ﻣﺸﺮوح اﻇﻬﺎرات ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم و
ﻗﺪﯾﺮی اﺑﯿﺎﻧﻪ
آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل :ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻗﺪﯾﺮیاﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم درﺑﺎره
راﺑﻄﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم

درﺑﺎره »راﺑﻄﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﮐﻪ

از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻠﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی و اﺻﺮار ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،اوج اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻔﺎرت
آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺳﺎل  ۵۸ﺑﻮد ،اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﯾﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ از
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺮف ﭼﻬﺎر دﻫﻪ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﭼﻘﺪر ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﻞ و
ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﯿﻢ.
زﯾﺒﺎﮐﻼم ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﺮه ﺧﻮرده
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر و ﺷﻌﺎرزدﮔﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ

ﻧﭙﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ
ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻘﺪر واﻗﻌﯿﺖ دارد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﯾﮏ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﻘﻼب رواﯾﺘﯽ ﻧﺎﻗﺺ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ زده ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﺎﺷﺪ ،آزادی رﺳﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺮاب ﺷﺪن زﻧﺪان اوﯾﻦ و ﻧﺒﻮد زﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم و ﻋﻠﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد.
زﯾﺒﺎﮐﻼم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﺑﺮای رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼب
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮان را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ،رﻫﺒﺮان ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ آزادی ﺑﯿﺎن و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،زﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺣﮑﻤﯿﺖ را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ
اﺻﺮار ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی را ﺑﮕﯿﺮی ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﯾﺮان
ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن از آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ
از ﮐﺪام دﺳﺘﺎورد ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﺣﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ از ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ،اﻓﺰاﯾﺶ
آﻣﺎر ﻃﻼق ،اﻋﺘﯿﺎد و ﻓﻘﺮ ،ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮏداری و ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻔﺎﺳﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺘﺎورد ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۹۴ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﻮﻫﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺸﮏ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد دو ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺒﺎﮐﻼم اداﻣﻪ داد :ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺛﺒﺎت ﻣﺤﮑﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﻧﮕﯿﺰه اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ
رﻗﺎﺑﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻂ اﻣﺎم ﺑﺎ ﭼﭗ ﮔﺮاﻫﺎ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻠﻮی
ﮐﻮدﺗﺎ در ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮏ ادﻋﺎی ﭘﻮچ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺣﻤﻖ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﯾﺮان ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﻮدﺗﺎ داﺷﺖ از آﺑﺎن ﺗﺎ

ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺷﺎه و ﺧﻮد ﺷﺎه ﺑﻮد ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ارﺗﺶ ﺷﺎه ﮐﻪ ﺳﻼح دﺳﺖ ﻣﺮدم اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻨﺪروﻫﺎ
ﭼﻘﺪر ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﺳﺮ و ﺻﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺘﯿﺎز دادﯾﻢ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺪاد ،ﺗﺮاﻣﭗ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
زﯾﺒﺎﮐﻼم اداﻣﻪ داد :اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻣﺎ
را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارﺗﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎﯾﯽ
ﮐﺮده ﻣﺪال ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ  ۴۰ﺳﺎل ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ دادﯾﺪ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
وی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﺮات دﺳﺘﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ
داده ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آﯾﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻟﺬا آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺒﻮده و
ﻧﯿﺴﺖ.
زﯾﺒﺎﮐﻼم اﻓﺰود :ﻣﻦ اﺻﺮاری ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارم ،وﺿﻊ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ در اﯾﺮان ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۹۵ﺣﺪود
 ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﮐﻞ ﻧﯿﺮوی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر آن  ۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای  ۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺳﻬﻢ
اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﺣﻮزه ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ و ﮐﺸﻮر ﻗﻄﺮ از آن
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﺑﺮآوردی ﮐﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۹۲ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻗﻄﺮ ۳
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ  ۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺮان از ﮔﺎز آن ﺑﺮداﺷﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ درد اﺳﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی اﺳﺖ.
ـﯽ و
ـﺮداری ﺳﯿﺎﺳـ
ـﺮای ﺑﻬﺮهﺑـ
ـﺎ ﺑـ
ـﺘﯿﺰی ﺗﻨﻬـ
ـﺖ :آﻣﺮﯾﮑﺎﺳـ
ـﺎﮐﻼم ﮔﻔـ
زﯾﺒـ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻗﺪﯾﺮیاﺑﯿﺎﻧﻪ ﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه و ﻫﯿﭻ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺮوز روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ آدم ﺑﺎﯾﺪ اﺣﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :زﯾﺒﺎﮐﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻮدﺗﺎ
داﺷﺘﻪ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻻﺑﺪ ﻣﺎ اﺳﻨﺎد ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ زﯾﺒﺎﮐﻼم ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺎه

ﮐﯽ ﺑﻪ
و ﺗﺤﺮﯾﻢ
را ﺟﻌﻞ
زﻧﮓ ﻧﺰد

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﮑﺶ ﻧﮕﺮان اﻋﺘﺮاض ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺳﻮی ﻣﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎ از رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﯾﺒﺎﮐﻼم رژﯾﻢ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﻗﺪﯾﺮیاﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺒﺮان داد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﺳﻨﺎد ﺳﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر
ﺳﻔﺎرت داﺷﺘﻪ در آن ﮐﺸﻮر ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮدم ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺳﻔﺮ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ داﻋﺶ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻢ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺤﻮر ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدان ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
زﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺸﻮر ،اداﻣﻪ
داد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺎده ﮐﺮد اﻗﺘﺼﺎد
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
داﺷﺖ و زﻣﯿﻨﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد.
ﻗﺪﯾﺮیاﺑﯿﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی اﻟﻘﺎﻋﺪه ،داﻋﺶ و ﻃﺎﻟﺒﺎن را از
اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در
دوران اﻧﻘﻼب آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺘﻮر ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم را ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه داد ،آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮد اﻓﺮاد ﻟﯿﺒﺮال ﭼﻮن ﺑﻨﯽﺻﺪر را ﺳﺮﮐﺎر ﺑﯿﺎورد ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد،
اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،ﺗﺮور اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ،اﯾﺠﺎد ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻃﺒﺲ،
اﯾﺠﺎد ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺷﺎه ،اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺷﺒﯿﺨﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻓﺘﻨﻪ  ،۸۸ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻪای از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺷﮏﺳﺎزی ﻣﺎ را ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻂ اﻣﺎم را ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ آﯾﺎ ﮐﺸﺘﻦ
و ﺳﺮﺑﺮﯾﺪن ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.

ﻗﺪﯾﺮی اﺑﯿﺎﻧﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات زﯾﺒﺎﮐﻼم درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ
ﻣﺴﺆوﻻن ﺷﻌﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﺳﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻓﺰود:
ﺟﻨﺎب زﯾﺒﺎﮐﻼم اﮔﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دﻓﺎع ﻧﮑﻨﺪ ﭼﯿﺰی
ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردی از اﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻢ ۴۰
ﺳﺎل ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ،دﺳﺘﺎورد ﻣﻮﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﮐﺴﯽ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن دﺷﻤﻦ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨـﺎس ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :اﯾﻨﮑـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻔﻮذ دارد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ
ﻧﯿﺮو ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻔﯿﺮ

اﺳﺒﻖ

اﯾﺮان

در

ﻣﮑﺰﯾﮏ

و

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

ﺑﺎ

ﺑﯿﺎن

اﯾﻨﮑﻪ

اﻣﺮوزه

آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﻣﺨﺘﺺ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،اداﻣﻪ داد :آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،ﺣﺮف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻗﺪﯾﺮیاﺑﯿﺎﻧﻪ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﯽرﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ آب ﺧﻮردن
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم رﺑﻂ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ زﯾﺒﺎﮐﻼم و اﻣﺜﺎل آن اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ دﺷﻤﻦ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،دﺷﻤﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،دﺷﻤﻦ ،اﺳﻼم و اﯾﺮان
ﻫﺮاﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺮف ﻣﺎ را ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻧﻘﺸﻪ راه را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ وﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺎزد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﮐﻼم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺮاﻣﭗ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮده ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺮاﻣﭗ ﭼﻮن ﺗﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮات
ﺑﻮده و اﻣﺘﯿﺎزﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :آﻗﺎی زﯾﺒﺎﮐﻼم ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﺎﻃﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﻔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ اﯾﺠﺎد داﻋﺶ را از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺪﯾﺮیاﺑﯿﺎﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻔﺴﺪان ﻫﺴﺘﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﻪ

ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﺧﺘﻼسﮔﺮ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺗﻮ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدی ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدی؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
داﺳﺘﺎنﺳﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی دﺳﺘﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺒﻮده آﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدن
ﺳﻮری ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ
را ﺑﻤﺒﺎران اﺗﻤﯽ ﮐﺮد را ﻣﺪال ﻧﺪاد و ﺑﻌﺪ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺒﺎﮐﻼم ﺑﻪ ﺟﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :زﯾﺒﺎﮐﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺼﺮ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﭘﺎﯾﮕﺎه دارد و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﺮا اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻗﺪﯾﺮیاﺑﯿﺎﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دﺷﻤﻦ ﺳﻌﯽ دارد ﻣﺎ را ﻣﺼﺮفﮔﺮا ﺑﺎر آور
زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﻓﺮوش در ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم اﺳﺖ ﻟﺬا
ﻣﺎ را در ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر از دﯾﺪ
زﯾﺒﺎﮐﻼم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺘﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ در ادارات اﺳﺖ ﮐﻪ
زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺸﻮر دو دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺮﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ در اﯾﺮان ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ زﯾﺮا
آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﺎش ﻣﺴﺆوﻻن ﻣﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺮﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰود :اداﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺪف ﻣﯿﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺪف در ﭘﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻗﺪﯾﺮیاﺑﯿﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺎ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺑﺎدی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،آﻗﺎی
زﯾﺒـﺎﮐﻼم از اﺧﺘﻼس  ۳ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎردی دﻓـﺎع ﮐـﺮدی ،اﺧﺘﻼس  ۸ﻫـﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﺻﻨﺪوق ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن از ﺳﻮی آﻗﺎﯾﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺑﻮد
ﺗﺎزه دﮐﻞ را ﭘﺴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ دزدﯾﺪ /.ﻓﺎرس

