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  حقوقدان -اميرفيض

ن آ صلی تحقيق بود بعللی که درموافقتامه اجرائی با موافقت نامه ژنوکه موضوع ا، تطبيق درتحرير قبلی
ِ  ن شده جريان نيافت واصالت تحقيق  تحريربيا ن آ بر   ِ کم  ح ،با موافقتنامه اجرائی ،موافقت نامه ژنو ی     ِ تطبيق                               

وبھتراست به انتظار  عراقچی اکتفا کرد آقایکه نميتوان به معرفی موافقت نامه اجرائی ازسوی  يافت
   .ھای موافقتنامه بود ازسوی طرف          ِ انتشارمتن  

ومتقابال تکذيب  درمورد مذاکرات وتوافقنامه اجرائی  عراقچی آقایبفاصله يکی دوروز بعد ازاظھارات 
کاخ  ،عراقچی آقایرد اظھارات  باراک اوباما  در آقایمريکا وھمچنين دفترمطبوعاتی آوزارت خارجه 

ديماه  دروبسايت سياسی  ٢٧ق بمطا ٢٠١۴ژانويه  ١٧تاريخ جمعه  در متن موافقت نامه اجرائی را سفيد
  .خود انتشارداد

بعنوان متن کامل جزئيات متنی  ،جمھوری اسالمی              ِ خبرگزاری فارس   ، ازسویيک روزبعدبفاصله 
ه نکه متن منتشرشدآ نرا چاپ کرده است باآمنتشرشده ازسوی کاخ سفيد انتشاريافت که کيھان تھران 

ن با متن کاخ آ ازسوی خيرگزاری فارس وکيھان تھران مفصل تراست وتعارض موضوعی چندانی در
خ بيانيه کا« :عھذ ا بمناسبت اينکه سخنگوی وزارت خارجه جمھوری اسالمی گفته استسفيد نيست م

ميباشد  ۵+١سفيد برداشت يک سويه ويک جانبه ای ازتوافقات غيررسمی اخيربين کارشناسان ايران و
نتوانست برای انچه که خبرگزاری  »وبه ھيچوجه مالک ارزيابی ياقضاوت درمورد نحوه توافق ژنونيست

 ٢٧ناچارھمان متنی راکه سايت کاخ سفيد در .نرا منتشرساخته ايجاد اعتبارکندآوکيھان تھران  فارس
قد با موافقتنامه ژنو که قبال مورد ن نرا آ، تفاقتحقيق انتخاب وبه ا اين  بعنوان پايه ديماه  منتشرساخته 

   .وتحليل قرارگرفته درمدارتحقيق قرارميدھيم

   مده استآدرمتن منتشرشده جديد 

  تعهدات ايران درموافقتنامه اجرائي 

 ٢٠ايران متعھداست پس ازانتشارگزارش جديد آژانس بين المللی انرژی اتمی که قراراست روز  -١
خرين جزئيات درباره برنامه ھسته ای ايران رامورد اشاره آ) اعالم شود وديماه ٣٠ژانويه (

 .قرارخواھدداد

  درصدی رامتوقف کرده  ٢٠رتباط با غنی سازی ا در تمامی فعاليت ھای خود -١/١
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، عمليات رقيق سازی نيمی ازذخيره اورانيوم ھمزمان با توقف تمامی فعاليت غنی سازی -٢/١
  غازکند تا جائی که اين مواد ديگرقابليت غنی سازی مجدد رانداشته باشد آدرصدی خودرا  ٢٠

زين برای جايگ تالشی واساخت سانتريفيوژھای جديد را متوقف کند ايران متعھد ميشود ت -٣/١
ماه زمان اجرای  ۶نھا که ازکارافتاده نکند وبدين ترتيب درپايان آ کردن سانتريفيوژھای جديد يا

   .ھای جديد نخواھد داشت، ايران ذخيره جديدی ازسانتريفيوژتوافق ژنو

توقف تالش ھا برای پيشبرد برنامه ، توقف تامين سوخت رسانی وتکميل راکتوراراک -١/۴
برای احداث ھرگونه  تالش نکردن، يد ھسته ایدتوقف ساخت مجموعه ھای ج ،ھسته ای
  .درصدی ۵، ونگاه داشتن غنی سازی درسطح وری سوختآمجتمع فر

 تعھدات ن                                                                 ِ ايران بايد متعھد شود که برای شفاف سازی ھرچه بيشترواثبات اجرائی شد    -١/۵
ام به گام اين توافق نامه را به اجرا گبرای عمل شدن  ارھای درنظرگرفته شدهوراھکاقدام کند 
   .بگذارد

  درموافقتنامه اجرائي  5+1تعهدات 

ھا عليه صادرات محصوالت پتروشيمی وواردات محصوالت مربوط به صنعت خودروسازی  تحريم -١
   .را معلق کندايران 

  .راباشرايطی لغوکنندتوسط ايران دربازارجھانی تحريم ھا عليه خريد وفروش طال وفلزات گرانبھا  -٢
   .لغو محدويت ھابرای تامين واردات قطعات ھواپيماھای مسافربری -٣
   .توقف تالش ھا برای کاھش خريد نفت ايران دربازارھای جھانی -۴
تسھيل مجاری بانکی ومالی برای انتقال ارز به خارج ازايران وبرای مواردی چون ارزھای  -۵

  اخريد دارو.دانشجوئی ي
  اصالح سازوکارھای اتحاديه اروپا درارتباط بامجوزپرداخت ھا وگردش مالی. -۶
ماه زمان  ۶مد ھای بلوکه شده ايران درطیآپرداخت حدود چھارميليارد ودويست ميليون دالر ازدر -٧

   .اجرائی توافقنامه ژنو

  مده استآدرپايان خبر   

اما پس ازپايان  ،ايران ھنوز به جزئيات منتشرشده ازسوی کاخ سفيد واکنشی نشان نداده است«
ن ابراز آ) دوطرف ازنتايج ديماه ٢٠درھفته گذشته ( ۵+١دوراخيرمذاکرات کارشناسی ايران وکشورھای 

   ».ئيد شودودراين باره به توافقی رسيده اند که بايد درپايتخت اين کشورھا ھم تاند رضايت کرده ا

ايران واکنش خود جمھوری اسالمی وزارت خارجه  ،کاخ سفيد= پس ازانتشارجزنيات منتشرشده  حاشيه

  :را درعبارت زيرنشان داد

  ۵+١ازتوافقات غير رسمی بين کارشناسان ايران و سويه ويک جانبهبيانيه کاخ سفيد برداشت يک «
  »ميباشد وبه ھيچ وجه مالک ارزيابی ياقضاوت درمورد نحوه اجرای توافق ژنو نيست
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  )سخنگوی وزارت خارجه جمھوری اسالمی یمرضيه افخم(                                                   

فارس متعلق به جمھوری اسالمی است ومتنی راکه بعنوان جزئيات حتما متوجه ھستيد که خبرگزاری 
 و نچه که سايت کاخ سفيد ارايه داده اختالف موضوعی چندانی ندارد آمنتشره ازکاخ سفيد ارائه داده با 

معھذا سخنگوی وزارت خارجه جمھوری اسالمی نھاست آاختالف عمده دربکاربردن عبارات وجاسازی 
   .)ھردمبيلی وھرج ومرج يعنی ھمين(   .اعتبار معرفی ميکندنرا بی اصل وغيرقابل آ

  تجزيه تحليل موافقتنامه اجرائي

   اول تعهدات ايران 

ژانس آغاز تعھدات ايران ھمراه است معلق ومنوط به اقدام آ شروع موافقت نامه اجرائی که با -١
 .يماه اعالم شودکه قرارشده درسی ام داتمی درگزارشی ازجزنيات برنامه اتمی ايران شده 

گزارش مزبور يک شرط تعليقی است ومعلوم نيست که جزئيات گزارش چيست وچه  ،بنابراين
  .ن به کجاکشيده ميشودآتاثيری درتعھدات طرفين موافقتنامه خواھد داشت ودامنه 

