
1. مذاکرات تاکنون چقدر سود بخش بوده است؟
2. آیا اکنون وقت برگزاری جشن و عرض پیام تبریک است؟

3. آیا همچنان باید معتقد باشیم که مسیر اقتصاد از سیاست خارجه می 
گذرد؟ چرا فرمان رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی اجرایی نمی شود؟
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»چــرخ ســانتریفیوژ بچرخــد و چــرخ زندگــی مــردم نیــز« ســخنی اســت کــه هنــوز در 
خاطرمــان مانــده اســت. اصلــی تریــن شــعار انتخاباتــی دکتــر روحانــی. دو ســال از روی کا 
آمــدن دولــت جدیــد گذشــت و آن چــه کــه در عمــل شــاهدش بودیــم، ایــن بــود کــه جــز 

چــرخ مذاکــرات، چــرخ دیگــری نچرخیــد.
»دیــوار تحریــم هــا تــرک برداشــته اســت و ســازمان تحریــم هــا در حــال فروپاشــی 
اســت.«  ایــن نیــز جملــه ای اســت آشــنا. جملــه ای کــه دکتــر روحانــی بعــد از توافــق 
ژنــو بیــان نمودنــد. از امضــای ایــن توافــق نیــز چنــدی نگذشــت کــه دریافتیــم، نــه تنهــا 

ســاختار تحریــم هــا حفــظ شــده بلکــه بیــش تــر تحریــم هــا نیــز پابرجــا مانــد.
ــم  ــای تحری ــو یکج ــژده ی لغ ــوزان، م ــق ل ــد از تواف ــه بع ــت ک ــب آن جاس ــای تعّج ج
ــداز  ــای رســانه هــا طنیــن ان ــوق و ُکرن ــز در ب ــار نی هــا و گشــایش اقتصــادی و... ایــن ب
شــد. امــا همچــون ســابق، بــاز هــم  خبــری از لغــو تحریــم هــا نبــود کــه هیــچ، تحریــم 
ــران و...( را  ــته)پاریس، ته ــرات گذش ــج مذاک ــر نتای ــد. اگ ــع ش ــز وض ــدی نی ــای جدی ه
هــم ضمیمــه ی نتایــج مذاکــرات اخیــر کنیــم بــه »میــزانِ سودبخشــی مذاکــرات« پــی 

ــرد. ــم ب خواهی
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ــه ســرانجام نرســیده اســت. بایــد کــه مجلــس نیــز متــن  مــی دانیــم هنــوز مذاکــرات ب
ــا ایــن حــال، ســوالی کــه بــه ذهــن مــی رســد ایــن اســت: توافــق را تأییــد نمایــد. ب

اکنــون کــه توافــق بــه نتیجــه نهایــی نرســیده اســت، چــه لزومــی بــه برگــزاری جشــن 
وجــود دارد؟ ایــن همــه پیــام هــای تبریــک بــرای چیســت؟! آیــا ایــن هــا رســالتی بــه 
ــق«  ــدان تواف ــر منتق ــه ب ــردن عرص ــگ ک ــور تن ــه منظ ــانه ای ب ــازی رس ــو س ــز »ج ج
دارنــد؟ جشــن هــای بــی مــورد و پیــام تبریــک هــای نابهنــگام، حقیقتــًا و انصافــًا جلــوی 
نــگاه کارشناســانه بــه موضــوع را خواهــد گرفــت. بهتــر اســت بــه جــای برگــزاری جشــن 
و عــرض پیــام تبریک-بخوانیــد ایجــاد جــّو رســانه ای-، بــه بررســی متــن توافــق پرداختــه 
شــود. اگــر در نامــه رهبــری نیــز کمــی تأمــل کنیــم در خواهیــم یافــت کــه ایشــان بــه 
دور از هرگونــه خوشــحالی و شــادمانی-که اگــر نیــاز بــود حتمــًا تبریــک مــی گفتنــد-،  بــه 
بررســی دقیــق متــن ســفارش نمــوده انــد. حتــی در انتهــای پیــام خاطــر نشــان کــرده انــد 
کــه: »از ملــت عزیــز انتظــار دارم کــه همچنــان وحــدت و متانــت خــود را حفــظ کننــد تــا 

بتــوان در فضــای آرام و خردمندانــه بــه منافــع ملــی دســت یافــت.«
لــذا انتظــار مــی رود بــه جــای برگــزاری جشــن و ایجــاد جــو رســانه ای، در فضایــی آرام و 

در ســایه هــم دلــی و همزبانــی بــه نقــد و بررســی توافــق پرداختــه شــود.
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ــتاوردی  ــه دس ــال چ ــه دنب ــرات ب ــن اســت کــه »در مذاک ــا ای ــی م ســوال اصل
ــتند؟« هس

