ﻗﻄـﺎر ﺑﺮﺟـﺎم ﺑـﺮای “اﺟـﺮا” ﺑـﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن روز دوﺷﻨﺒﻪ در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و ﻣﻬﻢ و ﭘﺲ از
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺬاﮐﺮات در وﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد“ ،در ﻧﻘﻄﻪ ای ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ )ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،اﻗﺪاﻣﺎت
ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ( را در ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد.
از ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻃﺮف ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺬاﮐﺮات در وﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات
ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺟﺎم و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ  2015ﺑﻪ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎ ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
و ﺣﺬف واﺳﻄﻪ ﻫﺎ و  Non paperﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺬاﮐﺮات
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر
ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ در روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ
“ﺧﻮب” ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﻻزﻣﻪاش اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ را ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﺟﺎم
اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن
ﻣﺬاﮐﺮات وﯾﻦ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ.
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ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ اوﻟﯿﺎﻧﻮف ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه روﺳﯿﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ واﻗﻊ در
وﯾﻦ روز دوﺷﻨﺒﻪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﺧﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن،
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﻄﺢ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ “ﻣﻔﯿﺪ” واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ اﻋﻼم

ﮐﺮد ،دﯾﺪار ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
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ﻫﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﺬاﮐﺮات اﺣﯿﺎی ﺑﺮﺟﺎم در
ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺮان و  4+1در وﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺬاﮐﺮات و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﺟﺎم ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺘﻮب در ﺟﺮﯾﺎت راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎ
و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﮕﺎرش ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺘﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺿﺮورت
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﺮفﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز را در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز و ﺿﺮورت ﻣﺬاﮐﺮات
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات وﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻀﻮ ﺑﺮﺟﺎم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی
و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ در روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺸﺪار داده
اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری آﻣﺮﯾﮑﺎ از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺟﺎم ،اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺬاﮐﺮات
اﺣﯿﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺳﺨﻨﺎن وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ
ﻣـﺬاﮐﺮات ﻫﯿﺎتﻫـﺎی دﯾﭙﻠﻤـﺎﺗﯿﮏ اﯾـﺮان و آﻣﺮﯾﮑـﺎ در وﯾـﻦ در ﺳـﻄﺢ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در روزﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ ﮐﻪ “ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﺬاﮐﺮات را در
ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﺢ وارد ﭘﺮوﺳﻪ اﺟﺮا ﺷﻮﯾﻢ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﯾﺪارﻫﺎی
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺬاﮐﺮات درﺑﺎره ﻫﺮ ﻧﻮع اﻗﺪام
دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد”.
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺮان از ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮوﺋﯿﮑﺎی اروﭘﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی
اﺧﯿﺮ
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﻣﻮاﺿﻊ
ﺗﺮوﺋﯿﮑﺎی اروﭘﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
در ﯾﮑﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮی را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن روز دوﺷﻨﺒﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﻫﯿﭻ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺎزﻧﺪه و رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ
در ﻣﺬاﮐﺮات اراﯾﻪ ﻧﺪادهاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺳﺎزﻧﺪه ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺪ را در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف روﯾﮑﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎن در
دوره دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺑﺮﺟﺎم و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﺑﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺟﻮ
ﺑﺎﯾﺪن در آﻣﺮﯾﮑﺎ روﯾﮑﺮد ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
در ﻣﺬاﮐﺮات اﺣﯿﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ اوج اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
ﺗﺮوﺋﯿﮑﺎی اروﭘﺎ ﺑﺎ از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﻣﺬاﮐﺮات در  8آذرﻣﺎه و ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺎت
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه دوﻟﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﯾﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و
رﺳﺎﻧﻪ ای ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﻀﺎی
ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﯿﺎت اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از
ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻮی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪﻧﺪ و
روﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و واﻗﻌﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺬاﮐﺮات را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﺮﺟﺎم
و ﺧﺮوج ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﺧﻮد را
از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ دور ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ – آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در دو ﻣﻮﺿﻮع “ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎ” و “راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ”
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از دﯾﺪارﻫﺎ و راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎ در وﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
دو ﻣﻮﺿﻮع “ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎ” و “راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ” اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺪهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ روی ﻣﯿﺰ ﻗﺮار
دارد و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ از ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮان “ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ”.
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع “راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ” اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ

اﺳﺎس ﺳﺎز و ﮐﺎری ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارد و ﮐﻠﯿﺖ آن ﻣﻮرد
ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ ﻃﺮفﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻮﻗﻒ ﮔﺎمﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از
رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﻗﺪاﻣﺎت ،ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻓﻮق ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان از
اﺑﺘﺪای ﻣﺬاﮐﺮات اﺣﯿﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺰم ﺷﻮد
ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﮔﺎم ﻫﺎﯾﺶ در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ را ﺑﺮدارد .ﭘﺲ از رﻓﻊ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ از اﺟﺮای درﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و
اروﭘﺎﯾﯽ ،اﯾﺮان ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻪای ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽ دارد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

