اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺸـﺎن از ﺗﻮﮐـﻞ
ﻧﮑــﺮدن ﺑــﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌــﺎل
اﺳـﺖ/اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾـﻢ ﻫـﺎی ﺗﮑـﺮاری
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ،ﺿﻌﻒ و ﺧﻮاری
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی دُری
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ و رزق روزی ﻫﺠﺮت ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و در ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ رزق ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺠﺮت و ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان
درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و
ای ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
اﻣﯿﺪاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرﮐﯽ

اﻓﺰود:ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ۲۸ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺑﻌﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻗﺒﻞ ازآن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺳﺮﮐﺎراداری ﺑﺮود اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ

ادارات ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻨﺮ
و ﯾﺎ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
دُری اداﻣﻪ داد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ
ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی اﻣﯿﺪوار ﻧﺒﺎش و در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪ و ﻗﺪرت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
وﭼﻪ ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺗﮑﺎ و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:ﺗﺎ ﻧﺪﯾﺪی و ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻧﺸﺪی ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺮده ،ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺧﻮدت را از ﻣﮑﺮﺷﯿﻄﺎن در اﻣﺎن ﻧﺒﯿﻦ،
زﯾﺮا ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ آﻧﻘﺪر از درﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ ای
را ﺑﻪ ﻣﺎ وارد ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺪاﯾﻖ ﺷﯿﻄﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ
اﻓﺰود :اﻣﺎم راﺣﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺤﻈﻪ ای از
ﻣﮑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎده و ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﻪ ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده از ﺷﯿﻄﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺨﻮرﯾﻢ و ﺷﯿﻄﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ
را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
دُری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻤﺮش آﻣﺎده رزم ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن و ﺷﯿﻄﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪاﮔﺮﻟﺤﻈﻪ ای ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﻮد ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪو
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ را ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان اﻓﺰود :آﻧﻬﺎ)آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ(ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺘﯽ و
ﭼﯿﺰی و ﯾﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ و ﺧﻮاری دﺷﻤﻨﺎن را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
دُری اداﻣﻪ داد :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.

وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( و ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺳﺠﺎدﯾﻪ را ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در  ۱۸ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه در آن روز
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ رودان ﯾﺎدآور ﺷﺪ:ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن وﯾﮋه ﮐﻨﮕﺮه
ﭘﺮوﻓﺴﻮر آﻧﻄﻮن ﺑﺎرا را ﺑﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺼﯿﺮت ﺣﺴﯿﻨﯽ رودان دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﻫﺎی “ﺣﺴﯿﻦ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ” و “زﯾﻨﺐ ﻓﺮﯾﺎدی
در اداﻣﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ.

دُری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻈﻤﺖ ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮدل ﻫﺎ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ آﻣﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( و ﺣﻀﺮت
زﯾﻨﺐ)س( ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ارﺑﻌﯿﻦ ﭘﯿﺎده روی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ  ۲۵ﺑﺎر ﮐﺘﺎب ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرش را
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( در ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ رودان
ﮔﻔﺖ:از اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺑﯿﺎد ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم از ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ و ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺸﻨﻮد ﻗﻮل ﻫﺎی دادﻧﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻗﻮل ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار
اﺣﺪاث ﺟﺎده ﺑﯿﮑﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎب ﺑﻮد و ﺟﺎده ﺟﻐﯿﻦ ﻫﻢ زودﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ

ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺳﺖ ﺷﻮد و دﯾﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮدش را در اﯾﻦ
ﺟﺎده از دﺳﺖ داد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ۷ﻣﻬﺮ روز آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و اﯾﻤﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻒ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻪ آﺗﺸﻨﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن دﯾﮕﺮان ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
دُری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ۹ﻣﻬﺮ روز ورود ﮐﺎروان اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﺑﻪ ﺷﺎم اﻓﺰود:
ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ در ﺷﺎم ﺑﻮد وآن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺪی ﮐﻪ
ﯾﺰﯾﺪان و ﻣﺮدم ﺷﺎم ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ۴ﺻﻔﺮ وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮدر ﺳﺎل
 ۵۷ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ در ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ و ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﺪﯾﻦ ﺣﻮادث ﮐﺮﺑﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﺎﺷﻮرا ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.

وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ)ع( زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮد ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا رخ داد اﮔﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﯽ از ﺣﻮادث ﮐﺮﺑﻼ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
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