سیاست

یک شنبه  27خرداد  3. 1397شوال .1439شماره 19842

ایلنا -عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر ،ضمن تقدیر از اســتانداران و فرمانداران تأکید کرد :خدای
متعال را شاکرم که در سایه سار الطاف کریمانه اش ،برنامه های پر شــمار عبادی این ماه عزیز از جمعه و جماعات پر ارج تا شب های شریف قدر و به عالوه
راهپیمایی بزرگ ایمانی و سیاسی روز قدس در سراسر کشور در امنیت کامل برگزار شد.

وزیر کشور :برنامه های عبادی-سیاسی
ماه رمضان در امنیت کامل برگزار شد

رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های نماز عید سعید فطر ضمن بیان توصیه هایی به مردم و مجموعه دستگاه های حاکمیتی:

مسئوالن برای حل مسائل اقتصادی تصمیم های قاطع بگیرند و اجرا کنند

امروز توطئه اصلی دشمن« ،فشار اقتصادی» به مردم برای خسته و ناامید کردن آنان است
در خجســته عید ســعید فطر ،مــردم موحد و مؤمــن ایران
اســامی به شــکران ه یک ماه روزهداری و بندگــی خداوند
متعال ،نماز عید را در سراسر کشور با شکوه فراوان برگزار
و از خداوند کریم ،بهترینها را مسئلت کردند .کانون این
حضور پرشــور و مؤمنانه ،مصالی امام خمینــی تهران بود
که نماز عید ســعید فطر صبح جمعه به امامت رهبر معظم
انقالب اسالمی در آن اقامه شــد .به گزارش پایگاه اطالع
رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیتا ...خامنهای،
مشروح بیانات ایشــان در خطبه های نماز عید سعید فطر
الســام علیکــم و رحمةاهلل .بســم اهلل
به شــرح زیر استّ :
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▪بحمداّ ...
ملت ما غالب ًا در شمار «محسنون»اند

به هم ه برادران و خواهران حاضــر در این اجتماع عظیم و
ُپرشــور و به هم ه م ّلت ایران و به هم ه ا ّمت اســامی تبریک
عرض می کنم عید ســعید فطر را که فرمود روزی است که
الم ِ
ــر ِ
الم ِ
ثاب ِ
بطلون»؛( )۲آنها
ُ
«ی ُ
فیه ُ
فیه ُ
حسنون َو ُی َ
خس ُ
که زحمت کشــیدند ،تــاش کردند ،کارهــای نیک انجام
دادند ،امروز ،روز پاداش گرفتن آن هاست .بحمدا ...م ّلت
ما غالب ًا در شمار «محسنون»اند .فرمود :ا َِّن َ
هر
اهلل َج َع َ 
ل َش َ
بقون ِف ِ
بطاع ِت ِه ِا َلی َمرضا ِته.
َر َم َ 
یه َ
ضان ِمضمار ًا ِل َخل ِق ِه َف َیس َت َ
( )۳خدای متعال ماه رمضان را میدان مســابقه قرار داده
است بین مؤمنین که بهوســیله اطاعت خداوند ،به رضای
الهی نزدیک بشوند .هر سال در این مسابقه ،بحمدا ...م ّلت
آورد .وقتی مقایسه می
ما امتیازهای بیشتری به دست می َ
کنیم هر سال را با سال های قبل از آن ،پیشرفت در معنو ّیت
را ،در کارهای نیــک را ،در َاعمال مق ِّرب انســان به خدای
متعال را ،در میان مردم در هر سال بیشتر می بینیم .تالوت
سال قبل از این در یک شهر
قرآن ،جزءخوانی قرآن در چند ِ
شروع شد؛ امروز در بسیاری از شهرهای کشور در این ماه
رمضان این سنّت بســیار مستحســن( )۴و زیبا تکرار شد.
مجالس دعا ،مجالس مناجات ،حال و حضور مردم در این
مجالس ،هر سال بیشتر است .بنده امسال تحقیق کردم،
کسب ّ
توسل و
اطالع کردم؛ مجالس دعا و ذکر و مناجات و ّ
رجمعیتتر بوده است.
موعظه ،از هر سال گرمتر و گیراتر و ُپ
ّ
این همان میدان مسابقه است.
▪افطاری دادن به مردم امسال از سال های گذشته
ُپررونقتر بود

