رﻫـﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣـﯽ :اﻣﺮﯾﮑـﺎ و
ﻗـﺪرﺗﻬﺎی ﻣـﺪﻋﯽ در ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻣﺪﻋﯽ در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ را از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم دور ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺣﻀﺮت آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز )دوﺷﻨﺒﻪ( در
دﯾﺪار آﻗﺎی »ﻧﻮرﺳﻠﻄﺎن ﻧﻈﺮﺑﺎﯾﻒ« رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺿـﺮورت اﻓﺰاﯾـﺶ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬـﺎی دو ﮐﺸـﻮر در زﻣﯿﻨﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳﯿﺎﺳـﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺮﺧﯽ
ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﺮﯾﮑﺎ در ادﻋﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ﺻﺎدق و ﺟﺪی
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ
ﺗﻬﺪﯾﺪ را از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم دور ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻤﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ ﺑﻪ داﻋﺶ در ﻋﺮاق را
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻏﯿﺮﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺋﺘﻼﻓﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ،ﺗﺮورﯾﺰم را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻼن ﺣﻮادث ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در
اروﭘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ اﻓﺮادی از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ،اﻓﺰودﻧﺪ :اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺪی
ﻧﺒﻮدن ﻏﺮب و ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز را دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ:
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم
اﺳﻼم و در واﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن،
ﻣﺘﺤﺪ و در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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دوﮔﺎﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﺣﺴﺎس ﺑﺮادری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺮان و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان در ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺎ وﺟﻮد »دﯾﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک« و
»ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮاوان دو ﮐﺸﻮر« ،رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﻧﺎزﻟﯽ
ﻗـﺮار دارد و ﻣـﺎ از اﻓﺰاﯾـﺶ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬـﺎ در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳﯿﺎﺳـﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎری ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری در ﻣﻮﺿﻮع رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ» ،ﻧﻮرﺳﻠﻄﺎن
ﻧﻈﺮﺑﺎﯾﻒ« رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان را ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای ﺑﺰرگ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﮑﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :دو ﮐﺸﻮر ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ دارﻧﺪ و ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﺗﺮورﯾﺰم را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﻏﺮب و ﺗﻼش ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﺗﺮورﯾﺰم ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺮورﯾﺰم و ﺳﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت آوارﮔﺎن ،در واﻗﻊ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دوﻟﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرﺗﻬﺎی
ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ِ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت در ﮐﺸﻮری از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮود ،ﺗﺮورﯾﺰم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻈﺮﺑﺎﯾﻒ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺘﺪار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮی
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در ﺧﺼﻮص وﺣﺪت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ،دﯾﻦ ِ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،اﺗﺤﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم
اﺳﺖ.

