
 مواضع موسوی 
و سردرگمی اپوزیسیون و اصالح طلبان

آنچه از میر حســین موسوی درباره ماجرای ایران و 
ســوریه منتشر شده مقدمه ای است بر ترجمه یک 
کتاب، مضمونش هم اصال تازگی ندارد و در سالهای 
گذشــته تکرار شده. بنابراین یک » بیانیه« سیاسی 
کــه با انگیزه تحلیل وضع موجــود و ناظر بر اوضاع 
کنونی با هدف سیاســی فوری و کنشگری خاصی 
نوشته شده باشد نیســت. هر چند متاسفانه نشانه 
ای از تغییر نگاه نیز در او علیرغم آشکار شدن قراین 
نقض کننده تحلیل وی و سایر تحلیل های مشابه از 

ماجرای سوریه دیده نمی شود. 
بــه هر روی با اینکه انتشــار جداگانه این مقدمه از 
سوی اطرافیان نمی تواند بدون هدف و انگیزه باشد 
و این هدف و انگیزه باید تحلیل شــود، اما پرسش 
مهمتــری هم در این میان هســت که باید آن را از 
مخالفان جمهوری اســالمی هوادار موسوی پرسید. 
آن پرسش ساده اما مهمی که این دسته از کنشگران 
سیاسی مخالف جمهوری اسالمی در تمام این سال 
ها از آن فرار کرده اند این است که نوشته میرحسین 
موسوی دست باال و با هر میزان تندی در لحن، چه 

چیزی را نقد کرده است و با کدام مبنا؟! 
او با اســتناد به مبانی انقالب، برخی تصمیمات و به 
خصوص تصمیمات راهبردی جمهوری اســالمی و 
مجریانش را در منطقه، طی دهه اخیر، مورد حمله 
و نقد قرار داده اســت. می تــوان آن را کامال غلط 
دانســت، و گذر زمان نیز نشــان داد که این بخش 
از نقــد و تحلیل هــای او تا حد زیــادی غلط بوده 
اســت . اما این »نقد و حملــه«، هر قدر هم غلط و 
نادرســت، نه لزوما مستمسکی برای تصمیم جدید 
نظام درباره اوســت و نه لزوما حاکی از بریدن او از 
ریشه های نظری و فکری اش است . به همین دلیل 
هم موقعیت و موضع گیری بخشــی از اپوزیسیون 
هوادار موســوی صورت مضحکی یافته است. آنها از 
یک سو سعی وافری داشته اند و دارند که موسوی را 
یک »برانداز« و »عبور کننده« از جمهوری اسالمی 
و قبل از آن انقالب اسالمی معرفی کنند و از سوی 
دیگر در تمام این ســال ها  با ادبیات و تعابیری در 
نوشــته ها و بیانیه های او مواجه بوده اند که کامال 

نقض کننده پندارهایشان درباره اوست! 
اســتناد و ارجــاع جانبدارانــه موســوی بــه امام 
خمینی)ره( بــا تعابیر مختلف )اخیرا »جان بیدار«( 
این دسته از اپوزیسیون را دچار سرگیجه کرده است! 
نــه می توانند آن را هضم کننــد و نه می توانند از 
او دل بکننــد. دلیل این دومی این اســت که خوب 
می داننــد خارج از  گفتمان خــود انقالب و بدون 
تکیه بــر مفاهیم آن هیچ دســته و گروهی از این 
بخت برخوردار نیست که بتواند در برابر نظام مستقر 
سیاسی موجود در ایران قد علم کند و قدرت بسیج 
عمومی را داشته باشد. بنابراین باید پشت چهره ای 
شــناخته شــده در همین نظام اهدافشان را دنبال 

کنند. اما با این کار دچار تناقض عجییی هستند:  
با توسل به نخست وزیرانقالب که مورد توجه رهبر 
فقید این انقالب بــوده و وی هنوز هم خود را پیرو 
آن رهبر می خواند، می خواهند علیه نظامی که آن 
رهبر تاسیس کرده سخن بگویند !  بیهودگی چنین 
راهی از ابتدا هم معلوم بود و به قول مشــهور بوی 

