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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 

 ماهه وزارت امور خارجه سهششمین گزارش 

 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمیبه 

 رای برجاماجدر مورد  

 (6932تیر  62الی فروردین  62)

 
اقدام متناسب و متقابل »تبصره یک قانون گزارش حاضر ششمین گزارش وزارت امورخارجه است که در اجرای 

و به کمیسیون تهیه شده مجلس شورای اسالمی  66/7/6931مصوب « دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام

 62در دوره سه ماهه اجرای برجام به زارش گاین  6.گرددمی تقدیمامنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 

  .پردازد می 6932 تیر 62فروردین لغایت 

  

جمهوری اسالمی ایران و  بین 6931تیرماه  69که در  (برجام)جامع اقدام مشترک  برنامهگفتنی است 

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی »پس از تصویب مورد توافق قرار گرفت،  5+6موسوم به  کشورهای

عالی امنیت ملی  شورای 63/5/6931مورخ  291ی  اسالمی، مصوبه جلسهاز سوی مجلس شورای « ایران در اجرای برجام

دی ماه  62، در تاریخ به ریاست محترم جمهوریخطاب  (العالی مدظله) رهبری مقام معظم 63/7/6931نامه مورخ و 

  .وارد مرحله اجرایی شدرسما  6931
 

  :این گزارش مشتمل بر سه بخش است

 ای های هسته فعالیتآخرین تحوالت در حوزه  -

 ها تحریمآخرین تحوالت در حوزه رفع  -

  ها و چالشموانع  -

 

                                                           
سیاست خارجی مجلس  ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه»بر اساس تبصره مزبور .  6

طی نامه ، دومین گزارش 62/6/6935مورخ  1020566/602/690ماهه از اجرای برجام طی نامه شماره  خستین گزارش سهن .«شورای اسالمی گزارش دهد

طی نامه شماره ، چهارمین گزارش 62/7/6935مورخ  1105623/971/206طی نامه شماره ، سومین گزارش 62/1/6935مورخ  1699307/209/696شماره 

قدیم کمیسیون امنیت ملی ت 62/6/6932مورخ  1537659/971/206سه ماهه طی نامه شماره  و پنجمین گزارش 62/60/6935مورخ  1562651/971/206

 .شد جلس شورای اسالمیمخارجی  و سیاست
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 بخش نخست   

 ای های هسته فعالیتآخرین تحوالت در حوزه 

 

ای جمهوری اسالمی ایران در چارچوب  های هسته فعالیت ،6932تیر  62فروردین لغایت  62در بازه زمانی 

های  ای در ظرفیت تمام ابعاد مهم و حساس برنامه هسته داشته و استمرارای کشور،  ی درازمدت هسته و برنامه راهبرد

 . داشته است پیشرفتهای گذشته بیان گردید، مورد نیاز کشور در مقطع کنونی، همچنان که در گزارش

 : می باشدترین تحوالت سه ماه گذشته به شرح زیر  عمده

 

  

مطابق سازی رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک مدرن پروژه :سازی رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک مدرن -6

پس از امضای قرارداد مشاوره بازطراحی رآکتور با چین، اولین . بندی شده در حال انجام است زمان ی برنامه

ای توسط متخصصین  مجموعه مدارک بازنگری رآکتور منطبق بر الزامات ایمنی طراحی رآکتورهای هسته

رک توسط مشاور چینی بررسی و گزارش ااین مد. تهیه و به مشاور خارجی ارائه گردید سازمان انرژی اتمی ایران

به طرف ایرانی تحویل شد که در حال بررسی توسط کارشناسان و  6932خرداد  65تطبیق نتایج در تاریخ 

 . بخش اول بازبینی طراحی توسط طرفین نهایی شود ،به زودی است قرار. باشد می متخصصین سازمان

 

یک وقفه کوتاه  پس از ،در طول سه ماه گذشتهآب سنگین اراک ارخانه ک تولید :آب سنگین اراکارخانه تولید ک -6

ساالنه ادامه یافته   ریزی برنامهبا ظرفیت معمول و طبق معمول ادواری،  تعمیرات و نگهداریِ مدت برای انجام

که در بخش )عنایت به رفع برخی موانع قانونی بر سر راه خرید آب سنگین از سوی خریداران اروپایی با . است

های آینده  رود طی ماه ، انتظار می(شدخواهد توضیح داده  "اصالح و تسهیل قوانین اتحادیه اروپا"مربوط به 

تن از تولیدات آب  6/63مقدار راستا، همین  در. به فروش رود ل توجهی از آب سنگین مازاد بر نیازبخش قاب

به انبار متعلق به سازمان انرژی های الزم  پس از هماهنگی ،المللی سنگین برای تسهیل در عرضه به بازارهای بین

 .ه استشدسازی منتقل و ذخیرهعمان اتمی در 

 

تحقیق و گذشته، در بهمن ماه  IR-8گازدهی به سانتریفیوژ راهبردی با آغاز  :تحقیق و توسعه غنی سازی -9

بر  های سانتریفیوژدر طول سه ماه گذشته تمام انواع ماشین. وارد مرحله جدیدی شده استسازی  توسعه غنی

و منطبق با تعهدات کشورمان در برجام، بدون  برنامه طراحی شده توسط سازمان انرژی اتمی کشورماناساس 

 .اندبودهو سایر گازها از اورانیوم با گخود در حال طی مراحل آزمایشی وقفه 
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پروژه تولید مربوط به ( تحقیق و توسعه)پس از امضای قرارداد فاز مطالعاتی  :ردودر ف پایدارهای  ایزوتوپتولید  -1

های بانکی  نامه ، مذاکرات برای گشایش اعتبار اسنادی و اخذ ضمانتبا کشور روسیه های پایدار در فردو ایزوتوپ

 . در حال انجام است( ایران و روسیه)میان طرفین 

 

 مجموعاًپس از اجرایی شدن برجام از روسیه، خریداری شده تن کیک زرد  697 ورودبا  :ذخایر مواد اولیه کشور -5

 . تن کیک زرد به ذخایر قبلی اورانیوم کشور افزوده شده است 920

 

 900در سقف ، شده یا معادل آن در سایر ترکیبات شیمیایی غنی UF6 ذخایر :ذخایر اورانیوم غنی شده -6

موجود در  پاکسازی رسوبات غیرقابل بازیابیِطی سه ماه گذشته . شده است حفظمندرج در برجام  کیلوگرم

اختالف محاسبه ه و با هماهنگی آژانس انجام شد ،اصفهان UCFکارخانه  (EUPP)شده  واحد تولید پودر غنی

 . گردیدموجود در این موسسه میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس برطرف  ی شده در میزان مواد غنی

 

برجام، سازمان انرژی  9پیوست شماره بینی شده در  پیش های به منظور تحقق ظرفیت :المللی های بین همکاری -7

در سه ماه ات قابل ذکر در این حوزه اهم اقدام. دهد المللی ادامه می اتمی ایران به رایزنی برای یافتن شرکای بین

 :باشد می به شرح زیرگذشته 

 ارگروه در شهریور در پی تشکیل اولین نشست این ک: تشکیل کارگروه تحقیق و توسعه با اتحادیه اروپا

حضور نمایندگانی با  در اواسط تیرماهسال گذشته و تعیین پنج حوزه کلی برای مشارکت، دومین جلسه 

در این جلسات متخصصین . برگزار شد تهران در JRCو  EUROATOM ،EUROFUSIONاز 

در پایان برای . های پیشنهادی جهت همکاری پرداختند پروژهتبادل نظر در خصوص به  ایرانی و اروپایی

مدت و بلندمدت  مدت، میان  همکاری در پنج حوزه توافق شده در سه دوره کوتاه راهِ ی تهیه نقشه

 .می شودبرگزار در پاییز جلسه آتی این کارگروه . بندی صورت گرفت جمع

 عنوان یکی به دعوت اتحادیه اروپا، ایران به  6932در تیرماه : شرکت در سمینار مراکز ایمنی اتحادیه اروپا

های  ای در نشست ایمنی نیروگاه از کشورهای مدعو در کنار دیگر کشورهای صاحب نام در حوزه هسته

 . شرکت نمودبروکسل اتمی اتحادیه اروپا در 

 با تصویب این پروژه سه : ای کشور با اتحادیه اروپا های مرکز نظام ایمنی هسته توانمندی یارتقا طرح

به عنوان  ENCOبا مشخص شدن شرکت  و همکاری ایران و اتحادیه اروپامیلیون یورویی در چارچوب 

نمایندگان شرکت مذکور به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا به منظور  6932در تیر ماه برنده مناقصه، 

 .شدمنتشر طرفین برای همکاری  بیانیه مشترک ه وکردپیشبرد و عملیاتی شدن پروژه به ایران سفر 
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  با توجه به اهمیت پیگیری : برجام 9 پیوست شماره المللی موضوع های بین همکارینشست هماهنگی

نشستی در حاشیه جلسه آتی کمیسیون مشترک توافق شد برجام،  9 پیوست شمارهموضوعات مطرح در 

 . شودبرگزار  6932تیر اواخر در وین در برجام 

 

مند نمودن کشورمان از های گسترده برای بهرهمتعاقب رایزنی :آغاز به ساخت مرکز ملی یون درمانی سرطان -3

العالج از جمله سرطان، کلنگ ساخت مرکز ملی های روز دنیا جهت مداوای بیماری های صعبآخرین فناوری

این . در مرکز کشاورزی و سالمت البرز به زمین زده شد 6932اردیبهشت  65یون درمانی سرطان در تاریخ 

سال ساخته و  5های پیشرو اروپایی در حوزه یون درمانی طی مدت ه با همکاری یکی از شرکتمرکز درمانی ک

تجهیز خواهد شد، ضمن فراهم آوردن امکان مداوای هموطنان مبتال به بیماری سرطان، ایران را در زمره پنج 

 .ای قرار خواهد دادهای پزشکی هستهکشور دارنده چنین فناوری

 

 :المللی انرژی اتمی تعامل با آژانس بین -3

 اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مطابق با برنامه و در تعامل با : های پادمانی، پروتکلی و برجامی نظارت

. به روزرسانی شده است های سالیانه مربوطه ادامه داشته و اظهاریه سه ماهه اخیر آژانس در طول دوره

ای و ارسال  به منظور حسابرسی و کنترل مواد هستهآزمایی و بازرسی  های راستی انجام فعالیتهمچنین 

 . باشد الزم در حال اجرا می های گزارش

 به منظور ایجاد : ای در ایران برگزاری نشست مشترک توسط آژانس درخصوص تأسیس مرکز ایمنی هسته

ای های الزم توسط آژانس جهت کمک به جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد مرکز ایمنی هسته هماهنگی

با مشارکت اتحادیه اروپا، نشستی با حضور نمایندگان این اتحادیه، و تعدادی از کشورهای دیگر و نیز 

 .های فعال در این حوزه تشکیل شد برخی شرکت

  های آموزشی در  ریزی برای برگزاری برخی دوره برنامه: با همکاری آژانس آموزشی های دورهبرگزاری

