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تشکر رهبرمعظم انقالب از تیم قهرمان
وزنهبرداری و علیرضا کریمی

ëëموافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
ب ه مناســبت فرارســیدن میالد مســعود حضــرت ختمیمرتبــت محمد
مصطفــی صلیاهللعلیــه وآلــه و حضرت امــام جعفر صادق علیهالســام،
رهبــر معظم انقالب اســامی با پیشــنهاد عفو یا تخفیــف و تبدیل مجازات
محکومان محاکم عمومی و انقالب ،سازمان قضایی
یکهزار و هفت نفر از
ِ
نیروهای مســلح و ســازمان تعزیــرات حکومتی موافقت کردنــد .به گزارش
پایــگاه اطالعرســانی دفتــر رهبر معظــم انقــاب ،آیتاهلل آملــی الریجانی
رئیس قوه قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقالب اســامی پیشنهاد عفو
یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در کمیســیون مرکزی عفو و
بخشــودگی قوه قضائیه واجد شــرایط الزم تشخیص داده شدهاند ،ارائه کرد
کــه این پیشــنهاد در اجرای بنــد  ۱۱از اصل  ۱۱۰قانون اساســی مورد موافقت
حضرت آیتاهلل خامنهای قرار گرفت.

تبریک روحانی به سران کشورهای اسالمی

ضرورت نقشه راه وحدت مسلمانان

مســلمانان جهــان امــروز در وضعیــت دشــواری از
تحلیل روز
حیات تمدنی خــود قرار دارند .آنها بیش از هر زمان
دیگری نیازمند ایجاد وحدت در صفوف و افکار خود
هســتند زیرا از دست رفتن اخوت و برادری و انحراف
از مفهــوم توحیــد ،ریشــه بســیاری از خشــونتها،
محمد گورمز
مشکالت و سختیهای امروز امت اسالم است.
رئیس سابق سازمان
برگــزاری کنفرانــس وحــدت اســامی در ایــران
دیانت ترکیه
فرصــت خوبی بود تا بحثی را تحــت عنوان «تمدن
توحید و وحدت» در این کنفرانس مطرح کنم؛ بحثی
کــه محور اصلیاش بر این مقصود قرار داشــت که بایــد بدانیم بدون وحدت
نمیتوان تمدن اسالمی را محقق ساخت .وحدت اسالمی و حرکت به سمت
تمدن بزرگ اسالمی هدفی است که بسیاری از ما به آن معتقدیم.
اسالم یک راه مستقیم است و نه یک ایستگاه .در این نقطه از راه اصلی که
ما ایستادهایم و شاهد آسیبهای برآمده از تفرقهها و تندرویها هستیم بررسی
دالیلی که سبب تفرقه امت اسالمی شده است نشان میدهد که جز ریشههای
تاریخی اختالف و توطئههای خارجی که نزدیک به دو قرن اخیر وجود داشته،
کوتاهی ما در تالش برای ایجاد مفاهمه میان فرق و مذاهب اسالمی نیز یکی
از دالیل بوده اســت .بنابراین در حالی که ما درباره منابع مشترک یعنی قرآن
و ســنت پیامبر وحدت نظر داریم؛ باید برای ایجاد فهم مشــترک از این منابع
نیز تالش کنیم ،مشکالت و اختالفات فرعی را حل کنیم تا نگذاریم دشمنان
سوءاستفاده کنند و باعث تفرقه میان مسلمانان شوند.
مســأله دیگر این اســت کــه متأســفانه انحــراف از مفهوم توحیــد منجر به
شکلگیری ایدئولوژیهای منحرفی از جمله افکار و اندیشههای تکفیری شده
است .تمرکز بر مقابله جدی با ایدئولوژی منحرف و افراطی چون داعش حتی
پس از شکســت نظامی این گروه تروریستی باید ادامه یابد و در مقابل حرکت
به سمت اعتدال و میانهروی تقویت شود.
در چنیــن شــرایطی برگــزاری ســی و یکمین کنفرانــس وحدت اســامی از
سوی جمهوری اســامی ایران همزمان با میالد پیامبر اسالم حضرت محمد
مصطفی(ص) آن هم در شرایطی که دشمن در تالش است آتش فتنه تفرقه
را هــر چه بیشــتر در صفوف وحدت اســامی شــعلهور ســازد ،اقدامــی مهم و
شایسته تقدیر است اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن ،اینکه کنفرانسهای
بســیاری در جهان اسالم برگزار میشــود ،مهم آن است که این کنفرانسها را
بــه یک کار عملی تبدیل کنیم ،یعنی وقتی درباره ضرورت وحدت ســخنرانی
میکنیم آن را ترک نکنیم بلکه آن سخنرانی را به یک نقشه راه تبدیل کنیم .ما
برای وحدت مســلمانان به یک نقشه راه نیاز داریم ؛ نقشه راهی که از نشست
میان نخبگان همه فرقهها و مذاهب اسالمی در کنفرانسهایی نظیر کنفرانس
وحدت اســامی به دســت میآید به شرط آنکه ماحصل نهایی آن را به نقشه
راه یک کار عملیاتی تبدیل کنیم.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت و سفرای کشورهای اسالمی:

انگیزه اختالف با دولت های مسلمان نداریم ،اما مقابل عوامل امریکا می ایستیم
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر
معظــم انقــاب اســامی در خجســته
میــاد نبــی مکــرم اســام حضــرت
محمــد مصطفــی(ص) و حضــرت
امام جعفــر صــادق(ع) در دیدار ســران
ســه قــوه ،جمعــی از مســئوالن نظــام،
ســفیران کشورهای اســامی و میهمانان
کنفرانــس وحــدت اســامی ،پیــروی از
تعالیــم حضــرت ختمــی مرتبــت را
شــرط رهایی امت اســامی از مشــکالت
داخلی ،منطقــهای و جهانــی خواندند و
تأکیــد کردنــد :دنیای اســام اگــر عزت و
قدرت میخواهد ،وحدت و اســتقامت را
سرلوحه خود قرار دهد.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر
مقــام معظم رهبری ،حضــرت آیتاهلل
خامنــهای بــا تبریــک ایــن عیــد ســعید
بــه ملــت ایــران ،امــت اســامی و همــه
آزادگان جهان خاطرنشان کردند :پیامبر
عظیم الشــأن اســام ،رحمت پــروردگار
بــرای همــه بشــریت بــود و پیــروی از او
ملتهــا را از ظلــم و اســتکبار قدرتهــا،
اختالفــات طبقاتــی ،اشــرافیتهای
ظالمانه و دیگر رنجها و اسارتها نجات
میدهــد .ایشــان بــا اشــاره بــه تأکیــدات
پروردگار به پیامبران الهــی و پیروان آنها
درباره استقامت و پایداری بهعنوان شرط
پیروزی ،افزودند :امروز هم استقامت در
راه پیامبر عظیمالشــأن اســام میتواند
توطئههــای بــزرگ زورگویــان جهانــی را

ناکام بگذارد.
حضرت آیتاهلل خامنــهای «امریکا،
رژیــم صهیونیســتی ،مرتجعیــن و
وابســتگان به قدرتها» را« ،فرعونهای
امروز جهان» خواندند و با اشاره به تالش
آنها برای ایجاد اختالف و جنگ در امت
اســامی گفتنــد :برخــی سیاســتمداران
امریکایــی خواســته یــا ناخواســته اذعان
کردهانــد کــه بایــد در منطقه غرب آســیا
جنــگ و درگیــری بــه وجــود آید تــا رژیم
صهیونیستی در حاشــیه امن قرار گیرد و
پیکر خونین دنیای اسالم ،توان پیشرفت
نداشته باشد.
رهبــر انقالب اســامی با ابراز تأســف
شدید از پیروی برخی حاکمان منطقه از
خواســتههای امریکا افزودنــد :جمهوری
اســامی هیچ انگیزهای بــرای اختالف با
دولتهای مســلمان نــدارد و همانگونه
کــه در داخــل ایــران ،وحدت و بــرادری را
حاکــم کــرده اســت ،در دنیای اســام نیز
پیگیــر وحــدت و
معتقــد و عالقهمنــد و
ِ
اتحــاد اســت .ایشــان تأکید کردنــد :زبان
مــا در مقابــل دنبالــه روهــای امریــکا در
منطقه ،زبان نصیحت است و بنا نداریم
به حرف های برخی ج ّهال پاسخ بدهیم
اما آنهــا را نصیحت میکنیم که خدمت
به ظالمان جهانی به ضرر خود آنهاست
و بــه فرمــوده قرآن ،همراهــی با ظالمان
سرانجامی جز نابودی ندارد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای هــدف

