ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺲ ﺑﺎﯾـﺪ از ﺣـﻖ و
ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ/وﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی دُری،
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﻣﺮدم وﻻﯾﺘﻤﺪار رودان از ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺷﮑﻮه در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
روز ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در دﯾﺪارﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر ،اﻓﺰود :رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب از ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ
ﺣﻀﻮرﺑﺎﺷﮑﻮه در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻋﺘﺸﺎﺷﺎت اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از رﺿﺎﯾﺖ ﻗﻠﺒﯽ رﻫﺒﺮاﻧﻘﻼب از ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﻣﺮدم راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ،اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر)ع( از ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم راﺿﯽ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
دُری اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﭙﺎه
آﻣﺪﻧﺪ و وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺨﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻠﺖ در اﯾﻦ
ﻫﻔﺘﻪ از زﻧﺠﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺷﺎﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ رﻫﺒﺮﻋﺰﯾﺰی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت و دﺷﻤﻨﯽ ﻫﺎ
رﻫﺒﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ دﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺣﻮادث در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورﻣﺎن
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ای
ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ  ۱۰آذر
ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻣﺪرس ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺒﺎرزی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻨﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺿﺎﺷﺎه ﻗﻠﺪر اﯾﺴﺘﺎد و ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی داﺷﺖ.
دُری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻓﺘﺎری ﻣﺪرس ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺪرس ﻣﺮدم داری اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ وﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻖ وﺣﻘﻮق ﻣﺮدم دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه،
وﻇﯿﻔﻪ وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ از دل
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪرس اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ
آﯾﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم را دارد؟ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻘﺪر دﻏﺪﻏﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را دارﻧﺪ آﯾﺎ دﻟﺴﻮز ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
دﺷﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و دﺷﻤﻦ ﺳﺘﯿﺰی ﺷﻬﯿﺪ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻣﺪرس ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ازﻧﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪرس ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ آن زﻣﺎن
اﺑﺮﻗﺪرﺗﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ارزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
دُری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﺑﺮﺟﺎم را ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
دﺷﻤﻦ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ اف آی ﺗﯽ اف را ﮐﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻟﻮاﯾﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪرس اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺶ ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ دو ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺮای رای آوردﻧﺶ ﺧﺮج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ اوﺻﺎف ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ را ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داد؟

دُری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪرس
اﻟﮕﻮﭘﺬﯾﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ دﻗﺖ ﻻزم
را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

