
 چٍد ٌکحَ ةرای جتییً ةفً ةرزام

 

 

 خّد صق کاىم ـّر ةَ جا شاخث خّاُد كادر را ایران ةرزام ایً آىیز ىّفلیث ازرای» ةرزام ىحً اشاس ةر .1

 (.1. )«...ٌياید انيال... ای ُصحَ ی اطانَ ندم ی ىهاُده ـتق را آىیز غهش ىلاغد زِث ای ُصحَ اٌرژی ةرای

، ایران ةا وزّد نؾّیث در ان پی جی، از صلّق یک نؾّ نادی «آىیز ةرزام ىّفلیثازرای »ةٍاةرایً جا پیض از 

ایً ىهاُده ةرخّردار ٌخّاُد ةّد. ایً در صانی اشث کَ اوالً؛ در ُيیً زىان، ایران ةر اشاس ةرزام ىهزم ةَ اٌسام 

یژه اىریکا در فروردیً ىاه ی ان پی جی اشث و داٌیاً؛ ـرف ىلاةم ةَ و جکانیفی ةصیار ةیظحر و فراجر از ىهاُده

(، ةَ غراصث ةر صلّق ایران در چارچّب ان پی جی اذنان ٌيّده و ةر اشحذٍا 2)گفحگُّای اشحاٌتّل  1391

گیری جّافق زاىم جأکید ٌيّده اشث. صال شئّال  ٌتّدن ایران ٌصتث ةَ شایر انؾای ایً ىهاُده پیض از طکم

صلّق ایران در چارچّب ان پی جی را ـی شٍدی رشيی پذیرفحَ و ایً اشث کَ ُیأت ایراٌی ةا چَ جّزیِی ٌفی 

 ( ىّکّل کرده اشث.2ای ٌاىههّم و ٌاىظخع ) ىٍسز طدن ایً صلّق را ةَ آیٍده

 یا 5+1 گروه از )انو ىلاةم ـرف ةٍدی پای ندم ىدنی ایران چٍاٌچَ ةرزام اشاس ةر

 ةازگظث ةَ ىٍسر ٌِایحاً ایران طکایث ةَ گیرشید فرآیٍد ةاطد، آن ٌلؼ یا و ةرزام ةَ آن( انؾای از یکی

 طد. خّاُد ایران نهیَ ىهم شازىان اىٍیث طّرای ُای جضریو

 زاىم ـّر ةَ[ 5+1]» زاىم جّافق پایاٌی گام در کَ ةّد پذیرفحَ ژٌّ جّافق در ىلاةم ـرف کَ ایً ةَ جّزَ ةا .2

، چرا ُیأت ایراٌی «زاٌتَ و ىهی را نغّ خّاُد کرد چٍد ىهم، شازىان اىٍیث طّرای ای ُصحَ ةا ىرجتؿ ُای جضریو

ای را  ُصحَ« اكحػادی و ىانی»ُای  ی اروپایی فلؿ جضریو در جّافق زاىم )ةرزام( ىّافلث کرد جا اوالً؛ اجضادیَ

( و 4ای را ىحّكف ٌيّده ) ُای ىانی و اكحػادی داٌّیَ ُصحَ ( و داٌیاً؛ اىریکا فلؿ ازرای جضریو3جههیق ٌيّده )

 (5ای را نغّ ٌياید؟ ) ُای اكحػادی و ىانی ُصحَ نذاً؛ طّرای اىٍیث فلؿ جضریودا

 غرفاً  ةرزام ایً در ىٍدرج ُای اكّام و ىفاد ی ُيَ» کَ اىر ایً ةَ جػریش اوالً؛ ةَ جّزَ ةا و ةرزام اشاس ةر .3

یچ دونث دیگری یا ةرای ُ ةرای شاةلَ ایساد ی ىٍزنَ ةَ ٌتاید و اشث ایران و 5+1 گروه ىیان آن ازرای ةرای

