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ﺳﭘﺎه :دﺳﺗﮕﯾری ﺧﺑرﻧﮕﺎر رادﯾو ﻓردا در اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت اﺻﻔﮭﺎن
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۵۹۰۹۱۰ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۱۵ :ﺑﻬﻤﻦ ۲۰:۵۲ - ۱۳۹۶

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﺻﺎﺣﺐاﻟﺰﻣﺎن )ﻋﺞ( اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در آﯾﯿﻦ
ﮔﺮﻣﯿﺪاﺷﺖ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ از اﻫﺪاف ﭘﺸﺖ ﭘﺮده دﺷﻤﻦ در آﺷﻮبﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﺳﺮدار ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻓﺪا اﻣﺸﺐ در ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ دﻫﻪ
ﻓﺠﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻬﺎرﺳﻮق ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﻧﻔﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ
را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﻘﻼب ﻋﺪم ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻮد و
اﺳﻼم و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،دﺷﻤﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮدهاﻧﺪ و
آﺷﻮبﻫﺎی اﺧﯿﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت آنﻫﺎ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ،ﮐﺸﻮر را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ،اﻓﺰود :از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،از دﯾﮕﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت دﺷﻤﻦ ،ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ درون ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﺻﺎﺣﺐاﻟﺰﻣﺎن)ﻋﺞ( اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی دﺷﻤﻦ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی
ﺷﻮم آنﻫﺎ را ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺷﻬﺪای دورانﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻘﻼب از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺪای ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﻧﺸﺎن از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان و اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ را از ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب و اﺳﻼم ﺟﺪا ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﻈﺎم
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻫﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺪا ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺣﻮادث ﻣﻨﻄﻘﻪ ،زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻓﺴﺮان ﺳﯿﺎ در ﻋﺮاق ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻮﻻت ،ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از اﯾﻦ
رو اﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺣﻮادث ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ
دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن در ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت اﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺆوﻻن و
ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼفاﻓﮑﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا اﺳﺖ و
ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻞ آﻏﺎز ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿﮑﺮ ﺷﻬﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ روز ﻓﺮاﺧﻮان دادﻧﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در روز اول ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﮐﻪ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد را در اﺻﻔﻬﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن)ﻋﺞ( اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اداﻣﻪ داد :رﺿﺎﺧﺎن ﮐﻪ در آﺷﻮبﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از او
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ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮان ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ  150ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دارد.
وی ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ و
اﻧﺤﻄﺎط داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ دوﻣﯿﻦ ﻫﺪف دﺷﻤﻦ ﺑﻮد و اﻣﺮوز دﺷﻤﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﻬﺪا ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.
ﻓﺪا ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ از ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺎﺷﻮرا اﻟﮕﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﺮ روز ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﻮد و اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮن ﺷﻬﺪا اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز و داﻧﺸﺠﻮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻠﻪ و دﻣﻮﮐﺮات ﺳﺮ و ﮔﻮش اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻣﯽﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺶ و ﻫﺪف آنﻫﺎ
ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﺮم ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ دورﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺎی درﮔﯿﺮی ﺑﺎ دﺷﻤﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ دورﺗﺮ از اﯾﺮان درﮔﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ.
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