واﮐﻨــﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﯽ اﯾــﺮان در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛

دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺋﻢ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﭘﯿﺎم در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ روزﻧﺎﻣﻪ
وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.
وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺬاﮐﺮات وﯾﻦ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺋﻢ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺋﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺟﺪی در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ – ﺣﻤﺎﻗﺖﺑﺎر ،ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﻪای را ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،دور ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺮان و ﮔﺮوه  ٤+١ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن و اﺣﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام
ﻣﺸﺘﺮک )ﺑﺮﺟﺎم( اﯾﻦ روزﻫﺎ در وﯾﻦ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺗﺮﯾﺶ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﭼﺎرﭼﻮب دﯾﺪارﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و  ۴+۱و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﺟﺎم
در روزﻫﺎی آﺗﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮی رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮان روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
“ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اداﻣﻪ دارد”.
ﺑﺎﻗﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺬاﮐﺮات وﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻟﻐﻮ
ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﺮای ﻟﻐﻮ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اراده ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در دو ﻣﻮﺿﻮع راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ و
ﺗﻀﻤﯿﻦ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

