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 محترم مجلس جمهوری اسالمی ایران هنمایند

 با سالم و احترام 

س حوزه و پایگاه 300 اخیر بیش از با توجه به نامه سیا سیون امنیت و  شجویی به نمایندگان کمی سیج دان ضح می  ،ت خارجهب وا

سددتاورد ایران که تعلی  درا فعال کند، تنها م انیسددم ماشدده  2231قطعنامه  11و  10با اسددتداده از بند یای باشددد که اگر آمری ا 

گیری ناظر بر میمه نزدیک شدددن به تاریم مررر ت ددبا توجه ب شددودا از طرفیبه ییچ منتهی می هبود یای شددورای امنیتتحریم

ی تاکید کرده که آمری ا در پیام ،که در بیانیه وزارت خارجه ذکر شدددده 99ادامه تعلی  شدددورای امنیت سدددازمان مله در مهر 

کند ا آن مخالدت مییای ایران دید آمری ا بای مبنی بر ادامه تعلی  تحریمقطعنامه ،اعضددای شددورای امنیتچناچه یر یک از 

 که نتیجه آن صدر شدن امتیاز ایران در برجام استا

درصتتورت باشت تتت ای توقف تعهدات هستت  "با طرح دوفوریت همراهی  جهت ورود فوری جنابعالی

 را خواس اریم. "هاتحریم

 :نامه دانشجویان بدین شرح است

شتند که  بر مبنی امری ا اقدام کردن مح وم با وین اخیر نشست در برجام عضو یایکشور فعال کردن م انیسم ماشه اظهار دا

ش توجه به خروج امری ا از برجام،  با سم ما س فاده اش مکانی سد که و بعید به نظر می وجود ندارد در برجام امکان ا ر

 ا 1 یای ایران را از سر بگیرداین کشور موف  شود تحریم

ستداده از بند  امری ا که ستاین درحالی  2231 قطعنامه 11و 10 بندیای ازبرجام،  37و  36بر خالف این اظهارات و به جای ا

کنند که این بند به آنها شان ییئت موسس آنها ادعا می ،عنامه آمدهقط 10ا از آنجایی که اسم امری ا در بند استکرده استداده

سیر،می ستداده کنداز نظر حروقی امری ا می دیدا با این تد سم ا شدن به تاریم  .تواند از این م انی از طرفی با توجه به نزدیک 

که در بیانیه وزارت خارجه ذکر  99 یای شدددورای امنیت سدددازمان مله در مهرگیری ناظر به ادامه تعلی  تحریممررر ت دددمیم
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یای ای مبنی بر ادامه تعلی  تحریم، امری ا در پیامی تاکیدکرده که چنانچه یر یک از اعضدددای شدددورای امنیت قطعنامه2شدددده

 ا3کندایران دید، امری ا با آن مخالدت می

حادیه اروپا برای یم اری با ایران نیاز به تعلی  یای امری ا یمچنان برقرار است و اتیا یعنی تحریمباتوجه به این ه اصه تحریم

ا در این بین حداکثر و تنها امتیاز ایران برای 4یا واضددح و مبرین اسددت یا دارد، عدم موفریت برجام در رفع تحریماین تحریم

یای شورای تحریمیای شورای امنیت سازمان مله است و با کنش اخیر امری ا مشخ ا تمدید تعلی  ادامه برجام تعلی  تحریم

صدر می ست و عدم تمدید آن امتیازات ایران در برجام را به  شرایط طب  بند امنیت در ابهام ا ساندا در این  قطعنامه، حتی  12ر

 یا، ایران باید به تعهدات خود ادامه دیدادر صورت بازگشت تحریم

ای آمیز یسددتهدرصدددی آنانس بر برنامه صددلح 92 ییای سددختگیرانهدر این شددرایط اظهار آقای ظریم مبنی بر ادامه نظارت

یا پایبند ، این پیام را برای شورای امنیت سازمان مله دارد که حتی با فعال شدن م انیسم ماشه، ایران یمچنان به نظارت5ایران

شورای عالی امنیت گیری راجع به ادامه برجام معطوف بر ت میم خوایدبودا از طرفی اظهار آقای ربیعی مبنی بر این ه ت میم

م وب مجلس  "اقدام متناسب و مترابه دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام "ملی است، خالف متن صریح قانون 

شته و در این امر مجلس ت میم شورای عالی امنیت ملی نرش مجری دا ستا درحالی که  سالمی ا ستا این شورای ا گیرنده ا

 دیداقای ظریم، مواجهه ایران در برابر اقدامات امری ا را از موضع ضعم ارائه میاظهار آقای ربیعی در ت میه حرف آ

اقدام متناسدددب و مترابه دولت "قانون   6و در نتیجه نرض بند  6از طرفی با توجه به سدددابره بد آنانس در حدط اطالعات ایران 

ر این شددرایط اضددافه کردن دو م ان دیگر به مبنی بر رعایت امنیت ملی کشددور، د "جمهوری اسددالمی ایران در اجرای برجام

سی ستر سیت 7آقای روحانی و رئیس آنانس 99شهریور  4یای آنانس در دیدار د ست و حسا ضعم ایران ا شدید موضع  ، ت

 کنداتر میمسئله امنیت ملی را نیز جدی

  رار این اشددتباهتدر شددرایط فعلی باعث خروج آمری ا از برجام شددد و ،اطمینان از عدم پاسددم جدی و ماندن ایران در برجام 

 را به دنبال خواید داشتا جسورتر شدن طرف مرابه 
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اقدام متناسب و مترابه دولت جمهوری اسالمی ایران "قانون   6و  3یای بنابراین مجلس باید ورود فوری کرده و بر اساس بند

در صتتورت قانونی مبنی بر اقدام فوری ایران  ، نظارت پیشددگیرانه خود را نسددبت به عمل رد دولت آواز و"در اجرای برجام

ش فعال سم ما یای نظارتی آنانس، اخراج بازرسدان و در ادامه خروج گام اول شدامه جمع کردن دوربین ، درشدن مکانی

 ت ویب کندا  NPTکامه از برجام، خروج از پروت ه الحاقی و حتی خروج از 

صویب دوفوریت تام بعدی  در این بین با تنظیم طرح دوفوریت، اولین تام در شد. ت ش    س ا بردا این را

 "پیگیری این امر مهم استتت. ل ا اش رتتترتعالی ، رمایت و پیگیری تا ب  ن یس  رستتیدن طرح دوفوریت 

 را خواس اریم. "ها ای درصورت باشت ت تحریمتوقف تعهدات هس  


