ةازدید  6529 :ةار
حيؿَ 74 ،ىِر 7961

ةازٌيایی ةرحام؛ «واكؿیثُا»« ،ذلیلثُا» و «پیاىدُا»

ىلدىَ
ةر اشاس آٌچَ کَ از اػِارات ىلامُای ؾانیرجتَ ىظخع ىیطّد ایً اشث کَ ُدف ایران از ورود ةَ «ىذاکرات
ةا  »2+7و دشحیاةی ةَ «جّافق حاىؽ»« ،نغّ جرریوُا» و «جثتیث ذلّق ُصحَای» ةّده اشث .ةررشی جعتیلی
آٌچَ کَ پس از پایان ىذاکرات و دشحیاةی ةَ ةرحام ىرلق طده ةا آٌچَ کَ پیض از ىذاکرات ىد ٌؼر ىصئّالن
ؾانیرجتَ ٌؼام (دو ُدف پیض گفحَ) ةّده اشث ،چظواٌداز روطًجری از دادهُا و شحاٌدهُای ایران ،شٍخض
ادؾای ةازی ةرد  -ةرد و وضؿیث ایران در آیٍدهی پیض رو ةَ دشث خّاُد داد .ةا جأىم در ىفاد ایً گزارش ،ایً
واكؿیث روطً ىیطّد کَ ایران در كتال دریافث حایزهی کاُض ةرخی از جرریوُا و احازه ةرای اٌخام چٍد
فؿانیث ىظخع ،ىردود و ىظروط ُصحَای ،ىکهف طده اشث جا اوالً؛ از  799ذق ىهث ایران غرف ٌؼر کرده و
ثاٌیاً؛ از  77ىخيّؾَ از دشحاوردُای ُصحَای ىهث ایران دشث کظیده و آٌِا را از دشحرس خارج ٌيّده و ثانثاً؛
 24ىٍفذ و دریچَ ةرای ٌفّذ ،دشحرشی و ةازرشی ةیگاٌگان و دطيٍان ةَ ذیعَُای ٌؼاىی و ذصاس کظّر ةاز
کرده اشث کَ ُر یک از ایً ىٍافذ ىیجّاٌد ىخّزی ةرای دهُا و یا غدُا ىّرد ةازرشی و دشحرشی ىد ٌؼر
آژاٌس ةاطد.
خالغَ:
* ةر اشاس ةرحام ،حيِّری اشالىی ایران از  799ذق ىهث ایران غرفٌؼر کرده اشث.
• ذداكم  59ىّرد از ذلّكی کَ حيِّری اشالىی ایران از آن اٌػراف داده ،ةرای اةد و ُيیظگی اشث.
• ذداكم  75ىّرد از ذلّكی کَ حيِّری اشالىی ایران از آن اٌػراف داده ،ةدون ُیچ شلف زىاٌی اشث.

•  19ىّرد از ذلّكی کَ حيِّری اشالىی ایران از آن اٌػراف داده ،دشث کو ةرای ىدت  72شال اشث.
•  73ىّرد از ذلّكی کَ حيِّری اشالىی ایران از آن اٌػراف داده ،دشث کو ةرای ىدت  79شال اشث.
* ةر اشاس ةرحام ،حيِّری اشالىی ایران دشثکو  24دریچَ و ىٍفذ ةرای دشحرشی و ةازرشی ةیگاٌگان ةَ
ذیعَُای ٌؼاىی و ذصاس فراُو کرده اشث.
• ذداكم  51ىّرد از ىٍافذ ةیگاٌگان ةَ ذیعَُای ٌؼاىی و ذصاس ةرای اةد و ُيیظگی اشث.
• ذداكم  5ىّرد از ىٍافذ ةیگاٌگان ةَ ذیعَُای ٌؼاىی و ذصاس ةرای ىدت  72جا  59شال اشث.
• ذداكم  59ىّرد از ىٍافذ ةیگاٌگان ةَ ذیعَُای ٌؼاىی و ذصاس دشث کو ةرای ىدت  79شال اشث.
* ةر اشاس ةرحام ،حيِّری اشالىی ایران دشث کو از  77ىخيّؾَ از دشحاوردُای ُصحَای کظّر غرفٌؼر
کرده اشث.
• از حيهَ دشحاوردُای ُصحَای از دشث رفحَ ،خارج طدن ذدود  6499کیهّگرم ىّاد غٍی طده از دشحرس
حيِّری اشالىی ایران اشث.
• ٌاةّدشازی كهب راکحّر آب شٍگیً اراك ةا جزریق ةحً در داخم ىٍفذُای ىخحيؽُای شّخث از حيهَ دیگر
دشحاوردُای ُصحَای از دشث رفحَ اشث.
انف .دشحاوردُای ایران از احرای جّافق حاىؽ
یکو ،ذّزهی ُصحَای
اشاس و ةٍیان «جّافق حاىؽ» ةر «ٌفی ذلّق ایران» ( )7اشث .در چارچّب «جّافق حاىؽ»« ،ىٍخزطدن» ذلّق
ایران )5( ،ةَ «آیٍدهای ٌاىظخع» ىّکّل و ةَ «اذراز طروظی ىتِو» ىٍّط طده اشث )9( .از ایً رو ُر آٌچَ
در چارچّب جّافق حاىؽ ةَ ایران داده طده ٌاطی ازاحازهی چٍد کظّر كدرجيٍد و ىّافلث آٌِا ةا ةرخّرداری
ىردود ،ىظروط و ىّكث ایران از ةرخی دشحاوردُای ُصحَای اشث .ةَ ؾتارت دیگر شحاٌدهُای ایران در
چارچّب «جّافق حاىؽ» ٌاطی از اذؾان ظرف ىلاةم ةَ «ذق ایران» ٌیصث ،ةهکَ ایً یافحَُا ىرُّن «نعف ظرف
ىلاةم در ذق ایران» اشث.
 .7احازهی غٍیشازی ذداکثر جا شعد  34/9درغد ،ذداکثر ةا ػرفیث  2939دشحگاه شاٌحریفیّژ از ٌّع lR1
فلط در شایث ٌعٍز ذداکثر ةا شلف زىاٌی  79شال (جا شال )7191
 .5احازه ةرای غرفاً ذفغ ذداکثر  363دشحگاه شاٌحریفیّژ  IR1در شایث فردو ()1
 .9احازهی ٌگِداری ذداکثر  999کیهّگرم ىّاد غٍی طده جا شعد  34/9درغد
 .1احازهی آغاز ٌػب زیرشاخث ضروری ةرای ٌػب شاٌحریفیّژ  IR8در شایث ٌعٍز ،پس از شال دُو ()2
 .2احازهی جّنید ىؿدود )3( ،ىردود ( )4و ىظروط ( )5شاٌحریفیّژ IR1
 .3احازهی جّنید ىردود (کيی و کیفی) ( )6شاٌحریفیّژُای  IR6و  IR8از آغاز شال ٌِو جا پایان شال ٌِو

 .4احازهی جّنید ىظروط ( )79و ىؿدود ( )77فلط شاٌحریفیّژُای  IR6و  IR8پس از شال دُو ()75
 .5احازهی ىظروط ( )79ىٌّحاژ ٌِایی شاٌحریفیّژُای جّنیدی ( IR6و  )IR8فلط در شایث ٌعٍز.
 .6احازهی اٌخام آزىایض ةر روی شاٌحریفیّژ  IR6غرفاً ةا یک ىاطیً و پس از  5شال و ٌیو از پذیرش ةرحام
ةا زٌخیرهی شی جایی (جا  72شال فلط در شایث ٌعٍز)
 .79احازهی اٌخام آزىایض ةر روی شاٌحریفیّژ  IR8غرفا ةا یک ىاطیً و پس از  5شال و ٌیو از پذیرش ةرحام
ةا زٌخیرهی شیجایی (جا  72شال فلط در شایث ٌعٍز)
 .77احازهی حایگزیٍی ىردود ( )71و ىظروط ( )72شاٌحریفیّژُای  IR1غدىَ دیده یا خراب طده در شایث
ٌعٍز ةا شاٌحریفیّژُای  IR1ىّحّد در اٌتار
 .75احازهی ىظروط ( )73ةاز ظراذی و ةازشاخث راکحّر آب شٍگیً اراك (ةرای جتدیم آن ةَ راکحّر آب شتک
ةَ گٌَّای کَ ةحّاٌد ةا آب شٍگیً ٌیز ةرای خٍک کٍٍدگی کار کٍد)
 .79احازهی ىظروط ( )74و ىردود ( )75ةرای شاخث شّخث ىّرد ٌیاز راکحّرُای جِران و اراك
دوم .ذّزهی جرریوُا
 .7دریافث حایزهی نغّ  3كعؿٍاىَی طّرای اىٍیث
• ذفغ جرریو طّرای اىٍیث ةر روی ىّضّعُای «اطاؾَای»« ،ىّطکی» و «جصهیراجی» در كعؿٍاىَی 5597
• ذفغ شایَی جرریوُای نغّ طدهی طّرای اىٍیث ةا اىکان ةازگظث  3كعؿٍاىَی كتهی.
 .5دریافث حایزهی جؿهیق ةرخی از جرریوُای ةخض اكحػادی و ىانی ةا غرفاً ىٍظأ ُصحَای اجرادیَی اروپایی
• ذفغ زیرشاخث ُيَی جرریوُا از حيهَ زیر شاخث جرریوُای اكحػادی و ىانی ُصحَای (ةلای جػيیو
طيارهی  179اجرادیَی اروپایی)
 .9دریافث حایزهی جّكف اؾيال ةرخی از جرریوُای ةخض اكحػادی و ىانی در ذّزهی جرریوُای ثاٌّیَ ةا ىٍظأ
غرفاً ُصحَای از شّی اىریکا
• ذفغ ُيَی جرریوُای اونیَی اىریکا ؾهیَ حيِّری اشالىی ایران (جرریوُای کٍگره و دشحّر احرایی رئیس
حيِّر)
• ذفغ جرریوُای ثاٌّیَی غیر ُصحَای اىریکا ؾهیَ حيِّری اشالىی ایران (جرریوُای کٍگره و دشحّر احرایی
رئیس حيِّر)
• ذفغ زیر شاخث ،شاخحار و شازوکار ُيَی جرریوُای کٍگره ؾهیَ حيِّری اشالىی ایران
• ذفغ زیر شاخث ،شاخحار و شازوکار ُيَی دشحّر احرایی رئیس حيِّر اىریکا ؾهیَ حيِّری اشالىی ایران.
 .1دریافث حایزهی دونث اىریکا ةرای ورود فرش و ىّاد غذایی (پصحَ و خاویار) ایراٌی ةَ اىریکا
 .2دریافث حایزهی دونث اىریکا ةرای فروش ُّاپیيای ىصافرةری جخاری و كعؿات و خدىات ذیرةط آن ةا
کارةری «ىٍرػراً غیر ٌؼاىی» ةَ اطخاص ذلیلی و ذلّكی ایران جرریو ٌظده جّشط اىریکا

