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مذاکرات هسته ای

از توافق ژنو 

تا توافق جامع

م سرخسپایگاه خبری تحلیلی نسی



آغاز مذاکرات هسته ای دولت یازدهم



محرمانه بودن مذاکرات





وقتی جزئیات محرمانه مذاکرات از رسانه های 
غربی منتشر می شود

 ک نیست و پیشرفت درباره تفاهم بر سر برنامه هسته ای ایران نزدی: در گزارشی خاطرنشان کردرویترزخبرگزاری

.انتظارات از توافق در دور بعدی مذاکرات را باید تعدیل کرد

 های غربی هنوز اختالف های عمده ای میان دولت: برخی دیپلمات ها به رغم بهبود جو مذاکرات گفتندرویترزبه گزارش 

هداف و تهران باقی مانده است زیرا طرف اول با بدگمانی به فعالیت های هسته ای ایران، می گوید این کشور دارای ا

.یه خود استپنهانی نظامی است و طرف دیگر نیز با انکار این مطلب خواستار لغو تحریم های اقتصادی فلج کننده عل

سهیل فعالً بحث درباره ت: به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید و دولت اوباما نوشتنیویورک تایمز همچنین 

.تحریم ها زودرس است و ایران قبل از هر چیز باید اقدام های شفاف و قابل تأیید انجام دهد

ا دولت روحانی،  دولت اوباما، حتی در صورت داشتن رغبت رسیدن به توافق ب: نیز در همین زمینه می نویسدرادیو فردا 

اری ناگزیر از جلب حمایت کنگره برای خودداری از تصویب تحریم های تازه، و همچنین لغو تدریجی تحریم های ج

واهد شد که دولت باراک اوباما تنها در شرایطی قادر به جلب حمایت کنگره نسبت به توافق احتمالی با تهران خ. است

.)!(در مفاد توافق تمامی نگرانی های اسرائیل مورد مالحظه قرار گرفته باشد



 مدعی شدبه نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایییونایتدپرساز سوی دیگر :
می در احتمال دارد واشنگتن از ایران بخواهد به جای غنی سازی و تولید سوخت ات

.داخل، آن را از خارج وارد کند
رانی اش ما برای گفت وگو درباره آنچه اوباما در سخن: این مقام آمریکایی می افزاید

قوق اوباما گفت که به ح. در مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد، آماده هستیم
برای . ذاردملت ایران در زمینه دستیابی به برنامه هسته ای صلح آمیز احترام می گ

.درک معنای این سخنان، باید بحث و گفت وگو کرد
 تری از واشنگتن و هم پیمانانش مایلند شاهد برداشتن گام های واقعی: وی افزود

رو جانب ایران برای تحدید سرعت و دامنه برنامه هسته ای، محدود کردن ذخایر
ته ای این به رشد اورانیوم غنی شده و شفافیت بیشتر در زمینه فعالیت های هس

.کشور باشند

وقتی جزئیات محرمانه مذاکرات از رسانه های 
غربی منتشر می شود



توافق ژنو



 شدغنی سازی به رسمیت شناخته: چند دقیقه پس از امضای توافق ژنوظریف /
تحریم ها در سراشیبی قرار گرفت

 ائیل را توافقنامه امنیت اسر: در کنفرانس خبری پس از توافق نامه ژنوجان کری
اراک / مه داردتحریم نفت و بانک ادا/ غنی سازی به رسمیت شناخته نشد/ بیشتر کرد

ساخته نمی شود
نش آمریکا و هم پیمانا: در کنفرانس خبری بالفاصله پس از توافق ژنواوباما

ر ایران در پذیرفته اند که تسهیالت اندکی  را در مورد تحریم ها به اجرا دربیاورند و اگ
.ماه به تعهداتش عمل نکند ما تسهیالت را حذف خواهیم کرد6مدت این 

صلح توافق امروز باعث می شود ایران حق هسته ای: ، وزیر خارجه فرانسهفابیوس
آمیز داشته باشد

ر حق غنی سازی ایران به صراحت د: در کنفرانس خبری پس از توافقروحانی
ه همان توافقنامه آمده است و به ملت ایران اعالم می کنم که فعالیت غنی سازی ما ب

صورت سابق ادامه خواهد یافت
حق غنی سازی اورانیوم به رسمیت شناخته نشده تحریم ها ادامه دارد: رویترز

تناقض گویی های طرف های مذاکرات در
همان ابتدای امضای توافق ژنو



چند نکته از نامه
رئیس جمهور به رهبر 
معظم انقالب و پاسخ 

ایشان به این نامه



نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقالب

ملت ایران فرزندان انقالبی شما توانستند در مذاکراتی دشوار و پیچیده، حقانیت
ت را به در فعالیت های هسته ای را در صحنه بین المللی اثبات کنند و گام نخس

ان گونه ای پیش برند که حقوق هسته ای و حق غنی سازی ملت ایران مورد اذع
رای قرار گیرد و راه ب-که سالها سعی بر انکار آن داشتند-قدرتهای جهانی 

شوده گام های بلند بعدی در حراست از پیشرفت های فنی و اقتصادی کشور گ
.شود

ه ای ایران دستاوردهای قطعی این توافق اولیه، به رسمیت شناخته شدن حقوق هست
نار و حراست از دستاوردهای هسته ای فرزندان این مرز و بوم بوده است و در ک

حریم های آن با توقف روند تحریم های ظالمانه، بخشی از فشارهای غیرقانونی در ت
.یک جانبه برداشته و فروپاشی سازمان تحریم آغاز شده است

نخواهد برد قدرتهای بزرگ به این نتیجه رسیدند که تحریم و فشار، راه به جایی
و همان گونه که ایران از آغاز اعالم کرده بود



پاسخ رهبر معظم انقالب به نامه رئیس جمهور

بسمه تعالی
جناب آقای رئیس جمهور

مذاکرات در خور تقدیر و تشکر از هیئتدستیابی به آنچه مرقوم داشته اید 
هسته ئی و دیگر دست اندر کاران است و میتواند پایه ی اقدامات 

نی ملت بی شک فضل الهی و دعا و پشتیبا. هوشمندانه ی بعدی قرار گیرد
تادگی ایس. ایران عامل این موفقیت بوده و در آینده نیز خواهد بود ان شاء اهلل

الن در برابر زیاده خواهیها همواره باید شاخص خطّ مستقیم حرکت مسئو
.این بخش باشد، و چنین خواهد بود ان شاء اهلل

سیّد علی خامنه ای
92/آذر/3





معرفی اجمالی توافقنامه
 های گام اول، گام دوم، گام نهایی و گام به نام۳این توافقنامه از یک مقدمه و

.یک بخش نهایی به نام گام بعد تشکیل شده است
6و به میزان ( 1۳92اوایل دی )2014زمان شروع گام اول مطابق با اول ژانویه

رای ب. ماه تعبیه شده که چون قابلیت تمدید پذیری در آن لحاظ شده است
 صورت تمدیدها میزانی معین نشده است؛ یعنی قابلیت تمدیدپذیری آن  به

.پس در واقع پایان گام اول مشخص نیست. نامحدود وجود دارد
لذا از . زمان شروع و پایان گام دوم به هیچ عنوان در متن ذکر نشده است

می حیث شروع می تواند هم زمان با گام اول آغاز و مانند گام اول پایان نامعلو
.داشته باشد

 است ( 1۳9۳اواخر آبان )2014زمان شروع گام سوم حدوداً اواخر ماه نوامبر
-دتاما زمان پایانی برای آن معین نگردیده است؛ لذا می تواند زمانی بلند م

.داشته باشد-سال20مثالً 





چه ستانده ایم؟
حرررررد در»ایرررررراننفرررررتصرررررادراتمانررررردنامکرررررانکرررررردنفرررررراهم

نفتریپولازموردتوافقیمقداردریافتوماه6هرآنازدرصد20کردنکمروندتوقفو«فعلی
.شودمیفروختهپساینازکه

فعلیمیزانبا»ایراننفتصادراتنقل برایوحملبیمهبرقراری»

«ایرانصادرات پتروشیمیتحریم«تعلیق

«بهاگرانو فلزاتطالتحریم«تعلیق

«خودروتحریم«تعلیق

«قطعات هواپیماتحریم«تعلیق

ایران ایرویژهبهخطوط هواییتحریم«تعلیق

آمریکاواروپاامنیت،شورایدر«جدیدتحریم»اعمالعدم

ایررن ازخررار درکررهخررود ایررراننفترریعوایرردازبررا اسررتفادهمررالیکانررالیررکایجرراد
خسراراتوپزشرکیادواتوکشراورزی، دارو،خوراکیخرید محصوالتبرایشدهمسدودکشور

.شدهایران تحمیلبرخار درکهپزشکی



 کامالً متوقف میشود%5غنی سازی اورانیوم به سطح باالتر از.

196 ی از درصد غنی سازی شده در ایران خنثی می شود با این تفاوت که نیم20کیلوگرم مواد
.آن قابل غنی سازی مجدد است و نیمی از آن قابلیت غنی سازی مجدد را نیز ندارد

فعالیت در اراک و نطنز و فردو به هیچ عنوان نباید گسترش یابد.

در نطنز هیچ ماشین جدیدی نصب نشود.

ماشین های جدید نصب شده ولی فعال نشده، فعال نشود

ماشین های خراب در فردو و نطنز صرفاً با ماشینهایی از همان نوع جایگزین شود.
 درصد غنی سازی کند5چهار آبشار موجود در فردو، اورانیوم را فقط تا سقف.

دوازده آبشار دیگر در فردو فعال نشود.

برقرار نشودآبشارهابینارتباطیفردودر.

شودنمیتأسیسات حملبهسنگینآباراکدر.

شودانجام نمیبازفرآوریفعالیتنوعهیچ.

شودساخته نمیبازفرآوریتأسیساتنوعهیچ.

چه داده ایم؟



شودنمیگذاریسوختاراکرآکتور.
شودنمیاراک تولیدرآکتوربرایجدیدسوخت.
شودنمی«تست»رآکتور اراکبرای«شدهتولید»سوخت.
شددخواه)اثربی(اکسیدشودمیتولیدآیندهدرکهکیلوی فعلیهزار10ازبیشدرصد5مواد
ودشمیآژانس ارائهبهایهستهتأسیساتبرایهای ایراننقشهوطرحبهمربوطاطالعات.
شودارائه میایهستههایسایتازیکساختمان هرازکاملشرحیوتوصیف.
که تأسیساتیازیکهرتهایگستره عملیاازکاملشرحیوتوصیف

.میشودارائههستندای مشغولهستههایفعالیتبهخاصطوربه
کشورموجود درمعادنمورددراطالعاتارائه
اورانیومهای نوردشرکتدربارهاطالعاتارائه
موادمنبعدربارهاطالعاتارائه
اراکپادمانها دردربارهتوافقکردننهایی
دوربینهای آفالینبایگانیبهدسترسی

چه داده ایم؟



با نگاهی به تعداد داده ها 
و ستانده ها اولین نکته 
یعنی عدم توازن در تعداد 
امتیازات به خوبی مشاهده 

.می شود





اتمینظارت های غیرمتعارف و فوق العاده آژانس بین المللی انرژی
ارائه اطالعات مشخص به آژانس بین المللی انرژی اتمی، شامل اطالعات در خصوص

طرحهای تاسیسات هسته ای ایران، توصیف ساختمان ها در هر یک از سایت های 
ته ای هسته ای، توصیفی از سطح عملیاتی که در هریک از اماکن که به فعالیت های هس

مشخص اشتغال دارند، اطالعات در خصوص معادن و تخلیص و اطالعات در خصوص 
.منابع اولیه

وسط آژانس ارائه پرسشنامه جدید فنی راکتور اراک به آژانس بین المللی انرژی اتمی که ت
.شناسایی می شودIR-40با نام 

 رهیافت "اتخاذ گام های الزم برای موافقت با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انعقاد
.شناسایی می شودIR-40در مورد راکتور اراک که توسط آژانس با نام "پادمان

بررسی دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به فردو و نطنز با هدف
فایل های ضبط شده دوربین ها در مواقعی که آن ها برای بازرسی دوره ای موسوم به 

DIV ،IIV ،PIVو بازرسی های سرزده در سایت حضور ندارند.
دسترسی هدایت شده بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به:
کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ
،کارگاه های تولید روتورسانتریفیوژ و محل های نگهداری
و معادن اورانیوم و تخلیص اورانیوم



