رﻋـﺎﯾﺖ ﺗﻘـﻮای اﻟﻬـﯽ ﺗﻮﮐـﻞ ﺑـﻪ
ﺧﺪاوﻧـﺪ از ﺷﺎﺧﺼـﻪ ﻫـﺎی اﻓﺴـﺮان
ﺟﻨﮓ ﻧﺮم اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﭘﻮﻻدی
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻪ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از
اﻓﺘﺨﺎرات ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﺻﻞ دﻧﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی ﮐﺮده اﻧﺪ
رادﯾﻮﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﺧﺒﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﺼﻮرﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﺗﺼﻮﯾﺮ
و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،در اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺸﺎورزی،
ﻋﻠﻤﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺸﺮ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
اﺳﺖ.
ﭘﻮﻻدی اداﻣﻪ داد :در اﺑﺘﺪا ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ را در آن ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ ارزش ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد دارﻧﺪ در اﺧﻼق ،ﻣﻨﺶ و رﻓﺘﺎر اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻓﺴﺮان ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻣﯿﺪان دار دﻓﺎع از ارزش ﻫﺎی اﻟﻬﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺨﺖ درﮔﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯿﺪان دار ﻫﺴﺘﻨﺪ از داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎرآن
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را
دارد.

رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮای اﻟﻬﯽ ،ﺗﻮﺳﻞ و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی اﻓﺴﺮ ﺟﻨﮓ
ﻧﺮم اﺳﺖ
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮای اﻟﻬﯽ ،ﺗﻮﺳﻞ و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ ارزش
ﻫﺎ ﺻﺒﺮو اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺗﺤﻤﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﻮﻻدی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻋﺪه ای ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی آﻟﻮده اﺳﺖ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد آن ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺣﻀﻮری ﻫﻢ ﻫﺴﺖ در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺣﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ ،اﻓﺴﺮ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ از ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫـﺎی ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از ﻫﺸـﺪارﻫﺎی ﺟـﺪی ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ
رﻫﺒﺮی)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪا ،ﺷﻬﺪا و ﻗﺮآن را
ﺑﺪﻫﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری در ﺣﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﻮﻻدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزی آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﻮع و اﻗﺴﺎم ﻓﺘﻨﻪ
ﻫﺎی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
اﻓﺰود :ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی وﺟﻮد دارد ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
از ﯾﮏ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ
اﻧﺤﺮاﻓﺎت و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آﯾﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻮام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮط ﻧﯿﺰ ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﺑﺸﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪ از دﻧﯿﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را از دﯾﺪﮔﺎه
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺘﻘﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻏﯿﺮه در آن واﺣﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﯿﻦ ارزش ﻫﺎ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺤﺮاف ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :اﻓـﺮادی ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﺴـﯿﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﯿـﺶ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ و ﺣﺘﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ
ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س( را ﻣﯽ دﯾﺪ اﮐﻨﻮن اﻓﺴﺮﺟﻨﮓ
ﻧﺮم ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﯿﻢ درﻧﮕﺮا ،ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ و
ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﺮک ﺟﺴﻤﯽ را از

آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﻮﻻدی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ را اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و
در ﻋﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و داﺋﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﺒﻬﺎت را ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺣﺮف اﺳﻼم و ارزش ﻫﺎی دﯾﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
اﻓﺴﺮان ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺮوز
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﮕﺬارد و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻔﺎﻣﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻖ ﭘﯿﺮوز ﺑﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا
ﺧﺪاﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺪارد.

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﺮم از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﺣﺴﺎن ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در
اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﺮم در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﮑﺘﺐ و اﻧﻘﻼب اﯾﺮان آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ،ﻋﺎﺷﻮرا و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻧﺒﻮد از اﻧﺤﺮاﻓﺎت دﯾﻦ اﺳﻼم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﺮداﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ
ﭼﯿﺰی از اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻀﺎی

ﻣﺠﺎزی اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﺎم زﻣﺎن )ع(
اﺳﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »اﮔﺮ رﻫﺒﺮ ﻧﺒﻮدم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻋﻬﺪه دار ﻣﯽ ﺷﺪم« ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روح و روان آﻧﻬﺎ را ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺠﻬﺰ و آﻣﺎده اﯾﻦ ﻓﻀﺎ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژ ِی آن را ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اداﻣﻪ داد :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی )ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﮐﻪ رﻫﺒﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
در اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﯽ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻓﻨﺎوری و ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺟﻬﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در دوره ﻗﺎﺟﺎر و ﭘﻬﻠﻮی از اﯾﻦ
ﮔﺮدﻧﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﯾﻢ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ و در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روز ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﮐﻨﻮن در
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﺟﻮان ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﮐﺸﻮر
ﭼﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎﻫﻮ ﯾﺎ ﺟﯽ ﻣﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺣﺘﯽ اﯾﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﻨﯽ و ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آن ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻓﺴﺎد ،ﻓﺤﺸﺎ ،اﺷﺎﻋﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪی و ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺸﺖ
آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﻓﮑﺮ و ذﻫﻦ ﺟﻮان اﻣﺮوزی ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
دﯾﮕﺮ ﺳﺮاغ آن ارزش ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ رود و او را ﺳﺮدرﮔﻢ
ﮐﮋی ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ و راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ

اداﻣﻪ

داد:

ﺟﻮان

اﯾﺮاﻧﯽ

ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

ﮔﺮ

ﺑﺎﺷﺪ

و

از

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را راه اﻧﺪازی
ﮐﻨﺪ ،ﺟﻨﮓ اﮐﻨﻮن ﻧﺮم و ﺳﺎﯾﺒﺮی اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی وﻻﯾﯽ و ارزﺷﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﻓﺎع ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ را ﻧﯿﺰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺟﻨﮓ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻮاب
را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ روز ﺟﻤﻌﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﺮده ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺻﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ از داﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز اﯾﺮان و اﺳﻼم ﺣﺴﯿﻨﯽ)ع( و
واﻗﻌﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ

داﻧﺸﮕﺎه

آزاد

اﺳﻼﻣﯽ

واﺣﺪ

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

اﻓﺰود:

آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﺳﻼم

ﺳﺎزﺷﮕﺮ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان و در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ)ع( اﺳﺖ و ﻣﮑﺘﺐ آن ﺷﻬﺎدت
اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و رﻫﺒﺮ آﻧﻬﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﻬﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رو
ﺑﻪ اﻓﻮل اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت را در ﭘﯽ داﺷﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت دروﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ
ﺿﻌﻒ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺠﺪد
رخ دﻫﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری را دارد ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺪن
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﺗﻤﺪن ﺑﻌﺪی ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( از آن ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد.
آﻣﺎده ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎده
ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ،
ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﺘﯽ ﻟﺲ آن ﺟﻠﺲ ﻣﺮاﺳﻤﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺤﺮم
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﺳﻼم دارد دوﺑﺎره ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺣﺘﯽ اﯾﺪه
ﭘﺮدازﻫﺎو ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻮل اﺳﻼم ﻣﺠﺪد ﻗﺪرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ را رﻣﺰ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﻢ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و

ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺎ اﺳﺖ وﻗﺖ و زﻣﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻣﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم زواﯾﺎی ﺣﻮزه ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ روز و در
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻨﻌﺖ درﯾﺎﻧﻮردی اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و دراﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺪک اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﻨﺎر
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ درون
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺣﺴﺎس ﺑﻮد و ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ را رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺨﯽ رﺳﯿﺪﯾﺪ روی آن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮده و آن را
اﺷﺎﻋﻪ دﻫﯿﺪ ،از ﻧﯿﺮوی ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺮژی آن را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ
ﻧﮕﺬارﯾﺪ ورزش و ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ روح اﻧﺴﺎن را ﺟﻼ ﻣﯽ دﻫﺪ از آن ﻏﺎﻓﻞ
ﻧﺸﻮﯾﺪ.

اﯾﺠﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮏ »ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﯾﺠﻤﻌﻨﺎ«
ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﺎﺣﯽ زاده ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﻫﻨﺮی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و
ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻫﺸﺘﮏ »ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﯾﺠﻤﻌﻨﺎ« ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ از اﻣﯿﺪ را ﺑﻪ
ﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﻘﻼب ﺟﺪﯾﺪی را در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ و
زﻣﺎﻧﻪ و ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺳﺎﯾﺒﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﻫﻨﺮی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻓﺰود:
وﯾﻠﯿﻼم ﻣﺎﯾﺮ ،ژﻧﺮاﻟﯽ ﮐﻪ رواﻧﮑﺎو ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد واﻗﻌﻪ ای را از
ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﮐﺮه و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ رﺳﯿﺪ ،وی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺪ ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
از دوﺳﺘﺎن و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ
درﯾﻎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﯿﺪ را از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و از اﻋﺘﺒﺎر و اﺣﺘﺮام آﻧﻬﺎ
ﻧﺰد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﺧﺎﻣﻮش در زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﯿﺪ را از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮕﯿﺮد
ﺻﺒﺎﺣﯽ زاده اداﻣﻪ داد :اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان دارد ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﯿﺪ را از ﻧﺴﻞ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ
ﺣﺎوی ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮدن ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
آن ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺪف دﺷﻤﻦ ،وﻇﯿﻔﻪ
اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪواری و اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻬﺎراﺳﺘﺮاﺗﮋی داﻧﺸﮕﺎه آزاد در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﯿﺪآﻓﺮﯾﻨﯽ
و اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی ،ﺧﻮدﺑﺎوری ،ﺟﻬﺎد ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺼﯿﺮت
و ﺗﺸﺮﯾﺢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﻣﺠﺎزی و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

