ﺟـﺪی ﺗـﺮ ﺷـﺪن اﻓـﻮل آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑـﺎ
ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻫﺎی داﺧﻠﯽ اش
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﻮم اﻟﻠﻪ ۱۳آﺑﺎن ﺳﺎل ۱۳۴۳اﺷﺎره اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد۱۳ :آﺑﺎن ۱۳۴۳ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(ﺑﻪ و
ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ۱۵ﺳﺎل دوری اﻣﺎم از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد دﻓﺎع و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺼﺪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻣﺘﻮﺣﺶ و
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﻣﺮدم،ﺳﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻮدن،ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان،
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻋﺪم ﺣﻖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻮد و اﻣﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ
اﯾﺴﺘﺎد.
ﺻﺎدﻗﯽ اداﻣﻪ داد:ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدن اﻣﺎم از اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزوی
ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ زورﮔﻮﯾﯽ
ﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎد.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد۱۳:آﺑﺎن دﯾﮕﺮی در ﺳﺎل
۱۳۵۷ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮانرﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ و اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از داﻧﺶ اﻣﻮزانﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﻠﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاری ۱۳آﺑﺎن اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ۱۳آﺑﺎن ۱۳۵۸ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و روز اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺳﺘﯿﺰی ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روز اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺳﺘﯿﺰی و ﺟﻨﺎﯾﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺸﻮر و
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺟﻨﮓ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ
،ﯾﻤﻦ و ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﺎدی ﺳﺎزی رواﺑﻂ در ﻋﺮاق،ﮐﻮدﺗﺎی ۲۸ﻣﺮداد ﺳﺎل
،۱۳۳۲ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎن و ﮔﺮوﻫﮏ ﻫﺎ ﺑﻮد.
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و راﻫﺰﻧﯽ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ درآﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻖ ارﺗﺒﺎط اﯾﺮان
ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﻪ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ

ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺳﻮء
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎد.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﯾﺮﺑﺎس،ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ،
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﺮان ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺨﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺟﻨﺎﯾﺎت ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺣﻀﺮت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی زﻣﺎن ﺑﺰن و در رو ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺟﺪی ﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﺑﻮدن
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﺮداﺧﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺣﺎﺿﺮ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺳﺨﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪو ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﯾﺮان
را ﻗﻄـﻊ ﮐـﻪ ﻧﯿﺮﻧـﮓ ﻫـﺎی آﻣﺮﯾﮑـﺎ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﺷﮑـﺎر و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎزی
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

