ﺑﺮﺧﯽﻫـﺎ ﺑـﺮای رﻓـﺎه ﭼﻨـﺪروزه ﺑـﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ/
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﯾﮏ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
رﺋﯿـﺲ ﻣﺆﺳﺴـﻪ آﻣـﻮزﺷﯽ ــ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای
رﻓﺎه ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺳـﺎزش ﮐـﺮد ،ﮔﻔـﺖ :ﻧﺒﺎﯾـﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺎه ﭼﻨﺪ روزه ﺳﺮ ذﻟﺖ
ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﺷﻤﻨـﺎن ﺧـﻢ ﮐﻨﯿـﻢ ﺑﻠﮑـﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس،
از ﻗﻢ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎحﯾﺰدی ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در دﯾﺪار ﺟﻤﻌﯽ از
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﺗﻬﺮان و ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻘﺎرن وﻻدت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( و اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ارادﺗﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )س( ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﯿﻦ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( و
اﻣﺎم راﺣﻞ وﺟﻮد دارد.

وی ﺣﻤﺎﯾﺖ از وﻻﯾﺖ را وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( داﻧﺴﺖ و ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻓﺪاﮐﺎری ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ﺑﺎ آن ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
اوﺿﺎع و اﺣﻮال آن روز ﻧﺒﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ از
اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و اﺳﻼم ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم را اﺣﯿﺎ
ﮐﺮد ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ،ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و
ﻧﻮاﺑﻐﯽ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را
داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم راﺣﻞ آن ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻢ
اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ.

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺼﺒﺎحﯾﺰدی ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﻞ
ﺑﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،اﺳﻼم ﺟﺰ ﺧﻤﺲ و زﮐﺎت و
ﻧﻤﺎز و روزه و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰاداری ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
واﺟﺐ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﻧﺒﻮد.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در آن زﻣﺎن ﻣﺮزی ﺑﯿﻦ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در اذﻫﺎن وﺟﻮد
داﺷﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺟﺐ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ارزش
ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز و روزه واﺟﺐ اﺳﺖ.

اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺮ اﺳﻼم و
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ دارد ،اﻓﺰود :اﻣﺎم راﺣﻞ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﺳﻼم را
اﺣﯿﺎ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ﺑﺮای اﺣﯿﺎی وﻻﯾﺖ
ﺑﻮد.

وی ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﯿﻪ اﻣﺎم راﺣﻞ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺛﻤﺮه ﺣﺮﮐﺖ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﺸﺎن
دﺧﺎﻟﺖ در اﺣﮑﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
اﺳﻼم اﺳﺖ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺴﺖ.

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( را
ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﺎم راﺣﻞ در
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽداد.

وی ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل اﻣﺎم راﺣﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ:
اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻣﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﯽرود
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻢ
ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎرورﺗﺮ ﺷﻮد.

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم ﻣﯿﺮاث آﺑﺎ و اﺟﺪادی ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﺳﻼم رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ
دارﯾﻢ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را در ﺣﻔﻆ ،ﺗﺮوﯾﺞ
و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺳﻼم و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﻢ.

رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮده و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻇﻬﻮر اﻣﺎم ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ زاوﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﺳﻼم ﻧﺎب ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺘﺎد ،ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪﻫﺎ ﺷﺪ.

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺎﺧﺼﻪ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر را
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در رﻓﻊ ﺑﯿﮑﺎری و ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺎت ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ از ﺿﻌﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ رﻧﺞ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ زﻧﺪهاﯾﻢ و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﺮای ﭼﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﻦ و ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای اﺳﻼم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ.

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای
رﻓﺎه ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎزش ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺎه ﭼﻨﺪ روزه ﺳﺮ ذﻟﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