اگــر هــدف رفــع تحریــم هاســت تــا در نتیجــه ی آن گشــایش اقتصــادی حاصــل شــود، 
چــرا کمــی بــه اصــاح سیاســت هــای غلــط اقتصــادی پرداختــه نمــی شــود؟  چــه بســیار 
مشــکات اقتصــادی کــه بــا اندکــی توجــه حــل مــی شــوند و ربطی بــه مذاکــره ندارنــد. از 
آن جملــه مــی تــوان بــه جلوگیــری از فرارهــای مالیاتــی اشــاره کرد. تکیــه بــر »درآمدهای 

مالیاتــی« و مبــارزه بــا فرارهــای مالیاتــی از جملــه مهمتریــن الزامــات 
و راهکارهــای اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه رهبــر انقــاب در چندیــن 
ــان  ــردم آذربایج ــع م ــود در جم ــخنرانی خ ــژه در س ــخنرانی و به وی س
ــت اهلل  ــتند. آی ــژه ای داش ــد وی ــر آن تأکی ــن 93 ب ــخ 29 بهم در تاری
ــه تولیــد داخلــی باشــد،  ــد تکیــه بودجــه ب خامنــه ای می فرماینــد: »بای
ــد.  ــات می دهن ــد و مالی ــد می کنن ــردم تولی ــه م ــدی ک ــه درآم ــی ب یعن
ــه مالیــات عــرض بکنــم: عزیــزان مــن!  دو کلمــه می خواهــم راجــع ب
ــم  ــات می گیری ــا مالی ــروز از ضعف ــا ام ــک فریضــه اســت. م ــات ی مالی
ــم، از  ــات می گیری ــر مالی ــم، از کارگ ــات می گیری ــد مالی ــــ از کارمن
ــرمایه دار،  ــان کانْ س ــا از ف ــم ــــ اّم ــات می گیری ــزء مالی ــب ج کاس
فــرار  نمی گیریــم؛  مالیــات  وکتــاب  بی حســاب   درآمــدداِر  فــان 
مالیاتــی دارنــد؛ اینهــا جــرم اســت؛ فــرار مالیاتــی جــرم اســت. آن کــه 
ــد  ــه بای ــی ک ــد و مالیات ــودداری می کن ــت خ ــه دول ــات ب از دادن مالی
بــه دولــت بدهــد ــــ کــه آن درآمــدی کــه حاصــل شــده و در اختیــار 
ــت  ــود آورده اس ــت به وج ــه دول ــت ک ــی اس ــت فضای ــت، به برک او اس
ــد  ــات را بده ــد مالی ــس بای ــد، پ ــت دارد می کن ــه دول و کاری اســت ک
ــول مفــت  ــه پ ــد ب ــــ نمی دهــد، در حقیقــت کشــور را وابســته می کن
نفــت، و وقتــی کشــور بــه پــول نفــت وابســته شــد، همیــن مشــکات 
پیــش می آیــد...«. و ایــن تنهــا یکــی از سیاســت هــای غلطــی اســت 
کــه اصــاح آن ســود بخــش تــر از مذاکــرات خواهــد بــود. یــک ســود 
بخشــی قطعــی و نــه در لفافــه از ابهــام و بــا هــزار امــا و اگــر. اصــاح 

ایــن ســیات غلــط  ربطــی بــه تحریــم و ... ندارد.کافــی اســت کــه دولــت 
ایــن تصــور غلــط کــه »مســیر اقتصــاد از سیاســت خارجــه مــی گــذرد« 
ــه »گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی« جامــع  ــد و کمــی هــم ب را اصــاح کن
عمــل بپوشــاند. ســخن در ایــن مــورد بســیار اســت، نشــان بــه آن نشــان 

کــه کــه رهبــری بــه مراتــب بــه ایــن مهــم پرداختــه انــد.

ــق،  ــن تواف ــی شــدن مت ــل از قطع ــروز و قب ــر ام ــردم اگ ــا م ــا، م ــا م اّم
دلمــان را یــک ســری تبلیغــات رســانه ای خــوش کنیــم و دســت بــه 
ــق  ــرای بررســی دقی ــس ب ــه از مجل ــه مطالب ــن جمل ــی، -ِم ــدام عمل اق
متــن توافــق- نزنیــم و فکــر کنیــم کــه دولــت »هــم هســته ای را نگــه 
داشــته« و »هــم تحریــم هــا را برداشــته«، هزینــه ســنگینی را متحّمــل 
خواهیــم شــد. هزینــه ای کــه برایمــان گــران تمــام خواهــد شــد. هزینــه 
ای از جنــس نوشــاندن جــام زهــر بــه ولــّی زمانمــان. هزینــه ای از جنــس 
ــه ای از جنــس پایمــال شــدن  عقــب گــرد در صنعــت هســته ای. هزین
خــون ُشــهدایمان و هزینــه ای از جنــس... . امــا اُمــت همیشــه در صحنــه 
ــه هــای تلــخ گذشــته تکــرار شــود. امــت  نخواهنــد گذاشــت کــه تجرب
همیشــه در صحنــه نخواهنــد گذشــت عــده ای بــه بهانــه رفــع تحریــم 
ــت از  ــن ام ــد. آری، ای ــا بگذارن ــر پ ــز رهبریشــان را زی ــا خطــوط قرم ه

منافــع ملــی خــود دفــاع خواهــد کــرد... . 

1. مرجع حل اختالف بین ایران و 5+1 کیست؟
ــران« و  ــران و 5+1؛ »طــرف دعــوای ای ــان ای ــی در دعــوای می ــی باشــد. یعن ــت م ــن مرجــع همــان شــورای امنی ــن، ای ــه وی ــق بیانی طب
ــر  ــی باشــند. در نتیجــه اگ ــت م ــان اعضــای داور شــورای امنی ــره هم ــکا و دیگــر طرف هــای مذاک ــی آمری »قاضــی« یکــی هســتند. یعن
ایــران متهــم بــه عمــل نکــردن بــه تعهــدات خــود باشــد ســازمان ملــل می توانــد علیــه ایــران قطعنامــه صــادر کنــد. امــا اگــر طــرف مقابــل 
تعهــدات خــود را عمــل نکــرد شــورای امنیــت نمی توانــد علیــه آنهــا قطعنامــه بدهــد چــرا کــه آنهــا در شــورای امنیــت »حــق وتــو« دارنــد. 
جالــب توجــه آن کــه؛ بــا توجــه بــه ســابقه 70 ســاله ســازمان ملــل هیــچ قطعنامــه ای علیــه آمریــکا بــه واســطه برخــورداری ایــن کشــور 
از حــق وتــو صــادر نشــده اســت. نــه تنهــا علیــه خــود آمریــکا بلکــه قطعنامه هایــی کــه علیــه رژیــم صهیونیســتی صــادر شــده اســت و 

کشــورهایی چــون انگلســتان و فرانســه موافــق آن بودنــد توســط آمریــکا وتــو شــده اســت.

2. آیــا قانــون مجلس)قانــون مجلــس بــر الــزام دولــت بــه حفــظ دســتاوردهای هســته ای( در متــن توافــق رعایت 
ــده است؟ ش

اولیــن بنــد ایــن قانــون درج لغــو تحریم هــا بــه طــور یکجــا و کامــل در متــن توافــق و انجــام آن در روز اجــرای توافــق اســت. امــا وقتــی 
ــو  ــی لغ ــای آمریکای ــق تحریم ه ــرای تواف ــت در روز اج ــرار نیس ــم ق ــم می بینی ــوع می کنی ــته ای رج ــرات هس ــدی مذاک ــن جمع بن ــه مت ب
شــود. بلکــه قــرار اســت تعلیــق شــود. عــاوه بــر آن لغــو تحریم هــا در ۸ ســال دیگــر مطــرح اســت کــه آن هــم در بنــد توافــق آمــده  اســت 
ــا نیــز قــرار نیســت در روز اجــرای توافــق لغــو شــود.  ــه اروپ ــا تحریم هــا را لغــو کنــد. تحریم هــای اتحادی کــه: آمریــکا تــالش می کنــد ت
بلکــه بحــث تعلیــق مطــرح اســت و لغــو تحریم هــا پــس از گذشــت ۸ ســال صــورت می گیــرد. روز اجــرای توافــق روزی اســت کــه ایــران 
بــه تعهداتــش عمــل کــرده و آژانــس آن را راســتی آزمایی کــرده اســت. یعنــی قــرار نیســت در روز امضــای توافــق تحریمــی برداشــته شــود.

در دومیــن بنــد از قانــون مجلــس آمــده اســت کــه  آژانــس مجــاز بــه نظارت هــای متعــارف اســت و دسترســی بــه اماکــن نظامــی ممنــوع 
ــراد  ــه اف ــی و دسترســی ب ــه ســایت های نظام ــه در آن دسترســی ب ــم ک ــی مواجهی ــکل الحاق ــا اجــرای پروت ــا ب ــق م ــن تواف اســت. در مت
آمــده اســت. و اینکــه آژانــس بایــد مطمئــن شــود همــه اطاعــات را دارد و عــاوه بــر آن راضــی شــود. حــال اگــر ایــران بــرای دسترســی 
بــه ســایت های نظامــی مانعــی ایجــاد کنــد آژانــس می گویــد مــن راضــی نیســتم و بــر همیــن اســاس بحــث تعلیــق تحریم هــا هــم بــه 

ــد. ــود نمی آی وج
3. آیا خطوط قرمز رهبری رعایت شده است؟

از جملــه ایــن عبــور از خطــوط قرمــز را لغــو فــوری تحریم هــا هنــگام امضــای توافــق، غیرقابــل 
تفســیر بــودن قــرارداد، عــدم پذیرفتــن تعهــدات برگشــت ناپذیر، محــدود نشــدن لغــو تحریــم 
بــه انجــام تعهــدات ایــران، خدشــه دار نشــدن حمایــت ایــران از مقاومــت اســامی، نپذیرفتــن 