ای و شایر اشٍاد  ُای ُصحَ ی شالح ی ندم اطانَ انيهم و صلّق جهِدات وفق ىهاُده اغّل ةٍیادیً صلّق ةیً



و داٌیاً؛ اذنان ةَ ایً اىر کَ ُیأت « انيههی جهلی گردد ی ةیً ُای طٍاخحَ طده ىرةّط و ُو چٍیً اغّل و رویَ

ىٍفذ و  24ٌلر کرده و دشث کو ةا  ث ایران جا اةد و ةرای ُيیظَ غرفىّرد از صلّق ىه 22ایراٌی دشث کو از 

ُای ٌلاىی و صصاس کظّر جا اةد و  ی ةرای دشحرشی و ةازرشی آژاٌس )ةیگاٌگان و دطيٍان( ةَ صیفَ دریچَ

ةرای ُيیظَ ىّافلث ٌيّده اشث، زيِّری اشالىی ایران رشياً و نيالً ةَ ىصحذٍی ةّدن ایران ٌصتث ةَ دیگر 

ؾای ان پی جی اذنان ٌيّده اشث )صلّق کيحر و جکانیف ةیظحر(، چرا ُیأت ایراٌی ةا چٍیً وؽهیحی ةرای ان

 کظّر و ىهث ایران )اشحذٍا طدن( ىّافلث ٌيّده اشث؟

 ُای فهانیث ی درةاره جّافق ىّرد ىظخعِ ُای ىضدودیث... »: طده جػریش ةرزام در ایٍکَ ةَ جّزَ ةا .4

ُای  ُای ىظخع در فهانیث شازی اوراٌیّم از زيهَ ىضدودیث ُای ىرجتؿ ةا غٍی هانیثف و اوراٌیّم شازی غٍی

طّد کَ رطد جدریسی ةا یک شرنث ىهلّل ةَ شيث  شال ٌخصث را طاىم ىی 8خاص جضلیق و جّشهَ ةرای 

ةهدی  ی ُای ىرصهَ ُا و ىؤنفَ ، ویژگی«شازی ایران ... را در پی خّاُد داطث ُای غٍی ی ةهدی فهانیث ىرصهَ

 چیصث و در چَ زىاٌی و در چَ چارچّةی ةا ـرف ىّرد جّافق كرار گرفحَ و یا كرار خّاُد گرفث؟

 ایران ونی ةاطد، ایران در ىکاٌی ةَ دشحرشی خّاشحار انضاكی پروجکم كانب در آژاٌس چٍاٌچَ ةرزام، اشاس ةر .5

ی آژاٌس را ةرآورده کٍد،  ٌحّاٌد خّاشحَ ٌیز ایران پیظٍِادی زایگزیً ُای راه و ٌتّده ىّافق دشحرشی ایً ةا

نؾّ ایً کيیصیّن )اىریکا،  5جّاٌد ىّؽّع را ةَ کيیصیّن ىظحرك ارزاع داده و در غّرت رأی  آژاٌس ىی

ی اروپایی، اٌگهیس، فراٌصَ و آنيان(، ایران ىهزم اشث دشحرشی ىّرد ٌلر آژاٌس را فراُو ٌياید. چرا  اجضادیَ

 کار کَ آطکارا ٌاكؼ صاکيیث ىهی اشث ىّافلث ٌيّده اشث؟ُیأت ایراٌی ةا ایً شازو

 ةَ( آن انؾای از یکی یا 5+1 گروه از انو) ىلاةم ـرف ةٍدی پای ندم ىدنی ایران چٍاٌچَ ةرزام اشاس ةر .6

 اىٍیث طّرای ُای جضریو ةازگظث ةَ ىٍسر ٌِایحاً ایران طکایث ةَ رشیدگی فرآیٍد ةاطد، آن ٌلؼ یا و ةرزام

آور و غیر كاةم ةاوری را  هم نهیَ ایران خّاُد طد. ةا چَ جّزیِی، ُیأت ایراٌی چٍیً شازوکار طگفثى شازىان

 پذیرفحَ اشث؟

 ٌیز و ُا ىضدودیث و ُا ىضروىیث از ةرخی کَ چرا ٌدارد، اٌحِایی و پایان ُیچ جّافق ایً ةرزام، ىحً اشاس ةر .7

دی و ةرای ُيیظَ اشث. ةا جّزَ ةَ ایً کَ ةر اشاس اة آن ةازرشی و دشحرشی ٌلارت، شازوکارُای از ةهؾی

ی  ی ندم اطانَ آىیز... ـتق ىهاُده ای زِث ىلاغد غهش از صق خّد ةرای اٌرژی ُصحَ»ةرزام، ایران ٍُگاىی 

، «آىیز ازرا کرده ةاطد ةَ ـّر کاىم ةرزام را ةَ ـّر ىّفلیث»کَ كتم از آن « ای... ةرخّردار خّاُد ةّد ُصحَ

ی ان پی جی  اشث کَ ةا ایً جرجیتات ایران در چَ زىاٌی خّاُد جّاٌصث از صلّق خّد ـتق ىهاُدهشئّال ایً 

 ةرخّردار ةاطد؟

 آن در کَ( 1392 آذر - ىادر جّافق) ژٌّ جّافق در پایاٌی گام ُای ىؤنفَ ةَ ىرةّط ةخض در ایٍکَ ةَ جّزَ ةا .8

ٌیصث، « جضلیق و جّشهَ»ده اشث، ُیچ شخٍی از ط فِرشث زاىم جّافق پایاٌی گام ىضّرُای و نٍاغر ی ُيَ

در دشحّر کار ىذاکرات جّافق زاىم ىّافلث ٌيّده و چرا ةا « جضلیق و جّشهَ»چرا ُیأت ایراٌی ةا وزّد ىّؽّع 

شازی در کظّر را ةَ  ی غٍی ُای زدی و شٍگیً نيالً روٌد جضلیق و جّشهَ ُا و ىضروىیث پذیرش ىضدودیث

ی  ر اشاس ةرزام، در ىّؽّع جضلیق و جّشهَ، ایران فلؿ ازازه دارد جا درةارهجهفیهی کظاٌده اشث؟ )ة



وٌیو ةَ ةهد فلؿ ةا  8ةَ ـّر ىظروط و ىضدود کار کٍد. ةَ ایً جرجیب کَ از شال  8و  6شاٌحریفیّژُای ٌصم 

ةَ نتارت جایی اشث.  174یا  164ُای جّنید غٍهحی ایران  ی شی جایی کار کٍد، در صانی کَ زٌسیره زٌسیره

 گاه فرآیٍد جضلیق و جّشهَ روی ایً دو ىاطیً کاىم ٌخّاُد طد.( جایی ُیچ ی شی دیگر ةا زٌسیره

 شالح ةَ دشحیاةی از ایران زهّگیری ایران ةا ای ُصحَ ىذاکرات از آٌِا ُدف ُا، اىریکایی ادنای ةَ کَ صانی در .9

)ةَ ویژه وزیر خارزَ و وزیر اٌرژی( در ىلاـم ىخحهف  اىریکایی ُای ىلام ىکرر اذنان ةَ جّزَ ةا و اشث ای ُصحَ

ُای نّزان و ویً(، ىتٍی ةر ایٍکَ ةرزام، ُر چِار ىصیر ایران ةرای دشحیاةی ةَ شالح  )ةَ ویژه پس از جّافق

ُا در ىذاکرات ةَ  ی اىریکایی ُای پٍِان( را ىصدود کرده و نيالً خّاشحَ ای )ٌفٍز، فردو، اراك و فهانیث ُصحَ

کاىم ىضلق طده اشث، پس چرا ُیأت ایراٌی ٌحّاٌصحَ اشث جا ُدف زيِّری اشالىی ایران از ىذاکرات  ـّر

ُا( را در  جر نغّ کاىم جضریو ای و از ُيَ ىِو ای، صفق دشحاوردُای ُصحَ ای )جذتیث صلّق ُصحَ ُصحَ

