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راهد  تنهها ا   ریشه قطعنامهه اهایی کهه اه  از رار کهار دمهد  دا ه  یههت ا اوااه  متاامه  یهه ت ه ی  مهی             

اهار مرهرر   ااه   امها عته  یشهونی    NPTار خه یش یهر ااهاع معااهد      تنها اصرار ایرا  یهر تقتهح  هح ا هته    

ا دائحها احها  رایرهرد ا عحلرهرد اهایح      دا   قبل یاعث شهد  کهه دشهحا  ابهر یهه شنااهایی ایها  هح یشه د          

را مطا بههه یحایههد ا در ااقهه  مت ههر اصههلی در ایهها موهها   ا ههرادر ا ههتند کههه یهها عتهه  یشههونی خهه د زمونههه      

ار ا یتههایآ د  کههه یرههی از مبا ههث مهههت در یههات مهههاکرا  ا ههته ....طلبرههارر طههرا متایههل را  ههراات کردیههد

اهار مههاکر  ااه  کهه کهدا       دا رایرهرد در تعامهل یها طهرا    ایا رازاا یتل مقا ل مختله  ااه   تهراورا  ایها     

اهها ت ای هته ااهه  داهار م وههدترر در رااهتار منهها   ملهی ایلههاد یحایهدو ا بتههه ت  هول رایههد مهههاکرا        یه  از د  

شه د یهه صه ر  توتهراار     اار طر وا از   صهله ایها ی شهتار خهارت ااه  ا اهعی مهی       ار ا کنش ا ااکنشا ته

 .یه مبا ث اشار  ش د

دایهی  زاار شه رار  رها  در دارا   اکحوه  دا ه  اصهال ا  کهه اوااه  اهازو تقه  عنه ا  تهنش           عنامهقط

  :شد  یه شرح ذیل ااتعتو  می

راز اهه  از اعههال  دمههادای ایههرا  یههرار مهههاکر  دریههار  اراترههل ا قههاقی یهها اوشههنهاد    12  -91/6/29 -1

 د حا   ایگلو  ا  رای ه

راز اهه  از ت هه ی  امپههار اراترههل ا قههاقی از      5اههعددیاد ا راز اهه  از یش هه   66  - 5/2/29 -9

 ا ر ایرا  یا اوشنهاد د حا   ایگلو  ا  رای ه

راز اههه  از امپهههار م ا تتنامهههه یراک هههل تعلوح احهههه ر  عا وههه  اهههاووو  یههها   12  - 95/19/29 -6

 اوشنهاد د حا   ایگلو  ا  رای ه

ر یههه دنایهه   یهها اوشههنهاد د حهها       صهه قه ا 1366راز اهه  از ارائههه انهاریامههه    92 - 92/6/26 -4

 ایگلو  ا  رای ه

راز اهه  از تق یههل انهههار یامههه یههه دنایهه   یهها     22راز یعههد از قطعنامههه مهههار  ا   63 – 92/6/26 -5

 اوشنهاد د حا   ایگلو  ا  رای ه

اصهه ها   یهها اوشههنهاد   UCF راز اهه  از تعلوههح  7راز یعههد از ت ا تنامههه اههاری  ا    14 – 2/2/26 -6

 ا  رای ه د حا   ایگلو 

کنههد کهه مللهه  ایههرا  یایهد اراترههل صههادر   در ایهها قطعنامهه شهه رار  رهها  ادعها مههی    - 99/19/26 -7

شد  را یهه ت ه ی  یراهاید ا قطعنامهه اها یه عی بهحای  قهای یی در داخهل ایهرا  داشهته یاشهدو ایها              

 ی  قطعنامههه یوهه  یهها اوشههنهاد د حهها   ایگلههو  ا  رای ههه یههه شهه رار  رهها  ر تههه ا علوههه مهها یههه ت هه

اه  از اهایگ ینی دا ه  یههت ا ت ووهر اوااه  خهارای از اهازو یهه متاامه   رایهد صهدار              .راود

اههار شهه رار امنوهه  ادامههه یا هه  امهها ایهها یههار  اههار شهه رار  رهها  ا اهه  از د  قطعنامههه قطعنامههه

اها یهه   رایهد ت ه ی  ایها قطعنامهه     .ا عحل متتایل احهه رر ااهالمی ایهرا  م ازیهه را یهر اهت زد      عر 

 :ل اا شرح ذی

ایههرا  اهوو ا یههه تعهههدر   :و ااکهنش مللهه  ا ههتت 17/5/24اصهه ها  در UCFاه  از  عا وهه  ملهدد    -1

