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دﯾﺪار ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﺑﺎ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ( در دﯾﺪار ﺑﺎ آﻗﺎی ﺷﯿﻨﺰو آﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ و ھﯿﺌﺖ ھﻤﺮاه ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ :ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ھﯿﭻ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارد و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﻠﺦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﺟﺎم را ﺑﻪھﯿﭻوﺟﻪ ﺗﮑﺮار
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ھﯿﭻ ﻣﻠﺖ آزاده و ﻋﺎﻗﻠﯽ ،ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را ﻧﻤﯿﭙﺬﯾﺮد.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ دﯾﺪار آﻗﺎی ﺷﯿﻨﺰو آﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم ﭘﯿﺎم رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ در ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ و ﺟﺪی ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ درﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ از
رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻣﺒﺎدﻟﻪی ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ و ھﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ھﻢ ﺑﻪ او ﻧﺪارم و ﻧﺨﻮاھﻢ
داد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﻓﺰودﻧﺪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺎ ژاﭘﻦ را ﮐﺸﻮری
دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻼﯾﻪھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺘﮫﺎی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ »آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در اﯾﺮان را ﻧﺪارد« ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ:
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا آﻧﮫﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ھﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ
رؤﺳﺎی ﺟﻤﮫﻮر ﻗﺒﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ.
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ را ﻧﺪارد ﯾﮏ دروغ اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دھﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺘﮫﺎی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮع ھﺴﺘﻪای ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ،ﺷﺶ ﺳﺎل در ﻣﻮﺿﻮع ھﺴﺘﻪای ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎﯾﯽھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ  ۵+١ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻢ
رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ زﯾﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ و ﻗﺮارداد ﻗﻄﻌﯽ زد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺪام ﻓﺮد ﻋﺎﻗﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻓﻘﮫﺎ زده ،ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﻨﺪ؟
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺘﮫﺎی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺰم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح ھﺴﺘﻪای
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻼح ھﺴﺘﻪای ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ و ﻓﺘﻮای ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻦ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح ھﺴﺘﻪای اﺳﺖ اﻣﺎ
اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح ھﺴﺘﻪای داﺷﺘﯿﻢ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪادن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﯿﮑﺮد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﻼح ھﺴﺘﻪای ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﯽ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪھﯿﭻوﺟﻪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮف زدن درﺑﺎرهی اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﺳﻼح ھﺴﺘﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺪارد زﯾﺮا آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﮐﻼھﮏ ھﺴﺘﻪای
در اﻧﺒﺎرھﺎی ﺧﻮد دارد.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺎدهی ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎی آﺑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ
اﯾﻦ ﺣﺮف را اﺻﻼ ً ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺼﯽ ھﻤﭽﻮن ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺻﺎدر ﻧﻤﯿﺸﻮد.
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺻﺪاﻗﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿﺎب اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ اﻓﺰودﻧﺪ :رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ و درﺑﺎرهی اﯾﺮان
ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ژاﭘﻦ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان را اﻋﻼم ﮐﺮد ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ او ﻗﺼﺪ ﻣﺬاﮐﺮهی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ دارد؟
اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪھﯿﭻوﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﻠﺦ ﻣﺬاﮐﺮهی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﺟﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻌﺪ از ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻪای ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎم را
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻘﺾ ﮐﺮد ،ﺷﺨﺺ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻮد؛ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﺮده و واﺳﻄﻪ ھﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.

ﭘﺎﻳﮕﺎه اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت آﻳﺖﷲاﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای )ﻣﺪظﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ(  -ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوھﺸﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
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ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﻓﺰودﻧﺪ :اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی آﺑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﮔﻔﺘﻪ »ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ« ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ:
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺪون ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ژاﭘﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﮫﻤﯽ در آﺳﯿﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺑﺎﯾﺪ ارادهی ﻗﺎطﻊ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اراده را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽھﺎی ﭼﮫﻞﺳﺎﻟﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و اداﻣﻪی اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽھﺎ ،اﻓﺰودﻧﺪ :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ از طﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ ﺣﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﯿﭻ ﻣﻠﺖ آزادهای ،ﻣﺬاﮐﺮه زﯾﺮ ﻓﺸﺎر را ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ھﻤﻮاره ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ طﺮز ﻓﮑﺮ و
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ و اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ در ﺗﺤﻤﯿﻞ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺣﺪی ﻗﺎﻧﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﮐﺸﻮرﻣﺎن ھﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،آﻗﺎی ﺷﯿﻨﺰو آﺑﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد در ﺗﮫﺮان اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری
ﮐﺮد اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ زﻣﯿﻨﻪی ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﮑﺎریھﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﻳﮕﺎه اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت آﻳﺖﷲاﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای )ﻣﺪظﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ(  -ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوھﺸﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
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