راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ
دﻫﺎن ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﺎن اﺳﺖ /اﺳﺘﮑﺒﺎر
ﺟﻬـﺎﻧﯽ و آﻣﺮﯾﮑـﺎ آرزو ﺿﺮﺑـﻪ ﺑـﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮر ﺑﺒﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  22ﺑﻬﻤﻦ و ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ:راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ
دﻫﺎن ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﺎن اﺳﺖ
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ دﻫﺎن ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﺎن اﺳﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻧﻌﯿﻢ آﺑﺎدی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
در ﻣﺮاﺳﻢ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﺳﯽ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ در
ﮐﺮد:دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب از روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺷﮑﻞ
از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ اﻇﻬﺎر
ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ
وﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

وی اﻇﻬﺎ ﮐﺮد:ﺻﺪام ،ﺷﻮروی و ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻨﺪ رﻓﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻟﺬت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان
ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻧﻌﯿﻢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ دﻫﺎن ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ۲۲ﺑﻬﻤﻦ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺧﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﮐﻮری ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎن ،ﻣﺮدم ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﺸﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و در ﻃﻮل ۲۸ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
را ﻧﺪﯾﺪم

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم را در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ
ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻤﺘﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎﻟﺮوز ﭼﺸﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:اﻣﺮوز در ﺳﺎﻟﺮوز
ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ

ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و آرﻣﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎن
اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ:ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ راﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب و
ﺑﺮای آن اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮده و اداﻣﻪ ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺘﯽ اﻓﺰود :ﻣﻠﺖ ﻏﯿﻮر اﯾﺮان راه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را راه ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ و ﻓﺎرغ از ﺿﻌﻒ ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﭘﺎی اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
دﺳﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارد و اﻧﻘﻼب را از دﺷﻤﻨﯽ دﺷﻤﻨﺎن
ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در دوران اﻣﺎم
راﺣﻞ و ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﺑﺮﮐﺎت ﻣﻤﺘﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ
ﻫﻤﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﺎ دﯾﺪن ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪا از ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:ﻗﺪرت ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﺗﻮ دﻫﻨﯽ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
ﻫﺎﺳﺖ
وی ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮔﺮ ﻋﻘﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ در راﻫﺸﺎن ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﯿﺎم راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ ﺗﺎ روﯾﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد
را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﻨﺪ
دارﯾﻮش ﺑﺎﻗﺮﺟﻮان ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر
ﺧﻮد در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن وﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻮد را

داده اﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ:ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﻮار و اﯾﺎدی آن ﻫﺎ ﻫﯿﭻ
ﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻠﻄﻪ و ﻏﻠﺒﻪ ای ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎﻗﺮﺟﻮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﯿﺎم راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ۲۲ﺑﻬﻤﻦ در ﺳﺎﻟﺮوز ﭼﻬﻞ
ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب ﺟﻨﺒﻪ داﺧﻠﯽ دارد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﻪ ﮐﺎری
ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﻻم و ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮری ﻏﻨﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻋﺰمﺧﻮد را ﺟﺰم ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب از
ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺬر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪاری ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس را درک ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻀﻮرﺷﺎن در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﭘﺮﺷﻮر و ﭘﺮﻧﺸﺎط اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎی ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﻮد.
اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ آرزو ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮر ﺑﺒﺮد
اﺣﻤﺪﭘﻮﯾﺎﻓﺮ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﺳﯽ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:اﻣﺴﺎل
ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و دﺷﻤﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎی آرﻣﺎن
ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ،اﻣﺎم راﺣﻞ و ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ،ﮔﻔﺖ:ﻣﻠﺖ ﻏﯿﻮر
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﺗﻮان از آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﺸﺎن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
ﻟﺬا اﺳﺘﮑﺒﺎر و در راس آﻧﻬﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ آرزو را ﺑﻪ ﮔﻮر ﺑﺒﺮد ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺎ را از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮﯾﺎﻓﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻣﺴﺌﻮﻻن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺮﭼﻪ
رﺳﯿﺪن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻗﻠﻪ

ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮای
ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺸﺎن را ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و راه اﻣﺎم را ﺑﺮای
ﻫﺎی رﻓﯿﻊ ﺗﺮﻗﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

داﻏﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان دارﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ از ﮔﻮﺷﻪ وﮐﻨﺎری ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ
ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ اﻣـﻮر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن
ﮐﺮد:دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮر ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ
ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻒ ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺟﺎزه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﮐﯽ را از آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و اﺟﺎزه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﮐﯽ
را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺨﻮاد داد.
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﭘﺎی آرﻣﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده
اﻧﺪ
ﻋﺒﺎس اﻣﯿﻨﯽ زاده ،ﺷﻬﺮدار ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﻣﺮدم ﻣﺎ اﻧﻘﻼب را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻗﻠﺒﯽ،ﻋﻘﻠﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدی و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ
ﺧﻮن ﺷﻬﺪا در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ:ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻟﻮای وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و در
راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺧﻮن ﺷﻬﺪا ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ.
اﻣﯿﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ـﺖ و
ـﺎی اﻧﻘﻼب ،ﻣﻤﻠﮑـ
ـﺎ ﭘـ
ـﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘـ
ـﺪ ﮐـ
ـﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧـ
ـﺎﯾﯽ ﺛـ
در راﻫﭙﯿﻤـ
آرﻣﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