کباب آن هم از راه دور به مشام آنها خورده بود!
 البتــه این آشــفتگی نظری سیاســی کم و بیش 
گریبانگیر طیف بزرگی از منتقدان و مخالفان دیگر 
داخلــی و در راس آن ها برخــی اصالح طلبان نیز 
هســت. آن ها هم در تعیین مرزهــای این انتقاد و 
مخالفــت نه تنها وفاقی ندارند بلکه بعضا با توســل 
به نوعی عملگرایی و با تاخیر انداختن یک سنجش 
عقالنی منسجم بار ســنگین همین تناقضات را بر 
دوش می کشــند. از ســویی مدعی نقد ساختاری 
هستند اما از سوی دیگر مرادشان از ساختار معلوم 
نیست. از ســویی مدعی اصالح هستند اما از سوی 
دیگــر مرزهای این اصالح را واضــح نمی کنند. به 
همین دلیل هم از چشــم مدافعان سفت و سخت 
نظام،  علیرغم اســتفاده از تعبیــر اصالحات، عمال 
مشغول ساختار شکنی هستند.  تجربه ربع قرن پس 
از اصالحــات و یک دهه پس از حوادث هشــتاد و 
هشــت نیز  به نظر نمی رسد تغییری در این زمینه 

ایجاد کرده باشد.  الف

 هوشمندی مردم در تجلیل از 
شهید همدانی فتنه گران را منفورتر کرد

فرمانده کل ســپاه بــا تجلیل از درخشــش ملت 
ایران در پاســخ به هتاکی اخیــر فتنه گران گفت: 
هوشمندی مردم ایران در تجلیل از شهید همدانی 

فتنه گران را منفور تر و رسوا تر کرد.
سردار سرلشکر حسین ســالمی فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی با حضور در منزل سردار 
سرافراز و پرافتخار سرلشکر پاسدار حسین همدانی 
با خانواده وی دیدار و گفتگو کرد. وی در این دیدار  
با اشاره به مشاهده نصب تمثال های پر شمار سردار 
حســین همدانی در فضا و محیط شهر تهران پس 
از جســارت اخیر به وی کــه زینت بخش پایتخت 
ایران اســالمی شده است، گفت: در پی اهانت اخیر 
یکی از سردمداران فتنه سال ۸۸ به ساحت شریف 
این شهید ارجمند الحمدهلل فضای شهر به گونه ای 
معنادار متوجه این شــهید عزیز شده است و انگار 
شهید همدانی دوباره شــهید شده و برای وی یک 
درخشــش و طلوع جدیدی رقم خورده اســت. وی 
تصریح کرد: هوشــمندی مردم ایــران در تجلیل از 

شهید همدانی فتنه گران را منفورتر و رسواتر کرد.

یادداشت

رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به نامه دبیرکل جنبش جهاد 
اســالمی فلسطین،تاکید کردند: شــما ثابت کردید که هر 
بخــش از مجموعه ی مقاومت، به تنهایی هم می تواند بینی 

دشمن را به خاک بساید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاســخ به نامه »زیاد النخاله« 
دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین، مقاومت شجاعانه 
جهاد اسالمی را موجب ارتقا جایگاه این جنبش در مقاومت 
و خنثی شدن خدعه رژیم صهیونیستی و به خاک ساییدن 
بینی آن دانستند و با تأکید بر لزوم حفظ یکپارچگی همه 
گروه های فلسطینی، خاطرنشان کردند: دشمن غاصب رو 

به ضعف، و مقاومت فلسطین رو به قوت است.
متن پاسخ رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر مجاهد جناب آقای زیاد النخاله دام توفیقه

سالم علیکم،
نامــه ی متین و مژده بخــش جنابعالــی را دریافت کردم. 
خداوند به شــما پاداش نیک دهد و پیــروزی نهایی ملت 

سربلند و مظلوم فلسطین را نزدیک فرماید.
حادثه ی اخیر، افتخارات جنبش جهاد اســالمی فلسطین 
را مضاعف ســاخت و جایگاه جهاد اســالمی را در حرکت 

مقاومت شکوهمند ملت فلسطین ارتقا بخشید.
شما با مقاومت شجاعانه ی خود، سیاست خدعه آمیز رژیم 
غاصب را خنثی کردید. شــما ثابت کردید که هر بخش از 
مجموعه ی مقاومت، به تنهایی هم می تواند بینی دشمن را 
به خاک بساید. شما با پیوند زدن مجاهدت در غزه با کرانه، 
و دیگــر نیروهای مقاومت با حمایتشــان از حرکت جهاد، 
توانســتید یکپارچگی جهاد ملت فلسطین را به ُرخ دشمن 

