اقدام و نام آنها را در فهرست تحريم ثبت و منتشـر نمايـد. فهرسـت تحـريم هـر سـال ي

 شود.روز ميصورت موردي، بهصورت لزوم به

 گيرند:هاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار نميافراد ذيل مشمول مجازات -2تبصره 

 هاي غيرقانوني مقامات دولت اياالت متحده آمريکا باشند.اشخاصي که به دنبال افشاي فعاليت -الف

 اند.نموده ءت دولت اياالت متحده آمريکا در اشغال عراق را افشاااشخاصي که شکنجه و جناي -ب

 اند. دهکر افشاءدر اشغال افغانستان  را ت دولت اياالت متحده آمريکاااشخاصي که شکنجه و جناي -پ

 اند. کرده ءاشخاصي که فساد و تقلب در انتخابات آمريکا را افشا -ت

 اند.هاي پيروان اديان مختلف به خصوص مسلمانان حمايت کردهاشخاصي که از حقوق و آزادي -ث

 اند.ديان بودهها نظير ديويپوستان و ساير گروهاشخاصي که به دنبال افشاي جنايات مقامات آمريکا در مورد سياه -ج

جمهور آمريکا در مورد قانون مهاجرت مسلمانان اقـدام اشخاصي که در جهت مبارزه با دستورات اجرائي غيرانساني أخير رئيس -چ
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 اند. کرده

اي بعـد از ها و جنايات آمريکا عليه جمهـوري اسـالمي ايـران در سـالهاشخاصي که اقدامات آمريکا در طراحي و اجراي توطئه -ح

 اند.روزي انقالب اسالمي را افشاء کردهپي

هاي نظـامي و تواند افرادي را که نسبت به افشاي رفتارهاي غيرقانوني و يا نقض حقوق بشر توسط دولت و نيرودولت مي -3تبصره

 تحت حمايت جمهوري اسالمي ايران قرار دهد. ،کننداطالعاتي آمريکا مبادرت مي

 ابلها و اقدامات متقمجازات -بخش ششم

هاي شـده وفـق تبصـرهصدور رواديد ورود به قلمرو جمهوري اسالمي ايران براي اشخاص مندرج در فهرست تحريم تهيه -6ماده 

 ( اين قانون ممنوع است.5( و )4مواد )

( و 4)هاي مـواد شده وفق تبصـرههاي اشخاص مندرج در فهرست تحريم تهيهقوه قضائيه موظف است کليه اموال و دارايي -7ماده 

 ( اين قانون را در قلمرو تحت صالحيت جمهوري اسالمي ايران توقيف نمايد.5)

شده تهيه هاي مالي مربوط به اشخاص مندرج در فهرست  تحريموزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است کليه تراکنش -8ماده 

 هاي بـانکي آنهـا رابهوري اسالمي ايران انجام شود متوقف و حسا( اين قانون را که در نظام مالي و بانکي جم5( و )4هاي مواد )وفق تبصره

 مسدود نمايد.

ي لي امنيـت ملـوزير امور خارجه مجاز است بنا به اقتضاي منافع ملي يا امنيت ملي کشور، پس از کسب مجوز از شوراي عا -تبصره

 انون تعليق يا متوقف نمايد.( اين ق5( و )4ادامه درج نام شخص يا اشخاص معيني را در فهرست موضوع مواد )

نگره کموظف است مستمراً تحرکات آمريکا شامل دولت و مجلس شوراي اسالمي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي  -9ماده 

 را رصد و بررسي نمايد و اقدامات تکميلي متناسب را به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد دهد. 

 يران در اجرايآمريکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسالمي ا دولت موظف است در مقابل اقدامات -10ماده 

را بـه کميسـيون  آن ( آن با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي اقدامات متقابل را انجام دهد و نتيجه3ويژه بند )به 21/7/1394برجام مصوب 

 امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد.

تقويـت بنيـه  منظور تقويت بنيه دفاعي کشور، افزايش تـوان بازدارنـدگي جمهـوري اسـالمي ايـران، مقابلـه بـا تروريسـم،به -11ماده 

کصد ت تحقق اصل ياي، حفظ ثبات منطقه و حمايت از سپاه پاسداران انقالب اسالمي در جهديپلماسي، رصد اطالعاتي، پيشران و پدافند هسته

( مبلـغ مزبـور %50درصـد)مبلغ  بيست هزار ميليارد ريال تخصيص دهد. پنجاه 1396قانون اساسي دولت مکلف است در سال  (150و پنجاهم )

هاي اطالعات، امور خارجـه ( ديگر ميان وزارتخانه%50هاي موشکي در اختيار ستادکل نيروهاي مسلح و پنجاه درصد)نظور گسترش فعاليتبه م

 شود.ي مسلح و سازمان انرژي اتمي تقسيم ميو دفاع و پشتيباني نيروها

اي طـرح بـراي اجـربـا تفکيـک وظـايف بودجه مـذکور را  و سازمان انرژي اتميو پشتيباني نيروهاي مسلح وزارت دفاع  -1تبصره 

 اي هزينه نمايند.پيشران و پدافند هسته

هـداف ايـن اظفند بودجه مذکور را در چهارچوب تحقق مو و سازمان انرژي اتميامور خارجه و اطالعات  هايخانهوزارت -2تبصره 

 قانون هزينه نمايند.