ب .دادهُای ایران در چارچّب جّافق
در ازای دشحاوردُای ایران از جّافق ویً (ىذکّر در ةخض "انف") حيِّری اشالىی ىحؿِد طده اشث جا
خّاشحَُا و ىعانتات  7+2ةَ ظّر ؾام و اىریکا و شَ کظّر اروپایی را ةَ ظّر خاص ةرآورده کٍد .در ایً ةخض
ةَ «دادهُای ایران» در كانب چِار دشحَ اطاره ىیطّد .اةحدا ةَ ظّر گذرا فِرشحی از «دادهُای ایران» ةر اشاس
آٌچَ کَ ةَ ظّر غرید در ىحً جّافق ذکر طده آىده ،شپس ةرخی از آثار و پیاىدُای ٌاطی از اىضای جّافق ةر
طيرده طده و ةؿد از آن ةَ پارهای از آثار و پیاىدُای احرای جّافق اطاره خّاُد طد .در كصيث پایاٌی ایً ةخض،
ىّاردی ةرطيرده خّاُد طد کَ در غّرت درایث و جدةیر ُیأت ایراٌی و ةا جػرید ةَ آن ىّارد ،اىکان اشحیفای
ذلّق ىهث ایران در آن ىّارد فراُو آىده و یا ىّحب ذفغ و جثتیث دشحاوردُای ُصحَای ىهث ایران در آن
ىّارد ىیگردید ،ونی ىحأشفاٌَ ةا غفهث ُیأت ایراٌی و ؾدم ذکر ایً ىّارد در ىحً جّافق ،ىؤنفَُای طکم
دٍُدهی جّافق ةد ،ةَ ظّر حدی افزایض یافحَ اشث.
یکو .دادهُای واكؿی (ىٍػّص در ىحً جّافق)
در ایً كصيث ةَ ىّاردی از «دادهُای ایران» ةر اشاس ىحً جّافق اطاره ىیطّد کَ اوالً؛ ىّحب شهب
داوظهتاٌَی ذلّق ىهث ایران طده ،ثاٌیاً؛ ىّحب ایخاد شازوکار دشحرشی و ةازرشی غیرىحؿارف آژاٌس و ةرخی
کظّرُا ةَ ذیعَُای ٌؼاىی و ذصاس ایران طده و ثانثاً؛ ىّحب اٌػراف از دشحاوردُای ُصحَای طده کَ جّشط
ىحخػػان و داٌظيٍدان داخهی ،ظراذی ،احرا و ىّرد اشحفاده كرار گرفحَ اشث.
 .Aاٌػراف از ذلّق ىهث ایران
در ایً كصيث فلط ةَ آن دشحَ از جؿِدات حيِّری اشالىی ایران در كانب ةرحام ىیطّد کَ ؾيالً ىّحب شهب
ذلّق ىهث ایران ةَ غّرت «ٌاىردود و ةرای ُيیظَ» ،ةَ ظّر «ىّكث» (ةرای  79یا  72شال) و یا «ىتِو و
ةدون جػرید درةارهی دورهی زىاٌی» آن گردیده اشث.
ةیظحر ةخّاٌیدُ :دف طٍاشی رویکرد آىریکا ةَ ىذاکره ةا ایران
 .7دشث کظیدن از ذلّق ٌاطی از ىؿاُدهی ان پی جی جا پایان دورهی زىاٌی احرای «جّافق حاىؽ» (ةرحام
اٌحِای زىاٌی ٌدارد) ()76
 .5اٌػراف از ذق ظراذی راکحّر آب شٍگیً ةرای ُيیظَ
 .9اٌػراف از ذق شاخث راکحّر آب شٍگیً ةرای ُيیظَ
 .1اٌػراف از ذق اکحصاب راکحّر آب شٍگیً ةرای ُيیظَ
 .2اٌػراف از ذق ةِرهةرداری از راکحّر آب شٍگیً ةرای ُيیظَ
 .3اٌػراف از ذق ٌگِداری از شّخث ىػرفی ُر راکحّر ُصحَای ةرق ةرای ُيیظَ

 .4اٌػراف از ذق ةِرهةرداری از شّخث ىػرفی ُر راکحّر ُصحَای ةرق ةرای ُيیظَ
 .5اٌػراف از ذق ٌگِداری از شّخث ىػرفی ُر راکحّر ُصحَای جرلیلاجی ةرای ُيیظَ
 .6اٌػراف از ذق ةِرهةرداری از شّخث ىػرفی ُر راکحّر ُصحَای جرلیلاجی ةرای ُيیظَ
 .79اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَی غٍیشازی ىعاةق ىؿاُدهی ان پی جی (ٌاىظخع ةّدن دورهی زىاٌی)
 .77اٌػراف از ذق ىخهس طّرای اشالىی ةرای رد پروجکم انراكی
 .75اٌػراف از ذق غٍیشازی در شایث فردو
 .79اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَی غٍیشازی در فردو
 .71اٌػراف از ذق ٌگِداری ُر ىّاد طکافثپذیر در شایث فردو (ذداكم  72شال)
 .72اٌػراف از ذق جکيیم راکحّر آب شٍگیً اراك
 .73اٌػراف از ذق ةِرهةرداری راکحّر آب شٍگیً اراك
 .74اٌػراف از ذق ٌگِداری از شّخث ىػرفی راکحّر آب شٍگیً اراك
 .75اٌػراف از ذق ةِرهةرداری از شّخث ىػرفی راکحّر آب شٍگیً اراك
 .76اٌػراف از ذق ةاز ظراذی ىصحلم راکحّر حدید در اراك
 .59اٌػراف از ذق ةازشازی ىصحلم راکحّر حدید در اراك
 .57اٌػراف از ذق ظراذی ىصحلم آزىایظگاهُای فرؾی ىرةّط راکحّر حدید در اراك
 .55اٌػراف از ذق ٌگِداری آب شٍگیً جّنیدی در ایران (فراجر از ذد ىخاز)
 .59اٌػراف از ذق ٌگِداری آب شٍگیً ىّحّد در ایران (فراجر از ذد ىخاز)
 .51اٌػراف از ذق داطحً کارخاٌَی جّنید شّخث ةرای راکحّرُای غیر آب شتک
 .52اٌػراف از ذق شاخث كرص ،ىیهَ و ىخحيؽ شّخث ةرای راکحّر آب شٍگیً اراك ةا اوراٌیّم ظتیؿی
 .53اٌػراف از ذق آزىایض كرص ،ىیهَ و ىخحيؽ شّخث ةرای راکحّر آب شٍگیً اراك ةا اوراٌیّم ظتیؿی
 .54اٌػراف از ذق داطحً کارخاٌَی جّنید شّخث ةرای راکحّرُای غیر آب شتک و راکحّر حدید اراك
 .55اٌػراف از ذق جّنید ىخحيؽ شّخث ةرای راکحّرُای غیر آب شتک
 .56اٌػراف از ذق اٌخام فؿانیثُای ىرةّط ةَ ةازفرآوری شّخث ىػرفی ةرای ُيیظَ
 .99اٌػراف از ذق اٌخام فؿانیثُای جرلیق و جّشؿَی ىرةّط ةَ ةازفرآوری شّخث ىػرفی ةرای ُيیظَ
 .97اٌػراف از ذق جکيیم جأشیصات كادر ةَ حداشازی پهّجٌّیو شّخث ىػرفی ةرای ُيیظَ
 .95اٌػراف از ذق جکيیم جأشیصات كادر ةَ حداشازی اوراٌیّم شّخث ىػرفی ةرای ُيیظَ
 .99اٌػراف از ذق جکيیم جأشیصات كادر ةَ حداشازی ٌپحٌّیو شّخث ىػرفی ةرای ُيیظَ
 .91اٌػراف از ذق شاخث جأشیصات كادر ةَ حداشازی پهّجٌّیو شّخث ىػرفی ةرای ُيیظَ
 .92اٌػراف از ذق شاخث جأشیصات كادر ةَ حداشازی اوراٌیّم شّخث ىػرفی ةرای ُيیظَ
 .93اٌػراف از ذق شاخث جأشیصات كادر ةَ حداشازی ٌپحٌّیو شّخث ىػرفی ةرای ُيیظَ

