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آیتا...علمالهدیدرگفتوگوباشبکهالعالم:

مردم عراق و لبنان توطئه
آمریکاییهاراخنثیکنند

آیت ا ...علــم الهدی در گفــت وگو با شــبکه العالم،
نکاتی را درباره اتفاقات اخیر در عراق و لبنان مطرح
کرد .به گــزارش  ،alamolhoda.comامام جمعه
مشــهد در ایــن گفت وگــو اظهار کــرد  :ایــن جریان
بیســابقه نیســت و تجربهای وجود دارد .توطئهای
بود که آمریکا و استکبار جهانی ابتدا در ایران پیاده
کردوشکستخوردواکنونآنرادردیگرکشورهای
اســامی پیاده میکند امــا آنگونه کــه رهبر و ملت
ایران در برابر این توطئهایســتادند و خنثی کردند،
مردم متدین عــراق و لبنان مقابــل توطئه آمریکایی
بایســتند و آن را خنثی کنند .وی افزود :مســئوالن
در هر کشــوری باید مردم را در اولویت خود بدانند،
بپذیرند که ولینعمت آنان مردم هستند و در عرصه
اجرا مصالح و منافع مردم را در نظر بگیرند نه اقتدار
و بهرهبــرداری شــخصی؛ اگر بنا شــد مســئوالن در
کشــورهای مختلف مــردم را در اولویت قــرار دهند
طبیعی است که خدمت آنان مردم را راضی میکند.
امام جمعه مشــهد ادامه داد :مردم هــم باید بدانند
اگــر یــک روزی خواســتند حرکتــی در مقابــل یک
مســئول یا یک جریان حاکمیتی انجــام دهند که به
نفع مردم عملنکرده این نکتــه را باید رعایت کنند
که در زمین دشــمن بازی نکنند چون دشــمن از هر
موقعیتی میخواهد موج بســازد ،بر آن سوار شود و
دشــمنی خود را انجام دهد .مــردم درصدد اصالح
مشــکالت خود و اصــاح برخی مفاســدی باشــند
که در نظــام حاکم بر آنان اســت و از آن حــوزه خارج
نشــوند تا دشــمنان آنــان بخواهند یک عــده عامل
نفوذی بفرســتند و بر این موجسوار شــوند .آیتا...
علمالهدی خاطرنشــان کرد :آن چه امروز در عراق
رخ میدهد اصل قضیه مطالبات مردمی اســت که
همبایدمسئوالنبایکنظرمخلصانهبهاینمطالبات
مردمی نگاه کنند و مردم هــم باید در مطالبات خود
مقاوم باشند و این یک واقعیت است اما باید حواس
شان باشد در زمین دشمن بازی نکنند چون دشمن
اگر بر این موجســوار شــد تــا خود ایــن مــردم را از پا
درنیاورد پایین نمیآید بنابراین مقام معظم رهبری
در سفارشــی که بــه مردم عــراق داشــتند فرمودند
اولویت اول برای شما امنیت کشورتان باید باشد.

رئیسسازمانپدافندغیرعاملاعالمکرد:

استقرار تجهیزات بومی رصد
تهدیدات بیولوژیک در حرم رضوی

پیگیریجهادکشاورزیاستان
برایتوسعهپرورشماهیتیالپیال
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی گفت :برای توسعه پرورش ماهی
تیالپیال سازمان محیط زیست تاکنون به استعالم
نظام مهندســی بــرای صــدور پروانه پاســخ مثبت
ندادهاند« .مهدی هدایتی» در گفتوگو با ایســنا،
در خصوص ظرفیتهای اســتان در پرورش ماهی
تیالپیال در چشــمهها و چاههای کشاورزی اظهار
کرد :این توانایــی و ظرفیت در اســتان وجود دارد
اما با توجه به محدودیت هایی که از طرف سازمان
محیط زیست برای توســعه پرورش ماهی تیال پیال
در اســتانها اعمــال شــده ،در حال پیگیــری این
موضوع هســتیم و مکاتبات الزم از طرف ســازمان
جهاد کشاورزی با شیالت کشور انجام شده است.
وی افــزود :همچنیــن نماینــدگان مــا با ســازمان
محیط زیست صحبت کردهاند و استانداری نیز به
این موضوع وارد شــده تا در استانهایی که امکان
کاهــش دادن نگرانی محیط زیســت وجــود دارد
مجوز پــرورش ماهی تیالپیال صادر شــود و ما امید
داریم این اتفاق به زودی رخ دهد.

