ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ رﺷﺪ
ﮐـﺮده آﻣﺮﯾﮑـﺎ را در ﺟﻠـﻮی ﭼﺸـﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺧﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﻠﯽ ﻓﺮج زاده ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺨﻨﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم و ﺑﺎ ﭼﺮاغ
روﺷﻦ ﺳﻮﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﻬﺪی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻫﻢ از ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺷﺨﺺ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود :ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ
ﺻﺒﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج داد ﭘﺲ از ﻣﺎه ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات
ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و اﯾﺮان در ﻣﻔﺎد ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎ
ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺎ  5+1ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺑﺪﻋﻬﺪی
آﻧﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺟﺎم را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از دو ﻣﻨﻈﺮ
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد.
ﻓﺮج زاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اوﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﺸﺪارﻫﺎی رﻫﺒﺮ
ﻓﺮزاﻧﻪ و ژرف ﻧﮕﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻤﻪ ﺗﻮان و ﺗﻼش و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪن ﻣﻔﺎد ﺑﺮﺟﺎم دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم دﻗﺖ آن را اﺟﺮا ﻧﻤﻮد و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﯽ ﺷﺮﻓﯽ و
ﻧﺎﻣﺮدی ﺗﻤﺎم زﯾﺮ آن زد و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ داﺷﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد .
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﺗﻤﺎم و از
ﺑﺰرﮔﯽ و ﻣﺘﯿﻦ ﺑﻮدن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺮج ﻧﻤﻮد و ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را
ﺑﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ داد ﺷﺎﯾﺪ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روزﻧﻪ اﻣﯿﺪی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎز
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد و اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ دارﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی و وﻗﺖ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ
وﻋﺪه ﻫﺎی ﭘﻮچ و ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ روﺷﻦ و
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر
ﺑﺎﺷﯿﻢ و واﻗﻌﺎ دوﺳﺖ را از دﺷﻤﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ آﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ راه

ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮده را دﯾﮕﺮ ﻃﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﺮج زاده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد دﻧﯿﺎ را ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد و از ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻬﺎن از آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ
زﯾﺮﺳﺌﻮال ﺑﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺟﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ و
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ آن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه دﻧﯿﺎ
ﺗﮑﺎن ﺑﺨﻮرد ﺣﺘﯽ اﺣﻤﻖ ﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮو رود ﮐﻪ ﻫﺮﻧﻮع
ﺗﻌﻬﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ روﺷﻨﯽ ﻧﺪارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﺷﺪه اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﺮان
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﻬﺎدت ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﻮر ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﺑﺰرگ را ﻓﺸﺮده ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از ﻫﯿﺒﺖ و ﻫﯿﻤﻨﻪ ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ آن
ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن داده
و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی زﺷﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺎدان را ﺑﺮﺑﺎد داده و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ
رﺷﺪ ﮐﺮده آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺧﺮد ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻣﻠﺖ
ﺷﺠﺎع اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰود :از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان
دار دﻓﺎع از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻠﺖ ﻫﺎی
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﺒﺖ و اﺧﻼق و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﺳﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮج زاده ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮﺟﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﯾﮏ درس ﻋﺒﺮت و
ﯾﮏ اﻣﯿﺪواری ﻓﺰاﯾﻨﺪه در دل ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﻣﺼﺪاق درﺳﯽ
را ﻣﯿﺘﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن و ﺷﯿﻄﺎن ﺻﻔﺘﺎن داﻧﺴﺖ و ﻋﺒﺮت
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮراخ دوﺑﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﯾﻢ و اﻣﯿﺪواری اﯾﻨﮑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﻮا و ﻣﻔﺘﻀﺢ ﺷﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی ،اﯾﺮان و
ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻣﺮ
ﯾﮑﺎ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

