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 مذاکره کننده گان ایرانتیم نامه سرگشاده به 

 ،  ایران محترم گانمذاکره کنندخدمت 

بیشتر از یک سالی  آورید. اگر چه  ای آمریکا به یاد می مذاکرات هسته تیماز شما احتماال مرا از زمان خدمتم در   بعضی

از مهارت  و را دنبال کنم، ت جریان مذاکراتبا دق می کنم  من کارم را در دولت آمریکا ترک کرده ام، اما سعی است که

 و عزم راسخی که شما و همینطور تیم آمریکایی و همه طرفین از خود نشان داده اید، خیلی  تحت تأثیر قرار گرفته ام. 

 های  خوابی  به دست آورده آید و فرصتی پیدا کردید که جبران بیمذاکراتی اگر چه شما یک مهلتی از این برنامه سخت  

شما یک   ژنو این تعطیلیشهر ها در  ییاخیر تان با آمریکا نشستبا   تان را بکنید و وقت با خانواده تان صرف کنید، ولی

جدیت رویکرد تهران و واشنگتون در مورد این کنم این یک نشانه ا ی است از  بود. من فکر می همرخصی کوتا

از جمله ارزیابی و برنامه ریزی   هستید، راندر ته تانهای با همکار فشردهمشورت حال شما در حال حاضر در . مذاکرات

 گام های بعدی.

یک راه که به  خواستار آن بودید دیگر طرفین . شما و بود  نوامبر انتخاب درستی ۴۲تا مذاکرات ی تمدید ارتصمیم شما ب

که   محتوایی ای رفت به توجه به پیش ماا اما تحقق این هدف غیرممکن از آب در آمد.  برسید،جوالی  ۴۲تا  جامع  یحل

توقف این پیشرفت در ماه  شده است، حاصل ای فردو هسته مانند راکتور اراک و تاسیسات ات مهمیدرباره موضوع

 .جوالی نه تنها فرصتی از دست رفته بلکه اشتباهی تاریخی به شمار می رفت

و سیاسی    فنی دارید. شما با مشکالت پیچیده  پیش رو وامبرن ۴۲دانید که کار زیادی از حاال تا   شما بهتر از من می

حصول توافق بر ، بودید تا بیستم جوالی در مورد همه مسائل به توافق اصولی رسیدهزیادی روبرو هستید. حتی اگر شما 

جوالی  ۴۲ هنگام نزدیک شدن به مهلتبود. اما  یقبل از اتمام مهلت یک چالش بسیاری بزرگسر تمام جزییات مربوطه 

 قابل توجه ای حاصل های  که پیشرفت یهای مانده بود، حتی در حوزه  شده باقین حلمسائل بسیار سخت این تعدادی از 

  شده بود.
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ضع ایران و گروه ابین مو ای بزرگترین شکاف و فاصله یعنی جای  ی که با آن روبرو هستیم،خترین موضوعشاید س

به نظر من   است.( AOPJCان در چارچوب توافق برنامه اقدام مشترک جامع )ایر ظرفیت غنی سازیموضوع   ،۱+۵

موضوع حل شود، به این  راگشکست آن خواهد انجامید.  هکه یا به پیروزی یا ب، محوری مذاکرات است این موضوع 

توافق  به رسیدن بدون مشکالت. اما شکست در  اگر چه نه  یافتنی خواهد بود، مسائل دیگر دستبرسرکل  توافقنظر من 

 است. مذاکراتظرفیت غنی سازی به معنای شکست در  برسرموضوع

به یک  احتیاج  ی تولید سوخت راکتور بوشهرابر گوید که  بزرگ است. ایران می طرفین بین مواضعموجود ف اشک

ایران   –ای روسیه  و این ظرفیت قبل از خاتمه قرارداد تامین سوخت هسته ،صنعتی دارد مقیاس غنی سازی در   مهبرنا

را به چند هزار   غنی سازی ایش  خواهند ایران ظرفیت فعلی  می ۵+۱های  کشورشود.  آماده  و راه اندازی باید 

چند برای خت وسی احتیاج ایران به تولید ارچنین ظرفیتی بکه کنند   د، و آنها استدالل مینتریفیوژ نسل اول کاهش دهاس

می تواند با تمدید  هربوش نیروگاهراکتورخت سو ایران برای دارند که احتیاج اعتقادها آن  ، واست  کافی اتی راکتور تحقیق