رآوري فـآميز فني، پژوهشي و صنعتي از حـوزه اکتشـاف، اسـتخراج و هاي صلحدولت موظف است به منظور توسعه فعاليت -3تبصره 

زمان انـرژي اتمـي سـا 1396اي بودجـه سـال اي و هزينههاي سرمايهاي مبلغ دو هزار ميليارد ريال به سرجمع اعتبارات تملک داراييمواد هسته

 ايران به طور مساوي تخصيص و پرداخت نمايد.

هزار ميليارد ريال در اختيـار نيـروي قـدس سـپاه ده مبلغ 1396در سال  منظور مبارزه با تروريسم در منطقه دولت موظف استبه -12ماده 



 

27 

 

 پاسداران انقالب اسالمي قرار دهد. 

اد کـل نيروهـاي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي با هماهنگي ستنيروي ارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وز -13ماده 

فـاعي و دماه از تصويب اين قانون، طرح اجرائـي مربـوط بـه افـزايش تـوان حداکثر ظرف مدت يک ندمسلح با رعايت سلسله مراتب موظف

ملي  عالي امنيت هاي اين امر به شورايهمراه پيشنهادات خود براي تحقق لوازم و ضرورت و به بازدارندگي کشور در حوزه موشکي را تهيه

 د.نربط ارائه نمايجهت تصويب مراجع ذي

ح کشـور بـا بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسالمي ايران در اجراي برجام، دولـت و قـواي مسـل -14ماده 

ا نسبت ردابير الزم منظور حراست از امنيت و منافع ملي کشور و حمايت از متحدان در مقابله با تروريسم، تفند بهرعايت سلسله مراتب موظ

ي، موشـکي و هاي آفندي و پدافنـدي از جملـه هـوايي، دريـايي، زمينـهاي دفاعي جمهوري اسالمي ايران در همه زمينهبه تقويت توانمندي

ريزي و اي برنامـهاي، تصويربرداري نوتروني و پزشکي هستههاي هستهها، باطرياي و ساخت پيشرانتقويت پدافند در مقابل حمالت هسته

 بر اساس آن اقدام کنند. 

بـا  اي يا جهاني توسط ايـاالت متحـده يـا مشخصـاًدولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملي، منطقه -15ماده 

ردي از قبيـل ملل متحد در خصوص مواحقوق بشر سازمانالمللي و از جمله شوراي هاي بينفيت سازمانحمايت اين کشور با استفاده از ظر

 ديم نمايد. بار به مجلس شوراي اسالمي تقماه يکجنايت عليه بشريت در يمن اقدامات مقتضي را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه

شـروع ايـاالت ن کشورهاي منطقه از جمله فلسطين و لبنان که قرباني اقـدامات نامدولت موظف است از اتباع و شهروندا -16ماده 

رآينـد هـاي الزم جهـت تسـهيل فاند، حمايتهاي اين کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقـوق ايشـان در منطقـه شـدهمتحده يا حمايت

 آورد.  عملالمللي بهاي و بينصالح ملي، منطقهدادخواهي و تظلم را در مراجع ذي

صـد اقـدامات وزارت اطالعات و نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي با رعايت سلسله مراتب موظفند به منظور ر -17ماده 

ت بـادل اطالعـاتروريستي و ماجراجويانه آمريکا، با کشورهاي مستقل و نيروهاي مقاومت در منطقه در رايزني و مشـورت مـداوم بـوده و ت

 نمايند.

 هاي اقتصادي آمريکامقابله با تحريم -بخش هفتم

ابعاد  هاي اقتصادي خود را با کشورهاي جهان با اولويت همسايگان و کشورهاي دوست  دردولت موظف است همکاري -18ماده 

ش ستند، افزايههاي غيرعادالنه از سوي آمريکا مواجه مختلف گسترش داده و همچنين همکاري اقتصادي خود را با کشورهايي که با تحريم

 دهد. 

