اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎل ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ
ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻣﺮاﻗـﺐ ﺧـﺪﻋﻪ اروﭘﺎﯾﯽﻫـﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺿﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ روز )دوﺷﻨﺒﻪ( در
دﯾﺪار ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ
اﻣﺴﺎل ،ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺒﻬﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر و
در رأس آن اﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮدم
ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﻗﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻗﺪام ﺑﻬﻨﮕﺎم،
از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻦ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ اﻣﺴﺎل اﻓﺰودﻧﺪ :ﻣﻦ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ
از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم اﻣﺎ آن ﺗﺸﮑﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺣﻖ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺮدم در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ اﻣﺴﺎل ،ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺣﺠﻢ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ۲۲
ﺑﻬﻤﻦ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﮔﺰارﺷﻬﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،در اﮐﺜﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺟﻮد از ﻣﺮدم ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮐﻨﻢ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰودﻧﺪ :اﮔﺮﭼﻪ دﺷﻤﻦ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﻀﻮر
را ﮐﺘﻤﺎن و ﯾﺎ ﺳﻌﯽ در ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﺎﯾﯽ آن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدﻣﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدم آن
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺪان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﮐ ِﯿﺪ و آﺳﯿﺐ دﺷﻤﻦ ﻣﺼﻮن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدﻣﯽ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ
اﻣﺴﺎل ،در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﭘﺮ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ« را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮی و ﺗﺠﺎوزﮔﺮی و دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺘﻬﺎ اﺳﺖ ،ﺳﺮدادﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا دﻟﻬﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ

او اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ آورد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن اﻧﻘﻼب
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در روز  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ
در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ دﯾﺪﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت از ﻫﻮﯾﺖ و
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﺎﺳﺪاران ﺣﺎﻓﻆ
اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺮزﻫﺎ اﺷﺎره و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﺷﻬﺎدت ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را
ﻫﻮﺷﯿﺎر و آﮔﺎه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪردان اﯾﻦ ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
ﻋﻈﯿﻢ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ و ﻋﺰت ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﺮﻫﻮن ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽ ﺣﺎﻓﻈﺎن اﻣﻨﯿﺖ در
ﺳﭙﺎه ،ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺮدم ﺷﻬﯿﺪﭘﺮور اﺻﻔﻬﺎن
و ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﮑﻮه و اﻋﺠﺎب آور آﻧﺎن در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺷﻬﺪای ﺣﺎﻓﻆ اﻣﻨﯿﺖ،
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻤﻮاره ﺟﺰو ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ و اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ۱۳۵۶و ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ
را ﯾﻮم اﻟﻠﻪ واﻗﻌﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ و ﺑﺼﯿﺮت و
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ اﻧﻘﻼب ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﻣﺮدﻣﯽ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ داﺷﺖ -۱ ،وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و  -۲اﻗﺪام
ﺑﻬﻨﮕﺎم.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺎم
دوم اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺸﮕﺎم و ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻓﺰودﻧﺪ:
اﻣﺮوز ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎن
اﻗﺪام و ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار دارد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﺮوز روز ﮐﺎر و ﺣﺮﮐﺖ دوﻟﺖ،
ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﻣﻠﺖ و ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده
ﻓﺮاوان و ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺸﻮر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ آﺗﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر
ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺟﻮانِ ﻣﺆﻣﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺘﮑﺒﺎر و در رأس
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺎت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن
اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ دﺷﻤﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺒﻬﻪ
آن رژﯾﻢ ﻣﺘﺠﺎوز اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﺎ ﻧﻤﯽ
ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ و از دﺷﻤﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای »ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«» ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن«» ،اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻗﺘﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ«» ،ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر«» ،درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﺳﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ« و »ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ« را
ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﻬﺎی رﺳﻤﯽ و داﺧﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎ ،دﭼﺎر وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق
و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪﺷﺪت ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺴﺖ ورﺷﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :دوﻟﺘﻤﺮدان
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻌﻘﻞ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺘﻬﺎی ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻮد و دوﻟﺘﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒ و
ﻣﺮﻋﻮب ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺖ ورﺷﻮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺿﺪ اﯾﺮان دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ اﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﮐﻪ
در ﺣﺎﻟﺖ ﺿﻌﻒ دﭼﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻨﺠﺎل و ﻓﺤﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﺟﻨﺠﺎل ﻫﺎ ﮐﻪ از روی ﺿﻌﻒ اﺳﺖ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ دل ﻓﻼن ﻣﺴﺌﻮل را ﺧﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﻓﻼن ﺟﻮان را دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :آن روزی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﯾﮏ
ﻧﻬﺎل ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮوز ﮐﻪ آن ﻧﻬﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺗﻨﺎور ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ
ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﺳﻼماﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻬﺎ در درﺑﺎر ﯾﺰﯾﺪ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮑﻨﯽ،
ﺑﮑﻦ اﻣﺎ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮑﻨﯽ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺸﺴﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ورﺷﻮ و ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ
را ﻣﻮﺟﺐ رﻓﺘﻦ آﺑﺮوی آﻧﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :اﯾﻦ اﻓﺮاد در
ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ آﺑﺮوﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺸﺎط ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
و آﻣﺎدﮔﯽ و ﻗﺪرت ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﻫﻤﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ارزش رﯾﺎل و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﺻﺒﺮ ،ﺗﺪﺑﯿﺮ ،اﺗﺤﺎد و ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن در
ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﮐﺸﻮر و ﺿﻌﻒ دﺷﻤﻦ و ﻟﺰوم
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻮﺗﻮر
ﭘﯿﺸﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ،
ﻣﻌﻨﻮی ،اﺧﻼﻗﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ :ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽ
ﺧﻮد را در ﻋﻤﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻗﺪم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
دﺷﻤﻦ را درﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﺮﯾﺐ او را ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺖ و دﻧﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،دﻟﻬﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺪﻋﻪ دﺷﻤﻦ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،رﻓﺘﺎر و اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ
ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪﻋﻪ آﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
زﯾﺮا ﺷﻤﺸﯿﺮ را از رو ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻮد زﯾﺮا
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺪﻋﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﻓﺰودﻧﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و دوﻟﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ
ﮔﻮﯾﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺧﻮدﺷﺎن و
ﻣﻠﺖ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﻔﺘﻨﺪ :از دﺷﻤﻦ وﺣﺸﺖ ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
دﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﻻی ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ
او را ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺷﻬﺪا و ﺗﮑﺮﯾﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﻬﺪا را از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و اﺻﻠﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و اﻋﺘﺒﺎر و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﺪا و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن را
روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ داد زﯾﺮا ﺷﻬﺪا ،ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد اﻣﺎم و ﺷﻬﺪا ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﻮاﻧﻬﺎی ﻋﺰﯾﺰ روزی را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آلﻫﺎﺷﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺳﻪ
درس ﺑﺰرگ ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ در  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ۵۶را »اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ«،
»ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪن از ﻃﺎﻏﻮت« و »اﺗﺤﺎد اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن« داﻧﺴﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎل و ﻣﺘﻌﻬﺪ
را ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ راﻫﺒﺮدی ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻗــﺪرداﻧﯽ وﯾــﮋه ﻋﻀــﻮ ﺷــﻮرای
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣـﺪارس ﻋﻠـﻮم دﯾﻨـﯽ
اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ از ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣـﻮر اﻫـﻞ
ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ اﻓﺮا :در اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ و اﻋﻼم اﻧﺰﺟﺎر و ﺗﻨﻔﺮ از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده و در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ اﻓﺮا ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ وﺣﺪت و ﺑﺮادری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺸﻮر را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺎه
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮاﺿﻊ

ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ” ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ” ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن و
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮی” ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ” و ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪی “ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ” ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
وﺣﺪت در اﺳﺘﺎن زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان و اﺋﻤﻪ
ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ و
در اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻨﮕﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ و اﻋﻼم
اﻧﺰﺟﺎر و ﺗﻨﻔﺮ از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﺪارس اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده و در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ و
ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺪرﺳﯿﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻓﻀﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
اﺳﺘﺎن دارﻧﺪ در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت
دﻋﻮت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن از ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻗﻠﺒﯽ و اﺧﻼﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و اﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ ﺑﺎ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ و
ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻫﻞ ﺳﻨﺖ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺪر آن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻓﺘﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وﺣﺪت و اﻟﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن
آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را در ﭘﺮﺗﻮ ﭘﯿﺮوی از ﻣﻨﻮﯾﺎت رﻫﺒﺮی
ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻋﺮﺻﻪ
اﺗﺤﺎد دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪ و ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺪک اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و در ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺣﺪت را
ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آرزو
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮادری و اﺧﻮت در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
وی اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﻄﻪ و دﯾﺎر اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﯽ و ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮی
دارﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﻓﺤﻮا و
ﺑﯿﺎﻧﺎت اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻋﺸﻖ و ارادت ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ
و اﯾﻦ ارادت ﭘﺮواﺿﺢ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ارﺳﺎل
ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺤﺴﯿﻦﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی دارﻧﺪ در اﻋﻼن اﻧﺰﺟﺎر در ﺧﺼﻮص ﺣﺮﮐﺎت
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﯽدرﻧﮓ و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﻋﻤﺎل

وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ را ﻋﻤﻼ ً ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻫﻮاز و ﺟﺎده ﺧﺎش -زاﻫﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و
ﺑﺼﯿﺮاﻧﻪ و اﻋﻼم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ اﻓﺮا در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﺣﺪت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ رﯾﺸﻪ
ﭘﯿﺪاﮐﺮده و ﻫﯿﭻ ﺷﮑﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در آن رﺧﻨﻪ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﺧﺪﺷﻪ و ﺻﺪﻣﻪ وارد ﮐﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﺎم دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﺧﺪﻣﺖ
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻟﻄﻔﯿﺎن “ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ” دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻣﺪارس
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺮوی”ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ” ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼف و
ﺷﮑﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .آﺳﺎﯾﺶ ﺷﯿﻌﯿﺎن آﺳﺎﯾﺶ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و اﻣﻨﯿﺖ آﻧﺎن
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش و ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﮕﺎه
وﺣﺪتآﻓﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦﮐﻪ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ
دﻏﺪﻏﻪ وﺣﺪت و دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و
ﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻃﻼب ﻣﺪرﺳـﻪ دﯾﻨـﯽ
ﻧﺨﻞ ﺗﻘﯽ
دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻃﻼب ﺧﻮاﻫﺮان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻧﺨﻞ ﺗﻘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺎﻧﻢ رﻧﺠﺒﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ اﺻﻮل
اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻋﻢ از آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺣﯿﺎء ﻣﺼﺪوم ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ،
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ و
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮاﺳﺖ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻼلاﺣﻤﺮ اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر

اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻣﺴﺎﺑﻘــﺎت ﻗــﺮآن ﮐﺮﯾــﻢ وﯾــﮋه
ورزﺷﮑـﺎران و ﺟﻮاﻧـﺎن و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن
ورزش و ﺟﻮاﻧـﺎن در اﺳـﺘﺎن ﺑـﻮﺷﻬﺮ
ﺑﺎ درﺧﺸﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻨﮕﺎن
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وﯾﮋه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ورزﺷﮑﺎران و
ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻟﺮوز ﻓﺠﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ،ﺣﻔﻆ ﯾﮏ
ﺟﺰء ،ﺣﻔﻆ  ۱۰ﺟﺰء ،ﺣﻔﻆ ﮐﻞ ﻗﺮآن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎﻫﺪف ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ در ﺑﯿﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزﺷﮑﺎران و ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﯾﻨﯽ
و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺧﻼقﻣﺪاری در ﻣﯿﺎن ورزﺷﮑﺎران و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ
از آﻣﻮزهﻫﺎ و درسﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﯿﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻨﮕﺎن ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و
رﺗﺒﻪﻫﺎی ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ:
ﺣﺴﻦ ﺟﻤﺎﻟﯽ در ﯾﮏ ﺟﺰء ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ دوم ،ﺷﻴﺦ اﻣﻴﻦ زاﻫﺪی روﺣﺎﻧﯽ و
اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﻳﻦ ﻛﻨﮕﺎن ﻧﻔﺮ اول در  10ﺟﺰ ،ﻣﺒﻴﻦ
اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ﭘﻮر ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﻛﻨﮕﺎن در ﺣﻔﻆ ﺟﺰ 10
ﻧﻔﺮﺳﻮم و ﺳﻴﺪ ﻧﻮﻳﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺣﻔﻆ ﻛﻞ ﻗﺮآن رﺗﺒﻪ ﺳﻮم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.

ﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﻬﻤﻮﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﺴﺎﺑﻘـﺎت
ﻗﺮآن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ
ﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎي ﺳﻬﻤﻮﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻗﺮاﺋﺖ و ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وﯾﮋه ورزﺷﮑﺎران ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره
ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮش درﺧﺸﻴﺪﻧﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﻤﺎﻟﻲ در رﺷﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﻞ ﻣﻘﺎم دوم و ﻋﻠﻲ زارﻋﻲ در رﺷﺘﻪ
ﺣﻔﻆ  ١٠ﺟﺰء ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻘﺎم دوم را ﮐﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪي در
رﺷﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﺟﺰء ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و
ﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻃﻼب ﻣﺪرﺳـﻪ دﯾﻨـﯽ
ﭘﺮﻧﺪ
دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻃﻼب ﺧﻮاﻫﺮان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺑﻨﺪر ﭘﺮک ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺎﻧﻢ رﻧﺠﺒﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ اﺻﻮل
اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻋﻢ از آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺣﯿﺎء ﻣﺼﺪوم ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ،
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ و
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮاﺳﺖ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻼلاﺣﻤﺮ اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و
ﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻃﻼب ﻣﺪرﺳـﻪ دﯾﻨـﯽ
اﺧﻨﺪ
دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻃﻼب ﺧﻮاﻫﺮان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﺧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺎﻧﻢ رﻧﺠﺒﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ اﺻﻮل
اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻋﻢ از آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺣﯿﺎء ﻣﺼﺪوم ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ،
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ و
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮاﺳﺖ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻼلاﺣﻤﺮ اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺟﻨﺎﯾﺘﮑـﺎران ﺗﺮورﯾﺴـﺖ در ﭘﯿﺸﮕـﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﯿﺦ ﺟﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر :اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر در ﻗﯿﺎﻣﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن دارﻧﺪ؟
ﺷﯿﺦ ﺟﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺧﻨﺪ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷﻮﻣﯽ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺮوﻫﮏﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
از آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ روی ﮔﺮداﻧﺪه و درﭘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ و
وﺣﺸﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر در ﻗﯿﺎﻣﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن دارﻧﺪ؟ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ و
ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺧﻮت و ﺑﺮادری در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪ :ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ و ﻣﺘﺤﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺷﻤﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن ﺑﯿﺰار ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻧﻤﺎزﮔﺰاران و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﮏ
و ﭘﯿﺮوی از ﻣﻨﻮﯾﺎت رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد.

ــﻪ
ــﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﺑـ
ــﺦ رزﻣﻨـ
ﭘﺎﺳـ
ﺗﺮورﯾﺴـﺖﻫﺎ ﺳـﺨﺖ و ﻣﺤﮑـﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ :ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺪاران ﺳﻠﺤﺸﻮر
و رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم در اﺳﺮع زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﺰﯾﺮه ﺷﯿﻒ ﺣﯿﺎ را در ﺳﯿﺮه و ﺳﻨﺖ
رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﺪف از ﺑﻌﺜﺘﺸﺎن
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن اﺧﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و در اﯾﻦ راه ﺗﻼشﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮدﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎادب و ﺑﺎﺣﯿﺎ ﺑﻮد ﺑﻪﻃﻮری ﯾﺎران و
اﻫﻞﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن آن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻧﺒﻮد از ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺟﻤﻌﯽ
از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺮزﺑﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﺪ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺧﻮدﻓﺮوﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ
دﯾﮕﺮی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
و ﭘﺎﺳﺪاران ﻏﯿﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی زﺧﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ ﺟﻤﯿﻞ
و ﺑﺮای زﺧﻤﯽ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻔﺎی ﻋﺎﺟﻞ آرزوﻣﻨﺪم.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن

از ﻣﺒﺎرزان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺰاران
ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺗﺮور ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؛ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﭘﺎﺳﺪاران ﺳﻠﺤﺸﻮر و رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم در اﺳﺮع زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﺰﯾﺮه ﺷﯿﻒ از ﺣﻀﻮر ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﺮدم در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ۲۲
ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺟﺰﯾﺮه ﺷﯿﻒ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﭘﯿﺮ و
ﺟـﻮان ،ﺷﯿﻌـﻪ و اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ در ﻫـﻮای ﺑـﺎراﻧﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﮐـﻢﻧﻈﯿﺮ در
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ آراﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ و ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺠﺪدی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و
ﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻃﻼب ﻣﺪرﺳـﻪ دﯾﻨـﯽ
ﭼﺎه ﻣﺒﺎرک
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺮان ﻃﻠﺒﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﭼﺎه ﻣﺒﺎرک ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺣﯿﺎء ﻣﺼﺪوم ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺧﺎﻧﻢ
رﻧﺠﺒﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻼب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺳﻬﻤﻮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

