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دیدگاه

اظهارات رئیس جمهور آمریکا علیه ایران

معادله

مقاومت پاسخ آمریکا و صهیونیستها را در صحنه میدهد

رئیسجمه��ور آمریکا در یک س��خنرانی با بیان این ادع��ا که ایرانیها قصد
کشتن اسرائیل را داش��تهاند گفت او کشورش را از توافق هستهای برجام خارج
کرده است.
دونالد ترامپ گفت :س��ال گذش��ته آمری��کا را از یک��ی از خطرناکترین و
یکجانبهتری��ن توافقه��ای تاریخ ،یعنی توافق هس��تهای ایران خ��ارج کردم .آنها
میخواستند اسرائیل را بکشند .میخواستند اسرائیل را نابود کنند.
رئیسجمه��ور آمری��کا تصریح کرد :ش��اید بتوانید برای معترضی ک��ه االن از اینجا
خارجش کردند توضیح دهید امضا کردن توافق با کشوری که شعار مرگ بر اسرائیل سر
میده��د یعنی چه .ترامپ در بخش دیگری از این س��خنرانی فرایند تصمیمگیری خود
درباره به رس��میت شناختن ادعای حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جوالن اشغالی را هم
صداوسیما
تشریح کرد.

هیچگونه مشکلی در حوزه ساخت انواع سانتریفیوژ نداریم

دستیار ویژه و مش��اور رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ما هیچگونه
مش��کلی در حوزه طراحی و س��اخت انواع س��انتریفیوژ نداری��م ،گفت :هر نوع
سانتریفیوژ را می توانیم صد در صد طراحی و بسازیم.
علیاصغر زارعان گفت :در چهار پنج سال اخیر از سال  ۸۵که صنعتی شدن
فعالیتهای غنی سازی اعالم شد سیزده سال می گذرد .امروز سیزدهمین سالگرد
فناوری هسته ای را جشن میگیریم .در  ۲۰فروردین سال  ۹۶تعداد  ۴۴دستاورد در
سال  ۹۷تعداد  ۸۳دستاورد رونمایی شد و امسال هم  ۱۱۴دستاورد رونمایی میشود.
وی عنوان کرد ۵ :دس��تاورد داخل س��الن اصلی رونمایی می شود و  ۴دستاورد به
صورت ویدئو کنفرانس رونمایی میش��ود ش��امل دو دس��تاورد در س��ایت نطنز (شهید
احمدی روشن) که پروژههای بسیار ویژهای است و یکی از آنها حتی در بعد بین المللی
فارس
میتواند اثربخش باشد .یک پروژه ملی در فردو و یک پروژه در اصفهان.

س��فیر پیشین ایران در سوریه معتقد اس��ت که اقدام ترامپ در به رسمیت
شناختن بلندیهای جوالن تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی با هدف تقویت و
پیروزی در انتخابات هم برای خودش و هم نتانیاهو است.
حس��ین شیخ االس�لام اظهار کرد :ترامپ و رژیم صهیونیستی از نظر عملی
نمیتوانن��د در م��ورد جوالن چنی��ن کاری را انج��ام دهند زیرا خ�لاف قوانین
بینالمللی و مصوبات و قطعنامههای شورای امنیت است.
این کارشناس مسائل منطقه همچنین خاطرنشان کرد :مردم فلسطین و گروههای
مقاوم��ت همچنان در صحنه هس��تند ،ملت س��وریه اج��ازه نخواهند داد ت��ا آمریکا و
صهیونیس��تها حاکمیت داشته باش��ند ،آنها بدانند مقاومت زنده است و مردم منطقه
این اقدامات را نمیپذیرند .وی افزود :علیرغم خواس��ت آمریکاییها برای تغییر حکومت
ایسنا
در سوریه ،نتوانستند به هدف خود برسند.

دیپلمـاسی

دوشنبه  19فروردین  1398شماره 4992

اعضای گروه هفت در بیانیهای مغرضانه مواضع ضد ایرانی اتخاذ کردند:

پرونـــــده

گروه دیپلماسی

ایران هراسی برای پنهان کردن چالشهای داخلی

الف

نشس��ت گروه هفت در حالی
در بیان��های پایانی مواضع ض��د ایرانی اتخاذ کرده
اس��ت که بس��یاری از ناظران سیاس��ی معتقدند
که این گ��روه با هدف ایران هراس��ی و تقال برای
تضعی��ف جایگاه ای��ران در منطق��ه و البته حذف
نقش آفرینی مثبت ته��ران از معادالت منطقهای
این مواض��ع را بیان نمودند؛ ضم��ن آنکه با ایجاد
ایران هراس��ی مجدد تالش میکنند تا چالشهای
داخلی کشورهایشان را به نوعی نزد افکار عمومی
جهان پنهان کنند.
نشس��ت گروه هف��ت با حض��ور وزای خارجه
کش��ورهای آلمان ،فرانس��ه ،ایتالیا ،ژاپ��ن ،کانادا
و مق��ام دوم وزارت ام��ور خارج��ه آمری��کا (جان
س��ولیوان) و همچنین فدریکا موگرینی ،مس��ئول
سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا در ش��هر دینارد
واقع در س��نت مالو فرانسه برگزار شد که با انتشار
بیانیهای رس��می که وزیر خارجه فرانسه آن را در
صفحه توییترش منتشر کرده همراه بود .مواضعی
کامال ضد ایرانی که کامال با اهداف مغرضانه و تقال
برای گسترش ایران هراسی مطرح شده است.
در مت��ن این بیانیه نس��بت ب��ه آن چه نقش
بیثباتکنن��ده ایران در منطقه ،از جمله حمایت از
سازمانهای تروریستی و شبهنظامیان مسلح خوانده
ش��ده ،ابراز نگرانی شده و از ایران خواسته شده که
در زمین��ه کاهش تنشها در یم��ن ،متوقف کردن
آنچه حمایتهای نظامی ،اقتصادی و سیاس��ی از
برخی عامالن غیردولتی به خصوص درکشورهایی
مانن��د لبنان و س��وریه خوانده ش��ده ،پایبندی به

قطعنامههای مربوطه در ش��ورای امنیت سازمان و
جلوگیری از اشاعه مستقیم و غیرمستقیم در زمینه
فعالیتهای بالستیک ،پهپادها و توان موشکی خود
به صورت فعالتری همکاری کند.
در این رابطه ادعاهایی واهی مطرح ش��ده که
خود اعضای این گروه هم به درس��تی میدانند که
حامیان تروریسم دقیقا چه کسانی هستند!
بای��د به اعضای این گروه گف��ت ،ایران حامی
تروریسم است یا سران س��عودی که دالرهایشان
را س��الها ب��رای پ��رورش تروریس��م در عراق و
سوریه خرج کردند؟ ایران حامی تروریسم است یا
عربستانی که با حمایتهای آمریکا و رژیم غاصب
صهیونیس��تی چن سال است که بمبهای فراوانی
را بر سر مردم بی گناه یمن فرود میآورد؟
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اگر تالش و حمایتهای همه جانبه جمهوری
اس�لامی ایران نب��ود همچن��ان تروریس��تهای
تکفیری-وهابی در سوریه وعراق جوالن میدانند،
حاال مدعی این شدند که ایران حمامی تروریست
خواهان امنیت منطقه شدهاند؟
همی��ن کش��ورهای اروپایی که خودش��ان در
پرورش داعش س��هم داشتند در خاک کشورشان
و شهرهایش��ان از اقدام��ات تروریس��تی این گروه
تروریس��تی در امان نبودند ،هم��ه اینها از تقالیی
واح��د ب��رای س��ناریوی جدی��د ایران هراس��ی و
گسترش آن خبر میدهد که نویسنده این سناریو
رژیم اس��تکباری جز آمریکا نیست؛ و مجریان آن
کشورهای اروپایی هستند
همچنین در بند دیگ��ری از این بیانیه مطرح

