ﻧﺴـﻞ ﺟـﻮان ﺟـﺎﻣﻌﻪ را ﺑـﺎ ﺟﻨﺎﯾـﺎت
آﻣﺮﯾﮑـﺎ آﺷﻨـﺎ ﮐﻨﯿﻢ/ﻫﺮﮐﺴـﯽ ﺑـﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرد

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی دُری
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮای اﻟﻬﯽ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ و
ﺗﻔﮑﺮاﻧﺴﺎن ازﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮای اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد آراﻣﺶ در زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﻪ آراﻣﺶ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ و ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻋﺸﻖ و ارادت ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ.

دُری اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺪم اﺑﺮاز
ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮاﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺴﮑﯿﻦ و
آراﻣﺶ را ازﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺷﮏ و ﺳﻮءﻇﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را زﯾﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت
رﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺟﻤﻊ داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﺴﻞ ﺟﻮان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و آﻧﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺟﻨﺎﯾﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﺪه ای
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﺼﻮرت
اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﻨﺪ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮار ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اش آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﻣﺼﺪق ﺑﻌﺪ از ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ
ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد.

دُری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺪای ﻫﺴﺘﻪ ای ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
ﻫﺴﺘﻪ ای در ﮐﺸﻮر ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪه و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪ
ای را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﺑﯽ و اﺳﺘﮑﺒﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد۱۲ :رﺑﯿﻊ
اﻻول وﻻدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و اﻣﺎم راﺣﻞ از اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﻬﺖ وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و دوازدﻫﻢ ﺗﺎ
ﻫﻔﺪﻫﻢ رﺑﯿﻊ اﻻول را ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن و
آﻣﺮﯾﮑﺎ را در اﺧﺘﻼف اﻓﮑﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ.
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