خبیث و خدعه گر بکشید.
همه ی ســعی گروه های فلســطینی در همه ی ســرزمین 
فلســطین باید برای حفظ این یکپارچگی باشــد. دشمن 
غاصب رو به ضعف اســت و مقاومت فلســطین رو به قوت 
اســت، و ال حول و ال قــوة اال باهلل. ما همچنــان در کنار 

شمائیم. سالم علیکم و العهود بحالها..
سّیدعلی خامنه ای/ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

زیــاد نخاله در نامه خــود به حضور گســترده مجاهدان 
فلسطینی بخصوص جنبش جهاد اسالمی و شاخه نظامی 
سرایا القدس در سراسر فلســطین به ویژه در غزه و کرانه 
قهرمان غربی اشاره و خاطرنشان کرد: با حضور گردان های 
مقاومــت جهاد، هیچ روزی نمی گــذرد مگر آنکه در کرانه 
غربی درگیری هایی با رژیم صهیونیستی به وقوع می پیوندد.

دبیرکل جنبش جهاد اســالمی در تشریح وضعیت غزه، به 
ایســتادگی مقتدرانه این منطقه در مقابل رژیم اشــغالگر 
اشــاره کرد و دربــاره درگیری های ســه روزه اخیر افزود: 
ما این درگیری ها را »وحدة الســاحات« )اتحاد میدان ها( 
نامیدیم تا بر اتحاد ملت مان در برابر دشــمنی تأکید کنیم 
که با تمام قدرت و توطئه هایش سعی بر نابودی این اتحاد 

دارد.
زیاد نخاله با تأکید بر اینکه در این جنگ سراسر سرزمین 
اشــغالی فلسطین تحت بُرد شــلیک موشک های مقاومت 
جهاد اســالمی قرار داشــت، گفت: این نبــرد برآوردهای 
رژیم صهیونیســتی را مختل کرد به شکلی که آنها ظرف 

 ســه روز مجبور به تقاضای آتش بس و تن دادن به شروط 
مقاومت شدند.

دبیرکل جهاد اســالمی، نقشه دشــمن را ایجاد تفرقه در 
میان نیروهای مقاومت خواند و افزود: آنها اعالم کردند که 
هدف از جنگ فقط جهاد اســالمی است اما جهاد اسالمی 
با مبارزه مقتدرانه و شــجاعانه خود، حیرت و حمایت کلیه 
نیروهای مقاومت در منطقه و جهان را برانگیخت و از سوی 
ملت فلســطین و همه تشــکیالت مقاومت و در رأس آن 

جنبش حماس، مورد تأیید و حمایت قرار گرفت.
دبیر کل جهاد اســالمی این دســتاورد مقاومت را مقدمه 
پیروزی هــای بزرگ تر ملت فلســطین در آینده خواند و با 
تشــکر از نقــش جنبش حزب اهلل به رهبری جناب ســّید 
حســن نصراهلل و همچنیــن حمایت و تأییدهــای ایران 
در همه ابعــاد به رهبری و هدایت رهبر انقالب اســالمی 
خاطرنشــان کرد: اگر این حمایتها و ایســتادگی مستمر و 
همیشگی شــما نبود، این پیروزی و پیروزی های گذشته 

به دست نمی آمد.

 »وزیر پیشنهادی کار« 
باید هر چه زودتر معرفی شود

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: معرفی هرچه سریعتر وزیر برای 
وزارتخانــه تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یکی از مهم ترین وزارتخانه ها در مورد 
معیشت مردم، بازنشستگان و کارگران بوده، انتظار مجلس از دولت انقالبی است.
ولی اســماعیلی؛ نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با تســنیم با اشاره به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
بی برنامگی و رها شــدن کارهــا در وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی به اوج 
خود رســیده است؛ متاســفانه بعد از گذشت 5 ماه از سال هنوز در مورد حقوق 

بازنشســتگان تامین اجتماعی تصمیم قطعی اعالم نشده است و با سهل انگاری 
ســازمان تامین اجتماعی و گذشــت چندین ماه همچنان چند میلیون نفر در 

