ﻣﻘﺎﺑﻞ زورﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮدش
ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺖ/ﻣﻠـﺖ اﯾـﺮان ﻗﻄﻌـﺎ از
اﻗﺪام رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺑﺮﺟﺎم ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و  1+5اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ
از ﺟﻤﻠﻪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه از  10ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ  300ﮐﯿﻠﻮ رﺳﺎﻧﺪ ،آب
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در رﮔﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اراک را ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﺪ و در ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر ﺑﺘﻦ رﯾﺨﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻗﺒﺎل اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﺮان،
ﻗﺮار ﺷﺪ در روز اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﭘﻮل ﻫﺎی
ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه ﻣﺎ را آزاد ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮﭼﯿﺪه
ﺷﻮد اﻣﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺟﺎم را ﭘﺎره و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﭘﺸﺖ
ﮐﺮد.
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ در ﺑﺮﺟﺎم
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا
اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﻈﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺒﺎﺛﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ
و از ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺠﺮ زدن از اﯾﻨﻬﺎ را دارﯾﻢ وﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤﮏ ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎﻟﯽ دروﻏﯿﻦ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﯾﯿﺪ
 fatfﮔﻔﺖ fatf :ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﺤﮑﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  fatfاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﺮادات ﺟﺪی ﺑﺮ آن وارد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ  fatfﺗﻮﺳﻂ
اﯾﺮان ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻮد را از اﯾﺮان ﻟﻐﻮ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﻫﯿﭻ
ﮐﺸﻮری ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان را ﻧﺪارد.

ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻬﻤﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش آب ﺳﻨﮕﯿﻦ و اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ  300ﮐﯿﻠﻮ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ را ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
و ﺗﺎ اﯾﻦ دو ﻣﺎه  1+5ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ را
ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﻻ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎﻻﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ راﮐﺘﻮدی
اراک ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮ و ﺟﺪی ﺗﺮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺸﮑﻞ ﻏﺮب ﭘﺬﯾﺮش آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺪﺧﺪاﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ
ﺗﺮﺳﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ  1+5ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻗﻄﻌﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ
ﻏﺮب و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زورﮔﻮ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮدش
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺟﺎم داده اﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اوﭘﺎﯾﯿﺎن اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﯾﺮان ﺷﺪ زﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زدﻧﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺪ
ﻋﻬﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻗﻄﻌﺎ از اﯾﻦ اﻗﺪام رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮕﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از آن ﺑﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﻤﻠﻪ و اﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ
ﻫﯿﭻ ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

