ﻏـﺮب ﺑـﺮای زن ﻫﯿـﭻ ارزﺷـﯽ ﻗﺎﺋـﻞ
ﻧﯿﺴﺖ/ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ
ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻤﯽ
روی ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ؛ ﺣﺠﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ
اﻻﺳﻼم ﭘﻮﻻدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﺪﺳﺎ ﮔﻔﺖ :ﻟﮑﻪ
ﻧﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی واﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ،در ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد اﺳﺖ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ در دﻓﺎع
از ﺣﺠﺎب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﻫﺪف ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻫﺎ وﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ و
اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ وﭼﻪ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ﺑﻮد را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﻃﺮاف
ﻣﺸﻬﺪ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﭘﻮﻻدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﯾﮑﯽ از
ﺣﻮادﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ و ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ
ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻫﺎ و روﺳﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ در دﻓﺎع از ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺎد ﺑﺮ زﺑﺎن
ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ .

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﻼﻓﺮوش و ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻓﺮوش ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ
ﻣﻐـﺰه ﻃﻼﻓﺮوﺷـﯽ دارد ﻃﻼﻫـﺎی ﺧـﻮد را درون ﮔﺎوﺻـﻨﺪوق ﻧﮕﻬـﺪاری ﻣـﯽ
ﮐﻨـﺪوﺑﺮﺧﯽ از ﺟـﻮاﻫﺮات ﮐـﻪ ارزش ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ای دارﻧـﺪ در درون
ﮔﺎوﺻﻨﺪوق ﺑﺰرگ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ای ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﺧﻮد را ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻔﺎظ و در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ودر ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﺪﺳﺎ اﻓﺰود :ﻧﮕﺎه اﻣﺮوز دﻧﯿﺎی
ﻏﺮب ﺑﻪ زن ،ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ اﺳﺖ .وﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﺑﺮای زن ﻗﺎﺋﻞ

ﻧﺴﯿﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ زن ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ و ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ
ﺟﻮاﻫﺮ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺟﺎی او ﻣﺤﻔﻮظ ﺗﺮ اﺳﺖ واﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﯾﻦ وآﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺳﻼم ﺑﺮای زن ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﭘﻮﻻدی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:اﺳﻼم ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زن ﻧﺒﺎﯾﺪ در
اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
از آن ﮔﺎوﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ )ﺣﺠﺎب( ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ  ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﻮد ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻫﺎ
را ﻧﻤﯽ ﺷﻤﺎرد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﻼ ﻓﺮوش ﻃﻼ وﺟﻮاﻫﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ واﮔﺮ ﻣﻘﺪاری ﮐﻢ ﺷﻮد ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی درﺧﺼﻮص ﻋﻔﺎف ﮔﻔﺖ :ﻋﻔﺎف ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺲ دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ دروﻧﯽ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن را درﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﯿﺎل
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎز دارد،واﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻔﺎف در رﻓﺘﺎر ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن وﻫﻢ ﻋﻔﺎف
در ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻪ ﻣﺜﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﻮل ﻫﺎی
ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زده اﻧﺪ وﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف
وﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دزدی ﮐﺮده اﯾﻢ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻔﺖ در ﮐﺎر را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﺪﺳﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرا ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ
ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ وﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ آن ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺠﺎب
را از ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ را درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ درد اﻣﺮوز
ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :رﺿﺎﺧﺎن آن روز ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و
اﻣﺮوز ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ آراء ﺑﯿﺸﺘﺮ
دﺧﺘﺮان وزﻧﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺳﻮی ﺗﻔﮑﺮات ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻤﯽ روی
ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد زدﻧﺪ ﺑﺮای

اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ و راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ی

