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 باسمه تعالی

 

 ای توافق وینهای ترجمهغلط

 چکيده

-متاسفانه توافق نهایی نيز همانند توافقنامه ژنو و بيانيه لوزان دارای غلط

برخی از آنها در این نوشته بيان  .ای استهای ترجمهبی دقتی های فاحش و

 خواهد شد.

 

 

 مقدمه

 متنالزم است  ،دارند يمتفاوت زبان مذاکره، طرفکشورهاي  که اييالملل نيب يقراردادها در

  زيرا. دارند کساني ياعتبار هانسخه نيا يتمام کهاصلي هر کشور نوشته شود و قيد گردد  زبانبه  قرارداد

 و عبارات از نيبنابرا د،تنظيم کنن خودشان نفع بهرا  قراردادمتن  کننديم تالش مذاکراتدر  کشورها همواره

 از ترشيب خود يبوم زبان به هر کشوري چون و کنندمي استفاده منافعشان تحقق يبرا شکل نيبهتر به هاواژه

دهد متن صرفا به زبان طرف اجازه نمي و نمي کند رها را خود يبوم زبانهرگز  ،مسلط است هاساير زبان

 .مقابل نوشته شود تا طرف مقابل از اين فرصت براي تحقق منافعش حداکثر استفاده را به عمل بياورد

البته اين پيشنهادي نيست که از جانب نويسنده ارائه شده باشد بلکه امري است که در قراردادها و 

ان پي به عنوان مثال در معاهده منع گسترش سالحهاي هسته اي ـ توافقنامه هاي بين المللي رخ داده است. 

 ان پي تي تصريح مي کند:تي ـ که ايران نيز عضو آن است ـ اين قاعده لحاظ شده است. ماده يازدهم 

 یکسانی اعتبار از همگی که آن چينی و اسپانيولی فرانسه، روسی، انگليسی، متن پيمان، این»

 بايد پيمان، اين شده تاييد هاينسخه. بود خواهند محفوظ دارامانت هايدولت آرشيو در ،برخوردارند

 «.شود ارسال آن به شده ملحق و امضاکننده هايدولت به دارامانت هايدولت توسط



2 

 

اي صورت گرفته در دولت يازدهم اين قاعده رعايت نشده است و در هيچيک از سه توافق هسته

 ينهيايب ،ژنو يتوافقنامه يسيانگل متن تنهاشده است. بنابراين  واگذار طرف مقابل به اين فرصت مناسب

  .ندارد حقوقي اعتبار و ارزش چيهآنها  يفارس متن و و توافق نهايي معتبر است لوزان

اگرچه متن فارسي اين توافقات به لحاظ حقوقي بي ارزش است اما به لحاظ سياسي و اجتماعي 

از اين توافقها  ـاعم از نخبگان و عموم مردمبسيار مهم است. زيرا بخشي از برداشت و ارزيابي مردم ايران ـ

از جهت تاثيري که در  ،اعتباري حقوقي آن بر اساس متن فارسي آنها مي باشد. از اين رو فارغ از بي

 بسيار حائز اهميت است. نتايج توافق داردقضاوت و برداشت ملت ايران از 

متاسفانه ترجمه توافق ژنو، بيانيه لوزان و توافق نهايي داراي غلطهاي فاحشي است. نمي توان وقوع 

ه نسبت داد و اين فرض، فرضي تيم مذاکره کنند ن سطح سوادچنين خطاهاي فاحشي را به پايين بود

نامعقول و دور از ذهن است. زيرا نه کلمه هايي که غلط ترجمه شده اند کلمات دشواري هستند و نه سطح 

انگليسي تيم پايين است. متهم کردن مترجمين به بي دقتي و سمبل کاري آن هم در ترجمه سندي با  دانش

به اين مهمي که از آن به عنوان قابل قبول نيست توافقي اين درجه از اهميت نيز بسيار دور از ذهن است. 

معطوف است از سر بي دقتي و  همه توجه ها به نتيجه اين توافقآن هم زماني که  رخداد قرن ياد شده است

نويسنده تمايلي به بيان نظر نهايي خود ندارد قضاوت را به خواننده از آنجايي که  بي مباالتي ترجمه شود.

