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 دیباچه
ی امور و همیشگی. همه باید عالوه بر کسبِ دانشِ عالی در زمینه ای ذاتیی مردم است؛ وظیفهدانستن، نه فقط حق، که وظیفه

مانند اتفاقات سیاسی نیز فهم کافی را داشته باشند. چه بخواهیم و چه نخواهیم،  ،ی عمومیتخصصیِ خود، نسبت به وقایع حوزه

 سیاست با ما کار دارد، حتی اگر ما با او کاری نداشته باشیم!

، نه «خبری استخبری خوشبی»اعتقاد به با فراوانی  ی. عدهاندبینم، غالب مردم دو دستهن خود میگونه که من در پیراموآن

گریزند. د، میدهبویی از سیاست، یا بهتر بگویم بویی از فهمیدن می چهآنکنند، بلکه از هرتنها تالشی برای کسب آگاهی نمی

اید ب چهآنی اند و همهدر پیش نگرفته به آن یابیدستهِ صحیحی برای ی اندکی نیز گرچه فهمیدن را دوست دارند، اما راعده

 فهمند.بفهمند را نمی

 ،سیاست ی. هیچ چیز به اندازهی اول باید گفت، سر زیر برف کردن، راهِ چاره نیست! در پاسخ به دستهدر اشتباهندولی هردو 

ی دوم نیز باید بدانند که بد مان ریشه ندوانده است. دستهون زندگیی آن در شؤزیرا هیچ چیز به اندازه ندارد.ارزش فهمیدن را 

ی عمومی، دانشِ نسبی عیب نیست، ولی دانشِ ناقص سمی مهلک است. دانشِ فهمیدن از نفهمیدن هم بدتر است! در وقایع حوزه

صد  از یک پدیده با عمقشی نسبی به معنی وقوف به کل یک پدیده با عمق چند درصدی، و دانشِ ناقص به معنی وقوف به بخ

 بخوان ؛خواهی در دستان هیچ دیکتاتوری گرفتار نشوی، فقط یک کار کنر میاگ»تعبیر دکتر علی شریعتی، به و  درصدی است؛

 «.بخوان و بخوان و

ای مهم هی هستترین بخش را به خود اختصاص داده است. مسألهای پررنگی هستهدر میان مسائل سیاسی ایران امروز، مناقشه

ه با ای مهم است، زیرا میراثی است کی هستهاست، نه فقط به خاطر پایین و باال رفتن قیمت دالر و روابط ایران با آمریکا. مسأله

ی انرژی ای مسألهی هستهقرار دارد. مسأله ما تر از آن امانتی است که از آیندگان در اختیارتالش فراوان به دست آمده و مهم

ی کند، در میانهی آرمان، غرور، پیشرفت، مقاومت و درایت یک ملت است. ملتی که تالش میاتر از آن، مسألهاست، و فر

 ، سخنی تازه بگوید و طرحی نو دراندازد.بیابد، راهی بدیع جهان برابرای شدن و وادادگی محض در وار برای هستهدیوانه خودکشیِ

 9ی نامهو هفته های اعتماد، ایران، جمهوری اسالمی، شرق، کیهان و همشهریبرای گردآوری مطالب این کتاب از روزنامه

وز، بولتن نی ایسنا، ایسکا، ایرنا، ای،ای، ایران هستههسته آوریفنایران و  الف،الجزیره،  ای،اهلل خامنهآیت هایسایتو وب دی

رجانیوز، ادیو فردا، ردیپلماسی ایرانی، دویچه وله،  دادگر، الین،خبرآن تاریخ ایرانی، تسنیم،تریبون، تابناک، وی، پرس تیسی، بیبی

ت ملی های امنیکتابو  ، یورونیوزپدیاویکی ،، نورمگمهر ،نیوز مشرق عصر ایران، فارس، شبکه خبر، سازمان انرژی اتمی ایران،

 .امبهره جسته 2ایهای هستهواقعیت ن:ای ایراهسته یبرنامهو  1ایو دیپلماسی هسته

ایران  المللیِبین ترین چالشِهای مفیدی را از مهمدادهای، هسته نهاییِ ی نگارش توافقِمجموعه بتواند در آستانهاین امید که 

 در اختیار خوانندگان عزیز قرار دهد.

 مصطفی سیدمیررمضانی

 1394فروردین   

                                                           
 حسن روحانی 1

 آبادیکاظم غریب 2



 

  



 اول بخش   

 ای ایرانروزشمار هسته
 

 ای شدنها برای هستهنخستین تالش

 م(1957) 1336

ای شدن ایران، در زمان حکومت ای هستهها براولین تالش

در  و آمریکا ایرانم( 1957) 1336در سال محمدرضا پهلوی آغاز شد. 

 جمهور وقتِرییس ،که آیزنهاور «اتم برای صلح» یچارچوب برنامه

های قرارداد همکاری در زمینهیک  ،پیشنهاد کرده بودآمریکا 

 د.اتمی امضا کردن غیرنظامیِ

ر تای مهمکنم منطقهگمان نمی» گویدمیی ایران درباره آیزنهاور

جهان وجود داشته باشد. ایران هم دارای  جغرافیاییِ یاز ایران روی نقشه

نفت است و هم در چهارراه جهان واقع شده است. اگر روزگاری تهران 

زمین جای امنی برای غرب نخواهد  یو مسکو با هم کنار آیند، کره

ور خود د ییتی پیش آید که ایران به گذشتهبود. همچنین نباید وضع

فهمیده بود که شاهِ بلندپروازِ  او «.بازگردد و یک قدرت نظامی شود

ای به انرژی هسته یابیدستشمسی به دنبال  1320ی ایران از اواخر دهه

است. لذا با این کار اوالً ایران را وارد یک پیمان استراتژیک با غرب 

ی دستی کند؛ ثانیاً برنامهدر این زمینه پیشنمود، تا مبادا شوروی 

ای ایران را تحت نظارت خود درآورد، تا مبادا ایران به سمت هسته

 .قدم برداردای ساخت بمب هسته

ه کای ی علوم هستهبا آغاز همکاری ایران و آمریکا، مرکز مؤسسه

 انبه تهر شد، از بغداداداره می 1سنتو() زیر نظر سازمان پیمان مرکزی

 گردید.منتقل 

 

 المللی انرژی اتمیآژانس بینعضویت در 

 م(1958) 1337

المللی انرژی س بین( به عضویت آژانم1958) 1337ایران در سال 

ای دانشگاه تهران . یک سال بعد مرکز پژوهش هستهدرآمد اتمی

م( با کمک آمریکا اولین رآکتور 1967) 1346در سال اندازی شد و راه

الزم به ذکر است  .گردیدنصب  در آن مگاوات 5ظرفیت با  تحقیقاتی

                                                           
1 CENTO (Central Treaty Organization) 
 کهاست  سوی آرواهای تابع شرکت فرانکی از شرکت، ی European Gaseous Diffusion Uranium Enrichmentنام یکوتاه شده (Eurodif)اورودیف  2

 .کندمرکز تریکاستن را اداره می سازی اورانیومسیسات غنیأت

3 Kraftwerk Union AG 

با طرح ستاد مشترک  آمریکا یوزارت خارجهم( 1961) 1340در سال 

 .ه بودنموددر ایران مخالفت  های اتمیبرای استقرار سالح این کشور

 

 NPTعضویت در 

 م(1968) 1347

توسط م( 1968) 1347سال  درای هستههای پیمان عدم تکثیر سالح

ای با ایران را یک سال بعد آمریکا قرارداد هسته و یران امضا گردیدا

دولت ایران م( 1972) 1351 در سال به مدت ده سال دیگر تمدید نمود.

نیروگاه برق اتمی  ینچند ،سال آینده اعالم کرد که قصد دارد در ده

بررسی در مورد امکان ساخت نیروگاه در ایران  تهیه کند و وزارت نیرو

 نمود.آغاز را 

 

 ایو گسترش صنعت هسته تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران

 م(1979تا  1973) 1357تا  1352

 ای دری هستهی برنامهبه منظور توسعهسازمان انرژی اتمی ایران 

این سازمان مستقیماً زیر  تأسیس شد.م( 1973جوالی  7) 1352 تیر 16

 1356 مهر آن از ابتدا تا شد و سرپرستیاداره می وزیرو نخست نظر شاه

و پس از استعفای وی،  ی دکتر اکبر اعتماد بودبرعهده م(1977 اکتبر)

ن همزما. نیا تا زمان پیروزی انقالب جانشینش شددکتر احمد ستوده

ایران وامی به مبلغ یک میلیارد دالر به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه 

متعلق به ، ی اورانیومسازغنی یبرای ساخت کارخانه تا از آن داد

در مقابل ایران  شود واستفاده  در تریکاستن، 2فکنسرسیوم اورودی

شاه و در همین راستا  گردد. کارخانه این سهام از درصد 10ب صاح

 زارهی برای ایجاد پنج نیروگاه یرفتند و قراردادها اکبر اعتماد به پاریس

کز پژوهشی با الزم و نیز تأسیس یک مر مگاواتی، دریافت اورانیوم

ایران و آمریکا به توافقی د. همچنین در همان سال فرانسه منعقد کردن

ه و دریافت اورانیوم غنی شدی انیروگاه هسته چندمقدماتی برای تحویل 

 1200 نیروگاه اتمیدو همزمان ایران برای ساخت . تنددست یاف

و برای ، 3بوشهر با شرکت آلمانی کرافتورک یونیون مگاواتی در
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مگاواتی در بندرعباس با شرکت فرانسوی  900اخت دو نیروگاه اتمی س

این دو بر اساس این قراردادها  نمود.امضا  را یهایقرارداد 1فراماتوم

ند و نیاز ایران ادداولیه را نیز تحویل می یشدهاورانیوم غنی شرکت

 شد.میمین أبعد ت سالِ برای ده

ای برای همکاری هسته 2اینامهتوافقم( ایران 1975) 4135در سال 

 م شاهگوشه چشبا هند را به امضا رساند. شاید این اقدام را بتوان به معنی 

همیشه منکر تمایل  کهآنای دانست. او برخالف هسته تسلیحاتبه 

اگر »ای بود، برای اولین بار گفت به بمب هسته یابیدستایران برای 

ایران ممکن است  ،ازندها بپردکشورهای کوچک به ساختن این سالح

یسات تأس ایران برای نصب اصرار «.خود بازنگری کند در این سیاستِ

در تواند به همین منظور بوده باشد. نیز می اتمی سوختِ فرآوریباز

 آمریکا تهیه ی وقتوزیرخارجه ،گزارشی که برای هنری کیسینجر

ای مذاکرات هسته ینشدهیکی از مسائل حل» شدهگفته  ،شده است

 فرآوریباز یو آمریکا آن است که آیا باید به ایران اجازه ایران

ایجاد یک  از به ظاهرپلوتونیوم تحویلی آمریکا را داد یا نه. ایران 

ر خواهد دولی می ،کندچندملیتی استقبال می فرآوریباز یکارخانه

صورت موافقت با این امر به ایران اجازه داده شود که خود نیز با حسن 

کل  یمقامات اداره «د.ای بپردازسوخت هسته فرآوریت به بازنی

فهرستی از کشورهایی را که احتمال  ،آمریکا انرژیِ یتحقیق و توسعه

 به نمود کهاعالم در همان زمان ، داشتندای به سالح هسته یابیدست

هند، تایوان، کره جنوبی، پاکستان، ، شامل دسترسی احتمالِ ترتیبِ

 سازمان انرژی یبودجهالزم به ذکر است که ایران ن بود. او ایر اندونزی

میلیون دالر به یک میلیارد دالر افزایش  30از  را در آن سال خوداتمی 

س پای ایران و آمریکا یک سال بعد که مذاکرات هستهداد. جالب این

مریکا آد، ولی نهایتاً ایران و های ایمنی قطع شاز اختالف بر سر تضمین

 یاای و همکاری در ایمنی هستههسته آوریفن یی برای مبادلهقرارداد

و در عوض ایران اعالم کرد قصدی  امضا کردند م(1977) 1356در سال 

کانادا، استرالیا،  هاسال ایندر  ندارد. فرآوریبرای ساختن مرکز باز

ای ی شرکای هستهوارد دایره هر کدام به نحوی اتریش نیزانگلستان و 

 .ندشدایران 

                                                           
1 Framatome 

 ز لفظاممکن است استفاده شود، ولی در متونی که عیناً از برخی منابع فارسی اتخاذ شده،  Agreementبه عنوان معادل فارسی « نامهتوافق»در این کتاب تالش شده از لفظ  2

 باشند.نیز استفاده شده باشد. لذا این دو به یک معنی می« نامهموافقت»

 ایسقوط نظام شاهنشاهی و رکود صنعت هسته

 م(1978) 1357سال 

 خصوصها رقابت سنگینی میان کشورهای غربی، بهدر این سال

ای و های متعدد هستهآمریکا، آلمان و فرانسه برای ساخت نیروگاه

ا بود. ت جریانی حکومت در های بلندپروازانهبرداری از سیاستبهره

رکود  ای ایران دچارم( صنعت هسته1978) 1357ل که در حوالی سااین

منازعات درونی سازمان انرژی  توانمیشد.  و شاید دگرگونی نسبی

یاسی س هایاتمی که منجر به استعفای دکتر اکبر اعتماد شد، ناآرامی

گر های دیگیری انقالب اسالمی و تأمین مخارج برنامهدر ابتدای شکل

دست آمریکا اطالعاتی بهت. در این بین را دلیل این موضوع دانس دولت

ای ای مخفی برای تولید سالح هستهد شاه برنامهادآورد که نشان می

ان گرپژوهشاکبر اعتماد،  ی دکترترتیب داده است. همچنین به گفته

که در  بودندهایی ای ایران سرگرم آزمایشمرکز تحقیقات هسته

 داشت.برد ای کارهسته یشدهسوخت مصرف فرآوریباز

م( و همزمان با پیروزی انقالب اسالمی، 1979) 1357 زمستاندر 

ای ایران به طور کلی به مُحاقِ تعطیلی فرورفت. این امر صنعت هسته

ها به حکومت جدید ایران ناشی از دو اتفاق بود، از یک سو غربی

جمهوری اسالمی نه تنها نیازی  مقامات اعتماد بودند و از سوی دیگربی

 حق در، بلکه آن را خیانت شاه ندکردای احساس نمیهسته آوریفن به

 .نددانستایران میملت 

شده را متوقف کرد. ایران تحویل اورانیوم غنی بالفاصلهآمریکا 

د و خواستار آن ش نمودخود با کنسرسیوم اورودیف را لغو  ینامهتوافق

 نیروگاه که برای تکمیل را که وام یک میلیارد دالری این کشور

ی خود ها. همچنین ایران پرداختگیردتریکاستن داده شده بود، بازپس 

 1356 سازی اورانیوم از سالبه ارودیف را که برای خدمات غنی

ها برای ساختن با فرانسوی اشمعامله و آغاز شده بود متوقف م(1977)

کرد. دارخوین )نزدیک اهواز( را لغو ای در یک نیروگاه برق هسته

یس در پاری المللودیف از ایران به دادگاه داوری اتاق بازرگانی بیناور

های ایران در ییی به توقیف اموال و داراأادگاه راین د .شکایت کرد

قراردادهای شاه با فرانسه برای ساختن د و ایران اورودیف دا

یز نشرکت کرافتورک اونیون  .ای را باطل اعالم کردرآکتورهای هسته

درصد واحد دوم  60درصد واحد اول و  75ه حدود در شرایطی ک
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اه را یروگن این کار در، ای بوشهر را به اتمام رسانده بودهستهنیروگاه 

دولت آلمان ، کار یبا وجود درخواست ایران برای ادامه .متوقف کرد

 د.نموامتناع  به ایران صدور تجهیزات نیروگاهبه غربی از دادن مجوز 

 المللی شکایترکت آلمانی در دادگاه داوری بینشاز  نیز دولت ایران

 د.کر

مان سرپرست سازاولین معاون وزارت نیرو و  ،فریدون سحابیدکتر 

اعالم کرد که این سازمان بخش مهمی  پس از انقالب، انرژی اتمی ایران

کار ساخت دو »های خود را کاهش خواهد داد. او گفت از فعالیت

سازد به نیمه رسیده و ادامه خواهد هر مینیروگاه که آلمان غربی در بوش

های نیروگاهی دیگر متوقف خواهد شد. پروژه یاگرچه همه ،یافت

 کار گرفتهههای سازمان انرژی اتمی بهیچ خارجی در فعالیت همچنین

 «.نخواهد شد و کار اکتشاف و استخراج اورانیوم ادامه خواهد یافت

ایران  ای میانی هستهخفیانه، اخباری مبنی بر روابط مپس از انقالب

آرژانتین، آفریقای جنوبی و نامیبیا در زمان شاه منتشر گردید. و 

ای با عنوان مقالهم( 1979ژوئن  16) 1358خرداد  26در همچنین 

 یدر روزنامه «به خلق ما آشکار ای: خیانتهای هستهنیروگاه»

گرانی که در متن این مقاله با ذکر این ن .چاپ شد جمهوری اسالمی

این احتمال وجود دارد که در ایران منابع قابل توجه اورانیوم وجود »

ته به وابس یکنندهبه یک مصرف»تبدیل شدن کشور « نداشته باشد

 ای ذکرهای هستهبه عنوان یکی از دالیل مخالفت با نیروگاه« غرب

 بود. شده

 

 تحمیلی جنگ اسالمی وانقالب 

 (م1988تا  1979) 1367تا  1357

 هایخروج شرکت، با استقرار نظام جدید ،گونه که بیان شدآن

نسبت  بدبینی در کشور از یک سو، و ثباتی سیاسیعلت بیخارجی به

های باعث تعطیلی برنامه ،از سوی دیگر ای شاههای هستهبه سیاست

 شد. ایرانای هسته

 آبان 15( تا م1979فوریه  4) 1357بهمن  15ی ماهه 9ی در فاصله

وزیری مهندس مهدی دولت موقت به نخست ،(م1979نوامبر  6) 1358

ی ق برگزاراز طریرا بازرگان مقدمات انتقال قدرت و ثبات نظام جدید 

رفراندوم و انتخابات فراهم نمود. این دولت مجالی برای پرداختن به 

 ای نیافت.انرژی هسته

 1358من به 5صدر در انتخابات پس از آن دکتر سیدابوالحسن بنی

و محمدعلی رجایی  م( اولین رییس جمهور ایران شد1980ژانویه  25)

شهریور  31ماه بعد در تاریخ  8. کمتر از وزیری برگزیدرا به نخست

ور ، دیکتاتعبدالمجید تکریتی م( صدام حسین1980سپتامبر  22) 1359

ترین جنگ متعارف مخلوع عراق، به ایران حمله کرد و این آغاز طوالنی

 در قرن بیستم بود. دومین جنگ طوالنی پس از جنگ ویتنام و

م( توسط مجلس 1981ژوئن  20) 1360خرداد  31صدر در بنی

همان  امرداد 11عزل شد و طی انتخاباتی در  شورای اسالمی از مقام خود

محمدعلی رجایی جایگزین وی شد. کمتر از  ،م(1981اوت  1سال )

وزیری، رجایی به همراه تیک ماه بعد و در انفجار دفتر نخس

هید ش االسالم دکتر محمدجواد باهنر و دو تن دیگرحجهوزیرش، نخست

االسالم م( حجه1981اکتبر  8) 1360مهر  17شد و طی انتخاباتی در 

و مهندس میرحسین موسوی را  شد جایگزین ویای سیدعلی خامنه

تغییر ال بعد س 7تا  ایران. اوضاع وزیر خود انتخاب نمودعنوان نخستبه

نداشت و در حالی که بیشتر قوای کشور درگیر جنگ با  محسوسی

ای عاقالنه به نظر به بحث هسته حدبیش از  عراق بود، پرداختنِ

 رسید.نمی

 

 و محکومیت آلمانالمللی داوری بینرأی دادگاه 

 (1982مارس  13) 1360اسفند  22

داوری اه دادگ م(1982مارس  13) 1360اسفند  22 یأبراساس ر

و د یهای ساخته شدهقطعات و دستگاه یکلیه المللی، مقرر شدبین

ه ای بخت هستهنیمی از سو ینیروگاه بوشهر تا آن زمان، به اضافه

کار موظف شد که این قطعات را در بندر و پیماند مالکیت ایران درآی

 د.، به ایران تحویل دهبوشهر

 

 عراق به نیروگاه بوشهرموشکی ی حمله

 م(1987نوامبر  18) 1366آبان  27

 1363المللی، ایران در سال به دنبال رأی دادگاه داوری بین

نیروگاه اتمی بوشهر را ها با مشارکت آلمانی گرفتتصمیم  م(1984)

. پیش از آن این نیروگاه چندبار در طی جنگ دچار آسیب تکمیل کند

نوامبر  18) 1366آبان  27در روز بار دیگر ارتش عراق شده بود. 

م( نیروگاه بوشهر را مورد تهاجم هوایی قرار داد و ضمن صدمات 1987

 یحملهفر از پرسنل آن به شهادت رسیدند. ن 20شدید به نیروگاه، 

 د.منصرف کر کار یاز ادامهبار دیگر را  هاآنآلم ،صدامموشکی 
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 جمهوری هاشمی رفسنجانیآغاز ریاست تاپایان جنگ از 

 م(1989تا اوت  1988 اوت) 1368 امرداد تا 1367 امرداد

اتفاقات  م(1989تا  1988) 1368تا  1367های ی بین سالدر فاصله

اهلل خمینی، رهبر فقید آیت هوشمندی. با دهدرخ میمهمی در ایران 

 20) 1367تیر  29شورای امنیت سازمان ملل در  598ی نامهقطعایران، 

د و یک ماه بعد جنگ رسماً پایان ( توسط ایران پذیرفته شم1988 ژوییه

ط یاب بلژیکی که توسی حقیقتیافت. شایان ذکر است که کمیته

آذر  18سازمان ملل برای شناخت کشور متجاوز تشکیل شده بود، در 

 م(، عراق را به عنوان آغازگر جنگ معرفی کرد.1991دسامبر  9) 1370

م( در 1989ژوئن  2) 1368خرداد  13اهلل خمینی در شامگاه آیت

سالگی درگذشت و اندکی بعد، مجلس خبرگان رهبری با رأیی  87سن 

ان جمهور ایراز آن رییس ای را که تا پیشاهلل سیدعلی خامنهقاطع آیت

االسالم اکبر هاشمی حجه .انتخاب نمودعنوان دومین رهبر ایران بود، به

 امرداد 6انتخابات  جریانرفسنجانی، رییس مجلس شورای اسالمی نیز در 

م( به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد و 1989 ژوییه 27) 1368

 را آغاز نمود.« سازندگی»ی ساله ی هشتدوره

االسالمی جمهوری حجهها بعد ادعا شد که در زمان ریاستسال

ای این عبدالقدیرخان، دانشمند پاکستانی و پدر هسته هاشمی رفسنجانی،

م( 1980) 1360ی الی در اواخر دههکشور، با ایران، لیبی و کره شم

 1382گرچه عبدالقدیرخان در دی ماه  همکاری مخفیانه داشته است.

اما بعدها فاش ساخت که م( به این اتهامات اعتراف نمود، 2004)ژانویه 

پس  !اندنامه را در دست وی گذاشتهتحت فشار اعتراف کرده و اعتراف

، ای با پاکستانهمکاری هسته ایران ضمن تأییداز مطرح شدن این ادعا، 

ه المللی انرژی اتمی ارائگزارش مفصلی از جزئیات آن را به آژانس بین

 نمود.

 

 و چینبا روسیه ای هستههمکاری  آغاز

 م(1992) 1371

به  آلمانبرای متقاعد کردن بار دیگر ها الش، تاز پایان جنگپس 

 به و نرسید جایی به بوشهر نیروگاه کار یایفای تعهدات خود و ادامه

 کار یدیگری را برای ادامه هایراه ایران 1370 یدهه اوایل از ناچار

 .داد قرار کار دستور در نیروگاهاین 

و در راستای توافقات م( 1992اوت  24) 1371 شهریور 2در 

های ایران و دولتم(، 1989) 1368رؤسای جمهور دو کشور در سال 

                                                           
1 ExportStory  tomA 

 مشترک میلیون دالر برای همکاری 800به ارزش  یانامهروسیه تفاهم

عنوان ها بهروس در این تفاهم. کردند امضا ایهسته انرژیی حوزه در

تخاب شدند و طبق قراردادی در بوشهر ان هاآنکار آلم یکنندهتکمیل

میان سازمان انرژی اتمی ایران و م( 1994 نوامبر) 1373ماه آذرکه در 

مور شد تا عملیات اتمام واحد أسیه موزارت انرژی روسیه امضا شد، رو

ژانویه ) 1374دی  یکم نیروگاه بوشهر را آغاز کند. این قرارداد در

ی ورنرژی اتمی ایران و شرکت اتم استمیان سازمان ا م(1996

ر شد ساخت نیروگاه مقرّ و اجرایی پیدا کرد روسیه اعتبار 1اکسپورت

 ناگفته نماند این .ن برسدبه پایا (میالدی 2000ن سال پایا) سال بعد 5 تا

به تأخیر  2009و  2007، 2006، 2003های وعده طی چند نوبت در سال

م( این نیروگاه 2011سپتامبر  3) 1390شهریور  12در  انجامافتاد تا سر

 برداری رسید.بهرهبه 

 UCF یکار ساخت کارخانه، م(1993) 1371سال در همچنین 

ت شرکیک با انعقاد قراردادی با  هااصفهان برای اجرای یکی از پروژه

 د.چینی آغاز ش

آمریکا کشورهایی مثل آلمان، همه در شرایطی رخ داد که  هااین

 آورینفو فرانسه را متقاعد کرده بود تا از فروش  آرژانتین، هند، اسپانیا

 .ای به ایران خودداری کنندآمیز هستهصلح

 

 رآکتور تحقیقاتی مینیاتوریاندازی راه

 م(1994) 1373

کیلووات، در  30با قدرت آب سبک  رآکتور تحقیقاتی مینیاتوری

برداری قرار گرفت. این مورد بهرهاندازی و راهم( 1994) 1373سال 

ای، آنالیز مواد و آموزش علوم و فنون هسته یهرآکتور با هدف توسع

 های آموزشی و پژوهشیوایزوتوپ برای استفاده در فعالیترادی یهتهی

 ه شده است.ساخت

 

 اکتشاف و طراحی معدن ساغند یزد

 م(1994) 1373

با م( 1994) 1373اکتشاف و طراحی معدن ساغند یزد از سال 

 آغازدر سه فاز ها ها و اجرای بخشی از پروژه توسط چینیطراحی روس

متری  350م را از عمق ، اورانیومعدنتأسیسات موجود در این . شد

 ،کیلومتری یزد 189ورانیوم ساغند در کند. معدن سنگ ااستخراج می

 طبس قرار دارد.-یزد یدر جاده



 19 |از تهران تا لوزان 

 ایاندازی مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هستهراه

 م(1995ژانویه ) 1373دی 

 یتحقیقات کاربردی در زمینه انجاممنظور ایجاد مرکزی بهرح ط

سازمان انرژی در  م(1984) 1363ای از سال کشاورزی و پزشکی هسته

های ساختمان بخشم( 1991) 1370در سال . ی ایران شروع شداتم

ای، آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه و بخش کشاورزی هسته

« ایمرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته»کاربرد پرتوهای یونی 

مهم  یپروژه م(1992) 1371برداری قرار گرفت. در سال مورد بهره

تصویب رسید و کارهای ساختمانی آن سیکلوترون به  یندهدهشتاب

عملیات اجرایی و ساختمانی آن م( 1993) 1372آغاز گردید و در سال 

ه آغاز های وابستنده و سیستمدهشتابهای پایان یافت و نصب دستگاه

)ژانویه  1373شد. با اتمام عملیات نصب، این واحد رسماً در دی 

این مرکز به  1386ر سال برداری رسید. دو به بهره شد افتتاحم( 1995

 .دادنام  تغییر «تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی یهپژوهشکد»

 

 رآکتور تحقیقاتی صفر قدرت آب سنگیناندازی راه

 م(1995) 1374

طراحی و ساخت رآکتور تحقیقاتی صفر قدرت آب سنگین از سال 

 زنی آن اندازیکار قرار گرفت و نصب و راه در دستورم( 1985) 1364

 100رآکتور  هداف اینشد.  انجامم( 1995) 1374سال  سال بعد در 10

، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کاربرد کدهای یوات

 .باشدمیای طراحی رآکتورهای هسته یهنکامپیوتری در زمی

 

 توسط چین UCFفسخ قرارداد ساخت 

 م(1996) 1375

با ایران صفهان ا UCF قرارداد خود برای ساخت تأسیست هاچینی

جالب فسخ کردند. م( 1996) 1375در سال سال،  4پس از حدود  را

ران به ای کار خودحاضر نبودند هیچ پولی را بابت غرامت  هاآنکه این

میلیون دالر دریافت کرده بودند. طی سفرهایی  45بدهند، در حالی که 

 62حدود  ایران توانستبه چین صورت گرفت، در دولت بعد که 

اصفهان ساخته  UCFبا همان رقم  د ولیون دالر غرامت دریافت کنمی

 شد.

                                                           
 تکرار شد. نیز سال بعد توسط باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا 9این اعتراف یک بار دیگر،  1

 جمهوری خاتمیریاستآغاز 

 م(1997مه  23) 1376خرداد  2

االسالم هاشمی رفسنجانی، ی حجهساله 8ی پس از پایان دوره

طلب در رو و اصالحمیانه مدارسیاستاالسالم سیدمحمد خاتمی، حجه

 1376خرداد  2انتخابات  جریاندر خود  کارِمحافظه رقبایمصاف با 

. وی جمهور شدرییسم( با بیش از بیست میلیون رأی 1997مه  23)

ی سیاست خارجی ایران زدایی در عرصههای بلندی برای تنشقدم

دکتر کمال خرازی، وزیر امور خارجه نیز در این راستا برداشت و 

و کشورهای ن خصوص همسایگان ایرای جهانی، بهمراوده با جامعه

 اروپایی را آغاز نمود.

المللی ایران تا حدود ی بینوجههجمهوری خاتمی دوران ریاستدر 

افکار عمومی آمریکا پس از بیست سال  حتی زیادی بهبود یافت و

جمهور جدید ایران استقبال نمود. حتی دشمنی، با روی خوش از رییس

کا هور وقت آمریجمخبرها حاکی از تالش بیل کلینتون، رییس برخی

سفر وی  جریاندر  برای مصافحه با خاتمی در راهروهای سازمان ملل

جا که تر رفت، تا آنبود. دولت کلینتون از این هم پیش به نیویورک

ی اسبق آمریکا، در سال ، وزیر امور خارجهمادلین کربل آلبرایتخانم 

کا آمریآفرینی م( با لحنی نزدیک به عذرخواهی، به نقش2000) 1379

همچنین  1م( اقرار نمود.1953اوت  18) 1332امرداد  28در کودتای 

بریتانیا، تنها مقام رسمی این  اسبق یزیر امور خارجهجک استراو، و

 به نقش این کشور در کودتای ها با اشارهسالکشور بود که در طول این 

لی ایران بریتانیا در امور داخ ی، آن را از موارد بارز مداخلهامرداد 28

 خواند.

 

 آوریفنی عالی تشکیل کمیته

 م(1997)دسامبر  1376آذر 

 یکمیته»ای تحت عنوان کمیتهم( 1997)دسامبر  1376در آذرماه 

 سیدمحمد خاتمی و عضویت افرادی چونریاست  هب «آوریفنعالی 

م ای ایران تنظیکامل هسته یشد برنامه مقرر وتشکیل حسن روحانی 

 یک بازنگریبا انجام  کهآناول  بود؛دو هدف دارای ته . این کمیگردد

 .رای ادامه یابد یا خیهسته یبرنامهآیا  کندمشخص ای هسته یدر برنامه

در چه  کارای، این ی هستهی برنامهدر صورت ادامه کهآن دوم

 هایبحث آن زمان به مدت حدود شش ماه از. صورت گیردچارچوبی 
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 شد این بر تصمیم نهایت در و شد مطرح کمیته آن در ظریفی و پیچیده

 .کند پیدا ورود ایهسته ابعاد یهمه در ایران که

ارای د گونه بود که یک کشور با کشورِاین الگوی رایج در دنیا

را  آوریفنکرد و به مرور زمان این ای همکاری میهسته آوریفن

اما چون هیچ آورد. دست میاز آن کشور بههمچون ژاپن و کره جنوبی 

 حتی شرکای نزدیک ایراننبود با ایران همکاری کند و کشوری حاضر 

علت بهان ایرکنار کشیده بودند، بنابراین  از این کار نیز عمالً مانند چین

خواهد رسید، فرآیندها به موفقیت  از یک کدام در دانستنمیکه آن

شروع به  ایهای هستهزمینه یضرایب خطا، در همه یبا همه به ناچار

ر د ایران ،عنوان اولین قدممطابق پیشنهاد آن کمیته و به .کردکار 

و  اورانیوم فرآوری سوخت، یرآکتور آب سنگین، چرخه یزمینه

 .شدسازی وارد عمل سپس غنی

ر د سازمان انرژی اتمی وقتمعاون دکتر محمد سعیدی، ها بعد سال

م( 2015مارس  7) 1393اسفند  16در نشستی در توضیح این تصمیم 

نیاز به سوخت  های آب سبکنیروگاه ،مین سوختأبرای ت» گفت

به  این بود که ممکن است روسیه در نطقهها بر ایمطمئن دارد. تحلیل

همکاری و تحویل سوخت به ایران نشود.  یهر دلیلی حاضر به ادامه

یران اسازی غنی یبنابراین نیاز به سوخت ذخیره است. از این رو برنامه

 در فرآیند صنعتی طراحی شد.

ای استراتژیک بود، باید گفت اگر ایران خواهان برنامه جاایندر 

نتریفیوژ دارد، هزار سا 54طرح خود را بر مبنای فرآیندی که نیاز به 

توانست این کار را در یک سوله به صورت کرد. میریزی نمیپایه

که کیک زرد نیز آماده  هزار ماشین و در حالی 5محرمانه و تنها با 

ود. نند نطنز نبسیس نیروگاه بزرگ ماأانجام دهد. نیازی به تشده بود، 

عنوان یک آلترناتیو سوخت در زمانی که نطنز مورد در نهایت فردو به

 مله قرار گرفت، در نظر گرفته شد.ح

از مسیر  ایهسته یکه برنامهدر آن زمان هیچ کسی تصور این

 طورآمیز منحرف شود، نداشت. همانمت غیرصلحآمیز خود به سصلح

المللی انرژی اتمی نیز آمده، هیچ های آژانس بینگزارش یکه در همه

 ایرانای هسته یدر برنامه انحراف() diversionگزارشی دال بر 

است  ایهسته، مواد )حساس(  criticalموضوع تنها .است نشده مشاهده

 تحت ایران ایهستهشود. تمام مواد نمی در آن نیز هیچ انحرافی دیده که

                                                           
1 dialogue among civilizations 

2 the clash of civilizations  تقد استمعکه  ،باشدمی و متخصص شهیر آمریکایی علوم سیاسی ، استادشده توسط ساموئل هانتینگتونتئوری مطرح، هابرخورد تمدنیا 

 ها خواهد بود.درگیری یهمه یفرهنگ و هویت مذهبی سرچشمه ،پس از پایان جنگ سرد

accounting داند حتی یک آژانس بوده و این نهاد میرسی( )حساب

شود. در ابتدا ایران در ایران در کجا مصرف می ایهستهگرم مواد میلی

فریقای جنوبی وارد کرد و اکنون از آد اورانیوم خود را از موا تن 500

آید و به اصفهان ردکان یزد به دست میبندرعباس و امعادن موجود در 

 «شود.منتقل می

 

 خاتمی در سازمان ملل تصویب طرح

 م(1998نوامبر  25) 1377آبان  25

سفر خود به ایاالت متحده و  اولین و آخرینحمد خاتمی در سیدم

 21) 1377شهریور  30در  سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 طرح مقابلدر را  1«هاوگوی تمدنفتگ»پیشنهاد  ،م(1998سپتامبر 

ین پیشنهاد با استقبال اعضای سازمان ا .مطرح کرد 2«هابرخورد تمدن»

 1377آبان  25مورخ  22/53 یشماره ینامهقطعاساس رب شد. مواجهملل 

عمومی سازمان  مجمع نشست سومین و پنجاهدر م( 1998نوامبر  25)

شد. در  گذارینامها تمدنگوی وعنوان سال گفتبه 2001ملل، سال 

ی هاسازمانای عضو، یونسکو و کشوره ی، از همهنامهقطعاین 

یج های مناسب، در ترودولتی خواسته شد تا با تدوین و اجرای برنامهغیر

 ها تالش نمایند.ی تمدنگووگفت یایده

 

 و مجتمع آب سنگین اراک اصفهان UCF یآغاز ساخت کارخانه

 م(1998) 1377

 UCFی منظور ساخات کارخانهچین به ایران وز عقد قرارداد پس ا

ی آن توسط چین جانبهم( و فسخ یک1993) 1371در اصفهان در سال 

 از این پروژه درصد 10 م( و در حالی که تنها1996) 1375در سال 

ایران تصمیم گرفت ساخت این کارخانه را با تکیه بر  ،بود شده انجام

ی این کار تماماً از مبلغ که هزینهجالب این .توان داخلی ادامه دهد

 غرامتی که چین به ایران پرداخت نمود، تأمین گردید.

های از پروژه پس از فراغت سازمان انرژی اتمیهمچنین 

، 1377تا  1370های بین سالم اورانیوافزایش غلظت و تبدیل  صنعتیِنیمه

ی و پس از مدت صنعتی آب سنگین ارائه یپیشنهاد اجرای یک پروژه

ها در کسب اطالعات علمی و فنی از با توجه به محدودیت .شدی یاجرا

با این پروژه ، انجام اینیروهای حرفهجذب  عدم کشورهای خارجی و
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عالوه بر  آن مدت. در م( آغاز شد1998) 1377سال  قدری تأخیر در

 و تمطالعا و تفصیلی و مقدماتی و پایه هایطراحی فنی، دانش یهتهی

 در نزدیکی نجام شد و در این میان سایت خندابا یابیسایت عملیات

راک ا آب سنگین کار ساخت مجتمعد. بدین سبب انتخاب گردی اراک

آن توسط  آغاز و تمامی مراحل طراحی و اجرای م(1998) 1377از سال 

 د.متخصصان ایرانی انجام ش

 

 ایسالح هستهی عاری از خاورمیانهحمایت ایران و عربستان از طرح 

 م(1999)می  1378 بهشتاردی

به عربستان م( 1999)می  1378 بهشتاردیدر  محمد خاتمیسید

قالب که از زمان ان بودایرانی  یرتبهو اولین مقام عالی کردسعودی سفر 

 ملکخاتمی و  پرزیدنت. کردمیاسالمی از یک کشور عربی دیدن 

های نگرانی ک در خصوصای مشتربیانیه ، پادشاه وقت عربستان،فهد

شر منت صهیونیستیای رژیم هسته یماهیت برنامه یبارهدو کشور در

ای اعالم هسته عاری از سالح یو حمایت خود را از خاورمیانه کردند

خشم  به شدت و نیز اتحاد استراتژیک ایران و اعراب، این بیانیه .نمودند

 را برانگیخت. اسراییل

 

 در آمریکا جمهوری بوشآغاز ریاست

 م(2000نوامبر  7) 1379آبان  17

پنجاه و چهارمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای انتخاب 

نوامبر  7) 1379آبان  17آن کشور در جمهور  رییسچهل و سومین 

 رینبرانگیزتو بحث ترینرقابتیانتخابات این  برگزار شد. م(2000

 یِأر 500اختالف  با هاتن و بود آمریکاانتخابات ریاست جمهوری در 

ه، دیوان عالی ایاالت متحد نهاییِ بیشتر در ایالت فلوریدا و با تصمیمِ

 ،خواه و فرماندار تندرو تگزاسجمهوری مدارسیاست، رج واکر بوشوج

 ت گردد.انتخابا پیروز ،توانست با کسب اکثریت آرای کالج الکترال

ست. وی پس از سرشار از جنگ و درگیری ا ی بوش،ساله 8ی دوره

های ه برجم( ب2001سپتامبر  11) 1380شهریور  20حمالت تروریستی 

و مقر فرماندهی وزارت  دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک

را  «جنگ علیه تروریسم»آغاز دفاع آمریکا )پنتاگون( در ویرجینیا، 

اکتبر  7) 1380مهر  15و به افغانستان و عراق، به ترتیب در  اعالم

 م( لشکرکشی نمود.2003مارس  20) 1381اسفند  29م( و 2001

                                                           
1 Axis of Evil 

جمهور این سیاست خصمانه که دیک چِنی، معاون وقت رییس

 در خارج و ادیآمریکا نقش پررنگی در آن داشت، مخالفان بسیار زی

ی مهمان دیوانه»ای او را ای که عدهگونهداخل آمریکا داشت؛ به

ا ی آمریکندگان دموکرات کنگرهخواندند. یکی از نمایمی« خاورمیانه

های تفعالیبوش در یک کنفرانس خبری اعالم کرده بود  کهآنپس از 

 باید جداً» ، گفتای ایران منجر به جنگ جهانی سوم خواهد شدهسته

به سالمت روانی جورج بوش شک کرد. او متوجه تأثیر سخنانش بر 

 ؟اد کردن به سخنان چنین فردی اعتمتوادیگران نیست. آیا می

ی هاآنجمهور ایالت متحده نباید از چنین اصطالحات خصمیسیر

استفاده کند. در این کشور افراد زیادی وجود دارند که از لحاظ روانی 

 .«بوش یکی از این افراد است به کمک نیاز دارند و احتماالً

اه ترین جایگدر باالترین و پایین قدرتش، یساله 8 جریانبوش در 

درصدی  90آپ قرار گرفت، از محبوبیت گال یمؤسسه یهانظرسنجی

درصدی در  28سپتامبر تا محبوببت  11در روزهای پس از حمالت 

های خارجی وی به قدری جمهوری. سیاستپایان دوران ریاست

ا جمهور بعدی آمریکبرانگیز بود که باراک حسین اوباما، رییسبحث

عنوان مثال به جای عبارت و به جدی پرداختتجدید نظر به  هاآندر 

عملیات احتیاطی »عبارت از « جنگ علیه تروریسم»زای تنش

 استفاده نمود.« مرزیبرون

 

 ای در نطنز و اراکهای پنهانی هستهادعای فعالیت

 م(2002اوت  14) 1381 امرداد 23

رینی آفبینی بحرانی بوش، پیشطلبانههای جنگبا آغاز سیاست

ه ایران دور از ذهن نبود. دولت ایران پس از وابستگان آمریکا علی

در اقدامی  م(2001 سپتامبر 11) 1380شهریور  20 حمالت تروریستی

هوشمندانه بالفاصله ضمن محکوم نمودن این واقعه، به مردم آمریکا 

مع در دوستانه با گرفتن شتسلیت گفت. مردم ایران نیز در اقدامی انسان

آمدند و دنیا را مبهوت  هاخیابانصورت خودجوش به دست به

هرگونه بهانه برای  هااینی منشی و مناعت طبع خود نمودند. همهبزرگ

با این وجود، جورج بوش  هراسی را از آمریکا گرفته بود.ایجاد ایران

م( ایران را به 2002ژانویه  29) 1380بهمن  9طی سخنرانی خود در 

 قرار داد! 1«محور شرارت»ی شمالی در همراه عراق و کره

م( 2002اوت  14) 1381 امرداد 23اما یک کنفرانس مطبوعاتی در 

ای را در هتل ویالرد واشنگتن، همچون کبریتی در انبار باروت، مناقشه
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الشعاع غرب را تحت مناسبات ایران و های سالتا سالخلق کرد که 

 ادعای منافقین گروهکیکی از اعضای . در آن مصاحبه خود قرار داد

 .را مطرح کرد اراک و نطنز تأسیسات در ایهسته پنهانی هایلیتفعا

ی خبری شبکهنیز م( 2002دسامبر  12) 1381آذر  21چندی بعد و در 

CNN  ای از تأسیسات نطنز و اراک پخش ماهواره یتصاویرآمریکا

 های سیاسی و تبلیغاتی علیه ایران به اوج خود رسید.و جنجالنمود 

ی المللآژانس بین مدیرکل وقتمحمد البرادعی، فردای آن روز دکتر 

 وجود از آژانس» کرد اظهار شبکه آن با مصاحبهانرژی اتمی، در 

 ما رایب CNN از تصاویر پخش و داشته کامل اطالع مزبور تأسیسات

 این از هدف ما» گفت همچنینوی  «.شودنمی تلقی جدیدی رخب

 رایب و دقیق کنترل تحت داریم اعتقاد و کنیممی درک را تأسیسات

 .«هستند جویانهصلح مصارف

 

 سفر محمد البرادعی به ایران

 م(2003فوریه  23) 1381اسفند  4

اسفند  4در  المللی انرژی اتمیآژانس بین کلمدیر البرادعیمحمد 

به ایران سفر کرد تا ادعای تهران را مبنی بر  م(2003فوریه  23) 1381

 یید کند. از آن زمان تا ماهأیز است، تآماش صلحاتمی یکه برنامهاین

 ند.داد انجامندین بازرسی در ایران ، بازرسان چ(مه) بهشتاردی

 

 گزارش سفر محمد البرادعی به ایران

 م(2003مارس  17) 1381اسفند  26

های گزارش کاملی از فعالیت تهران پس از سفر به البرادعی

 کامِم( شورای ح2003ُ)ژوئن  1382ای ایران به اجالس خرداد هسته

ز بودن آمیارائه نمود. وی ضمن تأیید صلحالمللیِ انرژیِ اتمی آژانسِ بین

 یک اجرای ارزش بر رابطه، این در»ای ایران گفت های هستهفعالیت

 جامع اطمینان حصول جهت مهم ابزار یک عنوانبه الحاقی پروتکل

 کی انعقاد که ددادن اطمینان من به هاآن .نمودم تأکید آژانس، توسط

 رد دبیرخانه،. داد خواهند قرار بررسی مورد فعاالنه را الحاقی پروتکل

 از تعدادی مورد در ایرانی هایممقا با بحث مشغول حاضر حال

 که یاتاقدام همچنین و است توضیح نیازمند که 1پادمانی موضوعات

 «.باشدمی د،شو اتخاذ باید

                                                           
ود ش( گفته میSafeguardsالمللی انرژی اتمی )مروزه در اصطالح به مقررات نظارتی آژانس بینا به معنای نظارت و حراست کردن است و« پاییدن»ی پادمان از ریشه 1

 د.باشها میکه شامل انواع بازرسی

ایران برخی از مواد »اده که ها نشان داظهار کرد بازرسیگرچه او 

و خواستار همکاری  "های اتمی خود را گزارش نداده استو فعالیت

 NPT یبا این حال اعالم نکرد که ایران مفاد معاهده ؛تهران شدبیشتر 

 نقض کرده است. را

اروپا از ایران خواستند  یاتحادیه یدر همین حال، وزرای خارجه

 د.تری اعمال شوانهیرگهای سختاجازه دهد بازرسی

 

 ایی عالی هستهآغاز کار کمیته

 م(2003ژوئن  10) 1382خرداد  20

هدایت و  یای است که وظیفهکمیته، ایعالی هسته یکمیته

این کمیته کار  .را برعهده داردای ایران هماهنگی در موضوع هسته

آغاز کرد و جلسات  1382خرداد  20خود را رسماً با ابالغی در تاریخ 

 د.شامنیت ملی برگزار می شورایعالی یهفتگی آن در دبیرخانه

 جمهور انتخابرییساین کمیته که توسط رهبر و  یاعضای اولیه

اکبر علی، امنیت ملی( شورایعالیحسن روحانی )دبیر شامل  ،بودند شده

 ،علی یونسی )وزیر اطالعات(، الملل(بین در امور والیتی )مشاور رهبر

رضا غالم، علی شمخانی )وزیر دفاع(، کمال خرازی )وزیر خارجه(

)معاون  تاشعلی حسینیسید، سازمان انرژی اتمی( رییس)آقازاده 

 سازمان صدا رییسعلی الریجانی )راهبردی شورایعالی امنیت ملی( و 

 بودند. و سیما(

 

 نخستین موضع شورای حکام

 م(2003ژوئن  19) 1382خرداد  29

 درخصوص گیریموضع نخستین عنوانبه حکام، شورای یسری

ای م( بیانیه2003ژوئن  19) 1382خرداد  29در  ایران ایهسته موضوع

 و تصویبها و ابهام فصل و حل ضرورت بر بیانیه، این در. صادر نمود

 .شد تأکید ایران سوی از الحاقی پروتکل اجرای

 

 ایهسته آوریفن به یابیدستضرورت  تأکید خاتمی بر

 م(2003اوت  6) 1382 امرداد 15

اعالم م( رسماً 2003اوت  6) 1382 امرداد 15در محمد خاتمی، سید

جمهوری کرد که تسلیحات اتمی هیچ جایگاهی در راهبرد نظامی 

 د.اتمی دست نخواهد کشی آوریفنندارد، ولی ایران از  اسالمی
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 الحاقی پیرامون پروتکل مذاکره برای ایران آمادگی اعالم

 م(2003اوت  25) 1382شهریور  3

ی ایران طی یک نامه ی شورای حکام،ماه پس از بیانیه 2حدود 

رسمی به محمد البرادعی برای مذاکره با آژانس پیرامون پروتکل الحاقی 

سرار که بازرسان اَ خواستولی این تضمین را ، اعالم آمادگی نمود

 اش را افشا نخواهند کرد.یهای راهبردی نظامبرنامه

ی جهانی بود. سال اعتمادسازی ایران در مقابل جامعه 2این آغاز 

 زدایی از موضوعبرای تنش کشورروی ان میانهمرددولتاستی که سی

گونه که در ادامه خواهید دید، ای در پیش گرفتند، ولی آنهسته

 آن بود. راه جمهور آمریکا، مانعی جدی بر سرترین رییسافراطی

 

 ی شورای حکامنامهقطعنخستین 

  م(2003سپتامبر  12) 1382شهریور  21

شش ماه پس از گزارش سفر مدیرکل  م،اعضای شورای حکا

در  خود موضعی آن شورا، آژانس به ایران و سه ماه پس از اولین بیانیه

 1382شهریور  21در ی انامهقطع با صدوررا  ای ایرانی هستهقبال برنامه

خواستار  هاآن نامهقطعدر این . اعالم نمودند م(2003سپتامبر  12)

وسط ت «سازیتوقف کامل غنی»و  «اقیتصویب و اجرای پروتکل الح»

به ایران  (اکتبر 31) آبان 9 آژانس تا نامهقطعدر این . شدندایران 

ای خود را فاش کند، ولی جمهوری اسالمی هسته یفرصت داد برنامه

 .االجل را نپذیرفتاین ضرب

های شورای حکام ضروری نامهقطعدر مورد توجه به یک نکته 

خود، فاقد و ماهیت خاطر ساختار رای حکام بهکه شواست؛ و آن این

ای را به شورای امنیت آور است و مادامی که پروندهبازوی اجراییِ الزام

های تنبیهی نظیر تحریم را علیه کشوری تواند سیاستانتقال ندهد، نمی

های شورای حکامِ آژانس نامهقطعتر به اجرا درآورد. به بیان ساده

های شورای امنیتِ سازمان ملل نامهقطع برخالفتمی، المللی انرژی ابین

فاقد اهمیت بازدارنگی بوده و صرفاً به مثابه مواضع آن شورا متحد، 

طور روتین و به شورای حکامدر ادامه خواهید دید،  چهچنان .باشدمی

ای نامهقطعبرگزاری اجالس خود،  جریانو در بار منظم، هر سه ماه یک

در برخی مواقع کند که ای ایران صادر میی هستهمهرا در مورد برنا

 کارانه است.دارای ادبیاتی طلب

                                                           
 نگارنده نتوانست از تحصیالت دانشگاهی نامبرده اطالعی کسب کند. 1
 دریافت نمود. سوییسانشگاه برن م( دکترای علوم سیاسی خود را از د2010) 1389روانچی بعداً در سال مجید تخت 2

 مراجعه نماید.  75و  49و  35 ی ایران به صفحاتکنندههای مذاکرهبرای اطالع از اعضای سایر تیم 3

 امنیت ملی شورایعالیای به انتقال موضوع هسته

 (2003اکتبر  5) 1382مهر  13

سازمان انرژی اتمی از سوی ایران مأمور مذاکره با آژانس  ابتدادر 

پرونده بودند، ول ؤمس 1382سازمان که تا شهریور  آن بود. کارشناسان

حل  زودیای عادی است که بهای پروندههسته یلهأمعتقد بودند که مس

ی پیرامون برنامهشورای حکام ی نامهقطعپس از تصویب  اما خواهد شد.

را ، سران کشور تصمیم گرفتند وزارت امور خارجه ایران ایهسته

رت خارجه، نهایتاً با نظر وزا قرار دهند. اما این مذاکراتول ؤمس

امنیت  شورایعالیبه م( 2003اکتبر  5) 1382مهر  13ولیت پرونده از ؤمس

 ،افغانستان و عراقدر چرا که با توجه به وقوع جنگ  ملی سپرده شد؛

رتیب بدین ت له گسترده و در چارچوب امنیت ملی ارزیابی شد.أابعاد مس

ول ؤمس ،حسن روحانیاالسالم دکتر حجهامنیت ملی،  شورایعالیدبیر 

های وزارت خارجه توسط دیپلماتپرونده شد و با معرفی بهترین ارشد 

 یندهکناکبر والیتی و کمال خرازی به وی، نخستین تیم مذاکرهعلی

 ،مسؤول مذاکرات)این تیم شامل حسن روحانی  ای شکل گرفت.هسته

سیدحسین  ، بریتانیا( حقوق اساسی از دانشگاه کلدونین گالسگودکترای 

 ملل از دانشگاه کنتال، دکترای روابط بینمعاون و سخنگو)موسویان 

 زاالملل دکترای حقوق و روابط بین) ، محمدجواد ظریفانگلستان(

 زادکترای مخابرات و رادار ) ، سیروس ناصریآمریکا( دانشگاه دنور

 یادکتر) نیا، امیرحسین زمانی(دانشگاه الرنس آرکانزاس آمریکا

، 1یمحمدرضا البرزدکتر آمریکا(،  دانشگاه نیویورک عدالت جزایی از

، (آمریکا MIT دانشگاه از ایی مهندسی هستهادکتر) اکبر صالحیعلی

کارشناسی ارشد اقتصاد ) روانچی، مجید تخت1محمد سعیدیدکتر 

 و علی ماجدی 2(دانشگاه فوردهام آمریکا از المللی و توسعهسیاسی بین

 3بود. تهران( کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی)
 

 رانی تهبیانیه

 (2003اکتبر  21) 1382مهر  29

 وزرایای با مذاکرات فشردهبالفاصله به دعوت جمهوری اسالمی، 

. در طول این آغاز شد (E3) انگلیس، فرانسه و آلمانی خارجه

ی پروتکل پذیرش داوطلبانه»اش را برای مذاکرات، ایران آمادگی

شان آزمایی، نمنظور راستیبه «سازیتعلیق موقت غنی» نیز و «الحاقی

دادن حسن نیت و رفع سوءتفاهمات، اعالم نمود؛ اما هرگز زیر بار 
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ی شورای حکام ذکر نامهقطعگونه که در سازی، آنتوقف کامل غنی

ی سه کشور اروپایی، ضمن شده بود، نرفت. در مقابل نیز وزیران خارجه

ی حق ایران را برای استفاده»استقبال از تصمیمات دولت ایران، 

و  «به رسمیت شناختند NPTای برابر با آمیز از انرژی هستهصلح

صد قوجه پروتکل الحاقی به هیچ»همچنین به ایران تضمین دادند که 

و « مخدوش کردن حاکمیت، وقار ملی و امنیت ملی ایران را ندارد

باید »المللی های بیناجرای کامل تصمیمات ایران به محض رفع نگرانی

. «حکام آژانس وضعیت کنونی را حل و فصل نماید موجب شود شورای

تعهد دیگر کشورهای اروپایی به ایران که بعدها با اعتراض آمریکا و 

ارتقای امنیت و ثبات »ی همکاری برای مواجه شد، در زمینه اسراییل

ی عاری از سالح کشتار جمعی در در منطقه، از جمله ایجاد منطقه

حسن روحانی بیان نمود،  گونه که بعداًتعهدی که آن بود.« خاورمیانه

 در دستور کار قرار گرفته بود. اسراییلبه پیشنهاد ایران و برای مهار 

لبته ای تهران بود، که ای به نام بیانیهبیانیهاین مذاکرات، حاصل 

ران ای مشهور شد. ، محل برگزاری مذاکرات،ی سعدآبادبعدها به بیانیه

طور ( بهم2003نوامبر  10) 1382آبان  19در تاریخ  بیست روز بعد و

پروتکل الحاقی را  یداوطلبانه ای به آژانس، پذیرشرسمی طی نامه

 .اعالم نمود

مسؤول ارشد ی مذاکرات سعدآباد، حسن روحانی، در حاشیه

ک دومینی ،ی انگلیسوزیر خارجهراو، جک است ران،ای ایی هستهپرونده

 ان،ی آلم، وزیر خارجهیوشکا فیشر و ی فرانسهوزیر خارجه، ویلپَن دو

در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت نموده، به سؤاالت خبرنگاران 

ی در برابر وزرای خارجه پاسخ گفتند. در آن کنفرانس، حسن روحانی

بار بر داوطلبانه و موقتی بودن تعلیق  دهبیش از  سه کشور اروپایی،

وپایی رک با سه وزیر اری مشتدر بیانیه»سازی تأکید نمود و گفت غنی

ای هسته آوریفنهم رسماً آمده است که جمهوری اسالمی ایران اصل 

داند و در عین حال برای ایجاد فضای جدید و را حق مسلّم خود می

این آورد. بنابرسازی اورانیوم را به حالت تعلیق درمیاعتماد، موقتاً غنی

ت آن نیز در اختیار ما پذیرفتیم برای مدت محدودی است که مد چهآن

سازی را به حالت تعلیق دولت جمهوری اسالمی ایران است. غنی

 «وجه پذیرفته نیست.درآوردیم، اما از نظر ما توقف به هیچ
 

 مذاکرات سعدآباد موردرهبری در  نظر

 (2003نوامبر  2) 1382آبان  11

 آن بای تهران، دو گروه به مخالفت جدی پس از انتشار بیانیه

ه لقایش ای را بی اول معتقد بودند باید عطای انرژی هستهتند. دستهپرداخ

. ای شدن گذشتمنظور کاهش فشار بر ایران از خیر هستهبخشید و به

رژی المللی انی دوم اما معتقد به ایستادگی در برابر آژانس بیندسته

سازی اتمی و شورای حکام و عدم پذیرش پروتکل الحاقی و تعلیق غنی

ل مجال چندانی برای بیان اعتراض خود نیافت، گرچه گروه او .بودند

م(، پس از نمازجمعه 2003اکتبر  24) 1382آبان  2ی دوم در ولی دسته

 ی تهران به راهپیمایی پرداختند.هاخیاباندر 

آبان  11اما در دیدار با کارگزاران نظام در تاریخ  ایاهلل خامنهآیت

کنندگان قد از تصمیمات مذاکرهتمام ( به دفاع2003نوامبر  2) 1382

اری که مسؤوالن کردند، کار درستی بود. با تدبیر ک»پرداخت و گفت 

ه از ای کشد تا توطئه انجامو بدون پذیرش تسلیم و قبول حرف زور 

ها علیه جمهوری اسالمی طرّاحی شده ها و صهیونیستمریکاییآطرف 

اگر  ت و کار تمام نشده است.بود، شکسته شود. البته این آغازِ قضیه اس

این کار به همین روالی که تاکنون طرّاحی شده، ادامه پیدا کند،  یادامه

هیچ ایرادی ندارد؛ اما اگر قرار باشد دشمنان یا مراکز قدرت، 

ینی نشخواهی کنند و سنگر به سنگر جلو بیایند و ما هم عقبفزون

چنین  ینیست و اجازهوجه درست شود تسلیم، که به هیچکنیم، این می

 کاری هم داده نخواهد شد.

