ﭘﺎﺳـﺪاران ﻧـﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘـﺎوﻣﺖ ﺑﺴـﯿﺞ
رودان ﺑـﺎ اﻣـﺎم ﺟﻤﻌـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی دُری
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان در دﯾﺪار ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ رودان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع( در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺿﯽ و
ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﻢ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﻢ و اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺪاران دو رﮐﻦ اﺻﻠﯽ
ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰود:اﯾﻦ دو ﺧﺎری در ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺸﺎن را ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﺎﺳﺪاران و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ از
اﯾﻨﺮو ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﺑﺪﺑﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﺑﺎزوی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دُری اداﻣﻪ داد :ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﯾﺎران ﻗﻮی و ﺷﺠﺎع
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
دﻧﯿﺎ ،آﺧﺮت ﺧﻮدﺷﺎن را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ از اﻓﺘﺨﺎرات ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب
اﺳﺖ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ
ﮐﺮده اﮔﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮ ﺑﺠﺎی ﺑﯿﺎرﯾﻢ ﮐﻢ ﻫﺴﺖ و اﯾﻦ از ﺑﺮﮐﺎت
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و
دﻓﺎع از ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺼﺪﺷﺎن ﭘﺴﺖ و

ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ زاده ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رودان در اﯾﻦ دﯾﺪار
ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺷﻬﺎدت ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن در ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻫﻮاز و ﺗﺒﺮﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺎدت ﻫﺎ ،ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎ
اﯾﻦ ﻣﻠﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺻﺪام ﺑﻮدﯾﻢ و اﻻن ﻫﻢ
در راﺳﺘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﺸﺮ ارزش ﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ درﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.
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