 وی ب  یه اارار اراترل ا قاقی یدارد



در ایهها قطعنامههه یههر خههالا رایههد اههایح اههه رار من ههی ااهه د دارد ا یههدا  ت اههه یههه     - 16/11/24 -9

 وش دصدار ایا قطعنامه   عا و  غنی اازر در اای  یطن  دغاز می

شهههری ر تعلوههح  2ار یایههد تهها : طههی ایهها قطعنامههه  عا وهه  اههار ا ههته  1626قطعنامههه  - 11/5/25 -6

 وش د

احرههارر منشهه ر ملههل متقههد  مقههدادی    7  ههل  41: ااههتناد یههه ینههد  1767قطعنامههه  - 9/13/25 -4

 ا ووو  یظامی

 شخ ههو   توتههی ا  92: محن عوهه  اههر یهه ر احرههارر یظههامی  تقههریت    1747قطعنامههه  - 4/1/26 -5

 ووو ت قی ا

: شهه رار امنوهه  در ایهها قطعنامههه درخ ااهه  ت قهه  غنههی اههازر از       1236قطعنامههه  - 16/19/26 -6

ا ر ایرا  را تررار کرد  اما تهرا  یا تاکوهد یهر اینرهه اهوو یقرهی دریهار  غنهی اهازر ااه د یهدارد  یها            

ر   عا وه  اهار   ااتناد یه ا ارو اخور ا برادعهی  درخ ااه  تعلوهح را یهدا  ااه د ارا یهه ایهها  دریها        

 ودایدا ته ار  درخ ااتی صر ا اواای ا غورقایل اارا می

: یوشههتر در  ههد یهه  یوایوههه بههعو  ااهه  کههه یههات ایی غههرت در تشههدید      1265قطعنامههه  - 7/7/22 -7

 وتقریت ایرا  را یشا  می دادو ایا قطعنامه  اقد ار ا یه ا  ا  ا تقریت ادیدر اا 

-اههار یظههامی  کشههتیاهها ا تقههریتقطعنامههه یرخههی محن عوهه : م ههاد ایهها 1292قطعنامههه - 15/6/22 -2

اهار ایرایهی ااه و ایها تلهرر  اصهل یهرمش ا هته ار ایهرا           ار ا تقریت یرخهی شهرک   رایی ا ا ته

در یگها  اا  محرها ااه  ایها ا یهه یهه یظهر دیهد کهه ریشهه            .در مهاکر  یا ترکوهه ا یرزیهل یه د  ااه     

رایهد مههاکرا  ا تبهدیل اهازو یهه متاامه  ااه          مشرال  خ  صا در  ه ز  اقت هادر احهوا ت ووهر     

 .راد  یاید م ب ر را از منظرر مت اا  یگری  ا ی یا ت اه یه یرا  ذیل یه یظر می

در  هها ی کههه یههه   ( 99/19/26تهها  91/6/29در دار  قبههل ا در طهه   دار  یهه  اهها  ا یوحههه د   از   -1

دیهد  ا ه  قطعنامهه    تعلوهح در مهی  یهایه اواا  تنش زدایهی  تحها   عا وه  اهار ا هته ار یهه  ا ه         

اها یهه اوشهنهاد احها  اهه کشه رر       شه د کهه اا: : احگهی د    در ش رار  را   علوه ایهرا  ت ه ی  مهی   

اها ا هتوت  اایوها : احهه دیهها اه  از عته  یشهونی اهار متعهدد اهرا             اا  که در  ها  مههاکر  یها د    

 وش دامه ادید ت  ی  میمهاکر  کنند  اا  ا یه عبارتی یعد از ار عت  یشونی  ی  قطعن

راهد   ریشه قطعنامه اایی کهه اه  از رار کهار دمهد  دا ه  یههت ا اوااه  متاامه  یهه ت ه ی  مهی            -9

ااهه   امها عتهه   NPT ار خه یش یهر ااههاع معااهد    تنهها ا تنهها اصههرار ایهرا  یهر تقتههح  هح ا ههته     

ئحها احها    اار مررر دا   قبل یاعث شهد  کهه دشهحا  ابهر یهه شنااهایی ایها  هح یشه د ا دا         یشونی

رایررد ا عحلررد اهایح را مطا بهه یحایهد ا در ااقه  مت هر اصهلی در ایها موها   ا هرادر ا هتند کهه یها             

