ﺑﯿـﺎﻧﻪ ﮔـﺎم دوم اﻧﻘﻼب ﯾـﮏ ﻧﻘﺸـﻪ
راه ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮای ﻣﻠـﺖ اﺳـﺖ/
ﺑﺮﺧـﻮرد ﻗـﺎﻃﻊ ﺑـﺎ اروﭘـﺎﯾﯽ ﻫـﺎ،
ﻗﻄﻌﺎ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
اﮔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻔﺶ ﮐﺶ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋه ارﺗﺶ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق ،ﯾﮏ دزدی درﯾﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎر و
ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدش ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرزی از ﺑﺪﻋﻬﺪی
آﺷﮑﺎر اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﺳﺖ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎدی زاده ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮐﻨﺎر آب ﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،دﯾﺪه ﺑﺎن
روﺷﻦ و ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن اﻣﻮاج ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻓﺰود :ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ،راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎدی زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﻘﺼﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ﺑﻪ اوج اﺣﯿﺎ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺑﯿﺎن و ﭘﯿﮑﯿﺮی ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ،اذﻋﺎن ﮐﺮد :آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ
در ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ زدوده ﺷﻮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻧﺤﺮاﻓﺎت ،رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ،اﺳﺮاف
ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،رﺷﻮه ﮔﯿﺮی ،ﺑﯿﮑﺎری،
ﻃﻼق و….از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﻋﺒﺎدی زاده اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( ﺑﺮ
اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر دارد؛ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ

ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﻮر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﮔﻔﺖ:اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و
دﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻮاﻧﺎن دراز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی
را ﺑﺮ دارﯾﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪون
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ
داﻧﻢ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ روی ﮔﺸﺎده و
دﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ.
ﻋﺒﺎدی زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎزﮔﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ،
ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ را ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ روﺣﯿﻪ اﻣﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﭘﯿﭻ و
ﺧﻢ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ را
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﻢ.
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ،ﻗﻄﻌﺎ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﯿﺪری ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ:
اروﭘﺎ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ژﺳﺖ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ در ﻣﻘﺎم ﺳﺨﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺣﻖ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ
ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد زﻣﺎن ﺑﺨﺮد و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﻔﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮔﺎﻣﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮد.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮐﺸﻮر را دوﺑﺎره وارد داﻻﻧﯽ از ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮد و اﻣﺮوز
ﺟﻨﮓ اراده ﻫﺎﺳﺖ و ﻃﺮﻓﯽ ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراده ﻗﺎﻃﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﺗﺶ ﺑﺲ ﭘﺎرﯾﺲ در ﺣﺎﻟﯽ روی
ﻣﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺧﻮد را رو ﮐﺮده و ﺗﺤﺮﯾﻢ
را ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن رﺳﺎﻧﺪه و اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﺲ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺪام اﻗﺪام
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد.

ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻔﺶ ﮐﺶ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋه ارﺗﺶ
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق ،ﯾﮏ دزدی درﯾﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎر و
ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدش ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرزی از ﺑﺪﻋﻬﺪی
آﺷﮑﺎر اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺣﺎﻻ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم
ﮐﺮده ﮐﻪ اﻗﺪام آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻔﺘﮑﺶ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ ﺟﺮأت ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ وارد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻃﻊ ﺳﭙﺎه ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ روﺣﯿﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﯿﺪری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ،رﯾﺨﺘﻦ آﺑﺮوی ﻣﺆﻣﻦ
اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﻣﺎل ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﮔﺎﻫﯽ آﺑﺮوی ﻃﺮف را ﻣﯽ
ﺑﺮد ،ﻣﺎل را ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺒﺮان ﮐﺮد وﻟﯽ آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ،ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ آﺑﺮوﯾﺶ را ﺑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ راﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺎت ،از ﮐﻌﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﯾﺎدآور ﺷﺪ:اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی،
اﺧﺒﺎر زﯾﺎدی درﺑﺎره دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺻﺪق و ﮐﺬب آن
را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪارد ،آﯾﺎ ﻣﺠﻮز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ
ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﻢ و آﯾﺎ آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﯿﺸﻮد ﺟﻤﻊ
ﮐﺮد ﺑﺮ ﻓﺮض ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ آﺑﺮوی
ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدی ،ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ از ﺟﻨﺎح ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آﺑﺮوﯾﺶ
را ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﺣﯿﺪری درﺑﺎره ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ۵۹۸ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ درﺑﺎره ﻟﺰوم ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ﺳﺎل  ،1366ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار
ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ اﻓﺰود:
ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ۱۴ ،روز ﭘﯿﺶ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ۵۹۸و آﻧﭽﻪ
»ﺟﺎم زﻫﺮ« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی )درزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
اﻣﺎم )ره( آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ( درﺑﺎره ﺳﻘﻮط
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺘﺠﺎوز آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
»ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻢّ ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﮓ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر
ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اذﻧﺎﺑﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﺒﻬﻪ رو ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﺮوز ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺷﮑﻠﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﮓ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل
اﻟﻠَّﻪ -ﺻﻠﯽ اﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ -اﺳﺖ .اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ ﺟﺎن ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ
ﺧﻮد را ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻧﺒﺮد ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﻮم
ﻣﻬﺮ  ۱۳۶۶ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای و اﺣﻤﺪ آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ و اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ
اﻣﺎم دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﺷﯽ در ﭘﯿﺶ
ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺘﺠﺎوز ،ﭘﺲ ﻧﻈﺮ اﻣﺎم اﯾﻦ ﺑﻮد :اوﻻ ﺗﻤﺎم
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﺷﯽ ﻣﻘﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ و اﺧﺬ ﻏﺮاﻣﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز  ،ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮاز ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎل ۶۸
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻣﺎم ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن آنوﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺴﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﻗﺒﻮل
ﮐﺮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ده روز ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ،
ﺧﻮد ﻣﻦ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻢ .ﻧﻪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﯽ ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﻣﺎم ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻗﺒﻮل
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮف اﻣﺎم ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آن
روزِ اﻣﻮرِ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ْ ﻣﻘﺎﺑﻞ ِ روی ِ او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﮐ ِﺸﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،اداﻣﻪ دﻫﺪ
اﻣﺎم ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ ﻗﺒﻮل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻣﺎم ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی اﮐﺮاه و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻻن از وﺿﻊ ﮐﺸﻮر و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻮد وﮔﺮﻧﻪ اﻣﺎم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل
آن ﻧﺒﻮد ﻟﺬا از آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ »ﺟﺎم زﻫﺮ« ﮐﺮدﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﻮﺳﻠﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن دﻓﺘﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ازآﻧﮑﻪ اﻣﺎم )ره( ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﺎم
زﻫﺮ را ﻧﻮﺷﯿﺪم ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺐ اﯾﺸﺎن ﻧﺪﯾﺪم.
ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ و ﮐﻢﻓﺮوﺷﯽ ﺑﯽﺗﻘﻮاﯾﯽ اﺳﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد رﮐﻨﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻇﻬﺮ
اﻣﺮوز در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﺪار اﺋﻤﻪ
ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪار

ﺗﻮﺟﻪ دادن دلﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﻟﻬﯽ را از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ» ،اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺆﻣﻨﺎن« و
»زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻫﻤﺪﻟﯽ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻠﻮب« اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را
ﺑﻪ »ﻟﺰوم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا« در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و
اﻓﺰودﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺼﺪاﻗﯽ و ﻋﯿﻨﯽ در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻠﯽ و ﺑﺪون ﺑﯿﺎن ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﺸﺎن »ﺗﻘﻮا در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی« را از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﮔﺮﻓﺘﺎری
ﻫﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎ ،رواج دروغ ،ﺗﻬﻤﺖ ،ﺷﺎﯾﻌﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮا در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
رﮐﻨﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی

از ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ؛

ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ» ،ﺑﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮا
در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺪران و ﻣﺎدران در ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
ﻓﺮزﻧﺪان«» ،ﺑﯿﺎن ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻘﻮا در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺳﺮاف در ﺟﺎﻣﻌﻪ« و ﻧﯿﺰ »اﺟﺘﻨﺎب از دروغ و ﺗﻬﻤﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و
ﻣﻌﺎﻣﻼت« ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﯿﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻘﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ
ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﻮا در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از
ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ﻣﺎ دروغ ،ﺷﺎﯾﻊ ،ﺗﻬﻤﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪون ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺗﺸﻮﯾﺶ وﺗﻨﺶ زا را
ﺑﺎز ﻧﺸﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ.
رﮐﻨﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از دروغ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ
و ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﯽ ﺗﻘﻮاﯾﯽ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

