ﭘﻤﭙﺌـﻮ ﻫﺠﻤـﻪ ﻋﻠﯿـﻪ اﯾـﺮان را از
ﻗﺎﻫﺮه آﻏﺎز ﮐﺮد
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮان ﻗﻄﺮ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﯾﺮان
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺮاﯾﻦ و اﻇﻬﺎرت وی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا اوﻟﻮﯾﺖ او دﻟﮕﺮم
ﮐﺮدن ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻋﺮﺑﺶ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻤﭙﺌﻮ ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻪ ،ﭘﺲ از دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﻮﻻن
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺢ ﺷﮑﺮی ،ﻫﻤﺘﺎی ﻣﺼﺮی ﺧﻮد
ﻣﺼﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻟﯿﺒﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻔﺮه
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﯾﮏ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف
و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

وی در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻤﭙﺌﻮ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﺲ از دﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺼﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻮﻻن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺎﻫﺮه ﻧﯿﺰ
ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ،در ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ
زﺑﺎن آورد.
وزﯾﺮﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از
ﺳﻮرﯾﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻄﺮ و ﺣﻞ ﺑﺤﺮان آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ
اﯾﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ وی در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺎﻫﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﯾﺮان و ادﻋﺎﻫﺎی واﻫﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ دﻟﮕﺮﻣﯽ دادن ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻋﺮب آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺤﻮری ﺳﻔﺮ ﭘﻤﭙﺌﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻣﺼﺮاوی ،وی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ :ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ “اﻧﻘﻼب” ﮐﺮدﻧﺪ و

ﻧﻈﺎم اﯾﺮان و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ
و ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺮان ﭘﺲ از آن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺳﺘﺒﺪاد آﻧﺎن ﺑﻮد،
اﯾﺮان ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﯾﻤﻦ ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻟﺒﻨﺎن را ﮔﺴﺘﺮش داد.
وی در اداﻣﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان دارد زرادﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ و  130ﻫﺰار ﻣﻮﺷﮏ را در ﺧﻮد دارد ،ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن در ﻧﻘﺾ
آﺷﮑﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻼحﻫﺎ را در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻟﺒﻨﺎن ذﺧﯿﺮه
ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﻼح ﺑﺮای ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﺮان آن ﺗﻮاﻓﻖ)ﺑﺮﺟﺎم( را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻤﭙﺌﻮ در اداﻣﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ :دوﻟﺖ
ﺗﺮاﻣﭗ از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان و وﻋﺪهﻫﺎی دروﻏﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ و
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان را از ﺳﺮﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ از ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮ ،ﮐﻮﯾﺖ و اردن در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ،وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات
ﺿﺪاﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺘﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻫﺮ ﺟﺎ و ﻫﺮ
ﮔﺎه ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮج و ﻣﺮج ،ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی و ﻧﻔﺮت اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .آن روز ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر “ﻧﺮﻣﺎل”
ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از دوﻟﺖﻫﺎی دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و “ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی” ﻣﺎﯾﮏ
ﭘﺎﻣﭙﺌﻮ رو ﺑﯿﺎورد روزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﯾﺦ ﺑﺒﻨﺪد )ﮐﻨﺎﯾﻪ از
ﻫﯿﭻوﻗﺖ(.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ از دﺳﺖدادن اﯾﺮان ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ«.
ﭘﻤﭙﺌﻮ در ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺎﻫﺮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﻣﺎرات و ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ :در
ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﻢ.
او در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن
ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد
او ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان وﺿﻊ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﺰب را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﭘﺴﺮ ﺳﯿﺪ

ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻗﺎﻫﺮه ﮔﻔﺖ 11 :ﻓﻮرﯾﻪ آﺗﯽ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم اﯾﺮان اﺳﺖ و
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﻣﻨﯿﺖ
و ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﭘﻤﭙﺌﻮ در اداﻣﻪ ادﻋﺎﻫﺎی واﻫﯽ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ از ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻣﺎ از ﻫﯿﭻ
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺸﺎر اﺳﺪ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وی

در

ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﻪ

ﻣﺴﺎﻟﻪ

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

و

رژﯾﻢ

اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ

ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ

ﻧﯿﺰ

ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم اﯾﺮان دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﮕﺮان ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺳﻮرﯾﻪ و ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺪف
ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻤﭙﺌﻮ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﮕﺮﻣﯽ دادن ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ
اﻣﺎرات ،ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻗﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮود.

در

اداﻣﻪ

ﺳﻔﺮ

ﺧﻮد

ﺑﻪ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،

