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۵ 

 مقدمه

 دقیقه ۴۵ساعت و  ٣ :دت جلسهم ١٣٩٢اسفند  ١٣ :زمان جلسه

 ر تهرانیرکبیام یصنعت دانشگاه یمجموعه تاالرهامکان جلسه: 

 …ارسول  ملة یو عل …ال يسب یو ف …او ب …ابسم 
 ١! »ستمین ید من آدم دروغگوئیباور کن«

پژوهان ارجمند دانشگاه  ان و دانشیدانشجو ضمن عرض سالم خدمت حضار محترم،

م، وقت را صرف مقدمات یدار شیدر پ یچون کار مفصل و طوالن ،ریرکبیام یصنعت

گر دوستان محبت کنند یرو یم ژنو ۀتوافقنامم سراغ یمستق و میکن نمی یو حواش م. ا

 .میکن یشروع مرا نشان دهند،  توافقنامه یسیتاپ اصل متن انگل و با لپ

از  یا م در پارهیفراهم شود تا بتوان یا نهیم زمیم تالش کنیخواه یل مین تحلیدر ا

 یها را قدر ن سؤالیم و ایشتر تأمل کنیب یکنم، قدر یاکنون ارائه م که هم یهائ سؤال

 م.یپاسخ ده یطالعاتا -یتیمنا -یا رسانه یها یتر و بدون جوساز عالمانه

ر یرکبیدانشگاه ام یفرهنگ یست از شوراکه کارم را شروع کنم، الزم ا نیقبل از ا

 –جلسه ین روز برگزاریهم – امروز ۵/١١ساعت  ،هفته نیچندبعد از  تشکر کنم.

به  یچ رغبتیدانشگاه ه یفرهنگ ید شورایآ ین برمئن طور که از قرایامجوز دادند. 

 یها استیسبا  ن همسازی، امنبه نظر ژنو ندارد.  توافقنامهدر نقد  یجلسات یبرگزار

را هم  ن مقداریهمست. یتعجب ن یجا ؛ردیگ یاست که دارد صورت م گرید ارِیبس

ن اجازه را یدانشگاه باالخره ا یفرهنگ یم که شورایگذار باش د ممنون و سپاسیبا یلیخ

ن یدر آخردر آذر ماه بود که برنامه به نظرم ن بار ی. اولبعد از چند ماه صادر کردند

ن را متفط یتوجه قابل یسواد یاحتماال بباالخره  ؛ندارد یبیخوب ع شد.لغو لحظه 

گر براست !رندیگ یکه مواجب هم م یسوادان یهم ب ، آنشدند ن باشد یقضاوتشان ا یا

 ار دارم.یبس دِیاما ترد ؛گذارم ین احترام مبه آبنده 

 فیظر جواد محمد دکتر از یقول ١
                                                             



 
 طرح سؤاالت

ها  آنپاسخ به  توافقنامهم با مرور بند بند یخواه یکه م یاما سؤاالت

 :میبرس

ن یا ۀجیدر نت«ند، یگو یجمهور م سیرئ یگونه که آقا ، بدانیراست ا بهیآ .١

م و فشار، راه به یکه تحر دندیجه رسین نتیبزرگ به ا یها قدرت …ابتکار 

عزتمندانه وجود  ۀجز احترام متقابل و مذاکر یراه… نخواهد برد و  ییجا

 ؟»ندارد

 یراست ا بهیند، آیگو یم س جمهوریرئ ین، همان طور که آقایهمچن .٢

 یها تیران در فعالیت ملت ایتوانستند حقان…  یفرزندان انقالب«

 ؟»اثبات کنند یالملل نیرا در صحنه ب یا هسته

اصول  ۀهم«ند، یگو یس جمهور میرئ یطور که آقا ، آنیراست ا بهیز، آین .٣

 ت شده است؟ین مذاکرات رعایدر ا »و خطوط قرمز نظام

ملت  یساز یو حق غن یا حقوق هسته« توافقنامهن یا نک بایا ایآ .۴

بر انکار آن  یها سع که سال – یجهان یها ران مورد اذعان قدرتیا

 ؟»قرار گرفته است –داشتند 

 یخ حسن روحانیحاج ش یس جمهور، آقایرئ یا، آن طور که آقایآ .۵

شدن  ت شناختهیه، به رسمین توافق اولیا یقطع یدستاوردها«د، یگو یم

 ؟»ران استیا یا حقوق هسته

بر اساس «ا یف، آیدکتر ظر یر امور خارجه، آقایوز یز، موافق مدعاین .۶

ران به طور کامل یا یاسالم یجمهور یا ن توافق ساختار برنامه هستهیا

۶ 



 
 ؟»شود یحفظ م

شود و  یران متوقف میا یم نفتیتحر«ا یف، آیدکتر ظر یموافق مدعا .٧

 ؟»آزاد خواهد شد ینفت یدرآمدها… 

ران همواره بر یا ۀر خارجیوز ،ن مذاکراتیا یچرا از ابتدا یراست به .٨

ک محرمانه  ؟ه استداشت یا ژهید ویماندن آن اصرار و تأ

ها،  ییکایمحرمانه ماند؟ از آمر یان مذاکرات از چه کسانیجر یراست به .٩

 ران؟یا فقط از ملت ایها؟  یلیا اسرائیها،  یها، فرانسو یسیانگل

ان ییکایمرآ-اژه اروپیو ما و به یمذاکرات یها ک از طرفی چیچرا ه .١٠

کیاصرار   اند؟ بر محرمانه ماندن مذاکرات نداشته یدیا تأ

ران، تنها سند یا ۀا سند منتشرشده توسط وزارت خارجیآ .١١

 گونه است؟ نیا ایشده است؟ آ موافقت

ند، سازمان یگو یم س جمهوریرئ ی، آن گونه که آقایا به راستیآ .١٢

 ؟»ترک برداشته است«ها  میتحر

در «د، یگو یف میگونه که دکتر ظر ا آنی، آ»برداشتن  ترک«و افزون بر  .١٣

 ؟»خته استیر جاد شده فرویا یها و فضا میساختمان تحر ،حال حاضر

٧ 



 
 توافقنامه یبررس

اقدامات است و بعد  باچهیک دیشامل  توافقنامهد، یکن یمالحظه مهمان طور که 

است از اقدامات عبارت عمدتاً و بخش سوم  ران در بخش دوم آمدهیا ۀداوطلبان

که است ک راه حل جامع یبخش چهارم اجزاء  است. انیکا و اروپائیآمر ۀداوطلبان

است که من امروز فقط به  یبند راهبرد ٧ ین گام دارایرد. ایگ یرا در بر م یگام نهائ

گر توف رسم. یها م آن دو فقره یبررس  ۀدربارهم  یبحث گرید یها باشد، در زمان یقیا

 ت.م داشیخواهآن 

ها  یکائیآمر یف است و به قدریو ظر یاتورینینکات م یدارا توافقنامهن یا یقدر به

ک و یها تبر به آنشود  یل میمتماار یاخت یاند، انسان ب ها مدبرانه کار کرده یو اروپائ

 کند.  شان نیتحس لد و در دیگوب ت یتهن

به آن  یساز یحق غن ۀم، چون بعداً در مسئلیکن یباچه عبور میخوب عجالتاً از د

جا  نیا ت.یامن یشورا یها نامه قطع یو ماجرا یساز یحق غن :خواهم پرداخت

وزارت  ۀبا ترجم یقدرالنعل بالنعل است و  طابق ۀن ترجمیا ،دوستان مالحظه کنند

فرق دارد. ان شاء ا... اشتباه شده است، سهواً بوده و  –مخدوش  ۀترجم –خارجه 

 ن طور باشد. یدوارم ایامدر کار نبوده!  یعمد

 رانیا یا هسته یها تیفعال »گرد عقب«ا ی »حفظ ساختار«

د یاکس %٢٠ ۀریصورت ذخ به یمیموجود، ن %٢٠ هشد یوم غنیاز اوران« -١

وم یاوران %٢٠ یتهران حفظ شود. مابق یقاتیتحق رآکتورد سوخت یتول یوم برایاوران

د ینبا یلید بازتبدیچ خط تولیق شود. هیرق %۵ یوم تا غناید به اورانیشده با یغن

 .»وجود داشته باشد

 یلید بازتبدیچ خط تولیه«دارد:  یار مهمیساده و بس ۀجملک ین بند یهمد یدقت کن

 .»د وجود داشته باشدینبا

 یساز یغن %۵وم باالتر از یاه مورد نظر، اورانم ۶کند که ظرف  یران اعالم میا« .٢

٨ 



 
 ».نخواهد کرد

خود در  یها تیدر فعال یاضاف یها شرفتیگونه پ چیکند که ه یران اعالم میا« .٣

 ».نخواهد داشت اراک رآکتورسوخت نطنز، فردو، و  یساز یسات غنیتأس

دارند، و همان طور که  یک پاورقینطنز، فردو و اراک،  تیسان سه یهر کدام از ا

ند مربوطه از خود متن و ب یگاه اند، ار مهمیار بسیها بس ین پاورقیاد یم دیبعداً خواه

که راجع به ن مطلب را ی. ایرگذاریتر به لحاظ تأث و ژرف تر تر و درازآهنگ مهم

 .میدر ادامه ذکر کنرا قش یها و مصاد ها گفتم در خاطرتان باشد تا نمونه یپاورق

 ساده است: یلینطنز، خ یاورقاما پ

ق ینشده، تزر کن فعالیشده ل نصب یوژهایفیوم به سانترید اورانیفلور ران هگزایا«. ١

 ».نخواهد کرد

 ».نصب نخواهد کرد یاضاف یوژهایفیران سانتریا«. ٢

از همان  ییوژهایفیموجود را با سانتر یوژهایفیماه اول سانتر ۶ن یران در ایا«. ٣

 ».کند ین میگزینوع جا

که از همان  نیالزم باشد، و آن ا یح کوتاهیک توضید یشا »از همان نوع« ۀدربار

ان شما زحمت که هموطن یتر بعد شرفتهیار پیار بسیبس یها از نسل یعنینوع 

دارد، استفاده  یساز یبرابر توان غن ۶است و  یاند و نسل بعد اند و ساخته دهیکش

ان مذاکرات و توافقات یاز جرد ینبا حاالاما  ،دیا را ساخته ها نیاکه ن شما یهمنشود. 

که در فردو و نطنز  ید! از همان نوعینامحرم یک جورهائیشما  د.یاطالع داشته باش

 .نصب شودتواند  یمفقط م، از همان نوع یو ... دار

 شود که: ید میشود ق یسات فردو مربوط میکه به تأس ٢ یدر پاورق

وم یکه در حال حاضر اوران یدر چهار آبشار %۵ش از یب یساز یچ غنیه«. ١

 کند، انجام نشود. یم یساز یغن

 ».ش داده نشودیافزا یساز یت غنیظرف. ٢

 ییق نشود، آبشارهایگر تزری) به دوازده آبشار دUF6وم (همان ید اورانیهگزا فلور«. ٣

٩ 



 
 ».خواهند ماند یباق یاتیرعملیکه در حالت غ

 ».جاد نشودیآبشارها اان یم یچ اتصاالتیه«. ۴

بار مشابه همانخره، و باال  شود که: یجا هم تکرار م نیم، اینطنز داشت ۀکه در 

از  ییوژهایفیموجود را با سانتر یوژهایفیماه سانتر ۶ نین اولیران در ظرف ایا. «۵

 ».ن خواهد کردیگزیهمان نوع جا

گانه  ۵در است،  ن اراکیآب سنگ رآکتورکه مربوط به ، ٣ یدر پاورق بند جدا

 آمده است:

 ،اراک رآکتورمربوط به ساخت  یها یکند که، با توجه به نگران یران اعالم میا«

 نکند. یانداز را راه رآکتورن یماه ا ۶ یبرا. ١

 حمل نکند. رآکتورت ین به سایا آب سنگیسوخت . ٢

 را تست نکند. یشتریسوخت ب. ٣

 د نکند.یتول رآکتور یبرا یشتریسوخت ب. ۴

 ».را نصب نکند رآکتور ۀماندیقطعات باق. ۵

از که  نیده نباشد و آن ایفا یح کوتاه بیک توضید ین بند آخر شایدر مورد ا

واسطه از  یا بیبا واسطه  بنده یمختلف یها نیتخم ن اراکیآب سنگ رآکتور تیوضع

م یت یاز اعضا یبرخ یز از سویو ن یاتم یسازمان انرژران یمدن و یاز مسئول یبرخ

کره ابزار و  %١۵تا  ۵ن یب یزیچکه صحبت از  نیو آن ا د دارمیو جد یقبل ۀکنند مذا

 ۀماند یباق رآکتورقطعات  ی. وقتنصب شود تامانده است  است که یادواتوسائل و 

 .شود یل میتعط رآکتورالواقع  یاراک را نصب نکنند، ف

ن یا ایم: آیکنسؤال مان از خودم و یک بار با هم مرور کنیمورد را  ۵ن یا

ن یا ایدارد؟ و آ اراک رآکتورت در یگونه فعال هر یلیق و تعطیجز تعل یاقدامات داللت

ست؟ ین ن اراکیآب سنگ رآکتوردن کامل یبرچ یبرا یدیاقدامات مقدمه و تمه

ز رفتار مقامات یو ن ییکایآمر ۀرتب یمقامات عال یار جدّیبس یچنانچه اظهارات بعد

 ینینحو روشن و ببه  ،میران اضافه کنیا ۀشد به موارد متعهدرا  یرانیا ۀتبر یعال

١٠ 



 
را  یبعداً موارد اند. طرح شدهمجا و درست  ن دو سؤال چقدر بهیافت که ایم یدرخواه

 کنند. یکه اکنون طرح شد ارجاع م ین دو سؤالید که به ایم دیخواه لیتحلن یدر ا

ران یا ،دووم آماده شید اورانیشده به اکس یغن %۵وم یل اورانیکه خط تبد یهنگام« .۴

ماه را به  ۶ن یظرف ا %۵شده تا  یداً غنیجد یها ومیم گرفته است که اورانیتصم

 ».ل کندیوم تبدید اورانیاکس

% ۵ران تا یا ۀشد یوم غنیک گرم به اورانین بند به نظرم روشن است: یداللت ا

ک خط یشود، با  ی% غن۵وم یماه اوران ۶ن به بعد تا یاضافه نخواهد شد. هر چه از ا

چ یخورد و ه یم روگاهینل شود که فقط به درد سوخت یوم تبدید اورانیبه اکس یلیتبد

 توان با آن انجام داد. ینم یگریکار د

 ».جاد نخواهد کردیا یساز یغن یبرا یساتیچ تأسیران هیا« .۵

 یساز  یسات غنیتأس یفیو ک یشرفت کمیپ ۀن تعهد ادامیست که ایا روشن نیآ

ن یا امکان دارد ایم: آین، از خود سؤال کنیکند؟ همچن  یطور کامل متوقف م  را به

 –ش شروع شده است یکه مذاکراتش دو هفته پ – حل جامع  توقف کامل در راه

ر خود یق چشمگین توفیان از اییکایتصور است که آمر  واقع قابل  ا بهیشود؟ آ یمنتف

 نظر کنند؟ وجب صرف    کی یحت

شامل  –ادامه خواهد داد  یا  شده نظارت ۀق و توسعیتحق یها تیران به فعالیا« .۶

وم یانباشت اوران یکه برا –اش   یجار یساز  یغن ۀق و توسعیتحق یها تیفعال

 ».نشده باشد یشده طراح  یغن

بزرگ  ید، عموم مراکز صنعتیدان یخوب، دوستان توجه دارند؟ همان طور که م

هر نوع  چنانچه ،یعنین بند یا باشند. یق و توسعه میواحد تحقک ی یا، دارایدر دن

د یباشد با  شده داشته  یوم غنیبا انباشت اوران یم ارتباطیمستق  ریا غیم یمستق یپژوهش

 متوقف شود.

 ».د انجام شودینبا یبازفرآور یبرا یساتیا ساخت تأسیو  یچ بازفرآوریه« .٧

د ساخته شود بلکه ینبا یسات بازفرآوریچ تأسیتنها ه  گر، نهید یعبارت  به 
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 یا  هسته ۀبرنام یکه دارا ییکشورها ۀا همیده شود. آید برچیسات موجود هم بایتأس

اش   ییکا و متحدان اروپایا به دولت آمریبه آژانس و  ین تعهداتیهستند هم، چن

 اند؟  سپرده

 یکران اطالعات  یب یا دسترسیشده  گسترده یها  رصد

 باشد: یمجانب بنده از  بندها  یگذار شمارهن یا

 شامل: یاتم یانرژ یالملل  نیارگذاشتن اطالعات به آژانس بیدر اخت«.  ٨

 ».یا  سات هستهیتأس یران برایا ۀبرنام ۀالف) اطالعات دربار

راجع به  یا ران هر نوع برنامهیا یعنیروشن باشد:  یلیخن بند یاکنم  یگمان م

را گسترش دهد، خط  یرا ببندد، مرکز یخواهد مرکز یدارد، ماش  یا هسته ۀبرنام

د برق یخواهد تول یجاد کند، میا یدیخواهد مراکز جد یجاد کند، میا یدید جدیتول

 یدیچ قیه دیکن مالحظه ؛…جاد کند و یا یقاتیتحق رآکتورداشته باشد،  یشتریب

ندارد که  یدیچ قیه ».یا  سات هستهیتأس یران برایا ۀبرنام ۀاطالعات دربار«ندارد. 

هر نوع  ی! برایدیقچ ید؟ هیها که موجود است، جد نی، کجا، ایهائ تیچه نوع فعال

 ۶ یگر، برایماه د ۶ ید، برایدار یگذار استیو س یزیر که شما در برنامه یا برنامه

 د.یم کنیتقد عات آن رااطالد یگر بایسال د ١۶ یگر، برایسال د

 ».یا ک از مراکز هستهیهر  یها  ساختمانک از یف هر یتوص«ب) 

وژ یفید. کدام انبار سانتریتان را مشخص کنیها د ساختمانیبا کیک به ی یعنی

مختلف است،  یدکیقطعات  ست، کدام انبارارخنده (روتورها) است، کدام انبار چ

است. ها  نیسین و تکنیمتخصص ت پرسنل اعم ازکدام ساختمان محل استقرار و اقام

ها را  د تمام ساختمانین. باین است و آن ساختمان این ساختمان اید ایگوئد بیبا

 د، همه را.یمشخص کن

 یها  تیدر فعال یکه سهم ییها  ک از مکانیات هر یعمل ۀو دامناس یف مقیتوص«ج) 

 ».دارند یا  هسته
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زان یاس و میدارد، مق یا ت هستهیدر فعال یکه سهم یران، هر مکانیا یهر جا

 د.ید اعالم کنیبا کار آن را

 ».ومیز کارخانجات نورد اورانیوم و نیمعادن اوران ۀاطالعات دربار«د) 

در بندرعباس  یومیش از معدن اورانین چند هفته پید همیاگر دقت کرده باش

 به عمل آمد. ید و وارسیبازد

 ».منبع تمام مواد مورد استفاده ۀاطالعات دربار«ه) 

 ».ن اقدامات فراهم خواهد شدیاتخاذ ان اطالعات ظرف سه ماه از یا«

، چه از شود ین مین مواد از کجا تأمیاهر بخش از د که ید بگوئیبا، یعنین یو ا

 م.ید که بعداً با آن کار دارین سه ماه را به خاطر بسپاریا .داخل، چه از خارج

 ».اراک رآکتور یروزآمد شده برا یاطالعات طراح ۀنام  ک پرسشیم یتسل« .٩

 یده باشند که فردو و نطنز به لحاظ طراحیدوستان شن از یبعضکم  دستد یشا

ن طور ی. اراجع به آن کمتر است ینگرانرفته  هم ین رویندارد، و بنابرا یخاص یژگیو

که  یا و رسانه یبا توجه به ظلمت اطالعات –ام  خوانده یغربکه من از منابع مختلف 

 یژه برایو به و ها یغرب یبرا –ران حاکم است یا در یا هسته یباب ماجرا امروزه در

ن یند ایگو یکه م یمطالب و از جمله .است »قبول رقابلیغ« اراک رآکتور ها ییکایآمر

که ما  نیا یما روشن شود. برا ید براین بایا یطراحست؟ ین چیا یاست که طراح

اطالعات  ۀک پرسشنامی ن خاطریبه همم. یدان ینم چیآن هم ه یطراح ۀدربار یحت

 .کندم یتسلل و ید تکمیران بایکه اشده  یطراح اراک رآکتور ۀژیشده وروزآمد یطراح

در منابع  – دیخوان یمرا  یشما منابع غرب یوقت یعنیاصال ممتاز است. اراک 

ها و به یشود. غرب یارجاع داده م اراک رآکتوربه کرات به  – که محرمانه است یرانیا

 استقالل و یها میو ت راجع به فوتبالشما  ک به آنچهینزد یها قدر ییکایژه آمریو

 یها یخوار رانتمانند  یتر مهم یزهایچ یا حتی موضوعات و لین قبیا وس یپرسپول

از  یارید و بسیکاخ سفکا، یآمر ۀکنگرد، در یکن یصحبت ممرتبط با حکومت 

 اراک ۀدربار شانیاسیس یجد یلیخ یها و در برنامه یجد یعلممطبوعات و مراکز 
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 رآکتور ۀباشد و قص رانیا یا هسته موضوعست که ین یا جلسه د.کنن یصحبت م

آب  هروگاینکا مطرح شود و یآمر یتیمسائل امنست که ین یا طرح نشود. جلسه اراک

 . تان خواهم گفتیرا برا ها ن بحثیاز ا یبعضفرصت شود  طرح نشود.راک ن ایسنگ

کرد یک رویدن به یبخش جهت فرجام آژانسجهت توافق با  ییها  برداشتن گام« .١٠

 ».اراک رآکتور یبرا یحفاظت

کره شویما با یعنی  یو نظارت یحفاظت ۀک برنامی یم و براید با آژانس وارد مذا

 .میبه توافق برس اراک رآکتورکامل بر 

مقاصد  یبرا یگریکه بازرسان د یروزانه بازرسان آژانس هنگام یدسترس« .١١

 ییآزما  یموقت، راست یها دستگاه ییآزما  ی، راستیاطالعات طراح ییآزما  یراست

منظور   سرزده به یها  یز بازرسیدر فردو و نطنز حضور ندارند، و ن یکیزیف یها دستگاه

 ».نیآفال یمراقبت یها  یگانیبه با یدسترس

و  یمعن چه شده گسترده یها ین رصدها و بازرسیم که ایمتوجه شوکه  نیا یبرا

م یریناگز – یربط دولتیبا توجه به فقدان اطالعات از جانب مقامات ذ –دارد  یداللت

 م!یشومتوسل  ییکایآمربه منابع و مقامات 

 و یو رسم یعلن ی، مرکزمرکز ساباندر کا، یس جمهور آمریباراک اوباما رئ

ر یمدسابان  یکه آقا یدر پاسخ به سؤال ،دندار یز مخفیچکه  یت، مرکزیسا یدارا

چه شما د که یبفرمائس جمهور، یرئ یآقا« :پرسد یاز او مکند و  یمطرح م مرکز

 یچه کسانجا  آناما  .دهد یمجواب  »نسازد؟ یا ران بمب هستهید که ایدار ینیتضم

 ،یونیزیتلو ،ییویراد یها شبکه ران مهمیران و سردبیا مدی صاحبان یبرخ اند؟ نشسته

 ها ستیونیصهو  ییکایآمر یمیقد ۀنگاران کارکشت روزنامهخبرنگاران و  ها، یخبرگزار

گر دوستان  زگنیبروک ۀمؤسست یسا یرو یبه زبان اصللمش یفحاضرند.  هست که ا

نه  .ارسال شود تانیجلسه بدهند تا برا یرا به بان خود یها لیمیا توانند یم خواستند 

 ،دینیبب ردیگ یصورت م یبه زبان اصلکه ست، گفت و گو ین یزیچ، محرمانه است

 است.جالب  یلیخ
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ن یران چنید که ایدار ینیچه تضمس جمهور، شما یرئ یآقاپرسد  یان مساب یآقا

و  یشمال ۀکر ۀبارکا دریسابق امر یس جمهورهایکه رئ نینکند؟ با توجه به ا یحرکت

شما چه  .سازند ینم یو بمب اتم کنند ینم ین کاریها چن نیپاکستان گفته بودند که ا

ن یچ تضمیه«د: یگو یمد. یت را نگاه کنیو شفاف رفته بودن د؟ شستهیدار ینیتضم

 – یباز م موشکیاالکلنگ و قاارو و و پشتکچ یهبدون شان یا ».دوجود ندار یانیبن

ن یچ تضمیه«ندارد.  یباز یجا اصال  – اند نشستهجا  گرگ آن یک سریچرا که 

کشور  هم رانیکه ا نیا یبرا! اوباماست و چقدر راست ۀن جملیع». وجود ندارد ینایبن

و  ید به لحاظ فنهو هم تا دلت بخوا ،است یکشور ثروتمند و هماست،  یپهناور

بعد سر  .وجود ندارد یناین بنیچ تضمیندارد، ه ین بازیتوانمند است. بنابرا یمهندس

ن یبه همن ماجراست، راجع یعلت نقل ا »گریبحث د«اما رود.  یم یگریبحث د

اضافه بالفاصله اوباما  .روزانه یها یبازرس یها یدسترس و کرانیب یبخش رصدها

م که تعهدات و یا هکرد یرا طراح یا سابقه یب یو نظارت یما امکانات رصد«کند:  یم

 ».خواهند دادقرار  ییآزما یماه به دقت مورد راست ۶ن یران را در ایا یها قول

که  یا خورده قسم یها ستیونیکردن دل صه خوش ید و برایگو یاوباما راست م

 ۀروزان یها یدسترس .دیتواند بگو ید و نمیگو ینمدروغ  ها آن اند به جا نشسته آن

ک ی یکتاست، به راستیهمتا و  یآژانس ب خیطول تارن در یقیبازرسان آژانس به 

 .ل نشده استیتحم یمستقلچ کشور یه رخ بیدر طول تار ینظارتن یچن

ل را داشته یذ یها ت شده به مکانیریمد ید دسترسنتوان یبازرسان آژانس م« .١٢

 :باشند

 وژ،یفیمونتاژ سانتر یها کارگاه )الف

 وژ،یفیسانتر یها د چرخندهیتول یها کارگاهب)

 ،یساز رهیسات ذخیسأت )ج

 ».ومید اورانیجات تولکارخانوم و یمعادن اوران )د

ار مهم یبس یک پاورقی ،وژیفیمونتاژ سانتر یها همان کارگاه یعنی ،الف ۀماد
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ن یگزیماه منحصر به جا ۶ن یران در ایوژ ایفید سانتریکند تول یاعالم م یپاورق .دارد

ن چه استنباط یدارد؟ از ا ین چه داللتیاخوب،  .وب خواهد شدیمع یها نیکردن ماش

باسواد  یها ندارد، البته من از آدم یدگیچیشود. پ ینمد یتولوژ یفیسانتر یعنیشود؟  یم

، است یا ز سادهیچاد گرفتم متوجه شدم ی یوقتخوب به نظرم  یول ،رمیگ یکمک م

د که یآ یبه حرکت در م یوژ شما وقتیفید سانتریجات تولکارخانفقط و فقط  یعنی

 ،پنج ،دو تا، یکی – وب شدهیخراب شده و مع یوژهایفیاز سانتر ید تعدادیبخواه

ن یگزیجا را – فردو خراب شده و نطنزطرف و آن طرف  نیا ، کهتا ستیب ،نزدهپا ،ده

 ل است.ید وگرنه تعطیاندازین کارخانه را راه بیاد یتوان یمبعد  ،دیکن

به  یل اماکن چه ارتباطین قبیا یو بازرس یم دسترسیال کنؤاز خودمان س

سات یسأو مکان ت د بازرسان آژانس هم از محلیوم دارد؟ چرا بایاوران یساز یغن

داشته باشند؟ جا دارد متذکر را از درون آنها  یداشته و هم امکان بازرس اطالعفوق 

ن بار است ین اولیا، رانیاش با ا ییکا و متحدان اروپایمناقشات امر یم از ابتدایشو

و جوارح و  ءن به تمام اجزاکرا یب یاطالعات ین دسترسیچن نیان اییکا و اروپایکه امر

ش از یپکنند.  یدا میها پ و محل و آدرس آن یدیتول ،یکارگاه ،یساتیتاس اتیجزئ

 ١٣٨٢بار سال  خفت یها قیرسد تعل یبه نظر ماکنون که  یسابقه ندارد، به طور نیا

از  ها و یبازرس ،ها ینیبازب ،ها نظارت ،ها توقف، ها قین مجموعه از تعلیسه با ایدر مقا