 د و وارد بررسي ترجمه متن مي شود.واگذار مي کن

 

 اشکاالت ترجمه ای

رسد وزارت خارجه براي شانه خالي کردن از ايراداتي که بر متن ترجمه وارد است، آن را به نظر مي

منتشر کرده است. ولي بايد گفت از تيمي که دو سال درگير گفتگو بر « ترجمه غير رسمي توافق»با عنوان 

ول نيست که نداند دقيقا بر ساعت ها گفتگو کرده قابل قب ،سر تک تک مواردبر سر اين توافق بوده و قاعدتا 
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سر چه مسئله اي مذاکره کرده و معناي دقيق کلمات مورد قبول در توافق چه بوده است. به هر صورت به 

 هيچ وجه انتشار ترجمه اي با اين اشتباهات از سوي وزارت امور خارجه پذيرفته نيست.

غلطها و بي دقتي هاي ترجمه از آنجايي که متن توافق نهايي مفصل و طوالني است استخراج تمام 

فقط اي امري زمان بر و نيازمند اظهار نظر متخصصين مختلف فني، اقتصادي و ... مي باشد. در اين مقاله 

اتفاقا هر دو  بررسي و غلط بودن ترجمه آنها اثبات مي شود.« E3/EU+3»و « lifting»ترجمه دو کلمه 

ـ مربوط مي شود. در متني که توسط وزارت توجه استکه امروزه بسيار مورد ـکلمه به بحث تحريمها 

 ترجمه شده است. «5+1»به  «EU+3E/3»و عبارت  «لغو» به «lifting» خارجه منتشر شده کلمه

صفحه اي قابل  061در يک متن وجود دو غلط ترجمه اي، که اشکال مطرح شود ممکن است اين 

پاسخ گونه دقت نظرها از سر خرده گيري و ناديده گرفتن نکات مثبت مي باشد. در اغماض است و اين 

بار  lifting» 33»اگرچه موضوع اين مقاله صرفا دو کلمه مي باشد اما بايد توجه داشت که کلمه بايد گفت 

به خاطر کليدي بودن از اين مهمتر اين که  .تکرار شده استدر کل توافق بار  E3/EU+3» 33»و عبارت 

بخش زيادي از توافق را دچار مشکل خواهد کرد و نتايج کامال متفاوتي را  آنهاترجمه غلط دو کلمه فوق، 

 ت که در ادامه اين امر روشن خواهد شد.در بر خواهد داش

 

 «lifting»بررسي ترجمه  .0

بار در متن اصلي توافق و ضميمه هاي آن تکرار شده است. در ترجمه وزارت  lifting» 33»کلمه 

ترجمه شده است. براي مثال در اوايل متن انگليسي در بخش « لغو»خارجه اين کلمه به معناي 

«PREAMBLE AND GENERAL PROVISIONS» :چنين آمده است 

This JCPOA will produce the comprehensive lifting of all UN Security 

Council sanctions as well as multilateral and national sanctions related to Iran’s 

nuclear programme, including steps on access in areas of trade, technology, 

finance and energy. 
 ترجمه وزارت خارجه از اين جمله چنين است:

 همچنين و متحد ملل سازمان امنيت شوراي هايتحريم کليه جامع لغو موجب برجام اين»

 در دسترسي ايجاد براي هاييگام شامل نيز و ايران ايهسته برنامه با مرتبط ملي و چندجانبه هايتحريم

 «شد. خواهد انرژي و مالي فناوري، تجارت، هايحوزه
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موجب لغو همه تحريمهاي شوراي امنيت، همه  نهايي توافقترجمه وزارت خارجه، مطابق 

تحريمهاي چند جانبه که در اين جا منظور اتحاديه اروپاست و تحريمهاي ملي که اصلي ترين آن 

 تنهابه تعهدات اروپا مراجعه مي کنيم مالحظه مي کنيم  در متن توافق امريکاست مي شود. اما زماني که

در بخش تعهدات  . همچنينمي شود صرفا تعليقحريمها از تديگري و بخشي  بخشی از تحریمها لغو

بخشي از تحريمهاي مرتبط با هسته اي و لغو تعدادي از فرمانهاي اجرايي  توقف اجرایصحبت از امريکا 

 متن تعهدات اروپا و امريکا داللتي بر لغو همه تحريمهاي مرتبط با هسته اي ندارد. رئيس جمهور است.