 وعت  یشونی خ د زمونه طلبرارر طرا متایل را  راات کردید

در دار  ادیههد  احهها  طهه ر کههه در اههط ر قبههل یوهها  شههد  اهه  از ت هه ی  اههر قطعنامههه در شهه رار    -6

اصهله احهه رر ااهالمی ایهرا  اقهدا  یهه یشها  داد  عره  ا عحهل منااه             را  یا ش رار امنوه   یال  

یح د تها دشهحا را یهه ایها یتطهه یراهاید کهه اوااه   شهار یهر ایهرا  مه ار یو ه  ا یایهد در اوااه                 

خ یش در متایله یها ایهرا  تلدیهد یظهر یحایهد کهه ایها اهدا یوه  مقتهح شهد ا در اهط ر یعهد یهه د                

 وش داشار  می

تنههها یهه   1626تههر الولههی یههه دیوههرر شهه رار عهها ی امنوهه  ملههی در مهههر مهها     اهه  از ایت ههات دک -4

ت هه ی  شههد ا اهه  از د   پههار   1236یههه شههحار   16/19/26قطعنامههه در شهه رار امنوهه  در تههاری   



مهاکرا  یه ص رتی مهدیری  شهد کهه خهاایر اه :یا م هم   تهوت مههاکر  کننهد  طهرا متایهل در یههار             

ارائهه   "تعلوهح "یهه اهار    " ریه  "خه یش را یها اوشهنهاد اهایگ ینی      یه ایرا  دمد ا عته  یشهونی   1627

ا امودااراهازر دشهحا مهای ع کهه در  رمایشها  امها  خامنهه ار         88یح د ا هی متااه ایه اقه ر  تنهه     

یو  ایعراع یا ه   یاعهث شهد اه  از انههار یظهر اهوالرر کلونته    ازیهر خاراهه اقه  دمریرها  مبنهی              

مبنههی یههر بههرار   یرنین ههری معههراا  ایهها  اههار تهههرا  ا احلهههیههر دریا هه  اوهها  اههار مربهه  از خو

شرار یازر ط :یی علوه ایهرا   ایها یهار ارایهد  ا هته ار یهه خهاطر یهی قهای یی ارااهی  تنهه اهر یهه              

 وش رار امنو  یراد ا دشحا تالو کند یا اات اد  از ایا م ب ر  مخا  ا  را تت ی  یحاید

ااهه  ا از  15/6/1622  شهه رار امنوهه  م هه ت 1292  یرتههه دیگههر ایهها ااهه  کههه دخههریا قطعنامههه   -5

اها   قطعنامهه دیگهرر علوهه ایهرا  صهادر یشهد  ا ایها در  ها ی ااه  کهه             6د  زما  تا کن    هداد  

کلوه  عا و  اار ا ته ار در ایا یهاز  یها اهرع  ادامهه یا تهه ااه و اکنه   اه ا  ایها ااه  کهه ااهر             

رار امنوه  ااه   مهرا ایها مشهرال  در احها  اها         اهار شه     قطعنامهه ... د ول مشرال  اقت هادر ا 

یههه ایهها شههد  یههراز یرههرد؟ مههرا در  هها ی کههه طههرح اد حنههدر یارایههه اهها  در اهها    22تهها  26اههار 

اارا شد ا تقهریت اها اهت یرقهرار یه د  مشهرال  اقت هادر یهه شهد  امهراز خه د یحهایی یرهرد؟               1622

-ر کشه ر ا در مبا هث اقت هادر مهی    ااا  ایا ااه  کهه تقهریت اها ااهر مهه یاعهث یهراز مشهرالتی د         

شهه د  امهها عامههل مهههت یههراز یای ههامایی اههار اقت ههادر در دا اهها  اخوههر  یههی تههدیورر ا اهه   مههدیری  

دا ه  ا ایقهراا د  از م هائل اصهلی ا مشهرال  مهرد  یهه اهح  م هائل  اشهوه ار ااه  ااریهه ااهر              

ا در ااهرار مر لهه    1622قرار یه د مشهرال  اقت هادر ااهر م هتتوت تقهریت اها یاشهد  قطعها در اها            

 ویح داا  طرح اد حندر ی وار شدیدتر از امراز خ دیحایی می

مق ر اایایی ایا یقث  اشهار  مخت هرر ااه  یهه یرخهی  رمایشها  امها  خامنهه ار در مه رد مههاکرا             -6

