ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ رﺳﺎﻧﻪ ﻓﺮدﯾﺲ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
✅»واﻟﻔﺠﺮ و ﻟﯿﺎل ﻋﺸﺮ…«
✍️دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ؛ﯾﺎدآور ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺪس ﺳﺮه اﻟﺸﺮﯾﻒ اﺳﺖ.
✍️ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻮم اﻟﻠﻪ ۲۲ﺑﻬﻤﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۵۷را در ﭘﯽ داﺷﺖ و در اﯾﻦ روز ﺧﺪاﯾﯽ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
 ۲۵۰۰ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺎﻏﻮت ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪ.
✍️ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ، ۱۳۵۷ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه اﻟﻬﯽ و اﻧﻔﺠﺎر ﻧﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺮدی اﻟﻬﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﺮدم  ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎدﻻت دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی را ﺑﺮﻫﻢ زد.
✍️ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﯿﺎم ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در راه ﺧﺪا ﺑﻮد؛ﻗﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻧﺼﺮت اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن
و ﭘﯿﺮوزی آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد.
✍️ﺗﺠﺮﺑﻪ  ۳۹ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﻓﺘﻨﻪ  ۸۸و  ۹۶و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﺮی ﻫﺎی
دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﮑﺘﺒﺎر  ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺳﺮدﻣﺪاری ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻣﻠﺖ ﺧﺪا ﻣﺤﻮر و ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪارد.
✍️ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ
ﺑﺼﯿﺮت در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺰت ﻣﻠﯽ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺖ.و ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻼش ﮐﺮد .
✍️دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺑﺎز داﺷﺘﻦ اﯾﺸﺎن از ﺣﺮﮐﺖ،
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﺗﺎی دﯾﮕﺮ و ﻓﺘﻨﻪ دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۳۹ﺳﺎﻟﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر
ﺳﺘﻮن ﺧﯿﻤﻪ اﻧﻘﻼب و اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

✍️ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﻣﺨﺪوش
ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺷﺨﺺ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ.
✍️ﺷﮑﻮه دوﺑﺎره اﻧﻘﻼب در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ۲۲ﺑﻬﻤﻦ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان وﻓﺎداری ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
✍️ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺟﻬﺎن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب و اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن

و ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ در ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﭼﺸﻢ
دوﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
✍️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
ﺑﺎ آرﻣﺎن ﻫﺎی
ﻓﺠﺮ و ﺳﺎﻟﺮوز
اﻟﻬﯽ ﺗﺒﺮﯾﮏ و
واﻟﺴﻼم.

رﺳﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدﯾﺲ در اﺑﺘﺪا راه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯿﺜﺎق
رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ آن ﻋﺰﯾﺰ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده،ﻓﺮا رﺳﯿﺪن اﯾﺎم اﻟﻠﻪ دﻫﻪ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺪاران،ﻣﻌﺘﻘﺪان و وﻓﺎداران اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮ ﺧﺮوش
ﺗﻬﻨﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ و ﺧﻮد را ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻫﯿﻦ راه ﺷﻬﺪا و اﻣﺎم ﺷﻬﺪا ﻣﯿﺪاﻧﺪ .

ﺑﻬﺮام ﺷﻬﺒﺎزی
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ رﺳﺎﻧﻪ ﻓﺮدﯾﺲ
✍️ﺳﻨﻪ  ۱۲ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد ﺷﺶ

