۹دی روز ﺗﺜــﺒﯿﺖ ﻧﻈــﺎم اﺳﻼﻣــﯽ
اﯾﺮان اﺳﺖ/ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی دُری
اﻣﺎم رودان در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺣﻤﺎﺳﻪ۹دی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
در ﺳﺎﻟﺮوز ﺣﻤﺎﺳﻪ ۹دی،آﻣﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﻤﺎن ﺑﯿﻌﺖ
ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﭘﺎی ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﯿﻢ ﻋﺪه ای
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﺷﻪ ای ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺎم و رﻫﺒﺮی وارد ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺼﯿﺮت داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد اﻓﺰود :ﺑﺼﯿﺮت و آﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز  ۱۳ﺳﺎﻟﻪ
ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از او ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻦ در ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻀﻮر
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﭼﻮن اﻣﺎم ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮده و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻣﺎم
زﻣﺎن ﺧﻮدم را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارم و ﺟﺎن ﺧﻮدش را ﻓﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺼﯿﺮت در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
و ﻣﺮدم ﻣﺎ وﺟﻮد دارد.
دُری اداﻣﻪ داد۹:دی ﻣﺎه روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ۹دی از روز ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ در ۲۲ﺑﻬﻤﻦ
اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ۹دی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﻧﻘﻼب ﻫﺎ در دﻧﯿﺎ در ﻫﻤﺎن ﭼﻨﺪﺳﺎل
اوﻟﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ۴۰ﺳﺎل اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۸۸ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ
اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ و دﺷﻤﻨﺎن در ﺑﯿﺮون از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ از ﻫﺮ دری وارد ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ای
درﯾﻎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮاﻗﺘﺪار و ﻋﻈﻤﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ
آﻣﺮﯾﻤﺎ در ﺑﺮار اﯾﺮان ﺳﺎﻻﻣﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﻬﺒﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :رزﻣﺎﯾﺶ اﺧﯿﺮ در درﯾﺎی
ﻋﻤﺎن و اﻗﯿﺎﻧﻮس ،ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ دو ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ اﻋﺘﺮاف
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺟﺰ اﺑﺮﻗﺪرﺗﻬﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان رزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در دﻧﯿﺎ
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دُری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در اﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮ اﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮوﻧﺪ
ﭘﯿﺮوی از ﻫﻮای ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻨﺪﺻﺒﺎﺣﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ﭘﺴﺖ،
ﻫﺮﺟﻮری ﺷﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ از
ﻓﺘﻨﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ

ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ

ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺣﻖ را ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺮﻃﺮف و ﮐﺴﯽ دﭼﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺴﯽ دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان اﻓﺰود :در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﺎت،
دﻓﺎع از آوارﮔﺎن ﺳﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺪاﻣﯿﮏ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻞ
ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ در ﯾﻤﻦ ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ از
ﺣﻘﻮق اﯾﻦ اﻓﺮاد دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ؟
دُری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺑﻊ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮدن از روی اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺎورﻫﺎ،اﻋﺘﻘﺎدات و دﺳﺘﻮر اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر)ع( اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد:
اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآن و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﺿﯽ و داور ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﺮام و ﺣﻼل ﻣﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/پ

 ۹دی  ۸۸ﺟﺸــﻦ ﺑﻠــﻮغ ﻓﮑــﺮی و
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم رﺿﺎ ﻣﻬﺪوی
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه ۱۵۰۰ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﻋﻄﺮ ﺷﻬﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺟﺎن

ﻣﺎ ﻋﻄﺮاﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻬﺪای ﻋﺰﯾﺰ و راه آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ
رﻫﺒﺮی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ رﻫﺒﺮی
ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزی ،روز ﺑﺼﯿﺮت
و روز ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ رو اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزی و
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﺪاﻗﻮت ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻬﻢ دی ﻧﻤﺎد ﻋﺰت ،اﺳﺘﻘﻼل و
ﺑﺼﯿﺮتِ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺻﻮل اﺳﻼم و آرﻣﺎن ﻫﺎی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ
در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎی دﻧﯿﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﯾﺴﺘﺎد.
ﻣﻬﺪوی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻤﺎﺳﻪ ۹دی آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﺷﺪ ﺧﺸﻢ
ﻣﻘﺪس ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﺎﻧﺖ ﻫﺎ و ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎی ﻋﺪه ای ﻣﺰدور
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺎﻧﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت در روزﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻋﺮوه وﺛﻘﺎی اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ اﻗﺒﺎل و ﯾﮏ
ادﺑﺎر اﺳﺖ ادﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان و اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻬﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ
و ﻣﻠﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺒﺎل و ادﺑﺎر ،ﺗﯿﺮ ﺧﻼص را ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان زد
و ﭘﺸﺖ ﭘﯿﮑﺮ ﻧﺎﻣﺒﺎرک ﻓﺘﻨﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺮوش و ﺣﻀﻮر
ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ رودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ
ﻧﻪ راه را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ دﺳﺖ از رﻫﺒﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﯾﻌﻨﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﻬﻢ دی ۸۸ﺟﺸﻦ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻈﺎم
اﺳﻼم ﺑﻮد و ﻧﺪای ﻫﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ رﺳﯿﺪ و اﻣﺮوز اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن
ﻧﻈﺎم ،ﺳﺮ ﻣﻠﺖ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺑﺼﯿﺮت اﺳﺖ.
ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ رودان در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺑﺼﯿﺮت ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻏﺮب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘُﺰ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ
دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺼﺎدی اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻧﮕﺎه
ﻏﺮب ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ دوﺗﺎ ﺑﺼﯿﺮتِ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم و اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ ﻻزم
اﺳﺖ.
وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :اﻵن ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ

ﻋﺰﯾﺰان دارﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﻢ ﺟﻠﻮی ﭘﺎی ﻣﺮدم
ﺑﻌﻀﺎ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ رأی ﺑﯿﺎورم ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ)ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا( ﺣﺪود و ﺻﻐﻮر اﺧﺘﯿﺎرات را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪوی اداﻣﻪ داد :ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﺎ از اول اﻧﻘﻼب اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟ اﯾﻦ
ﻗﻮل دادن ﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﻫﺎ دوﺗﺎ ﻋﯿﺐ ﺑﺰرگ دارد؛ اوﻻ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﺷﻤﻦ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ذره ای ﯾﺎس را در ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﻧﺎاﻣﯿﺪی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دوﻗﻄﺒﯽ ﺳﺎزی ﻣﻌﯿﺸﺖ-ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :از ﯾﮏ ﻃﺮف اﯾﻦ روزﻫﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺪاﯾﯽ
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﻢ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺮﯾﺎن دوﻗﻄﺒﯽ ﺳﺎزی ﻣﻌﯿﺸﺖ-ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ
ﺑﺮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﻪ اذﻫﺎن ﻣﻠﺖ وارد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
اﮔﺮ درِ آن ﺑﺎغ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد اﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ ﻓﻘﺮو ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ روی ﻣﻠﺖ
ﮔﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮدم را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ-ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﮕﺮد ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭼﻤﺎق و ﻫﻮﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻗﻄﺒﯽ
ﺳﺎزی ﮔﺮاﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺳﺘﯿﺰی ،ﺗﻨﮕﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺷﮏ وﺗﻮان
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺻﻠﺢ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﺪوی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ
دوﻗﻄﺒﯽ ﺳﺎزی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎدار
و وﺟﻮد دﻻل ﻫﺎ و ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﻼم ﺿﺮوری ﻣﺮدم و ﮔﺮوﮔﺎن
ﮔﯿﺮی ﻣﻌﯿﺸﺖ آﻧﺎن ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دوﻗﻄﺒﯽ ﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ رودان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم در اﻣﺮ
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﯿﺸﺖ
اﻫﻤﯿﺖ داده ﺷﻮد و ﻗﺪم ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و ﭼﻬﺮه درﺧﺸﺎﻧﯽ از دﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﮐﺎر و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/پ

ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﺎ ژﯾـﺎن آﻣـﺪه و ﻫﻢاﮐﻨـﻮن
در ﻧﯿﺎوران ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از راه داﻧﺎ،
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻘﺪی اﻣﺮوز در ﻫﻤﺎﯾﺶ واﮐﺎوی ﻓﺘﻨﻪ  ۸۸و ﺗﺠﻠﯿﻞ از
آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل  ۸۸ﻣﻠﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺳﺮان ﻗﻮا ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎلﻫﺎ ﺟﺰو ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀﻮر در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :دﻫﻬﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺣﺮﮐﺖ
اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده در دﻧﯿﺎ آن را ﺣﻖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﭼﮏﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای آﺷﻮب
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﭘﻮل ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در
ﻣﻠﺖ راه ﺧﻮد را رﻓﺖ و ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﺪ ،ﮔﻔﺖ ۹ :دی ﻣﻌﺠﺰه اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد ﭼﺮا اﯾﻦ زﻣﺎن اﯾﻦﻗﺪر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ آﺷﻮﺑﮕﺮان
ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪ ،اﻣﺎ رﻫﺒﺮی و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
دادﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺷﻮﺑﮕﺮان داده ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ وﺣﺪت و ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از
ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی  ۲۹ﺧﺮداد رﻫﺒﺮی ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد را از ﻣﺎﺟﺮا ﮐﻨﺎر
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ و اﺑﻼغ ﺣﻘﯿﻘﺖ
راﻫﺒﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان اﺳﺖ .در  ۹دی ﻣﺮدم از ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و
ﺑﺎ ﻫﺮ رأﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان اﺻﻞ اﻧﻘﻼب را ﻫﺪف ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﻧﻘﺪی ﺑﺎ واﮐﺎوی رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺘﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺘﻨﻪ
داﺧﻠﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرتﻃﻠﺒﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت اﻧﺒﻮه ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
در ﻧﻈﺎم ﺛﺮوتﻫﺎی اﻧﺒﻮه را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ
ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اﻓﺮاد اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻗﺪرت
از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ اﻣﺎ اﺻﺮار ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﻧﻈﺎم دارﻧﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎدهزﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎدهزﯾﺴﺖ و ﺟﺰو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺎ ژﯾﺎن آﻣﺪه
و ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﯿﺎوران ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
۶ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽﺷﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎبﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ،
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﺰب
ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از آزادی ﺑﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و رﻓﺘﺎر
و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﯾﯽ از اﺳﻼم ﻧﺪارد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ “ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ در دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻨﺎر اﻣﺎم ﺑﻮدهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻨﺪ”.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن
در ﻣﺎﺟﺮای اﻧﻘﻼب ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﯾﺸﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺘﻨﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد و او را
از اﯾﺮان ،ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ از روز ﻧﺨﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،از اﯾﺮان
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻓﺮﯾﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرﺟﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان اﺑﺰار آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﻪﮐﺸﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

۹دی روز ﺑﺼﯿﺮت و ﻣﯿﺜﺎق اﻣﺖ ﺑﺎ

وﻻﯾـﺖ اﺳـﺖ/ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻠـﺖ از ﺷـﻮرای
ﻧﮕﻬﺒـﺎن رد ﺻﻼﺣﯿـﺖ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در
ﻓﺘﻨﻪ ۸۸دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﯾﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺗﺎج
زاد اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ)ع( و ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان آن
ﺣﻀﺮت ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﮔﻔﺖ :آن ﺣﻀﺮت ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻧﻔﺎق را از
ﺟﺎﻣﻌﻪ دور ﻣﯽ ﮐﺮد ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻧﻔﺎق را از
دور ﮐﺮدﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ ودر ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،اﯾﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ روﯾﺪ راه ﻋﯿﺴﯽ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ راه ﺷﯿﻄﺎن ،ﻗﻄﻌﺎ راه ﺷﻤﺎ راه ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻐﯿﺮ از ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻧﻔﺎق ،ﭼﻪ ﮐﺎر
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﻣﺮوز زﻧﺪه ﺑﻮد
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﭼﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽ دادﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮو ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺮو ﺷﯿﻄﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﺗﺎج زاد در ﺧﺼﻮص ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه PMDدر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و اﺗﻬﺎﻣﺎت
واﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،اﻓﺰود :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و اﺳﺘﮑﺒﺎر
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺮاﺷﯽ و اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم و ﻣﻨﻄﻖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ،ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ دﻫﺎن ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﺎن و ﻣﺪﻋﯿﺎن
ﺑﯽ ﺳﺮوﭘﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ زده ﺷﺪ ،و ﺗﺴﻠﯿﻢ اراده ﭘﻮﻻدﯾﻦ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ.

ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ رودان اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن  PMDﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﮐﻞ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را
ﺳﺎزﻣﺎن دوﺑﻞ اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺑﺰارﻧﺪ ﮐﻪ ۱۲ﺳﺎل ﯾﮏ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﯽ اﺳﺎس را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل آن را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدﯾﻢ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﯽ ام دی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ
اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺑﺮﺟﺎم ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﯾﺎ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ
و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه ای ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﺎ ﺑﺮای اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﻫﻤﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ را ﺑﺮﻣﯽ دارد ،و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ آﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﺎ و دﺷﻤﻨﯿﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ،دﺷﻤﻦ ﻫﻤﺎن دﺷﻤﻦ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ودر ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮوﮔﺬاری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎج زاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﯽ ﺣﯿﺎﯾﯽ آن را اﻣﻀﺎء
ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان
اﺳﺖ و دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﮓ اﻧﺪازﯾﻬﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.

