ﺣﻤﺎﺳﻪ  ۹دی ﻧﺸﺎن داد ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :اﻫﻤﯿﺖ  9دی در ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب و رﺳﻮاﯾﯽ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان در ﺳﺎل  88ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬآﻧﻼﯾﻦ  :ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﺪﯾﺪﭘﻨﺎه در
ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﺎﻓﺬآﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ  :اﻫﻤﻴﺖ و
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻤﺎﺳﻪ  9دي و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﺟﻬﺖ رﺳﻮاﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل
 88ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت و ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﻓﺮﻳﺐﺧﻮردﮔﺎن ﻗﺼﺪ
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ارزشﻫﺎي دﻳﻨﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮدم را داﺷﺘﻨﺪ..
اﻣﺎ ﻣﻠﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ در  9دي ﻫﻤﺎن ﺳﺎل و ﭘﺲ از ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ
ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( و ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻴﺎري
و وﻻﻳﺘﻤﺪاري در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان و ﺣﺎﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺧﻮش درﺧﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺮگ
زرﻳﻦ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ اﻓﺘﺨﺎرات ﺧﻮد و ﻧﻈﺎم اﻓﺰودﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺪﯾﺪﭘﻨﺎه ﺣﻤﺎﺳﻪ  9دی ﻣﺎه  88ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﻣﺮدم
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﻤﺎﺳﻪ ﭘﺮﺷﻮر  9دی
در اداﻣﻪ اﻫﺪاف اﻟﻬﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( و ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرگ درﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ
وﻻﯾﺘﻤﺪار اﯾﺮان ﺧﻠﻖ ﺷﺪ و اﯾﻦ روز در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
و آﯾﻨﺪﮔﺎن آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻧﻬﻢ دي ﻣﺎه
ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻫﺒﺮي در ﻋﺒﻮر از ﻓﺘﻨﻪ  88و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻧﻬﻢ
دي ﻣﺎه  88از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺛﺮﮔﺬار رﻫﺒﺮي در آن ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ
رﻫﺒﺮي ،ﮔﺬر از ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺼﻴﺮت ﻣﻠﻲ را در ﻃﻮل  8ﻣﺎه ﺟﻨﮓ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻓﺸﺮده دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد و اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺘﻮن ﺧﻴﻤﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﻮد .واﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ

ﭘﺮداز ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎن ،از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﻳﺎن وﻻﻳﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﺮﻧﺪه
ﺷﻴﻌﻪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﺪﯾﺪﭘﻨﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻳﻜﻲ از ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻲ ﺑﺼﻴﺮﺗﻲ ﻫﺎ
در ﺧﻮاص و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل
 88رﻗﻢ ﺧﻮرد در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻮاص ﻧﻴﺰ ﺳﺮ در ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺳﻜﻮت ﺧﻮد ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﺎداﻧﻲ و ﻏﺒﺎر ﻓﺘﻨﻪ
را دو ﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻮاب ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮدﻣﺪاران ﻓﺘﻨﻪ و ارﺑﺎﺑﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آﻧﺎن در  9دی ﻣﺎه ﺳﺎل
 88و ﺑﻌﺪ از آن دادﻧﺪ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﭘﺎی آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ.

