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آﯾﺖ ﷲ ﺟﻨﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد؛

ﻟﺰوم ﺟﺪاﺳﺎزی ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﮔﺎن از آﺷﻮبآﻓﺮﯾﻨﺎن
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻫﺪاﯾﺖﻫﺎی روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮدم را ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻮﻃﺌﻪ اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان داﻧﺴﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،آﯾﺖﷲ ﺟﻨﺘﯽ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ،اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت اﺧﯿﺮ را ﺣﺎدﺛﻪای ﺗﺄﺳﻒﺑﺎر ﺑﺮﺷﻤﺮد و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺎل  ۸۸ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ،از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮآن و ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را آﺗﺶ زدﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺷﻮبﻫﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
آﯾﺖﷲ ﺟﻨﺘﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺷﺎره ﮐﺮد ،اﻓﺰود :دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺷﻮبﻫﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان را ﻋﻠﻨﺎ ً اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺞ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺻﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت در اﯾﻦ آﺷﻮب ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺻﻒ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮ ﻫﻢ زدن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر
ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺪا و ﺗﻮﻃﺌﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻨﺜﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺖﷲ ﺟﻨﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان در ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺘﻨﻪ اﺧﯿﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮدم ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
وی ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺗﺬﮐﺮات ﮐﺎﻣﻞ
را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دادﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺼﯿﺮت اﻓﺰاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻢ از ﻣﻮﺿﻊ اﻗﺘﺪار ،دﺷﻤﻦ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻟﺰوم ﺟﺪاﺳﺎزی ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن از آﺷﻮبآﻓﺮﯾﻨﺎن
آﯾﺖﷲ ﺟﻨﺘﯽ در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺟﺪا ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﮐﻪ از روی اﺣﺴﺎﺳﺎت در آﺷﻮبﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺪی اﯾﻦ
اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪای ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ دارای ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ،از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﻨﻨﺪ
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺪاﯾﺖﻫﺎی روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ و از ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮﻃﺌﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ،از
ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
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