وی در ﺧﺼﻮص ۹دی ﺳﺎﻟﺮوز ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺎل،۸۸
ﮔﻔﺖ۹ :دی روز ﺑﺼﯿﺮت و ﻣﯿﺜﺎق اﻣﺖ ﺑﺎ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻘﺎم

ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی روز ۹دی دو ﭼﯿﺰ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و دوم اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮدم در روز ﺣﺴﺎس و ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺎج زاد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در روز ۹دی ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﺮدم ﭼﻘﺪر در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻫﺮﺟﺎ و ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎده اﻧﺪ.

ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ ۸۸در ارﺗﺒﺎط
ﺑﻮدﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻠﺖ از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ  ۸۸در راﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ وارد ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺘﻨﻪ
ای دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

۹دی ﻣﻬــﺮ ﺗﺜــﺒﯿﺖ دوﺑــﺎره ﺑــﺮ
ـﯽ)ره( و
ـﺎم ﺧﻤﯿﻨـ
ـﺎی اﻣـ
آرﻣﺎﻧﻬـ
ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﺳﺪار ﻋﺒﺎس
زﺟﺮدور ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رودان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رودان ﻧﯿﻮز ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ ۹دی و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻔﺖ :در
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﯾﺎم ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺪار
ﻧﻈﺎم ﻗﻮت دوﺑﺎره ای ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رادر ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی
ﻓﺮاوان دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﯿﺪ.

وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎ و ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺛﻤﺮ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
آن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در اﻓﺘﺨﺎرات ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﺑﺰرگ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ۹دی ﺑﻮد ،ﮐﻪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس و اوﺿﺎع ﺧﺎص ﮐﻪ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دادﻧﺪ و از ﻋﺪم
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﻪ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن زد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اراده ای اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺑﺮ ﭘﺎی آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ.

اﻋﻢ ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان
زﺟﺮدور اﻓﺰود :ﺣﻀﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم
ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم در دﻓﺎع از آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب ﻫﯿﭻ
ﮔﺎه ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺧﻮﯾﺶ در راﺳﺘﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ و
اﺳﺘﻮاری اﯾﻦ راه ﻋﻈﯿﻢ ﻗﺪم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه رودان اداﻣﻪ داد :ﺣﻀﻮر ﭘﺮاﻗﺘﺪار ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﺟﺎوﯾﺪان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺮی و اﯾﺜﺎر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ در
زﻣﺎن اﻧﻘﻼب و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ روزﺑﻪ
روز و اﺳﺘﻮارﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد
را در ﻋﺮﺻﻪ دﻓﺎع از اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:داﻣﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﻤﺎﺳﻪ ۹دی  ۸۸آﻧﻘﺪر وﺳﯿﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷دوﺑﺎره ای در اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ و ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ
ﯾﺎد اﯾﺎم ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدﻣﯽ درﺻﺪد
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﺣﻤﺎﺳﻪ
۹دی  ۸۸و ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﺣﻤﺎﺳﻪ
۹دی  ۸۸ﻣﺮدم ﺑﺮ اداﻣﻪ راه دﻓﺎع از ﻧﻈﺎم و ﺣﺮﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ
و اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ را از ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

زﺟﺮدور در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد۹ :دی روز ﺑﺼﯿﺮت ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ و
ﻣﺮدم ﻣﺎ در اﯾﻦ روز ﺑﺎ درک ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺼﯿﺮت واﻻﯾﺸﺎن ﺣﻀﻮری را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﺮ
ﺑﺎد داد و ﻣﻬﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ دوﺑﺎره ای ﺑﺮ آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ  ،ﺷﻬﺪای
ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻻﯾﺖ داﺷﺖ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻞ 9دی ﺷﺎﻧﺘﺎژﺑﺎزی
ﺑﺮﺧـﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﻦ اﺳﺖ/ﺑﺎﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺑـﺎزی و ﺣﯿـﻒ وﻣﯿـﻞ ﺑﯿـﺖ اﻟﻤـﺎل
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺷﻬﺮدارﺧﺮم آﺑﺎد ﮔﻔﺖ:دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻞ
 9دی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﺷﻪ ای ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ وﭘﺎﯾﻪ
ﭘﻞ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺎ

ﭘﻞ 9دی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﻟﻢ وﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻞ9دی ﺧﺮم آﺑﺎد و واﮐﻨﺶ ﺷﻬﺮدار
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮداری ﺧﺮم آﺑﺎد درﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ اﺻﺤﺎب
رﺳﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﺎﯾﻌﻪ ای در راﺳﺘﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻬﺮدار از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺎ

