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  شيری. م. ا: برگردان از

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠١
 

 ترمپ حتمی باخت يعنی ايران، با یئھسته توافق از خروج
 .دھدمی گواھی برجام به ايران پايبندی از میوات انرژی لمللیابين آژانس گزارش فقره ھشت

 منتشره، ھایگزارش اساس بر .است مواجه انحالل خطر با جھان پيشرو ھایقدرت با ايران یئھسته قراراداد سرنوشت

 قرارداد -)مشترک اقدام جامع برنامه( برجام .کندمی تھديد برجام از خروج به امريکا جمھور رئيس ،ترمپ دونالد

 در خود سخنرانی طی ترمپ .است گرفته قرار نيز متحد ملل تأئيد مورد که است ايران با کشور شش گروه بين یئھسته

 اياالت که است معامالت ترينيکجانبه و بدترين از يکی قرارداد اين" :گفت متحد ملل عمومی مجمع دومين و ھفتاد

 ."است شده مواجه آن با امريکا ۀمتحد

 قانونی اعتبار ١٣٩۵ سال]عقرب[ ماه آبان از مشترک اقدام جامع ۀبرنام عنوان تحت که قرارداد اين است، ذکر به الزم

 فضای در قرارداد نطرفي .کردمی محدود اقتصادی تحريمھای برخی رفع مقابل در را ايران یئھسته ھایفعاليت يافت،

 فارس خليج ۀحوز در امريکا متحد کشورھای از بسياری و يلاسرائ که ايران و امريکا بين مسلحانه ئیرويارو خطر

 .رسيدند توافق به بودند، زور به توسل راه از ايران یئھستهألۀ مس حل خواستار

 در آميزموفقيت ديپلوماتيک دامقا دادند، نشان اخير ۀدھ در جھانی ھایقدرت .کرد جلوگيری جديد جنگ شروع از برجام

 ميز ردو به بيجينگو مسکو با ھمراه آن غربی اروپای متحدان و امريکا .است واقعیً کامال کنونی مشکالت فصل و حل

 مذاکرات آميزموفقيت ختم در روسيه سھم به اوباما دولت رابطه ھمين در که است ذکر به الزم .نشستند تھران با مذاکره

 مقاصد با فقط را سانتريفيوژھا از برداریبھره ايران برای شده اعمال ھایمحدوديت .کرد قدردانی آن از و نمود اذعان

 سالح به ايران دستيابی امکان عدم آنھا به پائين غلظت با مواوراني معين مقدار تزريق با که سازدمی مسير آميزصلح

 المللینبي مالی بازارھای به ايران شدند، ترنرم يا لغو اقتصادی ھایتحريم برخی اين، ازایه ب .کندمی تضمين را میوات

 رئيس عصبانيت موجب واقعيات اين چرا .يافت دست خارجی ۀسرماي به و گرفت سر از را نفت صادرات بازگشت،

 شود؟می امريکا جديد جمھور

 ھربرت ملی، امنيت در او مشاور حال، اين با .پردازدنمی مسائل اين جزئيات توضيح به خود ھایجواب در ترمپ

 جمھور رئيس که کرد، تصريح انانسی با مصاحبه در و خواند "بنيادی اشتباه" را تھران اب معامله ماسترمک رايموند

 ادامه در او ."گرفت خواھد نظر در را ايران ھایفعاليت ۀھم بلکه، ی،ئھسته برنامه تنھا نه" ئینھا گيریتصميم ھنگام
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 ."گرفت خواھد تصميم ايران آفرينتشنج یرفتارھا مقابل در ما شرکای و متحدان از حراست منظر از ترمپ" :افزود

 نزديک، روزھای در است ممکن امر اين .خواست خواھد کنگره از را ايران با توافق تأئيد لغو ،ترمپ ھمه، بر مقدم و،

 .بدھد روی برواکت ١۵ از قبل

 از پيشنھاد ستا ممکن که باورند، اين بر امريکا جمھور رئيس دولت مقامات .شودمی گرفته نظر در گزينه چند

