
 خالصه ای از وضعیت زمان بندی برداشته شدن تدریجی تحریم ها و تعهدات جمهوری اسالمی

 با تکیه بر توافق نامه هسته ای و قطعنامه شورای امنیت
 

ضمناً در خالصه زیر به قطعنامه شورای امنیت نیز اشاره و . به طور خالصه شامل نکات زیر است محتویات متن توافق

 .ارجاع شده است

 

معنای این حرف این است که در صورت تخلف ایران، ). توافق باید به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد متن

مقدمه و شرایط و چهارده یک  هایبند( ).موضوع می تواند تحت فصل هفتم اساسنامه شورا مورد بررسی قرار گیرد

 .رسیدشورای امنیت به تصویب  3322در همین خصوص قطعنامه شماره . (عمومی

 

 :تحریم ها

 

این مطلب ) .طبق برنامه زمان بندی این توافق برداشته خواهند شدبه تدریج و آن هم  تحریم های هسته ایبخشی از فقط 

ضمنا این تحریم ها در صورت تخلف ایران از تعهدات، دوباره به جای خود باز  .(مکرراً در متن قرارداد آمده است

  .خواهند گشت

 

ه شدن تحریم های هسته ای پس از اجرای تعهدات ایران و راستی آزمائی آن توسط آژانس بین المللی برنامه برداشت

 (:طبق پیوست شماره پنج توافق نامه)تعاریف زمان بندی ها و  انرژی اتمی

 
 هشت سال یا ارائه گزارش کامل توسط آژانس           

 

 

 

 

 

 

 

 روز انتقال   

   

 

 روز اجراء               خروج پرونده ایران    

 به بعد 3122از ژانویه          از شورای امنیت     

 روز تصویب                  (ادامه نظارت آژانس)  
 3122ژوئیه  31                  

 

 روز نهائی شدن            
 عالم توافق ژنو              

 3122ژوئیه  21             

 

یت توافق نامه بالفاصله پس از این تاریخ به شورای امن) 3122ژوئیه  21 :(Finalization Day) روز نهائی شدن -

، ایران بالفاصله همکاری با آژانس را برای ایجاد ترتیبات الزم 2بخش الف پیوست شماره  2و طبق بند . ارسال می شود

 .(برای شفاف سازی را آغاز می کند و تا زمان اجرای توافق به پایان می رساند
 

هر کدام که )شورای امنیت  تصویب روز پس از روز نهائی شدن یا 01حداکثر تا : (Adoption Day)روز تصویب  -

 .شد 3122ژوئیه  31شورای امنیت، تاریخ این روز برابر با  3322عمل و با تصویب قطعنامه در - (ودتر اتفاق افتدز

. اتحادیه اروپا از قطعنامه شورای امنیت پشتیبانی می نماید. ایران اعالم پذیرش موقت پروتکل احاقی را اعالم خواهد کرد



مقدمات لغو بخشنامه های ذکر شده در متن توافق نامه را آماده خواهد " ده اختیارات ریاست جمهوریدر محدو"آمریکا 

 .نمود
 

راستی آزمائی کرده و ایران  روز است که آژانس بین المللی انرژی اتمی :(Implementation Day) روز اجراء -

را طبق توافق نامه انجام داده و آژانس آنها ( تعهدات خودیعنی تقریباً تمام )پیوست شماره پنج  22تعهدات خود را طبق بند 

زودتر نخواهد بود چرا که اگر جمهوری اسالمی تعهدات خود را  3122این تاریخ قطعا از ژانویه  .را تائید کرده باشد

ند این هر چه ایران بیشتر تعلل ک. برای ارائه گزارش خود فرصت خواهد داشت 3122دسامبر  22انجام دهد آژانس تا 

 .زمان بیشتر به تعویق خواهد افتاد

 .پیوست شماره پنج را بر خواهد داشت 22در این روز اتحادیه اروپا تحریم های هسته ای مندرج در بند 

 و دسته سوم را پابرجا نگه خواهد داشت( 21بند )آمریکا برخی تحریم های هسته ای را تعلیق و برخی دیگر را لغو 

 .(در همانجا 2و پاورقی شماره  - 3پیوست شماره  - توافق نامه متن 1تا  1رجوع به مواد )

 21بند ) .درخواهد آمد 3322تحریم های شورای امنیت قبلی برداشته و بجای آن تحریم ها به ضورت مفاد قطعنامه جدید 

 (پیوست پنج
 

صلح آمیز باقی ماندن برنامه  هشت سال پس از روز تصویب یا زمانی که آژانس از :(Transition Day) روز انتقال -

هر کدام که زودتر )را به شورای امنیت ارائه کند ( Broader Conclusion)هسته ای اطمینان حاصل کند و گزارش کامل 

 (.اتفاق بیفتد

 (.پیوست پنج 31بند )در این روز اتحادیه اروپا برخی دیگر از تحریم ها را لغو و برخی دیگر را تعلیق خواهد نمود 

 .ام مراحل قانونی برای لغو برخی دیگر از تحریم ها خواهد نمودبه انج" اقدام"آمریکا 

 . ایران پروتکل الحاقی را در مجلس به تصویب خواهد رساند

 

پس از روز ( ده سال)سال  21(: UNSCR Termination Day)روز پایان پرونده اتمی ایران در شورای امنیت  -

 .ده اتمی ایران از شورای امنیت خارج خواهد شدتصویب، در صورت عدم تخلف ایران در این مدت، پرون

 

و نیز ضمناً رعایت تحریم ها که تا کنون با فشار آمریکا بر سایر کشورها اعمال می شد، طبق متن پایانی توافق نامه 

که در بخش دوم قطعنامه آمده است، برای تمام کشورها الزامی   Statementتحت عنوان  تصریح قطع نامه شورای امنیت

به بعد  01برای دیدن محدودیت های باقی مانده حتی در زمینه تحریم های اتمی رجوع فرمائید به صفحه . )شده است

 (قطعنامه شورای امنیت

 

نکته دیگر این که تحریم ها که به طور تدریجی برداشته خواهند شد، در حال حاضر و بر اساس اسناد منتشر شده، شامل 

مگر . مریکائی نخواهد شد و این گونه اشخاص همچنان از ورود به بازار ایران منع شده اندحال اشخاص حقیقی یا حقوقی آ

 .این که توافقاتی در این زمینه در آینده بین ایران و آمریکا به وجود بیاید

 (.که البته با توجه به گرایش آقای خامنه ای به روسیه این مسئله با چالش های جدی روبرو خواهد بود)

 

 :محدودیت ها و ممنوعیت ها برای ایران برخی از

 

 و تعهدات  دودیت ها و ممنوعیت هاحم

 اصلی جمهوری اسالمی
 مالحظات مستند مدت زمان

خروج پرونده اتمی از دستور کار شورای 

 امنیت سازمان ملل

سال از تاریخ  21بعد از

 تائید توافق

بند چهارده مقدمه و 

و نیز بند  شرایط عمومی

 توافق نامه Eبخش  32

 

 (Aبخش ) غنی سازی، تحقیق و توسعه و انباشت

غنی سازی و فعالیت های مرتبط با آن و 

 نیز برخی فعالیت های تحقیق و توسعه

سال  1محدود یت در 

اول و سپس تغییر 

تدریجی وضعیت پس از 

 این دوره

  بند یک



نگهداری و سپس از رده خارج کردن 

 2121د سانتریفوژهای نسل اول به تعدا

عدد، الباقی به انبار تحت نظارت آژانس 

 .منتقل خواهند شد

  بندهای دو و سه سال 21به مدت 

تحقیق و توسعه به شرط عدم انباشت 

 ، و اورانیوم غنی شده

  بند سه سال 21به مدت 

  بند سه سال 1.2پس از  IR8و   IR6عدد سانتریفوژ  21آغاز تست 

یفوژ ممنوعیت ساخت یا مونتاژ سانتر

پیشرفته بجز آنچه که در پیوست یک توافق 

 نامه آمده 

 .به مدت هشت سال

پس از آن ساخت 

و   IR6سانتریفوژهای 

IR8   ،بدون روتور

برای انبار کردن 

انحصاراً در سایت نطنز 

و تحت نظارت آژانس 

بین المللی انرژی اتمی، 

برای برنامه های دراز 

مدت غنی سازی و 

طرح و توسعه آتی 

 نایرا

  بند چهار

محدودیت غنی سازی تحت نظارت آژانس 

در سایت نطنز که تنها سایت غنی سازی 

 . درصد 2.21ایران خواهد بود تا سقف 

و ممنوعیت غنی سازی اورانیوم، تحقیق و 

توسعه و نگهداری هر گونه مواد هسته ای 

 در سایت فردو

  بند پنج  سال 22به مدت 

ی، فیزیک تبدیل فردو به یک مرکز هسته ا

سانتریفوژ  2111باقی مانده . و تکنولوژی

در شش مجموعه در یک   IR6نسل اول 

تنها دو مجموعه از این . بخش از فردو

. سانتریفوژها بدون اورانیوم خواهند چرخید

چهار بخش دیگر با تمام ملحقات آن کار 

 .نخواهند کرد

تمامی دیگر سانتریفوژها و زیرساخت های 

ع آوری و در انباری تحت مربوط به آنها جم

نظارت دائم آژانس به شرح مندرج در 

 .پیوست یک توافق نامه باقی خواهند ماند

هر پروژه ای در فردو باید به کمیسیون 

 .اطالع داده شود

به طور نامحدود و 

 دائمی

 بند شش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهل و چهاربند 

 

