ﺧﻄﯿـﺐ ﻧﻤـﺎز ﺟﻤﻌـﻪ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن :ﺑـﺎ
ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺎ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﭘـﺎ ﺑـﺮ ﻋـﺰت
ـﺮ
ـﺮدم ﻣﻨﺘﻈـ
ـﻢ /ﻣـ
اﻧﻘﻼب ﻧﮕﺬارﯾـ
ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻣﺤﺘﮑـﺮان و ﻣﻔﺴـﺪان
اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﻔﺴﺪان اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم از از ﻣﻔﺴﺪان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎراﺿﯽ اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم
ﺟﻮاد)ع( در  ۲۹ذی اﻟﻘﻌﺪه ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ دوران اﻣﺎﻣﺖ
ﺷﯿﻌﯿﺎن دوره اﻣﺎم ﺟﻮاد ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻣﺎم ﻧﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ از روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﺒﺮت آﻣﻮز و راﻫﮕﺸﺎﺳﺖ.

ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ
ﺑﺎزار ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ
اﻣﺎ درﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
واﻗﻌﯽ و ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﻋﻼج واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ در
ﻫﺎ آراﻣﺶ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮد ﺟﺪی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺴﺪان و
ﻣﺤﺘﮑﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اﺷﺎره و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻓﺴﺎد
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺠﺤﯽ و ﻋﺰت ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺎ ﺑﺮ ﻋﺰت اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺶ ﻧﺸﺎن
دادن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﮕﺬارﯾﻢ.

ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﺰت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اوج اﻗﺘﺪار اﺳﺖ
ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﮐﻤـﺮ داﻋـﺶ را ﺷﮑﺴـﺘﻪ و ﻋـﺮاق و ﺳـﻮرﯾﻪ را ﺑـﻪ ﺻﺎﺣﺒـﺎﻧﺶ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و اﺳﺘﮑﺒﺎر و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻋﺮب را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﮐﺪام اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ در اوج ﻗﺪرت و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻦ ﻏﺪار ﺳﻼﺣﺶ
را ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭙﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده او ﻫﻢ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارد
روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﺰار ﺗﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:اﯾﻦ روش
ﻫﺎ ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ و در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ از ﻫﻤﺎن روش ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﺗﻮ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻤﺎن ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﺟﺰ ﺧﻮاری و ﺧﻔﺖ ﭼﯿﺰی ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن ﻧﺸﺪ.

وی ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﮏ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﻢ ﺷﯿﻮه ﻗﺪﯾﻤﯽ
داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :آل ﺳﻌﻮد ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﻧﺪان ﻧﻈﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﺮدم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ،

اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن آن ﻗﺪر ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺪارد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ درﮔﯿﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﭼﯿﻦ و
روﺳﯿﻪ در ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و ﺗﻌﺮﻓﻪ ای ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺰاران
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮز اﯾﺮان دﺷﻤﻨﺎن را زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮه و اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺪارد.

ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،اداﻣﻪ داد :ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ
و از ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﻼم اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺑﺮﯾﺪن از
ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻪ ﻫﺎی رﻓﯿﻊ ﻋﺰت ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ  ۲۳ﻣﺮداد روز ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن در ﺟﻨﮓ  ۳۳روزه ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ زده و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آرزوی ﻧﯿﻞ ﺗﺎ ﻓﺮات داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺮوز ﻧﮕﺮان ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﮐﻨﺎر ﮔﻮش ﺧﻮد در ﻣﺮزﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﻟﺮوز ازدواج ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ)ع( و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( و روز ازدواج ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺳﺖ.

