ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ای ﮐـﻪ درﮐـﯽ از ﮔـﺮان
ﺷﺪن ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را درک ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻬﺪی دری،
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ و اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ در ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
آﺑﺮوی ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﻮﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮان ﺑﺒﺮﯾﻢ و آﺧﺮت ﺧﻮد را ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم درﺧﺼﻮص
ﺑﺮدن آﺑﺮوی دﯾﮕﺮان اﻓﺰود :آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮ داﺷﺖ و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ ﺑﻮد و آﺑﺮوی ﺑﺮادر ﻣﻮﻣﻦ ﺧﻮدش را ﺑﺮد اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ
ﺑﺮ ﻣﯽ دارم ﻫﺮﮐﺴﯽ اوﺻﺎف و ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ
ﮐﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ آﺑﺮوی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و رﻗﯿﺐ را ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﻤﺎن
را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ.
دری اداﻣﻪ داد :ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻣﺎ و ﻧﻮع
رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺻﻠﺢ ﮐﺎرآﻣﺪی ،ﺟﻬﺎدی،
دﻟﺴﻮزی و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﻘﺮا اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻃﺮﻓﺪاری ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﭘﻮﻟﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎن را ﭼﻪ ﺟﻮری ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﻓﻘﺮا دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮان ﺷﺪن
ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﮔﺮان ﺷﺪن ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﻫﯿﭻ
درﮐﯽ ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را درک ﮐﻨﺪ.
دری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺟﺎزه اﺳﺮاف در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
را ﻧﺪﻫﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ ﯾﻘﯿﻦ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺷﺎﻋﺒﻪ آﻟﻮد ﺑﻮدن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﭼﻨﺪان
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ از اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن و
ﺑﻌﺪش را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮن وﻋﺪهای ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ ﻓﻼن ﺟﺎی ﻓﻼن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی ﻗﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و
ﺟﺎده ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﻧﻨﺪ از ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﮐﺎر
اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ روز ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از
راهﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﺟﻨﺎس اﯾﺮاﻧﯽ را
ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﺟﻨﺲ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﺷﮑﺎل دارد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺨﺮﯾﻢ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﻨﺲ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺖ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ راه ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دار ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
اﺟﻨﺎس ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

