:اهبم جوؼَ ثٌدزتسکوي

مسئولین بو خبطر منبفع دنیوی بو مردم وعده توخبلی ندىید/ىرجب حرف
والیت را گوش نکردیم ضربو خوردیم

اهبم جوؼَ ثٌدزتسکوي گفت :هتبسفبًَ ػدٍ ای اش هسئْلیي ثَ خبطس هٌبفغ دًیْی سس هسدم زا کالٍ
.گراضتَ ّ ثَ آًبى ّػدٍ ُبی تْخبلی دادًد،ثَ آیبت قساى تْجِی ًکسدًد کَ ػجست ثگیسًد
ثَ گصازش آّای تسکوي،حجت االسالم هحودصبلح هٌصْزی دز خطجَ ُبی سیبسی ػجبدی ًوبش جوؼَ
ثب اضبزٍ ثَ زّشُبی پبیبًی هبٍ ضؼجبى ّ آهبدٍ ضدى ثسای هبٍ ثٌدگی خدا دز زهضبى اظِبز داضت:خْضب
ثَ حبل آًبًی کَ اش فضبیل هبُِبی زجت ّ ضؼجبى استفبدٍ کسدٍ تب ثب آهبدگی هضبػف ّازد هبٍ زهضبى
.ضًْد
ّی ثب اضبزٍ ثَ سبلسّش اػدام دکتس حطوت اش یبزاى سسداز جٌگل ،هیسشا کْچک خبى جٌگلی
افصّد:دکتس حطوت ثسحست اػتوبدثی جبیی کَ ثَ دضوي کسد هْجت ضکست ًِضت جٌگل ضد لرا
تبزیخ دزسِبی فساّاًی زا ثَ اًسبى هی دُد ُوبًگًَْ کَ قساى ثب ثیبى شًدگی پیبهجساى ّ اقْام گرضتَ
ُ.وَ زا ثَ ػجست گیسی دػْت هی کٌد
اهبم جوؼَ ثٌدزتسکوي ثب اضبزٍ ثَ خسّج آهسیکب اش ثسجبم ّ فسصتِبی اش دست زفتَ کطْز ثسای
پیطسفت ّ سبشًدگی تصسیح کسد2:سبل ّ اًدی اش ّقت ّ لحظَ ُبی طالیی هلت هب گرضت ّ ّػدٍ
ُ.بی پْچ ّ تْخبلی هسئْلیي اش هژدٍ ُبی ثسجبم ثَ هلت هحقق ًطد
حجت االسالم هٌصْزی اذػبى داضتٌُْ:ش فیلوِبی آى شهبى هْجْد است کَ ثب اهضبی ثسجبم
هسئْلیٌی کَ سٌگ ثسجبم زا ثَ سیٌَ هی شدًد ایي هْضْع زا حالل هطکالت اقتصبدی ّ سیبسی
.کطْز ّ ثسداضتي تحسیوِب هی داًستٌد دز حبلی کَ ُیچ اقداهی دز شهیٌَ صْزت ًگسفت
ّی اداهَ دادّ:شیس اهْش خبزجَ کطْز دز 22ضِسیْز  49دز کویسیْى هجلس ػٌْاى کسد کل

