ﺧﻄﯿـﺐ ﻧﻤـﺎز ﺟﻤﻌـﻪ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن :ذﻟـﺖ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﯿﻎ ﺳﻼح
ﺗﺤﺮﯾـﻢ آﻣﺮﯾﮑـﺎ را ﮐﻨـﺪﺗﺮ ﮐـﺮده
اﺳـﺖ /ﭘﺪﯾـﺪه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣـﺰب
اﻟﻠﻪ ،ﺣﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﯽ و اﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ
از ﺑﺮﮐﺎت دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺖ
ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
زﯾﺎده ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ذﻟﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺗﯿﻎ ﺳﻼح ﺗﺤﺮﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ روز ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﺤﺮم ،روز اﺳﺎرت ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(در ﮐﺮﺑﻼی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻬﻀﺖ
ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺰت و ذﻟﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﻗﺮآن ﺷﻌﺎر
ﻋﺰت اﺳﺖ.

ﻣﯿﺮزاﯾﯽ اداﻣﻪ داد:ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
را ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﻋﺰت ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﻣﺎ
آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ذﻟﺘﯽ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﻏﯿﺮت دﯾﻨﯽ و روﺣﯿﻪ دﻓﺎع از دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا در ﻃﻮل
ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻬﻀﺖ از آن دم ﻣﯽ زد.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺰم ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ذﻟﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﯿﻎ ﺳﻼح
ﺗﺤﺮﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﻨﺪﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی در دﯾﺪار ﺳﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در
ﺧﺼﻮص ﻣﻬﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ در ﻓﮑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻠﻮک اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
در اﯾﻦ ﺑﻠﻮک اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮری ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﺗﺎ
ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺳﺎزی ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ
ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﻼل ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﻠﻮک دﻓﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:دوﻟﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻠﻮک اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻧﻔﻌﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.

وی اداﻣﻪ داد:ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از درک ﺑﺮﺳﻨﺪ  ،ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

رﺋﯿـﺲ ﺷـﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘـﻪ دﻓـﺎع ﻣﻘـﺪس
ﮔﻔﺖ:دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺎن
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ و ﮔﺴﺘﺮش روﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺎت دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﺧﺎرج ﺗﺰ ﻣﺮزﻫﺎزﺗﺸﺘﺰه و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ،ﺣﺴﺪ اﻟﺸﻌﺒﯽ و اﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ

و…..از ﺑﺮﮐﺎت دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ را ﭘﻮﺷﺶ
داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﯿﺎت
ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزاﯾﯽ آﻏﺎر ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﮔﺮاﻣﯽ و ﺑﺮای داﻧﺶ
آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد.

رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺳﺎﻟﺮوز
ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺼﺮ آﺑﺎدان در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺎﻣﻦ اﻻﺋﻤﻪ در ﺳﺎل  ۶۰ﮔﻔﺖ:ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺼﺮ
آﺑﺎدان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﺒﺮد ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم راﺣﻞ ﺑﻮد.

ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﻋﺰای ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دو ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا از ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و
ﻋﺰاداران و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.

