ﺑﺎﯾـﺪ ﻋﻼﻗـﻪ و ﺷـﻮق ﺑـﻪ ﮐﺘـﺎب
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ /آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﻼﺣﯽ
ﺟﺰ ﺗﺤﺮﯾﻢ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد
ﻧﺪارد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺑﺎراﻧﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی)ع(ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻣﺠﺎﻫﺪت اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم در اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺒﻮر از ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

وی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺎت ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻗﺪم اﺻﻠﯽ در ﺗﺤﻘﻖ
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد اﻟﮕﻮی زﯾﺴﺖ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و اﻣﺎم ﯾﺎزدﻫﻢ
اﯾﻦ اﻟﮕﻮی زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﯾﮑﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﺮب اﻟﻬﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزی اﺳﻼم ﻧﺎب در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
روز ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺪار ﺑﻪ ﻧﻘﺶ واﻻی ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ در ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ اﺷﺎره و ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اذﻋﺎن
داﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﺎ ﮐﺘﺎب ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ و در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﮑﺮر رﻫﺒﺮ ﺣﮑﯿﻢ اﻧﻘﻼب در
ﺑﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ارزش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،در ﺗﺒﯿﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺬاﮐﺮات
ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻼش آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود
ﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﻮﺷﮑﯽ اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﻼﺣﯽ ﺟﺰ ﺗﺤﺮﯾﻢ
در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺿﺪﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ در ﺑﺮﺟﺎم ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اذﻋﺎن اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮ اﯾﺮان در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت
دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺪاﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﻣﺮدم از ﻣﺬاﮐﺮات ،ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻪ ای و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮق ،از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺤﻮر و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮب اﺳﺖ.

ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم
ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺸﮑﻼت ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم
ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﻫﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻼش ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﺰم در ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺑﺎراﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻄﺒﻪ دوم ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮدار
ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻮاﺻﯽ ﺷﻬﺮدار ﺷﻬﺮ دﺷﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان
ﺷﻬﺮدار ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ اﯾﺸﺎن در
ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻨﺪه از ﺷﻮرا و ﺷﻬﺮدار ﻣﺤﺘﺮم دﺷﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﺗﻼش ﻫﺎ،
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