 .94اٌػراف از ذق اکحصاب جأشیصات كادر ةَ حداشازی پهّجٌّیو شّخث ىػرفی ةرای ُيیظَ
 .95اٌػراف از ذق اکحصاب جأشیصات كادر ةَ حداشازی اوراٌیّم شّخث ىػرفی ةرای ُيیظَ
 .96اٌػراف از ذق اکحصاب جأشیصات كادر ةَ حداشازی ٌپحٌّیو شّخث ىػرفی ةرای ُيیظَ
 .19اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَ ةر روی شاٌحریفیّژُای IR1
 .17اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَ ةر روی شاٌحریفیّژُای  IR2mپس از ٌِو آذر ىاه .7961
 .15اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَ ةر روی شاٌحریفیّژُای  IR4پس از ٌِو آذرىاه ( 7961حز ةر روی جک
ىاطیً و زٌخیرهُای دَهجایی فلط ةَ ىدت  79شال)
 .19اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَ ةر روی شاٌحریفیّژُای  IR5پس از ٌِو آذر ىاه ( 7961حز ةر روی جک
ىاطیً فلط ةَ ىدت  79شال)
 .11اٌػراف از ذق جرلیق وجّشؿَ ةر روی شاٌحریفیّژُای ( IR6حز ةر روی «جک ىاطیً» و از  59فروردیً
ىاه ( 7199گذطث  5شال و ٌیو از روز پذیرش جّافق) روی «زٌخیرهی شیجایی»)
 .12اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَ ةر روی شاٌحریفیّژُای ( IR8حز ةر روی «جک ىاطیً» و از  59فروردیً
ىاه ( 7199گذطث  5شال و ٌیو از روز پذیرش جّافق) روی «زٌخیرهی شیجایی»)
 .13اٌػراف از ذق غٍیشازی ةا غٍای ةیظحر از  34/9درغد (ذداكم  72شال)
 .14اٌػراف از ذق غٍیشازی در غیر از شایث ٌعٍز (ذداكم  72شال)
 .15اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَی غٍیشازی در غیر از شایث ٌعٍز (ذداكم  72شال)
 .16اٌػراف از ذق اٌخام فؿانیثُای ىرجتط ةا غٍی شازی ( )59در غیر از شایث ٌعٍز (ذداكم  72شال)
 .29اٌػراف از ذق اٌخام آزىایض ةا اوراٌیّم ةر روی شاٌحریفیّژُا در غیر از شایث ٌعٍز (ذداكم  72شال)
 .27اٌػراف از ذق اٌخام آزىایضُای ىکاٌیکی ةر روی شاٌحریفیّژُا در غیر از شایث ٌعٍز و راکحّر جرلیلاجی
جِران (ذداكم  72شال)
 .25اٌػراف از ذق ُر ٌّع فؿانیث ىرةّط ةَ جّنید فهز پهّجٌّیو (ذداكم 72شال)
 .29اٌػراف از ذق ُر ٌّع فؿانیث ىرةّط ةَ جّنید آنیاژ فهز پهّجٌّیو (ذداكم  72شال).
 .21اٌػرف از ذق ُر ٌّع فؿانیث ىرةّط ةَ جّنید فهز اوراٌیّم (ذداكم  72شال)
 .22اٌػراف از ذق ُر ٌّع فؿانیث ىرةّط ةَ جّنید آنیاژ فهز اوراٌیّم (ذداكم  72شال)
 .23اٌػراف از ذق ُر ٌّع فؿانیث ىرةّط ةَ دشحیاةی ةَ فهز پهّجٌّیو (ذداكم  72شال)
 .24اٌػراف از ذق ُر ٌّع فؿانیث ىرةّط ةَ دشحیاةی ةا آنیاژ فهز پهّجٌّیو (ذداكم  72شال)
 .25اٌػراف از ذق ُر ٌّع فؿانیث ىرةّط ةَ دشحیاةی ةَ فهز اوراٌیّم (ذداكم  72شال)
 .26اٌػراف از ذق ُر ٌّع فؿانیث ىرةّط ةَ دشحیاةی ةَ آنیاژ فهز اوراٌیّم (ذداكم  72شال)
 .39اٌػراف از ذق ُر ٌّع فؿانیث ىرةّط ةَ جرلیق و جّشؿَی ىحانّژی پهّجٌّیو (ذداكم  72شال)
 .37اٌػراف از ذق ُر ٌّع فؿانیث ىرةّط ةَ جرلیق و جّشؿَی ىحانّژی آنیاژ پهّجٌّیو (ذداكم  72شال)

 .35اٌػراف از ذق ُر ٌّع فؿانیث ىرةّط ةَ جرلیق و جّشؿَی ىحانّژی اوراٌیّم (ذداكم  72شال)
 .39اٌػراف از ذق ُر ٌّع فؿانیث ىرةّط ةَ جرلیق و جّشؿَی ىحانّژی آنیاژ اوراٌیّم (ذداكم  72شال)
 .31اٌػراف از ذق كانبگیری پهّجٌّیو (ذداكم  72شال)
 .32اٌػراف از ذق كانبگیری فهز اوراٌیّم (ذداكم  72شال)
 .33اٌػراف از ذق فرمدُی پهّجٌّیو (ذداكم  72شال)
 .34اٌػراف از ذق فرمدُی فهز اوراٌیّم ( ذداكم  72شال)
 .35اٌػراف از ذق ىاطیً کاری پهّجٌّیو (ذداكم  72شال)
 .36اٌػراف از ذق ىاطیً کاری فهز اوراٌیّم (ذداكم  72شال)
 .49اٌػراف از ذق جّنید پهّجٌّیو حدا طده (72شال)
 .47اٌػراف از ذق جّنید اوراٌیّم ةا غٍای ةاال (غٍای ةیظحر از  59درغد) ( 72شال)
 .45اٌػراف از ذق جّنید اوراٌیّم  72( 599شال)
 .49اٌػراف از ذق جّنید ٌپحٌّیو  72( 594شال ) ()57
 .41اٌػراف از ذق حصحخّی پهّجٌّیو حدا طده ( 72شال)
 .42اٌػراف از ذق حصحخّی اوراٌیّم ةا غٍای ةاال (غٍای ةیظحر از  59درغد) (72شال)
 .43اٌػراف از ذق حصحخّی اوراٌیّم 72( 599شال)
 .44اٌػراف از ذق حصحخّی ٌپحٌّیو  72( 594شال) ()55
 .45اٌػراف از ذق اکحصاب پهّجٌّیو حدا طده (72شال)
 .46اٌػراف از ذق اکحصاب اوراٌیّم ةا غٍای ةاال (غٍای ةیظحر از  59درغد) ( 72شال)
 .59اٌػراف از ذق اکحصاب اوراٌیّم  72( 599شال)
 .57اٌػراف از ذق اکحصاب ٌپحٌّیو  72( 594شال) ()59
 .55اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَ ةر رو شّخث ةر پایَی فهز اوراٌیّم ةرای ( TRRذداكم  72شال) .
 .59اٌػراف از ذق جّنید یا جرلیق و جّشؿَی رادیّ ایزوجّپُای پایدار ةا شاٌحریفیّژُای گازی در غیر از شایث
فردو (ذداكم  72شال)
 .51اٌػراف از ذق ایخاد شایث حدید غٍیشازی (ذداكم  72شال)
 .52اٌػراف از ذق ٌيٌَّشازی ةرای آزىایض ىکاٌیکی شاٌحریفیّژُای ٌصم حدید (ذداكم  79شال)
 .53اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَ ةر روی شاٌحریفیّژُای ٌصم حدید ،حز در ىّارد ىخاز ةر اشاس جّافق حاىؽ
(ذداكم  79شال)
 .54اٌػراف از ذق جّنید حداشازی ایزوجّپی ةَ ظریق شیصحو حداشازی ایزوجّپی نیزری (ذداكم  79شال)
 .55اٌػراف از ذق جّنید حداشازی ایزوجّپی ةَ ظریق شیصحوُای حداشازی ایزوجّپی انکحروىغٍاظیصی (ذداكم
 79شال)

