رویداد
درنگ
درخواست پاک کردن عنوان یک روز
از تقویم کشور

پـس از گذشـت  7سـال از امضـای برجـام و در
پـی آن بدعهـدی آمریـکا و غـرب در ایـن توافـق،
بسـیج دانشـجویی دانشـگاه عالمـه در نامـهای از
رئیـس شـورای عالی انقلاب فرهنگی خواسـته تا
روزی کـه در تقویـم کشـور بعد امضـای برجام نام
گـذاری شـده را پـاک کند.
سهشـنبه  ۲۳تیر  ۱۴ ( ۱۳۹۴ژوئیه سـال )۲۰۱۵
بـود کـه برجـام یـا همـان برنامـه جامـع اقـدام
مشـترک بـه عنـوان یـک توافق بیـن المللـی بین
کشـورهای گـروه  ( ۵+۱آمریـکا ،روسـیه ،چیـن،
فرانسـه ،انگلیـس و آلمان) و ایران و در شـهر وین
اتریـش رقـم خـورد .البتـه بـا اینکـه توافـق اولیـه
موسـوم بـه برجـام در مـاه ژوئیـه به نتیجه رسـید
امـا مذاکـرات ادامـه یافـت تـا سـرانجام در آوریل
 ۲۰۱۵بـه «تفاهـم لـوزان» بـه عنـوان چارچوبـی
بـرای توافـق ویـن دسـت یافتنـد .توافقی کـه قرار
بـود براسـاس آن ایران یکسـری اقدامـات را انجام
دهـد و در قبـال آن تحریـم هـای ظالمانـه علیـه
ملـت ایـران برداشـته شـود .اتفاقی که تا بـه امروز
بـه عقیده مردم و کارشناسـان تنها از سـوی ایران
انجـام شـده و طـرف غربی بـا بدعهـدی و بدقولی
و بـا بهانـه سـازی های مختلـف بـه تعداتش عمل
نکرده اسـت.
در روزهـای ابتدایی پس از امضای برجام بسـیاری
از مسـئوالن دولـت سـابق و حامیـان دولـت وقت
معتقـد بودنـد از پـس بسـیاری از مشـکالت
اقتصـادی حـل خواهـد شـد و از امضـای توافق به
عنـوان یـک پیـروزی بـزرگ یـاد مـی کردنـد .بـر
همیـن اسـاس هـم در آن زمان با تصویب شـورای
عالـی انقلاب فرهنگـی کـه ریاسـت آن را حسـن
روحانـی برعهـده داشـت مقـرر شـد؛  ۲۳تیـر کـه
مصـادف بـا تصویـب برجـام اسـت ،روز « گفتگو و
تعامـل سـازنده بـا جهـان» نـام گذاری شـود.
امروز پس از گذشـت  7سـال از روز امضای برجام
و بـی نتیجـه بـودن این توافـق برای ایران ،بسـیج
دانشـجویی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی (ره) در
نامـه ای از آیـت اهلل رئیسـی رئیـس شـورای عالی
انقلاب فرهنگی خواسـته تـا ایـن روز یعنی روز «
گفتگـو و تعامـل سـازنده بـا جهـان» را از تقویـم
کشـور پـاک کند.
ایـن تشـکل دانشـجویی در ابتدای ایـن نامه آورده
اسـت :همزمان با فرا رسـیدن  ۲۳تیر ماه  ۱۴۰۱و
یـادآوری خاطره تأسـفبار  ۲۳تیرماه سـال ۱۳۹۴
که موسـم انعقاد « قـرارداد ضعیـف و غیرحرفهای
برجـام» در تاریـخ دیپلماسـی جمهـوری اسلامی
توسـط دولـت تدبیر و امیـد بود ،بر همین اسـاس
بسـیج دانشـجویی دانشـگاه عالمه طباطبائی (ره)
مطالبـهای از رئیس شـورای عالـی انقالب فرهنگی
مطـرح میکند.
بسـیج دانشـجویی دانشـگاه عالمـه در ادامـه نامه
خـود تاکیـد کـرده اسـت :متاسـفانه بـا رهگیـری
مسـیر تنشزدایـی با غـرب و انعقـاد این قـرارداد،
مسـیری بـرای ملـت ایـران طـی شـد که نـه تنها
منافـع واقعـیِ ملی-اقتصـادی و دیپلماتیـک برای
کشـور بـه بـار ننشسـت ،بلکـه منجـر بـه رقـم
خـوردن «خسـارتی فاجعهبـار» در عرصههـای
مختلـف گشـت کـه بارزتریـن آنهـا «صنعـت
هسـتهای» بـود.
در بخـش دیگـری از ایـن نامـه بـا تاکید بـر اینکه
مرسـوم نیسـت دولتهـای جهـان در تقویـم ملی
خـود ،فجایـع و اشـتباهات تاریـخ دیپلماسیشـان
را یـادآور شـوند ،آمـده اسـت :بـا ایـن حـال امـا
در تقویـم ایـران اسلامی روز  ۲۳تیرمـاه بـه
عنـوان «روز گفتگـو و تعامـل سـازنده بـا جهـان»
نامگـذاری شـده اسـت .این امـر با پیگیـری رئیس
سـابق شـورای عالی انقالب فرهنگی کشـور محقق
گردیـد .حـال این سـؤال مطرح میشـود کـه چرا
بـا وجود سـهلانگاری عمـدی و غیرعمدی ناشـی
از توهـم غربزدگـی کـه دولـت گذشـته دچـار
آن بـود و منافـع ملـی را بـه اسـتهزاء گرفـت و بـا
چالـش تاریخـی روبـهرو کـرد ،همچنـان روز ۲۳
تیـر بایـد سـالروز انعقـاد این قـرارداد خسـارتبار
بـه عنـوان «مهمترین واقعـه دیپلماسـی این مرزو
بـوم» هنـوز در تقویـم برجـای باقـی بماند؟
بسـیج دانشـجویی دانشـگاه عالمه ادامه داده است:
سـؤال اصلـی ایـن اسـت کـه دلیل اصـرار بـر باقی
مانـدن ایـن روز در تقویـم جمهـوری اسلامی بـه
عنـوان نقطـه تاریک و ننگین دیپلماسـی کشـور از
سـوی شـورای انقلاب فرهنگـی چیسـت؟ مگر نه
اینکـه مقام معظـم رهبری بارها در سـخنرانیهای
خـود از عـدم اعتمـاد و بدعهـدی آمریـکا و
کشـورهای اروپایـی سـخن گفتنـد و ایـن قـرارداد
را مصداق بارز «خسـارت محـض» قلمداد نمودند؟
در پایـان ایـن نامـه خطـاب بـه حجـت االسلام
والمسـلمین رئیسـی تاکید شـده اسـت :امید است
جنابعالـی به عنوان ریاسـت شـورای عالـی انقالب
فرهنگـی کشـور بـا هماندیشـی اعضـای محتـرم
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی نسـبت بـه حذف
ایـن رویـداد از تاریـخ تقویـم جمهـوری اسلامی
اقـدام عاجـل بفرمایید.
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رئیس جمهور در کرمانشاه:

هرگونه خطای آمریکا در منطقه با پاسخی سخت مواجه خواهد شد
کرمانشــاه مقصد بیستوهشــتمین سفر اســتانی رئیس
جمهور بود .سید ابراهیم رئیسی در این سفر یکروزه پس
از بازدید از برخی مناطق اســتان و دیدار با اقشار مختلف
مــردم ،فعاالن اقتصادی و خانواده شــهدا و ایثارگران ،در
جلسه شورای اداری کرمانشاه شرکت کرد و با یک نشست
خبری به ســفر خود پایان داد .رئیــس قوه مجریه در این
سفر ،پاســخ هرگونه خطای آمریکا را در منطقه ،سخت و
پشــیمانکننده دانســت و از طرفی به مدیرانی که روحیه
تحولخواهی و انقالبی ندارند،تذکر به برکناری داد.
به گزارش ایسنا ،سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم
صبح پنجشــنبه  ۲۳تیر  ۱۴۰۱در بیستوهشتمین سفر
استانی خود به کرمانشاه رفت.
رئیسی پس از ورود به استان کرمانشاه ،بالفاصله با بالگرد
راهــی مناطق مرزی ایران با عراق شــد و ضمن بازدید از
مرز مشــترک دو کشور ،به صورت هوایی از پایانه مرزی و
گمرک پرویزخان در شهر قصرشیرین بازدید کرد.
رئیــس قوه مجریــه پــس از آن راهی پــادگان ابوذر در
شهرســتان سرپل ذهاب شد و با فرماندهان و افسران تیپ
 ۳لشــکر  ۸۱زرهی ارتش دیدار و گفتوگو کرد .رئیســی
در ایــن دیدار از زحمــات و تالشهــای نیروهای حاضر
در این پــادگان به منظور حراســت و مرزبانی از مرزهای
کشــور و برقراری امنیت تقدیر کرد و بــا حضور در میان
خانواده نیروهای ارتشــی ساکن در این پادگان از همراهی
آنها با همســران و پدرانشــان قدردانی کرد و سخنان و
پیشنهاداتشان را شنید.
رئیس جمهور ســپس راهی شهرســتان سرپل ذهاب شد
و در اجتمــاع مردم این شهرســتان با بیان اینکه اســاس
ســفرهای استانی دولت برای مشــاهده و لمس مشکالت
و مســائل مــردم از نزدیک اســت ،اظهار کــرد :بار دیگر
تاکید میکنم که مدیران و دســتاندرکاران دولتی باید از
چهرههــای انقالبی که با مردم و در میان مردم هســتند،
انتخاب شوند ،به نحوی که مردم احساس کنند مدیران از
خود آنها هستند.