افطــاری دادن بــه مردم؛ ســنّتی که چند ســال اســت که
بحمدا ...در بین مردم معمول شــده است؛ در مساجد ،در
خیابان هــا ،در کوچهها ،در مســیرها فــرش میاندازند و
افطاری ســاده می دهند یا بستههای افطاری را بین مردم
تقسیم می کنند .این ها امسال از سال های گذشته بیشتر
ِ
پیشــرفت در این مسابقه است .و
بودُ ،پررونقتر بود؛ این،
اوج درخشــندگی ماه رمضان در شــب های قدر بــود و آن
اجتماع عظیم مردم در نقاط مختلف این شهر و همه شهرها
در سراسر کشــور که مردم دســت ها را به دعا بلند کردند،
با خدای متعال حرف زدند ،درخواســت کردند ،مناجات
کردند ،لطافــت و صفای روح خودشــان را افزایش دادند.
این ها همان تالش های میدان مسابقه است.
▪را هپــیــمــایــی روز قـــدس کــه حقیقت ًا یــک پــدیــد ه
منحصربهفردی در جمهوری اسالمی است و امسال از
همیشه برجستهتر بود

و آن گاه راهپیمایــی روز قــدس کــه حقیقتــ ًا یــک پدیــد ه
منحصربهفــردی در جمهوری اســامی اســت و امســال
از همیشــه برجســتهتر بــود؛ در زیــر آن آفتــاب داغ ،در
روزهای بلند ،با دهان روزه و بعد از شــب بیداریکشیدن
بیستوس ّوم ماه رمضان؛ چند ساعت بعد از پایان بیداری
شــب احیا ،مردم با این شور ونشــاط بیایند داخل خیابان
ها؛ کــه کســانی کــه ایــن محاســبات را مــی کنند ،بــه ما
جمعیت
گزارش کردند امسال در اغلب شهرهای کشور،
ّ
کم ّیت ،بیشــتر از ســال
راهپیمایــانُ ،پرشــورتر و ازلحاظ ّ
گذشته و سال های گذشته بود.
▪کسانی که بهتبع از تبلیغات دشمنان ،ترویج میکنند
که این ّ
ملت خسته اســت ،بینشاط اســت ،خودشان
خستهاند ،خودشان بینشاط اند