( حفظه اهلل)امام خامنه ای
ن در دیدار مسئوالن سازما

:انرژی اتمی

هوری بدانند که با وجود ادامه مذاکرات، فعالیتهای جمهمه ”
یچ وجه اسالمی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته ای به ه

یز متوقف نخواهد شد و هیچیک از دستاوردهای هسته ای ن
لمللی انرژی روابط آژانس بین اتعطیل بردار نیست، ضمن آنکه 

“.ده باشداتمی با ایران نیز باید روابط متعارف و غیرفوق العا



ویحی عدم به رسمیت شناختن حق هسته ای و حتی قبول تل
NPTعدم کاربرد 

اجرای موفق گام نهایی از راه حل بعد از
ی جامع در دوره کامل آن، با برنامه هسته ا

هسته مثل هر کشور فاقد سالحایران؛
.عضو ان پی تی رفتار خواهد شدای



ای برای کشور ه( نیاز عملی)لزوم اثبات نیاز به سوخت هسته ای 
:و وضع محدودیت های غیر الزم و غیر قانونی برای ادامه کار5+1

سازیغنیبرنامهیکمتضمنجامعحلراهنهاییگام
هکبرنامه ایمی گردد،تعریفطرفینتوسطکهباشد

یازهاینبامنطبقوطرفینموافقتباآنشاخصه های
ودامنهخصوصدرتوافقموردمحدودیت هایبا،عملی
یمحل هایسازی،غنیظرفیتسازی،غنیفعالیت هایسطح

هشدغنیاورانیومذخایرومی شودانجامسازیغنیآندرکه
.رددمی گتعیینمی گیرد،قرارتوافقموردکهزمانیدورهبرای



ریمهای و تنها لغو تحعدم لغو تحریمهای نفتی و بانکی
:هسته ای

هاتحریمکلمهجاهرنامه،توافقایصفحهچهاردرمتن(sanctions)
nuclear)ایهستهعبارتاستآمدهمیانبه related)
ایراتعهداتتمامانجامازپسونهایی،گامدردیگرعبارتبه.استشدههمراهآنبا
ایتههسهایتحریمملل،ایسازمانهستههایتحریمفقطنامه،توافقاساسبرن

هاحریمتنتیجهدر.شدخواهدبرداشتهجانبهیکایهستههایتحریموچندجانبه،
ماندخواهدمحفوظخودجایدرآمریکا،کنگرهمصوبنفتیوبانکیی
کنگرهوجمهوررئیسقانونیاختیاراتچارچوبدرامریکا،دولت

.کردخواهدخودداریهسته ایجدیدتحریم هایتحمیلاز

رسانیروزبهنهجدیدهایتحریمتحمیل:نکته
هاتحریم



کارها برای پیشبردنیاز به اقناع همه طرفهای غربی
:و اثبات حقوق

 این راه حل جامع به مثابه یک مجموعه
د منسجم خواهد بود که هیچ بخشی از آن مور

مامی توافق قرار نمی گیرد مگر آنکه در مورد ت
.بخش های آن توافق حاصل شود



ی ایجاد امکان پرداختن به موضوعات غیر مربوط به انرژ
:آنهاو حقوق بشر و لزوم اقناءهسته ای مثل صنایع نظامی

 در فاصله میان گام های اولیه و گام آخر، گام های دیگری از جمله
ت با هدف پایان رضایپرداختن به قطعنامه های شورای امنیت

واهد بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خ
.داشت

 قطعاً جمهوری اسالمی ایران بنا بر مواضع اعالمی خود قطعنامه های مزبور را
ه های شورای بنابراین ابهام این جاست که پرداختن به قطعنام. می داند« غیرقانونی»

یم امنیت به چه معناست؟ آیا گنجاندن این مورد در گام دوم و پذیرش آن توسط ت
طعنامه هاپذیرش قانونی بودن این قمذاکره کننده ایرانی خودبه خود به معنای 

