ﻣﺴــﺌﻮﻻن در ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺻــﻨﺎﯾﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ۴۲
اﻇﻬﺎر ﻛﺮد :در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ،ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و
در ﻣﺴﯿﺮ
ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺛﺒﺎت ﻗﺪم در ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﻢ.
وی اﻓﺰود  :ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﺒﺐ ﯾﺎس و
ﻧﺎﻣﯿﺪی دﺷﻤﻦ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﯿﻢ ﺟﺰ ﺿﺮر ﭼﯿﺰی ﻋﺎﯾﺪ
ﻣﺮدم و اﻧﻘﻼب ﻧﺒﻮد.
اﻣـﺎم ﺟﻤﻌـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻨـﺪر ﺧﻤﯿـﺮ اداﻣـﻪ داد :دﺷﻤـﻦ از ﭘﯿﺸﺮﻓـﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ،اﻣﻨﯿﺘﯽ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺳﻨﮓاﻧﺪازی و اﯾﺠﺎد دو دﺳﺘﮕﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :روﺣﯿﻪ دﺷﻤﻦ اﺳﺘﮑﺒﺎری اﺳﺖ و
دﻧﺒﺎل ﺗﺎراج ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ دراداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ
روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری
ﻧﻈـﺎﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺗﻮﻓﯿﻘـﺎﺗﯽ
اﻗﺘﺼﺎدیﻧﯿﺰ ﻣﺮدم و
درزﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎت از ﻣﻨﻈﺮ
را ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورده اﺳـﺖ ﺑﯿـﺎن ﻛـﺮد:
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺠﻠﺲ
اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﺧﻤﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم از
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺗﻼش ﻫﺎی زﯾﺎدی
در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در
ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺑﻨـﺪر ﺧﻤﯿـﺮ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺳـﺒﺐ ﺷـﻮد ﮐـﻪ از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی
ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺟﻠﻮی ﺑﺮﺧﯽ از اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

وی اﻓﺰود  :از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻤﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺟﺪﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای رﻓﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻣـﺎم ﺟﻤﻌـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻨـﺪر ﺧﻤﯿـﺮ در ﺑﺨـﺶ دﯾﮕـﺮ از ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﺧـﻮد
اﻓﺰود:ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎرﯾﺦ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﺑﺼﯿﺮتاﻓﺰاﯾﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺑﻪ دور از ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﺎلم ﺟﻮاد ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺎم ﺟﻮاد
ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻃﺎﻏﻮت ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ آراﯾﺶدﺷﻤﻦ در دو
ﺟﺒﻬﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﻨﺲ ﺗﺒﯿﻦ و روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ را در
ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد .
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

