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خوانید، متن کاملی است از بیانات و نظرات مقاا  مظظا     آنچه که در ادامه می به گزارش خبرگزاری فارس،

 .اند بیان شده "دی 9 "طی دو سال گذشته درباره  رهبری که

مودناد فتهاه   دی تصاری  فر  9خود در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت حماسه  له که در بیانات اخیر مظظ 

داشات    که با اقدامات سیاسی و امهیتی قابل دفع شدن نبود، و به یک حضور عظی  مردمی نیاز یک بیماری بود

برای تما  خواص و عماو    ها آن الظین قرار دادن اند که نصب دی تأکیدات مهمی را بیان کرده 9همواره راجع به 

 .باشد نابتواند روشهی بخش راه آیهده کشور و اسال   مرد  می

و  یدشامن شهاسا  از بصایرت،   طور که در کال  رهبر فرزانه ما تبلور یافتاه، نماادی  ن دی آ 9در حقیقت، 

 .است مجاهدانه توسط مرد  مسلمان ایران  حضور در عرصه

 

 در تاریخ ماندگار شد

 هاا و      هساتهد، ایان اراده   هاا  انساان طور طبیظى و به خودى خود همه مثال همهاد  ایان     روزهاى سال، به

، کهاد  یما  ، متماایز کهاد  یما و آن را مشاخ    کشد یبرمکه یک روزى را از میان روزهاى دیگر  هاست مجاهدت

باا   نفسه یف -ده  محر   - تا راههماى دیگران باشد. روز عاشورا دارد یمو مثل یک پرچمى نگه  کهد یممتفاوت 

، او را دهد یم، مظها دهد یمکه به این روز جان  است (السال  هیعلروزهاى دیگر فرقى ندارد  این حسین بن على )

( است که به ایان روز، ایان خراورت و    السال  هیعلیاران حسین بن على ) یها مجاهدت  این برد یمتا عرش باال 

روز نوزده  دى ه  همین جور است، روز نه  دىِ امسال ه  از همین قبیل است. نه  دى  .بخشد یماهمیت را 

عواملى است که  که آن حرکت برخاسته از همان -ارد  این مردمهد که ناگهان با یک حرکت ده  دى فرقى ند با

شهاسى است، از      است، از وقت یدشمن شهاس از بصیرت است، از ی برخاستهنوزده  دىِ ق  را تشکیل داد  یظهى 

 .کههد یمنه  دى را ه  متمایز   روز –ى مجاهدانه است  حضور در عرصه

ماند  این ه  یک روز متمایزى شد. شاید به یاک مظهاا    که روز نه  دىِ امسال ه  در تاریخ مرمئن باشید

این حرکت مرد  اهمیت مضااعفى داشات     -فضاست  یغبار آلودگشرائط  که -بشود گفت که در شرائط کهونى 

 ت را، روح والیت، دست خداى متظال را، دست قدرکهد یمانسان در اطراف این قضایا فکر  کار بزرگى بود. هرچه

ى امثال ما انجا  بگیرد  این     اراده بیهد. این کارها کارهائى نیست که با   ( را مىالسال  هیعلرا، روح حسین بن على )

که من بارها این را نقل  -که اما  در یک موقظیت حساسى  کار خداست، این دست قدرت الهى است  همان طور
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 مجاهدت به نفع انسان

تماا    ل حجات را همیشاه  شرائط فتهه، کار دشوارتر است  تشخی  دشوارتر است. البتاه خاداى متظاا    در

باراى ماا تماا  نکاردى،      باشهد و بگویهد تو حجت را طلبکارمرد  از خداى متظال  گذارد ینم  هیچ وقت کهد یم

الهى هماه   ی اشارهمظها ذکر شده است. دست  راههما نفرستادى، ما از این جهت گمراه شدی . در قرآن مکرر این

اگر چش  را باز نکردی ، هالل شب اول ماه را ه  نخواهی  دیاد    .خواهد یمجا قابل دیدن است  مهتها چش  باز 

 امکاناتماان اساتفاده کهای  تاا ایان      ی هماه باز کهی ، باید نگاه کهی ، دقت کهی ، از  اما هالل هست. باید چش 

 .حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار داده است، ببیهی 

جاهدت به نفع خود انسان است  خداى متظال ها  در  مجاهدت را بکهد. این م مه  این است که انسان این

مارد    از این قبیل بود، نه  دىِ امسالِ آحااد  65. نوزده دىِ مرد  ق  در سال کهد یماو کمک  این مجاهدت به

همین قبیل است، و قضاایاى   از -مرد  حرکت عظیمى بود  ی الظاده فوقکه حقیقتاً این حرکت میلیونى  -کشور 

 .دهد یماین مجاهدت، راه را به ما نشان  .در طول انقالب از این چیزها ک  نداشتی گوناگونى که ما 
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 حجت بر همه تمام شد

 -مرد از زن و  -بسیجى  نکته را ه  به جوانان عزیز انقالبى، به فرزندان عزیز انقالبى خود ، به فرزندان یک

یاا   خورد یمبیگانگان از ایمان دیهى به گوششان  عرض بکه : جوانان از اطراف و اکهاف کشور، از آنچه که تهتّک

اى حرمات عاشاورا را هتاک        روز عاشورا چگونه یک عاده  ههدیب یموقتى  بیههد، عصبانى هستهد     با چشمشان مى

 ، دلهاشاان باه درد  کههاد  یما اران حسیهى را هتاک  ، حرمت عزادکههد یمحسین را هتک  ، حرمت اما کههد یم

عارض   خاواه   یما دارند  ولاى   از خش   البته خوب، طبیظى ه  هست، حق ه  شود یمهاشان پر      آید، سیهه     مى

اى، کماک باه دشامن اسات. ایهجاا         باى رویاه   عزیز مراقب باشهد، مواظب باشهد که هرگونه کار یها جوانبکه  

، من آورند یم، هر روز کههد یمرا خالصه  ها نامهو  ها تلفنغالباً  ،خوان  یممن،  فهم  یم - دکهه یمتلفن  ها جوان

چارا   کاه  کههاد  یممهد، ناراحت و عصبانى  گاهى ه  از بهده گله      گله ها جوانهمین طور  ه یب یم - که  یمنگاه 



ى وجاود، باا      هماه  ائرى که دشمن با  در شرکه  یم؟ من عرض کهد یم؟ چرا فالنى مالحظه کهد یمفالنى صبر 

خررناکى را شروع کهد، باید مراقبات   یک بازى خواهد یمى امکاناتِ خود درصدد طراحى یک فتهه است و     همه

احتیاا  و تادبیر و در وقات خاودش باا قاطظیات وارد شاد.         کرد او را در آن بازى کمک نکرد. خیلاى بایاد باا   

تخرى از قانون، بایساتى مرارّ    گونه چیهقانون وجود دارد  بر طبق قانون، بدون  هاى مسئولى وجود دارند،    دستگاه

قانونى و مسئولیت  ی فهیوظصورت قاطع انجا  بگیرد  اما ورود افرادى که شأن قانونى و سمت قانونى و  قانون به

  شاهئان قاو  علاى ان    و الیجرمهّک»است:  . خداى متظال به ما دستور دادهکهد یمقانونى ندارند، قضایا را خراب 

، یاک  دههاد  یما اى خباثت به خرج     ، یک عدهکههد یماى دشمهى     عده بله، یک«. التظدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوى

بادون حاز ،    اما باید مراقب بود. اگر بدون دقت، -هست  ها نیا - کههد یمپشتیبانى  خباثت کههدگان از یا عده

  این نباید اتفاق بیفتد. شوند یمهستهد، لگدمال  بیزار ه  ها آنگهاهانى که از     ىانسان وارد برخى از قضایا بشود، ب

فرزندان عزیز انقالبىِ خود  را از ایهکاه یاک حرکتاى را خودسارانه انجاا        جوانهاى عزیز را، دار  یمحذر ر من ب

 .چیز بر روال قانون بدههد  نه، همه

بیههد مارد  در چاه جهتاى دارناد حرکات          مى بیههد     ، مىمسئولین کشور بحمدالل ّه چشمشان ه  باز است

ى نه  دى ماه حجت را بر همه تما  کارد.   عظی  روز چهارشهبه . حجت بر همه تما  شده است. حرکتکههد یم

ه میدانهاد کا   هاى گوناگون، همه   ى قضائیه، دستگاه    ى مقههه، مسئولین قوه   مسئولین قوه ى مجریه،     مسئولین قوه

انجا  بدههد  ه  وظائفشان در مقابل آد  مفسد  ها باید وظائفشان را      . دستگاهخواههد یماند و چه    مرد  در صحهه

 .ى کشور      ى اداره   ، ه  وظائفشان در زمیههها نیا امهیت ود انقالب و ضد گر و ض و اغتشاش
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 است راه انقالب این 

ها    هاا  نیا اکاارى توانساتهد، کردناد،     بدخواهانى که سى سال است علیه این انقالب و علیه این مرد  هر

بکههاد. اگار    توانساتهد  ینممیدان شدند. بیش از این، کارى  فرصت را مغته  شمردند و با تبلیغاتِ خودشان وارد

. کردناد  یمتهران بکههد، یقین بدانید  یها ابانیخنیرو وارد  توانستهد یم ها تسیونیصه ها و ها و انگلیسى آمریکائى

، خواههاد  یما که  برایشان امکان داشت که با حضور وابستگان و مزدوران خودشان از خارج، عرصه را آنچهان اگر

 توانساتهد  یما  . تههاا کاارى کاه   شود یم که این کار به ضررشان تما  دانستهد یم. مهتها کردند یمهدایت کههد، 

سیاست جهاانى، از آشاوبگر، از اغتشاشاگر حمایات کههاد.       ى ى تبلیغات، در صحهه بکههد، این بود که در صحهه

این قضیه وارد میدان شدند  اغتشاشگران خیابانى و خرابکاارانى را کاه باا     رؤساى جمهور کشورهاى مستکبر در

آنچهان کاه   ایران نامیدند  شاید بتوانهد اوضاع را موجودیت خودشان را نشان بدههد، ملت خواههد یم آتش زدن

 .اما شکست خوردند طبق میل خودشان است، در افکار عمومى دنیا و کشورمان تصویر و ترسی  کههد 



وارد کرد. کار ملت ایران در بیست و  روز نه  دى و بیست و دوى بهمن ترین و آخرین ضربه را ملت در قوى

ى  ى کساانى کاه در عرصاه    یکپارچگى ملت آشکار شد. همه، ه دى ه  همین جوردو  بهمن، کار عظیمى بود  نُ

بودند، وقتى دیدند دشمن در صحهه است، وقتى فهمیدند اهاداف پلیاد دشامن     سیاسى به هر نامزدى رأى داده

ب انقاال  ه  بودند، تجدید نظر کردند  فهمیدناد کاه راه   نیب خوش ها آنآن کسانى که قبالً به  چیست، نسبت به

میادان شادند. خیلاى     این است، صرا  مستقی  این است. در بیست و دوى بهمن، ملت همه با یاک شاظار وارد  

نتوانستهد. و ملت ایستاد  این پیروزى ملت بود. از  تالش کردند، شاید بتوانهد بین ملت دودستگى ایجاد کههد  اما

براى ملت ایران بود  این  یپر عبرتفتخار و یک فصل پرا -هشت ماه  -بهمن  بیست و دو  خرداد تا بیست و دو 

 ى اى در بصیرت ملت ایران گشوده شد. این یاک زمیهاه   آگاهى جدیدى به وجود آمد. فصل تازه .یک درس شد

 .بسیار مهمى است. باید بر اساس این زمیهه، حرکت کهی 

 9/9/9819  و مجاوران حر  مرهر رضوی بیانات در اجتماع زائران

 

 نیازها ی لحظه

اش همین نه   ه  براى این هست  آخرى شوراى شما بحمداهلل این خصوصیت را داشته است. دالئل زیادى

ها بود  ایان یاک    که اشاره فرمودند  آن روز ه  نیاز لحظه تیر است 38 -ده سال قبل از این  -دى است  قبلش 

