ـﻪ
ـﻢ ﻫﻤـ
ـﻠﻄﻪ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴـ
ـﺎم ﺳـ
ﻧﻈـ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣﻠـﺖ اﯾـﺮان را
ﻧﺎﺗﻮان ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،ﺳﺘﺎد ﮐﻞ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ  12ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه روز
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان؛ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی و ﺑﺼﯿﺮت ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﮑﺴﺖ دﺷﻤﻦ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ و ﻣﮑﺎر در ﭘﯿﮕﯿﺮی راﻫﺒﺮد ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﺳﺨﺖ ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  37ﺳﺎل از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺪد ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮی
و ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روح ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،ﻣﺠﺎﻫﺪت ،اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﯽ،
ﺳﻠﻄﻪﮔﺮﯾﺰی ،ﺳﻠﻄﻪﺳﺘﯿﺰی و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری را در
ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﻠﺖﻫﺎ دﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﺒﺮد ﻣﺎﻫﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی رﻗﻢ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻔﺮ
و اﻟﺤﺎد و ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪﮔﺮ
در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎرزار ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﻧﺎﺗﻮان ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﮕﺮف ﭘﺪﯾﺪه اﻧﻘﻼب و
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز آوازه درﺧﺸﺶ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻠﻮک
ﺳﻠﻄﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﮔﯿﺘﯽ را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺮﻫﻮن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و رﻫﺒﺮی ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و اﻟﻬﯽ آن در دوران
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی )ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ( و ﺑﺼﯿﺮت و
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﻪ اﻧﺪازه در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻧﯿﺎز
اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺶ روﻧﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎم و ﮐﺸﻮر را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻟﮕﻮی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻣﺪل اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻘﺪرات
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ را اﻟﮕﻮﯾﯽ
ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻗﻠﻤﺪاد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ آﺣﺎد ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﭘﺲ از  14ﻗﺮن از ﺗﻮﻟﺪ
اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ و در دوره ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ
اﻟﺤﺎدی و اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﯾﻦﺳﺘﯿﺰ و ﺳﮑﻮﻻر در ﺳﺒﯿﻞ دوری از ﺧﺪا
ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی )س(

و اﻟﮕﻮی ﻣﺘﺮﻗﯽ و آﺋﯿﻦ ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺶ آن در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺸﻮرداری ﻗﺮار داد.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻣﻠﻞ ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه :ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز
ﺗﺤﻘﻖ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺪاوم ﻫﻤﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ
ﺻﯿﺎﻧﺖ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاروی ﮐﺸﻮر در
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺴﺎس و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻠﻤﺪاد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ در دوره ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه
و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهای را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ راﻫﺒﺮد ﻧﻔﻮذ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
از روﯾﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ دل در ﮔﺮو ﻏﺮب و ﮐﺪﺧﺪای ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ
دارﻧﺪ در ﺻﺪد رﺧﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﺳﺨﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺮدم و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی و ﺑﺼﯿﺮت دﺷﻤﻦ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ و ﻣﮑﺎر را در
اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻐﻠﻮب و ﻣﻘﻬﻮر اراده ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﺷﻬﯿﺪان ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺪای  8ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﻈﻠﻮم ﺣﺮم
ـﺪه
ـﻪ وﻋـ
ـﺎن ﺑـ
ـﯽ را اﯾﻤـ
ـﺪﮔﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣـ
ـﺶ روﻧـ
ـﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿـ
ـﺰ ﻣـ
رﻣـ
ﺗﺨﻠﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻟﻬﯽ اﻃﺎﻋﺖ از وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ زﻣﺎن و ﻧﺼﺐاﻟﻌﯿﻦ ﻗﺮار دادن
ﻣﻨﻮﯾﺎت و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻋﺰﯾﺰ )ﻣﺪﻇﻠﻪ
اﻟﻌﺎﻟﯽ( ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ
رﻫﺒﺮ دوراﻧﺪﯾﺶ و ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ،
اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ« ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺖ و اراده ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدم و
ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم ﺑﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺿﺮورت ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ آﻣﺎدهاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﺧﻮد در
ارﺗﻘﺎء ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ اﻣﻨﯿﺖﺳﺎز و ﺑﺎزدارﻧﺪه اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر را ﻫﻤﻮارﺗﺮ و ﺟﺒﻬﻪ دﺷﻤﻦ را
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﺮاس و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

