ـﯿﺮت و
ـﺎﯾﺶ ﺑﺼـ
ـﻪ  ۹دی” ﻧﻤـ
ﺣﻤﺎﺳـ
ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﺎﺣﯽ زاده ﻓﻌﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد 9 :دی  ۱۳۸۸ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﯾﻮم اﻟﻠﻪ ﺑﻮد و در واﻗﻊ اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﺘﻨﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ
را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺼﯿﺮت و
ﻓﻌﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺣﻤﺎﺳﻪ  ۹دی ﻣﺎه
ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود :ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮه آن ﭼﻨﺎن ﻋﻈﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی “اﮔﺮ ﺻﺪ ﻫﺎ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻌﻤﺖ ﻫﻮﺷﯿﺎری اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮ ﺑﻪ
ﺟﺎی آورده ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ ”
ﺻﺒﺎﺣﯽ زاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در روز  ۹دی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﻌﺎدﻻت دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎﯾﻮس ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺼﯿﺮت و
ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺟﺮﯾﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺣﻤﺎﺳﻪ  ۹دی را
اﺛﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺣﻀﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺑﻮد را ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮی و ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮی در ﻣﺴﯿﺮ
ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.ﻟﺬا ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از
آرﻣﺎنﻫﺎی اﺻﯿﻞ اﻧﻘﻼب دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ
ﭘﺎﺳﺪاری از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺣﻤﺎﺳﻪ  ۹دی را دارد و ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ﯾﮑﯽ
از رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از
اﻓﺮاد ﺳﻌﯽ در ﺗﻄﻬﯿﺮ ﭼﻬﺮه ﻓﺘﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی ﻧﺸﺎن دادن اﺑﻌﺎد ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮد و ﺻﺪام ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻣﺎﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ و از ﭘﺮوژه ﻧﻔﻮذ در ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺻﺒﺎﺣﯽ زاده ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻻزم اﺳﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺘﻨﻪ و ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه ﻧﻔﻮذ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