بالتکلیفی بسر می برند.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه شــرعی و قانونی مجلــس، نظارت بر اجرای قانون 
اســت، ادامه داد: آیا این وضعیت جز مدیریت ضعیف عنــوان دیگری می تواند 
داشــته باشــد، آیا ما نمایندگان ملت جوابی مســتدل برای مــوکالن، مردم و 

بازنشستگان گرانقدرمان داریم؟
نایــب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس یادآور شــد: کمیســیون تخصصی 
اجتماعــی هم با تشــکیل کمیته ارزیابی و نظارت و هــم تعیین اعضای هیئت 
تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی قطعا به وظایف قانونی و شرعی خود 
عمــل خواهد کرد و به هیچ وجه در برابــر منافع ملت با احدی تعارف نخواهیم 

داشت؛ دولت انقالبی آیت اهلل رئیسی نباید تاوان  مدیریت ضعیف افراد بی تجربه 
را بدهد.

اســماعیلی تصریح کرد: ما در نشست سه شنبه آتی کمیسیون اجتماعی، اعضای 
هیئت رئیسه  تیم تحقیق و تفحص را انتخاب خواهیم کرد تا هر چه سریع تر در 
ســازمان تامین اجتماعی مستقر شوند  و انتظار  داریم سرپرست وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی هفته بعد تکلیف حقوق ســایر سطوح را معلوم کند در غیر 
ایــن صورت از تمام ظرفیت قانونی خود برای اجــرای قانون مخصوصا در مورد 

وزرایی که عضو هیئت امنای تامین اجتماعی هستند، استفاده خواهیم کرد.
نایب رییس کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: معرفی هرچه سریعتر وزیر برای 
وزارتخانــه تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یکی از مهم ترین وزارتخانه ها در مورد 
معیشت مردم، بازنشستگان و کارگران بوده، انتظار مجلس از دولت انقالبی است.

حسین علی زاده
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گزارش
رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به نامه »زیاد النخاله«: 

ثابت کردیدهربخش مقاومت به تنهایی 
می تواند بینی دشمن را به خاک بساید

رئیس جمهور در دومین روز از ســفربه اســتان کرمان در بر سر مزار حاج قاسم 
ســلیمانی حاضر و در ادامه در روســتای محروم کوشــا،با مردم گفتگو کرد وی 

همچنین در جمع مردم جیرفت از تشکیل »استان کرمان جنوبی« خبر داد.
به گزارش مهر رئیس جمهور که روز پنجشــنبه به استان کرمان سفر کرده بود 
در دومین روز از ســفر به اســتان کرمان، در مرقد حاج قاسم سلیمانی حاضر و 
با مردم گفتگو کرد. ســید ابراهیم رئیســی بعدازظهر جمعه در جمع مردم بم با 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: یاد و خاطره جانبخانگان زلزله سال 
۸۲ بم را گرامی می داریم. وی گفت: بم را به نام رشــادت، شــجاعت، ایستادگی 
و شــهدای عالیقدرش می شناســیم. بــم را به نام ارادت به امام حســین )ع( و 
عاشورا می شناسیم. بم همچنین به عنوان نماد سوگواری برای عزاداری حضرت 

سیدالشهدا شناخته شده است.

رئیس جمهور با اشــاره به نقش کلیدی تولید در اقتصاد کشــور گفت: دولت از 
تولیدکنندگان و کشــاورزان حمایت می کند. سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر 
جمعــه در جمع مردم جیرفت در مصالی این شــهر اظهار کرد: برای دومین بار 
توفیق حضور در جیرفت را پیدا کردم در ســفر اول فقط در مناطق ســیل زده 
حضور یافتم و توفیق دیدار مردمی را نداشــتم. وی گفت: امروز ســفر به جنوب 

استان کرمان را از روستاها شروع کرده و در منطقه جازموریان حضور یافتم.
رئیس جمهور با گرامیداشــت یاد شهید ســلیمانی گفت: حاج قاسم نگاه ویژه و 

