ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ رﺳﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺪره
»ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
»واﻟﻔﺠﺮ و ﻟﯿﺎل ﻋﺸﺮ…« .دﻫﻪ ی ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ،ﯾﺎدآور ﺑﺼﯿﺮت و ﺑﺸﺎرت ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﺧﺪاﺟﻮی و
وﻻﯾﺖﻣﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ رﻫﺒﺮی دوراﻧﺪﯾﺶ و ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﻪ
دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ را
آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﺣﯿﺎی دﯾﻦ و ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻬﻦ اﯾﺮان ﺷﻮد.
اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﻮار اﻟﻬﺎم
ﺑﺨﺶ آن ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻓﺮاﺗﺮ از آن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺪاری ﻣﻠﺖﻫﺎ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻃﻮل  39ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺪرت اﺳﺘﮑﺒﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺎﭘﯽ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده و روز ﺑﻪ روز
اﻓﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ از اﯾﻦ رو اﺳﺘﮑﺒﺎر
ﻫﻤﻮاره ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮاج ﮐﻮﺑﻨﺪه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﺗﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪاش ﮐﺎرﮔﺮ
ﻧﯿﻔﺘﺎده و اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻋﺰت و اﻗﺘﺪار ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
✍️ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ۱۳۹۶و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ۳۹ﺳﺎل از زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ ای ﺑﺰرگ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر،وﻓﺎداری ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
✍️ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ رﺳﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺪره در اداﻣﻪ راه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺎ
آرﻣﺎن ﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ آن ﻋﺰﯾﺰ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده،ﻓﺮا رﺳﯿﺪن اﯾﺎم اﻟﻠﻪ دﻫﻪ
ﻓﺠﺮ و ﺳﺎﻟﺮوز ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺪاران،ﻣﻌﺘﻘﺪان و وﻓﺎداران اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮ ﺧﺮوش
اﻟﻬﯽ ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﻬﻨﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ و ﺧﻮد را ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻫﯿﻦ راه ﺷﻬﺪا و اﻣﺎم ﺷﻬﺪا ﻣﯿﺪاﻧﺪ .
واﻟﺴﻼم.

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﯿﻌﯽ
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ رﺳﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺪره
✍  ۱۲ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد ﺷﺶ«