 . حال انجام استالحاقی در  ای و پروتکل زمینه پادمان هسته

 المللی  هفتمین گزارش مدیرکل آژانس بین :المللی انرژی اتمی انتشار هفتمین گزارش مدیرکل آژانس بین

در این گزارش که مشتمل بر . منتشر شد 6932خرداد  66در تاریخ  ، (GOV/2017/24)انرژی اتمی 

، اجرای موقت پروتکل الحاقی توسط ایران و برجامخود وفق  ست، پایبندی ایران بر تعهداتبخش ا 2

که  استو آژانس یک بار دیگر تائید کرده ساز تصریح گردیده همکاری ایران در حوزه تدابیر شفاف

 . باشدبرجام پایبند می تعهدات خود مندرج درجمهوری اسالمی ایران به تمامی 
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 بخش دوم

 ها رفع تحریمآخرین تحوالت در حوزه 

 

ای  های قابل مالحظه ای علیه ایران رفع و گشایش های مرتبط با موضوع هسته شدن برجام، تحریم اجراییپس از 

های  در گزارش .این روند همچنان و به صورت مستمر ادامه دارد. در روند بازگشت به شرایط عادی آغاز شده است

اد به آمار و اطالعات دریافتی از ، با استنهای مختلفعمده در حوزه  دستاوردهایها و  ، گشایشی قبلی ماهه سه

ها در  انعکاس آمار و اطالعات واصله از دستگاه. های مختلف اجرایی و اقتصادی، به تفصیل تشریح گردید دستگاه

ها و مقایسه شرایط قبل و پس از  تر گشایش به منظور تبیین ملموس ماهه وزارت امور خارجه، عمدتاً سه های گزارش

، اما جایگزین گزارشات گیرد میتر روند اجرای صورت  فراهم نمودن امکان ارزیابی عینی و دقیقاجرای برجام و با هدف 

  .نیستها دستگاه

مورد توجه  ها در حوزه رفع تحریمماهه اخیر  تشریح تحوالت سه صرفاً، پیشینگزارش  انندگزارش حاضر، همدر 

های اجرایی و اقتصادی در خصوص عملکرد خود و ارسال آمار و اطالعات مورد  بدیهی است دستگاه. قرار خواهد گرفت

 .   وداقدام خواهند نم راساًنیاز نمایندگان محترم 

 : باشد ها، به شرح زیر می ماهه اخیر در حوزه رفع تحریم ترین تحوالت سه عمده

 

 گاز و پتروشیمی، حوزه نفت -6

توسعه ساله  60، قرارداد 6932تیرماه  66در تاریخ  :پارس جنوبی 66امضای قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 

به ارزش چهار  چین "سی پی ان سی"فرانسه و  "توتال"پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و دو شرکت  66فاز 

نفت و گاز در گذاری در حوزه  این قرارداد نخستین قرارداد بزرگ سرمایه. میلیون دالر در تهران امضاء شد 300میلیارد و 

و با به ثمر رسیدن آن،  است "سی پی آی"و بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به پس از اجرای برجام  ایران

و ظرفیت میلیون مترمکعب  52به میزان ( پارس جنوبی)ظرفیت برداشت روزانه ایران از میدان گازی مشترک با قطر 

اجرای این پروژه توسط کنسرسیومی انجام خواهد . یابد هزار بشکه، افزایش می 30تولید روزانه میعانات گازی به میزان 

درصد  3/63درصد و سهم پتروپارس  90 چین سی پی ان سیدرصد، سهم شرکت  6/50شد که سهم توتال در آن 

  .باشد می

های خارجی فراهم خواهد ساخت  کتی امضای قراردادهای مشابه با شرراه را برا امضای این قرارداد بزرگ، عمالً

حضور موثر یک . های خارجی در ایران خواهد بود گذاری شرکت آور شکست و ناکامی آمریکا در ممانعت از سرمایه و پیام

اروپایی  بزرگهای  ها و شرکت ست که دولتا پارس جنوبی، بیانگر آن 66شرکت بزرگ اروپایی در کنسرسیوم توسعه فاز 

عملیات روانی و  به دلیلگذاری در ایران، راه مستقل خود از آمریکا را انتخاب نموده و حاضر نیستند  در زمینه سرمایه
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از سوی دیگر، اجرای این . از همکاری با ایران خودداری نمایندقوانین فراسرزمینی آمریکا  بازگشت تهدید ها وفضاسازی

. را برای انتقال دانش و فناوری نوین در حوزه صنعت نفت به داخل کشور فراهم خواهد ساختقرارداد، فرصت مغتنمی 

 70گذاری است که  میلیارد دالر سرمایه 600ساله ششم کشور، صنعت نفت ایران نیازمند  5شایان ذکر است در برنامه 

       .از منابع خارجی تامین شود باید آندرصد از 

 ونقل  حوزه حمل -6

ماهه نخست اجرای  هایی که طی پانزده ها و تفاهم روند نهایی شدن و اجرای بسیاری از توافقدر سه ماه گذشته 

-ATR (ATR72های خریداری شده از شرکتفروند از هواپیما در این مدت چهار. برجام قطعی شده بود، ادامه دارد

شرکت هواپیمایی آسمان با شرکت بوئینگ همچنین قرارداد . تحویل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران شده است( 600

برخی دیگر از . نهایی و امضاء شد( فروند 20قابل افزایش تا )اس مکس 797فروند هواپیمای بوئینگ  90برای خرید 

ای مسافربری منظور انعقاد قرارداد خرید هواپیمه اکره بنیز در حال مذ «ایران ایر تور»کشورمان همچون شرکتهای هوایی 

