ـﺎ،
ـﺮدم در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫـ
ـﺖ ﻣـ
ﺷﺮﮐـ
ﺻـﺤﻨﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺑﯿـﺪاری ﻣﻠـﺖ اﺳﻼﻣـﯽ
اﺳﺖ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮﻻدی ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﻨﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ﺿﻤﻦ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
اﻣﺴﺎل اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻈﺎﻫﺮات و راﻫﭙﯿﻤﺎﺋﯽ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎد ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در
ﭘﺎﺳﺪاری از ارزش ﻫﺎ و آرﻣﺎن ﻫﺎی واﻻی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
آن و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻗﺘﺪار و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ ،ﺻﺤﻨﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﺪاری و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺪﻟﯽ آﻧﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر و اﻋﻼم ﺑﯿﺰاری از دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮ
ﻣﻮﺟﺐ دﻟﮕﺮﻣﯽ و ﻧﻮﯾﺪی ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺧﻨﺜﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﻨﯽ ﺑﺮاز داﺷﺖ :اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ آﻧﮕﺎه
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دادن ارزش ﻫﺎ و اﺻﻮل ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺳﻼم و ﻃﺮح اﺳﻼم
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻌﺎدت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی
ﺑﺸﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و اﺳﮑﺘﺒﺎر
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ در در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.
ﻓﻮﻻدی اداﻣﻪ داد :ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم
ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﺎن از ارزش ﻫﺎ
ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻧﺎن ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪه و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻈﺎم
ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن راه ﭘﺮﭘﯿﭻ

در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ و
و اﺻﻮل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺰم و اراده
و ﺧﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﻮری

ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻈﻠﻮم
و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻋﺮاق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از وﻇﯿﻔﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ دﻟﮕﺮﻣﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روﺣﯿﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻃﻠﺒﯽ و ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﻇﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ و وﻟﯿﺪه ﻓﺎﺳﺪش
رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻈﻠﻮم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم
در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎﻫﺮات وﻇﯿﻔﻪ ای اﻧﺴﺎﻧﯽ ،دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات آن را
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

