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ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮﺿﻮع  FATFﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺮس ﻣﺮگ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺚ FATFو ﺗﺤﻮﻻت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮر و ﻣﻮﺿﻊ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن
ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ در ﻣﻮرد FATFروﺷﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺧﻮد را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و
ﻗﻠﺪری ﻣﺎ را ﻣﻨﺰوی ﮐﻨﻨﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد :در ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺻﺪد ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺑﺮای ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺖوﮔﻮی رادﯾﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﻮاﯾﺢ
وی در
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  FATFدر ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﻮرد دو اﺻﻼﺣﯿﻪ داﺧﻠﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  FATFو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻃﯽ دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺎدی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ رﻓﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ .دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎر
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻼﺣﻈﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن
در ﮐﺸﻮر اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺠﺮی اﯾﻦ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان
از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﻪ FATFﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان
از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺴـﯿﺞ و ﺳـﭙﺎه از ﺳـﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔـﺮوه
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
دردﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ  FATFﻧﺪارد .ﮐﻞ اﯾﺮان را آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و

اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ را ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﯽزﻧﻨﺪ اﯾﺮان از ﺳﺎل  1984از ﺳﻮی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﭼﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ را
ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﺰء ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ و
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻇﺮﯾﻒ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ را در ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮروﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ و در آن ﺻﻮرت ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﻣﺎ ﯾﮏ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ از ﺗﺮس ﻣﺮگ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﮐﺮد.
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ دور از ذﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ
از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
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ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻋﻀﻮ FATF
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻀﻮ  FATFﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ
از ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎر  FATFﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر  FATFاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از 200
ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﮑﺎر  FATFﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ دو ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎر  FATFﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺮی اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ وی و رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮔﻔﺖ :آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺰوراﻧﻪ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﻫﻞ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺰوراﻧﻪ را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﻓﺸﺮده دو
ﺳﺎل و ﻧﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﺷﺪ و ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ در آن
ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدﻧﺪ و از آن ﺧﺎرج
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ او وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﻫﺎ
از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود وﻟﯽ ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺟﺎم دوﻟﺖ آﻗﺎی
ﺗﺮاﻣﭗ ﭼﻪ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ
و اﯾﻦ اﻣﺮ
اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺘﯽ

ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ
ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺰوراﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻮد
ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺰوای آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮﺻﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ:
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و

اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻗﺪرت وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻫﻨﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ اﻧﺰوای آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در
ﻣﻮرد ﺑﺮﺟﺎم ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﺮاﻗﭽﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
در ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﻫﻨﻮز
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﻮرد ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺟﺎم
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﺑﺎزی
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺰوی ﺷﺪهاﻧﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﺑﻪ ﺟﺰ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود از ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺟﺎم در ﺣﺎل ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ
روﻧﺪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آن
ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.

ﻇﺮﯾﻒ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪ از دوﻟﺖ
اوﺑﺎﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮ روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﺟﺎم و
ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪای ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ
اﯾﻦ دﻫﻪﻫﺎ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و در
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری وﺳﯿﻌﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﻮد و
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺟﻤﺎع ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ .ﭼﯿﻦ و
روﺳﯿﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد.
ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺟﺎم ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ و
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ در
ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﺟﺎم را در ﺣﺪ
ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽداﻧﻨﺪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺟﺎم از ﺳﻮی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺣﻖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮای اﯾﺮان ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :اﮔﺮ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دوره آﻗﺎی اوﺑﺎﻣﺎ آﻗﺎی ﺗﺮاﻣﭗ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﮐﺮدم و اﯾﻦ
روﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮدم.
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻊ
ﮔﯿﺮیﻫﺎی دوﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻬﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮدرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ در ﯾﮏ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن و
دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در آن ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎ و ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺟﺎم رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ

داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻣﻮرد اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﯾﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ .ﻫﺮ دو اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ
در ﻋﺮﺻﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﺮان ﯾﮏ ﮐﻨﺶﮔﯿﺮ ﻣﻬﻢ در
ﻋﺮﺻﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دارد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﺎﺑﺎﻧﻪ و زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪاش در اﻧﺰوا ﻧﮕﻪ
دارد .اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ روی آﻧﺠﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺣﺴﺎب
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ.
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