
 

 اجرای برجام الزامات

 29/70/4991 برجام یدرباره الزامات اجرا جمهورسینامه رهبر انقالب به رئ «بند سوم» مطرح شده در 

1  
 یو کاف یقو یهانیگرفتن تضم

 مهایلغو تحر یبرا

هااای لالمانااه از آنجا كه پذيرش مذاكرات از سوی ايران اساساً با هدف لغو تحريم
گرفتااه اسااا و اجرايااي شاادن آن در برجااام بااه ب ااد از اقتصادی و مالي صااورت 

های قااوی و كااافي باارای های ايااران موكااود گردياادها تزم اسااا ت اامی اقدام
ی آن اعااالم كتبااي های مقابلا تدارك شودا كه از جملااهجلوگیری از تخلف طرف

هااا اسااا  در اعااالم ی اروپا مبني باار لغااو تحريمجمهور امريكااا و اتحاديهرئیس
كلي هااا بااهجمهور امريكا بايد تصريح شود كااه اياا  تحريمی اروپا و رئیسديهاتحا

ها باااقي خواهااد كه ساختار تحريمبرداشته شده اسا  هرگونه الهاری مبني بر اي 
 ی نقض برجام اسا ماندا به منزله

2  
آن  یتهاینقض برجام و توقف فعال

 در صورت وضع هرگونه تحریم

ای )از وضع هرگونه تحريم در هر سطح و بااه هاار بهانااهساله  8ی در سراسر دوره
ی تروريسم و حقوق بشر( توسط هاار ياا  از های تكراری و خودساختهجمله بهانه

كشورهای طرف مذاكراتا نقض برجام محسوب خواهد شد و دولا مولف اسااا 
هااای برجااام را های تزم را انجام دهد و ف الیای مجلس اقداممصوبه 9طبق بند 

 ف كند متوق

3  
تنها پس  5و  4بند  یتهایآغاز فعال

 انیبر پا یاز اعالم آژانس مبن

 PMDپرونده 

اقدامات مربوط به آنچه در دو بند ب دی آمده اساا تنها هنگامي آغاز خواهااد شااد 
 ( را اعالم نمايد PMDی موضوعات حاد و گذشته )كه آژانس پايان پرونده

4  
کارخانه اراک تنها  یآغاز نوساز

و  نیگزیپس از قرارداد طرح جا

 تضمین کافی اجرا

ی اراك با حفظ هويا سنگی  آنا تنها در صااورتي اقدام در مورد نوسازی كارخانه
ی طاارح جااايگزي  و ت اامی  آغاز خواهد شد كه قرارداد قط ي و مطماا   درباااره

 كافي برای اجرای آن من قد شده باشد 

5  
شده  یغن ومیاورانمعامله و تبادل 

زرد در صورت عقد  کیدر برابر ک

 و تدریجی قرارداد مطمئن

ی موجود در برابر كی  زرد با دولا خارجي در صورتي شده ی اورانیوم غنيم امله
باره همراه با ت می  كافي من قااد شااده  آغاز خواهد شد كه قرارداد مطم   در اي 

 ريج و در دف ات مت دد باشد تد باشد  م امله و تبادد مزبور بايد به

6  
مدت  انیطرح توسعه م هیته

آن در  یو بررس یاتم یصنعت انرژ

 یمل تیامن یعال یشورا

ماادت صاان ا ی میانطرح و تمهیدات تزم برای توس ه ی مجلسامطابق مصوبه
ساااد و  41اكنون تااا انرژی اتمي كه شامل روش پیشرفا در مقاطع مختلف از هم

تهیه و با دقا در شورای عالي امنیا ملااي بررسااي  هزار سو اساا 497منتهي به 
شود  اي  طرح بايد هرگونه نگراني ناشااي از برخااي مطالاام در ضاامائم برجااام را 

 برطرف كند 

7  
 یو توسعه برا قیتحق یسامانده

مورد قبول در برجام در  یساز یغن

 ساله 8ی پایان دوره

ای گونااهاب اد مختلف را در مقااام اجاارا بهتحقیق و توس ه در سازمان انرژی اتميا 
ساااله هاایب كمبااود فناااوری باارای ايجاااد  8ی ساماندهي كند كااه در پايااان دوره

 سازی مورد قبود در برجام وجود نداشته باشد غني

8  
مرجع بودن متن مذاکرات و نه 

طرف مقابل، در موارد ابهام  ریتفس

 سند برجام

تفساایر طاارف مقاباال مااورد قبااود نیسااا و برجاما توجه شود كه موارد ابهام سند 
 مرجعا مت  مذاكرات اسا 

9  
رصدکننده انجام  ئتیه لیتشک

تعهدات طرف مقابل و تحقق 

 برجام یالزامات اجرا

ها در مت  برجام و نیااز گمااان نقااض عهااد و تخلفااات و ها و ابهاموجود پیچیدگي
ه ي  هی ا قوی و آگاااه كند كفريبكاری در طرف مقابل بويژه امريكاا ايجاب مي

و هوشمند برای رصد پیشرفا كارها و انجام ت هدات طرف مقابل و تحقااق آنچااه 
تشكیل شود  تركیم و ولائف اي  هی ااا بايااد در  در بات بدان تصريح شده اساا

 شورای عالي امنیا ملي ت یی  و تصويم شود 


