رﺋﯿـﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻫـﻮس
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ را در ﺳﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ
دﺑﯿـﺮ ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﮔﻔـﺖ :ﻣـﺮدم
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﻗﺖ
ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻓـﺮدی را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺻﻼﺣﯿـﺖ ﮐـﺎﻓﯽ
از ﺗﺸﺮ و اﺧﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻬﺮاﺳﺪ و
ﻫﻮس ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن را در ﺳﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس،
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﮑﻮداﺷﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻼﻫﺎﺷﻢ ﺟﻨﺘﯽ
)ﭘﺪرﺷﺎن( و ﯾﺎدواره  90ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﻻدان اﺻﻔﻬﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻗﺸﺎر ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای رﺳﻤﯽ ﮐﺮدن ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روزﻫﺎی  22ﺑﻬﻤﻦ و  9دی از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی ﻣﻮﺟﺐ
اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم و ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ
ﻣﺮدم ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺸﺮ و اﺧﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻬﺮاﺳﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻓﺰود :از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺗﻮرم ،ﮔﺮاﻧﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ در
ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪی در دﻧﯿﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ ارﺷﺎد ،ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮدم و
ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﻫﻤﻮاره ﻗﺒﻠﻪ ،ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
و ﭼﺮاغ راه ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﺮدﻣﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و در وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( و اوﻻد
اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اوﺻﯿﺎی اﻟﻬﯽ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﻧﺒﯿﺎء ﭘﺎﺳﺪاری از
ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از آﺛﺎر دﯾﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ
وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ اوﺻﯿﺎی اﻟﻬﯽ در ﺑﻌﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ در ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎرزات ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ در ﻃﻮل ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺷﻤﻊ دﯾﻦ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه و در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ آﺛﺎر اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ دو ﻗﺸﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺘﯽ اداﻣﻪ داد :اﻧﺒﯿﺎ و اوﺻﯿﺎی اﻟﻬﯽ در ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن
ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ،زﺑﺎن ،ﺑﯿﺎن ،ﻗﻠﻢ ،اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎ ﻣﺮدم
اﯾﻤﺎن ﻣﺮدم را ﺗﻘﻮﯾﺖ و وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺟﻨﯽ و اﻧﺴﯽ را از آﻧﻬﺎ
دﻓﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.

دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل دﻧﯿﻮی ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﭘﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار و اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﻣﻼﻫﺎﺷﻢ ﺟﻨﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وی
ﻣﺮدی وارﺳﺘﻪ ،ﻣﺘﻮاﺿﻊ ،ﺳﺎدهزﯾﺴﺖ و زاﻫﺪ ﺑﻮد و وﻗﺎر و ﻣﺘﺎﻧﺖ را
ﻣﯽﺗﻮان از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص وی ﺑﺮﺷﻤﺮد.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ  90ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻻدان در اﺻﻔﻬﺎن
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺷﻬﺪا ﻧﺒﻮدﻧﺪ آﺛﺎری از دﯾﻦ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﯽآﻣﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻮج ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در دﻧﯿﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮن ﺷﻬﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻮری ﮐﻪ از ﻗﺒﻮر
ﺷﻬﺪا و ﺷﻤﺸﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد دﻧﯿﺎ را روﺷﻦ ﮐﺮده و ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ آﯾﻨﺪه
ﻋﺰتآﻓﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