شده است که کش��ورهای گروه هفت همچنان بر
موضع خود مبنی بر جلوگیری از راههای دستیابی
ایران به تس��لیحات هس��تهای و اطمینان حاصل
ک��ردن از این که ایران به تعهدات بینالمللی خود
از جمل��ه انپیتی و حراس��ت آژان��س بینالمللی
انرژی اتمی به ویژه پروتکل الحاقی پایبند باش��د،
به طور دائمی متعهد هستند.
این کشورها در ادامه بیانیه خود متذکر شدند
که از نظارت سرس��ختانه آژانس بینالملی انرژی
اتم��ی و تحقیق آن برای اطمینان حاصل کردن از
پایبندی ایران به تعهدات حراستی ایران در ارتباط
ب��ا انپیتی و همچنین دیگ��ر تعهدات آن به طور
جدی حمایت میکنند و از کش��ورهای س��ازمان
مل��ل میخواهند تا به ص��ورت داوطلبانه با آژانس
بینالملل��ی انرژی اتمی برای تأمین منابع الزم در
جهت اجرا کردن این نقش خطیر همکاری کنند.
ای��ن ادعا در حال��ی مطرح میش��ود که طی
چند روز گذش��ته مدی��ر کل آژانس بی��ن المللی
اتمی ضمن تاکید مجدد ب��ر تعهد ایران به برجام
و توافق هس��تهای گفت :تکلیف پروند ه موسوم به
جنبههای احتمالی نظامی برنامه هس��تهای ایران
قبال مشخص شده و این پرونده بسته شده است.
حاال ای��ن ادعاها برای باز کردن مجدد پرونده
پی.ام.دی و به نوعی از زیر بار تعهداتی که هنوز در
قبال برجام اجرا نشده مطرح شده است.
کش��ورهای گ��روه هف��ت در ادام��ه اظهارات
خ��ود درب��اره ای��ران در ای��ن بیانیه ،درخواس��ت
گ��زاف خود مبنی ب��ر کاهش فعالیته��ای ایران
در زمینه موش��کهای بالس��تیک را تک��رار کرده
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و ضم��ن اب��راز "نگرانی زیاد" درب��اره فعالیتهای
ای��ران در زمینه موش��کهای بالس��تیک که ادعا
میش��ود با قطعنامههای س��ازمان ملل س��ازگار
نب��وده و به افزایش تنشه��ا و بیثباتی در منطقه
کم��ک میکند از ایران درخواس��ت کردند تا فورا ً
فعالیته��ای خ��ود را در رابط��ه با موش��کهای
بالس��تیکی که ادعا میشود توان حمل جنگافزار
هس��تهای دارند از جمله پرتاب موشکی با استفاده
از فناوری بالستیک را متوقف کند.
این کش��ورها همچنین در بیانیه خود با طرح
این ادعا ک��ه ایران با اقدام��ی غیرقانونی ،فناوری
موش��کهای بالس��تیک را به عامالن دولتی و غیر
دولتی (در کش��ورهای دیگر) میدهد ،خواستند تا
این اقدام متوقف شود.
ای��ن ادعا نیز برای باز کردن پرونده موش��کی
و کش��اندن ته��ران پای می��ز مذاکره پی��رو توان
دفاعی-نظامی مطرح ش��ده اس��ت ک��ه گویا گروه
هفت فراموش کرده اس��ت که تحت هیچ شرایطی
توان دفاعی و نظامی جمهوری اسالمی ایران قابل
مذاکره نیس��ت و این موضوع را بارها مقامات عالی
رتبه کشورمان اعالم کردهاند و بهتر از پنبههایی که
ناخواسته در گوششان فرو رفته را بیرون آورند .در
همین رابطه و در واکنش به این بیانیه ضد ایرانی،
بهرام قاس��می سخنگوی وزارت امور خارجه ایران
گفت :جمهوری اس�لامی ایران بندهای این بیانیه
را ،که مبتنی بر اتهامات واهی و ناشی از برداشت و
تفسیر نادرست از برنامه صلح آمیز هستهای ،نقش
منطقهای و برنامه موشکی ایران است ،غیرسازنده
و کامال یکسویه و یکجانبه ارزیابی کرده است.
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_  »ÕÂ¯ÁZ//¯w¶]Z] ÆqÂÀ»¥Z//Ì¿d//¼ ¿Ä//¼Z§Ä//·¹Â//°v
Ö¸¥ÖWÔ¯Â·ÁZÌ¿ËZÌ¸ÄÌ¸¹Â°v»ÕZnÌf//YµÀ» ÕZÌ]MÕÁÄ]Á½YY|//Za
Ä^ //   ÃZ¼//ÕO\mÂ»Ä]Ôa½Y¼q ½Y¼qÆ//¶]Z] Y|³
¾¨¸e{Y{fYÄ]d//Y¹Â°v»ÄÌ¸¹Â°v»ÄÀf§ZËdÌ «Ä¯¶]Z]¥ÔfyY¶uÕYÂ//¹ZÆq
Ä]Ö{Y{ÄÀËÅÁµZË//ÃZ¼//Ä]ÂËZ§Öm²¿Â//»ZÃY¼Å
»^¸Ã{Z»ÖËYmYÄ»Z¿¾ÌËMÃ{Z//»{ZÀf//Y Ä·¹Â°v»ªu{µZËYÅÃZnÀaÁ|°Ë¢//
«Yad//Y¦¸°»ÄÌ¸¹Â°v»Ö´ÀÅ§ ÖZ¼fmY Õ{Zf«YÄ //Âe¹Â//Ä»Z¿]½Â¿Z
dyY{aÕY]Ö^ÌeeZË,{Y~´]YmY«Â»Ä]Y½M{Z¨»ÁÃ{¥ÖËYmYZyY¾ËY¡Ô]Y
»ÕY]Ö¿Â¿Z«¹Y|«YdÆmÃ|¿ÁacÂ¾ËYÌ£{|Å|]ÕO{Z¨»Á|Æ e¹Zn¿YZË,Ä]¹Â°v
¦·Y ¹ ||ÅYÂy¶ËÂve¶v»Õf³{Y{ZËÃZ³{Y{¹Z°uYÕYmY
«ÖÀÌuÖe»|Ì ¶]Z]¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ZÆqÄ^ ÖZ
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اخبار
انتقاد روزنامه ترکیه از مواضع ترامپ

