ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﯿﻦاﻻﺳﺪ،آﻏﺎز
ﺗﺤﻘﯿـﺮ آﻣﺮﯾﮑـﺎ /ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن
ﺗﻀﻤﯿـﻦ ﮐﻨﻨـﺪه اﺳـﺘﻤﺮار اﺳﻼﻣﯿـﺖ
ﻧﻈﺎم اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺧﻄﺒﻪ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا اﻣﺮوز ﻣﻠﺖ ﻣﺎ از ﭼﻨﺎن اﻗﺘﺪاری
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﯿﻦاﻻﺳﺪ ،آﻏﺎز ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪﻋﺒﺎدی زاده ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس درﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﯿﮑﺎری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﺑﯿﮑﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ او از ﭼﺸﻢ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮد را
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ در راه ﺧﺪاﺳﺖ.

ﮐﺴﯽ

ﮐﻪ

ﺑﺮای

ﻣﻌﺎش

ﻋﺒﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯿﺰ آﻣﺎده
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻐﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﻠﺦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﺑﻮد را ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او
ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﻧﻘﺶ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﮔﻔﺖ:ﺗﺼﺪی ﮔﺮی دوﻟﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﯿﻞ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺳﯿﻞ در ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
ﺣﻮادث ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﺪاﻻن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ.
ﻋﺒﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
در آن زﻣﺎن ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﻟﺬت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻋﺒﺎدی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﯿﻞ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ ،اﻓﺰود:ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری
ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﯿﻞ در ﺷﺮق
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺑﺸﺎﮔﺮد و ﺷﻬﺮ ﺟﺎﺳﮏ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺟﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن زﯾﺮ ﮔﻞ و ﻻی اﺳﺖ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺳﯿﻞ در روﺳﺘﺎ ﻫﺎ
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ و در اﻣﺎﮐﻦ اﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑـﻪ ﺗﻘـﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑـﺮ از ﻫﻤـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﯿﻞ زده
اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻌﺎر ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان را ادا
ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ و و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺘﻮار و ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺎ اﻗﺪار
اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﻋﺒﺎدی ﮔﻔﺖ:ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻋﯿﻦ اﻻﺳﺪ ﻋﺮاق
دﻗﯿﻖ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری
ﻋﻈﻤﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ.
وی اﻓﺰود:در رژﯾﻢ ﻃﺎﻏﻮت ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻻﯾﺤﻪ
ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا اﻣﺮوز ﻣﻠﺖ ﻣﺎ

از ﭼﻨﺎن اﻗﺘﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﯿﻦاﻻﺳﺪ ،آﻏﺎز ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
ﻋﺒﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪاﻧﺪ از اﻣﺮوز ﻫﺮ ﻣﻘﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﺎرت ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮑﺸﻨﺪ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﺮ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﻏﺎز آن اﺳﺖ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻤﺮار اﺳﻼﻣﯿﺖ
ﻧﻈﺎم اﺳﺖ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴﻦ ﺣﯿﺪری،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ
روزﻫـﺎ ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن ﻣـﺎ در ﺷـﺮق اﺳـﺘﺎن و اﺳـﺘﺎن ﻫﻤﺠـﻮار ﺳﯿﺴـﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،درﮔﯿﺮ ﺳﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﺣﺪ وﺳﻊ
ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ،ﺑﺨﺸﺪار ،ﺳﭙﺎه ،ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ،راﻫﺪاری و ادارات دﯾﮕﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﻞ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ و دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ذی رﺑﻂ ،آﻣﺎده ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ:

در ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ۱۴۶ ،ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن

ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ و در ﺧﻸ رﺳﺎﻧﻪ ای ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻮج
ﺳﻮاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮدار ﺳﺮاﻓﺮاز ﺣﺎﺟﯽ زاده ،ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ و آﺑﺮوی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﻗﺪام
اﯾﺸﺎن اﻟﮕﻮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺗﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر ﺷﯿﻄﻨﺖ آﻣﯿﺰ ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﮐﻢ ﻣﺎﯾﻪ  ،در اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﯾﺸﻪ
اﯾﻦ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟ از ﻣﺴﺌﻮﻻن
اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدن ﺳﻔﯿﺮ ﺧﺒﯿﺚ روﺑﺎه ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﯾﮏ
ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب و ﻓﺎﺳﺪ« ،وی را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮐﺸﻮر اﺧﺮاج ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﯿﺪری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﻢ را در ﺣﺎدﺛﻪ
دﻟﺨﺮاش ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،دارای ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ،و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪاﻧﺪ
ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺨﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﻨﺎﯾﺘﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ،
اﺳﺎﻣﯽ ﺷﻬﺪای ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻬﺎد
ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻤﺮار اﺳﻼﻣﯿﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻗﺎﻃﻊ اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﻣﻌﺼﻮم

ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮑﻨﺪ ،وﻟﯽ راه آن اﻋﺘﺮاض از ﺗﺮﯾﺒﻮن
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ و ﻣﺘﺸﻨﺞ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﮑﻪ راه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و
ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﻧﻄﻘﻬﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﯾﺎ
آن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
وی ﺑﺎ
از ﯾﮏ
اﻇﻬﺎر
ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺷﺎﺧﺼﯽ

ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و
ﺟﻨﺎح رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮده درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻢ اﻃﻼﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺸﻮد،ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺎرغ از
ﺟﻨﺎﺣﯽ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺎح اﻓﺮاد
در رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه ﻫﺎ دارﯾﻢ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

