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اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﺻﺎدﻗﯽ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز؛ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻬﻢ دی در
را ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ »اﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ)س( ﺧﻄﺮ
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ و در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ« ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
دﺳﺖﻫﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ دﺷﻤﻦ ،ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪاد .ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻓﺘﻨﻪ را ﺧﻮب
ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻢ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :دو ﻧﻌﻤﺖ وﺟﻮد رﻫﺒﺮی ﺑﺼﯿﺮ ،ﺣﮑﯿﻢ و ﺷﺠﺎع و ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺮدم
وﻻﯾﺘﻤﺪار ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد .ﻣﺮدم  ۱۲ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ای ﺗﯿﺮ ﺧﻼص زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ آن ده ﻫﺎ
ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﻓﺘﻨﻪ در ﺳﺎل ۸۸رخ داد اﻣﺎ در ﺳﺎل ۸۴در ﮐﻨﮕﺮه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ » ﻣﺮدم ﻓﺘﻨﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﻘﻼب
ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻫﺶ را اداﻣﻪ داد« ،اﻓﺰود :ﻣﻮﻣﻨﺎن واﻗﻌﯽ در ﻓﺘﻨﻪ
ﻫﺎ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻄﺮ و ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻓﮑﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و
اﻧﻔﺠﺎر ﻧﻮر در
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ ۹ .دی
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮد .ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﯿﺮ ﺧﻼص ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدم
ﺑﺰﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ »ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ  ۹دی ﻓﻘﻂ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﻧﯿﺴﺖ« ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد ۹ :دی ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ .دﺷﻤﻦ
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﮑﺒﺎر
ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺮدم از ﺳﺎل ۸۸ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﺗﺮ و ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮﭼﻪ
اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ و آنﭼﻪ ﻧﮑﺮدﯾﺪ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ،
دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را از ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟
وی در اداﻣـﻪ ﮔﻔـﺖ :اﮐﻨـﻮن ﻣﻘـﺎوﻣﺖ از اﯾـﺮان ﻓﺮاﺗـﺮ رﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ
ﯾﻤﻦ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .دﺷﻤﻦ ﻫﻢ در ﺳﺮازﯾﺮی ﺳﻘﻮط

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دور ﺧﻮد دﯾﻮار ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺷﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ذﻟﺖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،ﺳﺨﺘﯽ
ﺑﺪﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب داده
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده و
در داﺧﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮاغ ﻧﻈﺎم را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
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ﺣﺎﺟﯽ ﺻﺎدﻗﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ اﺳﺖ ،ﻣﮑﺘﺐ ۹دی ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد و ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺎم  ۹دی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺎ اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دﺷﻤﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﻫﯿﻬﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻟﻪ اﺳﺖ.ﻫﺪف دﺷﻤﻦ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻣﺎ از آﯾﻨﺪه اﺳﺖ
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻫﻢ رﮐﻦ ﺑﺼﯿﺮت داﺷﺖ و ﻫﻢ رﮐﻦ
ﺟﻬﺎد.
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