روزنامه ینی شفق ترکیه با انتقاد از مواضع دونالد
ترام��پ در قبال رژیم صهیونیس��تی و نفوذ البیهای
این رژیم در سیاست خارجی آمریکا نوشته که راهبرد
ریاس��ت جمهوری او به «اول اسرائیل و بعدا آمریکا»
تبدیل شده است.
این روزنامه در یادداشتی به حجم نفوذ البی رژیم
صهیونیس��تی در سیاس��ت خارجی آمریکا به ویژه در
مس��ائل مربوط به منطقه غرب آسیا و آغاز مخالفتها
در میان مردم آمریکا درباره این نفوذ پرداخته و درباره
رئیسجمهور این کش��ور نوش��ت :یکی از اصلیترین
ش��عارهای دونال��د ترام��پ رئیسجمه��ور آمریکا در
انتخابات س��ال  ۲۰۱۶شعار اول آمریکا بود اما ریاست
جمهوری ترامپ در مسیر اول اسرائیل و سپس آمریکا
گام برداشته است.
روزنام��ه ترکیهای تصریح کرد :اکنون وابس��تگی
سیاس��ت خاورمیان��های آمریکا به منافع اس��رائیل به
س��طحی نگرانکننده رس��یده اس��ت .ارج��اع دادن
ب��ه منافع اس��رائیل در هر مس��الهای از خروج آمریکا
از تواف��ق هس��تهای ای��ران گرفته تا خ��روج نظامیان
آمریکایی از س��وریه ،دیگر دارد ب��ه موضوعی قدیمی
فارس
تبدیل میشود.

ارسال کمک به سیلزدگان ایران

سفارت فرانسه در ایران با انتشار مطلبی در وبگاه
اطالعرسانی خود از آغاز فرآیند ارسال کمکها برای
سیلزدگان در ایران خبر داد.
در مطلب منتشر شده از سوی سفارت فرانسه آمده
اس��ت« :مردم ایران با ناآرامی ه��ای جوی که مناطق
زیادی از کش��ور را در روزهای اخیر دربرگرفته مواجه
هستند .فرانسه با مردم ایران ابراز همبستگی نموده ،به
خانواده ها و نزدیکان قربانیان تسلیت میگوید.
ب��ه منظور پاس��خگویی به نیازهای مطرح ش��ده
ازسوی مقامات ایرانی ،مرکز بحران و پشتیبانی وزارت
 ÄÌËYmYارس��ال کمک
امور خارجه و اروپای فرانس��ه در حال
_ 
»ÖWÔÖZ^¾Ìud·Z¯ÁZ]ÖZ^¾v»Ä·¹Â°v
تسنیم
بشردوستانه به ایران است.
فوری

]¸]Z
°¼·YµÂÆn» Öf¼ ¿Ö¸ Ö]ÓÁ{¾Ìu|¼v» ÄÌ¸¹Â°v»_ Ì·Á  Ì·Á
]yY{aÄ]dY¹Â°v»ÄÌ¸¹Â°v»Äf§ZËdÌ «Ä¯¶]Z]¥ÔfyY¶uÕYÂ//ÕO\mÂ»Ä
Ì¸Ì»®Ë¢¸^»ÁÖ{Y{ÄÀËÅµZËYÅÖÁÄfYÂy¶Yd]Z]µZË½ÂÌ¸Ì»Ä¿Á¶Æq
yZ//ÕZÀ^»]ÄË{ZeÌyZecZ//ydyY{aÁÄ·Z¯Â·Yªud]Z]µZËYÅ¶ÆqÁd//¨ÅÁ
¿ÁÄ·¹Â°v»ªu{º°uÕYmYxËZeZe  ®qÁ|xËZeYÕ¯»®¿Z]¹Âe
{Zf«YÄ Âe¹ÂÄ»Z¿]½Â¿Z«Ã{Z»ÖËYmYÄ»Z¿¾ÌËMÃ{Z»{ZÀfY Öf·Á
Ã{¥ÖËYmYZyY¾//ËY¡Ô]YYad//Y¦¸°»ÄÌ¸¹Â°v»Ö´ÀÅ§ Ö//Z¼fmY
»¨{Z¨»Á|Æ e¹Zn¿YZË,Ä]¹Â°v»dyY{aÕY]Ö^ÌeeZË,{Y~´]YmY«Â»Ä]Y½M{Z
]|f//³{Y{ZËÃZ³{Y{¹Z°uYÕYmYÕY]Ö¿Â¿Z«¹Y|«YdÆmÃ|¿ÁacÂ¾ËYÌ£{|//Å
»¦·Y ¹ ||ÅYÂy¶ËÂve¶v
«ÌuµZ¼¯|Ì ¸]Z]¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ÂÄ^ ÖZ

گزارش

روایت مذاکرهکننده آمریکایی

µÂ¬À»Ì£µZ»Ã|ËY»ÖÆ³M
از چانهزنی فابیوس برای ورود رنو به ایران
{ÖÀ^»Õ//¤YZÌ¸Ä//Ì¸Õ¤YÕ|//Æ»Ä·Ö//¿|»Ã|//¿ÁaÂ//y
Â¯Öf//Æ]|ÌÆ//½Y¼q
§//¸]Z]{«YÁZÀe{Â»®¸»Ä¯Z//»®¸»Á
کننده دولت
ویلیام برنز عضو ارش��د تی��م مذاکره
²¿Y{Öf^iª]YÂ// ZY],|Z]Ö»Ôa¹Âd//]¾] Ã{Y¤Y|ÌÆ//
]»f» duZ//»Ä]Ã|»M{Ä¿Zy[Z]®ËcÂÄ]Ä¯ºÅÄ]¶f»¾Ì»Ä
«
س��ابق آمریکا با ایران ،در کتابی که به تازگی منتش��ر
ÓZ¼//Ä ]Y{Á|uZ]//¸]Z]d^iz]Ö¸Y®ËYÖ§ÁÕZÅÔa
ای،
ه
هست
مذاکرات
جریان
در
که
اس��ت
نوشته
کرده،
µÁY©Y//Ö§ÔaYÂË{Ä]f» ÁYÂË{Ä]YÂ//Ë{f» ÕZÅµÂ//
»n»[ÂÀm¹Âf»µÂÄ]dYÖza¹Á{Ö§ÔaYÂË{Ä]f
 µÂوزیر خارجه وقت فرانس��ه به رفع تحریمهای صنعت
[{f» µÂÄ]¹Z//Æq¹Â«»ÔaYÂË{Ä]f» Áf»ÕZ//ÅµÂÄ]d//Y
خودروسازی اصرار داشته است.
{Ö§ÔaÄ]dYYÂË{f» Ä]d//YÁZn»µZ¼//ºnÀaÄqÂ¯Ä]YÂË
]ÔaÄ]dYYÂË{f»µÂÄ]µÁYZ]ÂÀmÂ¯~»ÔaYÂË{Ä]f» µÂÄ
عنوان
تح��ت
گذش��ته
ای��ن کت��اب که ماه
او در
» µÂÄ]µÁYZ]£Ö¸Y®ËÔaÃ|¿Z¼Ì«Z]Ä]dYYÂË{f
§µÂÄ]¹Á{Ö
»Ë{f» Áf» Áf
»µÂÄ]¹Á{½ZÌ¼//ZÅÖ§f»Ä]d//YYÂË{f
برای احیای
«تاریخچه دیپلماس��ی آمریکا و استداللی
|ÀeZ^Ö]ZËY{Â»Öf^iÔaÄ{{ÂmÂ»ÕZÅÖ¿ZÌY,Ö§ÔaÄ]d//Y
آن» منتش��ر ش��د ،یک فصل را به گفتوگوهایی که
À]d»|«Z]]»f»{Á|uduZ//»Ä]Y{Ö//¯¦¯Á¦¯Ö¿Â°»Ö¿Z¼fyZ//