موافقتنامه )۵پنج ( بند  يکمرا دررديف زي ،را ۵+١ابھام مزبور فقط دامان ايران را خواھد گرفت نه 
 تعھدات اقدام کند و ن                           ِ ھرچه بيشتر واثبات اجرائی شد                                    ِ ايران متعھد شده که برای شفاف سازی  «  اجرائی

  »راه کارھای درنظرگرفته شده رابرای عملی شدن گام به گام اين توافق به اجرا بگذارد

ايد ن بايرا ،ابالغ کندژانس درنظربگيرد و به ايران آمعنای اين تعھد ايران اين است که ھرراه کاری که  
 واال دليل فقدان حسن نيت وتالش برای خودداری ازتعھدات درموافقتنامه محسوب ونرا به اجرا بگذارد آ

   .روبرو خواھد شد ۵+١با واکنش ھای 

بعھده متعھد است  اصوال ،برای انجام تعھد راھکارھا - توضيح بيشترراميدھد اھميت اين موضوع اجازه
راه کارھای  ،واگرمتعھد له ،تعھد خود را بانجام برساند ،ھای مقررئين نامه آعايت عرف ويا که با ر

نميتواند راه کارھارابرای انجا  موافقتنامه وياقرارداد، .پياده کند خاصی رامورد نظردارد بايد درموافقنامه
    .به ھرچه طرف درحين انجام قرارداد تعيين ميکند موکول نمايد ،متعھد       ِ م تعھد  

مقررات شھرداری ميتواند اين متعھد طبق  ،زمين استساختمانی وصاف کردن  کسی متعھدبه تخريب 
وبه اعتبارھمين راه کارھم قرارداد ميبندد  اگرمتعھد  کارگران دستی ويا ماشين تخريب کند با راساختمان 

 ازباب مثال  متعھد بخواھدراه کارھائی که متعھد له ، از  بعد ازامضای قرارداد،شد که اجبارداشته با
   .يدآدرميست تخريب شود  پدرمتعھد باسالم ماندن مصالح ساختمان وباد جزء ساختمان جزء به

، وجود چنين الزامی برای يکطرف قرارداد اسباب بھانه گيری ودرد دربھترين نوع حسن نيت طرفين
 سرخواھد بود چه رسد به روابطی که طرفين بھيچوجه بھم اعتمادی ندارند وبعنوان دوشيطان روبروی

  .ھم قرارگرفته اند

غرب  از که سطح جانبداری خود را ژانسیآنھم آژانس چه خواھد بود آراھکارھای کسی چه ميداند که 
 ٧ ،ژانس اتمی ميگويد برای اعزام يک ھيئت بازرسی به ايران بعدازتوافقنامه ژنوآ. ساخته استشکارآ
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انجام  ژانس درآبرای حساب مالی  زادی عمل چه درتعيين راه کاروياآ. ميليون دالر خرج کرده است
   .نيست ومعمول  به ھيچوجه يک شرط منصفانه ومتعادل ،تعھدات ايران

ژانس وقضاوت او داده شده آبه  بی سابقه ای و تنامه اجرائی سھم بسيارمھم وحساس اصوال درموافق
ات ايران ژانش دراجرای تعھدآن موکول به گزارش مساعد آوادامه  ۵+١چنانکه شروع تعھدات  ؛است

 ژانسآ ژانس به اينجا ممکن است ختم شود که اگرآاختيارات وسيع وقضاوت              ِ حد اقل ملحوظ   .شده است
دست دادن موقعيت خود دستش ازھمه  از منحرف شود جمھوری اسالمی با اندکی کامل یرعايت بيطرف از

   .چيزکوتاه وغرب ازتعھدات مبرا خواھد شد

  توضيح بسيار مهم

موافقتنامه اجرائی که اکنون مورد بحث قرارگرفته به ھيچوجه ناسخ موافقتنامه ژنو نيست بلکه مکمل 
وتنھا ماده ای که درموافقتنامه اجرائی پياده شده ولی دررابطه بااجرائيات موافقتنامه ژنو است  ن وآ