نیست؟



:1یتوقف عملی کار تاسیسات هسته ا

د ایران اعالم می کند که فعالیت های خو
در تاسیسات سوخت هسته ای نطنز، 

س و یا راکتور اراک را که توسط آژانفوردو
از شناسائی می شود، بیشIR-40با نام 

.این گسترش نخواهد داد



ردن همانگونه که ایران در برنامه عملیاتی ک
رده تاسیسات تبدیل مواد، به آژانس اعالم ک

غنی شده UF6است، با آغاز خط تبدیل مواد 
ایران تصمیم دارد ،UO2درصد به5تا 

درصد 5جدیدا غنی شده تاسطح UF6مواد
.ندبه اکسید تبدیل کماه آینده را 6طی 

:2یتوقف عملی کار تاسیسات هسته ا



محل های جدید برای غنی سازی
.ایجاد نمی شود

:3یتوقف عملی کار تاسیسات هسته ا



 برنامه تحقیق و توسعه ایران(R & D ) تحت
ازی ، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی سنظارت

با هدف انباشت اورانیوم غنی شده خود را که 
.، ادامه خواهد دادصورت نمی گیرد

:4یتوقف عملی کار تاسیسات هسته ا



:5توقف عملی کار تاسیسات هسته ای

ه عدم بازفرآوری یا ساخت تاسیساتی ک
.توانایی بازفرآوری داشته باشند





ق عدم رسیدن به دو هدف اصلی از مذاکرات که شامل به رسمیت شناختن ح
غنی سازی و برداشتن تحریمها است

بزک کردن چهره آمریکا طی این مدت و نادیده گرفتن اقدامات آنها
گره زدن حل مشکالت کشور به مذاکره با آمریکا
له کردن منتقدین خیرخواه
بهه ایجاد شرایطی برای غرب که بتواند از ایران به عنوان مهمترین کشور ج

مقاومت یه چهره سازش کار ارائه دهد
ترین پولهای وعده داده شده عمال به گونه ای باید بدست ایران برسد که کم

فایده را داشته باشد
غیر قابل برگشت بودن تعهدات ایران
مذاکره عدم کارآمدی ستانده ها بدلیل در نظر نگرفتن واقعیت ها توسط تیم

کننده



قنامهعدم نقش مجلس در تصویب یا رد این تواف

ه و طبق قوانین حقوقی هر گونه توافقنامه، معاهد
ا نیازمند قرارداد بین المللی بین ایران و سایر کشوره

حال پرسش. مصوبه مجلس شورای اسالمی است
کشورمان اینجاست آیا مسئولین دستگاه دیپلماسی

ت این حق را برای مجلس شورای اسالمی به رسمی
شناخته اند؟



امه استتأکید بر متن انگلیسی توافقن

رشده توسط نکته دیگر این که فقط متن انگلیسی منتش
ی طرفین مبنای عمل است و هیچ کدام از ترجمه ها ارزش

تن لذا توجه به کلمات استفاده شده و جمله های م. ندارد
بینیم از انگلیسی برای ما بسیار مهم است چرا که باید ب

که واضح است. عبارات متن اصلی چه برداشتی می شود
د نه طرفین به معانی برداشت شده از این متن متعهدن

.ترجمه ها یا گفت وگوهای شفاهی دیگر



چند سوال؟؟؟؟؟؟
وجود آیا تفاسیر طرف آمریکایی از متن توافقنامه ژنو با

این همه بغض و اختالف فی مابین برای ما باید اهمیت
داشته باشد؟

خللی آیا به روابط ما با چین و روسیه بعد از این توافقنامه
وارد می شود؟

اآیا تحریم های جدید وضع شده توسط خزانه داری آمریک-
می تواند قرارداد ژنو را نقض نماید؟-(۲۰۱۳دسامبر ۱۲)



1392دی ماه 30آغاز اجرای توافق نامه ژنو در 



ز تحریم های جدید آمریکا علیه ایران پس ا
توافق نامه











تعهدی داده شده 5+1آیا برای صرف دالرها به 
است؟









ستممن به این گفتگوها خوشبین نی

یتجربه هاچونچرا؟.نیستمخوشبینگفتگوهااینبهمن
ریکائیآمحضراتمنطقدرگفتگوکهمیدهدنشانماگذشته ی