مصاحبــه بــا دانشــمندان مــی تــوان عنــوان کــرد.
ــی صــورت  ــری تخطی های ــام معظــم رهب ــز مق ــدی مذاکــرات از خطــوط قرم ــن جمع بن در مت
گرفتــه اســت. از جملــه ایــن تخطی هــا بحــث راســتی آزمایــی توســط آژانــس اســت کــه لغــو 
ــر  ــا اســت عــاوه ب ــو تدریجــی تحریم ه ــر لغ ــه آن وابســته اســت. تخطــی دیگ ــا ب تحریم ه
آن زمان هــای طوالنــی برخــی تعهــدات ایــران، تخطــی از خطــوط قرمــزی اســت کــه مقــام 
ــر شــرعی  ــق غی ــن تواف ــود ای ــث می ش ــن تخطــی باع ــد، ای ــری مشــخص کردن معظــم رهب

شــود.
ــواد  ــداری م ــی نگه ــوم و حت ــازی اورانی ــه غنی س ــبت ب ــه نس ــود ک ــد ب ــی خواه ــردو محل ف
ــدن  ــی مان ــن باق ــای ای ــا معن ــود. آی ــوع می ش ــعه ممن ــق و توس ــی تحقی ــکافت پذیر و حت ش

ــری اســت؟ ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــم تأکی ــردو علیرغ ف
 رهبــر انقــاب ســخن از 2۰ هــزار مــگاوات بــرق هســته ای تــا مــدت زمانــی خــاص کرده انــد؟ 
امــا طبــق متــن توافــق ویــن مــا تــا هشــت ســال فقــط بــا ســانتریفیوژهای نســل یــک کار 
خواهیــم کــرد کــه یــک بیســتم 19۰ هــزار ســو مــورد نیــاز بــرای تأمیــن 2۰ هــزار مــگاوات را 
هــم تأمیــن نخواهــد کــرد و جالــب اســت کــه رهبــر انقــاب در ایــن مــورد عــدد ذکــر کردنــد.

4. بررسی اجمالی نامه رهبری در پاسخ به نامه دکتر روحانی
ــدی  ــاره جمع بن ــه درب ــدند ک ــتار ش ــه را خواس ــری دو نکت ــم رهب ــام معظ ــه، مق ــن نام در ای
مذاکــرات انجــام شــود. از جملــه آنکــه متــن بــه دقــت بررســی شــود و راه هــای نقــض عهــد 

محتمــل طــرف مقابــل بســته شــود.
مــا روز بعــد جمع بنــدی مذاکــرات هســته ای بــا زمینه ســازی بــرای نقــض عهــد توســط طــرف 
آمریکایــی مواجــه شــدیم. از جملــه ایــن تعبیــر جــان کــری کــه عنــوان کــرد پرونــده هســته ای 
ایــران را ذیــل فصــل ۷ منشــور ســازمان ملــل نگــه داشــته اند کــه ایــن ســخنان در تناقــض 
ــا تعابیــر دوســتان وزارت خارجــه ماســت. اگــر ســخن دوســتان مــا درســت اســت، ســخنان  ب

ــد. ــکا می خواهــد نقــض عهــد کن جــان کــری نشــان می دهــد آمری
همچنیــن وزیــر خارجــه انگلیــس نیــز می گویــد وقتــی ایــران گام هــای الزم را برداشــت بخشــی 
از تحریم هــا متوقــف مــی شــود. اگــر ایــن جملــه غلــط اســت نشــانه نقــض عهــد طــرف مقابــل 

اســت و اگــر درســت اســت دوســتان وزارت خارجــه مــا بایــد گــزارش دقیق تــری بدهنــد.

؟متن توافقچند نکته پیرامون

و هرگــز )در برابــر دشــمن( سســت نشــويد و )از مصائبــى كه 
بــر شــما وارد مى شــود( غمگیــن مباشــید كــه شــما برتريــد 
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ُمشک آن است که خود ببوید
نه آن که عّطار بگوید
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ــکا اقدامــات  ــن توافــق پاســخ می دهــد کــه هشــت ســال پــس از توافــق، آمری ــا کــی؟ در مت ــا ت خواهــد داد. ام
مقتضــی بــرای لغــو تحریم هــا را پیگیــری خواهــد کــرد. کــه آن هــم مشــروط بــه راســتی آزمایــی آژانــس خواهــد 

بــود.  آیــا هشــت ســال لغــو فــوری اســت؟

غنی سازی:
ــي  ــت غن ــدن ظرفی ــدود ش ســازي بــه -مح

ــراي دوره ده  ســاله5060 دســتگاه  از نســل اول ب
- جمع آوري و انبار مابقي سانتریفیوژهاي نطنز به همراه زیرساختهایشان

-محــل غنــي ســازي و تحقیــق و توســعه غنــي ســازي: فقــط نطنــز بــراي 
دوره ده ســاله

