اﯾـﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻬـﺎی ﻣﺼـﻠﺤﺖ
ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺮان و
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺮﺟﺎم و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﺑﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
ﺧﻮﺑﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﻬﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و دوﺳﺘﺪاران ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺎی ﻫﻤﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ـﺖ
ـﻪ از ﺳﯿﺎﺳـ
ـﺪ ﮐـ
ـﺎ را وادار ﮐﻨﻨـ
ـﺪ آﻣﺮﯾﮑـ
ـﺎ ﺑﺎﯾـ
ـﺮدازد و آﻧﻬـ
ﺑﭙـ
ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارد.
ﺑﻬﺮام ﻗﺎﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان
و ﮔﺮوه  ۴+۱و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﻮﻋﺪ
ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای دور دوم ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ
ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﺮرا ﻋﻨﻮان
ﮐﺮدهاﻧﺪ  ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﻐﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ و ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪای ﮐﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮد ،ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺮﺟﺎم و ﻣﻮاﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮان از آن
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﺮدﯾﺪ .
اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت ارﺷﺪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اداﻣﻪ داد  :در دوران
اﺧﯿﺮ و ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ از ﺑﺮﺟﺎم  ،رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﯾﮏ
ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺟﺎﻧﺒﻪ  ،ﻓﺮاﻣﺮزی و ﺧﻼف ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﻗﺪام
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺬاﯾﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان و
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﺑﻪ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ،اﻓﺰود  :ﻫﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ٢٢٣١
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،ﺑﺪ

اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﯽﺗﻌﻬﺪی ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر،
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﺮﮐﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
اﻧـﻮاع دروغ ،ﮔﻔﺘـﺎر ﮐـﺬب و دﻏـﻞ ﮐـﺎری را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﺮان روا
و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﻤﺎم آن را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ  ،در ﺑﺤﺚ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻪای و ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم  ،ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺑﺮای
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺗﮑﻔﯿﺮی  ،در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ داﻋﺶ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪه
و ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺴﺘﺸﺎری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮔﻔﺖ  :اﯾﺮان
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﺮﻃﯽ  ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭘﺪﯾﺪه
ﺷﻮم ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و از دﺳﺖ دادن اراﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﺮﮐﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪایاش ﮐﻪ از ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ،اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ  ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ زرادﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ رﮐﻮرددار ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻠﺢﻫﺎی
ﻟﻮﮐﺲ
ﮐﺸﻮر
ﮔﻨﺎه
ﻣﻮرد
ﻣﺮدم

اﺳﺖ  ،ﮔﻔﺖ  :رژﯾﻢ دﯾﮕﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ،
ﯾﻤﻦ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﯽ
را ﺑﺎ ﺳﻼحﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﻌﻀﺎ اروﭘﺎﯾﯽ
آن
ﮐﺸﺘﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﻈﻠﻮم ﯾﻤﻦ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﺮان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .

اﻓﺰود  :ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺮاب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ  ،ﻣﺘﻮﻫﻤﺎﻧﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﯾﺎدﺷﺎن از
ﺻﺪور اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و روز دﯾﮕﺮ ﺗﺮس ﺧﻮد را از ﺻﺪور
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺎن و ﻋﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
وی

ﺑﺎ

ﺑﯿﺎن

اﯾﻦ

ﮐﻪ

اﮔﺮ

اﯾﺮان

در

ﺑﺮﺟﺎم

ﻣﺎﻧﺪ

،

ﺑﻪ

ﻣﻮازﯾﻦ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺗﺮورﯾﺴﻢ
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد،
و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﻤﻖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن ﺑﯽ ﻣﺜﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرده
ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از
اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺮﺟﺎم
ﺑﻪ اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» ﻣﺎﻧﺪن در
ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
از آن اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ  ۴+۱ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﺮوج
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻧﺒﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد «.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﺮوه  ۴+۱ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی اﯾﺮان از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺮﺟﺎم اﻓﺮود  :اﯾﺮان ﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽاش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺧﻮد ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ
ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎی اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎ ﺳﺮزﻧﺶ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ روﺑﺮو ﺷﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد
را ﻋﻠﯿﻪ
اﻧﺰوا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﺶ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺷﺮﮐﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻃﯽ
ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ وﺟﻬﻪ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺮﮐﺎت اﯾﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﺮان ،
اﯾﺮان اﺳﺖ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ دﺷﻤﻦ را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دام آورد
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ .

و آن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺧﻮد وادار ﺑﻪ

اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت ارﺷﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ آﻗﺎی ﺗﺮاﻣﭗ را ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ
از ﻧﻮع ﺧﺎص ﺑﺪاﻧﯿﻢ  ،ﺣﺪاﻗﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻫﻢ
ﻣﺸﺎورﯾﻦ او ﮐﻪ اﯾﺮان  ،اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و درک درﺳﺘﯽ
از ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻏﻠﻂ و ﻧﺎدرﺳﺖﺷﺎن  ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺗﺮاﻣﭗ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد .
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن  ۱۳آﺑﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻋﺪی ﮐﻪ آﻗﺎی ﺗﺮاﻣﭗ
در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان وﻋﺪه داده اﺳﺖ  ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﯿﭻ اﺑﺰار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهای  ،ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
آن را ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ  ،ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺎآﮔﺎﻫﻨﺪ .
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ

ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺮدﻣﯽ  ،ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻋﻬﺪ و
و زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮازﯾﻦ اﺻﻮﻟﯽ و اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
ﭘﯿﻤﺎن
و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ
ﺗﺎ اﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ  ،ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻬﺪات
واﺷﻨﮕﺘﻦ
رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ دﻫﺪ  ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺮﺟﺎم و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺧﻮﺑﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در اراده اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺟﺎم ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را وادار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ
ﮔﺮاﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدارد  ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺎی ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت ارﺷﺪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺪور
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﺮار ﻣﻮﻗﺖ دﯾﻮان ﻻﻫﻪ
اﻗﻼم داروﯾﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی و ﻫﺮ آن ﭼﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد،
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﻬﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺤﺮﯾﻢ داﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ  ،اﻣﺎ ﺧﺮد و ﻣﻨﻄﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﺎﻻت
ﺑﺮﺟﺎم
ﺟﻬﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و دوﺳﺘﺪاران ﺣﻔﻆ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ راه ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪای ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﺘﺤﺪه

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺪ ﻧﺎم و ﺷﺮور در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺮاﻣﭗ اﻣﺮوز ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﺪ در ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻫﺎ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ  ،ﺗﺎ ﺣﺪی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﻓﺮاﻃﯿﻮن در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻻﺑﯽ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از
ﮐﺸـﻮر ﻫـﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ و دﯾﮕـﺮ دوﻟﺖﻫـﺎﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻋـﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖﺷـﺎن از
ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﯿﺴﻪﭼﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن
و ﺗﺎرﯾﺦ  ،رواﺑﻂ اﯾﺮان و اروﭘﺎ و ﺣﺘﯽ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ را ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﻪ

اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ
آن ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ  ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و رﻓﺘﺎر
اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺗﻨﺪروﻫﺎی ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .
آﻧﺎن ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

اﺧﯿﺮ

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮاﻗﺐ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ
اﯾﺠﺎد
و ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی و ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و اروﭘﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اروﭘﺎ را اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری
آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ رواﺑﻂ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،دﻗﺖ و
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮ اﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮا ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و اروﭘﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﺎﻃﻞ
اﻟﺴﺤﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ .

