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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۵ اگست ١٣
  

  جان کری
  لۀ اوکراين را به روشنی توضيح دادأی ايران و مسئ بين موضوع ھسته هرابط

  

 
 

 اروپا ممکن است از پشتيبانی ۀ ه از توافق با ايران صرفنظر کند، اتحاديجان کری اعالم کرد، اگر اياالت متحد

ر جايگاه خود را به عنوان پول ذخيره از دست خواھد الواشنگتن در مورد پروندۀ اوکراين دست بکشد و در نتيجه د

  .داد

 

اند که  رويگردانی اياالت رسانه ھای بين المللی به نقل از وزير امور خارجۀ اياالت متحده جان کری، گزارش داده 

با ی می تواند به پشتيبانی اتحاديۀ اروپا و ديگر ھمکاران خارجی در رابطه ئلۀ ھسته أمسمتحده از توافق با ايران روی 

  .مورد تھديد قرار دھدرا ر اللۀ اوکراين پايان دھد، و عالوه بر اين دأوضعيت واشنگتن در تالقی با مس

ی با ايران به توافق نرسد، ھم پيمانان اروپائی اش چنين اقدامی را به ئحده در زمينۀ ھسته به گفتۀ کری، اگر اياالت مت

برای رھا کردن پروندۀ اوکراين تلقی خواھند کرد، يعنی پرونده ای که تا اينجا ترديدھای قابل مالحظه «عنوان نشانه ای 

  ».روی آن سايه انداخته است
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ر الامور خارجه اظھار داشته است که اگر توافق با ايران مردود شود، نفوذ دعالوه بر اين، به گفتۀ رويترز، وزير 

به گفتۀ او در حال حاضر چندين کشور در پی به ھم ريختن نظام مالی معاصر ھستند، . مريکائی دچار کاھش خواھد شدا

  .که در خط اول آن روسيه و چين ديده می شوند

اين .  در وين به توافق دست يافتند٢٠١۵ جوالی ١۴لمان و ايران در امتحده، چين، فرانسه، انگلستان، روسيه، اياالت 

می از سوی تھران را تا چندين سال ناممکن خواھد ساخت، در ازای آن تحريم ھائی که در حال وتوافق ساخت بمب ات

  .ج برداشته خواھد شدخفه کردن اقتصاد ايران بود با حفظ برگشت پذيری آن به تدري

آمار آژانس رويترز نشان می دھد که در اياالت متحده در جبھۀ جمھوری خواھان مخالفت با توافق از سطح باالئی 

در حالی که شمار جمھوری خواھانی که از ) در سه ماه پيش% ٣٠ در مقابل جوالیدر اوايط % ۴۴(برخوردار است 

حزب رئيس ( پشتيبانی دموکرات ھا. ريزش داشته است% ٢٧تا % ٣١ به توافق پشتيبانی می کردند در ھمين دوران

  .ثابت باقی مانده است% ۵٠در سطح ) مريکااجمھور 

رو خواھد شد ه ًيد و اجرای توافقا ت احتماال برای متقاعد ساختن کنگره با مشکل روبئمريکا در کسب تأارئيس جمھور 

  .که اکثريت آن را جمھوری خواھان تشکيل می دھد

:لينک متن اصلی در اسپوتنيک   

 http://fr.sputniknews.com/international/20150812/1017498758.html#ixzz3ibcbmJsQ 
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