-سطح غني سازي: 3.6۷% براي 15 سال
- ذخیــره اورانیــوم:3۰۰ کیلوگــرم  بــراي 15ســال و ایــران موظــف اســت 

ذخایــر اضافــه را یــا بفروشــد و یــا رقیــق کنــد
-بــرای 15 ســال، ایــران تاسیســاتی کــه بــرای تبدیــل صفحــه هــای ســوخت 

یــا ضایعــات  باشــد را نســاخته و یــا راهبــری نخواهــد کــرد

فوردو:
-تبدیــل شــدن فــردو از یــک مرکــز غنــي ســازي بــه مرکــز تحقیــق فیزیک، 

ــته اي و تکنولوژي هس
ــدون حــق تزریــق گاز و چرخــش فقــط  ــدن 1۰44 ســانتریفیوژ ب -باقــي مان

ــن تعــداد 34۸ ســانتریفیوژ از ای
ــردن آن  ــار ک ــاي آن و انب ــاخت ه ــا و زیرس ــانترفیوژ ه ــه س ــدن بقی - برچی

ــر نظــر آژانــس زی
- ممنوعیــت غنــي ســازي، فعالیــت هــاي مرتبــط بــا غنــي ســازي و تحقیــق 

و توســعه در فــردو بــراي 15 ســال
- ممنوعیت ورود هر نوع ماده شکافت پذیر به فردو براي 15 سال

- ایــران بــه مــدت 15 ســال بــه آژانــس امــکان بازرســی هــای معمــول و 
در صــورت تقاضــای آژانــس، بازرســی روزانــه از تاسیســات فــردو را فراهــم 

خواهــد کــرد

آب سنگین اراک:
-بازطراحــی و بازســاخت یــک راکتــور تحقیقاتــی آب ســنگین مدرنیــزه شــده 

در اراک بــه منظــور حــذف تــوان تولیــد پلوتونیــوم در مقیــاس تســلیحاتي
-خارج کردن سوخت مصرفي این رآکتور از کشور

-ممنوعیــت بازفــرآوري ســوخت مصرفــی و تحقیقــات مربــوط بــه آن 
بــراي یــک دوره 15 ســاله و اعــام قصــد ایــران بــراي چشــم پوشــي از 

ــم! ــور دائ ــه ط ــرآوري ب بازف
-بــه مــدت 15 ســال تمامــی آب ســنگین مــازاد بــر نیــاز راکتــور مــدرن 

اراک در بــازار هــای بیــن المللــی بــه فــروش میرســد

تحقیق و توسعه:
  4_IR.5_IR.6_IR.۸_IR     تا 10 سال تحقیق و توسعه به چهار نسل-

ــر  ــاي باالت ــر روي نســل ه ــعه ب ــق و توس  محــدود میشــود و انجــام تحقی
تنهــا بــه صــورت شــبیه ســازي کامپیوتــري صــورت میگیریــد. در ایــن دوره 
هــر پــروژه ای کــه بــه مرحلــه نمونــه ســازی بــرای تســت مکانیکــی رســید، 

ارایــه کامــل و تصویــب کمیســیون مشــترک الزم اســت
ــایت  ــا در س ــا تنه ــانتریفیوژ ه ــن س ــعه ای ــق و توس ــال تحقی ــا 15 س -ت

ــود. ــام میش ــز انج نطن
-ممنوعیــت انجــام تحقیــق توســعه در مقیــاس کامــل آن یعنــي آبشــار 164 
تایــي؛ پــس از هشــت و نیــم ســال مــي توانــد نســل ششــم و هشــتم را 

بــا آبشــار 3۰ تایــي آزمایــش کنــد
-عدم انباشت اورانیوم در تحقیق و توسعه

تحریم ها:
-اتحادیــه اروپایــی و دولــت هــای عضــو آن طــی یــک آئیــن نامــه اجرایــی، 
ــه  ــرد ک ــب خواهــد ک ــی شــود، را تصوی ــر م ــرا« واجــد اث ــه از »روز اج ک
بــه موجــب آن کلیــه مفــاد آئیــن نامــه اجرایــی اتحادیــه اروپایــی کــه کلیــه 
ــه  ــی ب ــه اروپای ــط هســته ای اتحادی ــی و اقتصــادی مرتب ــای مال ــم ه تحری
ــان  ــرده اســت، همزم ــی ک ــدرج در بخــش 16.1 پیوســت را اجرای ــرح من ش

ــو  ــه نح ــران ب ــط هســته ای از ســوی ای ــا اجــرای تعهــدات مرتب ب
راســتی آزمایــی شــده توســط آژانــس، لغــو خواهــد کــرد.

