اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن :ﻋﺪه ای در
ﭘـﯽ ﺗﺤﺮﯾـﻒ ﺧـﻂ و راه اﻣـﺎم)ره(
ﻫﺴـﺘﻨﺪ /ﻧﮕـﺎه ﻧﻤـﺎﯾﺸﯽ ﺑـﻪ اﻣـﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و
اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم اﻋﻢ از ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﭼﻬﺎرده
ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺟﻤﻊ
ﻋﺰاداران ﺣﺮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم)ره( را
درک ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻻی
ﻣﺘﻘﯿﺎن ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻀﺎدی را در ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ اﻗﺘﺪار و
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﺻﻼﺑﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻤﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ
اﯾﺴﺘﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت در ﻋﯿﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( اﺷﺎره ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮروی ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ اﻣﺎم )ره( ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻗﺘﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﺿﻊ و
ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻘﺎوم و ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺘﺪار ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
در
در
ﯾﮏ
ﺑﻪ

ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻨﺎ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آل ﺳﻌﻮد
ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن اﺟﺴﺎد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﺸﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﻫﯿﻤﻨﻪ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺰدوران را
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

وی ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،در ﺳﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽ
ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺟﺒﻬﻪ ﻗﺎﺳﻄﯿﻦ ،ﻧﺎﮐﺜﯿﻦ و ﻣﺎرﻗﯿﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﻣﺎم اﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪﺷﮑﻦ و
ﺧﻮدﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ و ذره ای ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،اﻓﺰود :ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺳﻄﯿﻦ ،ﻧﺎﮐﺜﯿﻦ و ﻣﺎرﻗﯿﻦ
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ دردر ﺑﺮاﺑﺮ دﻫﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﻧﻘﻼب اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از ﺳﻔﺮه اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺧﻮردﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب و رﻫﺒﺮی ﻣﻌﻈﻢ
ﻗﺪﻋﻠﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ،آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب و ﻣﻮﻻی
ﻣﺘﻘﯿﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺒﯿﺚ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه ای در ﭘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺧﻂ
اﻣﺎم)ره( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺻﻮل اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( را ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺟﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺻﻮل
اﻣﺎم را ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺤﯿﻔﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺮوز در ﺻﺪد
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺧﻂ و راه اﻣﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( را ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داﻧﺴﺖ و
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ای از ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺎم و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻗﺴﺎوت را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﻧﻘﻼب ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ
از اﻣﺎم اﺳﺖ ،اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را از ﭼﻨﮕﺎل ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻧﺠﺎت داد و ﺑﻪ
آن ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ.

