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اوباما:

ایران به توافق ژنو پایبند است،تحریم جدید را وتو می کنم
رئیسجمهور آمریکا با بیان اینکه تحریم ضد توافق ژنو است از کنگره خواست که تصویب تحریم های جدید علیه ایران را
متوقف کند و گفت که طبق تمامی محاسبات از جمله محاسبات سازمانهای اطالعاتی اسرائیل، ایران به مفاد توافق موقت ژنو

پایبند بوده است.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در گفت وگو با فرید زکریا، تحلیل گر مشهور شبکه سی ان ان تصریح کرد که نباید در
جنگ با تروریست ها، به نظریه جنگ مذهبی نزدیک شد.

وی تاکید کرد که 99.9 درصد از مسلمانان با گروه های تروریستی مخالف اند و ما باید خود را متحد این افراد بدانیم.

رئیس جمهور آمریکا در خصوص سفر نتانیاهو به واشنگتن گفت که در صورتیکه نتانیاهو به آمریکا سفر کند با او دیدار
نمی کند زیرا به هیچ  عنوان روال نیست که دو هفته قبل از برگزاری انتخابات با رهبر یک کشور دیدار کند.

اوباما در اینباره تصریح کرد: «من حاضر به دیدار با نتانیاهو نیستم. زیرا سیاست ما اینگونه نیست که با رهبر هر کشوری
از جهان درست دو هفته قبل از برگزاری انتخابات آن کشور دیدار کنیم».

وی ضمن حمایت از رویکرد خود در قبال ایران و مخالفت با تحریم های جدید علیه ایران در حال حاضر تصریح کرد:
«استدالل من است که ما تحریم های بسیار کارآمدی علیه ایران تصویب کردیم که این تحریم ها توانست ایران را به
میز مذاکرات بیاورد تا بتوانیم این موضوع را بررسی کنیم که آیا می توانیم موضوع هسته ای ایران را از طریق دیپلماتیک

رفع کنیم.»

اوباما سپس در ارتباط با پایبندی ایران به توافق موقت ژنو  تحت عنوان برنامه اقدام مشترک ادامه داد: «با تمامی
محاسبات صورت گرفته از جمله محاسبات سازمانهای اطالعاتی اسرائیل، ایران به مفاد توافق موقت ژنو (برنامه اقدام
مشترک) پایبند بوده است. برنامه هسته ای خود را گسترش نداده اند. آنها ذخایر اورانیوم با درصد غنای پایین خود را به
عقب بازگردانده اند. ما در این دوران از مذاکرات هسته ای هیچ چیزی را از دست نداده ایم. برنامه هسته ای ایران

پیشرفت نکرده است.»

رئیس جمهور آمریکا در خصوص موضوع هسته ای ایران تأکید کرد: ما شانس ایجاد یک مکانیسمی را داریم که طبق آن



بتوانیم تأیید کنیم که ایران تسلیحات هسته ای ندارد و ایران توانمندی این را دارد که در طی زمان مجدداً به عنوان یک
بازیگر مسوول به جامعه ملل وارد شود. با اینحال نمی دانم که بتوانیم به چنین چیزی برسیم اما استدالل من برای کنگره
آمریکا این است که در مقابل تصویب تحریم ها علیه ایران مقاومت کنند زیرا شرکای ما و حتی ایران می توانند این
تحریم ها را نقض توافق موقت ژنو تفسیر کنند. از نظر ما، تضعیف دیپلماسی در این برهه مهم زمانی بدون آنکه دلیل

خوبی داشته باشیم، یک اشتباه است.

اوباما سپس اینگونه راهکار ارائه داد: کاری که در حال حاضر ما باید انجام دهیم این است که باید این دور از مذاکرات را
به اتمام برسانیم و به ایران فشار آوریم تا به خواسته جامعه بین الملل آری بگوید و مهم است که اتحاد بین گروه 5+1
حفظ شود و حتی اتحاد با روسیه علیرغم تنش هایی که با این کشور داریم، حفظ شود و همچنین اتحاد با چین که تشنه
نفت ایران است، حفظ شود. ما هنوز می توانیم این اتحاد را حفظ کنیم و نشان دهیم که دیپلمات های ما تا چه اندازه

موثر بوده اند.

رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: بگذارید اگر به توافق هسته ای با ایران نرسیدم، ایران به دلیل آنکه به یک توافق منطقی
آری نگفته است، مقصر باشد. اگر الیحه تحریم های ایران تصویب شود من آن را وتو می کنم اما این را هم به
نمایندگان کنگره و اسرائیل گفته ام که روز بعد از اینکه ایران از توافق عقب  بکشد، ساده ترین کار برای من در کنگره،
تصویب تحریم های بیشتر علیه ایران خواهد بود. برای من تنها دو روز طول می کشد که الیحه تحریم های بیشتر علیه
ایران را امضا کنم. ما توانایی تشدید تحریم ها علیه ایران را داریم اما چیزی که اهمیت دارد این است که نشان دهیم که

تمامی راههای ممکن دیپلماتیک را اعمال کردیم.(فارس)


