ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ دورود ﻣﻮرخ  ٩۶/١/٢۵ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﺎن اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ دورود
ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ دورود :ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ  ٧٠٠ﻧﻔﺮ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﻧﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﮭﻢ را ﺑﮫ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﻘﯿﺎن اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ دورود ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﺗﻘﻮا رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﻮی در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ را ﺳﺮ ﻟﻮﺣﮫ ی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ.
وی اداﻣﮫ داد :در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ و
روﺳﺘﺎ ﺗﻨﻮر ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد اﻓﺮاد داغ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺣﻘﯿﺎن اﻇﮭﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و از اﺣﺰاب و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ھﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ دورود در ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ
 ٧٠٠ﻧﻔﺮ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﻧﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﮭﻢ را ﺑﮫ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
وی اداﻣﮫ داد :اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ ﺿﻌﻔﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎده  ٣۵ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در آن ،ﺷﺮاﯾﻂ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻻزم ھﺴﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ دورود ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ورود اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻮژه ی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ی دﺷﻤﻦ ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ دورود ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻓﺰود:
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﺰار ﻧﻔﺮ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ
ﭘﺮدازد و اﯾﻦ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﻮژه ای ﻋﻠﯿﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﮫ ﻻزم ھﺴﺖ دﺳﺘﮕﺎه
ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ راھﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺗﮑﺮار اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
ﻧﻘﺸﮫ ی دﺷﻤﻦ در اﯾﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از دﯾﺪﮔﺎه رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب
دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل اﯾﺎم ﺳﺎل ھﺮ روز ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﯾﮏ ﺗﻮﻃﺌﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺑﮫ زاﻧﻮ در آوردن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﻣﻤﻠﮑﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﮭﺎ روز ﺑﮫ
روز ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺴﺎل ﯾﮏ ﺑﺰﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﮫ ھﺎ
از ﻧﮕﺎه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی؛ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن آن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺘﻤﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻠﻮه دادن ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﮫ داد :ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ھﻤﮫ ی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ داﺷﺘﮫ اﯾﻢ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ و اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﮫ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم
از دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻃﺌﮫ ھﺎی دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف و ﺣﺲ ﺑﺪﺑﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﺴﺘﻨﺪ.

زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﻧﻈﺎرت ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن
اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﮫ در ھﻤﮫ ی اﯾﺎم ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﻃﺌﮫ در ﺣﺎل داﻣﻦ زدن اﺳﺖ.
اﻧﺘﺼﺎب ﺣﺰب و ﮐﺎﻧﺪﯾﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺣﺎﻟﯽ در ﺣﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ در ﻃﻮل اﯾﻦ اﯾﺎم ھﯿﭽﮕﺎه ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی از ﺣﺰب و ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ دورود در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ اﯾﺎم داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ
ﺷﮑﻮه ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ دھﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﺑﺰﻧﯿﻢ.

