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 مقدمه و مفاد عمومی

سه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایاالت متحده، و نماینده عالي چین، فران) ۱+۵جمهوری اسالمي ایران و گروه 

اتحادیه اروپایي در امور خارجي و سیاست امنیتي(، در مورد این برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( تصمیم گیری نمودند. 

های آن  در این سند و پیوستاین برجام بازتاب یک فرآیند گام به گام بوده و مشتمل بر تکالیف متقابل به نحو مندرج 

 .است که قرار است توسط شورای امنیت مورد تایید قرار گیرد

 .اجرای کامل این برجام موجب حصول اطمینان از ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران خواهد شد    

، تولید و یا به دست آوردن کند که هیچگاه و تحت هیچ شرایطي در پي سالح های هسته ایایران مجددا تائید مي    

 .آنها نخواهد بود

اجرای موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل حق خود بر انرژی هسته ای جهت مقاصد     

 صلح آمیز را طبق مواد ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته ای و همسو با تعهداتش در آن سند استیفاء نماید و در نتیجه با

برنامه هسته ای ایران همچون برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده سالح های هسته ای عضو معاهده عدم اشاعه رفتار 

 .خواهد شد

این برجام موجب لغو جامع کلیه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم های چندجانبه و     

مل گام هایي برای ایجاد دسترسي در حوزه های تجارت، فناوری، مالي، و ملي مرتبط با برنامه هسته ای ایران و نیز شا

 .انرژی خواهد شد

و ایران مجددا بر تعهد خود نسبت به اهداف و اصول ملل متحد به نحو مندرج در منشور سازمان ملل متحد  ۱+۵گروه     

 .تاکید مي نمایند

اعه هسته ای کماکان مبنای اساسي رژیم عدم اشاعه هسته ای کنند که معاهده عدم اشو ایران اذعان مي ۱+۵گروه     

 .ای مي باشدو رکن بنیادین پیگیری خلع سالح هسته ای و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته

و ایران بر عهده مي گیرند که این برجام را با حسن نیت و در فضایي سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا  ۱+۵گروه     

از تحمیل الزامات مقرراتي و  ۱+۵ایند، و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام خودداری نمایند. گروه نم

آئین نامه ای تبعیض آمیز، به جایگزیني تحریم ها و اقدامات محدودیت سازی که مشمول این برجام مي شوند، خودداری 

در ژنو مورد توافق  ۵۳۳۱آذرماه  ۳مه اقدام مشترک )توافق ژنو( که در تاریخ خواهند ورزید. این برجام بر پایه اجرای برنا

    قرار گرفت، استوار مي گردد.



و ایران به منظور نظارت بر اجرای این برجام تشکیل خواهد شد و وظایف  ۱+۵کمیسیون مشترکي متشکل از گروه     

مشترک به موضوعات ناشي از اجرای این برجام رسیدگي  پیش بیني شده در این برجام را ایفا خواهد نمود. کمیسیون

 .نموده و مطابق با مفادی که در پیوست مربوطه شرح داده شده است، عمل خواهد کرد

المللي انرژی اتمي خواسته خواهد شد تا نسبت به اقدامات داوطلبانه مرتبط با هسته ای به نحو مورد از آژانس بین    

ارت و راستي آزمایي نماید. از آژانس درخواست خواهد شد که به طور منظم به شورای حکام، و توافق در این برجام، نظ

س در به آژان آنگونه که در این برجام مقرر شده است به شورای امنیت اطالع رساني نماید. کلیه قواعد و مقررات مربوطه

 .خواهد شد های دخیل به طور کامل رعایتخصوص حفاظت از اطالعات توسط کلیه طرف

 بایست به منزلهو ایران مي باشد و نمي ۱+۵کلیه مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفاً برای اجرای آن بین گروه     

ه عدم اشاع ایجاد رویه برای هیچ دولت دیگری، یا برای اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق و تعهدات وفق معاهده

 .بین المللي تلقي گردد شده ای شناختهوطه، و همچنین اصول و رویههسته ای و سایر اسناد مرب

 .به جزئیات فني اجرای این برجام در پیوست های این سند پرداخته مي شود    

و ایران در چارچوب این برجام، به نحو مقتضي در زمینه مصارف صلح آمیز  ۱+۵اتحادیه اروپایي، کشورهای گروه     

مکاری کرده و در طرح های مربوط به همکاری های هسته ای صلح آمیز که مشترکا توسط طرفین ای هانرژی هسته

 .تعیین مي شوند، از جمله از طریق مشارکت آژانس، تعامل خواهند نمود

 ياین برجام را برای تصویب به شورای امنیت ارائه خواهد کرد که تاکید م تاییدکننده نامهنویس قطعپیش ۱+۵گروه     

نماید که انعقاد این برجام نشانگر یک دگرگوني بنیادین در بررسي این موضوع توسط شورای امنیت بوده و تمایل شورا 

برای برقراری یک رابطه جدید با ایران را اعالم مي نماید. این قطعنامه شورای امنیت، همچنین لغو تمامي مفاد وضع 

ز اجرا؛ ایجاد برخي محدودیت های خاص؛ و خاتمه بررسي موضوع شده وفق قطعنامه های قبلي شورای امنیت از رو