بقيه  .ارائه خواھد دادژانس آدرموافقتنامه ژنو نيست ھمين تعھد ايران به انجام راه کارھائی است که 
مده ھمان ھائی است که درموافقتنامه ژنو مقررگرديده فقط مورد آموضوعاتی که درموافقتنامه اجرائی 

      .مدآن درھمين تحرير خواھد آاست که شرح  )ميليارد دالر ٢/۴پرداخت ( ۵+١تعھدات  ٧رديف 

  5+1دوم تعهدات 

. ازباب مثال مده فاقد زمان شروع وپايان تعھد استآم مريکا بشرحی که دررديف ھای اول تاششآتعھدات 
تحريم ازصادرات محصوالت پتروشيمی وواردات محصوالت مربوط به خودروسازی «دربند اول ميگويد 

ساختن تحريم ھا را  معلقمريکا چه زمانی آولی بند مزبور نشان نميدھد که  »ميسازد  معلقمريکا آرا 
  .فته خواھد بودچه  زمانی پايان ياغاز ودرآ

اشاره ای دارد که درنسخه سايت دراين مورد نسخه ای که خبرگزاری فارس ازمتن کاخ سفيد انتشارداده 
   :مدهآن اين است که درنسخه خبرگزاری فارس آ کاخ سفيد ديده نميشود و

واتحاديه اروپا درعوض  ۵+١ميکند، گروه  اجرا ژانس تائيد کند که ايران تعھداتش راآھمزمان که «
  ».ھای زيررادرروز اول توافق اجراکند متعھد است که گام

 ،مريکا رابرای تاخيردرانجام تعھد وفشاربرايران بازميگذاردآمريکا دست آگنگی وابھام در زمان تعھدات 
مريکا را متضاد با ماھيت آثبات والزام به تعھد  ،اين بند بکاررفته لغو در ساختن که بجای معلقواژه 

ت به جای امکان برگش نيست وبه معنای ١ ساختن به معنای لغو وازبين بردن معلق اتعھد مينمايد زير
   .اصلی است

   .بکاررفته است واژه لغو ،معلقميزآمريکا بجای واژه نادرست وشيطنت آچنانکه دربند دوم تعھدات 

                                               
  ک-ح  l and voidlnu /  Cancel and void لغو و از بين بردن  =    suspendمعلق  =  - ١
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 لغو تحريم ھای عليه خريدو وفروش طال وفلزات قيميتی توسط ايران در  –مريکا آدربند دوم  تعھدات 
   .درحاليکه معلوم نيست که شرائط مزبورچيست  ومشروط به شرائط شده استبازارھای جھان موکول 

 وجود »باشرايطی«و.... عبارت  ھای عليه طال  صل تحريماين توجه بجاست که درموافقت نامه ژنو درف
ا مريکآد مانع اجرای تعھد پانديس جديد ازشيطنت ھای اين موافقتنامه است که ميتوانآ نداشته است و

   .بشود

ژانس آن منوط به گزارش آوادامه  ۵+١ھمانطور که درقسمت قبلی اين تحرير عرض شد شروع تعھدات 
، صدور گزارش مزبور خالی از تمبنی برادامه تعھدات ايران شده است وچون موضوع يک امرفنی اس

   .معوق ويا ممکن نسازد بسياراستنرا آخلل ومشکالت که درنھايت صدور 

  تطبيق بين موافقتنامه اجرائي وموافقت نامه ژنو

   :ديده ميشود اينھاست موافقتنامه ژنو وموافقت نامه اجرائی  تفاوت عمده ای که بين

توقف تالشھا «است که  ۴نامه ژنو بنظرميرسد بند  مريکا درموافقتآمھمترين بندی که درتعھدات  -١
اين بند درموافقتنامه ژنو نيست وبه ھمين  »برای کاھش خريد نفت ايران دربازارجھانی است

دليل ممکن است تصورشود که اين موضوع امتيازی است که به ايران درموافقتنامه اجرائی داده 
وبند  دوم  )ممانعت ازپيشرفت ھسته ای ايران( ۵ولی با دقت درموافقتنامه ژنو وبند  ،شده است