- ایــاالت متحــده آمریــکا، وفــق اختیــارات ریاســت جمهــوری، اقــدام بــه 
صــدور دســتورهای توقــف کــه از »روز اجــرا« واجــد اثــر مــی شــود، 
خواهــد نمــود کــه موجبــات توقــف اعمــال تحریــم هــای مرتبــط هســته 
ای مبتنــی بــر قوانیــن موضوعــه بــه نحــو اشــاره شــده در بخــش هــای 

1۷.1 تــا 1۷.2 پیوســت را فراهــم خواهــد کــرد.
ــی کــه  ــا زمان ــه اروپایــی ۸ ســال پــس از روز توافــق برجــام ی -اتحادی
ــواد  ــام م ــه تم ــر رســیده باشــد ک ــری گســترده  ت ــه نتیجــه  گی ــس ب آژان
ــد،  ــی مان ــی م ــز باق ــح آمی ــای صل ــت ه ــران در فعالی ــته ای در ای هس
ــه  ــررات اتحادی ــاد »مق ــی مف ــود، تمام ــل ش ــر حاص ــه زودت ــدام ک هرک
ــی  ــی م ــاعه را اجرای ــدم اش ــا ع ــط ب ــای مرتب ــه تحریمه ــی« را ک اروپای

ــرد. ــد ک ــو خواه ــامی، لغ ــای اس ــت ه ــه فهرس ــازد، از جمل س
ــا  ــه نحــو مشــخص شــده در پیوســت  2و منطبــق ب -ایــاالت متحــده، ب
ــات  ــات و خدم ــافری و قطع ــای مس ــروش هواپیماه ــازه ف ــت 5، اج پیوس
مربوطــه بــه ایــران؛ مجــوز اینکــه اشــخاص غیرآمریکایــی کــه در مالکیــت 
یــا کنتــرل اشــخاص آمریکایــی هســتند، بــه نحــو منطبــق بــا ایــن برجــام 
بــا ایــران مشــارکت نماینــد؛ و مجــوز واردات فــرش و مــواد غذایــی از مبــدا 

ایــران بــه آمریــکا را صــادر خواهــد نمــود.
ــه  ــس ب ــه آژان ــی ک ــا در زمان ــق، ی ــس از روز تواف ــال پ ــت س -هش
ــواد هســته ای در  ــر اینکــه م ــی ب ــر خــود مبن ــری گســترده ت نتیجــه گی
ــر  ــد، هرکــدام کــه زودت ــز باقــی مــی مان ــح آمی ــران در فعالیتهــای صل ای
ــه  ــر ب ــا تغیی ــو، ی ــه لغ ــی مقتضــی ب ــدام قانون ــاالت متحــده اق ــد، ای باش
منظــور اجرایــی کــردن لغــو تحریــم هــای مشــخص شــده در پیوســت 2 

ــرد. خواهدک
- اتحادیــه اروپایــی و آمریــکا از بازگردانــدن یــا تحمیــل مجــدد تحریــم 
هایــی کــه اجــرای آنهــا را وفــق ایــن برجــام لغــو کــرده اســت، خــودداری 
مــی نمایــد. هیــچ گونــه تحریــم جدیــد هســته ای شــورای امنیــت و هیــچ 
ــاالت  ــی وجــود نخواهــد داشــت. ای ــه اروپای ــد اتحادی ــم جدی ــه تحری گون
متحــده، بــا حســن نیــت، نهایــت تــالش خــود را بــرای دوام 
ــق  ــل در تحق ــاد تداخ ــگیری از ایج ــام و پیش ــن برج ای
متمتــع شــدن ایــران از لغــو تحریــم هــای مشــخص شــده 

ــه عمــل خواهــد آورد.  در پیوســت دو ب
ــا  ــاط ب ــدی در ارتب ــفافیت و کارآم ــن ش ــور تضمی ــه منظ ــروه 1+5 ب -گ
ــای  ــه ه ــن نام ــر اداری و آئی ــام، تدابی ــن برج ــق ای ــا وف ــم ه ــو تحری لغ
اجرایــی کافــی را تمهیــد خواهنــد کــرد. اتحادیــه اروپایــی و دولــت هــای 
عضــو و ایــاالت متحــده متعهــد هســتند کــه در خصــوص محتــوای ایــن 
ــه  ــا ب ــه صــورت منظــم و بن ــران ب ــا ای ــه هــا ب ــا بیانی دســتورالعمل هــا ی

ــد اقتضــاء مشــورت نماین
-منطبــق بــا زمــان بنــدی مشــخص شــده در پیوســت 5، اتحادیــه اروپایــی 
و دولتهــای عضــو آن اجــرای اقدامــات قابــل اعمــال نســبت بــه افــراد و 
نهادهــای فهرســت شــده، از جملــه بانــک مرکــزی ایــران و ســایر بانــک 
هــا و موسســات مالــی ایرانــی را بــه نحــو تفصیــل یافتــه در پیوســت 2 و 

ملحقــات آن لغــو خواهــد نمــود
- اتحادیــه اروپایــی و کشــورهای گــروه 1+5 و شــرکای بیــن  المللــی بــا 
ــح  ــن آوری هســته ای صل ــه ف ــای مشــترک در زمین ــروژه ه ــران در پ ای

