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ﻣﻘــﺪس ،ﻣﯿــﺪان ﻧــﺒﺮد ﺟﻮاﻧــﺎن
ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﻮد
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﺷﺒﮑـﻪ اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣـﺰ؛ اﻣﯿـﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ درﺑﻨـﺪی از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺗﺶ در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﻬﺮان
ﭘﺮس ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ۳۱ :ﺷﻬﺮﯾﻮر ﯾﺎدآور
ﺣﻤﻠﻪ ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ رژﯾﻢ ﺻﺪام ﺑﺎ دﺳﺘﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﻮد .اﯾﻦ روز ﻫﺮ ﺳﺎل در اﯾﺮان ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ،ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﺣﻤﺎﺳﻪ ،آن ﻗﺪرت ،وﺣﺪت و ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و وﻻﯾﺖ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮد
اﻣﯿﺮ درﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻮدن ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا و رﻫﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم)ره( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺋﺐ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻮد؛ رﻫﺒﺮی دﯾﻨﯽ
ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ،ﻓﻘﯿﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ،ﺣﮑﯿﻢ ،ﺑﺎﻫﻮش ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎس و ﻇﻠﻢ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ﺟﻤﻊ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در وﺟﻮد ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺘﻮر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺣﮑﺎم ﻧﻮراﻧﯽ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻮانﻫﺎی ﻣﻠﺖ ﻣﺎ در اﯾﺎم ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ در ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻢ روﺣﯿﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از روﺣﯿﻪ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ و
ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﯾﮏ رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دﺷﻤﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ زﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻤﻼﺗﯽ دﺳﺖ
ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ اﺻﻼ ﻓﮑﺮ آن را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد.

روﺣﯿﻪ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزی در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻮد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ در اﯾﺎم دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ روﺣﯿﻪ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻫﻤﻪ
ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﭘـﺎداﺷﺘﻦ ﻋـﺰاداری در اﯾـﺎم ﻣﺤـﺮم و ﺻـﻔﺮ و ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر
ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﺎم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﻮن ﺷﺐﻫﺎی ﻗﺪر اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ را
در وﺟﻮد ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮدش در درون
ﯾﮏ ﮐﻮره ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺷﻮد و ﺟﻼ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،
ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺳﻌﯽ در ﺣﻔﻆ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

اﻣﯿﺮ درﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ درس آﻣﻮز ﺑﻮدن اﯾﺎم دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺮای
ﺟﻮانﻫﺎی اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر
در اﯾﺎم دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داد ﺗﺎ در ﻗﺒﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ
از ﻃﺮف اﻣﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺎم ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد :در آن اﯾﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد
و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎت ﺳﺎزی ،اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزی و وزارت دﻓﺎع
ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ در زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﮓ
دﺳﺖ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد و ﻣﻬﻤﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دوام آورﯾﻢ.

ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی اداﻣﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ در اﯾﺎم دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ اداﻣﻪ دار

دﺷﻤﻨﺎن و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻃﻮل اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺧﺼﻮﻣﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺪی اﺳﺖ و در اﯾﻦ راه
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﮔﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮرم و
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻄﻦ
ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺧﻮد دﯾﻦ زداﯾﯽ را در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر دارﻧﺪ.

ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻏﺮب زده؛ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
اﻣﯿﺮ درﺑﻨﺪی در اداﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﺰده ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ آن روﺣﯿﻪ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻏﺮب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺪﺧﺪا
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ راوی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﻓﺰود :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﻫﺮ دورهای
اﻧﻘﻼب ﺳﺮﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﺒﻮده ،واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻏﺮب داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮﻋﻮب ﻏﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
اﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ دود آن ﻫﻢ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮدﺷﺎن و ﻫﻢ در ﭼﺸﻢ ﻣﻠﺖ
ﺑﺮود و ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺑﻖ ارﺗﺶ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺮدم در اﯾﺎم دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﻮش ﻧﺴﭙﺮدن ﺑﻪ ﮐﻼم رﻫﺒﺮی و ﻫﻤﺴﻮ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ اﻣﺮ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ را از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻏﺮب زده ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺟﺮای
ﺳﻨﺪ  ۲۰۳۰ﮐﻪ ﺧﻼف دﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮی ﺑﻮد از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺟﺮا درآﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب ﻧﺪارد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻀﺎی اف ای ﺗﯽ
اف ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

اﻣﯿﺮ درﺑﻨﺪی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻏﺮﺑﮕﺮا ﻣﻮﺟﺐ

ﻧﺎاﻣﯿﺪی و دﻟﺴﺮدی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮانﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی ﻣﺠﺪدی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ.

ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺑﻖ ارﺗﺶ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ
اﻟﮕﻮ ﺑﺮداری ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﭼﻮن روﺣﯿﻪ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺸﻪای و
در ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺠﺠﯽ ﻫﺎ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