موافقت کرده که سطح فعلی فروش نفت  ۵+١نشان ميدھد که  ادامه فشاراقتصادی برايران ....)(
. بنابراين توقف  کوشش برای کاھش خريد نفت ايران به يک ميليون بشکه درروزباقی بماند

مريکا درموافقتنامه آتعھد  محسوب نميشود و برای جمھوری اسالمی ايران دربازارجھانی امتيازی
    .مريکا درميزان فروش نفت ايران استآاجرائی ھماھنگ با موافقت 

مريکا آست که به تالشھای جھانی ورد اين اآولی اثری که ذکرموضوع درموافقتنامه اجرائی بوجود مي
زاد ومخالف آل بازرکانی اصو ھانی که يک عمل خالفازفروش نفت ايران دربازارھای جبرای جلوگيري

  .وحق اعتراض ايران راساقط ميسازد  قوق بين الملل است صحه گذاشته ميشودباسيره ح

  .ميليارد دالر ٢/۴تغيير محل   -٢

ميليارد دالر  ٢/۴ايران به تعھداتش عمل ميکند  درزمانی که ،اجازه داده بود ۵+١موافقتنامه ژنو 
که مده آ ماده مزبور درموافقت نامه اجرائی به اين شکل در .شودازعايدات نفت ايران به ايران پرداخت 

ميليارد دالرايران که  ١٠٠بجای اينکه ازفروش نفت ايران به ايران پرداخته شود ازمبلغ مبلغ مزبور 
نتيجه توسل سيد علی به ماھه ( ٨نھم به اقساط آ ،ايران پرداخته شودنرا مصادره کرده است به آمريکا آ

   .شيطان)

  يرت بزرگ ح
 درھيچيک ازنسخه ھائی که ازمتن موافقتنامه ژنو ويا موافقت نامه اجرائی منتشرشده ھيچ اشاره ای و

ميليارد ايران نشده چنان موضوع مکتوم مانده که گويا اصال  ١٠٠تکليفی برای رفع تصرف غيرقانونی بر
   .چنين مبلغی وجود ندارد
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ميليار دالرازپولمان را به اقساط خواھيم گرفت  ٢/۴که  س عراقچی خيلی دلشادی به خرج دادهعبا آقای
  .ميليارد دالرنکرد ١٠٠ولی ھيچ اشاره ای نسبت به بقيه 

وزمان پرداخت ن روشن آميليارد دالر وبھره  ١٠٠وروشن تکليف مبلغ  درموافقت نامه اجرائی بايد صريح
سکوت موافقتنامه ھا درباره  ،ن باشدمقارن با پايان شش ماه مورد تعھد والزامات ايران آوتصفيه حساب 

مبلغ مزبور يک گروکشی بسيارسنگين است که ميتواند ضامن اين بند ازموافقتنامه ژنو باشد که ميگويد 
  » ھمه چيزتوافق شود، ھيچ چيزمورد توافق قرارنگرفته تا اينکه درباره باتوجه به راه حل جامع«

دامنه وسيع تالش که  ،استن شيطنت ھای خاص قراردادآ تالش ازواژه   ١بند  ٣و ۴دررديف   -٣
موکلس دا شمشير ھمواره زيرمتعھد به تالش نکردن راايران  ،ھرعملی را ميتواند درخود جای دھد

اصه خ  .حتی تنفس راھم ميتوان بنحوی به تالش برای فعاليت ھای اتمی تعبيرساخت ،قرارميدھد
   .متوسل به شيطان راھم دردست داشته باشد                       ِ ريش جمھوری اسالمی مفلوک   ،رف تعھد قویکه ط

تجزيه تحليل حقوقی موافقت نامه ژنو بتاريخ «م عالقمندان به تحريرحاضراز تحرير = فکرميکن حاشيه

 متن ياد شده را در اين پيوند بخوانيد.  »ھم ممکن است بھره مند شوند ٢/١٢/٢٠١٣

    -http://1400years.org/AmirFeyz/NaghdeHoghughiTavafogh5Plus1
02Dec2013.pdf-AmirFeyz    )پايان حاشيه(   

