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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  يونگه ولت

   کنوت ملنتين:سندهينو
  یمينا صابر: برگردان

  ٢٠٢٢ نومبر ٢٦

  توافق وين -یاتوموخامت اوضاع 
  .گذارد را روی ميز می» ھا ھمه گزينه« امريکاايران، دولت » اقدامات متقابل«پس از : یئ توافق ھسته

 
 ۀلمان، فرانسه و بريتانيا از اقدامات اخير ايران برای افزايش برنامای اش ئروسيه انتقاد اياالت متحده و متحدان اروپا

  . رد کرده استی غيرنظامی خود رائھسته 

  .وليت خود در قبال به وجود آمدن اين وضعيت را فراموش می کنندؤروسيه به اين نکته اشاره کرد که آنھا مس

تصميم تھران پاسخی قابل پيش بينی به تالش آنھا برای تشديد «: ميخائيل اوليانوف، ديپلمات روس روز چھارشنبه گفت

  » .ی استاتومانس بين المللی انرژی  شورای حکام آژۀ گذشتۀ ھفتلسۀجاوضاع در 

 است که اياالت ٢٠١۵ جوالی  ١۴ وين ۀ مسکو در مذاکرات بين المللی در مورد بازگشت به توافقنامۀاوليانوف نمايند

  . از آن خارج شد٢٠١٨متحده به طور يکجانبه در می 

  .انداز آن زمان، آنھا تعھد خود را برای لغو تحريم ھا عليه تھران زير پا گذاشته 

  .ی خود پايبند نيستندئ ھسته ۀدر مقابل، ايرانی ھا ديگر به محدوديت ھای ناشی از توافق بر برنام

ی که توسط اياالت متحده و متحدانش به اتومالمللی انرژی   آژانس بينۀی ايران در واکنش به قطعناماتومآژانس انرژی 

» اقدامات متقابل«ای از  شنبه مجموعه روز سه. کند ير میآميز تفس  گذاشته شد اعالم کرد که اين قدامات راتحريکءاجرا

  .عليه ايران توسط کشور ھای فوق اعالم شد

  .ی آغاز شداتومآمادگی فنی برای اين امر از روز يکشنبه با حضور بازرسان آژانس بين المللی انرژی 

  . درصد در فردو است۶٠تمرکز بر آغاز اولين غنی سازی اورانيوم گازی تا خلوص 
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 پريلااين در حاليست که ايران از: شود ويژه خطرناک تلقی می ن غنی سازی اعتراضی توسط ايران در غرب بهاي

خودی ه  در فردو نيز آغاز کرده است و اين ب،دھد سازی را که در تأسيسات نطنز انجام می  غنیۀ ھمان مرحل٢٠٢١

سيسات زير زمينی قرار دارند، اما أيز در ت و ھر دو نيروگاه نشود خود چيز غير منتظره و جديدی محسوب نمی

  .سيسات زير زمينی فردو در اعماق يک رشته کوه قرار دارد و حمله به آن بسيار سخت تر از نطنز استأت

  .شود انجام می IR-6 ًو بعدا با نوع مؤثرتر IR-4 و IR-2 ھای گازی از نوع  با توربينءسازی فردو ابتدا غنی

االت متحده پاره و نابود شد، تصريح کرده که ايران فقط می تواند از توربين ھای قديمی، کند و  وين که توسط ايۀتوافقنام

  . درصد غنی سازی نمی توانند بکنند٣.۶٧استفاده کند و بيش از  IR-1 مستعمل و اسقاطی

ران، به وضوح و  اقدامات ايۀ روز سه شنبه خود دربارۀ در بيانيامريکاجان کربی، سخنگوی شورای امنيت ملی دولت 

  . نظامی را مطرح کردۀقابل درک احتمال حمل

  » گزينه ھا در اختيار رئيس جمھور استۀما از اين واقعيت مطمئن ھستيم که ھم«:  گفتًاو دقيقا

سفر آويو کوھاوی، رئيس نيروھای مسلح اسرائيل به واشنگتن که از روز يکشنبه آغاز شد، ارتباط نزديکی با تشديد 

  .اوضاع دارد

شنبه گفتند که کوھاوی که در روزھای اخير با رئيس ستاد کل نيروھای مسلح، جيکوب ساليوان، مشاور  مقامات روز سه

مشترک عليه ايران  ۀھای حمل خواھد تا برنامه  میامريکاامنيت ملی و ويليام برنز، رئيس سيا ديدار کرده است، از دولت 

 .د بخشرعتسرا 

 

 