نهایــی دشــمنان را از ایجــاد گــروه هــای
تکفیــری ،ایجــاد جنــگ شــیعه و ســنی
خواندند و افزودند :خداوند دشمنان ما را
احمق آفریده و همین موجب شد هدف
دشــمنان اســام یعنــی جنــگ مذهبی،
محقــق نشــود و انشــاءاهلل در آینــده نیز
محقق نخواهد شد .رهبر انقالب اسالمی
«ایســتادگی» را رمــز پیــروزی در مقابــل
تکفیریهای وحشــی دانستند و افزودند:
مقابله ما با آنها ،مقابله با ظلم و تحریف
اسالم بود و اکنون نیز دنبالههای آنها هر
جا که باشــند ،عامل امریکا و صهیونیزم
هســتند و مــا در مقابــل آنهــا خواهیــم
ایستاد.
ایشــان وحــدت امــت اســامی و
ایســتادگی در مقابــل صهیونیــزم و
دیگر دشــمنان اســام را عــاج دردهای
دنیــای اســام و راه رســیدن بــه قــدرت و
عزت برشــمردند و تأکید کردند :مســأله

فلســطین امروز در رأس مسائل سیاسی
امت اســام اســت و همــه موظفند برای
آزادی و نجــات ملــت فلســطین تــاش
و مجاهــدت کننــد .رهبر انقــاب ،ادعای
دشــمنان اســام دربــاره اعــام قــدس
بهعنــوان پایتخت رژیم صهیونیســتی را
ناشــی از ناتوانــی و عجــز آنها دانســتند و
افزودند :دنیای اســام بالشک در مقابل
ایــن توطئه میایســتد و صهیونیســتها
با ایــن کار ضربه بزرگتــری میخورند و
فلسطین عزیز بدون تردید سرانجام آزاد
خواهد شد .حضرت آیتاهلل خامنهای با
تجلیل از «شجاعت ،بصیرت و استقامت
ملت ایران» در عبور از گردنههای بســیار
دشــوار  ۴دهــه اخیــر افزودنــد :دوســتان
جمهــوری اســامی در سراســر دنیــا و
دشمنان ایران بدانند مشکالت پیش رو،
حتماً از مشکالت  ۴دهه گذشته کوچکتر
خواهــد بود و ملت ایران با توانی بیشــتر،

همه آنهــا را خنثی میکند و پرچم عزت
اســامی را در قلههایی باالتر به اهتزاز در
خواهد آورد.
ëëفلسطین قطعاً آزاد خواهد شد
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی،
رئیــس جمهوری مشــکالت امروز جهان
اســام را نتیجــه فاصلــه گرفتــن از قرآن
و وحــی دانســت و افــزود :امــروز مــردم
مســلمان منطقــه در برابر تروریســتها
و حامیان مســتکبر و صهیونیــزم آنها به
پیــروزی رســیدهاند و دشــمنان در فکــر
توطئههــای جدیدی هســتند .روحانی با
َ
بیان اینکه همچنان باید در برابر امریکا،
رژیم اشغالگر قدس و اذناب آنها هوشیار
باشــیم ،گفــت :دشــمنان بــا اســتفاده از
بیتالمــال مســلمین ،منطقــه را تبدیل
بــه انبــار ســاح و دخالتهای خــود را در
منطقه بیشتر کردهاند.
رئیس جمهــوری با بیان اینکهامریکا

رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه کنفرانس بینالمللی وحدت اسالمی:

تمدن نوین اسالمی از راه اعتدال و در سایه وحدت حاصل می شود
آنان که در برابر داعش جنگیدند ،حق بزرگی بر منطقه و جهان دارند