Sun.Nov.10.2019. No.4267

یک شنبه  ۱۹آبان  . ۱۳۹۸شماره ۴۲۶۷

توضیحات رئیس شورای هماهنگی اصالح طلبان استان
درباره روند انتخاب  6عضو حقیقی
رئیسشورایهماهنگیاصالحطلبانخراسان
رضویدربارهفهرستششنفره(حسینامینی،
محمدرحیــم نوروزیــان ،حجت االســام علی
عجم ،عباس میرزاده ،عباس شیخ االسالمی و
اسماعیل فاضلی) اعالم شده به عنوان اعضای
حقیقی شورای عالی سیاســت گذاری اصالح
طلباناستانتوضیحاتیارائهکرد.عباییدراین
بارهاظهارکرد:اینروزهاموضوعیمطرحشده
مبنیبراینکهکمترازحدنصاببودناشخاص
حقیقیدرشورایهماهنگیاستان،مخالفتو
نقدبهرویکردگذشتهشورایهماهنگیاصالح
طلبان در انتخابات شــورای شهر مشهد و پایین
آمدن مشارکت در این حوزه است ،در حالی که
این گونه نیســت .وی تصریح کرد :حدود دو ماه
قبل بحث افزایش اشــخاص حقیقی به احزاب
و تشکیل شــورای سیاســتگذاری اســتان در
شورایهماهنگیکلیدخورد.رابطاستانآقای
رســولی در جلســه شــورای هماهنگی شرکت
و اعالم کرده اســت بر اســاس آییننامه شورای
عالی سیاســتگذاری بــرای اســتانها ،نصف
تعداداحزاب،اشخاصحقیقیاضافهمیشوند
واینسقفتعداداست،البتهاستانهامیتوانند
تعدادکمتریراکهبهنظرشانالزماست،معرفی

در همیــن دو ماه بحــث و گفتوگو بیــن احزاب
صــورت گرفت و مقرر شــد کســانی کــه بیش از
یک ســوم رای احزاب را بیاورند ،اضافه شــوند.
بنابراین عباس میرزاده و دکتر شیخاالسالمی
هــم رای آوردنــد و در مجمــوع ایــن شــش نفــر
اشخاصحقیقیراتشکیلدادند.
کنند .پیشــنهاد شورای
عالی این بود که دو برابر
تعداد مــورد نیــاز ،یعنی
به تعداد احــزاب معرفی
شــود و شــورای عالی از
بینافرادپیشنهادشدهبه
تعدادنصفاحزابشورایهماهنگی،اشخاص
حقیقیراانتخابکند .وی بیانکرد:درمرحله
اول چهار نفر از اشخاص حقیقی که مورد وثوق
احــزاب بودند بــا رای نصف تعــداد احــزاب ،به
فهرست اضافه شــدند که شامل حجتاالسالم
علیعجم،حسینامینی،محمدرحیمنوروزیان
و اســماعیل فاضلــی از اهــل ســنت اســتان که
در گذشــته نیز با شــورای هماهنگی همکاری
داشــتند ،توانســتند دو ســوم آرا را کسب کنند
و بــه عنــوان اشــخاص حقیقی منتخب شــوند.

•منتقدانشورایشهر،نقدهاراپایشورای
سیاستگذاریاصالحطلباننمیگذارند

وی تصریــح کــرد :ممکــن اســت تعــدادی از
اصالحطلبــان ،در تحلیلهــای حزبــی خــود و
نگاهی که به شورا دارند ،منتقد آن باشند اما به
قدریصراحتدارندکهدرصورتداشتنانتقاد
از شورای شهر مشهد ،آن را به پای شورای عالی
سیاســتگذاری نگذارند و انتقاد را به صراحت
از شورای شهر داشــته باشند .عبایی خراسانی
اضافه کرد :شورای شــهر نیز در مواقعی برخی
از این انتقــادات را پاســخ داده کــه مطلوب نظر
اصالحطلبان بوده یــا نه ،اما ایــن بحث دیگری
اســت و شــاید آن چه که اصالحطلبان دنبالش
بودند بتواند در چرخه معرفی «ســرا» (سازمان
رایاصالحطلبان)متجلیشود.

با برگزاری نخستین جلسه شورای مرکزی

فعالیت رسمی حزب جمهوریت اسالمی در استان کلید خورد

نخستین جلسه شورای مرکزی حزب جمهوریت اسالمی خراسان رضوی
جمعهشبدرمشهدبرگزارشد.بهگزارشروابطعمومیاینحزب،خوش
نیت معاون سابق فرماندار مشهد و عضو انجمن اسالمی معلمان  ،کامالن
دبیر انجمن اسالمی مهندسان ایران ،طلوع دبیر حزب توسعه ایران شاخه
خراسان ،رضائیان فعال سیاسی اصالح طلب ،آریانی دبیر حزب وحدت و
همکاریملی،حجتاالسالموالمسلمینحسینیمازندرانیفعالسیاسی
اصالحطلبوجمعیدیگرازاعضایشورایمرکزی،باحضوردراینجلسه
بهبیاننقطهنظراتخودپرداختند.حسینامینیورئیسستاددکترروحانی

در خراسان نیز در پیامی انتخاب محمدزاده به عنوان عضو شورای مرکزی
حزب و دبیر استان را تبریک گفت.در این نشست محمدزاده دبیر استانی
حزبجمهوریتاسالمیدرخراسانرضوی،بااشارهبهاینکهحضورمؤثر
و قطعی در انتخابات مجلس بــا نادیده گرفتن ناکارآمدی ها و مشــکالت و
نارضایتیهایمردممنافاتندارد،گفت:بهترینراهافزایشکارآمدینظام
وپیگیریمطالباتمردمفعالیتحرفهایاحزاباست.ویخاطرنشانکرد:
ضمنرعایتاستقاللحزبی،حزبجمهوریتتعاملمثبتیرابادیگراحزاب
اصالحطلبخواهدداشت.

عضو هیئت رئیسه جبهه پیروان امام راحل و رهبری اعالم کرد

 ۵۰چهره اصولگرای استان
آماده حضور در انتخابات مجلس
عضو هیئت رئیســه جبهه پیروان امــام راحل و
رهبری در خراســان رضــوی گفت :بیــن ۵۰تا
 ۶۰نفرازچهرههایشاخصاصولگرادراستان
جزو افــرادی هســتند که حضــور خــود را برای
انتخاباتاعالمکردهاند«.سیدجوادرضویان»در
گفتوگو با ایرنا افزود :برخی از این افراد پیشتر
جزو نمایندگان مجلس بودهاند ،یا هماینک در
زمره نمایندگان هســتند یا این که از نامزدهای
دورههای پیشین انتخابات مجلس بوده اند اما
رای کافی کســب نکرده بودنــد .وی ادامه داد:
شــائبه حضور برخی از اصولگرایان مانند آقای
قالیباف در انتخابات مجلس هم وجود دارد ،به
این معنا که آنان از برخی افراد یا جریان ها برای
حضور در انتخابات حمایت میکنند اما حضور
خودرادرانتخابات نفینمیکنند.
•دو اقدام جبهه پیروان برای انتخابات

عضو هیئت رئیســه جبهه پیروان امام راحل و
رهبری در خراسان رضوی افزود :در مجموع
هنوز به طور دقیق مشخص نیست چه کسانی
از طیــف اصولگرایــان اســتان در یازدهمیــن
دوره انتخاباتمجلسشورایاسالمیحضور
مییابنــد بنابرایــن این جبهــه دو اقــدام را در
دســت اقدام دارد .وی به اقدام نخست جبهه
پیروان امام راحل و رهبری اشاره و اظهار کرد:
به کســانی که گمان مــیرود حضورشــان در
مجلس شــورای اســامی مفید است ،توصیه

