فکت شیت یا متنی که وزارت خارجه امریکا منتشر کرده است تفاوت های فاحشی با متن منتشرشده وزارت خارجه ما و حتی

سخن انجمن

بیانیه قرائت شده آقای ظریف دارد که به برخی از این تفاوت ها و تناقضات می پردازیم:

نشریه انجمن اسالمی دانشجویان

طول مدت توافق :
متن فارسی  :بر اساس راه حل به دست آمده  ،دوره زمانی برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه غنی سازی ایران  01ساله خواهد بود.
متن انگلیسی  :بر اساس راه حل به دست آمده  ،دوره زمانی برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه غنی سازی ایران 01تا  01ساله خواهد بود .برخی بخش ها  01تا  01ساله خواهد بود.
غنی سازی اورانیوم :
متن فارسی  :تعداد بیش از  1111ماشین سانتریفیوژ در نظنز به تولید مواد غنی شده در سطح  76.3درصد ادامه خواهند داد.
متن انگلیسی :از  01هزار سانتریفیوژ فعلی ایران ،تنها  .111سانتریفیوژ باقی خواهد ماند که  1111تا در نطنز خواهد بود و به جز نطنز در نقطه ی دیگری غنی سازی صورت نخواهد گرفت.
ذخیره اورانیم غنی شده :
متن فارسی ( - :اشاره نکرده)
متن انگلیسی :ذخیره اورانیوم  761تا  1درصد غنی شده ایران که االن  8تن است به میزانی که نتواند برای ساخت سالح هسته ای به کار رود ( 711کیلوگرم) کاهش یافته یا به خارج از کشور
منتقل می گردد
تاسیسات هسته ای فردو :
متن فارسی  :نیمی از تاسیسات فردو با همکاری برخی از کشورهای( )1+0به انجام تحقیقات پیشرفته هسته ای و تولید ایزوتوپ های پایدار که مصارف مهمی در صنعت ،کشاورزی و پزشکی دارد،
اختصاص پیدا می کند.
متن انگلیسی :هیچگونه مواد هسته ای مربوط به واکنش شکافت هسته ای در فردو وجود نخواهد داشت
راکتور آب سنگین اراک :
متن فارسی  :در باز طراحی راکتور ضمن کاهش میزان تولیدی پلوتونیوم ،کارآیی راکتور اراک به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد .بازطراحی راکتور اراک در چارچوب یک برنامه زمان
بندی مشخص و در قالب یک پروژه بین المللی مشترک تحت مدیریت ایران آغاز و پس از آن بالفاصله ساخت آن شروع و در چارچوب یک برنامه زمان بندی تکمیل خواهد شد .تولید سوخت
رآکتور اراک و اعطای گواهی بین المللی سوخت راکتور از جمله موارد این همکاریهای بین المللی خواهد بود .از طرف دیگر ،کارخانه تولید آب سنگین نیز مانند قبل به کار خود ادامه خواهد داد.
متن انگلیسی  :یک گروه بین المللی به ایران کمک خواهد کرد تا راکتور اراک را بازطراحی کند به صورتی که دیگر مواد مورد نیاز سالح هسته ای را تولید نکند.
پروتکل الحاقی :
متن فارسی  :ایران در جهت شفافیت و اعتماد سازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده و در ادامه فرآیند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چارچوب
اختیارات رییسجمهور و مجلس شورای اسالمی به تصویب خواهد رسید.
متن انگلیسی  :آژانس به همه تاسیسات هسته ای ایران دسترسی خواهد داشت و ایران پروتکل الحاقی را امضا خواهد کرد که باعث می شود آژانس به صورت تصادفی و غیر محدود به بازرسی از
هر تاسیسات مشکوک ایران بپردازد و از فناوری های پیشرفته برای نظارت بر فعالیت های ایران استفاده کند.
لغو تحریم ها :
متن فارسی  :پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک  ،تمامی قطعنامه های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریمهای اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یکجانبه امریکا از جمله
تحریم های مالی ،بانکی ،بیمه ،سرمایه گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه های مختلف از جمله نفت ،گاز ،پتروشیمی وخودور سازی فورا لغو خواهند شد .همچنین تحریم ها علیه
اشخاص حقیقی و حقوقی ،سازمان ها ،نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم های مرتبط هسته ای ایران از جمله؛ بانک مرکزی ،سایر موسسات مالی و بانکی ،سوئیفت ،کشتیرانی و هواپیمایی
جمهوری اسالمی ،کشتیرانی نفت بهطور همهجانبه فورا برداشته خواهند شد .همچنین کشورهای عضو گروه ( )1+0متعهد هستند از وضع تحریم های جدید در موضوع هسته ای خودداری نمایند.
متن انگلیسی  :اگر ایران به تعهداتش عمل کند ،فراغتی از تحریم ها خواهد یافت .پس از اینکه آژانس تایید کند که ایران گامهای کلیدی مرتبط با هسته ای را برداشته است تحریم های مرتبط با
هسته ای اروپا و آمریکا تعلیق خواهد شد و چنانچه در هر زمانی ایران نتواند به تعهداتش عمل کند تحریم ها به جای خود ،باز خواهند گشت .ساختار تحریم های آمریکا برای بخش عمده ای از
دوره توافق باقی خواهد ماند ،همه ی قطعنامه های قبلی شورای امنیت همزمان با انجام اقدامات ایران در زمینه ی نگرانی های اساسی ((PMDاحتمال انحراف نظامی) ،غنی سازی ،اراک ،فردو،
شفافیت) برداشته خواهد شد .تحریمهای آمریکا به خاطر نقض حقوق بشر ،تروریسم و موشکهای بالستیک ایران همچنان پا برجا خواهد بود.
الزم به ذکر است بیش از  11درصد تحریم های آمریکا علیه ایران تنها به خاطر پرونده هسته ای نیست و به بهانه هایی مثل نقض حقوق بشر ،حمایت از تروریسم و موشک های بالستیک وضع
شده است و نتیجتا باقی خواهند ماند.
همکاری های بین المللی :
متن فارسی  :همکاری های بین المللی هسته ای با جمهوری اسالمی ایران از جمله با اعضای  1+0در حوزه ساخت نیروگاه های هسته ای ،راکتور تحقیقاتی ،گداخت هسته ای ،ایزوتوپ های
پایدار ،ایمنی هسته ای ،پزشکی و کشاورزی هسته ای و  ...امکان پذیر و ارتقاء پیدا خواهند کرد .بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک ،دسترسی ایران به بازار جهانی ،عرصه های تجاری ،مالی،
دانش فنی و انرژی نیز فراهم خواهد شد.
متن انگلیسی ( - :اشاره نکرده)

