ﺗﺤﺮﯾــﻢ وزﯾﺮﺧــﺎرﺟﻪ اﯾــﺮان،
اﺣﻤﻘـﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾـﻦ ﮐـﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ
ﺗﺮاﻣـﭗ اﺳـﺖ /ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﺑﺎﯾـﺪ از
ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم رﺿﺎ ﻣﻬﺪوی ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﻣﻮﻗﺖ رودان در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﺮوز ازدواج دو اﻧﺴﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﻋﻠﯽ )ع( و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ازدواج از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﺮه اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺒﺎرک و
ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ،درﺧﺖ ﮔﻬﺮﺑﺎر اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ .
ﻣﻬﺪوی اﻓﺰود :ازدواﺟﯽ ﺑﺎ
دارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻮی و ﺷﯿﻌﯽ،
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از اﺳﺮاف و
ﺿﺮوری ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻔﻮﯾﺖ
در ﻧﻄﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

آن ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺪون ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و اﺳﺮاف ،ﺟﺎ
ﻋﻤﻞ اﯾﻦ دو ﻣﻌﺼﻮم را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن
رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻏﯿﺮ
در ازدواج ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻔﻮﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﻮﻧﺒﺎر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و
ﺷﻬﺎدت ﺣﺠﺎج در ﺳﺎل  1366اﻓﺰود :در ﺳﺎل  66ﯾﮑﯽ از ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﺎی ﺧﻮن ﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در ﺣﺮم اﻣﻦ ﺧﺪا در ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ و در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮاﺋﺖ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ رخ داد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺰدوران ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎم از ﻧﻬﻀﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻃﺮح از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺠﺎج ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ وﭼﻬﺎرﺻﺪﺗﻦ از زاﺋﺮان ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﻬﺪوی اداﻣﻪ داد:دوﻟﺖ آل ﺳﻌﻮد ﺑﺎ دﺳﺘﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ آب
ﺟﻮش ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺠﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮاﺋﺖ از ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺳﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ
اﻗﺪام ﮐﺮد و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻫﺰاران ﺟﻨﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻋﻤﻖ
دﺷﻤﻨﯽ او ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ 17ﻣﺮداد روز ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺧﺒﺮی و ﺻﺪق ﻣﺨﺒﺮی اﺳﺖ ﺻﺪق ﺧﺒﺮی ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺨﺒﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﯾﮏ آدم راﺳﺘﮕﻮ اﺳﺖ
و ﻣﺨﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آدم

ﮔﻔﺖ :ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺪق
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺻﺪق
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼزﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﺪق ﺧﺒﺮی
راﺳﺘﮕﻮ ،وﻟﯽ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﮐﺴﺐ

ﮐﺮده و اﻧﺘﺸﺎر داده دروغ اﺳﺖ.
ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ رودان در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢ وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪام
ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺳﯿﺮ رﻓﺘﺎری دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎخ
ﺳﻔﯿﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻫﺪاﻓﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.
ﻣﻬﺪوی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن داده از ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻖ و اﺻﻮﻟﯽ
در رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽ ﺑﺮد و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ از
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﻮش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻓﺰود :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﻫﻢ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه؛ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺧﻮد رادر دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ و
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ دﻫﻬﺎ ﺑﺎر ﻗﺎﻃﻌﯿﺘﻤﺎن را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از آن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﭘﻬﺒﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻔﺘﮑﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﺣﻤﺎﻗﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
از ﺳﺮ
ﺗﺮاﻣﭗ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺧﻮددرﮔﯿﺮی دﯾﭙﻠﻤﺎت در درون ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪﮐﻪ
اﺳﺘﯿﺼﺎل اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻟﻔﺎﻇﯽ ﻫﺎی
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ در
راﺳﺘﺎی درﮔﯿﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﮑﻨﺪ ان
ﺷﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ دﻻورﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺠﯽ و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ،
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ رودان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﺑﺎور ﻣﺮدم رﺳﻮخ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻫﺮ ﺑﺎور
ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﺖ وارد ﻓﮑﺮ و ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﺷﻮد.
ﻣﻬﺪوی ﯾﺎدآور ﺷﺪ:دﺷﻤﻦ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮده
ﻫﺮ ﺗﯿﺮی در ﺗﺮﮐﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﺑﯿﺎورد ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮد
اﯾﻦ وﻋﺪه ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ زاﻧﻮ در
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه و

ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﻗﺘﺼﺎدی دو ﺗﺮﻓﻨﺪ دﺷﻤﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻋﺠﯿﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺼﺮﻓﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ۀورد وﻟﯽ ﻧﺎم آن را ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮدن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ را ﺑﻪ ﻗﻄﺐ
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ازﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯽ روﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی و ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در روﺳﺘﺎﻫﺎ روﻧﻖ ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻦ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