ته گرف انجاممذاکراتِ  یای که دربارهنظر بنده هر دو نوع نظریهبه 

منطبقِ با واقع است. یک طرز فکر این است که افراد د دارد، غیروجو

طور کنند دولت تسلیم شد، که باید گفت اینمؤمن و غیور ما تصوّر می

وجود نداشته است. این یک حرکت  جاینانیست و هیچ تسلیمی تا 

ابلِ طرز مق یسیاسی و کار دیپلماسی است. طرز فکر دیگر که در نقطه

کنند دیگر نباید معطّل ای خیال میفکر اوّلی است، این است که عدّه

ین ا .گیری کنندید داد تا مبادا بهانهخواستند بامی هاآنکرد و هرچه 

 ..است. شدن پاچهدستهم درست نیست و 

 ای برسد که به منافعما در هرجا حرکتی کرده باشیم که به نقطه

آن حرکت را بدون  جاهمانجمهوری اسالمی خدشه و تردید وارد شود، 

 آمیز و همراه باهای مسالمتکنیم. بنابراین ما راههیچ تردیدی قطع می

 یم،کنعزّت جمهوری اسالمی را برای حفظ کشور و این دستاورد طی می

که خطّ قرمزش این است که بخواهند در امور داخلی ما دخالت کنند. 

داریم ما حرفی ن ،«خواهیم اطمینان پیدا کنیمما می»اگر بخواهند بگویند 

ن اتّفاق افتاده است، بعد از این هم همین کار همین کاری که تا اآلو 

ر ب گیرىِ نهایی، طبق قانونخواهد گرفت. البته تصمیم انجامدر حدّی 

مجلس شورای اسالمی است و بعد هم شورای نگهبان که بایستی  یعهده

آن را با شرع و قانون بسنجد. تاکنون دولت هیچ تصمیمی نگرفته و 
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ند. اداده انجامن مسؤوالن محترم، کارِ مقدّماتی اند هم بگیرد؛ اآلتونمی

 چه آقایچه آقای دکتر روحانی و ، که تاکنون مسؤوالن محترم چهآن

حقیقتاً زحمت کشیدند، این است که  ،جمهور و مسؤوالن دیگریسیر

اند و حواسشان جمع است که جوانب، کار کرده یبا دقّت و مالحظه

نگیرد. بنده هم مطّلع هستم و هرجا  انجامکاری برخالف مبانی و اصول 

گیرىِ احساس کنم که برخالف ضوابط، اهداف و عزّت ملی و جهت

گیرد، مطمئنّاً نخواهم گذاشت و جلوش را می انجامنظام اسالمی کاری 

ای پیش نیامده و به فضل الهی گیرم. البته تاکنون چنین مسألهمی

 «جهات، این کار را پیش ببرند. یامیدواریم بعد از این هم بتوانند با همه

امنیت ملی و »دکتر حسن روحانی در کتاب شایان ذکر است 

ن تصور ای ،منتشر شد 1390بعد در پاییز  هاکه سال« ایدیپلماسی هسته

. به کندکنندگان از اختیار کامل برخوردار هستند را رد میکه مذاکره

بدین صورت است که در  کنندهروال کار تیم مذاکره»او،  یگفته

ای به بحث عالی هسته یله، موضوع ابتدا در کمیتهأخصوص هر مس

س سران نظام و سپ یه جلسهشود و پس از بردن نتایج آن بگذاشته می

 کننده در چارچوبگیری نهایی توسط سران نظام، تیم مذاکرهتصمیم

 کنندگان بعدی ایرانیاین موضوع را مذاکره .«کنندآن تصمیم عمل می

 که چه کسیاین»حال از نظر حسن روحانی با این اند.نیز تأیید کرده

 .«سیار اثرگذار استول مذاکرات و پرونده باشد، بؤجمهور یا مسرییس

 

 ی شورای حکامنامهقطعدومین 

 م(2003نوامبر  26) 1382 آذر 5

 م(2003 اکتبر 31) 1382آبان  9المللی انرژی اتمی در آژانس بین

اش تحویل فعالیت اتمی یدرباره جامعیی اعالم کرد ایران اظهارنامه

ال در ح» اظهار کردو ده روز بعد در یک گزارش داخلی  داده است

حاضر هیچ مدرکی در دست نیست که ایران در حال تولید تسلیحات 

آژانس در روز بعد  .این گزارش را رد کرد اما آمریکا «اتمی است.

توان میای که گزارشی اعالم کرد ایران اذعان کرده که پلوتونیوم، ماده

کار برد، تولید کرده است، ولی افزود هیچ هاتمی ب سالحبرای تولید 

 .شدداشته بادر دست نیست که ایران قصد تولید بمب اتمی مدرکی 

، اندخو «باورنکردنی»این گزارش را رد کرد و آن را  آمریکا بار دیگر

 .نمودآژانس از گزارش خود دفاع اما 

                                                           
1 rationaeclD 

2 Agreement 

نوامبر  26) 1382آذر  5اش را در روز نامهقطعشورای حکام دومین 

د و تأکی ی تهرانهضمن استقبال از بیانی م( صادر نمود و در آن2003

 ،ی کشورهابرای همه ایهسته آوریفنآمیز از ی صلحبر حق استفاده

قرار ران ای مورد قبول که ،«لزوم پذیرش پروتکل الحاقی»بار دیگر بر 

امل توقف ک»و  ،ولی هنوز به تصویب مجلس نرسیده بود ته بودگرف

موده آن نیق موقت را جایگزین که ایران نپذیرفته و تعل، «سازیغنی

 .کردتأکید  بود،

 

 کل الحاقیی پروتداوطلبانهاجرای 

 م(2003دسامبر  18) 1382آذر  27

 ،م(2003دسامبر  18) 1382آذر  27و در تاریخ  ی بعدسه هفته

ی در بیانیه چهآنی پروتکل الحاقی را مطابق ایران اجرای داوطلبانه

ی وقت الحی، نمایندهاکبر صدکتر علی .تهران بیان کرده بود، آغاز نمود

المللی انرژی اتمی، به هنگام امضای پروتکل الحاقی ایران در آژانس بین

اظهار داشت که ایران تا قبل از تصویب پروتکل در مجلس شورای 

 مطابق مفاد آن عمل خواهد کرد.به صورت داوطلبانه اسالمی، 

 

 ی بروکسلنامهتوافق

 م(2004فوریه  23) 1382اسفند  4

 استآور الزامسندی غیر 1الملل، بیانیهکه از نظر حقوق بین جاآناز 

 یاروپای باشد، ایران و سه کشورو صرفاً مشمول اقدامات داوطلبانه می

که سندی  2نامهتوافقتصمیم گرفتند توافقات خود را در چارچوب یک 

ک، بروکسل، پایتخت بلژی ؛ و بدین منظور درثبت نمایند استآور الزام

 ند.گرد آمد

کل ی پذیرش پروتادامه»ی بروکسل، ایران متعهد به نامهتوافقطبق 

شد و در مقابل سه « سازی اورانیومی غنیتعلیق داوطلبانه»و « الحاقی

 های ایران در اجالسبرای شناسایی تالش» کشور اروپایی تعهد کردند

و  هاپادمانشورای حکام به منظور عادی کردن اجرای  2004ژوئن 

سازی بین هرابط فرآیندبه تقویت »تالش فعال کنند و « ل الحاقیپروتک

های درازمدت مربوط ی اروپا و ایران و توافق در مورد تضمیناتحادیه

 کمک نمایند. « ای ایرانی تولید نیروی هستهبه برنامه
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 ی شورای حکامنامهقطعسومین 

 م(2004مارس  13) 1382اسفند  23

 25ی خود در نامهقطعدر سومین  شورای حکامعضو کشورهای 

شان در ی قبلی، بدون تکرار خواستهم(2004مارس  15) 1382اسفند 

 ی ایران، ضمن استقبال از اقدامات داوطلبانه«سازیتوقف غنی»مورد 

، بر «سازیغنی موقت تعلیق»و  «پذیرش پروتکل الحاقی»مبنی بر 

برای رفع  دساز بعدیهای اعتمای مذاکرات و برداشتن گاملزوم ادامه

تفسیر  درسبه نظر میبا این وجود  تأکید ورزیدند. سوءتفاهمات گذشته

، تفاوت چندانی با فهم آن «سازیتعلیق موقت غنی»شورای حکام از 

 نداشت!« سازیتوقف کامل غنی»شورا از 

 

 اورانیوم سازیی غنیتعلیق داوطلبانه

 م(2004آوریل  8) 1383فروردین  20

 8) 1383فروردین  20ی روند اعتمادسازی، در ادامه ایران در

ساخت و مونتاژ  و سازیی غنیم( آغاز تعلیق داوطلبانه2004آوریل 

 ی بروکسل را اعالم نمود.نامهتوافقسانتریفیوژها براساس 

 

 ی شورای حکامنامهقطعچهارمین 

 م(2004ژوئن  18) 1383خرداد  29

خرداد  1داشت و در زی قدم برمیایران همچنان در راستای اعتمادسا

 یگزارشی با بیش از هزار صفحه را دربارهم( 2004مه  21) 1383

 های اتمی خود تحویل آژانس داد.فعالیت

 1383خرداد  29ی شورای حکام که در تاریخ نامهقطعچهارمین 

های هنامقطعنیز حاوی مطالبی مشابه سایر منتشر شد م( 2004ژوئن  18)

 د.آن شورا بو

ی بروکسل، سه کشور اروپایی نامهتوافقمطابق  کهآنرغم علی

ای ایران در این ی هستهسازی پروندهتعهد کرده بودند برای عادی

های مثبتی که ایران اجالس شورای حکام تالش کنند، و با وجود قدم

 برداشته بود، این تعهد اجرایی نشد.

 

 فک پلمپ تولید سانتریفیوژ در نطنز

 م(2004 ژوییه 27) 1383 ادامرد 6

ایران پلمپ آژانس در واکنش به نقض عهد کشورهای اروپایی، 

علیق ت روی سانترفیوژها را فک و تولید سانترفیوژ در نطنز را آغاز کرد.

ماه و نیم قبل و در راستای اعتمادسازی  4ی تولید سانتریفیوژ داوطلبانه

 گرفته بود. انجاماز سوی ایران 

قطعات سانترفیوژ را که برای  ایران اذعان کرد تولیدد چند روز بع

های ید کرد فعالیتتأکاز سر گرفته ولی سازی اورانیوم است، غنی

 سازی را از سر نگرفته است.غنی

 

 خواهی آژانسو زیاده اسراییلپاسخ ایران به تهدیدات 

 م(2004اوت ) 1383شهریور 

 1383شهریور  3در کمال خرازی، وزیر وقت امور خارجه دکتر 

 یاعالم کرد جمهوری اسالمی هرگونه حمله م(2004اوت  24)

ا زور پاسخ را ب ایرانسیسات اتمی أبه ت رژیم صهیونیستی یپیشگیرانه

 م(2004اوت  28) 1383شهریور  7در سیدمحمد خاتمی نیز  خواهد داد.

 مقاصدسازی اورانیوم جهت غنیباید حق ایران برای  الم کرد آژانساع

 1383شهریور  24ایران همچنین در  را به رسمیت بشناسد. آمیزصلح

علیق نامحدود اجالس شورای حکام، ت جریانم( و در 2004سپتامبر  14)

 سازی را نپذیرفت و گفت تولید سانترفیوژ را متوقف نخواهد کرد.غنی

 

 ی شورای حکامنامهقطعپنجمین 

 م(2004سپتامبر  18) 1383شهریور  28

 م(2004سپتامبر  1) 1383شهریور  11ک گزارش در طی ی آژانس

اش قابل های اتمیاظهار کرد برخی از ادعاهای ایران در مورد فعالیت

أسیسات در تباور است ولی از تصمیم ایران برای تولید انبوه کیک زرد 

 یابراز نگرانی کرد. کالین پاول، وزیر وقت امور خارجه اردکان یزد

ایران به شورای امنیت  یبرای ارجاع پروندهآمریکا گفت این گزارش 

ای ی هستهپرونده مورداین سخن، از نیت آمریکا در  کند.کفایت می

 ایران پرده برداشت.

 18) 1383شهریور  28ی خود را در نامهقطعشورای حکام، پنجمین 

م( منتشر نمود و در آن به تکرار سخنان قبلی خود 2004سپتامبر 

کشورهای شورای حکام بر لزوم  نامهقطعآن  پرداخت. همچنین در

 تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسالمی تأکید نمودند.

پروتکل الحاقی در آن  گونه که بیان شد،آن الزم به ذکر است

شد و در مجلس شورای صورت داوطلبانه توسط ایران اجرا میزمان به

نیز  ایران بعد از آن که مجلساسالمی به تصویب نرسیده بود. جالب این

 هرگز پروتکل الحاقی را تصویب نکرد.
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 فرآوریاعالم کرد  نامهقطعایران سه روز بعد در پاسخ به این 

 کیک زرد را از سر گرفته است. یگسترده

 

 سه کشور اروپاییایران توسط تهدید 

 م(2004اکتبر  21) 1383مهر  30

از م( 2004کتبر ا 21) 1383مهر  30در  انگلیس، آلمان و فرانسه

 ،ندسازی را متوقف کهای مربوط به غنیفعالیت یتهران خواستند کلیه

اش به شورای امنیت ارجاع خواهد شد. این سه کشور وگرنه پرونده

 پیشنهاد دادند. نیز هایی رااروپایی مشوق

 

 سازیی مجلس مبنی بر ازسرگیری غنیمصوبه

 م(2004اکتبر  31) 1383آبان  10

طرحی  م(2004اکتبر  31) 1383آبان  10ای اسالمی در مجلس شور

از سوی سازی اورانیوم خواستار از سرگیری غنی ویب کرد را تصو

 .شد دولت

 ی پاریسنامهتوافق

 م(2004نوامبر  15) 1383آبان  25

ی مذاکرات خود برای حل و ایران و سه کشور اروپایی در ادامه

نوامبر  15) 1383آبان  25گر در ای ایران، بار دیی هستهفصل پرونده

گرد آمدند و حاصل آن مذاکرات،  پاریس، پایتخت فرانسه، م( در2004

 ی پاریس بود.نامهتوافق

های به دنبال اکتساب سالح»ی پاریس ایران پذیرفت نامهتوافقدر 

المللی انرژی اتمی با آژانس بین»، «ای نبوده و نخواهد بودهسته

تا زمان تصویب پروتکل الحاقی در »، «نمایدهمکاری کامل و شفاف 

به »و « مجلس شورای اسالمی، آن را به صورت داوطلبانه اجرا نماید

 سازی را ادامه داده وی غنیمنظور اعتمادسازی بیشتر، تعلیق داوطلبانه

و  سازیهای مرتبط با غنیآن را گسترش دهد تا شامل تمامی فعالیت

 «.گردد فرآوریباز

حقوق ایران تحت »ه کشور اروپایی تعهد کردند که در مقابل س

NPT ی اروپا در مذاکرات با اتحادیه»، «و بدون تبعیض اعمال شود

آزمایی از سر ی تجارت و همکاری پس از راستینامهمورد موافقت

ایران به سازمان تجارت  الحاقِ مذاکراتِ از شروعِ»و « گرفته شود

 «.جهانی به صورت فعال حمایت شود

ی نزدیک برای همچنین دو طرف مذاکره موافقت نمودند در آینده

 اتی مورد قبول طرفین در مورد ترتیبنامهتوافقبه  یابیدست»

های القاعده و دیگر مبارزه با تروریسم، شامل فعالیت»، «مدتدراز

در  سیاسی فرآیندحمایت از »و « های تروریستی نظیر منافقینگروه

مذاکره « دولت منتخب، طبق قانون اساسی عراق برای استقرار یک

 نمایند.

ی زدایایران برای اعتمادسازی و تنش تالشِ نهایتِ، نامهتوافقاین 

کل ی اجرای پروتایران تا حد ممکن در زمینه ،گونه که بیان شدبود. آن

. در ده بوسازی از خود انعطاف نشان دادی غنیالحاقی و تعلیق داوطلبانه

ه ایران ب استراتژیکی اروپایی متعهد به دادن امتیازات مقابل کشورهای

با منافع دولت وقت آمریکا و رژیم صهیونیستی  وضوحکه به  ،شدند

 در خاورمیانه در تضاد بود.

پذیرفتند تعلیق، برای همیشه ادامه نخواهد یافت  هاآن کهاول این

ال ؛ حمنظور اعتمادسازی استبه و صرفاً یک اقدام داوطلبانه و موقتی

رای بای شدن ایران را جلوی هسته خواستندمی اسراییلآمریکا و  کهآن

 بگیرند.همیشه 

د شایران به یکی از شرکای مهم تجاری اروپا بدل میکه دوم این 

مراودات اقتصادی  بود؛ زیرا اسراییلابوسی برای آمریکا و و این ک

ا ف میان آمریکشکاشد و ایران و اروپا باعث نزدیکی این دو به هم می

حمله به افغانستان  جریانجورج بوش در  ساخت.تر میو اروپا را عمیق

ای باید تصمیم خود را بگیرد: یا با هر ملتی و هر منطقه»گفته بود 

و این باعث فاصله گرفتن بسیاری از « هاماست، یا با تروریست

فت ر پیش جاآنکشورهای اروپایی از آمریکا شده بود. این انشقاق تا 

حمله به عراق، گرهارد شرودر، صدر اعظم  جریانکه دو سال بعد و در 

ا حاصل ی اروپشکاف ایجاد شده در اتحادیه»وقت آلمان گفت 

ی اروپایی، از وزیر خارجه 15ی عراق لهأهای من نیست. در مسسیاست

 نجمله آلمان، سیاست اروپایی مشترکی را به تصویب رساندند. ای

 قتو جمهورو ژاک شیراک، رییس« درست تنظیم کرد.سیاست را باید 

ق بینیم منطق خود را که منطدر این رابطه، ما دلیلی نمی»فرانسه گفت 

 .«صلح است، تغییر دهیم و به سمت یک منطق جنگ چرخش کنیم

از  وقتی»وزیر دفاع وقت آمریکا در واکنش به این سخنان اظهار کرد 

ن نه! کنید. ولی من و فرانسه فکر میگوییم، شما به آلمااروپا سخن می

کنم که این اروپای قدیمی است. امروز اگر شما به ناتوی من فکر می

جا هباروپا بنگرید، آنگاه درخواهید یافت که گرانیگاه به سوی شرق جا

با این اوصاف، تیم دیپلماسی ایران متوجه این شکاف شده  «.شده است

 طبیعی است به جز آمریکا نمود.ش میبرداری از آن تالبود و برای بهره
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لیج ی خ، رقبای نفتی و گازی ایران همچون کشورهای حاشیهاسراییلو 

 فارس و روسیه نیز از این بند ناخشنود باشند.

که ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی گام سوم این

افزایش سهم کشورهای در »برداشته بود. یکی از اهداف این سازمان 

باشد و می« المللیتوسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین حال

قای ارت» در مسیر های بزرگیتوانست جهشایران با عضویت در آن می

تولید و تجارت و  یتوسعه»، «مین اشتغالتأ»، «مردم سطح زندگی

ا پایدار ب یبه توسعه یابیدست»، «وری بهینه از منابع جهانیبهره

است  بدیهی بردارد.« حفظ محیط زیست»و « هینه از منابعبرداری ببهره

 .ندپسندیدرا نمی اتفاقهرگز این  آمریکا و اسراییل

دو طرف بر ضرورت مبارزه با تروریسم تأکید کرده که چهارم این

بودند. از یک سو اشاره به القاعده به معنی دخالت در سیاست 

ی دیگر اشاره به گروه ی بوش بود؛ و از سوسرانهطلبانه و خیرهجنگ

سیاست آمریکا در قبال سازمان مجاهدین  چهآنتروریستی منافقین با 

 خلق بود همخوانی نداشت.

که استقرار دولت منتخب در عراق به معنی پایان پنجم این

که اکثریت مردم عراق  جاآنگری آمریکا در این کشور بود. از اشغال

صدام  یا مورد غضب حکومت بعثهدند که سالدارا شیعیانی تشکیل می

 ،قرار گرفته بودند، پرواضح بود که سازوکار قانونی و دموکراتیک

رساند؛ و تحوالت دولتی همسو با ایران را در آن کشور به قدرت می

 آینده نیز این فرضیه را اثبات نمود.

شایان ذکر است ایران یک هفته بعد آخرین تعهدات خود در 

 UCFهای تأسیسات نیز اجرایی نمود و فعالیت ی پاریس رانامهتوافق

همچنین کمتر از یک ماه پس از  اصفهان را به حالت تعلیق درآورد.

 13) 1383آذر  23های مذاکره در ی پاریس، طرفنامهتوافقانتشار 

وگوهای خود را برای رسیدن به یک توافق جامع م(، گفت2004دسامبر 

 ای ایران آغاز نمودند.هی هستمنظور حل مناقشهبلندمدت به

 

 ی شورای حکامنامهقطعششمین 

 م(2004نوامبر  29) 1383آذر  9

یس، ی پارنامهتوافقی شورای حکام، اندکی پس از نامهقطعششمین 

از  نامهقطعم( صادر شد. در این 2004نوامبر  29) 1383آذر  9در 

رسندی خ توافقات صورت گرفته میان ایران و سه کشور اروپایی ابراز

شد و بار دیگر بر ضرورت تداوم اقدامات اعتمادساز توسط ایران تأکید 

های شورای نامهقطعی عطفی در تمامی نقطه نامهقطعاما این  گردید.

 نامهقطعس نویحکام بود. برای اولین بار و به پیشنهاد ایران، بند اول پیش

ه ب نامهقطع. این قرار گرفتتغییرات مختصر ولی مهمی  خوشدست

ساز، داوطلبانه و اطمینان»ها در ایران را اقدامی ی تعلیقوضوح ادامه

 دانست.« بدون الزام حقوقی
 

 اروپا پیشنهاد جدید باایران  مخالفت

 م(2005فوریه  13) 1383بهمن  25

 ککتور آب سبآر تحویل یکمنظور پیشنهادی بهاروپا ی اتحادیه

، به ایران ارائه نمود. ن اراککتور آب سنگیآرساخت در ازای توقف 

ممکن است برای مقاصد نظامی  کشورهای اروپایی معتقد بودند ایران

فوریه  13) 1383بهمن  25در  ایران کتور را به کار گیرد.این رآ

، ساخت رآکتور آب سنگین پیشنهاداین رغم اعالم کرد به م(2005

 .اراک را متوقف نخواهد کرد

 

 اورانیوم فرآوریازسرگیری  مالاحتاعالم ایران مبنی بر 

 م(2005آوریل  30) 1384 بهشتاردی 10

اعالم م( 2005آوریل  30) 1384 بهشتاردی 10در ایران دولت 

وز چند ر اورانیوم را در اصفهان از سر بگیرد. فرآوریکرد ممکن است 

های گونه از سرگیری فعالیتییان به ایران هشدار دادند که هراروپا بعد

در واکنش تأکید  اما تهران. د مذاکره پایان خواهد دادبه رونای هسته

 ولی ،ناپذیر استاورانیوم بازگشت فرآوریدر خصوص  تصمیمش کرد

ی یشنهادپی بستهبه بعد از دریافت با این حال پذیرفت این تصمیم را 

 موکول کند.اروپا 

 

 ای در مجلسآوری هستهبه فن یابیدستتصویب قانون 

 م(2005مه  15) 1384 تبهشاردی 25

، 1384با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری خرداد 

ای محل ی هستههای جناحی به اوج خود رسید و از قضا مسألهرقابت

اصلی این جدال شد. دولت خاتمی در طی هشت سال زمامداری 

ته عنوان مثال توانسبه و جا گذاشته بوداز خود به قابل دفاعیی کارنامه

ی مردم، طبق آمار ترین دغدغهعنوان مهمبهی اقتصاد در زمینه بود

به  1/6اش رشد اقتصادی را از جمهوریرسمی در آخرین سال ریاست

درصد و نرخ بیکاری را از  2/15به  2/23درصد، نرخ تورم را از  4/6

 درصد برساند. 3/10به  12
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تاریخ  خود را برای اعالم توانمجلس اصولگرای ایران اما تمام 

به صدا درآوردن زنگ شکست  و گرفتطلبی به کار انقضای اصالح

 بود. نیز در این زمینهای دولت های هستهسیاست

که تا آن زمان از تصویب پروتکل الحاقی  شورای اسالمی مجلس

بل کننده در مقامعتقد بود مماشات دولت و تیم مذاکرهسر باز زده بود، 

سیاست دیگری شده و باید  هاآنهی خواکشورهای غربی باعث زیاده

م( 2005مه  15) 1384 بهشتاردی 25در تاریخ  در پیش گرفت. لذا

 .را تصویب نمود ایتههس آمیزصلح وریآفن به یابیدست قانون

 نگهبان یشورا تصویب به نیز ی بعدیک هفته در که قانون این براساس

 المللیبین وانینق و NPT یمعاهده چارچوب در شد موظف دولت رسید،

 و لیالملبین و داخلی امکانات و محققین اندیشمندان، از گیریبهره با

 و اتمی انرژی المللیبین آژانس تعهدات اجرای پیگیری همچنین

 ،NPT عضو کشورهای برابر در وریآفن این از برخوردار کشورهای

 زا ،آمیزصلح ایهسته وریآفن از کشور نمودن برخوردار به نسبت

 اقدام ای،هسته برق مگاوات هزار 20 جهت سوخت یچرخه تأمین جمله

 د.ی پاریس بونامهتوافقو این به معنی کشیدن خط بطالن بر  نماید

 

 نژادجمهوری احمدیریاستآغاز 

 (م2005ژوئن  24) 1384تیر  3

به شماره افتاده  1384قلب سیاست ایران در آخرین روزهای بهار 

 های منحصر به فردی بود.ت دارای ویژگیبود. این انتخابا

های سیاسی با کاندیدای واحد شرکت نکرده یک از جناحاوالً هیچ

نژاد، محمدباقر قالیباف، ی اصولگرایان محمود احمدیبودند. از جبهه

طلبان مهدی کروبی، ی اصالحعلی الریجانی و محسن رضایی و از جبهه

دان آمده بودند، که البته بعدها مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده به می

و  «برای جلوگیری از تشتت آرا و به نفع ملت ایران»محسن رضایی 

 .کردگیری از انتخابات کناره یک از کاندیداهابدون حمایت از هیچ

 مدارسیاستجمهور اسبق ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس

اران از حزب کارگزکار نیز یکی از کاندیداها بود و به نمایندگی کهنه

ان تکنوکرات ایرانی است به انتخابات آمده مدارسیاست متعلق بهکه 

 بود.

ای ویژگی دیگر این انتخابات، رقابت به شدت نزدیک و دومرحله

جمهوری ایران پس از انقالب اسالمی شدن آن بود. تنها انتخابات ریاست

باشد و این می 1384است، انتخابات سال  رسیدهی دوم که به مرحله

 ست.ا در آن انتخابات ی مختلف سیاسیهاجریانگواهی بر رقابت شدید 

ژوئن  17) 1384خرداد  27در دور نخست این انتخابات که در 

شرکت  گیریدرصد مردم در رأی 63م( برگزار شد، کمتر از 2005

 .بود زیر قراردا به یدنمودند و تعداد آرای هر کان

 درصد: 13/21رأی معادل  6٬211٬937 ؛اکبر هاشمی رفسنجانی

و  گاه از تهران خارج نشدی هیچانتخابات تبلیغات جریان رفسنجانی در

کرد. او گرچه تنها وگوی رو در رو با مردم احساس نمینیازی به گفت

زنجان و رشت نفر اول شد، ولی  های کرمان )محل تولدش(،استاندر 

از آن خود نمود. رفسنجانی نیز آرای قابل توجه را  هااستانی در بقیه

نبود و  در ایران ی محبوبیچهرهها به دالیل گوناگونی در آن سال

 د.نسبت به وی نداشتن طلبان و اصولگرایان تعلق خاطر چندانیحاصال

درصد:  43/19رأی معادل  5٬711٬696نژاد؛ محمود احمدی

 داخلی یهاسیاستدر رأس عدالت و مبارزه با فساد را ایجاد نژاد احمدی

 .شمردبرمیخود خارجی  هایسیاستدر رأس ای را و رفع معضل هسته

 «از قضا سرکنگبین صفرا فزود»گونه که بعداً اشاره خواهد شد، آناما 

 ترینسابقههای عدالت نزول کرد و بیو نه تنها در دولت وی شاخص

ان ای ایری هستهگره پروندهروز به روز فسادهای تاریخ رخ داد، بلکه 

 تر شد.سردرگم کورتر و کالف آن

: مهدی کروبی درصد 24/17رأی معادل  5٫070٫124مهدی کروبی؛ 

در حالی که در ساعات آغازین شمارش آرا پیش افتاده بود، در انتها با 

نژاد، نفر سوم نسبت به محمود احمدیهزار رأی 700اختالفی کمتر از 

ند. این امر اعتراض شدید شد و از راهیابی به دور دوم انتخابات بازما

نژاد که بیشترِ آرای شهرهای وی را برانگیخت. برخالف محمود احمدی

مرکزی ایران را به خود اختصاص داده بود، مهدی کروبی اکثرِ آرای 

شهرهای مرزی غرب ایران و استان گرگان را از آن خود کرد. کروبی 

قطار  سرعت در میان سیاسیونی که پس از هشت سال تمایل به افزایش

ش به خصوص در زمان اهانکاراصالحات داشتند، به علت مواضع محافظه

ریاست مجلس ششم، از محبوبیت چندانی برخوردار نبود. بارزترین شعار 

ی نقدی بود و این وعده توانسته بود کروبی در آن سال، توزیع یارانه

که  جاآناز  رسدبه نظر میحواشی ایران را به خود جذب کند.  مردم

شمارش آرا در شهرهای کوچک زودتر از شهرهای بزرگ به پایان 

 . اشدباز کروبی پیشی گرفته  ی راهنژاد در میانهاحمدی آرای رسد،می

محمدباقر  درصد: 93/13رأی معادل  4٬095٬827محمدباقر قالیباف؛ 

ت حجم تبلیغات انتخابات ریاس ترینسابقهو بی قالیباف بیشترین

را به خود اختصاص داد، ولی نتوانست جایگاهی  1384جمهوری سال 

 باالتر از جایگاه چهارم به دست آورد.
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دکتر معین، درصد:  89/13رأی معادل  4٬083٬951مصطفی معین؛ 

وزیر مستعفی علوم در دولت سیدمحمد خاتمی بود. وی که ابتدا توسط 

ات خابی انتشورای نگهبان رد صالحیت شد، با حکم حکومتی به عرصه

رییس  نایبمحمدرضا خاتمی، سیدبازگشت. او پیش از انتخابات، دکتر 

جمهور را به معاونت خود برگزید تا در مجلس ششم و برادر رییس

ی سخن و عمل التزام خود را به تداوم راه خاتمی و پیش بردن پروژه

اصالحات سیاسی در ایران ثابت کند. دکتر معین و معاونش که از بیان 

ترین ایهحتی در برابر بلندپ ،تندترین مواضعاتخاذ انتقادها و  ترینصریح

ای برای کسب آرای ، حساب ویژهند، پروایی نداشتمقامات کشور

. اما دیری نپایید که ریسمان خیال او از دو سو ندمنتقدین باز کرده بود

فتن طلبان فرصت پیشی گرقیچی شد؛ اوالً پراکندگی در اردوگاه اصالح

ار رقبای ایشان قرار داد و مجموع آرای کاندیداهای را در اختی

میلیون نفر از جمله  17طلب مؤید این موضوع است، ثانیاً بیش از اصالح

بسیاری از هواداران سابق دولت اصالحات، آن انتخابات را تحریم 

 نمودند و لذا از سبد رأی دکتر معین به شدت کاسته شد.

علی الریجانی درصد:  38/4ل رأی معاد 1٬713٬810علی الریجانی؛ 

شترین شد، تنها توانست بیی راست سنتی شناخته میبه عنوان نمایندهکه 

 آرای زادگاهش، استان مازندران را از آن خود کند.

 محسن درصد: 75/2معادل  1٬288٬640محسن مهرعلیزاده؛ 

مهرعلیزاده که از ابتدا امید چندانی به پیروزی در انتخابات نداشت، به 

اش پاسخ مثبتی نداد. او که خود آذری گیریها برای کنارهرخواستد

بود توانست بیشترین آرا را در سه استان آذربایجان غربی، شرقی و 

اده توفیقی نیافت. مهرعلیز هااستانولی در سایر  ،اردبیل از آن خود کند

نیز در ابتدا توسط شورای نگهبان رد صالحیت شد ولی همچون دکتر 

قدند ای معتی انتخابات بازگشت. عدهحکم حکومتی به عرصه معین با

ی غربی ایران به سبد کروبی هااستانی که غالب آرای همه جاآناز 

ین ایران نشتوانست سه استان آذریگیری مهرعلیزاده میرفته بود، کناره

 کند. ملحقرا نیز به این مجموعه 

نژاد به دور دیبه این شکل اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احم

تیر  3در تاریخ درصد مردم  60کمتر از دوم انتخابات راه پیدا کردند. 

های رأی رفتند. در یک سو م( به پای صندوق2005ژوئن  24) 1384

ه طلبان را تسامحاً بکه اصالحرغم ایناکبر هاشمی رفسنجانی که علی

رار ق محبوبیت خویش ترین سطحدور خود گرد آورده بود، در پایین

 مدارسیاستاز نظر سیاسی و اقتصادی داشت و در چشم بسیاری از مردم 

نژاد که با پیوند زدن خود از سوی دیگر محمود احمدی ؛ ووجیهی نبود

زیستی و مهرورزی به شهیدرجایی، در نگاه مردم نماد عدالت، ساده

 هنمود. وی با اقداماتی نظیر اعطای وام ازدواج در شهرداری تهران، کمی

های هیچ نسبتی با وظایف آن نهاد نداشت، و به مدد پوشش خبری رسانه

ویژه صدا و سیما، توانسته بود محبوبیتی به مراتب بیش از جمعی و به

 رفسنجانی برای خود دست و پا کند.

درصد( در مقابل  82/61رأی ) 17٬284٬782مردم در این دوقطبی با 

عنوان نژاد را بهمدیدرصد( محمود اح 93/35رأی ) 10٬046٬701

جمهور بعدی ایران برگزیدند. رفسنجانی در آن انتخابات تنها رییس

و در سایر استان مرزی ایران را از آن خود کند  10توانست رأی 

 نژاد واگذار نمود.، عرصه را به احمدی، از جمله زادگاهشهااستان

تخابات شرکت م ایران در آن انمیلیون نفر از مرد 19 حدودناگفته نماند 

 دند.نکر

در یک جمله اگر بخواهیم واکنش مردم ایران در این انتخابات 

ها ای ایران را خالصه کنیم، باید بگوییم ایرانیی هستهنسبت به مناقشه

 تصمیم گرفتند این بار پاسخ بوش را با زبان خودش بدهند!

نژاد در بدو ورود به کاخ ریاست جمهوری به انتقاد دکتر احمدی

روند را تا پایان نیز  پرداخت و این پیشینهای ی دولتدید از همهش

ای گذشته را کنندگان ارشد هستهوی حتی برخی از مذاکره ادامه داد.

ی سیاست خارجی قائل به او در زمینه به جاسوسی و فساد متهم کرد. 

کرد. گونه مدارایی نبود و بر اساس مدل خاص خود رفتار میهیچ

جمهور غیرروحانی ایران پس از شش که اولین رییس نژاداحمدی

 رتعی رؤسای جمهور پیشین متشرّی چهارساله بود، خود را از همهدوره

 پنداشت.تر میو انقالبی

سفیر ایران در سایر کشورها، ازجمله بیشتر سفرای  40حدود او 

های دیگری و چهره فراخواند به تهرانرا ایران در کشورهای اروپایی 

ای ایران که در ادامه به آن خواهیم نمود. مواضع هسته هاآنجایگزین  را

به آمریکا  هاآنپرداخت، موجب رویگردانی اروپا از ایران و نزدیکی 

 بوش شد. تندروو دولت 

 و در همایش 1384های پس از انتخابش در آبان ی در نخستین ماهو

بدون آمریکا  جهان» ایتوسط عده که بعدها «مسجهان بدون صهیونی»

عار و شگویم که این بدون تردید می» گفت نامیده شد،« و صهیونیسم

الهی به زودی جهان بدون  ییافتنی است و به حول و قوههدف دست

آمریکا و صهیونیسم را تجربه کرده و در دوران درخشان حاکمیت 

این اولین باری بود که  «.اسالمی بر جهان امروز تنفس خواهیم کرد

جمهور ایران در یک سخنرانی رسمی از جهان بدون آمریکا سخن رییس
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های سهمگینی را علیه گفت. این جمالت و سخنان مشابه آن واکنشمی

دائمی  ی، کمیتهم(2006اوت ) 1385 امرداد درایران در دنیا برانگیخت. 

 یمنتخب مجلس نمایندگان ایاالت متحده آمریکا در گزارشی به کنگره

اد را نژجمهور، ایران و احمدییسیر همین سخنرانیتناد به آمریکا با اس

 یموضع خصمانه»و  برشمرد« تهدید علیه امنیت ملی آمریکا»یک 

 یابیدسترا دلیل محکمی برای لزوم پیشگیری از « ایران علیه آمریکا

 ای دانست.هسته آوریفنبه 

شد.  «از روی نقشه اسراییلمحو »نژاد خواهان احمدیهمچنین 

، از روی نقشه اسراییلتوضیح داد که منظورش از حذف گرچه او بعدها 

ست و نه الزاماً حذف از اچیزی مانند حذف شوروی از روی نقشه بوده

سازمان ملل متحد در وقت یس یر کوفی عنان حال، با اینطریق جنگ

تر . موضع سختوی، سفر خود به ایران را لغو نمود یپی سخنان اولیه

 و افسانه خواندن آن بود. 1نفی هولوکاست اسراییلدر قبال  نژاداحمدی

، که یهودیان سراسر جهان و بسیاری از اسراییلاین اقدام نه تنها رژیم 

مردم اروپا را نیز برافروخته کرد. در اروپا غالباً طرفداران هیتلر و 

ها نژاد گفت تنپردازند. بعدها احمدیها به نفی هولوکاست مینئونازی

 ورد هولوکاست یک سؤال کرده است!در م

ی سیاست خارجی دولت جدید ایران نبود. دکتر اما این همه

بته ال ندین بار به سران کشورهای مختلف نامه نوشت کهنژاد چاحمدی

 وقت معاوندکتر سعید جلیلی،  رسدبه نظر میپاسخ ماند. بی هاآنی همه

نقشی اساسی  روش پیگیری ایندر ، روپا و آمریکای وزارت خارجها

 داشته باشد.

ای در نژاد در ششمین ماه از ریاست جمهوری خود نامهدکتر احمدی

جمهور آمریکا ارسال نمود. گرچه در صفحه برای جورج بوش، رییس 18

های مثبتی به این اقدام مشاهده شد و برای مثال واکنش میان مقامات ایرانی

ه نماز جمعه این نامهای خطبهدر  ،اهلل احمد جنتی، دبیر شورای نگهبانآیت

وزارت خارجه آمریکا ؛ اما خواند« از الهامات خدا»و « العادهعملی فوق»را 

ا گو با مردم آمریکوبرای گفت« تالشی ضعیف»در اولین واکنش آن را 

 نامه حاوی پیامی نبود و نیز معتقد بودند این مقامات کاخ سفیددانست. 

وضعی در مهمچنین کاخ سفید یست. آن ن هیچ پیشنهاد مشخص سیاسی در

 شود.نژاد جوابی داده نمیاحمدی یرسمی اعالم کرد که به نامه

 عنوان اب این واکنشهای مختلف، از در مصاحبهجمهور ایران بعدها رییس

 د.کریاد « جویان جهانجمهور آمریکا به نداهای صلحاعتنایی رییسبی»

                                                           
 دست آلمان نازی اطالقه ی جنگ جهانی دوم بدر ط )به خصوص یهودیان( نژاد، مذهب و ملیت یکشی بر پایهجمعی و نسل، به کشتار دسته«سوزیهمه»یا  «هولوکاست» 1

 نمایی زیادی صورت گرفته باشد، اما در اصل وقوع آن تردید زیادی وجود ندارد.رود که در گزارش این جنایت بزرگگرچه احتمال فراوان می شود.می

، به آنگال مرکل، صدراعظم نژادبعدی محمود احمدی یدو نامه

 .های جهان نوشته شدرهبر کاتولیکآلمان، و پاپ بندیکت شانزدهم، 

ر الزم به ذک تکرار شده بود. ی اولنامه کلی مفاهیمها نیز در این نامه

 بدون جواب ماند. ها نیزنامهاین است که هر دو 

 سخنگوی کاخ الیزهم(، 2007نوامبر  18) 1386 آبان 27در تاریخ 

نیکوالس ای از محمود احمدی نژاد خطاب به اعالم کرد که نامه

است. ارسال این نامه دهفرانسه دریافت ش وقت جمهوررییس ،سارکوزی

یید شد و مفاد آن برقراری روابط دوجانبه أنژاد تاحمدی دکتراز سوی 

ای ایران اعالم گردید. سخنگوی کاخ الیزه ای به موضوع هستهو اشاره

ب نامه را در ارتباط با منافع دو کشور در لبنان و انتقاد از مواضع مطالاما 

دانست و متذکر شد که  ای ایرانهسته یسارکوزی پیرامون برنامه

 !است نامیده «تجربهجوان و بی»جمهور ایران، سارکوزی را یسیر

ر نژاد منجاحمدی یگزارش داد که نامه یک هفته بعدخبرگزاری ایران 

 .است سارکوزی به ایران شده به لغو سفر

نژاد را ناامید نساخت، تا ها اما احمدیی این نامهپاسخ ماندن همهبی

کاندیداهای انتخابات جورج بوش و که وی برای مناظره با  جاآن

های آخر ریاست جمهوری آمریکا اعالم آمادگی نمود و در سال

 آمریکایی وگیران اش برای آویختن مدال بر گردن کشتیزمامداری

خ کا صاً در سالن ورزشی آزادی حاضر شد.شخ هاآنعکس گرفتن با 

 یمناظرهسفید در واکنش به اظهارات رییس جمهور ایران، دعوت به 

پیشنهاد  یهئجای اراهب» را تکراری خواند و اعالم کردنژاد احمدی

، ایاالت متحده مذاکرات ایرسانههای مباحثات تلویزیونی و نمایش

 نای کهشود در صورتی محقق میعی را پیشنهاد کرده است و این واق

مثبت دهد: جهانی درخواست کرده پاسخ  یجامعه چهآن به کشور

 !«اورانیوم را متوقف کنید فرآوریسازی و غنی

هم  تریسخاوتمندانهروی  در آن زمان اما سیاست خارجی ایران

 رهای کمونیستینژاد روابط تنگاتنگی با کشوداشت. محمود احمدی

برخی کشورهای آفریقایی برقرار نمود و از موضع آمریکای التین و 

 یوی الیحه دولتکرد. برای مثال رفتار می هاآنتر با برادر بزرگ

های ایران از سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه و اردن که مربوط بخشش طلب

مجلس  به ورا تصویب  بودهای پرداخت شده به این کشورها به وام

ها مجلس هفتم نیز با این بخشش موافقت کرد. مبلغ طلب .ارسال کرد

 ه است.ها اعالم نشدو سایر جزئیات در رسانه
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 تاپ جنجالیادعای کشف لپ

 م(2005 ژوییه) 1384تیر 

 ژوییه)اواسط  1384در اواخر تیر  مقامات اطالعاتی آمریکا

که به  دادندمی تحویل المللی انرژی اتتاپی را به آژانس بینلپم( 2005

از ایران دزدیده شده و حاوی هزاران صفحه اسناد  هاآنادعای 

یی که طرف آمریکایی جاآناز . بودای ایران هسته یبرنامه یمحرمانه

رده تاپ را اعالم نکلپاین  أگاه منشهیچ حفاظت از منبع خود، یبه بهانه

سان مورد تردید صحت این اسناد در نظر تحلیلگران و کارشنا ،است

سازی از سوی دولت بوش برای ایجاد رسد این صحنهاست. به نظر می

 1384آبان  22در  ایران، بعدهادولت  هراسی صورت گرفته بود.ایران

را یک سناریوی ناشیانه از طرف خبر این  ، رسماًم(2005نوامبر  13)

 .آمریکا برای تخریب ایران توصیف کرد

 

 اصفهان UCFهای مبنی بر ازسرگیری فعالیت ی ایران به آژانسنامه

 م(2005اوت  1) 1384 امرداد 10

 کشورهای اما گذشت، پاریسی نامهتوافق انعقاد از ماه 9 حدود

 و حل جهت درازمدت ترتیب یک انعقاد برای طرحی هیچ اروپایی

 ،ودب آمده پاریسی نامهتوافق در که گونهآن ای،هسته موضوع فصل

به  یابیدستمجلس شورای اسالمی قانون  دیگر طرف از .ندنکرد ارائه

ای را به تصویب رسانده بود و دیدگاهی آمیز هستهصلح آوریفن

 متفاوت در رأس امور اجرایی کشور قرار گرفته بود.

 آژانس مدیرکل به اینامه طی دکتر حسن روحانی رو، این از

 ایران قصد م(،2005 اوت 1) 1384 امرداد 10 در اتمی انرژی المللیبین

محمد  از و داشت ابراز اصفهان UCF هایفعالیت ازسرگیری بر مبنی را

. اشدب داشته آمادگی مربوطه پادمانی امور انجام برای خواست البرادعی

 ادنژاحمدی دکتر جمهوریریاست حکم تنفیذ از قبل روز دو نامه این

 .گردید ارسال

قض عهدهای کشورهای در این نامه، دکتر روحانی ابتدا به ن

ابل اقدامات اعتمادساز أسفانه، ایران درمقمت»اروپایی پرداخت و گفت 

زای بسیار اندکی دریافت اخود اگر نگوییم هیچ، ما به  ینهو داوطلبا

داد و تنها درعوض آن،  کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش

بر های اکتوبرو شد. قولهای بیشتر رنشده و درخواستانجامهای با قول

 ای وای، امنیت منطقههمکاری هسته یکشور اروپایی دربارهسه 2003

 سه 2004ریه اند. تعهد فوهنوز حتی بررسی هم نشده ،منع گسترش

ید ازای گسترش تعلیق به مونتاژ و تولعنوان ما به کشور اروپایی که به

عهد شده بودند که کشور متقطعات ارائه شده بود و برمبنای آن سه

های ایران در اجالس ماه ژوئن عمل آورند تا تالش تالش فعاالنه به»

شکلی که شورا بعد از آن تنها شورای حکام شناسایی شده، به  2004

عادی اجرای  یاساس رویهبرمبنای گزارش مدیرکل هرگاه و اگر بر

 ققتح« قرارداد پادمان و پروتکل الحاقی ضروری دانست، عمل کند

 یموافقت نمود تعلیق داوطلبانه 2004که ایران در نوامبر نیافت، تا این

ه نحوی که تأسیسات تبدیل اورانیوم کبه  ،خود را بیشتر گسترش دهد

عنوان خارج از شمول هرگونه  آژانس به یوضوح توسط دبیرخانه به

 رب بود را در تعیین شده« سازیهای مربوط به غنیفعالیت»تعریف از 

تعهد خود  به هنوز( EU/E3)اروپا  یاتحادیهکشور اروپایی/سه. گیرد

اجرای بدون »پاریس مبنی بر شناسایی  2004ر نوامب ینامهدر موافقت

ش مطابق با تعهدات ،منع گسترش یتبعیض حقوق ایران براساس معاهده

ماه  اند. پس از گذشت بیش از سهعمل نکرده« براساس این معاهده

کشور پاریس، آشکار شد که سه ینامهبعد از موافقتمذاکره 

حاصل است و اروپا خواهان مذاکرات طوالنی و بی یاروپایی/اتحادیه

قابل انکار ایران برای ازسرگیری فعالیت خواهد که حق غیربنابراین می

رح خود ط یسازی قانونی خود را انکار کند و انگیزه یا توانایی ارائهغنی

 ای ایران وهسته یآمیز برنامههای عینی ماهیت صلحضمینت یدرباره

های اقتصادی، تکنولوژیکی و همکاری یهای محکم دربارهنیز تضمین

 یهرغم هممسائل امنیتی ندارد. علی یای و تعهدات محکم دربارههسته

وز پیشنهادی کثر انعطاف، ایران تا امراخود و حد یهای صادقانهتالش

نکرده و تمامی اطالعات اروپا دریافت  یاتحادیهروپایی/کشور ااز سه

علنی و دیپلماتیک حکایت از آن دارد که پیشنهاد حتی در زمانی که 

 اساسبود. پیشنهادی که بر شود، کامالً غیرقابل قبول خواهدارائه 

است، نه تنها حقوق ایران را برای اطالعات ما برای ارائه آماده شده

 دهد، بلکه حتیای مورد توجه قرار نمیز انرژی هستهآمیصلح یتوسعه

ی و ناموجهی که بر اقتصاد و های غیرقانوندر حد اصالح محدودیت

تکنولوژیکی ایران اعمال شده نیز نیست. در حالی که ما به  یهتوسع

بل رقاوضوح روشن نموده بودیم که برای مورد مصالحه قراردادن حق غی

قی هیچ مشو ،ایآمیز هستهصلح آوریفنهای هانکار ایران در تمامی جنب

 خود،خودی شده برای ارائه به های تدوینکفایت نخواهد کرد. مشوق

ن ایرا یها و الزامات گستردهف و کامالً نامتناسب با توانمندیسخی

 یامهنتوافقگونه که در هستند. اکنون مشخص است که مذاکرات، آن

خط  دلیلحال پیشرفت نیست و این به بود، در  شده پاریس خواسته

 ،نمودن مذاکرات اروپا در طوالنی یاتحادیهی/مشی سه کشور اروپای
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سوی برآورده ساختن تعهداتشان ترین تالش برای حرکت به بدون کم

دار، باشد. این استمرار کشهای تهران و پاریس مینامهتوافقطبق 

ه تعلیق را تا جایی که منحصراً معطوف به تأمین این مقصود است ک

تا آن را در عمل به توقف تبدیل نماید. این،  ،امکان دارد حفظ کند

باشد و در راستای اصول پاریس می ینامهتوافقبرخالف روح و مفاد 

نیت، نیست. پس از صرف چنین مدت زمان طوالنی  مذاکرات با حسن

 انجاماعتماد  یبرای مذاکرات و اقدامات بسیاری که ایران برای اعاده

 برای تأخیر بیشتر در ایبهانهاست، هیچ  داده و انعطافی که نشان داده

اجرای اولین مرحله از پیشنهاد ایران وجود ندارد، یعنی ازسرگیری 

اصفهان که فارغ از هرگونه قصور ادعایی در  UCF یمحدود کارخانه

و  باشدمیگذشته بوده و در واقع، عاری از هرگونه خطر منجر به اشاعه 

... دمانبرای کسی باقی نمی ایبهانهتر پیشنهادی، با ترتیبات وسیع

 گونه تالشیمهوری اسالمی ایران مایل است تأکید نماید که از هیچج

سازی از طریق مذاکره دریغ های غنیدرجهت نیل به ازسرگیری فعالیت

ای که نهگوو سریعاً و به  نیتکند. بنابراین، آماده است که با حسننمی

کشور  گردد، به مذاکرات با سهمورد نظر حاصل  یهنتیج

دهد. در همین حال، ایران به تعلیق  اروپا ادامه یاتحادیهاروپایی/

سازی ادامه خواهد داد. های مربوط به غنیداوطلبانه در خصوص فعالیت

، در تعریف آژانس مشمول از ابتدا UCF است خاطرنشان گردد که الزم

 «.است سازی نبودههای مرتبط با غنیلیتفعا

ی سه این اولتیماتوم کارساز شد و یک روز بعد، وزرای خارجه

ی کشور اروپایی به همراه خاویر سوالنا، مسؤول وقت سیاست خارجه

ی دیگر ای به ایران گفتند حداکثر تا یک هفتهی اروپا، طی نامهاتحادیه

 .پیشنهادات خود را ارائه خواهند داد

 

 سه کشور اروپایی 2005 اوت 5 پیشنهادی یبسته

 م(2005اوت  5) 1384 امرداد 14

ی پیشنهادی خود را تحت سه کشور اروپایی سه روز بعد بسته

ی درازمدت بین ایران و سه کشور با نامهتوافقچارچوب یک »عنوان 

به ایران ارائه نمودند. این بسته در سه بخش « ی اروپاحمایت اتحادیه

ه تدوین شد« ایهسته»و « آوریفناقتصادی و »، «سیاسی و امنیتی»

ها با ییروپاابینی کرده بود، گونه که دکتر روحانی نیز پیشآنبود. 

یز ن هاآناجرایی  یهای که جنبسری پیشنهادات غیرهستهیک  یهارائ

سوخت خود  یههای چرخایران خواستند فعالیتبا ابهام مواجه بود، از 

تمامی  تعلیقِماه  9پس از  این بدین معنی است که وقف سازد.را مت

ه خود را ک ی قلبیهها خواستاروپایی خرهها توسط ایران، باالفعالیت

 یههای چرخفعالیت کامل همان توقفهای قبلی، نامهتوافقبرخالف 

 اوت به ایران ارائه کردند. 5 یهقالب بستدر  ،ای بودسوخت هسته

ی چند روز قبل خود توقف کامل ران که در نامهپرواضح بود ای

د برای مور»سازی را خط قرمز مذاکرات دانسته و بیان داشته بود غنی

 یآورفنهای رقابل انکار ایران در تمامی جنبهمصالحه قراردادن حق غی

ی این بسته« فایت نخواهد کردهیچ مشوقی ک ،ایآمیز هستهصلح

 پیشنهادی را نخواهد پذیرفت.

 

 سه کشور اروپایی 2005اوت  5ی پیشنهادی پاسخ ایران به بسته

 م(2005اوت  6) 1384 امرداد 15

 1384 امرداد 15پاسخی توسط ایران در  یهاین بسته بالفاصله با ارائ

ن از سرگرفته شد. اصفها UCF هایرد شد و فعالیتم( 2005اوت  6)

 آمده است: ی دکتر حسن روحانینامهدر بخشی از 

در  اروپا یاتحادیهکشور اروپایی/ شده از سوی سهشنهاد ارائهپی»

الملل، منشور سازمان ملل ، نقض آشکار حقوق بین2005اوت  5مورخ 

پاریس است. این پیشنهاد،  ینامهتهران و موافقت ی، بیانیهNPT متحد،

نحو حق به جانبی حقوق و مجوزهایی را برای سه کشور اروپایی به 

آن  الملل است و حتی باکه به وضوح فراتر از حقوق بینکند فرض می

ه هیچ کند کو تکالیفی برای ایران فرض می ؛گیرددر تعارض قرار می

یک  یهندارند. این پیشنهاد، در بردارندها جایگاهی در حقوق و رویه

فراقانونی از ایران است که  یهجانبه و خودخواهانیک ی تقاضاهایسر

کار حق حاکمیت تا واگذارکردن حقوق غیرقابل آن از ان یهگستر

عوب ساختن ایران به باشد. این طرح، درصدد مرانکار خودش می

جویانه و غیرحقوقی است که بسیار فراتر از های مداخلهپذیرش بازرسی

باشند و خارج از اختیارات یا پروتکل الحاقی می هاپادمان ینامهموافقت

است. این طرح از ایران انرژی اتمی المللی آژانس بین یهمجموع

ای خود را کنار بگذارد. این آمیز هستهصلح یکثر برنامهاخواهد می

درصدد ایجاد یک سری معیارهای خودساخته، طرح، همچنین 

ران است. چنین ای ایهسته یاساس برای برنامهآمیز و بیتبعیض

ان ای ایرز هستهآمیصلح یکثر زیرساخت های برنامهامعیارهایی، عمالً 

را برخواهد چید. معیارهایی که اگر در سطح جهانی اعمال شوند، صنعت 

ای در های هستهسالح یای را تنها به انحصار کشورهای دارندههسته

 یهد حجم بزرگ آن، مطلقاً دربردارندخواهد آورد. این طرح، با وجو

های قابل دگونه تضمین یا تعهدات محکم نیست و حتی شامل پیشنهاهیچ
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 امنیت، این یباشد. در زمینهمالحظه یا جدی همکاری با ایران نیز نمی

 طرح فراتر از تکرار اصول منشور سازمان ملل و تعهدات عام قبالً

پذیرفته شده نرفته است. این طرح حتی سعی دارد تا تعهد سه کشور 

، ریاختیا هاآنالملل را برای اروپایی به این اصول عمومی حقوق بین

، این پیشنهاد آوریفنهمکاری  یمحدود و مشروط نماید. در زمینه

ذاشتن اروپا برای کنار گ یاتحادیهتمایل سه کشور/ یهدحتی در برگیرن

 با رابطه در NPT الملل واساس حقوق بینیا کاهش تخلفات خود بر

که بخواهند این به رسد چه نیست، هم آوریفن به ایران یابیدست

عنوان مثال، در حالی که در این رابطه ارائه کنند. بهتضمینی 

 به ایران یابیدست تسهیل به متعهد اروپایی کشور سه NPT براساس

 نیمب مبهم و مشروط پیشنهاد یک طرح این هستند، ایهسته آوریفن

 این اقتصادی، همکاری یزمینه در. دهدمی ارائه «ممانعت عدم» بر

گزارشی مشروط از ترتیبات و تعهداتی  یهتنها در برگیرند پیشنهاد

است که قبالً نیز وجود داشت. پیشنهاد مذکور نه تنها ناقض 

نامه را به سخره نیز پاریس است، بلکه این موافقت ینامهموافقت

، «های عینیتضمین»های . این پیشنهاد هرگز ذکری از واژهگیردمی

نیاورده و بدین میان به « تعهدات محکم»یا « های محکمتضمین»

 ینامهگر دور شدن کامل نویسندگان آن از اصول موافقتترتیب، نشان

را معادل پایان « های عینیتضمین»باشد. این پیشنهاد، پاریس می

 ران که به زحمت حاصل شدهای ایآمیز هستهصلح یبخشیدن به برنامه

ا از ایران تقاضاه ی، پیشنهاد مذکور در زمینهداند. در مجموعاست می

حکی طور مضبسیار طوالنی، اما در مورد پیشنهادات ارائه شده به ایران به 

است که ظاهر متوازنی هم بین این  و حتی تالش نشده ؛باشدکوتاه می

شود که دو ایجاد گردد. پیشنهاد یاد شده، توهینی به ملت ایران تلقی می

 .«ی باید به خاطر آن پوزش بطلبندسه کشور اروپای

 

 اورانیوم در اصفهان فرآوریاز سرگیری 

 م(2005اوت  8) 1384 امرداد 17

 17ی پیشنهادی کشورهای اروپایی، دو روز پس از رد بستهایران 

در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی م( 2005اوت  8) 1384 امرداد

 اروپا این اقدام یاورانیوم را در اصفهان از سر گرفت. اتحادیه فرآوری

ت خواس دولت ایرانم کرد. حتی روسیه، شریک اتمی ایران، از را محکو

 د.اصفهان را تعطیل کن یکارخانه

 

 ی شورای حکامنامهقطعهفتمین 

 م(2005اوت  11) 1384 امرداد 20

ز ا المللی انرژی اتمی، پسآژانس بین شورای حکامنشست فوری 

مگاه شا انجاماختالف در دیدگاه اعضا، سر علتخیر به أچند بار ت

در این جلسه  م( برگزار شد.2005اوت  11) 1384 امرداد 20شنبه پنج

با اجماع  ،اروپا را در مورد ایران یپیشنهادی اتحادیه ینامهقطعمتن 

 .شد تصویب( کشور کشورهای عضو )35 یهمه

اصفهان  UCFای مرکز هسته ایران خواسته شداز  نامهقطعاین در 

ز محمد اند و فعالیت آن را متوقف کند. همچنین را به حالت قبل برگردا

ی گزارشیک ماه دیگر تا  شد آژانس خواسته وقت مدیرکل ،البرادعی

 ی واسوخت هسته یسازی اورانیوم و چرخهیید تعلیق غنیأت یدرباره

 ها در حالی بود کهاین ه دهد.ئشورای حکام ارابه  نامهقطعاجرای این 

های که تعلیق فعالیت بودشده  تصریح هنامقطعدر یکی از بندهای 

نه و برای اعتمادسازی ، داوطلباآورغیرالزاماز نظر حقوقی ای ایران هسته

 .است

 

 ی نظامی به ایران و واکنش آلمانتهدید آمریکا به احتمال حمله

 م(2005اوت  12) 1384 امرداد 22

ط ربوهای من برای از سرگیری بخشی از فعالیتدر پی تصمیم ایرا

بار دیگر  جمهور آمریکا،، رییسسازی اورانیوم، جورج بوشبه غنی

ه علیه ایران را رد نکرداستفاده از نیروی نظامی  یکید کرد گزینهأت

گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، به آمریکا ت. یک روز بعد، اس

 اتمی جمهوری یخاطر برنامههنظامی به ایران ب یهشدار داد از فکر حمله

 د.ی منصرف شواسالم

 

 جای روحانیانتصاب الریجانی به

 م(2005اوت  15) 1384 امرداد 24

شد، دکتر حسن روحانی پس از بینی میگونه که پیشآن انجامسر

اوت  15) 1384 امرداد 24در تاریخ  انجامماه مذاکره، سر 22بیش از 

مود م(، اندکی پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر مح2005

به جای او، دکتر علی الریجانی توسط د، کنار گذاشته شد و نژااحمدی

ی امنیت ملی و مسؤولیت پرونده شورایعالیجمهور به دبیری رییس

 ای ایران گمارده شد.هسته

و  ، جلساتتمامی رویدادها، مذاکراتدکتر حسن روحانی 

مستند و با دقت و  کننده را به صورت کامالًدستاوردهای تیم مذاکره
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امنیت ملی و »ای به نام هصفح 999اده در کتابی العفوقوسواس 

. وی در بخشی از است آوری و تدوین کردهجمع« ایدیپلماسی هسته

 یقرار بود در آژانس، جلسه 18/5/1384 در تاریخ»نویسد این کتاب می

نژاد دو روز قبل از اضطراری شورای حکام تشکیل شود. آقای احمدی

جمهوری زنگ زدند و خواستند که به ریاست( به من 16/5/1384آن )

لعاده بگذارد؟ افوق یخواهد جلسهبروم. ایشان گفتند چرا آژانس می

اندازی اصفهان را بررسی کنند. گفتند راه یلهأخواهند مسگفتم می

وب ایم، خآژانس حق ندارد چنین کاری بکند چون ما کار خالفی نکرده

ه مدیرکل طور نیست ک. گفتم ایناست با البرادعی تلفنی صحبت کنید

کشور هستند  35کاره باشد، اعضای شورای حکام آژانس، سفرای همه

 گیرند. بعد بحث شد که آژانسکه براساس گزارش مدیرکل تصمیم می

فتم ست؟ گهاآنتحت نفوذ غرب است. پرسیدند چرا آژانس تحت نفوذ 

ر اکث هند و هم بردمی هاآنآژانس را  یبودجه که هم بیشترِبرای این

های آژانس در سال کشورهای عضو، نفوذ دارند. ایشان گفتند هزینه

 چندصد میلیون دالر. گفتند شما همین دانم، مثالًقدر است؟ گفتم نمیهچ

دهیم. حاال به البرادعی زنگ بزنید و بگویید ما کل مخارج آژانس را می

 یارج آژانس و بودجهتواند بپذیرد، چون برای مخآژانس نمی گفتم اوالً

چنین حق و اختیاری نداریم چون  ما هم آن، مقرراتی وجود دارد و ثانیاً

 اگر به جایی بخواهیم کمک بالعوض کنیم، مجلس باید تصویب کند.

کار دارید! گفتم روش کاری من گویم، شما چهگفتند من به شما می

ا د، خودتان بکنم. اگر اصرار داریطور نیست و من چنین کاری نمیاین

البرادعی صحبت کنید. در ادامه گفتم شما من را خواستید تا به من چنین 

؟! ای را از من بپرسیدای کنید یا مسائل مربوط به بحث هستهتوصیه

اید گویم. گفتم من فکر کردم من را خواستهگفتند من نظرم را به شما می

ی را بدون خواهید چنین دستوراتتا به شما مشورت بدهم. اگر می

سران بدهید، خوب است زودتر، دبیر  یمشورت و تصویب در جلسه

جدیدی را منصوب کنید و این دستورات را به او بدهید. بعد از آن جلسه 

ود باید زودتر خ هم با آقای علی الریجانی تماس گرفتم و گفتم ظاهراً

 «را آماده کنید و دبیرخانه را تحویل بگیرید.

زداییِ خود رویکرد اعتمادسازی و تنشروحانی و خاتمی با 

توانستند در شرایطی که آمریکا و متحدانش طی دو سال همسایگان 

شرقی و غربی ایران را به تصرف نظامی درآورده بودند، کشور را نه 

دارند. نیز مصون ب اقتصادیهای تحریم که ازتنها از تعرض تسلیحاتی، 

                                                           
 نگارنده نتوانست از تحصیالت دانشگاهی نامبرده اطالعی کسب کند. 1

 مراجعه نماید.  75و  49و  23 ی ایران به صفحاتکنندههای مذاکرهسایر تیم برای اطالع از اعضای 2

آورده  دستفیقات فنی نیز بهاین در حالی بود که ایران در این مدت تو

توانسته بود تعداد  1383تا  1382عنوان مثال از سال بود و به

 عدد برساند. 1274عدد به  160سانتریفیوژهای خود را از 

نژاد به انتخابات ریاست جمهوری با احمدی جریانالریجانی در 

جمهور گونه که بعدها مشخص شد، رییسرقابت پرداخته بود و آن

انی، نژاد و الریج. تضاد میان احمدیین انتصاب نداشتچندانی به ا تمایل

شورای اسالمی شد، به  مجلسها بعد و زمانی که الریجانی رییس سال

جمهور و رییس مجلس وقت، به اوج خود رسید. در آن زمان، رییس

تبادل تندترین مکالمات شفاهی و کتبی پرداختند و کار به جایی رسید 

طور مخفیانه از یکی از برادران الریجانی ، فیلمی که بهنژادکه احمدی

 یخانوادهضبط شده بود را در صحن علنی مجلس به نمایش درآورد و 

 الریجانی را به فساد متهم ساخت.

د، گونه که بیان شی نزدیکی با رهبری داشت و آنالریجانی رابطه

د دارای که خو وی ای حضور داشت.ی عالی هستهاز ابتدا در کمیته

گرد ا کننده ردومین تیم مذاکرهدکترای فلسفه از دانشگاه تهران بود، 

سردار دکتر ، (یس تیم مذاکرهی)ر 1جواد وعیدی هم آورد. این تیم شامل

، )مهندس راه و ساختمان( محمدمهدی آخوندزاده، 1تاشسیدعلی حسینی

دکترای ) سید عباس عراقچی، )سردار سابق سپاه( محمد جعفری

 آبادیکاظم غریب، (انگلیس دانشگاه کنت از های سیاسییشهاند

ت از دانشگاه وزار المللیی بینهاسازمانکارشناسی ارشد دیپلماسی و )

 2.بود 1محمد سعیدی و (امور خارجه

جز محمد سعیدی که از اعضای رده گونه که مشاهده شد، بهآن

ریجانی نمودند. الطور کامل تغییر ی اعضا بهمیانی تیم قبلی بود، بقیه

 برد بود، اما نسبت به-گرچه همچون روحانی به دنبال یک توافق برد

اهلل مطهری و رییس سابق او انتقادات جدی داشت. وی که داماد آیت

هیچ »ی پاریس گفته بود نامهتوافقصداوسیما نیز بود، در واکنش به 

ر واکنش به و د !«کندلطان را با آب نبات عوض نمیغَ رِّآدم عاقلی دُ

ا را از م»ای به شورای امنیت گفته بود ی هستهتهدید به ارجاع پرونده

 !«شورای امنیت نترسانید یلولو

یجاد ارا بر سه رکن استوار کرده بود:  اشایالریجانی تئوری هسته

مقاومت ، فضای اجماع ملی در کشور با پرهیز از مناقشات داخلی

موضوعات  یکت در صحنهحری خارجی، و در صحنهدیپلماتیک 

 در برابر آمریکا.المللی و ایجاد همگرایی ای و بینمنطقه
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او برای کاهش اتکا به سه کشور اروپایی، مذاکراتی را با رؤسای 

وزیر هند آغاز نمود. وی همچنین به جمهور روسیه و چین و نخست

ول سؤمجمهور سوئیس و یسیوزیران ایتالیا و اسپانیا، ربا نخسترایزنی 

 ی اروپا پرداخت.سیاست خارجی اتحادیه

ی منتقدان الریجانی معتقد بودند کشورهای دیگر نه تنها در عرصه

ال تنها به دنب کمکی به ایران نخواهند کرد، بلکه ایهسته مذاکرات

این انتقادها پس از  خواهند بود. و ایران از غرب دوسویه امتیازگیری

ی از جمله هند، به ارجاع پرونده ،شورای حکام اکثر اعضایرأی مثبت 

را، درپی در آن شوهای پینامهقطعو نیز تصویب  ایران به شورای امنیت

 نیز یاین حال وی در این زمینه توفیقاتبا اهمیت بیشتری پیدا کرد. 

 دست آورد.به

 

 لغو مذاکرات سه کشور با ایران

 م(2005اوت  23) 1384شهریور  1

که وی رغم اینر الریجانی و علیشش روز پس از انتصاب دکت

 ،دهد، انگلیسبالفاصله اعالم کرده بود مذاکرات را با جدیت ادامه می

خود با  م(2004 اوت 31) 1384شهریور  9 آلمان و فرانسه مذاکرات

لغو  سیسات اصفهانأهای اتمی در تایران را به دلیل از سرگیری فعالیت

عالم کرد که از سرگیری فرانسه ا یکردند. سخنگوی وزارت خارجه

 هایکه طرف است پاریس ینامهتوافقاورانیوم ناقض مفاد  فرآوری

 د.امضا کرده بودن 2004ت در نوامبر دخیل در مذاکرا

 

 ی ایران توسط آمریکاشدهاعالم منشأ اورانیوم بسیار غنی

 م(2005اوت  23) 1384شهریور  1

از کارشناسان  یک گروه متشکلهمزمان با اعالم لغو مذاکرات، 

نتیجه اعالم کردند ای خارجی ان هستهگرپژوهشو  آمریکادولت 

ازرسان توسط بدو سال قبل آثار اورانیوم بسیار غنی شده که  اندگرفته

 ناشی از واردات ،المللی انرژی اتمی در ایران یافت شده بودآژانس بین

رفته رت نگپاکستان بوده و این تخطی از سوی ایران صواقالم آلوده از 

ی واشنگتن پست است. گرچه این گزارش در همان روز در روزنامه

کی ی»گفت این تنها  آمریکا یسخنگوی وزارت خارجهمنتشر شد، اما 

 ت.ایران بوده اس یپرونده یدرباره «نشدهاز مسایل حل

 

 سازیی اروپا مبنی بر تعلیق غنیرد درخواست اتحادیه

 م(2005سپتامبر  4) 1384شهریور  13

 م(2005سپتامبر  4) 1384شهریور  13در  الریجانی دکتر

 19که ایران تا پیش از اجالس اروپا مبنی بر این یدرخواست اتحادیه

سازی خود را به حالت تعلیق درآورد، های غنیسپتامبر آژانس فعالیت

 کرد.رد 
 

 نژاد در سازمان مللای احمدیپیشنهاد هسته

 م(2005امبر سپت 18) 1384شهریور  27

جمهور در اولین حضور خود در اجالس مجمع عمومی رییس

 1384شهریور  26ای خود را در سازمان ملل متحد، پیشنهادات هسته

 ،دینی مبانی اساسبر ایران» ارائه نمود. وی گفتم( 2005سپتامبر  17)

 اسالمی داند. جمهوریز نمییرا جا ایهسته تسلیحات سمت هب حرکت

را  خلع سالح یویژه یو ایجاد کمیته NPT یمعاهده احیای ایران،

 و رفع ایهسته هایبا سالح مقابله برای و اساسی ضروری اقدامی

 در جمهوری ایهسته تولید سوخت یداند. چرخهمی ایآپارتاید هسته

در سایر  تسوخ یاز چرخه ، متفاوتفنی لحاظ به ایران اسالمی

 ، جمهوریاساس . بر ایننیست ایهسته آوریفنمند از بهره کشورهای

 در ایران اورانیوم سازیغنی یپروژه در اجرای آماده است ایران اسالمی

 خصوصی هایبا بخش طور جدیبه سازی،و اعتماد سازیشفاف و برای

 ورای دیگری مهم ، گامو ایننماید  سایر کشورها مشارکت و دولتی

 سازیاعتماد صرفاً جهت اسالمی جمهوری که است NPT ضوابط یهمه

 یهنماید. برپایرا پیشنهاد می آن خویش ایهسته فعالیت گریو روشن

، ایهسته تولید سوخت یچرخه به یابیدست برای ایران مسلم حق

 نرژیا المللیبین با آژانس و حقوقی فنی دقیق یدهو مراو تعامل یادامه

و  . مبادرتاست ایران اسالمی جمهوری ایهسته ، محور سیاستاتمی

با  ایران تعامل چارچوب دیگر در با کشورهای استمرار مذاکرات

خواستار نژاد در آن جلسه دکتر احمدی «شود.می محسوب آژانس

 عیض()تب آپارتاید»در سازمان ملل برای مقابله با  ایتشکیل کمیته

 ی عمل نپوشید.پیشنهادی که جامه ؛شد «اتمی

 های خصوصیکه برای اولین بار به امکان مشارکت بخش جاآناز 

اشاره شده بود، بعدها در ایران سازی اورانیوم و دولتیِ خارجی در غنی

رده نام ب« جمهورای رییسابتکار هسته»از این سخنان با عنوان در ایران 

 شد.

ایران حاضر  ه بودنژاد اعالم کرداحمدیسه روز پیش از این نیز 

 د.ود را به کشورهای مسلمان صادر کناست دانش اتمی خ
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 جمهورواکنش تند آمریکا و اروپا به سخنان رییس

 م(2005سپتامبر  19) 1384شهریور  28

تندی به سخنان  اروپا واکنش یآمریکا و اتحادیهیک روز بعد 

نشان دادند و از آژانس خواستند پرونده را به شورای  نژاددکتر احمدی

لی الملآمریکا در آژانس بین یامنیت ارجاع دهد. گرگ شولت، نماینده

سیسات أاورانیوم در ت فرآوری یایران با ادامه»ی گفت انرژی اتم

عد ز بیک رو «جویی را در پیش گرفته است.اصفهان، مسیر مقابله

 یههای سرزدشاید ایران تصمیم به لغو بازرسی الریجانی هشدار داد که

 د.آژانس بگیر

 

 یتامنبه شورایتهدید به ارجاع پرونده حکام و ی شوراینامهقطعهشتمین 

 م(2005سپتامبر  24) 1384مهر  2

شورای حکام هشتمین  م(2005سپتامبر  24) 1384مهر  2در 

این ای ایران صادر نمود. در ی هستهی پروندهرهی خود را دربانامهقطع

مذاکرات با سه کشور اروپایی را از  خواسته شده بوداز ایران  نامهقطع

 و یدنما سازی اورانیوم را متوقفهای مربوط به غنیفعالیت، سر گیرد

ی امکان دسترس با تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسالمی

ای خود را دارک، دانشمندان و اماکن هستهکامل بازرسان آژانس به م

ای ستهه یکه در مورد مقاصد برنامه بودکید شده أتهمچنین  فراهم کند.

موضوع در صالحیت شورای »وجود دارد و بنابراین  «اعتمادیبی»ایران 

 «امنیت خواهد بود.

ی ایران به هشدار شورای حکام مبنی بر احتمال ارجاع پرونده

بود. حق وتوی  نامهقطعترین بخش از این ید مهمشورای امنیت شا

های آن باعث تسلط نامهقطعآور بودن آمریکا در شورای امنیت و الزام

 شد. دولت بوشای ایران میی هستهی آمریکا بر مناقشهگونهبختک

ایران به شورای امنیت از این  یترین حامی ارجاع پروندهعنوان عمدهبه

 .ن خواندای ایراو آن را شکستی برای راهبرد هسته رداستقبال ک نامهقطع

کشور 12، رأی مثبتکشور  22عضو شورای حکام،  35از میان 

یمن، الجزایر، برزیل، چین،  .دادند رأی ممتنع و یک کشور رأی مخالف

مکزیک، نیجریه، پاکستان، روسیه، آفریقای جنوبی، سریالنکا، تونس 

دادند و تنها کشوری که رأی مخالف  رأی ممتنع نامهقطعو ویتنام به 

ا، نیز آرژانتین، استرالیا، بلژیک، کاناد نامهقطعداد ونزوئال بود. موافقان 

اکوادور، فرانسه، آلمان، غنا، مجارستان، هند، ایتالیا، ژاپن، کره، هلند، 

 پرو، لهستان، پرتغال، سنگاپور، اسلواکی، سوئد، بریتانیا و آمریکا بودند.

 

 ی اخیرنامهقطعر خارجه در برابر مواضع وزی

 م(2005سپتامبر  25) 1384مهر  3

ی ایران، یک روز بعد، دکتر منوچهر متکی وزیر امور خارجه

المللی انرژی اتمی را غیرقانونی و غیرقابل قبول آژانس بین ینامهقطع

 .«بیندایران راه مذاکره را بسته نمی»اما در عین حال گفت  ،خواند

آقای وزیر اما به مثابه نوشدارو پس از مرگ سهراب  لحن مالیم

دبیر شورای عالی امنیت ) ی الریجانیعلجمهور و همراهانش، ییسربود. 

معاون اروپا و ) ، سعید جلیلی(وزیر امور خارجه) منوچهر متکی (،ملی

دبیر و سخنگوی ) زریبافانمسعود ، (آمریکای وزارت امور خارجه

ا حمیدرض، (جمهوریسیمشاور ارشد ر)می هاش ثمرهسیدمجتبی ، (دولت

مشاور )فکر اکبر جوانعلی، (جمهوریسیمشاور عمرانی ر) رازقی

عامل خبرگزاری مدیر) المله، احمد خادم(جمهوریسیر ایرسانه

کل تشریفات ریاست مدیر) مظفریو  (جمهوری اسالمی ایران

 ای مدیریتای از اولین سفر خود به سازمان ملل بر(، هیچ بهرهجمهوری

ای ایران، جز برانگیختن واکنش منفی کشورهای غربی ی هستهپرونده

نبردند. هنوز هواپیمای هیأت ایرانی در فرودگاه مهرآباد بر زمین 

ی ایران ی برای ارجاع پروندهاسراییلی آمریکایی ننشسته بود، که توطئه

 به شورای امنیت به بار نشست.

 

 در مجلس الحاقیتعلیق پروتکل تصویب یک فوریت 

 م(2005سپتامبر  28) 1384مهر  6

واکنش دیپلماتیک وزیر امور خارجه سه روز پس از مجلس ایران 

را تصویب یک فوریت طرحی  ی شورای حکام،نامهقطعبه هشتمین 

 NPTاجرای مفاد پروتکل الحاقی به  نمودکرد که دولت را موظف می

 د.حالت تعلیق درآوررا به 

 

 ت امور خارجهوزار یبیانیه

 م(2005اکتبر  11) 1384مهر  19

ای هبیانینیز پیرو مواضع اخیر دکتر متکی، ی ایران جهوزارت خار

ی م( درخصوص ادامه2005اکتبر  11) 1384مهر  19را در رسمی 

 ودبدر این بیانیه آمده شرط صادر نمود. ای بدون پیشمذاکرات هسته

جلوگیری از مسیر  برای هدتع عدم کشورهای مساعی از استقبال با»

ا ای ایران و بهای هستهرویارویی و تقابل سیاسی در موضوع فعالیت

 اروپا برای بازگشت یاحترام به ابراز تمایل آقای البرادعی و اتحادیه

راستای حفظ حق  و مذاکرات، جمهوری اسالمی ایران در به مسیر تعامل
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چارچوب توازن ای درهسته سوخت یبه چرخه یابیدستتوسعه و 

 و NPT یآژانس و معاهده یحقوق و تکالیف تصریح شده در اساسنامه

مللی المتقابل با آژانس بین هایهمکاری تقویت برای ای،هسته پادمان

مذاکرات با تمامی کشورهای  انجامآمادگی خود را برای  انرژی اتمی،

عالم ا شرطیاروپایی بدون هرگونه پیش کشور جمله سه عضو آژانس از

 «نماید.می

 

 ی مطالعات راهبردی ملی در آمریکاگزارش مؤسسه

 م(2005اکتبر  14) 1384مهر  22

مهر  22در گزارشی در مطالعات راهبردی ملی در آمریکا  یمؤسسه

یابی به اعالم کرد ایران مصمم به دستم( 2005اکتبر  14) 1384

ریکا توصیه اما در عین حال به دولت آم ،ای استافزار هستهجنگ

ای نوان کشور برخوردار از سالح هستهعکه پذیرش ایران به کندمی

 یکه بکوشد برنامهتا این ،بر خواهد داشت کمتری برایش در یهزینه

 د!ای را متوقف سازسالح هستهاحتمالی این کشور برای دستیابی به 

جان بولتون، سفیر آمریکا در در همین راستا و یک روز بعد، 

 یسال سعی در توسعه 18ن ملل متحد، ایران را متهم کرد که برای سازما

نیات  یحالی که در این مدت جهان را درباره در ،های اتمی داشتهسالح

هراسی ت. این ادعاها برای فضاسازی و ایجاد ایرانداده اس خود فریب

چینی آمریکا برای ارجاع کامل گرفت و حاکی از مقدمهصورت می

 .گاه ثابت نشدران به شورای امنیت بود. ادعاهایی که هیچی ایپرونده

کایی بود. به شاهد این مدعا تحرکات روزهای آتی مسؤولین آمری

آمریکا  یوزیر امور خارجهس از این اظهارات، عنوان مثال یک روز پ

های مناسب برخورد با راه یدرباره انگلیسوزیر در لندن با نخست

 د.کر گووتگف ایراناتمی  یبرنامه

 

 ی ایرانالمللی مطالعات استراتژیک دربارهی بینهشدار مؤسسه

 م(2005اکتبر  25) 1384آبان  3

 یایران، مؤسسه اتمیی ها در مورد برنامهی سلسله گزارشدر ادامه

م( 2005اکتبر  25) 1384آبان  3المللی مطالعات استراتژیک نیز در بین

اند توله میأای تولید کند، این مسهسته هایهشدار داد اگر ایران سالح

ی زیرا ترکیه، عربستان سعود ؛به رقابت تسلیحاتی در منطقه دامن زند

 د.دستیابی به بمب اتمی خواهند افتاو مصر نیز به فکر 

 

 جمهور در نشست جهان بدون صهیونیسمسخنرانی رییس

 م(2005اکتبر  26) 1384آبان  4

 جهان»طی سخنرانی در نشست  ،دنژااحمدی یک روز بعد، محمود

خواستار محو اسراییل از که در تهران برگزار شد،  «بدون صهیونیسم

 کل سازمان ملل بهو حتی دبیر یربکشورهای غ جهان شد. یروی نقشه

 د.لحن این اظهارات را محکوم کردنشدیدترین 

در این نشست که تصویر بزرگی از یک ساعت شنی، حاوی یک 

 مو یک گوی شکسته از پرچ اسراییلم ط از پرچدر حال سقو گویِ

د بدون تردی»نژاد گفت آمریکا، به نمایش درآمده بود، دکتر احمدی

 یگویم که این شعار و هدف دست یافتنی است و به حول و قوهمی

الهی به زودی جهان بدون آمریکا و صهیونیسم را تجربه کرده و در 

« د.مروز تنفس خواهیم کرجهان ادوران درخشان حاکمیت اسالمی بر 

دائمی منتخب مجلس  ی، کمیته(2006اوت ) 1385 امرداد ماه بعد در 9

ن ، با استناد به همیآن کشور یدر گزارشی به کنگره آمریکانمایندگان 

عالم ا هدید علیه امنیت ملی آمریکانژاد را یک تگفتار، ایران و احمدی

 کرد.

 

 ی مذاکرات با اروپاابراز تمایل الریجانی برای از سرگیر

 م(2005نوامبر  6) 1384آبان  15

 ایآقای الریجانی با ارسال نامهم( 2005نوامبر  6) 1384آبان  15در 

برای کشورهای اروپایی اعالم کرد که جمهوری اسالمی مایل به 

 ت.سرگیری مذاکرات اتمی اساز

اعالم کرد مذاکرات ایران و  BBCدر مصاحبه با  دو روز بعد وی

ها اگر اروپایی او اضافه کردباشد.  ثمربخش توانداروپا می یادیهاتح

اورانیوم را متوقف سازد،  فرآوریاصرار کنند تا بار دیگر به ایران 

تری را به مخاطره شوند و دستاوردهای بزرگمرتکب اشتباهی می

، امیدوارکننده به نظر سردی روابط هااین اظهارات پس از ماه. اندازندمی

  سید.رمی

 یبرنامه یبرادعی از ایران خواست در زمینهالآقای همزمان 

اش شفافیت بیشتری نشان دهد. وی همچنین پیشنهاد داد برای حل اتمی

 ی سوخت اتمی تشکیلاتمی جمهوری اسالمی، یک بانک جهان یمناقشه

ه د؛ پیشنهادی که ناشنیدنشود تا کشورها بتوانند از آن برداشت کن

 گرفته شد.
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 اکنش مثبت به اظهارات الریجانیو

 م(2005نوامبر  9) 1384آبان  18

 پس انگلیس یوزیرخارجهی الریجانی، سه روز بعد از ارسال نامه

ه و ، فرانسانگلیسهای دولت گو با رهبران روسیه اعالم کردواز گفت

سازمان ملل اتمی ایران به شورای امنیت  یآلمان خواهان ارجاع پرونده

گونه تالش دولت بوش برای امتیازگیری از اروپا علیه د. ایننمتحد نیست

 ایران ناکام ماند.

 

 قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در مجلستصویب 

 م(2005نوامبر  22) 1384آذر  1

 ای ایرانی هستهمجلس شورای اسالمی دو ماه پس از ارجاع پرونده

صورت به تعلیق اقدامات داوطلبانه درقانون الزام دولت  به شورای امنیت،

خ را در تاریای ایران به شورای امنیت هسته یارجاع و یا گزارش پرونده

براساس این قانون که م( تصویب نمود. 2005نوامبر  22) 1384آذر  1

نیز به تصویب شورای نگهبان رسید، دولت موظف شد  یک هفته بعد

ای ایران هسته ید پروندهمور صورت هرگونه ارجاع یا گزارش دردر

خود را با آژانس  یهای داوطلبانههمکاری یبه شورای امنیت، کلیه

 حالت تعلیق درآورد. المللی انرژی اتمی بهبین

 

 ی نظامی به ایرانبه حمله اسراییلتهدید 

 م(2005دسامبر  4) 1384آذر  13

 4) 1384آذر  13در  یلییس ستاد ارتش اسرایژنرال دان هالوتز، ر

المللی برای جلوگیری از بین یهای جامعهتالشگفت  م(2005دسامبر 

ورش آمیز نبوده و کشای موفقیتن ایران به یک قدرت هستهتبدیل شد

اتمی جمهوری اسالمی حاضر است تا دو هزار  یبرای نابودی برنامه

 د.کیلومتر برو

 

 ای ایرانی هستهنگرانی اعراب از برنامه

 م(2005دسامبر  19) 1384آذر  28

لیج خ یاندکی پس از پایان نشست سران شش کشور عرب حاشیه

 19) 1384آذر  28در  عربی یامارات متحده یفارس، وزیر خارجه

خواهان تضمین کافی برای مصونیت اعراب از عواقب  م(2005دسامبر 

بوش بار  جورج نیز روز پس از آن 4د. ای ایران شهستههای فعالیت

 خواند.« محور شرارت»را  دیگر ایران

 

 رد طرح روسیه توسط ایران

 م(2006ژانویه  2) 1384دی  12

رح روسیه برای طم( 2006ژانویه  2) 1384دی  12در  علی الریجانی

به نظر  د.سازی در خاک آن کشور را رد کربخش مهم غنی انجام

فرصتی برای امتیازگیری  همچون همیشه رسید روسیه در این میانمی

 و طرف مناقشه یافته بود، که راه به جایی نبرد.از د

 

 تحقیق و توسعهاعالم قصد ایران مبنی بر از سرگیری 

 م(2006ژانویه  3) 1384دی  13

ژانویه  3) 1384دی  13در تاریخ  به آژانس ایارسال نامه با ایران

های تحقیق و توسعه درخصوص فعالیت دارد قصدکرد اعالم  م(2006

ا تا ر بودآور تعلیق شده صورت داوطلبانه و غیرالزامسازی که بهغنی

 خواستایران از آژانس  نیز چند روز بعدیک هفته بعد از سر گیرد. 

 تکنیک فرآیند و تراش پارس نطنز، در هاموم و مهر برای برداشتن

 اقدام کند.

 

 عضو دائم شورای امنیت 5ی بیانیه

 م(2006ژانویه  7) 1384دی  17

پنج عضو دائم شورای یس، فرانسه، روسیه و چین، آمریکا، انگل

درخصوص م( 2006ژانویه  7) 1384دی  17ای در در بیانیه ،امنیت

ردند تأکید ک ،های تعلیق شدهفعالیتتصمیم ایران برای ازسرگیری 

تحقیق و توسعه در  2006ژانویه  9که از اعالم ایران مبنی بر این»

عنوان بخشی از اقدامات را که بهای آمیز انرژی هستهصلح یبرنامه

آور خود تعلیق کرده بود، از سرخواهدگرفت و داوطلبانه و غیر الزام

 2005اصفهان که در اوت  UCFبر آن ازسرگیری کار تأسیسات  عالوه

کشور از ایران  5 «اندازی شده است، موجب نگرانی جدی است.راه

ویژه م تبعیت نماید و بههای شورای حکانامهقطعخواستند تا بالدرنگ از 

 فرآوریسازی و بازاز اتخاذ هرگونه فعالیت دیگر مرتبط با غنی

 خودداری کند.

 

 تحقیق و توسعهرفع تعلیق نطنز و ازسرگیری 

 م(2006ژانویه  10) 1384دی  20

 اعضای دائم شورای یبیانیهبه  در پاسخی کتبی وزارت امور خارجه

طور مفصل به به م(2006انویه ژ 10) 1384دی  20در تاریخ  امنیت

و در پرتو این  نمودهای ایران با آژانس اشاره اقدامات و همکاری
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 یبندی گردید که هیچ مبنایی برای ادامهگونه جمعها، اینهمکاری

ها موم و مهر برداشتن و نطنز تعلیق رفع در همان روز تعلیق وجود ندارد.

سازی های غنیلیتو فعاصورت گرفت حضور بازرسان آژانس  در

ز ا درخصوص تحقیق و توسعه و ساخت قطعات مورد نیاز سانتریفیوژ

 .سر گرفته شد

 

 سه کشور اروپایی برلین یبیانیه

 م(2006ژانویه  12) 1384دی  22

ایی کشور اروپسه یدنبال رفع تعلیق توسط ایران، وزرای خارجه هب

 ان کردند که زمان برایای اذعهم آمدند و با صدور بیانیه در برلین گرد

ای ایران با هدف تقویت درگیر شدن شورای امنیت در موضوع هسته

دنبال برگزاری اجالس های شورای حکام فرا رسیده و آنان بهنامهقطع

ی خواستار پوشاندن جامه این بیانیه اضطراری شورای حکام خواهند بود.

حکام در مهر  ی شوراینامهقطعهشتمین تهدیدات مندرج در  عمل به

 .بود 1384

 

 ی برلینپاسخ وزارت خارجه به بیانیه

 م(2006ژانویه  14) 1384دی  24

 14) 1384دی  24ای به تاریخ نامه دری ایران وزارت امور خارجه

آغاز شده  ایِهسته های تحقیقاتِفعالیت» اعالم کرد م(2006ژانویه 

و  NPT یعاهدهم 4 یآژانس و ماده یاساسنامه 3 یبراساس ماده

پادمان، جزو حقوق مسلم و الینفک جمهوری اسالمی  ینامهموافقت

سال  2که پس از بیش از  چهآنباشد و می NPTایران به عنوان عضو 

 گردد، تنها بخشی از حقوق مصرح و قانونیتعلیق داوطلبانه فعال می

اشد. قطع مذاکرات، تشکیل اجالس بجمهوری اسالمی ایران می

های فشارگونه و ی شورای حکام آژانس و هرگونه روشاضطرار

نه تنها کمکی به موضوع نخواهد کرد، بلکه باعث به  ،تهدیدآمیز

دیپلماسی مبتنی بر مفاهمه و همکاری خواهد  فرآیندبست رسیدن بن

 «.شد

های در واکنش به اظهارات مقامنژاد در همین روز، دکتر احمدی

ن ایرای وندهپرمبنی بر ارجاع  هاآنی اروپایی و آمریکایی و تهدیدها

های غرب های الزم را در مقابل تهدیداهرم»به شواری امنیت، گفت 

 «م.داری

 

 سفر الریجانی به مسکو

 م(2006ژانویه  24) 1384بهمن  4

که ایران تحقیقات اتمی خود را از سر گرفت، دو هفته پس از این

ه وارد مسکو پایتخت روسی، عالی امنیت ملیعلی الریجانی، دبیر شورای

ای ایران و بررسی طرح شد تا برای یافتن راه حلی برای بحران هسته

های روسی سازی در خاک روسیه با مقامغنیعملیات  انجامپیشنهادی 

 د؛ طرحی که پیش از این توسط ایران رد شده بود.گو کنوگفت

 

 در لندن 5+1ی بیانیه

 م(2006ژانویه  31) 1384بهمن  11

در  (5+1) پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان یرای خارجهوز

 ایو در بیانیه م( در لندن گرد آمدند2006ژانویه  31) 1384بهمن  11

یق سازی از جمله تحقهای مرتبط با غنیتمامی فعالیتند ایران خواستاز 

شش کشور تصریح کردند  یو توسعه را تعلیق نماید. وزرای خارجه

ای شورای حکام باید موضوع هسته یروری پیش که اجالس اضطرا

 ایران را به شورای امنیت گزارش نماید.

 یهایی از ایران و اتحادیهمقاماین در حالی است که یک روز قبل 

 آناز ه بودند. روکسل، پایتخت بلژیک، دیدار کرداروپا در ب

رسید. در حالی که های گوناگونی به دست میگوها گزارشوگفت

 های اروپاییگفتند، دیپلماتاز موفقیت مذاکرات سخن میها یایران

 ت.وده اسنتیجه بای نداشتند و جلسه بیایرانی حرف تازههای مقام گفتند

شش قدرت بزرگ جهان،  یدر همین روز و ساعاتی بعد از بیانیه

ی ان خبر آمادگالمللی انرژی اتمی گفتند دولت ایرهای آژانس بینمقام

آژانس اعالم کرده، اما  سازی را به اینیند غنیآگیری فربرای از سر

 ت.سازی را آغاز نکرده اسهنوز غنی

 

 لندن یپاسخ وزارت خارجه به بیانیه

 م(2006فوریه  1) 1384بهمن  12

ی شدیداللحنی تأکید یک روز بعد، وزارت امور خارجه در بیانیه

 ی است و اینلندن فاقد هرگونه اساس قانونی و حقوق یبیانیه کرد

اقدامات حاصلی جز سلب حیثیت آژانس و تضعیف نقش معاهدات و 

واقب ولیت عؤآن بایستی مسالمللی ندارد و صادرکنندگان نهادهای بین

 خود را بپذیرند.

نژاد با هشدار در مورد پیامدهای محمود احمدی در همین حال

 هایاثر در سیاستبی»تصمیم پنج قدرت بزرگ جهان، این اقدام را 

 د.خوان «ایران
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 ی الریجانی به البرادعینامه

 م(2006فوریه  2) 1384بهمن  13

در  دکتر الریجانی همزمان با آغاز اجالس اضطراری شورای حکام،

م( خطاب به محمد البرادعی، 2006فوریه  2) 1384بهمن  13ای در نامه

 رایتصمیم شو»تصریح کرد: المللی انرژی اتمی، مدیرکل آژانس بین

ای ایران به شورای امنیت، هیچ اساس حکام برای گزارش موضوع هسته

 های تحقیق و توسعه بعد از دوفنی و حقوقی ندارد. ازسرگیری فعالیت

ای برای اتخاذ اقدامات تند توسط تواند زمینهنمی ،سال و نیم تعلیق

شورای حکام و گزارش موضوع به شورای امنیت باشد. درصورت 

شورای امنیت، ایران مجبور خواهد بود که طبق  گزارش موضوع به

خود با آژانس را  یهای داوطلبانهقانون مصوب مجلس، تمامی همکاری

 «حالت تعلیق درآورد.به
 

 گزارش پرونده به شورای امنیتتهدید به و ی شورای حکام نامهقطعنهمین 

 م(2006فوریه  4) 1384بهمن  15

 1384بهمن  15ی اخیر ایران، در اعتنا به دو نامهشورای حکام، بی

 دری خود نامهقطعنهمین ، شکیل اجالس اضطراریم( با 2006فوریه  4)

ی پروندهاعالم کرد و  تصویب نمود را ای ایرانهای هستهفعالیت مورد

عضو شورای  35. از کرد گزارش خواهدبه شورای امنیت کشورمان را 

 و رأی منفی نامهقطعه این کشور ونزوئال، سوریه و کوبا ب سه ،حکام

ز به ر و بالروس نییپنج کشور آفریقای جنوبی، لیبی، اندونزی، الجزا

 آن رأی ممتنع دادند.

ی اتمی ایران را به کرد پروندهشایان ذکر است آمریکا تالش می

نماید، ولی با مخالفت برخی « ارجاع»طور کامل به شورای امنیت 

 پرونده به شورای امنیت« گزارش»به  تعدیل شد و نامهقطعکشورها این 

 اکتفا نمود.
 

 هاای و تعلیق همکاریی هستهی برنامهمبنی بر ادامهجمهور یسیدستور ر

 م(2006فوریه  4) 1384بهمن  15

ای ایران به شورای امنیت، ی هستهبا ارجاع پرونده همزمان

خصوص  یس سازمان انرژی اتمی دریبه ر در دستوریجمهور یسیر

های ای و تعلیق اجرای پروتکل الحاقی و همکاریهسته یبرنامه یامهاد

یری گمقدمات بهره های تحقیق و توسعه وفعالیت» نوشت آنفراتر از 

دی طور جآمیز بهای برای مصارف صلحتولید سوخت هسته آوریفناز 

ریزی شده، از و هماهنگ، اجرایی شود. با فراخوان گسترده و برنامه

فرهیختگان و متخصصان  یرزشمند علمی و تحقیقاتی همها ظرفیت

کنار نیروهای  پژوهشی در ها و مؤسساتکشور و همچنین دانشگاه

چه بیشتر این جهت شکوفایی هر متخصص سازمان انرژی اتمی در

آمیز از گیری صلحمختلف بهرههای بومی در حوزه آوریفن

 هایفعالیت ی. کلیهعمل آیدکامل بهی ، استفادهایهسته آوریفن

للی الممقررات سازمان بین ای کشور، براساس چارچوبآمیز هستهصلح

پادمان صورت خواهد  ینامهموافقت و NPTانرژی اتمی و تعهدات 

جهت اعمال نظارت فنی و حقوقی  گرفت و همکاری کامل با آژانس در

، 16/11/1384صرفاً در همین چارچوب ادامه خواهد یافت و از تاریخ 

هایی که فراتر از سایر همکاری پروتکل الحاقی و یاجرای داوطلبانه

 میاسال شورای مجلس مصوب قانون موجببه است، صورت گرفته  آن

 «درخواهد آمد. تعلیق حالبه
 

 ردمجمهور خطاب به میسیر یصدور بیانیه

 م(2006فوریه  5) 1384بهمن  16

به ملت شریف ایران نظر خود خطاب  اینژاد در بیانیهدکتر احمدی

 وی. را اعالم نمود ایهسته یهای دولت در زمینهدرخصوص سیاست

دانند که قادر نیستند هیچ اقدام قابل توجه و دشمنان می»کرد اعالم 

خواهند با فشار دهند و می انجاماثرگذاری را علیه منافع ملت ایران 

مهوری اسالمی ایران نشینی کنند. دولت جسیاسی ما را وادار به عقب

داند با پشتیبانی مردم شریف و می عنوان خادم ملت، خود را موظفبه

شجاع از حقوق آنان قاطعانه دفاع کند. این خادم کوچک از مردم 

محافل و مجالس ذکر آن شریف تقاضا دارد تا در ایام عزای حسینی در 

مورد  ا دراهلل بیست و دوم بهمن، نظر خود رویژه در یومحضرت و به

شدن  ای که کمتر از حق ملیحق ملی برخورداری از انرژی هسته

 یصنعت نفت نیست، با صدای بلند و رسای خود ابراز دارند تا همه

ملت رشید ایران باشند و  یجهانیان بار دیگر شاهد خواست و اراده

 .«دولت خادم نیز به وظایف خود عمل خواهدکرد

 11) 1384بهمن  22 راهپیمایی ایران در مردمبه دنبال این بیانیه، 

انرژی  یابی بهدستحق ایران در حمایت خود را از م( 2006فوریه 

 ای اعالم نمودند.هسته
 

 های ایرانی در مسکو و بروکسلمذاکرات همزمان مقام

 م(2006فوریه  20) 1384اسفند  1

ان طور همزمبه م(2006فوریه  20) 1384اسفند  1در  های ایرانیمقام

. اروپا دیدار کردند یو اتحادیه یههای روسمقامدر مسکو و بروکسل با 
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وها گوهای ایرانی، طرفین دیگر گفتتأهی بینیبا وجود ابراز خوش

 د.کردناظهار تردید  این مذاکراتبخش بودن در مورد نتیجه

آمریکا،  یکه کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه بوداین در حالی 

ای خود به کشورهای عربی و خاورمیانه، وارد سفر یک هفته یدر ادامه

جلب حمایت کشورهای منطقه در رویارویی  اومصر شد. هدف اصلی 

 بود.ایران و منزوی کردن این کشور  با

 

 شکست مذاکرات ایران و روسیه

 م(2006مارس  2) 1384اسفند  11

نشست شورای  یدر آستانهم( و 2006مارس  2) 1384اسفند  11

 یهرتبهای عالیالمللی انرژی اتمی، آخرین دیدار مقامحکام آژانس بین

ایران و روسیه در مسکو برای بررسی طرح پیشنهادی روسیه بدون نتیجه 

رای ایران ب آخرین فرصت. بسیاری این دور از مذاکرات را یافتپایان 

ای این کشور به شورای امنیت هسته یپرونده پیشگیری از گزارش

 د.بودنه نامید

 

 به شورای امنیتگزارش پرونده و  حکامی شورای نامهقطعدهمین 

 م(2006مارس  8) 1384اسفند  17

 ایهستهی ی شورای حکام در مورد پروندهنامهقطعدر پی هشتمین 

بندی شورای حکام جمعماه )فوریه(، ران در نشست اضطراری بهمنای

یس آژانس در این یارش رخود از فعالیت اتمی ایران را همراه با گز

 یامهنقطعزمینه به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد. این شورا 

 .ایران صادر نکرد یای دربارهتازه

ت أاتمی ایران به شورای امنیت، هی یدر پی اعالم خبر ارسال پرونده

 ایرانالمللی انرژی اتمی اعالم کرد نمایندگی ایران در آژانس بین

 یرنامهبه ب ،اش بگیردتصمیمی که شورای امنیت دربارههر  توجه بهبی

 .تحقیقات اتمی خود ادامه خواهد داد

 

 یس شورای امنیتیر یبیانیه

 م(2006مارس  29) 1385فروردین  9

ای ایران درخصوص موضوع هستهسازمان ملل  یس شورای امنیتیر

 این بیانیه .ای صادر نمودم( بیانیه2006مارس  29) 1385فروردین  9در 

بر نقش شورای همچنان تعلیق از سوی ایران،  انجامضمن تأکید بر 

 یکردن همهکار آژانس برای روشن یحکام و ضرورت ادامه

 .ودنمای ایران تأکید هسته یمربوط به برنامه یماندهباقیموضوعات 
 

 ایسوخت هسته یعالم تکمیل چرخها

 م(2006آوریل  11) 1385فروردین  22

اعالم م( 2006آوریل  11) 1385فروردین  22دکتر احمدی نژاد در 

 ای در مقیاس آزمایشگاهی کاملتولید سوخت هسته یکرد که چرخه

 20ای در روز های هستهشده و اورانیوم با غنای مورد نیاز برای نیروگاه

 فتگجمهور، همچنین یسی. رگشته استماه همان سال تولید  فروردین

اساس مقررات است و بر ای جهان پیوستهکشورهای هسته ایران به»

خود، مسیر خود را تا تولید صنعتی سوخت  یالمللی و حقوق حقهبین

 .«دادها ادامه خواهد برای نیروگاه

 

 بازدید مدیرکل آژانس از تهران

 م(2006آوریل  13) 1385فروردین  24

بعد  و دو روزنیت شورای ام یبیانیهدکتر البرادعی دو هفته پس از 

با برخی  از تهران در بازدیدای، هستهسوخت  یتکمیل چرخهاز اعالم 

گو با ومقامات جمهوری اسالمی ایران دیدار کرد. وی در گفت

است  ایران به تعهداتش پایبند است و اعالم کرده»خبرنگاران گفت 

 یهفته شورای امنیت را ظرف دو یمورد بیانیه که مواضع خود در

. دکتر الریجانی نیز به خبرنگاران گفت «ینده اعالم خواهد کردآ

ایران و آژانس و  یههای آیندمذاکرات، نوع همکاریمحور اصلی »

و سؤاالت  ماندهباقیحل موضوعات راهکارهای افزایش آن برای 

 .«است آژانس بوده

 

 برای مذاکره با ایرانآمریکا اعالم آمادگی مشروط 

 م(2006مه  31) 1385خرداد  10

در  ایآمریکا، با صدور بیانیه یرایس، وزیر امور خارجهکاندولیزا 

که ایران اعالم کرد به محض اینم( 2006مه  31) 1385خرداد  10

 رسه کشوهمراه سازی خود را متوقف کند، آمریکا بههای غنیفعالیت

 اتسر میز مذاکرات خواهد آمد و با نمایندگان ایران مالق رباروپایی 

 خواهد کرد.

رسد آمریکا که گویی از بازماندن از روند مذاکرات با به نظر می

ت ی خود رسید و توانسبه خواسته انجام، سرتا آن زمان ناراضی بودایران 

ی ی ایران به شورای امنیت، مهمان ناخواندهبا تالش برای ارجاع پرونده

 مذاکرات با ایران شود.
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 کشورشش  6/6/6ی پیشنهادی بسته

 م(2006ژوئن  6) 1385خرداد  16

عضو دائم شورای امنیت )آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و  5

ی پیشنهادی خود را توسط خاویر بسته (5+1چین( به همراه آلمان )

 6) 1385خرداد  16در  ی اروپا،سوالنا، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه

 م( به تهران ارائه نمودند.2006ژوئن 

اره بر : تأکید دوببودسته، تعهدات طرف مقابل به این شرح در این ب

آمیز و حمایت ای برای مقاصد صلحانرژی هسته یحق ایران در توسعه

ایت حم ؛نظامی توسط ایرانای غیرهستهانرژی  ییک برنامه یاز توسعه

های فعاالنه از ساخت رآکتورهای آب سبک در ایران از طریق پروژه

اتمی  المللی انرژیآژانس بین یی، مطابق با اساسنامهالمللمشترک بین

 ؛یوراتم/ایرانای هسته ینامهمذاکره و اجرای یک موافقت؛ NPTو 

ای ایران در هسته یبرنامه یحالت تعلیق درآوردن بحث دربارهبه

 یفراهم کردن یک بسته ؛سرگیری مذاکرات شورای امنیت با از

قیق و توسعه، شامل فراهم نمودن تح یمحتوایی همکاری در زمینه

آور های الزامدادن تضمین ؛تمالی رآکتورهای تحقیقاتی آب سبکاح

عنوان یک اساس مشارکت بهسوخت به ایران، بر یحقوقی چند الیه

 یایجاد یک ذخیره ؛المللی در روسیهیک تأسیسات بین شریک در

 م پایداریک مکانیس یتوسعهو  ؛طبق شرایط تجاری احتیاطی بر

 المللی انرژی اتمی.چندجانبه با آژانس بین

های : رفع تمامی نگرانیایران نیز به این شرح برشمرده شدتعهدات 

طریق همکاری کامل با  المللی انرژی اتمی ازآژانس بین یماندهباقی

، رآوریفسازی و بازهای مرتبط با غنیتعلیق تمامی فعالیت ؛این آژانس

المللی انرژی اتمی قرار آزمایی آژانس بینرد راستیای که موبه گونه

ازسرگیری اجرای پروتکل  ؛آن درطول مذاکرات یگیرد و ادامه

 الحاقی.

 

 مذاکرات الریجانی و سوالنا در بروکسلاولین 

 م(2006 ژوییه 6) 1385تیر  15

، پیشنهاداتی در خور توجه 6/6/6 یپیشنهادات شش کشور در بسته

 هیأت جمهوریدر واکنشی دیر هنگام،  البته ماه بعد و . لذا یکنمودمی

در  .سفر کرد بروکسل بهسوالنا  برای مذاکره با خاویر اسالمی ایران

این مذاکرات دکتر الریجانی اعالم کرد که ایران پاسخ مقدماتی خود 

آتی ارائه خواهد نمود. سخنگوی سوالنا نیز  یبه بسته را ظرف هفته

ان تر ایرسازنده بوده و زمینه را برای پاسخ کاملاعالم داشت مذاکرات 

 است. به بسته فراهم کرده

 

 دومین مذاکرات الریجانی و سوالنا در بروکسل

 م(2006 ژوییه 11) 1385تیر  20

 5، سوالناخاویر مذاکرات هیأت جمهوری اسالمی ایران با دومین 

دگان ن. در این نشست نمایبرگزار شد در بروکسل روز بعد بار دیگر

 وحضور داشتند  انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چینپنج کشور 

طرف اروپایی انتظار داشت که پاسخ آمریکا غایب بزرگ آن بود. 

دریافت را ژوئن و پذیرش تعلیق  6 یاولیه ولی مثبت ایران به بسته

ید ها باتمامی موضوعات و نگرانی»نماید. دکتر الریجانی اظهار داشت 

پیشنهاد  یی و مذاکره قرار گیرد. هرچند اصل و جوهرهمورد بررس

تواند مبنایی برای مذاکرات قرار گیرد، اما بسته دارای ابهاماتی است می

سازی اختالفاتی وجود دارد که باید رفع شود و همچنین در بخش غنی

 یگوها دقیقاً برای رسیدن به توافق در این نقطهوکه گفت

خ در واکنش به این پاس نگوی سوالنا نیزسخ «برانگیز است.اختالف

ت سوالنا بر اهمی»وی گفت  «نبود.  کنندهاین مذاکرات راضی»گفت 

 و اعالم کرد که این مسأله یک ،سازی تأکیدتعهد ایران به تعلیق غنی

 یعنصر کلیدی در مذاکرات است، اما ایران اظهار داشت که درباره

نباشد،  سازیت تأثیر تعلیق غنیشرایطی که تح خواهند دراین مسأله می

 «د.گو کنوگفت

 

 پاریسدر  5+1ی بیانیه

 م(2006 ژوییه 12) 1385تیر  21

 1385تیر  21در ای شش کشور با صدور بیانیه یوزرای خارجه

ژوئن  6 یدر پاریس اعالم کردند ایران به بستهم( 2006 ژوییه 12)

رو،  این از ؛ق نکرده استسازی را نیز تعلیغنیهای پاسخ نداده و فعالیت

ای در شورای امنیت خواهند بود تا تعلیق نامهقطعآنان به دنبال صدور 

ات نیز پایبند نباشد، اقدام نامهقطعایران به این  چهچنانرا اجباری نماید و 

منشور ملل متحد اتخاذ خواهند کرد.  7فصل  41 یهبیشتری را تحت ماد

سوالنا و الریجانی در بروکسل  خیرا این کشورها حتی به دو نشست

 6/6/6ی به بستهایران ی پاسخ رسمی ارائهتا حتی نیز توجهی نکردند و 

 .تحمل ننمودند

 



 از تهران تا لوزان | 44

 

 در خصوص روند مذاکرات الریجانیی بیانیه

 م(2006 ژوییه 20) 1385تیر  29

شورایعالی امنیت ملی درخصوص روند مذاکرات و هشدار دربرابر 

ای م( بیانیه2006 ژوییه 20) 1384تیر  29تاریخ  در اتخاذ مسیر تقابل

ایران کامالً به  جمهوری اسالمی» در این بیانیه آمده است صادر نمود.

 یمادهو آ راه حل مذاکراتی از طریق مسیر دیپلماسی متعهد است یافتن

 است. بندی مشخص مورد رضایت طرفینهدفمند و با زمان یمذاکره

ار پیشنهادی، از ابتکی ابتدا با دریافت بستهجمهوری اسالمی ایران از 

ناسی های کارشجدید استقبال کرده و با نگاهی مثبت و در درون کمیته

حال که در ،پیشنهادی اقدام نموده یداخل کشور به بررسی جدی بسته

باشد. طبیعی است بررسی چنین طرحی به زمان منطقی نیاز دارد می ادامه

های اسالمی در بررسی طرح در کمیتهجمهوری  و باتوجه به جدیت

برای  مشخص گردید. نقطه نظرات ماه برای اعالممرداد 31 تخصصی،

پس از برگزاری اولین  تعجب است که یجمهوری اسالمی ایران مایه

 هیچ دور مذاکرات مقدماتی با آقای سوالنا در بروکسل، درحالی که

و  هاطرف عضی ازب شواهدی وجود دارد که، اتفاق خاصی نیفتاده است

منیت، ا آمریکا با تغییر مسیر مذاکرات به مسیر شورای طور مشخصبه

سیر م حالی که در درصدد ایجاد موانع بر راه دیپلماسی و مذاکره هستند،

 ه برسد.نتیج تواند بهکه می ،مذاکره با اروپا مسیر روشن و درستی است

شود و درصورت به جای مسیر مذاکره انتخاب  مسیر تقابل چهچنان

ایران، برای جمهوری  هرگونه اقدام برای تحدید حقوق مسلم ملت

 ای آن باقیهای هستهنظر در سیاست ای جز تجدیداسالمی ایران چاره

 دنبال گردد جمهوری اسالمی ایران بهضمناً، متذکر می نخواهد ماند.

ن آ تنش نیست، اما اگر دیگران فضای متشنج و مشکل ایجاد نمایند، در

جمهوری اسالمی ایران معتقد است  شوند.مشکل می شرایط همه دچار

ل حل برای ح ترین راهوگو و تفاهم، منطقیو گفت که مسیر مذاکره

مصمم و جدی است و بر آن  نیز باشد و در این مسیرو فصل مسائل می

 «بازگردد. خواهیم به میز مذاکرهتأکید دارد و از طرف مقابل نیز می

از »که اگر ایران د این بیانیه چند نکته وجود دارد. اول ایندر مور

، چرا تا نگردبه آن می« ابتکار جدید استقبال کرده و با نگاهی مثبت

دی ی جگونه مذاکرهی پیشنهادی، هیچی این بستهیک ماه پس از ارائه

 امردادرا با کشورهای اروپایی آغاز ننمود، و پس از آن نیز تا پایان 

؟ آیا این ناشی از ی بسته( فرصت خواستپس از ارائهه و نیم ما 2)

د، ای ایران بوی هستهنژاد و الریجانی بر سر پروندهاختالف نظر احمدی

کننده که دانش فنی، سیاسی و یا متأثر از ترکیب جدید تیم مذاکره

ی هکنندکه تیم مذاکرهاینحقوقی الزم را در این زمینه نداشتند؟ دوم 

 آمریکا با تغییر مسیر مذاکرات به مسیر شورای»دانست ه میجدید ک

 ، چرا پیش«استامنیت، درصدد ایجاد موانع بر راه دیپلماسی و مذاکره 

ی خود برسد، اقدامی برای بر هم زدن آمریکا به خواسته کهآناز 

گیری از فرصت حضور در خصوص با بهرههای دولت بوش، بهنقشه

مسیر مذاکره با اروپا »که اگر و سوم این دند؟ندا انجام ،سازمان ملل

طول  چرا در« نتیجه برسد تواند بهکه می ،مسیر روشن و درستی است

یک سال اول دولت جدید، به جای رایزنی با کشورهای عدم تعهد برای 

رویکرد مذاکره با کشورهای اروپایی و حاصل، های بیصدور بیانیه

 ؟گرفته نشدا درپیش ایجاد شکاف میان اروپا و آمریک

 

 ]غیرتحریمی[ (1696ی شورای امنیت )نامهقطعاولین 

 م(2006 ژوییه 31) 1385 امرداد 9

 1385 امرداد 9، 1696ی به شماره ی شورای امنیتنامهقطعنخستین 

از  ی خالیادر قالب بیانیه نامهقطعشد. این تصویب م( 2006 ژوییه 31)

های تهران اما از مقام ،ایران بودعلیه ( های تنبیهی )تحریماقدام

سازی اورانیوم را تعلیق غنیهای مربوط به ی فعالیتخواست همهمی

ی نامهقطع 4موجب تصویب در آینده کنند. نادیده گرفتن این بیانیه 

 .تحریمی علیه جمهوری اسالمی ایران شد

، شورای امنیت هدف از صدور این نامهقطعمقدماتی این  10در بند 

انرژی  المللیآور نمودن تعلیق درخواستی توسط آژانس بینالزام»د را سن

 رأی منفی داد. نامهقطعقطر به این دانست. « اتمی

 .سازمان ملل صادر کرد منشور 7فصل  40 یماده ذیل نامهقطعاین 

منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، شورای به»گوید می این ماده

هایی بنماید یا توصیه 39 یه بر طبق مادهکتواند قبل از آنامنیت می

 هایاز طرف ،اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد یدرباره

ی یا مطلوب ررودامات موقتی را که شورای امنیت ضنفع بخواهد اقذی

دهند. اقدامات موقتی مذکور به حقوق یا ادعاها  انجامدهد تشخیص می

شورای امنیت  .ی وارد نخواهد کردانفع لطمههای ذییا موقعیت طرف

ه باید و شاید در نظر خواهد کتخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنان

م ای ایران مطابق فصل هفتی هستهبنابر این تصمیم، پرونده« .گرفت

ر نظر د« المللیتهدید علیه صلح و امنیت بین»آن منشور، عاملی برای 

 گرفته شد.
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 شش کشور 6/6/6ی ایران به بسته نهایی پاسخ

 م(2006اوت  22) 1385 امرداد 31

م( پاسخ 2006اوت  22) 1385 امرداد 31ایران مطابق اعالن قبلی در 

که . با وجود اینشش کشور را صادر نمود 2006ژوئن  6 یبه بستهخود 

ی الزام شرط مذاکراتعنوان پیشسازی را بهتعلیق غنی ،ژوئن 6طرح 

 1696 ینامهقطعرف مقابل اقدام به صدور و از سوی دیگر ط نمودمی

در شورای امنیت کرده بود، اما ایران براساس حسن نیت خود به این 

طرح پاسخ مفصلی داد و نقاط ضعف آن را مشخص کرد. جمهوری 

 هاآنکه اهم  خود به موارد متعددی اشاره کرد اسالمی ایران، در پاسخ

 و مبانی دارای را 2006 ژوئن 6 پیشنهاد»: باشدمی ین شرحدب

های دوطرف های مفید برای توافق جامع و بلندمدت همکاریظرفیت

داند، اما سؤاالت و ابهاماتی را نسبت به تضمین حقوق خود دارد که می

تفاهم کلی فراهم  یضروری است در درون مذاکراتی سازنده، زمینه

 روشنهای طرفین در درون مذاکرات و گردد. ایران برای رفع نگرانی

شدن ماهیت، ابعاد و چگونگی، سطوح، مدت و عمق موضوعات 

 یهاز قبیل همکاری واقعی و عملی در توسع ،مطروحه در پیشنهاد

آمیز شامل رآکتورهای آب سنگین و آب ای صلحانرژی هسته یبرنامه

 یای شامل چرخهبه انرژی هسته یابیدستسبک و اعمال حق ایران در 

سازی، آمادگی دارد. ایران غنی یهق و توسعتحقی یهسوخت و ادام

های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و انرژی، برای همکاری بلندمدت در زمینه

برای نیل به امنیت پایدار در منطقه و امنیت درازمدت انرژی آمادگی 

له أحل مسعنوان روش حصول توافق و مذاکره به فرآینددارد. انتخاب 

د اولیه بنا شود. این موضوع، مستلزم مباحث و ای از اعتماباید بر زمینه

توافقاتی جامع است که طرح پیشنهادی توجه چندانی به آن نکرده 

اساس تجارب و شواهد نسبت به است. جمهوری اسالمی ایران، بر

برقراری روابط  یدر اعالم اراده 5+1صداقت حداقل بعضی از اعضای 

بوده  شدت ظنینحترام متقابل بهاساس اجانبه و مناسبات همکارانه برهمه

هایی را ها، تعهدات و عالمتها باید تضمینو معتقد است این دولت

 نظر کرده و خود تجدید یگذشته یارائه کنند که نشان دهد در رویه

دنبال محدودسازی ایران و یا کسب بهانه برای اقدامات خصمانه نیستند. 

ودن قابل برگشت بو غیرهای کافی نسبت به تعهدات درمورد تضمین

ویژه در مورد دسترسی ها بهاست. این تضمین ، بحثی مطرح نشدههاآن

یل ای، ساخت و تکمهسته یای و تجهیزات پیشرفتههسته آوریفنبه 

ضروری و  پیشرفته، آوریفنو انتقال دانش و ها، سوخت نیروگاه

ی و تیبانمذاکره باید نقش پش فرآیندکننده است. اصوالً، تعیین

که  ،تعامل ایران و آژانس داشته باشد فرآیندکنندگی برای تسهیل

له است. توازن مطالبات و أفصل مسوو مکانیسم اصلی حل فرآیند

کند اساسی است. ایران، تأکید می یاقدامات با هم و بین دوطرف، مسأله

 یپذیر خواهد بود که همهسازی وقتی امکانکه حل مسائل و تفاهم

های مقبول چارچوب میثاق ها مطالبات و اقدامات خود را درطرف

گونه محدود نمایند و هر (NPT) عدم اشاعه یویژه معاهدهبه ،المللیبین

اساس تفاهم و اقناع انتظارات و اقدامات فراتر از حدود مذکور فقط بر

وضوع که م جاآنتواند صورت گیرد. از صورت داوطلبانه میمتقابل و به

آمیز یکی از ای با کاربرد صلحسوخت هسته یسازی و چرخهغنی

باید  پیشنهادی یکنندگان بستهاست، تهیه موضوعات مورد بحث بوده

 یعنوان مبنای تعیین گسترهعدم اشاعه را به یکنند آیا معاهده روشن

مبنای این پاسخ،  شناسند یا خیر؟ و آیا بررسمیت می این حق به

ای با کاربرد سازی هستهویژه غنی سوخت و به یهای چرخهفعالیت

آمیز را درون این گستره قائلند یا خیر؟ اگر قرار باشد مذاکره صلح

ا نظر گرفته شود، ماهیتاً ب عنوان روشی برای ایجاد توافق و تفاهم دربه

طرح بحث در شورای امنیت منافات دارد. بنابراین، توقف بحث در 

ق طری فصل ازوحل»روش دیگری که با اصل  گونهشورای امنیت و هر

که تعلیق داشته باشد، امری بدیهی است. اینمنافات  «مذاکره

ای ایران درطول مذاکرات چه کمکی به شرایط و های هستهفعالیت

کند، برای جمهوری اسالمی ایران معلوم نیست. میفضای مذاکره 

تفاهم  ار است بای که قرفرآیندجانبه برای های یکشرطگذاشتن پیش

 «رسد.و توافق جلو رود، منطقی به نظر نمی

در این پاسخ، همچنین به اقدامات متقابل طرفین برای رسیدن به 

است. اما، طرف مقابل  یک توافق برای حل و فصل موضوع اشاره شده

خود  یجانبهاز این پاسخ استقبال نکرد و متأسفانه همواره از موضع یک

شرطی برای شروع مذاکرات عنوان پیشبهلیق مبنی بر ضرورت تع

 نمود.صحبت 

 

 اندازی مجتمع تولید آب سنگین در اراکراه

 م(2006اوت  26) 1385شهریور  4

کامل سوخت  یبه چرخه یابیدستاعالم ماه پس از  5در کمتر از 

 م(1998) 1377سال که از  مجتمع تولید آب سنگین اراک ،ایهسته

م( 2006اوت  26) 1385 شهریور 4در  شده بود، آغاز ساخت آن فرآیند

نژاد افتتاح شد. با گشایش این واحد صنعتی، ایران توسط دکتر احمدی
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عنوان نهمین کشور دارای تجهیزات تولید آب سنگین جهان محسوب به

 .گردید

 

 سومین مذاکرات الریجانی و سوالنا در وین

 م(2006سپتامبر  9) 1385شهریور  18

 18و خاویر سوالنا در  دکتر الریجانیز مذاکرات سومین دور ا

 ، پایتخت اتریش،م( در شهر وین2006سپتامبر  9) 1385شهریور 

خصوص این مذاکرات که  در برگزار شد. دبیر شورایعالی امنیت ملی

 ای بود و ادامهمذاکرات مثبت و سازنده» ید گفتانجامطول  روز به دو

دامه یابد، ممکن است به نتایجی خواهد یافت و اگر با همین اصول ا

ژوئن  6 یموضوعات مختلف از جمله بسته یبرسیم. در مذاکرات درباره

مذاکرات، چگونگی  یغرب و پاسخ ایران به آن و همچنین روند آینده

 یدرباره ..گو شد.وو سطح برگزاری آن و دستورکار مذاکرات گفت

گو ورات گفتتوان درون مذاکموضوعات مورد بحث و اختالف می

حل برای مسائل است تا بعد بتوان  اول یافتن راه یکرد، ولی مسأله

سخنگوی سوالنا نیز این  «هرگونه مسأله، پاسخ منطقی داد. یدرباره

 مذاکرات را مثبت و سازنده خواند و گفت مذاکرت ادامه خواهد یافت.

 لبا البرادعی، مدیرک ،دکتر الریجانی پس از مذاکرات با سوالنا

المللی انرژی اتمی نیز دیدار کرد. وی، درخصوص آژانس بین

ع عنوان یک مرجما با آژانس به» های خود با البرادعی گفتگووگفت

ای باید ارتباط دائمی داشته باشیم و الزم اصلی حل و فصل مسائل هسته

هایی داشته باشیم تا ایشان هم است با مدیرکل آژانس نیز رایزنی

و تحوالت قرار گیرند و هم در حل مسائل فیمابین  مسائل جریاندر

 «هایی برسیم.بتوانیم به راه حل

 

 چهارمین مذاکرات الریجانی و سوالنا در برلین

 م(2006سپتامبر  27) 1385مهر  5

م( با 2006سپتامبر  27) 1385مهر  5علی الریجانی بار دیگر در 

 مذاکرات طی دو ایندیدار کرد.  آلمان خاویر سوالنا در شهر برلینِ

 صخصو دور فشرده برگزار گردید. دکتر الریجانی در روز و در سه

ای بود و مذاکرات مثبت و سازنده» این دور از مذاکرات اظهار داشت

یز سوالنا ن «است. گوها حاصل شدهوهای تازه در گفتبرخی پیشرفت

، است گوها حاصل شدهوهایی در گفتکه پیشرفتبا اذعان به این

متعاقباً، اعالم شد که طرفین در  «مذاکرات ادامه خواهد یافت.»گفت 

بندی برای حل موضوعات دست یافتند  11این مذاکرات به یک تفاهم 

ع از ، مانکشورهای غربی با سلب اختیار از سوالنا برخی که آمریکا و

 !پیگیری این تفاهم شدند

 

 ]تحریمی[ (1737ی شورای امنیت )نامهقطعدومین 

 م(2006دسامبر  23) 1385دی  2

پس از گذشت سه ماه از آخرین دور مذاکرات دبیر شورایعالی 

 ها سکوتی اروپا، و مدتمسؤول سیاست خارجی اتحادیه اامنیت ملی ب

ای ایران، اعضای شورای امنیت دومین ی هستهی پروندهخبری در زمینه

م( صادر 2006دسامبر  23) 1385دی  2ی خود را در تاریخ نامهقطع

ضمن تأکید بر لزوم تعلیق شورای امنیت  1737 ینامهقطع نمودند.

هایی را علیه ایران اولین بار تحریمبرای ، روز دیگر 60تا  سازیغنی

کشور عضو شورای امنیت  15با رأی مثبت هر  نامهقطعنمود. این وضع 

وسیه و ر با پیشنهادخی از بندهای آن به تصویب رسید. ناگفته نماند بر

 .چین تعدیل شد

صادر فصل هفتم منشور ملل متحد  41 یذیل ماده نامهقطعاین 

د تواند تصمیم بگیرشورای امنیت می»گوید می گردیده بود. این ماده

قداماتی که متضمن که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه ا

لل ی متواند از اعضای مسلح نباشد الزم است و میروبه کارگیری نی

 مکنم اقدامات این .ورزند مبادرت اقداماتمتحد بخواهد که به این قبیل 

 تباطاتار و اقتصادی روابط از قسمتی یا تمام ساختن متوقف شامل است

 لوسای سایر و رادیویی ،تلگرافی ،پستی ،هوایی ،دریایی ،آهنراه

 «.باشد سیاسی روابط قطع و ارتباطی

 

 جدیدنظر در همکاری با آژانستصویب قانون الزام دولت به ت

 م(2006دسامبر  27) 1385دی  6

روز بعد در واکنش به تصویب دومین  4 مجلس شورای اسالمی

 1385دی  6 ها توسط شورای امنیت سازمان ملل،و اولین تحریم نامهقطع

دولت  م( قانونی را تصویب کرد که به موجب آن2006دسامبر  27)

 یشورای امنیت، به برنامه 1737 ینامهقطعموظف شد با توجه به 

های خود با آمیز کشور سرعت بخشیده و در همکاریای صلحهسته

اساس منافع ملت ایران تجدیدنظر نماید. المللی انرژی اتمی برآژانس بین

 یشدهترتیبات فرعی اصالح) 1/3بر این اساس، اجرای کد 

 حالت تعلیق درآمد.به (پادمان ینامهموافقت

 درنگ و در همان روز، این مصوبه را تأیید نمود.ای نگهبان، بیشور
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 جدید در ایران ایاعالم ساخت یک نیروگاه هسته

 م(2007مارس  6) 1385اسفند  15

م( 2006مارس  6) 1385اسفند  15در  یس سازمان انرژی اتمییر

مگاوات  360ای با ظرفیت ساخت یک نیروگاه هستهتصمیم ایران برای 

بومی را اعالم نمود. به نظر  توان و ظرفیت از استفاده با ویندر دارخ

 ی اخیر مجلس بوده باشد.رسد این تصمیم در راستای اجرای مصوبهمی
 

 ]تحریمی[ (1747ی شورای امنیت )نامهقطعسومین 

 م(2007مارس  24) 1386فروردین  4

 فروردین 4ی خود علیه ایران را در نامهقطعسومین شورای امنیت 

 فصل هفتم منشور ملل متحد 41 یذیل مادهم( 2007مارس  24) 1386

تمامی اعضای  یکه به اتفاق آرا 1747 ینامهقطعدر  نمود.تصویب 

ی ز تمامی کشورهادائمی و غیردائمی شورای امنیت به تصویب رسید، ا

 یهای ایرانی را که در زمینهتا فعالیت خود با شرکت جهان خواسته شد

ای فعالیت دارند، محدود کنند. همچنین ممنوعیت صادرات انرژی هسته

های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد صادره در این و واردات سالح

روز  60به ایران یک بار دیگر همچنین شورای امنیت  .بود نامهقطع

، لیقب ینامهقطعهای خواستو در نامهقطعتا با تبعیت از این مهلت داد 

سازی اورانیوم پایان خود، از جمله غنی« حساس اتمی»ای هبه فعالیت

 دهد.
 

 ایتولید صنعتی سوخت هسته یمرحله ورود بهاعالم ایران مبنی بر 

 م(2007آوریل  9) 1386فروردین  20

 آب سنگین و تولید آن و یک آوریفنبه  یابیدستماه پس از  7

قیاس م ای درسوخت هسته یسال پس از اعالم تکمیل چرخه

، م(2007آوریل  9) 1386 مفروردین 20ایران، در روز ، آزمایشگاهی

 یرهگرفتن در زمای و قرارتولید صنعتی سوخت هسته یمرحله ورود به

 و جمهوریسیحضور ر ای را باسوخت هسته یکشورهای تولیدکننده

چنین سفرای ای کشور و هم، دانشمندان هستهرتبهمقامات عالی سایر

گرفت. این روز،  سازی نطنز جشنهای دوست در مجتمع غنیکشور

 گرفت. نام «ایهسته آوریفنروز ملی »
 

 پنجمین مذاکرات الریجانی و سوالنا در آنکارا

 م(2007آوریل  25) 1386 بهشتاردی 5

 ماه پس از آخرین دور مذاکرات دبیر شورایعالی امنیت ملی با 7

 و سوالنا بار دیگر در الریجانیپا، ی ارومسؤول سیاست خارجی اتحادیه

، پایتخت م( در شهر مادرید2007آوریل  25) 1386 بهشتاردی 5

اظهار  این مذاکرات با یکدیگر دیدار کردند. دکتر الریجانی در اسپانیا،

ه زودی ادام دیدار با سوالنا بسیار خوب بود و این مذاکرات به» داشت

ر به وحدت نظر نزدیک شدیم. سری امو کنم در یکیابد. فکر میمی

بعداً  هاآنکارهای جدیدی مطرح شد که جزئیات در این دیدار، راه

ار دید» نا نیز درخصوص نتایج مذاکرات گفتسوال «اعالم خواهد شد.

 کنیم. فضای مذاکرات بسیار خوبجلو حرکت می به مثبتی بود و ما رو

 «بود و ما به مذاکرات خود ادامه خواهیم داد.

 

 شمین مذاکرات الریجانی و سوالنا در مادریدش

 م(2007مه  30) 1386خرداد  9

 9حدود یک ماه بعد، بار دیگر علی الریجانی و خاویر سوالنا در 

کتر د مادرید دیدار کردند.شهر م( در 2007مه  30) 1386خرداد 

شده را مفید و سازنده خواند و اظهار داشت  انجامالریجانی، مذاکرات 

سوالنا نیز گفت دکتر  «زودی ادامه خواهد یافت. کرات بهاین مذا»

هایی صورت مورد برخی موضوعات مهم پیشرفت در این مذاکرات در»

 وی، درمورد به نتیجه رسیدن مذاکرات ابراز امیدواری کرد. «گرفت.

 

 لیتیی مُداتهیه باهفتمین مذاکرات الریجانی و سوالنا در لیسبون و موافقت 

 م(2007ژوئن  22) 1386تیر  1

، لیسبون ی درمذاکرات طیمذاکرات آنکارا و مادرید،  یدر ادامه

طرفین تفاهم  ،م(2007ژوئن  22) 1386تیر  1 در  پایتخت پرتغال،

 حل )چارچوب( مدالیتی یخصوص تهیه کردند که ایران و آژانس در

 یبا یکدیگر مذاکره نمایند. طبیعتاً، الزمه ماندهباقیو فصل موضوعات 

از مذاکرات ایران و  ناشیی سازنده فضای که بود این کار این انجام

تخریب نگردد و در این  هاطرفبرخی  یآژانس با اقدامات غیرسازنده

عمل آمد. سخنگوی سوالنا، مذاکرات خصوص نیز تفاهم سیاسی به

یک روز قبل از این دیدار، » خواند و گفتلیسبون را بسیار سازنده 

ی در وین با محمد البرادعی دیدار کرد و طرفین دکتر الریجان

هایی داشتند. این یک گام پیشرفت ماندهباقیدرخصوص موضوعات 

نا سوال»وی، همچنین گفت  «مثبت برای کمک به اعتمادسازی بود.

امیدوار است که همکاری ایران و آژانس به ایجاد یک فضای مثبت 

 «د.ها ادامه یابکمک کند و اجازه دهد تا تماس

یک مدالیتی  یخصوص تهیه ایران و آژانس در وین دردر همان روز، 

 به تفاهم رسیدند. روز 60ظرف  ماندهباقیحل و فصل موضوعات  برای
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 مدالیتی یهای ایران و آژانس برای تهیهشروع مذاکرات هیأت

 م(2007مهر  11) 1386تیر  20

 مدالیتیِ یتهیه های ایران و آژانس برایهیأتروز بعد،  20کمتر از 

. در این مذاکرات خود را آغاز کردند ماندهباقیحل و فصل موضوعات 

خصوص، دو دور مذاکرات فشرده و کارشناسی در تهران و یک دور 

 نیز در وین برگزار گردید.

 

 ماندهباقیفصل شش موضوع  و تفاهم برای حل

 م(2007اوت  21) 1386 امرداد 30

، سند اورانیوم فلزی، منشأ 2و پی 1پی تریفیوژهایپلوتونیوم، سان

 گچین معدن و آلودگی در یکی از تجهیزات یک دانشگاه فنی، پلونیوم

ی یک توافق جامع درازمدت بین برای تهیه ماندهباقیتنها موضوعات 

مدالیتی م( 2007اوت  21) 1386 امرداد 30ایران و آژانس بودند. در 

حالی  . این درز تهیه گردیدرو 40ظرف  ماندهباقیمسائل حل و فصل 

بینی شده آن پیش یروز زمان برای تهیه 60که بنابر تفاهمات اولیه  بود

 روی سریع و مثبت مذاکرات داشت.و این نشان از پیش بود

 

 اعالم بسته شدن موضوع پلوتونیوم در گزارش مدیرکل آژانس

 م(2007اوت  30) 1386شهریور  8

المللی انرژی اتمی در گزارشی بینمحمد البرادعی، مدیرکل آژانس 

م( اعالم کرد موضوع 2007اوت  30) 1386شهریور  8در تاریخ 

 2007پلوتونیوم حل و بسته شده است. این گزارش به اجالس سپتامبر 

 آژانس نیز ارائه گردید.

 

 در نیویورک 5+1 یوزاری خارجه یبیانیه

 م(2007سپتامبر  28) 1386مهر  6

 6در در نیویورک  ایصدور بیانیهبا  کشورشش  یوزاری خارجه

وگوها خواستند گفتسوالنا خاویر از م( 2007سپتامبر  28) 1386مهر 

همچنین تصریح کردند باتوجه به  هاآن. علی الریجانی را ادامه دهد با

شورای امنیت  1747و  1737های نامهقطعاین واقعیت که ایران الزامات 

 سازی خود راو غنی فرآوریهای بازفعالیتسازمان ملل از جمله تعلیق 

وم س ینامهقطعکردن متنی به عنوان رعایت نکرده است، برای نهایی

فصل هفتم منشور ملل متحد  41 یشورای امنیت سازمان ملل تحت ماده

، مگر اندتوافق رسیده با قصد به رأی گذاشتن آن در شورای امنیت به

رد دستاودعی ر سوالنا و دکتر البراهای ماه نوامبر دکتگزارش کهآن

 مثبتی از اقداماتشان را نشان دهد.

ا ی ،استراتژی دومسیرهیا  ای این سیاست را رهیافت دوسویه،عده

 یا چماق و هویج و یا تشویق و تنبیه نامیدند. وگو،فشار و گفت
 

 استعفای الریجانی و انتصاب جلیلی

 م(2007اکتبر  21) 1386مهر  29

م( و در حالی که مذاکرات در 2007اکتبر  21) 1386مهر  29در 

گونه که دو طرف برد و آنشرایط خود به سر می ترینامیدوارکننده

ی مسائل در حال حل و فصل بود، ناگهان دکتر داشتند، همهبیان می

علی الریجانی از سمت خود در شورایعالی امنیت ملی استعفا داد. 

ن ی را پذیرفت و دکتر سعید جلیلی، معاونژاد بالفاصله استعفای واحمدی

پس از  ی وقت را جایگزین وی نمود.اروپا و آمریکای وزارت خارجه

های انیسخنر»که او دیپلماسی استعفای الریجانی بحثی مبنی بر این

ول ای قبنژاد است، در مذاکرات هستهپسند احمدی را که مورد« آتشین

 .، مطرح شدندارد

و دبیر  جمهوررییساختالف میان های رگه پیش از آن نیز

که  تا جایی ؛شدالی اخبار منتشره دیده میامنیت ملی، البه عالیشورای

ماه پیش از  10یعنی حدود م( 2006دسامبر  9) 1385آذر 18در تاریخ 

ن حسی یهمشهری تحت اداره یاستعفا یا برکناری الریجانی، روزنامه

در  ،لی و از نزدیکان الریجانیانتظامی، سخنگوی شورایعالی امنیت م

یادداشتی پرده از این اختالفات برداشت. همشهری در یادداشت خود 

از  قریباًت» ای علی الریجانی، نوشته بودهستهضمن تبیین دیپلماسی 

طور  و دیپلماسی دیگری به جریان(، 1385جاری ) ماه سالبهشتاردی

و  ای سایه انداختموازی شکل گرفت و بر دیپلماسی ابتکاری هسته

ویژه با دستاوردها را با مخاطره مواجه کرد. این دیپلماسی به

مسیر متعادلی را که فراهم شده  جمهوری عمالًهای متعدد رییسسخنرانی

 که با پاسخ به ایران یطوری که پرونده بود با چالش مواجه کرد؛ به

با  ،دآمدن از شورای امنیت بوحال بیرون پیشنهادی در یبسته

را  نامهقطعهای داغ، دوباره مورد سوءظن قرار گرفت و دو سخنرانی

 ورهرچند طراحان این دیپلماسی، روبه! برای کشورمان به ارمغان آورد

بار  تیناین نخس« کردند.بینی و باور نمیای را پیششدن با چنین پدیده

ه ب نزدیک به الریجانی یصورت شفاف و صریح یک رسانه بود که به

تاخت و آن را عامل اصلی تصویب نژاد میای احمدیدیپلماسی هسته

 دانست.های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مینامهقطع
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غالمحسین الهام،  ،البته چند روز پس از انتشار این یادداشت

 ع خبرنگاران حاضر شد و اعالم کرددولت در جم وقتسخنگوی 

کید الهام بر أت« کند.جمهور اعالم میسنها رییای را تمواضع هسته»

اسالمی همان چیزی است که  ای جمهوریکه مواضع هستهاین

واقع آب سردی بود روی نزدیکان  کند درنژاد اعالم میاحمدی

نژاد را قانع کنند دست توانند احمدیکردند میالریجانی که گمان می

 های آتشین خود بردارد.از سخنرانی

ر طول روزهای پیش از اعالم برکناری الریجانی، سعی با این حال د

نژاد و دبیر مستعفی شورایعالی امنیت شد اختالف در دیدگاه احمدی

ملی، با دالیلی چون عالیق شخصی الریجانی یا بیماری و کسالت وی 

 یامهکه روزناین الپوشانی شود، اما این ادعاها کمتر قابل باور بود. کما

 1386مهر  30گان رسمی دولت نیز در یادداشت روز عنوان ارایران به

ل مبنای می گیری تنها براین کناره» تصریح کردم( 2007اکتبر  22)

جمهور قصد ایجاد تحرک و پویایی در شخصی الریجانی نبوده و رییس

ه ک چهآنبه این ترتیب مطابق « ای را داشته است.دیپلماسی هسته

استعفا یک تغییر اجباری به میل ایران نوشته بود این  یروزنامه

 نژاد بود.احمدی

خرداد  14در  «شناسنامه» ی تلویزیونیعلی الریجانی بعدها در برنامه

ها و ای ایران فصلهسته یپرونده»گفت م( 2013ژوئن  4) 1392

شرایط مختلفی داشت. مذاکرات همیشه باید از چارچوب و پشتوانه 

اشت، ولیت دؤانی که آقای سوالنا مسکنم زممی ن فکر. مبرخوردار باشد

 یکه ایشان هم با یک پشتوانهشد مسائل را پیش برد. با اینبهتر می

هایی داشتند که باعث کرد، اما انعطافدیگر مباحث خود را مطرح می

شد بحث شکننده نشود. البته در این میان عناصر موذی هم هستند می

 شورای عالی امنیت یر دبیرخانهزنند. مسائلی که دهم میه که کار را ب

 هاآنساس کشور است که یکی از ملی وجود دارد، جزو مسائل ح

ای ایران است. مسائل گوناگونی که به منفعت و امنیت هسته یلهأمس

م کردگیرد. من حس میمورد بررسی قرار می جاآنشود، ملی مربوط می

ارم. مسائل دنژاد یک نوع اختالف جدی مدیریتی با آقای احمدی

ارد شده پیش برود و احتیاج دی و حسابنّأبا ت باید استراتژیک کشور

ای های مختلف همگرایی داشته باشند. کارهای لحظهبخش یهمه

ک مدتی تا ی کند.تواند صدق کند و برای کشور مشکالتی ایجاد مینمی

 کردیم اما از یک زمانی به بعد من دیدم به هرحالتحمل بود و بحث می

                                                           
 نگارنده نتوانست از تحصیالت دانشگاهی نامبرده اطالعی کسب کند. 1

 مراجعه نماید. 75و  35و  23ی ایران به صفحات کنندههای مذاکرهبرای اطالع از اعضای سایر تیم 2

ندارد که بنده مزاحم جمهور است و حق دارد و لزومی ایشان رئیس

سطح  قعخواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واایشان باشم و نمی

 «د!من این نبو

در جریان انتخابات ریاست  تلویزیونی یدر مناظرههمچنین 

اکبر علیدکتر ، م(2013)ژوئن  1392در خرداد  جمهوری یازدهم

 الریجانی آقای»از هشت نامزد ریاست جمهوری گفت  یکیی، والیت

در  رسید شخصی خبر که بود سوالنا آقای با توافق به رسیدن حال در

ندارد و ای با اروپا وز قدس گفته که ایران هیچ مذاکرهر یجمعهنماز

 .«تم ماند و الریجانی به کشور بازگشچنین شد که مذاکرات ناکااین

 یعهجمنماز هایپیش از خطبهجمهور یسیر سخنرانی سخنان والیتی به

 اشاره داشت.تهران در روز قدس 

های علی الریجانی برای حل ی تالشهمهرو و با وجود  به هر

د سعید جلیلی بر مسند دبیر مستعفی تکیه ز انجامسر ای،ی هستهمناقشه

معارف ی ادکترجلیلی که خود دارای مدرک  و کارش را آغاز کرد.

افراد زیر را به عضویت تیم جدید بود،  )ع(انشگاه امام صادقاز د اسالمی

دکترای اقتصاد معاون دکتر جلیلی و علی باقری )کننده درآورد: مذاکره

ای از دکترای فیزیک هسته، علی اصغر سلطانیه )دانشگاه امام صادق( از

د وفا )دکترای اقتصا(، محمدهادی زاهدیدانشگاه ایالتی یوتا در آمریکا

مهدی صفری )دکترای ارتباطات(، سیدعباس گاه اوتاوا کانادا(، دانش

های سیاسی از دانشگاه کنت انگلیس(، مهدی عراقچی )دکترای اندیشه

 1.2و محمد جمشیدی 1محمدی
 

 و آخرین مذاکرات الریجانی با سوالنا در رُم هشتمین

 م(2007اکتبر  23) 1386آبان  1

 هیأتیانی، وی به همراه دو روز پس از استعفای دکتر علی الریج

از جمله دکتر سعید جلیلی، دبیر شورایعالی امنیت ملی و مسؤول جدید 

با دکتر خاویر سوالنا، راهی  آخرین دیدارای ایران، برای ی هستهپرونده

رات مذاک» سوالنا درخصوص نتایج مذاکرات گفتشد.  ایتالیا شهر رمِ

)اواخر نوامبر( برگزار  سازنده بود و دور بعدی نیز در اوایل آذرماه

ی مذاکرات درباره» دکتر الریجانی نیز اظهار داشت «خواهد شد.

المللی انرژی اتمی بود و در بخش آخر همکاری ایران با آژانس بین

د توانای مطرح شدند که میگوها نیز نظریات جدید و سازندهوگفت

که دکتر جلیلی نیز با بیان این «د.ی شوهای دیگرباعث پیشرفت
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ها وجود دارد، گفت های واقعی برای گسترش همکاریفرصت

مذاکره و همکاری، رویکرد اساسی ماست. موضوعاتی که امروز »

 شوند این قابلیتاروپا مطرح می یعنوان چالش بین ایران و اتحادیهبه

ها به را دارند که نه تنها چالش نباشند، بلکه با برطرف کردن سوءتفاهم

 .«مکاری تبدیل شوندموضوعی برای ه
 

 )دولت آمریکا(جانبه تحریم یکاولین 

 م(2007اکتبر  25) 1386آبان  3

داری آمریکا وزارت خزانه ،(م2007اکتبر  25) 1386آبان  3در 

های ایرانی را در فهرست ، نهادها و شرکتهابانکشماری از 

 مبانک جهانی نیز اعالپس از آن،  د. بالفاصلههای خود گنجانتحریم

 د.ها خودداری خواهد کرسسهؤو م هابانککرد از دادن خدمات به این 
 

 و سند اورانیوم فلزی 2و پی 1بسته شدن موضوع سانتریفیوژهای پی

 م(2007نوامبر  15) 1386آبان  24

 15) 1386آبان  24اجالس طی گزارش خود در مدیرکل آژانس 

انتریفیوژهای دو موضوع ساعالم کرد شورای حکام به  م(2007نوامبر 

 .حل و فصل و بسته شده استو سند اورانیوم فلزی  2و پی 1پی

اساس  بر»محمد البرادعی در بخشی از گزارش خود نوشت 

های صورت گرفته با مقامات ایرانی و اعضای در دسترس مصاحبه

آوری تأمین، سندهای ارائه شده توسط ایران و اطالعات جمع یشبکه

ن ، آژانس به ایمستقل آژانس در این زمینه تحقیقات یشده به واسطه

بندی رسید که اظهارات ایران با سایر اطالعات در دسترس آژانس جمع

اعالم  1سازی سانتریفیوژ پیغنی آوریفنایران به  یابیدستدر مورد 

شده از اطالعات ارائه ...، سازگار و هماهنگ است1987شده در سال 

ی ها( و کمیت1993یدها )پیشنهاد ین خرسوی ایران در مورد زمان ا

ری گیبه این نتیجهآژانس .. های آژانس همخوانی دارد.مربوط با یافته

های رات ایران در خصوص محتوای فعالیترسیده است که اظها

 ...های آژانس همخوانی داردبا یافته 2پی یتحقیق و توسعه یاظهارشده

مات الزم در این ارتباط به نماید که ایران تمام اقداتوجه میدبیرخانه 

اقدامات  انجامده و به سبب کاری را تکمیل کر یموجب برنامه

و  1یهای مربوطه، این موضوع )پنامهآزمایی آژانس و آیینراستی

 «ت.نیس ماندهباقی( دیگر 2پی

 خود اذعان داشتالبرادعی همچنین در بخش دیگری از گزارش 

که  گریریختههای تبدیل مجدد و از فعالیت اینشانهآژانس هیچ »که 

ین اباشد در ایران نیافته است و ایران موضوع مربوط به این سند می

مابین داده است. برابر تفاهمات فی انجامکاری را  یهمرحله از برنام

 این موضوع نیز مختومه محسوب ،کپی سند یایران و آژانس، با ارائه

 15یک نسخه از سند  2007 نوامبر 8 مورخ در آژانس. ..گرددمی

آن به به اورانیوم فلزی و تبدیل  UF6 تقلیل یهکنندای توصیفصفحه

کره را دریافت کرده است. ایران تکرار کرده است این سند را به نیم

ریافت کرده است. آژانس هیچ د 1987در  1همراه اسناد سانتریفیوژ پی

ری در ایران گو فعالیت ریخته UF6 درخصوص تبدیل مجدد اینشانه

 .«ندیده است

نوامبر  23) 1386آذر  2 ای در مورخارسال نامه باآژانس، همچنین 

 انجاماز  مفاد این گزارش را به ایران اعالم نمود و، رسماً م(2007

ای ایران نسخه» و نوشت الزم درخصوص این موضوع خبر داداقدامات 

رائه نمود و آژانس از ا 2007نوامبر  8از سند اورانیوم فلزی را در تاریخ 

 کند که ایران اینکند و تأیید میخاطر این اقدام قدردانی میایران به 

 «ت.کاری را کامل کرده اس یهبرناماقدام از 

 ایی هستهی پروندهنشدهاین دو موضوع نیز جزو شش موضوع حل

حل موضوع پلوتونیوم در این گزارش و نیز ایران بودند. با توجه به 

گام  از شش گامسومین  ،م(2007اوت  30) 1386شهریور  8گزارش 

 ای کشورمان برداشته شد.ی هستهپایان مناقشه برای اصلی
 

 ی وزیر خارجه به همتایان خود و مقامات سازمان مللنامه

 م(2007نوامبر  18) 1386آبان  27

داری شورایعالی ها سکوت وزارت خارجه به علت سکانپس از ماه

ا استعفای دکتر الریجانی بار دیگر وزیر امور خارجه امنیت ملی، ب

سته دنبال ب بهای پیدا کرد. فرصتی برای اظهار نظر در موضوع هسته

، وزیر امور خارجه طی ماندهباقیشدن سه موضوع از شش موضوع 

ای به همتایان خود در سراسر جهان و همچنین مقامات سازمان ملل نامه

نیت و مجمع عمومی( آخرین تحوالت را )دبیرکل و رؤسای شورای ام

ضروری است »ر این نامه آمده است که . دبرای آنان تشریح نمود

شورای امنیت بر وظایف اصلی و اساسی خود متمرکز شده و ضمن 

اجازه  ای ایران،پایان بخشیدن به رسیدگی غیرقانونی به موضوع هسته

دی، آرام و به دور المللی انرژی اتمی در فضایی عادهد که آژانس بین

های زنیجمله بدون توجه به گمانه های سیاسی و ازها و انگیزهاز تنش

اعتباری اظهارات معدودی که بطالن و بی یعده یسیاسی و مغرضانه

 .«کار خود ادامه دهداست، بهبارها به اثبات رسیده هاآن
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 با سوالنا در لندن جلیلیمذاکرات اولین 

 م(2007امبر نو 30) 1386آذر  9

الریجانی با سوالنا، دبیر وقت  آخرین دیدارگرچه دکتر جلیلی در 

شورایعالی امنیت ملی را همراهی کرده بود، ولی اولین مذاکراتش در 

نوامبر  30) 1386آذر  9ای را در ی هستهمقام مسؤول ارشد پرونده

 دکتر جلیلی پس از مذاکرات گفتداد.  انجامم( در لندن 2007

 این مذاکرات بر. گوهای مفصل و طوالنی با سوالنا داشتیموگفت»

مبنای رویکرد ماست که درکنار آژانس از هرگونه همکاری و 

کنیم. ما به یک چارچوب برای مذاکرات سازنده استقبال می یمذاکره

و آژانس بهترین  NPT کنیممی و حل اختالفات نیاز داریم و فکر

 هایهمکاریی ین از طرح ایدهدکتر جلیلی همچن «چارچوب هستند.

سی، امنیت، انرژی و اقتصاد و همچنین دموکرا هایزمینه در مشترک

در بحث » مذاکره با سوالنا خبر داد و گفتای در های هستهایده

های مشترک برای خلع محور همکاری ای، پیشنهاد ایران در سههسته

 آمیز ازصلح یای و استفادههای هستهسالح یسالح، مقابله با اشاعه

نوان عسه اصل دفاع از حقوق ملت ایران به ..ای ارائه گردید.انرژی هسته

چارچوب  و همکاری درNPT تکالیف در چارچوب انجام، NPTعضو

تواند در این بحث مورد استفاده قرار گیرد، مورد موضوعاتی که می

نا نین در واکنش به اظهارات سوالدکتر جلیلی همچ «تأکید قرار گرفت.

 که ما از حقوق ملتاین» کننده خوانده بود، گفتمذاکرات را ناامیدکه 

صیر شود، تقکنیم و این موضوع باعث ناامیدی دیگران میایران دفاع می

 .«ما نیست

ر دکه رسد. اول ایندر این زمینه ذکر دو نکته ضروری به نظر می

ش گام برای رفع مناقشه برداشته شده بود، شرایطی که سه گام مهم از ش

ت، سی، امنیدموکرادکتر جلیلی با مطرح نمودن موضوعات جانبی چون 

که ، باعث فرسایشی شدن روند مذاکرات شد. دوم اینانرژی و اقتصاد

جلو برای اولین بار بعد از گذشت چندین جلسه مذاکرات جدی و روبه

ار رات خود با دکتر جلیلی را بسیبا دکتر الریجانی، خاویر سوالنا مذاک

 ناامیدکننده خواند.
 

 ای ایرانی هستهآمیز بودن برنامهاقرار آمریکا به صلح

 م(2007دسامبر  3) 1386آذر  12

ای ایران هسته یمورد برنامه شورای اطالعات ملی آمریکا در

. داردای ننظامی هسته یایران برنامه نمود و اقرار ی را منتشر کردگزارش

چارچوب برآوردهای اطالعات ملی،  شورای اطالعات ملی آمریکا در

آذر  در« هاای و توانمندیایران: نیات هسته»گزارشی را تحت عنوان 

 3) 1386آذر  12تهیه کرد. این گزارش که در  م(2007نوامبر ) 1386

کند که ها قرار گرفت، اعتراف میدر دسترس رسانهم( 2007دسامبر 

، گرچه تضمینی در باشدای نظامی جاری نمیهسته یبرنامهایران دارای 

 مورد آینده وجود ندارد.
 

 آمریکا گزارش بهآژانس  واکنش

 م(2007دسامبر  4) 1386آذر  13

المللی انرژی ، مدیرکل آژانس بینالبرادعی یک روز بعد، دکتر

گزارش اطالعاتی آمریکا با »ای اعالم کرد با انتشار بیانیه اتمی،

سال گذشته در این خصوص که آژانس  ارات آژانس ظرف چنداظه

ای یا تأسیسات سالح هسته یهیچ سند قطعی درخصوص برنامه

 «رد.سازگاری داای در ایران ندارد، هسته ینشدهاظهار
 

 سفر البرادعی به تهران

 م(2008ژانویه  11) 1386دی  21

دی  21در  المللی انرژی اتمی،محمد البرادعی، دبیرکل آژانس بین

های ارشد م( در سفری دو روزه به ایران با مقام2008ژانویه  11) 1386

 وگو کرد.نظام دیدار و گفت
 

 ارسال سوخت اتمی نیروگاه بوشهر از روسیه به ایران

 م(2008ژانویه  29) 1386 بهمن 9

 به تصمیم باالخره روسیه،م( 2008ژانویه  29) 1386بهمن  9در  

گرفت. پس از  آن اندازیراه و بوشهر نیروگاه هب ایهسته سوخت حمل

مهر  در نیروگاه ینمقرر شد ا ،ایرانی و روسی هایمقام اعالم بنابر آن

 کشور مدار واردآن  ایهسته برق واندازی راهم( 2008)اکتبر  1387

 1390شهریور  12 گردد. شایان ذکر است این وعده به دالیل واهی تا

 نشد.محقق م( 2011سپتامبر  3)
 

 ماندهباقی موضوعات تمامی نمودن مختومه و البرادعی گزارش

 م(2008فوریه  22) 1386اسفند  3

م( در گزارشی 2008فوریه  22) 1386اسفند  3در  محمد البرادعی

عضو  35میان ایران و آژانس را به  ماندهباقیشش موضوع ای، صفحه 11

 ه اعالم کرد.شورای حکام حل شد

ی دی بزرگ برای ایران بود، ولی نتوانست مناقشهگرچه این دستاور

 ی شورای امنیت سازمان ملل خارج کند.ای ایران را از سیطرههسته
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 رهبری به جمهوررییس پیام ارسال

 م(2008فوریه  23) 1386اسفند  4

نژاد در یک روز پس از گزارش البرادعی، دکتر محمود احمدی

تبریک  به رهبر و ملت ایرانرا « ایهای هستهپیروزی»پیامی این 

م وگوی زنده با مردسیما به گفتوگفت. وی سپس با حضور در صدا

 پرداخت.
 

 ]تحریمی[ (1803ی شورای امنیت )نامهقطع چهارمین

 م(2008مارس  3) 1386اسفند  13

، در قبلی ینامهقطعماه پس از  11د سازمان ملل متح شورای امنیت

ی ممتنع أی مثبت و رأر 14ا م( ب2008 مارس  3) 1386اسفند  13

در محکومیت  را 1803ی به شمارهی خود نامهقطع چهارمین، اندونزی

های نامهقطعهمچون  نامهقطعنمود. این تصویب  ای ایرانهسته یبرنامه

رای ب تصویب شده و فصل هفتم منشور ملل متحد 41ماده قبلی بر اساس 

 5در اد، پیش از آن نژاحمدی محمود ا بود.االجرکشورها الزم یهمه

اعالم  الجزیره یشبکه در مصاحبه با م(2007سپتامبر  27) 1386مهر 

 د!دیگری علیه ایران تصویب نخواهد ش ینامهقطعکرده بود که 

 1747و  1737های نامهقطعهای اعمال شده در ، تحریمنامهقطعاین 

سافرتی و مالی بر های مدر نتیجه محدودیت ؛علیه ایران را تشدید کرد

های ایرانی افزایش یافت و اجرای برخی از این افراد و شرکت

طور ههایی بهمچنین برای اولین بار تحریمد. ها اجباری شمحدودیت

کنترل  توانمی جمله آن از .کلی برای اقتصاد ایران وضع گردید

صرف دوگانه در صادرات و واردات و خصوصاً کاالهایی که دارای م

ار تحت فش. این امر، همراه با را نام بردنظامی است نظامی و غیر صنایع

و  ی ایرانیهابانککنند و سسات مالی که با ایران کار میؤقرار دادن م

 ،یسازهای بعدی در صورت عدم تعلیق غنیدر نهایت تهدید به تحریم

ی هاکارخانحات دچار دشواری یمواد اولیه یاقتصاد ایران را برای تهیه

 د.ای کرستردهگ
 

 پیشنهادی جدید ایران یبسته

 م(2008مه  13) 1387 بهشتاردی 24

 در یکم( 2008مه  13) 1387 بهشتاردی 24جمهور در رییس

پیشنهادی برای  یهما یک بست» کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد

دیگران  جانبه داریم که آن را به مقامات جهانی ووگوهای همهگفت

گشا اهای رکنیم امروز دیگر فقط بحث هستهرد. فکر میارائه خواهیم ک

 نیست، بلکه باید دیگر مسائل جهانی از جمله خلع سالح جهانی، امنیت

جهانی، اقتصاد جهانی، بحران فرهنگ در جهان، بحران مناسبات سیاسی 

چاق مواد مخدر، گری، بحران تجاوز، بحران قااشغال در جهان، بحران

ا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اگر کسانی جبحران تروریسم یک

گو واید بیایند تا روی این مسائل گفتدانند، بسوز بشریت مید را دلخو

ی کنم که برخاً اعالم میداریم. صریح حلکنیم و ما برای این مسائل راه

حلی دعی حکومت در جهان هستند هیچ راههای بزرگ که ماز قدرت

 حلی انسانیایران راه جهان ندارند، اما ملتهای اصلی امروز برای چالش

و  ها در آن از حقوق یکسان بهره بردهملت یهو عادالنه دارد که هم

شنهادی پی یهمتعاقباً، طی همان روز بست.« کنندعادالنه از آن استفاده می

س شورای امنیت، مدیرکل ییان به دبیرکل سازمان ملل متحد، رایر

، سوالنا یسیسو یهاتمی، وزیر امور خارجمللی انرژی الآژانس بین

 د.ی(، روسیه و چین تحویل گردییاروپا )جهت ارائه به سه کشور

 :است شده اشاره زیر موارد به بسته، این در

 و هاانسان کرامت و حقوق از دفاع: امنیتی و سیاسی موضوعات»

حکیم تتقویت، ثبات و  یهگو درباروها، گفتاحترام به فرهنگ ملت

رام مبنای احت ساالری در جهان و منطقه برح عادالنه و پیشرفت مردمصل

ه حاکمیت ملی کشورها ، کمک بهاآنها و منافع ملی به حقوق ملت

گری، رانه، جلوگیری از خشونت و نظامیساالهای مردمبرمبنای روش

بارزه آن، م یهکنندکننده و تقویتگیری از تروریسم و عوامل ایجادجلو

گو برای تحقق همکاری ودهای مشترک امنیتی و گفتبا تهدی

 یهکنندجمعی جهت مبارزه با عوامل ایجادکننده و تقویتدسته

قانونی، های غیرشامل تروریسم، مواد مخدر، مهاجرتتهدیدهای امنیتی 

 یافته.جرائم سازمان

 نآ امنیت و انرژی تأمین یزمینه در همکاری: اقتصادی موضوعات

 یزمینه در همکاری مصرف، و انتقال و عرضه تولید، یعرصه سه در

 کشورهای از فقر رفع به عمومی کمک گذاری،سرمایه و تجارت

 هایبآسی کاهش طبقاتی، یفاصله و فقر کاهش برای تالش و ضعیف

ا و بازتنظیم مناسبات پولی و مالی جهان هقیمت شدید نوسانات از ناشی

 برای حمایت از کشورهای جهان.

 هایفعالیت انحراف عدم از بیشتر اطمینان حصول: ایهسته عموضو

 ایتههس سوخت تولید و سازیغنی کنسرسیوم ایجاد کشورها، ایهسته

 ییابدست برای مشترک همکاری ایران، جمله از دنیا مختلف نقاط در

م مندی عموای و تسهیل بهرهآمیز هستهصلح آوریفنگیری از بهره و

ای برای ای و تعیین کمیتهقق خلع سالح هستهشورها از آن، تحک

ای های هستهوع، تقویت نظارت آژانس بر فعالیتپیگیری این موض
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ای، رک در ایمنی و حفاظت فیزیکی هستههای مشتکشورها، همکاری

نترل صادرات تجهیزات و مواد تالش در تشویق کشورها در اعمال ک

 «ای.هسته

 

 شش کشور 2008ژوئن  14پیشنهادی  یبسته

 م(2008ژوئن  14) 1387خرداد  25

اروپا به همراه  یهسیاست خارجی اتحادی مسؤولخاویر سوالنا، 

به تهران سفر م( 2008ژوئن  14) 1387خرداد  25در  5+1نمایندگان 

د. نجدید پیشنهادی شش کشور را تحویل ایران ده یهتا بست ندکرد

لی میر شورایعالی امنیت سوالنا، در این سفر با وزیر امور خارجه و دب

شش کشور را نیز به همراه  یوزرای امور خارجه یهو نام کرددیدار 

ه ای، بسه صفحه یهیشنهادی، تحویل نمود. در این بستپ یهبست

ای، سیاسی، انرژی، کشاورزی، های اقتصادی، هستهمحورهایی در حوزه

صریح خود ت یه. شش کشور در بستبودمحیط زیست، و غیره اشاره شده 

مذاکرات اصلی، مذاکره در مورد این محورها و شروع  انجامکردند که 

سازی از سوی ایران خواهد بود. از طرف دیگر، منوط به تعلیق غنی

ائه مذاکرات ار انجامبندی را نیز برای مرحله سوالنا یک متن غیر رسمی

گوهای وگفت یهت به سه مرحلنمود. در این متن، مذاکرا

ذاکرات اصلی تقسیم شد که در ایانه، پیش مذاکرات، و مگرروشن

تعلیق ضروری  انجامسوم نیز  یفریز و در مرحله انجامدوم  یهمرحل

 .محسوب گردید

لت وپیشنهادی ایران، بر عزم د یهقامات ایرانی نیز با توجه به بستم

در مورد موضوعات  جانبه و فراگیرو ملت ایران بر مذاکراتی همه

ر ب شرط و به صورت عادالنه و منطقی و همچنینون پیشمختلف بد

های ت با تکیه بر اشتراکات مفاد بستهپذیر شدن شروع مذاکراامکان

 تأکید کردند. طرفین

( 2006ژوئن  6و  2005اوت  5های قبلی اروپا )با نگاهی به بسته

آنان از حیث موضوعات مورد اشاره  2008ژوئن  14 یهبست یابیمدر می

 دارد.ن هاآنت چندانی با تفاو
 

 شش کشور 2008ژوئن  14 ی پیشنهادیبه بسته وزیر خارجهپاسخ 

 م(2008 ژوییه 4) 1387تیر  14

ای (، وزیر امور خارجه طی نامهم2008 ژوییه 4) 1387تیر  14در 

پاسخ جمهوری شش کشور و سوالنا،  یهخطاب به وزرای امور خارج

شش کشور و سوالنا را  یهمور خارجوزرای ا یهاسالمی ایران به نام

مذاکرات بر مبنای  انجامارائه نمود. در این نامه، بر آمادگی ایران جهت 

اشتراکات دو بسته تأکید شده است. این پاسخ، توسط سفرای جمهوری 

اسالمی ایران تحویل گیرندگان آن گردید. دکتر جلیلی، دبیر شورایعالی 

گو کرد والنا به صورت تلفنی گفتامنیت ملی نیز در همین روز با سو

و به تشریح رویکرد جمهوری اسالمی ایران به مذاکرات و همچنین 

شش کشور و سوالنا پرداخت. در این تماس تلفنی،  یپاسخ آن به نامه

 طرفین توافق کردند که به مذاکرات خود در اواخر تیرماه ادامه دهند.
 

 (1 مذاکرات جلیلی و سوالنا )ژنواولین 

 م(2008 ژوییه 19) 1387تیر  29

 یها و پاسخ جمهوری اسالمی ایران به نامهبه دنبال دیپلماسی بسته

شش کشور و سوالنا، دکتر جلیلی و سوالنا  یهوزرای امور خارج

( در ژنو آغاز م2008 ژوییه 19) 1387 تیر 29مذاکرات خود را در 

لیس، آمریکا، انگکردند. در این مذاکرات نمایندگان شش کشور 

نیز حضور داشتند. از طرف آمریکا ویلیام  آلمانو  چینفرانسه، روسیه، 

این کشور در مذاکرات  یهنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجبر

سال گذشته، این اولین  5ای در شرکت کرد. در طول مذاکرات هسته

ای حضور یافت. این کشور رسماً بار بود که آمریکا در مذاکرات هسته

انیوم سازی اورهای غنیرده بود که فقط درصورت تعلیق فعالیتاعالم ک

شد. از این رو، بسیاری از  توسط ایران، در مذاکرات حاضر خواهد

 نشینی در برابر ایرانعقب یهی غربی این اقدام آمریکا را نشانهارسانه

ای یک متن غیررسمی سه مرحلهتفسیر کردند. جمهوری اسالمی ایران 

برد مذاکرات در این مذاکرات به سوالنا ارائه سیر پیشرا در مورد م

نده و رو به جلو نمود. دبیر شورایعالی امنیت ملی، مذاکرات را ساز

ای داشته مهم این است که مذاکرات سازنده» توصیف کرد و گفت

دل باشد. مهای مشترک ها و نگرانیدیدگاه یهباشیم که دربرگیرند

هانی ای و جگشای حل مشکالت منطقهد راهتوانمی 6+1ایران مبتنی بر 

مذاکرات و ساختار  یهیابد. نگاه ما به ادامباشد. این مذاکرات ادامه می

تواند در شکل قوی و ، نگاه اساسی است که میو نحوه و شکل آن

 بود، شده ارائه کشور شش سوی از non paper محکم ادامه یابد. یک

ه این دو نقاط مشترکی دارند م ما ارائه کردیم که non paper یک

 یها هم وجود دارد. قرار شد در ادامهکه البته برخی تفاوت دیدگاه

گو ونقاط مشترک و متفاوت بیشتر با هم گفت یهدربارگوها وگفت

رد شدیم. ما معتقدیم برای کنیم. ما در مذاکرات با رویکرد مثبت وا

ه تعهدات دست سهای مشترک براساهای مشترک باید همکارینگرانی

 «م.جمعی داشته باشی
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صورتی که اعالم کردند در  5+1در همان زمان سوالنا و اعضای 

مال عای جز اندهد، چاره پیشنهادی یبستهایران پاسخ روشنی به 

 ند.های بیشتر ندارتحریم
 

  شش کشور 2008ژوئن  14 ی پیشنهادیبستهپاسخ جلیلی به 

 م(2008اوت  5) 1387 امرداد 15

 5) 1387 امرداد 15وری اسالمی ایران گام بعدی خود را در جمه

دبیر شورایعالی امنیت ملی به خاویر سوالنا  یه( با ارسال نامم2008اوت 

درخصوص پاسخ ایران به پیشنهادات شش کشور اتخاذ نمود. در این 

 پیشنهاد به خود روشن پاسخ تا دارد آمادگی ایران» نامه آمده است:

 ابهامات و هاسؤال یدرباره روشن پاسخ دریافت با مراهه را شده ارائه

 تواندمی سازیشفاف این شک، بدون. نماید ارائه فرصت اولین در ایران

رات را بدون ابهام و با افقی روشن و بدون فوت وقت باز مذاک مسیر

 ها هموار نماید. دره را برای پیشرفت در مسیر همکارینموده و زمین

 توانمقابل وجود داشته باشد، می ادگی در طرفصورتی که این آم

 .«دوم مذاکرات را در اولین فرصت آغاز نمود یهمرحل
 

 ]غیرتحریمی[ (1835ی شورای امنیت )نامهقطع پنجمین

 م(2008سپتامبر  27) 1387مهر  6

 1387مهر  5 به صورت غیرمنتظره در 5+1 یوزرای امور خارجه

این نشست، گردهم آمدند. در  نیویورک م( در2008سپتامبر  27)

 ای ایران توزیع گردید. وزارتهسته یای علیه برنامهنامهقطعنویس پیش

ای پس از این نشست اعالم کرد روسیه با صدور بیانیه یامور خارجه

طرح روسیه مبنی بر تصویب یک  توافق کردند به 5+1اعضای »

 الًصمیماتی که قبت ییید همهأت ینویس کوتاه و ساده در زمینهپیش

توسط شورای امنیت و آژانس اتخاذ شده بازگردند و از ایران خواسته 

 آلمان یوزیر امور خارجه «است که به این تصمیمات عمل کند. شده

 ینویس تهیه شده دربارهپیش»نیز پس از این نشست اظهار داشت 

ش د شای ایران درحقیقت اقدامی برای نشان دادن اتحاهای هستهفعالیت

کشور درمقابل ایران است. بیانیه کوتاه است، اما برای ایران حامل پیام 

ریم جدیدی علیه ایران در است. تح 5+1مهمی درخصوص اتحاد درون 

ان از که ایرحرکتی بود برای ایننویس مطرح نشده است، اما این پیش

 «خوشحال نباشد. 5+1اختالف درونی 

ی با رأی موافق همه رای امنیتشو 1835ی نامهقطعفردای آن روز 

نبود و  تحریم جدیدیی چندخطی حاوی نامهقطعصادر شد. این  اعضا

ای ستهه یهای قبلی شورای امنیت علیه برنامهنامهقطعکید بر أت»شامل 

عهدات خود و ضرورت خیر ایران به تأکامل و بدون تایران، پایبندی 

کید بر یک أت و کامامنیت و شورای حهای شورای اجرای درخواست

 بود.« ایرانای حل مذاکراتی برای موضوع هستهراه
 

 1835 نامهقطعی ایران در واکنش به بیانیه

 م(2008سپتامبر  27) 1387مهر  6

شورای  1835 ینامهقطع هدر واکنش ببالفاصله در همان روز ایران 

دخالت ...»د. در بخشی از این بیانیه آمده است ای صادر کربیانیهامنیت 

آمیز جمهوری اسالمی ای صلحهسته یشورای امنیت در رابطه با برنامه

ایران و اقدامات این شورا در این خصوص نه تنها غیرمنصفانه و سیاسی 

 ایران تملت... فاقد هرگونه مبنای حقوقی و منطقی اس است، بلکه کامالً

 نونی امروز ایناقدامات شورای امنیت از جمله اقدام غیرقا به توجه بدون

 یشورا، در پیگیری و اعمال حقوق مسلم خود در جهت استفاده

 «ت.بوده و هسای مصمم آمیز از تکنولوژی هستهصلح
 

 5+1ی جلیلی به نامه

 م(2008اکتبر  6) 1387مهر  15

 م( به2008اکتبر  6) 1387مهر  15در ای ا ارسال نامهب دکتر جلیلی

در روند » تصریح کرد 5+1 یارجهوزرای امور خو  خاویر سوالنا

مذاکره فشار به جای استدالل راهگشا نخواهد بود. فقدان تمدن 

ل های فشار به جای استدالها را به تکیه بر اهرمگو، برخی قدرتوگفت

جهانی جالب است که در روند  یو منطق کشانده است. برای جامعه

و گوگفت طرف ،شودالی منطقی طرح میؤگاه که سگو، آنوگفت

نطقی مکند. این رفتار غیراز ابزار فشار استفاده میپاسخ  یجای ارائهبه

 هایگواه نداشتن پاسخ روشن به پرسشجهانی،  یدر قضاوت جامعه

در این نامه همچنین با اشاره به  «اصولی جمهوری اسالمی ایران است.