ویژه نامه انجمن اسالمی دانشجویان
پیرامون بیانیه منتشر شده در لوزان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عضو گروه  5+1متشکل از چین ،روسیه ،فرانسه ،آمریکا ،انگلیس وآلمان در چارچوب عناصر مندرج در برنامه اقدام مشترک مورخ  42نوامبر 4112
و متعاقب فرایند طوالنی مذاکراتی پیچیده و طوالنی در ابعاد فنی ،حقوقی و سیاسی ،به مجموعه ای از راه حل های الزم جهت نیل به برنامه جامع اقدام مشترک در شهر لوزان سویس
دست یافتند .مجموعه متضمن این راه حل ها جنبه حقوقی نداشته و صرفا راهنمای مفهومی تنظیم و نگارش برنامه جامع اقدام مشترک را فراهم خواهد ساخت .بر این اساس تدوین

برنامه جامع اقدام مشترک با مبنا قرادادن این راه حل ها در آینده نزدیک آغاز خواهد گردید.
تداوم برنامه هسته ای از جمله غنی سازی

در چارچوب راه حل های موجود ،هیچ یک از تاسیسات و فعالیت های مرتبط هسته ای متوقف ،تعطیل و یا تعلیق نمی شود و فعالیت های هسته ای ایران در تمامی تاسیسات هسته

ای از جمله نظنز ،فردو ،اصفهان و اراک ادامه خواهد یافت.

این راه حل های جامع  ،ادامه برنامه غنیسازی در داخل کشور را تضمین می کند و بر این اساس جمهوری اسالمی ایران قادر خواهد بود مطابق مفاد برنامه جامع اقدام مشترک تولید
صنعنی سوخت هسته ای خود را برای تامین سوخت نیروگاه های هسته ای ادامه دهد .

بر اساس راه حل به دست آمده  ،دوره زمانی برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه غنی سازی ایران  11ساله خواهد بود .در طول این مدت ،تعداد بیش از  5111ماشین
سانتریفیوژ در نظنز به تولید مواد غنی شده در سطح  3/72درصد ادامه خواهند داد .ماشین های اضافه بر این تعداد و زیرساخت های مرتبط با آنها جهت جایگزینی با ماشین هایی که
در طول این زمان آسیب می بینند جمع آوری و تحت نظارت آژانس نگهداری خواهد شد .همچنین ایران قادر خواهد بود ذخایر موجود مواد غنی شده خود را برای تولید مجتمع

سخن انجمن -نشریه انجمن اسالمی دانشجویان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وب سایت:

http://is.aut.ac.ir

سامانه پیامک30008019110110 :
ایمیلanjoman.eslami1342@gmail.com:

سوخت هسته ای و یا صادرات آنها به بازارهای بین المللی در قبال خرید اورانیوم اختصاص دهد.
مدیر مسئول:محمدرضا روشنایی
سردبیر:علیرضا صفرپور
زیر نظر کارگروه سیاست خارجه

براساس راه حل های به دست آمده ایران برنامه تحقیق و توسعه خود را بر روی ماشین های پیشرفته ادامه خواهد داد و مراحل آغاز و تکمیل فرایند تحقیق و توسعه

سانتریفیوژهای6IR- ، IR-5 ،IR-4و  IR-8را در طول دوره زمانی  11ساله برنامه جامع اقدام مشترک ادامه خواهد داد.
تاسیسات فردو

بر اساس راه حل های بدست آمده تاسیسات هسته ای فردو به مرکز تحقیقات هسته ای و فیزیک پیشرفته تبدیل خواهد شد .بیش از  1111ماشین سانتریفیوژ و تمامی زیرساخت
آنها در فردو حفظ و نگهداری خواهند شد که از این میان دو آبشار سانتریفیوژ در چرخش خواهند بود .همچنین نیمی از تاسیسات فردو با همکاری برخی از کشورهای( )5+1به انجام
تحقیقات پیشرفته هسته ای و تولید ایزوتوپ های پایدار که مصارف مهمی در صنعت ،کشاورزی و پزشکی دارد ،اختصاص پیدا می کند.

Iran will not use its IR-2, IR-4, IR-5, IR-6, or IR-8 models to produce enriched uranium for at least ten years. Iran will engage in limited research and
development with its advanced centrifuges, according to a schedule and parameters which have been agreed to by the P5+1.
For ten years, enrichment and enrichment research and development will be limited to ensure a breakout timeline of at least 1 year. Beyond 10 years,
Iran will abide by its enrichment and enrichment R&D plan submitted to the IAEA, and pursuant to the JCPOA, under the Additional Protocol resulting
in certain limitations on enrichment capacity.

راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک
 در باز طراحی راکتور ضمن کاهش میزان تولیدی.مطابق راه حل های موجود؛ راکتور تحقیقاتی اراک آب سنگین باقی خواهد ماند و با انجام بازطراحی ارتقاء یافته و روزآمد خواهد شد
 بازطراحی راکتور اراک در چارچوب یک برنامه زمان بندی مشخص و در قالب یک پروژه بین المللی مشترک. کارآیی راکتور اراک به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد،پلوتونیوم
 تولید سوخت رآکتور اراک و اعطای گواهی بین المللی سوخت.تحت مدیریت ایران آغاز و پس از آن بالفاصله ساخت آن شروع و در چارچوب یک برنامه زمان بندی تکمیل خواهد شد

. کارخانه تولید آب سنگین نیز مانند قبل به کار خود ادامه خواهد داد، از طرف دیگر.راکتور از جمله موارد این همکاریهای بین المللی خواهد بود

Inspections and Transparency

پروتکل الحاقی

The IAEA will have regular access to all of Iran’s nuclear facilities, including to Iran’s enrichment facility at Natanz and its former enrichment facility at

ایران در جهت شفافیت و اعتماد سازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده و در ادامه فرآیند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چارچوب

Fordow, and including the use of the most up-to-date, modern monitoring technologies.

.اختیارات رییسجمهور و مجلس شورای اسالمی به تصویب خواهد رسید

Inspectors will have access to the supply chain that supports Iran’s nuclear program. The new transparency and inspections mechanisms will closely

لغو تحریم ها

monitor materials and/or components to prevent diversion to a secret program.
Inspectors will have access to uranium mines and continuous surveillance at uranium mills, where Iran produces yellowcake, for 25 years.
Inspectors will have continuous surveillance of Iran’s centrifuge rotors and bellows production and storage facilities for 20 years. Iran’s centrifuge manufacturing base will be frozen and under continuous surveillance.
All centrifuges and enrichment infrastructure removed from Fordow and Natanz will be placed under continuous monitoring by the IAEA.
A dedicated procurement channel for Iran’s nuclear program will be established to monitor and approve, on a case by case basis, the supply, sale, or

 تمامی قطعنامه های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریمهای اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا،  پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک،براساس راه حل های بدست آمده
 پتروشیمی وخودور سازی فورا لغو خواهند، گاز، سرمایه گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه های مختلف از جمله نفت، بیمه، بانکی،و یکجانبه امریکا از جمله تحریم های مالی
 سایر موسسات مالی و، نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم های مرتبط هسته ای ایران از جمله؛ بانک مرکزی، سازمان ها، همچنین تحریم ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی.شد
) متعهد هستند از وضع تحریم5+1(  همچنین کشورهای عضو گروه. کشتیرانی نفت بهطور همهجانبه فورا برداشته خواهند شد، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسالمی، سوئیفت،بانکی
.های جدید در موضوع هسته ای خودداری نمایند

transfer to Iran of certain nuclear-related and dual use materials and technology – an additional transparency measure.

:همکاری های بین المللی

Iran has agreed to implement the Additional Protocol of the IAEA, providing the IAEA much greater access and information regarding Iran’s nuclear
program, including both declared and undeclared facilities.
Iran will be required to grant access to the IAEA to investigate suspicious sites or allegations of a covert enrichment facility, conversion facility, centri-

، ایزوتوپ های پایدار، گداخت هسته ای، راکتور تحقیقاتی، در حوزه ساخت نیروگاه های هسته ای5+1 همکاری های بین المللی هسته ای با جمهوری اسالمی ایران از جمله با اعضای
، مالی، عرصه های تجاری، دسترسی ایران به بازار جهانی، بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک. امکان پذیر و ارتقاء پیدا خواهند کرد...  پزشکی و کشاورزی هسته ای و،ایمنی هسته ای

.دانش فنی و انرژی نیز فراهم خواهد شد

fuge production facility, or yellowcake production facility anywhere in the country.

زمان بندی اجرا برنامه جامع اقدام مشترک

Iran has agreed to implement Modified Code 3.1 requiring early notification of construction of new facilities.
Iran will implement an agreed set of measures to address the IAEA’s concerns regarding the Possible Military Dimensions (PMD) of its program.
Reactors and Reprocessing

 برنامه جامع اقدام مشترک، با نهایی شدن متن. تیر در آینده نزدیک آغاز خواهد شد11  تدوین پیش نویس برنامه جامع اقدام مشترک تا بازه زمانی،با پایان یافتن این مرحله از مذاکرات
، جهت الزم االجرا شدن برنامه جامع اقدام مشترک برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد.در قالب قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار خواهد گرفت

. فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب خواهد شد تا بتواند قطعنامه های قبلی را لغو کند21 این قطعنامه همچون قطعنامه هایی که علیه ایران تصویب شده بودند تحت ماده

Iran has agreed to redesign and rebuild a heavy water research reactor in Arak, based on a design that is agreed to by the P5+1, which will not produce
weapons grade plutonium, and which will support peaceful nuclear research and radioisotope production.

 پس از طی مرحله. به یک دوره زمانی آماده سازی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک نیاز خواهند داشت،طرف های برنامه جامع اقدام مشترک پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت
.آماده سازی و همزمان با شروع به اجرای اقدامات هسته ای از سوی ایران در یک روز تعیین شده لغو تمامی تحریم ها به طور خودکار به اجراء در خواهد آمد

The original core of the reactor, which would have enabled the production of significant quantities of weapons-grade plutonium, will be destroyed or
removed from the country.

در چارچوب راه حل های به دست آمده ؛ برای بازگشت پذیری متقابل تعهدات مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک در صورت نقض تعهدات از سوی هر یک از طرف ها سازو کار الزم

Iran will ship all of its spent fuel from the reactor out of the country for the reactor’s lifetime.
Iran has committed indefinitely to not conduct reprocessing or reprocessing research and development on spent nuclear fuel.

متن انگلیسی بیانیه

Iran will not accumulate heavy water in excess of the needs of the modified Arak reactor, and will sell any remaining heavy water on the international

.پیش بینی شده است

market for 15 years.

Below are the key parameters of a Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) regarding the Islamic Republic of Iran’s nuclear program

Iran will not build any additional heavy water reactors for 15 years.

that were decided in Lausanne, Switzerland. These elements form the foundation upon which the final text of the JCPOA will be written

Sanctions

between now and June 30, and reflect the significant progress that has been made in discussions between the P5+1, the European Union,

Iran will receive sanctions relief, if it verifiably abides by its commitments.

and Iran. Important implementation details are still subject to negotiation, and nothing is agreed until everything is agreed. We will work to

U.S. and E.U. nuclear-related sanctions will be suspended after the IAEA has verified that Iran has taken all of its key nuclear-related steps. If at any

conclude the JCPOA based on these parameters over the coming months.

time Iran fails to fulfill its commitments, these sanctions will snap back into place.

Enrichment

The architecture of U.S. nuclear-related sanctions on Iran will be retained for much of the duration of the deal and allow for snap-back of sanctions in the

Iran has agreed to reduce by approximately two-thirds its installed centrifuges. Iran will go from having about 19,000 installed today to 6,104 installed

event of significant non-performance.

under the deal, with only 5,060 of these enriching uranium for 10 years. All 6,104 centrifuges will be IR-1s, Iran’s first-generation centrifuge.

All past UN Security Council resolutions on the Iran nuclear issue will be lifted simultaneous with the completion, by Iran, of nuclear-related actions

Iran has agreed to not enrich uranium over 3.67 percent for at least 15 years.

addressing all key concerns (enrichment, Fordow, Arak, PMD, and transparency).

Iran has agreed to reduce its current stockpile of about 10,000 kg of low-enriched uranium (LEU) to 300 kg of 3.67 percent LEU for 15 years.

However, core provisions in the UN Security Council resolutions – those that deal with transfers of sensitive technologies and activities – will be re-

All excess centrifuges and enrichment infrastructure will be placed in IAEA monitored storage and will be used only as replacements for operating cen-

established by a new UN Security Council resolution that will endorse the JCPOA and urge its full implementation. It will also create the procurement

trifuges and equipment.

channel mentioned above, which will serve as a key transparency measure. Important restrictions on conventional arms and ballistic missiles, as well as

Iran has agreed to not build any new facilities for the purpose of enriching uranium for 15 years.

provisions that allow for related cargo inspections and asset freezes, will also be incorporated by this new resolution.

Iran’s breakout timeline – the time that it would take for Iran to acquire enough fissile material for one weapon – is currently assessed to be 2 to 3

A dispute resolution process will be specified, which enables any JCPOA participant, to seek to resolve disagreements about the performance of JCPOA

months. That timeline will be extended to at least one year, for a duration of at least ten years, under this framework.

commitments.

Iran will convert its facility at Fordow so that it is no longer used to enrich uranium

If an issue of significant non-performance cannot be resolved through that process, then all previous UN sanctions could be re-imposed.

Iran has agreed to not enrich uranium at its Fordow facility for at least 15 years.

U.S. sanctions on Iran for terrorism, human rights abuses, and ballistic missiles will remain in place under the deal.

Iran has agreed to convert its Fordow facility so that it is used for peaceful purposes only – into a nuclear, physics, technology, research center.

Phasing

Iran has agreed to not conduct research and development associated with uranium enrichment at Fordow for 15 years.

For ten years, Iran will limit domestic enrichment capacity and research and development – ensuring a breakout timeline of at least one year. Beyond that,

Iran will not have any fissile material at Fordow for 15 years.

Iran will be bound by its longer-term enrichment and enrichment research and development plan it shared with the P5+1.

Almost two-thirds of Fordow’s centrifuges and infrastructure will be removed. The remaining centrifuges will not enrich uranium. All centrifuges and

For fifteen years, Iran will limit additional elements of its program. For instance, Iran will not build new enrichment facilities or heavy water reactors

related infrastructure will be placed under IAEA monitoring.

and will limit its stockpile of enriched uranium and accept enhanced transparency procedures.

Iran will only enrich uranium at the Natanz facility, with only 5,060 IR-1 first-generation centrifuges for ten years.

Important inspections and transparency measures will continue well beyond 15 years. Iran’s adherence to the Additional Protocol of the IAEA is perma-

Iran has agreed to only enrich uranium using its first generation (IR-1 models) centrifuges at Natanz for ten years, removing its more advanced centrifug-

nent, including its significant access and transparency obligations. The robust inspections of Iran’s uranium supply chain will last for 25 years.

es.

Even after the period of the most stringent limitations on Iran’s nuclear program, Iran will remain a party to the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT),
which prohibits Iran’s development or acquisition of nuclear weapons and requires IAEA safeguards on its nuclear program.

Iran will remove the 1,000 IR-2M centrifuges currently installed at Natanz and place them in IAEA monitored storage for ten years.

