ﺑﺰرﮔـﺪاﺷﺖ اﯾـﺎم دﻫـﻪ ﻣﺒـﺎرک ﻓﺠـﺮ
ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ آﺑﯿـﺎری درﺧـﺖ اﻧﻘﻼب
اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎدی زاده
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی
ﻋﺒﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﻣﻠﺘﺰم ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﺒﺎﯾﺪ درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﮑﺮات ﺑﯽ
ﺗﻔﺎوت ﻧﺒﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﮑﺮات ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ آرام آرام
ﻣﻨﮑﺮ ﻗﺒﻪ و زﺷﺘﯽ ﺧﻮدش را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻘﻮا
اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ وﻻدت ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ اﺳﻼم ﻓﺎﻃﻤﻪ
اﻟﺰﻫﺮا و روز زن و وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( اﻓﺰود :روز زن ﻓﺮﺻﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ زن ﺑﯿﺎن ﺷﻮد و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از اﺳﻼم ﺑﻪ زن ﺑﻮده ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻮﺟﻮد آورد ﭼﻘﺪر ﺗﻔﺎوت
دارد.
ﻋﺒﺎدی زاده اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز در دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ادﻋﺎﻫﺎی
ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن دارﻧﺪ زن اﻣﺮوز ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮده و اﺑﺰار و ﮐﺎﻻ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ زن را ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﯾﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ زن دادﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻘﻮق زن ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در دﻧﯿﺎی ﻏﺮب اﻣﺮوز ﭼﻄﻮر از
زﻧﺎن ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم ﭼﻪ ﻋﺰﺗﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن داد ﯾﮏ
زن ﺷﺪ ﮐﻮﺛﺮ و ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺤﻮل ﻣﺜﻞ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( و زﻣﯿﻨﻪ و واﺳﻄﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
ﺷﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﺮان ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻣﻈﻬﺮ
ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ
ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮان ﺧﻮد در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﻼش ﮐﻨﺪ و
ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ

و دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮدﺟﻮش ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻠﻪ را ﺑﺎ
ﻧﻤﺎدﻫﺎی دﻫﻪ ﻓﺠﺮ و ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎ را ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب در
ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد و اﯾﻦ اﯾﺎم را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎدی زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﻫﻪ
اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ارزش ﻫﺎی
ﺗﻨﻮﻣﻨﺪﺷﺪن ﻧﻬﺎد اﻧﻘﻼب دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﺳﺖ
آﺑﯿﺎری درﺧﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و در ﮔﺎم
دارﯾﻢ.

ﻓﺠﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﺎﻣﻞ
و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
دوم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮ

ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ درﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺳﻮدﺟﻮد ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺟﺮات ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻟﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺪوم ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﻮزد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﻫﯿﺎﻫﻮی ﻫﺎ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اداﻣﻪ داد :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﺪاری و ﺑﯿﮑﺎری رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ
آورﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎدی زاده ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺣﻞ
ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺮات ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن در ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪن
ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