 شود.  تأمین  ، باال و هزینه های پایین با اطمینان ، قرارداد با روسیه

ای سوخت بر تولید مستقل ظرفیت  هر چه زود تر ه دست آوردنب منطق تالش ها در جهت ،  دیدگاه ایرانمن مطمئنم از 

زمان و منابع زیادی توسط ایران در برنامه هسته ای اش صرف شده قانع کننده باشد.   باید خیلی راکتو نیروگاه هسته ای 

  NPT عنوان یک کشور عضوبه  اعتقاد دارد که و  بحق  از دست آوردهای دانشمندانش افتخار می کند،ایران   . است

کرده است   ایران که غرب سعی باوربا توجه به پیش ببرد. و تصمیم خود ق اختیار بحق دارد که برنامه هسته ای اش ط

یوس أمتجربه منجملمه  استفاده کند، ءسو خود مهم برای مقاصد سیاسیراهبردی  واردات ایران در مورد وابستگیاز 

کنندگان عرضه به اتکاء زیاد تهران از   ، (fidoruEمورد کنسرسیوم غنی سازی اورانیوم ایورودیف )کننده ایران در 

ایران وجود  موضع مورددر   احساسیحتی مهم سیاسی و  دبع  البته یک خارجی اورانیوم غنی شده خیلی نگران شده است. 

برخالف کوشش های جامعه  ، ای برنامه هسته  رسیدن به مرحله فعلی های فراوان ایران در راستای  دارد. با تالش

در دانند و شدیدا   می  ستقاللاو ، ، پشتکار ملی افتخار نمادرا یک   یا برنامه هسته ان مردم ایر  جهانی برای جلوگیری آن، 

  دید و جلوگیری این برنامه را می دانند حساس هستند.همقابل آنچه  تالشهای خارجی جهت ت
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صنعتی در  در مقیاسغنی سازی  برای ظرفیت  ایران منطق، ۵+۱های  آمریکا و در کشور اما در نظر مخاطبان در

  نظر یک برنامه قطه در نظر این مخاطبان از ن بلکه مشکوک بنظرمی رسد. متقاعد کننده نیستنه تنها  آینده نزدیک 

به نظر   منطقیبطور زودهنگام و سریع  ش باال بردن ظرفیت غنی سازی ا اصرار ایران برای   ی،منطقغیر نظامی هستٔه 

 کند: تأمینشهر را با تمدید قرارداد با روسیه ومایل نیست نیاز سوخت ب پرسند چرا ایران  . آنها میرسد   نمی

 ؛ ی استنترو ام تر اقتصادیگزینه قل در حال حاضر، احد سوخت از روسیه، تأمین   از اینکه -

کمک  بدون مخصوصا  است،  فنی بزگ چالش  یهچنین زمان کوتادر تخصصی بوشهر  تولید سوخت بسیار  از اینکه -

 روسیه؛

، است آماده کمر همت بستن در راه دادن ضمانت ها در مورد عدم اختالل در عرضه سوخت ۵+۱ از اینکه گروه -

 ایران. در چند ساله سوخت یدکی   سازی ذخیره منجمله 

 کند:  قبول نمی CJPOAش را در زمان  غنی سازی افعلی ظرفیت کاهش چرا ایران  دنپرس  آنها همین طور می

 الزم است؛  اتیبرای سوخت چند راکتور تحقیق ه ایران کوتا  های عملی محدود برای نیاز  ط ظرفیت خیلیفقاز اینکه  -

غیر برنامه پیشرفته   مناسب های وصل شده  سانتریفوژفعلی دهند که نسل   تشخیص می  ایران ایه هستان کارشناساز اینکه 

 .ونددر هر صورت از رده خارج شو باید  نیستندهسته ای  نظامی

غیر نظامی ایران  برنامهغیر منطقی ظاهرا  طرح های برای  نرمی ح یضتو ۵+۱ گروه های ن در کشوراظرااز ن  بعضی

 که گیرند،   را دسته کم می  خارجی عرضهاز وابسته بودن به   ایران یکنند که غرب ترس واقع می ادعا آنها  می دهند.

و موانع دیگر برای تولید سوخت راکتور   فنی توانند بر مشکالت  رند که مید داایران واقعا  اعتقا ه ای هستان کارشناس

ات نهادپیش تاش است  ا  قدان داخلیتاز طرف منشدیدی کابینه روحانی تحت فشار که   ،شوندقالب  ۴۲۴۵بوشهر تا سال 

 سازگار باشند. غیر نظامی هسته ای برنامه  احتیاجات منطقی با  ات  نهادحتی اگر این پیش قبول نکنند،  را ۵+۱گروه
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رد درخواست کاهش ظرفیت  فعلی که ایران با  دناقدتد. آنها معندار ح نه چندان نرمی توضی صاحب نظران  سایر اما

زینه تولید حفظ کردن گ قصد ۴۲۴۵ ظرفیت تا سال این بر آزادی گسترش چشم گیر  اصرار و با  خود غنی سازی

 تولید کند. ای ح هستهٔ السدر چند هفته  که بتواند  دارد حاتیبا غنای تسلیاورانیوم   کافیمقدار

ادعاهای ایران در مورد نیت صلح  تردید مکث و بدون   ه بین المللیعجام خواستار آن است که قابل درک است که ایران 

 صلح آمیز بقیه نیت کار تأیید اعتماد به نیت صلح آمیز ایران را مانند و کار کسب آمیزش را بپذیرد و تأیید کند، 

و نه  ط به جلو نگا کنندفق راه حلی جامع و شرایط هنگام بررسی احتیاجاتو ، به حساب بیاورند NPT عضو کشورهای

 به عقب

بین المللی غیر  تروسیع هو جامع ۵+۱های  را برای کشور این طرز عمل ایران  ای هستهٔ  مسئله مربوط بهاما شرایط 

قل تا احد که  دهای دیگر اعتقاد دارن دانید، آمریکا و بسیاری از کشور  می  ما به خوبیهمین طور که ش سازد.  ممکن می

 الح هستهسمایش، و تدارکات مربوط به توسعه تحقیق، آز ایران به طور فعال و منظم در ، و شاید بعد از آن ۴۲۲۲سال 

را حفظ کرده است،  ایٔ  های هستهالحسل کردن ایران گزینٔه دنبا دتقاد دارنعآنها ا  ،یناه بر. عالوه استمشغول بود ای

این  یبرای اجرا یکه تهران هنوز تصمیمکماکان نتیجه گیری می کند اطالعاتی آمریکا  جامعهکه حتی اگر همینطور 

 است.نگرفته گزینه 

و دلیل بعنوان ها  د اینخواهی  و نمی ، کنید  د میرا ر هاجمعبندی نتیجه گیری ها و دیدا و قاطعانه این دانم که شما ش  من می

ه را عناصری  داشته باشد این اصرار  ۵+۱ وگروه ،استفاده شوند و اقدامات نظارتیهای خاصی  توجیه برای محدودیت

ایران  ای دانم در ایران بسیاری اعتقاد دارند که آمریکا واقعا  نگران برنامه هستهٔ   من همینطور می  باشد. عجام  یحل

ایران قوی و مستقل  برفشار سیاسی و اقتصادی  تاایران تهدید است،"  ای الح هستهٔ سکه " ی کردبهانه تراش نیست اما

این اما بیند.   ی و استراتژیک خود میه امنافع منطقدر راه تأمین عنوان مانع را به  ایران واشنگتن بخاطر اینکه ،بیآورد

از دیدگا آمریکا،  درست نیست. ایران ای برنامه هستهٔ  ربرای تمرکزشدیدش بآمریکا انگیزه  ایرانیان در مورد  دیدگاه

برای   ها زمینه اساسی ، قوی، و مستدل است  و آن نگرانییایران واقع ای هستهٔ  و ماهیت برنامه نیت درموردنگرانی 

 .خواهد  زمان زیادی میبرای رفع آن و  ، محسوب می شوندمذاکرات 
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آیا گویم   میشخصا ،  من –-داشته باشدرا  ای  الح هستهس دست یابی به برای هن این خواستایرا آیادانم   نمی درست من

پذیرش نوعی اقدامات که ایران آماده مگر این خوب می دانم که  من  . ولی-–این خواسته را داشته باشد  کماکانایران 

خواهد باقی  چنین یران صرفا صلح آمیز است وحاصل شده از طریق مذاکرات که اطمینان دهد ماهیت برنامه هسته ای ا

 .حصول یک توافق غیر ممکن خواهد بود   ماند،

حتی اگر  - –ن المللییهای ب مات و کاهش نگرانیارفع ابهبرای شدیدی  قهٔ اند ایران عال مکررا گفته  رانید ایمقامات ارش

صنعتی تا سال  در مقیاسیک برنامه غنی سازی  اندازیراه ایران برای  اصراراما  می دانند . غیر قابل توجیه  را هانای

به شدت  را بلکه آن  ،دهد  را کاهش نمی اه نگرانی این––دهد  چند هفته می فقطدر“گریز هسته ای “توان که   –   ۴۲۴۵

  دهد.  افزایش می

فقط و فقط تأمین  صنعتیدر مقیاس برنامه غنی سازی طرح  منظوربا اعالم اینکه که  مدعی آن اند   ایرانی ناسخنگوی

 ماهیت برنامه هسته ای ایران اثبات شده است.  سوخت نیروگاه های هسته ای است،

 دنقانع کننده نیست  اصال تالاستدچنین که  شدید بانباآور  ی شما تعجبارب

سازی بگیرند. اگر حل موضوع ظرفیت غنی  ی در راهتصمیمات سخت اتمذاکرطرفین  که  فرا رسیده استحاال وقت آن 

که طرف مقابل در بر گردند، با امید این اتیز مذاکرم پای به که در ماه جوالی داشته اند یدر ماه سپتامبر با همان مواضع

نوامبر  ۴۲همین طور که طرفین شوند و  محکمتر مواضعاحتمال بسیار قوی است که آن  -کوتاه بیآید، لحظه آخر 

 آنها رو خواهند شد، وروب آن ا تمدید مجددمذاکرات ی به روندانتخاب مشکل بین پایان دادن شود، خودشان را با   نزدیک می

  . قرار بگیرند  قوی داخلی اتمورد هدف انتقاد مذاکراتنا محدود برای ادامه ی مدر اثر این اجازه تداوم 

بر اساس درک متفاوتی از  که  ––توسط هر دو طرف بطور عمومی متناقض و  صمواضع نسبتا خا با طرح اما 

  خواهد بود.ن یآسان کار  رسیدن به دیدگاه های مشترک   ––-است  ایران نظامیغیر  ای برنامه هستهٔ   های عملی زانی
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با  که -  –-بر متغیر زمان مفید باشد متناقض، ممکن است تمرکز دو رویکرد های ظاهرا این برای نزدیکتر کردن آ

اهداف  برای تحقق  ظرفیت تکنیکیو  آزادی به ایران  یابیدستدر مدتی کوتاه تر و با   ۵+۱کشور های تحقق اهداف 

 و آنها را   ،استزیر  های اساسی ویژگی رویکرد ی حاوی  چنین یک ممکن است  ،خود در مدتی کمی بلندتراعالم شده 

دو طرف را هر  افعمنمورد آنچه می تواند  درشخصی من  لطفا آن را بعنوان جمعبندی هم. د  ارائه میارزیابی شما ی ارب

 :بهتر می تواند در مورد آنچه منافع ایران را تأمین کند قصاوت کنیداشما البته ، بپدیریدتأمین کند 

ری نسل دوم تفوژ نسل اول یا تعداد کمیایران را به چند هزار سانتر ، ظرفیت غنی سازیCJPOA زمان در طول مدت -

 (sm  RI )برنامه ریزی شده. با   های تحقیقاتی راکتور سوختزانیتأمین برای   بود ، یک ظرفیت کافی محدود خواهد

)از جمله  IAEAو همکاری با  CJPOAایران و همین طور اجرا   در حل تحول راکتور تحقیقاتی ز سوختاتوجه به نی

 قسمت آخردر این محدودیت  سقفممکن است ایران(  ای رنامه هستهٔ احتمال نظامی ب ابعاد با تحقیقات در مورد

CJPOA باشد.  طوالنی  به اندازه کافیزمان اگر مدت  باال رود 

خواهد بود که آن را قادر  ای هستهٔ  غیرنظامیهای مختلف  فعالیت به پرداختنایران مجاز به  CJPOAدر طول  -

در مدت بلندتر بسوی اده می شود آم ایران هم کههنگامی مهمی بهره مند شود،  منافع در کوتاه مدت اززد که اس  می

همانطور طبق توضیح ایران هدف مد نظر خود است.     به نحوی سریع و معتبر ازنظر فنی،  ظرفیت پیشرفته حرکت کند،

های  ل، ایران و کشوراهای دیگر خواهد بود. به عنوان مث و کشور ۵+۱ کشورهای ها با همکاری از این فعالیت  برخی

آب   راکتور اراک همکاری کنند؛ طراحی، ساخت، سوخت رسانی راکتور تحقیقاتیتغییرات جزیی  توانند در  دیگر می

به بومی. با توجه  نیروگاهبرنامه ریزی ساخت  راکتور در آینده کاری در، و شاید قصد ساخت آن دارد که ایران  ،سبک

در تحقیق، توسعه، و آزمایش تن پرداخایران مجاز به  ینظارت ویژه  ترتیباتی الطرفین وزمر های محدودیت

تولید  سوخت توانند در طراحی،   می  ین با حمایت روسیه، کارشناسان ایرانیارفته خواهد بود. عالوه برهای پیش وژفیسانتر

 خاک تولید بهکار و در نهایت انتقال  تولید شود شاید به طور مشترک سوخت در روسیهو بوشهر آموزش دیده، از نوع 

  .شود ایران
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اگر صالح بداند اورانیوم غنی شده برای مصارف نیروگاه های هسته ای    –-زاد خواهد بود ایران آ CJPOAبا پایان  -

رفته که در های پیش فوژیو راه اندازی سانتر صباد کند، از جمله تولید انبوه، نش را زی اظرفیت غنی سازی   –تولید کند 

بعد از  CJPOA دوراناز اقدامات اعمال شده در   که برخی  در حالی .ستتوسعه یافته و آزمایش شده ا CJPOA  دوره

فوژ(، ینظارت ویژه از تولید سانتر ،وری، پایبندی به پرتکل الحاقی آزفراممنوعیت ب مثال )خواهند ماند   اتمام آن باقی

خواهد  سرعتی دلخواه خود با و ای غیر نظامی خود به شیوه ای های هستهٔ  ایران مجاز به دنبال کردن برنامهبطور کلی 

 بود.

شوند و مورد   باید برسی حیاتیظرفیت غنی سازی، جزئیات بمنظور پرداختن به مسئله که پیشنهاد شده چارچوب این  در

برنامه ماهیت اعتماد که  ایچادخواهد بود. بمنظور  CJPOA زمان مدت از این جزییات ترین . حساسقبول قرار گیرند

ساله  ۵۱توافق بنظر من مهم است توافق کنیم که مدت زمان  این ماند،  دخواهاست و باقی لح آمیز ایران ص ای هستهٔ 

انواع فعالیت هایی که  به دارد بل توجه بستگیدانم که تمایل ایران به پذیرش چنین مدت زمان به طور قا  اما من می ، باشد

 سازی و آماده ه  اش برنام پیشبرد ها را برای  فعالیت این ایران و بخصوص آیا  میتوانند انجام دهند، CJPOA تحت 

  . ارزشمند دانند یا خیر  CJPOA خاتمهبعد ازدوران برای 

 ولی در حال حاضر دست بر دارد م شده خود عالا ای هستهٔ  غیرنظامیخواهد از اهداف   از ایران میچارچوب اساسا این 

چنین رویکردی مزایا و محسنات وجود دارد. اما  وع تأخیری مخالفتی چنین ن ترک نکند. مطمئنا در ایران برای  آن را

 .دارد زیادی

دهد. جای   م شده ایران ارائه میعالاهای  برای دنبال کردن برنامه بینانه تری  واقع چارچوب یک طرز کار پیشنهادیاین 

 فعلی ایرانبکند. طرح  ۴۲۴۵سال  تار نیروگاه بوشه تولید سوخت    یی اد است که ایران قادر باشد به تنهبسیار تردی

کند. همچنین   رفته را فرض میهای پیش فوژیسانتر نصب ، و هبوانرا در توسعه، آزمایش، تولید  سریع العاده موفقیت فوق

سوخت امن )از نظر فنی( تواند   مخالفت روسیه، ایران می  حتی درقبال  که بدون کمک روسیه و فرض بر این است 

در مورد کسب تواند   ایران می ،زمان بیشتری صرف مدتد. با نباش  می  . هر دو فرض غیر واقعیکندید تول , طراحی