ای( فلؿ جههیق طده و  ی ُصحَُا )اكحػادی و ىان ىذاکرات ىضلق ٌيّده و در چارچّب ةرزام، غرفاً ةرخی جضریو

 یا ازرای آن ىحّكف طده اشث؟

، پس چرا در شازوکار صم و «5+1گروه »و « ایران»داطحَ اشث: « دو ـرف»ای  در صانی کَ ىذاکرات ُصحَ .11

 رأی دارد؟ 7، ایران یک رأی و ـرف ىلاةم «دو ـرف»فػم اخحالف ىیان 

ٌیاز راکحّر جضلیلاجی جِران خّدداری ٌيّده و یا ةرای  ىّرد شّخث دادن از ىلاةم ـرف کَ غّرجی در .11

ای ةَ صقِ اِنيانی  فروش آن طرایؿ غیر ىهلّل و ىٍفلی ىفرح کٍد، چرا در جّافق زاىم )ةرزام( ُیچ اطاره

 ی شّخث راکحّر جضلیلاجی جِران ٌظده اشث؟ درغد ةَ ىٍلّر اشحفاده در غفضَ 22ایران ةرای غٍی شازی 

ُا در ةرزام، ؽيً  پذیری فّری و غیر ىظروط جضریو ی شازوکار ةازگظث رف ىلاةم ةا جهتیَـ کَ صانی در .12

صفق جّافق زاىم، ؽياٌث ازرای کارا و ىؤدری را ةرای خّد جدارك دیده اشث، چرا ُیأت ایراٌی ُیچ شازوکاری 

ق( جدارك ٌدیده اشث؟ ةرای جؾيیً ازرای جهِدات ـرف ىلاةم ةرای زيِّری اشالىی ایران )غیر از انغای جّاف

ُای ایراٌی ةر جّاٌایی ایران ةرای نغّ جّافق زاىم در غّرت جخهف ـرف ىلاةم  ایً در صانی اشث کَ ةرخی ىلام

اٌد، ونی ـرف ىلاةم ةدون نغّ جّافق زاىم، در داخم ُيیً جّافق و ةا صفق آن ؽياٌث ازرا ةرای  جػریش کرده

 خّد جهتیَ ٌيّده اشث.

ةَ »( ىتٍی ةر ایٍکَ 1394فروردیً ىاه  22ی کم كّا ) ىایض روطً، غریش و كاـم فرىاٌدهفر ةَ جّزَ ةا .13

ی ٌلارت، ایٍِا ةَ صریو اىٍیحی و دفانی کظّر ٌفّذ کٍٍد، ىفهلاً.  ُیچ وزَ ازازه داده ٌظّد کَ ةَ ةِاٌَ

ُا  زرشی و ىاٌٍد ایً صرفی ةا ی ٌلارت و ةَ ةِاٌَ ىصئّنیً ٌلاىی کظّر ةَ ُیچ وزَ ىأذون ٌیصحٍد کَ ةَ ةِاٌَ

، پس چرا ُیأت ایراٌی در ةرزام پذیرفحَ اشث «ةیگاٌگان را ةَ صریو و صػار اىٍیحی و دفانی کظّر راه ةدٍُد.

ی اروپایی، اٌگهیس، فراٌصَ و آنيان( ٌلر آژاٌس ةرای  نؾّ کيیصیّن ىظحرك )اىریکا، اجضادیَ 5در غّرجی کَ 

روز ایً دشحرشی  3صصاس را جأیید کٍٍد، ایران ىکهف اشث صداکذر كرف دشحرشی و ةازرشی از ىراکز ٌلاىی و 

 ی کم كّا ٌیصث؟ را فراُو کٍد. آیا ایً شازوکار ىٍدرج در ةرزام ىخانفث آطکار، ةیً و غریش ةا دشحّر فرىاٌده



 ةرای را( ىّرد 22 کو دشث) ایران ىهث صلّق از ةرخی ایران، ُیأت صلی چَ ةا و ىسّز چَ اشاس ةر .14