رئیس قوه مجریه در ادامه برنامههای ســفر خود به استان
کرمانشاه از نمایشگاه دســتاوردها و توانمندیهای برخی
شــرکتهای دانشبنیان اســتان کرمانشــاه بازدید و در
گفتوگو با فعالین این عرصه در جریان نظرات ،مســائل و
پیشنهادات آنها قرار گرفت.
حضور در جمع فعاالن اقتصادی کرمانشاه ،دیگر برنامه این
ســفر استانی بود .رئیسی در این دیدار کنترل و مهار تورم
را الزم و ضروری برشــمرد و تاکیــد کرد :همه باید تالش
کنند تورم کنترل شــود و باید از هر بیانضباطی اقتصادی
که موجب تورم میشود ،جلوگیری شود.
رئیس دولت ســیزدهم عصر پنجشــنبه در جمع اقشــار
مختلف مردم کرمانشــاه در سالن ورزشی امام (ره) حاضر
شد و در این دیدار با بیان اینکه امروز ایران اسالمی از همه
زمانها قویتر و توان آمریکاییها از همیشه ضعیفتر است،
خطــاب به آمریکاییها گفت :تهدیــد و تحریم علیه ایران

رئیس ســتادکل نیروهای مســلح گفت :نیروهای مســلح ما باید بــرای مقابله
باتهدیدات امنیتی مســلحانه و غیر مسلحانه هم آماده باشند ،چون دشمن روی
این سرمایه گذاری کرده است.
ســردار سرلشکر محمد باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دومین نشست
تربیتی فرماندهان مراکز آموزشــی ارتش با عنوان «گام دوم آمادگی برای ظهور»
که در سازمان عقیدتی سیاســی ارتش برگزار شد گفت :ظهور حضرت ولی عصر
(عج) از وعدههای قطعی الهی است که اتفاق خواهد افتاد و خداوند متعال در قرآن
کریم بارها بر این اتفاق وعده قطعی را فرموده است .وی افزود :از جمله ویژگیهای
کسانی که منتظر حکومت صالحان هستند این است که خود قطعا باید صالح باشند
و حفــظ آمادگی برای یاری حضرت مهدی (عج) نیــز ازجمله الزامات و برقراری
حکومت صالحان نیز از جمله الزامات اساسی منتظران ظهور است.
سرلشــکر باقری افزود :مقام معظم رهبــری در بیانیه گام دوم خطاب به جوانان
فرمودند «عزیزان دهه های آینده دهههای شماست و شمائید که باید کارآزموده
و پر انگیزه از انقالب خود حراســت کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش
که ایجاد تمدن اســامی و آمادگی برای طلوع خورشــید والیت هست نزدیک
کنید» که عالی ترین فراز بیانیه گام دوم نیز همین نکته است و همه ما بایستی
برای فراهم کردن چنین شرایطی آماده شویم.
سرلشکر باقری ادامه داد :گام بعدی رسیدن به تمدن بزرگ اسالمی ،ایجاد کشور
اســامی اســت که عالوه بر حاکمان مردم هم دارای همین ویژگیها باشــند و
استقرار عدالت ،رفع تبعیض و فقر و ارتقای عزت کشور از اجزاء و نمادهای کشور
اسالمی است و نهایتش ایجاد تمدن نوین اسالمی خواهد بود و در چنین تمدنی
است که زمینه ظهور حضرت مهدی(عج) فراهم میشود.
وی در ادامه تصریح کرد :آیا انتظار فرج بدون تالش ،حرکت جهادی و تحرک و
فعالیت امکان پذیر است یا تنها شعاری است؟ در روایات داریم که هنگام ظهور،

ناکارآمدی ناو هواپیمابر
در مقابل پهپادبر نیروی دریایی ارتش

به جایی نمیرسد و سیاست فشــار حداکثری علیه ایران
شکســت خورده است .چرا میخواهید امر تجربهشدهای را
باز هم تجربه کنید؟
وی با اشــاره به اینکه برخی کشــورهای منطقه در حال
ترانزیت ناامنی و تروریســت از غرب به منطقه هســتند،
تصریح کــرد :ملت ایران هیچگونه ناامنــی و بحران را در
منطقــه نمیپذیرد و هرگونه خطــای آمریکا در منطقه با
پاسخی ســخت و پشیمانکننده مواجه خواهد شد .رئیس
قوه مجریه در این دیــدار بار دیگر تاکید کرد :اگر مدیری
یا کارشناسی در دســتگاهی روحیه والیی ،تحولخواهی،
انقالبــی و دغدغه مردم را ندارد ،حتما باید برکنار شــود.
نمیگویم اخراج شــود ،اما نباید مدیر باشــد .مردم از این
دولت کار انقالبی و گرهگشایی از مشکالت می خواهند.
رئیس جمهور در برنامه بعدی خود در این ســفر استانی با
خانواده شــهدا ،ایثارگران و نخبگان استان کرمانشاه دیدار
و در این دیدار بیان کرد :در بسیاری از نظرسنجیها امید

سردار باقری:

دشمن روی تهدیدات امنیتی مسلحانه
سرمایهگذاری کرده است
نبردهای فوق العاده سخت و سنگینی خواهد بود لذا کسی میتواند ادعای انتظار
و زمینه سازی ظهور را داشته باشد که در این راه تالش جهادی و حرکت اساسی
از خود نشان دهد.
سرلشــکر باقری با اشاره به اینکه داشتن نیروی مسلح کارآمد در زیر پرچم ولی
فقیه و زمینه ســاز ظهور حضرت مهدی (عج) ،مهمترین گام برای آماده سازی
زمینه ظهور آن حضرت اســت ،گفت :در برابر انقالب اسالمی که جلوه کوچکی
از قیام جهانی حضرت حجت (عج) اســت ابرقدرتهای شرق و غرب عالم بسیج
شــدند و به مقابله پرداختند و بدون شــک در زمان ظهور و برای مبارزه با این
قدرتها داشــتن یک توان دفاعی کارآمد ،مهم ترین گام و اساســی ترین زمینه
و الزام اســت و این کاری اســت که ارتش و نیروهای مسلح به آن مشغولند که
مســئولیت و کار فوق العاده مهم و بزرگی اســت و قابل قیاس با هیچ مسئولیت
دیگری نیست.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در ادامه گفت :مهمترین مولفه ایجادنیروهای
مسلح کارآمد در کنار ابزار و تسلیحات و تجهیزات ،نیروی انسانی است که از این
تجهیزات به بهترین شــکل استفاده کند و در یک مدیریت کارآمد تبدیل به یک
ارتش توانمند بشــود .وی افزود :همه اندیشمندان براین اعتقادند که تسلیحات
و تجهیزات با تمام ارزشــش و تاثیرگذاریاش صرفا غالف شمشــیر است و اصل
شمشیری که باید بجنگد و دفاع کند و پیش ببرد ،نیروی انسانی مومن ،معتقد،

اولین ناودســته پهپادبر نیروی دریایی راهبردی ارتش متشــکل از یگانهای شناور سطحی و
زیرسطحی با حمل انواع پهپادهای رزمی ،شناسایی و انهدامی در ناوگان جنوب نیروی دریایی
راهبردی ارتش جمهوری اســامی ایران و با حضور فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی دریایی
راهبردی ارتش رونمایی شد.
در آیین رونمایی از این ناودسته ،انواع پهپادهای پیشرفته و به روز تولید ارتش و وزارت دفاع با
همراهی مراکز دانشبنیان اعم از پهپادهای نوع پلیکان ،هما ،آرش ،چمروش ،ژوبین ،ابابیل  ۴و
باور  ۵بر پهنه آبهای اقیانوس هند به پرواز در آمده و توانمندی خود را به نمایش گذاشتند.
بر اساس این گزارش عالوه بر پرواز انواع پهپاد دریا پایه و عمود پرواز از عرشه یگانهای شناور
ســطحی ،برای نخســتینبار پهپادهای رزمی از زیردریایی تمام ایرانی فاتح و زیردریایی کیلو
کالس طارق به پرواز درآمدند.
در این آیین امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران
در جمع خبرنگاران با ابراز خرســندی از اجرای موفقیت آمیز تمریــن انواع پهپادهای رزمی،
شناســایی و انهدامی نیروی دریایی راهبردی ارتش در قالب اولین ناودســته پهپادبر این نیرو
گفت :با توجه به خوی تجاوزگری و روحیاتی که از نظام ســلطه سراغ داریم ،الزم است روز به
روز بر قدرت دفاعی خود بیفزاییم و این ارتقاء توان دفاعی حوزه های متعددی را شامل میشود
که مهمترین آنها حوزههای نوپدید اســت که در این زمینه موضوع پهپادها از اهمیت بســیار
باالیی برخوردار بوده و نقش تعیین کنندهای دارند.
وی تصریح کرد :همانطور که مشــاهده شــد پهپادهای شناســایی در واقع اشــراف اطالعاتی
شــناورهای ما را تا صدها کیلومتر فراســوی مرزهای کشــور افزایش داده و پهپادهای رزمی
و انهدامی نیز دســت بلند جمهوری اســامی ایران در پهنه آبهای آزاد و بینالمللی محسوب
میشوند که هم در برابر تهدیدها ایجاد بازدارندگی کرده و هم در صورت لزوم اگر اشتباهی از
دشمنان سر بزند آن ها را با پاسخی پشیمان کننده مواجه خواهند ساخت.
همچنین امیر دریادار شــهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی
ایران نیز در پاســخ به خبرنگاران گفت :امروز در صحنه عمل آنچه که تعیین کننده است توان
فکر انسانهاست و اینکه تفکراتشان منجر به تولید تجهیزات هوشمند شود تا مأموریت هایشان
را در کمتریــن زمــان ممکن با باالترین کیفیت اجرا کنند .وی ادامه داد :امروز شــاهد به ثمر
رسیدن دستاوردهای جدید در حوزه صنعت دفاعی توسط جوانان متخصص و متعهد کشورمان
بودیم که این بار در عرصه بسیار مهم پهپادی متجلی شد .امیر دریادار ایرانی خاطرنشان کرد:
با این دســتاورد مهم ،نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اســامی ایران قادر خواهد بود
عالوهبر تسلط عملیاتی و کسب برتری هوایی در عمق اقیانوسها ،در حوزه اشراف اطالعاتی نیز
کیلومترها دورتر از یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی توان خود را ارتقا دهد.

به توانایی و کارآمدی دولت برای حل مشکالت وجود دارد
و دولت مصمم اســت با عملکرد تحولگرایانه و جهادی از
این امید پاسداری کند.
شامگاه پنجشــنبه هم رئیس قوه مجریه در جلسه شورای
اداری کرمانشاه شرکت و بر پیگیری و اجراییسازی مصوبات
ســفر رهبر معظم انقالب به استان کرمانشــاه تاکید کرد.
رئیسی همچنین به مصوبات سفر دولت سیزدهم به استان
کرمانشاه اشاره و تصریح کرد :اجرای پروژه راهآهن کرمانشاه،
فعالســازی گمرکات مرزی و اجرای طرح ملی مســکن از
مصوباتی است که باید سریعا پیگیری و اجرایی شود.
رئیس جمهور طبق معمول ســفرهای اســتانی در بخش
پایانی ســفر خود به کرمانشــاه در یک نشســت خبری با
رسانههای محلی شــرکت کرد و در این نشست از تصویب
بیش از  ۲۰۰طرح و پروژه برای توسعه استان کرمانشاه خبر
داد و گفت :برای مقابله با معضل اساسی این استان بهزودی
قرارگاه مقابله با بیکاری در کرمانشاه راهاندازی میشود.

باروحیه و باانگیزه ای است که باید از آن تجهیزات استفاده کند.
وی افزود :منش و رفتار فرماندهان ما بســیار بیشتر از سخنان و نوشته هایشان
تاثیرگذار خواهد بود .ما الگوهای بســیاری داریم شــهدای بزرگی نظیر شــهید
صیاد شــیرازی و شهید سلیمانی که آگاهانه به میدان خطر رفتند ،زندگی شان،
رفتارشــان ،گفتارشان و کردارشان صادقانه بود و مزدش را هم گرفتند .ما با این
اسوه ها می توانیم جوانان را هدایت کنیم.
رییس ســتاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد :ما با جنگ ترکیبی سخت و بسیار
پیچیده مواجه هســتیم خودمــان را باید برای مواجهه با ایــن نوع جنگ آماده
بکنیم ،اگر از زمینه ســازی برای ظهــور و برقراری حکومت حق و عدل صحبت
میکنیم باید برای مقابله با این جنگ آماده شویم.
وی ادامه داد :ما جز معدود نیروهای مسلحی هستیم که همزمان با تهدید سخت
نظامی و تهدید نیمه ســخت امنیتی مواجه هســتیم ،ما باید برای چنین جنگی
آماده باشــیم بازدارندگی را دائماً به روز کنیم مراقبت کنیم و پایدار نگه داریم.
نیروی زمینی ارتش در مرزهای افغانستان ،نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق و
شمال غرب و فرماندهی انتظامی در برخی صحنه ها با تهدیدات امنیتی مسلحانه
و غیر مســلحانه مواجه هســتند.نیروهای مســلح ما باید برای مقابله با اینگونه
تهدیدات هم آماده باشند ،چون دشمن روی این سرمایه گذاری کرده است.
سرلشکر باقری با تاکید بر اینکه ما همزمان با تهدیدات فرهنگی مواجه هستیم،
تصریح کرد :کار بســیار ســختی بر عهده فرماندهان ،روحانیت ،مدیران مربیان
و اســاتید اســت ،جنگ نرم جنگ بسیار ســخت و بزرگ و پیچیده است ارتش
جمهوری اســامی ایران قطعاً هم توان و هم کارآمــدی برای مواجهه و حضور
موفق در همه صحنهها را دارد ،من خدا را شــکر می کنم برای داشــتن چنین
فرماندهان ارزشــمند ،همرزمان عزیــز ،روحانیت کارآمد و پــای کار در ارتش
جمهوری اسالمی ایران خود را برای همه این صحنهها آماده کرده و می کند.

حجتاالسالم صدیقی در خطبههای نماز جمعه تهران:

غدیر مسئله استثنایی
تاریخ بشر است

خطیب نماز جمعه تهران ،گفت :مسئله غدیر مسئله استثنایی تاریخ
بشــر است و خداوند برای هیچ حادثهای به اندازهی غدیر اهمیت به
خرج نداده است.
به گزارش مهر ،حجتاالســام کاظم صدیقــی در خطبههای نماز
جمعه این هفته تهران که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شــد،
گفت :تقوا پشــتوانهی دنیا و آخرت است .خداوند متعال وعده نزول
رحمت و برکت به اهل تقوا را در بعد اجتماعی و فردی داده اســت.
وی افزود :در قرآن آمده است هر کس خدا را حریم نگه دارد خداوند
بنبستها را از پیش پای او را باز میکند.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد :مسئله غدیر مسئله استثنایی
تاریخ بشــر اســت .نقطه عطف در خلقتهای الهی در میان بشــر
اســت .خداوند برای هیچ حادثه به انــدازهی غدیر اهمیت به خرج
نداده است.
صدیقی گفت :نقش والیت در تبیین حقایق دینی آن قدر مهم است
که اگر نبود ،امکان تحریف در دین وجود داشت .احتمال کم و زیاد
شدن دین وجود داشــت .وی افزود :والیتدارای نقش بسیار مهمی
در حفاظت و بقای دین داشــته است .صدیقی گفت :نقش والیت در
حفاظت از دین و تبیین حقایق دینی آنقدر مهم اســت که اگر نبود
امــکان تحریف در دین بود و الگویی بــرای حکمرانی توحیدی پیدا
نمیکرد .وی افزود :غدیر فرهنگ ،مکتب ،مدل حکمرانی و ســبک
زندگی است ،قدیر قبله است.
امــام جمعه موقت تهران تصریح کــرد :امیرالمومنین در آیه مباهله
نفس نفیس پیامبر (ص) است و خداوند به جز نبوت هرچه به پیامبر
آخرالزمان دادند به امام علی (ع) نیز داده اســت و ایشــان جانشین
پیامبر (ص) است.
صدیقی افزود :غدیر نشــانهای از جامعیت اســام و نقشه راه جامعه
اســامی اســت و آینده نگری را برای جامعه اسالمی در دستور کار
قــرار دارد .بنابراین اهمیت غدیر از جهت والیت اســت .وی افزود:
مقام معظم رهبری میفرمایند غدیر نقشــه راه جامعه اسالمی است

و آینده نگری را برای امت اسالمی در دستور کار قرار داده است.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه تصریح کرد :شــعار محوری دهه
امامت و والیت لبیک یا رســول اهلل (ص) اســت که به منظور پاسخ
بــه ندای پیامبر خدا که به ندای خدا ،لبیک گفت و امامت امام علی
(ع) را تبلیغ کرد و از همه درخواســت کرد که رهبری امیرالمومنین
را تبلیغ کنند و این همان واحد بودن سیاست و دیانت است ،ما هم
والیت حضرت علی (ع) را تبلیغ کنیم.
صدیقــی گفت :در بعد اجرایی نیز شــعار ،هر خانه یک پرچم و یک
اطعام اســت .اطعام یک نفــر در روز غدیر به منزلــه اطعام انبیا و
صدیقین است.
خطیب نماز جمعه تهران گفت :در ســورههای مبارک احزاب و نور
تکلیف بانوان روشن شده است و زیر این آسمان و در میان میلیاردها
مسلمان ،مســلمانی پیدا نمیکنید که آشــنا به قرآن باشد و منکر
وجوب حجاب و حفظ عفاف برای زنان باشد و این از ضروریات دین
و متن قرآن کریم اســت .وی افزود :در جامعه چند گروه نســبت به
حجاب بی مباالت هســتند که یک گروه از آنها بانوان خوش ذات
هســتند که همواره در یکدلی با امام حســین (ع) ،زیارت ائمه ،نذر
و نیاز و اقدامات مومنانه مانند ایام دفاع مقدس پیشقدم هستند.
صدیقی تصریح کرد :بر اســاس یک نظر سنجی از آنها ۷۰ ،درصد
معتقدنــد کــه بدحجابی با اعتقادات آنها ناســازگار اســت اما در
محیطهای بدی قرار گرفتند.
وی افزود :خواســت قاطبه ملت شــریف ایران حفظ حجاب اسالمی
در تمــام ادوار و اعصار اســت .حجاب برای بانوان کرامت ،شــرافت
و یــک ارزش اســت .امام جمعه موقت تهــران تصریح کرد :حجاب
بانــوان مثل لباس روحانیت اســت و خودش تبلیغ دین اســت؛ لذا
حجــاب انزوا نیســت .وی افزود :خدمتی که انقــاب به بانوان کرد
در طــول تاریــخ ایران بی ســابقه بود و در پرتو انقــاب و در کنار
خونهای زالل شــهدای ما رویشــی که برای رشد بانوان پیش آمد،
کم نظیر بود.
صدیقی تصریح کــرد :امروز بانوان ما به برکت انقالب در تخصصها
و رشتههای مختلف شکوفا شدهاند و جزو مفاخر دنیا به حساب می
آیند.وی افزود :در عرصه سیاســت و اجتماع میبینید که در مجلس
شورای اسالمی از روزی که تاسیس شد تا به امروز ،نمایندگان مردم
از جامعه زنان کم نبودند و کم نیســتند .انقالب جامعه زنان را احیا
کرده و به آن اعتبار داده است.