این م ّلت ،بیدار است .این م ّلتُ ،پرانگیزه است .این م ّلت،
خسته نیســت .آن کســانی که بهتبع از تبلیغات دشمنان،
ترویج می کنند که این م ّلت خسته است ،بینشاط است،
خودشــان خســتهاند ،خودشــان بینشــاطاند! تعمیــم
می دهنــد ،قیاس به نفس مــی کنند .این م ّلتــی که بعد از
یک شــب احیا ،بــا آن هیجان ،با آن شــور و نشــاط ،از همه
قشــرهای مردم -زن و مرد و پیر و جــوان -وارد خیابان ها
میشــوند و آن راهپیمایــی را بــه راه میاندازنــد ،این م ّلت
خسته نیست ،نومید نیست .این م ّلت میدان کار را میدان
مســابقه میدانــد ،معنو ّیت او روزبــهروز بحمدا ...بیشــتر
اســت .هر ســال معنو ّیت مردم مــا و صفــای آن هــا در ماه
رمضان بیشتر است؛ این معنایش این است که م ّلت ایران
رغم َانف( )۵سیاست هایی که انسان ها را می خواهند از
به ِ
معنو ّیت دور کنند ،به معنو ّیت پایبند است ،ایستاده است و
در مقابل دنیای رونده به ســمت فســاد و انحطاط معنوی
ایســتاده اســت و عامل اینهمه تالش در سرتاسر کشور،
عمدت ًا جوان های این کشــورند؛ و این یک سرمایه معنوی
بیبدیلی اســت که جــوان هــای کشــور ،روح معنو ّیت در
وجودشان باشد و این نگهدارنده هو ّیت و استقالل و ع ّزت
ِ
محمد این
و
محمد و آل ّ
عظمت کشور است .پروردگارا! به ّ
ع ّزت را ،این معنو ّیت را ،این عظمت را ،این حرکت به جلو را
بسم
برای این م ّلت بزرگ و مؤمن ،پاینده و بادوام قرار دهِ .
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علی الجواد و علــی ّ
ّ
الحجة القائــم المهدی
کی العســکری و علــی
ّ
علی ال ّز ّ
بن ّ
صلواتک علیهم اجمعین و ّ
ائمة المسلمین و حماة
صل علی ّ
المستضعفین و هداة المؤمنین.
قدس امسال ،در میان ّ
ملت های دیگر هم رونق و
▪روز
ِ
شکوفایی بیشتری داشت ،گستردهتر بود
ِ

قدس امســال ،در میــان م ّلت هــای دیگر هــم رونق و
روز
ِ
شکوفایی بیشتری داشت ،گســتردهتر بود؛ خبرهایی که
ِ
از کشــورهای مختلف به ما می رســید ،نشــان می داد که
م ّلت ها ،در کشــورهای گوناگون روز قــدس را گرامی می
دارنــد .این به معنای این اســت که علیرغم
نزدیکی میان م ّلت های
تبلیغات دشــمنان،
ِ
مســلمان با م ّلــت بزرگ ایران بیشــتر شــده
است ،جهتگیری آن ها به یکدیگر نزدیکتر
شده است.

ِ
حرکت
و همــ ه کارهایی را کــه در این زمینــه می تواند بــه
ّ
مستقل کشــور کمک کند ،احصا کنند .کسانی
اقتصادی
ِ
که عادت کردهاند به ســفرهای خارج برونــد ،این عادت را
خارجی تفریحی،
رها کنند ،ترک کنند .رفتن به سفرهای
ِ
به کشــورهای گوناگون -البتّه غیر از ســفرهای زیارتی به
عتبات یا به حج ،ایــن مورد نظر نیســت؛ آن اینقدر خرج و
هزینــهای هم بر دوش کشــور نمی گــذارد ،دارای برکاتی
هم هست -سفرهای تفریحی ،سفرهای زاید با بهانههای
گوناگون را کنار بگذارند .نقل شــد و شنیده شد که وزارت
اقتصــاد ،برای رونــق فضــای کســب و کار تصمیمهایی را
گرفته اســت ،کارهایی را که مانع رونق فضای کسب و کار
است حذف کرده اســت؛ این کار مثبتی اســت ،این کار را
بایســتی دنبال بکنند .مســئله مبــارزه با فســاد بهصورت
جدی بایستی دنبال بشــود؛ همینطور مبارزه با اسراف.
ّ
جوانانی که در بخــش های تولیدی و ســازندگی ف ّعال اند
که بحمدا ...این در کشور بسیار گسترش پیدا کرده استکه جوانانی در کارهــای تولیدی ف ّعال انــد ،دارند کار می

▪شیطان بزرگ با آنهمه تالش ،با آنهمه
وسوسه و دمدمه نتوانسته است به مقصود
خود در این منطقه برسد