 .ایرباس هستند بوئینگ واز 

انجمن عنوان عضو شورای حکام ه حوزه هوانوردی طی سه ماه اخیر، انتخاب ایران ب تحوالت مهم در دیگراز 

در صنعت المللی  ضای بینبوده است که یکی از عالئم تغییر ف( برای نخستین بار پس از انقالب اسالمی)یاتا هواپیمایی 

المللی در زمینه تدوین  ترین مرجع بینمهم انجمن هواپیمایی یاتا. باشد به نفع جمهوری اسالمی ایران میهوانوردی 

 .استمقررات ناظر بر هواپیمایی غیر نظامی 

ایران هم اکنون بدون هرگونه مانعی به بنادر مختلف  در حوزه کشتیرانی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی 

های متعلق به ناوگان شرکت  های اخیر، کشتیطی ماه. دالمللی حضوری فعال دار های بین در جهان تردد و در آبراه

اند که با پرچم ایران و در مسیرهای جدید و در بنادری که تاکنون سابقه حضور نداشتند،  کشتیرانی این امکان را یافته

 30آی، هم اکنون اندالمللی پیبینهای همچنین در چارچوب همکاری با کلوپ. کننداقدام به بارگیری یا تخلیه کاال 

عالوه بر موارد  .اند تیم شیپ قرار گرفتهفروند از شناورهای گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران تحت پوشش کلوپ اس

اند تا التزام  سقف تعهد خود را تا سطح یک میلیارد دالر ارتقاء داده IG Groupهای بین المللی عضو یاد شده، کلوپ

های مالی در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی نفتی سوخت را  الزم جهت اخذ گواهینامه بیمه و ضمانت

 . از مقامات صاحب پرچم فراهم آورند

ها و رویکرد سازمانمحسوس های اخیر، تغییر طی ماهالمللی  تحوالت مهم در عرصه کشتیرانی بیندیگر از 

 Steamshipطی این مدت، کلوپ . بوده است ایرانشتیرانی جمهوری اسالمی المللی نسبت به شرکت ک نهادهای بین

Mutual Understanding Association  ای جهانی در زمینه کشتیرانی  های بیمهشرکتمعتبرترین که یکی از

عالوه بر . است، با عضویت مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در ترکیب اعضای هیات مدیره خود موافقت نمود

المللی  گیری بین ، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با حضور در شوراهای تصمیم6932تیرماه  3آن، در تاریخ 
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ها،  که در دوره تحریم آمد، در حالی، به عضویت موسسه مزبور در(Bureau VERITAS – BV)بندی  موسسه رده

 .  ارائه هرگونه خدمات و هرگونه همکاری این موسسه با ایران متوقف شده بود

 حوزه بانکی و مالی -9

صورت ه ه بکای در حوزه مالی و بانکی رخ داده  های قابل مالحظه پس از اجرای برجام، تحوالت و گشایش

برخالف . بستِ دوران تحریم شده است ملموس و غیرقابل انکاری موجب خروج نظام بانکی و مالی از مرحله بحرانی و بن

 نیستند،که عمدتا مرتبط با برجام بانکی و مالی ها در حوزه  و محدودیت، برخی مشکالت حوزه های انرژی و حمل و نقل

  .در بخش بعدی به آنها پرداخته خواهد شدمانع از عادی شدن کامل شرایط در این حوزه شده اند که 

، شبکه 6932تیر  60براساس آخرین اطالعات دریافتی از بانک مرکزی، از زمان اجرایی شدن برجام تا تاریخ 

فقره گشایش  هزار 665بیش از  طی این مدت. ایجاد نموده است جهانبانک  627رابطه کارگزاری با  796بانکی کشور 

فقره ثبت سفارش برات  6113فقره گشایش اعتبار اسنادی،  هزار 69 اعتبارات اسنادی و ارائه خدمات تجاری در قالب

حدود پنجاه ه ارزی صادر شده است که ارزش دالری خدمات تجاری مذکور فقره حوال بیش از یکصد هزار اسنادی و

میلیارد  16/60 میلیارد دالر برات اسنادی و 35/1میلیارد دالر گشایش اعتبار اسنادی،  67/61 میلیارد دالر بوده و شامل

ی صادراتی در اروپا و آسیا، شایان ذکر است انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدها. باشد دالر حواله ارزی می

های تجاری خریداران  های موجود نزد تعدادی از بانک های مرکزی و نیز حساب های افتتاح شده نزد بانک از طریق حساب

 .ت در اروپا و آسیا استمرار داردنف

در اجالس خود در والنسیای ( فاتف - FATF)گروه ویژه اقدام مالی  6932تیر  6خرداد تا  63در روزهای 

اسپانیا ضمن بررسی و تائید اقدامات مثبت کشورمان در زمینه رفع نواقص موجود قانونی و نیز اجرای مقررات داخلی 

در این اجالس، اکثریت . ای خود گرفت مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات مقابله

ای  ی فاتف از اقدامات ایران در زمینه رفع نواقص فنی تمجید نموده و خواستار خاتمه دادن به اقدامات مقابلهمطلق اعضا

دنبال تحمیل مجدد این اقدامات آمریکا و برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به که  در حالی ،فاتف شدند

های  تاکید اکثریت قاطع اعضای این نهاد بر پیشرفت. نشدنددر انزوا قرار گرفته و موفق به تحقق خواسته خود  امابودند 

 کنند، پیامی مثبت برای طرف که اهداف سیاسی را دنبال میاز کشورها گروهی قلیل آمریکا و فنی ایران و رد اتهامات 

