ﻗﺒـﻞ از ﭘﯿـﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑـﺎ ﺣﺠـﺎب
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ  /زﻧﺎن
ــﺎم و
ــﯽ ،ﭘﯿﺸﮕـ
در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣـ
ﺟﻠﻮدار ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻮران ﮐﺮﻣﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﺮزﻧﺎن ﻣﺒﺎرز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﯾﻮم اﻟﻠﻪ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در دوران ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر زن و ﻣﺮد ﯾﮏ
ﺻﺪا ﺑﻪ دﻓﺎع ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؛ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ازﻫﻤﺎن روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﻧﻘﻼب وارد ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻬﺎد ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ،اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ را ﯾﺎری ﻛﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ
ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻗﺮآن و آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﺸﻮری و اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ؛ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و
ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺳﮑﻮت ﻧﮑﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﺎﻟﻢ در وﺟﻮد اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ
ﺷﺪ.
ﮐﺮﻣﯽ اﻓﺰود :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺘﯿﻦ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم زاﺋﺮی و
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻧﺤﻮی از اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮﻫﺮﺑﺎر اﻣﺎم )ره( ﻣﺎ را آﻣﻮزش ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻣﺎ
ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﯾﻦ آﻣﻮزه ﻫﺎ ،در ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻗﺮآن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را آﮔﺎه و روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ.
زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﺎم و ﺟﻠﻮدار ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در ﭼﻬﻠﻢ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺟﻠﻮی ﻣﺴﺠﺪ
ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﺎم و
ﺟﻠﻮدار ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻇﻠﻢ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ در آن رژﯾﻢ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺮدﻫﺎ در ﺻﻔﻮف ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ،

ﻧﻈﺎم ﻃﺎﻏﻮت ﺣﺮﻛﺖ ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺳﺘﻤﺸﺎﻫﯽ
ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎرژﯾﻢ ﺳﺘﻤﺸﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﺑﺮادراﻧﻢ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎواک دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻨﺪه و دوﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا اول
از ﺧﻮد ﺳﺎزی ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب داﺷﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮏ روز آﻗﺎی رزم ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزان
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺗﻌﺪادی اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻢ
دﻗﺖ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻧﻤﺎز اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎ را از ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﯿﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺑﺮادران ﻧﺪای
»دورود ﺑﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ « را ﺳﺮ دادﻧﺪ.
دﺳﺘﺎورﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن
ﭘﻬﻠﻮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،رﻓﺎﻫﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻫﯿﭻ
ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و در ﺣﺎل ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯿﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :از ﺑﺮﮐﺎت ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،رﻓﺎﻫﯽ و …ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل 1357
آﻣﺪﯾﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را آﺑﺎد ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﺮاق در ﺳﺎل  1359ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻮاری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﮐﺮﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺧﻼص ،ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎﻧﻮان و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎﻋﺚ اﻧﮕﯿﺰه ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮرش آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و

ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻬﺎی زﯾﺎدی را
و ﺧﻮن ﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺷﻬﺪای اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺷﻬﺪای ﺟﻨﮓ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﻫﺴﺘﻪ ای ﻫﻤﻪ ی اﯾﻨﻬﺎ اﻧﻘﻼب را آﺑﯿﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺮﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﯾﮑﯽ ا ز ﺑﻬﺘﺮن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ان ﺗﺤﺼﯿﻞ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺎه  1357ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﯾﻢ وﻟﯽ
ﻫﺎ آﻣﺪﯾﻢ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﻮد را
ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب از
رﺳﯿﺪ.

ﻟﺤﻈﻪ ورود اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﺮان در  12ﺑﻬﻤﻦ
ﺑﺎ ﻗﻄﻊ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
اداﻣﻪ دادﯾﻢ و در  22ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ
ﻧﻮای روﯾﮕﺮی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﮐﺮﻣﯽ در ﺟﻨﮓ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و در
ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎ اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎور رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

