
 
 

 ازجمله  اياالت تالش رژيم ايران برای دستيابی به سالح هسته ای تهديد مستقيمی عليه  تمامی جامعۀ بين المللی
 اخطارهای شورای حکام آژانس بين المللی به مکرربی توجهیبا .  می رود  بشمارمنطقۀ خليج فارسو متحده 

ای خود را تسريع کرده و در عين حال به پنهان  شورای امنيت، دولت ايران برنامۀ هسته  همچنينانرژی اتمی و
.ادامه داده است سازی فعاليت هايش از بازرسان بين المللی   

 
با همکاری همپيمانان بين المللی، ايالت متحده نهايت تالش خود را بعمل می آورد تا به نتيجۀ موفقيت آميز 

ه رژيم ايران نبايد به سالح ک داشته است ميت اعالدر عين حال، جامعۀ بين المللی با شفاف.  ديپلماتيک دست يابد
 دوستان و متحدين آن در منطقه وتمامی جامعۀ بين المللی  و  منافع حياتی اياالت متحده.هسته ای دست يابد

.الت متحده برای حفظ اين منافع مشترک اقدامات مقتضی را بعمل خواهد آوردادرمخاطره است و اي  
 

 متفاوتی تواند آثارکامال  که هريک میبرگزيندمی تواند يکی از دومسيری را يم ايران در اين برهه از زمان، رژ
. آن و روابطش با جامعۀ بين المللی داشته باشدمردمدر آينده   

 
گزينه منفی ادامۀ راهکارهای کنونی در جهت دستيابی به .  گزينه های روياروی دولت ايران کامال روشن است

.   استبين المللی وتعهدات بين المللی جهی به جامعۀ با بی توسالح هسته ای   
 

.  انتخاب اين مسير، رژيم متحمل خسارات عظيمی خواهد شدبا   
 

وتحريم های سياسی و اقتصادی ما و همپيمانان اروپائيمان بر اين عقيده ايم که اين مسير به انزوای  بين المللی 
.دائم التزايدی منتهی خواهد شد  

 
 با تعليق  است کهيير مسيرکنونی و همکاری برای حل مسأله هسته ای سازنده برای رژيم ايران تغگزينه مثبت و

ل و همچنين ازسرگيری همکاری کامل با آژانس وبازگشت به پروتکل  فعاليتهای غنی سازی و تبدي کليۀمجدد
.  ميباشدکان پذير ام و دادن دسترسی بيشتر به آژانسالحاقی  

 
  . امنيت دراز مدت برای مردم ايران، منطقه و جهان منتهی خواهد شدمنفعت واين مسيربه 

 
به وجود اين حق ما .   انرژی هسته ای صلح آميزحق آنان است برخورداری ازمردم ايران بر اين اعتقادند که

 اين ند که بهره گيری ازنتصريح می ک نامه های بين المللی که به امضای ايران رسيده است قائليم ولی موافقت
 و پيگيری مخفيانۀ برنامۀ  توسط ايرانبا در نظرگرفتن نقض تعهدات قبلی.  حق منوط به اجرای تعهدات آن است

کسب سالح هسته ای تالش برای ازهسته ای، رژيم ايران بايد به شيوه قانع کننده ای نشان دهد که برای هميشه 
  .دست برداشته است

 
فراترخواهد رفت ودربردارنده  بهره گيری صلح آميز ازانرژی هسته ای منافع گزينۀ دوم برای مردم ايران از

همکاری های دائم التزايد سياسی، اقتصادی و امنيتی گسترده تروهمچنين منافع اقتصادی حاصل ازترک اين 
و خصوصی از اين منافع پشتيبانی خواهد علنی اياالت متحده به صورت .  برنامه پرخرج وبيهوده خواهد بود

 هسته ای  مناقشۀبه عالوه پرزيدنت بوش مکررَا تأکيد کرده است که اياالت متحده متعهد به حل ديپلماتيک   .کرد
. رژيم ايران است  

 
 برای  هائیمشوقه هائی به توافق رسيده ايم که شامل ما با همپيمانان اروپائيمان در مورد عناصر اصلی مجموع

ما اميدواريم که در روزهای .   درست می باشندی ازعدم انتخابعواقب ناشدربردارندۀ همچنين ش صحيح وگزين
. آتی دولت ايران با دقت اين پيشنهاد را بررسی نمايد  

 



 ايران بايد به ،همپيمانان ما بريتانيا، فرانسه وآلمان بحق درخواست کرده اند که پيش ازبازگشت به مذاکرات
 و اين همان شرط تعيين شده  فعاليت های غنی سازی و تبديل خود را متوقف کند گواهیصورت کامل وقابل

. توسط شورای حکام آژانس وهمچنين شورای امنيت سازمان ملل است  
 

 ايجاد کند که راهبردهای ديپلماتيک بهترين  را فرصت هائی خوداياالت متحده حاضر است ازموضع رهبری
، بمجرد  تأکيد تعهد ما به راه حل ديپلماتيک و افزايش امکان موفقيتابراين دربن.  امکان موفقيت را داشته با شند

اينکه ايران فعاليت های غنی سازی و تبديل خود را متوقف کند، اياالت متحده به همراه همقطاران سه گانه 
.اروپائی خود به سرميز مذاکرات خواهد آمد و با نمايندگان ايران مالقات خواهد کرد  

 
 طريق دولت محترم سوئيس وهمچنين نماينده ايران در سازمان ملل به ازح نمايندگان ما اين پيشنهاد راامروزصب

با در نظرگرفتن منافع ناشی از گزينش اين مسير مثبت برای مردم ايران، امنيت منطقه و .  ايران ارائه کرده اند
ازبلند پروازی را انتخاب کند وصلح آميز  می خواهيم که مسير ، ما مصرًا ازايرانرژيم عدم گسترش هسته ای

.برای کسب سالح هسته ای دست بردارد  
 

روابط سودمندی که حاصل تماس .  پرزيدنت بوش خواستار روابط تازه و مثبت بين مردم آمريکا و ايران است
 مناقشۀ  .دائم التزايد در زمينه های آموزشی، تبادل فرهنگی، ورزش، مسافرت، بازرگانی و سرمايه گذاری است

ايران حامی تروريسم است، درخونريزی های عراق دولت .   هسته ای تنها مانع برسرراه بهبود روابط نيست
 مغاير اين سياستها .   سازمان ملل است1559دست دارد و مانع يکپارچگی مجدد لبنان بر مبنای قطعنامۀ 

 . استوسايرکشورهای جهانايران و مردم آمريکا مثبت بين مردم  معيارهای جامعۀ بين المللی ومانع ايجاد روابط
.  ئول باشد نه کشوری که سردستگی حاميان تروريسم را بر عهده دارد ايران ميتواند و ميبايست يک کشور مس

اياالت متحده حاضراست به سه کشوراروپائی بپيوندد تا در موردحل اين مسائل و مسائل ديگرو همچنين رفع 
.مذاکره کندخطر هسته ای با ايران   

 
 پايان دهيم، تسليحات هسته ایجهانی درعين حال، ما با همکاری خود با ديگران ادامه خواهيم داد تا به تجارت 

ما همچنين قصد داريم .   را از منابع مالی بين المللی کوتاه کنيم و حمايت از تروريسم را پايان دهيمتجارآن  دست
 و  گسترش دفاعی، بهبود سياست های ضد توانائی های های تقويت در زمينه و متحد خودکشورهای  دوستبا 

يک برنامۀ اين اقدامات هيپگونه تهديدی برای ايران طالب صلح با .  ضد تروريسم و تامين انرژی همکاری کنيم
 ولی اگر رژيم ايران مسيرنادرست را انتخاب کند، بشمارنمی رودانرژی هسته ای شفاف و کامًال غيرنظامی 

. تأمين می کندشات مذکور حفاظت ضروری را برای اياالت متحده ودوستان و متحديناقدام  
 

عزم اياالت متحده در . می کند که ازداشتن سالح هسته ای سود خواهد بردر در اشتباه است اگرتصورژيم ايران
. راسخ است،د نيروهايش و دفاع از دوستان و متحدينش که مايل به همکاری برای امنيت مشترک هستندفاع از  

 
ردم ايران ما بر اين باوريم که م.  مردم ايران گذشته ای پر افتخاردارند و درخورآينده ای سعادتمند هستند

برای انتخاب شدن فعاليت   حقوق بشرهستند که درآن حق رأی داشته باشند، بتوانندحامیخواهان آينده ای آزاد و
 از پيشرفت، کاميابی و آزادی مردم اياالت متحده .  فعال باشند و درسياست نمايندکنند، بدون ترس ابرازعقيده 

.  دبرای پيشبرد اين اهداف داران  کشورهايمبين مردم روابط تازه ای  ايجاد و چشم به خواهد کرداستقبالايران 
    . آينده ای باشد چنينما صميمانه اميدواريم که تصميم رژيم ايران امکان پذيرساختن

 
 