ا ته ار در زما  دا   اصال ا   کهه یها ت اهه یهه ادعهار مههاکر  کننهداا  اهایح کهه احهه عحلرهرد            

ى در م ههمله ..." .یاشههدداینههد  اشههار  یههه د  خهها ی از  طهه  یحههی رد تایوههد رابههرر مههیخهه د را مهه 

ى  عا وتههاى  اا تها احهوا منهد مها  اهوش اصهرار  اصهرار کهه یایهد ایهرا  یرلهى احهه            اى  دمریرائىا ته

او را اههارا کنههد  تتههدیت او را کنههار یگهههاردن یعنههى مرههل د  کههارى کههه یهها  وبههى کردیههدن تهههاىا ههته

ابه  یهه اهائى راهود       -ى قبهل از ایها   منهد ا تهه   -ه دیههان یرلهى اعهال  ای هراا کنهدو اخوهرا        کند یه 

ى اینههها خولههى زیههاد ااهه  کههه ا تنههد ایههرا  در احههوا  ههدى کههه ا هه   ت قهه  کنههدو یبونوههد  اصههله 

م هم  وا ا تگه     .اا و ی  رازى یه د کهه اینهها  ابهر یب دیهد اهنآ عهدد اهایتری و ن را تقحهل کننهد          

ى یا ارااها  ابهر شهد  ی دیهد یو ه  تها اهایتری و ن را یگهه داریهد  دیهها ا تهه ی دیهد یحوشه دن              ا مهاکر 

ا ته ی دید اه  :اقهل اهنآ تها  ا تهه ی دیهد یحوشه دو ااهر موگ تنهد یرهى  یهاز اهت موگ تنهد یحوشه د                

 .ى کههار اهاشههتا ااهه امههراز اههه اهه ار تهها اههایتری و ن دارد کههار مورنههد  مبهها   زیههادى اههت دمههاد   

یبونوههد  ایهها  ... .اههاى دمریرااهه  ینههد در احههوا  ههد مت قهه  شهه یدو ایهها اههت یرههى از یاکههامى موگ

احهها  ایلههاد یههرع ااهه ن ایهها احهها  موهه ى ااهه  کههه شههحا یایههد مههراقبش یاشههودو ایهها یرههى از د    

ااا  که اعتحاد یهه ی ه  ملهى را بهریه مو یهدن احكنها  کهه در منهد اها  قبهل متراه ایه ایها             رخنه

ى م هتقرت اعتحهاد یهه ی ه  مها      اى را کهه یایهد اشهت ایه   ى ایهرنى ا هته  وا م همله کار شدو یعنهى احه  

اى یرننهد یهراى اینرهه اعتحهاد یهه ی ه  را از مها یگوریهدو اهى  شهار           مل  ایرا  موشهد  خ ااهتند ااهوله   

داردید کهه یایهد ایها را تعطوهل کنوهد  یایهد د  را تعطوهل کنوهد  یایهد د  را تعطوهل کنوهدو راهودید یهه              

ى ی واههىواا اصهه ها   ا تنههد: ایهها را اههت یایههد تعطوههل کنوههدو د  متههدما  اا  ههى ااهه و ینههد  کارخایههه



د  اقهه  یههه م ههم  وا ا ههتت کههه ااههر ایهها  ههرا را اهه و کردیههد   ههردا خ اانههد ا هه  یایههد معههاد    

اها احه  کنوهد یداوهد یهه مها  تها خهاطراح  شه یت          اارایو   را ات که ت ى ایا کش ر ا ه   کهال  یه    

اى داشه   یشهونى ا بتهه یهراى مها یه   ایهد       ایها  راینهد عته     ... !ااود یح  اتت ی هازید که شحا یحوخ 

اها ا  ر ههاى رقبهاى    او ایها یه د کهه اهت خ دمها  اعهد        ایهد   -اها  یشهونى  اید  یب د ایا عته  یى -

ارااائى ا غریى را تلریه کردیت  ات ا رار عحه مى دیوها تلریهه کهردو امهراز اهر که  یهه مها موگ یهد دقها            

تعلوح م ق  یرنود  ما موگه ئوت تعلوهح م قه  را کهه یه  یهار کهردیتن دا اها   دا اها  تعلوهح م قه             

او مه شد؟ اا  ا تنهد م قه  تعلوهح کنوهد  ا تنهد تعلوهح دااطلبایهه یرنوهدن مها اهت یهه            کردیتو  اید 

