ﺗﻀﻤﯿـﻦ ﻋﺒـﻮر از ﻓﺘﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺼـﯿﺮت
ﻣﻠﺖ اﺳﺖ/ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﻧﻔﻮذ ﻓﺮدی
و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﺳﺪار ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺻـﺎدﻗﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﺳـﭙﺎه رودان در ﻣﺮاﺳـﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ ﺣﻤﺎﺳـﻪ ۹دی در
اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﺎه ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﯿﺪر)ع( رودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﻓﻀﺎی
ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ و از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ
اﻓﺮاد ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻓﺘﻨﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﯿﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ از ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﺑﺎرﻫﺎ در ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺸﺎن ﺑﺮا ﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه رودان ﺑﺼﯿﺮت را ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺳﻂ ﮔﺮوه دﺷﻤﻦ ﻣﯽ روﯾﻢ و ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه دوﺳﺖ را ﻣﯽ
زﻧﯿﻢ و در ﻓﺘﻨﻪ  ۸۸اﯾﻦ ﻣﻮرد رخ داد و دﯾﺪﯾﻢ ﻋﺪه ای اﻓﺮاد ﻧﻘﺸﻪ
دﺷﻤﻦ را ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺻﺎدﻗﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺪل ﻋﻠﯽ)ع(

ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ و

ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﺪل را درﺳﺖ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ودر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ۸۸

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺧﻮاص ﻣﺮدود ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم ﭘﯿﺮوز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ درﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در دﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﮕﺮه  ۱۵۰۰ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ را ﻣﯽ داﻧﻢ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺒﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺣﺎل ﺗﮑﺮار ﺷﺪن اﺳﺖ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه رودان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد ﭼﻮن ﺣﻖ
و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع(
ﻓﺸﺎر آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ
ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪی ﭼﺮا ﺣﮑﻤﯿﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدی،در
ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﻫﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻗﺒﻮل
ﮐﺮد ﭼﻮن ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن زﯾﺎد ﺑﻮد.

ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﯾﺎران ﻧﻤﺎزﺷﺐ ﺧﻮان و ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺣﺎﻓﻆ
ﻗﺮآن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :دﺷﻤﻦ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی)ﻣﻨﺘﻈﺮی( در دﻫﻪ اول
اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺎم ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ واﻗﻌﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:آﻣﺮﯾﮑﺎ و اذﻧﺎﺑﺶ دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان را
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﻧﻔﻮذی ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﺮدی و
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎز و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﻧﻔﻮذی ﻫﺎی در دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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