ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺠﻠﯽ
ﮔﺎه وﺣﺪت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺳﺮدار اﺑﺎذر ﺳﺎﻻری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه
اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻤﺎ در وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﻣﺎم راﺣﻞ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﯾﻢ و اﻧﻘﻼب ﺗﺎزه ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ درﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺗﺎ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ دوام ﺑﯿﺎرﯾﻢ
اﻣﺎ اﻣﺎ راﺣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل داﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس را رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ و اﻣﺮوز ﭼﻬﺎر دﻫﻪ از اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ﺳﻔﺮﮐﺮده ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ،ﺟﻨﮓ 8ﺳﺎﻟﻪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از
ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮن ﺷﻬﺪا در اوج ﻋﻈﻤﺖ و اﻗﺘﺪار ﻗﺮار دارﯾﻢ
و ﻫﺮﮐﺴﯽ و ﯾﺎ اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺘﮑﺒﺎرﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻧﻮراﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺪاﺳﺖ و ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻣﺮوز
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﺎﻻری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮن ﺷﻬﺪای ﻋﺰﯾﺰ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎم

اﺳﻼﻣﯽ اﻟﮕﻮی ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﺜﺎرﮔﺮی
ﻣﻠﺖ ﻏﯿﻮر اﯾﺮان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
رﺳﯿﺪﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺿﺠﻪ ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در اﯾﻦ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ دﯾﺪﯾﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه اﻧﺪک ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ورود ﻧﮑﺮد و اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﮔﺮ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
7دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺷﺨﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺸﺎر اﺳﺪ آﻣﺎده ﺑﻮد ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ
را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﻃﺮف رﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ
ﻗﻠﺴﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم و رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﺮوز ﺑﺎ  98درﺻﺪ
آرا ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺖ از وﻻﯾﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮدار ﺳﺎﻻری اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی
اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب رو ﭘﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده
اﺳﺖ و زﯾﺮ ﺑﺎر ﻫﯿﭻ ذﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽ روﯾﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ را اﻣﺎم
راﺣﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد داد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ و ﺧﻮن ﺷﻬﺪای ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻪ در
ﻋﺮق ،ﯾﻤﻦ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺧﻂ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻫﺎی ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﺮآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺧﺎری در ﭼﺸﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ اﺳﺖ و از راه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺣﺮﯾﻒ ﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ از راه اﺧﺘﻼف اﻓﮑﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻗﻮم ﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺖ ﻫﺎ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻮم
ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻻری اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺤﻮر اﯾﻦ وﺣﺪت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی

اﻇﻬﺎر

ﮐﺮد:

اﻣﺮوز

در

آﺳﺘﺎﻧﻪ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

روﯾﺪاد

ﮐﺸﻮر

ﯾﻌﻨﯽ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺷﻮراﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و رﺳﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش ﻣﺎ
ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﻪ رخ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺧﻮد در ﭘﺎری ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی
رای ،وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻠﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه
اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
و روش اﺳﻼم و
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﺷﻬﺪا رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺧﻂ اﻣﺎم راﺣﻞ و رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را ﺳﺮﮐﺎر ﺑﯿﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ
ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮدی اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ

در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺣﻔﻆ
وﺣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ در اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ:در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺪارد.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻻن ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﻼم در
ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ

اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺳﺪ راه
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺎﻟﻢ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ و ﺑﺎر اﺻﻠﯽ آن ﺑﺮ دوش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻒ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و
ﻣﺮزداران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﯿﻢ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺒﺎدت ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮت اﻣﻨﯿﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﻣﯿﻨﯽ اداﻣﻪ داد :ﻧﮕﺮش اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آن
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﮐﻪ در اﯾﺎم رﺣﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﻫﺴﺘﯿﻢ وﺣﺪت ﻣﺜﺎل
زدﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ درﮐﺸﻮر دارﻧﺪ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دادﻧﺪ و
اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺧﺪﺷﻪ
دار ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺎﻟﻢ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﮐﺸﻮر
ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺘﺎوای ﻋﻠﻤﺎ درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺷﯿﺦ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﮔﺮ ﺣﻘﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮد
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن در اﻗﻠﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و زورﮔﻮﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ارزش ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات دﯾﻨﯽ ،دﺳﺖ
در دﺳﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﺤﻮل ﻗﻮه اﻟﻬﯽ
ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻠﯽ ﮔﺎه ﻫﺎی وﺣﺪت ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺳﺖ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺼﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻗﺸﻢ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ:ﻫﺮﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺣﻮل ﻣﺤﻮر وﺣﺪت ،اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺪﻟﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻠﯽ ﮔﺎه ﻫﺎی وﺣﺪت ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ﻣﺎﺳﺖ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻗﺸﻢ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ وﺣﺪت در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را اداره
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﺑﺎ وﺣﺪت ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ ،ﻗﺪرت
و اﻧﺴﺠﺎم اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ رخ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ.
ﻧﺼﺮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﯾﻮس ﮐﺮدن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮآب
ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎردﯾﮕﺮ
وﻓﺎداری ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم و رﻫﺒﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺟﻠﻮه ای دﯾﮕﺮ از وﺣﺪت و ﻫﻤﺪﻟﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و دﻧﯿﺎی
اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت را ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