، «ـراصی»ُيیظَ از ىهث ایران شهب ٌيّده اشث؟ ةرخی از ایً صلّق شهب طده نتارت اشث از: صق 

 از ُر ٌّع راکحّر آب شٍگیً.« ةرداری ةِره»و « اکحصاب»، «شاخث»

 رزامة ویژه کيیصیّن ٌِایی گزارش ةخّاٌید: ةیظحر

  
 ُای كفهٍاىَ ی ُيَ نغّ ای، ُصحَ ىذاکرات در ایران اشالىی زيِّری اغهی اُداف از یکی ایٍکَ جّزَ ةا .15

 ایران ىّؽّع صال ةَ جا ایٍکَ ةَ نٍایث ةا و ةّده طّرا ایً کار دشحّر از ایران ىّؽّع خروج و اىٍیث طّرای

ٌیز  2231ی  ةٍدِ كفهٍاىَ 12ایً ىٍظّر ةّده و  41 ی ىاده جضث غرفاً و ٌتّده ىحضد ىهم ىٍظّر فػم جضث

ةٍد دیگر(  9ُا )ةَ ٌفم ایران( و ةلیَ ) غادر طده کَ فلؿ یکی از ایً ةٍدُا ىرةّط ةَ نغّ جضریو 41ی  جضث ىاده

صق ىهث ایران و  122ی ىيٍّنیث و ىضدودیث نهیَ ایران اشث، چرا ةا وزّد پذیرش ىضروىیث از  در ةرگیرٌده

ُای ٌلاىی و صصاس در ةرزام، ةاز  ىٍفذ ةرای دشحرشی ةیگاٌگان و دطيٍان ىهث ایران ةَ صیفَ 57ٌیز پذیرش 

( ونی ایً ةار ةا ىّافلث و اشحلتال ایران، غادر طده و ىّؽّع ایران 41ی  ای نهیَ ایران )جضث ىاده ُو كفهٍاىَ

 از دشحّر کار طّرای اىٍیث خارج ٌظده اشث؟

ُای شٍگیً و طدیدی را کَ ةهؾاً ُيیظگی و اةدی  ُا و ىضدودیث م ىضروىیثةرزا در ایران کَ صانی در .16

ىٍفذ ةرای دشحرشی و ةازرشی ةیگاٌگان و دطيٍان ةَ  57ىّرد از صلّق، ایساد  122اشث، پذیرفحَ اشث )شهب 

 ُای ٌلاىی و صصاس( و ةا جّزَ ةَ صیفَ

ی  ُای اجضادیَ ی جضریو اكی ىاٌدن زیرشاخث ُيَة) ایران نهیَ اروپایی ی اجضادیَ ی ُيَ شاخحار ىاٌدن ةاكی •

 ایً اجضادیَ( و 413ی  اروپایی یهٍی جػيیو طياره

 ةا و( آیٍده شال 8 جا صداكم ُا جضریو از ةصیاری جههیق ندم) اجضادیَ ایً ُای جضریو از دیگر ةرخی ةلای •

 ةَ نٍایث

ُای کٍگره و دشحّر ازرایی رئیس زيِّر(  جضریو زیرشاخث ىاٌدن ةاكی) اىریکا ُای جضریو شاخحار ىاٌدن ةاكی •

 و

 ای ُصحَ ُای جضریو ی ُيَ ةلای ٌیز و اىریکا اونیَ ُای جضریو ی ُيَ ةلای) اىریکا ُا جضریو از ةصیاری ةلای •

 ٌیز و( اىریکا ی-داٌّیَ غیر

شال و  8ره پس از کٍگ ُای جضریو جّكف صحی یا و جههیق نغّ، ةرای اىریکا شّی از جهِدی ُیچ ی ارائَ ندم •

 ُای کٍگره، فرآیٍد كاٌٌّی ةرای اغالح ةرخی جضریو« پیگیری»اکحفای ـرف اىریکایی ةَ 

ی ىّؽّع  ُای ةاكی ىاٌده را کَ ةَ ةِاٌَ ی ایراٌی در ٌلر دارد جا ایً صسو نلیو از جضریو ُیأت ىذاکره کٍٍده

