اهام جوعِ تٌذستشووي:
ٍظیفِ ها هعشفی جایگاُ غذیش تیي ضیعِ ٍ سٌی دس وطَسّای اسالهی است /ها غذیش سا تِ خَتی هعشفی ًىشدین

اهام جوعِ تٌذستشووي گفتٍ :ظیفِ هاست وِ غذیش سا تِ عٌَاى ًمطِ هطتشن دس وطَسّای
اسالهی تیي ضیعِ ٍ سٌی هعشفی ًوَدُ ٍ سٍاج دّین .
تِ گضاسش سٍاتط عوَهی ستاد ًواص جوعِ  ،حجت االسالم هحوذ صالح هٌصَسی دس خطثِ ّای
سیاسی عثادی جوعِ تا تثشیه عیذ تضسي غذیش تا اضاسُ تِ فضیلت غذیش دس والم هعصَهیي
اظْاس داضت :سٍص غذیش دس آسواًْا ضٌاختِ تش ضذُ اص صهیي است لزا ّوِ هالئىِ غذیش سا هی
ضٌاسٌذ.
ٍی تا اضاسُ تِ اًفاق دس سٍص غذیشافضٍد:اًفاق دس ایي سٍص ّ200ضاس تشاتش ثَاب ٍ اجش هعٌَی
تذًثال داسد.
اهام جوعِ تٌذستشووي ارعاى داضت:دس سشاسش جْاى ادیاى هختلف حتی تَدائیاى تشای
عاضَسای اهام حسیي(ع) گشیِ هی وٌٌذ ٍ خشج هی دٌّذ اها غذیش سا خیلی ّا ًوی ضٌاسٌذ
واش غذیش سا تیطتش تِ هشدم ٍ تچِ ّا هعشفی وٌین ٍ عطك تِ علی (ع) سا تیطتش دس دلْا پشٍسش
دّین تا غذیش جایگاُ ٍالعی خَد سا تِ دست آٍسد.
حجت االسالم هٌصَسی تا اضاسُ تِ ٍظیفِ ته ته هسلواًاى دس ضٌاسایی غذیش تِ جْاًیاى اضافِ
وشدٍ:ظیفِ هاست وِ غذیش سا تِ عٌَاى ًمطِ هطتشن دس وطَسّای اسالهی تیي ضیعِ ٍ سٌی
هعشفی ًوَدُ ٍ سٍاج دّین.
ٍی تا گالیِ اص سٍحاًیَى ٍ ٍعاظ دس خصَظ عذم تثییي جایگاُ غذیش تیي هشدم تیاى وشد:ها

غذیش سا تِ خَتی هعشفی ًىشدین لزا تایذ تیطتش سٍی آى واس وشد.
اهام جوعِ تٌذستشووي تا اضاسُ تِ اطعام دّی دس سٍص غذیش عٌَاى وشد:اطعام دّی دس سٍص
عیذ غذیشاسصش ٍ ثَاتی داسد وِ هتاسفاًِ اص آى غافلین لزا ّشوس غذیش سا لذس تذاًذ حتی دس
غالة پیام تثشیه تِ ّوٌَعاى خَد،خذاًٍذ صًذگی تاسعادتی سا تِ اٍ هی تخطذ.
خطیة جوعِ تٌذستشووي تا اضاسُ تِ لیام 11ضْشیَس تاویذ وشد:جَاًْا تایذ تذاًٌذ دس
11ضْشیَس71هیذاى طالِ تْشاى ضاّذ چِ سخذادّایی تَدٍ،لایعی وِ سطین هٌحَس پْلَی
ّضاساى ًفش اص هشدم سا لتل عام وشد .لزا اهٌیت اهشٍص ها دس گشٍُ خَى ّواى ضْذایی است وِ
تا فذاواسی ّای خَد هَجة تٌَهٌذی اًمالب اسالهی ضذًذ تا اهشٍص آهشیىا دس هماتل ها صاًَ
تضًذ.
ایي همام هسَل تا تاسف اص جٌایات تضسي اًساًی دس هیاًواس خاطش ًطاى وشدٍ:العا دیذى ایي
تصاٍیشتاسف تاس است جٌایایی وِ دس آى هسلواًاى فمط تِ جشم هسلواًی وطتِ هی ضًَذ ٍ تِ
طشص دلخشاش ٍ اًذٍّثاسی آتص صدُ ٍ غشق هی ضًَذ.
ٍی تا اضاسُ تِ سىَت هجاهع تیي الولل دس خصَظ ایي فاجعِ تضسي اًساًی تثییي وشد:چشا
وطَسّای اسالهی دس ایي خصَظ سىَت اختیاس وشدُ اًذ؟!چشا وطَسّای لذستوٌذ اسالهی دس
خصَظ ایي فاجعِ تضسي اًساًی حشفی تِ هیاى ًوی آٍسًذ؟!ٍالعا هایِ تاسف ٍ تاثش است.
حجت االسالم هٌصَسی تا اضاسُ تِ هَضع گیشی ٍصسات اهَس خاسجِ وطَسهاى دس خصَظ ایي
فاجعِ تضسي اًساًی یادآٍس ضذ:هَضع گیشی خَتی سا اص ٍصاست اهَس خاسجِ وطَس هاى ضاّذ
تَدین وِ تا فطاس تِ هجاهع تیي الولل خَاستاس ضىستي سىَت خَد تاضٌذ.
اهام جوعِ تٌذستشووي تا اضاسُ تِ سٍصًاهِ ّای داخلی وِ تا پَل تیت الوال استضاق هی ضًَذ ٍ
دهی اص ایي جٌایت ًضدُ ٍ خاهَضٌذ اعالم وشد:حشوت ٍصاست اهَس خاسجِ لاتل احتشام است
اها تعضی اص سٍصًاهِ ّای داخلی ولوِ ای اص ایي جٌایت تضسي اًساًی سا هٌعىس ًىشدًذ وِ
ٍالعا هَجة تاسف است.