البتّــه قدرت هــای شــیطانی دایــم در حال
توطئه و نقشــه علیه م ّلت ایران انــد؛ چون از
ابتکاری
بلند
ر
ایستادن او ،از اقتدار او ،از استقالل او ،از فک ِ
ِ
زندگی م ّلــی ،در میان م ّلت هــا نگران انــد .البتّه
او بــرای
ِ
این قدرت هــا تالش خودشــان را مــی کنند و انشــاءا...
همیشه هم شکست می خورند .رئیسجمهور آمریکا()۷
اعالم کرد که در این منطق ه غرب آســیا هفت تریلیون دالر
پول خرج کردهاند! خودش می گویــد که صحبت میلیون
نیســت ،صحبت میلیارد نیســت ،صحبت تریلیون است.
ت هزار میلیارد -دالر ما در این منطقه
«هفت تریلیون -هف 
خرج کردهایــم و چیزی دســتمان نیامــد» ،ایــن را خود او
می گوید؛ این معنایش شکســت اســت؛ آمریکا در منطقه
شکســتخورده اســت .آمریکا در منطقه نتوانسته است،
شیطان بزرگ با آنهمه تالش ،با آنهمه وسوسه و دمدمه
نتوانســته اســت به مقصود خود در این منطقه برسد .پول
ســرةً
َکون َع َل ِ
ــین ِفقونَها ث َُّم ت ُ
را خرج کرده اســتَ ،ف َس ُ
یهم َح َ
اما
ث َُّم ُیغ َلبــون؛( )۸آی ه قرآن اســت ،پول را خرج مــی کنند ّ
سودی از آن نمی برند؛ بعد از این هم قدرت های شیطانی
در این منطقه هرچه پول خرج کنند ،همین مطلب برایشان
وجود دارد.
▪مجموعه دستگاه های حاکمیتی برای حل مشکالت
اقتصادی تصمیمهای قاطع بگیرند و اجرا کنند

ولی م ّلت ایران باید بیدار باشد؛ باید توطئهها را بشناسد.
بــرادران عزیز ،خواهــران عزیز! در سراســر کشــور ،امروز
توطئه دشمن عبارت است از فشار اقتصادی به توده م ّلت
ایران برای این که این ها را خســته کنند ،برای این که این
ها را ناامید کنند؛ این را بدانید که همــه باید در این زمینه
تالش کنند؛ هم دولت باید تالش کند ،هم مسئولین باید
حاکمیتی.
تالشکنند؛دولت،یعنیمجموع هدستگاههای
ّ
بحمدا ،...خوشبختانه یک کانون مرکزی برای رسیدگی
مســئوالن
االن
ِ
به این امور با حضور رؤســای ســه قــ ّوه و ف ّع ِ
قوای سهگانه تشکیل شــده است که این مســئله -مسئله
مهــم اقتصــاد -را قدمبهقدم دنبــال کننــد و تصمیمهای
ّ
جد ّیت
قاطع بگیرند و اجرا کنند؛ این کار باید انشاءا ...با ّ
دنبال بشود.
▪زیــــاد هروی و ولخرجی به نفع طبقات مستضعف
کنارگذاشته شود

اما مردم هم وظایفی دارند ،بایســتی این وظایف را انجام
ّ
توجه
بدهند؛ تود ه مردم بایســتی مســئل ه اســراف را مورد ّ
قرار بدهند .ما چند سال قبل از این مسئل ه اسراف را مطرح
کردیم؛( )۹زیادهروی ،ولخرجی در اموری که نیاز نیست،
این را به نفع کشــور ،بــه نفع طبقــات مســتضعف و فقیر و
مظلوم ،کنار بگذارند .م ّلت ایــران بدانند امروز نقدینگی
در کشور خیلی زیاد است؛ آن کســانی که دارای امکانات
مالیاند ،آن کسانی که صاحبان این نقدینگیها هستند،
آن ها را به سمت تولید هدایت بکنند تا کار راه بیفتد؛ چرخ
های زندگی مردم با تولید می چرخد؛ این کاری اســت که
بر عهد ه آحاد مردم است.
▪کسانی که در کار تجارت و بازرگانی دست دارند
جنسی را که در داخل تولید می شود ،وارد نکنند

