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وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﻄﺮی ﻣﯿﺪلاﯾﺴﺖآی درﺑﺎره ﺑﺴﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﺮان ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻌﻤﺎي اﺣﻴﺎي ﺑﺮﺟﺎم ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﯿﺪلاﯾﺴﺖآی در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﯾﺮان اﺧﯿﺮا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺣﯿﺎی ﺗﻮاﻓﻖ اﺗﻤﯽ ﺑﺮﺟﺎم داده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف ﺳﭙﺎه از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺸﺎور ﻫﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در
ﺗﻮﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﺷﮑﺎفﻫﺎ درﺑﺎره ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﻗﻄﺮی
»ﻣﯿﺪل اﯾﺴﺖ آی« ﻋﺼﺮ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ :اﯾﺮان در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف ﻧﺎم ﺳﭙﺎه از ﻟﯿﺴﺖ  FTOدر ازای ﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻗﺮارﮔﺎه
ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎ )ﺷﺎﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﭙﺎه( و ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎد دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
واﺷﻨﮕﺘﻦ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺪلاﯾﺴﺖ آی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮏ
ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻪ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺪ ﭘﺮاﯾﺲ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻬﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺑﺮﺟﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد .او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﮔﺮ اﯾﺮان اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ «.ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »ﻋﺪم اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﺎﯾﺪن،
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ۱۳۹۸
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ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را در ﻓﻬﺮﺳﺖ »ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ« ) (FTOﻗﺮار
داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ رﺳﻤﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ را
در ﻓﻬﺮﺳﺖ »ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ« ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰی ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺳﻨﺘﮑﺎم( را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار داد.
اﺧﺘﻼف اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد
در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻄﯿﺐزاده ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در ﻧﺸﺴﺖ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﺘﺪا  FTOرا ﻣﻄﺮح و ﺑﻌﺪ آن را ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻄﯿﺐزاده ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﮔﺰارش ﻣﯿﺪل اﯾﺴﺖآی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮفﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺮدم را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻮد اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ «.ﺧﻄﯿﺐزاده در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻇﻬﺎرات ﻧﺪ ﭘﺮاﯾﺲ ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮاﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ﺑﻮده و اﮔﺮ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺑﺮﺟﺎﻣﯽ
ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﮔﺮدد وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﺮان
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮاﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬارد واﺷﻨﮕﺘﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻓﺮاﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ،اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮات از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﺎ از روز اول ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮع دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻓﺮاﺑﺮﺟﺎﻣﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺬاﮐﺮات ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ
اﺻﻄﻼح ﺧﻮﺷﺸﺎن آﻣﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯿﺮاث ﺗﺮاﻣﭗ
ﻓﺮاﺑﺮﺟﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻄﯿــﺐزاده ﮔﻔــﺖ :ﺿﻤــﻦ اﺣﺘــﺮام ﺑــﻪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ادواری ﮐــﻪ ﻣــﺬاﮐﺮات اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻣــﺎ
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اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺘﻔﺎع اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان از اﺣﯿﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ،ﻣﺎ از روز اول ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن در ﺑﺮﺟﺎم
و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ۲۲۳۱ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﺮان را ﺑﺪﻫﺪ و
ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻬﺪ داده از آن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ ﻓﺮدا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻣﺬاﮐﺮات را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  ۲۸ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ و دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ،از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﺎص ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﺎدیﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان ،در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ
ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم اﺧﻼل در اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮﺟﺎم ﺧﻮدداری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺧﻄﯿﺐزاده در اداﻣﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد اﻓﺰود :ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم اﺑﺘﮑﺎر اﯾﺮان از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮرل ﺑﻪ ﮔﻮش ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ دو وزﯾﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ
داده ﺷﺪ وﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﺪدا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻓﻖ را ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻨﺪازد و ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻠﻂ و ﺗﻮﻫﻢ ﮐﻪ اﻫﺮمﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم رﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﺮان
ﻗﺎﻃﻊ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد .او ﮔﻔﺖ :اﻻن ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻪای ﻣﺴﯿﺮ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻮء ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪ .ﻣﺴﯿﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮرل
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻄﯿﺐزاده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ روﻧﺪ
ﻣﺬاﮐﺮات وﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺴﯿﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﺪﻋﻬﺪیﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺳﻮی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻗﻄﺎر ﻫﻨﻮز از رﯾﻞ ﺧﻮد
ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺬف ﺳﭙﺎه ﺷﺮط ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻧﺪی ﻣﺸﺎور ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﯿﺪل اﯾﺴﺖ
آی در ﺗﻮﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ :ﺣﺬف ﺳﭙﺎه از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮط
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ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد .از اﯾﻦ رو ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﺎفﻫﺎ درﺑﺎره ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎ و
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
رواﯾﺖ وزﯾﺮ از ﺑﺴﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﺮان
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان  ۲۴ﺧﺮداد ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ،
اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﻬﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺪﯾﺪی را روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان در ﻧﺸﺴﺖ
ﺧﺒﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪی را
روی ﻣﯿﺰ ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ
داﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﺧﻮد در
ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﻋﻼم ،اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻫﻢ
ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ آژاﻧﺲ اﻃﻼع داده ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را اﻧﺠﺎم داد.
اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﻓﺮار ﻧﮑﺮده و
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺬاﮐﺮه و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺖ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎرم آﻗﺎی ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎ آﻗﺎی اﻧﺮﯾﮑﻪ ﻣﻮرا و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ۴+۱
در وﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺎدل ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﻣﻨﻄﻖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺧﻮب ،ﻗﻮی و ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ و در ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۱۹ﺧﺮداد( ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺒﺎدل
ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﻬﺮان و واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ
ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺬ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺬاﮐﺮه ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای را در آژاﻧﺲ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اراﺋﻪ داد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺣﺬر
ﮐﻨﯿﻢ .رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﮐﻨﺎر ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻫﺴﺘﻪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﻣﺎ از ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﻣﺬاﮐﺮه ﻓﺮار ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و
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در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﺑﺮﻗﺮار و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮرا
ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺑﻮرل ﻣﺴﻮول ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل
اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮب ،ﻗﻮی و ﭘﺎﯾﺪار از ﻣﻨﻄﻖ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۴۰۱ﻧﯿﺰ درﺑﺎره
ﺧﺮوج ﻧﺎم ﺳﭙﺎه از ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﻮﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞﺣﻞ اﺳﺖ
و ازآن ﺑﮕﺬرﯾﻢ.

