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رهبر انقالب دردیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه اگر مردم در حرف و عمل مسئوالن تناقض نبینند،ایمانشان قوی تر می شود:

علما ومسئوالن ازدنیا پرستی واشرافیگری پرهیزکنند
ازمشکالت مردم مطلعم اما همه این ها قابل حل است
گروه سیاسی

info@khorasannews.com

حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح
پنج شنبه در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان ،معیت
و همراهی پــروردگار را وعدهای قطعــی ،اطمینانبخش و
نشــاطآفرین برای جبهه حــق خواندند و با اشــاره به آینده
روشن ایران عزیز تأکید کردند :شرط تحقق این وعد ه مسلم
الهــی ،ادای وظایف علما ،مســئوالن نظام و دســتگاههای
آموزشــی و تبلیغاتــی در تربیت ایمانــی جامعــه و پایبندی
عملی آنها به تقــوا ،پرهیز از اشــرافیگری و کار و تالش و
پایداری است .براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر
حفظ و نشــر آثار حضرت آیتا ...خامنهای (Khamenei.
 )irمشــروح بیانات رهبر معظم انقالب اســامی به شــرح
زیر است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم .الحمدهلل رب العالمین و الصالة
و السالم علی ســیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنة ا ...علی
اعدائهم اجمعین .خوشامد عرض می کنم به آقایان محترم،
برادران عزیز و متشکرم از گزارشی که جناب آقای جنتی و
جناب آقای شاهرودی بیان فرمودند و از زحماتی که اعضا
و حضرات -هیئت رئیسه و رؤســای کمیسیونها و اعضای
کمیسیونها -در طول سال کشیدند؛ به خصوص این قضیه
«هیئت اندیشهورز» و این همتی که شما کردید؛ بعد از آن که
انشــاءا[ ...کار] این هیئت شروع شــد و راه افتاد ،آنوقت
به تدریج ،هم منافعش آشــکار خواهد شــد ،هم مشکالت و
دشــواریها و کار بزرگی که در این هیئت باید انجام بگیرد
روشــن خواهد شــد .طلب رحمت و مغفرت می کنیم برای
ن ا...تعالی علیه) و یاد ایشان
مرحوم آقای شاهآبادی(رضوا 
را گرامی می داریم .ایشان در میان فرزندان مرحوم آیتا...
العظمی آقای شاهآبادی جزو آن فرزندانی بودند که با امام
راحل روابط نزدیــک و صمیمی و مهربانانهای داشــتند که
امام نسبت به چند نفرشــان  -از جمله ایشان  -نگاه پدرانه
و نزدیکی داشــتند و خود ایشــان هم انصاف ًا ،هــم از لحاظ
روحیه ،هم از لحاظ برخورد ،هم از لحاظ وفاداری به انقالب
شخص برجستهای بودند؛ خداوند انش اءا ...درجاتشان را
عالی کند .این اجالس متبرک اســت به نام مبارک فاطمه
زهرا (ســاما...علیها) که در ایام منتســب به آن بزرگوار و
والدت آن بزرگوار این اجالس تشــکیل شده؛ این را به فال
نیک می گیریم؛ به عالوه ،در آستانه ماه رجب هستیم و این
هم واقع ًا ورود در یکی از برهههای مبارک دوره سال است؛
ماه رجب ،ماه عبادت ،ماه توسل ،ماه تضرع ،ماه نزدیکی به
خدا ،ماه استمداد از پروردگار برای برداشتن موانع.
▪مجلس خبرگان مظهر زندهای است از آمیختگی دین
و سیاست

آقایان محترم ،برادران عزیز! این مجلس ،در عین این که از
لحاظ سیاسی دارای حساسیت بســیار باالیی است -زیرا
که انتخاب رهبــری به عهده این مجلس اســت؛ در مواقعی
کنار گذاشــتن رهبری به عهــده این مجلس اســت؛ خیلی
جایگاه سیاســی فوقالعادهای دارد -یک مجلس علمایی
است؛ یعنی علمای دین در این مجلس جمعند .این مجلس
یک مظهر زندهای است از آمیختگی دین و سیاست؛ علمای
دینی ،در جایگاه عالم دینی به یک کار بزرگ سیاســی هم
می پردازند کــه عرض شــد و در قانون اساســی ذکر شــده
که حاال اگر انشــاءا ...آن هیئت اندیشــهورز و کارهای آن
به وجود بیاید و دنبال بشــود و رشــد بکند ،آنوقت توســعه
فعالیت هــا و بــرکات ایــن مجلــس باز هــم بیشــتر خواهد
شد.امروز مطلبی که بنده عرض می کنم ،ناظر به این جنبه
علمایی و این جنبه دینی اســت؛ یک مقــداری راجع به این
بخش و در حــوزه و چهارچــوب این بخش مــی خواهم یک
عرایضی را خدمت آقایان عرض کنم.
▪سخت تر از جنگ نظامی که متوقف شده ،جنگ های
امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی است که ما در حال جنگیم

