آﯾﺖاﻟﻠـــﻪ اﻣﺎﻣﯽﮐﺎﺷـــﺎﻧﯽ در
ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺪای رﻫﺒﺮی ﻟﺒﯿﮏ
ﮔﻔﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ  :رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺪای رﻫﺒﺮی ﻟﺒﯿﮏ
ﮔﻔﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺎﻓﺬ
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان در ﺧﻄﺒﻪ
دوم ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻌﻪ اﻣﺮوز
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
دو ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﺑﺮای ﺑﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺎز دارد.
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻌﻨﻮی را اﺧﻼق ،ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ اﯾﻦ
ﺑﯿﺪاریﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم دارای ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداره دﻧﯿﺎ
را دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم در
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﻬﻮدﯾﺖ و ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺧﺒﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ
در اﺳﻼم و ﻗﺮآن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻧﺤﺮاف ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﺪاری در ﻏﯿﺮ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ،

اﻓﺰود :دﻧﯿﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﺘﻢ
ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
وادار ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻨﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از
اﻣﺎم ﺷﺸﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﻇﻬﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ
ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( ﻋﻘﺐ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ و اﯾﺸﺎن
در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻣﺼﻠﺢ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی اﺳﻼم
دارﻧﺪ دروﻏﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎز ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( را
ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻧﯿﺎز
را ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﺮ روز اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻮد و زﻣﯿﻨﻪ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب از
ﻧﻈﺮ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎدی ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮد را ﻣﺠﻬﺰ
ﮐﺮده و ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻧﻬﺎ ﻟﺒﺎس
زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮاﻧﺪام ﯾﮏ ﮔﺮگ و ﺧﻮک
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ
ﻟﺒﺎس آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از روش
آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻟﺒﺎس را از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺷﺎره و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان

درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل
آﺗﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ رای ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی از
ﻧﻈﺮ اﺧﻼق و اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﺎﻣﻌﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻧﺪای رﻫﺒﺮی ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی
از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد درﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ
اﺣﻮال و آﻣﺎر ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
ﺟﺪﯾﺪ و زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ
و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ را
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺎم ﺧﻮﺑﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻏﺰه ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،
ﺳﻮرﯾﻪ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را
وارد ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

