اهبم جوؼِ ثٌذستشووي گفت :حبدثِ تشٍسیستی تْشاى ّطذاسی ثشای هسؤٍالى است تب اص سپبُ
ّب حوبیت وٌٌذ ٍ ّوبًطَس وِ همبم هؼظن سّجشی پبسذاساى اًمالة اسالهی ،ثسیج ٍ اًمالثی
ّ.ب سا ًىَثٌذفشهَدًذ ایي لذس اًمالثی
ّبی ػجبدی سیبسی االسالم هحوذصبلح هٌصَسی ظْش دس خطجِثِ گضاسش آٍای تشووي  ،حجت
ًوبص جوؼِ ثٌذستشووي ،ضوي تجشیه هیالد اهبم حسي هجتجی(ع) ٍ ثب تسلیت ضْبدت جوؼی اص
لِ فشهَدًذ ّوَطٌبى دس حشوت هزثَحبًِ تشٍسیستی دس تْشاى ،اظْبس وشدّ :وبًطَس وِ هؼظن
ّب دس اسادُ هشدم ایشاى تبثیشی ًذاسد ٍ دس ثبصیهلت ایشاى دس حبل حشوت است ٍ ایي تشلِ
ّبی صیبدی اص ایي ًبحیِ وشد تبوٌَى گشفتبسیصَستی وِ ایشاى دس ًمطِ هشوضی ایستبدگی ًوی
.داضت
ٍی ثب ثیبى ایٌىِ حبدثِ تشٍسیستی تْشاى یه حشوت هزثَحبًِ ثَدُ است ،گفت :صهبًی وِ
صًذ گبّی اٍلبت همذاسی ّن آسیت خَاٌّذ حیَاًی سا رثح وٌٌذ آى حیَاى دست ٍ پب هیهی
وٌذ دس سَسیِ اص سصهٌذگبى وٌذ داػص ًیض دس هَصل سٍصّبی آخش سا سپشی هیٍاسد هی
ضىست جذی خَسدُ است ،اص ایي سٍ دس ایي ٍضؼیت ایي حشوت وَس تشٍسیستی سا تشتیت
.اًذدادُ
ّبی دِّ ً 06ؼوت ثَدحبدثِ تشٍسیستی تْشاى ًطبى داد اػذام*
اهبم جوؼِ ثٌذستشووي ثب اضبسُ ثِ سٍایتی اص اهبم صبدق (ع) ،افضٍدّ :وبًطَس وِ اهبم صبدق
(ع) فشهَدًذ خذاسٍضىش وِ خذاًٍذ دضوٌبى هب سا احوك لشاس دادُ است ،اگش ایي تشٍس ٍ
داد حبدثِ تلخی ثشای جبهؼِ گزاسی دس ضت لذس ٍ یب دس هشاسن سحلت اهبم ساحل سخ هیثوت
وٌین وِ ایي افشاد ثِ صَست ثسیبس ًبضیبًِ ٍ ّوچٌیي ضذ ،اص ایي سٍ خذا سا ضىش هیهب ایجبد هی
.دس فضبی ثیشٍى حشم ٍ دس هسیش ثبص خَد سا هٌفجش وشدًذ
هٌصَسی ثب ثیبى ایٌىِ ٍصیش هحتشم اطالػبت اص وطف ٍ خٌثی ضذى ثیص اص  0666ػولیبت
تشٍسیستی طی دٍ سبل اخیش خجش داد حبل یه یب دٍ هَسد ثِ ایي ضىل سخ دادُ است ،ثیبى
ٍیژُ فشاهیي همبم هؼظن سّجشی وِ فشهَدًذ جبی جالد ٍ ضْیذ دس وشد :هب ثبیذ ثِ چٌذ ًىتِ ثِ
ای ثِ یبد ًذاسًذ ٍ ای اص جَاًبى دس دِّ ً 06جَدًذ ،ػذُدِّ  06ػَض ًطَد ،تَجِ وٌین؛ ػذُ
سیختٌذ وِ ثب هطبّذُ ًب اهٌی دس تْشاى ثِ ای ّن دس اًتخبثبت ثشای هٌبفمیي اضه توسبح هیػذُ
ّ.بی دِّ  06یه ًؼوت ثَدثشین وِ اػذامایي ًىتِ پی هی

ٍی ثب اضبسُ ثِ ضْبدت ضْیذ ٍاالهمبم پبسذاس جَاد تیوَسی ،هطشح وشد :ضْیذ تیوَسی ثب لفل
ّب ضذ وِ آًْب پس اص دسة ٍسٍدی ثِ صحي هجلس ضَسای اسالهی هبًغ ٍسٍد تشٍسیست
ای وِ ّب گلَلِ ثِ ثذى ایي ضْیذ ٍاالهمبم صدًذ؛ جَاى  42سبلًِباهیذی اص ٍسٍد ثِ داخل ،دُ
سبلگشد ػمذ ثب ضْبدتص هصبدف ضذُ ثَد ٍ ثشادس ایي ضْیذ ثضسگَاس ًیض دس ػولیبت هشصبد دس