میکنیــم در انتخابات
شــرکت کننــد .اقدام
دوم جبهه پیروان امام
راحــل و رهبــری در
خراســان رضــوی هم
رصد افرادی اســت که
در معرض ورود به انتخابات هستند یا تصمیم
به حضــور در انتخابات دارند .با آنان نشســت
آشنایی برگزار میکنیم تا با دیدگاه های شان
آشنا شویم و پس از بررسی در مقطعی که الزم
است از آنان حمایت کنیم.
•تالش برای کنار گذاشتن اختالفات
اصولگرایان

وی ادامه داد :این که جبهه درباره افراد نهایی
شــرکتکننده در انتخابــات بــه جمعبنــدی
ویژهای برسد ،قدری زود اســت اما این جبهه
تالش دارد بین اصولگرایان وحدت الزم شکل
گیرد .عضو هیئت رئیســه جبهه پیــروان امام
راحل و رهبری در خراسان رضوی گفت :هفته
پیش یکی از جریان های موثر اصولگرا (جبهه
پایداری) در کشور آهنگ مخالفی را نواخت و
گفتکهمادراینخصوصتصمیمینگرفتیم،
با این حال جبهه پیروان امــام راحل و رهبری
در خراســان رضــوی تــاش میکند تــا طیف
اصولگرا اختالفــات را پشــت ســر بگذارنــد و
وحدت الزم بین آنان به وجود آید.

در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

مناظره زیباکالم و قاضیزاده
درباره روابط ایران وآمریکا

مســعود حمیدی -آمفیتئاتر دانشکده مهندسی
دانشگاهفردوسیمشهدروزگذشتهمیزبانمناظره
«صادق زیباکالم» اســتاد علوم سیاســی دانشگاه
تهرانو«سیداحسانقاضیزادههاشمی»نماینده
مردم ســرخس و فریمــان در مجلــس در خصوص
تحلیل روابط ایران و آمریکا با عنوان «یک ماجرای
چهلساله» بود .به گزارش خراسان رضوی ،کالم
ابتدایــی این مناظــره را صــادق زیبــاکالم با طرح
این سؤال که «مشکل جمهوری اســامی ایران با
آمریکاچیست؟»آغازواظهارکرد:دودستهتحلیل
اصلی در این خصوص وجــود دارد تحلیل اول این
که اســاس انقــاب اســامی ایــران ماهیتی ضد
استکباری دارد و بر همین اساس است که جوهره
انقالب ما علیــه آمریکا و در ســتیز با آمریکاســت،
تحلیل دیگــر مربوط به گروهی اســت کــه دعوای
اصلیایرانباآمریکامربوطبهحضورونفوذآمریکا
درایراندورانپهلویوتأمینمنافعزیاداینکشور
از ایــران در آن دوران بــوده اســت کــه در نتیجه ،با
انقالب اســامی دســت آمریکا از این منافع کوتاه
شد و به همین دلیل است که آمریکا بعد از انقالب
حداقل بهزعم مسئوالن جمهوری اسالمی ایران
توطئههای زیادی را علیه کشــور ایران راهاندازی
کردهوایندشمنیوتوطئهچینیآمریکاییهاتابه
امروزادامهدارد.ویافزود:البتهدستهدیگریهم
وجود دارد که مدعی است آمریکا از کودتای سال
 32مدام مانع توسعه و پیشرفت ایران بوده است.
امابندهمعتقدمستیزماباآمریکاارتباطیباآنچه
بیانمیشودنداردوحقیقتیورایآنوجوددارد.
•ریشهدخالتهایآمریکابهدورهانقالب
مشروطهبازمیگردد

البته ایــن دســتهبندیهای زیباکالم مــورد تایید
نماینــده مــردم ســرخس و فریمــان در مجلــس
شــورای اســامی قــرار نگرفت« .ســید احســان
قاضیزاده»ریشه دشــمنی آمریکا با مردم ایران و
ستیز با آمریکا را به کودتای 32و پیش از آن مربوط
دانست و گفت :ریشه دشمنی و دخالت آمریکا در
ایراندورانقاجارورویکارآمدنشاهپهلویاست
که بهنوعــی با دخالــت آمریکا و انگلیــس ،انقالب
مشروطهشکستخورد.آمریکاییهاباکمکسید
ضیاء طباطبایی این کارها را انجام داد و رضاشــاه
را روی کار آورد .ایــن دخالتهای آمریــکا در دوره

