ﺑﺴــﯿﺞ ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﻣــﺪاﻓﻊ اﺳﻼم و
اﻧﻘﻼب اﺳﺖ/روﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﻔﮑﺮ
ﺑﺴـﯿﺠﯽ روزﺑـﻪ روز در ﺟﻬـﺎن اﺳﻼم
ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﺳﺪار ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺻﺎدﻗﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه رودان در ﺟﻤﻊ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﻼم
و اﻧﻘﻼب اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﺖ ﺑﺎﻻ در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮزﻫﺎ زﻣﯿﻨﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ ،ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و دﺷﻤﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ را ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم راﺣﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻓﺘﺨﺎرﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺠﯽ
ام.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه رودان اﻓﺰود:ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﺮان ﻗﺪر و ﻫﻤﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﯽ ﮐﻪ دل در ﮔﺮو ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ را دارﻧﺪ وﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺟﻬﺎن

اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را زﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم راﺣﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺸﺪاﻟﺸﻌﺒﯽ در ﻋﺮاق ،اﻧﺼﺎاﻟﻠﻪ در ﯾﻤﻦ ،ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ،ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از
اداﻣﻪ داد :ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ
روﺣﯿﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ اﺳﺖ
ﺗﺎزه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ و اﻣﺮوز ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﯿﻦ روﺣﯿﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪ ای ازﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻨﺎم ﺑﺴﯿﺞ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺟﺮات ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ی
ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻧﺪارد ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺎه ﭼﭗ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ ﻏﻠﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻨﮕﯽ
را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ زﻣﺎن ﺑﺰن در رو ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب اﻣﺎم راﺣﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺻﻔﺤﻪ روزﮔﺎر ﻣﺤﻮ ﺷﻮد اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ۲۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ و اﺳﺘﻮارﺗﺮ از
اول اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﮔﺎم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻇﻬﻮر ان ﺷﺎاﻟﻠﻪ ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺪاراﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺎم از راﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﯿﻢ و روﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را روزﺑﻪ روز ﻗﻮی ﺗﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.
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اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ از راه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻧﻘﻼب ﻣﺎ در ﻓﺘﻨﻪ  ۸۸واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪ و ﺑﺼﯿﺮت
ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﺣﺴﺎس ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ
ﻓﺘﻨﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ۵روز دوام ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺮدم
ﺧﻂ ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان و اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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