مور اقتصـادي اهاي خصمانه آمريکا، وزارت منظور تأمين و حراست از منافع اقتصادي کشور در برابر تحرکات و تحريمبه -19ماده 

، اناسـالمي ايـر ماه از تصويب اين قانون، برنامه جامع  مقابله با تحريم آمريکا عليه جمهـوريو دارايي موظف است حداکثر ظرف مدت سه

اومتي بـه هاي اقتصـاد مقـتر و مـؤثرتر سياسـتسازي هـر چـه دقيـقرا با محوريت عملياتي راهکارهاي پيشگيري و کاهش آثار ناشي از آن

ات خـود را ماه يکبار اقـدامهاي امنيت ملي و سياست خارجي و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد و پس از آن هر ششکميسيون

 بور گزارش نمايد. هاي مزبه کميسيون

المللـي و بين ند تمهيدات اقتصـادي، سياسـي، حقـوقيهاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه مشترکاً موظفوزارتخانه -20ماده 

خاذ نموده اند، اترفتههاي اقتصادي خود مورد تحريم آمريکا قرار گتبع و بهانه فعاليتالزم براي حمايت از اشخاص و شرکتهاي ايراني که به 

لـس گـزارش هاي اقتصادي و امنيت ملي و سياست خـارجي و قضـائي و حقـوقي مجامات الزم را انجام دهند و نتيجه را به کميسيونو اقد

 نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکتهاي خارجي را از  -21ماده 
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ها و تعـامالت تجـاري و جانبه غيرقانوني آمريکا عليه جمهوري اسالمي ايران رصد کرده و در تنظـيم برنامـههاي يکز تحريمحيث تبعيت ا
 کنند. ها را تبعيت نمياقتصادي جمهوري اسالمي ايران به شرکتهايي اولويت دهد که اينگونه تحريم

اخلـي، از ست در مورد تسليحات مورد نيـاز کشـور بـا اولويـت توليـد دوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف ا -22ماده 
يـران اکننده در اين خصوص، از اولويت همکاري اقتصـادي بـا جمهـوري اسـالمي همکاري ساير کشورها بهره گيرد و کشورهاي همکاري

 شوند. برخوردار مي
 ايران شهروندانحمايت از  -بخش هشتم

بت بـه ظف است با همکاري وزارت اطالعات حداکثر ظرف مدت دوماه از تصويب اين قانون نسوزارت امور خارجه مو -23ماده 
ارند و عقيب قرار دتهاي آن کشور محبوس هستند يا تحت هاي غيرقانوني آمريکا در زندانتهيه فهرستي از ايرانياني که به اتهام نقض تحريم

آمريکـا  ز سوي دولـتاها قيب قرار دارند يا تقاضاي استرداد آنالذکر تحت تعهاي فوقيمنيز ايرانياني که در ساير کشورها به بهانه نقض تحر
 صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصميم مقتضي به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد.

هـاي ناحيـه تحريماي را به منظـور رسـيدگي بـه شـکايات کسـاني کـه از قوه قضائيه موظف است شعبه و يا شعب ويژه -24ماده 
ارت بيننـد اختصـاص دهـد و وزي آمريکا يا اقدامات ماجراجويانه و تروريستي اين کشور در منطقه صدمه يا خسارت ديده و يا ميغيرقانون

ي و هاي امنيت ملـي و سياسـت خـارجي و قضـائماه يکبار به کميسيونگرفته را هر سههاي صورتدادگستري موظف است گزارش فعاليت
 قوقي مجلس گزارش دهد.ح

ان قـانون الـزام دولـت بـه پيگيـري جبـر»ربـط از ظرفيـت هاي ذيوزارت امور خارجه موظف است با همکاري دسـتگاه -25ماده 
يراني که از ناحيـه ابراي احقاق حقوق شهروندان « 28/2/1395خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريکا عليه ايران و اتباع ايراني مصوب 

هاي تروريسـتي و نها و سازماوريستي اين کشور در منطقه ازجمله اقدامات گروههاي غيرقانوني آمريکا يا اقدامات ماجراجويانه و ترمتحري
 بينند، استفاده نمايد. افراطي در مورد حمايت آمريکا، صدمه يا خسارت مي

 هماهنگي -بخش نهم
ياسـت سجراي ايـن قـانون را هـر دوره ششـماهه بـه کميسـيون امنيـت ملـي و وزارت امورخارجه موظف است گزارش اقدامات ا -26ماده 

 ارائه نمايد.مجلس خارجي 
الحيت مقررات اين قانون محدوديتي در اعمال قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي و سـنوات قبـل از قبيـل قـانون صـ -27ماده 

جـازات ، فصـل دوم قـانون م17/12/1390هاي خارجي مصوب تدادگستري جمهوري اسالمي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دول
مقابله با  و همچنين قانون تشديد 2/3/1375( مصوب تعزيرات -پنجم کتابقانون مجازات اسالمي )و فصل اول  1/2/1392اسالمي مصوب 

 نمايد.ايجاد نمي 10/8/1368اقدامات تروريستي دولت آمريکا مصوب 
 

و سيصـد و  هفت ماده و ده تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و دوم مردادمـاه يکهـزارقانون فوق مشتمل بر بيست و 

سـي ( قـانون اسا95( و نـود و پـنجم )94هاي مقرر موضوع اصول نـود و چهـارم )نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در مهلت

  جمهوري اسالمي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد./ص


