اﻧﻘﻼب ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺳﻼﻣـﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ
از دﮐﺘﺮﯾـﻦ ﻣﻘـﺎوﻣﺖ اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ
)ره( اﺳـﺖ /دوﻟـﺖ ﺑـﺎ اﯾﺴـﺘﺎدﮔﯽ
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن را ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﻣﺴﻌﻮد راﻫﺒﺮ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎرک در ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
دﺷﻤﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻣﺎ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دﯾﺪه،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻮم آﻧﺎن ﺑﻮده؛ ﻟﺬا ﻣﻠﺖ اﯾﺮان درﻃﻮل  ۴۰ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ درد ﻣﻨﺸﯽ ﻫﺎ ،ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎ ،ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ،ﺗﺮورﻫﺎ و
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد ﭼﻮن
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی اﺳﺖ.
ﻋﺎﻟﻢ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻣﺮوز ﻣﺎ درﺳﯽ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ و
اﮔﺮ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ آﯾﻨﺪه ی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران
ﭘﻬﻠﻮی و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﺮب و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
راﻫﺒﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎﻟﺮوز رﺣﻠﺖ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼم و
زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز درﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ و
ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرت و
ﺗﻮان داﺧﻠﯽ در اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺶ روﯾﻢ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻮی ﻏﺮب ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را اداره ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد؛ زﯾﺮا اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از روش ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
زورﮔﻮﯾﺎن و ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد.
اﻧﻘﻼب ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎرک اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را

ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از دﮐﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻣﺎم )ره( داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺰد:
اﻣﺎم
ﻣﺎ اﻣﺮوزﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼم و زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻮد را ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت و دراﯾﺖ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ از اﯾﻦ رو
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ درس اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
راﻫﺒﺮ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻼت در ﮐﺸﻮر
را ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﻟﺬا ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺻﺤﯿﺢ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن را ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ
را در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎن اﻓﺰود :ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود
آوردﻧﺪ و ﺳﺮ ﺳﭙﺮده ی اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر و ﺳﯿﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ واژه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر
ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎری ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ
ﻋﺎﻟﻢ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در
دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ و ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻏﺮب و
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻧﺎﺑﻮدی در آﯾﻨﺪه در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺎن اﺳﺖ.
راﻫﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﺳﻼم
اﻫﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻈﺮات و ﻧﻘﺪﻫﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن
ﻣﻨﺎﻓﻊ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن
داده ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺮب ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ و دو روﯾﯽ
ﺑﺮﺟﺎم ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﺮان در ﺗﻤﺎم
ﻣﻌﺎﻫﺪات وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن از ﺳﻮی اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد از ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﺮان دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺒﻬﻪ ی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﻤﺎم وﻋﺪه ﻫﺎی ﭘﻮچ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و دام ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ

ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﺸﻮر دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