اتحاديه »است: آمده چنين توافق  0660ضميمه پنجم بند در اروپا  در خصوص تحريمهاي اتحاديه

 تعليقرا  303/3101و مفاد متناظر در تصميم شماره  لغورا  362/3103مفاد آيين نامه اجرايي شماره اروپا 

اتحاديه اروپا » آمده است هشت سال پس از روز توافقهمين ضميمه  31همچنين در بند  «خواهد نمود.

 303/3101مفاد متناظر در تصميم شماره  تعليقو  362/3103مفاد آيين نامه اجرايي شماره  غولاقدام به 

 «شوراي اتحاديه اروپايي خواهد نمود.

امريکا در روز اجراي » تصريح مي شودضميمه پنجم  0260در بند در خصوص تحريمهاي امريکا 

 «و ... خواهد کرد. 364تا  360خش هاي اعمال تحريمهاي اشاره شده در ب اقدام به متوقف نمودنتوافق 

ي مرتبط با بخشي از تحريمهاصرفا اتحاديه اروپا  ،همان گونه که مالحظه مي شود مطابق توافق

همچنين امريکا اجراي بسياري از تحريمهاي  .را تعليق خواهد کرد هسته اي را لغو و بخش ديگري از آنها

  هيچ سخني از لغو آنها نشده است.متوقف خواهد نمود و صرفا مرتبط با هسته اي 

که را درست فرض کنيم اين سوال مطرح مي شود  «lifting»اگر ترجمه وزارت خارجه از کلمه 

لغو امريکا شوراي امنيت، اتحاديه اروپا و اي توافق گفته شده همه تحريمهاي مرتبط با هستهچرا در ابتداي 

ده و گفته شده بخشي از تحريمهاي مرتبط با هسته اما در جاهاي ديگر متن اين حرف نقض شخواهد شد 

؟ آيا اي امريکا صرفا متوقف مي شوداي اتحاديه اروپا صرفا تعليق و بخشي از تحريمهاي مرتبط با هسته

صدر و ذيل توافق با يکديگر تناقض چنين واضحي دارند؟ آيا ممکن است در يک سندي با اين اندازه از 

يک بار در متن ذکر شده بود صرفا به ايران داده باشند؟ اگر اين کلمه تناقض م دو تعهد کامال 4+0 ،اهميت

هم تيم مذاکره کننده کشورمان چنين شيطنتي را مرتکب شده و  4+0احتمال بسيار بسيار اندکي مي رفت که 

است. در اين متن تکرار شده  lifting» 33»اما مسئله اين است که کلمه  .نشده باشند شيطنتمتوجه اين 

روشن است که چنين فرضي به هيچ عنوان قابل  بار به لغو ترجمه کرده است. 33وزارت خارجه نيز هر 



5 

 

دو تعهد متفاوت و متناقض نداده است و ريشه اين مشکل نه در  4+0تحريمها لغو قبول نيست. در زمينه 

 مي باشد.« لغو»به   «lifting»متن اصلي که در ترجمه غلط کلمه 

يعني هم شامل لغو و هم شامل تعليق مي شود. به معنايي اعم از لغو و تعليق دارد  «lifting»کلمه  

هم در مورد لغو به کار مي رود و هم در مورد تعليق. نزديکترين معادلي که مي  «lifting» عبارت ديگر 

هاي مرتبط با يعني وقتي گفته مي شود همه تحريماست. « برداشتن»توان در فارسي براي آن پيدا کرد کلمه 

اي برداشته مي شود. حال اين برداشتن مي شود يعني همه تحريمهاي مرتبط با هستهمي« lift»هسته اي 

تعهدات  به نحو کلي صحبت ازاز اين رو زماني که در متن تواند به صورت لغو باشد يا به صورت تعليق. 

استفاده مي شود که هر سه  «lifting»مه مي باشد از کلامريکا و اروپا و شوراي امنيت راجع به تحريمها 

به لغو نتيجه جز نسبت دادن  «lifting»بنابراين ترجمه  تعهد لغو، تعليق و توقف اجرا را شامل مي شود.

و ايجاد تصور و اميد کاذب در مخاطب فارسي زبان نخواهد داشت و چنين  4+0يک تعهد ناروا به 

 قابل قبول نيست. خطاهايي به هيچ عنوان از سوي وزارت خارجه

 

 «E3/EU+3»بررسي ترجمه  .3

 ترجمهپيش از بررسي ترجمه شده است. « 4+0»در تمامي موارد به  «E3/EU+3»عبارت 

«E3/EU+3» ذکر چند نکته الزم است: 

يه، چين، انگليس، فرانسه و شش کشور امريکا، روسدر مذاکرات هسته اي طرف گفتگوي ايران 

و سه کشور  انگليس، فرانسه و آلمان به سه کشور اروپايياين شش کشور از يک جهت آلمان مي باشند. 

کشور  4به  شش کشور،از جهت ديگر اين  . همچنينتقسيم مي شوندامريکا، چين و روسيه غير اروپايي 

گروه متشکل از اين . در خصوص نامگذاري تقسيم مي شوند عضو دائم شوراي امنيت و يک کشور آلمان

اروپايي ها براي اين که يک هويت مستقل و اعتباري  ؛دندار نظرا و امريکا اختالف بين اروپ شش کشور

 يعني سه کشور اروپايي به اضافه سه کشور ديگر. وليمي نامند   E3+3براي خود قائل شوند اين گروه را 

. در آلمان؛ يعني پنج کشور عضو دائم شوراي امنيت و ياد مي کنند 4+0امريکائيها از اين گروه با عنوان 

دو نام و عنوان متفاوت « 4+0»و « E3+3»ياد مي شود. بنابراين  4+0کشور ما نيز از اين شش کشور با نام 

از اين شش کشور براي شش کشور طرف مذاکره ايران هستند. در هر سه توافق ژنو، لوزان و توافق نهايي 

 استفاده نشده است. 4+0و در هيچ جاي اين سه توافق عبارت  ياده شده «E3+3»با نام 
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بار به صورت تنها  33و در توافق نهايي نيز که به فرواني در هر سه توافق وجود دارد  EU کلمه

صرفا دو نام  زيراهيچ اشکالي ندارد  4+0به «  E3+3»مخفف اتحاديه اروپا مي باشد. ترجمه به کار رفته 

موضوع بحث و بنابراين  ي ايجاد نمي کندحقوق شش کشور مقابل ايران  هستند و هيچ اشکالمتفاوت براي 

ترجمه  4+0 همي باشد. وزارت خارجه اين عبارت را نيز ب «E3/EU+3»نمي باشد. بحث بر سر اين مقاله 

در اين  .آمده است EUکلمه  E3پس از در اين عبارت همان طور که مالحظه مي شود  اماکرده است. 

يعني اتحاديه اروپا. بنابراين روشن است  EUهم و سه کشور اروپايي است يعني  E3صحبت از عبارت هم 

آمدن دانست و  «E3+3»را معادل «E3/EU+3» ، عبارتيا اتحاديه اروپا EUنمي توان با ناديده گرفتن 

EU  در کنارE3  را از سر تفنن يا ناشي از اشتباه تايپي ـ آن گونه که يکي از اعضاي تيم مذاکره کننده در

ـ دانست و با چشم سخ به اين سوال در کميسيون امنيت ملي مجلس پس از توافق ژنو بيان کرده بودپا

بار از  33 هاي آندر متن توافق نهايي و ضميمهترجمه کرد.  4+0را به  «E3/EU+3»پوشي از آن عبارت 

 «EU and E3+3» بار و از عبارت E3+3 »3»از عبارت استفاده شده است. همچنين  «E3/EU+3»عبارت 

 بار استفاده شده است.  3نيز فقط 

براي نويسنده توافق گفت اينها همگي مترادف هستند و دليل اين تفاوت چيست؟ آيا مي توان 

؟ آيا مي توان همانند يکي از اعضاي با عبارتهاي متفاوت بيان شده استرا خسته نشدن مخاطب يک معنا 

 درباره ه هاييطرح چنين فرضيبه نظر نويسنده  تايپي نسبت داد؟تيم مذاکره کننده اين تفاوت را به غلط 

 يک سند بين المللي به سخره گرفتن شعور مخاطب مي باشد. 

که  زمانيدر اين توافق اين تفاوت ها همگي از سر دقت و به خاطر بار حقوقي متفاوت آنهاست. 

استفاده « E3+3»فقط از عبارت است بوده صحبت از تنظيم يک قطعنامه براي تصويب در شوراي امنيت 

استفاده نشده است.  «EU and E3+3 »يا عبارت  «E3/EU+3»رت شده است و به هيچ وج از دو عبا

زيرا طرح و تصويب قطعنامه در شوراي امنيت ارتباطي با اتحاديه اروپا ندارد و همان پنج عضو دائم اين کار 

 را خواهند کرد.

زيرا استفاده مي شود.  «E3/EU+3»صحبت مي شود از عبارت  هاتحريم از لغودي که اما موار

مي خواهد بگويد سه کشور  بخشي قابل توجهي از تحريمها مربوط به اتحاديه اروپاست و اين عبارت

و  ندارند و به تعبيري نظرشان در حکم نظر اتحاديه اروپاستاتحاديه اروپا  فرقي با مذاکراتاروپايي در 

ه اروپا تصميم ه تحريمهاي وضع شده از سوي اتحادييندگي از اتحاديه اروپا راجع ببنابراين آنها به نما
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نمي نمايندگي نداشتند  از جانب اتحاديه اروپا سه کشور انگليس، فرانسه و آلمانخواهند گرفت. اگر 

کشور  حداکثر مي توانستند راجع به تحريمهايي که توسطتوانستند راجع به اتحاديه اروپا تصميم بگيرند و 

از عبارت « E3/EU+3»بنابراين اگر در اين موارد به جاي  است اظهار نظر کنند.خودشان وضع شده 

«E3+3»  استفاده مي شد اين توافق الزامي براي اتحاديه اروپا در مورد لغو يا تعليق تحريمهاي مرتبط با

 هسته اي که آن اتحاديه وضع کرده است ايجاد نمي کرد.

که صحبت از مشارکت در پروژه هاي همکاري در زمينه صلح آميز هسته اي است  اما در مواردي

 EU and»  از عبارت آناستفاده مي شود بلکه به جاي « E3+3»و نه از عبارت  «E3/EU+3»نه از عبارت 

E3+3»  استفاده می شود. برای مثال در نمونه زیر که راجع به همکاریهای مشترک است این عبارت استفاده شده و

 ترجمه وزارت خارجه نيز صحيح است.

The EU and E3+3 countries and Iran, in the framework of the JCPOA, 

will cooperate, as appropriate, in the field of peaceful uses of nuclear energy 

and engage in mutually determined civil nuclear cooperation projects as detailed 

in Annex III, including through IAEA involvement. 

 زمينه در مقتضي نحو به برجام، اين چارچوب در ايران و 5+1 گروه کشورهای اروپایی، اتحادیه»

 آميز صلح ايهسته هايهمکاري به مربوط هايطرح در و کرده همکاري ايهسته انرژي آميز صلح مصارف

 «کرد خواهند تعامل آژانس، مشارکت طريق از جمله از شوند،مي تعيين طرفين توسط مشترکاً که

يعني هم سه کشور انگليس، فرانسه و آلمان و هم سه کشور امريکا، روسيه و چين و هم اتحاديه 

زيرا در اين مسئله ساير کشورهاي اروپايي نيز تمايل  هاي هسته اي ايران مشارکت مي کنند.اروپا در طرح 

و معنايي ندارد که سه کشور اروپايي بخواهند به نمايندگي از  درآمد کسب کننددارند از مشارکت با ايران 

 اتحاديه اروپا از اين مشارکت سود کنند.

 نتيجه گيری

 توافقدو خطاي فاحش صورت گرفته است. اول اين که متن  ه ايتنظيم توافق هستمتاسفانه در 

فارسي که همانند متن  زبان صرفا به زبان انگليسي نوشته شده است و از تنظيم همزمان اين توافق به

و قابل استناد و ارجاع باشد خودداري شده است و اين خطا قابل گذشت  اشتهانگليسي آن ارزش حقوقي د

تر ترجمه عمدا نادرست اين متن به فارسي خصوصا در يک سري متر و قابل سرزنشنيست. از اين خطا مه

از کلمات کليدي و حساس است. اگر بتوان از خطاي اول چشم پوشي کرد از خطاي دوم به هيچ عنوان 
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نمي توان صرفنظر کرد و چنين رفتاري شايسته مالمت و سرزنش و مستوجب سرافکندگي عامالن آن مي 

 0باشد.
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