اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن :ﺗﺄﺳﯿﺲ دﻓﺘﺮ
ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ در ﺗﻬـﺮان
ﺑــﺮای دﻓــﺎع از ﺟﻨــﺎﯾﺖ ﻫــﺎی
اﺳـﺘﮑﺒﺎر اﺳـﺖ/ﮐﻢ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻻن
ﺑﻪ ﻋﻔﺎف وﺣﺠﺎب ارزش ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺄﺳﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ در ﺗﻬﺮان
ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻜﺒﺎر اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮي ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺧﺒﺮ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻴﺮزاﻳﻲ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در دﯾﺪار رﺋﯿﺲ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺣﯿﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﭘﺮﭼﻤﺪاری ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و آزادی ﻫﺎی ﻣﺸﺮوع ﮔﻔﺖ:وﻗﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ از ﺣﺮﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﻧﺒﺎل ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮدن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻮﺗﺎه
ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ و از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادی
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻴﺮزاﻳﻲ اﻇﻬﺎر ﻛﺮد :ﺑﺮﺧﯽ در داﺧﻞ دل ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
دروﻏﯿﻦ و ﺣﺮﺑﻪ زﻧﮓ زده ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﮑﺎﭘﻮي
اﯾﺠﺎد دﻓﺘﺮی در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﻪ ﺟﺎی دﻓﺎع از ﺗﻤﺎم
ﻇﻠﻤﻬـﺎ و ﺷﺮارﺗﻬـﺎی اﺳـﺘﮑﺒﺎر در رأس آﻧﻬـﺎ آﻣﺮﯾﮑـﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑـﺎر از
ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻦ  299ﻧﻔﺮ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻣﻈﻠﻮم اﻗﺪاﻣﺎت

ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺧﻠﻖ داﻋﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،دﻧﺒﺎل دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در
اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻗﺪام ﻣﺠﻠﺲ در ﻃﺮح دو ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد.

ﺧﻄﻴﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﻟﺮوز آﻏﺎز ﺟﻨﮓ  33روزه
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺎﺻﺐ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد:آن ﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﭘﯿﺮوزی در آن ﺟﺒﻬﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻤﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ.

وي ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺖ:اﺻﻞ
و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور ﺑﻤﺎﻧﺪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﺰ ﺧﺴﺎرت
ﭼﯿﺰی ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻠﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺎم

ﺟﻤﻌﻪ

ﭘﺎرﺳﻴﺎن

ﺑﺎ

ﺗﺸﺮﻳﺢ

ﻗﺮارداد

ﻧﻔﺘﻲ

ﺗﻮﺗﺎل

اﻓﺰود:اوﻻ ً

واﮔﺬاری ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺗﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺛﺎﻧﯿﺎً
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و دارای ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ
ﺛﺎﻟﺜﺎً در ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﻪ آن ﻗﺪر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ در
ﮔﺬر زﻣﺎن دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺿﺮر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﻮد.

ﻣﻴﺮزاﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دو ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺗﺎل اداﻣﻪ داد:ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان در ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪن ﺷﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭘﯿﺎم ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺿﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ ﮐﺮﺳﻨﺖ و اداﻣﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎف و در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در
ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی اﻫﺪاف ﭘﻠﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ

دﻧﺒﺎل ﮔﺮدد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻌﺎرض ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﺎن ﻛﺮد:اﮔﺮ اﻣﻀﺎ ﻗﺮارداد
ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ اﻋﻼم ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﺮدارد ﻧﯿﺎز دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻟﻐﻮ ﮐﺮد.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد در  21ﺗﯿﺮ ﻣﺎه
و ﻧﺎم ﮔﺬاری آن روز ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﻋﻨﻮان ﻛﺮد:ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ اﻣﺮ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب آﺛﺎر زﻳﺎن ﺑﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ارزﺷﯽ و اﺧﻼﻗﯽ را ﺳﺴﺖ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎی اﻧﺤﻄﺎط ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب درﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺪام ﻻزم را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ  12ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎﻟﺮوز ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻗﺪرداﻧﻲ از ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻋﺰم ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ.