مقدمه بحث این اســت که در این که جمهوری اسالمی در

حال یک مبارزه همهجانبه است ،کسی تردید ندارد؛ همه
این را قبول داریم که جمهوری اسالمی در حال یک مبارزه
ســخت و یــک مبــارزه همهجانبه اســت؛ نهفقــط در زمینه
سیاســی[ ،بلکه] در زمینه فرهنگــی ،در زمینه اقتصادی،
در زمینه اجتماعی ،در زمینه امنیتی ،ما در حال مبارزهایم.
[البته] جنگ نظامی و مبارزه نظامی هم در برههای از زمان
بوده که متوقف شده و [االن] نیست اما سختتر از آن ،جنگ
های امنیتی است ،جنگ های اقتصادی است ،جنگ های
فرهنگی اســت که ما در جریانیم و در حــال جنگیم؛ این را
هیچکس نمی تواند انکار کند.
▪جمهوری اسالمی جنگی را با این ابعاد با دنیا شروع
نکرده است

بله ،کسانی هستند که به این که ما در این وضعیت هستیم
در حال جنگ هستیم -اعتراض دارند که چرا با دنیا بایدمعترض به این
ما جنگ داشته باشیم؟ کسانی هســتند که
ِ
معنا هســتند .تصور آن ها این اســت که جمهوری اسالمی
این جنگ را شروع کرده؛ لذا می گویند خب چرا ما اینجور
و در این وضع هستیم؟ به نظر ما این غفلت است؛ جمهوری
اســامی جنگی را با ایــن ابعاد با دنیا شــروع نکــرده ،بلکه
نفس وجــود جمهوری اســامی یعنــی آرمان هــا و اهداف
ِ
و شــعارهایی کــه در جمهوری اســامی مطرح اســت -که
خالصه مــی شــود در حکومت دیــن ،خالصه می شــود در
جامعه دینی -دشمندرستکن است ،دشمنتراش است،
جنگراهبینداز است .این همان جنگ معروف حق و باطل
اســت که در طول تاریخ بوده؛ این چیز جدیدی هم نیست؛
هرجایی کــه نغمه توحیــد بلند شــد و عدالت مطرح شــد،
دشمنانی در آن جا به وجود آمدند؛ این مال امروز نیست؛ َو
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ها،افراد)جبهه باطل با یکدیگــر همکاری می کنند ،یعنی
هم همکاری می کنند و هم طرفدار پیدا می کنند؛ کسانی
اِصغاء (گوش دادن) می کنند حرف های این ها را و گوش
می کنند و دنبال این ها حرکت میکنند؛ این[طور] هست.
ما در جمهوری اســامی شــعارمان عبارت است از توحید،
از والیتا ...و والیت اولیــاءا ،...عدالــت اجتماعی ،تکریم
انسان؛ این شــعارهایی که ما داریم و دنبالش هستیم ،این
هاست و این ها دشمن دارد .ما با ظلم مخالفیم؛ کونا ِللظا ِل ِم
ظلوم َعونا؛ما این مکتب را داریم؛ خصم ظالمیم،
ِ
لم
َخصم ًا َو ِل َ
عون مظلومیم .این موضع ،طبع ًا دشمن به وجود میآورد،
دشمنی به وجود میآورد ،دعوا راه میاندازد؛ این هست.
▪شروط تحقق پیروزی جبهه حق