متفاوتی به جنوب کرمان داشت.
رئیس جمهور در ادامه سفر دو روزه خود به استان کرمان از روستای تنگ شاهد 
بازدید کرد. رئیســی با حضور در مناطق محروم جنوب استان کرمان از نزدیک 
با مردم دیدار و گفتگو کرد. روســتای تنگ شاه یکی از مناطقی است که رئیس 
جمهور در آنجا حضور یافت و مشکالت مردم را مورد بررسی قرار داد و دستورات 

الزم برای رسیدگی به درخواستهای مردم را صادر کرد.
حجت االســالم ابراهیم رئیســی پیش از ظهر جمعه در جمــع مردم کروچان، 
شهرستان شدن جازموریان را اعالم کرد و گفت: با تخصیص اعتبارات و استقرار 
ادارات وزیر ساختهای الزم، خدمت رسانی در این منطقه محروم تسهیل می شود.

وی بیان کرد: بررسی ها و کارهای مقدماتی این مساله در استان انجام شده است 
و استاندار کرمان هم در این خصوص نظر مساعد دارد.

سفر رئیسی به کرمان

»استان کرمان جنوبی« تشکیل می شود

جمعی از نمایندگان نسبت به بیانیه میرحسین موسوی 
واکنش نشان دادند.

به گزارش تسنیم، میرحسین موسوی اخیراً در بیانیه ای 
کــه در فضای مجازی منتشــر شــد ضمــن توهین به 
مدافعان حرم و سردار شهید همدانی، مطالب ضدامنیت 
ملی را مطرح کرده است؛ این بیانیه باعث واکنش برخی 
فعاالن سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی شده 

که واکنش برخی از وکالی ملت را می خوانید.

رأفت اسالمی، امر را بر فسیل های سیاسی 
مشتبه کرده است

سیدمحســن دهنوی؛ نماینده مردم تهران و عضو هیئت 
رئیســه مجلس در توئیتی در واکنش به بیانیه موسوی 
نوشت:رافت اسالمی و اضمحالل عقل، امر را بر فسیل های 
سیاســی مشــتبه کرده تا به خود جرئت اهانت به خون 
پاک ترین شــهدا را بدهند. این خاصیت نمک نشناسان 
اســت که جانفشانی های اســطوره های وطن را تمسخر 
می کنند. محاکمه علنی و رسیدگی به خیانت های سران 

فتنه، کم ترین پاسخ به یاوه گویی های اوست.

سرکرده فتنه  گران در ایام سوگواری امام حسین )ع( 
در جبهه یزید ایستاده

همچنین مجتبی رضاخواه؛ نماینده مردم تهران و رئیس 
فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در توئیتی نوشت:

همزمان با حمله وحشــیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی 
به مردم فلسطین، سرکرده فتنه  گران سال ۸۸ ناراحتی 
خود را از کســانی که داعش را زمین گیر کردند، نشان 
داده! لجاجت و بالهت، ایشان را به جایی رسانده که در 
ایام سوگواری مردم ایران برای امام حسین علیه السالم، 

در جبهه یزید ایستاد.

 سلیمانی  و همدانی ها 
مانع بسیاری از اشغالگری ها شده اند

ابراهیم رضایی؛ نماینده دشتســتان و عضو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس نیز در فضای 
مجازی نوشــت: وسلی کالرک، فرمانده سابق ناتو رسماً 
اعالم کرد که بعد از 11 ســپتامبر قرار بود 7 کشــور از 

جمله ایران اشغال شوند.
آنچه مانع این اشغالگری ها شد، سلیمانی ها و همدانی ها 

بودند. اینکه امثال موســوی این موضوع را پس از سالها 
نفهمیده اند یا حاصل خیانت است یا نتیجه حماقت.

بیانیه منتشر شده بنام میرحسین موسوی 
ناشیانه است

هــادی بیگی نژاد؛ نماینــده مالیر در مجلس شــورای 
اسالمی نیز در توئیتی نوشــت: بیانیه منتشر شده بنام 
میرحســین موسوی آنقدر ناشــیانه است که بنده شک 
کردم اصاًل موسوی آن را نوشته باشد ! بررسی اولیه نشان 
می دهد متن بیانیه از طرف شــبکه جاسوسی دشمنان 
ملت تنظیم شده است؛ گویا دشمن به ضربه زدن خیلی 
امیدوار است که این قدر واضح و از نزدیک پیام می دهد.

 فهم مردم از فرق برهم زننده امنیت از درون
 با تامین کننده امنیت در غربت

مالک شریعتی نماینده تهران نیز در فضای مجازی و در 
واکنش به بیانیه موســوی نوشت: سردار همدانی چشم 
فتنه را در عاشــورای 13۸۸ کور کرد و شهید همدانی 
تفاله فتنه را در عاشــورای 1401 به تمامی رسوا نمود. 
چه خوب گفته اند که دست شــهدا بازتر است ... امروز 
مردم فــرق برهم زننده امنیت از درون را با تامین کننده 
امنیت در غربت خوب فهمیده اند. آری شــهدای مدافع 

حرم، شهدای غربت هستند.

نور خورشید با پاشیدن خاک، خاموش نمی شود!
محســن پیرهادی عضــو مجمع نماینــدگان تهران در 
مجلس هم در توئیتی نوشــت: حبیــب حرم، محبوب 
دل هر کســی اســت که به وطن و حرم دلبسته است. 
چه افتخار و مرتبتی باالتر از شــهادت؟ نور خورشید با 

پاشیدن خاک، خاموش نمی شود.

 فرقی نمی کند ابوبکر بغدادی در موصل باشد 
یا میرحسین موسوی در تهران!

اما ســخنگوی کمیســیون امور داخلی و شــوراها در 
مجلس نیز در توئیت خود نوشت: فرقی نمی کند ابوبکر 
بغدادی در موصل باشد یا میرحسین موسوی در تهران 
...همدانی ها مرد مبارزه با این شجره خبیث هستند و از 
این آل خبیث چــه انتظار جز اینکه هر از چندی با تیر 

کینه ای خود را آرام کنند.

واکنش نمایندگان به بیانیه میرحسین موسوی

»رأفت اسالمی« امر را بر فسیل های سیاسی مشتبه کرده است
خطیـب نمـاز جمعـه این هفته تهـران امر بـه معروف و 
نهـی از منکـر را جریـان حیاتی زندگی دانسـت و گفت: 
خـواص بایـد فریـاد بزننـد و مـردم هـم باید زیـر پرچم 

امـر به معـروف و نهـی از منکر قـدم بزنند.
بـه گـزارش فـارس، حجـت االسـالم والمسـلمین کاظم 
صدیقـی امـام جمعه موقت تهـران روز جمعـه ۲1 مرداد 
در خطبه هـای نمـاز جمعـه بـا اشـاره بـه پیـروزی های 
جهاد اسـالمی فلسـطین در جنگ با رژیم صهیونیسـتی 
گفـت: روزی رژیـم صهیونیسـتی بـا تمـام کشـورهای 
عربـی مقابلـه می کـرد و پیروز می شـد و به غـرور کاذبی 
رسـیده، بـود اما انقالب جمهوری اسـالمی که واقع شـد 
و بعـد از آن با تشـکیل حزب اهلل لبنان، شـاهد این بودیم 
کـه  در 33 روز مجاهدین حزب اهلل به رژیم صیهونیسـتی 
شکسـت سـنگینی وارد کردنـد و این نشـانه نصرت خدا 

بـرای کسـانی  اسـت کـه در راه خدا جهـاد می کنند. 
وی افـزود: در روزهـای گذشـته نیـز شـاهد ایـن بودیم 
کـه در 3 روز فقـط جهـاد اسـالمی 110 موشـک بـه 
رژیـم صهیونیسـتی پرتـاب کـرد و ایـن مـزدوران را در 
النه هایشـان فرو برود و مجبورشـان کرد تسـلیم شـوند.
صدیقـی در ادامـه سـخنانش بـا اشـاره بـه وعـده الهی 
در حـل مشـکالت عنـوان کرد: مشـکالت هر قـدر زیاد 
باشـد قـدرت خـدا برتـر اسـت،  در قـرآن کریـم نیـز به 
صراحـت بـرای حـل مشـکالت راهـکار وجـود دارد و 
هـر کسـی تقـوا داشـته باشـد خـدا در کارش سـهولت 
می گـذارد. تقـوای مسـئولیتی و حکومتـی نیـز جامعـه 
را نجـات مـی دهـد و جامعـه بـا تقـوا از سـختی هـا به 

