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ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ وﯾـﮋه رﺋﯿـﺲ ﺟﻤﻬـﻮر
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺴﻦ
ﺳﺎﻻری،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻄﺎم ﻣﺎ
را از ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ از ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮس
ﻧﺪارﯾﻤﺎﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﺮس و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﺎ از
ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ  ،ﺑﯽ ﺗﻘﻮاﯾﯽ و ﻣﺮدم را از اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم ﻫﺮاﺳﺎن ﮐﺮدن
اﺳﺖ ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮد را در دل روﺳﺘﺎ ﻫﺎی دور اﻓﺘﺎده و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم و ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ،و ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوار ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺮﯾﮏ اﻓﺰود :دﺷﻤﻨﺎن در دور ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ،ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ
ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﺮان را ﻣﺤﺘﺎج و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎران ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﭼﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ،و در زﻣﺎن اوج ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎ واﮐﺴﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ در ﮐﺸﻮر
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻌﺸﺎن ﻋﻮض ﺷﺪ ،دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ
ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ اﯾﺮان ﻣﺤﺘﺎج ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﺎﻻری اداﻣﻪ داد :ﻣﺬاﮐﺮه در ﭘﺸﺖ در ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم دارﯾﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ اروﭘﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر در
ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم ﮐﻪ ﻗﻮت اﻧﺴﺎن در ﺟﺴﻢ او
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در روح اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻦ از ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﻣﺖ ﻣﻦ را ﺑﻪ
ﺿﻼﻟﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،اول ﺑﺎ راه ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮﻧﺪ،دوم در ﻓﺘﻨﻪ
ﻫﺎی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺳﻮم ﺷﮑﻢ و ﺷﻬﻮت اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ق

