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 مقدمه

 21قققانون قاقققدان متناسققق ب متوابققم دبیققس ممهققوری اسققجمی ابققران در امققرای برمققان  م ققو  طبقق  

بققار بققه نامققه را  ققر سققه مققاه ب قبزبققر امققور خارمققه موظققن اسققس ربنققد امققرای توا  ، 13۹۴مهققر 
 .کمیسیون امنیس ملی ب سیاسس خارمی مجلس شورای اسجمی گزارش د د 

 1۴۰۰تیرمققاه  2۰باپسققین ربز ققای کققاری دبیققس دبازد ققخ، در تققارب  اسققا ، بزارت خارمققه در برابن

از آنجققا کققه ابققن  برمققان  منت ققر کققرد. 22گزارشققی از ربنققد امققرای برمققان تحققس رنققوان قگققزارش 

ا میتققی تققاربای داشققته ب حققابی ناققات غیرباقعققی  رابانققی اسققس،  زن بققود در برابققر آن گققزارش 

 توضیح د د، تهیه ب منت ر شود.  گزارشی که ابرادات گزارش اصلی را بیان ب

سققال دبیققس تققدبیر ب امیققد کققه ابققده اصققلی آن مقق اکره ب رسققیدن بققه بقق  توا قق  بققرای ر قق    ۸در طول  

 طر ققه ب ققای نو رصققتی بققه منتوققدان بققرای نوققد داده ن ققد ب  می ققه از تربب گققاهچی   ققا بققود، تحربخ

د، اسققتداده شققد ب حتققی بققه ابققن نیققز که باش قابم تققومهی از آن خققجف باققق  بققو  بی احرفبرای بیان  

 ققای آنهققا توسقق   ای غیراخجقققی بققه منتوققدان امققازه شققنیدن حرفاکتدققا ناققرده ب بققا زدن بر سققق 

مامعه داده ن ققد. حققال کققه بققا پابققان بققا تن دبیققس تققدبیر ب امیققد ب   ققس سققال پربپاگانققدای دبیتققی ب 

ا دربققاره مقق اکرات ب توا قق   قق حمابققس از پققربکه شاسققس خققورده برمققان،  رصققتی بققرای بیققان باقعیس 

 برمان به بمود آمده اسس، امید اسس ابن گزارش مورد استداده نابگان ب مردن قرار گیرد. 

تققا  پققردازدمیرا بققرد مقق اکره بققرای ر قق  تحققربخ  شناسققیآسیق در ابتققدا بققه بررسققی ب  ابققن گققزارش

را بققرد دبیققس تققدبیر ب امیققد را در اختیققار  نبتریاصققلخواننققده گرامققی بقق  بحققد منسققجخ در نوققد 

. ابققن نوققد در پققردازدمیباققش بعققدی بققه نوققد گققزارش بیسققس ب دبن بزارت خارمققه  در    داشته باشققد ب

 .شودیمتودبخ خوانندگان گرامی  ای ستهب   اخبتحررا بردی، سه باش 

 شاءالل ان باشد.  مؤثر تبیین ب تثبیس تجربه م اکره با آمرباا برای مامعه ابران امید اسس ابن گزارش در 

 1۴۰۰تابستان  - یمسعود برات
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 هایی دارد؟راهبرد »مذاکره برای رفع تحریم« چیست و چه ویژگی
تواند مسئله تحربخ  کننده تحربخ، می ای ارمالحاکخ شد که قم اکره  با طرف، ابن نگاه بر ک ور  13۹2از سال  

رسد تر می  ا قبمب   ار معی تی بر مردن را حم کند.  ر ند قدمس ابن نگاه در میان نابگان سیاسی به سال 

اظرات انتااباتی ب با ت ایم دبیس بازد خ ابن نگاه غایق شد. به رنوان نمونه آقای ب بتی در من  ۹2اما در سال  

  کنیخ،   حم  را  ایمللیبین  مسائم   خ  ب  باشیخ  داشته  را  ای سته   انرکی  ب  بدیوک ارسانت   خ  توانیخمی  ماقگدته بود:  

 برای  ب آقای ربحانی در ابن زمینه گدته بود: قما  1.  ن د   تحربخ   خ  ب  داشس   را  ای سته   انرکی   خ  شودمی

 م اجت   حم  برای  مهخ  ب قراه  2   کنیخ  انتاا   را  م اکره  راه  بابد   اتحربخ   شاستن  ب  خود  حووق  به  دستیابی

را برد    3.  اسس   غر   با  م اکره  ندتی  تحربخ ابن  اتااذ گردبد.  برای ر   تحربخ   قم اکره  را برد  بنابرابن 

  ابی دارد: ببژگی

 توافق  عدم از بهتر  توافقی هر

داند. شود ب دبیس  ر توا وی را بهتر از ردن توا   میتبدبم میدر ابن رببارد، رسیدن به توا   به ب  اصم  

  آمدن   به دسس   شما  آقای دکتر ظربن، پیش از توا   برمان در گدتگو با رادبوی ملی آمرباا گدته بود: قاگر

. اسس   بهتر  بسیار  توا    که  اسس   باضح  کنید،  موابسه  توا وی    یچ  مورد  در  ناردن  توا    با  را  توا وی   رگونه
 مچنین بزارت امور خارمه از کمپینی با  وبس ق ر توا وی بهتر از ردن توا    که برخی از  نرمندان آن   ۴

  با   5+1  با  ابران  م اکراتقاندازی کرده بودند، حمابس کرد. آقای ربحانی نیز در ابن زمینه گدته بود:  را راه

  در    مگان  م لحس   که   را  رسید   خوا د  توا    به  نهابس   در  شاءالل ان   دارد،  بمود  که  بی ای دشوار  بمود

 5. اسس  برد -د بر بازی ب توا  

 تر نسبت به گذشته اعطای امتیازات جدی

 ای قبم، کخ بودن بزن  قم اکره برای ر   تحربخ ، رلس ردن دستیابی به توا   در سال   دارانطرف در دبدگاه  

ابخ نگرانی  ای( ارائه شده از سوی ابران به ک ور ای غربی اسس ب به  مین دییم نتوانسته امتیاز ای )تضمین

 
 13۹2خرداد 17.   ار ب بتی. مناظره انتااباتی.    اکبریرل 1
 13۹1 ید 12.  انتاا حسن ربحانی. م احبه.   2
 13۹2ردادخ26.  خبرآنجبنحسن ربحانی.  3
 13۹3شهربور27.  باشگاه خبرنگاران موان. آمرباا  ملی رادبوی با  محمدمواد ظربن. گدتگو ۴
 13۹3اردببه س2۹.  انتاا .   سس با بزبر، معابنان ب مدبران ارشد بزارت راه ب شهرسازیحسن ربحانی. ن 5

https://www.farsnews.ir/news/13920317000676
https://www.entekhab.ir/fa/news/89959
https://www.khabaronline.ir/news/298820
https://www.yjc.ir/fa/news/4983584
https://www.entekhab.ir/fa/news/162261
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ب  توا    زن اسس    ای خودمان را برطرف نمابیخ. در نتیجه برای رسیدن به ا نسبس به برنامه  سته غربی

 امتیازات بی تری به طرف موابم بد یخ تا بتوانیخ به میزان مورد نیاز ارتمادسازی کنیخ. 

 مذاکره مستقیم با عامل اصلی تحریم )آمریکا( 

بابد با رامم اصلی تحربخ بعنی آمرباا بارد م اکره مستویخ شد. آقای    حتماًدر ابن را برد برای ر   تحربخ،  

  کدخدا   با   ستند،  ده  کدخدای    ابی اابآمر، در دان گاه شربن گدته بود: ق 13۹2ز انتاابات  ربحانی پیش ا

  دبیس  گ اشتند باز را م اکره راه امسال   ربردبن ابل سانان در انوج  ر بر که  حا  ب اسس  ترراحس  بستن

  ب در مناظرات انتااباتی نیز گدته بود: قدر   6.  کند   برقرار  را  رابطه  ابن  تواندیم   قرمز  خطوط   ررابس   با  بعد

  ب   اربپا  با  م اکره  با  اسس   ترراحس   آمرباا  با  م اکره  آبا  بودند  پرسیده  بنده  از  که  بود  ابن  سؤال  کدخدا،  مورد

  امازه   آن  از  بابد   ب  دارند  کدخدابی   ااربپابی   که   را  اسس؛  اربپا  از  ترراحس   آمرباا  با  م اکره   دادن   پاس   بنده

در نهابس ب پس از ربی کار    7.  اسس   بهتر  ب  کنیخ  صحبس   آنها   کدخدای    مان  با  برببخ  ما  بنابرابن  بگیرند

با آمرباا   بازد خ، م اکره مستویخ  امور خارمه آغاز می  به طورآمدن دبیس  گردد ب  رسمی در سطح بزبر 

 تلدنی گدتگو کرد. صورتبه نیز با باراک ابباما،  ممهوررئیس 

 ای از سایر مناقشات با آمریکا هسته تفکیک مسئله

 دبگری  یبهانه   ب   نباشد،   خ  ای سته  یمسئله   اسس؛  بهانه  ایموان معظخ ر بری بار ا ت کر دادند که: ق سته 

ناپ بر اسس. بعنی ب مدابی   یتدارقابم یغ. از نظر ر بری مسائم اختج ی بین ابران ب آمرباا،  ۸   آبرند می

پیش    دبگر(   ی ابهانه )  مسئله را به تنهابی حم کرد ب در صورت حم ب  مسئله، مسائم دبگر توان ب   نمی

 شود. ذ نیس ر بری نسبس به اختج ات ابران ب آمرباا بدبن شام اسس: ک یده می

 
 13۹2اردببه س2۴. دبپلماسی ابرانی. بسیج دان جوبی دان جوبان دان گاه شربنحسن ربحانی. برنامه   6
 . 213۹خرداد17  .رمانیوز  حسن ربحانی. مناظره انتااباتی. 7
 13۹3تیر16.  بیانات در دبدار مسئو ن نظان ۸

http://irdiplomacy.ir/fa/news/1916161
http://www.rajanews.com/news/287009/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908
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ابن بمود،   ادرا میبا  نابگان ک ور   اقناع  قبرای  م اکره،  موا     ای  توان مسئله تحربخکرد که میمربان 

درباره ابن   ۹2موان معظخ ر بری در سال    کهطوریبهمداگانه از طرب  م اکره حم کرد.    به طورای را   سته

  خ   بعد  دبیس،  آن  دبیتمردان  -  دبیتمردان  ب  مسئویین  از  ی مربان موا   م اکره، گدته بودند: قبعضیابده

  حل   موضوع [  تا]  کنیم  مذاکره  هاآمریکایی   با  ما  ایهسته  یقضیه  در  کنندمی  فکر  -  دبیس   ابن   دبیتمردان

   مان   در  بیی  کنید؛  م اکره  برببد   بایا وص  موضوعِ  ابن  در  شما،  داربد  اصرار  خق،  خیلی  گدتیخ  ؛بشود

. در حویوس مربان ۹   نیستخ   بینخوش  اما  کنخینم  ماایدتی   نیستخ؛  بینخوش  من  گدتخ  امسال  ابل  سانرانی

ای  در مسئله  سته   صر اًتوان  اختج ات ابران ب آمرباا قابم تدای  اسس ب میکرد که  موا   م اکره، ت ور می

م اکره کرد ب بدبن ابناه موضورات دبگر پیش ک یده شود، ابن مسئله را با آمرباا حم کرد. ذ نیس مربان 

 موا   م اکره درباره مسائم مورد اختجف بین ابران ب آمرباا بدبن شام بود: 

 

 

 

ای، غیرباقعی ب مو ون بود ب پس از  ای از موضورات غیر سته سته موضوعاما در ذ ن دبیتمردان، تدای  

تدای  کرد ب ابن  هخ را به زبان  خ    بادبگرتوان مسائم ماتلن را از  امرای برمان، متومه شدند که نمی

  ربحانی در اسس.    ۹6نمونه در ابن زمینه، سانان رجیق ربحانی در مناظرات انتااباتی    نبترمهخ آبردند.  

 
 13۹2بهمن2۸. شرقی  آذربابجان  مردن دبدار در  بیانات ۹

هسته ای موشکی منطقه ای
حقوق 

بشری

هسته ای موشکی منطقه ای
حقوق 

بشری

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25363
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قبرمان  سته  13۹6  اردببه س   انتااباتی  مناظره ارتباط  بوددرباره  قمسئله موشای  گدته  با  قشهر ای  :  ای  

ه  خ بزنند، برای  زبرزمینی را ن ان دادند تا برمان را به  خ بزنند، ربی موش  شعار نوشتند تا برمان را ب

ای، برای  ای از غیر ستهدر حویوس تدای  مسائم  سته 1۰.  ابناه ما نتوانیخ از برمان صددرصد استداده کنیخ 

بعد از ابن که دبیس   ؛ ی اابن بود که دبیتمردان بتوانند  ضای رمومی ک ور را برای انجان م اکرات، اقناع کنند 

گوبد ب در  د، از یزبن حم مسائم دبگر از طرب  م اکره سان میشومتومه اشتباه خود )تدای  مسائم( می

 با ایجاد جریان اجتماعی مسائل دیگر را هم پیش بکشد. کند که رمم تجش می

 بقس سیاسس  مسئول بود. موگربنی، بادبگرذ نیس طرف موابم  خ مبتنی بر ردن تدای  مسائم ماتلن از 

 در  ارماع  توا   ب   ابن  مودمه  باش  در: قدر ابن باره گدته بود  اتحادبهابن    پاریمان  در  اربپا  اتحادبه  خارمی

  یا   تعامل  از  دیگری  نوع   برای  را   مسیر  تواندمی  توافق  این  دارد؛  بمود  مضمون  ابن  با  نیخ ممله  ب   حد

  را  راز  یک دارم االن شاید - ه جمل آن  .کند ایجاد را  آن زیربنای  و  کند  فراهم منطقه  در ترسازنده   تعاملی

 11  . شد گنجانده ایران درخواست  به -م کنمی  افشا

دانسس،  ای میابران در موضورات موشای ب منطوه  محدبدکردن مچنین مان کری برمان را ا رمی برای  

  را  ممان گزبنه بهتربن[ آمرباا] توا  ، ابن از خربج باقپس از خربج آمرباا از برمان گدته بود:   کهطوریبه 

  اهرم   رنوانبه   آن  در  ماندن  از  بعد  ب  ماندبخمی  توا    ابن  در  مدتی  ما  که  اسس   ابن  گزبنه  ابن.  د دمی   دسس   از

  های فعالیت   موشکی،  زمینه  در   خودمان   با   همکاری   برای   چین   و   روسیه  اروپا،  همکاری   جلب   جهت  فشار

  خارمی   ایبان     مااری  نیز ردن  ابباما  12.   کردیممی   استفاده  غیره  و  اهللحزب   از  حمایتش  یمن،  در  ایران

 از  حمابس   ب  اسرائیم  ح ف  شعار  بایستی ،   ایموش   آزمابش  در  ابران  ترسناک  ر تار  از  ناشی  را  ابران  با

در نتیجه برای طرف موابم، برمان شربری برای م اکره ب توا   در مسائم .  13بود   کرده  بیان  یبنان  اللحز 

در باق  به دنبال پیش ک یدن مسائم    دبیتمردان ابرانی نیز به مربر ابن مسئله را پ بر ته بودند بدبگر بود ب  

 ای بودند. غیر سته

 
 13۹6اردببه س15  .این  انتااباتی.حسن ربحانی. مناظره   1۰
 13۹6آذر22  .دنیای اقت اد   درباا موگربنی. سانرانی در پاریمان اربپا. 11
 13۹7مهر1۴.  تسنیخ. CNNمان کری. م احبه با   12
 13۹5 ربردبن13.  کاخ سدیدباراک ابباما.   13

http://old.alef.ir/vdcfvcdjtw6dv1a.igiw.html?46txt
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3328993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/14/1846056
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/04/01/press-conference-president-obama-412016
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ابران برای استداده   نب؛ بنابرا ا در آن حدظ شودمهندسی برمان  خ طوری انجان شده بود که ساختار تحربخ

اقتدار  کرد )در نتیجه مناب   کامم امرا می  به طوررا    FATFاز مزابای آن دب راه داشس: با بابد استاندارد ای  

شدند( ب با بابد م اکرات مدبد با موضورات موشای  ک ور مانند سپاه ب صنعس موشای محدبد می  آ ربن

استراتژی طرف موابم در برمان، حم  مه موضورات بود ب مسئله    نب؛ بنابراکردای را شربع می ب ندوذ منطوه

 ای گان ابل بود.  سته

اقدان نامطلوبی نبود، بلاه با    تنهانه ای از سوی حامیان اصلی مربان م اکره،  پرداختن به موضورات غیر سته

رجیق  اشمی ر سنجانی )حامی زمینه، سانان    نمونه در ابن  نبترمهخ اشتیاق به دنبال حم مسائم دبگر بودند.  

اصلی دبیس( درباره یزبن خل  سجح ک ور برای پی ر س اقت ادی اسس. بی پس از امرای برمان درباره  

  بعد   ابنها دارند،  را   دنیا اقت اد  تربنمحاخ   ربز ا  ابن  کاپن  ب  آیمان  بینیدمی   اگرقای گدته بود: مسائم غیر سته

 خرج   بی تربن  نظامی  نیرب ای  ...  شدند   محربن  باشند   داشته  امینظ  نیربی  ابناه  از  دبن   مهانی  منگ  از

  رلمی   کار ای  به دنبال  ب  شد  آزاد   انب اپول  اقدان  ابن  با  رب  ابن  از  ب  بردندمی  را  منگ  حال  در  ک ور ای

  ابران   در  راه  ابن  نیستند،   خ  پ برآسیق   دبگر  ی ا  کردند،  درسس   خود  برای  بنیاندانش   اقت اد  ب  ر ته  توییدی  ب

  روحانی   دولت  دوم  دوره   مطمئنم  شوند،    ضا  ابن  بارد  بابد  معلمان  ب  دیسوزان  ب  مدبران  ب  اسس   شده   باز

 1۴.  برساند آنجا به را ما تواندمی

 راهبرد »مذاکره برای رفع تحریم« چه آثاری را در پی داشته است؟

دییم آثاری داشس که منجر به قر   تحربخ  نگردبد ابن را برد در موقعیتی که اتااذ شد، اشتباه بود ب به  مین  

 پردازبخ:  ا گردبد. در ادامه به ابن آثار میسازی تحربخب حتی  راتر از آن، منجر به ت دبد ب تعمی  ب داخلی

 بودن تحریم برای طرف مقابل  مؤثرتثبیت ادراک 

ند، ابن ادراک در طرف موابم تثبیس ک نگامی که ابران را برد م اکره را برای حم مسئله تحربخ انتاا  می

قتحربخمی که  می  مؤثر ا  گردد  ب موا   قما اسس   بود:  گدته  زمینه  ابن  در  م اکرات  زمان  در  ابباما    د د. 

 نین ادراکی    15.  شود   حاضر  م اکرات  میز  سر  کنیخ  بادار  را  ابران  ، اخ بتحر  بودن   مؤثر  رلس   به  توانستیخ

 
 13۹5مرداد2۸.  آ تا .  مج  آموزش ب پربرش اشمی ر سنجانی. ا 1۴
 13۹۴خرداد13 .دبپلماسی ابرانی  .م احبه با کانال دب تلوبزبون اسرائیما.  باراک اببام 15

https://aftabnews.ir/fa/news/389680
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1948372
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ابزار تحربخ برندارد ب آن را توسعه بد د، حاضر نباشد در توا   امتیاز  شود طرف موابم دسس از  بارد می

 زن را بد د ب حتی در امتیازات داده شده  خ بدرهدی کند ب به تعهدات خود رمم ناند. بر  مین مبنا در  

د  ا(، ا زابش تحربخ در ابعا با حدظ ساختار تحربخ)  دبران امرای برمان شا د طراحی در شیوه ر   تحربخ

 ماتلن آن، ردن امتیازد ی مدی ب بدرهدی از سوی آمرباا  ستیخ. 

 ها حفظ ساختار تحریم

در ابن مدت دب نسم از    سیر ا زاب ی داشس.  2۰15تا    2۰۰6 ای دبیس آمرباا رلیه ابران از سال  تحربخ 

دستورات امرابی مانند  ثانوبه بانای رلیه ممهوری اسجمی ابران ارمال شد. نسم ابل که ذبم انواع    تحربخ 

ارمال شد ب نسم دبن که با بربد کنگره ب بض  قوانین  مچون قانون مام  تحربخ ابران    133۸1ب    1322۴

ب ... رلیه ابران ارمال شد. در نسم    2۰12، قانون کا ش تهدبد ابران  2۰12، قانون اختیارات د اع ملی  2۰1۰

ربخ بمود داشس ب در نتیجه آن ا راد ب نهاد ای داخم  ای ثانوبه خاصیس ببربسی ب انت ار تحابل تحربخ 

می  ا زابش  تحربخ  ییسس  بر  در  ارمال   ار  با  بود که  ابران  بانای  نظان  انزبای  دبن  دف  نسم  در  با س. 

 ای بزرگ  ای ثانوبه بانای   ار اصلی بر بان  ایمللی امرابی شد. در نسم دبن تحربخ ای بزرگ بینبان  

  ا ب مراقبس از نوض تحربخ در شباه بانای مرتب  با خود بود.مرای تحربخایمللی برای ابین

کامم برداشته خوا د شد اما در برمان  به طور  ای بانای کرد به باسطه توا   برمان، تحربخدبیس ت ور می 

باقی ماند.   ای نسم دبن با تمان قوا پابرما   ای نسم ابل برداشته شد ب تحربخ برخی )ب نه تمان( تحربخ  صر اً

تعداد زبادی از ا راد ب نهاد ا در ییسس تحربخ، سبق شد تا  یچ بان     باقی ماندن ا در کنار  ابن تحربخ   ماندن

 ایمللی بعد از امرای برمان با نظان بانای ابران بارد تعامم ن ود. بزرگ بین

  رباب    ن دن  برقرار  ب  بانای  ثانوبه  ی اخ بتحر  باقی ماندن  اثر  نبترمهخ   ندس،  پول   به  آزادانه  دسترسی  ردن

ابران در دبران    توس   پول  ابن   گر تن  قرار  اختیار  در  ب  ندس    ربش  ا زابش   رغخرلی .  بود  بانای  ایمللیبین

  باردات   ندس،  ی اپول  شدن  نود   برای   قطعی  راه  تنها  ب  شود  م رف  آزادانه  توانسس نمی   پول  ابن  امرای برمان،

 ای بانای در برمان  با بمود ابناه مسئویین دبیتی پیش از امرای برمان ارجن کرده بودند که تحربخ   ؛ ی ابود

تا اردببه س   ۹۴  ماهدیبابد، اما در دبران امرای برمان )از  شود ب ابران به پول ندس خود دسس میبرداشته می

 ای بان   صر اًکنند ب  چنان  مااری نمی ای بزرگ، با ابران  م( مسئویین به کرات ارجن کردند که بان ۹7

 کنند.کو   ب در موارد بسیار محدبدی با ابران  مااری می
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 سازی تحریم(ها )داخلیتالش برای افزایش اثرگذاری تحریم

  به ق وشمند   کننده لج برمان، تبدبم به ابزاری برای آمرباا شد تا بتواند استراتژی تحربمی خود را از قگسترده  

 ای ثانوبه بانای آمرباا پابرما بماند،  د د. برای امرای تحربخ  وشمند،  زن بود تا ساختار تحربخ  تغییر

 ا به مربر به بهانه مسائم دبگر )موشای، تربربسخ ب...( گسترش بابد ب با توسیخ بازبگران اقت ادی  تحربخ

ک یده شود. آمرباا تجش داشس تا در ب   ، منگ اقت ادی به داخم ک ور یمبتحر ریغابران به تحربمی ب 

مدت زمان کوتاه، بازبگرانی که از نظر خود قبد   ستند در موابم منا   سابر مردن قرار بگیرند ب از ابن طرب   

 با نیربی امتماری آنها را ابزبیه ب مهار کند. 

آمرباا، ابران برای    در استراتژی مدبد تحربمی  ، الزمه اصلی تحریم هوشمند:FATFاجرای استانداردهای  

داد. بر  مین اسا   ابناه ربس   مااری را کا ش د د، بابد شدا یس تعامجت اقت ادی خود را ا زابش می

را بپ برد. دبیس نیز به  FATFآمرباا ب اربپا بعد از امرای برمان، به ابران   ار زبادی بارد کردند تا قوارد 

)برای ابجاد شدا یس در FATF ا( داشس با امرای استاندارد ای دییم امیدی که به گر تن نتیجه )ر   تحربخ

 حوزه ربایی(، در امرای تحربخ  وشمند م ارکس کرد.

ابن استراتژی ماتص ابباما نبود، بلاه ترامپ  خ ب  سال ب  هار ماه استراتژی تحربخ  وشمند را پیگیری  

کند، از برمان خارج شد. کامم پیاده نمی  طور  بهرا    FATFکرد ب زمانی که مطمئن شد که ابران استاندارد ای  

رسیده بود ب  ون یوازن استراتژی تحربخ  وشمند )بعنی امرای    یبندمم به ابن    2۰1۸ترامپ در کانوبه  

ب شداف شدن تعامجت مایی ابران( مهیا ن ده بود، ابن استراتژی را ناکارآمد دانسته    FATFکامم استاندارد ای  

 ب   ار حداکثری بازگ س.  کننده لج ، به سمس تحربخ ب با تغییر استراتژی 

با سیاست  نهادهای داخلی  از    های تحریمی:همراهی  بارگیری  به  آمرباا در استراتژی مدبد خود شربع 

اظهارنظر ای  رابانی در دبران امرای برمان در میان مسئویین ک ور ب بازبگران اقت ادی داخم ابران کرد.  

  3  در  سین  دکتر  مثال  برای.   ا اسس سازی تحربخد نده حرکس ک ور به سمس داخلی بمود دارد که ن ان 

  اند، ن ده   آزاد    م ترک   اقدان  مام   برنامهق  در  که   ابی عاییس   انجان  از   ابان    اسس    زن: ق گدته بود  13۹۴  مرداد

  ییسس   از  که  اسس    ابیبان    ب  نهاد ا  ب  ا راد  از  دسته  آن  با   مااری  به  سین  دکتر  اشاره  16.   کنند  امتنا 

 مچنین بی  .  شدمی  آمرباا   ایتحربخ   م مول  آنها  با   مااری   نوز  ب  ن ده بودند  خارج  آمرباا   تحربمی

 
 13۹۴مرداد3.  ار  ا.  سین. ملسه با مدبران بان   اللیبی 16

https://www.farsnews.ir/news/13940503001183
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 اسس   ممان  نداربخ،[  تحربخ  در  ماندهباقی]  نهاد ا  آن  با  کاری  ماق  :ارجن کرد  صراحتاً   ب    قنگاه  برنامه  در

  که   ما  کشور  همه  اما  بگیرد،  ت میخ  تواندمی  خو  د د،  انجان  اقت ادی   عاییس   نهادی  ب   با  ناوا د  کسی

 17.   نیست  نهاد آن

 صادرات   بان   با  ملی  بان     مااری  بضعیس   درباره  یسؤای  به  پاس   نیز در(  ملی  بان   بقس   مدبر)   متی  دکتر

   یچ   نبابد  اما  نیسس    مااری  برای  م الی  داخم  در  اندگدته   ما  قبه:  گدس (  داشس   قرار  تحربخ  ییسس   که در)

  بان    با   مااری  ملی  بان   خارمی  شعبات  که  ان داده   دستور  نیز   بنده.  بگیرد  صورت  خارج  در   مااری

   1۸. آمربااسس  تنبیهات با ن دن  موامه برای کار ابن. باشند نداشته صادرات

ابتدابی امرای برمان به  بان  ا نبیا )که در ییسس قرارگاه سازندگی خاتخ ای ملس ب سپه نیز در ربز ای 

تحربخ باقی مانده بود( ابجغ کردند که به دییم شراب  خاص به بمود آمده پس از امرای برمان، قادر به ارائه  

 1۹. خدمات کارگزاری ارزی به ابن نهاد نیستند

شد. بان  خابرمیانه از نمیاما مسئله ردن  مااری با نهاد ای تحربمی،  و  به حوزه ارزی ب د ری مربوط  

 خودداری کرده بود. حتی در حوزه ریالی مااری با مراکز منتسق به نهاد ای تحربمی 

 ای آمرباا در تحربخ  ی تحربخ  وشمند ب دبپاره شدن ک ور، بازبگران داخلی ناخواسته با سیاسس در نتیجه 

  -   یمرباابی تبدبم به منگ ابرانآ  -  یب ابجاد   ار بر ا راد ب نهاد ای تحربمی  مرا ی کردند ب منگ ابران

ب انزبا ب تضعین   ر تحریمیغی  -   یدوقطبی تحریمگیری  توانسس به شامبرانی شده بود. ادامه ابن ربند میا

 ا،  ضای ک ور را دبباره کامم نهاد ای تحربمی بیانجامد، اما خربج ترامپ از برمان ب بازگ س  مه تحربخ

 باپار ه کرد. 

به کسانی امازه تجارت    صر اًطرف موابم    در کانال خربد برمان،کانال خرید، مصداقی از تحریم هوشمند:  

 ا از مزابای ابن   ا ربشن کرده باشند ب تضمین داده باشند که تحربمیتحربمید د که نسبس خود را با  می

مند ناوا ند شد.  مچنین ابن کانال، مسیری بود که اشراف اطجراتی طرف موابم را ا زابش  تجارت، بهره

 
 513۹ردادخ3. برنامه نگاه ب بیی الل سین.  17
 13۹۴بهمن سیما،  ب  صدا سازمان  خبر  معابنس  موابمتی،  اقت اد  پیگیری  ستاد ملسه   متی،  ربدایناصر 1۸
 13۹5شهربور12. کیهان 1۹

https://kayhan.ir/fa/news/84501
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  ؛ شد ب  رخه تحربخ  وشمند می  غیر تحربمی - یداده ب ابن اشراف اطجراتی بارد تووبس دبقطبی تحربم 

طرف ابرانی بدبن    متأسدانهابن کانال نیز بای از ابزار ای آمرباا برای ارمال تحربخ  وشمند بود ب    نببنابرا

کرد ب در حویوس با ابن اقدان،  تومه ب دقس، امازه ت ایم ساختاری را داد که بازبگران ابرانی را دبپاره می

 با ید. به تحربخ  وشمند رسمیس می

 های تحریمی در دوران اجرای برجام  تحریمی تهاجمی آمریکا و توسعه زیرساختادامه سیاست 

تواند ملوی سیاسس تحربمی تهاممی آمرباا را بگیرد، اما به دییم ادراکی که  کرد برمان میدبیس ت ور می

رای برمان متوقن  ا در دبران ام  ا از تحربخ ب اثر آن بر ابران پیدا کرده بودند، نه تنها ت دبد تحربخآمرباابی

  ای حووقی ب رملیاتی تحربخ ا زابش با س.ن د، بلاه م ادب  تحربمی ب زبرساخس 

 ای مدبدی به بهانه آزمابش  ربز بعد از امرای برمان، دبیس ابباما تحربخ   واًیدق  افزایش مصادیق تحریمی:

ا زابش تعداد ا راد ب نهاد ای     خ در دبره ابباما ب  خ در دبره ترامپ، را برد  2۰.  موشای ابران ارمال کرد

  1۸۰تحربمی ابران در دستور کار بود. ابن را برد منجر به ا زابش ا راد ب نهاد ای تحربمی ابران از حدبد  

 گردبد. ۹7 رد ب نهاد تا قبم از اردببه س  3۰7به  ب نهاد رد 

مربوط به ببزا، قانون آبسا ب  ای حووقی تحربخ، قانون  در زمینه زبرساخس   های حقوقی:افزایش زیرساخت 

 کاتسا ت وبق با تمدبد شدند:

  ب  .  شد  برداشته  ا راد  از  دسته   ند  برای  ببزا  صدبر   ایمعا یس   قانون،  ابن  مومق   به  قانون مربوط به ویزا:

  بر   مدی  اثر   قانون  ابن.  بودند  کرده  سدر  ابران  به  به بعد   2۰11  سال  از  که   ستند  کسانی  ا راد  ابن   از  دسته 

 دبیس  21.  امرابی شد ۹۴بهمن کرد ب از ابل  امضا  را قانون  ابن نیز  ابباما گ اشس.می  ابران به ا راد بآمدر س 

 برمان   نوض  پیگیری  از  ارتماد کرد ب  نیسس(   برمان  امرای  مان   قانون  ابن  ابناه  بر  کری )مبنی  مان  نامه  به

 .شودای می بازدارندگی زبادی بوده ب اثرات آن کمتر رسانه دارای اثرات ربانی ب  قانون ابن 22.  کرد نظرصرف 

د د که تضمین مان کری نتوانسس به امرای برمان یطمه بارد ناند ب بسیاری   ای کارشناسی ن ان میبررسی

  سازمان   رئیس  کردند.از اساتید ب دان مندان خارمی به دییم امرای ابن قانون از سدر به ابران خودداری می 

 
 13۹۴دی27بزارت خزانه داری آمرباا.   2۰
 13۹۴آذر2۸ ار .  21
 13۹۴دی1.  شرقربا  رراقچی.  22

https://www.magiran.com/article/3284044
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 بی .  دارند  با مه  ابران  به  سدر  از   وق،  قانون  بمود  رلس   به  اربپابی  دان مندان  که  نمود  ارجن  می نیزات  انرکی

 ن ده   رملی   خ  اقت ادی  باش  برای  رلمی،  باش  بر  رجبه   ببزا  صدبر  در   اتادین  که  داشس   بیان   مچنین،

 برای   ابران  به  سدر  به   نسبس   م کور  قانون  راستای  در  ،۹۴  اسدند  2۴  رجبه بر ابن، آمرباا در تارب   23.  اسس 

 . داد   دار دبگانه تابعیس  دارای ا راد

  ابباما،   2۴.  تمدبد شد  آمرباا   کنگره   در  ،۹5  آذرماه  ابن قانون نیز در  :(ISA)  ایران  های تحریم   جامع  قانون

  1۰  مدت  به   ابران   ایتحربخ   ب  نداد  انجان  اقدامی  قانون  یچ   ابن  تمدبد   موابم  در   آمرباا  بقس   ممهوررئیس 

  متوقن  موقس   صورتبه  را  قانون  ابن  بند ای  از  برخی  امرای  آمرباا  ممهوررئیس .  شد  تبدبم  قانون  به  سال

  ب اقت اد بر ربانی مار  اثرات قانون ابن شد،می  تارار  ربز 12۰  ر بابد کار ابن  ابناه به تومه با اما کرد،

 . اسس  داشته ابران اقت ادی خارمی رباب 

توانسس ابن قوانین را بتو کند با حداقم )در قانون مربوط به ببزا( از کنگره باوا د استثنائاتی بر  ابباما می

 ابران ارمال کند اما برای ردن امرای آن  یچ تجشی نارد. 

قانون کاتسا قموابله  (:CAATSA)  تصویب  )کاتسا( در زمان   ا   تحربخ  طرب   از  آمرباا  دشمنان  با  قانون 

نوطه رطن مهمی در سیاسس تحربمی 13۹6تابستان  )  امرای برمان ( ت وبق شد. ت وبق قانون کاتسا، 

 ا رلیه  که استراتژی باقعی آمرباا برای مدبس در قاستداده حداکثری از ظر یس تحربخ  یطوربه آمرباا بود،  

بن سطح ابزار ای آمرباا برای   ار بر دشمنان  دشمنان خود  را آشاار ب شداف کرد ب درباق  تحربخ در با تر

اتداق مهمی در شرابطی رخ می  اثرگ اری تحربخ قرار گر س.  نین  ابزار موا  داده باشد ب  ابن  د د که 

گ اری  کند بر ربی ابن ابزار سرمابهم ا ده شده باشد. آمرباا پس از نتیجه گر تن از تحربخ ابران، تجش می

 ه ب از آن رلیه  مه ک ور ای مااین خود استداده کند.کند ب آن را ارتوا داد

ابن قانون، سپاه پاسداران را حامی تربربسخ تلوی کرد ب به آن بر سق تربربستی زد. ابن اقدان بارد ا زابش 

ییسس   نهاد ای داخم  ا زابش ربس     SDNا راد ب  اقت ادی،  بازبگران  ا زابش درمه ررق ب بح س  ب 

 ( شد.غیر تحربمی - یبش ندوذپ بری تحربخ در داخم ک ور )قطبی شدن تحربم مااری با ابران ب ا زا

 
 13۹5مهر۹. موانرلی اکبر صایحی. برنامه دستا .   23
 13۹5آذر13. ابرنا 2۴

https://www.javanonline.ir/fa/news/814477
https://www.irna.ir/news/82330372
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  31  در نامهتوا    ب   امضای   با  سعودی  رربستان  ب   مچنین آمرباا  ایجاد زیرساخت عملیاتی برای تحریم:

)  مایی  تأمین  گیری دف  قمرکز  ،13۹6  اردببه س    مثابه به ابن مرکز  .  کردند  تأسیس  را  TFTC )25تربربسخ  

پابگاه منگ اقت ادی آمرباا در خارج از خاک ابن ک ور اسس که به دنبال ردبابی ب  دف قرار دادن بازبگران  

 مرکز   ابن  بستری برای امرای قانون کاتسا اسس. در  رمجًاقت ادی مرتب  با ابران ب محور موابمس اسس ب  

 متحده   امارات  ب  قطر  رمان،   کوبس،   )بحربن،   ار خلیج   حوزه  رربی  ک ور  پنج  رربستان  ب  آمرباا  بر  رجبه

  میان   م ترک  رملیات   ند  گ ردمی  مرکز  ابن   عاییس   از  که  سه سایی  مدت  در.  کنندمی  م ارکس   نیز  رربی( 

توان به تحربخ ا راد ب نهاد ای مرتب  با سپاه،  اسس که می  شده  انجان  آمرباا  داریخزانه   بزارت  ب  مرکز  ابن

 گردبد( اشاره کرد.  ۹6ماه ماییات بر ارزش ا زبده در امارات )که منجر به شوک ارزی در دیب امرای قانون 

کند.   متوقن  را  آمرباا  تحربمی  تهامخ  نتوانسس  برمان  دبیتمردان،  ت ور  برخجف  ن ابمجموره بنابرابن 

در   س را  اقدامات، ربس   مااری اقت ادی با ممهوری اسجمی ابران را ا زابش داد ب  ضای ررق ب بح 

میان بازبگران اقت ادی، حدظ کرد ب ابن پیان به آنان ارسال شد که ابران  مچنان تحس تحربخ اسس ب نبابد 

 به ابن ک ور نزدب  شوند. 

 توافق  در بیشتر امتیازگیری  برای آمریکا انگیزه افزایش

به   تر  بسرا تد تا  اضطرار میبای از نتابج را بردی قرا برد م اکره برای ر   تحربخ  ابن اسس که ک ور به  

ابن    26.  اندازدنتیجه برسد. به رنوان مثال آقای ربحانی گزارش صدربزه خود را به دییم توا   کنو روق می

د نده اضطراری اسس که دبیس برای رسیدن به توا   دارد. بقتی طرف موابم متومه اضطرار، رجله ب  ن ان 

تواند ابران  در توا   می  تأخیرشود که با  شود، ابن انگیزه در اب تووبس میاشتیاق دبیس ابران برای توا   می

با گذر زمان و استمرار این فضا جایگاه ایران در تر کرده ب امتیاز بی تری بگیرد، در  نین شرابطی،  را ت نه

 . گرددمذاکره تضعیف می

در م اکرات، امتیاز    تأخیرشود تا بتواند با  ی ا  رانسه با  ما نگی کامم آمرباا، تبدبم به پلیس بد م اکرات می

بگیرد. در م اکرات   ابران  از  یوران  2  کنو بی تری  انجان گر س(،  به مدت سه ربز    امور   بزبر    ابیو   )که 

 
25Terrorist Financing Targeting Center  
 13۹2آذر5.  پابگاه اطجع رسانی رباسس ممهوریممهور.  رئیس ربزه 1۰۰ گزارش  26

http://www.president.ir/fa/72988
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  آماده   ابران  با  توا ونامه  امضای  برای   نوز  قشراب   کرد:  ارجن  کری  مان  با  پس از دبدار  بقس  رانسه  خارمه

ابن مواض  به دییم تضعین مابگاه ابران در م اکرات   27.  د ند   انجان  بی تری  م اکرات  بابد  طر ین  ب  ن ده

 ب برای اخ  امتیاز بی تر اتااذ شد. 

 ژنو  به نسبت  لوزان و برجام در آمریکا امتیازات کاهش

 ا آمده بود، با نتیجه یوزان ب برمان، تدابت مدی  مچنین بین آنچه که در توا   کنو درباره برداشتن تحربخ

بمود دارد. در نوطه ابتدابی طرف موابم ب  ادراکی از ابران داشس ب حاضر بود امتیازات بی تری بد د اما  

ابناه    رغخرلیشده اسس. به رنوان نمونه    ترکو  در مسیر م اکره ب با تضعین موقعیس ابران، ابن امتیازات  

ی  )که قطعنامه  2231شود، اما در قطعنامه   ای شورای امنیس برداشته میت ربح شد که کم تحربخدر توا   کنو  

سال باقی ماند ب   ۸ب تحربخ موشای به مدت    سال  5برمان اسس(، تحربخ تسلیحاتی به مدت    دکنندهبیتأ

 2۸. برداشته ن د

کامم    به طور با آن، توا   کنو در حال امرا بود، امتیازات توا   کنو    زمان خ حتی در مسیر م اکرات برمان که  

به ابران داده ن د. با بمود ابناه پول به حسا  ابران در رمان باربز شده بود اما قابم برداشس نبود. ادراک  

 بوده اسس. مؤثرآمرباا از ضعن ابران، در ابن ر تار اب 

 ناپذیریتوافق نامتوازن از نظر بازگشت

پ بر در بای از امتیازات مدی که آمرباا در  نین  ضابی توانسس از ابران بگیرد، ارطای تعهدات بازگ س 

ناپ بر  ناپ بر بود. منس تعهدات طر ین طوری بود که رمده تعهدات ابران بازگ س قبال اخ  تعهدات بازگ س 

ناپ بر اراک اقدامی بازگ س   رآکتورلق  پ بر با  زبنه با  بود. به رنوان مثال غیرکاربردی کردن قبا بازگ س 

ب با    ممهوررئیسپ بر )در حوزه اختیارات  بازگ س   کامجً ای  بود. اما طرف موابم متعهد به برداشتن تحربخ

-ناپ بر با بازگ س ناپ بر ابران، طرف موابم بابد تعهدات بازگ س  زبنه پابین( بود. در برابر تعهدات بازگ س 

 داد.با  )مانند یغو زبرساخس حووقی ب قانونی تحربخ در کنگره( ارائه میپ بر با  زبنه 

 
 13۹2آبان27. خبرآنجبن. 2م اکرات کنو 27
 قای  قای قطعنامقهمتحقد  شقده اسقس.  مقه تحقربخ ملقم سقازمان امنیقس ای شقورای قای  سقتهدر توا   کنو سان از قبرداشتن مام  تحقربخ 2۸

نقو بابقد شقوند ب مطقاب  توا ق  کای محسقو  مقیابن تحقربخ  سقتهای ت قوبق شقده ب بنقابرشورای امنیقس سقازمان ملقم متحقد بقه بهانقه  سقته

 شد:بطور مام  برداشته می
Comprehensively lift UN Security Council, multilateral and national nuclear-related sanctions 

https://www.khabaronline.ir/news/322901
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 توافق نامتوازن از نظر ناظر اجرای تعهدات 

ایمللی انرکی اتمی( ناظر بر تعهدات ابران بود اما  یچ  با بمود ابناه ب  نهاد  نی ب م اص )آکانس بین 

ثایثی بر امرای تعهدات طرف موابم در برمان   ردن امرای تعهدات توس  ابران    ؛ ی اتعیین ن ده بودنهاد 

ای از ابهان اسس ب  شود اما ردن امرای تعهدات طرف موابم در  ایهم اص ب شداف ب مستند می  حاًبصر

  ا نیز د ار م ام اسس. دبیس برای شداف کردن میزان دقی  امرای تعهدات آن

 توافق نامتوازن از نظر ضمانت اجرا 

ب   36امتیازات رجیبی که ابران در برمان داده اسس،  رابند حم اختجف در ابن توا   اسس. بند ای  بای از  

برمان، حابی را ااری برای حم اختج ات ک ور ای رضو برمان اسس که از آن تحس رنوان قماانیزن    37

ن( نسبس به امرای صورتی که ک ور ای رضو برمان )حتی ابرا  شود. مطاب  ابن ماانیزن، درماشه  باد می

تواند مومق بازگ س تمامی  کننده، شاابتی داشته باشند، ابن شاابس می ای م ارکس تعهدات بای از طرف

  ای تحربمی سازمان ملم رلیه ابران ظرف حدبد دب ماه شود. قطعنامه

ملم ربز، شورای امنیس سازمان    65در ابن ماانیزن، در صورتی که رضابس شاکی ملق ن ود، طی حدبد  

شورای امنیس بر سر بازگ س   گیریرأیگیری خوا د کرد. اما   ای  هار قطعنامه قبلی ت میخدرباره تحربخ

ک ور   5بتوی بای از  در صورت  ا خوا د بود، بعنی تدابن تعلی  تحربخ بر سر ا ناوا د بود، بلاه تحربخ

تحربخ تعلی   تدابن  شورا،  دائمی  ملم  رضو  سازمان  آ  رأی ای  تحربخناوا د  بنابرابن  ب  م کور برد   ای 

 بازخوا ند گ س.

در نتیجه ماانیزن حم اختجف در برمان، طوری طراحی شده اسس که در  ر صورت، به ضرر ک ور ما تمان  

تواند  خوا د شد، بعنی حتی اگر ما نسبس به نوض تعهدات طرف موابم شاابتی داشته باشیخ، ابن شاابس می

؛  سازمان ملم رلیه خودِ ابران منجر شود ب در نهابس به ضرر ابران تمان شود    ایبه بازگ س تمامی تحربخ

با بمود گ شس بیش از دب سال از خربج آمرباا از برمان، )ب ردن محاومیس اقدان آمرباا از سوی    ی ا

 اربپا(، ابران  نوز نتوانسته از ماانیزن حم اختجف استداده کند.
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 اقتصادبالتکلیفی و شرطی شدن  

تربن آثار را برد قم اکره با  دف ر   تحربخ ، معطم ب منتظر ماندن اقت اد ک ور اسس. در دبران بای از مهخ

از   زبادی  باش  ب  بودند  م اکرات  رسیدن  نتیجه  به  منتظر  ک ور  در  اقت ادی  بازبگران  ب  مدبران  م اکره، 

نرخی شدن ارز را به ن  مرکزی ت کم بقس با  رئیس  ای اقت ادی متوقن شده بود. آقای سین   عاییس 

 خوا یخ  را  باسان  ارز  نرخ  رسمی  طور  به   اتحربخ   یغو  از  بعد  ماه  6  توا   گره زده ب گدته بود: قحداکثر

 را  مناب   مابیمابه  سررس   که  اسس   مناسق   ایمللیبین  ارتباطات  ارز،  نرخ  تثبیس   نیاز ای  پیش از  بای  داشس.

ب آقای ربحانی حتی آ  خوردن   2۹.   شود یم  رملی  کار  ابن   اتحربخ   برداشتن  از  بعد  طبیعاً  ب  باشیخ  داشته

تحربخ به  را  خ  قتحربخ مردن  بود:  زده  گره    م ام   ب  بیابد  سرمابه  تا  بربد  بین  از  بابد  ظایمانه   ای ا 

 30.  شوند  احیا  ابان  ب شده  زباد آبی مناب  شود، حم مردن خوردن آ  ب صنعس  اشتغال، ،زبسس محی  

 ماه  ۴رجبه برآن،  رابند ر   تحربخ در برمان طوری طراحی شده بود که در دبران امرای ابن توا  ،  ر  

آمرباا بمود داشس ب حتی بعد از ح ول توا  ،  ضای   ممهوررئیس ب  گان برای تعلی  تحربخ توس   

تحربخ تعلی   منتظر  اقت ادی  بازبگران  ب  داشس  توس   بجتالیدی بمود  بودند. در   ممهوررئیس  ا  آمرباا 

مدابن    به طورنتیجه  یچگاه در دبران امرای برمان، تالین اقت اد ک ور م اص ن د ب بازبگران اقت ادی  

 ند.  منتظر اتداق مدبدی بود

...    ای آمرباا ب ابجاد کانال مایی ب ی موابله با تحربخپس از خربج آمرباا از برمان نیز اربپا به ابران برده

اندازی ابنستاس اسس. ابن اقدان اربپا بارد ادامه  کرد که در حال ثبس ب راهداد ب  ر  ند ماه بابار ارجن می

، )ب یزبن تمدبد  FATFای  به باسطه تعلی  اقدامات موابله  شدبجتالیدی اقت اد ک ور شد.  مچنین تجش می

ربزی  شدن اقت اد ک ور ادامه پیدا کند. ابن بجتالیدی مان  برنامهبابار( بجتالیدی ب شرطی  ماه  ۴آن در  ر  

موان معظخ ر بری نیز بار ا نسبس به شرطی شدن ب    .شودطو نی مدت اقت ادی ب رشد اقت ادی ک ور می

یوازن امرای اقت اد    نبترمهخبای از    اساساًب    31دن اقت اد به تحو ت خارمی   دار داده بودندبابسته کر

 موابمتی، ردن بجتالیدی اسس.

 
 13۹۴آذر15.  خبرگزاری دان جو.  ا ب نوآبری سوئددبدار با بزبر امور شرکسبیی الل سین.  2۹
 13۹۴خرداد17.  شرق. مراسخ گرامیداشس  دته محی  زبسسحسن ربحانی.  3۰
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 تضعیف اراده برای مقابله با بدعهدی )اقدام متقابل( 

  ممهوری   دبیس   متوابم  ب  متناسق   ابن که در زمان پ برش برمان،  خ در قانون م و  مجلس )اقدان  رغخرلی 

نوض برمان ب    در برابرگانه ر بری، بر اقدان متوابم دبیس  ۹برمان( ب  خ در شربط    امرای  در  ابران  اسجمی

ه دسس آمده، انگیزه  زن در  بدرهدی آمرباا ت ربح شده بود اما به باسطه دیبستگی به توا وی که با اشتیاق ب

 دبیس برای اقدامات متوابم بمود نداشس. 

  امرای   دبران  در  آمرباا  تهاممی  تحربمی  قسیاسس    ا توس  آمرباا )که در باشدر موابم توسعه تحربخ

کمیسیون م ترک برمان نامه زده ب نسبس    کننده ما نگبه    صر اًبرمان  توضیح داده شد(، بزبر امور خارمه  

 نمود.به نوض برمان، ارتراض می

شد تا مابی که در نهابس گان اقدامات تهاممی آمرباا میبهردن اقدان متوابم از سوی ابران بارد ت دبد گان

در سازمان  به خربج ابن ک ور از برمان منجر شد. پیش از خربج آمرباا از برمان، نیای  یلی نمابنده آمرباا  

باش مهمی از انگیزه خربج    32.  شد   ناوا د  خارج  ابران  شوبخ،  خارج  توا    از  ما  ملم ارجن کرد که قاگر

 ای مارر برمان، طرف ابرانی اقدان  نوض  در برابرشد که در مراحم قبلی ب  آمرباا از برمان، از ابن ناشی می

ای از جنس  پس از خروج آمریکا از برجام هیچ کنش فعاالنه  یک سال حتی تا    د بمتوابلی انجان نداده بو

 اقدام متقابل از سوی ایران صورت نپذیرفت. 

  ممهوری   دبیس   متوابم  ب  متناسق   اقدان  از سوی دبگر با بمود ابناه مجلس شورای اسجمی در بند سون ققانون

ربشن کرده اسس اما در زمان برمان  تالین دبیس را در موامهه با نوض برمان    امرای  در  ابران  اسجمی

موابله ققانون  قانون،  ابن  امرای  بر  نظارت  به مای  کاتسا،  قانون    اقدامات   ب  ب ر  حووق  نوض  با  ت وبق 

پاس   در  آمرباا  تربربستی  ب  مامراموبانه برای  قانون  ابن  که  کرد  ت وبق  را  نوضمنطوه   به  ب  د ی   ا 

با بمود ابناه مجلس اقداماتی را برای موابله با نوض    نب؛ بنابرا  ار ای تحربمی آمرباا بسیار ضعین بود

برمان توس  آمرباا انجان داد، اما ابن اقدامات  خ اثر مدی در ررصه باقعی تحو ت ب محاسبات طرف  

 موابم نداشته اسس. 
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 هاتحریم   در مقابلاقتصاد ایران  یریپذب ی آسکردن، طراحی آمریکا برای افزایش کانالیزه

در حوزه   کامجً ا ،  ای که ابران به دنبال آن بود، بعنی قر   تحربخرا برد قم اکره برای ر   تحربخ ، نتیجهدر  

 ای خود را در ابن توا   تحمیم کند  اراده طرف آمرباابی قرار داشس. به  مین دییم آمرباا توانسس طراحی

ا زابش   از طرب   بتواند  ابران، ضربه  پ بریآسیق تا  بارد کند. دبیس   مؤثرترای تحربمی بعدی را    اقت اد 

 ا حتی با بمود برمان  متومه ردن ر   تحربخ  که  ی را برد اشتباه خود ممهوری اسجمی ابران نیز در ادامه

شده اسس، اما حاضر نیسس از مسیر اشتباه خود بازگردد ب به دییم اشتیاق ب امید رسیدن به  دف ب خواسته 

پیمابد. در د د را نیز می ای( بعدی که طرف موابم پیش پای دبیس قرار میدان  ای )ب درباق   خود، گان

پ بری اقت اد   ای مدبد )برای ا زابش آسیق ابران را به مسیر ای مدبد در حوزه  گانبه گان نتیجه آمرباا  

د تا به  کند ب ابران حاضر اسس در ابن مسیر حتی امتیازات مدبدتری  خ بد  ک ور(  دابس ب کاناییزه می 

 نتیجه )ر   تحربخ( برسد. 

 کانالیزه کردن تعامالت اقتصادی پسابرجامی 

که دبیس ابباما پس از امرای برمان انجان داد، کاناییزه کردن تعامجت اقت ادی از    مؤثریب  اقدان مهخ ب  

درمورد شرکس  مثال  رنوان  به  بود.  ابران  با  ارتباط  برای  اقت ادی  بازبگران مجاز  انتاا   ندتی،  طرب    ای 

تال  رانسه امازه داد  گری کرد ب با بمود ابناه به شرکس ندتی توآمرباا  راتر از متن برمان، اقدان به انتاا 

 تا در ابران سرمابه گ اری کند، اما به شرکس انی ابتاییا ابن امازه را نداد. 

دبیس نیز در دان کاناییزه شدن ا تاده ب به مای ملوگیری از کاناییزه شدن، در  مان مسیر تعیین شده   متأسدانه

 ای  واپیمابی، ندتی، خودرب، ک ابرزی  کرد. رمده تعامجت اقت ادی خود در زمینهتوس  آمرباا، حرکس می

ای برای حرکس در  ب... را با ک ور  رانسه تعربن کرد. در نتیجه، ابران در کانال با دا نی قرار گر س که اراده

کاناییزه   ؛ ی اشدکرد ابران به آن سمس  دابس میکه طرف آمرباابی اراده می  بیبسوسمس آن نداشس ب  ر  

بازبگران   برمان،  از  از خربج  داد که پس  را  اماان  ابن  آمرباا  به  ابران،  اقت ادی پسابرمامی  شدن رباب  

 ای خود تنظیخ کند، در نتیجه   ا را مطاب  با تحربخاقت ادی حاضر در ابران را مدبربس کرده ب ر تار آن

، از ابران  ۹7 ا در سال  س از بازگ س تحربخ ای اربپابی مزء ابیین بازبگران اقت ادی بودند که پشرکس 

 خارج شدند. 
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 مکانیزم ماشه، ابزاری برای کانالیزه شدن ایران 

در زمان م اکرات، بار ا از سوی موامات ماتلن دبیتی بیان شد که تمامی قرارداد ای اقت ادی که در دبران 

محمدمواد ظربن،  به رنوان مثال  .   ا م ون خوا ند بودشوند، از بازگ س تحربخ امرای برمان منعود می 

گدس:    ۹۴مرداد    13بزبر امور خارمه در ن سس بررسی برمان در شورای را بردی رباب  خارمی در تارب   

درباره احتمال   ابتواند مان  آن شود .  پ بری، توا وات باقی خوا د ماند ب کسی نمیقدر صورت بازگ س 

 ا ده سال طول ک یده تا ما ا تاده  قارمال ابن تحربخ  :ملسه بیان کرد ا نیز در ابن  پ بری تحربخبازگ س 

 ای ندتی رلیه ابران در شربع، ب   رصس شش ما ه برای امرای آن در نظر گر ته اسس. به طور مثال تحربخ

  .  ا بیش از ده سال طول خوا د ک یدشد. پس با شراب  ابجاد شده بعد از برمان بازگ س ابن تحربخ

حمید قنبری، مسئول امرای برمان در بان  مرکزی در قایق بادداشتی در ربزنامه دنیای اقت اد در     مچنین

سایه    2۰رنوان مثال، اگر ابران ب  قرارداد  ربش ندس   درباره ابن موضوع نوشس: قبه  ۹۴شهربور    22تارب   

سال    2۰دند ابن قرارداد تا پابان   ا بازگررا منعود کرده باشد ب در سال پنجخ از امرای قرارداد مزبور، تحربخ 

 33.    ا منجر به ردن امرای ابن قرارداد ا ناوا د شدامرا خوا ند شد ب حتی بازگ س تحربخ 

آمرباا بر قرارداد توتال شده   ی اخ بتحراز سوی دبگر، بیژن زنگنه بزبر ندس نیز بار ا منار آثار بازگ س  

: قتوتال ارجن کرده اسس که در صورت بض  تحربخ مدبد  ه بودبود. به رنوان مثال، درباره ابن موضوع گدت

بر قرارداد توتال    اخب تحردرباره آثار بازگ س  بی  مچنین    3۴.  از قوانین اتحادبه اربپا تبعیس خوا د کرد 

 ای شورای امنیس سازمان ملم ضد اند از ابن طرح کنار بربد که تحربخ تو: قتوتال در شرابطی میه بودگدت

 ای آمرباا بارد از بین ر تن  مدری بود که بازگ س تحربخ   رسماًبنابرابن بزارت ندس    35.   ابران ارمال شود 

 .قرارداد توتال ناوا د شد

  شده،   مطرح  آن  در   ن دن  سب   ما  به  رطنق  موضوع  که  برمان  37  بند  که  شد  مطرح  حایی  در  ادرا ا  ابن

. شودمی   ملم  سازمان  امنیس   شورای   ایقطعنامه    ایتحربخ   شامم  تنها  ب  اسس   ن ده  شامم  را  آمرباا   ایتحربخ 

 متدابل   سؤا ت )  FAQ  اصجحیه  در  برمان  امرای  از  پس  سال  ب   نیز حدبد  آمرباا  داریخزانه   بزارت
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 بازگ س   که  کرد  ارجن  رسماً  ب  داد  خاتمه  برمان  37  بند  درباره  ابهامات   مه  به  ،M5  بند  در(  شده  پرسیده

 رصس    ماه  6 ا  و   شود ب شرکس می  شامم  را  اقت ادی  قرارداد ای   مه(  Snap Back)  آمرباا   ایتحربخ 

 36. ترک ابران را خوا ند داشس 

  ابران   سوی  از  مسئله  ابن  به  ارتراضی  گونه یچ  آمرباا،  داریخزانه  بزارت   رسمی  نظر  ارجن  ابن  از  بعد  اما

تر ابناه بزارت امور خارمه در گزارش  هارن خود به مجلس درمورد امرای برمان،  رجیق   .نگر س   صورت

تحربخ بازگ س  اثرگ اری  قردن  درباره  قبلی  غل   ادرا ای  به  اشاره  پسابرمامی ،    ابدبن  قرارداد ای  بر 

را به رنوان    داریخزانه بزارت    M5ب    M4  سؤا تبرمان در قایق    37بند  قشداف کردن ابهامات  درباره  

 ا از سوی آمرباا به شرکس   ما ه  6در حایی که  رصس   37.  کندخانه ذکر میبای از دستابرد ای ابن بزارت

ابن     خآن) بلندمدت  تعامجت  ردن  معنای  به  نه  مااری مدبد(،  ب  ابران  ترک  ب  مایی  تسوبه  برای   و  

خود،  رصس  شرکس  گزارش  در  خارمه  امور  بزارت  اما  اسس،  ابران  با  از   ما ه  6 ا  بای  رنوان  به  را 

 کند.دستابرد ای برمان ذکر می

 قید ای    اقد  ،شد  امضا  پسابرمان  در  که  اقت ادی  قرارداد ای  غیرکارشناسی دبیس،  دبدگاه   مین  اسا   بر

.  بود   آمرباا  ی اخ بتحر  بازگ س   صورت  در  خارمی   ایشرکس   خربج  از  ملوگیری  برای  حووقی  محاخ

. ابنهاسس   ممله  از  اقت ادی  ماتلن  قرارداد ای  دبگر  ب   ا رانسوی   با  خودربسازان  قرارداد ای  توتال،  قرارداد

  اکثر  ابران، رلیه ک ور ابن  ایتحربخ بازگ س  ب برمان  از آمرباا خربج از بعد که بودبخ آن شا د نتیجه در

بنابراکردند   ترک  را   ابران   بودند،   رانسوی  رمدتاً  که  رنو  ب   تربئنیس  -ب  پژ  توتال،  مانند   اشرکس   ابن   ن ب؛ 

 ب  ب  گلوگا ی به نان قمجوز  به آمرباا داده بود تا بتواند اقت اد ک ور را کاناییزه کند.اسنپ 

 هضم شدن در نظامات کنترل تجاری غرب 

پ برتر شدن اقت اد ک ور کم  کرد، ابجاد کانال خربد در برمان بود. در  آسیق اقدان دبگری که به کاناییزه ب  

نیاز ای صنعتی ک ور که پیش از برمان تحربخ بودند، کانال خربد برمان تدارک    تأمینمتن برمان، مهس  

ابن کانال به گونه  بابد اطجرات گسترده دبده شد.  به کمیسیون ای طراحی شده بود که برای  ر خربد   ای 

 شد. شده ب در صورت ت وبق، امازه  ربش آن کا  به ابران داده می ارائهم ترک برمان  
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ابن  مااری به سمس امرای برنامه کنترل    رمجًدر مربان  مااری ابران ب اربپا در قایق کانال خربد برمان،  

( ر ته اسس. در ابن پربکه اربپا به دنبال تسل  اطجراتی بر ساختار ای  P2Pصادرات اربپا )به اخت ار  

تجاری ابران از ممله صادرات ب باردات اسس تا بتواند در خربد ب  ربش اقجن توس  ابران، ارمال ندوذ  

 زبرساختی برای کاناییزه کردن اقت اد ابران اسس. ، P2Pکند. در حویوس 

 

 اینستکس، کانال سوئیس و کانال عراق، ابزارهایی برای کانالیزه شدن تعامالت مالی و تجاری

بهمن   11ماه بعد از خربج آمرباا از برمان در تارب     ۸(  INSTEXابزار پ تیبان تباد ت تجاری با ابنستاس )

میلیون د ری از طرب  آن   ۴ و  ب  مبادیه    ۹۸خربج آمرباا از برمان، در مهر  بعد از   ماه  16ثبس شد ب   ۹7

  3۸. انجان شد

ابنستاس، نمی ا ارجن کردند برای راهاربپابی ابزار  و  در  اندازی  ابن  ابران ندس بارند.  از  موارد  توانند 

توان از آن برای خربد اقجن تحربمی  قابم استداده اسس، ب نمیب ردبستانه )غ ا، دارب ب تجهیزات پزشای(  

د د که ابنستاس   ا ن ان میاسس. ابن ببژگی FATF برنامه اقدانآن نیازمند تامیم    یاندازراهاستداده کرد ب  

 برای امرای تحربخ اسس. تنها ابزاری برای دبر زدن تحربخ نیسس، بلاه ابزاری نه

در    با خره،  بآمدر س  ا  با ابنستاس، کانال ب ردبستانه سوئیس نیز مطرح گردبد ب پس از ماه  زمان خ  باًبتور

 3۹.  میلیون د ری از طرب  آن انجان شد 2.5ب  مبادیه  ۹۸بهمن  7

 رابان مسئو ن بزارت امور خارمه به اربپا، کانال ابنستاس ب سوئیس به طور مدی    یبآمد ار س با بمود  

برخی   متأسدانهکانال ابنستاس،    یاندازراه  ا برای   عال ن د. پس از خربج آمرباا از برمان، ب قول اربپابی 

ک ور ای دبگر نیز سان   ای مایی مانند ابنستاس با  اندازی کانالاز مسئویین دبیتی با ا تاار از پیگیری راه

کانال مایی م ابه ابنستاس بود که برقرار شد. تسوبه مایی صادرات    نبترمهخ گدتند. کانال مایی ابران ب رراق،  

میلیارد د ر در سال( از طرب  کانال مایی ابران ب رراق انجان خوا د    ۴ایی    3برق ب گاز ابران به رراق )به مبلغ  

 کند.در حوزه غ ا ب دارب رمم می صر اًده ب شد. ابن کانال ب ردبستانه بو 

 
 13۹۸مهر3۰.  دنیای اقت اد 3۸
 13۹۸بهمن1۰.  تسنیخ 3۹

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3586196-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/10/2192633
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 ار وبی را برای تعامجت ب ردبستانه )غ ا ب دارب( با ابران   ۹۸آبان    3آمرباا در تارب     داریخزانه بزارت  

به بزارت   اقت ادی  انتوال اطجرات  آن،  اسس   داریخزانهمنت ر کرد که شاکله اصلی   ن بترمهخ  ۴۰.  آمرباا 

کانال   سه  ابن  تراکنشببژگی  که  مه  اسس  ابن  رراق(  ب  سوئیس  آن)ابنستاس،  ذبم  تحس   ای   ا 

تواند از ابن طرب  تباد ت مایی کند ب آمرباا میآمرباا رمم می  داریخزانه بزارت    یشده ارائه استاندارد ای  

 ب تجاری ک ور را کاناییزه کند.

 

  

 
 13۹۸بهمن3.  بزارت خزانه داری آمرباا ۴۰

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_humanitarian_20191025.pdf
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 بخش راهبردی مذاکرات

تیرمققاه  23کققه استحضققار دارنققد، برنامققه مققام  اقققدان م ققترک )برمققان( در  گونققهآنق
ی اضققا هش، میققان ممهققوری اسققجمی ابققران ب ک ققور ای موسققون بققه قپققنج به13۹۴

 )نامه آقای ظربن به مجلس شورای اسجمی( ب   مورد تدا خ قرار گر س. 

برمققان   یمققا  چی قق در    کققه  یحققایکنققد در  اسققتداده می  5+1آقای ظربن در نامققه رسققمی خققود از ربققارت  

ی بقق   بققرای اضققا ه  بققا قپققنج به5+1شققورای امنیققس سققازمان ملققم از ربققارت ق 2231ی نامققهب قط 

، آنجققاتوصققین طققرف موابققم ممهققوری اسققجمی ابققران در ابققن توا قق  اسققتداده ن ققده اسققس؛ بلاققه در 

ایملققم تدققابت میققان ربققارت ابل ب ربققارت از نظققر حوققوق بینر تققه اسققس.  بققه کققار  3EU+/3Eربارت  

ی اربپققا ، اتحادبققه5+1 ققای ابققن دب تعبیققر ابققن اسققس کققه در ربققارت باققی از تدابتدبن بمققود دارد. 

بققه ربققارت دبگققر ابققران تنهققا بققا شود ب ابن بقق  تدققابت حوققوقیِ  ققاحش اسققس.  کلی نادبده گر ته میبه

هانی مقق اکره ناققرد، بلاققه اتحادبققه اربپققا را بققه رنققوان بقق  بققازبگر مسققتوم در مقق اکرات شش قدرت م 

پقق بر س ب بققرای  مققین نمابنققده سیاسققس خققارمی اتحادبققه اربپققا در برمققان حضققور داشققته ب حتققی در 

 اسس. ابن اشتباه از سوی آقای ظربن رجیق اسس. رأیکمیسیون م ترک نیز دارای ح  

 

د، ابققن ناسققتین نمونققه در تققارب  شققورای امنیققس بققود کققه قاز منظققر سققازمان ملققم متحقق 
 ای متعققدد شققورای امنیققس ذبققم   ققم  دققتخ من ققور ملققم نامققهک ققوری کققه  ققدف قط 

آبر تحققس آن   ققم ب  ای ایققزاننامققهمتحققد بققود، بققدبن حتققی بقق  یحظققه امققرای قط 
ی رهی خققود را از دابقق بققدبن منققگ ب درگیققری بتوانققد از موضقق ِ مقق اکراتیِ برابققر پربنققده

 (1)صدحه  تبعات   م  دتخ خارج سازد. 

انققد کققه ک ققور در ای بققا ابققن مضققمون را تاققرار کردهحسن ربحانی ب محمققدمواد ظربققن بار ققا گققزاره

ب  1۸35، 1۸۰3، 17۴7، 16۹6 ای نامققه ای پی ققین شققورای امنیققس )قط نامققهی صققدبر قط نتیجققه

 ققور سققازمان ملققم قققرار گر تققه بققود ب در (، ذبققم   ققم  دققتخ من13۸۹ایققی  13۸5 ای بققین سققال 1۹2۹

شققورای  2231ی نامققهی منققگ  مققواره بققر سققر ک ققور بمققود داشققس ب برمققان ب قط نتیجققه، سققابه

 ی نظامی بر اند.امنیس توانسس ک ور را از خطر حمله

از  ۴1 ای مقق کور، ربققارت قذبققم بنققد نامققهابن ادرققا از  نققد مهققس ماققدبش اسققس. اب ً، در تمققان قط 

بنققد دارد )از  12خ  آمققده اسققس؛ ابققن در حققایی اسققس کققه   ققم  دققتخ من ققور سققازمان ملققم،   م  دققت
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 ا، نامققه اسققس. اگققر قققرار بققود ک ققور بققر اسققا  ابققن قط ، تنهققا باققی از آن۴1( که بنققد  51ایی    3۹بند  

 آمد.  در ابن ربارت می۴1 دتمی شود، نبابد تا یص قبند اصطجح   مبه

راحس ارققجن شققده اسققس کققه اقققدامات شققورای امنیققس ذبققم ابققن بنققد، شققامم بققه صقق  ۴1رجبه، در بند به

 شود:استداده از نیربی نظامی نمی

کههه شههامل اسههتفاده از نیههروی تواند ت ققمیخ بگیققرد کققه  ققه اقققداماتی،  قشورای امنیس می

 ۴1  گر ته شود تا به ت میماتش اثر ببا د ب... به کار، بابد شودنظامی نمی

 آمده اسس: طورابن 1۹2۹ی نامهی سون از قط  مچنین، در صدحه

نامققه ک ققور ا را مجبققور بققه کنققد کققه  ققیچ  یققزی در ابققن قط قشققورای امنیققس تأکیققد می
زبر بققا نامققه، ازمملققه اسققتداده از  اتااذ تمهیققدات بققا اقققدامات  راتققر از دبرنمققای ابققن قط 

 ۴2  کند.تهدبد به استداده از زبر نمی

 ای مقق کور ک ققور را در معققرض منققگ نظققامی قققرار داده بققود، نادرسققس نامققهپققس ابققن ادرققا کققه قط 

 اسس.

من ققور سققازمان ملققم اشققاره شققده  ۴1ایقق کر، دب مرتبققه بققه بنققد  ای  وقنامققهبقق  از قطع ثانیاً، اگر در  ر

 ۹ب  ۸ب  7رتبققه از ابققن ربققارت اسققتداده شققده اسققس )در بنققد ای ، بققازده م2231ی نامققهاسققس، در قط 

 قققای  د منقققد حقققابی تحربخ 2231قطعنامقققه (. Bب پیوسقققس  23ب  22ب  21ب  16ب  13ب  12ب  11ب 

من ققور سققازمان ملققم قابققم ارمققال  سققتند ب   ۴1 ققا تنهققا ذبققم مققاده  ( بوده که ابن نققوع تحربخFTSمایی )

 ابران استمرار خوا ند داشس.رلیه  2۰23 ا تا سال ابن تحربخ

سققس کققه توانسققته اسققس بققا برمققان ب با ابن بصن، آقای ظربن  طور ب بققر اسققا  کققدان سققند مققدری ا

 ، ک ور را از قرار گر تن ذبم   م  دتخ خارج کند؟2231ی نامهقطع

ی مققدبربس آقققای ظربققن،  هققخ ب برداشققس سققایهابققن اسققس کققه در دبران   س  دبگققر ی مهققخناتققه

 منققگ در دنیققا، بقق   هققخ کارباققاتوری ب پلماسی ک ققور از معققاد ت باقعققی حققاکخ بققر بقققوعدستگاه دب

بققه حققد بققا بی از بازدارنققدگی ب  یدانقق یمباقعیققس کققه ابققران در معققاد ت  دبر از باقعیققس بققود. ابققن

 
 از منشور سازمان ملل متحد 41بند  41

https://legal.un.org/repertory/art41.shtml 

 ۳ی صفحه - 2۰1۰ -شورای امنیت سازمان ملل  1۹2۹ی قطعنامه 42

https://www.undocs.org/S/RES/1929%20 (2۰1۰)  
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کققه در معققاد ت  آنچققهپقق بر نیسققس. اانقدرت دسققس با تققه اسققس کققه بربد بققه منققگ نظققامی بققا آن ام

 ا نیسققتند بلاققه میققزان نامققه ا ب قط  ا، بیانیققهکننققده را دارد، کاغ نوشققته ا نوققش تعیینمنگ بین ک ققور

تققوان بققرای نمونققه می   ققا در منطوققه اسققس.ب میققزان قققدرت آن  یدانقق یمتوانابی ک ققور ا در بازدارنققدگی  

 کمققارق اشققاره کققرد. در ابققن گققزارش بققه نوققم از 1۴۰۰تیققر  2۴بققه گققزارش ن ققربه نیوبققورکر در تققارب  

ب بعققد از شاسققس  13۹۹ مققاهیدآمرباققا بیققان شققده اسققس کققه در  ارتققش م ققترک سققتاد رئققیس  میلققی

ترامققپ در انتاابققات آمرباققا )زمققانی کققه آمرباققا حققدبد سققه سققال اسققس کققه از برمققان خققارج شققده 

 تبعققات  یدربققاره   میلققی  مققارکقنوبسققد کققه  اسس(، ترامپ در  ار حملققه بققه ابققران اسققس. نیوبققورکر می

  .شود گ اشته کنار تدار ابن که شد راضی ترامپ  کرد، صحبس  ابران رلیه نظامی اقدان رواقق  ب

 

بققرای ابیققین مرتبققه بققا  2231ی نامققهای، برمققان ب قط ای، مقق اکرات  سققتهقدر بُعققد منطوققه
بضققوحی بسققیار بققا  شققاافِ رمیوققی میققان با ققی از حاکمیققس آمرباققا ب رکبققخ 

 (1)صدحه   صهیونیستی ابجاد کرد.

انققداختن بققین آمرباققا ب رکبققخ کارگزاران دبیس ازممله آقققای ظربققن، بار ققا از دسققتابرد خیققاییِ  اصققله  

انققد. اب ً  ققدف از مقق اکرات برمققان، ابجققاد شققااف بققین آمرباققا صهیونیستی توسقق  برمققان سققان گدته

ی صققربح حسققن پیمانققان اربپققابیِ آمرباققا نبققود. طبقق  گدتققهب رکبققخ صهیونیسققتی بققا بققین آمرباققا ب  خ

ه ر بققر معظققخ انوققج   ققخ بار ققا ای کقق  ققا بققود. ناتققهربحانی ب بزبر خارمه،  دف برمققان، یغققو تحربخ

 به آن اشاره  رمودند:

 ققای ظایمانققه برداشققته کققه تحققربخ ققا بققود؛ بققرای ابققنقبرمان اصجً بققرای برداشققتن تحققربخ
گدتنققد،  ققخ بققه مققردن آن ربز مسققئویین،  ققخ بققه مققا می  ...  ب ود. مگققر غیققر از ابققن اسققس؟

بققران تعهاققدات خققود را گدتنققد کققه در ابققن مقق اکرات، قققرار بققر ابققن اسققس کققه بقتققی امی
 ۴3  ...  ا برداشته ب ودی تحربخباره  مهد د، ب انجان می

 
 1۳۹۵مرداد  11 -بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم  4۳

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33886 

 1۳۹۷دوم خرداد  -ی هدف از مذاکرات برجامو همچنین سخنان ایشان در دیدار مسئوالن نظام درباره

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39655 
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 ققای دبن  ققا، از ابیوبس یغققو تحربخ  یمسققئلهگوبققد کققه گققوبی  سققان می  ایبققه گونققهآقای بزبر خارمه  

سققو بققا  ای  خشققده از سققوی دبیققس ب رسققانهکققه  ضاسققازی انجانب سققون برمققان بققوده اسققس. درحایی

ی برمققان تققربن نتیجققه ققا ، ابیققین ب مهخی تحربخآن زمققان، بققه شققالی بققود کققه قیغققو بققایمرهدبیققس در 

 شد.معر ی می

در مقق اکرات ببققن  ققخ بضقق  م ققابهی بمققود دارد: اکنققون کققه دبیققس حسققن ربحققانی مجققدداً بققرای 

تققر از کققه از  مققه بیش  آنچققه رمققان بققا غققر  شققده اسققس،  احیای برمان بارد مقق اکراتی  رساب ققی ب بی

 ققا ب پیگیققری سیاسققس قطعققی نظققان )بعنققی یغققو شققود، تققجش بققرای یغققو تحربخسققوی دبیققس تبلیققغ می

 آزمابی از سوی ابران ب سپس امرای تعهدات ابران( اسس. ا، سپس راستیتحربخ

ی ابجققاد شققااف میققان رکبققخ صهیونیسققتی ب آمرباققا در قضققیه برمققان نیققز محققم تردبققد ثانیاً،  مین ادرا

 در  آسققپنق امققج  در ۹6بزبققر خارمققه بابققدن در سققال  بلیققنانل آنتققونی مققدی اسققس. بققرای مثققا

 امنیتققی  ب  اطجرققاتی  موامقق   بققا  اسققرائیم  بزبرناسققس    نتانیققا و  بنیققامینق  برمققان  مققورد  درق:  گدققس   کلرادب

 موامقق   امققا  اسققس   تققاربای  اشققتباه  بقق   برمققان  اسققس   معتوققد  نتانیققا و   ققون  دارد  نظققر  اخققتجف  اسرائیم

 دسققتگاه  در   علققی  بققا  سققاب   ارشققد  موققان   ققر  از  شققما  گققرا  .دارنققد  متدابتی  نظر  اسرائیم  امنیتی  ب  اطجراتی

 ۴۴  .کنندمی حمابس  توا   ابن از آنها  مه که بینیدمی کنید سؤال اسرائیم نظامی با اطجراتی

خققجف   کققامجًابن ادرققا در دبر مدبققد مقق اکرات مربققوط بققه احیققای برمققان  ققخ بار ققا شققنیده شققد کققه  

آمرباققا ب رکبققخ صهیونیسققتی دربققاره  ی ماققاری بابققدن نیققز، تعامققم ب در دبره بققود. یدانقق یمباقعیققس 

  ای زبر تومه شود:در ابن رابطه مناسق اسس به  اس مد ادامه دارد.  به طور ابران

امنیققس  سققاب  شققابات  م ققابرسققاییوان  م ققابر امنیققس ملققی ابققا ت متحققده ب قمئیققر بنقِمیقق   ▪

 ۴5. بگو کردنققدصققورت تلدنققی گدققس ، بققه2۰21کانوبققه  23داخلققی رکبققخ صهیونیسققتی در ربز 

بگوی دبیققس مدبققد آمرباققا شابات  در ابن تمققا  تلدنققی بققر یققزبن آغققاز گدققس قساییوان  ب قبن

 . ای سازش بین اسرائیم ب ک ور ای رربی تاکید کردندوا  آببو درباره ابران ب تبا تم

امنیققس ملققی سققاب  شققابات ، م ققابر بزبر رکبققخ صهیونیسققتی قمئیققر بنبنیققامین نتانیققا و ناسققس  ▪

ای  ای مهققانی ب شققرکای منطوققهخود را بققه رنققوان مسققئول مقق اکرات بققا دبیققس بابققدن، قققدرت

 
 ۴۰37557  خبر کد ، خبرگزاری مهر ،کنند می  حمابس  برمان از  اسرائیم  امنیتی ب  اطجراتی  موام  - ۴۴

mehrnews.com/xJkD8 
 2021ژانویه  23وگوی تلفنی سالیوان و مئیر بن شابات، پایگاه خبری اکسیوس، گفت 45

https://www.axios.com/jake-sullivan-israel-national-security-adviser-b4dc3bd8-82d1-4ebb-b701-
1ff0f9ff675f.fffffffffffffffff=ffffffffffffffffff=ffffffffffffffffffffff=fffffff  
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شققابات  اسققس. قمیقق  سققاییوان  ب قمئیققر بن ای ابققران من ققو  کققردهدر موضققوع توا قق   سققته

 ۴6. بگو کردندبرای بار دبن به بادبگر گدس  2۰21 وربه   11در ربز 

بزبر رکبققخ پسققس  در خبققری ارققجن کققرد کققه قبنیققامین نتانیققا و  ناسققس ی قمربزایخربزنامققه ▪

بگوی اسققتراتژب  دربققاره ت ققمیخ دبیققس بابققدن در ارتبققاط بققا توا قق  صهیونیسققتی ابیققین گدققس 

ابققن رسققانه صهیونیسققتی بققه نوققم از  ۴7. کنققدبرگققزار می 2۰21 وربققه  22ای ابققران را ربز  سققته

  رکبققخ صهیونیسققتی ارققجن کققرد نتانیققا و در ابققن ملسققه قدربققاره ق ققد دبیققس بابققدن 12قکانال  

بققرای بازگ ققس بققه برمققان  بققا سققران ابققن رکبققخ از مملققه قبنققی گققانتز  بزبققر منققگ، قگققابی 

امنیققس ملققی رکبققخ صهیونیسققتی   م ققابر سققاب شققبات   ، قمئیققر بنسققاب   هاشانازی  بزبر خارمقق 

 بگو کرده اسس.موساد گدس  ساب  ب  مچنین قبوسی کو ن  رئیس

بققا قکامققا   2۰21مققار   5رکبققخ صهیونیسققتی ربز  بزبرناسققس  مچنققین قبنیققامین نتانیققا و   ▪

یققا و گدققس کققه بققه نتان  ۴۸.  بگققو کققردصققورت تلدنققی گدققس آمرباا به  ممهوررئیس ربس  معابن  

آمرباا گدتققه کققه بققه تووبققس  ماققاری اطجرققاتی ادامققه داده خوا ققد شققد ب   ممهوررئیسمعابن  

 شود.ای میاسس مان  از دستیابی ابران به سجح  سته بزبرناسس تا زمانی که 

 آمرباا نیز با اشاره به ابن تما  تلدنی گدس: ممهوررئیسقکاما   ربس ، معابن  ▪

،  ماققاری در زمینققه ابققران، ربابقق  گققرن اسققرائیم بققا 1۹-د کوببقق مققا در خ ققوص ق
( ب پی قققبرد ب توسقققعه صقققلح ب ر قققاه بقققرای  قققار خلیجک قققور ای رقققر  )حاشقققیه 

 ۴۹. بگو کردبخ  ا ب  لسطینیان گدس اسرائیلی

 ققای شققورای امنیققس داخلققی رکبققخ صهیونیسققتی ب شققورای ناستین ن سس م ققورتی میققان موان ▪

 ا در رابزنققی دربققاره مسققائم ماتلققن از مملققه  مققا نگی سیاسققس  امنیققس ملققی آمرباققا بققرای

ابققن کققارگربه محرمانققه در ناسققتین  ت ققایم شققد. 2۰21مققار   11خ ققوص ابققران در تققارب  
 

ارش بزارا  راویزخ خبرنگزار هزویه میتلکاتیزا وبگزاه ستیونیسزالی بوالزل  بزه نمزت ای ممامزات رژیز  ستیونیسزالی، گز  46
 2021فوریه  12

https://twitter.com/BarakRavid/status/1360142552645726211   

فوریزه  21کنزخ، مزی ای ایزران برگز اری توافز   سزالهروینامه جرویال  پسزت، نالانیزا و اولزین ن سزت ماخلزی را مربزاره 47
2021 

https://www.jpost.com/breaking-news/netanyahu-to-hold-first-strategic-discussion-on-iran-
nuclear-deal-659671   

 2021مارس  5سفحه نخست وییر اسرائیت مر توییالر،  48

https://twitter.com/IsraeliPM/status/1367689977644146692   

 2021مارس   5اول رئیس جکتور آمریکا مر توییالر،  سفحه رسکی معاون 49

https://twitter.com/VP/status/1367649280849305600   



33 

 

ممهققور اسققب  آمرباققا ت ققایم شققده بققود ب ممهوری قبققاراک اببامققا ، رئیسربز ققای رباسققس 

  ققار بققر ابققران را پیققدا ربزی مهققس ارمققال نوققش محدققم اصققلی میققان دب طققرف بققرای برنامققه

ممهوری اب بققه ترببققونی بققرای ابققراز اختج ققات بققر سققر کققرده بققود. امققا در دبر دبن رباسققس 

 ای برمان تبدبم شد.توا    سته

در  2۰21آبربققم  3امققور خارمققه رکبققخ صهیونیسققتی نیققز ربز  سققاب  قگققابی اشققانازی ، بزبققر ▪

ا تمققا  تلدنققی مهمققی داشققته ب تققوبیتی نوشققس کققه بققا قآنتققونی بلیققنان  بزبققر خارمققه آمرباقق 

گو بققا  متققای برابزنققی کققرده اسققس. اشققانازی در گدققس  دب طققرف ققای م ققترک دربققاره ارزش

 ققای بابسققته بققه آن بققه ثبققات در  ققای ابققران ب گربهآمرباققابی خققود مققدری شققده کققه  عاییس 

را در  وبآبتققمقبلیققنان ،  قاشققانازی  در ابققن توبیققس نوشققس کققه .زنققدخابرمیانققه یطمققه می

بگو ققای ای ابققران بققه ببققژه گدققس  ققای  سققتهوگبآخققربن تحققو ت دربققاره گدس  ربققانم 

 5۰. ربز ای آتی در ببن قرار داده اسس 

، گققزارش داد کققه 1۴۰۰ ققربردبن  1۹تلوبزبققون رکبققخ صهیونیسققتی بامققداد پنج ققنبه،  13شققباه  ▪

موساد قرار اسس طققی  نققد ربز آبنققده بققه آمرباققا سققدر کنققد تققا بققا ساب   قبوسی کو ن ، رئیس  

 51.  ای ارشد کاخ سدید ب مامعه اطجراتی ابن ک ور، دبدار داشته باشدموان

، 1۴۰۰ ققربردبن  21ارتققش رکبققخ صهیونیسققتی ربز شققنبه،  سققتاد کققمقآببققو کوخققابی ، رئققیس  ▪

رققازن آمرباققا شققد. قکوخققابی  در ابققن سققدر ضققمن دبققدار بققا قمققارک میلققی   متققای 

 52. داده اسس  ابی انجان ، درباره موضوع ابران رابزنیاشبیاابآمر

 ققای امنیتققی ارشققد رکبققخ صهیونیسققتی ب آمرباققا، موان زیقق ن 1۴۰۰ ققربردبن  2۴شققنبه، ربز سه ▪

بگو ققای اسققتراتژب  دربققاره ابققران را برگققزار کردنققد. در ابققن ملسققه، کققه از دبر دبن گدس 

طرب  یین  ببدئوبی امققن برگققزار شققد، قِمیقق  سققاییوان  م ققابر امنیققس ملققی دبیققس آمرباققا ب 

صهیونیسققتی حضققور داشققتند. در ابققن  امنیققس داخلققی رکبققخسققاب  شققبات  م ققابر قمئیققر بن

بگو قققای کمیسقققیون م قققترک برمقققان در ببقققن ب  مچنقققین گدس  ین سقققس دربقققاره

 
 2021آوریت  3سفحه رسکی وییر خلرجه رژی  ستیونیسالی مر توییالر،  50

https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1378391596530552832   

 2021آوریت   7روم،  ی علیه ایران، به واشنگالن میجرویال  پست، رئیس موسام برای الب 51

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/tv-mossad-chief-will-travel-to-us-to-present-
damning-evidence-on-iran /   

 2021آوریت  10پایگاه خبری فلسطین االن،  52

https://twitter.com/paltimes2015/status/ 1380790311639715841  
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ای ابققران در سققوربه،  ققای منطوققه عاییس    ای اخیققر رکبققخ صهیونیسققتی رلیققه ابققران بخرابااری

 53. شده اسس یبنان، رراق ب بمن بحد 

 قمی  ساییوان ، در ابن ن سس گدس:

 رگققز بققه ابققران امققازه قآمرباققا بققه امنیققس رکبققخ صهیونیسققتی پاببنققد بققوده ب باشققنگتن 
 5۴  ای را ناوا د داد.دستیابی به سجح  سته

 مچنین بای از موامققات ارشققد بزارت امققور خارمققه آمرباققا در ملسققه پرسققش ب پاسققای کققه  ▪

 متن آن در سابس ابن بزارتاانه منت ر شد بیان کرد:

 قمققن معتوققدن کققه مققا قبققم ب بعققد از  ققر دبر گدتگو ققا بققا موامققات اسققرائیلی ماایمققات
 55  ابخ.زبادی داشته

 

ی ک ققور، بققازی رابطققه ابققن اسققس کققه بزارت خارمققهبرانگیز درابنکننققده ب تأسققنی نگرانناتققهامققا 

خ صهیونیسققتی بقق پیمققان قققدبمی، بعنققی آمرباققا ب رکپلققیس بققد  کققه توسقق  دب  خ -قپلققیس خققو  

ا تققاده اسققس کققه برمققان، طراحی شده اسس را تا ابققن حققد بققد  همیققده اسققس ب در دان ابققن ت ققور خققان 

خ اخققجل ابجققاد کنققد. اتداقققاً،  ققدف ب کققارکرد بققازی قپلققیس بقق ی بققین ابققن دب رکتوانسته اسس در رابطه

 پلیس بد ،  مین اسس که طرف موابم را د ار  نین اشتبا ات ادراکی کند. -خو  

  

 
کننزخ، وگو زای اسزالراتکیا مربزاره ایزران را برگز ار مزیشزنبه گفزتپایگاه خبری اکسزیوس، آمریکزا و اسزرائیت روی سزه 53
 2021آوریت  12

https://www.axios.com/us-israel-iran-nuclear-dialogue-natanz-explosion-cdcdf0cb-8bf 468-9 e-

8a5e-b6d126a2066f.html   

 2021آوریت  13رویالری،  خبرگ اری 54

https://b2n.ir/a 75849  

 2021آوریت  21سایت ویارت خارجه آمریکا،  55

https://www.state.gov/briefing-with-senior-state-department-official-on-recent-u-s-engagement-
in-vienna-regarding-the-jcpoa-2 /   
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ندسقققه مهقققخ ب برمقققان را  ی[ 1۴۰۰ب  13۹6ق]نامزد قققای انتاابقققاتی در انتاابقققات 
 (2)صدحه  یس ب بوای آن را خواستار شدند. تثب

اگر برمان را با  مان ت ققوبری کققه دبیققس از آن در مامعققه سققاخته اسققس، بنگققربخ، قطعققاً باققش زبققادی 

 ابخ. برمان را بابد در سه  به مورد مداقه قرار داد:از باقعیس را نادبده گر ته ب د ار اشتباه شده

 یان مردن ابجاد شد.ت وبری که از سوی دبیس از برمان در م •

  ای مومود در متن برمان.باقعیس  •

 که از برمان در رمم امرا شد. آنچه •

انققرکی با ققری صققرف کققرد تققا در میققان مققردن از برمققان بقق   تققدبیر ب امیققدباقعیس ابن اسس که دبیققس 

 ققا در آن دارانطققرفب  دبیتمققردانآمیققز ای ارائققه د ققد. حجققخ سققانان اغراقت ققوبر آرمققانی ب اسققطوره

 ای داخلققی ب خققارمی، ابققن ذ نیققس را در مققردن ابجققاد کققرد کققه نققار پربپاگانققدای پققرحجخ رسققانهک

ی م ققاجت ک ققور را حققم کنققد. ابققن ت وبرسققازی توانققد  مققهنوص اسققس کققه میبرمان ب  توا   بی

نمابققان شققدن موققدار  رغخرلققی، 13۹6نادرسققس تققا حققدی اثرگقق ار بققود کققه در انتاابققات سققال 

ی برمققان، ابققن  ای اقت ققادی ربحققانی دربققاره ققای برمققان ب محوقق  ن ققدن برققدهتومهی از نوص قابققم

 نامزد مجدداً مورد اقبال رمون مردن قرار گر س.

ای سققابوه بققه منتوققدبن برمققان،  نققان  ضققای دباتققاتوری ب خدوققان رسققانهدبیققس از طربقق  تققاختن بی

 ای اساسققی ب مهققخ ابققن توا قق  بققه گققوش ب ضققعن ص بنوققاگققاه ی برمققان ابجققاد کققرد کققه  یچدربققاره

 مردن نرسید.

رنوان ی دبر از باقعیققس را بققهشققدهدبیققس اکنققون  مققین ت ققوبرِ ساخته ابققن اسققس کققه تومققهقابمناتققه 

  کند.سندی مبنی بر حوانیس خود ارائه می

  

ب تنققاظر اقققدامات متوابققم ابققران ب  زمققانی خ ققای برمققان ررابققس تققربن ببژگیقاز مهخ
ترتیبققی حاصققم شققد کققه  ققیچ اقققدامی از سققوی  ... ی بقق  بققوداضققا ه ور ای پنج بهک

ممهوری اسجمی ابققران قبققم از اقققدامات طققرف موابققم انجققان ن ققود ب  ققیچ نوققدی در 

 (۸)صدحه  برابر نسیه پرداخس نگردد. 

 ققای بعققدیِ خققود آقققای اسققس. ربارتمققتن ب باقعیققس امققرای برمققان بضققوح خققجف ابققن گققزاره به

 ب تناظر اقدامات متوابم  ررابس شد با نه: زمانی خد د که آبا شرط قظربن، آشاارا ن ان می
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ای بققاز شققده ب از تأسیسققات  سققته بمهققرهچیپق... توا   شققد کققه قبققم از آن کققه حتققی بقق  
بققا بققه بقق  سققؤال در مققورد اقققدامات گ شققته ابققران پاسقق  داده شققود، ناسققس شققورای 

 ای قبلققی نامققهی مدبققد بققرای تأبیققد برمققان ب یغققو قط مققهناامنیققس اقققدان بققه صققدبر قط 
 ققای شققده بققرای یغققو تحربخی اربپققابی ب آمرباققا ت ققمیمات توا  کنققد؛ آنگققاه اتحادبققه

ب سققپس ابققران اقققدامات  زن   صققادر کننققدای را اتاققاذ ب  مایی ب اقت ادی مققرتب  بققا  سققته
 برای امرای تعهدات خود ب   برمان را آغاز نمابد. 

ب در موابققم، ابققران  بققوده اسققس طققرف موابققم تنهققا ربی کاغقق  اقققدامات د ققد کققه ابن ربققارات ن ققان می

بققه تعربققن ربز امققرا  اسققس  یکققا را انجققان داد.  بیآزمایقابققم راسققتب  ، ربی زمققیناقققداماتی رملیققاتی

 نگا ی بیندازبخ:در برمان 

د ققد زمققانی رخ می روز اجههراطب  ضمیمه پنجخ برمققان کققه بققا رنققوان نو ققه امققرا معر ققی شققده اسققس، 

 زمققان خآزمابی کققرده باشققد ب را راسققتی 15 پققاراگرافابققران توصققین شققده در  اقققداماتکققه قآکانققس 

E3/EU+3  تققدا ابققران د نققد.  بعنققی ابرا انجققان می 17ب  16اقققدامات توصققین شققده در پققاراگراف

کنققد ب بعققد اربپققا ب آمرباققا آزمابی مید ققد ب آکانققس راسققتیتعهققدات خققود را ربی زمققین انجققان می

( از ۹۴اقققدامات رملققی ابققران سققه مققاه زبدتققر )مهققر د نققد. بققرای  مققین تعهققدات خققود را انجققان می

 ( آغاز شد. ۹۴اقدامات رملی آمرباا ب اربپا )دی 

از متققوازن بققودن بققا نققامتوازن بققودن برمققان صققورت گر ققس،   با تومه بققه ابناققه در ابققن باققش صققحبس 

 مناسق اسس درباره نامتوازن بودن توا   برمان نااتی بیان شود:

 ناپذیرینامتوازن از نظر بازگشت ➢

پقق بر بای از امتیازات مدی کققه آمرباققا توانسققس در برمققان از ابققران بگیققرد، ارطققای تعهققدات بازگ ققس 

ی تعهققدات ناپقق بر بققود. مققنس تعهققدات طققر ین طققوری بققود کققه رمققدهبازگ ققس در قبال اخ  تعهققدات  

پقق بر بققا  زبنققه بققا  بققود. بققه رنققوان مثققال، غیرکققاربردی کققردن قلققق ناپقق بر بققا بازگ ققس ابران بازگ س 

 کققامجً ققای ناپقق بر بققود. امققا طققرف موابققم متعهققد بققه برداشققتن تحققربخاراک اقققدامی بازگ ققس  رآکتققور

ب بققا  زبنققه پققابین( بققود. در برابققر تعهققدات  ممهققوررئیسه اختیققارات پقق بر )در حققوزبازگ ققس 

پقق بر بققا  زبنققه بققا  )ماننققد ناپقق بر بققا بازگ ققس ناپ بر ابران، طرف موابم بابد تعهققدات بازگ ققس بازگ س 

 داد.یغو زبرساخس حووقی ب قانونی تحربخ در کنگره( ارائه می
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 نامتوازن از نظر ناظر اجرای تعهدات ➢

ایمللققی انققرکی اتمققی( نققاظر بققر تعهققدات ابققران بققود ناه ب  نهاد  نی ب م اص )آکانققس بققینبا بمود اب

رققدن امققرای   ؛ یقق ااما  ققیچ نهققاد ثققایثی بققر امققرای تعهققدات طققرف موابققم در برمققان تعیققین ن ققده بققود

شققد امققا رققدن امققرای تعهققدات طققرف م ققاص ب شققداف ب مسققتند می حاًبصققرتعهققدات توسقق  ابققران 

 ققا نیققز ز ابهققان بققود ب دبیققس بققرای شققداف کققردن میققزان دقیقق  امققرای تعهققدات آنای اموابققم در  ایققه

 د ار م ام بود.

 )مکانیزم ماشه( نامتوازن از نظر ضمانت اجرا ➢

باققی از امتیققازات رجیبققی کققه ابققران در برمققان داده اسققس،  رابنققد حققم اخققتجف در ابققن توا قق  اسققس. 

بققرای حققم اختج ققات ک ققور ای  یرا اققار سققازمان ملققم حققابی 2231ی نامققهقط  12ب  11بنققد ای 

 شققود. مطققاب  ابققن ماققانیزن، دررضققو برمققان اسققس کققه از آن تحققس رنققوان قماققانیزن ماشققه  بققاد مققی

 ققای صققورتی کققه ک ققور ای رضققو برمققان )حتققی ابققران( نسققبس بققه امققرای تعهققدات باققی از طققرف

 ققای بازگ ققس تمققامی قطعنامققهتوانققد مومققق  کننده، شققاابتی داشققته باشققند، ابققن شققاابس مققیم ارکس 

 تحربمی سازمان ملم رلیه ابران ظرف حدبد دب ماه شود.

ربز، شققورای امنیققس  65در ابققن ماققانیزن، در صققورتی کققه رضققابس شققاکی ملققق ن ققود، طققی حققدبد 

شققورای  گیققریرأیگیققری خوا ققد کققرد. امققا  ای  هققار قطعنامققه قبلققی ت ققمیخسازمان ملم درباره تحربخ

 ققا خوا ققد بققود، بعنققی تققدابن تعلیقق  تحققربخ بققر سققر ا ناوا د بققود، بلاققه  س تحربخامنیس بر سر بازگ 

 رأی ققای سققازمان ملققم  ک ققور رضققو دائمققی شققورا، تققدابن تعلیقق  تحققربخ  5بتققوی باققی از    در صورت

  ای م کور بازخوا ند گ س.ناوا د آبرد ب بنابرابن تحربخ

اسققس کققه در  ققر صققورت، بققه ضققرر  در نتیجه ماققانیزن حققم اخققتجف در برمققان، طققوری طراحققی شققده

ک ور ما تمان خوا د شد، بعنی حتققی اگققر مققا نسققبس بققه نوققض تعهققدات طققرف موابققم شققاابتی داشققته 

 ققای سققازمان ملققم رلیققه خققودِ ابققران منجققر توانققد بققه بازگ ققس تمققامی تحققربخباشیخ، ابن شققاابس مققی

سققال از خققربج آمرباققا   بققا بمققود گ شققس بققیش از دب  ؛ یقق اشود ب در نهابس به ضرر ابققران تمققان شققود

از برمققان، )ب رققدن محاومیققس اقققدان آمرباققا از سققوی اربپققا(، ابققران  نققوز نتوانسققته از ماققانیزن حققم 

 اختجف استداده کند.

 

 



3۸ 

 

ای از مقق اکرات خ ققوص تققوان موشققای ب منطوققهقمققدا کققردن  ققر موضققوع دبگققری به
 (1۴)صدحه  ای  سته

کننققده توانسققته تققوان گدققس تققیخ م اکرهه نمیادرققای صققورت گر تققه از سققوی بزارت خارمقق  رغخرلققی

 ای از سابر موضورات مورد مناق ه ابران ب غر ، مو   باشد. اسس در تدای  موضوع  سته

، 2231ی نامققهای( در برمققان بمققود دارد. طبقق  قط اب ً بحققد موشققای )ب تققا حققدی  ققخ بحققد منطوققه

ا شققده اسققس؛  ر نققد کققه بزبققر   ی موشققای ابققران تققا   ققس سققال م ققمول برخققی محققدبدبس برنامققه

 آبر نیسس. ا از نوع ایزانگوبد که ابن محدبدبس خارمه می

ای از سققابر مسققائم مققورد مناق ققه بققا آمرباققا رمققجً مماققن نیسققس.  سققته  یمسققئلهاساسققاً تدایقق     اًیثان

ای  ققخ نباشققد، بقق  ی  سققتهای بهانققه اسققس؛ مسققئلهموان معظخ ر بققری بار ققا تقق کر دادنققد کققه: ق سققته

تدایقق  ب . از نظققر ر بققری مسققائم اختج ققی بققین ابققران ب آمرباققا، غیرقابم56   آبرنققدی دبگققری میبهانه

توان بقق  مسققئله را بققه تنهققابی حققم کققرد ب در صققورت حققم بقق  مسققئله، بعنی نمی  ناپ بر اسس.مدابی

 شود. دبگر( پیش ک یده می ی ابهانهمسائم دبگر )

 

تققوان مسققئله کققرد کققه مققیبا ابن بمود، مربققان موا قق  مقق اکره، قبققرای اقنققاع نابگققان ک ققور  ادرققا مققی

موققان معظققخ ر بققری  کققهطوریبهکققرد. مداگانققه از طربقق  مقق اکره حققم   بققه طققورای را   ای  سققتهتحربخ

ی مربققان موا قق  مقق اکره، گدتققه بودنققد: قبعضققی از مسققئویین ب دبیتمققردان دربققاره ابققن ابققده  ۹2در سال  

ای مهها بهها ی هسههتهکننههد در قضههیهفکههر مههی  -دبیتمردان آن دبیس، بعد  خ دبیتمققردان ابققن دبیققس    -

خیلققی خققق، اصققرار داربققد شققما، در ابققن ؛ گدتققیخ  ها مذاکره کنیم ]تهها[ موضههوع حههل بشههودآمریکایی

 بینخققوشموضققوعِ بایا ققوص برببققد مقق اکره کنیققد؛ بیققی در  مققان سققانرانی ابل امسققال گدققتخ مققن 

کققرد . در حویوققس مربققان موا قق  مقق اکره، ت ققور مققی57   نیسققتخ  بینخققوشامققا    کنخینمقق نیستخ؛ ماایدتی  

ای مقق اکره کققرد ب در مسققئله  سققته  صققر اًتققوان  که اختج ات ابران ب آمرباققا قابققم تدایقق  اسققس ب مققی

 بدبن ابناه موضورات دبگر پیش ک یده شود، ابن مسئله را با آمرباا حم کرد. 

 

 

 
 13۹3تیر16. بیانات در دبدار مسئو ن نظان 56

 13۹2بهمن2۸. بیانات در دبدار مردن آذربابجان شرقی 57

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25363


3۹ 

 

ای، غیرباقعقققی ب ای از موضقققورات غیر سقققتهامقققا در ذ قققن دبیتمقققردان، تدایققق  مققق اکرات  سقققته

 باققدبگرلققن را از تققوان مسققائم ماتمو ققومی بققود ب پققس از امققرای برمققان، متومققه شققدند کققه نمققی

نمونققه در ابققن زمینققه، سققانان رجیققق  نبتققرمهختدایقق  کققرد ب ابققن  هققخ را بققه زبققان  ققخ آبردنققد. 

دربققاره  13۹6اسققس. ربحققانی در منققاظره انتاابققاتی اردببه ققس  ۹6ربحققانی در منققاظرات انتاابققاتی 

دادنققد تققا برمققان   ای  با قمسققئله موشققای  گدتققه بققود: قشققهر ای زبرزمینققی را ن ققانارتباط قبرمان  سته

را به  خ بزنند، ربی موش  شعار نوشتند تققا برمققان را بققه  ققخ بزننققد، بققرای ابناققه مققا نتققوانیخ از برمققان 

ای، بققرای ابققن بققود کققه ای از غیر سققتهدر حویوققس تدایقق  مسققائم  سققته 5۸. صددرصققد اسققتداده کنققیخ 

بعققد از ابققن کققه  ؛ یقق اکننققد دبیتمققردان بتواننققد  ضققای رمققومی ک ققور را بققرای انجققان مقق اکرات، اقنققاع

شققود، از یققزبن حققم مسققائم دبگققر از طربقق  مقق اکره دبیققس متومققه اشققتباه خققود )تدایقق  مسققائم( مققی

بهها ایجههاد جریههان اجتمههاعی مسههائل دیگههر را هههم پههیش کنققد کققه گوبد ب در رمم تجش میسان می

 بکشد.

نی، مسققئول بقققس بققود. مققوگرب باققدبگرطققرف موابققم  ققخ مبتنققی بققر رققدن تدایقق  مسققائم ماتلققن از 

سیاسس خارمی اتحادبه اربپا در پاریمققان ابققن اتحادبققه در ابققن بققاره گدتققه بققود: قدر باققش مودمققه ابققن 

توانههد مسههیر را ایههن توافههق میبققا ابققن مضققمون بمققود دارد؛    نققیخ مملققهتوا   ب  ارماع در حد ب   

نههای آن را ایجههاد تر در منطقههه فههراهم کنههد و زیرببرای نوع دیگههری از تعامههل یهها تعههاملی سههازنده

  .بههه درخواسههت ایههران گنجانههده شههد  -م  کنشاید االن دارم یههک راز را افشهها مههی  -ه  آن جمل  کند.
5۹ 

ای  مچنققین مققان کققری برمققان را ا رمققی بققرای محققدبد کققردن ابققران در موضققورات موشققای ب منطوققه

پس از خققربج آمرباققا از برمققان گدتققه بققود: قبققا خققربج از ابققن توا قق ، ]آمرباققا[   کهطوریبهدانسس،  می

مانققدبخ د د. ابققن گزبنققه ابققن اسققس کققه مققا مققدتی در ابققن توا قق  میبهتربن گزبنه ممان را از دسس می

اهههرم فشههار جهههت جلههب همکههاری اروپهها، روسههیه و چههین بههرای رنوان ب بعققد از مانققدن در آن بققه

اهلل و هههای ایههران در یمههن، حمههایتش از حههزبزمینههه موشههکی، فعالیت همکههاری بهها خودمههان در

 ققای خققارمی بققا ابققران را ناشققی از ر تققار اببامققا نیققز رققدن  ماققاری بان   6۰.   کههردیمغیره استفاده می

یبنققان  اللحققز  ای بایسققتی ، شققعار حقق ف اسققرائیم ب حمابققس از ترسققناک ابققران در آزمققابش موشقق 

 
 13۹6اردببه س 15. اینحسن ربحانی. مناظره انتااباتی.   5۸

 13۹6آذر22. دنیای اقت ادا.  درباا موگربنی. سانرانی در پاریمان اربپ 5۹

 13۹7مهر1۴. تسنیخ. CNNمان کری. م احبه با  6۰

http://old.alef.ir/vdcfvcdjtw6dv1a.igiw.html?46txt
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3328993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/14/1846056


۴۰ 

 

یجه بققرای طققرف موابققم، برمققان شققربری بققرای مقق اکره ب توا قق  در مسققائم دبگققر . در نت61بیان کرده بود

بود ب دبیتمردان ابرانی نیققز بققه مققربر ابققن مسققئله را پ بر تققه بودنققد ب در باققق  بققه دنبققال پققیش ک ققیدن 

 ای بودند.مسائم غیر سته

ابققران  نب؛ بنققابرا ققا در آن حدققظ شققودمهندسی برمان  ققخ طققوری انجققان شققده بققود کققه سققاختار تحققربخ

کققرد کامققم امققرا مققی  بققه طققوررا    FATFبرای استداده از مزابای آن دب راه داشققس: بققا بابققد اسققتاندارد ای  

شققدند( ب بققا بابققد ک ققور ماننققد سققپاه ب صققنعس موشققای محققدبد مققی اقتققدار آ ققربن)در نتیجققه منققاب  

اسققتراتژی طققرف   نببنققابرا؛  کققردای را شققربع مققیم اکرات مدبد با موضققورات موشققای ب ندققوذ منطوققه

 ای گان ابل بود.موابم در برمان، حم  مه موضورات بود ب مسئله  سته

ای از سققوی حامیققان اصققلی مربققان مقق اکره، نققه تنهققا اقققدان نققامطلوبی پرداختن به موضققورات غیر سققته

ن رجیققق زمینققه، سققانا نمونققه در ابققن نبتققرمهخنبود، بلاه با اشتیاق به دنبال حققم مسققائم دبگققر بودنققد. 

 اشققمی ر سققنجانی )حققامی اصققلی دبیققس( دربققاره یققزبن خلقق  سققجح ک ققور بققرای پی ققر س اقت ققادی 

بینیققد آیمققان ب کاپققن ای گدتققه بققود: قاگققر میاسققس. بی پققس از امققرای برمققان دربققاره مسققائم غیر سققته

نظققامی تققربن اقت ققاد دنیققا را دارنققد، ابنهققا بعققد از منققگ مهققانی دبن از ابناققه نیققربی ابن ربز ققا محاخ

بردنققد نیرب ققای نظققامی بی ققتربن خققرج ک ققور ای در حققال منققگ را می  ...  داشته باشند محققربن شققدند

کار ققای رلمققی ب توییققدی ر تققه ب اقت ققاد   بققه دنبققالآزاد شققد ب     ققانب اپولب از ابن رب بققا ابققن اقققدان  

ان بققاز شققده پ بر  ققخ نیسققتند، ابققن راه در ابققربنیان بققرای خققود درسققس کردنققد، یقق ا دبگققر آسققیق دانش

مطمئههنم دوره دوم دولههت روحههانی اسس ب مدبران ب دیسققوزان ب معلمققان بابققد بارد ابققن  ضققا شققوند،  

 62.  تواند ما را به آنجا برساندمی

 

تر بققا باقعیققات  ققای قققویرنوان دییققم رققدن اخقق  تضققمین ققا بققهقت ور ارتماد به آمرباابی
متوابققم بققود قققق ناسققازگار اسققس.   یارتمققادیبماتون ب آشاار مقق اکرات قققق کققه بققر اسققا   

گیققرد. رلققس توییققد ایمللققی بققر اسققا  ارتمققاد متوابققم شققام نمیاصققو ً  ققیچ مقق اکره بین
ای از آن در مققورد مطایبققات ابققران اسققس، سققند کققه قسققمس رمققده صققدحه 15۰بققیش از  

 
 13۹5 ربردبن13. کاخ سدیدباراک ابباما.   61

 13۹5مرداد2۸.  آ تا  اشمی ر سنجانی. امج  آموزش ب پربرش.  62

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/04/01/press-conference-president-obama-412016
https://aftabnews.ir/fa/news/389680


۴1 

 

 ی اقققدرتتققوان از آمرباققا ب سققابر  ققه تضققمینی می ... دی متوابققم اسققس ارتمققان ققانه بققی
 (17)صدحه  مهانی گر س که آنها را بادار به امرای تعهدات خود کند؟ 

در اسققتد یی رجیققق،  بزارت خارمققهبرمققان مققنعاس نیسققس.  سققاختار کلققیارتمققادی بققه آمرباققا در بی

ی ابرانققی بققه کننققدهم اکره ئققس ی  ارتمققادی بی رنوان دییلققی بققرتعققداد صققدحات زبققاد مققتن برمققان را بققه

ارتمققادی بققه طققرف آمرباققابی بابققد خققود را در قمتققوازن بققودن  بی کققه یصققورتدر  کند.  آمرباا مطرح می

پ بری تعهققدات ن ققان د ققد. توضققیح نققامتوازن بققودن در تققوازن در بازگ ققس  خ وصققاًتوا قق  نهققابی، 

 شد.  ارائه ای قبلی توا   در باش

 مچنین در مورد نوققض توا قق  برمققان از سققوی آمرباققا در ت ققوبق مجققدد قققانون تحققربخ ابققران، آقققای 

طبقق  مققتن دانققد. کنققد کققه بققه حققرف مققان کققری ارتمققاد کققرده ب آن را اشققتباه میظربن خود ارتراف می

 ای دکتققر ظربققن در کمیسققیون امنیققس ملققی ب سیاسققس خققارمی مجلققس مققورخ منت ر شده از صققحبس 

 رققرض دارن ا ن مققن ب کققردبخ کققری آقققای بققا کققه تققوا وی بققر اسققا قگوبققد: ، ظربققن می۹5آذر  2۸

 مققا  کققردبخ  کققه  تققوا وی  بقق   بققر اسققا   کققردن  اشققتباه  مققن  ،گخمی  شما  خدمس   بیی  گخنمی  بیربن  ،کنخیم

 بققه  شققد  تبققدبم  کققه  کققردبخ  ارققجن  را  آن  آمققدبخ  توا قق   آن  مبنققای  بققر  ب  گ اشتخ  کنار  را  خودمان  استراتژی

 ابققن  مققا  بیققی  خققدمتتان  بققه  کققنخ  رققرض  ،کققردن  اشققتباه  مققن  رنبپ یم  را  ابن  من  ،اسجمی  ممهوری  موض 

 محاققخ آمرباققابی تققیخ ارضققای خیگدتیمقق  مققا د عققه  ققر برمققان امققرای طققول در گدققتخ ،کققردبخ را کققار

 مققا گدتنققدیم  مققونیز  آقققای  ،کققری  آقققای  کققری،  آقققای  بققه  خبک ققاندیم  نیسققس   برمان  مااین  ابن  گدتندیم

 63  .سنا در ت وبق  از خبشویم مان  که سنا در کنگره در داربخ بی اربش

 ای محاسققباتی ب  وققدان شققناخس نسققبس بققه ای[ بققه دییققم اشققتباهق]موضققوع  سققته
ایمللققی رلیققه ابققران تبققدبم گ ققته ب آمرباققا توانسققته اممققاع بققینتحو ت مهققانی بققه بقق   

 ققای متعققددی تحققس   ققم  دققتخ بود بققا سوءاسققتداده از اشققتبا ات طققرف ابرانققی قطعنامققه

 من ققور ملققم متحققد رلیققه ابققران را در شققورای امنیققس ملققم متحققد بققه ت ققوبق رسققاند. 
 (17)صدحه 

 کننققدهظربققن ربی کاربلققدی تققیخ م اکره، آقققای   ققوق   ای گققزارش ازمملققه در باققشدر برخی قسققمس 

بققه   کننققدهم اکره ای تققیخ  مناسققق اسققس در ابنجققا بققه برخققی از ضققعن  ؛ یقق اکنققدمی  تأکیددر زمان خود  

 ر بری دکتر ظربن اشاره شود:

 
 شد   منت ر  بزبرخارمه  اظهارات  کامم خبرگزاری دان جو، قمتن - 63

https://snn.ir/002Odk 
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 انتخاب تکنیک مذاکراتی اشتباه ➢

کققه اخقق  شققد، ای، نه تنهققا را بققرد اشققتبا ی در پققیش گر تققه شققد، بلاققه تانیاققی  ققخ  در م اکرات  سته

رد بققود بقق  -د ای، رسققیدن بققه توا قق  بققرمتناسق با ابن را برد نبققود. ادراک دبیتمققردان از مقق اکرات  سققته

رد در پققیش گر تققه شققد. در  مققین زمینققه، ظربققن پققس از انعوققاد بقق  -د ب در نتیجه تانیقق  مقق اکراتی بققر

گوبققد: قابققن توا قق  را نی مققیب ربحققا  6۴   رد بققودبقق   -د  کند قتوا   اتمی بقق  توا ونامققه بققربرمان ادرا می

 65. دانیخ رد ب به ند   مه میب -د بر

اما از آنجابی که طققرف موابققم، بققا ابققزار تحققربخ، ابققران را بادار بققه مقق اکره کققرده اسققس، ابققن مقق اکرات 

تضققاد منققا   اسققس نققه  ماققاری متوابققم ب   بققر اسققا در  ضای پققرتنش ب از مققنس   ققار ب دشققمنی ب  

 -د ی بققرصققدر ب بققا نتیجققه مم حاصققمای بققا توا قق  حاصققم از  نققین مقق اکره نب؛ بنققابرااشققتراک منققا  

اخس خوا د بود، بعنی  ققر آنچققه طققرف موابققم بتوانققد امتیققاز بگیققرد، ابققران ضققرر خوا ققد کققرد.  نققین ب

توا وی بققا توا قق  دب ک ققور  مسققابه )ماننققد ابققران ب رققراق( کققه بققر اسققا  اشققتراک منققا   ب  ماققاری 

 کند.تدابت می گیرد،متوابم صورت می

بققه مققنس مقق اکرات ب در   ینیبخققوشنسققبس بققه دشققمن بارققد    66رسد نگققاه غلقق  دبیتمققردانبه نظر می

ی  نققین تانیاققی، ارطققای امتیققازات بی ققتر، اخقق  رد شققد. نتیجققهبقق  -د نتیجققه اتاققاذ تانیقق  اشققتباه بققر

بققود. اگققر تانیقق   ققای دشققمن ب ا ققزابش خسققارات در توا قق  امتیققازات کمتققر، رققدن دقققس در طراحققی

 شد.شد، در امتیازات داده شده، دقس بی تری ارمال میاخس در م اکرات اتااذ میب -د بر

 کنندهالملل در تیم مذاکرهضعف دانش تحریمی و روابط بین ➢

در شققناخس سققاختار   کققهطوریبه ققای مققدی داشققس.  از نظققر دان ققی ضققعن  کننققدهم اکره مچنین تققیخ  

 ققا در  ققای شققورای امنیققس، میققزان ندققوذ آن ققا نسققبس بققه تحققربخابن تحققربخ ای آمرباا، ا میس  تحربخ

 
 13۹5خرداد25. دنیای اقت ادمحمدمواد ظربن. ن سس خبری م ترک با موگربنی.   6۴

 13۹6مرداد15. خبرآنجبنحسن ربحانی، دبدار بار ربیس مجلس سنای اسپانیا.   65

( باققی از مسققائم مطققرح شققده در نامققه خققود بققه امققان را مسققایه ای، آقققای  اشققمی ر سققنجانی )حققامی اصققلی دبیققسبه رنوان نمونققه در ابج مقق اکرات  سققته 66
گوبققد: قنوشققتخ بققا خره سققبای کققه ا ن داربققخ کققه بققا آمرباققا نققه حققرف بققزنیخ ب نققه رابطققه داشققته باشققیخ، قابققم تققدابن رابطه ابران ب آمرباققا رنققوان کققرده ب مققی

ب ربسققیه بققا آمرباققا  ققه تدققابتی از دبققد مققا دارنققد؟ اگققر بققا آنهققا مقق اکره داربققخ،  ققرا بققا   نیسس. آمرباا قدرت برتر دنیاسس. مگر اربپا با آمرباا،  ین بققا آمرباققا
 13۹2شهربور31. ابسناایمللی. بگو با   لنامه مطایعات بینآمرباا م اکره نانیخ؟ .  اشمی ر سنجانی. گدس

گدتققه بققود: قمهمتققربن برنامققه مققن بعققد از مسققئله اقت ققاد ب معی ققس مققردن، سققاماند ی صققحیح ربابقق  خققارمی  ۹2 مچنققین آقققای ربحققانی پققیش از انتاابققات 
ا دشققمن دائمققی بمققود  دارد. دبسققتی ب دشققمنی را منققا   متوابققم ب احتققران متوابققم ک ققور بققا دنیاسققس؛ نبابققد  اققر کنققیخ در دنیققای امققربز دبسققس دائمققی بقق 

 ابش تاثیرگقق ار باشققد . حسققن ربحققانی. برنامققه انتاققا  ابرانققی سازد... با دشمن  ققخ بابققد تعققاملی داشققته ب اب  دشققمنی را کققخ کنققیخ؛ ثانیققا نگقق اربخ دشققمنیمی
 13۹2خرداد1۰. انتاا  مخ. شباه مهانی مان

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3067635-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/694531
https://www.isna.ir/news/92063119949
https://www.entekhab.ir/fa/news/114020/
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 ققا مهان ب میزان استوجل اربپا از آمرباا ضققعین بققود ب ابققن ضققعن منجققر بققه حدققظ ب ت ققدبد تحققربخ

 در برمان شد.

 های نسل دومعدم توجه به اهمیت تحریم ➢

ی ثانوبققه بققانای آمرباققا بققه دب  ققا ققا  گدتققه شققد، تحققربخکه در باش قحدظ سققاختار تحققربخ  طور مان

-قققدرت ت ققایص تدققابت تحققربخ کننققدهم اکرهشققوند. تققیخ ی نسققم ابل ب نسققم دبن توسققیخ مققیدسققته

 ققای نسققم ابل ب دبن را نداشققس ب متومققه ا میققس ابققن تدایقق  نبققود. بققه  مققین دییققم تجشققی بققرای 

انققدن کامققم نسققم ابققن ضققعن دان ققی منجققر بققه پابرمققا م  ؛ یقق ا ای نسققم دبن صققورت نققدادر   تحربخ

  ای ثانوبه بانای آمرباا شد.دبن از تحربخ

 تر از تحریم آمریکاتحریم شورای امنیت مهم ➢

 در صققورت ققای شققورای امنیققس اسققس ب  ققای آمرباققا مبتنققی بققر تحققربخکققرد تحققربخدبیس ت ققور مققی

دسققس  ققای آمرباققا نیققز متزیققزل شققده ب م ققربریس خققود را از   ای شققورای امنیققس، تحققربخر   تحربخ

گوبققد: قبققه نظققر مققن شققراب  آبنققده خوا د داد. آقای ربحققانی بقق  ربز بعققد از ربز امققرای برمققان مققی

 ققای ندتققی ب بققانای  ققای گ شققته را برگرداننققد. تحربخ ققا باوا نققد تحربخشرابطی نیسققس کققه آمرباابی

 ققا بققرای تازی ا زمینققه را بققرای آن ترک ای شققورای امنیققس بققود کققه آن قطعنامققهقطعنامققه بققر مبنققای

ا راطیون آمرباا آماده کرده بود، امققا امققربز دبگققر ابققن زمینققه بمققود نققدارد ب ا اققار رمققومی مهققان  ققخ 

 ققای آمرباققا پققس از خققربج ترامققپ از برمققان، ب آثققار ابققن اما بازگ ققس تحققربخ  67.  خربدار آنها نیسس 

 اسس.  ای شورای امنیس از تحربخ ترمهخ ای آمرباا  ا ن ان داد که تحربختحربخ

 رسیدبدون برجام، فروش نفت به صفر می ➢

رققدن توا قق ،  ققربش ندققس ابققران بققه صققدر   در صققورتابن ت ققور اشققتباه در دبیققس بمققود داشققس کققه  

رسد. ابققن دبققدگاه غیرکارشناسققی بار ققا از سققوی مسققئویین دبیتققی مطققرح گردبققد. بققه رنققوان نمونققه می

از دسققتابرد ای برمققان گدققس: قبققر مجلققس در د ققاع  ۹5خردادمققاه  23دکتققر ظربققن در ملسققه رلنققی 

، امققربز ممهققوری اسققجمی کققردیمندتققی ابققران ا ققزابش پیققدا  ی ققاخبتحرطبقق  شققراب  گ شققته اگققر 

. آقققای 6۸  دیرسقق یم ققزار ب ققاه رسققیده بققود ب در آبنققده نزدبقق  بققه صققدر  2۰۰ ربش ندتش به کمتر از  

خواسققس راه گ شققته را در  مققین زمینققه گدققس: قاگققر ابققن دبیققس می ۹5 نب ققربرد 16ربحققانی نیققز در 

 
 13۹۴دی27  پابگاه اطجع رسانی رباسس ممهوری.حسن ربحانی. ن سس با خبرنگاران داخلی ب خارمی.   67

 1۳۹۵خرداد2۳. باشگاه خبرنگاران موانمحمدجواد ظریف. صحن علنی مجلس.  6۸
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https://www.yjc.ir/fa/news/5646892


۴۴ 

 

رسققید. در حققایی کققه اگققر برمققان نبققود، قققدن بققه قققدن ادامه د د، امربز صادرات ندس ک ور بققه صققدر می

 6۹. توانستیخ صادر کنیخ حتی ب  ب اه ندس را  خ نمی

ا آمققار ب ارقققان ن ققان  ققربش ندققس ابققران را کققا ش د ققد، امقق   کققردیمبا بمققود ابققن کققه آمرباققا سققعی  

در مققدت   EIAایمللققی انققرکی   ققای آکانققس بینداده  بققر اسققا که در ابن کار مو قق  نبققوده اسققس.    د دیم

،  ققربش ندققس ابققران ۹2 مققاهدیتققا  ۹1بقق  سققال ب نققیخ قبققم از امققرای توا قق  کنققو، بعنققی از تیرمققاه 

ه ب ربنققد کا  ققی نداشققته میلیققون ب ققاه در ربز ب ثابققس بققود 1.2تققا  1.1میققانگین در حققدبد  صققورتبه

میققزان  د ققدیماسققس. نگققا ی بققه آمار ققای رسققمی بزارت ندققس در ترازنامققه  یققدربکربوری  ققخ ن ققان 

میلیققون ب ققاه در ربز بققوده  1.1تققا  1حققدبد  ۹2ب  ۹1 ی اسققالمتوسقق  صققادرات ندققس ابققران در 

آمرباققا  بخد نده شاسققس تحققراسس. در باق ، آمار ای مربوط بققه  ققربش ندققس ک ققور بققه خققوبی ن ققان

برای به صدر رسققاندن  ققربش ندققس ابققران بققا تققدابن کققا ش  ققربش بققوده اسققس ب پققیش از توا قق  کنققو 

 امرابی شد( تحربخ  ربش ندس ابران شاسس خورده بود. 2۰1۴)که در سال 

بنققابرابن ت ققور دبیققس دربققاره بققه صققدر رسققیدن میققزان  ققربش ندققس در صققورت رققدن امققرای برمققان، 

شققتباه، تبعققاتی داشققس کققه در  مققان زمققان ب در توا قق  کنققو نمققود پیققدا کققرد. در اشتباه اسس. ابن ت ور ا

 کققهینحوبه ققا بققرای کققا ش بی ققتر  ققربش ندققس خققان ابققران، ابققن شققراب ، قانجققان بقدققه در تجش

را خربققداری نمابنققد  بققه رنققوان  خام ققانم ققتربان  علققی ابققران بتواننققد میققانگین میققزان  علققی از ندققس 

امتیققاز در مققتن برنامققه م ققترک اقققدان )توا قق  کنققو( گنجانققده شققد. در باققق  ابققن بنققد حدققظ بضققعیس 

اسققس، در حققایی کققه اصققم بنققدی کققه بققه   امتیققاز بققه ابققران ررضققه کققرده  مثابهبهمومود صادرات ندس را  

 امتیاز نبوده اسس. اساساًرنوان امتیاز به ابران داده شد، 

 استقالل اروپا از آمریکا ➢

بارققد شققد کققه دبیققس  راتققر از باقعیققات مومققود، بققر بققازبگری مسققتوم   کننققدهم اکرهضعن دان ی تیخ  

توانققد نوققش مسققتولی نسققبس بققه آمرباققا در ای بققاز کنققد. ابققن دبققدگاه کققه اربپققا مققیاربپا حسا  ببققژه

ر باقعیققات اربپققا نیسققس. اربپققا تعامم بققا ابققران داشققته باشققد، دبققدگاه بسققیار اشققتبا ی بققوده ب منطبقق  بقق 

ای بققه آمرباققا دارد کققه اماققان  ققای سققاختاری پیچیققده ققای اقت ققادی بابسققتگیدر حققوزه خ ققوصبه

کنققد. پققس از منققگ مهققانی دبن، اربپققا در  ققیچ رببققداد بازبگری مسققتوم را از ابققن اتحادبققه سققلق مققی

 ایمللی، مستوم از آمرباا رمم نارده اسس.مهخ بین

 
 1۳۹۵فروردین16. تسنیخو کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.  مدیرانحسن روحانی. دیدار با وزیر،  6۹

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/16/1039455
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ای، دبران امققرای برمققان )قبققم از خققربج آمرباققا از برمققان( ب بپققا در مقق اکرات  سققتهبررسققی ر تققار ار

د ققد کققه اربپققا تعققامجت خققود بققا ابققران را در  مققا نگی کامققم پس از خربج آمرباا از برمان ن ان مققی

 با آمرباا شام داده اسس. 

ات اربپققا در پققس از خققربج آمرباققا از برمققان، دبیققس بققه اربپققا امیققد بسققس ب انتظققار داشققس تعهققد

بابسققس بققا برداشققتن برمققان، ابققن اتحادبققه مققی 2ی برمققان امققرا شققود. در ضققمیمه 2ی ضققمیمه

،  ققربش ندققس ب بهققاگران ققای مربققوط بققه ارز، خققدمات بققانای ب مققایی، تجققارت طققج ب  لققزات تحربخ

ا ، خودربسققازی ب  واپیمقق بنوققمحممب ک ققتیرانی، بیمققه ب  بنققدر اندتققی ب پتربشققیمی،  ی ققا رآبرده

 سازی کند.ب... تجارت خود با ابران را رادی

، یمسدبدسققازادرققا کققرد بققا  عققال شققدن قققانون  سققو باربپققا بققرای حدققظ منققا   ابققران در برمققان، از 

 ای اربپققابی از ابققران را خوا ققد گر ققس ب از سققوی دبگققر بققه باسققطه کانققال مققایی ملوی خربج شرکس 

 خوا د داد.(، تعامجت با ابران را ادامه SPVببژه )

 ققای آمرباققا بققود. بققا ابققن بمققود ت ققور ، تبعیققس کامققم اربپققا از تحققربخیدانقق یم ی ققاس یباقعباققی از 

امققا در رمققم  ققخ باققش    ققای آمرباققا ابسققتادگی کنققد.توانققد موابققم تحققربخدبیس ابن بود که اربپققا مققی

 ققا ابققن تحققربخ   ققای ثانوبققه بققانای آمرباققا بققوده باز تحققربخ  متققأثرخ وصی ب  خ باش دبیتی اربپققا،  

 ای اربپققابی از ابققران خققارج شققدند، باردات ندققس ک ققور ای را به طور کامققم ررابققس کردنققد. شققرکس 

 ققای بققانای مربققوط بققه غقق ا  ققای اربپققابی حتققی از تسققهیم تراکنشصققدر شققد ب بان   ،اربپابی از ابران

 ب دارب امتناع کردند.

ابققران را تققرک  ۹7رباققا بعنققی در خققرداد  ققای آممققاه قبققم از بازگ ققس تحربخ 5شققرکس توتققال  رانسققه 

 ققای ندتققی معققاف ، دب ک ققور اربپققابی از تحققربخ۹۸تققا اردببه ققس    ۹7کرد. بققا بمققود ابققن کققه از آبققان  

شده بودند، اما ابن ک ققور ا از معا یققس تحربمققی اسققتداده ناققرده ب زبدتققر از مورققد، دسققس بققه تحققربخ 

 ای کو قق  ب متوسقق  ی از خققربج شققرکس  ققای  رابانقق  ققا مثالندتققی ابققران زدنققد. رققجبه بققر ابن

  ای آمرباا اسس.بمود دارد که ن ان د نده میزان تبعیس اربپا از تحربخ ۹7اربپابی تا آبان 

قانون مسدبدسازی برای ملوگیری از اثرگقق اری تحققربخ آمرباققا بضقق  شققده بققود. ابققن قققانون قققرار بققود 

 ققای  ققابی کققه از تحققربخد ب شققرکس  ققای اربپققابی از ابققران را بگیققراز ب  سو ملققوی خققربج شققرکس 

کننققد را مربمققه کنققد ب از سققوی دبگققر ضققرر ای ناشققی از تحققربخ آمرباققا را مبققران آمرباا تبعیققس مققی

د ققد کققه  ققیچ تجشققی بققرای امققرای کند. بررسی ر تار اربپا پس از خققربج آمرباققا از برمققان ن ققان مققی

 ققای اسققس. بققا بمققود ابناققه شققرکس   ابققن قققانون بجاثققر بققوده  رمققجًابن قانون صورت نگر تققه اسققس ب  
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زبادی با ابران قط  رابطه کردنققد )توتققال، سققوئیدس، زبمققنس ب...( امققا اربپققا اقققدان باقعققی بققرای امققرای 

 قانون انسداد انجان نداد.

 ما نققگ بققا   ققار  کققامجًرققجبه بققر  مققا نگی اقت ققادی بققا آمرباققا، در حققوزه سیاسققی نیققز اربپققا 

نظققر بققا  ققخ  کققامجًای،  ای، موشققای ب منطوققهاسققس ب در سققه موضققوع  سققته  حداکثری آمرباا رمم کرده

 ققای سققازمان ملققم از طربقق  ماققانیزن ماشققه تهدبققد اسس. اربپا ابران را بققه بازگ ققس تحققربخ آمرباا بوده

نامققه رلیققه ابققران شققده ایمللققی انققرکی اتمققی، بققانی قطعب در شققورای حاققان آکانققس بققین ۷۰کققرده اسققس 

 اسس.

 

برجههام همههه  کنندگان ابققران بققا  ققدابس موققان معظققخ ر بققری توانسققته بودنققد درقاما م اکره

دبیققس آمرباققا  ؛ یقق اجدیههد علیههه ایههران را سههد سههازند  یهامیتحر  ت وبق مسیرها برای  

ناگزبر شققد بققرای پی ققبرد سیاسققس   ققار حققداکثری خققود، از برمققان بققه شققام غیرقققانونی 
 (2۰)صدحه  د. خارج شو

داد مققتن برمققان ابققن امققازه را بققه آمرباققا مققی.  مغققابرت دارد  دادهرخبا مققتن برمققان ب باقعیققات  ابن ادرا  

در مققواردی ماننققد  ؛ یقق اای حدققظ ب توسققعه د ققد ای غیر سققته ققای خققود را بققا بهانققهتققا تحربخ

 ققای موشققای ی آزمابشدربققارهقمحققدبدبس صققدبر ببققزا ، قایققزان دبیققس بققه دادن گققزارش بققه کنگققره 

ابققران  ،71  ت ققوبق ققققانون کاتسققا تققرمهخاز  مققه  (  بNDAAابققران  طبقق  ققققانون مجققوز د ققاع ملققی )

  72. نتوانسس به صورت حووقی اثبات کند که اقدامات آمرباا نوض برمان اسس 

 
 13۹۸آذر۹.  ببسابس دبیس بربتانیارباره ابنستاس. بیانیه سه ک ور اربپابی د ۷۰

 Countering America’sتصوووویق نقوووانون مبوووارزه بوووا دشووومنان تمریموووا از طریوووت تحوووریم  موسووووم بوووه نکاتسوووا  ) ۷1

Adversaries through Sanctions Act of 2017 (CAATSA, P.L. 115-44نیووب بووه دوره )) ی پوویا از خوورور تمریمووا از
 گردد.برجام بازمی

در این میان باید به قانون ناینارا  نیب اشواره کورد. هردنود کوه ایون قوانون پویا از تصوویق برجوام بوه تصوویق کناوره رسوید اموا   ۷2
ای ایووران  موسووم بووه ناینووارا  هووا علیووه ایوران موود.ر باشوود. نقوانون بررسووی توافوت هسووتهی تحریمشوودت روی اداموهتوانسوت بهمی
(Iran Nuclear Agreement Review Act (P.L. 114-17)بووه کناووره ایوون فرصووت را می )ی دهوود کووه پووس از یوو  دوره

تووان تن را نقو  ی رد یا تأییود ایون توافوت تصومیم بایورد. ایون قوانون برخوی ااباموات دارد کوه در مجموو ، میدرباره  بررسی توافت،
ی توافووت توسوو  نوود تووا هرگونووه ننقوو  برجسووتهکعنوان نمونووه، اینووارا دواووت تمریمووا را ملووبم میی برجووام دانسووت. بووهدسووتانهپیا

 باره بایرد.سرعت به کناره اعالم کند تا کناره تصمیم مقتضی را دراینایران  را به

طور شووفاف، قابوول بووار، گووواهی دهوود کووه ایووران نبووهروز ی  ۹۰طبووت بخووا دیاووری از ایوون قووانون، دواووت موظووف اسووت هوور 
ای انجووام نووداده اسووت. در سووازی هسووتهی تسلیحاتکنوود و هووید اقوودامی در پیشووبرد برنامووهتزمایی و کاموول  توافووت را اجوورا میراسوتی
هوای تحریموی بورای ایوران )ناشوی ی تخفیفبوه کناوره نوداد و بیوان کورد کوه اداموهای را  ، دوات ترامپ دنین گواهی2۰1۷اکتبر    1۳

از برجام( اقدامی نامناسق است. این اقودام دواوت تراموپ، پویا از خورور ایون دواوت از برجوام بوود. در دنوین شورایطی، طبوت قوانون 

https://www.gov.uk/government/news/e3-statement-on-iran-and-instex
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اک اببامققا ت ققوبق قققانون تمدبققد آبسققا از سققوی کنگققره ب تأبیققد آن توسقق  بققاردر مققواردی نیققز ماننققد 

 73. که نوض آشاار برمان بود، نیز برمان نتوانسس مان  شودممهور آمرباا، رئیس

ای در برمققان، بارققد شققد تققا در طققی مققدت  ای غیر سققته ققا بققه بهانققهاساسققاً حدققظ سققاختار تحربخ

داری آمرباققا رلیققه ( از سققوی بزارت خزانققهDesignation ای متعققددی )امققرای برمققان، شناسققابی

جققان شققود. بعنققی برمققان حتققی ربی کاغقق  ب از یحققان حوققوقی نیققز ابققن توانققابی را نداشققس تققا ابققران ان

  ای آمرباا را از حرکس بازدارد.ماشین تحربخ

آقای ظربن مدری اسس که آمرباا بققرای ارمققال   ققار حققداکثری رلیققه ک ققور، نققاگزبر بققود تققا خققود را 

کققه در   طور مققانش از خققربج از برمققان،  از قید برمان ر ققا سققازد. ابققن در حققایی اسققس کققه آمرباققا پققی

 ای  زن بققرای ارمققال   ققار اقت ققادی سققازیبنققد ای قبلققی توضققیح داده شققد، تمققان تمهیققدات ب زمینه

ی ابققن ادرققا، بارد آمققدن شققوک اقت ققادی بققر ک ققور در اباخققر سققال بر ک ور را ترتیق داده بققود. ن ققانه

قیمققس ارز(، بعنققی پققیش از خققربج آمرباققا از  یسققابوه)ا ققزابش ناگهققانی ب بی 13۹7ب ابتققدای  13۹6

اسققس. خققربج آمرباققا از برمققان، تنهققا توانسققس ابققن شققوک را ضققربق  13۹7برمققان در اردببه ققس 

  د د.

 ققای مدبققد را متوقققن نتوانسققس ماشققین منققگ اقت ققادی آمرباققا ب ت ققوبق تحربخبنققابرابن، برمققان 

 کند.

 

ب   ایسقققانرانربزی ب مااتبقققات، قدبپلماسقققی دقیققق  ب  وشقققمندانه، کوشقققش شقققبانه
 ای دقیقق  حوققوقی ممهققوری اسققجمی ابققران در ابققن دبره مققان  سوءاسققتداده آمرباققا بیانیه

  ای   قققماختج قققات ب بازگردانقققدن قطعنامقققه ب  قققمحمب متحقققدانش از سقققازبکار 

ابققران کققه   یسققازیتیامنسققتی باز دتمی شققورای امنیققس شققده ب بققه شاسققس پققربکه صهیونی

 
جمهوور شوده توسو  رسیسهوای تعلیتم تحریمروز، نسوبت بوه تصوویق قوانونی مبنوی بور بازگردانودن تموا  6۰اینارا، کناوره بایود طوی  

 اقدام کند. 

ای ایوران بوه کناوره گوبار  ی هسوتهی برناموهبوار، دربوارهروز ی   1۸۰کنود توا هور  عالوه، قانون اینوارا دواوت تمریموا را ملوبم میبه
ه بایوود شووامل مووواردی دووون ای خووود بدووردازد، بلمووی پایبنوودی ایووران بووه تعهوودات هسووتهتنها بایوود بووه مسووأاهدهوود. ایوون گووبار  نووه

ی حمایوت ایوران های بااسوتی  ایوران و اداموهی موشو ها در حووزههوای ایرانوی در توأمین مواای تروریسوم، پیشورفتمشارکت بان 
 از تروریسم باشد.

ی ( بووود. کناوورهIran Sanctions Actهووای ایووران  موسوووم بووه نتیسووا  )، توواریا انقضووای نقووانون تحریم2۰16دسووامبر  ۳1 ۷۳
( قووانون Iran Sanctions Extension Act (H.R. 6297)هووای ایووران  )صوودودهاردهم تمریمووا بووا تصووویق نقووانون تمدیوود تحریم

( تمدیود کورد. ر ی قواطو دو مجلوس نماینودگان و 2۰26دسوامبر    ۳1تیسا را بدون هرگونوه تیییور در محتووا، بورای ده سوان )یعنوی توا  
 تبدیل شدن این سند به قانون را صادر کند.ی سنا، اوباما را متقاعد کرد تا اجازه
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بققا سندسققازی توسقق  نتانیققا و ب   ققار حققداکثری توسقق  ترامققپ طراحققی شققده بققود 
 (21)صدحه  انجامید. 

کنققد. ابققن باقعیققس تلقق  مربققوط بققه ناکارآمققدی در ابن باش گققزارش بققه بقق  باقعیققس تلقق  اشققاره می

مققان کققه طبقق  آن  ققارغ از بر 37اختج ققات در توا قق  برمققان اسققس. بعنققی مققاده  ب  ققمحمسققازبکار 

گردد. باققی از  ای گ شققته رلیققه ابققران بققازمیابناه ابران شققاکی باشققد بققا مت ققاکی، در نهابققس قطعنامققه

نامتوازن بودن برمققان  مققین مققورد اسققس. بققه  مققین دییققم ابققران در پیگیققری حوققوق   ی امؤیده  نبترمهخ

اخققتجف را تققا گققاه ماققانیزن حققم  خود ب ارتراض به نوققض رملققی برمققان از سققوی آمرباققا ب اربپققا  یچ

منظققور آقققای   انتها دنبال نارد. شابد به  مققین دییققم تققیخ ابرانققی سیاسققس صققبر را بققردی را دنبققال کققرد.

 .در ابن دبره،  مین سیاسس صبر را بردی اسس  قدبپلماسی دقی  ب  وشمندانه ظربن از 

باققی از اشققتبا ات بققزرگ دبیققس ب بزارت خارمققه پققس از خققربج   صههبر راهبههردیاتاققاذ سیاسققس ق

  2۰15 -بققود. ابققن ربققارت بققرای ابیققین بققار در قسققند را بققرد امنیققس ملققی آمرباققا آمرباققا از برمققان 

 ققا، ابققن تعبیققر معنققای مربققوط بققه خققود را دارد )کققه بققا منققا   ملققی . در ادبیققات آمرباابی7۴.  مطرح شققد

س صققبر را بققردی از نظققر دبیققس، تعربققن م ا ققی دارد کققه قرققدن ابن ک ور سازگار اسس( امققا سیاسقق 

آمیز رلیققه ک ققور بققا  ققدف حدققظ برمققان بققه  ققر قیمتققی ، باکققنش نسققبس بققه  رگونققه اقققدان خ ققومس 

 د د.ی اصلی آن را ت ایم می سته

 ققای کاغقق ی تققوان در ارتراض ققای آن را میاتاققاذ ابققن سیاسققس از سققوی ابققران، کققه برخققی ملوه

 ققا اشققاره کققرده اسققس( در برابققر )کققه آقققای ظربققن بار ققا در  مققین گققزارش بققه آنبزارت خارمققه 

 ای رملیِ طرف موابققم م ققا ده کققرد، طققرف موابققم را بققه ابققن درک رسققاند کققه در ابققن دبره، بدرهدی

ی حدققظ برمققان ابققران بققا قققرار گققر تن در موضقق  ضققعن،  ققر اقققدان خ ققمانه رلیققه خققود را بققه بهانققه

 پاس  خوا د گ اشس.بی

تر ای ک ققور بققا آغققاز  ر ققه سققرب  ای آکانققس بققه برنامققه ب تأسیسققات  سققتهکققا ش دسترسققی

 ای طققرف موابققم درصققد، تنهققا برخققی از اقققدامات باقعققی ب متناسققق در برابققر بدرهققدی 2۰سققازی غنی

 توانسس معاد ت را تغییر د د.بود که می

اری در تأسیسققات نطنققز ب تققربر کقق درنتیجققه، در ابققن دبره شققا د اتداقققات امنیتققی تلاققی نظیققر خرا 

 قققای قآکانقققس پراکنی قققا ب اتهانخوا یگیقققری زبادهزاده  ب  مچنقققین ابجقشقققهید محسقققن  اقققری

 
 متن کامل سند راهبرد امنیت ملی تمریما ۷4

https://www.mashreghnews.ir/news/387313 
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حققال، ظربققن مققدری اسققس کققه ابققن اقققدان ابققران، منجققر ایمللی انرکی اتمی  رلیه ک ور بققودبخ. باابنبین

 شد. سازی ابران ی صهیونیستیِ بازامنیتیقشاسس پربکهبه 

 ای قبلققی رلیققه ابققران بققا ابققن ناتققه نیققز  زن اسققس کققه  ر نققد آمرباققا در بازگردانققدن قطعنامققهذکققر 

استداده از ماانیزن ماشه، نتوانسققس  مرا ققی زبققانی دبگققران را بققه دسققس بیققابرد ب تنهققا از منظققر آمرباققا 

قققرائتش از  ققای ثانوبققه خققود را پ ققتوانه  ا بازگ ققته بودنققد امققا بققه دییققم آناققه آمرباققا تحربخقطعنامققه

 ا قققرار داد، در رمققم  ققیچ ک ققوری بارد  ماققاری رسققمی ب تجققارت آشققاار بازگ ققس قطعنامققه

 تسلیحات متعارف با ابران ن د. 

 

 ققای شققدبد رلیققه ک ققور بارققد توقققن قخربج ابققا ت متحققده از برمققان ب بضقق  تحققربخ
ربنققد رشققد اقت ققاد ک ققور شققد. مندققی شققدن رشققد اقت ققاد ک ققور، کققا ش بسققیار شققدبد 

گقق اری ش پققول ملققی، ا ققزابش شققدبد تققورن، کققا ش شققدبد ربنققد مقق   سققرمابهارز
خارمی ب خققربج سققرمابه از ابققران خسققارات مققدی بققه اقت ققاد ک ققور ب کیدیققس زنققدگی 

 (23)صدحه   ای اقت ادی، امتماری ب بهداشتی گردبد. در ابران از منظر شاخص 

بیققان شققد، برمققان نتوانسققس ماشققین منققگ اقت ققادی آمرباققا رلیققه ابققران را متوقققن   قققبجًکققه    طور مان

بققود. ابققن   ۹6اقققدان آمرباققا در زمققان امققرای برمققان، ت ققوبق قققانون کاتسققا در تابسققتان    نبتققرمهخکند.  

 ققای بسققیار سققاتی رلیققه سققپاه پاسققداران انوققج  اسققجمی ابققران خققود تحربخ 1۰5قققانون در باققش 

کققه تحققس نظققارت مرکققز   ققار خلیجای ابققن قققانون در ک ققور ای حاشققیه کنققد. امققرارمققال می

 ای مققدی در ( صققورت گر ققس سققبق شققد محققدبدبس TFTCمققایی تربربسققخ  ) تققأمینگیری ق ققدف

 ا سققبق بقققوع شققوک ارزی رلیققه ابققران ارمققال شققود. ابققن محققدبدبس  13۹6 مققاهدیارز در  بانتوققالنوم

ابققران خققارج شققد. ا ققس ارزش پققول ملققی کققه در گققزارش از دسس بانقق  مرکققزی  بازار ارز  کنترل  شد ب  

بزارت خارمققه تنهققا بققه خققربج آمرباققا از برمققان ربقق  داده شققده اسققس،  نققد مققاه قبققم از آن ب بققا 

امرابی شدن قانون کاتسققا آغققاز شققد. بققرای  مققین دبیققس ربحققانی بقق  مققاه قبققم از خققربج آمرباققا از 

ی کققرد. ناتققه دبگققر تومققه بققه ابققن موضققوع سیاسققس ارزی خققود را امرابقق  13۹7برمققان ب در  ققربردبن 

ب بعققد از دبره شققش ما ققه  13۹7 ققای متوقققن شققده در برمققان، در آبققان اسس کققه باققش اصققلی تحربخ

 ثبس شد.  13۹7با تربن قیمس د ر در مهر  که یحایبعد از خربج آمرباا از برمان، بازگ س. در 
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 در آمرباققا، خوا یزبققاده از پی ققگیری ب ابجققاد تققوازن بققرای خارمققه ]ابققران[ امققور بزبققرق
 31 در تققارب  آمرباققا خققارمی ربابقق  شققورای در خققود مجققازی بپاسقق پرسش ب سققانان

 ممهققوری شققراب  آمرباققا، سققوی از شققرطی  رگونققه رد ضققمن ش،13۹۹ شققهربور
 کققه ببیققنخ ابل بابققد مققنق :برشققمرد را برمققان آمرباققا بققه بازگ ققس  بققرای ابققران یاسققجم

 از آمرباققا خققربج اثققر در ابققران خسققارات اسققس؛ بازگ ققته تعهققداتش بققه متحققده ا تبقق ا
 شققد  ناوا ققد تاققرار رمققم ابققن کققه اسققس  داده تضققمین مققا بققه ب کققرده؛ مبققران را برمققان

 (35)صدحه 

 ای درسققس آقققای ظربققن کققه در گققزارش بققه آن اشققاره شققده اسققس، امققا باقعیققس آن صققحبس   رغخرلی

ناققرد ب مقق اکرات ببققن بققدبن انجققان اقققدان رملققی از  ا تومققه  اسس که بزارت خارمه به ابققن صققحبس 

 سوی آمرباا، آغاز شد. 

، زمققین بققازی 75ی برمققان از سققوی ر بققر معظققخ انوققج ارجن سیاسس قطعی ممهققوری اسققجمی دربققاره

ا میققس داشققس ابققن   آنچققهداد. در ابققن بر ققه،  طراحی کرد که دسققس برتققر را بققه ابققران مققی  ایبه گونهرا  

آمرباققا نیققاز بققه بازسققازی  هققره شققدت بققه ضققرر آمرباققا در حققال طققی شققدن بققود. بققود کققه زمققان به

انققدازد. ابققران بققا   بققه راهاکرات احیققای برمققان را  ایمللی خود داشس. برای ابققن کققار  زن بققود کققه مقق بین

س از ابققن بضققعیس شققربطی رملققی بققرای بازگ ققس آمرباققا بققه میققز مقق اکره را مطققرح کققرده درک درس

 بود. 

ی ابققران بققه مقق اکرات ببققن منجققر بققه تغییققر رامققم زمققان بققه ندقق  بمود، بربد سراسیمه ب رجو نهباابن

تققومهی بققه برخققی ناققات ربققز امققا مهققخ ب آمرباا شد. درباققق ، رققدن دبراندب ققی دبیققس ربحققانی ب بی

 ردن ارتنا به   دار ای کارشناسان، منجر به اتااذ ب  ت میخ را بردیِ اشتباه شد.  مچنین

ی کننققدهی خققود را از بقق  ک ققور نا نجققار ب نوض هققره ،آمرباققا توانسققس بققا بربد بققه مقق اکرات

دار مقق اکره ب ی ترامققپ ابجققاد شققده بققود( بققه بقق  ک ققور طققرفایمللققی )کققه در دبره ققای بینتوا  

  ا تغییر داده ب بار دبگر، ک ور ای اربپابی را با خود  مراه کند.ند به توا  بگو ب پاببگدس 

 ققای داخلققی بققه آن اقققدامات  ، قاقققدامات رکبققخ صهیونیسققتی  ب قباکنش11در مققای دبگققری از باققش 

)بعنققی ت ققوبق قققانون مجلققس( از روامققم پیچیققدگی ب طققو نی شققدن ربنققد بازگ ققس بابققدن بققه 

 شود.تعهدات برمامی معر ی می

 
 14۰۰یمم فروردین  –سخنرانی نوروزی رهبر انقالب خطاب به ملت ایران  ۷۵

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47576 
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ابققن بقق  تحربققن بققزرگ اسققس. کنققد بققودن ربال مقق اکرات ببققن ب طققو نی شققدن آن، بققرای آمرباققا 

 ققا را از پیگیققری  ققوری ابققن سیاسققس در قبققال ابققران کققه  عققجً آمرباابی آنچققها میققس  نققدانی نققدارد. 

تققربن ب تربن زبرسققاخس آن، بعنققی ابققزار تحققربخ اسققس. تحققربخ، بزرگبازداشققته، آمققاده نبققودن اصققلی

در حققال تققربن ابققزار آمرباققا بققرای امققرای سیاسققس   ققار  وشققمند رلیققه ابققران اسققس. ابققن ابققزار مهخ

ب ا راطققی از آن در دبران   ققار حققداکثری ترامققپ،  از انققدازه شیبقق ی ، بققه دییققم اسققتدادهحاضققر

کارآمدی خود در برابر ابققران را از دسققس داده اسققس. اکنققون آمرباققا حققداقم بقق  سققال بققرای بازسققازی 

  ای خود زمان نیاز دارد.یای نظان تحربخب اح 

کنققد: اب ً تووبققس ب احیققای مققدت، دب موضققوع را پیگیققری میی میانبنققابرابن، آمرباققا در بقق  برنامققه

ای ب ای، منطوققهسققازی رلیققه ابققران در موضققورات ماتلققن، ازمملققه  سققتهنظققان تحققربخ ب ثانیققاً پربنده

 رلیه ک ور.، با  دف ابجاد امماع مهانی یحووق ب ر
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 هاتحریم بخش 
باققش زبققادی از محتققوای گققزارش بزارت خارمققه مربققوط بققه مسققئله تحققربخ، اثققرات آن، نسققبس آن بققا 

ناققات ابققن گققزارش   نبتققرمهخ ققا پققس از خققربج آمرباققا از برمققان اسققس.  برمان ب ارمال مجدد تحربخ

  ا شامم موارد زبر اسس:از زاببه تحربخ

 

 ن زمینهدر ای غلطادعاهای  کردنمطرحاثرات تحریم و  نماییبزرگ

ماتلدققی، ادرا ققابی را در مققورد شققراب  پققیش از توا قق  برمققان  بی ققاباشگققزارش بزارت خارمققه در  

 گزارش ادرا کرده اسس: ۹که خجف باق   ستند. به طور مثال در صدحه  کندیممطرح 

 ققای ابققران توییققد ندققس در رربسققتان ا ققزابش پیققدا کققرده ب از آنجققا کققه پققس از تحربخ
با تققه، در نتیجققه در صققورت رققدن انجققان توا قق  کنققو ب سققپس برمققان ب قیمققس کققا ش 

  ققای ندتققی ابققرانمققاه بابققار پققس از تحربخ  6درصدی  ققربش ندققس ابققران  ققر    2۰کا ش  
 .دیرسیم(، صادرات ندس ابران به صدر 2۰12مو ی )

  ققخ از باقعیققس بققه دبر اسققس،  ققخ ن ققان د نققده ضققعن کارشناسققی تققیخ بزارت خارمققه در  گزارهابن  

 ققار حققداکثری ترامققپ در پققس از   دبازد ققخبققا ادرا ققای دبیققس  چنققین ققا اسققس،  مموضققوع تحربخ

 تضاد اسس.

، کققه بققرخجف ادرققای گققزارش د ققدیمدر ررصققه باقعققی آمققار اداره اطجرققات انققرکی آمرباققا ن ققان 

 ققای ندتققی صققادرات ابققران در ابتققدای ارمققال تحربخ ری  ققمگکققا ش  رغخرلققیبزارت خارمققه، 

ب  2۰12نیمققه دبن سققال  ی ققاماهب در بسققیاری از  کنققدیمابن میزان بققا گقق ر زمققان ا ققزابش پیققدا آمرباا،  

 76.  رسققدیم، میزان صققادرات ندققس ب میعانققات گققازی ابققران بققیش از بقق  میلیققون ب ققاه  2۰13کم سال  

 کنققو توا قق ( تققا 2۰12مققو ی  )   ققای ندتققی رلیققه ابققراناز زمققان امققرای تحربخ  د ققدیمابن آمققار ن ققان  

مققاه بابققار  ققربش ندققس  6نوسققانات معمققول  یچگققاه  ققر   رغخرلققیمققاه،    17(، با گ شققس  2۰13نوامبر  )

میلیققون ب ققاه در ربز حدققظ شققد. در صققورتی کققه گققزارش بزارت  1ابققران کققا ش نداشققته ب میققانگین 

ب بققدبن بررسققی ب  2۰12نسققبس بققه سققال  2۰13خارمققه تنهققا بققا موابسققه میققانگین  ققربش سققال 

، ادرققا کققرده بققه رلققس 2۰12مققاه بابققار پققس از مققو ی سققال  6رمققال قققانون  ققر اثققرات ا دادنن ققان

 
۷6https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/3fs-
public/legacy_files/files/publication/150817_Impact_Agreement_Iran.pdf 

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/


53 

 

ابققن موضققوع بققر قیمققس  تققأثیرب رققدن  2۰12نسققبس بققه سققال  2۰13کققا ش میققانگین  ققربش در سققال 

 . دیرسیمندس، بنابرابن در صورت ادامه ابن ربند  ربش ندس ابران به صدر 

ب  2۰12کققه از مققو ی سققال  د ققدیمدر حققایی کققه گققزارش اداره اطجرققات انققرکی آمرباققا ن ققان 

درصققد کققا ش  2۰مققاه بابققار  ققربش ندققس ابققران  6کققا ش ابییققه  ققربش ندققس بققه بعققد،  یچگققاه  ققر 

حتققی  ققربش   مققاه حدققظ شققده اسققس.  17میلیون ب ققاه در طققول نزدبقق  بققه    1نداشته ب میانگین  ربش  

بعنققی زمققان شققربع ارمققال   2۰12(، از مققو ی سققال  2۰13نققوامبر    2۴)  توا قق  کنققوندس ابققران در زمققان  

  ای ندتی بی تر نیز بوده اسس.تحربخ

 

 

 

 

 

 

 

 ققا از نظر کارشناسی نیز، گققزارش بزارت خارمققه ابققن موضققوع را در نظققر نگر تققه اسققس کققه اثققر تحربخ

مققوازی،   ی ققاکانالاز مققدتی بققا ابجققاد    کنققد ب ک ققور تحققربخ شققده، پققسپس از مققدتی کققا ش پیققدا می

تاکیققد قققوانین   رغخرلققی. بققه  مققین دییققم  زنققدیم ققا را دبر   ای متنوع  ربش بققا پرداخققس، تحربخربش

دربا ققس آمرباققا ب م ققربط کققردن    داریخزانققهکنگره آمرباا ب نامه سققناتور ای آمرباققا بققه بزبققر بقققس  

 یهامیمربوط به تحر NDDA2012قانون  بیپس از تصو کایآمر یوقت خزانه دار رینامه سناتورها به وز یمحتوا -2شکل 
ینفت

 رانیدر رابطه با صادرات نفت ا کایآمر یآمار اداره اطالعات انرژ-1شکل 



5۴ 

 

مققاه بابققار خربققد ندققس، توسقق  ک ققور   6درصققدی  ققر    1۸ ای خربد ندس از ابققران بققه کققا ش  معا یس 

 . 77رخ نداد 2۰12 ا در مو ی سال خربدار، ابن اتداق پس از ارمال تحربخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خربققد   ی ققاس یمعا حتی در زمققان ارمققال   ققار حققداکثری ترامققپ ب دسققتور ترامققپ بققرای یغققو تمققامی  

ندققس ابققران  یچگققاه رخ نققداد، ب اگر ققه در موطعققی  ققربش  صققادراتندققس از ابققران نیققز، صققدر شققدن 

 21-2۰2۰ندققس ابققران بققه شققدت کققا ش با ققس امققا بققا بمققود کققا ش   ققمگیر قیمققس ندققس در سققال 

بققر ، پققس از مققدتی اثققر تحققربخ کققا ش با ققس ب در پابققان دبران ترامققپ  13-2۰12نسققبس بققه سققال 

از  ققخ بققیش از بقق  میلیققون ب ققاه در آمار مرکز تحویوات کنگققره آمرباققا،  ققربش ندققس ابققران بقق   اسا 

 . 7۸ربز رسید

بمققود کربنققا، کققا ش قیمققس ندققس  رغخرلققیحتی مسئویین دبیتی نیز به ابن موضققوع اذرققان کردنققد کققه 

آمرباققا   تبققدبم شققدن آمرباققا بققه صققادرکننده ندققس،  تققرمهخب از  مققه    ب یغو معا یس خربد ندس از ابران،

: گدققس  13۹۹ر برسققاند. زنگنققه بزبققر ندققس آذرمققاه سققال  یچگاه نتوانسس  ربش ندققس ابققران را بققه صققد

در صققادرات ندققس کققه بی ققتربن   ققار ا را دبیققس ترامققپ بارد کققرد، صققادرات ندققس ابققران متوقققن ق

 
  1۸، ص 2۰21توریل  6رکب تحقیقتا کناره تمریما، های ایران، کنت کاتبمن، مگبار  تحریم ۷۷
 2۰، ص 2۰21توریل  6های ایران، کنت کاتبمن، مرکب تحقیقتا کناره تمریما، گبار  تحریم ۷۸

 کایکنگره آمر قتاتیمرکز تحق -رانیفروش نفت ا زانیگزارش م-3شکل 

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf
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، نققه تنهققا بققا آمققار سققال دیرسقق یم ققا،  ققربش ندققس بققه صققدر  بنابرابن ابن ادرا که با ادامه تحربخ  7۹   ن د

ک ققور در دبران  1۴۰۰تققا  ۹7راب  تحربمققی سققال ک ققور  ماققوانی نققدارد، بلاققه بققا شقق  ۹2ب  ۹1

 ترامپ نیز سازگار نیسس. 

ادرققای گققزارش بزارت خارمققه در حققایی مطققرح شققده کققه حتققی موامققات دبیققس اببامققا   نبقق بر ارجبه   

ک ققور ا را بادار  توانسققتندینمب آنهققا  کققردینم ققا بققیش از ابققن اثققر  نیز خققود اذرققان داشققتند کققه تحربخ

آمرباققا در دبران اببامققا بققا  داریخزانققه ققا کننققد. بققه طققور مثققال ماققو  یققو بزبققر بققه پیققربی از تحربخ

 ققای ندتققی توسقق  آمرباققا بعنققی حقق ف بانقق  مرکققزی ک ققور اشاره به مجازات اصلی تاطققی از تحربخ

پققس از توا قق  برمققان  مزبتققاورکبوینای در خربققدار ندققس از ابققران از سیسققتخ مققایی آمرباققا، در موایققه

را بققرای تحققربخ در کنققار  متحققدانمان خیتوانسققتینم، مققا دیرسقق ینماگققر ابققن توا قق  بققه سققرانجان : قگدققس 

ربچققارد ندیققو مسققئول میققز  ۸۰  بانقق  مرکققزی کاپققن را تحققربخ کنققیخ. خیتوانسققتینمخود نگه داربخ، ما که  

  ققاب مسققئول توسققعه ب امققرای تحربخ 2۰13تققا  2۰11ابققران در شققورای امنیققس ملققی آمرباققا در سققال 

شققدن   ققار تحربمققی آمرباققا رلیققه ابققران بققا گقق ر زمققان  اثققریبنیز با اشققاره بققه    اسالرلیه ابران در آن  

 یبققه ثبققات نسققب 2۰13اقت ققاد ابققران در تابسققتان سققال : قدبقق گویم ققا در آن ابققان در کتققا   نققر تحربخ

 ققرابان  ی ققابقو کشبعققد از  یبققا پققابین آمققدن ارزش پققول ملقق  یاراقق یده بققود ب نققرخ تققورن ب بیرسقق 

نققد.  مرکققز امنیققس نققوبن آمرباققا نیققز در گزارشققی در مققورد کرا تجربققه  یتوانسققته بققود ثبققات نسققب

ب   کنققدیمپققس از مققدتی ک ققور تحققربخ شققده بققه شققراب  مدبققد رققادت  ق  :دبقق گویم ققا  اثرگ اری تحربخ

  ۸1  .د دیمخود را از دسس  کارابی ا تحربخ

 ققا در گققزارش بققه طققرق دبگققری نیققز دبققده گقق اری تحربخدر اثر   ققابینمابزرگاز ابن دسس ابققرادات ب  

 ، رنوان شده: اوسس یپباش  1۴ب در صدحه  ۸2. به طور مثال در پیوسس دبن گزارششودیم

 ی امققهیبمققیجدی(،  ققیچ ک ققتی ابرانققی شققامم  2۰۰۹سققال  حققدبداً)13۸۸از سققال 

 نبوده. ایمللیبین

 
۷۹ https://www.irna.ir/news/84146532 

 2۰1۵تگوست  1۳مقااه جموب او  در نیویورک تایمب،  ۸۰
۸1https://www.cnas.org/publications/reports/the-new-tools-of-economic-warfare-effects-and-
effectiveness-of-contemporary-u-s-financial-sanctions 

 دهارمین گبار  اجرای برجام ۸2

https://www.nytimes.com/2015/08/14/opinion/the-high-price-of-rejecting-the-iran-deal.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2015/08/14/opinion/the-high-price-of-rejecting-the-iran-deal.html?_r=0
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نبققوده اسققس. حتققی اگققر  ققرض کنققیخ   ایبیمققهاسس که آن سال ابققران شققامم  ققیچ تحققربخ    یدر حای  ابن 

رخ داده اسققس، ابققن موضققوع  ققیچ اثققری بققر ربی صققادرات ندققس ابققران برمققا نگ اشققس، ب  اتداقققاًابققن 

 میانگین ثابس خود را حدظ کرده اسس.  ۹1تا  ۸۸میزان صادرات ابران در سال 

اص اسققس ابققن گققزارش بققرخجف آمققار ب ارقققان باقعققی ب اظهارنظر ققای کققه م قق  طور مققانبنققابرابن 

 س یقق باا ماثققرات تحققربخ، توا قق  را  نمققابیبزرگموامققات دبیتققی ب حتققی آمرباققابی، سققعی دارد تققا بققا 

 ملوه د د. 

 

 های شورای امنیتتوجه بیش از اندازه به تحریم

 ققا ب ناققاتی کققه در گققزارش بزارت خارمققه بققه آن تومققه شققده، ر قق  تحربخ نبتریمحققورباققی از 

 :سدبنویمشورای امنیس در اثر برمان اسس. گزارش در صدحه ابل خود  ی اقطعنامه

قاز منظققر سققازمان ملققم متحققد، ابققن ناسققتین نمونققه در تققارب  شققورای امنیققس بققود کققه 
م  دققتخ من ققور ملققم  ای متعققدد شققورای امنیققس ذبققم   قق ک ققوری کققه  ققدف قطعنامققه

آبر تحققس آن   ققم ب بققدبن  ای ایققزانبدبن حتققی بقق  یحظققه امققرای قطعنامققه  ،متحد بود

منگ ب درگیری بتوانققد از موضقق ِ مقق اکراتیِ برابققر پربنققدز خققود را از دابققرز تبعققات   ققم 
  دتخ خارج سازد. 

 :سدبنویم ۴در صدحه 

 ای د نققه گ شققته تحققس شققماره ای نارادبگر دستابرد برمققان آن بققود کققه کلیققه قطعنامققهق
 ۴1کقققه ابقققران را ذبقققم مقققادز  222۴ب  1۹2۹،  1۸35،  1۸۰3،  17۴7،  1737،  16۹6

 یغو شد.  2231  م  دتخ من ور ملم متحد قرار داده بود از طرب  صدبر قطعنامه 

 :سدبنویمتسلیحاتی  ی اس یممنوردر یغو  2231در مورد نوش قطعنامه  5در صدحه 

 کققهینحوبه ا مققابگزبن آن گردبققد تی ابققران یغققو ب برخققی محققدبدبس تحققربخ تسققلیحاق
سققایه صققورت مققوردی بققرای بققازز زمققانی پنجاماققان باردات بققا صققادرات اقققجن د ققاری به

 صققورت کامققم یغققو گردبققد. توسققعه برنامققه د ققاری ققرا خ شققد ب پققس از پققنج سققال نیققز به
خ من ققور بققه شققام از   ققم  دققت ۴1موشققای ک ققور کققه پققیش از ابققن در قایققق مققادز 

ب صققر اً در رابطققه بققا  آبرایققزان ریقق غآبر منقق  شققده بققود، بققه بقق  محققدبدبس ایققزان
ای کققه ممهققوری اسققجمی  ققای  سققته ای طراحققی شققده بققرای حمققم کج  موشقق 
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 سققایه ۸بققرای بقق  بققازز زمققانی   ققخآنابققران،  یچگققاه بققه دنبققال آن نبققود ب ناوا ققد بققود، 
 ( تبدبم گردبد. رسدیمکه دب سال ب سه ماه دبگر به پابان )

 :سدبنویمشورای امنیس  ی اقطعنامهیغو  س یا مدر مورد  مجدداًدر  مین صدحه  

 گر تققه قققرار تحققربخ مققورد ابققران ای سققته برنامققه بققا ارتبققاط بهانققه بققه کققه نهاد ابی ب ا رادق

 در ابرانققی دان ققجوبان تح ققیم تحققربخ  مچنققین .شققدند خققارج تحققربخ  هرسققس  از بودنققد

برخققی   ققایتحربخ گردبققد. یغققو کامققم بققه طققور ای سققته انققرکی بققا مققرتب   ایرشققته

 ایغیر سققته  ایبهانققه بققه 1۹2۹ تققا 17۴7  ایقطعنامققه در کققه حوققوقی ب حویوققی اشققااص

 در سققالد )گردبقق  یغققو زمققانی  اصققله بقق  بققا بودنققد، نیققز شققده تحمیققم موشققای  مچققون

 مردبد اسس.  اسجمی ممهوری سوی از رسماً  خ  مین گر ه( ابرمان امرای   تخ

کققه آمرباققا بققا اسققتداده  دانققدیم ای سققتهنیز  ققدف مقق اکرات را حققم مسققئله    17ابن گزارش در صدحه   

 شورای امنیس آن را به امماری رلیه ابران تبدبم کرده بود.  ی اقطعنامهاز 

شققورای امنیققس رلیققه ابققران سققان   ی اقطعنامققه ققا ب  درباق  گققزارش بققه کققرات از ا میققس ر قق  تحربخ

را یغققو کنققد، بررسققی ابققن موضققوع   اقطعنامققهاز ابناه مقق اکرات در  ققه حققد توانسققس ابققن   غیر.  کندیم

 ارققجن  حاًبصققر ققا قابققم بررسققی اسققس. ر بققر انوققج   از زاببه  دف اصلی مقق اکرات بعنققی ر قق  تحربخ

 ۹۴ ققا صققادر شققده بققود. اب ققان در تیرمققاه سققال  کرده بودند کققه امققازه مقق اکرات بققا  ققدف ر قق  تحربخ

 ققا  ققا اسققس؛ مققدااً دنبققال ابققن  سققتیخ کققه ابققن تحربخق دف ما از ابن مقق اکرات یغققو تحربخ  :ندب رمایم

 یغو ب ود 

 ققا بققوده اسققس. باقعیققس ابققن اسققس اگر ققه تحربخ  یغققوبنابرابن آنچه در م اکرات ا میققس داشققته اسققس  

 ی اقطعنامققهشققورای امنیققس از نظققر حوققوقی ب سیاسققی ارزش بققا بی دارد، امققا  ی اقطعنامققهر قق  

 ققای ثانوبققه آمرباققا ارزش اقت ققادی  نققدانی ندارنققد. شورای امنیققس از نظققر تحربمققی در موابققم تحربخ

را  یامانبققه ب ققای  راسققرزمینی تحربخ 2۰13تققا  2۰1۰، از سققال 1۹2۹ ققا پققس از قطعنامققه مرباابیآ

شققورای امنیققس بمققود نداشققس. درباققق    ی اقطعنامققهرلیه ابران ارمال کردند، کققه  ققیچ از بقق  آنهققا در  

رای شققو ی اقطعنامققه ققای بققانای ب ندتققی ابققران بققدبن پ ققتوانه  ققای مهققخ بعنققی تحربختمققامی تحربخ

 ققا را بققر ابققران تحمیققم کققرده بققود. اگر ققه امنیققس بققود ب آمرباققا بققا اسققتداده از ابققزار د ر ابققن تحربخ

 ققای شققورای امنیققس بققود ب حتققی دکتققر ظربققن بعققد از اصققایس بققا تحربخ کردنققدیممسئو ن ک ور  ار 

دبگققر آمرباققا    ققای ققای شققورای امنیققس  ققرب بربققزد، تمققان تحربخزمانی کققه تحربخق  :توا   کنو گدته بود



5۸ 

 

مققایی بققا  زبنققه   مؤسسققات ققا ب  شققود کققه بان امققا آنچققه بارققد می۸3.  ای بی تر ناوا ققد بققود کاغ  پاره

 ققای ثانوبققه بققانای پیققربی کننققد،  ای اقت ققادی بققه ابققن نتیجققه برسققند کققه بابققد از قققوانین تحربخ ابده

بتنققی بققر قققدرت اقت ققادی  ققابی کققه م ققای آمرباققا بققود، تحربخ زبنققه بققا ی پیققربی ناققردن از تحربخ

، بققیش 2۰1۹ایمللققی در سققال  بققر اسققا  ارققجن صققندبق بین ای شققورای امنیققس.  هآمرباا بود نه قطعنامقق 

بنققابرابن ۸۴. درصققد ذخیققره ارزی در ک ققور ای ماتلققن دنیققا بققر اسققا  د ر بققوده اسققس  6۰از 

بققزرگ  مؤسسققاتب   ققاقبان : دبقق گویمکققه مرکققز امنیققس نققوبن آمرباققا در گققزارش خققود  طور مققان

از آنجققابی کققه ربسقق  قطقق  دسترسققی بققه نظققان پرداخققس د ر را بققه مققان بارنققد.  شققوندینمحاضققر 

ایمللققی شققده اسققس، بققازبگران مققایی نیققاز بققه دسترسققی بققه مققایی ب بین دبشرطیقیبمتحده  ژمونی ابا ت

معققامجت  رامققرزی  سققتند،  بققرای انجققان -متحققده دارنققد ب د ر آمرباققا ی ابا تبازار ققای سققرمابه

ارزبابی ابن  زبنه برای بققازبگران بققانای ب غیربققانای مققایی بی ققتر از منققا   نوققض قققوانین مققایی آمرباققا 

( در گققزارش خققود بققا رنققوان قققدرت امبققار Randکققه مرکققز رنققد )  طور مققان  بققر ابققنرققجبه    ۸5   اسس.

ا میققس سیسققتخ مققایی آمرباققا اسققس،  ققای آمرباققا بابسققته بققه مو ویققس ارمققال تحربخ: قکنققدیمبیققان 

 ققای مققایی از یحققان  نققی ب حوققوقی منعطققن  سققتند. اگر ققه بققرای آمرباققا مطلققو  تحربخ بنققابرابن

ایمللققی داشققته باشققد، امققا ضققربرتی بققه ابققن امققر اسققس کققه بققرای ارمققال تحققربخ، مابگققاه ب قققدرت بین

 ققا نیققاز بققه م ققوبه شققورای نیسس، به رنوان ب  موضوع تجربه شققده، آمرباققا بققرای ارمققال ابققن تحربخ

شققورای امنیققس نتوانسققس   ی اقطعنامققهبققه  مققین دییققم نیققز آمرباققا پققس از ابناققه  ۸6   امنیس  ققخ نققدارد.

ربی آبرد تققا ک ققور ا،   مانبققهب  ققای  راسققرزمینی    ار اقت ادی کققا ی بققر ابققران بارد کنققد بققه تحربخ

گققزارش بزارت خارمققه ن ققان  نبابرابنقق  ؛را بادار بققه پیققربی از خواسققس خققود کنققد   اشققرکس ب     ابان 

 ققای تحربخ ر قق اشققراف دقیوققی بققر موضققوع تحققربخ بمققود نداشققته اسققس ب  متأسققدانهکققه  د ققدیم

 لوه داده شده.شورای امنیس را بسیار مهخ م 

 

  

 
 .266626، کد خبر: 26/۰۹/1۳۹2های تمریما کاغذ پاره است ؛ نیوز؛ نظریف: تحریم. پایااه خبری و تحلیل مشرق۸۳

https://www.mashreghnews.ir/news/266626 
۸4 https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4 
۸۵ https://www.cnas.org/publications/reports/the-new-tools-of-economic-warfare-effects-and-effectiveness-
of-contemporary-u-s-financial-sanctions 
۸6https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1000/RR1000/RAND_RR1000.pdf 



5۹ 

 

 ایغیرهستهو  ایهستههای به دوگانه تحریم زدندامن

 :کندیمبیان   نینابن 15گزارش در صدحه 

 ققا، محققدبد بققودن حققوزه مقق اکره بققه موضققوع ابهققان در زمینققه ر قق  تحربخ نبتققرمهخق
 ققای مققورد مقق اکره بققه تحربخ ی ققاخبتحرای بققود کققه نتیجققه آن محققدبد شققدن  سققته
ای بققود کققه از ابتققدای مقق اکرات مسققو  بققه صققراحس ذکققر شققده بققود. ک ققور ای  سققته

شققورای امنیققس نیققز تسققری  ی اقطعنامققهغربققی تققجش داشققتند ابققن محققدبدبس را بققه 
بققا آن بققه صققورت  نب؛ بنققابرابققود   اقطعنامققهاکثققر مدققاد    بققاقی مانققدنبا ند کققه مدهققون آن  

. امققا در دبقق یغققو گرد  اقطعنامققهدر نتیجققه موابمققس ک ققور  مققه مققدی برخققورد شققد ب 
خققارج از شققورای امنیققس، از ابتققدا تردبققدی  ب  ندمانبققه مانبققهب  ققای حققوزه تحربخ

 ای مورد بحد  ستند.  ای  ستهبمود نداشس که صر اً تحربخ

مققان، بای از تومیهققات گققزارش بزارت خارمققه بققرای پاسقق  بققه م ققاجت مومققود در دبره امققرای بر

اربپققا ب   مانبققهب  ققای  بققوده اسققس، بنققابرابن تحربخ  ای سققتهابن اسققس کققه  ققون مقق اکرات در زمینققه  

از مقق اکرات ب برمققان توققق  ر قق   تققوانینم نب؛ بنققابرار قق  شققده اسققس  ای سققتهآمرباققا تنهققا در زمینققه 

ن ا میققس بققا بققزرگ کققرد  کنققدیمگققزارش در ابققن زمینققه سققعی    بققر ابققن ا را داشس. رققجبه  سابر تحربخ

ابققران را  دسققتابردشققورای امنیققس  ی اقطعنامققه ایغیر سققتهب  ای سققتهاقت ققادی  ی اس بمحققدبدر قق  

 ققای  ققا بعنققی تحربخسققاختار اصققلی تحربخ بققاقی مانققدندر ابققن زمینققه بققزرگ ملققوه د ققد ب از کنققار 

 کند.  پوشی  خثانوبه آمرباا در اثر پ برش ابن منط  

شققورای امنیققس نیققز دقیقق  نیسققس.  راکققه قطعنامققه    ایقطعنامققهایبته گزارش بزارت خارمققه در مققورد   

سققایه ب  5 ی اس بمحققدبدکققه در ربز ت ققوبق برمققان صققادر شققد خققود دارای ییسققس تحققربخ ب  2231

سایه در زمینه تسلیحاتی ب موشای اسس. امققا حتققی اگققر از ابققن موضققوع بققه رلققس کققخ ا میققس بققودن   ۸

 ای سققته ققای کنققیخ، پقق برش دبگانققه تحربخ پوشققی  خای شققورای امنیققس از نظققر اقت ققادی  قق تحربخ

ابققزار   صققر اًنققه تنهققا  ققیچ مبنققابی نداشققس ب     ندمانبققهب    مانبققهب  ققای  در مورد تحربخ  ایغیر ستهب  

 ققا بققود، بلاققه ماققاین  ققدف ابققران از مقق اکره بعنققی ر قق  آمرباققا بققرای نگققه داشققتن سققاختار تحربخ

ا ب کسققق روابققد اقت ققادی ناشققی از آن ب  مچنققین اظهارنظر ققای مسققئویین دبیتققی در دبران  قق تحربخ

 توا   اسس.  

ب  ای سققته ققا بققه اثققر تدایقق  تحربخ نبتققرمهخدر ابتققدا بابققد بققه ابققن موضققوع پرداختققه شققود کققه 

 ققا ضققعن سققاختاری برمققان در حققوزه ر قق  تحربخ نبتققرمهخ یسققس؟ شققابد بتققوان گدققس  ایغیر سققته
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امققازه اسققتداده ابققران از برمققان را بققه حققداقم   رمققجً ققا بققا ابققن تدایقق   ن موضوع اسققس. آمرباابی می

 ققا بققا پققس از برمققان بققا ابققران برقققرار ن ققود. آمرباابی  ایگسققتردهرساندند ب بارد شدند رباب  بققانای  

دنیققا  ی ققابان ابن تدای  بسققیاری از ا ققراد ب نهاد ققای ابرانققی را در ییسققس تحققربخ نگققه داشققتند ب بققه 

نیققز ارققجن کردنققد کققه  رگونققه تققراکنش مسققتویخ بققا غیرمسققتویخ شققامم نهاد ققای بققاقی مانققده در ییسققس 

. در باققق  شققودیممققایی از نظققان مققایی آمرباققا  مؤسسققهتحققربخ بارققد محربمیققس آن بانقق  بققا 

ناردنققد  ققای ثانوبققه بققانای را نققه تنهققا یغققو ناردنققد، حتققی تعلیقق   ققخ   ا با ابن تدای  تحربخآمرباابی

 ققا رلیققه آنهققا را متوقققن بققا خققارج کردنققد برخققی نهاد ققا از ییسققس تحققربخ ارمققال ابققن تحربخ صققر اًب 

 ققا رلیققه سققابر ا ققراد ب نهاد ققابی کققه  ققای بققاقی مانققد ب ابققن تحربخکردنققد. امققا سققاختار ابققن تحربخ

. مققان شققدیمال  ارمقق   بققاقی ماندنققددر ییسققس تحققربخ    ایغیر سققتهبققه بهانققه    کردندیم ای ادرا  آمرباابی

کققه   کنققدیمابققن موضققوع را ارققجن    صققراحتاً،  کنققدیم ققا صققادر  کققه بققرای توقققن تحربخ  اینامهکری در  

.  مچنققین بزارت شققودیم ققا  مچنققان رلیققه ا ققراد بققاقی مانققده در ییسققس تحققربخ امققرا تحربخ

 ققای خققارمی تنهققا م ققربط بققر ابناققه  ققیچ نهققاد داری آمرباققا نیققز ارققجن کققرده بققود کققه بانقق خزانققه

تواننققد بققا  ققا نباشققد، می ققای بققانای آندر تراکنش خیرمسققتویغمومققود در ییسققس تحققربخ مسققتویخ بققا 

آدان کببققین، معققابن بقققس  ۸7. شققوندابران ارتباط برقققرار کننققد، بگرنققه از نظققان مققایی آمرباققا محققربن می

برمققان در ابققن رابطققه گدتققه بققود: ق زن بققه ذکققر اسققس کققه داری آمرباققا بج اصققله پققس از  بزارت خزانه

 ققرد ب نهققاد مومققود در ییسققس تحققربخ ب   2۰۰ ای ما  مچنان بر مؤسسققات مققایی کققه بققا بققیش از  تحربخ

د د، مققؤثر خوا ققد بققود. بققه رنققوان مثققال بقق  بانقق  خققارمی کققه تققراکنش حامیان آن تراکنش انجان می

د ققد ب بققا آن را تسققهیم بققا بانقق  صققادرات ابققران انجققان می  مایی قابم تققومهی را بققا  واپیمققابی ما ققان

 ۸۸  کند، دسترسی به سیستخ مایی ابا ت متحده را از دسس خوا د داد.می

 

 

 

 

 

 
۸۷  .https://2۰۰۹-2۰1۷.state.gov/e/eb/rls/othr/24۸۳2۰/2۰1۵.htm 

 .2۰1۵تگوست  ۵اظهارنامه تدام ژوبین به کمیته بانمداری سنا، . ۸۸

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0144.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0144.aspx
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 ایغیرهسته یهابهانهبرجام به  یدر طول دوره اجرا کایآمر میتحر ستیاضافه شده به ل یافراد و نهادها ستیل

 ییسس تحربخ رلیه ابران در طول دبره امرای برمانا زابش  تارب  

  رد ب نهاد در ییسس تحربخ به بهانه موشای  1۰قرارگر تن  1394دی  27

  رد ب نهاد در ییسس به بهانه تربربسخ  ۸قرار گر تن  1395فروردین  5

 تربربسخ رد ب نهاد در ییسس تحربخ به بهانه موشای ب  25قرار گر تن  395بهمن  15

  رد ب نهاد در ییسس تحربخ به بهانه حووق ب ر  2قرار گر تن  1396فروردین  24

  رد ب نهاد در ییسس تحربخ به بهانه موشای  7قرار گر تن  1396اردیبهشت  27

  ا تهبسازمان رد ب نهاد در ییسس تحربخ به بهانه موشای ب مرابخ  1۸قرار گر تن  1396تیر  27

 ایمللی بین

  رد ب نهاد در ییسس تحربخ به بهانه موشای  6قرار گر تن  1396مرداد  6

  رد ب نهاد در ییسس تحربخ به بهانه ساببری، تربربسخ ب موشای  11قرار گر تن  1396شهریور  23

  رد ب نهاد در ییسس تحربخ به بهانه موشای  ۴قرارگر تن  1396مهر  21

  رد ب نهاد در ییسس تحربخ به بهانه تربربسخ  6قرار گر تن  1396آبان  29

  رد ب نهاد در ییسس تحربخ به بهانه موشای  5قرار گر تن  1396دی  14

موشای با نوض حووق ب ر ب   رد ب نهاد در ییسس تحربخ به بهانه  1۴قرار گر تن  1396دی  22

 آزادی ب بیان 

  رد ب نهاد در ییسس تحربخ به بهانه ساببری  11قرار گر تن  1397فروردین  3

 میتحر ستیل در ماندهیباق افراد شامل هامیتحر توقف کندیم دیتأک آن در بار 17 که یکرجان نامه
 .شودینم
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 ققای در برمققان، م ققادب  ارمققال تحربخ  ایغیر سققتهب    ای سققته ققا بققه  درباق  آمرباا بققا تدایقق  تحربخ

 ققرد ب نهققاد کققا ش داد کققه ابققن ییسققس بنققا بققر  2۰۰ ققرد ب نهققاد، بققه  6۰۰ثانوبققه بققانای را از حققدبد 

مققان ت ایص آمرباا ب شناسققابی شققدن بققه رنققوان رن ققر نققامطلو  از نگققاه آمرباققا، در دبره امققرای بر

از ربز امققرای برمققان تققا خققربج آمرباققا از برمققان   کققهیطوربها ققزابش با ققس.    ایغیر سققته  ی ابهانهبه  

  رد ب نهاد به آن اضا ه شد.  127مرتبه   12طی 

 ققا خققدمات بققانای  ققای خققارمی را در شناسققابی کسققانی کققه در نهابققس بققه آناز آنجا که آمرباققا بان 

 ای آمرباققا را تجربققه کققرده بودنققد ب ابققن ا نیققز سققابوه مربمققه قق دانسققس ب بان رسققد، مسققئول میمی

  ققابان  ه در زمان امرای توا قق  کنققو ب  ققه در زمققان امققرای برمققان مققاری ب سققاری بققود؛     امهبمر

شققدند کققه  ققیچ نهققاد تحربمققی در تققراکنش بمققود نققدارد، از انجققان تققراکنش تا زمققانی کققه مطمققئن نمی

 کردند. خودداری می

 

 خروج تا ژنو توافق از رانیا هیعل کایآمر یهامیتحر نقض خاطر به هابانک از شده گرفته یبانک جرائم ستیل
 برجام از کایآمر

 میزان جریمه  نام بانک  تاریخ

 میلیون د ر  33 رببال بان   1392آذر  20

 میلیون د ر  Clearstream 152بان   1392بهمن  3

 میلیون د ر  ۹.۴ بان  مساو 1392بهمن  7

 میلیارد د ر ۸.۹ بان  پارببا   رانسه  1393تیر  9

 میلیون د ر  25۸ کامرز بان   1393اسفند  12

 میلیون د ر  Crédit Agricole  32۹بان   1394مهر  28

 میلیون د ر  235 ابنستا سن پائویی  1395آذر  15

  زار د ر  516 رنتوو بان  ت TD 1395دی  14

 

 ایغیر سققتهب    ای سققته ققا بققه  ی تحربخببنددسققته  کننققده ابرانققی بققا پقق برش منطقق در باق  طرف م اکره

دانسققس.  ققا را یغققو شققده میبه صققرف خققارج شققدن برخققی از ا ققراد ب نهاد ققا از ییسققس تحققربخ، تحربخ

کققه توا قق    دادنققدیم   ققابان موامققات آمرباققابی بعققد از برمققان ابققن   ققدار را بققه  ابن در حایی بود کققه  

در ییسققس    ققا نیسققس ب  مچنققان تققراکنش بققا ا ققراد ب نهاد ققای بققاقی مانققدهبه معنققای ر قق   مققه تحربخ

تحربخ بارد مربمه آنهققا خوا ققد شققد. در نتیجققه ابققن نگققاه کققه توا قق  در بقق  موضققوع ب دسققته بنققدی 
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ی شققود بارققد ر قق  تحققربخ ب برقققراری ارتبققاط خققارم  توانققدیم ایغیر سققتهب  ای سققته ققا بققه تحربخ

 ققای بققزرگ مهققانی نتوانسققتند بققا ابققران تعامققم داشققته  ققا، بان تحربخ  باقی مانققدننگاه درستی نبود ب با  

از تققر  احتمققال برخققورد تققراکنش بققا ا ققراد ب نهاد ققای بققاقی مانققده در ییسققس   ققابان باشققند،  راکققه 

س ب حجققخ پققابین بققا بققا بققا احتیققاط  ققرابان ب بققا سققرر زدنققدیمتحربخ بققا از  ماققاری بققا ابققران سققرباز 

ای ارققجن کققرد  ققیچ معاملققه 2۰1۸داچ بانقق  آیمققان در سققال ق کققه نان. کردنققدیمابققران ارتبققاط برقققرار 

 ققای نیققز کققامرز بانقق  آیمققان ارققجن کققرد تراکنش 2۰16د ققد ب در سققال بققرای ابققران را پوشققش نمی

 ۸۹. تغییری نارده اسس مستویخ ب غیرمستویخ با ابران،  مچنان ممنوع اسس ب سیاسس ابن بان  

سققدیر  مققثجً ققای بققانای اذرققان داشققتند؛ تحربخ بققاقی مانققدنمسئویین اقت ادی داخلی ب خققارمی نیققز بققه 

آبر اسققس کققه سققدارت کققره منققوبی بققا بمققود سققپری شققدن کره منوبی در تهران گدته بود: قابن تأسققن

. آبرد ماه از امرابی شدن توا قق  برمققان،  نققوز پققول سققدارت خققود را از طربقق  قا ققاق بققه ابققران مققی  6
بققه   ققای اربپققابیقبان محمققدمواد ظربققن نیققز در اندب ققاده ربابقق  خققارمی آمرباققا گدتققه بققود:  ۹۰

 ای  نگدتی کققه از سققوی آمرباققا شققدند، از کققار کققردن بققا ابققران  راسققان بودنققد. پققس از باسطه مربمه

توانیققد بققا ابققران کققار کنیققد، امققا پققنج صققدحه امققا ب داری آمرباا در ب  ممله گدققس کققه میتوا  ، خزانه

ربباققرد گدتققه   ینگر آیمققان نیققز ضققمن انتوققاد از ابققنتومققا  بلیققدز، رئققیس شققرکس بیققم ۹1. اگققر آبرد 

گ اری در ابققران  سققتند. بسققیاری  ابی اسققس کققه بققه دنبققال سققرمابهق ابنققانس، مققان  اصققلی شققرکس بود:  

کننققد؛ زبققرا شققود،  ابنققانس نمققی ققای بزرگققی کققه در ابققران انجققان می ققای غربققی بققرای پربکهاز بان 

گققزارش  ۹2.   ققخ باققورد نگققران  سققتند ربابطققی کققه میققان ابققران ب ک ققور ای دبگققر حققاکخ اسققس، بققه

شققدن برمققان،   ققا از امرابققیگ شققس ماه رغخرلققیمجلققس از امققرای برمققان نیققز گوبققای آن بققود کققه 

 ای  نگدتققی بققر اقت ققاد ک ققور  ا ب  زبنققهتققدابن م ققاجت بققانای ب مققایی، مومققق ارمققال خسققارت

 
۸۹ https://www.unitedagainstnucleariran.com/company/commerzbank 

تور اسووت ؛ . خبرگووباری فووارس؛ نسووفیر کووره جنوووبی در ایووران: برقوورار نشوودن مووراودات پوووای و بووانمی در پسووابرجام تأسووف۹۰
 .1۳۹۵۰421۰۰۰۹6۷، کد خبر: 21/۰4/1۳۹۵

https://www.farsnews.ir/news/1۳۹۵۰421۰۰۰6۹۷ 
 .14/۰۵/1۳۹۹، ۷411روزنامه ایران؛ نده کسی باید عذرخواهی کند ؛ شماره . ۹1

https://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/۵۵۰۵46 
 کننوود ؛ینم یمواا تیوحما رانیوبوبر  را در ا یهواپروژه یغربو یهووا: بان ناریفلیوب یشورکت تاموان سیفوارس؛ نرسو یخبرگوبار. ۹2
 . 1۳۹۵۰۹1۸۰۰۰4۳۵، کد خبر: 1۸/۰۹/1۳۹۵

13950918000435http://www.farsnews.com/newstext.php?nn= 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950918000435
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 ای ایملققم بزبققر ندققس نیققز برخققی از محققدبدبس نیققا، معققابن امققور بینامیرحسققین زمانی ۹3 شققده اسققس.

شققده گققازی ابققران در انگلققیس دانسققته  ققای بلوکققهشققدن پربسققه آزادسققازی پول  بانای را رلس طققو نی

ایمللققی  ققین نیققز برقققراری ارتبققاط بققانای ابققران را بانققگ بققان گئققو، رئققیس اتققاق بازرگققانی بین ۹۴. بققود

بققه دب بانقق  بققزرگ مهققانی دانسققته ب ارققجن کققرده بققود  نققوز منتظققر خبققر خققوش یغققو تحققربخ منح ر  

م ققاجت بققانای پققس از برمققان خبققر داده   بققاقی مانققدنبیژن زنگنه، بزبققر ندققس نیققز از    ۹5.  بانای  ستند

 ای آمرباققابی نیققز بققر ابققن موضققوع صققحه ایمللققی ب حتققی اندب ققادهمراکققز بین زمققان خ ۹6. بققود

توا قق  برمققان، م ققام بققانای ابققران  مچنققان پابرماسققس؛ بققرای مثققال صققندبق   رغخرلیکه    گ اشتندمی

مانققده ب ضققعن سققاختار داخلققی اقت ققاد  ققای باقیقتحربخ  ایمللی پققول در گققزارش خققود گدتققه بققود:بین

بنیققاد  97. کنققد ابققران( سققنگینی می) انداز اقت ققاد ابققن ک ققوراز مملققه باققش مققایی،  مچنققان بققر   ققخ

 ققا، ابققران نتوانسققته اسققس دموکراسی نیز در گزارشی اذران کققرده بققود کققه بققا بمققود ر قق  تحربخد اع از  

 2۰16در پققی ابققن اشققاا ت مققان کققری، بزبققر خارمققه آمرباققا، در مققی   ۹۸.   ای خققود برسققدبه خواسته

  ققا رلیققه ای اربپققابی ترتیققق داده بققود تققا در ظققا ر ن ققان د ققد کققه تمابققم دارد تحربخای با بان ملسه

نمابنققد اچ   ققا بعققد از ابققن ملسققه مایققق تومققه اسققس.ابران برداشته شققود، امققا نظققرات نمابنققدگان بان 

خوا ققد بققا ابققران  ماققاری کنققیخ، امققا ا  بققی سققی بانقق ، بعققد از ملسققه گدتققه بققود: قآمرباققا از مققا می

ع شققود. مققا  ققیچ معاملققه مدبققدی را بققا ابققران شققرب مچنققان ربسقق   ماققاری بققا ابققران را بققادآبر می

نمابنده باناققداران انگلیسققی نیققز بعققد از ابققن ن سققس گدتققه بققود: قخققو  بققود، امققا  یققزی   ۹۹.  کنیخ نمی

 
امووه دارد ؛ از برجووام اد سووان یگذشووت  رغمیعلوو یو موواا یعاموول؛ نمشوومالت بووانم ریووپدافنوود غ یرسوواناطال  اوواهیپا. ۹۳
 .  2۹۳۹۸، کد خبر: ۰۷/۰6/1۳۹6

29398https://paydarymelli.ir/fa/news/ 

 
 .۳۸4۵1۵۷، کد خبر: 1۹/۰۹/1۳۹۵. خبرگباری مهر؛ نپون توقیف شده گاز ایران در انالیس تزاد شد ؛  ۹4

https://www.mehrnews.com/news/۳۸4۵1۵۷ 
 .1۳۰۰4۰۳، کد خبر: 2۹/11/1۳۹۵. خبرگباری تسنیم؛ ندین هم هنوز منتظر ایو تحریم بانمی ایران است ؛ ۹۵

https://www.tasnimnews.com/fa/news/ 1۳۹۵/1۰/2۹/1۳۰۰4۰۳   
 .1۳66۳۵4، کد خبر: ۰2/۰2/1۳۹6. خبرگباری تسنیم؛ نمشمالت بانمی پس از برجام همچنان باقی است ؛۹6

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/02/1386354 
 .1۳۹۵۹۸4، کد خبر: 12/۰2/1۳۹6ها را از اقتصاد ایران رفو نمرد ؛ . خبرگباری تسنیم؛ نبرجام سایه تحریم۹۷

https://www.tasnimnews.com/fa/news/ 1۳۹6/۰2/12/1۳۹۵۹۸4   
۹۸https://s3.useast2.amazonaws.com/defenddemocracy/uploads/documents/Combined_AuditMemo_ResearchM

emo_April2017_667.pdf 
۹۹ https://www.theguardian.com/business/2016/may/13/hsbc-criticises-john-kerry-business-iran-europe-banks 

https://paydarymelli.ir/fa/news/29398
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نمابنده استاندارد  ققارترد نیققز گدتققه بققود: قمققا از ابققن ملسققه خوشققحاییخ، امققا مققا اقققدان   .1۰۰   تغییر نارد

 1۰1. د یخ آمرباققا ادامققه مققید یخ ... ب بققه  ماققاری خققود بققا مدبققدی در رابطققه بققا ابققران انجققان نمققی

ب بققا   1۰2کنققدیمخققود بققه صققراحس بققه ابققن موضققوع اشققاره    1-5گزارش بزارت خارمه نیز در پیوسققس  

متالققن ب تضققمین  ی ققابان از بقق  سققو ب مربمققه  اب قق برانگیز ب پیچیققده ابهققان اقققدامات بققه اسققتناد

 کننققده ما نگبققه مسققئول نققدادن آمرباققا بققرای  ماققاری بققا ابققران از سققوی دبگققر، در نامققه ارتراضققی 

 ابران از توا   شده اسس. یبرداربهرهکه ابن موارد بارد ردن  کندیمبرمان ارجن 

 کققردیمرا بققه ضققرر ابققران  ایغیر سققتهب  ای سققته ققا بققه  ققا، توسققیخ تحربختنیدگی تحربخ خردر باق  د

ب   ای سققته ققا بققه  بختا  مااری بققا ابققران محققدبد شققود. م ققاجت پقق برش توسققیخ تحر  شدیمب بارد  

خققارمی ب بصققول درآمققد ناشققی از  ققربش ندققس نیققز بمققود  ی ایگ ارهبسققرما، در مققورد ایغیر سققته

سققرمابه گقق اری بققا بصققول   رابنققدداشققس ب بمققود  ققر  ققرد ب نهققاد بققاقی مانققده در ییسققس تحققربخ در 

. موضققوری کققه اثققرات آن در شققدیمدر آمرباققا     ققابان بققا     اشققرکس مطایبات ندتققی بارققد مربمققه آن  

حجققخ پققابین سققرمابه گقق اری خققارمی ب کنققد بققودن دربا ققس مطایبققات ندتققی ابققران بققه بضققوح دبققده 

 .دبآیمبعدی  ی اباشکه شرح آن در  شدیم

انجققان مقق اکرات   یققه پقق برش ابققن منطقق  مققدری اسققس کققه بققه دییققمایبته گزارش بزارت خارمه در توم 

ای توا قق  دارای ابققن اشققاال اسققس. امققا باقعیققس ابققن اسققس کققه ابققن موضققوع  ققخ بققا در زمینققه  سققته

 ققا  ماققوانی نققدارد،  ققخ بققا ادرا ققای دبیققس در ربز توا قق  باققی نیسققس ب  ققخ ابناققه باقعیققس تحربخ

 کره اسس.قبول ابن منط  بعنی قبول شاسس را برد م ا

 
1۰۰ https://www.theguardian.com/world/2016/may/12/us-and-uk-urge-banks-to-do-business-with-iran 
1۰1 https://www.theguardian.com/world/2016/may/12/us-and-uk-urge-banks-to-do-business-with-

iran 
 و مشورو  بوه شودت را هواتحریم رفوو مقوررات کوه اوفو  بازدارنوده اقودامات و هوا پیوام دایول بوه عمودتا غیرتمریموایی هوایبان  1۰2

 و تجواری روابو  یوا احیوای ایجواد از نمایود،می معرفوی تهدیودتمیب و برجسوته را باقیمانوده هوایتحریم همبموان و دهودمی جلووه پیچیده
 از خوودداری بور مبنوی دادگسوتری تمریموا وزارت جانوق از تضومین هرگونوه فقودان دیاور، عموده موانو .دارنود اکوراه ایوران بوا اقتصادی

است...قصوور در صودور دنوین مجوزهوایی در کنوار تمورار عملمورد  ایوران بوا تعامول خواطر بوه غیرتمریموایی بانمهوای مجودد مجوازات
برجوام موی باشود کوه بوه موجوق  26وزارت دادگستری در اعمان مجازات هوای سونمین در تینوده بورخالف تعهودات تمریموا دیول بنود 

  2ور در پوسوت شوماره تن تمریما موظوف بوهن خوودداری از هرگونوه مداخلوه در تحقوت انتفوا  کامول ایوران از رفوو تحریمهوای موذک
 شده است.
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ب ابققن منطقق  را در مقق اکرات  انققدنارده ققا  یچگققاه موضققورات تحربمققی را از  ققخ تدایقق  آمرباابی

شققرکس  TRAقققانون  312برای حدققظ   ققار بققر ابققران اسققتداده کردنققد. بققه طققور مثققال آمرباققا در باققش 

مققایی دنیققا بققه رلققس  مؤسسققات کنققدیمرا رامققم سققپاه دانسققته ب حتققی ارققجن  ندققتاشملققی ندققس ب 

از نظققان مققایی آمرباققا   بابستگی ابن نهاد بققه سققپاه پاسققداران در صققورت انجققان تققراکنش بققا ابققن نهاد ققا

 .شوندیممحربن 

 

 کققهیدرحایآمرباا در م اکرات منتهققی بققه برمققان ابققن دب نهققاد را از ییسققس تحققربخ خققارج کققرده اسققس، 

 ققردب در ییسققس تحققربخ بققود را در ییسققس تحققربخ   ای سققتهقرارگاه خاتخ که بققه بهانققه نوققش در صققناب   

بققه ) زمققان قققانون کاتسققا، خققود سققپاه ب روامققم آن  نگه داشس. رجبه بققر ابققن در زمققان انعوققاد برمققان تققا

مققرتب  بققا آن(، بققه بهانققه تربربسققخ در ییسققس تحققربخ قققرار نداشققتند بلاققه   ی ابان غیر از سپاه قد  ب  

ه بققا د ققاری ابققران در ییسققس تحققربخ بودنققد ب بققا تققگ تحربمققی سققپا  ای سققتهبه رلس نوققش در صققناب   

[IRGC]  یب موشققا ای سققتهبققا [NPWMD] امققا از ییسققس تحققربخ خققارج ن ققدند. شققدندیم شققناخته ،

قائققم  ایغیر سققتهب  ای سققته ققا تدایقق  بققین  ققا در مققورد بسققیاری از تحربخدر باققق  آمرباابی

خود آقای ظربققن بار ققا ارققجن کققرده بققود در یحظققات آخققر  نققد نهققاد را از ییسققس   کماابناه.  شدندینم

بقق  موضققوع مهققخ ب از   ایغیر سققتهب    ای سققته ققا بققه  تحربخ خققارج کققرده اسققس. اگققر تدایقق  تحربخ

 راکققه خققجف قققوانین ابققن ک ققور بققود. امققا  دادینمقق پیش تعیققین شققده در آمرباققا بققود، ابققن اتدققاق رخ 

ب دسققتورات امرابققی آمرباققا ب مسققیر مقق اکرات بققه خققوبی ن ققان داد ابققن تدایقق  که قققوانین    طور مان

 ا بود تققا   ققار را بققر ابققران حدققظ شققود. بققه  مققین دییققم بقتققی اببامققا ابزاری برای حدظ ساختار تحربخ

، بققه مققای شققودینمبرمققان، ربابقق  بققانای ابققران برقققرار    رغخرلققیشققد کققه  ققرا    ربرببققهبا ابن پرسش  

اگققر ابققران  مچنققان موشقق  داشققته باشققد ب از ق :دبگققر پرداخققس ب گدققس  ی اانققهبهپاسقق  بققه طققرح 

خققود گققزارش بزارت خارمققه نیققز بققه آثققار 1۰3   .شققودیمحمابس کند، تجارت با ابققران مت ققنج    اللحز 

آمرباققا، شققباه  زرخبققه: قدبقق گویمخققود  1۸ابققن تدایقق  اشققاره کققرده اسققس. ابققن گققزارش در صققدحه 

 ققای اساسققی بققرای   ققار بققر ای ا رن ققای غیر سققتهر رلیققه ابققران در حوزه ای آن ک ققوگسترده تحربخ
 

1۰۳-obama-president-conference-/press01/04/2016office/-press-https://www.whitehouse.gov/the 
412۰16 

 نفت و نفتکش به عنوان وابستگان سپاه یشرکت مل ییو شناسا TRAقانون  312بخش  تریت-4شکل 
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 ققای اختج ققی بودنققد ب بققه  مققین دییققم حتققی از  مققان آغققاز امرابققی شققدن برمققان هزابران در دبگر حو

 ای باقیمانققدز ملققی بققه رنققوان بقق  ابیوبققس بققرای دبیققس آمرباققا مطققرح ب در دبران ابباما، حدظ تحربخ

ب بققه طققور کامققم امققرا ناققرد.    نیس حسققناققا  رگققز تعهققدات خققود در برمققان را بققا  دبیس آمرب  ؛ ی ابود

 سوءاسققتدادهکمیسققیون برمققان نیققز اب ققان بار ققا بققه  کننققده ما نگدکتققر ظربققن بققه  نگارینامققهدر 

بققه طققور مثققال در  .کننققدیمبققرای حدققظ   ققار بققر ابققران تاکیققد  ایغیر سققته ای آمرباا از مدهون تحربخ

اا مققوبگربنی دربابققن گققزارش آقققای ظربققن خطققا  بققه  قق  7-6در پیوسققس  13۹6مهققر  2۴نامققه 

بققرای انتوققاد از ابققن   ایغیر سققتهآمیز  سققانرانی رلیققه برمققان ب بققا طققرح موضققورات مغایطققهق  :سدبنویم

ب دبگققر موامققات آمرباققابی بققوده اسققس،  ممهققوررئیسی ب آزارد نققده نماشققدهن توا   باققی از رققادات 

خققایی کققرده ب بققا ابجققاد  یققا وی  برمققان شققانهاننققد از زبققر بققار تاققایین خققود ب قق  تا از ابن طربقق  بتو

 1۰۴  مورد موارد متعدد ردن پاببندی خود را بپوشانند.بی

بققوده اسققس.  کننققدهم اکرهرسققد برخققی از ابققن م ققاجت ناشققی از دانققش پققابین تققیخ ایبتققه بققه نظققر می

 ققای مققایی ب  راکققه موامققات دبیتققی در زمققان رسققیدن بققه مققتن برمققان مققدری بودنققد کققه کلیققه تحربخ

منققا  آقققای دکتققر ربحققانی تققا قبققم از ربز امققرا در د عققات بققه طققور مثققال  اقت ادی ر   شققده اسققس.  

در    ققای اقت ققادی یغققو شققود. اب ققانانققد کققه در برمققان قققرار اسققس تمققامی تحربخماتلن ت ققربح کرده

 ققا را : قربز توا قق  ربزی اسققس کققه اتحادبققه اربپققا ب آمرباققا یغققو  مققه تحربخگوبنققدمیبندی  ربز مم 

امققربز بققه ملققس شققربن ابققران ارققجن قدارنققد  ب  کننققد ب ت ققمیخ خققود را ابققراز میبه صراحس ارققجن می

یحاتی،  ققای تسققل ققا، حتققی تحربخکنخ کققه طبقق  ابققن توا قق  در ربز امققرای توا قق  تمققامی تحربخمققی

 ققای مققایی، ای  ققخ بققه صققورتی کققه در قطعنامققه بققوده یغققو خوا ققد شققد. تمققان تحربخموشققای ب اشققاره

 ققای اقت ققادی بققه طققور کامققم ، تحربخبهققاگران، پتربشققیمی،  لققزات  بنوققمحممبانای، مربوط بققه بیمققه،  

وری سققال نقق   5شققود ب بققرای  یغو خوا ققد شققد ب نققه تعلیقق  ب حتققی تحققربخ تسققلیحاتی کنققار گ اشققته می

. در ربز امققرا نیققز اب ققان ت ققربح دارنققد کققه قدر زمینققه 1۰5  محققدبدبس ب پققس از آن یغققو خوا ققد شققد

بنققابرابن  1۰6.  ققای ثانوبققه آنهققا بققود  ققای مربققوط بققه آمرباققا آنچققه مهققخ بققود ]برداشققتن[ تحربختحربخ

برمققان یغققو خوا ققد  در اثققر ققای ثانوبققه آمرباققا رلیققه ابققران ت ور غل  ابجاد شققده ابققن بققود کققه تحربخ

 
 بخا پیوست ها 6۹ص  1۰4

1۰۵ http://president.ir/fa/88112 
1۰6 http://president.ir/fa/91314 



6۸ 

 

ابققن  2در پیوسققس . 1۰7کنققدیمشققد. گققزارش  هققارن بزارت خارمققه ابققن ت ققور غلقق  را ت ققدب  

بققاقی مانققده بققه بهانققه تربربسققخ، موشققای ب حوققوق    ققایادرققا شققده اسققس کققه تحربخ  غلقق   به  گزارش

از  ققا بارققد رققدن انتدققاع ابققران  ققای ابییققه آمرباققا اسققس، کققه تققداخم آن بققا سققابر تحربخب ققر تحربخ

 .1۰۸برمان شده اسس 

کققه در برمققان آمققده بققود ب مققان کققری در نامققه خققود بققرای توقققن   طور مققاناسققس کققه    یدر حققایابن  

 ققای ثانوبققه بققانای نققه تنهققا بققرخجف گدتققه مسققئویین یغققو ن ققد، بلاققه تعلیقق  گوبد، تحربخ ا میتحربخ

  خ ن د ب تنها امرای آن برای ا راد خارج شده از ییسس تحربخ متوقن شد.

 ققای بققانای سققاختاری تحربخ رمققجً ایغیر سققته - ای سققته ققای تحربخ یبنددسققتهبنابرابن بققا پقق برش 

 رمققجًپقق برش ابققن منطقق  آمرباققابی    بققر ابققنحدظ شد که خود م اجت  رابانققی بققه بققار آبرد. رققجبه  

اشققتباه ر تققه.  راکققه  کققامجًاسققس ب دبیققس مسققیر را  دهبقق  ایبکققه را بققرد مقق اکره  د ققدیمن ققان 

بقق   ققرد ب نهققاد را بققه  نققد بهانققه ماتلققن در ییسققس تحققربخ قققرار د نققد ب در  تواننققدیم ققا آمرباابی

ب تحققربخ نهققاد دبگققر شققامم   شققودینمم اکرات مدری شوند که تحربخ بقق  نهققاد شققامم ابققن مقق اکرات  

( U-TURN) سققتویخ د ردر مققورد یغققو امققازه اسققتداده ابققران  رخققه غیرم کماابناققه. شققودیممقق اکرات 

 ا بهانققه مدبققدی رب کردنققد ب ابققن محققدبدبس را در برمققان نگققه داشققتند. ابققن محققدبدبس در آمرباابی

ب تربربسققخ رلیققه ابققران ارمققال  ای سققتهاز مملققه بهانققه   ابهانققهاز  ایمجمورققهبققه رلققس  2۰۰۸سققال 

ابی اسققس ب ابققن تحققربخ، تحققربخ شد؛ اما در برمان یغو ن د. آمرباققا بققا ابققن تومیققه کققه د ر ارز آمرباقق 

آمققار صققندبق   بققر اسققا اسققس کققه    در حققاییابییه اسس، ابن محدبدبس را در برمققان حدققظ کققرد، ابققن  

بقق  ارز  صققر اًدرصققد ذخیققره ارزی دنیققا را بققه خققود اخت ققاص داده ب  6۰پققول د ر اکنققون  ایمللققیبین

تققا آنهققا بققه  شققودیما بارققد  قق  ققا در تدایقق  تحربخپقق برش منطقق  آمرباابی نب؛ بنققابرا1۰۹ملققی نیسققس 

از مقق اکره تواضققای نتیجققه کققرد   تققوانینم یچگققاه    نب؛ بنققابرا ققا را حدققظ کننققدتحربخ،  ماتلن  ی ابهانه

 ققا ب ابجققاد روابققد بارققد ر قق  تحربخ توانققدینممتعققدد  سققتند ب ر قق  بقق  بهانققه   ابهانققه راکققه 

 اقت ادی شود. 

 

 
 ریونظ ییهاکوه بوه بهانوه موایتمر هیواوا یهوامیاز جملوه تحر مانوده،یباق یهوامیرفوو شوده وفوتر برجوام بوا تحر یهوامیتداخل تحر 1۰۷
 یمنووداز موانووو بهره یموویوضووو شووده اسووت، کماکووان  یو مسوواسل حقوووق بشوور ،یحاتیو تسوول یموشووم یتوسووعه توانمنوود سووم،یترور
 دیتیبه شمار م یاهسته ب مرت یهامیرفو تحر یایاز مبا رانیا یحداکثر

 پیوست گبار  ۳1ص  1۰۸
1۰۹ https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4 



6۹ 

 

 ها به جای رفع واقعی آنهاحقوقی و رفع کاغذی تحریم بر ابعادتمرکز 

 خأل ققایسیاسققی ب حوققوقی،  ی اهیقق انیبگققزارش بزارت خارمققه در مققوارد متعققددی بققا اسققتناد بققه  

. بققه طققور برزدیمقق ینققی امتنققاع  ب از بررسققی نتققابج باقعققی ب ر  ردیقق گیممومود در متن برمققان را نادبققده  

 :کندیمب ایجزابر، ادرا  5۹۸با نود م اکرات مربوط به قطعنامه  ۸مثال در صدحه 

 بوده اسس. زمان خدر برمان اقدامات دب طرف متناظر ب 

 ققا در ربز ت ققوبق ابن ادرا بققا اسققتناد بققه نامققه مققان کققری بققرای توقققن موقققس ارمققال برخققی تحربخ 

اسققس کققه در ابققن  در حققاییبرمان، بعنی ربز شربع امققرای تعهققدات ابققران صققورت گر تققه اسققس. ابققن 

 حاًبصققر، امققا مققان کققری در نامققه خققود کنققدیمربز ابققران شققربع بققه امققرای تعهققدات خققود در میققدان 

آکانققس توقققن ارمققال برخققی  تأبیققدکققه پققس از انجققان تعهققدات توسقق  ابققران ب  11۰کنققدیماذرققان 

 .111شودیم ا شربع تحربخ

 

 

نیققز ن ققان داد کققه   ققاس یباقعاسققس، بلاققه  معنققایبامققرای تعهققدات نققه تنهققا  زمققانی خبنققابرابن ادرققای 

ابققران در موضقق  ضققعن قققرار گر ققس.  راکققه ابققران تعهققدات خققود را ربی زمققین انجققان داد، آکانققس 

 ققای آمرباققا شققربع شققد، امققا بج اصققله بعققد از آن کرد ب پققس از آن توقققن موقققس برخققی تحربخ  تأبید

صققورت کاغقق ی . مققان کققری کققه خققود بققه  کننققدینماربپابی ارجن کردند بققا ابققران  ماققاری    ی ابان 

اربپققابی   بی ققابان  ققا رلیققه برخققی ا ققراد را نیققز ارققجن کققرده بققود، در بققین  توقن موقس ارمققال تحربخ

بققاقی اربپققابی بعققد از ملسققه بققا اب نیققز ارققجن کردنققد بققه دییققم   ی ققابان حاضر شد اما نتیجه نداشس ب  

اببامققا ب  ققه در دبره . دبیققس آمرباققا  ققه در دبره کننققدینمم ققاجت تحربمققی بققا ابققران کققار  مانققدن

 
کوه در  رانیوا یاقودامات هسوته ا یبور اجورا یاموور خارجوه مبنو ریووز دییوهوا دکور شوده پوس از تأ تیمعاف ترجمه نامه جان کری: 11۰

  شود یشده است ، اجرا م دییتأ یاتم یانرژ یااملل نیبرجام که توس  تژانس ب V مهیضم 1۵.11-1۵.1بخا 
111 https://2009-2017.state.gov/documents/organization/248501.pdf 

 یاذعان م حانیکه صر رانیدر آغاز شروع تعهدات ا 94مهرماه سال  یمتن نامه جان کر-5شکل 
 .ردیگ یانجام م رانیپس از انجام اقدامات توسط ا هامیکند توقف تحر



7۰ 

 

 تعهققداتشبققرای  ماققاری بققا ابققران نققداد ب ابققران پققس از انجققان    ققابان ترامپ نیققز  ققیچ تضققمینی بققه  

بققه خققوبی   112ابققن گققزارش  1-5رمققم کنققد. پیوسققس    تعهققداتش مواره به دنبال ابن بود کققه آمرباققا بققه  

سققال  ورماهبشققهرنامققه دکتققر ظربققن بققه مققوبگربنی در  1-5. پیوسققس د ققدیمابققن موضققوع را ن ققان 

کققه ابققران تعهققدات خققود را کامققم انجققان  کنققدیماذرققان  حاًبصققراسققس کققه در آن دکتققر ظربققن  13۹5

در حققایی : ق. در با ققی از ابققن نامققه آمققده اسققس زنققدیمسققرباز    تعهققداتشداده اسس، اما آمرباا از انجان  

 ققا، موطعققی، بسققیار کنققد ب تحربخ  مققؤثرت خققود را ررابققس کققرده، ر قق   که ابران به صورت کامم تعهققدا

ابت   26پیچیققده بققوده اسققس. ربزنامققه  ابنن ققال تققابمر در شققماره    یابازدارنققدهدر برخی مواق  بققه نحققو  

گ اری کننققد  تواننققد در ابققران سققرمابه ققا بققدبن تضققمین امرباققا نمیبان ق ای بققا رنققوانخققود در موایققه

 . کننققدیممجققدد بققا ابققران خققودداری   ققا در رمققم ارت ققا  کققرده ب از تعامققمبان : قگققزارش کققرد

مامعققه تجققاری آیمققانی، آمرباققا را ق ابت، موایققه دبگققری بققا رنققوان 31کبرنققال در تققارب   س باسققتربال

منت ققر کققرد کققه در آن بققه نوققم از باققی از مققدبران   دانققدمو ققر سققرخوردگی تجققاری بققا ابققران می

آمرباققا  راسققناک  ی ققامجازاتنسققبس بققه   ا: قشققرکس نی اربپققا رنققوان نمققودانجمققن بازرگققا رتبققهیرای

تعهققدات خققود نققه   رغخرلققیکققه آمرباققا    کنققدیم ستند.   ابن نامه  مچنین در باققش دبگققر خققود بیققان  

تنهققا  ققیچ تمهیققداتی بققرای انجققان تعهققدات خققود در ربز امققرای برمققان، بعنققی ربزی کققه ابققران 

مققاه از امققرای  ۸کققرده اتاققاذ ناققرده، بلاققه بققا گ شققس  تأبیققدرا کامققم انجققان داده ب آکانققس  تعهققداتش

نامققه در رابطققه بققا دارد را نیققز صققادر ناققرده. ابققن    اب قق برمان، حتی مجوز ابی که تنهققا نیققاز بققه اقققدان  

ابناققه تنهققا ابققران بققه تعهققدات خققود رمققم کققرده ب دبگققران از ابققن موضققوع سققرباز زدنققد ب حتققی 

از بققازه زمققانی  کققرده اسققس  ققا ب نققه  وقق  ابققران را ملققزن  برمققان  مققه طرف: قدبگویم  کنندیمکارشانی  

سققازی ب  نققی ادهکبئیققه تققا ربز امرابققی شققدن بققه منظققور اطمینققان از ابناققه  مققه تمهیققدات آم 1۴بققین 

 زن مهس آغققاز امققرای توا قق  از ربز امققرا اتاققاذ شققده، اسققتداده نمابنققد؛ نققه ابناققه ربز امققرا را تققازه 

دانیخ ابققن کققه مققی  طور مققان  .امققرای تعهققدات خققود در نظققر بگیرنققد   نققدب ونشربری برای بررسققی  

شققدن برمققان بمققود قبققم ب بققا حتققی از ربز امرابققی  بیاققابرآمریغ ققای تمهیققدات در رابطققه بققا بان 

ب مرامقق    ادسققتگاهآشققاار ب پنهققان  یتراشقق مان نداشققته اسققس. در حققایی کققه شققوا د بسققیاری دال بققر 

 ( بمققود دارد، ابققا ت متحققده آمرباققا ب قق خققارمی )ا  ی ققابیداراد تققر کنتققرل    خ وصققاًدبیتی آمرباا،  

ب در اختیققارش   ققا، نهاد ققای خ وصققی بققودهکققه بان  کنققدیمرا مطققرح  قبولرقابققمیغابققن بهانققه 

نیستند. با بمود ابن، در خ ققوص مجققوز  ققربش  واپیمققا کققه   ققس مققاه اسققس اب قق  از صققدبر آنهققا 

خودداری کرده، حتی  نققین رقق ر نققامومهی نیققز قابققم ارائققه نیسققس. پرباضققح اسققس کققه مجققوز  ققربش 
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اقققدان دبگققری از سققوی مرمعققی خققارج از دبیققس   چی قق  واپیما  و  نیازمند اقدان اب   بققوده ب نیققاز بققه  

نامومققه ب بازدارنققده در ابدققای ابققن   یر ققایتأخای بققرای ابققن  ،  ققیچ رقق ر ب بهانققهنب؛ بنققابراآمرباا ندارد

بققه  ضققای  مبرانرقابققمیغ ا بققرای ابققران ب آسققیق تعهققد آمرباققا کققه بارققد از بققین ر ققتن  رصققس 

 ر ته نیسس. با ابران گردبده اسس، پ ب بکارکسق ایمللی بین

برمققان  کننققده ما نگدکتققر ظربققن بققه  ی انامققهابن موارد که بققه کققرات تاققرار شققده ب م ققادب  آن در 

در  زمققانی خکققه بققرخجف ادرققای مققتن گققزارش  ققیچ  د ققدیمدر پیوسققس گققزارش بمققود دارد، ن ققان 

ران انجققان تعهققدات توسقق  ابقق   رغخرلققیامرای تعهدات بمود نداشققته ب  مققین موضققوع بارققد شققد تققا  

 ققا بسققنده کنققد. موضققوری کققه بققا باکققنش صققربح ر بققری نیققز  مققراه طرف موابم به ر   کاغ ی تحربخ

ی برمققان رجلققه کققردبخ؛ مققا نبابققد رجلققه مققا در قضققیاه: قبود ب اب ان در باکنش به ابن موضققوع  رمودنققد

کار ققای   ی کار ای آنها ربی کاغقق  بققود، کار ققای مققا ربی زمققین بققود؛ مققا رجلققه کققردبخ؛  مهخبکردیم

اب ققان  113  خودمققان را انجققان دادبققخ، آنهققا  ققخ کارشققان را انجققان ندادنققد، تعهادات ققان را انجققان ندادنققد.

 ققا بققرای خلققم در  ماققاری بققا ابققران پققس از انجققان تعهققدات ابققران  مچنین در مورد اقدامات آمرباابی

را کققه بابققد بققر اسققا  برمققان   ققا اطمینققان کققردبخ ب کار ققابیما زمققان اببامققا بققه آمرباابی: قنیز  رمودند

انجققان دادبققخ، ]اماققا[ آنهققا تعهاققد خودشققان را انجققان ندادنققد؛ بعنققی ربی کاغقق  گدتنققد کققه   خبدادیمانجان  

بققه  ققر شققرکتی کققه خواسققس بققا مققا قققرارداد منعوققد بانققد گدتنققد   روامل ان ا برداشته اسس، منتها  تحربخ

 11۴  خوا د شد.  قآقا ابن خطر دارد، ابن ربس  دارد ب معلون نیسس  ه

 ققا بققه کققرات در گققزارش تاققرار شققده اسققس. بققه طققور مثققال در صققدحه قان  شدن به ر   کاغ ی تحربخ

 :کندیمگزارش ادرا   2۰

  ای مدبد رلیه ابران را بسته بود.برمان راه ارمال تحربخ

دبگققر رلیققه ابققران ارمققال   ی ققاربشبهانققه ب  بققه   ققا را  بققود کققه آمرباققا بسققیاری از تحربخ  در حاییابن   

بقق  ربز پققس از امققرای  وققاًیدق ققای قبققم داشققس. بققه طققور مثققال کرد کققه آثققار ب نتققابجی م ققابه تحربخ

بققه بهانققه موشققای در ییسققس تحققربخ قققرار داد  ابققن بققار رد ب نهاد مربققوط بققه ابققران را   1۰برمان آمرباا  

  ققاتراکنشدنیا متومه شققوند  مچنققان اماققان ا ققزابش ییسققس تحققربخ رلیققه ابققران، برخققورد    ی ابان   تا

بققا نهاد ققای بققاقی مانققده بققا اضققا ه شققده بققه ییسققس ب محربمیققس از نظققان کققارگزاری د ر در پققی ابققن 
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را  115 ققخ اببامققا قققانون موسققون بققه ممنوریققس صققدبر ببققزا 13۹۴سققال  آذرمققاهدر اقققدان بمققود دارد. 

 ققای صققدبر ببققزا امنیققس ملققی آمرباققا، معا یس   تققأمینمضا کققرد. بققه مومققق ابققن قققانون ب بققه منظققور  ا

 2۰11بققرای  نققد دسققته از ا ققراد برداشققته شققد. بقق  دسققته از ابققن ا ققراد کسققانی  سققتند کققه از سققال 

ر اند. با اسققتناد بققه گدتققه رئققیس سققازمان انققرکی اتمققی، ابققن قققانون اثققر مققدی بقق تاکنون به ابران سدرکرده

حتققی ک ققور ابی  117. . اببامققا نیققز ابققن قققانون را امضققا کققرد116گقق اردا ققراد بققه ابققران می بآمققدر س 

کنققد نسققبس بققه آن اربپابی با ابن اسققتد ل کققه ابققن قققانون سققدر اتبققاع ک ققور ا را بققا م ققام موامققه می

ابققران ابققن قققانون را نققاقض برمققان   11۹.  امرابققی شققد  ۹۴؛ ابن قققانون از ابل بهمققن  11۸باکنش ن ان دادند

مققان  امققرای برمققان نیسققس ب   اما با ارتماد به نامه مان کققری مبنققی بققر ابناققه قققانون مقق کور  12۰،  دانسس 

، از پیگیققری نوققض برمققان شققودیمقائققم  بی ققانیتادآمرباققا بققه صققورت مققوردی بققرای ابققران 

اسققس کققه  در حققایینگققه داشققس. ابققن  نگارینامققهب ارتراضققات را نیققز در سققطح  121کققرد نظرصققرف

برمققان  کمیسققیون کننققده ما نگبققه ۹5122بزارت خارمققه در نامققه ارتراضققی خققود در شققهربورماه سققال 

برده بزبر خارمققه آمرباققا بققرای امرابققی ن ققدن قققانون در مققورد کسققانی کققه   رغخرلیکه    کندیماذران  

، ابققن اتدققاق حتققی بقق  مققورد نیققز محوقق  ن ققده ب کننققدیمبرای  دف م ققربع تجققاری بققه ابققران سققدر  

 . 123اسس. م الی که حتی پیش از برمان بمود نداشته اسس  ربرببهسدر ا به ابران با م ام 

رئیس سازمان انرکی اتمققی  ققخ در  مققین زمینققه ارققجن نمققود کققه دان ققمندان اربپققابی بققه رلققس بمققود 

 ی انیتضققم ققا ب ابققن قققانون، از سققدر بققه ابققران با مققه دارنققد. بی  مچنققین، بیققان داشققس کققه تادین

 
11۵ Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015 
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 1۳۹4۰۹2۸۰۰16۹۰خبرگباری فارس، کدخبر:  11۷
 1۳۹4۰۹24۰۰۰۰24خبرگباری فارس، کدخبر: 11۸
 2۳2۳۷۰پایااه خبری رجا، کدخبر:  11۹
 ۹4۸۷۸2خبرگباری تسنیم، کدخبر:  12۰

  1۳۹41۰۰2۰۰۰۹۰4کدخبر: خبرگباری فارس، 
121 http://nicosia.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=20786&newsview=372104 

 1-۵پیوست  122
برنامووه ایووو  ی، اتبووا  کشووورها 2۰1۵مصوووب  سوومیاز ترور یریشووایو پ مووایتمر دیوودر دهوواردوب قووانون بهبووود برنامووه ایووو رواد 12۳
تحوت  تواننودینم اوریهوم دارنود د  یرانویا  تیوتابع  ایوانود  در تنجوا حاضور بوده  ایومسافرت نمودند    رانیبه ا  2۰11مارس    1که از    دیرواد

 یبورا ی.  متعاقبوا اعوالم شود کوه اسوقا  مووردرنودیقورار گ  ر یدر تنجوا موورد پوذ  ایو  نودینما  فرتمسوا  موایبوه تمر  دیوبرنامه ایو رواد
صوادر شوود.   توانودیانود، مسوفر کرده  رانیو( بوه ا  2۰1۵  هیوژوس  14شودن برجوام )  ییبعود از نهوا  یاهداف مشرو  تجار  یکه برا  یکسان
کوه هموواره   یو علمو  یمبوادالت دانشوااه  یبورا  ایو  رانیوابوه    یگردشوار  یسوفرها  یبورا  یاسوقاط  دین هاست که تاکنو  یدرحاا  نیا

 .نشده است ینیشب یشد، پ یمشمون مجازات نم بیاز برجام ن ایپ یشده و حت یانجام م تیبدون محدود

http://www.farsnews.com/13940928001690
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940924000024
http://www.rajanews.com/news/232370
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/09/29/948782/
http://www.farsnews.com/13941002000904
http://www.farsnews.com/13941002000904
http://www.farsnews.com/13941002000904
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. 12۴مان کری در صدبر ببققزا رققجبه بققر باققش رلمققی، بققرای باققش اقت ققادی  ققخ رملققی ن ققده اسققس 

، در راسققتای امققرای قققانون مقق کور نسققبس بققه سققدر  ابرققده رغخرلققیحتی پس از ابققن قققانون ب  آمرباا  

. در باققق  قققانون ببققزا بققا دییققم دبگققر ب بققا بهانققه 125به ابران برای ا راد دارای تابعیس دبگانققه   ققدار داد

مققه، بزبققر خار  13۹5شققهربور    12دبگر رباب  اقت ققادی ابققران را د ققار خدشققه کققرد ب بققه اذرققان نامققه  

 . 126 ا شدمان  از منتد  شدن ابران از آثار ر   تحربخ

بابسققتگی بققا  نبترکو قق ابققن قققانون تمققامی نهاد ققابی کققه   بققر اسققا اما قانون کاتسا بود.    ترمهخقانون  

)مربققوط بققه 1322۴ ققای دسققتور امرابققی  ماققاری بققا ارتبققاط بققا سققپاه پاسققداران داشققتند شققامم تحربخ

مققایی دنیققا  مؤسسققاتب   ققابان ب  گر تنققدیم، در ییسققس تحققربخ قققرار دشققدنیمتربربسققتی(  ی ققاگربه

شققامم آنهققا باشققد از نظققان مققایی آمرباققا محققربن   خیرمسققتویغدر صورت انجان تراکن ققی کققه مسققتویخ بققا  

بققه بهانققه   ابققن بققار ققا رلیققه ابققران  ، ا ققزابش تحربخ۹6. با ت وبق ابن قققانون در مردادمققاه سققال  شدندیم

 ققای قبققم شققدت گر ققس. ت ققوبق ب امققرای قققانون کاتسققا بارققد دبگری اما با آثققاری م ققابه بققا تحربخ

بققا ابققران محققدبدتر شققود، ابققن موضققوع در کنققار ا ققزابش  گر تهشققامشققد تققا ربابقق  محققدبد بققانای 

 مققاهدیشققد، ا ققزابش قیمتققی کققه ارتراضققات  ۹6قیمققس ارز در زمسققتان سققال  شبا ققزابارققد  نوققدبنگی

کققه آمرباققا  نققوز از برمققان خققارج ن ققده  گر ققس یمرا در پی داشققس. ابنهققا  مققه در حققایی صققورت   ۹6

 ققا بارققد شققد تققا تحققربخ مدبققد بود ب برمان در حال امرا بققود. درباققق  اکتدققا بققه ر قق  کاغقق ی تحربخ

بققا امققرای برمققان ا ققزابش بابققد. ابققران در نامققه   زمققان خقیمققس ارز    نرمال شققود ب در پققی آرلیه ابران ا

ابققن قققانون را نوققض بنیققادبن مدققاد برمققان خوانققد، امققا باکققنش  127برمققان کننده ما نگبه  13۹6مهر   2۴

حققدبد  سققدبنویمخققود  7کققه گققزارش در صققدحه  طور مققانرملققی بققه آن ن ققان نققداد. رققجبه بققر ابققن 

 ققای اتحادبققه اربپققا، شققورای امنیققس ب آمرباققا ب نهققاد حویوققی ب حوققوقی از  هرسققس تحربخ  ققرد ۸۰۰

 ققای آمرباققا  ققرد ب نهققاد از  هرسققس تحربخ ۴۰۰در ربز امققرای خققارج شققدند. از ابققن میققزان حققدبد 

، بلاققه در طققول بققاقی ماندنققد ققا  در  هرسققس تحربخ  ب نهققاد  ندققر  2۰۰  حققدبد  خارج شده بود، اما نه تنهققا

 ققرد ب نهققاد  127 مجمورققاً) مرتبققه ا ققراد ب نهاد ققای مدبققدی 12ه امققرای برمققان آمرباققا ابققن دبر

ماتلققن از مملققه تربربسققخ، برنامققه موشققای،  عاییققس سققاببری ب نوققض حوققوق   ی ابهانققهبه    مدبد( را

کققه   کققردیمآمرباققا ارققجن    داریخزانققهاضا ه کرد. در  مققه ابققن مققوارد نیققز بزارت    به ییسس تحربخ  ب ر
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مققایی  مؤسسققات ققای بققانای  سققتند ب انجققان تققراکنش مسققتویخ بققا غیرمسققتویخ ابققن ا ققراد شققامم تحربخ

تققا آن   شققودیمبرخققوردی داشققته باشققد بارققد    نبترکو قق خارمی در دنیا که در نهابس با ابققن نهاد ققا  

 ققای را بققه رلققس تالققن از تحربخ   ققابان   بققر ابققناز نظان مققایی آمرباققا محققربن شققود. رققجبه    مؤسسه

 13۹5آذر  15. بققه طققور مثققال در  مققان دبره امققرای برمققان ب در تققارب    کققردیمآمرباققا مربمققه نیققز 

ه کققرد. بمقق میلیققون د ر مر  235 ققای ابققران  بان  ابنسققتا سققن پققائویی ابتاییققا را بققه بهانققه دبر زدن تحربخ

ال  ققای متوقققن شققده بققا رققدن ارمقق برققده کاغقق ی رققدن ارمققال مجققدد تحربخ رغخرلققیدرباققق  

دبگققر بضقق  شققد، ییسققس تحققربخ ا ققزابش پیققدا   ی ابهانققه ای م ققابه بققه  تحربخ  واًیدق ای مدبد،  تحربخ

 از تجارت با ابران من  شدند.   ابان کرد ب 

 ققای متوقققن شققده نیققز رمققم ناققرد. آذرمققاه رجبه بر ابن آمرباققا بققه برققده رققدن ارمققال مجققدد تحربخ

( کققه طبقق  برمققان متوقققن شققده بققود، در کنگققره ISA)  ققای ابققرانتمدبققد قققانون مققام  تحربخ 13۹5

بقققس آمرباققا نیققز در موابققم ت ققوبق ابققن قققانون  ققیچ   ممهققوررئیسآمرباا به ت ققوبق رسققید. اببامققا،  

سققال بققه قققانون تبققدبم شققد. دکتققر ربحققانی  1۰ ققای ابققران بققه مققدت اقدامی انجان نداد ب تمدبققد تحربخ

 ممهققوررئیس. 12۸نوققض  ققاحش برمققان دانسققس  تمدبققد ابققن قققانون را نوققض ب امرابققی شققدن آن را

آمرباا امرای برخی از بند ای ابققن قققانون را بققه صققورت موقققس متوقققن کققرد، امققا بققا تومققه بققه ابناققه 

، تمدبققد ابققن قققانون نیققز اثققرات ماققر  ربانققی بققر اقت ققاد ب شققدیمربز تاققرار    12۰ابن کار بابققد  ققر  

مثققال توتققال در مسققیر روققد قققرارداد بققا ابققران، تققا ربابقق  خققارمی اقت ققادی ابققران گ اشققس. بققه رنققوان 

 ققا، حاضققر بققه  ماققاری بققا ابققران ن ققد ب پققس از آن نیققز د تققری در آمرباققا تمدبد توقن امرای تحربخ

 ققا ب نبققود . درباققق  ارتمققاد بققه ر قق  کاغقق ی تحربخ12۹ ققای آمرباققا برپققا کققردبرای  مققا نگی بققا تحربخ

 ققای گ شققته بققا آثققار  ققای مدبققد بققا ارمققال مجققدد تحربختحربخ  دائمققاًکا ی بارد شد تققا    ی اضمانس 

قققرار بگیققرد. در موابققم ابققن  تققأثیر ای گ شققته بضقق  شققود ب اقت ققاد ب بققازار ابققران تحققس م ابه تحربخ

. گققزارش نیققز کققردیمبققا بققه ارتققراض کاغقق ی اکتدققا   کققردیماقدامات نیز دبیس بققا راه سققاوت را پی ققه  

ر قق   صققر اً ققا نققه بققر تومققه بققه آثققار باقعققی ر قق  تحربخ مبنققی 1۸ادرققای خققود در صققدحه  رغخرلققی

ب   نیس حسققنآمرباققا  یچگققاه در رمققم تعهققدات خققود را بققا  ق  :سققدبنویمکاغ ی آنها، در  مققین صققدحه  

 به طور کامم امرا نارد.  

 

 
 ۹66۸۸دخبر: پایااه اطال  رسانی رساست جمهوری، ک 12۸

12۹ https://www.eghtesadonline.com/n/1A8s 

http://www.president.ir/fa/96688
http://www.president.ir/fa/96688
http://www.president.ir/fa/96688
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 شدیماز ضعف ساختاری برجام که مانع سرمایه گذاری خارجی  پوشیچشم

بای از ناققاتی کققه گققزارش بزارت خارمققه ب پققیش از ابققن بزبققر خارمققه سققعی داشققس آن را در ا اققار 

رمومی مطرح کند، ابن بود که خققربج آمرباققا از برمققان بققه دییققم رققدن مقق   مناسققق سققرمابه گقق اری 

سققس. پابققه ابققن اسققتد ل ابققن اسققس کققه اگققر در طققول خققارمی در طققول دبره امققرای برمققان بققوده ا

،  زبنققه خققربج آمرباققا از شققدیمامققرای برمققان سققرمابه گقق اری خققارمی زبققادی در ابققران مقق   

بققه راحتققی از برمققان خققارج شققود ب بققر ابققران   ققار  توانسققس ینمب آمرباققا  ر ققس یمبرمققان بققا  

 :سدبنویم ۴۴حداکثری بارد کند. گزارش در صدحه 

تققی در بققدتربن ح   -ن  اگر از ابتققدا در پققی اسققتداده حققداکثری از  ققر میققزان دسققتابرد برمققاق
ودبخ ب موققدار بی ققتری سققرمابه خققارمی مقق   کققرده ب تعققداد بی ققتری از بقق  -ا  قق نگرش
ط مهققان را بققه ک ققور ک ققانده بققودبخ، تحققربخ ابققران ب ارمققال   ققار  ا از  مه نوققاشرکس 

 شد. حداکثری بسیار دشوارتر می

 ققه کسققی بابققد ابققن سققرمابه گقق اری  اب ًپاسقق  د ققیخ کققه  سققؤالاگر ابن منط  را بپ بربخ بابد به ابققن  

آبققا برمققان ظر یققس مقق   سققرمابه گقق اری خققارمی بققزرگ ب  اًیقق ثان؟ ب کققردیمخققارمی را مقق   

 با خیر؟ کردیمرا برای ابن ابجاد  دمدتبلن

نوققش را در مقق   سققرمابه گقق اری خققارمی  نبتققرمهخابل بابققد گدققس کققه دبیققس  سققؤالدر پاسقق  بققه 

دبیققس بابققد بققا دبپلماسققی اقت ققادی  عققال ابققن کققار را  ایمللققیبیندارد ب بزارت خارمه به رنققوان رکققن 

ن ققده اسققس، دبیققس ب   انجققانی  بلندمققدتب    ، بنابرابن اگققر سققرمابه گقق اری خققارمی بققزرگکردیمتسهیم  

ابناققه آبققا برمققان  نققین ظر یتققی را در  تققرمهخ سققؤالبزارت امققور خارمققه بابققد پاسققاگو باشققند. امققا 

ابتققدا نگققا ی گقق را بققه بضققعیس سققرمابه گقق اری   سققؤال؟ بققرای پاسقق  بققه ابققن  دادیمقق اختیار ابران قرار  

 بققر اسققا .  خیکنیمقق ب سققپس ابعققاد برمققان را در ابققن زمینققه بررسققی    خبانققدازیمخارمی پققس از برمققان  

ک ققور در ابققران حضققور پیققدا  1۰3تجققاری از  ی ققائس ی  در مجمققوع  ۹5مققاه ابل سققال  ۹آمققار در 

کققه در پیوسققس دبن گققزارش بزارت خارمققه آمققده   نققانآن بآمققد ار س . حاصققم ابققن 13۰کردنققد

 ارش  هققارن بزارت خارمققه در امققرای برمققانگققز بققر اسققا تجققاری بققود.   اینامققهتدا خامضققای 

 ققا، (، کققه در ابققن گققزارش نیققز بققه آن اسققتناد شققده اسققس، حاصققم حضققور ابققن  یئس 26/1۰/13۹5)

نامققه در حققوزه آ  ب تدا خ  263ابققن گققزارش    بققر اسققا  ای ماتلققن بققود.  نامققه در زمینققهامضای تدا خ

 ای نامققهدر حققوزه ندققس ب گققاز ب تدا خنامققه تدا خ 17دربققابی،  بنوققمحممنامققه در تدا خ 3۰بققرق، 

 
1۳۰ https://jamejamonline.ir/fa/news/1034976 
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مومققود ن ققان داد کققه  ی ققاس یباقعامضققا شققد. امققا  زبسققس محی  ققای ک ققابرزی ب دبگققری در حوزه

منجققر بققه قققرارداد نهققابی شققد. آمققار سققرمابه گقق اری خققارمی در    انامققهتدا ختعداد بسیار کمققی از ابققن  

آمققار سققرمابه گقق اری آناتققاد در سققال  بققر اسققا . کنققدیمدبره امققرای برمققان ابققن موضققوع را اثبققات 

در طققول دبره امققرای برمققان،   ققاباش، بی ققتربن سققرمابه گقق اری خققارمی در ابققران در تمققامی 2۰21

بسققیاری   د ققدیم. آمققاری کققه ن ققان  131میلیققارد د ر بققود  5صورت گر ته که ابن میققزان تنهققا    2۰17سال  

. نگققا ی بققه سققاختار بققاقی ماندنققد نامققهتدا خسققطح ب در  اندن ققدهتبققدبم بققه قققرارداد    انامهتدا خاز ابن  

.  ققرا کققه  ققر دادیمقق خققارمی رلققم ابققن سققرمابه گقق اری پققابین را ن ققان  ی اشققرکس برمققان ب ر تققار 

. دیرسقق ینم ققا بققا برمققان بققه سققرانجان بققه دییققم موانقق  مومققود در سققاختار پیچیققده تحربخ اینامققهتدا خ

بققاقی کققه پققیش از ابققن توضققیح داده شققده بققود، بققه دییققم    طور مققانبای از موان  م اجت بانای بققود.  

 ققای ثانوبققه بققانای آمرباققا در برمققان، ربابقق  بققانای ابققران  یچگققاه در دبران سققاختار تحربخ مانققدن

بققزرگ از  ماققاری بققا ابققران سققر بققاز   ی ققابان برمان به حایققس رققادی برنگ ققس ب بسققیاری از    امرای

اتققاق بازرگققانی ب صققناب  ابققران ب آیمققان در آن زمققان  موققانقائخزاده یقق رلیققر ام. بققه طققور مثققال، زدنققدیم

، خبابققودهتجققاری از آیمققان    ئققس ی    3۰، پقق برای بققیش از  2۰16تققا پابققان سققال    2۰15مققا از کبئیققه  : قگدس 

امققا باقعیققس ابققن اسققس کققه بهبققود ربابقق  بققانای، بسققیار کنققدتر از حققد انتظققار بققوده اسققس   مچنققین 

 ربشققی، تجققارت خققارمی ب ، رئققیس باققش تجققارت خققارمی  دراسققیون رمده"گرگققور ببیققن"

 ققای بی ققتر بققا ابققران امیققد ( در آن زمققان ارققجن کققرد: قاقت ققاد آیمققان بققه تجارتBGAخققدمات آیمققان )

ا انتظققارات تققا بققه حققال بققرآبرده ن ققده اسققس ب بعیققد اسققس ابققن بضققعیس در زمققان قابققم بسته بود، امقق 

 132  بینی  خ تغییر کند.پیش

بققر  ققا ربزه در احتمققال بازگ ققس تحربخ 1۸۰ربزه ب  12۰دب موضققوع مورققد ای  بققر ابققنرققجبه 

معققربف بققه )  ققا در برمققانتحربخ یربپ بازگ ققس   رابنققدقققوانین داخلققی آمرباققا ب  مچنققین  اسققا 

در ابققران نداشققته باشققند.  بلندمققدتاطمینققانی بققرای حضققور   اشققرکس تققا  شققدیماسققنپ بقق ( بارققد 

ابققن ک ققور   ی امققهبمرشققامم     اشققرکس  ققای آمرباققا برگققردد ب   راکه  ر یحظه اماققان داشققس تحربخ

ربز پاببنققدی ابققران بققه   1۸۰آمرباققا  ققخ بابققد  ققر    ممهققوررئیسقققوانین کنگققره آمرباققا    بر اسا شوند.  