راحتـی عبـور مـی کند.
خطیـب جمعـه تهران با اشـاره بـه پرتـاب موفقیت آمیز 
ماهـواره خیام در روزهای گذشـته گفـت: ماهواره خیام 
جـزو دسـتاوردهای جدیـد علمی بـود و سـنجش را در 

مـدار 500 کیلومتـری زمیـن انجام  دهد.
صدیقـی تصریـح کـرد: متخصصین و دانشمندان کشـور 
از اطالعـات مفیـد ایـن ماهـواره در مرزبانـی، حفاظـت 
از جنـگل و... می تواننـد اسـتفاده کننـد و ایـن ماهـواره  
اطالعـات خوبـی رو در اختیار مسـئولین قـرار می دهد.
وی گفـت: برخـی رسـانه ها و مـزدوران غربـی به دروغ 
ادعـا می کردنـد فشـار اقتصـادی وارد شـده بـه مـردم 

باعـث بـی دین شـدن آن ها شـده ولی حضـور میلیونی 
در محـرم امسـال نشـان داد مـردم بیشـتر از گذشـته 

حاضـر در صحنه هـای دینـی حاضـر هسـتند.
می  گوینـد  کـه سـکوالرها  هـم  امـروز  داد:   ادامـه  وی 
ادامـه  نیسـت  آسـمانی  و  اسـت  زمینـی  امـر  امامـت 
حرکـت یزیدیـان اسـت و از نـور امامـت و هدایـت آن 
واهمـه دارنـد؛ امـا امـام راحل با الهـام از عاشـورای امام 
حسـین )ع( از خون هـای پـاک جوانـان ایـن مـرزو  بوم 
کمـک گرفـت و مسـئله امامـت و والیـت را در ایران به 
بـاور تبدیـل کـرد و امـروز مردم ما مسـأله والیـت فقیه 

را حرکتـی در مسـیر حرکـت ائمـه اطهـار می داننـد. 
صدیقـی بـا تأکید بر لزوم امـر به معروف و نهـی از منکر 
گفـت: امـر به معـروف و نهی از منکر یـک جریان حیات، 
وحـدت و دلسـوزی اسـت و همـه مأمـور حفـظ دیـن 
هسـتیم. وی ادامـه داد: خـدا مـردم سـاکت را بـا ظالـم 
جهنمـی یـک جـا می سـوزاند و امـر بـه معـروف و نهـی 
از منکـر یـک جریـان حیاتی زندگی اسـت. خـواص باید 
فریـاد بزننـد و مـردم هـم باید زیـر پرچم امر بـه معروف 
و نهـی از منکـر قـدم بزننـد. مـا همـه مامور بـه عمل به 
دیـن هسـتیم. دیـن یک مجموعه اسـت و ماننـد بدن ما 
اسـت، اگر کسـی انگشتش شکسته باشـد رها نکنید اول 

بایـد قلـب را اصـالح کـرد بعد به سـایر امـور پرداخت.
خطیـب نمـاز جمعـه تهـران خاطرنشـان کـرد: مسـأله 
ای کـه همیشـه باید تکرار کـرد، هوشـیاری، امیدواری، 
تـوکل، اتحـاد، والیتمـداری و بـاور بـه نیابـت والیـت 
فقیـه از امـام عصـر اسـت.صدیقی ادامه داد: مـردم باید 
در نهایـت آرامـش در صحنـه آمـاده باشـند و در رفـع 
مشـکالت دولـت خـود را یاری کننـد و در رفـع نواقص 

دسـت بـه دسـت هـم بدهند.  
داد:  ادامـه  تهـران  هفتـه  ایـن  جمعـه  نمـاز  خطیـب 
سـال   43 ایـن  در  کـه  شـرایطی  در  مـا  پهپادهـای 
قدرتمـان رو بـه افزایـش بوده، مجهز بـه امکانات لیزری 
و سـایر امکانات اسـت مـورد اقبال دنیا و روسـی ها قرار 
گرفتـه اسـت. وی با اشـاره بـه روند مذاکرات هسـته ای 
ایـران بـا اروپایی هـا، گفـت: ایـران در این مذاکـرات به 
تمـام تعهـدات خـود پایبند بـوده و کارشـکنی از جانب 

قدرت هـای پوشـالی جنگلـی بـوده اسـت.

خطیب نماز جمعه تهران:

امر به معروف و نهی از منکر جریان حیاتی زندگی است

خبــــر