که حاال عرض  -ى عظمتى که دارد  راهپیمائى مرد  در بیست و دوى بهمن با همه .کار متظارف و مظمولى نبود

بگیارد و   شده است، متوقع است که انجا  است، شهاخته روان شدهیک کار متظارف است، یک کار  - خواه  کرد

متوقع نبود  اهمیت داشت کاه   ، یک کار متظارف نبود، یک کار81ى تیر در سال    اما بیست و سهردیگ یمانجا  

است و آن را انجا  بدهد. کار نه  دى ماهِ امسال ها    کار در آن شرائط، الز  این مجموعه بداند و بفهمد که این

ى مهاسب و مورد نیاز  این اساس کار است کاه   فهمیدن نیاز، حضور در لحظه همین جور بود. شهاختن موقظیت،

انجاا  بدهاد،    درا ه  با خود همراه داشته باشد تا بتواند وجودش مؤثر بشود  آن کارى را که بایا  مؤمن باید این

داشته است، نشان داده است  ه   بتواند انجا  بدهد. خوب، الحمدهلل شوراى هماههگى تبلیغات این خصوصیت را

دوران دفاع مقدس، قبل از دفاع مقادس، بظاد از دوران    در -ى اول، در اوضاع و احوال گوناگون آن دهه  در دهه

هائى را در تاریخ ما به وجاود آورد. یکاى از    مختلف که قله یها مهاسبتدر  ه  بظد از رحلت اما  -دفاع مقدس 

 .فراموش نشدنى، همین نه  دى امسال بود هاى این قله
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 فراخوان یک حرکت بدون

ى  بیهید آن روزى کاه تاوده   ذا شما مىخداست. ل   اتکاى بههاست مانیاراز ماندگارى این انقالب، اتکاى به 

اى متوجه انقاالب اسات، احسااس کههاد کاه دشامهىِ        دشمهى عظی  مرد  در سرتاسر کشور احساس کههد که

آیهد. روز نه  دى شما دیدید در این کشاور چاه اتفااقى     مى کههد یمحرکت  اى وجود دارد، بدون فراخوان جدى

بگویهد چهد  هاى میلیونى را راهپیمائى کههد یمالب که همیشه سظى اى پیش آمد. دشمهان انق حادثه افتاد و چه

طول این بیست ساال، هایچ حرکات     اعتراف کردند و گفتهد در -تحقیر کههد، کوچک کههد  -اند  هزار نفر آمده

را نوشتهد و گفتهد. آن کساانى کاه ساظى در کتماان      اى به این عظمت در ایران اتفاق نیفتاده است  این مردمى

این را گفتهد. علت چیست؟ علت این اسات کاه مارد  وقتاى احسااس       ى جمهورى اسالمى دارند، ئق دربارهحقا

آیهد توى میدان. این حرکتِ ایمانى است، این حرکاتِ   اسالمى ایستاده است، مى دشمن در مقابل نظا  کههد یم

 ى الهاى  سات، دسات اراده  در آن وجود دارد  دست قدرت خدا ییخداى  این چیزى است که انگیزه قلبى است 

پروردگار است. وقتاى   ى ها مقهور اراده دست خداست. اراده ها دلاست  این چیزها دست من و امثال من نیست. 

انّ : »دیا فرما یما . لاذا  کهد یمجور دفاع ن ای شد، براى خدا شد، اخالص در کار بود، خداى متظال ییخداحرکت 

، کههاد  یم، تا امروز ه  نفهمیدند  لذا تهدید فهمهد ینمشمهان نظا  اسالمى د این را«. الل ّه یدافع عن الّذین امهوا

 نقره ضظف باراى جمهاورى   گردند یم، به خیال خودشان رندیگ یمگوناگون را به کار  یها روش ،زنهد یمحرف 

اماروز   ترفهادهائى کاه   آورند  آورند، گاهى اس  دموکراسى را مى اسالمى پیدا کههد  گاهى اس  حقوق بشر را مى

را از  هاا  حارف عمومى  اما افکار عمومى اگار ایان    براى مرد  دنیا حقیقتاً ترفهدهاى مسخره است. میگویهد افکار