]ÂqÕZËZ]Ö¿YÁÌ½M¦¬ÁÃ|ÄfyZÖfÀÖËZÀ]t·Z»Z]Ä¯µZYÌ
دولت «باراک اوباما» رئیسجمهور سابق آمریکا با ایران
ÂqÂ¿YZÅÃ//nÀaÁZÅ[{,Ö¿Z¼Ì//{Á|¿YYZ¼¿,Ã{²¿Ö^¸uÕZ//Å©Á//ÂaÁ
]ÌËÂ½YÂÀÄ]Ä¯Ä¿ZybMÁ©ZeY¶»Zf»{Á|uduZ//»Ä]¦°¼ÅÖËZÀ
d//Yداش��ت اختصاص داده و جزئیاتی کمتر شنیدهشده از
],dÌ¿YËYÖ¿Z¼Ìd]MÕZÅ©ÁÂaÁÖ]ÂqÕZËZ]Ö¿YÁÌ½M¦¬ÁÃ{Â
روند ش��کلگیری گفتوگوها در عم��ان و پس از آن
Ë{Z]®¸»Á{ZeÁ{d//YÖ»ÂÌÀÌ»Â·MÂ¿YZÅÃnÀaÁÖ]ÂqZÅ[{,Ö¿Z¼Ì//{Á|¿YY
»{{³Ö»¶f»d//]¾]ÄqÂ¯Ä]f
]¸µÂÄ]Õ]Z]®¸»ÁÃ|Ë{³Â//v»Ö//¯Âاست.
توافق موقت هستهای را عنوان کرده
qÂ¯´Ë{d¼//{ZÀ]gY|uYÄ]Ä//mÂeZ]¾°Ì·|//Z]Ö»f» Yf¼¯Ä//qÂ¯//
»ËY§Y®Ë{¿Ã|ÀËM{Z¿ZÌuYÄ//qÂ¯f
YÌ]Ä]½MË
مرتبط با ایران ،وی به توضیح
 eZ//eÁدر بخش��ی از فصل
»Á¨»¦¯Z]dy{Ä¸Y|ÀqÁÖÀÌËe½ZÅZÌ³ÁZÅ¶³Ã|//ÕZ//ÄÂv»ZÌu |]ZËÖ
ش��کلگیری تواف��ق موقتی که در نوامبر س��ال
روند
»¸®{Y|¬»ÕYY{®¸»ZÀ¼ |//Z]Ö»Z³Á©]Á[McYZ//Ìf»YÕYY
d//Y®ÌËYÂ»Y
]§Öf^iÕZ//ÅÔa²¿Y{//YiÂ»¶»YÂÄÌ¸¯Ä]ÄmÂeZ
e
 d//Y//Ëمیالدی در ش��هر ژنو س��وئیس به دست آمد،
۲۰۱۳
cYZÌf»YÄÌ¸¯Z]½ZÌYÁÄ//YºY//¸]Z]d^iz]Ö¸Y®ËYÖ//§Á
¸¬a   ¢¸^»Ä]ZÂ¼n»Ö¸^«ÕZÅÖfY{Z]Á½ÂË{[Z//fuY½Á|]cZ
»f
پرداخته و نوشته اس��ت که این توافق توانست ذخایر
»ZÀ//Z¯//Âe©Â§\eY»,Ã|Ë{³Ö]ZËYÄËZad¼Ì«µZË½ÂÌ¸Ì»Ã{Á|Æ¿Á{ZÌ¸Ì
xËZe{ÁÄf§³Y«|Ë{Z]{Â»Õf//³{Y{Ö¼//درمقابل
اورانیوم  ۲۰درصد ایران را به صفر برساند و
dZYÄ^À//Á{Á
Ì//|ÅYÂyÁ§Ä]Ö¿|»¹Z°uYÕY//mY{ÕÂuÃ|ËY»cÂ//Ä]t//^Ö//·Y
تخفیفه��ای مختصر تحریمی و مبلغ��ی معادل ۴.۲
¯ÅYÂyÃ|ËY»Ã|¿]|ÀËZ¼¿¹ÔYÖ//ZÀZ¯ÄË¿Ä]ÄmÂeZ]Yd¼Ì«¾ËeÓZ]Ä¯Ö¿Z//
] {Âمیلی��ارد دالر را به صورت چند مرحل��های در اختیار
]¿|Ë¥j¯Y|uY¢¸^»Ö¬]Z»ÁÃ|ËY»Á{Y|¬¿Y¢¸^»|{Ã{|ËZ]Ã|ËY»Ã
»|»¹Z°uYÕYmYÄ]Ã|ËY»ÕY³]Y¶//^«ÁlÀa|À¿YÂeÖ»¾Ì^·Z |ËZ¼¿dyY{aÃZ//
» mYایران قرار دهد.
|ËyÃ|ÆÄ]µZ¬f¿YÁ¶¬¿ÄÀËÅ ZÀ¼ {{³ÄWYY½Z¿MÄ]Ã|ËY»{Â»Ze|//ÀËZ¼¿Ä
¦·Yمورد نوش��ته اس��ت« :هسته اصلی این
»|Z]Ö»Ã|ËYدر ¹این
او
»|aÄ·Yk§ ¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmYf§{Ë

[توافق] ،مبلغ  ۴.۲میلیارد دالر از درآمدهای آزادشده
بندی
µÂ¬À»Ì£µZ»Ã|ËY»ÖÆ³Mم
نفتی ایران بود که در شش قسط ماهانه تقسی
{Ö//¿|»ÁÁÁÄ//Ô¯Ã|//¿ÁaÂ//y
»°v»Ä¯½ZÌ¿Z]«Z|¼v»ÄÌ¸Ã{Y¶ÌZ¼//YÂ¿Z]ÆÁ³]ºÌÅY]YÁÖÀ//v»|¼v
ش��د .چند بند دیگر هم وجود داش��ت ،که مهمترین
¸ZÌy Ì¼ÀÆ]//¸]Z]{«YÁÖ§ »Ä]¹Â°v»dyY{adÆmY{ÂyµÂ¬À»Ì£µZ»Ä//Ì
¾//¸³آن کاهش تحریمهای صنعت خودرو بود ،که ش��رکت
»ËYÖ§Öf^iÔ//aÃZ¼//Ä]ÓZeÄ]ÖÆfÀ»Õf»Ä¸v»ÓZ]Õf
]»f»duZ//»Ä]//¸]Z]d^iÃÂuz]//Ì¼ÀÆ]ÖYY{//«YÁÖ//¸Y
خودروس��ازی فرانس��وی رنو بیش��ترین نفع را از آن
{ÂÄ]Ì¼ÀÆ]ÕY{ÆY  wÂ»ÃZ¼//Ä]Z^¿YÖf ÀÄ¿YÁaÕYY
ZYa¾Ì»duZ//»Z]¦°¼Å{]»f»duZ//»Ä]Öf ÀZ^¿Y|uYÁÄ//
میبرد».
]¼fyZ//½ZËZaÖÅYÂ³ÕYY{¾ÌÀqºÅ |//Z]Ö»]»f» ½YÌ»Ä]ÖuÔY//
نقل از «محمد جواد ظریف» وزیر
س��پس به
برنز
» |//Z]Ö»]»f»ÕZÀ]Ë¶¯Z]Ä¬^®Ë{Z
¼m
]  ÃZ¼//Ä
YYÂË{©Y½ZË{ÁY{½Z»®¸»Ä]d//YÕY{ZyºÌµZ¼//Yd
»]Ì^{Â
امور خارجه ایران نوش��ته اس��ت که «لوران فابیوس»
]Zu½Á|][//£YÁÕf»½Z]ZÌyÄ//]d//YYÂË{[ÂÀmY½ZË{ÁY{//ZË®¸»Ä//
وزی��ر خارجه فرانس��ه بخش اعظم جلس��ات دوجانبه
m|À»dv ZY]¿{Â»®¸»{¾ÌÀqºÅdY{Á|v»Ä¿Zy{ÁÁÕf»½Z]ZÌy
Öf À¦¬Z]Õ¸§d¸°//YÕ´Ë{ÁÖf ÀÖ°ËÄ·Â//{|Á{½Z¼fyZ//½ZËZaÖÅYÂ³
ب��ا ایران در ژن��و را به بح��ث در مورد رن��و و تحریم
]²ÀÌeÂ//ÂÀ»Ä]½Z¼Ì//Z]Ã|//{Á|¿YÖÌv»ÕZÅYÂË{Z]ÃY¼ÅdÌ¿YËY//ÂaZ
»®·Z»cYZÆYÄ]ZÀ]{{³Ö»½Z//¿Zy
dYÃ|Ã|ÅZ//»Z¯f§{Z]cZ^¯»Z^¿Yمباحث هستهای.
خودروسازی گذرانده ،نه اراک و
{Y» |Z]Ö»Ì¿b»M©]¶»Z//¹ÓZÌf»YÕYY{Á|//Z]Ö»¹ÓcYZÌf»YÕYY
§ZÀZ¯//Âe©Âدر حالی است که در ساعات پایانی مذاکرات
این
¼Ôa¶¯YÁÄf§³Y«Ö]ZËYÁ|Ë{Z]{Â»Õf³{Y{Ö
»~¯  xËZe{Ä¯Ã|Ë{³Ö]ZËYÄËZad¼Ì«µZË   ¢¸^»Ä]Â//
ش��ده،
نهایی
توافق
ش��د
ی
م
تصور
که
حالی
در
ژن��و،
Ö¿|»¹Z°uYÕYmYf§{{ÕÂuÃ|ËY»cÂÄ]t^Ö·YdZ//YÄ^À//Á
¯ËZ¼¿¹ÔYÖZÀZ¯ÄË¿Ä]ÄmÂeZ]Yd¼Ì«¾ËeÓZ]Ä¯Ö¿Z//
§|Ì//|ÅYÂyÁ
ناگهان در برابر دوربینها ظاهر ش��د و گفت
فابیوس
]¿]Z»ÁÃ|ËY»Á{Y|¬¿Y¢//¸^»|{Ã{|ËZ]Ã|ËY»Ã|¿] {Â]|ÀÅYÂyÃ|//ËY»Ã|//
تأسیس��ات آب سنگین اراک
مفاد این توافق در مورد
ËY»ÕY³]Y¶^«ÁlÀa|À¿YÂeÖ»¾Ì^·Z
»^¸|ËZ¼¿dyY{aÃZ»®Ë¥j¯Y|uY¢
{{³ÄWYY½Z¿MÄ]Ã|ËY»{Â»Ze|ÀËZ¼¿Äآن¼µZ¬f¿YÁ¶¬¿ÄÀËÅZÀ
]mY»¹Z°uYÕYmYÄ
¦·Yهمین دلی��ل با امضای
پاریس به
اس��ت و
ضعیف
¹ |Z]Ö»Ã|ËY»Y|ËyÃ|Æ
»|aÄ·Yk§ ¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmYË
مخالف اس��ت .نهایت��ا بعد از چند س��اعت و با اعمال
µÂ¬À»Ã|ËY»ÖÆ³Mو با عنوان
تغییرات��ی در مفاد توافق ،آن س��ند نهایی
{{d¯//ÄÌ¸ÃZmÁÌ§Ö«{ZÕ{ZÅÄ·Ö¿|»Ä//Ô¯Ã|¿ÁaÂy
«برنامه اقدام مشترک» اعالم شد.
¯Z¯[MÂeÂ»ÃZ´f{ ¶»ZÃ|Ë{³¦Ì«ÂeÄÌ¸¹Â°v»µÂ¬À»µZ»,½ZÌZa½ZËÁ
دیگری¯¼f{®Ë{Z]Â//b
µZË

¼¶ÃZ´f//{ÄcZz//»|«Z§Á
f//»Á
های
بخش
این دیپلمات باسابقه آمریکا در
  Y» |//Z]Ö»µZË  ÃZ´f//{®//ËÖf//{YÁZ¯ µZ//Ë
فصل که در گزارشهای بعدی به آنها اش��اره
از این
¼^»Ä]Z ¼mÄ¯Äf§³Y«Ö]ZËYÁ|Ë{Z]{Â»Õf//³{Y{Ö
§ZÀZ¯//Âe©Â
ÁÃ|Ë{³Ö]ZËYÄËZad¼Ì«µZË
]µZËYÅ|¿ZaÁ½ÂÌ¸Ì»Á{Ád//Ì
طرف آمریکایی
پیروز از
خواهد ش��د ،به ارائه تصویری
mY{ÕÂuÃ|ËY»cÂÄ]t^Ö·YdZYÄ^À//lÀaÁ  xËZe
تصمیم دونالد ترامپ
در مذاک��رات پرداخته و نهایت��ا
¯¿Ä]ÄmÂeZ]Yd¼Ì«¾ËeÓZ]Ä¯Ö¿Z//
|Ì//|ÅYÂyÁ§Ä]//¸]Z]Ö¿|»¹Z°uY
¯¬¿Y¢¸^»|{Ã{|ËZ]Ã|ËY»Ã|¿] {Â]|//ÀÅYÂyÃ|ËY»Ã|¿]|ÀËZ¼¿¹ÔYÖ//ZÀZ
رئیسجمهور آمریکا برای خروج از توافق هس��تهای
را lÀa|À¿YÂeÖ»¾Ì^·Z
{|ËZ¼¿dyY{aÃZ»®Ë¥j¯Y|uY¢¸^»Ö¬]Z»ÁÃ|ËY»Á
Y½Z¿MÄ]Ã|ËY»{Â//»Ze|ÀËZ¼¿Ä
«^mY»Ö¿|»¹Z°//uYÕYmYÄ]Ã|ËY»ÕY//³]Y¶//
فارس
به ضرر واشنگتن توصیف میکند.

¦·Y ¹ |Z]Ö»Ã|ËY»Y|ËyÃ|ÆÄ]µZ¬f¿YÁ¶¬¿ÄÀËÅZÀ¼ {{³
»|aÄ·Yk§ ¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmYf§{Ë