 .56اٌػراف از ذق جّنید حداشازی ایزوجّپی ةَ ظریق شیصحوُای جتادل طیيیایی (ذداكم  79شال)
.69اٌػراف از ذق جّنید حداشازی ایزوجّپی ةَ ظریق شیصحوُای ٌفّذ گازی (ذداكم  79شال)
 .67اٌػراف از ذق جّنید حداشازی ایزوجّپی ةَ ظریق شیصحو ( Vortexذداكم  79شال)
 .65اٌػراف از ذق جّنید حداشازی ایزوجّپی ةَ ظریق شیصحو ایرودیٍاىیک (ذداكم  79شال)
 .69اٌػراف از ذق جّنید حداشازی ایزوجّپی ةَ ُر ظریق غیر از روش فٍاوری شاٌحریفیّژ گازی ( ذداكم 79
شال)
 .61اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَی حداشازی ایزوجّپی ةَ ظریق شیصحوُای حداشازی ایزوجّپی نیزری
(ذداكم  79شال)
 .62اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَی حداشازی ایزوجّپی ةَ ظریق شیصحوُای حداشازی ایزوجّپی
انکحروىغٍاظیصی (ذداكم  79شال)
 .63اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَی حداشازی ایزوجّپی ةَ ظریق شیصحوُای جتادل طیيیایی (ذداكم 79
شال)
 .64اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَی حداشازی ایزوجّپی ةَ ظریق شیصحوُای ٌفّذ گازی (ذداكم  79شال)
 .65اٌػراف از ذق جرلیق وجّشؿَی حداشازی ایزوجّپی ةَ ظریق شیصحو ( Vortexذداكم  79شال)
 .66اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَی حداشازی ایزوجّپی ةَ ظریق شیصحو ایرودیٍاىیک (ذداكم  79شال)
 .799اٌػراف از ذق جرلیق و جّشؿَی حداشازی ایزوجّپی ةَ ُر ظریق غیر از روش فٍاوری شاٌحریفیّژ گازی
(ذداكم  79شال)
 .Bدشحرشی ،ةازرشی و ٌؼارتُای غیرىحؿارف و فراپروجکهی (پروجکم )+
یکی از ارکانُای ىِو طکمگیری «جّافق خّب» از ىٍؼر اىریکاییُا ،وحّد جضيیًُای کافی ةرای دشحرشی
فراكاٌٌّی ةَ ذیعَُای ٌؼاىی و ذصاس ایران ةّده اشث .در ایً چارچّب آٌِا جّاٌصحَاٌد جا در كانب ةرحام دهُا
ىٍفذ و دریچَ ةرای احتار ایران ةَ اؾعای دشحرشیُای غیرىحؿارف را در ةرحام جؿتیَ ٌيایٍد .در ایً كصيث ةَ
ىِوجریً ىٍافذ كاةم اشحٍاد و ةِرهةرداری ةیگاٌگان ةرای ورود ةَ ذیعَُای ٌؼاىی و ذصاس کظّرىان در
چارچّب ةرحام اطاره ىیطّد.
ٌ .797ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر احرای پروجکم انراكی جّشط ایران ةَ غّرت خاص و اشحثٍایی ةرای ُيیظَ.
ٌ .795ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم اٌخام فؿانیثُای ىغایر ةا ىفاد ةرحام ةرای ُيیظَ ()51
ٌ .799ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ةرٌاىَی ةهٍدىدت غٍیشازی ایران ةَ ىٍؼّر جأیید ىعاةلث «ىاُیث» ()52
ایً فؿانیثُا ةا ةرٌاىَی ىّرد جأیید کيیصیّن ىظحرك
ٌ .791ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ةرٌاىَی ةهٍدىدت جرلیق و جّشؿَی غٍیشازی ایران ةَ ىٍؼّر جأیید
ىعاةلث ىاُیث ایً فؿانیثُا ةا ةرٌاىَی ىّرد جأیید کيیصیّن ىظحرك

ٌ .792ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةا اشحفاده از فٍآوریُای ىدرن ةرای ُيیظَ
ٌ .793ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةا اشحفاده از دورةیًُای  on-lineةرای ُيیظَ
ٌ .794ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةا اشحفاده از ىِر و ىّمُای انکحروٌیکی ةرای ُيیظَ
ٌ .795ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةا اشحفاده از ُر فٍاوری حدید دیگر ىّرد جأیید آژاٌس ةرای ُيیظَ
ٌ .796ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ىّحّدی و جّنیدی آب شٍگیً ایران ةرای ُيیظَ
ٌ .779ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم ظراذی ىدلُای کاىپیّجری ةرای طتیَشازی اٌفخاری ُصحَای ةرای
ُيیظَ
ٌ .777ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم جّشؿَی ىدلُای کاىپیّجری ةرای طتیَشازی اٌفخاری ُصحَای ةرای
ُيیظَ
ٌ .775ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم اکحصاب ىدلُای کاىپیّجری ةرای طتیَشازی اٌفخاری ُصحَای ةرای
ُيیظَ
ٌ .779ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم اشحفاده از ىدلُای کاىپیّجری ةرای طتیَ شازی اٌفخاری ُصحَای
ةرای ُيیظَ
ٌ .771ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم ظراذی شیصحو چاطٍی اٌفخاری چٍد ٌلعَی ىٍاشب ةرای یک وشیهَی
اٌفخاری ُصحَای ةرای ُيیظَ
ٌ .772ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم جّشؿَی شیصحو چاطٍی اٌفخاری چٍد ٌلعَی ىٍاشب ةرای یک
وشیهَی اٌفخاری ُصحَای ةرای ُيیظَ
ٌ .773ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم اکحصاب شیصحو چاطٍی اٌفخاری چٍد ٌلعَی ىٍاشب ةرای یک
وشیهَی اٌفخاری ُصحَای ةرای ُيیظَ
ٌ .774ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم اشحفاده از شیصحو چاطٍی اٌفخاری چٍد ٌلعَی ىٍاشب ةرای یک
وشیهَی اٌفخاری ُصحَای ةرای ُيیظَ
ٌ .775ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم ظراذی شیصحوُای جظخیع اٌفخار (دورةیًُای شرؾث ةاال
 ،Streakدورةیًُای فریيیٍگ و یا دورةیًُای اطؿَی ایکس) ىٍاشب ةرای جّشؿَی جخِیزات اٌفخار
ُصحَای ةرای ُيیظَ
ٌ .776ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم جّشؿَی شیصحوُای جظخیع اٌفخار (دورةیًُای شرؾث ةاال
 ،Streakدورةیًُای فریيیٍگ و یا دورةیًُای اطؿَی ایکس) ىٍاشب ةرای جّشؿَی جخِیزات اٌفخار
ُصحَای ةرای ُيیظَ
ٌ .759ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم اکحصاب شیصحوُای جظخیع اٌفخار (دورةیًُای شرؾث ةاال
 ،Streakدورةیًُای فریيیٍگ و یا دورةیًُای اطؿَی ایکس) ىٍاشب ةرای جّشؿَی جخِیزات اٌفخار
ُصحَای ةرای ُيیظَ

ٌ .757ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم اشحفاده از شیصحوُای جظخیع اٌفخار (دورةیًُای شرؾث ةاال
 ،Streakدورةیًُای فریيیٍگ و یا دورةیًُای اطؿَی ایکس) ىٍاشب ةرای جّشؿَی جخِیزات اٌفخار
ُصحَای ةرای ُيیظَ
ٌ .755ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم ظراذی چظيَُای ٌّجروٌی ُدایث کٍٍدهی اٌفخارات یا ىّاد خاص ةرای
چظيَُای ٌّجروٌی ُدایث کٍٍدهی اٌفخارات ةرای ُيیظَ
ٌ .759ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم جّشؿَی چظيَُای ٌّجروٌی ُدایث کٍٍدهی اٌفخارات یا ىّاد خاص
ةرای چظيَُای ٌّجروٌی ُدایث کٍٍدهی اٌفخارات ةرای ُيیظَ
ٌ .751ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم اکحصاب چظيَُای ٌّجروٌی ُدایث کٍٍدهی اٌفخارات یا ىّاد خاص
ةرای چظيَُای ٌّجروٌی ُدایث کٍٍدهی اٌفخارات ةرای ُيیظَ
ٌ .752ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم اشحفاده از چظيَُای ٌّجروٌی ُدایث کٍٍدهی اٌفخارات یا ىّاد خاص
ةرای چظيَُای ٌّجروٌی ُدایث کٍٍدهی اٌفخارات ةرای ُيیظَ
ٌ .753ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر فؿانیثُایی کَ ىیجّاٌد ىٍخر ةَ جّشؿَی اٌفخاری ُصحَای طّد از حيهَ در
شعد جرلیق و جّشؿَ در ؾرغَُای ىخحهف از كتیم ىحانّژی اوراٌیّم و پهّجٌّیو ةرای ُيیظَ
 .754دشحرشی و ةازرشی غیرىحؿارف آژاٌس ةَ ُر ىکاٌی در ایران (شازوکار كاةم اجکا ةرای اظيیٍان از رفؽ
شریؽ ٌگراٌیُای آژاٌس در زىیٍَی دشحرشی) (ذداكم  72شال)
ٌ .755ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر کٍصاٌحرهی شٍگ ىؿدن اوراٌیّم جّنیدی ایران (ذداكم  52شال)
ٌ .756ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر روجّرُا و ةیهُّا شاٌحریفیّژ (ذداكم  59شال)
ٌ .799ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر نّنَُای روجّر شاٌحریفیّژُا (ذداكم  59شال)
ٌ .797ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر اجػالُای ةیهّی شاٌحریفیّژُا (ذداكم  59شال)
ٌ .795ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ؾدم اشحفاده از جخِیزات جّنید شاٌحریفیّژ ةرای فؿانیثُای غیر از
فؿانیثُای ىظخع در جّافق حاىؽ (ذداكم  59شال)
ٌ .799ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةر ٌرّهی حایگزیٍی شاٌحریفیّژُای خراب یا غدىَ دیده (ذداكم  72شال)
 .791دشحرشی غیرىحؿارف آژاٌس ةَ غّرت ىٍؼو و روزاٌَ ةَ ُيَ ةخضُای شایث ٌعٍز (ذداكم  72شال)
 .792دشحرشی غیرىحؿارف آژاٌس ةَ غّرت ىٍؼو و روزاٌَ ةَ ُيَ ةخضُای شایث فردو (ذداكم  72شال)
ٌ .793ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةرای ؾدم اٌخام فؿانیثُای جّنید حداشازی ایزوجّپی غیر از فٍاوری شاٌحریفیّژ
گازی (ذداكم  79شال)
ٌ .794ؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةرای ؾدم اٌخام فؿانیثُای جرلیق و جّشؿَی حداشازی ایزوجّپی غیر از
فٍاوری شاٌحریفیّژ گازی (ذداكم  79شال)
ٌ .795ؼارت و راشحیآزىایی آژاٌس ةر «ىکان اشحفاده» ی «ىّاد» دو ىٍؼّره کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در
اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)

