ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﺳﺎل  ۸۸ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم
ﺟﺴﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﯿﺎرم ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ،ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ﻣﺨﺘﺎری اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ آّﺑﺎد در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺳﺎﻟﺮوز  9دی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎت آن روز را از ﻧﺰدﯾﮏ درک ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻓﺘﻨﻪ را در ﺳﺎل  88ﺑﺎ ﺗﻬﻤﺖ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ آّﺑﺎد اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ دروغ ﺑﺰرگ ﺗﻘﻠﺐ ﯾﮏ ﻋﺪه را ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﺸﻮر راه ﮐﺎر و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف ﺷﻤﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻣﺪرﮐﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ .
ﻣﺨﺘﺎری ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﻓﺘﻨﻪ  88ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﻣﺮدم ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق رای آﻣﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺣﻀﻮر ﺧﻮب ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای ﻧﺒﻮد.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﭼﻪ رﻓﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان
داﺷﺖ ،ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽ ﻫﺎ ﮐﺮد ﯾﮏ ﻋﺪه از ﻣﺮدم
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺨﺘﺎری ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم  ،رﻫﺒﺮی ،ﻋﺰای ﺳﯿﺪ
اﻟﺸﻬﺪا ﺟﺴﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﮐﺎر ﻓﺘﻨﻪ
ﮔﺮان را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.
وی اﻓﺰود:ﻫﺮ ﮐﺴﯽ دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ
ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ در زﯾﺮ
ﭘﺎی ﻣﺮدم ﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺮوز ﻫﻢ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﻮر ﻣﻠﺖ ﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﺨﺘﺎری در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﺮوز ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزی اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود:
ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزی ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﺳﻮاد

آﻣﻮزی رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﺑﯽ ﺳﻮادی اﺳﺖ.

