
 فدريكا و ظريف جواد محمد ايران خارجه امور وزير توسط كه لوزان نشست پاياني بيانيه كامل متن

 قرائت لوزان تكنيك پلي دانشگاه در خبري نشست در اروپا اتحاديه خارجي سياست مسئول موگريني،

 :باشد مي زير شرح به شد

 3 خارجه وزراي با همراه اروپا، اتحاديه عالي نماينده و ايران اسالمي جمهوري خارجه امور وزير ما،

) متحده اياالت و بريتانيا آمريكا، روسيه، فدراسيون آلمان، فرانسه، چين،( 3 اضافه به اروپايي كشور

 .نموديم ديدار سوئيس در 1394 فروردين سيزدهم تا ششم از

 حل راه تا آمديم هم گرد اينجا در منظور اين به ما بوديم، كرده توافق 1392 آذرماه در كه همانطور

 را ايران اي هسته برنامه آميز صلح صرفا ماهيت كه جامعي فصل و حل به دستيابي منظور به هايي

 .كنيم پيدا نمايد، لغو كامل صورت به را ها تحريم كليه و نموده تضمين

 جامع برنامه مهم هاي مولفه مورد در هايي حل راه به ما: برداشتيم كننده تعيين گام يك ما امروز

 طرف همه جدي تالش و نيت حسن سياسي، عزم مديون امر اين. يافتيم دست) برجام( مشترك اقدام

 ناپذيرشان خستگي هاي تالش خاطر به نمايندگي هاي هيات همه از فرمائيد اجازه. است بوده ها

 .نماييم تقدير

. است مهم بسيار كند مي ريزي پايه را برجام نهايي متن براي توافق مورد مباني كه ما امروز تصميم

 در كه هايي حل راه از گرفتن بهره با را آن ضمايم و نهايي توافق متن نگارش مجددا توانيم مي اكنون

 .كنيم شروع ايم، يافته دست آنها به روز چند اين

 و سازي غني ظرفيت و سطح كند، مي دنبال را خود اي هسته آميز صلح برنامه ايران كه همچنان

 سازي غني مركز تنها نطنز و شد خواهد محدود مشخص، زماني هاي دوره براي ايران ذخاير ميزان

 يك اساس بر سانتريفيوژ هاي ماشين روي بر ايران در سازي غني توسعه و تحقيق. بود خواهد ايران

 .شد خواهد انجام شده، توافق سطح و زماني جدول

 در. گرديد خواهد تبديل آوري فن و فيزيك اي، هسته مركز يك به سازي غني سايت يك از فوردو

 خواهد قرار تشويق مورد توافق مورد ي توسعه و تحقيق هاي حوزه در المللي بين همكاري مركز اين

 .بود نخواهد فوردو در پذير شكافت مواد. گرفت



 نوسازي و بازطراحي المللي بين مشترك همكاري با اراك در سنگين آب پيشرفته تحقيقاتي رآكتور

 صورت بازفرآوري. نگردد توليد آن در تسليحاتي قابليت با پلوتونيوم كه اي گونه به شد خواهد

 . گرديد خواهد صادر شده مصرف سوخت و گرفت نخواهد

 داوطلبانه اجراي و 3.1 اصالحي كد شامل برجام مفاد اجراي بر نظارت براي تدابيري مجموعه

 مدرن هاي آوري فن از اتمي انرژي المللي بين آژانس. است شده واقع توافق مورد الحاقي پروتكل

 كردن روشن منظور به جمله از بيشتري شده توافق هاي دسترسي از و كرد خواهد استفاده نظارتي

 .شد خواهد برخوردار حال و گذشته موضوعات

 مي كه نمود خواهد مشاركت آميز صلح اي هسته انرژي حوزه در المللي بين هاي همكاري در ايران

 همكاري ديگر، مهم حوزه يك. شود تحقيقاتي رآكتورهاي و اي هسته هاي نيروگاه ساخت شامل تواند

 .باشد مي اي هسته امنيت و ايمني زمينه در

 و داد خواهد خاتمه را خود اي هسته با مرتبط مالي و اقتصادي هاي تحريم اعمال اروپايي، اتحاديه

 اجراي با همزمان را، اي هسته با مرتبط ثانويه اقتصادي و مالي هاي تحريم اجراي نيز متحده اياالت

 شود، آزمايي راستي اتمي انرژي المللي بين آژانس توسط كه نحوي به ايران اي هسته عمده تعهدات

 .كرد خواهد متوقف

 شده، تائيد برجام آن در كه شد خواهد صادر متحد ملل سازمان امنيت شوراي جديد قطعنامه يك

 ساز محدوديت تدابير برخي و گرديد خواهد لغو اي هسته موضوع با مرتبط قبلي هاي قطعنامه كليه

 .كرد خواهد لحاظ توافق، مورد زماني دوره يك براي را مشخص،

 و سياسي سطوح در آن، فني جزئيات شامل برجام متن نگارش براي آينده، هاي ماه و ها هفته در ما

 دولت از. دانيم مي تيرماه 11 تاريخ تا ها تالش تكميل به متعهد را خود ما. كرد خواهيم كار كارشناسي

 از. نمائيم مي تشكر و تقدير مذاكرات اين ميزباني در سخاوتمندانه هاي حمايت خاطر به سوئيس

 .گزاريم سپاس نيز بودند ما همراه مدت اين در كه عزيز خبرنگاران