. کققردیم ققا را تمدبققد ربز توقققن ارمققال تحربخ 1۸۰ربز بققا  12۰ب  ققخ  ققر  کققردیمتوا قق  را ارققجن 

  رابنققدشققورای امنیققس در   ایقطعنامققهبرمققان اگر ققه بققا بازگ ققس  بققر اسققا  بققر ابققنرققجبه 

، شققدینمسققب     مققاشققورای امنیققس رطققن بققه     ایقطعنامققهخودکار با اسققنپ بقق ، مدققاد    پ بریبازگ س 

 
1۳1 https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf 
1۳2 http://www.farsnews.com/13941111000056 
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 ققای ثانوبققه آمرباققا صققادق نبققود ب  ققای اصققلی بعنققی تحربخامققا ابققن موضققوع در مققورد تحربخ

 محضبققهآمرباققا در دبران اببامققا ب در زمققانی کققه برمققان در حققال امققرا بققود، ارققجن کققرد  داریخزانققه

  اشققرکس  نب؛ بنققابراربز  رصققس دارنققد ابققران را تققرک کننققد 1۸۰تنهققا   اشققرکس  ققا بازگ ققس تحربخ

ربز   1۸۰ربز بققا    12۰اسققنپ بقق ( بققا  ققر  )  در اثققر  عققال شققدن ماققانیزن ماشققه   ر یحظققهکه    دانستندیم

 بققر ابققنآمرباققا بمققود دارد. رققجبه  ی امققهبمر ققا ب قوانین آمرباققا، احتمققال بازگ ققس تحربخ  بر اسا 

ارتبققاطی بققا   ونققهگ یچکققه در ربابقق  تجققاری بققا بققانای خققود    کردنققدیم مچنین بابد مراقبققس     اشرکس 

 .کردندینما راد ب نهاد ای باقی مانده در ییسس تحربخ برقرار 

بققا قیققد  ماققاری بققا ابققران را بزننققد بققا تنهققا بققا  مققا نگی    اشققرکس تا    شدیممجموع ابن روامم بارد  

ه  ققا یطمققه نبیننققد. بقق تققا از بازگ ققس تحربخ  نققدبایب  رانبقق اابن ک ققور بققه    نظرد  مورآمرباا ب در کانال ببژه  

طور مثال شرکس اِنی ابتاییققا بققرای حضققور در پققار  منققوبی بققا آمرباققا  ما نققگ کققرد، امققا آمرباققا بققه 

ب شققرکس توتققال کققه امققازه حضققور پیققدا کققرد،  133شققرکس انققی امققازه حضققور در بققازار ابققران را نققداد

. حتققی 13۴کنققدیم تأسققیس ققای آمرباققا در ابققن ک ققور ارققجن نمققود د تققری بققرای  مققا نگی بققا تحربخ

. 135ارجن کرد توتققال تحققس شققراب  مققورد نظققر آمرباققا بققه ابققران آمققده اسققس   رسماًمعابن بزبر ندس نیز  

سققرمابه   بخخپققیچکققه تبققدبم بققه قققرارداد شققدند، گوبققای مسققیر پققر     انامققهتدا خبرخققی     رابندنگا ی به  

رمققان  گونققه سققاختار ب د ققدیمگقق اری خققارمی بققا حتققی خربققد از خققارج اسققس. مسققیری کققه ن ققان 

 . دادینمامازه سرمابه گ اری خارمی در ابران را 

در پققاربس  13۹۴سققال  مققاهبهمنابققران کمتققر از دب  دتققه پققس از ربز امققرای برمققان در  ممهققوررئیس

  اینامققهتدا خحضققور پیققدا کققرد ب بققا ارققجن ابناققه بقق  ربابقق  بققا اربپققا در حققال آ  شققدن اسققس 

بققود کققه بققین ابققران ب شققرکس  یانامققهتدا خ،  انامققهتدا خابققن  نبتققرمهخاقت ادی را امضا کققرد. باققی از 

میلیققارد   1۰.5 واپیمققای مسققا ربری بققه قیمققس کققم    11۸ رانسوی ابربا  امضققا شققد کققه بققر اسققا  آن،  

شققود ب   تققأمیندرصققد از مبلققغ قققرار داد توسقق  ابققران  15شققد. قققرار بققود  د ر توس  ابران خربققداری می

نامققه تدا خ  بنققا بققر  م ققابه.  ی ققاربش  ابقق  ابنققانس    بققر اسققا د بققا  شققو  تققأمیندرصد به نحققو دبگققری  ۸5

( قققرارداد نهققابی را ۹۴اسققدند ربز )بعنققی حققدبد ابابققم   2۰بابسققس ظققرف مققدت  امضا شققده، طققر ین می

 ققای تحربخ بققر اسققا . مانققدیم ققا کققه حققا  بابققد منتظققر، مجققوز آمرباابی اینامققهتدا خ. 136امضققا کننققد

 
 1۳۹6تیر  1۷ابراهیمی اصل، معاون اسبت وزیر نفت، برنامه تلویبیونی جهان ترا،  1۳۳

1۳4 https://www.eghtesadonline.com/n/1A8s 
1۳۵ mehrnews.com/xJbRJ 
1۳6 http://www.farsnews.com/13941111000056 



7۸ 

 

 ققر شققرکتی کققه بققیش از آمرباققا رلیققه ابققران کققه  مچنققان بققاقی بققود،  12959 ذبققم دسققتور امرابققی

درصققد از ارزش مح ققو ت توییققدی آن، ) ققه از نظققر قطعققه ب  ققه از نظققر  نققابری( بابسققته بققه 1۰

 ی ققابیداراآمرباققا بققود، بققرای صققادرات مح ققو ت خققود بققه ابققران، نیققاز بققه مجققوز از د تققر کنتققرل 

درصققد  واپیمققای ابربققا   ۴۰از آنجققابی کققه  137. اسققس ( OFACآمرباققا ) داریخزانققهارمی بزارت خقق 

 ققا نیققز آمرباابینیز آمرباابی بود،  ققربش  واپیمققای ابربققا  بققه ابققران نیققاز بققه مجققوز آمرباققا داشققس. 

بققا تومققه بققه ابناققه  نققوز نهاد ققابی از ابققران در ییسققس تحققربخ  سققتند بابققد مطمققئن  کردنققدیمارققجن 

تققا مجققوز را   رنققدیگینمنهاد ققای نظققامی ابققران قققرار    شوند کققه ابققن  واپیما ققا در اختیققار ابققن نهققاد بققا

مجققوز رمققومی صققادرات مجققدد  اب قق (، 2۰16مققو ی  2۹)13۹5مققرداد  ۸در تققارب  . صققادر کننققد

درصققد بققا بی ققتر آن آمرباققابی اسققس بققرای صققادرات   1۰قطعات ب  واپیما ای مسا ربری بققه ابققران کققه  

ابناققه انتوققال شققامم انتوققال تانویققوکی، اسققتداده   ا راد غیرآمرباابی بققه ابققران را صققادر کققرد م ققربط بققر

ایبتققه 13۸. را دارا باشققند اب قق نظققامی ب حضققور ا ققراد ب نهاد ققای ییسققس تحققربخ نباشققد ب مجققوز 

( بابققد موردموردبققه)case by case ققا بققه صققورت مجققزا بققه قققول آمرباابی  ققر قققرارداد مچنققان مجققوز 

قابربققا   ارققجن کققرد تعلققم آمرباققا در صققدبر مجققوز، ابققن شققرکس در  مین ابان شققرکس   .شدیمصادر  

اداره کنتققرل  13۹5در مهرمققاه سققال بققا خره  .13۹را بققرای  ققربش  واپیمققا بققه ابققران ناامیققد کققرده اسققس 

مجققوز ابییققه  ققربش  واپیمققا بققه ابققران را بققا (، اب قق ) آمرباققا داریخزانققهخققارمی بزارت  ی ققابیدارا

ابربققا  ب  ی اشققرکس ب نهاد ققای بققاقی مانققده در ییسققس تحققربخ بققه  شققرط رققدن اسققتداده بققرای ا ققراد

در مققاه بعققد نیققز . 1۴1شققدیم واپیمققا ابربققا  بققه ابققران  17ابققن مجققوز شققامم  ققربش  1۴۰. داد نققگیبوئ

 واپیمققا ابربققا  بققه ابققران صققادر کققرد تققا ابققران بتوانققد  1۰۰آمرباا مجوز دبن را بققرای  ققربش بققیش از 

 ققرابان   ققایبقو کش. بققا خره پققس از 1۴2باققرد ب قرارداد ققا را نهققابی کنققد واپیما ققای بی ققتری 

را تققا  1۴3ربزه 327 یاپربسققهربز بققه سققرانجان برسققد  2۰کققه قققرار بققود ظققرف مققدت  اینامققهتدا خ

 ربنققد  واپیمققای  1۰۰قققرارداد خربققد  ۹5سققال  مققاهدی 7در تبققدبم شققدن بققه قققرارداد طققی کققرد ب 

 رغخرلققیدی نیققز، ابیققین  واپیمققا تحوبققم ابققران داده شققد.   23  شققنبهپنجشققد. ربز    امضققاابربا  نهابی ب  

 
 12۹۵۹دستور اجرایی  1۳۷
 2۰16جوالی  2۹وزارت خبانه داری تمریما،  1۳۸

1۳۹ http://fna.ir/OWOFQ 
14۰http://www.entekhab.ir/fa/news/309875/ 
141 https://www.nytimes.com/2016/09/22/world/middleeast/iran-airbus-boeing-aircraft.html 

142 https://www.reuters.com/article/us-iran-aviation-usa/exclusive-u-s-grants-second-airbus-license-to-sell-
planes-to-iran-idUSKBN13H1W0 

 ۹۵دی  ۷تا  ۹4بمهن  ۵ 14۳

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/12959.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/12959.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/12959.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_glj.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_glj.pdf
http://www.entekhab.ir/fa/news/309875/
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 ۹6ب  ققربردبن  ۹5در اسققدند  33۰ واپیمققا دبگققر ابربققا   2درصققدی قققرارداد، تنهققا  15 پرداخققس شیپ

 1۸۰ربزه بققا  12۰قققرارداد را بققه مورققد ای  تحوبققم ابققران شققد. پققس از آن ابققن شققرکس سرنوشققس 

 ققا توسقق  دبیققس آمرباققا گققره زد. آمرباققا ابققران بققه برمققان ب تمدبققد توقققن تحربخ  یبندبپاربزه ارجن  

ربز بابققار،  1۸۰قققوانین داخلققی خققود بابققد بققه صققورت پیققاپی  ققر  بققر اسققا از زمققان امققرای برمققان 

 ققای آکانققس نداشققس ب ب ابققن امققر  ققیچ ارتبققاطی بققه گزارش کققردیم تأبیققدپاببندی ابققران بققه برمققان را 

توقققن  ربز 1۸۰ربز بققا  12۰، ابققن ک ققور بابققد  ققر بققر ابققنتنها نظققر دبیققس آمرباققا مهققخ بققود. رققجبه  

، احتمققال ابققن کققردینم  تأبیققد. اگر دبیققس آمرباققا پاببنققدی ابققران بققه برمققان را  کردیم ا را تمدبد  تحربخ

 12۰نیققز در باققی از مورققد ای  تققاًبنهابرگققردد.  مجققدداً  اس ببدمحققد ققا ب بمققود داشققس کققه تحربخ

آکانققس ارققجن کققرد ابققران بققه برمققان پاببنققد  ی ققاگزارش رغخرلققیترامققپ  ۹7ربزه در اردببه ققس 

ر ققا کققرد ب بققدبن پرداخققس بقق  ربققال  کارهمققهین. ابربققا  نیققز قققرارداد را گرددیبققازم ا نیسس ب تحربخ

بزارت راه ب مسققئول  موققانقائخ اربققه کاشققان کققه در زمققان انعوققاد قرارداد ققا  .مربمققه زبققر قققرار داد زد

ابققن اتدققاق   1۴۴   مربمققه گر ققس   تققوانینماز ابربققا   : ققرارداد ا بود در باکققنش بققه ابققن اتداقققات گدققس 

در صققنعس  واپیمققابی ب پققژب ب رنققو در حققوزه خققودرب ب سققابر  ATR ی اشققرکس بققرای قققرارداد بققا 

نیز تارار شد. در مورد توتال نیققز ق ققه بققه  مققین منققوال بققود. آمرباققا در ابتققدا امققازه حضققور    اشرکس 

. ابققن امققازه بققه توتققال داده شققد. توتققال امققا بققه 1۴5پققار  منققوبی را نققداد  11 از    یبراشرکس انی ابتاییا  

ربزه بققا تمدبققد قققانون مققام   12۰دبیققس آمرباققا در مققورد ابققران در مورققد ای بهانققه ت ققمیخ نهققابی 

انقققداخس. پقققس از  تقققأخیرابسقققا( در کنگقققره آمرباقققا امضقققای ققققرارداد را بقققه )  قققای ابقققرانتحربخ

پققار   11سققایه توسققعه  ققاز  2۰قققرارداد  13۹6تیرمققاه  12در تققارب   بققا خره ققرابان،   ققایبقو کش

ب قسققی ان پققی سققی   ققین بققه  بققران ب دب شققرکس قتوتققال   رانسققهمنققوبی میققان شققرکس ملققی ندققس ا

میلیققون بققورب در تهققران امضققا شققد. قققراردادی کققه بققا خققربج آمرباققا از  ۸۰۰ب  اردیقق لی هققار مارزش 

 برمان ب  سارس  خ دبان نیابرد ب توتال بدبن پرداخس مربمه ابران را ترک کرد. 

 ققار و  برمققان ظر یققس ب اطمینققان مناسققق بققرای سققرمابه  اب ًدرباق  برخجف ت ققور آقققای ظربققن  

نیققز  مگققی در  ققار و   گر تهشققام ی ایگ ارهبسققرما اًیقق ثان. کققردینمگقق اری خققارمی را  ققرا خ 

مققان  خققربج بققی  زبنققه آمرباققا از  توانسققس ینم ققای آمرباققا ب بققا  مققا نگی ابققن ک ققور بققود ب تحربخ

ب حتققی   دادیمقق اربپققابی تققن    ی اشققرکس   طر ققهب ط  برمان شققود. ابققران نیققز بققه  مققین دییققم بققه شققرب

ادرققای گققزارش بزارت  نب؛ بنققابرابقق  د ر مربمققه بگیققرد قرارداد ققا طر ققهب نتوانسققس از یغققو 

 
144 https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2112591 
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کققه ابققن ادرا ققا ناشققی از ت ققور غلقق  تققیخ  رسققدیمایبتققه بققه نظققر . خارمققه ادرققای دقیوققی نیسققس 

بققا بازگ ققس  قرارداد ققاکققه  کردنققدیمبققوده اسققس. مسققئو ن ابرانققی در ابتققدا ت ققور  کننققدهم اکره

گدتققه بققود: قدر صققورت  13۹۴ مردادمققاه 13ظربققن در  بققه طققور مثققال دکتققر نققدیبینم ققا آسققیبی تحربخ

حمیققد قنبققری،  1۴6. توانققد مققان  آن شققود پ بری، توا وققات بققاقی خوا ققد مانققد ب کسققی نمیبازگ ققس 

مسئول امرای برمان در بان  مرکزی گدته بققود: قبققه رنققوان مثققال اگققر ابققران بقق  قققرارداد  ققربش ندققس 

 ققا بققازگردد، ابققن قققرارداد تققا بخسایه را منعوققد کققرده باشققد ب در سققال پققنجخ از امققرای قققرارداد تحر  2۰

 ققا منجققر بققه رققدن امققرای قرارداد ققا ناوا ققد سال امرا خوا ققد شققد ب حتققی بازگ ققس تحربخ  2۰پابان  

گدتققه بققود: قتوتققال ارققجن کققرده اسققس کققه  13۹5  مققاهبهمن  27بیژن زنگنققه، بزبققر ندققس نیققز در    1۴7.  شد 

امققا گ شققس زمققان   1۴۸.  خوا ققد کققرد در صورت بض  تحققربخ مدبققد، از قققوانین اتحادبققه اربپققا تبعیققس  

 ققای آمرباققا  ققار و  تحربخ بققر اسققا  کققامجًن ققان داد بققر خققجف ت ققور مسققئو ن سققاختار برمققان 

 ققا  ققیچ بقق  بققدبن  مققا نگی بققا آمرباققا در از تققر  بازگ ققس تحربخ  اشققرکس شققام گر تققه بققود ب 

رارداد بققا توتققال بققه ابققن معققابن بزبققر ندققس ربز نهققابی شققدن ققق   کققه نان.  کردنققدینمابران حضور پیققدا  

انققد  ققا نیققز  ما نققگ کردهشقق  نانیققد کققه )توتققال( بققا آمرباابی: قموضوع ارتراف کرده بود ب گدته بققود

 1۴۹  .شودیمتمامی ابن قرارداد ا تا ب  سارس بعد منحم  بازگرددب اگر تحربخ 

بققرای سققرمابه  ققا ب نوققش آن در رققدن اطمینققان تحربخ پ بریبازگ ققس مراکققز  اققری آمرباققا نیققز بققه 

در گزارشققی  2۰16گ اری اشققاره کققرده بودنققد. بققه طققور مثققال مرکققز امنیققس نققوبن آمرباققا نیققز در سققال  

 ققا حاضققر بققه  ققا بققه رلققس احتمققال بازگ ققس تحربخباققش خ وصققی بعققد از کققا ش تحربخ: قدبگویم

در مققورد ابققران بققرخجف ادرققا، برمققان منجققر بققه درآمققد ...  شققودینم ماققاری بققا ک ققور تحققربخ شققده 

مسققئو ن ابرانققی  هققخ  متأسققدانهامققا  15۰  میلیققارد د ر ب ابجققاد سققرمابه گقق اری مدبققد ن ققد. 15۰-1۰۰

بارققد ا ققزابش سققرمابه  توانققدیمبرمققان  کردنققدیماز ابققن موضققوع نداشققتند ب  اققر کارشناسققی دقیوققی 
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گققزارش بزارت خارمققه  ققخ . گقق اری خققارمی ب ابجققاد  زبنققه بققرای خققربج آمرباققا از برمققان شققود

بارققد ا ققزابش سققرمابه گقق اری شققود، امققا  توانسققس یماگر ققه در مققتن خققود مققدری اسققس کققه برمققان 

امققرای برمققان در پیوسققس گققزارش،  کننققده ما نگر خارمققه بققه ارتراضققی بزبقق  ی انامققهنگققا ی بققه 

سققاختاری برمققان ب نوققش آن در   ی اق یآسقق که خود مسئو ن نیققز بققه مققربر زمققان متومققه    د دیمن ان  

دکتققر   1-5ب به نتیجققه نرسققیدن قرارداد ققا شققده بودنققد. بققه طققور مثققال در پیوسققس    ثباتیبابجاد  ضای  

مققورد از  ۴کخ مققاه از امققرای برمققان آمرباققا دسققس   7کققه بققا گ شققس    کنققدیمظربن در نامه خود ارققجن  

از ابققزار رققدن   6-6صدبر مجققوز بققرای خربققد  واپیمققا توسقق  ابققران طدققره ر تققه اسققس. بققا در پیوسققس  

ابران به برمققان بققه رنققوان ابققزار داخلققی دبیققس آمرباققا بققرای ابجققاد رققدن اطمینققان ب  لققج   یبندبپا  دبیتأ

کققه  کنققدیمارققجن  حاًبصققردکتققر ظربققن  ۸-6پیوسققس  2ب در بنققد  بققردیمکققردن برمققان نققان 

ربزه بقققرای تمدبقققد توققققن  1۸۰ب  12۰، ۹۰از مورقققد ای  سوءاسقققتدادهآمرباقققا بقققا  ممهقققوررئیس

 نب؛ بنققابرازنققدیم ققا ب ابجققاد  ضققای بجتالیدققی تجققارت بققا ابققران از انجققان تعهققدات سققرباز تحربخ

مابه گقق اری در طققول دبره امققرای برمققان در کققه م ققاص اسققس، آنچققه بارققد شققده سققر طور مققان

 ناشی از  ضای ردن اطمینان حاصم از توا   اسس.  زی ر   ابران رخ ند د بیش از 

 

 ادعای نادرست یا ناقص در مورد اثرات برجام

مطلقق  بققه مققای  یدسققتابرد اباققی دبگققر از بمققوه اقت ققادی گققزارش بزارت خارمققه، تومققه بققه 

بققه ابققن موضققوع تومققه کققرده کققه پققس از امققرای  صققر اًگققزارش نسققبی اسققس. درباققق   دسققتابرد ای

برمان  ه اتداقات مثبس اقت ادی رخ داده، اما بققه ابققن موضققوع تومققه ناققرده کققه برمققان قققرار بققود  ققه 

 در ابن زمینه به مردن داده بود. یابردهنتابج اقت ادی را به ارمغان بیابرد با ابناه دبیس  ه 

 ققای ندتققی ب خققدمات مققرتب  از اسققتناد بققه ر قق  تحربخ،گققزارش بققا    1۰ب    ۹صققدحات  به طور مثققال در   

میلیققون  2.5برمققان را ا ققزابش  ققربش ندققس بققه  دسققتابرد ای نبتققرمهخ، یرانیک ققتمملققه بیمققه ب 

بققه م ققاجت بققانای در بصققول مطایبققات   ایاشققارهاسققس کققه  ققیچ    در حققایی. ابققن  کنققدیمب اه رنوان  

از ا ققزابش تعققداد ربابقق  کققارگزاری بققانای   11ه  کنققد. بققا در صققدحناشی از ابن میزان  ققربش ندققس نمی

بانقق  مرکققزی در ک ققور ای دبگققر در طققول دبره  ی احسققا از  عققال شققدن  151ب در پیوسققس دبن

مسققئویین امققر  ی اصققحبس ب   اوسققس یپباققش  31کققه صققدحه  در حققایی. دبقق گویمامققرای برمققان 

ی بققه خققوبی صققورت نگر تققه کققه برقققراری ربابقق  بققانا  د ققدیمپیش از ابققن گدتققه شققد، ن ققان    که نان

 
 بخا پیوست ها 16صفحه  1۵1
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دسققس آبرد برمققان در  ۹5سققین رئققیس بقققس بانقق  مرکققزی در سققال  اللبیققیاسققس. بققه طققور مثققال 

سققال )  اقت ققاد در آن دبران  بقققس   ربقق بزنیققا،  دکتققر طیق  ققیچ ارققجن کققرده بققود بققا    باًبتورحوزه بانای را  

 ققای بققزرگ بققا نظققان بان ( نسبس به کنققد بققودن ربنققد انجققان تعهققدات غققر  در موضققوع  ماققاری ۹5

  152. بانای ابران انتواد کرده ب خوا ان انجان تعهدات غر  در ابن مورد شده بود

ادرققای ر قق    رغخرلققی  د ققدیمن ققان    11کققه نمققودار خققود گققزارش در صققدحه    طور مققان  بر ابنرجبه  

ابققران بققه   ققای مققایی ب بققانای از ربز امققرای توا قق ،  یچگققاه تعققداد ربابقق  کققارگزاری بققانایتحربخ

بققود کققه بققرای ترغیققق تجققار ابرانققی در  در حققایی ققا نرسققید. ابققن حایققس رققادی ب پققیش از دبره تحربخ

، ممهققوررئیسابل  معققابن 13۹5 مققاهدی 12اسققتداده از نظققان بققانای بققرای تبققاد ت خققود؛ در تققارب  

( 36۰۰)  ارزطی دسققتورایعملی ارققجن کققرد ارز حاصققم از صققادرات بابققد بققا قیمققس کمتققر از قیمققس آزاد  

 برای باردات اخت اص بابد.

اما بققا ابققن حققال بققاز خ ربابقق  کققارگزاری بققانای بققه حققد قابققم قبققویی نرسققید ب در پققی برقققرار نبققودن 

ربابقق  کققا ی بققانای، مطایبققات ابققران از مملققه درآمققد ای ندتققی ابققران آزادانققه در اختیققار ابققران قققرار 

ک ققور   . ابن روامم بارققد شققد تققا برمققان نتوانققد آبرده اقت ققادی قابققم قبققویی داشققته باشققد بگر س ینم

در طققول دبره امققرای برمققان مسققئویین بار ققا  کققه نانارز د ققار م ققام باشققد.  تققأمین مچنققان در 

نققرخ ارز  یسققازاسانبتاکیققد کردنققد بققه دییققم رققدن برقققراری کققا ی ربابقق  کققارگزاری بققانای اماققان 

 یبانقق  مرکققز غجمعلققی کامیققا  معققابن ارزی بقققس  ۹6اردببه ققس  1۰بمققود نققدارد. بققه طققور مثققال 

کققه  بی اشبگ ققا رغخرلققی متأسققدانهاسققس کققه   یربابقق  کققارگزار  یم ام ما رققدن توسققعه کققا ق  :گدس 

رد ب یقق گیصققورت م یکنققدبهم ب انتوققال بمققوه بش آمققده اسققس  نققوز تبققدیشدن برمان پقق  بیپس از امرا

ماتلقققن از سقققررس  زن  ی قققا در ک قققور اانجقققان پرداخس  یب بمقققوه  زن بقققرا ینگبنوقققد تقققأمین

ارققجن کققرد   ۹6سققین رئققیس بقققس بانقق  مرکققزی تیرمققاه سققال    اللبیققی مچنققین    153   برخوردار نیسس.

اسققس   ایمللققیبیننققرخ ارز نیققاز بققه درآمققد ای ارزی پابققدار ب بمققود ربابقق  بققانای    یسققازاسانببرای  

سری ققار بققاقری، رئققیس . پققیش از ابققن نیققز 15۴شققودینم ینرختقق ب تققا محوقق  ن ققدن ابققن شققربط ارز 

ک ققور گر تققار تحققربخ،  ققربش : قدر ابققن زمینققه گدققس بققود  ۹5ستادکم نیرب ای مسققلح در آذرمققاه سققال  

 
، کووود خبووور: 1۷/۰۷/1۳۹۵هوووای خوووارجی بوووا ایوووران ؛ هممووواری نموووردن بان نیوووا از . خبرگوووباری فوووارس؛ نانتقووواد طیق1۵2

1۳۹۵۰۷1۷۰۰۰۵11. 

https://www.farsnews.ir/printnews/ 1۳۹۵۰۷1۷۰۰۰۵11   
1۵۳ http://www.cbi.ir/showitem/16258.aspx 
1۵4 https://www.ibena.ir/news/72184 
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ندس ب م ام دربا س پول ندس اسققس، برداشققس مسققئو ن دبیققس ابققن بققود کققه پرداخققس پققول ندققس بققا 

ق نیدتققاده ب بققه  مققین دییققم م ققاجت ابققن اتدققا  متأسققدانهگیققرد، امققا  سررس ب سهویس بی تری انجان می

 155  ما در باش بودمه نیرب ای مسلح  مچنان ادامه دارد.

بققه  خانققهبزارتابققن  26/1۰/13۹5ب بققه نوققم از گققزارش  ۹ایبتققه گققزارش بزارت خارمققه در صققدحه 

 2۹میققزان    ۹5امنیس ملققی کققه در پیوسققس دبن آمققده، مققدری اسققس کققه در نققه ما ققه ابل سققال    ونیسیکم

نبققوده   ربرببققهآن بققا م ققام    بانتوققالنومد ر درآمققد حاصققم از  ققربش ندققس بمققود داشققته کققه  میلیارد  

بانقق   کققمسیرئسققین  اللبیققی 13۹5اسققس کققه در  مققین ابققان ب در آذر سققال  در حققاییاسققس. ابققن 

 ایمللققیبیننققرخ ارز از مملققه ا ققزابش ربابقق   یسققازاسانب یاز ققاینشیپمرکققزی بققه  ققرا خ نبققودن 

. حتققی بققا  مققه ابققن شققبهات اگققر ابققن 156کنققدیمبققانای ب دسترسققی بققه منققاب  ارزی مناسققق اشققاره 

صققادق باشققد، گققزارش   ققتخ بزارت خارمققه بققه مجلققس کققه در   ۹5موضوع در مورد نه مققاه ابل سققال  

مققان بققا ثبققات نبققوده اسققس. کققه ابققن موضققوع در طققول امققرای بر د ققدیمپیوسققس سققون آمققده ن ققان 

باش ق   حوزه ندققس ب گققاز از رنققوان سققون ابققن گققزارش بققا رنققوان درآمققد ای حاصققم از   که در نان

آمققده اسققس کققه در سققه مققاه منتهققی بققه گققزارش میققزان درآمققد  صققر اً ققربش ندققس، گققاز ب پتربشققیمی، 

ابققن باققش  میلیققارد د ر بققوده. گققزارش در 11.3۴حاصققم از  ققربش ندققس خققان ب میعانققات گققازی 

بققه اماققان نوققم ب نوققم ارز حاصققم از  ققربش  ایاشققاره(،  ققیچ 2پیوسققس ) بققرخجف گققزارش  هققارن

نیققز  یدانقق یم ی ققاس یباقع ققربش ر تققه اسققس.  ،بققه ابققن میققزان ندققس  دبقق گویم صققر اًب  کنققدینمندققس 

 یریگشققام ی انققهیزمکمبققود ربابقق  بققانای ب دسترسققی بققه ارز از  ۹6در زمسققتان سققال  د ققدیمن ققان 

 بحران ارزی در ک ور بود. 

م ام دسترسی به درآمققد ای ندتققی در حققایی در طققول امققرای برمققان در ک ققور بمققود داشققس کققه در 

قتمققامی مطایبققات   دبران خربج آمرباا از برمان بمود نداشققس. بققه طققوری کققه بزبققر ندققس ارققجن کققرد:
دبره  ققیچ طلبققی نققداربخ  ققا بصققول شققده اسققس ب مققا از ابققن ناشی از  ربش ندس پس از ارمققال تحربخ
. در 157   ققربش ندققس قبققم از خققربج آمرباققا از برمققان اسققس  ب مطایبققات مققا از ک ققور ا مربققوط بققه

 
  /1250547http://tn.aiبعد از برجام بخا زیادی از پون نفت وارد کشور نشده 1۵۵

 
1۵6 https://www.eghtesadonline.com/n/mSR 
1۵۷ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1494496 

https://tn.ai/2443282 
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 ققا بهتققر از مسققیر رسققمی در دبران امققرای برمققان کققار در دبران ارمققال تحربخ یررسققمیغباققق  مسققیر 

 اسس.  کردهیم

  ققاپولبرمققان، دسترسققی ابققران بققه  بر م ام دربا س پققول ندققس  ربختققه شققده در دبران امققرای    رجبه

سققاختار   بققاقی مانققدنب مطایبات ندتی بلوکه شده از قبققم نیققز کققه از ا ققداف مهققخ برمققان بققود، بققه رلققس  

بققه رلققس مجققاز نبققود  رخققه  ید ر ریقق غ ای ثانوبققه بققانای ب بققا م ققام تبققدبم ارز بققه ارز ققای تحربخ

نتوانسققس بققا دربا ققس مبلققغ زبققادی اقت ققاد  ابققران نب؛ بنققابرا( بققه میققزان کققا ی انجققان ن ققدU-turn) د ر

 2در پیوسققس  26/1۰/13۹5بققه نوققم از گققزارش مققورخ  11خققود را ربنقق  با ققد. گققزارش در صققدحه 

 که: کندیمادرا 

میلیققارد د ر از بمققوه   ۹/    ۹ارققجن بانقق  مرکققزی پققس از امققرای برمققان، بققایغ بققر    بنا بققرق
مسققدبد شققده بانقق  مرکققزی ناشققی از مطایبققات ندتققی، در ک ققور ای امققارات، انگلسققتان، 

  ند، بونان، ابتاییا ب نربک آزاد شده اسس. 

مجمققوع پققول   کنققدینمابن موضوع نیز به طققور مطلقق  بیققان شققده اسققس  راکققه ابققن گققزارش م ققاص  

میلیققارد از  نققد میلیققارد آزاد شققده. بققه طققور مثققال آدان کببققین در تققارب    ۹.۹بلوکه شققده  وققدر بققوده ب  

کققه مجمققوع دارابققی بلوکققه شققده  کنققدیماز  را رسققیدن ربز امققرای برمققان، ارققجن   شیپ  13۹۴مرداد    1۴

  ققامیلیققارد د ر ضققامن پربکه  7۰تققا    5۰میلیققارد د ر اسققس، کققه از ابققن موققدار    125تققا    1۰۰ابران حدبد  

. 15۸آزاد شققود  توانسققتهیممیلیققارد د ر( دارابققی بلوکققه شققده ابققران اسققس کققه    7۰حققدبد  )  سس ب مققابویا

درصققد از ابققن  15میلیققارد د ر تنهققا حققدبد  ۹.۹میلیققارد د ر درسققس باشققد بنققابرابن  7۰پققس اگققر آمققار 

برمققان نتوانسققته در ابققن زمینققه نیققز تو یقق   نققدانی کسققق کنققد. رققجبه بققر ابققن  رمققجًمیققزان اسققس ب 

از مجمققوع  کنققدیممنت ققر کققرده اسققس ارققجن  2۰2۰پول در گزارشققی کققه اکتبققر سققال   ایمللیبینصندبق  

ابوی بلوکققه شققده درصققد آن در دسققتر  ابققران اسققس ب مقق  1۰میلیققارد د ر دارابققی ارزی ابققران تنهققا  ۸۸

 ققا ب پققس از خققربج آمرباققا از برمققان . از آنجققابی کققه بققه گدتققه بزبققر ندققس در دبران تحربخ15۹اسققس 

 مه پول  ربش ندس دربا ققس شققده، بنققابرابن امققوال بلوکققه شققده بققا مربققوط بققه دبران امققرای برمققان ب 

مققان ابققران اسققس بلوکققه شققده قبققم از بر  ی ققابیدارانود ن دن پول  ربش ندس در آن موطقق  اسققس، بققا  

 ۹.۹تاکیققد گققزارش بققر مبلققغ  رغخرلققی نب؛ بنققابراکققه برمققان نتوانسققته مبلققغ زبققادی از آن را آزاد کنققد

 
 2۰1۵تگوست  ۵اظهارنامه تدام ژوبین به کمیته بانمداری سنا  1۵۸
 به نقل از: 1۷مقاومت ساده است، تاب توری پیچیده، گبار  ایران تحت تحریم، دانشااه جان هاپمینب، ص  1۵۹

https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/ 2۰2۰/1۰/14 /regional-economic-outlook-
menap-cca 
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 ققا باققش زبققادی از پققول ابققران آزاد ن ققد. در تحربخ بققاقی مانققدنمیلیققارد د ر آزاد شققده، بققه رلققس 

بلوکققه شققده ابققران بققه دییققم   ی ققاپولبرمققان نیققز بققه آزاد ن ققدن    کننققده ما نگدکتر ظربن به    ی انامه

کققه نامققه  1-5ممنوریققس  رخققه د ر بققا برقققرار نبققودن ربابقق  بققانای اشققاره شققده اسققس. در پیوسققس 

بانقق  ق :اسققس، آمققده ۹5برمققان در شققهربور سققال  کننققده ما نگدکتققر ظربققن بققه مققوبگربنی مسققئول 

ی غیققر از د ر ب نیققز  ققابش بققه ارز ققابمرکققزی ابققران بققه دییققم رققدن  ماققاری آمرباققا در تبققدبم دارابی

رققجبه ...  انتوال آنها، کماکان قققادر بققه قدسترسققی آزاد  بققه منققاب  مققایی خققود در خققارج از ک ققور نیسققس 

ب اقققدامات بازدارنققده اب قق  کققه موققررات ر قق     ققاانیپبققه دییققم    رمققدتاً ققای غیرآمرباققابی  ، بان بر ابن

 ققای باقیمانققده را برمسققته تحربخ نزمققا خد ققد ب  ققا را بققه شققدت م ققربط ب پیچیققده ملققوه میتحربخ

 نمابد، از ابجاد با احیای رباب  تجاری ب اقت ادی با ابران اکراه دارند. ب تهدبدآمیز معر ی می

برد ا نیققز بققه  مققین شققام نققاقص اسققس. بققه طققور مثققال در اگزارش بزارت خارمه در مورد سابر دسققت

کققه قققرارداد خربققد  کنققدیم، ادرققا 2سققس ب در پیو 13مققورد قرارداد ققای  واپیمققابی گققزارش در صققدحه 

، از نتققابج برمققان بققرای نوسققازی  ATRماتلققن ابربققا ، بوئینققگ ب  ی اشققرکس  واپیمققا از  2۰۰

 :سدبنویم 2در پیوسس  26/1۰/13۹5خطوط  واپیمابی ابران بود. ابن گزارش به نوم از گزارش 

 2۰۰ حققدبدربققد قققرارداد خ)  ققوابی ابققران پققس از برمققان تحققویی کققخ نظیققر بنوققمحممق
 ای  ربنققد  واپیمققای مسققا ربری( طققی  نققد د ققه اخیققر را تجربققه نمققود. در  اصققله سققال

 ای  واپیمققابی داخلققی بققرای دبر زدن ش، بققا مسققاری ارزشققمند شققرکس  13۹۴تققا  13۸۰
 ققا، تعققداد محققدبدی  واپیمققای مسققتعمم خربققداری شققد کققه متوسقق  سققنی آنهققا تحربخ
سققال بققود کققه توسقق   2۰تققا  15یه،  مگققی بققین سققا 1۰مز معققدبدی  واپیمققای زبققر بققه

خققارج شققده بودنققد. رققجبه بققر ابعققاد حیثیتققی ب م ققاجت  یبققرداربهرهصققاحبان ابییققه از 
 واپیمققابی  ی اشققرکس ابمنققی، سققا نه بققیش از  هققار میلیققارد د ر بققرای خربققد بلققی  

. در  نققین شققودیمب ترکیققه توسقق  ابرانیققان  زبنققه   ققار خلیجک ققور ای رربققی 
پققس از  نققد د ققه اماققان خربققد مسققتویخ  واپیمققای مسققا ربری   بارنیناسققتشرابطی، برای  

 از شرکس سازنده  را خ شد.  

کققه بققه   کنققدیمدر باش اثرات امققرای برمققان بققه نوسققازی خطققوط  ققوابی اشققاره    در حاییابن گزارش  

س ابربققا ، بوئینققگ ب شققرک 3 واپیمققا از  2۰۰دییققم م ققاجت سققاختاری توا قق  از قققرارداد خربققد 

ATR  واپیمققای  2۰ واپیمققا از  13 واپیمققای خربققداری شققده از ابربققا  ب  1۰۰ واپیمققا از  3تنهققا 

 قققراردادتحوبققم ابققران داده شققده ب مققابوی قرارداد ققا بققه سققرانجان نرسققید.  ATRخربققداری شققده از 

ز برمققان ناتمققان مانققد. ابربا  که به دییققم کارشققانی آمرباققا دبققر بققه امضققا رسققید ب بققا خققربج آمرباققا ا
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مققایی   تققأمینقرارداد بققا بوئینققگ بققه رلققس مطققرح شققدن طرحققی در کنگققره آمرباققا مبنققی بققر ممنوریققس  

نیققز کققه بعققد از ابققن دب  ATRبققرای قققرارداد  ققربش  واپیمققا بققه ابققران بققه سققرانجان نرسققید ب قققرارداد 

 . 16۰قرارداد مجوز گر ته بود با خربج آمرباا از برمان ناتمان ماند

. امققا بققه کنققدیم ماققاری در باققش ندققس ب گققاز اشققاره    نامققهتدا خ  17نیز بققه    1۰گزارش در صدحه    ابن

بققه قققرارداد تبققدبم شققده اسققس.  راکققه   انامققهتدا خکققه  ققه تعققداد از ابققن   کنققدینمابن موضوع اشققاره  

ر طققول قبلققی گدتققه شققده، د  ی ققاباشبققه قققرارداد کققه شققرح آن در     انامققهتدا ختبدبم    بخخچیپرپمسیر  

 تبدبم به قرارداد شود.   انامهتدا ختا تعداد بسیار کمی از  شدیمبارد  معمو ًامرای برمان 

کققه م ققاص اسققس بققرخجف ادرققای گققزارش بزارت خارمققه برمققان نتوانسققته  طور مققانبنققابرابن 

داده شققده را داشققته باشققد ب آبرده اقت ققادی ابققن   ی ابرققدهروابد اقت ققادی متناسققق بققا نیققاز ک ققور ب  

سققاختار ضققعین برمققان  بققر ابققنحایققس بققوده اسققس. رققجبه  نبتریحققداقلقققرارداد در دبران امققرا در 

دبگققری نیققز بققر  ی انققهب زسققس بققدبن  ققیچ مزاحمتققی از آن خققارج شققود ب بود که آمرباققا توان   نانآن

 ک ور تحمیم شد.

 

 نقض شروط و خطوط قرمز رهبری

کققه خطققوط قرمققز ب شققربط ر بققری در  کنققدیمادرققا  16ب  15گققزارش بزارت خارمققه در صققدحات 

ش در  ققا ررابققس شققده اسققس ب مققوارد ررابققس ن ققده اسققتثنا بققوده اسققس. ابققن گققزارزمینققه ر قق  تحربخ

 :سدبنویم 15صدحه 

 ققای اقت ققادی معققین شققده بققود نیققز در حققد قخطوط قرمزی کققه در رابطققه بققا ر قق  تحربخ
توان مرارات شد ب مققوارد اسققتثنا بققا صققداقس کامققم گققزارش ب تنهققا پققس از کسققق مجققوز 

 مابگزبن مورد توا   قرار گر س.  ی اربشبا 

گانققه ر بققری، تنهققا اسققتثنا ب شققربط نه  کققه ررابققس ن ققدن خطققوط قرمققز  د ققدیمگزارش ن ققان    یبررس

کققه در مققواردی کققه دبیققس ادرققا کققرده   ایبققه گونققهبققوده اسققس.    کننققدگانم اکرهنبوده بلاه رببققه ثابققس  

خطوط قرمققز بققا شققربط ر بققری ررابققس شققده نیققز ابققن موضققوع ررابققس ن ققده اسققس. بققه طققور مثققال 

 
 2۰1۷سوودتامبر  1۳در  مووایتمر نودگانیمجلووس نما :6-6ظریوف بووه هماهنون کننووده برجوام در پیوسووت  1۳۹۷شووهریورماه  2۷ناموه 16۰
اایوا   توایبرجوام و نها  2  مهیضوم  ۵.1.1صودور مجووز براسواس بنود    یمواا  نینموود کوه هودف تن منوو هرگونوه توام  قیرا تصوو  یطرح
کووه براسوواس  ران یووقطعووات و خوودمات تن بووه ا ،ینظووام ریووغ یمووایصووادرات مجوودد هواپ ایووصووادرات  یمجوووزده اسووتیس هیووانینب

برجوام  2 مهیضوم ۵.1.1طور  قوانون شوده و اجورا گوردد، نقو  فواحا بنود   نیووفت برجوام صوادر شوده اسوت. اگور ا  مایتمرتعهدات  
 .خواهد بود
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 ققدن  ققیچ اقققدامی بققه گققزارش با اشاره بققه خقق  قرمققز ر بققری مبنققی بققر منققوط ن  16گزارش در صدحه  

 :دبگویمآکانس در ابتدا 

بققه گققزارش محتققوابی آکانققس نیققز بققه رنققوان بقق  خقق  قرمققز    اخبتحرقموکول ن دن یغو  
 ققیچ اقققدان آتققی : قدبقق گویمبققه دقققس مرارققات شققد.  گققزارش سققپس در  مققین صققدحه 

ای ابققران ناوا ققد بققود.   ققای محتققوابی آکانققس از برنامققه  سققتهبرمان، بابسققته بققه ارزبابی
در  مققین صققدحه بققا اشققاره بققه خطققر قرمققز ر بققری بققرای متنققاظر ب گققان بققه گققان بققودن 

 ققا، بعققد از انجققان اقققدامات اقققدامات، نامققه مققان کققری بققرای توقققن ارمققال برخققی تحربخ
بققرای : قسققدبنویمگان بققه گققان ب متنققاظر بققودن اقققدامات دانسققته اسققس ب  ابران را ن انی از  

 ققا، بققا ررابس خ  قرمققز مهققخ دبگققر، بعنققی متنققاظر بققودن اقققدامات ک ققور بققا ر قق  تحربخ
بودن اقققدامات ابققران، تققدبیر شققد کققه ابتققدا آمرباققا ب اربپققا قققوانین مربققوط  برزمانتومه به  

آمرباققا موققررات  زن را  ممهققورئیسرخققود را ت ققوبق کننققد ب  ی ققاخبتحربققه ر قق  
امضا کند، اما تققارب  امرابققی شققدن ابققن قققوانین بققه بعققد از انجققان اقققدامات ابققران موکققول 

 شود. 

 ققا از نیز با اشاره به شققرط ر بققری بققرای گققر تن تضققمین قققوی ب کققا ی بققرای یغققو تحربخ  17در صدحه  

کققه ابققن اقققدان انجققان   کنققدیمارش ادرققا   ققا، گققزآمرباققا بققرای یغققو تحربخ  ممهوررئیسممله نامه کتبی  

ابققن صققدحه گققزارش بققا اسققتناد بققه نامققه مققان کققری در ربز ت ققوبق برمققان ادرققا  1  پانوشس شده ب در  

. در مققتن صققدحه اسققس   انجققان گر تققه  ، ققا کققه مققورد نظققر ر بققری بققودهکه امضا برای یغققو تحربخ  کندیم

کوتققاه ب درازمققدت   ی انققهب زب ابجققاد    یا سققتهدر برنامققه    یربپ برگ ققس نیز  نین ادرققا شققده کققه    17

اسققس کققه ابققران بققرای ابققن امققر کسققق کققرده اسققس. گققزارش در ابققن باققش   بی انیتضمبرای متالن  

 که بی تر خطوط قرمز ب شربط ر بری در برمان ررابس شده اسس.  ردیگیمنتیجه 

دبیققس تمققامی   متأسققدانهکققه بققرخجف ادرققای گققزارش،    د ققدیمبررسی بضققعیس امققرای برمققان ن ققان  

 ققا را نوققض کققرده اسققس ب حتققی بقق  مققورد نیققز خطوط قرمز ب شققربط ر بققری در حققوزه ر قق  تحربخ

 در ابن موضوع ررابس ن ده اسس.

ابناققه  ققیچ  اب ًدر مققورد خطققوط قرمققز ر بققری در حققوزه تحققربخ دب دغدغققه اصققلی بمققود داشققس. 

 ققا پققس از انجققان اقققدامات ابققران نباشققد. یغققو تحربخ اًیقق ثاناقققدامی منققوط بققه گققزارش آکانققس ن ققود. 

 ققا نبابققد بققه امققرای تعهققدات ابققران منققوط شققود، نگوبنققد یغققو تحربخ: قر بری در ابققن زمینققه  رمودنققد

 ققا یغققو شققود، مققا ابققن مسققئله را مطلوققاً شما تعهدات را انجان د ید بعققد آکانققس گققوا ی د ققد تققا تحربخ
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مرائیققات تعهققدات ابققران متنققاظر باشققد.   مچنققین اب ققان  ققا بابققد بققا اقبول نداربخ. امرائیات یغو تحربخ

مققا بققا موکققول کققردن امققرای تعهققدات طققرف موابققم بققه گققزارش آکانققس ماققایدیخ.  ققون : قنققدب رمایم

 گوبنققدمیآکانس بار ا ب بار ققا ثابققس کققرده مسققتوم ب رققادل نیسققس، بنققابرابن مققا بققه آن بققدبین  سققتیخ.  

رف نققامعوویی اسققس؟  گونققه اطمینققان پیققدا کنققد مگققر ابناققه قآکانس بابد اطمینان پیدا کند  ابن  ققه حقق 

 161  ابن سرزمین را بازرسی کند.  بمق بهبمق 

ابققن خطققوط   ی ققر دب  وققاًیدقنامه مققان کققری در ربز ت ققوبق برمققان ب شققربع امققرای تعهققدات ابققران  

عققد از  ققای ارققجن شققده در نامققه بقتحربخکققه    کننققدیمرنققوان    صققراحتاً. ابققن نامققه  کنققدیمقرمز را نوض  

انققرکی  ایمللققیبینآکانققس  تأبیققدبرمققان ب  5پیوسققس 15.11تققا  15.1انجققان تعهققدات ابققران مطققاب  بنققد 
 اتمی متوقن خوا د شد .

توقققن  اب ًنوققض شققده.   حاًبصققربنابرابن بققرخجف ادرققای گققزارش بزارت خارمققه ابققن دب خقق  قرمققز  

ارققجن شققده ابققن توقققن پققس از اقققدامات ابققران انجققان   اًیقق ثان ا منوط به گققزارش آکانققس شققده ب  تحربخ

پقق برش مقق اکرات : قگوبنققدمیبرمققان نیققز  تأبیققدخققود بققرای    گانققهنهخوا د گر ققس. ر بققری در شققربط  

ی اقت ققادی ب مققایی صققورت گر تققه اسققس ب ظایمانققه ی ققاخبتحراز سققوی ابققران اساسققاً بققا  ققدف یغققو 

ابققران موکققول گردبققده  در باققق  اب ققان  ققخ تاکیققد  ی ااقققدانامرائققی شققدن آن در برمققان بققه بعققد از 

 ققا بققه بعققد از اقققدامات ابققران موکققول شققده کققه خققود ن ققان د نققده که امرابی شدن ر   تحربخ  کنندیم

 ررابس ن دن خ  قرمز  وق اسس. 

. ابیققین شققرط ر بققری در مققورد اندشققدهنوققض    ب بققهب  ققا نیققز  شربط ر بری در موضوع ر قق  تحربخ

ی ظایمانققه  ی ققاخبتحرپقق برش مقق اکرات از سققوی ابققران اساسققاً بققا  ققدف یغققو  : قبققودر   تحققربخ ابققن  

ابققران  ی ااقققداناقت ققادی ب مققایی صققورت گر تققه اسققس ب امرائققی شققدن آن در برمققان بققه بعققد از 

موابققم،  ی ققاطرف ای قققوی ب کققا ی بققرای ملققوگیری از تالاققن موکققول گردبققده،  زن اسققس تضققمین

ی اربپققا مبنققی بققر یغققو ممهققور آمرباققا ب اتاحادبققهآن ارققجن کتبققی رئیس یتققدارک شققود، کققه از مملققه

ممهققور آمرباققا، بابققد ت ققربح شققود کققه ابققن ی اربپققا ب رئیساسققس. در ارققجن اتاحادبققه  ققاخبتحر

بققاقی خوا ققد   ققاخبتحرکققه سققاختار برداشته شققده اسققس.  رگونققه اظهققاری مبنققی بققر ابن  یکلبه   اخبتحر

 ققا ببژگققی دارد: ارققجن یغققو کلیققه تحربخ 3برمققان اسققس.  تحوقق  ابققن شققرط  نوققض یبققه منزیققهمانققد، 

سققاختار  بققاقی مانققدنتوس  اربپا ب آمرباققا، تضققمین کققا ی در ابققن مققورد ب رققدن اظهققار نظققر مبنققی بققر 

آمرباققا  یچگققاه  اب ً ققا.  ققیچ از ابققن سققه ببژگققی در طققول دبره امققرای برمققان ررابققس ن ققد. تحربخ
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 ققا تعلیقق   ققخ ا یغققو خوا نققد شققد. در نامققه مققان کققری بققه کنگققره حتققی تحربخ قق ارجن نارد که تحربخ

 ققا  مچنققان مققاری اسققس ب ارمققال آنهققا تنهققا بققرای ا ققراد خققارج بلاققه ارققجن شققده کققه تحربخ  اندن ده

. شققودیم(  waive)  آکانققس متوقققن  تأبیققدشده از ییسس تحققربخ آن  ققخ بعققد از انجققان اقققدامات ابققران ب  

 ققای بققانای ب ندتققی شققامم ا ققراد ب  ققا از مملققه تحربخباز ذکققر شققده کققه توقققن تحربخ  17در ابن نامه  

، بلاققه تعلیقق  اندن ققده ققا نققه تنهققا یغققو  تحربخ  نب؛ بنققابراشققودینمنهاد ای باقی مانده در ییسققس تحققربخ  

ده، بج اصققله پققس  ققا حدققظ شقق سققاختار تحربخ  د ققدیمن ققان    رمققجًنامققه کققه    بر ابن. رجبه  اندن ده خ  

آمرباققا ب معققابن تربربسققخ ب اطجرققات مققایی بقققس ابققن   داریخزانققهاز برمان ماو  یققو بزبققر بقققس  

ارققجن کردنققد اگققر بانقق    حاًبصققر ققا  مچنققان بققاقی مانققده. آنهققا  آمرباا ارجن کردند، تحربخ  خانهبزارت

جققان د ققد از نظققان مققایی بققاقی مانققده در ییسققس تحققربخ تققراکنش ان یب نهاد ققابققا ا ققراد  یامؤسسققهبققا 

 ققا نیققز بققه کققرات صققورت تحربخ  بققاقی مانققدناظهققارنظر مبنققی بققر    نب؛ بنققابرا162شققودیمآمرباا محققربن  

 ققا صققادر ناققرد ب مبنققی بققر یغققو تحربخ اینامققه ققیچ موققان آمرباققابی  ققیچ    بققر ابققنگر ته اسس. رققجبه  

 1۸کققه گققزارش در صققدحه  طور مققانابققران نیققز  ققیچ ضققمانتی در ابققن موضققوع نگر ققس ب آمرباققا 

از انجان رملی تعهدات سققرباز زد. تنهققا نامققه صققادر شققده از سققوی آمرباققا در ابققن حققوزه نامققه   دبگویم

ن  ققخ بعققد از انجققان اقققدامات ابققران ب  ققا بققرای برخققی ا ققراد را آتوقققن تحربخ  صققر اًمان کری بود که  

 . کردیمآکانس را ارجن  تأبید

سققایه، بضقق   رگونققه ی   س در سراسققر دبره: ق ققا ابققن بققودشققرط دبگققر ر بققری در مققورد تحربخ

ی تربربسققخ ب  ای تاققراری ب خودسققاختهای )از مملققه بهانققهتحققربخ در  ققر سققطح ب بققه  ققر بهانققه

حوققوق ب ققر( توسققا   ققر بقق  از ک ققور ای طققرف مقق اکرات، نوققض برمققان محسققو  خوا ققد شققد ب 

د ققد ب  عااییاتهققای برمققان  زن را انجققان    ی ااقققدانی مجلققس،  م ققوابه  3دبیس موظاققن اسققس طبقق  بنققد  

از  ردای امققرای برمققان نوققض شققد ب بعققد ا بققه کققرات نیققز تاققرار شققد،  واًیدقرا متوقان کند.  ابن شرط 

بقق  ربز پققس از امققرای برمققان خققود را متوقققن ناققرد.  ی ققاس ی عایاما ابققران بققرخجف شققرط ر بققری 

موشققای ابققران شققامم  ی ققاس ی عای ققرد ب نهققاد را بققه رلققس  1۰، آمرباققا ۹۴ مققاهدی 27ب در تققارب  

ارشققد ابققران دکتققر رراقچققی نیققز آن را نوققض  کننققدهم اکرهتحربمققی کققه  163.  ققای ثانوبققه کققردتحربخ

ابققن اتدققاق بققه کققرات در طققول دبره امققرای برمققان   16۴.  برمان بر اسا  ابجغیققه ر بققر انوققج  دانسققس 

ماتلققن از مملققه موشققای، تربربسققخ ب...رخ داد ب شققرط ر بققری را نوققض کققرد. رققجبه  ی ابهانققهبققه 
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 13۹۴سققال    آذرمققاهدر  در طققول ابققن دبره قققوانین ماتلققن تحربمققی نیققز رلیققه ابققران امققرا شققد.    بر ابن

 تققأمینابباما قانون موسون به ممنوریس صققدبر ببققزا را امضققا کققرد. بققه مومققق ابققن قققانون ب بققه منظققور 

 ای صدبر ببققزا بققرای  نققد دسققته از ا ققراد برداشققته شققد. بقق  دسققته از ابققن مرباا، معا یس امنیس ملی آ

 ۹۴اند. ابققن قققانون از ابل بهمققن تققاکنون بققه ابققران سققدرکرده 2۰11ا ققراد کسققانی  سققتند کققه از سققال 

شققربط ر بققر معظققخ انوققج    بققر اسققا . ابققن قققانون بققه رنققوان محققدبدبس مدبققد نیققز  165.  امرابی شد

مققیجدی پابققان با ققس. امققا  2۰16ابسققا( در پابققان سققال )  ققای ابققرانبققود. قققانون تحربخنوققض برمققان 

 حاًبصققرآمرباا ابن قانون را تمدبد کرد. تمدبدی کققه در باققق  بضقق  قققانون تحربمققی مدبققدی بققود کققه  

 11کاتسققا(  در تققارب   )   ققاموابلققه بققا ماایدققان آمرباققا از طربقق  تحربخققققانون  نوض شرط ر بری بققود.  

( ت وبق شققد. قسققمس مربققوط بققه ابققران در ابققن قققانون بققا رنققوان ققققانون 2۰17  آگوسس   2)13۹6مرداد  

ابققن  1۰7تققا  1۰۴(  اسققس. باققش CIDA.2۰17) 2۰17ثبققات کننققده ابققران  ققای بیموابلققه بققا  عاییس 

. ابققن قققانون نیققز بققه رنققوان تحققربخ مدبققد نققاقض شققودیم ای ارمققایی بققر ابققران را شققامم قانون تحربخ

ط ر بققر انوققج  بققود. در موابققم ابققن اقققدامات آمرباققا، دبیققس بققرخجف مققتن صققربح نامققه ر بققری شققر

ب ارمققال  ۹7، خققربج آمرباققا از برمققان در اردببه ققس بققر ابققن ققیچ اقققدان رملققی انجققان نققداد. رققجبه 

 ققیچ پاسقق     امققدت ای متوقن شققده ذبققم برمققان نیققز نوققض برمققان بققود کققه دبیققس تققا  مجدد تحربخ

 بسنده کرد. نگارینامهبه  صر اًنداد ب رملی به آن 

 پوشققی  خابن حجققخ از نوققض گسققترده شققربط ب خطققوط قرمققز ر بققری، بزارت خارمققه بققا    رغخرلی

از ابن مسائم ب برمسققته کققردن مسققائلی کققه ارزش اقت ققادی  نققدانی نققدارد، سققعی دارد تققا در گققزارش 

 ققیچ بقق  از   کنققدیمگققزارش ادرققا    خود نوض خطوط قرمز ر بققری را نادبققده بگیققرد. بققرای نمونققه ابققن

 2231را  ققخ اتمققان دبره قطعنامققه  مثققایشاقققدامات برمققان منققوط بققه گققزارش آکانققس نیسققس ب شققا د 

کققه آنچققه از نظققر اقت ققادی بققرای ابققران ا میققس داشققس ب در خطققوط قرمققز ر بققری   در حققایی.  ردیگیم

 ققای آمرباققا ب اربپققا بققه گققزارش آکانققس اسققس کققه رنوان شققده، منققوط ن ققدن یغققو تحربخ  م ا اًنیز  

کققه شققربع امققرای تعهققدات آمرباققا ب  کننققدیمنامه مان کری ب  مچنققین مققتن برمققان صققربحان رنققوان 

 آکانس اسس.  تأبیداربپا منوط به اقدامات ابران ب 

قرمققز بققا تربن موققان ک ققور بققه راحتققی از ابققن  مققه نوققض شققربط ب خطققوط    متأسدانهگزارش    ،بنابرابن

 گ شته اسس.
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 نقض برجام از منظر قانون مجلس

 پوشققی  خگزارش بزارت خارمه از بظققابن دبیققس کققه در قققانون مجلققس م ققاص شققده اسققس نیققز  

. ابن گزارش حتی بابققار  ققخ بققه مدققاد قققانون ققققانون اقققدان متناسققق ب متوابققم دبیققس ممهققوری کندیم

بققا شققربع   زمققان خ  13۹۴برمققان  کققه مجلققس شققورای اسققجمی مهرمققاه سققال    اسجمی ابققران در امققرای

اسققس کققه ابققن قققانون در مققورد یغققو   در حققایی. ابققن  کنققدینمامرای تعهدات ابران ت ققوبق کققرد اشققاره  

کققه در صققورت بققرآبرده ن ققدن آنهققا دبیققس بابققد اقققدان   کنققدیم ا ایزاماتی را متومه برمققان  تحربخ  مؤثر

قدبیققس موظققن اسققس  رگونققه رققدن پاببنققدی ابققن قققانون،    3بنققد    بققر اسققا .  دادیمقق متوابم نیققز انجققان  

 ققای یغققو شققده ب بققا بضقق  تحققربخ  ققا بققا بازگردانققدن تحربخطققرف موابققم در زمینققه یغققو مققؤثر تحربخ
تحس  ققر رنققوان دبگققر را بققه دقققس رصققد کنققد ب اقققدامات متوابققم در مهققس احوققاق حقق  ملققس ابققران 

آمیز ای صققلحرا متوقققن نمابققد ب توسققعه سققرب  برنامققه  سققتهانجققان د ققد ب  ماققاری دابطلبانققه 
سققازی ک ققور کققه ظققرف مققدت دب سققال ظر یققس غنی  یطوربققهممهوری اسجمی ابققران را سققامان د ققد  

 ب نود  زار سو ا زابش بابد.  صد ببه 

 مققؤثرکققه برمققان نوققض شققده، یغققو   کنققدیمما ققه خققود ابققن موضققوع را بیققان    6  ی ققاگزارشمجلس در  

 ققای مدبققد بضقق  شققده اسققس. بققه طققور مثققال مجلققس در  ققا اتدققاق نیا تققه اسققس ب بققا تحربختحربخ

ابققن   بققر اسققا  ای مدبققد آمرباققا رلیققه ابققران را نوققض برمققان دانسققس.  ماه ابل خود تحربخ  6گزارش  

قققوانین مدبققد   ای حویوققی ب حوققوقی ب  مچنققین قققانون ببققزا بققا رنققوانگققزارش تحققربخ شا ققیس 

گانققه ر بققر انوققج  اسققس. در گققزارش مجلققس  ای متدققابت، نوققض برمققان ب شققربط نهتحربمی با بهانه

در صققدبر مجققوز خربققد  واپیمققا )بوئینققگ ب ابربققا (، خققجف مققتن   تققأخیر مچنین قید شده اسس کققه  

کققه   نققدکیم. گققزارش مجلققس شققورای اسققجمی رققجبه بققر ابققن، مققواردی را بیققان  باشققدیمصربح برمان  

 ققا اسققس کققه از نظققر قققانون قاقققدان متناسققق ب متوابققم دبیققس ممهققوری تحربخ  مؤثرردن امرای    ن انگر

توانققد نوققض برمققان محسققو  شققود، کققه نتیجققه اسجمی در امرای برمان  مجلققس شققورای اسققجمی، می

 قققانون موظققن اسققس انجققان د ققد. در ابققن گققزارش  3بنققد    بر اسققا آن اقدامات متوابلی اسس که دبیس  

بققر  ققای بققانای  ای بققزرگ دنیققا بققا ابققران بققا بمققود ر قق  ظققا ری تحربخقاستمرار تحربخ  مااری بان 

 ققا ب ناشققی از م ققاجت ذکققر تحربخ  مققؤثربرمان  نیققز قیققد شققده اسققس، کققه م ققداق رققدن یغققو    اسا 

 ققا،  ای مققایی  نگدققس بققه تبقق  نوققض تحربخشققده در گققزارش اسققس. ابققن م ققاجت شققامم قمربمققه

 ی ققابان  ققا ب تاکیققد  بققه ررابققس تحربخ  OFAC، تاکیققد  ایغیر سققته ققای  بققه ثبققوت تحربخ  تأکید ماققرر

خققارمی بققرای اطمینققان از ابناققه در سلسققله م ققتربان بقق  تققراکنش بققا تعامققم اقت ققادی،  ققیچ بقق  از 

بققا تومققه بققه معیار ققای قققانون مجلققس، تمدبققد   نهققاببققر ا. رققجبه  شققوندیمنهاد ای تحربخ نبابد باشند.   
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 ربرببققهقانون ابسا با بض  قانون کاتسا  خ مققو ربانققی حققاکخ بققه  ضققای اقت ققادی ابققران را بققا خدشققه  

 ۹6کرد ب  خ بارققد شققد دسترسققی ارزی ابققران بققه حققداقم برسققد ب زمینققه بحققران ارزی زمسققتان سققال  

داد. امققا دبیققس  ققیچ اقققدان بققه آنهققا پاسقق  مققی شد نیز از موارد نوض برمان اسققس کققه بابققد دبیققس بابققد

 قانون مجلس انجان نداد. بر اسا رملی 

 متن برجام بر اساس نقض صریح برجام

بسیاری از اقققدامات آمرباققا در طققول امققرای برمققان  ققه در دبره اببامققا ب  ققه در دبره ترامققپ، رققجبه 

 2۸،  26برمققان از مملققه بنققد  نوض شربط ر بری بققا قققانون مجلققس بققود، نوققض مققواد ماتلققن    بر ابناه

 . شدیمبرمان نیز محسو   2۹با 

. ا تققادب در قققانون ممنوریققس صققدبر ببققزا اتدققاق    ۹۴ابیین مورد از موارد قطعققی نوققض برمققان در سققال  

 ققای رضققو ب  مچنققین ابققا ت اتحادبققه اربپققابی ب دبیس قاز مققتن برمققان،  2۹مققاده  بققر اسققا   راکققه

 رگونققه سیاسققس بققا  ققدف خققاص تأثیرگقق اری مندققی ب مسققتویخ بققر   متحده، منطب  بققا قققوانین خققود، از

مبنققی بققر رققدن اخققجل در   تعهدات ققانتجققارت ب ربابقق  اقت ققادی بققا ابققران، در تعققارض بققا    یسازیراد

ابققا ت : قآمققده اسققس  26آمیز ابققن برمققان خققودداری خوا نققد کققرد. .  مچنققین در بنققد امققرای مو ویققس 

از ابجققاد تققداخم در  یدبان ابققن برمققان ب پی ققگیر یخققود را بققرا، نهابققس تققجش نیس حسققنمتحققده، بققا 

بققه رمققم خوا ققد آبرد.  بنققد  2م ققاص شققده در پیوسققس  ی ققاشققدن ابققران از یغققو تحربخ  تحو  متمت 

ب در  ضققابی  نیس حسققنب ابققران متعهققد  سققتند کققه ابققن برمققان را بققا  1+5ق :دبقق گویمبرمققان نیققز  2۸

ابققن   ب  ققدفا نمابنققد ب از  رگونققه اقققدان مغققابر بققا نققص، ربح  متوابققم امققر  احتققران  بققر مبنققایسازنده،  

 آن را ماتم سازد، خودداری کنند.  زیآمس یمو و یبرمان که امرا

برمققان بققود  راکققه دارای اثققرات ربانققی ب باقعققی بققود کققه  2۹ب  26بنققابرابن ابققن قققانون نوققض صققربح 

ی تجققاری ب اقت ققادی بققه ابققران را برمققان بققود ب سققدر ا 2۹شققده ب قق  بنققد رباب  گدته سازیرادیمان   

بققود.  26ب ماققاین بنققد  شققدیم، مققان  از متندقق  شققدن ابققران از روابققد برمققان کققردیم  ربرببققهبا م ام  

اگر ه مان کری بزبر خارمه بقققس آمرباققا از تادیققن قائققم شققدن در امققرای ابققن قققانون بققرای ابققران 

قققانون دکتققر صققایحی از تققر   نامققه مققان کققری بققرای تادیققن در ارمققال ابققن رغخرلققیگدققس. امققا 

 دان مندان اربپابی برای سققدر بققه ابققران بققه رلققس بمققود ابققن قققانون خبققر داد. دکتققر صققایحی  مچنققین،

در صققدبر ببققزا رققجبه بققر باققش رلمققی، بققرای باققش اقت ققادی  ققخ    ققانیتادارجن کرده اسس کققه،  

 برمان اسس.  برمان ب به معنی نوض متن 2۹ب  26که ابن مااین مواد  166رملی ن ده اسس 
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۹3 

 

 15مجلققس نمابنققدگان آمرباققا در   ققای مدبققد بققود.  نوض صربح دبگر برمققان مربققوط بققه ارمققال تحربخ

 IRAN SNCTION ACT) قققای ابقققران  آبقققان(، ققققانون قتمدبقققد ققققانون تحربخ 25)2۰16نقققوامبر 

OF1۹۹6(ISA) ماققاین، ت ققوبق کققرد. ابققن قققانون در صققورت  رأیموا قق  ب بقق   رأی ۴1۹( را بققا

سققال تمدبققد،   2۰. امققرای ابققن قققانون بققا  شققدیمممهققور آمرباققا امرابققی  ت وبق سققنا ب امضققای رئیس

سققایه  1۰امققا مجلققس نمابنققدگان آمرباققا قققانون تمدبققد  ا ققس بیم( پابققان ۹5آذر  11)2۰16دسققامبر  31

از بققه ت ققوبق سققنا ب امضققای را ت ققوبق کققرد، تققا بققرای امرابققی شققدن نیقق  2۰26آن تققا سققال 

م ققادب  ذکققر شققده بققه رنققوان تعهققدات آمرباققا، ابققن   بققر اسققا در برمققان ب  ممهور داشته باشد.  رئیس

 2از پیوسققس  ۴ ققابی از ابققن قققانون را متوقققن کنققد. در بنققد ک ققور تعهققد داده اسققس کققه امققرای باش

، بققه ISA  قققانون )a( )۴(- )۸(5ب  )a( )1(- )2( ،5)a( )7( ،5)a( )3(5ق  ققایبرمققان، توقققن امققرای باش

باققش بیمققه ب باققش ندققس، گققاز ب  ققا در رنققوان تعهققدات آمرباققا در مققورد توقققن امققرای تحربخ

دکتققر محمققدمواد ظربققن بزبققر امققور خارمققه ک ققورمان ربز با ققنبه پتربشققیمی آبرده شققده اسققس. 

 ای خققارمی در  ضققای گ اری، مهققس ارائققه گزارشققی از سققرمابه13۹5 خردادمققاه 23م ققادف بققا 

 ابش پسققابرمان در صققحن رلنققی مجلققس حضققور با تققه بققود. دکتققر ظربققن در با ققی از صققحبس 

(  سققتند کققه مققا نیققز تقق کر ISA) دبققد ابققن قققانونظا راً گرب ققی بققه دنبققال تم» بیان کرده بود که   نینابن

انققد کققه ابخ که تمدبد ابن قانون مغققابر برمققان اسققس، آنهققا نیققز در ملسققه اسققتماع کنگققره تأکیققد کردهداده

قققانون  13۹5آذرمققاه  تققاًبنها 167  نحوه موامهه با ابن قانون بابققد طققوری باشققد کققه برمققان را نوققض نانققد

(، در کنگققره آمرباققا بققه ت ققوبق رسققید. اببامققا، ISA)  ان ققای ابققرقتمدبققد قققانون مققام  تحربخ

بقققس آمرباققا نیققز در موابققم ت ققوبق ابققن قققانون  ققیچ اقققدامی انجققان نققداد ب تمدبققد  ممهققوررئیس

سققال بققه قققانون تبققدبم شققد. دکتققر ربحققانی تمدبققد ابققن قققانون را نوققض ب   1۰ ای ابران به مدت  تحربخ

آمرباققا امققرای برخققی از بنققد ای  ممهققوررئیس. 16۸امرابققی شققدن آن را نوققض  ققاحش برمققان دانسققس 

ربز تاققرار   12۰ابن قانون را به صورت موقس متوقن کققرد، امققا بققا تومققه بققه ابناققه ابققن کققار بابققد  ققر  

توانسققس اثققرات ماققر  ربانققی بققر اقت ققاد ب ربابقق  خققارمی اقت ققادی ابققران برمققا شود، ابن قانون می

 ققا، قققرارداد بققا ابققران، تققا تمدبققد توقققن امققرای تحربخ. بققه رنققوان مثققال توتققال در مسققیر روققد بگقق ارد

حاضر به  ماققاری بققا ابققران ن ققد. تمدبققد ابققن قققانون در رمققم بضقق  قققانون مدبققد تحربمققی بققود. بققا 

 ای سققته ققای بققه رنققوان تحربخ  ققای م ققاص شققده در قققانون ابسققا راتومققه بققه ابناققه آمرباققا تحربخ

ر صققنعس ندققس ب گققاز ابققران(. در نتیجققه ابققن اقققدان بققه ماننققد سققرمابه گقق اری د)  ذبم برمان شناخته بود

 
16۷ http://tn.ai/1243088 

 ۹66۸۸دخبر: پایااه اطال  رسانی رساست جمهوری، ک 16۸
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 آمرباققا در  ممهققوررئیسبرمققان    26بققود. طبقق  بنققد    ای سققته ققای مققرتب  بققا  معنای بض  مجققدد تحربخ

. اببامققا گر ققس یمرا    ای سققته ار و  اختیارات خودش بابققد ملققوی بضقق  مجققدد تحققربخ مققرتب  بققا  

ب در نتیجققه بققا گقق ر زمققان ابققن قققانون نهققابی شققد، کققه  به مای بتو کردن ابن قققانون، آن را امضققا ناققرد

 نوض برمان بود. 

قدبیققس کنققونی   ابن قانون با باکققنش ر بققری نیققز  مققراه بققود. اب ققان در رابطققه بققا ابققن موضققوع گدتنققد:
تربنش تمدبققد  ققای متعققددی تققا ا ن انجققان داده اسققس؛ تققازهای تالنی توا قق   سققتهآمرباققا در قضققیه

نوققض برمققان اسققس ب بداننققد قطعققاً ممهققوری  اگققر ابققن تحققربخ ب ققود قطعققاً اسققس، سققایه 1۰تحققربخ 

 اسجمی در برابر آن باکنش ن ان خوا د داد. 

ابققران بققود.   هیقق رلکه بارد ا زابش   ار تحربمققی بققه ابققران شققد ت ققوبق قققانون کاتسققا    ترمهخاما اتداق  

   ققاماایدققان آمرباققا از طربقق  تحربخموابلققه بققا ق ( قققانون2۰17مققو ی  25)13۹6مققرداد  3در تققارب  
ماققاین  رأی 3موا قق   رأی ۴1۹رلیه ابققران، ربسققیه ب کققره شققمایی در مجلققس نمابنققدگان آمرباققا بققا 16۹

ماققاین بققه ت ققوبق رسققید ب  رأی 2موا قق  ب  رأی ۹۸در مجلققس سققنای آمرباققا بققا  13۹6مققرداد  5ب 

ب بققه قققانون تبققدبم شققد.  ( توسقق  ترامققپ امضققا شققد2۰17 آگوسققس  2)13۹6مققرداد  11در تققارب   

( آمرباققا رلیققه ابققران بققه بهانققه ارتبققاط بققا سققپاه ب SDN)  اثر ابن قانون ا زابش ییسققس تحربمققی  نبترمهخ

بققا تومققه بققه گسققتردگی ا ققراد ب نهاد ققای شققرح داده شققده در ابققن قققانون، امققرای آن تربربسققخ بققود. 

سققاختار  بققاقی مانققدن. ابققن موضققوع در کنققار شققدیمرا شققامم  ایگسققتردهدابققره ا ققراد تحربمققی بسققیار 

محققدبد  ربزربزبققه ققای بققانای در برمققان بارققد شققد تققا ربابقق  کققارگزاری ب دسترسققی ابققران تحربخ

ن ققان داد. از آنجققابی کققه طبقق  مققتن  ۹6شود. موضوری کققه اثققر خققود را در بحققران ارزی زمسققتان سققال 

 ققا در ا کققرده اسققس، معیققار ر قق  تحربخادرقق  1۸کققه گققزارش بزارت خارمققه در صققدحه    گونهآنبرمان ب  

 ققای رضققو ب اتحادبققه اربپققابی ب دبیس قبرمققان نیققز آمققده اسققس کققه:    2۹برمان آثار آن اسققس ب در بنققد  

 مچنققین ابققا ت متحققده، منطبقق  بققا قققوانین خققود، از  رگونققه سیاسققس بققا  ققدف خققاص تأثیرگقق اری 

مبنققی   تعهدات ققانان، در تعققارض بققا  تجققارت ب ربابقق  اقت ققادی بققا ابققر  سققازیرادیمندی ب مستویخ بققر  

قققانون کاتسققا ب  نب؛ بنققابراآمیز ابققن برمققان خققودداری خوا نققد کققرد. بر ردن اخققجل در امققرای مو ویققس 

 2۹ماققاین بنققد    رمققجًارزی ابققران بققا کققا ش ربابقق  کققارگزاری    ی ایدسترسقق اثرات آن بعنققی کققا ش  

بابقق  تجققاری ابققران داشققس. رققجبه ر  سققازیرادیباضققح بققر    یریتققأثبرمان بود،  را به طققور م ققاص  

توا قق  بققود. در   26ب ماققاین بنققد    شققودیمقققانون مققان  بهققره بنققدی ابققران از روابققد برمققان    نبا  ن،بابر  

نیققز نوققض  ۹7سققال  به ققس بارد ققا در نهابققس نیققز خققربج آمرباققا از برمققان بازگردانققدن  مققه تحربخ
 

16۹ Countering America's Adversaries Through Sanctions Act 
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 ققا را برنگردانققدن، امققا خربققد نیققز اگر ققه ربی کاغقق  تحربخ  ققابیاربپا ققاحش برمققان بققود. پققس از آن 

از ابققران ر تنققد ب نوققض  نشققایدبیتخ وصققی ب  ی اشققرکس ندققس خققود از ابققران را صققدر کردنققد، 

 برمان از طرف آنها نیز رخ داد. 

کققه بزارت خارمققه در طققول امققرای برمققان ب   د ققدیمگققزارش بزارت خارمققه نیققز ن ققان    ی اوسس یپ

پیش از خربج آمرباققا از برمققان، مققوارد متعققددی متومققه ابققن نوققض برمققان بققوده اسققس. دکتققر ظربققن 

برمققان، رققدن تضققمین آمرباققا   کننققده ما نگرش بققه  گققزا  1-5در پیوسققس    13۹5در نامه شققهربور سققال  

. در  مققین دانققدیمبرمققان  26مققایی بققرای  ماققاری بققا ابققران را ماققاین بنققد  مؤسسققاتب   ققابان بققه 

دسققتور ب بققاقی گ اشققتن با ققی از مدققاد    دانققدیمبرمققان    2۹ب    2۸،  26نامه قققانون ببققزا را ماققاین بنققد  

برمققان   26ماققاین بنققد  را    13716  بققیدسققتور امرادر    شققدیمکه بابققد ب قق  برمققان یغققو    136۴5  بیامرا

 26نیققز تمدبققد قققانون ابسققا را خققجف بنققد  3-5ب  2-5در پیوسققس  13۹5. در نامققه آبققان ب آذر دانققدیم

ا ققزابش ییسققس تحققربخ رلیققه ابققران،  2-6در پیوسققس  13۹6خققرداد  7. در نامققه دانققدیمبرمققان  2۸ب 

 ینیبققازبآمرباققا در مققورد  داریخزانققهبزبققر  ی اصققحبس مطققرح شققدن قققانون کاتسققا در کنگققره ب 

 26مجوز ای  ققربش  واپیمققا بققه ابققران  مگققی اخققجل در ربنققد انتدققاع ابققران از برمققان ب خققجف بنققد  

مطبورققاتی کققاخ سققدید کققه در آن ارققجن  هیقق انیب، 3-6پیوسققس  13۹6تیققر  2۸. در نامققه دانققدیمبرمققان 

واسققته تجققارت بققا ابققران را متوقققن کنققد، خققجف آمرباققا از ر بققران ک ققور ا خ  ممهققوررئیسشده بود  

ب ادامققه سیاسققس تحربمققی ابققن ک ققور رلیققه ابققران را کققه منجققر بققه از بققین ر ققتن   داندیمبرمان    2۹بند  

. در نامققه دانققدیمبرمققان  2۹ب  2۸، 26را ماققاین بنققد  شققودیم ضققای مثبققس بققرای ابققران  نبترکو قق 

از قققوانین داخلققی خققود ب دادن ایتیمققاتون بققرای آمرباققا  سوءاسققتداده ۴-6مققرداد پیوسققس  22مققورخ 

 2۸ب ماققاین بنققد    س یسققوءنقققوانین داخلققی کنگققره را    بققر اسققا ارجن رققدن پاببنققدی ابققران بققه برمققان  

 سوءاسققتدادهمجمققوع اقققدامات آمرباققا ب  6-6در پیوسققس  13۹6شققهربور  27. در نامققه دانققدیمبرمققان 

برمققان  2۹ب  2۸، 26رمققان را خققجف بنققد ای  لققج سققازی ب ابققن ک ققور از قققوانین داخلققی خققود بققرای

بققه توا قق  توسقق   ی ابققرانبنققدبپاارققجن رققدن  7-6در پیوسققس  13۹6مهققر  2۴. در نامققه دانققدیم

ای( را اثرگقق ار قققانون بققازنگری توا قق   سققته)  قققانون داخلققی ابققن ک ققور  بر اسققا آمرباا    ممهوررئیس

 ۸-6در پیوسققس  13۹6بهمققن  12. در نامققه دانققدیمبرمققان  2۹ب  2۸، 26بققر برمققان ب ماققاین بنققد ای 

 ققا، ابجققاد  ضققای بجتالیدققی در امققرای برمققان ب سققو تهدبققد ترامققپ بققه تمدبققد ناققردن توقققن تحربخ

 ققا بققه رنققوان رققواملی نققان دبققد توقققن تحربخربزه تم 1۸۰ب  12۰، ۹۰اسققتداده ماققرر اب از مورققد ای 

برمققان  2۹ب  2۸، 26قققرار داده ب خققجف بنققد ای  تققأثیربققرده شققده کققه ربح ب مسققخ برمققان را تحققس 

کققه بزارت خارمققه نیققز م ققاص کققرده اسققس در طققول دبره امققرای برمققان  طور مققان نب؛ بنققابرااسققس 



۹6 

 

ماققرر  ی ققانوضپاسقق  رملققی بققه ابققن  موابم نوققض شققد، امققا ابققران از ی اطرفبار ا ابن توا   توس   

 خودداری کرد. 

 

 گزارش وزارت خارجه از عواقب سیاست بهانه زدایی پوشیچشم

ناققردن ابققن  سوءاسققتدادهگققزارش بزارت خارمققه تنهققا ضققمانس نوققض ن ققدن توا قق  توسقق  آمرباققا ب 

 17. ابققن گققزارش در صققدحه دانققدیمرا بققا بردن  زبنققه تالققن از توا قق    اشیاقت ققادک ور از قققدرت  

 :سدبنویم

ز ابجققاد  زبنققه کوتققاه ب بققا درازمققدت بققرای مقق  - یقبابققد تومققه شققود کققه  ققیچ تضققمین
مققان  اسققتداده از قققدرت اقت ققادی آمرباققا بققرای تحمیققم خواسققس  توانققدینم -ن متالقق 

 خود بر دبگران شود. 