ٌ .796ؼارت و راشحیآزىایی آژاٌس ةر «کارةری ٌِایی» «ىّاد» دو ىٍؼّره کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در
اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .719ؼارت و راشحیآزىایی آژاٌس ةر «ىکان اشحفاده» ی «اكالم» دو ىٍؼّره کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در
اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .717ؼارت و راشحیآزىایی آژاٌس ةر «کارةری ٌِایی» «اكالم» دو ىٍؼّره کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در
اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .715ؼارت و راشحیآزىایی آژاٌس ةر «ىکان اشحفاده» ی «کاالُا» ی دو ىٍؼّره کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث
در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .719ؼارت و راشحیآزىایی آژاٌس ةر «کارةری ٌِایی» «کاالُا» ی دو ىٍؼّره کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در
اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .711ؼارت و راشحیآزىایی آژاٌس ةر «ىکان اشحفاده» ی «جخِیزات» دو ىٍؼّره کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث
در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .712ؼارت و راشحیآزىایی آژاٌس ةر «کارةری ٌِایی» «جخِیزات» دو ىٍؼّره کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در
اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .713ؼارت و راشحیآزىایی آژاٌس ةر «ىکان اشحفاده» ی «فٍاوریُا» ی دو ىٍؼّره کَ ةا جػّیب طّرای
اىٍیث در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .714ؼارت و راشحیآزىایی آژاٌس ةر «کارةری ٌِایی» «فٍاوریُا» ی دو ىٍؼّره کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث
در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .715ؼارت و راشحیآزىایی ُر دونث غادر کٍٍدهی ُر یک از «ىّاد» دو ىٍؼّره ةر «ىکان اشحفاده» ی آٌِا
کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .716ؼارت و راشحیآزىایی ُر دونث غادر کٍٍدهی ُر یک از «ىّاد» دو ىٍؼّره ةر «کارةری ٌِایی» آٌِا کَ ةا
جػّیب طّرای اىٍیث در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .729ؼارت و راشحیآزىایی ُر دونث غادر کٍٍدهی ُر یک از «اكالم» دو ىٍؼّره ةر «ىکان اشحفاده» ی آٌِا
کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .727ؼارت و راشحیآزىایی ُر دونث غادر کٍٍدهی ُر یک از «اكالم» دو ىٍؼّره ةر «کارةری ٌِایی» آٌِا کَ
ةا جػّیب طّرای اىٍیث در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .725ؼارت و راشحیآزىایی ُر دونث غادر کٍٍدهی ُر یک از «کاالُا» ی دو ىٍؼّره ةر «ىکان اشحفاده» ی
آٌِا کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .729ؼارت و راشحیآزىایی ُر دونث غادر کٍٍدهی ُر یک از «کاالُا» ی دو ىٍؼّره ةر «کارةری ٌِایی» آٌِا
کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)

ٌ .721ؼارت و راشحیآزىایی ُر دونث غادر کٍٍدهی ُر یک از «جخِیزات» دو ىٍؼّره ةر «ىکان اشحفاده»ی
آٌِا کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .722ؼارت و راشحیآزىایی ُر دونث غادر کٍٍدهی ُر یک از «جخِیزات» دو ىٍؼّره ةر «کارةری ٌِایی» آٌِا
کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .723ؼارت و راشحیآزىایی ُر دونث غادر کٍٍدهی ُر یک از «فٍاوریُا» ی دو ىٍؼّره ةر «ىکان اشحفاده»
ی آٌِا کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
ٌ .724ؼارت و راشحیآزىایی ُر دونث غادر کٍٍدهی ُر از «فٍاوریُا» ی دو ىٍؼّره ةر «کارةری ٌِایی» آٌِا
کَ ةا جػّیب طّرای اىٍیث در اخحیار ایران كرار ىیگیرد (ذداكم  79شال)
 .Cاٌػراف از دشحاوردُای ُصحَای
ةا وحّد اذؾان ظرف ىلاةم ةر وحّد چحر ٌؼارجی آژاٌس ةر ُيَی جأشیصات ،جخِیزات و ىّاد ُصحَای کظّرىان،
اىا آٌِا (ةا ىرّریث اىریکا) ةٍا ةَ شرطث شهعَگری و ةا رویکرد زیادهخّاُی ،ایران را ىختّر ةَ دشثکظیدن از
ةخض اؾؼو جأشیصات ،جخِیزات و ىّاد ُصحَای خّد ٌيایٍد .در ایً كصيث ةَ ىِوجریً دشحاوردُای از دشث
رفحَ اطاره ىیطّد.
 .725ةرچیدن کاىم  75999شاٌحریفیّژ  IR1 , IR2mاز شایث ٌعٍز
 .726ةرحیدن کاىم ُيَی زیر شاخثُای غٍی شازی ىازاد ةر ىیزان ىخاز ( 2939شاٌحریفیّژ) از شایث ٌعٍز
 .739ةرچیدن کاىم  5999شاٌحریفیّژ  IR1از شایث فردو
 .737ةرچیدن کاىم ُيَی زیر شاخثُای غٍی شازی ىازاد ةر ىیزان ىخاز ( 636شاٌحریفیّژ) از شایث فردو
 .735خارج کردن ذدود  6499کیهّگرم ىّاد غٍی طده در شعد  2درغد از دشحرس (اٌحلال ةَ خارج کظّر
یا ركیق کردن آن ةَ شعد اوراٌیّم ظتیؿی)
 .739جّكف شاخث و شاز راکحّر آب شٍگیً اراك ةر ىتٍای ظرح اونیَی ایران ةاپیظرفث  53درغدی
 .731خارج کردن كهب راکحّر آب شٍگیً اراك از ىرم راکحّر
ٌ( .732اةّدی كهب راکحّر آب شٍگیً اراك ةا) ةحً ریزی داخم جيام ىٍافذ كهب راکحّر آب شٍگیً اراك ةرای
غیر كاةم اشحفاده کردن آن ةرای کارةرد ُصحَای در آیٍده
 .733حيؽآوری و اٌتار كرصُا و ىخحيؽ شّخث راکحّر آب شٍگیً اراك جرث ٌؼارت پیّشحَی آژاٌس
 .734جغییر فٍی خعّط جّنید شّخث ظتیؿی ةرای راکحّر آب شٍگیً اراك
 .735خارج کردن ذدود  19جً آب شٍگیً جّنیدی از ایران
 .736جّكف فؿانیث کارخاٌَُا و کارگاهُای جّنیدی كعؿات شاٌحریفیّژ (فؿانیث ىخدد ةرای جّنید  IR1ىظروط
ةَ کاُض ىّحّدی ایً ٌّع از شاٌحریفیّژُا ةَ  299دشحگاه اشث)

