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ﺳﺮدار ﺟﺰاﯾﺮی :ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی آﻣﺮ ﮑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮔﻔﺖ :ورود ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رژ ﻢ آﻣﺮ ﮑﺎ در ﺣﻤﺎ ﺖ از اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان ﺣﺎﮐﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﺮ ﮑﺎ ﺑﺮای راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﺟﺪ ﺪ در اﯾﺮان ﺑﻮد.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺳﺮدار ﺳﯿﺪﻣﺴﻌﻮد ﺟﺰاﯾﺮی ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺎرهای اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ورود ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رژ ﻢ آﻣﺮ ﮑﺎ در ﺣﻤﺎ ﺖ از اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی دوﻟﺖﻫﺎ
و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﺮ ﮑﺎ ﺑﺮای راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﺟﺪ ﺪ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻔﺖ و
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰ د ﮕﺮی ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺣﻀﻮر ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺪاﻧﻘﻼب از ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪﻧﺎم ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺎ ﺳﺮﮐﺮده ﮔﺮوﻫﮏ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﺟﻨﺎ ﺘﮑﺎران
داﻋﺶ و اﻣﺜﺎل آن در ﺎزل ﻃﺮح ﻓﺘﻨﻪ آﻣﺮ ﮑﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺣﺠﻢ ،ﺳﻄﺢ و اﻧﺪازه ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻌﺎﻧﺪان ﺿﺪاﻟﻬﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ِ
ﭘﯿﺶروی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺟﺰاﯾﺮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﺳﺨﯿﻒ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺷﺮور آﻣﺮ ﮑﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﮑﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ دهﻫﺎ ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ آﻣﺮ ﮑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد و
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮج ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و آﺷﻮبﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺷﺮور آﻣﺮ ﮑﺎ در ﺳﺎل ﺟﺪ ﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ ﺎﺑﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺎ ﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا ﻨﮑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد اﻣﻮاج ﺟﺪاﺧﻮاﻫﯽ ا ﺎﻻت از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮ ﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻗﺪاﻣﺎت ا ﺬاﯾﯽ آﻣﺮ ﮑﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﻔﺎﻟﻪﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺻﺪاﯾﯽ ﺟﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در وﻗﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺸﯿﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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