  خوا  م قه  ا یهه خوها  دااطلبایهه  تعلوهح کهردیتو یعهد اهر اقه  ااهت از یرداشهتا تعلوهح دمهد  یه              

 -اها ا مقا هل اوااهى    در اهط  مطب عها  ا راهایه    -اى در اهط  دیوها دراه  کردیهد     قرشحا  یهازى 

ااى  داد  داد  ایرا  موخ ااد تعلوح را یشرند  تعلوهح شهد یه  امهر متهدع کهه ایهرا  اصهال   هح یهدارد           

ا ى ادیهدى یو ه و دخهرو اهت ا تنهد: ایه      ایهتن دیگهر  تلریهه   ی دیرش یهراد  مها ایها را تلریهه کهرد      

اها کهه موگ تنهد    تعلوح م ق  کا ى یو  ن اصال  یایهد یرلهى ی هات اتحهى را احه  کنوهدو احهوا ارااهائى        

یشهونى   شش ما  تعلوح کنود  اقتى ایها کهار را کهردیت  ا تنهد یای هتى احه  کنوهد  ایها  راینهد عته           

ریهه شهدو   ایا  اید  را یراى ما داش ن اهت یهراى خه د مها تلریهه شهد  اهت یهراى ا رهار عحه مى دیوها تل           

 -ى م هم  وا  مها احها  اقه  اهت در ال هه      ... .یشهونى کردیهد  یشهونى یه د دیگهرن عته      ورا عته  

دراههى ادامههه ى اههىا ههتت ااههر منایكههه یخ اانههد یههه ایهها رایههد مطا بههه  -کههه از تل ی یهه   اخههش شههد 

 یداند  ینهد  خه د  اارد موهدا  موشه  ن احهوا کهار را اهت کهرد و ینهد  ا هتت کهه یای هتى ایها رایهد              

یشونى مت ق  ش د ا تبهدیل یشه د یهه رایهد اوشهراى  ا اا هوا قهدمش اهت یایهد در احها  دا تهى            عت 

یشههونى در د  دا هه  ایلهها  ار تههه یهه دن ا احههوا کههار اههت شههدو در زمهها   ایلهها  یگوههرد کههه ایهها عتهه 

ى ی واهىواا  دا   قبل  اا وا قد  یهه اهح  اوشهر   یرداشهته شهدن ت هحوت ار تهه شهد کهه کارخایهه          

ایهدازى اهت شهد  ا دیبها ش اهت یقحدا لينهه ایها اوشهر تهاى یعهدى ااه            ایهدازى شه د  ا را     را اص ها

موگ ینهد: مهرا اله  دشهحنى دمریرها را مورنوهد؟ مهرال   هرا کنوهد  ها: رئهو  احهه ر              ... .تا امهراز 

تعبوههر تنههدى مورنههد  یااههها  دقایهها   یههه اصههطالح عتههال موگ ینههد ایهها تعبوههر تنههد یهه دن ایهها دشههحنى   

اها تهای  ایها ا  هات ا تعبوهرا  یو ه و دشهحنى         اا را ال  مورنهدو یهه دقها  دشهحنى دمریرهائى     مریرائىد

 -دشحنى  اصه  ى ااه و ایها دشهحنى در زمایههاى مختله  یه د و از اا  ایتهالت تها  ها: دشهحنى یه د              

 هداقل در طه   الهد      -اى عهرا خه اات کهرد    ى یظهامى را یعهد یه  احلهه     ا: یقهث خطهر  حلهه   

اخوههر  یعنههى از یعههد از اایهها  انههه تقحولههى  اشهه  اهها ه تهها امههراز  احوشههه ایهها خطههر ااهه د   اهها 

ى یظهامى یرننهدن مها     داشتهن یعنى احوشهه مله  ایهرا  تهدیهد موشهد   کهه محرها ااه  اینهها  حلهه          

امراز یو  و د  مو ى کهه موت ایهد خطهر دشهحا را بهعو  کنهد  یحهایش قهدر  شحااه   یهه یحهایش            

د  موهه ى کههه محرهها ااهه  الهه ى   .بههع  شههحا دشههحا را تشههلو  مورنههد بههع  شههحاو یحههایش  

خ دارى ا خ دکامگى دشهحا را یگوهرد  ایها ااه  کهه ا  هاع کنهد شهحا قدرتحندیهدو ااهر ا  هاع            

 "کند بعو ود  یدا  مای   ار کارى که یخ ااد یرند  مورندووو

  16/13/1626 یوایا  در اح  دایشل یا  ااتا  ی د در 

 