ن اپیشنهاد ایر» جمهوری اسالمی ایران آمده است پیشنهادی یبسته

جهت ها در هایی که سالع سالح و عدم اشاعه خوشایند قدرتبرای خل

 «ت.اند، نیسای عمل کردهتولید و انباشت سالح هسته
 

 در آمریکا اوباما جمهوریآغاز ریاست

 م(2008نوامبر  4) 1387آبان  14

پنجاه و هشتمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای انتخاب 

نوامبر  4) 1387آبان  14هور آن کشور در جمچهل و چهارمین رییس

درصد از واجدین شرایط  63م( برگزار شد. در این انتخابات 2008

درصد به باراک حسین اوباما،  9/52شرکت کرده و از آن میان 
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کین، کاندیدای درصد به جان مک 7/45کاندیدای دموکرات و 

بالدوین از  چاکخواه رأی دادند. در این میان دیگر نامزدها، جمهوری

کینی از سینتا مک ه،خواحزب قانون اساسی، باب بار از حزب آزادی

 دستک، کاندیدای مستقل، آرای چندانی بهرالف نیدرز و حزب سب

 نیاوردند.

آمریکایی کاندیدای -در این دوره برای اولین بار یک آفریقایی

باما که او بیشترین آرا را کسب نمود. اوریاست جمهوری شد و هم

از زمان کاندیداتوری بر پایان  تبار بود،فرزند یک مسلمان کنیایی

 پیش از آن نیز ویورزید. های آمریکا در خاورمیانه تأکید میجنگ

مهر   10در  بود و در عراق های دولت بوشاز اولین مخالفان سیاست

در  م(2003مارس  16) 1381اسفند  25 م( و2002اکتبر  2) 1381

 ده بود.جنگ در شیکاگو سخنرانی کرضد ات بزرگاجتماع

 م(2009 ژانویه 20) 1387بهمن  1 از بامادوران ریاست جمهوری او

 یکمیته. در همان سال، ظهر به وقت شرق آمریکا آغاز شد 12ساعت 

العاده برای تقویت دیپلماسی تالش فوق»نروژی صلح نوبل به علت 

ا صلح نوبل سال ر یجایزه« المللی و ترغیب به همکاری میان مردمبین

 د.اهدا کر وی

 

 ی سوالنا به جلیلینامه

 م(2008نوامبر  5) 1387آبان  15

خاویر سوالنا در  ،5+1ی سعید جلیلی به پس از ارسال نامهیک ماه 

وگوها با جمهوری اسالمی ایران شد. گفت یخواستار ادامه ویبه  پاسخ

شد، حویل داده در بروکسل ت ایرانکه به نمایندگی  ایوی در نامه

حل دیپلماتیک راه یادامه بر 5+1ی همچنین بر تعهد خود و کشورها

االت ایران در مورد ن سؤقابل درک دانستکید کرد. سوالنا با أت

باقری، علی ماه معاونش با  امردادوگوهای ، گفت5+1پیشنهادهای 

را سازنده توصیف کرد و  ایرانعالی امنیت مالی معاون دبیر شورای

گوها با هدف روشن شدن نکات اندک واستمرار این گفت تارخواس

 د.ش ماندهباقی

 

 در ویسبادن 5+1ی مدیران سیاسی بیانیه

 م(2009فوریه  4) 1387بهمن  16

فوریه  4) 1387بهمن  16در  5+1مدیران سیاسی کشورهای عضو 

که  د؛نمودن ای صادربیانیهم( در پایان نشستی در ویسبادن آلمان 2009

آمریکا و  یههیأت حاکمکننده از تمایل آن اعضای شرکت طی

م گوی مستقیواوباما برای گفتجمهور جدید آن کشور، باراک رییس

ی خود بر راه حل سیاس بر تعهد مشترک هاآنبا ایران استقبال کردند. 

ای ایران بر اساس یک استراتژی دوسویه مبنی بر استفاده موضوع هسته

یران برای تشویق االمللی بینهای د به اعمال تحریمدیپلماسی و تهدیاز 

ای اشاره نموده و ایران را به همکاری کامل با هسته یهبه کنترل برنام

آژانس فراخواندند. اعضای این نشست توافق کردند که آمریکا در 

های خود در ارتباط با ازنگری در سیاستمراحل بعدی و به هنگام ب

 د.مشورت نمای 5+1ن، با سایر اعضای ایرا

 

 اندازی نیروگاه بوشهرراهپیش شروع آزمایشات

 م(2009فوریه  25) 1387اسفند  7

م( 2009فوریه  25) 1387اسفند  7 درسازمان انرژی اتمی ایران 

 بعد ازاندازی نیروگاه بوشهر را اعالم کرد. راهشروع آزمایشات پیش

هیچ »ت گف ایران یس وقت سازمان انرژی اتمییر المرضا آقازادهغ آن

ی انداز، ولی راه«دازی نهایی این نیروگاه وجود نداراندمشکلی برای راه

 م( رخ داد.2011سپتامبر  3) 1390شهریور  12ماه بعد در  30نهایی 

 

 در لندن 5+1ی مدیران سیاسی بیانیه

 م(2009آوریل  8) 1388فروردین  19

 19ر د 5+1مدیران سیاسی کشورهای عضو  در پایان نشست

ای به این شرح صادر بیانیه م( در لندن2009آوریل  8) 1388فروردین 

عضای دیگر گروه به گرمی از مسیر جدید سیاست آمریکا ا»شد: 

ور یند سه کشآمیم آنان برای مشارکت کامل در فردرمورد ایران و تص

و پیوستن به هرگونه جلسات آینده با نمایندگان  (E3+3) 3ی+یاروپا

می ایران استقبال کردند. ما بر اتحاد خود در هدف و عزم جمهوری اسال

های اسی مستقیم برای حل و فصل نگرانیدسته جمعی از طریق دیپلم

نهادی پیش یای ایران در راستای بستههسته یمشترکمان درمورد برنامه

ید کأت چارچوب استراتژی دو مسیره، مجدداً برای همکاری با ایران و در

ی ای غیرنظامهسته یک بار دیگر حق ایران برای برنامهکنیم. ما یمی

ه اعتماد ب یولیتی را برای اعادهؤشناسیم، اما این مسرا به رسمیت می

ای آن در راستای های هستهآمیز فعالیتصلح ماهیت منحصراً

خواهیم از از ایران می کند. ما قویاًهای شورای امنیت ایجاد مینامهقطع

ما )شش کشور( با روح احترام  یتعامل جدی با همهاین فرصت برای 

 یمتقابل استفاده نماید. به این منظور، ما از دکتر خاویر سوالنا، نماینده

واهیم خسیاست مشترک خارجی و امنیتی، می اروپا برای یعالی اتحادیه
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ای را برای دولت جمهوری اسالمی ایران جهت مالقات با تا دعوتنامه

ارسال نماید تا با هم بتوانیم  (E3+3) 3کشور اروپائی+نمایندگان سه 

 .«مدرخصوص این موضوع حساس پیدا کنی یک راه حل دیپلماتیک
 

 وگوی تلفنی جلیلی و سوالناگفت

 م(2009آوریل  13) 1388فروردین  24

وپا در تماس تلفنى با دبیر ار یول سیاست خارجى اتحادیهؤمس

، م(2009آوریل  13) 1388ین فرورد 24در  عالى امنیت ملىیشورا

ارائه کرد. خاویر  5+1اخیر کشورهاى  یبیانیه یتوضیحاتى درباره

براى  گوهاوو استمرار گفت نموداشاره  دولت آمریکا تغییرسوالنا به 

ر جلیلى نیز د سعیدها را خواستار شد. جدیدى از همکارى یترسیم دوره

ایران و شش کشور  گوى جمهورى اسالمىواین تماس تلفنى از گفت

بر ضرورت درک صحیح از ، کردهاى سازنده استقبال براى همکارى

مى جمهورى اسال» گفتو  نمودکید أالمللى تبینها و تحوالت واقعیت

 «.اى رسمى منتشر خواهد کردبیانیه ،مزبور یایران در پاسخ به بیانیه
 

 ی اوباما به رهبر ایراناولین نامه

 م(2009یل )آور 1388 بهشتاردی

های مستقیم و محرمانه به رهبر سابقه ارسال نامهاوباما در اقدامی بی

اولین نامه در  .دادایران را در دستور کار دیپلماسی خود قرار 

اشاره به این  نخستین .فرستاده شد م(2009)آوریل  1388 بهشتاردی

وئن ژ 19) 1388خرداد  29ای در اهلل خامنهآیت ینامه در نماز جمعه

گزارش کرد که دست  CNNدر همان روزها ت. گرف انجامم( 2009

. پس دباراک اوباما نداده بو یکم تا آن موقع رهبر ایران پاسخی به نامه

حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری از آن 

 بینیواقع ینشانهآن را یید کرد و أرا ت هاوجود این نامه ،اسالمی ایران

 د.آمریکا خواندولت 
 

 5+1ی مدیران سیاسی بیانیهبه ایران  پاسخ

 م(2009آوریل  22) 1388 بهشتاردی 2

در ای مدیران سیاسی شش کشور در لندن، بیانیه یدر پاسخ به بیانیه

ایران  سویبه این شرح از م( 2009آوریل  22) 1388 بهشتاردی 2

گوهای وگفتجمهوری اسالمی ایران همانند گذشته از »صادر شد: 

سازنده و عادالنه مبتنی بر احترام متقابل در فضای همکاری استقبال 

لل المبین یکند و بر این باور است که مشکالت موجود در عرصهمی

های گو حل شود. جمهوری اسالمی ایران فعالیتوباید از راه گفت

  NPTای خود را در تعامل فعال با آژانس انرژی اتمی در چارچوبهسته

 یو مقررات آن همانند سایر اعضا دنبال خواهد کرد. برخی مفاد بیانیه

از  ای تنظیم شده است کهدر تناقض آشکار با سایر بندها به گونه 1+5

تحوالت جدید فاصله دارد و یادآور رویکردی است که سعی داشت در 

ها به جای احترام متقابل از ادبیات زور و تهدید گوی با ملتوگفت

ده کند که ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است. ملت ایران استفا

گو در وتعابیری چون استراتژی دومسیره را نافی احترام متقابل و گفت

اظهارشده  یداند و آن را اهانت و در تعارض با عالقهفضای عادالنه می

کند. جمهوری اسالمی ایران با این باور که مزبور تلقی می یدر بیانیه

مروز جهان همگان را به عدالت، صلح و آرامش برای همه فرا شرایط ا

گو و همکاری در این وخواند، از ایجاد بسترهای مناسب برای گفتمی

 پیشنهادی ارائه شده در سال یروز کردن بسته زمینه استقبال و با به

 .دنمایو تعامل سازنده اعالم میگو وقبل، آمادگی خود را برای گفت
 

 فنی جلیلی و سوالناوگوی تلگفت

 م(2009آوریل  23) 1388 بهشتاردی 3

 1388 بهشتاردی 3در  سوالنا طی تماس تلفنی با دکتر جلیلیدکتر 

ایران به شش کشور را حاوی موارد سازنده  ی، بیانیهم(2009آوریل  23)

یت گوها خواند. دبیر شورایعالی امنوای برای پیشبرد گفتو فرصت تازه

 جمهوری اسالمی ایران یبیانیه» گو اظهار داشتون گفتملی نیز در ای

ام گوها در فضای عادالنه و احترورویکرد مناسبی برای پیشرفت گفت

 «د.کنمیمتقابل فراهم 
 

 اروپا یاتحادیه یشورای وزیران امور خارجه یبیانیه

 م(2009آوریل  27) 1388 بهشتاردی 7

 در ایبا صدور بیانیه اروپا یاتحادیه یشورای وزیران امور خارجه

آوریل  27) 1388 بهشتاردی 7 ای ایران درمورد موضوع هسته

مایت کامل اروپا ح یاتحادیه» اعالم کردند لوکزامبورگ م( در2009

ها جهت یافتن راه حل مذاکراتی و بلندمدت و صریح خود را از تالش

، 1737 ،1696های نامهقطعای ایران درچارچوب برای موضوع هسته

شورای امنیت و پشتیبانی خود از روند دوسویه  1835و  1803، 1747

 یگیری تازهاروپا از جهت یدهد. اتحادیهکید قرار میأمورد ت را مجدداً

، کند. این سیاستدر قبال ایران به گرمی حمایت می سیاست آمریکا

ای هتهس یای را برای فرصت مذاکره پیرامون تمامی ابعاد برنامهروزنه

ا تصمیم اروپ یگشاید. اتحادیهتر با ایران میای گستردهگونهایران و به 

آمریکا جهت مشارکت کامل در مذاکرات همراه با چین، فرانسه، 
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یوستن عالی و پ یآلمان، فدراسیون روسیه و انگلستان با حمایت نماینده

ال بی ایران را مورد استقبه جلسات آتی با نمایندگان جمهوری اسالم

های خاویر سوالنا به نمایندگی از اروپا از تالش یدهد. اتحادیهقرار می

المللی با هدف تسهیل ازسرگیری روند بین یاروپا و جامعه یاتحادیه

قبال استپیشنهادی جهت همکاری با ایران  یمذاکرات در راستای بسته

ده مغتنم شمرخواهد تا این فرصت را اروپا از ایران می یکند. اتحادیهمی

و در فضایی از اقدام متقابل جهت یافتن راه حل مذاکراتی برای موضوع 

المللی به طور جدی وارد تعامل شود، راه حلی بین یای با جامعههسته

غیرنظامی تولید برق  ییک برنامه یکه منافع ایران از جمله توسعه

د توجه قرار المللی را موربین یهای جامعهای و همچنین نگرانیهسته

خواهد دهد. پیشرفت روابط با ایران نیز به آن بستگی خواهد داشت. 

لی الملبین یای ایران همچنان مورد نگرانی فراوان جامعههسته یبرنامه

 ،دست آوردرا بهای ا اگر ایران توانمندی نظامی هستهباشد، زیرمی

خواهد  را موجب المللیای و بینی غیرقابل قبول علیه امنیت منطقهتهدید

های آمیز فعالیتصلح شد. ایران باید اعتماد را به ماهیت منحصراً

ا به کند تاروپا، ایران را تشویق می یای خود بازگرداند. اتحادیههسته

 «د.المللی خود پایبند باشبینتعهدات 
 

 )سنای آمریکا(جانبه تحریم یکدومین 

 م(2009ژوییه  30) 1388 امرداد 8

های ( سنای آمریکا شرکتم2009ژوییه  30) 1388 دادامر 8در 

 د.ی بنزین به ایران را تحریم کرصادرکننده
 

 ی اوباما به رهبر ایراندومین نامه

 م(2009)اوت  1388شهریور 

 1388شهریور  ای، دراهلل خامنهی باراک اوباما به آیتنامهدومین 

وباما . اارش دادآن را گز تابناک سایتو وب ارسال شد م(2009)اوت 

ماه بعد  2حدود . در آن نامه خواهان همکاری بهتر دو کشور شده بود

 نمود.های باراک اوباما هبه نامدوباره ای اشاره رهبر ایران
 

 افشای تأسیسات زیرزمیی فردو

 م(2009)سپتامبر  1388شهریور 

 1388شهریور و فرانسه، در ، انگلیس مقامات اطالعاتی آمریکا

اند که نشان م(، اعالم کردند به اطالعاتی دست یافته2009 سپتامبر)

متری  90مسیر قم به تهران و در عمق  25دهد ایران در کیلومتر می

سازی پرداخته است. های سنگی، به ساخت تأسیسات غنیصخره

ن ولی بعد از آ ؛ان ایران ابتدا به شدت این ادعا را انکار کردندمرددولت

که برای  شدندمدعی  نمودند واذعان فردو  درت سیساأت این به وجود

های دستگاه، «یبمباران احتمال»چنین از بیم هم و« مایمنی مرد»

 .نداها انتقال دادهنی در عمق کوهسانترفیوژ را به این مکان زیرزمی
 

 وگوی تلفنی جلیلی و سوالناگفت

 م(2009سپتامبر  14) 1388شهریور  23

مهر  9 نا با دبیر شورایعالی امنیت ملی،طی تماس تلفنی خاویر سوال

گوهای جدید ایران وعنوان تاریخ آغاز گفتبه م(2009اکتبر  1) 1388

دکتر جلیلی در این تماس تلفنی با اشاره به آماده شدن د. اعالم ش 5+1و 

پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران، آن را بستری  یشدهروزبه یبسته

تحقق صلح، عدالت و پیشرفت خواند. گو با هدف ومناسب برای گفت

گوهای سال قبل در ژنو، به تحوالت جدید در وجلیلی با یادآوری گفت

جمهوری اسالمی ایران آماده » الملل اشاره کرد و گفتبین یعرصه

ل ای مضاعف که حاصگوهای اکتبر با جدیت و انگیزهواست در گفت

ت اخیر است، جهت درصدی ملت ایران در انتخابا 85 مشارکت بی نظیر

 «همکاری و تعامل بیشتر تالش کند.

 یگوی تلفنی، خاویر سوالنا نیز با اشاره به مطالعهودر این گفت

ی اسالمی ایران توسط شش پیشنهادی جمهور یدقیق جزئیات بسته

تر ابعاد و زوایای این بسته نیازمند بررسی دقیق» کشور گفت

رنشان ساختن تحوالت رخ سوالنا با خاط «طرف است. گوی دووگفت

گوهای اکتبر که وداده در منطقه و جهان، ابراز امیدواری کرد گفت

 .دبرگزار خواهد شد، سودمند باش ایرانپیشنهادی  یبرای بررسی بسته
 

 آژانس توسط ایران در ایهسته سالح وجود درمورد ادعاها رد

 م(2009سپتامبر  17) 1388شهریور  26

 کهاین بر مبنی آسوشیتدپرسخبرگزاری  سطتو خبری درج دنبال به

 سالح یبرنامه دارای ایران هددان مینش که کرده پیدا دست سندی به

 رسمی ایبیانیه انتشار با اتمی انرژی المللیبین آژانس است، بوده ایهسته

 کرد. رد را ادعا این م(2009سپتامبر  17) 1388شهریور  26در 
 

 ر نیویورکد 5+1 ی کشورهای عضوبیانیه

 م(2009سپتامبر  23) 1388مهر  1

سپتامبر  23) 1388مهر  1نشست خاویر سوالنا و شش کشور در 

اجالس شصت و چهارم مجمع عمومی سازمان ملل ی م( در حاشیه2009

را به  ایلیس بیانیهانگ ی، وزیر خارجهپس از این نشستبرگزار شد. 
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، 1737، 1696های امهنقطعگونه که در همان»این شرح قرائت کرد: 

ای ایران هسته یشورای امنیت آمده است، برنامه 1835و  1803، 1747

 المللی است. ما اقدامات اخیر ایرانبین یموضوع نگرانی جدی جامعه

 کنیم و ایران را تشویقتصدیق میدرخصوص همکاری با آژانس را 

ه نیاز ب ای کهماندهباقیکنیم تا به منظور حل و فصل موضوعات می

د، ای ایران را مستثنی سازهسته یسازی دارند تا ابعاد نظامی برنامهروشن

مورد  خواهیم تا برای اعتمادسازی درما از ایران می. همکاری نماید

ترین زمان ای خود در سریعهسته یآمیز برنامهصلح ماهیت منحصراً

طور ما به  نماید. های آژانس و شورای امنیت را اجرا، درخواستممکن

درازمدت  ینامهخواهیم درمورد موافقتمداوم اظهار کردیم که می

ای ایران مذاکره کنیم. اما ای برای حل و فصل موضوع هستهجانبههمه

شود که دو طرف در فضایی از احترام محقق میاین هدف فقط زمانی 

ن ت داشته باشند و به یافتمتقابل تمایل به پرداختن به این موضوعا

ما از  یهایی به جلو متعهد باشند. این هدف سیاست دومسیرهحلراه

 هژوییما نشست . متعهد ماندیم به آن کامالً بوده است که 2006ژوئن 

ا ر 3+3 ژنو بین دکتر جلیلی و دکتر سوالنا با همراهی نمایندگان 2008

و ایران مورد بحث قرار گرفت، یادآوری  3+3که در آن پیشنهادهای 

یم. دیگر اعضای گروه به گرمی از مسیر سیاست ایاالت متحده ینمامی

 3+3نسبت به ایران و تصمیم این کشور به مشارکت کامل در فرایند 

و پیوستن به هرگونه جلسات آینده با نمایندگان ایران، استقبال کردند. 

، ما یک بار دیگر از ایران خواستیم که با ما مالقات 2009آوریل  8در 

رسی قرار دهیم. ما را مورد بحث و بر 2008یشنهاد ژوئن کرده تا پ

 سپتامبر، ایران پیشنهادی را برای بحث در 9دهیم که در مدنظر قرار می

خصوص طیف وسیعی از موضوعات مطرح کرد. ما بر اهمیت و فوریت 

کید أای ایران تع هستهاتخاذ اقدامات عملی برای حل و فصل موضو

یید قرار أمورد ت خود را مجدداً 2008وئن کنیم. ما پیشنهادهای ژمی

های محتوایی برای منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی دهیم که فرصتمی

م که کنیتکرار می دهد. ما مجدداًمیبرای ایران و منطقه را پیشنهاد 

ن است به رسمیت المللی را که عضو آحقوق ایران تحت معاهدات بین

 یقبال جامعه ولیتی هم درؤقوق مسناسیم، اما به همراه این حشمی

المللی وجود دارد. ما در آمادگی خود برای کار با ایران درخصوص بین

فراهم خواهد اکتبر فرصتی را  1این موضوعات متحد هستیم. نشست 

جانبه، درازمدت و مناسب در مورد حل همهکرد تا دنبال یک راه

باشیم. ما انتظار  گو و مذاکرهوای ایران از طریق گفتوع هستهموض

 ییک پاسخ جدی را از ایران داریم و در چارچوب رهیافت دومسیره

میم های بعدی تصدر مورد گام نشست اول اکتبر یخود و براساس نتیجه

 «ت.خواهیم گرف

 

 ( ]غیرتحریمی[1887ی شورای امنیت )نامهقطعششمین 

 م(2009سپتامبر  24) 1388مهر  2

 1388مهر  2در  1887ی به شمارهامنیت شورای  ینامهقطعششمین 

ی أر 15با  که نامهقطعاین  شد.علیه ایران صادر م( 2009سپتامبر  24)

 یهالمللی دربارسندی بین، موافق مورد تصویب این شورا قرار گرفت

 ایسالح هسته خلع و گسترش عدم و المللیبین امنیت و صلح حفظ

ی های قبلنامهقطعبه  استته از ایران خواست، ولی به صورت ویژه اس

 د.عمل کن

 

 (2دومین مذاکرات جلیلی )ژنو 

 م(2009اکتبر  1) 1388مهر  9

دور جدید مذاکرات ایران و شش کشور به همراه خاویر سوالنا در 

م( در ژنو برگزار شد. برای اولین بار 2009اکتبر  1) 1388تیر  9

یز در مذاکرات ن آمریکا ینیکالس برنز، معاون وزیر امور خارجه

ع جم. دکتر جلیلی پس از پایان نشست ژنو، در حضور یافته بود

در این » های جهان حضور یافت و اظهار داشتخبرنگاران رسانه

رات شده پرداختیم. این مذاکپیشنهادی ارائه یمذاکرات، به تبیین بسته

های ظرفیت خوبی بود برای یک نوع همکاری جدید حول نگرانی

ها و مشکالت المللی. حل این نگرانیهای بینرصهمشترک در ع

امروز شاهدیم، بستگی دارد.  چهآنهایی بیشتر از مشترک به همکاری

ای گوها در راستوتالش ایران حول این محور متمرکز بود که این گفت

ها در گووگیرد و در مورد پیشبرد این گفت انجامتوافقات مشترک 

مذاکرات را یک ماه آینده از سر .. د.مطلوب حاصل شو یآینده نتیجه

کنم این یک گام خوبی است برای شروع مذاکرات گیریم و فکر میمی

 «کننده.های مذاکرهی مشترک مورد نظر طرفحول محورها

پس  وگواین گفت» در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت سوالنا نیز

ساس تصمیم شد. ما برا انجامای ایران ماه درخصوص موضوع هسته 15از 

ست کید شد، در این نشأتدر نیویورک که بر رهیافت دومسیره نیز  وزرا

جمله  حاضر شدیم. ما تمامی موضوعاتی را که باید بحث شوند، از

پیشنهادات سال قبلمان به ایران را سر میز مذاکرات مطرح کردیم. من 

طرح م عنوان راهی برای پیشبرد مذاکراتفریز در برابر فریز را به یایده

خصوص تمامی  در رابطه با آژانس در الزم است ایران کامالً. کردم
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د. ازی، شفاف باشسسیسات جدید غنیأبه ویژه تای خود هسته یبرنامه

تخاذ اقدامات عملی از سوی سازی و اعتمادسازی و ادر جلسه بر شفاف

آتی  هایگوها را در هفتهوکید کردم. توافق کردیم که گفتأایرن ت

ستورکار دد کنیم. نشست دومی تا اواخر اکتبر برگزار خواهد شد. تشدی

ای تمرکز خواهد کرد و همچنین این نشست بر موضوع هسته

پیشنهادهایی که توسط طرفین در این نشست مطرح شد و موضوعات 

ه ما اعالم کرد که جهانی که طرفین تمایل به طرح آن ها دارند. ایران ب

سازی با آژانس همکاری خواهد کرد غنی جدیدسیسات أدر رابطه با ت

و به زودی امکان بازدید آژانس از آن را فراهم خواهد نمود و ما انتظار 

آتی روی دهد. من در این زمینه  یداریم که این اتفاق ظرف دو هفته

 صورت تلفنی با البرادعی نیز صحبت کردم. به طور اصولی، تفاهم شدبه

سازی غنیین تولیدی در ایران برای یپا که بخشی از اورانیوم با غنای

بیشتر جهت تولید سوخت رآکتور تحقیقیاتی تهران که به تولید 

پردازد، به برخی کشورها ها برای مصارف پزشکی میرادیوایزوتوپ

جزئیات این موضوع از جمله میزان اورانیوم انتقالی در د. منتقل شو

ا در ، فرانسه و آمریکنشستی که بین کارشناسان ایران، آژانس، روسیه

مورد بحث و بررسی قرار خواهد اکتبر در وین برگزار خواهد شد  18

 «ت.گرف

 

 سفر البرادعی به تهران

 م(2009اکتبر  2) 1388مهر  11

برای مالقات  م(2009اکتبر  2) 1388کهر  11در حمد البرادعی م

د. ش تهرانهای ایران و آژانس وارد همکاری یبا مقامات ایران درباره

ا اش به تهران بالمللی انرژی اتمی در سفر دو روزهمدیرکل آژانس بین

د. کروگو گفت ایرانرییس سازمان انرژی اتمی  ،اکبر صالحیعلی

اکبر صالحی ضمن محمد البرادعی در نشست خبری مشترک با علی

ایران، به  ایهستهتشریح آخرین اقدامات آژانس درخصوص موضوع 

 د.باره پاسخ داداخلی و خارجی در این خبرنگاران االتؤس

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی هنگام ورود به تهران پس 

ال خبرنگاری در خصوص ؤرکت در مذاکرات ژنو در پاسخ به ساز ش

البرادعی در پایان کار خود آقای » گفته بودسفر البرادعی به تهران 

هم به  ولیت البرادعیؤمس ،ماه که با پایان آبانجلیلی با بیان این.« است

جانشین وی هم تعیین شده است اما آقای » رسد، یادآور شدپایان می

رده و ما نیز از آن البرادعی در خصوص سفر به تهران اظهار نظر ک

 .ایماستقبال کرده

 وگوی تلفنی جلیلی و سوالناگفت

 م(2009اکتبر  28) 1388آبان  6

 1388آبان  6خاویر سوالنا در و گوی تلفنی سعید جلیلی و گفت

گوی تلفنی وخاویر سوالنا در این گفتشد.  انجامم( 2009اکتبر  28)

پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران را کامل و جامع خواند و بر  یبسته

فنی، وگوی تلوگوها تأکید کرد. در این گفتضرورت استمرار گفت

آمادگی  واند و با اعالمپیشنهادی ایران را کامل خ یسعید جلیلی نیز بسته

 جمهوری اسالمی» دوگوهای سازنده و مثبت، افزوفتکشورمان برای گ

های پیشنهادی خود و توجه به اولویت یچارچوب بسته ایران صرفاً در

وگوها استقبال مشترک مورد نظر در رویکردی رو به جلو از گفت

طرف همچنین درخصوص  وگوی تلفنی، دودر این گفت «کند.می

 .دآینده توافق کردن یدیدار در چند هفته انجاموگوها و تداوم گفت

 

 در بروکسل 5+1مدیران سیاسی  یبیانیه

 م(2009نوامبر  20) 1388آبان  29

نوامبر  20) 1388آبان  29نشست مدیران سیاسی شش کشور در 

ه این ای بدر پایان این نشست، بیانیهم( در بروکسل برگزار شد. 2009

در بروکسل دیدار کردند  3+3مدیران سیاسی گروه »شد:  شرح صادر

تا تحوالت پس از نشست ژنو در روز یکم اکتبر را مورد بررسی قرار 

 عدم از را خود ناامیدی بروکسل، یجلسه در کنندگانشرکت .دهند

ر یژنو میان خاو یتوفیق در پیگیری سه موضوع اساسی که در جلسه

 اگرچه بازرسان .دندمطرح شد، اعالم کر سوالنا و دکتر سعید جلیلی

 ارزیابی سازی قم دیدار کردند، اما بر اساسسیسات غنیأآژانس از ت

به  را خیلی زودترسیسات أساخت این تبایست محمد البرادعی ایران می

 یایران به تعهدات خود در زمینه بنابراین، .رسانداطالع آژانس می

سیسات أساخت یک تبه عالوه،  .تپادمان و ایمنی عمل نکرده اس

شورای امنیت سازمان ملل  ینامهقطعسازی جدید در تناقض با چند غنی

 یهفته یشورای حکام آژانس باید به این موضوع در جلسه .است

 شدهن درگیر فشرده یمذاکره یک در ایران .خود رسیدگی کند یآینده

پیش از پایان ماه  5+1مالقات با اعضای گروه  از خصوص به و است

ای خود خودداری کرده هسته یبرنامه یاکتبر برای مذاکره درباره

سوخت  مینأپیشنهاد آژانس برای تایران همچنین به طور مثبت به  .است

صتی خواهیم فراز ایران میما  .کتور تحقیقاتی تهران پاسخ نداده استآر

 یهبه نیازهای بشردوستان پیشنهاد آژانس برای پاسخ یرا که به واسطه
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طور جدی با وجود آمده، دوباره مورد بررسی قرار دهد و به مردمش به

 «د.ماناین همچنان هدف ما باقی می .وگو شودما وارد مذاکره و گفت
 

 جای سوالناو اشتون به جای البرادعیانتصاب آمانو به

 م(2009دسامبر   1) 1388آذر  10

دان ژاپنی، م( یوکو آمانو، حقوق2009مبر دسا 1) 1388آذر  10در 

ای این را اتفاق عده مصری شد. سال جایگزین محمد البرادعیِ 8پس از 

دانستند. زیرا البرادعی یک مسلمان شیعه بود و نامبارکی برای ایران می

در مقابل، آمانو قرابت بیشتری با آمریکا داشت. گرچه مدیرکل 

ای بر تصمیمات شورای حکام ندارد، حد و اندازهی بیآژانس، احاطه

 تأثیر نیست.ای کشورها بیی هستهولی بر روند بررسی پرونده

جای مدار انگلیسی، بههمچنین در این روز کاترین اشتون، سیاست

 د.ی اروپا شمسؤول سیاست خارجی اتحادیه خاویر سوالنای اسپانیایی،
 

 ای )دکتر مسعود علیمحمدی(اولین ترور هسته

 م(2010ژانویه  12) 1388دی  22

 1388دی  22بمب در یک انفجار دنبال دکتر مسعود علیمحمدی، به

 نیز . در این حادثه دو فرد دیگرم( به شهادت رسید2010ژانویه  12)

یک  یمب منفجرشده در یک موتورسیکلت که به فاصله. بزخمی شدند

ده ته شرخت بسمحمدی به یک دعلیدکتر ورودی منزل  بمتری از در

 د.بود، جاسازی شده بو

در  را دکترای فیزیک با گرایش ذرات بنیادیمسعود علیمحمدی 

از دانشگاه صنعتی کسب کرد. او نخستین شخصی است که  1371سال 

 ISI یها مقالهده کرده ودر ایران دکترای خود را در فیزیک دریافت 

ر د رااولین دانشجویان پسادکت ازهمچنین  نموده است. ویمنتشر 

 .های بنیادی بودپژوهشگاه دانش

مشغول به  فیزیک دانشگاه تهران یدر دانشکده 1374وی از سال 

 این دانشگاه بود. یو ممیزه ت علمیأهیتدریس بود و عضو 

در  1386المللی خوارزمی در سال بین یجشنواره در علیمحمدی

 نموده بود.دوم را کسب  یهای بنیادی رتبهپژوهش

وزارت اطالعات جمهوری م( 2010دسامبر  11) 1389ر آذ 20در 

 گذاری شدهاعالم کرد موفق به دستگیری عامل این بمب اسالمی ایران

مجید جمالی م»م فردی به نا است. در همین ارتباط اعترافات تلویزیونی

کند می اعتراف اودر این مصاحبه د. پخش گردی صدا و سیمااز « یفش

 یلیرای این ترور را در سفری به اسرابهای مورد نیاز که آموزش

 وی .است دیده مورین موسادأهایی را زیر نظر مو دوره دریافت کرده

به دار  در زندان اوین م(2012مه  14) 1391اردیبشهت  25در تاریخ 

 د.آویخته ش

 

 های جنگیبر روی کالهکایران تحقیقات ادعای 

 (م2010فوریه ) 1388اسفند 

ای سازمان ملل م( برخی بازرسان هسته2010ریه )فو 1388در اسفند 

به برخی مدارک در مورد ماهیت نظامی  کردندادعا برای اولین بار 

 این گزارش همچنین .اندای ایران دست یافتههستههای از برنامه بخشی

 ای نظامی ایرانهای هستهبندی رسید که برخی از فعالیتبه این جمع

دی نیز ادامه یافته که این مطلب با میال 2004پس از سال  ظاهراً

رده بود میالدی که اعالم ک 2008برآوردهای اطالعاتی آمریکا در سال 

متوقف شده، در  2003ای در پایان سال کار برای تولید بمب هسته

 .تناقض بود
 

 ایکارگیری سالح هستهفتوای رهبری مبنی بر حرمت به

 م(2010آوریل  17) 1389فروردین  28

 در ایهای هستهسالح یالمللی خلع سالح و عدم اشاعهنس بینکنفرا

ای آغاز اهلل خامنهبا پیام آیتم( 2010آوریل  17) 1389فروردین  28

در آن پیام استفاده از هرگونه سالح کشتار جمعی را  رهبر ایرانشد. 

مصداق بارز جنایت دوستانه و واعد بشرترین قنقض جدی مسلم»

که افزون بر سالح  میهمانان خارجی یادآور شدخواند و به « جنگی

های کشتار جمعی، نظیر سالح شیمیایی و ای، دیگر انواع سالحهسته

ی ادامه و شوند.سالح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می

ملت ایران که خود قربانی کاربرد سالح شیمیایی است، بیش از » داد

؛ ما کندها را حس میگونه سالحاین ها خطر تولید و انباشتدیگر ملت

ها را حرام، و تالش برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر کاربرد این سالح

 «م.دانیهمگان می یاز این بالی بزرگ را وظیفه
 

 مشترک ایران، ترکیه و برزیل یبیانیه

 م(2010مه  17) 1389 بهشتاردی 27

 27در ه وزیر ترکیسای جمهور ایران و برزیل و نخستؤر

در تهران طرح تبادل سوخت را تهیه م( 2010مه  17) 1389 بهشتاردی

در نشست  ایران یوزیر امور خارجه و آن را به آژانس اعالم کردند.

 ینا ای خود، مفادخبری مشترک با حضور همتایان برزیلی و ترکیه

 ی تهران مشهور شد را به شرح زیر قرائت کرد:که به بیانیه بیانیه
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ای و مواد مرتبط با های هستهما بر تعهد به عدم گسترش سالح .1»

کید و حقوق تمامی اعضا از جمله حقوق جمهوری اسالمی ایران أآن ت

اده از ، تولید و استفای در تحقیقآمیز از انرژی هستهصلح یبه استفاده

آمیز و بدون سازی برای اهداف صلحغنی یای و چرخهانرژی هسته

 م.کنیآوری میتبعیض را یاد

 زنده ، مثبت و غیرتقابلیاعتقاد راسخمان را برای ایجاد فضای سا .2

 د.ای از تعامل و همکاری رهنمون شوکنیم تا به دورهبیان می

بستری برای شروع همکاری در  ایمعتقدیم تبادل سوخت هسته .3

آمیز شامل ساخت ای صلحهای مختلف به خصوص همکاری هستهعرصه

 ت.رآکتورهای تحقیقاتی اس نیروگاه و

ای، حرکتی سازنده رو به اساس این مفاد، تبادل سوخت هسته بر .4

ها این حرکتت. هاسشروعی برای همکاری میان ملت یجلو و نقطه

آمیز هدایت شود و از ای صلحاید به تعامل مثبت و همکاری هستهب

 که به حقوق وگونه تقابل اعم از اقدامات، رفتار و یا اظهارات تندی هر

 د.زند، پرهیز شولطمه می NPTتعهدات ایران بر اساس 

، دهشای ذکرهای هستهاد فوق، برای تسهیل همکاریاساس مفبر .5

کیلوگرم اورانیوم  1200 کند کهجمهوری اسالمی ایران موافقت می

این مواد در مالکیت ایران د. شده در ترکیه به امانت بگذارکمتر غنی

المللی انرژی اتمی امکان د بود و ایران و آژانس بینه خواهدر ترکی

 ت.اهند داشنظارت بر این مواد را خو

المللی انرژی ود را با موارد فوق به آژانس بینایران موافقت خ .6

اریخ اعالم های رسمی پس از تاتمی، ظرف هفت روز از طریق کانال

ه وین شامل ت گرومتناسب با دریافت پاسخ مثبد. کناین بیانیه، اعالم می

المللی انرژی اتمی، مریکا و فرانسه و آژانس بینآکشورهای روسیه، 

و  مکتوب ینامهتوافقجزئیات بیشتر تبادل سوخت از طریق یک 

سازوکارهای مناسب بین جمهوری اسالمی ایران و گروه وین که به 

برای کیلوگرم سوخت الزم  120طور مشخص خود را متعهد به تحویل 

 .داند به طور مفصل تبیین خواهد شتحقیقاتی تهران کرده رآکتور

از زمانی که گروه وین تعهد خود را به شرایط این بیانیه اعالم  .7

د. ملزم خواهند بو 6 مذکور در بند ینامهتوافقکند، دو طرف به اجرای 

رف ظ نامهتوافقا ایران آمادگی خود را برای به امانت گذاشتن مطابق ب

شود متعهد می نامهتوافقنیز طبق این  گروه ویند. نمایم مییک ماه اعال

را ظرف یک سال به کیلوگرم اورانیوم مورد نیاز رآکتور تهران  120

 د.ایران تحویل ده

در صورتی که مفاد این بیانیه مورد توجه قرار نگیرد، ترکیه  .8

 سرعت را به ایران به شدهاورانیوم کمتر غنی حسب درخواست ایران،

 د.دهو بدون قید و شرط برگشت می

ترکیه و برزیل از آمادگی مستمر جمهوری اسالمی ایران برای  .9

جمله ترکیه و برزیل  در هر مکان از 5+1گو با گروه وتداوم گفت

ته بسجمعی مطابق های مشترک براساس تعهدات دستهدغدغه یدرباره

 د.کننو نکات پیشنهادی استقبال می

سالمی ایران در جمهوری ا ییل از رویکرد سازندهترکیه و برز .10

الً قدردانی کردند و متقاب NPTای کشورهای عضو پیگیری حقوق هسته

کشورهای دوست، ترکیه  یهای سازندهجمهوری اسالمی ایران از تالش

ران ای اییفای حقوق هستهو برزیل، در ایجاد فضای همکاری برای است

 «د.تشکر کر
 

 ی آمریکا()کنگرهجانبه تحریم یکسومین 

 م(2010مه  29) 1389خرداد  8

 م(2010مه  29) 1389خرداد  8آمریکا در مجلس نمایندگان 

 ا بهر دداشتنهای تجاری که با ایران معاملههایی ی تحریم شرکتالیحه

 .تصویب رساند
 

 ]تحریمی[ (1929ی شورای امنیت )نامهقطع هفتمین

 م(2010ژوئن  9) 1389خرداد  19

بادل تهران برای ت یسه جانبه یبدون توجه به بیانیه شورای امنیت 

در ای ایران را ی هستهدر مورد مسأله ی خودنامهقطع هفتمین، سوخت

این ترکیه و برزیل به م( صادر کرد. 2010ژوئن  9) 1389خرداد  19

 دادند.ی ممتنع أی منفی و لبنان نیز رأر نامهقطع

و  بود ها علیه ایرانرمین دور تحریمآغاز چها نامهقطعاین 

ایران  نامهقطعشدیدی را وضع کرد. براساس این  های اقتصادیتحریم

و دیگر مواد  سازی اورانیومنباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی

مند شود و تمامی کشورها دیگر کشورها بهره آوریفنای یا هسته

روهای زرهی، هواپیماهای بایست از انتقال هرگونه تانک، خودمی

های نظامی، جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر باال، کشتی

 به ایران خودداری کنند. هاآنها و قطعات مرتبط با و سیستم موشک

 امنیتی، هاینهاد های مالیگردشو ها خریدهای نظامیتحریم یدور تازه

از  همچنین رای امنیتد. شوادار میرا هدف قر ایران بانکی و نظامی

ها و تمام کشتی کردهای عضو این سازمان درخواست کشور

شوند یا به سوی آن مشکوکی که از مرز ایران خارج می هواپیماهای
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های اگر ایران تمام فعالیتد. در مقابل روند را مورد بازرسی قرار دهنمی

 نامهعقط، این کردمیخود را متوقف  فرآوریسازی و بازمرتبط با غنی

 آمد.در میبه حالت تعلیق 

 یسیاست خارجی اتحادیهجدید ول ؤکاترین اشتون، مسهمزمان 

موضوع  یاروپا از آمادگی این اتحادیه برای مذاکره با ایران درباره

ای این کشور خبر داد. وی طی سخنانی که ساعتی پس از تصویب هسته

 آمادگی از شد، رادای جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد ینامهقطع

 این در امنیت ملی ایران عالیشورای دبیر ،جلیلی سعید  با دیدار برای خود

 .داد خبر زمینه
 

 ی اشتون به جلیلینامه

 م(2010ژوئن  14) 1389خرداد  24

ای به دبیر اروپا با ارسال نامه یسیاست خارجی اتحادیه مسؤول

، م(2010ژوئن  14) 1389خرداد  24در  عالی امنیت ملی ایرانشورای

در حالی صورت  این دعوتوگو با وی شد. خواستار مالقات و گفت

های جدید علیه ایران با اعمال تحریم اروپا اخیراً یگرفت که اتحادیه

کشورهای عضو  یای خارجه. اشتون در نشست وزربودکرده  موافقت

 ارسال من با» زامبورگ در اظهاراتی اعالم کرداروپا در لوک یاتحادیه

ای های هستهموضوع سالح یای از آقای جلیلی برای مذاکره دربارهنامه

 «ام.دعوت کرده
 

 )دولت آمریکا(جانبه تحریم یکچهارمین 

 م(2010ژوئن  17) 1389خرداد  27

( م2010ژوئن  17) 1389خرداد  27 در داری آمریکاوزارت خزانه

 رانیکشتیشرکت چند پست بانک و علیه  جدیدی های تحریمیاقدام

ه که از سوی شرکت نفتی، انرژی و بیم 22ایران اتخاذ کرد و سپس 

های مختلف جهان از جمله و در ایران و بخششد دولت ایران اداره می

 .دادهدف تحریم قرار  را کردند،میلندن، سنگاپور و دبی فعالیت 
 

 نتریفیوژ ایرانهزار سای سایبری به حمله

 م(2010 یهژوی 13) 1389تیر  22

بار  است که اولین ایرایانه ک بدافزار( یStuxnet) نتاستاکس

این بدافزار با استفاده . شناسایی شد م(2010 ژوییه 13) 1389تیر  22در 

های رهای ویندوز، با آلوده کردن رایانهبُاز نقص امنیتی موجود در میان

 افزارهایرمکه مربوط به ن های با قالب اسکاداکاربران صنعتی، فایل

WinCC  و PCS7 آوری کرده و به باشد را جمعمی شرکت زیمنس

براساس نظر کارشناسان، این بدافزار نمود. میخاص ارسال  یک سرور

 ت.اسبوده نطنز سازی اورانیومکاری در تأسیسات غنیبه دنبال خراب

 وهای امنیتی آمریکا نهادرود این کرم کامپیوتری توسط گمان می

داخلی سایت نطنز وارد  یبه شبکه USB یک ساخته و از طریقل اسرایی

چیزی )هزار سانتریفیوژ ایران  تا زمان نابودی این بدافزار، .باشدشده 

 .دیدآسیب های عملیاتی( در حدود یک پنجم ماشین

های آمریکایی اعالم رسانهبرخی  م(2012مه ) 1391خرداد در 

 جمهور آمریکایسیر ،اوبامانت مستقیماً به دستور کردند استاکس

گرچه در همان زمان احتمال این ؛ اندازی شدهطراحی، ساخته و راه

م( 2012) 1391در سال . رفت که آمریکا تنها عامل سازنده نباشدمی

جزئیات یک سلسله حمالت سایبری  ،جیمز کارترایت ،ژنرال بازنشسته

« المپیک هایعملیات بازی»ای ایران، با نام به تأسیسات هسته

(Operation Olympic Games) خود یکی  که را افشا کرد. وی

شروع این عملیات را از سال ، طراحان اصلی این حمله بوده است از

نت، شعله و دوکو افزارهای استاکسم( اعالم کرده و نرم2006) 1385

 ، ادوارد اسنودنم(2013 ژوییه) 1392تیر  درشمارد. را بخشی از آن می

ته ساخ اسراییلک آمریکا و افزار با همکاری مشتررد این بداعالم ک

 ت.شده اس
 

 ی جلیلی به اشتوننامه

 م(2010 ژوییه 6) 1389تیر  15

ای به در نامهم( 2010 ژوییه 6) 1389تیر  15در  سعید جلیلی

پاسخ داد. متن این نامه بدین  خانم کاترین اشتون یخواست مذاکرهدر

های وزرای رغم پیگیریاست که علیبرای من جالب »شرح است: 

برزیل و ترکیه و عدم آمادگی جنابعالی برای  یمحترم خارجه

 هنامقطعوگو در سه ماه گذشته، درست یک روز پس از صدور گفت

 یکه پس از ارسال نامهتر آنوگو شدید. جالبای خواهان گفتدر نامه

ی از نوع فشار را اروپا اقدامات دیگر یشما، دولت آمریکا و اتحادیه

فشار و »اند. این رفتار در چارچوب راهبرد اعالمی شما طرح کرده

هانی، ج یقابل درک و البته غیرقابل پذیرش است. جامعه« وگوگفت

فشار را دیکتاتوری و به دور از تمدن الزم برای  یوگو در سایهگفت

ای تهبس 87جمهوری اسالمی ایران در اردیبهشت  ...داندوگو میگفت

در  1وگوهای ژنو وگوها پیشنهاد کرد و در گفتبرای موضوع گفت

 یبه صراحت اعالم کرد که حول بسته 88در مهرماه  2و ژنو  87تیر ماه 

های وگو است و این موضوع در مصاحبهمزبور حاضر به گفت

وگوها با حضور آقای سوالنا به صراحت ابراز مطبوعاتی پس از گفت
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وگوی تلفنی با آقای سوالنا نیز مورد تأکید قرار و در آخرین گفت

گیری متفاوت، حرکتی ارتجاعی و گرفت. از این رو هرگونه جهت

 یگیرد. دربارهغیرسازنده است که مورد پذیرش ملت ایران قرار نمی

 یکه در بستهای، چنانوگو در موضوع هستهفتتقاضای شما برای گ

ه است، جمهوری اسالمی ایران پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران آمد

خلع سالح  یوگو و همکاری در زمینهآمادگی خود را برای گفت

ای و نیز بررسی های هستهسالح یای، جلوگیری از اشاعههسته

وری آاز فن NPTهمه اعضای  یچگونگی همکاری برای استفاده

چنین  یای اعالم کرده است. بدون شک، الزمهآمیز هستهصلح

و اعالم  NPTوگو به اجرای های گفتطرف ییی تعهد همهوگوگفت

موضع صریح نسبت به رفتارهای خارج از این چارچوب، از جمله 

 هاوگوگفت از هدف ...ای رژیم صهیونیستی استهای هستهفعالیت

 حقوق با تقابل و دشمنی روند یادامه یا است همکاری و تعامل برای

 ههرگون از اجتناب آن یالزمه که وگوگفت منطق به آیا ایران؟ ملت

 مبانی شدن روشن برای داشت؟ خواهید التزام است، فشار به تهدید

ای سالح هسته یوگو، نظر روشن و صریح شما دربارهفتگ مشترک

ه را برای تواند زمینپاسخ شما به مفاد فوق می رژیم صهیونیستی چیست؟

 ای مشترکهوگوها برای رفع نگرانیگیری گفتچگونگی شکل

ها با حضور سایر جهانی در جهت تحقق صلح، عدالت و سعادت ملت

 «مند از اول سپتامبر فراهم کند.کشورهای عالقه
 

 جلیلی یپاسخ اشتون به نامه

 م(2010 ژوییه 14) 1389تیر  23

 1389تیر  23ای در اروپا در نامه یسیاست خارجی اتحادیه مسؤول

خواستار  5+1که کشورهای عضو گروه نبا اعالم ای م(2010 ژوییه 14)

خوشحال » خاطرنشان کردبرقراری روابط سازنده با ایران هستند، 

 وی «شوم از آمادگی تهران برای از سرگیری مذاکرات آگاه شوم.می

ای با ایران است و سرگیری مذاکرات هستهدر انتظار ازکه اعالم کرد 

شتون ات. طرفین شده اسکان مذاکرات از سوی خواستار تعیین زمان و م

به توافقی  یابیدستهدف ما »خود همچنین اعالم کرد  یدر نامه

جهانی به  یجانبه با ایران است تا هم اعتماد جامعهدرازمدت و همه

ای ایران جلب شود و هم حقوق مشروع هسته یآمیز بودن برنامهصلح

 «رعایت شود. آمیزای برای اهداف صلحایران در استفاده از انرژی هسته

 یکید کرد که مذاکرات احتمالی باید بر برنامهأاش تاشتون در نامه

های دیگر را هم عاتمی ایران متمرکز باشد، اما امکان بررسی موضو

 .ممکن دانست

 ی اروپا و کانادا()اتحادیهجانبه تحریم یکپنجمین 

 م(2010ژوییه  26) 1389 امرداد 4

 4 در نیزی اروپا و کانادا های اتحادیهمقام ،هابه دنبال آمریکایی

ها را علیه بخش (، دور جدیدی از تحریمم2010ژوییه  26) 1389 امرداد

 د.ایران به تصویب رساندن رانیکشتی انرژی و
 

 در نیویورک 5+1 یوزرای خارجه یبیانیه

 م(2010سپتامبر  22) 1389شهریور  31

ایران  یدرباره 5+1کشورهای عضو گروه  ینشست وزرای خارجه

کاترین اشتون، به میزبانی  م(2010سپتامبر  22) 1389شهریور  31در 

اروپا در محل استقرار هیأت  یسیاست خارجی اتحادیهمسؤول 

ای هو در پایان نیز بیانیاروپا در نیویورک برگزار  ینمایندگان اتحادیه

 یدیهایس سیاست خارجی اتحی. در این بیانیه که توسط رگردیدمنتشر 

حل مذاکره هدف ما دستیابی به یک راه»اروپا قرائت شد، آمده است: 

المللی به ماهیت بین یجامع و درازمدت است که اعتماد جامعه یشده

در  5+1ای ایران را جلب کند. گروه هسته یآمیز برنامهصلح منحصراً

های سازمان ملل نیز به بحث و خصوص موضوع اجرای تحریم

آمادگی دارد تا با ایران درخصوص  5+1رداخت. گروه وگو پگفت

ای این کشور هسته تبادل سوخت یازسرگیری مذاکرات درباره

کشور از نشست گروه وین شامل آمریکا، روسیه  ششوگو کند. گفت

المللی انرژی اتمی با ایران به منظور و فرانسه و همچنین آژانس بین

ین تجدیدنظرشده برای تأم ینامهتوافقعناصر فنی  یوگو دربارهگفت

انه در کنند. ما مشتاقکتور تحقیقاتی تهران نیز استقبال میآسوخت ر

 .«موگو هستیاین گفتانتظار مشارکت سازنده و مثبت ایران در 
 

 )دکتر مجید شهریاری( ایهسته ترور دومین

 م(2010نوامبر  29) 1389آذر  8

 1389آذر  8در لت بودند گذاران ناشناس که سوار بر موتر سیکبمب

و اساتید  ای ایراندو تن از دانشمندان ارشد هستهم( 2010نوامبر  29)

ر این د ،مجید شهریاریدکتر  .را هدف قرار دادند دانشگاه شهید بهشتی

م به جان سال دوانی فریدون عباسیدکتر عملیات به شهادت رسید ولی 

 در برد.

و یزیک ذرات بنیادی و عضترای ف، دکدانشمند شهید مجید شهریاری

. بود زامیسِ یاز مشاوران ایران در پروژه ،ت علمی دانشگاهأهی

ی با کدهای یکارگاه آموزشی آشنا»هایی چون رهبرگزاری دو

است. یکی از بوده ویاز جمله سوابق « ایرآکتورهای هسته محاسباتی
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های تئوریک مربوط به ساخت شهریاری، طراحی دکترهای مهم طرح

ای است که بازتاب زیادی نیز در مراکز ل جدید رآکتورهای هستهنس

 ایرایانهعلمی جهان داشت. او از جمله کارشناسان ارشد مبارزه با کرم 

 د.بو نتاستاکس

ول ؤرا مس اسراییلی ایران، آمریکا و های دولتها و رسانهمقام

ید م مجد. بعدها شخصی به نایزی و اجرای این انفجارها دانستنربرنامه

 جمالی فشی دستگیر شد و به این ادعا اعتراف نمود.

 

 آمریکا( یکنگره)جانبه تحریم یک ششمین

 (م2010 اکتبر 29) 1389آبان  7

هایی آمریکا تحریمی کنگره، م(2010اکتبر  29) 1389آبان  7 در

 5شرکت اروپایی و  37را علیه ایران تصویب کرد که بر اساس آن 

 ،ت داشتندایران فعالی رانیکشتیخش شد در بگفته میکه  شهروند ایرانی

 د.تحریم شدن

 

 (3سومین مذاکرات جلیلی )ژنو 

 م(2010دسامبر  6) 1389آذر  15

طرفین  یمذاکرات ایران و شش کشور حول موضوعات مورد عالقه

 م(2010دسامبر  7و  6) 1389 آذر 16و  15های طی دو روز در تاریخ 

در این دور از مذاکرات، طیفی از موضوعات در ژنو برگزار گردید. 

ع موضو هاآنوگو قرار گرفت که یکی از مدنظر دو طرف مورد گفت

 ای بود.هسته

 فتگ مطبوعاتیدر کنفرانسی کرات در پایان مذادکتر جلیلی 

ثر در پیگیری ؤتواند نقشی ممیهای جمهوری اسالمی ایران ظرفیت»

 کنیم امروز در جهان مسائلفکر میالمللی داشته باشد و ما مسائل بین

بسیاری وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. ما فکر 

افکار های جدی در سطح جهان وجود دارد که کنیم امروز نگرانیمی

و وگهای جدی دارند. ما معتقدیم فرهنگ گفتالؤعمومی راجع به آن س

. .اشد.نای منطق بوگو بر مبکند که گفتوگو اقتضا میو تمدن گفت

وگو های مشترک نشست و گفتتوان راجع به نگرانیما معتقدیم می

و  اقتصادی ،المللی اعم از مسائل امنیتیمسائل مهم بین یدرباره کرد،

سایر مسائل و مواردی مثل خلع سالح و عدم اشاعه و برخی اقدامات 

خالف قانون که در برخی کشورها علیه برخی کشورها صورت 

که  وگوهاییطور مسائل بسیار مهم اقتصادی. در گفتگیرد و همینمی

 یها را بیان کردیم و من حق جامعهدر این دو روز داشتیم، این دیدگاه

دانم که بداند ما در مورد این موضوعات صحبت کردیم و جهانی می

های ایران با توجه به موقعیت بسیار خوبی کنیم امروز ظرفیتفکر می

المللی دارد، این ظرفیت را ایجاد منطقه و چه در سطح بین که چه در

ه ک چهآنها را به طور جد مطرح و دنبال کنیم. کند که ما این بحثمی

وگو برای همکاری حول نقاط مشترک توافق شد این بود که گفت

وگو بر مبنای همکاری برای نقاط مشترک تنها گفت ...شکل بگیرد

توافق ما ثبت و ضبط شده است و  یهجلسچیزی است که در صورت

هر چیزی غیر از این حتماً ارزشی ندارد. ما تنها بر همین مبنا که مورد 

شتون انم ابندی بود که خجمعکنیم. این توافق قرار گرفت، مذاکره می

ل ووگو برای همکاری حیید کردند که گفتأاعالم کرد و بقیه هم ت

که ما برای  چهآنامروز کنیم ما فکر می.. نقاط مشترک است.

وگو برای همکاری حول نقاط مشترک بیان کردیم، یک فرصت گفت

هت ها را در جتواند تالشالمللی است، فرصتی که میبین یبرای جامعه

 «بشری سوق دهد. یجهانی و جامعه یهای اصلی جامعهنگرانی

کید کرد که أتاشتون پس از پایان مذاکرات  همچنین دکتر

 لمفصاساسی و  ،های جهانی و ایرانای میان قدرتوهای هستهگوگفت

روز  دو ما تقریباً»کرد، افزود ای را قرائت میبود. اشتون که بیانیه

ای هسته یگوهای مفصل و اساسی داشتیم که متمرکز بر برنامهوگفت

رهایی کشو... اش بودالمللیایران و لزوم پایبندی ایران به تعهدات بین

های حل نگرانیوجوی راههستم، در جست هاآن ینمایندهکه من 

محوری هسته ای ایران که هدف  یبرنامه یالمللی دربارهبین یجامعه

یم، شناسما حقوق ایران را به رسمیت می.. گوهاست، متحدند.واین گفت

ما برای پرداختن و جستجوی  ورزیم.اما بر عمل به تعهداتش اصرار می

متقابل  یدر خصوص دیگر مسایل مورد عالقهفصلی مشترک 

تداوم این مذاکرات در اواخر ژانویه در  یما و ایران درباره.. ایم.آماده

ی های عملایده یما قصد داریم درباره جاآناستانبول توافق کردیم. در 

 یهای محوری ما دربارههای همکاری در جهت حل نگرانیو راه

 «م.کنی کرهای مذاهسته یلهأمس

 

 )دولت آمریکا(جانبه تحریم یک هفتمین

 م(2011ژانویه  14) 1389دی  24

(، م2011ژانویه  14) 1389دی  24در داری آمریکا وزارت خزانه

حریم تالمللی را به دلیل بازرگانی با ایران بین رانیکشتیشرکت  24

 د.کر
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 (1بول استانچهارمین مذاکرات جلیلی )

 م(2011یه ژانو 21) 1389بهمن  1

چهارمین دور مذاکرات جلیلی و اولین دور مذاکرات اشتون به 

ژانویه  22و  21) 1389بهمن  2و  1در  5+1نمایندگان گروه  همراه

 برگزار شد.  ایبدون هیچ نتیجه استانبول م( در2011

اکرات ها آمده است، در دور دوم مذکه در رسانه چهآنرابر ب

رخواست کرد که موضوع تبادل سوخت د جلیلیاز استانبول، اشتون 

لی در ؛ وافق عملی در دستورکار قرار گیردبرای دستیابی به یک تو

در موضوع تبادل ماه قبل  15شرایط کنونی ایران با » مقابل جلیلی گفت

در آن دوره ایران در چارچوب نیاز خود برای . سوخت متفاوت است

کیلوگرم  40ر حدود تأمین سوخت درخواست داده بود، اما در حال حاض

سازی نطنز تولید شده و درصد در مجتمع غنی 20اورانیوم با غنای 

های سوخت در اصفهان نیز در حال تبدیل سوخت به میله یکارخانه

برداری به بهره 90بندی، شهریورماه احداث است و بر اساس زمان

تی تبادل ابه فرآیند مذاکر چهچنانرسد. بنابراین، در مقطع فعلی ایران می

سوخت نیز بخواهد وارد شود، این موضوع باید در چارچوب یکی از 

در عین حال، اشتون « د.لحاظ شو 5+1همکاری میان ایران و های زمینه

 و ، دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران،جلیلی سعیددرخواست کرد که 

 یحاشیهدر  ،آمریکا یمعاون سیاسی وزارت امور خارجه ،ویلیام برنز

 خطاب به اشتون گفت وگو کنند. جلیلی امابا هم گفت ین مذاکراتا

اگر شما به دنبال خرید زمان هستید، ما چنین قصدی نداریم و به حقوق »

المللی انرژی اتمی پایبند و تکالیف خود در چارچوب آژانس بین

اید. مواضع ما منطقی است، خود شما هم به آن اذعان داشته ..هستیم.

مذاکرات با لحاظ کردن شرایط، آمادگی داریم.  یرای ادامهبنابراین، ب

های ما در اختیار شماست، هر زمان که برای مذاکره در این تلفن

 .«ها آمادگی داشتید، ما آماده هستیمچارچوب

در نشست خبری جداگانه،  5+1ت ایرانی و أپس از آن رؤسای هی

در » شتون اعالم کردبتدا کاترین ا. ااالت خبرنگاران پاسخ دادندؤبه س

ریزی نشده است، اما باب مذاکرات حال حاضر نشست بیشتری برنامه

ماند. درصورتی که ایران انتخاب کند که به طور با ایران همچنان باز می

نون اک تواند همچنان ادامه داشته باشد. هممثبت پاسخ دهد، این روند می

نش نشان الزم، چگونه واک هایباید بنشینیم و ببینیم ایران پس از بررسی

شده توسط ایران در شور درخصوص موضع اتخاذ. شش کخواهد داد

های شرطپیش همچنین اشتون «مذاکرات استانبول ناامید شدند.

 .شده از جانب ایران را غیرقابل قبول خواندمطرح

موفق و  تواند مفید ووگو وقتی میگفت» پس سعید جلیلی گفتس

تنی بر یک منطق مشترک باشد. اگر شما به جای رو به جلو باشد که مب

یک منطق مشترک خواستید از ابزار دیگری استفاده کنید، این دیگر 

ما در ژنو توافق کردیم،  چهآنوگو نیست و دیکته خواهد بود. گفت

وگو برای همکاری حول نقاط مشترک باشد. آن این بود که گفت

المللی از آن یاد شده، نچیزی که به صراحت در قوانین و مقررات بی

 یکنم اگر به جامعهوگو است. فکر نمییک بستر الزم برای گفت

ها وگو بر مبنای حقوق ملتالمللی و جهان بگوییم که باید گفتبین

وگو است. شرط برای گفتباشد، آن را به این تعبیر کنند که این پیش

د توانست و میهای غیرقابل انکاری اهای ایران، امروز ظرفیتظرفیت

ند المللی فراهم کهای بسیار خوبی را برای همکاری در سطح بینفرصت

و این مطالب را وگوها شدیم با یک نگاه سازنده وارد گفت و ما واقعاً

 «ارائه کردیم.

 

 ی اروپا()اتحادیهجانبه تحریم یک هشتمین

 م(2011آوریل  12) 1390فروردین  23

آوریل  12) 1390فروردین  23ر انگلیس د یوزیر امور خارجه

مقام ایرانی به دلیل  32اروپا با اعمال تحریم بر  یگفت اتحادیه م(2011

 ت.بشر موافقت کرده اس نقض حقوق

 

 جلیلی به اشتونی نامه

 م(2011مه  8) 1390 بهشتاردی 18

 8) 1390 بهشتاردی 18ای به دکتر اشتون در دکتر جلیلی در نامه

تحوالت چندماه اخیر به روشنی نشان داده است که » م( نوشت11و2مه 

پیشنهادی ایران برای همکاری که سه سال قبل ارائه شده بود،  یبسته

ی و کراسوها بوده است. احترام به دمصحیح از واقعیتمبتنی بر درک 

ها، دو حقوق مردم و خودداری از توسل به ابزارهای فشار علیه ملت

که ما امروزه شاهدیم، به  چهآنهستند.  اساسی برای همکاری یپایه

بر راروابط ناب یها برای ادامهکند که اصرار برخی دولتروشنی ثابت می

ها و حمایت از دیکتاتورها دیگر در جهان و تقابل با خواست ملت

 یبه اهدافشان ادامه یابد و مدیریت آینده یابیدستتواند برای نمی

عیین سرنوشت خود استوار خواهد ی تها براجهان براساس خواست ملت

کراسی جایگزین وای که عقالنیت جایگزین زور و دمآیندهد. بو

 های مشروعالملل خواهد شد. پذیرش خواستدیکتاتوری در نظام بین

طلبی، تنها راه برای خروج برتریها و خودداری از اقدامات براساس ملت
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شما برای  یفوریه 11 بست ایجاد شده است. در پاسخ به نامهاز بن

گو وگوها، درحالی که از بازگشت شما به مسیر گفتوگفت یادامه

که در  گونهکنیم، تمایل دارم به اطالع شما برسانم که هماناستقبال می

جمهوری اسالمی ایران  ،کید شدأو استانبول ت 3و گوهای ژنوگفت

ی خود المللینای و بهای ملی، منطقهآماده است تا ظرفیتهمانند گذشته 

منظور درخصوص موضوعات همکاری مشترک به گوورا برای گفت

جامع و پایدار برای همکاری به کار  یبه یک موافقتنامه یابیدست

اس حسن براس گیرد. این ظرفیتی است که ایران در طول سه سال گذشته

ا صحیح بهای مذاکره ارائه کرده است. تعامل نیت خود به دیگر طرف

های عالی را برای ایجاد صلح، عدالت و رفاه در تواند فرصتمیایران 

گوهای ونماید. پایبندی به توافق ما در گفت دالمللی ایجابین یعرصه

مورد موضوعات  گو برای همکاری دروخصوص گفت در 3ژنو 

تم گوهای استانبول خوتوانست به نتایج بهتری در گفتمشترک می

استانبول اظهار شد، چنین  یگوهاوفتدر پایان گ کههمچنانشود. 

تواند طیفی از همکاری در موضوعات مشترک گویی میوگفت

تواند گوها میوالمللی را پوشش دهد. این گفتبیناقتصادی، سیاسی و 

ی تروریسم، مواد مخدر، هامبارزه با ریشهای نظیر موضوعات مهم منطقه

مین و امنیت أدر تتقویت همکاری های آزاد و ی در آبیدزدی دریا

لی ملالساختارها و هنجارهای بینالمللی نظیر های مهم بینانرژی و حوزه

برای خلع سالح المللی های بیندر موضوعات مختلف شامل تالش

آمیز از صلح یاستفاده یای و عدم اشاعه و همکاری در زمینههسته

 ش دهد وای را پوشی، همکاری برای تقویت ایمنی هستهاانرژی هسته

ای گوهوتوانند در دستورکار گفتموضوعات دیگر نیز میهمچنین 

کید أآماده است ضمن ت آینده قرار گیرند. همانند گذشته، ایران کامالً

بندی مشترک همکاری را در زمان هایحوزه های مشترک،بر زمینه

گوهای سازنده مشارکت نماید. ومشخص ایجاد نماید و فعاالنه در گفت

نونی الینفک و قاکه اتکای به قوانین عادالنه، احترام به حقوق  مطمئنم

ت مشکالها و حرکت براساس منطق، راهکار قطعی سوءتفاهمات و ملت

 گوهایوچند دور گفت یالمللی خواهد بود. امیدوارم که تجربهبین

گوها، راه را برای وشما نسبت به گفت یگذشته و رهیافت دوباره

 «د.نموار خواهد همکاری سازنده همو

 

 ]غیرتحریمی[ (1984ی شورای امنیت )قعنامه هشتمین

 م(2011 ژوئن 9) 1390خرداد  19

و یک سال م( 2011ژوئن  9) 1390خرداد  19 شورای امنیت در

 ای ایران، هشتمینهای هستهعلیه فعالیت نامهقطعپس از آخرین 

این نمود.  صادر در این زمینهرا  1984ی به شماره ی خودنامهقطع

همچون  رأی ممتنع به تصویب رسید، 1رأی موافق و  14که با  نامهقطع

 تامنی و صلح حفظ یالمللی دربارهسندی بین ،(1887) نامهقطعششمین 

ت، ولی به صورت اس ایسالح هسته خلع و گسترش عدم و المللیبین

 تمامیاز د و های قبلی عمل کننامهقطعبه  استاز ایران خواسته ویژه 

ربط سازمان ملل و دیگر ذی هایارگانملل، کشورهای عضو سازمان 

ل تحریم و پان یبا کمیته به صورت کاملتا  خواستنفع نهادهای ذی

نوع اطالعات در دسترس خود  مین هرأویژه با تبه ،کارشناسان

، 1747 ،1737های نامهقطعدر درخصوص اجرای اقدامات مقرر شده 

 د.ری نماینهمکا 1929و  1803

 

 (ی اروپاو اتحادیه )دولت آمریکاجانبه تحریم یک نهمین و دهمین

 م(2011ژوئن  24) 1390تیر  3

و یکی  «ایران ایر»شرکت هواپیمایی ، داری آمریکاوزارت خزانه

 1390 تیر 3در را  در بنادر ایران رانیکشتیترین اپراتورهای از مهم

 کرد. تحریم( م2011ژوئن  24)

سه تن از فرماندهان سپاه پاسداران نیز در این روز اروپا  یهتحادیا

انقالب اسالمی را به اتهام دخالت در امور داخلی سوریه در لیست 

های این افراد های جدید خود قرار داد. بر این اساس، حسابتحریم

شد. سردار محمدعلی ی اروپا ممنوع مسدود و ورودشان به خاک اتحادیه

ی هااسم سلیمانی و حسین طائب در فهرست تحریم، سردار قجعفری

 د.اروپا قرار گرفتن یجدید اتحادیه

 

 )اسراییل(جانبه تحریم یک یازدهمین

 م(2011ژوئن  27) 1390تیر  6

اعالم کرد، برخی  م(2011ژوئن  27) 1390تیر  6 در یلیدولت اسرا

 د.کنتجارت آنان با ایران تحریم میها را برای قطع شرکت
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 ی اروپا()اتحادیهجانبه تحریم یک ازدهمیندو

 م(2011ژوئن  30) 1390تیر  9

رضا رادان، م، فرمانده نیروی انتظامی و احمدمقداسماعیل احمدی

به دلیل کمک به رژیم م( 2011ژوئن  30) 1390تیر  9در معاون وی 

رار قاروپا و آمریکا  یبشار اسد در سوریه در لیست تحریم اتحادیه

 د.گرفتن

 

 ی اشتون به جلیلینامه

 م(2011 ژوییه 4) 1390تیر  13

ر م( د2011 ژوییه 4) 1390تیر  13ای به تاریخ دکتر اشتون در نامه

نوشت دکتر جلیلی  م(2011می  8) 1390 بهشتاردی 18ی پاسخ به نامه

ما برای بررسی تمامی موضوعات مورد عالقه و نگرانی شما از جمله »

ایران آمده است آمادگی داریم، اما  2008 یموضوعاتی که در بسته

 «د.ای باشهستهتمرکز اصلی باید بر موضوع 

 

 طرح جدید روسیه )طرح گام به گام(

 م(2011 ژوییه 18) 1390تیر  27

اعالم م( 2011 ژوییه 18) 1390تیر  27در روسیه  یوزیر خارجه

شنهاد پیای ایران هسته یبرنامه یکرد مسکو طرحی گام به گام درباره

کرده است که با اجرای آن، به موازات افزایش همکاری ایران با 

الوروف که سرگی ها علیه ایران کاهش خواهد یافت. آژانس، تحریم

 انسی خبری با هیالری کلینتوندر واشنگتن به سر می برد، در کنفر

االت ؤترغیب ایران به پاسخ دادن به سیک طرح گام به گام برای  گفت

بر اساس این طرح، المللی انرژی اتمی ارائه کرده است. آژانس بین

های آژانس الؤدولت ایران طبق یک جدول زمانی مشخص به س

اش پاسخ خواهد داد، ایستهه یبرنامه یالمللی انرژی اتمی دربارهبین

های آسان الؤرحله به مرحله خواهد بود و از سها مال و جوابؤاین س اما

. در گرددمیتر مطرح های سختالؤر آخر هم سشروع خواهد شد و د

 شخیص داده بشود، یککننده تاگر دولت ایران پاسخش قانعهر مرحله 

اهش یا ک شدهیا برطرف  ،دههایی که علیه ایران وضع شسری از تحریم

ای در شورای حکام و شورای در انتها نیز موضوع هسته داده خواهد شد.

 .گرددمیامنیت مختومه 

های شورای نامهقطعکه عمل به  بودن طرح این روشن ای معنای

در مذاکره با ایران  5+1امنیت و شورای حکام که درخواست همیشگی 

زین جایگ «های آژانسبه پرسشپاسخ »جدید یعنی  یبوده، با یک ایده

بین ». کلینتون نیز اظهارنظر خود را با این جمله آغاز کرد که بودشده 

هایی وجود ای ایران اختالفهسته یلهأمورد مس روسیه و آمریکا در

ز تی اأهی»که نخست این. کید کردأدر ادامه بر دو نکته ت ، اما«دارد

کارشناسان آمریکایی به زودی به مسکو خواهند رفت تا طرح جدید 

خواهد به همراه آمریکا می»که و دوم این «روسیه را بررسی کنند

 «ر برابر ایران را بیابد.ثرتر دؤاتژی تعامل مروسیه استر

 1390 امرداد 25 مالقاتاین موضوع در کنار موضوعات دیگر، در 

و  ،دبیر شورای امنیت روسیه ،نیکوالی پاتروشفم( 2011اوت  16)

رار مورد بررسی ق سعید جلیلی، دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران نیز

دات هااز پیشن» ه بود. دکتر جلیلی در این خصوص گفتگرفته بود

کنیم، وگو برای همکاری استقبال میهای گفتدوستان روسی در زمینه

توانیم بسترهای بسیار خوبی را در ای میاز جمله در موضوع هسته

های خلع سالح، همکاری در زمینه-وگوچارچوب راهبرد گفت

آمیز های صلحای و همکاریهای هستهسالح یجلوگیری از اشاعه

 «ای شکل دهیم.هسته

اکبر م( دکتر علی2011اوت  17) 1390 امرداد 26مچنین در سفر ه

به روسیه، طرفین درمورد این طرح  ایران یوزیر امور خارجهصالحی، 

م این زمینه اعال در گو کردند. صالحی در فرودگاه مسکوونیز گفت

ی وگو کنیم به طور کلآن گفت یمورد دیگری که باید درباره» کرد

از  ای ایران نیز جزییهسته یالمللی است که برنامهنمسائل بی یدرباره

های سالح یآن است. در این رابطه ما بحث خلع سالح و عدم اشاعه

ست. اطرفین  یای را نیز داریم. اینها مسائلی است که مورد عالقههسته

ها غربی هبستی کای ایران و رفع بنهسته یلهأروسیه به دنبال تسریع مس

است که این پیشنهاد از سوی ایران مورد استقبال  اندآن بودهعامل ایجاد 

ت ایم و قرار اسدریافت نکرده باره این در جزئیاتی هنوزقرار گرفت. 

به گام روسیه هنوز مشخص  وگو کنیم. طرح گامدر این باره گفت

ها این پیشنهاد را دادند اصل پیشنهاد از نیست، اما هنگامی که روس

 «قدیر و تأیید است.جانب ما مورد ت

 

 ی اروپا()اتحادیهجانبه تحریم یکسیزدهمین 

 م(2011اوت  24) 1390شهریور  2

نیروهای م( 2011اوت  24) 1390شهریور  2در اروپا  یاتحادیه

قدس سپاه پاسداران ایران را به دلیل پشتیبانی از حکومت سوریه در 

 5و فرد  15نام سرکوب معترضان این کشور، تحریم کرد. این اتحادیه 
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وقایع سوریه های خود در ارتباط با تحریم یرا در فهرست تازه نهاد

 .قرار داد

 

 راه اندازی نیروگاه بوشهر

 م(2011سپتامبر  3) 1390شهریور  12

سال از آغاز ساخت و خُلف  35پس از  نیروگاه بوشهرسرانجام 

پتامبر س 3) 1390 شهریور 12در  ی آلمان و روسیه،ی چندبارهوعده

 .برق سراسری متصل شد یبه شبکهم( 2011

 

 ی جلیلی به اشتوننامه

 م(2011سپتامبر  9) 1390شهریور  18

 9) 1390شهریور  18به کاترین اشتون در  ایدر نامه سعید جلیلی

وگوهای جدید آمادگی که ایران برای گفت دکراعالم م( 2011سپتامبر 

تواند وگوها میگفتو  کرد نشینی نخواهداز حقوقش عقبدارد، اما 

 نامه از این از سر گرفته شود. در «باشیدکه شما آماده به محض آن»

ضرورت حصول یک راه حل جامع، بلندمدت و از طریق مذاکره برای »

کید شده که هرگونه اقدامی أصحبت شد و در عین حال ت «دو طرفهر 

منجر شود،  شانکه به محرومیت کشورها از جمله ملت ایران از حقوق

 .غیرقابل پذیرش است

 

 5+1مدیران سیاسی  یبیانیه

 م(2011سپتامبر  21) 1390شهریور  30

شهریور  30در  5+1نشست مدیران سیاسی کشورهای عضو گروه 

ای توسط خانم م( برگزار شد و در انتها بیانیه2011سپتامبر  21) 1390

ما آخرین »این بیانیه آمده است بخشی در اشتون قرائت گردید. 

گونه که در آخرین گزارش ای ایران را آنهسته یتحوالت برنامه

المللی انرژی اتمی منعکس شده است، مورد بحث و بررسی بینآژانس 

ی قم سیساتی در نزدیکأویژه نصب سانتریفیوژها در تقرار دادیم. ما به 

 سازیهای ایران برای افزایش ظرفیت غنیبرنامهعنوان بخشی از به

آژانس  یهای فزایندهنگرانیدرصد و همچنین  20رانیوم تا حدود او

ای ایران را با نگرانی شدید هسته یدرمورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه

با آژانس و  ایران کامل همکاری  ما بر نیاز به ...د توجه قرار دادیممور

 ،هایش شامل ابعاد احتمالی نظامیتمامی نگرانی یرفع رضایتمندانه

کید مجدد أهای آژانس منعکس شده است، تگونه که در گزارشآن

کردیم. برای این منظور، در طول سال گذشته ما پیشنهادات قطعی و 

 عملی را با هدف اعتمادسازی اولیه به ایران ارائه کردیم. ما عمیقاً

و  2008پاسخ نداده است. ما پیشنهاد ژوئن  هاآنسفیم که ایران به أمت

ول به ایران ارائه در استانب 2011نهاداتی را که در ژانویه همچنین پیش

تعامل با ایران در  یدهیم. ما آمادهیید مجدد قرار میأکردیم، مورد ت

گوی سازنده براساس رهیافت متقابل و گام به گام هستیم ویک گفت

چنین تعاملی  یو ما نگاهمان به ایران است که روشن نماید آیا آماده

 یهای جامعهه آمادگی خود را برای رفع نگرانیژهست و به وی

ان شرطی نشای خود بدون هیچ پیشهسته یالمللی در مورد برنامهبین

تر در مباحث تعامل جدی یدر این چارچوب، اگر ایران آماده ...دهد

 یالمللی درمورد برنامههای بینقطعی با هدف حل و فصل نگرانی

بعدی  یمورد جلسه ده خواهیم بود تا درای خود است، ما نیز آماهسته

ترین زمان و مکان مناسب و مورد توافق با طرف ایرانی در فوری

 «م.یینماموافقت 

 

 ی اشتون به جلیلینامه

 م(2011اکتبر  21) 1390مهر  19

ای به طی نامه م(2011اکتبر  21) 1390مهر  19در  اشتونخانم 

جدی در  مشارکت یادهآم تهران که صورتی در» گفت آقای جلیلی

های ای خود باشد، قدرتهسته یبرنامه یمذاکراتی محتوایی درباره

های آینده با تهران نشست بزرگ این آمادگی را دارند که در هفته

 .«برگزار کنند

 

 )انگلیس و کانادا(جانبه تحریم یکچهاردهمین 

 م(2011اکتبر  19) 1390مهر  27

یر ی ترور سفرانی را در ارتباط با نقشهای یتبعه 5 انگلیس و کانادا

 املافراد شن تحت تحریم قرار دادند. این عربستان سعودی در واشنگت

آمریکا که دارای پاسپورت  یساله 56شهروند ) منصور ارباب سیار

(، غالم شکوری )عضو سپاه قدس(، حامد عبداللهی )افسر بودایرانی 

ه م سلیمانی )از فرماندهان سپاارشد سپاه قدس(، عبدالرضا شهالیی و قاس

 بودند.دس( ق

 

 درخواست مجدد اشتون برای مذاکره با ایران

 م(2011نوامبر  19) 1390آبان  28

 19) 1390آبان  28در  اروپا یسیاست خارجی اتحادیه مسؤول

از ایران درخواست کرد تا پیشنهاد مذاکره در  م( بار دیگر2011نوامبر 
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من » بود وی آمده ید را بپذیرد. در بیانیهای خوهسته یخصوص برنامه

کنم تا به پیشنهادهای من و گروه بار دیگر درخواست می از ایران یک

)آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس بعالوه آلمان( پاسخ مثبت  6

 «دهد.
 

 ی اروپا()اتحادیهجانبه تحریم یک پانزدهمین

 م(2011دسامبر  1) 1390آذر  10

 10در را شرکت و شخصیت ایرانی  180بیش از روپا ی ااتحادیه

ها امتناع تحریمعلت این  م( تحریم کرد.2011دسامبر  1) 1390 آذر

این  ایهسته یالمللی برای توقف برنامههای بینایران از اجرای خواسته

 .کشور خوانده شد
 

 )دولت آمریکا(جانبه تحریم یک شانزدهمین

 م(2011دسامبر  13) 1390آذر  22

م( 2011دسامبر  13) 1390آذر  22داری آمریکا در وزارت خزانه

یس ستاد مشترک نیروهای ریحسن فیروزآبادی،  ،مقام نظامی ایران 2

ه علت برا نیروی زمینی سپاه  یمسلح و عبداهلل عراقی، جانشین فرمانده

 تحریم کرد.نقض حقوق بشر 
 

 )دولت آمریکا(جانبه تحریم یکهفدهمین 

 م(2011دسامبر  21) 1390آذر  30

م( 2011دسامبر  21) 1390آذر  30در  داری آمریکاوزارت خزانه

شرکت  10علیه ایران در مورد  جدیدی اعالم کرد اقدامات تحریمی

 د.اعمال خواهد ش رانیکشتی
 

 ی اوباما به رهبر ایرانسومین نامه

 م(2012ژانویه ) 1390دی 

)دسامبر  1390دی  ای در خامنهاهللباراک اوباما به آیت سوم ینامه

 یعلی مطهری، نماینده. برای اولین بار دکتر فرستاده شدم( 2011

سوم باراک اوباما  یهاز نام گو با خبرگزاری فارسومجلس، در گفت

که مذاکرات  سوم زمانی ارسال شد ینامه. به رهبر ایران خبر داد

بست رسیده و تنها نهای جهان عمالً به بای میان ایران و قدرتهسته

 ! دمکان نشست بعدی بوتوافق دو طرف در هر نشست بر سر زمان و 

در  1390از اوایل دی ماه  بحث تحریم نفت ایرانشایان ذکر است 

کردند های ایرانی تهدید میجدی شده بود و برخی مقام اروپا یاتحادیه

 زرمه یکه در صورت عملی شدن تحریم نفت، ایران با بستن تنگه

ر اوباما د .صادرات نفت خلیج فارس را به کلی قطع خواهد کرد جریان

 «ت.هرمز خط قرمز ماس یبستن تنگه»نوشته بود  این نامه
 

 )سوییس(جانبه تحریم یکهجدهمین 

 م(2011دسامبر  23) 1390دی  2

کرد که اعالم  م(2011دسامبر  23) 1390دی  2 دریس یسو

 د.کنت را مسدود میشخص حقیقی و شرک 180های دارایی

 

 )دولت آمریکا(جانبه تحریم یکنوزدهمین 

 م(2012ژانویه  1) 1390دی  11

تحریم بانک مرکزی م( 2012ژانویه  1) 1390دی  11در اوباما 

های خارجی که با بانک ایران را امضا کرد. بر این اساس، شرکت

 شدند.می، مشمول جریمه زدندمیمرکزی ایران دست به معامله 
 

 (و رضاقشقایی روشناحمدیمهندس مصطفی) ایسومین ترور هسته

 (م2012ژانویه  11) 1390دی  21

 ،م(2012ژانویه  11) 1390دی  21در  گذار سوار بر موتورک بمبی

هنگامی که در مقابل دانشگاه عالمه  روشن را،مصطفی احمدیمهندس 

 ساند.به شهادت ر ،طباطبایی قصد سوار شدن بر خودرواش را داشت

اتهامی که  .ستدان ول این ترورؤاسراییل را مسآمریکا و  ایران

 شیل در موردیرژیم اسرا آن را قویاً تکذیب کرد، ولیواشینگتن 

 یل، دریاسرا یسایت فارسی وزارت خارجه. با این وجود نمودسکوت 

یس ستاد یکرد، از قول رخبری که به سرعت آن را از سایت حذف 

دیل بتوان از تبا ترور دانشمندان ایران می»شت یل نویکل ارتش اسرا

در این حادثه رضا « د.ای جلوگیری کرشدن ایران به یک قدرت منطقه

 روشن نیز به شهادت رسید.ی احمدیقشقایی، راننده

 یمقطع کارشناسی رشته یآموختهدانشروشن مصطفی احمدی

سایت معاون بازرگانی  و از دانشگاه صنعتی شریف مهندسی شیمی

 .بود ای نطنزهسته
 

 (ی اروپااتحادیهجانبه )بیستمین تحریم یک

 م(2012ژانویه  23) 1390بهمن  3

تصمیم به  م(2012ژانویه  23) 1390بهمن  3در  اروپا یاتحادیه

تحریم نفت ایران گرفت. بدین صورت که با پایان یافتن قراردادهای 

ها قدام به تمدید این قراردادهای نفتی اروپایی با ایران، اشرکت یساالنه

اروپا  حجم واردات نفت خام م(2012ژوئن ) 1391تیر  و تا پایان نکرده



 از تهران تا لوزان | 70

 

له باعث از دست رفتن تعدادی از أاین مسبرسد. از ایران به صفر 

سال  یکوزیر نفت وقت ایران  ،رستم قاسمیشد.  ایران نفت مشتریان

صادرات »که  کردعالم ام( 2013ی )ژانویه 1391در برای اولین بار بعد 

 میلیارد دالر درآمد در ماه به 8از  و درصد کاهش یافته 40ایران   نفت

 «ه رسیده است.میلیارد دالر در ما 4 حدود
 

 جانبه )دولت آمریکا(ویکمین تحریم یکبیست

 م(2012ژانویه  24) 1390بهمن  4

هایی علیه بانک داری آمریکا پس از تصویب تحریموزارت خزانه

هایی را علیه تحریم م(2012ژانویه  24) 1390بهمن  4 در کزی ایران،مر

 د.اعالم کربانک تجارت 
 

 جانبه )دولت آمریکا(ودومین تحریم یکبیست

 م(2012فوریه  17) 1390بهمن  28

م( 2012فوریه  17) 1390بهمن  28در داری آمریکا وزارت خزانه

لت سوریه، در لیست وزارت اطالعات ایران را به دلیل حمایت از دو

های وزارت ها، داراییهای آمریکا قرار داد. طبق این تحریمتحریم

ه فر باطالعات ایران توقیف شده و به مقامات این وزارتخانه برای س

 د.شآمریکا روادید داده نمی
 

 جانبه )دولت آمریکا(وسومین تحریم یکبیست

 م(2012فوریه  29) 1390اسفند  10

 م(2012فوریه  29) 1390اسفند  10در  ری آمریکاداوزارت خزانه

کمک به ایران در راستای فرار از » چهآنبانک دوبی را به خاطر 

 د.خواند، تحریم کر «المللیهای بینتحریم

هدف  ؛هدف بر ایران تحمیل شد دو با 1390تحریم های سال 

ن ای ایران و هدف دوم بازداشتن تهرای هستهنخست جلوگیری از برنامه

، این دو. جدا از مخالفین خوداز پشتیبانی دولت دمشق در برابر 

د که ش تحمیل ایرانهای گذشته بر های حقوق بشری نیز در سالتحریم

 ت.این بحث خارج اسی از حوصله
 

 ی اروپا(جانبه )اتحادیهوچهارمین تحریم یکبیست

 م(2012مارس  24) 1391فروردین  5

مارس  24) 1391فروردین  5در  اروپا یاتحادیه یوزیران خارجه

 ورود این افراد. ایران گنجاندند لیست سیاهنام جدید را در  18 ،م(2012

 اتحادیه نیزدر این  هاآنهای بانکی اروپا ممنوع و حساب یبه اتحادیه

 د.توقیف ش
 

 جانبه )دولت آمریکا(وپنجمین تحریم یکبیست

 م(2012مارس  28) 1391فروردین  9

یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامی ز بعد، رو 4

 .دت متحده بر ضد ایران قرار گرفتنهای ایاالایرانی در فهرست تحریم
 

 ی اروپا(جانبه )اتحادیهوششمین تحریم یکبیست

 م(2012آوریل  11) 1391فروردین  23

 23 دراروپا  یکشور عضو اتحادیه 27 یوزیران امور خارجه

تصمیم گرفتند واردات نفت از  م(2012آوریل  11) 1391 فروردین

 د.به کشورهای اروپایی را تحریم کننایران 

 

 (2پنجمین مذاکرات جلیلی )استانبول 

 م(2012آوریل  14) 1391فروردین  26

آوریل  14) 1391فروردین  26پنجمین دور مذاکرات جلیلی در 

در شهر استانبول و کاترین اشتون  5+1م( با حضور نمایندگان 2012

 برگزار شد.

 ایران در پایان این مذاکرات گفتای ارشد هسته یکنندهمذاکره

ح در رَّصَوگوها با رویکرد احترام به حقوق مُخوشبختانه فضای گفت»

NPT  ا وگوها بتوافق کردیم گفتد... که این گامی مثبت بوبود

ات از جمله رویکرد مثبت و سازنده ادامه یابد و در طیفی از موضوع

 یند سازنده و مثبت درآای، قرار شد برای ورود به یک فرموضوع هسته

وگوها ادامه طرفین این گفت یهای جامع و پایدار مورد عالقههمکاری

یابد که این موضوع با رویکرد گام به گام و عمل متقابل صورت 

 NPTای باید بر مبنای توافق شد که هرگونه توافق هسته د...گیرمی

 «د.باش

که به آقای باقری و خانم اشمیت مأموریت داده شده وی با بیان این

 نویسی را برای چارچوبپیش ،که برای اجالس سوم خرداد در بغداد

، نویسن پیشپس از تدوین ای» ها تدوین کنند، یادآور شدهمکاری

های مثبتی گامهای متقابل شروع خواهد شد و امیدواریم شاهد همکاری

 «م.ین زمینه باشیدر ا

ال که محورهای مذاکرات در بغداد چه ؤوی در پاسخ به این س

، دوم تئوری رهبر جمهوری ایاول خلع سالح هسته»خواهد بود، گفت 

تواند یک رویکرد بزرگ اسالمی ایران که یک نگاه روشن است و می



 71 |از تهران تا لوزان 

 یای باشد، سوم جلوگیری از اشاعهدر راستای خلع سالح هسته

ای که از موضوعات مهم همکاری است، چهارم نیز هستههای سالح

عنوان حق مسلم اعضای ای بههسته آوریفنآمیز از صلح یاستفاده

NPT». 

که جو مذاکرات سازی اورانیوم و اینغنی یدربارهی خبرنگار

 رسیدپیافته و چه پیشرفتی حاصل شده  ماه پیش چه تغییری 15امروز با 

ی اعضا تعریف شده ، حقوقی براNPT یهدهبر طبق معا» که وی گفت

خواهد همان ملت ما می چهآنایم همواره گفته. سازیاز جمله حق غنی

 ضا وجود داردتکالیفی که برای اع یحقوقمان است. همچنان که ما همه

 «دهیم.می انجام

 

 (بغداد)مذاکرات جلیلی  ششمین

 م(2012می  23) 1391خرداد  3

ایران و  ی در روند مذاکرات،بینخوشندکی وجود آمدن اپس از به

در بغداد م( 2012می  24و  23) 1391خرداد  4و  3در بار دیگر   1+5

 20سازی های جهانی خواستار تعلیق غنیقدرت بست رسیدند.به بن

 هاتحریمتمامی ن نیز در مقابل خواهان لغو درصدی ایران شدند و ایرا

رار نگرفت و مذاکرات بدون نتیجه ق 5+1این خواسته مورد توافق  بود.

 پایان یافت.

 

 (مسکو)هفتمین مذاکرات جلیلی 

 م(2012ژوئن  18) 1391خرداد  29

در  5+1هفتمین دور مذاکرات دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران با 

م( در مسکو، پایتخت 2012ژوئن  19و  18) 1391خرداد  30و  29

ری کنفرانس خب طی یک پایان دکتر جلیلی درروسیه، برگزار شد. 

ترین توافق مذاکرات مسکو برگزاری جلسات کارشناسانه مهم» گفت

ناسانه کارش یتواند موفق باشد که جلسهها وقتی میگوواست و گفت

یم کید کردأما ت د...کن ترهم نزدیکه های دو طرف را ببتواند دیدگاه

ح حق مسلم سطو یآمیز و در همهسازی اورانیوم برای مصارف صلحغنی

با استفاده از اسناد حقوقی ثابت کردیم بسیاری از  ت...ایران اس

قف برای تو ایبهانهدیگر  ت...ها علیه ملت ایران غیرقانونی اسنامهقطع

 هب را ژوییه ما سومد... ای وجود ندارهسته یآمیز برنامهفعالیت صلح

ست گزاری نشبرای بر آمریکا به هواپیمای ایرانی یحمله سالروز دلیل

ل ، جلسات کارشناسی و معاونین باید بتواند به نتایج قابفنی نپذیرفتیم

ای تعیین خوبی بر یقبولی برسد تا من و خانم اشتون بتوانیم به نتیجه

 «م.وز دور بعدی مذاکرت دست پیدا کنیر

در  پیشنهادات ایران پاسخ جامعی به»در مقابل دکتر اشتون گفت 

 انتظار ماد... زیادی بین مواضع دوطرف وجود دار ی، فاصلهبغداد دادیم

اریخی شود که تگویی در سطح معاونین برگزار میواین است که گفت

یلی من با دکتر جل، آن یهنوز برای آن تعیین نشده و بسته به نتیجه

 20سازی در مذاکرات از ایران خواستیم، غنیت... تماس خواهم داش

 ج منتقلسازی شده را به خاررانیوم غنیاو یدرصد را متوقف و محموله

 «.را تعطیل کند کند و همچنین مرکز فردو

ی ی ملموسمذاکرات مسکو نیز همچون مذاکرات قبلی بدون نتیجه

دور بعدی مذاکرات در  یپایان یافت. همچنین ایران درخواست برگزار

ماه پس از آن نیز میان  8نپذیرفت و تا بیش از را ( ژوییه 3تیر ) 13

 ای صورت نگرفت.مذاکره 5+1ایران و 

 

 (ی آمریکاکنگرهجانبه )مین تحریم یکهفتوبیست

 م(2012یه ویژ 13) 1391تیر  23

مالی ایران را با هدف  یسسهؤشرکت و م 50ی آمریکا کنگره

یه ویژ 13) 1391تیر  23 در های بالستیک ایرانموشک یمقابله با برنامه

سسات از وزارت دفاع ایران، ؤ. این ممورد تحریم قرار دادم( 2012

نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط 

الوه بر . عبودندایران و سپاه پاسداران اتقالب اسالمی ایران  رانیکشتی

سسه و ؤم 27کشتی و  58به همراه  کش ملی ایرانشرکت نفتآن، 

 د.تنها قرار گرفتحریمنهاد وابسته به آن در میان این 

 

 آمریکا( دولتجانبه )وهشتمین تحریم یکبیست

 م(2012 دسامبر 21) 1391 دی 1

 4 م(2012 دسامبر 21) 1391 دی 1 در داری آمریکاوزارت خزانه

ای هسته یشرکت و یک شهروند ایرانی دیگر را به اتهام ارتباط با برنامه

مین در ه د.قرار داهای خود های بالستیک در لیست تحریمو موشک

صادرات  چهآنشرکت ایرانی را به اتهام  2 نیزشورای امنیت روز، 

 د.، تحریم کرتسلیحات به سوریه خوانده شد

 

 هاگیر صادرات نفت در اثر تحریماقرار ایران به کاهش چشم

 م(2013ژانویه  7) 1391دی  18

 م(2013ژانویه  7) 1391دی  18در  رستم قاسمی، وزیر نفت ایران،

مجلس شورای اسالمی  یهبودجعضای کمیسیون برنامه و در مقابل ا
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فت صادرات ن ،المللیبین هایتحریم یهنتیجدر و ماه گذشته  9در  گفت

 8و از  یافته کاهشدرصد  45درآمدهای نفتی و  درصد 40 کشور

 این در حالی بود که است. میلیارد دالر در ماه رسیده 4میلیارد دالر به 

گیر صادرات نفت و درآمدهای حاصله ش چشمکاه وی تا پیش از این

 4 از بیش ایران نفت تولید که بود مدعی و کرداز آن را انکار می

 ت!در روز اس بشکه میلیون

و محمدرضا باهنر، نایب  اقتصاد و دارایی وزیر حسینی، الدینشمس

درصدی درآمدهای نفتی ایران  50کاهش  رییس مجلس نیز پیش از این

 بودند.ده تأئید کررا 

 نیز انرژی المللیبین آژانس و کپِاُ سازمان برآوردهای براساس

به  و یافته کاهش درصد 50میالدی  2012 سال در ایران نفت صادرات

 رسیده بود. عراق و ایران جنگ پایان از پس خود سطح ترینپایین

 
 جانبه )دولت آمریکا(ونهمین تحریم یکبیست

 م(2013فوریه  6) 1391بهمن  18

 م(2013فوریه  6) 1391بهمن  18در  داری آمریکاوزارت خزانه

 . بر اینکردعلیه ایران اجرایی  را جانبهیک هایور جدیدی از تحریمد

را  باید مبلغ آنکرد ی که اقدام به خرید نفت ایران میاساس هر کشور

و ایران قادر به دریافت این پول  دادمیدر یک حساب بانک محلی قرار 

از آن کشور کاال خرید کند. متخلفان با  ستتوانتنها میو  نبود

همچنین شدند. میهای شدید در بازار آمریکا مواجه مجازات

یس آن یاهلل ضرغامی، رالمی ایران و عزتاس سیمای جمهوریصداو

یک هفته قبل از آن ایران اعالم  .قرار گرفتندهای جدید تحت تحریم

تر از نسل برابر قدرتمند 6د را که جدید خو هایسانتریفیوژ ه بودکرد

 هاینصب ماشیند و در همین روز عملیاتی خواهد کرحاضر هستند، 

IR2 را در بخش صنعتی نطنز آغاز کرد. 

 

 (1)آلماتی هشتمین مذاکرات جلیلی 

 م(2013فوریه  26) 1391اسفند  8

های پیشنهادی خود را مذاکرات مسکو هر یک از طرفین بستهدر 

یرد. ها محور مذاکرات قرار بگخواستند که این بسته رائه کرده و تلویحاًا

کردند برای درک بهتر از  بر این اساس بود که طرفین توافق

های یکدیگر نشست کارشناسی برگزار شود. بر این اساس، درخواست

ها ، به دور از چشم رسانه1391 امردادتیر و دور نشست کارشناسی در  2

رده وگوهای پشت پگفتدر طرف دیگر  نبول برگزار شد.در شهر استا

که باالخره بود تا این جریانسرگیری مذاکرات سیاسی در برای از

ایران در نشست مونیخ از  یوزیر امور خارجه ،اکبر صالحیعلی

در قزاقستان در  5+1وگوهای ایران و گفت یهشتمین مرحله یبرگزار

تمین دور مذاکرات دبیر شورایعالی هشد. لذا خبر دااواخر بهمن ماه 

ماه از آخرین دور  8، پس از گذشت بیش از 5+1امنیت ملی ایران با 

 م( در آلماتی برگزار شد.2013فوریه  26) 1391اسفند  8مذاکرات، در 

تر از گذشته دانست، اما بینانهرا واقع این مذاکراتسعید جلیلی 

ر حاضر نشد د ،اروپا یکاترین اشتون، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه

، چیز زیادی در خصوص مفاد خود پس از مذاکراتکنفرانس خبری 

ون مذاکرات آلماتی نیز بدد. بدین سبب کنپیشنهاد شش کشور ارائه 

 پایان یافت.نتیجه 

 

 ی اروپا(جانبه )اتحادیهامین تحریم یکسی

 م(2013مارس  11) 1391اسفند  21

مارس  11) 1391اسفند  21 در ااروپ یاتحادیه یوزیران خارجه

شخصیت  9ها علیه مقامات ایرانی، نام ضمن تمدید تحریمم( 2013

در  هانآایرانی دیگر را نیز به لیست سیاه خود افزودند. افرادی که نام 

اروپا منع  ی، از ورود به کشورهای عضو اتحادیهآمده بوداین لیست 

 د.شمسدود می ی اروپاییهابانکدر  هاآنهای شده و حساب

 

 (2)آلماتی  نهمین مذاکرات جلیلی

 م(2013آوریل  5) 1392فروردین  16

آوریل  5) 1392فروردین  16نهمین دور از مذاکرات جلیلی در 

و کاترین اشتون در آلماتی برگزار  5+1م( با حضور نمایندگان 2013

های های رسانهکه برداشت شد. این مذاکرات در حالی پایان یافت

 بود.متفاوت آن بسیار از نتایج و دستاوردهای داخلی و خارجی 

جدید  یبسته یهئارااظهارات نمایندگان ایران در اجالس بر 

ت أهرچند هی بود. متمرکز 5+1پیشنهادی ایران به گروه 

 برای راهی و  ای ایران این بسته پیشنهادی را جامعهسته یکنندهمذاکره

 ، اما در مقابلیف کردری جدید برای مذاکرات توصآوردن بست فراهم

این پیشنهاد دچار  یند که با ارائهبود مقامات غربی بر این باور

زنی در محافل دیپلماتیک غربی گمانهاند و اکنون این سردرگمی شده

تقویت شده است که تهران با روی میز گذاشتن پیشنهادی تازه به جای 

 ت.زمان اسپیشنهادی غرب، به دنبال خرید  یپاسخ به بسته

به ادعای واشنگتن پست مذاکرات آلماتی در فضایی ناامیدکننده 

اند، سازنده دانستهگوها را و، زیرا هرچند دو طرف این گفتپایان یافت
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ای موضوع هستهاند که در نهایت این مذاکرات در حل اما اشاره کرده

تایمز در آنجلس لس یروزنامه همچنین نتیجه بوده است.ایران بی

رسد مذاکرات به سوی یک وقفه پیش به نظر می»مدعی شد گزارشی 

سوی  که از کردای اعالم بینی را پیشنهاد تازهو دلیل این پیش« رودمی

 .بودتهران روی میز گذاشته شده 

دعی م در گزارشی به قلم لورا روزنبعدها ، پایگاه اینترنتی المانیتور

ایران در نشست به  5+1 یپیشنهاد یبسته به متن کامل یابیدست

درصدی را  20سازی غنی ستواخاز ایران می د. این بستهآلماتی ش

 درصدی که برای مصارف پزشکی نیاز 20 بخشی از ذخایر و تعلیق

و  موافقتبا تقویت نظارت آژانس  کند. همچنین منتقل را ندارد

این  ر عوضنماید. دو نه تعطیل  ،فردو را تعلیقسیسات أتسازی در غنی

بها و فروش محصوالت های تجارت طال و فلزات گرانغو تحریمگروه ل

 اشاعه توسط سازمان یکه هیچ تحریم جدیدی در حوزهپتروشیمی و این

 ده بود.وپا صادر نشود را پیشنهاد داار یملل و اتحادیه

 

 ی اردکانو کارخانه 2و  1برداری از ساغند بهره

 م(2013آوریل  9) 1392فروردین  20

تولید کیک  یو کارخانه 2و  1داری از معادن اورانیوم ساغند برهرهب

فروردین  20م( آغاز شده بود، در 1994) 1373، که از سال زرد اردکان

 شد. انجامم( 2013آوریل  9) 1392

 

 جانبه )دولت آمریکا(ویکمین تحریم یکسی

 م(2013آوریل  12) 1392فروردین  23

آوریل  12) 1392وردین فر 23 در داری آمریکاوزارت خزانه

و اولین بانک  ،بابک زنجانی، بازرگان ایرانی اعالم کردم( 2013

که  (First Islamic Investment Bank) گذاری اسالمیسرمایه

از شرکت ملی نفت  ،به زنجانی متعلق استدر مالزی مستقر بوده و 

 یآمریکا زنجانی، این بانک و مجموعهلذا اند. ایران حمایت کرده

های شویی و دور زدن تحریمهای وابسته به وی را به اتهام پولرکتش

 .تحریم کرد ایران

مدیر گروه سورینت، متشکل از چند شرکت و بانک  ،بابک زنجانی

اروپا  یاتحادیه کهآنپس از  قبلسال یک . زنجانی بودمستقر در دبی 

گو با ودر گفت ه بود،ها و افراد را از معامله با او منع کردشرکت

د. کنبرای تهران کار نمی ه بودگفتو  ههای وارده را رد کردرویترز اتهام

خواند، چند سال بعد به جرم می« بسیجی اقتصادی»وی که خود را 

ترین فسادهای اقتصادی تاریخ در ایران بازداشت ارتکاب یکی از بزرگ

 شد.

را که به مؤسسات   (NICO)آمریکا همچنین شرکت نفتیران

یس مستقر است در یتعلق دارد و در سوری شرکت نفت ایران اقما

هر  داری آمریکا اعالم کردزانهفهرست سیاه خود قرار داد. وزارت خ

شرکتی در دنیا که با شرکت نفتیران معامله کند از تجارت با آمریکا 

که این شرکت به کشوری متعلق باشد که خرید شود، مگر اینمنع می

قابل مالحظه داده و به همین دلیل از معافیت نفت ایران را کاهشی 

 د.اقدامات تنبیهی برخوردار شده باشآمریکا از 

 

 جانبه )سنای آمریکا(ومین تحریم یکودسی

 م(2013می  9) 1392 بهشتاردی 19

ای را ( سنای آمریکا الیحهم2013 می 9) 1392 بهشتاردی 19در 

 به میلیاردها دالر به تصویب رساند که به موجب آن دسترسی ایران

هدف اصلی این الیحه، محدود کردن د. ارز خارجی قطع ش یذخیره

بادالت م انجامتوانایی بانک مرکزی و نیز شرکت ملی نفت ایران برای 

 بود.با ارزهای خارجی 

 

 جانبه )دولت آمریکا(ومین تحریم یکسوسی

 م(2013مه  10) 1392بهشت اردی 20

مه  10) 1392 بهشتاردی 20 در داری آمریکاوزارت خزانه

 د.ترک ایران و ونزوئال را تحریم کریک بانک مشم( 2013

 

 جانبه )دولت آمریکا(وچهارمین تحریم یکسی

 م(2013می  10) 1392 بهشتاردی 20

یک بانک مشترک ایران  داری آمریکازارت خزانهو ،یک روز بعد

 د.و ونزوئال را تحریم کر

 

 نبه )دولت آمریکا(جامین تحریم یکپنجوسی

 م(2013می  31) 1392خرداد  10

شرکت  8م( 2013می  31) 1392خرداد  10در آمریکا دولت 

 ودب. این نخستین بار دادقرار  خودهای تحت تحریمایران را پتروشیمی 

و منبع  کردمیکه واشنگتن صنعت پتروشیمی ایران را تحریم 

فت را هدف قرار داده ای از درآمدهای خارجی ایران پس از نگسترده

 بود.
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 جمهورعنوان رییسانتخاب حسن روحانی به

 م(2013ژوئن  14) 1392خرداد  24

صد از واجدین در 7/72معادل نفر از مردم ایران،  36٬704٬156

م( با شرکت در انتخابات 2013ژوئن  14) 1392خرداد  24در  شرایط،

 جمهوررییس وانعنساله را به 64 حسن روحانیِ ریاست جمهوری، دکتر

 برگزیدند.

درصد(،  71/50) 18٬613٬329در این انتخابات حسن روحانی با 

(، سعید جلیلی با درصد 56/16) 6٬077٬292محمدباقر قالیباف با 

 59/10) 3٬884٬412درصد(، محسن رضایی با  36/11) 4٬168٬946

درصد( و سیدمحمد  8/6) 2٬268٬753اکبر والیتی با علیدرصد(، 

های اول تا ششم شدند. درصد( رأی حائز رتبه 22/1) 446٬015ا غرضی ب

محمدرضا عارف و غالمعلی حدادعادل نیز به ترتیب به نفع حسن 

 .کردندگیری ها کنارهروحانی و اصولگرایان از رقابت

ترین موضوع در ای ایران، محوریی هستهبدون شک مناقشه

بود.  1392اباتی سال های انتخمنازعات و مناظرات سیاسی در رقابت

ها به ی فراز و نشیبنژاد با همهدوران ریاست جمهوری محمود احمدی

ا کل برابر ب ،نفتی نظیربی پایان رسیده بود. دولت او با وجود درآمد

اث اقتصادی میر ،میلیارد دالر( 700درآمد نفتی تاریخ ایران )بیش از 

نفتی،  یدالرهای بادآوردهد. باوجود جا نگذاشته بوقابل قبولی از خود به

 4/6های رسمی نهادهای دولتی، نرخ رشد اقتصادی از اساس گزارشبر

درصد و نرخ  31درصد به  2/15درصد به صفر درصد، نرخ تورم از 

درصد رسیده بود. این در حالی است  2/11درصد به  3/10بیکاری از 

 ها و فسادهایای از ناکامیکه با روی کار آمدن دولت بعدی، ابعاد تازه

 اقتصادی دولت نهم و دهم افشا شد.

گر تمایل مردم ایران برای تعادل و تعامل با نمایان روحانیانتخاب 

دی نقشی کلیمشهور بود، شیخ دیپلمات روحانی که به نام . بودجهان 

 1382 ای ایران در سالهای هستهبخشی از فعالیت یداوطلبانه تعلیقدر 

مر محل انتقاد بسیاری از کاندیداها و و همین ا داشت م(2004)

ان به او بود. ولی روحانی با قدرت منطق و بیان خود در مدارسیاست

ها به خوبی ایستادگی کرد و توانست در رقابتی نزدیک، برابر این هجمه

ی مردم نظر قاطبه ،با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی

 هاینامهقطعاکنون دریافته بودند را به خود جلب نماید. مردمی که 

« داننامهقطع» کهآننیست و به جای « کاغذپاره»شورای امنیت 

 ها را پاره کند، زنجیرهای اقتصادی ایران را دریده است.غربی

ی نامزدها توان گفت همهمی روحانی در این عرصه تنها نبود واما 

جز نظر بودند؛ بههم با اونژاد ای دولت احمدیهسته یهادر نقد سیاست

دار دیگر سُکان سال و بیش از هرکسِ 6سعید جلیلی که به مدت 

درصد از واجدین شرایط  8توان رأی ای ایران بود. لذا میی هستهپرونده

به « نه بزرگ»دهندگان را به معنای یک درصد از رأی 11و 

لی یسال گذشته قلمداد نمود. انتقادات از جل ششای های هستهسیاست

اصولگرا و مشاور  مدارسیاستاکبر والیتی، به حدی بود که علی

تلویزیونی به جلیلی تأکید کرد ی مناظره آخرینرهبری در  المللبین

مردم  چهآنببینید جناب آقا! بحث دیپلماسی کالس فلسفه نیست، »

 ایهسته یول پروندهؤد این است که شما چند سال است مسبیننمی

وز فشارش ر ها بیشتر شده و هرتحریم ؛ایمنرفتههم پیش  قدمهستید، یک

ای را حفظ آید. هنر دیپلماسی این است که حق هستهروی مردم می

 ...داضافه نشو ها کاهش پیدا کند و بر آنکنید و در عین حال تحریم

ها و مذاکرات شما و خانم اشتون هیچ دستاوردی جر تشدید تحریم

او در جای دیگری چاقوی انتقادش « !شته استافزایش فشار بر مردم ندا

که قبل از این»را تندتر کرد و به افشاگری پرداخت و گفت 

های شورای امنیت علیه ایران صادر شود، سارکوزی از من نامهقطع

 جمهوریسیبا او مذاکره کنم. با ر دعوت کرد که به پاریس بروم و

ع راج جاآنبرو. من  صحبت کردم و ایشان گفتند نژاد()محمود احمدی

سازی تعلیق نشود، با سارکوزی به که غنیبه عدد سانتریفوژها و این

ه ظرف مدت یک هفت لویتتوافق رسیدیم و قرار شد مذاکرات با آقای 

خواهم به ایران بیایم و دست یابد. بعد هم سارکوزی گفت من می ادامه

م به کشور آوردا رهبر ملت بزرگ ایران را بفشارم. من این توافقات ر

، کاردار ر آن زمان قائم مقام وزارت خارجهد د...اما کار متوقف ش

 یفرانسه را فراخواند و به او گفته بود این آقایی که آمده فرانسه نماینده

ستید! ما در آن زمان اخویست و شما باید وزیر خارجه را میما ن

لیق از تع یلهأریم پرونده به شورای امنیت برود و مسخواستیم نگذامی

 یاما دولت همراهی نکرد. همان زمان وزارت خارجه ،میان برداشته شود

یدار من د ،فرانسه گفت که اگر زودتر به کاردار فرانسه خبر داده بودند

در دولت میرحسین موسوی  والیتی که« د.خوربا سارکوزی به هم می

، در ودخارجه ب وزیرسال  16 ، به مدتاکبر هاشمی رفسنجانیو علی

در آن زمان »ادامه به مذاکراتش با مقامات روسی اشاره کرد و گفت 

به من گفتند اگر قول بدهی که اگر پوتین به ایران بیاید، دست خالی 

دم اما باز هم در دولت آوریم. من این قول را داگردد؛ ما او را میبر نمی

ن اوی سپس مذاکرات جلیلی در آلماتی را محور سخن« د!پیگیری نش
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در آخرین مذاکرات آلماتی پیشنهاداتی شد که » د و افزودخود قرار دا

شد براساس آن پیش رفت، اما آقای جلیلی آن را نپذیرفته است. می

 دو رارسازی را کند و فاند که اگر غنیدر مذاکرات آلماتی گفته هاآن

داریم. این به شهادات معاون وزارت کند کنید، ما سه تحریم را برمی

ا کل تحریم ر اید کهکه در مذکرات بوده، ولی شما گفتهارجه است خ

خواهید کار را پیش ببرید. مثل این است دهد نمیبردارید که نشان می

ین را بگوید ا که جنس صد تومانی را به کسی بخواهند بفروشند و او

گوید اگر خریدار نیستی خب فروشنده می ؟دهیبه من دو تومان می

به تدریج است که مسائل  ای؟ مذاکره گام به گام وآمده اجاینچرا به 

ور بگوییم ما دیپلماسی این نیست که در داخل کشد... حل می شو

 سی خشونت و سرسختی نشان دادنف نداریم. دیپلمااصولگراییم و انعطا

چه که هر هاآنشود که دیپلماسی تعامل و بده بستان است. نمیت. نیس

ردن بیانیه صادر کما هیچ کاری نکنیم! دیپلماسی خواهیم بدهند و ما می

 «ت.پشت تریبون نیس

 

 جای جلیلیظریف بهانتصاب 

 م(2013سپتامبر  6) 1392شهریور  15

جمهوری دکتر روحانی، ی ریاستاندکی پس از آغاز دوره

ای ایران از شورایعالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه ی هستهپرونده

 که از نظرتواند به دو علت باشد. اول اینر میمنتقل شد. این تغیی

ی نظامی آمریکا در خاورمیانه جمهوری اسالمی با کمرنگ شدن سایه

 ای ایران از یک معضل امنیتیی هستههای اوباما، مسألهبه دنبال سیاست

ظام، که مقامات عالیِ نی سیاسی تبدیل شده بود. دوم اینبه یک مناقشه

هایی که هشت سال مورد مردم و نیز دیپلماتاعتماد خود به رأی 

 شدیدترین انتقادات و اتهامات قرار گرفته بودند را نشان دادند.

بر مسند  1384تا  1382های در سال اتمی اکنون مسؤول مذاکرات

ریاست جمهوری تکیه زده بود و دکتر محمدجواد ظریف، یکی از 

مور خارجه گمارده بود. ها را در وزارت اکنندگان ارشدِ آن سالمذاکره

م( سُکانِ کشتیِ 2013سپتامبر  6) 1392شهریور  15ساله در  54ظریفِ 

 یسفیر و نمایندسال  5ای را در دست گرفت. او که ی هستهزدهطوفان

، به خوبی از بود در سازمان ملل متحد دائم جمهوری اسالمی ایران

 چهآنشاید  اما ی داشت؛های جهانی آگاهدشواری مذاکره با قدرت

                                                           
 انشگاهی نامبرده اطالعی کسب کند.نگارنده نتوانست از تحصیالت د 1

 مراجعه نماید.  49و  35و  23 ی ایران به صفحاتکنندههای مذاکرهبرای اطالع از اعضای سایر تیم 2

 

ر د ،کرد این بود که نمایندگان مجلس و مخالفان اونمی ش راتصور

وی را چنان تحت فشار قرار خواهند داد، که رکورددار  عرض چند ماه

. مجلسی که در گردداحضار به مجلس در میان وزرای بعد از انقالب می

از رأی  232روز رأی اعتماد، این سخنان را از ظریف شنیده بود و با 

 درصد( وی را برگزیده بود: 6/82)رأی مؤخوذه  281

سال است که  10ام، در حالی که نداشته بنده هرگز گرین کارت»

رزندانم در حالی در ایران زندگی م. فاآن را داشته شرایط دریافت

 ن هم پس از رجعت به ایراند. متوانستند در ایران نباشنکنند که میمی

ا ام، در حالی که از سه دانشگاه معتبر آمریکتههرگز به آمریکا سفر نداش

ام نظرات مقام نامه داشتم. در تمام مراحل کاریبرای استادی دعوت

ر نظرم مخالف با نظر آقا بوده را عملیاتی کردم، حتی اگ معظم رهبری

ها داریم و ا یک پیام جهانی و یک الگوی جهانی برای ملت.. مت.اس

انیم و المللی را بدترسد. ما باید زبان بینمی آمریکا از این پیام و الگو

 «ترین هزینه و بیشترین منافع دنبال کنیم.هدف خود را با کم

الملل از ظریف که خود دارای مدرک دکترای حقوق و روابط بین

ای هی هستاست، افراد زیر را در مسیر حل مناقشهدانشگاه دنور آمریکا 

ی ارشد، دکترای کنندهقچی )مذاکرهبا خود همراه نمود: سید عباس عرا

 روانچیهای سیاسی از دانشگاه کنت انگلیس(، مجید تختاندیشه

ژاد ن)دکترای علوم سیاسی از دانشگاه برن سوییس(، حمید بعیدی

نیا )کارشناسی اقتصاد از دانشگاه وودبری آمریکا(، امیرحسین زمانی

(، جمشید ممتاز )دکترای عدالت جزایی از دانشگاه نیویورک آمریکا

الملل و حقوق عمومی از دانشگاه پاریس فرانسه(، )دکترای حقوق بین

داوود محمدنیا )دکترای امیرحسین رنجبریان )دکترای حقوق(، 

 1.2و پژمان رحیمیان 1حقوق(، محمد امیری

 

 ی اوباما به روحانیافشای محتوای نامهقهرمانانه ازسوی رهبری و اعالم نرمش

 م(2013سپتامبر  17) 1392شهریور  26

 در م(2013سپتامبر  17) 1392شهریور  26ای در اهلل خامنهآیت

همراه با هوشمندی « نرمش قهرمانانه» ،والن سپاهؤمس و فرماندهان جمع

 گفتوی . خواند های کار دیپلماسییکی از روش را و شناخت حریف

ه در چهاى صحیح و منطقى دیپلماسى هم نیستیم؛ ما مخالف با حرکت»

هاى داخلى. بنده معتقد به همان عالم دیپلماسى، چه در عالم سیاست

 رمشن .«نرمش قهرمانانه»د گذارى شها پیش اسمچیزى هستم که سال
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ا این ام .نداردعیبى  ؛بسیار خوب است ؛در یک جاهایى بسیار الزم است

ى گیرد و یک جاهایشتى میگیرى که دارد با حریف خودش کُشتىکُ

 .ستکیدهد، فراموش نکند که طرفش ل فنّى نرمشى نشان میبه دلی

همند بف .این شرط اصلى است .ارى استفراموش نکند که مشغول چه ک

سى با چه ک ؛بدانند که با چه کسى مواجهند .کنندکار میکه دارند چه

 .«له استأمسى طرف آنها کجاى آماج حمله ؛طرفند

نیز در از آن پیش ه حدود دو هفت رهبر جمهوری اسالمی ایران

های بر ضرورت استفاده از روشدیدار اعضای مجلس خبرنگان 

 ودأکید کرده بود و گفته بتدیپلماسی  یهوشمندانه و مدبرانه در عرصه

اى و جهانى هم آشکار شده. البتّه هاى منطقهبندىها جبههدر این سال»

هاى عرصه ىنرمش و انعطاف و مانور هنرمندانه و قهرمانانه در همه

سیاسى، یک کار مطلوب و مورد قبولى است، لکن این مانور هنرمندانه 

نبایستى به معناى عبور از خطوط قرمز، یا برگشتن از راهبردهاى اساسى، 

 «د.ها باشیا عدم توجّه به آرمان

نمود. اشاره می« نرمش قهرمانانه»این اولین باری نبود که رهبری به 

ت خارجه و نمایندگان سیاسی جمهوری والن وزارؤدر جمع مس وی

با تشریح فضای م( 1396اوت  7) 1375مرداد  17در  اسالمی ایران،

 هاىمیدان نرمش ،سیاست خارجى یعرصه» تصریح کرد دیپلماسی

ن ایدر برابر دشمن تیز باشد. بنابر قهرمانانه است، اما نرمشى که

قامت تایستند و اسهاى ما باید در مواضع اصولى خود مستحکم بدیپلمات

 «د.الگوى خود قرار دهن)رض( را و پایمردى حضرت امام خمینى

در آن، سال پیش از  44بیش از ای آقای خامنه کهشایان ذکر این

 1348در سال  «)ع(صلح امام حسن» یشدهذیل عنوان کتاب ترجمه

 کارهب  را« تاریخ یترین نرمش قهرمانانهشکوهمند» عنوان ،م(1967)

 بود. هبرد

 26ایران در  یسخنگوی وزارت خارجهمرضیه افخم، همچنین 

ا بدر نشست هفتگی با خبرنگاران  م(2013سپتامبر  17) 1392شهریور 

گونه که در خبرها آن» ی اوباما به روحانی گفتارسال نامهید أیت

ه تبریک ب مشاهده کردیم این نامه رد و بدل شده است. نامه مربوط به

جمهور کشورمان بود و ایشان هم عنوان رییسروحانی بهانتخاب آقای 

ضمن قدردانی نکاتی را در موارد مورد نظر بیان کردند. سازوکار تبادل 

 .«شودمی انجامهای دیپلماتیک جاری ها از کانالگونه نامهاین

ورک، به نیوی دکتر روحانیسفر اولین  یدر آستانهیک روز بعد و 

اعالم و شر را منتاوباما  یمحتوای اصلی نامه اینیهبا انتشار بیا کاخ سفید

ای ایران و مذاکرات مربوط به آن، هسته یموضوع برنامه»که  کرد

ه بنابراین، اوباما نسبت ب .داده استی این نامه را تشکیل میمحور اصل

 .«تای ایران ابراز تمایل کرده استهیافتن راهکاری برای موضوع هس

ایاالت متحده » مه به همتای ایرانی خود گفتدر ناباراک اوباما 

 ای حل کند که تهرانای با ایران را به گونههسته یآماده است تا مسأله

ان ای را نشبه سالح هسته یابیدستبتواند تالش نکردن خود برای 

 «د.ده

 

 اولین مذاکرات ظریف )نیویورک(

 م(2013سپتامبر  27و  23) 1392مهر  5و  1

، مسؤول کاترین اشتونو  ی ایرانخارجه ف، وزیرمحمدجواد ظری

م( 2013سپتامبر  23) 1392مهر  1ی اروپا، در سیاست خارجی اتحادیه

 دادند. انجامی مجمع عمومی سازمان ملل اولین دیدار خود را در حاشیه

ظریف آمادگی ایران را برای مذاکرات هدفمند ، در این دیدار کوتاه

 .نمودای اعالم موضوع هسته یارهدر چارچوب زمانی مشخص درب

با یکدیگر دیدار کردند  5+1ی ایران و روز بعد وزیران خارجه 4

توافق  در ژنو اکتبر( 16و  15) مهر 24و  23مذاکرات در  انجامبر و 

ستقیم م وگویگفتبرای اولین بار پس از بیش از سه دهه،  شد. همچنین

 صورت گرفت. مریکاآ و ایران یخارجه وزیران میان ساعته نیم

 

 وگوی تلفنی روحانی و اوباماگفت

 م(2013سپتامبر  27) 1392مهر  5

جمهور یسیحالی که رم( و در 2013سپتامبر  27) 1392مهر  5در 

 15اوباما طی یک تماس تلفنی  ،ایران در راه بازگشت به تهران بود

وگوی گفتنخستین این . داد انجامتلفنی  یروحانی مکالمهای با دقیقه

ل بود و بسیار سا 35مهور ایران و آمریکا پس از جیسیدو ر مستقیم

 خبرساز شد.

 

 (4دومین مذاکرات ظریف )ژنو 

 م(2013اکتبر  16و  15) 1392 مهر 24و  23

به همراه کاترین  5+1ی ایران و طبق قرار قبلی، وزرای امور خارجه

با در شهر ژنو م( 2013اکتبر  16و  15) 1392مهر  24و  23در  اشتون،

یران در وز یفضای مثبت اولین جلسه یبرپایهیکدیگر دیدار کردند. 

عنوان مبنای هایران کلیات طرحی را ب ی، وزیر خارجهنیویورک

مشارکتی مهم در عنوان هب 5+1مذاکرات ارائه نمود که توسط اعضای 

بر اساس آن در گرفت و ذاکرات به دقت مورد بررسی قرار یند مآفر
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آمیز ای به طور مسالمتمرحله امکان حل و فصل موضوع هستهسه 

های متقابل و اهداف مشترک، گام شامل سه مرحله. این فراهم شده بود

ایران  بود،. در گام اول که اهداف مشترک مد نظر بودنهایی  یمرحله

. همچنین داشتکید أت 5+1سازی و پذیرش آن از سوی بر حق غنی

در صورت توافق میان دو طرف در گام نهایی  ایران پیشنهاد داد که

ان بر ایرت. پذیرش پروتکل الحاقی قابل بحث اسموضوعاتی از جمله 

سازی در خاکش باید اش اعالم کرد که حق غنیمبنای طرح پینشهادی

درصد و  یتوان دربارهمورد پذیرش و احترام قرار گیرد و ذیل آن می

ن طرح ایران بر برداشتن وگو کرد. همچنیسازی گفتمیزان غنی

برداشتن  یدرباره 5+1ویژه از سوی های متقابل و متوازن بهگام

 بود.کید کرده أه ایران تها علیتحریم

ی مشترک، مقرر شد در این مذاکرات ضمن انتشار یک بیانیه

 1392آبان  9و  8مذاکرات کارشناسی میان دو طرف، دو هفته بعد در 

رای بررسی اختالف نظرات و تهیه و تدوین م( ب2013اکتبر  31و  30)

 گیرد. انجام، در شهر وین های عملیقدم

 

 (5سومین مذاکرات ظریف )ژنو 

 م(2013نوامبر  9تا  7) 1392آبان  18ا ت 16

 16 از به همراه کاترین اشتون، 5+1ی ایران و وزرای امور خارجه

با ر ژنو در شهم( بار دیگر 2013نوامبر  9تا  7) 1392 آبان 18تا 

ای نامهتوافققرار بود یکدیگر دیدار کردند. در این دور از مذاکرات 

 عدینشست ب و امضا شود که به دلیل مواضع فرانسه تفاهم حاصل نشد

 موکول شد. در ژنو (نوامبر 20) آبان 29به 

مذاکرات اتمی » در پایان این مذاکرات گفت ایران یوزیر خارجه

 «در مواردی دیگر با عدم توافق همراه بودند. در برخی موارد با توافق و

نظر وجود اختالف 5+1کید کرد که بین گروه أمحمدجواد ظریف ت

رانسه ف یدارد و افزود که تندترین موضع را لوران فابیوس، وزیر خارجه

 ت.اتخاذ کرده اس

همه چیز بسیار داستان از این قرار بود که در ابتدای مذاکرات 

 نوامبر( 8) بانآ 17روز  حکه در صبرفت تا اینمیامیدوارکننده پیش 

فرانسه بین خبرنگارها آمد و اظهار داشت که اختالفات  یوزیر خارجه

 ینامهتوافقجدی هنوز پابرجاست و ایران باید امنیت اسراییل را نیز در 

به نتیجه نرسیدن این مذاکرات منجر به ایجاد  !اش لحاظ کندپیشنهادی

 که ایگونه به. شد وگوهاگفت از دور این یلسهتنش در آخرین ج

 یجلسه» کرد اعالم تلویزیونی هایشبکه از یکی در عراقچی سیدعباس

محمدجواد  که گفت همچنین وی «.شد مطرح تندی هایصحبت آخر،

 چند 5+1کشورهای  یهدر این جلسه، در حضور وزرای خارج ظریف

 است. زده فریاد بار

 ،یلوزیر اسراینخست ،بنیامین نتانیاهو ،ذاکراتاین م انجام در ضمنِ

را  5+1با عصبانیت بین خبرنگاران آمد و توافق احتمالی ایران با گروه 

قرن برای ایران و اشتباه بزرگ برای غرب خواند و گفت در  یمعامله

خواهد ن نامهتوافقاین کشور هیچ تعهدی به  ،صورت توافق در مذاکرات

 ،کند. اندکی بعد جی کارنیورش هر کاری میداشت و برای امنیت کش

سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد که این اظهارات عجوالنه بوده و هنوز 

ر این اندازی فرانسه د. به باور بسیاری سنگاست توافقی با ایران نشده

های اسراییلی بر فرانسه بود تا مذاکرات فشار البی یمذاکرات نتیجه

 د.بدون نتیجه خاتمه یاب

از روز نخست نشست ژنو از احتمال صدور  ظریفکه حالی در

ن کید کرد که چنیأت کرد، فابیوسای بین طرفین یاد مینامهتفاهم

ن مربوط به رآکتور آب سنگی ینشدهای با توجه به مسائل حلنامهتفاهم

درصد، قابل  5درصد غنی شده به  20اراک یا چگونگی تبدیل اورانیوم 

ایران  ی«های فریبکارانهبازی»چنین نسبت به هم ت. ویپذیرش نیس

 د.یل شیهای امنیتی اسراهشدار داد و خواستار در نظرگرفتن نگرانی

مواضع فابیوس واکنش انتقادی کشورهای غربی را به دنبال داشت و 

های حاضر در ژنو، وی را متهم به تغییر مسیر مذاکرات و دیپلمات

، هاآنبه اعتقاد د. ها کردنگووتالش برای طوالنی کردن روند گفت

تر وتاهزمانی ک یگوها در بازهوآمریکا خواستار به نتیجه رسیدن گفت

های تندرو مانعی در مسیر آن ایجاد است تا مخالفان مذاکره و گروه

موضع انتقادی خود در قبال  ،آمریکا یجان کری، وزیر خارجهد. نکنن

 یابیدسترا مانع  و آن ل کرداظهارات فابیوس را به دولت فرانسه منتق

 یو محول کردن ادامه دانستبهتر مذاکرات اتمی  یبه نتیجه

 .ان دیگری را نادرست تلقی کردگوها به زموگفت

 

 (6)ژنو ی اقدام مشترک هو تصویب برنامف یچهارمین مذاکرات ظر

 م(2013نوامبر  24تا  20) 1392آذر  3بان تا آ 29

 29 از به همراه کاترین اشتون، 5+1ی ایران و وزرای امور خارجه

با در شهر ژنو بار دیگر  م(2013نوامبر  24تا  20) 1392آذر  3بان تا آ

یکدیگر دیدار کردند. گرچه در روزهای پایانی مذاکرات، وزیر امور 

ی فرانسه بار دیگر خواست نقش پلیس بد را بازی کند، اما خارجه
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 بامداد به وقت محلی 3در ساعت  ایران و شش قدرت جهانی انجامسر

 .انداولیه دست یافته توافقیک به کردند  اعالم

 Joint Plan of Actionیا « ی اقدام مشترکبرنامه»این توافق، 

برای  ماهه و قابل تمدید 6 یک توافق اولیه و موقتِو  گرفتنام 

دف و با ه« حل جامع بلندمدت و مورد توافق طرفینرسیدن به یک راه»

 و دارای یک« ای ایرانهسته یبودن برنامه آمیزنمودن صلح تضمین»

 مقدمه و دو گام اولیه و نهایی بود.

سازد تا این راه حل جامع، ایران را قادر می»در مقدمه آمده است 

ای برای اهداف گیری از انرژی هستهخود در بهره طور کامل از حقوقبه

های منع گسترش سالح یآمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهدهصلح

و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن ( NPT)ای هسته

منسجم  یاین راه حل جامع به مثابه یک مجموعه.. برخوردار شود.

 کهآنگیرد مگر خواهد بود که هیچ بخشی از آن مورد توافق قرار نمی

شود. این راه حل جامع های آن توافق حاصل در مورد تمامی بخش

 یهجانبباشد و به رفع همهدم میمتقابل و قدم به ق فرآیندشامل یک 

ی های ملهای چندجانبه و تحریمهای شورای امنیت، تحریمتمامی تحریم

 «د.انجامای ایران میهسته یمربوط به برنامه

گام اول دارای »آمده است  عناصر گام اول بخش مربوط بهدر 

ی زمانی شش ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمدید دوره

با حسن نیت، در جهت حفظ فضای  ی اعضاباشد. در این دوره همهیم

 «سازنده در مذاکرات فعالیت خواهند کرد.

منظور اعتمادسازی به ی اروپا بهو اتحادیه 5+1در این بخش ایران، 

ی برخی اقدامات داوطلبانه پرداختند. اقدامات موقت و داوطلبانه انجام

درصد؛  5سازی بیش از عدم غنی زیر بود:موارد  ماه شامل 6ایران در این 

عدم گسترش بیشتر تأسیسات ؛ یا ساخت تأسیسات آن فرآوریعدم باز

؛ سازی جدیدعدم ایجاد مراکز غنیک؛ رآکتور اراو  ای نطنز، فردوهسته

رآکتور  سوخت تأمین درصد برای 20نیمی از اورانیوم رقیق کردن 

 به آن دیگر نیم و درصد 20به صورت اکسید  تحقیقاتی تهران

تبدیل هگزافلوراید  درصد؛ 5تا سقف ( UF6وم )هگزافلوراید اورانی

 یارائهد؛ اکسیاورانیوم دی بهدرصد  5شده تا یداً غنیجد اورانیوم

گام برداشتن به سوی ؛ به آژانس فنی جدید رآکتور اراک یپرسشنامه

دادن ک؛ آژانس در مورد رآکتور ارا موافقت با انعقاد رهیافت پادمان

های ارگاهک، های مونتاژ سانتریفیوژکارگاه دسترسی بازرسان آژانس به

و  معادن اورانیومو  هاآنو محل نگهداری  سانتریفیوژ تولید روتور

مشخص به آژانس، شامل  اطالعات یارائه؛ سازی آنمراکز خالص

در هر  هاساختمانهای تأسیسات، توصیف خصوص طرحاطالعات در

 ر یک ازای، توصیفی از سطح عملیاتی که در هز هستهیک از مراک

اطالعات در خصوص معادن، تخلیص و  و شودمی انجاممراکز مشخص 

بازرسان  یدسترسی روزانه؛ و ماه از شروع قرارداد 3دت منابع اولیه در م

ها دوربین یهای ضبط شدهبا هدف بررسی فایل و فردو آژانس به نطنز

های سرزده در این مراکز و بازرسی ایزرسی دورهدر مواقعی که برای با

 د.حضور ندارن

ی اروپا در و اتحادیه 5+1ی در مقابل اقدامات موقت و داوطلبانه

 شورایهای جدید توسط عدم وضع تحریمماه شامل موارد زیر بود:  6این 

ط جدید توس یجانبههای یکعدم وضع تحریمد؛ امنیت سازمان ملل متح

 راروپا و آمریکا ب یهای اتحادیهتعلیق تحریما؛ آمریک و پااتحادیه ارو

صادرات صنایع پتروشیمی و  و خدمات وابسته بهاو فلزهای گران طال

های آمریکا بر صنعت تعلیق تحریم؛ و خدمات وابسته ایران

توقف جلوگیری از فروش نفت ؛ و خدمات وابسته خودروسازی ایران

خرید میزان کنونی و  یبرای ادامه و اجازه به مشتریان خام ایران

بازگشت میزان مشخصی از مبالغ عواید فروش نفت به ایران به همراه 

ونقل اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل یهای اتحادیهتعلیق تحریم

صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز ؛ نفت

و دیگر  ی هماهواپیماهای غیرنظامی ایران )مانند هواپیمای

ایران( و گواهی تعمیر و بازرسی ایمنی و  ینشدههای تحریمهواپیمایی

پا ارو یصدور مجوز اتحادیه یافزایش آستانه؛ خدمات وابسته در ایران

اد یک ایج؛ شدهبرای تبادالت تجاری موارد غیرتحریمی تا مبلغ تعیین

ل داخ یستانهدوکانال مالی برای تسهیل تجارت موارد نیازهای انسان

 این تعریف امور) از عواید فروش نفت در خارج ایرانایران با استفاده 

دوستانه شامل عذا و محصوالت کشاورزی، دارو، تجهیزات درمانی انسان

و مخارج پزشکی بیماران تحت درمان در خارج ایران و کانال مالی 

(؛ ی خارجی مشخصهابانکنشده و ی ایرانی تحریمهابانکشامل 

 پرداخت؛ و های پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحدوانتقالنقل

تا مبلغ  هادانشجویان ایرانی در خارج کشور به دانشگاه یمستقیم شهریه

 .شدهتوافق

تر از عناصر گام اول، عناصر گام نهایی بود. در این بخش اما مهم

ره دارند مذاک اعضا قصد»در توضیح گام نهایی آمده بود  نامهتوافقاز 

در خصوص آن را در کمتر از یک سال بعد از تصویب این سند، به 

بر اساس عناصر گام نهایی، .« پایان رسانده و اجرای آن را شروع کنند

جانبه برداشته شود؛ ای ایران به طور همههای هستهباید تمامی تحریم
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 ه ایننظامی باشد، کای غیرالمللی هستههمکاری بین ایران قادر به

کتورهای مدرن آب آبه ر یابیدستها از جمله در خصوص همکاری

ت سوخ یسبک قدرت و تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط و نیز عرضه

مورد توافق ( R&D) های تحقیق و توسعهای مدرن و برنامههسته

راه حل جامع و با سپری  به دنبال اجرای موفق گام نهاییِد؛ و اشبمی

ای ایران مانند هسته ینی گام نهایی، با برنامهزما یشدن کامل دوره

 گردد.رفتار  NPT ای دیگر عضوهر کشور غیرهسته یبرنامه

های مثبت فراوانی را در فضاهای رسمی و این توافق اولیه واکنش

 المللیدبیرکل پیشین آژانس بین ،حمد البرادعیعمومی برانگیخت. م

پس از یک » نوشت یتریدر تو ز این اتفاق استقبال کرد وا انرژی اتمی

خورده، دنیا بهتر است با ایران کنار بیاید.  های شکستدهه سیاست

 «ست.اای گو کلید حل هر مناقشهوبرابری، اعتمادسازی، احترام و گفت

م( با وجود مخالفت 2014ژانویه  12) 1392 ید 22این توافق در 

مذاکرات همچنین  د.برخی از تندروها در ایران و آمریکا به اجرا درآم

دی  1آذر تا  28(، دسامبر 12تا  9)آذر  21تا  18کارشناسی بعدی در 

 9)دی  20 و 19 ( ودسامبر 31و  30)دی  10و  9(، دسامبر 22تا  19)

 ( برگزار گردید.ژانویه 10و 

 

 ی اروپا(جانبه )اتحادیهوششمین تحریم یکسی

 م(2013نوامبر  29) 1392آذر  8

 نام شرکتم( 2013نوامبر  29) 1392آذر  8پا در ی ارواتحادیه

 را رانیشرکت کشتی 16و  ی ایراناهای هستهمدیریت ساخت نیروگاه

 خود قرار داد.در فهرست تحریمی 

های اروپایی و نیز برخی از های واشنگتن و برخی پایتختمقام

ایی هفرآیندبلکه  ،هایی تازهها را نه تحریمن، این تحریمگراتحلیل

افتاده است. در این  جریانهای گذشته به دانند که در قالب تحریممی

های فشاری قلمداد های تازه را اهرمتحریم ،زمینه، گروهی از کارشناسان

رانی را ی ایکنندهکند تا تیم مذاکرهکنند که غرب از آن استفاده میمی

 د.ش کوتاه بیاورواضعاز م

ی ژنو هنوز نامهتوافقکه د اینو نیز با وجو هااینی رغم همهعلی

، اما به اذعان بسیاری این ی اجرایی در نیامده بودبه مرحله در این تاریخ

در منافات با روح توافقات و ی بعدی، جانبههای یکاقدام و تحریم

  های اخیر بود.اعتمادسازی

 

 جانبه )دولت آمریکا(وهفتمین تحریم یکسی

 م(2013 دسامبر 12) 1392آذر  21

 12) 1392آذر  21در های ایرانی ها و شرکتشماری از شخصیت

مورد تحریم قرار داری آمریکا از سوی وزارت خزانهم( 2013دسامبر 

 گرفتند.

 

 روحانی در سازمان ملل طرحتصویب 

 م(2013دسامبر  19) 1392آذر  28

دسامبر  19) 1392آذر  28در  مجمع عمومی سازمان ملل متحد

جهان علیه » پیشنهادی از سوی ایران در مورد یامهنقطع م(،2013

را با اجماع به تصویب رساند. حروف اول این « گریخشونت و افراطی

( World Against Violence and Extremism) عبارت به انگلیسی

 د.سازرا می)به معنی موج(  WAVE یواژه

 جریاندر  ایرانجمهور یسیپیشنهاد این اقدام از سوی ر

سپتامبر  24) 1392 مهر 2اش در مجمع عمومی سازمان ملل در رانیسخن

کشور عضو  190، نامهقطعبرای تصویب این د. مطرح شده بو م(2013

سازمان ملل متحد به آن رأی مثبت دادند و هیچ کشوری با تصویب آن 

های اخیر بارها با آمریکا و کانادا نیز که در سالد. خالفت نکرم

المللی مخالفت اسالمی ایران در مجامع بین پیشنهادات جمهوری

 د.کردنموافقت  نامهقطعکردند، با این می

 

 های ایراناروپا در مورد تعلیق تحریم یاتحادیه یبیانیه

 م(2014ژانویه  20) 1392دی  30

دی  30 در ایاروپا با صدور بیانیه یدفتر مطبوعاتی شورای اتحادیه

 یعنوان بخشی از اجرای برنامهم کرد بهاعال م(2014ژانویه  20) 1392

تعلیق کرده های مشخص علیه ایران را اقدام مشترک، برخی تحریم

 ممنوعیت تأمین پوشش ،تصمیم امروز»...ت. در این بیانیه آمده بود اس

نی به خریداران کنو ونقل مرتبط با فروش نفت خام ایرانای و حملبیمه

نقل وت علیه واردات، خرید یا حملمنوعیبه عالوه، مد. داررا بر می

ور ایجاد منظبه د. می ایرانی و خدمات مرتبط تعلیق شمحصوالت پتروشی

نقل نفت خام ایرانی و محصوالت پتروشیمی، وامکان برای حمل

وعیت تجارت طال و نممنوعیت علیه تأمین کشتی نیز معلق شد. مم

و بانک مرکزی ، نهادهای عمومی آن بها با دولت ایرانفلزات گران

بینی اقدام مشترک پیش یگونه که در برنامهایران نیز معلق شد. همان

نقل و انتقال مالی مجاز به و از ایران برای تسهیل  یشده است، آستانه

 «ت.یافتجارت مشروع با آن به میزان ده برابر افزایش 
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 جانبه )دولت آمریکا(وهشتمین تحریم یکسی

 م(2014فوریه  6) 1392بهمن  17

 بهمن 17در  بار دیگر های ایرانیها و شرکتشماری از شخصیت

مورد داری آمریکا از سوی وزارت خزانهم( 2013 فوریه 6) 1392

 تحریم قرار گرفتند.

 

 (1پنجمین مذاکرات ظریف )وین 

 م(2014فوریه  20تا  18) 1392 اسفند 1تا  بهمن 29

 18) 1392اسفند  1بهمن تا  29پنجمین دور از مذاکرات ظریف از 

خستین قسط از و چند روز پس از آزاد شدن ن( م2014فوریه  20تا 

 برگزار ویندر میلیون دالر،  550ایران به مبلغ  یشدههای بلوکهپول

کاری و چارچوب  یبرنامه یکننده دربارههای مذاکرهطرف و شد

، فدکتر محمدجواد ظری مذاکرات جامع برای گام نهایی توافق کردند.

ول سیاست ؤکاترین اشتون، مس دکترو  ایران یهوزیر امور خارج

نشست مشترک یک پایان مذاکرات در  در ،اروپا یهخارجی اتحادی

گوهای خود را مثبت و سازنده توصیف کردند و از توافق وخبری، گفت

ماه  4حل نهایی در رسیدن به یک راه تامذاکرات  یخود برای ادامه

یکی از مفاد مورد توافق این دور از مذاکرات این بود  آینده خبر دادند.

برگزار شود که در این  5+1که ماهانه یک نشست بین ایران و گروه 

 1392اسفند  29تا  26روزهای  ،دور بعدی مذاکراتنشست مقرر شد 

 د.وبرگزار شم( 2014مارس  20تا  17)

و حتی آژانس  5+1اعضای گروه  یههم 1در مذاکرات وین 

تعهداتش در  یالمللی انرژی اتمی اذعان کردند که ایران به همهبین

 ژنو عمل کرده است. ینامهتوافققبال 

از  5+1کارشناسان ایران و مذاکرات پس از این دور از مذاکرات، 

 شد. انجاممارس( در وین  7تا  5اسفند ) 16تا  14

 

 (2ششمین مذاکرات ظریف )وین 

 م(2014مارس  20تا  17) 1392اسفند  29تا  26

اسفند  29تا  26 ششمین دور از مذاکرات ظریف طبق قرار قبلی از

برگزار شد و در آن وزیر امور م( در وین 2014مارس  20تا  17) 1392

 ایهستهآمیز های صلحها و فعالیتها و برنامهسیاست ،ایران یخارجه

های گوهای کارشناسی در زمینهوگفت یهویژه در حوزایران را به

المللی و همچنین رفع های بینسازی، آب سنگین اراک و همکاریغنی

و در پایان مذاکرات هم روشن شدن کرد ها تشریح کامل تحریم

. ظریف گفت نمودهای طرف مقابل را دستاورد مهم آن ارزیابی دیدگاه

د وجوهای مذاکره عمیق ادراکی که تا پیش از این با طرف یفاصله»

 «توان به آینده امیدواربود.رفته است و می داشت، از بین

رآکتور آب سنگین اراک، از  یبحث درباره 2مذاکرات وین  در

ایران و گروه  یموضوعات محوری بود که معاونان وزیران خارجه

ور این د در ر کردند.برگزا تخصصی نشست چهار خصوص این در 1+5

روسیه و  ،ایران هایتأاشتون و نیز هیاز مذاکرات همچنین ظریف و 

که طرف  ،دوجانبه برگزار کردند یآمریکا دیدارهای جداگانه

آمریکایی، نتایج این دیدارها را در نزدیک کردن دیدگاه های دوطرف 

 بسیار مهم ارزیابی کرد.

 

 (3هفتمین مذاکرات ظریف )وین 

 م(2014آوریل  9تا  7) 1393فروردین  20تا  18

 9تا  7) 1392فروردین  20تا  18ظریف از  مذاکراتهفتمین دور  

ولی پیش از آن، کارشناسان ایران  ؛برگزار شددر وین ( م2014 آوریل

ت فنی گوناگون را که به و موضوعا کردند گووسه روز گفت 5+1و 

 های بیشتری نیاز داشتند )مانند رفع نگرانی طرف مقابل درکارشناسی

سی برر (ت آنر آب سنگین اراک با حفظ ماهیخصوص موضوع رآکتو

 ،یاندکتر ظریف که در این دور از مذاکرات، امیرحسین زمانی .نمودند

دکتر جمشید ممتاز، استاد دانشگاه در معاون اسبق وزیر امور خارجه و 

ت همراه افزوده أعنوان مشاور خود به هیالملل را بهحقوق بین یرشته

 دور در این» یافت کاری شام با خانم اشتون گفتبود، پس از ض

شود تا در نشست تبادل نظر می ماندهباقیموضوعات  یهمه یدرباره

نهایی  به توافق یابیدستتدوین متن مشترک برای  یبعدی، وارد مرحله

این  رد« سرعت خواهد بود.که البته کاری پیچیده، دشوار و کم ؛شویم

هایی طرف با برگزاری نشست دور از مذاکرات، کارشناسان دو

 تدوین متن مشترک را بررسی کردند.محورهای 

 

 جانبه )دولت آمریکا(ونهمین تحریم یکسی

 م(2014آوریل  29) 1393 بهشتاردی 9

ی همکاری با ایران در شرکت اماراتی به بهانه 2شرکت چینی و  8

م( توسط دولت آمریکا 2014آوریل  29) 1393 بهشتاردی 9تاریخ 

 تحریم شدند.
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 (4وین )مذاکرات ظریف  هشتمین 

 م(2014مه  16تا  14) 1393اردبیهشت  26تا  24

 14) 1393اردبیهشت  26تا  24 ظریف ازمذاکرات از  دور هشتمین

طرف وارد  دراین دور، قراربود دو .برگزارشدم( در وین 2014مه  16تا 

موفق  ولی ،دائم و نهایی شوند ینامهتوافق نویسنگارش پیش فرآیند

کلی  ارچوببه چ یابیدست نهایی مذاکرات و دوربه با نزدیکی  نشدند.

باعث کندی  5+1تراشی گروه بهانه ،نامهتوافقبرای تنظیم متن پایانی 

کنندگان تعداد سانتریفیوژهای مذاکره باراین شد.می این کاردر روند 

 صد و حداکثرمعتقد بودند که تهران به چند ایران را بهانه کردند و

بارها  یرانیحالی که طرف ا در ،یشتر نیاز نداردهزار سانتریفیوژ بچند

 هاهزار سانتریفیوژ نیاز دارد.تأکید داشت که به ده

مذاکرات نیز چند دیدار دوجانبه بین ایران و گروه  از این دور در

های دیدگاه ،5برگزاری مذاکرات وین  برگزار شد تا شاید پیش از 1+5

 تر شود.به هم نزدیک هاآن

 

 (5ات ظریف )وین نهمین مذاکر

 م(2014ژوئن  21تا  16) 1393خرداد  31تا  26

ماه پایان زمان شش بهسه روز مانده ظریف،  دور از مذاکراتنهمین 

شروع شد  م(2014ژوئن  16) 1393 خرداد 26 ، درژنو ینامهتوافقاول 

ی بین اجامع هسته ینامهتوافقنویس و قرار بود کار نگارش متن پیش

نظرهای بسیار ناتمام که در دور قبلی و به دلیل اختالف 5+1ایران و 

حل مذاکرات در دکتر ظریف پیش از ورود به م مانده بود، آغاز شود.

ته واقعی داش یهبین و اراداگر طرف مقابل واقع» جمع خبرنگاران گفت

جامع  ینامهتوافقباشد، امکان رسیدن به توافق وجود دارد و تدوین متن 

ها جدی باشند و بخواهند اگر غربی ..شود.این جلسه آغاز می و نهایی در

ی نداریم و زمان تری حل شود، ما هیچ مشکلمشکالت در زمان کوتاه

ن ای یایران که در حاشیه یوزیر امور خارجه« اندازیم.توافق را جلو می

ای، دیدار هالمللی انرژی هستنشست با یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین

مذاکره بخواهند غیرمنطقی  هایاگر طرف» بود، تأکید کردکرده 

 «مان رفتار خواهیم کرد.برخورد کنند، ما هم بر اساس حفظ حقوق ملت

پیش از برگزاری نشست رسمی، نمایندگان ایران با خانم اشتون و 

 های جداگانه برگزار کردند.های دیگر مذاکرات، نشستطرف

رات، برای نخستین بار در این ها در این دور از مذاکآمریکایی

 کار و معاون ارشد وزیر امورکهنه مدارسیاستگوها ویلیام برنز، وگفت

های مختلف را به وین اعزام کردند که با واکنش خود یخارجه

خالف دورهای قبلی که بر 5در وین  رو شد.های غربی روبهرسانه

از نگارش متن طرف بر سر آغ شده بود، دو انجامتر مذاکرات طوالنی

نهایی به توافق رسیدند و قرار شد کار نگارش  ینامهتوافقنویس پیش

ولی در برخی بندها  ؛دواز بندهایی که اختالفی وجود نداشت آغاز ش

 هنوز اختالف نظرهای بسیار اساسی وجود داشت.

نگارش متن توافق مشترک نهایی با عنوان  5+1ایران و گروه 

 Joint)بَرجام( یا « شترکجامع اقدام م یبرنامه»

Comprehensive Plan of Action  را با وجود اختالف نظرها بر

 یسر موضوعاتی همچون مدت زمان توافق جامع، میزان و سطح و اندازه

 .ندآغاز کرد ،هابندی لغو تحریمزمان سازی و جدولغنی

ید و چهار روز انجامدر این دور از مذاکرات که پنج روز به طول 

 یهطرف توافق کردند که ادام ای برگزار شد، دوکرات فشردهمذا

 .برگزار شود (ژوییه 2) تیر 11 در مذاکرات

 

 (6)وین  ی مذاکراتهماه 4و تمدید  مذاکرات ظریف دهمین

 م(2014 ژوییه 19تا  2) 1393تیر  28تا  11

 19تا  2) 1393تیر  28تا  11نهمین دور از مذاکرات ظریف از 

روز مذاکره  17بعد از  5+1و یران م( در وین برگزار شد. ا2014 ژوییه

، نهایتاً نتوانستند اختالفات خود را حل کنند و توافق جامع و 6در وین 

در ژنو مقرر کرده بودند، منعقد نمایند.  ینامهتوافقپایداری که در 

ی سازی غنیها بر محدود کردن برنامهشرایط اصرار و پافشاری غربی

ژنو به خط پایان رسید و در  گام اول توافق یماهه ایران، فرصت شش

فته که گتمدید آن در دستورکار قرار گرفت. با این ینتیجه، گزینه

عمدتاً به  6اما روزهای پایانی وین  ،شد تمدید در دستورکار نیستمی

این موضوع اختصاص یافت و نهایتاً توافقی صورت گرفت که 

 د.نامیدن« ماهه 4تمدید »سان آن را کارشنا

 یدر چند هفته»ی مشترک پایانی آمده است بیانیهدر بخشی از 

صورت فزاینده تثبیت کردیم، از جمله های خود را بهگذشته ما تالش

که  3+3 یاز طریق حضور فعال وزرا و معاونین وزرای امور خارجه

به وین آمدند تا از نزدیک با میزان پیشرفت  2014 ژوییه 13روز 

های ملموسی در برخی از رفتمذاکرات آشنا شوند. گرچه ما پیش

ع اقدام جام یبرای تدوین یک متن برنامه ایم و مشترکاًموضوعات داشته

خی قابل توجهی پیرامون بر یایم، ولیکن هنوز فاصلهمشترک کار کرده

موضوعات اساسی باقی مانده است که نیاز به زمان و تالش بیشتری 

ایم که اجرای یم گرفتهتصم 3+3از این روز ما به همراه وزرای د. دار

که مطابق با  2014نوامبر  24اقدام مشترک را تا  یاقدامات برنامه
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اقدام مشترک است، ادامه دهیم.  یشده در برنامهبینیبندی پیشزمان

کنند که اجرای تمامی تعهداتشان در تأکید می مجدداً 3+3ایران و 

 د.ادامه خواهند داثر و به موقع ؤبه صورت ماقدام مشترک را  یبرنامه

قدام جامع ا یما با عزم راسخ برای رسیدن به توافق پیرامون یک برنامه

 مختلف طی مشترک در اولین فرصت ممکن جلسات خود را در اشکال

 «د.خواهیم کر های آینده برگزارهفته

 

 جانبه )دولت آمریکا(چهلمین تحریم یک

 م(2014اوت  29) 1393شهریور  7

ی مالی از سسهؤشرکت و م 20قی به همراه شخصیت حقی 8نام 

به م( 2014اوت  29) 1393شهریور  7 در کش ایرانینفت 6جمله 

ی و موشکی ایران در فهرست تحریمی اهسته هایی نقض تحریمبهانه

 قرار گرفتند.داری آمریکا وزارت خزانه

 

 یازدهمین مذاکرات ظریف )نیویورک(

 (م2014سپتامبر  18) 1393شهریور  27

 18) 1393شهریور  27یازدهمین دور از مذاکرات ظریف در 

ی مجمع عمومی سازمان ملل، با حضور م( و در حاشیه2014سپتامبر 

طالعات اشد.  انجامدکتر حسن روحانی، رییس جمهور، در نیویورک 

طور عمومی در به چهآناین است که برخالف  یدهندهنشان شدهمنتشر

 های مهمی در مذاکرات نیویورکپیشرفت ،دشگفته می ایرسانهفضای 

مریکایی آهای ترین موارد که از سوی مقامیکی از مهم .بودرخ داده 

ها مریکاییآکه  بودهای غربی طرح شده این در مصاحبه با خبرگزاری

له ه بالفاصجانبهای یکتحریم یاند مجموعهدر این مذاکرات پذیرفته

یش از که تا پ بودشود. این موضوعی جا تعلیق پس از توافق نهایی یک

قیق موضوع تح یدرباره عالوه بر این مورد توافق قرار نگرفته بود. آن

بر دیگر خ .نهایی صورت گرفت و توسعه هم در نیویورک توافق تقریباً

 یکه در این مذاکرات درباره بودمذاکرات نیویورک این  یدرباره

 یارههمچنین درب .شد انجامیی نها بندی تقریباًهم جمعموضوع شفافیت 

یک مقام و ای دشوار عبور کرده وگوها از مرحلههم گفتاراک 

ی اراک دیگر مانعکه  روز بعد از مذاکرات نیویورک گفتمریکایی آ

 ای نخواهد بود.برای توافق هسته

 

 (7دوازدهمین مذاکرات ظریف )وین 

 م(2014اکتبر  17تا  14) 1393مهر  25تا  22

تا  14) 1393مهر  25تا  22ن دور از مذاکرات ظریف از دوازدهمی

محمدجواد در پایان مذاکرات  م( در وین برگزار شد و2014اکتبر  17

 «اند.موضوعات پیشرفت داشته یهمهدو طرف در » گفتظریف 

 چهچنانحال همچنان برخی موارد اختالفی بر جا مانده بود. با این

سته بر دو د کالً ماندهباقیهای تالفاخ» ه بودگفت های از دیپلماتیک

دانند قابل حل ل اختالفاتی است که هر دو طرف میاو یاست. دسته

نند. بیشتری بک یجزئیات فنی آن مذاکره یاست و فقط باید درباره

فاتی اختال ها،اختالف دوم یدسته. است جنس این از  اراک و فردو

جدول  ها وداد سانتریفیوژگیری سیاسی است. تعاست که مستلزم تصمیم

وی ادامه داد  «.توان در این دسته جای دادها را میزمانی تعلیق تحریم

گیری تصمیم 90 یدوم، در دقیقه یموضوعات دسته یدرباره قاعدتاً»

 «.خواهد شد
 

 ی چهارم اوباما به رهبر ایراننامه

 م(2014)نوامبر  1393آبان 

)نوامبر  1393ای در آبان خامنه اهللاوباما به آیت چهارم ینامه

و گروه  ای ایراناالجل مذاکرات هستهضرب یدر آستانه و م(2014

قبلی که خبر ارسالشان نخست از  یفرستاده شد. برخالف سه نامه 1+5

ل آمریکایی به نام وا ایرسانه بارع ایرانی اعالم شده بود، این طرف مناب

باراک اوباما در این نامه . شر کردخبر این نامه را منت ،استریت ژورنال

مالت ح یبه منافع مشترک ایران و آمریکا اشاره کرده و مطالبی درباره

 د.فته بو( گداعشی )ا علیه گروه موسوم به دولت اسالمآمریک

چهارم، واکنش شدید  یهای مربوط به نامهانتشار گزارش

ی گراهام، و لینز کینجان مکت. کاران آمریکا را در پی داشحافظهم

خواه و از منتقدان سرسخت باراک اوباما، در سناتورهای جمهوری

، همچنین مایک راجرزد. خواندنآور واکنش به این نامه آن را شرم

گو با ودر گفت اطالعات مجلس نمایندگان آمریکا ییس کمیتهیر

گویم که ]ارسال این نامه به شما می»تصریح کرد  MSNBC یشبکه

ایجاد مشکالت واقعی با شرکای سُنی عضو  ی[ مایهبه رهبر ایران

خواهد شد که در نبرد علیه گروه حکومت  کشورهای عرب یاتحادیه

 یال شبکهؤدر واکنش به س اما اوباما «د.همراه ما هستن اسالمی

 یدهم دربارهترجیح می» گفت نامه این یدرباره CBSتلویزیونی 
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های من روشم. ان صحبت نکنران کشورهای مختلف جهارتباطاتم با س

 «م.اردمختلف و زیادی برای ارتباط برقرار کردن با سران مختلف جهان 

 عالی امنیت ملی ایرانشورایو دبیر  یرهبر ینماینده ،علی شمخانی

ز به بعضی اایران یید کرد أتم( 2014نوامبر  12) 1393آبان  21 در

 یامهبرن یلهأه عمدتاً بر مسکای، اهلل خامنهآیتهای باراک اوباما به نامه

سماً ر پاسخ داده است. این اولین بار بود که ایران ،متمرکز بوده ایهسته

 د.کرمییید أجمهور آمریکا را تیسیر اتمکاتب پاسخ به

 

 جای اشتوناب موگرینی بهانتص

 م(2014نوامبر  1) 1393آبان  10

وامبر ن 1) 1393آبان  10ی مسؤولیت کاترین اشتون در دوره

م( به پایان رسید و فدریکا موگرینی که تا پیش از آن وزیر امور 2014

 ی ایتالیا بود، جایگزین وی شد.خارجه

در دانشگاه  سیاسی یفلسفه یموگرینی تحصیالت خود را در رشته

سیاست و دیانت  یرابطه»او  ینامهگذرانده و عنوان پایان ساپینزا رم

وار چپ نمونه مدارسیاست»به عنوان یک  ویاز است.  بوده« در اسالم

با میالدی  1990 یشود که در دههیاد می« میانه برای نسل خودش

پ و اکنون عقاید چ کردهمبارزه می و آپارتاید هراسینژادپرستی، بیگانه

باشد و می او مخالف تحریم روسیهت. اس رادیکال خود را کنار گذاشته

 د.شوه طرفداری از مسکو متهم میی باز سوی برخی مقامات اروپای
 

 عمان(سیزدهمین مذاکرات ظریف )

 م(2014نوامبر  10و  9) 1393آبان  19و  18

و  9) 1393آبان  19و  18سیزدهمین دور از مذاکرات ظریف در 

این مذاکرات  م( در مسقط، پایتخت عمان، برگزار شد.2014نوامبر  10

واد ظریف، جان کری و گری عمان میان محمدججانبه با میانجیسه

ود که شگفته میکاترین اشتون، پشت درهای بسته صورت گرفت. 

کدام از اما هیچ ،در مجموع ده ساعت طول کشید ،های دو روزهنشست

 د.ای در مورد نتایج آن صادر نکردناین سه مقام بیانیه

و معاون  کنندهرهسرپرست تیم مذاک ،با این حال عباس عراقچی

وی ایران پرس تیگو با تلویزیون ودر گفتی ایران، خارجهوزارت 

در دو روز مذاکرات اتمی سه جانبه میان ایران، آمریکا و » گفت

زارش داد وی گپرس تی« ت.دست نیامده اساروپا پیشرفتی به یاتحادیه

ز بعد ا، ایران و آمریکا و کاترین اشتون یکه قرار بود وزرای خارجه

دم اطر عنس خبری شرکت کنند که به خدر یک کنفرا عماننشست 

 د.گوها لغو شوپیشرفت در گفت

همزمان با برگزاری روز  نیز آمریکا جمهوریسیباراک اوباما، ر

به نتیجه  یآمریکا درباره CBSاول نشست در مصاحبه با تلویزیون 

 هنوز شکاف عمیقی» ه بودو گفت هرسیدن مذاکرات ابراز تردید کرد

 «د.ق نهایی وجود داری رسیدن به توافبرا

ا ایران ای بمهلت رسیدن به توافق هسته بعدکه تا دو هفته  جاآناز 

یت مذاکرات اهمد، مذاکرات مسقط در به نتیجه رسیدن یرسبه پایان می

 شت.زیادی دا
 

 (8)وین  اکراتی مذماهه 7و تمدید  چهاردهمین مذاکرات ظریف

 م(2014نوامبر  24تا  18) 1393آذر  3آبان تا  27

 1393آذر  3آبان تا  27اکرات ظریف از دور از مذ چهاردهمین

وزرای  در این دوره،در وین برگزار شد.  م(2014نوامبر  24تا  18)

روز مذاکرات فشرده  7های جهانی پس از ایران و قدرت یامور خارجه

در  شتهسال گذای ایران تصمیم گرفتند توافق هسته یپرونده یدرباره

تا  5+1این اساس ایران و  ند. برماه دیگر تمدید کن 7ژنو را به مدت 

تا به توافق جامع  یافتندمیفرصت  م(2015آخر ژوئن ) 1394تیر  10

زمان دست  م(2015 مارس )آخر 1394فروردین  11 برسند. همچنان تا

، ماه 7تا . در همین حال ایران وجود داشتیافتن به نوعی توافق سیاسی 

خود  یهای مسدودشدهمیلیون دالر از دارایی 700ماهانه به حدود 

آن  5+1. پس از پایان مذاکرات تمامی وزرای گروه یافتمیدسترسی 

را مثبت و روبه جلو ارزیابی کردند. حسن روحانی نیز گفت مطمئن 

 د.این مذاکرات پیروز خواهد شاست که ملت ایران در 

معاونان م(، 2014دسامبر  17تا  15) 1393آذر  26تا  24در ادامه در 

 ژنو با یکدیگر دیدار کردند.در  5+1ی ایران و خارجهوزرای 
 

 (7پانزدهمین مذاکرات ظریف )ژنو 

 م(2015ژانویه  17تا  14) 1393دی  27تا  24

تا  14) 1393دی  27تا  24پانزدهمین دور از مذاکرات ظریف از 

م( در شهر ژنو برگزار شد. در اولین روز این مذاکرات، 2015ژانویه  17

در  رویبا یکدیگر دیدار کردند و پس از آن به پیادهظریف و کری 

ی شهر ژنو پرداختد. گرچه این اقدام ظریف انتقادات بسیاری هاخیابان

را در برخی سیاسیون ایرانی برانگیخت، اما بعدها گفته شد با هدف 

هم در های متصمیم گرفته شده صحبت ،گیری از شنود مذاکراتپیش

 فضای باز صورت گیرد.

روز بعد به دیدار فابیوس در پاریس رفت و بار دیگر برای  ظریف

 وگوهای تلفنی و حضوری به ژنو بازگشت.ی گفتادامه
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 های کنگره علیه ایرانتهدید اوباما به وتوی تحریم

 م(2015ژانویه  21) 1393بهمن  1

بهمن  1سابقه در جمهور آمریکا در اقدامی بیباراک اوباما، رییس

ی آمریکا هشدار داد که هرگونه به کنگره م(2015 ژانویه 21) 1393

که در ششمین نطق  علیه ایران را وتو خواهد کرد. او تحریم جدید

ه بار دیگر با اشاره بکرد، ی آمریکا سخنرانی میدر کنگره اشساالنه

های کنگره علیه ای با ایران گفت که تحریماهمیت مذاکرات هسته

. دمنجر شود، وتو خواهد کرت دیپلماسی تواند به شکستهران را که می

هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات وجود ندارد و من »وی گفت 

ها را برای جلوگیری از بدل شدن ایران به یک قدرت گزینه یهمه

ای که در این کنگره، و در این های تازهکنم. اما تحریماتمی حفظ می

ن خواهد تضمی ریباًمقطع زمانی، تصویب شود شکست دیپلماسی را تق

شود باعث می و حتماً نمودمنزوی خواهد آمریکا را از متحدانش  ،کرد

از سر بگیرد. این معنی ندارد. برای همین  اش رااتمی یکه ایران برنامه

یشرفت را تهدید کند وتو خواهم است که هر طرح تحریمی که این پ

 «د.کر

تایمز سخنان ی نیویورک چند روز پیش از آن نیز در روزنامه

مشابهی از قول اوباما در یک نشست غیرعلنی با اعضای دموکرات 

 مجلس سنا درج شده بود.
 

 شانزدهمین مذاکرات ظریف )داووس(

 م(2015ژانویه  24) 1393بهمن  4

ر دبا استفاده از فرصت پیش آمده ظریف و کری یک هفته بعد، 

 داردیدیگر با یک ،اجالس جهانی اقتصاد در داووس سوییس یحاشیه

 نیز ایران و آمریکا یمذاکرات معاونان وزیران خارجه کردند. همزمان

مذاکرات معاونان  همپنج روز بعد  بود. یدر حال برگزار در زوریخ

 برگزار شد. ایران و سه کشور اروپایی در استانبول یوزیران خارجه
 

 )مونیخ( هفدهمین مذاکرات ظریف

 م(2015ریه فو 8تا  6) 1393بهمن  19تا  17

فرانس کنی دکتر ظریف با استفاده از فرصت پیش آمده در حاشیه

ی آمریکا و آلمان در امنیتی ساالنه در مونیخِ آلمان، با وزرای خارجه

م( دیدار کرد. روز بعد نیز در حالی که 2015فوریه  6) 1393بهمن  17

ی وگو با آمانو، مدیرکل آژانس و الورف، وزیر خارجهظریف به گفت

ی ایران، آمریکا، فرانسه و روسیه پرداخت، معاونان وزرای خارجه

 8بهمن ) 19آلمان نیز با یکدیگر مذاکره کردند. این مذاکرات در 

های ایران و آمریکا به سرپرستی ظریف و فوریه( نیز با دیدار هیأت

 کری و دیدار ظریف و فابیوس ادامه یافت.
 

 ی اروپا(هجانبه )اتحادیویکمین تحریم یکچهل

 م(2015فوریه  12) 1393بهمن  23

تحریم م( به 2015فوریه  12) 1393بهمن  23ی اروپا در اتحادیه

 مبادرت ورزید.کش ایران شرکت ملی نفت
 

 ی رهبر ایران به اوباماادعای وال استریت ژورنال مبنی بر نامه

 م(2015فوریه  14) 1393بهمن  25

 وال استریت ژورنال یروزنامهم( 2015فوریه  14) 1393بهمن  25

وال . خبر داد ای به باراک اوبامااهلل خامنهای از سوی آیتاز ارسال نامه

که این نامه در  بود از یک دیپلمات ایرانی نقل کرده استریت ژورنال

در آن در مورد امکان همکاری  کهاوباما  اخیری در پاسخ به نامه

ای هورت حصول توافق هستدر ص در جنگ با داعش و ایران آمریکا

گفته  این دیپلمات ، ارسال شده بود.میان دو کشور صحبت کرده بود

ونه تعهد و قولی در گبوده اما هیچ محترمانهرهبر ایران  یکه نامه بود

 ت.بر نداشته اس

ادعای ی ایران، با این حال مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه

 را تکذیب کرد.رهبری به اوباما  ینامه یآمریکایی درباره یروزنامه
 

 (8ژنو مین مذاکرات ظریف )هجده

 م(2015فوریه  23و  22) 1393اسفند  4و  3

ی مذاکرات، اندکی بیش از یک ماهه 7تا پایان مهلت در حالی که 

های ایران و آمریکا دور جدید مذاکرات خود هیأت ،ماه باقی مانده بود

 م( با سرپرستی سیدعباس عراقچی2015فوریه  20) 1393اسفند  1را در 

 و وندی شرمن در ژنو آغاز کردند.

و  المللی انرژی اتمیاکبر صالحی، مدیرکل آژانس بینروز بعد علی

ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا نیز برای هماهنگی بیشتر در سطح 

فنی به مذاکرات پیوستند. همزمان با آن دو، حسین فریدون، برادر و 

 جمهور نیز وارد ژنو شد.ی رییسدستیار ویژه

روز سوم اما مذاکرات به باالترین سطح خود رسید و ظریف و کری 

 و صالحی دوبار در این روز با مونیز دیدار کردنیز به آن ملحق شدند. 

شان ایران و آمریکا به همراه مقامات عالی انرژی و معاونان یوزیران خارجه

یف معاونان ظر یجانبهوگوی دوگفت پس از آننیز به مذاکره پرداختند. 

در مقر  5+1ایران و  ینشست عمومی معاونان وزیران خارجه و و کری

 برگزار گردید. اروپا در ژنو یاتحادیه
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و  ایران یکنندههای مذاکرهتأدومین دیدار هیدر روز چهارم 

 ،گرفت. فدریکا موگرینی انجام آمریکا به سرپرستی ظریف و کری

به مذاکرات ظریف و کری نیز در این روز  اروپا یتحادیها ینماینده

 د.ملحق ش

، معاون وزیر عراقچییک روز پس از این مذاکرات، سیدعباس 

 .در وین دیدار کرد ، مدیرکل آژانسآمانویوکیو با  امور خارجه
 

 (مونترونوزدهمین مذاکرات ظریف )

 م(2015مارس  5تا  2) 1393اسفند  14تا  11

ز آخرین دیدار ظریف و کری، این دو بار دیگر یک هفته پس ا

م( با حضور صالحی، مونیز و فریدون 2015مارس  2) 1393اسفند  11در 

ا ب ایجداگانهدیدار کردند. ظریف همچنین دیدار در مونترو سوییس 

داد. همچنین  انجام در ژنو ی روسیهسرگئی الورف، وزیر امور خارجه

 وگو پرداختند.من نیز به گفتصالحی با مونیز و عراقچی با شر

زمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در مونترو، بنیامین نتانیاهو هم

آمریکا  یو کنگره 1رفت و در آیپکبه آمریکا  اسراییلوزیر نخست

ای و توافق احتمالی جامع با ایران سخنرانی کرد. علیه مذاکرات هسته

جمهوری، وزیر خارجه های جدی از سوی رییسواکنشبا سخنان وی 

 د.رو شکشور روبهو نمایندگان دموکرات این 

 رمذاکرات ایران و آمریکا، در سطح وزیران اموروز دوم و سوم نیز 

ادامه ای دو کشور سای انرژی هستهؤخارجه، معاونان، کارشناسان و ر

ه بایران و سه کشور اروپایی  یمعاونان وزیران خارجهیافت. همچنین 

 یکدیگر پرداختند. رایزنی با

 ینشست عمومی معاونان وزیران خارجهدر روز چهارم و پایانی، 

معاونان ظریف با همتایان چینی،  برگزار شد. همچنین 5 +1ایران و 

در پایان مذاکرات  خود دیدارهایی برگزار کردند. روسی و آلمانی

 د.ها در مذاکرات خبر داپیشرفتعراقچی از افزایش  ،مونترو
 

 ری به پاریس برای جلب حمایت اروپا از توافقسفر ک

 م(2015مارس  7) 1393اسفند  16

برای جلب  جان کریدو روز پس از پایان مذاکرات مونترو، 

ر ای احتمالی با ایران به پاریس سفتر حمایت اروپا از توافق هستهبیش

که در گذشته به  ی فرانسه،، وزیر امور خارجهفابیوسلوران  .کرد

                                                           
1 American Israel Public Affairs Committee  معروف بهAIPAC، های هترین و قدرتمندترین گرویکی از بزرگ و اسرائیل-روابط عمومی آمریکا یکمیته

 د.کنمی گذاری آمریکاهای دولتی و قانونگذاری در نفوذ بر سیاستها دالر خرج سرمایهعضو، هر ساله میلیونهزار  60این گروه با . است گری در آمریکاالبی

س از پهای فراوانی در مسیر توافق با ایران پرداخته بود، یریگبهانه

همچنان توافق جامع را دیدار با کری تعهدات تهران در چارچوب 

ها این ها علت این مخالفتت. به گزارش برخی خبرگزاریناکافی دانس

فرانسه خواستار امتیازات بیشتری در مقایسه با آمریکا و روسیه بود که 

 .بودایران  یای آیندههسته یر برنامهبرای مشارکت د

اکبر صالحی که در دو مذاکرات اخیر در ژنو و علیدر همان روز 

ی اهای فنی در مذاکرات هستهبست، از رفع بنمونترو حضور داشت

 .خبر داد
 

 خواه به مقامات ایرانسناتور جمهوری 47ی نامه

 م(2015مارس  9) 1393اسفند  18

مارس  9) 1393اسفند  18در خواه آمریکا سناتور جمهوری 47

ای به مقامات ایران هشدار دادند که هرگونه توافق در نامهم( 2015

وری جمهریاست یای میان آمریکا و ایران تنها تا پایان دورههسته

 ت!باراک اوباما دوام خواهد داش

سناتور آمریکایی را فاقد ارزش  47 ینامه امامحمدجواد ظریف 

به  خنست و آن را یک ترفند تبلیغاتی خواند. وی در پاسحقوقی دا

 تغییر دولت در هیچ کشوری به معنای»سناتورهای آمریکایی گفت که 

المللی آن کشور نیست و از این رو هر دولتی منتفی شدن تعهدات بین

در آمریکا به اجرای تعهداتی ملزم است که دولت فعلی آن کشور در 

به  جمهور بعدیشود و اگر رییسی پذیرا میایک توافق احتمالی هسته

یاالت المللی اتعبیر سناتورهای مزبور با یک گردش قلم تعهدات بین

است.  الملل شدهق بینمتحده را منتفی کند، مرتکب نقض آشکار حقو

االجرای شورای الزم ینامهقطعاین تعهدات در قالب یک  کهآنبه ویژه 

با حضور پنج کشور دیگر از جمله امنیت و حاصل مذاکره و توافق 

تمامی اعضای دائم شورای امنیت باشد. خوب است این سناتورها بدانند 

توافق  تواند مفادالملل کنگره نیز در آینده نمیکه بر اساس حقوق بین

را تغییر دهد و بدیهی است که هر اقدام کنگره در جلوگیری از اجرای 

آن دولت  المللینقض تعهدات بین توافق احتمالی دولت آمریکا به مثابه

 «د.خواهد بو

 جایبه»باراک اوباما هم به دنبال انتشار این نامه از مقامات ایران 

 عذرخواهی کرد.« خواهسناتورهای جمهوری
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 (1 بیستمین مذاکرات ظریف )لوزان

 (2015مارس  20تا  15) 1393 اسفند 29تا  24

م( 2015مارس  15) 1393اسفند  24بیستیم دور مذاکرات ظریف در 

آغاز شد. این در حالی  سبا دیدار صالحی و مونیز در شهر لوزان سویی

روز قبل نیز صالحی یک دور مذاکرات فنی با کارشناسان  6بود که 

 المللی انرژی اتمی در تهران برگزار کرده بود.آژانس بین

ی در روز دوم مذاکرات، محمدجواد ظریف با وزرای امور خارجه

ی ا، انگلیس، فرانسه و آلمان و مسؤول سیاست خارجی اتحادیهآمریک

ی را برگزار کرد. همچنین وی با فیلیپ هاموند اروپا دیدارهای جداگانه

 و فدریکا موگرینی در بروکسل دیدار کرد.

در روز سوم و چهارم نیز چند بار ظریف و کری دیدار کردند. 

وگو با روسیه به گفت ی ایران، چین وهمچنین معاونان وزرای خارجه

 یکدیگر پرداختند.

در پنجمین روز مذاکرات  ششمین دور دیدارهای ظریف و کری

است سی مسؤولمعاون  ،هلگا اشمید وگوها،گفتدر این  صورت گرفت.

ایران و آمریکا و  یا و معاونان وزیران خارجهی اروپاتحادیه خارجی

 .شتندای دو کشور نیز حضور دامقامات عالی فنی هسته

با حضور معاونان و صالحی و باز ظریف و کری در روز پایانی 

دیدار کردند. اما ناگهان خبر فوت مادر دکتر حسن روحانی بر  مونیز

وزیران خارجه و انرژی آمریکا این مذاکرات سایه افکند. پس از آن 

ار دستی، این ضایعه را به برادر و ت ایرانیأدر محل اقامت هیبا حضور 

ای در لوزان جمهور که برای شرکت در مذاکرات هستهرییس یویژه

یران حضور وزبه همین دلیل . تسلیت گفتند بردسوییس به سر می

جان کری برای قرار شد و  لغوسه کشور اروپایی به لوزان  یخارجه

عراقچی اعالم کرد که  .دیدار کندرایزنی با این کشورها جداگانه 

از م( 2015مارس  25) 1394فروردین  5مذاکرات چهارشنبه  یادامه

 د.شوسرگرفته می

برای بسیاری از موضوعات »گفت  مذاکراتاین ظریف در پایان 

هم کری « ت.هایی پیدا شده اسحلدارد و راه شده راه حل وجودمطرح

ایران ای با وگوهای هستههای زیادی در گفتپیشرفت» اعالم کرد

 «ت.دست آمده اسبه
 

 (2وزان )ل ی سوییسو انتشار بیانیه اکرات ظریفویکمین مذبیست

 م(2015آوریل  2مارس تا  25) 1394فروردین  13تا  5

ماهه، 7پیش از پایان مهلت  5+1آخرین دور از مذاکرات ایران و 

در لوزان  م(2015آوریل  2مارس تا  25) 1394فروردین  13تا  5از 

ود ی سوییس ببرگزار شد. ماحصل این دور از مذاکرات فشرده، بیانیه

ای از هشامل خالصی لوزان نیز مشهور شد. این بیانیه ها به بیانیهکه بعد

جامع اقدام  یشده برای رسیدن به برنامههای تفاهممجموع راه حل

 1394تیر  10االجل تا ضرب ای ایرانهسته یپیرامون برنامه ،مشترک

 1394فروردین  13 در واپسین ساعات روزکه  بودم( 2015)آخر ژوئن 

 شدمنعقد  یسیسو لوزانشهر در  5+1و  میان ایرانم( 2015آوریل  3)

و  جواد ظریفمحمدبا حضور  تکنیک فدرال لوزاندانشگاه پلیو در 

داشته و حقوقی ن یجنبه گرچه این بیانیه. قرائت شد فدریکا موگرینی

 اقدام مشترک راجامع  یصرفاً راهنمای مفهومی تنظیم و نگارش برنامه

علت پرداختن به موضوعاتی مهم و اساسی حائز به ، اماساختمیفراهم 

ک م مشترجامع اقدا یبر این اساس تدوین برنامهو  بوداهمیت فراوانی 

 این در .گردیدمینزدیک آغاز  یها در آیندهحلبا مبنا قرادادن این راه

 ییک وزیر امور خارجه یترین مذاکرهرکورد طوالنیمذاکرات 

 شکسته شد. وع در تاریخیک موض یآمریکا درباره

. ودبایران امتیازاتی داده و امتیازاتی نیز گرفته  ،ی لوزانطبق بیانیه

ی لوزان در قالب مادامی که بیانیه هااینی اما باید توجه داشت که همه

 .ودبآور و داوطلبانه ، غیرالزامشدنمیی نهایی مورد قبول واقع نامهتوافق

 :لامتیازاتی که ایران داد شام

های که طرفاین حدودیت در سطح و ظرفیت غنی سازی:اول. م

ا اطمینان پید ایرانای هسته یکننده نسبت به جوانب برنامهمذاکره

عین  در که بود. اما واقعیت این بود، برای ایشان امتیاز مهمی نددرکمی

 رانای آن زماندر . دشای تامین میبه سوخت هسته ایراننیاز واقعی  حال

. نیاز نیروگاه بوشهر )به نداشتدرصد  5/3سازی تر از غنیزی فرانیا

توسط میالدی  2021در صد( تا سال  5/3تن سوخت  30میزان ساالنه 

مین سوخت الزم برای بعد از أد. از نظر تشمین میأنیروگاه ت یسازنده

سال( و کاهش تعداد سانتریفیوژها از  10اعمال محدودیت ) یدوره

زیرا با توجه به روند  ؛بودنیز جای نگرانی ن 5000از ه بیش ب 19000

تر زمانی امکانات قوی یدر این بازه ستتوانتحقیق و توسعه، ایران می

نها ت سوختِ مین سوخت فراهم کند و نیازِأتری برای تو پیشرفته

د. رَدست آوَشده بهتوافقنیروگاه خود را با تعداد سانتریفیوژهای 

که در گذشته با وجود عدم  ایرانازی مورد نیاز سباالترین سطح غنی

بود. این سطح درصد  20سازی غنی ،دست آمده بوداقتصادی به  یصرفه

یش چند سال پ .مین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران الزم بودأبرای ت

ارج از خاین سوخت « برزیل-ترکیه-ایران»قرار بود طبق توافق از آن 

 یرانا نرسید، ناگزیر در داخل انجامسر به آن توافق مین شود که چونأت
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وجود هم نیازی به آن سال آینده  10تا دست کم  و عمالً شدتولید 

 داشتاقتصادی  یدرصد مازاد هم نه صرفه 20نگهداری سوخت  .نداشت

روزگاری طرف غربی با داشتن  شایان ذکر است که .نه توجیه فنیو 

 نمود!یفت منیز مخال یراناهای تحقیقاتی برای برنامه سانتریفیوژ 20

اتی: ه مرکزی تحقیقسازی بکاربری سایت فردو از غنیتغییر  .دوم  

طرف غربی که  سازی در فردو برایمورد غنیشده در محدودیت اعمال

، بوداتی قیقهای ایران فراتر از نیازهای صنعتی و تحنگران ابعاد فعالیت

سازی در نطنز و حفظ غنیعین حال با د. اما در شامتیاز مهمی تلقی می

در آن مرکز، دیگر نیازی  ایرانسازی کافی برای مصرف تضمین غنی

. بدین ترتیب سایت فوق وجود نداشتدر فردو  UF6 به تزریق گاز

سازی نتریفیوژ برای اهداف پزشکی و غنیسا هزارفردو با  یپیشرفته

ای ههستدر اختیار صنعت  ،غیر از اورانیوم ،گازهای دیگر یپیشرفته

میت ای به رسعنوان مرکز تحقیقات هستهعالوه بر این بهماند و ایران می

د. با توجه به مطالبات پیشین که خواستار برچیده شدن ششناخته می

 دستطرف ایرانی به که عمالً بودسایت فردو بود، این امتیاز مهمی 

 .ردآو

ای غیرنظامی همنع تولید پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی: کاربرد .سوم

زینی نتیجه جایگ و در بود ایرانوری آپلوتونیوم خارج از نیاز و وسع فن

برای  ،وری که پلوتونیوم کمتری تولید کندآرآکتور اراک با یک فن

اکره های مذحال برای طرفولی در عین  ؛دشایران امتیاز منفی تلقی نمی

ه بامتیاز مهمی ، بودندای ایران هسته یکه نگران نظامی شدن برنامه

 ودبدشوار و پرهزینه  ،ی پلوتونیوم. از این گذشته نگهدارآمدحساب می

برای  ایران ، بلکهشتریدار قانونی چندانی در دنیا ندانه تنها خ و

 د.شهای اضافی میباید متقبل هزینهنگهداری و انتقال آن 

پروتکل  یو اجرای داوطلبانه 1/3بازگشت به کد اصالحی  .چهارم

عنوان مثال تا پیش از توافق ژنو طرف مذاکره که بهحاقی: برای ال

ی سیسات اراک نظارت کند، این امتیاز بزرگأگاه نتوانسته بود بر تهیچ

 به معنیدو مورد مذکور در واقع  انجام. اما بودکه از ایران گرفته  بود

ای وری هستهآچه بیشتر برای جای دادن روابط حاکم بر فنتالش هر

سیاسی با  یتحت مقررات فنی و قانونی و خروج آن از عرصه ایران

یق که ایران از این طر. ضمن اینبود ترپذیرش بازرسی بیشتر و دقیق

از بستر سیاسی خارج کند  ای خود را مجدداًهسته ید پروندهشموفق می

د کیأمدام تبرای کشوری که  .فنی به جریان بیندازد یو در زمینه

آمیز دارد و در مذاکرات همواره بر ای صلحهسته ید برنامهرکمی

 خوبی از ثبات و امنیت یبه نقطه و ضمناً نمودمیکید أسازی تشفاف

تر وجود باکی از بازرسی مکرر و دقیق، بود های خود رسیدهبرنامه

ه فادبرای اجرای آن و جلوگیری از سوءاستایران در عین حال  .نداشت

 د.بومی از آن باید بسیار هوشیار

 :بود شاملگرفته ایران  امتیازاتی که

ای که طبق لهأسازی در نطنز: مسپذیرش حق و واقعیت غنی. اول

از  بود پذیرفته 5+1 شد و حاالباید متوقف میشورای امنیت  ینامهقطع

 د.شورای امنیت عدول کن یمصوبه

های سازی در ایران روی ماشینغنی یتحقیق و توسعه. دوم

در  فیوژ: امری که طرف غربی در دو مرحله مذاکرات شدیداًسانتری

مقابل آن مقاومت کرده و یکی از علل طوالنی شدن مذاکرات لوزان 

د. شتحقیقاتی، تضمین میعنوان مرکزی با تثبیت فردو به بود و حاال

 .ایران بودای هسته یبرنامه یاین بخش بیانیه ضامن اصلی آینده

رای اهداف تحقیقاتی: در حالی که همواره حفظ سایت فردو ب .ومس

بسیار  وریآای با فنعنوان مجموعهسیسات فردو بهأاصرار بر تعطیلی ت

 این مرکز نشان ،های طرف مقابل بودبند ثابت خواستهپیشرفته، 

. بودای وری هستهآدرخشان توانایی دانشمندان ایرانی در تولید علم و فن

سازی سایر وژ در آن، امکان غنینتریفیسا هزاراکنون با فعال ماندن 

 د.مانرای مصارف دیگر محفوظ میم، بغیر از اورانیو ،گازها

حفظ، بازطراحی و نوسازی آب سنگین اراک: پیش از این  .هارمچ

شد. این نیروگاه مگاواتی اصرار می 40همواره بر پلمب این نیروگاه 

ودگی طول عمر و فرس با توجه به و اتفاقاً نبودبرای تولید برق مناسب 

رآکتور تحقیقاتی تهران، انتقال تحقیقات به اراک و اعمال نوسازی در 

 د.نموآن از پیش از این هم ضروری می

انرژی  یالمللی در حوزههای بینمشارکت در همکاری .پنجم

حریم تاین بند، : ایمنی و امنیت یآمیز، همچنین در زمینهای صلحهسته

ها و ورود محققان ایرانی را به پروژه و راه ستکشعلمی ایران را می

می و های فراوان علد. این اتفاق ظرفیتوگشالمللی میمحافل علمی بین

شده در کشور را بیش از پیش شکوفا کرده، محمل سیساتی تولیدأت

 .نمودمیوری را برای ایران فراهم آصدور این دانش و فن

اروپا: امری که در روال  ییههای اتحادتحریم یلغو بالفاصله .ششم

توان به کشید. از جمله میمیعادی چه بسا بیش از دو دهه طول 

صدام اشاره کرد که با گذشت بیش  یهای ناظر بر عراق در دورهتحریم

همچنان تا آن زمان  سال از تغییر حکومت در عراق نیز بعضاً 12از 

 بودند.پابرجا 
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سازمان ملل در چارچوب یت های شورای امنلغو تحریم .هفتم

دید در تاریخ شورای ای جنامهقطعبا  نامهقطعجدید: لغو شش ای نامهقطع

 بود.سابقه امنیت بی

ید البته باهای ایاالت متحده با شرایط خاص: توقف تحریم .هشتم

ل تفاوت قای های کنگرهجمهور امریکا و تحریمهای رییسبین تحریم

نیز  آزماییفی و صداقت آژانس در راستیطربی تضمین شد و ضمناًمی

ر توافق دباید ت ایرانی أکه هی بودای لهأ. این مسبسیار حائز اهمیت بود

 .پرداختمیبه آن نهایی با دقت 

ها به این بیانیه نیز در خور توجه بود و در حالی که محافل واکنش

نیز  اییهرسمی و عمومی، غالباً به طرفداری از آن پرداختند، با مخالفت

 روبرو شد.

محمود ی اینستاگرام صفحههای داخلی، در میان شخصیت

با لحنی  با انتشار عکسی جمهور سابق ایران،، رییسنژاداحمدی

روز توافق ژنو در یک مراسم ختم شرکت کرد. »آمیز نوشت کنایه

حسین  «خبرنگار پرسید نظرتان چیست؟ پاسخ داد: شما فاتحه خواندی؟

اسب زین شده را »ی کیهان گفت دیرمسؤول روزنامهشریعتمداری، م

ی همچنین نمایندگان عضو جبهه« م!ایایم و افسار پاره تحویل گرفتهداده

پایداری در مجلس و مخالفان سرسخت دولت یازدهم، اعم از حمید 

زاده به رسایی، اسماعیل کوثری، مهرداد بذرپاش و مهدی کوچک

 د.ضدیت جدی با این بیانیه پرداختن

جمهور بعد از انقالب که در اوایل صدر، اولین رییسابوالحسن بنی

کار خود توسط مجلس خلع شده و به فرانسه رفته بود نیز گفت 

وز مردم بقبوالنند که پیر کاری ترجمه بهوالن سعی دارند با دستؤمس»

 «د.انشده

 و کانادا نیز به مخالفت با این بیانیه پرداختند. اسراییلهای دولت

ینانه بترین مقام ایران اما در موضعی واقعای، بلندپایهاهلل خامنهآیت

ایی برای ج .ای موضع نگرفتههسته یدربارهپرسند چرا فالنی می»گفت 

شده ن انجامنوز کاری گویند هولین میؤمس .گیری وجود نداشتهموضع

د هآوری نیست... نه موافقم نه مخالف. ممکن است طرف بدعو چیز الزام

ده که حاال به بناین .کشور ما را محصور کندمقابل بخواهد در جزئیات، 

ده نه ش انجامتاکنون  چهآن .ستا معنیگویند بیو دیگران تبریک می

ت که مذاکراکند، نه حتی ایناصل توافق و محتوای آن را تضمین می

 «د.تا به آخر برس

 

 

 ادامه دارد...

ارمین رویارویی دیپلماتیک این چه ،سال اخیر در تاریخ یکصد

با تکیه بر خردمندی  هاآن یکه در همه استایران با خارج 

کنندگان و قدرت منطق، کشور حقوق خود را استیفا کرده است. مذاکره

اولین این نبردهای دیپلماتیک، مذاکرات قوام السلطنه با استالین در 

، نامدار کشور وزیردومین مورد، توانایی نخست ؛بحران آذربایجان بود

سومین مورد، مذاکرات و  ؛داوری الههدکتر محمد مصدق در دیوان 

 عراق( و سازمان یوالیتی با طارق عزیز )نماینده اکبرعلی گیرنفس

، عراق ایهبا صدور بیانی، ملل متحد که پس از هشت سال جنگ تحمیلی

 د.را آغازگر جنگ اعالم کر

ی وفصل مناقشهحل ان درمرددولتضمن آرزو برای موفقیت 

رع در اس حصول توافق نهایی بااین مجموعه رسانم ای، به اطالع میهسته

شده و پس از دریافت مجوزهای الزم منتشر خواهد شد. وقت تکمیل 

ان شاء اهلل.



 دوم بخش

 اطالعات تکمیلی
 

 المللی انرژی اتمیآژانس بین

International Atomic Energy Agency (IAEA) 

ر است که دی المللسازمان بینیک  المللی انرژی اتمیآژانس بین

آمیز و جلوگیری از صلح یبرای ترویج استفاده م(1957) 1336سال 

پیشنهاد تأسیس این  تأسیس شد. ایاز انرژی هسته نظامی یاستفاده

در سخنرانی  آمریکا وقت جمهوریسیر ،سازمان را دوایت آیزنهاور

 اتم برای صلحکه به سخنرانی د مجمع عمومی سازمان ملل متحخود در 

 د.مطرح کر م(1953) 1332 در سالد، عروف شم

عنوان یک نهاد مستقل و خودمختار تأسیس شده و جزئی آژانس به

د خو یبا این حال در اساسنامه .یا سازمان دیگری نیست از سازمان ملل

و شورای امنیت  های خود را به مجمع عمومیاعالم کرده که گزارش

و اتریش است  مقر این سازمان در شهر وین د.دهارائه می سازمان ملل

 د.اندرآمده آنر به عضویت کشو 164تاکنون 

 

 امکّشورای حُ

Governing Council 
 کهباشد می کشور 35 نمایندگان از ، شورایی متشکلشورای حکام

 6 یمطابق مادهکند. فعالیت می المللی انرژی اتمیذیل آژانس بین

شورا باید حتماً از بین کشورهای پیشرفته  عضو 10آژانس،  یاساسنامه

عضو دیگر از بین کشورهای  7ای و های هستهو صاحب تکنولوژی

نماینده در  2نیز  و آسیای جنوبی اروپایی انتخاب شوند. برای خاورمیانه

 د.امکان افزایش این تعداد وجود دار ولی ت؛اس نظر گرفته شده

 

 ایتههای هسی منع گسترش سالحنامهپیمان

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 

 ،در دوران جنگ سردای های هستهی منع گسترش سالحنامهپیمان

صورت محدود بین چند کشور جهان منعقد بهم( 1968) 1347در سال 

برخوردار )کشورهای  یشد. این پیمان کشورهای جهان را به دو طبقه

( ای)کشورهای فاقد سالح هستهو غیربرخوردار ( ایدارای سالح هسته

 د.کنیم میتقس

کشورهای برخوردار، شامل کشورهایی هستند که تا  ،طبق تعریف

ای یا دیگر وسایل سالح هستهم( 1967 ژانویه 1) 1347دی  11 پیش از

، آمریکا، انگلیس .ای را تولید و منفجر کرده باشندهسته یمنفجره

( در این دسته قرار رای امنیتاعضای دائمی شوفرانسه، روسیه و چین )

 دارند.

 پاکستان و د،هناند. پیوسته NPTن به کشور جها 188تا کنون 

نیز پس از نقض  شمالی یره. کاندنامه را نپذیرفتهاین پیمان اسراییل

 د.نامه خارج شنهایت از این پیمان پیمان در

قیم تطور مسای نباید بههای دارای سالح هستهطبق این معاهده کشور

یا غیرمستقیم به کشورهای غیربرخوردار در راه تحصیل این سالح 

در این راه شوند تا کمک کنند و کشورهای غیربرخوردار متعهد می

برخوردارها متعهد این پیمان،  4 یچند به موجب مادههر ؛تالش نکنند

ر اختیار غیربرخوردارها قرار را د آمیزای صلحهسته آوریفناند که شده

 د.دهن

گیری مذاکرات خلع پی ،ایهای هستهاز گسترش سالح جلوگیری

ای در راه رسانی به کشورهای غیرهستهیاری و ایسالح هسته

از اهداف مهم پیمان مزبور به  ایآمیز هستهصلح آوریفنکارگیری به

 د.نروشمار می

 

 پروتکل الحاقی

Additional Protocol 
منظور تقویت کارآمدی و به یا پروتکل اضافی پروتکل الحاقی

مه  15) 1376 بهشتاردی 25 ی آژانس درهاپادمانبهبود کارایی نظام 

انی پادم یهنامموافقتبه تصویب رسید. کشورهایی که دارای  م(1997

منعقد نمایند. توانند این پروتکل را نیز جامع با آژانس هستند، می

ن در آبه تصویب  منوط ،مربوطه جرا شدن پروتکل برای کشورالاالزم

 الحاقیطریق پروتکل  آژانس از است. آن کشور گذاریس قانونلمج

های ای کشورهای مرتبط به امور هستهفعالیت تری بهدسترسی کامل

های اظهارنشده نیز بازرسی واهد بود که از فعالیتعضو داشته و قادر خ

 د.نمای

براساس پروتکل الحاقی، بازرسی حق آژانس است و نیازی 

تصویب شورای حکام )برخالف بازرسی ویژه( ندارد. از طرف دیگر، به

 های خود برمبنای پروتکل الحاقی حق دارد به هرآژانس در بازرسی

داند، دسترسی پیدا کند. وظایف خود ضروری می انجاممکانی که برای 

های اظهارنشده طراحی شده و این نوع بازرسی بیشتر برای فعالیت

 د.تعبیر کر نیز های سرزدهن از آن به بازرسیتوادرواقع، می
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نرژی المللی امدیرکل آژانس بین ،طبق آخرین گزارش یوکیو آمانو

 کنند.ر جهان پروتکل الحاقی را اجرا میکشو 121 ،اتمی

 

 1/3کد 

Code 3.1 
آژانس  یک بند اضافه شده به توافق پادمان 1/3کد اصالحی 

م( 1975) 1354 پادمان در سالاست. توافق  المللی انرژی اتمیبین

در هر  ایدی از این توافق، هر فعالیت هستهتصویب شد و بر اساس بن

های سانتریفیوژ، باید به ماه قبل از تزریق مواد به دستگاه 6مقیاسی، 

هر کشوری از زمانی   1/3اما بر اساس کد اصالحی  .اطالع آژانس برسد

ود که شگیرد موظف مییای مهسته یکه تصمیم به ساخت یک برنامه

که یک کشور عضو پادمان  عنوان مثال زمانیبهد. آژانس را مطلع کن

اجرا بگذارد،  یای را به مرحلههسته یگیرد یک پروژهتصمیم می

با این حال . دانجاماحتمال دارد ساخت این پروژه چندین سال به طول 

آغاز از  روز قبل 180بر اساس توافق پادمان این کشور موظف است 

 یانجرالمللی انرژی اتمی را در آژانس بین ،سازی اورانیومفرآیند غنی

ریزی از بدو طرح ، 1/3ولی در صورت پذیرش کد اصالحی  ؛قرار دهد

 .را مطلع سازدنس اباید آژای هسته یبرنامه

 

 شورای امنیت سازمان ملل متحد

United Nations Security Council 
است  سازماناین یکی از ارکان  ملل متحد سازمانشورای امنیت 

 .دارد عهدهبر را المللیبین صلح و امنیت از پاسداری یکه وظیفه

 شامل امنیت شورای قدرت یه، حیطمنشور سازمان ملل متحد براساس

المللی، و اعطای های بیننیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم اعزام

کشورهای متخاصم است.  علیه استفاده از نیروی نظامی یاجازه

اعالم  های شورای امنیتنامههای این شورا به صورت قطعتصمیم

 د.شومی

شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه  شورای امنیت پنج عضو دائم

ها در تصمیم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا و چین،

 دارند. های شورا حق وتوگیرییأو ر

 

 5+1گروه 

P5+1 

یک خوانده  یعالوهگروه پنج بهصورت که به) 5+1 گروه

 انو آلمملل شورای امنیت سازمان  دائم پنج عضوترکیب از  ،(شودمی

هماهنگ کردن واکنش جهانی نسبت به  آنهدف و  تشکیل شده

گذاری این گروه، حضور پنج است. دلیل نام ای ایرانهسته یبرنامه

 .تهمراه کشور آلمان اسملل متحد بهان عضو دائم شورای امنیت سازم

( در ، فرانسه و آلمان)انگلیس سه کشور اروپاییترکیب گاهی به 

( EU3+3) 3+3گروه ور دیگر )روسیه، چین و آمریکا(، برابر سه کش

 د.شوگفته مینیز  6و یا گروه 

 

 سازمان انرژی اتمی ایران

 1353ایل سال سازمان انرژی اتمی ایران که مقدمات ایجاد آن از او

 «سازمان انرژی اتمی»فراهم گردیده بود، با تصویب قانون م( 1974)

صورت یک شخصیت عمالً بهم( 1974ژوئیه  7) 1353تیر  16در 

فعالیت وزیری حقوقی رسمیت یافت و در آن دوره زیرنظر نخست

 جمهور قرار دارد.اکنون نیز زیر نظر رییسو هم کردمی

کبر اایران از ابتدا تا کنون آقایان دکتر  میسازمان انرژی ات یساؤر

 رضا امراللهی(، 1356-1357) انیاحمد ستوده(، 1353-1356) اعتماد

 اکبر صالحیعلی(، 1376-1388) رضا آقازادهغالم(، 1376-1360)

 فریدون عباسی(، 1389) محمد احمدیان(، 1389-1388)

 اند.هن( بودتا کنو 1392) علی اکبر صالحی( و 1392-1389)

 

 ایران ایهستهتأسیسات 

، دوفر ، اصفهان،سیسات نطنزأتای ایران شامل هسته مراکز اصلی

  باشد.ر مینیروگاه بوشهو  آب سنگین اراک، اردکان و یزد

 (روشن نطنزای شهید احمدیمرکز هسته)ای نطنز سیسات هستهأت

است که  ای ایرانهسته یسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامهأتبخشی از 

احداث  در استان اصفهان در نزدیکی نطنز سازی اورانیوممنظور غنیبه

. محافظت شده است آرمهبتن متر 9 یوسیلهشود که بهتصور می وشده 

ی هاستگاه، دبمباران احتمالیچنین از بیم و هم منظور ایمنی مردمهب

 .اندده شدهاازی اورانیوم انتقال دسغنی سیسات زیرزمینیأفیوژ به تیسانتر

شامل  (اصفهان  UCFصنایع)اورانیوم اصفهان  فرآوریتأسیسات 

که  ،فرآیندی استی فرآیندی و غیرهاساختمانولیدی واحد ت 60

در زمینی به مساحت  و دستگاه استهزار  15جهیزات آن حدود ت یکلیه

 بنا شده است. هکتار 60

شی بخ( فُردومحمدیِ ای شهید علیمرکز هسته)ای فُردو مرکز هسته

منظور است که به ای ایرانهسته یبرنامه سیسات زیرزمینیأاز ت

 25در کیلومتر  های سنگیمتری صخره 90در عمق  سازی اورانیومغنی
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 و ایمنی مردمبرای . استدر شرق آزادراه ساخته شده به تهران مسیر قم

به این وژ فییهای سانتردستگاه، برخی از چنین از بیم بمباران احتمالیهم

 ت.اسشده  ها انتقال دادهمکان زیرزمینی در عمق کوه

یکی از معادن اصلی اورانیوم ایران در ساغند یزد قرار دارد. اورانیوم 

 گردد.می فرآوریشده به اردکان رفته، با اسید شسته شده و استخراج

با طراحی م( 1994) 1373اکتشاف و طراحی معدن ساغند یزد از سال 

. آغاز شددر سه فاز ها اجرای بخشی از پروژه توسط چینی ها وروس

تولید کیک  یو کارخانه 2و  1برداری از معادن اورانیوم ساغند هرهب

شد.  انجامم( 2013آوریل  9) 1392فروردین  20، در زرد اردکان

متری استخراج  350م را از عمق ، اورانیومعدنتأسیسات موجود در این 

 یدر جاده ،کیلومتری یزد 189رانیوم ساغند در کند. معدن سنگ اومی

 طبس قرار دارد.-یزد

یکی از ،  IR-40معروف به( مجتمع آب سنگین اراک )خنداب

کیلومتری شمال غرب  75است که در ایران ای سیسات بزرگ هستهأت

نیروگاه این تولیدات د. قرار دار کیلومتری شهر خنداب 5و در  اراک

ت جانبی آب است که از محصوال و آب سبک شامل آب سنگین

آب سنگین در در پزشکی و آب سبک د. روسنگین به شمار می

شناسی، پزشکی و فیزیک کاربرد های مختلف از جمله زیستحوزه

 هاینیروگاه برای کنندهخنک یعنوان مادههمچنین از آن بهد. دار

سنگین  بفعالیت نیروگاه آشود. می استفاده رادیودارو تولید و ایهسته

 ای ایران بودههسته یبرنامه ییکی از موارد نگرانی غرب دربارهاراک 

ند در تواای ایران معتقدند این نیروگاه میهسته یاست. مخالفان برنامه

اخت سالح سصورت آغاز و گسترش فعالیت، پلوتونیوم قابل استفاده در 

 د.ای را تولید کنهسته

ایران از نوع رآکتور آب  ایستهاولین نیروگاه ه ،نیروگاه بوشهر

است. شرکت روسی برق مگاوات  1000با ظرفیت تولید  فشرده

کار اصلی این نیروگاه است. ساخت این اکسپورت پیمانسترویااتم

آلمانی آغاز شد.  شرکتیک توسط م( 1975) 1354نیروگاه در سال 

م( 1995) 1374پس از انقالب ساخت آن متوقف شده و از سال 

راردای میان ایران و روسیه برای تکمیل آن به امضا رسید. تکمیل قرا

 آن زمان ازطول کشید. م( 2011)سپتامبر  1390نیروگاه تا شهریور 

مگاوات فعالیت  700با توان نیروگاه بوشهر تولید برق را آغاز کرده و 

امی تولید ای غیرنظنیروگاه بوشهر نخستین و تنها نیروگاه هستهد. کنمی

سه نیروگاه تحقیقاتی در ایران،  آن،است. پیش از  ی در خاورمیانهانرژ

اما  ،و یکی در سوریه ساخته شده بود اسراییلدو تا در عراق، دو تا در 

 وجود ندارد.نیروگاه تولید انرژی در منطقه 

 

 ایهسته ی کامل سوختچرخه

شود. در حال حاضر این رانیوم از معدن استخراج میابتدا سنگ او

گیرد. اخیراً معدن گچین در شهر در معدن ساغند یزد صورت می کار

 کهورستان استان هرمزگان نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

 . به اینشویندا اسید میپس از استخراج اورانیوم از معدن،آن را ب

( U3O8د )کیک زردست آمده همحصول بو به  فرآوریپروسه 

 شود.می انجامدکان در ار فرآوریی گویند. پروسهمی

آورند تا آن را برای میاصفهان   UCF یرا به کارخانه کیک زرد

 ،به ترکیبات دیگر اورانیومد کیک زرتبدیل د. آماده کنن سازیغنی

هگزا فلوراید  و( UF4اورانیوم فلزی ) و( UO2اکسید اورانیوم ) یعنی

 انجام که در این کارخانه ترین فعالیتی استمهم(، UF6اورانیوم )

 .شودمی

با  جاآنبرند و در میز ای نطنتأسیسات هستهرا به  UF6سپس 

 .کننداورانیوم را غنی می ،سانتریفیوژ

، به نام سیسات اصفهانأرا به بخش دیگری از ت شدهورانیوم غنیا

تولید انرژی  منظوربه رند و برای استفاده در رآکتوربمی ZPPی کارخانه

 گویند.ی سوخت مین مرحله تولید میلهد. به ایکننآماده می

ای دست آمده برای تولید انرژی به نیروگاه هستهی سوخت بهمیله

 شود.برده می

 

 ایقرمز مذاکرات هسته وطخط

ای ایران، همپوشانی فراوانی ی هستهسال مناقشه 12جا که از آن

 ده، درای و استقالل، غرور و آرمان ایرانیان ایجاد کرمیان انرژی هسته

 وجود آمده است.این زمینه خط قرمزهایی به

های مختلف از خطوط ای در سخنرانیاهلل خامنهبه همین منظور آیت

 یپاسخ رهبرایشان در مطلبی یت ساقرمز مذاکرات سخن گفته و وب

را گردآوری نموده، که عیناً  ایهسته یلهأمس یپرسش درباره 11به 

 آید:در این بخش می

  موافقت دارند؟« ایمذاکرات هسته»ا رهبر انقالب با . چر1»

 یهجبه یموافقت با این مذاکرات برای شکستن فضای خصمانه

دانند اما همه ب .استکبار بر ضد ایران بود و این مذاکرات باید ادامه یابد

های جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات، فعالیت یکه با وجود ادامه



 از تهران تا لوزان | 92

 

ای به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و هسته یهتحقیق و توسع یزمینه

که ضمن آن .بردار نیستای نیز تعطیلوردهای هستهایک از دستهیچ

 نیز باید روابط متعارف و المللی انرژی اتمی با ایرانروابط آژانس بین

ن است که با این بهانه، فضای ها ایهدف آن العاده باشد...غیرفوق

حفظ کنند و بر همین اساس بود که با طراحی  المللی را بر ضد ایرانبین

ای موافقت شد تا ت برای مذاکره درخصوص موضوع هستهجدید دول

این جوّ جهانی شکسته و ابتکار عمل از طرف مقابل گرفته شود و 

 (20/1/1393)حقیقت نیز برای افکار عمومی دنیا مشخص شود. 

من اعتماد منتها گفتم  .کره در موضوعات خاص اشکالی نداردمذا

 .کنندب ،خواهند مذاکره کنندلکن می .بین نیستم به مذاکرهخوش .ندارم

ای در اختیار ملّت ایران کنیم. یک تجربهاهلل ضرری نمیما هم به اذن

 این تجربه ظرفیّت فکری ملّت ما را باال خواهد برد. است که...

(12/8/1392) 

ره، ید پای میز مذاکگویند ما تحریم کردیم، ایران مجبور شد بیامی

ها هم طور نیست[. ما قبالً هم اعالن کردیم، قبل از این حرفنه، ]این

ی موضوعات خاصّی که ما گفتیم ]که[ نظام جمهوری اسالمی درباره

مصلحت بداند، با این شیطان برای رفع شرّ او و برای حلّ مشکل، مذاکره 

 ده است، ابداً.کند؛ معنای این آن نیست که این ملّت مستأصل شمی

(19/10/1392) 

 هستند یا مخالف آن؟ « ایتوافق هسته». رهبر انقالب موافق 2

ی با آمریکا، با این بین نبودم به مذاکرهکه من خوشبا وجود این

 گانکننداز مذاکره .موافقت کردم ؛مذاکرات موردی، مخالفت نکردم

. از رسیدن کنمن هم حمایت میاآل .ی وجود حمایت کردمهم با همه

به یک توافقی که منافع ملّت ایران را تأمین کند و عزّت ملّت ایران را 

مه این را ه .کنمکنم و استقبال میحفظ کند، صددرصد من حمایت می

بدانند. اگر کسی بگوید که ما مثالً با توافق یا با رسیدن به یک نقطه 

انجام  وافقیمخالفیم، نه، خالف حق و خالف واقع گفته است. اگر یک ت

بگیرد که این توافق توافقی باشد که منافع ملّت را، منافع کشور را 

ا البتّه این را هم مد. ده کامالً با آن موافقت خواهم کرتأمین بکند، بن

ا که این حرف ر، وافق نکردن بهتر از توافق بد استگفتیم که ت

ردن ق نکاین فرمول، فرمول درستی است؛ تواف .زنندها هم میآمریکایی

از توافق کردنی که در آن، منافع ملّت پامال بشود، عزّت ملّت از بین 

 برود، ملّت ایران با این عظمت، تحقیر بشود ]بهتر است[، توافق نکردن

 (20/1/1394ی. )شرف دارد بر یک چنین توافق کردن

ان ایرای ی هستهکنندهتیم مذاکره ینظر رهبر انقالب درباره. 3

 چیست؟

این را  .بنده به مجریان امر اعتماد دارم ور که عرض کردمطهمان

 ها افرادی هستنداین آقایانی که مشغول کار هستند، این ؛شما بدانید

چه تا مورد اعتماد ما، من در مورد آنها هیچ تردیدی ]ندارم[؛ در آن

هیچ  .د آمدوجود نخواهشاءاهلل بعد از این هم تردیدی بهان .حاال بودند

 (20/1/1394. )ها ندارمنسبت به آن تردیدی

ی ان ما را با مجموعهکنندگی مذاکرهکس نباید این مجموعههیچ

، ی یکعالوههاصطالح پنج بهمان شش دولت، بها، شامل آمریک

دولت جمهوری اسالمی  ها مأموراناین .این غلط است .بداند کارسازش

یک  .های انقالبندچّهب .های خودمان هستندها بچّهاین .ایران هستند

ی دهند. کار سختی هم هست ]که[ برعهدهمأموریّتی را دارند انجام می

ی آنها است عهدهبا تالش فراوان آن کاری را که بردارند  .اینها است

ری را که مشغول یک کاری است و دهند. بنابراین نباید مأموانجام می

بیراتی بعضی از تعیندی است مورد تضعیف یا توهین یا آول یک فرؤمس

قرار  ،هاکارند، و مانند اینها سازشکه این، شودکه گاهی شنیده می

 (12/8/1392. )ها نیستنه، این حرف .داد

علت نگرانی رهبر انقالب نسبت به مذاکره با آمریکا چیست و . 4

  بین نیستند؟چرا به آن خوش

غدغه ناشی از این د .مذاکره با آمریکا[ جدّاً دغدغه دارم یرباره]د

عهد و شدّت اهل فریب و دروغ و نقضه آن است که طرف مقابل ب

جوری است. طرف مقابل این .حرکت در خالف جهت صحیح است

ندگان کنکه مذاکرهبعد از آن .اش در همین قضیّه اتّفاق افتادیک نمونه

شد  ی کاخ سفید منتشرشان تمام شد، بعد از چند ساعت بیانیّهما مذاکره

مش را که اس ،ای که آنها منتشر کردندر تبیین مذاکرات. این بیانیّهد

ی یعنی روایت. رد خالف واقع استدر اغلب موا ،«شیتفکت»گذارند می

هایی که انجام گرفته است ها دارند از مذاکرات و از تفاهمکه این

من البتّه ت... وایت مخدوش و غلط و خالف واقع اسکنند، یک رمی

ب یک با بین نبودم. نه ازی با آمریکا خوشسبت به مذاکرهوقت نهیچ

ه در ما ک، تجربه کردیم. حاال اگر یک روزی .توهّم بلکه از باب تجربه

شاءاهلل در جریان حوادث و شماها ان، آن روز قاعدتاً نخواهیم بود

های این روزها قرار بگیرید، خواهید دید ها و نوشتهجزئیّات و یادداشت

 (20/1/1394. )ی ما از کجا حاصل شده؛ تجربه کردیمجربهکه این ت

های بین نیستم. چرا؟ چون تجربهگوها خوشومن به این گفت

ی یو در منطق حضرات آمریکاگودهد که گفتی ما نشان میگذشته
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. ا کنیمه یک راه حل منطقی دست پیدبه این معنی نیست که بنشینیم تا ب

ت گو این اسومنظورشان از گفت. گو این نیستونظورشان از گفتم

عالم کنید! هدف، از اول اکه بنشینیم حرف بزنیم تا شما نظر ما را قبول 

لذا ما همیشه اعالم کردیم  !باید نظر طرف مقابل قبول شود ؛شده است

 این، تحمیل است و ایران زیر بار .گو نیستوو گفتیم که این، گفت

اما مخالفت هم  .بین نیستمشرود. من به این اظهارات خوتحمیل نمی

 (1/1/1392. )ندارم

ای هم مذاکره ات غیرهستهآیا ایران با آمریکا بر سر موضوع. 5

 کند؟می

ی که بخشی از آن هم مذاکره، گیرداین مذاکراتی که دارد انجام می

ا م !قطف .ای استفقط در موضوع هسته، های آمریکایی استبا طرف

ه این را هم !هیچ .با آمریکا مذاکره نداریم ی فعالًدر هیچ موضوع دیگر

بدانند؛ نه در مسائل منطقه، نه در مسائل گوناگون داخلی، نه در مسائل 

و مورد مذاکره، مسائل المللی؛ امروز فقط موضوع مورد بحث بین

اگر طرف مقابل از  .ای خواهد شدحاال، این تجربهت. ای اسهسته

ما  ای برایاشت، این یک تجربههای معمولی خودش دست بردتابیکج

ها شود در یک موضوع دیگر هم با اینشود که خیلی خب، پس میمی

ها هایی که همیشه از اینتابیامّا اگر دیدیم نه، این کج .مذاکره کرد

ی روند، خب طبعاً تجربهراهه دارند میایم باز هم وجود دارد و کجدیده

 (20/1/1394د. )ما تقویت خواهد ش یگذشته

 ای چگونه باید باشد؟ ها در توافق هستهسرانجام تحریم. 6

که خیلی هم این چند ماه آینده مهم ، در این جزئیّات مذاکرات

جا و یک طور کاملها بهاتّفاقی که باید بیفتد این است که تحریم ،است

ه دیگر ها شش ماگوید تحریمها میکه یکی از آنبایستی لغو بشود. این

گوید نه ممکن است یک سال هم طول بکشد، شود، یکی مییلغو م

ها گوید ممکن است از یک سال هم بیشتر بشود، اینیکی دیگر می

ول بو قابل ق ها هیچ قابل اعتنااین .های متعارف معمول اینها استبازی

چه حاال خدای متعال مقدّر فرموده اگر چنان ،ها بایستیتحریم .نیست

طور کامل روز توافق به در همان، ه یک توافقی برسندبود و توانستند ب

ها باز متوقّف این باید اتّفاق بیفتد. اگر قرار باشد که لغو تحریم .لغو بشود

یند دیگری، پس چرا ما اصالً مذاکره کردیم؟ اصالً آبشود بر یک فر

مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگومگو کردن 

از این را ب .ها برداشته بشودهمین بود که تحریم برای چه بود؟ برای

. تچیز دیگری، اصالً قابل قبول نیس بخواهند متوقّف کنند به یک

(20/1/1394) 

 ای چیست؟وری هستهآکردن فنضرورت حفظ و صنعتی. 7

 ها عرضام که این را به آنولین داشتهؤهایی از مسمن یک خواسته

له است که بدانند أدارم. یکی این مسها اصرار گفتم و روی آن .کردم

شم به چ .این را بدانند .ای ما چیز باارزشی استنونی هستهدستاورد ک

چیز با ارزشی است. صنعت  .و چیز سبک به آن نگاه نکنند ارزشکم

 که بعضی ازاینت. ای برای یک کشور، یک ضرورت استههس

ای را صنعت هسته آقا ما»فکرنماها قلم بردارند و قلم بزنند که روشن

این شبیه همان حرفی است  .این فریب است« کار کنیمواهیم چهخمی

 ها آمده بودندکه زمان قاجارها وقتی نفت کشف شده بود و انگلیس

گفت ما این مرد قاجاری میجا دولتخواستند نفت را ببرند، اینمی

رند! ارند ببکار کنیم، بگذارید بردخواهیم چهی بدبوی عَفِن را میمادّه

ای برای یک کشور یک ضرورت تهاین شبیه آن است. صنعت هس

ای که بسیار مهم است، هم برای انرژی، هم برای داروهای هسته .است

 یهم برای تبدیل آب دریا به آب شیرین، و هم برای بسیاری از نیازها

ا، ای در دنیکشاورزی. صنعت هستهی کشاورزی و غیردیگر در زمینه

های این را هم بچّه .یک صنعت مهم است ؛پیشرفته است یک صنعت

های درونی و دست آوردند؛ این انفجار ظرفیّتما خودشان به

ای، بسیار مهم است دستاورد هستهد... های ما بودرونی بچّه استعدادهای

کردن کشور، بسیار چیز الزمی  و دنبال کردن این صنعت و صنعتی

 (20/1/1394د. )باشبایستی این مورد توجّه  .است

ای ایران باید های هستهها بر فعالیتنظارت یحدود و شیوه. 8

 چگونه باشد؟ 

ها به حریم ی نظارت، اینوجه اجازه داده نشود که به بهانههیچبه

ولین نظامی کشور ؤفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسامنیّتی و د

ی و ی بازرسو به بهانهی نظارت وجه مأذون نیستند که به بهانههیچبه

ها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیّتی و دفاعی کشور مانند این حرف

اعی ی دفتوسعه .ی دفاعی کشور را متوقّف کنندسعهراه بدهند، یا تو

ین ی نظامی، اکشور، توانایی دفاعی کشور، مشت محکم ملّت در عرصه

 حمایت ما از برادرانیا  .تر بشودمچنان محکم بماند و محکمبایستی ه

در مذاکرات مورد  ها مطلقاً نبایستیمقاوممان در نقاط مختلف؛ این

 د.خدشه قرار بگیر

متعارف که ی نظارتی غیرین است که هیچ شیوهتذکّر بعدی ا

جمهوری اسالمی را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل 

 ی متعارفی که درهاهمین نظارتت. وجه مورد قبول نیسهیچکند، بهمی
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ر. بیشتاشد[، و نه ]ب هاجا هم همان نظارتی دنیا معمول است، اینهمه

(20/1/1394) 

 مذاکرات لوزان چیست؟ یموضع رهبر انقالب درباره. 9

ی لهأی مسکنند که چرا فالنی دربارهها سؤال کردند و میبعضی

است؟ جواب این است که جایی برای ای موضع نگرفتههسته

ای، ولین هستهؤن ما، مسولیؤاست. مس گیری وجود نداشتهعموض

چ چیز هی .گویند هنوز کاری انجام نگرفتهمباشرین کار به ما دارند می

ای؟ اگر از من گیریچه موضع .آوری بین دو طرف نگذشته استلزاما

ون هنوز چ .گویم نه موافقم، نه مخالفبپرسند شما موافقید یا مخالف، می

ی ی مشکل بر سر آن جزئیّاتهنوز کاری نشده. همه .یفتاده استاتّفاقی ن

خود  این را .شینند و یکایکِ آنها را بحث کننداست که بنا است بن

ردم هایشان به مهم در مصاحبه ،اندهم به ما گفته .اندولین هم گفتهؤمس

ی مشکل بعد از این است. ممکن است طرف مقابل همه .انداین را گفته

رفِ لجوج، بدعهد، بدمعامله، اهل دبّه در آوردن، اهل که یک ط

جور کارها و وچانه کردن، اهل از پشت خنجر زدن و اهل اینچک

ها است، سرِ جزئیّات بخواهد کشور ما را، ملّت ما را، کاریسیاه

ا هنوز هیچ چیز م .ای محصور کندن مارا در یک دایرهکنندگامذاکره

 که حاال تبریکوجود نیامده است. اینمی بههیچ الزا .در اختیار نداریم

گویند، گویند، به دیگران تبریک میگویند، به بنده تبریک میمی

چه تا کنون انجام گرفته است نه اصل چه تبریکی؟ آن .معنی استبی

وافق کند، نه محتوای تی منتهی به توافق را تضمین میتوافق و مذاکره

رات کند که این مذاکحتّی تضمین نمی .هیچ کدام را .کندرا تضمین می

ام گرفته، االن انج که تااین .ر برسد و به یک توافق منتهی بشودتا به آخ

 (20/1/1394. )همه چیز مربوط به بعد از این است .جوری استاین

 ای تحت نظر رهبری است؟آیا جزئیّات مذاکرات هسته. 10

ل من مسائ .کنمنمی بنده در جزئیّات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم

ولین ؤهای مهم و خطّ قرمزها را به مسبارچوکالن، خطوط اصلی، چ

جمهور محترم که ما با ایشان یسیعمدتاً به ر .امکشور همواره گفته

جلسات مرتّب داریم، و موارد معدودی هم به وزیر محترم خارجه؛ 

 خطوط اصلی و کلّی. جزئیّات کار، خصوصیّات کوچک که تأثیری در

ها در اختیار آنها این .تتأمین آن خطوط کالن ندارد، مورد توجّه نیس

 که حاال گفته بشود که جزئیّاتتوانند بروند کار کنند. ایناست، می

ت. ظر رهبری است، این حرف دقیقی نیساین مذاکرات تحت ن

(20/1/1394) 

 

 ای چگونه باید رفتار کند؟ دولت با منتقدین هسته. 11

ولین ؤمس .ام همین چند روزهم این را گفته ولینؤسمن به خود م

 ز جزئیّات و واقعیّات مطّلعخصوص نخبگان را اهباید بیایند مردم را و ب

ا دلی بچیز مخفی نداریم. این مصداق هم .ما چیز محرمانه نداریم .کنند

د، خالفنای میک عدّه .ن فرصت خوبی است برای همدلیمردم است... اآل

 ولین ما که مردمان صادقیؤخیلی خب، مس .تراض دارندای اعیک عدّه

بسیار خب، یک جمعی از  .اندمند به منافع ملّیمان عالقهمرد .هستند

ا ههای آنحرف .دعوت کنند، از آن افرادی را که شاخصند، مخالفین را

ای باشد که این نکته ها یک نکتههای آنای بسا در حرف .را بشنوند

ای هم چه نکتهاگر چنان .، کارشان بهتر پیش برودعایت کنندرا اگر ر

زی ساشود یکساناین می .شود همدلیاین می .بود، آنها را قانع کنندن

ها. به نظر من بنشینند، بشنوند، و به تبع آن عمل ،هاها و احساسدل

 .قا ما سه ماه بیشتر زمان نداریمبحث کنند. حاال ممکن است بگویند آ

چه  .آیدر ماه، آسمان که به زمین نمیبشود چها خب، حاال سه ماه

ی دیگری هفت ماه زمان ها در یک برههکه آناین اشکالی دارد؟ کما

چه در این را عقب انداختند. خیلی خب، دوستان ما هم اگر چنان

یک وقتی گرفته شد، چه اشکال نظرها ها و تبادلزبانیها و همهمدلی

زمان آن تصمیمات نهایی عقب رده یک خ .وقتی گرفته بشود ؟دارد

(20/1/1394د. )طوری نخواهد ش .بیفتد



 

 



 

 


