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ﺷﻮد/ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازرودان ﻧﯿﻮز؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
ﻣﻬﺪی دُری اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ راﺳﺘﺶ ﻫﻢ ﻣﮑﺮوه
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺮف راﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺑﺎزار و ﮐﺴﺒﻪ ﻣﺎ ﺟﺎ
اﻓﺘﺎده و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان وﺟﻮد ﮔﺮاﻧﯽ و اﺣﺘﮑﺎر اﻣﺮوز در ﮐﺸﻮر را دور ﺑﻮدن
ﮐﺴﺒﻪ و ﺑﺎزار از اﺣﮑﺎم داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ
را وﺳﻂ ﺑﺎزار ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزار ،اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش را ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎزار رﻧﮓ
و ﺑﻮی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ اﻻن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دُری در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس و ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اداﻣﻪ
داد :ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس رزﻣﻨﺪﮔﺎن
اﺳﻼم را ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﻨﯿـﻢ و ﺑـﺎ ﺑﺮﮔـﺰاری ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻫـﺎو ﺧـﺎﻃﺮه ﮔـﻮﯾﯽ
ﻫﺎ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻬﺪا را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻣﺮوز
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ  ۳۱ﺷﻬﺮﯾﻮر در اﻫﻮاز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت و
زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺷﮑﻮه ،ﻗﺪرت و

ﻋﻈﻤﺖ ﻫﺮ روز ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از
ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺘﮑﺒﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﯾﮏ ﻋﺪه اﻓﺮاد ﺑﯽ ﮔﻨﺎه را از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮر
ﻣﯽ ﺷﻮد و دﺷﻤﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺨﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.

ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ رﺳﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺠﻤﻊ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮔﻔﺖ :رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
اﯾﺮان را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻣﯽ
ﺧﻨﺪﻧﺪ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺪرﺳﺘﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻈﺎم و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ و اﯾﻦ وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻫﻢ در ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ ﻗﺸﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺮ ﺷﮑﻦ اﺳﺖ و واﻗﻌﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺨﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

