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آنالین بخر뺝挌د
فروشگاه ا뺝挌نترنتی

شنبه 03 بهمن 1394

کد خبر: 81598
ارسال با 䀼㩡ست الکترونیکی

نسخه مناسب چاپ

آقا뺝挌انی که تصمیمات نادرست می گیرند، با뺝挌د بفهمند که اگر این مردم بی تفاوت بشوند، مصونیت ما -باقی- نمی ماند،  چه

جوری مردم بی تفاوت می شوند؟ 뺝挌کی اش همین انتخابات است، مردم اگر ببینند در انتخابات "رأی تحمیلی" است، قطعا

تکرار نمی کنند. ما از انتخابات اولمان، همیشه مردم همه آزاد بودند، اکثر뺝挌ت قوی را داشتیم، از ۹۹ درصد گرفته تا ۶۰ ،۷۰

به ما اجازه داده ا뺝挌جاد محدود뺝挌ت می کنند، چه کسی  اما نهادهایی هستند  که   ، درصد همیشه - رای اکثر뺝挌ت- را داشتیم 

ا뺝挌نگونه در سرنوشت مردم مداخله کنیم؟

ا뺝挌جاد به  ۹۴ نسبت  ماه  آذر  در  نشده  منتشر  سخنانی  در  رفسنجانی  هاشمی  الله  آ뺝挌ت   -  hashemirafsanjani.ir

آزاد را  مردمش  با뺝挌د  اسالمی  کرد:حکومت  تاکید  و  داد  هشدار  مردم  به  رای"  "تحمیل  و   انتخاباتی  محدود뺝挌تهای 

بنده- با ردصالحیت   -  ۹۲ انتخابات سال  در  نظر خودشان  به  آقا뺝挌ان  برخی  نکند،  نکند، محدودشان  اجبار  بگذارد، 

ما  ، است  مردم  مال  ا뺝挌نها  همه  کردند.  تمام  را  کار  مردم  و  آمد  سونامی  چون  نشد،  حل  ولی  کردند  حل  را  مسئله 

حداکثر می آییم، می گوییم ما هستیم، این مردم هستند که تصمیم می گیرند.

به گزارش 䀼㩡ا뺝挌گاه اطالع رسانی آ뺝挌ت الله هاشمی رفسنجانی، متن این سخنان بدین شرح است:

ما انتظار دار뺝挌م که نقش دانشگاه های ما در سیاست و انتخابات و مدیر뺝挌ت و حرکت جامعه خیلی باال باشد، گرچه

متاسفانه سرکوب می کنند. خوب کار خیلی زشتی می کنند، بچه مسلمانها دارند درس می خوانند، خیلی ها뺝挌شان

مطرح را  افکارشان  بتوانند  که  باشند  آزاد  با뺝挌د  ا뺝挌نقدر  ا뺝挌نها  خوب  کنند.  می  تحصیل  دارند،  خودشان  جیب  از  هم 

ا뺝挌نها از کسانی که توی مثال هیئت ها- ی مذهبی- اعالم نظر می کنند، کمترند. آنجا هم خوبند، من کنند. مگر 

آنجا را تقبیح نمی کنم آنها هم مسلمانند، هم عزادارند و هم عالقمند به اهل بیت(ع). آنها هم با뺝挌د همینجور باشند،

اما دانشجوها چرا نه؟ جوانهای تحصیل کرده ای که آگاه تر هم هستند چرا نه؟ این 뺝挌ک حرکتی است که خیلی توجیه

ندارد.

که آقا뺝挌انی  뺝挌عنی  بفهمیم!،  با뺝挌د  ما  وفادارند.  انقالب  به  هنوز  مردم  این  است؛  مردمش  بخاطر  امنیتش  ما  ایران 

جوانهای مردم مخصوصا  این  اگر  بشوند  تفاوت  بی  مردم  این  اگر  که  بفهمند  با뺝挌د  گیرند،  می  نادرست  تصمیمات 

تحصیل کرده، اگر ا뺝挌نها بی تفاوت بشوند، مصونیت ما ء باقیء  نمی ماند، ا뺝挌نجوری شکل د뺝挌گری پیدا می کند. بی

تفاوتی مردم خطر بسیاربزرگی است. چه جوری مردم بی تفاوت می شوند؟ 뺝挌کی اش همین انتخابات است، مردم

اگر ببینند در انتخابات "رأی تحمیلی" است، قطعا تکرار نمی کنند. ما از انتخابات اولمان،در تمام  رفراندوم ها،

مردم همه آزاد بودند، اکثر뺝挌ت قوی را داشتیم، از ۹۹ درصد گرفته تا ۶۰ ،۷۰ درصد همیشه ء رای اکثر뺝挌تء داشتیم ،

اما اخیرا د뺝挌گر نهادهایی در کشور بوجود آمده اند که اجازه هم ندارند در انتخابات فعال باشند جز رای دادن، آنها

دخالت می کنند. خوب کشور کم کم ممکن این خطر بی تفاوتی در مردم بوجود بیا뺝挌د، چه کسی به ما اجازه داده،

چه کسی به ما اجازه داده در سرنوشت مردم مداخله کنیم؟

منتشر نشده های هاشمی درباره انتخابات

فیدتبادل لینکآرشیوکتابخانه

سه شنبه ۱۳ بهمن English۱۳۹۴العربیهفارسی

عبارتی را که می خواهيد جستجو گردد را وارد نمایيد.

شما صالحیت خود را از کجا آورده ا뺝挌د؟

دعای امام برای تخر뺝挌بگران هاشمی!

پیام هاشمی در پی درگذشت سرلشگر سلیمی

"شعری که هاشمی در مجمع خواند"

تسلیت هاشمی به حجت االسالم گیالنی

"همه جناح ها به نظام وفادارند"

ناگفته هایی از رهبری، هاشمی و خبرگان

منتشر نشده های هاشمی درباره انتخابات

مردم، انتخابات عادالنه می خواهند

معیار شورای نگهبان، قانون 뺝挌ا جناح؟

شما صالحیت خود را از کجا آورده ا뺝挌د؟

"شعری که هاشمی در مجمع خواند"

منتشر نشده های هاشمی درباره انتخابات

دعای امام برای تخر뺝挌بگران هاشمی!

ناگفته هایی از رهبری، هاشمی و خبرگان

به کانال تلگرام "سا뺝挌ت هاشمی" بپیوند뺝挌د

پیش بینی امام درباره انتقام از "سید حسن"

مقابل آقا هم کاند뺝挌دا معرفی کردند!

معیار شورای نگهبان، قانون 뺝挌ا جناح؟

پیام هاشمی در پی درگذشت سرلشگر سلیمی
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در سرنوشت مردم مداخله کنیم؟ ما همه از مادر، آزاد آفر뺝挌ده شد뺝挌م هیچ کس هم نمی تواند به ما بگو뺝挌د چه جوری

فکر کنید، راهنمایی می توانند بکنند. خود پیغمبر(ص) مگر کسی را اجبار می کردند؟!.قرآن صر뺝挌حا می گو뺝挌د: ال

اکراه فی الدین. به پیغمبرش می فرما뺝挌د تو همه دنیا را خرج کنی، نمیتوانی دل ا뺝挌نها را متحد کنی!. این خداست

که این کارها را می کند و کمکت می نما뺝挌د. این راهی است که خدا پیش 䀼㩡ای همه ما گذاشته است.

خوب ما با اتحاد به ا뺝挌نجا رسید뺝挌م، االن بخواهیم با تفرقه ادامه دهیم!. زشت ترین کارهایی که من االن می بینم این

و فشار  با  دهد  می  انجام  دارد  مظلومیت  با  دولت  که  عظیمی  بسیار  کار  뺝挌ک  مقابل  در  که  است  دلوا䀼㩡سان  تیپ 

تخر뺝挌ب انجام می دهند. این کار کمی نبود. در مقابل قدرت های بزرگ دنیا آنجایی که ۶ کشور نیرومند با عقبه

قوی اطالعاتی و دیپلماتیک می آمدند در مقابل 뺝挌ک وزیر خارجه و همراهانش می نشستند ما توانستیم راه خودمان

را پیش ببر뺝挌م. هی هر روز هم می گفتند نمیشه ! فردا می گفتند نمیشه! می بینید که روزنامه های دلوا䀼㩡سان چه

کار می کنند؟ هنوز هم می نو뺝挌سند: نمیشه!. با ا뺝挌نحال این کار، کاری نبود که از عهده 뺝挌ک دولت تحت فشار بر

به را  به جان خر뺝挌د و کار  را  آمد و فداکاری صبر کرد، زخم زبان ها  به میدان  ا뺝挌نجا حسابی  این دولت  واقعا  بیا뺝挌د، 

سرانجام رساند. این دولت از کجا بیرون آمد؟ از رای و انتخاب مردم. انتخابات ۹۲ اگر بنا بود همان مسیر گذشته

را عمل کند که ا뺝挌نجور نمی شد باالخره مردم آمدند، من فقط اسم نوشتم و نه تبلیغاتی کرد뺝挌م و نه چیز د뺝挌گر. از من

موقع اسم نو뺝挌سی پرسیدند برنامه شما چیه؟ گفتم: برنامه ام را بعدا اعالم می کنم. االن که من رئیس جمهور نیستم،

اگر شدم اعالم می کنم و مرتب می گفتم بگذار뺝挌د مسیر پیش برود تا بگو뺝挌م . چیزی هم نگفتیم، تبلیغی هم نکرد뺝挌م.

ولی سونامی آمد، همه فهمیدند که مردم چیز د뺝挌گری می خواهند، این جر뺝挌ان را قبول نداشتند، آنها به نظر خودشان

مسئله را حل کردند ولی حل نشد، مردم ا뺝挌ستادند و به آقای دکتر روحانی رأی دادند و کار را تمام کردند. همه ا뺝挌نها

مال مردم است ، ما حداکثر می آییم، می گوییم ما هستیم، این مردم هستند که تصمیم می گیرند، ببینید رسانه ها

را عرض می کنم، رهبری در همان انتخابات گفتند رأی مردم حق الناس است نمی شود حق الناس را برد! چند بار

شما از صدا و سیما تا بحال شنید뺝挌د که صدا و سیما روی حق الّناس برنامه بسازد، مناظره بگذارد، مصاحبه بگذارد

و تهد뺝挌د  و  و حرف  مقاله  از  کردند،  پر  را  دنیا  ببینید  "نفوذ".  فرمودند  ای  کلمه  뺝挌ک  آقا  تا  ولی  بار شنید뺝挌د؟.  چند 

ارعاب و اتهام و همه این چیزها، این که مردم را فر뺝挌ب نمی دهد، آنها خودشان را فر뺝挌ب می دهند و دوستانشان را

دل گرم می کنند. اما مردم می فهمند. االن مردم تحصیل کرده اند، با سوادند، تحلیل دارند، آنها تحلیل خودشان را

نکند، تهد뺝挌د  نکند،  اجبار  بگذارد،  آزاد  را  مردمش  با뺝挌د  اسالمی  حکومت  کنم  می  فکر  من  گیرند،  نمی  ناد뺝挌ده 

محدودشان نکند. 뺝挌ک قسمتی از فرما뺝挌شات امام را می خوانم برای شما که ببینید امام چه جوری توضیح می دهند

که این مردم را بگذار뺝挌د کار خودشان را بکنند این شنودها وجود نداشته باشد این افشاگری های دروغ ا뺝挌نها نشود،

آبروی مردم را نبر뺝挌د، با حیثیت انسانها بدرفتاری نکنید، حق مردم را مراعات کنید، امام مکرر ا뺝挌نها گفتند، خیلی

وسیع ا뺝挌نها را در آوردند، از این نظر من فکر می کنم انتخاباتی که در پیش دار뺝挌م بسیار مهم است.

مشاهده فیلم در  آ뺝挌کون  در باالی عکس همین خبر.

    به کانال تلگرام "سا뺝挌ت هاشمی" بپیوند뺝挌د

در همین رابطه بخوانید:

مردم، انتخابات عادالنه می خواهند

رشته خیلی ها برای خبرگان 䀼㩡نبه شد!

"دستبرد به حق الّناس از نگاه هاشمی"

عکس/ خسته نباشید هاشمی به ظر뺝挌ف

"حکومت اسالمی مردمش را آزاد می گذارد"

خطبه ای که هاشمی برای ثبت در تاریخ خواند

انتخابات, دلوا䀼㩡سان, رأی, دولت, وزیر خارجه, رئیس جمهور, دکتر روحانی, حق الّناس
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