اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس :اﺻﻠﺢ ﮐﺴﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻓﮑـﺮ ﻣـﺮدم ﺑﺎﺷـﺪ/
واﺑﺴـﺘﮕﯽﻫﺎی ﻃـﺎﯾﻔﻪای را ﮐﻨـﺎر
ﺑﮕﺬارﯾﺪ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻃﺎﯾﻔﻪای
را ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺖ و ﺑـﻪ ﮐﺴـﯽ رای داد ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس:
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻧﻌﯿﻢآﺑﺎدی در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻋﺒﺎدی ﺟﻤﻌﻪ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ رواج اﺣﺘﺮام در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
اﺣﺘﺮام ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮد،
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺻﻼح ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن
اﺣﺘﺮام و ﻋﺰت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺷﺘﻐﺎل
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺲ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ و ﭘﺴﺖ دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺳﺎﻻﻧﺸﺎن ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﻧﻌﯿﻢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺸﺎن ﺣﺮﻓﻪ و ﮐﺎر

ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در دﯾﺪار اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ
ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ اﺻﻠﺢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد رأی دﻫﻨﺪ.
ﻧﻌﯿﻢآﺑﺎدی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ
واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻃﺎﯾﻔﻪای را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ رای داد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﺎ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺧﯿﺮ آل ﺳﻌﻮد در ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻧﻤﺮ،
ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ و اﺗﺤﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

