اﺛﺒﺎت ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻗﺮاردادﺑﺮﺟﺎم
ﺑـﺎ اﻋﺘـﺮاف ﺗﻠـﺦ ﻇﺮﯾـﻒ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت »ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ« ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ«
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻﯾﻮ ﮐﺎﻧﺎل “ﺑﺼﯿﺮت” در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﯿﮑﺎ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ﻇﺮﯾﻒ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ در ﺧﺼﻮص
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ اﺳﺖ:
– ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم رﺋﯿﺴﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺗﺸﮑﯿﻞ
دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪی و اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎﯾﺶ را در ﺳﺒﺪ ﺑﺮﺟﺎم و ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻪ ای
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ وارد ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺮﺟﺎم ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺟﺰو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
–
دﺳﺘﺎورد ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﺑﺮﺟﺎم ،ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻪ ای و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ از ﺳﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻋﺪم ﻗﺮارداد ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ!
– ﻇﺮﯾﻒ ﻫﻤﺎن ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﻪ
ای ازﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ دﯾﺪ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ،روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮردن آب و
ﻧﺎن ﻣﺮدم را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای رﺑﻂ ﻣﯽ داد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺸﺎﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ
را ﻟﻐﻮ ﻧﮑﺮد.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺮﺟﺎم را ﭘﺎره
–
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،رﻫﺒﺮاﻧﻘﻼب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺮﺟﺎم
را آﺗﺶ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ اﻣﺎ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاداد
داﺷﺖ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪون آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪو اﺟﺎزه
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﯿﭻ دﺳﺘﺎوردی ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺟﺎم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
و ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮﺟﺎم ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ داد اﻣﺎ

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻟﻐﻮ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در دوﻟﺖ ﻫﺎی
اوﺑﺎﻣﺎ و ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻮدﯾﻢ.
– ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﺮارداد ﺑﺮﺟﺎم آﻧﻘﺪر ﺿﻌﯿﻒ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه و دﯾﮑﺘﻪ
ﺷﺪه از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ذﮐﺮ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻠﮑﻪ از ﻋﺒﺎرت ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﺧﯿﺮا ﻇﺮﯾﻒ در ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼب
ﻫﺎوس اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﯾﻒ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﺮاداد را ﺧﻮدش ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن از وﺟﻮد ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﻐﻮ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
– ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ
در ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻪ ای و اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ
اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد ﺑﺮﺟﺎم ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻮدﯾﻢ
اﻣﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﯾﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎم را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ و رﻫﺒﺮاﻧﻘﻼب در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺧﯿﺮﺷﺎن ،آب ﭘﺎﮐﯽ را روی
اﯾﺮان در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻟﻐﻮ ﺷﻮد و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ از
ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﺮان در ﻣﺬاﮐﺮات وﯾﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺻﺮار دارد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺑﺎ
–
اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎ را در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻟﻐﻮ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺬاﮐﺮات وﯾﻦ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
– دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺎﺛﺮ از
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺳﻮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮدش ﻗﺮار داده اﺳﺖ و
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺪارﯾﻢ و
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،آﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺿﺮرﺷﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺋﻢ اﯾﺮان در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی
–
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای اﯾﺮان رﻗﻢ زده اﺳﺖ
و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
– ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ در
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎم ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﺑﺮای اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﺷﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
–
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ

ﺑﺮﺟﺎم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﺮر
اﯾﺮان اﺳﺖ.
– دوﻟﺖ آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ اﺷﺮاف ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻄﯿﻊ رﻫﺒﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮﺟﺎم ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺎزه اﺳﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ.
– دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد
و ﻫﻤﻔﮑﺮی و روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺮوﺟﺶ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮدش را
–
از دﺳﺖ داد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  20ﺳﺎل ﺣﻀﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی
ﻃﺎﻟﺒﺎن ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻌﺪ از ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن
واﮔﺬار ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﻌﻒ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎدی
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﺑﺮ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ و ﺑﺎ ﻋﺰت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
–
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ آن را ﻣﺪﻧﻈﺮ
دارد و ﺑﺮﺧﻼف دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ،اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

