ﮔـﺰارش ﻣﻬـﺮ؛ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﺟﻬـﺎﻧﯽ از
اﺟﺮاﯾـﯽ ﺷـﺪن ﺑﺮﺟـﺎم /روﯾـﺪادی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻌﺪ از
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻇﺮﯾﻒ و ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﻣﻬﺮ،ﺑﻌﺪ از ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻇﺮﯾﻒ و ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ در ﺷﻬﺮ وﯾﻦ و اﻋﻼم ﺑﺮﺟﺎم
از ﺳﻮی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ واﮐﻨﺸﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ.
وزارت ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻣﺮﯾﮑﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک وﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد
از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم وزارت ﺧﺰاﻧﻪ داری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﻏﯿﺮآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﯾﻮﮐﯿﺎ آﻣﺎﻧﻮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آژاﻧﺲ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ،ﺑﺎﻣﺪاد ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ
ذﯾﻞ ﺑﺮﺟﺎم را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺗﺎزه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺟﺮای
ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺪاوم آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وی از ﺗﻼش ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮﺟﺎم ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .وی اﺑﺮاز
اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
درﺑﺎره ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺎده اﺳﺖ از اﺟﺮاى ﺑﺮﺟﺎم ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ۲۲۳۱ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ.
ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﺎﺑﻖ و ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺗﺒﺎدل آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .وی در اداﻣﻪ از اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد.

ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮم ،روﯾﮑﺮد ﻣﻦ ﺑﯽ
اﻋﺘﻤﺎدی و راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ
از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﻔﯽ اﯾﺮان در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻮﯾﺎ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ رﺋﯿﺲ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺸﻢ
ﺧﻮد را از ﭘﯿﺮوزی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ .وی
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روز ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻄﺮ اﯾﺮان اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ :اﯾﺮان ﻫﻨﻮز در آرزوی ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای از ﮔﺰارش
ﻧﻬﺎﯾﯽ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد.
وی در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم آژاﻧﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪ ای ،روز ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ آژاﻧﺲ درﺑﺎره
ﭘﯽ ام دی و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ،ﺑﺎﯾﺪ
روی اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد.
ﻓﺮاﻧﮏ واﻟﺘﺮ اﺷﺘﺎﯾﻦ ﻣﺎﯾﺮ ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻟﻤﺎن ،ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از اﻋﻼم
ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﯾﮏ روزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺶ از
 ۱۲ﺳﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻧﻈﺎرت ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﯽ
را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ،اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ
اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﺟﺮا و از آن دﻓﺎع ﺷﻮد.
اﺷﺘﺎﯾﻦ ﻣﺎﯾﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ
اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ وارد ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﭽﻨﺎن
وﺟﻮد دارﻧﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ از ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﺟﺎم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .ﻟﻮران ﻓﺎﺑﯿﻮس وزﯾﺮ
اﻣﻮرﺧﺎرج ﻓﺮاﻧﺴﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای از اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای
ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده و آن را ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﺸﯿﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻋﺎﯾﺖ
دﻗﯿﻖ ﺗﻌﻬﺪات در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﺟﺎم ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان،
ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎدی ﺳﺎزی وﺿﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﺮان و ﮔﺮوه  ۵+۱ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﺟﺎم اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﻣﺴﮑﻮ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد اﯾﺮان و
ﮔﺮوه  ۵+۱ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﺟﺎم اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ.