 مهارت های الزم جهت تحقق اهداف هسته ای خود )هرچه باشد( مطمئن تر باشد 
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، تولید ای تحقیقات هستهٔ  بر طرف کردن نیازهای آن برای ایران برای   توانی مانع هبه هیچ وج ینهادپیشاین چارچوب 

. حتی با کاهش ایران غیر نظامی ای هر برنامه هستهٔ   اهداف اصلییعنی  -  –نخواهد بود تولید برق  یا برایایزوتوپ، 

برای احتیاجات   ، ایران قادر به تولید اورانیوم غنی شده کافیCJPOAقابل توجه ظرفیت غنی سازی در دوره 

داد تامین قرار تمدیدخواهد بود. عالوه بر این با  CJPOAبسازد در دوره که در نظر دارد  ای  های تحقیقاتی راکتور

مطمین تواند   ترتیبات ویژه برای محافظت در مقابل امکان اختالل در عرضه، ایران میایجاد سوخت بوشهر با روسیه و 

  .تأمین شوند اقتصادیبطورایمنی، و  و اطمینانکه احتیاجات تولید برق با  باشد

به  را یک مدت بیشتریاز طرف خارج برای سوخت ضه ید عرباایران نجمله معترضه عرض می کنم که بعنوان )

پن برای بیشتر ژاکشور  اش بدانند  ای انرژی هستهٔ  وضیعت درجه دومشان از نظرجایگاه برنامهاز ای عنوان نشانه

 های هسته از بزرگترین برنامه  ، با یکیهم تکیه کرده است. کره جنوبی  خارجیعرضه کنندگان ش به  ااورانیوم غنی شده 

برای نزدیک به  باعث تعجب شما باشد که تکیه دارد. شاید   خارجی عرضه کنندگاندر جهان، به طور انحصاری به  ایٔ 

 های های سوخت راکتور خود را با وارد کردن اورانیوم غنی شده از سالح زاآمریکا نیمی از نی هدو دهه، ایالت متحد

از طریق  و امروز با بسته شدن کار خانه غنی سازی  ،کرد  اد جماهیر شوروی که تامین میتحا هسته ایشده برچیده 

آمریکا به  هایالت متحد  رسی، که اجازه دستدر ایالت نیو مکزیکو URENCO انتشار گازی و همینطور عملیات 

با استفاده آمریکا  تورهای نیروگاه های هسته ای راکهیچ اورانیوم غنی شده برای سوخت   –-دهد   ش را نمی تکنولوژی آ

 .تولید نمی شود تکنولوژی آمریکا  از 

و  ۵+۱را با  ای کاری هستهتواند هم  این است که می چارچوب پیشنهادی از مزایای قابل توجه از ایندیگر   یکی

به   کهخود هسته ای  دانشمندان های حق  از دست آوردایران ب دهد. در حالیکه  گسترده گسترش  های دیگر در طیف کشور

چنین که هسته ای بهره مند خواهند شد بین المللی ایرانی از همکاری دانشمندان   تنهایی بدست آورده اند افتخار می کند،

 توسط من رویکرد مطرح شده که . بنابرین در حالیدینا ای هستهمتصل به هم  صنعت  همکاری پدیده عادی و روزمره در 

 های عمده رفتپیش أخیری ت نوعهر زیان   مدت زمان ایران برای رسیدن به اهدافش طوالنی تر کند،تواند تا حدودی   می

  خواهد شد جبرانکه از طریق همکاری حاصل شود  ای 
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که  دعا کننرود که اد  کند. از آنها انتظار می  نمی  را کامال راضی  منتقدان ایرانی برهان و دالیل من دانم که این   من می

درستی  یاما این ادعامجبور کند.   ۵+۱به دادن امتیازهای بیشتری نسبت به گروه  را ایران  چارچوب پیشنهادی من 

 گیرد )از جمله  دیده می ااند ن داده بحالرانش تا اایالت متحده آمریکا و همک را که  ادعا امتیازات بزرگی چون چنین نیست.

 تحت این الزم امتیازات اضافی روهمینطو(، استاراک و فردو تأسیساتزی، تحریم ها، وغنی سامربوط به  آنچه

جهت حصول توافق بر الزم  مصالحه های(، و همچنین ههای پیشرفت فوژیسانترتحقیق و توسعه بر  اجازه ندن)ما  چارچوب

، قرار می گیرند يقدان آمریکااز سوی منت مورد حمله  ها به شدتکه همه آن  –-–CAOPJسر مسائل دیگری مربوط به 

 ادعا می کنند که  طرف دیگر برنده توافق و طرف خود بازنده سده استایرانی  طرف درست مثل منتقدانکه 

نا  اورند به دست می ه ایهستتوافق را که از   اساسی منفعت و امتیاز  این ایرادات پیش بینی شده از طرف منتقدان ایرانی 

اقتصاد خود و از این قرار قادر ساختن مردم ایران تا از زندگی عادی  دنکر ارو بر فرصتی یعن – –گیرند می دیده 

 تری و موفق تری بهره مند شوند.

بهترین نحو  ، باتوافق حصول توانند بدون  می  ،صورت لزومو انعطاف پذیر هستند، و در  ردانافراد کا مردم ایران البته

 هستند از این کار باصطالح بسوز و بساز بهتری سزاورکنند. اما مردم ایران  همقابل مداوم و حتی مضاعففشار باممکن 

که مادامیکه این رویارویی در مورد برنامه هسته ای حل  کننددرک  واقعیت را خوب کنم که آنها این   ور میو من تص

فت ایران را بگیرد و مانع بالفعل ی خواهد ماند که با وزن سنگینش جلوی پیشرلنگرمعضله هسته ای مثل این  ،نشود

  خواهد شد.کردن ظرفیت بالقوه ایران 

مت در برابر فشار و اومق درراستایایران را   قدرت اراده ملی نباید ند کهندا  دانش خوب میحمتایالت متحده آمریکا و 

اراده قوت نباید  هم د. اما ایرانگیرنبدست کم  یاید،  شان به حساب می و منافعحفاظت از آنچه که در نظر آنها حقوق 

اطمینان که ماهیت برنامه هسته ای  برای کسب ی الزم استالاب  هایاستاندارد حاوی یتوافقمبنی بر اینکه هر  را آمریکا

 دست کم نگیرد. ایران صرفا صلح آمیز است

   تار رسیدن به توافق است،خواسیران و ایالت متحده آمریکا اجمهوری اسالمی برای من روشن است که هر دو کشور 

کنم هر دو   که من فکر می که هیچ یکی از انها نمی خواهد به هر قیمتی به توافق برسند. اما به همان اندازه روشن است
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 سازگار نیستند های اساسی خود زابا نی اند که میز مذاکره را ترک کنند به جای قبول کردن توافقی که به نظر آنها  دهاآم

 احتمال ای چنین نتیجهامکان  مذاکره کننده گان سایر شما و پیش روی   که موانع بزرگیبا استناد به متاسفانه نمیبیند. 

 - – آن خواهند آمد دنبال  به کهناگواری های  گزینه و -  –تلخ  چنین نتیجه پذیرشدانم قبل از   اما من می است.  یواقع

آن  طرفین که تمام   لیح هاز هیچ تالشی برای پیدا کردن را اتحاد اروپا  گیهیئت نمایندو  ۵+۱در گروه متایانتان شما و ه

 کنید.می اورند دریغ نیبرا به عنوان موفقیت به حساب 

این فرصت در که  معتقدماما من بکار نبرم. "آخرین فرصت" را  ات مثلحم که اصطاله ایاد گرفت ، بر اساس تجربه من

موجب فراهم  و شاید ، باشد ای موضوع هسته و فصل این حل جهت  برای مدت مدیدی یترین فرصتهممکن است بدست 

برای مدت  را که ایران و ایالت متحده آمریکا یمشکالت دشوار در جهت پرداختن به امیدوار کننده  زمینه کردن 

وقت می گذرد و در ضمن  ممکن است خیلیاین فرصت از دست برود، خدای ناکرده اگر  اند.  از هم جدا کرده   طوالنی

 قبل از آمدن فرصت دیگری اوضاع خیلی بدتر شود.

  های آینده دارم. ها و ماه من آرزوی موفقیت برای شما و تمام شرکت کننده گان در هفته

 ارادتمند شما،

 باب اینهرن

 موسسه بروکینگس

 ۴۲۵۲، ۵۱آگوست 

  

 

   