 .سال پس از روز توافق برجام را مقرر خواهد نمود ۵۱هسته ای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل 

مفاد پیش بیني شده در این برجام برای دوره های زماني مربوطه به شرحي که خواهد آمد و جزئیات آن در پیوست     

 .ر شده است، اجرا خواهد شدها ذک

و ایران هر دو سال یک بار، یا در صورت نیاز زودتر، به منظور بازنگری و ارزیابي پیشرفت صورت گرفته، و  ۱+۵گروه     

 .اتخاذ تصمیمات مقتضي با اجماع، در سطح وزیر دیدار خواهند نمود



ه جزئیات آن در این برجام و پیوست های آن تشریح اقدامات داوطلبانه زیر را در چارچوب زماني ک ۱+۵ایران و گروه 

 :گردیده است، اتخاذ خواهند نمود

 هسته ای

 سازی، ذخاير سازی، تحقيق و توسعه غنی غنی -الف

سازی اورانیوم و فعالیت  های غنيفعالیت های مورد توافق در مورد همهطرح بلندمدت ایران شامل برخي محدودیت    

سازی اورانیوم، از جمله برخي محدودیت های مشخص در برخي فعالیت های خاص تحقیق و توسعه،  های مرتبط با غني

های بعدی فعالیت برای هشت سال نخست، و به دنبال آن، با یک ضرباهنگ معقول، تکامل تدریجي به سمت مرحله

هد بود. ایران به تعهد داوطلبانه خود، خوا ۵آمیز، به نحو موصوف در پیوست  ایران برای اهداف منحصرا صلح سازی غني

 سازی خود که به عنوان بخشي از اعالمیه سازی و تحقیق و توسعه غني به نحو شرح داده شده در برنامه بلندمدت غني

 .ایران برای پروتکل الحاقي ارائه خواهد شد پایبند خواهد بود اولیه

خود خواهد نمود. طي این دوره، ایران ظرفیت  IR-۵ انتریفیوژهایایران، در ده سال آغاز به از رده خارج کردن س    

نصب شده نگه خواهد  IR-۵ سانتریفیوژ ۱۱۰۱سازی اورانیوم تعداد  سازی خود در نطنز را حداکثر تا ظرفیت غني غني

روح و مشسازی مربوطه در نطنز تحت نظارت مستمر آژانس به نح های غنيداشت. سانتریفیوژهای اضافي و زیرساخت

 .انبار خواهد شد ۵در پیوست 

شده منتج نشود ادامه خواهد داد. تحقیق  ای که به انباشت اورانیوم غنيسازی را به شیوه غني ایران تحقیق و توسعه    

به نحو  IR-۸ و IR-۴، IR-۱، IR-۰ سال شامل صرفا ماشین های ۵۱سازی ایران با اورانیوم برای مدت  و توسعه غني

های جداسازی ایزوتوپ خواهد بود، و ایران به نحو مشخص شده در پیوست یک در سایر فناوری ۵ح شده در پیوست تشری

ادامه خواهد داد، و در میانه سال  IR-۸ و IR-۰ هایسازی اورانیوم وارد نخواهد شد. ایران به تست دستگاه برای غني

 .آغاز خواهد کرد ۵و مشخص شده در پیوست را به نح IR-۸ و IR-۰هشتم، تست تا سي دستگاه ماشین

اقدام به ساخت  ۵را از رده خارج مي نماید، به جز نحوه مندرج در پیوست  IR-۵ همچنان که ایران سانتریفیوژهای    

 دیا سرهم کردن سانتریفیوژ نخواهد کرد، و سانتریفیوژهای از کار افتاده را با نوع مشابه جایگزین خواهد نمود. ایران تولی

های سانتریفیوژ پیشرفته را صرفا برای فعالیت های مشخص شده در این برجام صورت خواهد داد. از پایان سال دستگاه

-IR و IR-۰ ، ایران آغاز به ساخت تعداد مورد توافقي از دستگاه های سانتریفیوژ۵هشتم، و به نحو مندرج در پیوست 



شده را در نطنز، تا زماني که بر اساس برنامه بلندمدت ایران مورد نیاز  بدون روتورز نموده و تمامي دستگاه های تولید ۸

 .واقع شوند، تحت نظارت مستمر آژانس انبار خواهد نمود

سازی اورانیوم، از جمله تحقیق و  سال، فعالیت های مرتبط با غني ۵۱ایران بر اساس برنامه بلندمدت خود، برای     

 سازی اورانیوم خود سازی نطنز انجام خواهد داد، سطح غني ا صرفا در تاسیسات غنيتحت نظارت پادماني خود ر توسعه

سازی  سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه غني درصد نگه خواهد داشت، و، در فردو، از هرگونه غني ۰۶/۳را تا سقف 

 .پذیر خودداری خواهد ورزیداورانیوم و از نگاهداری هرگونه مواد شکافت

ه المللي از جملآوری تبدیل خواهد نمود. همکاری بینن تاسیسات فوردو را به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فنایرا    

 IR-۵ ماشین ۵۱۴۴های تحقیقاتي مورد توافق ایجاد خواهد شد. های مشترک علمي در حوزهگذاری به شکل سرمایه

ماند. دو عدد از این آبشارها به همراه زیرساخت های در قالب شش آبشار در یک بال در تاسیسات فردو باقي خواهد 

های ها، برای تولید ایزوتوپاز جمله از طریق اصالح مقتضي زیرساخت  مربوطه بدون اورانیوم به چرخش ادامه خواهد داد و

لیه هند ماند. کهای مربوطه به صورت ساکن باقي خوازیرساخت پایدار منتقل خواهد شد. چهار آبشار دیگر به همراه کلیه

آوری و تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشخص  سازی جمع های مرتبط با غنيسانتریفیوژهای دیگر و زیرساخت

 .انبار خواهد شد ۵شده در پیوست 

فیت المللي کی طي این مدت پانزده سال، و همچنان که ایران به طور تدریجي به سمت رسیدن به استانداردهای بین    

کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غني شده تا  ۳۱۱کند، ذخایر اورانیوم خود را به  سوخت تولیدی در ایران حرکت ميبرای 

 های درصد یا معادل آن در سایر اشکال شیمیایي محدود خواهد کرد. مقادیر اضافه بر این میزان براساس قیمت ۰۶/۳

 طبیعي تحویل داده شده به ایران، به فروش رسیده و به خریدار بین المللي و در عوض دریافت هگزافلوارید اورانیوم بین

المللي تحویل داده خواهد شد، یا به سطح اورانیوم طبیعي ترقیق خواهد گردید. اورانیوم غني شده موجود در مجتمع 

وست رایط مندرج در پیهای سوخت تولید شده از روسیه یا سایر منابع، برای استفاده در راکتورهای هسته ای ایران، اگر ش

 فوق الذکر محاسبه نخواهد شد. UF۰کیلوگرم ذخیره ۳۱۱را دارا باشد، در زمره این  ۵

کمیسیون مشترک از کمک به ایران، از جمله به نحو مقتضي از طریق همکاری های فني آژانس، حمایت خواهد نمود تا 

 المللي گردد. کلیه اکسید اورانیوم باقي مانده بینسوخت هسته ای تولید شده توسط ایران حائز استانداردهای کیفي 

درصد به منظور استفاده در راکتور تحقیقاتي تهران به سوخت تبدیل خواهد شد. هر گونه سوخت  ۱۱تا  ۱غني شده بین 

 .المللي در دسترس ایران قرار خواهد گرفت اضافي مورد نیاز راکتور تحقیقاتي تهران، با نرخ بازارهای بین

 



 فرآوری-راک، آب سنگين، بازا -ب

ایران مبادرت به بازطراحي و بازساخت یک راکتور تحقیقاتي آب سنگین مدرنیزه شده در اراک بر اساس طراحي اولیه     

مورد توافق و در قالب یک همکاری بین المللي که طراحي نهایي آن را نیز تصدیق خواهد کرد، خواهد نمود که با استفاده 

درصد فعالیت خواهد کرد. این راکتور تحقیقات هسته ای صلح آمیز و تولید رادیو ایزوتوپ  ۳۶۰۶ه تا از سوخت غني شد

 برای مقاصد پزشکي و صنعتي را پشتیباني خواهد کرد.

طراحي شده و بازسازی شده اراک پلوتونیوم در سطح تسلیحاتي تولید نخواهد کرد. کلیه فعالیت ها برای -راکتور باز

خت مجتمع های سوخت برای راکتور بازطراحي شده، بجز برای نخستین بارگذاری سوخت، در ایران بازطراحي و سا

عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد. این  انجام خواهد گرفت. همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره

ایر کشورهایي که طرفین ممکن است ، ایران و س۱+۵گروه  المللي مشتمل بر کشورهای مشارکت کننده مشارکت بین

مشترکا تعیین کنند، خواهد بود. ایران به عنوان مالک و مدیر پروژه، نقش راهبری را ایفا خواهد نمود و گروه پنج به عالوه 

یک و ایران قبل از روز اجرای توافق، یک سند رسمي که مسئولیت هایي که اعضای پنج به عالوه یک برعهده خواهند 

 .شخص خواهد نمود، منعقد مي نمایندگرفت را م

المللي شامل تضمین عرضه سوخت، همگام با روندهای پیشرفت فن  تر بین ایران برنامه دارد که با همکاری گسترده    

 .المللي در اتکاء بر آب سبک برای راکتورهای تحقیقاتي و تولید برق آینده خود، حرکت نماید آوری بین

کتور آب سنگین دیگر یا انباشت آب سنگین در ایران نخواهد بود. همه آب سنگین اضافي برای سال، را ۵۱به مدت     

 .المللي عرضه خواهد شد صادرات در بازارهای بین

ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتورهای هسته ای تحقیقاتي و قدرتي فعلي و آینده خود را برای     

، آنگونه که در قراردادهایي که به نحو صحیح با طرف دریافت کننده منعقد خواهد شد، از پسمانداری یا اقدامات بعدی

 .کشور خارج کند

 وم غنياورانی دیدههای تابش به جز فعالیت های جداسازی با هدف تولید رادیوایزوتوپ های پزشکي و صنعتي از نمونه    

تاسیسات قادر به بازفرآوری سوخت مصرفي، یا فعالیت های تحقیق  سال وارد بازفرآوری یا ساخت ۵۱شده، ایران به مدت 

بازفرآوری که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری سوخت مصرفي شود، نگردیده و پس از این مدت نیز قصد چنین  و توسعه

 .کاری را ندارد

 



 ج. شفافيت و اقدامات اعتمادساز

ب( پروتکل الحاقي به موافقتنامه ) ۵۶هور و مجلس )پارلمان(، وفق ماده رئیس جم اختیارات مربوطه  ایران، منطبق با    

جامع پادمان خود، این پروتکل را به صورت موقتي اجراء، و اقدام به تصویب آن در چارچوب زماني پیش بیني شده در 

 .ا خواهد نموداصالحي ترتیبات فرعي بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجر ۵/۳کرده، و کد  ۱پیوست 

مورد توافق با آژانس، شامل ترتیباتي برای « نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختالف حال و گذشته»ایران     

نوامبر  ۸ایران مندرج در ضمیمه گزارش مورخ  مربوط به برنامه هسته ای پرداختن به مسائل مورد نگراني حال و گذشته

امال اجرا خواهد نمود. اجرای کامل فعالیت هایي که ایران بر اساس این نقشه راه را کGOV/۱۱۵۵/۰ آژانس ۱۱۵۵

ارزیابي نهایي خود  ۱۱۵۱دسامبر  ۵۱تکمیل خواهد شد و متعاقبا مدیرکل تا  ۱۱۵۱اکتبر  ۵۱برعهده مي گیرد تا 

ئه خواهد نمود، و فارغ از گذشته و حال را به شورای حکام ارا پیرامون حل و فصل تمامي مسائل اختالفي باقي مانده

صالحیت شورای حکام، کشورهای پنج بعالوه یک به عنوان اعضای شورای حکام قطعنامه ای را برای اتخاذ اقدامات الزم، 

 .با هدف بسته شدن این موضوع، به شورای حکام ارائه خواهند کرد

وق الذکر برای دوره های زماني مربوطه و نیز اجرای ایران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجرای اقدامات داوطلبانه ف    

تدابیر شفافیت ساز به شرح مندرج در این برجام و پیوست های آن نظارت نماید. این اقدامات شامل: حضور بلندمدت 

آژانس در ایران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه های تغلیظ سنگ 

سال؛ استفاده از  ۱۱سال؛ نظارت و مراقبت در مورد روتورزها و بیلوزهای سانتریفیوژ به مدت  ۱۱معدن اورانیوم به مدت 

سازی به صورت  فن آوری های مدرن تائید شده و گواهي شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غني

اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگراني های آژانس در زمینه مستقیم، و مهر و موم های الکترونیک؛ و یک سازوکار قابل 

 .۵سال، به شرح مندرج در پیوست  ۵۱دسترسي به مدت 

ایران به فعالیت هایي که به توسعه تجهیزات انفجاری هسته ای منجر مي تواند شود شامل فعالیت های متالورژی     

 .از جمله در سطح تحقیق و توسعه، مبادرت نخواهد نمود، ۵اورانیوم و پلوتونیوم به نحو مشخص شده در پیوست 

، آمده و مورد تایید قطعنامه شورای ۱ایران با کانال خریدی که جزئیات آن در این برجام، به شرح مندرج در پیوست     

 .امنیت سازمان ملل خواهد بود همکاری نموده و مطابق آن عمل خواهد کرد

 

 



 تحریم ها

نیت سازمان ملل متحد که برجام را تایید خواهد نمود تمام مفاد قطعنامه های قبلي شورای امنیت قطعنامه شورای ام

، (۱۱۱۸) ۵۸۳۱، (۱۱۱۸) ۵۸۱۳، (۱۱۱۶) ۵۶۴۶، (۱۱۱۰) ۵۶۳۶، (۱۱۱۰) ۵۰۳۰ -در خصوص موضوع هسته ای ایران

آزمایي  هسته ای توسط ایران، راستيمرتبط با  را همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده( ۱۱۵۱) ۱۱۱۴و ( ۱۱۵۱) ۵۳۱۳

لغو خواهد کرد و محدودیتهای خاصي را به نحو مشخص شده در  ۱توسط آژانس، به نحو مشخص شده در پیوست  شده

 ]۵ [برقرار خواهد نمود؛ ۱پیوست 

یه تحریم های را، آنگونه که موخرا اصالح شده است، که کل« مقررات اتحادیه اروپایي»اتحادیه اروپایي همه مفاد     

مربوطه، همزمان با اجرای  اقتصادی و مالي مرتبط با هسته ای را اجرائي مي سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده

، که توسط آژانس راستي ۱ی مرتبط با هسته ای توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست اقداماتِ توافق شده

غو( شامل تمامي تحریم ها و تدابیر محدودکننده در حوزه های زیر، که در آزمایي شده باشد، لغو خواهد کرد، و )این ل

 :تشریح شده، خواهد بود ۱پیوست 

نقل و انتقاالت مالي بین اشخاص و نهادهای اروپایي، از جمله موسسات مالي، و اشخاص و نهادهای ایراني از جمله  -الف

 موسسات مالي؛

کارگزاری بانکي جدید و افتتاح شعب و بانکهای تابعه بانکهای ایراني در قلمرو های بانکي، شامل ایجاد روابط فعالیت -ب

 کشورهای عضو اتحادیه؛

 ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکائي؛ -ج

 ۱پیوست  ۵ ارائه خدمات پیام رساني مالي )از جمله سوئیفت( برای افراد و اشخاص حقوقي نامبرده شده در الحاقیه -د

 ری اسالمي ایران و موسسات مالي ایراني؛شامل بانک مرکزی جمهو

 حمایت مالي از تجارت با ایران )اعتبارات صادراتي، تضامین، یا بیمه(؛ -ه

 تعهد به پرداخت وام های بالعوض، خدمات مالي و وام های ترجیحي به دولت ایران؛ -و

 معامالت راجع به اوراق مشارکت دولت ایران و اوراق تضمین شده توسط دولت؛ -ز

         واردات و حمل نفت، فراورده های نفتي، گاز و فرآورده های پتروشیمي ایراني؛ -ح

 صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمي؛ -ط



 سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمي؛ -ی

 صادرات تجهیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایي؛ -ک

 طراحي و ساخت کشتي های باری و تانکرهای نفتي؛ -ل

 ؛(classification) ارائه خدمات پرچم و تعیین وضعیت -م

 دسترسي به فرودگاه های اتحادیه اروپایي برای هواپیماهای باری ایراني؛ -ن

 صادرات طال، فلزات گرانبها و الماس؛-س

 تحویل مسکوکات و اسکناس ایراني؛ -ع

، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فوالد و صادرات نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صادرات گرافیت -ف

 صنعتي؛

لغو فهرست اشخاص حقیقي، حقوقي و نهادها )مسدود شدن اموال و ممنوعیت ویزا( مذکور در الحاقیه یک پیوست  -ذ

 و؛ ۱شماره 

 .خدمات تبعي برای هر یک از گروه های فوق -ق

م تر رسیده باشد که تما گیری گسترده سال پس از روز توافق برجام یا زماني که آژانس به نتیجه ۸اتحادیه اروپایي     

مقررات »مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز باقي مي ماند، هرکدام که زودتر حاصل شود، تمامي مفاد 

عدم اشاعه را اجرایي مي سازد، از جمله فهرست های اسامي، لغو خواهد را که تحریمهای مرتبط با « اتحادیه اروپایي

 .کرد

را با اثربخشي همزمان با اجرای  ۱ایاالت متحده منطبق با این برجام اعمال تحریم های مشخص شده در پیوست     

آژانس راستي آزمایي ، که توسط ۱ای توسط ایران به نحو مشخص شده در پیوست مرتبط با هسته اقداماتِ توافق شده

شده باشد، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد. این تحریمها شامل حوزه های زیر، به نحوی که در پیوست 

 :دو تشریح شده مي گردد

، از جمله بانک مرکزی ایران و ۱الف. معامالت مالي و بانکي با بانک ها و موسسات مالي ایراني مشخص شده در پیوست 

 Specially Designated National and Blocked و موجودیت هایي که به عنوان دولت ایران در فهرست افراد



Person  آمده است )شامل افتتاح و نگهداری حساب های واسطه  ۱پیوست  ۳مشخص شده اند، به نحوی که در الحاقیه

 اح اعتبارات اسنادی(؛گذاری، خرید و فروش ارز و افتت نزد موسسات مالي غیرآمریکایي، سرمایه

 ب. معامالت به ریال ایران؛

 ج. ارائه اسکناس دالر آمریکایي به دولت ایران؛

 های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران در خارج از کشور شامل محدودیت ها بر نقل و انتقال درآمدها؛د. محدودیت

 یران شامل اوراق قرضه دولتي؛ه. خرید، پذیره نویسي یا تسهیل معامالت راجع به دیون حاکمیتي ا

 ؛۱پیوست  ۳و. خدمات پیام رساني مالي به بانک مرکزی ایران و موسسات مالي ایراني به نحو مندرج در الحاقیه شماره 

 ز. خدمات بیمه ای یا بیمه اتکائي؛

 ح. )توقف( تالش برای کاهش فروش نفت ایران؛

مشترک، کاال، خدمات، اطالعات، فناوری و دانش و کمک  ط. سرمایه گذاری شامل مشارکت در سرمایه گذاری های

 فني برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمي؛

 ی. خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابي نفت، محصوالت پتروشیمي یا گاز طبیعي از ایران؛

 یران؛ک. صادرات، فروش یا عرضه فراورده های نفتي تصفیه شده و فراورده های پتروشیمي به ا

 ل. معامالت در حوزه انرژی ایران؛

 های کشتیراني و کشتي سازی و عامالن بنادر ایران؛م. معامالت با بخش

 ن. خرید و فروش طال و سایر فلزات گرانبها؛

س. خرید و فروش گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته مانند آلومینیوم، فوالد، زغال سنگ و نرم افزار برای یکپارچه سازی 

 آیندهای صنعتي؛فر

 ع. فروش، عرضه یا انتقال کاالها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران؛

 ف. تحریم های راجع به خدمات تبعي در مورد هریک از گروه های فوق؛



لیست  ؛ یاSDN از فهرست ۱پیوست  ۳ذ. برداشتن نام افراد و اشخاص حقیقي و حقوقي به شرح مندرج در الحاقیه 

 ؛SDN اشخاص تحریمي غیر

 ؛۵۳۰۱۸دستورالعمل اجرایي  ۵۱و  ۶تا  ۱های و بخش ۵۳۰۴۱، و ۵۳۰۱۱، ۵۳۱۳۱، ۵۳۱۶۴ق. لغو دستورات اجرایي 

، اجازه فروش هواپیماهای مسافری و قطعات ۱و منطبق با پیوست  ۱ایاالت متحده، به نحو مشخص شده در پیوست     

ز اینکه اشخاص غیرآمریکایي که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایي هستند، به نحو و خدمات مربوطه به ایران؛ مجو

منطبق با این برجام با ایران مشارکت نمایند؛ و مجوز واردات فرش و مواد غذایي از مبدا ایران به آمریکا را صادر خواهد 

  .نمود

یری گسترده تر خود مبني بر اینکه مواد هسته ای در هشت سال پس از روز توافق، یا در زماني که آژانس به نتیجه گ    

ایران در فعالیتهای صلح آمیز باقي مي ماند، هرکدام که زودتر باشد، ایاالت متحده اقدام قانوني مقتضي را برای لغو، یا 

تبط در خصوص دستیابي به اقالم و خدمات مر ۱تغییر به منظور اجرایي کردن لغو تحریم های مشخص شده در پیوست 

با هسته ای برای فعالیت های هسته ای مندرج در این برجام، منطبق با رویکرد ایاالت متحده نسبت به سایر دولتهای 

 .سالح هسته ای تحت معاهده عدم اشاعه پي خواهد گرفت غیردارنده

ات عي از تحریم ها یا اقداماتحادیه اروپایي، کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه و نیز ایاالت متحده فهرست کامل و جام    

همچنین  ۱لغو خواهند نمود. پیوست  ۱نمایند و آنها را منطبق با پیوست ای را مشخص ميمحدودیت ساز مرتبط با هسته

مشخص خواهد نمود. چنانچه در هر زماني پس از روز اجرا ایران بر این اعتقاد « روز اجرا»اثرات لغو تحریم ها را از زمان 

در حال ممانعت از اجرای کامل  ۱+۵ساز مرتبط با هسته ای دیگری از یک عضو  تحریم یا اقدام محدودیت باشد که هر

لغو تحریم ها به نحو تشریح شده در این برجام است، عضو ذیربط برجام با هدف فیصله موضوع با ایران مشورت خواهد 

ام برجام اقد ساز مناسب است، عضو مربوطه محدودیتنمود و چنانچه توافق داشته باشند که لغو این تحریم یا اقدام 

 مقتضي را به عمل خواهد آورد.

مي توانند موضوع را به کمیسیون مشترک  ۱+۵در صورتي که قادر به فیصله این موضوع نباشند، ایران یا هر عضو گروه 

 .ارجاع نمایند

های مشخص شده در این برجام از اجرای لغو تحریمچنانچه قانوني در سطح ایالتي یا محلي در ایاالت متحده مانع     

شود، ایاالت متحده، با در نظر گرفتن تمامي اختیارات موجود، گامهای مقتضي را به منظور تحقق اجرای مزبور اتخاذ 

 خواهد نمود. ایاالت متحده به طور فعال، مقامات در سطح ایالتي یا محلي را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست



های وفق این برجام را در نظر داشته و از اقداماتي که با این تغییر در سیاست ایاالت متحده منعکس شده در لغو تحریم

 .همخواني ندارد خودداری نمایند

اتحادیه اروپایي از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم هایي که اجرای آنها را وفق این برجام لغو کرده است، خودداری      

نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختالفات پیش بیني شده در این برجام. هیچ گونه تحریم جدید هسته ای شورای  مي

امنیت و هیچ گونه تحریم جدید اتحادیه اروپایي وجود نخواهد داشت. ایاالت متحده، با حسن نیت، نهایت تالش خود را 

تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم های مشخص شده در پیوست برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در 

دو به عمل خواهد آورد. دولت ایاالت متحده، در چارچوب اختیارات قانوني رئیس جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا 

 ميکه اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری  ۱تحمیل مجدد تحریم های مشخص شده در پیوست 

نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختالفات پیش بیني شده در این برجام. دولت ایاالت متحده، در چارچوب اختیارات 

قانوني رئیس جمهور و کنگره، از اعمال تحریم های جدید مرتبط با هسته ای خودداری خواهد کرد. ایران اعالم کرده 

سته ای را به منزله مبنایي برای توقف کلي یا جزیي اجرای تعهدات است که تحمیل چنین تحریم های جدید مرتبط با ه

 .خود وفق این برجام، تلقي خواهد نمود

به منظور تضمین شفافیت و کارآمدی در ارتباط با لغو تحریم ها وفق این برجام، تدابیر اداری و آئین نامه  ۱+۵گروه     

پایي و دولتهای عضو و همچنین ایاالت متحده دستورالعمل های های اجرایي کافي را تمهید خواهند کرد. اتحادیه ارو

مرتبط را صادر خواهند نمود و در خصوص جزئیات تحریم ها یا اقدامات محدودیت سازی که به موجب این برجام لغو 

 یاالتشده اند، بیانیه هایي را که در دسترس عموم باشد، منتشر خواهند کرد. اتحادیه اروپایي و دولت های عضو و ا

متحده متعهد هستند که در خصوص محتوای این دستورالعمل ها یا بیانیه ها با ایران به صورت منظم و بنا به اقتضاء 

 .مشورت نمایند

و ایران متعهد هستند که این برجام را با حسن نیت و در فضایي سازنده، برمبنای احترام متقابل اجرا نمایند  ۱+۵گروه     

مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند. مقامات و از هرگونه اقدام 

و ایران تمام تالش خود را برای اجرای موفقیت آمیز این برجام، از جمله در بیانات عمومي  ۱+۵ارشد دولتي در گروه 

برای لغو تحریم ها به نحو مقتضي به عمل خواهند آورد، کلیه اقدامات الزم را  ۱+۵گروه [ ۱خود، به کار خواهند بست. ]

ساز و از تحمیل مقررات آئین نامه ای استثنائي یا تبعیض آمیز و الزامات شکلي به جای تحریم ها و اقدامات محدودیت

 .تحت پوشش این برجام، خودداری مي ورزند



طبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص اتحادیه اروپایي و دولت های عضو و همچنین ایاالت متحده، من    

ر عدم شان مبني بتاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات

 .آمیز این برجام خودداری خواهند کرد اخالل در اجرای موفقیت

 هایي که را نسبت به افراد و یا نهادها به دلیل مبادرت به فعالیت سازی هیچ تحریم یا اقدام محدودیت ۱+۵گروه     

ها با سایر مشمول لغو تحریم های مندرج در این برجام شده است، اعمال نخواهند کرد مشروط بر اینکه این فعالیت

ص شده در پیوست منطبق باشد. به دنبال لغو تحریم ها وفق این برجام به نحو مشخ ۱+۵قوانین و مقررات جاری گروه 

، تحقیقات در دست رسیدگي در خصوص نقض های احتمالي تحریم ها یا اقدامات محدودیت ساز مي تواند طبق ۱

 .قوانین ملي مربوطه مورد بازبیني واقع شود

، اتحادیه اروپایي و دولت های عضو آن اجرای اقدامات قابل اعمال ۱منطبق با زمان بندی مشخص شده در پیوست     

ت به افراد و نهادهای فهرست شده، از جمله بانک مرکزی ایران و سایر بانک ها و موسسات مالي ایراني را به نحو نسب

، ایاالت متحده ۱و ملحقات آن لغو خواهد نمود. منطبق با زمان بندی تعیین شده در پیوست  ۱تفصیل یافته در پیوست 

 Foreign Sanctions خي نهادها و افراد موردنظر را از فهرستو بر SDN برخي نهادها و افراد موردنظر را از فهرست

Evaders  و ملحقات آن آمده است ۱خارج خواهد کرد که تفصیل آن در پیوست. 

المللي با ایران در پروژه های مشترک در زمینه فن آوری هسته  و شرکای بین ۱+۵اتحادیه اروپایي و کشورهای گروه     

وگاه هسته ای، راکتورهای تحقیقاتي، تولید سوخت، تحقیق و توسعه پیشرفته مشترک مورد ای صلح آمیز از جمله نیر

توافق همانند گداخت هسته ای، ایجاد مرکز پزشکي هسته ای منطقه ای با فن آوری های پیشرفته روز، آموزش افراد، 

ه از طریق پروژه های همکاری ، از جمل۳ایمني و امنیت هسته ای، و حفاظت محیط زیستي، به نحو مندرج در پیوست 

 .فني آژانس، تعامل خواهند کرد. آنان تدابیر الزم برای اجرای این پروژه ها را به نحو مقتضي اتخاذ خواهند نمود

و ایران در خصوص گام های الزم برای تضمین دسترسي ایران در حوزه های تجارت، فن آوری، مالي و  ۱+۵گروه     

اتحادیه اروپایي حوزه های ممکن برای همکاری بین اتحادیه اروپایي، دولت های عضو و ایران  انرژی توافق خواهند کرد.

را بررسي بیشتر خواهد نمود، و در این چارچوب بهره گیری از ابزارهای ممکن همانند اعتبارات صادراتي به منظور تسهیل 

 .خواهد کردتجارت، تامین اعتبار پروژه ها و سرمایه گذاری در ایران را بررسي 

 

 

 



 برنامه اجرایی

اجرا خواهند کرد. نقاط عمده  ۱تعهدات خود وفق برجام را بر اساس توالي مشخص شده در پیوست  ۵+۱ایران و گروه 

 :برای اجرا به شرح زیر مي باشد

ه، و بي درنگ بندی شد و ایران جمع ۵+۱الف. روز نهایي شدن، تاریخي است که در آن مذاکرات این برجام میان گروه 

ای که این برجام را تایید مي نماید به شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب بدون تاخیر تسلیم به دنبال آن، قطعنامه

 .خواهد شد

ب. روز توافق، نود روز پس از تایید این برجام توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا تاریخ مقدمي که با رضایت 

تعیین شود خواهد بود که در آن، این برجام و تعهدات مندرج این برجام از تاثیر برخوردار خواهند  متقابل اعضای برجام

شد. از این روز، اعضاء برجام آغاز به فراهم آوردن ترتیبات و تمهیدات الزم برای اجرای تعهدات خود وفق برجام خواهند 

 .نمود

آژانس مبني بر راستي آزمایي اجرای تدابیر مرتبط با هسته ای ج. روز اجرا، زماني است که در آن، همزمان با گزارش 

، اتحادیه اروپایي و ایاالت متحده به ترتیب اقدامات مشروحه ۱پیوست  ۵۴۶۵۱تا  ۵۴۶۵ایران به نحو مندرج در بخش های 

شرح داده شده را انجام داده و منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اقدامات  ۱پیوست  ۵۰و  ۵۱در بخشهای 

 .در سطح سازمان ملل متحد انجام مي شود ۱پیوست  ۵۶در بخش 

د. روز انتقالي، هشت سال پس از روز توافق خواهد بود، یا تاریخي که مدیرکل آژانس گزارشي ارائه نماید دال بر اینکه 

ي عالیت های صلح آمیز باقي مآژانس به نتیجه گیری گسترده تر خود مبني بر اینکه تمام مواد هسته ای در ایران در ف

 ۱۵و  ۱۱ماند، هرکدام زودتر باشد. در آن روز، اتحادیه اروپایي و ایاالت متحده به ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهای 

در سطح  ۱پیوست  ۱۱را انجام داده، و منطبق با قطعنامه شورای امنیت، اقدامات شرح داده شده در بخش  ۱پیوست 

ت خواهد پذیرفت و ایران، منطبق با اختیارات قانوني رییس جمهور و مجلس، تصویب پروتکل سازمان ملل متحد صور

 .الحاقي را پیگیری خواهد نمود

ه. روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزی است که در آن، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 

شرایط خود خاتمه مي یابد، که این روز ده سال از زمان روز توافق متحد که این برجام را تایید مي نماید، منطبق با 

خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلي بازگردانده نشده باشد. در آن روز، اتحادیه اروپایي اقدامات شرح 

 .را به انجام مي رساند ۱پیوست  ۱۱داده شده در بخش 

   ، فارغ از مدت ذکر شده در این برجام برای تعهدات برجام است۱و در پیوست  توالي و نقاط عمده درج شده در باال .۳۱



 ساز و کار حل و فصل اختالفات

تعهدات خود را رعایت ننموده اند، ایران مي تواند موضوع  ۱+۵چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه   .۳۰

معتقد  ۱+۵د؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نمای

مي تواند اقدام مشابه به عمل آورد.  ۱+۵باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت های گروه 

ود. روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید ش ۵۱کمیسیون مشترک 

متعاقب بررسي کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، مي تواند 

 موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد.

روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسي  ۵۱وزیران 

خواه عضو شاکي یا عضوی که اجرای تکالیف  –همزمان با )یا به جای( بررسي در سطح وزیران  – کمیسیون مشترک

اش موضوع بوده است مي تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتي که متشکل از سه عضو خواهد 

هیات مشورتي مي بایست  بود )یکي از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختالف و طرف سوم مستقل( بررسي شود.

روزه  ۳۱روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند  ۵۱نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 

روز نظریه هیات مشورتي را با هدف فیصله موضوع بررسي خواهد  ۱موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 

 کرد.

حو مورد رضایت طرف شاکي فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکي معتقد باشد که چنانچه موضوع کماکان به ن

مي باشد، آنگاه آن طرف مي تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف « عدم پایبندی اساسي»موضوع، مصداق 

ملل متحد ابالغ نماید که معتقد  کلي و یا جزئي اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده یا به شورای امنیت سازمان

 .بشمار مي آید« عدم پایبندی اساسي»است موضوع مصداق 

متعاقب دریافت ابالغ طرف شاکي، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحي از تالش های توام با حسن نیت آن  .۳۶

مان ملل متحد مي بایست طرف برای طي فرایند حل و فصل اختالف پیش بیني شده در برجام، شورای امنیت ساز

منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها رای گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر 

روز از تاریخ ابالغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا  ۳۱ظرف 

 شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری نماید.اعمال خواهند شد، مگر اینکه 

در چنین صورتي، این مفاد در خصوص قراردادهایي که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایراني قبل از تاریخ اعمال 

وفق اجرای این  آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق ندارد مشروط به این که فعالیت های صورت گرفته



قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه های قبلي و فعلي شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز 

گیری مبتني بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتي که ظرف این مدت موضوعي  نیت خود برای تصمیم

حل و فصل شده باشد، دیدگاه های طرف های اختالف و هرگونه نظریه صادره توسط که موجب ابالغ فوق شده است 

هیات مشورتي را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم ها جزئا یا کال مجددا اعمال شوند، 

 .قلمداد خواهد نمودایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلي یا جزئي تعهدات خود وفق این برجام 

  

 .مفاد این قطعنامه به منزله مفاد این برجام نیست ]۵[

 .از نظر آمریکا، منظور از مقامات ارشد دولتي، مقامات ارشد قوه مجریه هستند ]۱[

 


