اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺷـﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازرودان ﻧﯿﻮز؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
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ﻣﻬـ
ﻫﻔﺘﻪﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺎه رﺟﺐ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﻣﺎه رﺟﺐ
ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻐﻔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان اﻓﺰود:ﻣﺎه رﺟﺐ ﻣﺎه ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ روز از اﯾﻦ
ﻣﺎه را روزه ﺑﮕﯿﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ از
اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻃﺮف و دری از درﻫﺎی ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دُری اداﻣﻪ داد:اﯾﺎم اﻋﺘﮑﺎف درﻣﺎه رﺟﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺳﺎزی
اﺳﺖ و ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ از ﺳﻮی
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﮔﻔﺖ:دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﻣﯿﺪ
ﺑﻪ آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﻈﻠﻮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺪل اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع(
ﮐﻪ در رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ
ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود:اﮔﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﻮد ﻧﺎاﻣﯿﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻓﺴﺎد ﺷﻮد.
دُری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺎ
ﻓﺴﺎد در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮوﻧﺪهای
ﭘـﺎک داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻨـﺪ ﻧـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻓﺴـﺎد اﻗﺘﺼـﺎدی
از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮد و درﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻤﺎرده ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﭘﺎک و ﻣﻮﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺮده ﺷﯿﺸﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺴﺎد ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دُری ﺑﺎاﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺷـﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﻇﻬـﺎر
ﮐﺮد:ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﺮرﻣﺮدم اﺳﺖ.
وی ب ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رأی آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﻖ و
ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﻮروزی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دراﯾﺎم ﻧﻮروز ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ
رودان ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺎزارﭼﻪی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و
از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ داﺷﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