دستنطقیمحلراهیکبهتابنشینیمکهنیستمعنیاینبه
ازورشانمنظــنیستاینگفتگوازمنظورشانــکنیمپیدا

قبولراماظرنشماتابزنیمحرفبنشینیمکهاستاینگفتگو
بولقمقابلطرفنظربایداست؛شدهاعالماولازهدف،!کنید
نیست؛گوگفتاین،کهگفتیموکردیماعالمهمیشهمالذا.شود
ینابهمن.نمیرودتحمیلبارزیرایرانواستتحمیلاین،

ندارمهممخالفتامانیستم،خوشبیناظهارات



هسته ای بهانه است
ه من بارها در همین جلسه و جلسات گوناگون دیگر عرض کـرده ام کـ

ک هسته ای بهانه است؛ مسئله ی هسته ای هـم نباشـد، یـ[ موضوع]
 ی مسـئله ی حقـوق بشـر هسـت، مسـئله: بهانه ی دیگری می آورند

ردن و حقوق زنان هست، مسائل گوناگون فراوان را میسازند؛ جعل ک
ی و امپراتوری بهانه گیری که خیلی مایه ای نمیخواهد، دستگاه تبلیغات

له ی تحریم، بنابراین، عالج مسئ. تبلیغاتی هم که در اختیار آنها است
ــــــاومتی ــــــاد مق ــــــین اقتص ــــــت از هم ــــــارت اس . عب



نیاز قطعی کشور باید تامین شود

ل به طرف مقاب... یک مسئله ی حسّاس کنونی، مسئله ی هسته ای است
وری هدف آنها این است که جمه. مرگ گرفته که به تب راضی بشوید

-ت که یکی از مسائل اس-اسالمی را در باب ظرفیّت غنی سازی مثالً 
رده اند، به ده هزار سو راضی کنند، منتها از پانصد سو و هزار سو شروع ک

همین-که حدود ده هزار سو مثالً محصول حدود ده هزار سانتریفیوژ 
.  هدف آنها این است. است-قدیمی هایی که از قبل داشتیم و داریم 

ممکن است این . سو احتیاج داریم۱۹۰۰۰۰مسئولین ما میگویند ما به 
یاز نیاز مال امسال و دو سال دیگر و پنج سال دیگر نباشد، امّا این ن

.قطعی کشور است، خب، باید نیاز کشور تأمین بشود



عبور هنرمندانه از موانعی که دشمن بر سر راه پیشرفت
کشور ایجاد کرده است

م؛ تعامل با دنیا هیچ ایرادی ندارد، ما از اول هم اهل تعامل با دنیا بودی
منتها در تعامل، طرف مقابل را باید شناخت؛ شگردهای او را باید

ت ممکن اس. دانست؛ هدفهای اساسی و کالن را باید در مدّ نظر داشت
سازش با . ددشمنی سر راه شما را بگیرد، بگوید از اینجا نباید جلو بروی

ن است که او به این صورت نیست که شما قبول کنید، برگردید؛ هنر ای
شما کاری کنید که راهتان را ادامه دهید، او هم مانع کار شما 

وید شما والّا اگر چنانچه توافق و تفاهم به این معنا بود که او بگنشود؛
سارت باید از این راه برگردید، شما هم بگوئید خیلی خوب، این که خ

ود توجه به این جهات باید از سوی مسئولین و دولتمردان وج. است
.داشته باشد



مذاکره  فقط در مورد مسائل هسته ای است و
الغیر

دارد این را هم توجّه داشته باشید، این مذاکره ای که امروز
ن که آمریکا هم جزو ای-انجام میگیرد با شش کشور 

ت فقط در مورد مسائل هسته ای اس-شش کشور است 
بنده هم اوّلِ امسال در مشهد مقدّس در . و الغیر

کالی مذاکره در موضوعات خاص اش[ که ]سخنرانی گفتم 
تم به ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین نیس

.مذاکره، لکن میخواهند مذاکره کنند، بکنند



باید از حقوق ملّت ایران یک قدم عقب نشینی ن
بشود

قوق اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملّت ایران، از جمله مسئله ی ح
م هسته ای؛ اصرار داریم بر اینکه از حقوق ملّت ایران یک قد

مداخله راتمذاکما البتّه در جزئیّات این. عقب نشینی نباید بشود
نمیکنیم؛ یک خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود 

ولین و دارد، این حدود باید رعایت بشود؛ این را گفتیم به مسئ
و موظّفند که این حدود را رعایت کنند؛ از هارت وهورت دشمنان

مخالفان هم واهمه ای نداشته باشند و ترسی به خودشان راه
.ندهند



کلرفع شر شیطان بزرگ و حل مشمذاکره  برای 

صمیم دارد وقتی دشمن نگاه کرد، دید یک ملّتی عازم است، ایستاده است، ت
؛ همین کار خودش را پیش ببرد، آن دشمن ناچار به عقب نشینی میشود

ل این اشتباه آنها را ملّت ایران به هم خواهند زد؛ اینکه خیا. هم هست
ای میز میکنند، میگویند ما تحریم کردیم، ایران مجبور شد بیاید پ

حرفها ما قبالً هم اعالن کردیم، قبل از این[. این طور نیست ]مذاکره، نه، 
ه نظام جمهوری اسالمی درباره ی موضوعات خاصّی ک[ که ]هم ما گفتیم 

، مصلحت بداند، با این شیطان برای رفع شرّ او و برای حلّ مشکل
ه است، مذاکره میکند؛ معنای این آن نیست که این ملّت مستأصل شد

.ابداً



تمی با تبدیل روابط آژانس بین المللی انرژی ا
ایران به روابط متعارف و غیرفوق العاده

هه برای شکستن فضای خصمانه جبمذاکراتموافقت با این
اما همه باید ادامه یابدمذاکراتاستکبار بر ضد ایران بود و این

ی مذاکرات، فعالیتهای جمهوری اسالمبدانند که با وجود ادامه
قف ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته ای به هیچ وجه متو

ردار نخواهد شد و هیچیک از دستاوردهای هسته ای نیز تعطیل ب
با ایران نیست، ضمن آنکه روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی

.نیز باید روابط متعارف و غیرفوق العاده باشد



نداشتن سالح هسته ای، سیاست قطعی 
جمهوری اسالمی ایران

، سیشرعی و عقلی و سیاحتی اکنون که با توجه به حکم 
مسلّم شده است که جمهوری اسالمی ایران به دنبال سالح
وع هسته ای نیست، مقامات امریکایی هرگاه که در مورد موض

ع سالح هسته ای صحبت می کنند، با اشاره و یا تصریح، موضو
دانند هسته ای را نیز بیان می کنند، در حالیکه خودشان هم می

هوری نداشتن سالح هسته ای، سیاست قطعی جمکه 
.اسالمی ایران است



د بلکه نه تنها هیچ نفعی ندارمذاکره با آمریکا
ضرر هم دارد 

نه به جز در موارد خاصی برای جمهوری اسالمیمذاکره با این کشوررابطه با آمریکا و
نفعت تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد و کدام عاقلی است که دنبال کار بی م

؟!برود

ال اخیر در گذشته میان مسئوالن ما و مسئوالن آمریکا هیچ ارتباطی نبود اما در یک س
ئوالن تا بخاطر مسائل حساس هسته ای و تجربه ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مس

نه سطح وزارت خارجه تماس ها، نشست ها و مذاکراتی داشته باشند اما از این ارتباطات
قعات تنها فایده ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی ها تندتر و اهانت آمیزتر شد و تو

.ندطلبکارانه ی بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون های عمومی بیان کرد

البته ! را هم افزایش دادندتحریم هاآمریکایی ها نه تنها دشمنی ها را کم نکردند بلکه
حریم می گویند این تحریم ها، جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه ی ت

.هم، فایده ای نداشته است



حرف زدن با آمریکایی ها بی فایده است

کاری البته در زمینه ی ادامه ی مذاکرات هسته ای، منع نمی کنیم و
وب و دوستانشان شروع کردند و تا امروز هم خظریفکه دکتر

مت دیگر پیش رفتند دنبال می شود اما این، یک تجربه ی ذیقی
دن برای همه بود که متوجه شویم نشست و برخاست و حرف ز

ا ندارد و با آمریکایی ها، مطلقاً تأثیری در کم کردن دشمنی آنه
.بدون فایده است




