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ﷲ ﮐﺮم در ﻏﺮﻓﻪ ﻣﻬﺮ:

ﺣﻤﺎ ﺖ دوﻟﺖ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﻮد  /اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰباﻟﻠﻬﯽﻫﺎ
ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺮد اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻻزم را ﺑﺮای ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ زودی
ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﺠﺪد از ﺳﻮی ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺣﺴﯿﻦ ﷲ ﮐﺮم در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻏﺮﻓﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻏﺎز ﺷﺪ ،در ﺑﯿﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺪرت
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم دﺷﻤﻨﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در  16ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت ﻧﺮم اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻃﯽ  16ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت ﻧﺮم ،ﻧﻮﻋﯽ از ﺑﺼﯿﺮت را در ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ
ﺑﺼﯿﺮت در ﯾﻮمﷲ  9دی و  22ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻗﺪرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺷﻤﻦ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ دو رﺳﺎﻧﻪ ﭘﺮﻗﺪرت
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و  VOAروﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺲ ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ﺣﺰب ﷲ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺗﻬﺎﺟﻢ دﺷﻤﻦ در  16ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻗﺪرت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد اﺳﺎﺳﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی از آن ﻧﺎم ﺑﺮده اﻧﺪ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﻮد
ﷲ ﮐﺮم ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد ،ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع اﺳﺘﻘﻼل رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ  80ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای  ،دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و
ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﷲ ﮐﺮم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ را روز ﺑﻪ روز ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺷﺪت دﻫﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺮان در ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن اوﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺮب ﮔﺮا در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺮدازی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺎ ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ﺣﺰب ﷲ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ  ،در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای ﻃﺮح ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﻻﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﮑﻦ ﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﺘﺬل ﻏﺮﺑﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ و ﻗﺎﻃﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻻﯾﻪ دوم ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎه ﺳﺎزی ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﷲ ﮐﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺎ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻮم ﺗﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺳﻼم را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺳﻮم ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻻﯾﻪ اول ) ﻣﺎﻧﮑﻦ ﻧﻤﺎﻫﺎ( و ﻻﯾﻪ دوم ) ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ ﻫﺎ
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻻزم را ﺑﺮای ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ) ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻃﻠﺒﯽ( ﻣﺠﺪد از ﺳﻮی
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﷲ ﮐﺮم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد دوﻟﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺟﺮای ﻃﺮح ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﻓﻘﻂ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻟﺴﺎﻧﯽ ﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ.
وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و اﻻ ﻣﺮدم ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﷲ ﮐﺮم در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺑﻮﺳﻨﯽ ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ ) اواﯾﻞ  86ﺗﺎ اواﯾﻞ  ( 89ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎزی رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای وی ﺷﺪه
ﺑﻮد  ،ﮔﻔﺖ :دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮدم.
واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺮان در ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﯿﻦ درﺟﺎت ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ در
اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮده ام دﯾﭙﻠﻤﺎت درﺟﻪ دو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪم و  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ در راﺳﺘﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ در آﻧﺠﺎ ﺻﺮف ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﷲ ﮐﺮم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎن دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎن ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺟﺎره ﺑﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺶ از  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﺶ از  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﺟﺎره ﺑﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﻣﺴﮑﻨﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاد و ﻣﺴﮑﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﷲ ﮐﺮم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ و ﻧﻮع ﻣﺪارس ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎت و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺣﻖ ﻧﺪارد از
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی درﺟﻪ دو و ﺳﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
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