 . های تجاری و بانکی جمهوری اسالمی ایران است

 کانال خرید برجام برای اقالم دومنظوره  -1

که )روند فعالیت کانال خرید برجام در ارتباط با صادرات اقالم دارای کاربری دوگانه به ایران و خدمات مربوطه 

های اتحادیه اروپایی و سایر  های شورای امنیت و تحریم ارائه آنها به ایران به خاطر قطعنامه تا قبل از اجرایی شدن برجام، 

 5از تاریخ گزارش قبلی تا زمان تدوین این گزارش، تعداد . ادامه داشته است به شکلی مستمر( بود ممنوعکشورها مطلقا 
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 دستدرخواست نیز در  سهدرخواست به تصویب رسیده، یک درخواست از طرف دولت صادرکننده بازپس گرفته شده، و 

فناوری پیشرفته برای ای با  غیرهسته/ای ها شامل اقالم و کاالهای دومنظوره هسته این درخواست. رسیدگی استبررسی و 

 . های مختلف صنعت خودروسازی و صنایع مرتبط با حوزه پزشکی بوده است استفاده در صنایع مختلف از جمله بخش

برای صادرات  5+6، درخواست یک دولت غیر عضو مهم و مثبت در این دوره از فعالیت کانال خرید ی از نکاتیک

های واصله و تصویب شده در کانال  اندازی کانال خرید، تمام درخواست ن راهاز زما .کاالی دومنظوره به ایران بوده است

ها هنوز آشنایی زیادی با این امکان جدید برای  رسید سایر دولت های طرف برجام بود و به نظر می خرید، از سوی دولت

ن بار یک درخواست برای صادرات اما در این دوره برای نخستی. صادرات کاالهای حساس با کاربری دوگانه به ایران ندارند

به کانال خرید ارائه شده و با اجماع همه  5+6از اعضای  غیر کشوریبه ایران از سوی دومنظوره  ی برخی اقالم پیشرفته

  و زمینه استهای دیگر گاهی نسبت به کانال خرید در میان دولتآای از افزایش تدریجی  اعضا به تصویب رسید که نشانه

 .آورد می فراهمبیش از پیش گسترش مبادالت تجاری و صنعتی کشورمان با این قبیل کشورها را 

 

 برجام کمیسیون مشترک -5

پا به عنوان وراتحادیه اهفتمین نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان جمهوری اسالمی ایران، 

در شهر وین  6932اردیبهشت  5در تاریخ  5+6کمیسیون مشترک و کشورهای عضو گروه موسوم به  کنندههماهنگ

 ها، خصوصاً مرتبط با رفع تحریم ثاین نشست متاثر از تحوالت سیاسی چند ماه اخیر در آمریکا و مباح. برگزار شد

در این هیات کشورمان . برجام بود در سیاست خود نسبت به بازنگریهیات حاکمه آمریکا مبنی بر  المیسیاست اع

در رد این سیاست و مغایرت آن با متن و روح برجام به صورت صریح اعالم و ری اسالمی ایران جمهومواضع  نشست

 . های مقابل هشدار داده شد نسبت به عواقب مخرب تداوم بدعهدی های آمریکا، به طرف

های عضو برجام بر ضرورت ایفای تعهدات ردر این نشست، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک و نیز سایر کشو

ای، از جمله آخرین وضعیت  همچنین برخی موضوعات فنی در حوزه هسته. ها تاکید نمودندمی از سوی همه طرفبرجا

ردو، تولید آب ، سایت ف(برجام 9پیوست شماره )ی ای غیرنظام بازسازی نیروگاه آب سنگین اراک، همکاری در حوزه هسته

 . سنگین و چند موضوع دیگر، مورد بحث قرار گرفت

این نشست، بیانیه مطبوعاتی از سوی خانم هلگا اشمیت صادر و در آن ضمن ابراز خرسندی از امضای در پایان 

قرارداد مربوط به طراحی و مدرن سازی راکتور آب سنگین اراک میان ایران و چین، بر تداوم همکاری ها در چارچوب 

های برجام مورد تاکید قرار  ز سوی همه طرفدر این بیانیه، تداوم ایفای تعهدات ا. برجام تاکید شد 9پیوست شماره 

 :متن این بیانیه به شرح زیر است. ه استگرفت
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ای و تعهدات  جلسه کمیسیون مشترک فرصتی برای پیگیری اجرای برجام در حوزه تعهدات مرتبط با هسته"

طرح  های مهم حاصله در زمینه کمیسیون مشترک به طور خاص پیشرفت. ها فراهم کرد مرتبط با تحریم

های ایرانی و چینی  آوریل بین شرکت 69ای در روز یکشنبه  سازی اراک و امضای قرارداد خدمات مشاوره مدرن

برجام در زمینه همکاری  9شرکت کنندگان همچنین اهمیت اجرای پیوست شماره . را مورد استقبال قرار داد

 -گزاری همایش عالیرتبه اتحادیه اروپاییای غیرنظامی را مورد بحث قرار داده و در این چارچوب از بر هسته

همه شرکت کنندگان تداوم پایبندی خود به . المللی استقبال کردند ایِ بین ایران در زمینه همکاری هسته

 ".کامل و موثر تعهدات تاکید کردندتعهدات برجام را مورد توجه قرار داده و بر ضرورت اطمینان از اجرای 

ریزی شده است که در گزارش بعدی بدان برنامه 6932تیر  90ای تاریخ کمیسیون مشترک بعدی برجام بر

 .پرداخته خواهد شد

 اصالح و تسهیل قوانین اتحادیه اروپا -2

های اروپایی در سطوح مختلف و در  با طرفنمایندگان وزارت امور خارجه مذاکرات مستمر پیگیری و پیرو 

راستای همکاری سازنده در اجرای برجام، اتحادیه اروپا مقررات کنترل صادرات و واردات خود در خصوص اقالم با کاربری 

لزوم اخذ تائیدیه "به موجب اصالحات صورت گرفته، شرط . ایران اصالح کرد بهدوگانه را جهت تسهیل تجارت این اقالم 

به عنوان مثال خرید آب سنگین از )ای از ایران به اتحادیه اروپا  اقالم مرتبط هسته وارداتبرای  "مشترککمیسیون 

موضوع به کمیسیون  "رسانیاطالع"ملزم به  حذف و از این پس نهاد صالحیت دار کشور وارد کننده، صرفاً( ایران

دار  نهاد صالحیت"توسط  "ی اقالم با کاربری دوگانهلزوم تائید گواهی بهره بردار نهای"همچنین شرط . باشد مشترک می

بردار نهایی، به تجارت این اقالم با اتحادیه اروپایی حذف و از این پس اشخاص می توانند با صدور گواهی بهره "ایرانی

حساس با عالوه بر موارد ذکر شده، شرط لزوم صدور و تائید گواهی کاربری نهایی برای صادرات موقت اقالم . بپردازند

 . حذف شد( به عنوان مثال ورود کاال برای نمایش و ارائه در نمایشگاه)کاربری دوگانه 

پس از اجرای برجام، تجارت این . شایان ذکر است، تجارت عمده این اقالم با ایران پیش از برجام ممنوع بود

دار دولت اروپاییِ  ه اخذ مجوز از نهاد صالحیتاقالم با ایران مجاز و بنابر رویه کنترل صادرات و واردات اتحادیه، منوط ب

نهاد کنترل صادرات مزبور نیز برای صدور مجوز مربوط، ملزم بود حق تائید کاربری نهایی و محل . طرف تجارت بود

ون اکن. کاربری نهایی را به نحوی که به طور موثر قابلیت اجرای آن را داشته باشد، از نهاد صالحیت دار ایرانی اخذ نماید

یط قانونی اخذ مجوز صادرات و واردات، تجارت این اقالم بین ابا اصالح مقرره پیشین اتحادیه در این زمینه و حذف شر

 . ای تسهیل شده است ایران و اتحادیه اروپایی به میزان قابل مالحظه
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 توسط رئیس جمهور آمریکا ای ایران های هسته ی تحریمها تمدید اسقاطیه -7

های مندرج در  ، اسقاط تحریم«ریاستی تذکاریه»، رئیس جمهور آمریکا با صدور 6932اردیبهشت  63در تاریخ 

تمدید . روز تمدید نمود 660علیه ایران را به مدت  (NDAA)آمریکا  6066قانون مجوز دفاع ملی سال  6615بخش 

ها در دوره  باشد، اولین نوبت تمدید این اسقاطیه که از تعهدات صریح دولت آمریکا وفق برجام می ،رمزبوهای  اسقاطیه

رئیس جمهور جدید آمریکا بوده و نخستین واکنش عملی و رسمی دولت جدید آمریکا در قبال تعهدات برجامی این 

، رئیس جمهور پیشین آمریکا به صورت منظم و در 6931دی ماه  62از زمان اجرای برجام در . گردد کشور محسوب می

ها از سوی  شایان ذکر است چند روز قبل از تمدید رسمی اسقاطیه. ها را تمدید کرده بود ی، این اسقاطیهفواصل معین

آمریکا، صراحتا اعتراف  رئیس مجلس نمایندگان عنوانه ای ب با ارسال نامهرئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه این کشور 

ی جامع اقدام مشترک پایبند  تعهدات خود وفق برنامهتمام به ، 6067آوریل  63 تاریخ تانمود که جمهوری اسالمی ایران 

 . بوده است

همزمان با صدور نامه وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر پایبندی ایران به برجام و صدور دستور رئیس جمهور 

یر کشورها را به اتهام ها، دولت آمریکا تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی از اتباع ایران و ساآمریکا برای تمدید اسقاطیه

وزارت امور خارجه نیز بالفاصله در اقدام متقابل . اضافه کردهای آن کشور فهرست تحریم بهکمک به برنامه موشکی ایران 

، حمایت تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکا را به دلیل حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین

 .برخی رژیم های منطقه در سرکوب مردم را در فهرست تحریم های جمهوری اسالمی قرار داد از تروریسم و حمایت از

 شورای امنیت سازمان ملل متحدنشست انزوای آمریکا در  -3

 90شورای امنیت در تاریخ  6696در ارتباط با اجرای مفاد قطعنامه متحد سومین گزارش دبیرکل سازمان ملل 

در عین . قطعنامه تمرکز داشت "ب"بر مفاد ضمیمه  عمدتاًدبیرکل گزارش . به طور رسمی منتشر شد 6932 خرداد ماه

المللی انرژی اتمی در خصوص پایبندی  در دو بند از این گزارش، تصریح هفتمین گزارش مدیرکل آژانس بینحال، 

مشترک پایانی هفتمین نشست کمیسیون همچنین استقبال دبیرکل از بیانیه ، کشورمان به تعهدات خود وفق برجام

ا به اجرای کامل و موثر تعهدات مشترک برجام و تاکید کشورهای عضو کمیسیون بر لزوم حفظ توافق و پایبندی کشوره

دبیرکل همچنین خواستار تداوم کار مشترک و مبتنی بر حسن نیت متقابل برای . ه است، مورد اشاره قرار گرفتآنها

 .شداز این توافق  برجام یهادی تمام طرفمناطمینان از بهره

پیش از نشست مذکور . شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفت 6932تیرماه  3گزارش مذکور در نشست مورخ 

و نمایندگان سه  متحد به اطالع دبیرکل سازمان ملل متعدد های و مالقات ها مواضع و مالحظات کشورمان در تماس

شده برای فضاسازی و ایراد های انجام علیرغم تالششورای امنیت نشست در . و روسیه رسیدو نیز چین  ،کشور اروپایی

دائم، غیردائم و آلمان  ضاینمایندگان کشورهای حاضر شامل اعکلیه یه کشورمان توسط نماینده دائم آمریکا، اتهام عل

وفق برجام  به تعهدات خودایران پایبندی بر لزوم حفظ برجام به عنوان میراث ارزشمند دیپلماسی تاکید و ( عضو مدعو)

 .کردند تحسینرا 
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 بخش سوم

 ها موانع و چالش

 

ماه  دی 62های پیشین مورد تاکید قرار گرفت، از زمان اجرایی شدن برجام در تاریخ  همانگونه که در گزارش

های  آمریکا و برخی طرفها از سوی  ها و بدعهدی ای که صورت گرفته است، کوتاهی های عمده ، علیرغم گشایش6931

ای از موانع و مشکالت فنی در حوزه مراودات مالی و  ای، به همراه دسته های باقی مانده غیرهسته مقابل در برجام، تحریم

وزارت امور . های ناشی از برجام با وضعیت مطلوب فاصله داشته باشد بانکی، موجب شده است تا سرعت تحقق گشایش

 تعهدات اجرای به مقابل طرفبرای وادار کردن  روزی شبانه تالشدر  سو یک له و ذاتی خود، ازخارجه بنا بر وظایف محو

ه به های برجام را بالفاصل تمامی تحوالت را رصد و هرگونه تاخیر و تعلل یا بدعهدی طرف دیگر سوی از و بوده خود

ها و  ، تصمیمبدیهی است. استموده ویژه به هیات عالی نظارت بر برجام منعکس نه مراجع و نهادهای ذیصالح، ب

 . گردد توسط وزارت امور خارجه یا سایر نهادهای ذیربط مورد اجرا واقع میبر برجام هیات نظارت دستورهای 

در  .های پیشِ رویِ اجرای برجام پرداخته شده است ماهه پیشین، به تفصیل به موانع و چالش های سه در گزارش

 : ، اشاره خواهد شداندهایی که طی سه ماهه اخیر روند اجرای برجام را متاثر ساخته  گزارش حاضر، صرفا به چالش

 

 : برای وضع تحریم های جدید علیه جمهوری اسالمی ایرانآمریکا تالش کنگره  -1

ثبات  های بی قانون مقابله با فعالیت"با عنوان  ی، با ارائه طرح6932فروردین  9مجلس سنای آمریکا در تاریخ  

در دستور  (تروریسم و حقوق بشرتسلیحاتی، موشکی، )غیرهسته ای به اتهامات را های ایران  تشدید تحریم "ایرانکننده 

متعاقب ابراز نگرانی برخی محافل در داخل این کشور، همچنین ابراز نگرانی برخی از متحدان خارجی . کار خود قرار داد

 در تعارض با تعهدات برجامی آمریکااینکه برخی از مفاد این طرح آمریکا از جمله تعدادی از کشورهای اروپایی مبنی بر 

، همان طرح با چند تغییر ماهوی به تصویب 32خرداد  9در تاریخ . به تعویق افتاد، پیگیری این طرح برای مدتی است

، مجلس سنای آمریکا پس از بحث و بررسی طوالنی و با افزودن 6932تیرماه  3در تاریخ . کمیته روابط خارجی سنا رسید

 S.722 مذکور موسوم به یران، الیحهای علیه روسیه به طرح اولیه تحریم ا های گسترده های الحاقی و افزودن تحریم متمم

مجلس نمایندگان آمریکا نیز با طرح ایرادات شکلی و . مجلس نمایندگان ارسال نمودبه را تصویب و برای تصویب 

تصویب نهایی این  فعال( های روسیه داشت عمدتا بدلیل مالحظاتی که در خصوص متمم مربوط به تحریم)ای  نامه آئین

 . ه استطرح را به تعویق انداخت

در طرح مذکور، قوانین تحریمی پیشین و دستورات اجرایی صادره توسط روسای قبلی جمهور آمریکا تجمیع  

ای  های غیرهسته وضع نشده است، بلکه تحریمعلیه ایران م موضوعی جدیدی یدر شکل کنونی این طرح، تحر. شده است
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های جدیدی  تجمیع و دامنه شخصی شمول آنها به مصداق( بشر، تروریسم تسلیحاتی، حقوقموشکی، )موجود علیه ایران 

که اشخاص حقیقی و طراحی شده است ها بر اشخاص به نحوی  معیارها و آستانه شمول این تحریم .تسری یافته است

جمهوری اسالمی . حریمی آمریکا با آثار فرامرزی قرار خواهند گرفتهای ت حقوقی بیشتری در معرض ورود به فهرست

قانون مزبور در صورت تصویب و اجرا های برجام به صراحت اعالم نموده است که  در تماس و مکاتبه با سایر طرفایران 

های عضو  د دولتو ناقض روح و هدف برجام و تعه( 63و  62مقدمه و بندهای )در تعارض با تعهدات آمریکا طبق برجام 

 . باشد به اجرای آن با حسن نیت و در فضای سازنده می

 الیحه جدید همزمان با بحث و بررسی تصویب  :نامه وزیر امور خارجه کشورمان به نماینده عالی اتحادیه اروپا

نسبت به های برجام و هشدار  های الزم برای سایر طرف عالوه بر ارسال پیام (S.722)آمریکا در کنگره تحریمی 

خانم فدریکا ای برای  با ارسال نامه 6932خرداد  7پیامدهای تصویب این الیحه، وزیر خارجه کشورمان در تاریخ 

افزایش کارشکنی و خصوص  کننده کمیسیون مشترک برجام در موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا و هماهنگ

. الیحه جدید تحریمی در کنگره آمریکا هشدار دادتصویب عواقب موارد بدعهدی دولت جدید آمریکا، نسبت به 

تاکید  (با ذکر مصادیق)آمریکا با هدف و روح برجام مواضع و رفتارهای دولت با اشاره به تعارض در این نامه، 

به صورت مکرر اصل حسن نیت را به عنوان یکی از به خصوص طی چهار ماه اخیر، شده است که دولت آمریکا، 

  .نقض نموده استبرجام نیز صراحتا مورد تاکید قرار گرفته،  62ن الملل، که در بند اصول کلی حقوق بی

 : دولت جدید آمریکا در قبال ایران و برجامبازنگری سیاست  -2

، پس از ارسال نامه تائیدیه پایبندی ایران به 6932فروردین  96رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا، در  

دولت ترامپ تصمیم گرفته است سیاست این کشور نسبت به ایران را مورد  نمود کهاعالم  مجدداًًٌبرجام به کنگره آمریکا، 

، کلیه رفتارها و تهدیدهای ایران در جهان و به ویژه در منطقه، وی ادعا کرد در این بازنگری. قرار دهد "بازنگری جامع"

ثبات نمودن منطقه و  تیلرسون ضمن متهم ساختن ایران به حمایت از تروریسم، بی. مورد بررسی قرار خواهد گرفت

برای صلح  یک خطر بزرگای ایران  طلبی هسته که جاه، اظهار داشت نیمن، عراق و لبنا، تضعیف منافع آمریکا در سوریه

ای را محقق  المللی است و برجام قادر نیست هدف تعیین شده برای ممانعت از تبدیل ایران به کشوری هسته و امنیت بین

. اعالم خواهد کرد "بازنگری"کند، لذا دولت آمریکا تصمیم خود مبنی بر باقی ماندن و یا خروج از برجام را پس از پایان 

اعالم احتماال تا آخر تابستان ت که سیاست دولت جدید آمریکا در قبال ایران و برجام برخی اخبار منتشره بیانگر آنس

 . خواهد شد

به خانم موگرینی به عنوان  صراحتاً 6932فروردین  3طی نامه مورخ جمهوری اسالمی ایران وزیر امور خارجه 

های آن کشور برای در ادامه تالشآمریکا را  سیاست بازنگریکه اعالم کرد  5+6و به تمامی اعضای کننده برجام هماهنگ

دولت آمریکا بر اساس برجام متعهد است . داندخالف برجام میمندی ایران از ثمرات برجام دانسته و آن را کاهش بهره
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مکاری های اقتصادی را برای هبرجام را در فضایی سازنده و همراه با حسن نیت اجرا کند نه اینکه با اعالم بازنگری، بنگاه

این موضوع در جلسه بعدی کمیسیون مشترک از سوی هیات جمهوری اسالمی ایران . با ایران دچار شک و تردید نماید

  . مطرح و پیگیری خواهد شد

 

 بانکی مشکالت و موانع ( ج

به وجود دارد برداری بهینه از فضای پسابرجام  در مسیر بهره کهها و مشکالتی  چالش به پیشینهای در گزارش

مرتبط با برجام نبوده و به  غالباًکه  ترین این مشکالت در حوزه بانکی و مالی استعمده. پرداخته شدمبسوط شکل 

پولشویی، مشکالت زیرساختاری در انضباطی مرتبط با ای آمریکا، قوانین  های اولیه و غیرهسته عوامل دیگری مانند تحریم

، موانع و چالش های موجود در نیمه تیرماه اس گزارش واصله از بانک مرکزیبر اس. شود مربوط می... نظام بانکی کشور و 

 :، عبارتند ازشوندکه مانع عادی شدن عملکرد این بخش از اقتصاد کشور می 

 ناشی از تحریم) کنند بینی می های خارجی پیشهای مترتب بر آن که بانک عدم امکان تسویه دالری و ریسک-

 (های اولیه آمریکا

  بندی گروه اقدام ویژه اقدام مالی  جمهوری اسالمی ایران در طبقهموقعیتFATF ( ناشی از قوانین انضباطی

 (مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم

 های خارجی شهروندان آمریکایی عدم پذیرش قانون تادیه مالیات از حساب (FATCA)  توسط جمهوری

 (ناشی از قوانین آمریکا)اسالمی ایران 

  قانونUSA PATRIOT (ناشی از قوانین آمریکا) 

 (ناشی از نگرانی های ایجاد شده توسط آمریکا در خصوص برجام)ها  ریسک بازگشت تحریم 

 (ناشی از تحریم های اولیه آمریکا)های آمریکا  ها به بهانه تحریم کتها و شر ادامه جریمه بانک 

 (ناشی از تحریم های اولیه آمریکا)ریکایی نان آمریکایی موسسات غیرآممسائل مرتبط با مدیران و کارک 

 ناشی از مشکالت ) 9 ها و عدم انطباق آنها با مقررات و استانداردهای بازلهای مالی بانک عدم شفافیت صورت

 (هاداخلی بانک

 (مشکالت داخلی بانک ها)ها و گزارشات مالی حسابداری بانک المللی در عدم رعایت استانداردهای بین 

 (مشکالت داخلی بانک ها)ها  سط بانکوت 9های بازل  قررات احتیاطی مطابق توصیهعدم رعایت م 
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