آن کسانی که دست در کار تجارت و بازرگانی با بیرون این
مرزها دارند ،مراقبت کنند ،مواظبت کنند ،جنسی را که در
داخل تولید می شود ،وارد نکنند؛ جنسی را که از نیازهای
مردم فاصله دارد ،اجناس غیــر الزم را ،وارد نکنند .این ها
کارهایی است که مردم می توانند انجام بدهند؛ به عهد ه آن
هاست ،به عهد ه هم ه آحاد مردم است.
▪کسانی که عادت کردهاند به سفرهای خارج بروند،
این عادت را ترک کنند
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رهبر انقالب در دیدار عیدانه مسئوالن نظام و سفیران کشورهای اسالمی:

ملت ها و در داخل ّ
امروز سیاست استکبار ،ایجاد شکاف و اختالف بین ّ
ملت هاست
حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح
امروز (جمعه) در دیدار مسئوالن نظام ،جمعی از قشرهای
مختلف مردم و سفیران کشورهای اسالمی بهمناسبت عید
سعیدفطر،یکیازمهمترینعواملوعناصرشرافتوکرامت
جامع ه اســامی و امت اســامی را اتحاد و رفــع اختالفها
دانستند و با تأکید بر این که رژیم صهیونیستی عامل اصلی
ایجاداختالفدرمنطقهودرمیانکشورهایاسالمیاست،
گفتند:مشکلرژیمصهیونیستی،نداشتنمشروعیتاست
و رژیمی که بر پایه باطل تشکیل شده باشد ،به توفیق الهی
و با همت ملتهای مسلمان ،قطع ًا نابود خواهد شد و از بین
خواهد رفت .بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و
نشــر آثار حضرت آیتا ...خامنــهای (،)KHAMENEI.IR
مشروح بیانات ایشان به شرح زیر است:
الصالة
و
العالمین
رب
ّ
الرحیم .و الحمدهلل ّ
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
ّ
بقیةاهلل فی
سیدنا ّ
سیما ّ
محمد و آله الط ّیبین ّ
السالم علی ّ
و ّ
االرضین .تبریک عرض می کنم این عید سعید بزرگ را به
شما ّ
حضار محترم و گرامی و سفرای کشورهای اسالمی که
در جلسه حضور دارند و به هم ه م ّلت بزرگ و مؤمن ایران و به
همه ا ّمت اســامی؛ از خداوند متعال مسئلت می کنیم که
امت اسالمی مبارک
این عید را به معنای واقعی کلمه برای ّ
فرماید و عید قرار بدهد .عید فطر همانطوری که در دعای
«و ِل ُم َح َّم ٍد َص َّلی
قنوت نماز آن وارد شده است و می خوانیم َ
ُ
اهلل  َع َل ِ
رام ًة َو َمزیدا» )۲(،مای ه شرافت
یه  َو آ ِل ِه ذُ خر ًا َو َشرف ًا َو َک َ
مقدس
است ،مایه کرامت است ،ذخیره اســت برای وجود ّ
مکرم ،یعنی برای اســام و جامعه اسالمی .به نظر می
نبی ّ
ّ
رســد یکی از مهمترین عوامل و عناصری کــه می تواند مایه
مکرم اســام و مردم
شــرافت و کرامت باشــد برای رســول ّ
امت اســامی ،اتّحاد ا ّمت اسالم است،
مسلمان و جامعه و ّ
رفع اختالفات اســت .برادران عزیز ،خواهران عزیز! امروز
سیاست اســتکبار عبارت است از ایجاد شــکاف و اختالف
بین م ّلت هــای مســلمان و حتّــی در داخــل م ّلت هــا ،بین
آحاد آن م ّلت ها؛ امروز سیاســت این اســت و این نقشــهای
اســت که نقشــهپردازان و توطئهگران آمریکای جنایتکار و
صهیونیســتها برای منطق ه ما که یکی از مهمترین مناطق
طراحی کردهاند و شما نشانههایش را دارید
اسالمی استّ ،
مشــاهده می کنید :حوادث ر ّقتبار یمن ،حوادث سوریه،
بقی ه کشــورهای مســلمان .راه
حوادثی کــه در عراق بود ،و ّ
این است که م ّلت های مسلمان نقط ه اصلی را کشف کنند؛
آن نقطه اصلی عبارت اســت از دشمنی اســتکبار با جامعه
قضیه است .بایستند
اسالمی و ّ
امت اسالمی؛ این اســاس ّ
در مقابل سیاست های استکبار؛ این وظیف ه دولت ها ست،
وظیف ه مســئوالن سیاســی اســت ،وظیف ه زبــدگان دینی و
فرهنگی و سیاسی اســت در هم ه دنیای اسالم .و یک نقطه
اساسی دیگر هم مسئله رژیم صهیونیستی است که اساس ًا
در این منطقه این رژیم را در دل دنیای اسالم کار گذاشتهاند
برای ایجاد اختالف ،برای تفتین )۳(،برای مسئلهسازی.