کیلوگرم  211نگهداری تنها کمتر از 

 درصد 2.21اید با غنای اورانیوم هگزافلور

و فروش الباقی به بازارهای بین المللی بر 

اساس بهای بین المللی آن یا مخلوط کردن 

 .آن تا سطح اورانیوم طبیعی

منهای آنچه که ایران از روسیه و با رعایت 

مقررات مندرج در توافق در مورد سایر 

 .منابع خرید، خریداری می کند

  بند هفت سال 22به مدت 



انده با غنای تمامی اکسید اورانیوم باقی م

پنج تا بیست درصد تبدیل به سوخت برای 

سوخت مازاد . راکتور تهران خواهد شد

مورد نیاز این راکتور را ایران به بهای 

 .بازارهای بین المللی خریداری خواهد کرد

 (Bبخش ) آب سنگین اراک

طراحی و ساختار سایت آب سنگین اراک با 

این . لمللی تغییر خواهد یافتهمکاری بین ا

سایت برای استفاده صلح آمیز برای 

تحقیقات هسته ای و تولید رادیوایزوتوپ 

برای مصارف پزشکی و صنعتی به کار 

تا بدین ترتیب نتواند برای . گرفته خواهد شد

پلوتونیم قابل استفاده در بمب اتمی به کار 

 .رود

تمامی سوخت مصرف شده در این راکتور 

 .رج از ایران فرستاده خواهد شدبه خا

به طور نامحدود و 

 دائمی

  بند هشت

ممنوعیت ساخت راکتورهای آب سنگین 

 .جدید

و لزوم  ممنوعیت انباشته کردن آب سنگین

 .ارسال آن به خارج از کشور

ممنوعیت بازفرآوری سوخت مصرف شده 

 یا انجام تحقیقات در این زمینه

و  ، یازدهده هایبند سال 22به مدت 

 دوازده

 

 (Cبخش ) شفاف سازی و اعتماد سازی

اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و سپس 

اجرای الزام آور آن پس از تصویب مجلس 

و اجرای  بر اساس پیوست پنج توافق نامه

قراردادهای  2.2کامل متن اصالحی کد 

 جنبی پادمان

به طور نامحدود و 

 دائمی

  بند سیزده

انجام شده با  اجرای کامل موافقت های

آژانس بین المللی و پاسخگوئی در باره 

اکتبر  22فعالیت های گذشته و حال ایران تا 

جهت آماده سازی گزارش نهائی  3122

 .3122دسامبر  22آژانس تا 

  بند چهارده--- 

حضور بلند مدت آژانس برای نظارت بر 

اجرای اقدامات داوطلبانه ایران در 

 خصوص شفاف سازی

  ند پانزدهب نامعلوم

  بند پانزده سال 32به مدت  نظارت آژانس بر ترکیبات کنسانتره اورانیم

نگهداری و بازرسی روتورهای سانتریفوژ 

 (Bellows)یا فانوسه   تهویه هاو 

  بند پانزده سال 31به مدت 

استفاده از تکنولوژی ها و سیل های 

الکترونیک مورد تائید آژانس و در نظر 

ری برای دسترسی های گرفتن ساز وکا

سریع آژانس به ترتیب مقرر در پیوست یک 

 توافق نامه

  بند پانزده سال 22به مدت 



ممنوعیت فعالیت ها اعم از تحقیق و توسعه 

برای ساخت وسائل انفجاری اتمی شامل 

فعالیت های ریخته گری اورانیم یا پلوتونیم 

 به شرح مندرج در پیوست یک توافق نامه

ود و به طور نامحد

 دائمی

  بند شانزده

انجام خرید ها از کانال های تعیین شده به 

 شرح مندرج در پیوست چهار توافق نامه

به طور نامحدود و 

 دائمی

  بند هفده

    ....سایر موارد 

    

 

 

  

 

 

 

 

 


