اﻗﺘـﺪار و ﻗـﺪرت اﻣـﺮوز اﯾـﺮان
اﺳﻼﻣــﯽ در دﻧﯿــﺎ ﺑــﯽ ﻧﻈﯿــﺮ
اﺳﺖ/ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،دﺷﻤﻨﺎن را
ﺗﺎ ﻣﺮز ﺧﻔﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
دادﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﺳﺪار ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺻﺎدﻗﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه رودان ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در ﺟﻤﻊ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ را ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺮان ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ آن را آزاد ﮐﺮد اﻣﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﺮان
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اﯾﺮان را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه رودان اﻓﺰود :اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ را
ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان ﻟﻮﻟﻪ ﻫَﻨﮕﯽ درﺳﺖ
ﮐﺮد و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ آن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را از ﺣﺪﻗﻪ در آوردﻧﺪ ﺗﺎ
ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﻪ ﺷﺎه
اﯾﺮان ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ از روﺳﯿﻪ اﺟﺎزه
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺎﯾﺪ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺻﺎدﻗﯽ اداﻣﻪ داد :در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﺨﺎﻃﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ،آن دوﻟﺖ ﻫﺎ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﻣﯿﺪان
ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺣﺘﯽ ﻏﺬا ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪو ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﮐﺸﻮر  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﺮان در ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻪ ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه رودان ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﺳﭙﺎه ﻗﺪس از اﯾﺮان،
ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺎﻃﻤﯿﻮن از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺣﯿﺪرﯾﻮن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻧﺼﺎراﻟﻠﻪ ﯾﻤﻦ ،ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺣﻤﺎس در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺣﺸﺪاﻟﺸﻌﺒﯽ در ﻋﺮاق ،ﮔﻠﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺸﺮده و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،دﺷﻤﻨﺎن را ﺗﺎ
ﻣﺮز ﺧﻔﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﻣـﺮوز ﺑـﻪ ﺑﺮﮐـﺖ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣـﯽ اﻣـﺎم

ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺳﺮﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن در دﻧﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ اﻣﺎم)ره( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ و ﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﻔﺤﻪ
روزﮔﺎر ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ ،ﻗﺪرت و ﺷﻮﮐﺖ از ﺑﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ
و اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪه و ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻋﺎﻟﻢ درﺑﺮاﺑﺮ آن
ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه رودان ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،اﻋﺮاب در ﺟﻨﮓ
ﺷﺶ روزه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﺎه اﯾﺮان
ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻋﺮاب را دور زد و ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺪرت و دراﯾﺖ رﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و ﻫﻮﺷﯿﺎری
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻗﺼﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻗﺪس از
اﯾﺮان ،ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺎﻃﻤﯿﻮن از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺣﯿﺪرﯾﻮن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻧﺼﺎراﻟﻠﻪ
ﯾﻤﻦ ،ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺣﻤﺎس در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺣﺸﺪاﻟﺸﻌﺒﯽ در ﻋﺮاق ،ﮔﻠﻮی
و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺸﺮده و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ،
آﻣﺮﯾﮑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن را ﺗﺎ ﻣﺮز ﺧﻔﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اﺳﺘﮑﺒﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﭘﻬﺒﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ
ﺑﺮﻧﺪ از ﺑﺮﮐﺖ و اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻗﺘﺪار اﻣﺮوز
در دﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن در
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﻼم آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺠﺎی اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﻓﺰود :آﻧﻬﺎ درﺗﻼﺷﻨﺪ اﺳﻼم آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﻋﻠﻮی در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آﺳﯿﺐ
وارد ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﻣﺎم
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻻﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﺶ
ﺑﺮآب ﮐﺮده و دﺷﻤﻨﺎن را ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه رودان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ و اﺧﻼق ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دارای
ﻋﺰت ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ واﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﻼش ﺟﻬﺎدی ،اﯾﺮان
ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺪرﺗﯽ اﻟﻬﯽ روی زﻣﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