وم یاوراند یاکسو  %۵وم یبه اوران آن لیو تبد %٢٠ ۀشد یوم غنین بردن اورانیب

 .ز استیانگ حقارترسوا و چقدر کمتر 

 یبند ک جمعیبهتر است کا و متحدانش یامر ۀداوطلبانش از طرح تعهدات یپ

 یلیارجاع خ ین برایدوازده بند است، ا م.یجا داشته باش نیاز مجموعه اقدامات را ا

 :کند یبه ما کمک م

 رود، ین میشده از ب یغن% ٢٠وم یاورانر یتمام ذخا -١

ل یران به طور کامل متوقف و تعطیا یا درتمام مراکز هسته% ۵ یباال یساز یغن -٢

 شود، یم
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ل یوم تبدید اورانینظر تماماً به اکس ماه مورد ۶در % ۵شده تا  یوم غنیاوران -٣

 ،شود یم

 ،شود یم یکن فعال نشده منتفیل ،نصب یوژهایفیتوسط سانتر یساز یغن -۴

 ،شود یم ید منتفیوژ نسل جدیفیسانتر یساز نصب و فعال -۵

 ،شود یم یران منتفیا یا در تمام مراکز هسته یساز یت غنیش ظرفیافزا -۶

منتقل  رآکتورت ین به سایا آب سنگیشود، سوخت  ینم یراه انداز اراک رآکتور -٧

هم  رآکتور ۀماند یقطعات باقشود و  ید نمیتول رآکتور یبرا یشتریشود، سوخت ب ینم

 شود. یدن میبرچ یآماده برا اراک رآکتور :ک کالمیجان کالم در  .شود ینصب نم

 .شود یجاد نمیا یساز یغن یبرا یتاسیأسچ تیه -٨

وم یا مرتبط با انباشت اورانیساز  نهیق و توسعه که زمیتحق یها تیگونه فعال هر -٩

 .شود یمتوقف م، شده باشد یغن

 وب.یمع یوژهایفیسانتر ینیگزیجا یمگر برا ،شود یوژ متوقف میفید سانتریتول -١٠

 شود، یل میتعط یسات بازفراوریسأا ساخت تی یبازفراور -١١

که ، بلنطنز و فردو ۀدربار، نه فقط کران یبسابقه و  یب یها یاطالعات و بازرس -١٢

 یها ساخت چرخنده ،وژهایفیساخت سانتر یها ، کارگاهاراک رآکتورشامل 

جات کارخانوم، یها، معادن اوران وژها و چرخندهیفیوژها، انبارکردن سانتریفیسانتر

 د به طور کامل فراهم شود.یمرتبط با ۀا قطعیگونه مواد  وم و منبع هریاوران

گر نه کامال – یقدر یبند ن جمعیدوارم ایام به  ییگو پاسخ ینه را برایزم – ا

 –م یشو یم مدعیتوان یمحاال ا یل فراهم کرده باشد. آین تحلیا یابتدااالت ؤاز س یبرخ

 یها ن ابتکار قدرتیا ۀجیکه در نت – شود یم یس جمهور مدعیرئ یطور که آقا آن

جز  ینخواهد برد و راه ییفشار راه به جا م ویتحردند که یجه رسین نتیبزرگ به ا

 ؟!عزتمندانه وجود ندارد ۀاحترام متقابل و مذاکر

کر ن احترام متقابل یان است؟ ین است؟ احترام متقابل ایعزتمندانه ا ۀمذا

مطبوعات  !نخواهد برد؟ ییم و فشار راه به جایها متوجه شدند که تحر آناست؟ 
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 مؤسساتاما زبان  !روشن است چراخوب فهمم و  یتوانم بخوانم و نم یرا من نم یغرب

و د یغرب را بخوانمطبوعات  .کند یت میها کفا ن کالسیا، …ن و شکوه و یمیس

 انسرپرس، آژانس ف تدینترنشنال، آسوشیپرس ا تدیونای یها یخبرگزار یها تیسا

تور از یمان ۀصفحاصال  ،یکه مرور کن یزن یرا م دیکل .دینیرا بب… و  ترزیپرس، رو

ها را ما  نیا !به خواندن یاز کجا شروع کنکه  یمان یمدر د.شو یاه میسمطلب 

 ین مجالیچن یو هم اشتغاالت متعدد حکومت !میسواد یب هم چون .میبخوانم یتوان ینم

 ۀکنگر یاعضا ند کهیگو یبه ما م خوانند یمو که سواد دارند  یکسان یول دهد. یمن

که با  آورند یفشار م و شرمن یبه جان کردارند  –ندگان و سنا یمجلس نما – کایامر

 یا هسته ۀبرنام چرا د،یداشت قدر دستاورد  نیشما هممها، یر تحریق و تاثیتوجه به توف

د ینیب ید؟ مگر نمیل نگرفتگ را ؟ چرا نطنز و فردو و اراکدیجمع نکردران را کامل یا

  هم چید تحرینیب ینممگر دهند؟  یدم تکان م به انحاء مختلفمدام   یرانیامقامات 

 انیکه غرب –م! یکن یمم درست عکس آن را مطرح ییآ یمما  کرده؟ بعد یالقمر ّشق

را متوجه  یچ !ها متوجه شدند؟ آن !برد؟ ینم ییم راه به جایکه تحر اند همتوجه شد

جه یالخره نتها با مین است که تحریاغرب  یاسیقل تمام مجالس سقل و نَنُ اند؟ شده

ورک یوینکا یدر آمرد، یرا بخوان یجد یها د، روزنامهیها را بخوان است، روزنامهه داد

نس ین سایستی، کریتود یو اس ای، زمیواشنگتن پست، لس آنجلس تامز، یتا

ال یننشیندپندنت، فاین طرف در انگلستان ایو بعد ا ت ژورنالیوال استرتور، یمان

ان ید، از میبکن یک نگاهیها را  نیا ون.یبینترنشنال هرالد تریامز، یتا، نیمز، گاردیتا

به طور د و یتان را ببندانآمده است، چشمن سه ماهه مقاله در یکه در ا یادیتعداد ز

ل دارد ید اصال تحلینید ببی، بعد بخوانیکی ید رویدست بگذارو بالضابطه  یتصادف

 .دیگو یچه م

با  ،دیکه شما کرد یبا رفتار !برد؟ ینم ییم راه به جایها متوجه شدند تحر نیا

د، حاال یببخشبرد؟  ینم ییم راه به جایها متوجه شدند تحر نید ایکه شما کرد یغاتیتبل

 چه فکر آخر ما  !فهمند یخوب مکه آنها  یول ند،سواد یها ب یرانیاز ما ا یبعضمثال
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 ییم راه به جایها متوجه شدند که تحر که آن ؟فهمند یها نم نیم ایم؟ فکر کردیکرد

جه ین نتیها به ا نید ایکه شما کرد ییها یساز نهیغات و زمین تبلیبرد؟ با ا ینم

 !هاتیدند؟ هیجه رسین نتید به ایکه توافق کرد ییزهایمذاکرات و چ ۀنحو بادند؟ یرس

 یانقالب … فرزندان: «یروحان یسخن آقا ؟ن سخن راست استیا ایآ

اثبات  ین المللیب ۀدر صحن یا هسته یها تیران را در فعالیت ملت ایاند حقان توانسته

که اصال اثبات را بنده  خصوصبه چه،  یعنیم که اثبات یفهم یا ما نمی !»کنند

ت چه را یچه؟ حقان یعنیاثبات  چ!یهکه اصال  بنده، سندینو یم یفهمم چطور ینم

طرز ه ا بیو  ا هر دو را!یا اثبات را. و یم یفهم یت را نمیا حقانیاثبات کردند؟ 

م ملت یکن یکن تصور میم لیفهم ید هم میا شایو …. م ق را از دیخال یزیخ خسران

م ی، هر چه ما کن»ن کندیریهر چه آن خسرو کند ش«است که مطابق  یا به گونه رانیا

 به کند!  به

 یکه آقاآن طور  ،اصول و خطوط قرمز نظام ۀهم یا به راستیآ اد است!یکار ما ز

 یطور نیت شده است؟ واقعاً این مذاکرات تاکنون رعایند در ایگو یس جمهور میرئ

ران مورد اذعان یملت ا یساز یو حق غن یا ا به واقع حقوق هستهیاست؟ آ

ما دارند  یپا تا به سر یجهان یها قرار گرفته است؟ قدرت یجهان یها قدرت

اند که  زده ر و شگفتیوحشتناک متح ها ییاروپا یها و حت ینیها و چ خندند، روس یم

کره یآ یمن طور یاران است که ین همان ایران؟ چه خبر شده؟ ایچه شده در ا د مذا

ها مورد اذعان قرار گرفته است؟  نیا؟ آن وقت کند یدارد توافق م طور نیاکند و  یم

؟ سر یساز یمورد اذعان قرار گرفته است؟ حق و حقوق ما؟ حق و حقوق غن زیچه چ

خواهم  اگر مجال شود،بحث ن یان ایدر پاجدا را  ۀپروند ،یساز یحق غن یماجرا

حق  یول ،مینگورا  یزهائیچ وافقنامهتقرار شد من راجع به  ،مجال شودد یگفت. با

احساس  یلیخ. است یآموز عبرت یماجرا یلیچون خ .مید بگویرا با یساز یغن

جالب است و  یلیخ م؛یبخوانرا  یساز یغن ۀقصن یا ،میکن یم یرانیکرامت و عزت ا

 .میشو یو انقالب متوجه م یت ملیحاکم ،تبعاتش را راجع به استقالل مملکت
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ن توافق یا یدستاورد قطع« ،دیگو یم یروحان یطور که آقا نیا ،ا به واقعیآ

دانم چه  یم، نمیگو ینمز یچ چیهتوانم به شما اهانت کنم،  ید من نمیببخش –…» هیاول

است؟ از پشت کوه آمدند؟  یچطور رانیتصور شده است؟ تصور شده است ملت ا

درست است که ن سخن یا ایآ –کنم  یته به عمل آمدند؟ واقعاً تعجب مور بیز

ران یا یا ت شناخته شدن حقوق هستهیه به رسمین توافق اولیا یدستاورد قطع«

دستاورد ن یات شناخته شده است؟ یبه رسم طور نیران ایا یا حقوق هسته ؟»است

راست است  ن حرفیا ایآ ،در ژنو ٣/٩/٩٢ در فیدکتر ظر یسخن آقا است؟ یقطع

 ؟»شود یران به طور کامل حفظ میا یا هسته ۀن توافق ساختار برنامیبر اساس ا«که 

حفظ شده است؟ سخن ا یآ ،دیدید و دیکه شما خواند ییها نیحفظ شده است؟ اا یآ

 یا ساختمان برنامه هسته«ن حرف راست است که یا ای، آ٢٧/٩/٩٢ف یدکتر ظر یآقا

ن ین سخن معاون بیا ایاست؟ حفظ شده است؟ آ طور نیاا یآ ؟»ما حفظ شده است

گام  یرا برا یما اقدامات« راست است که یدکتر عراقچ یر امورخارجه آقایوز یالملل

شود کل ساختار  یکه باعث م – توافقنامهن یهم یعنیگام اول  – میاول توافق کرد

چ یشود و ه یخاموش نم یچ دستگاهیه«حفظ شد؟ ا یآ ؟»کشور حفظ شود یا هسته

 ؟است واقعاً یطور نیا .»گردد یبه عقب بازنم یا برنامه

 ها میساختمان تحر یا فروپاشیترک برداشتن 

ن یم. اینیبب ها را ییکایو امر ها یئاروپا ۀداوطلباناقدامات  ن است کهیوقت احاال 

  .میکن یبررس همرا ه یتا و بق ن چهاریا ،هفتمششم و بند اول و بند پنجم و 

ندگان مردمند؟ یمجلس نما ،مجلس ام هد، من ماندیک را دقت کنین یا ،١بند 

سوگند مال کجاست؟  نی، اخوردند که یهستند؟ سوگند کهندگان یمجلس ما نما

ها مشغول چه  نیران؟ ایاز منافع ا ی؟ پاسداریاز انقالب اسالم یپاسدار سوگندِ

که  ییها یأر خاطرکنم به  یکه هر روز صبح دارم استغفار م بندههستند؟  ییکارها

زنگ زد و  یبهمانه کرد و یمثال توص یفالن که نیبه ام، یجا بگو نین را همیدادم، ا
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محال ممکن است  !ست را شما پر کنین لیهستند و ا یخوب یها گفت آدمشان هم یا

گر بدهم،  یأنفر ر یسکه قرار باشد به  ،شرکت کنم یگر در انتخاباتیمن د دانه ک یا

د به لحاظ یک نفر هم بایو آن خواهم داد.  یرأک نفر یآن  فقط به ،شناختم

 حداقلالمجموع  ثیح من مورد شناختم باشد. »یطلب استقالل«و  » عزت«، »رتیغ«

گر ا !یآر !و شرمن باشد یمثل جان کر  یأافتم ریدهم و ن یم یأافتم ری یطور نیا

ز شدم، اصال یق ریدقن دو انسان یا یدر کارهاکه من  یداند از زمان یدهم. خدا م ینم

، ها یئکایم خوش به حال امریگو یم ،نمیب یون میزیرا در تلو ن دویوقت ا ار هریاخت یب

چقدر  است. یانیشما بن یکا برایت آمریو امن، چقدر قدرت دیرت داریچقدر شما غ

. دیدار وفا کایامر یمنافع ملبه د، چقدر یهست یزیت یها د، عجب آدمیثبات قدم دار

 بود! یتان در تن من م دهیگند یاز موها یکیکاش 

ران مکث یشتر فروش نفت خام ایها جهت کاهش ب د، تالشیبند اول را نگاه کنن یا

که  یبه طور – فوق العاده استاش  یاتورینیکار مد، اصال یدقت کنخوب  – شود یم

 کی .کنند، نقطه یدارین موجود نفت خامشان را خریانگیان موجود بتوانند میمشتر

مالحظه  شود. یران مکث میخام ا شتر فروش نفتیها جهت کاهش ب تالش :گریبار د

 یعنین یشود و ا یم مکثاست که  کاهش یشتر برایب یها جا تالش نیشود که در ا یم

 .ماند یم یفروش نفت کماکان به قوت سابق و موجود خودش باق یها میزان تحریم

هرچه  یها تالش، شود یکارها مواجه م و دن سازیا برچیو نه توقف  ،چه با مکث  آن

هر  یعنیچه؟  یعنیافتد،  ین اتفاق دارد میا است. میتحر گسترش تور یبراشتر یب

م و یبسط بدهروز متا به ام را یتحر تورم یتوانست ییها و اروپا ییکایکه ما امر یمقدار

 ش هست.یجا سر ،میبگستران

 ن مطالب رایست، اینقصد جسارت  ابداً ،خواهم یم عذر از حضار محترم بنده

وصل شده  برهیوشان یهمه جاانگار اصال  ،ح دادمیتوض یرستانیدب یها بچه یبرا

 یعنید؟ یگوئ یواقعاً راست م ،دکتر یخوردن که آقا تکانبه کنند  یاست، شروع م

م یتحر تور یعنی ؟میتحر گسترش تور یشتر برایب یها فقط تالش یعنی؟ یطور نیا
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است، تازه ما تالش  یمهم قدمم فروش نفت که یتحر تور .خودش است یکامال سر جا

د یتوان یشما نم – میگو یرا م توافقنامهدارم  –که  ن معنایم به ایکن یشتر نمیب

ک یزان صادراتتان که باالخره از یم .مهم است یلین خید، ایعوض کنانتان را یمشتر

به هر حال به  ون بشکه در روز رایلیم٢/١ن ید ایدار ن طرف و آن طرفیو ا منافذ

ک یخالصه ن طرف و آن طرف یو از اافذ منکنار و از و از ر تور یزاز  یطرق مختلف

است، در  یکه جار یدر منابع غرب یعنی .دیفروش ید میهزار بشکه دار ٢٠٠ون و یلیم

 .د بدانندیکه نبا رانینامحرم هستند به خصوص ملت ا یها آدم یک سریجاها  یبعض

 کهانمان را یما مشترب، خو .دیفروش ید میون بشکه را به هر صورت داریلیم٢/١

هم م یتحر م، توریش بدهیم افزایتوان ینم همزان فروشمان را یم، میم عوض کنیتوان ینم

 یها شتر، تالشیب یها مکث شد؟ تالش چهش است، یسفت و قرص و محکم سرجا

ن یزتر شود و منافذش گرفته شود، ایش ریها شود، گرهبتر  م گستردهیتحر شتر که توریب

 .گرید است

در واقع ما دادند؟ ه ار مهم چه بین بند بسیدر ا ها ییها و اروپا ییکایدر واقع امر

 ن کلماتیاتک  به تکد، یخوب دقت کن – که احتمال داشترا  یزین را دادند، چیا

ن و یدن ایو د یکه احتمال داشت در صورت صرف وقت و انرژ یزیچ – دیدقت کن

… ها و  شگاهیجات و پاالکارخانا و بنادر و یها در دن کشنفت یبرخاز  یآن و بازرس

هزار  ٨٠٠ ،هزار ٩٠٠، ونیلیم ١بکنند را ون یلیم ٢/١ن ید ابتواننامکان داشت 

 یاتیبازرسان مالو اعزام نه یها و صرف هز ن تالشیاحتمال داشت با ا ،بشکه در روز

ن یاز ا – درنیبگش را یبشکه را جلوون یلیم٢/١ن ید ابگردند فتنیبها  نیو ا یو نفت

فالن شرکت نکند دارد  زنند یحدس م یعنیکرد، خرج د یبابعد  صرف نظر کردند.

ن ید اکنن یخرد، بعد بررس یهزار بشکه در روز م ٣٠٠-٢٠٠و کند  یمطنت یش

دارد و بعد  یک خرده مشکالت مالیشان  یکیره یئت مدیهعضو  ۶را که از موضوع 

ن یا .کنندکه جا دارد با دالر چرب  ییجا کف دستش را تا آن ود بگذارنقرار با او 

صد هزار بشکه را ید که سیتا آن طرف بگوکنند د خرج یدرست است، منافع است، با
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 .چرب شده است یاش هم حساب یم، چرب هم شده دستش، حساب بانکیخر یم میدار

 .کاهش دهد راون یلیم ٢/١ن یاز ا ید خرج کند و بدود تا بتواند مقداریکا بایامر

ک قطره از ی یتوانستند جلو یم ها ییکاید اگر امرینیم؟ ببیگو یچه دارم ممن 

گفتند ما  یمو  نشستند یبه نظر شما م ،رندیرا بگون بشکه یلیم ٢/١ن حدود یا

ها در  ییکایکه ما از امر یاست؟ شناخت طور نیا ایآ ؟مینکن ای میم؟ بکنیاستخاره کن

ن یاکردند؟ در واقع  یدرنگ مک لحظه یها  نیاست؟ ا یطور نیم ایسال دار ٣۵ن یا

با د یبا وده شده است، دست هم نخورده است، یار ندارند، تور چیدر اخت امکان را

ر ین و آن وزیب ایجچرب کردن  با دالرو ار یگذاشتن بسنه و تالش و وقت یهز صرف

 ١بشود ون یلیم ٢/١ن یاتا د بشود ین کارها بایا ۀهم… . و ر فالن شرکت یو مد

ن ین خرج کردن و ایخرج دارد، ا هزار، و مانند آن. ٨٠٠هزار،  ٩٠٠ون، یلیم

 فهمم؟! یک خورده دارم اشتباه می امامزاده!خته نذر یروغن رد: رداها را  تالش

مانده  یباق ییال مبناؤک سیجا  نیاد. یکن مالحظهجا را  نین بدتر، ایاز احاال 

کند؟  ییآزما یا و اروپا را راستکیتواند مکث امر یچطور مران یا یبه راست است.

ادتان یا م ریده یکه م ید کردم؟ اطالعاتیکأت یآزمائ یراست ۀدربارادتان هست چقدر ی

را کران یب یرصدهابعد قسمت دوم  ن.ین و این این، ایا میده یهست؟ اطالعات م

ها قابل  نی؟ تمام امونتاژ یها کارگاه یروزانه؟ بازرس یها یادتان هست؟ بازرسی

ن، در یدر نطنز، در نائ میک انبار دارید ما ییگو یشما م یعنیاست،  ییآزما یراست

م، یوژ داریفیک انبار سانتریجا  آنرفت، یج ،، جهرمییک جای، یماکو، مرند، خو

جا  بعد هم آدرس آن در آن هست. میا از نسل قدید یوژ از نسل جدیفیدانه سانتر ۵٩٣

کند؟  یکار م هها چ یم، بازرسیم و تعهد کردیداد ید میم، اطالعات است و بایده یرا م

گر اضافه باشد با ۵٩٣ مثال دننید که ببنشمار ید و دانه دانه را منیآ یم د یاست؟ ا

تا  ۵٠٠تا،  ٢٠٠تا،  ١٠٠جا  نیکند که ا یم، کدام کارگاه مونتاژ دارد کار میجواب بده

اگر کم شده باشد، کجا  د.یآدرس آن را به ما بدهحاال اضافه شده است؟ کجاست؟ 

 ؟ییجا ؟ید؟ به کشوریفروخت ید؟ به کسینصب کردو د یرا بردد یجدوژ یفین سانتریا
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 است.رفته  شسته یلیخ ؟دینیب یرا مکردن چک  ؟دینیب یرا م ییآزما یراست

ران یاگر صادرات نفت ا ک مثال بزنم.ید یاجازه بده مکث! ییآزما یحاال راست

وجود داشته باشد،  یمل ۀچه عزم و اراد ون بشکه، چنانیلیم ١د به یرسون یلیم٢/١از 

د یما باو  یو نقض کرد ید که مکث نکردیگو یران مین است که ایافتد ا یکه م یاتفاق

گر امر .میتا بفروش هزار ٢٠٠ ن چه طرز یچه؟ ا یعنین ید اید که ببخشیبگوبه ما کا یا

د یکه از شما خر ییکشورهاها و  د آن شرکتیچه؟ شا یعنین یکردن است؟ ا متهم

الفساد جهان  از ام ،تیاز کو ،از امارات ،دا کردند، از قطریپ یتر کردند منابع ارزان یم

 .دا کردندیپ یبهتر ۀنیگز ، از نروژ،ییک جایاز  ،هیجری، از نیاسالم عربستان سعود

 یک کاریپس ما  ،دا کرده استیکه حرف نشد که صادرات نفت شما کاهش پ نیا

رند و یگ یگر مید یدا کردند و از جایتر پ د نفت ارزانین حرف است؟ شایا .میا کرده

 یگریا منابع دیدا کردند، یپ یگر انرژیازشان به نفت کم شده است و منابع دید نیشا

 ۀبه مرحلده و یجه رسیماه به نتچند ن ین ظرف اکرده بودند و اآل یساز نهیرا زم

در برنامه  یک طوری یا هسته رآکتورسات یسأا مثال تی .ده استیرس یبردار بهره

هزار  ٣٠٠-٢٠٠ن یده است و بنابرایجه رسیداشتند و ظرف دو سه ماه گذشته به نت

، یدیخورش یمثل انرژ یگرین دیگزید منابع جایاج ندارند، شایبشکه نفت را احت

وقت  شما هرپس  دند.یجه رسیجاد کردند و به نتیدا و ایره پیو غ یبادا و یامواج در

ن شد حرف؟ به نظر شما چقدر حرف یم؟ ایکرد ما نقض ،شود یصادرات نفتتان کم م

ن همت یم ایفرض کن رش است؟یدارد؟ در کدام محکمه قابل پذ یما وجاهت حقوق

 م.یببرالهه  ین المللیدادگاه ببه م و یبردارم که پرونده را یرا داشته باش ن وجودیاو را 

ن حرف ما قابل یچقدر ا یبه راسترش است؟ یقابل پذن حرف ما یاد یکن یشما فکر م

ندارد که هر نوع  یحقوقچ وجاهت یهن حرف یاروشن است که  ؟رش استیپذ

، مکث جان کالم ن شد حرف؟یا د.یا هکرد تعهدنقض  ها یغربما شپس  باشد یکاهش

  چ وجه.یست، به هین ییزماآ یچ وجه قابل راستیبه ه

چون  ،کنم یرا باز نم یبحث نجا آمده استیکه ا »توافق شده مقدار«راجع به بنده 
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رخارجه منکر بود ین بحث را من در آذرماه کردم که هم وزیا .است یاالن بحث خنک

منکر بود و هم هنوز  وزارت خارجه یسخنگوهم  ،وجود دارد یگرید ۀنام که توافق

 ۀبرگن اآل منتشر نشده بود. یبه قدر کاف دیکاخ سف یاطالعات ۀبرگ یماجرا

پر از  ، هفت صفحه یدارامفصل  یاطالعات ۀبرگداند؟  ینم یکسرا چه  یاطالعات

ر یها تفس نید ایگو یوزارت خارجه م یکه سخنگوو جالب است  .است ارقام

کند که مرادش از آن  یگاه روشن نم چیوزارت خارجه ه یسخنگو !استها  ییکایآمر

 ۀن است که آنچه مورد توافق قرارگرفته همان توافقنامیا یا منظور ویست: آیسخن چ

جه موضوع مناقشه؟ یهاست و در نت ییکایآمر یر و تلقیتفس یمنتشره است؟ و مابق

ران اساساً مطالب ین است که ایا یا مراد وین امکان، آیتر از ا تر و قاطع حیا، صریآ

ت و یا شفافیکند؟ آ یم بیتکذد را یمنتشره کاخ سف یاطالعات ۀبرگمندرج در 

ران باالخره یح شود که موضع ایگفته، تصر  یکند که افزون بر آنچه و یت حکم نمیقاطع

وزارت خارجه نه در همان  یسؤال ندارد که چرا سخنگو یجا یا به راستیست؟ آیچ

چ اظهارنظر یگر وزارت خارجه پس از آن هیچ مقام دیو نه ه یخبر نشست

 یت ظلمانین وضعیبر ا ینور یا تحوالت آتیاند؟ آ نکردهنه ین زمیدر ا یبخش تیشفاف

شامل  یا صفحه هفت یاطالعات ۀبرگ دهد؟ یماالت را ن سؤیافکند و پاسخ ا یم

د در ی، برواست یاست و نه سر ید، نه مخفیشما مراجعه کن .ارقام و اعداد است

هفت صفحه  نیا ران.یو ا یا هستهد یبعد بزن، یر مطبوعاتی، دفتر دبدیت کاخ سفیسا

 .دید و ناراحت هم نشوین هفت صفحه را بخوانید اینید و بعد بنشیآ یتان میبرا

است و  انم تباالخره مملک .دیبا آرامش بخوانطور  نیو همد ینید، بنشیکن یصبور

را  انم یهست و رو انم یم هم پای، آش کشک خاله است، بخورمیندار یا چاره

ن است، باالخره یم هم همینخوانهست.  انم یچه، پا م به ماییو بگوم یطرف هم کن آن

 .میو آگاه شو میم و بخوانینید بنشیم؟ بایبکند یباکار  هچم ینیببد یبا

د آمده است. اما ارقام یکاخ سف یلیتفص یاطالعات ۀبرگن یارد دالر در ایلیم ۴/٢

 »ریتفس«ران یوزارت خارجه ا یکا را سخنگوید آمریکاخ سف ۀو اعداد مندرج در برگ
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ژنو، باز  ۀتوافقنام یاجرا ۀکن پس از مذاکرات بر سر نحویها خوانده بود. ل ییکایآمر

خالصه تفاهمات تحت عنوان  یا هید اطالعیکاخ سف یا ر رسانهیهم همان دفتر دب

را در  رانیج.ا.ا یا هسته ۀبرنام ۀعمل مشترک دربار ۀنقش یمربوط به اجرا یفن

الذکر و  ارد دالر فوقیلیم ٢/۴ه رقم ین اطالعیر امنتشر کرد. د ٢۶/١٠/٩٢خ یتار

ق شش قسط با ذکر مبلغ هر یخ دقیشده و ضمناً تار حیتصر بودن آن مجدداً یاقساط

د از مقامات وزارت خارجه سؤال کرد: ینک باید شده است. ایها در آن ق ک از قسطی

گر نیر آمریهم تفس یخالصه تفاهمات فنه ین اطالعیا ایآ چگونه  ست،یکاست؟ ا

ن یران در همیاز فروش نفت ا یات پرداخت بخش کوچکیاست که مبالغ و جزئ

ر یتر تفس شیکه پ یلیاطالعات تفص ۀبرگدر آن  –ارد دالر یلیم ٢/۴ن یهم –ماه  شش

د یکاخ سف ۀمنتشر یخالصه تفاهمات فنن یخوانده شده مطابقت دارد؟ و اگر ا

اً، یر است. و ثانیز تفسین نیکند که ا یح نمیر است، اوال چرا وزارت خارجه تصریتفس

شان توسط  د پرداختیسررس یارد دالر و مبالغ اقساط و حتیلیم ٢/۴چرا رقم 

دولت، مورد عطف و  یز سخنگویو ن یمقامات دولت، از جمله مقامات بانک مرکز

 رد؟یگ یاستناد قرار م

هم آمده  ون دالریلیم ۴٠٠ک مبلغ ید یکاخ سف یاطالعات ۀبرگن یضمناً در هم

 یها ق بنگاهیو نه از طر ماًیمستق یک کانال مالیجاد یکا با ایاست که دولت آمر

 یها ل در دانشگاهیشاغل به تحص یرانیان ایه دانشجویران، شهریا یو پول یمال

کا یست که دولت آمرین یشرمسار ۀین ماینظر شما ا کند. به یرا پرداخت م یخارج

کا، یآمر یها ها و دانشگاه به کالج ماًیمستقان یرانیا ۀیشهر یران را برایا یها ییدارا

ف و یدکتر ظر یرهم پرداخت کند؟ بنده از آقایکانادا، انگلستان، فرانسه، آلمان، و غ

از  یرانیک ایر به عنوان یر اطالع ندارم اما حقیدولت تدب یو اعضا یدکتر عراقچ

 کنم. یم یو سرافکندگ یالعاده احساس شرمندگ ک فقره هم فوقین یهم

خبر از آن  یاسالم ینه مجلس شوراکه م، یبگذر »مقدار توافق شده«ن یاز ا

مجلس و نه ظاهراً  یون روابط خارجیسیسه مجلس و نه کمیئت رئیداشت و نه ه
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ن یم باالخره نامحرم ایال کنؤساز خودمان کشور. جا ندارد  یملت یامن یعال یشورا

ار یبس یلیاز مفاد توافق شده تفصو د بداند یا نباین دنیست که در ایست؟ کیوسط ک

 د خبردار بشود؟یگر نبایمهم د

ن راجع یبنابرا ،مطرح کنماقالم مهم را  یبرخدا نکنم یفرصت پم چون نگران بنده

 م کهیقدر بگو نیفقط ا ،کنم ینم یها بحث نیفلزات گرانبها و اطال و و  یمیبه پتروش

 ینه مشکلین زمیما در ا ایآکه شده  الؤس، از افراد متعدد مطلع یمیراجع به پتروش

کره یت یاز اعضا یهم برخ ءم؟ بال استثنایدار که گذشته گفتند هم و  یفعل ۀکنندم مذا

اما راجع به طال و م. ینداشت یمشکل خاص یمینه در صادرات پتروشین زمیدر ا

باً ین قصه هم تقریاما باز در ا .د کردندییأن را تیا ،میا داشته یتفلزات گرانبها ما مشکال

م یم، مشکل داشتیندار یمشکل خاص در حال حاضرهمه متفق القول هستند که ما 

 .میرفع موانع کنم یتوانسته بودمختلف  یاما به طرق مختلف و از کانال ها

جمله  ران منیا یکا بر صنعت خودرویامر یها میماده سه اشاره کنم، تحرفقط به 

به نظر شما قابل تصور است که صنعت نم، یبب شود. یق میم خدمات مربوط تعلیتحر

 ،کنند یند همکاریایکا بیامر یخواهد با صنعت خودروساز یران میا یخودروساز

قرار  ایآران را برطرف کنند؟ یا یصنعت خودرو یفیو ک یتنگناها و مشکالت کم

 ینیچنن یا ی؟ همکارقابل تصور است یزین چیچن ایآفتد؟ ین اتفاق بیاست ا

قابل  ین اتفاقیچن ایآ؟ یکا در حوزه خودروسازیران و امریان دو صنعت ایم یصنعت

از صنعت اک یو پونتوک یب و الکیکاد ،لتشور یتعداد ا قرار استی ؟تصور است

ها و  اورد و در دست آقازادهیران دربیکا سر از ایامر دارِ مسئله اریبس یخودروساز

قا، یافر ،د اندرزگویبلوار شه – زنند یکه م یین دوردورهایمملکت در ا یها یسوگل

حاال  –کنند  یخوش و بش م ساعت دو سه نصف شبو تا  زنند یدور مرداماد دوریم

با حاال گر ید شود،بانواع بنزها و و  ام یسانتافه و بتاکسون و که با  نیا یبه جا

خدمت ز را یک چی اماب ندارم یعلم غ بنده .دور کننددور یکائیلوکس آمر یها نیماش

گر ایبرادران و خواهران بگو  ،نکند یرییچ تغیه یاست خارجین سین مبنا و ایم، ا
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 ،دهم ین بلند است وگرنه من احتمال زودتر مین تخمیگر، ایک سال دیماه تا  ۶ن یب

  ند و دوردوریآ یها م وکیبها و  اکیپونتالک و یکاد .د بودیکه گفتم خواه نیشما شاهد ا

 ها یها و نورچشم آن آقازاده .شود یمانجام ها  با آن ن به بعدیاز ا ها یها و سوگل آقازاده

من و شما و ثار، و یو عدالت و شهادت و ا یاستقالل و آزادش انقالب و یهم به ر

 .ندخند یم… ز یهمه چ

ن را هم من عبور ی، ایکشور یمایهواپ یدکیمجاز کردن تدارک و نصب قطعات 

تا  ٣ن یها. ا قین قسمت تعلیرگذار در ایثأار مهم و تیبند بس ٣ن یرسم به ا یکنم، م یم

 :میخوان یق از رو میرا دق

ت سازمان ملل انجام یامن یتوسط شورا یا د مرتبط با هستهیم جدیچ تحریه« )۵

د من کار ین دو قی، با ا»یا مرتبط با هسته دِ یجد«د، ی. خوب دقت کن»نخواهد شد

د ین سه را ارائه کنم، اجازه بدهیل جامع ایتحلم و یرا بگو ٧و  ۶نکه یقبل از ا .دارم

 یسابق شورا یمیتحر یها قطعنامه ۀح همیتلوران به یک بند این یاضافه کنم که با هم

از  یکم بعض اد دستیاحتمال زبه که  یطور که آن یدر حال .رفته استیت را پذیامن

ما هرگاه  تر، یشتر و جدیب یلیخدانتان یش سفیاز ر یادتان هست و بعضیشماها 

م؟ یگرفت یم یچه موضعرفت  یمت یامن یمان از آژانس به شورا یا پرونده هسته

 :میکرد یهم م یک اعتراضی ،نیاز ا یادتان هست؟ جدایالمجموع  ثیح من

که  نین کار آژانس با توجه به ایم که ایگفت یمدر واقع  .که آن ته ماجرا بود »کاغذپاره«

ک ین کار یاست، ا یتخصص ،یفن، یحقوق یالمللن یک سازمان بی ه وسسؤک می

که پرونده به م و بعد هم ین کار فول است، ما معترض هستیا .است یاسیکار س

ران چه یشد، باز دولت ا یک قطعنامه صادر میه ما یعلو رفت  یمت یامن یشورا

است،  یکار یاسین کار سیم که ایگفت یمم و یگشت یبرمم؟ یگفت یگفت؟ ما چه م یم

د؟ ید واقع شده است که شما قطعنامه صادر کردیمورد تهد ین المللیت بیامن یکجا

 م.ین را قبول نداریاست و ما ا یکار یاسین کار شما سیا

 ،ت دارد؟ بلهیران موضوعیران و عدم قبول اید که مگر قبول اییممکن است بگو
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آن قطعنامه  ،ردیپذ یرا نم یا ک عضو سازمان ملل قطعنامهی یوقت ت دارد.یموضوع

د، وجودش شو یخورد، بودش نابود نم ین نمیآن قطعنامه زم .شود یمحل مناقشه م

گر یدم، یرس یم به کجا مینیم ببیکه حاال بروشود  یماما محل مناقشه  ،شود یالوجود نم

د من قبول ندارم آن یبگو یکه کشور نیست که به محض ایطور هم ن نیدعواست. ا

مناقشه است،  یهم جا آن یاما وجاهت حقوق .رود ینم ن برود، نهیقطعنامه از ب

؟ فرجام دعوا را کند ین مییتع یک دعواست، فرجام دعوا را عاقبت االمر یجا

ن ی. ته قصه ادکن ین مییتع یو نظام یاسیسو  یو اقتصاد یقدرت، قدرت صنعت

توسط  یا مرتبط با هسته یدیم جدیچ تحرید که هیریپذ یشما م یاما وقت است.

د یریپذ ید میدار یعیبه طور طبشما  ،ت سازمان ملل انجام نخواهد شدیامن یشورا

 ت دارد.یها وجاهت دارد، موضوع نیکه ا

 ».ه اروپا انجام نخواهد شدیتوسط اتحاد یا مرتبط با هسته دِ یجدم یتحرچ یه« -۶

د و یجد«د یکا و کنگره. باز مجدداً قین ماجرا در رابطه با دولت امرین همیع -٧

 ».یا مرتبط با هسته

د، یجد ۀقطعنام .دیکن یک درنگید و یفکر کن یکمچه؟  یعنی» دیجد«ن یا

ن یا .میکن ید کنار که آن را هم باز میرا فعال بگذار یا د، مرتبط با هستهیجد میتحر

حال قرص و بگذشته تا  یها میتمام تحر یول ،»نهگر ید دیجد« یعنیچه؟  یعنید یجد

 …افهمند، و یمهم ها  یا بچه مدرسهرا ن یا !به خدا . آقاش استیمحکم سرجا

 ن به بعدید که تا به امروز فالن، از ایگو یم ها یا ک آموزگار به بچه مدرسهی .فهمند یم

بروم سال  ٣٠د یمن بامطلب ن یا درک یبراند یگو یم !فهمند؟ ینمها  بچه … .

و  یتیامن یسال راهبردها ٣٠ها بخوانم و بعد  نیو ا یو دکتر یدوره کارشناس ،کایامر

گذشته تا  یها میکه تمام تحر نیا یعنید یچه؟ جد یعنید یدرس بدهم تا بفهمم جد… 

 .ندارد هم یبند و چشم یباز شعبده .ش است و خالصیجا به امروز قرص و محکم سر

 یم چطوریم تحری. رژ»ها میتحرم یختن رژیفرور«ن مال یاو ، »دیجد«ن مال یا

کا، یه اروپا و امریت، اتحادیامن ی، شورا»دیجد«ن ید؟ با اینیب یم؟ ختیرفرو
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 ها شما راجع به گذشته یوقت ،ها گذشته کنند. ینمد یجد م ید و تحریجد ۀقطعنام

 .از به گفتن نداردینکه  روشن استقدر  آنچه؟  یعنید، یسکوت کرد

ا ی د؟ینیب یم ،آن کنار ساده و کوچک یلیخن یچن نیا .»یا مرتبط با هسته«د یقاما 

ن یا .دییدومش را مالحظه بفرما سطرن یکا است، ایکه مربوط به امر یمجدداً در سوم

 یکیدر  »دیجد«ست مثال ین ی، تصادفنوشته شده است دهد چقدر با دقت ینشان م

 جالب! اصال …و  آمده است یکیدر  »یا مرتبط با هسته«امده است، ین یکیآمده در 

است؟ اصال  یا ش در چه رشتهید اوباما دکتراینید، ببیک چک بکنین را یا ،است

ن متعفّ یها ین بازیاآقا،  .دینید ببید، شرمن را بروینید ببیرا برو یدارد؟ کر یدکتر

 ،میبکن یانسداد فرهنگ یعال یشورابه  یهم عرض سالم جانیمال ماست، افقط 

 یک درب دکان بقالی ینطوریاست که هم رانیها مال ا ین بازیا !ک عرض ارادتی

م دکترا یر شویم وزیخواه یکه م نیا یبرا .میده یدکترا مپشت سر هم م و یکن یدرست م

م، یر شویم سفیخواه یم، میم بازرگان شویخواه یم، میل شویم وکیخواه یم، میخواه یم

است؟ ما با  ین چه بازین، ایفاجعه است ا. مید دکتر شویم بایم شویخواه یم هر که

کنم به سوابق  یه میشما توص ؟ من بهمیگذار یم کاله میرا دار یسر ک ن کارهایا

د چند ینی، ببدیمراجعه کن ، انگلستان، فرانسه و آلمانکایمرمختلف ا یها وزارتخانه

ز یک چین یا. دیکن یدا میپ وزارتخانه ها  آندر  یتخصص یمدرک دکتر ینفر دارا

 یعنی .است یک مدرک پژوهشی یتخصص یمدرک دکتر :تاس ییساده و ابتدا یلیخ

خواهد  ینم ،ل شودیر شود و وکیخواهد وز یآقا م خورد یفقط به درد پژوهش م

 .میکن یپر م یرا خال یپژوهش ۀن دوریان ایما نوعاً دانشجو منتها .پژوهش بکند

به اتالف  یازیمشخص است و نکامال ها ءاستثنا – در اکثر جاها – جوانان مملکت را

م یده یمرا دستشان  یسومک کاغذ یم و یکن یپر م یدر اکثر جاها خال – وقت ندارد

ن یاچرا  د.یهست یهر شغل طیواجد شرا گر حاالیدد و یگر حاال شما دکتر هستیکه د

 ؟چه یعنی ،»یا مرتبط با هسته«؟! میکن یرا م کار

مرتبط با  دِ یجد م یتحرچ یهاروپا  ۀیاتحاد« م:یخوان یبا هم مبار  کیجمله را 
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گر  یعنی، یا مرتبط با هسته .جاد نخواهد کردی، ا»وضع نخواهد کرد یا هسته مرتبط ا

 یدر بعض .ستین یازیگر نین جمع دیدر ادست کم لش یتحل.  …باشد یا رهستهیبا غ

ن یاقصه چه؟ مفهوماً  یعنیاما مصداقاً  .ستین یازیگر نیجا د نیاما ا ،دیجاها شا

 – آذر ٣روز بعد از توافق نامه  ۴-٣که  نیا یعنیشد، اما مصداقاً چه هست؟ مصداقاً 

اصالح بنده را م، شما یگو یم نییدو روز باال پا یکی و کنم ید من دارم اشتباه میشا

ران یرا در ا یرانیبزرگ و مرتبط با امر کشت یرانیشرکت کشت ١٧کا یامر ۀکنگر – دیکن

 .دیجد :م کردیتحر

دارد  – عروس خانم –ران خانم یدند ایها به خاطر منافع خودشان که د روس

ما  ؛ستندیها مثل ما ن شناسند، آن یها م ها، آن ییکایرود در بغل امر یم کنم نم

 .رود یران خانم دارد کجا میفهمند ا یشناسند و م یها خوب م آن یم ولینامحرم هست

کنند  یفکر م .ستین یا دهیچیپ زیاصال چ حرکات و سکنات و اشاراتلبخندها و 

غ یج بهها شروع کردند  روشن است، روس !ستیمعلوم ن یزیست، چین یطور نیا

ما نسوخته  یمنافع خودشان است و دلشان برا .ژنو نقض شد توافقنامه که زدن

و  یمنافع مل یبرا دیما خودمان با ،ما نسوخته است یدلش برا یچ کشوریاست، ه

تا از چند  ،ها را زدند غین جیها که ا روس م.یمان دل بسوزان انقالبمصالح و اهداف 

 – شود! یمن وسط مؤثر واقع یا یا سوخته کدام دل نذر – مجلس هم شکر خدا یوکال

 .زدن ییحرفهابه کنند  ین وسط شروع میا یک دو سه نفریباالخره 

اعتراض کردند  یرقدچند تا از وکال  دیکن یبررسن مطالب را یاو د یمراجعه کن

 .میبگورا  »یا مرتبط با هسته«خواهم  یم ن کار را کردند؟ حاالیها ا نیو گفتند چرا ا

ش هنگا یوقت .دیشناس ین همه ماآلگر یدخانم شرمن چه گفت؟ آن خانم که  گاه آن

د چه گفت؟ یدان یم !یهست یرزنیرت، تو چه شیچقدر قدرت، چقدر غ :میوگ یکنم م یم

مدرک کار کردند،  ن کلماتیتک ا تک د راجع بهیخواهم بدان یقشنگ گفت، م یلیخ

 یول .دارند یسانسیفوق لک ی، یسانسیک لیها هم ندارند و همه  نیو ا یاچ د یپ

برگشت گفت  ورزند. یعشق م کایامر یالیطره و استیند، به ستعهد داررت دارند، یغ
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خواهد بدلشان  یکار هرها  نیا .ندارد یا به هسته یچ ربطیم کنگره هین تحریکه ا

مرتبط . توانند بکنند یمبخواهند  یکار هرست، یچگر ید میتحراصال  .توانند بکنند یم

هم  یچ مشکلیو هبکنند توانند  یم بخواهدرا که دلشان  یمیهر تحر یعنی یا با هسته

 .ش نخواهد آمدیپ

دوستان صدا قطع شد، اگر صدا را درست کنند ممنون ت جلسه: یریمد

سند، ینو یدوستان که سؤاالتشان را م هم بدهم، یحیک توضیمن شوم. یم

 یلیسند. چون وقت کم است و تعداد سؤاالت خیک سؤال بنویخواهشاً فقط 

مطرح کند،  ید و سؤال شفاهیایهم درخواست دارد که ب یاد است. اگر کسیز

خواهد ان شاء ا... سؤالش مطرح و به ما بدهد،  سدیها بنو همان برگه یرو

 …مکث شد.

 د.یدرست شد، لطفاً ادامه بده

 ار خوب.یبس

به ا ٣از  چه بعد گر رخ داده است؟ یم دیچند تحر ،گرین سو چند نقض دیآذر 

 یلیهر موقع خ !جاست آن »یا مرتبط با هسته«، چرا؟ چون چیهافتاد؟  یاتفاق

به شما اجازه داده که  یک !تان یبرنامه موشک ،دیاعتراض کن دیبخواه

ه نقش داشته یسوردر به شما گفته  یک؟ دبرد داشته باشلومتر یک ۵٠٠تانیها موشک

که تالش  ییگفته کشورها ید؟ کیدفاع کن …اشما از حزب که گفته  ید؟ کیباش

داشته  یها همکار گفته شما با آن یک ،ن کنندیمأت یکنند استقالل خودشان را قدر یم

 د.یپر کنخود ش را شما یها نقطه ۀیبق… د؟ مثالیباش

 ین بندهایا چه شده؟م یم تحریا رژیشود که ساختمان  یمالحظه م ،ار خوبیبس

زند، کامال  یدست نم ،م موجود رایم تحریساختمان و رژ یچ جایهمطلقاً  ٧و  ۶و  ۵

کا یاروپا و امر ۀیت و اتحادیامن یشورا یها میتحر یعنین یخودش است و ا یسر جا

 یچ مشکلیه یبتواند  یمه کبل ،ماند یم یت خودش باققو بهنه تنها السابق  یکما ف

ن آلا –باچه یدبماند که مطابق  یتواند باق یدا کند. و نه تنها میپ یشتریگسترش ب
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 یشورا یها ران ملزم و متعهد شده است که به تمام قطعنامهیا –روم  یم باچهیسراغ د

 – ستاباچه ین دیا .برساند یت بخشیک فرجام رضایها را به  ت بپردازد و آنیامن

گر دوستان زحمت بکشند   .است نامهتوافق یباچه ابتداید – اورندیباچه را بیدو ا

تجارت  .دهم یمورد بحث قرار نمرا  یجاد کانال مالیا بنده :میبا هم بخوان

، ی، محصوالت کشاورزییف شده است که شامل مواد غذایتعر یا بشردوستانه به گونه

ن را چرا یگر ایرد که دیگ یمورد اعتراض قرار م یکر یاست و بعد وقت …دارو و 

 ٢٠١٣نوامبر  ٢۴است، نقل قول،  یحات کرین توضی؟ ایچه کرد ین را برایا یداد

بشردوستانه را  یها ن تراکنشیما همچن«د یگو یم. اش یمطبوعات یرسان در اطالع

 ،کند یر نمییتغ یزیچ چیه .استکا اجازه داده ین امریش قوانیم که از پیکن یفراهم م

ن یا »!کند یبشردوستانه را معاف م یها م به طور مشخص کمکین تحریدر واقع قوان

 یها قیتعل یباال و ک بند بلندیشود  ین میذلک ا است و مع یکر یها صحبت

ن تخصص یدانم ا یمن نم !م نبوده استیکه اصال نبوده است، جز تحر یزیچ .کایامر

که  ها ن است؟ دولت کارکشتهیکو آن تخصص؟ دولت ژنرال ها ا کجاست؟ چه شد؟

است یکم در س است؟ دست یطور نیا .ستینسرباز صفر  یگور یک مشت گریگر ید

 کنم. یقضاوت نمجا  نیامن  .شود ید بررسیگر باید یها حاال حوزه ؟یخارج

 ن نظر شماست!یاان حضار: یک نفر از می

 !کنم یزگو مدگاه خودم را بایدبنده است.  بنده یابیو ارزدگاه یگر، دیبله د

 یشفاه جمعن یناهماهنگ و از ب ین طوریدوستان، اجلسه:  تیریمد

د و در یسیبنو د، نامتان رایدار یاگر سؤال شفاه د.یسؤالتان را مطرح نکن

د یتوان یباکالم میزدکتر  یآقا یها ان صحبتیکه مشخص شده پس از پا یزمان

گر ایجا بپرس نیسؤالتان را ا زد و یر ید، وضع جلسه به هم مین کار را بکنید. ا

د. ین کار را نکنیکنم که ا یشود. خواهش م یع میدوستان هم ضا یۀحق بق

 د.یادامه بده دکتر یآقا شوم. یممنون م

 یانین بخش پایهمعرض کنم. ژنو  نامهتوافقدمت شما راجع به بخش چهارم خ
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 شتر آنیباز ت وقت من باز به واسطه قلّ .حل جامع راه ییاجزاء گام نها با عنوان

فوق العاده مهم  که ن توافق نامه هستیا یدر انتها یک پاورقیفقط  ،کنم یعبور م

گر  ین را میل ایاما تحل. ندیب یتش را میاهمکند  یدقت م یآدم وقت .است گذارم ا

و مهم است ار یبس یساز ین داستان حق غنیاچون فرصت شد موقع پرسش و پاسخ 

گر  یرا م ین پاورقیم، ایگر را نگوید که آن و چند مطلب دیآ یفم میح من گذارم ا

 .دهم یح میتوض ل بودندیفرصت شد و دوستان ما

 بالفاصله پس از .است یساز یحق غن یکی :گریدم سراغ چند موضوع یبرو

با شور و  – یمطبوعات نشستک یف در ژنو در یدکتر ظر یآقا ،توافقنامه رشیپذ

که  اعالم کرد، – شد یواقعاً خوشحال مکم در همان زمان  دستآدم که  یا ژهیشعف و

در  یکر ،دو ساعت بعد یکیت شناخته شده است. به فاصله یبه رسم یساز یحق غن

گر  .هست یو به زبان اصل یسیها هست، به زبان انگل نیا یک نشست خبری ا

 .شودتان فرستاده یتا براد ید بدهیتان را محبت کنیها لیمید باز ایخواست

 د.ید ادامه بدهیتوان یم ۵:٣٠خواهم. دوستان گفتند تا  یدکتر، عذر م یآقا

به خاطر ع هم شده است. یجا دوستان دارند و ظاهراً توز نیکه ا توافقنامهاصل 

در همان ژنو  یمطبوعات ۀمصاحبن یچند ی، جان کرخواهم یکه االن م یمطلبن یا

 یب یابا  یکیاست و  ان ان یسبا  یکیاست و  اس یب یسش با یکیدهد.  یانجام م

 .است یاش هم اصال نشست خبر یکیاست و یس

 یک کنفرانس مطبوعاتیدر  یدو ساعت بعد کر یکی ۀبه فاصل: یساز یحق غن

اصال  .هست یسیانگل، به یفرنگمتون به  نیا تمام –د یگو یسفت و قرص و محکم م

 نترنتیتان هم به ا بیکدامتان در ج هرجا دانشگاه است،  نیست؟ ایهست چ

ا وزارت ی اس یب یسا ی یس یب یا ید رویبزن ،ان ان یس ید روی، بزندیدار یدسترس

در  یزیچا یران یا یا هسته ۀبرنامد: یبزند یخواه یکه م یا واژه دیبعد کل .کایامر ۀخارج

که  ییها ا مصاحبهین رابطه هست و یکه در ا یمختلف یها و مصاحبهحدود ن یا

بار زحمتش  کین کار یچون ا ،ن حالیبا ا یول .دیآ یمتان یبران هست یش اا یبخش
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گر بخواهیده شده است و پریکش ل شود و یتان میشود برا ید مینت شده است ا

ت شناخته یبه رسم یساز یحق غن توافقنامه یچ جایمطلقاً در ه –هم ندارد  یدردسر

هم به وجود  یجوششک یان و یلک غیدو ساعت بعد،  یکی ۀبه فاصل .نشده است

 ،دیگو یران چه میا ۀرخارجیکه وز شدهط توجهات همه جلب یآن شرادر آمده است، 

 یرفت و برگشت یها ن واکنشین ایبنابرا .د و هکذایگو یکا چه میامر ۀر خارجیوز

 یکیدهد،  ینمها رخ  واکنش نیقدر ا نین سرعت ایمعموال به ااما قابل انتظار است، 

ن یو ا ت ماجرایبه علت اهم نجایا یولگذرد.  یمک هفته یدو روز سه روز پنج روز 

 …ان ماجرا، به سرعتیجوشش و غل

که  دید، شما بزرگوارید! محبت داریگوئ ید دروغ میند داریفرما ید! میمحبت دار

دو  یکی ۀبه فاصلعاً یسر یکر .ها اسنادش هست نی! ادیکن یش مین طور فرمایا

کدام د یآ یخاطرم نماسمش را من  – که عرض کردم ییها ن شبکهیاز ا یکیساعت با 

گردد و  یبرم – است یس یب یاا یاست  اس یب یسا یاست  ان ان یساست، 

اصال و  ،نشده است یساز یبه حق غن یا چ اشارهیه توافقنامه یچ جاید هیگو یم

نشان دهد و واکنش  یدو سه ساعت پاسخ م یکی ۀف باز به فاصلیمجدداً ظر .ابداً

شده است. د یق یساز ید که در بخش اهداف و بخش چهارم حق غنیگو یو م دهد یم

گر دوستان !میاصال بخش اهداف ندار توافقنامهن یدر ا ارشان هست یکه در اخت یا

است،  اجزاء گام اولک ی .…اهمان اول بسم م یدارباچه ید کید، بکنن یک مروری

کا و یامر ۀاقدامات داوطلبانو بخش سوم  رانیا ۀاقدامات داوطلبان بخش دوم

د ینیبب .حل جامع راه ییگام نها اجزاءد یگو یو باالخره بخش چهارم که م ان.ییاروپا

ف لغزش کرده یالبته ممکن است ظر. میبخش را دارد، بخش اهداف ندار ۴ن یهم

 ۀهم .ستین یباچه گفته اهداف، مشکلید دیبگومده باشد آباشد و اشتباه کرده باشد، 

 یزیم چییست که بگوین یزین چیبنابرا م.یها دار ها و لغزش اشتباه لیقب نیما از ا

در بخش اهداف و بخش  دیگو یو مکند  یکند و ذکر م یبه هر حال اشاره م یاست، ول

د یگو یباز در واکنش م یکر یآقا ذکر شده است. یساز یغن بخش چهارم حق، یانیپا
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 امده است.ین یساز یحق غن توافقنامه یچ جایست، در هین نیاصال و ابداً چن

کره و ایا بنده م یاین دو نفر را تمام کنم تا بین ایب یواکنش ین گفت و گوین مذا

 یساز یآمده است و اگر حق غن یساز ین حق غنیا یم کجاینیو بب توافقنامهسراغ 

ف یچون ظر –تهران ف سپس در یظردکتر  !چه آمده است شیبه جا ،امده استین

گر اشتباه نکنم حاال  –دو روز بعد  یکی ۀبه فاصل، در تهران – گردد یاز ژنو برم یوقت ا

کند  یاعالم م یو خبر یمطبوعات ۀک مصاحبیدر  – دو روز بعد یکیا یا در فرودگاه ی

به هر حال  .دارند یساز یغنو حق  توافقنامهاز  یریها چه تفس یست بعضیمهم نکه 

 ذکر شده است. یساز یحق غن عدم گسترش ۀمعاهددر 

د، اصال هم یرا مطالعه کن عدم گسترش ۀمعاهدد و یبروده یکش یزحمتشما 

 ۀرخانیدر دبشما  .ستیمحرمانه ن ین المللیچ سند بیضمناً ه .ستیمحرمانه ن

ه ما یکه عل ییها قطعنامه، ت، آژانسیامن ی، شوراد، سازمان مللیها برو سازمان

ه یقطعنامه عل یکل .دینیببآژانس ت یسادر  دیتوانیمها را  نیصادر شده است، تمام ا

را  ین المللیب یها سازمانت تمام یسا .میت داریامن یشوراقطعنامه در  یماست و کل

 .مطالعه کنندرا  معاهدهدوستان  .دید کنید بازدیتوانیم

د شده است، حاال یذکر شده و ق معاهدهند که در یگو یف میدکتر ظر یآقا

داشته باشند؟ اوال در  یچه هر تلق یعنی !خواهند داشته باشند یمکه  یگران هر تلقید

خواهد  یم یهر تلق یکس چه هر یعنیاً یامده است و ثانین عدم گسترش ۀمعاهد

 کند هر یدارد صحبت م یکا وقتیامور خارجه امر ریا وزیکا یداشته باشد؟ مگر امر

، عقدها به قصدها »العقود بالقصود«: میدار یحقوق ۀک قاعدیاست؟ ما  یکس

کراتیا .گردند یبرم طور  نید ایگو ین متن دارد میان یباال و پائماست،  ین طرف مذا

ها  نیوقت ا ت دارد و مهم است، آنیها موضوع ن حرفیست، ایطور ن نین ایست، این

 رین وزیاست؟ ا ساحل عاج ۀخارج ر امورین آقا وزیند؟ مگر ایخواهند بگو یهرچه م

کره کرد ها با آنشما  کهکاست یخارجه امر د و حاال یکرد ییها ک توافقید و بعد یمذا

ها طرف ما هستند،  نیند؟ ایخواهند بگو یچه م هر یچ یعنی د.ید اجرا کنیخواه یم
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ها  نید با ای؟ ما بادیمتوجهم. یبرسانبه سامان مان را ها کار نید با ایاجرا ما با یبرا

داشته باشند؟  ،دارند یها هر تلق نیچه ا یعنی م.یکارمان را به سرمنزل برسان

ست. ین یطور نیست، قصه این نیا !خودشان دارند و داشته باشند یبرا ییرهایتفس

 یجاچ یشما ه یساز یحق غناز  یچ ذکری، هعدم گسترش ۀمعاهدن مال داستان یا

ن یتر نانهیما در خوشب ۀخارج امور رید و وزیگو یراست م ید، کرینیب ینم توافقنامه

گر  .دیگو یحالت اشتباه م  کند. یدارد اشتباه م ،میبه خرج بده ینیب خوشا

 ۀانیباً میفراز اول، تقر ،باچهیاما فراز اول، د شماست. یرو شیپ توافقنامهن یاما ا

 :، از همان ابتدامالحظه کنند شده است، دوستان یساز یغن ۀذکر برنامجا  نیاراه، 
The goal for this negotiations is to reach a mutually agreed long-term 
comprehensive solution,… 

 را شما عدم گسترش ۀمعاهدکه  عدم گسترش ۀمعاهدن تا بعد از یید پایئایب

با هم را  یبعد ۀجمل ،آمده است در آن عدم گسترش ۀمعاهدکه  یا جمله د.ینیب یم

 …ن راه حل جامعی، امیکن مالحظه و مرور
This comprehensive solution would involve a mutually defined 
enrichment program with practical limits and transparency measures 
to enshure the peaceful nature of the program. 

ک ین راه حل جامع شامل یا :دیگو ید؟ میگو یچه م باچه است.ین دیاخالص! 

 ساز و اقدامات شفاف یعمل یها تیده با محدودش فیمتقابال تعر یساز یبرنامه غن

(transparency measures) ن یتضم ران رایز برنامه ایت صلح آمیکه ماه نیا یبرا

ست. ینجا نیست، ابداً این یساز یاز حق غن یچ صحبتیاصال ه .دیگو ین را می. اکند

گر دوستان  – ن رایبعد فراز هم چون فرصتمان کم است من خواهش  –ادامه بدهند ا

من چندبار خواندم، متون  د.یبخوان باچه را از اول تا آخرین دیکنم شماها هم ا یم

 ای یک کتابینادر است که  یلیخوانم، خ یک بار میمعموال  بندهرا  یو تخصص یفلسف

که مال  نین را به خاطر ایاما ا نادر است. یلیدوبار بخوانم، خ را یز اثرا ییها بخش

دو سه بار  ،خودم داشتم یبرا ییها هنم است و حساب کتابیمال م ،مملکتم است
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د و اگر حق یمالحظه کن با دقتباچه را ین دیکنم ا یتقاضا ماز شما من  .خواندم

با ذکر  تا بندهد یبه خود من اطالع بدهد، یبه بنده اطالع بده ،دیافتی در آن یساز یغن

جا حق  نیکردم، ا ینه اشتباه مین زمیسم که بنده در ایجا بنو نیکنم و ا ینام عذرخواه

 !آمده است یساز یغن

 یکه مورد ارجاع و استناد آقا یهمان یعنی، میرو یم بخش چهارمحاال سراغ اما 

فقط و  ،ذکر شده است در آن یساز یغن ۀکه برنام ییجا ف قرار گرفت. آنیدکتر ظر

جا تنها  نید، اینیرا بب یچهارم …شود یشروع م یطور نیکه ا آن .فقط بند چهارم است

 ایآدانم  یباالخره نمآخر  .یساز یحق غنذکر شده و نه  یساز یغن ۀاست که برنام یجائ

 است؟ یکی یساز یبا برنامه غن یساز یحق غن ایآ ؟کند ینم یفرق

 ۀواژتر از آن است که  مهم یلید خیگو یکه چه م نیاد، یگو یدارد مد چه ینیحاال بب

گر، ید دینیب یمد یدارد، یکه چه آمده اصال فاجعه است، نگاه کن نیا است. امدهین حق

ف یمتقابال تعر ۀک برنامیشامل  : راه حل جامعشود ین میاش ا ترجمه .رمیوقت را نگ

ران. هنوز جمله یا یعمل یازهایسازگار با ن ۀشوند متقابال توافق یها شونده با شاخص

و سطح  کار ۀشده راجع به دامن توافق یها تیتمام نشده است، بعد از کاما، با محدود

و باالخره  ،انجام شود یساز یت، کجا غنی، ظرفیبعد ی. کامایساز یغن یها تیفعال

گر یشود و ما دد توافق یبا ییزهاید چه چینیبب .شده یساز یوم غنیر اورانیذخامکان 

، اگر …ابِسم  .دهند یهم نظر م ییها و اروپا ییکایم امریده یما نظر م ؟میدار یاریاخت

رد، یها مورد توافق قرار بگ ییکایامر د بایبا یساز یغن ۀبرنام والتوافق نشود توقف. ا

که ما خودمان با  نیا ).mutually defined( د به طور متقابل انجام شودیفش بایتعر

مان،  یقاتیتحق مان، ییو دارو یدرمان یازهاین –مان یازهایتوجه به منافع و ن

برنامه  ست.یم، ممکن نیف کنیبرنامه تعر – خرآ یلامان و  د برقیتول یها یهارآکتور

 ییها رد، شاخصید مورد توافق قرار گیکه با ییها ف شود، با شاخصیتعر متقابالد یبا

 سازگار باشد. یعمل یازهاید با نیکه با

اشتباه  !گریم دییگو یجا ما م نی، ایعمل یازهاین نید اییممکن است بگو
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 !دیکن یجا م یب یلیران خیشما کشور و دولت و ملت ا ،ها یرانید، شما ایکن یم

Practical needs, it's over there! د، اگر یکن یخود م یبشما د؟ یکن ین مییشما تع

راجع جا  آند که ینیت کنگره ببید در ساید و برویکاخ سفت ید در ساید برویباور ندار

در  یشود و به کرات کر یم گوشود، دارد گفت یران دارد بحث میا practical needsبه 

سنا و مجلس  یروابط خارج ۀتیکه با کم) hearing sessions( ییها استماعجلسات 

رند که یگ یرا م یکر ۀقیو  –! ما گذاشتند یکه وکال یطور همان –دارند  ندگانینما

م فشار آورده است ی؟ حاال که تحردیکسان نکردی؟ چرا با خاک دیچرا جمع نکرد شما

 practicalد! ید: نگران نباشیگو یم یدر پاسخ کر ؟ن مقداریاند، چرا ا و دوال شده

needs…  بعد  .میکن ین مییران را ما تعیا یعمل یازهایم. نیکن ین مییتع مارا

 یدارد و کشور ثروتمند یادیران نفت دارد و گاز هم دارد و معادن زیکه ا دیگو یم

که  نیا یم برایبگذار نیار محدود نمادیبس ۀاستفاد د بریرا با بنا .از نداردیاست و ن

 .نیز نمادیک چی، قبول باشد رفته قابل هم یران رویاملت  یبرا

العاده  اصال فوق، دیمرور کنان تخود یبراگر یبار د کیرا محور چهارم ن یا

 دینیواقعاً بنش نمانده است. یما باق یریگ میتصم یبرا ییجا چیاصال ه یعنیاست، 

گر یبار د کیما م چه؟ من معتقد یعنیچه؟ استقالل  یعنی یت ملیحاکم دیفکر کن

گر ایکار بکنات ن موضوعیا یم روینید بنشیبا د یها استقالل است، ما با نیم، ا

اگر  .میموضوع کند یآن را تحدم و یمفهوم استقالل مجدداً کار کن یم روینیبنش

 ؟ن استیا یت ملیم که حاکمیش کار کنیم روینید بنشیبا ،ن استیا یت ملیحاکم

 یدارند؟ حت یت ملیحاکم و استقالل یطور نیگر هم همید یم آن وقت کشورهاینیبب

کره و یبا انجام شود یساز یکه کجا غن نیا  رد.یموافقت قرارگد مورد مذا

گر اکنم یتکرار م گر ا ،ش بماندیسرجا یاست خارجیس ین مبنای، ا  ،ن بماندیا

دانشگاه حجت  یعنیگاه مقدس ین جایان من و شما امروز در این حرف و سخن میا

ما چه  یساز یغن ۀد از برنامینیان من و شما، ببیها حجت م ن حرفین من و شما، ایب

 بزرگ و چند ساختمان یک تابلوی .ماند یم یباق یزکیچ کی ،یخواهد ماند؟ آر یباق
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ها را  ها، شاخص ییکایها، سطح کار را امر ییکایکار را امر ۀگستر یول ،ینییتز

ن مال حق یند. اید بگویها با ها، همه را آن ییکایرا امر ما یعمل یازهایها، ن ییکایامر

  .یساز یغن

 یها اگر خاطر دوستان باشد در بند قطعنامه ت!یامن یشورا یها اما قطعنامه

نخواهد  ،یا د و مرتبط با هستهیجد یها میتحرت یامن یشورام یت گفتیامن یشورا

است که ما به آن ن اتفاق بدتر از یاد ینید و ببیحاال نگاه کن ؟دیآ یخاطرتان م .شتاگذ

 .میرفتیپذ ت رایامن یشورا یمیتحر یها وجاهت آن قطعنامه یو به طور ضمنح یتلو

باچه که یهمان دد. ینگاه کنباچه را مجدداً ین دیهم .ن استیتر از ا قیعم یلیداستان خ

 ،دیباچه را مالحظه کنیفراز دوم د .میگرد یبرم به آنگفتم بعداً و م یعبور کرد از آنابتدا 

 د:یگو یجا که م آن
There would be additional steps in between the initial measures and 

the final step, including, among other things… 

 د:یبخوانجا را  نیاخوب 
addressing the UN Security Council resolutions,… 

 ؟هچ یبرات یامن یشورا یپرداختن به قطعنامه ها
with a view toward bringing to a satisfactory conclusion the UN 
Security Council's consideration of this matter. 

در  …منتشر شد راه حل جامع یینهاگام  ید که وقتیکن ییزماآ یها را راست نیا

گر  افتد. یدارد م ییها د چه اتفاقینیعمل بب  یا فاتحه ،راست بود بنده یها حرفا

گر دروغ بود لعنت کن .دیمرحمت کن گر اشتباه بود یها حرف ید، من پایا م هستم، ا

راه راجع به دارد باچه ین دیساده، ا یلیخ !بزرگچقدر  ،کرد یم ییها د چه اشتباهییبگو

ه و گام یان اقدامات اولیدر م یاضاف یها گامد، یزند. نگاه کن یحرف محل جامع 

 یها پرداختن به قطعنامهشامل گر ید یزهایان چیوجود خواهد داشت، از م یینها

ک فرجام یت به یامن یشورا یها که قطعنامهن نظر یت سازمان ملل با ایامن یشورا

ست و یاش معلوم است ک ت صادرکنندهیامن یبرسد. قطعنامه شورا بخش تیرضا
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ک فرجام ید به یاما کدام کشور با .هم هست روشن است یمتوجه چه کشور

بخش  تیک فرجام رضاید به یت سازمان ملل بایامن یبخش برساند؟ شورا تیرضا

ک کم دقت رفع یاست که فقط با  ید نشده است، ابهامیا قج نید اینیبرساند؟ بب

ک فرجام یها را به  ها بپردازد و آن د به قطعنامهیران است که باین ایشود که ا یم

 بخش برساند.  تیرضا

گر آقاسمت آخر، ق !و اما زمان دراز مدت ر جلسه یمد یقسمت چهارم را ا

 را.ن بند قسمت آخر یزحمت بکشند و نشان بدهند. اول
Have a specified long-term duration to be agreed upon. 

 یعنیساده،  یلیچه؟ خ یعنیحل جامع است،  راهست؟ راجع به ین راجع به چیا

مورد توافق قرار  ییگام نها یاجرا یبرا دیکه با یمدت ک ظرف زمان درازیکه  نیا

فکر   – ۀجلسک یدر  یدکتر عراقچ یآقا درج شود. یینها نامهد در توافقیبا ،ردیبگ

پرسد  یاز وکال م یکی، داشتهها  ونیسیاز کم یکیدر مجلس در  – آذرماه ۶-۵کنم  یم

 یچقدر است؟ چقدر طوالن یینها ۀنامآن توافق یاجرا مدت یدکتر عراقچ یکه آقا

 ،ستیها هم باز محرمانه ن نیا – کنم ی؟ نقل قول دارم مچقدر درازمدت استاست؟ 

گر بخواهها را  نیا یعنی در جواب  یدکتر عراقچ یآقا – گذارم یارتان مید در اختیهم ا

 !کنند یسال م ٢٠ها صحبت از  ییکایامرد یگو یم

سه ماه است  مان است، ما آش کشک خاله یول د!یا هخسته شد یظاهراً قدر

م، یا مملکتمان است، خسته ،م، به هر حال انقالبمان استیکن یها را م ن بحثیم ایدار

اما اگر  !آن یپام یبرو، یمل شبه ۀرسان یها الیال و دوریسر یپام یم برویشوبلند 

ن یا یم رویستید بایبا ،تان مهم استیتان برا وطن یو منافع مل تانانقالبتان و مملکت

د کار یبه هر حال با ،میچه هست هر ،میموافق هست ،میم، مخالف هستیستید بایقصه، با

 یسال، ول ٢٠ند یگو یها م ییکاید امریگو یمدکتر چقدر است؟  یپرسد آقا یم .میکن

باشد،  یرقم ٢د ید، حداقل باینزنهم گفتند اصال حرفش را  سال. ۵م یما بهشان گفت

کره را ما نم ۀیبق درج کرده  ییندگان در جایاز نما یکیهم را ن مورد یاتازه م، یدان یمذا
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 .ردیبگهم قرار  ییب قضایکه مورد تعقب است یقر عنبنده خواندم. احتماال و است 

 ت شده.یشکا

 د!یشما مشخص کرد ت شده است. ممنون.یبله، شکا

 ها صحبت نکنند. یصندل یکنم رو یاز دوستان خواهش مت جلسه: یریمد

مثال و  گفتندچه  ها بعد یهائ یئکایامرباالخره م که یدان یماجرا را ما نم ۀیبق

ست؟ یسال چ ٢٠ ۀن قصیا یول .میدان یرا ما نم ها نیا ؟چه گفته است یرانیاطرف 

گر یاست، د یرقم ٢گر حداقلش یسال، د ١٠سال، بشود  ١۵د بشود یفرض کن

م چه یال کنؤخودمان ساز دارد؟ ما  یتیچه اهم گر.ید است ١٠ یرقم ٢حداقل 

 راه حل آن  یاجرا زمانِ ،ن بازهیا ،ن دورهیا یساده، زمان اجرا یلیدارد؟ خ یتیاهم

ماه؟  ٢ا یسال طول بکشد  ٢٠مثال دارد که  یتیوقت چه اهم  آن .است یانیپا

ش یظرف زمان اجرا ،بخش مهمش را من مطرح کردمکه دو  توافقنامهن یاد یدان یم

ال جواب ؤن سیست؟ من عمداً به ایسال ن ٢٠ن یچرا ا .ماه است ۶چقدر است؟ 

مان  که مملکت و عزت همه نیا ید، برایک خرده بدویکه شما  نیا یدهم، برا ینم

که امثال شماها  ین زحماتین مملکت است، ایا ۀمال هم یا هسته یشهدان یاست، ا

که دارد  نیا ،میک هستیمان درش شر همه ،دیکش ید میور ساکت و آرام دار ور آن نیا

د یگو ی؟ چرا م١٠؟ چرا ١۵سال؟ چرا  ٢٠چرا  .شود یشود و حرام م یع میضا

د یجامع حداقل باآن راه حل  یول ،ماه ۶شد  توافقنامهن یطور ا ه؟ چیرقم ٢حداقل 

ن راه حل یا ین فراز راهبردید، آخریجاست، نگاه کن نیدش ایباشد؟ کل یرقم ٢

زمان است که صحبت از  یکی حل جامع. راه ییاجزاء گام نها ن فرازیهفتم .جامع

و دارد  یگرید یهاست و فرازها نیو ا ١۵و  ٢٠و فعال صحبت  یحداقل دو رقم

 :میبا هم بخوان :دیگو یم هم نیآخر
Include international civil nuclear cooperation, including among 
others, on acquiring modern light water power and research reactors 
and associated equipment, and the supply of modern nuclear fuel as 

well as agreed R&D practices. 
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من و  .ماند یخ مین در تاریا یعنی .نیها، واقعاً آفر ییکاین به امریواقعاً آفر

کثر است که  یک جوریامثال من  گر اتفاق خاص گر،یدسال  ١۵-١٠حدا  ۵فتد ین یا

اما شما  .میبدهمان را  اعمالم جواب یستیک لنگه پا باید یگر بایسال د ١٠ ،سال

 .چه گفته خواهد شد نامهتوافقن یبه اخ راجع ید در تارید دیخواه

خودتان؟ … یالملل نیب یرنظامیغ یا هسته ین راه حل جامع شامل همکاریا

 ست!یس! خودمان چیه

ادتان هست ی .آب سبک یرویو ن یقاتیتحق یهارآکتورشامل به دست آوردن 

ق یتعلل کامل است، ین تعطاآل .لوله خواهد شدکامل ن یآب سنگ رآکتورن یگفتند ا

ن ی، امنجمدز یماه و فالن و سوخت نرود و حمل نشود و اصال همه چ ۶ .کامل است

ن یات دارند بها به کر ییکایمهم است؟ امر یلین خیادتان هست گفتم ای .االن

ک صحبت یاست، در  قبول قابلریغ اراک رآکتورند یگو یکنند م یخودشان بحث م

بار تکرار  چند .قبول است  رقابلیغ اراک رآکتورد که یگو یم یبار کر چند یا قهیدق ٢

، حواسش دار است عهدهشان یبدانند ابه هر حال که اصحاب کنگره  یبه نحوکند  یم

و  آب سبک و ابزارآالت مربوطه یرویو ن یقاتیتحق یهارآکتورد ینگاه کنبعد  .هست

 .شودتدارک د یبا ر،یخران بسازد یبشود، ا تدارک دید، بایجد یا تدارک سوخت هسته

supply of modern nuclear fuel as well as agreed R&D practices. 

د ییگو یم، شما میصحبت کنبا هم د یبا) را R&D practicesق و توسعه (یتحق

چه؟  یگفته؟ برا یبه شما گفته؟ ک یکشما،  یعمل یازهاینطور؟  نیطور، چرا ا نیا

د یبا که nuclear fuelو بعد  سبکب ن و آید، آب سنگیها را داشته باش نیاحاال 

رون یگر بید یک جایفردو، از  ایشود  هیتهنطنز  ازکه  نیشود، نه ا تدارک اش مدرن

 چه؟  یعنی »مدرن یا تدارک سوخت هسته«شود وگرنه  هیتهد یران بایا

ذکر دارد جا  نین ماجرا که ایا ۀهم .شود یچه مم ینید ببیبا ،ن ماجرایا ۀبعد از هم

ها  ییکایامر – گر هستیقلم د ۶ – جا هست نیکه ا یگریبه همراه اقالم د ،کند یم

حداقل دو  گفتههم کا یامرسال،  ۵ران هم گفته ید طول بکشد، ایسال با ٢٠ند یگو یم
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جا را نگاه  نیشود؟ ا یبعد چه مآن وقت م، یسال را دار ١٠گر حداقلش یکه د یرقم

م، شماها یبا هم بخوانو د ینگاه کنن جمله را ین آخریا .د، حرفم تمام استیکن

سال،  ١٠دوره کاملش،  یراه حل جامع برا ییموفق گام نها ید، به دنبال اجرایبخوان

بعد  .ن مقدارید، ایسال را نگاه کن ی، ولیچ سال هر ١٧سال  ١۵سال  ٢٠اگر شد 

 ینحوهمان ران به یا یا هسته ۀ، برنام…ییموفق گام نها یشود؟ به دنبال اجرا یچه م

 معاهده عدم گسترشعضو  یا هر عضو بدون سالح هستهبا محسوب خواهد شد که 

-١۵-١٠تازه بعد از آن  یعنی ،تر فتهشسته ر یلیبه زبان خ ؟چه یعنی .شود یرفتار م

عدم  ۀمعاهد ید عضو معمولیشو ین همه ماجرا، تازه شما میا یسال و اجرا ٢٠

عدم  ۀمعاهد یک عضو معمولیشود که با  یبا شما م یهمان رفتار یعنی، گسترش

 یها رو نهیگز ۀ، چون همنزنهم حرف اصال ن و یشبتا آن موقع  .شود یم گسترش

 ز است.یم

لنگ در هوا،  یطور نیسال شما هم ٢٠ن یکه ا نیا یسال؟ برا ٢٠د یگو یچرا م

و  یجمع کنن را یو ا ین کار را بکنیو ا یکار را بکنآن  یبدود ی، بایبدود یاش با همه

 یاجرا یو وقت ین کارها را کردیا ۀچشم! هم د،ین کارها را کردیا ۀهم .یرا لوله کن آن

د، ید، خطرناک هستیض هستین مر، اآلید آدم معمولیشو یتازه شما م ،رخ دادکامل 

ز یم ریگر هم زید یها نهیز است، گزیم یرو ها نهیگز .دیم باشید مدام تحرین بااآل

 ریت غیسال وضع ٢٠دن، یسال دو ٢٠ن ید؟ اینیب یسال را م ٢٠ ۀحاال قص !است

 ١٠ن حالتش یتر نانهیب سال، خوش١۵سال،  ١٠ا حاال یژه، یت وی، وضعیعضو عاد

  .سال است

ران از توافقات یتا ملت ا شود یاعالن نممذاکرات ن یچرا ا یبراست

گاه شود شده ییرنهایغ  ؟ا

 یا هسته ۀماه نگران برنام آذر در مجموع درمن  .تان ممنون از صبر و حوصله

ماه قرار بود ما خدمت شما  از آذرچون  .با شما بزنم آخر را همن حرف یا .بودم

مه ین نکه ساخته شده تا اآل یتیامن ،یاطالعات ،یا جو رسانه من برکتِیبه  .میبرس
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تالش کردند و رد شده است و امروز هم مرتب ن بار دوستان یچند .دیاسفند طول کش

کشنبه است، در یاش  جلسه یفرهنگ یکه شورا یدر حالمجوز داده شد. صبح  ١١٫۵

؟ دا کندیکش پ دیروز سه شنبه با ١١٫۵م گرفته شده است، چرا تا ساعت یجا تصم آن

 هرهر حال  درکنند و  یم خارج از چارچوب یها صحبت هاسواد یب  یکه بعض نیا یبرا

ما به  .ندارد یبیع صبح!١١٫۵بهتر است.  ،ده شودیکمتر شنها  آن گونه صحبتچه 

گر یهست ین هم راضیهم  ۵ .کردم یها را م ن صحبتین ایمن ع ،آمد ینفر هم م ١٠م. ا

 ۀکم بند د باشد که دستیبا یک جوری .کردم یها را م ن صحبتین ایع ،آمد ینفر هم م

را که چه  آنا یخداد یبگو ،بالش یخواهد بگذارد رو یر شب سرش را میپا تقصاسر

د یا سه هزار نفر، تو باینشستند سه نفر آمدند  .گفتم ،داد یم یحس کردم و قلبم گواه

 .یت را بزنیها حرف

ن نگران استقالل ستم، اآلین یا گر نگران برنامه هستهید بندهن اآلو سخن آخرم! 

گر من ین داآلشتر، یب هستم. که یت ملینگران حاکم ،ران هستمیا یاسالم یجمهور

من  .دیشو یشوم و شماها ناراحت م یناراحت مبله، هستم.  یکل انقالب اسالمنگران 

 ۀشود، مصاحب یده مورخانقالب دارد  یها انه ستونیکم مثل مور کمنم که یب یدارم من اآل

 ؟ت اروپایون امنیسیما در کمد. ینیرا بب ت اروپایون امنیسیف در کمیدکتر ظر یآقا

؟ یک !م؟یشنو یدرست م !ت اروپا؟یون امنیسیکم !ما؟ !م؟یکرد یجا چکار م آنما؟ 

دکتر  یهن و مملکت ماست. از آقایم !افتد؟ یدارد م یچه اتفاق !شود؟ یچه دارد م

ست؟ یل چیشود که نظر شما راجع به اسرائ یال مؤر امور خارجه سیف وزیظر

 د؟یا دهیشن

کثر  یآقا  قه.یدق ١٠دکتر، حدا

 زم.یتمام شد عز

د یل بای، اسرائمیندار یا مسئلهما  !میل نداریبا اسرائ ید ما مشکلیگو یم

م یگفتسال  ۶۵گذرد،  یسال از انقالب م ٣۵ !ن حل کندیمشکالتش را با فلسط

ستد و یا یمظلوم م ین است که پایا به ایران در دنیاصال افتخار ملت ا ن.یفلسط
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گر زورش برسد بهنسبت  کند  یاعتراض مکم  کند و اگر نرسد هم دست یم یکار ،ظالم ا

 افتخار ما در جهاناصال  .در حد خودش یکار ،یک نقدید و باالخره یگو یم یو سخن

گر  خودشان؟! ۀل شد مسئلیاسرائ ۀمسئلگر یدحاال  ن است.یا ایاسالم و در دن ا

ب هم نشده یچ تکذیه ؟!میندار یما مشکل ،ندیایها کنار ب ینیخودشان با فلسط

 !م؟یرو یم میکجا دارروشن است  .است

 

 .و برکاته، صلوات …اکم و رحمت ید، والسالم علید باشیؤموفق و م
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 یپرسش و پاسخ کتب

دند را یکه دوستان پرس یاالتؤسمن  اکنون کنم. یتشکر م باکالمیدکتر ز یاز آقا

کثر ب جا  نیارا دوستان که  یاالتؤن سیا کنم. یمطرح مک ساعت یمدت ه حدا

اد یز یلیاالتش خؤسدر مجموع ال دارد و ؤس ٣-٢ش یها یبعض ،آوردند

خوانم و  یرا مهر فرد االت ؤس نیاهر کدام ال از ؤک سیمن فقط  .است

 اد است.یاالت زؤستعداد چون  ،ناراحت نشونددوستان دوارم یام

دولت  یغاتیرغم مانور تبل یعل ژنو نامهتوافقا یدند که آیپرس :ال اولؤس

و  .باخت است-م که بردیدر عمل شاهد هست یول ،باشد یبرد م-ازدهم که بردی

 یها  تیت فعالیدن کلیک خود به دنبال برچیر اهداف استراتژدکا و غرب یامر

د. خودشان نوشتند یئل بفرمایتحل .ران هستندیا یاسالم یجمهور یا هسته

 .دیئل فرمایتحل

اشتباه ا یآ .مبهم نگذاشتند ن دوستمانیرا ا یزیتابلو و روشن است، چ یلیخخوب، 

گر یبار د کی اضافه کنم. یزیچکه من  مانده یید جایآ یبه نظر نم یعنیمتوجه شدم؟ 

 .دییقرائت بفرما

 را بخوانم؟ یال بعدؤد سیخواه یم

 د.یرا بخوان یسؤال بعد

پنهان توافق  یایدولت در خصوص زوا یگزارش از سو ۀگفتند که عدم ارائ

 .را خواستند برسانند یمفهومن یچنست؟ یچ ۀنشان دهند ،یا هسته

 ،هیانیند بیگو یکه دوستان م نین هم روشن است، قبل از ایکنم ا یمن فکر م

ک یشود؟  یمذاکرات انجام من یدارد در ون چرا اآل ؛ن روشن استیاخوب،  یول

 روز،یروز و پریدبه نظرم مرتبه شروع شده است،  ن دون بود، اآلیسه روز در و ،دور

که  ین مقداریهم ،یموقت ن مراحلیها در هم نیا ۀجیچرا نت دو روز قبل. یکید یشا

 سر ظرف آن سه روز توافق شده. مثال شده د توافق یدو قلم ماجرا با یکیاحتماال
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رسد؟ واقعاً از  یچرا به اطالع مردم نمها  نیخوب ا .کرد یدا نمیادامه پگرنه و باشد،

ش یتیبرموساد هست،  م در مردم جاسوسیبگوئممکن است  .میال کنؤخودمان س

ب  گان کیجانش یزیها چ مضمحل شد، بأالخره روسب که  گاجنس هست، کینتلیا

کر فهمم ی، نمنمیبب !دانم ی، نمگرید ساختند با چند کشور چگونه  ین المللیب ۀآخر مذا

ران مثال همه یشود ملت ا یشود؟ تصور م یتصور م یچ جا نیا ،یعنی؟ محرمانه است

که  ید با کسانیشود؟ شما دار یاند؟ واقعاً چه تصور م یا مدرسه هستند؟ بچهنوجوان 

کره  با آند یجا دار آن ،میدار یاساس ها مشکل ب ما هستند و ما با آنیرق ها مذا

م چه یئبشود؟ ما به مردم بگو یجا چه کار اطالعات نیاقرار است  وقت ، آندیکن یم

کره یبه دشمن ما داده شده است؟ ما با دشمن دار یچه اطالعات ،توافق شده است م مذا

کره میها دار ییکایم، ما با امریکن یم  ن به اطالع مردم رساندنیاآن وقت م، یکن یم مذا

توافق  یاجرا یاالن ما راجع به همان ظرف زمانبه طور مثال و  دارد یچه مشکل

گفته چرا  دم گفته شود؟مر یبرا دارد یچه اشکال م،یتوافق کرد مثال ده سال یینها

ست یم ظرف بی، مثال توافق کردن اراکیآب سنگ رآکتورا مثال راجع به یشود؟  ینم

ا خرد خرد آجر آجر یجمع نشود  یک مقداریا یا ظرف پنج سال یسال جمع شود 

د ینبا که چه یعنیها  نیداند، ا یم طرف ن را که آنیچه، باالخره ا ا هریجمع شود 

ست؟ روشن یگر، روشن نیم جلو دیبرو یطور نیهم ،دانم یبدانند؟ نم را مردمها  نیا

توسط  یا طوفنده یان اعتراضیکه جر ن است یا یبرا یکار یمخف هوین شیست که این

نظام در  ۀت و مجموعیحاکم ،رانیجاد نشود و کار انجام شود و ملت ایران ایملت ا

ن است؟ ساده است، یاقصه ست که یرد؟ روشن نیگرفته قرار بگ ک عمل انجامی

م یپنج و ن ، ساعتاول صبح بود. یچطور اش قصهکه د یه را نگاه کنیاول توافقنامه

به م و یایبدانشگاه که به شدم  یدم و آماده میمال یم را میها من داشتم چشمکه صبح 

ک یشد؟ حاال تبرو چه ت و چه یک و تهنیتبراوه! دم ید ،کالس درس برسم موقع سر

 تیرا به رسم یساز یم غنیدیت را دیم که چه خبر است، حقانیخوان یت را میو تهن

شود؟  یتکرار من دارد یمشابه ا یزید که چیکن یم، شما فکر نمیدیهمه را د !شناختند
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 ؟دیکن یفکر نم

راهکار شما جهت خروج از بحران قبل از د یبگوئلطفاً  ،با سالم :گفتند که

کره ژنو چه بود، در صورت  باشد. یملموس م یلیخ یاقتصادکه مشکالت  یمذا

که  نینه ا .باور ندارم سؤالن یمقدمات ا خودِبه چون ستم، یمعتقد نن بحث یبه امن 

است، اشتغال منظم و مرتب و و توپ خوب  یت اقتصادیکه وضعداشته باشم باور 

مشکالت د یبدون تردما  !اصال ندارد. یمشکل یچرخند و کشاورز یع خوب میصنا

 هخوب هم .کا هم دارد و فرانسه هم داردیامر، ا هم داردیتانیاما بر ،میدار یاقتصاد

را معدود چند کشور فقط دارند،  یا مشکالت اقتصادیدن یکشورها یلیخ ،دارند

ه یترک .از دور ، البتهد که مشکل ندارندیآ یما از دور به نظر م یبراشود نام برد که  یم

ار کوچک یبس یتک و توک کشورهاظاهراً  ا ندارد؟ کجا ندارد؟یتانیبر ؟دمشکل ندار

ن یا ۀکل مجموعو ت، مثل قطر، یمثل نروژ، مثل کو یغنو فوق العاده 

 ظاهرا ندارند و یمشکل اقتصاد یک مقداریها  نیا .فارس جیخل یها نینش خیش

کشورها مشکل  ۀیبق .منجمله نروژ یناویالعاده ثروتمند اسکاند فوقدو سه کشور  یکی

 .باشدنو ممکن است  ،شتر باشدیار بیالبته ممکن است مشکالت ما بس .دارند

ک یم در یدارشود ما  یکه گفته م نیرا بزنم، ا یخواهم حرف اصل یجا م نیهم

دارد فرو  یبه کل رانیا ین ساختار اقتصادیم و ایبر یبه سر م یبد اقتصاد تیوضع

 .مستند شود ارقامد با آمار و یباها  ن حرفیمن معتقدم ا .است حرفها  نیزد، ایر یم

گر منافع مل  یها ونیسیبا کم یکارشناسان اقتصادد یو انقالب مطرح است، با یا

 و یباز م حقهیخواه یم یطور نیاگر هم یول کنند. یو بررس نندیبنش مجلس ۀمربوط

م، باشد یبه تنور بچسبان یگرید یها ک نانیگر و ید یکارها یم و بعضیکن یسازجو

ها و کل نظام  ییکایامر یول رود. ین میگر دارد از بیران دیاقتصاد ا مییبگو

ن اآل ؟از کجا آمد ک مرتبهی حرفن یها را قبول ندارند، ا ن حرفیشان ابداً ا یاطالعات

به قدر  توافقنامهن یند که ایگو یها م یکه برخ نیا :دیگو یم یجان کر .کنم یعرض م

موفق و  یلیز خیک چین است که یخاطر ابه  است ناقص ،موفق نبوده است یکاف
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ت یها مسئول نیا ،زنند یها را م ن حرفیا یا که عده نیا انتظار بوده است موردسوپر 

 کنند.ل ارائه ید بدیباو دارند، 

 رانیدولت وقت ا، ٢٠٠٣ در سال رانیا دولت سابقدهد:  یسپس ادامه م یکر

آن زمان  .رفتیسابق اشتباه کرد، نپذو دولت  دادکا یآمررا به دولت سابق  یشنهادیپ

م یم در خط تحرین مطلب است، ما رفتین عیوژ داشتند، ایفیسانترتا  ١۶۴ها  یرانیا

ش یها را هم افزا میتحر د.یل بگوئی. بدشد تا ١٩٫٠٠٠ ها یرانیا یهاوژیفیشتر، سانتریب

 .تا١٩٫٠٠٠تا شد  ١۶۴موج پشت موج،  ،م، پشت سر همیم در خط تحریرفتو م یداد

ن یاز ا یکیدر  .دیگو یدارد م یکرخاطرم هست، را  ین دومی، ایگرید یک جای

ها  یکه بعض نیا« :دیگو یشما هم هست، م یبرا یمطالب مکتوب که باز قابل دسترس

د و یآورد ین به دست میشتر از ایب یلید خیست، شما بایبخش ن تین رضایند ایگو یم

کنند  یکه ارائه م یها راه حل نیا .ستندیمتوجه نها  نیقات شما کم بوده است، ایتوف

 که د داخلیو برودشان یچانیبپ ،دیقرار ده ها تحت فشار میبا تحر ان رایرانیند ایگو یم

ا ی یعنیاست،  یکرن عبارت یع ».شودده یا فروپاشیم بشود یا تسلی رانیعاقبت ا

 ۀیکه ما از ناح یاطالعاتد تمام یگو یمد؟ یگو ید چه میدان یمبعد  .یا فروپاشیم یتسل

طور  نیران اید که اصال وضع ایگو یمم یمتخصصان دار ۀکه هم شتر متخصصانیبنه 

ن یتمام متخصص .»١+۵« که هدد یم یحیتوض »نیتمام متخصص«از  بعد .ستین

م عاقبت یبچرخان یهرا  چین پین اتفاق نخواهد افتاد که ایند اصال ایگو یبه ما م ١+۵

 .دیبخوانو د یکنم برو یخواهش م ،ن عبارت استین عیا !شود یم میران تسلیا

ر رو یشود، کل نظام و حکومت ز یم یا اصال فروپاشیشوند  یم میا تسلیها  یرانیا

فشار  اگر افتد. شما ین اتفاق نمیاصال ا .دنیگو یم »تمام متخصصان« چ!ی، هشود یم

ست؟ یز چیگر ۀآستاند یدان یم .دیکن یتر م ز را کوتاهیگر ۀآستانزمان تا فقط  ،دیاوریب

کره متوقف م یها متوقف م یبازرسد، یآور یمران فشار یاشما به  یعنی شود  یشود، مذا

 ۀشد یساز یوم غنیاورانتر، دینسل جد یوژهایفیها سانتر نید و ایآور یفشار م مدامو 

که بمب را  یا شان با مرحله باالتر و فاصله یساز یزان غنیشتر، میب یشتر، انبارهایب
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 یعنی –)breakout( زیند آستانه گریگو ین را میا –کرد  یگر نشود کاریبسازنند و د

 ۀهرچقدر فاصل ما د.یکن ید کوتاه مین را داریشود گفت، ا یها نم نیهم به ا »تو«گر ید

م یخواه یشتریت بیاحساس امن، و به نفع ماست ،میشتر کنیب زیگرران را از آستانه یا

اسم  راها  نیدانه ا ل، عربستان، امارات، قطر، دانهین ما، اسرائیهم ما و هم متحد .کرد

 .برد یم

حاال  !؟ستیطور ن نیا ؟دیگو یم یطور نیهمها را  ن حرفیا یکر یا به راستیآ

ک ینش هم یاطالع هست و متخصص یخبر ندارد و ب ید کریبگوئممکن است شما 

و ره یج ییاز جا شانیها یبعض ای هستند وسواد  کم ای سواد و یب یها مشت آدم

 ن بار دوم استیا م،یندار یم ما مشکالت اقتصادیگو ینم بنده .رندیگ یمواجب م

ژه را یژه هزارخانوار ویبه و یخوار ما مشکل رانتم، یم، ما مشکل اشتغال داریگو یم

از  .میداررا ها  نیا ۀم و همیدار یو کشاورز یدرست صنعت یور مشکل عدم بهرهم. یدار

ن یا .میدار یالم-یدر نظام اقتصاد یبیب و غریعج یها ما غارت ،ها مهمتر نیهمه ا

ن یم نه ایم، تحرید رفع کنین مشکالت را هم بایم، ایدار ما مشکالت .دیرا داشته باش

 ها میمشکالت با برداشتن تحرن یبه نظر بنده ا .کند و نه کمتر یشتر میکارها را ب

و سرعت برداشته نخواهد  ین راحتیها هم به ا مینکه تحری. ضمن انخواهد شدبرداشته 

تان و  یموشک ۀجمله برنام من .دید برداریگر باید یزهایچ یلیشما دست از خ رایشد. ز

و  مختلف یها ها و ملت لبنان و دولت ونزوئال و دولت …ات از حزب یحمامنجمله 

 .دیبکشد دست یزها را بایچ یلیخ

گر اشتباه نکنم ١٣٨٢به نظرم سال  – شیپ بار چند سال کی آقا  – بود، ا

گر تعل ییزهایچه چما  یعنی ؟ستیها چ آن قفیبه نظرتان حد  ندگفت م و یکنق یرا ا

در  یانیهم سالچون  بندهو ن روشن است؟ یا ؟ستندیا یمگر یدها  نآ میبدهتوقف 

، یالملل نیب ۀدر عرص ها با آنهم و  – یطوالن یک کمی – ما هکرد یزندگ فرنگ

کار محشور بوده و گر ید ین المللیب یها سازمان و تیامن یسازمان ملل، شورا

دست  رهیار ماهر و چیهستند و بس یغن ها ن حوزهیدر ا العاده فوقم یگو یم، ما هکرد
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راهشان  مهیند، کار نیگو یوقت نم چیند، هیگو یشان را اول به شما نمآخرهستند. کار 

ن ن اآلیبنابرا ند؟ محال ممکن است.یرا بگو قفشانیحد  ند،یگو یرا هم به شما نم

 یت اقتصادیکه وضع نین ایاخر. بنابرا ید و الیندازیماه راه ن ۶ن را شما یند ایگو یم

 یها میتحربرداشتن ن مشکالت با یاا یآاما  ست.ین یدیدر آن ترددارد  یمشکالت ما

و  یار ضربه زننده به نظام اقتصادیافتن منافذ بسیا با یشد شده حل خواهد ن داشتهبر

 ؟یداخل رانگر اقتصادیار ناسالم و بل ویبس یها هی، و رویمال

 یدوستان کارها ینه برخین زمیدر ا ، ووجود دارد یا دهیمشکالت عد یلیخ

ما از درون با توجه به  ینظام اقتصاد یدهد به قدر یند و نشان ما هانجام داد یپژوهش

سه با یقابل مقااصال خورد که  یها دارد ضربه م آقازاده یها و برخ تیشخص یبرخ

 د.یبفرمائ ست.یم موجود نیزان تحریم

گر دوستان ت جلسه: یریمد در توانند اسمشان را  یدارند م یال شفاهسؤا

شان را  یال شفاهؤرا به من بدهند و سدوستان فهرست که سند یفهرست بنو

 یبپرسد، اگر کس یسؤال شفاهنجا یانخواسته است  یهنوز کس .طرح کنندم

 ن کار را انجام دهد.یتواند ا یخواهد م یم

دهندگان به  یأاز ر یمیگفتند که ن .نظراتشانان یبدند همراه با یال پرسؤک سی

 یا توافقنامهن یدانستند که چن ین افراد نمیا ایآ .دادند یأر یروحان یآقا

 .نبود هم نبود یا هسته رفتند کهیها پذ آن .دانستند یبسته خواهد شد؟ چرا م

گاه یخوب ۀن جلسه، جلسیا ،بله د یاما با، دهد یم ین افرادیبه چن یاست که آ

دن یبه منفعت نرس یرا عوض کرد و برا توافقنامهن یتوان ا یدانست که نم

 د وحدت را حفظ کرد.یکا بایشتر امریب

ن افراد یا ایآ :دند کهیپرس یالؤک سیاولش  ؟ستیمطرح ن یالؤگر سید

ها  آن .دانستند یبسته خواهد شد؟ چرا م یا توافقنامهن یدانستند چن ینم

نظرشان ن مورد یخواهند که در ا یاحتماال م !نبود هم نبود یا رفتند که هستهیپذ

د شما را ییتأاحتماال  ی، ولال وجود نداردؤعالمت سجا  نیاد، یل کنیتحلرا 
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 خواهند. یم

که بنده در شاگردانم و همکارانم  یاز کسان یاریر، بسیخنم که یتوانم بگو یم یبه کوتاه

ل و دوست یمختلف و خانواده و فام یها گر و کارکنان دانشگاهید ید و جاهایو اسات

ن یکه چندانستند  یها نم از آدم یاریبسو آن طرف،  ن طرفیاه و یو همسا

 به ارمغان خواهد آمد. یا توافقنامه

 یا ژهیشناخت ومردم ست که یطور ن نیا یلیخ .ن هم حرف استیبه نظر من ا

با که ها را  یو سخنران ین مبارزات انتخاباتیا ،ام تجربه ۀهمبا  بندهاما داشته باشند. 

 یادیز زیچ یلیدم خید یم –م یگو یصادقانه دارم به شما م – کردم یدقت گوش م

آوردم.  یسردرمشان یکمتر از برنامه ا ،ردمک یمدقت شتر یچه ب هر .شود یرم نمیدستگ

حاال  .اورمیدرب یادیز زیقتاً نتوانستم چیمن حق . کنم یرا عرض م یروحان یآقادارم 

ها و  جنبش ۀدربار یم، مختصریاست کار کردیس ۀفلسف ۀحوز یک مختصری

ک یم و باالخره در یس کردیم و تدریدرس خواند یانقالبریو غ یانقالب یها انیجر

م و جاروکش یم و حضور داشتیهم نقش داشت یاسیس یاجتماع یماجراها یسر

کار  هد و باالخره چیآ ین در میم چه از اینیم ببیکرد یهرچه دقت م . امامیبود ییماجراها

گر هم ید یها یشان نبود، برخیالبته منحصر به ا .میدیفهم یواقعاً نم قرار است بکند،

از مردم  یلیدانم خ یم دیست؟ من بعیشان چ برنامهها  نیام یگفت یم .بودند یطور نیا

 ایدهند  یم یرأ یدارند به چه کسدند که یفهم یمقاً یدقمثال چه شان یرأن یا مثال

 .دیبفرمائدانم.  ید میبع یلیدارد، من خ یتبعات

 ۶تواند در مدت  یران نمیا ایدند، آیکوتاه پرس یلیالشان را خؤس .ال بعدسؤ

 کند؟ره یوژ ساخته و بدون نصب ذخیفیماه سانتر

 گر؟یک بار دی

 ره کند.یوژ ساخته و بدون نصب ذخیفیسانتر

 .ین سادگیاجازه ندارد، به ا توافقنامهن یمطابق ا .اجازه ندارد ،نه

ن سخن مقام یا ژنو ۀنامتوافق ۀبا توجه به اظهارات شما دربارکه دند یپرس
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تواند  یت مین موفقیبه ا یابی ر است؟ دستیچگونه قابل تفس یمعظم رهبر

 رد؟یقرار بگ یبعد ۀاقدامات هوشمندان ۀیپا

که  نیاوال ا .است یبحث و بررسقابل قابل مطالعه و  یلیآقا به نظر من خ یریگ موضع

ن گونه عبارات، یکنم و امثال ا یت مین دولت حمایشود که آقا گفتند من از ا یگفته م

من  .کنم یمت یها حما دولت ۀگفتند ضمناً من از هم و بالفاصله هم فرمودندآقا 

عنوان رهبر ه مردم را دارند و من ب یأها ر هاست، دولت دولت ۀت از همیام حما فهیوظ

ست، ین یفاتیک مراسم تشری د.یاوریبادتان یرا ف یتحلمراسم  .مردم کردم یأرذ یتنف

د یایتواند ب یرهبر انقالب چطور م . خوب،حرف است یلیخ .کنند یمردم م یأذ ریتنف

ن یژه که ایرا نقض کند؟ به و یدولت منتخب مردم، دولت قانونک ی یها استیس

ل به یرانه را تبدین ویکنم و ا یم را جمع میمن تحرو گفته که داده  ییها دولت وعده

ها را  ها شروع کردند صابون یکنم و بعض یم نیشما را رنگ یها کنم و سفره یگلستان م

د ید بگویایآقا ب که میا انتظار دارم یین فضایبا چنو  ین جویبا چنا یآدر آوردن و 

 د؟یکن ید میکار دار هچ ؟چه خبر استست؟ یها چ نیا

ن را به کرات ی، ا»دیا چه مرقوم داشته آن«، …اگفتند، اول بِسم در همان نامه آقا 

آقا در آن نامه جواب  تکرار شود.ست ین یازیند که یا دهیقدر شن نآد، یا دهیشماها شن

و خوب است  …ء اانشاو و فالن  ید موجب خوشبختیا مرقوم داشتهچه  دادند که آن

دادند و اصال  ین جواب را نمید آقا ایو بعد تصور کن .ن را گفتندیا . …ر است و یخ

 ید قابل مطالعه و بررسیا چه مرقوم داشته نوشتند که آن یا میدادند  ینم یچ جوابیه

 افتاد؟ یم یچه اتفاقنده یدر آ .است

کار کند؟ چرا  هد چیم که آقا بایچیپ یمنسخه آقا  یم براید، داریفکر کن یکم

شما  !میخوان یم میم و دارین است، ما که باسواد هستیا توافقنامهن ید اید بگویآ ینم

ب یزیک چیجا  نیاز ا یکن ینم یباز یشامورتهم که   ماهه با هر ٣-٢ن یدر ا !یاوریدر 

و مشاور  یمشاور عالکه باسواد  ۀل کردیار تحصیبسار یاز رجال بس ،انیکدام از آقا

ن یدر هم ؛میصحبت کن توافقنامهم راجع به ینید بنشیئایم بیگفت ،فالن هستند
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کدام از  چیه .مختلف یها ن، در دانشگاهیراز، در دانشگاه قزویدانشگاه، در دانشگاه ش

 ین کارهایو متلک گفتن و از ا یانداز و دست یبحث شعار ستند.یزان حاضر نیعز

 یچ ارزشیکارها هآن طور  .نهها  نیو ابلدند خوب د یاز اسات یکه بعض یباز یشامورت

ک احساسات و تمسخر و خنداندن مخاطب یج و تحریینداشته فقط به درد ته

س جمهور یرئ یمشاور عال ،آن استاد محترم .میکن یارائه مرا  نامهتوافقما  .خورد یم

خودش را  یند و تلقید بنشیایشان بیا .سته که هر ،ل استیوک ،ر استیوز ،است

شه و مطالعه و یاصحاب فضل و فرهنگ و اند یک سریباالخره هم جا  نید و ایبگو

 ند؟یآ یساده است، چرا نم یلیخ ؛دنکن یقضاوت م ،اند پژوه نشسته دانشدانشجو و 

ادمان باشد ی یآقا متوجه هستند، منته .ستیچ نامهتوافقمشخص است که  نیا

ادتان ید؟ اکثر شما یآ یادتان میو نظام است.  یو وحدت مل ینماد همبستگآقا 

د یشا .کنم یرصد مو است  یطور نینم ایب یمن مکه ها را  سن و سال چون –د یآ ینم

 یو هجوم اساس یرکشلشگصدر با وجود  ید که امام با بنیاز شما خوانده باش یبرخ

ا یشود نا محاصره یک شهر یکه نبود  یا هفته .کرد یران میه ایکه ارتش عراق عل

م و یگو یرا دارم م ۵٩آخر  ۀماه ٧-۶ م.یگو یرا م ۵٩مهر  ورویکند، شهرنسقوط 

تازه مردم دست و بال سپاه که  یجمهور قانون سیجمهور منتخب مردم و رئ سیرئ

بسته بود. در  نداشت،هم  یالتیستد و تشکیخودش با یپا یتوانست رو یم یمختصر

ن سپاه را که تازه یهم یدست و پا یس جمهور قانونیرئ یآقام، یهست ١٣۵٩ سال

د و یبر یغش میدرست نشده بود را تا آنجا که تش یبراهم  یطور آن یجیبس ۀعقب

که فرماندهانش  یارتش فرستاد. یم ش ارتش را جلویبه جاو بست  یتوانست، م یم

کثراً  ا بازنشسته ید شدند یا بازخری یانیم یها رده ا اعدام شده بودند.ی ا فرار کردهیا

ل یکنم؟ اوا یف میرا توص یتیچه وضعدارم ادتان هست ی .ا اخراج شدندیشدند 

ن یا م.یگو یها را دارم م آن زمان .دیکنب یک نگاهیها را  آن زمان یها انقالب، روزنامه

هم  ن ارتشیا ها مقاومت کند. یعراق یو جلوستد یکه برود بافرستاد  یمارتش را جلو 

ان انقالب یشده که در جر یمتالش ۀختیم ره ز بهیک چیواقعاً نبود،  یارتش رفت. یم
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 کردند و یها م نیک حمله ایچ، یهآن سازمان خودش را از دست داده بود. به هر حال 

با ک مرتبه ی ،دادند یتوپ جواب م ۀگلول ۵٠٠ها  یزدند و عراق یتوپ م ۀگلولتا  ۵٠

ا یشدند  یم میا تسلیکردند  یک مرتبه نگاه میبندگان خدا  آمدند جلو. یتانک م ٢٠٠

 .ن وضع ارتش ما بوده استیا .کردند یم ینینش عقب ایشدند  یکشته م

 شود، یما دارد محاصره م ید، هفته به هفته شهرهایها را داشته باش نیحاال ا

اقتصاد ما در چه  .دینیببخوب ت را ین وضعیم، ایهست ١٣۵٩ . سالکند یسقوط م

شگاه یکند، پاال یدا میصادرات نفتمان دارد مشکل پ .کامل است ۀرانیاست؟ و یوضع

زتر و ین مطالب و مطالب ریاتمام امام از  .اخر یبا موشک زده و الصدام آبادان را 

 یزیند؟ چرا چیگو یصدر نم یبه بن یزیچشان یاچرا  .مطلع استتر  قیتر و دق یلیتفص

 م،یئگو یم میما باشند؟ یگو ینم یزیچرا چند؟ یگو ینممملکت  یر قانونس جمهویبه رئ

خ معاصر یدر تاراقتدار امام  ابرا،  یاسیک رجل سی ،را یشما فرد …م: به!یگوئ یم

د؟ نفوذ کالم در مورد یسال گذشته سراغ دار ۶٠ا ی ۵٠خ یتاردر ؟ دیسراغ دار

 .دیخواب یمبه سرعت کردند ماجرا  یقه صحبت میدق ٢ ی، در مورد هر موضوعیزیهرچ

 ینگفت، راجع به آقا یزیچ چیصدر ه یاما راجع به بن چشم. سلمنا،گفتند  یهمه م

بعد که قائله تمام شد و مجلس … ندیگو ین همه سال میچطور؟ بعد از ا یمنتظر

 یمنتظر یصدر را برکنار کرد و راجع به آقا یخبرگان وارد کار شد و مجلس شورا بن

ه داد و یه و اعالنین اطالعیمدرس ۀجامع او را برکنار کرد. تاًیمجلس خبرگان نها

کجا و کجا، بعد تازه امام گفتند که من از ت مبارز،یمحکوم کرد و فالن کرد و روحان

گر امام از اول میکنال ؤساز خودمان را ن یا .دانستم یاول هم م پس  ،دانستند یم که ا

 چرا اقدام نکردند؟

ن مقام و ین منتخب مردم است، مردم به ایت دارد. این هم موضوعال اآلؤن سیا

گاهین فرهنگ و ایا د آقا چه خواهند گفت. ینید ببینیوقت شما بنش برسند، آن ین آ

ن ن آقا که اآلیضمناً ابپردازم.  یبعد سؤالبه گر یم و دیک تکه را هم بگوین یضمناً ا

چه مرقوم  آن  – رندیگ ینمم موضع ییبهتر است بگوا یرند یگ یع مموض یطور نیا
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ن آقا همان یا – دیا چه مرقوم داشته شده است، آن یطور نیکه ا نید فالن، نه ایا داشته

ن دولت ید و در همیبشکنها را  پلمپد یبروا بود گفت یط مهیشرا یاست که وقت ییآقا

 یا برنامه هسته ۀدر حوز یقدمما هر است که  یین آقا همان آقایا د شکسته شود.یبا

د یبرو .هستادمان یابراز نظراتشان و اعالن مواضعشان را  ،میگذاشت یبه جلو م

ن یا د.ید بخوانیکردند، برو یکار م هد چینید ببیبرو .میگو ینممخصوصاً من  ،دیبخوان

 :ند کهین آقا بگویابعد شود و  یمو جمع همان آقاست، حاال همان ماجراها دارد لوله 

است؟ آقا دارند  یطور نیم؟ واقعاً ایئگو یم میچه دارآخر کنم؟  ید مییأمن دارم ت ،بله

کنم، من  یت مین دولت حمایند من از ایگو یکنند؟ م ید مییأن اوضاع و احوال را تیا

ها  دولت ۀمن از هم ندیگو یجالب است، بالفاصله م یلی. خام است یقانون ۀفیوظ

 یحساس یماجراهاک ید در ینیب یمد، یبرگرداگر شما به گذشته کنم. حاال  یت میحما

 .کنم یت میگفتند من از دولت حما یم

، دیرا دار یت نکردند؟ شما دو دوره دولت موسوم به سازندگیاز کدام دولت حما

 یآقا یو آبادان ی، دو دوره دولت عدالت و سازندگدیدو دوره دولت اصالحات را دار

ن همه یها با ا ن دولتیآقا از ا .سال ٢۴شود  یکه م دیارنژاد را د یاحمد دکتر

آقا از ست که ا معنان ین بدیاا یآاما  ،ت کردندیحماسال  ٢۴که داشتند  ییها تفاوت

 یراض ،کردند یمختلف اجرا م یها ژه در عرصهیوها به طور  نیاکه  یئها استیتمام س

 یشتریاط بید احتیمان بایها در قضاوت یقدرکرده است؟ به نظر من  ید مییأبوده و ت

 م.یبه کار ببر یشتریظرافت بک خرده یم و یبکن

و در برود پور یش یا رویت در دنیدر حاکم یبردارد که دوگانگ یتواند قدم یآقا نم

عنوان رهبر ه آقا ب .د بکندین کار را بکند و نبایتواند ا ینم .کندجاد یاداخل شکاف 

انجام خودمان را  ۀفیوظما  .میدار یفیک وظایبعنوان مردم  دارد و ما یفیک وظای

شان یبه خود اف آقا را هم یوظا .میم انجام دهیدان یم و میفهم یچه که م نآ، میبده

 توافقنامه  نیرند؟ ایگ یم که آقا چرا موضع نمیف نکنین تکلییآقا تع یبرا م.یواگذار کن

به خود آقا  .ستیمعلوم است چکه  نیاکه فاجعه است و  نیکه افتضاح است و ا
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کنند.  یم ط آماده شود ورودیچه شرا ، چنانکه بخواهند ورود کنند یزمان م.یواگذار کن

ار باشند؟ ملت مراقب باشند؟ اگر یند ملت هوشیگو ین کالم، چرا آقا میضمناً آخر

بار  ند مراقب باشند؟ چندیگو یچرا م ،کارها همه مطلوب و مقبول و درست است

ار یند ملت هوشیگو ی؟ چرا مندیگو یم ن حرف رای؟ چرا ادیدیشنن عبارت را یاشما 

دارد  یند؟ چه اتفاقیگو یسخن م یطور نیافتد که ا یدارد م یچه اتفاقباشند؟ مگر 

د یباگر یدا مثال یآماه گذشته تکرار کردند؟  ٣-٢ن ین را در همیبار ا افتد که چند یم

گر به هر حال ی؟ ددان انقالبیند وسط میایرند بیدستشان پرچم بگ ،رندیر بگیشمش

ت و یتمامند یآ ینم !خواهد نوش جانش یپسندد و م یها را م استین سیهمملت اگر 

ن کار را یاجاد کنند، یند شکاف در ملت ایآ ین ببرند، نمیاز برا  یمل یهمبستگ

گر  یول .کنند ینم ، خوب، دنپسند یها را م استین سیر و این سین ملت مجموعاً ایاا

 .دیبفرمائ… دیمجلس را نگاه کناست.  ملت یحال رأبه هر 

کره کنند ن یم یلیجل یکه آقا یدند زمانیپرس کره محرمانه ذکر یرفتند مذا ز ارقام مذا

 گونه است؟ نیا ایآ .تواند محرمانه خوانده شود یز مین دوره نیشده است، پس در ا

جه یبه نتخوب،  یولشد.  ید گفته میباشد  یکه مذاکرات تمام م نیکم پس از ا دست

کره شده است. یبا .ده استیجه رسین مذاکرات به نتاآل .دیرس ینم د گفته شود چه مذا

ند که من اگر شده استعفا یگو یت تمام میبا قاطع یا ک جلسهیف در یدکتر ظر یآقا

چه؟ من  یعنین یا ، آخردیشما دقت کن .میگو یمذاکرات را نمات یجزئ ،هم بدهم

 ،میبه توافق برس ییجاد گفته شود؟ ما اگر یمذاکرات چرا نبا !میگو یمذاکرات را نم

گر البته  .میندار یا چ عذر و بهانهیجا ه گر آنید کار  ۀویخودم آن ش ۀبه نوب ،بودم بندها

ملت واکنش نشان دادم که  یاتفاقاً انتقال م بنده .کردم یکردن را اعمال نم یمخف

کره م بدهد گر کردم.  یو با توجه به آن مذا ن یبنابراکردم.  ین طور عمل میبودم ا بندها

طور  نیاسبک کارشان  یلیدکتر جل یپسندم، حاال آقا ینم بندهن را یا یطورهائک ی

گر  .پسندم ینم بنده ،بوده  کردم. یمردم حرکت م یبودم با آگاه بندها

شما  .ال ساده و کوچکؤک سی :دند کهیپرسممنون.  یلیخریت جلسه: یمد
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د؟ شما یشو ین میمأتمحدود  یاز جائدود که مع یا ها عدید یسواد هست کم

 ؟یا افراطید یتندرو هست

که گفتند، هم تندرو و  ییزهایچ ۀهم !سوادم یبهم رم، یبگ هم مواجب ،هم مزدورم بنده

 !یهم افراط

ن یکه ا ین نکاتیکم، با وجود تمام ایسالم عل :دند کهیپرست جلسه: یریمد

 مذاکرات اقدام نکردند؟ یبعد ۀدور یبرا یمعظم رهبرمقام  ، چراقرارداد دارد

 یکل یریگ گردد به موضع یبرم گر.ید میاست که صحبتش را کرد ییها ن همان قصهیا

 ش ارائه شده است.یبحث مستوفا .آقا

گفتند  دند.یپرسن موضوع یدر رابطه با هم یالؤهم س بازت جلسه: یریمد

 .ستانامه  بتیه مصیشتر شبیب توافقنامهن یا ،دیان نمودیطور که شما ب نیا

در کل چرا  .ن کار اتخاذ نکردندیا یبرا یکل یها استیس یچرا شخص رهبر

 مخالفت نکردند؟ یرهبر

 گر.یست، همان است دآقا یریگ موضع ۀهمان قصباز ن یاگر ید

با توجه به  .ستین یتکرارگر یدال ؤن سیدند که، حاال ایپرست جلسه: یریمد

شما  یشنهادیراهکار پ ،ژنو ۀتوافقنام یها و بندها میتحرافتن یشدت 

 ست؟یچ

گاه ب یشان را خوب تعق یکه عمدتاً سوگند خوردند منافع شخص یئاز وکال .یبخش یآ

چه  فشان عمل کنند و چنانیم که به وظایبخواه ؛رندیم که موضع بگیبخواه ،کنند

م، چرا موضع یرسماً ازشان بخواه کوچه است. سر یبعد ۀنکنند انتخابات دور

و  یرا به فارس توافقنامهم و یدعوتشان کنجا  نیاو م یبخواه ها از آند؟ یریگ ینم

 توافقنامهن یم ایئبگو .میجا ارائه کن نیا که بلد هستند، یو هر زبان یو عرب یسیانگل

 یآقاند یجا ارائه بکنند و بگو نیاز دوستان ا یکیرا  آن از یا دهیک چکیهست، 

ر امورخارجه ید؟ چرا از وزید که شما چطور موضع نگرفتیئبفرما ،چه ،پروفسور ،دکتر

 ۀدان از دانه .میجا در شهرمان بخواه نیاندگان تهران را ینماکم  د دستید؟ ما باینخواست
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سه یئت رئی؟ با هستیچ د؟ مشکل شمایریگ یشما چرا موضع نم .میبخواهها  آن

جا؟ ازشان  افتاده است؟ چه خبر است آن یک اتفاقاتیجا  آن ؟دیدار یخاص ۀبرنام

 .میاوریفشار ب یمل شبه ۀرسانم. به یاوریها فشار ب به رسانه .میاوریو فشار بم یبخواه

 که هر به هر ،یفالن :ندیگو یبه من ماست.  یه شرمندگیواقعاً ما یمل ۀرسان عملکرد

چه  !یچه ترس! یشو ینم دعوتگر ید !نگو یمل ۀبه رسان یول ،بگو یخواه یچه م

و فالن  یفلسف یها بروم بحث ،ونیزیشود در تلو یگر از من دعوت نمید !ینگران

ارم هست که اصال یبون در اختیتر یسفانه به قدرأمت !میگو یمن واقعاً منشود!  ؟کنمب

از سرم هم  – یعلم یباال یلیک سطوح خیدر  – فه کنمیوظهمان مقدارش هم بتوانم 

که در  یدیها، اسات از دانشگاه یلید خیاسات یعنی .رسم یها را هم نم است. هماناد یز

حاال  .رسم یها هم نم به همان ؛مند هستند عالقه ،کنم یکار م بندهکه  ییها همان حوزه

روز  .کند یعمل م یرملیغن رسانه دارد یخواهد ناراحت شود، بشود، ا یم یمل ۀرسان

که  یافتند در کوچه و برزن، و از افراد یراه م یرسانه مل یگزارشگرهاآذر  ۴-٣

 یزکیچ یزیا در اخبار چیاز خود خبر هم ندارند و  یچ اطالعیا هیها  از آن یاریبس

نکه حق یشما از ا ؟ر استیچشمگ یلیقات خین توفیاکنند:  یاند، سؤال م دهیشن

خجالت  ،دیهست ید؟ آخر شما رسانه ملیخوشحال هست یلیخ احراز شده یساز یغن

ن یک خرده اید ینیبنش .ردیگ یصورت نم قین مقدار تحمیا ایدن یچ جایه !دیبکش

؟ سؤالن هم شد یآخر ا .شود ید چقدر با ظرافت کار مینیبب ،دیها را نگاه کن یغرب

گر لبخندتان و دست گل هم ید؟ معلوم است دیخرسند هست یلیحاال شما خ ،بوخ

شرم بر ! ید چلوکبابید برویخواه یخانمتان و شب هم م ید براید ببریخواه یم ،دیدار

تا  ۴چقدر خوار و چقدر خام. آخر  جانبدارانه!است؟ چقدر  یا ن چه رسانهی. آخر اشما

بعد و  ٢٠:٣٠ن یاست، در ا قهیدق ۴۵ژه شب ساعت ده و یو یگوو کارشناس، گفت

م و بهمان یکن یمد که امشب فالن یگو یم، میاخبار ساعت ده و ن ۀژیو یگوو از گفت

 بعد دو !یدکتر عراقچ یم با حضور آقایم فالن کنیخواه یگر امشب میم و دیکن یم

هستند که  یک طرف قصه کسانیباالخره  !ب نداردیعباالخره م یئگو یم ،گذرد یمرتبه م
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کره کردند و باالخره دولت است  ،رفتند حاال ولو با اختالف  .ملت است و برآمده ازمذا

-٣ ،بله و محترم. ین جهت قانونی، باالخره منتخب مردم است و از ایأرهزار  ٢٠٠

راجع به برنامه حاال امشب  شود. یباره پخش م نیدر ا یا باز برنامه گذرد یروز م ۴

 فیدکتر ظر یم و امشب با آقایکارشناسان را آورد ۀهمژه یو یگفت و گودر  یا هسته

 …امشب با ،شود یمبعد  ۀهفتباز دو مرتبه  م!یکن یصحبت م

 .یتخت روانچ یآقا

ن مملکت یباالخره در ا !یروانچ  تخت یامشب هم با آقا د!ین که شما گفتیبله، هم

دارند و  یک تجاربیکه باالخره  ید دانشگاهیها هستند؟ اسات نین فقط ایمتخصص

د یها را هم با نیا یمل ۀدر رسان ! شماهستند آدم یک سریها هم  نیا دانند یمل یتحل

 د.یبفرمائ ؟ستیچ قصه .دهیپدرآمرز ،دیکندعوت 

نکرده است،  یشفاه سؤالدرخواست  یهنوز کس .ال بعدؤست جلسه: یریمد

را بپرسم.  یکتبال ؤن سیمن ا .دیایبپرسد ب سؤال یخواهد شفاه یم یاگر کس

را  یچه عواقب ،هم بزندرا بر توافقنامهران معاهدات یاکه  یدند: در صورتیپرس

 خواهد داشت؟ یدر پ

با ست و یکارش چ و ن سازیام یان کنم و بگویبدم که یآخر که من نرس ین پاورقیا

ن را دارد یا یعنی .ما هم باز گذاشته است ین راه را برایافتد، ا یم یچه اتفاقوجود آن 

ن است یه و مبنا ایاصل پا ،یانیم یها و هم گام یید که هم نسبت به گام نهایگو یم

 یلین داللتش خیا .ز توافق شودیوافق نشده است مگر بر سر همه چز تیچ چیکه ه

کرات یعنی :استصورت ن یابه ساده  رد، یگ یدارد صورت مدر حال حاضر که  یدر مذا

سر د یفرض کن – است ییدر واقع گام نهاکه  –راجع به آن راه حل جامع چه  چنان

ا هر یراجع به اراک  – یسر هر موضوع – دیایش بیپ یعدم توافق یک موضوعی

ن یکه مطابق ا ن استیافتد ا یکه م یاتفاق .دیایش بیپ یک عدم توافقی، یموضوع

د، یگو ین را مین اصل ایا .شود یم یمنتفه یاول ۀنامتوافقجمله  منز یاصل همه چ

ها و  ییکایم، امریضرر کرد یلیما خ ،فتدیب ین اتفاقیالبته اگر چنمهم است.  یلیخ
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ر یمقاد ،بند ١٢ک بند از آن یما فقط با احتساب  .نکردند یضرر چیها ه ییاروپا

 :میار گذاشتیخودمان را کامل در اخت یو صنعت یا توان هسته ،میاطالعات داد یادیز

 زِ یر قالب زبردستِ ماهرِ افراد ،یا ک عدهیکه  یکارگاه جات و هر معادن و کارخانه

ن یچقدر از اما د یدان یشما مم. یآشکار کرداست ران یا یدر هر جا یکن درست قطعه

م که سن و یباهوش و باتجربه دار ماهرِ یها ن آدمیم، چقدر از ایران داریدر ا افراد

ها برخورد  نیاد با ایشماها کم و ز ۀهماستاد است.  یازشان گذشته است، و کل یسال

ها چه  ییکایامر .دیها را عرضه کرد نیتمام اشما  .دیهم نشناس اًمیاگر مستق ،دیا هکرد

ن همه اطالعات، آدرس و یا .را گفتم یکیماده فقط  ١٢از دست دادند؟ از 

ها و  چه چرخنده هرد یمکان تولر و یجات و ذخاوم و کارخانیرانومشخصات معادن ا

م، یتا را گفت ١٢از  یکی .مید همه را دادیکن یهرچه را فکرش مهست، وژها یفیسانتر

ها را  نینه و ایو هز %٢٠صفر کردن و ن بردن یاز بو و خراب کردن % ٢٠توافق 

شماها هم م و ین اطالعات را دادیتمام ا .میگو یرا دارم م یکیفقط  .اصال کار ندارم

، رود یمرون یباطالعات  یوقتر است، یناپذ اطالعات برگشتد، یدان یم

ز ها چه دادند؟ چند قسط ا ییکا و اروپایاست. امراش  یشانیپ یرو یریناپذ برگشت

را  ٢/۴ ۀهم میگوئ یم وم یده یمم نه، سخاوت به خرج یئگو یم .ارد را دادندیلیم ۴/٢

پرداخت  ٢/۴ن یماه ا ۶ن یاز فروش نفت ا یعنی ،مین را گرفتیا .م، باشدیگرفت

من مجال  .ش استیجا سرران یا ۀشدمسدود  یها یدارائارد یلیم ١٠٠ آن شود، یم

نکه نگران یبه خاطر ا .مین حال مهم را بگویتر و در ع یجزئ ین ماجراهاینکردم ا

 دیکاخ سف یاطالعات ۀبرگن در یا را نگفتم. نیماجراها من جمله ا یلیخ ،وقت بودم

ماهه  ۶ن یاز فروش نفت اارد یلیم ٢/۴ن یامده است، این توافقنامهآمده است و در 

در  شود. یاضافه م اردیلیم ١٠٠به آن و رود  یقسمت اعظمش م ،شود یبرداشت م

 ۀبرگن در یافت، ایش خواهد یماه افزا ۶ن یما در ا ۀمسدود شد ییداراواقع 

 است. دیکاخ سف یاطالعات

ک مقدار طال و یاحتماال گر چه؟ ید ،میرا کامل گرفت ٢/۴م یفرض کنحاال  خوب،
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 ،مینداشت یمشکل یلیحال خ هم که در هر یمیپتروشدر  ،م یا وارد کردیر فلزات یسا

لت هم روالک و شیوک و کادیب یک تعدادیگر چه؟ ید .میصادر کرد یک مقداری

دستش را  یک دانشجوئی، ن بند را گفتمیها تا من ا از دانشگاه یکیدر آمده. داخل 

ن یهمجهت اطالع شما، اما  ؛هست یادب یبوسط صحبت  ،دیببخش :باال کرد و گفت

 لوکس یودروهان خیس شده است که دارد واردات همیتأس یشرکتک ی یبه تازگ

در دانشگاه  که ماه بود ن صحبت در آذریا ادم افتادیدهد. من  یرا انجام م ییکایامر

ن ماجرا یهفته از ا ٣-٢ هنوز آذر بود، ۀانیهمان م .کردم یف سخنرانیشر یصنعت

لوکس  یها نیاز ماش یک مقداری یعنی، ها شده است نیا یک مقداری. نگذشته بود

 آمده است.ران یابه 

نشان داده  ژنو نامهتوافقچه به عنوان دستاورد  از آن یبخش ن،یاعالوه بر 

 یها سرنخ یک سری شود یم موجب است کهمان  یکشور یمایهواپ ۀآن قص شود، یم

گر  یعنید یدان یم گذشتم.ها  از آنها را من باز نکردم،  نیا .بروندما لو  که چه؟ حاال ا

سال  یو اند یس .میرا بگو یکشور یهامایهواپ ۀفقط قصکوتاه فرصت باشد من 

 .کین یا .م استیتحرمان  یرنظامیغ یمائیهواپ یعنیمان،  یکشور یئمایهواپکه است 

را که  یا هر قطعه .رباس و فوکر تمام قطعاتشان شناسنامه داردینگ، ایبوئ م:دو

کانادا، کره، سنگاپور، لوفت  ییخطوط هواالزم دارد، مثال  یشود و کشور یخراب م

نشان شناسنامه دارد که  ،خواهند یمکه  یا هرقطعه ،ها نیکدام از ا هر .هکذاو  هانزا

 یک سریخوب،  .ن قطعه به کدام کشور و کدام شرکت داده شده استیادهد  یم

 یزندگ… ج فارس و خاور دور ویه جنوب خلیکم، در غرب و حاش هستند، یرانیا

شغل دارند و درآمد دارند و  ران دارند.یا بههم  یعشق ،ها یرانین ایاز ا یبرخ کنند. یم

ران نخواهند یاشه به یهم یبراوقت هم  چیکنند و ه یم یزندگجا  آن ؛زن و بچه دارند

 .اند یطور نیشان ایها یشان، بعض هران را دوست دارند، نه همیاما ا .وقت چیآمد، ه

ران یرا به اده قطعات یچیپ یها زنند و با فوت و فن یخودشان را به آب و آتش م

 .فرستند یم
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داشتم منفجر  ،کرد یم فیمن تعر یبرا یوقت .شناختم یشان را م یکیبنده 

 یدارکه ست ین چیتر است، ا دهیچیفلسفه پاز ن یا !گفتم بس است به خدا م.شد یم

به بهمان  ،از شرکت فالن یا ک قطعهی ،یکیکه  ییها یرآبین زی؟ اییگو یم صادر 

بار  ۶-۵-۴و فرستند  یمبه کجا دوباره  یگریشرکت دک یو از آن کشور  ،کشور

 یران میوارد ا یرسمریآرام و غو عاقبت کند  یرد مگمرک از و چرخاند  یم یرآبیز

سال  ٣٠پرد؟ حدود  یدارد م یما چطور یرنظامیغ یماهاید هواپینیشما بب .شود

قطعه نصب کنند  ، وکنند یند بازرسیایشود ب یقرار م یوقت .میم هستیما تحرکه است 

کار  هجا چ نین شناسنامه ایبا ا ،ن شمارهین قطعه با اینند ایب یم ،رات کنندیو تعم

ما با  ،زنند یشما که خودشان را به آب و آتش م یها وطنهم یک سریکند؟  یم

 یمایهواپ یازهاینمسائل و مشکالت و  .میده یلو مها را  آنسخاوت کامل 

ن یزنند که ظرف ا یحدس و گمان محاال م. یکن یم میتقددها یدر بازدمان را هم  یکشور

چه  ٧٠٧چه شده؟  ٧۴٧نگ یچه شده االن؟ بوئ ٧٢٧نگ یسال مثال بوئ ٣٠-٢٠

ند و یآ یمنمک  نم ین حدس است، ولاآل چطور شده. یکیآن فالن است،  شده؟

 ییها بتیشود ما چه مشکالت و چه مص یکنند و همه مشخص م یم یقشنگ بازرس

از کجا  قطعات از کجا آمده؟ یقطعات عمرشان تمام شده و برخچه مقدار از و م یدار

من کرد. و  یریگ یگشت و کانال را پاش  یپن را یارفت شود  یم یعنی ،آمده است

کار با  هو چ دیآ یازشان درم یپدرچه  ،روند یهموطنان شما لو م یبعض یم وقتا هدید

در  یآ یاف بد، کجا؟ یآ یمکا یآمر یآ یب افس آن کشور، ینه پل؟ یک .کنند یم ها آن

افتد و  یراه مکا یامر یآ یاف ب .گر که با خداستید ید، در جاهایآ یم ییکشور اروپا

قطعات  یر و بازرسین هم از ثمرات تعمیسراغ دارم. امن  د.یآ یم ییبه کشور اروپا

 .یکشور یماهایهواپ
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 یپرسش و پاسخ شفاه

ان شاء  ،ین همه سؤال کتبیشده، پس از اجهت تنوع هم که ت جلسه: یریمد

تر جواب  کوتاه یکنم کم یم داشت. فقط خواهش میهم خواه یسؤال شفاه …ا

 یکنم برا یباز هم هست. از نفر اول خواهش م ید. البته سؤاالت کتبیبده

 ند.یایطرح سؤال ب

 د.یدکتر، خسته نباش یسالم آقا اول: یسؤال دانشجو

ن یگاه ایقت، جایم و نظر شما را هم بدانم. در حقیک نکته را بگویخواستم  یم

که داشتند و  یان با توجه به نگاهیکه آقا نیست؟ با توجه به ایتوافق چ

ک یک قرارداد است، ین یدانستند، نگفتند که ا یرا م یقانون یها تیمحدود

است، و  »اقدام مشترک ۀبرنام«ن یست. گفتند که ایعهدنامه است، نگفتند چ

م، ما یرس ین نکته میجا به ا نیست و امضاء نشده است. خوب، امحرمانه ا

معاهده عدم ب شده است که ما فراتر از یم که در مجلس قانون تصویدان یم

ش یپ یا مشکل قانونیجا آ نیکه ا نیم. اول ایم عمل کنیتوان ینم گسترش

ند یگو یها م یکائیب شده، همان طور که آمریکه تصو یا نه، آن قانونید یآ یم

، »اعمال قانون«ند یگو یون هم باب شده که میزیجا در تلو نیو ا اعمال قانون

د یاعمال قانون هم با یند قانون که هست و حدودش معلوم است، مجریگو یم

 یمجر یبرا یگاه قانونیا جایمشخص باشد. خوب، اآلن آن قانون مجلس ما آ

ا فرد یس مجلس یا اگر رئیست و آیاعمال آن قانون ک یقانون دارد، مجر

اند و  نوشته یزیندارد و باالخره چ ین مشکلید ایسه بگویئت رئیاز ه یگرید

قانون است؟  یمسئول اجرا یشود؟ چه کس یا تمام میاست، آ ین طوریا

 ست؟یتش با کیب شده، مسئولیباالخره قانون تصو

شود،  یب میتصو یقانوند یگوئ یکه م نیاپرسم،  یوضوح م یخواهم، برا یمعذرت م

 ؟نامهتوافقن یا ایقانون مجلس  یعنی
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ب شد که دولت حق ندارد یم و در مجلس تصویدر قانون مصوب مجلس دار

ها  نیکند. خوب پس اآلن ا یبا آژانس همکار عدم گسترش ۀمعاهدفراتر از 

ن است که یدوم ا ۀن توافقات چگونه است؟ نکتیشوم ا یست؟ متوجه نمیچ

م چه یست؟ ما باالخره بدانیاش چ یگاه قانونید اقدام کند، جایبا یچه کس

گر ید ۀکند؟ و باز نکت یاش عمل کند و نم یقانون ۀفید به وظیاست که با یکس

دهند؟ چه  ین اطالعات را میان دارند ایآقا یا که بر اساس چه ضابطه نیا

که خوب، اطالعات  یرا داده است؟ البته چه کس یا ن اجازهیها چن به آن یکس

ها را به نقد بکشد  تواند قانوناً آن یم یدهند، اما چه کس یت و مدستشان اس

بر  د.یرا انجام ده ین کارید چنیت کند که شما قانوناً حق نداریها شکا ا از آنی

 کنند؟ ین کارها را میدارند ا یچه مبنائ

 د.یتر بپرس لطفاً کوتاهت جلسه: یریمد

 …هیکه شد فقط توافق اول یهائ یچه؟ در بررس یکه توافق نهائ نیدوم ا

 دو. ید رویسؤال بود! تازه رفت یلیخ… شتر بودیقلو هم ب ۵ن سؤال اولتان خودش یا

 یه در توافق نهائین قضین همیم؟ باالخره عید بکنیرا ما چه با یتوافق نهائ

 است؟ یشود و حاال آن چه داستان یدارد بسته م

م. ینیب یم میدار یل فرهنگا را ما در مسائین قضاین همیکه ع نیسوم ا ۀنکت

رقابل یغ ۀرمز شد یک کانال ارتباطیبوک آزاد، فالن آزاد.  سیند: فیگو یم

گرا. و در مسائل  ان غربیار آقایمختلف در اخت یکارها ینظارت برا

ون یون برن را امضاء کن، کنوانسیت را امضاء کن، کنوانسیرا ی، کپیاقتصاد

 اده کن.یبازار آزاد را پرم را امضاء کن، در تبادالت مدل 

به تغ یرانیا«د: یگو یرش میاخ یها اوباما در صحبت یآقابعد  رند، ییها قادر 

در داخل ایران  یروندهائای صداها و  در مسئلۀ هستهتوافق  ۀجینتدر در واقع 

المللی  اقتصادشان به اقتصاد بین د شد؛نخواهت یرند، تقوییخواهان تغکه 

 شتر و جامعۀ بازی برای ایران ایجاد خواهد شد.پیوند خورده و سفرهای بی
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ما ممکن است به طول بکشد و سال  ٢٠تا  ١۵تواند یک دهه یا  امری که می

 .»می، برسآرزو داریمچه  شتر از آنیار بیبس یجینتا

ن موضوعات یدم در این موضوعات چه؟ من ندیم ایخواهم بگو یمن م

ها  نیکه ا یاطالعات چه، در اقتصاد چه؟ مدل یبشود، در فناور یصحبت

خواندم،  یجائبود و بنده گفته ان ین آقایاز همفکران ا یکی… کنند یم یریگ یپ

سم یبرالیدهد و ل یجواب نم یو فرهنگ یاسیسم سیبرالینوشته بود: مدل ل

 م؟ید بکنیها را چه با خوب ما آن راه حل است. یاقتصاد

کادم یخوب یلیممنونم، متشکر. سؤال خ یلیخ ، نه یکِ نقدیاست. جو واقعاً آ

 است. یفوق العاده خوب یها سؤال رد کردن. یاعتراض یانتقاد

من  ندارد. یگاه روشنیچ جایه نامهتوافقن یا ، اول از همه.نامهتوافقگاه یجا

ان یمدر د. یها دعوت کن دان ، شما از حقوقیا هر تشکلیج یکنم که بس یه میتوص

در ند و یایبهستند که حاضرند  یها کسان دان حقوق یاز برخ تهران،د دانشگاه یاسات

 یگاهیچه جا نامهتوافقد. یها بپرس ن سؤال را از آنین ایع نه صحبت کنند.ین زمیا

گذاشته  یک ابهامیدر و  ف استیک جور بالتکلیندارد.  یگاهیچ جایچ، هیدارد؟ ه

 Joint Plan ofد، اسمش هست: یدقشنگ اشاره کر یلیشده است. اتفاقاً خودتان خ

Action .چه  یعنیPlan of Action!؟ Plan of Action مهندس هاست  که مال مثال

 Planد کنند. آن یتول یزیخواهند بکنند و ساختمان بسازند و چ یرا م یک جائیکه 

of Action سال پشتش جنگ و  یها است، که سال ین المللیب ۀنام ن توافقیاست. ا

 یحقوق یچ مبناین متأسفانه هیبوده است. بنابرا… م و قطعنامه و یدعوا و تحر

 ف است.ین بالتکلیند ایگو ید میها هم بپرس دان شما از حقوق یعنیندارد. 

تواند  یم یکه حاال مثال چه کس نیسؤال ا یا قسمت بعدیشما،  یسؤال بعد

ن اراده را ندارد. ی. منتها مجلس متأسفانه ابکند یتواند کار یبکند؟ مجلس م یکار

ها همواره  م، استثناءیاست. از استثناءها بگذر یلیار خوار و ذلیمجلس ما مجلس بس

 یها ن است که ما با گروهیست؟ قاعده ایاند. قاعده چ ک قاعدهیگر وجود  انیب
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 ۵٠٠ون تومان وام را به یلیم ٢٠٠م یتوان یمختلف قدرت در مجلس چه مقدار م

را  یم، مرخصیش بدهیشود حقوقمان را افزا ی، چگونه ممیل کنیون تومان وام تبدیلیم

است فالن دانشگاه آزاد را یا ری… ین ماجرائیر در رابطه با ایم، با آن وزیفالن کن

م یها معطوف تکاثر قدرت و ثروت است نه تحک از تالش یاریبس ،در مجلس م.یریبگ

مند، راسخ،  ، عزترتمندیندگان غیالبته هستند نما و بسط منافع و مصالح انقالب.

 ی، سه، نفر، چهار نفر، پنج نفر چه اثریست و اندیدو یان کلیدر جر یقاطع، ول

گر اعتراض چ! چه یسازد؟ ه یم یانیدارد؟ چه جر یا جهیکنند، چه نت یهم م یدارند؟ ا

 رد.یرا بگ ن کارهایا یتواند جلو یدر واقع مجلس م یچ! ولیافتد؟ ه یم یاتفاق

 یو بر چه اساس یشود، چه کس یدارد داده م ید اطالعاتیکه سؤال کرد نیاما ا

شود؟ به  یداده م یشود. به چه کس یدارد داده م نامهتوافقاساس  یدهد؟ رو یدارد م

 آژانس.

خواهند  یهستند که م یگرید. دوستان دیدکتر، ببخش یآقاجلسه: یت مدیر

 د.یتر پاسخ بده اهشود، لطفاً کوت یشفاهاً سؤال بپرسند. اگر م

رد و ین را بگیا یتواند جلو یگر. در واقع مجلس مین است دیالمجموع هم ثیح من

رد. یبگ یاش را دارد که مورد سؤال و اعتراض قرار بدهد، اشکال فن یگاه قانونیجا

 توافقنامهها معتقدند که  یلیکردن اضافه کنم که اسرائ یرین را در رابطه با جلوگیا

ها را  نیبرند. ا یدشان نام میران است. اصال در جرایدر ا یخیر تارییک تغیمحصول 

شان و کارشناسان ارشد  یتیمنا-یاطالعات یمیکارشناسان قد ید. برخینیبب

 د.یران رخ داده است. خوب دقت کنیدر ا یخیتار یرییتغند یگو یاصال م شان یراهبرد

پرسند، خواهش  یسؤال مند و یآ یجا م نیکه ا یاز دوستانت جلسه: یریمد

تر مطرح  کوتاه یلیکنم در داخل بحث سؤال بپرسند و سؤالشان را هم خ یم

 کنند.

بون، وقت یتر ین بدهم جایگزیشنهاد جایمن رفتم پ دوم: یسؤال دانشجو

ک مقدار یدکتر هم  ید، آقایهم کم است، اذان شده است. اما اگر اجازه بده

۶٨ 



 
 ٣-٢سته شدند، ما هم در حد ساعت صحبت کردند و خ ٣خسته شدند، 

 …م تا اذان تمام شود. مکثیم. صبر کنیم سؤاالتمان را بپرسیقه بتوانیدق

دکتر. سخن  یکنم خدمت آقا یم، من اول سالم عرض میبسم ا... الرحمن الرح

گذرم، چون وقت کوتاه شده است.  یم میها از حرف یلیکنم و از خ یکوتاه م

ا بشود که در یمه یدوارم فضائیپرسم، ام یمک بخش کوتاه از سؤالم را یفقط 

 ین گونه بحث را پیمکتوب داشت و ا یا بتوان مناظره… ج و یات بسینشر

دهم طرف مناظره باشم، حداقل به  یخودم قول مگرفت. بنده شخصاً از طرف 

 ک دانشجو با نظر متفاوت.یعنوان 

ند، اصفهان یآ یها م دانشگاه ۀباکالم ماشاء ا... همید زیدکتر سع یاما چون آقا

هم  یجا ما از کانال تشکل بون داده بودند، آنیجا به ما قول تر هم آمدند و آن

آقایم تا تریرفت  بون داده نشد. یستند تریان نیدکتر در جر یبون بدهند، احتماال

 –کنم  یف فکر نمیبرگزار شد، به جز شر یدانند جلسه به چه صورت یخودشان م

ن ی. من فقط اه باشدبون داده شدیگر ترید یجا –دانند  یحاال خودشان بهتر م

ند یگو یم گر.ید یها اش ان شاء ا... در فرصت هیم، بقیگو یبخش از سؤالم را م

 یعنی یپلماسیا دیداد و ستد. آ یعنی ،توافق یعنیواضح است،  یپلماسید

 یزیچچ یاصال هکه نه،  نیا ایم، یریبگ یزیم و چیرا بده یزیک چیکه ما  نیا

گر قرار باشد توافق و داد و ستد نباشد، فکر م م.یریگم و فقط بینده کنم  یا

باز یشود باز یم، مین مدل را هم تجربه کردیا  ۀجیزور هم نت یزور. و در 

م یرسد که اآلن دار یم یگر کار به جائیم، دیدیگر را دید یزهایها و چ میتحر

شود و از آن  یارد دالر میلیم ١٢٠ یک فاز از هدفمندی ۀنیم مثال هزیگوئ یم

 ارد دالر،یلیم ٢۴شود  ید میایتوافق هم حاصل بشود و ب یطرف کل درآمد ارز

 …دیسه کنیمقا

 یعنیخودش  ید از منبع درآمدیکه با یهدفمند ۀنیخوب هز :اولدانشجوی 

 ن شود.یتأمصحیح با قیمت  یانرژهای  حاملفروش 
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نداشته  یچ توافقیم اصال هیتوان ینه، مثال بود. بله، ما م :دانشجوی دوم

م. اآلن یک تفاوت را بگوید یم. چرا؟ بگذاریکه توافق داشته باش نیا ایم، یباش

 یدکتر نوبر یکه به جز آقا نیاست، ا یا هیک سؤال حاشین ید، ایبه من بفرمائ

 یهم به جا یبحث دکتر نوبر پلمات به توافق اعتراض کرده است؟یکدام د

اورند و یف بیم تشریشان دعوت کردیخود، ما خودمان در اصفهان از ا

 بحثشان را مطرح کنند.

شروع کنم، فقط  یشات شما، در توافق ژنو. از سؤال قبلیاما راجع به فرما

م و یآئ یباال مکنم، حاال اگر الزم بود دوباره  ین بخش از سؤالم را عرض میهم

عدم الزام  ید که از لحاظ حقوقیفرمودن اآلن یهم م.یپرس یسؤال را م یۀبق

آور  الزام یدارد، ول یست، تبعاتیآور ن م که الزامیکن یم یتوافق یاست. ما وقت

م بهتر یکند، انجام بده یجاد میش ایم گشاینیب یست، اما از آن طرف مین

 است.

. ت استیست؟ شفافیم چیکه داد یزیچ یا هسته یۀن قضیم، سر همینیما بب

اش را  د از قبل برنامهیم، بایجاد کنیگر اید یا ت هستهیک سایم یخواه یما م

ر یهم بوده، قبال فقط به عنوان تفس عدم گسترش ۀمعاهدها در  نیم، که ایبگوئ

ست؟ چه شد بورس ما یشد. اما عوضش چ یشد، اآلن قطع یل میبه ما تحم

ا ما در یبرابر شد. آ ٢٫۵باً یتقر یعنی% رشد ١۴٠% رشد داشت؟ ١۴٠

ران یمان، ا یپلماسین دیا در همیآ م؟یش را نداشتین گشایمان ادقتصاا

برسد  یرا تحت الشعاع قرار بدهد و کار به جائ یهراس رانیا یۀنتوانست قض

که دارد  ید کسین باشد که نگاه کنیبر سر چه باشد؟ سر ا یزن که اآلن چانه

ست، عربستان یران نیکند، ا یم یجاد ناامنیزند و ا یوضع منطقه را به هم م

ا ما یس سازمان اطالعات عربستان عوض شود. آیاورند که رئیاست و فشار ب

ن یم که چنین مقام باشیم و در ایم تصور کنیتوانست یش اصال میماه پ ۶

د به جز یاست و بفرمائ یپلماسیقاً دیها دق ن بحثیم؟ ایرا بحث کن یزهائیچ
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 مخالفت کرده است؟ یچه کس یدکتر نوبر

ن یبه مسئول یگر هم هست که بستگین است. سؤاالت دیآخرم ا من سؤال

ت را یم؟ بله، شفافیا داده یرا از لحاظ الزام یازیجلسه دارد. ما چه امت

 ۀم؟ من اتفاقاً رشتیدیت ترسیم که از شفافیداشت یز پنهانیا ما چیم، آیا داده

رات یعمن بحث تیقاً همیام دق یجا بود و کارآموز نیهم یام هوافضا سانسیل

بود و اطالعاتش را هم  یهم که واقع یما بود و تنها شرکتیقطعات هواپ

گر ید ی، جایا هسته یۀدهم. ما کجا به جز قض ید بعد از جلسه ارائه میبخواه

اش راجع  ید، بخشیشو یق میقدر دق نیم؟ شما که ایم که شفاف کنیرا قول داد

 یراً باز آقایامده که اخین یساز ید حق غنین مثال را بزنم، گفتید ایبه ... بگذار

ن که اذعان یم همیاما در گذشته هم دار اشتباه: خانم شرمن باز هم اذعان کرد.

ا یبوده  یساز یجا غن ا در آنی، آعدم گسترش ۀمعاهدران در یشده به حقوق ا

گر ا  م و اگر بوده چه؟یکرد یم، قبال چه مین حق را نداشتینه؟ ا

د در صنعت کجا آمده ما ید، بفرمائیشو یق میر دققد نیشما که به واژگان ا

م؟ نه! ید بدهیبا یا هسته ۀر از مسئلید در غیکه اآلن فرمود یت اطالعاتیشفاف

ق ی، دقامدهیز نیهم همه چ یا هستهت یشفافدر  یبود، حت یا راجع به هسته

توسعه  ۀد، برنامید بزنید بخواهیت جدی. سایزهائیمشخص شده است چه چ

ست، یالزام ن یگریز دیچ چیتاً به جز اطالعات هیفالن، فالن. و نهاد، یدار

گر بق چون فقط اطالعات بوده که رفته، آن هم زمان زها یچ یۀمند. به جز آن، ا

 یساز یغن یۀگر، آن قضیم دی%. ما مهندس هست٢٠ یۀن قضیهم باشد، مثال ا

مان که  سه با مثال بلوکه شدن نفتیاز کشور است، در مقای% چقدر ن٢٠

ک ی… رسد که  یم ین اآلن کار به جائیم. همیریم پولش را بگیتوانست یم

د، نگاه یاوریران را بیم، من مدعو بودم. گفتم پرچم ایداشت یجائ یا مناظره

م به سمت یکه ما مجبور شد یاست. جائ نیساخت چ رانیم پرچم ایدیم دیکرد

که  یازیم. اآلن امتیتوانست یم و نمیم، چون پول نداشتیکاال به کاال برو ۀمبادل
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م ینیم بهمان بدهند. واقعاً ببیکه فروخت ین است که پول نفتیدهند ا یم

م، ید ما کجا اطالعات دادیقاً شما بفرمائیجا چگونه است. دق نیت ایوضع

 م. ممنونم.یداد یرا الزام یازیگر به جز آن چه امتید

ن یکه چشم و چراغ ا یا هسته ید وقتتان را گرفتم. به افتخار شهدایببخش

 د.یک صلوات بفرستیدانشگاه خودمان  یملتند و به افتخار شهدا

 هستند.… مکثست؟ ین یگریخوب، سؤال دت جلسه: یریمد

 است. ۶:٣٠اگر وقت هست. ساعت 

کثر تا   است. ۶:٣٠، چون اذان هم گفته شده است، اآلن هم فکر کنم ۶:۴۵حدا

م. و تمام اطالعات که یرا داد یادیار زیما روشن است. ما اطالعات بس پاسخ دوست

کند. به  یر میگر ما را هم درگیع دیاز صنا یلیاست، خ یا د شده مربوط به هستهیق

را  یزهائیاست که کاربرد دوگانه دارد و همزمان چ یکه کارگاه و کارخانجات نیل ایدل

 .یو موشک یا رهستهید و هم کار غیآ یم یا کار هستهبه کند که هم  ید میتول

 …ما کهید. هواپیما زدیشما اآلن مثال هواپ

 د.یگر ادامه ندهیجا د کنم آن یخواهش مت جلسه: یریمد

 …م، حاالید، ما گوش کردیشما محبت کرد

 یا هسته یشود مهم است. ماجرا یما عرضه م یکه توان صنعت نین ایبنابرا

 یفوق العاده ذوابعاد و ذوسطوح یک ماجرایست. ین یکن ساز مداد پاک ۀکارخان

شود و  یجا به کار گرفته م آن یاد و متنوعیار زیاست، ابعاد مختلف دارد، قطعات بس

د که از کجا یده ین قطعه را میاطالعات ا یعنید، یده ین اطالعات را میشما ا یوقت

را به مقدار  یتوان صنعتنابراین ب است. یادیاطالعات فوق العاده زن شده، یتأم

طور که عرض کردم،  دارد، همان ین خسارات روشنید. خوب، ایده ید میدار یادیز

 اندازد. یخودش را م ۀیو توافقات سا یدر تمام مذاکرات آت نآتبعات ناگوار و شوم 

کنم آن مد  یرا دوستمان اشاره کردند که من تصور م یرنظامیغ یماهایهواپ ۀقص

ما در آن حوزه  یعنی جا عرض کردم.  همان طور است که آننظرشان بود. بله، کامال
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ار یبت بسیم و با مصیم هستیرا در تحر یرنظامیغ یماهایم، قطعات هواپیم هستیتحر

م یست که به آن بپردازین جلسه ۀمختلف که در حوصل یها وهیبه صورت قاچاق و ش

ن ین است که ایافتد ا یکه م یشود. اتفاق ین وارد میسنگ یها نهیدارد با هز

 یعنیم کرد، یمربوطه فراهم خواه یها شرکت ین به بعد برایرا از ا یهائ یبازرس

هم  یک مقداریهاست.  نیستم ما ایس ۀاز عمدینگ و فوکر. نیرباس و بوئیعمدتاً ا

م. اما در رابطه یها نداشت با آن یکه مشکل… است مانند آنتونوف و توپولوف و  یروس

ز یاست، و ن یکائیو آمر یا نگیما بوئ یاساساً نظام مسافربرمان که یها نگیبا بوئ

سازمان از بازرسان  یکیندارد.  یکار داند؟ ینم یکسم. چه یها مشکل داشت رباسیا

جا  ان بنده آنیاز آشنا یکید. یاستاندارد را دعوت کن ۀ، از اداریکشور یمائیهواپ

ن به یچه از ا ها چنان ین بازرسیم. ایدر قطعات دار یبازرس است. ما مشکل اساس

م، یاز داریرا ن ینند ما چه قطعاتیکه بب نیا یها انجام شود، برا یکائیبعد توسط آمر

ت یازها و مشکالت ما و وضعیاز ن یما لو خواهد رفت، برخ یها ن سرنخیاز ا یبعض

است.  یز روشنیچ یلین خیشود. ا یها آشکار م یکائیآمر یما برا یکشور یمایهواپ

ن ین قصه ندارد. ایبه ا یا خوب است، ربطیت اقتصاد ما خراب است یوضع

ن شود، یگزید جایاز دارد و بایرا ن یما چه قطعاتینند کدام هواپیکه بب نیها و ا یبازرس

 است. یز روشنین چیکند. ا یقطعات را آشکار م ۀین روند تهیا

ت یوضع باز نکردند، و آن هم یلیدر صحبت دوستمان بود و خ یا ک اشارهی

توسط  که به کرات نیح دادم. این را توضیقبال ا یمن در سؤال !ار خرابیبس یاقتصاد

ر در یزر و زور و تزو یها استوانه ۀافتیو سازمان  یف، متریرد یها دولت و رسانه

 یژه دولتیو به و ید و مقامات مملکتین جرایتوسط اکه  نیشود، ا یان میب مملکت

ب است یگر در حال احتضار است و عنقریران دیاقتصاد ات یشود که وضع یگفته م

دن یندارد. د یدن من اعتباریاما د ،نمیب ین طور نمیکه سقوط کند! من در مجموع ا

که مثال پرچم  نیاعتبار دارد؟ اعداد و ارقام! ا یزیندارد. پس چه چ یاعتبار یچ کسیه

که ن یاز ام یاتوانست که ما نین نیش این معناین است. خوب؟ ایران ساخت چیا
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م. یدار ین است. اساساً ما مشکل صنعتیزها ساخت چیچ یلی. خمیبسازران یپرچم ا

م. ساز ید داریم. مشکل تولیهم دار یم هم ندارد. ما مشکالت صنعتیبه تحر یچ ربطیه

زند.  یران حرف اول را میدر ا یو بازرگان یراد دارد. نظام تجاریما ا یداخل یو کارها

 است. یجیران امر رایدر ا ،درآوردن حساب یو ب زحمت یهنگفت ب یها پول

کثر  د یرا تول یزین است که چیبه اشان  عالقهدهند،  ید میکه تن به تول یهائ آدما

م اکثرشان، چون با یتوانم بگو ینم –ند یران بنماید در ایبه امر تول یا کمکیکنند 

دهم شما  یصحبت داشتم، احتمال من افراد یاز ا یاکثرشان تماس ندارم، اما با برخ

 یند ساز و کارهایگو ید، میکن یها صحبت م با آن یوقت – دیداشت یمشابه ۀهم تجرب

ند ما با هزار جور مانع و یگو یشود. م ید مین ساز و کارها مانع تولیوجود دارد. ا یبد

م یبه تحرهم  یها ربط نیم. اید کنیگذارد تول یم که نمیر هستیر درگیبند و قفل و زنج

ز یاش چ . قبل٢٠١١د شده است، از سال یها دو سه سال است که تشد میندارد. تحر

که در هر  یم؟ هر فردیم، نداشتین مشکالت را داشتیبود، اما آن موقع هم ا یمیمال

ل است به سمت تجارت یکند و ما یدارد ناله م یدید ید شده بود، میوارد تول یا حوزه

منشأ دن ید یها برا یدگیچین پیاز به ایهاست. ن یلیخ ۀتجربن یبرود. ا یو بازرگان

 ست.ین مشکالت

ران در مجموع خراب است؟ بله، در مجموع بد یا یت اقتصادیکه وضع نیاما ا

خواهد، بحث و  یم یجا آمار و ارقام و بررس نیاست. چقدر بد است؟ به نظر من ا

 یگریار خوب است و بعد فرد دیسم: نه، بینم و بگویکه بنده بنش نیخواهد. ا یگفتگو م

چ یکند. ه یرا روشن نم یزین چیاست. ا ید: نه، خراب است، در حال فروپاشیبگو

چ یتوانم بدهم. ه یابانه نمیارز یاساس یفیچ نظر کیندارد. عاقبت االمر من ه یا دهیفا

مراجعه د به کارشناسان یم؟ بایم بکنیتوان یکار م هچتواند بدهد.  ینم ین طوریکس هم

م چقدر ینینند و صحبت کنند تا ببیجا بنش نیم و کارشناسان با آمار و ارقام ایکن

گردد. در فاز دوم بعد از  یبرمم یاش به تحر یچه مقدار ین بدیو ا وضعمان بد است.

م، تازه آن وقت سؤال یم، فالن مشکل را داریبت را دارین که معلوم شد فالن مصیا
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م یا چه مقدار از آن مشکالت مربوط به تحریو م یتحر مربوط بهن است که کدام یا

و با استفاده  یش کار بشود. با سخنرانید رویاست که با یهائ ن حوزهیبه نظرم ااست. 

 شود. یحل نم یزیچ چیک احساسات هین و تحریمضام یاز برخ

د یاد! به نظر من بایز یلیم. خیدار یدر نظام اقتصاد یادیز یها ما چاله و چوله

م. یدار یا العاده فوق یها یخوار ها و رانت یخوار ژهیم. ویریها را بگ ن چالشیا یجلو

ما  یو مال یبر نظام اقتصاد یها ضربات مهلک نیدهد که ا یها نشان م یبررس یبعض

م چقدر صدمه به نظام ینیم و با عدد و رقم ببیا ا ما تا به حال نشستهیزنند. آ یم

 ک مطلب.ین یم. این کار را بکنیجا دارد ا خورد؟ به نظر من یما م یاقتصاد

ها دارد برداشته  میدر صحبت دوستان بود که فرمودند حاال که تحر یگریمطلب د

عدم دقت  یعنیشود، اشتباه،  یا دارد برداشته مین بد است؟ برداشته شده یشود، ا یم

برداشته  ا داردیها را دوستمان گفت که برداشته شده  نیک کدام از ایاز بنده است. 