کققه ابققران  ققیچ  زبنققه رملققی در موابققم نوققض  د ققدیمامققا  مققین گققزارش در مققوارد ماتلققن ن ققان   

در مققورد ابققن اقققدامات بسققنده  نگارینامققهبققه  صققر اًماققرر برمققان بققرای طققرف موابققم ابجققاد ناققرده ب 

در ارتققراض بققه تالققن   انگارینامققهگققزارش ییسققتی از  1۹ری کققه در صققدحه کققرده اسققس. بققه طققو

 رغخرلققیدر ابققن مققدت  د ققدیمآمرباققا از برمققان در طققول امققرای توا قق  را آبرده اسققس، کققه ن ققان 

آبققان   27نوض مارر برمان ابران  یچ پاسقق  رملققی بققه ابققن موضققوع نققداده اسققس. حتققی ابققران در نامققه  

موابققم،  ی ققاطرفامققرای نققاقص برمققان توسقق    رغخرلققیکققه    دبقق گویم  صققراحتاً  2-5در پیوسس    13۹5

 .17۰انجان نداده اسس  یاموابلهکرده ب اقدان  یدار تنبخو

تنها اسققتد ل دبیققس در موابققم ابققن موضققوع نیققز ابققن بققود کققه نبابققد بهانققه بققه دسققس دشققمن داد. ابققن 

ب ابققران بققرای ابناققه   بتراشققد  تعهققداتشبققرای انجققان نققدادن    ایبهانققه  دائمققاًموضوع بارد شد تا آمرباققا  

بهانه به دسس آنهققا ند ققد پاسقق  رملققی ند ققد. در باققق  سیاسققتی کققه از ابتققدا توسقق  ابققران دنبققال شققد 

آن پابققه ربققزی شققد ب ادامققه پیققدا کققرد. نگققا ی   بققر اسققا سیاسس بهانه زدابی بود. سیاستی کققه مقق اکره  

 
 یرجووام و کوول جامعووهب یطرفهووا یمموورر همووه تیو تصوود یاتموو یانوورژ یاامللوونیمسووتمر تژانووس ب یهووا ییتزمووا یراسووت 1۷۰
تعهودات خوود وفووت برجوام عمول کوورده  یبوه صوورت تمووام و کموان بوه همووه رانیووا یاسوالم یتن اسوت کووه جمهوور اوواهیاامللنیب

 یهووادر حوزه ژهیوبووه مووا،یهووا، خصوصووا امرطرف یبرخو یسووو زنوواقب برجووام ا یتواکنون در قبووان اجوورا رانیوووجووود ا نیوواسوت. بووا ا
 یهواها و ارگاندسوتااه ینهادهوا یاز سوو رانیوا یتجوار یمسوتمر تشومار و پنهوان شورکا  یذاسیواقودامات ا  نیو همچنو  یو ماا  یبانم

سووند دندجانبووه و   یوونشووان داده اسووت، مووا کمووا کووان خووود را بووه برجووام، بووه عنوووان  یاااعووادهفوق یشووتنداریخو ییمووایمختلووف امر
 .میدانیمتقابال سودمند، متعهد م
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کققه سیاسققس بهانققه   د ققدیمیر طققی شققده در ابققن موضققوع ن ققان  به اظهققار نظر ققا موامققات ک ققور ب سقق 

 زدابی در نهابس  ه رواقبی برای ک ور داشس.

ارتوققاد داشققتند  کننققدگانم اکرهکققه ابققران ق ققد سققاختن بمققق اتققخ نققدارد. امققا  دانسققتندیم مققه  بققاًبتور 

س از توا قق  بابققد ابققن بهانققه از دشققمن گر تققه شققود تققا تحققربخ از بققین بققربد. سیاسققس بهانققه زدابققی پقق 

: پققس از برمققان آقققای ربحققانی گدققس  بقق  سققالبرمان نیز با  دف حدظ برمققان ادامققه پیققدا کققرد. حتققی  

.  ابققران در 171بققرای ابناققه بهانققه بققه دسققس دشققمن نققد یخ بابققد از دادن برخققی شققعار ا   ققخ بپوشققیخق

تققه مققان کققری از اثققرات مندققی آن، بققا تایققه بققر گد  رغخرلققی  نققداد بموابم قانون ببزا نیز اقققدامی انجققان  

اکتدققا کققرد. سققاوت در موابققم اقققدامات آمرباققا بققا اکتدققا بققه   نگارینامققهاقدان رملققی پر یققز کققرد ب بققه  

در مققورد قققانون ابسققا بققا ابققن تومیققه کققه  ققون  مققثجًدر سققابر موضققورات نیققز تاققرار شققد،  نگارینامققه

وققض  ققاحش را متوقققن کققرده ب ابققن موضققوع نوققض  سققس امققا ن بی ققاباشآمرباققا پققس از تمدبققد 

نیسس پاسای به موضققوع نققداد. بققا بقق  ربز بعققد از امققرای برمققان بققا قرارگققر تن نهاد ققابی در ییسققس 

نوققض شققربط ر بققری اسققس ب نققه نوققض مققتن برمققان از پاسققاگوبی امتنققاع  صر اًتحربخ با ابن بهانه که 

کققار ربی    با ربی کار آمققدن ترامققپ نیققز سیاسققس بهانققه زدابققی ابققران تغییققر ناققرد. ترامققپ پققس ازکرد.  

خود سققعی کققرد ضققمن ا ققزابش   ققار تحربمققی ابققران را بادار بققه مقق اکره در سققابر موضققورات ب   آمدن

مانه آمرباققا نققداد. بققه طققور  قق توا   مدبد با ابران کند. ابران امققا بققاز  ققخ پاسقق  رملققی بققه اقققدامات خ

تحققربخ قققرار داد امققا تعققداد زبققادی از نهاد ققای ابرانققی را در ییسققس  ۹6مثققال ترامققپ در تیرمققاه سققال 

پققس از   172    ققا( نققاقض ربح توا قق  اسققس تحربخ)  ابققن: قآقای ظربن به بیققان ابققن ناتققه اکتدققا کققرد کققه

اثققرات آن دبیققس بققاز  ققخ سیاسققس بهانققه زدابققی در پققیش گر ققس ب  رغخرلققیت ققوبق قققانون کاتسققا ب 

   ققا بهانققه د ققدبققا باکققنش بققه آن بققه دسققس آمرباابی خواسوتینمدواوت : قگدققس  حاًبصققرآقای رراقچققی 
خققجف مققتن  گدققس یم. بابققار گ شققس یمابران  ر بار به دییلی از کنققار نوققض برمققان توسقق  آمرباققا   173

نوققض  سققس  گدققس یمبرمققان نیسققس ب خققجف ربح برمققان اسققس پققس نیققاز بققه پاسقق  نیسققس. بابققار 

 شققدیم.  ققر بقققس  ققخ کققه نوققض  ققاحش گ اشققس یمبیی نوض  احش نیسس ب از کنققار نوققض برمققان  

 ققا  ققخ داشققتند بققه ابققن . آمرباابیگ اشققس یمنبابققد بهانققه بققه دسققس دشققمن داد ب از کنققار آن  گدققس یم

کققه موامققات  یاناتققه. د ققدینمکققه  ر ققه بققه ابققران   ققار بیابرنققد، ابققران پاسققای  دندیرسقق یمنتیجققه 

پققس از قققانون کاتسققا معققربف بققه مققادر ابققا نداشققتند. تققا مققابی کققه آقققای ربحققانی    گدتنشک ورمان از  

 
1۷1 https://www.isna.ir/news/95040106876 
1۷2 https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-1۷1۳۵4 
1۷۳ https://www.isna.ir/news/6۹۰۷11۰۵6۹2 
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مققربز ربزگققار ربنمققابی از قمققادر ا  ...  ابققران نققاقض برمققان ناوا ققد بققود: ق ا، به مای پاس  گدققس تحربخ

در باققق  آقققای  17۴   ققا  نیسققس؛ بیابیققد از قمققادر مقق اکرات  ربنمققابی کنققیخ. ققا  ب قمققادر تحربخبمق 

نوضققی انجققان د نققد ابققران    ققر نققوعکققه    دادنققدیمابققن پیققان را بققه طققرف موابققم    دائمققاًربحانی ب دبیس  

 ققا ب ، تحربخ ابهانققه رغخرلققی دادیمقق  ققا اطمینققان . موضققعی کققه بققه آمرباابیکنققدینمبرمققان را نوققض 

ابققن موضقق  ابققران بسققیار  ما نققگ بققا  پاببنققد اسققس. بققر تعهققداتش  ققار بققر ک ققور، ابققران  مچنققان 

سیاسس ترامپ بود. برای اب  ققه  یققزی بهتققر از ابققن بققود کققه  ققخ   ققار را بققه ابققران بی ققتر کنققد ب  ققخ 

سققازی را پققابین را بپقق برد ب سققطح غنی   ققانظارتب     ایبازرسقق ابران  مچنققان پاببنققد بققه برمققان باشققد،  

ب حتققی بققه   کردنققدیمی ا ققزابش   ققار را بی ققتر  نگه دارد. موامات ک ور نیققز، ابققن اطمینققان ترامققپ بققرا

بققه طققور مثققال . شققودینمکققه خققربج اب از برمققان بارققد کققا ش تعهققدات ابققران   دادنققدیماب ابن پیان را  

گدققس: قاگققر آمرباققا ت ققمیخ بققه خققربج از برمققان بگیققرد امققا  کننققدهم اکرهصققایحی از ارضققای تققیخ 

ن،  ققین ب ربسققیه بققر سققر رهققد خققود بماننققد، آن موققق  دبگر، بعنی بربتانیققا،  رانسققه، آیمققا  امضاکنندگان

حتققی مققوبگربنی مسققئول بقققس سیاسققس  175   ابران  خ به احتمال زباد بققه آن متعهققد بققاقی خوا ققد مانققد.

مققن از حسققن ربحققانی ضققمانس گققر تخ کققه حتققی در صققورت خققربج : قخارمی اتحادبه اربپا گدته بققود

  ی رلیققه ابققن ک ققور، ابققران بققه برمققان پاببنققد بمانققد.ا ققای  سققتهآمرباا از برمققان ب بازگردانققدن تحربخ
176 

حتققی از ابققزار خققربج از برمققان نیققز بققرای   توانققدیمکققه    رسققاندیمموضعی که ترامپ را بققه ابققن نتیجققه  

اسققتداده کنققد،  راکققه ابققران حتققی بققا خققربج آمرباققا از   شب اخواسققته  ار به ابققران بققرای رسققیدن بققه  

ارققجن کققرد   ماهاردببه ققس   1۸خوا ققد بققود. در نهابققس نیققز ترامققپ در  برمان نیز به تعهدات خققود پاببنققد  

. امققا ابققران بققا ابققن تومیققه کنققدیمبققر ابققران ارمققال    مجققدداً ققا را  ب  مققه تحربخ  شودیماز برمان خارج  

پاسققای بققه خققربج آمرباققا از برمققان را نققداد ب بققر    امققدتکه بقق  مققزاحخ از برمققان خققارج شققده تققا  

 ای زبنققه ققا بققرای خققربج خققود از برمققان  ققیچ پاببنققد مانققد ب ن ققان داد آمرباابی تعهققداتش

 . پردازندینم

گزارش بزارت خارمه در تومیققه تمققامی ابققن اقققدامات ب شاسققس سیاسققس بهانققه زدابققی، بققدبن تومققه 

. ابققن کنققدیمنتیجققه اقت ققادی م ققاص را مطققرح   نققد حققرف تاققراری ب بققدبن صققر اًبققه آثققار آن 

زنققد ب  ققدف از مقق اکره را  یققزی غیققر از ر قق  تحققربخ بیققان گزارش در ب له ابل دسس بققه تحربققن می

 
1۷4 https://film.tebyan.net/film/24۳۵1۰ 
1۷۵ https://www.bbc.com/persian/iran-41209278 

1۷6 https://www.isna.ir/news/۹۷۰22211۹۷۸ 
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بققا آمرباققا بققا مجققوز حققداقلی ب صققر اً بققا  ربناپقق امتنا مقق اکرز ق :نوبسققدمی 1۸کنققد ب در صققدحه می

 ای انجان شد. موضوع  ستهب  م  دف اضطراری خربج از   م  دتخ ب برای حم

 ققدف از مقق اکره را ر قق    حاًبصققرامققازه بققه دبیققس    صققادرکنندهاسس که ر بری بققه رنققوان    در حاییابن  

مققا مقق اکره ق  :نققدب رمایم  نققهیزمتحربخ دانسققته ب بویققه  یز ققا را کققخ ارزش تلوققی کردنققد اب ققان در ابققن  

ی مقق اکره بققرای ابققن بققود؛ ب ابققن امققهکردبخ که تحربخ برطرف ب ود؛ شققربع مقق اکره بققرای ابققن بققود، اد

ی  یز ققابی کققه حاصققم شققده، ارزش زبققادی را ناوا ققد بابد تأمین ب ققود؛ اگققر ابققن تققأمین ن ققد، بویاققه

برمققان م ققاص شققود، از ا ققداف ب نتققابج   ی ققاق یرخود موامات دبیتققی نیققز پققیش از آناققه  177   داشس.

: گدققس  13۹۴دکتققر ربحققانی در خققرداد سققال . بققه طققور مثققال گدتنققدیماقت ققادی ابققران پققس از برمققان 

اشققتغال، صققنعس ب  زبسققس، ققای ظایمانققه بابققد از بققین بققربد تققا سققرمابه بیابققد ب م ققام محی تحربخق

 ققا احیققا شققوند.  محمققدباقر نوباققس معققابن آ  خوردن مردن حم شققود، منققاب  آبققی زبققاد شققده ب بان 

در صققورت توا قق  در : قدققس گ 13۹۴ممهققور ب سققانگوی بقققس دبیققس نیققز در خققرداد سققال رئیس

.   مچنققین اسققحاق مهققانگیری شققودیممیلیققارد د ر بققه منققاب  اقت ققاد ک ققور تزربقق   1۰۰مقق اکرات، 

توانققد در دبران پسققاتحربخ بققا دبیققس می: قگدققس  13۹۴در آبققان سققال  ممهققوررئیسمعققابن ابل 

 17۸  ربزی مدی، انبو ی از سرمابه را بارد ک ور کند.برنامه

سققعی   ققانب اخواستهان پققس از شاسققس سیاسققس بهانققه زدابققی ب بققرآبرده ن ققدن امققا، حامیققان برمقق 

 26گققزارش در صققدحه  کققه ناندبگری غیققر از ر قق  تحققربخ بققرای مقق اکره بیققان کننققد.   ی ا دفکردند  

 یربپ برگ ققس   رابنققدآمرباققا از  سوءاسققتدادهخققود، نتیجققه دبپلماسققی  وشققمندانه خققود را ممانعققس از 

. بققا دکتققر ربحققانی کققار کنققدیممنیس پققس از خققربج ابققن ک ققور از برمققان رنققوان  شورای ا  ی اقطعنامه

اسققس، کققه قققرار بققود  در حققاییابققن  17۹شققورای امنیققس رنققوان کققرد.   ی اقطعنامققهبزرگ برمققان را ر قق   

 ققای اصققلی بعنققی دبپلماسققی  وشققمندانه در اختیققار اقت ققاد ابققران قققرار گیققرد ب منجققر بققه ر قق  تحربخ

مرباققا شققود. در طققول امققرای برمققان نیققز بققا محوقق  ن ققدن خواسققته از برمققان،  ققای ثانوبققه آتحربخ

ارشققد تققیخ  کننققدهم اکرهرراقچققی  ۹6موامققات تغییققر کققرد بققه طققور مثققال در بهمققن سققال  ی اصققحبس 

 مققاهدی ققا بققود نققه ابققن گونققه نبققود.  بققا دکتققر ظربققن گدس: قابناققه مسققئله اصققلی ر قق  تحربخ  ای سته

ابققن باقعیققس بققه ابققن معنققی نیسققس کققه  ققدف از برمققان اقت ققادی بققود.  پققس از : قدبقق گویم ۹7سققال 

خققربج آمرباققا از برمققان نیققز موامققات دبیتققی بققا تعققابیری  ققون شاسققس اخجقققی آمرباققا بققا ابجققاد 

 
1۷۷ https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=39672 

1۷۸ https://www.alef.ir/news/4000215036.html 
1۷۹ https://www.irna.ir/news/83395578 
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ا ب اربپا سققعی کققردن برمققان را بققه پیققربز ن ققان د نققد. بققه طققور مثققال دکتققر ربحققانی شااف بین آمربا

بققه گدتققه بسققیاری از : قپققس از خققربج آمرباققا از برمققان ب سیاسققس   ققار حققداکثری ابققن ک ققور گدققس 

سیاسققتمداران مهققان، برمققان پیققربزی بققزرگ سیاسققی اخجقققی در تققارب  بققود ب ابناققه مققا قققراردادی بققا 

ابسققتادبخ ب رهققد خققود را ن اسققتیخ ب متالققن نبققودبخ از نظققر اخجقققی بققرای مققا  دنیققا بسققته ب پققای آن

ایبتققه ابققن اظهارنظر ققا بققا باکققنش ر بققری رب بققه بققود. اب ققان در پاسقق  بققه ابققن   1۸۰   بسیار مهققخ اسققس.

 ققا در ابققن قضققیاه از ممهققور گدتنققد باقعققاً آمرباابیطققور کققه آقققای رئیس مین: ق رمودنققد  اصققحبس 

ز یحققان حوققوقی، از یحققان آبققربی سیاسققی در دنیققا شاسققس خوردنققد؛ خققق بلققه، یحققان اخجقققی، ا

ابققن را  خققوا خیمآبققرب شققد؛ ابققن بقق  باقعیاتققی اسققس ب در ابققن تردبققدی نیسققس اماققا مققن آمرباققا بی

ی مققا آبققرب ب ققود؟  ققدف مقق اکرهمطرح کنخ که آبا مققا مقق اکره را شققربع کققردبخ بققرای ابناققه آمرباققا بی

 دیقق کنیمشققما مجحظققه    ب  -برداشققته ب ققود     ققاخبتحرشققربع کققردبخ بققرای ابناققه    ابن بود؟ ما مقق اکره را

ب نققان را  نین ی ققاخبتحرکققه  کننققدیمبرداشققته ن ققده، حققا   ققخ دارنققد تهدبققد    اخبتحراز    که بسیاری

ی ی برمققان ب بققا قطعنامققهای را کققه بققا م ققوابهثانوباققه  ی ققاخبتحربر ابران تحمیققم خققوا یخ کققرد؛  مققان  

 ققدف، ابققن  -د ابنهققا برگرداننقق   خوا نققدیمرا دببققاره     ققا مانامنیاس سازمان ملققم برداشققته شققد،    شورای

بمققود آمققد؛ خققق بلققه، مماققن اسققس بقق    مققثجً بققین اربپققا ب آمرباققا شققااف بققه  شققودیمبود؟ با گدته  

 بمققود آمققده[، یاققن مققا بققرای ابققن مقق اکره ناققردبخ. مققا مگققر ا مایاتی  ققخ بین ققان ]بققهکخ  شااف ظا ریِ

بمققود بیابققد؟ مققا مقق اکره کققردبخ کققه تحققربخ برطققرف   م اکره کردبخ که بین آمرباا ب اربپققا شققارا  بققه

 1۸1  ب ود.

ادرققای گققزارش بزارت خارمققه، ابققران در طققول زمققان  رغخرلققیکققه م ققاص شققد  طور مققانبنققابرابن 

ماققرر برمققان ابجققاد ناققرد. ابققن موضققوع   ی ققانوض ققیچ  زبنققه رملققی بققرای     امققدتامرای برمان تا  

از برمققان  تققاًبنهابارد شد تا آمرباا به راحتی نوققض برمققان کنققد، بققر ابققران   ققار اقت ققادی بارد کنققد ب 

 خارج شود. 

 

 جدا کردن دو سال اجرای برجام از دوره ترامپ

، کنققدیمباققی از مسققائلی کققه گققزارش بققرای تومیققه م ققاجت پققس از برمققان در ک ققور بققه آن اسققتناد 

کققه  کنققدیمخربج آمرباققا از برمققان اسققس. بزارت خارمققه در گققزارش خققود  ضققا را بققه گونققه ترسققیخ 

 
1۸۰ https://www.irna.ir/news/83395578  
1۸1 https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=39672 
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کققه خواننققده  ایبققه گونققهخققربج بققی  زبنققه ترامققپ از برمققان  ققیچ ارتبققاطی بققا برمققان نداشققته اسققس. 

خققارج برمان قراردادی بققه ندقق  ابققران بققوده کققه ترامققپ بققا  هققخ ابققن موضققوع از برمققان   اب ًت ور کند،  

خربج راحققس ب بققدبن دردسققر آمرباققا از برمققان ب رواقققق آن  ققیچ ارتبققاطی بققا مققتن برمققان   اًیثانشده،  

 :دبگویم 2۰ندارد. به طور مثال گزارش در صدحه 

 ؛ یقق ا ققای مدبققد رلیققه ابققران را سققد کققرده بققودقبرمان  مه مسیر ا بققرای ت ققوبق تحربخ
دبیققس آمرباققا نققاگزبر شققد بققرای پی ققبرد سیاسققس   ققار حققداکثری خققود، از برمققان بققه 

 شام غیرقانونی خارج شود. 

 که: کندیمابن گزارش در  مین صدحه رنوان  

بققا تومققه بققه بققابر دبیققس ترامققپ مبنققی بققر مضققر بققودن برمققان بققرای منققا   آمرباققا ب ق
بنیاد ققای ممهققوری  پ بریآسققیق پیمانققانش، تققو خ ایوققا شققده بققه ترامققپ مبنققی بققر  خ

 رانبقق ا  نققهب ز ققا ب نهابتققاً نققاتوانی ترامققپ در بققر خ زدن برمققان بققه  اسجمی در برابققر تحربخ
آمرباققا ضققمن ارققجن  ممهققوررئیس ققای مققدی بققا حدققظ برمققان، ب بققا تحمیققم تحربخ

 ققابی کققه ب قق  برمققان ر قق  شققده بققود را مجققدداً بازگردانققد ب خربج از برمان، کلیه تحربخ

  ای دبگری نیز بر آن ا زبد.  ندبن نوبس، تحربخ در

بققر خققود سققازبکاری را بققرای حققم اخققتجف قققرار داده، کققه    37ب    36رجبه بر ابن مققتن برمققان در بنققد   

در کمیسققیون  ربزهیسقق حققداکثر   رابنققدیدر صققورت شققاابس داشققتن ب طققی  ی ققر ک ققورآن  اسققا 

بققه برمققان صققورت    ققان پاببنققدی باققی از طرفم ترک در صورتی که  مچنان ارتواد داشققته باشققد، رققد

 رأیرا بققه   یاقطعنامققه. شققورای امنیققس نیققز  رسققاندیمگر ته، ابققن موضققوع را بققه اطققجع شققورای امنیققس  

 رأیگ اشققته خوا ققد شققد. در صققورت    رأیبققه     اقطعنامققهآن تققدابن یغققو مدققاد    بققر اسققا که    گ اردیم

شققورای   ایقطعنامققهبققن موضققوع بگقق رد، مدققاد ربز از ا 3۰ کهدرصققورتینیققابردن ابققن قطعنامققه بققا 

کققه بققه ماققانیزن   رابنققدی.  شققودیمدببققاره رلیققه ابققران امققرا     اقطعنامققهب    گرددیبققازم  خودخودبهامنیس  

کققه بازگ ققس قطعنامققه بققا ارتققراض بقق  رضققو بققه صققورت ، ( معققربف اسققس snap-backماشققه بققا )

گققزارش بزارت خارمققه تمابققم دارد بققا اسققتناد بققه رققدن اسققتداده آمرباققا از . شققودیماتوماتیقق  محوقق  

ابن دب بنققد برمققان، خققربج ترامققپ از برمققان را مققدا از سققاختار برمققان ن ققان د ققد. بققه طققور مثققال در 

بققه مققای تققجش بققرای  -آمرباققا از برمققان خققربج ق :دبقق گویمگققزارش بزارت خارمققه  2۰صققدحه 

 12ب  11برمققان ب نیققز مققواد  37ب  36سوءاسققتداده از سققازبکار حققم اختج ققات منققدرج در بنققد ای 

تبلیغققات دبیققس اببامققا مبنققی بققر اماققان  یگبپققایببیققانگر اسققتحاان برمققان ب  - 2231قطعنامققه 
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بققا سققوءنیس بققه   ققایغربسققوی  کققه از یسققازبکار ققای شققورای امنیققس بققود؛ بازگردانققدن  ققوری تحربخ

 اسنپ ب  موسون شده اسس .

ب از  نققدیبیم، بزارت خارمققه از بقق  سققو برمققان را بنققای مسققتحامی شققودیمکققه م ققا ده  طور مققان

نگققا ی بققه اتداقققات . نققدیبیممققدا از خققربج آمرباققا از برمققان    کققامجًسوی دبگر آثار ب نتققابج برمققان را  

 وققاًیدقآمرباققا از برمققان نققه تنهققا مققدا از برمققان نیسققس، بلاققه    دسققردریب، خققربج  د دیمرخ داده ن ان  

 . س نواط ضعن برمان اس نبترمهخبای از 

دبگققر رلیققه ابققران  ی ابهانققهبققه  توانسققس یمدر صحنه باقعققی ب در طققول دبران امققرای برمققان، آمرباققا 

ه نمونققه آن در تحققربخ کاتسققا ب اثققر آن بققر ا ققزابش کقق   -د   ابی بققا  مققان آثققار ب نتققابج بضقق  کنقق تحربخ

از برمققان ب خققربج بقق  شققبه خققود   توانسققس یمم هود بققود. رققجبه بققر آن آمرباققا    ۹6نرخ ارز در سال  

دبگققر مققورد اخققتجف  بی ققتر در موضققورات یریازگیقق امتاز آن بققرای ابجققاد شقق  اقت ققادی در ابققران ب 

 ی اشققرکس ابققن اقققدان را بققدبن  ققیچ  زبنققه باقعققی اقت ققادی انجققان داد ب  کققه ناناسققتداده کنققد. 

ر ققا کققردن تعهققدات خققود  کارهنیمققهمحدبدی که در طول دبره امرای برمققان بققه ابققران آمققده بودنققد بققا 

مققاه خربققد ندققس   6از  بدبن پرداخققس بقق  د ر مربمققه از ابققران ر تنققد ب ک ققور ای اربپققابی در کمتققر  

خود از ابران را به صدر رساند. در باق  ابن ضققعن برمققان بققود کققه  ققیچ ضققمانتی را نققه بققه ابققران ب نققه 

آمرباققا بتوانققد پابرمققا  ممهققوررئیسکققه در صققورت تغییققر  دادینمقق  ایمللققیبین ی اشققرکس ب   ققابان 

 سال نوشته شده بود. 2بماند. گوبا برمان تنها برای 

شققورای امنیققس  ی اقطعنامققهرمققه در گققزارش خققود تققجش دارد بگوبققد رققدن بازگ ققس امققا بزارت خا

( ن ققان از محاققخ بققودن snap back  رابنققدرققدن اسققتداده آمرباققا از ) بعققد از خققربج آمرباققا از برمققان

 ققا ب ابجققاد آبرده اقت ققادی بققرای ابققران اسققس کققه  ققدف برمققان ر قق  تحربخ  در حققاییبرمان دارد. ابن  

، خققربج آمرباققا از برمققان کنققدیمخققود بیققان  25تققا  23کققه گققزارش در صققدحات  طور مققان د ببققو

اقت ققادی از ابققران بربنققد   ی اشققرکس بارد شد  ربش ندس ابققران بققه زبققر بقق  میلیققون ب ققاه برسققد،  

 ی اقطعنامققهاسققس کققه بققودن بققا نبققودن  در حققاییب زمینققه بحققران ارزی در ک ققور ابجققاد شققود. ابققن 

ب بزبققر خارمققه  ممهققوررئیسشققاص  بققر ابققنبققود. رققجبه  ریتققأثیببققن موضققوع شققورای امنیققس در ا

بققازد خ ب دبازد ققخ، در حققین مقق اکرات منتهققی بققه برمققان ب بعققد از نهققابی شققدن مققتن آن  ی ققادبیس 

 ممهققوررئیسشققورای امنیققس در صققورت خققربج    ی اقطعنامققهبار ا تاکید کرده بود، کققه بققه رلققس یغققو  

ی در روابققد اقت ققادی برمققان رخ ناوا ققد داد. بققه طققور مثققال دکتققر حسققن بعدی امرباا از برمققان، خللقق 

 ققا گدتققه بققود: قبققه نظققر مققن شققراب  آبنققده، شققرابطی نیسققس کققه آمرباابی 13۹۴ مققاهدیربحققانی در 

 ای شققورای  ققای ندتققی ب بققانای، بققر مبنققای قطعنامققه ققای گ شققته را برگرداننققد. تحربخباوا ند تحربخ
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 سققؤالربابقق  خققارمی در پاسقق  بققه ابققن  را بققردی ن نیققز در ن سققس شققورایدکتر ظرب  1۸2.  امنیس بود 

 ققابی کققه سققاختمان تحربخ: قگدققس  شققودیمکه اگر آمرباققا از برمققان بققا بقق  امضققای خققارج شققود  ققه 

کققه  1۹۹۰ب  مچققون د ققه  اتققهبر خبه ای شققورای امنیققس بنققا نهققاده بققود، آمرباققا بققر مبنققای قطعنامققه

 ققا موبققوییتی ناوا ققد کققرد، دبگققر بازگ ققس تحربخابققران را امققرا نمی   ای آمرباققا رلیققهک وری تحربخ

سققناتور آمرباققا کققه گدتققه بودنققد ابققن توا قق   وقق  تققا  ۴7اب در حین م اکرات ب پس از نامققه   1۸3   داشس.

زمان دبیققس اببامققا معتبققر خوا ققد بققود، نیققز  نققین ادرققابی را تاققرار کققرده بققود. درباققق  بزبققر خارمققه 

آمرباققا   ممهققوررئیساسققس کققه تغییققر    بلندمققدتعر ی کرده بققود کققه برمققان تققوا وی  م  گونهابنبرمان را  

بققرخجف  توانققدینمگققزارش بزارت خارمققه  نب؛ بنققابرانو ققی در آثققار ب نتققابج اقت ققادی آن نققدارد

ادرققای  بققر اسققا ادرققای ابییققه خققود، اکنققون حسققا  دبره ترامققپ را از برمققان مققدا کنققد،  راکققه 

بققا ابققن اسققس کققه   ارتبققاطیب ققای پققس از برمققان،  شاص بزبر خارمه آثققار ب نتققابج اقت ققادی ب تحربخ

اگر ققه بزارت خارمققه در گققزارش خققود در صققدحات   نب؛ بنققابراآمرباققا  ققه کسققی باشققد  ممهوررئیس

 حسققا به ققا ب آثققار آن پققس از خققربج آمرباققا از برمققان را سققعی دارد حسققا  تحربخ 25تققا  23

دکتققر  ی اگدتققهکققه از شققوا د بققا  ب  طور مققانترامپ بگقق ارد ب آن را مققدا از برمققان ن ققان د ققد، امققا 

 ققای پققس از خققربج آمرباققا از برمققان ب م ققاجت ناشققی از آن ظربققن  نگققان توا قق  پیداسققس، تحربخ

برمققان اسققس کققه امققازه  نققین   ی اضققعناز برمان مدا باشققد، بلاققه مزئققی از آثققار ب نتققابج    ندتواینم

 . د دیماقدامی را به آمرباا 

 

 در قوانین داخلی آمریکا برخالف ادعا رکردنیگ

بققه ر قق  کاغقق ی   صققر اً ققا،  بزارت خارمه در گزارش خود تاکیققد کققرده اسققس بققرای ابناققه ر قق  تحربخ

محدبد ن ود ب آثار آن در اقت ققاد ابققران  وبققدا شققود در بنققد قققوانین داخلققی آمرباققا نیا تققه اسققس. ابققن 

 :سدبنویم 1۸گزارش در صدحه 

مات صققوری بققرای ر قق   ققا ب نققه صققر اً اقققداقناته مهخ دبگر ضققربرت ر قق  باقعققی تحربخ
 ققا اصققم را بققر آنها بر ربی کاغ  بققود. در برمققان، ممهققوری اسققجمی ابققران در حققوزه ر  

 ققا ربی کاغقق  گ اشققس. تققا در دان بققازی در  ققا ب نققه صققر اً ر قق  تحربخقآثار  ر قق  تحربخ
 ققای زمققین نظققان قققوانین داخلققی آمرباققا نیدتققد. بققه ربققارت دبگققر، اگر ققه بققا تجش

 
 .2۷2۸۵1، کد خبر: 2۷/11/1۳۹4م روز پیروزی ملت ایران است ؛ رسانی دوات؛ ناجرای برجا. پایااه اطال 1۸2

https://dolat.ir/detail/2۷2۸۵1    
1۸۳94051307451https://www.isna.ir/news/  
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  ی، تمققان مجمورققه قققوانین ب موققررات تحربمققی آمرباققا کققه بققه نققوری کارشناسی ب تا
با ققس شناسققابی شققده ب اقققداماتی کققه بققرای ر قق  آنهققا بابققد ای ارتبققاط میبه موضوع  سته

، آثققار زمققان خدر برمققان ب پیوسققس دب آن درج گ ققس، امققا  مزئیققاتشققد، بققا انجققان می
یم درج گردبققد تققا تعهققد آمرباققا مورد انتظققار از ابققن اقققدامات ر قق  تحربمققی نیققز بققا تد قق 

  ا بر ربی کاغ  محدبد نگردد. به ر   تحربخ صر اً

بققرخجف ادرققای گققزارش بزارت خارمققه، سققاختار برمققان نققه تنهققا اسققیر قققوانین داخلققی آمرباققا بققود، 

 ققا در قققرار داد ب بارققد شققد ر قق  تحربخ  تققأثیرتحققس    کققامجً ققا را  بلاه  مین موضوع آثققار ر قق  تحربخ

 نبتققرمهخ ققای ثانوبققه آمرباققا کققه اغقق ی بققاقی بمانققد. ابققران در برمققان در مققورد تحربخحققد ر قق  ک

 ا بود ب پ توانه قققوانین کنگققره را داشققس، بققا ت ققور ابناققه درگیققر قققوانین داخلققی آمرباققا ن ققود تحربخ

بققرای ا ققراد خققارج شققده از ییسققس  صققر اً ققا آن  ققخ  ققا بققه توقققن موقققس تحربخبققه مققای یغققو تحربخ

بققه کنگققره ارققجن کنققد   1۸۴ربز  1۸۰بققا    12۰آمرباققا نیققز بابققد  ققر    ممهققوررئیسنده کرده بققود.  تحربخ بس

بققر  ققا متوقققن شققود. رققجبه  ملققی آمرباققا ضققربری اسققس ب بابققد تحربخ  منققا   ا برای  که توقن تحربخ

ربز موظققن بققود پاببنققدی ابققران بققه  1۸۰آمرباققا  ققر  ممهققوررئیس 1۸5قققوانین کنگققره بققر اسققا ، ابققن

انققرکی اتمققی ارققجن کنققد. ابققن سققاختار دب   ایمللققیبینآکانققس    تأبیققدمدا از سققاختار برمققان بققا    برمان را

آمرباققا پاببنققدی ابققران بققه توا قق    ممهققوررئیسربز بابققار    1۸۰مماققن بققود  ققر    اب ًابراد مهخ داشققس.  

اده ابققران تعهققدات خققود را مطققاب  بققا برمققان انجققان د کققردیمرا ارققجن نانققد، حتققی اگققر آکانققس ارققجن 

آمرباققا نیققز   ممهققوررئیسب    شققدیمآمرباققا    ممهققوررئیس ققا منققوط بققه نظققر  توقققن تحربخ  اًیقق ثاناسس،  

کققه ق ققد  ماققاری بققا   بی ققابان بققا     اشققرکس ربز بابققار    1۸۰ربز بققا    12۰. در باق   ققر  کردیمتغییر  

 بققر ابققنبققا نققه؟ رققجبه    کنققدیمکققه آبققا آمرباققا پاببنققدی ابققران را ارققجن    دنققدبدیمابران را داشتند بابققد  

ربسقق  اقت ققادی در ابققران را تغییققر د ققد ب اقت ققاد ابققران را بققا   توانسققس یمآمرباققا    ممهوررئیستغییر  

 12قققرار گیققرد. موضققوری کققه در نامققه  تققأثیرآمرباققا تحققس    ممهققوررئیس ر اقدان، اظهارنظر بققا تهدبققد  

 ۴تققا  2آبرده شققده. در بنققد  حاًبصققربرمققان نیققز  کننققده ما نگبققه  1۸6ر امققور خارمققهبزبقق  13۹6بهمققن 

کققه اظهارنظر ققای موامققات آمرباققابی ب تهدبققد آنهققا   کنققدیمارققجن    حاًبصققرابن نامه، بزبر امور خارمققه  

بققرای نوققض برمققان،  ضققای بجتالیدققی ابجققاد کققرده ب   طر ققهب  ای مدبد بققا اقققدامات  به بض  تحربخ

 
 بسته به نو  قانون 1۸4
 قانون بازناری هسته ای 1۸۵
 6-۸پیوست  1۸6
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 ممهققوررئیس دبقق گویم 13۹61۸7تیققر  26ربابقق  اقت ققادی شققده اسققس بققا در نامققه  سققازیرادیمققان  از 

آمرباا در رابزنی بققا ر بققران ک ققور ای ماتلققن از آنهققا خواسققته تجققارت بققا ابققران را متوقققن کنققد. در 

 ققای مدبققد آمرباققا بققه دنبققال ملققوگیری از ابققن نامققه  مچنققین ذکققر شققده کققه ابققن اظهققارات ب تحربخ

 امتیازات برای ابران اسس. نبتریحداقل

ن در سققاختار قققوانین داخلققی آمرباققا گیققر برمققا دبقق گویمبققرخجف ادرققای گققزارش کققه  بققر ابققنرققجبه 

 صققراحتاًبرمققان  کننققده ما نگخققود بققه مسققئول  13۹61۸۸شققهربور  27ناققرد، بزبققر خارمققه در نامققه 

کققه قققوانین داخلققی آمرباققا در حققال  لققج کققردن برمققان اسققس ب دبیققس  کنققدیمابققن موضققوع را بیققان 

 .  1۸۹زندیم سرباز ایمللیبینآمرباا با تایه بر قوانین داخلی از تعهدات 

 ققا بققه مققای یغققو آنهققا بارققد بنابرابن پاببند نبققودن بققه خطققوط قرمققز ب بسققنده کققردن بققه توقققن تحربخ

آمرباققا بضققعیس اقت ققادی ب  ماققاری اقت ققادی بققا   ممهققوررئیستققا  ققر اظهققار نظققر بققا اقققدان    شدیم

 ققا زگ ققس تحربخربز بابققار خطققر با  12۰بققا    1۸۰. از طققرف دبگققر  ققر  دادیمقق قققرار    تأثیرابران را تحس  

ارققجن پاببنققدی ابققران بققه  رغخرلققیاردببه ققس رخ داد ب  1۸نیققز در  تققاًبنهابمققود داشققس. اتدققاقی کققه 

از برمققان  یبنققدبپاب بققا ارققجن رققدن  طر ققهب انققرکی اتمققی، آمرباققا  ایمللققیبینبرمققان توسقق  آکانققس 

 خارج شد.

 

 همراهی اروپا با آمریکا 

مققورد اقققدامات اربپققا بققرای انتدققاع اقت ققادی ابققران پققس از باققش پققنجخ گققزارش بزارت خارمققه در 

خققود، در تیتققری بققا  22ب  21خققربج آمرباققا از برمققان اسققس. گققزارش بزارت خارمققه در صققدحات 

شققرح اقققدامات اربپققا  قتعهققدات ب اقققدامات کققخ نتیجققه اربپققا پققس از خققربج آمرباققا از برمققان  رنققوان

 :سدبنویم  نینابنب در مورد آنها  کندیمپس از خربج آمرباا از برمان را  هرسس 

 
 6-۳پیوست  1۸۷
 6-6پیوست  1۸۸
 یبنودیپا دییوشوامل عودم تا د،یومتحوده در سوازمان ملول متحود مطور  گرد االتیوا ریسوف ،یلویه یمویتوسو  ن رایوکه اخ ویسنار  1۸۹
 یتسوودگ  اور،ید  یتن و از سوو  ریواز جملوه گوبار  اخ  یاتمو  یانورژ  یاامللونیگوبار  تژانوس ب  ۸به برجام در تعارض کامل بوا     رانیا

توسو  دواوت  یبنودیپا دییو. اگردوه عودم تا..سوازدیتحوت برجوام رهوا م ینوااملل یبو عهوداترا از ت موایدواوت تمر  ،یاز نسازوکار داخل
 لیووتحم تیووبرجووام از طر یسووازبوور فل  یاقوورار نارفتووه اسووت، مقدمووه ییبووا برجووام نوودارد و در برجووام مووورد شناسووا یارتبوواط مووایتمر

 یپوس از رو  ژهیوسوان گذشوته و بوه  2  کوهاسوت    نوانیعودم اطم  یفضوا  جوادیروز بوا ا  6۰توس  کناوره ظورف مودت    مهایمجدد تحر
 برجام بوده است. 2۹و  2۸،  26 یمتحده در نق  تعهدات وفت بندها االتی.ابت ا استیس  ی د،یکار تمدن دوات جد
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ک ققور را نققاگزبر از کققا ش  تققاًبنهادر رمققم منجققر بققه نتیجققه ن ققده ب  ]تابققن اقققداما [ ق
 ای خود کرد. امرای تعهدات  سته

بققا امیققد بققه ابناققه ک ققور ای اربپققابی، منققا   اقت ققادی    امققدتبا خققربج آمرباققا از برمققان، ابققران تققا  

 محضبققه، تعهققدات خققود را  مچنققان مطققاب  بققا برمققان انجققان داد. کننققدیم تققأمینابققران در برمققان را 

منققا   ابققران از سققوی  تققأمین ققا از برمققان دکتققر ربحققانی ارققجن کققرد کققه در صققورت خققربج آمرباابی

نیققز در ابتققدا ب    ققابیاربپا.  1۹۰سابر ارضای برمان، ابران  مچنققان بققه تعهققدات خققود پاببنققد خوا ققد بققود

رنققوان کردنققد کققه منققا   اقت ققادی   نققینابن ای ابل خققود پققس از خققربج آمرباققا از برمققان در بیانیققه

، 13۹7اردببه ققس  25ن ب در تققارب  . پققس از خققربج آمرباققا از برمققاکننققدیم تققأمینابققران در برمققان را 

موبگربنی در بیانیققه مطبورققاتی ارققجن کققرد کققه اتحادبققه اربپققا در راسققتای حدققظ برمققان راه حلققی بققرای 

 :شدیما داف اقت ادی پیدا کند، ا دا ی که شامم موارد زبر 

 حدظ ب تعمی  رباب  اقت ادی با ابران •

ندتققی ب پتربشققیمی ابققران ب  یا قق  رآبردهتققدابن  ققربش ندققس، گققاز، میعانققات گققازی ب   •

 تعامجت مربوطه؛

 بانای با ابران؛ مؤثرتعامجت  •

 دربابی، زمینی ب  وابی ب خ  آ ن با ابران؛ مؤثر بنومحممادامه رباب   •

 ققای مققایی، بی ققتر ارتبققارات صققادراتی اتحادبققه اربپققا ب ابجققاد مسققیر ای ببققژه در حوزه تققأمین •

 ققای اقت ققادی ب مققایی شققامم ارائققه  مااری ب تجققاری بققا  ققدف تسققهیم ایبیمققهبققانای، 

  ای رملی از تجارت ب سرمابه گ اری؛حمابس 

 ای اربپققابی تدققا خ ب قرارداد ققای منعوققده بققین شققرکس  ی اادداشققس بتامیققم ب امققرای بی ققتر  •

  ای ابرانی؛ب طرف

 سرمابه گ اری بی تر در ابران؛ •

 حووقی. باشنانیطما ضای  تأمینحمابس از  عا ن اقت ادی اتحادبه اربپا ب  •

بققا ابققن بیانیققه، مققوگربنی مسققئول سیاسققس خققارمی اتحادبققه اربپققا ارققجن کققرد کققه  ققیچ  زمققان خایبتققه 

 ای حوققوقی ابققن اتحادبققه قققادر نیسققس ضققمانس ق  ب ارققجن کققرد:  د ققدینمتعهدی برای موارد گدته شققده  

 1۹1  ب اقت ادی به ابران بد د

 
1۹۰ https://per.euronews.com/2018/05/08/rouhani-said-he-is-happy-to-see-a-an-annoying-entity-exits-from-
jcpoa 
1۹1  http://tn.ai/1728571 
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با  مه ابققن ابصققاف، ابققران بققا ارتمققاد بققه اربپققا ب بققا  ققرض انتدققاع اقت ققادی از برمققان، تققا اردببه ققس 

از خققربج آمرباققا از برمققان،  ققیچ اقققدامی بققرای کققا ش تعهققدات   بقق  سققالبعنی با گ شس    13۹۸سال  

ترامققپ بققا اتاققاذ سیاسققس صققبر  یممهوراسققس برخود ذبققم برمققان انجققان نققداد ب حتققی تققا پابققان دبره 

 ردبل نارد.   انظارتب   ایبازرس بردی از امرای تعهدات اصلی خود بعنی را

برققده دادنققد کققه بققا امققرای قققانون انسققداد از  13۹7سققال  ماهاردببه ققس  27  ققابیاربپادر موابققم 

ب در مهرمققاه  مققین سققال ت ققمیخ   کننققدیمحمابققس    انققدکردهکققه در ابققران سققرمابه گقق اری    بی اشرکس 

از مملققه ندققس( ب باردات، بقق  کانققال )   ققای مربققوط بققه صققادرات ابققرانپرداخس گر تند بققرای تسققهیم  

، کققه بج اصققله بعققد از خققربج آمرباققا ب شققدیمدر حققایی بققه ابققران داده     ابرققدهببژه ابجاد کننققد. ابققن  

ابققران را  ب بققهب اربپققابی  ی اشققرکس قبققم از ابناققه برققده امققرای قققانون انسققداد رملیققاتی ب ققود، 

ای ارققجن ر ققا کردنققد. شققرکس  رانسققوی توتققال، در بیانیققه  کارهنیمققهترک کردنققد ب قرارداد ققای خققود را  

ب تققا ابابققم  1۹2توسققعه میققدان پققار  منققوبی نیسققس میلیققارد د ری بققرای  2کققرد قققادر بققه ادامققه پققربکه 

مققدبررامم شققرکس شققود، مگققر ابناققه ضققمانتی از طققرف آمرباققا دربا ققس کنققد. نوامبر، از ابران خارج می

تققوانیخ بققا خققربج آمرباققا از برمققان، قققرارداد دبگققر نمیق :آیمققانی زبمققنس نیققز در ابققن زمینققه گدققس 

 ققا از سققوی امرباققا رلیققه ابققران بققدبن معناسققس تحربخمدبدی را با ابران امضا کنققیخ؛ بازگ ققس دببققاره  

پققژب ب ابربققا  نیققز در اقققداماتی م ققابه ارققجن   ی اشققرکس   1۹3   نهققا تبعیققس کنققد.آکه زبمنس  خ بابد از  

خربققد ندققس اربپققا از ابققران کققه قققرار   بققر ابققنرققجبه    .1۹۴کردند که قادر به ادامه  مااری با ابران نیسققتند

یی توسقق  اتحادبققه اربپققا تضققمین شققود، پققیش از ت ققمیخ ابققن اتحادبققه ب کانققال مققا انققدازیراهبققود بققا 

 کانال مایی به صدر رسید.  اندازیراه

تنهققا  13۹7سققال  مققاهبهمن ققرابان در   ققایبقو کشپققس از   ققابیاربپاماتلققن،  ی ابرققدهپققس از 

کردنققد. ابققزاری بققا  انققدازیراه( را INSTEX) ابققزار حمابققس از مبققاد ت تجققاری موسققون بققه ابنسققتاس

 ققیچ ضققمانس ب ابققزار  سققشیتأسابیوبققس صققادرات کا  ققای ب ردبسققتانه بققه ابققران، کققه در بیانیققه 

، بنققا بققه میققم خققود کا  ققابی را در ابققن سققازبکار بققه ابققران توانسققتندیم  اشققرکس امبققاری نداشققس ب 

 ققای آمرباققا ب ر  از تحربخ ققخ بققا تومققه بققه تقق   اشققرکس . 1۹5مققایی انجققان د نققد  هبتسققوصادر کننققد ب  

 
1۹2 https://money.cnn.com/2018/05/16/investing/iran-total-oil-gas-sanctions 
1۹۳ https://money.cnn.com/2018/05/14/investing/iran-sanctions-siemens-europe/index.html 
1۹4 https://per.euronews.com/2018/08/24/international-companies-leave-iran-us-sanctions-french-german-
firms-head 
1۹۵ https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/iran/news/article/joint-statement-on-the-creation-of-
instex-the-special-purpose-vehicle-aimed-at 
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حاضققر بققه پقق برش ربسقق  انجققان  رمققجًخطققر محربمیققس از نظققان کققارگزاری د ر در ابققن ک ققور، 

خققود ب در  11-11. گققزارش بزارت خارمققه در پیوسققس شققدندینممعاملققه بققا ابققران در ابققن سققازبکار 

 :سققدبنویمابنسققتاس  کققارابیکمیسققیون م ققترک برمققان در مققورد رققدن  کننققده ما نگنامققه بققه 

رققدن بمققود   میقق بققه دیثبققات اسققس ب   ابققده، ناکارآمققد ب بیابنستاس ثابققس کققرد کققه بقق  سققازبکار بیق

ب نققیخ از زمققان ارققجن رملیققاتی  بقق  سققالآن مت ققور نیسققس. بققیش از  یبققرا یربشققنمنققاب  مققایی، ا قق  

 ده.  بورب از طرب  آن انجان ش  ند صد زارگ رد ب تاکنون  و  ب  معامله به ارزش شدن آن می

کققه دکتققر  ایگونققهابنستاس حتی در زمینققه اقققجن ب ردبسققتانه نیققز نتوانسققس بققه ابققران کمقق  کنققد. بققه  

بضققعیس   متأسققدانهق  :سققدبنویمدر پیوسققس نهققخ گققزارش    13۹۸اسققدند    22ظربن در نامققه خققود مققورخ  

ه ایمللققی اسققس. بققرای نمونقق  ققای مامعققه بینرملققی برخققی از طرفنتیجققه بی  یتققا حققدبدظایمانه کنونی  

بهداشققتی، سققرنگ بققا  ی اکنندهیضققدردونه در حققوزه  قق   -ا  مهققانی کربنقق   یریگ مققهحتی پققیش از    ب  -

تندسققی ب  ققه در کققم در حققوزه اقققجن دارببققی ب تجهیققزات پزشققای، باردات مققا از اربپققا از  یققوازن

اسققس. باردات  2۰16دبره پققیش از امققرای کامققم برمققان در سققال  یحققان ارزش ب موققدار کمتققر از

درصققد کققا ش با تققه اسققس.  75یققوازن اسققتربم کننققده پزشققای از اتحادبققه اربپققا بققه تنهققابی بققه میققزان 

  ای تجارت ما با اربپا بمود دارد. در دبگر زمینه بارتأسن مین ربند 

بققاقی مانققد ب نققه  ققربش ندققس ابققران بعققد از  اربپققا نققه شققرکتی در ابققران ی ابرققده رغخرلققیبنققابرابن  

خربج آمرباققا از برمققان بققه اربپققا بققاقی مانققد ب نققه سققازبکار ای مققایی آنهققا اثققر کققرد. گققزارش بزارت 

کققه ک ققور ای اربپققابی  کنققدیمخققود بققه کققرات ابققن موضققوع را تاققرار  ی اوسققس یپخارمققه نیققز در 

 1۸طققور مثققال دکتققر ظربققن در نامققه  اقققدان مثبققس اقت ققادی بققرای نجققات برمققان انجققان ندادنققد. بققه

 برمققان از متحققده ابققا ت غیرقققانونی خققربج ارققجن از سققال بقق  اکنققونق :سققدبنویم 13۹۸اردببه ققس 

 برقققراریِ بققرای سیاسققی قققویِ تعهققداتِ 1+۴ب  اربپققا اتحادبققه کققه اسققس  سققال بقق  بققاًبتور د بگقق رمی

  ققایقول رغخرلققیب  متأسققدانه،. انققدداده آمرباققا خققربج از ناشققی برمققان در ر تهازدسققس  تعققادلِ مجققددِ

 بققه نحققو آنهققا آثققار ب -ا  قق تحربخ ر قق  بققا رابطققه در مققؤثری رملققیِ اقققدان مطلوققاً امققربز بققه تققا درپققی،پی

 امرابققی شققود، ابققران بققا اقت ققادی ربابقق  ب تجققارت سققازیرادی بارققد  هک -بد ضمیمه در م اص شده

 آنچققه بققرخجفق :سققدبنویمخطققا  بققه ک ققور ای اربپققابی  ۹۹تیققر  12 مچنققین در نامققه   .اسس  ن ده

 انسققداد قققانون کامققم امققرای بققرای شققانحاکمیتی ابزار ققای از حتققی اربپققابی دبیققس  سه ،کنندیم ادرا آنها

 اسققتداده آمرباققا  ققایتحربخ  راسققرزمینی ارمققال برابققر در اربپققابی کققارگزاران از حمابققس  خققود مهققس 

 ب ترغیققق  مهققس  انسققداد قققانون امققرای تسققهیم مهققس  ابققران انققهبگرارمم ی اهیتوصقق  آنهققا. ناردنققد

 نادبققده را بودنققد ابققران بققا  ماققاری بققه کققه مابققم اربپققابی متوسقق  ب کو قق  ی اشققرکس  از حمابققس 
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 تومیققه مهققس  ایبهانققه رنوانبققه بربکراتیقق  ب سققاختاری سققازبکار ای از  مققواره دبیققس  سققه .گر تنققد

  راسققرزمینی اِرمققال رمققم، در اربپققابی دبیققس  سققه درباققق ، .کردنققد اسققتداده زمینققه ابققن در خققود رملیبی

 ذبققم تعهدات ققان نوققض ابققن کققه نمودنققد تسققهیم خققود قلمققرب در را متحققده ابققا ت  ای غیرقانونیتحربخ

   .باشدمی برمان

کققه سیاسققس صققبر را بققردی ابققران در پاسقق  نققدادن بققه آمرباققا ب   د ققدیمابن گزارش به خققوبی ن ققان  

اقت ققادی نداشققته اسققس ب  تققأثیر نبترکو قق خققارج ن ققدن از توا قق  پققس از خققربج آمرباققا از برمققان 

در   کننققدهم اکره. رققجبه بققر ابققن ضققعن دان ققی تققیخ  انققدنداده یچ اقدامی به ند  ابققران انجققان     ابیاربپا

مققتن توا قق  ابققن موضققوع بققه تققیخ  یبنققدمم آشققاار کققرد. در زمققان  پققیشازبیش ققا را زمینققه تحربخ

 یقرارداد ققابققادآبری شققده بققود کققه خققربج آمرباققا از برمققان بارققد خوا ققد شققد تققا  کننققدهم اکره

تجققاری، خربققد ندققس ب سققابر تعهققدات ک ققور ای اربپققابی نیققز بجاثققر خوا ققد شققد. امققا بزبققر خارمققه 

رای امنیققس را ر قق  کققرده اسققس، خققربج بقق  ک ققور بارققد شققو ی اقطعنامققهمعتوققد بققود  ققون توا قق  

 ی اصققحبس  تأبیققدشققود. دکتققر ظربققن در  ربرببققهتققا تعهققدات سققابر ک ققور ا بققا م ققام  شققودینم

 ققای ابققران، بققه رلققس نبققود تحربخ رغخرلققی)ابلسققا( را مثققال زد کققه 1۹۹6 ققای سققال خققودش تحربخ

اربپققابی در ابققران سققرمابه گقق اری کردنققد. بققا بعققد از خققربج  ی اشققرکس شققورای امنیققس  ی اقطعنامققه

بققا اسققتداده از شققااف بققین اربپققا ب آمرباققا از روابققد   توانققدیمآمرباا از برمان دکتر ظربن گدققس ابققران  

دکتققر ظربققن اطجرققی از بضققعیس  دادیمقق کققه ن ققان  بی اصققحبس اقت ققادی برمققان منتدقق  شققود. 

قققانونی بققود کققه در   1۹۹6ابلسققا( در سققال  )   ققای ابققران ب ییبققیبخقققانون تحربازار ای مایی دنیققا نققدارد.  

. امققا کققردیم  ربرببققهآن آمرباا سققرمابه گقق اری در باققش ندققس ب گققاز ابققران ب ییبققی را بققا محققدبدبس  

را بادار    اشققرکس   نب؛ بنققابراشققدیمسققال ارمققال    2ابن قققانون زبققاد نبققود ب حققداکثر بققرای    ی امجازات

قققانون ) شققورای امنیققس ملققی آمرباققا در ارزبققابی خققود از قققانون ابلسققا.  کققردیمنبه ردن حضور در ابران  

را بادار   اشققرکس بعیققد اسققس  شققودیمکققه ارمققال  بی ققاقمجازات :دبقق گویم ققای ابققران ب ییبققی( تحربخ

ایبتققه  1۹6  مندققی آنهققا در امققان  سققتند. تققأثیراز   اشققرکس بققه تققرک سققرمابه گقق اری کنققد،  راکققه ابققن 

بعققدش نبققود ب آمرباققا در برابققر  ی اسققالبازار ای مایی آمرباققا ب نوققش د ر در آن ابققان بققه گسققتردگی 

شققرکس توتققال   3کققه    در حققاییخواسس اربپا برای امرا ناققردن ابققن قققانون بققا آنهققا بققه توا قق  رسققید ب  

پققار   3ب  2 ققاز  توسققعهبققرای  1۹۹7ی ب گققازپربن ربسققیه در سققپتامبر سققال ز رانسققه، پتربنققا  مققای

امققرای ابققن قققانون را متوقققن کققرد. ، آمرباققا 1۹۹۸منوبی بققا ابققران قققرارداد امضققا کردنققد در مققی سققال 

 ققا م ققالی ایبتققه در آن زمققان  ققیچ نیققازی نیققز بققه بازار ققای آمرباققا نداشققتند ب تحربخ  اشققرکس ابققن 

 
 16، ص 2۰۰۷ب پاسخاویی دوات تمریما،دسامبر های ایران، گبار  مرکتحریم 1۹6

https://www.gao.gov/new.items/d0858.pdf
https://www.gao.gov/new.items/d0858.pdf
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،  راکه شققرکس پتربنققا  ارتبققاط محققدبدی بققا آمرباققا داشققس ب توتققال نیققز پققیش کردینمبرای آنها ابدا  

 .1۹7مرباا را  ربخته بودخود در آ ی ابیدارااز قرارداد پار  منوبی بسیاری از 

 ققا بققا اسققتداده از ابققن ابققزار، اما با گسترش بازار ای سققرمابه گقق اری ب مققایی ب  مچنققین ا ققزابش تحربخ

 طور مققانآمرباققا شققدند ب  ی اخواسققتهتسققلیخ   اشققرکس ( ابققن ۸۹)2۰1۰ ققای پققس از سققال در تحربخ

قآمرباققا طققی  نققد سققال، بققا اسققتداده از سققه   :دبقق گویم   اداریخزانققهکه خققوان زاراتققه در کتققا  منققگ  
 ققای د ری دنیققا  ب رنوان  ققا  تراکنشایمللققی ، قنیوبققورک بققهرنوان ارز باسقق  بینا ققرن قد ر بققه

رنوان بقققه   قققابی را توسقققعه داده ب از د ر ب بانققق قمهقققانی شقققدن ارتباطقققات متوابقققم مقققایی  ربش

 اده کرد. .نبرد رلیه ک ور ای متااصخ ابن ک ور استد ا زارمنگ

آمرباققا بققا اصققجح قققانون سیسققادا( )  ققای مققام  ابققرانب در قققانون تحربخ 2۰1۰ ققای سققال در تحربخ 

مدبققد  ی ققامجازاتابسققا( رققزن خققود را بققرای امققرای قققانون مققزن کققرد،  راکققه )  ققای ابققرانتحربخ

. مجققازاتی دشقق یم ققا از نظققان مققایی آمرباققا  از تحربخ  ماتلققنا ققراد  ب     اشققرکس بارد محربمیققس    رمجً

 ققای کققه بققرخجف تحربخ خ ققوصبه، ترسققاندیمرا از حضققور در ابققران   اشققرکس کققه بسققیاری از 

بققر ارمققال کققرد. بققه طققور مثققال   اشققرکس  یبققر برخقق را   ققامجازاتآمرباققا ابققن  2۰1۰ابلسققا از سققال 

تققا  2۰1۰، در  اصققله بققین سققپتامبر 2۰15گققزارش مرکققز تحویوققات کنگققره آمرباققا در سققال  اسققا 

،  دققس شققرکس ازمملققه ابنققپاس کاپققن بققا کب ققای کربنققگ  ققین بققه رلققس سققرمابه 2۰12آگوسققس 

 ققا قققرار گر تنققد ب مجققازات گ اری در باش انققرکی ابققران بققا صققادرات بنققزبن بققه ابققران تحققس تحربخ

نبققود   1۹۹6 ققای سققال  بققا تحربخ   ققابیاربپاور کققه رلققس  مرا ققی ناققردن  ابققن ت قق   نببنققابرا  1۹۸.  شدند

بققه خققاطر اخققتجف نظققر بققا آمرباققا در موضققوع برمققان   ققابیاربپاشققورای امنیققس بققود بققا  ی اقطعنامققه

در  کننققدهم اکرهرا بادار بققه  ماققاری بققا ابققران کننققد، ناشققی از ضققعن دانققش تققیخ   اشققرکس  تواننققدیم

رملققی بققر  تققأثیر  ققابیاربپاکققه اقققدامات  کنققدیمگققزارش نیققز اذرققان  کققه نان ققا بققود. موضققوع تحربخ

 .انتداع ابران از برمان نداشس 

 

 ها در مذاکرات وینلغو تحریم

 37. گققزارش در صققدحه پققردازدمیبققه بررسققی مقق اکرات ببققن  37گققزارش بزارت خارمققه از صققدحه 

قطعققی نظققان اسققس. سیاسققتی کققه ر بققر انوققج  آن را   اسققس یسکه م اکرات ببققن منطبقق  بققا    کندیمادرا  

 
 همان 1۹۷
 2۰، ص 2۰1۵ژانویه  2۸های ایران، کاتبمن، مرکب تحقیقات کناره، تحریم 1۹۸

https://www.everycrsreport.com/files/20150128_RS20871_90a9914c5217cec3b22720edc44c8916f9827d46.pdf
https://www.everycrsreport.com/files/20150128_RS20871_90a9914c5217cec3b22720edc44c8916f9827d46.pdf
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آزمققابی  ققا را یغققو کننققد، بعققد مققا راسققتی ققا بابققد تمققان تحربخآمرباابی: قکنققدیمتوصققین  گونققهابن

مققان خوا یخ کرد؛ اگر  نانچه به معنققای باقعققی کلمققه یغققو شققده بققود، آن بقققس مققا بققه تعهاققدات برمامی

 که: کندیمدر  مین صدحه گزارش ادرا 1۹۹  ردبخگبرمی

 ققابی کققه ب قق  قدر صققورت ح ققول توا قق  ب بازگ ققس آمرباققا بققه برمققان، کلیققه تحربخ
 برمان ر   شده بودند، مجدداً ر   خوا ند شد. 

، بققا ابققن منطقق  کنققدیمبرخجف ادرای مطرح شده، مواردی کققه گققزارش از بضققعیس توا قق  ببققن ارققجن 

گققزارش رنققوان کققرده اسققس کققه در صققورت توا قق  با ققی   ۴۰سازگار نیسس. به طققور مثققال در صققدحه  

ابققن  رمققان،  رمققان یغققو تعهققدات آمرباققا ذبققم   کهدرصققورتییغو خوا ققد شققد،    13۸۴6از  رمان امرابی  

سققس کققه آمرباققا یغققو ن ققود بققه ابققن معنققی ا  کققامجًابن  رمان امرابققی    کهدرصورتیبرمان اسس، بنابرابن  

  ابی که در برمان متوقن کرده بود را در توا   احتمایی ببن نگه خوا د داشس. با ی از تحربخ

 ققای کققه تحربخ کنققدیمارققجن  3۹ب  3۸ ی اصققدحه ققای موضققوری نیققز، گققزارش در در حققوزه تحربخ

ابققن گققزارش . امققا اندشققدهب...ر قق   بهققاگران، تجققارت  لققزات بنوققمحممحققوزه بانقق ، ندققس، بیمققه، 

 صققر اً ققا بققرای  مققه ا ققراد ب نهاد ققای ابرانققی یغققو خوا ققد شققد بققا  که آبا ابققن تحربخ  کندینمم اص  

بققاقی امققرای آن بققرای ا ققراد خققارج شققده از ییسققس تحققربخ متوقققن خوا ققد شققد.  راکققه در صققورت 

ر در حققوزه بانقق ،  مچنققان ابققران د خ ققوصبه  ققاحوزه ققای ثانوبققه در ابققن سققاختار تحربخ مانققدن

ارتباطققات بققانای ب دسترسققی بققه درآمققد ای ارزی خققود از مملققه درآمققد ای ندتققی بققا م ققام مققدی 

؛ خوا ققد بققود. م ققالی کققه در طققول امققرای برمققان  ققخ مسققئو ن امققر بققه آن اذرققان داشققتند ربرببققه

 ققای ثانوبققه بققانای ب  ر ققه بی ققتر شققدن تعققداد ا ققراد ب نهاد ققای سققاختار تحربخ  باقی ماندنبا    نببنابرا

خوا ققد بققود.  راکققه  ربرببققه( انتدققاع ابققران از توا قق  بققا مققان  SDN list) ومققود در ییسققس تحققربخم

مققایی دنیققا از تققر  درگیققری تققراکنش بققا ا ققراد ب نهققادی مومققود در ییسققس تحققربخ   مؤسساتب     ابان 

. درنتیجققه، بققدبن ر قق  کامققم زننققدیمب محربمیس از نظان کققارگزاری د ر، از  ماققاری بققا ابققران سققرباز  

مققایی دنیققا بققه رققدن  مؤسسققات ققای ثانوبققه بققانای ب م ققربط ن ققدن ربابقق  بققانای ابققران بققا تحربخ

درگیققری ا ققراد ب نهاد ققای بققاقی مانققده در ییسققس تحققربخ،  مچنققان ربابقق  بققانای ب دسترسققی ارزی 

کققه خوا ققد بققود    تققرهخمخوا د بود. ابققن موضققوع در توا قق  ببققن از ابققن مهققس    ربرببهابران با م ام  

 ایغیر سققته ققا شققامم ا ققراد ب نهاد ققابی کققه بققه بهانققه کققه ر قق  تحربخ  سققدبنویم  ۴1گزارش در صدحه  

اسققس کققه پققس از خققربج آمرباققا از برمققان، ابققن ک ققور  در حققایی. ابققن شققودینم باشققندیمتحققربخ 

 
1۹۹ https://www.aparat.com/v/ytuqK/ 
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 ققرد ب   ۴۴5کققه    ایهگونقق ماتلققن در ییسققس تحققربخ قققرار داده اسققس بققه    ی ابهانققهنهاد ای زبادی را به  

 سققخبتربر ققرد ب نهققاد  سققتند کققه تققگ تحربمققی  ۴66 سققتند،  2۰۰نهققاد شققامم تققگ تحربمققی تربربسققخ

 ققرد ب نهققاد بققه د بققم دبگققر در ییسققس تحققربخ   35۰ب    شققوندیم  2۰1ندارند ب شامم تگ تحربمققی اشققاره

اد ققابی کققه بققرای ا ققراد ب نه صققر اًبققانای  خ ققوصبه ققای موضققوری ب اگققر تحربخ نب؛ بنققابرا سققتند

کققه در ییسققس   ماننققدیممتوقققن شققود،  مچنققان نهاد ققای زبققادی    شققوندیمشامم تققگ تحربمققی اشققاره  

. ابققن موضققوع نققه تنهققا بققا سیاسققس قطعققی نظققان شققودیم ا رلیه آنهققا ارمققال  تحربخ قرار دارند ب تحربخ

انتدققاع اقت ققادی ابققران بققه  شققودیم ققا  در تضققاد اسققس، بلاققه بارققد یغققو  مققه تحربخق بعنققی

از تققر  محربمیققس از نظققان کققارگزاری د ری بققا   ققابان حایققس مماققن برسققد  راکققه  نبتریحققداقل

 ققای ابییققه آمرباققا نیققز ر قق   مچنققین ارققجن شققده کققه تحربخ ۴1. در صققدحه کننققدینمابققران  ماققاری 

؛ دانققدیمتحققربخ ابییققه    ناح بققه ققا از مملققه تحققربخ  رخققه د ر را  ا برخققی تحربخناوا ند شققد. آمرباقق 

 ققا  در تضققاد بققا سیاسققس قطعققی نظققان بعنققی قیغققو  مققه تحربخ  بر ابناققهحدظ ابن تحربخ رجبه    نببنابرا

برخققی  شققودیماسققس، از نظققر اقت ققادی نیققز بققه ضققرر ابققران اسققس.  راکققه ابققن ممنوریققس بارققد 

 راکققه برخققی درآمققد ا بققرای ابناققه در اختیققار ابققران ختیققار ابققران قققرار نگیققرد. درآمققد ای ارزی در ا

قرار بگیرد ابتدا بابد بققه د ر ب بعققد بققه سققابر ارز ققا تبققدبم شققود، کققه بققا حدققظ ابققن محققدبدبس اماققان 

ابققن کققار بمققود نققدارد. ابققن م ققام در طققول امققرای برمققان نیققز بمققود داشققس. بققه طققور مثققال دکتققر 

قتحققربخ د ری مققان    در م ققاحبه بققا گققاردبن گدققس:   مرکققزی، پققس از برمققان سین، رئققیس بقققس بانقق 
بققدبن اسققتداده از  رخققه د ری بققه بققورب   تققوانینممباد ت غیرد ری شده ب حتققی ربققال رمققان را  ققخ  

مققان    اش ی ارز ابققن ممنوریققس در راه دسترسققی ابققران بققه درآمققد ای  بققاقی مانققدن بنققابرابن 202   تبدبم کققرد

 .  کند ی م ابجاد  

  ققار حققداکثری را تحمققم   نققد سققالابققران در اثققر نوققض برمققان توسقق  طققرف موابققم  بققر ابققنرجبه   

 ققا کققه سیاسققس ابققران در قبققال ابققن موضققوع یغققو کلیققه تحربخ انققدکردهارققجن  حاًبصققرکققرده ب ر بققری 

 ققابی ماننققد قققانون آبرده شققده کققه تحربخ  ۴۰اسققس کققه خققود گققزارش در صققدحه    در حققاییاسس. ابققن  

 ققا م ققالی بققرای ر قق  کققه ابققن تحربخ  د ققدیمببزا با کاتسا حدققظ خوا نققد شققد ب آمرباققا تنهققا تعهققد  

اتدققاق نققه تنهققا ماققاین حققرف قطعققی نظققان اسققس بلاققه بابققار    ا ذبم برمان به بمود نیابرد. ابنتحربخ

کققم   توانققدیمتحققربخ کاتسققا    بققر ابققنتجربه شده اسس ب آمرباا از آن سققو اسققتداده کققرده اسققس. رققجبه  

 
2۰۰ SDGT 
2۰1 NPWMD 

2۰2 http://www.farsnews.com/13950231000875 
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 زمققان خابققن قققانون در ییسققس تحققربخ  سققتند،  بققر اسققا نهاد ققابی کققه کنققد.  اثققریب ا را توقن تحربخ

 ی قققاگربهتقققگ تحقققربخ مربقققوط بقققه سقققپاه پاسقققداران ب ) [IRGC]ب  [SDGT]دارای تقققگ تحربمقققی 

 ستند ب حتققی در صققورتی کققه از ییسققس تحققربخ خققارج شققوند، بققه دییققم ابناققه بققه پ ققتوانه تربربستی( 

ربز  1۸۰( رلیققه آنهققا بابققد  ققر waive) ابققن قققانون در ییسققس تحققربخ  سققتند، توقققن ارمققال تحققربخ

ربز ابققن ربسقق  را  1۸۰یققا بققرای  ماققاری بققا ابققران  ققر دن ی اشققرکس ب     ققابان تمدبد شود. در باق   

 ققا بققازگردد، بنققابرابن ربسقق  خوا نققد داشققس کققه توقققن ارمققال تحققربخ ادامققه نداشققته باشققد ب تحربخ

 ققرد ب نهققاد از مملققه بانقق  مرکققزی،  1۸1کققه  خ ققوصبه. کننققدیم ماققاری بققا ابققران را کمتققر قبققول 

تققگ تحربمققی  سققتند ب خققارج شققدن آنهققا از ییسققس بققه دارای ابققن دب    زمققان خصندبق توسعه ملی ب...

ارزی ابققران شققود،  ی ایدسترسقق بارققد برقققراری ربابقق  بققانای ابققران ب ا ققزابش  توانققدینمتنهققابی 

بققدبن تضققمین قطعققی  نب؛ بنققابراربز بمققود دارد 1۸۰ راکققه ربسقق  بازگ ققس تحققربخ رلیققه آنهققا  ققر 

 ا رلیققه ابققن نهاد ققا، بققاز  ققخ ربابقق  بققانای بققه صققورت مطلققو  برقققرار ناوا ققد ردن بازگ س تحربخ

 ققا ب احتمققال محربمیققس از نظققان از تققر  رققدن تمدبققد توقققن تحربخ  اشققرکس ب   ققابان شققد ب 

قققانون  نبققر ابقق رققجبه . رنققدبپ ینمب بققزرگ را بققا ابققران  بلندمققدتکققارگزاری د ر ربسقق   ماققاری 

 ، کققه ابققن موضققوع بققاد ققدیمکاتسققا ظر یققس ا ققزابش ییسققس تحققربخ آمرباققا رلیققه ابققران را گسققترش 

؛  ققای ثانوبققه بققانای بارققد محققدبدتر شققدن ربابقق  بققانای اسققس سققاختار تحربخ  بققاقی مانققدنتومه بققه  

  ابن قانون بای از موان  انتداع ابران از توا   احتمایی اسس. نببنابرا

بقق  ضققعن اساسققی دارد.  کنققدیمه گققزارش بزارت خارمققه از توا قق  ببققن مطققرح در نهابققس نیققز آنچقق 

حتققی اگققر .  کنققدینمآن  خ ابناه ابن توا قق   ققیچ مققانعی بققرای خققربج مجققدد آمرباققا از برمققان ابجققاد  

 ققا ب تجربققه بابققار بققودن تحربخ ربپ ، بازگ ققس اشققاا ت گدتققه شققده قبققم در توا قق  بمققود نداشققس 

ب   اشققرکس مققان  انتدققاع ابققران از توا قق  احتمققایی شققود.  توانققدیمخققربج آمرباققا از برمققان بققه تنهققابی 

 ققا را مماققن اسققس آمرباققا از توا قق  احتمققایی خققارج شققود ب دببققاره تحربخ   ققر یحظققه  دانندیم   ابان 

. در زمققان امققرای رنققدبپ ینمابققران را  رلیققه ابققران ارمققال کنققد، بققه  مققین دییققم ربسقق   ماققاری بققا

(،  مققواره بققا ی سققر snap back) یربپ برگ ققس  ققا بار ققا ارققجن کردنققد کققه ابققزار برمان نیققز آمرباابی

بابققد ابققران را تققرک کننققد،  راکققه شققامم   اشققرکس  ققا بازگ ققس تحربخ محضبققهتوا قق  قققرار دارد ب 

مابه گقق اری خققارمی زبققادی در ابققران اتدققاق . ابققن موضققوع بارققد شققد سققرشوندیم ای آمرباا  تحربخ

خققارمی بققدبن پرداخققس مربمققه ابققران  بی اشققرکس  ققا بازگ ققس تحربخ محضبققه. رجبه بققر ابققن دتدین

ابققن ربسقق   انققدکردهبابققار خققربج آمرباققا از برمققان را تجربققه   اشققرکس را تققرک کردنققد. حققال کققه 

 ققیچ تضققمینی بققرای رققدن خققربج   انققدکردهکققه موامققات آمرباققابی ارققجن    خ وصبهبی تر خوا د بود.  



11۴ 

 

 ققیچ تضققمینی بققرای حضققور ب  نب؛ بنققابرا203مجققدد از توا قق  احتمققایی ببققن بمققود ناوا ققد داشققس 

اربپققابی   ی اشققرکس بققه  مققین دییققم    رسققدیمنیققز نیسققس. بققه نظققر     اشققرکس سرمابه گ اری بلندمدت  

 ققا ق ققد بققه دییققم رققدن اطمینققان از ر قق  تحربخ  انققدکردهارققجن  از ممله توتال در مربان م اکرات ببققن  

. پققس پابققدار نبققودن توا قق  ب احتمققال خققربج آمرباققا از برمققان 204بازگ ققس بققه ابققران را ندارنققد

ارتباطققات اقت ققادی خققارمی ب سققرمابه گقق اری اقت ققادی در ابققران  شبسققر ا ققزامققان  بققر  نبتققربزرگ

شققد کققه در توا قق  احتمققایی تضققمین مناسققبی بققرای  اسققس. ابققن مققان  تنهققا در صققورتی ر قق  خوا ققد

 آمرباا بمود داشته باشد.  طر هب پابداری توا   ب ردن خربج 

توا قق  احتمققایی ببققن غلققو کققرده ب بققرراس   دسققتابرد ایگققزارش در مققورد    رسققدیمدر نتیجه به نظققر  

 منا   اقت ادی برای ابران داشته باشد. تواندینمآنچه مطرح شده ابن توا   

  

 
2۰۳ https://tn.ai/2527393 
2۰4 https://per.euronews.com/2021/05/21/france-total-psa-hesitant-return-to-iran-even-once-us-sanctions-
lifted 
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 ای هسته بخش

 ای سققبق آن گردبدنققد تققا شققورای امنیققس ملققم متحققد ب قققدرت 2231قبرمققان ب قطعنامققه 
 (2صدحه ) ای ابران را به رسمیس ب ناسند .بودن برنامه  سته آمیزصلح مهانی،

ای ابققران صققورت ی  سققتهآمیز بققودن برنامققهدر بنققد ای مودمققه برمققان ت ققربحی در رابطققه بققا صققلح

 منح ققراًای ابققران کنققد برنامققه  سققتهنگر تققه اسققس؛ بلاققه گدتققه شققده اسققس کققه قبرمققان ضققمانس می

ای ابققران بققه امققرای آمیز بققودن برنامققه  سققتهمققتن برمققان صققلحبعنققی طبقق   .  2۰5   آمیز خوا ققد بققودصلح

 . برمان بابسته اسس ب ابن بیان با ادرای بزارت خارمه بسیار  اصله معنابی دارد

ای ابققران صققورت بققودن برنامققه  سققته آمیزصققلحنیققز  ققیچ ت ققربحی در رابطققه بققا  2231در قطعنامققه  

کققه شققورای امنیققس در تققارب  ده سققال بعققد از ربز قطعنامققه آمققده اسققس  ۸نگر تققه اسققس، بلاققه در بنققد 

ای ابققران ب موضققوع قضققد اشققاره  را از رسققد مسققئله  سققتهبنققدی میپقق برش برمققان بققه ابققن مم 

 2۰6.  هرسس مسائلی که شورا به آن تومه دارد، بردارد

 

ای ملققس سققبق آن گردبدنققد کققه امققرا ب ارمققال حوققوق  سققته 2231قبرمققان ب قطعنامققه 
ایمللققی سققازی ب آ  سققنگین را در  ققار و  معا ققدات بینابققران بققه شققمول غنیشققربن 

 (2)صدحه  محترن برشمارند .

 بی( توسقق  سققازمان ملققم متحققد مققورد شناسققایابرنامققه ) سققته  نبقق قبرمان سققبق گ ققس ا
 (2صدحه ) باق  گردد .

 ققای موابققم در مققتن ب محتققوای برمققان ب سققازی ابققران از سققوی طرفقشناسققابی غنی 

 (1۴)صدحه شورای امنیس به صراحس ذکر شد .  2231نامه قطع

 
205 The E3/EU+3 (China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the 

United States, with the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security 
Policy) and the Islamic Republic of Iran welcome this historic Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), which will ensure that Iran’s nuclear programme will be exclusively peaceful, and mark a 
fundamental shift in their approach to this issue. They anticipate that full implementation of this 
JCPOA will positively contribute to regional and international peace and security. Iran reaffirms that 
under no circumstances will Iran ever seek, develop or acquire any nuclear weapons. 

206 Decides, acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, that on the date ten 

years after the JCPOA Adoption Day, as defined in the JCPOA, all the provisions of this resolution 
shall be terminated, and none of the previous resolutions described in paragraph 7 (a) shall be 
applied, the Security Council will have concluded its consideration of the Iranian nuclear issue, and 
the item “Non-proliferation” will be removed from the list of matters of which the Council is seized; 
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 رخ نققداده اسققس ب سققابوه قبلققی دارد. بققرای مثققالمقق اکرات برمققامی    درت ربحات مققورد اشققاره در بققا   

، در پیوسققس دبن قطعنامققه مقق کور بقق  شققدصققادر  13۸6شققورای امنیققس کققه در سققال   17۴7در قطعنامه  

در رناصققر اصققلی ابققن توا قق ،  ی ققنهاد گردبققده اسققس.ای پتوا قق  بلندمققدت مهققس حققم مناق ققه  سققته

بققدبن تبعققیض  آمیزصققلحای بققرای ا ققداف منققد از انققرکی  سققتههبر ح  مسققلخ ابققران مهققس بهر  صراحتاً

شققده  دیقق بققاز تاکای ب  ماققاری بققا ابققران در توسققعه برنامققه بققرق  سققته  NPT  2ب    1ب در تطاب  بققا مققاده  

ای )بققا ب برمققان  نققین مملققه 2231ارد. امققا در قطعنامققه ب  یچ قیققدی در ابققن رابطققه بمققود نققد  2۰7اسس 

ای ابققران منققوط بققه ای ب محتققرن شققمردن حوققوق  سققتهابن صققراحس( بمققود نققدارد ب  ماققاری  سققته

 .2۰۸آمیز ب کامم برمان شده اسس امرای مو ویس 

 

ای ابققران کققه بققر من ققور ملققم متحققد، برنامققه  سققته  25ذبققم مققاده    2231قبا صدبر قطعنامه  
 ۴1ش، ذبققم مققاده  13۹1تققا  13۸6 ای  ای صققادره ب در  اصققله سققالاسققا  قطعنامققه

 (2صدحه )   م  دس من ور ملم متحد مای گر ته بود از شمول آن خارج شد .

