ﻏﺒﺎر ﺣﻘﺎرت و ﻣﻼﻣﺖ در ۱۳آﺑﺎن،
ﺑـﺮای ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑـﺮ ﭼﻬـﺮه آﻣﺮﯾﮑـﺎ
ﻣﺎﻧﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم رﺿﺎ ﻣﻬﺪوی
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ رودان در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﯾﻮم اﻟﻠﻪ ۱۳آﺑﺎن ،ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم در ﺳﺎل  ۵۷و ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺶ
آﻣﻮزی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت ﺟﻬﺎن و
ﻫﺮﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ

ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﺮف ﻧﺒﻮد
اراده ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ،زورﻣﺪاران و زورﮔﻮﯾﺎن،
ﯾﮏ اراده ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و
ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮد.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ رودان اﻓﺰود :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ،ﮔﺮد و
ﻏﺒﺎری را ﺑﺮ ﭼﻬﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺒﺎر ﺣﻘﺎرت و ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ﻋﺎﻟﻢ)آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و
از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮن ﺟﺎری در رگ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﯿﺎت واﻗﻌﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻏﺮوری ﻣﻘﺪس ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ اراده ﻣﻠﺖ
ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اراده ﺷﺪادﻫﺎ ،ﻧﻤﺮودﻫﺎ و ﻓﺮاﻋﻨﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻬـﺪوی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺟـﺪا ازﻧـﺎﻣﮕﺬاری روز ﻣﻠـﯽ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ
اﺳﺘﮑﺒﺎرﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ
داد :ﻣﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ و ﻫﺮﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ در
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻃﺌﻪ دﺷﻤﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه
در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﻢ دﺷﻤﻦ از ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﻣﺮاﺳﻢ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﻓﺴﺮی ارﺗﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ﺧﺼﻮص
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻋﺮاق ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ دﻟﺴﻮزان ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ،
ﻋﻼج ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ،ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﺧﻼء اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ رﺳﯿﺪن
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮﺣﻘﺸﺎن ،ﭘﯿﮕﯿﺮی آﻧﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ رودان ﮔﻔﺖ :رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﺧﺒﺎﺛﺖ ﻫﺎ و ﮐﯿﻨﻪ ورزی ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ
ﻗﻀﺎﯾﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭘﻮل ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰ اﯾﺮان ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ و ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻬﺪوی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن در زﻣﺎن واﺣﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎون دﯾﮑﺘﺎر ﻣﻌﺪوم
ﻋﺮاق ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق و اﺳﺘﺎن اﻻﻧﺒﺎر
دﯾﺪار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای آﺷﻮب ،ﺑﻠﻮا و ﮐﺸﺘﺎر در ﻋﺮاق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺗﻈﺎﻫﺮات اﺧﯿﺮ ﻋﺮاق ،دﺳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ و
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :راه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮاﻧﻘﻼب آﻣﺪ
ﭘﯿﺮوی از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ را از ﮔﺮدﻧﻪ ﻫﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻋﺒﻮر دﻫﺪ ،ان ﺷﺎاﻟﻠﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق اﺟﺎزه ﻣﻮج ﺳﻮاری ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣﯽ را ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ رودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐ ُﻨﺪ
ﮐﺮدن ﺳﻼح ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻋﺮاق و
ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺮدم اﯾﻦ دوﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده

از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻢ ازﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﺳﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن در ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪوی اﻓﺰود :ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻄﻪ از ﺛﺒﺎت و ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﯽ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان
اﺳﺖ و ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﻋﺮاق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از ﻧﻘﺶ
آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺛﺒﺎت ﻋﺮاق و ﺣﻀﻮر
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوت ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﮑﺒﺎری
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ارﺗﺶ ﻫﺎی
ﻗﺪرت ﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری ،ﺗﺠﺎوز ،ﻏﻀﺐ و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ دﻓﺎع
درﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺗﺠﺎوز اﺑﺪا ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
ﻧﺪارد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ رودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ داﻋﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻧﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ
اﻣﺮوز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ از ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ داﻋﺶ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺧﺎﻟﻖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻔﺘﻀﺢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