مختلف، در مواقاع گونااگون،    یها ملتدر دنیا، در کشورهاى مختلف،  جورن ، ایکرد یمآمریکا و صهیونیس  باور 

، کههاد  یما . هار جاا سافر    دههاد  یمبیهید نشان  که مى ،دادند ینمسران مستکبر نشان  نفرت خودشان را از این

 .نخورده است را ها نیا. پیداست که افکار عمومى دنیا فریب ترفهدهاى دههد یمشان شظار  مرد  علیه گروهى از

  99/99/9811ایران  ارتش جمهوری اسالمی ییهوابیانات در دیدار فرمانده و پرسهل نیروى 

 

 بدون علما ممکن نبود

 ى بسیار مه  و استثهائى است  یکى از تمایزات نظا  جمهورى اسالمى ایان اسات. مجموعاه    ى یک مسئله

باه  ى قضاایا،   هماه  و صاحب شأن در بین مرد ، و مورد اعتماد مارد  در  صاحب نا ى علماى  خبرگان، مجموعه

و هماین  . شاود  یما محساوب   ى بسیار مه  رهبرى و انتخاب رهبرى و قضایاى مربو  باه آن  در قضیه خصوص

است و دارد. حضور مرد  در حوادث بزرگ  حضور اثرگذار و حساس در بین مرد ، آثار و برکات خودش را داشته

ى عظیمى بود  راهپیمائى مه  بیست و دو  بهمن، که واقظاً یک پدیده مثل - کههد یمو مه  و اعالن موضظى که 

کشاور   در سراسار  ها ابانیخقبل از آن، حضور مرد  در  این شرائط و با این اوضاع و احوال  و در تاریخ انقالب در



مرد  را به حقائق  یها دلهستهد،  ها آنبدون ایهکه علما و راههمایان مظهوى مرد  که مورد اعتماد  -در نه  دى 

به هادایت در اماور    شود ینمدر هدایت مرد ، مهحصر  . نقش علماى دینشد ینماین انقالب متوجه کههد، میسر 

ى عظای  اجتمااعى و    ، هادایت مارد  اسات در مسائله    هاا  نیاى  همه از تر مه . ها نیاسائل شخصى و فرعى و م

ى با حوادث جهانى. یقیهاً  نظا  اسالمى و وظائفى که مترتب بر این هست در مقابله ى ى حکومت و مسئله مسئله

  این کرد ینم الب تحقق پیدا، این انقداشت ینمو وجود  شد یمنقش علماى دین و راههمایان روحانى حذف  اگر

سر راه این انقالب به وجاود آوردناد.    ، با این همه مشکالت فراوانى که درماند ینمآمد و باقى  نظا  به وجود نمى

تاأثیر مانادگار و مساتمرى در     -ى خبرگان هستهد  مجموعه ،ها آنى برترین  که از جمله -بهابراین علماى دین 

 .بیهی  دارند  که خوب، آثارش را بحمدالل ّه مى حوادث جامظه و سرنوشت جامظه

 15/93/9811  خبرگان رهبرى بیانات در دیدار اعضاى مجلس

 

 شد دنیا خیره

گران دفاع کرد، انگلایس دفااع    آمریکا از فتهه اى به وجود آمد، کارهائى شد، تالشهائى شد، شما دیدید فتهه

دفاع کردند  نتیجه چه شد؟ نتیجه این  ها طلب سلرهتدند، دفاع کر کردند، مهافقین  غربى دفاع یها قدرتکرد، 

 این اتحاد و اتفاق نامیمون، مرد  عزیز ما، ملت بزرگ ما در روز نه  دى، در روز بیست ى شد که در مقابل همه

جاوان اماروز،    و دوى بهمن، آنچهان عظمتاى از خودشاان نشاان دادناد کاه دنیاا را خیاره کارد. ایاران اماروز،          

اى را دشمن علیه نظا  جمهورى اسالمى  توطئه ى امروز، ایرانیان امروز، آنچهان وضظیتى دارند که هر تحصیلکرده

. مهتها توجه داشته باشید  باید تقوا پیشه کهی . آنچاه  کههد یمخهثى  چیهى کهد، به توفیق الهى توطئه را زمیهه

