:اهام جوعَ تٌذستشکوي

انقالب اسالمی،انقالتی اصیل و ریشه دار است /پرداخت زکات در جامعه
موجة کاهش فقر و محرومیت می شود

اهام جوعَ تٌذستشکوي گفت :دضوٌاى ًظام،سُثشیّ،الیت فقیَ ّ هشدم سا ًطٌاختٌذ لزا پس اصاستذال اهام
خویٌی(سٍ) دس ایي فکش خام تْدًذ کَ اًقالب ها ًاتْد خْاُذ ضذ دس دالی کَ دس ایشاى جاتجایی تَ
ّ.اسطَ خذهت است ًَ قذست ّ اًقالب ها اًقالتی اصیل ّ سیطَ داس است
تَ گضاسش سّاتظ عوْهی ستاد ًواص جوعَ ،دجت االسالم هذوذ صالخ هٌصْسی دس ًخستیي خطثَ
ُای سیاسی عثادی هاٍ سهضاى تا تسلیت سالگشد استذال جاًسْص اهام خویٌی(سٍ) اظِاس داضت:هعواس
.کثیش اًقالب تا ادیای هکتة اسالم عضت سا تَ جاهعَ اسالهی ُذیَ داد
ّی افضّد:ایجاد دکْهت اسالهی،ادیای سّدیَ خْدتاّسی دس کطْس ّ اثثات تفکش ًَ ضشقی ًَ غشتی
دس دکْهت اسالهی هِوتشیي ضاخصَ ُای اًقالب اسالهی اص ًظش اهام خویٌی است کَ اکٌْى تَ
تشکت آى ایشاى سا دس توام عشصَ ُای اجتواعی  ،سیاسی  ،اقتصادی ّ ًظاهی دس جِاى هتوایض ّ
.هوتاص کشدٍ است
دجت االسالم هٌصْسی ارعاى داضت :دضوٌاى ًظام  ،سُثشی ّ ،الیت فقیَ ّ هشدم سا ًطٌاختٌذ لزا پس
اص استذال اهام خویٌی(سٍ) دس ایي فکش خام تْدًذ کَ اًقالب ها ًاتْد خْاُذ ضذ دس دالی کَ دس ایشاى
 .جاتجایی تَ ّاسطَ خذهت است ًَ قذست ّ اًقالب ها اًقالتی اصیل ّ سیطَ داس است
اهام جوعَ تٌذستشکوي تا اضاسٍ تَ اُویت پشداخت صکات تصشیخ کشد :پشداخت صکات دس جاهعَ هْجة
.کاُص فقش ّ هذشّهیت هی ضْد لزا دق خذاًّذ هتعال سا تپشداصیذ تا دّ تشاتش آى عایذ ضوا ضْد
ّی تا تیاى ایٌکَ پشداخت صکات هْجة تشکت عوش ّ هال اًساى هی ضْد اداهَ داد :صکات ّ خوس
هاًٌذ دسخت اًگْس است کَ اگش ُش سال اصالح ًطْد دس سالِای تعذ آفت صدٍ ّ کن هذصْل هی ضْد

.اها تا دشظ کشدى آى هی تْاى ُش سال هذصْل تیطتشی سا تذست آّسد
خطیة جوعَ تٌذستشکوي تا اضاسٍ تَ قتل ّ عام هسلویي دس کطْسُای اسالهی تا دوایت آهشیکا ّ آل
سعْد خائي اضافَ کشد :هتاسفاًَ عذٍ ای اصاًساًِای تی اسصش ّ پست سشًْضت کطْسُای اسالهی سا
.تا ظلن ّ غاست کشدى تَ دست گشفتَ اًذ کَ ایي ُواى اسهغاى اهٌیت آهشیکایی است
ّی اعالم کشد :تی ضک دّلت سعْدی ّ ُن پیواًاًص دس پی ایي ُوَ ظلن ّ ستن تَ هسلویي دس
.کطْسُای اسالهی دچاس صّال ّ ًاتْدی خْاٌُذ ضذ
دجت االسالم هٌصْسی تا اضاسٍ تَ دستگیشی جذیذ جاسْسی دس دفتش هطاّس سییس جوِْس خاطش
ً.طاى کشد :آیا ایي ُا ًفْر دس پیکشٍ دّلت ّ هسْلیي ًیست؟! هسْلیي تیطتش دقت ّ تْجَ کٌٌذ
ّی تا اضاسٍ تَ صذثت یکی اص هسْلیي دس خصْظ ایٌکَ سّصی ضعاس هشگ تش آهشیکا اص کطْس
سخت تش تٌذد تیاى کشد :ایي دشف تش خالف صشیخ آیات قشاى ّ تفکش ضیعَ است چشا کَ ضعاس هشگ
.تش آهشیکا طثق تیاًات سُثش کثیش اًقالب رکش است
دجت االسالم هٌصْسی تا اضاسٍ تَ سخٌاى هقام هعظن سُثشی دس خصْظ هشگ تش آهشیکا یادآّس
.ضذ:هشگ تش آهشیکا ُواى اعْر تاهلل هي الطیطاى الشجین است کَ تایذ ُوْاسٍ تش صتاًِا جاسی ضْد