صنعتی شــدن نفت و کودتــای ســال 32که خود
آمریکاییهاازآنبهعنوانانقالبیادمیکنندادامه
داشتکهمحمدرضاشاهپهلویرارویکارآوردند.
ایــن نماینــده مجلــس معتقــد بــود اولیــن جرقه
ضدآمریکایی مربوط به  16آذر ســال  32اســت و
اظهار کرد :آمریکاییهــا به دلیل دخالتهایی که
در ایران داشتهاند از همان ابتدا در بین طیفهای
دانشجویی مورد استقبال قرار نمیگرفتند و این
حرکت دانشــجویان در ســال 32کــه در اعتراض
به ســفر نیکســون به ایــران بــود مقدمــهای برای
حرکتهایانقالبیبعدیوتسخیرالنهجاسوسی
آمریکادر 13آبانسال 58وانقالبدومشد.
•حتیخودشانهمباورنداشتند

زیباکالم اما معتقد اســت تنهــا آمریکا در مســئله
کودتایسال 32دخیلنبودهوجریانهایداخلی
کشور هم در آن حضورداشتهاند.وی گفت :اسناد
کودتای سال  32امروز بازگوکننده واقعیتهای
زیــادی در این خصوص هســتند .بههرحــال 10
هزارنفری که در آن روز در خیابان حاضر شــدند و
شعار جاوید شاه میدادند ،ایرانی بودند .از سویی
دیگر ســلطنتطلبان و خود محمدرضا شاه بارها
و مستقیم مدعی شــدند که دلیل سقوط حکومت
پهلوی خود آمریکا بوده است .این استاد دانشگاه
اظهار کــرد :اما بــه رغم تمــام این تحلیلهــا بنده
معتقدمریشهستیزماباآمریکاچیزدیگریاست.در
دهه 40واوایلدهه 50گفتمانغالبدرمبارزات
علیهرژیمپهلویمتعلقبهچپهابودواینادبیات
ضد امپریالیســتی حتی مورد قبول بچه مسلمان
ها هم بوده است زیرا با دین و مسائل دینی زیاد کار
نداشتوطیفهایمسلماندرآندورانحتیاین
ادبیات را ترویج میدادند .وی ادامه داد :شما اگر
اولین اعالمیه دانشــجویان پیرو خط امام(ره) که
سفارتآمریکاراتسخیرکردهبودند،مطالعهکنید
خواهید دیــد که ادبیــات و گفتمان ایــن اعالمیه،
ضد امپریالیستی و تحت تأثیر ادبیات کمونیستی
بوده است .البته این به این معنی نیست که امثال
آقای اصغــر زاده که ایــن اعالمیه را صــادر کردند
کمونیستبودهاندبلکهایشانکام ً
المسلمانبوده
اما بههرحال ادبیــات چپها تأثیر زیادی داشــته
است .زیباکالم گفت :اصل مسئله این جاست که
بعدازانقالببینگروههایاسالمیوکمونیستی