 اعالم تعجيل به تيلرسون رکس خارجه، وزير .باشد آنھا تريننرم ايران یئھسته ۀبرنام پيرامون مذاکرات سرگيری

 .کنندمی درک را کشور اين از امريکا نگرانی ،"دانندمی قبول غيرقابل را ايران رفتار" گويا که امريکا متحدان کرد،

 ترکيب در امريکا ئیاروپا متحدان مواضع با رابطه در اما، است، درست اين اشد،ب تيلرسون مد اسرائيل واکنش اگر

  است، مھمل او اظھارات )فرانسه و المان انگليس،( "ششگانه گروه" المللیبين ۀواسط کشورھای

 معمج دومين و ھفتاد برگزاری ھنگام مبر،سپت ماه در ششگانه کشورھای گروه با ايران وزيران سطح در ديدار در

 .نشد بررسی امريکا پيشنھاد چنين و نگرفت قرار مذاکره مورد تھران با واشينگتنۀ جانب دو روابط متحد ملل عمومی

 شرکت با جمله از برجام، تنظيم که داشت، اظھار مالقات پايان در اروپا خارجی سياست رئيس موگرينی، فدريکا

 وجود مذاکرات سرگيری از برای ضرورتی قرارداد بقط و شده ذخيره ۀمعامل است، معتبر ٢٠١۵ سال در امريکا

 امريکائی کارشناسان شرکت با که می،وات انرژی المللیبين آژانس گزارش فقره ھشت که کرد، تصريح موگرينی .ندارد

 املک طوره ب را معاھده الزامات ايران که است آن گواه ،)يافت انتشار مبرسپت ماه اوايل در آنھا آخرين( گرديده تنظيم

 ۀجامع و ايران یئھسته ۀبرنام با مرتبط برجام تأثير ۀدامن که دارد، اصرار او اساس اين بر .است نموده رعايت

 .بدھد را کاری قرارداد يک لغو ۀاجاز خود به تواندنمی المللیبين

 تعيين را سخت و چندجانبه ديپلوماتيک تالشھای سال دو از پس حاصله توافق سرنوشت تواندنمی امريکا جمھور رئيس

 نظره ب چند ھر .دارد تعلق جھانی ۀجامع به و شده تأئيد نيز متحد ملل امنيت شورایۀ قطعنام اساس بر برجام .کند

 .آوردنمی فراھم را ترمپ نگرانی موجبات واقعيت اين رسدمی

 کشور سه با حتی روسيه، و چين با ھاتن نه ديپلوماتيک ئیرسوا ناگزير پيامدھای به امريکا رھبر ئیاعتنابی ھمچنين

 واشينگتن پيشنھاد از حمايت برای اروپا ۀاتحادي در وسيع ائتالف يک تجديد خواھان که واشينگتن غربی اروپای متحد

 راستا ھمين در سعودی عربستان و اسرائيل حمايت .است درک غيرقابل نيستند، جديد اقتصادی ھایتحريم بر داير

 .دھد قرار فشار زير را ايران اقتصاد بتواند که نيست حدی در کشورھا اين اقتصاد زيرا کند،ینم امريکا به کمکی

 قرار توجه مورد ديگر بار خاورميانه، کل به ترمپ دولت در واحد سازگار و وسيع رويکرد فقدان است الزم اينجا در

 در مشکل اين فصل و حل اما گرديد، بديلت امريکا معضل به ١٩٧٩ سال اسالمی انقالب پيروزی از بعد ايران .گيرد

 احمقانه يمن در تھران موضع تغيير به دستيابی ً،مثال منظوره ب یئھسته توافق لغو .است ممکن ًکامال مذاکره ميز پشت

 در يمن و لبنان عراق، سوريه، در تھران رويکرد از امريکا نارضايتی که است، واضح ًکامال .رسدمی نظره ب