.همبثلِ ثب هٌبفمیي ثِ ضْبدت سسیذُ ثَد
وٌٌذثش حشم اص هشدم ایشاى دس ثشاثش داػص حوبیت هیهذافؼبى حشم ػالٍُ *
اهبم جوؼِ ثٌذستشووي اداهِ داد :حبدثِ تشٍسیستی تْشاى ّطذاسی ثشای هسؤٍالى است تب اص
ّب حوبیت وٌٌذ ٍ ثِ فشاهیي همبم هؼظن سّجشی سپبُ پبسذاساى اًمالة اسالهی ،ثسیج ٍ اًمالثی
ای سخ ثذّذ ایي ّب ٍ جَاًبى اًمالثی سا ًىَثیذ وِ اگش حبدثِوِ فشهَدًذ«:ایي لذس اًمالثی
افشاد سیٌِ سیٌِ هی وٌٌذ ».ػول وٌٌذ وِ دس ٍالغ االى ّن ّویي افشاد دس ثشاثش دضوي سیٌِ سپش
.وشدًذ
ای ثشای هب داسًذ ،هٌصَسی ثب اضبسُ ثِ سخٌبى وشثبسچی هجٌی ثش ایٌىِ هذافؼبى حشم چِ فبیذُ
ّ.ب هخفی ضذُ ثَدًذّب لطؼبً چٌذ سٍص گزضتِ دس سَساخارػبى وشد :افشادی هبًٌذ وشثبسچی
ٍی تبویذ وشد :هذافؼبى حشم ًِ تٌْب اص حشم همذس ضبم ثلىِ اص هشدم ایشاى دس ثشاثش داػص
.وٌٌذ وِ ثبیذ لذسداى آى ثبضینحوبیت هی
ّبی داًطجَیی ،تَضیح اهبم جوؼِ ثٌذستشووي ثب اضبسُ ثِ دیذاس همبم هؼظن سّجشی دس تطىل
جبًجِ ثشای غلجِ دادى ّبی داًطجَیی سا تالش ّوِلِ دس ایي دیذاس ٍظبیف تطىلداد :هؼظن
ّ.ب داًستٌذگفتوبى اًمالة اسالهی دس داًطگبُ
هٌصَسی ثب اضبسُ ثِ فشاهیي همبم هؼظن سّجشی هجٌی ثش ایٌىِ ّوِی ّستِّبی فىشی ٍ
فشٌّگی ٍ ػولی ٍ جْبدی ّشوذام وبس وٌٌذ؛ هستمل؛ آتص ثِ اختیبس ثبضٌذ ،».تصشیح وشد:
آتص ثِ اختیبس ثَدى دس اصَل ًظبهی ثشای صهبًی است وِ دس صَست دستَس ًشسیذى اص
فشهبًذّی ٍ هشوضً ،یشٍّب ثِ هصلحت ػول وٌٌذ ٍ خَد ٍاسد هیذاى ضًَذ ٍ دس وبسّبی هختلف
.هٌتظش دستَس ًجبضٌذ
ٍی ثب اضبسُ ثِ فشاهیي سّجش هؼظن اًمالة هجٌی ثش ایٌىِ «گبّی اٍلبت احسبس هیضَد
دستگبُّبی هشوضی فىشی ٍ فشٌّگی ٍ سیبسی دچبس اختاللٌذ ٍ تؼطیلٌذ ،ایٌىِ دس ٍضؼیتی وِ
هب ایيّوِ هسبئل هْن فشٌّگی دس وطَس داسین ،حبال فشض وٌین فالى آٌّگ لجل افطبس پخص

ثطَد یب ًطَد ،ایي هیضَد هسئلِی اصلیً ،بهًِگبسی هیوٌٌذ؛ ایي پیذاست ایي دستگبُ اختالل
پیذا وشدُ؛ هسئلِی اصلی سا اص فشػی تطخیص ًویدٌّذ ،».ارػبى وشد :ایي خیلی ثذ است وِ
ّ.بی هب دس ایي ٍضؼیت لشاس داضتِ ثبضٌذدستگبُ
اهبم جوؼِ ثٌذستشووي دس ثخص دیگش اص سخٌبًص ضوي لجَلی طبػبت ٍ ػجبدات هَهٌبى دس هبُ
هجبسن سهضبى ،یبدآٍس ضذ :هَهٌبى اص فضبی صیجبی هؼٌَی هبُ سهضبى وِ خذاًٍذ ایجبد وشدُ
است ثیطتش استفبدُ وٌٌذ ٍ لحظبت ثیطتشی سا دس هسبجذً ،وبصّب ،دس ٌّگبم دػبّب ٍ ...
وٌٌذ سبػتی سا ّن ثشای سٍص ثشای ًبى ٍ آة تالش هیثگزساًٌذ ٍ ّوبًطَس وِ دس طی ضجبًِ
.آخشت خَد تؼییي ٍ تالش وٌٌذ

