
2/10/15, 8:48 PMنسخه چاپی

Page 1 of 1http://fararu.com/fa/print/223350

تا4یخ: *! ب0من "-"* - ,":۴*کد خبر: ۵$""!!

م)س)&ا5: #4ب#2 خ0 ق#م- نکش&!ن!* ت)ص&% ک#!ن!

یک :یپلماK Bسته J9 پCشCن 9یرM9 با 9شاL4 به تاکCد K4برJ بر تو9فق با 1+5 :4 جزیCاE B کلCاB به @و4 یکجا گفت: بر:9شت
Mگا Lکنند Lمدبر9نه به مذ9کر E 9نهXلسو: ZنانهC9قع بE J9 هCدند بلکه توصCشخصی من 9ست که معظم له «خط قرمز» نکش

فرمو:ند تا شانس موفقCت مذ9کرB9 94 9فز9یش E حصوf یک تو9فق پاید49 94 ممکن ساXند.

 یک :یپلماK Bسته J9 پCشCن 9یرM9 با 9شاL4 به تاکCد K4برJ بر تو9فق با 1+5 :4 جزیCاE B کلCاB به @و4 یکجا گفت:

بر:9شت شخصی من 9ست که معظم له «خط قرمز» نکشCدند بلکه توصCه 9E J9قع بCنانهZ :لسو9Xنه E مدبر9نه به

مذ9کرL کنندL گاM فرمو:ند تا شانس موفقCت مذ9کرB9 94 9فز9یش E حصوf یک تو9فق پاید49 94 ممکن ساXند.

k9برنامه 9قد l4 چا4چو: M99یر J9 ستهK B9قد9ما Mمنطقی خو9ند L44با: Zگو با 9یسناE 4 گفت: Mن موسویاCدحسCس

M9ند. متاسفانه یک جریا L:مو9فق بو f:شه با تو9فقی متعاCمK JبرK4 معظم kمقا kگفت: معتقد (نوo تو9فق) pمشتر

E :4شکست خو B9مانع تو9فق 9ست تا 9گر مذ9کر M99یر JبرK4 که :X9اندCجا ب Mسعی می کند :4 9فکا4 عمومی ج0ا Xمرمو

E مقاله E ا مصاحبهK L: 4: گذسته f94 مقصر قلمد9: کنند. من :4 5 سا M99یر Z:9: r4 تحریم 9فز9یش یافت یا جنگی

Mشد kEر تو9فقی که معنی محرK 9ند. 9لبته L:شه مو9فق تو9فقی عا:النه بوCمK که معظم له k9 L:9: حCسخنر9نی توض

9یرX9 M9 حقوK xسته J9 @بق معاKدM9 L پی تی 94 بدKدZ 9یشاM نخوK9ند پذیرفت. X9 9ین E4 فرمایشاB 9خCر 9یشاK Mم

گوL9 9ین حقCقت 9ست.

JE :4 پاسخ به 9ین پرسش که تو9فق خوl که «عزE «B «منافع» 9یرM9 94 تامCن کند چه تو9فقی 9ست؟ 0y9ا4 کر:: تو9فق

بر:- بر: تو9فقی 9ست که :E 9صل 94 برJ9 9یرM9 تامCن کند E: E 9صل 94 برJ9 قدK B4اJ ج0انی. :E 9صل مربو@ به 9یرM9 4فع

کامل تحریم KاJ مرتبط با فعالCت KاJ صلح {مCزKسته J9 9ست E پذیرفتن غنی ساJX برJ9 نCاKXاJ :9خلی ماE: .M 9صل

JاK MناC9@م kE: E :9~ 94 بپذیر J9 ستهK ت :4 برنامهCحد9کثر شفاف M99یر fE9 ج0انی 9ین 9ست که JاK B4مریو@ به قد

الkX :4 مو4: 9نحرÅ9 ند9شتن به سمت ساخت بمب 94 تامCن کند.

J:تو J9 Ç9 نامه {مریکایی یوXE4 4: J9 ر9 :4 مقالهCایش که 9خK Lبه {خرین :یدگا L4با 9شا M9ن 9یرCشCپ B9ین :یپلما

منتشر شدZ 9فزM} 4: ::E جا به @و4 مستدf توضCح :k:9 که تا 9ینجاJ مذ9کرL تCم Kسته J9 9یرE: M9 9صل مو4: نظر

قدK B4اJ ج0انی 94 تامCن کر:L 9ست E 9کنوM نوبت {K Mاست که :E 9صل 9یرM9 94 تامCن کنند تا تو9فق 9مضاء شو:.

موسویاM :4باL4 :یدگاK4 LبرJ مبنی بر 9ین که تو9فق جامع به @و4 کلی E جزیی یک جا صوB4 گCر: 0y9ا4 کر:: تا جایی

که من می ف0مم مذ9کرL کنندL گاM 9یر9نی E کشوK4اK 1+5 Jم X9 9بتدK E 9م 9کنوM تو9فق جامع یک مرحله J9 94 ترجCح

ÅدK E 4:ین نتو9نند به 9ین خو9ستEیعنی 4 فر Ç4می کنند. 9ما 9گر تا 24 ما E L:سعی خو: 94 کر E ندK: می E می :9:ند

مشترp برسندZ ممکن 9ست K94ی به جز :E مرحله J9 کر:M تو9فق ند9شته باشند.

Mفرمایش معظم له 9ین 9ست که 9یشا X9 د کر:: بر:9شت شخصی منCتاک Mکشو4ما J9 ستهK نCشCپ B9ین :یپلما

fمشغو L:نی که :4 پشت پرC@اCیر9 شX .م :4ست 9ستK ند که کامالK: ح میC94 ترج J9 جامع یک مرحله E تو9فق کامل

@ر9حی «پرLoE شکست مذ9کرK «B9ستند :4 مرحله :kE که :E @ر49E Å: جزیCاB می شوندZ فوx 9لعا:L فعاf تر خوK9ند

 .B9نه شکست مذ9کر E ر می کنمCتعب B9ت مذ9کرCموفق J94 :4 94ستا JبرK4 معظم kه مقاCمن توص E4 9ین X9 شد


