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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،آن روز ﮐﻪ
زﺑﺎن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪادت ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺬاﮐﺮه
ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ،اﻣﯿﺪﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺑﺮای روﻧﻖ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز رﺳﻤﯽ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ
اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻋﻬﺪیﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺑﯿﻢ ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ
وارد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی
ﭘﯿﺮوزی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎی
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز و اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﺣﺪود دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﯾﮏ ﺳﻨﺪ
رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،ﻓﺮدی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد .اﻣﺎ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ
در ﻃﻮل دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ از او
ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارد.
ﺗﺮاﻣﭗ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از وﻋﺪهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ

ﮐﺮد و از ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪ .اﻣﺎ او ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر واﮐﻨﺸﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ از ﺳﻮی اﯾﺮان را ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎری ﮐﻪ از ﯾﮏ
ﺳﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺟﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ روﺳﺎی
ـﺪام
ـﺎد از اﻗـ
ـﺮای اﻧﺘﻘـ
ـﺰ ﺑـ
ـﺎﯾﯽ را ﻧﯿـ
ـﺎی اروﭘـ
ـﯿﺎری از دوﻟﺖﻫـ
ﺑﺴـ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ وی ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺣﺪت
داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎ
اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﻆ اﻣﯿﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ اﻣﯿﺪواری در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮان ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ روﻧﺪی ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دورﻧﻤﺎی وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه دو ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﮐﺸﻮر را
ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎط و
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﭘﺮداﺧﺖ را ﻧﻮﻋﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻠﯽ داﻧﺴﺖ؛ ﺑﻪ
وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎﺑﺎ ،ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
روﯾﮑﺮدی ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺮاﮐﻨﺶ
اﯾﺮان را ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ و ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮ از ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺼﺪ دارد  ITE 2018را ﺑﻪ ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺰت و
وﺣﺪت ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ
از ﻣﻮﻋﺪ  13آﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺮوز آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﻠﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ITE 2018 ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در دوران ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی

ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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