آمیــز تعامــل خواهنــد کــرد
-اعضــاء 1+5، چنانچــه متناســب باشــد، دســتیابی ایــران بــه راکتورهــای 
ــون و  ــعه و آزم ــق و توس ــرای تحقی ــبک را ب ــدرت آب س ــی و ق تحقیقات

5. دو ابهام
ــو تحریم هــای تســلیحاتی  ــن خواســتار لغ ــا و چی ــر خارجــه روســیه اعــام کــرد م ــای الوروف وزی  اول اینکــه آق
ــد  ــه دروغ اســت بای ــن جمل ــو تحریم هــا در طــول 5 ســال موافقــت کــرد؛ اگــر ای ــا لغ ــران ب ــا ای ــم ام ــران بودی ای

توســط وزارت امــور خارجــه تکذیــب شــود و اگــر راســت اســت بایــد بگوینــد چــرا چنیــن کردنــد.
دوم اینکــه، وزیــر خارجــه آمریــکا گفــت: »ادامــه تحریم هــا ممکــن نبــود« اگــر ایــن جملــه درســت باشــد آیــا مــا 
بــا پذیــرش ایــن متــن خــود بــا دســت خــود تحریم هــا را ادامــه نبخشــیده ایم. تیــم مذاکره کننــده هســته ای بایــد 

ایــن دو موضــوع را شــفاف ســازد چــرا کــه دو ابهــام مهــم دربــاره کلّیــت مذاکــرات اســت.

6. و اّما
1. و اّمــا بــر چــه اساســی تعهــد دادیــم تــا مــدت 15 ســال صرفــا در نطنــز غنی ســازی داشــته باشــیم و هیــچ مرکــز 
ــران در خــاک خــود ســازگار اســت؟ کــدام  ــت ای ــدار حاکمی ــا اقت ــن ب ــا ای غنی ســازی دیگــری نداشــته باشــیم.  آی

ــا ایــن تعهــد را می دهــد؟ کشــوری در دنی
2. و اّمــا در متــن آمــده اســت کــه ایــاالت متحــده آمریــکا تحریم هــا را متوقــف ســاخته و بــه ایــن توقــف ادامــه 

بخشی از متن 
توافق

»الزم است متنی که فراهم آمده با دقت مالحظه و در مسیر قانونی پیش بینی شده قرار گیرد «/ بخشی از نامه رهبر انقاب که در پاسخ به نامه 
دکتر روحانی نوشتند.

و امــا مذاکــرات امتحانیســت الهــی کــه در پیــش روی مجلــس قــرار گرفتــه اســت. چــه آن کــه بعــد از نوشــته شــدن متــن توافــق، ایــن نماینــدگان مجلــس 
هســتند کــه بایــد آن را بررســی کــرده و تصویــب نماینــد.  کاری اســت بــس دشــوار. ازیــن جهــت کــه ممکــن اســت ایــن موضــوع رنــگ و بــوی سیاســی 

و حزبــی بــه خــود بگیــرد و در نتیجــه منافــع ملــی فــدای جنــگ و دعواهــای جناحــی شــود.
از مجلــس انتظــار آن مــی رود کــه بــه عنــوان نماینــدگاه ملــت، بــه دور از هــر گونــه قیــل و قــال سیاســی و دعواهــای جناحــی؛ حلقــه ی آخــر زنجیــره ی 
مذاکــرات را بــه درســتی وصــل نماینــد تــا کار تیــم مذاکــره کننــده کــه حاصــل تــاش مجاهدانــه خــود ایــن تیــم، رهنمــون هــای رهبــری، خــون شــهدا، 
صبــر و پشــتیانی مــردم و... بــوده اســت، بــه ســرانجامی مطلــوب برســد. تــا ایــن نیــز افتخــاری باشــد بــرای ملــت ایــران. اکنــون کــه بعــد از تــاش هــای 
بــی وقفــه تیــم مذاکــراه کننــده متنــی بــه تفصیــل آمــاده شــده اســت، خواســتار آن هســتیم  کــه مجلســیان نیــز بــه عنــوان نماینــدگان مــردم، بــا صبــر و 
حوصلــه ای بســیار و دقــت فــراوان، متــن توافــق را بررســی نماینــد و از زوایــای مختلــف موضــوع را بــه بحــث و بررســی بگذارنــد. کــه در ایــن صــورت، 

امیــد اســت بــه لطــف خــدا و زیــر ســایه عنایــت حضــرت ولــی عصر)عــج( بــه توافقــی برســیم کــه در خــور عــّزت ملــی و اقتــدار ملــت ایــران باشــد. 