رئیس جمهوری با تأکیــد بر اینکه مبارزه
بــا تروریســم باید تا محو همه اشــکال آن
ادامه یابد ،اظهار داشت :آنان که در برابر
داعش جنگیدند ،حق بزرگی بر منطقه و
جهان دارند و دشــمنی با مقاومت ،منکر
بزرگ در جهان اســام اســت و نخبگان،
علمــا و جوانان اجــازه آن را نخواهند داد.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،حسن روحانی روز سهشنبه در
مراسم افتتاحیه سی و یکمین کنفرانس
بینالمللــی وحــدت اســامی در تهــران
گفت :امســال کنفرانس وحدت اســامی
در شــرایطی برگزار میشــود که در جهان
اســام با دو حادثه شــیرین و تلخ مواجه
هستیم.
رئیسجمهوریپیروزیهایارزشمند
ملتها و ارتشهای منطقه بر تروریســم
را از حــوادث مغتنــم و شــیرین منطقــه
دانست و گفت :مردم و ارتشهای عراق،
ســوریه و لبنان و همه آنهایی که در مسیر
مبارزه با تروریسم از این کشورها حمایت
کردنــد ،امروز خوشــحال و ســرافرازند که
پایههــای اصلی تروریســم در منطقه فرو
ریختــه و بخش اعظــم توطئه اســتکبار و
صهیونیســم علیــه ملتها نقــش بر آب
شــده اســت .روحانی افــزود :البته تالش
و مبــارزه مســلمانان علیــه تروریســت تا
ریشهکن شــدن همه عوامل و اذناب آنها
در منطقه ادامه خواهد داشت.
رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکه
کسانی که در عراق و سوریه به مبارزه علیه
تروریســم برخاســتند و با آنهــا جنگیدند
حق بزرگی بر گردن ثبات و امنیت منطقه
ت و کشــورهای جهــان دارند ،گفت:
و ملــ 
این تروریسم ،تنها تهدیدی برای منطقه
به شمار نمیرفت بلکه برای جهان ،اروپا
و امریکا نیز تهدیــدی بزرگ بود .روحانی
خاطرنشــان کــرد :همــه انســانهایی کــه
عالقهمند به ثبات و امنیت هســتند ،باید
از رزمنــدگان صــف مقاومــت سپاســگزار
باشــند ،که البته متأســفانه امروز اینطور
نیست و به جای تشکر بهدنبال تضعیف
و توطئه علیه آنها هستند.
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکه
سال گذشته در کنفرانس وحدت اسالمی
از رهایــی حلــب از چنــگال تروریســتها
خوشــحال بودیــم ،گفــت :در ســخنرانی
سال گذشته گفتم که بزودی پیروزیهای
دیگــری را شــاهد خواهیم بــود و امروز در
شــرایطی این کنفرانــس برگزار میشــود
کــه هم موصل آزاد شــده و هــم پایههای
تروریسمدرمنطقهفروریختهوحتیشهر
مرزی بوکمال نیز از دســت تروریســتها
رهایی یافته است.
روحانی اظهارداشت :بخش تلخی که
جهان اســام با آن روبهروست این است
که برخی کشــورهای منطقه و کشــورهای
اســامی نزدیکــی خــود نســبت بــه رژیم
غاصب صهیونیستی را در منطقه با کمال
بیپروایی آشکار و اظهار میکنند و این در
حالی است که اگر برخی از این کشورها در
گذشتهوبهطورپنهانیبادشمنانمنطقه

توگو و همکاری داشتند در بیان منکر
گف 
آن میشــدند و ایــن ارتبــاط بــه قــدری
شــوم و قبیــح بــود که هیــچ یک از ســران
کشورها ،نمیتوانست اسرائیل را دوست
و مقاومت را دشمن منطقه قلمداد کند.
رئیس جمهــوری با تأکید بر اینکــه امروز
برخی کشورها تالش میکنند که این منکر
بــزرگ را تبدیل به معروف کننــد ،افزود:
دشمنی با مقاومت منکر بزرگ در جهان
اســام اســت و تردیــدی نــدارم نخبگان،
علمــا و جوانــان اجــازه نخواهنــد داد این
نقشه شوم به ثمر برسد.
ëëآزادی قدس شــریف آرزوی مســلمانان
منطقهبودهوهست
روحانی تصریح کرد :ملت فلسطین،
ملتهــای منطقــه و علمــا ،نخبــگان
و جوانــان ،هرگــز معضــل و دشــمنی
صهیونیسم و اشغال سرزمین فلسطین
را فرامــوش نخواهند کرد و همواره آزادی
قدس شــریف آرزوی ملتهای مسلمان
منطقه بوده و خواهد بود.
ëëدشــمنان بهدنبــال طراحیهــای
جدید برای ایران و منطقه هستند
رئیــس جمهــوری تأکیــد کــرد :هرگاه
ملت ایــران توانســت در مرز پیشــرفت و
تعالــی قــرار بگیــرد ،دشــمنان توطئهای
بــرای فرصتســوزی علیــه مــا ترتیــب
دادند ،همانطور که وقتی پس از انقالب
از مشــکالت عبــور کردیــم و کشــور آماده
ســازندگی بود ،فرد و حزبــی را در منطقه
علیــه ملــت ایــران تحریــک و جنــگ 8
ســاله را طراحــی کردنــد و بعــد از اینکــه
مــا از جنــگ رهایــی یافتیــم بــه محــض
اینکه دیدند ،ملت ایران در مســیر رشد و
توســعه قرار گرفته ،توطئه دیگری به نام
مســأله هســتهای را علیه ما ایجاد کردند.
روحانی خاطرنشــان کرد :امروز نیز چون
میبینند جمهوری اسالمی ایران در مسیر
رشــد و توســعه قرار گرفته است بهدنبال
طراحیهــای جدید برای ایــران و منطقه
هستند.
ëëجنگهــا پایــان مییابــد امــا کینههــا
باقیمیماند
رئیس جمهوری با بیان اینکه مســأله
دوم این اســت که بذر اختالف و دشمنی
بین شــیعه و ســنیُ ،کرد و عــرب و علوی
و ســنی افشــاندند؛ ایــن ســؤال را مطــرح
کــرد که چه کســانی بذر ایــن اختالفات را
در منطقــه افشــاندهاند ،گفــت :جنگها
پایــان مییابــد اما کینــهای که اســتکبار با
حمایت از خون ریزان ایجاد کرده سالها
باقــی خواهــد مانــد و آیا فکــر میکنید به
ایــن زودیها آثار این کینــه و اختالفات از
بین مــیرود؟ ملتهای منطقه از اقوام و
مذاهب مختلف ،قرنها از شبه قاره هند
تاغربآسیازندگیمسالمتآمیزداشتند
و اختالفی بین آنها نبود و این شما بودید
که در قرن بیســتم و امروز در قرن بیســت
و یکم بذر اختالف بین مردم افشاندید.
روحانــی افــزود :شــما بیــن اقــوام،
بیــن شــیعه و ســنی و مذاهــب مختلــف
فاصلــه انداختیــد ،اگر نه اینهــا با یکدیگر

