ﺷﺠـﺮه ﺧـﺒﯿﺜﻪ داﻋـﺶ ﺑـﺎ ﺗﻼش و از
ﺧـﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺟﺒﻬـﻪ ﻣﻘـﺎوﻣﺖ ﺣـﻮل
ﻣﺤﻮر وﻻﯾﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮزاده ،ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﯿﺎرم ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و رزﻣﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ در راس آﻧﻬﺎ
ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺰرگ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺷﮑﺴﺖ داﻋﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﻬﺪای ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻫﺮﺟﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﯾﻢ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﻢ.
ﻣﯿﺮزاده اﻓﺰود :ﺷﺠﺮه ﺧﺒﯿﺜﻪ داﻋﺶ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻟﺶ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮس ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻣﺠﺎﻫﺪت
و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر وﻻﯾﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺟﺒﻬﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺷﮑﺴﺖ دﯾﮕﺮی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
داﻋﺸﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺳﺮان
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ در ﻧﺤﻮه ﺑﺮوز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ آن اﺟﺎزه
ﺗﮑﺮار را ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ داﻋﺶ و ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﺮی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺪاف آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد و ﻣﺪﺗﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﮐﺮد اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی آن ﺑﺮای ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،
اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم و اﺗﺤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.
ﻣﯿﺮزاده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ ﻗﻄﻌﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺣﯿﻠﻪ ﻫﺎ
و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر و وﻫﺎﺑﯽ ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل در ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻋﺶ ﺑﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم وارد ﮐﺮد،
اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت داﻋﺶ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺷﻮد و ﻣﺮدم

ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ داﻋﺶ ﻫﺪﻓﺶ ﭼﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت داﻋﺶ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮی اﺳﻼم ﺳﺘﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﮏ ﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺷﺎﻋﻪ اﺳﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد را در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ
از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

