ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
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ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﻮد درزی ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﻮر ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری «ﺣﻮزه» در ﺗﻬﺮان،
ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ  13رﺟﺐ ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( و ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ روز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع(
اﺳﻮهی ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ و ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرک اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ زﯾﺮا وﺟﻮد ﻣﻘﺪس اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻤﺪار اﺟﺮای
ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﻖ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺎدل ﺑﻮدن ،از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﻮر ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :وﻗﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ...ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺤﺚ و ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﯿﻠﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ داﯾﺮه ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺜﻼً در روز ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﻪ دل ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ روﻧﺪ و از ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻫﻮای ﭘﺎک آن ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
اﺳﻼم در ادای ﺣﻖ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮراﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم درزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﺳﻼم ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ دﻟﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺎ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪی ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮﻧﻪای
از وﺳﻌﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ ﺧﻠﻘﺖ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد وﻟﯽ ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻣﺆﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻀﺎﻋﺖ
و ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﻮر ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻓﺰود :وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﯿﺶ از
ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ؛ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ دوﻟﺘﻤﺮدان در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻼً
ﺗﻔﮑﺮ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم درزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ از وﻓﺎداری و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً اﻃﻼع دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻠﺖ
ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻫﺰاران ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ
رﺷﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و اﻋﺘﻼی آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  22ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺎﻓﻆ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺮف ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﮏ دروغ ﺑﺰرگ در روز روﺷﻦ اﺳﺖ از
اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم ﺗﻼش ﺑﺮای ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر و دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﺑﺮﺧﯽ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن
ﻣﺮدم از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻋﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﻮر ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﭼﺮا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آن آﻓﺘﺎب ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺷﻤﻊ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم
روﺷﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ آﻗﺎزاده ﻫﺎ در اﻧﮕﻠﯿﺲ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ژن ﺧﻮد را ژن ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ؟

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم درزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺎم ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺮدم آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﯿﺰان
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎخ ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ آن ﻧﺪارد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮل دوﻟﺘﯽ از
اوﻟﯿﺎء ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ در اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮﺷﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻧﻌﻤﺎت و اﻟﻄﺎف اﻟﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﻫﻤﻪ ﺷﺌﻮن آن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