 یگری ةَ دطيً رفم کٍد؟ای ةر ىهث ایران جضيیم طده اشث، در كتال چَ اىحیازُای د ُصحَ

 «زاىم جّافق» جضریيی ىخاـرات

 ُا صفق شاخحار جضریو -1
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 ةاكی ىاٌدن فظار -2

 كفهی و نیٍی ـّر ةَ ای ُصحَ شالح ةَ ایران دشحیاةی ىصیر «زاىم جّافق» ةا 5+1 اذنان ةَ کَ صانی در  •

 .ىاٌد ىی ةاز ُا جضریو ىصیر و شاخحار اىا طّد، ىی ةصحَ

 راض ةَ ندم اٌسام جهِد اروپا و آىریکا ٌاکارآىد اشث؛ ةَ دالیم:ىکاٌیزم انح -3

 اشث ٌاىيکً و شخث جهِد رنایث ندم ادتات  •

 .اروپاشث و آىریکا خّد طکایث ةَ رشیدگی ىرزم  •

 .ٌیصث پذیر ادتات ىلاةم ـرف ةدنِدی  •

 ُای کيحر ایران اىکان ةازگظث ةَ ٌلفَ اول ةا داطحَ -4

 ُا در ةصحرُای دیگر جضریواىکان انيال  -5

 ُا ةر اشاس اكِارات ىلاىات آىریکا داری آىریکا در خػّص جضریو ةرٌاىَ وزارت خزاٌَ -6

 اروپا ی اجضادیَ ُای جضریو -انف

 ای: ىانی ُصحَ -ُای اكحػادی  ندم نغّ جضریو

پیّشث  16ّد )ةٍد ط کَ فلؿ جههیق ىی« Decision»ی اروپایی  ُای اجضادیَ * ةاكی ىاٌدن زیرشاخث جضریو

5) 

 طٌّد. ُا جا ُظث شال ةهد صحی جههیق ُو ٌيی * ةرخی از ایً زیرشاخث

 اروپا ُای اكدام ةا ایران ُای اكدام جٍاكر ندم

طٌّد؛ ىّاردی کَ از طيّل ُيیً جههیق ٌیز خارج اشث و  ُایی کَ صحی ُظث شال ةهد ٌیز جههیق ٌيی زیرشاخث

 طّد، اُيیث فراوان دارد. از زيهَ: شال ةهد ىّکّل ىی 8طّد و ةَ  جههیق ٌيی« روز ازرا»

 طخع صلیلی و صلّكی ةَ ُظث شال ةهد ىّکّل طده اشث. 224جههیق جّكیف دارایی  -1

 
 جههیق جضریو شّئیفث در جهِدات اروپا ةَ ُظث شال ةهد ىّکّل طده اشث. -2

ُا و ُّاپیياُای ةاری در  کظحی ی ُا و ةازرشی ىضيّنَ جههیق جضریو خدىات و شّخث رشاٌی ةَ کظحی -3

 ىّارد دنخّاه ةَ ُظث شال ةهد ىّکّل طده اشث.

 جههیق جضریو خدىات جهيیر و ٌگِداری ُّاپیياُای ةاری ةَ ُظث شال ةهد ىّکّل طده اشث. -4

 جههیق جضریو اكالم و فٍاوری ةا کارةرد دوگاٌَ ةَ ُظث شال ةهد ىّکّل طده اشث. -5

 ُظث شال ةهد ىّکّل طده اشث؛ آنّىیٍیّم، فّالد، گرافیث... جههیق جضریو فهزات ةَ -6

 افزار ةَ ُظث شال ةهد ىّکّل طده اشث. جههیق جضریو ٌرم -7

 جههیق جضریو جصهیضات ةَ ُظث شال ةهد ىّکّل طده اشث. -8

 آىریکا ُای جضریو وؽهیث -ب

 جضریو شاخحار صفق •



جّافق ژٌّ ةَ فلؿ جّكف ىّكث جدریسی ازرای ةرخی  در «ای ُصحَ ُای جضریو ی کهیَ» نغّ کردن ىضدود  •

