ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف :ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ
زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ رﺋﯿﺲ
ﺟﺪﯾـﺪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺻﺪاوﺳـﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ ﺿﻤـﻦ ﺗﻘـﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑـﺮ از
ﻋﻠﯽﻋﺴﮕﺮی رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻔﺖ :از دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮدم
ﻋﻠﯽﻋﺴﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ رﻓﺎﻗﺖ دارﯾﻢ ،ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ در اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺰت دﻧﯿﻮی و اﺟﺮ
اﺧﺮوی ﺑﺮای وی ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺿﻤﻦ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﺮای ﺟﺒﻠﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ ،رزﻣﻨﺪه ،ﻫﻤﺴﻨﮕﺮ و ﻫﻤﺮزم
ﺧﻮدم در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از دﺑﯿﺮی و ﺳﺮدﺑﯿﺮی و ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و اﻣﺮوز ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪﻣﺖ در رأس ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺴﺎس ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ را ﺑﻪﻋﻬﺪه
اﯾﻦ ﺑﺮادر ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارم.
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪ و در
ﻏﺮﺑﺖ ﺑﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دﻧﯿﺎ ﻋﺰت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺎ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﻼم را از ﮐﻨﺞ ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آورد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺷﻬﺪا و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺪاﺑﺎوری ،ﻣﺮدمﺑﺎوری و ﺧﻮدﺑﺎوری ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ و آن ﻗﺎب ﻓﺎﺧﺮ را از دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ “ﺗﻨﻬﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ
ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و دوران دﻫﻪ اول دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻮده اﺳﺖ”،
ﮔﻔﺖ :در اداره ﮐﺸﻮر و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﻫﺮ راه دﯾﮕﺮی ﺟﺰ اﻟﮕﻮی دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺑﯽراﻫﻪ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺳﺎل  63را ﺑﻪﯾﺎد دارﯾﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ دو روز
ﺣﺘﯽ ﺧﻤﭙﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ادوات ﺑﻪﯾﺎد
دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺪم از ﻫﯿﭻ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻮﺷﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و اوﻟﯿﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﻣﺎ ﺧﻨﺪهدارﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺟﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن اﯾﺮانزﻣﯿﻦ و ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺤﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺑﻘﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻋﺰت آن
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
زده و ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد و
ﺧﺮوﺟﺸﺎن از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﻘﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ در اداره آن ﺗﻼش ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد در ﺑﻘﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻤﺮه  100 ،100ﻣﯽدﻫﯿﻢ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
اﻣﺎم و اﻣﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد و ﺳﻨﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ ،ﺧﺪاﺑﺎوری و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
»ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ« ،وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻟﺬا ﻣﺮدم ﻣﺎ آن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﺑﺮای
اﻧﻘﻼب و ﮐﺸﻮر رﻗﻢ زدﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در اداره ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺴﯿﺮ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﯾﻢ و ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اداره ﮐﺸﻮر روﺑﻪرو ﺷﺪهاﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻣﺎم راﺣﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دو
داﻧﺸﮕﺎه در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و
ﺟﻨـﮓ را داﻧﺸﮕـﺎه اول و ﺻﺪاوﺳـﯿﻤﺎ را داﻧﺸﮕـﺎه دﯾﮕـﺮ و ﻣﻠـﯽ ﻣـﺎ
ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و اﻣﺮوز داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎ ﺟﺎی ﭘﺎی داﻧﺸﮕﺎه دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﻣﺎ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺘﺮ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﯾﻢ.
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدهام ،ﻧﻘﺶ
ﺻﺪاوﺳـﯿﻤﺎ را در ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺧـﻮب اداره ﮐـﺮدن ﮐﺸـﻮر درک ﮐـﺮدهام و
ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻓﺮﻣﻮده اﻣﺎم
راﺣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﻂ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺑﺮاز اﯾﻦﮐﻪ “اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﻈﻠﻮمﺗﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ
در اداره ﮐﺸﻮر،
ﻣﯽروﯾﻢ آﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ” ،اﻓﺰود :ﻧﻘﺶ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻬﺎر ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دل در ﮔﺮوی اﻧﻘﻼب ،اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎد ،ﺷﻬﺎدت و
ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و رﯾﺎﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ

ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺧﻼص ،ﻣﺠﺎﻫﺪت ،ﺗﻼش و ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻋﺰت،
اﺳﺘﻘﻼل و دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﺎﺳﺖ؛ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ “ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و دﺳﺖ در دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺎم و ﺷﻬﺪا ادا ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺷﺮﻣﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻮﯾﻢ” ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺮدم
از ﻣﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اداره ﻏﻠﻂ ﮐﺸﻮر را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﯾﺠﺎد ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ در اداره ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ و
ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺛﻤﺮه اﯾﻦ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

