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لرئيس األميركي باراك أوباما يعلن فيها أن الواليات املتحدة وحلفاءها لكلمة 

0Fبرناجمها النووي بشأنتفاهم تاريخي مع إيران  إىلتوصلوا 

∗
 

 .٢٠١٥ / ٤ / ٢واشنطن، 

 

تفاهم تاريخي مع " إىلها توصلوا أعلن الرئيس باراك أوباما أن الواليات املتحدة وحلفاء

يران حول برناجمها النووي، من شأنه إذا ما تم تنفيذه أن يمنع طهران من احلصول على سالح إ

 ".نووي

توصلنا " :وقال أوباما يف كلمة ألقاها بعد اإلعالن عن اتفاق مبدئي بين الدول الست وإيران

طهران قامت باإليفاء بواجباتها "أن  ، مضيفاً"صفقة لوقف تقدم إيران يف البرنامج النووي إىل

 ".وفتحت ا�ال للتحقق من هذا األمر

قبلت إيران بنظام : وقال ".ي أهدافنا األساسيةباجليدة التي تلبّ "ووصف أوباما الصفقة 

كما أنه  ،الباب على إيران لتخصيب اليورانيوموسيتم إغالق  ،مراقبة للتحقق غير مسبوق من نوعه

 .سيتم تخفيض معظم ا�زون من اليورانيوم ا�صب وأجهزة الطرد املركزي بثلثين

العقوبات  سمح إليران بتطوير سالح نووي قط، ويف املقابل سنخفف تدريجياً لن يُ": وتابع

ودة لتنفيذ العقوبات يف حال وجود د الرئيس أوباما بالعوتوعّ ".التي فرضناها وفرضها جملس األمن

 .أي خرق لالتفاق النووي

اق حول التفاصيل الدقيقة يونيو لالتف / حزيران إىلأن املفاوضات ستستمر  إىلوأشار أوباما 

 .للصفقة

وأكد أوباما أن املفتشين النوويين سيكون لهم نفوذ غير مسبوق على املنشآت النووية 

 .اإليرانية

                                                           

∗
 :التايل يف الرابط ،اإللكتروين "قناة احلرة"قع مو :املصدر 

http://www.alhurra.com/content/Iran-nuclear-talks-lausanne-/268468.html 
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رأى الرئيس األميركي أن اتفاق مع إيران،  إىلك بإمكانية التوصل شكّ  نوكرد فعل على كل مَ

 .بلوماسي هو أفضل السبل ملنع طهران من احلصول على السالح النووياحلل الد

هذا اإلطار . بالنسبة للشعب اإليراين نحن مستعدون للعمل من أجل املصلحة املشتركة: "وقال

ويمكنها االلتحاق حينها با�تمع الدويل وحتقيق  ،ا سلمييعطي إيران الفرصة للتأكيد بأن برناجمه

 ".طموحات شعبها

بخصوص  وأن القلق سيبقى قائماً  ،"الصفقة لن تنهي قلة الثقة بين البلدين"وأكد أوباما أن 

 .سلوك إيران التي تدعم وكالء يزعزعون أمن الشرق األوسط

 .إسرائيلمن دول اخلليج ود الرئيس التزام الواليات املتحدة باحلفاظ على أوجدّ


