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ﮐﻨﮕـﺮه آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻫﯿﻤﻨـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر
ﻫﻢ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺳﺮدار ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺳﺮﺑﺎز ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(« ﮐﻪ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﮑﺘﺐ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
وی اﻓــﺰود :در دوره رﻧﺴــﺎﻧﺲ اﺧﻼق و ﻣﻌﻨــﻮﯾﺖ ﺑــﻪ ﺣــﺎﺷﯿﻪ رﻓــﺖ و
ﺧﻮدﺑﺎوران را ﮐﻨﺎر زد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺎل اﻧﺪوزی ﺟﺎی
اﺧﻼق و ﺧﺪاﺑﺎوری را ﮔﺮﻓﺖ و آرام آرام ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان در
ﻏﺮب ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺧﺪاﺑﺎوری ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻏﺮب از دﺳﺖ
داد ،اﻣﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻔﮑﺮ ﺧﺪاﺑﺎوری در ﺟﻬﺎن
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در دوران ﺣﺎﺿﺮ ،اﺳﺘﮑﺒﺎر ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪارد ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم داﻋﺶ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺎرﯾﮏ و ﭘﺮ از ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
آن را رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﺴﯿﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﮏ اﯾﺴﺘﺎد و اﮔﺮ ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﺎد ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﮑﯽ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
ﺑﻠﮑﻪ از
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
ﺳﻠﻄﻪ ﻣﯽ

ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﻋﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد،
وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد؛ ﻟﺬا ﺷﻬﯿﺪ
ﯾﮏ ﻣﺼﻠﺢ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد .اﮔﺮ داﻋﺶ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﺎً ﺟﻨﮓ و ﺧﻮن رﯾﺰی ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ روﺑﻪرو ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ :آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی
ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ او ﮔﻮش ﻓﻠﮏ را ﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺮوز ﺻﺪای ﺧﻮرد ﺷﺪن

اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن دﯾﺪﻧﺪ دﯾﻮارﻫﺎی
ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮورﯾﺨﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﯿﻤﻨﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺟﻬﺎن از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم*/