شود،  یاند دارد برداشته م ا اگر گفتهیگونه است؟ برداشته شده؟  نیواقعاً ا شود. یم

چه  م آنینیم، ببیم دو مرتبه مرور کنینی، بنشتوافقنامهن یشود؟ ا یدارد برداشته م واقعاً

راجع به صادرات  ١و بند  »یا مرتبط با هسته«و  »دیجد«، ٧و  ۶و  ۵ ۀم، مادیخواند

ا یم؟ آیکن یدا میپ یم دسترسیا اآلن داریمان، آ به منابع مسدود شده ینفت و دسترس

 گفته شده است؟ یشده، جائ ینیب شیپ یا جائید؟ آینیب ین را شما میا یدورنما

خواهند  یگر هم هستند که میجا منتظرند. دو نفر د نید، دوستان ایدکتر ببخش یآقا

جلسه  ن دو نفر سؤال مطرح کردند، ان شاء ا...یکه ا نیبپرسند. بعد از ا یسؤال شفاه

شود که طرح گردد.  یگر وقت نمیگر هم مانده که دیسؤال د ۀبرگ ۶-۵شود.  یتمام م

 کنم. یم یکه سؤالشان مطرح نشد، عذرخواه یدوستان ۀیمن از بق

کنم خدمت  یم، سالم عرض میبسم ا... الرحمن الرح سوم: یسؤال دانشجو

 باکالم.یدکتر ز

از دوستان  یکیتان در پاسخ به سؤال یها ن صحبتیم، بیگو ید میخسته نباش

ان یپا یدانم سؤالشان چه بود، شما پاسخ را به پاورق یده بودند، نمیکه پرس
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چ یرد، هیز مورد توافق قرار نگید که نوشته بود: تا همه چیارجاع داد نامهتوافق

آن طور که بنده  –د ین آمده و گفتیقاً ایدر مقدمه هم دق ز توافق نشده است.یچ

 –د یا غلط است حتماً متذکر شویبرداشت کردم و اگر برداشت بنده ناقص 

ه در اصل ک – توافقنامهن یم ایتوان یم یبنده برداشت کردم که ما به نوع

م. یک طرفه فسخ کنیرا  –است اقدام مشترک  ۀست و برنامیهم ن توافقنامه

در ارتباط با  یآزمائ یش آمد. ما مسئول راستیمن پ یبرا یخوب، سؤال یول

ن در متن یم و ایقرار داد یاتم یانرژ ین المللیرا آژانس ب یا هسته یها برنامه

ن کار را یسعدآباد هم ۀدر توافقنام ٨٢قاً سال یهم آمده است. ما دق توافقنامه

آژانس مسئول  –ادم هست و در ذهنم هست یآن طور که  – یعنیم، یکرد

که  یهائ قیشد و ما تعل یآن ط یشد و صورت و مراتب قانون یآزمائ یراست

ران را به یا یۀها قض م و آنیز زدیر میز یریم و به تعبیم کنار گذاشتیرفته بودیپذ

ت سازمان ملل بردند و آن حوادث پس از آن به وجود آمد و آن یامن یشورا

ب شد. اآلن که ما دوباره یران تصویا یه منافع ملیکه بر عل یئها نامه قطع

گر بخواهیمشخص کرد یآزمائ یآژانس را به عنوان مسئول راست ک یم یم، ا

د؟ یآ یبه وجود نم ٨٢م، دوباره همان مشکل سال یطرفه فسخ قرار داد کن

 ن است.یسؤال من ا

 –ر دوستمان یتعب به –دقت کنند. من عرض نکردم که ما  یمتشکرم. دوستان کم

د، عرض کردم که ین را نگفتم. خوب دقت کنیم. ایا مثال نقض توافق کنیز یر میم زیبزن

 یما و هم برا یهم برا  –کند  ینه را فراهم میزم ین پاورقیما وجود دارد. ا یراه برا

به  یک ماجرائیکه چنانچه ما بر سر  – ها همه طرف یها، برا یها و اروپائ یکائیآمر

که ما  نیشود. نه ا یمان رها م ن اصل تمام توافقات گذشتهیم، مطابق ایفق نرستوا

م که یگوئ یک وقت است ما میکند.  یر، فرق میم. نخیرا قبول ندار توافقنامهم یبگوئ

م یخواه یم. بد است، فالن است، بهمان است، میرا قبول ندار توافقنامهن یما ا

اش  م دربارهین مذاکرات که داریم. ما در ایکن ین کار را نمیم! نه، ما ایرش بزنیز
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 یها یخواه ادهیز یجلو ین امکان وجود دارد که جاهائیم ایگوئ یم، میکن یصحبت م

د قبول یند، نه آخر بایگو یم. مین موارد را قبول نداریم: نه، ما ایم و بگوئیستیکا بایآمر

کره میکن ین را قبول نمیم نه ایگوئ ید، ما میکن ند خوب شما یگو یها م م. آنیکن یم. مذا

چ! شما سر آن ماجرا ید؟! هین کنیید تعیما را شما با یازهایم نیگوئ ید، ما میاز ندارین

تواند  یم یزیتواند فردو باشد، هر چ ین مید. به هر حال پشت ایرس یبه توافق نم

گر ما اراد یاز ماجراها یکیباشد. و من مطمئنم که اراک قطعاً   ۀحساس است که ا

 است که اساساً الغاء یجا جائ م کرد. و آنیر خواهیم، سرش گیالزم را داشته باش یمل

رش ید. نه، شما زیم. خوب دقت کنیرش بزنیکه ما ز نیدهد. نه ا یرخ متوافقنامه 

گر از من بپرسید بزنید؛ نبایزن ینم  م: نه!یگو یر، میا خید یرش بزنید زید که باید. ا

است شروع شده  یا دو هفته یکیکه  یدور بعدچ! در مذاکرات یپس چه؟ ه

از ما خواهند خواست. ما  یادیالعاده ز فوق یزهایها چ یکائیآمر یاست، سر موارد

د: یآ ین بند به امداد شما میم، ایبه توافق نرس یم. خوب، وقتیرس یجا به توافق نم آن

ک یز توافق شود. خوب، بر سر یتوافق نشده است، مگر بر سر همه چ یزیچ چیه

که شما اعالم  نیشود. نه ا یم یملغ توافقنامهم، لذا یدا کنیم توافق پیتوان یز نمیچ

ما  دکن ینم ران اعالمیا کند. نه، یفرق م یلیخ یها از لحاظ حقوق نید اید. دقت کنیکن

کره سر چ. ما دارد یبرا یبد اریبس ن تبعاتیم، ایقبول ندار به توافق  یزهائیدر مذا

ز یرود! همه چ یهوا م یز روین همه چیهم شده است. بنابرا ینیب شیم که پیرس ینم

توافق  یزیچ چیه«شود.  یاعتبار م یهم ب یقبل یها توافق ۀشود. هم یاعتبار م یگر بید

 ینگران ین جایگر. بنابراین است دیاش هم یمعن »زیشود، مگر بر سر همه چ ینم

 یکائیق و واثق از منابع آمریه من اطالع دارم، و اطالع دقندارد. ضمناً، آن قدر ک

 یها یاز نگران یکیدارند.  یهائ ین روند نگرانیا ۀها در رابطه با ادام نیدارم، ا

 یها ن اجماع قدرتیدادند، ا یم ادامه میخط تحر ین است که مبادا اگر رویشان ا مهم

مختلف تکرار کرده است.  یدر جاها ین را بارها کریدادند. ا یبزرگ را از دست م

ن یکنگره، خطاب به خبرنگاران که ا یروابط خارج ۀتیخطاب به ما نه، خطاب به کم
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است.  یها جد ن بحثیا یعنیاست، در مرکز سابان صحبت باز شده است.  یطور

ر یها ز یاند. چون فرانسو ن اجماع نگرانیا یها فوق العاده از فروپاش یکائیآمر

م که: پوف! یگوئ یم، بعد مینیب ین طرف را میر فشارند. ما مدام ایها ز یمانفشارند، آل

 ید، آقایگو یر میوز یت بپاشد! آقاین وضعیران با اینمانده که اقتصاد ا یزیگر چید

ف یم که ردیکن ید. آن طرف را نگاه نمیگو یس جمهور هم میرئ ید، آقایگو یل میوک

ع یو صنا یو فرانسو یند، خودروسازان آلمانیآ یاند و دارند م پشت سر هم راه افتاده

است که به  ین دو کشوریآورند. تازه ا یآلمان و فرانسه دارند به دولتشان فشار م

د چقدر ینیکم مسئله دارند. بب –ژه آلمان یبه و –بالنسبه  یو اقتصاد یلحاظ صنعت

م از اع –ع بزرگ آلمان و فرانسه یشان هست که صاحبان صنایرو یفشار داخل

غ یکه ج اند، اند و آمده سر هم راه افتادهپشت  –رخودروسازان یخودروسازان و غ

، چه یدر آمد: ه شان اد اعتراضیفرها را؟  یکائیغ آمرید جیدیها درآمد! ند یکائیآمر

س ی، رئش هست! که اوالندیها سر جا مید؟! تحریکن ید میخبر است؟ چه کار دار

ها  نیم که ایم، ما نخواستیندار یدر واشنگتن گفت که بله، ما تعهد جمهور فرانسه،

 ش هست.یم هم سر جایبروند، خودشان پا شدند و رفتند، و تحر

ن طور یشان هم عیر صنایفرانسه و سا یم صاحبان صنعت خودروسازینیب یم ما

نکه یا یساده، برا یلیچرا؟ خند. یایران بیخواهند به ا یپشت سر هم چند صد نفره م

دا کرده یعشان مشکل پیگردند، بازار مصرف، چون صنا یمشکل دارند، عقب بازار م

ش من و شما یکه کماب یها با آن اقتصاد و صنعت یها. آلمان یضاً آلمانیاست، و ا

ها،  یسیم که نسبت به انگلیظواهر حدس بزن یاز رو ین طوریم همیتوان یم

 اریبستشان یها که وضع یائیها و اسپان یائیتالیها چقدر توانمند هستند. ا یفرانسو

اروپا چ. آلمان دارد حرف اول را در اقتصاد و صنعت یها که ه خراب است، آن

کنند تا خودشان را به تهران برسانند و  یم »ارجو ارجو«ن طور دارند یها ا زند. آن یم

 ها وضعشان ست که آنین طور نیا یعنیند و صادرات کنند. یقرارداد امضاء نما

ن طور یاست. اصال ا رانیخراب و واند و مال ما فقط  یو کامال راض است گلستان
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د و ینکن ین قدر جهان غرب را با رنگ گل و بلبل نقاشید، اینین طور نبیست. این

 .ستیطور ن نید! ایاه کنیرسد س یبعد که به مال خودمان م

حالتان به هم گر یبار چندم که د ید برایوضع ما هم مشکل دارد، باز من با

که  – حاال سهواً البته –ن کنند یاز دوستان حمل بر ا یبخورد تکرار کنم، مبادا بعض

 یچ مشکلیاست و ه یما گل و بلبل و عال ید که وضع اقتصادیگو ید و میآ یم یفالن

 یم چقدر وضع اقتصادیم واقعاً بگوئیم. اما اگر بخواهیگو ین را نمیم! ابداً من ایندار

و  یو متلک و شوخ خطابه و مغالطهم. با ید متر کنین چقدر را بایاخراب است، 

ن بار عرض کردم یشود. همان که چند یحل نم یخطاب یها یشعبده بازو  تمسخر

 خواهم. ی. عذر ماست یکارشناس یبحث و گفتگو حل، راه

گر اجازه ب ید آقایببخشت جلسه: یریمد مطرح هم ن سؤال ید آخریدهدکتر، ا

 بشود.

 میالرحمن الرح …ابسم چهارم:  یدانشجوسؤال 

کنم. چند مطلب هست که  یدکتر سالم عرض م یمن هم خدمتتان آقا

که داشتند  یک سخنرانیدکتر الهام در  یکه آقا نیا یکیخواهم طرح کنم.  یم

، فکر کنم یقانون اساس یها مادهاز  یکیدر  –را زدند و گفتند  ین حرفیچن

حتماً به  یالملل نیب یها توافقنامه ید تمامیباکه  –گفته بودند  را ٧٧بند 

 …ب مجلس برسدیتصو

 بله.

 یاگر سخنران یگفته است که حت مادهن یر اینگهبان در تفس یا شورایگو

د یبا یمتن سخنران ،راد آنید قبل از ایشود، با ن هم باعث تعهد کشور یمسئول

گر بل یعنیک سؤال دارم، یب شود. یتوسط مجلس تصو ند شوم و اآلن من ا

کره کنم و یبروم آمر امضاء کنم که کشور ملزم  یرا حت یا ک توافقنامهیکا و مذا

آن کشور به  یکه بر اساس قانون اساس ینهاد قانون یعنیشود؟  یبه آن نم

کره م یار به آن نهاد داده که مثال مین اختیوجود آمده ا  یعنیکند.  یرود و مذا
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گر اسمش را   – توافقنامهن یما ا یا اآلن طبق قانون اساسیآ  توافقنامها

 گر؟یکشور ما ندارد د یبرا یچ گونه الزامیه یطبق قانون اساس –م یبگذار

د، یگوئ یکامال درست م ندارد. یالزام حقوق ،کامال درست است ؛ید الزام حقوقیبفرمائ

 بله.

م، اآلن یت هستین وضعین بود که اآلن که ما در ایگرم هم ایک. سؤال دین یا

 یافتاده است، ول –به زعم من  – یک اتفاق بدیهست که  یت طوریوضع

ساله را هنوز انجام  ٢٠ما اآلن آن توافق  یعنیست. یا نین اتفاق آخر دنیا

ط بدتر یافتاده است. اآلن تا شراین یم. پس هنوز هم به نسبت اتفاق بدیا نداده

م، یم برگردانینگو –م یبرگردانط را یم شرایکه بتوان نیا ین نشده است و برایاز ا

 ست؟یم؟ نظر شما چیبکند یباکار  چه – میاش کن م خوبیبگو

دان دانشگاه تهران که به نقل از استاد حقوق یمتشکر از شما. اوال در رابطه با مطلب

 یزین چیشان چنین طور است. بله، بنده هم بودم که اید، همیدکتر الهام کرد یآقا

دان د کردند. چون خودم حقوقییها هم تأ کردم و آن یگر بررسیددان دو حقوق گفتند. با

 یاسیس یابیمن کامال ًارز یباز هم بحث و گفتگو یجالب بود. ول یلیم خیستم، براین

 ین، کامال هم شورایجالب بود. بنابرا یلیخ یماجرا است. به لحاظ حقوق ۀساد

ن ابتدا یکار را از هم یجلون ماجرا ورود کنند و یتوانند در ا ینگهبان و هم مجلس م

 یاز نهادها ین کار با ورود هر بخشیخواهد داشت. ا یرند. منتها به نظرم تبعاتیبگ

دارد.  یتبعات –گر ید یا هر جاینگهبان  یچه مجلس، چه شورا –رد ینظام صورت بگ

ن موهبت که یم از ایتوان یم. ما میز کنین تبعات پرهیم از ایتوان یبه اعتقاد من م

 م.یاستفاده کن اند تدارک کردهما  یها برا یغرب

 یبندها ۀک بند از اقدامات ما با کل مجموعیم، یسه کردیهمان طور که مقا

 ین ماجرا، همان طور که بعضیست! به نظر من در ایسه نیطرف مقابل اصال قابل مقا

م و یبه توافق نرس ین مذاکرات بر سر مسائلیم در حیتوان یح دادند، میاز دوستان توض

الغاء  یعنیرود؛ تمام شد!  یهوا م یگر هم روید یها توافق ۀن بدان معناست که همیا
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را  توافقنامهم یست که ما بگوئین یازیرد. نیگ یخود به خود صورت م توافقنامهن یا

و م. یرس ین ماجرا به توافق نمیسر ا یم، ولیرا قبول دار توافقنامهم. ما یقبول ندار

اعتبار و  یم هم بیم، آن مقدار هم که توافق داریز توافق نداریهمه چ یچون حاال ما رو

 شود. یم یمنتف

هم هست که ما به  ین و واقعاً مهمیسؤال اول شما که خوب سؤال مت ۀدربار

ح داده یم که توضین راه را داریم، به نظر من ایدار یهائ چه راه یو قانون یلحاظ حقوق

نگهبان و مجلس را،  یشورا یها ه آن اعمال قدرتدانم ک یشد. و من ابداً صالح نم

رسد  یرا هم به نظر نم همت و توانکه مجلس ما اصال آن  نیدانم. گو ا یاصال صالح نم

سه چه یئت رئیند هیده که ببین طور خوابیچ، مرده، همیکه داشته باشد. اصال ه

با آراء م، یکرد یانتخابات بد یلیبه خودش بدهد. ما خ ید تکانید که شایگو یم

م با یجا بماند، فرض کن م. مشکالتمان در آنیبه بار آورد یمجلس بد مان یانتخابات

ان خودشان را تکان بدهند. به نظر ی، آقایونیک شی، با یک هردودی، با یک چوبی

گر برخورد کنیکن یجا اشتباه م من، ما آن در  یترِ حقوق فی ظر ِنیمت یها م. راهیم ا

 ارمان هست.یاخت

ار مهم. ما چه کار ین حال بسیار متفاوت و در عیسؤال دومتان سؤال بس اما

گر ما یم کیمهم است که اول ما را بگوئ یلی، خ»ما«ن یم؟ ایم بکنیتوان یم ست. ا

اولم  ۀیجامعه، من توص ۀختیان، قشر فرهیان و حوزویعبارت باشد از دانشگاه

گاه  یاست خارجین سیکند، و ا یچه کار دارد م توافقنامهن یم ایاست. بگوئ یبخش یآ

گاهیان کنین را بیرود؛ ا یکجا دارد م است ین سیا ،یبخش یم. به اعتقاد من موج آ

جا و ابتدا سؤال  نیرا جمع خواهد کرد. چند تا از سؤاالت دوستمان که آمدند ا یخارج

 هم بود. ما یشان را جواب ندادم، سؤال مهمیاز سؤاالت ا یدند، بخشیپرس

وضعمان چگونه  یکشاورز ۀدر حوز زان!یعزست! ین یا مشکالتمان محدود به هسته

توجه  یلیرا گفتند. خ… س بوک و یف یفرهنگ اشاره کردند، ماجرا ۀاست، در حوز

دولت، دارد حرکات  ۀاست. مجموع یخوشحال ۀین توجه مایاست، واقعاً ا یخوب
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جاست. شما  ار بهیار بسیکنند، بس یشان مطرح میکه ا ین نگرانیکند، و ا یم یبیعج

د یدارد و در مجموع با یهائ استیر ارشاد باالخره سید که وزیکن یاز خودتان سؤال نم

اعتماد  یش روشن باشد، چون در مجلس برنامه اعالن کرده است تا رأیها برنامه

س ها را در مجل آن برنامه ۀاگر هم یدارد، حت یهائ و به هر حال برنامه گرفته است؟

 ارائه نکرده باشد.

ن ین ماشیاولبا رد، یگ یاعتماد م یکه رأ نیر ارشاد به مجرد ایچگونه است که وز

نک و یلم و زیشود؟ و بعد هم ف یان شروع میآقا یبوس و دستشده  یراهقم  یبه سو

ن است؟ بعد سؤال یها مشغول کسب رهنمود است! واقعاً ا نیم که ایه کنیته… 

د یما چه کار با… ت ایات، حضرت آیکتب و نشر یابیو ارز یشود راجع به بررس یم

جا صادقانه سؤال  نیر است؟ ایوز ین واقعاً سؤال آقاین است واقعاً؟ ایم؟ ایبکن

ن ین برنامه که نشان داده شود من با ایاست؟ ا یگرید ۀک برنامیا یشود؟  یم

م، آن یورخ یما ناهار م… یگریدخورم، با آن  یها پالوده م شب… ت ایحضرت آ

م. واقعاً وزارت ین است قصه؟ واقعاً فکر کنیم. ایم و نوکریما چاکر را هم که یگرید

ن یکنند؟ قصه ا یشود؟ کسب رهنمود م ین است که دارد نشان داده میارشاد هم

 است. یگرید یقصه، ماجرا است؟

مان  یفرهنگ یها استیم. در سیم نداریمشکالت عظ یاست خارجیما فقط در س

طور، در  نیمان هم یم کرد، قطعاً. و در مسائل صنعتیدا خواهیم پیمشکالت عظهم 

ن یبنده ا ینیب شیپ م شد.یمواجه خواه یا العاده مان با مصائب فوق یصنعت ۀعرص

ار بدتر خواهد شد، و در یار بسیکه فعال دارد بس ین وضعیاست که صنعت ما از ا

 ت خواهد شد.یالعاده تقو ن فوقیا. یت خواهد شد؟ تجارت، بازرگانیعوض چه تقو

 دهم. یکالم نم ۀن اطالیش از ایمتشکرم، ب

کنم که وقت  یباکالم تشکر میدکتر ز یممنون. از آقا یلیخت جلسه: یریمد

ن یکه در ا یدوستان ۀبود. از هم یخوب ۀگذاشتند، در مجموع به نظرم من جلس

 کنم. ین بحث شرکت کردند، تشکر میم در ایسه ساعت و ن
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 توافق ژنو یسی: متن انگل١ ۀمیضم

Geneva, 24 November 2013 

Joint Plan of Action 

Preamble 

The goal for these negotiations is to reach a mutually-agreed long-
term comprehensive solution that would ensure Iranˈs nuclear 
program will be exclusively peaceful. Iran reaffirms that under no 
circumstances will Iran ever seek or develop any nuclear weapons. 
This comprehensive solution would build on these initial measures 
and result in a final step for a period to be agreed upon and the 
resolution of concerns. This comprehensive solution would enable 
Iran to fully enjoy its right to nuclear energy for peaceful purposes 
under the relevant articles of the NPT in conformity with its 
obligations therein. This comprehensive solution would involve a 
mutually defined enrichment program with practical limits and 
transparency measures to ensure the peaceful nature of the program. 
This comprehensive solution would constitute an integrated whole 
where nothing is agreed until everything is agreed. This 
comprehensive solution would involve a reciprocal, step-by step 
process, and would produce the comprehensive lifting of all UN 
Security Council sanctions, as well as multilateral and national 
sanctions related to Iranˈs nuclear program. 
There would be additional steps in between the initial measures and 
the final step, including, among other things, addressing the UN 
Security Council resolutions, with a view toward bringing to a 
satisfactory conclusion the UN Security Councilˈs consideration of this 
matter. The E3+3 and Iran will be responsible for conclusion and 
implementation of mutual near-term measures and the 
comprehensive solution in good faith. A Joint Commission of E3/EU+3 
and Iran will be established to monitor the implementation of the 
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near-term measures and address issues that may arise, with the IAEA 
responsible for verification of nuclear-related measures. The Joint 
Commission will work with the IAEA to facilitate resolution of past and 
present issues of concern. 

Elements of a first step 

The first step would be time-bound, with a duration of 6 months, and 
renewable by mutual consent, during which all parties will work to 
maintain a constructive atmosphere for negotiations in good faith. 
Iran would undertake the following voluntary measures: 

• From the existing uranium enriched to 20%, retain half as 
working stock of 20% oxide for fabrication of fuel for the TRR. 
Dilute the remaining 20% UF6 to no more than 5%. No 
reconversion line. 

• Iran announces that it will not enrich uranium over 5% for the 
duration of the 6 months. 

• Iran announces that it will not make any further advances of 
its activities at the Natanz Fuel Enrichment Plant1, Fordow2, or 
the Arak reactor3, designated by the IAEA as IR-40. 

• Beginning when the line for conversion of UF6 enriched up to 
5% to UO2 is ready, Iran has decided to convert to oxide UF6 
newly enriched up to 5% during the 6 month period, as 
provided in the operational schedule of the conversion plant 
declared to the IAEA. 

• No new locations for the enrichment. 
• Iran will continue its safeguarded R&D practices, including its 

current enrichment R&D practices, which are not designed for 
accumulation of the enriched uranium. 

• No reprocessing or construction of a facility capable of 
reprocessing. 

• Enhanced monitoring: 
o Provision of specified information to the IAEA, 
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including information on Iranˈs plans for nuclear 
facilities, a description of each building on each 
nuclear site, a description of the scale of operations for 
each location engaged in specified nuclear activities, 
information on uranium mines and mills, and 
information on source material. This information 
would be provided within three months of the 
adoption of these measures. 

o Submission of an updated DIQ for the reactor at Arak, 
designated by the IAEA as the IR-40, to the IAEA. 

o Steps to agree with the IAEA on conclusion of the 
Safeguards Approach for the reactor at Arak, 
designated by the IAEA as the IR-40. 

o Daily IAEA inspector access when inspectors are not 
present for the purpose of Design Information 
Verification, Interim Inventory Verification, Physical 
Inventory Verification, and unannounced inspections, 
for the purpose of access to offline surveillance 
records, at Fordow and Natanz. 

o IAEA inspector managed access to: 
 centrifuge assembly workshops4; 
 centrifuge rotor production workshops and 

storage facilities; and, 
 uranium mines and mills. 

In return, the E3/EU+3 would undertake the following voluntary 
measures: 

• Pause efforts to further reduce Iranˈs crude oil sales, enabling 
Iranˈs current customers to purchase their current average 
amounts of crude oil. Enable the repatriation of an agreed 
amount of revenue held abroad. For such oil sales, suspend 
the EU and U.S. sanctions on associated insurance and 
transportation services. 

• Suspend U.S. and EU sanctions on: 
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o Iranˈs petrochemical exports, as well as sanctions on 

associated services.5 
o Gold and precious metals, as well as sanctions on 

associated services. 
• Suspend U.S. sanctions on Iranˈs auto industry, as well as 

sanctions on associated services. 
• License the supply and installation in Iran of spare parts for 

safety of flight for Iranian civil aviation and associated services. 
License safety related inspections and repairs in Iran as well as 
associated services.6 

• No new nuclear-related UN Security Council sanctions. 
• No new EU nuclear-related sanctions. 
• The U.S. Administration, acting consistent with the respective 

roles of the President and the Congress, will refrain from 
imposing new nuclear-related sanctions. 

• Establish a financial channel to facilitate humanitarian trade 
for Iranˈs domestic needs using Iranian oil revenues held 
abroad. Humanitarian trade would be defined as transactions 
involving food and agricultural products, medicine, medical 
devices, and medical expenses incurred abroad. This channel 
would involve specified foreign banks and non-designated 
Iranian banks to be defined when establishing the channel. 

• This channel could also enable: 
• transactions required to pay Iranˈs UN obligations; and, 
• direct tuition payments to universities and colleges for Iranian 

students studying abroad, up to an agreed amount for the six 
month period. 

• Increase the EU authorisation thresholds for transactions for 
non-sanctioned trade to an agreed amount. 

Elements of the final step of a comprehensive solution 

The final step of a comprehensive solution, which the parties aim to 
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conclude negotiating and commence implementing no more than 
one year after the adoption of this document, would: 

• Have a specified long-term duration to be agreed upon. 
• Reflect the rights and obligations of parties to the NPT and 

IAEA Safeguards Agreements. 
• Comprehensively lift UN Security Council, multilateral and 

national nuclear-related sanctions, including steps on access 
in areas of trade, technology, finance, and energy, on a 
schedule to be agreed upon. 

• Involve a mutually defined enrichment program with mutually 
agreed parameters consistent with practical needs, with 
agreed limits on scope and level of enrichment activities, 
capacity, where it is carried out, and stocks of enriched 
uranium, for a period to be agreed upon. 

• Fully resolve concerns related to the reactor at Arak, 
designated by the IAEA as the IR-40. No reprocessing or 
construction of a facility capable of reprocessing. 

• Fully implement the agreed transparency measures and 
enhanced monitoring. Ratify and implement the Additional 
Protocol, consistent with the respective roles of the President 
and the Majlis (Iranian parliament). 

• Include international civil nuclear cooperation, including 
among others, on acquiring modern light water power and 
research reactors and associated equipment, and the supply 
of modern nuclear fuel as well as agreed R&D practices. 

Following successful implementation of the final step of the 
comprehensive solution for its full duration, the Iranian nuclear 
program will be treated in the same manner as that of any non-
nuclear weapon state party to the NPT. 

Footnotes 

(1) Namely, during the 6 months, Iran will not feed UF6 into the 
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centrifuges installed but not enriching uranium. Not install additional 
centrifuges. Iran announces that during the first 6 months, it will 
replace existing centrifuges with centrifuges of the same type. 
(2) At Fordow, no further enrichment over 5% at 4 cascades now 
enriching uranium, and not increase enrichment capacity. Not feed 
UF6 into the other 12 cascades, which would remain in a non-
operative state. No interconnections between cascades. Iran 
announces that during the first 6 months, it will replace existing 
centrifuges with centrifuges of the same type. 
(3) Iran announces on concerns related to the construction of the 
reactor at Arak that for 6 months it will not commission the reactor or 
transfer fuel or heavy water to the reactor site and will not test 
additional fuel or produce more fuel for the reactor or install 
remaining components. 
(4) Consistent with its plans, Iranˈs centrifuge production during the 6 
months will be dedicated to replace damaged machines. 
(5) ˈSanctions on associated servicesˈ means any service, such as 
insurance, transportation, or financial, subject to the underlying U.S. 
or EU sanctions applicable, insofar as each service is related to the 
underlying sanction and required to facilitate the desired transactions. 
These services could involve any non-designated Iranian entities. 
(6) Sanctions relief could involve any non-designated Iranian airlines 
as well as Iran Air. 

• With respect to the final step and any steps in between, the 
standard principle that "nothing is agreed until everything is 
agreed" applies. 
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بزرگترين وابستگي ملت هاي مستضعف به ابرقدرت ها و مستکبرين... 
وابستگي فکري و دروني است که ساير وابستگي ها از آن سرچشمه مي گيرد.

شما استادان و فرهنگيان و دانشجويان دانشگاهها و دانشسراها ... بايد کوشش کنيد
و مغزها را از اين وابستگي فکري شستشو دهيد. و با اين خدمت بزرگ و ارزنده

ملت و کشور خود را نجات دهيد.

دانشگاه را بايد شما رو به خدا ببريد، رو به معنويت ببريد،
همه درس ها هم براي خدا خوانده بشود..

اگر اين کار را توانستيد بكنيد در كارتان موفقيد؛
چه برسيد به مقصدتان، چه نرسيد به مقصدتان.

«صحيفه امام خميني (ره) ج 19، ص 448»
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