گوبققد کققه پربنققده می 2231 ماققوانی نققدارد. قطعنامققه  2231ادرققای بزارت خارمققه بققا مققتن قطعنامققه 

 2231قطعنامققه  ۸ بنققد در ار شققورای امنیققس خققارج خوا ققد شققد.ای ابران ده سال بعققد از دسققتور کقق  سته

گیققرد کققه در تققارب  ده من ققور سققازمان ملققم ت ققمیخ می  ۴1رنوان شده اسس: قشورای امنیققس ذبققم بنققد  

کققه در برمققان تعربققن شققده اسققس تمققان مدققاد ابققن قطعنامققه   طور مققانسال بعد از ربز پ برش برمققان،  

( ارمققال ناوا ققد شققد، شققورای a ای قبلققی در بنققد  دققس )عنامققهاز مدققاد قط  کققدان یچیغو خوا د شد ب  

ای ایههران و موضههوع »ضههد اشههاعه« را از کههه مسههئله هسههتهبنققدی خوا ققد رسققید امنیس بققه ابققن مم 

 . 2۰۹  ، برداشته شودفهرست مسائلی که مورد توجه شورا است

 

 
207 Reaffirm Iran’s inalienable right to nuclear energy for peaceful purposes without 

discrimination and in conformity with articles I and II of NPT, and cooperate with Iran in the 
development by Iran of a civil nuclear power programme 

208 Successful implementation of this JCPOA will enable Iran to fully enjoy its right to nuclear 

energy for peaceful purposes under the relevant articles of the nuclear Non-Proliferation Treaty 
(NPT) in line with its obligations therein, and the Iranian nuclear programme will be treated in the 
same manner as that of any other non-nuclear-weapon state party to the NPT. 

209 Decides, acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, that on the date ten 

years after the JCPOA Adoption Day, as defined in the JCPOA, all the provisions of this resolution 
shall be terminated, and none of the previous resolutions described in paragraph 7 (a) shall be 
applied, the Security Council will have concluded its consideration of the Iranian nuclear issue, and 
the item “Non-proliferation” will be removed from the list of matters of which the Council is seized; 
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ای تهب مراکققز  سقق  تأسیسققاتای(  مققراه بققا تمققامی  ای ابققن برنامققه ) سققتهقزبرسققاخس 
 (2صدحه ) حدظ شد ب به کار خود ادامه داد .

آ   رآکتققور ققردب ب  تأسیسققات کققه یحققایکققه در گققزارش آمققده اسققس. در اسققس  خج ققیابققن ادرققای 

ای اسققس کققه طققرف آمرباققابی حاضققر در مقق اکرات سققنگین اراک تغییققر ما یققس دادنققد ب ابققن مسققئله

بلدققر باققق  در  مؤسسققهبرمققان نیققز بققه آن اذرققان داشققته اسققس. بققه رنققوان مثققال، بققر اسققا  سققندی کققه 

ای دان گاه  اربارد توسقق  ا ققرادی کققه در مقق اکرات برمققان حضققور داشققتند منت ققر کققرده، توا قق   سققته

توسقق    21۰باشققد. در سققند منت ققر شققده  رشبپقق قابمی نوشققته شققده اسققس کققه بققرای داخققم ک ققور  طور

کمقق  بققه  یبققرا نباز اقققدامات حدققظ آبققرب ب نمققاد یتعققداد یتوا قق  حققابآمققده اسققس: ق مؤسسققهابققن 

را   اققابآمر  یا ققداف محققور   مچنققین  کققه  یبققود در حققای  یداخلقق   نیمهس  ربش توا قق  بققه مسققئوی  رانبا

 ققردب را بققاز  تأسیسققاتاراک ب  نیآ  سققنگ رآکتققور بمهققرهچیپ ناققهبا یبققه مققا رانبقق . اکققردیم تققأمین

بققا  توانسققس یم رانبقق . اردبسققرزده را بپقق  ی ایداده ب بازرسقق  س یقق ما   رییقق کنققد، ملققزن شققد کققه آنهققا را تغ

بققه  ققربش توا قق  در   ابققن کققارتققا    بنققددیرا نم  تأسیسققات  نبقق ا  یدر ققا  یکه از نظر  ن  دبادرا نما  کار  نبا

 نبقق در ا ربپ مققواد شققاا س  دیقق بققه توی رانبقق ا ی ققاراه یمسدبدسققاز  لهیبسقق به  اققابب آمر  دبقق خانه کم  نما

  .دیخود رس یابودن آنها به ا داف ضد اشاره زیآمصلح س یاز ما   نانیب اطم تأسیسات

 

ای ابققران بر یققده  سققته تأسیسققاتاز  کققدان یچقبققر خققجف خواسققس ب انتظققار بیگانگققان 
 ای اتدققاق نیدتققاد .نگ س ب حتی  ققیچ بقققس توقققن ب ماثققی بیققو بققرای بقق  درنققگ ثانیققه

 (2صدحه )

ای در بنققد قبلققی توضققیح داده شققد؛ امققا در رابطققه بققا توقققن  سققته  تأسیسققاتدر رابطه با بر یققده شققدن  

موققرر شققد کققه ابققران   13۹2بققه تققارب  آذرمققاه    211ای  زن به ذکققر اسققس در توا قق  کنققو ای  سته عاییس 

  مچنققیناراک را متوقققن نمابققد ب  رآکتققورسققازی ب ای در  ققردب، مجتمقق  غنی ققای توسققعه عاییس 

که ظر یس  ققرابری سققوخس م ققرف شققده را داشققته باشققد، توییققد نانققد.  زن بققه ذکققر اسققس   یساتیتأس

 
اامللوی  اسوت، ی تمریموایی در زمینوه مطااعوات بین( واقوو در دانشوااه هواروارد کوه یو  اندیشومدهBlefer Centerمرکوب بلفور ) 21۰

بووا عنوووان نتوووافقی کووه از دسووت رفووت  کوورده اسووت و در تن اتفاقووات مربووو  بووه  انت ققار سققندی ( اقوودام بووه2۰21اخیوورا )ژانویووه 
تشووریش شووده و سوودس از توواریا روایووت شووده، تووال   1۳۹۰تووا  1۳۸۸مووذاکرات تبووادن سوووخت راکتووور تحقیقوواتی تهووران بووه توواریا 

 .کنداستخرار  برای دوات بایدن ستیهای سیاکه توصیه کرده است

211 Iran announces that it will not make any further advances of its activities at the Natanz Fuel 
Enrichment Plant1, Fordow2, or the Arak reactor3, designated by the IAEA as IR-40. 

https://www.belfercenter.org/publication/deal-got-away-2009-nuclear-fuel-swap-iran
https://www.belfercenter.org/publication/deal-got-away-2009-nuclear-fuel-swap-iran
https://www.belfercenter.org/publication/deal-got-away-2009-nuclear-fuel-swap-iran
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آ  سققنگین بققرای  رآکتور ققایتوانققد از ، ابققران نمی212ضققمیمه بقق  برمققان 16کققه بققر اسققا  بنققد 

ابققن نیاز ققا بابسققتی بققر ربی  تققأمیننیاز ققای تحویوققاتی ب توییققد بققرق خققود اسققتداده کنققد ب بققرای 

ضققمیمه بقق  توا قق  پقق بر س کققه  2۸ابققران در بنققد   مچنققینآ  سققب  متاققی باشققد.  رآکتور ققای

صققورتی کققه قبققم از توا قق  کنققو ابققران   ؛ در213درصققد  ققخ انجققان ند ققد  3.67بققا تر از سققطح    سازیغنی

درصققد بققود. رققجبه بققر ابققن، در طققول دبره امققرای توا قق  کنققو ب برمققان  2۰سققازی در حققال غنی

 .21۴سازی متوقن شدب ...( در رملیات غنی M2-IR ،4-IRسانتربدیوک ای نسم مدبد ) کارگیریبه

 

زه از مملقققه ای ابقققران در تمقققامی حقققو قققای تحویققق  ب توسقققعه برنامقققه  سقققتهق عاییس 
  ای سققازمان انققرکی اتمققی اسققتمرار با ققس .سازی بر اسققا  نیاز ققای ک ققور ب برنامققهغنی

 (2صدحه )

ی بقق  برمققان آمققده اسققس کققه ضققمیمه  25ب    2۴ابن خجف متن برمان اسققس. بققه رنققوان مثققال در بنققد   

در   مققثجً. بققا  215ابران بر ربی تحوی  ب توسققعه  لققز بققا آییققاک پلوتونیققون بققا ابرانیققون کققار ناوا ققد کققرد

 ققای مربققوط بققه بققاز رابری سققوخس م ققرف شققده ب  آمده اسققس کققه ابققران در  عاییس   ضمیمه  1۸بند  

 216. ب تحوی  ب توسعه آن م ارکس ناوا د داشس 

 

سققازی ابققران ، سیاسققس ملققوگیری از غنی2231برمققان ب ت ققوبق قطعنامققه  انعوققادقبققا 
 (2صدحه ) شاسس خورد ب توقدی حاصم ن د .

 
212 Consistent with its plan, Iran will keep pace with the trend of international technological 

advancement in relying only on light water for its future nuclear power and research reactors with 
enhanced international cooperation including assurances of supply of necessary fuel. 

213 Iran will keep its level of uranium enrichment at up to 3.67 percent for 1۵ years 

214 Iran will keep its enrichment capacity at no more than 5060 IR-1 centrifuge machines in no 

more than 30 cascades in their current configurations in currently operating units at the Natanz 
Fuel Enrichment Plant (FEP) for10 years 

215 For 15 years, Iran will not engage in producing or acquiring plutonium or uranium metals or 

their alloys, or conducting R&D on plutonium or uranium (or their alloys) metallurgy, or casting, 
forming, or machining plutonium or uranium metal. 

216 For 15 years Iran will not, and does not intend to thereafter, engage in any spent fuel 

reprocessing or spent fuel reprocessing R&D activities. For the purpose of this annex, spent fuel 
includes all types of irradiated fuel. 
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سققازی ابققران بققه پققای مقق اکرات برمققان نوشققته شققود، در گزارش بزارت خارمه تجش شققده حدققظ غنی 

زمققانی امققازه   وققان معظققخ ر بققری مین گققزارش ت ققربح شققده اسققس کققه م  13در صورتی که در صدحه  

سققازی در ابققران را آمرباققا اصققم غنی  ممهققوررئیسم اکرات مسققتویخ بققا آمرباققا را صققادر  رمودنققد کققه  

از طققرف دبگققر  زن بققه ذکققر اسققس کققه در رابطققه بققا  .ر س بب م ققربط قققق پقق   یصورت کل  به   ر ندقق  

آل ب تربن موقعیققس نسققبس بققه مققدل ابققدهسققازی  ب قسققطح آن ، برمققان در نزدبقق قظر یققس غنی

د ققد در طققول نزدبقق  بققه دب سققال مقق اکره، تققیخ مطلققو  آمرباققا ابسققتاده اسققس. ابققن مسققئله ن ققان می

بیققابرد. در ابققن راسققتا  بققه دسققس سققته اسققس در ابققن رابطققه تو یقق  قابققم تققومهی مقق اکراتی برمققان نتوان

بققه نققان قمرکققز  بیاققابمطققرح آمر ی ققادهبدب اندتوسقق   م ققترکاًشققابان ذکققر اسققس در گزارشققی کققه 

کققار شققده اسققس،  ( CSIS)  یب را بققرد یایمللقق نیب قمرکققز مطایعققات ب ( CNAS) اققا بآمر نبنققو س یقق امن

مققدل برمققان را بققه ک ققور ای منطوققه تسققری بد ققد ب در راسققتای ابققن   دبقق با  اققابآمراند که  توصیه داشته

ای ب اقققدامات  ای  سققتهبققر اسققا  برمققان بابققد کققار شققود تققا محققدبدبس ق: 217انققدتوصققیه رنققوان کرده

ای شققود. بقق  گزبنققه ابققن اسققس کققه در سققطح منطوققه بققر ربی توییققد ابرانیققون سققطح ساز منطوققهشداف

 ابی سققوخس م ققرف شققده ممنوریققس قققرار داده شققود. بققرخجف درخواسققس   یبققاز  ققرآبرتسلیحات با  

اکنققون در اختیققار زی بمققود دارد، توانمنققدی کققه ابققران  خسققاکققه بققرای ارمققال ممنوریققس بققر ربی غنی

خوا نققد ابققن گزبنققه را دنبققال کننققد، ابققن ممنوریققس بققه دارد ب دبگققر ک ققور ا در منطوققه حققداقم می

تر اسققس. بققه طققور م ققابه امرباققا بابققد از تعهققد ابققران بققه پربتاققم یحان مقق اکرات سیاسققی در دسققتر 

ر ته آن در برمققان مهققس   ققار بققرای پقق برش بی ققتر ابققن ایحققاقی ب امققرای سققازبکار ای نظققارتی پی قق 

 اقدامات توس  ک ور ای منطوه استداده نمابد .

 

 (3صدحه ) ب تجهیزات از میان نر س . آ تنیماشق یچ با ی از 

آ  سققنگین   رآکتققوربقق  برمققان، کلنققدربای    ضققمیمه  3ابن ادرا دقی  نیسققس؛  ققرا کققه بققر اسققا  بنققد   

 IR-1برمققان نیققز سققانتربدیوک ای  ۴1. بققر اسققا  بنققد 21۸از بققتن، از کققار ا تققاد  اراک با پر کققردن منا قق  آن

 
ب  یایمللقق نی(  ب قمرکققز مطایعققات بCNAS) اققا بآمر نبنققو  س یقق بققه نققان قمرکققز امن بیاققابمطققرح آمر ی ققادهبدب اند 217

 نبقق ا جبانققد. نتققاکرده یا سققته حاتیدر بحققد اشققاره تسققل یپژب نققدهب( م ققترکا اقققدان بققه مطایعققات آCSIS)  یرا بققرد
  بدر تققار  ققتر؟ یب یمهققان بققا اشققاره  مس تحققس رنققوان قحرکققس بققه سقق   یاسققتیس  یهیتوصقق    بقق در قایققق    یپژب قق   ندهبآ

 ( منت ر شده اسس 13۹۹  ورماهب)شهر 2۰2۰سپتامبر  

218 Iran will not pursue construction at the existing unfinished reactor based on its original design 

and will remove the existing calandria and retain it in Iran. The calandria will be made inoperable by 
filling any openings in the calandria with concrete such that the IAEA can verify that it will not be 
usable for a future nuclear application. In redesigning and reconstructing of the modernized Arak 
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سققازی نطنققز، بققه بسققیله تزربقق  رزبققن اپوکسققی )بقق  باققق  در مجتمقق  غنی  1مربوط بققه آب ققار شققماره  

  مچنققین. 21۹کاری انتهققابی آنهققا از کققار ا تادنققد در ا، تغ بققه، مح ققول، یویققهنققوع  سققق( بققه سققا 

ی ای معتودنققد کققه انجققان تعهققدات ابققران در بققازهی کارشناسققان حققوزه  سققته زن بققه ذکققر اسققس برخقق 

سققازی  ای غنیآمققدن خسققارت بققه تجهیققزات ب دسققتگاه باردسققه مققاه( مومققق  حققدبداًزمققانی کوتققاه )

 22۰. شد

 

ی بقق   در دسققتیابی ابققران بققه  نققابری پی ققر ته بققه منظققور نیققم قک ور ای قپنج به اضققا ه
خس موظققن بققه کمقق  شققدند تققا بققه تققدربج ابققران بققه رنققوان به استاندارد ای مهانی سققو

 (3صدحه ) ای مابگاه خود را کسق نمابد .توییدکننده سوخس  سته

بقق  برمققان، ابققران  ضققمیمه 56222ب  221 1۴اسققس کققه طبقق  بنققد ای در ابققن رابطققه  زن بققه ذکققر 

شققده خققود  سققازیغنیتواند بیش از سققطح معققین شققده در بنققد ای مقق کور، آ  سققنگین ب ابرانیققون نمی

 را نگه دارد ب مجبور اسس ذخابر  راتر از سطح تعیین شده را صادر نمابد. 

 

 تققأمینسققازی ابققران را درصققد در برمققان تمققان نیاز ققای غنی 3.67سققازی قسققطح غنی
 (3صدحه ) کند .می

 2۰تحویوققاتی تهققران، ابرانیققون   رآکتققورابن ادرا در حایی صورت گر تققه اسققس کققه سققوخس مققورد نیققاز   

 مققین گققزارش  3سققازی شققود. در صققدحه باشققد ب  زن اسققس ابرانیققون تققا ابققن سققطح غنیدرصققد می

 
heavy water research reactor, Iran will maximise the use of existing infrastructure already installed 
at the current Arak research reactor. 

219 The IR-1 cascade (No. 1) centrifuges will be kept but made inoperable, as verified by the IAEA, 

through the removal of centrifuge rotors and the injection of epoxy resin into the sub headers, 
feeding, product, and tails pipework, and the removal of controls and electrical systems for 
vacuum, power and cooling. 

220 http://www.qudsonline.ir/news/721844 

221 All excess heavy water which is beyond Iran’s needs for the modernised Arak research reactor, 

the Zero power heavy water reactor, quantities needed for medical research and production of 
deuterate solutions and chemical compounds including, where appropriate, contingency stocks, will 
be made available for export to the international market based on international prices and 
delivered to the international buyer for 15 years. Iran’s needs, consistent with the parameters 
above, are estimated to be 130 metric tonnes of nuclear grade heavy water or its equivalent in 
different enrichments prior to commissioning of the modernised Arak research reactor, and 90 
metric tonnes after the commissioning, including the amount contained in the reactor 

222 Iran will maintain a total enriched uranium stockpile of no more than 300 kg of up to 3.67% 

enriched uranium hexafluoride (or the equivalent in different chemical forms) for 15 years. 

http://www.qudsonline.ir/news/721844
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درصققد ابققران تهیققه   2۰تحویوققاتی تهققران از محققم ذخققابر اکسققید    رآکتققوراذران شده اسققس کققه سققوخس  

درصققد از بازار ققای  2۰ن  ققای موابققم ابققن میققزان از اکسققید ابرانیققوشققود ب بققا ابناققه بققه تعهققد طرفمی

درصققد، ابققران مجبققور اسققس از   2۰در صققورت اتمققان ذخققابر اکسققید    نب؛ بنققابراگققرددمی  تأمینایمللی  بین

 نمابد. تأمینبازار ای خارمی سوخس مورد نیاز خود را 

 

ما یققس آ  سققنگین خققود را حدققظ کققرد ب ک ققور در  رآکتققورقدر موضققوع اراک، ابققن 
تیققق مطققرح شققده بققود بعنققی بر یققده شققدن بققا تبققدبم بققه ای کققه بققه ترموابم دب خواسققته

 (3صدحه ) سر  ربد نیابرد . ،آ  سب  رآکتور

بابسققته بققه نققوع سققوختی اسققس کققه م ققرف   رآکتققورابن ادرا خققجف باققق  اسققس. ما یققس آ  سققنگین  

کننققده ب کُنققد کننققده اسققتداده شققود. در موابسققه بققا کند؛ نه ابناه در آن از آ  سققنگین بققه رنققوان خن می

آ  سققنگین در ابققن اسققس کققه از سققوخس ابرانیققون طبیعققی  رآکتققورآ  سققب ، مزبققس  رآکتور ققای

از طققرف دبگققر،  رابانققی ابزبتققو  سققازی ابرانیققون نیسققس. کنققد ب دبگققر نیققاز بققه غنیاسققتداده می

( بسققیار زبققاد 235سققازی شققده )ابرانیققون ( نسققبس بققه ابرانیققون غنی23۸ابرانیققون طبیعققی )ابرانیققون 

 ققرا کققه در بقق   رخققه  گوبنققدمی 223زابنققده رآکتققورآ  سققنگین،  رآکتور ققایبققه   مچنققیناسققس. 

ن آن را بققاز رآبری ب تققواشققود کققه میمی 23۹تبققدبم بققه پلوتونیققون  23۸م ققرف سققوخس، ابرانیققون 

. بزارت خارمققه ابققران بققا بیققان ابناققه قطراحققی مدبققد 22۴دبباره به رنوان سققوخس اسققتداده کققرده اسققس 

در  زیآمصققلحریغشققود تققا مققواد رادبواکتیققو بققا قابلیققس اسققتداده در م ققارف اراک سققبق می رآکتققور

بحققد کققاربرد   ققای غربققی درپیققدا کنققد ، قرائققس طرف یامجحظققهقابمسققوخس م ققر ی آن کققا ش 

اراک نیققز  زن بققه ذکققر اسققس کققه بققا قطقق    رآکتققورپلوتونیون را پ بر تققه اسققس. در رابطققه بققا بققازطراحی  

ایمللققی در ابققن زمینققه، معلققون نیسققس  ققه زمققانی بققازطراحی آن تامیققم شققود ب  ققای بین مااری

 ابن پربکه معطم مانده اسس.  مچنان

 

 
22۳ Breader Reactors 

گر تققه  MITای مققان یمققارش، اسققتاد دان ققگاه مهندسققی  سققته ای بققرمودمققه از کتققا  ،مطایققق مطققرح شققده در رابطققه بققا راکتققور آ  سققنگین 22۴

 ای ک ققور بققه ای  دان ققگاهای ب  یزبقق   سققته ای مهندسققی  سققتهشققده اسققس. ابققن کتققا  در موققاط  کارشناسققی ب کارشناسققی ارشققد رشققته

 گیرد.در  راکتور مورد استداده قرار میرنوان منب   
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بققه رنققوان تضققمینی بققرای  تأسیسققاتقدر موضققوع  ققردب، ارزش ب ظر یققس را بققردی ابققن 
ای  سققته  تأسیسققاتای ک ققور حدققظ شققد ب بققه رنققوان بقق   صیانس از سققابر امققاکن  سققته

 (۴)صدحه ایمللی قرار گر س . مورد شناسابی بین

 :گدته شده اسس   مچنین

 ای ضققربری ب بققه دسققتگاه سققانتربدیوک نسققم ابل آن بققا تمققان زبرسققاخس  1۰۴۴قتعققداد  
ی آنهققا بققه صققورت حدققظ شققد کققه دب زنجیققره تأسیسققاتصققورت آمققاده بققه کققار در ابققن 

 کند .ربشن ب در حال  رخش رمم می

ی در رابطققه بققا ابققن ادرا ققا بابققد متقق کر شققد ارزش را بققردی  ققردب بققا تومققه بققه ابققن موضققوع ارزبققاب 

ربزمینققی، ابققن  تأسیسققاتدر رمقق  زمققین قققرار دارد ب در صققورت حملققه بققه  تأسیسققاتشود که ابققن  می

 ۴۴ابققن مرکققز طبقق  بنققد  متأسققدانه. 225سققازی اطمینققان حاصققم نمابققدتوانققد از ادامققه غنیمی تأسیسققات

 15بققه مققدت    برمان به ب  مرکققز  نققابری، تحویوققات ب  یزبقق  تبققدبم شققد ب ابققران متعهققد گردبققد کققه

ب از  227سققازی  ققردب، بقق  بققال حدققظ شققد. از بققین دب بققال غنی226سققازی انجققان ند ققدل در آن غنیسققا

 ای آن حدققظ بققه  مققراه زبرسققاخس  IR-1بین شققش آب ققار مربققوط بققه بققال حدققظ شققده، تنهققا دب آب ققار 

 .22۸طراحی شد مجدداًشد که ابن دب آب ار برای تویید ابزبتو  پابدار 

 
22۵ https://snn.ir/fa/news/400069 

226 The Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP) will be converted into a nuclear, physics, and 

technology centre and international collaboration will be encouraged in agreed areas of research. 

227 Iran will: 48.1. remove all excess centrifuges and uranium enrichment related infrastructure 

from the other wing of the FFEP. This will include removal of all centrifuges and UF6 pipework, 
including sub headers, valves and pressure gauges and transducers, and frequency inverters and 
converters, and UF6 feed and withdrawal stations. 

228 For 15 years, Iran will maintain no more than 1044 IR-1 centrifuge machines at one wing of the 

FFEP of which: 46.1. Two cascades that have not experienced UF6 before will be modified for the 
production of stable isotopes. The transition to stable isotope production of these cascades at FFEP 
will be conducted in joint partnership between the Russian Federation and Iran on the basis of 
arrangements to be mutually agreed upon. To prepare these two cascades for installation of a new 
cascade architecture appropriate for stable isotope production by the joint partnership, Iran will 
remove the connection to the UF6 feed main header, and move cascade UF6 pipework (except for 
the dump line in order to maintain vacuum) to storage in Fordow under IAEA continuous 
monitoring. The Joint Commission will be informed about the conceptual framework of stable 
isotope production at FFEP.  

46.2. For four cascades with all associated infrastructure remaining except for pipework that enables 
crossover tandem connections, two will be placed in an idle state, not spinning. The other two 
cascades will continue to spin until the transition to stable isotope production described in the 
previous subparagraph has been completed. Upon completion of the transition to stable isotope 
production described in the previous subparagraph, these two spinning cascades will be placed in 
an idle state, not spinning. 

https://snn.ir/fa/news/400069
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بی ققتر   جتیتسققهمققام  پادمققان    نامققهموا وس بققا قققوانین ب قق     قتدا خ شد ابران تنهققا مطققاب 
 (۴صدحه ) برای کار آکانس را  را خ سازد .

آزمابی بسققیاری پ بر تققه شققده اسققس؛ طبقق  ارققجن آکانققس در برمققان اقققدامات نظققارتی ب راسققتی

آکانققس نسققبس بققه قبققم از توا قق  کنققو بققیش از   یدانقق یمآزمابی  ب راسققتی  ایمللی انرکی اتمی، نظققارتبین

ایمللققی  ای بینآبققادی، نمابنققده ابققران در سققازمانآقققای کققاظخ غربق   مچنققین. 22۹شققده اسققس  دببرابققر

خققود موامققات آکانققس از مملققه مرحققون آمققانو : ق23۰در گدتگو بققا خبرگققزاری  ققار  اظهققار داشققته اسققس 

آکانققس تحققس   آزمابیراسققتی  خبقق رک  نبتریگدققس کققه قققو  شا ققاًساب  آکانس سققه بققار بققه مققن    رکمبمد

ک ققور ا بققه رنققوان نمونققه   ربرا در سققا  نبقق کققه ا  خبقق دار  مبقق تما  اریب ما بسقق   شودیامرا م  رانبا  یبرمان برا

کققنخ   دیقق تققو را ناام  دبقق آمققانو گدققتخ کققه مققن با  یآقققا. مققن  مققان موققق  بققه  خیارمال کن  آزمابیراستی  خبرک

را بققا آکانققس داشققته  یسققطح از  ماققار نبقق قبققول ناوا ققد کققرد کققه ا رانبقق مثققم ا یک ققور  چی را که  قق 

شققود کققه برخققی برداشققس می طققورابنی بزارت خارمققه از مملققهکققه  اسققس  یحققایابققن در  باشققد .

ب نظققارتی پ بر تققه شققده در برمققان بققه تعهققدات ابققران در  ققار و  توا قق   بیآزمایراسققتاقققدامات 

تققوان بققه اظهققارات کمایونققدی، دبگققری در ابققن رابطققه میه رنققوان بقق  مثققال  بقق پادمان اضا ه شده اسس.  

معققابن حوققوقی سققازمان انققرکی اتمققی اشققاره نمققود کققه بی در راسققتای امققرای قققانون قاقققدان را بققردی 

مبتنققی بققر معا ققده  ای ا از برنامققه  سققتهدرصققد بازرسققی 7۰ ا  مجلس ارققجن نمققود کققه برای یغو تحربخ

بابققد، در صققورتی کققه طبقق  ارققجن  ای کققا ش میحجققخ بازرسققیدرصققد از  3۰تنهققا پادمان بوده اسس ب  

از اظهققارات دبیرکققم آکانققس نیققز  231 ا کققا ش پیققدا کنققددرصققد بازرسققی 5۰آکانققس بابسققتی بققیش از 

 ققای گسققترده پ بر تققه شققده در برمققان را با ققی از شققود کققه آکانققس نظارتبرداشققس می طققورابن

گیققرد. بققه رنققوان مثققال، گربسققی، نظققر می ققای پادمققانی در حوققوق خققود ب در  ققار و   مااری

مققا نیققاز داربققخ کققه ق: 232گدتققه اسققس   1۴۰۰تیرمققاه    2۸دبیرکم آکانس در آخربن اظهارات خققود بققه تققارب   

 
22۹ https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran 

2۳۰ https://www.farsnews.ir/news/13990829000029 

2۳1 http://www.qudsonline.ir/news/742045 

2۳2 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-19/alarm-grows-over-iran-nuclear-program-among-
sidelined-monitors 

https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran
https://www.farsnews.ir/news/13990829000029
http://www.qudsonline.ir/news/742045
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-19/alarm-grows-over-iran-nuclear-program-among-sidelined-monitors
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-19/alarm-grows-over-iran-nuclear-program-among-sidelined-monitors
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آمیز بققاقی بمانققد.  ای صققلحآزمابی کنققیخ کققه بققرای اسققتدادهتمان ابققن مققواد را در آن سققطوح بققا  راسققتی

 شققانقانونرا ناننققد،  ابققن کققار ماققاری شققود. اگققر آنهققا  ابن اسس کققه بققا آکانققس ابن کارتنها راه برای  

 ای  ستند . اظهققارات گربسققی در حققایی اسققس کققه آکانققس در  ققار و  پادمققان دسترسققی بققه سققابس 

در گققزارش اخیققر آکانققس رنققوان    مچنققینای دارد ب گربسققی بققه ابققن مسققئله اذرققان کققرده اسققس.   سته

بققرای ابققران طبقق    3.1امققرای کققد اصققجح شققده    شده قمدبرکم آکانس بققه ابققران ارققجن کققرده اسققس کققه

پادمققان   نامققهموا وس   3۹موررات  رری توا ونامه پادمان آن بقق  تعهققد قققانونی اسققس کققه مطققاب  بققا مققاده  

قابققم اصققجح نیسققس ب  ققیچ ماققانیزمی در توا ونامققه پادمققان بققرای تعلیقق  امققرای مدققاد   مانبققه بابران،  

را  سققابوهیب ی ققانظارت دبیققس بققازد خاگققر  233. نققدارد  ررققی بمققود  ی انامققهتوا  توا قق  شققده در 

 گققربد  یغربقق   یکققه ک ققور ا  سققس یمعنققا ن  نبقق اتدققاق بققه ا  نبقق ا  ابقق اسققس، آ  ر تققهبدر  ار و  پادمققان پ 

آبققا   اسققس؟  رانبقق طققرف حسققا  ا  یاتمقق   یانققرک  یایمللقق نیب بلاققه آکانققس ب  سققتندین  رانبقق طرف حسققا  ا

ای، گسترش تعهدات ابققران در  ققار و  پادمققان بققه ابققن معنققا نیسققس کققه در رابطققه بققا تعهققدات  سققته

 ققا غربی  خوا یزبققادهاسققس؟ آبققا رلققس    بازگ ققس رقابمیغب    طر ققهب دبیس مسققیری را طققی کققرده کققه  

تققوان در مواضقق  اشققتباه مسققئویین دبیققس از مملققه بزارت خارمققه مسققتجو در مقق اکرات ببققن را نمی

 ؟کرد

ای سققازی پربنققده  سققته ققا را از ابققن مهققس کققه بهانققه امنیتیبار ا بزبققر محتققرن امققور خارمققه نظارت 

 ا گر تققه اسققس، بققه رنققوان بقق  امتیققاز بققرای ابققران معر ققی کققرده اسققس. ابققران را از صهیونیسققس 

صققایحی، انققد.  کرده  سوءاسققتدادهک ور ای غربی از ابن امتیازی کققه ابققران بققه آنهققا داده اسققس نیققز بار ققا  

خبققر داد کققه از بققازر  آکانققس مققواد م ققاوکی ک ققن  13۹۸رئققیس سققازمان انققرکی اتمققی در آذرمققاه 

اند منققاب  غربققی مققدری شققده   مچنققین  23۴.  شققده اسققس شده که در راستای خراباققاری صققنعتی حمققم می

دسترسققی بازرسققان  مققاه سققال مققاری،در  ربردبن ابققران بعققد از بقققوع خراباققاری در تأسیسققات نطنققز

 .235ایمللی انرکی اتمی به ابن سابس را بنا به مجحظات امنیتی محدبد کرده اسس آکانس بین

 

شققده ب پققس از طققی قدسترسققی آکانققس بققه مراکققز ارققجن ن ققده تنهققا بققه صققورت مدبربس 
 (۴صدحه ) ب  ربند طو نی مطاب  برمان ممان بوده .

 
233 GOV/2020/30 

234 https://www.tabnak.ir/fa/news/940681 

235 https://www.farsnews.ir/news/14000410000606 

file:///F:/files%20and%20documents/Group%20Activity/itan/بین%20الملل/پروژه/رصد%20اخبار/یادداشت%20ها%20و%20گزارش%20ها/اطلاعات%20تحلیل%20شده/بیست%20و%20دومین%20گزارش%20وزارت%20خارجه/GOV/2020/30
https://www.tabnak.ir/fa/news/940681
https://www.farsnews.ir/news/14000410000606
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، در صققورتی کققه آکانققس بققرای 236ی بقق  برمققاندر ضققمیمه Qابد گدققس کققه طبقق  باققش در ابن رابطه ب

 2۴دسترسی بققه بقق  سققابس ارققجن ن ققده )ارققخ از نظققامی ب غیرنظققامی( ت ققمیخ بگیققرد، ابققران حققداکثر 

توانققد آکانققس را معطققم نمابققد. بققا تومققه بققه گققزارش اخیققر آکانققس مبنققی بققر پیققدا شققدن ذرات ربز می

برانگیزی ربز زمققان  ققایش 2۴رسققد  ای ارققجن ن ققده، بققه نظققر نمینی در سققابس انسققا  من ققأابرانیون بققا  

برای آکانس باشققد. از طققرف دبگققر آن  یققزی کققه ا میققس دارد اصققم دسترسققی بققه مراکققز ارققجن ن ققده 

 باز گ اشته اسس. انبپایببرای ادرا ای  اسس که دسس آکانس را

 

ب بققه آکانققس ب  ققیچ  ققرد ب نهققاد قدر رابطه با مراکققز نظققامی  ققیچ اغماضققی بمققود نققدارد  

 (۴صدحه ) ی بازرسی داده ناوا د شد .دبگری امازه

بققه بازرسققی  15در صققدحه  PMDمایققق اسققس کققه بزارت خارمققه در رابطققه بققا بسققته شققدن پربنققده  

کنققد. برخققی ا عققال آکانس از سققابس نظققامی پققار ین اشققاره ب آن را بقق  بازدبققد ت ققربداتی توصققین می

اسققتداده از کلمققات ت ققربداتی بققرای توصققین آن  یققزی را رققوض  صققر اًمهققخ اسققس،   ققاکنشب 

ایمللققی انققرکی اتمققی در بقق  سققابس نظققامی قققبح نظققارت از کنققد. حضققور رئققیس آکانققس بیننمی

  ای نظامی شاسته شد.سابس 

 

،  ققربش ب انتوققال مققواد ب تققأمینقممنوریس صادرات اقققجن دبمنظققوره ب مققوارد مربققوط بققه  
 ققای حسققا  بققه ابققران برداشققته شققد ب اماققان خربققد قققانون اقققجن ب نیاز ققای  نابری

ای ابققران بققه رنققوان بققه دییققم تلوققی شققورای امنیققس از برنامققه  سققته  قققبجًصنعتی ک ور که  

 
236 75. In furtherance of implementation of the JCPOA, if the IAEA has concerns regarding 

undeclared nuclear materials or activities, or activities inconsistent with the JCPOA, at locations 
that have not been declared under the comprehensive safeguards agreement or Additional 
Protocol, the IAEA will provide Iran the basis for such concerns and request clarification. 76. If Iran’s 
explanations do not resolve the IAEA’s concerns, the Agency may request access to such locations 
for the sole reason to verify the absence of undeclared nuclear materials and activities or activities 
inconsistent with the JCPOA at such locations. The IAEA will provide Iran the reasons for access in 
writing and will make available relevant information. 78. If the absence of undeclared nuclear 
materials and activities or activities inconsistent with the JCPOA cannot be verified after the 
implementation of the alternative arrangements agreed by Iran and the IAEA, or if the two sides are 
unable to reach satisfactory arrangements to verify the absence of undeclared nuclear materials 
and activities or activities inconsistent with the JCPOA at the specified locations within 14 days of 
the IAEA’s original request for access, Iran, in consultation with the members of the Joint 
Commission, would resolve the IAEA’s concerns through necessary means agreed between Iran and 
the IAEA. In the absence of an agreement, the members of the Joint Commission, by consensus or 
by a vote of 5 or more of its 8 members, would advise on the necessary means to resolve the IAEA’s 
concerns. The process of consultation with, and any action by, the members of the Joint 
Commission would not exceed 7 days, and Iran would implement the necessary means within 3 
additional days. 
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د از طربقق  کمیسققیون م ققترک  ققرا خ ب تسققهیم ای ممنققوع شققده بققوبقق  نگرانققی اشققاره
 (5)صدحه  گردبد .

 ققای  زن در رابطققه بققا کانققال خربققد برمققان توضققیح داده شققده اسققس. برمققان  ما نگی ۴ی در ضققمیمه

 ققای مربققوط بققه اقققجن دبگانققه  نققوز بققر سققر مققای خققود توان گدققس تحربخبر اسا  ابن توضیحات می

کننده نهققابی اقققجن ابققن  ققدف طراحققی شققده اسققس کققه م ققرفاسس ب کانال خربققد برمققان بققرای    باقی

دبگانه، ا ققراد ب نهاد ققای تحربمققی نباشققند ب نهاد ققای تحققربخ شققده، ابققن کانققال را دبر نزننققد. در باققق  

ب پانققم متا  ققین در   1737در قطعنامققه  کمیتققه تحققربخکانققال خربققد برمققان بققه نققوری مان ققین 

 ای دبیتققی ابققران نیققز با ققی از ابققن ت کققه سققازمانشققود؛ بققا ابققن تدققابمحسققو  می 1۹2۹قطعنامققه 

نهققابی   کنندهم ققرفب نهاد ققای داخلققی موظققن بققه ارائققه مجققوز    سازبکار نظارتی  ستند. بعنی سققازمان

 ا )در رابطققه زمققانی کققه از نظققر طققرف غربققی باققی از ابققن شققرکس   طبعققاً ای ابرانی  ستند ب  به شرکس 

 ا از ارائققه مجققوز خققودداری کققرده ب شققد، ابققن سققازمانای ب موشققای( دارای ربسقق  بابا مسققئله  سققته

کانققال خربققد برمققان، سققازبکاری بققرای تسققهیم  نب؛ بنققابراکننققدحربمققی ابجققاد میت -د بققه نققوری خققو

باردات اقجن دبگانققه بققه ابققران نیسققس، بلاققه بقق  سققازبکار کنتریققی ب نظققارتی بققا  ققدف ملققوگیری از 

 ققای داخلققی بققا سققئله ابنجاسققس کققه  ماققاری ارگان ققای اقققجن دبگانققه اسققس. امققا مدبر زدن تحربخ

امققرای  ما هسققه ققای خققارمی محققدبد بققه کانققال خربققد برمققان ن ققده ب طبقق  نهمققین گققزارش طرف

( اتحادبققه اربپققا شققده اسققس. P2P ققا پلققی بققرای بربد بققه برنامققه کنتققرل صققادرات )برمان، ابن  مااری

ی متا ققص ب کارشققنا  ک ققور ش بدنققهبرنامه کنتققرل صققادرات اتحادبققه اربپققا مهققس تومیققه ب آمققوز

موابققم بققرای  مققا نگی ب تطبیقق  بققا سیسققتخ تجققارت خققارمی اتحادبققه اربپققا طراحققی شققده اسققس ب 

در  FATFمحققدبد بققه اقققجن دبگانققه نیسققس. در باققق  برنامققه کنتققرل صققادرات اتحادبققه اربپققا بقق  نققوع 

بققر ربی سیسققتخ  حققوزه تجققاری اسققس کققه نتیجققه ب خربمققی  ماققاری بققا آن، اشققراف ب کنتققرل غققر 

باشققد. بققرای توضققیحات بی ققتر در رابطققه بققا کانققال خربققد برمققان ب  ماققاری تجارت خارمی ابققران می

  ای ب  ب دب مرامعه نمود.توان به پیوسس ( میP2Pبا برنامه کنترل صادرات اتحادبه اربپا )

 

 (1۴صدحه ) ای ررابس شد .توان بیان داشس تمامی خطوط قرمز  ستهمی باًبتورق
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رابطققه بققا ابققن ادرققای بسققیار رجیبققی بققا تومققه بققه خطققوط قرمققزی اسققس کققه موققان معظققخ ر بققری در  

م ققاص کردنققد؛ مققدبل زبققر، میققزان ررابققس خطققوط قرمققز توسقق  تققیخ  ایی  سققتهبرنامققه

 د د:را ن ان می 237کنندهم اکره

 میزان رعایت 

 

 خط قرمزها

 رعایت نشده  کامالً

پ    رش بردن 

 بلندمدت  ی اس بمحدبد

سال،    25سال ب    15 ای طو نی مدت مانند  رجبه بر بازه

 ای بدبن محدبدبس نیز بمود دارد. به رنوان مثال  هزبا

بند   برای    16در  که  داده اسس  تعهد  ابران  ضمیمه ب  

  رآکتور ایبرق خود تنها به    تأمیننیاز ای تحویواتی ب  

آ  سب  تایه داشته باشد ب ابن بند محدبدبس زمانی 

 ندارد. 

 ب  یققق ادامقققه کقققار تحو  

 بسقققازساخس توسقققعه ب 

 س بدر زمان محدبد

نمیا حوزهبران  برخی  در  باز رآبری  تواند  ممله  از   ا 

پلوتونیخ   با  ابرانیون  با  لز  آییاک  شده،  م رف  سوخس 

 تحوی  ب توسعه داشته باشد.

 ای ماایدققس بققا بازرسققی

 بمققو پر غیرمتعققارف، 

 ای ابقققران از شا قققیس 

ب بازرسققققی از مراکققققز 

 نظامی

باش   آکانس میضمیمه  Qدر  برمان،  در  ی ب   تواند 

سابس  با  ب رابطه  نظامی  از  )ارخ  ن ده  ارجن   ای 

صورت   در  ب  نمابد  دسترسی  درخواسس  غیرنظامی( 

می تنها  ابران  م ترک،  کمیسیون    ربز  2۴تواند  ت میخ 

رسانه که  آنچه  تاکنون  نمابد.  معطم  را  شده  آکانس  ای 

دسترسی پیدا به سابس پار ین    ۹۴اسس، آکانس در سال  

نمود؛  ر  ند گدته شد که ابن دسترسی ت ربداتی بوده  

نیز  به برخی دان گاه   مچنیناسس. آکانس    ای ک ور 

دسترسی داشته اسس که غجمی، بزبر رلون اظهار داشس  

در ابن رابطه با بزارت رلون  ما نگی صورت نگر ته  

 .23۸بود 

 
2۳۷ https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30062 
2۳۸ http://www.qudsonline.ir/news/610751 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30062
http://www.qudsonline.ir/news/610751
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 اققخب  ببققه تققار یدر ممقق  زائققران حققرن رضققو یانققاتیب یطقق  یموققان معظققخ ر بققر رققجبه بققر ابققن،

 نجققاببققه بنققده گدققس کققه مققا ]مققثجً[ ا  یمحتققرن مققا در مققوارد  یخارمه  ربقبز  : رمودند  13۹5  ماهنب ربرد
بققا اق ققار  داربقق ر بققر انوققج  در د گققرب. بققار دخ یحدققظ کنقق  خینتوانسققت گققربخقق ا قرمققز را د نبقق ا ابقق را 

کققرده   نیاکققه مققا معقق   یخطققوط قرمققز  یقایبتاققه  مققهحققرف را تاققرار کردنققد:    نبا  ،13۹7در سال    لنمات
 هاقق نبقاگدققس:    13۹5  رمققاهیبققا خبرنگققاران در ت  ین سققس خبققر  یطقق   زیقق ن  ی. رراقچقق ن ققد   س بقق ررا  خببود
 یشققد. در مققوارد بققاق  مامابققه  نا ققاراً  قرمققزرد ن ققده، در دب سققه مققورد خقق     یخقق  قرمققز  چی    خبیبگو

 رد ن ده اسس . یخ  قرمز چی،   سرخودب  خبردارد ن ار کدان یچمانده 

 

سققازی ابققران در مقق اکرات برمققامی حدققظ شققد، بلاققه بققه صققورت کیدققی قظر یققس غنی 
 (1۴صدحه ) ای با س .سابوهگسترش بی

سققازی م ققاص نیسققس، امققا قبققم از توا قق  برمققان، بققر  ر ند منظققور از گسققترش کیدققی ظر یققس غنی 

( شققامم سققانتربدیوک ای SWU ققزار سققو ) 2۰سققازی ابققران بققیش از نققس ظر یققس غنیااسا  گققزارش آک

1-IR  ،m2-IR    4ب-IR  ققزار سققو از طربقق    6  بققاًبتور. در حققایی کققه ظر یققس تعیققین شققده در برمققان  23۹بود 

 1۹۰اسققس.  زن بققه ذکققر اسققس طبقق  بیانققات ر بققر انوققج ، نیققاز قطعققی ابققران  IR-1یوک ای سققانتربد

  زار سو اسس.

 

 

بققود کققه بققا ررابققس کلیققه  PMDای، بسققته شققدن پربنققده دسققتابرد مهققخ مقق اکرات  سققتهق

 (15)صدحه .  خطوط قرمز ب پس از کسق مجوز از نهاد ای با دستی حاصم شد

مققرتب  بققا توسققعه  ی ققاس یاز  عای یاکققه مجمورققه کققرد ارققجنگققزارش خققود  ۸5در بنققد آکانققس 

 یشققده صققورت گر تققه ب برخقق   یزبراقققدان برنامققه   بقق بققه رنققوان    13۸2قبم از سققال    یا سته  حاتیتسل

ابققن بنققد بققه ابققن معناسققس کققه ظققن آکانققس نسققبس بققه  انجققان شققده اسققس. 13۸2بعد از سققال    اس ی عای

بمققود   احتمققا ًتر شققده اسققس ب ابققن  ای توسقق  ابققران قققویداشتن ب  برنامه سققاخس تسققلیحات  سققته

دارد که دببققاره تحویوققات آکانققس در ابققن رابطققه از سققر گر تققه شققود؛ کققه در باققق   مققین  ققخ شققد. بققه 

 
 GOV/2013/56 آکانس: 2۰13نوامبر  1۴بر اسا  گزارش  سازی  تامین ظر یس غنی   23۹
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سققابس بازدبققد کققرده اسققس کققه دب   سققهآکانققس از  سققاب  رکبققخ صهیونیسققتی،    بزبرناسس دنبال ادرا ای  

شققود. تحویوققات ب می 13۸2تققا  13۸۰ ای  ققای گ شققته ابققران در سققالسققابس مربققوط بققه  عاییس 

 13۹۹ابققران دببققاره بققاز شققده اسققس. در خردادمققاه  PMDبازرسققی آکانققس در ابققن رابطققه بعنققی پربنققده 

سققابس مققد نظققر آکانققس )بققر اسققا  شورای حاان آکانس بققه دییققم رققدن ارائققه دسترسققی مامققم بققه دب  

. دبیققس ابققران بققه دییققم ابناققه در آن 2۴۰ادرا ققای رکبققخ صهیونیسققتی( رلیققه ابققران قطعنامققه صققادر نمققود

خواسققس ترامققپ برنامققه بر ققه در برابققر ترامققپ، سیاسققس صققبر اسققتراتژب  در پققیش گر تققه بققود ب نمی

، طققی بقق  تدققا خ 2۴1بد ققد ممهوری قققراردر انتاابققات رباسققس  ایم ققایحهبمهای ابققران را  سققته

پقق بر س کققه در رابطققه بققا ابققن دب سققابس بققه آکانققس دسترسققی ارائققه  13۹۹م ققترک در شققهربورماه 

 من ققأ ا ذرات ابرانیققون بققا  بد د. آکانس در گققزارش اخیققر خققود ارققجن کققرده اسققس کققه در ابققن سققابس 

دسققتاببز . ابققن مسققئله 2۴2انسققانی پیققدا کققرده اسققس ب ابققران در ابققن رابطققه پاسقق  معتبققری نققداده اسققس 

بققا گققزارش  ققخ اشققاره شققده کققه ق  2۹  ار سیاسی رلیه ابران بققرای امتیققازگیری شققده اسققس. در صققدحه  

 ا ب رققدن اقنققاع آکانققس از بققه موضققورات اختج ققی میققان ابققران ب آکانققس بققر سققر دسترسققی تومققه

در   ، تحرباققاتی را رلیققه ابققران13۹۹ ای ارائققه شققده توسقق  ابققران، ک ققور ای اربپققابی در اسققدند  پاس 

ایمللققی انققرکی اتمققی آغققاز کردنققد . بققر بین آکانققس، شققورای حاققان 13۹۹اسققدندماه  15تققا  11ن سققس 

اسققا  توضققیحات بزارت خارمققه در ابققن گققزارش، در پاسقق  بققه  جمققه سیاسققی ک ققور ای اربپققابی 

صققورت گر تققه بققا   نامققهتدا خکنققد کققه در صققورت ت ققوبق قطعنامققه رلیققه ابققران،  بیققان می  رسققماًابران  

قققانون مجلققس، امتیققازی   رغخبققهیغو خوا ققد شققد. بققاقی نگققه داشققتن برخققی تعهققدات  راپادمققانی    آکانس

د ققد. بققرای  ققا بققرای رققدن ت ققوبق قطعنامققه در شققورای حاققان میاسس که دبیققس دبازد ققخ بققه غربی

 سازی پربنده ابران به پیوسس سون مرامعه شود.اطجع از ربند امنیتی

 

 ای ، تمققامی محققدبدبس 13۹۸دی  15در تققارب   قدر گققان پققنجخ کققا ش تعهققدات ابققران
 (25صدحه ) ای را متوقن نمود .توا    سته

آزمابی ابققران سققر تمققان تعهققدات نظققارتی ب راسققتینیققز  ابن ادرا نیز خجف باققق  اسققس. در گققان پققنجخ   

 ای مربققوط بققه مققای خققود بققاقی مانققد. از طققرف دبگققر تعهققدات رملیققاتی ابققران از مملققه محققدبدبس 

 
24۰ https://www.iaea.org/sites/default/files/20/06/gov2020-34.pdf 

241 https://www.irna.ir/news/83846424 

242 https://www.iaea.org/sites/default/files/21/03/gov2021-15.pdf 

https://www.iaea.org/sites/default/files/20/06/gov2020-34.pdf
https://www.irna.ir/news/83846424
https://www.iaea.org/sites/default/files/21/03/gov2021-15.pdf
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 ققابی کققه بققاقی مانققد. گان  مچنققانآ  سققنگین، بققاز رابری سققوخس م ققرف شققده ب ...  رآکتور ققای

 ققای حققداقلی ب ای ابققران اتاققاذ نمققود، گانشورای رایی امنیققس ملققی بققا  ققدف کققا ش تعهققدات  سققته

 شود.نمادبن محسو  می بعضاً

 

 در اتمققی انققرکی ایمللققیبینآکانققس  بققا ابققران ،مجلققس م ققو  قققانون  هققار و  در
  راپادمققانی تعهققدات توقققن خ ققوص در م ققترکی تدققا خ بققه ش،13۹۹ اسققدند 3 تققارب 

شققد.  منت ققر یاهیقق انیب قایققق  در تدققا خ ابققن نتیجققه کققه با تنققد دسققس  ذبققم برمققان ابققران
 (2۹)صدحه 

اسققدندماه  3ایمللققی انققرکی اتمققی در تققارب  م ققترک بققین ابققران ب آکانققس بین نامققهتدا خبققه  ابنجققادر 

اسققدندماه  5مورققد  رغخبققه ققای آکانققس دبربین نامققهتدا خاشققاره شققده اسققس کققه در نتیجققه ابققن  13۹۹

 ققای  راپادمققانی از مملققه پربتاققم ایحققاقی، بققه مققدت سققه مققاه  مچنققان بققه مهس توقققن نظارت  13۹۹

 ققا در اختیققار آکانققس قققرار نگر ققس. بزارت  ققر  نققد ت ققاببر ابققن دبربینضققب  خققود ادامققه دادنققد؛ 

 ققا  در  ققار و  قققانون قاقققدان را بققردی بققرای یغققو تحربخ نامققهتدا خخارمه ادرا کرده اسققس کققه ابققن 

 ققای  راپادمققانی مجلس صورت گر تققه اسققس؛ در صققورتی کققه قققانون ت ققربح کققرده اسققس تمققان نظارت

 ققای آکانققس کققه طبقق  گققزارش بزارت خارمققه ن گققردد. ن ققق دبربیناز ممله پربتام ایحققاقی متوققق 

 ققای  راپادمققانی اسققس ب برقققرار بققر اسققا  پربتاققم ایحققاقی صققورت گر تققه  ققخ مققز  مققین نظارت

ضققب  شققده توسقق  ابققن  ربت ققابنظققارت  راپادمققانی؛ حتققی اگققر  بققاقی مانققدن ققا بعنققی مانققدن دبربین

 ققای آکانققس را کمقق  بققه رلققس  عققال مانققدن دبربین ققا بققه آکانققس داده ن ققود. بزارت خارمققه دبربین

ماه م ققاص گردبققد مقق اکرات سیاسققی قلمققداد کققرده اسققس. بققا تومققه بققه ابناققه در اباخققر اردببه ققس 

نامققه بقق  مققاه دبگققر ادامققه پیققدا آمرباا حاضر به پ برش مواضقق  بققه حقق  ابققران نیسققس، امققا ابققن تدا خ

 ققا بققر ابققن دبربین   مچنققانه ش ققخ، امققا  کرد. با بمود م اص شققدن خربمققی مقق اکرات ببققن در دبر

نامققه(  عققال  سققتند. بزارت خارمققه در صققدحه اسققا  بقق  ت ققمیخ داخلققی )تمدبققد غیررسققمی تدا خ

رلس آن را اقققدان ک ققور ای غربققی مهققس ت ققوبق قطعنامققه رلیققه ابققران در شققورای حاققان آکانققس   3۰

امققه در شققورای حاققان، ابققن انققد ب ابناققه ابققران تهدبققد کققرده اسققس در صققورت ت ققوبق قطعنبیان کرده

 نامه صورت گر ته با آکانس یغو خوا د شد.تدا خ
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 هاپیوست 
  



132 

 

 کانال خرید برجام -1پیوست 

، 13۹۴مهققر  21بققا پقق برش برمققان ب ت ققوبق طققرح امققرای برمققان در مجلققس شققورای اسققجمی در 

برمققان مهققس اقققدان م ققترک در رابطققه بققا مققوارد امرابققی تعهققدات داده شققده، بارد   2۴3کمیسیون م ترک

ی ابققن کققارگربه خربققد، بققود. بظیدققه  2۴۴خربققد  کققارگربهرمم شد. بای از موارد امرابققی، ت ققایم بقق   

 ققای بققاقی مانققده از قطعنامققه ابجاد ب  کانال خربققد بققرای دب ییسققس از  هققار ییسققس مققرتب  بققا تحربخ
داد بققرای اقجمققی بققود کققه در صققنعس ییسققتی کققه کانققال خربققد آن را پوشققش مققیبققود. دب  2۴52231

توانسققتند در گر ققس ب اقجمققی کققه کققاربرد دبگانققه داشققتند ب میمققورد اسققتداده قققرار می  ماًیمستوای   سته

، صققادرات آن توسقق  2231ای مققورد اسققتداده قققرار بگیرنققد کققه پققیش از قطعنامققه صققنعس  سققته

در صققورت نوققض  صققادرکنندهابققن اقققجن ممنققوع بققود ب ک ققور  یکننققدههیتهب  دکننققدهیتویک ققور ای 

شققد. ابققن اقققجن شققامم مققواد، تجهیققزات، قطعققات،  نققابری،  ققا م ققمول تحققربخ ب مربمققه میتحربخ

 باشد. گ اری نیز میا زار، خدمات ب سرمابهنرن

، شققامم مققواد، نققدگوبمی  بققه معنققای ییسققس ماشققه Trigger listبققه آن ق اصققطجحاًییسققس ابل کققه 

ربد. ای بققه کققار مققیب خققدماتی اسققس کققه  وقق  در صققنعس  سققته  ا ققزارنرنتجهیزات، قطعات،  نابری ب  

باشققد کققه شققامم مققواد،   بققه معنققای ییسققس م ققرف دبگانققه میDual-Use Listییسققس دبن بققا نققان ق

گققر، در صققنعس توانققد رققجبه بققر صققناب  دبا ققزار، خققدماتی اسققس کققه میتجهیزات، قطعات،  نابری، نرن

؛ د ققدای نیز بققه کققار بققرده شققود. کانققال خربققد مققوارد مربققوط بققه دب ییسققس مقق کور را پوشققش می سته

اگر ابققران باوا ققد باققی از اقققجن ب کا  ققای منققدرج در ابققن دب ییسققس را تهیققه نمابققد، بابققد از   نببنابرا

 ققای ت بققر  عاییس ب نظققار 2۴6طربقق  کانققال خربققد برمققان اقققدان نمابققد ب ابققن کانققال ماانیسققخ رصققد

ای ابققران اسققس. در ابققن گققزارش بققه ت ققربح کانققال، رملاققرد ب ماانیسققخ نظققارتی ای ب غیر سققته سققته

 آن پرداخته خوا د شد.

 کانال خرید در برجام

باشققد، اشققاره بققه قسققمس سققون برمققان کققه در رابطققه بققا شققدا یس ب اقققدامات ارتمادسققازی می  17در بند  

شققده در   دبیقق تأ  قابققران بققا کانققال خربققد در ابققن برمققانتعهد ابران نسققبس بققه کانققال خربققد شققده اسققس:  
آن در پیوسققس  هققار آمققده اسققس،  مزئیققاتقطعنامققه شققورای امنیققس سققازمان ملققم، بققه صققورتی کققه 

 
24۳ Joint Committee 

244 Procurement Working Group 

24۵ 2231 Resolution  

246 Monitoring 
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پیوسققس  هققار برمققان در مققورد ت ققمیمات   6. در بنققد   مااری ب در  ققار و  آن رمققم خوا ققد کققرد 

ی در رابطققه بققا کانققال خربققد آمققده اسققس: قکمیتققه 2۰16سققال  یمققو  1۴ی م ققترک در تققارب  کمیتققه

 ققای آن در ارتبققاط بققا کانققال خربققد را اداره کنققد  ابی را در نظققر گر تققه اسققس تققا  عاییس درابنقق م ترک  

ب تحققس اختیققار خققوبش در مهققس امققرای برمققان بققه  مققراه م ققورت ب را نمققابی مققدارک پیوسققس 

 نموده اسس: تأبیدی زبر را با درک ابناه اگر  زن باشد ابن مدارک مورد بازبینی قرار بگیرد، شده

ی م ققترک بققرای مققواردی کققه مربققوط بققه  ققای امرابققی بققرای کققارگربه خربققد کمیتققهگی ما ن •

 کانال خربد اسس 

  2۴7 رن درخواسس  •

 توضیحات ت ربحی در رابطه با  رن درخواسس  •

 2۴۸گوا ی م رف نهابی •

 توضیحات ت ربحی در رابطه با گوا ی م رف نهابی •

 [1]اطجرات در مورد کانال خربد •

ی م ققترک برمققان در مققورد کانققال خربققد برمققان ب ندی کققه کمیتققهدر سقق  2۰16ی سققال در  وربققه

 ای ک ققور ابی کققه کققارگربه خربققد درخواسققس : قخربققد برمققان منت ققر کققرد آمققده اسققس  کققارگربه

،  نققابری ب بققا خققدمات مربوطققه بققه ابققران شققرکس ایاقالم دوگانه یهها هسههته  وانتقال نقلخوا نققد در  می

 خربققد کققارگربه ت ققایم ربنققد تققوانمی( 1) شققام . در [2]کنققدکننققد بققا مجققوز بد نققد، بررسققی می

 .نمود م ا ده را برمان در د د،می انجان را خربد کانال با ارتباط در امرابی موارد که برمان

. نمققود  م ققا ده(  1)  شققماره  مققدبل  در  خجصققه  طققور  بققه  تققوانمی  را  برمققان  خربققد  کانققال  ت ققایم  ربند

 در ب شققد امرابققی 13۹5 سققال تیرمققاه در برمققان خربققد کانققال خارمققه امققور بزارت گققزارش طبقق 

 ن ققود،  دبگققر  ایقطعنامققه  صققدبر  بققه  ابققن نوققض منجققر  ب  ن ققود  نوققض  ابققران  سوی  از  برمان  که  صورتی

 ماققانیزن خربققد، کانققال یغققو از بعققد کققه نققدارد بمققود تضققمینی ایبتققه. شققد خوا ققد یغققو برمققان کانققال

 .ن ود آن مابگزبن دبگری

 

 

 
24۷ Application Form 

24۸ End-Use Certification 
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 عملکرد و مکانیسم کانال خرید

 دهدیممواردی که کانال پوشش 

د ققد، اشققاره اقجمققی کققه کانققال خربققد پوشققش می  پیوسس  هققارن برمققان بققه  6بند    3ب    2،    1در قسمس  

، بققا توسقق  اتبققاع آنهققا را بققا ن ققانیسرزماز    خیرمسققتویغشده اسس: قررضه،  ربش بققا انتوققال مسققتویخ بققا  

 ا، با  واپیما ای دارای پققر خ آنهققا بققه، بققا بققرای اسققتداده در بققا بققه سققود ابققران، خققواه استداده از ک تی

ی اقققجن، مققواد، تجهیققزات، کا  ققا ب  نققابری منققدرج در آن در سرزمین آنها باشققد بققا نباشققد، کلیققه  من أ

ای ابققران بققه اده نهققابی آن بققرای برنامققه  سققتهب  نانچققه اسققتد INFCIRC/254/Rev.12/part1سققند 

 شمارگاه اجرایی  موارد زمان

 ربز نهابی  شود ابجاد کانال خربد می مأمورگردد ب ت ایم می ی م ترک برمانکمیته 13۹۴تیر  23

برمان توس  شورای امنیس سازمان ملم، از ابن ربز  تأبیدربز بعد از  ۹۰ 13۹۴مهر  26

 شوندبرای امرابی کردن تعهدات می یسازآماده ای توا   شربع به طرف

 ربز پ برش

 
 سال بعد از ربز پ برش 1۰ شود کانال خربد منحم می

سال  تیرماه

13۹5 

 
  عال شدن کانال خربد ربز

طب  دبمین گزارش بزارت  

 به مجلس  امور خارمه

 ی تشمیل کارگروه خرید در برجامنحوه -(1شمل )

 روند تشمیل کانان برجام -(1جدون شماره )



135 

 

ای باشققد، کلیققه اقققجن،  ای نهققابی غیرنظققامی غیر سققتهنحققو منققدرج در ابققن برمققان ب بققا سققابر اسققتداده

، )بقققا آخقققربن INFCIRC/254/Rev.9/Part2مقققواد، تجهیقققزات، کا  قققا ب  نقققابری منقققدرج در سقققند 

اقققجن دبگققری   مچنققینب  2۴۹شققود( می سققانیربزربه ای ابققن اسققناد کققه توسقق  شققورای امنیققس نسققاه

  ای متعارض با ابن برمان کم  نمابد. که دبیس مربوطه ت ایص د د ممان اسس به  عاییس 

قبلققی،  هققار ییسققس اقققجن تحربمققی بققاقی مانققده کققه  ا  ققای قطعنامققه، از تحربخ2231طبقق  قطعنامققه 

( م ققا ده نمققود. ییسققس شققماره بقق  کققه بققه آن 2تققوان در شققام )اسققامی ب نققان اخت اصققی آنهققا را می

گیرنققد. ای مققورد اسققتداده قققرار می، شققامم اقجمققی اسققس کققه در صققنعس  سققتهگوبنققدمی  25۰ییسس ماشه

 ای سققون شققامم اقجمققی اسققس کققه در موشقق ییسس شماره دب، ییسس اقققجن م ققرف دبگانققه ب ییسققس  

گیققرد ب ییسققس  هققارن شققامم تسققلیحات متعققار ی اسققس کققه دب ییسققس بایستی  مورد اسققتداده قققرار می

ب بققا  موردموردبققهآخققر )سققون ب  هققارن( در خققارج از کانققال خربققد برمققان قققرار دارنققد ب بققه صققورت 

کققه ک ققور ای آمرباققابی ب اربپققابی شققوند. در تدسققیری ی شققورای امنیققس خربققداری ب تهیققه میامققازه

کننققد، ییسققس سققون ب  هققارن نیققز بابققد در کانققال خربققد قققرار بگیققرد بیققی ابققران، می  6بنققد    2از قسمس  

 ای سققون ب  هققارن شققامم  ققین ب ربسققیه ابققن تدسققیر را نپ بر تققه ب اذرققان دارنققد کققه ابققن ییسققس 

ای دارنققد شققامم برد دبگانققه در  سققتهای ب اقجمققی کققه کققارباشد ب تنهققا اقققجن  سققتهنمی  6بند    2قسمس  

. در ابنجققا بابققد بققه ابققن ناتققه اشققاره کققرد ییسققس سققون ب  هققارن کققه در [3]شققوندکانال خربد برمان می

 آمده اسس به پی نهاد آمرباا ب اربپا بوده اسس. 2231پیوسس قطعنامه 

 

 

 

 

 

 های چهارگانهآشنایی با لیست

 
بور روی سوایت تژانوس  1۰و  1۳ای و اقوالم دوگانوه بوه ترتیوق بوا ویورایا ایسوت اقوالم هسوته روزرسوانیبههای تخرین نسوخه 24۹
 باشدانرژی اتمی موجود می  اامللیبین
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 22۳1ها در قطعنامه مانده از تحریمهای باقیفهرست -(2شمل )
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شققوند، م ققاص گققردد، بققه  ا شققامم میی مققواردی کققه  ققر کققدان از ابققن ییسققس بققرای ابناققه گسققتره

شققوند بققه طققور خجصققه ب نمققابی در  ا پرداختققه ب مققواردی کققه شققامم میبررسققی  ققر کققدان از ییسققس 

 .اندشدهذبم آبرده 

 :شودمواردی که ییسس ابل شامم می •

شققود کققه تنهققا در شققامم اقجمققی می  INFCIRC/254/Rev.12/Part   ققیییسققس ابل بققا نققان تا 

ی اصققلی بمققود دارد ب  ققر دسققته دارای  نققد دسققته 7ای کققاربرد دارد. در ابققن ییسققس صققنعس  سققته

 ققای ماتلققن از مملققه مققواد، تجهیققزات، قطعققات، کققا ی اساسققی اسققس ب  ققر کققا  دارای باش

 ا ب کا  ققای اساسققی را کققه تققوان ابققن دسققته( می3ام )باشققد. در شقق ا ققزار ب خققدمات می نققابری، نرن

مربققوط بققه   رمققدتاً ا ب کا  ققابی کققه در ییسققس ابل بمققود دارنققد  شوند م ققا ده نمققود. دسققتهشامم می

 اسققس کققه  ر نققد ابققن مققوارد مققز تجهیزاتققی سققازی سققوخس، مداسققازی ابزبتو ، غنیرآکتورباش  

 اساسی مندرر در ایست اونها و کاالهای دسته -(۳شمل )
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تققوان بققه کققار بققرد بیققی ابققن کا  ققا کاربرد ققای می 251ک ققتارممعی ای ح سققتند کققه در سققاخس سققج

 ای دارند.ای در صنعس  ستهبسیار گسترده

 شود:مواردی که ییسس دبن را شامم می •

مربققوط بققه اقجمققی اسققس کققه در صققناب   INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 ییسققس دبن بققا نققان تا  ققی

مماققن اسققس از آنهققا بققرای  رابنققد ای نیققز کققاربرد دارنققد ب  ماتلن کاربرد دارند بیققی در صققنعس  سققته

ای اسققتداده ب ققود. ییسققس دبن کققه مربققوط بققه ی تسققلیحات  سققتهتوییققد، آزمققابش، اسققتداده ب ذخیققره

دسققته کققا ی اساسققی اسققس   5ای نیققز دارنققد، شققامم  کا  ابی اسس که قابلیس م رف در صققنعس  سققته

 شود: ای زبر توسیخ میکه  ر دسته به باش

 قطعات ب بندیسر خ تجهیزات، .1

 تسس  ب تویید تجهیزات .2

 مواد .3

 ا زارنرن .4

  نابری .5

 سققتند بققه  مققراه  رنققگیآب( کققه کادر ققای ۴تققوان در شققام ) ای کققا ی اساسققی مقق کور را میدسققته

 ( م ا ده نمود.قرمزرنگم داق ب مثایی از آن دسته )کادر ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2۵1 WMD 

 هر کاال کاالهای اساسی در ایست دوم به همراه مثاای از -(4شمل )
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 موارد مربوط به ییسس سون: •

 15۰ ای موشقق  بایسققتی  بققا بققردی بققا ی سققامانه S2015/546 2231- یبققا نققان تا  قق  سققون ییسققس 

 ب اصققلی یدسققته دب  ای آن از مملققه، ترابققری، حمققم،  ققدابس ب ... شققاممکیلققومتر ب زبرسققامانه

 حساسققیس  بی ققتربن دارای کققه اسققس  مققواردی شققامم ابل ایدسققته .اسققس  اساسققی کققا ی بیسققس 

 آن باشققد، شققده بققرده کققار  بققه  مانهسققا  بقق   در  اسققس   بقق   یدسققته  بققه  مربوط  که  کا   ب   اگر.  [4] ستند

 رنققوان تحققس   ققابیزبرگربه شققامم نیققز کققا   ققر .شققودمی محسققو  بقق  یدسققته مققز نیققز سققامانه

( ب شققام 6ای ابل ب شققام )( مربققوط بققه دسققته5شققام ) .اسققس   نققابری بققا ا ققزارنرن مققواد، تجهیققزات،

 باشد.ی دبن می( مربوط به دسته7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ی  ایست سومدسته -(۵شمل )
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ی دو کوه مربوو  بوه دسوته 1۰توا  ۳ایست سووم، کاالهوای  -(6شمل )
 هستند

 ی دو ایست سوم هستنددستهکه متعلت به  2۰تا  11ایست کاالی  -(۷شمل )
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 موارد مربوط به ییسس  هارن: •

باشققد کققه توسقق  می 252متعققارف ی ققایا زارمنگ( شققامم /L 36/46A/RES-1991ییسققس  هققارن )

. منظققور از [5]شورای امنیس سققازمان ملققم تققدببن شققده اسققس ب ابققن ییسققس بققرای ابققران تحققربخ اسققس 

تققوان ( می۸نیسققتند. در شققام ) ک ققتارممعیتسققلیحات متعققارف، تسققلیحاتی  سققتند کققه دارای تققوان 

 زن بققه ذکققر شققوند، م ققا ده نمققود.  ی اساسققی میموارد مربوط به ابن ییسققس را کققه شققامم  دتققه دسققته

 ا زار ا ب تسلیحات متعارف اسس.اسس  ر دسته خود دارای انواع منگ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 :برمان خربد کانال استثنابی موارد •

 ابی کققه در برمققان صققورت گر تققه اسققس در کانققال خربققد، مققوارد ب اقجمققی بمققود گیریطبقق  ت ققمیخ

گیققرد ب ابققن مققوارد منققدرج در دارنققد کققه خققارج از کانققال خربققد، صققادرات ب انتوققال آن صققورت می

ایمللققی انققرکی اتمققی بققا شققورای باشققند. ابققن کا  ققا بققا  مققا نگی ب نظققارت آکانققس بینییسققس ابل می

 :اندشدهشوند که در زبر به صورت  هرسس آبرده سازمان ملم تهیه ب ترانزبس میامنیس 

 
2۵2 Conventional Weapons  

 ایست دهارم -(۸شمل )



1۴1 

 

زمققانی کققه ابققن تجهیققزات  B.1 INFCIRC/254/Rev.12/Part 1تجهیققزات منققدرج در قسققمس  .1

 .آ  سب  باشند رآکتور ایبرای 

زمققانی  INFCIRC/254/Rev.12/Part 1از  A.1.2ابرانیققون بققا غنققای پققابین منققدرج در ییسققس  .2

 ماسازی شده باشد. رآکتور ای سوختی مهس استداده در در میلهکه 

  INFCIRC/254/Rev.9/Part 2بسققابم، مققواد، تجهیققزات، اقققجن ب  نققابری ییسققس شققده در  .3

 آ  سنگین باشد. رآکتور ایتنها زمانی که برای استداده انح اری در 

ربدیوک ا در مجتمقق  اقققجن،  نققابری ب خققدمات مربققوط بققه تغییققرات ضققربری دب آب ققار از سققانت .4

  ردب مهس استداده برای تویید ابزبتو  پابدار

ی ابققران شققده  سققازیغنیمربققوط بققه صققادرات ابرانیققون    ماًیمسققتواقجن،  نابری ب خققدماتی کققه   .5

کیلققوگرن در معابضققه بققا ابرانیققون طبیعققی  سققتند ب اقققجن،  نققابری ب  3۰۰بققیش از حققد 

اراک بققر اسققا  طققرح مدهققومی موا وققس   کتققوررآسققازی  مربققوط بققه مدرن  ماًیمسققتوخدماتی کققه  

 کتوری اسس.آطرح نهابی  نین ر متعاقباًشده ب 

 کانال  طبق واردات و صادرات روند

 ققا امرابققی کانققال خربققد در رابطققه بققا  رابنققد صققادرات ب باردات در ت ققمیمات  ققا ب  ما نگیماانیزن

ی م ققترک در رابطققه بققا کانققال خربققد در  وربققه سققندی کققه کمیتققه  مچنققینی م ققترک برمققان ب کمیتققه

 ققا ب  رابنققد ا در پققنج باققش کلققی زبققر ت ققربح شققده اسققس. ابققن  ما نگی ،منت ققر کققرده 2۰16سققال 

 ح داده شده اسس:توضی

 کلی موارد. این

 م ترک یکمیته ب خربد کارگربه توس   ادرخواسس  بررسی.  

 د یگزارش. ج

 را نمابی. د

 نهابی م رف آزمابیراستی. ه

 باشد: ا دارای توضیحات ذبم می ر کدان از ابن باش

 موارد کلی: •

 ممله:باشد از  ای کارگربه خربد میموارد کلی شامم  ما نگی
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 اسس  ببن در کارگربه ملسه برگزاری ماان .1

 تعیققین کققارگربه ارضققای م ققورت بققا کققارگربه کننققده ما نگ تعیققین بققا  دتققه سققه  ققر ملسققه .2

 گرددمی

 اسس  انگلیسی کارگربه زبان .3

   بگیرد صورت دروت ناظر رنوان به ملسه در شرکس  برای IAEA از اسس  ممان .4

 م ققرف یتأبیدبققه ابققران اتمققی  انققرکی  سققازمان  ای، سققته  اقققجن  ییسققس   بققه  مربققوط  مققوارد  برای .5

 یتأبیدبققه  تجققارت  ب  معققدن  صققنعس،  بزارت  دبگانققه  ییسققس   اقققجن  بققا  رابطققه  در  ب  د دمی  نهابی

 .د دمی ینهاب م رف

 مشترک یکمیته و خرید کارگروه توسط هادرخواست بررسی •

خوا ققد کققا بی را کققه در دب ییسققس میبنققدد ب شققرکس صققادرکننده کققه بققا طققرف ابرانققی قققرارداد می

کانققال خربققد منققدرج اسققس را صققادر کننققد، ابتققدا بابققد درخواسققس خققود را بققه ابمیققم م ا ققی کققه 

( بدرسقققتد. سقققپس ابقققن SC-Resolution2231@un.orgشقققورای امنیقققس تعیقققین کقققرده اسقققس )

ی رققایی ی کققارگربه خربققد برمققان کققه نمابنققدهکننققده ما نگه درخواسققس توسقق  شققورای امنیققس بقق 

در صققورت مربققوط بققودن درخواسققس ثبققس  کننققده ما نگد ققد ب باشققد ارمققاع میی اربپققا میاتحادبققه

ی برمققان ارضققای کمیتققه نققدگانبنماشققده بققه مققوارد کانققال خربققد آن را بققه ارضققای کانققال خربققد کققه 

رخواسققس ثبققس شققده بققا مققوارد پوش ققی کانققال خربققد،  رسققتد. در صققورت رققدن ارتبققاط د سققتند می

. ربنققد ثبققس  رسققتدیبققاز مکننققده بققدبن اقققدامی آن درخواسققس را بققه شققورای امنیققس  ما نگ

 این( م ا ده نمود.-۹توان به صورت نمابی در شام )درخواسس را می

 

 

 

 

 

 
 فرایند .بت درخواست و بررسی تن به صورت نمایی -(ااف-۹شمل )
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کققاری،  ربز 2۰رخواسققس در کققارگربه خربققد بققه ابققن شققام اسققس کققه اگققر در پابققان بررسققی بقق  د

گققردد ب سققپس بقق  می تأبیققدرضققوی از کققارگربه بققا درخواسققس ماایدققس نانققد، آن درخواسققس 

گیری شققود. از طر ققی اگققر ی آن ت ققمیخشققود تققا دربققارهمی ی مثبققس بققه شققورای امنیققس  رسققتادهتوصیه

حققداقم بقق  ندققر از ارضققا درخواسققس بقققس بی ققتری بققرای بررسققی درخواسققس ثبققس شققده بانققد ب 

حققداقم دب درخواسققس بققرای ماایدققس بققا آن بمققود نداشققته باشققد، آن درخواسققس ده ربز کققاری دبگققر 

شققود. در شققورای امنیققس  رسققتاده می  ی مثبققس آن درخواسققس بققهشود بگرنه بققا بقق  توصققیهبررسی می

ربز کققاری، کسققی از  3۰صققورت رققدن ماایدققس بققا ا ققزابش زمققان بررسققی، در صققورتی کققه در پابققان 

ی مثبققس بققه ی کققارگربه آن درخواسققس را بققا بقق  توصققیهکننققدهارضا درخواسققس را رد نانققد،  ما نگ

اری حققداقم بقق  ندققر ربز کقق  3۰ربز کققاری بققا  2۰در پابققان   نانچققه رسققتد. شققورای امنیققس می

حتققی بقق  ندققر از   تأبیققددرخواسس را رد کند، بابققد د بققم رد خققود را ارائققه بد ققد ب در صققورت رققدن  

 رسققتد مگققر ابناققه ی مندققی بققه شققورای امنیققس میشققود ب کققارگربه توصققیهارضققا درخواسققس رد می

ی هربز کققاری درخواسققس بررسققی مجققدد بد نققد ب ابققن بققار کمیتقق  5حققداقم دب رضققو در طققی مهلققس 

م ققترک ب کققارگربه بققا اممققاع درخواسققس را بررسققی خوا نققد کققرد ب در صققورت بمققود حققداقم بقق  

اختج ققات در  ب  ققمحم . رسققتدیمی مندققی بققه شققورای امنیققس کننققده توصققیهمندققی،  ما نگ رأی

خوا ققد بققود کققه  2231قطعنامققه  37ب  36شققده در بنققد ای  کققارگربه خربققد از طربقق  ماانیسققخ اشققاره

نیسققخ ارضققای کمیسققیون م ققترک نققوری حقق  بتققو در کانققال خربققد دارنققد بققه طققوری کققه طب  ابن ماا

توانققد ملققوی خربققد را بگیققرد. ابققن  رابنققد بققه صققورت شققماتی  در حتققی بقق  رضققو از کمیسققیون می

 توان م ا ده نمود. ( می-۹شام )
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 فرایند .بت درخواست و بررسی تن به صورت نمایی -(ب-۹شمل )
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 دهیگزارش •

 ای ثبققس شققده، کققارگربه خربققد  ققر شققش مققاه گققزارش رملاققرد کانققال خربققد، بضققعیس درخواسققس 

ی م ققترک ب شققورای امنیققس سققازمان ملققم  ای رد شققده، درخواسققس معلقق  را بققه کمیتققهدرخواسققس 

 ارائه بد د. 

 راهنمایی •

 قققرار 253ملققم سققازمان سققابس  ربی بققر را  ایربزرسققانبه آخققربن ب  ققابیرا نما خربققد کققارگربه

 بققه  نهققابی  م ققرف  گققوا ی  ب  درخواسققس    ققرن  ، ایبنققدزمان  ب   ارببققه  شققامم   ققارا نمابی  ابققن.  د دمی

 باشد.می  اموا  ب  اسؤال  رن در رملی ملزبمات ب ناات   مراه

 مصرف نهایی آزماییراستی •

 بابققد م ققرف نهققابی آمققده اسققس کققه ابققران دبیقق تأی م ققترک برمققان در رابطققه بققا در ت ققمیمات کمیتققه

 ب ای سققته اقققجن ییسققس  در مومققود مققوارد تمققان تققا بد ققد امققازه صققادرکننده ک ققور بققه برمققان تحققس 

 در بابققد صققادرکننده ک ققور ،2231 قطعنامققه تحققس  .کنققد آزمابیراسققتی را دبگانققه اقققجن ییسققس 

 م ققرف  آزمابیراسققتی  بققرای  مققؤثر  طققور  بققه  خققود  حقق   از  تققا  باشققد  آبرده  بققه دسققس   بققا  باشد  مابگا ی

 ابققران  ب  صققادرکننده  ک ققور  بققین  بابسققتی  نهققابی  م ققرف  یتأبیدبققه  ینحققوه   مچنققین  .کند  استداده  نهابی

 اگققر  بققا  صققادرکننده  ک ققور  درخواسققس   طبقق   درخواسققس،  بقق   تأبیققد  حققین  بگیققرد. در  قققرار  توا    مورد

 تا  ققی اطجرققات صققادرکننده ک ققور بققرای یکمیتققه د ققد، ت ققایص  ضققربری م ققترک یکمیتققه

 نهققابی م ققرف آزمابیراسققتی در شققرکس  بققرای نیققاز صققورت در متا ققص  شققامم کققه کنققدمی  ققرا خ

 باشد.می

 مققورد  دبجیتققایی  در رابطه با  رن درخواسس ب گققوا ی م ققرف نهققابی  زن بققه ذکققر اسققس کققه امضققا ای

  ققا  ابرانققی موققان رسققمی یبرگققه ربی بققر بابققد نهققابی م ققرف یتأبیدبققه  مچنققیننیسققس ب  قبققول

 امنیققس  شققورای ب برمققان خربققد کققارگربه توسقق  درخواسققس   پقق برش  کسققق   بققرای  اسس   ضربری  .شود

مققوارد زبققر بابققد در  نب؛ بنققابراشققود  رسققتاده آن  مققراه بققه ب خواسققس  در ضققربری پ ققتیبان اطجرققات

 م رف نهابی ررابس شده باشد: تأبید رن درخواسس ب گوا ی 

 .شوندمی مربوط آن به که ییستی تعیین ب صادراتی اقجن توصین .1

 .اسس  ضربری اطجرات مز صادرکننده طرف ابمیم آدر  ،تلدنشماره آدر ، اسخ، .2

 
2۵۳ www.un.org/en/sc/2231 
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 .اسس  ضربری اطجرات مز نیز باردکننده طرف ابمیم آدر  ،تلدنشماره آدر ، اسخ، .3

 . ا آن نهابی م رف ماان  مراه به بارداتی اقجن نهابی م رف ارجن .4

 تجققارت  ب  معققدن  صققنعس،  بزارت  بققا  اتمققی  انققرکی  سققازمان  یشققده  امضققا  نهابی  م رف  گوا ی .5

 .ابران

 اقققجن ب ای سققته اقققجن ییسققس  بققه مربققوط ملزبمققات کققه کنققد تأبیققد بابد کنندهدرخواسس   ک ور .6

 .اسس  شده ررابس  دبگانه

 نهابی کنندهم رف ابمیم آدر  ،تلدنشماره آدر ، اسخ، .7

 تعیققین محضبققه بابققد کنندهدرخواسققس  ک ققور نیسققس، م ققاص  تققارب  اگققر) قققرارداد تققارب  .8

 د د(  اطجع امنیس  شورای به را آن تارب  شدن

 ک ققور ای یبویققه باسققطه، ک ققور اصققلی، صققادرکننده ک ققور شققامم کققه بانتوققالنوم مزئیققات .9

 ...(  ب دربابی  وابی،) بانتوالنوم نوع ب معامله در شده بارد

ی نهققابی اسققس بابققد کنندهقبم از درخواسققس اقققداماتی بابققد از طققرف ابرانققی کققه باردکننققده بققا م ققرف

م ققرف نهققابی بققا تومققه بققه ییسققس کققا ی بارداتققی بققا بابققد توسقق    تأبیققدصورت بگیرد  را کققه  ققرن  

ب ققود. اقققداماتی کققه طققرف ابرانققی  تأبیققدبققا بزارت صققنعس معققدن ب تجققارت سققازمان انققرکی اتمققی ب 

بابد در ارتباط بققا گققوا ی م ققرف نهققابی در سققابس سققازمان توسققعه تجققارت بزارت صققنعس، معققدن ب 

 :[6]تجارت درج شده که به شرح زبر اسس 

 گققوا ی ارسققال ضققربرت بققا ارتبققاط در صققادرکننده ک ققور بققه مربققوط نامققه بققا مسققتندات ارائققه .1

 ( دبیتأ مورد متن نمونه) ابران دبیس  سوی از نهابی کاربر

 برمققققان خربققققد کانققققال سققققند از قسققققمتی ت ققققوبر  مققققراه بققققه پرب رمققققا ارائققققه .2

(Infcirc_254_rev.10_part2) شققده اشققاره بارداتققی کققا ی م ا ققات ب نققان بققه آن در کققه 

 .اسس 

 شرکس  رسمی ربزنامه تغییرات آخربن ارائه .3

 برداریبهره پربانه ارائه .4

 بارداتققی  کققا ی  از  نهققابی  کنندهاسققتداده  شققرکس   سققربرگ  ربی  بققر   ارسققی  تعهدنامققه  مققتن   ا  .5

  وق تعهدنامه  رن ربی بر شرکس  مهر ب مجاز موان امضای  مراه به

 کققا ی از نهققابی کنندهاسققتداده شققرکس  سققربرگ یبققر رب End-use certification مققتن  ققا  .6

 آخققربن اسققا  بققر Section E در شققرکس  مهققر بققه  مققراه مجققاز موققان امضققای درج ب بارداتققی
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 سققازمان بققه شققده معر ققی مسققئول موققان امضققای ب مهققر درج) تأبیققد ب رسققمی ربزنامققه آگهققی

 Section F در رب یذ ی ادستگاه( تجارت توسعه

 ب تجققارت ب معققدن صققنعس، بزارت سققربرگ یبققر رب  End- use- certification  مققتن  ققا  .7

  ابققم  ارائققه  بققا  مرحلققه  ابققن)  باردات  ب  صققادرات  موققررات  د تققر  رکمبمققد  م ا ققات  ب  نان  درج

 پ برد( می انجان موررات د تر در

  وق گوا ی کنندهدربا س  ب اسناد د ندهارائه برای شرکس  رسمی نامهمعر ی ارائه .8

 زن بققه ذکققر اسققس کققه شققماره سققربال صققادرات کققه از اطجرققات پ ققتیبانی ضققربری اسققس کققه بققه آن 

specific Export Control Classification Number  بنققدیطبوه م ا ققه شققماره بققا گوبنققدمینیققز 

 شققده ت ققایم( CCL) کنتققرل ییسققس  ربی بققر حققرف 5 از( ECCN) مات ققر طققور بققه بققا باردات کنتققرل

 .[7]کندیم م اص  صادرات کنترل ا داف برای را نهدبگا اقجن که

تققوان م ا ققات ابققن شققماره سققربال را م ققا ده کققرد. حققرف ابل سققمس  ققپ کققه ( می1۰در شققام )

ی کا سققس ب حققرف دبن بعققد بندی رمققدهاز صققدر تققا نققه اسققس بیققانگر دسققته  یرقمتقق شامم ب  ردد  

کنققد کققه شققامم مققواد، تجهیققزات، قطعققات،  نققابری ب ... بندی را م ققاص میاز آن زبرشققاخه آن دسققته

 سه رقخ بعد شامم م ا ات خود کا سس. .باشدمی

 

   

 

 و واردات صادرات روی بر کانال  آزماییراستی و نظارت

ی م ققترک در برمققان، بققه نظققارت بققر م ققرف نهققابی صققادرات صققورت گر تققه طبقق  ت ققمیمات کمیتققه

 پ برد: ند صورت انجان می

 واردات کاال سریانشمارهمشخصات  -(1۰شمل )
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نهققابی را   یکنندهم ققرفابتدا خود نهاد ای دبیتققی ابققران موظققن  سققتند اطجرققات مربققوط بققه   .1

 کنند. تأبیددرخواسس ب بررسی ب 

کنققد کققه در  تأبیققدی بعققدی ک ققور صققادرکننده در گققوا ی م ققرف نهققابی بابققد در مرحلققه .2

آبرده کققه م ققرف نهققابی در ک ققور ابققران را  بققه دسققس مققوقعیتی بققوده بققا مققوقعیتی را 

ی برمققان مهققس کمقق  بققه آزمابی نموده اسققس. از طققرف دبگققر شققورای امنیققس ب کمیتققهراستی

 کنند.ص  را خ میک ور ای صادرکننده اطجرات تا  ی ب متا 

تی کققه مربققوط بققه سققازمان انققرکی اتمققی اسققس توسقق  بازرسققان آکانققس بانتوققا نومخربققد ا ب  .3

 شود.ایمللی انرکی اتمی رصد میبین

ی دبگققر ابققن اسققس کققه اگققر ابققران باوا ققد کانققال خربققد را دبر بزنققد ب از خققارج کانققال خربققد مسققئله

ر ابققن رابطققه بمققود دارد. ابتققدا بابققد بققه نهاد ققا ب  ققای نظققارتی داقققجن را تهیققه نمابققد  ققه ماانیزن

کننققد ابققن مققوارد را رصققد کننققد؛  ای اطجراتی ک ور ای صققادرکننده اشققاره کققرد کققه سققعی میسرببس

گزارشققی ارائققه داد   راًیقق اخایملققم آمققده اسققس: قاطجرققات آیمققان  دانققش ب امنیققس بین  مؤسسققهدر گزارش  

 ققای خققود مهققس خربققد اقققجن بققرای اسققتداده در شبققه تج 2۰16کققه متومققه شققدند ابققران در سققال 

ای ادامققه داد . طبقق  گققزارش اطجرققات  ای بایستی  بققرد بلنققد بققا قابلیققس حمققم کج قق   سققتهموش 

ای، بققه کنققد بققر خققجف توا قق   سققتهآیمققان، ابققران تققجش می  Baden Wuertemberg ابایققس 

 25۴ن نیققاز بققه بسققابم توییققد دقیقق  ای موشقق  بایسققتی  کققه بققرای آی سققامانه ابش در حققوزهپی ققر س 

تحققس رنققوان ماانیسققخ  2231. از طققرف دبگققر ماققانیزمی در قطعنامققه [22]اسققس، شققتا  ببا ققد 

قققرار داده شققده کققه طبقق  ابققن ماانیسققخ اگققر مققوارد نوققض برمققان از سققوی ابققران گققزارش   255بازگ س 

گ ققس ب ابققن   ای قبلققی بمققود داشققس بققاز خوا ققد ققابی کققه پققیش از ابققن در قطعنامققهشققود، تحربخ

ربسقق  قابققم تققومهی بققرای طققرف ابرانققی در صققورت تققجش بققرای دبر زدن کانققال خربققد خوا ققد 

 . [8]بود

 سوابق مشابه کانال خرید برجام

در ارتبققاط  13۹5گققزارش تحلیلققی در سققال  256WorldECRی  ای صققورت گر تققه، ن ققربهدر بررسققی

م ققابه کانققال خربققد برمققان را   نبتر بقق نزدبا کانال خربد برمان منت ققر کققرده اسققس کققه در آن گققزارش  

بعققد از سققووط   مچنققین. [9]در رققراق امققرا شققد 1۹۹1ماققانیزمی معر ققی کققرده اسققس کققه در سققال 

 
2۵4 precise manufacturing devices 

2۵۵ Snap-back Mechanism  

  باشدمی صادرات کنترن و هاتحریم با رابطه در تن محوریت و موضو  این نشریه2۵6
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صدان بقق  ماانیسققخ خققودکنتریی در رابطققه بققا کا  ققای بققا م ققرف دبگانققه در رققراق کلیققد خققورد کققه 

در رققراق، بقق   یخققودکنتریزمققانی، بعققد از ابققن ماانیسققخ  بتأخرتوققدناکنون نیز ادامه دارد. بققه یحققان  خ

بققر ربی ابققران قبققم از برمققان  1۹2۹ب قطعنامققه  1737 ای ماانیسققخ نظققارتی بققر صققادرات در قطعنامققه

 ققا بققا کانققال برمققان  ققای ابققن ماانیزنامرا شد که بققه آن  ققخ پرداختققه خوا ققد شققد ب در نهابققس تدابت

  ای غربی در ابن رابطه اشاره خوا د شد. ب اده ای نهاد ا ب اندبررسی ب به تحلیم

 برنامه نفت در برابر غذا

مققیجدی،  ۹۰ی ی صققدان بققه کوبققس در ابابققم د ققهب پققس از حملققه  ققار خلیجبققه دنبققال منققگ ابل 

 ابی، صققدان در شققورای امنیققس اممققاع ابجققاد کققرد ب شققورای امنیققس بققا صققدبر قطعنامققه آمرباققا رلیققه

بی ققتر نیاز ققای اساسققی خققود را  کققه رققراق از آنجققا .[10]قققرار داد مانبققه مه ققای رراق را تحس تحربخ

 ققای اساسققی از مملققه غقق ا زنیا تققأمیندر  کرد ب به خققارج از ک ققور بابسققته بققود، د ققار بحققرانبارد می

 رققراق  در  انسققانی   ققایبحران  کققا ش  منظققور  بققه(  OFFP)  257غقق ا  برابققر  در  ندققس   . برنامققه]11[ب دارب شد

 حققایی  در  شققد  پی ققنهاد  رققراق  رکبققخ  بققه  ملققم  سققازمان  امنیققس   شققورای  سوی  از  ارمایی  ای  تحربخ  اثر  در

  ققار خلیج ابل منققگ بققه مربققوط تحققربخ  ققایرکبخ اصققلی رناصققر برنامققه ابققن در شققدمی سققعی کققه

 کنتققرل تحققس  رققراق شققود حاصققم اطمینققان ابناققه بققرای برنامققه ابققن در .[12]شققود حدققظ 1۹۹1 سققال

 ندققس  صققادرات ربی بققر کنتریققی  ایبرنامققه ب ققود، داده پاسقق  ب ردبسققتانه نیاز ققای بققه  وقق  ب بمانققد

 .شد ارمال ب ردبستانه اقجن باردات ب رراق

 رققراق بققه ببققرابش ابیققین. داشققس  بمققود رققراق برابققر غقق ا  در  ندققس   برنامققه  ببققرابش ب اصققجح در   ند

 ب( 1۹۹1)7۰6 قطعنامققه در برنامققه ابققن. کنققد صققادر ندققس  د ر میلیققارد 1.6 مققاه شققش  ققر دادیمقق  امققازه

 را ۹۸6 قطعنامققه امنیققس  شققورای 1۹۹5 سققال آبربققم در دبن، ببققرابش در. شققد گنجانققده( 1۹۹1)712

 کققه بققود مققانی م در. کنققد صققادر  ندققس   د ر  میلیققارد  2  مققاه  شققش   ققر  دادیمقق   امازه  آن  در  که  کرد  صادر

 1۹۹6 مققی 2۰ بپقق برد، را برنامققه شققد مجبققور آمققد پققیش مققردن  بققرای  کققه  بحرانی  یباسطه  به  رراق  رکبخ

(s/1996/356  .)کققه  کققرد  ارققجن  ملققم  سققازمان  دبیرکققم  برنامققه،  امققرای  از  پققس  سققال  ب   1۹۹7  سال  در 

( 1۹۹۸)1153 قطعنامققه ب د ققدینم را...  ب غقق ابی ب پزشققای نیاز ققای کدققاف رققراق ندققس  صققادرات

 قطعنامققه طققی 1۹۹۹ سققال در. بققرد بققا  مققاه شققش  ققر در د ر میلیققارد 5.256 تققا را ندتققی درآمققد ای

 صققادرات محققدبدبس  WMD ی ایبازرسقق  پقق برش بققرای رققراق ترغیققق  مهققس  امنیققس  شققورای 12۸۴

برنامققه، دبیققس  پابققان در. بققود  عققال 2۰۰3 سققال مققار  تققا 1۹۹6 سققال دسققامبر از برنامققه. برداشققس  را

کققرد.   نظققامی  حملققه  بابققد  صققدان  کققردن  متوقققن  بققرای  ب  نبققوده  مو قق    اخبتحر  که  کرد  ارجن  بوش  مرج

 
2۵۷ Oil For Food program 



15۰ 

 

 برنامققه ابققن بققه ملققم سققازمان آمرباققا، بققه دسققس   2۰۰3  سققال  آبربققم  ۹  در  حسققین  صققدان  سققووط  از  بعد

 داد ب ابن ماانیسخ مای خود را به ب  ماانیسخ دبگری داد که خودکنتریی بود. خاتمه

 ققا ب کققرد کققه شققرکس ملققی ندققس رققراق بققا طرفماانیسخ ندس در برابققر غقق ا بققه ابققن صققورت کققار می

بسققس ب پققول ابققن صققادرات  ای خققارمی کققه بی ققتر آنهققا آمرباققابی بودنققد قققرارداد ندتققی میشققرکس 

 ای خربققدار بارد بقق  حسققابی کققه زبققر نظققر سققازمان ملققم بققود ب صققدان حسققین بققه آن توس  شرکس 

 25۸LCشققد. سققپس بققا اسققتداده از منققاب  آن حسققا ، پققول اسققناد ارتبققاری بققا ربققز میدسترسی نداشققس با

شققد ب اقققجن کققه بققرای خربققد نیاز ققای اساسققی ب ب ردبسققتانه رققراق بققاز شققده بققود، پرداخققس می

( ابققن  ققرخش مققایی صققادرات ندققس را ن ققان 11نمققودار شققام ) شققد.خربداری شده به رراق صادر می

 د د.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2۵۸ Letter of Credit 

 درخا ماای صادرات نفت عراق در برنامه ننفت در برابر غذا  -(11شمل )

 مانیسم نظارتی صادرات نفت عراقم -(12شمل )
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قققرارداد  کققه بقتققیگر ققس بققه ابققن صققورت انجققان می ماانیسققخ نظققارتی بققر ربی صققادرات ندققس رققراق

ی شققد ابققن قرارداد ققا توسقق  پانققم نققاظران کققه تحققس نظققر کمیتققهندتی با طرف خربققدار ندققس بسققته می

ی شققد ب بققه مرحلققهبررسققی می داد، رصققد بکققرد ب بققه آن گققزارش مققیتحققربخ سققازمان ملققم کققار می

کققه  Saylbot Nederland BV انققرکی ی صققادرات ندققس، سققرببسرسققید. از مرحلققهصققادرات ندققس می

ب   ابردیقق سققر درنکققرد تققا از ما ققای دبگققر  طرف قرارداد با سازمان ملققم بققود ابققن صققادرات را رصققد می

ربققداری شققده توسقق  رراق  ربش غیرقققانونی نداشققته باشققد. در نهابققس بعققد از صققادرات پققول ندققس خ

شققد ب ی نیوبققورک باربققز می، شققعبهBNPبققه حسققا  بانقق   رانسققوی  ماًیمسققتو ای خربققدار شققرکس 

تققوان ربنققد نظققارتی صققادرات ندققس رققراق را ( می12. در شققام )[13]تحققس نظققر سققازمان ملققم بققود

 م ا ده به صورت نمابی م ا ده کرد.

در ربنققد باردات اقققجن ضققربری ب ب ردبسققتانه رققراق نیققز ماانیسققخ نظققارتی بمققود داشققس؛ بققدبن 

 ققای بققاز LCبققرای پرداخققس پققول    BNPصورت که تحس نظارت سققازمان ملققم، از منققاب  حسققا  بانقق   

 اکتانقق   شققرکس   نیققرب  5۰شد. بققا شققربع ربنققد باردات اقققجن خربققداری شققده بققه رققراق،  شده استداده می

کققرد. بعققد از ابناققه اقققجن سوئیس که طرف قرارداد سققازمان ملققم بققود، بققر ربی ابققن باردات نظققارت می

ندققر از نیرب ققای سققازمان ملققم بققر ربی ابققن توزبقق  نظققارت  15۸شققد، حققدبد  بارد شباه توزب  بارد می

ه تققوان م ققا د( می13داشققتند. ربنققد نظققارتی باردات اقققجن بققه رققراق بققه صققورت نمققابی در شققام )

 نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 ضروری به عراقروند نظارتی بر واردات اقالم  -(1۳شمل )
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 ققای رصققد ب نظققارتی بمققود داشققس. بققه دنبققال پقق برش در ربند نظارتی بققر اقققجن دبگانققه، نیققز ماانیزن

 27در تققارب   1۰51 قطعنامققهبرنامققه ندققس در برابققر غقق ا توسقق  رققراق، شققورای امنیققس سققازمان ملققم 

ت ققایم شققده ی ببققژه سققازمان ملققم را کققه از بازرسققان تسققلیحات سققازمان ملققم ، کمیتققه1۹۹6مققار  

 . [13]نظارت بر اقجن دبگانه نمود مأموربود، 

در  25۹زمققانی کققه رکبققخ بازرسققی تسققلیحات سققازمان ملققم 2۰۰2-1۹۹۸ ای ابققن ربنققد نظققارتی در سققال

ندققر از  15۸ ا، رصققد م ققرف نهققابی توسقق  ابققن سققال رققراق  عققال نبققود، تغییققر پیققدا کققرد. در طققی

  اقققجن ضققربری ب ب ردبسققتانه در رققراق را رصققد گر ققس کققه توزبقق کارکنققان سققازمان ملققم صققورت می

، شققورای امنیققس سققازمان 1۹۹۹دسققامبر سققال    17کردند ب بققرای ابققن امققر آمققوزش ندبققده بودنققد. در  می

( را UNMOVIC26۰ب رصققد سققازمان ملققم ) آزمابیراسققتیی بازرسققی، ، کمیتققه12۸۴ملققم طققی قطعنامققه 

م ققرف نهققابی را بققه رهققده  تأبیققدی رصققد ب ( کققرد کققه بظیدققهUNSCOM) ی ببققژهمققابگزبن کمیتققه

 .[13]داشس 

 ققا را شققورای امنیققس  ابی که شورای امنیققس سققازمان ملققم ارمققال کققرد، امققا ابققن نظارتبا بمود نظارت

 ققا را پابققان د ققد. از ابققن مهققس در توانققد تحربخکققا ی ندانسققس ب ارققجن کققرد بققه  مققین خققاطر نمی

مورد بققود کققه برنامققه ندققس در برابققر غقق ا را ارتوققا د نققد ب اصققجح کننققد. در شورای امنیس بحد در ابن  

 ققای  وشققمندانه  توسقق  آمرباققا ارائققه شققد کققه در آن پی ققنهاد شققده بققود ی قتحربخ مین راستا برنامققه

 ققای نظققارتی بققر قسققمس باردات اقققجن ضققربری ب ب ردبسققتانه بققر ربی ماانیزن  ایریگسققاس 

صققادراتی ندققس رققراق ب  نظققارتی در قسققمس   ققایبققر ربی ماانیزن کققا ش پیققدا کنققد ب از طر ققی

در تققارب   1۴۰۹شربان تجققاری رققراق ا ققزابش پیققدا کنققد. در نهابققس ابققن برنامققه طققی قطعنامققه    مچنین

را  261مورد پقق برش شققورای امنیققس قققرار گر ققس. ابققن قطعنامققه ییسققس بررسققی اقققجن  2۰۰2می سال    1۴

ربز بعققد بقق   3۰شققد. رصققد می UNMOVICب بابققد توسقق   شققدابجققاد کققرد شققامم اقققجن دبگانققه می

کققرد ب بققار می  ربزرسققانیبهصققادر شققد کققه ییسققس اقققجن را    1۴۴7ی دبگر تحس رنققوان قطعنامققه  قطعنامه

شققد. ابققن ییسققس شققامم   ربزرسققانیبه  2۰۰2دسققامبر سققال    3۰در    1۴5۴دبگر ابققن ییسققس طققی قطعنامققه  

 ( م ا ده نمود.1۴ن در شام )توادسته را می 5ی کلی بود که ابن دسته 5

 
 میالدی بود ۹۰ی ی سازمان ملل که مأموریت تن بازرسی  و خلو تسلیحات کشتارجمعی عراق در دههی ویژهکمیته  2۵۹

تشومیل شود و  1۹۹۹شوورای امنیوت در سوان  12۸4تزموایی و رصود سوازمان ملول کوه طوی قطعناموه  ی بررسوی، راسوتیکمیته  26۰
 ی سازمان ملل گردیدی ویژهجایابین کمیته

261 Goods Review List (GRL) 
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 گر تققه ادبقق  ققای ( در گزارشققی تحققس رنققوان قدر GAOی پاسققاگوبی دبیققس ابققا ت متحققده )اداره

 ققای  ققای داخلققی ب  عاییس نیققاز بققه تووبققس کنترل ید ندهن ققانی ندققس در برابققر غقق ا شققده از برنامققه

 ققای بققه م ققاجتی در کنترل  2۰۰6 ای کنگققره آمرباققا در آبربققم سققال  بققه کمیتققه   262رصد سازمان ملققم

 .[14]توان دبد( می15توان در شام )کند که به صورت خجصه میداخلی اشاره می

بمققود داشققس، رققدن نظققارت بققر انعوققاد  ققای کنتریققی ب نظققارتی ابیققین م ققالی کققه در رابطققه بققا رکبخ 

 ای خربققدار ندققس قققرارداد منعوققد بققا شققرکس   ماًیمسققتوقرارداد ای ندتی رراق بود؛  را کققه رققراق خققود  

شققد گر ققس. ابققن رققدن نظققارت بارققد میکرد ب نظارتی بققر ربی انعوققاد ابققن قرارداد ققا صققورت نمیمی

 ا ندققس بدربشققد. دبمققین ی بققه  مسققابه ای خربد رشوه بد ققد بققا بتوانققد بققه طققور قا ققاقرراق به طرف

م ققام، سققازمان کنتریققی ب نظققارتی سققازمان ملققم بققود کققه بققه یحققان سققاختاری پیچیققده ب حققوزه 

ب  دانسققتندینم ققای قققرارداد بظققابن خودشققان را م ققاص نبققود. طرف  اس یمسققئویاختیققارات ب 

ارزبققابی سققردرگخ بودنققد. بقق  سققری نوققاط ضققعن نیققز در کنتققرل داخلققی بمققود داشققس کققه شققامم 

کققه بققه  ققر کققدان از ابققن مققوارد بققه  شققد ای کنتریققی، اطجرققات ب ارتباطققات ب رصققد میربس ،  عاییس 

 تد یم پرداخته خوا د شد:

 

 

 
262 Lessons Learned from Oil for Food Program Indicate the Need to Strengthen UN Internal 

Controls and Oversight Activities 

 دادپوشا می GRLمواردی که  -(14شمل )
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 ارزیابی ریسک: •

سققس ب ربرببه ای خققارمی ب داخلققی اسققس کققه سققازمان بققا آن بققه معنققای ربسقق  263ارزبققابی ربسقق 

 ققای نظققارتی ب کنتریققی  ققا خطققر بی ققتری بمققود دارد ب بابققد از دبر زدن ماانیزنابناققه در کققدان باش

پ بر ناققرد؛ ملققوگیری نمققود. سققازمان ملققم ارزبققابی ربسقق  مهققس تعیققین ب پیققدا نمققودن نوققاط آسققیق 

  ا بر ربی انعواد قرارداد ا بمود داشس.طرف کنترل رراقی خطر ابی که از رغخرلی

 های کنترلیفعالیت •

کننققد کققه دسققتور ای مققدبربتی  ابی اسققس کققه اطمینققان ابجققاد میرببققه  ،26۴ ای کنتریققیمنظور از  عاییس 

گردنققد. بققرای مثققال تعققداد متا  ققینی کققه بققر ربی قرارداد ققا  ا م ققاص میشوند ب ربسقق دنبال می

 ققای غیرقققانونی ندققس ب باردات  ققای کنتریققی بققا بازپرداخس ردنققد، کققا ی نبققود.  عاییس کنظققارت می

 
26۳ Risk Assessment  

264 Control Activities  

 های نظارتی و کنترای برنامه نفت در برابر غذامشمالت و ضعف -(1۵شمل )
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 ققای غیرقققانونی بققا مققدبربس ضققعین دارابققی اقجن دبگانه را کققا ش داد امققا ملققوی قا ققاق، بازپرداخس 

 نگر س.  ارا به خاطر کنترل نامناسق بر ربی صادرات ندس، قیمس قرارداد ا ب دارابی

 اتاطالعات و ارتباط •

بنققدی اسققس کققه  ققای مققرتب ، قابققم اطمینققان ب دارای زمانگزارش ،265در ابنجققا منظققور از اطجرققات

برای  ر سازمان مهس کنترل رملاققرد آن  زن اسققس. بققه رنققوان مثققال د تققر برنامققه رققراق در ارتبققاط بققا 

را  ققا ی تحربخ ققای قرارداد ققا، کمیتققه ای مادققی ب بازپرداخس  ای رققراق بققرای رشققوهدرخواسققس 

ربز بققه شققورای امنیققس گققزارش بد نققد ب   1۸۰بققا    ۹۰از ناظر ققا ملققزن نبودنققد  ققر    کدان یچمطل  نارد.  

ا تققادگی ضققعن در ارتباطققات ب اطجرققات بارققد روق  از طر ققی ضققعن در  مققا نگی بمققود داشققس.

  ای سازمان ملم در رراق بود. عاییس 

 رصد •

ال بققرای قرارداد ققای ندتققی مرکققز ب شققود. بققه رنققوان مثقق کمبققود بازرسققان بارققد ضققعن در رصققد می

د ققی ب منققاب  بازرسققی  ای در گزارشبققازر  بمققود داشققس. محققدبدبس  6تققا  2منققو  شققرقی رققراق 

در گ اشققس. بازرسققان داخلققی، م ققاجت متعققددی  تققأثیر مققؤثرداخلققی بققر ربی رصققد ب مراقبققس 

 سازمان ملم در رراق شمایی پیدا کردند که به ابن مسائم اشاره ن د. س بربمد

 ی رصد ملی عراقمدیرههیئت •

 ای خققارمی نظققارت ب کنتققرل بققر ربی بادارت اقققجن دبگانققه رققراق مققای سققخماانی 2۰۰7در سققال 

ی رصققد مققدبرهای تحققس رنققوان ق یئس د ققد کققه مجمورققهخققود را بققه بقق  ماانیسققخ خققودکنتریی می

 1762بققا بزارت خارمققه رققراق ارتبققاط داشققس، تحققس قطعنامققه    حققاکمیتی  سققاختارملی  کققه بققه یحققان  

بزبققر خارمققه بقققس رققراق، آقققای  وشققیار زبققری طققی گیققرد. شققورای امنیققس سققازمان ملققم شققام می

ای کققه گققزارش اقققدامات مربققوط بققه ماانیسققخ خققودکنتریی بققه آن پیوسققس شققده بققود، بققه ارسققال نامققه

کنققد: قمققن مابققم  سققتخ رباسس شورای امنیس سققازمان ملققم امققرای قطعنامققه سققازمان ملققم را ارققجن می

مققورد پقق برش باققق  شققد  2۰۰7کبئققن سققال   2۹( کققه در  2۰۰7)  1762قطعنامققه شققورای امنیققس    3به بند  

دبیققس رققراق درققوت شققد بققه ارائققه گققزارش بققه شققورای امنیققس در طققی بقق  سققال "اشققاره کققنخ کققه 

 ققای منقق  اشققاره ب خلقق  سققجح قابققم امققرا ب پی ققر س صققورت گر تققه در پیوسققتن بققه تمققامی پیمان

تسققلیحات  کارگیریبققهب  ایمللققی مربوطققه، بققه ببققژه پیمققان منقق  توسققعه، توییققد، ذخیققره ققای بینتوا  

 
26۵ Communications and information 
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ی شیمیابی، ب  پربتاققم ایحققاقی بققه مققوارد ابققن توا قق  ب بققر ربی پی ققر س صققورت گر تققه بققه بسققیله

رصققد ملققی ب دبیققس رققراق در ارتبققاط بققا کنتققرل م ققرف دبگانققه ب  مققا نگی قققوانین  یرهبمققدئس ی  

  ."ایمللیصادرات رراق با استاندارد ای بین

سققس شققده اسققس، مققوارد زبققر در ارتبققاط بققا ماانیسققخ خققودکنتریی ب در گزارشققی کققه بققه ابققن نامققه پیو

 خودنظارتی رراق مطرح شده اسس:

 گیرد.می انجان ب  سال ب   ر امنیس  شورای به رراق دبیس  گزارش .1

 یذخیققره ب توسققعه ،دسققتیابی، اشققاره منقق  قققانون ت ققوبق  رققراق، موامققات اقققدان ابیققین .2

اکتبققر  در ممهققوررئیس توسقق  آن تأبیققد ب 2۰۰7 یمققو  سققال در ک ققتارممعی  ایسققجح

2۰۰7. 

 اقققدامات انجققان ب (OPCW) شققیمیابی تسققلیحات اشققاره منقق  سققازمان بققا  ماققاری اقدان، دبمین .3

 .2۰۰7 سال در آنها  تامیم ب  زن

 .رراق مجلس توس  اتمی انرکی ایمللیبین سازمان ایحاقی  بحه پ برش اقدان، سومین .4

 باحققد بققه مربققوط اطجرققات ب د ققدمی انجققان را یارتمادسققاز اقققدامات سققا نه مققدبره یئس  .5

 .گ اردمی آن اختیار در را کنو در ملم سازمان اشاره من  امور د تر پ تیبانی ب امرابی

 بسققتن ب (UNMOVIC) ملققم سققازمان رصققد ب تأبیققد ب تحویقق  کمیسققیون حاققخ یغققو از بعققد .6

 کنتققرل بققرای  زن  ققایماانیزن کققه اسققس  ملققی رصققد یمققدبره یئس  بظیدققه ابققن د تر ققابش،

 .کند امرا را امنیس  شورای قطعنامه ییسس  ب دبگانه مواد

  ایییسققس  ب اسققس  کققرده جققادبا مدبققدی  ققایماانیزن خققودش ملققی رصققد مققدبربس   یئققس  .7

 بققرای رققراق تعهققدات. کنققدمی ربزرسققانیبه اربپققا اتحادبققه  ایییسققس  اسققا  بققر را دبگانققه

 .شدند بررسی IAEA ب OPCW  مراه به  اماانیزن ابن ابجاد

 منقق  بققرای اقققدانق رنققوان تحققس   کققرده  آمققاده  ت ققوبق   بققرای  را  قققوانینی  ملی  رصد  یمدبره یئس  .8

 دائمققی باپار ققه ملققی سیسققتخ بقق  ابجققاد اقققدان ابققن از  ققدف کققه  رققراق ممهققور در اشققاره

 مربققوط ایمللققیبین  ققای ار و  تحققس  را خققود  تعهققدات  تققا  کنققدمی  کمقق   رققراق  به  که  اسس 

 انجققان آنهققا انتوققال  ایسیسققتخ ب بیایمیب شقق  بیویققوکبای ای، سققته تسققلیحات اشققاره منقق  بققه

 .کند یسازنانیاطم ب د د

 کنققدمی  تعیققین  را   ققامجازات  کنققد،می  م ققاص   را  غیرقققانونی  ب  قققانونی   ققای عاییس   اقققدان،  ابن .9

 ردبققابی ب مجققوز ، ابیآزمایراسققت ب  ادرخواسققس  ثبققس  بققرای کنققدمی ابجققاد را  ققابیماانیزن ب

 کنتققرل رکبققخ ب شققیمیابی تسققلیحات کنتققرل رکبققخ ،NPT تعهققدات بققا ارتبققاط در دبگانققه مققواد
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 هبقق دبیتأ از پققس ب شققده داده ارمققاع دادگسققتری بققه اقققدان ابققن. بیویققوکبای تسققلیحات

 .شودیم  رستاده مجلس به ت وبق  ب بررسی اساسی برای قانون طب  ،دادگستری

 پانل متخصصین •

ی ( بققه بهانققه13۸۹) 2۰11( تققا سققال 13۸۴) 2۰۰6 ای  ابی کققه در سققالشققورای امنیققس طققی قطعنامققه

ا ققراد  ب  ا ققای ماتلققن بققر ربی شققرکس  ققابی در باشای ابققران صققادر نمققود، تحربخی  سققتهبرنامققه

ماتلققن ارمققال کققرد ب از ک ققور ای رضققو سققازمان ملققم درخواسققس نمققود کققه  ماققاری  زن را بققه 

 ققا ب ابناققه صققادرات اقققجن دبگانققه بققه ابققران . شورای امنیس مهس نظققارت بققر تحربخ[15]رمم بیابرند

ب   ققا را ت ققایم دادی نظققارت بققر تحربخ( کمیتققه2۰۰6) 1737ی را کنتققرل ب رصققد کنققد، طققی قطعنامققه

تققوان ربنققد ( می16. در شققام )[16]( پانققم متا  ققین را ابجققاد کققرد2۰1۰) 1۹2۹در طققی قطعنامققه 

را  266نی تحققربخ ب پانققم متا  ققیامنیققس ب ت ققایم کمیتققهی شققورای  ای صققادر شققدهقطعنامققه

 م ا ده نمود.
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 های صادر شده شورای امنیت روند قطعنامه  -(16شمل )
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بند   امنیس در مورد بظابن کمیته  1737ی  قطعنامه   1۸در  اسس که    ۸ی تحربخ در  شورای  بند گدته شده 

د ا رصد، پیگیری ب نظارت بر ربی امرای ( م ا ده نمود. در ابن بن17توان موارد گدته شده را در شام )می

در مورد ت ایم پانم متا  ین    1۹2۹قطعنامه    2۹ی تحربخ اسس. در بند  تربن بظابن کمیتهتحربخ مز اصلی 

 ا  ا گدته شده اسس که ا خ بظابن ابن پانم، کم  به نظارت ب تحلیم م اجت امرابی تحربخ ب بظابن آن 

توان در شام باشد. ابن بظابن را می ا میس بهبود ربند امرابی تحربخ  ا مه ا ب توصیه دب ارائه پی نها

 ( م ا ده نمود.1۸)

 

 

 

 

 

 

 

 تشریش وظایف کمیته تحریم  -(1۷شمل )

 وظایف پانل متخصصین در ارتبا  با وظایف کمیته تحریم -(1۸شمل )
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 قبلی مشابه موارد به نسبت برجام خرید کانال جدید هایویژگی

، خققود کانققال دارد  که کانققال خربققد برمققان نسققبس بققه مققوارد م ققابه قبلققیمنح ر به  ردی  ابیین ببژگی  

بققه حققال م ققابهی بققرای کانققال خربققد، ماققانیزمی کققه در آن قققوانین ب خربققد برمققان اسققس. تققا 

 ققابی مهققس صققادرات ب باردات اقققجن م ققرف دبگانققه تققدببن شققود، بمققود نداشققته ب  ار و 

 ققای رصققدگری ب نظققارتی بققر ربی انتوققال ب م ققرف نهققابی اقققجن دبگانققه  ققای قبلققی ماانیزنماانیزن

  ققراق  رنققوان  تحققس   تحلیلققی  در  کققارنگی  بنیققاد  کارشققنا   پاققربببچ  مققرج  آقققای  راستا،   مین  بودند. در

 برمققان پقق برش از قبققم ،13۹۴ سققال نب ققربرد در  نیسققس  شققمایی یکققره توا قق  ابققران ای سققته توا قق 

 کانققال  بقق   ابققران  کققه  اسققس   گدتققه   مچنققین  متحققده  ابققا تق:  اسققس   آبرده  برمققان  خربققد  کانال  مورد  در

  ققای نابری ب مققواد انتوققال بققا  ققربش ،تققأمین" ربی بققر را آن رصققد یامققازه ب کنققدمی ابجققاد خربققد

 داشققس،  خوا ققد  مزئیققات  بققه  بسققتگی  بی ققتر.  د ققدمی  را  "  ابققران  ای سققته  بققا  مققرتب   ب  دبگانققه  م رف

 بققه ابققن بد ققد، شققده ارققجن ب شققده رصققد کانققال بقق  بققه را حسققا  اقققجن  خربققد  یامازه  ابران  اگر  اما

 توا قق   نوققض  بققه  منجققر  دبگققر  ی ققاراه  طربقق   از  مققواد  ابققن  خربققد  بققرای  تجشققی   ر  که  اسس   ابن  معنای

  ققای عاییس  بققه دسققس  ابققران  ابناققه  خطققر  ب  ربسقق   تققومهی  قابققم  طققور  بققه  ماانیسققمی   نققین.  شودمی

 بسققیار یققور تن ب شققدن آشققاار خطققر ابناققه دییققم بققه داد، خوا ققد کققا ش بزنققد، ن ققده ارققجن ای سققته

 [ .2۰]بود خوا د موقعی  ر از بی تر

در ببققن، در بقق  ن سققس  ایمللققیبین ای آقققای دکتققر بهققزاد صققابری، رابققزن دائمققی ابققران در سققازمان

( در رابطققه 13۹6خققرداد  22) 2۰17کبئققن سققال  12تا  ققی ب رلمققی در مققورد کانققال خربققد کققه در 

 ربنققد کانققال خربققد برگققزار شققد، مققواردی را ذکققر کردنققد کققه باققی ر ققتن  شیپقق با رواملی که بارد کند  

 267نوظهققوری ب تققازگیقاز روامققم مربققوط بققه نوظهققور بققودن ب مدبققد بققودن کانققال خربققد برمققان بققود: 

(، صققادرکنندهکانققال خربققد برمققان بققه ابققن معناسققس کققه ک ققور ا، صققناب  )در ابققران ب ک ققور ای 

.  [17]...  مققایی بققرای آگققا ی ب اسققتداده از اماانققات مدبققد نیققاز بققه زمققان دارنققد مؤسسققات ققا ب بان 

مراکققز غربققی  مققین تحلیققم را   مطایعققات امنیتققی ب  مؤسسققات ا ب   ققای اندب ققادهبن بققر ابققن تحلیما ز

ی سیاسققس در رابطه با خود کانال خربد برمققان دارنققد. آقققای مققارک  یبققز، بقق   ماققار ارشققد در برنامققه

کانققال  13۹5تیققر  2۴رسققانی ایمققانیتور در ای بنیققاد کققارنگی در گدتگققو بققا خبرنگققار پابگققاه اطجع سققته

ی خیلققی مدبققد، بقق  آ ققربنش مدبققد خوانققد ب بیققان کققرد کققه خربققد برمققان را بققه رنققوان بقق  ابققده

. در تحلیققم گققربه [18]کنققد تققا ک ققور ا را از ابققن کانققال ربققور د ققدکققارگربه خربققد تققجش زبققادی می
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کانققال خربققد قآمققده اسققس:    13۹5دی    27در مققورد کانققال خربققد برمققان بققه تققارب     26۸ایمللققیبحران بین

مققاه سققال د ققد در دیی دسترسققی ابققران بققه مققواد ب تجهیققزات م ققرف دبگانققه را میبرمققان کققه امققازه

 ای کنتققرل د ققا ب  رابنقق ی  ما نگیکننققدهسققابوه بققوده ب تامیم عققال شققد. ابققن کانققال بی 13۹5

صادرات  علی اسس در حایی کققه تققا حققد زبققادی اختیققار ب ندققوذ شققورای امنیققس سققازمان ملققم بققر ربی 

 26۹ی آیدققاآقققای اسققتورات، مسققئول پققربکه  مچنققین . ]19[کنققدیم ه خربققد برمققان را نمابنققدگیکققارگرب

 ققا  شققد، در  13۹5در سققال  WorldECRی در گزارشققی کققه در ن ققربه 27۰در دان ققگاه ینققدن پادشققاه

نوبسققد: قبرمققان شققامم تنظیمققاتی بققا ابققن  ققدف اسققس کققه اطمینققان تحلیلققی در مققورد کانققال خربققد می

 ای نام ققربع ای بققرای برنامققهابجاد کند کا  ای م رف دبگانه بققا بگانققه بققرای مققوارد مققرتب  بققا  سققته

اسققا  کانققال خربققد برمققان را ب  شققوند. ابققن تنظیمققات پابققهای بققا مهققس ذخیققره اسققتداده نمی سققته

ای طراحققی ی کا  ققای مققرتب  بققا  سققتهکققه بققرای کنتققرل تهیققه   متققایبد ند، بقق  ماانیسققخ  ت ایم می

 .  [9]شده که ابران به آن پاببند اسس 

رصققد، ارزبققابی  ی ققاحوزه ققای مدبققد کانققال خربققد برمققان ا ققزابش اقققدامات در از دبگققر ببژگی

تققوان  ققای کنتریققی میی  عاییس  ققای کنتریققی اسققس. در حققوزهییس ربسقق ، اطجرققات ب ارتباطققات،  عا

به ربند صدبر گققوا ی م ققرف نهققابی اشققاره کققرد کققه  ققخ ماققانیزن خققودکنتریی )کنتققرل توسقق  طققرف 

ابرانی( ب  خ ماققانیزن دبگققر کنتریققی )ک ققور صققادرکننده( دارد. دبیققس ابققران ب نهققاد مربققوط بققه صققدبر 

نهققابی گر تققه ب آن را بررسققی ب  یکنندهم ققرفمربققوط بققه گققوا ی م ققرف نهققابی بابسققتی اطجرققات 

بققه کنققد کققه مابگققا ی داشققته بققا مابگققا ی را  تأبیققدنمابنققد؛ از طر ققی، طققرف صققادرکننده بابققد  تأبیققد

م ققرف نهققابی اسققتداده کنققد. در قسققمس مربققوط بققه  تأبیققدتققا از حقق  خققود بققرای  آبرده اسققس  دسققس 

ربز گقققزارش مربقققوط بقققه  6۰ه خربقققد  قققر ی کقققارگربکننقققده ما نگاطجرقققات ب ارتباطقققات، 

بنققدی ب  ققار و  زمققانی ت ققایم  رسققتد، ب از طر ققی زمان ا را بققرای شققورای امنیققس میدرخواسققس 

 ققای  زمققه بققین ارضققای کققارگربه  ا،  ما نگی ققای زمققان بررسققی درخواسققس ملسققات کققارگربه، بازه

ب م ققاص اسققس ب  ی ارتبققاط باققش خ وصققی بققا شققورای امنیققس ب کققارگربه ربشققنخربققد، نحققوه

 ققای دبیتققی مربوطققه د ا ب نهای کانققال خربققد بققرای سققازمان ا در حققوزهبظققابن ب مسققئوییس   مچنققین

 ققای مدبققدی در حققوزه رصققد ب ارزبققابی ربسقق  تعیین شققده اسققس. کانققال خربققد برمققان دارای ببژگی

کی اتمققی بققر ایمللققی انققربین   ای نظققارتی ب بازرسققی آکانققستققوان بققه سیسققتخاسس؛ بققه رنققوان مثققال می
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ای بگانققه ب دبگانققه اسققس، ای ب م ققارف اقققجن ب کا  ققای بققا م ققارف  سققته ققای  سققتهربی  عاییس 

پیوسققس  هققار برمققان  6بنققد  ۸اشققاره نمققود.  مچنققین در رابطققه بققا مققوارد ییسققس دبن، در قسققمس 

ت ققربح شققده اسققس کققه در صققورت ت ققایص کمیسققیون م ققترک، کمیسققیون م ققترک تا ققص  زن، 

اسققتداده نهققابی  ققرا خ خوا ققد  آزمابیراسققتیرشناسققان، در صققورت نیققاز بققرای م ققارکس در از مملققه کا

 کرد. 

 تاکنون برجام ابتدای از خرید کانال وضعیت

 ققای سققه ما ققه از بضققعیس امققرای  ققای بزارت امققور خارمققه ک ققور، کققه شققامم گزارشطبقق  گزارش

درخواسققس ثبققس شققده از ابتققدای  36، 13۹6برمققان بققه مجلققس شققورای اسققجمی اسققس، تققا دی سققال 

 ای تابیققده شققده ب انجققان شققده نققامعلون رملیاتی شدن کانققال خربققد بمققود دارد کققه تعققداد درخواسققس 

 تققوان در ققای بزارت امققور خارمققه را می ای ثبققس شققده طبقق  گزارشاسققس درخو مزئیققاتاسققس. 
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 ای ثبققس شققده رب بققه ( درخواسققس 1). طبقق  نمققودار [20] ( م ققا ده کققرد1(  ب نمققودار )1۹شققام )

 ا زابش بوده اسس.

 

بققه شققورای امنیققس در   2712231ی  ا ققه کارگ ققای امققرای قطعنامققهاما رموع به سققومین گققزارش شققش م

 بققه دسققس دبگققری را  مزئیققاتدر مققورد بضققعیس کانققال خربققد توا قق  ابققران  13۹6سققال  رمققاهیت

، تعققداد 13۹6. طب  ابن گققزارش از زمققان امرابققی شققدن کانققال خربققد تققا خققرداد سققال [21] [22]د دمی

از سققوی ک ققور آیمققان بققوده اسققس. از طر ققی    ادرخواسققس درخواسس ثبس شققده کققه دب سققون ابققن    16

 ا شققامم  ا مربققوط بققه صققنعس خودربسققازی بققوده ب بعضققی از درخواسققس بی ققتربن درخواسققس 

 ا بققوده اسققس. آمققار ب ارقققامی کققه در ابققن گققزارش داده صققادرات موقققس مهققس اسققتداده در نماب ققگاه

 ه نمود.( م ا د2( ب نمودار )2۰توان به صورت نمابی در شام )شده را می

 

 

 
2۷1 Security Council Facilitator for the implementation of resolution 2231 (2015) 

 های .بت شده طبت گبار  وزارت امور خارجهجبییات درخواست  -(1۹شمل )
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 25، از 2231قطعنامققه  یامققراکارگ ققای  یما هشققشرجبه بققر گققزارش سققون، طبقق   هققارمین گققزارش 

درخواسققس مدبققد ثبققس شققده اسققس کققه کا  ققای مربققوط بققه ابققن  ۸ ۹6آذر  25تققا  ۹6خققرداد 

درخواسققس  2، تأبیققددرخواسققس  ۴درخواسققس،  ۸ ا در ییسققس دبن قققرار داشققتند. از ابققن درخواسققس 

درخواسققس دبگققر ان ققراف داده شققده اسققس. ابققن گققزارش ت ققربح کققرده اسققس کققه از ربز  2رد ب از 

درخواسققس بققه ثبققس رسققیده اسققس. مققوارد مربققوط بققه گققزارش  هققارن را   2۴رای کانال خربد برمان،  ام 

 .( ن ان داده شده اسس 2( ب نمودار )2۰در شام )

 22۳1کارگشای اجرای قطعنامه اطالعات مربو  به گبار   -(2۰شمل )
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 خرید کنترلی پشتیبان کانال - یتجار هایرژیم

ای کققه بققرای توییققد، ب اقجمققی دبگانققه  ک ققتارممعیی رصد، بررسققی ب نظققارت بققر تسققلیحات  در حوزه

ایمللققی  ققای بینشققوند، گربهسققازی ب اسققتداده از ابققن تسققلیحات اسققتداده میب آزمققابش، ذخیرهتسققس 

کققه توسقق  سققازمان ملققم   صققادرات ققای کنتققرل  مت ام از  ند ک ور بمققود دارنققد کققه بققا ابجققاد رکبخ

بابنققد، سققعی در  ما نققگ کققردن باققش کنتققرل صققادرات ک ققور ای رضققو سققازمان حووقی می  یبمهه

  ققایباش در دبگانققه اقققجن  ایییسققس  ،یصققادرات کنتققرل ایمللققیبین  ققایابققن رکبخ ملققم دارنققد. در

 تسققلیحات ب بیویوکبقق  ب شققیمیابی موشققای، تسققلیحات ای، سققته تسققلیحات مملققه از ماتلققن

 رضققو ک ققور ای صققادرات کنتققرل باققش بققرای  ققا ار و  ب قققوانین ب قرارداد ققا ب تعیققین متعققارف

 ققای ایمللققی بمققود دارد کققه  ققر کققدان باققی از حوزه هققار رکبققخ بین .گردنققدیم تققدببن را ایملققمنیب

 :[24]گیرندتسلیحات ک تارممعی را در بر می

 272گربه استراییا .1

 273رکبخ کنترل  نابری موش  .2

 27۴ای سته ی اکنندهنیتأمگربه  .3

 275پیمان بسنار .4

 دارد، بمققود دبگانققه اقققجن ب ای سققته اقققجن بققا رابطققه در کققه ییسققتی دب نیققز، برمققان خربققد کانققال در

 در   نققی  ناققات  ب  مققوارد  اقققجن،  ابققن  ییسققس   شققامم  کققه  اسققس   کققرده  تدببن  تجاری   ایرکبخ  ابن  از  بای

 کققرده تققدببن ب طراحققی را خربققد کانققال بققه مربققوط ییسققس  دب کققه تجققاری رکبققخ .آنهاسققس  بققا ارتبققاط

ییسققس سققون کققه  .[25]باشققدبققا  مققان مققورد سققون در بققا  می  Nuclear Suppliers Group اسققس،

باشققد نیققز توسقق   ای بایسققتی  ب ییسققس  هققارن کققه شققامم تسققلیحات متعققارف میمربققوط بققه موشقق 

 . اندشده نبتدب ای کنترل  نابری موش  ب پیمان بسنار رکبخ

NSG  د. کققاری کققه  ای  سققتنی اقققجن  سققتهکننققده ب صققادرکنندهشامم ک ققور ابی اسققس کققه تأمینNSG 

ی ابل کنققد کققه دسققتهامرابققی تققدببن می 276د ققد ابققن اسققس کققه دب دسققته خطققوط را نمققایانجققان می

ای اسققس. ابققن ی  سققتهی دبن مربققوط بققه اقققجن بققا م ققرف دبگانققهای ب دسققتهمربققوط بققه اقققجن  سققته

 
2۷2 Australia Group 

2۷۳ Missile Technology Control Regime 

2۷4 Nuclear Suppliers Group 

2۷۵ Wassenaar Arrangement 

2۷6 Guide Lines 
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 ققای ایمللققی  سققتند کققه در باققق   مققان پیمانخطوط را نما مهققس امرابققی شققدن شققامم ابزار ققای بین

 Tlatelolco(، پیمقققان Non-Proliferation treaty) NPTای از مملقققه منققق  اشقققاره تسقققلیحات  سقققته

منقق   بققرای ک ققور ای اقیققانو  آران منققوبی، پیمققان Rarotongaبققرای ک ققور ای آمرباققای  تققین، 

ای در منققو  ، پیمققان منطوققه رققاری از تسققلیحات  سققتهPelindabaاشققاره در منققاط  آ ربوققا بققه نققان 

 سققتند کققه   Semipalatinskا  ی مرکققزی آسققیب پیمققان مربققوط بققه منطوققه  Bangkokشرق آسیا بققا رنققوان  

  ققایرکبخ بققا کققه دارد بمققود 277زنگققر یکمیتققه نققان بققه ایکمیتققه بقق  ایبته اسس. NPTابران رضو پیمان 

 ب شناسققندمی نیققز NPT صققادرکنندگان یکمیتققهق نققان بققا را کمیتققه ابققن. کنققدمی  ماققاری مقق کور

 ابققن بققه تومققه بققا کققه باشققدمی NPT اشققاره منقق  پیمققان 3 موایققه 2 بنققد مندرمات به مربوط آن  مأموربس 

 نظققر  در  را  امنیققس   ماتلققن  ابعققاد  بققه  مربققوط  مجحظققات  ،NPT   ققار و   در  دارد  بظیدققه  کمیتققه  ابن  بند

 .بد د ب    ازنیا با را صادرات کنترل معیار ای ب شراب  ب بگیرد

 27۸ ققای ملققی ققا در  ققار و  قققوانین ب  عاییس توسقق   ققر ک ققور رضققو پیمان NSGخطققوط را نمققای 

ت ققمیمات مربققوط بققه رکبققخ کنتققرل صققادرات ب مققوارد ب اقققجن صققادرات، منققوط بققه   شود.خود امرا می

 .[26]باشد ای من  اشاره میب تنظیخ خود ک ور ای رضو پیمان ت میخ

 یریگجهینت

 ایغیر سققتهای ب  ققای مققرتب  بققا  سققتهمققان، تعلیقق  تحربخ ققای حاصققم از مقق اکرات برباققی از توا  

کققه  ققدف آن مامققه رمققم پوشققانیدن بققه   یسققازبکاررنوان شده بققود ب کانققال خربققد برمققان بققه رنققوان  

 یما هسققه ققای با ققی از ابققن توا قق  بققود، بققا گ شققس دب سققال از امققرای برمققان ب طبقق  گزارش

 ای ، رابققزن دائمققی ابققران در سققازماناظهققارات منققا  دکتققر صققابری  مچنققینبزارت خارمققه ب 

تققوان بققه ایمللققی، تققاکنون بققازد ی قابققم قبققویی نداشققته اسققس کققه از د بققم ابققن رققدن بققازد ی میبین

درخواسققس، کارشققانی  تأبیققدبر بققودن  رابنققد بررسققی ب پیچیققده بققودن ربنققد ثبققس درخواسققس، زمققان

مندققی بققر معققاد ت بققانای بققین درخواسققس ب بمققود  ضققای ربانققی  تأبیققدبعضققی از ک ققور ا در ربنققد 

 ابران ب ک ور ا اشاره نمود.

ربنققد خربققد کا  ققای تحربمققی قبققم از   ی آن قققرار بققوددر حویوس کانققال خربققد برمققان کققه بققه باسققطه

آزمابی ب صققورت گر تققه از ماققانیزن راسققتی برقققرار ب در آن تسققهیم شققود، طبقق  بررسققی 2231قطعنامققه 

تققوان گدققس کققه کانققال خربققد برمققان بقق  ا تققد، میمققم اتدققاق میی رکانال ب آنچه کققه در صققحنه  تأبید

 
2۷۷ Zangger Committee  

2۷۸  national laws and practices 
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 ققای کنتققرل صققادراتی  ققر ک ققور ا ققزبده شققده ایمللققی اسققس کققه بققه ماانیزنماانیزن کنترل صادرات بین

ی  ای باقیمانققده از قطعنامققه ققا ب محققدبدبس اسققس ب اثققر مهققخ آن بققا  بققردن ربسقق  دبر زدن تحربخ

 ای را بققردی ک ققور کققاربرد رد مربققوط بققه ییسققس دبن در ررصققهاسس؛  ققرا کققه بسققیاری از مققوا  2231

 تواند به نوض تعهدات ابران در توا   منجر شود. ا میدارند ب دبر زدن تحربخ در ابن ررصه
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 (P2P) همکاری با برنامه کنترل صادرات اتحادیه اروپا -پیوست دوم

ی ، قرار شققد ممنوریققس صققادرات اقجمققی کققه پققیش از ابققن تققارب  بققا بهانققه۹۴با ت وبق برمان در سال  

اشققاره تسققلیحات ک ققتارممعی تحققربخ بققود، تحققس کانققال خربققد برمققان برداشققته شققود. اقجمققی کققه 

شققود ب اقققجن بگانققه صققادرات آن قبققم از برمققان ممنققوع بققود، بققه دب دسققته بگانققه ب دبگانققه توسققیخ می

ای کققاربرد دارد ب اقققجن در صققنعس  سققته منح ققراًرت اسققس از قطعققات، مققواد، تجهیزاتققی کققه ربققا

ای، در ی  سققتهدبگانققه بققا گسققتره ب تنققوع بسققیار زبققاد شققامم مققواردی اسققس کققه رققجبه بققر حیطققه

ربد. اقققجن دبگانققه، در باققق  اقققجن صققنعتی  سققتند کققه در صققناب  نیز به کققار مققی  ایغیر سته ای  ررصه

ربنققد ب از مملققه خققودرب، ماققابرات، پتربشققیمی ب ندققس، پزشققای، نسققامی ب ... بققه کققار می ماتلققن

د ققد. کانققال خربققد برمققان بقق  قققرار می  تققأثیرممنوریس صادرات ابققن اقققجن، صققنعس ک ققور را تحققس  

 سققازبکار نظققارتی بققود کققه  ققدف از ت ققایم آن، ملققوگیری از م ققرف اقققجن صققادراتی در ما ققای

ته بققود. اقققجن بگانققه ب دبگانققه، در بقق   هرسققس م ا ققی بققه  مققراه ناخواسقق  توسقق  نهاد ققای

ای  سققته کننققدگانتأمینمجحظققات ب اسققتاندارد ای ابمنققی ب امنیتققی مربققوط بققه آنهققا توسقق  گققربه 

(NSG تهیققه شققده بققود ب ک ققور ای صققادرکننده قطعققات بابسققتی طبقق  سققازبکار ای کنتققرل صققادرات )

. کانققال خربققد برمققان بققه رلققم ماتلققن از مملققه ماققانیزن ]1 [کردنققدابققن اقققجن را بققه ابققران صققادر می

 طققورآننققامو   بققود ب نتوانسققس نیاز ققای صققنعتی ک ققور ا    رمققجًی امرابققی،  سنگین نظارتی ب پیچیققده

بققه  ققای غربققی در ابققن کانققال ی تعامققم بققا طرفر ققس، برطققرف نمابققد. آنچققه کققه از نحققوهکه انتظار می

غربققی از بارد شققدن ابققران بققه صققناب   ابتقق  ب پی ققر ته بققه   ققایآبققد، ابققن اسققس کققه طرفمی دسققس 

شدت پر یز دارنققد ب ابققن مسققئله  ققخ بققه دییققم ابققن اسققس کققه از دبققدگاه طققرف غربققی، بربد ک ققوری 

 ای صققنعتی ب رلمققی پی ققر ته، دارای تبعققات سققازی بققا  بققه ررصققهماننققد ابققران بققا ظر یققس بومی

انققال خربققد برمققان م ققاص شققد کققه ابققن کانققال بققر اقت ادی ب امنیتی بققرای غققر  اسققس. از بررسققی ک

ایققدبیی شققام گر تققه اسققس ب ک ققور ای غربققی بققه دنبققال تققرببج ایمللققی ب بینی سققازبکار ای بینپابه

اتحادبققه اربپققا کققه بققه دنبققال  P2Pی ایمللی  سققتند. بققه  مققین مهققس برنامققهابن سازبکار ا در سطح بین

ربی اقققجن را بققردی اسققس، از ابققن منظققر قابققم  تووبققس سققاختار ای نظققارتی ب کنتققرل ک ققور ا بققر

 بررسی اسس ب بابستی تبعات  مااری با ابن برنامه برای ک ور م اص شود.
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P2P چیست؟ 

سققازمان ملققم در شققورای امنیققس، اتحادبققه اربپققا بققه سققمس تووبققس  15۴۰ی به دنبققال ت ققوبق قطعنامققه

اتحادبققه اربپققا   P2Pی  سازبکار ای کنتققرل صققادرات ک ققور ای اربپققابی ر ققس. بققه  مققین دییققم برنامققه

 ی کنتققرل صققادرات اتحادبققه اربپققا نققان داشققس ب بعققد از ابناققه اربپققا بققه سققمس تققرببجدر ابتققدا برنامققه

ی ی  ماققاری بققا کنتققرل صققادرات اقققجن دبگانققه خققود در خققارج از اربپققا ر ققس، بققه نققان برنامققهبرنامققه

P2P  .تغییققر نققان با ققسP2P  مادققن ربققارتPerson to Person  بققاPeer to Peer باشققد کققه بققه می

ه گقق اری مققدل  ماققاری ب تعامققم ابققن برنامققه بققا ک ور اسققس کقق معانی  متا با  متا اسس. دییم ابققن نان

. ابققن مققدل ]2[شققودی  متققا بققه  متققا اسققتداده میبعنققی م ققابره -Peer Consultationدر آن از 

  مااری ملوتر به طور تد یلی مورد بحد قرار خوا د گر س.

 شوند:گیرند به سه محور توسیخ میاتحادبه اربپا صورت می P2Pی  ابی که در برنامه عاییس 

 ی کنترل صادرات اقجن دبگانهبرنامه .1

 متعارف حاتیکنترل تسل جبترب یبرنامه .2

 تجارت اسلحه یمعا ده جبترب یبرنامه .3

ی اتحادبققه اربپققا ذبققم  ماققاری کنتققرل تققربن برنامققهی کنتققرل صققادرات اقققجن دبگانققه، مهخبرنامققه

، در صققناب  دبگققر ک ققتارممعیصادرات اسس.  را که اقققجن دبگانققه )اقجمققی کققه رققجبه بققر تسققلیحات  

ب   ی بسققیار زبققادی دارنققد ب شققامم مققواد، تجهیققزات، قطعققات، سققامانه، خققدماتنیز کاربرد دارند( گستره

شوند. اتحادبققه اربپققا در رابطققه بققا کنتققرل صققادرات تسققلیحات متعققارف دب محققور مققدا دارد.  نابری می

ابیین محققور تنهققا بققه دنبققال تووبققس کنتققرل صققادرات ک ققور ابی اسققس کققه از اربپققا اسققلحه خربققداری 

ی تجققارت اسققلحه تمرکققز دارد ب محققور تققرببج کننققد ب دبمققین محققور تنهققا ربی تققرببج معا ققدهمی

 ای تر از محققور دبن اسققس؛  ققرا کققه مققوارد مربققوط بققه سققامانهی تجققارت اسققلحه گسققتردهعا ققدهم

گیققرد. در ادامققه تنهققا بققه محققور ابل پرداختققه خوا ققد شققد؛  ققرا کققه محور ققای موشای را نیز در بققر می

دبن ب سققون بققه دییققم ابناققه ابققران باردات تسققلیحات قابققم تققومهی نققدارد ب اکثققر تجهیققزات نظققامی 

 باشد.ی ک ور ما نمیسس، مسئلهبومی ا

 

 ی کنترل صادرات اقالم دوگانهبرنامه

تنهققا بققا  هققار رضققو از  2۰۰۴در سققال ی کنتققرل صققادرات اقققجن دبگانققه اتحادبققه اربپققا ابتققدا برنامققه

 6ک ققور در    3۰از    شیب بقق   ا تققهببرنامققه توسققعه    نبقق ا  د ب اکنققوناربپققا آغققاز شقق   یمنو  شرق  یک ور ا
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ی کنتققرل صققادرات اقققجن ی ک ققور ای  ماققار در برنامققهنو ققه 1شققام  .ردیقق گیمنطوققه را در بققر م

ابققن ک ققور ا را بققر اسققا  منطوققه  1مققدبل   مچنققین .] 3[د ققددبگانققه اتحادبققه اربپققا را ن ققان می

 ، ابققران مققز ک ققور ای  ماققار در ابققن1ب مققدبل  1مغرا یققابی  هرسققس کققرده اسققس. طبقق  شققام 

 برنامه اسس. 

 

 

 

 

 

 

غرب   ی جنوبآفریقای  آسیای مرکزی  جنوب 

 آسیا 

اروپای  

جنوب 

 غربی 

 منطقه اوراسیا  شمال آفریقا  جنوب شرقی آسیا

آ ربوای    ین  ک ور 

 منوبی 

 آیبانی اردن

 

  ا غانستان  ایجزبره مایزی

 

 

 

 

 

 

 کشورها 

 ارمنستان   یلیپین 

ب   بوسنی 

  رزگوبن 

 

 آذربابجان تابلند

 بجرب  تونس ببتنان  ابران  ند

 مودبنیه

 

 گرمستان  ای دارایسجنبربنه

 قزاقستان اندبنزی

امارات متحده  مونگو

 رربی 

 مونتگرب 

 

 قرقیزستان  مراکش  سنگاپور 

 مایدبو  میانمار 

 صربستان 

 

 تامیاستان  ئو 

 ترکمنستان  م ر کامبوج  یبنان پاکستان 

 اکرابن  مایزی کوسوب 

 ازباستان 

 بی ایاربپا بر اسا  منطوه مغرا  هبکنترل صادرات اقجن دبگانه اتحاد ی ماار در برنامه یر ا هرسس ک و  -1مدبل 
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ی اتحادبه  ی کنترل صادرات اقجن دبگانه توان م ا ده نمود که ک ور ای  ماار در برنامه می  1در شام  

ک ور ا دارای مباد ت تجاری با  با ک ور ای اتحادبه اربپا  ستند. از  اربپا بی تر در آسیا قرار دارند ب ابن  

توان م ا ده نمود که بعضی از ابن ک ور ا دارای رباب  تجاری با ابران )به رنوان ک ور  طرف دبگر می

 مورد تومه از نظر اشاره، تربربسخ ب حووق ب ر( ب با  مسابگی با ابران  ستند. 

 

 

 

 

 

 

 

تومققه نمققود. از نظققر  2تققوان بققه شققام ی کا  ققا ب اقققجن دبگانققه میبرای درک بهتققر نسققبس بققه گسققتره

داری، نگققهکنتققرل صققادرات اقققجن دبگانققه، صققادرات  ققر  یققزی مربققوط بققه طراحققی، سققاخس، توییققد، 

ی اقققجن دبگانققه خققود بققه دب دسققته  شققود.  نققابریم رف ب ... ابن اقجن بققه رنققوان  نققابری تعربققن می

گققردد. اقققجن ملمققو ، اقجمققی  سققتند کققه بمققود  یزباققی دارنققد توسققیخ می  رملمو یغاقجن ملمو  ب  

در کنتققرل  شققوند.ی میبندخیتوسقق  مققواد ب ی تجهیققزات، قطعققات سققتند ب بققه سققه دسققته یمسقابققمب 

 مزئیققاتصادرات اتحادبه اربپا، ابن سه دسققته دارای تعربققن م ا ققی  سققتند کققه نیققاز بققه بققاز کققردن  

دب  یدارا زیقق ن شققود کققه ابققن اطجرققاتباشققد. اقققجن غیرملمققو  شققامم اطجرققات میآن در ابنجققا نمی

ه در ی م ققابربنققدی قخققدمات  نققی  ب قاطجرققات  نققی  اسققس. خققدمات  نققی شققامم ارائققهدسققته طبوه

 ققای توانققد حایس انققدازی ب م ققرف اقققجن دبگانققه اسققس. خققدمات  نققی میرابطه با طراحققی، توییققد، راه

انققدازی خقق  توییققد بقق  مح ققول دبگانققه بققر ربی ی م ققابره راهماتلدی داشققته باشققد؛ از مملققه ارائققه

نو ققه، برنامققه، ی بسققیاری زبققادی دارد؛ از مملققه سققابس بقق  شققرکس اسققس. اطجرققات  نققی گسققتره

 ]3[ ی اتحادیه اروپا ی کنترل صادرات اقالم دوگانهی جغرافیای کشورهای همکاری در برنامهنقشه -1شکل 
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ضققب  شققده بققر   ابقق شققده    نوشققته  ی ادسققتورایعمم  ،یمهندسقق   ی ققایرسخ، مققدل،  رمققول، مققدبل، طراح 

؛ خوانققدن اطجرققات بیبققا تنهققا کققارا ی انققوار، حا ظققه سقق ،بماننققد د یلببسققا ابقق  ا رسققانه گققربد یرب

 اسس. هب ند کنترل آنها بسیار زباد، پیچیده ب   مچنینگستردگی اقجن دبگانه ب  نببنابرا

 ای تواند دبد دبگری نسققبس بققه کنتققرل صققادرات اقققجن دبگانققه بد ققد. ابققن شققام  هرسققس می  3شام  

شققود، کققه م ققا ده می طور مققاند ققد.  ای ماتلققن را ن ققان میاقجن کنتریققی اتحادبققه اربپققا در ررصققه

ایققدبیی در  ققای کنتققرل صققادرات بین ای نظانیسققس ییسققس اقققجن کنتریققی اتحادبققه اربپققا ابتققدا ی

ای، شققیمیابی، بیویققوکبای، موشققای، تسققلیحات متعققارف اسققس. رققجبه بققر ابققن  ای  سققتهررصققه

ی  ر نگققی )از مملققه بسققابم سانسققور رسققانه ب  ا، تجهیزات، قطعققات ب مققواد مربققوط بققه حققوزهررصه

ارت ب کنتققرل بققر ربی ارتباطققات مجققازی پارازبس(،  نابری اطجرققات ب ارتبققاط )مققابی کققه رصققد، نظقق 

 شوند.نیز کنترل می یسرکوبگراقجن شانجه ب   مچنینبمود دارد( ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقالم از نظر 
اتکنترل صادر

فناوری 
راهبردی

فناوری 
غیرملموس 

(Intangible 

Technology)

اطالعات فنی 
(Technical 

information)

خدمات فنی 
(Technical 

Assistance)

فناوری ملموس 
(Tangible 

Technology)

Material)مواد

)
Compo)قطعات

nent)
تجهیزات 

(Equipment)

 بندی اقالم دوگانه از نظر کنترل صادراتیدسته -2شکل 
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  ققایمأموربس انداز،  ققدف ب ی کنتققرل صققادرات اقققجن دبگانققه،   ققخ زن به ذکققر اسققس کققه در برنامققه

کنتققرل صققادرات   یدر ررصققه  یایمللقق نیب  ی ماققار  س بقق بققا توو  اشققاره  دبقق کققا ش تهدتعربن شده اسس.  

 یمجحظققات اقت ققاد  نیبققا یحققان کققردن تعققادل بقق   یاب منطوققه  یملقق   ی ققاس یظر   س بقق اقجن دبگانه ب توو

خوا ققد ابققن برنامققه تعربققن شققده اسققس. اربپققا بققا تعربققن ابققن  ققدف می  انداز  ققخی به رنوان  تیب امن

برنامققه   نابقق    ققدفابناققه اقتققدار خققود را داشققته باشققد.     خ مزبس اقت ادی خققود را حدققظ نمابققد ب  ققخ

ابققن برنامققه    ققایمأموربس تعربققن شققده اسققس.    نققهکنتققرل صققادرات اقققجن دبگا  سققتخیس  تأثیر  س بتوونیز  

 : ]3[دباشبه شرح زبر می

 کنترل صادرات اقجن دبگانه نیقوان یدر ربند طراح  س بحما .1

 گمرک ب مسئول صدبر مجوز صادرات ی اسازمان یتدارک آموزش برا .2

 شودیم س یکنترل صادرات ترب یکه در آن مرب بی اس ی عای .3

 در باش صنعس  یرموم یآگا   شبا زا ابتبادل تجربه  .4

لیست اقالم دوگانه 
اتحادیه اروپا

لیست اقالم دوگانه 
رژیم های کنترل 

تجاری

اقالم فرهنگی

اقالم شکنجه و 
سرکوب گری

اقالم ارتباطی و 
کنترل اطالعاتی

 ی کاربردعرصهتقسیم بندی لیست اقالم کنترلی اتحادیه اروپا از نظر  -6شکل 
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 روش همکاری اتحادیه اروپا با کشورها 2-1

ابققن برنامققه، ربش انجققان ابققن برنامققه اسققس. طبقق  مسققتندات ابققن    ققایمأموربس رابطه با    دری مهخ  ناته

 ای ( مققدل  ماققاری اسققس. مقققدلPeer to Peer Consultationsی  متابققان )برنامققه، م ققابره

 ای سققنتی ابققن نققوع م ققابره، بقق  سرپرسققس ب نققاظر مققود دارد. در مققدلماتلدی از ابن نوع م ققابر ب

ب در آخققر  ققر موطقق  میققزان   گقق اریبرای ب  گرب ی کققه  متققا  سققتند، بمققود دارد ب ابققن نققاظر  دف

ب  مزئیققات ا بققرای  ققر دبققدار ب ملسققه بقق  سققاختار بققا کنققد. در ابققن مققدل ا را ارزبققابی میپی ققر س 

گیرنققد بققر ربی کار ققای شققود ب کسققانی کققه م ققابره میارائققه میشققدا یس از سققوی نققاظر ب سرپرسققس 

گیرندگان بققرای خققود ی  متابققان، م ققابره ای مدبققد م ققابرهکننققد. در مققدلم ققاص تمرکققز می

کننققد.  متا ققا در ابققن مققدل، بققه طققور مققدابن بققه گقق اری میمسئوییس بی تر قائققم  سققتند ب خققود  دف

قاطعیققس ب  ید ندهن ققاند نققد ب ابققن بازخورد ققا نققد را میاباققدبگر بققازخورد کار ققابی کققه انجققان داده

گقق اری، پیققداکردن سققاختار ب مهققس اسققس. بققرای مو ویققس ابققن مققدل  زن اسققس خودبققابری در  دف

ی بازخورد ققای ضققربری متعهققد ی مققنظخ ب ارائققه متا ا نسققبس بققه مجقققات باققدبگر طبقق  بقق  رببققه

 .] ۴[باشند

ای  ای مدبققد م ققابرهحادبققه اربپققا، مققدل کققاری بققا ابققران بققه مققدلرسد با تومه بققه اسققناد اتبه نظر می

بعنققی در ابققن برنامققه، بدنققه کارشققنا  ب متا ققص ابققران بققا بدنققه کارشققنا  اتحادبققه باشققد.    تر بنزد

سققازی نظققان کنتققرل تجققاری اقققجن اربپققا ارتبققاط برقققرار کققرده ب نسققبس بققه  رابققی ب  گققونگی پیاده

میلیققون  1۸ مربققوط بققه کمقق  برنامققه اقققدان یدر بسققتهد. شققوحسققا  در داخققم ک ققور تومیققه می

محیطی ب امتمققاری تققدارک دبققده شققده  ای تجققاری، زبسققس بققورببی اربپققا،  ماققاری مققام  در زمینققه

را کققه مماققن اسققس در ربنققد  بید ابقق ب تهد  اسقق باربپققا ر هبقق اتحاد باققش سققند،  بقق . در ] 5[اسققس 

 یکققرده ب سققپس بققرا  یبند  مققدبل م ققاص ب سققطحبقق بمود داشققته باشققد، در    یکما  یبسته  یامرا

 یریقق درگ ا کققه سققطح متوسققطی دارد باققی از ابققن ربسقق  را در نظققر گر تققه اسققس. یکا ش آن اقققدامات

 ققا مهققس کققا ش ابققن ربسقق  اسققس. اربپابی  نسققبس بققه برنامققه  یدیقق  ماققاران کل  یرجقگیمحدبد ب ب

ب  رانبقق ا نیبقق  شققام گر تققه یب تبققاد ت  نقق  ایوگبقق بققر اسققا  د دبقق اب  ققاس ی عایانققد کققه در نظققر گر تققه

ی بسققیج گ اراسققس یب س بققیامرا نققدب را ی ققادر تمققان باش  متابققان  مچنققینب  باشققد اربپققا هبقق اتحاد

 . حاصم شود نانیاطم س یحس مایا جادبتا از ا ب وند

بققه   مدیققدی از مققدل تمققا  بتوانققد اطجرققات  بررسی  مااری اتحادبه اربپققا بققا دبگققر ک ققور ا نیققز می

اتحادبققه  P2Pی آمیز برنامققه ای مو ویققس بد ققد. اتحادبققه اربپققا سققندی تحققس رنققوان قداسققتان دسققس 

 ای اخیققر اشققاره نمققوده اسققس. در ابققن سققند  ای آموزشققی خققود در سققال ققا ب برنامققهاربپا  به  مااری
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ه مققورد بررسققی قققرار بققه  نققدبن  ماققاری بققا ک ققور ای  ماققار در خابرمیانققه اشققاره شققده اسققس کقق 

 .  ] 6[خوا ند گر س 

تققربن در سققند اتحادبققه اربپققا در مققورد  ماققاری بققا امققارات متحققده رربققی گدتققه شققده اسققس کققه مهخ

سققتون مو ویققس  ماققاری بققا نمابنققدگان امققارات، ابجققاد بقق  ارتبققاط شا ققی خققو  بققا نمابنققدگان 

د کققه ارتبققاط خققود را بققا نمابنققدگان م ا ققی بققرای ابققن  ماققاری تعیققین شققدن اتحادبققه اربپققا بققود.

 متابان اماراتی حدظ کردند. در ادامه گدتققه شققده اسققس کققه بققر اسققا  ابققن ارتبققاط، امققارات درخواسققس 

ی خققود کققرد. درخواسققس کمقق  امققارات ی کنتققرل اقققجن دبگانققهسققامانه  ربزرسققانیبهکم  ببژه بققرای  

ی ماتلققن دبیتققی ب محلققی  ابققه منظققور تبققادل اطجرققات بققین سققازمان  گقق اریمورراتدر بحققد    اساساً

 ققای بازرسققی ب ابجققاد بقق  بققازبگران باققش خ وصققی بققود تققا از ابققن طربقق  از تانی   مچنققینب 

اتحادبققه اربپققا در ابققن قسققمس  P2Pی سیسققتخ صققدبر مجققوز دبیتققی پ ققتیبانی شققود. کققاری کققه برنامققه

 یمؤسسققهباققا ب  ی کنتققرل صققادرات آمرانجان داد قوانین کنتققرل تجققارت امققارات را بققا  ماققاری برنامققه

ی ماتققو  بققه موامققات کنتققرل ایمللی پژب ش صققلح اسققتاهلخ ارزبققابی کردنققد ب سققپس بقق  توصققیهبین

صققادرات امققارات مهققس اصققجح قققوانین کنتققرل صققادرات ارائققه دادنققد. رققجبه بققر ابققن بقق  ییسققس 

نار )  Wassenaarباپار ققه اقققجن دبگانققه بققه  مققراه ییسققس اقققجن رکبققخ تسققلیحات متعققارف ب سققِ

arrangement ) نققوبس بقق  سققند بققدبن تغییققر بققرای ت ققوبق بققه به سیستخ اضققا ه شققد. در پابققان پیش

  متابان اماراتی ارائه شد. 

اتحادبققه اربپققا  ماققاری کققرد، اردن بققود. اتحادبققه  P2Pی از دبگققر ک ققور ای خابرمیانققه کققه بققا برنامققه

ر منطوققه بققه  مققراه منققگ در  ای سیاسققی داربپا در سند خود توضققیح داده اسققس کققه بققه دییققم توسققعه

 ققای تنققدرب در ک ققور ای  مسققابه اردن، اتحادبققه اربپققا  ماققاری خققود بققا سققوربه، تووبققس حرکس 

ی تققرببج کنتققرل صققادرات اقققجن دبگانققه خققود ت ققدبد کققرد. ابققن ت ققدبد  ماققاری اردن را ذبم برنامققه

 ماققاری ب  مسققوبی منجر به ارسال ب  متا ققص بققه اردن بققرای امققرای برنامققه شققد. از  مققان ابتققدا  

 P2Pی  ی کنتققرل صققادرات آمرباققا در نظققر گر تققه شققد. بققارزتربن دسققتابرد ای برنامققهنزدب  با برنامققه

ی سققند گدتققه ی اقققجن دبگانققه در سیسققتخ کنتققرل تجققارت اردن بققود. در ادامققهامققرای کنتققرل باپار ققه

بسققته بققا بقق  ییسققس  خدر ت ققایص اقققجن دبگانققه،   کننققدهکم ی ابققزار  شده اسس که بققه منظققور تهیققه

ی گمققرک ب بسققتگی بققین کققد تعر ققهی گمققرک اردن درسققس شققد. ابققن ییسققس بقق   خ مرا ققی اداره

کند کققه بققه یحققان طبیعققس  نققی انح ققاری خققود اردن اسققس. ابققن ابققزار بققه ییسس اقجن دبگانه ابجاد می

. ابققن ییسققس از کنققد کققه اقققجن صققادراتی  قق  کننققد ققا کمقق  میموامات دبیتی اردن، به ببژه به گمرک

 شد. تنظیخب  طراحیی خود، طب  ایزامات م اص اردن  مان ابتدای  رابند تهیه
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توانققد گدققس کققه مققدل  ماققاری اتحادبققه اربپققا با تومه به موارد ت ربح شده در سققند اتحادبققه اربپققا می

ابن اسس که ابتدا ارتباط شا ی خققوبی بققا مسققئویین مربققوط آن ک ققور برقققرار کننققد ب سققپس بققا ابجققاد 

ی بعققدی ظن در طققرف موابققم، اب را ت ققوب  بققه  ماققاری بی ققتر بققا خققود کننققد. در مرحلققهبقق  حسققن

سققازی  ا ب م ققابره بققرای مسققئویین ک ققور ا ت میخمتا  ققین اتحادبققه اربپققا در قایققق توصققیه

نیققز  مققؤثریاتحادبققه اربپققا، بقق  ارتبققاط  P2Pی ی مایققق تومققه ابققن اسققس کققه در برنامققهکنند. ناتهمی

 ی کنترل صادرات آمرباا بمود دارد.به طور مستویخ ب غیرمستویخ با برنامه

 27۹اتحادبققه اربپققا بققا باققش کنتققرل صققادرات ب امنیققس مققرزی مربوطققه P2P ای مققهدر تمققان برنا بققاًبتور

(EXBSمققا نگی ب  ماققاری بمققود دارد  ) ای کنتققرل صققادراتی را اتحادبققه اربپققا اکثققر مواققق  برنامققه ب 

کننققد. باققش کنتققرل صققادرات ب امنیققس مققرزی مربوطققه آمرباققا شققامم ب آمرباا با  مااری  خ امققرا می

ی صققنعس ب امنیققس بزارت بازرگققانی آمرباققا، بزارت د ققاع آمرباققا ب دبگققر رهمتا  ققینی از ادا

  ا ب نهاد ای مرتب  با کنترل مرز اسس.سازمان

 هستند؟ P2Pی چه نهادهایی مسئول اجرای برنامه

 ای  ماققاری کنتققرل صققادرات اقققجن دبگانققه کنسرسققیومی مت ققام از  نققد در امققرای برنامققه معمققو ً

 ققای اربپققابی  سققتند. بققه رنققوان مثققال بزارت اقت ققاد  رانسققه بققا  ای دبیس خانققهتنهاد به ر بری بزار

 ای شققوند. بققه غیققر از سققازمان مرا ققی  نققد نهققاد دبگققر اربپققابی بارد  ماققاری بققا بقق  ک ققور می

در برنامققه  ریقق متغگمرک ک ور ای اتحادبه اربپققا ب مراکققز رلمققی ب  نققابری اتحادبققه اربپققا کققه بققه طققور 

 ای شققوند؛ مجربققان اصققلی ب م ققاص برنامققهتوسقق  کمیسققیون اربپققا انتاققا  میحضققور دارنققد ب 

 باشند: مااری کنترل صادرات اقجن دبگانه به شرح زبر می

 ( SBDU) اربپا هبد تر کنترل صادرات اقجن دبگانه اتحاد .1

 (King’s London college) یندن پادشاه دان گاه .2

 سوئد یبازرسان اقجن را برد  ئس ی   .3

 کنترل صادرات آیمان موسون به با ا یاداره .4

 بلژب  ژیدان گاه ی .5

 سیانگل یا سته یمل  گاهبآزما .6

اربپققا بققا  هبقق اتحاد یمراکققز  ققدف متعققایرققجبه بققر ابققن نهاد ققا، ابققن برنامققه بققا نهاد ققابی تحققس رنققوان 

سققو اسققس. ب  خ راسققتا خ ( CBRN COE) بیمایب شقق  یابویققوکیب ،یا سققته دبقق کققا ش تهد س بقق محور
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ی زبققادی را در بحققد ملققوگیری از گیققرد ب گسققترهبققن نهققاد تنهققا بحققد کنتققرل صققادرات را در برنمیا

 شود.اشاره شامم می

اتحادبققه اربپققا در رابطققه بققا سققمینار ای برگققزار شققده در ک ققور ای ماتلققن،  P2Pبققر اسققناد 

 ققای کنتققرل صققادرات، دارنققد، در حققایی کققه اداره  ا را بررهققده ا نوققش مققدبربس برنامققهخانققهبزارت

برنامققه  سققتند ب نوققش م ققابره در مققورد صققدبر مجققوز صققادراتی نیققز دارنققد.  کننققده ما نگ

 ای گمرکققی نیققز م ققابر  سققتند. سققازمان P2P ای وقی برنامققه ای  ماققار، م ققابر حوقق دان ققگاه

  ا  ستند. امرابی برنامه

 

اسس. به بیان دبگر ابن برنامه در  ار و  ابن    راستا خسو ب  برخی اسناد  خ  ستند که ابن برنامه با آنها  خ 

 از: اندربارت شود که ربزی ب امرا میاسناد با دستی طرح 

 ( 2۰16اربپا ) هباداتح یسند را برد مهان .1

 ( 2۰۰3اربپا ) هباتحاد یتیسند را برد امن .2

 ( 2۰۰3) ک تارممعی حاتیتسل یاشاره هیاربپا رل هبسند را برد اتحاد .3

 موارد استفاده از ابزار حمایت مالی از صلح و ثبات -7شکل 
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ایمللققی ب دبپلماسققی تاکیققد شققده  ای بیندر تمققامی اسققناد بققا  بققر ربی تققرببج معا ققدات ب قطعنامققه

ی کنتققرل صققادرات خققود بقق  مققایی برنامققه تققأمیناسققس.  زن بققه ذکققر اسققس کققه اتحادبققه اربپققا بققرای 

 2۸۰زبرسققاخس قققانونی در نظققر گر تققه اسققس. ابققزار حمابققس مققایی از صققلح ب ثبققات اتحادبققه اربپققا

تققوان مققوارد می ۴اتحادبققه اربپاسققس. در شققام  P2Pی مققایی برنامققه تققأمینس قققانونی بققرای زبرسققاخ

شققام  کققه در طور مققانم ققا ده نمققود.  بلندمققدتب  مققدتکوتاهاسققتداده از ابققن ابققزار را در دب شققراب  

ی مققدا در ی ب دغدغققهشود، محور کنتققرل صققادرات اقققجن دبگانققه، بققه رنققوان بقق  مسققئلهم ا ده می  ۴

مسققائم مهققخ بققرای اتحادبققه   ید ندهن ققانی امنیتققی مققورد تومققه اتحادبققه اربپاسققس. ابققن شققام  ررصه

 اربپاسس.

 P2Pی ی برنامهزمینهاسناد پشتیبان و پس

ذکققر شققده  1-2که در سند سیاسققس امنیتققی اتحادبققه اربپققا ب دبگققر اسققناد با دسققتی در باققش   طور مان

ایمللققی اسققتداده خققود بققرای تووبققس توا وققات ب معا ققدات بین  ا ب منققاب بققود، اتحادبققه اربپققا از برنامققه

تربن سققطح خققود کنتققرل صققادرات اتحادبققه اربپققا در زبربنققابی اسققناد پ ققتیبان برنامققه نب؛ بنققابراکنققدمی

 ای دایمللی اسققس. قبققم از بررسققی ب پققرداختن بققه ابققن اسققناد، بهتققر اسققس پیونقق توا وات ب معا دات بین

ی تققوان بققه سققه دسققتهایمللققی را می ای بیندپیونقق   ق یترتنبابققهم ققاص شققود.    P2Pی  ایمللی برنامققهبین

ایمللققی ب در آخققر سققر  ققای بین ا ب پربکهایمللققی، برنامققه ققای کنتققرل صققادراتی بین ا ب رکبخسققازمان

 .] ۹[ایمللی توسیخ نمود ای بینتوا وات، معا دات ب قطعنامه

 ققابی  ا را در ابققن سققه دسققته م ققاص کققرده اسققس. در ابققن دسققته باشد هرسس ابققن پیونقق   2مدبل   

اند. بققه رنققوان مثققال در بحققد تسققلیحات شققیمیابی که از ب  منس  ستند، با بقق  رنققگ م ققاص شققده

اند.  ققای کنتققرل صققادرات بققا رنققگ قرمققز م ققاص شققدهب بیویوکبای، معا دات ب اسناد بققه  مققراه نظان

 ایمللی اسس.   ای بیندمدبل، بمه اشتراک تمان پیون درنگیسد ای سلول
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 اربپا  هب اتحاد P2P یبرنامه  یایمللن یب ارتباطات ب  ادونی هرسس پ -2مدبل 

 

 

ایمللققی )ابیققین سققتون سققمس راسققس(، دب برنامققه بمققود  ای بین ققا ب برنامققهدر ستون مربققوط بققه پربکه

بققرای ثبققس ب پیگیققری میققزان پی ققر س تققرببج معا ققده تجققارت اسققلحه اسققس. از  دادهگققاهبپادارنققد کققه 

آخققربن بضققعیس  ققا ب  دکنققد، بازخوری تققرببج ابققن معا ققده را امققرا میآنجا کققه اتحادبققه اربپققا برنامققه

 کند.ترببج ابن برنامه را در ابن دب پربکه ثبس می

 ققای کنتققرل صققادرات غیررسققمی ب  ققای کنتققرل صققادرات  هرسققس نظان ا ب رکبخسققتون سققازمان

بققودن ابققن اسققس  یررسققمیغد ققد. در ابنجققا منظققور از  ای کنتققرل صققادرات رسققمی را ن ققان میسازمان

ای سققازمان ملققم نیسققس، امققا ا ققداف ب رمجمورققهکققه نظققان کنتققرل صققادراتی مققورد اشققاره زب

ایمللققی اسققس.  ققای بینبققا معا ققدات ب توا   راسققتا خب در تطققاب  ب  کننققدهآن دنبال  ققایمأموربس 

 نوع پیوند ها/توافقات معاهدات/قطعنامه کنترل صادرات یهامی ها و رژسازمان ها ها/برنامهپروژه 

Arms Trade Treaty-

Baseline Assessment 

Project  (ATT-BAP)  

 

Nuclear Suppliers Group 

(NSG) 

NSG documents 
 

 

 

 

 

 

 هاد پیون

Arms Trade Treaty 
  

Wassenaar Arrangement 

Australia Group (AG) AG documents 
Zangger Committee 

15۴۰ Committee Resolution 1540 (2004 ( 

Mapping ATT-

Relevant Cooperation 

and Assistance 

Activities database 

International Atomic Energy 

Agency 

United Nations Office for 

Disarmament Affairs (UNODA) 

Strategic Trade reviews 

World Customs Organization 

(WCO) 

Nuclear Safeguards 

& Security Education 

and Training Working Group 

WA documents 
 

Missile Technology Control 

Regime 

MTCR documents 
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ای  سققته  کننققدگانتأمیناز گققربه    ربققارت اسققس  هار رکبخ کنتققرل صققادرات غیررسققمی بمققود دارد کققه  

(NSG( گققربه اسققتراییا ،)AG( نار (، نظققان کنتققرل  نققابری Wassenaar Arrangement(، نظققخ ب سققِ

 ققای کنتققرل صققادرات غیررسققمی ابققن اسققس م ققترک ابققن نظان  ی ققایژگبب(. از مملققه  MTCRموش  )

 ققا ابققن نظان مأموربققس  ققا  مققان ک ققور ای بلققوک غققر   سققتند. ی اصققلی ابققن نظانکققه شققاکله

ی کنتققرل صققادراتی را شققام زنجیققرهایمللققی اسققس ب بققا آنهققا بقق   با معا دات بین  راستا خب    کنندهدنبال

 ققای کنتققرل صققادراتی بققه طققور در ادامققه سققعی خوا ققد شققد در مققورد  ققر بقق  از ابققن نظان. د نققدمی

 مات ر توضیحاتی ارائه شود.

 (NSGای )هسته کنندگانتأمینگروه  •

 ی دانققش ب  نققابریآبققد، ابققن نظققان در زمینققهکققه از نققان ابققن نظققان کنتققرل صققادراتی برمی طور مققان

کننققد، بققه دنبققال ابققن ای توییققد میکنققد ب ک ققور ابی کققه اقققجن ب کا  ققای  سققتهای  عاییققس می سققته

ای تعققادل بققه بمققود بیابرنققد. ی اقت ققادی ب امنیتققی صققادرات اقققجن  سققته سققتند کققه بققین منبققه

آن را در ک ققور خققود امققرا کننققد.  خطققوط را نمققایپیوندنققد بابسققتی  ققابی کققه بققه ابققن گققربه میدبیس 

ایمللققی انققرکی اتمققی صققورت پیوستن به ابن گربه با ارسققال درخواسققس رسققمی بققه دبیرکققم آکانققس بین

خطققوط خوا ققد بققه ابققن گققربه بپیونققدد بابققد ارققجن کنققد کققه در تطققاب  بققا گیققرد ب دبیتققی کققه میمی

، بققازر  ب نققاظر سققازمان ملققم ایمللققی انققرکی اتمققیابن گققربه رمققم خوا ققد کققرد. آکانققس بین  را نمای

شققود. در ای اسققس ب ابققن گققربه بققا ابققن ترتیبققات بققه سققازمان ملققم بصققم میی  سققتهدر بحققد اشققاره

خطققوط ، در باققق  د ققدیمای کققه کانققال خربققد آن را پوشققش توا   برمققان نیققز، دب ییسققس اقققجن  سققته

 .] 1۰[ابن نظان کنترل صادراتی اسس  را نمای

 (AGگروه استرالیا ) •

ه اسققتراییا نظققان کنتققرل صققادراتی در بحققد تسققلیحات شققیمیابی ب بیویققوکبای اسققس. در پابگققاه گققرب

اطجرققاتی گققربه اسققتراییا گدتققه شققده اسققس کققه رققجبه بققر تطبیوققی کققه ابققن گققربه بققا معا ققدات منقق  

( دارد،  زن اسققس تمققان ک ققور ابی کققه رضققو ابققن CWC( ب بیویققوکبای )BWCتسققلیحات شققیمیابی )

نیققز  ماققاری داشققته باشققند. ابققن گققربه درسققس ماننققد گققربه  15۴۰ی قطعنامققهگققربه  سققتند بققا 

بققرای انتوققال اقققجن حسققا   خطققوط را نمققای  مچنققینای دارای ییسققس اقققجن ب  سققته کننققدگانتأمین

 .] 11[شیمیابی ب بیویوکبای اسس 

 (Wassenaar Arrangementنظم وَسِنار ) •
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 ققای دبگققر ماننققد نظان د بکنقق تعققارف  عاییققس میی تسققلیحات مابققن نظققان کنتققرل صققادراتی در ررصققه

 .] 12[دارای ییسس کنترل اقجن اسس 

 (MTCRنظام کنترل فناوری موشک ) •

را  پهپاد ققا ققای مربققوط بققه  ای موشققای، بحد ابن نظققان کنتققرل صققادراتی رققجبه بققر موشقق  ب سققامانه

 ققای آن در تطققاب  بققا گیققرد. ابققن نظققان کنتققرل صققادراتی ت ققربح کققرده اسققس کققه  عاییس  خ در نظر می

آن بققه ک ققور ا  خطققوط را نمققایی سققازمان ملققم اسققس ب اشققاره  ققای کنتققرل صققادراتی ب رققدنتجش

ی شققورای امنیققس سققازمان ملققم را امققرا کننققد. ابققن نظققان کند که تعهققدات خققود ذبققم قطعنامققهکم  می

ب دب ییسققس  سققس ا خطققوط را نمققاکنتققرل صققادراتی در بحققد انتوققال اقققجن مربققوط بققه موشقق  دارای 

 ای  ای کامققم موشققای بمققود دارنققد ب ییسققس دبن زبرسققامانهاقققجن دارد کققه در ییسققس ابل سققامانه

 .] 13[د دموشای را پوشش می

 (Zangger Committeeی زانگر )کمیته •

آنهققا بققر ربی پققاراگراف  مأموربققس ای  سققتند کققه ی اقققجن  سققتهی زانگققر، ک ققور ای صققادرکنندهکمیته

( تمرکققز دارد. ابققن پققاراگراف بققر رققدن صققادرات NPTای )ی تسققلیحات  سققتهمعا ققده اشققاره 3بنققد  2

اققه کنققد مگققر ابنای تاکیققد میای بققه ک ققور ای غیر سققتهمستویخ با غیرمستویخ تجهیققزات ب مققواد  سققته

ی زانگققر ابققن کمیتققه  مأموربققس ایمللققی انققرکی اتمققی صققورت بگیققرد.  بر اسا  استاندارد ای آکانققس بین

 ای اسققتداده از  نققابری متناسققق بققا منبققه اسققس کققه کنتققرل صققادرات را طبقق  شققراب  مدبققد ب

 اکنون غیر عال اسس.. ایبته شابان ذکر اسس که ابن کمیته  خ] 1۴[کند ربزرسانیبه

ای، کققارگربه آمققوزش ب تربیققس ابمنققی ب ی کنتققرل صققادرات  سققتهد ققای  عققال در ررصققهاز دبگققر نها 

(، INMMای )مققدبربس مققواد  سققته یمؤسسققهای اسققس. اسپانسققر ای ابققن کققارگربه امنیققس  سققته

 ایمللی انرکی  ستند.  ( ب آکانس بینESARDAای اربپا )انجمن توسعه ب پژب ش ابمنی  سته

شققورای امنیققس سققازمان ملققم اسققس کققه امققرای ابققن قطعنامققه   15۴۰ی  طعنامققهمربوط به ق  15۴۰ی  کمیته

کند ب سازمان ملم ب  نهاد دبگر بققا رنققوان د تققر امققور خلقق  سققجح سققازمان ملققم در ابققن را پیگیری می

 رابطه دارد.

اتحادبققه اربپاسققس. اتحادبققه  P2Pی (  ماققار کلیققدی در برنامققهWCO ققای مهققانی )سققازمان گمرک

خققود گدتققه اسققس کققه  ماققاری ببققژه بققا سققازمان  2۰1۸آمیز  سققال  ای مو ویققس قداسققتان  اربپا در سققند

سققازی مققواد آموزشققی کنتققرل تجققارت را بققردی ابققن سققازمان در ملسققات گمققرک مهققانی بققرای پیاده
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ی آموزشققی کنتققرل تجققارت را بققردی سققازمان آموزشققی ک ققور ا دارد. ابققن مققواد آموزشققی در برنامققه

 گمرک مهانی بمود دارد.

خطققوط  ابی کققه رنگققی  سققتند،  مققان ، سققلول۴ ققای مققدبل  ا ب توا  در رابطققه بققا سققتون معا ققده

باشققند کققه بققه طققور مات ققر در مققورد  ققر بقق  از آنهققا  ققای کنتققرل صققادرات میرکبخ را نمققای

مهمققی بمققود دارد. اسققناد  نسققبتاً ای سققدیدرنگ ابققن سققتون، مققوارد توضققیحاتی ارائققه شققد. در سققلول

 ا ب  اسققس، حققابی دسققتورایعممی آنا بققردی کققه دان ققگاه ییققژ بلژبقق  مسققئول تهیققهبررسی تجققارت ر

 ققای  ققای کنتققرل صققادرات را در باشی کنتققرل صققادرات اسققس ب  ایشرا برد ققای کققجن در ررصققه

تققر از ابققن کنققد. مهخی امرابققی ب نظققارت ب بازرسققی بررسققی می، رببققهگقق اریمورراتماتلققن ارققخ از 

ایملققم در راسققتای کققه دارای مامعیققس ب م ققربریس حوققوقی بین باشققدمی 15۴۰ی قطعنامققه ،اسققناد

 15۴۰ی ابناققه قطعنامققهسققازی کنتققرل صققادرات در داخققم ک ور اسققس.  ققا بققه پیادهمالن کققردن دبیس 

را در بحققد کنتققرل صققادرات پققر کققرده اسققس در باققش بعققدی  خأل ققابی ققه کققارکردی دارد ب  ققه 

 توضیح داده خوا د شد.

 ای سازمان ملم را ب کنوانسیون  15۴۰ی  اتحادبه اربپا ب قطعنامه   P2Pی  نسبس حووقی بین برنامه   5شام   

 د د. از آنجابی که در اسناد را بردی اتحادبه اربپا ت ربح شده اسس که اتحادبه  به طور شماتی  ن ان می 

 

ایمللققی اسققس، بنققابرابن  ققای بینبققه دنبققال تووبققس ب تققرببج امققرای ابققن معا ققدات ب توا    اساساًاربپا  

 ک ققتارممعیی تسققلیحات ایمللققی در اشققارهدر  ققار و  ب بققر بسققتر معا ققدات بین P2Pی برنامققه

ی تسققلیحات ی رققدن اشققاره(، معا ققدهNPT) ایی تسققلیحات  سققتهی رققدن اشققارهماننققد معا ققده

1540قطعنامه 

کنوانسیون های 
NPT ،BWC ،

CWC وATT

P2Pبرنامه ی 

 کیشمات طور به ملل سازمان یهاونیکنواس و 1540 یقطعنامه و اروپا هیاتحاد P2P یبرنامه نیب یحقوق ارتباط-8شکل 
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ی تجقققارت ( ب معا قققدهBWCی تسقققلیحات بیویقققوکبای )ی رقققدن اشقققاره(، معا قققدهCWCشقققیمابی )

بققه طققور خودکققار،  P2Pی کنققد کققه ک ققور ا در برنامققهبیققان می  مچنققین( اسققس ب ATTاسققلحه )

ربزی شققده اسققس طققور برنامققه P2Pد نققد. در باققق  را انجققان می 15۴۰ی تعهققدات خققود ذبققم قطعنامققه

 رمم کنند. 15۴۰ی که ک ور ا بتوانند با امرای آن به تعهدات خود ذبم قطعنامه

 

 

  مچنین  ا ب معا دات سازمان ملم ب ، کنوانسیون 15۴۰ی تری را بین قطعنامه تر ب کاممارتباط دقی  6شام 

 د د.ایدبیی ن ان می  ای کنترل صادرات بین نظان 

تققجش شققده  ی کنتققرل صققادرات اتحادبققه اربپققادر برنامققهشققود، م ققا ده می 6کققه در شققام  طور مققان

 ققا ب سققاختار ای ایققدبیی امرابققی ب رکبخی غیررسققمی بینبققین سققاختار ا اسققس کققه حلوققه بصققم

 باردی ابل ک ققور ا بققا ا تققد ابققن اسققس کققه در ب لققه. اتدققاقی کققه در رمققم میباشققدایمللققی  حووقی بین

کققه ذبققم   ققم  دققتخ سققازمان ملققم  15۴۰ی بققه تعهققدات خققود ذبققم قطعنامققه P2Pی شققدن در برنامققه

سققازی بققرای ک ققور ا  ققا بققا ت ققوب  ب ت میخبپابیکننققد. در باققق  ارت ققوبق شققده اسققس، رمققم می

کننققد. از طققرف می P2Pی ، آنهققا را بارد برنامققه15۴۰ی مهققس رمققم بققه تعهققدات خققود بققه قطعنامققه

اسققس، ک ققور ابی کققه  15۴۰ی ، کققه مسققئول تققرببج ب پیگیققری امققرای قطعنامققه15۴۰ی دبگققر، کمیتققه

ی ارنققد، بققه ک ققور ابی کققه در زمینققهرا د 15۴۰ی درخواسققس امققرای تعهققدات خققود ذبققم قطعنامققه

 کند.ای پی ر ته  ستند، معر ی میکنترل صادرات اقجن اشاره

 P2pی  ارتباط ساختارهای حقوقی و اجرایی کنترل صادرات اقالم دوگانه با برنامه  -9شکل  
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ای را با قققی از تعهقققدات  ا ب معا قققدات اشقققاره، ت قققوبق کنوانسقققیون15۴۰دبن ابناقققه قطعنامقققه  

گدتققه ایققدبیی کققه  ققای کنتققرل صققادرات بینکنققد. سققون، دبگققر نظانداند ب آنها را پیگیققری میک ور ا می

شققود ارتبققاط رسققمی بققا سققازمان ملققم ندارنققد، اقققدامات امرابققی خققود را در راسققتا ب  مققا نگی می

 ققا ب امققرای کننققد بققا رضققوبس ک ققور ا در ابققن نظانبرنققد ب ارققجن میپققیش می 15۴۰ی قطعنامققه

شققود. کمقق  ب پوشققش داده می 15۴۰ی اسققتاندارد ای آنهققا، بققه امققرای تعهققدات خققود ذبققم قطعنامققه

 ققای ب معا ققدات سققازمان ملققم در موققان امققرای تعهققدات، اسققتاندارد ای نظان  اونیکنوانسقق ،  هققارن

ای د نققد. بققه رنققوان مثققال، در برمققان دب ییسققس کنتققرل اقققجن مققرتب  بققا  سققتهایدبیی را پی ققنهاد میبین

ای تهیققه ب  سققته کننققدگانتأمینایققدبیی گققربه م ققاص شققده بققود کققه ابققن دب ییسققس توسقق  نظققان بین

ایمللققی از مملققه سققازمان  ای بینارائققه شققده بققود. ایبتققه در موققان امققرای کنتققرل صققادرات، سققازمان

گقق اری ب امققرای کنتققرل صققادرات در در سققطح رببه P2Pی د. برنامققهنقق مهققانی گمققرک بمققود دار

ه را بققه کنققد ب امققرای با ققی از برنامقق ب مققدبربس کننققده رمققم می کننققدهنیتأمک ققور ا، بققه رنققوان 

در رابطققه بققا  1-2گقق ارد. در قسققمس ایمللققی قققرار میایققدبیی ب بین ققای بینی متا  ققین نظانرهققده

 توضیحاتی ارائه شد. P2Pی ی  مااری بعضی از ک ور ا با برنامهپی ینه

ای بققه باققدبگر مت ققم  سققتند ب باققدبگر را در راسققتای کنتققرل بنابرابن ابققن نظامققات بققه طققور زنجیققره 

، بققه نققوری بارد شققدن P2Pی نمابنققد. بققه  مققین مهققس بارد شققدن در برنامققهگانققه تووبققس میاقققجن دب

 اسس. 6 ای ن ان داده شده در شام  ا ب رکبخدر نظان

  1540ی قطعنامه

حوققوقی بققین  وندد نققدهیپ، ابققن قطعنامققه بقق  ابققراز 15۴۰ی ی قطعنامققهبققر اسققا  اسققناد کمیتققه

، بنوققمحممگری ب د یققی، صققادرات، ، ذخیققره، انتوققال، باسققطهای )طراحققی، توییققد ققای اشققاره عاییس 

)موشقق  بایسققتی ، پهپققاد ب ...(  ک ققتارممعی(، ابزار ققای انتوققال تسققلیحات ...مققایی ب  تققأمینم ققرف، 

ب مبحققد تربربسققخ اسققس. بققه بیققان دبگققر ابققن قطعنامققه ابتققدا موضققورات ماتلققن اشققاره ارققخ از 

توانققد در بحققد اشققاره  ققابی کققه میگیققرد ب سققپس  عاییس می ای، شققیمیابی ب بیویققوکبای را در بققر سته

اتداق بیدتققد از مملققه قا ققاق ب خربققد غیرقققانونی مربققوط بققه اقققجن ب مققواد ابققن تسققلیحات را بققه ابققزار 

 ک ققتارممعیابققن قطعنامققه بحققد اشققاره تسققلیحات     مچنققیند ققد.  انتوال آنها بعنققی موشقق  پیونققد می

. ابققن پیونققد بققین ] 15[کنققد ققای تربربسققتی مققرتب  میگربه را بققا بققازبگران غیردبیتققی، بققه ببققژه

)تربربسققتی(  یردبیتقق یغ ققای ب گربه ک ققتارممعی ققای اشققاره، ابزار ققای انتوققال تسققلیحات  عاییس 

ایمللققی سققابوه نداشققته اسققس.  ققای حوققوقی بین ا، معا ققدات ب رکبخمققواردی اسققس کققه در کنوانسققیون
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رتب  بققا بحققد اشققاره را در برگر تققه ب تبققدبم بققه پابققه ب اسققا   ققا ب ابعققاد مقق ابن قطعنامه تمققان  عاییس 

 ایمللی شده اسس.ی بین ای کنترل صادرات در ررصهحووقی ترببج نظان

توانققد ابعققاد بی ققتری را از ابققن قطعنامققه ب ا ققداف پ ققس ی ت ققوبق قطعنامققه میزمینققهپرداختن به پیش

نوشققته ن ققده  15۴۰ی  ققای زبققادی در مققورد تققارب  ت ققوبق قطعنامققهی آن ن ققان بد ققد. کتا پققرده

سققنجش مو ویققس  - ک ققتارممعیی تسققلیحات اسققس، امققا بقق  کتققا  بققه نققان قملققوگیری از اشققاره

شققورای امنیققس  توسقق  ببلیققان اچ. تققوبی نوشققته شققده اسققس کققه در   ققم دبن آن بققه   15۴۰  یقطعنامه

توضققیح داده شققده اسققس کققه ابققن   ققم بققر   . در مودمققه]  16[پققردازدمی  15۴۰ی  تارب  ت وبق قطعنامققه

اسققا  اسققناد دسققس ابل ب م ققاحبه بققا دبیتمققردان آمرباققابی از مملققه مققان بویتققون، اسققتدان  ققادیی ب 

 وشته شده اسس.رابرت موزف ن

)از نظققر   رمققم کققرددر شققورای امنیققس    15۴۰ی  ی ت ققوبق قطعنامققهآنچه که به رنوان محققرک ب انگیققزه

ی ای کققرهی  سققتهی برنامققهای در سققطح مهققان بققود. توسققعه ققای اشققارهطرف غربی(، گسققترش  عاییس 

ای توسقق  ربققدایوادر خققان در ای در رققراق، سققاخس تسققلیحات  سققتهی  سققتهی برنامققهشققمایی، توسققعه

 ققای یس از مملققه  عای  2۰۰3ای ابققران در سققال ی  سققتهپاکسققتان، ا  ققای ابعققاد نظققامی از برنامققه

 ای مققرتب  بققا ک ققور ای غربققی شققا د انتوققال  نققابری، تجهیققزات ب سققامانه  مچنققینای بققود. اشققاره

ی ای کققره سققته  رآکتققوربه دبگققر ک ققور ا  ققخ بودنققد کققه در ابققن رابطققه انتوققال    ک تارممعیتسلیحات  

بققی، ی شققمایی بققه معمققر ققق ا ی در یی ای بایسققتی  کققرهانتوققال موشقق   مچنققینشققمایی بققه سققوربه ب 

انتوققال سققانتربدیوک از پاکسققتان بققه  ی شققمایی بققه بمققن، ای بایسققتی  از کققرهی موشقق انتوققال محمویققه

 ققای تربربسققتی از  ققای گربها ققزابش  عاییس   ابی از ابققن مسققئله بققود. از طققرف دبگققرابققران نمونققه

ب اماققان ( 2۰۰3 سققپتامبر 11ی باقعققه) ققای تربربسققتی  ای مققرتب  بققا گربهمملققه ایوارققده ب حادثققه

ی نگرانققی بققود. ابققن بققرای ک ققور ای غربققی مابققه ک ققتارممعی ققا بققه تسققلیحات ابققن گربه دسققتیابی

ای  ققای اشققارهروامم بارققد شققد ک ققور ای بلققوک غققر  بققه سققمس اقققدان بققرای ملققوگیری از  عاییس 

 بربند.

حوققوقی   خققألای موانقق  ب مسققائلی بمققود داشققس. ابققن مسققئله،   ققای اشققارهاما برای ملوگیری از  عاییس 

ب قانونی بققرای ملققوگیری از ابعققاد ماتلققن اشققاره بققود. ابل ابناققه، ک ققور ا تعهققدی نسققبس بققه انتوققال 

 ققای غیردبیتققی )تربربسققتی( نداشققتند. ب بققا  نققابری مققرتب  بققا آنهققا بققه گربه ک ققتارممعیتسققلیحات 

دنققد، بو ک ققتارممعی ققای مققرتب  بققا تسققلیحات دبن ابناققه، بعضققی از ک ققور ابی کققه صققاحق  نابری

 ای حوققوقی نبودنققد؛ از مملققه  ققین کققه رضققو گققربه ایققدبیی ب کنوانسققیون ققای بینرضققو رکبخ

توانسققتند دبگققر ک ققور ا را نسققبس بققه ای نبققود. سققون ابناققه، ک ققور ای غربققی نمی سققته  کنندگانتأمین
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ب ...(  بنوققمحممگری، ادرات، باسققطهصقق  -ز  ای قا ققاق ب غیرقققانونی )صققادرات، بققاتوقیققن محمویققه

 خققألی ابققن روامققم بارققد شققد کققه نیققاز بققرای ابجققاد سققازبکاری مهققس پققر کققردن  مجبور نمابند.  مه

 حووقی ابجاد شود.

ای،  ققای اشققارهک ققور ای غربققی نسققبس بققه گسققترش  عاییس   یسققتماتیسمنققد ب ابیققین پاسقق  نظان

ور ای بققه ر بققری آمرباققا )در زمققان مققرج بققوش( بققود کققه از ک قق   2۸1   ایتوا   قحرکس امنیققس اشققاره

 ای غیرقققانونی ب م ققاوک برخققورد ب آنهققا را توقیققن کققرد بققا محمویققهرضققو توا قق  درخواسققس می

قققانونی کققه بققه آن اشققاره شققد، خققود را ن ققان داد. اسققناد د تققر پققژب ش  خأل ققاینمابنققد. در آن زمققان 

قققانونی توضققیح   خققألدر مققورد ابققن    PSIای بققا  کنگره آمرباا در رابطققه بققا توا قق  حرکققس امنیققس اشققاره

 :] 17[د دمی

مهققس  یایمللقق نیب یقققانون اراتیقق اخت یتوسققعه یبققرا دبقق با اققابآمر ناققهبدر مققورد ا
کققار کنققد،  تریتهققامم یایمللقق نیب بی ققوا خبآزاد ب حققر ی ققاه در آ راز اشققا یریملققوگ

 یبققرا تواننققدیسققازمان ملققم م س یقق امن یشققورا ی ابمققود دارد. قطعنامققه دیقق اخققتجف رو
بققه   ابققن کققارکنققد، کققه    جققادبملققم  ضققا ا  مانسققاز  7  م    مبکننده، ذ  یریملوگ  ی اس ی عای

ک ققور ا را مجبققور بققه  زبر، ابقق   ققاخبتحربققا اسققتداده از  د ققدیامققازه م س یقق امن یشققورا
 کند. شب ابا قطعنامه ی ماار

ب نوققش آمرباققا در  15۴۰ گققزارش د تققر پققژب ش کنگققره آمرباققا در ادامققه در مققورد ت ققوبق قطعنامققه

 کند:ت وبق رنوان می

مققورد پقق برش قققرار گر ققس، بققا   7سققازمان ملققم ذبققم   ققم    15۴۰ی  در حایی که قطعنامققه
 ابقق کنققد ب نققه بققه طققور م ققاص بققه توقیققن کققردن  د میابن حال نققه اختیققار امرابققی ابجققا

PSI  ققای قطعنامققه کققه توسقق  ابققا ت متحققده ارائققه شققده نوبسکنققد. ابیققین پیشاشاره می 
بققود، ادبیققات صققربح در رابطققه بققا درخواسققس از ک ققور ا بققرای برخققورد ب ملققوگیری از 

قطعنامققه ی قمنقق   از بققود. امققا بققا ارتققراض  ققین، کلمققه WMD ای مققرتب  بققا محمویققه
  در غیرقققانونیبرداشققته شققد ب بققه قاقققدان بققه  ماققاری بققرای ملققوگیری از قا ققاق 

 تغییر با س. ک تارممعیتسلیحات 

 
2۸1 Proliferation Security Initiative 
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قطعنامققه در شققورای امنیققس را انجققان داده اسققس،   بپزپاققس کنققد کققه آمرباققا کققار  گزارش م کور بیان می

را ت ققوبق نمابققد ب   ته قطعنامققهکققه در نظققر داشققته اسققس، نتوانسقق   طققورآن ای  ققین  اما به دییم ارتراض

 اند. نوز  خ به طور کامم پر ن ده خأل ابیبه  مین مهس  

 کققه ذبققم   ققم  دققتخ من ققور شققورای امنیققس مققورد پقق برش ابققن شققورا  2۰۰۴از سال    15۴۰ی  قطعنامه

اسققس.  2۰16ی آن مربققوط بققه سققال شققد ب آخققربن نسققاه  ربزرسققانیبه  قرار گر تققه اسققس،  نققدبن بققار

ی تحربمققی نیسققس ب مققوارد نوققض بقق  کمیتققه 15۴۰ی ی قطعنامققه زن بققه ذکققر اسققس کققه کمیتققه

 کند.قطعنامه را دنبال نمی

ی اشقققاره  قققای غیردبیتقققی در ررصقققهخوا قققد از  عاییقققس گربهاز ک قققور ا می 15۴۰ی قطعنامقققه

  ملققوگیری مققؤثرب اتاققاذ اقققدامات امرابققی قمناسققق  ب ق اریگقق مورراتبققا  ک ققتارممعیتسققلیحات 

  اسققس مققؤثرکنند. بای از مققوارد نوققص در قطعنامققه، رققدن تعربققن دقیقق  ب کامققم کلمققات قمناسققق  ب ق

 کند.می ربرپ یتدسب آن را تا حدبدی زبادی 

ب مناسققق مهققس امققرا طبقق  قطعنامققه در  هققار  مققؤثرمهققس ت ققوبق ب اقققدامات  موققرراتقققوانین، 

 ش بابستی صورت بگیرد: با

 ابجاد امنیس در تویید، استداده، ذخیره ب انتوال مواد حسا  •

 حداظس  یزبای •

کنتققرل مرز ققا بققرای شناسققابی، ملققوگیری ب مبققارزه بققا تجققارت غیرقققانونی ب د یققی در مققواد  •

 حسا 

 تققأمین،  بانتوققالنومگری،  در صققادرات، بازصققادرات، حمققم، د یققی ب باسققطه  مققؤثرابجاد کنتققرل   •

تققدارک مجققازات قضققابی بققرای کسققانی کققه   مچنققینی نهققابی ب کنندهمققایی، شناسققابی م ققرف

 کنندقوانین کنترل صادرات را نوض می

 ای بققه منظققور ردبققابی ب ثبققس میققزان پی ققر س ک ققور ا در امققرای خواسققته 15۴۰ی قطعنامققه کمیتققه

ت مربققوط بققه ابققن خققود، بقق  ماتربسققی تحققس رنققوان مققاتربس ک ققور ا ابجققاد کققرده اسققس ب اطجرققا

ایمللققی  ا ب معا ققدات بینگیققرد. در ابققن مققاتربس ت ققوبق قطعنامققهمققاتربس را از خققود ک ققور ا می

، قققوانین مققورد ت ققوبق قققرار گر تققه در  ققار و  حامرانققی اتیقق امرائمربوط بققه بحققد رققدن اشققاره،  

ن را با ققی از مققاتربس مربققوط بققه ابققرا 6ک ققور ا مققورد بررسققی ب تومققه قققرار گر تققه اسققس. شققام 

 .]16[د دن ان می
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ی کمقق  بققرای کنققد، ارائققه ای خققود میمققدیی کققه ابققن قطعنامققه ک ققور ا را بادار بققه امققرای خواسققته

 ققابی کققه بققرای امققرای تققوان از پربکهقمیتوسعه ک ور اسس. در اسققناد قطعنامققه گدتققه شققده اسققس کققه  

 ای ملققی، شققامم  ای توسققعه کنققونی بققا  ققدف ارتوققای زبرسققاخس  سققتند بققه برنامققه 15۴۰ی قطعنامققه

ی رققجبه بققر د نققد تبققدبم کققرد . کمیتققه ققا بققا حققوادی طبیعققی رخ میاتداقققاتی کققه بعققد از درگیری

 ای کمقق  وبه خانققه بققرای درخواسققس  ای آموزشی ب کماققی کققه خققود دارد، بققه رنققوان بقق  تسقق برنامه

 ای کمقق  را در بقق  تارنمققای کنققد. بققه ابققن صققورت کققه درخواسققس ب پی ققنهاد ای کمقق  رمققم می

 نمابد.د ند بصم میکند ب سپس آنها را به ک ور ابی که پی نهاد کم  میم ا ی دربا س می

  

 1540های قطعنامه  ماتریس ارزیابی پیشرفت ایران در اجرای خواسته   - 10شکل  
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 و دوازدهم ای ایران در دولت یازدهم سازی پرونده هستهروند امنیتی -پیوست سوم
ایمللققی  ققای آکانققس بینی رملیققاتی ب نظارتشققود: حققوزهتعهدات ابققران در برمققان شققامم دب باققش می

انرکی اتمی. امققا مرکققز ثوققم تعهققدات ابققران در برمققان باققش نظققارتی اسققس،  ققرا کققه بققدبن نظققارت ب 

تققر مهخ. آزمابی نمابققدتوانققد امققرای تعهققدات رملیققاتی را راسققتیبازرسققی آکانققس طققرف موابققم نمی

کنققد ب اشققراف بققه توانققابی طققرف موابققم مهققس بققه دسققس اشراف ابجققاد می  خودیخودبهابناه، نظارت  

 کند.گر تن ابتاار رمم ب کنترل کم  شابانی می

در  مققؤثر ای آمرباققابی ای، اندب ققادهتوا قق   سققته کننققدهم اکره 2۸2اظهووارات توویم ایرانوویبققر اسققا  

برمققان از نظققر  2۸5جامعووه اطالعوواتی رژیووم صهیونیسووتی  مچنققین، ب 2۸۴ترامووپب  2۸3اوبامووات ققمیمات دبیققس 

 قابم تومه اسس. تعهدات پ بر ته شده توس  ابران ب مااری گسترده با آکانس

 ققای گسققترده از تققوان بققا نظارتابققن بققود کققه می  کننققدهم اکره ر  ند مربققان  اققری حققاکخ بققر تققیخ    

، امققا انگیققزه طققرف موابققم از کسققق امتیققاز 2۸6ای ابققران ملققوگیری نمققودی  سققتهسققازی پربنققدهامنیتی

ب از ابققران ب  گیققریای ابققران ا ققزابش قابلیققس بققرای مچ ققای گسققترده در پربنققده  سققتهنظارت

خارمه دبیققس اببامققا بققه شققمار در سیاسققس   مققؤثراندب ققاده بربکینگققز کققه از مراکققز    س؛سازی اسپربنده

 ای گنجانققده گوبققد: قبازرسققیای میآبققد در رابطققه بققا ا میققس سققازبکار ای نظققارتی توا قق   سققتهمی

اقققدامات  تأبیققدتوانققد از اقققدامات خققارج از  ققار و  ملققوگیری نمابققد، ای میشققده در توا قق   سققته

اقققدان متولبانققه  کنققد ب ربسقق تسققهیم می تققوان بققه سققررس مادققی کققردی توا قق  را کققه نمیکننققدهنوض

آزمابی برمققان کمقق    ققمگیری ی ابنهققا بققه کلیققس نظققان راسققتیبققرد؛  مققهبققرای ابققران را بققا  می

 کند .می
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 یدسووت برتوور را دارد... پووروژه یووتامن یدر حوووزه یموواتمر ینمووهدووراب بووه خوواطر ا یماسووت؛اهوورم تمر سووازییتیکنوود. امن یمعرفوو
بوود و بوه   یدهرسو  یجوهمنطقوه بوا توال  فوراوان بوه نت  یاز کشوورها  یو بعضو  یسوتیصهون  یمو رژ  یماکه توس  تمر  یرانا  سازییتیامن

 . یافت یانبا برجام پا بود،منجر شده  یرانا یاسال  هسته یدو به اصطال  به تهد یتامن یشورا  یهاقطعنامه

https://www.iribnews.ir/fa/news/2796434
https://www.brookings.edu/research/debating-the-iran-nuclear-deal-a-former-american-negotiator-outlines-the-battleground-issues/
https://www.fdd.org/analysis/2018/04/04/the-iaeas-right-and-obligation-to-inspect-military-facilities-in-iran/
https://www.mehrnews.com/news/4037557


1۹۰ 

 

 ای(ی موضوع در توافق هستهای )سابقهسازی در توافق هستهافق دائمی

سققازی ربققی بققه دنبققال دائمید ققد کققه ک ققور ای غبا بمود تمان ابن امتیازات گسققترده شققوا د ن ققان می

، در پققابیز سققال گ شققته حسققن ربحققانی ب 2۸7مقاموات فرانسوویی  تعهدات ابران در برمان  سققتند. بققه گدتققه

سققتونی مققاکربن موا وققس کققرده بودنققد. طبقق  ابققن طققرح ابققران   ۴ی ققنهادی  دبناید ترامپ بر سققر طققرح پ

ای خققود را کققامج امققرا نمابققد ب بققر سققر  ققار و  بلندمققدت پقق بر س کققه تعهققدات  سققتهمی

بار ققا بققر احیققای اسققتاندارد   2۸۸مقاموات تمریمواای خققود مقق اکره نمابققد . رققجبه بققر ابققن،   ای  سققته عاییس 

ای  ای  سققتهی پابققان محققدبدبس ای ابققران ب رسققیدگی بققه مسققئلهی  سققتهسازی صدر بققرای برنامققهغنی

 اند.ابران تاکید کرده

ه تققوان م ققا ده نمققود کققه  نققین ا وققی مققدنظر طققرف غربققی بققودب برمققان نیققز می 2231ی در قطعنامققه

 15بققه مققدت ، ابققران تعهققد داده اسققس کققه 2۸۹ی بقق  برمققانضققمیمه 67اسققس. بققه رنققوان مثققال در بنققد 

 ققای  ققای بققرخ ، قدمآزمابی آکانققس از مملققه نظارتاقققدامات نظققارتی ب راسققتی سققال بققا بی ققتر

د  ققای مققدرن مجققوزدار ب ... را بپقق برد. ربققارت قبققا بی ققتر  در بنقق ایاتربنی ، به کار بردن دبگققر  نابری

 ققای آکانققس در نظققر گر تققه شققده اسققس. بققا به معنای ابن اسس که ا   طققو نی مققدت بققرای نظارت  67

)ربز انتوققال( پربتاققم  2۰23ی پققنج برمققان، ابققران متعهققد شققده اسققس تققا اکتبققر ضققمیمه 22در بنققد 

 .2۹۰ایحاقی را ت وبق نمابد

 ای ایرانی هستهسازی علیه برنامهپرونده

ای در برمققان، ک ققور ای رسققد کققه بققرای تثبیققس امتیققازات  سققتهبققه نظققر می  با تومه به شققوا د متعققدد

ای ابققران  سققتند. ابل ابناققه ابققران طبقق  توا قق  ی  سققتهغربققی در حققال سناربوسققازی رلیققه برنامققه

 ماققاری نمققود ب حتققی بققرای بازدبققد از پققار ین دسترسققی   کققامجًصورت گر تققه بققا آکانققس در برمققان  

ی نظققامی داشققته اسققس ب ابققران برنامققه 2۰۰3گیری شققد کققه قبققم از نتیجققه گووبار  تژانووسداد، امققا در 

آمیز بققوده صققلح 2۰۰3ای ابققران بعققد از سققال  ققای  سققتهناققرد کققه  عاییس  تأبیققدآکانققس   مچنققین

 
2۸۷ Trump, Rouhani agreed 4-point plan before Iran balked: French officials, POLITICO, 10/1/19. 

2۸۸Statement from the Press Secretary, White House Official Website, July 1, 2019. 

2۸۹ For the purpose of increasing the efficiency of monitoring for this JCPOA, for 15 years or longer, 
for the specified verification measures: 1. Iran will permit the IAEA the use of on-line enrichment 
measurement and electronic seals which communicate their status within nuclear sites to IAEA 
inspectors, as well as other IAEA approved and certified modern technologies in line with 
internationally accepted IAEA practice. Iran will facilitate automated collection of IAEA 
measurement recordings registered by installed measurement devices and sending to IAEA working 

space in individual nuclear sites.... 

2۹۰ 22.1 Iran Will Seek, consistent with the Constitutional roles of the President and Parliament, 
ratification of the Additional Protocol. 

https://www.politico.eu/article/trump-rouhani-agreed-4-point-plan-before-iran-balked-french-officials/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-60/
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-2015-68.pdf
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ابققران  نققوز بسققته ن ققده اسققس ب اماققان   PMDی  نققده. ابن مسئله بققه معنققای ابققن اسققس کققه پرب2۹1اسس 

 ای ابران در آبنده بمود دارد.ی  سته ای نظامی رلیه پربندهمطرح شدن بحد 

ای ابققران ب  ققای  سققتهمبنققی بققر دسترسققی بققه آرشققیو  عاییس  13۹7بعققد از منجققال نتانیققا و در سققال 

قققخ، آکانققس مبنققی بققر ابققن  بققادتورقوزآ ققای مادققی در بقق  باحققد قایی ققوبی باققق  در ادرققای  عاییس 

ب سققه سققابس دبگققر  تورقوزآبققاداطجرققات ب ادرا ققا درخواسققس دسترسققی بققه  هققار سققابس )از مملققه 

شمسققی( را مطققرح کققرد. آکانققس بققر اسققا  تعهققدات  ۸۰ی  ای گ شققته در ابابققم د ققهمربوط به  عاییس 

در گووبار  سوودتامبر برداری کنققد. آکانققس  ا بازدبققد نمققوده ب نمونققهابققران در برمققان توانسققس از ابققن سققابس 

ک ققن کققرده اسققس   تورقوزآبققادانسققانی در سققابس    من ققأارجن کرد کققه ذرات ابرانیققون طبیعققی بققا    2۹2خود

 ققای گ شققته  ای مققورد درخواسققس آکانققس بققرای دسترسققی تامیلققی، مربققوط بققه  عاییس بای از سققابس 

 طققورابنخققود  2۰1۴باشققد ب بققا تومققه بققه ابناققه آکانققس در گققزارش سققال  می  2۰۰3ابران قبققم از سققال  

ته اسققس، ای  عاییققس داشقق در راسققتای سققاخس تسققلیحات  سققته  2۰۰3بندی نمود کققه ابققران قبققم از  مم 

ای ابققران آغققاز شققده ی  سققتهسققازی پربنققدهگقق اری بققرای امنیتیابققن درخواسققس آکانققس بعنققی ربم

 اسس.

 س باسققتربالبققه ربزنامققه  13۹۹ بهمققن 17ممعققه  بی در ربزاربپققا بپلمققاتسققه ددر آخققربن تحققو ت، 

ارققجن ن ققده   ی ابس از سققا  یاتققازه  یشققوا د  یاتمقق   یانققرک  ایمللققیبیناند، بازرسققان آکانققس  کبرنال گدته

ک ققور مطققرح  بققنا یادر خ ققوص برنامققه  سققته یاتققازه ی ابققه دسققس آبردنققد کققه پرسققش بققرانا

امسققال در  بیزپققا یاتمقق  یانققرک ایمللققیبینانققد، بازرسققان آکانققس اضققا ه کرده  ققابپلماتد ابققن  .2۹3کندیم

 بققنا بشبرداشققتند کققه پققس از آزمققا بی انمونققه بققرانارققجن ن ققده ا  یا سققته  بس از دب سققا  بدبازد  بانمر

 بققنا ا زابققد،یگققزارش م ابققن . سققتند بواکتیققوآثققار مققواد راد ی ا م ققاص شققده کققه آنهققا حققابنمونققه

را انجققان داده  یامققرتب  بققا سققجح  سققته   ققابییس  عای  بققرانن ققان د نققده باشققند کققه ا  تواننققدی ا منمونه

 اسس.

 
2۹1 85. The Agency’s overall assessment is that a range of activities relevant to the development of 

a nuclear explosive device were conducted in Iran prior to the end of 2003 as a coordinated effort, 
and some activities took place after 2003. The Agency also assesses that these activities did not 
advance beyond feasibility and scientific studies, and the acquisition of certain relevant technical 
competence and capabilities. The Agency has no credible indications of activities in Iran relevant to 

the development of a nuclear explosive device after 2009. 

2۹2 Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations Security 
Council resolution 2231 (2015), 4 September 2020, GOV/2020/41. 

2۹۳ https://www.wsj.com/articles/iran-u-n-inspectors-find-radioactive-traces-raising-fresh-
concerns-11612567304 

https://isis-online.org/uploads/iaea-reports/documents/IAEA_September_2020_Iran_Quarterly_Safeguards_Report.pdf
https://isis-online.org/uploads/iaea-reports/documents/IAEA_September_2020_Iran_Quarterly_Safeguards_Report.pdf
https://www.wsj.com/articles/iran-u-n-inspectors-find-radioactive-traces-raising-fresh-concerns-11612567304
https://www.wsj.com/articles/iran-u-n-inspectors-find-radioactive-traces-raising-fresh-concerns-11612567304
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 ای بازدبققد برداری از سققابس بطققه بققا نتققابج نمونققهدر را  13۹۹آکانس در گزارش خققود بققه تققارب  اسققدند  

سققازی شققده بققا درصققد پققابین پیققدا کققرده  ا ذرات ابرانیققون طبیعققی ب غنیشده گدته اسس در ابن سققابس 

 .2۹۴ب ابران تاکنون  یچ توضیح معتبر  نی در ابن رابطه ارائه نداده اسس 

مااطبققان در بسققتر  تسققؤا دکتققر صققایحی، رئققیس سققازمان انققرکی اتمققی ابققران در پاسقق  بققه 

 ای ارققجن  ققاب  اظهققاراتی را در رابطققه بققا تحویوققات مدبققد آکانققس در مققورد برخققی سققابس کج 

ایمللققی انققرکی اتمققی کققه بققه کققه  ققرا بققه آکانققس بین  سققؤالن ده مطرح کرد. صایحی در پاسقق  بققه ابققن  

کنققد رققجن میرلیققه ابققران بققود، دسترسققی داده شققد ب اکنققون آکانققس ا PMDدنبققال بققاز کققردن پربنققده 

ای  ای ارققجن ن ققده از سققوی ابققران پیققدا کققرده ب ابققران مققوا  قققان  کننققدهذرات ابرانیققون در سققابس 

بققا تومققه بققه تدققا می کققه بققین بنققده ب مرحققون آمققانو صققورت   PMDنداده اسس، اظهققار داشققس: قبحققد  

ا اسققس ب از مقق   PMDگر س بسققته شققد. ابققن مققواردی کققه اکنققون مطققرح شققده اسققس در راسققتای  مققان  

تواضا برای بازدبد کردنققد، بققه دییققم ابناققه مققا م ققالی نداشققتیخ ابققن امققازه را دادبققخ. رلققس طققرح ابققن 

را احیققا کننققد،  PMDموارد ابن اسس که به دنبققال خققربج ترامققپ از برمققان تققجش کردنققد دببققاره بحققد 

 ابن مباحد را بسته اسس . PMDتوانند به راحتی ابن را احیا کنند  را که اما نمی

ی در ادامه در پاس  به ابن کققه پققس  ققرا شققورای حاققان آکانققس بققرای پربنققده بحققد بسققته شققده، صایح

قطعنامققه صققادر کققرد گدققس: قابققن مققورد را بنققده حضققور ذ ققن نققدارن کققه   13۹۹رلیه ابران در خردادماه  

را در نظر بگیربققد کققه قطعنامققه نبققود. امققا  مققین کققه مطققرح شققد بققه   مؤخرموابی بد خ. اما ابن قطعنامه  

 ای تققجش بققرای تومیققه درخواسققس  رغخبققهاطر سیاسققی کققردن موضققوع بققود . اظهققارات صققایحی خقق 

 ابران  نوز بسته ن ده اسس.  PMDی د د که پربندهمدبد آکانس، به بضوح ن ان می

( بققر FDD ا )( ب بنیققاد د ققاع از دموکراسققیISISایملققم ) ای امنیققس ب مطایعققات بیناکنققون اندب ققاده 

ای ابققران در حققال کققار  سققتند. ت ققوبر زبققر ای م ققترک بققر اسققا  آرشققیو ادرققابی  سققتهربی پققربکه

ای ه ا بققر اسققا  کنققار  ققخ قققرار دادن اطجرققات ادرققابی از آرشققیو  سققتد د که ابن اندب ققادهن ان می

انققد امققزای برنامققه آمققاد ابققران مهققس ایمللققی انققرکی ادرققا کرده ای آکانققس بینگزارش   مچنینابران ب  

  مچنققینانققد. ( را اسققتاراج کردهکننققدهحممای ب موشقق  ای )سققرمنگی  سققتهسققاخس سققجح  سققته

انققد ب ادرققا نمودنققد کققه سققابس آبققاده  مققان سققابس مربققوان اسققس تهیققه کرده  2۹5گبارشوی ا  ابن اندب اده

 
2۹4 https://www.iaea.org/sites/default/files/21/03/gov2021-15.pdf 

2۹۵ Abadeh is Marivan: A Key Iranian Former Secret Nuclear Weapons Development Test Site, by 
David Albright, Sarah Burkhard, and Frank Pabian, August 28, 2020. 

 

https://isis-online.org/isis-reports/detail/abadeh-is-marivan-irans-former-secret-nuclear-weapons-development-test-site
https://www.iaea.org/sites/default/files/21/03/gov2021-15.pdf


1۹3 

 

بققه دنبققال بازدبققد از آن بققوده اسققس. در ابققن گققزارش ادرققا شققده اسققس کققه  2۰11کققه آکانققس از سققال 

 ققای باشققد ب بققه رنققوان بقق  سققابس مهققخ بققرای آزمابشقآمققاد  میسابس آبققاده باققی از امققزای برنامققه  

. قرار گر ته اسس  مربوط به اندجار با مویا  بزرگ مورد استداده



1۹۴ 
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نمابققد کققه اتداقققات دب سققال اخیققر در راسققتای  تأبیققدتوانققد می 13۸۴تققا  13۸2 ای مققربر بقققاب  سققال

تثبیققس امتیققازات اخقق  شققده در برمققان اسققس. در سققال   ای ابققران بققا  ققدفی  سققتهسازی پربنققدهامنیتی

 ققای ، بر اسا  کندققرانس خبققری منققا وین مجا ققدبن خلقق  ب ا  ققای اطجرققات مربققوط بققه  عاییس 13۸1

ایمللققی انققرکی اتمققی از رئققیس بقققس سققازمان انققرکی مادیانه ابران، ایبرادرققی دبیرکققم بقققس آکانققس بین

 سققؤالسققازی در نطنققز ب توییققد آ  سققنگین در اراک غنی تأسیسققاتاتمققی ابققران در رابطققه بققا بمققود 

. مایققق ابنجاسققس کققه ببلیققان برنققز، مسققئول مقق اکرات آمرباققا بققا ابققران در رمققان ب رئققیس 2۹6پرسققدمی

نوبسققد کققه ردبققابی مربققوط بققه سققابس نطنققز ب آ  در کتا  خققود )کانققال پ ققتی( می  CIAکنونی سازمان  

شمسققی( آغققاز  13۸۰)پققابیز سققال  2۰۰1سققنگین اراک را مامعققه اطجرققاتی آمرباققا در اباخققر سققال 

 کرده بود. 

د ققد بازرسققان آکانققس از سققابس نطنققز ابققن ادرا ققا امققازه می تأبیققدسققازمان انققرکی اتمققی ابققران بققا 

د ققد خققود اطققجع می2۹7 ا آکانققس در گققزارش بعققدی  برداریی کرده ب بققر اسققا  ابققن نمونققهبردارنمونه

سققازی ابرانیققون بققا درصققد بققا  ک ققن شققده اسققس.  ققای غنیبرداری شققده، آیودگیکققه در نوققاط نمونققه

رلیققه ابققران   2۰۰3ی تنققدی در سققپتامبر  شققود شققورای حاققان آکانققس قطعنامققهگزارش آکانققس بارققد می

ی ابققران تققا بقق  قققدمی ارمققاع بققه شققورای امنیققس پققیش بققربد. تققیخ مسققئول پربنققدهصققادر نمابققد ب 

 ققای ی  عاییس کنققد بققا امققرای اقققدامات ارتمادسققاز نظیققر توقققن کلیققهای سققعی میی  سققتهپربنققده

سازی در نطنققز، امضققای پربتاققم ایحققاقی ب ارائققه دسترسققی بققدبن محققدبدبس بققه آکانققس از ارمققاع غنی

 2۹۸بققه شققورای امنیققس ملققوگیری نمابققد؛ امققا آکانققس در ارزبققابی خققود ای ابققرانی  سققتهپربنققده

 مبققدأبرداری محیطققی ادرققای ابققران را مبنققی بققر خققارمی بققودن  ققای نمونققهبنققدی کققرد: قدادهمم 

تققوان توضققیحات محتمققم دبگققر را کنققار گ اشققس ب آکانققس کنققد، امققا نمیمی  تأبیققدای   ای  ستهآیودگی

ی بققا بمققود ادامققه  مچنققین   بد ققدآیققودگی ادامققه می  مبققدأمی بققودن  خققار  تأبیدبه تحویوات خود برای  

اقققدامات ارتمادسققازی از سققوی ابققران، بققه دییققم   ققار ای آمرباققا ب  مرا ققی ک ققور ای اربپققابی بققا 

 . 2۹۹ی ابران به شورای امنیس سازمان ملم ارماع داده شدآمرباا، پربنده

 
در ممهققوری  NPTایمللققی انققرکی اتمققی در رابطققه بققا امققرای توا قق  پادمققان آکانققس بین 2۰۰3گققزارش کبئققن   2۹6

 اسجمی ابران

 انرکی اتمی، ایمللی آکانس بین 2۰۰3آگوسس   26گزارش    2۹7

 ایمللی انرکی اتمیآکانس بین 2۰۰۴گزارش نوامبر   2۹۸

 .65۸-656ای ، ص حسن ربحانی، امنیس ملی ب دبپلماسی  سته  2۹۹
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 ایرانای ی هستهسازی علیه برنامهتبعات تکمیل پرونده

ای ابققران، ک ققور ای اربپققابی نیققز بققه آمرباققا پیوسققته ب ی  سققتهسققازی رلیققه برنامققهبققا تامیققم پربنده

شققود. کققاری کققه آمرباققا نتوانسققته بققود بققرای ی اممققاع رلیققه ابققران در شققورای امنیققس  ققرا خ میزمینققه

قققانون ک ققور ای  ای شورای امنیققس در شققهربورماه انجققان د ققد، ابققن بققار بققه طققور  بازگرداندن قطعنامه

بققه  متأسققدانه ا را رلیققه ابققران بازگرداننققد. تواننققد ماانیسققخ ماشققه را  عققال کققرده ب قطعنامققهاربپققابی می

 ای شققورای امنیققس بققه رنققوان باققی از دسققتابرد ای رلس تاکید دبیتمققردان بققر ربی برداشققتن قطعنامققه

 ای م ققیر قطعنامققهبرمققان ب شققرطی کققردن مامعققه ابققران نسققبس بققه ابققن موضققوع، اکنققون تیققزی ش

بی ققتر شققده اسققس. ابققن مسققئله بققه آمرباققا مهققس تثبیققس  ۸۰ی شققورای امنیققس نسققبس بققه ابابققم د ققه

 کند.ای کم  میامتیازات  سته

 ققای خراباققاری در ابققران اسققس. سققازی، ابجققاد بسققتر بققرای انجققان انققواع رملیاتتربن پیامققد پربندهمهخ

 ای امنیتققی ابققران با تومه به ابناه برمققان مققوقعیتی را  ققرا خ کققرده اسققس کققه آکانققس نسققبس بققه سققابس 

دسترسی داشققته باشققد، ابققن دسترسققی مومققق اشققراف اطجرققاتی بی ققتر بققرای ک ققور ای دشققمن شققده 

ک ققن مققواد م ققاوک از   گوبار تققوان بققه  اسس. به رنوان م ققداق ب شققا دی نسققبس بققه ابققن مسققئله می

سققازی رلیققه ابققران در پربنده ISISکققه بققا  FDDاندب ققاده  .3۰۰باققی از بازرسققان آکانققس اشققاره نمققود

 ققای نظققارتی خققود در ابققران ادامققه داده ب کققرده اسققس کققه آکانققس بققه  عاییس   3۰1پیشونهادکنققد،   عاییس می

 ای اطجرققاتی رکبققخ صهیونیسققتی، آمرباققا ب دبگققر ک ققور ای غربققی بققه خراباققاری سققرببس  مچنققین

 ای ب موشای ابران ادامه بد ند.ی  ستهرلیه برنامه

 المللامتیازگیری سیاسی و موقعیت راهبردی ایران در بین

گیری زاسققازی موقعیققس ابققران مهققس امتیقق تققربن موویققه اسققس، ابققن پربندهرجبه بر بحد امنیس کققه مهخ

کنققد. مققدتی از امققرای برمققان نگ شققته بققود کققه آمرباققا اقققدان بققه تضققعین می ازپققیشبیشسیاسققی را 

نوض تعهدات در برمققان نمققود. بعققد از ابناققه طققرف ابرانققی نققه تنهققا اقققدان متوابققم انجققان نققداد ب بلاققه 

 مانبققهب ی   ققااقدامات آمرباا را بققه نققوری تومیققه کققرد، آمرباققا از برمققان خققارج شققد. آمرباققا تحربخ

ت ققدبد  ضققای مندققی اقت ققادی   مچنققین ققا ب خود را رلیه ابققران ارمققال نمققود ب بققا ارمققال ابققن تحربخ

 
بینود، صااحی رسیس سازمان انرژی اتموی بوا بیوان اینموه ایوران اقودام اخیور بوازرس تژانوس را در راسوتای خرابمواری صونعتی می ۳۰۰
 . مستندات حمل مواد مشموک توس  بازرس تژانس را در اختیار داریمنگفت: 

۳۰1 Confronting Iran Before the November Election, Foundation for Defense of Democracies 

August 31, 2020. 

https://www.tabnak.ir/fa/news/940681
https://www.fdd.org/analysis/2020/08/31/confronting-iran-before-the-november-election/
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 ققا نیققز اقققدان مثبتققی باش ارظمققی از امتیققازات ابققران در برمققان از بققین ر ققس. اربپابی  باًبتوررلیه ابران،  

 مرا ققی نمودنققد. در گققان بققا آن  کققامجً ققای آمرباققا انجققان ندادنققد ب در مهققس کققا ش اثققرات تحربخ

را  عققال کققرده  2231ی ارققجن نمققود کققه ماانیسققخ ماشققه در قطعنامققه ۹۹مردادمققاه  2۹بعققدی آمرباققا در 

شققهربورماه بزبققر امققور  3۰ ای شققورای امنیققس بازخوا ققد گ ققس. در ربز قطعنامققه 3۰اسققس ب ظققرف 

 ققای تسققلیحاتی تحربخ ق یترتنبابققه ای شققورای امنیققس بازگ ققته اسققس ب خارمققه ادرققا نمققود قطعنامققه

ممهققوری آمرباققا طققی بقق  دسققتور مهر ر قق  شققود، تمدبققد شققده اسققس. رئیس  27ابران که قرار بود در  

نمابققد. در تعامققم نظققامی بققا ابققران را تحققربخ می  کنندهم ققارکس امرابی ارجن نمود کققه ا ققراد ب نهاد ققای  

را کققا ش داده ب اکنققون بققه صققدر شققود کققه آمرباققا گققان بققه گققان امتیققازات ابققران از برمققان م ققا ده می

ای از شققود توا قق   سققتهی ابققن بضققعیس بارققد میرسققیده اسققس. صققدر شققدن امتیققازات ابققران ب ادامققه

 سازی تعهدات ابران در برمان  را خ گردد.خارج شود ب زمینه برای دائمی 3۰2دادبستدحایس 

را ت ققوبق ناققرده بققود،  دبیس تا زمققانی کققه مجلققس بققازد خ قققانون اقققدان را بققردی بققرای یغققو تحققربخ

اقدان متوابلی رلیه   ار ای آمرباا انجققان نققداد. ابققن مسققئله ابققران را بققه شققدت در موضقق  ضققعن قققرار 

دبیتمققردان بمققود  متأسققدانهکنققد.  زن بققه بققادآبری اسققس کققه داده ب امتیازگیری سیاسققی را دشققوارتر می

 ققا را امتیققازی بققرای ننققد، بلاققه نظارتدا ای گسترده را نه تنهققا امتیققازی بققرای طققرف غربققی نمینظارت

ی دبگققر کققه تحلیققم ی ابققران ملققوگیری کققرده اسققس. مسققئلهسققازی پربنققدهداننققد کققه از امنیتیابققران می

ران تمققان تعهققدات ابقق 3۰3 کننوودادعووا میباشققد کققه دبیتمققردان کنققد ابققن میارائققه شققده در بققا  را تووبققس می

 ای مهمققی از تعهققدات رملیققاتی سر  ققم آناققهحالخققود در باققش رملیققاتی را متوقققن کققرده اسققس؛ 

آ  سققنگین اراک، ممنوریققس ابققران در اسققتداده از  رآکتققور ای مربققوط بققه ابققران از مملققه محققدبدبس 

ابققن مواضقق  . 3۰۴مانققده بققود آ  سققنگین، بققاز رابری سققوخس ب تجهیققزات دبگانققه بققاقی رآکتور ققای

دانققد، بلاققه بظیدققه  ا را امتیققاز بققه غققر  نمیبرای طرف غربی به ابن معناسققس کققه ابققران ابققن سر  ققم

 ب تعهدی اسس که ابران آن را به رهده گر ته اسس.

، دبیققس مالققن شققد کققه ظر یققس 13۹۹رمققاه آذ 12در  هوواتصووویق قووانون اقوودام راهبووردی بوورای ایووو تحریمبققا 

متناسققق بققا نیاز ققای ک ققور،   مچنققینکیلققوگرن برسققانند ب  12۰درصققد را  2۰ی توییققد ابرانیققون سققا نه

 
۳۰2 Give and Take 

 .1۳۹۸دی  1۵، پارس تودی، در برجام یرانا یاتیعمل هاییتتوقف تمام محدود  ۳۰۳

ی تعهودات ایوران در رابطوه بور اداموه 1۳۹۹ی رسویس نشسوت کمیسویون مشوترک برجوام بوه تواریا شوهریورماه در تخرین بیانیه  ۳۰4
 ی عدم اشاعه تاکید شده است.سازی راکتور تب سناین اراک تحت عنوان پروژهبا مدرن

https://farsi.iranpress.com/iran-i180059
https://farsi.iranpress.com/iran-i180059
https://farsi.iranpress.com/iran-i180059
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1632857
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1632857
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1632857
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مجلققس دبیققس را مالققن کققرد کققه   مچنققینسققازی شققود. کیلققوگرن ابرانیققون غنی 5۰۰ما انققه 

وده ب بققه مجلققس گققزارش آ  سققنگین را آغققاز نمقق   رآکتققوربققرای احققدای بقق     یسنجاماان ای  بررسی

آ  سققنگین بققه طققرح قبلققی )م ققرف سققوخس ابرانیققون  رآکتققوربازگردانققدن  اساسققاًبد ققد؛  ققرا کققه 

نبققوده اسققس. سققازمان انققرکی اتمققی در  صققر هبهموربنسققازی شققده( طبیعققی بققه مققای ابرانیققون غنی

درصققد  2۰ کیلققوگرن ابرانیققون 55راسققتای امققرای قققانون اقققدان را بققردی بققرای یغققو تحققربخ، تققاکنون 

سققازی ی غنیرا بققه زنجیققره IR6ب  IR2m ،IR4سققانتربدیوک ای   مچنققینسققازی کققرده اسققس ب غنی

 اضا ه کرده اسس.  

 5آزمابی ابققران ا تققاد.  تری در رابطققه بققا کققا ش تعهققدات نظققارتی ب راسققتیامققا تحققو ت متدققابت

 ققای مجلققس بققود ب طبقق  بخقققانون اقققدان را بققردی بققرای یغققو تحر  6مورد امرای مققاده    13۹۹اسدندماه  

 ققای بققانای ب ندتققی بابسققتی تمققان تعهققدات  راپادمققانی ابققران یغققو ، در صققورت رققدن یغققو تحربخ6ماده  

اتداقی که ا تاد ابققن بققود سققازمان انققرکی اتمققی ابققران طققی بقق  تدققا خ  نققی م ققترک بققا  متأسدانهشد.  می

. طبقق  3۰5حدققظ کققرد  مچنققانا برخققی از تعهققدات  راپادمققانی ر 13۹۹اسققدندماه  3آکانققس در تققارب  

 د ببققاقی ماندنقق ایمللققی انققرکی اتمققی بازرسققان در ابققران  ی ربحانی ب گربسققی، دبیرکققم آکانققس بینگدته

د ققد،  ققر  نققد آکانققس بققه بسققابم نظققارتی آکانققس نیققز تققا سققه مققاه بققه کققار خققود ادامققه می  مچنققین

رسققد کققه مققوارد دبگققری نیققز از اطجرات ابن بسابم نظارتی دسترسی ندارد. رققجبه بققر ابققن بققه نظققر می

ی ملسققه  ا حدققظ شققده اسققس. بهققربز کمایونققدی سققانگوی سققازمان انققرکی اتمققی درحجققخ بازرسققی

از   ایبازرسقق درصققد  7۰کمیسققیون امنیققس ملققی ب سیاسققس خارمققه مجلققس ارققجن نمققود کققه حققدبد 

ابققران مبتنققی بققر معا ققده پادمققان بققوده اسققس ب بققا توقققن امققرای پربتاققم ایحققاقی،  ای سققتهبرنامققه 

. ابققن ادرققا در حققایی اسققس کققه طبقق  3۰6ابققدبیمدرصققد کققا ش  3۰ آکانققس از ابققران حققدبد  ایبازرسقق 

ایمللققی انققرکی اتمققی سققطح نظققارت ب بازرسققی آکانققس در اطجرات منت ققر شققده در سققابس آکانققس بین

د ققد کققه در درصققد ا ققزابش با تققه اسققس. ابققن موضققوع ن ققان می  1۰۰یش از  بقق   ۹2ابران نسبس به سققال  

حدققظ شققده   مچنققاننامققه م ققترک بققین آکانققس ب سققازمان انققرکی اتمققی ابققران مققوارد بی ققتری تدا خ

 اسس.

 
۳۰۵ https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/joint-statement-by-the-vice-president-of-the-

islamic-republic-of-iran-and-head-of-the-aeoi-and-the-director-general-of-the-iaea 

۳۰6 http://www.qudsonline.ir/news/742045 

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/joint-statement-by-the-vice-president-of-the-islamic-republic-of-iran-and-head-of-the-aeoi-and-the-director-general-of-the-iaea
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/joint-statement-by-the-vice-president-of-the-islamic-republic-of-iran-and-head-of-the-aeoi-and-the-director-general-of-the-iaea
http://www.qudsonline.ir/news/742045
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ابققران در برمققان  طر ققهب ن ققینی صققورت گر تققه از کققا ش تعهققدات امققا بققه  ققر حققال ابققن تنهققا روق 

آمرباققابی ربز پنج ققنبه  ی ققاپلماتبدابنترنتققی بلققومبرگ گققزارش داد، پابگققاه اسققدندماه  ۸نیسققس. در 

خوا ققد تققا بققا بازرسققان سققندی را توزبقق  کردنققد کققه ییسققس شققاابات باشققنگتن اسققس ب از ابققران می

بققر اسققا  ابققن گققزارش، در قطعنامققه پی ققنهادی آمرباققا بققر نگرانققی شققدبد از  .3۰7 ماققاری کامققم کنققد

ی اتمققی تاکیققد ب دربققاره  ماققاری ابققران نگرانققی رمیقق  ابققراز شققده انققرک ایمللققیبینآکانققس  ی اا تققهب

ای از نققوبس قطعنامققهخبرگققزاری رببتققرز بققا انت ققار گزارشققی از ببققن، از تهیققه پیش  مچنققین اسققس.

تربئیاققای اربپققابی ابققن  طبقق  ادرققای رببتققرز،. دادسققوی سققه ک ققور آیمققان، بربتانیققا ب  رانسققه خبققر 

 . 3۰۸اندن ارائه کردهنوبس را به ارضای شورای حااپیش

کققه ابققران پققس از  نمققود ارققجن اسققدندماه 1۴ایمللققی انققرکی اتمققی پنج ققنبه دبیرکققم آکانققس بین

مربققوط بققه برنامققه  زیبرانگبحققد سققازی دربققاره بسققیاری از مققوارد  ققای   ققرده، بققرای شدافرابزنی

را ائققم گربسققی در سققانان   .ای خود، موا وس کرده تققا بققا کارشناسققان  نققی آکانققس  ماققاری کنققد سته

آنهققا موا وققس کققرده   سققازی دربققارهخود به ایعربیه گدس موضوراتی کققه تهققران بققا  ماققاری بققرای شداف

ارققجن ن ققده اتمققی  سققاتتأسی 3ایمللققی در مربوط به ذرات ماده ابرانیققون اسققس کققه توسقق  بازرسققان بین

ای ابققران  ای مققدی آکانققس در مققورد برنامققه  سققتهگربسققی گدققس پرسققش .3۰۹ابققران پیققدا شققده اسققس 

 .اما  مچنان پاس  درخور ب معتبری از تهران دربا س نارده اسس   اماهگ شس  رغخرلی

ی ابققران ا سققته ی ققاس ی عایتحویوققات دربققاره ارققجن نمققود ق ، دبیرکققم آکانققسگربسققیرا ائققم   مچنققین

حتققی در صققورتی کققه ابققران بتوانققد دربققاره با ققد ب  طققول     اسققالبر خوا ققد بققود ب مماققن اسققس  زمان

سققازی کنققد، کققار تققیخ آکانققس ذرات ابرانیون ک ن شققده در  نققد محققم ارققجن ن ققده خققود شداف  من أ

مرباققا ابققن اظهققارت بققه ابققن معناسققس کققه آکانققس بققه نیابققس از آ  .31۰ شققودانرکی اتمی باز  خ تمان نمی

 ای در برمان را به روق بازگردانده اسس.کا ش تعهدات  سته

 ققا بققرای پققس قحمابققس  خققود را از ت ققمیخ اربپابی اسققدندماه 1۴شققنبه بققا ت متحققده آمرباققا ربز پنجا

ایمللققی انققرکی اتمققی ارققجن ب ابققراز امیققدباری کققرد کققه گر تن قطعنامه خققود رلیققه ابققران در آکانققس بین

 
۳۰۷ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/12/08/2459983 

۳۰۸ https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3745542 

۳۰۹ https://farsi.alarabiya.net/international/2021/03/05 

۳1۰ https://www.mehrnews.com/news/5166061 
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نققد پققرابس، سققانگوی بزارت خارمققه آمرباققا   .311دتگققو  بققا باشققنگتن موا وققس کنققداکنون تهران بققا قگ

ه ابرانیققان گدتگققو را بپ برنققد تققا بققه پی ققر تی ملمققو  ب کقق امیققدباربخ  اًبقق قوبققه خبرنگققاران گدققس: قمققا 

د ققد کققه سققانگوی بزارت خارمققه آمرباققا ن ققان می  مچنققین . اظهققارات گربسققی ب معتبققر برسققیخ

گیرنققد بققا آکانققس  ا کققه ذبققم توا قق  پادمققان قققرار نمیابققران پ بر تققه اسققس در رابطققه بققا برخققی سققابس 

 ایمللی انرکی اتمی  مااری نمابد.بین

ی مقق اکرات  مااری ابران با آکانس در رابطه بققا مسققائم مققورد نظققر آکانققس بققه طققور مققوازی ب در سققابه

ب رققدن   ما هسققهای برمان در ببن ادامه پیدا کرد. اما با نزدبقق  شققدن بققه مورققد پابققان مهلققس توا قق   احی

شققد. رراقچققی، بققه نتیجققه رسققیدن مقق اکرات احیققای برمققان، بابسققتی در ابققن رابطققه ت ققمیمی گر تققه می

خردادمققاه،  3توا قق  موقققس تمدبققد شققود. در  احتمققا ًمعققابن سیاسققی بزارت خارمققه ارققجن نمققود کققه 

ابققران توا قق  موقققس را بققه مققدت بقق  مققاه تمدبققد کققرده  نمققودگربسققی در کندققرانس خبققری ارققجن 

 . 312اسس 

بققا ارققجن گربسققی، دبیرخانققه شققورای رققایی امنیققس ملققی در ابققن رابطققه توضققیحاتی را ارائققه  زمققان خ

ه شورای رایی امنیس ملققی ممهققوری اسققجمی ابققران بققا تاکیققد بققر تققدابن توقققن امققرای دابطلبانقق قنمود:  

 ققا ب صققیانس از پربتاققم ایحققاقی از سققوی ابققران بققر اسققا  قققانون قاقققدان را بققردی بققرای یغققو تحربخ

ایمللققی منا   ملققس ابققران  در مققورد نحققوه ادامققه کققار پققس از انوضققاء زمققان توا قق  قبلققی بققا آکانققس بین

 ب  ققمحمانققرکی اتمققی؛ ت ققمیخ گر ققس بققا تومققه بققه در مربققان بققودن مقق اکرات  نققی پیرامققون 

ایمللققی انققرکی اتمققی بققه مققوازات مقق اکرات ببققن، حدققظ رات پادمققانی میققان ابققران ب آکانققس بینموضققو

ادامققه د ققد تققا از  1۴۰۰ ققای نظققارتی را بققه مققدت بقق  مققاه از تققارب  سققون خردادمققاه  ققای دبربینداده

   .ابن طرب   رصس  زن برای پی ر س ب به نتیجه رسیدن م اکرات  را خ شود

توا قق  بققه  اب ًضققیحات دبیرخانققه شققورای رققایی امنیققس ملققی ابققن اسققس کققه ناتققه مایققق تومققه در تو

رسققد در رققرض بقق  مققاه مقق اکرات ببققن مدت ب  ماه تمدبد شده اسققس، در صققورتی کققه بققه نظققر نمی

د ققد کققه بققه نتیجققه برسققد. از طققرف دبگققر توضققیحات دبیرخانققه شققورای رققایی امنیققس ملققی ن ققان می

در  ققار و  پادمققان پ بر تققه اسققس. رققجبه بققر ابققن، کققاظخ دبیس ابققران مسققائم مققورد نظققر آکانققس را  

توا قق  موقققس را   رانبقق نامققه انامه صققایحی بققه آکانققس خبققر داد ب ابناققه در ابققن    مزئیاتآبادی، از  غربق 
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 ققای تمدبققد ناققرده اسققس، بلاققه بققه مققدت بقق  مققاه ت ققمیخ گر تققه اسققس کققه بققه ضققب  ب ثبققس داده

 .313 ای نظارتی آکانس ادامه بد ددبربین

توا قق  بققه  ما ققه برسققد تمدبققد  ی شققورای حاققان در خردادمققاه بققه نظققر میبا تومه به برگزاری ملسققه

ی موققدماتی خققود در منظققور بققه روققق انققداختن بقق  بحققران صققورت گر تققه اسققس. گربسققی در بیانیققه

آکانققس در رابطققه بققا ذرات  سققؤا تی شققورای حاققان آکانققس بققا بیققان ابناققه ابققران تققاکنون بققه ملسققه

گدتگو ققای  نققی بققین ابققران   متأسققدانه: ق31۴ن پیدا شده در  هار سققابس پاسقق  نققداده اسققس، گدققس ابرانیو

سققازی ابققن مسققائم پادمققانی رخ نققداده ب آکانققس بققه نتققابج مققورد نظققر نرسققیده ب پی ققر تی در شداف

بی ققتر از سققوی ابققران بققا ارائققه  تققأخیرسققازی ب حققم ابققن مسققائم بققدبن اسققس. مققن بققر یققزبن شداف

 سققؤا تسققازی  فکنخ. رققدن پی ققر س در شداآکانققس تاکیققد مققی  سققؤا تاطجرات، اسققناد ب پاسقق  بققه  

 ای پادمققانی ابققران بققر ربی توانققابی آکانققس مهققس آکانس، در رابطققه بققا صققحس ب کامققم بققودن ارجنیققه

 گ ارد .می تأثیرای ابران ی  ستهآمیز بودن ما یس برنامهارائه تضمین از صلح

ابققران شققده رسققد توصققیه بققه اسققتداده از ا ققرن   ققار رلیققه  ی بققا  کققه در آن بققه نظققر میرجبه بر بیانیققه

ای ابققران داشققته کققه ایبتققه ارتققراض شققدبد ی  سققتهاسققس، گربسققی اظهققارات تنققد دبگققری رلیققه برنامققه

سققازی ابرانیققون بققه رنققوان مثققال بی در رابطققه بققا غنی.  را برانگیاققس   ب  ققین  ربسققیه   مچنینب    315ابران

سققازی درصققد غنی6۰ابققن بقق  مسققئله بسققیار مققدی اسققس. بقتققی تققا سققطح اظهار داشس: ق  6۰در سطح  

شققده بققا( درمققه شققوبد. ازنظققر  نققی از مققواد )غنیکنید، بسیار )به توانققابی سققاخس بمققق( نزدبقق  میمی

کنیققد کققه ت ققایص نیسققس ب بنققابرابن بقتققی ابققن مسققئله را بققه ابققن حویوققس اضققا ه میتسققلیحات قابم

 . شققونای ابققران( در حققال محققدبد شققدن اسققس، مققن نگققران میدسترسققی مققا )بققه تأسیسققات  سققته

طلبانقققه  را بقققرای ی قماهبی در کندقققرانس خبقققری ارقققجن تمدبقققد توا ققق  موققققس، باکه چنقققین م

  ققایمأموربس ای ابققران بققه کققار بققرد کققه ابققن ربققارت خققارج از  ققار و  بظققابن ب   ای  سته عاییس 

 آکانس اسس. 
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ری در شققورای حاققان آکانققس اممققاع سیاسققی بققه ر بقق   احتمققا ًرسد با تومه به ربنققد کنققونی،  به نظر می

ای ابققران صققورت بگیققرد ب در ابققن رابطققه نیققاز اسققس ی  سققتهآمرباا ب سه ک ور اربپققابی رلیققه برنامققه

 که تمهیداتی اندب یده شود.
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