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TRADUCTION EN FRANÇAIS 

Traduction en français d’un texte rédigé en persan 

TEXTE AU VERSO 



 

درباره مذاکرات برجام یعربچند کشور یریگبه موضع رانیواکنش ا  

 

های وارد شده به تهران در بیانیه نشست شورای همکاری خلیج فارس را تکراری و سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام

.ان هم باشدکننده ایرثباتهای بیگویند مذاکرات احیای برجام باید شامل فعالیتاساس خواند. کشورهای عضو این شورا میبی  

خود در  زاده وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را متهم کرد که در بیانیه پایانی نشستسعید خطیب

است.اساس اند که تکراری و بیهایی وارد کردهریاض به ایران اتهام  

] ...[ 

مان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، قطر و عاین شورا از شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس، عربستان 

]... [ .تشکیل شده است  

ی های موشکدر بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورا تاکید شده که جدا کردن بحث درباره برنامه

.ای برجام "خطرناک" استهای نیابتی در منطقه از مذاکرات احیبرانگیز جمهوری اسالمی و حمایت آن از گروهمناقشه  

فروردین آغاز و دور ششم آن که  ۱۳نشست کمیسیون مشترک برجام که آمریکا نیز به طور غیرمستقیم در آن مشارکت دارد 

.خرداد شروع شد ۲۲رود دور پایانی باشد انتظار می  

 ] ...[.   

عربی برای مشارکت در مذاکرات وین آمادگی کشورهای  

ای ر توافق هستهاند و معتقدند کشورهای باقیمانده دکننده در منطقه متهم کردهثباتبه داشتن رفتار بیشش کشور عربی ایران را 

. های موشکی جمهوری اسالمی نیز با هیئت نمایندگان ایران در وین مذاکره کنندباید درباره این موضوع و برنامه  

حیای برجام "بر پایه احترام به حق حاکمیت و حسن این کشورها همچنین برای "همکاری جدی و مؤثر" با مذاکرات ا

.اندهمجواری" با ایران ابراز آمادگی کرده  

تگو های گفها در قبال جمهوری اسالمی "موجب تضعیف دیدگاهگوید اینگونه موضع گیریزاده میبه گزارش ایرنا خطیب

. ]... [. شودیخله بیشتر بیگانگان در این منطقه مهم" مساز مداهای غربی و زمینهمحور، تبدیل منطقه به انبار تسلیحات شرکت

  

از سوی  مسائلی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواهان بحث درباره آنها در جریان مذاکرات احیای برجام هستند پیشتر

.ای برخوردار استآمریکا نیز مطرح شده و از پشتیبانی سه کشور اروپایی طرف توافق هسته  

 های رسمی و علنی، هر گونه مذاکره بر سر مسائل فراتر از توافقگیریکم در موضعاین همه جمهوری اسالمی، دست با

]... [.. کندای را رد میهسته  

 

فارسی وله دویچه خبری سایت از اقتباس  

 