 در جّافق زاىم« ای ُای اكحػادی وىانی ُصحَ جضریو»

 :ای ُصحَ ىانی و اكحػادی ُای جضریو ی کهیَ نغّ ندم  •

 ای ی ُصحَ ُای اكحػادی و ىانی داٌّیَ فلؿ جّكف ىّكث ازرای ةرخی جضریو -

 ای( و ىانی ُصحَ ُای اونیَ )صحی اكحػادی ی جضریو صفق کهیَ -

 شال( 8ی آىریکا )صحی پس از  ی کٍگره ای داٌّیَ ُای اكحػادی و ىانی ُصحَ ندم جهِد آىریکا ةَ نغّ جضریو -

 آىریکا اكداىات ةا ایران اكداىات ُيزىاٌی ندم  •

 .آژاٌس جأیید و آزىایی راشحی و ایران جهِدات اٌسام ةَ آىریکا ُای اكدام طدن ىظروط  •

( فرایٍد كاٌٌّی خاجيَ یا اغالح ةرخی Seekی پیگیری ) شال دیگر( غرفاً ونده 8در روز اٌحلال ) آىریکا  •

 ُای کٍگره را داده اشث. جضریو

 طّد؛ طاىم: ای ٌیز ىّكحاً ُو ىحّكف ٌيی ُای داٌّیَ ُصحَ ُای ةاكیياٌده آىریکا کَ صحی در جضریو جضریو

 زيِّر رئیس ازرایی دشحّرُای -1

 دشحّر ازرایی و ةخظی از یک دشحّر دیگر خاجيَ خّاُد یافث. چِار فلؿ •

(: شال 12 ةهد صحی) ىاٌٍد ىی ای ُصحَ داٌّیَ جضریو و 1382 ای ُصحَ جضریو نیصث در کَ اطخاغی  •

 ىِر و اٌػار ُای ةاٌک

 جایدواجر طرکث  •

 اشالىی اٌلالب پاشداران شپاه  •

 شپاه جهاون ةٍیاد  •

 اءاالٌتی خاجو كرارگاه  •

 اطحر ىانک اهلل، ةلیَ صصیً، اىام داٌظگاُِای  •

 ىرکزی ةاٌک زيهَ از ایران ىانی ٌِادُای و دونث دارایی جّكیف  •

 ةَ ىهزم گیرید، كرار( صلیلی و صلّكی) آىریکایی اطخاص کٍحرل جضث کَ آىریکایی غیر طرکث و ةاٌک ُر  •

 .اشث ایران ةا ىانی و جساری رواةؿ كفم

 داری خزاٌَ زارتو ُای جضریو -2

 و ٌِادُا و ُا ةاٌک و اجتاع ةرای دالری ُای اٌحلال و ٌلم و جراکٍض کياکان: ایران نهیَ دالر چرخَ جضریو  •

 .ةّد خّاُد ىيٍّع ایران دونث

 ایران ُای ةاٌک و ىرکزی ةاٌک ةا رواةؿ جضریو  •

iكاٌّن . Patriot  :ُایی کَ در ىٍفلَ اول پّنظّیی كرار  ٌکةا ةا آىریکایی ُای ةاٌک جراکٍض ُرگٌَّ ىيٍّنیث

 دارٌد.

iiٌَی اول پّنظّیی اشث. : ایران از ىػادیق ىٍفل2211َداری  . ىلررات ازرایی خزا 



iiiةٍد .  A1245 NDAAةر اشاس ایً جضریو كاٌّن : NDAA ةٍد در کَ. اشث طده وؽم A جػریش آن 

 .دارد كرار پّنظّیی اول ىٍفلَ در ایران کَ اشث طده

 کٍگره ُای جضریو -3

a... جضریو اونیَ در ُيَ اةهاد و جضریو داٌّیَ اكالم و فٍاوری ةا کارةرد دوگاٌَ، ىّطکی و . 

bُای ٌفحی . جضریو داٌّیَ جراکٍض 

iُای داٌّیَ شاةق خّاُد ىاٌد. ُای خارزی واریز طّد، ىظيّل ُيان جضریو . اگر پّل ٌفث ةَ صصاب ةاٌک 

c جّكیفی ةاٌک ىرکزی ةَ دادگاه اىریکا.. ازازه ةرداطث از ىٍاةم 

dجضریو داٌّیَ صّانَ وزّه ٌفث ةَ کظّرُای دانخ . 

eجضریو داٌّیَ ىضدود طدن ىػرف وزّه ٌفث ةَ خرید غرفاً اكالم ىػرفی خرید از کظّر . 

 ُا ةر اشاس اكِارات ىلاىات آىریکا داری آىریکا در خػّص جضریو ةرٌاىَ وزارت خزاٌَ -4

aجتدیم جههیق ةَ نغّ . زهّگیری از 

bُای داٌّیَ ةَ ةِاٌَ صيایث از جروریصو . جظدید جضریو 

cُای غیر رشيی )جسرةَ كیيث ٌفث( . ـراصی و ازرای جضریو 

dُا ةا ُدفگذاری ٌرخ ارز ةَ زای ةّدزَ و جّنید کظّر . کاُض ىدیریث طده جضریو 

 ُا: ٌّطث پی

 ای ُصحَ اٌرژی ةرای خّد صق کاىم ـّر ةَ جا شاخث خّاُد كادر را ایران ةرزام ایً آىیز ىّفلیث ازرای» -1

 انيال شٍد آن در ایران جهِدات ةا شّ ُو و ای ُصحَ ی اطانَ ندم ی ىهاُده ـتق را آىیز غهش ىلاغد زِث

 ای ُصحَ ُای شالح ی دارٌده غیر دیگر دونث ُر ی ةرٌاىَ چّن ُو ایران ای ُصحَ ی ةرٌاىَ ةا ٌحیسَ در و ٌياید

 «طد. خّاُد رفحار اطانَ ندم ی اُدهىه نؾّ

 .اشث ٌاىظخع و ىتِو «ةرزام ازرای ةّدن آىیز ىّفلیث» ارزیاةی و جظخیع  ىرزم ٌیز و ىهیار و ىتٍا -2

 ای ُصحَ غیر ُای جضریو ی وُيَ ای ُصحَ اكحػادی غیر و غیرىانی ُای جضریو ی ُيَ اشاس، ایً ةر -3

 ىاٌد. خّاُد ةاكی اروپایی ی اجضادیَ

 ای ُصحَ ی اونیَ ُای جضریو ی ُيَ و ای ُصحَ غیراكحػادی و ىانی غیر ُای جضریو ی ُيَ اشاس، ایً ةر -4

 ىاٌد. خّاُد ةاكی ای غیرُصحَ ی داٌّیَ و اونیَ ُای جضریو ی وُيَ

 ُای جضریو ای، ُصحَ ُای جضریو زيهَ از اىٍیث طّرای ُای جضریو از جّزِی كاةم ةخض اشاس، ایً ةر -5

 ىاٌد. خّاُد ةاكی جصهیضاجی ُای جضریو و ىّطکی

 راشخّن فرٍُگی پرجال نهيی کيیحَ : ىلانَ ىٍتم

 : ىلاالت ىرجتؿ
 



 ةازٌيایی ةرزام؛ »واكهیث ُا«، »صلیلث ُا« و »پیاىدُا«

 شٍاریّی ٌفّذ

 نهث یاةی و ُدف طٍاشی رویکرد آىریکا ةَ ىذاکره ةا زيِّری اشالىی ایران

 ٌفّذ از ـریق ةرزام

 ةیصث و پٍر پرشض ةرزاىی

 گزارش ٌِایی کيیصیّن ویژه ةرزام
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