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COMPOSITION EN PERSAN 

Composition en persan à partir d’une question, rédigée dans cette même langue, liée à l’actualité. 

(350 mots avec une tolérance de plus ou moins 10%) 

SUJET : 

کرد؟ تشریح  فارس خلیج در را متحده ایاالت و ایران بین بحران توان می چگونه  
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TRADUCTION EN FRANÇAIS 

Traduction en français d’un texte rédigé en persan. 

TEXTE AU VERSO 



 

کند ای" رونمایی می ش تعهدات هستهایران از "مرحله دوم کاه  

خرداد از تاسیسات نیروگاه آب سنگین اراک بازدید  ۲۷ها دعوت کرده  سازمان انرژی اتمی ایران از نمایندگان رسانه

می عنوان ای" جمهوری اسال کنند. هدف از این بازدید آشنایی با اقدامات این سازمان در مسیر "کاهش تعهدات هسته

 . شده است

 ۲۷های گروهی داخلی" دعوت کرده روز دوشنبه  ای از "نمایندگان رسانه روابط عمومی سازمان انژی اتمی در بیانیه

 .ژوئن( از روند تولید در کارخانه آب سنگین اراک بازدید کنند ۱۷خرداد )

سازی  های داخلی از سایت غنی د نمایندگان رسانهبه گزارش خبرگزاری ایسنا در این بیانیه تاکید شده که در ادامه بازدی

اردیبهشت که خبرنگاران در جریان آخرین اقدامات سازمان انرژی اتمی در زمینه اجرای تصمیم شورای  ۳۱نطنز در 

ها در جریان اجرای  ای" قرار گرفتند، اکنون قرار است نمایندگان رسانه عالی امنیت ملی برای "کاهش تعهدات هسته

 .دوم و آخرین تحوالت در روند تولید آب سنگین" در تاسیسات اراک قرار بگیرند مرحله"

میان نمایندگان ایران و شش قدرت جهانی )آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه  ۱۳۹۴ای که تیرماه  در توافق هسته

تولید آب سنگین با سازی اورانیوم و  های جمهوری اسالمی در حوزه غنی و آلمان( به امضاء رسید فعالیت

 ]... [. اجرایی شد ۹۴هایی روبرو شد. برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( از دی ماه  محدودیت

تواند مازاد تولید اورانیوم و آب سنگین را بفروشد یا مبادله کند. آمریکا  ای جمهوری اسالمی می مطابق توافق هسته

 .های ایران در این زمینه خودداری کرد ای از تمدید معافیت روج از توافق هستهابتدای ماه مه و در آستانه سالروز خ

 واکنش ایران به تصمیم آمریکا

ای خطاب به کشورهای عضو  اردیبهشت در واکنش به این تصمیم آمریکا در بیانیه ۱۸شورای عالی امنیت ملی ایران 

از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق  جمهوری اسالمی ایران در راستای صیانت»برجام، اعالم کرد: 

برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف  ۹۸اردیبهشت  ۱۸برجام، از امروز  ۳۶و  ۲۶خود مندرج در بندهای 

   «     .کند می

قیمانده همزمان حسن روحانی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی در نامه دیگری به سران کشورهای با

ای برای اجرای تعهدات این کشورها، به خصوص در حوزه بانکی و نفتی خبر داد  روزه ۶۰در برجام از تعیین مهلت 

های ما تامین شود؛ ما نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را از  در هر زمان که خواسته»و نوشت: 

اسالمی ایران مرحله به مرحله تعهدات دیگری را متوقف خواهد سر خواهیم گرفت، اما در غیر این صورت، جمهوری 

 .[ ]... «رد.ک

     فارسی وله دویچه خبری سایت از اقتباس
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