در گرماگرم جنگ ســوریه با تروریستها
پایــگاه هوایــی ایــن کشــور را بــرای کمک
بــه داعش و دیگــر تروریســتها بمباران
کــرد ،افــزود :هرزمانی که پیــروزی بزرگی
بــرای مــردم ســوریه حاصــل شــد ،رژیم
صهیونیستی به بهانهای بخشی از خاک
سوریه را بمباران کرد .رئیس جمهوری با
اشــاره به توطئ ه جدید پیــش روی جهان
اســام ،افزود :قدس متعلق به اســام و
مســلمانان و فلسطینیهاســت و جایــی
برای ماجراجویی جدید اســتکبار جهانی
وجود ندارد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه هــدف بلنــد
مســلمانان آزادی قــدس اســت ،گفــت:
جمهوری اسالمی ایران همواره بهدنبال
صلح و ثبات در منطقه و با تغییر مرزهای
جغرافیایی مخالف اســت و با حمایت از
ملتهــا در برابرتروریســم ،خواهان حل
مشــکالت از طریــق مذاکره اســت ،اما در
عین حال هیچ ملت مسلمانی از جمله
ملت ایران تجاوز استکبار و صهیونیزم به
مقدسات اسالمی را تحمل نخواهد کرد.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
مســلمانان از جملــه ملــت فلســطین
بایــد در برابر توطئه بــزرگ اعالم قدس
بهعنــوان پایتخــت رژیــم صهیونیســتی
یکصــدا بهپــا خیزنــد ،افــزود :کشــورهای
اســامی و ســازمان همــکاری اســامی
مسئولیت سنگینی در این زمینه بر دوش
دارند.

خبر
روحانی در تماس تلفنی
رجب طیب اردوغان:

قدس ،بخش الینفک
فلسطین است
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رئیس جمهوری در پیامهای جداگانهای ،فرا رسیدن سالروز والدت
فرخنده طلیعه نور حضرت محمد(ص) ،گوهر اخالق و انسانیت و
پیامبر رحمت و شفقت را به سران کشورهای اسالمی تبریک گفت.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری در این پیام آمده
اســت :بدون تردید یکی از رســالتهای مهم کشــورهای اســامی،
شناسایی و مقابله با تفکرات افراطی و تکفیری و افزایش همگرایی
در جهت مبارزه با خشــونت و افراطیگری است ،لذا امت اسالمی
با اتحاد و همبســتگی و تأســی به آیــه «واعتصموا بحبــل اهلل »...و
اسوه قرار دادن آیین مرّوت و مدارا ،میتواند مروج عدالت ،صلح،
آرامش و ثبات در کشورهای اسالمی و سراسر جهان باشد.
روحانی در این پیامها ابراز امیدواری کرده است که «به برکت
این میالد خجســته ،با تمســک به ســیره گرانقدر حضرت ختمی
مرتبت و با بهرهگیری از آموزههای رفیع و اســتوار کتاب آســمانی
سراسر نور و رحمت قرآن کریم و دین مبین اسالم و با تالشهای
مضاعف ســران کشــورهای اسالمی ،شــاهد تعمیق بیش از پیش
پیوندهــای وحدت و برادری میان ملل مســلمان بــوده و بتوانیم
ســیمای رحمانــی و هدایتگــر اســام را بهتر از گذشــته بــه مردم
جهــان نشــان دهیــم ».روحانی در پایــان این پیام نیز ســربلندی
همه مسلمانان را از خداوند متعال ،مسألت کرده است.
ëëدیدار عیدانه جمعی از مســئوالن و نماینــدگان مجلس با رئیس
جمهوری
رئیــس جمهــوری همزمان با عیــد فرخنــده پیامبر عظیمالشــأن
اســام(ص) و امــام جعفــر صــادق(ع)  ،بــا جمعی از مســئوالن و
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی دیدار کــرد .روحانــی در این
دیــدار صمیمــی که ظهــر چهارشــنبه و در دفتر رئیــس جمهوری
برگزارشد ،فرا رسیدن ســالروز والدت فرخنده طلیعه نور حضرت
محمد(ص) و امام جعفر صادق (ع) را به همه مســئوالن  ،ملت
ایران و مســلمانان جهان تبریک گفت .رئیس جمهوری همچنین
از خداوند متعال ،بهروزی و ســرافرازی مســلمانان جهان و توفیق
مسئوالن در خدمت به مردم شریف ایران را مسألت کرد.
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رهبــر معظم انقالب اســامی در پیامــی از تیم ملی
وزنهبرداری جمهوری اســامی ایــران که با قهرمانی
در مســابقات جهانــی افتخار آفریدند ،تشــکر کردند.
ایشــان همچنین از آقــای علیرضا کریمی کشــتیگیر
ســرافراز کشــورمان در مســابقات جهانی کشــتی قدردانی کردند .به گزارش
پایگاه اطالعرســانی دفتر مقام معظم رهبــری ،متن پیام حضرت آیتاهلل
خامنهای به این شرح است:
بسمه تعالی
از تیــم قهرمان در مســابقات جهانــی وزنهبرداری که موجب خرســندی
ملــت ایــران شــدند صمیمانــه تشــکر میکنــم و از آقــای علیرضــا کریمــی
پهلوان ســرافراز کشورمان که نماد عزت ایرانیان شد از صمیم دل قدردانی
مینمایم.
سید علی خامنهای
 ۱۵آذر ۹۶

ســـــــیاســی
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بخش تلخی که
جهان اسالم با آن
روبهروست این است
که برخی کشورهای
منطقه و کشورهای
اسالمی نزدیکی
خود نسبت به
رژیم صهیونیستی
را با کمال بیپروایی
آشکار و اظهار
میکنند

هیــچ اختالفی ندارند .شــیعه و ســنی دو
مســیر برای یک هدف و دو راه به ســمت
چشــمه واحد توحید و نبوت هســتند .در
طــول تاریخ همــواره با هــم بــرادر بودند
و در منطقــه در کشــورهایی مثــل عــراق،
شــبه جزیــره و در آفریقا علیــه انگلیس و
دیگر استعمارگران برای استقالل مبارزه
کردنــد .روحانی با تأکید بــر اینکه تالش
برای التیام ایــن زخمها وظیفه همه ما و
شما عالمان ،فرهیختگان ،اندیشمندان،
حوزویــان ،دانشــگاهیان ،شــیعیان ،اهل
سنت و همه مذاهب دیگر است ،تصریح
کــرد :این رســالت و وظیفه همه ماســت
که تالش کنیــم ،آثار و جراحات ناشــی از
دسیســههای استکبار سریعتر التیام یابد.
رئیــس جمهــوری در ادامــه خاطرنشــان
کرد :مســأله دیگری که در کنار لزوم توجه
بــه آثــار و توطئههــای اســتکبار کمتــر بــه
آن توجه شــده ضربهای اســت کــه از این
ناحیه به چهره اســام وارد شــده اگر شما
بــه ایــران ،عــراق ،ســوریه ،لبنــان ،یمن و
بحرین خیانت کردید ،مردم این کشورها
آثــار این خیانتها را جبــران خواهند کرد
اما خیانتی که بر اسالم کردند بار سنگینی
بر دوش ما گذاشــته است .روحانی گفت:
چهره اســام نزد میلیونها نفــر از مردم
و جوانان در سراســر دنیا که میتوانســتند
عاشــق اسالم باشند ،مشوش شده است.
اســام تنها دینی اســت که امــروز جاذبه
الزم بــرای نســل جــوان را دارد .رئیــس
جمهــوری اضافــه کــرد :علما و بــزرگان و
بویژه رسانههای کشورهای اسالمی ،امروز
مسئولیت و وظیفه سنگینی برای رفع این
آســیب از چهره اسالم دارند نویسندگانی
که در فضــای حقیقی و مجــازی فرصت
بیــان حقایــق را دارنــد ،امروز مســئولیتی
بزرگ ،برای تبلیغ اسالم واقعی دارند.
ëëبرایتحققتمدناسالمی

راهیجزبرادریودرکنارهمبودننداریم
روحانــی اظهــار داشــت :امــروز برای
تحقق تمدن اسالمی راهی جز برادری و
در کنار هم بودن نداریم .ما نیاز به اتحاد
و وحــدت داریم و معتقــدم که وحدت و
اتحاد و توســعه در سایه آن ،جز از طریق
اعتــدال و میانــهروی ممکــن نیســت .با
خشــونت ،افــراط و ترور هرگــز به مقصد
وحدت و تمدن نوین اســامی نخواهیم
رســید .رئیــس جمهــوری تصریــح کرد:
مقصود ما از وحدت این نیســت که همه
پیــروان یــک مذهــب باشــند و مذاهــب
دیگر از میدان خارج شــده و نابود شوند،
بلکه معنای وحدت از نگاه ما این اســت
که مذاهــب مختلف بــرای همه محترم
بماننــد ،امــا در کنــار یکدیگر همزیســتی
مسالمتآمیز داشته باشند.
ëëتالش برای ریشــه کن کردن خشــونت
فکریوعملی
روحانــی اظهــار داشــت :بایــد تالش
کنیم هم خشونت عملی و هم خشونت
فکری در منطقه ریشــهکن شــود .اعتدال
و میانــهروی از فکــر افــراد و با عقالنیت و
خردورزی آغاز میشود .خداوند در قرآن
از کســانی که از امتحان الهی با سرافرازی
عبــور کردند و پس از رســیدن به ســاحل
نجــات اعتــدال و میانــهروی گزیدهانــد
تجلیل میکند .رئیس جمهوری در ادامه
با بیان اینکه شــهادت یعنی آنکه انسان
چیــزی را که میداند ،با صدای رســا بیان
کنــد ،تصریــح کرد :تشــهد یعنــی من بر
یگانگــی خدا و رســالت پیامبرش آگاهی
دارم و آن را با صدای بلند اعالم میکنم.
گــواه ما در این اصل پیامبر(ص) اســت و
مــا میخواهیم گــواه بر همه انســانهای
جهان باشــیم .آنگاه که خدا این رســالت
را برعهــده مــا میگذارد از مــا میخواهد
که امت وســط باشــیم و اجازه ندهیم که
مــا را به راســت یا چپ و افــراط یا تفریط
بکشانند.
روحانــی خاطرنشــان کــرد :دیــن مــا
اعتدال اســت و نه ســرمای استخوانسوز
زمســتانی دارد و نــه گرمــای تابســتانی
کشــنده؛ اســام همیشــه بهــار و اعتــدال
اســت و حتــی در حکــم جهــاد و قتالش
افــراد را از ظلــم ،افــراط و خشــونت منع
کرده است .رئیس جمهوری گفت :تمدن
نوین اسالمی که بهدنبال آن هستیم ،تنها
با قدرت علم ســاخته نمیشــود ،بلکه از
اخالق و وحدت آغاز میشــود و تردیدی
ندارم که اگر در این مســیر به وظیفهمان

عمل میکنیم ،خدا نیز ما را یاری خواهد
کرد.
روحانــی با بیان اینکــه میخواهم در
حضور شــما علما و اندیشــمندان دنیای
اســام ،از اقــوام و مذاهــب ایرانی تشــکر
کنــم ،اظهــار داشــت :در طول ســالهای
گذشــته در ایران در ســایه عمــل به قرآن
و اســام شــاهد وحدت ،یگانگی ،برادری
و اخــوت میــان مســلمانان از سیســتان
و بلوچســتان در شــرق تــا کرمانشــاه و
کردستان در غرب و میان اقوام و طوایف
مختلف بودهایم .این نمونهای گویاست
از اینکــه اگــر وحــدت اســامی داشــته
باشــیم ،امنیــت هم بهدنبــال آن خواهد
آمد و دانشگاه پربار و توسعه اقتصادی و
اجتماعی حاصل آن خواهد بود.
رئیس جمهوری اضافه کرد :در سایه
این وحدت امروز سیســتان و بلوچســتان
تبدیل بــه دروازه ملل میشــود و چابهار
تبدیل به مســیری میشود که ملتهای
جنــوب و شــمال و شــرق و غــرب را بهم
متصل میکند و این گواه آن اســت که ما
مســلمانان باید مطابق توصیه قرآن راه
وســط و اعتدال را برای تعامل با یکدیگر
در پیش بگیریم .روحانی اظهار داشــت:
اگر کشــورهای دوســت در منطقــه با هم
تعامل نمیکردند ،امروز موصل ،حلب
و بوکمال هنوز آزاد نشــده بودند .اعتدال
همان راهی اســت که در سایه آن ،آرزوی
بزرگ همه ما یعنی توسعه و تمدن نوین
بــزرگ اســامی برابر آنچه امــام راحل و
رهبر معظم انقــاب و باالتر از آن ،قرآن
و اســام بــه ما توصیــه میکنند در ســایه
وحدت به دست خواهد آمد.
پیــش از آغــاز ســی و یکمیــن
کنفرانــس بینالمللی وحدت اســامی،
رئیس جمهــوری از اثــر هنــری نفیــس
قرآنی هنرمند کشورمان سید علی اصغر
موســویان کــه تمامــی آیات و ســورههای
قرآن کریم را بر بدنه کشتی سفینة النجاة
نگاشــته اســت ،رونمایــی کــرد .ایــن اثــر
هنــری که بدنــه آن از جنــس برنج و طال
اســت ،قرار اســت ســوم شعبان ســالروز
میالد امام حسین(ع) به آستان مقدس
سیدالشــهدا(ع) اهــدا شــود .روحانــی در
بازدید از این اثر هنری با تجلیل از تالش
هنرمندانــه ســید علــی اصغر موســویان
در خلــق این اثــر هنرمندانــه ،آن را کاری
بزرگ و اثری عظیم برشمرد و خلق این
گونــه آثار هنــری قرآنی را قابل تحســین
دانست.

رؤســای جمهوری اســامی ایران
و ترکیــه در تماســی تلفنی ،قدس
شریف را بخش الینفک فلسطین
دانســتند و بــا نکوهــش شــدید
تصمیم امریکا ،از همه کشورهای
اســامی و صلحدوســت جهــان
خواســتند متحــد و یکصــدا در
برابــر این حرکت بــی ثبات کننده
و غیرقانونــی واشــنگتن بایســتند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاست جمهوری ،حسن روحانی
در ایــن تماس تلفنی ،با اشــاره به
پیشــنهاد «رجب طیب اردوغان»
برای تشکیل نشســت فوقالعاده
ســران کشــورهای عضــو ســازمان
همــکاری اســامی در اســتانبول
و دعــوت از وی بــرای شــرکت در
این نشســت ،گفت :ما معتقدیم
در شــرایط کنونی همه کشــورهای
اســامی بایــد متحــد و یکصــدا
در برابــر ایــن تصمیم نادرســت،
غیرقانونی ،تحریکآمیز و بســیار
خطرنــاک امریــکا ،اقدامی جدی
انجــام دهنــد .وی مســئولیت
کشــورهای اســامی و مســلمانان
را در ایــن برهــه زمانی نســبت به
قدس شریف بسیار سنگین خواند
و تصریح کرد :کشورهای اسالمی و
همه کشورهای آزاده جهان باید در
برابر حرکت و تصمیم واشنگتن،
سریعاً و در قالبی بازدارنده دست
بــه اقدام بزننــد .رئیس جمهوری
گفت که جمهوری اســامی ایران
در نشســت فوقالعــاده ســران
کشورهای عضو سازمان همکاری
اســامی شــرکت خواهــد کــرد.
رئیــس جمهوری ترکیه نیز در این
تمــاس تلفنــی بــا ابــراز تأســف از
شــهادت یکــی از مرزبانــان ایرانی
در حمله تروریســتها گفت :این
حادثه به ما نشان داد که گسترش
همــکاری دو کشــور در مبــارزه بــا
تروریســم اهمیــت ویــژهای دارد.
«رجب طیب اردوغــان» در ادامه
بــه تصمیــم رئیــس جمهــوری
امریکا برای اعالم قدس به عنوان
پایتخــت رژیــم اســرائیل اشــاره و
گفــت :این تصمیــم نگران کننده
و جســارت ترامــپ ،ناشــی از
اختالفات داخلی در جهان اسالم
اســت و اکنــون جهان اســام باید
یکصــدا وحــدت خــود را نشــان
داده و بــا ایــن حرکــت ،مخالفــت
کنــد .وی گفــت :ترکیــه بــه عنوان
رئیــس دورهای ســازمان همکاری
اسالمی خواهان برگزاری اجالس
فوقالعاده ســران این سازمان در
روزهای آتی است.

