
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

3 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 

 حمید انوری

 
۸۱/۱۸/۶۱۸۲ 

 امریکا و اروپا تحریم های اتمی علیه ایران را برداشتند

  ۸٩٣١جدي  ۶٢یكشنبه  }

آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که امریکا و اتحادیه اروپا تحریم های مرتبط با فعالیت 

                           .های هسته ای ایران را لغو کرده اند

 .های خود را علیه ایران برداشته استشورای امنیت نیز تحریم  

این تحریم ها پس از آن برداشته می شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که ایران به تعهدات خود بر 

 .عمل کرده است ۱+۸اساس توافق جامع اتمی با گروه 

جواد ظریف،  بی بی سی، گزارش داده است که محمد

م ورود به وین گفت وزیر امور خارجه ایران دیروز هنگا

که روز اجرای توافق جامع اتمی امروز است و تحریم ها 

 .لغو خواهد شد

گفته شده که مذاکرات ظریف با جان کری، وزیر امور 

خارجه امریکا تا ساعت های پایانی شب گذشته به طول 

 .انجامید

 .اند  ن پرداختهاین در حالیست که دیروز ظهر اعالم شد که ایران و امریکا به تبادل زندانیا

مریکایی دیگر که در ایران در زندان به سر می امریکایی و یک ا -ایرانی )تبعۀ(به این ترتیب چهار شهروند

نفر دیگر از طریق  ۸۱بردند آزاد شدند و در مقابل دولت امریکا هم هفت زندانی را آزاد کرد و از تعقیب 

 .پولیس بین الملل صرف نظر کرده است

ی سی، پس از اعالم برداشته شدن تحریم های ایران که در یک بیانیه مشترک توسط فدریکا به گزارش بی ب

مریکا گفت که اموگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آقای ظریف اعالم شد، وزیر امور خارجه 

مربوط نبوده، اما به مبادله زندانیان نتیجه مذاکرات دیپلماتیک مجزایی بوده است که مستقیما به مذاکرات اتمی 

 .نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی راه را برای این مبادله هموار کرده است

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Anwari_hamid/anwari_h_amrica_wa_tahrim_haa_e_iran.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Anwari_hamid/anwari_h_amrica_wa_tahrim_haa_e_iran.pdf
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ولی هللا سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران تخمین زده است که منابع مسدود شده ایران که از امروز آزاد می 

برداشتن تحریم ها به دلیل نرخ دالر در بازار ایران طی روز و پس از اعالم .میلیارد دالر است ٩۱شود حدود 

 خدی"بختم خبر"{ .افزایش عرضه کاهش یافت و معامالت در بورس تهران افزایش چشمگیری پیدا کرده است

 

 تبصره:

به نقل از "خبر گزاری بخدی" تقدیم شد، میرساند که تحریم های طویل المدت ایران به پایان رسیده  خبر باال که

است و نه تنها امریکا این تحریم ها را لغو کرده است، بلکه اتحادیۀ اروپا نیز با تبعیت از ایاالت متحده این 

 تحریم ها را لغو کرده است.

کاری نداریم. شاید در یکی دو روز دیگر جزئیات  ر ها اندرین مورددر این مختصر به چند و چون و اما و مگ

های جمعی بین المللی گذاشته شود که در آنصورت می شود آنرا مورد تجزیه و در اختیار رسانه  توافق متذکره

 تحلیل همه جانبه قرار داد.

ید و آنهم اینکه پالیسی سازان ولی از این خبر کوتاه که در باال از نظر گذشت، میتوان به یک نتیجۀ قاطع رس

قصر سفید و پنتاگون تحت هر شرایط و در هر مقطع زمانی، جهت حفظ منافع خود و یا حتی جهت نیل به 

 کوچکترین منفعت  ایاالت متحدۀ امریکا، حاضر اند با دشمنان خود معامله کرده و دوستان را سودا کنند.

، جمهوری اسالمی ایران را از انزوا کامل نیز شورای امنیتلغو کامل تحریمات امریکا و اتحادیۀ اروپا و 

نجات داده و در موقعیتی قرار میدهد که دست باز و پول فراوان جهت سبوتاژ در کشور های عراق، سوریه، 

لبنان، افغانستان، پاکستان، یمن و دیگر کشور های دور و نزدیک داشته باشد و این پول های منجمد شده که 

میلیارد دالر میرسد، اکثراً صرف اعمال خرابکارانه و تروریستی جمهوری اسالمی ایران ٩۱به  گویا رقم آن

 خواهد شد.

 اسالمی از سوی دیگر امید قوی مردم عام ایران در از هم پاشیدن رژیم سرکوبگر تازیانه و دار جمهوری

واشنگتن و تهران منافع بانی ایران نقش بر آب شده و ضرب صفر می گردد، یعنی اینکه منافع ملت ایران قر

 گردیده است.

اینکه چه پیوند هائی بین ائتالف جدید عربستان "سعودی" گویا در مقابل تروریزم داعشی و دوستی و همکاری 

و دشمنی و خصومت جمهوری اسالمی ایران با رژیم آل سعود تواند جمهوری اسالمی ایران با ایاالت متحده 

 بود، آینده روشن خواهد کرد.

مداخالت گستردۀ جمهوری اسالمی ایران در سوریه و نیز تهاجم عربستان بر یمن و نقش امریکا در بحران   

 پس از لغو تحریمات متذکره، پیامد های جدی در قبال داشته باشد. ، میتواندهر دو کشور

مصروفیت و مشغولیت امریکا در قلب آسیا و سبوتاژ باالوقفۀ جمهوری اسالمی ایران در افغانستان، پاکستان، 

ایران با عربستان که دوست و متحد نزدیک ایاالت متحدۀ و قطع ارتباط  عراق، سوریه و یمن و خصومت 

و  سعود"آل "وهابی رژیمباید بین امریکا  ایاالت متحده را در موقعیت حساسی قرار خواهد داد.امریکا است، 

 رژیم"آخندی" ایران یکی را انتخاب کند. دو تربوز را نمی شود با یک دست گرفت. 
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بعد از این باید منتظر آرایش جدید در سطح منطقه بود، بخصوص که گفته می شود تروریستان داعشی در 

در سوریه  صارف هنگفت و کمر شکننیز با م و روسیه بودهتالش گذر از افغانستان بسوی آسیای میانه 

قدرت از رژیم اسد حمایت میکند و با ملیشه های آخندی با تمام زیر نام سرکوب داعش، حضور یافته است و 

 ایران در سوریه نیز در یک همکاری تنگاتنگ قرار دارد.

 د بود. خواه صوبحال باید منتظر گذشت زمان بود تا دیده شود حرکت بعدی ایاالت متحده به کدام 

الزم به تذکر است که امریکا میگوید لغو تحریمات فقط در ساحۀ توافقات اتمی است و تحریم های غیر از این 

 ساحه را در بر نمی گیرد.

در به توافق رسیدن دو ایران  و جمهوری اسالمی ۀ امریکامتحد التاناگفته نباید گذاشت که تبادل زندانیان بین ای

 .را نباید نادیده گرفت کشور در لغو تحریمات اتمی ایران

 جهت معلومات  بیشتر در مورد و نیز عکس العمل ها در امریکا به لینک های ذیل مراجعه کنید:

 

 مریکا چه کسانی را در تبادل زندانی با ایران آزاد کرد؟ا
 

 مبادله زندانی با ایران مریکا بهاانتقادها در 
  

 دهد میلیون دالر اموال ایران را پس می ۰۷۷مریکا یک میلیارد و ا
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