ﺷﻌﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ و دﯾﻮار ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷــﺎه و رژﯾــﻢ در ﻫﺮﻣﺰﮔــﺎن/
ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
زﺑﺎﻟﻪ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺒﻮﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دروﯾﺸﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺮدم
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎن
ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ازﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ دور
ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﮕﺎم
ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرز ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻗﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺮدم در ﺗﻬﺮان ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻗﻢ و … .در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب
ﺣﻀﻮری ﭘﺮرﻧﮓ داﺷﺘﻨﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرز ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﭼﻮن ﺻﺎدﻗﯽ و ﻗﺪﺳﯽ در رودان ﺣﺪود 80
اﻟﯽ 100ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ  ،اﺳﺘﺒﺪاد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
و ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
را ﺷﺮوع
دروﯾﺸﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺎﺳﯽ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم)ره(
در ﺳﺎل  42ﺑﺼﻮرت ﻋﻠﻨﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ
از ﮔﺬﺷﺖ 4ﺳﺎل از ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب)ﺳﺎل  (46دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎواک ﺷﯿﺮاز در اﺳﺘﺎن ﭘﯿﺠﯿﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای آزادی اﯾﺸﺎن از ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮد در ﺳﺎل  52ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎل  54ﺑﻬﻤﺮاه آﻗﺎی ﻏﻔﻮری و ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﻨﺪ ﻣﺠﺪدا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪم.
ﻓﻌﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اداﻣﻪ داد :ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻮ ﭘﻠﯿﺴﯽ
ﺣﺎﮐﻢ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ از
ﺑﺮ روی وی اﺳﯿﺪ رﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎواک ﺑﻮد

دروﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ و دﯾﻮار ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه و
رژﯾﻢ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
در آن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﻀﻮر ﺳﺎواک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺮات
و ﺟﺴﺎرت ﺑﻮد ﻟﺬا ﻣﺒﺎرزان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ و
دﯾﻮار ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در اﻧﻘﻼب رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :اﻣﺎم)ره( ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرز ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ،
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ و اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در دﻧﯿﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺮان را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﮑﺮ و اﯾﺪه
را ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
دروﯾﺸﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم را ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﺗﺤﺮﮐﺎت در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺒﻮﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﺼﺮ،
از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻟﺒﻨﺎن ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﯾﻤﻦ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ….
اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی رﺷﺪ ﮐﺮده اﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرز ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ دﻋﻮت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺷﯿﻌﻪ و
ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ
ﺳﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  22ﺑﻬﻤﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
دﺳﺘﻮرات دﯾﻨﯽ ،ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب و ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻏﯿﺮت دﯾﻨﯽ ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ را روزﺑﻪ روز ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

