اهام خوؼِ هَلت یاسَج:
وضعیت کنونی ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری مناسب با وجهه جمهوری اسالمی نیست
اهام خوؼِ هَلت یاسَج گفت ٍ :ضؼیت وًٌَی ثثت ًام واًذیذاّای ریاست خوَْری هٌاسة تا ٍخِْ
خوَْری اسالهی ًیست.
حدتاالسالم سیذ ػلی صالح هَسَیاػظن ظْز اهزٍس در خطثِّای ًواس خوؼِ ایي ّفتِ ضْز یاسَج وِ در
گیزًذ.
وزد هَهٌیي اس اهاهاى در سًذگی خَد الگَ هی
هحل هصالی اهام خویٌی ایي ضْزتزگشار ضذ اظْار :
اهام خوؼِ هَلت یاسَج تا تیاى ضوِای اس خصَصیات اهام ػلی(ع )اظْار وزد :تایذ سًذگی آى اهام الگَی ها
لزار گیزد تا در دىیا ٍ آخزت سزتلٌذ تاضین ّز چٌذ وِ تسیار سخت است وِ تتَاًین وارّای آى اهام را در
گیزین
.
سًذگی تِ وار
ٍی تا تیاى ایي وِ هال یتین در سًذگی آى حضزت ٍارد ًویضذ ٍ حك را تاطل خلَُ ًویداد ٍ در ّوِ اهَر
ّیچگاُ حك وسی را ضایغ ًویوزد تایذ اس ٍوال پزسیذوِ چِ اًذاسُ دستَرات آى حضزت را در وارّای خَد
تِ وار هیگیزًذ.
هَسَیاػظن در اداهِ تیاى وزد :رخة ٍ ضؼثاى اس هْنتزیي هاُّای خذا ّستٌذ وِ تا استفادُ اس آىّا هی
وٌین
تَاى خَد را تْذیة وزد ٍ آهادگی تزای حضَر در هاُهثارن رهضاى پیذا .
اهام خوؼِ هَلت یاسَج در اداهِ تِ ًگاُ وزدى تِ ًاهحزم اضارُ وزد ٍ گفت :ایي دام اس سَی ضیطاى است
وِ اًساى را تِ ّالوت ٍ سمَط هیوطاًذ لذا طْارت رٍح ٍ فىز السم است تا تتَاًین اس ایي خطزات هصَى
تاضین.
ٍی در اداهِ اضزافیگزی را ًیش یىی اس هطىالت خاهؼِ اهزٍسی داًست ٍ تا اًتماد ضذیذ اس تزخی هسٍَالى
داضت
.
تصزیح وزد :اگز هسٍَالى تِ سًذگی حضزت ػلی ع تَخِ داضتِ تاضٌذچٌیي سًذگی اضزافی ًخَاٌّذ

حدتاالسالم هَسَیاػظن در خطثِ دٍم اهزٍس  ۲۵فزٍردیي ضْز یاسَج تا تیاى تزخی اس هٌاسثتّا تِ تیاى
ٍ تَصیف ضیؼِ ٍالؼی پزداخت ٍ گفت :تذٍى سٌذ ىهی تَاى ضیؼِ را اس ًظز رفتاری تَصیف وزد اها تؼزیفی
اس اهام صادق است وِ هیفزهایذ ضیؼیاى ها هال وسی را ًویخَرًذ چِ سوات ٍ خوس تاضذ ٍچِ هال هزدم
خَرد.
لذا ضیؼِ ضیؼِ ٍالؼی وسی است وِ هال هزدم را ًوی
ٍی گفت ضیؼیاى خؼفز تي هحوذ تزای خذا ٍ تِ لصذ لزتت اػوال را اًدام هیدّذ ٍ اهیذٍار تِ پاداش
خذاًٍذ است ٍ تِ ّویي خاطز خذاًٍذ اخز ٍ پاداش هحسٌیي اسرا تیي ًویتزد.
هَسَیاػظن تِ رٍس ارتص خوَْری اسالهی اضارُ وزد ٍ گفت  :ارتص در وٌار سپاُ ٍ تسیح تزای ػشت ٍ
ػظوت ایزاى اسالهی فذاواری هیوٌٌذ ٍ در خٌگ تحویلی در هماتل  ۸۰وطَر دًیا اس خَد ایثارگزی تِ
خزج دادًذ.
اهام خوؼِ هَلت یاسَج افشٍد :هَضَع دیگز فىز ٍ لیام اهام هحزٍهیتسدایی تَد ٍ هیفزهَد یه هَی وَخ
ًطیٌاى را تِ واخ ًطیٌاى ًوی دّن لذا حساب  ۱۰۰را افتتاح وزد ٍ تاوٌَى ًیش رًٍذ ساخت هسىي تزای
دارد
هحزٍهاى اداهِ .
هَسَیاػظم در اداهِ اظْارات خَد تصزیح وزد :اهام ٍ همام هؼظن رّثزی ساّذتزیي فزد تَدُ ٍ ّستٌذ ٍ
تاضین
.
ّا تِ دًثال حوایت اس هحزٍهاى
تایذ سًذگی آىّا را سزلَحِ خَد لزار دّین ٍ تِ هاًٌذ آى
اهام خوؼِ هَلت یاسَج در تخص دیگزی اس اظْارات خَد تِ یىی اس هطىالتی وِ لطوِ تِ امًظٍارد هیوٌذ
اضارُ وزد ٍ گفت :ایي وِ ّز وسی تزای اًتخاتات ریاست خوَْری حضَر پیذا هیوٌذ هؼٌی ًذارد ٍ تایذ
است
پزسیذ ایي چِ ٍضؼیتی .
هَسَیاػظن در اداهِ گفت :تایذ ٍسارت وطَر ،ضَرای ًگْثاى ٍ هدلس تصوین تگیزًذ وِ چٌیي ٍضؼیتی
ًیست
.
تزای ٍخِْ خوَْری اسالهی خَب