▪رژیم صهیونیستی ماندگار نیست

و رژیــم صهیونیســتی هــم مانــدگار نیســت؛ ایــن را همــ ه
تجربههــای تاریخی بــه ما بهصــورت قطعی امــا میکند و
تفهیم می کند .رژیم صهیونیســتی ،مشــکل اصولی دارد.
آمریکاییها و خــود عوامل رژیــم صهیونیســتی و بعضی از
دولت های سســتعنصر و دنبالروی آمریــکا امروز خیال
می کننــد که با ایجاد رابط ه دیپلماســی آشــکار یــا پنهان با
رژیم صهیونیســتی می توانند مشــکل او را حــل کنند؛ نه،
مشکل رژیم صهیونیستی ،بودن یا نبودن رابط ه دیپلماسی
با دولت ها نیســت که چنان چــه حاال دو دولت ،ســه دولت
کمتر یا بیشتر -رابطه برقرار کردند ،قبح رابط ه با اسرائیلرا شکســتند و با رژیم صهیونیستی دست دوســتی دادند،
مشــکل رژیم صهیونیســتی حل بشــود؛ نــه ،مشــکل رژیم
مشــروعیت این رژیم است .رژیم
صهیونیستی اساس عدم
ّ
صهیونیستی نامشروع است؛ تشکیل این رژیم بر یک اساس
باطل انجام گرفته است .یک م ّلت را از درون کشو ِر خودش
به زور ،با کشتار ،با تهدید ،با نیروی مس ّلح اخراج کردهاند،
یک م ّلت تاریخی را؛ م ّلت فلســطین که م ّلت جعلی و تازه به
دوران رسیدهای نبود .کشور فلسطین هم همینجور؛ مگر
می توانند نقشــه فلســطین را از حافظه تاریخی جغرافیای
جهان حذف کنند؟ مگر این کار ممکن اســت؟ حاال بیایند
چهــار تا کشــور سســتعنص ِر در منطقــه را هــم وادار کنند
که ارتباط دیپلماســی برقــرار کنند با رژیم صهیونیســتی،
مشکلشــان را حل نمی کند؛ مشــکل آن ها عبارت است از
مشروعیت .پایه رژیم صهیونیســت در این منطقه یک
عدم
ّ
پای ه سست و متزلزل و غلطی است؛ این هم چیزی نیست که
کلیدش دست دولت ها باشــد که بتوانند آن را حل بکنند.
بعضی از کشــورهای منطقه که سابقه بیشــتری در ارتباط
با رژیــم صهیونیســتی دارنــد -من اســم نمــیآورم -اتّفاق ًا
احساسات مردمشــان نســبت به رژیم صهیونیستی بسیار
بقیه کشورهاســت .مســئله ،مســئله م ّلت هاست؛
تندتر از ّ
مشــروعیت رژیم صهیونیســتی در دل ا ّمت اســامی
عدم
ّ
حک شده است و زایلشدنی نیســت؛ با تالش کاخ سفید و
با انتقال ســفارت به قدس و با این حرف هــا نمی توانند این
مشکل را حل کنند؛ این مشکل حلشــدنی نیست و بدون
شــک ،این رژیمی که بر پای ه باطل تشــکیل شــده اســت ،به
همت م ّلت های مســلمان نابود خواهد شد
توفیق الهی و با ّ
و از بین خواهد رفت.
کشور
حکومتی
نظام
ِ
ِ
▪کسانیکهفلسطینیهستندباید ِ
معین کنند
فلسطین را ّ

مثل هم ه کشورهای آزاد دنیا ،مردم فلسطین -فلسطینیان
واقعی -بایستی مورد سؤال قرار بگیرند؛ چه مسلمانشان،
چــه مسیحیشــان و چــه یهود یشــان؛ آن هایــی کــه
فلسطینیاند ،نه آن هایی که از جاهای دیگر وارد فلسطین
شــدهاند .آرای آن کسانی که فلسطینی هســتند باید مورد

نظام
مراجعه قرار بگیرد و از آن ها نظرخواهی بشود و آن ها
ِ
معین کنند؛ آن نظام حکومتی
ِ
حکومتی کشو ِر فلسطین را ّ
نســبت به کســانی که وارد ایــن منطقــه شــدهاند[ ،یعنی]
بقیه ،تصمیم خواهد گرفت.
صهیونیستها و رؤسایشان و ّ
راه ّ
حل فلسطین جز این نیســت و این همان نابود شدن و از
بین رفتن رژیم باطل و جعلی صهیونیستی است که امروز بر
سر کار است؛ و این امر بهطور قطعی در آیند ه نهچنداندوری
معین کرد؛ آیندهای که خیلی دور نیست-
–نمی شود زمان ّ
قطع ًا به حول و ق ّو ه الهی تح ّقق پیدا خواهد کرد .اگر این شد،
م ّلت های مسلمان در این منطقه خواهند توانست انشاءا...
وحدت خودشان را به دست بیاورند .عامل اختالف در این
دشــمن مشترک
منطقه وجود این دشــمن اســت؛ همیشه
ِ
ایجاد اتّحاد می کنــد[ ،ا ّما] در این جا بــه عکس عمل کرده
اســت؛ این دشــمن مای ه اختــاف ،مایــ ه نفاق ،مایــ ه وجود
رگههای خیانت در بعضی از مسئوالن کشورهای اسالمی
شده است .وقتی این از بین برود ،کشورها می توانند به هم
نزدیک بشــوند و می توانند اتّحاد و اتّفاق خودشان را حفظ
کنند ،و ع ّزت اسالمی هم در اتّحاد ا ّمت اسالمی است؛ ا ّمت
اسالمی باید در ســایه اتّحاد انشــاءا ...به اوج تعالی برسد
و خواهد رســید .امیدواریم که خداوند متعــال در این عید
امت اسالمی خیر
متبرک و مبارک ،برای ّ
فطر و در هم ه ا ّیام ّ
مقدر بفرماید و به هم ه آحاد ا ّمت اسالمی و به هم ه م ّلت های
ّ
جدی در ایــن راه را مرحمت کند.
مســلمان توفیق حرکت ّ
والسالم علیکم و رحمةا ...و برکاته
ّ
▪پی نوشت ها:

 )۱در ابتدای ایــن دیدار -که به مناســبت عید ســعید فطر
حجتاالســام والمسلمین حســن روحانی
برگزار شــدّ -
(رئیسجمهور) مطالبی را بیان کرد.
 )۲اقبال االعمال ،ج  ،۱ص ۲۸۹
 )۳فتنهانگیزی ،توطئهچینی

کنند ،تالش می کنند ،فراوردههای مفیــدی دارند -این
ها بایستی تشویق بشوند.
▪امروز که دشمن در مقابل کشور ایستاده است ،همه با
هم دست به دست هم بدهند ،متّ حد باشند