خب ،آن نکته مهم این است که در این مبارزه ،پیروزی قطع ًا با
جبهه حق است .نه امروز[ ،بلکه] دیروز ،امروز و فردا ،هرجا
چنین مبارزهای به وجود بیاید ،پیروزی با جبهه حق است،
مشروط به چند شرط؛ [اگر] اهل حق و کسانی که طرفدار
حقنــد ،نیت کننــد ،همت کننــد ،صبــر کنند ،ایســتادگی
کنند ،مبارزه کنند ،بالشــک پیروز خواهند شــد؛ هر جایی
دوران دور تاریــخ -اینجور
که این اتفاق افتــاده اســت -از
ِ
است .در مورد انبیا هم همینجور اســت؛ بله ما در انبیا هم
داریم مواردی که ایــن ها را به قتل رســاندند ،نابود کردند،
مســخره کردند و کارهایی مانند این ها کردنــد ،اما در خود
قــرآن و در روایات ،مــواردی را دارید که انبیا موفق شــدند،
مسلط شــدند؛ این بهخاطر همین است که شــرایط تفاوت
مــی کــرده .آن جایی کــه طرفداران حق سســتی بــه خرج
دادند ،اهمال به خرج دادند ،آنجوری شــده؛ آن جایی که
ثبات و ایســتادگی و اســتقامت و مبــارزه و بصیــرت و مانند
این ها بــه خرج دادنــد ،پیروز شــدند؛ یعنی در طــول تاریخ
اینجور است .امروز هم همینجور است؛ امروز هم وقتیکه
این حرکت ،این نهضت بهوســیله امام بزرگوار شــروع شد،
خب مردم پیروی کردند ،آمدند داخــل میدان؛ پیر ،جوان،

مرد ،زن ،قشــرهای مختلــف ،جاهای مختلــف وارد میدان
شدند؛ از کشته شدن نترســیدند ،ایستادگی کردند ،پیروز
شــد .در جنگ هم همینجــور؛ در هر جای دیگــر هم که ما
بهاصطالح این همــت را کردیم ،مســلم ًا پیروزی به دســت
آمده اســت .امروز هم همینجور اســت؛ امروز هم اگر ما به
شرایط ،درست عمل بکنیم ،پیروزی قطعی است و در قرآن
کریم آیاتی که ایــن نکته قطعیت پیــروزی را به مــا یادآوری
می کند و تعلیم می دهد و خبر می دهد ،آیات زیادی است؛
َنصروا َ
نصرن ُ
نص ُ
اهلل َمن
اهلل َی ُ
رکم»،آیــه « َل َی ُ َ
ازجمله آیه « اِن ت ُ ُ
ُ
ِ
لمتقین»که در چند جا تکرار شــده،
نص ُره»،آیه َ
َی ُ
«و العا ِق َبة ل ُ
این ها همه نشاندهنده این است .یکی از امیدبخشترین
آیاتی که من امروز می خواهم یک مقداری آیات آن را عرض
بکنم ،آیه معیت الهی اســت؛ «اِن َ
اهلل َم َعنا» ،خدا با ماســت.
مسئله خیلی مهمی اســت این که انســان احساس کند که
خدا با اوســت ،خدا در کنار اوســت ،خدا پشــت سر اوست،
خدا مراقب اوســت؛ این خیلی چیز مهمی است! چون خدا
مرکز قدرت و مرکز عزت اســت .وقتی خدا بــا یک جبههای
باشــد ،این جبهــه قطع ًا و بالشــک پیروز اســت .حــاال مث ً
ال
مالحظه کنید در سختترین جاها خدای متعال این معیت
را به رخ اولیای خودش کشــانده؛ فــرض بفرمایید آن جایی
نب َف َا ُ
خاف َان
که حضرت موسی(ع) می گویدَ :و َل ُهم َع َلی َذ ٌ
َ
َیق ُتلون ،در اول قضیه خداوند می فرمایدَ :
َ
اذهبا
قــال کال ف َ
بئای ِتن ِا اِنا َم َع ُکم ُمســ َتمِ عون؛من با شــما هستم ،از چهکسی
می ترسید؟ این در سوره شعرا بود؛ یا در آیه دیگر که موسی
و هارون می گوینــد :اِننا ن ُ
فر َط َع َلینــ ِا َاو َان َیطغی،
َخاف َان َی ُ
فرعون ایــن کار را بکند ،خداونــد می فرمایدَ :
قــال ال تَخافا
ســم ُع َو َاری؛ببینید چقدر این خوب اســت!
اِننــی َم َع ُکمــ ِا َا َ
من با شما هستم ،میبینم ،میشنوم ،حواسم جمع است،
مواظبتان هستم .یا در سوره مبارکه محمد (صلیا...علیه
الســلم َو َان ُت ُم
و آل ه و ســلم) می فرمایدَ :فال ت َِهنوا َو تَدع ِوا ِا َلی
ِ
ون َو ُ
اهلل َم َع ُکم َو َلــن َی ِت َر ُکــم َاعما َل ُکم؛یعنی این معیت
ا َالع َل َ
خدای عزوجل با مؤمنین ،با پیامبران ،با همراهان و اصحاب
پیامبران ،یک چیزی است که خدای متعال مکرر در قرآن آن
را به رخ کشیده .آنوقت نتیجه این شده که پیغمبران به این
وعده صادق الهی اعتماد کردند در این آیه شریفه که « َف َلما
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فرعون از دور پیدا شد و االن است که برسد -جلویشان دریا،
پشــت سرشــان لشــکر فرعون -دل ها لرزید[ ،گفتند] «اِنا
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َفقَ د ن ََصر ُه ُ
َ
ین اِذ ُهما ِفی
ه
ج
خر
ا
ِذ
ا
اهلل
الذین َکفَ ــروا ثا ِن َی اث َن ِ
َ َ ُ
َ
َ
َحزن اِن َ
الغا ِر اِذ َی ُ
ِ
ِ
اهلل َم َعنا؛به اعتماد همین
ت
ال
به!
صاح
ل
قول
َ
وعده الهی ،پیغمبــر اکرم می گویــد «اِن َ
اهلل َم َعنا»؛ ناراحت
نباش ،محزون نباش .پس هم خــدای متعال این وعده را به
طور قطعی داده اســت ،هــم اولیای الهــی [مانند] حضرت
موســی(ع) و پیغمبر اکرم این وعده را بــاور کردهاند و قبول
کردهاند و به آن ترتیب اثر دادهاند .و این یک حقیقت و یکی از
قطعیتاریخاست؛اینیکیازآنسنتهاییاست
سنتهای
ِ
که « َلن ت َِج َد ِل ُس ِ
نة ا ِ
هلل تَبدیال»؛بالشک این همیشه هست.