 =====  

اد متن ي» آمريکا«باما دولت آقای اوبه متن اجرايی منتشر شده توسط تکميل نوشته و دسترسی جھت 
  ک-شده به اينجا آورده شد. ح

 
متحده آمريکا، بريتانيا، آلمان، فرانسه، روسيه و چين با اياالت ( ۵+١، گروه ٢٠١۴ژانويه  ١٢روز 

ھماھنگی کاترين اشتون مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا) و ايران برای برنامه اقدام مشترک به 
 .ديماه) به اجرا گذاشته خواھد شد ٣٠( ٢٠١۴تفاھمی رسيدند، که از روز بيستم ژانويه 

اقدام مشترک نشانگر نخستين بار در نزديک به يک دھه است که جمھوری اسالمی ايران با برنامه 
، جنبه ھای کليدی برنامه را برنامه اتمی اش را متوقف می کنداقدامات خاصی موافقت کرده که پيشبرد 

جرا ا. تفاھمات فنی نحوه دسترسی بی سابقه برای بازرسان بين المللی فراھم می کندعوض می کند، و 
و بازبينی برنامه اقدام مشترک و زمان بندی اجرای مقررات آن را بيان می کند. به طور مشخص، تفاھم 

ايران برای محدود کردن ظرفيت غنی سازی در نطنز و فردو انجام می فنی اقداماتی را تعيين می کند که 
قداماتی که ايران در ؛ محدوديت ھايی که برای پژوھش و توسعه ی حراست شده قائل می شود؛ ادھد

اجرای تعھداتش برای عدم تأمين سوخت رآکتور اراک يا نصب اجزای باقيمانده رآکتور انجام می دھد؛ و 
اقداماتی که ايران برای تسھيل بازرسی تأسيسساتش از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی، و تأييد 

 ۵+١ھمات ھمچنين اقدامات متقابلی را که گروه پايبندی کامل ايران به اين تعھدات انجام می دھد. اين تفا
  .و اتحاديه اروپا انجام خواھند داد روشن می سازد
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در فاصله اآلن تا بيستم ژانويه، ايران، آژانس بين المللی انرژی اتمی، اياالت متحده و شرکای بين المللی 
 .را برخواھند داشت ما، گامھای الزم بعدی برای شروع اجرای برنامه اقدام مشترک در آن تاريخ

روز بيستم ژانويه آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد  آنچه که ايران تعھد به انجامش کرده است
وضعيت فعلی برنامه اتمی ايران، و به ويژه برنامه غنی سازی اورانيوم و رآکتور اراک، گزارش خواھد 

ايران تعھد کرده است تا پيش از شروع  داد. آژانس ھمچنين در مورد تعدادی از گام ھای ويژه ای که
 :نخستين روز اجرا، يا در ھمان روز انجام دھد گزارش خواھد داد، از جمله

ِ                   متوقف کردن توليد اروانيوم  با غنای نزديک به   • و از کار انداختن ترتيب آبشارھای مرکزگريز  ٪٢٠                        
 .ت(سانتريفيوژ) ھايی که ايران برای توليد آنھا به کار می گرفته اس

که به صورت ھگزافلورايد انباشت  ٪٢٠شروع به رقيق کردن ذخيره اورانيوم با غنای نزديک به    •
  .، و ادامه تغيير دادن بقيه به شکل اکسيدی که برای غنی سازی بيشتر مناسب نيستشده

 : به عالوه، در طول اجرای برنامه اقدام مشترک آژانس رسيدگی خواھد کرد که ايران
                       ً                                                  سازی اورانيوم در تقريبا  نيمی از سانتريفيوژھای تصب شده در نطنز و سه چھارم  دی) ٣٠به (   •

 .نمی پردازد – از جمله سانتريفيوژھای نسل آينده – سانتريفيوژھای نصب شده در فردو

توليد سانتريفيوژھايش را به تعدادی که برای جايگزينی دستگاھھای از کار افتاده الزم است محدود  • 
 .نتواند از فرصت شش ماھه برای انباشتن سانتريفيوژ استفاده کندمی کند، تا 

  .در حال احداث تأسيسات غنی سازی اضافی نيست •

 .از تحقيق و توسعه در مورد غنی سازی فعلی اش فراتر نمی رود •
 .سوخت گيری نمی کند  رآکتور اراک را فعال يا   •

 .و آزمايش بعدی سوخت برای رآکتور اراک را متوقف می کندتوليد • 
 .اجزای اضافی رآکتور را در اراک نصب نمی کند •
 .سوخت و آب سنگين به محوطه رآکتور اراک منتقل نمی کند •
بدون فرآوری مجدد ايران قادر به جداکردن  تأسيساتی که قادر به بازفرآوری باشد، نمی سازد. •

 .خت مستھلک شده نيستپلوتونيوم از سو
ايران ھمچنين تعھد کرده است که برای انجام برخی اقدامات در دوره شش ماھه برنامه ريزی کند. اين 

 :اقدامات عبارتند از
در سه ماه و  ٪٢٠کامل کردن رقيق سازی نيمی از ذخيره اورانيوم ھگزافلورايد با غنای نزديک به  •

 .د به اکسيد در شش ماهبه اتمام رساندن تبديل مابقی آن موا
ِ                                           سقف  اندازه ذخيری مجاز برای اورانيوم با غنای % •  .ايران در پايان شش ماه ۵  

 سازوکار بازبينی
برای اطمينان از اين که ايران به تعھداتش عمل می کند، آژانس بين المللی انرژی اتمی مطابق نقش 

و تأييد اين خواھد بود که تمامی اقدامات                                            ً            بازرسی که اکنون در ايران برعھده دارد، صرفا  مسئول تحقيق
و ايران يک  ۵+١مربوط به برنامه اتمی ايران انجام خواھد شد. به عالوه، اتحاديه اروپا، گروه 

کميسون مشترک برای کار با آژانس بين المللی انرژی اتمی تشکيل خواھند داد تا بر اجرای برنامه 
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کارخواھد کرد تا به حل نگرانی ھای   چنين با آژانساقدام مشترک نظارت کند. کيميسون مشترک ھم
 .پيشين و کنونی در مورد برنامه اتمی ايران کمک کند

و ايران و دست کم ھر  ۵+١کميسون مشترک متشکل خواھد بود از کارشناسان اتحاديه اروپا، گروه 
سائلی که ممکن ماه يک بار تشکيل جلسه خواھد داد تا به اجرای برنامه اقدام مشترک و ھرگونه م

است پيش بيايد نظارت داشته باشد. ھمه تصميماتی که براساس اين گفتگوھا الزم باشد، به مديران 
  .سياسی اتحاديه اروپا، گروه پنج بعالوه يک و ايران ارجاع خواھد شد

 شفافيت و نظارت
ر و بی سابقه ای ايران در برنامه اقدام مشترک تعھد کرد که برنامه ھسته ای اش را با شفافيت بيشت

ھمراه کند، از جمله از طريق اجازه بازرسی مکرر و سرزده و تأمين اطالعات گسترده تر به آژانس بين 
 .المللی انرژی اتمی

چنانکه در برنامه اقدام مشترک آمده (و برخالف ھر چند ھفته يکبار) تأسيسات غنی سازی اورانيوم 
بازرس آژانس قرار خواھد داشت. آژانس  وزانه در دسترسايران در نطنز و فردو اکنون برای بازديد ر

بين المللی انرژی اتمی و ايران بر روی روزآمد کردن رويه ھايی کار می کنند که به بازرسان آژانس 
اجازه خواھد داد تا برای کوتاه کردن زمان کشف ھرگونه عدم ھمکاری از سوی ايران، اطالعات مربوط 

بررسی کند. به عالوه، تأسيسات پيش گفته ھمچنان در معرض بازرسی  به نظارت را به طور روزانه
بازرسی ھای از پيش برنامه ريزی شده، و بازرسی ھای اعالم ھای ديگر نيز خواھد بود از جمله 

