
 

 

 

 

 ایهسته مذاکرات قرمز خطوط
 20/20/4930 نظام مسئوالن دیدار در اسالمی انقالب رهبر بیانات در شده مطرح

1 
 عدم پذیرش محدودیتهای 

 بلند مدت
 مقدار و نداریم قبول را ساله 40 ،42 مدت بلند محدودیتهای هاامریکایی اصرار برخالف ما

 .ایمبه هیئت مذاکره کننده گفته را محدودیت قبول مورد سالهای

2 
 و توسعه و تحقیق کار ادامه

 محدودیت زمان در ساز و ساخت 
 دتم در گویندمی در طول سالهای محدودیت هم باید تحقیق و توسعه ادامه داشته باشد. آنها

 .است مضاعف غلط و مضاعف زور حرف یک این، اما نکنید کاری هیچ سال 40
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 اقتصادی، هایلغو فوری تحریم

 امضای بانکی هنگام و مالی

 در هاموافقتنامه و سایر تحریم

 معقول فواصل

 دولت چه و امریکا کنگره چه امنیت، شورای به مربوط چه بانکی و مالی اقتصادی، هایتحریم
 رداشتهب معقول فواصل در هم هاتحریم بقیه و لغو موافقتنامه امضای هنگام فوراً باید امریکا

 .شود

4 
ها به اجرای منوط نشدن لغو تحریم

 تعهدات ایران

 عدب دهید انجام را تعهدات شما نگویند ،شود منوط ایران تعهدات اجرای به نباید هاتحریم لغو
 غول نداریم. اجرائیات قبول مطلقاً را مسئله این ما ،شود لغو هاتحریم تا دهد گواهی آژانس

 .باشد متناظر ایران تعهدات اجرائیات با باید هاتحریم

5 
مخالفت با موکول کردن هر اقدامی 

 به گزارش آژانس

 بارها آژانس چون .مخالفیم آژانس گزارش به مقابل طرف تعهدات اجرای کردن موکول با ما
 آژانس» دگوینمی .هستیم بدبین آن به ما بنابراین ،نیست عادل و مستقل کرده ثابت بارها و

 ینکها مگر کند پیدا اطمینان چگونه ؟است نامعقولی حرف چه این «کند پیدا اطمینان باید
 کند. بازرسی را سرزمین این وجب به وجب

6 

 غیرمتعارف، هایمخالفت با بازرسی

 و ایران شخصیتهای از جو و پرس

 نظامی مراکز از بازرسی

بنده موافق نیستم.  وجههیچهای غیرمتعارف و پرس و جو از شخصیتها را هم به با بازرسی
 هم گفتیم. پذیریم همچنان که قبالًبازرسی از مراکز نظامی را هم نمی

7 
سال  25و  15مخالفت با زمانهای 

 برای اتمام برخی موضوعات
 گویند برای فالن چیز را هم ما قبول نداریم. می سال که دائماً 01و سال  41زمانهای 

 این زمان مشخص است و تمام خواهد شد.

 نمسئوال دیگر و جمهوررئیس به خصوصی جلسات در که است مسائلی همان عیناً گویدمی عمومی جلسات در رهبری آنچه هر

 است، دهش نظر صرف خصوصی جلسات در رسمی قرمز خطوط برخی از که غیرصحیح تبلیغی خط این بنابراین گویدمی ذیربط

 .است دروغ و واقع خالف
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