قــوه قضاییه ،قوه مقننه -هم علما ،وظیفهشــان این اســت
که تربیت ایمانی کنند این ملت را؛ تربیت تقوایی کنند این
ملت را؛ تربیت صبر ،تربیت احسان بین مردم و بین مؤمنین؛
مــا باید مــردم را اینجــوری تربیــت کنیــم .از همــه مهمتر
دســتگاههای دولتی هســتند که با برنامهریزی میتوانند
این کار را انجام بدهند .ما یک دســتگاه عظیمــی داریم به
نــام آموزشوپرورش ،یــک دســتگاه عظیمی داریــم به نام
آموزش عالی ،یک دستگاه عظیمی داریم به نام صداوسیما،
اختصاصــی مجموعه ما .ایــن هایی
غیــر از دســتگاههای
ِ
که گفتم ،در همه دنیــا همه دارند؛ یک دســتگاههایی هم
هست که اختصاصی ماســت ،مثل ائمه جمعه و جماعات،
مثل منبرها؛ ایــن منبرها و تماس های بــا مردم خیلی مهم
است .پس یک کار عبارت است از برنامهریزیهای تربیتی
و آموزشی در مدرسه ،در دانشــگاه ،در مسجد ،در مصالی
نماز جمعه ،در منبرهای تبلیغی؛ بــه خصوص ،همینطور
که عرض کردیــم ،در جاهایی کــه دایره وســیعتری دارد،
مثل صداوســیما؛ یکــی از وظایف عمــده صداوســیما این
اســت .یا آن کســانی که سخنانشان شــنونده زیادی دارد،
مثل خود این حقیر ،مثــل رئیسجمهور ،مثــل دیگران که
مردم میشنوند سخنان این ها را -چهرههای معروف دینی
و علمی و سیاسی که میشنوند مردم حرف های این ها را،
این ها بایستی اهداف مهمشان را متمرکز کنند روی همین
تربیت هــای مذکور؛ برای ایــن که اگر این تربیــت ها انجام
الذین ُهم ُم ِ
ــنون» بــه وجود میآید« ،
«و
َ
حس َ
گرفت ،آنوقت َ
الذین اتقَ وا» به وجود میآید و از این قبیل و دنبالش « اِن َ
اهلل
َ
َم َعنا» به وجود میآید؛ یعنی قطع ًا معیت الهی حاصل خواهد
شــد؛ دیگر هیچ جای خــوف و حزنی وجود نــدارد .خب ما
امروز با یک جبهه عظیم سیاسی و مالی و اقتصادی و نظامی
و امنیتی و مانند این ها مواجهیم؛ تقریب ًا همه دستگاههای
تبلیغاتی دنیا علیه ما دارند حــرف می زنند و کار می کنند؛
دســتگاههای مالی وابســته به صهیونیســتها و وابسته به
آمریکا و مســتکبرین علیه مــا دارند کار می کننــد؛ همه آن
ها دارند کار می کنند .البته ما بحمدا ...ایســتادهایم؛ این
ایستادگی هم به برکت همان تقوا و ایمانی بوده است که در
قشر عظیمی از مردم ما بحمدا ...وجود دارد ،یعنی همین
جوان ها و همین فداکاریها و همین «حججی»هاو امثال
ِ
دســتکم نگیرید ،این هــا خیلی مهمند؛
این ها؛ این ها را
همین ها هســتند که نگه داشــتهاند پایههای ایــن نظام را
و معیت الهی را بــرای ما تا حــدود زیادی تأمیــن کردهاند.
اگر بخواهیم این کامل بشود ،بایســتی این دایره را وسعت
بدهیم ،بایستی روی این مسائل کار بکنیم؛ یکی کار تبلیغی
و برنامهریزی تبلیغی اســت .اشخاص شــماها ،تقریب ًا همه
شما آقایان ،در شــهرهای خودتان ،در مراکزی محل توجه
هســتید؛ یا امامجمعه هســتید یــا گوینده دینی هســتید یا
معلم هســتید ،استاد هســتید -بعضی در دانشگاه ،بعضی
در حوزه -و در جاهای مختلف میدان دارید و امکان دارید
برای حرف زدن ،برای کار کــردن ،برای تربیت کردن؛ آدم
های کنارنشستهای نیستید ،میدان دارید؛ این مورد سؤال
پروردگار قــرار خواهد گرفــت؛ یعنی این امکانی اســت که
خدای متعال از کیفیت به کار رفتن این امکان سؤال خواهد

کرد از ما؛ َواس َتعمِ لنی بما تَس َئ ُلنی َغد ًا َعنه؛این از آن قبیل
چیزهاست .بنابراین پس یک کار این است.
▪اگر مردم که به ما نگاه می کنند ،تناقضی میان گفته و
کردار ما مشاهده نکنند ،ایمان شان قوی می شود

یک کار دیگر که آن هم از لحاظ اهمیت از این تبلیغ اگر مهمتر
عمل
نباشد -که به گمان ما مهمتر هم هست -کمتر نیستِ ،
خود ماســت؛ نه عملــی که حتم ًا جلوی چشــم مردم باشــد؛
عمل درســت ما تأثیرش را می بخشــد؛ ترک گناه ،ترک
نهِ ،
دنیاپرســتی ،ترک اشرافیگری ،کار ســخت ،کار کوشنده.
وقتی ما با خدا باشیم ،خدای متعال تأثیر می دهد به حرف ما،
به اقدام ما .مردم هم که به ما نــگاه می کنند و تناقضی میان
گفته و کردار ما مشاهده نمی کنند ،ایمانشان قوی می شود
و به ایــن راه میآیند ،در ایــن راه حرکت می کننــد .به گمان
آسای امام بزرگوار این بود
علل موفقیت معجزه
بنده یکی از ِ
ِ
که خودش عامل بود ،متدین بود ،به قیامت -به معنای واقعی
پای این ایمان و ایــن اعتقاد خود در
کلمه -اعتقاد داشــت و ِ
عمل ایســتاده بود و انصاف ًا پاکیزه بود امام بزرگوار (رضوان
ا ...تعالی علیه)؛ این تأثیر داشت؛ [البته] بعضی ممکن است
این پاکیزگی را بدانند ،بعضی هم نداننــد اما تأثیر می کند.
پس بنابراین وظیفه مهم ما ،هم [بهعنوان] مسئوالن اداری
موظفین در بخش های مختلف نظام و هم بهعنوان
و دولتی و
ِ
علمای دین ،این اســت که از طریق زبان و عمــل ،مردم را به
سوی تقوا و به سوی احسان و به سوی صبر و به سوی پاکیزگی
و مانند این ها حرکت بدهیم .بعــد ،اگر چنان چه این[طور]
شــد و خدای متعال را همرا ِه خودمان دانســتیم ،نتیجهاش
این می شــود که در مواجهه بــا قدرت ها ،شــجاعانه حرکت
میکنیم .البته بایستی در مواجهه با قدرت ها -خود این هم
یکی از بخش های تقواست -هم شجاعانه ،هم هوشمندانه،
هم با کاربلدی ،دشــمن را در میدان سیاست مغلوب کنیم؛
این جزو کارهای اصلی و قطعی ماست.
▪نسل جدیدی ،یک رویش جدیدی در کشور به وجود
آمده است

بحمــدا ...امروز نســل خوبی هســتند .این کــه من عرض
می کنــم ،شــعار نیســت ،با اطــاع عــرض می کنــم .یک
نسل جدید ،یک رویش جدیدی در کشــور به وجود آمده؛
مخصــوص یک جــای خــاص هم نیســت ،مخصــوص یک

بخش خــاص فکــری و عملی هــم نیســت؛ در بخش های
فرهنگی ،در بخش های تبلیغی ،در بخش های هنری ،در
بخش های علمــی ،در بخش های فلســفی ،یک مجموعه
عظیمی از جــوان ها به وجود آمدهاند کــه این ها بهمعنای
واقعی کلمه مؤمن بــا ...و مؤمن بــه این راهند؛ بــا این که
امام را ندیدهاند؛ دوران جنگ را -که خیلی سازنده و مؤثر
بود -درک نکردهاند؛ همین نشاندهنده علو درجه ایمان
این هاســت که با این که آن ها را ندیدهاند ،درعینحال با
این اصرار ،با این استحکام ،با این عالقهمندی دنبال این
راه هستند .این نسل ،نسل خوبی است ،نسل امیدبخشی
اســت و حاال دشــمن به پیــری ماها چشــم طمــع دوخته.
مینشــینند محاســبه می کنند؛ می گویند این ها پیرند؛
رهبــر اینجوری اســت و دیگــری اینجوری اســت و همه
مجموعه ماهــا را [پیر مــی دانند]؛ نمی داننــد که خب در
زیر این ظاه ِر پیر ،یک حرکت جوانانهای بحمدا ...در این
کشور وجود دارد که دارند حرکت می کنند ،دارند تالش
می کنند ،دارند کار می کنند ،و انشــاءا ...تمام کارهای
بزرگ و مهم ،با همت جوانانه آن ها و با درک و هوشمندی
آنها به نتایج خواهد رسید.
▪فردای این کشور از امروز به مراتب بهتر خواهد بود

هرچه می گــذرد ،اعتقاد بنده بیشــتر می شــود بــه اینکه
انشاءا ...فردای این کشور از امروز این کشور به مراتب بهتر
خواهد بود و انقالب پیشتر خواهد رفت.
▪از مشکالت مردم مطلعم اما همه این ها قابل حل و
قابل رفع است

البته مشــکالت داریم؛ بله مــی دانیم این مشــکالتی را که
آقایان در ســخنرانیها [می گویند] -که گــزارش مطالب
آقایان را به مــن دادند؛ بنده هم با اغلــب آن چه آقایان بیان
کردید موافقــم و مطلعــم از آن چه ذکر کردید از شــهرهای
مختلف و اســتان های مختلفــی که با آن ها ارتبــاط دارید؛
مشــکالت مــردم ،مشــکالت معیشــتی و شــکایاتی را کــه
مردم دارند مــی دانیم -لکــن بهنظر مــا همه ایــن ها قابل
حل و قابــل رفــع اســت .انشــاءا ...در چنــد روز آینــده ما
صحبت هایی با مردم خواهیم داشــت و شاید بیشتر در این
زمینه صحبت کنیم .مشــکل الینحلی ما در کشور نداریم.
والسالمعلیکمورحمةا ...و برکاته.

▪وظایف دستگاه های دولتی و ائمه جمعه و صداوسیما
در تربیت جامعه

خــب ،حاال مــا مــی خواهیم ایــن معیــت را بــرای خودمان
تأمین کنیم؛ راهش چیســت؟ مهــم این اســت .این معیت
وجــود دارد ،امــا شــرط دارد؛ برای همــه نیســت .در قرآن
چند شــرط گذاشــته اســت برای این معیت .در آخر سوره
الذیــن ُهم
الذین اتقَ ــوا َو
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َ
َ
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الم ِ
حســنین»در چند جای قرآن تکرار شــده .ما وظیفهمان
ُ
را از ایــن جا بفهمیــم؛ من ایــن را می خواهم عــرض بکنم.
هم دولت اســامی -یعنی مســئوالن دولتی ،قوه مجریه،
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