دوم .دادهُای ذلیلی آٌی؛ آثار و پیاىدُای اىضای جّافق
پذیرش ةرحام از شّی حيِّری اشالىی ایران ،ىحضيً آثار و پیاىدُای وضؿی ةّد کَ طرایط حيِّری اشالىی
ایران در ىّضّع ُصحَای و ذحی فراُصحَای را ٌصتث ةَ كتم از آن دچار جغییر و جرّل ٌيّد .در ایً كصيث ةَ
ىِوجریً ایً آثار و پیاىدُا اطاره طده اشث.
 .7پذیرش انغای ىؿاُدهی ان پی جی (جٍِا ىؿاُدهی حِان طيّل ُصحَای) و حایگزیٍی آن ةا ىتٍای دنخّاه
ظرف ىلاةم (اىریکا) ( )53ةَ ؾٍّان اوالً؛ ىتٍای فرآیٍد ىذاکرات ،ثاٌیاً؛ جؿییً چارچّب جّافق ُصحَای و ثانثاً؛
جدویً ىفاد جّافق ُصحَای
 .5جيکیً ةَ ةرخّرداری از ذلّق ُصحَای اشحثٍایی (ةصیار کيحر از دیگر اؾضای ان پی جی در ؾرغَُای
ىخحهف از حيهَ؛ ىردودیثُای ىحؿدد در کو و کیف غٍیشازی ،شهب ذق در ىّرد آب شٍگیً ،شهب ذق در
ىّرد ةازفرآوری)
 .9جيکیً ةَ اٌخام جکانیف ُصحَای اشحثٍایی (ةصیار ةیظحر از دیگر اؾضای ان پی جی در ؾرغَُای ىخحهف از
حيهَ؛ ىردودیث در ٌگِداری ذخایر ىّاد غٍی طده و)...
 .1جيکیً ةَ ضاةعَی ُصحَای اشحثٍایی ةرای راشحیآزىایی فؿانیثُای ُصحَای ایران ()54
 .2جيکیً ةَ شازوکار ُصحَای اشحثٍایی ةرای ٌؼارت و ةازرشی فؿانیثُای ُصحَای ایران
 .3جيکیً ةَ ةرخّرد ُصحَای اشحثٍایی ةا فؿانیثُای ُصحَای كاٌٌّی و جرث ٌؼر آژاٌس در ایران
 .4جيکیً ةَ احرای اشحثٍایی پروجکم انراكی در ایران (پروجکم )+
 .5جيکیً ةَ شازوکار اشحثٍایی ذم و فػم اخحالفات ةا  2+7در زىیٍَی احرای جّافق حاىؽ
 .6جيکیً ةَ شازوکار اشحثٍایی ذم و فػم اخحالفات ةا آژاٌس در زىیٍَی دشحرشی
 .79جؿهیق ىٍخز طدن ةرخی از ذلّق ُصحَای ایران ةر اشاس ان پی جی ةَ شَ طرط ىتِو در آیٍدهای
ةیىٍحِی ()55
شّم .دادهُای ذلیلی آجی؛ آثار و پیاىدُای احرای جّافق
احرای جؿِدات ىػرح در ةرحام و پذیرش انزاىات آن از شّی حيِّری اشالىی ایران ،در ةرگیرٌدهی آثار و
پیاىدُای گٌّاگّن در ؾرغَُای ىخحهف خّاُد ةّد .در ایً كصيث ةَ طاخعجریً ایً دشحَ از آثار و پیاىدُا
اطاره ىیطّد.
 .7جؿعیهی کاىم و رشيی (داوظهتاٌَ!) غٍیشازی ایران (پس از  79شال ذداكم ةرای چٍد شال دیگر) ()56
 .5از ةیً رفحً ةٍیانُای جرلیق و جّشؿَی غٍیشازی ةا اِؾيال ىردودیثُای طدید کيی و کیفی ةر جرلیق و
جّشؿَی احازه داده طده در ةرحام
 .9ةاز کردن ؾرغَ و ىریط ىراکز ٌؼاىی و ذصاس ةَ روی ةیگاٌگان و دطيٍان و ارائَی چک شفید ةَ آٌِا ةرای

اٌخام ُر اكدام ىّرد ٌؼر
 .1گظّدن گٍخیٍَی اظالؾات و اشٍاد ٌؼاىی و ذصاس در ةراةر ةیگاٌگان و دطيٍان و ارائَی چک شفید ةَ آٌِا
ةرای اٌخام ُر اكدام ىّرد ٌؼر
 .2در اخحیار كرار دادن جخِیزات ٌؼاىی و ذصاس ةَ ةیگاٌگان و دطيٍان و ارائَی چک شفید ةَ آٌِا ةرای اٌخام
ُر اكدام ىّرد ٌؼر
 .3ةرداطحً چحر ذيایث ٌؼام حيِّری اشالىی ایران از روی افراد ٌؼاىی و اطخاص ةا ىصئّنیثُای ذصاس و
ةازگذاطحً دشث ةیگاٌگان و دطيٍان ةرای دشحرشی ةَ آٌِا و ؾيالً ارائَی چک شفید ةَ دطيٍان ةرای اٌخام ُر
اكدام ىّرد ٌؼر
 .4شرخّردگی حریان ىؿحلد ،ىهحزم و حان ٌثار ىتاٌی اٌلالب و ٌؼام اشالىی
 .5ىٍفؿم طدن حریان و گفحيان اٌلالب اشالىی در كتال حریان شکّالر و ىهیگرا ةَ دنیم شهب ذلّق و
دشحاوردُای ىهی در روٌد اىضا و احرای جّافقِ ىّرد جأیید ٌؼام و یا دشث کو غیر ىردود از ٌؼر ٌؼام
 .6اذؾان ایران ةَ اٌرػار «ٌیاز ؾيهی ةَ غٍیشازی» ةَ غرفاً جأىیً ىّاد غٍی طده ةرای راکحّر ةازظراذی و
ةازشازی طده در اراك (ةر ایً اشاس جأىیً شّخث ةرای راکحّر ةّطِر ،حزء ٌیاز ؾيهی ایران ٌیصث)
چِارم .وادادهُای واكؿی؛ ٌاٌّطحَُای جّافق حاىؽ
درایثُّ ،طيٍدی و جدةیر ُیأت ایراٌی در ىذاکرات ىیجّاٌصث ُزیٍَُا و خصارتُای ظرف ایراٌی را کاُض
داده و ذحی دشحاوردُا و شحاٌدهُای آن را افزایض دُد .در ایً كصيث ةَ آن دشحَ از ىرّرُا و ىفادی کَ
اىکان درج آٌِا در ىحً ةرحام وحّد داطحَ ،ونی غفهث ُیأت ایراٌی و یا جصاىد و جصاُم آٌِا ىاٌؽ از ةروز و ػِّر
آٌِا در ىحً جّافق طده اشث ،اطاره ىیطّد.
 .7ؾدم ذکر ذلّق ةانفؿم و ىٍخز حيِّری اشالىی ایران در چارچّب ىؿاُدهی ان پی جی ةر ىتٍای ذلّق
ٌاطی از ؾضّیث ایران در ایً ىؿاُده ()99
 .5ؾدم ذکر ذلّق ىػرح در ىؿاُدهی ان پی جی ةرای حيِّری اشالىی ایران ذحی پس از «احرای ىّفلیثآىیز
جّافق حاىؽ» ()97
 .9ؾدم ذکر «نغّ» ُيَی جرریوُای ىرجتط ةا ُصحَای» طّرای اىٍیث ،چٍد حاٌتَ (اجرادیَی اروپایی) و دو
حاٌتَ (اىریکا و ُر یک از اؾضای اجرادیَی اروپایی) ،ؾهیرغو جػرید جّافق ژٌّ ةَ نغّ ُيَی آٌِا ()95
 .1ؾدم جأىیً خّاشحَی حيِّری اشالىی ایران ةرای نغّ کاىم جرریوُا ،ؾهیرغو اذؾان ظرف ىلاةم ةَ جأىیً
ُيَی ىعانتات خّد در زىیٍَی ُصحَای ()99
 .2ؾدم جؿتیَی حایگاه ةراةر ةرای «ایران» و «ظرف ىلاةم» در شازوکار ذم و فػم اخحالف ()91
 .3ؾدم اطاره ةَ ُیچگٌَّ اشحفاده از  9999شاٌحریفیّژ  IR2mىّحّد و شاخحَ طده در ؾهيیات غٍیشازی
ایران

