رواﯾـﺖ ﺳـﺮدار ﺷﺮﯾـﻒ از دﯾـﺪار
ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﮐـﻞ ﺳـﭙﺎه ﺑـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده
ﺷﻬﯿﺪان اﺳﺪی ﻻری
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛
در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮی زﻫﺮا ﻣﺠﺪ و ﻣﺤﺴﻦ اﺳﺪی ﻻری ﻣﺎدر و ﭘﺪر
ﮔﺮاﻧﻘـﺪر ” ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﺴـﯿﻦ و زﯾﻨـﺐ اﺳـﺪی ﻻری ” از ” ﺷﻬـﺪای ﭘـﺮواز
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ” و اﻧﺘﺴﺎب ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﮐﻞ ﺳﭙﺎه در دﯾﺪار ﺑﺎ آﻧﺎن ؛ ﺳﺮدار ﺳﺮﺗﯿﭗ دوم ﭘﺎﺳﺪار رﻣﻀﺎن ﺷﺮﯾﻒ
ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدر ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ ﺷﻬﯿﺪان اﺳﺪی
ﻻری در ﺑﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﯾﺪار و ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ وی و
ﻫﻤﺴﺮش دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود دو ﺳﺎل از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
) ﺑﻬﻤﻦ  (98ﻧﻘﻞ ﻧﺎﻗﺺ  ،ﺟﻬﺖدار و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ای را اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .
وی اﻓﺰود  :در آن ﺳﺎل ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر ﺳﺮدار ﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﺰل
ﺷﻬﯿﺪان اﺳﺪی ﻻری  ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﭙﺎه ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻼﻗﺎت  ،ﻋﺮض ﺗﺴﻠﯿﺖ و دﻟﺠﻮﯾﯽ از
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪای ﭘﺮواز ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ) ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﭙﺎه (
در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶ﻣﻮرخ  ۲۳دی ﻣﺎه  ۹۸ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪان اﺳﺪی ﻻری
ﻣﯽروﻧﺪ و ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﻬﯿﺪان  ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ اﺳﺪی ﻻری از ﺳﺮدار
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﺪار ﺳﺮدارﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﭘﺲ
از ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه و ﺗﺎﮐﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮدﻣﺎن ﺣﻀﻮراً ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ  ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻌﻤﻞ
آﻣﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه در ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۱۷ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ۹۸ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ) ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﭙﺎه(  ،ﺳﺮدار ﺷﺮﯾﻔﯽ )ﻣﺪﯾﺮ
اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺳﭙﺎه ( و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﭙﺎه در ﻣﻨﺰل وی ﺣﻀﻮر
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؛ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻌﺪادی از
ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﺮدار ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺮدار ﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪ در
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺣﺰن اﻧﮕﯿﺰ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ دﯾﺪار
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ و اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی  ،ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن
ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﻬﯿﺪان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن دارای ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﺑﻮده و در آﯾﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﺮدار دﻟﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ،ﺑﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻮ درﺟﺎت ﺑﺮای ﺷﻬﯿﺪان ،
آﻧﻬﺎ را اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ و اﺟﺮﺷﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺪای وﺳﻂ
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ داﻧﺴﺘﻨﺪ .
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﭙﺎه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻬﯿﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮدار ﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ” اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﻪ
ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯽﺷﺪ ؟ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق )ﺳﺎﻧﺤﻪ( ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ رخ ﻧﺪﻫﺪ !! ” را ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ؛ اﻣﺮی ﺧﻼف واﻗﻊ و ﺑﻪ دور از اﻧﺼﺎف
اﺳﺖ.
ﺳﺮدار ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺪی ﻻری در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق از اﺻﺮار زﯾﺎد ﺳﭙﺎه ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺪم
ﻗﺒﻮل آن و واﺳﻄﻪ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای آﻣﺪن ﺳﺮدار ﺳﻼﻣﯽ
ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ  ،اﻓﺰود  :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﭙﺎه دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺪای
ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽداﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اراده
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﻣﻨﺎزل آﻧﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 ،اﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺪی ﻻری درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ ﭘﺪر ارﺟﻤﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪان دﯾﺪار ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه را از ﺳﺮدار
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﭙﺎه ( ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﺴﺮ
ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎن ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺪی ﻻری ﺣﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۹آذر ﻣﺎه  ۹۹ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺒﮕﺎن
آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺮزﻧﺪانﺷﻬﯿﺪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را ﭘﺲ از ﺣﺪود
ﯾﮑﺴﺎل از دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﺮدار ﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ .
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ  :ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و وﯾﺪﯾﻮی آن ؛ ﺳﺮدار
ﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻃﻼع از اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ و اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی ﻣﺠﺪد ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺰﯾﺰ و دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﯿﺪان ﭘﺮواز ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی
اوﮐﺮاﯾﻨﯽ  ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا داﻏﺪار ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﭙﺎه و آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ  ،ﺧﻮد را در
ﻏﻢ آﻧﺎن ﺷﺮﯾﮏ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻻم ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮم از
ﻫﯿﭻ ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﭙﺎه در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در
ﺻﺪد ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻗﺘﺪار  ،اﻣﻨﯿﺖ و وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ
دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻗﺮار دادن ﻫﺮ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﯾﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮ از ﻣﺎدر

ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎن و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﻠﺖ
ﻓﻬﯿﻢ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪای ﭘﺮواز ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی
اوﮐﺮاﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﮐﻠﯿﺪ واژه “ﺳﭙﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ !” ﮐﻪ از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن وﻃﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻧﺦ
ﻧﻤﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ارﺳﺎﻟﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪان” ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ و زﯾﻨﺐ اﺳﺪی ﻻری “ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه

