اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﺟﺬاب
اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )دوﺷﻨﺒﻪ( در دﯾﺪار ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺞ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺞ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺳﺨﻦ ﻧﻮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﮕﻮی
ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری دﯾﻨﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و زﯾﺮ ﺑﺎر زور ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان،
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺟﺬاب ﺑﺮای دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ
اﺳﻼم و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺣﻀـﺮت آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﺧـﺎﻣﻨﻪای در اﯾـﻦ دﯾـﺪار ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢاﻓﺰاﯾـﯽ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮ ﺷﮑﻮه ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺣﺞ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻋﺘﻘﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰودﻧﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ و
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﺞ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ وﻟﯽ اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺞ
ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﺮک ﺟﺪی و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ از آن ﺑﺮای
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻣﺖ واﺣﺪه اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
واﻗﻌﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اراده و ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام
ﮐﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋﻮت دﻟﺴﻮزان و
ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﻤﺖزﻧﯽ و ﺗﻌﺎرض و ﺟﻨﮓ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ رواج دارد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ »ﺣﻀﻮر زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در
ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ«» ،ﺗﻼوت ﮐﻼماﻟﻠﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﺎرﯾﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ« و »ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت« ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻧﻌﮑﺎس
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻮ آن ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻻزم در ﺣﺞ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ از اﯾﻦ ﺣﺮف را ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺨﻦ ﻧﻮ آن
ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ »ﺗﻠﻔﯿﻖ آراء ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ
در ﺗﺸﮑﯿﻞ و اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ« داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :اﻟﮕﻮی ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری
دﯾﻨﯽ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﺮﺻﺖ
ﺣﺞ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﺖ دﺷﻤﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻨﻄﻖ

زﯾﺮ ﺑﺎر زور ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﺟﺬاب ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻠﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻗﻠﺪر ﺳﺮ ﮔﺮدﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺮای
ﻧﺸﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدﺳﺎزی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽ
اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺣﺞ را ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺣﺞ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر وﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﺮم ،ﮔﯿﺮا ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ زاﺋﺮان و ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻮاب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر
ﺣﺞ و زﯾﺎرت و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و آﻗﺎی رﺷﯿﺪﯾﺎن رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﺞ و زﯾﺎرت از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺣﺞ اﻣﺴﺎل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﮔﺰارش دادﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

