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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی دُری
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن و آﺣﺎد ﻣﺮدم رودان در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﺑﺴﯿﺞ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان
ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ
ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﮔﻮﻧﻪ در ﮐﻨﺎر رﻫﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن از ﻧﮕﺎه رﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺞ ﭘﯿﺮوی از ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺰرگ ﻋﺎﺷﻮرا و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎن ﺳﺎز
ﺷﻬﺎدت و اﯾﺜﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را اﺳﺘﻮار ﮐﺮده و اﯾﻦ
روﺣﯿﻪ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و
ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

دُری اداﻣﻪ داد :ﺻﻔﺎ ،ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،ﻃﻬﺎرت،ﺑﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ از وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﺎاﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺼﯿﺮت و روﺷﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖ از دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺠﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮﺧﺪا و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم ﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﺑﺴﯿﺠﯽ از ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮﺧﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ را آﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﺮﺟﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﯿﻢ و در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
را ﻣﻘﺘﺪر ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺮوز و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﺎن و آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

دُری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :روﺣﯿﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﺎز ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت و ﻓﺘﻨﻪ در ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﺮدم ﻓﺘﻨﻪ اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و راه ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﮔﺮاﻧﯽ را
دارﻧﺪ و از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺘﻄﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻪ
دﻫﺎن ﻣﺒﺎرک ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤﺎی وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﯾﺪه ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و آن را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن اﻣﺎم اﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر و ﻧﻄﺎم ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﯾﻘﯿﻦ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﻋﺎﻟﻢ دﻟﺴﻮزﺗﺮ از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
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