ِ
وحــدت آحــاد مردم
مهــم دیگر هــم مســئله
یک مســئله
ّ
متأسفانه
است.
مردم-
اجتماعی
وحدت
و
ی
وحدت م ّلّ
امروز در فضــای عمومی ،در فضاهای مجــازی ،توهین به
یکدیگر ،اهانت به یکدیگر ،تهمت زدن به یکدیگر از سوی
جمعی رایج شــده اســت؛ البتّه ایــن جمع ،مســ ّلم ًا جمع
عمومی
زیادی نیستند لکن کارشان به کشــور و به فضای
ِ
کشــور صدمه می زند؛ بعضی از این ها گناه کبیره اســت.
بایســتی روح وحدت و روح اهتمام [باشــد]؛ پرداختن به
یکدیگر را بگذارند برای یکوقت دیگر؛ امروز که دشــمن
در مقابل کشور ایستاده اســت ،همه با هم دست به دست
هــم بدهند ،متّحد باشــند ،در یــک جهــت کار کنند برای
استقالل و عظمت کشور.
▪خواهش می کنیم بعضیها در مطبوعات و رسانهها
تبلیغاتی دشمن را تکرار نکنند
حرفهای
ِ

تبلیغاتی دشــمن را هــم -کــه در واقع جنگ
حرف هــای
ِ
روانی است و برای تضعیف روحی ه مردم است -ما خواهش
می کنیم بعضیها در این روزنامهها و مطبوعات و رسانهها
تکرار نکنند .دشمن یک حرفی می زند برای این که روحیه
م ّلت ایران را تضعیف کند ،یکوقت می بینیم در داخل هم،
یک نفری بلند می شود همان حرف را تکرار میکند؛ همان
دروغ را ،همــان حــرف خــاف را ،او هم بهخاطــر رضایت
دشــمن یا بهخاطــر عدم تحلیــل درســت از مســائل بیان
میکند؛ این ها را رها کنیم .انشــاءا ...آینده کشــور با
این روحیه ،با این حرکت ،با این م ّلت ،با این معنو ّیت ،با
این احساس استقاللی که در این مردم هست ،به فضل
الهی ،به لطف الهــی از امروز بارها و بارهــا بهتر خواهد
مطهر امام،
محمــد ،روح ّ
محمد و آل ّ
بود .پروردگارا! به ّ
مطهر شهیدان را با اولیایت محشور کن؛ این عید را
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▪ پی نوشت ها:

 )۱ســوره انعام آیه ۱؛ «ســتایش خدایی را که آســمان ها و
زمین را آفرید ،و تاریکیها و روشــنایی را پدید آورد .با این
همه ،کســانی که کفر ورزیدهانــد[ ،غیر او را] بــا پروردگار
خود برابر می کنند».
 )۲تحفالعقول ،ص ۲۳۶
 )۳تحفالعقول ،ص ۲۳۶
 )۴پسندیده ،نیکو
 )۵برخالف میل و خواست ه کسی
 )۶سور ه اخالص؛ «بگو او خدایی است یکتا ،خدای صمد؛
نه کس را زاده ،نه زاییده از َکس و او را هیچ همتایی نباشد».
 )۷دونالد ترامپ
 )۸سور ه انفال؛ بخشی از آی ه ۳۶؛ « ...پس به زودی [همه]
آن را خرج می کنند و آن گاه حسرتی بر آنان خواهد گشت؛
سپس مغلوب می شوند »...
 )۹از جمله ،بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم بهمناسبت
عید غدیر ()1395.6.30
 )۱۰سوره عصر؛ «به نام خداوند رحمتگر مهربان .سوگند
دســتخوش
به عص ِر [غلبه حق بر باطل] .که واقع ًا انســان
ِ
زیان است .مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده
و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کردهاند».
CMYK