 .نشده
لی الملرآکتور اراک و تأسيسات مربوط به آن دستکم ماھی يکبار در معرض بازديد بازرسان آژانس بين 

                                                 ً              بازرسی فعلی به آژانس بين المللی انرژی اتمی تقريبا  ھر سه ماه يک برنامه  – انرژی اتمی خواھد بود
 .بار، يا بيشتر، اجازه بازرسی اين تأسيسات را می دھد

 :ايران ھمچنين برای نخستين بار موافقت کرده است که موارد زير را در اختيار قرار دھد
 رآکتور اراک که آژانس مدتھا در صدد دستيابی به آن بود؛ اطالعات مربوط به طرح   •
ارقامی برای بررسی اين که توليد سانتريفيوژ تنھا برای جايگزينی دستگاھھای از کار افتاده انجام   •

 خواھد گرفت؛ و
اطالعاتی که دسترسی به کارگاھھای مونتاژ سانتريفيوژ، کارگاھھای توليد دستگاه گردان سانتريفيوژ  • 
 .ساختمان ھای محل نگھداری آنھا، و معادن و دستگاھھای استخراج اورانيوم را ممکن سازدو 

اين اقدامات افزوده برای بازبينی و نظارت، آژانس را قادر خواھد ساخت تا ھرماه اطالعات روزآمد 
 شده در مورد وضعيت اجرای تعھدات ايران را در اختيار کميسيون مشترک بگذارد و به جامعه بين

  .                                                                           ً        المللی امکان بدھد که سرپيچی يا تغيير جھت مواد به يک برنامه مخفيانه را سريعا  کشف کند

 تعھد به انجامش کرده است ۵+١گروه   آنچه که
و اتحاديه گشايشی محدود، موقت و ھدف داری برای  ۵+١به عنوان بخشی از اين گام نخستين، گروه 

بخش  – ميليارد دالر است ٧تا  ۶لوکه شده ايران بين ارزش کلی دارايی ھای بايران قائل می شود. 
ميليارد دالر دارايی متوقف شده ايران که ھمچنان بلوکه يا محدود خواھد ماند. بخشی  ١٠٠کوچکی از 

از اين دارايی ھا در ھمان روز اول آزاد می شود؛ ولی بيشتر آن به صورت اقساط در طی يک دوره 
اکثريت ساختار آزادسازی دارايی ھا به صورتی است که  واھد شد.شش ماھه به ايران بازپس داده خ
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و تحريم  – قابل توجھی از تحريم ھا از جمله تحريم نفتی، بانکی و مالی به قوت خود باقی خواھد بود
 .ول اين دوره شش ماه، ھمچنان با جديت دنبال خواھد شدطھا در 

و  ١+۵که آژانس بين المللی انرژی اتمی تأييد کند که ايران به تعھدات خود عمل می کند، ھنگامی 
 :اتحاديه اروپا به نوبه خود متعھد شده اند که از روز اول اجرا، به موارد زير عمل کنند

 .تعليق اجرای تحريم ھا بر صادرات پتروشيمی و واردات کاالھا و خدمات برای بخش توليد خودرو •
عليق اجرای تحريم واردات و صادرات طال و ديگر فلزات بھادار، با محدوديت ھای قابل توجھی که ت •

جلوی استفاده ايران از دارايی ھای محدود شده اش در خارج برای پرداخت بھای خريدھايش را می 
 .گيرد

ی و تعمير دادن مجوز سريع برای تأمين قطعات و سرويس ھای مورد نياز، از جمله خدمات بازرس •
 .برای ايمنی پروازھای بخش غيرنظامی ايران

متوقف کردن تالش ھا برای کاھش بيشتر خريد نفت خام ايران از سوی شش کشوری که ھنوز از • 
 .ايران نفت خريداری می کنند

تسھيل ايجاد يک کانال مالی به منظور حمايت از مبادالت انساندوستانه که پيشتر به ايران اجازه داده • 
  .شده، و تسھيل پرداخت تعھدات ايران به به سازمان ملل متحد و پرداخت

  

  

 


