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میهمانــان کنفرانس بین المللى وحدت اســامى  و 
جمعى از مسئوالن نظام با رهبر انقاب دیدار کردند.

به گزارش ایلنا، در خجسته سالروز والدت با سعادت 
پیامبر رحمــت  محمد مصطفــى)ص( و  امــام جعفر 
صادق)ع(، رهبر معظم انقاب اسامى در دیدار جمعى 
از مسئوالن نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس 
بین المللى وحدت اســامى، دو وظیفه مهم برای امت 
اسامى را »تبیین و ترویج جامعیت اسام در همه شئون 
زندگى بشــر« و »تقویت اتحاد مســلمانان« خواندند و 
خاطرنشــان کردند: وحدت اســامى یک امر اصولى و 
فریضه قرآنى است و تحقق هدف واالی ایجاد تمدن نوین 

اسامى بدون اتحاد شیعه و سّنى ممکن نیست.
 آیت اهلل خامنه ای با تبریک این دو میاد مســعود به 
ملت ایران و به همه امت اسامى و آزادگان جهان، والدت  
ختمى مرتبت را حادثه ای بسیار عظیم و سرآغاز دوره ای 
جدید از تفضات الهى در زندگى بشر خواندند و افزودند: 
خداوند با اباغ برنامه کامل ســعادت بشر به پیامبر، او را 
مأمور به اجــرا و مطالبه این برنامه از پیــروان خود کرد 
بنابراین مؤمنین در هر دوره ای از زمان باید وظایف خود 

را بشناسند و به آن عمل کنند.
ایشــان، »ادای حق جامعیــت اســام« و »اتحاد 
مســلمین« را دو مورد از مهمترین وظایــف امروز امت 
اسامى دانستند و در تبیین مورد اول گفتند: قدرت های 
سیاسى و مادی از گذشته اصرار دارند که اسام را نه یک 
دین جامع و دارای برنامه برای همه شئون زندگى بشر، 
بلکه منحصر در عمل فردی و عقیــده قلبى معرفى، و با 
تئوریزه کردن آن از زبان نویســندگان و روشــنفکران، 
اینگونه القاء کنند که اســام در مســائل مهمى مانند 
»تمدن ســازی و مدیریت جامعه«، »اقتصاد و تقســیم 
قدرت و ثروت«، »جنگ و صلح«، »سیاســت داخلى و 

خارجى«، »اقامه عدل و مقابله با ظلم و اشرار« نه مرجع 
فکری است و نه راهنمای عملى.

رهبر انقاب با تأکید بر اینکه متون اســامى صریحاً 
چنین برداشتى از اسام را نفى مى کند، ادای حق اسام 
را در گرو تبیین و ترویج این واقعیت مهم برشــمردند و 
افزودند: عرصه فعالیت و دخالت اســام، همه گستره و 
شئون زندگى بشر از اعماق قلب و مسائل عبادی تا مسائل 
سیاسى، اقتصادی، اجتماعى، امنیتى و بین المللى است 
و کســى که این معنا را انکار کند، قطعاً به بّینات و آیات 

متعدد قرآن کریم توجه نکرده است.
 آیت اهلل خامنه ای تأکید اســام به مسائل اجتماعى 
و وظیفه مهم تمدن ســازی را نشــان دهنده اهتمام آن 
به حاکمیت دانســتند و گفتند: مطالبه نظم اجتماعى 
در اسام بدون توجه به مســئله حاکمیت و تعیین امام 
ممکن نیست و در قرآن نیز از پیامبران به عنوان امام یعنى 

رهبران و فرماندهان جامعه یاد شده است.
ایشان تبیین جامعیت اسام در همه شئون را وظیفه 
علما، روشــنفکران، محققان و اســتادان جهان اسام 
خواندند و افزودند: البته جمهوری اسامى در این زمینه 
وظیفه سنگین تری برعهده دارد و مسئوالن کشور بویژه 

مسئوالن فرهنگى باید به وظیفه خود عمل کنند.
رهبر انقاب در بخش دیگری از سخنانشان با تأکید 
بر مسئله مهم »اتحاد مسلمین«، از چند چهره پر تاش 
در عرصه اتحاد اسامى همچون مرحوم آقای تسخیری، 
مرحوم آقای واعظ زاده، شــهید شــیخ محمد رمضان 
البوطى، شهید سیدمحمد باقر حکیم، مرحوم شیخ احمد 

الّزین و مرحوم شیخ سعید شعبان تجلیل کردند.
ایشان اتحاد مســلمانان را فریضه ای قطعى و دستور 
قرآنى خواندند و افزودند: وحدت اسامى یک امر اصولى 
است نه امر تاکتیکى و مخصوِص شــرایط خاص، و این 
هم افزایى موجب قوی شدن مســلمانان مى شود تا در 
ارتباطات با کشورهای غیر اســامى نیز با دست پُر وارد 

تعامل شوند.
 آیت اهلل خامنــه ای، علت تأکیدهای مکرر بر مســئله 
وحدت را فاصله زیــاد بین مذاهــب و تاش های جدی 
دشــمنان برای افزایش فاصله ها خواندند و گفتند: امروز 
کلمه شیعه و سّنى در ادبیات سیاسى آمریکایى ها هم وارد 
شده در حالى که آنها با اصل اسام مخالف و دشمن هستند.

رهبر انقاب با اشــاره به تاش های آمریکا و عوامل 
دست آموز آن برای ایجاد فتنه در هر جای دنیای اسامى، 
خاطرنشان کردند: انفجارهای تأسف بار و گریه آور اخیر 
در مســاجد افغانستان علیه مردم مســلمان و نمازگزار 
از جمله همین حوادث اســت که به دست داعش انجام 
شــد و آمریکایى ها صراحتاً بیان کرده بودند ما داعش را 

ایجاد کردیم.
ایشــان گردهمایى و اجتماعات ســاالنه در موضوع 
وحدت را کافى ندانســتند و افزودند: در این زمینه باید 
بحث، تبیین، تشــویق، برنامه ریزی و تقسیم کار دائمى 
انجام شــود و به عنوان نمونه در همین قضیه افغانستان، 
یکى از راههای جلوگیری از حوادث، حضور مســئوالن 
محترم کنونى این کشور در مراکز و مساجد و یا تشویق 
برادران اهل سنت به حضور در اجتماعات مشترک است.

 آیت اهلل خامنه ای تأمین هدف مهم ایجاد تمدن نوین 
اســامى را جز با اتحاد شیعه و ســّنى ممکن ندانستند 
و گفتند: شــاخص اصلى برای اتحاد مســلمانان قضیه 
فلسطین اســت و هر چه جدیت بیشــتری برای احیاء 
حقوق فلســطینیان به خرج داده شــود، اتحاد اسامى 

تقویت مى شود.
ایشــان، اقــدام بعضى دولت هــای منطقــه برای 
عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستى را گناه و 
خطایى بزرگ خواندند و افزودند: این دولت ها باید از این 
حرکت و راه ضد وحدت اسامى برگردند و خطای بزرگ 

خود را جبران کنند.
رهبر انقاب در بخش پایانى سخنان شان خطاب به 
ملت ایران، پیروی از پیامبر عظیم الشأن اسام را در گرو 
تبعیت و الگو قرار دادن از آن  بویژه درسه موضوع »صبر«، 
»عدل« و »اخاق« دانستند و گفتند: صبر یعنى پایداری 
و مقاومت در مقابل گناه و سســتى در انجــام وظیفه، و 

همچنین مقاومت در مقابل دشمن و مصائب گوناگون.
ایشــان با تأکید بر اینکــه امروز بیــش از هر چیز به 
پایــداری نیاز داریم، خطــاب به مســئوالن افزودند: با 
پایداری و مقاومت، و تحمل فشــارها و مشکات، راه را 

ادامه دهید و متوقف نشوید.
 آیت اهلل خامنه ای، عدل را مهمترین هدف میانى بعثت 
پیامبران برشمردند و افزودند: قرآن کریم حتى عدالت را 

درباره دشمنان الزم مى داند.
ایشــان خاطرنشــان کردند: در مقولــه عدالت نیز 
مســئوالن مخاطب اول هســتند. در همه تصمیمات و 
مقررات باید مسئله عدالت مورد توجه باشد و در مواردی 
که الزم است پیوست عدالت برای تدوین و اجرای آنها در 

نظر گرفته شود.

رهبر انقاب با تأکید بر رفتار عادالنه در همه شــئون 
و محدود نکردن آن به تقسیم اموال و ثروت ها، به عنوان 
نمونه به فضای مجازی اشاره و خاطرنشان کردند: گاهى 
در فضای مجازی با خاف گویى، تهمت و قول بغیر علم، بر 
خاف عدالت رفتار مى شود که هم افرادی که با این فضا 
سروکار دارند و هم کسانى که مسئولیت آن را در اختیار 

دارند باید مراقبت کنند.
ایشــان افزودند: باید یاد بگیریم عادالنه رفتار کنیم و 
حتى در موقعیتى که حرف کسى را قبول نداریم، مخالفت 

خود را با تهمت، دروغ و اهانت آلوده نکنیم.
»پیروی از اخاق نبوی« آخرین نکته ای بود که رهبر 
انقاب به آن اشاره کردند و گفتند: اخاق اسامى یعنى 

تواضع، گذشت، سهل گیری در مسائل شخصى، احسان، و 
پرهیز از دروغ، تهمت و سوءظن به مؤمنین؛ باید به عنوان 

یک دستورالعمل دائمى مورد توجه قرار داشته باشد.
 آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اینکه ما ادعا مى کنیم 
مسلمان و جمهوری اسامى هستیم باید با اقدام همراه 

باشد و در عمل پیرو پیامبر عظیم الشأن باشیم.

 اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی زنیم
پیش از سخنان رهبر انقاب اسامى، رئیس  جمهور 
سیاست خارجى ایران را تعامل گســترده با دنیا به ویژه 
همسایگان بیان کرد و با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور را به 
مذاکره و مانند آن گره نمى زنیم، گفت: ما به آنچه تعهد 
کردیم پایبند هستیم اما آمریکا و اروپایى ها دچار بحران 

در تصمیم گیری هستند.
ابراهیم رئیسى وجود پیامبر اکرم)ص( را بزرگترین 
نعمــت و قله تحول برای بشــریت خوانــد و گفت: امام 
تحول خواه ما نیز به تبعیت از رسول اکرم)ص( و با توکل 
به خدا و اتکاء به مردم قیام کرد و امروز نیز سند گام دوم 
انقاب راهنمای تحول در همه بخش های کشور و پاسخ 

به نیاز مردم است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود مسئله کرونا و 
تأمین کاالهای اساســى را دو دغدغه اصلى در آغاز کار 
دولت برشمرد و گفت: امروز با واکسیناسیون گسترده گام 
بزرگى در صیانت از سامت مردم برداشته شده و با تأمین 

کاالهای اساسى نگرانى ها در این زمینه رفع شده است.

دیدار

رهبر انقالب در دیدار میهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسالمی:

 دولت هایی که عادی سازی کردند، خطای خود را جبران کنند 

اظهارات خام اندیشانه و بی اعتنایی مسئوالن تهران؛ و نگرانی آنکارا 

 واکنش متفاوت دو همسایه
 به بیانیه اف ای تی اف

سياست 2

چرتکه 3

ابهام بر سرآغاز مذاکرات هسته ای ادامه دارد

ودی« کی  قید »به ز
برداشته می شود؟

»بــه زودی مذاکرات هســته ای با 1+4 از 
سرگرفته مى شــود«؛ این جمله ای است که 
دو روز قبل حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشــور در دیدارش با  خسرو ناظری، 
دبیرکل جدید سازمان همکاری اقتصادی)اکو(
باردیگر بر زبان راند، مثل همیشه قید زمان را در 
هاله ای از ابهام گذاشت و همین قید ابهام آمیز 
باز هم واکنش های بســیاری را درپى داشت. 
دور ششــم مذاکرات کمیســیون مشترک 
برجام در  ۳۰ خرداد سال جاری به پایان رسید 
و پس از آن ایران برای آغاز دور هفتم مذاکرات 

زمانى را اعام نکرد. مذاکــرات وین با حضور 
نمایندگان ایران و پنج کشور باقیمانده در توافق 
هسته ای انجام شد و ادامه آن به تصمیم دولت 
بعد در ایران سپرده شــد.به این ترتیب پس از 
شکل گیری دولت سیزدهم و حضور ابراهیم 
رئیسى، این سومین باری است که از احتمال 
آغاز مذاکرات وین سخن گفته مى شود. همین 
یک ماه قبل هم خطیب زاده، سخنگوی وزیر 
امورخارجه از این احتمال ســخن گفته بود و 
پیشتر خود امیرعبداللهیان هم از این احتمال 

خبر داده بود.

نگرانی فعاالن کارگری از حذف ارز ۴۲00 تومانی
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