اهام جوعِ یاسَج:
عسُ ای تاظُ تِ زٍضاى ضسیسُ تِ زًثال تجول گطایی ّستٌس /زٍلت هطزاى تایس تِ هطزم ٍ زیي تَجِ زاضتِ
تاضٌس
گفت ایي عسُ
اهام جوعِ یاسَج تا اضاضُ ایٌکِ عسُ ای تاظُ تِ زٍضاىضسیسُ تِ زًثال تجول گطایی ّستٌس: ،
هی ذَاٌّس ذَزضاى ضا ًطاى زٌّس زض حالی کِ اًساى تا ایي چیعّا تِ جایی ًوی ضسس ٍ تساًٌس کِ ظًسگی
است
تجوالتی اًساى سَظ .
ا هام جوعِ یاسَج زض ذطثِ اٍل ًواظ جوعِ ایي ضْط تِ سرٌاى اهام علی ذطاب

تِ جاهعِ اضاضُ زاضت ٍ

افعٍز :اهام فطهَزًس کِ اظ ذسا تتطسیس ٍ زض جْل ٍ ضضایت ذساًٍس کَضص کٌس .
ٍی تا اضاضُ ایٌکِ عسُ ای تاظُ تِ زٍضاى ضسیسُ تِ زًثال تجول گطایی ّستٌس ،گفت :ایي عسُ هی ذَاٌّس
ذَزضاى ضا ًطاى زٌّس زض حالی کِ اًساى ب ا ایي چیعّا تِ جایی ًوی ضسس ٍ تساًٌس کِ ظًسگی تجوالتی
اًساى سَظ است.
ضئیس ضَضای فطٌّگ عوَهی تاکیس کطز  :اًساى ّای اصیل اضظضوٌس ّستٌس ّط چٌس کِ لثاس کٌِْ تط تي
کٌٌس.
ٍی تا تیاى ایٌکِ اسالم تا ظًسگی ضفاّی هرالف ًیست ،گفت  :اسالم هی گَیس کِ ظیازُ ضٍی ًکٌیس ٍ ایي
هعكٍل است کِ ظًسگی تجوالتی جالة ًیست .
آیت اهلل حسیٌی تا تیاى ایٌکِ اسطاف زض اسالم حطام است ،افعٍز  :اسطاف ذالف ضطع ٍ زیي است ٍ ثطٍت زًیا
ّن اگط حالل تاضس ٍ اظ ضاُ زضست تسست آهسُ تاضس ٍ اگط تیص اظ اًساظُ ّعیٌِ ضَز تاظ ّن اضکال زاضز .

اهام جوعِ هطکع استاى زض ذطثِ ّای زٍم ىهاظ جوعِ ایي ضْط تا تیاى ایٌکِ زض ایي ّفتِ هٌاسثت ّای
ظیازی ٍجَز زاضز ،گفت  :تایس تصکطاتی جسی تسّن کِ زض ًواظ جوعِ گَش زازى تِ ذطثِ ّا هْوتط اظ حتی
ًواظ ذَاًسى است.
ٍی تِ اعسام اًمالتی احوس کسطٍی ًَیسٌسُ ّتان ٍ ضیعِ ستیع زض تاضید  ۲۰اسفٌس  ۱۳۲۴زض اتاق تاظ پطسی
ساذتواى کاخ زازگستطی تْطاى اضاضُ زاضت ٍ گفت :ایي فطز تِ زست فساییاى اسالم تِ ضْازت ضسیس .
اهام جوعِ یاسَج تِ تاسیس تٌیاز ضْیس زض  22اسفٌس اضاضُ زاضت ٍ تاکیس کطز :زض هَضز ضْسا جوالتی ضا
هی گَین کِ ذساًٍس فطهَز لسض ّوسطاى ٍ هازضاى ضا تساًیس چطا کِ آًِ ا فطظًساًطاى ضا تا زست ذَزضاى
ضٍاًِ زفاع اظ اسالم کطزًس.
آیت اهلل حسیٌی تصطیح کطز  :سطتلٌسی ٍ ععت ایطاى اسالهی هسیَى ذَى ضْساست ٍ تِ ٍاسطِ
ضظهٌسگاى ٍ هازضاى ٍ ّوسطاى است کِ استمالل ٍ آظازی ها است .

ضْسا ٍ

ٍی تِ صحثت ّای همام هعظن ضّثطی زض زیساض تا اعضای ضاّیاى ًَض ا ضاضُ زاضت ٍ گفت :احساس ضعف
ًکٌیس ،اگط هلتی احساس ضعف کٌس زضوي تط آى غلثِ هی کٌس ٍ زضوي اظ ایي ٍضعیت سَ استفازُ هیکٌس .
اهام جوعِ ضْط یاسَج تا تیاى ایٌکِ لسضت ها زض زیي ٍ اًسجام ٍ ضّثطی ٍ

زاضتي جَاًاى تطٍهٌس است،

گفت :اگط کسی ترَاز کَچکتطیي ًگاّی تِ کطَض ما زاضتِ تاضس تَ زٌّی هحکوی تِ آى ذَاّین ظز .

ٍی تِ زیساض ضّثطی تا ضییس جوَْض آشضتایجاى اضاضُ زاضت ٍ افعٍز  :زٍلت هطزاى تایس تایس تِ هطزم ٍ زیي
تَجِ زاضتِ تاضٌس .
آیت اهلل حسیٌی تِ ضٍظ زضذتکاضی اضاضُ زاضت ٍ افعٍز  :آب ّا ٍ جٌگل ّا ٍ گیاّاى زاضٍیی ذَتی زض استاى
ٍجَز زاضز ٍ تایس ّوِ لسض آًْا ضا تساًین ٍ طثیعت ضا ترطیة ًکٌین .

