ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن؛ ﻫﻔﺘﻪ
دوﻟـﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﻓﺮﺻـﺖ ﺑـﺮای ﺑﯿـﺎن
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ـﯽ و
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ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﺑﺰرگ ﻏﺪﯾﺮ
در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﺪﯾﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا از آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻌﻬﻮد در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ و ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺄﺧﻮذ
در ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ روز از
ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﯾﺎد ﮐﺮد و از ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا دﻋﻮت ﮐﺮد.

ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺞ
اﻣﺴﺎل ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﺞ ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ.

وی ،اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم

داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه از ﮐﻼم رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯿﺎن در
ﻣﮑﻪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﺎﻣﻼن دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺧﻮنرﯾﺰ ﺳﻌﻮدی در
اﺟﺮای راﻫﺒﺮد دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮن ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻫﺪر اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری و اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ دﺷﻤﻨﺎن و
ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ آﻧﺎن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ و ﯾﺎد و
ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪای ﻣﻈﻠﻮم  ۸ﺷﻬﺮﯾﻮر ،رﺟﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻫﻨﺮ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﻠﻮه ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و
ﻣﻔﺴﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻫﻢ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن اداﻣﻪ داد :ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ آﺣﺎد
ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی و ﺻﺪاﻗﺖ در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی
اﺻﻠﯽ در دوﻟﺖ در ﺗﺮاز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ دوﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﯿﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﮔﻨﺪم،
ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی  20درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎری ،ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻨﮕﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺛﺮ و دﻫﻬﺎ دﺳﺘﺎورد را ﮐﻪ در دوران ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی داﺧﻞ اﺳﺖ.

وی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ  ۸ﺷﻬﺮﯾﻮر روز ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﻮده و ﻫﺰاران
ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ دارد ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن را از ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺧﺎرج و از آﻧﻬﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﺟﻼس ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻻدت اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎی اﻣﺎﻣﺖ
ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﻣﺮوز زﯾﺎرت ﻏﺪﯾﺮﯾﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺒﯿﺮه دو
ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﻬﻢ از اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﻮر اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﯾﺖ در ﻗﺎﻟﺐ
زﯾﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر آن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﺣﮑﯿﻢ و ﺷﻬﯿﺪ اﻧﺪرز ﮔﻮ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺒﺎرز اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮدن ﮐﻮدﻫﺎی ﻣﺮﻏﯽ از
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی و ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ را ﮐﺮد.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ،از
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻋﺎدی دارﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد.