تحسیوِبی هبلی اتحبیَ ازّپب ّ آهسیکب ثب ثسجبم ثسداضتَ هی ضْد دز حبلی کَ دز 3هِس  49دز پبسخ ثَ
خجسًگبزی آهسیکبیی دز خصْظ ثسجبم ّ حل هطکالت ّ ثسداضتي تحسیوِب اػالم کسد هب ُیچگبٍ
! ّػدٍ ای ثَ هسدم ًدادین اهب هْاًغ کست ّکبز زا ثسداضتین
ّ.ی ثیبى کسد:اًسبى ثبیداستغفبز کٌد اش حسفبیی کَ هی شًد ّ هٌکس آى هی ضْد
خطیت هحجْة ثٌدزتسکوي ثب اضبزٍ ثَ ثیبًبت زُجسی دز داًطگبٍ فسٌُگیبى اػالم کسد:هؼظن لَ اش
زّش اّل ثَ هسئْلیي ػٌْاى کسد ثَ آهسیکب ًجبید اػتوبد کسد اهب آقبیبى گْش ًدادًد ایطبى ُن دز جلسَ
ػوْهی ّ خصْصی اػالم کسد ثَ اهسیکب ًجبید اػتوبد کسد چسا کَ آهسیکب فقظ دضوي اًسژی ُستَ ای
ً.یست ّ ثب اصل ًظبم هب هطکل دازد
حجت االسالم هٌصْزی ػٌْاى کسد:آقب فسهْد اگس هی خْاُید ثسجبم زا اهضب کٌید خْد زییس جوِْز
آهسیکب ثبید آى زا اهضب کٌد ًَ هتحداى ازّپبیی ّ سبیس ،لرا دز طْل ایي سبلِب ایٌِوَ اًسژی ُستَ ای
زا ًبثْد کسدید،غٌی سبشی زا هتْقف سبختید دز حبلی کَ اگس غٌی سبشی زا هتْقف ًکسدٍ ثْدین
.اکٌْى ثَ کطْزُبی دیگس احتیبجی ًداضتید
ّی اثساش داضت:اًسژی ُستَ فقظ هسثْط ثَ تْاى سالحِبی هْضکی کطْز ًوی ضْد چسا کَ
.کبزثسدُبی ّسیؼی دز حْشٍ ُبی پصضکی،کطبّزشی ّ هحیظ شیستی ّ سبیس شهیٌَ ُب دازد
اهبم جوؼَ ثٌدزتسکوي افصّد:هتبسفبًَ ػدٍ ای اش هسئْلیي ثَ خبطس هٌبفغ دًیْی سس هسدم زا کالٍ
.گراضتَ ّ ثَ آًبى ّػدٍ ُبی تْخبلی دادًد،ثَ آیبت قساى تْجِی ًکسدًد کَ ػجست ثگیسًد
اهبم جوؼَ ثٌدزتسکوي تبکید کسدُ:س جب حسف ّالیت زا گْش ًکسدین ضسثَ ُبی شیبدی خْزدین "چسا
"!ػبقل کٌد کبزی کَ ثبش ازد پطیوبًی
ّی اظِبز داضت:پس اش گرضت 2سبل ّ ًین ّضکست ثسجبم اکٌْى هسئْلیي هی گْیٌد هب آهسیکب زا
ضٌبختین کَ قبثل اػتوبد ًیست!ضوب دز طْل 94سبل اًقالة اسالهی ثب تْطئَ ُبیی کَ آهسیکب ّ
!ُودستداًص ثسهلت زّا داضتٌد آهسیکب زا ًطٌبختید حبال االى هی گْیید آهسیکب زا ضٌبختین
ّی ثب اضبزٍ ثَ ایٌکَ هسئْلیي ثبید ثَ فکس هلت ثبضٌد خبطس ًطبى کسد:اگس ثَ هٌبفغ هلت تْجَ ًوی ضْد
سْزیَ ،لجٌبى ّیوي ًیصاکٌْى ّجْد ًداضت لرا اش ثسکت ّجْد هستطبزاى ثصزگی ُوچْى سسداز
سلیوبًی ُ،وداًیْصدُب ضِید هدافغ حسم هی تْاى دزیبفت کَ هٌبفغ هلت هَ دّضبدّش کطْزُبی
.هسلوبى هٌطقَ است کَ اکٌْى ایستبدگی آًبى هْجی ػصجبًیت آهسیکب ّ زژین صِیًْیستی ضدٍ است

حجت االسالم هٌصْزی یبدآّزضد:هلت ایساى دز طْل 94سبل دز هقبثل تْطئَ ُبی دضوي ّ ایبدی آى
.ایستبدگی کسد اهب ذزٍ ای اش خبک کطْز زا تسلین دضوي ًکسد

