ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ رای ﺑﯿﺸﺘﺮ
زﺣﻤﺎت اﻧﻘﻼب را زﯾﺮﺳﻮال ﻧﺒﺮﻧﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی دُری
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در دﯾﺪار۱۶ﺑﻬﻤﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺮدم اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺳﺎس ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻗﻮی و ﺧﻮب و درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان اﻓﺰود :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮﺷﻮر ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ
اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﻬﻦ و آﺑﺮوی وﻃﻦ را دوﺳﺖ دارد و در ﭘﯽ ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق رای ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ.
دُری اداﻣﻪ داد :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮﺷﻮر ﺑﺮای دﺷﻤﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﺋﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﻠﺖ را ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻠﺖ ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ

ﻃﺒﻌﺎً ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ از
داﺧﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮد داده ﻧﺸﻮد
وی
ﺑﺎ
ﮐﻪ
در

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪ ﯾﺎ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪ اﮔﺮ
آﺑﺮوی ﻧﻈﺎم ﺑﺎزی ﮐﺮد اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﮐﺴﯽ
دوﺳﺖ دارد ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻼ ً ﺣﻖ او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺎﻧﺐ ﮐﺸﻮرش را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ.

ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ از ﻧﻈﺮ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﻣﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دوم اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﭗ و راﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر او ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و ﻣﺮدم
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻓﻼن ﻗﺪرت
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺮاس دارد ﻻﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﺰت ﻣﻘﺘﺪر و ﺷﺠﺎع اﯾﺮان
ﻧﯿﺴﺖ.
دُری ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎرآﻣﺪی و ﺑﺮﺧﻮرداری از روﺣﯿﻪ
ﺟﻬﺎدی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﮐﻪ دارای روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی و ﮐﺎرآﻣﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺮدم ،ﺷﺐ و روز ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻻر  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ و ﺳﮑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و
ﭘﺮاﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎ
درﻧﯿﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ درد ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻢ ﻋﺪاﻟﺖ اﻋﻢ از
ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ دارد اﻣﺎ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
و ﻣﺸﻮرت اﻓﺮاد ﺑﺼﯿﺮ و ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻮن اﻓﺮاد را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ رای ﻧﻤﯽ دﻫﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮن از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ
اﻓﺰود :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮن را از آﻏﺎز ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻼص ﻣﻌﺎدﻻت دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﮑﺒﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺳﭙﺮدن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺪ و در
ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺎم و ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ اﻓﺘﺎد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی دوره ﭘﻬﻠﻮی و اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻌﻀﯽ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

و ﻃﻮری ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ زور و ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻨﺎن ﺳﯿﺎهﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی و ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آورﻧﺪ و
ﺣﺎﺿﺮﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ آوری رای ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎت اﻧﻘﻼب را زﯾﺮ ﺳﻮال
ﻧﺒﺮﻧﺪ.
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