ﻻزﻣﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ اداﻣﻪ دادن ﻣﺘﺐ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ اﺳﺖ /ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻪ
ﻫﺎی اﻧﻘﻼب و اﺳﻼم را ﻣﺴﺘﺤﻢ ﮐﺮد

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی اﻓﺰود :ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧ داﺷﺖ و ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻮع
رﻓﺘﺎر ،روش و ﻣﻨﺶ ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﻫﻢ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺬاﻫﺐ و ﺣﺘ اﻣﺮوز در ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺘﺐ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻨﯿﺎن و رﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﺻﯿﻞ اﻋﺘﻘﺎدی داﺷﺖ و ﺑﺮ اﺻﻮل ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﻣ ﮐﺮد ،رﻓﺘﺎر ،روش و ﻣﻨﺶ ﺑﺮآﻣﺪه از ﯾ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﺮ و ﻣﺘﺐ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ع( و اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺪاق واﻗﻌ ﭘﺎﺳﺪاری از اﻓﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﺎب اﻧﻘﻼﺑ
ﺑﻮد و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ در دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺘﺐ ﺟﻬﺎﻧ ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ﺷﺨﺼﯿﺘ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﻧﻘﻼب و
ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻮاﻫ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﺸﺎن را ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺐ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و ﻧﺮاﻧ ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺎر
ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﯾﺸﺎن دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾ ﻣﺘﺐ ،روش و ﻣﻨﺶ زﻧﺪه اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺗﺮوﯾ ﻣﺘﺐ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺮاﻧ ﺟﺪی ﻏﺮب
و اﺳﺘﺒﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺘﺐ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺮدی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :دﻧﯿﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻧﺎآ ﮔﺎﻫ ﻣﺮدم و ﺿﻌﻒﻫﺎی اﺟﺒﺎرﯾﻪ ﺑﺨﺸ از ﻣﺮدم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺎر را
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﯾ ﻧﺮاﻧ ﺟﺪی را ﺑﺮای ﻏﺮب دارد و آﺛﺎر و روش و ﻣﻨﺶ ﻫﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﻧﺸﺖ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎً آﺛﺎر ﻣﻨﻔ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨ و ﻏﺮب ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎب ﺑﻮدن و اﺻﺎﻟﺖ و روش ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼ ﺣﺘ ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﻓﺮدی و ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ راﻫ ﺟﺰ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮدارﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺮدی اداﻣﻪ داد :ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ در ﻃ 40 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آزﻣﻮده ﺷﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﭘﺮورش و آﻣﻮزش داده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺲ داده ﺷﺪه؛ ﭘﺲ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﺘﺐ ﺑﺮای ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دل در ﮔﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣ ،ﺗﺮوﯾ اﻧﻘﻼب و ﭘﺎﯾﺪاری ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ دارﻧﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺘﺐ و روش و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﯿﺮ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :وﯾﮋﮔ ﺑﺎرزی ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ را ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎور و اﺻﺎﻟﺖ و ﺗﻔﺮی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺮد و اﯾﺴﺘﺎد و از
ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب اﯾﺮان و از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﻃﺮاف اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ واﻗ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﯾﺎور در ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﺑﻮد آﻧﭽﻪ

را ﮐﻪ آرزوﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﺐ و ﺑﺎورﺷﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.
ﮐﺮدی اداﻣﻪ داد :ﻣﺮور زﻧﺪﮔ ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﯾ ﻣﺴﯿﺮ آزﻣﻮده و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺪل و ﻧﻈﺮﯾﻪ در
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻧﻘﻼب ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔ ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ رواﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﮔﺎﻫ اﻓﺮاد و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﻣﻨﻌﺲ ﻣﮐﻨﺪ ﯾ زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻮل اﻧﻘﻼﺑ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺛﺮوت و
اﻧﺪوﺧﺘﻪ ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﻧﻘﻼب و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻮدن در ﻣﺪار ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب را دارﻧﺪ.

