
 

 

 

My short interview with Al-Arabiya regarding Iran's intentions in the nuclear talks. 

مصاحبه کوتاهم با "العربیه": بطور خالصه استداللم در مورد سخنان اخیر علی خامنه ای مبنی بر اینکه او مذاکرات 

ن هست که او رویکرد دوگانه ای را در پیش هسته ای را بی فایده دانسته ولی در عین حال آن را منع نمی کند، ای

ت به منظور کاهش فشار اقتصادی تحریم ها مجاز می داند و دوم، در عین حال او گرفته از یک طرف او استمرار مذاکرا

اعتقاد قلبی به کنار گذاشتن پروژه ای که تبدیل به یک مساله حیثیتی برای نظام شده و میلیاردها دالر برای آن 

را ندارد و فقط در صورتیکه مجبور بشود برنامه هسته ای را کنار خواهد گذاشت که در حال حاضر چنین  هزینه شده

 وضعیتی وجود ندارد و جمهوری اسالمی از اختالفات بین شش قدرت جهانی نهایت بهره برداری را می کند.
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أعلن المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي، أن المفاوضات مع أميركا لم يكن لها جدوى في 

 .مفروضة على إيران ولكن إيران ستستمر بها رغم ذلكرفع العقوبات ال

https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdf/44db7f16-ef34-4c25-98cb-03c9e8f1789f


وأكد خامنئي لدى استقباله وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولی وزارة الخارجية 

وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية اإليرانية، أمس األربعاء، أنه "يدعم موقف حكومة 

 ."روحاني حول تعامل إيران مع دول العالم

ء في الموقع الرسمي التابع لخامنئي فإن "المرشد األعلى أشار إلى أن العالقات ووفقا لما جا

والتفاوض مع أميرکا ال يجدي نفعا إليران بل يعود بالضرر، باستثناء بعض المواضيع 

 ."الخاصة

وحول المفاوضات المباشرة بين إيران والواليات المتحدة قال خامنئي "إن هذه المفاوضات 

يران، بل شدد األميرکيون من لهجتهم، وارتفعت وتيرة طلباتهم وشروطهم لم تحقق شيئا إل

 ."خالل جلسات المفاوضات

وأضاف أن "المسؤولين اإليرانيين قد ردوا بقوة على طلبات األميركيين االستفزازية، 

وبشكل حاد أحيانا.. غير أن المفاوضات لم تكن مجدية بصورة عامة، خالفا لتصورات 

 ."البعض

ألة العقوبات أبدى خامنئي امتعاضه من الموقف األميركي قائال "إنهم لم يخففوا من وحول مس

 ."وطأة العقوبات، بل قاموا بتشديدها

غير أن خامنئي أّكد أنه ال مانع من مواصلة المفاوضات حول البرنامج النووی.. وأن العمل 

 .الذي بدأ به ظريف وزمالؤه والذي حقق تقدما جيدا لحد اآلن، سيستمر
 سياسة مزدوجة

وحول هذا التناقض في تصريحات خامنئي قال أحمد هاشمي الموظف السابق في وزارة 

العربية.نت" إن علي خامنئي يهدف من وراء هذه المفاوضات إلى الخارجبة اإليرانية لـ "

الحصول علی فرصة لتحسين الوضع االقتصادي المتهالك من خالل تخفيف العقوبات 

المفروضة علی إيران، لكنه في نفس الوقت ال يؤمن وال يريد التخلي عن البرنامج النووي 

 ."الذي يعتبره بمثابة هيبة إليران



المرشد األعلى يتبع سياسة مزدوجة، فهو من جهة يسمح للفريق  وأضاف هاشمي أن

التفاوضي اإليراني بمواصلة المحادثات النووية، بينما يصف هذه المحادثات بأنها غير 

 .مثمرة

ويرى هاشمي أن "إعالن خامنئي حول استمرار المفاوضات يأتي في سياق أهداف إيران في 

مجاورة كالعراق، وسوريا ولبنان، للحصول علی استعمال سيطرتها ونفوذها في الدول ال

مکاسب سياسية أثناء المفاوضات مع الغرب وخاصة مع أميركا، في مختلف المجاالت، بما 

في ذلك استغالل التطورات اإلقليمية كالتهديد الذي يشكله المتطرفون للمجتمع الدولي في 

  ."العراق وسوريا
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