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ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻌﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ اﯾﺮان ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی
ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻮری ﺗﺮی ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ… .
ﺷﺎخ و ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن را ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮازﻫﺎ داﻧﺴﺖ .ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ اﺧﯿﺮ
ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﺮدم اﯾـﺮان ،ﺗﺮاﻣـﭗ ﺑﻌـﺪ از ﻧﺸﺴـﺖ ﺑـﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﺮان ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﺆال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران درﺑﺎره ﻓﺮﺟﺎم ﺑﺮﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ زودی ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ
درﺑﺎره اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ… .
… روی ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ اﺧﯿﺮ درﺳﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽ
ﻋﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﯽ از ﺟﺎﻧﺐ روﺳﯿﻪ در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﺟﺎم
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ
ﮐﺮد؛ آن ﻫﻢ درﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﺮاﻣﭗ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻃﺮف ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ …

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
ﺗﻮان از آن ﺑﻪ
ﯾﺎد ﮐﺮد .روﺳﯿﻪ
اﯾﺮان را ﺗﺮﺳﯿﻢ
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج

در ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ وﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ:
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ
اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ(در ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ روﺳﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ … ،
… :ﺟﺎن ﮐﺮی وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
درﺑﺎره اﻗﺪام دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺗﻮاﻓﻖ را آﻏﺎز ﮐﺮدم و در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺸﺴﺘﻢ
اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای  2ﻣﺎه دوره ﮔﺮﯾﺰ داﺷﺖ… ،

روزﻧﺎﻣﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﻟﺮی ﻓﻠﯿﻨﺖ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎﺳﺘﺮ
ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺷﺪن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﺰه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﻟﺮی ﻓﻠﯿﻨﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ در
روزﻧﺎﻣﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺷﺪن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻮد ،ده ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﺟﺎﯾﺰه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد… .
ﻫﻨﻮز دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در  21ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﺨﻦ او ﺑﻪ داﻣﺶ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ اون ،رﻫﺒﺮ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ،در ﻗﺒﺎل ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﻮرش ﮔﻔﺖ :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد  .او در ﭘﯽ آن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ در
اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﯾﮏ ﺑﻤﺐ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد… .
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮﻟﺶ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ،روز ﺷﻨﺒﻪ
ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻣﻮرد اﻋﻼم
اداﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﻀﻤﯿﻦ
اﺟﺮاﺋﯽ و ﺑﻪ ﻃﺮزی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪه از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی …

ﺳﻮی

روﺳﯿﻪ

ﻣﻮرد

… .از ﺗﯿﻠﺮﺳﻮن و ﻣﮏ ﻣﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﻐﻮ و
ﭘﺎره ﮐﺮدن ﺑﺮﺟﺎم از ﺳﻮی ﺗﺮاﻣﭗ را در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﺮادات ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،رﮐﺲ ﺗﯿﻠﺮﺳﻮن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ
ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯽ ان ان ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺧﯿﺮ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ
اﯾﺮان را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ… ،
… .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ درﺑﺎره ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و در راﺳﺘﺎی ﻃﺮح اﺑﺘﺪا آﻣﺮﯾﮑﺎ ی دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ ،از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت آزاد دﻓﺎع ﮐﺮد… .
… ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
ﻧﻄﻖ ﻇﺎﻫﺮا آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ را اﻗﻨﺎع ﮐﻨﺪ؛ …
… ﺑﻪ ﮔﺰارش آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس از ﻣﺴﮑﻮ ،آن دوﻧﮓ ﭼﻮن ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺮه
ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در

ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ روﺳﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺣﯿﺎت ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ… .
ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای
ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﭽﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﻨﺶ زای ﺗﻬﺮان در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ .در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ ﺑﺮﺟﺎﻣﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﭘﺲ از اﻇﻬﺎرات ﺳﺨﯿﻒ و ﺧﺼﻮﻣﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻧﮕﺎه دوﻟﺖ در ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ
روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺷﺪه …
… ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال داوﯾﺪ ﭘﻮژاداس ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ درﺑﺎره اﻣﻨﯿﺖ در
ﺣﻮزه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﯾﻨﮑﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﺿﻊ اش درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ” ﺷﺮﯾﮏ
ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ” ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ” ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺤﮑﻢ” ﮔﻔﺖ :آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺎﺳﺖ… .
… ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻮﺑﻬﺎش ﭼﺎﻧﺪرا ﮔﺎرگ دﺑﯿﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ،وزﯾﺮ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان را ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮد .ﮔﺎرگ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
روی ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ… .
… ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﺎزار اﻧﺮژی ﻧﻮﺷﺖ :دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮات واﻗﻌﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎی
آﺗﯽ روﺷﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﮕﺮه را ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮری
اﺣﺴﺎس ﺷﻮد .اﻇﻬﺎرات ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ای ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻔﺖ و
آﯾﻨﺪه …
… ،از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮان ﻣﺠﻼت ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻋﺰم ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺣﺬف دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ از ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﺰم ﮐﺮده و ﺟﺎﯾﺰه ای
ده ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﯽ ﺑﯽ
ﺳﯽ ،ﻓﻠﯿﻨﺖ ،در ﯾﮏ آﮔﻬﯽ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﺳﺘﯿﻀﺎح ﯾﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری آﻗﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﻮد… .

… ،ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ) ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  23ﻣﻬﺮ
ﻣﺎه( در ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ – ﺳﻦ
ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ -ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺻﻠﺢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﺑﯿﻦ دﯾﻨﯽ و ﺑﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺘﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ …
ﮐﺮﯾﺲ ﻣﻮرﻓﯽ ﺳﻨﺎﺗﻮر دﻣﻮﮐﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺘﯿﮑﺖ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ
رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻨﺎ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻟﻔﺎﻇﯽ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان در ﺣﺎل ﭘﯿﺮوی از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ
ای اﺳﺖ و ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد… .
… در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص ﻧﺸﺴﺖ 7روزه وﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
ﺷﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭼﻨﺪروزه ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی  5+1در وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از
 7روز ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ… ،
… ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ،ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ
و ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای …
ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺧﺒﺮی ﺧﻮب ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و رﻗﯿﺐ اروﭘﺎﯾﯽ
اش اﯾﺮﺑﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دارﻧﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ… .
… .روز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﯿﺰ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان را آﻏﺎز ﮐﺮد و از ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺠﺪد در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ
ای ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﺮوج از
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﺣﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻋﺘﻤﺎد را رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ
ﻻﮔﺎرد ،رﺋﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺑﯽ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ آﻓﺘﺎب در آﺳﻤﺎن ﻣﯽ درﺧﺸﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ… .
اﯾﺮان در ﺣﺎﺷﯿﻪ ی ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک دﯾﺪار

داﺷﺘﻢ؛ و ﻟﺬا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ رﺋﯿﺲ ﺗﺮاﻣﭗ
ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺮﺟﺎم ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ آﻧﺎن دﻗﯿﻘﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ… .
… ،ﺳﻮزان راﯾﺲ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
)اﯾﭙﮏ( از ﺳﺨﻨﺎن روز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار
داد .ﺳﻮزان راﯾﺲ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﭙﮏ از ﺗﺮاﻣﭗ را ﻣﺰﺧﺮف ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  8ﮔﺰارش آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ
درﺑﺎره اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﺪ… .
… ،وزﯾﺮ دﻓﺎع و ﺣﺘﯽ ﺗﺮاﻣﭗ اداﻣﻪ داده و ﻣﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ )روز ﺟﻤﻌﻪ( رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر )درﺑﺎره اﯾﺮان( ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .وی اداﻣﻪ داد 3 :روز ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد در
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل را درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺮده اﯾﻢ… .
…،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪاﻧﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در
ﻣﻮرد ﺑﺮﺟﺎم ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای در دﮐﺘﺮﯾﻦ دﻓﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺟﺎ ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ) ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  23ﻣﻬﺮ
ﻣﺎه( در ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ – ﺳﻦ
ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ -ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺻﻠﺢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﺑﯿﻦ دﯾﻨﯽ و ﺑﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ… .
… ،اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﮑﺮون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ دو روز ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ
ای را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﻨﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺧﻮب
ﻧﯿﺴﺖ… .
… ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﻮﯾﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﻮﯾﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری
را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎره اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮد
ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ  .وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﻮﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﺮان و ﮔﺮوه  5+1در ﻣﻬﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان
ﺷﺪ… .
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