ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺎن رﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
آﻗﺎی ر ﺲ،
آﻗﺎی دﺑﯿﺮﮐﻞ،
ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﺎن،
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن،
ﻣﺎﯾﻠﻢ در آﻏﺎز ﺳﺨﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺑﯿﺮ ّ
ﮐﻠﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﮔﻮﺗ ِِﺮش را ،ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﻢ و
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در دوازدﻫﻤﯿﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان ،ﺑﯿﺶ از  41ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ
ﯾﻌﻨﯽ  73درﺻﺪ واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رای ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺑﺮای اﻋﺘﺪال ،و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی« در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ،و اﺗﺨﺎذ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ »ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺳﺎزﻧﺪه« در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ رای ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻠﻮغ
ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر و آزاد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ً
ﺻﺮﻓﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ر ﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﺳﻮی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ،
رای
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،در ﮐﻨﺎر اﺳﻼمﺧﻮاﻫﯽ و ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﯽ ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان
در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل  1357ﺑﻮده اﺳﺖ .دوﻟﺖ
ﻣﻦ در دوره ﻗﺒﻞ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده و »ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی« را اﻋﻼم ،و ﺑﺮای اﺟﺮا اﺑﻼغ ﻧﻤﻮد .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﻣﻨﺸﻮر در راﺳﺘﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ  111ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و  39ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ،ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ،و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ واﻻی
اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ،رﻗﻢ زدﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن،
در اﯾﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ اﻋﺘﺪال ﻣﻨﺶ و روش ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ
اﯾﺮان اﺳﺖ .اﻋﺘﺪال ﻧﻪ اﻧﺰواﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺳﺘﯿﻼﺟﻮﯾﯽ؛ اﻋﺘﺪال ﻧﻪ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی.

 -ﻣﺸﯽ اﻋﺘﺪال ،ﻣﺸﯽ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺻﻠﺤﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻊ؛ ﻧﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﻣﻠﺘﯽ ،و ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی ﺑﺮای

 ﻣﺸﯽ اﻋﺘﺪال ،ﻣﺸﯽ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺻﻠﺤﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻊ؛ ﻧﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﻣﻠﺘﯽ ،و ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی ﺑﺮایﻣﻠﺘﯽ دﯾﮕﺮ؛
 اﻋﺘﺪال ،آزادی و ﻣﺮدمﺳﺎﻻری اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ؛ ﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻇﺎﻫﺮی از آزادی در ﯾﮏﮐﺸﻮر ،و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ؛
 اﻋﺘﺪال ،ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ اﺳﺖ و ﻧﻪ رﻗﺺ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ؛ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺸﯽ اﻋﺘﺪال ،زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺳﻼح ﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺻﺎدراﺗﯽ زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺻﻠﺢ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ.
روﯾﮑﺮد ﻣﺎ ﺻﻠﺢﺧﻮاﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﻇﻠﻢ را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﻢ و از ﻣﻈﻠﻮم دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻬﺪﯾﺪ را از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ و ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ .زﺑﺎن ﻣﺎ ،زﺑﺎن ﮐﺮاﻣﺖ اﺳﺖ و
زﺑﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﯿﻢ .ﻣﺎ اﻫﻞ ﻣﺬاﮐﺮهاﯾﻢ ،اﻣﺎ از ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮاﺑﺮ و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺮد  -ﺑﺮد.
در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺻﻠﺢ ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﺛﺒﺎت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻤﯽ ﺷﺮور و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻏﺎﺻﺒﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در
اﻣﻨﯿﺖ؟ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﯾﻤﻦ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ،و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ در ﻓﻘﺮ،
ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪهای ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﻗﺎی ر ﺲ!
اﯾﺮان از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺮﭼﻢ دار ﺗﺴﺎﻣﺢ در ﺣﻖ ادﯾﺎن و اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻠﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن را از رﻧﺞ اﺳﺎرت ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻧﺠﺎت دادﯾﻢ؛ ارﻣﻨﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ و
در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﮏ "ﻗﺎره ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ" و ﺗﻨﻮﻋﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ از اﻗﻮام و ادﯾﺎن را ﺟﺎی دادهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﯾﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮدﯾﺎن و اﮐﻨﻮن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻫﻤﺎن اﯾﺮان ﺣﻖﺟﻮ و آراﻣﺶﻃﻠﺐ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺗﻨﺪروی ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﻧﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺮﻗﻪای و
ﻗﻮﻣﯽ ،ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و راﻫﺒﺮدی.
اﯾﺮان ﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗﺎرﯾﺨﯽاش را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽاش را ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ و
ﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﻘﻼﺑﺶ را ﺑﺎ زور ﺳﺮﻧﯿﺰه ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻮاری ﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺎن ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺬﻫﺐﻣﺎن و
اﺻﺎﻟﺖ اﻧﻘﻼبﻣﺎن آن ﻗﺪر ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﭼﻮﻧﺎن اﻫﺪاف اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﻮﻟﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن و ﻣﺬﻫﺐ و اﻧﻘﻼﺑﻤﺎن ،ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺎ
ﻋﻘﻞﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﻢ .ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﻢ .ﺳﻔﯿﺮان ﻣﺎ ،ﺷﺎﻋﺮان ،ﻋﺎرﻓﺎن و
ﺣﮑﯿﻤﺎنﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻮی ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﻮی اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ را در ﻧﻮردﯾﺪهاﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻌﺪی در دل آﺳﯿﺎ
ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻬﺎن را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده اﯾﻢ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ،ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﻢ؟!

ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﺎن،

ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﺎن،
ﺻﺪای اﻋﺘﺪال از ﻃﺮف ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﯿﺎن ،ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺟﺎم،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﺪق ادﻋﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺟﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﺸﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  2231ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ در آﻣﺪ .ﺑﺮﺟﺎم
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﺟﺎم ﺳﻨﺪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺟﺎم اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻮ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
دوﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺟﻬﺎن .ﻣﺎ درﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری را ﮔﺸﻮدهاﯾﻢ .ﻣﺎ دهﻫﺎ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮد را از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﺎزه ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ دﺳﺖ زدﻧﺪ و ﺣﺎل ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻏﺒﻦ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﺮﯾﺐ
ﺧﻮردهاﯾﻢ و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ را ﻓﺮﯾﺐ دادهاﯾﻢ .ﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﺧﻮد را ،ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺎ
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻪای را ﻧﻪ از ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای ﮐﻪ از داﻧﺶ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ
آوردهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﻫﻨﺮ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺎﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﻼح ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺗﻤﯽ را از اﯾﺮان ،ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ
از ﺳﻠﺐ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﻣﺪﻋﯽ آن ﻫﻢ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ ،اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ رژﯾﻢ ﻏﺎﺻﺐ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪایاش ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎرت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺻﻠﺢﻃﻠﺐ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن،
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﺟﺎم ،در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
در ﮐﻨﺎر ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﮑﻔﯿﺮی ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ -
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻫﺴﺘﻪای ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد؛ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ؟
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎم را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ آن ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﻃﻊ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ »ﻧﺎاﻫﻼن
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ« از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ و دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز دارد.
دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ و ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻓﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و
اﻋﺘﻤﺎد دوﻟﺖﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻌﻬﺪات آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن،
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺒﺘﮑﺮ اﺗﺤﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮد-ﺑﺮد را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﯽداﻧﺪ .ﺗﻌﻤﯿﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ،
ِ
ﻋﺒﻮر از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه دوران ﮔﺬار ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ﻣﺮاودات و

ﻋﺒﻮر از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه دوران ﮔﺬار ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ﻣﺮاودات و
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ادﺑﯿﺎت ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ،زﺷﺖ ،ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزاﻧﻪ و ﻣﺸﺤﻮن از اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ و اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ از زﺑﺎن ر ﺲ ﺟﻤﻬﻮر
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دﯾﺮوز در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦﻫﺎ در ﺷﺄن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ از اﯾﻦ اﺟﻼس اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺗﺤﺎد دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﻨﺒﻪ دﻓﺎﻋﯽ و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ
ﺑﯽﺧﺮدان ،ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی دورﺑﺮد رژﯾﻢ ﺻﺪام ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖورزی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛
ﻫﻤﺎن ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻓﺮوش ﺳﻼحﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎرﺷﺎن ،اﯾﺮان را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﺗﺪاوم و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺤﺮان ﺑﺮﺟﺎی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ،ﯾﻤﻦ و ﺑﺤﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺬﯾﺮش رای و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺻﺮف ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻠﺖ
ﺧﻮد و ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ،ﻓﻘﺮ ،وﯾﺮاﻧﯽ ،رﺷﺪ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ و اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ،آﻗﺎﯾﺎن؛
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﻗﻒ اﯾﺮان ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ راﺳﺦ ﺗﺮ ﮐﺮد.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺷﺪ
ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،اﻣﯿﺪﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺟﻬﺎن ﺷﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ راﻫﺒﺮدی
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺘﻮازن ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎور ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
اﻣﻨﯿﺖ ،دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﻮد.
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎزی ﺟﻬﺎن و ﻧﻔﺖ ﻓﺮاوان ،آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
درﯾﺎﯾﯽ ،رﯾﻠﯽ و ﺟﺎدهای ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﺪ .ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮق و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﯾﻠﯽ و ﺟﺎدهای ،اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزان ﺑﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ﺑﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﻓﻀﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان روی آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

اﻣﻀﺎی روزاﻓﺰون ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه

اﻣﻀﺎی روزاﻓﺰون ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ در اﯾﺮان ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﮑﺮی ،اﺻﻼح ﻣﺪاوم ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﻓﻀﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﺰم ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮاﻧﯽ آزاد و ﭘﯿﺸﺮو ،و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻣﻦ و آرام ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
اﺧﻼق و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راه ،از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺑﺘﮑﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ از
ﺳﻮی ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮاز اﯾﺮان ،از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﭘﺮاﻣﯿﺪ ،دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ،آﻗﺎﯾﺎن
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از
ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺮاط ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ،ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ،ارﻋﺎب و ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ و ﺻﻠﺢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺗﺎ ﺻﺪای اﻋﺘﺪال ،ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪای ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
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