اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ اﯾﺮان ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮑﻔﯿﺮیﻫﺎ
ـﺶ در
ـﻮﻣﺖ داﻋـ
ـﻞ ﺣﮑـ
ـﺎﻧﻊ ﺗﺸﮑﯿـ
ﻣـ
ﺳـﻮرﯾﻪ ﺷـﺪ /ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺟـﺪی ﻣﺠﻠـﺲ در
ﺑﺴﯿﺞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،ﺳﺮدار ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ
ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺼﺮ
دﯾﺮوز )ﺟﻤﻌﻪ 7 ،ﺧﺮدادﻣﺎه( در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای
اداره ﺑﻬﺘﺮ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺑﺨﺶ دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎم)ره( ﻓﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮ ﺟﻨﮓ
ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ 15ﻫﺰار
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از 20ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮐﺸﻮر آزاد ﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل  59ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺑﻨﯽﺻﺪر ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی
داﺷﺘﯿﻢ و ﺣﺘﯽ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﺒﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮاﻧﯽ
روی ﮐﺎر آﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻨﮓ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺴﺰاﯾﯽ روی ﺑﺴﯿﺞ ،ارﺗﺶ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ داﺷﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺻﺤﯿﺤﯽ از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ
15ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺞ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اوج ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ از
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از آن از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﯿﺮوزی ﻓﺸﺎر ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی را در
ﺑﺮ دارد ،روز ﺑﻪ روز ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺟﺪی دﺷﻤﻦ را ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪﯾﻢ و
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪام ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮق و ﻏﺮب و ارﺗﺠﺎع ﻋﺮب
ﺑﺮای اﺗﺤﺎدی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺻﺤﻨﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺻﺮﻓﺎ
ﮐﺎر ﻣﺤﺪودی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن راه اﻓﺘﺎدن ﺣﺸﺪاﻟﺸﻌﺒﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﺮاق

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻇﺮف  3روز در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﮑﺮﯾﺖ را
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ 5درﺻﺪ ﺧﺴﺎرت آزاد ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻣﺎدی را ﺑﺎ 95
درﺻﺪ ﺧﺴﺎرت آزاد ﮐﺮد و ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻠﯽ از ﺧﺎک از آن ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﻟﺬا
ﻓﺮق ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺳﺖ.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻤﯽ از ﻋﺮاق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی
ﻋﺮاق در رأس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوز ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺑﺪر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ را دارد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺒﻨﺎن اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﻫﺪف دﺷﻤﻦ در ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﺮﺑﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ
ﺷﺪ ﻟﺬا اﻣﺮوز ﻫﺮ اﻋﻼﻣﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺟﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﻘﺶ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﺮ  3ﺻﺤﻨﻪ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ اول
ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺗﻮان ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن را دارد،
دوم در ﺻﺤﻨﻪ داﺧﻠﯽ و ﺳﻮم در ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﺜﻞ »اﻟﻤﻨﺎر« را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و آن را از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ
ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺳﻮرﯾﻪ اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اﮔﺮﭼﻪ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص
ﺳﻮرﯾﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ
ﻟﺬا اﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  4ﺳﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻫﺎ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد اﻣﺮوز داﻋﺶ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺣﺘﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﻣﺸﻖ ﻗﺮار ﻣﯽ
داد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در ﻋﺮاق داﻋﺸﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده
و اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ را ذﺑﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در اﻻﻧﺒﺎر ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺳﻨﯽ را ذﺑﺢ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی
ﺳﻮرﯾﻪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  40ﮐﺸﻮر ﮐﻪ  25ﮐﺸﻮر آن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺋﺘﻼف ﻋﻠﯿﻪ داﻋﺶ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺮوز 2

ﺳﺎل از ﺣﻀﻮر داﻋﺶ در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﮔﺬرد اﻣﺎ ﻣﻮﺻﻞ ﻫﻨﻮز در ﭼﻨﮓ آﻧﻬﺎﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ داﻋﺶ در ﻋﺮاق
دارد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺜﻞ ﺣﺸﺪاﻟﺸﻌﺒﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺒﺎرت ﺣﺸﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ اﺗﻬﺎم اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎ را از
ﻫﺮ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﺮده ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺮاق ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺎت ﻓﻠﻮﺟﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ای ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ دو
ﭼﻬﺮه ﻣﻬﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ آراﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺷﻮد و اﯾﻦ
ﮐﺎر از روی ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮد.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ را دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﺤﺾ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮای ﺳﻌﻮدی ﻧﺪارد و ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺎﻫﺎی
ﺑﺎرز دﺷﻤﻦ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺴﯽ اﻃﻼﻋﯽ از زﯾﺪی ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻤﻼت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ ﺟﻨﮓ از اﻟﺰاﻣﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﯽ ﺻﺪام در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط وی ﺷﺪ،
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺗﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ رخ ﻣﯽ
داد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﺰ آﺷﻮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﻤﻦ ﮐﻪ
ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل درﯾﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رزﻣﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺎق
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺣﻮﺛﯽ رﻫﺒﺮ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﻤﻦ ﻣﺜﻞ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را
ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﻬﺎدت اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد و ﺣﺎدﺛﻪ 11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺟﻮاب
ﺳﺮﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻟﺬا اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ رﻫﺒﺮی
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮد اﻣﺮوز وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و ﻓﻠﺞ
ﺷﺪه اﻧﺪ از اﯾﻦ رو وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻟﯿﺒﯽ
ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﻌﻮدی و ﺷﺮﮐﺎی آﻧﻬﺎ اﻣﺮوز
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ

ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻟﺬا
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﺪرت ﺧﻮد از ﻧﻘﻄﻪ ای
آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ و آن ﻏﺮب آﺳﯿﺎﺳﺖ.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ
اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ دادن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  20ﺳﺎل اﺳﺖ ﻗﺼﺪ اﺷﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را دارﻧﺪ اﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻋﺮﺑﯽ
ﺣﻮزه واﺑﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای آن
وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻤﺎم
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺛﺮ ﺟﺪی در ﺑﺴﯿﺞ اﻣﮑﺎﻧﺎت دارد ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪن اﻣﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻠﺲ در ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ
ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺞ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﺟﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﺟﻬﺖ دﻫﯽ در ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﮔﺎﻫﯽ از وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ
اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ در آن ﺣﻀﻮر دارد
ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ در ﭘﺎﯾﺎن از
آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ.