همچنیــن بــرای تامیــن بــرق و شــیرین ســازی آب همــراه بــا ترتیباتــی بــرای 
تضمیــن ارائــه ســوخت هســته ای و خــروج ســوخت مصــرف شــده، آنگونــه کــه 
در قراردادهــای مربوطــه بــرای هــر راکتــور فراهــم شــده آمــده اســت، تســهیل 

خواهنــد نمــود
شفافیت و اقدامات اعتمادساز:

ــال و  ــاف ح ــورد اخت ــائل م ــام از مس ــع ابه ــرای رف ــه راه ب ــران »نقش -ای
ــود ــد نم ــرا خواه ــا اج ــس، را کام ــا آژان ــق ب ــورد تواف ــته« م گذش

-حضــور بلندمــدت آژانــس در ایــران بــه همــراه تــدارک فضــای کاری مناســب 
ــا رویکــرد مثبــت، در مــکان هــای نزدیــک  در ســایتهای هســته ای، و ب

ســایت هــای هســته ای در ایــران بــرای بازرســان آژانــس
-نظــارت آژانــس بــر کنســانتره ســنگ معــدن اورانیــوم تولیــدی توســط ایــران 
در همــه کارخانــه هــای تغلیــظ ســنگ معــدن اورانیــوم بــه مــدت 25 ســال

ــدت  ــه م ــانتریفیوژ ب ــای س ــا و بیلوزه ــورد روتورزه ــت در م ــارت و مراقب -نظ
ــال 20 س

-اســتفاده از فنــآوری هــای مــدرن تائیــد شــده و گواهــی شــده توســط آژانــس 
ــی هــای  ــع ســریع نگران ــان از رف ــرای اطمین ــکا ب ــل ات ؛ و یــک ســازوکار قاب

آژانــس در زمینــه دسترســی بــه مــدت 15 ســال.
-بــرای 15 ســال، ایــران فقــط بــا موافقــت کمیســیون مشــترک وارد 
صــادرات هرگونــه تکنولــوژی و تجهیــزات غنــی ســازی و یــا مرتبــط بــا غنــی 
ــه فعالیتهــای  ــا هــر نهــاد خارجــی در زمین ــا ب ــا هــر کشــور دیگــر ی ســازی ب
غنــی ســازی و یــا مرتبــط بــا غنــی ســازی شــامل فعالیتهــای تحقیــق و توســعه 

خواهــد شــد
- بــرای 15 ســال ایــران بــه آژانــس اجــازه دسترســی منظم،شــامل 
دسترســی روزانــه هنگامــی کــه توســط آژانــس درخواســت شــد،به ســاختمان 

ــد داد. ــز را خواه ــط در نطن ــای مرتب ه
ــام  ــای اع ــت ه ــا فعالی ــواد ی ــا م ــی در رابطــه ب ــی های ــس نگران ــر آژان - اگ
نشــده داشــت، آژانــس بــه ایــران اســاس چنیــن نگرانــی هایــی را ارائــه نمــوده 

ــد. ــازی می¬نمای ــفاف س و درخواســت ش
اگــر توضیحــات ایــران نگرانــی هــای آژانــس را حــل و فصــل نکنــد، آژانــس 

دسترســی بــه چنیــن محــل هایــی را درخواســت نمایــد.
ــس  ــای آژان ــی ه ــل نگران ــرای ح ــن ب ــای جایگزی ــد راه ه ــی توان ــران م ای

ــد. ــنهاد نمای پیش
ــم  ــد، تصمی ــی کن ــس را راض ــد آژان ــران نتوان ــای ای ــل ه ــر راه ح اگ
ــه  ــا ۸ عضــو متشــکل از کشــور هــای 5+1 و اتحادی ــه ای ب ــه کمیت ــری ب گی
ــر  ــو از ۸ عضو،ب ــا رای 5 عض ــه ب ــد ک ــد ش ــپرده خواه ــران س ــا و ای اروپ
روی روش ضــروری بــرای حــل نگرانــی آژانــس تصمیــم گیــری خواهــد شــد

-ایــران اجــرای موقــت پروتــکل الحاقــی را بــر طبــق بنــد ب مــاده 1۷ پروتــکل 
الحاقــی تــا زمــان اجــرای قانونــی آن بــه آژانــس اعــام مینمایــد.)از مــوارد 
ایــن پروتــکل میتــوان بــه بازرســی هــای ســرزده بــدون اطــالع 

قبلــی و بــدون اطــالع از مــکان بازرســی اشــاره کــرد.(
ــق  ــرد.) تواف ــده میگی ــر عه ــی 3.1 را ب ــد اصاح ــل ک ــرای کام ــران اج -ای
ــن  ــدي از ای ــاس بن ــر اس ــد و ب ــب ش ــادي تصوی ــال 19۷5 می ــان در س پادم
توافــق، هــر فعالیــت هســته اي در هــر مقیاســي، 6 مــاه قبــل از تزریــق مــواد 
بــه دســتگاه هــاي ســانتریفیوژ، بایــد بــه اطــاع آژانــس برســد امــا بــر اســاس 
ــک  ــاخت ی ــه س ــم ب ــه تصمی ــي ک ــوري از زمان ــر کش ــي 3.1 ه ــد اصاح ک
برنامــه هســته اي مــي گیــرد موظــف مــي شــود کــه آژانــس را مطلــع کنــد(