 .نيست توضيح قابل یئھسته عاتموضو چھارچوب

 پيرامون مذاکرات سرگيری از به حاضر و کنندنمی امتناع برجام از آنھا که کردند، تفھيم وضوحه ب ھاايرانی

 و حقوقی ھایبنيان از محروم "بالھت" ۀمثابه ب را امريکا جمھور رئيس رويکرد اين خود .نيستند یئھسته موضوعات

 در ایخامنه هللاآيت ايران، رھبر .کنندمی ارزيابی جھان ۀبقي به نسبت امريکا فعلی دولت کارآش ئیاعتنابی ۀنشاندھند

 رئيس دروغ سراسر و جاھالنه نطق علت" :گفت متحد ملل عمومی مجع در ترمپ ايرانی ضد اظھارات به واکنش

 اضافه ایخامنه ."اوست مغزیبکس و عصبيت ۀنشان گيرد،می نشأت ئیکابو و کانگستری ادبيات از که امريکا جمھور

 ."کنند شرم احساس جمھوری رئيس چنين داشتن و سخنان اين خاطره ب بايد امريکا نخبگان" که کرد،
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 ايران "آفرينتشنج رفتار" بر مبنی ترمپ ادعای به خبرگان مجلس اعضای با ديدار در خود سخنان طی یاخامنه هللاآيت

 عنوان تحت یانقشه و طرح آسيا غربۀ منطق برای پيش سال چندين از ھاامريکائی ايران، رھبر ۀگفته ب .داد پاسخ

 نقشه اين اصلی محور سه لبنان و سوريه عراق،" :افزود ادامه در وی .داشتند "بزرگ ۀخاورميان" يا "جديد ۀخاورميان"

 و قدرت از ناشی نه ايران با طهراب در امريکا مواضع وی،ۀ عقيد به ."شدند مواجه شکست با کشور سه ھر در که بودند

 ۀصحن در ايران کردن منزوی بر داير ترمپ پيشنھاد به ایخامنه .است آن شکست و ضعف دليل به بلکه، ،ئیتوانا

 .داد پاسخ بشدت "سرکش کشور" عنوانه ب المللیبين

 راکتی ۀبرنام خصوص در لمللیابين تحقيقات آغاز بر مبنی امريکا ۀبرنام به نسبت ايران ۀرتبعالی مقامات ھمچنين،

 .دھندمی نشان واکنش بشدت شود،می مطرح یئھسته توافق بازنگری برای اصلی داليل از يکیۀ مثابه ب اغلب که ايران

 آغاز مناسبته ب( مقدس دفاع ھفته افتتاح مراسم در مبرسپت ٢٢ روز در سخنرانی طی روحانی حسن جمھور، رئيس

 به دالر ميلياردھا ارزش به امريکا مدرن تھاجمی ھایسامانه تحويل موضوع )١٩٨٠ سال در عراق و ايران جنگ

 برای ھمواره اما شود،نمی آماده کشورری ھيچ به حمله برای ايران" :گفت و داد قرار تأکيد مورد را منطقه کشورھای

 کيلومتر ھزار ٢ برد با "مشھرخر" بالستيک راکت از نظامی رژه در اينجا، در ."است آماده دشمنان بازداشتن و دفاع

 .شد ئیرونما

 اميدوار المللیبين حمايت به برجام از دفاع برای و ھراسدنمی یئھسته توافق از خروج بر مبنی ترمپ تھديد از تھران

 فقط متحد ملل در ايران عليه امريکا جمھور رئيس اتھامات از که نمود، خاطرنشان روحانی حسن جمھور، رئيس .است

 با یئھسته توافقنامه ۀامضاءکنند کشورھای جمله، از جھان، کشورھای اکثريت .کرد حمايت اسرائيل وزير نخست

  .نيستند ھمراه یئھسته توافق دفن برای امريکا قصد با ايران،

 

https://www.fondsk.ru/news/2017/09/23/sryvaja-jadernoe-soglashenie-s-iranom-tramp-

riskuet-proigrat-44697.html 
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