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آﯾﺖ ﷲ ﺟﻨﺘﯽ:

اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر را ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ داﻧﺴﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،آﯾﺖﷲ ﺟﻨﺘﯽ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در آﻏﺎز ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،اﯾﻦ آﺷﻮبﻫﺎ را ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی رخ داده
اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﭙﺲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﻣﺎﯾﻪ اﻣﯿﺪواری ﺑﺮﺷﻤﺮد و از ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﺟﻮش ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻃﺌﻪ دﺷﻤﻨﺎن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
آﯾﺖﷲ ﺟﻨﺘﯽ ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت را دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻖ داد و دوﻟﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺮدم ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت را ﺑﻪ ﺣﺮﺑﻪای ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﮔﺮوه از ﻣﺮدم ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻧﮕﻠﯿﺲ از اﯾﻦ آﺷﻮﺑﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان را ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﮕﺮاﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺪم
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪﺣﻖ ﻣﺮدم ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ دوﻟﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﭼﺎره ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﯾﻦ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی و ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
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