ﮔـﺎم ﻫـﺎی راﻫـﺒﺮدی اﯾـﺮان و ﭼﯿـﻦ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دو اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﺰرگ راه
اﺑﺮﯾﺸﻢ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ۱۴۰۰
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدو ﺳﻴﺎﺳﺖ »اﯾﺮان ﻗﻮی« ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن در ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺸﻢ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﺰت ،ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺣﺴﺎن ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﻗﺒﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻓﺰود :ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻋﻤﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻏﺮب آﺳﯿﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺣﻀﻮر ﻏﺎﺻﺒﺎﻧﻪ در
ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﯾﻤﻦ و
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر در ﺷﺮق ﻓﺮات
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻨﻴﺎدي و راﻫﺒﺮدي ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺪﻋﻬﺪی
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﺟﺎم اﺷﺎره داﺷﺖ و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ و
ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻼ ً از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﺟﺎم
ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد.
ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ اداﻣﻪ داد :اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
و ﺑﻌﺪ از راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮان ،
در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.

ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮی و ﻋﺪم
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﯾﮏ ﺟﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮدﻣﺎن

وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﺟﺎم

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﺨﻄﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺑﺮﺟﺎم
در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ و ﻋﺠﻠﻪ دوﻟﺖ دراﺟﺮای آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﺬاﮐﺮات ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﭙﯿﻤﺎﻧﺎن
اروﭘﺎﯾﯽ اش اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ﺳﻌﻮدی ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻈﻠﻮم ﯾﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ
ﺧﻮد ﻣﺪﻋﻲ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺳﻌﻮدیﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﯾﮏ
ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ دوﻟﺖ دﻣﻮﮐﺮات اوﺑﺎﻣﺎ آﺗﺶ
ﺟﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪی را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﮐﺎﺑﻮس
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ ،ﺧﻮاب آرام را از ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن رﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ
و ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و
ﭼﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪ ﻋﻬﺪﻳﻬﺎي
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺸﻮد.
ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ اﻓﺰود :اﻧﺰوا ،ﺗﺰﻟﺰل و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻠﻮه دادن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ،راﻫﺒﺮد اﺻﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﻔﯽ در
ﻣﯽ
ﻗﺒﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﻮج ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی
ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و
ﺣﮑﻤﺖآﻣﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺣﺴﺎن ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :اﻧﺴﺪاد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﻮاره در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻼت دو
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ راﻫﺒﺮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ را ﮐﻤﺮﻧﮓ و
ﺣﺘﯽ ﺑﯽ اﺛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وی ﮔﻔﺖ :ﮔﺎم ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ
راه اﺑﺮﯾﺸﻢ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻓﻨﺎوری،
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،اﻣﻨﯿﺘﻲ  ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺷﯿﻼت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزه
ﮔﺮدﺷﮕﺮی و اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧﻮ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت
ﻫﺎی ﺷﺮق در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺰاﯾﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی درﯾﺎ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺠﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ
از ﺛﻤﺮات اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮازن ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻏﺮب
ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری
ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ،ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﯽ و
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دو ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ داده و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
دو ﮐﺸﻮر ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی داﻧﺶ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

