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 فهرست

 5 _______________________________________________________________ مقدمه

 6 ___________________________________ م؟یتوافق دنبال به ییمبنا چه با و چرا: اول فصل

 9 __________________________ شد؟ مطرح یجد طور به رانیا با مذاکره کایآمر در یزمان چه از

 11 ________________________________________________ افتاد؟ مذاکره ادی کایآمر شد چه

 11 __________________________ ضعف موضع در کایآمر گرفتن قرار و بوش نیدکتر تیمقبول رفتن نیب از

 11 _________________________________________ اوباما دولت یبرا رانیا با مذاکره یداخل کارکرد

 11 _______________________ متحدانش نیب خود تیموقع از کایآمر ینگران/دیپاشیفروم داشت هامیتحر

 11 ______________________________________________________________ !دالر یبرا ینگران

 11 __________________________________________ رانیا یاهسته شرفتیپ در هامیتحر یناکارآمد

 15 ________________________ بود؟ کشور کدام مذاکره یواسطه شد؟ آغاز یزمان چه از مذاکرات

 16 _____________________________ بُرد؟ شیپ را کار و گرفت را مذاکره مجوز دولت در یکس چه

 11 ___________یرهبر تیریمد و اوباما طرح ،یداخل وضع از ییرونما/کردند؟ موافقت یرهبر شد چه

 72 _____________________________ دانستند؟یم چه را کشور مشکالت یاصل حلراه انقالب رهبر

 72 _____________________________ ندینب ضربه دشمن اَخم از کشور دیکن کارى که است نیا اساسى فکر

 72 __________________________________________ شودیم شتریب آنها ییبداَدا د،یبود فیضع جا هر

 72 _________________________ !دَرَک به دارد،یبرم را میتحر نیا یکِ که نباشد دشمن دست به چشممان

 72 ____________________________ است اقتصاد بودن یدولت و نفت به ما یوابستگ از یناش هابیآس نیا

 72 ____________________________________ ستین ورکیوین و ژنو و لوزان در کشور مشکالت حل دیکل

 79 _____________________________ است؟ یاهستهپرونده بستن به منوط هامیتحر مشکل رفع ایآ

 72 دش خواهد حل یاقتصاد مشکالت یهمه میآمد کوتاه هیّقض نیا در ما اگر که کنندیم غیتبل غرض یرو از یبعض

 13 ___________________________________________________ ستین یاخامنه یعل با آنها یدشمن

 03 __________________________ خدا ریغ به بستن دل و قهرمانانه نرمش دشمن، یدشمن مذاکرات،

 02 _______________________________________________ انقالب رهبر ینیبخوش عدم منشأ

 01 ________________________________________ د؟یآیم نیزم به آسمان نشد، توافق اگر ایآ

 01 _______________ ستین من نظر تحت مذاکره اتیجزئ: یرهبر/قرمز خطوط طرح گاهیجا و تیاهم

 12 ___________ فتادهین کار از زبانم الحمّدهلل/میکنیم اعالم علناً که است یزیچ همان ما مواضع: انقالب رهبر
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 03 _______________________________________________________________ یبندجمع

 03 ______________________________________ است؟ خطرناک توافق نیا چرا: دوم فصل

 03 _________________ شانیا تذکرات و کننده مذاکره میت از رهبرانقالب مکرر یهاتیحما یبازخوان

 00 _____________________ دارد؟ یگاهیجا چه توافق دانستن نقد قابل ،یرهبر یهاتیحما وجود با

 05 _____________________________________________ توافق یریگشکل یفضا یبررس و نقد

 14 ________________________________________________ کرد قلمداد ضعف موضع در را ما دشمن

 12 _________________________________________ یداخل یجدّ تحرک یجا به گانهیب به داشتچشم

 12 ________________________________________ بود نکرده عمل لوزان و ژنو در تعهداتش به دشمن

 13 ______________________________________________________________ هامیتحر کاهش

 13 _________________________________________________________ ینفت یدرآمدها و مهیب

 11 _____________________________________________________ ییمایهواپ صنعت یهامیتحر

 17 _____________________________________________ یاهسته یدستاوردها کردن یتلق ارزشکم

 17 ___________________________________________________________ دیتهد شبح ریز مذاکره

 11 ________________________________________________ توافق نقض و یبدعهد به کایآمر اذعان

 11 _____________________________________________________________ دشمن به ینیبخوش

 55 _________________________________________________________ توافق یبررس و نقد

 14 ___________________________________________ مشترک ونیسیکم یظالمانه و خطرناک تیماه

 12 ____________________________________________ !ینتیز یگاهیجا اختالف؛ حل یمشورت أتیه

 12 _______________________________ گرددیبرم هامیتحر کند، تیشکا مقابل طرف تخلف از رانیا اگر

 43 __________________________ رانیا سر بر یریشمش و نیچ و هیروس خوردن دور اسباب ماشه؛ سمیمکان

 41 _____________________________ تیامن یشورا در رانیا پرونده نشدن بسته و هامیتحر دیتمد امکان

 41 ___________________________________________ رانیا یبرا شده جادیا یموشک یهاتیمحدود

 41 __________________________________________ رانیا یبرا شده جادیا یحاتیتسل یهاتیمحدود

 42 _________________________هاقطعنامه از یدیجد نسل از استقبال یعنی تیامن یشورا یقطعنامه نقض

 42 __________________________________معامله از بعد یخال بیج و رانیا یبرا سخت یریپذبازگشت

 21 _______________________________ دانشمندان از ییبازجو ن؛یپاراچ و ینظام یهاتیسا از یبازرس

 21 _________________ دوگانه کاربرد یدارا اقالم راه سر بر یجد یهاتیمحدود و فراپروتکل یهایبازرس

 22 ________________________________ کایآمر یهامیتحر حفظ یبرا یالتیا یباز خوردن دیکل امکان

 22 ____________________________ سال 8 تا رانیا شده بلوکه یهایدارا و فتیسوئ میتحر ماندن جا بر پا

 22 ___________________________________________ توسعه و قیتحق ریمس در بیعج یهاتیمحدود
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 21 ________________ دارد سو هزار 44 تنها رانیا بعد سال 01 سو؛ هزار091 یسازیغن تیظرف شدن ییایرؤ

 10 _______________________________________________________________ یبندجمع

 10 _________________________________________________ کرد؟ دیبا چه: سوم فصل

 10 ________________________________________________ توافق با مجلس موافقت مشکالت

 15 ________________________________________________ توافق با مجلس مخالفت مشکالت

 16 _______________رانیا یبرا باخت باخت یباز به کایآمر یبرا رانیا باخت باخت یباز شدن لیتبد

 11 _____________________________________________ کایآمر دیجد یباز از رفتبرون راه
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 مقدمه
به  ی خود رای نخبگان و خواص که بدانند اگر نقش بایستهندایی است برای سراسر تاریخ خطاب به همه "ارأین عمّ"

اد ار یت فریاد بزند و از عمّامّ نیستتت که اما ِ گونههمیشتته اینماند. تنها می "ولیّ"نند، جا، به موقع و درستتت ای ا ن 

که همان ندای مظلومیت ولیّ  "ارأین عمّ"برستتد که ندای جایی نباید بگذارد کار به  ، اصتتاًار باشتتداگر عمّار عمّکند. 

 بلند شود.است، 

اما الز  استت ملت بیدار باشد، اما »ند:نکای تأکید میاکرات هستتهدو بار در جریان مذ انقابهمین که رهبر و امروز 

و کسی که ندای ولیّ را نشنود و نپرسد که  وشیاری در این صحنه کلیدی است؛، یعنی ه«الز  استت ملت بیدار باشتد

 .«م؛ علی تنها بماندیما اهل کوفه نیست:»شعار بدهدتواند دهد؛ نمیچه رخ داده و می

، یعنی فرد فرد ملت باید روند مذاکرات را پیگیری و تحلیل کند. به بیان رهبری "ملت بیدار باشتتتداما الز  استتتت "

 هایتبلیغاتچی از بعضتتی و دشتتمن بگیرمواجب هایتبلیغاتچی از بعضتتی[ تا] افتدمی دارد اتّ اقی چه بداند»یعنی:

یعنی این خطر هستتت که تبلیغات  «.کنند گمراه را عمومی اف ار نتوانند - لوحیستتاده روی از - مزد و مواجببی

یعنی این صحنه حساس است و بیداری در آن  مستیر را به ستوی دیگری ب شاند. افراد، برخی لوحیِدشتمن یا ستاده

 کننده.شرط و تعیین

کننده به ای مواجه استتتت و توافقی که با تاو دولتمردان و تیم مذاکرهامروز ایران استتتامی بتا متذاکرات هستتتته

 نیمت است الز ». رهبر انقاب ضمن قدردانی از دولتمردان تأکید کردند:باشدمیفراروی آن  بندی اولیه رستیدهجمع

و اکنون زمان ماحظه و بررسی با دقتِ « گیرد. قرار شده بینیپیش قانونیِ مسیر در و ماحظه دقت با آمده فراهم که

 عهدهای نقض از مراقبت تصتتویب، صتتورت در آنگاه و:»متن استتت تا مستتیر قانونی وی شتتود. رهبری تأکید کردند

 هیچ به مقابل ورف دولت شش از برخی که دانیدمی خوبی به. شود بسته آن راه و گرفته صورت مقابل ورف محتمل

ست مم ن ااوالً هایی که صتورت گرفته و باید قدر دانستته شتود، یعنی با وجود تما  تاو« .نیستتند اعتماد قابل رو

 ،ها در داخلی ارزیابی نشود و به تصویب نرسد که این یعنی بررسیتوافق در مستیر قانونی خود به ن ع منافع مللزوماً 

اگر  ثانیاً .پذیریم به ن ع کشور نباشدها آنچه میتا مبادا با وجود تما  تاو صوری نیست و باید با جدیّت و دقت باشد

ای هبه گونچ رو قابل اعتماد نیستتت، عهد ورف مقابل که به هی راه نقضِ در عین تصتتویب، هم به تصتتویب رستتید باید

نند و ببی ضمن بررسی توافق، مورد توجه قرار دهنداین همان چیزی است که امروز باید مسئولین کشور  بستته شتود.

اده از آن دهد. اگر ام ان ستتوا استتت دهد یا نمیرا می و ستتوا استتت اده ی نقضِ عهدآیا این توافق در درون خود اجازه

 از بین برود.هر ووری هست وجود داشته باشد، باید این ام ان 

 تا کنند ح ظ را خود متانت و وحدت همچنان که دار  انتظار عزیز ملت از»رهبر انقاب ستتخنی هم با مرد  داشتتتند:

اری یک سو باید بید و این یعنی کار ملت دشوار است. از« .یافت دست ملی منافع به خردمندانه و آرا  فضای در بتوان

و و اثرگذاری خود را ح ظ کند و از ستتوی دیگر باید از هر گونه حرکت احستتاستتی که به ایااد فضتتای  یرمنطقی 

 ت اوت نشستن یا س وتوبیعتاً مراعات وحدت و متانت به معنی بی ، خودداری نماید.بیاناامددر کشور  شت نوحدت

ورود در این صتتتحنه مراعات وحدت و متانت یعنی  ی معنا نداشتتتت گونه بود دیگر بیدارکردن نیستتتت کته اگر این

ها عمل شد، یعنی اگر بدون در نظر گرفتن این حساسیت باید با این ماحظه عمل کرد.های خود را دارد و حستاسیت

 زند.به اصل حرکت ضربه می
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های ستیاستی ضتتمن ار  ستوگیری و به دور از و در عین حال به دور از پیچیدگی کوشتد با بیانی علمیاین جزوه می

 . ها را مورد ارزیابی قرار دهدنهادن به تاو و زحمات دولتمردان، حاصل این تاو

ا دنبال توافقیم؟ آیا به دنبال توافق بودن ببه چرا اصاً  که ال پاسخ دهیماین سؤ به کوشیممیدر گا  نخست  در ایناا

ست؟ دیدگاه رهبر انقاب در این خصوص سازگار اسازی ما برای  نیی های گذشتههای انقاب اسامی و تاوآرمان

عال و ات اا به خداوند مت ،آیا بر سر میز مذاکره نشستن با نگاه توحیدی آیا رهبری با مذاکرات موافق بودند؟ چیستت؟

 به ت صیل پاسخ داده خواهد شد. ی از این دستاالتسؤ ست؟ در فصل اول بهناسازگار نی

آیا پذیرو این توافق به ن ع کشتور استت یا به ضرر کشور. گیرد که ین مستئله مورد بررستی قرار میدر فصتل دو  ا

برآورد این نوشتتار با توجه به نظرات کارشناسی متعددی که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت این است که این 

 گیرد.ر این جزوه مورد اشاره قرار می. وبعاً مستندات این مدعا دبا م اد کنونی به شدت خطرناک استتوافق 

ه ایران در شرایط کنونی چ ذکر شده، این است که با توجه به تحلیلِشود که در فصل سو  بررسی میپرستش بعدی 

نه رد. بل ه  یید کند واست که ایران نه باید توافق را تأباید ب ند؟ آیا باید با توافق مخال ت کند؟ پاستخ این جزوه این 

در خصتتوص  شتتودگیرد. و پرستتش دیگری که همین جا مطرم میاستتت که مورد اشتتاره قرار میدر میان  راه ستتومی

توان بیدار بود و ای ای نقش کرد و ی ای ای نقش مرد ، دانشتتاویان، واب و اقشتتار مختلت استتت. چگونه مینحوه

پاستتخ به این ستتوال نیز دشتتوار  شتتود،با توجه به راه ستتومی که مطرم می مان وحدت و متانت را نیز ح ظ کرد؟همز

 نخواهد بود.

 در انتظار ظهوررت حات بن الحسن)عج( که همگان حضموالیمان ورد رضایت امید استت این تاو اندک و ناچیز م

ره( و )اهلل خمینیپیر جماران روم، ایو قائد گرانقدر و عزیزمان سید علی خامنهرهبر  ایم و رضایتو نشتستهامل وتی

 تقدیمی آنان که در راه حق در خون خویش  لطیدند؛ تقدیم به همه ک ن انقاب استتامی قرار گیرد.شتتهدای خونین

 الدین.به شهید مهدی زین

 به دنبال توافقیم؟و با چه مبنایی فصل اول: چرا 
 ظدرصتدد توافق برآمد تا ضمن ح مستئولین دولتی برخی به دنبال اصترار ورف آمری ایی و تقاضتای ایران استامی 

بر کشور کم شود و ورف  ربی ها در این مقطع ، فشار تحریمهاو با پذیرفتن برخی محدودیت ایدستتاوردهای هسته

ایران استتامی در حالی وارد مذاکرات شتتد که نستتبت به  بردارد.ی اا و در روز توافق را  ایهستتتههای ی تحریمهمه

ت حتی اگر توافق هم شتود، ورف  ربی دستت از سر دانستهایش خوشتبین نبود و میورف مقابل به جهت بدعهدی

 کشورمان برنخواهد داشت؛ چون دشمنی کار دشمن است.

 دیم،شتت وارد منطقی اوّل، از ما»بستتتان شتتویم. رهبر انقاب تصتترید کردند:ها پذیرفتیم وارد یک بدهبرای رفع تحریم

 خواهیممی ما استتت، کرده تحمیل را ایلمانهظا تحریم یک ورف، گ تیم ما ن ردیم؛ خواهیزیاده زدیم، حرف منطقی

 یک هیم،بد چیزی یک زمینه این در که نداریم حرفی است، بستانبده یک این ب،خُ خیلی بشود؛ برداشته تحریم این

 اوّل حرف این بخورد؛ نباید لطمه بشود، نباید متوقّت ایهسته صنعت امّا بشتود؛ برداشتته هاتحریم تا بستتانیم چیزی

 1«.امروز تا کردیم دنبال و زدیم را حرف این اوّل زا است؛

                                                           
 .2/4/1934نظا ،  مسئوالن دیدار در بیانات 1
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 هیچ مذاکره یک در که نداریم عقیده ما یعنی بدهیم، هم هزینه بودیم حاضتتر ما»ایشتتان همچنین تصتترید کردند:

 ییعقا و منطقی و صتتحید قدربه نه، کرد؛ نباید موضتتوعات از بخشتتی به نستتبت گردیعقب هیچ داد، نباید ایهزینه

 2«.بودیم خوب توافق دنبال ما منتها بودیم؛ هم دادن زینهه به حاضر

ایران استتتامی اقتدامتاتی نیز در حین متذاکرات اناا  داد. رهبر انقاب به این اقدامات که وی این چند ماه تا کنون 

. است داده ا انا کند، نزدیک توافق به را او توانستمی که کارهایی از برخی ایرانی، ورف»اناا  شده نیز اشاره کردند:

 دانستند الز  را این بخُ کرده، متوقّت را سازی نی هایماشین یتوستعه و گستترو: داده اناا  را متعدّدی کارهای

 و شدان به رستتیدن استتت بزرگی بستتیار کار یک که - را درصتتد بیستتت اورانیو  تولید کنند؛ متوقّت ایبرهه یک که

 بیست هب درصد پنج از رسیدن که دانندمی فنّند اهل که کسانی را این بود؛ بزرگی بستیار کار درصتد، بیستت فنّاوری

 ما دمتعهّ فنّاوران و ما جوانان را بزرگ کار این باال؛ به درصد بیست از رسیدن از است بیشتتر خیلی اهمّیتش درصتد،

 یاربستت کارهای از ی ی که را اراک یکارخانه ب نند؛ متوقّت که بود این مذاکره اقتضتتای کردند، متوقّت - دادند اناا 

 ستا ابت ارهایی برترین از ی ی که را فردو اند؛کرده متوقّت فعاً استت، فنّاوری بزرگ هنر یک و فنّاوری مهمّ و بزرگ

 مینتضتت و ب نند تأمین توانستتتند ما ستتانتری یو  هایدستتتگاه امنیت برای را آن ما داخلی عناصتتر و ما نیروهای که

 بقو است، کرده عمل منطقی بنابراین ایرانی ورف اند،داده اناا  بزرگ کارهای همه این. اندکرده متوقّت فعاً ب نند،

 9«است. کرده عمل مذاکره منطق

 اگر .توافقیم دنبال ما»ایشتتان همچنین تأکید کردند که در جمهوری استتامی همه به دنبال توافقند. ایشتتان فرمودند:

. دبدانن همه را این گ ته؛ خاف خواهد،نمی را توافق که هست کسی میاسا جمهوری مستئولین در که بگوید کستی

 مهه -  یره نظامی، امنیّتی، گوناگون هایدستگاه قضائیّه، یقوّه مالس، دولت، بنده، - استامی جمهوری مستئولین

 دبای توافق این هک متّ قند همه باز هم جهت این در. بگیرد اناا  باید توافق که موافقیم و متّ قیم جهت این در

 اختافی هیچ هم این در بشتتود؛ رعایت آن در باید وستتواس با و به دقّت استتامی جمهوری مصتتالد باشتتد، عزّتمندانه

 وافقیت بایستتتی توافق. استتت ی ی نظرمان متّ قیم، جهت این در همه دیگران و دیگران بنده، مالس، دولت، نیستتت؛

 4«.ب ند تأمین بایستی را اسامی جمهوری منافع و منص انه باشد

ص خصتتو در های زیادی کردند. ستتعید جلیلیی کشتتور در ادوار مختلت تاوکنندپیش از این نیز مستتئولین مذاکره

 ماش که میزان هر. برداریم متقابل هایگا  حاضتریم ما گ تیم آنها به ما که شتد بحث آناا:»گویدمی مذاکرات آلماتی

 آناا .وورهمین هم کیلومتر 1۱۱ و کیلومتر 2۲. کیلومتر پنج هم ما کیلومتر، پنج شتتما اگر. آییممی هم ما آییدمی

 در ار کا ذ  من. کنیم شتترو  گ تم. بله گ تم دهید؟ اناا  را این االن همین حاضتترید شتتما گ ت انگلیس ینماینده

  تمگ. خندیدند همه که شتتد متوقت ایشتتان  نگو چیزی ستتاکت، گ ت انگلیس ینماینده به آمری ا ینماینده. آورد 

ی مستتئولین به دنبال به ستتراناا  رستتیدن پرونده ۲.«کیلومتر 2۲ خب کیلومتر، 2۲ گوییدمی شتتما دهیم  ادامه خب

کرد؛ موضتتتوعی که تراشتتتی میبود که همواره مانعورف  ربی این عادالنه و البته  ایران بودند اما با مراعات شتتترایط

 6کند.میاکبر صالحی نیز آن را تایید علی

                                                           
 .2/4/1934نظا ،  مسئوالن دیدار در بیانات 2
 .13/11/1939هوایى،  نیروى کارکنان و فرماندهان از جمعى دیدار در بیانات 9
 .2/4/1934نظا ،  مسئوالن دیدار در بیانات 4
 :والیتی/؟ گویدمی کاا از ایشتتان را گزارو این نوشتتتند رهبرانقاب/گویممی تاریخ در ثبت برای را هااین والیتی آقای: ستتایت خبری رجانیوز، جلیلی ۲

 .11/9/1932،  شود حل ایهسته پرونده که کردیم توافق سارکوزی با نیست؛ فلس ه کاس دیپلماسی بحث
 امری ا. و ایران محرمانه کرهمذا سیاه ی از تولد تا توافق، جعبهنامهروزنامه ایران، ویژه 6
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 نتهام بودیم؛ دنیا با تعامل اهل هم اول از ما»بستان در جای خود تصرید کردند:رهبر انقاب ضتمن پذیرفتن اصل بده

 نظر مدّ در باید را کان و استتاستتی هایهدف دانستتت؛ باید را او شتتگردهای شتتناخت؛ باید را مقابل ورف تعامل، در

 که یستن صورت این به او با سازو. بروید جلو نباید ایناا از بگوید ،بگیرد را شما راه سر دشمنی است مم ن. داشت

 الّا و نشود؛ شما کار مانع هم او دهید، ادامه را راهتان که کنید کاری شما که است این هنر برگردید؛ کنید، قبول شما

 این ب،خُ خیلی بگوئید هم شتتما برگردید، راه این از باید شتتما بگوید او که بود معنا این به ت اهم و توافق چنانچه اگر

 1«.باشد داشته وجود دولتمردان و مسئولین سوی از باید جهات این به توجه. است خسارت که

که پاسخ به این  مطرم استجدی ال در ایناا چند سؤنیست. ها وجه به همین ستادگیبه هیچ مستئلهاما با این همه 

ا و نسبت مکند. می ترتر و ش افرا روشنو نگاه ما به توافق از توافق ما و انتظار هدف های توافق، پردهپشتتها الستؤ

از چه زمانی و چرا مذاکره از سوی آمری ا های متقابل در چه وضعیتی قرار داشت؟ آمری ا چگونه نسبتی بود و وراحی

سئولین دادند؟ چه کسی ی مذاکره را به مچه شد که رهبری اجازهآیا رهبری از اول با مذاکره موافق بود؟  مطرم شد؟

آیا اگر از دانیم؟ ای کشتتور میها را مذاکرات و حل مشتت ل هستتتهآیا ما راه ار اصتتلی رفع تحریمپیگیر مذاکره شتتد؟ 

ماجرای نرمش قهرمانانه چه بود؟ آیا رهبری از  شود؟ای یا مواضع خود چشم بپوشیم، مش ل ما با  رب حل میهسته

چه  م؟یبه جای خدا به بیگانگان دل بستی مذاکرات آیا به واستطه ا پیش کشتیدند؟روی ان عال و ناچاری این بحث ر

آیا این ه ورف  ربی پای میز مذاکره نشتسته و از توافق سخن  نو  عمل رد و توافقی مصتدا  نرمش قهرمانانه استت؟

 اند؟آیا مرد  خسته شدهتوافق چقدر برای ما حیاتی است؟ گوید یعنی سر عقل آمده؟ می

این ه  کند. فارغ ازتری از نگاه ما به اصل توافق را روشن میها ابعاد بسیار گستردهص است که پاسخ به این سؤالمشخ

نیم و بینو  نگاه ما به این صحنه، ضرورتی که برای مذاکره و توافق می شود،ی مذاکرات و توافق چه شتده و مینتیاه

   شود.نظرها در کشور نیز ات اقاً از همین جا آ از میرخی اختافتعری ی که از توافق داریم، اهمیت جدی دارد. ب

ه ای خود بپذیریم تا تحریمی برداشتآیا اصتاً این قابل قبول است که ما محدودیتی ولو جزئی در روند پیشرفت هسته

عًا ت و وبهرگونه توافق مخالت اسشود؟ اگر کسی به این سؤال پاسخ من ی دهد، مشخص است که از همان نخست با 

اشد معتقد بکسی همچنین اگر  رستد.نوبت به بحث بر ستر این ه توافق حاضتر به ضترر ماستت یا نه نمیاصتاً دیگر 

بعًا واگر والیتمدار باشد، رهبری از اول با هرگونه مذاکره مخالت بودند و این مذاکرات تحمیلی به ایشان است، باز هم 

 با هر نو  توافقی مخالت خواهد بود.

 نیز خسته شدن یای ما با  رب و ها و مخاصمههمیشگی به تحریمیا ندادن در پایان دادن ز ما به توافق و نقش آن نیا

چه نو  توافقی را حاضریم  در موضع ضع یم یا قدرت؟ و کندنشتدن مرد  نیز از جمله محورهایی استت که تعیین می

  را خستته تلقی نماید و بر این باور باشد که با توافق، کستی که ایران را در موضتع ضتعت قلمداد کند، مرد ؟بپذیریم

که  رود؛ اما کسیگیری کمتری به استقبال توافق میتر و با سختشتود، با روی گشادهمشت ل ما به وور کلی حل می

و  ندکای آستتمانی تلقی نمیو مائده نگرانه بداند، هر توافقی را برکتی تاریخیاندیشتتانه و ستتطحیاین نگاه را ستتاده

 داند.ی مش ات نمیبهترین توافق را هم حلّال همه

 ل شوی این مدت ای را بخش اصلی بیانات رهبرانقاب در خصوص مسائل هسته فو ، بستیاری از سؤاالتپاستخ به 

های داده استت. در واقع ایشتان در جایگاه رهبر دلستوز انقاب و پدر پیر امت توجه خود را بیش از پیش به ریشهمی

ها با وجود تمرکز و تأکید تمانی اختاف نظرها معطوف داشتتتند و این همان چیزی استتت که ستتیاستتیون و رستتانهگ 

                                                           
 .9۱/4/1932، نظا  مسئوالن دیدار در بیانات 1
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د را مور پردازیم و ن اتی مهم و پنهانمیالذکر فو . در ادامه به سؤاالت نمودندجدی رهبر انقاب، توجه کمتری بدان 

 دهیم.توجه قرار می

 به طور جدی مطرح شد؟ایران با مذاکره در آمریکا از چه زمانی 

وجود داشتتتت. او حتی در مناظرات  88روی کار آمدنش و قبل از انتخابات  روی رد اوبتامتا بته متذاکره از همتان آ ازِ

های دولت بوو در قبال ایران را تخطئه کرد. هم  ران او نیز در آمری ا بوو را به باد انتقاد انتختابتاتی ستتتیاستتتت

گو وجمهور سابق، از دولت بوو به خاور مخال ت با گ تدر ماه می، جیمی کارتر، رئیس:»نویسدالبرادعی می گرفتند.

های جدی داشتتت، انتقاد کرد و آن را یک انحراف وحشتتتناک از عمل رد با کشتتورهایی که ایاالت متحده با آنها ت اوت

جمهوری، سناتور باراک ریاست اتتر شد که کاندیدای دموکرداغ گوها زمانیوجمهوری دانست. گ تی ریاستگذشته

اوباما ابتدا مورد ناستتزا قرار گرفت و ستتپس به خاور این ه گ ته بود در صتتورتی که انتخاب شتتود با ایران بدون هیچ 

شتتروی وارد مذاکرات مستتتقیم خواهد شتتد، مورد تحستتین قرار گرفت. در یک انامن برجستتته در دانشتتگاه جور  

کالین پاول، مادلین آلبرایت، وارن کریستوفر، جیمز -ی ستابق آمری اامور خارجه ستپتامبر پنج وزیر 1۲واشتنگتن در 

ی اتمی ایران اعا  همه موافقت خود را از مذاکرات مستتتقیم ایران و آمری ا بر ستتر برنامه -بی ر و هنری کیستتینار

 8«کردند.

 نژاد برایدو روز بعد، احمدی»نویستتد:ا میالبرادعی همچنین با اشتتاره به برگزاری انتخابات در آمری ا و پیروزی اوبام

ها و اقدامات را آرزو کرد. این پیغا  به عنوان اوباما پیا  تبریک فرستتاد و تغییرات عمده، عادالنه و واقعی در ستیاستت

ر ای منتشبه وور گسترده 1313ی آمری ا از انقاب ایران در ستال شتدهجمهور تازه انتخاباولین پیا  تهران به رئیس

 3«شد.

گذاشت شرط میورف آمری ایی تا پیش از این حتی برای این ه در مذاکرات به جمع کشورهای اروپایی بپیوندد، پیش

ای در ایران منار به این شتتد که های هستتتهکرد. پیشتترفت فعالیتمی ولبای را های هستتتهو تعلیق کامل فعالیت

چنینی برای ایران استتامی پی ببرد و عاوه بر این در گامی اینهای شتترطفایده بودن تعیین پیشآمری ا خود به بی

 ی مستقیم با ایران را مطرم کند.فراتر، مذاکره

 ت گرفت.اما همه چیز را به هم ریخت. ورف آمری ایی بار دیگر جرأت پیدا کرد و روند مقابله با ایران قوّ 88انتخابات 

ات ی ووفانی بعد انتخابرهبر انقاب در همان نماز جمعهگرایش پیدا کرد. مردان قبل ادبیات اوباما نیز به ادبیات دولت

 این قدیمی، دوستتتان این آقایان، این یهمه به من»تصتترید کردند:که خطاب به ستتید و موالیمان ستتخن گ تند، 

 هایگگر ببینید؛ را دشمن هایدست باشید؛ داشته صدر یستعه باشتید؛ مستلط خودتان بر کنممی توصتیه برادران

 یچهره و دارندبرمی هایشتتانچهره از دارند یواو یواو را دیپلماستتی نقاب دیگر امروز که را کردهکمین یگرستتنه

 هایدیپلمات – کرد خواهم عرض حاال - امروز .ن نید   لت اینها از ببینید؛ دهند،می نشتتان را خودشتتان حقیقی

 یهچهر برداشتتتند؛ چهره از نقاب زدند،می حرف ما با پلماتیکدی تعارفات با حاال تا که  ربی کشتتور چند یبرجستتته

 هایدشتتمنی. "1۱اکبر صتتدورهم تخ ی ما و افواههم من البغضتتاا بدت قد" دهند؛می نشتتان دارند را خودشتتان واقعی

 «.انگلیس دولت ترخبیث هم همه از دهند؛می نشان دارند را اسامی نظا  با خودشان

                                                           
 .891عصر فریب، خاورات محمد البرادعی، ص  8
 .219عصر فریب، خاورات محمد البرادعی، ص  3

 .118: عمران آل 1۱
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. کردندنمی باور را میلیونی چهل درصدی؛ 8۲ کارِ این نداشتند؛ انتظار را مرد  عظیم کتحر این»ایشان تصرم کردند:

 باید هک فهمیدند افتاد؛ ایران در بزرگی ات ا  چه فهمیدند شدند؛ شوکه اینها شتد، دیده عظیم حضتور این آن ه از بعد

 در هم استتا ، جهان و خاورمیانه امور در هم الملل،بین امور در هم بدهند؛ وفق جدید شتترائط این با را خودشتتان

 میاسا جمهوری به مربوط مسائل در جدیدی سرفصل که فهمیدند شدند؛ شوکه ایران مسائل در. ایهسته یمستئله

 هب مرتب ایناا از و شتتد دیده مرد  عظیم حرکت این که بود هنگامی مالِ این. بپذیرند را این مابورند که شتتد پیدا

 شد، شرو  اظهارات این جمعه صبد همان از کردند؛ تعاب اظهار شتانهمه و شتد مخابره نخودشتا ایادی یوستیله

 کردند احساس ناگهان دیدند، را نامزدها از بعضی اعتراض وقتی .شد دیده اظهارات این بازخوردهای از برخی هم آناا

 ی شنبه و شنبه روز از لحنشان. کنند سواریمو  بتوانند تا شمردند مغتنم را فرصت این. آمد پیش برایشتان فرصتتی

 هاخیابان در مثاً نامزدها دعوت به که مردمی اجتماعات از بعضی به افتاد چشتمشان یواو یواو وقتی و شتد عوض

 از ات چند. دادن نشان کردند بنا را خودشان حقیقت و رفت کنار هایشاننقاب یواو یواو شتدند، امیدوار شتدند، پیدا

 نشتتان انستتان به را آنها باون که زدند هائیحرف آمری ا و اروپائی کشتتور تا چند هایدولت رؤستتای و خارجه وزرای

 آن از .بریزند هاخیابان به مرد  که بودیم روزی چنین منتظر ما گ ته که شد نقل آمری ا جمهور رئیس قول از. دادمی

 را هاحرف این ورف این از ب نند، اسامی وریجمه به احترا  ابراز کنند، روابط به یعاقه اظهار بنویسند، نامه ورف

ی های برندهای بر برگتوانستتت برگ برندهگران با جهالت خود انتخاباتی که میفتنه 11«کنیم؟ باور ما را کدا . بزنند

 لی امید دشمن بدی ضتعت ایران اسامی و نقطهبه نقطه ،ایران بیافزاید و بر موضتع قدرت و اقتدار ایران افزون کند

 کردند.

 دولت این اول در - قبل ستتال چهار من:»نیز تصتترید کردندکه بحث مذاکره بار دیگر جدی شتتد بعدها رهبر انقاب 

 زودهنگا  قضتتاوت کنیم،نمی داوریپیش ما که گ تم کرد ، اعا  زدند،می را هاحرف همین باز که - امری ا کنونی

 ستتال، چهار از بعد حاال. کرد خواهیم قضتتاوت وقت آن استتت، گونهچ اینها عمل ببینیم کنیممی نگاه ما کنیم؛نمی

 ادعای با منطقه ستتطد در کردند، کمک گرانفتنه به کردند، حمایت داخلی یفتنه از باشتتد؟ چه ایران ملت قضتتاوت

 همان با ؛کردند نابود کردند، پامال را انسان همه این کردند، لشگرکشی افغانستان مثل کشوری به تروریستم با مبارزه

 که جایی هر در را هاتروریستتت همان کنند؛می پشتتتیبانی کنند،می هم اری ستتوریه در دارند امروز هاتروریستتت

 صتتهیونیستتتی، ر یم جاستتوستتان آنها، هایپیمانهم آنها، عوامل گرفتند، کار به بگیرند، کار به ایران در توانستتتند

 این کردند؛ هم حمایت کنند، مح و  حتی نشدند حاضر اینها صرید ،کردند ترور استامی جمهوری در را دانشتمندان

 رکا به باشتتد، کننده فلج هاتحریم این خواستتتندمی خودشتتان که را هاییتحریم ایران ملت علیه آنهاستتت؛ عمل رد

 فلج واستیدخمی را ایران ملت کنید؟ فلج خواستیدمی را کسی چه. کنندهفلج گ تند و کردند تصترید را این و گرفتند

 گری دی به خواهندنمی که ورفی دو میان برابر، شرایط با نیت، حُستن روی از مذاکره دارید؟ نیت حُستن شتما کنید؟

  ستتت فروختن برای مذاکره مذاکره، برای مذاکره تاکتیک، یک صتتورت به مذاکره. کندمی پیدا معنا بزنند، کلک

 من ستم،نی دیپلمات من. نیست واقعی حرکت این استت؛ انهگرحیله حرکت یک مذاکره این دنیا، به بیشتتر ابرقدرتی

 ام. کندمی اراده را دیگری معنای گوید،می را ایکلمه یک دیپلمات. گویممی صتتادقانه و صتترید را حرف ا ،انقابی

 اپید معنا وقتی آن مذاکره. زنیممی را خودمان حرف جاز  و قاوع ما زنیم؛می را خودمان حرف صتتادقانه و صتترید

 و فشار گوییدمی خودتان دهد،نمی نشان نیت حُستن ورف، وقتی بدهد؛ نشتان را خود نیت حُستن ورف، که کندمی

                                                           
 .23/9/1988تهران،  یجمعه نماز هایخطبه 11
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 یا نک مذاکره یا: بگویید بگیرید، ایران ملت مقابل را استتلحه خواهیدمی شتتما. نیستتت ستتازگار هم با دوتا این مذاکره؛

 12«.شد نخواهد مرعوب چیزها این مقابل در ایران ملت انیدبد .بترسانید را ایران ملت این ه برای ؛کنممی شلیک

 چه شد آمریکا یاد مذاکره افتاد؟

تی این واقعینیازمند مذاکره با ایران بود و  ی مذاکره با ایران در آمری ا ابعاد مختل ی دارد. ایاالت متحدهورم مستتئله

 رد اینها دارد؛ واقعی نیاز مذاکرات این به آمری ا کنونی دولت»استتت که م رراً رهبر انقاب نیز بدان اشتتاره داشتتتند:

 را رانای اسامی جمهوری توانستیم ما که است این کنند، مطرم توانندمی که اساسی ینقطه یک خودشان، یکارنامه

 این هب مقابل ورف احتیا  اگر. این به دارند احتیا  اینها کنیم؛ تحمیل او به را مطلب فان و مذاکره میز ستتر بیاوریم

 19«نیست. ما از کمتر الاقل - هست حتماً که - نباشد ما از بیشتر مذاکرات

 هم این ؛دارد احتیا  توافق این به آمری ا، کنونی مدیریّت و کنونی دولت یعنی ما، مقابل ورف»ایشتتان تأکید کردند:

 آن به بتوانند اگر شودمی سوبمح آنها برای بزرگی پیروزی یک این؛ به دارند نیاز اینها استت؛ قضتیّه دیگر ورف یک

 یداعیه که است ملّتی بر پیروزی استت؛ استامی انقاب بر پیروزی واقع در این. برستند ایناا در خودشتان مقصتود

 این هب آمری ا مدیریّت دستتتگاه باشتتد؛ دیگر کشتتورهای الگوی تواندمی که استتت کشتتوری بر پیروزی دارد؛ استتتقال

 14«.است نیازمند[ توافق]

 مری اآ ستتناتورهای هستتت، هاآمری ایی بین در بینیدمی که هم اختافاتی این»بر انقاب همچنین تصتترید کردند:ره

 قابلم جنام آن نه، نیستند؛ نیازمند مذاکرات این به اینها که نیستت این معنایش این جور،یک آمری ا دولت جور،یک

 نشتتود؛ ثبت استتت دموکرات حزب که حری ش نا  به ارد،د وجود مذاکرات این در که را امتیازی استتت مایل دولت،

 استتتغنا ابراز امّا دانندمی الز  خودشتتان برای را مذاکرات این و دارند احتیا  مذاکرات این به. هستتتند این دنبال

 1۲«.کنندمی

ت ها در پیشتترفمها، ناکارآمدی تحریی ناتوانی این کشتتور در تداو  تحریمنیازمند بودن آمری ا به مذاکرات به واستتطه

و متعاقب آن کارکرد داخلی مذاکره با ایران برای  از بین رفتن مقبولیتت دکترین بوونگرانی برای ارزو دالر، ایران، 

 پردازیم.دولت اوباما بود. در ادامه به شرم بیشتر هر یک از این محورها می

 از بین رفتن مقبولیت دکترین بوش و قرار گرفتن آمریکا در موضع ضعف

بوو به جنگ افغانستان و جور  های آمری ا که در دوران عنوانی استت که برای توصتیت ستیاست "گراییجانبهیک"

رود. ستتیاستتتی که بر مبنای آن آمری ا بدون نیاز به کستتب همراهی کشتتورهای دیگر و یا عرا  اناامید، به کار می

ی ی حادثهمختلت لشگرکشی کند. اگر چه به واسطه داد به کشورهایالمللی به خود حق میهای بینی سازماناجازه

ی آمری ا به افغانستان همراه بود اما در خصوص عرا  مسئله کاماً ستپتامبر فضتای روانی تا حدود زیادی با حمله11

 ت اوت داشت. لشگرکشی آمری ا به عرا  از همان نخست با انتقادهایی در داخل و خار  آمری ا همراه شد.

                                                           
 .13/11/1931، ایران اسامی جمهوری ارتش هوائی نیروی نکارکنا از جمعی و فرماندهان دیدار در بیانات 12
 .16/2/1934 کشور، سراسر فرهنگیان و معلمان از جمعى دیدار در بیانات 19
 .2/4/1934نظا ،  مسئوالن دیدار در بیانات 14
 .1/1/1934رضوی،  مطهر حر  در بیانات 1۲
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هزار ن ری در تظاهرات  9هایی میلیون ن ر در قالب ماموعه 96، 2۱۱9آوریل  12 انویته تتا  9بین ی در فتاصتتتلته

ها معتقد بودند که آمری ا درصد از آمری ایی ۲۲نیز حدود  2۱۱۲ضتدجنگ در ستطد جهان شرکت کردند. در اکتبر 

 16درصد رسید.61به  2۱۱1کرد. این آمار در مارس نباید به عرا  تااوز می

 در توضتتید نتایج کلمبیا دانشتتگاه استتتاد و آمری ا ستتیاستتی علو  انامن پیشتتین فستتور رابرت جرویس رئیسپرو

یت پیمانانش را تضعولبی دولت بوو، پیوندهای آمری ا با همگرایی و جنگجانبهیک»نویستد:های بوو میستیاستت

گونه ین برده استتت و افراد بستتیاری را اینی یازده ستتپتامبر را از بهای اندوخته شتتده پس از واقعهنموده و همستتویی

های مورد متقاعد نموده که آمری ا درصتتدد ایااد یک امپراووری استتت که در آن فضتتای اندکی برای منافع و ارزو

نظرشتتان قائل استتت. بازیافتن قلمرو از دستتت رفته برای هر دولتی که در آینده روی کار بیاید، بستتیار دشتتوار خواهد 

 11«بود.

ور المللی در دستات اقاً با درک همین شترایط بود که موضتع فعال را با در نظر گرفتن تمامی ماحظات بین دولت نهم

کتار قرار داد. دولتت نهم بته خوبی واقت بود ام تان حملته به ایران برای آمری ا حداقل در آن شتتترایط وجود ندارد. 

بود که باراک اوباما با شتتعار تغییر در آمری ا به  توانستتت ادامه پیدا کند و از همین روهای بوو دیگر نمیستتیاستتت

 پیروزی رسید.

  رارت هی را مذاکره یمسئله مادداً باز روزها این هاآمری ایی چرا کنیممی درک البته»کنند:رهبر انقاب تصترید می

 ها،مری اییآ خود قول به. چیستتت علت فهمیممی ما گوناگون؛ هایزبان به هم ستتر پشتتت گویندمی هی کنند،می

 احتیا . است ش ست دچار منطقه، این در خود هایسیاست در آمری ا. شده ش ست دچار آنها ایخاورمیانه ستیاست

 نظا  :این ه از است عبارت آنها نظر از برنده برگ این کنند؛ رو خودهاشتان قول به را ایبرنده برگ یک این ه به دارند

 که کنند اعا  دنیا به خواهندمی. دارند احتیا  این به مذاکره؛ میز پای  شانندب را، مردمی انقابیِ استامیِ جمهوری

 18«.کنیمنمی مشاهده نیتی حُسن ما نه،. داریم نیت حُسن ما

کنتد کته قتدرت و اعتبار آمری ا در منطقه به ستتتطد پایینی رستتتیده بود. او کلینتون در ختاورات خود اعتراف می

 عرا ، به آمری ا یحمله. است خاورمیانه در پیشترفت حال در ایران رستیدمی نظر به ،2۱۱3 ستال اوایل»نویستد:می

 هب تربیش که بود گذاشتتته را شتتیعه دولتی او جای به و کرده حذف صتتحنه از را ایران دیرینه رقیب “حستتین صتدا “

 اسرائیل 2۱۱6 سال اهللحزب. بود رسیده پایینی ستطد به منطقه در آمری ا اعتبار و قدرت .آمدمی خوو ایران مذا 

 ستتال  انویه در استترائیل ایه ته دو یحمله از پس[ حتی] حماس، و کرد، گرفتار لبنان در خونینی بستتتبن به را

 ندکردمی تماشا ترس با[ فارس]خلیج یسنّ پادشاهان. داشت دستت به را  زه نوار کنترل پایدار، و مح م هنوز 2۱۱3

 و استتتراتژیک یتنگه بر که کندمی تهدید و دهد،می گستتترو را خود ن وذ ستتازد،می را خود ارتش چگونه ایران که

 «.شود طمسلّ هرمز حیاتی

. بردندمی لذت ن ت، پررونق صتتتادرات از و بود بامناز  ر یم، آهنی چنگال ایران، داخل در»کند:او تصتتترید می

 اختیار در واقعی قدرت حال، این با. زدمی د ق المللیبین نمایش یصتتحنه در که بود جوجنگ واووستی نژاد،احمدی

 پنهان را آمری ا از خود ن رت هرگز و شد خمینی[اما ] جایگزین 1383 سال که بود ایران رهبر ایخامنه علی اهللآیت

 هآورد دست به ایران داخل در اقتصادی گسترده هایدارایی و توجه قابل قدرت چنان تندرو، پاسداران ستپاه. کردنمی

                                                           
.141انتشارات دانشگاه اما  صاد ) (، دستانه از نظریه تا واقعیت، مارد، محسن، راهبرد جنگ پیش 16
.98-91تواند تداو  یابد؟، گزارو تحقیقاتی پژوهش ده مطالعات راهبردی، صچرا دکترین بوو نمی 11
 .13/11/1931، ایران اسامی جمهوری ارتش هوائی نیروی کارکنان از جمعی و فرماندهان دیدار در بیانات 18
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 .ستا دینی رهبران پوشش تحت نظامی دی تاتوری یک سوی به حرکت حال در کشتور این رستیدمی نظر به که ودب

 انتخاب یک و کنیم استت اده فشتار از هم و تعامل از هم بودیم مصتمم دشتوار، وضتعیت این با مواجهه در اوباما و من

دید و ایران را در موضع قدرت. دولتمردان ت میآمری ا خود را در موضتع ضع 13«بگذاریم. ایران رهبران مقابل روشتن

 کردند.های بوو ارزیابی میی سیاستجدید آمری ا این همه را نتیاه

 کارکرد داخلی مذاکره با ایران برای دولت اوباما

در آمری ا دولتی با شتتعار تغییر روی کار آمد که روی رد ستتیاستتت خارجی بوو را به چالش کشتتیده بود و از مستتیر 

 یتوانست کارآمدی ادعای خود و موفقیت خود در جامهگ ت. وبیعی است که این دولت باید میگو ستخن میوگ ت

های خواهان ب هماند سیاستخواستت به جمهوریعمل پوشتاندن به شتعارهایش را به اثبات برستاند. باراک اوباما می

ای ایران اناامید. او و محدودیت هسته های من به متوقت شدنای ایران شد و سیاستشتما موجب پیشترفت هستته

 که ستنده کسانی همان کنند،می مخال ت ستیاسی توافق یک با اکنون که کستانی»گوید:حتی اکنون نیز با وعنه می

 2۱«.داشتند عاله عرا  در جنگ برای

 پاشید/نگرانی آمریکا از موقعیت خود بین متحدانشها داشت فرومیتحریم

 ،جنوبی کره مالزی، ها کشتتتورهایی را استتتتثناا کرد. هند،به دلیل ناتوانی در تداو  تحریم در مقاوع مختلت آمری ا

 ایران ن تی هایتحریم در مشارکت از 31بودند که در خردادماه  کشورهایی تایوان و ترکیه، سریان ا، جنوبی، آفریقای

 .شدند مستثنی

 یک را اقدا  این وی گرچه. کرده بود مستتتثنی هاتحریم این از را  اپن و اروپایی کشتتورهای پیش از این کلینتون

 رشد به ور نیازهای بررسی اما کرد عنوان کشورها این برای ایران ن ت برای جایگزینی شدن پیدا تا "موقتی تاکتیک"

به  و خوردمی رقم دیگری یگونه به آمری ا ستتوی از ایران ن تی هایتحریم ستترنوشتتت که داشتتت آن از نشتتان آنها

 .داد خواهد بود، آن دنبال به آمری ا که آنچه از  یر ایتمال زیاد نتیاهاح

 و رشد حال در کشورهای نیاز و اروپا، اتحادیه در هابدهی بحران و مش ات»خبرگزاری مهر در این خصتوص نوشتت:

 نتواند د،بو کرده دوینت را برنامه در ابتدا که گونهآن واشنگتن تا شد ستبب ایران ن ت به آمری ا متحدان حال عین در

 یرانا ن تی هایتحریم از آمری ا انصراف یزمزمه حتی تا شده ستبب روند این. ببرد پیش را ایران هایتحریم یبرنامه

این خبرگزاری با اشاره به مخال ت برخی کشورها مثل روسیه و چین « .برسد گوو به نیز  ربی هایرستانه برخی در

 هب واقع در ایران تحریم با آمری ا رقبای مخال ت همچنین و اخیر روزهای در وارده تثنائاتاستت»ها افزود:با این تحریم

 فراهم را د  و یال بی شتتیری به آن شتتدن تبدیل و مرگ ستتوی به تحریم حرکت و کرده اثررا بی هاتحریم این نوعی

 21«.است کرده

 ایران علیه خود ن تی هایتحریم از ماه شتتش دتم به را هند و چین کشتتورهای نیز آمری ا 31کمی بعد و در آذرماه 

 مش ل و ساده نیست.داد تحریم کردن ایران برای آمری ا چندان هم بیاینها نشان می 22.کرد استثنا

                                                           
شتیم، گذا جلسه قم تأسیسات درباره روسیه جمهوررئیس با ساعت یک/ کنیم س وت داشتتند اصترار ایران در ما نیوز، مرتبطینستایت خبری مشتر  13

18/1۱/1939. 
 .1/۲/1984سایت خبری گزارشگر،  2۱
 .24/9/1931استثناا،  هاده با قانونی ایران؛ علیه آمری ا هایخبرگزاری مهر، تحریم 21
 .18/3/1931شدند،  استثنا ایران ن تی تحریم از هند و خبرگزاری دانشاو، چین 22



 04                                                                                                                     ی جنگی سهمگین           در میانه ؛خطرناک توافق

 
 

و اعترافات مهمی در  گ تستتخن  ایهستتته توافق از تایمز نیویورک روزنامه با وگوگ ت در اوباما باراکچندی پیش 

 هک است این دهم، توضید نتانیاهو بنیامین جمله از مرد ، برای ا کرده تاو من آنچه»:دها مطرم کرخصوص تحریم

 نبود یرانا فقط که باشتتید داشتتته نظر در. نبود حتمی هاتحریم این داشتتتن نگه برپا برای ما توانایی توافق، یک بدون

 راسرس در ن ت یواردکننده کشور هر تقریباً و هند جنوبی،کره  اپن، چین، بل ه پرداخت،می هزینه هاتحریم برای که

 الرد میلیاردها آنان برای هاتحریم این یافتن ادامه که بود یافته موقعیتی در را خود تحریم، کار و ستتاز از پس جهان،

 «.داشت دربر هزینه

 ایران با ابتدا همان از ما زیرا پرداخت،می هاتحریم ح ظ برای را هزینه کمترین آمری ا»:تصتترید کرد ادامه در اوباما

 نم بارها و ما هایدیپلمات من، دولت که دلیل این به کردند، توجهی قابل خودگذشتتتگی از آنها. کردیمنمی تاارت

 هاآن اگر. هاستتحریم این تشتدید ای،هستته مشت ل فصتلوحل راهِ تنها که کنیم متقاعد را آنان بودیم قادر شتخصتاً

 اگر ؛گیریممی فاصله ایهسته ستام به ایران دستتیابی عد  تضتمین برای مؤثر و قانونی کاری و ستاز از ما دیدندمی

 اختاف ره بل ه ای،هسته برنامه فقط نهداریم  تاو ما یا نیست، صادقانه ما دیپلماتیک هایتاو که دیدندمی آنان

 فرو مه از سرعت به هاتحریم واقعاً نگاهآ بگناانیم، مذاکرات این در را باشیم داشته ایران با استت مم ن که ستیاستی

 گرفت،می را آن از ایعمده بخش اما کرد،نمی کسب دالر میلیارد 1۲۱ صتورت آن در ایران شتاید بنابراین پاشتیدمی

 29«کنیم. ح ظ هاتحریم از را خود متحدان حمایت نبودیم قادر ما زیرا

 یاعترافات ما برای مذاکرات یفایده تنها شتتاید»کند:د میحات االستا  و المستتلمین پناهیان در همین زمینه تصتتری

 این به آمری ا خارجۀ امور وزیر و آمری ا جمهور رییس و دادند، اناا  توافق یبیانیه از بعد ما دشتتمنان که استتت

 وفر هاتحریم رستتتیدیم،نمی توافق به و کردیمنمی مذاکره ما اگر":گ تند صتتتریحاً آنها.. .کردند تصتتترید اعترافات

 ستتخن این آیا. گ ت آمری ا جمهوررییس را این و پاشتتید،می فرو داشتتت -خودخودبه-خودو هاتحریم ".پاشتتیدمی

 و ندکنمی اشتباه دارند که است سال دو ما کشور یهبرجست سیاستمداران باشد، درست سخن این اگر است؟ درستت

 هاحریمت مبانی حالبه تا ما چون کنیم؟ تثبیت را آن ودمانخ امضای با ما ن ند حاال. گویندمی اشتباه سخن مرد ، به

 و مالس محتر  نمایندگان ن ند. بودند کرده تحمیل ما بر را هاتحریم این ستتویهیک آنها و بودیم ن رده قبول را

 با یرد،گب صورت ما علیه تحریمی شد قرار اگر بعدمِن که کنند امضا را توافق این وورییک ملی، امنیت عالی شتورای

 این از ولی رفت،می بین از داشت هاتحریم خود به خود و بودیم، ن رده امضا ما حالبه تا چون  باشد خودمان امضتای

 24 «ایدکرده امضاا خودتان: گویدمی چون رود،نمی بین از دیگر بعد به

 نگرانی برای دالر!

 احتمال جان کری بهبعد از توافق ود. به عنوان مثال ربرخی اظهتار نظرهتای مقتامات آمری ایی از ایناا هم فراتر می

 صلیا ارز دالر دیگر ب شیم، عقب توافق از اگر:»گ ت آن تبعات خصتوص در و پرداخت کنگره در برجا  تصتویب عد 

 2۲.«بود نخواهد دنیا

                                                           
 .24/4/1934کردیم،  حمایت صدا  از ایران علیه شیمیایی سام است اده علیر م: خبرگزاری تسنیم، اوباما 29
 .11/۲/1934ای، هسته مذاکرات درباره پناهیان استاد از ن ته 6نیوز، فرهنگ 24
 رد را فقتوا اگر/ندارد ماشتته م انیستتم به ربطی تستتلیحاتی هایتحریم نقض/بازگرداند را هایمتحر تواندمی تنهایی به آمری ا: خبرگزاری فارس، کری 2۲

 .2۱/۲/1934داریم،  تسلیحاتی تحریم نقض به واکنش برای ابزارهایی/بود نخواهد دنیا اصلی ارز دالر دیگر کنیم،
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 ای ایرانها در پیشرفت هستهناکارآمدی تحریم

ها را ناکارآمد قلمداد کند و از ضرورت مذاکره  ایی راه تحریمایستتادگی ملت ایران و دولت نهم موجب شد ورف آمری

ای باز نداشتتته بود بل ه به حرکت او شتتتاب نیز ها نه تنها ایران را از دستتتیابی به انر ی هستتتهستتخن بگوید. تحریم

ا ب بوو  جور دوره در ایران سازی نی توان افزایش به اشاره ان با ان ستی شتب ه با مصتاحبه بخشتید. جان کری در

 26«.بود فعال شانتری یو  هزار 13 دارای ایران آمد کار روی اوباما باراک زمانی»کرد: تأکیدوعنه به دولت قبل 

 بود؟ ی مذاکره کدام کشورواسطهمذاکرات از چه زمانی آغاز شد؟ 

 زا فراتر واقع در هک مذاکراتی این. ب نم عرض مذاکرات این از کوتاهی یتاریخچه یک من»فرمایند:رهبر انقاب می

 ربوطم. بودند هاآمری ایی مذاکرات این متقاضیِ. هاستآمری ایی با یمذاکره استت؛ یک یعاوه به پنج با ما مذاکرات

 قرار ایواسطه کردند، درخواست آنها. شد شترو  مذاکرات این دولت این آمدن از قبل. هستت هم دهم دولت زمان به

 او از و گرفته تماس او با آمری ا جمهوررئیس که گ ت کرد، ماقات من با ایناا آمد قه،منط محترمینِ از ی ی و دادند

 هم را هاتحریم و کنیم وفصتتلحل ایران با را ایهستتته یمستتئله خواهیممی ما که استتت گ ته و کرده خواهش

 قدرت یک عنوانبه را ایران ما گ ت این ه ی ی: داشتتت وجود او حرف در استتاستتی ینقطه دو. برداریم خواهیممی

 بنشتتینید بیایید. داریمبرمی تدریجبه ماهشتتش ظرف در را هاتحریم ما گ ت این ه دوّ  شتتناخت؛ خواهیم ایهستتته

 حرف هب نداریم، اومینانی هاآمری ایی به ما که گ تم محتر  یواستتطه آن به من. بگیرد اناا  کار این کنید، مذاکره

 جورینای مذاکرات. کنیممی امتحان هم دفعه این خُب، خیلی گ تیم کنید؛ امتحان االح گ ت. نیست اومینانی اینها

 21«.شد شرو 

 این دولتمردان هم بعد دولت، آن دولتمردان - دولتمردان و مسئولین از بعضی»ایشتان پیش از این نیز تصرید کردند:

 خب، خیلی گ تیم بشود؛ حل موضتو [ تا] کنیم مذاکره هاآمری ایی با ما ایهستته یقضتیّه در کنندمی ف ر - دولت

 ینخوشب من گ تم امسال اوّل سخنرانی همان در ولی کنید؛ مذاکره بروید بالخصوص موضو ِ این در شما، دارید اصرار

 28«را... هاآمری ایی سخیت اظهارات درپیپی مرتّب ببینید. نیستم خوشبین امّا کنمنمی مخال تی نیستم؛

ها ها م رراً از تقاضای آمری اییدهم و با اصترار ورف آمری ایی آ از شتد. رهبر انقاب در آن ستالمذاکرات در دولت 

برای مذاکره ستتخن به میان آوردند و این تقاضتتا را با عمل رد ورف آمری ایی در تعارض دانستتتند. با این همه کلید 

در داخل کشور نیز برخاف برخی شایعات،  ورف مذاکره ها علنی نشتد.دولت دهم تا مدتاواخر خوردن مذاکرات در 

 بردند. این مسیر را پیش میو نه خود دولت نمایندگان رهبری نبودند بل ه برخی مسئولین دولت دهم 

 گویی و عهدش نیبا اشاره به دروغهایی هم در آ از بین رهبری و اوباما صتورت پذیرفت. رهبر انقاب نگارینامهالبته 

 هک وقتی آن شتتاید نیستتت؛ بحثش جای ایناا در حاال که - دار  زنده هاینمونه من»کردند: تصتتریدورف آمری ایی 

 نوشتتت، ما به که اینامه کرد؛ آمری ا جمهوررئیس کردند، هاآمری ائی که اظهاراتی همین - ب نم عرض باشتتد، الز 

 اف ار اختیار در روزی یک اینها. ردندک هانامه آن مضتتمون با آنها که اقدامی و العملع س بعد دادیم؛ ما که جوابی

 اهمیت چقدر حرفشان اند،جوری چه اینها که دید خواهند گرفت؛ خواهد قرار - باشد الز  که وقتی آن - دنیا عمومی

                                                           
 .9۱/4/1934سایت دیپلماسی ایرانی،  26
 .2/4/1934نظا ،  مسئوالن دیدار در بیانات 21
 .28/11/1932آذربایاان،  مرد  دیدار در بیانات 28
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 یوعده و لبخند فریب که استتت این ما استتاستتی کارهای از ی ی بنابراین. دارد ارزو چقدر شتتانوعده دارد، ارزو و

 23«.خوریمن را اینها دروغ

ای تصرید ی هستهنژاد نیز با وجود این ه در ست ر خود به نیویورک در خصوص پروندهآن روزها حتی محمود احمدی

 جهان در کستتی دیگر ب شتتد، کنار آن از را خود آمری ا امروز اگر و آمری استتت و ایران بین موضتتو  این"کرده بود 

، با "9۱کنیم فصتتل و حل را آن ایهستتته مذاکرات از جدا ایعرصتته در باید معتقد  لذا و ندارد ایران علیه ادعایی

 91ی هیئت دولت نیز بر این مسئله تأکید کرده بود.شرایطی که مذاکرات در آن ش ل گرفت موافق نبود و در جلسه

 ؟پیش بُردمجوز مذاکره را گرفت و کار را چه کسی در دولت 

 ایهسته مذاکرات به اشاره با اصاحات جریان فعالین از تعدادی جمع در اتمی انر ی سازمان رئیس صالحی اکبر علی

 شورهایک میان در ورفیبی موضع نبود دلیل به جلیلی دکتر آقای زمان در»:گ ت جلیلی سعید دکتر حضور زمان در

 یلهاصف از و بود نامنظم هانشست یفاصله که بودیم شاهد ما. نرسید خاصتی ینتیاه به موضتو ، مذاکرات در درگیر

   «.دشدنمی مذاکرات وارد جدیدی روی رد با مذاکره هایورف و کردمی تغییر بارهیک چیز همه بعدی تا قبلی نشست

 اب مذاکرات که شتتدیم متوجه ما اوباما، آقای دو  انتخابات از قبل رفتم خارجه وزارت به ایناانب که زمانی»:افزود وی

 یرانا با هم اری و تعامل آمادگی آنها ایرانی، یکننده مذاکره گروه تاو رخافب زیرا. بردنمی جایی به راه گروه، این

 ت اوتم ی دیگر با نیز کشورها جایگاه و وزن این ه ضمن بود سخت بسیار کشور شتش با همزمان مذاکره. نداشتتند را

 «.بود بیشتر موضو  در درگیر کشورهای سایر به نسبت متحده ایاالت تأثیر میزان که معنا بدین. بود

 ممعظ مقا  خدمت خارجه وزیر عنوان به بنده»:تصرید کرد انقاب معظم رهبر با مقطع آن در ماقاتش به اشتاره با او

 عمان وریق از را خود پیشنهاد زمان آن در هاآمری ایی. کنیم امتحان را دیگری راه کرد  درخواست و رسید  رهبری

 ریرهب معظم مقا  محضتتر از ،داشتتت مذاکرات در آمری ا که وزنی به توجه با اانباین بنابراین بودند کرده اعا  ما به

 داشتتتت، آمری ا که ایستتتابقه به توجه با ایشتتتان .کنیم امتحان را دو  مستتتیر ما دهند اجازه که کرد  تقاضتتتا

 این ما شتتده که هم حات اتما  برای دهند اجازه که کرد  عرض ایناانب "کند.می عهدشتت نی آمری ا":فرمودند

 خواهدمی که است مقابل ورف این که شد خواهد روشن همگان برای نرستیدیم، نتیاه به اگر دهیم؛ اناا  را مذاکره

 کار نای برای را شرووی ایشان البته. شد موافقت گوهاوگ ت این اناا  با رهبری معظم مقا  بزرگواری با. کند لااجت

 «.فرمودند مقرر

 مقطع آن در آمری ایی ورف با مذاکره برای رهبری معظم مقا  شتتروط ر خصتتوصد اتمی انر ی ستتازمان رئیس

. کنند شیکوقت بخواهند هاآمری ایی تا نباشد مذاکره برای مذاکره این ه ی ی. کردند تعیین را شرووی ایشتان»:گ ت

                                                           
 .14/11/193۱عربی،  خطبه ترجمه+  تهران جمعه نماز هایخطبه 23
 یسو به رفتن جز راهی انسانی آمری ایی: جامعه نخبگان از جمعی با دیدار در نژاد احمدی رستانی ریاستت جمهوری استامی ایران، دکترپایگاه اوا  9۱

 .4/1/1931ندارد،  ها هم اری و هایدوست گسترو
 موضو  که کردند تصترید خارجه امور وزیر به خطاب نژاداحمدی دکتر آقای بود  دولت در که ایجلسته در من»:گویددر این خصتوص می الها  دکتر 91

 را اتعلمی و سیاسی اعتبار من، یتوصیه به قضیه این در هم شتما گ ت نژاداحمدی. استت نظا  آن مستئول و نیستت دولت به مربوط آمری ا با مذاکره

ه الها  همچنین ب« .دانمنمی نتیاه به منار را آن و نیستتتم موافق من ولی کنمنمی مخال ت من دانید،می خودتان بینید؛می آستتیب که چون ن ن خر 

 این در که گ تم آناا در من قوا، همه مسئولین حضور با ورکش سران عالی جلسه در»کند که همان زمان ابراز شتد:نژاد اشتاره میاظهار نظر دیگر احمدی

نژاد اگر چه پیشتر ( احمدی6/2/1939بود؟،  آمری ا با مذاکره دنبال به کسی چه قبل دولت سایت خبری صابرنیوز، در«)نیستتم. مذاکره با موافق شترایط

هایی را نیز در داخل ها و مخال تاگانه سخن گ ته بود و اظهاراتش واکنشای جدای با آمری ا در عرصهدر نیویورک از ضترورت حل و فصتل پرونده هسته

 داشت، اما در آن شرایط موافق روندی که آ از شده بود، نبود.
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 یگرد موضوعات و هدوجانب روابط یدرباره و باشد داشته ایهسته موضو  به اختصتاص فقط مذاکره این ه دیگر شترط

 92«.نباشد

 ارقر اشاره مورد را ن اتی انقاب معظم رهبر»دهد:گونه شترم میگو با روزنامه ایران نیز ماجرا را اینوصتالحی در گ ت

 یاربهت کنند،می که ایوعده خلت به توجه با کنیم؛ اعتماد هاامری ایی به توانیمنمی" بود موارد این شتتامل که دادند

 برای دهید اجازه اگر" کرد  عرض ادامه در ایناانب ".نبودند پیمان و عهد به پایبند وقت هیچ آنها. داریم نهاآ از بدی

 ینا. رسیمنمی یا رسیممی نتیاه به یا دهیمنمی دستت از را چیزی حال هر به کنیم، اقدا  زمینه این در حات اتما 

 برای که فرمودند نهایت در آقا حضرت ".ن نند ستوااستت اده آنها کنیممی ستعی و بود خواهد هم محرمانه مذاکرات،

 یمسئله با ارتباط در فقط مذاکره اول؛. دار  شرط چند اما ندار ، مخال تی کار این با استت درستتی امر حات، اتما 

 نندما تا باشید هشتیار دو ؛. نشتود اناا  ایمذاکره هیچ دوجانبه روابط یمستئله خصتوص در یعنی باشتد ایهستته

 بندیجمع یک به بتوانید اول یجلستته دو ی ی همان در و نشتتود "مذاکره برای مذاکره" بازی ۲+1 با گووگ ت

 99«برسید.

 له،معظم با موافقت از پس»:گ ت انقاب معظم رهبر موافقت از پس هاهماهنگی مورد در خارجه امور ستتابق وزیر

 ستتری یک با و شتتدیم مواجه مشتت ل با مرحله این در که گیرد اناا  دولت ستتطد در هاییهماهنگی تا بود ضتتروری

 «.شدیم روروبه هاناهماهنگی

 ای اتبهم ارتباطِ ما این ه با. شود اناا  آنها انتخابات از قبل کار این که داشتند اصرار هم هاآمری ایی البته»:افزود وی

 «.افتاد ات ا  دیر حضوری یمذاکره اما ،داشتیم عمان وریق از رسمی  یر

 و کرد اشتتتاره آمری ایی و ایرانی کننده مذاکره تیم ماقات اول جلستتته برقراری به اتمی انر ی ستتتازمان رئیس

 از تعدادی ات ا  به "خاجی" آقای خارجه وزارت معاون زمان آن در و کردیم برگزار را اول جلستته ما باالخره»:گ ت

 ،اصتتول یک ستتری روی اول یجلستته در و رفتند جلستته نای به مذاکره مستتئول عنوان به وزارتخانه، کل مدیران

 آوردیم فشار ما چقدر هر. افتاد تعویق به هاهماهنگی عد  همین دلیل به دو  یجلسه اما شد اناا  اولیه هایموافقت

 «.است مستند موارد این یهمه که شد برگزار هم دو  یجلسه نهایت در و رفتنمی پیش کار

 مستند صورت به شتده اناا  فرایند این در که هاییبداخاقی و هانگارینامه»:گ ت آمده پیش موانع درخصتوص وی

 داد  اناا  را ایمصاحبه گذشته دولت در من»:شد یادآور وی« .کرد خواهد قضتاوت آن مورد در تاریخ که دارد وجود

 این یمتوانمی که تصتتور این با البته بود خواهیم خوبی ات اقات شتتاهد زودی به گ تم گرفتم را اجازه این آن ه از پس

 «.شویممی مواجه مانع با دانستمنمی و ببر  جلو راحتی به را مذاکرات

 این به منار دو  بار خوشبختانه»:داشت اظهار مذاکرات از مقطع این دو  جلسته به اشتاره با خارجه امور ستابق وزیر

 هنمایند و آمری ا نماینده که شتتد ذکر ن ته این نوشتتت ادنژاحمدی دکتر آقای برای عمان ستتلطان که اینامه در شتتد

 بود دمیق نخستین این. شناسندمی رسمیت به را سازی نی که کردند اعا  آمری ا نمایندگان و آمدند بنده نزد ایران

 «.شد مشخص کار یادامه برای نظر مورد چارچوب آن، از پس. شد برداشته مذاکرات راه در که

 جلسه به ما که شد موجب ات اقات همین»:گ ت و کرد اشتاره ستو  جلسته رویدادهای به اتمی ر یان ستازمان رئیس

 قتو و انر ی آنقدر گوهاوگ ت این از دور هر برای. رسیدیم ایران جمهوری ریاست انتخابات آستانه به که برویم ستو 
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 ما با هک توافقاتی که بودند شده متعهد هاییآمری ا خود که بود این نتیاه اما. شد برزمان حد این تا که گردید صترف

 «.رسیدیممی نتیاه به گروه همین مسیر از باید ما نهایت در زیرا. کنند اعا  ۲+1 گروه به خودشان را دهندیم اناا 

 به مذاکرات یادامه که گرفت تعلق این بر رهبری معظم مقا  یاراده مذاکرات، ستتو  دور آستتتانه در»صتتالحی افزود:

 گزارو و رستیدیم ایشتان خدمت ما وقتی روحانی آقای دولت کار به شترو  با نهایت در و شتتود واگذار یازدهم ولتد

 «.بود توجه شایان ایشان برای بسیار کار اجرای روند دادیم، ارائه را کار فرایند

 مشاوران از چند تنی و ظریت آقای جناب که شتد تشت یل ستیاستی کمیته روحانی، دکتر آقای دولت در»:افزود وی

 جریان در را کمیته این که کرد  درخواستتت عراقچی آقای و خاجی آقای از من. داشتتتند حضتتور آن در جمهوررئیس

 وزیر جمهوری، محتر  ریاست. شتد باز راه جمعی، هم اری و با همدلی یازدهم دولت در خوشتبختانه. دهند قرار امور

 تسرع امور پیشبرد به موضو  همین و بودند ف رهم جملگی ملی، نیتام عالی شورای دبیرخانه و خارجه امور محتر 

 «.بخشید

 شتتخص تردید، بدون اما بود ستتخت فرایند یک از تاریخی و مستتند روایت این»:کرد تصترید خارجه امور ستابق وزیر

 عهده بر را اداتپیشنه یدهندهانتقال نقش صرفاً ایناانب. بودند فرایند این راهگشای که هستتند رهبری معظم مقا 

 94«.داشتم

 آقای»گوید:صتالحی در مورد مطرم شتدن تداو  پیگیری مذاکره در دولت یازدهم در مصاحبه با روزنامه ایران نیز می

 این در هم نیازمانی آقای و ظریت آقای. دادند تشتت یل... و اجتماعی ستتیاستتی، مختلت هایکمیته روحانی، دکتر

 مذاکره در جلیلی آقای همراه به خارجه امور وزارت معاون عنوان به عراقچی آقای  هنگا آن. داشتند حضتور هاکمیته

 تشتت یل هایکمیته با خارجه امور وزارت ینماینده و رابط عنوان به را عراقچی آقای من. داشتتت حضتتور ۲+1 گروه با

 هگرو و ایران ایهسته کراتمذا جریان در را یازدهم دولت دوستان تا کرد  تعیین روحانی آقای توسط مرتبط یشتده

 یمحرمانه مذاکرات یدرباره -مدارک و مستتتندات با همراه – دهیگزارو مأمور هم را خاجی آقای. دهد قرار 1+۲

 چنین ما که گ تم و رفتم هم ایشان خدمت و نوشتتم روحانی دکتر آقای برای اینامه هم خود . کرد  امری ا و ایران

 تا کردیم متوقت را مذاکرات این انقاب معظم رهبر یتوصتتیه به بنا هم االن و دادیم ا انا امری ا با را مذاکراتی

 انبرایش موضو  گرفتند، قرار مذاکرات این جزئیات جریان در وقتی روحانی آقای. دهید ادامه را مسیر این حضترتعالی

 ن رده ایخد. دهید سرعت را مسئله این شتد، اناا  تن یذ این ه از بعد حضترتعالی که گ تم ایشتان به. نبود باورپذیر

 9۲«.ندهیم دست از جلسه دو تش یل یفاصله عنوان به را ماه هشت حدود گذشته، مانند تا ن نید رها را آن

 رونمایی از وضع داخلی، طرح اوباما و مدیریت رهبری؟/موافقت کردند رهبری چه شد

 یبرخ و بدر وضتتعیت در را کشتتور ایشتان که باشتد یافتهدرن و باشتد خوانده را رهبرانقاب فرمایشتات که نبود کستی

 .ردک عبور آن از باید و توانمی مقاومت با تنها که کردندمی برآورد گذرگاهی چون نیز را موجود مش ات و دیدندمی

 به ایشتتان. کردند تبیین کامل وور به را صتتحنه این 31در مردادماه  نظا  کارگزاران با مهمی دیدار در رهبرانقاب

 هر رد:»فرمودند ایشان. نبرده پیش از کاری گاههیچ هاانعطاف آن که دادند توضید و کردند اشاره گذشته هایانعطاف

 وقت یک مثاً - کردیم نشتتینىعقب هائىتوجیه با و دادیم نشتتان انعطاف دشتتمن ىجبهه مقابل در ما که اىبرهه

 - نیمک زائل خودمان از را دشمن ستواظن بگذارید گ تیم وقت یک بگیریم، دشتمن دستت از را بهانه بگذارید گ تیم
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 تعبیرات و هاحرف به شتتد آلوده ما مستتئولین ادبیات که روزى آن در. گرفته ما علیه ترىگستتتاخانه مواضتتع دشتتمن

 کسى آن کستى؟ چه  کردند معرفى "شترارت محور" را ما اینها روز آن در  ربى، فرهنگ و  رب به نستبت آمیزتملق

 "شرارت محور" را اسامى ایران - شرارت ىماسمه - آمری ا قبلى جمهوررئیس. بود شترارت ىماستمه خودو که

 به نستتبت آمیزتملق هاىحرف خودمان، اظهارات در خودمان، ادبیات در ما که وقتى آن بود؟ کِى این  کرد معرفى

 با ما که وقتى آن اى،هستتته ىقضتتیه همین در. اندىایناور اینها. کردیممی ت رار را اینها و آمری ا به نستتبت و  رب

 آمدند؛ جلو اینها - استتت واقعیت این اما بود، اىتاربه ما براى البته - کردیم نشتتینىعقب و کردیم همراهى اینها

  خود من کند، پیدا ادامه آنها ستتوى از روال این که باشتتد بنا اگر گ تم حستتینیه همین در من که آمدند جلو اینقدر

 .«شد  قضیه وارد و شد؛ خواهم قضیه وارد

 که ودندب قانع ما مسئولین که بود روزى یک. کرد ارترولب  کرد، ترگستتاخ را آنها هانشتینىعقب:»دادند ادامه ایشتان

 سانتری یو  تا ۲ که شتدند قانع اینها  شتودنمی گ تند آنها باشتیم؛ داشتته کشتور در ستانتری یو  2۲ ما بدهند اجازه

 گ تند هم باز باشتتیم؛ داشتتته ستتانتری یو  تا 9 که شتتدند قانع ما مستتئولین  شتتودنمی گ تند هم باز باشتتیم؛ هداشتتت

 ادامه را هاانعطاف آن را، هانشتتینىعقب آن ما اگر  داریم ستتانتری یو  هزار یازده شتتنیدید، را گزارو امروز  شتتودنمی

 کشتتور در اخیر ستال چند در که هم علمى نشتاط این به د،نبو خبرى هیچ که اىهستته پیشترفت از امروز دادیم،می

 هاىبخش در گوناگون هاىپیشتترفت اختراعات، ابت ارات، این ها،جوان این علمى، حرکت این - کرده پیدا وجود

 اىتههس حرکت ثانیاً بیاورند؛ اىبهانه یک بود مم ن آنها از یک هر به نسبت اوالً چون خورد؛می لطمه قطعاً - مختلت

 «.است کشور یک پیشرفت نماد اى،هسته صنعت و

 مقابل در کشور اگر:»فرمودند ایشان. کردند تشبیه گذرگاه یک به را موجود شرایط راهبرد، یارائه مقا  در رهبرانقاب

 ندکُ حربه این فقط نه ب ند، مدبرانه مقاومت - چیزها این از و هاتحریم همین مقابل در جمله از - دشتتمن فشتتارهاى

 استتت، گذرگاه یک این چون داشتتت؛ نخواهد وجود دیگر چیزهائى چنین ت رار ام ان هم آینده در بل ه شتتد، خواهد

 د،کننمی تحریم کنند،می تهدید آنها االن که چیزهائى این. کرد خواهد عبور برهه این از کشتتور استتت؛ برهه یک این

 بایستىرودر با و فشار با و زور با را دیگران. نیست هاتحریم نای از ن عذى کسهیچ صهیونیستى، ر یم جز و آمری ا جز

 یک - کند پیدا ادامه خیلى تواندنمی رودربایستى و فشتار و زور که پیداستت خُب،. کردند میدان وارد چیزها این با و

 اینها امثال و ن تى هاىتحریم همین از را کشتتور تا بیستتت شتتدند مابور که استتت این هم شتتاهدو - استتت مدتى

 اندازه همان یا بخواهیم ما که آنچه از بیش و نیستند، مایل خودشان نشتدند، استتثناا که هم دیگرانى  کنند استتثناا

 .استتت ملموس هاىواقعیت اینها خب،. کرد مقاومت بایستتتى بنابراین. گردندمی حلراه دنبال آنها خواهیم،می ما که

امروز با  96.«کنیممی مشتتاهده که استتت چیزهائى نبود؛ ذهنى ود،نب تحلیل کدامشهیچ کرد ، عرض که اینهائى

رهبر انقاب بیش از پیش روشتن شده آن روز ها ح مت بیانات اظهارات باراک اوباما در مورد عد  ام ان تداو  تحریم

 است.

 از هم ایعده یک:»فرمودند 31ماه ستتال در بهمنا ، در همان ستتخنرانی که تصتترید کردند من انقابیرهبر انقاب 

  آد کار اما ب ند، اشخاص به نسبت قطعی قضاوت انسان شودنمی –  رض روی از هم بعضی بعضتاً، لوحیستاده روی

 ایناور نه، بیایید؛ بله، که شتتوندمی خوشتتحال - کندنمی پیدا ت اوتی خود ماهیت در مغرض، آد  کار با لوم،ستتاده

 نخودشا هایوعده به اینها کاا کند؛نمی حل را مش لی آمری ا با یمذاکره کند؛نمی حل را مشت لی مذاکره نیستت،

 کشتتور این مستتئولین هاآمری ایی با که موردی هر در امروز تا 92 مرداد 28 از که استتت ستتال شتتصتتت کردند؟ عمل
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 ضفر خود تدوس را آنها کرد، ت یه آنها به کرد، اعتماد هاآمری ایی به مصد  روزی یک. خوردند ضربه کردند، اعتماد

 پول پُر چمدان با کودتا عامل و گرفت قرار هاآمری ایی اختیار در کودتا محل که آمد پیش مرداد 28 ماجرای کرد،

 هم خودشتتان را کار تدبیر. بود آمری ایی بیندازد؛ راه را کودتا که اوباو و اراذل بین کرد قستتمت پول و تهران آمد

 ساواک کردند، مسلط کشور این بر متمادی هایستال را پهلوی یظالمانه متح و هم بعد. کردند اقرار کردند، اعتراف

 ایبرهه در هم انقاب از بعد. استتت دوره آن مالِ این کردند؛ شتت ناه کشتتیدند، زنایر به را مبارزان دادند، تشتت یل

 رمحو در را ایران ،آمری ا دولت سیاست ورف، آن از کردند، اعتماد اینها به خود هایبینیخوو روی کشور مستئولین

 را هاملت اندازید،می راه جنگ کنید،می شرارت دارید دنیا در که هستید شما شمایید؛ شرارت مظهر. داد قرار شترارت

 هک جا هر تا اسامی بیداری ماجرای این در را پاخاستههب هایملت کنید،می حمایت صتهیونیستتی ر یم از چاپید،می

 شأن ست؛شما به متعلق شرارت اندازید؛می اختاف آنها بین و کشیدمی استضعاف به و دکنیمی سرکوب دچار بتوانید

 .کردند حرکت جوری این اینها شد، اعتماد اینها به جا هر. بزرگ اهانت شرارت؛ به کردند متهم را ایران ملت. شماست

 است؛دوت مذاکره راه با فشار راه یست؛ن سازگار فشار با مذاکره پیشتنهاد مذاکره، عنوان. بدهند نشتان نیت حُستن باید

 ورندهآ فشتتار و کننده تهدید ورف با بیاید تهدید زیر فشتتار، یچ مه زیر که ب ند قبول ایران ملت که ندارد ام ان

 «بشود؟ چه که چی؟ که کنیم مذاکره. کند مذاکره

 هاملت است؛ شده شناخته منطقه در ران،ای در فقط نه آمری ا یچهره. است بیدار ایران ملت امروز»ایشان ادامه دادند:

 است، خوانده را آمری ا دستت هم ایران ملت دارد؛ آنها برای متعددی قرائن ظن ستوا این و دارند ظن ستوا آمری ا به

 بر کشور این در مادداً را آمری ا یسلطه بخواهند کسانی اگر امروز. است بیدار ملت چیست؛ آنها مقصود که فهمدمی

 ا،آمری  رضتتایت خاور برای کنند نظرصتترف مستتتقل حرکت از علمی، پیشتترفت از ملی، منافع از بخواهند ،کنند قرار

 کنم، حرکت عمومی خواستتت و عمومی حرکت این خاف بر بخواهم اگر هم بنده گرفت؛ خواهد را اینها گریبان ملت

 رعایت را ملی استتتقال کنند؛ رعایت را ملی منافع موظ ند مستتئولین یهمه. استتت معلو  کرد؛ خواهد اعتراض ملت

 91«.کنند ح ظ را ایران ملت آبروی کنند؛

. کنیم کرهمذا بنشینیم بیاید ایران که کشیدند، پیش را مذاکره بحث»ایشتان چند روز بعد نیز وی ستخنانی فرمودند:

 من که - نیستتت مستتائل و مشتت ات حل آنها  رض. دارد وجود هم مذاکره به دعوت این در  یرمنطقی، رفتار همین

 این نیدببی که دهند نشان مسلمان هایملت به این ه برای است تبلیغاتی کار یک  رضشان - داد خواهم توضتید بعد

 با را گووگ ت و مصالحه باب بیاید شد مابور عاقبت اما ایستادگی، آن با سرسختی، آن با بود استامی جمهوری نظا 

 کردن ناامید و کردن خاموو برای را این دیگر؟ گوئیدمی چه شتتماها استتت، ایناور ایران ملت وقتی. کند باز ما

 اورخ به و است وزیده بیداری نسیم اینها اسامیِ کشورهای از بسیاری در امروز که مسلمان یستربرافراشته هایملت

 از ی ی انقاب، اول هایستتال از. بود هاهدف از ی ی این انقاب، اول از. دارند الز  کنند،می عزت احستتاس استتا 

 ادعا که هم ایران دیدید باالخره بگویند ب شانند؛ بستتانبده و مصتالحه میز پای را ایران که بود همین آنها هایهدف

 هم امروز مذاکره؟ میز پای بنشیند بیاید شد مابور است، شاا  است، نترس استت، ایستتاده استت، مستتقل کردمی

 اساسی مسائل به  یرمربوط هدفِ یک مذاکره، از هدف وقتی. استت مهمی مطلب ،این. کنندمی دنبال را هدف همین

 بستهچشم نیست، خا  استت، استامی جمهوری که مقابل ورف استت معلو  بخُ استت، تبلیغاتی هدف یک استت،

 «.دهدمی را شما جواب خودتان، تنیّ همان با متناسب لذا چیست؛ شما هدف که فهمدمی نیست،
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 یک رفتند - ن ر دو ن ر، یک معموالً - دولتی مأمورین»های ورف مقابل اشاره کردند:به ستوابق شیطنترهبر انقاب 

 هاذاکرهم ی اانبه نداشتند، جوابی آنها و شد بیان اینها منطقی حرف این ه مارده ب کردند؛ صتحبت نشتستتند جائی

 به حلّت المارّب جرّب من" خب،. ماستتت یتاربه این،. کردند هم را شتتانتبلیغاتی یاستتت اده البته  شتتد قطع

 «".النّدامۀ

 رداشتتتهب هاتحریم بنشتتیند، مذاکره میز ستتر آمری ا با ایران اگر که کنندمی وانمود تبلیغات در»ایشتتان تأکید کردند:

 یا اشت که کنند وادار را ایران ملت ها،تحریم برداشتن یوعده با که است این هدفشان. استت دروغ هم این. شتودمی

 در اردد پدرشان اند،آمده ستوه به هاتحریم از دیگر ایران ملت که است این آنها تصتور. کند پیدا آمری ا با یمذاکره به

 هوی  برداریم، را تحریم تا کنید مذاکره بیائید ب،خُ خیلی بگوئیم ما پس استتتت؛ ریخته هم به چیز همه آید،می

 با همراه و منطقی  یر هایحرف همان از هم حرف این .کنیم مذاکره ئیدبیا بله، که بی تند راه ایران ملت جمعیت

 نیم،ک مذاکره بیائید گویندمی این ه - کردیم عرض که وور همان - اوالً. استتت زورگوئی برای ایوستتیله یک و فریب

 ولقب را ما هایفحر بیائید شما یعنی مذاکره نیستت؛ منطقی و عادالنه گویوگ ت یک واقعاً مذاکره، از مقصتودشتان

 ند؟کرد انقاب چرا شتتوند، تستتلیم خواستتتندمی ایران ملت اگر ب،خُ. برداریم را هاتحریم ما تا شتتوید، تستتلیم کنید،

 وغی زیر از این ه برای کردند انقاب ایران ملت. کردمی خواست،می دلش کار هر و بود طمستلّ ایران اوضتا  بر آمری ا

 که است این بعد اشت ال .اول اشت ال این، شتوند؟ شتما تستلیم مادداً باز بنشتینند یندبیا حاال شتوند؛ خار  آمری ا

 هدف. استتت دیگری چیز هاتحریم هدف. ب نم عرض شتتما به من را این شتتد؛ نخواهد برداشتتته مذاکره با هاتحریم

 اگر بگیرد، اناا  که هم مذاکره. است استامی نظا  از ایران ملت کردن جدا استت، ایران ملت کردن خستته هاتحریم

 98«.داشت خواهد وجود هاتحریم این بورزد، اصرار خود حقو  بر و باشد باقی صحنه در باز ایران ملت

د تصتتریندارند،  هم مخال ت بین نیستتتند اماگوها خوووبا تأکید بر این ه به گ ت 32ماه رهبر انقاب در فروردین

 اهآمری ائی: است این حل راه. دهممی ارائه را راه حل بنده شود، تما  کار خواهندمی صادقانه هاآمری ائی اگر»کردند:

 و منطقی حرف مذاکره، پیشنهاد. بردارند دست ایران ملت با دشمنی از بردارند، دست اسامی جمهوری با دشتمنی از

 گویندمی که تت باشد نداشته وجود بینمافی مش ات خواهندمی اگر. است این درست حرف نیست؛ مستدلی و متین

 93«.بردارند دشمنی از دست تت باشد نداشته وجود مش لی آمری ا و ایران بین خواهیممی ما

ی با مقاومت مدبّرانه نه تنها حربهکرد،  ولب ارتر و ترگستتتاخ را آنها هانشتتینىپس رهبر انقاب تصتترید دارند عقب

 کنندکسانی که ف ر میکند، مذاکره مشت لی را حل نمیرود، می شتود بل ه ام ان ت رار آن هم از بینتحریم کُند می

به خواهند لوم یا مغرض هستتتند، هدف آمری ا از مذاکره تبلیغاتی استتت و میشتتود، ستتادهبا مذاکره مشتت ل حل می

 ذاکرهم کنند باپای میز مذاکره آمد، این ه در تبلیغات وانمود میبا آن سترسختی بگویند ایران هم های مستلمان ملت

 خواهد داشت و... وجود هاتحریم این بگیرد، اناا  که هم است، مذاکره شود، دروغمی برداشته هاتحریم

ر مگر رهب چرا با مذاکره موافقت کردند؟ اصتتاً ها آید این استتت که رهبر انقاب با این دیدگاهپرستتشتتی که پیش می

ود و حتی شوقتی با مذاکره مش لی حل نمیزنم؟ م را صرید میا ؛ دیپلمات نیستم و حرفانقاب ن رمودند من انقابی

ها هم برداشتته نخواهد شتد و مهمتر از همه هدف آمری ا از ورم مذاکره بازی تبلیغاتی است، چرا باید مذاکره تحریم

 آیا این افتادن در دا  آمری ا نبود؟ را پذیرفت؟ 

                                                           
 .28/11/1931، آذربایاان مرد  دیدار در بیانات 98
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چنینی حی در شتترایطی که رهبر انقاب مواضتتع اینآید این استتت که آقای صتتالپرستتش جدی دیگری که پیش می

جمهور با چنین مذاکراتی موافق نبود، با کدا  پشتتتتوانه و چگونه نژاد هم به عنوان رئیسداشتتتتند و محمود احمدی

 توانست موافقت رهبر انقاب را کسب کند؟ 

اکبر والیتی که مشاور اا که علیرسد تا آنبه او  خود می 32ماجرای ضترورت مذاکره در انتخابات ریاستت جمهوری 

 فقط هک نیست این دیپلماستی»گوید:برد و میپی ان نقد خود را به ستوی ستعید جلیلی میرهبر انقاب نیز هستت، 

 فلستت ه کاس ،دیپلماستتی بحث جلیلی  آقای جناب»کند:او تأکید می« بزنند. را هاییحرف و بدهند بیانیه بنشتتینند

 4۱«نیست.

 یتیوال نقش از تالیل با جمهوری ریاست انتخابات از بعد روز چند ششم مالس مشارکتی یایندهنم پورنااتی احمد

 گراولاص جبهه در که کاندیداهایی از بخشی که نبود اینگونه»گوید:کند. او میی مهمی اشاره میبه ن ته هامناظره در

 با هااین تما . باشتتد پیروز کاندیدای ستتود به نهایتاً که بگیرند را مواضتتعی ات اقی و خواستتته خود شتتدندمی تعریت

 سیاست لمسائ در والیتی آقای گیریموضع نمونه عنوان به. بود همراه عقانی تدبیر با که معنا این به بود ریزیبرنامه

 بود نیعقا تدبیر نتیاه بل ه نبود ایشان شخصی خاستگاه خاور به صترفاً جلیلی آقای با ایشتان یمواجهه و خارجی

این  دهد کهاو توضید نمی 41.«نیستت تحلیل و گویممی اوا  با را این من. بود شتده اندیشتیده دقیقی شت ل به که

حور همگرایی والیتی و روحانی بود اندیشیده شده بود و آیا فرد خاصی م ، چگونه و در چه فرآیندیتدبیر عقانی کاا

 یا نه.

اکبر صتالحی اما معتقد است این ورف  ربی بوده نیز ورم کرد، علی برخاف نگاهی که والیتی در مناظرات انتخاباتی

 ایااد ایهسته ساختگی یپرونده که زمانی از ایناانب»کند:خواستته با جلیلی به توافق برستد. او تصترید میکه نمی

 زمانسا در انایر نمایندگی مسئولیت قباً که کسی عنوان به و داشتم قرار چالش این جزئیات یهمه جریان در شتد،

 یالمللبین هایرستتانه با نمونه عنوان به و شتتده متمرکز ایهستتته موضتتو  بر بود، دار عهده را اتمی انر ی المللیبین

 وزارت به آن از پس و اتمی انر ی سازمان به که بعدها نوشتتم؛ مقاله یا داشتته مصتاحبه موضتو  این یدرباره زیادی

 اند،گرفته پیش در که ایشیوه با ۲+1 گروه عضو کشورهای ظاهراً شتد  متوجه یکار ستوابق به توجه با رفتم خارجه

 مقابل، رفو یافت،می حضور مذاکرات در ایران یکنندهمذاکره تیم که هر بار. نیستند نتیاه به دستیابی دنبال خیلی

 به دیگر، ی"مذاکره رایب مذاکره" یک موانع، شتتدن برورف جای به و کردمی ایااد ایران برای را جدیدی موانع

 «.شدمی ترسخت ما کنندگانمذاکره کار و اضافه قبلی، مذاکرات لمطوّ فهرست

 یدّج مذاکره در خیلی ایران که بود مدعی مقابل ورف البته"کننده که گ ت صتالحی در پاستخ به اظهارنظر مصاحبه

 مطرم شعاری و مرتبط  یر مسائل هانشتستت در ای،هستته یمذاکره جای به که کردندمی متهم را جلیلی و نیستت

 کرد؛نمی کار خودستتترانه جلیلی آقای. بود جدّی ایران که بود  جریان در بنده. خیر»، تصتتترید کرد:"کند...می

 جمله از مختلت هایستتازمان و نهادها نمایندگان. داشتتت وجود ملی امنیت عالی شتتورای در متعددی هایکمیته

 آقای. دادندمی قرار بررسی مورد را موضوعات و داشتند حضتور هاکمیته این در خارجه توزار و اتمی انر ی ستازمان

 «.کردمی کار چارچوب این در جلیلی دکتر

                                                           
 کاا از ایشتتتان را گزارو نای نوشتتتتنتد رهبرانقاب/گویممی تتاریخ در ثبتت برای را هتااین والیتی آقتای: ستتتایتت خبری رجتانیوز، جلیلی 4۱

 .11/9/1932،  شود حل ایهسته پرونده که کردیم توافق سارکوزی با نیست؛ فلس ه کاس دیپلماسی بحث:والیتی/؟ گویدمی
 دبه اتمذاکر شرو  بعد که استت همین آمری ا عادت: کرد نقض را انتخاباتی هایمناظره در اظهاراتش والیتی ستال دو از ستایت خبری رجانیوز، پس 41

 .28/2/1934،  کندمی
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 ،"داشتتتت؟ وجود ایرانی تیم در مذاکره پیشتتتبرد و اناا  برای الز  یاراده معتقدید پس"او در پاستتتخ به این ه 

 اب همزمان یمذاکره که رستتید  نتیاه این به برهه همان در اما بود نتیاه به رستتیدن دنبال به ایران. بله»گوید:می

 ینماینده عنوان به اشتون خانم. کردنمی مذاکره واحد، کشور یک ریاست تحت گروه این زیرا است، مش ل ۲+1 گروه

 آلمان، و فرانسه ،انگلیس شامل "اروپا اتحادیه" عضتو یکنندهمذاکره کشتور سته اما داشتت، حضتور "اروپا اتحادیه"

(EU9 )گروه از جدایی یماموعه را خود (E9 )دانستندمی روسیه و چین امری ا، از متش ل.» 

 شتتورای دبیر عنوان به روحانی دکتر آقای جناب مستتئولیت یدوره در بار نخستتتین ایهستتته مذاکرات»افزاید:او می

 ری ا،ام دیگر کشور سه بعدها و شد آ از( آلمان و رانسهف انگلیس،) اروپا اتحادیه عضتو کشتور سته با ملی امنیت عالی

 را آنها ریاست کشوری، هیچ که شد دنبال (E9)+ ( EU9)قالب  در مذاکرات یعنی. پیوستند آن به هم روستیه و چین

 یتیشخص شد قرار دلیل، همین به. کند مدیریت آنها جانب از را مذاکرات باید کسی چه نبود معلو  و نداشت عهده بر

 باز بودیم شاهد عماً اما شتود دارعهده آنان جانب از را مذاکره مدیریت ستوالنا، آقای آن از قبل یا اشتتون خانم مثل

 کوتاه و انعطاف درصدد مذاکره فرایند در اشتتون خانم وقتی مثال، عنوان به استت یافته ادامه ستابق مشت ات همان

 در. شدمی پیچیده قضیه موقعیتی چنین در کند؛ مخال ت کشور یک بود کافی آمد،برمی موضتو  یک یدرباره آمدن

 د،شو رفع گذشتته موانع این ه جای به بعدی یجلسته تا جلسته یک از کشتورها منویات و اراده به بنا دفعه، هر واقع،

 «.شدمی ایااد هم دیگر موانع

 الباتمط بل ه شدنمی حاصل بندیجمع تنها نه نشست، دو برگزاری یفاصله در یعنی"او در پاستخ به این ستؤال که 

 یدامها که رسید  نتیاه به دلیل همین به. بود گونهاین ایناانب برداشتت بله،»گوید:، می"شتد؟می افزوده هم جدید

 یم اهمه ینتیاه که چارچوبی در ایرانی کنندگانمذاکره اگرچه داشتتت؛ نخواهد ستتراناامی شتتیوه، آن به مذاکره

 42«.ماندمی نتیاهبی مذاکرات عمل، در اما کشیدندمی زحمت واقعاً بود، نظا  سازتصمیم نهادهای از زیادی تعداد

ی اوباما در اولین نامهخواند. گ ت و ایران را به مذاکره فرامیآمری تا بود کته علناً از مذاکره میاین در ورف مقتابتل 

 در آمری ا جمهوررئیس اوباما، باراک»این خصوص نوشت:و قبل از انتخابات ارستال شد. تابناک در  88ماه اردیبهشتت

 ررهب که فرستاد ایران رهبری برای اینامه ایران، جمهوری ریاست انتخابات برگزاری از پیش و امسال ماه اردیبهشتت

 49«.فرستادند هاییاستدالل با همراه را وی ینامه پاسخ هنگا  همان انقاب،

 جمهور رئیس قول از»تصتترید کردند: 88بر انقاب بعد از ا تشتتاشتتات خیابانی ستتال در اشتتاره به این نامه بود که ره

 ظهارا بنویستتند، نامه ورف آن از. بریزند هاخیابان به مرد  که بودیم روزی چنین منتظر ما گ ته که شتتد نقل آمری ا

 باور ما را کدا . بزنند را هاحرف این ورف این از ب نند، استتامی جمهوری به احترا  ابراز کنند، روابط به عاقه

 44«کنیم؟

پست وی گزارشی محتوای نامه روزنامه واشنگتن 4۲نیز خبر ارسال دومین نامه به ایران منتشر شد. 88در شهریورماه 

و در شرایطی ارسال شد که ایران گ ته بود در  3۱ماه سومین نامه در اواخر دی 46را بهبود روابط دو کشتور اعا  کرد.

 اسامی شورای مالس در تهران مرد  نماینده مطهری علی .ی هرمز را خواهد بستتم ن ت ایران، تنگهصتورت تحری

                                                           
 امری ا. و ایران محرمانه مذاکره سیاه ی از تولد تا توافق، جعبهنامهروزنامه ایران، ویژه 42
 .11/6/1988رسید،  ایران به اوباما دو  سایت خبری تابناک، نامه 49
 .23/9/1988تهران،  یجمعه نماز هایخطبه 44
 .11/6/1988رسید،  ایران به اوباما دو  سایت خبری تابناک، نامه 4۲

46  http://www.washingtontimes.com/news/2۱۱3/sep/۱9/obama-sent-second-letter-to-irans-

khamenei/?page=all 
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 قرمز طخ هرمز تنگه بستن که شده گ ته هم پیغا  این در»:گ ت پیغا  این جزئیات خصوص در فارس با وگوگ ت در

 برای پیغا  این در اوباما»:داد دامها مالس نماینده این« .اندکرده مستتتقیم مذاکره درخواستتت این ه هم و ماستتت

 اول قسمت»:داشت اظهار رابطه این در مطهری« .استت کرده آمادگی اعا  مابینفی اختافات فصتل و حل و مذاکره

 41«.است شده بیان مذاکره و دوستی موضع از هم دو  قسمت و تهدید موضع از پیغا  این

 ام ان به خود نامه در اوباما  ورنال، استریت وال بر استاس گزارو به ایران ارستال شتد. 39چهارمین نامه در مهرماه 

 48.بود کرده اشاره داعش با مقابله در امری ا و ایران هم اری

 ماند، دولتسراناا  میهای آمری ا مدا  بیاز آناا که مذاکرات با دخالتای از ستوی دیگر در جریان مذاکرات هستته

های خود شرطآمری ا نیز اگر چه در گذشته مدا  از پیشوارد کند.  هدر جمع مذاکر یر شده بود آمری ا را همنهم ناگز

این نیز راه شروی وارد مذاکرات شود. گ ت اما ستراناا  ناگزیر شد بدون هیچ پیشبرای ورود به مذاکرات ستخن می

 ورم شود.  رسید مسئله باید با آمری ابه نظر میاز دیدگاه برخی مسئولین به جایی نبرده بود و 

ی مستتتقیم فراخواندنِ ایران آ از شتتده بود. مذاکرات نگاری و به مذاکرهها بود که با نامهبازی از ستتوی آمری ا مدت

هایی چون چهرههای ورف آمری ایی، در ایران نیز متعاقب اصترارها و فضاسازیهایی بود. ای هم دچار مشت لهستته

 ود که از ضرورت ش ستهب هامدت موافق بودند. هاشمی رفسناانی که اتتر مذاکرپیشتبرد جدی صتالحی و والیتی با

   43گ ت.شدن تابوی مذاکره با آمری ا سخن می

رفت که مرد  را خسته از ایستادگی توصیت کند و در داخل به این ستمت می جریانی های آمری ادر کنار فضتاستازی

 له را فیصله دهد.های جدی مسئبه هر ش لی که هست ولو با برخی کوتاه آمدن

 نآ سوی یک که بود پی اری. ظریت نه و بود آن اصلی بازیگر روحانی حسن نه نبود؛ ایستاده یصتحنه صتحنه، این

 یجبهه رب داللت آنچه. صهیونیستی هایالبی حمایت به مت ی جمهوریرئیس دیگر سوی و بود نشسته زیرک پدری

 نبرد این در نیز "معک تاب من و". نبود هود یستتوره در "امرت کما فاستتتقم" عبارت فقط هم داشتتت انقاب

 .داشت موضوعیت

 البق در که مذاکره برای ایران از آمری ا بیگاهوگاه هایدعوت و ستتو یک از گرفتند لقب کنندهفلج که هاییتحریم

 مه ایران، مرد  باید .کردندمی پیگیری را ایران شتت ستتن همه و همه پذیرفت، صتتورت رهبرانقاب با هایینگارینامه

 ایهسته بحث اصلی، یمسئله که بود مشخص. شدندمی خبردار هانامه ارستال از هم و چشتیدندمی را هاتحریم وعم

 قبال در خود راسخ موضع از و بگیرد قرار ضعت موقعیت در ایران این ه برای است بهانه اینها که بود مشخص. نیستت

 و خودو ستترگر  ایران بود قرار. بیاید کوتاه جهان یظالمانه نظم تغییر برای هایشزدنفراخوان و جهانی مستتائل

 .باشد کنندهفلج هاتحریم بود قرار. شود خودو مسائل

                                                           
 .28/1۱/193۱اوباما،  پیغا  در ایران با مستقیم مذاکره برای آمری ا درخواستخبرگزاری فارس،  41
 .2۲/11/1939چیست؟،  اوبامانامه به رهبری پاسخ ماجرای خبرگزاری ایسنا، اصل 48
 این ه برای. ن رد  هم تایپ نوشتتتم، خدمتشتتان را اینامه( ره)اما  حیات آخر هایستتال در من»تصتترید کرد: 31ماه او به عنوان نمونه در فروردین 43

 حل را اینها حیاتتان، زمان در است بهتر شما که وشتمن و کرد  مطرم اما  با را موضو  ه ت نامه آن در. داد  اما  به خود  و بخواند کسی خواستتمنمی

 بورع شما از بعد ندهید، عبور را ما شما اگر که است هاییگردنه. شود کشور آینده راه سدّ معضلی صتورت به اینها استت مم ن صتورت این  یر در کنید،

 اشتتتهد رابطه نه و بزنیم حرف نه آمری ا با که داریم االن که ستتب ی خرهباال نوشتتتم. بود آمری ا با رابطه مستتائل این از ی ی... بود خواهد مشتت ل کردن

 مذاکره آنها با راگ دارند؟ ما دید از ت اوتی چه آمری ا با روسیه و آمری ا با چین آمری ا، با اروپا مگر. است دنیا برتر قدرت آمری ا. نیست تداو  قابل باشتیم،

 را آنها مواضع ما یا و پذیرفتند را ما مواضع اگر کنیممی مذاکره. شتویم آنها تستلیم که نیستت این هم مذاکره معنای ن نیم؟ مذاکره آمری ا با چرا داریم،

 (1۲/1/1931امری ا،  با رابطه و مذاکره باره در رفسناانی هاشمی عایب سایت خبری رجانیوز، اظهارات«).است تما  پذیرفتیم،
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ی بازی را عوض کردند و ورم دیگری را در دستور کار قرار دادند و این نقشههوشمندانه در این شترایط رهبر انقاب 

تیزتر  تند واز سوی ایشان بین نبودند و مواضتع صرید گذشته نیز ره با آمری ا خوومذاکدر حالی بود که همچنان به 

 پای یک تغییر تاکتیک هایی که وجود داشتتت، کاماً فعال عمل کردند.رهبر انقاب با وجود پیچیدگی شتتد.ت رار می

ه باید ورم آمری ا علی د.نمووستتط بود و این تغییر تاکتیک نیز با توجه به شتترایط ایااد شتتده ضتتروری میبنیادی 

پاسخ بماند. بیم آن وجود داشت تا توانست تا ابد بیهای آمری ا برای مذاکره نمیدرخواست شد.خودو بازوراحی می

تری در آمری ا زما  کار را در دست بگیرد. منطقی های افراویهای اوباما بار دیگر سیاستبا شت ست خوردن سیاست

 از آن یاد کردند.  قهرمانانه نرمشای که رهبر انقاب با عنوان زی جدیدی شود. بازیاین بود که ایران وارد با

 در هچ دیپلماسی، عالم در چه نیستیم؛ هم دیپلماسی منطقی و صحید هایحرکت با مخالت ما»ایشان تصرید کردند:

 ؛"قهرمانانه نرمش" شد گذاریاستم پیش هاستال که هستتم چیزی همان به معتقد بنده. داخلی هایستیاستت عالم

 دوخو حریت با دارد که گیریکشتی این اما ندارد، عیبی است؛ خوب بسیار است، الز  بستیار جاهایی یک در نرمش

 که  ندن فراموو کیست؛ ورفش که ن ند فراموو دهد،می نشان نرمشی فنّی دلیل به جاهایی یک و گیردمی کشتی

 اب مواجهند، کسی چه با که بدانند کنند،می کارچه دارند که همندب  است؛ اصلی شترط این استت؛ کاری چه مشتغول

جنگ همان جنگ بود.  ۲۱«.باشند داشته توجّه را این است؛ مستئله کاای آنها ورف یحمله آما  ورفند، کستی چه

و  دتوانست کنار بگذارد. تنها میدان و ش ل جنگ مت اوت شاو را نمیما همچنان با دشمنی ورف بودیم که دشمنی

 برداری ورف  ربی به صورت محرمانه و  یرعلنی صورت پذیرفت.های نخست برای کاهش بهرهالبته مذاکرات در سال

 با گیردمی اناا  دارد امروز که ایمذاکره این باشتتید، داشتتته توجّه هم را این»تأکید کردند: 32ماه آبانرهبر انقاب 

 اوّلِ هم بنده. ال یر و است ایهسته مسائل مورد در فقط - تاس کشور شتش این جزو هم آمری ا که - کشتور شتش

 اعتماد من گ تم منتها ندارد؛ اش الی خاص موضتوعات در مذاکره[ که] گ تم ستخنرانی در مقدّس مشتهد در امستال

 «.کنیمنمی ضرری اهللاذن به هم ما ب نند؛ کنند، مذاکره خواهندمی ل ن مذاکره، به نیستم خوشبین ندار ،

 تظرفیّ تاربه این - کرد خواهم عرض مختصراً من حاال که - است ایران ملّت اختیار در ایتاربه یک»یشان افزودند:ا

 که گرفت، اناا  ستتازی نی تعلیق یزمینه در 89 و 82 ستتال در که ایتاربه مثل برد؛ خواهد باال را ما ملّت ف ری

 دو ما بخُ. پذیرفت مدّتی یک برای استتامی جمهوری ها،پاییارو همین با مذاکرات در را ستتازی نی تعلیق وقتآن

 ورف از هم اری امید ستتازی، نی تعلیق با که فهمیدیم چون چرا؟. شتتد تما  ما ن ع به ل ن افتادیم، عقب ستتال

 لقبو ما ل ن بود، شتتده تحمیل نحویبه البتّه که - را اختیاری تعلیق آن ما اگر. ندارد وجود مطلقاً  ربی شتترکای

 نشینیبعق شما ذرّه یک بخُ بگویند کسانی بود مم ن بودیم، ن رده قبول روز آن - کردند قبول ما مسئولین کردیم،

 برای را فایده این سازی نی تعلیق آن. شدمی عادی ایران ایهسته یپرونده شد،می حل مشت ات یهمه کردید،می

 کارها از بستتیاری کردن تعطیل با کار، افتادن عقب با ستتازی، نی تعلیق با نشتتینی،عقب با شتتد معلو  که داشتتت ما

 کردیم شتترو  آن از بعد لذا فهمیدیم، ما را این استتت؛ دیگری مطلب دنبال مقابل ورف شتتود؛نمی حل مشتت ل

 چانه ما روز آن کرده؛ فر  آستتمان تا زمین ،82 ستتال با استتامی جمهوری وضتتعیّت امروز. کردن آ از را ستتازی نی

 اندانشمند ما، هایجوان. کارند مشغول سانتری یو  هزار چندین امروز[ که حالی در]  سانتری یو ، سه دو، سرِ زدیممی

 ام استتت، جریان در امروز که هم مذاکراتی از بنابراین. بردند پیش را کارها کردند، همّت ما مستتئولین ما، محقّقین ما،

 «.کرد نخواهیم ضرری

                                                           
 .26/6/1932اسامی،  انقاب پاسداران سپاه فرماندهان دیدار در بیانات ۲۱
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 را اینتیاه آن مذاکرات این[ از] کنمنمی ف ر من نیستم؛ خوشبین گ تم که همچنان بنده البتّه»ایشان تأکید کردند:

 و ادد خواهد افزایش را ایران ملّت تاربی یپشتتتوانه و استتت ایتاربه ل ن بیاید، دستتتبه دارد، انتظار ایران ملّت که

 دیپلماسی یجبهه در دارند که خودمان مسئولین از ما. باشد بیدار ملّت است الز  امّا ندارد ایرادی کرد؛ خواهد تقویت

 افتدمی ددار اتّ اقی چه بداند باشتد، بیدار باید ملّت امّا کنیم،می حمایت مح م و قرص کنند،می کار کنند،می فعّالیّت

 - حیلوساده روی از - مزد و مواجببی هایتبلیغاتچی از بعضتی و دشتمن بگیرمواجب هایتبلیغاتچی از بعضتی[ تا]

 ۲1«.کنند گمراه را عمومی اف ار نتوانند

 به واقعاً اوباما اگر .شدمی رهنمون شت ست به را او ستویش دو هر که گرفت قرار ایدوراهی در اوباما این بازیبا ورم 

 و چند. بود کرده عمل ایران ن ع به خواهناخواه گرفت،می جدی را روحانی و رفتمی هاتحریم کاهش استتتقبال

 نشتتینیعقب برای جایی کشتتور عمومی فضتتای نیز و کردند ترستتیم قهرمانه نرمش برای رهبرانقاب که اییهچون

 حذف یا و کاهش به ایهستتته هایشتترطپیش و ایران حقو  پذیرو با واقعاً اوباما اگر. گذاشتتتنمی باقی خائنانه

 اگر. بود رهبری حمایت به مستظهر ،دولت. آمدمی حستاب به خورده شت ستت که بود وبیعی آوردمی روی هاتحریم

 .رفتمی شمار به رهبری و کشور بُرد ،کردمی بُرد دولت

 و رفتمی بین از آمری ا به نسبت ایران در موجود هایبینیخوو که بود وبیعی ،کردبدعهدی می اوباما اگر مقابل در

ها نیز که این به معنی فروپاشیدن تحریم شدی ایران تضتعیت میورف مذاکره جایگاه آمری ا نیز در میان کشتورهای

های و در داخل آمری ا نیز ماالی برای ورف ستیاست آمدمی شتمار به خوردهشت ستت نیز شترایط این در اوباما بود.

در داخل نیز پدر پیر به فرزندانش بار دیگر نشان داده بود که ورف  ربی قابل اعتماد نیست؛ او  ماند.افراوی باقی نمی

 او منصرف نخواهد شد.ست و با مذاکره از دشمنیدشمن ا

دانستتتتند و معتقد بودند حتی اگر پس رهبر انقاب بتا متذاکره بتا آمری تا مخالت بودند و آن را منتج به نتیاه نمی

چنان ه در ادامه توضید داده خواهد شد ایشان راه حل اصلی ای هم حل شود، باز مش ات وجود خواهد داشت. هسته

 یی ناات ایران و دروازهای را فرشتهدانستتند و برخاف برخی مسئوالن دولتی، حل شدن هستهی دیگر میرا در جا

وباما در های دولت ااما با توجه به شرایط داخلی آمری ا، سیاستکردند. ایشان ناشدنی تلقی نمیورود به بهشتتی وصت

هوشمندانه تغییر  کشورو نیز با توجه به شرایط داخلی  ۲+1، نافرجا  ماندن مذاکرات با بازی جدید با ایران کلید زدن

این یعنی روی ملت و تاکتی ی جدی را در دستتتور کار قرار دادند. ایشتتان دو بار از ملت خواستتتند که بیدار باشتتد و 

خود کوشتتیدند در فرآیند مذاکرات با ورم خطوط قرمز و با حمایت از هوشتتیاری مرد  حستتاب کردند. رهبر انقاب 

روحیه و شتتااعت بخشتتیدن به آنها و ورم تذکرات و ن ات الز  خطاب به آنها مستتیر با کننده و ستتئولین مذاکرهم

اه ل رها نیز برداشتته شود و در عین حاای، تحریمای که با ح ظ دستتاوردهای هستتهمذاکرات را پیش ببرند؛ به گونه

شان به مذاکرات سخن بینیبر انقاب از عد  خووعلت این ه مدا  ره بستته شتود. ی ورف  ربی نیزستوا استت اده

کنند نه جلساتی دوستانه برای رفتن گویند همین استت که ایشتان مذاکرات را یک نبرد با دشمن بدعهد تلقی میمی

آید اصتتول آن را نیز باید پذیرفت و از همین جهت البته وقتی پای توافق به میان می  و رفع ستتوا ت اهم نیکبه پیک

 بستان سخن به میان آوردند.انقاب از بدهرهبر 

ای حستتاس از این روند هستتتیم و نوبت به کارشتتناستتان داخلی و مراجع قانونی رستتیده تا ریزبینانه در مرحله اکنون

 حاصل مذاکرات را مورد بررسی قرار دهند.
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 دانستند؟را چه میحل اصلی مشکالت کشور راهرهبر انقالب 

م که دشمن هر چه ما را تحریم کرد، به جایی برنخورد بهتر است یا مدا  دنبال رفع تحریم اگر ما بتوانیم کاری کنی

حل برای بدویم؟ رهبر انقاب با عنوان ضرورت ش افتن درست مش ات توضید دادند آنچه برخی به عنوان راه

 ، راه حل اصلی نیست...کنندمش ات کشور قلمداد می

 نبیند ضربه دشمن اَخم از کشور کنید کارى که است این اساسى فکر

 شمند اگر کنند کارى که است همین کشور مسئولین هاىمستئولیّت ترینبزرگ ىاز جمله»فرمایند:رهبر انقاب می

 اهر ؟چیست آن راه نشود؛ وارد اىضربه مرد  رفاه و کشور پیشرفت و کشتور رونق به بردارد، را تحریم نخواستت دلش

 دوجو هایىراه و کنیم است اده کشور درونى نیروهاى از ملّت، درون به کشور، درون به نیمک مراجعه که استت این آن

 به بتواند انسان که دارد وجود هایىراه که دهندمی گواهى بااخاص، و کارشتناس هاىآد  نظر،صتاحب هاىآد  دارد؛

 یگانهب بیگانه؛ دست به ندوزند چشتم استت، دولتى مستئولین و کشتور مستئولین ىوظی ه این. باشتد متّ ى خودو

 نهاآ بروید، عقب قد  یک شما هرچه جلو؛ آیندمى کنید، نشینىعقب هرچه شما بیاورد، وارد فشار است مایل وقتیک

 بعق شما هرچه نیست؛ که ماحظه و انستانیّت و انصتاف و ترحّم دستتگاه استت بار، دستتگاه جلو؛ آیندمى قد  یک

 «.ب نید اساسى ف ر .آیندمى جلو آنها بروید،

 دشمن تحریم از نبیند، ضربه دشمن اَخم از کشور که کنید کارى که است این استاسى ف ر»کنند:ایشتان تصترید می

 داده جواب و است بوده موفّق و اندکرده هم را بعضى کرد؛ شودمی که هست کارهایى هستت، هایىراه و نخورد؛ لطمه

 دشمن دست به ما چشم چنانچه اگر و الّا گرفت، دشمن دست از را حربه نای شتودمی کرد؛ کارهایى شتودمی استت؛

 دارند وقاحت کمال با هاآمری ایى کمااین ه ؛[ندارد اىفایده] "ماندمی باقى تحریم ن ردى را کاراین اگر آقا،" که باشد

 دصری را این ،"شد نخواهد داشتتهبر همه و ی اا هاتحریم بیاید، هم کوتاه ایران اىهستته ىقضتیّه در اگر" گویندمی

 ۲2«.کرد اعتماد شودنمی کرد؛ اومینان شودنمی دشمن این به که است این ىدهندهنشان این. گویندمی دارند

هایی چون اقتصتتتاد و بحث رهبر انقاب م صتتتاً در دیدارهای متعدّد در این خصتتتوص با دولتمردان ستتتخن گ تند

ضتترورت ، های کوچک و متوستتطضتترورت حمایت از بنگاهفنّاوری،  و علم هایپارک، بنیاناقتصتتاد دانش مقاومتی،

را مطرم کردند و ضرورت از بین  و... گرایی، اسراف و ریخت و پاو، ضترورت پرهیز از مصترفحمایت از تولید داخلی

 بردن اقتصاد ن تی و اقتصاد دولتی را یادآور شدند.

 شودهر جا ضعیف بودید، بداَدایی آنها بیشتر می

 از دبتوانی شما که بخشی هر در. است بسته شما دست که استت آناایی مال تحریم»ایشتان همچنین تصترید کردند:

 ارک است، ایبیهوده کار است، لَغوی کار یک تحریم کندمی احستاس ورف بدهید، نشتان پیشترفت و تحرّک خودتان

 تیتحقیقا نیروگاه این برای ما که است درصد بیست یشده  نی اورانیو  موادّ همین آن واضتد مثال استت؛ ایابلهانه

 و ودب نیاز مورد که رادیوداروها خوابید،می نیروگاه این شد،می تما  داشت کشور یذخیره. داشتتیم مبرمی نیاز تهران

 .کنند تهیّه را درصتتد بیستتت که افتادند تاو در مستتئولین شتتد؛می دور مرد  دستتترس از شتتد،می تولید ایناا در

 بیستتت یقضتتیّه ستتر - دیگر هایقدرت بعضتتی و آمری ا شتتانهمه رأس در - دنیا قدرتمندان درآوردنِ بازی ماجرای

 و انوا  به آنها بخریم، را این بودیم حاضر ما  اینها کردند چه که استت شتنیدنی ووالنیِ شتیرینِ ماجرای یک درصتد،

 بیست هک رسید نتیاه این به اسامی جمهوری باالخره ن های تا کنند، تراشیاش ال که شدندمی متشبّث حیَل اقستا 
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 آن ه از بعد کردندنمی باور و کند پیدا تحقّق کار این که کردندنمی باور آنها[ امّا] کند، تولید خودو باید را درصتتد

 وختس یص حه و ستوخت یمیله بتوانند یعنی بیاید؛ وجودبه آن از ستوخت تولید ام ان شتد، تولید درصتد بیستت

 با هوشتتشتتان، با جوان، دانشتتمندان - شتتماها مثل - استتامی جمهوری هایجوان هم را کار این بیاورند؛ وجودبه

 میاسا جمهوری که دانستند و فهمیدند دنیا یهمه که حاال. بدهند اناا  توانستند خوب هایمدیریّت با ابت ارشتان،

 ینا اند،افتاده راه کند، استتت اده محصتتول این از تواندمی و دهکر تولید را محصتتول و کرده پیدا دستتت فنّاوری این به

 جورینای دنیا ن نید؛ تولید امّا ب روشتتیم؛ شتتما به حاضتتریم گویندمی بخرید؛ ما از گویدمی آن بخرید، ما از گویدمی

 نظا  هر و میاستتا جمهوری نظا  مقابل در دنیا کوچک و بزرگ گوناگون هایقدرت هایبداَدایی دنیا، فشتتار. استتت

 ویق شما جا هر شود؛می بیشتر آنها بداَدایی باشید، ضعیت شتما جا هر استت؛ نظا  این قوّت و ضتعت تابع مستتقلّی،

 با ترمنطقی ند،ب ن رفتار شما با ترمؤدّبانه شوندمی مابور آنها بایستید، توانستید خودتان پای روی بودید، توانا بودید،

 را، اناقتصادت را، تولیدتان. باوشد درون از کشور باید. است کشتور مشت ات یهمه حلّ یدکل این ب نند؛ رفتار شتما

 انیانس ذخایر[ هم] تواند؛می است؛ بااستعدادی ملّت ایران، ملّت و کنید؛ تأمین درون از خودتان بایستتی را، تانآینده

 ۲9«.است فراوان خیلی خوشبختانه ما وبیعی ذخایر هم است، نهایتبی ما

 به دََرک! دارد،برمی را تحریم این کِی که نباشد دشمن دست به چشممان

 امّا نید،ک است اده خوب توانستیدمی هاظرفیّت این از نبود، تحریم اگر بگوید کسی است مم ن»رهبر انقاب فرمودند:

 یاریبس در ما. نیست ستدر حرف، این خطاست؛ این کنید؛ است اده هاظرفیّت این از توانیدنمی هست تحریم[ چون]

 تولید آن، مثال یک کنیم؛ پیدا دست باال و برجسته بسیار هاینقطه به ایمتوانسته تحریم عین در هم دیگر مستائل از

 هایدانش مورد در. هستیم تحریم هم االن بودیم، تحریم ما اینها در است؛ فناوری و صنعت آن، مثال یک استت؛ علم

 امّا ،است بسته ایرانی دانشاوی و ایرانی دانشمند روی به دنیا روزهمهمِ ب علمی مراکز رهاید هم االن روز، و پیشرفته

 صنایع رد کردیم، پیشرفت بنیادی هایسلّول در کردیم، پیشرفت ایهسته در کردیم، پیشترفت نانو در ما حال،درعین

 انیمنتو اقتصاد در چرا کردیم؛ فتپیشر دشتمن، چشتم کوری به موشتک، و پهپاد صتنایع در کردیم، پیشترفت دفاعی

 هم اقتصاد در آوردیم، دست به موّفقیّت همه این گوناگون هایعرصه و هاصتحنه ستر این در که ما  کنیم؟ پیشترفت

 دشمن دست به چشممان. کنیم شت وفا را اقتصتاد توانیممی بدهیم، هم دستت به دستت و کنیم جز  را عزممان اگر

 کارچه خودمان ببینیم کنیم نگاه  کرَدَ به کند؛می موافقت را نقطه فان کِی دارد،برمی را تحریم این کِی که نباشتتد

 ۲4«.ب نیم توانیممی

 ها ناشی از وابستگی ما به نفت و دولتی بودن اقتصاد استاین آسیب

 ما، صاداقت به یمتحر از هاییآسیب و دیدیم صتدمه تحریم از ما ب رمایید فرض مثاً حاال»رهبر انقاب تصترید کردند:

 بیندیم کند، موش افی درست اگر چنانچه انسان چیست؟ از ناشی هاآسیب این است؛ شده وارد ما گوناگون مسائل به

 انمید متن در مرد  حضتتور عد  از ناشتتی بیشتتتر یا مثاً؛ استتت ن ت به ما وابستتتگی از ناشتتی بیشتتتر هاآستتیب این

 و ناسیمبش را اصلی عامل و کنیم نگاه ما اگر. اینهاست از ناشی بیشتر ؛اقتصتاد کردن دولتی[ یعنی] استت، اقتصتادی

 را ما تواندمی دشتتمن این ه. شتتد خواهد اثرکم یا شتتد خواهد اثربی یا تحریم کنیم، عا  نحویبه را اصتتلی عامل آن

 زندگی در را ن ت ما که استتت این خاوربه دهد،می آزار را ما این و بگذارد ما ن ت روی دستتت مثاً و کند تحریم

 ردمو دولتی گوناگون هایدستتتگاه کند،می برخورد دولت با وقتی این ه ایم؛کرده عمده خودمان اقتصتتاد در و خودمان
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 ادی،اقتصتت یعرصتته در توانستتتیممی ما. دولتند به متعلّق هادستتتگاه این که استت این خاوربه گیرند،می قرار تحریم

 بر کردیم اصتترار وورهمین که انقاب اوایل در کردیم که اشتتتباهاتی آن. ب نیم وارد را مردمی گوناگون هایدستتت

 بخُ دولت، به سپردیم ما هم را زندگی کوچک جزئیِ چیزهای و باشد دولت اختیار در و متعلّق بایست چیزهمه این ه

 م،ب نی حرکت جوراین و کنیم ف ر جوراین اگر ما نظر به. کرد عا  بایستتتی را اینها چیزهاستتت؛ همین اونتیاه

 اًواقع توانیممی بود؛ نخواهیم مقابل ورف محبّت عطت به یوابسته مشت ات، در ما یعنی شتد؛ خواهد حل مشت ات

 اتیمذاکر همین جمله از دارد؛ وجود مست برین و ما دشمنان و ما بین که ایچالشی فضتای بر بگذاریم تأثیر خودمان

 ایهس بیشتتر ما خارجی ستیاستت هایفعّالیّت و ما دیپلماستی هایفعّالیّت بر که مذاکراتی فعاً. استت جاری حاال که

 به هم مذاکرات این در منطق، همین معیار، همین حرف، همین. استتت ایهستتته مستتائل به مربوط مذاکرات اف نده،

 ۲۲«.دارد کارایی کاماً ما نظر

 تکلید حل مشکالت کشور در لوزان و ژنو و نیویورک نیس

 همه. تاس کشور داخل در نیست؛ نیویورک و  نو و لوزان در اقتصادی مش ات حلّ کلید»رهبر انقاب تصرید کردند:

 ۲6«.شد خواهد حل شاااهللان کنند، همّت همه کنند، تاو

 ای است؟هستهمنوط به بستن پروندهها مشکل تحریم رفعآیا 

 خواندند. اها فرچالش نگری دررهبر انقاب همگان را به پرهیز از سطحی

 حل یاقتصاد مشکالت یهمه آمدیم کوتاه قضیّه این در ما اگر که کنندمی تبلیغ غرض روی از بعضی

 شد خواهد

 که  مرد عمومی اف ار به کنند القا جوراین که استتت این هاگوییخاف و ترفندها از ی ی»رهبر انقاب تصتترید دارند:

 ؛شد خواهد حل  یره و معیشتی و اقتصادی مش ات یهمه شدیم، مقابل ورف لیمتس ای،هستته یقضتیّه در ما اگر

 در ،دهندمی خط تبلیغاتی یماهرانه کاماً هایشتتیوه با خارجی هایتبلیغاتچی البتّه. کنندیم تبلیغ دارند را این

 را همین  رض روی از اًواقع هم بعضی باشند، داشتته ستوئی نیّت این ه بدون و لوحیستاده روی از بعضتی هم داخل

 تمشتت ا یهمه مقابل، ورف مقابلِ در شتتدیم تستتلیم و آمدیم کوتاه قضتتیّه این در ما اگر که کنندمی تبلیغ دارند

 عزیزمان هایجوان شما مایلم من. دارد علّت چند خطاست؟ چرا. خطاست این شد؛ خواهد حل اینها مانند و اقتصادی

 ما، یپرانگیزه جوان ما، آگاه جوان قشتتر ما، فرهمند جوان قشتتر هم دارید، تشتتریت جلستته این در که شتتما هم -

 ویر کنید ف ر - نرمید جنگ افسران شماها گ تم یک وقت من که کشور سرتاسر در ما آموزاندانش ما، دانشتاویان

 ایهسته حورم حول اصاً اسامی جمهوری با و ایران ملّت با آمری ا دشتمنی که استت این مستئله یک. مستائل این

 انهبه ایهسته یقضیّه نه  است؛ ایهسته یقضتیّه سترِ ما با آمری ا دعوای که کنیم خیال اگر خطاستت این نیستت؛

 یک اگر بود؛ انقاب اوّل از هامخال ت همین ها،دشتتمنی همین باشتتد، مطرم ایهستتته یمستئله این ه از قبل استت؛

 - خواهندمی آنها کههمان کرد؛ نشینیعقب استامی جمهوری دکنی فرض - شتد حل ایهستته یمستئله هم روزی

 چرا دارید؟ موشتتک شتتما چرا: کشتتندمی پیش تدریجبه را دیگر یبهانه ده نه  شتتد؛ خواهد تما  مستتئله ن نید خیال

 ناسید؟شنمی رسمیّت به را صهیونیستی ر یم چرا بدید؟ صتهیونیستی ر یم با چرا دارید؟ سترنشتین بدون هواپیمای

 که نیست این مسئله چرا؟ و چرا؟ و چرا؟ و کنید؟می حمایت خاورمیانه خودشتان قول به یمنطقه در مقاومت از چرا

                                                           
 .21/12/1939 رهبرى، خبرگان مالس اعضاى دیدار در بیانات ۲۲
 .3/2/1934کشور،  سراسر کارگران از جمعى دیدار در بیانات ۲6
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 د،ش شرو  انقاب اوّل از آمری ا تحریم نه، باشند؛ کرده پیدا اختاف اسامی جمهوری با ایهستته یقضتیّه سترِ اینها

 اینها: کردند[ هم] دیگر هایدشتتمنی. رستتیده باالیی ینقطه هب خب که امروز تا استتت، شتتده بیشتتتر هم روزروزبه

 هیاان از مرد  هنوز انقاب اوایل اینها کشتند؛ را مسافر انسان 23۱ کردند، سرنگون ا ر استامی جمهوری هواپیمای

 در هابضتتدّانقا از اینها کردند؛ کودتا انقاب علیه انداختند، راه به را نو ه شتتهید پایگاه کودتای نیامده، بیرون انقاب

 یبعض در بعدها که کاری همان اینها؛ مانند و دادند سام ضدّانقاب به کردند؛ حمایت بودند که کشتور از اینقطه هر

 هتوجّ این به همه باید نیست؛ ایهستته یمستئله مستئله،. کردند را کارها این[ هم]ایناا در کردند، دیگر کشتورهای

 است؛ ایهسته یمسئله خاوربه ایران اسامی جمهوری با آمری ا دشمنی کنیم خیال ما که نیست این. باشند داشتته

  تگ ایران ملّت گ ت، نه آمری ا هایخواسته به ایران ملّت[ که است این مسئله]استت؛ دیگری یمستئله مستئله نه،

 جمهوری اقتدار و ن وذ با ال ند،مخ استتامی جمهوری موجودیّت با اینها. ب ند تواندنمی  لطی هیچ ما علیه آمری ا

 این شتتد، پخش او یگ ته و - گ ت آمری ا ف ری عناصتتر از و ستتیاستتتمداران از ی ی اواخر همین. مخال ند استتامی

  وذن گ ت صریحاً شخص این. است خطرناک نباشد، اتمی چه باشد، اتمی چه ایران که - نیست هم پنهانی یمستئله

 است، برخوردار اعتبار از امروز که ایرانی استت؛ خطرناک منطقه در - ایران هژمونی شتانخود قول به - ایران اقتدار و

 شوندمی راضی اینها روزی آن. مخال ند این با دشمنند، این با آنها. استت برخوردار اقتدار از استت، برخوردار احترا  از

 ۲1«.نیست ایهسته یمسئله مسئله، شد؛با احترا بی و اعتباربی منزوی، کنارمانده، ضعیت، ملّت یک ایران که

 ای نیستدشمنی آنها با علی خامنه

 هرچه. بدانند هاجوان را این شتتد؛ شتترو  اوّل روز از استتامی جمهوری با آمری ا دشتتمنیِ»ایشتتان همچنین فرمودند:

 از ب ند کشتتوری یک اب ملّتی، یک با بتواند آمری ا مثل دولتی یک که کاری هیچ واقعاً یعنی دادند؛ اناا  توانستتتند

 کاری هر باشتتد؛ ن رده که ندارد وجود فرهنگی ارتباوات لحاظ از امنیتی، لحاظ از اقتصتتادی، لحاظ از نظامی، لحاظ

 را انقاب این که است مردمی با آنها دشمنیِ هست؛ و بود "انقاب" با آنها دشمنیِ. اندداده اناا  امروز تا اندتوانستته

 با مستتت بر ر یم و آمری ا دشتتمنیِ که کنند وانمود جوراین بعضتتی که استتت  لط این. اندردهک قبول و اندپذیرفته

 این اصل با آنها دشمنیِ نیستت؛ جوراین - دشتمنند ایخامنه علی با امروز یا بودند دشتمن اما  با - استت اشتخاص

 و ستا ولبیعزّت و ولبیاستقال و ایستادگی با توأ  گیریِجهت این اصل با است، حرکت این اصل با استت، م هو 

 زامرو است، بوده روز آن دشمنی، این و. اینهاستت با دشتمنی کند؛می عمل دارد و استت پذیرفته را اینها که ملّتی با

 کرد، تحمّل را آن مش ات و متمادی هایستال این وول در ایستتاد حرف این پای که ملّتی. دارد ادامه و هستت هم

 الس چند این در گ تند؛ را همین هم ل ظ در و کردند خطا آمری ایی سیاستمداران از بعضی. استت مبغوض برایشتان

 زا حرکتی هر هم امروز مخال ند؛ ایران ملّت با دشمنند؛ ایران ملّت با که کردند تصترید رفت، در دهنشتان از گذشتته

 تحقیر برای است؛ ایران ملّت درآوردن زانو به برای گیرد،می اناا  همراهانشتان و پیمانانشتانهم و هاآمری ایی ستوی

 ۲8«.تحلیلند در اشتباه دچار خطایند؛ دچار البتّه .است ایران ملّت

 و دل بستن به غیر خدا نرمش قهرمانانهدشمنی دشمن، ت، مذاکرا

 های نادرستبحث نرمش قهرمانه را پیش کشتیدند و کمی بعد برای رفع برخی برداشت 32رهبر انقاب شتهریورماه 

 و هاآرمان از برداشتتتن دستتت معنی به را آن ایعدّه یک بردیم؛ کار به را "قهرمانانه نرمش" تعبیر ما»تأکید کردند:

 ار اسامی نظا  این ه برای دادند قرار مستمس ی را همین هم دشمنان از بعضی کردند؛ معنا استامی نظا  هایهدف

                                                           
 .12/8/1932دانشاویان،  و آموزاندانش دیدار در بیانات ۲1
 .13/11/1939هوایى،  نیروى کارکنان و فرماندهان از جمعى دیدار در بیانات ۲8
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 مانور معنای به قهرمانانه نرمش. استتت بدفهمی اینها بود، افخ اینها کنند؛ متّهم خودو اصتتول از نشتتینیعقب به

 سمت به - سلوکی نو  هر در - خدا راه سالک که است این معنای به استت؛ مقصتود به یافتن دستت برای هنرمندانه

  متنوّ هایشیوه از باید هست، نحوی هر به و شت لی هر به کند،می حرکت که استامی متنوّ  و گوناگون هایآرمان

 ۲3«.مقصود به رسیدن برای کند است اده

 آن یهنمون که دارد واضحی معنای ت اسیر، برخی برخاف قهرمانانه نرمش»ایشان باز هم برای وضوم بیشتر فرمودند:

 اشدب داشته قدرت کسی اگر است، حریت دادن ش ست آن هدف که مسابقه این در است نمایان کشتی یمستابقه در

 است اده مورد موقع به را قدرت و انعطاف اگر اما خوردمی شت ست قطعاً نگیرد کار به خود جای در را الز  انعطاف اما

 6۱«.نشاندمی خاک به را حریت پشت دهد قرار

وشد کشود و میهای مختلت وارد صحنه مینرمش قهرمانانه نوعی تاکتیک جنگی استت در مقابل دشمنی که با حیله

داند که در این صتتحنه های مختلت مثل تحریم تضتتعیت کند. دشتتمن هم به خوبی میهی جامعه دینی را با حیلعقبه

در حال دشتمنی استت و چون راه دیگری برای دشتمنی نداشتته به این مسیر متوسل شده. دشمن برای براندازی در 

شد، انوا  و اقسا  ای متوسل آفرینی کرد، به ترور دانشمندان هستهنقش 88ایران رستماً بودجه تصویب کرد، در فتنه 

دید، در ظاهر و ی نظامی را نیز در خود نمیی حملهای نداشت و توان اجرای گزینهها را وضتع کرد، چون چارهتحریم

ی کنندههیبتی دیگر ظاهر شتتد. تعبیر دستتت ش مخملین از ستتوی رهبر انقاب در خصتتوص ورف آمری ایی بیان

 های همین صحنه است. واقعیت

 را هگذشتتتت بیائید کنیم، مذاکره ایران با مایلیم ما گویدمی آمری ا جدید دولت حاال»صتتترید کردند:رهبر انقاب ت

 شده دراز دستی اگر است؟ دستی جور چه این خوب،. کردیم دراز دستت ایران ستمت به ما گویندمی. کنیم فراموو

ایشان  61«.ندارد خوبی معنای هیچ این باشد، چدنی دست یک زیرو اما باشد، رویش مخمل دستت ش یک که باشتد

های بعد هم تصترید کردند که این دستتی که به ستوی ملت ایران دراز شده همان دست چدنی است. رهبر در ستال

 دگوینمی کنند،می دشمنی هاآمری ائی که است عالم لطائت آن از ی ی هم این»فرمودند: 32انقاب در اول فروردین 

 منیدش و معاندند آنها که ن همد ایران ملت که متوقعند ورزند،می عناد و مخال ت ؛دشمنیم شما با ما که ن همید شما

 را سیاست همان متأست انه هم امروز استت، شتده شترو  ایران مقابل در بوو دوران اواخر از ستیاستت این  کنندمی

 62«.مخملی دست ش زیر چدنیِ یپناه همان دهند؛می ادامه آمری ا دولتمردان

 باید که است موضوعی اولین -باوریدشمن و شناسیدشمن-ینا»کند:و المسلمین پناهیان تصرید می حات االستا 

 تدوس هاخیلی -"توافق" گ ت شتودنمی هنوز چون-هستتیم توافق بیانیۀ از بعد فضتای در که االن ات اقاً. شتود حل

 که کسی .بود حساس موضو  این به یدبا خیلی لذا  ب وبند بیشتر بسیار دشمن، ندیدن و دشتمن حذف وبل بر دارند

 نَا َ مَنْ(:  )امیرالمؤمنین. )شد خواهد بیدار خواب این از دشتمن لگدهای زیر وبیعتاً باشتد، خواب دشتمن به نستبت

رَ ِ عَنْ نَا َ مَنْ) و( 8612/ ررالح م الْمَ َایِد؛ أَنْبَهَتْهُ عَدُوِّهِ عَنْ  در همآن( 8619/ ررالح م ؛وِّهعَدُ بِوَوْأَ ِ انْتَبَهَ وَلِیِّهِ نُصتتْ

 « اندکرده تیز دندان چقدر ما اوراف در ما دشمنان بینیدمی که زمانی این

                                                           
 .23/8/2193کشور،  سراسر بسیج فرمانده هزار پنااه دیدار در بیانات ۲3
 .22/۲/1939انقاب،  رهبر با کشور از خار  در ایران اسامی جمهوری هاینمایندگی رؤسای و س را و خارجه وزارت مسئوالن دیدار 6۱
 .1/1/1988الرضا،  موسیبنعلی حضرت بارگاه مااوران و زائران دیدار در بیانات 61
 .1/1/1932رضوی،  مطهر حر  در بیانات 62
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 با ما. کنیممی مذاکره "خودمان دشتتمنان" با داریم ماکه  استتت این مذاکرات یدرباره دو  ین ته»کند:او تأکید می

 را انآن ما این ه. کنیممی مذاکره بشریت دشتمنان و خودمان دشتمنان با بل ه کنیم،نمی مذاکره قدرتمند کشتورهای

 «.مکنی یاد "دشمن" از  یر تعابیری با را آنان که است جامعه تحمیق بل ه است، حماقت تنهانه ندانیم، خود دشمن

 ما":که مبگویی را این باید الاقل ولی. کند مذاکره خودو دشمنان با انسان که ندارد اشت الی البته» افزاید:پناهیان می

 ارانجنایت  ارشتتدِ نمایندگان و المللیبین جنایت اران و دزدها با داریم ما "کنیممی مذاکره خودمان دشتتمنان با داریم

 ری ایآم با داریم ما. کنیممی مذاکره داریم بشتتتریت تاریخ گویاندروغ بزرگترین با ما. کنیممی مذاکره المللیبین

 با داریم ما که وقتی. استتتت ن رده وفا مذاکرات در تاریخ، وول در را عهدی هیچ که کنیممی مذاکره جنایت اری

 «.برود باال باید خیلی دشمن، با مذاکره جریان در حساسیت که است معلو  کنیم،می مذاکره خودمان دشمنان

 ه تاد باالی- مرد اکثریت بودند، داده اناا  ما مرد  از پیش چندی که اینظرستتتنای در»گوید:او همچنین می

 مرد  هاتننه است، عمومی برداشت این. باشند وفادار خودشان عهد به است باری دوَل این ه به نداشتند اعتماد -درصد

 «.دانندمی را این دنیا مرد  یهمه بل ه ما

 مذاکره اریمد اگر" که است این کنیم توجه آن به مذاکرات، در باید که بعدی ین ته»کند:استتاد پناهیان تصترید می

 به مستتأله این چرا که کنممی تعاب بنده "دارند؟ هدفی چه مذاکره این از ما دشتتمنان و داریم هدفی چه کنیم،می

 مانمنافع تأمین مذاکرات، از ما واقعی هدف .کرد بیان مستتتندات استتاس بر توانمی را این شتتود.نمی گ ته روشتتنی

 زخم با هرچقدر ما. خواهیممی را این ما یهمه و ماست روشن هدف ینا. ندارد وجود ورفاین در کاریپنهان. استت

 مقدس دفا  ابزار را جنگ که ووریهمان ما. است بهتر و ترهوشتمندانه تر،عاقانه شتویم، پیروز میدان این در کمتر،

 دفا  خودمان از یمخواهمی حالت، دو هر در و دانیممی خودمان مقدس دفا  ابزار هم را مذاکره دانیم،می خودمان

 «.است س ه روی یک این. کنیم

 این ه برای واقعاً ما دشتتمنان آیا کنند؟می مذاکره دارند هدفی چه با ما دشتتمنان که دید باید اما»دهد:او ادامه می

  ستتاختندنمی را داعش که کنند امن را جهان خواستتتندمی اگر آنها  کنند؟می مذاکره دارند کنند، ترامن را جهان

 خودشان قدراین و کردندنمی دفا  آشا خون استرائیل از قدراین که کنند امن را جهان خواستتندمی اگر ما دشتمنان

 ما کردن نابود دنبال به آنها هستند؟ هدفی چه دنبال مذاکرات، این در ما دشتمنان پس  کردندنمی جنایت مستتقیماً

 «.هستند

 میز رِس ما ولی بیناامد، ما نابودی به مذاکره این که اندنشتستته مذاکره زمی سترِ ما دشتمنان»کند:پناهیان تأکید می

 رهمذاک این با که است این هدفشان آنها که باشد مانحواس باید. بپردازیم خودمان از دفا  به که ایمنشتستته مذاکره

 چنین آنها مثاً . کنندیم بیان علنی را این نیز گاهی و گویندمی را این خودشتتتان پیش آنها. کنند نابود را ما

 آنها هب وقتی تا کنیم، تضتتعیت ایگونهبه را ایران نظامی توان مذاکره، این با خواهیممی ما":گویندمی را هاییعبارت

 ایتههس مسائل یدرباره ظاهراً که-مذاکرات این در گویندمی علناً خودشان یعنی " شویم پیروز بتوانیم کردیم، حمله

 69«.کنندمی مذاکره ما نابودی هدفِ با دارند واقع در -است

 ها،آمری ایی با زدن حرف و برخاست و نشست»ای تصرید کردند:مقا  معظم رهبری در جریان همین مذاکرات هسته

 64«.است فایده بدون و ندارد آنها دشمنی کردن کم در تأثیری مطلقاً

                                                           
 .11/۲/1934مطلبی،  مهدی یادبود در ایهسته مذاکرات خصوص در ن ته 6سایت بیان معنوی،  69
 .22/۲/1939انقاب،  رهبر با کشور از خار  در ایران اسامی جمهوری هاینمایندگی رؤسای و س را و خارجه وزارت مسئوالن دیدار 64
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یان ساده و به بافتاده این استت که ش ل نبرد ت اوت کرده.  ما در یک نبرد با استت بار بوده و هستتیم. تنها ات اقی که

ر دارد کرده و بار دیگ گرفت، دستانش را آ شته به آردبه انگور میآن گرگی که سراغ از شنگول و منگول و حکودکانه 

 کوبد  در را می

گران، از فتنه ، حمایت توئیتری88هیاری کلینتون در خاورات خود در خصتتتوص موضتتتع آمری ا نستتتبت به فتنه 

خورد که چرا آمری ا با صدای بلندتر گوید و حسرت میهای داده شده سخن میهای مالی و نیز آموزوگذاریسرمایه

 هانمیلیو. شد مشهور "سبز جنبش" به و گرفت شدت اعتراضات»نویسد:می از فتنه در ایران حمایت ن رده استت. او 

 ر یم ارک پایان خواستار حتی هاآن از بسیاری. ریختند هاخیابان به مخال ت ازابر برای ستابقهبی نمایش یک در ایرانی

 با ردند،کمی راهپیمایی آمیزمسالمت که شهروندانی. دادند نشان واکنش وحشیانه خشونتی با امنیتی نیروهای. شتدند

 وردم و شدندمی محاصره سیاسی مخال ان. شدندمی دستگیر جمعیدسته و گرفتندمی قرار جرم و ضترب مورد باوو 

 ربض به خیابان در که جوانی زن فیلم دیدن از جهان سراسر مرد . شدند کشتته نیز ن ر چندین. گرفتندمی قرار آزار

 قو ح پایانبی[ هایتعدی] یسابقه با سرکوب، اما بود، دهندهت ان خشونت،. بودند کرده وحشتت شتد، کشتته گلوله

.. .دهیم نشان واکنش وضتعیت این به چگونه که بود بارهاین در ما بحث اوباما دولت ندرو .بود راستتاهم ر یم بشتری

 مری اآ اگر که بودند نگران. کنیم س وت بارهاین در است مم ن که جایی تا که داشتند اصترار ایران در ما هایارتباط

 با ات کند پیدا فرصت ر یم کند، لهمسئ وارد را خود نماید ستعی آشت ارا یا کند، صتحبت تظاهرکنندگان از حمایت در

 ما رانای یحوزه کارشناسان و اواعاتی تحلیلگران از بسیاری. کند برخورد خارجی، یتووئه یک عنوان به اعتراضتات

 مرد  از خود حمایت و بایستتتیم تا شتتدیممی وستتوستته شتتدت به هم هنوز حال، این با. بودند موافق نظریه این با هم

 در باید آمری ا که نقشتتی رستتیدمی نظرمان به. کنیم اعا  را ر یم یگرانهستترکوب هایتاکتیک از انزجارمان و ایران

 «.بود مواضع این اعا  کند، بازی ماندموکراتیک هایارزو راستای

 هب خدمت برای آمری ا که گرفت تصتتمیم اکراه با جمهوررئیس ها،استتتدالل تما  به دادن گوو از بعد»افزاید:او می

 رفتهگ باز چشم با اما بود، دشوار اگرچه تاکتی ی، تصمیم این. نشود بحران این وارد استت بهتر ایران مرد  هایآرمان

 مر ی با تعامل به تربیش که نبود خاور این به جمهوررئیس تصتتمیم زمان، آن در م ستتران از برخی باور ر مبه. شتتد

 یدموکراس برای و معترضان برای داشتیم اعتقاد که بود چیزی آن  اناا مستئله. آن مقابل ایستتادن تا دادمی اهمیت

 ایمداخله بود تماس در ایران در فعاالن با مداو  خارجه وزارت در من تیم صتتحنه، پشتتت در. همین استتت، بهتر

 د،شتتمی قطع توییتر اگر. داد اناا  نگهداری، و تعمیر منظور به توییتر تعطیلی از جلوگیری برای هم اور انستتی

 «.شدندمی محرو  ارتباوی کلیدی ابزار یک از معترضان

 که نشد باعث .نبود درستی تصمیم ما، خویشتنداری شتاید بینممی کنم،می نگاه گذشتته به وقتی»افزاید:کلینتون می

 رس پر هایپیا  انتشار. بود دردناک حد از بیش آن تماشای که رویدادی ن ند، خُرد را "ستبز جنبش" رحمانهبی ر یم

 یچه حاضر حال در اما بخشید،می شتاب آن به حتی شاید و دادنمی تغییر را نتیاه احتماالً آمری ا ستوی از صتداتر و

 دایصتت با که خورد  تأستتت من. نه یا کنیم ایااد روند این در تغییری توانستتتیممی آیا ب همیم که ندارد وجود راهی

 جنبش] وبسرک از پس بنابراین. ن ردیم دعوت کار این اناا  به را راندیگ و ن ردیم صحبت شدیدتر لحن با و بلندتر

 ار دموکراسی ورفدار فعاالن به دولتی ستانسور و سترکوب از فرار فناوری و ابزار یارائه برای هاتاو ایران، در[ ستبز
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 جهان ستراسر در را لفعا ۲۱۱۱ از بیش و کردیم گذاریسترمایه دالر میلیون هاده بعد، ستال چند وی. داد  افزایش

 6۲«.دادیم آموزو

ی آمری ا حتی در جریان کلید خوردن مذاکرات محرمانه با وستتاوت ستتلطان قابوس نیز ادامه داشتتت. روند مخاصتتمه

 زایشاف برای دائماً همزمان کردیم،می پیگیری را مخ ی کانال که زمانی حتی دوره، این وول در»نویستتد:کلینتون می

 هایماناولویت از ی ی. کردیممی کار آن، تااوزگرانه هایولبیجاه با مقابله و ایران ح ومت علیه المللیبین فشتارهای

 دادن اومینان برای منطقه سراسر در جدید نظامی منابع استتقرار و[ فارس] خلیج در نظامی هایهم اری گستترو

 و داشتتتیم استترائیل با مداو  و کامل هنگیهما[ مدت این تما  در. ]بود ایران تااوزگری از جلوگیری و شتترکایمان به

 دستیار "شاپیرو اندرو" از. برداشتیم احتمالی رقیب هر مقابل استرائیل نظامی برتری ح ظ برای ایستابقهبی هایگا 

 به استترائیل شتتویم مطمئن تا کند کمک خواستتتم خارجه وزیر نظامی-ستتیاستتی وقت معاون و ستتنا، در ا قدیمی

 در اسرائیل با ما .است ماهز "مشتترک حمله" 9۲-اف هایجنگنده مانند پیشترفته ستیارب تستلیحاتی هایستیستتم

 یارتقایافته هاینستتل شتتامل که کردیم هم اری هوایی پدافند یالیه چند یشتتب ه یک ستتاخت و وراحی یزمینه

 و جدید رهایرادا ،(بود شتتده استتت اده[ فارس] خلیج 1331 ستتال جنگ در بار اولین که) "پاتریوت" هایموشتتک

 برابر در محافظت هایستتیستتتم ستتایر ،"آهنین گنبد" به موستتو  ضتتدراکت بارهایآتش ستتریع، هشتتدار پیشتترفته

. شدمی "9-پی ان رهگیر"[ هایموشک] و[ "جادویی عصتای" یا] "داوود فاخن" به موستو  بالستتیک هایموشتک

 مؤثر استترائیل مرد  و هاخانه از ح اظت در ردک ثابت  زه در حماس با 2۱12 ستتال اواخر درگیری وی آهنین گنبد

 «.است

 و بحث مان"مسیره دو" استراتژی مورد در اسرائیل وزیرنخست نتانیاهو بنیامین با هاساعت هم من خود»افزاید:او می

 لیهع] نظامی معتبر تهدید یک که کردیم توافق ما. باشتتد مؤثر تواندمی هاتحریم که کنم متقاعد را او کرد  تاو

 حال، این با ".استتت میز روی هاگزینه یهمه": گ تیم بارها و بارها من و اوباما هم دلیل همین به استتت، مهم[ ایران

. مداشتتتی نظراختاف باشتتیم، داشتتته ارتباط[ ایران با] عمومی انظار در باید مقدار چه کهاین مورد در[ نتانیاهو و من]

 و بود جدی کاماً بیاورد، دستتت به ایهستتته بمب داد نخواهد اجازه ایران به که گ ت وقتی اوباما که گ تم او به من

 با اام بود، کرده کار شوروی جماهیر اتحاد مقابل مهار سیاست. نیست "مهار" سیاست ما، ستیاستت که[ کرد  تأکید]

 هک نداشتیم اعتقاد[ ذره یک حتی] هااسترائیلی مثل هم ما منطقه، در هاناآرامی و تروریستم با ایران یرابطه به توجه

  ادهاست] جمله از بود، میز روی واقعاً هاگزینه یهمه بنابراین. است مهار قابل یا قبول قابل اتمی، سام به ماهز ایرانِ

 «.نظامی نیروی[ از

 را رسفا خلیج در خودمان هوایی و دریایی حضور اسرائیل، با هم اری بر عاوه اوباما دولت»کند:کلینتون تصترید می

 شتتدید نگرانی با را ایران[ وضتتعیت] که کرد، ترعمیق[ فارس] خلیج هایپادشتتاهی با را مانروابط و داد افزایش هم

[ فارس] خلیج هم اری شتتورای با دار،ادامه و اختصتتاصتتی امنیتی وگوهایگ ت یزمینه در من. کردندمی مشتتاهده

 از انیمیزب به ترکیه کردن متقاعد. دادیممی اناا  شورا این ایاعض با نیز نظامی مشتترک تمرینات. کرد می هم اری

 رد ما متحدان که کنیم احداث هم موش ی دفا  جدید ستیستم یک تا کرد کمک ما به راداری بزرگ تأستیستات یک

 «.کردمی محافظت ایران احتمالی حمله مقابل را اروپا

                                                           
تیم، گذاش جلسه قم تأسیسات درباره روسیه جمهوررئیس با ساعت یک/ کنیم س وت داشتتند اصترار ایران در ما نیوز، مرتبطینستایت خبری مشتر  6۲

18/1۱/1939. 
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 هعلی فشارها و بودیم نشتده  افل هم حمله از کردیم،می یتتقو را خود دفاعی تاهیزات کهاین عین در»نویستد:او می

 وریق از کنگره و اوباما دولت. دهیم تغییر را کشتتور این رهبران محاستتبات کهآن امید به دادیم،می افزایش را ایران

 بر ههم که کنند، اعمال را تریسخت و شتدیدتر هایتحریم تا کردندمی هم اری ی دیگر با اجرایی، اقدامات و قوانین

 مالی فشار قدرآن که بود این ما هدف .شد تصویب 2۱1۱ سال تابستان که بود امنیت شورای در اولیه اقدامات استاس

 نداشته راهی هیچ تا کنیم وارد کشتور، این ارتش رشتد به رو و تااری هایستوداگری علیه جمله از ایران، رهبران به

 ایران یتسلیحات هایبرنامه و ها،بانک ن ت، صنعت ما. برگردند مذاکره میز به جدی پیشنهاد یک با کهاین جز باشتند،

 از بستتیاری و مالی، مؤستتستتات انر ی، گرانمعامله نقل، و حمل خطوط بیمه، هایشتترکت همچنین. گرفتیم هدف را

 تریشب من. کنیم طعق جهانی تاارت از را ایران[ سهم] تا کردیممی نویسینا [ هاتحریم لیستت در] را دیگر بازیگران

 را خود منابع تا کنم متقاعد را ایران ن ت اصتتلی کنندگانمصتترف که بود  کرده موظت را خود  دیگری، کار هر از

 یرانا یخزانه کرد،می موافقت[ من پیشتتنهاد با] که جدیدی کشتتور هر با. بخرند تهران از تریکم ن ت و کنند متنو 

 ود،ب جهان در خا  ن ت بزرگ صادرکننده سومین کشور این. بود آن ن ت ایران، حیاتی رگ. خوردمی بزرگی یضتربه

 هب را، تاارت تا کردیم توانستتتیممی چه هر ما بنابراین. کردمی تأمین را ایران نیاز مورد شتتدت به ارز که صتتادراتی

 «.کنیم دشوار ایران برای ن ت، زمینه در خصوص

 توافق اروپا اتحادیه عضو 21 یهمه که زمانی و بودند ما ضتروری شترکای ستیر،م این در هااروپایی»کند:او تأکید می

 "آینهورن رابرت". شتتد[ وارد ایران دولت درآمدهای به] بزرگ یضتتربه یک کنند، کامل تحریم را ایران ن ت کردند

 رآکتور[ یستتوخت هایمیله] مبادله برای 2۱۱3 اکتبر ورم" ایااد به که کارشتتناستتی[ و خارجه وزارت مشتتاور]

 رترینمؤث و ترینخاقانه کردن پیدا برای داریخزانه وزیر معاون "کوهن دیوید" با بود، کرده کمک "تهران تحقیقاتی

 بازار در بیمه خرید ایرانی هایبانک هایدارایی کردن مستتدود. کردندمی هم اری جدید هایتحریم اجرای هایراه

 یملهح یک. کردمی قطع را جهانی مالی هایشب ه به هاآن دسترسی و یرمم ن،  ایرانی تان رهای برای را المللیبین

های فراوان، یلی اینها در حالی است که اوباما چندین بار به ایران نامه نوشته و پس از ابراز تماهمه 66«.بود جانبههمه

جانبه و در واقع استمرار استراتژی مهی هی محرمانه با آمری است. در شرایطی کلینتون از حملههایران در حال مذاکر

گوید که مذاکره در های نظامی در منطقه سخن میاز هم اری با اسرائیل و ایااد پایگاهحال چما  و هویج و در عین 

 جریان است.

 این فرمایدمی زیبایی تشتتبیه در آنها توستتط شتتدن ستتیر انتظار و بیگانه به بودن خوشتتبین مورد در جع ری عامه»

 را  ارش آن دل و بیاورد ش اری او برای تا باشد داشتته انتظار گرگی از لوحی ستاده گوست ند که ماندمی آن به ارانتظ

 .ستا گرگ آن ش ار گوست ند این خود آن ه از  افل کند تقدیم گوست ند به را شت ار آن درون هایعلت تا کند پاره

 شگرفی نیروی به و است داده پرهیز بیگانه به نسبت انتظارات هاینگون از را ما کریم قرآن در بارها خداوند که است این

. اذ اهتدیتم ضل من یضرکم ال ان س م علی م آمنوا لذینا ایها یا: فرموده و است داده توجه استت مؤمن خود درون که

 و دایته مسیر از را شما و برساند آسیب شما توان به تواندنمی گمراهی هیچ باشید خود هایتوانایی متوجه اگر یعنی

 61«.دارد باز استقال

                                                           
 ارک ایران علیه المللیبین فشارهای افزایش برای دائماً مذاکرت، وول در/ کنم قطع را ایران حیاتی رگ کرد  موظت را نیوز، خود ستایت خبری مشر  66

 .29/1۱/1939کردیم، می
 .1۱/1/1939خداوند،  به توکل و مقاومتی سایت خبری الت، اقتصاد 61
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ن س ورود در نبرد دیپلماتیک و مذاکرات ولو آن ه به صتتلحی مثل صتتلد حدیبیه منار شتتود که حتی نا  خداوند نیز 

ات اا و چشم امید به  یر خدا  مذاکره، باالی آن نوشتته نشد، به معنای دل بستن به  یر خدا نیست اما اگر در جریان

 اگر ای از کار ما باز شود، قطعاً این شرک و ناشی از عد  باور به خدای رزّا  است.الطاف دشتمن گرهباشتد تا شتاید با 

ای با دشتتمن به معنی دل بستتتن به  یر خداستتت، باید بپذیریم پیامبر نیز در صتتلد حدیبیه به بگوییم هر نو  مذاکره

د تدابیر الز  را برای نبرد با دشمن در نظر بگیرند شان به خداست، بای یرخدا دل بست. مسلمانان در عین این ه ات اا

ت، گردان و همه کاره اسها به خاور داشته باشند که اوالً با دشمن ورفند و ثانیاً آن ه صحنهالبته باید در تما  صتحنه

که تو  گاهآن« و ما رمیت اذ رمیت و ل ن اهلل رمی.»فرماید:خداوند است. حضرت حق خطاب به رسول م ر  اسا  می

 انداخت.کرد؛ این خدا بود که تیر میجنگیدی، این دست خدا بود که کار میدر بدر می

 از انستتان که اندازه هر به که استتت آمده قاصتتعه یخطبه در»کند:حات االستتا  و المستتلمین میرباقری تصتترید می

 حضتترت. کندمی عارض شتما به نگرانی و خوف هم خداوند کنند، انتخاب او از  یر گاهیت یه و برگرداند روی خداوند

 «.است است بار آن و ن ند دچار دردبی بیماری به را شما شیطان که باشید مواظب که فرمایندمی آن در علی

 اناا  نهعادال تقستتیم یک متعال خدای 68یَعلَمونَ ال المُنافِقینَ وَل ِنَّ وَلِلمُؤمِنینَ وَلِرَستتولِهِ العِزَّ ُ وَلِلَّهِ»دهد:او ادامه می

 در ذلت احساس که هم را کسی و شودمی دچار را فراوان های صه کند شک او وجود در که کسی که این استت داده

 مخلوقات یهمه مقابل در باید ن رد، ذلت احساس خداوند مقابل در کستی اگر. استت امان و امن در کرد، خدا مقابل

 ار هاآن کندمی که کاری فقط وزد،می ووفان و باد استوار هایوهک به وقتی. ندارد فراری راه هیچ و کند ذلت احساس

 و کندمی درست مؤمنین برای شیطان که استت  باری و گرد آن و. روبندمی هاآن از را  بار و گرد و کنندمی تمیزتر

هُمْ نِذا اتَّقَوْا الَّذینَ شتتود. نِنَّمی ظاهر هاآن تقوای و زهد یستترمایه دهدمی اناا  مقابل در مؤمن که ایمقابله با  مَستتَّ

 «63مُبْصِرُون هُمْ فَإِذا تَذَکَّرُوا الشَّیْطانِ مِنَ وائِتٌ

 به توجه و تعلق ،(خ ی شرک حتی)استت خوف وادی شترک وادی و استت ایمن وادی توحید وادی اگر»افزاید:او می

 ا اس م ر  نبی و الهی اولیای والیت وادی حیدتو وادی. کندمی ایااد ناپسند حاالت انسان در باشتد هراندازه به  یر

. استتت ناامنی و خاور ید د ه وادی مستتقیم صتراط از خرو . استتت ایمن وادی مستتتقیم صتتراط. استتت بیتاهل و

 هم آن ینتیاه. دارد وجود ما برای ام ان دو هر استتت افتاده دنیا این به ما معبر و هستتتی که دنیایی در بنابراین

 1۱«.است مشخص

 و آمری ا.. .شتتوندمی ما دل وارد و گیرندنمی اجازه ما از اکنون شتتیطان»کند:ستتتاد میرباقری همچنین تصتترید میا

 این بخواهد تعالی و تبارک خداوند اگر. بیاورند آرامش و امنیت خودشتتان برای توانندمی خودشتتان مگر انگلیس

 11«؟ببرند پیش نندتوامی کاری چه ب شند نقشه هرچه. باشندمی کاره چه دشمنان

 همو به خداوند آورد، روى خدا  یر به که یعنی آن« نلَیهِ اللَّهُ وَکَلَهُ اللَّهِ  َیرِ نلى انقَطَعَ مَنِ»فرمایند:جواد) ( می اما 

 12کند.می واگذارو

                                                           
 .8 منافقون، 68
 .2۱1 اعراف، 63
 .12/12/1939سخنرانی در دانشگاه اما  صاد ) (،  1۱
 .1۱/12/1939سخنرانی در دانشگاه اما  صاد ) (،  11
 .36 م ،1۲۲ ص ،68  : بحاراألنوار 12



 34                                                                                                                     ی جنگی سهمگین           در میانه ؛خطرناک توافق

 
 

 رهبر انقالب بینیمنشأ عدم خوش

 ماند. رهبر انقاب ضمنشمن باقی نمیبینی به دوقتی نگاه به دشتمنی دشتمن واقعی شد، آن قوت جایی برای خوو

 یجمله از. استتت گریحیله ورف مقابل، ورف چون نگرانم؛ من حالدر عین»فرمایند:کننده میحمایت از تیم مذاکره

 ؛هستند فربهی و بزرگ ظاهر دارای که است جهاتی یا اشخاص گریحیله ها،چشم از ماندمی پنهان  الباً که چیزهایی

 رتقد اقتصادی، قدرت مالی، قدرت دارد؛ فربهی ظاهر آمری ا امروز خب. باشند گرحیله هم اینها که ندکنمی ف ر آد 

 هایگریموذی اهل قدرت، صاحب دستتگاه همین این ه از شتودمی   لت و امنیّتی، قدرت نظامی، قدرت ستیاستی،

 جوریاین است؛ زدن پشت از خنار اهل است، خدعه اهل است، گریحیله اهل هست؛ ولی باشد، هم ضعیت هایآد 

 نابراینب دارند، قدرتمندی نظامی وسایل یا دارند اتم بمب مثاً چون اینها حاال که ب نیم تصوّر جوراین نباید ما. استت

 واقعاً و کنندمی هم عمل و است زیاد هم احتیاجشان اتّ اقاً نه، بزنند؛ خدعه و حیله به دست این ه به ندارند احتیاجی

 هشد معیّن زمان یک کهوقتی هر. باشیم دشتمن شتگردهای مراقب باید. کندمی نگران را ما این کنند؛می گریهخدع

 دتر،تن - هاآمری ایی لحن خصوصبه – مقابل ورف لحن شویم،می نزدیک زمان این به ما و مذاکرات پایان برای است

 «.است اینها هایخدعه و هاحیله جزو است، اینها یشگردها جزو که است این برای این شود؛می ترخشن تر،سخت

. است ایمشمئزکننده اظهارات است، سخی ی اظهارات واقعاً کنند،می که هم اظهاراتی بینیدمی و»ایشتان ادامه دادند:

 رایب زده، هاییحرف و آناا رفته صتتهیونیستتت دلقک یک حاال این ه مناستتبتبه ایّا  همین در آمری ایی مستتئولین

 این خب. است تروریسم دارورف ایران که کردند متّهم هم را ایران امّا گ تند، مطالبی ب شتند کنار را خودشتان ین ها

 ترینخبیث از که دولتی آن و قدرت آن که کنندمی مشتتتاهده دارند همه دنیا در امروز استتتت؛ آورخنده حرف،

 ر معلی هم هنوز و آورده وجودبه را اینها و استتت ردهک حمایت - اینها امثال و داعش همین از یعنی - هاتروریستتت

 انیکس. آمری ا پیمانانهم و آمری استت دارد،برنمی اینها حمایت از دستت اینهاستت، مقابل در گویدمی ظاهربه این ه

 که ندهست اینها کنند،می هم اری کنند،می کمک کنند،می پشتتیبانی و دارند آمری ا دستتِ به دستت منطقه در که

 - ودنب تروریست به کندمی اعتراف رسماً که را دولتی آمری ا. هستند خبیث جرّار هایتروریست و تروریستم دارورف

. این یعنی تروریسم از حمایت اصاً کنند؛می حمایت صریحاً کند؛می حمایت دارد - صتهیونیستتی جعلی دولت یعنی

 متّهم را استتامی جمهوری حالدرعین وقتآن کنند،یم آنها که استتت تروریستتم از حمایت شتت ل ترینزشتتت این

 «.داد قرار توجّه مورد را اینها باید که است؛ تروریست دارورف این این ه به کنندمی

 نامه این در انستتان واقعاً را مطالب انوا  که - نوشتتتند ستتناتورها این که اینامه همین»رهبر انقاب تأکید کردند:

 ونچ اند؛فروپاشی دچار اینها واقعاً است پیدا آمری است؛ نظا  در ستیاسی اخا  فروپاشتیِ هاینشتانه از -[ بیندمی]

 کی باالخره. پایبندند خودشان تعهّدات به المللیبین یپذیرفته و شتده شتناخته مقرّرات وبق عالم هایدولت یهمه

 به تعهّد آن آید،می دیگری دولت رودمی دولت آن بعد کند،می تعهّدی یک استتت، کار ستترِ کشتتوری یک در دولتی

 دولت نای چنانچه اگر که کردند اعا  برداشتند صریحاً سناتور آقایان این. کنندنمی تعهّد نقضِ است؛ باقی خود جای

 نهایت این  استتت ی نلمکأن کندمی که تعهّدی و بنددمی شتتما با که قراردادی این شتتد، برکنار کار از آمری ا در

 ت؛نیس ادامه قابل واقعاً که است دستگاهی ،دستگاه آن که است این یدهندهنشان و است ستیاستی خا ا فروپاشتی

 ندگویمی وقتآن. کندمی مشاهده آن در انسان را چیزها جوراین که است ایشده متاشی دستگاه ،دستگاه آن یعنی

 نداریم؛ آنها درس به احتیا  ما بخُ  چیستتت ما ینقوان ب همند که بدهیم درس بدهیم، یاد هاایرانی به خواهیممی ما

 نگه رد پشت را اسامی جمهوری نتوانند آنها بعد که ب نیم عمل جوریچه بلدیم برسیم، هم توافقی به چنانچه اگر ما
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 آنها امّا نیستتت آنها درس به احتیا  ب نند، عمل جوری چه که بلدند استتامی جمهوری نظا  مستتئولین را این. دارند

 19«.است فروپاشی یدهندهنشان واقعاً این کنند؛می عمل جوریینا

 آید؟آیا اگر توافق نشد، آسمان به زمین می

وقتی با پذیرو بهترین توافق باز هم دشتمن از دشتمنی خود منصترف نخواهد شد و اساسًا حضور دشمن بر سر میز 

اناا  نرسیدن توافق هم مش ل حاّدی فراروی کشور مذاکرات هم جزئی از پازل نبرد او با ایران استامی استت، به سر

محمدجواد ظریت  ها اشاره کرده است.نخواهد بود؛ خصتوصتاً آن ه ورف آمری ایی خود به مش اتش در تداو  تحریم

 14«.رسدنمی زمین به آسمان نرسیم، توافق به اگر»نیز در مالس شورای ساالمی تصرید کرد:

 هم توافق به اگر گ ت زد، خوبى حرف پیش چندى کنندهمذاکره هیئت افراد زا ی ى»فرمتایند:رهبر انقاب می

 آنها حاال که چنانآن ما. است درستى حرف. نشتود خب، رستد؛نمی آخر به دنیا آید،نمى زمین به آستمان نرستیدیم،

 1۲«.دارد وجود لح راه نه، شد؛ خواهد چنان بشود، چنین اگرچنانچه که کردند تصوّر کنیم؛نمی ضرر کردند، خیال

 /رهبری: جزئیات مذاکره تحت نظر من نیستگاه طرح خطوط قرمزاهمیت و جای

رهبر انقاب در وول مذاکرات برای ح ظ منافع ایران استتتامی خطوط قرمزی را مطرم و روی آن پافشتتتاری کردند. 

 یمسئله جمله از ایران، تملّ حقو  تثبیت بر دار  اصرار ورف آن از»ای فرمودند:ایشتان ضتمن حمایت از تیم هسته

 این جزئیّات در البتّه ما. بشود نباید نشتینیعقب قد  یک ایران ملّت حقو  از این ه بر داریم اصترار ای؛هستته حقو 

 این بشتود؛ رعایت باید حدود این دارد، وجود حدودی یک دارد، وجود قرمزی خطوط یک کنیم؛نمی مداخله مذاکرات

 ایواهمه هم مخال ان و دشتتمنان وهورتهارت از کنند؛ رعایت را حدود این که موظّ ند و مستتئولین به گ تیم را

 16«.ندهند راه خودشان به ترسی و باشند نداشته

 کان، مستتائل من کنم؛نمی باز هم ن رد ، دخالتی مذاکره جزئیّات در بنده»ایشتتان در جای دیگر تصتترید کردند:

 محتر  جمهور رئیس به عمدتاً ا ؛گ ته همواره کشور مسئولین به را زهاقرم خطّ و مهم هایچهارچوب اصتلی، خطوط

 کار، جزئیّات. کلّی و اصتلی خطوط خارجه؛ محتر  وزیر به هم معدودی موارد و داریم، مرتّب جلستتات ایشتان با ما که

 استتت، آنها اختیار در اینها نیستتت؛ توجّه مورد ندارد، کان خطوط آن تأمین در تأثیری که کوچک خصتتوصتتیّات

 قیقید حرف این استتت، رهبری نظر تحت مذاکرات این جزئیّات که بشتتود گ ته حاال این ه. کنند کار بروند توانندمی

 که دارد وجود کلیّاتی نیستم، ت اوتبی وجههیچبه مسئله این به نسبت کنم،می مسئولیّت احساس بنده البتّه نیستت؛

 مسئولین به گ تیم؛ را آنها مرد  به خطاب عمومی هایصحبت در هم قباً نها؛آ از بعضی به کرد خواهم هم اشاره حاال

 11«.گ تیم را تروم صّل هم

 صرارا آنها روی و گ تم کرد ، عرض آنها به را این که ا داشته مسئولین از هاییخواسته یک من»ایشتان تأکید کردند:

 18«.دار 

                                                           
 .21/12/1939رهبرى،  خبرگان مالس اعضاى دیدار در بیانات 19
 .14/۲/1934قرمز،  خطوط رعایت در نمایندگان به اومینان/توافق عد  درمورد ظریت رخبرگزاری مهر، نظ 14
 .6/3/1939مستضع ین،  بسیج عالى مامع اعضاى دیدار در بیانات 1۲
 .23/8/1932کشور،  سراسر بسیج فرمانده هزار پنااه دیدار در بیانات 16
 .2۱/1/1934السا ، علیهم بیتاهل مداحان دیدار در بیانات 11
 .2۱/1/1934السا ، علیهم بیتاهل مداحان دیدار در بیانات 18
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 تّهالب - ندارد اشتتت الی برستتتند، توافق به کنند، مذاکره بزنند، فحر بروند»رهبر انقاب باز در جای دیگر فرمودند:

 حقیرت ن نند، قبول را زور ن نند، قبول را تحمیل وجههیچبه ل ن - باشند کرده رعایت را اصلی خطوط آن کهدرحالی

 13«.ن نند قبول را تهدید ن نند، قبول را

 کار یک سیاسی، هایعرصته یهمه در قهرمانانه و نرمندانهه مانور و انعطاف و نرمش البتّه»ایشتان همچنین فرمودند:

 از برگشتتتن یا قرمز، خطوط از عبور معنای به نبایستتتی هنرمندانه مانور این ل ن استتت، قبولی مورد و مطلوب

 8۱«کرد. رعایت باید را اینها باشد؛ هاآرمان به توجّه عد  یا اساسی، راهبردهای

م خطوط قرمز از ستتوی رهبر انقاب برای تعارف یا ایااد فشتتار بیشتتتر بر روی دهد ورمامو  این بیانات نشتتان می

ای که با اوباما آ از شتتتده بود ی بازیورف  ربی نبود. رهبر انقاب بتا در نظر گرفتن مصتتتالد کشتتتور به صتتتحنه

ت خواستتته یا ی اشتتتباهاکردند تا مبادا تاکتیک جدید در مواجهه با آمری ا به واستتطهنگریستتتند و مراقبت میمی

 به ضرر ایران اسامی تما  شود.ی مسئولین کشور ناخواسته

 نیفتاده کار از زبانم /الحمّدهللکنیممواضع ما همان چیزی است که علناً اعالم میرهبر انقالب: 

ه کای پیش نیاید بر روی آنها، باز هم برای این ه شتک و شبهه و شائبه ود مطرم کردن خطوط قرمز و پافشتاریبا وج

 مستتتائل مورد در»کنندگان دچار تردید کند، رهبر انقاب فرمودند:مرد  و نخبگان را در مقاومت و مطالبه از مذاکره

 هست چیزها بعضی البتّه. ایمگ ته که چیزی همان کردیم، اظهار علناً ما که است چیزهایی همان مواضتع، ای،هستته

 هاحرف یهمه هست؛ قبیل این از مواردی - کندمی اظهار خصوصی رووبه کند،نمی اظهار علن در را اینها انستان که

 است چیزهایی همان دقیقاً شده، گ ته علناً که چیزهایی آن ل ن - "یقال یعلَم ما کلُّ لَیسَ" ؛[گ ت علناً شودنمی را]

 ما و. است اینها نظا  یاساس مواضع شده؛ گ ته کتباً هم شده، گ ته زباناً هم شتده؛ گ ته هاهمان هم مستئولین به که

 کنند؛می کار دارند هازمینه این در ریزند،می عر  واقعاً تاشتتند، مشتتغول کارند، مشتتغول ما برادران که معتقدیم

 هک چیزی آن بتوانند و کنند پافشتتاری مواضتتع همین بر متعال خدای به توکل با و خدا امید به شتتاااهللان بایستتتی

 81«.کنند تأمین شاااهللان ت،اس نظا  مصلحت و کشور مصلحت

 عیناً گویم،می عمومی جلستتات در یا جلستته این در ایناا بنده آنچه»ایشتتان همچنین در جای دیگر تصتترید کردند:

 خطّ این. گویممی دیگران به و محتر  جمهوررئیس به مسئولین، به خصوصی جلستات در که استت هاییحرف همان

 جلستتات در شتتود،می اعا  رستتماً که قرمزهایی خطّ از بعضتتی که کنندمی بالدن بینیممی و دیدیم که ایتبلیغی

 جلسات در یا گوییممی شما به ایناا ما آنچه. است درو ی و واقع خاف حرف شتود،می نظرصترف آنها از خصتوصتی

 بیان را هامانه کننده،مذاکره هیئت به مستتئولین، به دوستتتان، به که استتت هاییحرف همان عیناً گوییم،می عمومی

 82«.است ی ی هاحرف کنیم؛می

ی مهم اشاره کردند. ایشان با اشاره به پرسش رهبر انقاب در دیدار با دانشتاویان نیز در پاستخ به سؤالی به یک ن ته

. زنندمی حرف رهبری زبان از رهبری ینماینده عنوان به کستتانی که گ تند دیگر ین ته یک»دانشتتاویان فرمودند:

 حرف شتما خب، ...استت آنها حرف به مقدّ  که من خود حرف نی تاده؛ کار از زبانم الحمّدهلل که هنوز خود  من خُب،

 یک مستتئله فان یدرباره باشتتد، هم رهبری منصتتوبین جزو ن ری یک استتت مم ن بله،. بشتتنوید من خود از را من
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 محترمی آقایان همین از خیلی. هست هم یزیچ جوراین ندارد؛ اش ال هیچ باشد، داشتته هم رهبری خاف ایعقیده

 از  یر شتتانعقیده استتت مم ن اعتقادی یا اجتماعی یا ستتیاستتی خاصّ یمستتئله فان در اند،رهبری منصتتوبین که

 89«ندانستیم. اش ال را این ما باشد؛ رهبری یعقیده

 بندیجمع

دید، د و راه دیگری فراروی خود نمیشود دشمن در شرایطی که دچار ضعت بواز مامو  آنچه گ ته شتد مشخص می

 ی خود را ش ل دیگری بخشید.ی مذاکره را در دستور کار قرار داد و مواجههگزینه

شتتود اما با توجه به شتترایطی که ایااد شتتد در مقابل اگر چه رهبر انقاب معتقد بودند با مذاکرات مشتت لی حل نمی

دولت اوباما در کلید زدن بازی جدید با ایران و نیز با توجه به  هاییعنی شترایطی مثل شرایط داخلی آمری ا، سیاست

کرد، در موضعی فعال، تاکتیک جدیدی گیری جریانی که راه حل را در مذاکره قلمداد میشرایط داخلی کشور و ش ل

ره کنند. ای و در چارچوب خطوط قرمز مذاکرا پی گرفتند و به مستئولین مربووه اجازه دادند صترفاً در موضو  هسته

ایشتتتان قواعد این بازی جدید را نیز پذیرفتند و اعا  کردند حرفی نداریم که یک چیزی بدهیم و یک چیزی بگیریم. 

کتیک جدید به ورحی علیه رهبر انقاب بتا اصتتترار بر خطوط قرمز تما  تاو خود را به کار بستتتتند تا مبادا این تا

داد خطوط قرمز ورف  ربی تبدیل شتتود. تأکید ایشتتان نشتتان میی امی و ابزاری برای ستتوا استتت ادهجمهوری استت

تصنعی یا برای فضاسازی نیست. رهبر انقاب تصرید کردند که در جلسات خصوصی نیز از این خطوط عدولی صورت 

 مواقع از ایشان مطرهای خاف نپذیرفته و برای آن ه مبادا کسانی دیدگاه خود را به جای رهبری جا بزنند و نقل قول

 کنند فرمودند حرف من را از زبان خود  بشنوید؛ الحمدهلل زبانم از کار نیافتاده.

ر داشتند و راه حل اصلی رحذنگری در خصوص مش ات کشور باندیشی و سطحیایشتان مدا  مسئولین را از سطحی

هم  ایی هستهسئلهرفع مشت ات را ات اا به نیروی درونی قلمداد کردند. ایشتان توضتید دادند حتی با حل شتدن م

رهبر انقاب تصتتترید  ها و مشتتت ات ما حل نخواهد شتتتد؛ چون دشتتتمنی در ذات دشتتتمن استتتت.ماجرای تحریم

به این معنی نیست که اگر دشمن  ایشتان توضتید دادند که ستازو 84«استت. بد توافق از بهتر ن ردن توافق»کردند:

 شتتما کار مانع هم او دهید، ادامه را راهتان که کنید کاری شتتما که استتت این هنر گ ت برگردید، شتتما هم برگردید؛

ایشان همگان را به همدلی و وحدت فراخواندند تا ایران اسامی به سامت از این نشتود و الّا برگشتتن خسارت است. 

از  شای حمایت کردند و کوشیدند توجه همه را بیرهبر انقاب م رراً از تیم هسته ی استت بار عبور کند.نبرد با جبهه

کند با توافق، دشتتمنی دشتتمن را های داخلی به دشتتمن متوجه کنند. ایران استتامی تاو میپیش به جای درگیری

 تأمین نماید.به بهترین نحو و در چارچوب نرمش قهرمانانه مهار و منافع ملی را 

 خطرناک است؟دوم: چرا این توافق  فصل

 ایشان تذکراتکره کننده و های مکرر رهبرانقالب از تیم مذابازخوانی حمایت

را  کنندگان کشور در مواجهه با بیگانگان قرار گرفتندوقتی تاکتیک مبتنی بر مذاکره شتد، کسانی که به عنوان مذاکره

 ینا نباید کسهیچ:»رهبر انقاب تصتتترید کردند نیز بتاید نمایندگان کشتتتور برای پیگیری این مأموریت دانستتتت.

 - یک یبعاوه پنج اصتتطامبه دولت، شتتش همان - آمری ا شتتامل یماموعه با را ما کنندگانمذاکره یماموعه

                                                           
 .2۱/4/1934دانشاویان،  از جمعى دیدار در بیانات 89
 .2۱/1/1934السا ، علیهم بیتاهل مداحان دیدار در بیانات 84



 40                                                                                                                     ی جنگی سهمگین           در میانه ؛خطرناک توافق

 
 

 هستند، خودمان هایبچّه اینها هستند، ایران اسامی جمهوری دولت مأموران اینها استت؛  لط این بداند؛ کارستازو

 با دارند استتت؛ اینها یعهده بر[ که] هستتت هم ستتختی کار. دهندمی اناا  دارند را مأموریّتی یک انقابند؛ هایبچّه

 است کاری یک مشغول که را مأموری نباید بنابراین. دهندمی اناا  است آنها یعهده بر که را کاری آن فراوان تاو

 نهاای که - شتتودمی شتتنیده گاهی که تعبیراتی از بعضتتی یا توهین یا تضتتعیت مورد استتت فرایندی یک مستتئول و

 8۲«.نیست هاحرف این نه، داد؛ قرار - اینها مانند و کارند،سازو

 ،اندگذاشتتته ایهستتته مذاکرات برای محتر  جمهور رئیس که هیئتی و تیمی این»ایشتتان همچنین تصتترید کردند:

 از هم را بعضتتی قبولند، مورد واقعاً و شتتناستتیممی نزدیک از ما را بعضتتی. هستتتند خوبی مردمان و امین مردمان

 ار این کنند؛می کار کنندمی تاو دارند دلسوزند؛ هم امینند، هم شناسیم؛می رادوردو کارهایشان از و هایشتانحرف

 امینی برادران هستتتند، خوبی برادران برادران این و دوستتتان این با این ه البتّه. کنیم بیان منصتت انه که استتت الز  ما

 ورف مقابل، ورف چون نگرانم؛ من حالدرعین کنند،می تاو کشتتور صتتام برای دارند که دانیممی و هستتتند

 86«.است گریحیله

 کار مشتتغول که آقایانی این بدانید؛ شتتما را این دار ؛ اعتماد امر ماریان به بنده»رهبر انقاب همچنین فرمودند:

 شاااهللان بودند، حاال تا آنچه در ؛[ندار ] تردیدی هیچ آنها مورد در من ما، اعتماد مورد هستند افرادی اینها هستتند،

 این دار ؛ د د ه جدّاً حالدرعین ل ن. ندار  آنها به نستتبت تردیدی هیچ آمد؛ نخواهد وجودبه تردیدی هم این از بعد

 صتتحید جهت خاف در حرکت و عهدنقض و دروغ و فریب اهل شتتدّتبه مقابل ورف که استتت آن از ناشتتی د د ه

 81«.است جوریاین مقابل ورف است؛

 - اندگرفته دوو بر را زحمات این مدّت این که دوستانی همین - را کنندهمذاکره هیئت هبند»ایشتان تصترید کردند:

 ایناا که حضّاری اکثر. بدانند همه را این دانم؛می متدیّن هم دانم،می شتاا  هم دانم،می  یور هم دانم،می امین هم

 در آنچه و مذاکرات جزئیّات و مذاکرات محتوای از هم شتتما اگر ندارید؛ خبر مذاکرات محتوای از دارید، تشتتریت

 عضتتیب اینها، بر یعاوه البتّه من. کردیدمی اذعان حتماً گ تم، بنده آنچه از بخشتتی به بودید، مطّلع گذردمی ماالس

 مین؛ا و متدیّن هستند مردمانی اینها شناسم؛می سوابقشان با دور از را بعضی شناسم،می نزدیک از را دوستتان این از

. کار ینا برای کنندمی تاو دارند و کنند باز را گره ببرند، پیش را کشتتور کار که استتت این قصتتدشتتان امینند؛ هااین

 حاال که - گیرندمی قرار کستتانی از کثیری تعداد یک مقابل در دارند، هم شتتااعت دارند، هم ملّی  یرت انصتتافاً

 ،خب امّا تعبیرند آن یشتتایستتته واقعاً که هستتت رهاییتعبی گاهی چون ب نم، را واقعی متناستتب تعبیرِ خواهمنمی

 یانب را خودشان مواضع کامل دقّت با کامل، شااعت با آنها مقابل در انصافاً و - بیاوریم زبان به ما که نیستت مناستب

 «.کنندمی تعقیب و کنندمی دنبال کنند،می

 کنندهکمک و است الز  انتقاد ندارد، عیبی نیستتم، لتمخا انتقاد با بنده»هم فرمودند: منتقدین مورد رهبر انقاب در

 آن در را مقابل ورف هایعیب. است کردنعمل از ترآسان انتقادکردن که باشند داشته توجّه همه را این منتها استت،

 انسان را او مش ات او، هاینگرانی او، هایدشتواری او، خطرات کهدرحالی بینیم،می راحت ما دارد، قرار که ایعرصته

 ویر استت رفته هم ن ریک کنید؛می تماشتا دارید اید،ایستتاده استتخری یک کنار شتما که استت این مثل. بیندنمی

  انه گوییدمی اید،ایستاده استخر کنار ایناا که شما زند،می شیرجه ب،خُ. بزند شتیرجه خواهدمی متریده از ارت ا ،
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 دبروی دایو این از ب شید زحمت شما امّا است اشت ال این بله،. اشت ال یک این شتد؛ خم زانویش شتد، خم پایش این

 من فحر این[ البتّه. ]است آستان انتقادکردن  ب نید قضتاوت وقتآن ب نید، نگاهی یک آب به متریده آن سترِ باال،

 بعضی قابلم ورف آن که باشد معنا این لحاظِ با انتقادها که باشید داشته توجّه ل ن ب نید انتقاد نشود؛ انتقاد از مانع

 آنها اهضرورت یا اندرسیده نتیاه این به خب[ امّا] دانند،می است مم ن کنیممی ذکر انتقادمان در ما که را عیوبی از

 م نم نیستتتند؛ معصتتو  نه، معصتتومند؛ اینها بگویم خواهمنمی بنده البتّه. دیگری دلیل هر به یا کشتتانده ایناا به را

 هب و اینها دیانت به و اینها امانت به که است این مهم امّا ب ند، هم خطا عمل در تشخیص، در جاهایییک انسان است

 88«.داریم اعتقاد ما اینها شااعت به و اینها  یرت

کننده و مستتتئولین بارها ن اتی که الز  دیدند، به تیم مذاکرهدر کنتار ورم خطوط قرمز، رهبر انقاب در عین حتال 

 گ ت حاًصری محتر  مسئولین از ی ی اخیراً خوشبختانه. ن نید اعتماد مقابل ورف به»ایشتان فرمودند: متذکر شتدند.

 هب ن نید، اعتماد مقابل ورف به گ تیم. استتت خوبی چیز خیلی این و نداریم اعتمادی هیچ مقابل ورف به ما که

 خرو وقتی[ چون] ن نید، اعتماد تت نقد ملع نه نقد، یوعده تتتت دهدمی که نقد یوعده به نخورید، فریب او لبخند

 یک صتتورتبه اوّلیّه ت اهم یک که امروز. وقیحند اینها اینقدر  خنددمی شتتما ریش به و گرددبرمی گذشتتت، پل از

 د،ندار وجود الزامی که گویندمی ورفین خود و است نشده کار هیچ هنوز و است شده منتشر اعامیّه یک و یادداشتت

 چه اب شتد ظاهر تلویزیون در آمری ا جمهور رئیس دیدید شتما ب نند، را حرکت مقدار این اندتوانستته که حاال همین

 83« ریختی چه با  ستی،

  تهدید شتبد زیر کنیم مذاکره دارد؟ معنایی چه تهدید شتبد زیر در مذاکره فهممنمی من»ایشتان همچنین فرمودند:

 را یدتهد یسایه زیر یمذاکره ایران ملّت نیست؛ جوریاین ایران تملّ[. باشد ما] سر باالی شتمشیری یک این ه مثل

 ام استتت مم ن نشتتود، چنان نشتتود، چنین اگر گویدمی کنند؟می زیادی  لط چرا کنند؟می تهدید چرا. تابدبرنمی

 هم وقتآن  - آمری ا قبلی جمهوررئیس زمان در من ثانیاً کنید؛می  لط که اوّالً ب نیم؛ ایران به نظامی یحمله

 نخیر، رویم؛درمی و زنیممی بگویید شتتما که نیستتت جوراین شتتده؛ تما  ودرروبزن دوران گ تم - کردندمی تهدید

 ایران ملّت به بخواهد که را کسی کند رها ایران ملّت که نیست جوراین. کنیممی دنبال ما و افتاد خواهد گیر پاهایتان

 ند؛باش داشته توجّه هم ما کنندگانمذاکره باشند؛ داشتته توجّه همه را معنا این. کرد خواهیم دنبال ما ب ند؛ تعرّضتی

 مورد شاااهللان هست، البد البتّه که باشتد نظرشتان در همواره استت، شتده گ ته که استاستی خطوط و قرمز خطوط

 تهدید بنشتتینند مدا  آنها که نیستتت قبول قابل هم معنا این امّا کرد؛ نخواهند عبور خطوط این از و هستتت نظرشتتان

 3۱«.نیستم موافق بگیرد، اناا  تهدید شبد زیر در که مذاکراتی با تهدیدی؟... بنده چه. ب نند

 را ینا استتت؛ باارزشتتی چیز ما ایهستتته کنونی دستتتاورد بدانند»کننده تأکید کردند:رهبر انقاب ناظر به تیم مذاکره

 یک کشور، یک برای ایهسته صنعت. است ارزشتی با چیز ن نند؛ گاهن آن به ستبک چیز و ارزوکم چشتم به بدانند؛

 کارهچ خواهیممی را ایهسته صنعت ما آقا" که بزنند قلم و بردارند قلم روشن  رنماها از بعضی این ه. استت ضترورت

 دهآم هاانگلیس و بود شده کشتت ن ت وقتی قاجارها زمان که استت حرفی همان شتبیه این استت؛ فریب این "کنیم

 کارچه خواهیممی را عَ ِن بدبوی یمادّه این ما گ تمی قاجاری دولتمرد ایناا ببرند، را ن ت خواستتتندمی بودند

 انر ی، برای هم است؛ ضرورت یک کشور یک برای ایهسته صنعت. است آن شتبیه این  ببرند بردارند بگذارید کنیم،

                                                           
 .2/4/1934نظا ،  مسئوالن دیدار در بیانات 88
 .2۱/1/1934السا ، علیهم بیتاهل مداحان دیدار در بیانات 83
 .16/2/1934کشور،  سراسر فرهنگیان و معلمان از جمعى دیدار در بیانات 3۱



 43                                                                                                                     ی جنگی سهمگین           در میانه ؛خطرناک توافق

 
 

 نیازهای از بسیاری برای هم و شیرین، آب به دریا آب تبدیل برای مه است، مهم بسیار که ایهسته داروهای برای هم

 همم صنعت یک است، پیشرفته صنعت یک دنیا، در ایهستته صتنعت. کشتاورزی  یر و کشتاورزی یزمینه در دیگر

 هایبچّه درونی استعدادهای و درونی هایظرفیّت ان اار این آوردند؛ دست به خودشتان ما هایبچّه هم را این استت؛

 یزچ بسیار کشور، کردن صنعتی و صتنعت این کردن دنبال و استت مهم بستیار ای،هستته دستتاورد .. بنابراین.بود ما

 31.«باشد توجّه مورد این بایستی است؛ الزمی

 و ام مسئولین بین شودمی بسته قرارداد هم آنچه یهمه»پذیرد نیز فرمودند:ایشتان در خصوص توافقی که صورت می

 و کردنبّهد با که - مقابل ورف که نباشد جوراین. باشد تأویل و ت سیر قابل  یر واضد، روشتن، باید مقابل، ورف بین

 را اکاره بیاورد، در دبّه کند، گیریبهانه گوناگون، قضتتایای ستتر باز بتواند - بردمی پیش را خود کار زدن، وچانهچک

 ینا بتوانند اگر. بشود خار  دشمن دست از تحریم یحربه و مستا که استت این برای اینها یهمه نه، ب ند؛ مشت ل

 شود؛ب برداشته تحریم بشود، خار  دشتمن دستت از تحریم کلمه واقعی معنای به باید البتّه. استت خوب ب نند را کار

 و حتر م دولت و مسئولین و ایران ملّت نرسیدند، توفیق به زمینه این در اگرچنانچه والّا ؛[بشود]صتورت این به توافقِ

 کُند و نندک اثربی را تحریم یحربه بتوانند این ه برای کنند وی را هاراه آن باید یقیناً و دارند فراوانی هایراه دیگران،

 32«.کنند

خواهی ورف ی زیادهاناا  داد و حتی چندین بار محل مذاکرات را به واستتتطه های زیادیتاوکننده تیم متذاکره

و از سوی تیم آقای والیتی و تیم های کارشناسی نیز از داخل کشور خال مذاکرات برخی مشاوره  ربی ترک کرد. در

 داده شد که این البته به معنی اعمال تما  این نظرات کارشناسی نیست. به صورت م توب آقای جلیلی 

 اند، هیچو آنچه تا حاال بوده آنها مورد کننده صتتریحاً حمایت کردند و فرمودند که دررهبر انقاب بارها از تیم مذاکره

آمد. ایشتتان هر بار بعد از این تأییدها تأکید کردند  نخواهد وجودبه تردیدی هم این از بعد شتتاااهللتردیدی ندارند و ان

 و دروغ و فریب اهل شتتدّتبه مقابل ورف که استتت آن از ناشتتی د د ه این دارند و د د ه که با این وجود جدّاً

 است. صحید جهت خاف در رکتح و عهدنقض

شده اکنون توافقی به دست آمده که  باید در های اناا با تما  فراز و فرودهایی که پشت سر گذاشتیم و با تما  تاو

داخل کشتور توستط مستئولین و کارشتناسان و متخصصان مورد بازبینی دقیق قرار بگیرد و مسیر قانونی الز  را وی 

قابل تأویل بودن یا مشتت ات دیگر راه برای دبّه در آوردن ورف  ربی باز شتتود. ما در حال  یکند تا مبادا به واستتطه

های دیگر ما را به ش ست ب شاند، اکنون پای میز مذاکره نشسته مذاکره با دشتمنیم. دشمنی که چون نتوانسته از راه

داشتن بر سر متن نهایی توافق در  های خود را در چارچوب مذاکره پی بگیرد. وسواسو وبیعی است بخواهد شیطنت

چنین شترایطی خصتوصاً وقتی سوابق بدعهدی ورف مقابل روشن است، اصلی بدیهی و عقایی است. عاوه بر این با 

کارشتناستان کشور متن نهایی را با و  توجه به تأکیدات م رر رهبر انقاب بر روی خطوط قرمز الز  استت مستئولین

انقاب بستتناند تا مبادا به عنوان توافق، از منافع ملی خود عدول کرده باشتتیم و  خطوط ارائه شتتده از ستتوی رهبر

 حاصل کار به ن ع دشمن تما  شود.

 قابل نقد دانستن توافق چه جایگاهی دارد؟ ،های رهبریبا وجود حمایت

 دهیم:میدی قابل ورم است که در ایناا به ت  یک مورد اشاره قرار های متعددر پاسخ به این سؤال جواب
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ی که امین و متدیّن و چه هر تیم دیگر ،چه تیم مذاکره کننده، تیم آقای ظریت باشتتد، چه تیم آقای جلیلی -1

ی ما دشمن است، الز  است حساسیت و دقتی دوچندان نسبت ، چون ورف مذاکره یور و شتاا  هم باشد

کننده را اگر بهترین تیم مذاکره کنیم داشتته باشتیم. ضمن این ه حتیبه متنی که به عنوان توافق امضتا می

وستط میدان فرستتاده باشتیم، باز هم مم ن است ناخواسته خطایی مرت ب شده باشند یا توانشان به حل و 

ها به تما  تاو زنگری و بررسی دقیق و نقد آنچه با وجودفصتل برخی مستائل نرسیده باشد. از این حیث با

بعاً این منافاتی با مؤمن بودن و قابل اعتماد بودن تیم و دستت آوردیم توستط کارشتناستان ضتروری است.

 کننده ندارد.مذاکره

دهد، آنها را راهنمایی فرستد و مدا  به آنها روحیه میوقتی یک مربّی فوتبال تیمش را داخل زمین بازی می -2

خواهند توانستتت کند، این لزوماً به معنی آن نیستتت که آنها هم حتماً در نهایت کند و از آنها حمایت میمی

. مم ن است با ی مطلوب را کستب کنندو نتیاه امل جامعه عمل بپوشتانندمربّی به وور ک هایبه راهنمایی

یا هر دلیل ی   لتی کوچک بندند، به واستتتطهو با وجود تاو زیادی که به کار می هاوجود تما  راهنمایی

ه هایش به ثمر نشتستتاواین ه را کرده استت، اما تاو خود  کنندهبازی را واگذار کنند. تیم مذاکرهدیگر 

 های مربّی از تیم ندارد.تعارضی با حمایتی مطلوب را کسب کند، وانسته نتیاهیا با وجود زحمات فراوان نت

 دهند اماهای الز  را نیز به آنها ارائه میکنند و راهنماییرهبری مستئولین مختل ی را در کشور منصوب می -9

 ال بودن و معصو  بودن آنها نیست. ات اقاً ایشان اشتاند این به معنی عد  ام ان نقد آنها و بیههمواره فرمود

کننده را جمهور تیم مذاکرهاین همه در حالی است که رئیس اند.گری را خواستتهمثاً از دانشتاویان مطالبه

ور و مورد ی کشتاربهناسان با تعیین کرده و این تیم منصوب مستقیم رهبری نیستند؛ البته جمعی از کارش

 .اعتمادند

« است. کنندهکمک و است الز  انتقاد»رهبری خودشان فرمودند: ،کننده و مذاکراتدر خصتوص تیم مذاکره -4

 صومند؛مع اینها بگویم خواهمنمی بنده»ایشتان البته برای ورم انتقاد شترایطی را برشمردند و تأکید کردند:

 است این مهم امّا ب ند، هم خطا عمل در تشخیص، در جاهایییک انسان استت مم ن نیستتند؛ معصتو  نه،

رهبر انقاب در  39«.داریم اعتقاد ما اینها شتتااعت به و اینها  یرت به و اینها دیانت به و اینها امانت به که

 داشته د د ه ایعدّه یک ای،قضتیّه یک در استت مم ن»فروردین ماه امستال نیز در حر  رضتوی فرمودند:

 کی به نستتبت حقیقتاً کستتانی توانندمی. نیستتت جر  بودن دلواپس نیستتت؛ جر  داشتتتن د د ه باشتتند؛

اس و مهم یمستئله  معنایبه این امّا ندارد؛ مانعی هیچ کنند؛ مندید د ه و دلواپسی احساس کشتور، حستّ

 دارانورف و لتدو هم ورف آن از. نباشتتد خدمات و زحمات گرفتن نادیده معنایبه نباشتتد، کردن متّهم

 تملّ به صتتریحاً را این من. ن نند اهانتی بایستتتی کنند،می دلواپستتی و د د ه ابراز که کستتانی به دولت

 از کرد ؛ حمایت خود  مسئولیّت دوران در هادولت یهمه از من – گ تم هم قباً – کنممی عرض عزیزمان

 کستتی به هم امضتتا ستت ید چک البتّه دهم؛می تذکّر باشتتد الز  هم هرجا. کنممی حمایت هم دولت این

 ،الهی کمک به و الهی توفیق به و کنممی قضتتاوت عمل ردها برحستتب و عمل ردها به کنممی نگاه. دهمنمی

 در باید انتقادها»ایشتتان شتترایطی نیز برای انتقاد مطرم کردند:« .کرد خواهم عمل هم عمل ردها برحستتب

 هم همواره را انتقادها این داشتتتم، انتقادهایی گوناگون هایدولت به هم بنده خود. باشتتد منطقی چهارچوب

 انیکس از را عمومی اعتماد که باشد جوری بایستی تذکّر این امّا ندارد اشت الی هیچ دادنا ... تذکّرداده تذکّر
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 ود،شن عمومی اعتمادیبی موجب که باشد جوری باید دادن تذکّر ن ند؛ سلب کارند، مشغول و مستئولند که

 یمسئله به اسامی برادری با همه باشتد؛ نداشتته وجود آلودخشتم هایروو و باشتد نداشتته وجود اهانت

پس از دیدگاه ایشتتان انتقاد شتترایط و  34«.ب نند رفتار شتتیوه آن با و کنند نگاه ملّت و دولت میان ارتباطِ

  و کمک کننده استت. از دیدگاه ایشان اصتولی دارد و با ح ظ این شترایط انتقاد نه تنها بد نیستت بل ه الز

اند معصتو  نیستند؛ بل ه مم ن است خطا کنند. همین مستئولین که مورد حمایت م رر ایشتان قرار گرفته

توان و باید نقد کرد اما نباید در تدیّن،  یرت، شتتتااعت و امانت این افراد تردید این خطتای احتمالی را می

 کرد.

 د ،ن ر دخالتی مذاکره جزئیّات در بنده»ان در مذاکرات نیز تصرید کردند:رهبر انقاب در خصتوص دخالتش -۲

 کشتتور مستتئولین به را قرمزها خطّ و مهم هایچهارچوب اصتتلی، خطوط کان، مستتائل من کنم؛نمی بازهم

 یدقیق حرف این استتت، رهبری نظر تحت مذاکرات این جزئیّات که بشتتود گ ته حاال این ه ...ا گ ته همواره

 3۲«نیست

ایی جبهه را اشتباه بگیریم و در فضنباید بدیهی استت نقد باید همدالنه باشتد. نباید نبرد با دشتمن را فراموو کنیم، 

حستتاب جناحی بپردازیم. نقد الز  و کمک کننده استتت اما با رعایت  ستتویهکه منافع و امنیت ملی مطرم استتت به ت

ی نقد ولو آن ه اصل انتقاد هم وارد این است که برخی به بهانه آیداش الی که گاه در نقد پیش می تمامی این اصتول.

دهند. برای گذارند و حتی گاه شتتخصتتیت و دیانت او را نیز مورد هامه قرار میباشتتد، پا را فراتر از مدعای اصتتلی می

ی هم و پا را از حوزدین و... معرفی نماییجاسوس و بیحتماً این ه انتقادی را متوجه کسی کنیم حتماً الز  نیست او را 

 ادب و اخا  و تدیّن فراتر بگذاریم. نقد باید باشد اما با مراعات اصول، موازین دینی و اخا  اسامی.

 گیری توافقنقد و بررسی فضای شکل

ا بالز  استت ببینیم توافق در چه فضا و بستری ش ل گرفت. اگر  ،قبل از این ه وارد نقد و بررستی اصتل توافق شتویم

ووری ستتخن ، اگر قلمداد کندضتتعت تدیّن، شتتااعت، امانت و  یرت، کاری کنیم که دشتتمن ما را در موضتتع  وجود

 ایهای هسته، اگر قدر و ارزو داشتهو ترحّم او هستتیممذاکره  بگوییم که دشتمن برداشتت کند ما نیازمند و محتا 

نداشته باشیم، اگر به ورف مذاکره  الز  و جدّی اورهای درونی کشور بندانیم، اگر به توانمندی گونه که بایدرا آنخود 

حل اصتلی رفع مش ات کشور را مذاکرات قلمداد کنیم یا چشممان به بین باشتیم، اگر راهکه دشتمن ماستت، خوو

اگر به  ،ی بنیادی و تمدنی را سوا ت اهم بدانیمو یک منازعه دستتان بیگانه باشتد، اگر دشتمنی دشتمن را باور ن نیم

 ، بیشتر عقب خواهیم نشستامتیازهای بیشتری خواهیم داد ناگزیر آن وقتاقتدار خود ایمان نداشتته باشیم،  قدرت و

برد که امتیاز بیشتری اصاً فضای مذاکره ما را به سمتی میتر خواهیم گذاشت. ای خود راحتو از دستاوردهای هسته

وی رهبر انقاب خطاب به مستتتئولین کشتتتور و تیم از ستتتچنینی اینبه راستتتتی دلیل ت رار م رر تذکرات بدهیم. 

کنندگان به این تذکرات باور و التزا  داشتتتند، آیا اگر مستتئولین و مذاکرهرا این همه ت رار؟ چکننده چه بود؟ مذاکره

کند اما در ایناا مستندات متعددی را مسائل زیادی را روشن می پرسشبود؟ اگر چه همین نیاز به این همه ت رار می

بندی آنچه در جریان توافق گذرانیم. بررستتی این فضتتا در جمعاز نظر می برخی از این محورهاتر شتتدن برای روشتتن

 اهمیت دارد.گذشته است، 
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 دشمن ما را در موضع ضعف قلمداد کرد

که ای تلقی آنها از مذاکرات محرمانهخواند. کننده میای را وضتتع کرده بود که آن را فلجهای گستتتردهدشتتمن تحریم

صتالحی کلید زد، این بود که فشارها پاسخ داده است. با این همه اما در دولت دهم آمری ا برای مذاکره مشتا  به نظر 

 هاامری ایی با محرمانه مذاکرات که زمانی در»گوید:ای که در دولت یازدهم مت اوت شد. صالحی میرستید. مستئلهمی

 امری ا دولت و یازدهم دولت که بعدها. بود مستتاعدتر امری ا، از امتیاز گرفتن برای شتترایط داشتتت، جریان عمان در

 تصور آن به دیگر. کردندمی صحبت تریمح م موضع از هاامری ایی شد خارجه امور وزیر کری آقای و شدند مستقر

 رفته باالتر مطالباتشان یآستانه و بود شتده ترستخت آنها مواضتع. نداشتتند مذاکره پیگیری برای اشتتیاقی و شتو 

 36«بود.

های انتخاباتی و به حرا  گذاشته شدن شتاید نخستتین آدرس  لطی که به دشتمن داده شتد، همان ماجرای مناظره

.. .کرد تغییر دستتتخوو را ماجرا[ ایران درون ستتیاستتی] حوادث دیگر بار یک»نویستتد:آبروی ایران بود. کلینتون می

 رد. داد رخ توجهقابل ات ا  یک که بود انتخابات از قبل آخر .. روزهای.شدمی دیده راحتی به[ مرد  میان در] ناامیدی

 [کشور] عمومی فضای وارد هاسترخوردگی این ح ومت، یشتدهریزیبرنامه دقت به انتخاباتِ[ برگزاری روند] یمیانه

. شد واقع خواستباز مورد کشور[ مرد ] تما  مقابل ح ومت، ستیاستتی هایشت ستت و نظرهااختاف ناگهان و شتد

 یو مدیریت سوا خاور به شد،می پخش ایران سراسری تلویزیون در که "ان ااری" یمناظره یک در جلیلی مخال ان

 "یوالیت اکبرعلی" .کردند حمله او به رحمانهبی کشور، اقتصاد برای آن وحشتناک عوارض و ایهسته هایسیاست در

 معنای به بودن گرااصول": گ ت[ جلیلی به خطاب] شده،شتناخته گراهایاصتول از ی ی و ایران ستابق یخارجه وزیر

 هنگآ هم اسامی انقاب پاسداران سپاه سابق ارشد فرمانده "رضایی محسن" ".نیستت دندگییک و ناپذیریانعطاف

 م،بگیری[ امتیاز  نو همه و] چیز همه باشتتیم داشتته انتظار توانیمنمی ما":برد ستتؤال زیر را دنیا[ همه] مقابل مقاومت

 اشیترمانع سیاست از کرد تاو جلیلی "داریم؟ نگه گرستنه را مرد  باید مقاومت خاور به آیا. ندهیم چیزی هیچ اما

 از ستتتپس ".کنند عوض نباتآب با را[ ما] جواهر خواستتتتندمی":کند دفا  ۲+1 با مذاکرات دور آخرین در خود

 که "روحانی حسن" .نشد حمات توقت موجب هم کار این اما نمود،  ادهاست خود از دفا  در هم رهبر[ هایصحبت]

 "جهان با سازنده تعامل" یدرباره بحث دلیل به و بود ایهستته موضتو  در ایران ستابق ارشتد یکنندهمذاکره خود،

[ درباره کاریکم و] دادن اجازه خاور به را جلیلی شتتتد،می محستتتوب رومیانه کاندید یک به گزینه تریننزدیک

 که است خوب. شودمی ناشتی همین از ما مشت ات یهمه":کوبید ،[ایران علیه] ستازمان امنیت شتورای هایتحریم

 این منزل در که ایرانیانی ".بچرخد هم مرد  معاو و زندگی چرخ کهآن شتترط به اما بچرخد، ما ستتانتری یو های

 شتتاهد تا بود شتتده داده اجازه مرد  به ندرت به زمان آن تا. بودند شتتده شتتوکه مطمئناً کردند،می تماشتتا را مناظره

 پای بزرگ بستتیار هایگروه در ،2۱19 ستتال  وئن ماه در انتخابات، روز در ایران مرد . باشتتند چنیناین ایمناظره

 31«.کردند انتخاب را روحانی سویه،یک انتخاباتی وی و رفتند رأی هایصندو 

ت سیاست مقاومت در ایران ش سها اثر کرده، تحریمین پیا  را به ورف  ربی داد که سوگمندانه باید گ ت انتخابات ا

ی امتیاز دادن استتت. ستتخن حستتن روحانی که از چرخش همزمان ستتانتری یو ها و زندگی مرد  خورده و ایران آماده

                                                           
 امری ا. و ایران محرمانه مذاکره سیاه تولد تا توافق، جعبه ی ازنامهروزنامه ایران، ویژه 36
 صتتدای حتی هاتحریم/ انداخت جلیلی گردن به را اقتصتتادی مشتت ات همه روحانی/ بردیم قربانگاه به را ایران نیوز، اقتصتتادستتایت خبری مشتتر  31

 .24/1۱/1939درآورد،  هم را نژاداحمدی
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مواجه نیستتت و  کرد که دیگر با ر یبی ستترستتختح ایت داشتتت و بعدها نیز ت رار شتتد، ورف  ربی را امیدوار می

 توان در مذاکرات دست باال را داشت.می

 که زمانی در که کنممی افتخار»گ ت: امری ا ستتنای خارجی روابط شتتورای یجلستته در پس از توافق وین کری جان

 خاور به را ووالنی هایبحث آن ما یهمه. ا بوده کمیتته همین رئیس من کردیممی تاو ایران تحریم برای

 ایپ به ایران کشاندن در ایاستاسی نقش که هاییتحریم. رستاندیم تصتویب به آرا ات ا  با را هاتحریم آن و آوریممی

 38«.داریم ایران با سازنده و جدی مذاکرات به نیاز ما که ساختند روشن و داشتند مذاکره میز

ه ای بود کاظهارات کری به گونهما نی پاسخ دهد ایچنهای ایناگر چه ایران بارها ناگزیر شتده بود نستبت به برداشتت

 اعا  بارها که گونههمان»ظریت را به دنبال داشت. محمد جواد ظریت در پاسخی م توب تصرید کرد:مادد واکنش 

 و ایهستتته آمیزصتتلد یبرنامه گذاشتتتن کنار برای المللیبین مختلت فشتتارهای برابر در ایران مرد  مقاومت ایمکرده

 در مرد  درصتتدی 19 حضتتور با 32 ستتال انتخابات ستتیاستتی حماستته در که تیپیان مبنای رب خود حقو  پیگیری

 فصتتل و حل بر را خود تمرکز و گذاشتتته کنار را تقابل راه که ستتاخت وادار را امری ا نهایت در شتتد، متبلور انتخابات

 33«.دهد قرار گووگ ت وریق از موضو 

ن برداشتتت را در ورف  ربی ایااد کرد تا از موضتتعی باالتر با ایران ستتخن نبود که ای 32متأستت انه این تنها انتخابات 

ا هکرد که تحریماظهارات گاه و بیگاه مقامات دولتی در ایران مدا  همین برداشتتت را در ورف  ربی ایااد می بگوید.

حتی آب خوردنِ مرد  جمهور اثر کرده و ایران در موضع ضعت قرار گرفته است. این روند تا آناا پیش رفت که رئیس

توان ایران را تحت فشتتار گذاشتتت و اظهار این اظهارات ورف مقابل را امیدوار کرد که می ها ربط داد را هم به تحریم

 ربی  زبانی به ورفمبناست. ایران با زبان بیها بیحاصتل بودن تحریمنظر برخی کارشتناستان آمری ایی مبنی بر بی

 واب داده است.گ ت تئوری چما  و هویج جمی

 دبای گوییممی وقتی ما:»گ ت سخنانی وی زیست، محیط یه ته گرامیداشتت مراستم در ، روحانی84ه دهم خرداد 

 و ایدبی سرمایه تا برود بین از باید ظالمانه هایتحریم. نچرخد زیاد شانچشمان هابعضی شتود رفع ظالمانه هایتحریم

 هک آنها. شوند احیا هابانک و شده زیاد آبی منابع شود، حل مرد  ردنخو آب و صنعت اشتغال، زیست، محیط مشت ل

 1۱۱.«چیست تحریم دانستندنمی هم داخل در ایعده اما اندشده مرت ب بزرگی ظلم اندکرده تحریم را ما ملت

 حل کلید»:نده بودکرد تأکید 34 اردیبهشتتتت 3 در بیاناتی در رهبری معظم مقا این اظهتارات در حالی بود که 

 ار خود مت اوت هایمسئولیت باید همه و است کشور داخل در نیست، نیویورک و  نو و لوزان در اقتصتادی مشت ات

 1۱1.«دهند اناا  ،"اقتصادی مش ات عا  راه تنها" عنوان به داخلی تولید تقویت در

 شواکن نو  در»، نوشت:" نودنش را صدایتان اوباما باشتید مراقب روحانی، آقای"علی جع ری وی یادداشتتی با عنوان 

 "انوهایز" تحریم، افزایش بر اصرار بگیرند، نتیاه آنها که ایمداده دشمن به "گرایی" ناخواسته محتر ، جمهور رئیس

 رو این از ) (.است نزدیک "(ره)خمینی فرزندان" شدن گیرزمین موجود، وضع ادامه با و آورده در لرزه به را ایران ملت

 "امید و تدبیر" دولت یستترلوحه عنوانهب را ت ریط و افراط از پرهیز همواره که جمهور، محتر  ریاستتت استتت امید

                                                           
 سانتری یو های از سو  دو/ ببرد بین از داوولبانه را خودو شده  نی اورانیو  ذخایر از درصد 38 که کرده افقتمو اکنون ستایت خبری رجانیوز، ایران 38

 .۲/۲/1934کند،  پر سیمان با را آن و بگذارد کنار را خودو سنگین آب رآکتور قلب کند، جدا هم از را سانتری یو  هر قطعات کند، باز را خود شده نصب
 .9/۲/1934است،  ش ست به مح و  ایران مسئوالن بین انداختن اختاف برای تاو: ظریتتیوی، سایت پرس 33

 .21/9/1934ها، تحریم تاثیر درباره روحانی سخنان به هاسایت خبری الت، واکنش 1۱۱
 .3/2/1934کشور،  سراسر کارگران از جمعى دیدار در بیانات 1۱1
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 انبی در است،  ربی ورف برای ستیاسی پیا  دارای ایشتان ستخنان یهمه که ن ته این به توجه با اند،ستاخته مطرم

 1۱2«.ندهیم ندشم بدست ایبهانه ن رده خدای تا نمایند ملتأ بیشتر کمی هایشاندیدگاه

 مسائل یهمه نباید دولت»جمهور تصترید کرد:در واکنش به اظهارات رئیس خبرگان مالس ریاستت یزدی، اهلل آیت

 هایقابلیت به توجه بل ه شتتوند؛ موکول توافق و مذاکرات ینتیاه به نباید کارها و بزند گره هاتحریم به را روزمره

 .«است مهم و اساسی امری داخلی

 یهمه زدن پیوند برای هاتاو برخی موضتتو  به ستتخنانی، وی نیز قضتتائیه قوه رئیس الریاانی، ملیآ اهلل آیت

 و سیاسی منظر از روی رد این دانستتن اشتتباه با و کرد اشتاره هاتحریم و ایهستته مذاکرات به اقتصتادی مشت ات

 ایعده که شنویممی هم باز نظا  نمسئوال و رهبری معظم مقا  ستوی از مستئله این تذکر وجود با»:گ ت اقتصتادی

 داخلی، و ملی هایستترمایه تما  راحتی به و زنندمی گره مذاکرات و هاتحریم یمستتئله به را کشتتور مشتت ات تما 

 اادای را مش اتی هاتحریم که نیست تردیدی گرچه گیرند؛می نادیده را داخلی استتعدادهای و جوانان هایتوانمندی

 را دسمق دفا  مانند به این از ترسخت هاییبرهه داخلی توان بر ت یه با ایران ملت که دهیم قرار نظرمد باید اما کرده

 به وفمعط کشور مش ات تما  گویا که بگوییم سخن ایگونه به دشتمن مقابل در این ه. استت گذاشتته ستر پشتت

 .«است  لطی کار ندارد، جلو به راهی و مانده وا کاماً هاتحریم این اثر بر کشور و است هاتحریم

 درصد 9۱ تا 2۱ تنها کشور اقتصادی وضع در هاتحریم سهم»گ ت: نیز اسامی شتورای مالس رئیس الریاانی، علی

 .«است

 زدهرقم ایگونهبه را شرایط گذشته ستال دو در دولت مدیریتی روی رد متأست انه»قالیباف نیز تصترید کرد: محمدباقر

 آن از هدف که شودمی هاییسازیمسئله صترف هاآن مشت ات حل جایبه مستئولین ر یان کندمی حس جامعه که

 رایب دولت هدف گویی. است قیمت هر به توافق دادن نشان گریزناپذیر و ایهستته مذاکرات به کشتور کردن وابستته

 را تاریخ ایدب ما. است تیآ انتخابات در پیروزی برای سیاسی آرای جلب بل ه نیستت هاتحریم رفع توافق، به دستتیابی

 ایاهنتی بیگانگان کردن راضتتی به کشتتور امورات یهمه زدن گره گویدمی ما به که تاریخی. کنیم خود عبرت آیینه

 شده یعملیات مصد  دکتر دولت در داخلی توان بر مبتنی اقتصاد اگر. نداشت مصتد  دکتر ملی دولت سترنگونی جز

 کودتای که رستتیدنمی حد آن به اجتماعی نیروهای ریزو شتتد،نمی حاکم کشتتور در مرزها از خار  به نگاه و بود

 و یزنچانه ام ان کشتتور اقتصتتادی و دفاعی قدرت که نیستتت این در تردیدی. شتتود موفق ملی دولت علیه انگلیستتی

 راتمذاک میز در را خود خود، دست با دولت که است انگیزتأست امروز و دهد؛می افزایش را باعزت توافقی به دستیابی

 .«است کرده سام خلع

 وابسته مذاکرات به را خود خوردن آب این ه»:گ ت زمینه همین در نیز کشور کل دادستتان رئیستی، االستا  حات

 را خود نباید انسان. کرد خواهد است اده کُد این از ناخواسته یا خواسته دشتمن که استت راهبردی خطای یک بدانیم،

 .«دده نشان دشمن محتا 

 مقابل ورف نگاه از کشورمان محتر  جمهوررئیس باید چرا»:نوشتت کیهان یسترمقاله در نیز شتریعتمداری حستین

 را خود و گرفته قرار  "اضتتطراریوضتتعیت" در که شتتود تلقی  "بده ار فروشتتنده یک" ای،هستتته مذاکرات در ایران

 و ه اربد که فروشنده این از خرید در اگر بگیرد یاهنت حریت بعد، و  داند؟می "کشتورو ملی منافع فروو به ناچار"

                                                           
 .24/9/1934،  نشنود را صدایتان "اوباما" باشید مراقب ،"روحانی" ، آقای24پایگاه تحلیلی تدبیر  1۱2
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 برای که را آنچه بهای ؛ثانیاً و شودمی "دشوارتر" او اضطراری شترایط و وضتعیت ؛اوالً ن نیم عاله استت، مستتأصتل

 1۱9 «آورد؟می ترپائین بازهم است آورده فروو

 کردن توصتتیت "عایب" رفستتناانی هم باگ ت. هاشتتمی البته این تنها روحانی نبود که با این ادبیات ستتخن می

 عن  به چطور درآورده؛ را مرد  پدر ها تحریم»:گ ت دانند،می ایران ن ع به را ایهسته هایتحریم که کسانی اظهارات

 آورده در را مرد  پدر هاتحریم»هاشمی تصرید کرد: 1۱4سی فارسی شد.بیهمین جمله از هاشتمی تیتر بی« ماستت؟

 1۱۲«است. کرده خرد را آنها هایاستخوان هاتحریم هستند مزدبگیر هک مردمی اکثر است،

 داخلی جدّی داشت به بیگانه به جای تحرکچشم

و  دکنیم. او اکت ا میجمهور است، که دارای گرایش ستیاستی نزدیک به رئیسکرباستچی  در ایناا به ذکر اظهارنظر

 با هاتحریم رفع با دولت، هایفعالیت از بخشتتی قطعاً»:تصتترید کردمصتتاحبه با روزنامه شتتر  در  84ماه اردیبهشتتت

 رداریمب خودمان دوو از را هامسئولیت که باشد گونهاین نباید هم تحریم شرایط در اما شود،می اناا  بهتری کی یت

 هست اییکاره تحریم شرایط در حتی شرایطی هر در …هستیم تحریم بگوییم ن ردید، را کار فان چرا که بگویند تا و

 .«کنیم باز سر از تحریم یبهانه به را شودمی که کارهایی آن نباید و داد اناا  شودمی که

 م،باشی بخش فان مسئول یا وزیر وزیر، معاون شودنمی. بزند شتور کشتور اداره برای باید دلمان»»وی ادامه داده بود:

 « کنیمنمی کار ندادند هم اگر و کنیممی کار دادند، بودجه اگر که باشد این ما استدالل اما

 یناقشهم که کنید فرض اصاً  شودنمی که شویم بلند و بنشینیم سالخورده و خستته آد  تعدادی یک»او افزوده بود:

 نصت گذاشتیم هم بر چشم. کندمی نگران دولت برای را آد  هاتحرکیبی این چه؟ آن از بعد شتد، حل هم ایهستته

 امیدی همه با هم آن دولت از دوره این خروجی کنند ف ر باید جمهوررئیس شتتخص و راوز. گذشتتت دولت این مهلت

 گونهاین ما تحرک ها،تحریم هنگا  اگر. شد برداشته هاتحریم که نشود خاصته این در فقط اند،بستته آن به مرد  که

 1۱6« گردی هست، چیزهمه گوییممی و شد خواهد راحت خیالمان دیگر آن از بعد البد باشد

 دشمن به تعهداتش در ژنو و لوزان عمل نکرده بود

ظریت بعد از  1۱1یم که دشتتمن بدعهد به تعهداتش در لوزان و  نو عمل ن رده بود.در شتترایطی در وین توافق کرد ما

 در ردک تأکید خود هایصتتحبت در کری جان که  دیدیم»ی لوزان در برنامه تلویزیونی نگاه یک تصتترید کرد:بیانیه

                                                           
 .21/9/1934ها، تحریم تاثیر درباره روحانی سخنان به هاسایت خبری الت، واکنش 1۱9
 .26/9/1934ماست؟،  ن ع به چطور درآورده، را مرد  پدر ها تحریم: رفسناانی سی فارسی، هاشمیبیسایت خبری بی 1۱4
 پوساندن حال در تحریم/ ماست؟ ن ع به چطور درآورده، را مرد  پدر ،«ماستت ن ع به ها تحریم» گویند می: اشتمیه اهلل ستایت خبری انتخاب، آیت 1۱۲

 .26/9/1934است،  بگیر مزد وبقه استخوان
 از بعد/ دکر اداره کشتتور نمیتوان خستتته و ستتالخورده های آد  با: آورد در هم را کرباستچی صتتدای روحانی دولت تحرکی ستتایت خبری رجانیوز، بی 1۱6

 .2/2/1934،  است ناکارآمدی مش ل نیست؛ حصر رفع دولت مش ل/کند؟ چه خواهد می دولت ای هسته مذاکرات
 عمده به ورفین  نو توافق در»جمهور در خصتتوص عمل کردن ورف  ربی به تعهداتش نادرستتت استتت. روحانی تصتترید کرد:اظهارات آقای رئیس 1۱1

 هم هنوز که امروز تا 32 آذر اوایل به شودمی مربوط که  نو موقت توافق آن در ما …استت پیشترفت قابل کار داد ننشتا تاربه این و کردند عمل توافقات

 ۲+1 با که توافقی االن ما. شودمی که استت معلو . کردند عمل هم آنها کردیم عمل ما یعنی کردیم آزمایش عمل مقا  در ما موقت، توافق آن دارد ادامه

 یک ما اگر. است همان برابر ۲ بنابراین شودمی سال دو دیگر ماه سه گذشته توافق. استت ستاله 1۱ توافق یک استت ستاله چند پایانش مگر دادیم اناا 

 هاتحریم کاهش به  رب: ، ظریتir.2۱-1سایت «).ببریم پیش را کار توانیممی ما این ه برای باشد عامتی تواندمی دادیم اناا  امروز را توافق م اد پنام

 کردند( ترمستح م را هاتحریم و نبود پایبند  نو توافق در
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 متواننمی من اما استتت؛ کرده عمل تعهداتش تما  به ایران[ لوزان توافق انعقاد تا  نو توافق اجرای] گذشتتته لی ستتا

 کنیم.مرور می مستندات چند نمونه رادر ایناا  1۱8«.ب نم آمری ا مورد در را صحبتی چنین

 هاکاهش تحریم

های به تاوفرستاد،  ۲+1 یخارجه وزرای به که اینامه نیز در  نو توافق از بعد به گزارو یک بیستت ظریت ی سال

 کامل اناا  با را خود نیت حسن ایران که در حالی:»ها اشتاره کردورف مقابل برای نگهداری و استتح ا  ر یم تحریم

 اقدامات شتتان،تحریم کاهش تعهدات به پایبندی جای به اروپا اتحادیه و آمری ا داد، نشتتان توافق در خود تعهدات

 1۱3«.کردند اتخاذ هاتحریم ر یم استح ا  و نگهداری برای را یبیشتر

 بیمه و درآمدهای نفتی

 ینا صراحت با شتد،می برگزار( بعد روز ده)  نو معاهده به نستبت کمی یفاصتله با که اوپک اجاس از قبل ن ت وزیر

 از سپ بافاصله توانیممی ما»گردد:می باز ن ت بازارهایی صورت پذیرفته، به ی معاهدهواسطه به ایران که داد را پیا 

 که تاستت ما حق که اعتقادیم این بر. بازگردیم روز در ن ت بشتت ه میلیون چهار تولید کامل ظرفیت به هاتحریم لغو

 11۱«.دهیم افزایش را خود ن ت صادرات

  تن بخش در  نو توافق ایبنده آیا این ه مورد در تستتنیم خبرنگار به پاستتخ وزیر ن ت در 84ماه فروردینبا این همه 

 خیر ای شد اجرایی آمری ا و اروپا اتحادیه ازسوی( ن تی درآمدهای وصول و هاپتروشیمی ها،کشن ت بیمه تحریم لغو)

 که اچر نشتتد محقق امر این کنم بازگو توانمنمی که دالیلی به ن تی درآمدهای دریافت و بیمه مورد در»:اعتراف کرد

 استتت اده توافقنامه این از توانستتتیم پتروشتتیمی بخش در اما کنیم افشتتا را خود اواعات از برخی بودیم مابور

 111«.کنیم

ک ینبود، تقریباً هیچ صتترفه به و اومینان قابل ایبیمه خدمات مدت این در و ماهه بود شتتش هاتحریم از آناا که لغو

 نشدند. ایرانی یهان ت ش و هاکشتی کردن بیمه به حاضر خارجی ایبیمه هایاز شرکت

 چارچوب  ربی، هایقدرت و ایران توافق وبق این ه به استتتناد با ،(P&I) جهان ن ت ش بیمه شتترکت بزرگترین

 پوشش ماه، شتش این در شتودنمی معتقدند، آی اند پی اعضتای و استت شتده ستستت کوتاهی مدت برای هاتحریم

 ن نند. بیمه را ایرانی هایشن ت  که کرد توصیه خود اعضای به داد، اناا  را گارانتی

 در هک بود شتتده تأکید هاکشتتتی مال ان به آی، اند پی المللیبین بیمه هایشتترکت دستتتورالعمل از دیگری بخش در

 عماً ،(39 تیر 23) ماه 6 اتما  از پس تا احتمالی هایخستتارت یپرونده بودن باز و خستتارت یا حادثه بروز صتتورت

                                                           
 کردند. ترمستح م را هاتحریم و نبود پایبند  نو توافق در هاتحریم کاهش به  رب: ، ظریتir2۱-1.سایت  1۱8

1۱3 The second objective envisaged by JPOA, namely the lifting of all sanctions, is an essential component of any 

agreement. But some members of P ۲+1 have become increasingly reluctant to abandon this counterproductive, 

illegal and inhuman instrument of coercion even at the expense of putting in jeopardy the entire process that 
provides certainty and assures transparency.… While Iran has shown its good faith by completely fulfilling its 
part of the bargain under the deal, the US and EU have adopted more measures to maintain and strengthen the 
sanctions regime than to live up to their sanction-easing commitments 

 .19/3/1932دهیم، می افزایش را ن ت صادرات تحریمها لغو محض به: خبرگزاری ایسنا، زنگنه 11۱
 .2۲/1/1934است،  نشده عملیاتی  نو توافق در هان ت ش بیمه و ن تی درآمد وصول به مربوط خبرگزاری تسنیم، بند 111
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 مانند المللی بین معتبر هایشرکت شد سبب مهم یلهمسئ این بود؛ نخواهد مذکور یپرونده پاسخگوی بیمه شترکت

 112.کنند خودداری ایران، به کشتی اعزا  از گذشته

 وجهت با کشتی مال ان:»گذاردمی صحه نقلوحمل یبیمه سر بر مشت ل وجود بر ایمصتاحبه در نیز ن ت وزیر معاون

 و ایکره  اپنی، اروپایی، مال ان یهمه کنند،می خودداری منطقه به کشتی اعزا  یا قرارداد عقد از کنونی، شترایط به

 برقراری ویژه به مربووه، هایمحدودیت رفع به مشروط را خود هم اری شترو  آمری ایی، شتری ان با هاییشترکت یا

 119.«اندکرده اعا  آی اند پی بیمه پوشش

 رد ایلنا خبرنگار با گ تگو در استتامی جمهوری کشتتتیرانی یرهمد هیئت رییس و عامل مدیر داجمر، حستتین محمد

 مدت و شرایط از اومینان عد  دلیل به»:داشت اظهار  نو توافقات از بعد خارجی هایکشتی یبیمه وضعیت خصتوص

 ریتغیی گرفته صورت توافقات از پس کشتتی هایبیمه شترایط. ندارد وجود کشتورها ستوی از ر بتی قراردادها کوتاه

 114«.دارد ادامه السابقکمافی و است داشتهن

 های صنعت هواپیماییتحریم

 تحریم»: تگ لی،المل بین هایکنوانسیون وبق هواپیمایی صنعت تحریم بودن  یرقانونی به اشاره با میرزایی مهندس

 و هواپیمایی هایشتترکت تحریم، هواپیما ستتوختگیری تحریم، قطعات تاهیز و مینتأ تحریم، ایران به هواپیما فروو

 و، ن توافق متن در هواپیمایی بخش به مربوط بند به توجه با که هستتتند، حوزه این در عمده تحریم چهار ،هواپیماها

 مربوط که قطعاتی هم آن و است گرفته قرار بحث مورد "قطعات تاهیزات و مینتأ" بخش تنها که شودمی مشتخص

 «.است ن رده ورودی اساساً هواپیمایی تحریم دیگر هحوز سه به  نو توافق و. هستند پرواز ایمنی به

  اآمری دولت رستتمی متون وبق پرواز ایمنی به مربوط قطعات مینتأ که اینااستتت توجه جالب ین ته»افزاید:او می

(ITSR 2۱12  )ًاندنبوده آمری ا یهاتحریم جزا اصوال.» 

 وافقت در هاآمری ایی ورف از امتیاز همین از است اده یبرا که شرووی ذکر به ادامه در تحریم اقتصاد حوزه کارشناس

 پرواز، ایمنی قطعات به تعمیرات بودن محدود و استتاستتی تعمیرات اناا  عد . پرداخت بود شتتده گرفته نظر در  نو

 و نظامی هواپیماهای بین مشتتتترک قطعات تعمیرات نبودن مااز حتی)  یرنظامی هواپیماهای به بودن محدود

 نشده تحریم پیش از هایشرکت و ایر ایران شترکت هواپیماهای به اندک تعمیرات همین بودن محدود و ،( یرنظامی

 سه ،(مانندمی باقی تحریم لیست در همچنان …و کاسپین ماهان، جمله از هوایی هایشرکت از بسیاری نتیاه در که)

 .بودند امتیاز این یمحدودکننده یعمده شرط

 را پرواز ایمنی قطعات تأمین در ایران با هاشتترکت هم اری که آمری ا داریخزانه وزارت ییانیهب به اشتتاره با میرزایی

 بینیخوو با راه وزارت و کشتتوری هواپیمایی مستتئولین زمان، همان در»:افزود بود، کرده موردی ماوز اخذ به منوط

 آینده روز چند وی در کشور هوایی اوگانن به گیرزمین هواپیمای 19۱ ورود جمله از مثبت ات اقات از صتحبت م رط

 ماه نفروردی نیمه در یعنی توافق، اجرای شرو  از بعد ماه سه حدود ستراناا  و. نی تاد ات اقات این البته که کردندمی

 کرده دریافت را ایرانی هواپیمای 18 برای پرواز ایمنی قطعات مینتأ ماوز که کرد اعا  آمری ا بوئینگ شتترکت 39

 «.شد برگزار( ایر ایران) ایران  یرتحریمی بزرگ شرکت تنها و بوئینگ بین مذاکره بعد ه ته یک و است

                                                           
 ها.تحریم دکوری تعلیق از ای، نمونهir2۱-1.سایت  112
 .21/4/1939نشد،  پتروشیمی صنعت نقل و حمل ایبیمه تحریم در ری فارس، گشایشیخبرگزا 119
 .91/2/1939است،  نشده برداشته خبرگزاری ایلنا، تحریم 114



 12                                                                                                                     ی جنگی سهمگین           در میانه ؛خطرناک توافق

 
 

 نای برای هاشروط و شرط که شد مشخص مذاکره این از پس»:گ ت و پرداخت مذاکره این نتایج به ادامه در میرزایی

 یکال تر جنرال و بوئینگ شرکت دو گویانسخن با ایمصتاحبه در رویترز خبرگزاری. دارد ادامه همچنان ناچیز امتیاز

 نه) شودمی ایران عملیاتی هواپیماهای شامل فقط تعمیرات این اوالً شد معلو  آن مطابق که کرد، علنی را شروط این

 کشتتور هوایی ناوگان به وریق این از شتتده گیرزمین هواپیماهای از هیچ دا  لذا و ،(هستتتند گیرزمین که آنهایی

 در ود،شمی اناا  اندشده خریداری انقاب پیروزی از قبل که هواپیماهایی برای تنها تعمیرات ثانیاً ت؛گشت برنخواهند

 مرع علت به شانتعمیرات یا( شوندنمی قبل مورد شامل و) هستند گیرزمین اکنون هواپیماها این عمده که شترایطی

 در و ستا قدیمی بسیار هواپیماها این به مربوط قطعات این ه به توجه با دیگر ورف از و. نیست صترفه به مقرون باال

 «.است خودشان سود به امتیازی واقع در امتیاز این است، خوردن خاک حال در خارجی تولیدکننده هایشرکت انبار

 بر قطعات خرید آن، مطابق که پرداخت این برای ال تریک جنرال و بوئینگ هایشتترکت ستو  شترط ذکر به میرزایی

 نیز اشاره کرد. (ایران نیاز اعا  اساس بر نه) است جایگزینی مبنای

 کلی اب همراه ناچیز امتیاز همین به مقابل ورف بدانیم که است توجه جالب»:گ ت تحریم اقتصاد حوزه کارشناس این

 کشور در اهیفرودگ در ایر ایران هواپیماهای از ی ی الستیک 39 ماه تیر در مثال برای است، ن رده عمل هم اگر و اما

 افاستن  جزئی تعمیر این برای کارگر و تاهیزات قراردادن اختیار در از فرودگاه این که شودمی مشت ل دچار ستوئد

 11۲«.شود ارسال برایشان ایران از ام انات تا بمانند سوئد در ساعت 24 شوندمی مابور مسافرین و کندمی

 ایارزش تلقی کردن دستاوردهای هستهکم

 شتتمچ به بدانند؛ را این استتت؛ باارزشتتی چیز ما ایهستتته کنونی دستتتاورد بدانند»:رهبرانقاب تأکید کنندچرا باید 

 116.«است ارزشی با چیز ن نند؛ نگاه آن به سبک چیز و ارزوکم

های مورد درصدی ایران در داخل یا کشور با ورف2۱سازی های گذشتته حتی بر ستر نگهداری اورانیو   نیدر ستال

ای برای وارد شدن از و پشتتوانه ی ایراندرصتد را برگ برنده2۱ی اورانیو  توان ذخیرهبحث بود و در واقع میمذاکره 

 گیریکنندگان اما به راحتی از این همه گذشتتتند و حتی قبل از شتت لموضتتع قدرت در مذاکرات تلقی کرد. مذاکره

 ما»کند:که فریدون عباسی نیز به درستی به آن اشاره می ای استتاین ن ته توافق نهایی این پشتتوانه را از بین بردند.

 در ام هایجاییجابه برخی یعنی. داشتند برمی را مرکزی بانک تحریم باید آنها آوردیم پایین اگر را درصد 2۱ زنایره

 111«.شود برداشته هاتحریم کل که بود این حد

 مذاکره زیر شبح تهدید

ی های روی میز سخن گ ت و مسئلهبردند که ورف  ربی بارها و بارها از گزینهدولتمردان در حالی مذاکرات را پیش 

 این ه بر یدتأک با صهیونیستی ر یم وزیر نخستت نتانیاهو بنیامین دیدار در اوباما باراکحمله به ایران را پیش کشتید. 

 جمله از ایگزینه هیچ و ایمشتتده مذاکره وارد باز چشتتمانی با»:گ ت شتتد، مذاکره به حاضتتر هاتحریم خاور به ایران

 118«.ایمبرنداشته میز روی از را نظامی گزینه

                                                           
 فیلم.+  آن بر  نو توافق تأثیر و هواپیمایی صنعت ، تحریمir2۱-1.سایت  11۲
 .2۱/1/1934 السا ،علیهم بیتاهل مداحان دیدار در بیانات 116
 نابود دنبال به اراک بازوراحی با  رب/ آمدندمی ما افراد ستتراغ نقد پول با CIA ماموران/ شتتدمی خر  مقطع این در نباید برگزاری فارس، صتتالحیخ 111

 .1/4/1934است،  89 سال داوولبانه تعلیق دلیل به امروز مش ات/ است اورانیو  ذخایر کردن
 اییدبی: روحانی مشاور/ استت میز روی ایران به نظامی حمله گزینه: لرزد؛ اوبامامی گور در هم المللبین روابط علمای تن ستایت خبری رجانیوز، وقتی 118

 .1۱/1/1932،  کنیم درک را اوباما
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 مذاکره دارد؟ معنایی چه تهدید شتتبد زیر در مذاکره فهممنمی من»در چنین شتترایطی بود که رهبر انقاب فرمودند:

 113.«[باشد ما] سر باالی شمشیری یک این ه مثل  تهدید شبد زیر کنیم

سرودها  ها، شعرها،مو  واکنشران به تهدیدهای م رر مقامات آمرکایی واکنش نشان داد و فضتای اف ار عمومی در ای

 ایااد شد. مواضع اوباما اسبابی برای ونزپردازان ایرانی نیز بود.و کارهای گرافی ی مختل ی در این خصوص 

 میز روی هاگزینه همه" ارشع و سرود کسی اگر»خواه آمری ا وی یادداشتی نوشت:های جمهوریاز چهره بولتون جان

 شدمی تهران ن ع به کمتر وین توافق احتماالً بود، پذیرفته را ایران ایهسته توافق در اوباما باراک جمهوررئیس "است

 از چنانهم اسرائیل که ن وذ و اعتبار از ناشی ش اف یک ؛نگرفت جدی را نظامی نیروی به اوباما آقای تهدید کسی اما

 12۱«کند.می برداریبهره آن از ایران و هراسدمی آن

مشاور سابق اوباما  راس دنیسشتود. تهدید نظامی اما تا همین اواخر نیز از جانب مقامات آمری ایی مطرم شتده و می

 نیست افیک باشیم، داشته نظامی اعتنای قابل گزینه یک این ه برای»:داشتت اظهار دفاعی اخبار پایگاه با گووگ ت در

 «.دهیم اناا  تریصرید اقدامات باید بل ه است میز روی ها گزینه تما  یمبگوی فقط که

 )اسرائیل(خاورمیانه منطقه در خود قدیمی متحد کردن متقاعد برای اوباما دولت تاو از هانشتانه اولین مورد در وی

 سیساتأت به بتواند که ایگونه به است صتهیونیستی ر یم برای نظامی تستلیحات کردن فراهم یایده حامی که گ ت

 .کند حمله ایران ایهسته

 فروو و انتقال ،"صتتترید" یوا ه بردن کار به از راس دنیس منظور دفاعی اخبار اینترنتی پایگاه ینوشتتتته به

 راس. کند حمل خود با را من اره مواد پوند هزار 9۱ تواندمی که استتت صتتهیونیستتتی ر یم به B-۲2 هایاف نبمب

 .شد خواهد تبدیل ایران با ایهسته توافق شدن اجرایی از بعد مهم بسیار الیسؤ به دارندگیباز که است گ ته

به  قانونی وور به ایران آن از بعد و استتت ستتاله 1۲ توافق این عمر»:کرد تصتترید ایران امور در اوباما ستتابق مشتتاور

 به باید اسرائیل برسد، پایان به سال 1۲ این آن ه از قبل بنابراین شود؛می تبدیل شدن ایهسته یآستانه در کشتوری

 مچنینه بروند؛ آمری ا به آموزو برای توانندمی صتهیونیست خلبانان که داد پیشتنهاد وی« .یابد دستت قابلیت این

 اهیزاتت تا دارد نیاز آویوتل هم باز نگیرد، صتتورت آمری ایی پیشتترفته هایاف نبمب انتقال برای توافقی اگر حتی

 121.کند روز به را خود نظامی

 یکس چرا دانمنمی کنم،می ت رار را این من»محمد جواد ظریت در واکنش به اظهارات مقامات آمری ایی تصرید کرد:

 چهار  پاراگراف و دو  بند که وقتی کنممی گمان و استتت ملل ستتازمان بنیانگذاران از ی ی آمری ا. دهدنمی گوو

 به شورک یک اگر حال است، لیالملبین قوانین با مغایر زور از است اده به یدتهد که نوشتندمی را ملل ستازمان منشتور

. نندکمی تهدید را مستقل کشور یک آنان که معناست این به است، میز روی هاگزینه یهمه که بگوید روزانه صتورت

 یخیل خود حق در بگذارد، کنار را گ تمان این اگر آمری ا من، نظر به. ملل ستتازمان قانون نه استتت جنگل قانون این

 هایسیاست حال به سودی هیچ کنون تا نظامی نیروی از واقعی یاست اده که است این من منظور. استت کرده لطت

 همیتا بسیار. بدهند را آن یهزینه آمری ا پردازانمالیات است شده باعث فقط. است نداشته کشور این مرد  و آمری ا

                                                           
 .16/2/1934کشور،  سراسر فرهنگیان و معلمان از جمعى دیدار در بیانات 113
 .13/۲/1934است،  وخالیت شعار میز روی هایگزینه: بولتون نیوز، جانسایت خبری جهان 12۱
 .21/4/1934است،  میز روی هاگزینه تما  بگوییم تنها که نیست خبرگزاری مهر، کافی 121
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 واکنشتتی احترا ، برابر در ولی کنندمی مقاومت فشتتارها برابر در این ه اول: دارند یژگیو دو ایران مرد  بدانید دارد

 122«.دهندمی نشان مثبت

 اذعان آمریکا به بدعهدی و نقض توافق

تند؛ گ می مقامات آمری ایی از عد  الزا  خود به توافق سخنکه  کردایران در حالی برای رستیدن به توافق تاو می

 ه هنوز نیز ادامه دارد.اظهارنظرهایی ک

ای خطاب به مقامات جمهوری استتامی نوشتتتند که نامه امری ایی ستتناتور 41در حالی که مذاکرات در جریان بود، 

آنها در این نامه به صراحت تصرید  ی فروپاشی اخا  سیاسی در نظا  آمری ا قلمداد کردند.رهبر انقاب آن را نشتانه

 ایهسته برنامه به مربوط که توافقی هر که است آن یدهنده نشان داردمی مقرر  ما استاستی قانون که آنچه»کردند:

 و وباماا جمهور رئیس بین اجرایی توافق یک از بیش چیزی صرفاً باشد شده امضا کنگره موافقت بدون اگر باشتد شتما

 این توانستتت خواهد بعدی هورجم رییس»ی نامه بود:مهمتر از این اما ادامه« بود. نخواهد استتامی جمهوری مقامات

 تغییر بخواهند که زمانی هر را توافق این م اد توانندمی نیز آینده هایکنگره و نموده باول امضا یک با صترفاً را توافق

 .«دهند

ی آمری ا را منت ی ی آیندهجمهور یا کنگرهام ان رد توافق از سوی رئیس ستنا خارجی روابط کمیته در اما کریجان 

 ،نامه این. کرد دارخدشتته را متحده ایاالت به جهانی اعتماد ایران، به آمری ا ستناتورهای ینامه:»ت و تنها گ تندانست

 و کنگره حق این البته. دهدمی قرار تهدید مورد کرده، امضتتتا را آنها آمری ا که المللیبین قرارداد هزاران اعتبار

 چنین که ندید  و نشتتنید  هم ی بار حتی بود ، کنگره در من که ستتالی 23 مدت در اما استتت آینده جمهوررئیس

 129«.بی تد عایبی ات ا 

 ریتظ. استتت تبلیغاتی ترفند یک تقریباً و ندارد حقوقی ارزو هیچ نامه این»:گ ت نامه این به واکنش در ظریت

 المللبین  حقو موازین ساسا بر المللبین روابط و نیست آمری ا معادل دنیا که بدانند باید سناتورها این کرد؛ تصرید

 استتت مم ن. متحده ایاالت داخلی قوانین استتاس بر نه شتتود،می تنظیم هادولت المللیبین ت الیت و تعهدات و

 کل نماینده هادولت الملل،بین حقو  در که نباشند آگاه کامل صورت به الذکر فو  ینامه یکننده امضا ستناتورهای

 هادولت دیگر با روابط در که هستتتند تعهداتی اجرای به ملز  و خود کشتتور خارجی روابط مستتئول و حاکمیت

 124«.زنند سرباز خود المللیبین تعهدات اجرای از داخلی مقررات یبهانه به توانندنمی و پذیرندمی

 در شتتد مدعی کروزبات ریاستتت جمهوری آتی آمری ا نیز قابل توجه استتت. اخواه انتخاظهارات نامزدهای جمهوری

قل منت المقدسبیت بهرا  آمری ا س ارتپایان خواهد داد و  ایران با ایهسته توافق به جمهوری، ریاست روز نخستتین

 کارو اولین شتتدن جمهور رئیس صتتورت در شتتد مدعینیز  جمهوریخواه تندرو نامزد دیگر "پری ریک" خواهد کرد 

 پاره»:گ ت ایمصتتاحبه وی تگزاس پیشتتین فرماندار .بود خواهد ایران با ۲+1 کشتتورهای ایهستتته توافق کردن پاره

 ایمن هالبت»:افزود وی «.هستیم روبرو آن با کشور این در ما معتقد  که استت چالشتی بزرگترین ایران با توافق کردن

                                                           
 .2۲/4/1934، "میز روی های گزینه" از ظریت شدید سایت خبری فرارو، انتقاد 122
 یمهست توافقی دنبال به: ستاکی جن/ کند نقض را ایران با «اجرایی توافق» که استت بعدی جمهور رئیس حق این: کری ستایت خبری رجانیوز، جان 129

 .29/12/1939امری ا،  ح ومت با حقوقی تعهدنامه یک نه اوباما، دولت با اجرایی توافقنامه یک ایران؛ با توافق/ نباشد آورالزا  که
کند،  استتتت اده «شتتترط حق اصتتتل» از واندتمی ایران کند؟ لغو را ایهستتتته احتمالی توافق تواندمی آمری ا بعدی دولت خبرگزاری فارس، آیا 124

13/12/1939. 
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 جب 12۲«.داد خواهند روی روز یک در موضتتو  دو این و استتت مهم توجهی قابل وور به هم م زیک با مرزها کردن

 تنیستت المللی بین یمعاهده یک توافق این کرد اعا  و خواند خطرناک را ایران با توافقنامه واه نیزجمهوریخ بوو

 هایتحریم اعمال با یا تواندمی باشتتد داشتتته اختیار در را کنگره اکثریت که آمری ا جدید جمهور رئیس هر بنابراین

 بسیاری رد که فلوریدا سابق فرماندار بوو جب .کند لغو را توافقنامه این قبلی هایتحریم احیای یا ایران ضد بر جدید

 و خطرناک را ایران با توافق دارد، قرار صتتدر در آتی انتخابات نامزدی کستتب برای جمهوریخواهان هاینظرستتنای از

 که اریمد نیاز جمهوری رئیس به ما گ ت نوادا در انتخاباتی تبلیغات در نیز واکر استت ات . کرد توصتتیت بینانهکوته

 و کنممی اعمال ایران بر را ایکنندهفلج اقتصتتادی هایتحریم من. ببرد بین از روزه یک را ایران با بد توافقنامه

 126.دهند اناا  را کار همین که ساخت خواهم متقاعد را خود متحدان

 فق،توا این با که ندارد قانونی یا اخاقی الزا  هیچ بعدی جمهوررئیس»:ستتناتور آمری ایی گ ت روبیودر عین حال 

 121«.رفت خواهد بین از نیز توافق برسد، پایان به اوباما جمهوری ریاست مدت که زمانی. باشد همسو

آور کردن توافق برای آمری ا به شورای امنیت و بندهایی از فصل ه تم روی آوردند. با کنندگان ایران برای الزا مذاکره

های گسترده حتی در خواهان جهانی است و با فضاسازییچی دست زیادهاین همه اما در شتورای امنیتی که ریش و ق

کند، دور از نظر بس علیه یاران قطعنامه صتتادر میی استترائیل به لبنان به جای صتتدور قطعنامه برای آتشاو  حمله

 .کننداز ب این کشورجمهور آتی برای اقدامات دلخواه رئیسرا زمینه ها آمری ایینیست که با فضاسازی دیگری 

 به دشمن بینیخوش

من بینی نسبت به دشد که داللت بر نوعی خووشستئولین گاه سخنانی ورم میکنندگان و برخی ماز ستوی مذاکره

 که هاییمحدودیت ما»داشتتت. ظریت از احترا  گذاشتتتن به قول اوباما و پذیرو قول او ستتخن گ ت. او تصتترید کرد:

 ما که همانطور و کنیممی درک را استتتت مواجه آن با هاتحریم لغو به رهکنگ کردن وادار برای اوباما پرزیدنت

 در ما. دهند اناا   یرمم ن اقدامی که خواهیمنمی آنها از هم ما بخواهند، را  یرمم ن امری ما از آنها پذیریمنمی

 قولش به و پذیریممی را آن ما ب ند، کاری که دهدمی قول ما به اوباما اگر کنیم،نمی دخالت امری ا داخلی امور

 128.«گذاریممی احترا 

بینی گ ت، گاه از بدبینی و گاه از ستتاز شتتد. او گاه از خووروحانی نیز هر از گاهی اظهاراتی را مطرم کرد که حاشتتیه

 بینی و بدبینی معنی بودن خووبی

 نقد و بررسی توافق

رد توجه کارشتتناستتتان قرار گرفته مورد اشتتتاره قرار که تا کنون بیش از همه مودر ایناا برخی محورهای قابل توجه 

نخواهد بود. هدف  2291ی اش االت و نقدهای وارد به توافق و قطعنامه گیرد. بدیهی استت این موارد وبیعتاً همهمی

                                                           
 .18/۲/1934پیوست،  ای هسته توافق کنندگان پاره به هم کروز تد خبرگزاری مهر، سناتور 12۲
 .24/4/1934زد؟،  خواهد هم بر را ایران با توافق آمری ا بعدی جمهور رئیس نیوز، آیاسایت خبری آفتاب 126
 .2/۲/1934کری،  جان به خواهجمهوری تورهایسنا نیوز، حملهسایت خبری مشر  121
 اهر این قالب در که شتتود قرار و برستتیم مذاکرات در حلی راه به باشتتد قرار اگر که کند می تاکید خود، دیپلماتیک جمات این در ایران خارجه وزیر 128

 یا قانونی اقدامات چه و استتت روبرو مشتت اتی چه با خود خلیدا ستتیستتتم در اقدامات این اجرای برای آمری ا این ه دهد، اناا  را اقداماتی ورف هر حل

 دولت رسمی مواضع عین هم این و. «نیست ما مش ل دیگر این» اصتطام، به و استت خودشتان عهده بر دهد اناا  باید مشت ات این رفع برای اجرایی

 دیپلماتیک و حقوقی کاما بحث یک این. شتتود می ابراز خارجه مورا وزیر زبان از که استتت( ماریه قوه فقط نه و آن کلیت در) ایران استتامی جمهوری

اوباما،  پرزیدنت قول به ظریت آقای )ستتایت دیپلماستتی ایرانی، اعتماد .استتت کرده پیدا حتما هم را مقابل ورف در خودو خاص مخاوبان که استتت

6/1/1939) 
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 کند. الز ورف مقابل را فراهم می رناکی است که اسباب سوا است اده و تعدّیاز ذکر این موارد نشتان دادن نقاط خط

 ست مسئولین کشور با مشورت کارشناسان سایر محورهای احتمالی در نقد توافق را نیز استخرا  نمایند.ا

 کی کمیسیون مشترظالمانه خطرناک و ماهیت

نه  ودکتر ستلیمانی در خصتوص کمیستیون مشترکی که در توافق به عنوان مرجع رسیدگی به اختافات تعیین شده 

مثل تصویب ورم اراک و ورم تحقیق و هار نظر در خصوص بسیاری از امور حساس تنها رسیدگی به اختافات که اظ

 افیک ترکیب این با مشتتترکی کمیستتیون چنین وجود»کند:به صتتراحت تأکید میرا نیز بر عهده دارد، توستتعه ایران 

 «.بنامد "بد" را نامهتوافق ایران ملت که است

 دادقرار ورف دو اختافات به رسیدگی یشیوه و مرجع تعیین اصلی، هایمؤل ه از ی ی قراردادی هر در»نویسد:او می

 ایران و ۲+1 گروه از متش ل مشترکی کمیسیون نامهتوافق متن در آن، داوری حتی و آ انس نظارت بر استت... عاوه

 هایضعت از ی ی. شتده داده آن به نیز داوری نقش عماً که استت شتده بینیپیش برجا  اجرای بر نظارت منظور به

 قراردادهای حتی قراردادی، هر داوری یکمیته قاعدتاً. است مشترک کمیسیون همین ای،هسته یتوافقنامه استاستی

 کمیستتیون حالی که در. استتت الطرفین مرضتتی نا  به ثالثی فرد و ورف هر از نماینده یک از متشتت ل پیمان اری،

 «.است آن اعضای از ی ی ایران که دارد رأی صاحب عضو 8 برجا ، توافق در شده ذکر مشترک

  عن و ایران ضرر به همواره ورفی،بی و انصاف شترط رعایت عد  و آن بودن ظالمانه بر عاوه ترکیب این»افزاید:او می

 است داده نشان تاربه. است شتده داده کاهش درصتد ۲/12 به خود حق احقا  برای ایران رأی. استت آمری ا و  رب

 از حالت بهترین در یعنی. هستتتند آمری ا چتر زیر و همراه متحد اروپا اتحادیه و انگلیس انستته،فر آلمان، همیشتته که

 تواندنمی ایران برای ۲۱۵ باالی رأی ام ان هیچگاه و هستند ایران مقابل در ن ر ۲ حداقل کمیسیون این در ایران نظر

 باالجبار کنند، مطرم کمیسیون این در را اختافی ای ش ایتی ۲+1 اعضا از ی ی یا ایران هرگاه عبارتی به. باشد متصور

 123 «.است ایران علیه و مشخص و معلو  پیش از نتیاه و گرددمی صادر ایران ضرر به رأی

و برخی از آنها کلیدی و نقش که برای این کمیستتتیون مشتتتترک در توافق تعریت شتتتده  2۲دکتر ستتتلیمتانی بته 

بر ورم تحقیق و توسعه  ،هایی چون ورم نهایی رآکتور اراکویب ورمتصت 19۱.کنداشتاره مینیز کننده استت، تعیین

                                                           
 کمیستتیون چنین وجود/ ملی مصتتلحت و من عت خاف و ایران ملت  حقو به ظلمی برجا  در مندر  مشتتترک ستتایت خبری رجانیوز، کمیستتیون 123

 .2/۲/1934بنامد،  "بد" را نامه توافق ایران ملت که است کافی ترکیب این با مشترکی
 :دهیمکنیم و برخی از این بندها را مورد توجه قرار مینقش اشاره می 2۲در ایناا به قسمتی از توضیحات دکتر سلیمانی در خصوص این  19۱

   .است شده واگذار مشترک کمیسیون این به شده وراحی باز راکتور برای آن میزان و سوخت تعیین 3 بند در -»

 دچن یا یک شامل) داغ هایسلول تصاحب یا و احداث، ت میل، به مشترک کمیسیون تأیید از بعد فقط استت موظت ستال 1۲ مدت به ایران 21 بند در-

 .العمرمادا  یعنی نماید، اقدا  الحاقی پروت ل پیوست مشخصات با گاوباکس یا داراظح  هایسلول( متصل هم به سلول

 ار کم مقدار در تهران تحقیقاتی راکتور برای فلز پایه سوخت روی بر کار برای خود یبرنامه تواندمی سال 1۲ از قبل و ستال 1۱ از بعد ایران 26 بند در-

 .هدد ارائه تصویب برای مشترک کمیسیون به

  یم انی تست برای سازینمونه یمرحله به که جدید نسل سانتری یو های روی ایتوستعه و تحقیق پرو ه هر برای استت شتده م لت ایران 49 بند در-

 .بدهد مشترک کمیسیون به تصویب برای کامل صورت به را آن رسد،می

 هر اب سازی نی با مرتبط یا سازی نی تاهیزات ت نولو ی، هرگونه صادرات دوار تواندمی مشتترک کمیستیون موافقت با فقط ستال 1۲ مدت در ایران-

 .شود توسعه و تحقیق شامل خارجی کشور

 مورد در( عضو 8 از عضو ۲ رأی با)مشترک کمیسیون نظر شود، روبرو مش ل با آ انس توسط آزمائیراستی صتورتی که در استت م لت ایران 18 بند در-

    کند عمل روز 9 ظرف را آ انس انینگر حل برای ضروری روو

 سیونکمی تصویب و تأیید به را نقطه چند ان ااری هایچاشنی از است اده یا و دستیابی ساخت، توسعه، وراحی، که است شتده موظت ایران 82 بند در-

  کشور دفاعی امور بر تسلط یعنی این. برساند مشترک
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خواهد اجرا شتتود، تصتتویب ام ان ستتاخت و تستتت هایی که در فردو میروی ستتوخت رآکتور تهران، تصتتویب پرو ه

ی این کمیسیون بر عهدهو تصویب موارد متعدد دیگر  ، صدور ماوز برای خریدهای ایرانهای جدید ستانتری یو مدل

تواند بخورد و این یعنی ایران در این ی این کمیسیون در بسیاری از موارد ایران آب هم نمیدر واقع بدون اجازهست. ا

موارد اختیار خود را به دستت دشتمن ستپرده است. این کمیسیون تنها در نیویورک، وین یا  نو ام ان تش یل جلسه 

 دارد 

 مربوط هایآزمایشگاه وراحی و مدرن راکتور نهایی ورم»است: ضتمیمه اول برجا  در خصتوص اراک آمده ۲در بند 

 از بعد ماه سته در را نهایی وراحی تایید و برستتی مشتترک کمستیون .شتتد خواهد ارائه مشتترک کمستیون به آن به

 پایان به ماه ستته مدت در را آن تایید و بررستتی مشتتترک کمستتیون چنانچه. رستتاندمی اتما  به نهایی ورم دریافت

 «.کند پیگیری برجا  این در شده بینیپیش م انیز  وریق از را مورد این تواندمی ایران د،نرسان

 بنا هایرویه بهترین و خود یبرنامه با مطابق»ضتتمیمه اول در خصتتوص تحقیق و توستتعه نیز آمده استتت: 49در بند 

 ستتازیمدل وریق از را جدید ستتلن ستتانتری یو های روی توستتعه و تحقیق که دارد تمایل ایران المللی،بین یشتتده

 یمرحله به که ایپرو ه هر برای ستتاله، 1۱ یدوره در. دهد ادامه ها،دانشتتگاه در جمله از ستتازیشتتبیه و کامپیوتری

 «.است الز  مشترک کمیسیون تصویب و کامل یارایه رسید، م انی ی تست برای سازینمونه

ی تحقیق و توستتعه نیز با و خطرناک حتی بازوراحی اراک و برنامه این بدین معنی استتت که در این ستتاختار ظالمانه

وراحی اراک از رأی کمیسیون مشترک ناراضی بود باید زمتأست انه اگر ایران در مواردی چون با شتود.رو میمانع روبه

 از کمیسیون مشترک به خود کمیسیون مشترک ش ایت کند  

ماند و لزومی نمی ۲ ق کامل صورت پذیرفته بود، جایی برای ذکر بندبدیهی استت اگر بر ستر ساختار جدید اراک تواف

 نبود.به بررسی در کمیسیون مشترک 

 درصد 91۲۲ از ایران رأی شرایط بهترین در و نیست بیشتر درصتد 12۲۲ از ایران رأی»نویستد:می ستلیمانی در ادامه

 ایران ضرر به همواره که است مشتخص و نیستت آن در انصتافی هیچ و استت ظالمانه ترکیب نو  این. کندنمی تااوز

 191«.شد خواهد گیریتصمیم

                                                           
 باال، سرعت هایدوربین ،steak هایدوربین) ان اار تشتخیص هایستیستتم از استت اده یا و دستتیابی ستاخت، توستعه، وراحی، باید ایران 82 بند در-

 لهجم از مختلت هایحوزه در کشور پیشرفت از جلوگیری یعنی هم این. برستاند مشتترک کمیستیون تصتویب و تأیید به را Flash x-Ray هایدوربین

 .صنعتی و هنری و دفاعی

 .است شده گذاشته مشترک کمیسیون یعهده به اراک سنگین آب شده وراحی باز تورراک نهائی ورم تصویب-

 .است شده گذاشته کمیسیون این یبه عهده تهران راکتور سوخت روی بر ایران توسعه و تحقیق هایورم تصویب-

 .است دهش گذاشته کمیسیون این یعهده به انی یم  تست برای اولیه ینمونه سمت به حرکت برای جدید سانتری یو های مورد در هایپرو ه تصویب-

 .برسد کمیسیون این تصویب به باید شود، اجرا بخواهد فردو در ایپرو ه هر-

 .گرددمی برگزار  نو یا وین نیویورک، در فقط کمیسیون جلسات است شده قید که بدانید است جالب-

 .ندارد وجود جلسه یافتن رسمیت برای ینصاب حد و دارد رأی یک کمیسیون عضو هر بدانید است جالب-

 ایران هایخرید تما . است شده گرفته نظر در آن برای وظای ی و شده ذکر و بینیپیش مشترک کمیسیون برای خرید کارگروه یک بدانید استت جالب-

 «.برسد مشترک کمیسیون کارگروه این تأیید به باید
 کمیستتیون چنین وجود/ ملی مصتتلحت و من عت خاف و ایران ملت حقو  به ظلمی برجا  در مندر  مشتتترک ستتایت خبری رجانیوز، کمیستتیون 191

 .2/۲/1934بنامد،  "بد" را نامه توافق ایران ملت که است کافی ترکیب این با مشترکی
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 ؛ جایگاهی زینتی!مشورتی حل اختالف هیأت

یعنی اگر فارغ از این ه رأی حل نشتتود،  مشتتترک اگر اختاف در کمیستتیونگیرد، در مواردی که اختافی شتت ل می

ای سه ن ره هیأتسطد وزرای خارجه یا دعوا به کمیستیون مشتترک به ن ع چی کستی استت، شتاکی رضایت ندهد، 

 نقش مشورتی وتنها  شود. هیئت سه ن رهارجا  میشتامل کشتور متشتاکی، کشتور متشتاکیٌ عنه و یک کشور ثالث 

و شتتاکی همچنان بر شتت ایت خود  آ از ورم دعوا، مستتئله حل نشتتد از روز 9۱پس از  نهایتاگر در  آور دارد. یرالزا 

تواند به شورای امنیت ش ایت کند و به این ترتیب م انیسم ماشه که در خصوص آن یکشور شاکی ماصترار داشتت، 

ها به ن ع چه کسی این فرآیند این ه کمیسیون تما ِدر  شتود.توضتید داده خواهد شتد، فعال می های بعدقستمتدر 

آن استت که شاکی راضی  رأی دهند قانوناً مانع از ورم شت ایت شتاکی در جایگاه باالتر نخواهد شتد. متأست انه مهم

 شود.

 گروه یکلیه یا یک هر که باشتتد معتقد ایران چنانچه»در قستتمت ستتاز و کار حل اختاف در متن توافق آمده استتت:

 ارجا  مشترک کمیستیون به فصتل و حل منظور به را موضتو  تواندمی ایران اند،ننموده رعایت را خود تعهدات 1+۲

 است، ن رده رعایت را خود تعهدات ایران که باشد معتقد ۲+1 گروه اعضای از یک ره چنانچه ترتیب، همین به نماید؛

 تا داشت خواهد زمان روز 1۲ مشترک کمیستیون. آورد عمل به مشتابه اقدا  تواندمی ۲+1 گروه هایدولت از یک هر

 عضو هر چنانچه شترک،م کمیسیون بررسی متعاقب. شود تمدید اجما  با زمان این این ه مگر دهد، فیصله را موضو 

 1۲ وزیران. دهد ارجا  خارجه امور وزیران به را موضو  تواندمی است، نیافته فیصله پایبندی موضو  که باشتد معتقد

 کمیسیون بررستی از پس. شتود تمدید اجما  با زمان این این ه مگر دهند، فیصتله را موضتو  تا داشتت خواهند روز

 موضو  اوت الیت اجرای که عضوی یا شاکی عضو خواه – وزیران سطد در ررسیب( جای به یا) با همزمان – مشترک

 از ی ی) بود خواهد عضو سه از متش ل که مشورتی هیات یک توسط موضو  که نماید درخواست تواندمی استت بوده

 یهنظری بایستمی مشورتی هیات. شود بررسی( مستتقل ستو  ورف و اختاف در درگیر هایورف از یک هر ستوی

 موضو  روزه 9۱ فرایند این متعاقب چنانچه،. نماید ارائه روز 1۲ ظرف پایبندی موضتو  خصتوص در را آوری یرالزا 

. کرد خواهد بررسی موضو  فیصله هدف با را مشورتی هیات نظریه روز ۲ از کمتر در مشترک کمیسیون نیابد، فیصله

 که اشدب معتقد شاکی ورف چنانچه و باشد، نیافته یصلهف شاکی ورف رضتایت مورد نحو به کماکان موضتو  چنانچه

 نایمب عنوان به را نیافته فیصله موضو  تواندمی ورف آن آنگاه باشد،می "استاستی پایبندی عد " مصتدا  موضتو ،

 ایدنم اباغ متحد ملل سازمان امنیت شورای به یا/و کرده قلمداد برجا  وفق او تعهدات اجرای جزئی یا و کلی توقت

 «.آیدمی به شمار "اساسی پایبندی عد " مصدا  موضو  است معتقد که

مشورتی مس وت گذاشته شده است و  هیأتی دو  رسیدگی به حل اختاف در م انیز  تعیین کشور ثالث در مرحله

أی ر این هی دیگر ن ته کند.ای استت که رسیدگی به دعوا را در این مرحله هم با اما و اگرهایی مواجه میاین مستئله

 از مترک در مشترک کمیسیون"مطابق متن توافق آور و مشورتی تلقی شده است و در نهایت مشتورتی  یرالزا  هیأت

مشورتی نیز  هیأتیعنی در نهایت رأی  ".کرد خواهد بررسی موضتو  فیصتله هدف با را مشتورتی هیات نظریه روز ۲

فع نشده ردر هیأت مشورتی البته اگر اختاف  .شته باشدتا معنا دا باید توستط کمیستیون مشتترک به تصتویب برسد

مشورتی جایگاهی مشورتی و زینتی دارد و رأی  هیأتدر واقع  پذیرد.، رجو  به کمیستیون مشتترک صورت میباشتد

 .دهدنشان نمیاو به خودی خود چیزی را نهایی
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تواند ن ع ایران رأی دهد، شاکی قانوناً میها به ی کمیسیونچنانچه گ ته شتد حتی اگر بر فرض محال ترکیب ظالمانه

و  را تواند موضراضی نشود و ش ایت خود را در جایگاه باالتر ورم کند. این بدین معنی است که آمری ا به راحتی می

 ها را به سرعت بازگرداند.در شورای امنیت ورم و تحریم

 گرددها برمیاگر ایران از تخلف طرف مقابل شکایت کند، تحریم

های عضتتو برجا  اجرایی قطعنامه اخیر شتتورای امنیت، هر کدا  از دولت 11وبق بند »نویستتد:خبرگزاری تستتنیم می

ای روز قطعنامه 9۱عنوان عد  پایبندی به تعهدات وفق برجا  مطرم کند، شتتتورای امنیت باید ظرف موضتتتوعی را به

اخیر تما   یاجرایی قطعنامه 12این صورت وبق بند  قبلی صتادر کند و در  یر یقطعنامه 6 لغو یادامه جدید برای

 و خودکار صتتتورتاخیر لغو شتتتده بودند، به یهتای منتدر  در آن که وبق قطعنامهقبلی و تحریم یقطعنتامته 6

 192.«شوندمی اعمال دوباره اتوماتیک

ی امنیت گویای این است اجرایی قطعنامه اخیر شورا 12و  11بندهای »کند:تستنیم با ذکر م اد قطعنامه تصترید می

عنوان مصدا  عد  پایبندی آمری ا و هر یک از های عضتو برجا  موضوعی را بهعنوان ی ی از دولتکه اگر ایران نیز به

قطعنامه  6لغو  یروز قطعنامه جدیدی را برای ادامه 9۱مطرم کند، شتتورای امنیت باید ظرف  ۲+1کشتتورهای عضتتو 

 .«شودهای قبلی مادداً اعمال میها و تحریمورت قطعنامهقبلی تصویب کند و در  یر این ص

حال فرض کنید ایران به تما  تعهدات خود پایبند بوده و مورد به مورد آن را کامل و دقیق »افزاید:این خبرگزاری می

دی ورف اجرا کرده استتت اما ورف مقابل از اناا  تعهدات خود ستتر باز زند. در این صتتورت ایران اگر این عد  پایبن

های قبلی صادر ن ند، جدیدی برای ادامه لغو قطعنامه روز قطعنامه 9۱مقابل را مطرم کند و شورای امنیت نیز ظرف 

ر م پایبندی ایران به شتتتود، یعنی علیهای آن دوباره بازگشتتتته و مادداً اعمال میقبلی و تحریم یقطعنامه 6تما  

شود و کوچ ترین این ایران استت که دوباره تحریم می ،ورف مقابل تعهدات و نقض تعهدات مندر  در برجا  توستط

شود و ایران باید هزینه بدعهدی ورف گزندی به ورف مقابل که تعهدات خود در برجا  را نقض کرده است، وارد نمی

 .«مقابل را بپردازد

ای گونهآور نیز هستتتند، بهلزا بوده و ا 1فصتتل  41ر واقع این دو بند اجرایی که ذیل ماده د»کند:تستتنیم تأکید می

ها کوچ ترین د تحریماند که ایران اگر نقض عهدی از ورف مقابل دید، از ترس اعمال مادتتدوین و نوشتتتته شتتتده

 199«د اعتراضی ن ن

                                                           
 9۱ملل متحد، که ظرف منشور  41گیرد، با اقدا  وفق ماده تصمیم می.11»آمده است: ترجمه  یررستمی وزارت خارجه دولت جمهوری استامیدر  192

های عضتو برجا  در مورد موضوعی که آن دولت عضو برجا  اعتقاد دارد مصدا  عد  پایبندی اساسی در مورد تعهدات روز از دریافت اعان ی ی از دولت

عاوه گیری نماید، بهطعنامه رأی)الت( این ق1اجرای لغوهای مذکور در بند  نویس یک قطعنامه برای ادامهوفق برجتا  استتتت، شتتتورا باید در مورد پیش

گیری ارائه ای را برای رأینویس قطعنامهروز از اعان مورد اشتتاره در باال، هیچ عضتتوی از شتتورای امنیت چنان پیش 1۱گیرد که اگر، ظرف تصتتمیم می

رأی بگذارد، و  زمان اعان اشاره شده در باال به روز از 9۱ای را تسلیم کرده و آن را ظرف نویس قطعنامهن رد، رئیس شتورای امنیت بایستتی چنین پیش

 «.داردگرفته در برجا ، ابراز میهای درگیر در موضو  و هر نظری از سوی هیئت مشورتی ش لهای دولتشورا قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاه

برای ادامه  11  حد، که اگر شتتورای امنیت یک قطعنامه تحت بندمنشتتور ملل مت 41گیرد، با اقدا  وفق ماده تصتتمیم می»کند:نیز تصتترید می 12بند 

امین روز پس از دریافت اعان مورد اشاره در وقت گرینویچ پس از ستیشتب بهگاه با اثربخشتی از زمان نیمه)الت( تصتویب ن رد، آن1اجرای لغوهای بند 

( 2۱1۱) 1323( و 2۱۱8) 189۲(، 2۱۱8) 18۱9(، 2۱۱1) 1141(، 2۱۱6) 1191(، 2۱۱6) 1636های به شتتورای امنیت، تما  م اد قطعنامه 11  بند

شدند، اعمال شوند و تدابیر مندر  در بند های اند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می)الت( لغو شده بوده1که بر استاس بند 

 .«گونه دیگری تصمیم بگیردی امنیت بهشوند، مگر آن ه شورااین قطعنامه باید لغو  2۱تا  16و  8، 1
،  شتتتودمی تحریم دوباره "کند اعتراض" آمری ا عهد نقض به ایران امنیت، اگر شتتتورای اخیر قطعنامه در جالب ات ا  خبرگزاری تستتتنیم، یک 199

91/4/1934. 
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 روسیه و چین و شمشیری بر سر ایران خوردندور  اسباب مکانیسم ماشه؛

 یچرخه شود. در فرآیندی هوشمندانه عماًعلیق نیز یاد میی تم انیستم ماشته چیزی استت که از آن با عنوان فتنه

 س یر "پاور ستامانتا"ماه  خرداد 26شتده استت. پیش از این و در  برع س در این توافق امنیت شتورای در گیریرأی

 بر هک توافقی از»بود: گ ته آمری ا مالس نمایندگان برابر در و استتتما  جلستته یک در متحد، ملل ستتازمان در آمری ا

 قدرت ما کنیم؛نمی حمایت کند، پذیرآستتیب( چین و روستتیه برابر در) را ما هاتحریم فوری بازگشتتت آن، استتاس

آنچه در توافق نهایی شد،  194.«کرد خواهیم ح ظ خود برای را چین و روستیه حمایت بدون هاتحریم فوری بازگشتت

 زند.دور میکند و حق وتوی روسیه و چین را مقصود آمری ا را برآورده می

 در آن ستتر بر بحث هاماه که موضتتوعاتی مهمترین از ی ی»خبرگزاری فارس وی گزارشتتی در این خصتتوص نوشتتت:

 ای روستتیه این ه بیم از آمری ا. استتت توافق ادعایی نقض صتتورت در ایران هایتحریم بازگشتتت کار و ستتاز بود، جریان

 ورهاکش از وتو حق که بود کاری و ستاز دنبال به کنند، جلوگیری هاتحریم بازگرداندن از وتو حق از استت اده با چین،

 کرد تاو ابتدا منظور این به آمری ا .بازگرداند را ایران هایتحریم آرا، اکثریت وریق از بتواند و شتتتود گرفتته

 اقدا  این هک شد مواجه ایروسیه واکنش با تاو این اما کند، خار  امنیت شتورای مستیر از را هاتحریم بازگرداندن

 ورایش به دیگر بار هاتحریم بازگشت کار و ساز نهایتاً جهت همین به. دانستمی مس و زدن دور برای تاو را آمری ا

 ار امنیت شتتورای در گیریرأی یچرخه عماً گرفته، قرار ورفین توافق مورد نهایتاً که ایشتتیوه اما بازگشتتت، امنیت

 تعلیق یادامه مورد در شتتود، گیریرأی هاتحریم مادد اعمال مورد در هآن  جای به یعنی استتت، کرده برع س

 «.شودمی گیریرأی هاتحریم

 امنیت شورای قطعنامه همچنین و آن ضتمایم و برجا  متن در آنچه به توجه با ستاده، زبان به»افزاید:این گزارو می

 نقض را توافق م اد ایران که کند ادعا ۲+1 اعضای از ی ی اگر که است نحو این به هاتحریم بازگشت روند استت، آمده

 انگلیس، فرانسه، چین، روسیه، آمری ا، ایران،) عضتو 8 از که مشتترکی کمیستیون به ابتدا را آن تواندمی استت، کرده

 اعضا، ترکیب به توجه با که کمیسیون این در مستئله، این که صتورتی در. ببرد شتده تشت یل( اروپا اتحادیه و آلمان

 ملل ستتازمان امنیت شتتورای اوا  به مستتئله این نشتتد، حل دارد، اختیار در را اکثریت آن در همواره  ربی رفو

 روز 9۱ نهایتا ظرف امنیت شورای وین، توافق م اد با ایران اقدامات "انطبا ِ عد  جدی مورد" اعا  زمان از .رستدمی

 أیر به پیشین هایقطعنامه "لغو" یادامه و دهدمی جلسه تش یل شتورا رئیس ابت ار به یا عضتو یک درخواستت به

 جای به هستند، اجرایی حاال که نحو همان به هاتحریم نشود، تصویب ایقطعنامه روز 9۱ این در اگر. شودمی گذاشته

 19۲«.کرد خواهد عمل هاتحریم ی"ماشه" اصطاحاً و برگشت خواهند خود

 41 بند ذیل" امنیت شتتورای که استتت آمده مورد این در امنیت شتتورای قطعنامه اجرایی هایپاراگراف 11 بند در

 که موضوعی مورد در برجا  هایورف از ی ی تذکر دریافت از روز 9۱ ظرف که گیردمی تصتمیم متحد، ملل منشتور

 در مصتترم لغو اجرای یادامه استتت، برجا  ذیل تعهدات اجرای عد  مصتتدا  دارد اعتقاد برجا  ورف کشتتور یک

 تذکر از روز 1۱ ظرف اگر که گیردمی تصتتمیم این، بر عاوه شتتود، گذاشتتته رأی به باید قطعنامه این( a) 1 گرافپارا

 اهآنگ ن رد، ارائه گیریرأی برای ایقطعنامه نویسپیش چنین امنیت شورای اعضتای از یکهیچ فو ، در شتده اشتاره

 اشتتاره تذکر زمان از روز 9۱ ظرف را آن و کرده ارائه را ایقطعنامه نویسپیش چنین بایستتتی امنیت شتتورای رئیس

                                                           
 .4/4/1934ایران،  هایتحریم بازگشت برای آمری ا سایت خبری الت، راه ار 194
 .21/4/1934ای، دوره هایگزارو و موش ی هایمحدودیت ها،تحریم بازگشت امنیت؛ شورای قطعنامه به ، نگاهیخبرگزاری فارس 19۲
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 نظری هر و موضو  در دخیل کشورهای هایدیدگاه گرفتن نظر در برای را خود قصتد و بگذارد رأی به فو ، در شتده

 ".داردمی ابراز برجا ، در گرفتهش ل مشاور هیئت سوی از موضو  مورد در

 شورای اگر که گیردمی تصمیم متحد، ملل منشتور 41 بند ذیل" تامنی شتورای که استت آمده 12 بند در ستپس و

 نیمه در آنگاه ن رد، تصتتویب( a) 1 پاراگراف در مصتترم لغو اجرای ادامه برای 11 پاراگراف ذیل قطعنامه یک امنیت

 انینقو تما  امنیت، شورای به 11 پاراگراف در شتده اشتاره تذکر دریافت از پس روز امینستی گرینویچ وقت به شتب

 که( 2۱1۱) 1323 و( 2۱۱8) 189۲ ،(2۱۱8) 18۱9 ،(2۱۱1) 1141 ،(2۱۱6) 1191 ،(2۱۱6) 1636 هایقطعنامه

 اعمال شد،می اعمال قطعنامه این تصویب از پیش که نحوی همان به بایستی بود، شده لغو( a) 1 پاراگراف استاس بر

 امنیت شتتورای آن ه مگر شتتوند،می لغو قطعنامه نای 2۱ تا 16 و 1،8 هایپاراگراف در اعامی تمهیدات و شتتود

 ".بگیرد این از  یر تصمیمی

در شتورای امنیت به رأی گذاشتته شود، روسیه و چین حق اعتراض در واقع این م انیز  ووری وراحی شتده که اگر 

ورت خود به ای نداشت به صها را نداشتته باشتند و اگر شتورای امنیت هم در این خصتوص مصوبهوتوی تداو  تحریم

دین ران به چنپذیری برای ایاین همه بدین معنی است که در حالی که فرآیند بازگشتها بازگردد. خود تمامی تحریم

 شود.ماه خاصه می 2سال زمان نیاز دارد، برای ورف  ربی در 

ران از ترس فرود آمدن بر مبنای م انیز  ماشته، چما  یا شتمشتیر  رب همواره باالی سر ایران باقی خواهد ماند تا ای

 چما  یا شمشیر در هر جا که مم ن و الز  است، کوتاه بیاید.

 گذاران خارجی است که این نیز البتهی مثبت که البته در ایناا وجود دارد ایااد نوعی تضمین برای سرمایهیک ن ته

ها وافق اگر به هر دلیلی تحریمتتا حتدود زیادی به ن ع ورف  ربی استتتت که به بازار ایران نیاز داشتتتت. بر مبنای ت

 دهمان باقی خود قوت به اند،بوده برجا  با همخوان و شده بستته اخیر قطعنامه اجرای از پیش که قراردادهاییبرگردد، 

 .گیرد صورت باید نیز هاآن به مربوط هایپرداخت و

 قوانین اجرای که کندمی گواهی" امنیت شتتورای که استتت آمده قطعنامه اجرایی هایپاراگراف به مربوط 14 بند در

 هر بین اجرا تاریخ از پیش که قراردادهایی بر اثری ،(هاتحریم لغو توقت) 12 پاراگراف پیرو پیشتتین هایقطعنامه

 در را برجا  هافعالیت آن این ه بر مشروط داشت، نخواهد است، شده امضا ایران نهادهای و اشتخاص یا ایران و ورفی

 ".باشد همخوان پیشین هایقطعنامه و کنونی قطعنامه آن، با قراردادها آن یاجرا و گرفته نظر

 در شورای امنیت بسته نشدن پرونده ایرانها و امکان تمدید تحریم

مختومه شدن خود به خود  کند،آن را ی ی از دستتاوردهای بزرگ تلقی میکننده ی ی از ن اتی که همواره تیم مذکره

سال است. محمد جواد ظریت در این خصوص  1۱ی امنیت بنابر م اد توافق اناا  شده پس از ی ایران در شوراپرونده

 از بل ه شتودمی مختومه امنیت شتورای در ایران پرونده تنها نه ستاله 1۱ زمانی محدوده یک از بعد»کند:تصترید می

 196«.شد خواهد حذف نیز شورا کار دستور

 بازگشت" بند اساس بر»معاون وزیر امور خارجه آمری ا تصرید کرد:این در حالی استت که چندی پیش وندی شرمن 

 هایتحریم شوند، ایران سوی از ایهستته توافق نقض مدعی ۲+1 اعضتای از یک هر که صتورتی در هاتحریم "فوری

 «.شودمی اعمال مادداً خود به خود مادد، گیریرأی به نیاز بدون امنیت شورای

                                                           
 .18/۲/1934وین،  توافق از ایهسته مردان قد تما  سایت دیپلماسی ایرانی، دفا  196
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شود؟ و شرمن پاسخ می لغو ۲+1 و ایران توافق اولیه اجرای سال 1۱ از پس بند این آیا که از شترمن پرستید خبرنگار

 1۱ از پس که کردند اعا  هم ملل سازمان دبیرکل به و گرفتند سیاسی تصتمیمی امنیت شتورای دائم عضتو ۲»داد:

 191.«کرد خواهند مطرم را م انیسم این ساله ۲ تمدید درخواست سال،

سال و مختومه شدن پرونده ایران  1۱استت که تضمینی برای پایان یافتن قطعنامه پس از ستخنان شترمن بدین معن

 ی جالبتواند توافق یا برخی بندهای آن را به مدتی که دوستتتت دارد تمدید کند. ن تهوجود ندارد و ورف  ربی می

 شورای امنیت است  عضو دائم ۲کند این تنها موضع آمری ا نیست بل ه تصمیم اینااست که شرمن تصرید می

ی شورای امنیت کشور آیا متن قطعنامه ۲آید این استت که فارغ از ادعای شرمن و درخواست پرستشتی که پیش می

د تواندهد؟ متأس انه باید گ ت همین وور است و ورف  ربی میای را از حیث حقوقی به ورف مقابل میچنین اجازه

 به تمدید روی آورد.

 است:در متن قطعنامه آمده 

»Decides, acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, that on the date 

ten years after the JCPOA Adoption Day, as defined in the JCPOA, all the provisions of 
this resolution shall be terminated, and none of the previous resolutions described in 
paragraph 1(a) shall be applied, the Security Council will have concluded its 

consideration of the Iranian nuclear issue, and the item  “Non-proliferation” will be 
removed from the list of matters of which the Council is seized.« 

 یک و چهل ماده وبق گیردمی تصتتمیم»گونه ترجمه شتتده استتت:رت خارجه این بند از قطعنامه اینی وزادر ترجمه

 آن اقدا ، مشترک جامع ورم تصتویب روز از پس ستال ده تاریخ در امنیت، شتورای آن ه از پس متحد، ملل منشتور

 از کدا  هیچ و کندمی اپید انقضا قطعنامه این شروط همه است، شده مشخص اقدا  مشتترک جامع ورم در که وور

 مسئله بررسی امنیت شتورای زمان آن در و شتد نخواهد اعمال دیگر( a)1 بند در شتده مشتخص قبلی هایقطعنامه

 حذف است آن درگیر شتورا این که موضتوعاتی فهرستت از ت ثیر منع موضتو  و استت داده پایان را ایران ایهستته

 «.شد خواهد

را به پایان دادن ترجمه کرده است. در صورتی که ل ظ  concludeرا به انقضا و  terminateدر واقع وزارت خارجه 

conclude بندی ارائه یک جمع تواند صرفاًسال شورای امنیت می 1۱دهد. در واقع پس از بندی نیز میمعنای جمع

ی شورا و بسته شدن پروندهیابد اما تضمینی برای خرو  از های مطرم در قطعنامه پایان میدهد و بعد اگر چه تحریم

ها یا بندی خود موارد دیگری را ذکر کند و تحریمتواند در جمعشورا میایران در شتورای امنیت وجود نخواهد داشت. 

 هایی را ادامه دهد. محدودیت

را به  concludeل ظ  ،ای که پس از صدور قطعنامه و در واکنش به آن منتشر کردجالب این ه ورف ایرانی در بیانیه

 198به کار برده است  گیریبندی و نتیاهمعنی جمع

                                                           
کنیم،  معطل کنگره خاور به را امنیت شتتورای توانستتتیمنمی/ بود خواهد ستتاله 1۲ هاتحریم فوری بازگشتتت: شتترمن خبرگزاری فارس، وندی 191

26/4/1934. 
 ی ایران آمده است:در بند ه تم بیانیه 198

»Application of the Additional Protocol henceforth is intended to pave the way for a broader conclusion that no 

undeclared activity is evidenced in Iran either.« 
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کرد و تأکید داشت که به جای ها بر ستر همین ل ظ با آ انس و ورف مقابل بحث میی ستابق مدتکنندهتیم مذاکره

concluded  نوشتتته شتتودconcluded and closed  تا مبادا ورف  ربی ل ظconclude گونه که خود را آن

ی ی از کرد. آ انس اما موافقت نمیران ستتتر باز بزند. ی ایکند و از بستتتتن و خاتمه دادن به پرونده پستتتندد معنامی

است اده شده اما وقتی بحث  terminateتر از ل ظ جاستت و جالب این ه در چند خط قبلپذیر همینتأویل هایوا ه

 دهد ویلی به است اده از این وا ه نشان نمیورف  ربی تما شود،ی ایران در شتورای امنیت میهاز بستته شتدن پروند

 کند.را قید می concludeل ظ 

توانند از وریق شتتورا تمدیدهایی را اعمال کشتتور می ۲نتیاه آن ه متأستت انه باید گ ت خانم شتترمن صتتحید گ ته و 

 ود. ن خواهد بهایی جدید نیز ممکنند. وقتی تمدید یک بند مم ن است، تمدید بندهای دیگر یا افزودن محدودیت

 های موشکی ایجاد شده برای ایرانمحدودیت

 امنیت شورای 2291 قطعنامه:»نویسدستید یاستر جبرائیلی وی یادداشتتی در خبرگزاری فارس در این خصتوص می

 متحد ملل منشور ه تم فصل ذیل خود، B ضمیمه در رسید، تصویب به برجا  بندیجمع پیرو که متحد ملل سازمان

 Iran)است شده خواسته ایران از B ضمیمه 9 بند در. استت کرده اعمال ایران موشت ی صتنایع بر را یهایمحدودیت

is called upon )بالستتتیک هایموشتتک با مرتبط فعالیتی هیچ به دستتت برجا ، پذیرو از پس ستتال هشتتت تا 

 Ballistic Missiles Designed to be capable of) ایهسته کاهک حمل قابلیت داشتن برای شده وراحی

delivering nuclear weapons)، هایموشتتک دستتت این ت نولو ی از استتت اده با موشتتک شتتلیک جمله از 

 از -امنیت شورای مورد به مورد ماوز با مگر-سال هشتت مدت به ایران نیز ضتمیمه همین 4 بند در. نزند بالستتیک،

 ،باشد داشتته کاربرد موشت ی صتنایع در استت مم ن که هاییت نولو ی و تاهیزات مواد، اقا ، تما  فروو و خرید

 «193.است شده منع

 کرد؛می فر  شد، صادر پیش ستال چند که( 1323) قبلی قطعنامه متن":گویندمی عراقچی آقای»کند:وی تأکید می

 هگرو دو هر شامل عبارت این گ ت توانمی که بود؛ شده اشاره دارند، ستام حمل قابلیت که هاییموشتک به آناا در

 ایهسته سام حمل برای که هاییموشک گویدمی صراحت به و دارد صراحت جدید قطعنامه اما شد؛می هاموشک از

 تمامی و موشت ی ستیستتتم تما . اندنشتده وراحی منظور بدین ما هایموشتک استتت روشتن این و اندشتده وراحی

 تغییر 14۱".نیست نگرانی جای وجه هیچ به و ندهست امنیت شورای جدید قطعنامه صاحیت از خار  ما هایموشتک

 به( …Designed to be) "...برای شتتده وراحی" کلمه و استتت صتتحید 1323 به نستتبت 2291 قطعنامه ادبیات

 گویدنمی قطعنامه. استتت مت اوت قدری عراقچی آقای بیان با دقیق، عبارت اما. استتت شتتده اضتتافه جدید قطعنامه

 وراحی که هاییموشتتک" استتت آمده متن در بل ه "اندشتتده وراحی ایهستتته ستتام حمل برای که هاییموشتتک"

 حمل برای ما هایموشک از کدا  هیچ که است درستت ".باشتند داشتته را ایهستته ستام حمل قابلیت تا اندشتده

 لیت،قاب کلمه. گویدمی سخن کاهک حمل( capable of)قابلیت از قطعنامه اما اند،نشتده وراحی ایهستته ستام

 شتتدیداالن اار، هایموشتتک خر  چه،. کندمی تحریم ه تمی فصتتل بند این مشتتمول را هاموشتتک از وستتیعی ویت

                                                           
 بر "ترگستتترده گیری نتیاه" برای زمینه کردن فراهم الحاقی پروت ل اجرای از هدف بعد به این از بنابراین،»ت خارجه در متن فارستتی آورده استتت:وزار

 «ندارد. وجود ایران در نیز اظهارنشده فعالیت وجود بر دال مدرکی که است مبنا این
193 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2291(2۱1۲) 
14۱ http://www.isna.ir/fa/news/34۱۲۱4۱1198. 
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 د،کن حمل را متعارف هایسام آن باشد قادر که موش ی و ترندسنگین ایهسته خر  از مراتب به بارانی و ایخوشته

 «.باشد داشته نیز را ترسبک کاهک حمل قابلیت که است وبیعی

مشتتت ل حل خواهد شتتتد و مشتتت لی برای  Designeکنندگان گمان کرده بودند با افزودن ل ظ متأستتت انه مذاکره

است که در  capableهای بالستتیک ایران پیش نخواهد آمد، در حالی که آنچه بیش از همه مهم است ل ظ موشتک

 متن باقی است.

 ن ری 8 پنل. است ایران هایموشتک با رابطه در امنیت ورایشت ستابق یرویه این، از ترمهم»دهد:جبرائیلی ادامه می

 ایران پایبندی درباره دهیگزارو مورمأ و ایااد 1323 قطعنامه 23 بند وبق که( Panel of Experts) متخصصان

 عنوان به امنیت شتتورای رئیس پاراف با که کرد ارائه 2۱19  وئن 2۲  تاریخ در را گزارشتتی ،141بود شتتده قطعنامه به

 به متخصصان پنل( 21 ص حه) گزارو این 84 بند در. است شده ثبت ملل ستازمان در S/2۱19/991 شتماره ندست

 آنها آزمایش و کرده شناسایی "ایهسته کاهک حمل به قادر" را ایران 9 شهاب و یک شهاب هایموشتک صتراحت

 «142.است دانسته "امنیت شورای قطعنامه ناقض" را 1 اعظم پیامبر رزمایش در

 آن یدرباره البته که دارد وجود B ضتتمیمه در موشتت ی هایتحریم یدرباره نیز دیگری بند»گوید:او همچنین می

 ت نولو ی و اقا  یمعامله از سال 8 مدت به را جهان کشتورهای امنیت شتورای ،4 بند وبق. نیستت نظری اختاف

 مر ی" به موستتو  داوولبانه انامنی به هستتتند واردیم چه دقیقاً اقا  این این ه. استتت کرده منع ایران با موشتت ی

  G1 کشتتورهای که گرددمی باز(  The Missile Technology Control Regime) "موشتتک ت نولو ی کنترل

 تارکش هایسام حمل ت نولو ی به کشورها دیگر دستیابی از جلوگیری هدفشتان، و کردند ستیستأ 1381 ستال در

 به ی دیگر با ممنوعه تاهیزات از لیستتتی ستتر بر و دارد عضتتو 94 اکنون هم انامن این. بود موشتتک توستتط جمعی

 توافق پیرو که ات اقی اما نداشتتت، ملل ستتازمان امنیت شتتورای به ارتباوی کنون تا ر یم این 149.اندرستتیده اجما 

 منانا توافق مورد ممنوعه  اقا لیستتت ابتدا آمری ا دائم ینماینده "پاور ستتامانتا" خانم که بود این افتاد ایهستتته

MTCR 2۱1۲/۲46  شماره سند وی قطعنامه تصویب از قبل روز 4 راS/ سپس و 144.رساند ثبت به ملل سازمان در 

 و هداوولبان ت اهم بار نخستین برای ترتیب، بدین. گرفت قرار استناد مورد قطعنامه B ضتمیمه 4 بند در ستند همین

 ی دیگر با کشور 94 تاکنون اگر و گرفت قرار امنیت شورای استناد مورد ،MTCR انامن عضو کشتور 94 آورالزا   یر

 برای باز نبودند، هم آن رعایت به ملز  و داشتتته MTCR در اشتتاره مورد اقا  با رابطه در ایداوولبانه هم اری

 به یابیدست از متحد للم منشور ه تم فصل توسط ،"آورالزا  و رسمی" صورت به ایران یعنی کشور یک بار، نخستین

 14۲«.شد منع شده یاد اقا 

 های تسلیحاتی ایجاد شده برای ایرانمحدودیت

 این ه به مشروط کشورها، تمامی»:است آمده که بعد از توافق صتادر شتد، 2291 یقطعنامهپیوستت ب م بند پنا در

 و داشته تمشارک هافعالیت این در دبای بگیرد، تصویب به تصتمیم مورد، به مورد مبنایی بر پیشتاپیش امنیت شتورای

                                                           
141 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1323(2۱1۱) 
142 http://www.iranwatch.org/sites/default/files/un-panel-of-experts-report-june-2۱19.pdf 
149  http://www.mtcr.info/english/MTCR-TEM-Technical_Annex_۱2-1۱-2۱14_rev۵2۱-

2۱۵ Updated 2۱۵ cover 2۱۵ page.pdf 
144 http://www.iranwatch.org/sites/default/files/un_missile_tech_list.pdf 
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 رزمی خودروهای جنگی، تانک هرگونه  یرمستتتقیم، یا مستتتقیم انتقال یا و فروو تأمین،: کنند صتتادر را آن اجازه

 یا و هاموشتتتک جنگی، ناوهای تهاجمی، بالگردهای رزمی، هواپیماهای ستتتنگین، ایتوپخانه هایستتتامانه زرهی،

 ،یدکی قطعات شامل مرتبط، مواد یا ،"ملل سازمان متعارف تسلیحات فهرست" اهداف با مطابق موش ی، هایستامانه

  ادهاست با یا آنها، حاکمیت تحت افراد یا و آنها اتبا  توسط یا و شتان،حاکمیتی تحت قلمروهای وریق از یا و داخل از

 برای یا ایران، به خیر، یا گرفته نشتتأت قلمروشتتان از این ه از اعم آنها، هایپرچم حامل هایکشتتتی یا و هواپیماها از

 ردیگ پیشنهادات، مالی، خدمات یا منابع فنی، آموزو ارائه و ایران، منافع تأمین جهت در یا و ایران داخل در است اده

 بطمرت مواد و تستتلیحات از استتت اده یا و نگهداری و ح ظ تولید، انتقال، فروو، تأمین، با مرتبط هایکمک و خدمات

 تحت قلمروهای وریق از یا داخل از یا و کشتتورها این اتبا  توستتط ایران به فرعی، بند این در شتتده توصتتیت

 اتمی انر ی المللیبین آ انس که زمانی تا یا و "برجما پذیرو روز" از پس سال ۲ مدت تا باید بند این .حاکمیتشتان

 «.افتد ات ا  زودتر کدا  این ه به بسته شود، اجرا دهد، ارائه را "مبسوط بندیجمع" تأیید گزارو

مثل ستتتایر ها که ایران آنها را قرار بود اگر ایران پتای میز مذاکره بیاید، این محدودیت 1323بر استتتاس قطعنتامته 

نه تنها پای میز مذاکره ایران  اما اکنون شتتناخت، برداشتتته شتتود؛به رستتمیت نمیهای قبلی های قطعنامهمحدودیت

 سال باقی خواهد ماند.  ۲ها برای این محدودیت ،رده و با وجود توافقتوافق نیز کنشسته بل ه 

 ینا موگرینی، و ظریت توسط وین بیانیه قرائت از پس خود مطبوعاتی نشتستت در امری ا خارجه امور وزیر کری جان

 کرد. قلمداد امری ا برای توجه جالب دستاورد یک را ات ا 

 موفقیت یک را ایرانی تیم نرمش یواسطههب آن به رسیدن اما داد خبر موضتو  این با کشتور سته جدی مخال ت از او

 که گویمب باید تسلیحاتی تحریم پیرامون اول السؤ یدرباره»گ ت: باره این در خبرنگاری به پاسخ در و دانستته بزرگ

 ردیگ ورف چهار و دباش داشتته ادامه تحریم این نباید ابداً که بودند معتقد کشتور سته مذاکرات، ورف ه ت میان از

 هک ووالنی زمانی مدت ستتال، پنج مدت برای تحریم این که شتتد این مذاکرات ینتیاه .بودند آن یادامه به معتقد

 امنیت شورای پشتتوانه با و ماند خواهد باقی ه تم فصتل 41 بند تحت دهد، رخ آن در جدیدی ات اقات استت مم ن

 ورکش سه آن رفتن کنار و توافق عد  موجب توانستتمی که شترایطی وجود اب من نظر به .بود خواهد اجرا قابل کاماً

 «.بود مهم آمیز،موفقیت ینقطه این به رسیدن باشیم، داشته مت اوتی ینتیاه ما یا و شود مذاکرات از

 و رساند ااینا به را ما که باشتدمی 1323 یقطعنامه یدرباره استت مهم بستیار که بعدی ین ته اما»کری ادامه داد:

 هایمتحر بیاید،( مذاکره فقط بل ه توافق نه) میزمذاکره به ایران اگر که گویدمی برد، پیش به را تحریم( پرو ه)

 یزم پای تنها نه که این وجود با حتی دهیم،نمی اناا  تستتلیحاتی تحریم یدرباره را کار این ما. شتتد خواهد برداشتتته

 این پیرامون مختلت هایگا  بتوانیم آتی هایسال وی که داریم زیادی زمان ما .رستیدیم توافق به بل ه آمدند مذاکره

 و کردیم عمل خوب خیلی محدودیت این ح ظ برای ما که کنممی گمان اما کنیم برورف را آن و برداریم را لهمستتئ

 146«.کرد خواهیم گیریتصمیم این، از بعد نیز داد خواهد رخ آینده در آنچه مورد در

 غول تسلیحاتی هایتحریم خواستیممی چین و ما»:کندتصرید میوزیر امور خارجه روسیه الوروف  ن ه سرگئیجالب آ

 هم اران نهایت، در  یابد ادامه ستتال ۲ تا هاتحریم که کردند موافقت ایرانی تیم خود ما، حمایت علیر م اما شتتود،

 ما بیعتاًو. کنند معامله مورد این در که کردند موافقت دند،بو اصلی یگیرندهتصمیم مورد این در وبیعتاً که ما ایرانی

                                                           
 ایران با االن/ شتتد می لغو باید تستتلیحاتی تحریم آمد،می هم مذاکره میز پای فقط نایرا اگر 1323 قطعنامه استتاس بر: کری ، جانir2۱-1.ستتایت  146

  است پذیرفته را ساله ۲ تسلیحاتی تحریم ایران و ایمکرده توافق هیچ، که مذاکره
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 شودیم داده ایران به که تسلیحاتی دوره، این در. کردیم حمایت آن از بود، موافق آن با ایران این ه به توجه با چین و

 141«باشد. ملل سازمان امنیت شورای نظارت تحت باید

د و اگر چه روسیه و چین مخالت شتلغو می 1323بنابر قطعنامه خود های تستلیحاتی اگر چه خود به پس محدودیت

 ر قطعنامه ذکر شد. بنابر نظر تیم ایرانی دبا این حال بودند،  ی جدیدذکر آن در قطعنامه

 و مااهدین به را معمول متعارف هایسام حتی تواندنمی قطعنامه این براستاس ایران»کند:دکتر ایزدی تصترید می

 را ما مدا  وور به نتانیاهو. دهد اناا  نظامی کمک اهلل حزب به تواندنمی وورهمین و بدهد داعش مخالت نیروهای

 هزار 1۱ کند حمله ایران به اگر داندمی چون کند عملی را تهدید این که ندارد جرأت اما کندمی نظامی تهدید

 خوششان ماست برای بازدارند نیروی یک اهلل حزب که موضو  این از آنها خورد،می سرو به لبنان جنوب از موشتک

 که حاال شوند لبنان اهللحزب به نظامی کمک ارستال مانع تا بگیرند را آن جلوی خواهندمی وستیله این به و آمدنمی

 148«.دارد ساله 8 محدودیتی هم بالستیک هایموشک موضو  و است ساله ۲ بحثی تسلیحاتی هایمحدودیت

 الیلد که نددار واعاتیا که تیرصو در دشومی ستهاخو هالتدو یکلیه از»ت آمده است:از همین پیوس ه تمدر بند 

 در بیانیه ینا یا  برجا دم ا فخا بر نهاآ دراتصا یا لنتقاا یا ووفر یا عرضه که قامیا دجوو بر مبنی معقولی

 وقلمر در ،هامحموله ینا یهمه سیرزبا وریق از را  برجا ینا ایجرا دارد، دجوو انیرا أمبد از یا مقصد به ایمحموله

  حقو صخصو به لمللیابین نیناقو با منطبق و دخو ملی نیناقو و راتختیاا وبق ،هاهگاودفر و دربنا در جمله از دخو

 ستهاخو هالتدو از همچنین ؛نمایند تسهیل ری،کشو ردینواهو به جعرا یربطذ لمللیابین یهافقتنامهامو و یاهادر

 ستا قامیا حامل نظر ردمو کشتی که هدد ستد به معقولی الیلد که باشد شتهدا دجوو واعاتیا چهچنان دشومی

 با آزاد ییادر در هاسیزربا  نااا در ،ستا بیانیه ینا یا  برجا دم ا فخا بر آنها دراتصا یا لنتقاا وو،فر ،عرضه که

 «.نمایند ریهم ا کشتی پرچم صاحب لتدو ضایتر

 یا ووفر ،عرضه از مانع تا خواهدمی آنها از نمونه عنوان به. کندمی هادولت متوجه را تل یمخ ت الیت نیز 6 بند

 .شوند دخو پرچم تحت یپیماهااهو و کشتیها یا  تباا توسط انیرا أمبد از مرتبط اتتاهیز یا تتسلیحا لنتقاا

 هواپیمایی و کشتی هر 1 بند در و دارد مش ل شدت به نیز آن 1 بند»کند:می صریدت فؤاد ایزدی در خصوص این بند

 ار کامیون یا و هواپیما یا کشتتتی این یمحموله که دارند را حق این دنیا هایدولت بیاید ایران ستتمت به بخواهد که

 حق کشتتورها به برجا  1 بند استتاس بر که دارد وجود ایران برای هامحدودیت برخی برجا  بر استتاس کنند. بازرستتی

 این از. استتت شتتده داده شتتوند،می ایران داخل یا خار  که هاییمحموله برای هامحدودیت این خصتتوص در بازرستتی

 ار محموله فان توانندمی صهیونیستی ر یم یا آمری ا دولت راحتی به ،کنند اجرا را 6 بند خواهندمی که زمانی جهت

 هک شده داده کشتورها به هم حق این ایتنه در و کنند بازرستی کنند متوقت را رود لبنان یا عرا  برای خواهدمی که

 که دارد ضرر کشور استقال برای شدت به هم این که باشتند داشتته زیرنظر را ایران هایورودی و هاخروجی یهمه

 143«.باشد کشورها از برخی دست به عمل در کشور خروجی و ورودی هایگلوگاه

                                                           
 مخال ت و چین و وسیهر توسط تسلیحاتی تحریم لغو درخواست ماجرای/ وین مذاکرات در شده نقض قرمز خطوط همه ستایت خبری رجانیوز، شترم 141

 .2۲/4/1934،  آن با ایرانی تیم
 ۲ امهقطعن این براستاس/ "بد خیلی" قطعنامه یک تشتترید/شتد مطرم تهران، دانشتگاه استتتاد ایزدی فواد دکتر با گووستایت خبری رجانیوز، درگ ت 148

 .28/4/1934کند، می دارخدشه را رکشو استقال شدت به قطعنامه این/باشند ما قاضی هم و دعوا ورف هم توانندمی کشور
 ۲ امهقطعن این براستاس/ "بد خیلی" قطعنامه یک تشتترید/شتد مطرم تهران، دانشتگاه استتتاد ایزدی فواد دکتر با گووستایت خبری رجانیوز، درگ ت 143

 .28/4/1934کند، می دارخدشه را کشور استقال شدت به قطعنامه این/باشند ما قاضی هم و دعوا ورف هم توانندمی کشور
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ی اقا  صادراتی و وارداتاره به قید تصویب مورد به مورد های تستلیحاتی و با اشخبرگزاری تستنیم ناظر به محدودیت

 ۲ در جنگنده خرید یحوزه در مثاً»نویسد:ذکر شتده، می ۲شتورای امنیت که در اول بند تستلیحاتی ایران توستط 

 شتتورای در مورد آن باید کند، جنگنده نو  یک خرید به اقدا  ایران استتامی جمهوری اگر توافق، روز از بعد ستتال

 حق( انگلیس فرانسه، روسیه، چین، آمری ا،) عضو ۲ عضتو، 1۲ این از و دارد عضتو 1۲ که متحد ملل ستازمان منیتا

 رب اگر که اینااست السؤ حال .شود ییدتأ شتورا این توستط و شتده بررستی دارند، را امنیت شتورای مصتوبات وتوی

 آن دارد، وتو حق که شتتورا این اعضتتای از ی ی اام کرد تایید را ایران نظر مورد جنگنده خرید امنیت شتتورای فرض،

 البق در هایشانتحریم و شده ذکر قطعنامه در که دیگری افزارهایجنگ یا جنگنده خرید سراناا  کرد، وتو را مصوبه

 «شود؟می چه است، شده لغو قطعنامه

 داریخری کشتتور یک از را افزارگجن فان مثاً ایران که کند تایید امنیت شتتورای این ه بر فرض»افزاید:تستتنیم می

 و مهمات و ستتام از اعم نظامی تاهیزات از یک هیچ ایران این ه آن و آیدمی پیش ایناا مهم ین ته یک کند،

 معنای به این .کند خریداری تواندنمی( امنیت شورای عضتو 1۲) دیگر کشتورهای اوا  بدون را دیگر افزارهایجنگ

 ده،ش فروخته نو  شده، فروخته تعداد از افزار،جنگ یک خرید برای امنیت شورای افقتمو فرض با ایران که استت آن

 موش ی، هایسامانه از اعم) افزارها جنگ برد افزار،جنگ آن حمل قابل تستلیحات شتده، فروخته افزارجنگ موریتمأ

 عمطل حتماً ایران به شتتده روختهف تستتلیحات هایقابلیت و اواعات یبقیه و(  یره و بالگردها ها جنگنده ها،موشتک

 فروو و خرید عرف در این ه حال هستتتند، مطلع کامل وور به ایران دفاعی ام ان از آنها یعنی این و بود خواهند

 افزارجنگ و نظامی تاهیزات سام، خرید به اقدا  "محرمانه قراردادهای" انعقاد با کشورها معموالً جهانی، تستلیحات

 «.کنندمی

 هایقدرت هم باز ن ند، موافقت ایران نیاز مورد افزار جنگ فروو با امنیت شتتورای هم اگر»کند:کید میتستتنیم تأ

 لیم امنیت نقض با مستقیم ارتباط صلد، یا جنگ حساس دوران در این و شتوندمی مطلع "ایران نیازهای" از جهانی

 1۲۱«.دارد کشور

تی اگر داعش یا ی ی از کشتتورها به ایران حمله کند، های مطرم شتتده در قطعنامه بدین معناستتت که حمحدودیت

گونه تستتتلیحاتی را برای دفا  از ی واردات هیچایران بدون جواز شتتتورای امنیت که آمری ا در آن حق وتو دارد اجازه

 خود نخواهد داشت.

 هانسل جدیدی از قطعنامه یعنی استقبال ازی شورای امنیت نقض قطعنامه

 تا خواهدمی ایران از قطعنامه این در امنیت شتتتورای"اند:گ ته عراقچی دکتر آقای:»دکنتتصتتترید میجبرائیلی 

 ایبرنامه هیچگونه زمینه این در ما که ندهد اناا  دارند را ایهستتته کاهک حمل وراحی که موشتت ی هایفعالیت

 نظر از و است درخواست یک فقط و نیست ملل سازمان منشور ه تم فصل و 41 ماده تحت موضتو  این البته. نداریم

 امهقطعن موش ی بند. نیست دقیق نیز عراقچی آقای ستخن این گ ت باید متأست انه 1۲1"بود. نخواهد آورالزا  حقوقی

 41 ماده ذیل دقیقاً عراقچی آقای گ ته برخاف اما( Iran is called upon) استتت درخواستتت یک این ه ر معلی

 دقت به B ضمیمه یمقدمه اگر. دارد پی در کشور برای "المللیبین یتمستئول" آن، رعایت عد  و استت ه تم فصتل

 تعریت ه تم فصتتل 41 ماده ذیل موشتت ی، بند جمله از بندها تمامی که استتت دریافت قابل راحتی به شتتود، مطالعه

                                                           
 .6/۲/1934ایران،  برای "باخت سر دو بازی" و متعارف تسلیحات تحریم ح ظ یا لغو ؛2291 خبرگزاری تسنیم، قطعنامه 1۲۱

1۲1 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1934۱423۱۱1۱۱8 
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 Acting Under:دهدمی اناا  ه تم { فصل41}بند  ذیل را اقدامات تمامی که کندمی تصرید مقدمه) است شتده

Article 41 of the UN Chapter » 

 پیشتتین هایقطعنامه به واکنش در ایران این ه استتت توجه شتتایان میان این در که مهمی ن ته»کند:او تأکید می

 رعایت به ملز  را خود و بود خوانده "اعتبار بی و قانونی  یر" را آن صراحت به 1323 قطعنامه جمله از امنیت شورای

 صدور با رابطه در و استت برجا  از ناشتی قطعنامه این موجودیت اوالً ،2291 قطعنامه با رابطه در اام ،1۲2دیدنمی آن

 را قطعنامه صراحت به عراقچی و ظریت آقایان حتی و است شده حاصل ۲+1 کشتورهای و ایران میان توافق نوعی آن

 بی و  یرقانونی از اثری هیچ قطعنامه، به واکنش رد ایران ایماده 14 یبیانیه در ثانیاً. انددانسته توافق اجرای ضتامن

 ایههست کاهک حمل برای ایران هایموشک" که شده گ ته صرفاً بل ه نیست موش ی بندهای شتدن خوانده اعتبار

 از قطعنامه تصویب از پس ملل سازمان در ایران س یر خوشترو  امعلی آقای این، بر عاوه 1۲9"استت. نشتده وراحی

 روابط در جدیدی فصل گشتایش بخش نوید 2291 قطعنامه" که کرد امیدواری اظهار و کرده تقبالاست شتدت به آن

 و خوشرو آقای سخنرانی در نه چرا که اینااست سؤال 1۲4"باشد. ۲+1 گروه عضو کشورهای و امنیت شتورای با ایران

 رعایت را آنها و پذیردنمی ار موشتت ی بندهای ایران که استتت نشتتده تصتترید خارجه وزارت ایماده 14 بیانیه در نه

 و شده منتشر 1۲۲"مسلد نیروهای ستوی از رزمایش برگزاری" با هامخال ت برخی یدرباره که خبرهایی کرد؟ نخواهد

 «.افزاید می زمینه این در هانگرانی بر بوده، همراه شمخانی آقای ت ذیب با البته

 استتت آن قطعنامه B ضتتمیمه 9 بند با رابطه در ایشتتان یمت و ظریت دکتر آقای بعدی استتتدالل»افزاید:جبرائیلی می

 خارجی روی رد در خارجه وزارت چند هر که استتت آن معنی به ستتخن این 1۲6"نیستتت برجا  نقض قطعنامه، نقض"

 هب مربوط هایپاراگراف پانوشت در. گویدمی سخن نقض ام ان از داخلی روی رد در اما ن رده رد را قطعنامه م اد خود

 هویت این ه به توجه با اما "نیستتت. برجا  م اد شتتامل قطعنامه این م اد" که استتت آمده نیز برجا  در قطعنامه

 را ایران توستتط موشتتک آزمایش و تولید هاآمری ایی که دارد وجود ضتتمانتی آیا استتت، خورده گره برجا  به قطعنامه

 یک یو که سیستمی ندهند؟ ارجا  افاتاخت فصل و حل سیستم به را مستئله و ن رده قلمداد توافق استاستی نقض

 وبق) بازگرداند؟ را امنیت شورای هایتحریم هم و آمری ا هایتحریم هم آمری ا نظر با صرفاً تواندمی روزه 6۱ فرآیند

 آمری ا که کند گیریرأی هاتحریم لغو یادامه یدرباره باید امنیت شتتورای اعضتتا از ی ی اعتراض صتتورت در برجا 

 تواندمین آمری ا بگویند دوستان است مم ن( بازگرداند را آنها و کرده جلوگیری هاتحریم لغو ادامه" از وتو، با تواندمی

 تا مگر که اینااستتت الستتؤ اما. ندارند ی دیگر به ربطی اینها شتتده کیدتأ چون دهد ربط برجا  به را قطعنامه نقض

 همین در استتت؟ داشتتته ایهستتته پرونده به ارتباوی ای،ههستتت بهانه به ایران علیه شتتده اعمال هایتحریم کنون

 اشد؟ب داشته ایهسته برنامه به تواندمی معقولی ارتباط چه تانک است؛ شده تحریم هم تانک فروو و خرید قطعنامه

 وبق و نیست ایران آن بودن پایهبی یدرباره گیرتصتمیم باشتد، نامربوط و پایهبی چند هر آمری ا ادعای این ه ضتمن

 ادعاهایش بودن ربطبی یا مربوط یدرباره استتت قرار ی اانبه صتتورت به آمری ا خود ،اختافات فصتتل و حل نظا 

 1۲1«.بگیرد تصمیم

                                                           
1۲2 http://alef.ir/vdcbwsbz.rhbszpiuur.html?1wml 
1۲9 http://www.asriran.com/fa/news/4۱6881 
1۲4 http://www.irna.ir/fa/News/8168832۱ 
1۲۲ http://www.mashreghnews.ir/fa/news/28421۲ 
1۲6 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1934۱49۱۱۱۱۱۲1 

 .18/۲/1934، 2291 قطعنامه موش ی ابهامات خبرگزاری فارس، همه 1۲1
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ر باشتتد. آوی شتتورای امنیت را گرفت که توافق برای آمری ا الزا کننده، ایران برای این قطعنامهبنابر ادعای تیم مذاکره

 ی شورایماند و اساساً اخذ قطعنامهگوید چه الزامی برای آمری ا باقی مینامه ستخن میوقتی ایران خود از نقض قطع

 امنیت چه جایگاهی خواهد داشت؟

آور است. فصتل ه تم مطرم شتده و الزا  41های تستلیحاتی و موشت ی ایران ذیل بند چنانچه گ ته شتد محدودیت

ها شورای امنیت ویق معمول دانیم، با نقض این محدودیتبدیهی است چه نقض قطعنامه را نقض برجا  بدانیم؛ چه ن

 ی تسلیحات نظامی وای که به بهانهی هستتهبار نه به بهانههای بعدی را اینتواند تشت یل جلسته دهد و قطعنامهمی

ی هدجا باب پرونهای جدیدی را وضع نماید. این بدین معنی است که از همینموشت ی علیه ایران صادر کند و تحریم

جدید ایران در شتورای امنیت گشتوده خواهد شد و متأس انه دولتمردان بعد از این همه مذاکره و بعد از پذیرو این 

 اند. م توم گذاشته با کمال میل همه محدودیت، این باب را برای ورف  ربی

رف ایرانی وضع شده است و ها در میز مذاکره و با توافق واین همه در حالی استت که در این قطعنامه این محدودیت

عماً توجیهی پس از  . این بدین معنی است کهپشت پا زده هامحدودیتن حتی به تاو روستیه برای حذف ایایران 

 نخواهد داشت.وجود نقض این م اد 

 یتامن شورای قطعنامه نقض صورت در دارد وجود ام ان این آیا»:ی تلویزیونی از عراقچی پرستیده شدوقتی در برنامه

 از نظامی حمله ماوز و بگیرد قرار متحد ملل منشور ه تم فصل 42 ماده ذیل ایران ای هستته پرونده ایران، ستوی از

 ما که اگر .کردیم عبور است هامدت مراحل این از ما:»گ ت پاستخ در عراقچی ،«بشتود؟ صتادر امنیت شتورای ستوی

 تئوری در ام انش.... نه میدانی هایواقعیت و ستیاستی رنظ از هستت. اما ام انش حقوقی نظر از ...بله باشتیم ضتعیت

 نخواهند دارد وجود اقتدار این که وقتی تا را کار این و استتامی جمهوری اقتدار خاور به نه... عمل در اما هستتت

 داند.کننده نیز قطعنامه را کا ذپاره میو این در واقع بدین معنی بود که تیم مذاکره 1۲8.«کرد

کردیم تا از حیث حقوقی مستتیر دشتتمن را ستتد کنیم نه این ه تنها چشتتممان به اقتدار جمهوری  مذاکره این همه

اندازی به ایران اسامی را نه تنها کم ن ردیم های مختلت، احتمال دستاستامی باشتد. متأست انه با وجود امتیازدهی

گونه که عاقمند استتت علیه ای دیگر هماندهایم تا پرونرا در اختیار دشتتمن قرار دادهی الز  بل ه با دستتت خود بهانه

 ایران بگشاید.

در  ایران و موش ی هایمحدودیت یا تسلیحاتی هایجان کری هم البته وی ستخنانی تصرید کرد که نقض ممنوعیت

نخواهد شد اما در عین  ایهستته توافق و نقض ملل ستازمان هایتحریم خودکار بازگشتت موجب واقع نقض قطعنامه

و این یعنی همان  1۲3"دارند اختیار در فراوانی ابزارهای" متحدانش و آمری ا کید کرد که در این صتتورت نیزحال تأ

 ای در انتظار ایران است.سو  دادن بازی به زمین جدیدی که در پس از هسته

 و جیب خالی بعد از معامله برای ایران سخت پذیریبازگشت

پذیری فنی تعهداتی که ما در بازگشت»گوید:تمی در این خصوص مینی ی معاون ستابق ستازمان انر ی احستین آب

پذیریم. در نطنز به دهیم چند موضتو  مطرم است. یک بحث، بحث نطنز است و تعهداتی که ما در نطنز میداریم می

کنیم. این جمع کردن هم شتتامل خودِ هایی که هستتت را جمع میی ماشتتینماشتتین ستتانتری یوز ما همه ۲۱6۱جز 

                                                           
 شتتورای قطعنامه درباره کلیدی ن ته 3/ استتت کرده هموار ایران علیه جنگ ماوز صتتدور رایب را راه چطور 2291 ستتایت خبری رجانیوز، قطعنامه 1۲8

 .9۱/4/1934،  کند می کتمان را آن کننده مذاکره تیم که امنیت
 .21/۲/1934نیست،  هاتحریم خودکار بازگشت موجب ایران، تسلیحاتی ممنوعیت نقض: سایت خبری رادیو فردا، کری 1۲3
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 کاریهایی سات که جووگوییم منظور لولههایش. زیرساخت که میشتود هم زیرساختهای ستانتری یو  میشتینما

کند. این آوری میکند؛ محصول را از ماشین جمعآوری میکند و گاز را از ماشین جمعها را گازدهی میشتده، ماشین

ای ههای خأل، تاهیزات کنترلی، سیمرهای خأل، پمپآوری شتوند و تاهیزات دیگر مثل شتیها باید بریده و جمعلوله

ه ماند کجا شود. مثل این میی اینها باید کنده شود و جابهکنند، همهها را کنترل میرستانند یا ماشتینکه بر  را می

ری پذیفرآیند بازگشتکنید و بعد بخواهید برگردانید. ی تأستیستات برقی و آب و مخابرتی یک ساختمان را جمعهمه

 «در نطنز اگر بخواهیم شرایط را به شرایط قبل برگردانیم، حداقل سه سال وقت را به وور کامل خواهد برد.

آوری ها را جمعکنیم. یعنی ماشتتتینماشتتتین همین فرآیند را ت رار می 11۱۱در فوردو ما به حدود »افزایتد:او می

پذیری در فوردو هم یک کنیم. برگشتتتو وارد انبار میکَنیم بُریم، میها را میی زیرستتاخت ماشتتینکنیم و همهمی

چون ماند، هایی که در فوردو میی ماشینزنایره 4زمانی نزدیک به دو ستال برای ما خواهد داشتت. مضاف بر این ه 

او را از دست داده ها هم بخش قابل توجهی از شرایط فنیستاله آن ماشین1۱الی  8ی کند، بعد از یک دورهکار نمی

های کند هم چون در فرآیند جداسازی ایزوتوپتایی که کار می9۲۱ای نیست. های قابل است ادهاستت و دیگر ماشین

ستتازی  یر قابل استتت اده شتتود، باید تغییر وراحی در آنها اناا  شتتود که آنها هم در فرآیند  نیپایدار استتت اده می

ها و ستتاله را خواهیم داشتتت و آستتیب 9تا  2پذیری ند بازگشتتتخواهد بود. ما عاوه بر این ه در نطنز و فوردو فرآی

 ی قطعات وی تأمین کنندهی مالی بستتتیار زیادی راب اید تحمل کنیم، زنایرههای فنی بستتتیار زیاد و هزینهچالش

ستتازی را کاما از دستتت خواهیم داد؛ چرا که ما در های ستتانتری یو  و قطعات و تاهیزات خط  نیتاهیزات ماشتتین

کنیم. بنابراین کل بخش اندازیم، ماشتتتین جدیدی را تولید نمیستتتال خط تولیتد جتدیتدی را راه نمی1۱وی این 

ی اینها از دادند، همهمیلیون قطعه حضور داشتند و این فرآیند را اناا  می 1۲۲تا  1ای که در تولید باالی خصتوصتی

ی، هزاران ن ر از نیروی انسانی که از داخل و خار  سازمان شتوند و تعداد زیادی از نیروی انسانفرآیند تولید خار  می

 «روند.کردند، آنها هم باید از این فرآیند خار  شوند و از دست میداشتند این کار را می

کنیم. حتی اگر بخواهیم بافاصتتتله برگردانیم،  یر قابل در اراک ما قلب رآکتور اراک را خار  می»دهتد:او ادامته می

بریم و فرآیند ساخت کنیم و از بین میهای جدی استت. حاال ما این را تخریب هم میو دچار آستیببازگشتت استت 

رویم. هر جا آنها اگر تعهداتشتتان را نقض کنند و بخواهیم برگردیم، قلب رآکتور ها جلو میقلب جدید را هم با خارجی

د برگردیم و آناا ما یک فرآیند دو، ستته ستتاله را به قبلی را از بین بردیم و قلب رآکتور جدید را نستتاختیم. مادداً بای

 «دهیم.سادگی از دست می

پذیری فنی ما ضتتمن این ه صتتدها میلیارد تومان هزینه دارد، در مامو  بازگشتتت»گوید:بندی مینی ی در جمعآب

 16۱«حدوداً سه، چهار سال هم زمان را از ما خواهد گرفت.

ای را بر باد داده، در ستتخاوتمندانه حاصتتل بستیاری از زحمات در انر ی هستتته گونه که دولت ایران تا کنون نیزهمان

کند، حام را خار  می کگذارد، قلب رآکتور اراهای خود را در وبق اخاص میتوافق نیز همان نخستتت تما  دارایی

و و نطنز را با رستتتاند، ستتتانتری یو های فوردکیلو می 9۱۱های متمادی را به شتتتده وی ستتتالباالی اورانیو   نی

در این منازعه بازی که به خالی شتتتدن جیب ایران کند و... . در عوض این دستتتت و دلهایش جمع میزیرستتتاخت

زند و کند بل ه م انیز  ماشتته را کلید میهایش را لغو نمیاناامد، ورف  ربی حتی بعد از این اقدامات نیز تحریممی

 ووری وراحی شتتده کهچنان ه گ ته شتتد دارد. م انیز  ماشتته ا نگه میهها را تا مدتریمها و تحبرخی محدودیت

در  دهد.ها را به حداقل مم ن کاهش زمان بازگشتتت تحریمپذیری نیاز دارد، ن برای بازگشتتتبرخاف زمانی که ایرا

                                                           
 ی س یر.تولید ماموعه "دو نقطه"از سلسله مستندهای  "ذیری سختپبازگشت"مستند  16۱
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بعد دستش  هد وددارد در گا  اول می را ی آنچهای را پذیرفته است که وی آن همهبندیکننده زمانواقع تیم مذاکره

ا عزّت این نه ب گیرد.ها نیز بر روی سرو قرار میپذیری تحریمدرحالی که شتمشیر بازگشت جلوی بیگانه دراز استت؛

 ما سازگار است و نه عقایی است.

 اشهم م انیز  در. گذاشتند سختی بسیار شرایط هاتحریم برداشتتن در»کند:میرکاظمی در این خصتوص تصترید می

 فشار اعمال برای ابزاری هیچ ایران ن نند، عمل خود تعهد به آنها اگر. افتدمی ات ا  سریع بستیار هاتحریم برگرداندن

 «.ندارد

 از پس و پذیرفت را سازی نی تعلیق داوولبانه صورتبه بار یک اصاحات دوران در و 82 ستال در ایران»افزاید:او می

 به مادداً را گاز و کرد ملغی را تعلیق یعنی شتت ستتت، را تعلیق یرانا ن رد، عمل خود تعهدات به مقابل ورف این ه

 آن از پس. شتتد شتترو  هاآمری ایی و هااروپایی ستتوی از تهدیدها و دعواها جا همین از. کرد تزریق ستتانتری یو ها

 رد اندازند،یم نهم دولت گردن به را موضو  این  لطبه اکنون و شتد صتادر ایران علیه دیگری از پس ی ی هاقطعنامه

 به ایران زمان آن در که است جالب .بود کرده شترو  خود دوران اواخر در اصتاحات دولت اصتل در را دعوا که حالی

 دوران در روحانی آقای که کتابی در. ن ردند عمل خود تعهدات از کدا  هیچ به آنها ولی کرد عمل خود تعهدات تما 

 ادهد توضید زده، البرادعی به که اینامه در و کرده قید را موضوعات این نوشته ملی امنیت شورای در خود مستئولیت

 مراکز زا بازدید پذیرفتیم، را پروت ل از بیش هایبازرستتی پذیرفتیم، را الحاقی پروت ل دادیم، اناا  را تعلیق ما که

 که ار هاییقول نشتتدند اضتترح هااروپایی حتی گویدمی بعد کردیم، تعطیل را ستتانتری یو  زنایره شتتد، اناا  نظامی

 «کنند. بررسی دادند

 سبآتش مورد در  زه به کنند،نمی عمل و دهندمی قول عرا  به وقتی است، گونهاین مقابل ورف وقتی»افزاید:او می

 ایهقول بقیه به و پذیرفتند را بسآتش فقط دادند، ایران به تعهداتی ۲38 قطعنامه در. ن ردند عمل و دادند هاییقول

 اناا  موقعبه را آن درصد چند دهد؟ اناا  کاریچه بود قرار  نو توافق در آمری ا: اینااست ستؤال ن ردند، عمل خود

 161«.کند عمل تعهداتش به که دارد وجود ضمانتی چه است، مطرم که است سؤاالتی اینها داد؟ اناا  اصاً یا داد

 کاهش را هاتحریم زمانی ما شده، گرفته نظر در کار و زسا در:»کند:تصترید می ست ید کاخ ستخنگوی ارنستت جاو

 آن در ن ند، صادر هم را بازرسی یاجازه ایران اگر حتی بنابراین. دهد اناا  را خود اقدامات یهمه ایران که دهیممی

 شرایطی در اما کند تاو مذاکره برای دوباره باید و گشت، خواهد باز مذاکرات آ از روز یعنی اول خانه به ایران زمان

 برچیده نیز را خود ستتانتری یو های و کرده بازوراحی را اراک داده، دستتت از را خود ذخایر درصتتد 38 دیگر که

 162.«است

 ؛ بازجویی از دانشمندانو پاراچین های نظامیبازرسی از سایت

کارشتتناستتی راه را برای -فنیایران در قالب نقشتته راه هم بازرستتی از پاراچین را پذیرفته و هم ذیل عنوان دیدارهای 

 بازجویی از دانشمندان باز گذاشته است.

 هایبازرسی ر یم وجود که داشت اعا  برجا  متن اعا  از پس مهم اظهاراتی در س ید کاخ سخنگوی ارنستت جاو

 در رهبا این در وی. بشتتود هدفمندتر ایران به نظامی حمله شتتودمی باعث شتتده گناانده توافقات در که ایگستتترده

 ظامین یگزینه( توافق از پس) که استتت این کلیدی ن ته»:گ ت توافق گیریشتت ل از پس هم آن آشتت ار تهدیدی

                                                           
 .1۱/۲/1934شد،  خواهد هاتحریم فوری بازگشت باعث "ماشه م انیز "خبرگزاری تسنیم،  161
 .91/4/1934،  است؟ عملی قدر چه ایران تعهدات پذیریبازگشت روزنامه کیهان، ادعای 162
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. کرد خواهیم آوریجمع ایران ایهستتته برنامه از بیشتتتری جزئیات ما هاستتال این وی که چرا شتتود،می هم تقویت

 دلیل به رستتد،می گیریهدف مورد در استترائیل و اآمری  نظامی فرماندهان گیریتصتتمیم وقت که زمانی بنابراین،

 رب مبتنی گیریچشم ورز به تصمیمات آن ایم،کرده آوریجمع هابازرسی ر یم لطت به هاستال این وی که اواعاتی

 «.اندیافته ارتقا ما هایتوانمندی و بوده اواعات

 نظامی مراکز از بازرسی بودن خطرناک میزان یدهنده نشان اظهارات این:»با اشتاره به این مواضع نوشتیک بیستت 

 تقیممس صورت به آ انس توسط ایران نظامی اسرار که را موضو  این وضوم به همچنین. است بیگانگان توسط کشتور

 «.کندمی تأیید را گیردمی قرار امری ا اختیار در

گ ته  خبری ویژه گ تگوی در تیر 23 دوشتتنبه روزستتپس به ستتخنان عراقچی اشتتاره کرد که این ستتایت تحلیلی 

 هک افراد سری یک و هامحل سری یک به بدهید آ انس به را هاییدستترستی ستری یک که گ تند آمدند هااین»بود:

 و حل PMD موضو  این بعد و ب ند بازدید بودند کرده پیشتنهاد که هاییمحل از یا ب ند صتحبت افراد این با آ انس

 بازدید هامحل این از و کرد  صتتحبت افراد این با بگوید و بدهد را خودو نهایی گزارو آ انس و برود و بشتتود فصتل

 نای خوب. -هست وور این تاریخ به نسبت قضاوت دانیدمی چون- بوده جور آن یا بوده جور این گذشتته در و ا کرده

 وجه هیچ به خودمان ندانشمندا به دستترستی کردیم اعا  ما و نشتد واقع قبول مورد تهران در پیشتنهادی حل راه

 داشت مدارکی آ انس اگر هابررسی این وول در هست قرار …دهیمنمی دسترسی هم ماننظامی اماکن به و دهیمنمی

 ودب بیشتری اقدامات به احتیا  که اگر و بدهیم ارائه را الز  هایپاسخ هم ما و بدهد ارائه داشت ستؤاالتی بدهد، ارائه

 .باشد هک نیست قرار شده مدیریت صورت به حتی نظامی اماکن از بازدید مسلم وور به ولی بشود بحث هاآن و ما بین

 از که بود نخواهد نیازی قطعاً الحاقی پروت ل یدرباره چه و PMD درباره چه و مطمئنیم خودمان نظامی اماکن از ما

 «بگیرد. صورت بازرسی تأسیسات این

 تنم. کندمی بیان را دیگری واقعیات وین مذاکرات از شتتده منتشتتر تونم بررستتی میان این در اما»یک بیستتت افزود:

 کنار در وین مذاکرات از شده منتشتر متن سته از ی ی عنوان به) اتمی انر ی المللیبین آ انس و ایران بین راه نقشته

 -نظامی سایت یک عنوان به- پارچین از بازدید ماوز صدور از ح ایت صتراحتاً( امنیت شتورای قطعنامه و برجا  متن

 میات انر ی المللیبین آ انس سایت از راه نقشه رسمی متن. )کندمی "تخصتصتی و فنی دیدارهای" اناا  همچنین و

 این به است مربوط ایران سازش اف اقدامات به که برجا  مختلت هایبخش در که استت ذکر به الز  (.آن یترجمه و

 که "اعتمادساز اقدامات و ش افیت" عنوان تحت برجا  ایهسته بخش از C بند در. است شده داده ارجا  راه ینقشته

 هب پرداختن برای ترتیباتی شاملرا که  راه نقشته ،ایران":خوانیممی استت، کرده مشتخص را ایران تعهدات از بخشتی

 نوامبر 8 مورخ گزارو یضتتمیمه در مندر  ایران ایهستتته برنامه به مربوط یگذشتتته و حال نگرانی مورد مستتائل

 آ انس، با توافق مورد یگذشته و حال اختاف مورد مسائل از ابها  رفع برای است، ،(GOV/2۱11/6۲) آ انس 2۱11

 2۱1۲ اکتبر 1۲ تا گیردمی برعهده راه نقشه این اساس بر ایران که هاییفعالیت کامل اجرای. نمود خواهد اجرا کاماً

 «".شد خواهد ت میل

 است "حال و گذشته نگرانی مورد موضوعات" به مربوط که برجا  یک ضمیمه M قستمت در»داد: یک بیستت ادامه

 موضوعات نمودن روشن راهِ نقشته" 6 و ۲ ،4 ،2 هایپاراگراف در شتده تعیین هایفعالیت تما  ایران":خوانیممی نیز

 این اجرای روی بر آ انس کل مدیر وسطت منظم روزآوری به هایگزارو در که گونهآنرا  "حال و گذشته از باقیمانده

 «".کرد خواهد ت میل شود، آزمایی راستی راه نقشه

 :است آمده اینطور ای،هسته-فنی هایماقات به اشاره با راه نقشه این از 4 بند در»این سایت همچنین افزود:
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After the IAEA has submitted to Iran questions on any possible ambiguities regarding 
such information, technical-expert meetings, technical measures, as agreed in a 
separate arrangement, and discussions will be organized in Tehran to remove such 

ambiguities 

 رد،ک ارائه ایران به را اواعاتی ینچن در ابها  هرگونه خصتتوص در االتستتؤ اتمی انر ی المللیبین آ انس آن ه از پس

 فعر برای گرفت، قرار توافق مورد جداگانه کار و ساز در که آنگونه مباحث و فنی اقدامات کارشتناسی،-فنی دیدارهای

 «.گرفت خواهد صورت تهران در ابهامات، این

 ایران و فرستتتدمی ایران هب را خود ستتؤاالت ابتدا آ انس که استتت صتتورت این به کار یرویه»یک بیستتت ادامه داد:

 کارشناسی و فنی دیدارهای درخواست آ انس هاپاسخ این یارائه از پس اما دهدمی سؤاالت این به م توب هاییپاسخ

 اقدامات آن اناا  به موظت ایران که دهدمی هاپاستتخ این یدرباره خود ابهامات رفع برای را دیگری فنی اقدامات و

 وکارساز که کرده مشخص وضوم به و نشده داده اقدامات و دیدارها این چیستی یدرباره ریبیشت توضید هیچ و است

 رتصو به و نگردیده منتشتر مزبور توافق متن استت گ تنی. استت شتده آورده ،شتده منعقد که دیگری توافق در آن

 یشپ. باشد دانشمندان و راداف این به مربوط لیست حاوی نشده منتشتر توافق این که دارد احتمال. باشتدمی محرمانه

 نظامی ارشد فرماندهان از و دفا  اسبق وزیر ملی، امنیت عالی شورای دبیر شتمخانی، علی ،34 خرداد 3 در نیز این از

 گ ته فهرست این در موجود اسامی مورد در ،مقابل ورف سوی از خصتوص این در فهرستتی ارائه به اشتاره با کشتور،

 «".است کشور متخصصان و مسئوالن از ن ر 29 اسامی شامل شده ارائه لیست تم،هس من خود ن ر اولین":بود

 وییبازج ممنوعیت بر مبنی کشور در موجود هایحساسیت به توجه با که رسدمی نظر به واقع در»یک بیستت افزود:

 دیدارهای) technical-expert meetings عبارت از که است شده داده ترجید کشورمان، دانشمندان و هامقا  از

 خودداری علنی سند این در نیز بیشتر توضید از و شود است اده تعهد این اناا  به ایران الزا  برای( کارشتناستی-فنی

 «.شود

 توافقی هب راه نقشتته پنام بند در نیز پارچین نظامی ستتایت با رابطه در دیگر ستتوی از»این ستتایت تحلیل تأکید کرد:

 بین شده منعقد سند پنام بند در. دهدمی را آن به مربوط مسائل فصل و حل م انا آ انس به که است شتده اشتاره

 موضتتو  خصتتوص در ایجداگانه کار و ستتاز ستتر بر اتمی انر ی المللیبین آ انس و ایران":خوانیممی آ انس و ایران

 منتشر که شده اشتاره توافقی به نیز پارچین ستایت مورد در شتودمی مشتاهده که وور همان ".کردند توافق پارچین

 نگرانی رفع نحوه درباره را جالبی مطالب آ انس دبیرکل 2۱11 نوامبر گزارو در ولی. باشتتدمی محرمانه و نگردیده

 رارق مبنا راه نقشته این در گزارو این به رستتیدگی این که استت یادآوری به الز . خوانیممی پارچین یدرباره آ انس

 ردمو راه نقشه اول بند) است شده گزارو این در نشده حل مسائل مورد در گوییستخپا به ملز  ایران و استت گرفته

 درخواست آ انس ،2۱11 نوامبر گزارو در. دارد ایویژه اهمیت گزارو این خاور همین به(. آ انس و ایران بین توافق

 سازمان آن به ترسیدس چنین بار دو 2۱۱۲ سال در که وور همان درست_ را پارچین ستایت به( Visit) دستترستی

 عضو کشور یک توسط که اواعاتی ینتیاه در":خوانیممی گزارو این ۲۱ بند در. است کرده مطرم _بود شده داده

 مواد به مربوط احتماالً- ان ااری شتتدیداً مواد آزمایش بر مبنی را دالیلی که رستتید آ انس به 2۱۱۱ ستتال اوایل در

( 84 و 89 سال) 2۱۱۲ ستال در بار دو که کرد پیدا اجازه آ انس کرد،می ائهار پارچین نظامی ماموعه در -ایهستته

 دهکر شتناسایی را پراهمیتی نقاط آ انس ای،ماهواره تصتویربرداری یواستطههب زمان آن در. کند بازدید پایگاه این از

( 2۱11 ستتال) کنوناهم که موردی شتتامل نقاط آن از کدا هیچ اما[ گرفت صتتورت کافی بازدید نقاط آن از که] بود

 «".شدندنمی ،دارد قرار آن در( 43 بند در) مزبور ان ااری یاستوانه که است ساختمانی شامل شودمی تصور
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 نظامی ماموعه در که است ستاختمانی به دستترستی به منوط آ انس نگرانی رفع حقیقت در»یک بیستت ادامه داد:

 دسترسی جواز و داده رخ نیز بار این داد رخ 84 تا 82 ستال مذاکرات در بار چندین که اشتتباهی و دارد قرار پارچین

 1۱ هک است نظامی پایگاهی به دسترسی معنای به این. است گرفته قرار پذیرو مورد کشور نظامی حساس استرار به

 هایپایگاه این به م رر هایدسترسی برای  رب خواهانهزیاده هایدرخواستت برابر در ستختی به کشتور استت ستال

 بدون و توافق امضتتای از پیش حتی و ماهه چند مدت کوتاه قرارداد یک وی ستتادگی به و کرده ایستتتادگی نظامی

 «.است شده واگذار مقابل ورف به امتیاز این مشخص دستاورد هرگونه

 ااستاین دیگر جالب ن ته مسئولین، اظهارات با توافق این در موجود م اد روشتن تناقض بر عاوه:»افزودیک بیستت 

 سآ ان هاینگرانی به مربوط تنها سند این در بحث مورد مسائل تما  که است شده تأکید ستند این جای جای در که

 در ایران سازش اف اقدامات با رابطه در گزارشی باید تنها آ انس و استت 2۱11 نوامبر در دبیرکل گزارو در مطروحه

 کل مدیر ،(آذر 24) 2۱1۲ دستتامبر 1۲ تاریخ تا":خوانیممی راه نقشتته این 8 بند در. کند ارائه مستتائل آن با رابطه

 کل مدیر 2۱11 گزارو ضمیمه در که آنطور حاضر و گذشتته ماندهباقی مستائل تمامی حل مورد در را نهایی ارزیابی

(GOV/2۱11/6۲ )یفن نشست یک گزارو، صدور از پیش. کرد خواهد ارائه ح ا  شورای به اقدا  برای شده، تعیین 

 «".شد خواهد برگزار آ انس و ایران میان بندیجمع

 سته این ما تصور":گویدمی اینخصوص در یک نگاه برنامه در وین توافق از پس عراقچی عباس:»دادیک بیست ادامه 

 یک به آ انس و ایران بین نزدیک هم اری یک در را PMD موضتتو  شتتودمی آینده ماه چهار ستته ظرف احتماالً که

 بر که کنیممی مشاهده راه نقشه متن 8 بند به توجه با اما ".داد فیصله هم را موضتو  این و رستاند نهایی دیبنجمع

 و بودن آمیزصتتلد به نستتبت که ندارد وجود آ انس برای الزامی هم باز کنندهمذاکره تیم ارشتتد عضتتو تصتتور خاف

 ازب آ انس و ایران بین نشتتده حل مستتائل پرونده ماکانک و کند اومینان ابراز ایران ایهستتته برنامه ماندن آمیزصتتلد

 آن برای را جوییبهانه ام ان که کند ارائه ایران اقدامات از گزارشتتی باید تنها آ انس کل مدیر و ماند خواهد باقی

 بدون سآ ان و ایران بین شده توافق راه نقشه سند در ایران تعهدات که اینااست جالب ن ته. داردمی نگه باز سازمان

 .«است شدن اجرایی حال در( 34 تیر 29) مذاکرات بندی جمع اعا  زمان از کشور داخل در قانونی روال وی

 نای از ی ی که کندمی اشتتاره محرمانه توافق دو به راه نقشتته این خاصتته وور به همچنین»یک بیستتت تأکید کرد:

 امینظ ستتایت یلهمستتئ یدرباره آ انس و ایران توافق به مربوط دیگری و دانشتتمندان از بازجویی به مربوط توافقات

 بارهاین در اتمی انر ی المللی بین آ انس در ایران استتتامی جمهوری نماینده نا ی رضتتتا. شتتتودمی پارچین

 عنوان تحت مشخص و محدود زمانی بازه یک در گذشتته مستایل تما  حل برای آ انس با ایران که توافقی":گویدمی

 موضتتوعات حاوی که ترتیبات دو این. دارد اشتتاره آ انس و ایران بین جداگانه ترتیبات دو به اند کرده امضتتا راه نقشته

 بر شدتب گیرد صورت که ورفی هر توسط محرمانه ترتیبات این افشای …شوند می تلقی محرمانه کاما هستتند فنی

 ترتیبات ستتایر همانند ترتیبات این دم ا که باشتتد مراقب باید آ انس لذا و گذاشتتت خواهد من ی تاثیر آن اجرای

 169«".بماند باقی محرمانه عضو کشورهای با محرمانه

صتالحی نیز بر این ه بازدید از پاراچین اناا  خواهد شتد، صتحه گذاشت و البته توضید داد این بازدید در قالب توافق 

 در خبرنگاران سؤال به پاسخ در حیصال اکبر علیپذیرد. ای نیستت بل ه در قالب همان نقشته راه صتورت میجداگانه

 انر ی یالمللبین آ انس با ت اهمی خیر؛»:گ ت پارچین نظامی مرکز خصوص در جداگانه توافقی به دستیابی خصتوص

                                                           
 محرمانه. توافق دو وجود اثبات/ پارچین از بازرسی و «کارشناسی-فنی هایماقات» عنوان با کشور نداندانشم از بازجویی ، پذیروir2۱-1.سایت  169



 41                                                                                                                     ی جنگی سهمگین           در میانه ؛خطرناک توافق

 
 

 ملی امنیت عالی شورای»:کرد تاکید او همچنین« .شد خواهد عمل چارچوب، همین در و استت آمده دستت به اتمی

 164«.است آگاه مسئله این از ایران

 این یم،کنمی عرض هم شما به و دادیم تذکّر محتر  مستئولین به که بعدی ین ته»رهبر انقاب تصترید کرده بودند:

. لقاًمط کنند؛ ن وذ کشتتور دفاعی و امنیّتی حریم به اینها نظارت، یبهانه به که نشتتود داده اجازه وجههیچبه که استتت

 ها،حرف این مانند و بازرستتی یبهانه به و نظارت یبهانه به که دنیستتتن مأذون وجههیچبه کشتتور نظامی مستتئولین

 یعهتوس کنند؛ متوقّت را کشتور دفاعی یتوستعه یا بدهند، راه کشتور دفاعی و امنیّتی حصتار و حریم به را بیگانگان

 و ندبما مح م همچنان بایستتتی این نظامی، یعرصتته در ملّت مح م مشتتت کشتتور، دفاعی توانایی کشتتور، دفاعی

 رارق خدشه مورد مذاکرات در نبایستی مطلقاً اینها مختلت؛ نقاط در مقاوممان برادران از ما حمایت یا بشتود؛ ترمح م

 16۲«.بگیرد

 ایتازه هایحرف باز مذاکرات همین در حاال»رهبر انقاب در خصتتوص مصتتاحبه با دانشتتمندان نیز فرموده بودند:

 بیگانگان ستتوی از ایبازرستتی هیچ نظامی مراکز از یکهیچ از دهیمنمی اجازه که گ تیم ها،بازرستتی[ مثا. ]میزنند

 اجازه ما. کنیم بازجویی واقع در یعنی کنیم مصتتاحبه شتتما دانشتتمندان با بیاییم ما بایستتتی گویندمی. بگیرد صتتورت

اس یرشتته هر در دانشتمندان و ما ایهستته دانشتمندان حریم به دهیمنمی  من. بشود اهانتیاندک  مهمّی، و حستّ

 به ار گستتترده دانش این که ایران ملّت عزیز و برجستتته فرزندان با ما، دانشتتمندان با بیایند بیگانگان دهمنمی اجازه

 دهد؛نمی اجازه دولتی هیچ دهد،نمی اجازه عاقلی هیچ دنیا در. بزنند حرف بنشتتینند بخواهند اند،رستتانده ایناا

 اجازه دارد توقّع وقید و پُررو دشمن. ب همد کسی هم را هایشتاناستم گذارندنمی ،کنندمی مخ ی را دانشتمندانشتان

 چه؟ یارهدرب. کنند مذاکره کنند، گ تگو ما محقّقین با ما، استتاتید با ما، دانشتتمندان با بیایند و کنند باز را راه بدهند

 مه بدانند، دشمنان هم را این شد؛ نخواهد داده مطلقاً اجازه این. کشور در علمی بومی اساسی پیشترفت یک یدرباره

 166«.بدانند میشود، چه اسامی جمهوری نظا  تصمیم ببینند منتظرند که کسانی

 های جدی بر سر راه اقالم دارای کاربرد دوگانهو محدودیت های فراپروتکلبازرسی

 کاماً یقطعنامه یک ظاهرو، خاف بر 2291 قطعنامه باشتتم، صتترید بخواهم اگر»نویستتد:مهدی محمدی می

 برای مدتدراز بسیار ترتیبات سلسله یک ایااد برای ایبهانه را ایهسته برنامه راهبردی لحاظ به و است ایفراهستته

 داده قرار آمری ا، با راهبردی منازعه هایعرصه و نوین هایفناوری با مرتبط هایحوزه تما  در ایران استتراتژیک مهار

 رد. است شده تعریت قطعنامه این در که است بازرسی و دسترسی ر یم زمینه، این در همم بستیار شتاهد یک .استت

 آمیزصلد -1 :است چیز 2 کنترل بازرسی، و دسترسی ر یم این از هدف که است این آمری ایی هایمقا  ادعای ظاهر

 برجا  اجرای آزمایی راستی -2 سام( سمت به هاراه همه شدن بسته) همیشه برای ایران ایهسته برنامه ماندن باقی

 «ایران. در

 زود خیلی که حقایقی از ی ی کنیم،می تأمل آن در و مراجعه 2291 قطعنامه و برجا  متن به وقتی»افزاید:او می

 که است میزانی از فراتر بسیار متون، این در مندر  بازرسی و دسترسی م انیسم که استت این دهدمی نشتان را خود

 واقع در .است نیاز برجا  وبق تعهداتش به ایران پایبندی از شدن مطمئن یا ایران ایهسته برنامه نترلک برای صترفاً

 به نآ خروجی که گستتتردمی ایران فراز بر نظارت از چتری و استتت الحاقی پروت ل از فراتر کیلومترها م انیستتم این

                                                           
 .9/۲/1934نیست،  کار در «پارچین» از بازرسی برای ایجداگانه توافق: خبرگزاری مهر، صالحی 164
 .2۱/1/1934السا ، علیهم بیتاهل مداحان دیدار در بیانات 16۲
 .9۱/2/1934السا ، علیه حسین اما  پاسداری تربیت و افسرى اهدانشگ در بیانات 166
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 ملی امنیت هایبرنامه با مرتبط توسعه و تحقیق و وسازساخت تحقیقاتی، دانشی، هایفعالیت یهمه درآوردن کنترل

 «.است... و پیشرفته هایفناوری نظامی، نوین، هایفناوری صنعتی، علمی، هایحوزه در ایران

 هایدسترسی تواندمی توافق یک چگونه. کند جلوه عایب کمی ابتدا در ادعا این شاید»دهد:مهدی محمدی ادامه می

 داده ارجا  آن به 2291 قطعنامه در هم و برجا  در هم که است نه ته سندی در کند؟ پاستخ ایااد فراگیر حد این تا

 نظا  یک خواسته ایران از شده، داده ارجا  آن به INFCIRC/2۲4 عنوان با متن دو هر در که ستند این. استت شتده

( ستتال 1۱ حداقل) امنیت یشتتورا قطعنامه اجرای دوران وول در آن، بر استتاس را واردات و صتتادرات کنترل و خرید

 «.کند اجرا و مستقر

 اربستتی وور به. شتتو  ت نی ال و فنی پیچیده جزئیات وارد نوشتتته این در ندار  قصتتد وجه هیچ به من»افزاید:او می

 :NSG) «ایهستتته تاهیزات کنندگانتامین گروه» عنوان تحت گروهی که استتت فهرستتتی ستتند، این خاصتته،

Nuclear Suppliers Group  )یک در هم تواندمی همزمان شتتده ادعا که اقامی) دوگانه کابرد دارای اقا  از 

 یدهرس هم امنیت شورای تایید به و کرده تهیه( ایهسته تسلیحات برنامه یک در هم و شود مصترف آمیزصتلد برنامه

 نظامی برنامه یک از بخشی تواندمی شده فهرستت ستند این در که اقامی که استت این NSG ادعای واقع در. استت

 گرن ایهسته یمسئله سرعت به که است این استت جالب آنچه کنیم،می دقت ستند متن به وقتی. باشتد ایهستته

 هایفناوری هایحوزه یهمه که شتتویممی مواجه قطعاتی و تاهیزات ها،فناوری از وویل فهرستتتی با عماً و بازدمی

 از هک است شتده گناانده اقا  از وستیعی بستیار ویت فهرستت این در. گیردمی بر در را(  یرنظامی و نظامی) نوین

 صتتنعتی، افزارهایستتخت و افزارهانر  باال، ستترعت هایدوربین تا جوشتت اری ماشتتین تراو، ماشتتینِ دوربین، پمپ،

 آورسرگیاه NSG فهرست به مراجعه حقیقتاً. شتودمی شتامل را فوالد و آلومینیو  نظیر فلزات انوا  تخلیه، هایپمپ

 یههم به ایهستتته یمستتئله یبهانه به فهرستتت این کنندگانتهیه که گذاردنمی باقی باره این در تردیدی و استتت

 «.اندگناانده خود فهرست در را آن کلیدی هایبخش و کشیده سرک مهندسی -فنی مهم هایحوزه

 سند این پذیردمی ایران -1 :استت این دقیقا آمده تامنی شتورای قطعنامه و برجا  متن در که تعهدی»نویستد:او می

 از یک هر خرید قصتتد ایران اگر که معنا این به باشتتد؛ ایران در واردات و صتتادرات کنترل نظا  یک استتتقرار مبنای

 دخری کارگروه از آن بابت باید باشد داشته را( آن هایاصاحیه و) ستند این در مندر  هایفناوری و تاهیزات کاالها،

 واردکننده فرد و نهاد... و ایمیل آدرس، مشخصات، نا ، باید -2 .بگیرد ماوز( مشترک کمیستیون کارگروه دو از ی ی)

 کاالها، این که آورد فراهم را موضتتو  این آزماییراستتی ام ان باید -9 .کند اعا  آ انس و خرید کارگروه به رستتماً را

 -4 .استتت استتت اده حال در داده ماوز آن برای خرید کارگروه که گاهیجای همان در منحصتتراً هافناوری و تاهیزات

 استتت اده آن در هافناوری و تاهیزات کاالها، این که را م انی از کنندهصتادر کشتور حتی و آ انس بازدید یاجازه باید

 «.کند فراهم هستند، آنها با کار درگیر که افرادی و شودمی

 چیز هر از قبل -اول :افتاد خواهد ات اقی چه صتتورت این در ببینیم  خب اربستتی»گیرد:مهدی محمدی نتیاه می

 پروت ل از انگیزیحیرت نحو به کند، درخواست اساس این بر تواندمی ۲+1 و آ انس که هاییبازرستی و هادستترستی

 هایشرکت نظامی، هایم ان به دسترسی تواندمی آ انس. رودمی فراتر ایهستته حوزه در دیگری ستند هر یا الحاقی

 این به صرفاً را... و نظامی هایپادگان ها،دانشگاه صتنعتی، هایکارگاه و کارخانه خصتوصتی، هایشترکت بنیان،دانش

 درخواستتت دارد، وجود NSG فهرستتت با مرتبط فناوری یا تاهیزات یا ماشتتین یا قطعه یا کاال یک آنها در که بهانه

 این آن ادعایی هدف که کند مستتتقر را کنترلی و نظارتی ام انات هام ان این یهمه در تواندمی آ انس -دو  .کند

 دنبال به واقع، در ولی شودنمی استت اده ایهستته ستام ستاخت جهت در آنها از شتود مطمئن خواهدمی که باشتد
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 اناا  حال در ایتههس موضو  با  یرمرتبط کاماً هایم ان در که باشتد اقدامی نو  هر کنترل و اواعات آوریجمع

 صبن درخواست مثاً توانندمی  ربی کشورهای - هست هم سابقه به مستبو  البته که – نمونه عنوان به فقط. استت

 که هانهب این با است؛ قطعه هزاران ساخت مشغول نظامی پادگان یک در که ب نند را تراشی ماشین سر باالی دوربین

 خواهند قادر ما دشتمنان -ستو   دارد قرار NSG فهرستت در -تراو ماشتین دخو حتی یا – آنها از عدد چند یا ی ی

 هایفناوری هایحوزه یهمه از خطرناکی و وستتیع بستتیار اواعات بازرستتی، و دستتترستتی ر یم این بر ت یه با بود

 و هام ان افراد، و ایران پیشرفته و نظامی حساس هایفعالیت از جامعی ینقشته و کرده آوریجمع ایران در حستاس

 چه یوراح به منار تواندمی اواعات از حام این که است تصور قابل  یر. بیاورند دست به آنها با مرتبط بروکراستی

 «.شود ایران علیه تااری هایمحدودیت ایااد یا اواعاتی هایعملیات نو 

 نه هگرفت هدف را ایران پیشتترفت مشتخصتتاً که کندمی فراهم ام اناتی امنیت شتتورای قطعنامه متن»کند:او تأکید می

 هاییمحدودیت است آن پذیرو به حاضر ایران آنچه حالت، بدترین در. را آن ایهسته برنامه ماهیت ماندن آمیزصلد

 نمت به مراجعه اما شود آن علیه شده اعمال  یرقانونی هایتحریم شدن برداشته به منار تا است ایهستته برنامه در

 161«.است داده رخ این از فراتر بسیار  اقاتیات گوید،می ما به

 یک به را اسامی جمهوری که متعارف  یر نظارتی یشیوه هیچ که است این بعدی تذکّر»رهبر انقاب فرموده بودند:

 در که متعارفی هاینظارت همین. نیستتت قبول مورد وجههیچبه کند،می تبدیل نظارت لحاظ از اختصتتاصتتی کشتتور

 168«.بیشتر نه و ،[باشد] هانظارت همان هم ایناا است، لمعمو دنیا یهمه

. است نموده مطرم را دارند گانه دو کاربرد که اقامی بحث قطعنامه، D پیوست 2 بند»کند:فؤاد ایزدی نیز تصرید می

 ص حه 2۱۱ در که دارند نظامی  یر و ایهستته و نظامی دوگانه یاستت اده که هافناوری انوا  صتنعتی، قطعات انوا 

 و گاز و ن ت همچون ما نظامی  یر صنایع در که شتودمی کشتور مایحتا  از زیادی بستیار اقا  شتامل و استت آمده

 آ انس توسط که ص حه 2۱۱ این است پذیرفته برجا  در ایران. رودمی به کار صتنایع انوا  و هانیروگاه و پتروشتیمی

 :ودش کشور وارد بخواهد اقا  این اگر که است کرده تأکید را آن قطعنامه و است شده آماده پیوستتی در اتمی انر ی

 برای: ثانیاً  استتت. نهایی یکننده مصتترف از اواعات کامل یارائه آن شتترط که بدهد ورود یاجازه باید نهادی: اوالً

 از اواعات تدریاف حق و کرده پیدا نهایی یکننده مصرف محل از آزمایی راستی و بازرستی حق آ انس هم اومینان

 این شوند مستقر ایران در است قرار که بازرسی 1۲۱ توسط که داشتت خواهد آزمایی راستتی برای نیاز یا و پرو ه آن

 مورد شده اعا  که نهایی کننده مصرف همان در اقا  این آیا شود مطمئن آ انس تا شد خواهد اناا  آزمایی راستتی

 ینا گرفت و خواهد ش ل هم اقا  آن یسازنده کشور توسط آزمایی راستایی این و. خیر یا است گرفته قرار استت اده

 عاتاوا که کشور صنعتی هایدانشگاه و هاآزمایشگاه صنعتی، هایسایت تمامی از جاستوسی برای ام ان ایااد یعنی

 توسط ورکش صنعتی اتام ان و تأسیسات و صنعتی هایساخت زیر تمامی کار این با و گرددمی تلقی محرمانه نیز آنها

 163«.شودمی شناسایی آنها

                                                           
 .1/۲/1934ها، پروت ل از فراتر روزنامه وون امروز، کیلومترها 161
 .2۱/1/1934السا ، علیهم بیتاهل مداحان دیدار در بیانات 168
 دهع و نتانیاهو خواهان، جمهوری های مخال ت پرده پشت/ توافق بهانه به امری ا از استرائیل دالری میلیارد ده چند گیری ستایت خبری رجانیوز، با  163

 .19/۲/1934وین،  توافق از پس خاورمیانه برای امری ا برنامه شرم/ چیست؟ وین توافق با ها دموکرات از ای
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 های آمریکاامکان کلید خوردن بازی ایالتی برای حفظ تحریم

 ،احتمالی توافق و برجا  پیرو آیا ثانیاً و چیستتت ایالتی هایتحریم اهمیت اوالً»نویستتد:ستتید یاستتر جبرائیلی می

 باید نخست پرسش به پاسخ در شد؟ خواهند منع جدید هایتحریم وضع از ایاالت و شده تعلیق نیز ایالتی هایتحریم

 دنش خاصه قابل "آمری ا یا ایران یا" یعوامانه عبارت در کرده، وضع ایران علیه آمری ا که هاییتحریم ماهیت گ ت

 آن از تبعیت به الزامی حقوقی لحاظ از دنیا در کسی کنندمی وضتع تحریمی وقتی هاآمری ایی که معنی بدین. استت

  اآمری در اموالش شتتود، هم اری وارد ایران با حقوقی یا حقیقی شتتخصتتیتی اگر گویندمی هاآمری ایی منتهی ندارد؛

 وضتتع آمری ا کنگره در وقتی قانون این حال. ندارد را آن با معامله حق آمری ایی نهاد و فرد هیچ و شتتودمی ضتتبط

 و خاک در شتتود، وضتتع ایالتی مالس یک در اگر و ستتتا اجرایی آمری ا اختیارات یحوزه و خاک کل در شتتود،می

 ند،ک تحریم را ایران نیویورک ایالتی مالس المثل فی اگر این ه نتیاه. استتت اجرایی ایالت آن اختیارات یحوزه

 وانینق بر عاوه نیز نیویورک مالس خاص تحریم قوانین از باید آن، در شتتده ثبت هایشتترکت و ایالت این ستتاکنین

 از یی  قوانین مشتتمول حتماً آمری ا تااری و مالی اقتصتتادی، موستتستتات که آناائی از. کنند تبعیت ری اآم کنگره

 تحریم اگر لذا. دارد کنگره هایتحریم که دارد را اثری همان دقیقاً ایالتی ماالس خاص هایتحریم هستتتند، ایاالت

 توستتط دهشتت تعلیق هایتحریم ایالتی، ماالس یا بماند، باقی ایالتی تحریم و شتتده تعلیق جمهوررئیس توستط کنگره

 «.ماند خواهد پابرجا ها تحریم عماً نمایند، وضع خود اختیارات چارچوب در را جمهوررئیس

 امر همین به ناظر برجا  2۲ ماده. است ن رده اختیار ست وت ایالتی تحریم قوانین این یدرباره برجا  اما»افزاید:او می

 هایتحریم لغو اجرای از مانع متحده ایاالت در محلی یا ایالتی ستتطد در قانونی چنانچه":تاستت آمده آن در و استتت

 به را مقتضتتی هایگا  موجود، اختیارات تمامی گرفتن نظر در با متحده، ایاالت شتتود، برجا  این در شتتده مشتتخص

 تشویق را محلی یا ایالتی ستطد در مقامات فعال، وور به متحده ایاالت. نمود خواهد اتخاذ مزبور اجرای تحقق منظور

 و داشته نظر در را برجا  این وفق هایتحریم لغو در شده منع س متحده ایاالت ستیاست در تغییرات که کرد خواهد

 «"نمایند. خودداری ندارد همخوانی سیاست در تغییر این با که اقداماتی از

 مربوط اول، بخش. است شده تقسیم بخش دو به 2۲ ماده شتود،می مشتاهده که همانطوری»دهد:جبرائیلی ادامه می

 از انایر انت ا  از مانع که باشد داشته وجود ایالتی ستطد در قانونی اگر یعنی. استت "برجا  اجرای مزاحم قوانین" به

 تاس شده م لت آمری ا کند، ای ا حاضر یادداشت سرآ از مثال در را "بستته هایدرب" نقش و شتده ها تحریم تعلیق

 اب" عبارت. بردارد برجا  اجرای تحقق منظور به را مقتضتتی هایگا  ،"موجود اختیارات تمامی گرفتن نظر در با" که

 دگوینمی آمری ا در کسانی امروز، و است کرده "مشتروط" را آمری ا تعهدات ،"موجود اختیارات تمامی گرفتن نظر در

 و مدلین به موستتو  یقضتتیه در آمری ا یعال دادگاه 2۱۱8 ستتال  U.S. 431 ۲۲2 شتتماره ح م استتاس بر

 با مگر" نماید المللیبین هایپیمان اجرای به مابور را ایاالت ندارد حق دولت ،(Medellin v. Texas)تگزاس

 «11۱.ندارند برجا  اجرای به تعهدی ایاالت فلذا ؛"کنگره مصوبه

 نظر در با" عبارت دیگر ایناا. استتت ایالتی یهاتحریم به مربوط اما برجا  2۲ ماده دو  بخش»افزاید:جبرائیلی می

 "تشویق" را ایاالت اندداده قول کلی صتورت به هاآمری ایی و شتودنمی مشتاهده نیز "موجود اختیارات تمامی گرفتن

 رد ایالتی اگر حال. "باشتند داشتته نظر در" را هاتحریم لغو یدرباره آمری ا ستیاستت تغییرات( Encourage) کنند

 تعهدی هیچ آمری ا ن رد، خودداری جدید تحریم وضع از یا برنداشتت را خود خاص هایتحریم تشتویق، این ینتیاه

 و کانزاس میشیگان، ایالت سه اخیراً که روست همین از  است کرده عمل "تشتویق" بر مبنی خود یوظی ه به و ندارد
                                                           

11۱ http://www.breitbart.com/big-government/2۱1۲/۱1/22/surprise-the-states-can-reject-the-iran-deal/ 
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 اختیار س وت نیز باهوو و مودب اوبامای و 111ارندد ایران علیه جدید هاییتحریم اعمال قصد اندکرده اعا  میسوری

 «.است کرده

 و دندنیام مذاکره میز پای صادقانه هاآمری ایی که است آن از ناشتی ثانویه هایبازی این یهمه»نویستد:جبرائیلی می

 بار رزی گوناگون هایبهانه به بدهد، آنها به شتتد حاضتتر ایرانی یکننده مذاکره تیم که ایستتابقهبی امتیازات قبال در

 تحدهم ایاالت که شتتدمی منعقد مح م و قرص توافقی و لغو کلی به تحریم قوانین اگر. نرفتند "هاتحریم یهمه لغو"

 ترینحداقل در. آمدنمی پیش تاریک و مبهم شتترایط این باتردید شتتود، منع جدید تحریم هرگونه وضتتع از آمری ا

 برای ایاالت به اختیار اعطای به مربوط بندهای اوباما، آقای اختیارات رچوبچا در توانستتتمی آمری ا مم ن، شتترایط

 112«.ن رد نیز چنین اما درآورد، تعلیق حالت به نیز را ایران تحریم

 سال 8ایران تا  های بلوکه شدهو دارای 043بر جا ماندن تحریم سوئیفتپا 

ادیه اروپا پس از آن ه ایران تعهدات خود را اناا  داد و قلب رأکتور اراک را خار  کرد اتحمهم هتای مورد از تحریمدو 

ران تا ی ایهای بلوکه شدهت و داراییهای سوئی بازی ایران، تحریموجود دست و دلوند. با شو...، حتی تعلیق نیز نمی

   های توافق افزود.بایست به عد  توازنمینیز ماند که این را سال باقی می 8

 و کشتتتیرانی شتترکت وابستتته، نهادهای و ن ت ملی شتترکت مرکزی، بانک هایدارایی توافق اجرای روز در نتیاه در

 .شودنمی آزاد هستند، فعال ایاشاعه و موش ی هایفعالیت در که نهادهایی و افراد و وابسته نهادهای

 و افزارهانر  ای،هستتته هایفعالیت در استتت اده مورد خاص مواد و حستتاس اقا  و هایفناوری با مرتبط هایتحریم

 انتقال روز تا نیز است گرفته قرار اشتاره مورد دو  ضتمیمه از 1۲8۲1 ،1۲1۲1 ،1۲6۲1 ،1۲۲۲1 بندهای در که تستلیحات

 114.مانندمی باقیسال دیگر  8ی تا یعن

 های عجیب در مسیر تحقیق و توسعهمحدودیت

 قرار داده است. ای کشورهایی جدی بر سر راه تحقیق و توسعه و حرکت علمی هستهمتأس انه توافقنامه محدودیت

 صتترفاً شتتامل ستتال 1۱ مدت برای اورانیو  با ایران ستتازی نی توستتعه و تحقیق»در بند ستتو  توافقنامه آمده استتت:

 در شده مشخص نحو به ایران و بود، خواهد 1 پیوست در شده تشرید نحو به IR-8 و IR-4، IR-۲، IR-6 هایماشتین

 دستگاه تست به ایران. شد نخواهد وارد اورانیو  سازی نی برای پایزوتو جداستازی هایفناوری ستایر در 1 پیوستت

                                                           
111 http://farsnews.com/newstext.php?nn=1934۱۲2۱۱۱۱61۲ 

 .24/۲/1934کند؟، می ح ظ را هاتحریم ایالتی قوانین با آمری ا آیا/ برجا  2۲ ماده خبرگزاری فارس، راز 112
 شرکت کی عنوان به که است بان ی بین اواعات تبادل برای  یردولتی و خصتوصی بستتری «بان ی بین مالی ارتباوات جهانی جامعه» یا ستوئی ت 119

 به کرده اادای هابانک برای توجهی قابل بسیار تسهیات و کندمی عمل بلژیک کشور قوانین تحت مشخص وور به و اروپا اتحادیه قوانین تحت خصتوصی

 .است سوئی ت از است اده مزایای...  و سرعت استاندارد، امنیت،. شودمی مبادله شب ه این وریق از بان یبین اواعات از مهمی بخش که نحوی

 خدمات هارای تا است گرفته تصمیم اروپا اتحادیه تصمیم از پیروی به سوئی ت امروز:» کرد اعا  مطبوعاتی ایبیانیه در شترکت این 193۱ است ند 2۲ در

 تخدما موسسات تمامی اروپا اتحادیه هایتحریم در.« کند قطع را هستتند اروپا اتحادیه تحریم موضتو  که ایرانی مالی موستستات و هابانک به ارتباوی

)ستتایت .کرد آ از بعد روز دو از را خود خدمات قطع ستوئی ت. شتدند منع هستتند، تحریم مورد که ایرانی مالی موستستتات با هم اری از اعتباری و مالی

 خدمات: مرکزی بانک رئیس/ استتت برقرار همچنان ایران های بانک علیه ما هایتحریم: توافق اعا  از پس ستتوئی ت شتترکت بیانیهخبری رجانیوز، 

 (2۲/4/1934، گوید؟ می چه سوئی ت درباره ای ص حه 1۲3 متن / است برقرار اکنون هم از سوئی ت
 اروپا توسط کشتیرانی و بیمه بانک، تحریم / دیگر سال 8 شتاید اروپا؛ در شتده بلوکه دارایی آزادستازی و ستوئی ت تحریم لغونیوز، خبری رجاستایت  114

 .24/4/1934، شد خواهد لغو گرانبها فلزات فروو و خرید تحریم تنها/ شود می تعلیق فقط
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 نحو به را IR-8 و IR-6 ماشین دستتگاه ستی تا تستت هشتتم، ستال میانه در و داد، خواهد ادامه IR-8 و IR-6 های

 «.کرد خواهد آ از 1 پیوست در شده مشخص

خصتی ام ان تحقیق دارد، نخستین محدودیت های مشتستاله صترفاً بر روی نستلاین ه ایران در وول مدت زمان ده

ی تحقیق و توستعه را فهرست های مطرم در زمینهی اول انوا  و اقستا  محدودیتضتمیمه 49تا  92استت. بندهای 

تنها تا تاریخ اجرای توافق  IR-4و  IR-2mتایی برخی سانتری یو ها مثل 164کرده استت. آزمایش بر روی آبشارهای 

مم ن استتت. پس از این تاریخ ایران باید این آبشتتارها را به کلی جمع کند و از آن پس ام ان  2۱1۲نوامبر  9۱یعنی 

 باالتر از آن را نخواهد داشت. هایتایی این سانتری یو ها و نسل164اناا  آزمایش بر روی آبشارهای 

ستتتانتری یو ها، عمل رد  در فرآیند تحقیق و توستتتعه آنچه اهمیت دارد این استتتت که بتوان پس از آزمایش ان رادی

تایی آنها را مورد بررستتتی و آزمایش قرار داد و ستتتوخت با  نای پایدار از مامو  164ی آنها و آبشتتتارهای ماموعه

ستتانتری یو ها تهیه کرد. به این ترتیب تحقیق و توستتعه بدون ام ان آزمایشتتات این چنینی معنای اصتتلی خود را از 

تنها آزمایش بر   IR-۲های سانتری یو  مثل گ ت توافقنامه در خصوص برخی نسلدهد. با این توضید، باید دستت می

تایی را در تنها آبشار ده IR-4و در خصوص برخی دیگر چون سال مااز دانسته   1۱ا در وول روی یک ستانتری یو  ر

 داند سال مم ن می 1۱وول 

این  سانتری یو  را خواهد داشت  9۱ ساله ام ان آزمایشسال مانده به پایان محدودیت دهایران تازه نیم IR-6در مورد 

 ساله خواهد بود ان محدودیت دهیک سال و نیم قبل از پای IR-8محدودیت زمانی برای سانتری یو های 

های م انی ی ستتانتری یو ها در نظر گرفته شتتده استتت. این های مختل ی در خصتتوص تستتتعاوه بر اینها محدودیت

های های م انی ی نیز بر روی نسلشود. تستاستح ا ، مقاومت به سایش و مانند آن اناا  می ها برای بررسیتستت

 یو ها و تحت ضوابطی مااز است.مشخصی از سانتری 

ای را نیز نخواهد داشت. در متن توافقنامه گاه حق تحقیق در خصتوص بازفرآوری ستوخت هستتهایران همچنین هیچ

 یهدیدتابش هاینمونه از صنعتی و پزش ی هایرادیوایزوتوپ تولید هدف با داسازیج هایفعالیت جز به»آمده استت:

 یا مصرفی، سوخت بازفرآوری به قادر تأسیسات ستاخت یا بازفرآوری وارد ستال 1۲ مدت به ایران شتده،  نی اورانیو 

 از پس و نگردیده شود، یمصترف ستوخت بازفرآوری قابلیت ایااد به منتج که بازفرآوری توستعه و تحقیق هایفعالیت

 «.ندارد را کاری چنین قصد نیز مدت این

ستتازی کامپیوتری تحقیقاتی روی ستتانتری یو ها اناا  دهد و بخواهد ستتاله اگر ایران با شتتبیه1۱در وول محدودیت 

های مذاکره ی جدید از آنها اناا  دهد، باید قباً تحقیقات خود را برای ورفهای م انی ی را بر روی یک نمونهتستتت

 تواند موافقت ن ند.ت کند؛ میتواند موافقتشرید کند و موافقت آنها را کسب نماید. ورف مقابل می

دهی و گری، شتتت لستتتال فلز اورانیو  یتا پلوتونیو  و آلیا های آن را نخواهد ستتتاخت و حق ریخته 1۲ایران برای 

های مواد ی این محدودیت به دانشتت دهوبعاً دامنه داشتتت. ی آنها را نخواهدکاری این آلیا ها یا تحقیق دربارهماشتین

 بایست متمرکز شود.ها در نطنز میرسد  فرآیند تحقیق و توسعه نیز تنکشور نیز می

های علمی و در شتتترایطی که تحقیقات علمی در دنیا به روز استتتت و گذشتتتت چند ستتتال، تحوالتی جدّی در حوزه

د ماندگی ایران و کُنهای پذیرفته شتتده جز عقبکننده پرستتید محدودیتم مذاکرهآورد، باید از تیت نولو ی فراهم می

کردن حرکت علمی کشتتور چه چیز را به همراه دارد و این آیا در تعارض با خطوط قرمز اعا  شتتده از ستتوی رهبر 
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 "یک"روی  فقط ام ان آزمایش بر "ستتال 1۱"انقاب نیستتت؟ آیا پذیرفته استتت که ایران استتامی مثاً در وول 

 را داشته باشد؟   IR-۲سانتری یو 

 ساز و ستاخت و توستعه و تحقیق کار کنیم،می قبول ما که هم محدودیّت مدّتِ همین در»رهبر انقاب فرموده بودند:

 ام گ تند کردند؛ ت یه آن روی محتر  مستتئولین که استتت قرمزی خطوط یجمله از هم این که کند، پیدا ادامه باید

 بایست هم، محدودیّت هایستال این وول در. استت اینها با حق برداریم؛ دستت توستعه و تحقیق از منیستتی حاضتر

 یچه بیشتر یا سال دوازده سال ده شما گویندمی آنها میزنند؛ دیگری حرف آنها. باشتد داشتته ادامه توستعه و تحقیق

  لط حرف استتت، مضتتاع ی زور حرف ینا که  ستتاخت به کنید شتترو  تولید، به کنید شتترو  آن از بعد ن نید، کاری

 11۲«.است مضاع ی

 از متنوعی ویت یابد، ادامه جدیت و قدرت با ایهستتته فناوری در علمی حرکت اگر»فرمایند:ایشتتان همچنین می

 دنش کُند یا و توقت ام ان ای،هسته علمی حرکت زمینه در مطلقاً بنابراین آمد، خواهد به وجود شتتاب، با ها،فناوری

 116«.ندارد وجود

بر مبنای خط قرمز مطرم شتتتده از ستتتوی رهبرانقاب فرآیند تحقیق و توستتتعه باید ادامه پیدا کند و حرکت علمی 

 دانش کسب برای محدودیتی هیچ»ای نیز کُند نشتود. مالس بر همین مبنا در قانون مصوبِ خود، آورده است:هستته

 «.شود رعایت ملی امنیت شورایعالی مصوبات باید و یستن پذیرفته توسعه و تحقیق و ایهسته آمیزصلد فناوری و

 هزار سو دارد 44سال بعد ایران تنها  01؛ هزار سو091سازی رؤیایی شدن ظرفیت غنی

از رستیدن ایران به یک میلیون سو در سال پانزدهم سخن گ ت. او تصرید  مالس ملی امنیت کمیستیون در عراقچی

 خوب. است IR-8[ مثل] پیشرفته هایماشین بل ه نیست، IR-1 هایماشین ایران صتنعتی ستازی نی یآینده»:کرد

 و IR-4، ۲IR-، IR-6 هایماشین روی ما توسعه و تحقیق مقابل در بمانیم ماشین هزار ۲ ستال 1۱ تا که پذیرفتیم ما

IR-8 متحول را هاماشین این باید ما و خوردمی رقم هاماشین این با ما صنعتی سازی نی یآینده. کندمی پیدا ادامه 

 لیو شد خواهد آ از هاماشتین این تولید محدودیت دوره پایان در. برستانیم تولید مرحله به و بدهیم توستعه و ب نیم

 خصوص به و را -8IR و IR-6 هایماشین مقطع آن تا اهلل شاا ان و بگذاریم ستر پشتت را محدودیت یدوره که وقتی

8IR- اسبهمح شودمی معقول و دقیق خیلی نظر  به. شد خواهد شرو  تولید بافاصله ،اندیمرست تولید یمرحله به را 

 و برسانیم ماشین هزار پنااه به را IR-8 هایماشین تولید میزان توانیممی حتماً ستال پنج الی چهار ظرف در که کرد

 یسوی میزان آن و بدهد جواب هتوسع و تحقیق در هاماشتین و برود پیش خوب چیز همه اگر. ب نیم مستتقر نطنز در

 یک به سال 1۲ الی چهارده یفاصله یک در شودمی و رسیممی اهلل شتاا ان که برستیم آن به رفتهمی انتظار ازو که

 111«.رسید سو میلیون

 ظرفیت»رسیم. او تصرید کرده بود:هزار سو می 13۱در حالی بود که صتالحی اعا  کرده بود در سال پانزدهم به  این

 IR-6 دستگاه 2۱۱ تولید به شرو  هشتم سال انتهای از ما. شودنمی که دفعه یک و برد باال پل انی باید را ستازیی ن

 ما IR-6 سانتری یو های یزنایره 11٫۲ ستال از بعد. کنیممی آماده را ب ستالن ،8 ستال انتهای از. کنیممی -8IR و

                                                           
 .2/4/1934نظا ،  مسئوالن دیدار در بیانات 11۲
 .2۱/1/1939نقاب، ا رهبر با اتمی انر ی سازمان کارشناسان و متخصصان مدیران، دیدار 116

 
: برجا  متن  / رسیممی سازی نی سو میلیون یک به دیگر سال 1۲:عراقچی  /داشت خواهیم را سو هزار 13۱ دیگر سال 1۲: ، صالحیir2۱-1.سایت  111

  بالقوه صورت به همآن دارد، سو هزار 41 ایااد اجازه حداکثر ایران بعد، سال 1۲
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 19 ستتال از بعد. کنیم بینیپیش بایستتتی را اینها. تا 8۱ نیز ام -8IR ستتانتری یو های یزنایره و شتتودمی تایی164

 14 سال انتهای در زودتر هم شاید. برسیم ”ستو“ هزار 13۱ به ما پانزدهم ستال در که ووری کنیممی زیاد را شتیب

 118«.برسیم

 ار سو خواهد داشت. هز 41دهد ایران در پایان سال پانزدهم با توافق اناا  شده تنها ها نشان میبا این همه بررسی

تواند تصتترید شتتده ایران از پایان ستتال هشتتتم ام ان می برجا  ایهستتته فصتتل الت بند از 4 شتتماره پارگراف در

 بسازد و البته باید آنها را فعاً انبار کند. روتور را البته بدون IR-8 و IR-6سانتری یو های 

 ماشتتین ۲۱6۱ حد در را خود ستتازی نی ظرفیت ستتال 1۱ مدت به ایران»پیوستتت الت آمده استتت: 21 پاراگرافدر 

« .کرد خواهد ح ظ (FEP) نطنز سایت تولید حال در واحدهای در فعلی چیدمان با زنایره 9۱ در و -1IR سانتری یو 

 .بود نخواهد سو هزار ۲ از بیش کشور سازی نی ظرفیت سال ده تااین بدین معنی است که 

 عدد 2۱۱ سالیانهتولید  ایران هشتم سال پایان در خود، یبرنامه استاس بر»ت:آمده است یک پیوستت 69 پارگراف در

 ایران دهم سال از بعد. کرد خواهد شرو  دهم ستال تا روتور از  یر به را نو  هر از IR-6 و IR-8 ستانتری یو  ماشتین

 ار خود سازی نی توسعه و تحقیق و سازی نی نیازهای تا کرد خواهد تولید سال در مقدار همین به را کامل ماشتین

 یبرنامه براستتاس زمان هر تا آ انس پایش تحت و زمین روی در نطنز در را هاماشتتین این ایران. ستتازد برآورده

 «.کرد خواهد انبار باشد، نیاز مورد نهایی مونتا  برای سازی، نی یتوسعه و تحقیق و سازی نی

 ا 1۲ الس پایان در ایران که شودمی مشخص باال بند به توجه اب»نویسد:ستایت یک بیستت با ذکر این مستتندات می

 روتور بدون ماشین عدد 4۱۱ احتساب با عدد این) داشت خواهد IR-6 ماشین 14۱۱ و IR-8 ماشتین 14۱۱ حداکثر

8IR- 6 روتور بدون ماشین 4۱۱ وIR- و است نشده روشن متن در آن ت لیت که است، دهم سال از پیش شده تولید 

 پایان در واقع در و باشد داشته را هاماشیناین ت میل یاجازه تنها ا 12 و ا 11 سال در ایران که است محتمل اربسی

 اکبر علی این از پیش همچنین (.باشتتیم داشتتته عدد 1۱۱۱ تنها IR-8 و -6IR هایماشتتین از هرکدا  از ا 1۲ ستتال

 نیز و است سو 24 با برابر IR-8 هایماشین برای سازی نی ظرفیت که بود کرده اعا  صراحتاً سخنانی وی صتالحی

 کل ،IR-6 ماشین 14۱۱ و IR-8 ماشین 14۱۱ احتساب با نتیاه در. باشدمی سو 1۱ برابر IR-6 هایماشتین ظرفیت

 سو هزار 41 حداکثر کند، کسب ا 1۲ سال پایان تا است مااز ایران که برجا  در شده بینیپیش ستازیِ نی ظرفیت

 مگاوات هزار 2۱ مینتأ برای سو میلیون 4 تقریباً) کشور قطعی نیاز با چشمگیری بسیار یفاصله عدد این. بود واهدخ

 داشت، نظر در باید حال عین در. دارد( سو هزار 13۱) بوشهر نیروگاه ستوخت نیاز مینتأ تنها حتی و( ایهستته بر 

 دور از و خراب هاسال این وول در که سانتری یو هایی ابیخر از کلی وور به که استت درستت ارقا  این شترایطی در

 2۱۱ از بیش ساخت جواز باعث نیز قبلی ستانتری یو های شتدن خراب حتی چون کنیم نظر صترف ،شتوندمی خار 

 انبی است، برجا  ایهسته یضمیمه به مربوط که فو  بند در همچنین. شتودنمی ستال در جدید نستل ستانتری یو 

 سال پایان در ایران واقع در. شد نخواهند نیز نهایی مونتا  و شوندمی انبار شتده، تولید ستانتری یو های این که شتده

 از ایههال در نیز ناچیز ظرفیت این بودن بال عل و بودن دسترس در و رستدمی ظرفیت این به بالقوه صتورت به ا  1۲

 113«.است ابها 

                                                           
: برجا  متن  / رسیممی سازی نی سو میلیون یک به دیگر سال 1۲:عراقچی  /داشت خواهیم را سو هزار 13۱ یگرد سال 1۲: ، صالحیir2۱-1.سایت  118

  بالقوه صورت به همآن دارد، سو هزار 41 ایااد اجازه حداکثر ایران بعد، سال 1۲
: برجا  متن  / رسیممی سازی نی سو میلیون یک به ردیگ سال 1۲:عراقچی  /داشت خواهیم را سو هزار 13۱ دیگر سال 1۲: ، صالحیir2۱-1.سایت  113

  بالقوه صورت به همآن دارد، سو هزار 41 ایااد اجازه حداکثر ایران بعد، سال 1۲
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 بندیجمع

اندازی بیگانگان به منافع وجود دارد که راه دستتتت 2291ر توافق و قطعنامه محورهای متعدد خطرناکی دمتأستتت انه 

در ایناا چند محور که تا کنون بیشتتر مورد توجه کارشناسان قرار  آورد.ی دشتمن را فراهم میملی و ستوا استت اده

عدد و بیشماری به آن آزمایی آ انس که موارد متموارد دیگری نیز مثل چما  راستتی گرفته به عنوان نمونه ذکر شتد.

سنگین کند، ماهیت آبالعمری که توافق برای ایران ایااد میهای بلند مدت و حتی مادا اهاله شتده است، محدودیت

های متعدد فهرست عدول ماندن اراک و... وجود دارد که باید با مشتورت کارشناسان فهرست کاملی از آنها تهیه شود.

ی دیگری توسط جناب آقای کامران  ضن ری فهرست ی رهبر انقاب نیز در جزوهاز خطوط قرمز تعیین شتده از ستو

 تواند مورد مراجعه قرار گیرد.شده که می

ی این کشتتور به توافق استتت که ی آیندهی آمری ا و کنگرهجمهور آیندههای موجود عد  التزا  رئیسی ی از نگرانی

آید، برخی به جوانب حقوقی ماجرا نگاه حتث عتد  التزا  پیش میخواهتان خواهنتد بود. وقتی باز جمهوری احتمتاالً

نمایند. جمهور آمری ا معرفی میکنند و تنها راه فستخ توافق را در تصویب قانون در کنگره یا مخال ت رسمی رئیسمی

ر آتی جمهوی آتی و رئیسی صتتتادره بهانه به دستتتت کنگرهقدر همین متن توافق کنونی و قطعنامهدر حالی که آن

ای توانند از همین منافذ و با متهم کردن ایران به بدعهدی کار خویش را پیش ببرند و با وجههدهتد کته آنان میمی

کننده است و حق به جانب ایران را با مشت ات جدی و استاستی مواجه کنند. متأست انه این وضعیت به شدت نگران

 آمری ا و مانند این اقدامات نیست. ی آتیاساساً نیازی به تصویب قانون جدید در کنگره

حستتتن عباستتتی  بندی الز  استتتت به تحلیل استتتتاد حستتتن عباستتتی در خصتتتوص توافق اشتتتاره کنیم.در جمع

-بده" این به. برداشت در را تحریم از بخشی رفع در اقتصادی های"ستتانده" ای،هستته توان های"داده"»نویستد:می

 «.بستان -بده این پیامدهای: دارد سو  ضلع یک بستان، -بده ینا اما .شد نهاده "برد -برد" عنوان "بستان

 را خود استتامی انقاب امنیتی -دفاعی یدرحوزه عمدتاً اخیر، مذاکرات بستتتان -بده پیامدهای»دهد:او ادامه می

 تبدیل استتامی جمهوری ملّی امنیت در کلیدی معضتتلی به آینده هایستتال و هاماه در آن مخرب اثرات و نمایاندمی

 نسبت گردید؛ خواهد پدیدار جدیدی مش ات و شده حل کشتور از مشت اتی وین، توافق رهگذر از درواقع .گرددمی

 است انگاریساده درواقع،. نیست متوازنی نسبت قطعاً ،"شتودمی حادث نوظهور ایگونه به آنچه" و "شتد حل آنچه"

 کهصورتی در. نماید تحریم در شدهرفع هایحوزه و ایتههس فنی مباحث به محصور را "ستتانده" و "داده" کستی که

 (هاتحریم از بخشی کاهش در) "ستانده" یک با و بوده، روروبه( ایهسته توان کاهش در) اولیه ی"داده" یک با ظاهراً

 مستتتئولی مقا  اگر. امنیتی -دفاعی توان کاهش: دارد وجود هم ثانویه ی"داده" یک عماً اما هستتتتیم، مواجه

 2291 قطعنامه بر مبتنی جدیدی مش ات حقوقی نظر از صتورت این در ،"پذیریمنمی و ندارد اجرا ضتمانت":بگوید

 «.یابدمی بروز و ظهور

 موش ی توان موضتو  2۱1۱ ستال در 1323 قطعنامه 3 بند در که گونههمان نمونه، برای»افزاید:حستن عباستی می

 شده واقع دشمن آما  مادداً بالستی ی موش ی توان نیز 2291 قطعنامه رد اکنون گرفت، قرار هدف ایران بالستتی ی

 سام خرید و شده دیده متحد ملل سازمان نظارت ذیل ایران به تسلیحات فروو 2291 قطعنامه در همچنین .استت

 تِصنع ارتتا بر استامی جمهوری تمرکز عد  به توجه با رستدمی نظر به که استت شتده کانالیزه کاماً نیز ایران از

. استتت استتامی مقاومت هایجنبش به ایران کمک موضتتو  ،2291 قطعنامه در موضتتو  این ورم هدف دفاعی،

 مهار (1 :دارد امنیتی -دفاعی حوزه در کلیدی یمؤل ه چهار برجا ، توافق به منتج مذاکرات "بستان -بده" پیامدهای

 هدف با ایران، تسلیحات فروو کنترل و مهار (2 .است کشتور داخل محصتول که( موشت ی)بومی دفاعی هایفعالیت



 84                                                                                                                     ی جنگی سهمگین           در میانه ؛خطرناک توافق

 
 

 اشراف تحقق (4 .ایران سوی از تستلیحات خرید کنترل و مهار (9 .استامی مقاومت هاینهضتت به ایران کمک مهار

 «.ایران اسامی انقاب نیروهای امنیتی -دفاعی یحوزه بر دشمن اواعاتی

 گردید، امنیت شورای 2291 قطعنامه و( برجا ) وین توافق به منتج که اخیر مذاکرات در»نویسد:بندی میاو در جمع

: ستانده( 2 کشور؛ ایهسته ظرفیت و توان از توجهی قابل هایبخش کاهش و توقت: اولیه یداده( 1 :استت این قاعده

 کنترل و مهار (:ثانویه یداده)پیامد( 9 و جهانی، است بار سوی از اقتصتادی و تااری مالی، هایتحریم از بخشتی رفع

 و هاماه در که وارده فشتتارهای و هامحدودیت تعهدات، پذیرو بر مبتنی) بود خواهد کشتتور امنیتی -دفاعی توان

 18۱«.(آورد خواهد بار به کشور برای را ایعدیده مش ات آتی، هایسال

 فصل سوم: چه باید کرد؟
 ذاکرهم تیم که ایدوقطبی داده؛ قرار دشوار دوقطبی یک در را اسامی شورای مالس ای،هسته توافق پیداست ناگ ته

 ظرن توافق "کلیت" خصتتوص در تواندمی تنها مالس شتتودمی گ ته. استتت کرده ترپُررنگ را آن نیز کشتتور یکننده

 تلویزیونی گویوگ ت در نیز عراقچی که است این ته این. تصتویب کلی به یا کند رد کلی به را آن باید یا یعنی دهد؛

 از یبخش در اصاحاتی کهاین یا و شود تأیید یا و رد توافق این از بخشتی که ندارد وجود ام ان این:»کرد اشتاره بدان

 میز به دوباره باید ما شتتود رد آن کلیت اگر. بگیرد قرار تأیید مورد یا و رد یا آن کلیت باید بل ه. بگیرد صتتورت آن

 181.«نیست مقدور شود تصویب اصاحاتی با توافق این کهاین و کنیم مذاکره آن برای و برگردیم مذاکره

 مشکالت موافقت مجلس با توافق

 :داشت توجه باید. بود خواهد آن هاینقصان تمامی پذیرفتن یمنزله به مالس سوی از توافق تصویب

 ح ظ خصتتوص در خود مصتتوب قانون و کرده عدول خویش یگذشتتته مواضتتع از توافق تصتتویب با مالس -1

 را این که است ن رده رعایت را قانون در شده مطرم شتروط توافق، آن ه چه کند؛می نقض را ایهستته دستتاوردهای

 برای محدودیتی هیچ کرده تصتتویب محتر  مالس نمونه عنوان به. کرد تلقی نیز قانون به اعتناییبی نوعی توانمی

 نه رخیب که کندمی ذکر زمینه این در را متعددی هایمحدودیت توافق، که حالی در نیست پذیرفته توستعه و تحقیق

  هستند العمرمادا  که ساله 2۱ نه و ساله 1۱

 زقرم خطوط به اعتناییبی این به خود تصتتویب با مالس و کرده رد را نظا  قرمز خطوط متعددی موارد در توافق -2

 .دهدمی قانونی رنگ

 بدعهدی و آمری ا یاستتت اده ستتوا با کار آ از همین در دارد، خود درون در که هایینقصتتان دلیل به توافق -9

 پذیریبازگشت زمان یساله۲ افزایش خصتوص در شترمن وندی نمونه عنوان به آنچه. شتده مواجه  ربی کشتورهای

 خارجه وزرای مونیز ارنست و کری جان. دارد هانقصان همین در ریشهچنان ه توضتید داده شد،  کرد، مطرم هاتحریم

 قضیمن وین، در شتده تأیید یبرنامه:»کردند تصترید پستت واشتنگتن روزنامه در یادداشتتی وی نیز آمری ا انر ی و

وکول ی مهای تسلیحاتی، مسئلهی محدودیتهای بالستیک، مسئلهی موشکمسئله.« استت نامحدود بل ه شتود،نمی

ی عد  تقارن زمانی مناسب اقدامات که به هشتدن بستیاری از اقدامات فنی ایران به نظر کمیستیون مشتترک، مستئل

                                                           
 وقتی/چیست؟ ایران با ای هستته مواجهه در امری ا استتراتژی نظری چهارچوب/  2291قطعنامه و برجا  استتراتژیک ستایت خبری رجانیوز، ارزیابی 18۱

 .1/۲/1934وین،  توافق در استراتژیک پیامدهای و ها ستانده و ها داده/شود می امری ا پرو ه عملیاتی دروازه برد ت برد مذاکرات مولفر
 .23/4/1934است،  1 فصل نه و 41 ماده نه موش ی هایخبرگزاری ایسنا، محدودیت 181
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 گیری ورفتواند اسباب بهانهها که میی برخی بازدیدها و مصاحبهم انیستم ماشته قوت دوچندان بخشتیده، مستئله

های بلندمدت و موانع ایااد شده بر سر تحقیق و توسعه ی محدودیت ربی و تحت فشار قرار دادن ایران باشد، مسئله

 سوا این که شرایطی در هم آن توافق تصتویب با مالسمه نمودهای از این ام ان ستوا استت اده استت. و... همه و ه

 هااستتت اده ستتوا این به عماً کرده، روشتتن را توافق هاینقصتتان برخی و شتتده علنی هاخواهی زیاده و هااستتت اده

 تنها نه داندمی خوبی به که کندمی تصتتویب را توافقی مالس واقع در. دهدمی شتتدن عملیاتی ام ان و مشتتروعیت

 جز  اکنون هم از هااست اده سوا این عز  بل ه دارد، وجود اوحقوقی هاینقصان خاور به آن از است اده ستوا ام ان

 .است شده علنی و

 رانای دخواهیدا برای الز  هایحداقل ازچنان ه گ ته شد  بل ه آورد،می فراهم را است اده سوا ام ان تنها نه توافق -4

 شورای هب موضو  کشاندن برای او پیگیری و ایران ش ایت به تواندمی چه اگر آمری ا عهد نقض. نیستت برخوردار نیز

 زا و است  یرمم ن تقریباً حق ستاندن امنیت شورای عضو کشورهای وتوی حق با ستو یک از اما شتود، منار امنیت

 فور خصوص در تنبیهی اقدا  هیچ بدون بود، خواهد هاتحریم گشتباز معنای به ایران اعتراض پذیرو دیگر ستوی

ر  رایب حقی هیچ و شتتد خواهد تنبیه هاتحریم تمامی بازگشتتت با ایران کند، تخلت دیگری کشتتور اگر واقع در. مقصتتّ

 پذیریتبرگش زمان یا نیست پذیربارگشت ایران اقدامات از بسیاری که است شترایطی در این. ماندنمی مح وظ ایران

 .پذیردمی نیز را دادخواهی خصوص در توافقنامه نقایص خود تصویب با مالس. دارد ووالنی

 برخی از ستخن آن در که ایمصتوبه داشتت؛ پی در نیز را امنیت شتورای یمصتوبه شتدن االجرا الز  برای توافق -۲

ان ه گ ته شد مصداقی برای این نیز چن 9های شهاب آمده استت و موشتک بالستتیک هایموشتک نظیر هامحدودیت

 ندتوامی وبیعتاً کنند،می اعا  کشتتورمان کنندگانمذاکره چنان ه قطعنامه از بند این اجرای عد  هاستتت.محدودیت

 به زامیالت و پایبندی ایران وقتی نیز مقابل در. باشد داشته پی در بهانه همین به را امنیت شورای بعدی هایقطعنامه

 متوجه چه اگر مالس تصتتویب. دید نخواهد خود برای الزامی چنین تبع به هم  ربی ورف باشتتد، تهنداشتت قطعنامه

 نشتتناخت رستتمیت به و شتتده گرفته نظر در المللیبین قانونی کارهای و ستتاز پذیرو معنای به عماً اما استتت توافق

 بتصوی با مالس ترتیب این به. سته نیز شده، آنها به کلی ایاشتاره هم توافق در که امنیت شتورای هایمحدودیت

و صتتدور و وضتتع نستتل جدیدی از  امنیت شتتورای یقطعنامه زایمحدودیت بندهای اجرای عد  هایهزینه خود

 .کرد خواهد ایران متوجه پیش از بیش راها ها و تحریمقطعنامه

 د،شتتو برما توافق نقایص که جا هر و پذیردمی را آن مستتئولیت توافق این تصتتویب با مالس که استتت بدیهی -6

 یکشر خود برای بهانه همین به تواندمی نیز دولت و گرفت خواهد نشتانه نیز را مالس دولت، بر عاوه اتها  انگشتت

 .نماید معرفی جر 

 ...و

 مشکالت مخالفت مجلس با توافق

 تشتتدید با همزمان را  ربی ورف گیریبهانه و داشتتت خواهد همراه به تبعاتی نیز مالس ستتوی از توافق کردن رد

 به امنیت شورای در ایقطعنامه توافق خصتوص در که آناا از. آورد خواهد دنبال به مالس روی بر داخلی فشتارهای

این ه  عاوه بر .باشد داشته پی در را شورا این بعدی یقطعنامه تواندمی ایران سوی از توافق کردن رد رسیده، تصویب

 آمری ا به بدعهدی متهم خواهد شد که این به ن ع آمری است.ایران در نبرد دیپلماتیک با 
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 تبدیل شدن بازی باخت باخت ایران برای آمریکا به بازی باخت باخت برای ایران

پیشتتر توضتید داده شد که موافقت رهبر انقاب با مذاکره موافقت به عنوان یک تاکتیک جنگی با آمری ا بود. ایشان 

نی در داخل به  لط به مذاکرات دل نبندند، توضتید دادند که مشتت ات کشور با توافق در عین حال برای این ه کستا

 شود و...حل نمی

 رهنمون شتت ستتت به را او ستتویش دو هر که گرفت قرار ایدوراهی در اوباما پیشتتتر گ ته شتتد که با ورم این بازی

 لعم ایران ن ع به خواهناخواه گرفت،می جدی را روحانی و رفتمی هاتحریم کاهش استقبال به واقعاً اوباما اگر .شدمی

 بین زا آمری ا به نسبت ایران در موجود هایبینیخوو که بود وبیعی کرد،بدعهدی می اوباما اگر مقابل در. بود کرده

شتتد که این به معنی فروپاشتتیدن ی ایران تضتتعیت میجایگاه آمری ا نیز در میان کشتتورهای ورف مذاکره و رفتمی

 ها نیز بود.یمتحر

گرفت، از  مبنایی پیکننده مذاکرات را با تعایل بیات اقی که افتاد این استت که متأس انه دولت محتر  و تیم مذاکره

برداری سیاسی از نتایج مذاکرات ف ر کرد، به جای آن ه آمری ا را دشمن قلمداد کند و موضتع ضعت وارد شد، به بهره

ی ایران و آمری ا را نوعی سوا ت اهم ذاکرات را فضایی برای رفع سوا ت اهم و مخاصمهی نبرد ببیند، مصحنه را صحنه

تلقی کرد، از خطوط متعددی که رهبر انقاب برای مذاکرات تعیین کرده بودند، رد شد، بدون در نظر گرفتن ضرورت 

و  ی الیحه به مالسحتی از ارائهو تا کنون نیز  ی شورای امنیت را گرفتی داخلی ستریعاً قطعنامهبررستی ریزبینانه

 کند.بررسی توافق در مالس پرهیز می

کننده و عدول از خطوط قرمز تبدیل شدن بازی باخت باختی حاصل عمل رد نادرست تیم مذاکرهمتأست انه باید گ ت 

 اماست. به اینبرای آمری ا وراحی کرده بود به بازی باخت باخت برای ایران از سوی اوببا هوشمندی تما  که رهبری 

ه های خود را بمعنی که اگر ایران این توافق را با این شتتترایط بپذیرد، توافق خطرناکی را پذیرفته که در آن داشتتتته

گذارد و بعد که دستتتش وبق اخاص می همان گا  نخستتت در شتتود درها برداشتتته میراحتی با این امید که تحریم

ها را ی اا بازگرداند. ورف تواند تمامی تحریمای مین کوچ ترین مسئلهمایه قرار دادخالی شتد، ورف  ربی با دستت

ی ایران در شتتورای امنیت را این بار ذیل بحث موشتت ی و تستتلیحاتی پی تواند به راحتی پرونده ربی همچنین می

رار قبگیرد و فصتتل جدیدی برای ایران در شتتورای امنیت بگشتتاید. چنین فضتتای خطرناکی که تحت فشتتار دوچندان 

 ی جنگ است.به معنی ش ست ایران در این عرصه ،درصد هم ندارد را در پی دارد2۱دادن ایرانی که دیگر اورانیو  

اگر ایران با توافق اناا  شتتده مخال ت هم ب ند، حرف مقامات آمری ایی مبنی بر بدعهد بودن ایران و  یرقابل مذاکره 

به معنای  نیز وبیعتاًهای تندروها باز خواهد شتتد. این ای گزینهبودن کشتتورمان به اثبات خواهد رستتید و فرصتتت بر

 ش ست ایران است.

دولت آمری ا این است که  هاستت. واقعیتتر از این حرفکنندهنگران ،ی ماجرا نیستت. واقعیتهمهمتأست انه این اما 

مقا   ایانقاب و مبنای اندیشتته ی تئوریکباالتر کلید زده و آن مواجهه با پشتتتوانهبستتیار اکنون بازی را در ستتطحی 

با  های اوها و خصتتتومتدشتتتمنیبینانه نستتتبت به این داند یک نگاه واقعآمری ا به خوبی میمعظم رهبری استتتت. 

 نگریو سطحی انگاریستردمداری مقا  معظم رهبری در ایران وجود دارد و البته کسانی هم هستند که با نوعی ساده

د و معتقدند اگر کنگره توافق ندانگرایان ایران مید. دولتمردان آمری ا ویت دو  را اعتدالکننبته این منازعه نگاه می

 در ایهستتته توافق رد آتانتیک، با گووای اثبات خواهد شتتد. جان کری در گ تاهلل خامنهرا به هم بزند، حرف آیت

 دالیل هب آنها که -کنممی ف ر این ه نه -انمدمی:»گ ت و دانست امری ا متحدان شتدن پراکنده عامل را امری ا کنگره

 یدیمرس توافقی به ما. کرد برخورد آزمون و روند این با باالیی احتیاط و دقت با ایران نظا . شد خواهند پراکنده زیادی
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 واهدخ باتاث را ایران رهبر ظنسوا امری ا کنگره اکنون دارند، اعتقاد آن به هم دیگر کشور پنج و کردیم اعا  را آن و

داند نوعی در واقع دولت آمری ا به خوبی می 182.«ندارد وجود برگردد، مذاکره به ایران این ه برای راهی هیچ و کرد

 دوئل بدعهدی ش ل گرفته است.

 داخل در»:کندگوید. او تصرید میمی برای ایااد گذار در ایران ستخن اوباما در عین حال از امید خود به دولت جدید

 و "آمری ا بر مرگ" شتتعار که شتتود درک آن وی که گذاری. باشتتد تدریای اگر حتی بگیرد، صتتورت گذار یدبا ایران

 تفهرس در که گروهی اهلل،حزب به اسلحه دادن و نابودی به استرائیل تهدید و ایران، رهبران توستط هولوکاستت ان ار

 .«سازدمی وردشده کشوری جهانیان، اعظم بخش چشم در ایران، از دست، این از کارهایی و دارد، قرار تروریستی

 و ستتیاستتت در تغییر نیازمند امری چنین»:دافزایکند و میار را به ن ع ایران معرفی میحاصتتل این گذ اوباما باراک

 یاالتا مثل کشورهایی به روی ردشتان و جهان یبقیه به ایران روی رد یزمینه در ف ر ورز تغییر. استت ایران رهبری

 .«متحده

 189.«کند محقق را امر این بتواند که باشد جدید نسل همین شاید و»:کندمی تأکید وا

از نگرانی خود در مورد این ه در صتتورت رد توافق از ستتوی کنگره در انتخابات بعدی چه بر ستتر روحانی جان کری 

 انایر در گرایانفراطا به پیا  یک کنیم، پشتتت توافق این به ما اگر»کند:تصتترید میگوید. او خواهد آمد ستتخن می

 وانت. آیدمی روحانی سر بر چه بعدی انتخابات در که داندنمی کسی و کرد خواهند خوبی احساس آنان و فرستتیممی

 .بود روروبه زیادی هایدشواری با من قضتاوت از بندیجمع به رستیدن و  رب با مذاکره برای ظریت و روحانی بالقوه

 ار موضتوعات این تا کرد  زیادی تاو من که چند هر کند مذاکره مستائلی چنین یهدربار که نبود مقامی در ظریت

 مادهآ توافق، با که اندگ ته روشنی به ظریت هم و روحانی هم حال، این با. نداشت اختیاراتی چنین وی ولی کنم ورم

 ایدز بن خاندان با دیدار در اتامار در ه ته این ظریت دانیدمی... کنند صحبت ایمنطقه موضوعات درباره که هستتند

 184«.هستند مت اوت مناسباتی برای مذاکره دنبال به آنها. است شده هاسعودی با دیدار خواستار وی گ ت؟ چه

 کری .افتاد خواهند دردسر به ظریت جواد و روحانی حستن آمری ا، ستوی از توافق لغو صتورت در گویدمیکری  جان

 خطر به  رب با مذاکره در را خود که ظریت و روحانی اما شتتود؟می چه انتخابات رد که داندمی کستتی چه»:افزایدمی

 18۲«افتند.می جدی دردسر  به نظر  به برسند، نتیاه یک به و کنند مذاکره  رب با توانستند و انداختند

ان در توانند با حضور آندانند که میی فرصتتی میاوباما و کری دلستوز دولتمردان ایران نیستتند بل ه آنان را به مثابه

ایران اهداف خود را پی بگیرند و در نهایت به نتایای چون رفع نزا  بر ستر حزب اهلل و هولوکاست و... برسند. این در 

 است.با ات اا به یک جریان داخلی در کشور واقع یک نزا  با مبانی تئوریک انقاب 

ن وراحی کرده بستیار فراتر از آن چیزی استتت که توضید داده به عبارت دیگر بازی باخت باختی که آمری ا برای ایرا

شتتد. در این بازی اگر ایران با توافق مخال ت کند بدعهد قلمداد خواهد شتتد و تندروها با همگرایی و وحدت بیشتتتر 

 دماتال بیشتتتتری پیدا خواهند کرد. اما اگر ایران با توافق موافقت کند، نه تنها با یک توافق خطرناک و نستتتل جدی

به شت ستت کشاندن  برایورم آمری ا  ای شتورای امنیت موافقت کرده که شترایط را برای به اجرا درآمدنهقطعنامه

د که کنای عمل نمیگاه در فرآیند توافق به گونهنیز آماده کرده استتتت. آمری ا در این حالت هیچنگاه تئوریک ایران 

                                                           
 .14/۲/1934دارد،  وجود ایمنطقه موضوعات درباره  تگوگ ام ان ایهسته توافق از پس گ ت ظریت: خبرگزاری تسنیم، کری 182
 .2۱/۲/1934بگیرد،  صورت گذار باید ایران داخل در: سایت خبری رادیوفردا، اوباما 189
 .9/۲/1934آمد، می روحانی سر بر چه بعدی انتخابات در نبود معلو  کردیمنمی توافق: سایت جوان آناین، کری 184
 .6/۲/1934ظریت،  و روحانی برای کری جان خبرگزاری مهر، دلواپسی 18۲
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با استتتناد و ات اا قانونی و حقوقی به م اد همین توافق و همین  نشتتیند وبدعهد شتتناخته شتتود. آمری ا ات اقاً باال می

کوشتتد گا  به گا  با چماقی که بر ستتر ایران نگاه داشتتته نامد و در یک بازی دوورفه میقطعنامه ایران را بدعهد می

یا کند و اگر جمهوری استامی را از مواضع تئوریک خود عقب بنشاند و فضا را برای همگرایان خود در داخل ایران مه

ای حق به جانب تندروهای ایران را ایران مقاومت کرد با ات اا به همان بندهایی که ام ان ستتوا استتت اده دارد با وجهه

های موش ی و تسلیحاتی و... متهم کند. این فرآیند خطرناک در ای و فعالیتبه خاور ایستتادگی بر روی انر ی هسته

او را در پی دارد. وقتی محور مقاومت که خط ولبانهایین کشیدن او از جایگاه قدرتنهایت به انزوا کشتاندن ایران و پ

مققد  امنیتی ایران استت، ش سته شد و جنگ به جای آن ه کیلومترها خار  از مرزهای ایران باشد به مرزهای ایران 

 گاه دیگر مواجهه با ایران دشوار نخواهد بود.   رسید، آن

 کشتتور برای آن تصتتویب چه و توافق رد چه که داده قرار شتترایطی در را استتامی ایران  هاین جهت به محتر  دولت

 مالس که است این ته نیز این و کند عذرخواهی کشور مسئولین و مرد  از باید داشتت، خواهد های خطرناکهزینه

 ایابتد همین در را هادهاست ا سوا ماال که توافق فاحش نقایص خصوص در باید دولت. شتود متذکر تواندمی محتر 

 .نشود هزینهدر این میان  رهبری از کند مراقبت . مهم آن است که مالسباشد پاسخگو آورده فراهم کار

 رفت از بازی جدید آمریکاراه برون

م. یباید قبل از آن ه آمری ا ما را به بدعهدی متهم کند، ما انگشت اتها  را به سوی آمری ا بگیر چیست؟ کار یچاره اما

 بین از را توافق رد یا تصویب دوقطبی باید بل ه تصتویب؛ نه و کند رد باید را توافق نه محتر  مالس رستدمی نظر به

 بهتر ارتعب به و کند جایگزین را "است اده سوا ام ان بدون توافق" و "است اده ستوا ام ان با توافق" دوقطبی و ببرد

 "ت ادهاس سوا ام ان بدون توافق" روی بر وحدتی مخال ت، و مخال ت یا و ییدتأ یا رد سر بر دودستگی ایااد جای به

 از بعد که  ربی ورف بدعهدی موارد کردن فهرستتت با توانندمی محتر  نمایندگان واقع در. دهد شتت ل کشتتور در را

 ایااد را بدعهدی یزمینه که توافق نقایص برخی نیز و هابدعهدی این ستتوابق برشتتمردن نیز و شتتده روشتتن توافق

 اصتتام نیز و توافق اصتتلی متن اصتتام وریق از آن از استتت اده ستتوا ام ان رفع به منوط را توافق بررستتی کند،می

ت مالس و رفع اجرای توافق قبل از کستتب رضتتای ی را بر ستتر راهو مانع قانونی مناستتب کنند امنیت شتتورای قطعنامه

 تواند مطرم شود.از خطوط قرمز نیز ذیل همین فضا میبرخی موارد عدول  ام ان سوا است اده ایااد نمایند.

 شورک داخل در بهتری توجیه قابلیت "استت اده ستوا ام ان بدون توافق" و "استت اده ستوا ام ان با توافق" دوقطبی

 عواق در تصمیم این چه اگر سو دیگر از. استت درک قابل شتناستند،می خوبی به را آمری ا که ایران مرد  برای و دارد

. ودشتت مطرم توافق با مشتتروط موافقت قالب در و مت اوت کاماً ادبیاتی با تواندمی اما استتت توافق با مخال ت وعین

 زا آمری ا یاستتت اده ستتوا از جلوگیری قانون" عنوان با قانونی توافق، خصتتوص در مستتتقیم اظهارنظر بدون توانمی

 ی رب ورف و محتر  دولت زمین در توپ این، از بعد و باشد ورآالزا  که کرد تصتویب را آن مانند یا "ایهستته توافق

 یفرصتتت تواندمی این و بود گ ته ستتخن مذاکرات یدوباره پیگیری ام ان از هم عراقچی آقای این از پیش. بود خواهد

 فراهم آورد. نیز مادد زنیچانه برای

ی الیحه استتتتن اف کند، ی اگر دولت از ارائهی الیحه از ستتتوی دولت نیستتتت. حتحتی نیاز به ارائه برای این اقدا 

های سوا است اده و بدعهدی ورف مقابل را سد کنند و ام ان اجرایی کردن توافق توانند وی قانونی راهنمایندگان می

 یای در قطعنامهقبل از اصتام موارد خطرناک و مشت وک را از دولت ستلب نمایند. باید حتی شورای امنیت به گونه

کند، شود و قانون تصویب میرسمی کشور وارد می تغییرید نظر کند. مالسی که در یک موضو  ساده مثل خود تاد

 ی دولت است؟ای به این مهمی ساکت نشسته و منتظر الیحهچرا در خصوص مسئله
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 به هاییههزین قطعاً شود، گرفته پی هوشمندی با اگر اما نباشتد هزینهبی تواندمی نیز گزینه این که داشتت توجه باید

 .  دارد همراه به توافقو اجرای  تصویب از کمتر مراتب

در این خصتتوص باید تحلیلی دقیقی از  توان تدبیرهایی اندیشتتید.در خصتتوص زمان رونمایی از قانون مالس نیز می

 را ایران بانگری توافق مش اتِ هم شود، ردبه کلی  توافق آمری ا سوی از اگری آمری ا صورت پذیرد. وضتعیت کنگره

 ها فرو خواهد ریخت.و هم تحریم کند متهم بدعهدی به دیگر بار را  ربی ورف تواندمی ایران هم ،گرفت نخواهد

بعد از رد شتتدن توافق از ستتوی بافاصتتله بهترین زمان برای این اقدا  رستتد به نظر می چنین اومینانی نبود، اگر اما

لو وبینی کارشناسان این است که چنین ات اقی جمهور آمری است. پیشکنگره و قبل از وتو شتدن آن از ستوی رئیس

ین ه احتماً خواهد افتاد اما در خصوص به عنوان یک حرکت نمایشتی برای به رخ کشیدن ایستادگی اوباما پای توافق 

ر کنگره رأی نیاورد . اگر رد مادد داهد داشت یا خیر تردید وجود داردآیا کنگره آرای الز  برای رد مادد توافق را خو

ی زمانی پیشتتنهادی عمل البته نباید مالس اگر نتوانستتت به هر دلیلی در بازه فضتا برای ایران دشتتوارتر خواهد شتد.

کند، از واکنش باز بماند. باید خطرات توافق را در نظر داشتته باشد و تاو کند در اقدامی تیزبینانه و انقابی راه سوا 

 ی مم ن سد کند.زینهاست اده را با کمترین ه

ای ستتاده نبود. . آنچه رهبر انقاب در خصتتوص وحدت و متانت گ تند، توصتتیهی مهم باقی استتتاما یک ماحظه

انگاری به برخی با سادهالبته که در جریان استت و  ایاز منازعهدقیق بود با شتناخت و هوشتمندانه ای جدی ماحظه

 واید کوشید جریانی ی پارچه در داخل کشور برای رفع ام ان سوا است اده کنند. این بدین معناستت که بآن نگاه می

 و اگر نقد و ترستیم شودی اصتلی نبرد در میان ایران و آمری ا شت ل بگیرد. باید جبههها از خطوط قرمز برخی عدول

ل و ایااد . هر گونه تعمیق شتتت اف در داخگرددی فرعی قلمداد بحثی بتا دولتت هستتتت بته تبع و بته عنوان جبهه

گرایی زدن به دلستتوزان انقاب را گرایان در ایران و اتها  افراطهای جدی بازی اوباما برای تقویت اعتدالدودستتتگی

 برداری سیاسی از این ماجرا توسط هر جریان سیاسی در کشور ممنو  است.هر گونه بهره تقویت خواهد کرد.

رینی کنند. نباید بنشینند و گمان کنند هیچ رسالتی ندارند. باید به آفمرد  و دانشتاویان باید در صحنه باشند و نقش

دمی اواًل پذیرو مرمستئولین مطالبات خود را برسانند. دانشاویان باید مرد  را آگاه کنند و شرایطی فراهم کنند که 

شتیبانی شند در این صحنه پمسئولین باید متوجه بامرد  پیا  خود را به مسئولین برسانند. الز  به وجود بیاید و ثانیاً 

دانشاویان باید عمل کنند اما با تما  ماحظاتی که رهبری تذکر دادند. سخت بودن و مرد  را با خود به همراه دارند. 

 گیری از صحنه نیست؛ به معنی لزو  ورود هوشمندانه و تیزبینانه است.حساس بودن میدان نبرد به معنی لزو  کناره
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