 .4ؾدم اطاره ةَ ذقِ اِؾيانی ایران ةرای غٍیشازی  59درغد ةَ ىٍؼّر اشحفاده در غفرَی شّخث راکحّر
جرلیلاجی جِران (در غّرت اشحٍکاف ظرف ىلاةم ةَ ىظارکث غیر ىظروط ةرای شاخث شّخث در ایران و یا
جرّیم ةَ ٍُگام و غیر ىظروط شّخث ىّرد ٌیاز ایران)
 .5ؾدم جؿتیَی شازوکار (جضيیً) ةرای ایران ةَ ىٍؼّر اظيیٍان از پایةٍدی ظرف ىلاةم و ٌیز ُزیٍَىٍد کردن
ؾدم پایةٍدی آن (حيؿی یا فردی) ةَ احرای ىفاد جّافق حاىؽ (ةدون انغای ةرحام ) ()92
 .6ؾدم ُو زىاٌی اٌخام اكدامُای ُصحَای ایران ةا اٌخام اكدامُای کاُض و یا جؿهیق جرریوُا جّشط )93( 2+7
 .79ؾدم جؿییً جکهیف غرید «نغّ جرریوُای کٍگرهی اىریکا» (ىِوجریً و ةیظحریً ةخض جرریوُای آىریکا)
 .77پذیرش ورود ىّضّع جرلیق و جّشؿَی غٍیشازی در ىؿاىهَی ُصحَای ،ؾهیرغو ؾدم ذکر آن در فِرشث
ىّضّؾات كاةم ىذاکره در گام پایاٌی در جّافق ژٌّ
ٌيایض پی ٌّطث ُا:
"« .7احرای ىّفلیثآىیز" جّافق حاىؽ ایران را كادر خّاُد ٌيّد جا ةَ ظّر کاىم از ذق خّد ةرای اٌرژی
ُصحَای ةرای ىلاغد غهدآىیز ظتق ىّاد ذیرةط ىؿاُدهی ان پی جی ةرخّردار ةاطد( ».ةٍد "د" از ةخض
ىلدىَی جّافق حاىؽ) ،ةَ ؾتارت دیگر ،ةَ دالنث جضيیً ،پیض از "احرای ىّفلیثآىیز" جّافق حاىؽ ،ایران از
ذلی ةرای اٌرژی ُصحَای حِث ىلاغد غهدآىیز ةرخّردار ٌخّاُد ةّد.
 .5ذلّق ُصحَای حيِّری اشالىی ایران ،ةَ ظّر ؾام ٌاطی از ُّیث ایران ةَ ؾٍّان یک کظّر در ؾرغَی
ةیًانيههی و ةَ ظّر خاص ٌاطی از ؾضّیث ایران در آژاٌس ةیًانيههی اٌرژی اجيی و ىؿاُدهی ان پی جی اشث.
"« .9احرای ىّفلیثآىیز" جّافق حاىؽ ایران را كادر خّاُد ٌيّد جا ةَ ظّر کاىم از ذق خّد ةرای اٌرژی
ُصحَای ةرای ىلاغد غهدآىیز ظتق ىّاد ذیرةط ىؿاُدهی ان پی جی ةرخّردار ةاطد( ».ةٍد "د" از ةخض
ىلدىَی جّافق حاىؽ)« ،زىان اذراز احرای ىّفلیثآىیز» جّافق حاىؽ و «ویژگیُا و طاخعُای اذراز احرای
ىّفلیثآىیز» آن ىتِو و ٌاىظخع اشث.
 .1ىظخع ٌیصث جا چَ زىاٌی ایران احازه خّاُد داطث جا  363شاٌحریفیّژ ٌصم یک را در فردو ٌگِداری
ٌياید ،چرا کَ اوالً؛ ةر اشاس ىفاد ةٍد  37پیّشث یک جّافق حاىؽ ،جّنید شاٌحریفیّژ ةرای جّنید ایزوجّپُای
پایدار ىخاز ٌیصث (احازهی ایران ةرای جّنید شاٌحریفیّژ فلط ىٍرػر ةَ جأىیً ٌیازُای «غٍیشازی و D&R
غٍیشازی» ىعاةق ةرٌاىَای کَ ىّرد جأیید  2+7ةاطد) و ثاٌیاً؛ ةر اشاس ىفاد ةٍد  16پیّشث یک جّافق حاىؽ،
راه جأىیً شاٌحریفیّژُای خراب یا غدىَدیدهی جّنید ایزوجّپُای ،اشحفاده از ذخیرهی  363ىاطیً ىصحلر در
شایث فردو اشث .پس ةَ ىرور ایً ذخیره جِی خّاُد طد ،اىا زىان آن ىظخع ٌیصث.
 .2احازهی ایران ىرةّط اشث ةَ فلط «آغاز» (و ٌَ جکيیم) ،آن ُو ىردود ةَ «ٌػب» (و ٌَ راهاٌدازی)
«زیرشاخث ضروری» (و ٌَ ُيَی زیرشاخثُای) ىرةّط ةَ «شاٌحریفیّژ ( »IR8و ٌَ شاٌحریفیّژُا و یا آةظار
 )IR8اشث.
 .3ىیزان جّنید ،ذداکثر ىؿادل جؿداد ىحّشط ىاطیًُای خراب طده در ىاه اشث.

 -4احازه ةرای جّنید ىؿدود از شاٌحریفیّژُای ٌصم اول غرفاً جا  79شال اةحدایی «جّافق حاىؽ» ىؿحتر اشث.
 .5ایً احازهی ىؿدود و ىردود ،ىظروط اشث ةَ کاُض ىیزان ذخیره شاٌحریفیّژُای  IR1ةَ کيحر از 299
دشحگاه
 .6ىردودیث کيی؛ جّنید ذداکثر  599دشحگاه در شال (فلط شال ٌِو) و ىردودیث کیفی؛ ؾدم جّنید روجّر.
 .79احازهی ایران ةرای جّنید شاٌحریفیّژ ىظروط اشث ةَ وحّد «ٌیاز» ةرای «غٍیشازی و  D&Rغٍیشازی».
انتحَ شازوکار اذراز «نزوم ةرآورده شاخحً ایً ٌیاز جّشط غٍیشازی در ایران» و احازهی ایران ةرای «ؾدم
اشحفاده از ػرفیث خارحی ةرای جأىیً ایً ٌیاز» ىتِو اشث.
 .77ىردودیث کيی؛ جّنید ذداکثر  599دشحگاه در شال.
ُ .75یچ جػریری درةارهی کف زىاٌی احازهی ایران ةرای جّنید شاٌحریفیّژُای ٌصم  3و ٌصم  ،5پس از شال
دُو در ىحً جّافق حاىؽ وحّد ٌدارد ،از ایً رو ىظخع ٌیصث کَ در چَ زىاٌی پس از شال دُو ایران ىخاز ةَ
جّنید شاالٌَ  599دشحگاه شاٌحریفیّژ از ٌصمُای طظو و ُظحو اشث ،چرا کَ اگر كػد ةر ایً ةّد کَ ایران
ىخاز اشث جا «ةالفاغهَ» پس از شال دُو جّنید شاالٌَ  599دشحگاه از شاٌحریفیّژُای  IR6و  IR8را احرایی
ٌياید ،ةاید جػرید ىیکرد کَ «در پایان شال دُو» یا «در آغاز شال یازدُو» ،در ذانی کَ چٍیً جػریری در
ىحً جّافق حاىؽ وحّد ٌدارد .ایً در ذانی اشث کَ در ُيیً ةٍد ةَ ایران احازه داده طده جا «در پایان شال
ُظحو» یؿٍی «آغاز شال ٌِو» ةحّاٌد شاالٌَ  599دشحگاه شاٌحریفیّژ از ٌصمُای  3و  5را (ةدون روجّر) جّنید
ٌياید.
 .79ایً احازه ىظروط ةَ وحّد «ٌیاز» ةرای «غٍیشازی و  D&Rغٍیشازی» اشث .انتحَ ىتٍای اذراز ٌیاز و
ىرحؽ جظخیع ٌیاز در ةرحام ىتِو و ٌاىظخع اشث.
 .71حایگزیٍی ةاید ةَ غّرت یک ةَ یک ةاطد.
 .72حایگزیٍی ةاید جرث ٌؼارت غیرىحؿارف آژاٌس ةاطد.
 .73احازهی ایران ىظروط ةَ اذراز ذداكم  4طرط اشث .ایً طرطُا ؾتارت اشث از« :ةا ذداكم جّنید
پّنّجٌّیو»« ،ؾدم جّنید پهّجٌّیوِ ىٍاشب شاخث شالح اجيی در طرایط ؾادی»« ،ةا ذداکثر كدرت  59ىگاوات»،
«جػّیب ىدل ىفِّىی ةازظراذی و ةازشاخث جّشط « ،»2+7احرای ةازظراذی و ةازشاخث ىػّب  7+2در
ضيً ىظارکث ةیًانيههی»« ،جؿیً اؾضای ىظارکث کٍٍده در ةازظراذی و ةازشاخث جّشط  »2+7و «ىظروط
طدن ٌرّهی ُيکاری اؾضای  2+7ةرای احرای ةازظراذی و ةازشاخث راکحّر حدید در ؾرغَُای اداری ،كاٌٌّی،
فٍی و كاٌّنگذاری ةَ كّاٌیً داخهی ُر یک از آٌِا»
 .74ایران در غّرجی ىخاز ةَ شاخث شّخث ةرای راکحّر جرلیلاجی جِران اشث کَ «اىکان اٌؿلاد یک كرارداد
ةرای جأىیً شّخث ىّرد ٌیاز جّشط جأىیً کٍٍده خارحی ٌتاطد».
 .75ایران فلط ىخاز ةَ شاخث شّخث ةرای راکحّر جرلیلاجی جِران و راکحّر ةاز ظراذی و ةازشازیطدهی اراك
اشث.

"« .76احرای ىّافلیثآىیز" جّافق حاىؽ ایران را كادر خّاُد ٌيّد جا ةَ ظّر کاىم از ذق خّد ةرای اٌرژی
ُصحَای ةرای ىلاغد غهدآىیز ظتق ىّاد ذیرةط ىؿاُدهی ان پی جی ةرخّردار ةاطد( ».ةٍد "د" از ةخض
ىلدىَی جّافق حاىؽ) ،ةر ایً اشاس جا پیض از احرای ىّفلیثآىیز جّافق حاىؽ ،ایران از ذلّق ٌاطی از
ىؿاُدهی ان پی جی ةرخّردار ٌیصث.
 .59ةرخی از «فؿانیثُای ىرجتط ةا غٍیشازی» کَ اکٍّن در اغفِان اٌخام ىیطّد و ةر اشاس جّافق ةاید ةَ
ٌعٍز ىٍحلم طّد ،ؾتارت اشث از.AUC,UO2,UF4,UF6 « :
 .57حز در ىّارد اشحاٌدارد آزىایظگاُی یا در دشحگاهُای ةا کارةرد ٌپحٌّیّم .594
 .55حز در ىّارد اشحاٌدارد آزىایظگاُی یا در دشحگاهُای ةا کارةرد ٌپحٌّیّم .594
 .59حز در ىّارد اشحاٌدارد آزىایظگاُی یا در دشحگاهُای ةا کارةرد ٌپحٌّیّم .594
 .51اكدام حيِّری اشالىی ایران ىتٍی ةر ؾعای ذق ةَ آژاٌس ةرای راشحیآزىایی ؾدم اٌخام فؿانیثُای ىغایر
ةا ىفاد ةرحام ،ذّزهی گصحرده و غیر كاةم کٍحرنی را ةرای ٌؼارت ،دشحرشی و ةازرشی آژاٌس ةاز ىیکٍد کَ ذد
و ذدود آن را فلط آژاٌس ىیجّاٌد جؿییً کٍد و ایران ُیچ ىصحيصکی ةرای ىدیریث و کٍحرل ایً ذق آژاٌس در
اخحیار ٌدارد.
 .52ةا ذکر واژهی «ىاُیث» ،آژاٌس ىیجّاٌد فراجر از ىأىّریث ذاجی خّد کَ ٌؼارت ةر ىؤنفَُای ؾیٍی و ىهيّس
اشث ،ةا ىّافلث ایران ةَ ؾرغَی فراؾیٍی (از حيهَ ٌیث خّاٌی) ٌیز وارد طّد.
 .53ظرف ىلاةم «ىٍرػراً غهدآىیز ةّدن ةرٌاىَی ُصحَای ایران» را ةَ ؾٍّان ىتٍای کم فرآیٍد ىذاکرات كرار
داد و شپس خط كرىز «یک شال گریز ُصحَای» را ةَ ؾٍّان ىؿیار اؾعای احازه ةَ ایران ةرای ُر یک از
فؿانیثُای ُصحَای ىعرح ٌيّد کَ ُر دو ىتٍا از شّی ُیأت ىذاکره کٍٍدهی ایراٌی درٌؼر و ؾيم پذیرفحَ طد.
 .54ؾالوه ةر ضاةعَی «ؾدم اٌرراف ىّاد ُصحَای اؾالم طده» ةر اشاس ىّافلث ٌاىَی پادىان و «فلدان ىّاد و
فؿانیثُای اؾالم ٌظده» ةر اشاس پروجکم انراكی ،ضاةعَی خاص ةرای ایران ىتٍی ةر «ذفغ ُيَی ىّاد
ُصحَای ایران در فؿانیثُای غهدآىیز» در چارچّب جّافق حاىؽ جدویً طده اشث.
 .55ایً شَ طرط ؾتارت اشث از« :احرای ىّفلیثآىیز جّافق حاىؽ»« ،اٌعتاق ذلّق ایران ةا ىّاد و ىفاد
ذیرةط ان پی جی» و «ُوشّیی ةا جؿِدات ایران در ان پی جی»
 .56دنیم ایً اىر واضد اشث ،چرا کَ ةر اشاس ىفاد ةرحام اوالً؛ پس از  79شال از احرای جّافق حاىؽ ،ایران
ذق اشحفاده از شاٌحریفیّژُای  IR1را ٌدارد ،ثاٌیاً؛ در ُیچ ىلعؿی ایران ذق اشحفاده از شاٌحریفیّژُای IR2m
را ٌدارد ،ثانثاً؛ ٍُّز شاٌحریفیّژُای  IR2mجّاٌایی خّد را ةرای اٌخام غٍیشازی غٍؿحی اثتات ٌکرده اشث ،راةؿاً؛
پس از  79ایران ٌحّاٌصحَ شاٌحریفیّژُای  IR6و یا  IR8را ةَ ىرذهَی جّنید غٍؿحی ةرشاٌد (چّن جا آن زىان
ٍُّز ىرذهَی جرلیق و جّشؿَی ایً شاٌحریفیّژُا ةَ اجيام ٌرشیده اشث) .پس ایران ةدون در دشث داطحً ُیچ
شاٌحریفیّژی کَ ةحّاٌد و ىخاز ةاطد کَ غٍیشازی کٍد ،ؾيالً (داوظهتاٌَ!) غٍیشازی خّد را ةا افحخار جؿعیم
خّاُد کرد.

 .99ةر اشاس جّافق حاىؽ «احرای ىّفلیثآىیز جّافق حاىؽ ،ایران را كادر خّاُد شاخث ،»...ةَ ؾتارت دیگر جا
پیض از «احرای ىّفلیثآىیز جّافق حاىؽ» ،ایران كادر ٌخّاُد ةّد جا ةَ ظّر کاىم از «ذق خّد ةرای اٌرژی
ُصحَای حِث ىلاغد غهدآىیز »...ةِره ةترد .ایً در ذانی اشث کَ در فروردیً ىاه  ،7967رئیس حيِّر
اىریکا در ىحٍی کَ جّشط ىؿاون وزیر خارحَی ایً کظّر در گفحگُّای ةغداد كرائث طد ،ةر ذلّق ُصحَای
ایران ةر اشاس ىؿاُدهی ان پی جی جػرید طده و ةَ آن اذؾان طده ةّد.
 .97ىلایصَی ؾتارت ىرةّط ةَ ذلّق ُصحَای کظّرُای ؾضّ ىؿاُدهی ان پی جی در ایً ىؿاُده ةا ؾتارت
ىٍدرج در جّافق حاىؽ ٌظاندٍُدهی جؿيد ظرف ىلاةم ةرای اٌکار ذلّق ُصحَای ایران در ىؿاُدهی ان پی جی
اشث.
ؾتارت ىادهی  1ىؿاُدهی ان پی جیright of all parties to the treaty to ..." :
develop research, production and use of nuclear energy for
"...peaceful purposes
و ؾتارت جّافق حاىؽ:
"fully enjoy its right to nuclear energy for peaceful ..
"...purposes
 .95ةر اشاس جّافق ژٌّ ،اىریکا و اجرادیَی اروپا ىحؿِد طده ةّدٌد کَ «ُيَی جرریوُای ىرجتط ةا ُصحَای» و
ٌَ فلط «جرریوُای اكحػادی و ىانی ىرجتط ةا ُصحَای» را «نغّ» و ٌَ «جؿهیق» یا «ىحّكف» ٌيایٍد.
 .99در چٍد ٌّةث و جّشط چٍد جً از ىلامُای رشيی اىریکا (از حيهَ وزیر خارحَ و وزیر اٌرژی) ،جػرید طد
کَ در چارچّب جّافق حاىؽ ُيَی راهُای دشحیاةی ایران ةَ شالح ُصحَای (ٌعٍز ،فردو ،اراك و جأشیصات اؾالم
ٌظده) ةصحَ طده اشث.
 .91در ذانی کَ در حریان ىذاکرات ایران در یک ظرف و ُيَی کظّرُای اىریکا ،اٌگهیس ،فراٌصَ ،آنيان،
روشیَ ،چیً و ٌیز اجرادیَی اروپا در ظرف دیگر ةّدٌد ،ونی در شازوکار ذم و فػم اخحالف ایران دارای یک
حایگاه و رأی و ُر یک از  4ؾضّ ظرف ىلاةم ٌیز ةَ جٍِایی دارای یک حایگاه و یک رأی طدهاٌد.
 .92شازوکار «ةازگظثپذیری جرریوُا» ،جضيیً ؾیٍی ظرف ىلاةم (گروه  2+7یا ُر یک از اؾضای آن) ةرای
ؾدم جخهف ایران از ىفاد جّافق حاىؽ ،ةدون انغای آن اشث.
 .93ةر اشاس ىفاد ةرحام ،ایران ةرای دریافث حایزهی کاُض جرریوُا ،ىهزم اشث جا در اةحدا جؿِدات ُصحَای
ىٍدرج در جّافق حاىؽ را اٌخام دُد .ایً جؿِدات  59ىّرد اشث کَ ةیض از  19ىّرد آن ایخاةی اشث.

ىٍتؽ ىلانَ :
کيیحَ ؾهيی پرجال فرٍُگی راشخّن
 :ىلاالت ىرجتط

شٍاریّی ٌفّذ
ؾهث یاةی و ُدف طٍاشی رویکرد آىریکا ةَ ىذاکره ةا حيِّری اشالىی ایران
رىزگظایی اُداف و پیاىدُای ٌفّذ دطيً در ىراکز ؾهيی و آىّزطی
ٌفّذ از ظریق ةرحام
ةیصث و پٍج پرشض ةرحاىی
چٍد ٌکحَ ةرای جتییً ةعً ةرحام
گزارش ٌِایی کيیصیّن ویژه ةرحام

