ﻓﯿﻠـﻢ ﯾﺘﯿـﻢ ﺧـﺎﻧﻪ اﯾـﺮان ﺟﻨﺎﯾـﺎت
اﻧﮕﻠﯿـﺲ ﺧـﺒﯿﺚ را ﺧـﻮب ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ/ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺒﺎﺛﺖ
ﻫـﺎ و ﺟﻨﺎﯾـﺎت اﻧﮕﻠﯿـﺲ ﻫـﺎ ﻣﻄﻠـﻊ
ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی دُری اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
رودان در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در دﯾﺪار ﺑﺎ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻣﻮﺿﻮع اول دﻧﯿﺎی اﺳﻼم داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ و وﻋﺪه ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺑﺰودی ﻧﻤﺎز را در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس اﻗﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
اﻓﺰود :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ در  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺌﻮال ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺷﻌﺎردادن ﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه و اﺛﺮی دارد و اﻣﺮوز ﺟﻮاب
ﺳﺌﻮال ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ارﺗﺶ دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دُری اداﻣﻪ داد:اﮔﺮﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ 8ﺳﺎل در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ
دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و اﻵن ﮐﺸﻮرﻣﺎ ﺟﺰ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎدﻻت
دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﯿﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺘﺪار اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﺳﺘﮕﯿﺮی 17ﻧﻔﺮ از
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ در ﻧﺸﺎن دادن اﻗﺘﺪار
ﻧﯿﺮوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ادﻋﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر درﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ در دام ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ

و اﻧﺼﺎﻓﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ زﺣﻤﺎت زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ در آﺳﺎﯾﺶ و
آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ.

ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ ﺷﺪن
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن درﺟﻨﮓ ﯾﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :رژﯾﻢ ﺳﻌﻮدی ﻧﻔﺲ ﻫﺎی آﺧﺮش را در ﯾﻤﻦ
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎدن واﺳﻄﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺻﻠﺢ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎر
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎرات از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﻤﻦ ﮐﻨﺎرﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ زودی ﺷﺎﻫﺪ
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

دُری ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎن رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در اﻧﺘﻘﺎم از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدن ﻧﻔﺘﮑﺶ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﺒﯿﺚ اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ ﺳﻪ روز از وﻋﺪه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی در اﻧﺘﻘﺎم از ﺧﺒﺎﺛﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ،ﻧﻔﺘﮑﺶ ﻣﺘﺠﺎوز آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی اداﻣﻪ داد :اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت دزدان درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮی ﻧﻔﺘﮑﺶ ﻣﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻔﺘﮑﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺟﻠﻮی
آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدﯾﻢ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺎﯾﺎت
و ﮔﺬﺷﺖ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
زﯾﺎدی ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻮاب اﻧﻬﺎ را ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺒﺎﺛﺖ ﻫﺎ
و ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
دُری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان
و دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻗﻪ ﻇﺎﻟﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ و وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺧﺒﯿﺚ
ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﺟﺪاﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
اﯾﺮان،ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در اﯾﺮان ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻗﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ در
اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪ ،ﺟﺪاﮐﺮدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،واﺷﻐﺎل اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﻪ
اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ.

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﺒﯿﺚ را ﺧﻮب
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﺎ را ﺧﻮار و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﺷﺎن در اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﺷﺎن در ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ دارﯾﻢ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﻮان ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﯾﺮان
اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
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