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  كلمة وزير اخلارجية اإليراين، على أكبر واليتي،

  طلبة جامعة طهرانيف 
  ]مقتطفات[ .4/1/1991، طهران

  
  

اه اإليرانية ضد اجلمهورية اإلسالمية لن تسمح ألي من طريف النزاع استخدام األراضي واألجواء واملي
  .هذه احلرب لصالح أي من الطرفين نها لن تدخلاستلتزم احلياد إذا تفجرت احلرب و ن إيرانا... الطرف اآلخر

  .إننا ال نريد أن نتورط يف هذه األزمة ذلك ألننا ال نعتبر أياً من الطرفين على حق
  .إننا قد أفصحنا عن وجهات نظرنا ونعتقد بأن هذه األزمة يجب أن حتل بالطرق السلمية

من بحر عمان هي حتت باملائة  50باملائة من سواحل اخلليج الفارسي ونصف مضيق هرمز و  50إن 
الدول األعضاء يف جملس تعاون (ن النصف اآلخر حتت تصرف الدول السبع األخرى يف املنطقة اتصرف إيران و

  .ور يف املنطقة دون األخذ بنظر االعتبار دور إيران فيهاطن يحدث تانه ال يمكن او) دول اخلليج الفارسي والعراق
ء يف جملس تعاون دول اخلليج الفارسي قد أعربوا عن ندمهم إن زعماء ووزراء خارجية البلدان األعضا
التوازن يف أمن إن اجلمهورية اإلسالمية لها وزنها يف إيجاد . لقيامهم يف املاضي بتجاهل إيران يف حساباتهم

دولة قوية وصاحبة رأي ونفوذ يجب أن تشارك يف اتخاذ القرارات على الصعيد املنطقة وان إيران بوصفها 
  .اإلقليمي

تنى على أساس العقل ن ما يقال عن حصول تفاهم بين العراق وأميركا الحتالل الكويت أمر ال يبا
  .يف حساباتهما آن كالً من العراق والكويت قد أخطواملنطق إال انه يمكن القول ا
فإن حقول النفط السعودية وباقي الدول العربية يف منطقة اخلليج الفارسي ستكون إذا نشبت احلرب 

احلرب فإن الدول العربية التي أرسلت " إسرائيل"هدفاً للهجمات الصاروخية واجلوية العراقية ويف حالة دخول 
  .لعربي ضد أميركاقوات إىل املنطقة ستتعرض إىل ضغوط وسيكون هناك نوع من التالحم يف العامل اإلسالمية وا
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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