عکس  :میثم دهقانی

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل گفت :نخســتین
تجهیــزات تولیــد داخــل در حــوزه رصــد و پایــش
ی شــیمیایی و هستهای در حرم
تهدیدات بیولوژیک 
امام رضا (ع) اســتقرار داده شــده اســت و تا اواسط
ســال آینده ۵۱ ،شــهر مجهز میشــود که تــا کنون
 15مورد آن انجام شده اســت« .غالمرضا جاللی»
روز گذشته در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه
صنایع بومی پدافند غیرعامل گفت :امروزه شــاهد
ی پدافند ســایبری زیســتی شیمیایی و
صنعت بوم 
هستهای هســتیم که ظرفیتهای خوبی در کشور
توسط شــرکتهای دانش بنیان تولید شده است.
وی با بیان این که تحریم ،هم میتواند تهدید باشد
و هــم آثــار متعدد داشــته باشــد ،افزود :اگــر دولت
بتواند آثار مخرب تحریم را کنترل کند ،فرصتهای
تحریم رو میشــود که تاحدودی دولــت در این امر
موفق بوده است .این مقام مسئول با اشاره به حوزه
ســایبری تصریــح کرد :نزدیــک بــه  ۲۰۰محصول
اساسی و پایه در حوزه سایبری توسط شرکتهای
دانش بیان داخل کشــور تولید شــده کــه خیلی از
آنها را در گذشته نداشــتیم .وی ادامه داد :امنیت
ارتباط مستقیم با تولید داخل دارد ،چون محصول
خارجی را نمیتوانیم تضمین امنیتی کنیم .اکنون
پنج محصول داخلی  ۱۰۰درصد تایید شده از نظر
امنیتــی داریــم .رئیس ســازمان پدافنــد غیرعامل
درباره حوزه بیولوژیک گفت :اولین آزمایشــگاه بی
اسالسطحسه توسطوزارتدفاعراکهبرایاولین
بار در کشور تولید شده ،به زودی افتتاح میکنیم.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

۳

اختالف شــدید به وجــود آمــد و بچه مســلمان ها
دیدندکهازکمونیستهاعقبافتادهاندوگفتمان
چپیهــا در جامعه در حال رواج اســت و از ســویی
شــائبههایی به وجود آمده بوده که بین طیفهای
نزدیــک امــام(ره) و آمریکاییهــا رابطــهای وجود
دارد.بههمیندلیلاستکهدانشجویانپیروخط
امام(ره) برای ایــن که این عقب افتــادن را جبران
کنند و بهنوعی بگویند ما اهل شعار نیستیم و وارد
عمل میشــویم سفارت آمریکا را تســخیر کردند و
حتیخودشانهمباورنداشتندکهاینتسخیربیش
از دو روز طول بکشــد.طرح این موضوع با واکنش
قاضیزادههاشمیروبهروشد.ایننمایندهمجلس
گفت:او ًالصحبتهاییکشاهمخلوعبههیچوجه
سندیت ندارد از سویی اسناد بازگوکننده حمایت
آمریکا از محمدرضا شــاه اســت .در دورهای ایران
بهواسطه آمریکا ژاندارم منطقه شــده بود و آمریکا
در تمام ارکان حکومت مستشــار داشــته است .از
سوییدیگرماامروزروابطآمریکاباخاندانمخلوع
پهلویرامیتوانیمبهوضوحببینیم.ویادامهداد:
درست است که در دوره انقالب اسالمی و تسخیر
النهجاسوسیگفتمانضدامپریالیستیهموجود
داشته است اما شــعار اصلی دانشجویان پیرو خط
امام(ره) شعار ضد اســتکباری «نه شرقی نه غربی
جمهوری اســامی» بود .عالوه بر این روایتهای
زیادی در خصوص تســخیر النه جاسوسی وجود
دارد مانند ادعایــی که مبنی بر کمونیســت بودن
موســوی خوئینی ها و این که ایشــان افسر ک گ
ب بوده است .اما بههرحال درست است که در آن
دوران تفاوت دیدگاه وجود داشته اما یادمان نرود
که آمریکا بعد از انقالب اســامی چه توطئههایی
علیهمردمایرانکردهاست.
•زیباکالم:نسلامروزمانندنسلهای 20سال
پیشآمریکاستیزنیستند

همچنیــن زیبــاکالم اعــام کــرد که تســخیر النه
جاسوســی نقطه عطف ســتیز با آمریکاســت .وی

گفت:اگرنگاهمجددیبهآرمانهاواهدافانقالب
داشتهباشیمخواهیمدیددرشعارهاواعالمیههای
دوران انقالب ،اصل خواسته مردم برای کنار زدن
رژیــم پهلــوی خواســتههای آزادیخواهانه مانند
آزادی انتخابات ،حاکمیت قانون ،آزادی رسانهها
وعقایدبودهاست.امابعدازتسخیرالنهجاسوسی
حرکتآمریکاستیزیدربینجریانهایسیاسی
تقویت و امواج آمریکا ســتیزی تبدیــل به گفتمان
اصلی انقالب شد .این استاد دانشگاه اظهار کرد:
پس از آن بود که جریانهــای اصلی انقالب مانند
حزب جمهــوری اســامی از این گفتمــان آمریکا
ستیزی بهعنوان سالح اســتفاده کردند و با کمک
نظارتهایاستصوابیواردجریانانتخاباتشدو
بحثآزادیهایعقایدودیگرآزادیهاییکهمردم
بهخاطرآنقیامکردهبودندعقبراندهشدند.البته
بنده معتقدم نسل امروزمانند نسلهای 20سال
پیش آمریکا ستیز نیســتند یا حداقل این گفتمان
حالوت20سالپیشرادیگرندارد.زیباکالمتأکید
کرد:امروزبایدبگویماگرماگفتمانآمریکاستیزی
راازنظامبگیریمنظامدچاربحرانهویتخواهدشد
درواقعشأنوجودینظامجمهوریاسالمیایران
وابستهبهآمریکاستیزیاست.
•آمریکاییهاهیچوقتباایرانرفتاردرست
نداشتهاند

قاضیزاده هاشــمی ســخنان زیباکالم را نظرات
کام ً
ال شــخصی دانســت و گفــت :آمریکاییها در
طول چهل سال گذشــته هیچوقت با ایران و مردم
ایــران رفتــار دلســوزانه و درســت نداشــتهاند؛ از
دخالتهــای آنهــا در جنگ هشــت ســال دفاع
مقدس ،تا توطئهچینیهایی که در داخل کشــور
داشتهاندوحتیرفتاریکهباگفتمانیکهدرسال
 92در ایران پیروز انتخابات شــد .امروز برای همه
روشــن اســت که آمریکا به رغم تمامی مذاکرات و
ســخنان و رفتارهــای دلبرانه دو طــرف مذاکرات
هستهایازبرجامخارجشدوثابتکردکههیچوقت

نمیتوانبهآمریکاییهااعتمادکرد.
•آیا همه کشورهای عضو سازمان ملل نوکر
آمریکا هستند؟

زیباکالمدرجمعبندیسخنانخودگفت:گفتمان
آمریکا ستیزی در کشور برای این که خود را بهحق
نشاندهدحتیتاریخرابهگونهایگزینشیروایت
میکند و کسانی را که میپرســند چرا باید آمریکا
ســتیز باشــیم؟ متهم به لیبرال بودن ،سازشکار
بودنونوکربودنمیکنند.امروز 200کشورعضو
سازمانمللهستندوباآمریکاارتباطدارندآیاهمه
آنهانوکروسازشگرباآمریکاهستند.بندهمعتقد
هستم،آمریکاستیزینهتنهاعایدیبرایمانداشته
استبلکهتیشهبهریشهمنافعملیمازدهاست.
•یکیازمستقلترینکشورهایدنیاهستیم

قاضیزاده هاشــمی نیز در واکنش به این موضوع
و در جمعبندی ســخنان خود گفت :درست است
بســیاری از کشــورها با آمریکا ارتبــاط دارند ولی
گفتمانآمریکاستیزیمامربوطبهداشتنروابطو
تعاملبااینکشورنیست.یکیازآرمانهاواهداف
انقالب اســامی استقالل بوده اســت که امروز ما
یکی از مســتقلترین کشــورهای دنیا هستیم .از
ســویی این خلط مبحث نباید ایجاد شــود که ما با
آمریکاییهاستیزداریمبلکهدرتمامایندوراناین
آمریکابودهاستکهانواعتحریمهاوتوطئههاراعلیه
جمهوریاسالمیایرانداشتهاست.
درحاشیه:
* صادق زیبا کالم در حاشیه این نشست در پاسخ
به یکی از خبرنــگاران درباره سرنوشــت پول های
جمع آوری شده در حساب شخصی او برای کمک
به زلزله زدگان کرمانشاه ،به کنایه گفت « :همه را
خوردم ،دزدیدم ،یه لیوان آب هم باالیش» .وی در
پاسخ به سوال بعدی درباره تصمیم به جمع آوری
کمکبرایزلزلهزدگانآذربایجانهمگفت«:آره،
نقشهکشیدهامکهآنراهمجمعکنموبخورم».