رسیدن باه   ى این راه تا ست  آنچه ما را به ادامه، تقواکهد یمناپذیر  تقواست  آنچه ما را آسیب ،کهد یمما را قوى 

 .، تقواستکهد یماهداف عالیه امیدوار 

حر  اما  خمیهى )ره( در بیست و یکمین سالگرد ارتحال حضرت اما   ى تهران در هاى نماز جمظه خربه

 91/8/9819( خمیهى )ره

 

 

 

 



 هیچ کس نگوید من تکلیفى ندارم

باه   ،هاا  جاوان  باه خصاوص  است که آحاد مرد ، مسئولین، غیر مسئولین، براى ما الز  است، این  آنچه که

ندههاد. هایچ    کسانى که سخن و حرفشان تأثیر دارد، احساس مسئولیت حضور در صاحهه را از دسات   خصوص

مظهاایش ایان نیسات کاه اسالحه       کس نگوید من تکلیفى ندار ، من مسئولیتى ندار   همه مسئولهد. مسئولیت

هستی ، احساس مسئولیت کهی   مسئولیت دفاع از انقالب  خیابان راه بروی   در هر کارى که توى  ییایبببهدی ، 

از اسال ، یظهى از حقوق مرد ، یظهى از عزت کشور. این، شر  اول: همه بایاد   و از نظا  جمهورى اسالمى  یظهى

کشاور   ریا . ایان را مارد    بیه  که این احساس مسئولیت را دا مسئولیت را داشته باشی . و من مى این احساس

هاى دیگرى ها    کردند  نمونه دى بود که اشاره 9ى واضحش همین    حاال یک نمونهکههد یمثابت کردند، ثابت 

حضاور خودشاان را، آماادگى خودشاان را،      ى فجر در پایش اسات. مارد     بهمن در پیش است، دهه 33هست  

 .خواههد داد نشان اند، باز ه  سرزندگى و نشا  خودشان را نشان داده

  9811 /5/99 بهمن 5دیدار مرد  مازندران در سالگرد حماسه 

 
  

 گران مشتی بر دهان فتنه

 ى دشمهان بود  فتهه بود. فتهه یظهاى کساانى شاظارهاى حاق را باا      اى از توطئه گذشته جلوه ى سال فتهه

از ایجاد فتهه، گماراه   ند. هدفمحتواى صددرصد باطل مررح کههد، بیاورند براى فریب دادن مرد . اما ناکا  شد

فتهه، خودشان به پا خاستهد. نه  دى در سرتاسار   ى با کردن مرد  است. شما مالحظه کهید  مرد  ما در مقابله

هماان طاورى کاه     -این کار را خاود مارد  کردناد. ایان حرکات       .گران زد کشور مشت محکمى به دهان فتهه

ى ایان   یک حرکت خودجوش بود  این خیلى مظهاا دارد  ایان نشاانه    -اند  گفته گویهدگان و بزرگان و همه بارها

 توانهاد  یم کههد یم مرد  بیدارند، هشیارند. دشمهان ما باید این پیا  را بگیرند. آن کسانى که خیال است که این

اسات.  نظا ، نظا  خود مرد  است، مال مارد    میان نظا  و میان مرد  جدائى بیهدازند، ببیههد و بفهمهد که این

ى وجود نظا  جمهاورى اساالمى را و    کسانى که با همه مرد  است. آن امتیاز نظا  ما به این است که متظلق به

را  ى اول خود مردمهد  دشامهان ماا ایان    اند، در درجه برافراشته را در این کشور نگه داشته اسال  را و این پرچ 

، کههاد  یم، توطئه زنهد یم علیه ملت ما حرف -آمریکا  ها آنو در رأس  -مستکبر  یها دولتبفهمهد. سردمداران 

  برناد  یما ، گاهى در لفافه کههد یمصریحاً دشمهى  ، گاهىکههد یم، گاهى اظهارات مزوّرانه دههد یمگاهى شظار 

از مسائل ایران و شهاخت درستى از ملت ایران ندارند. ملت ما ملت  همه براى این است که تحلیل درستى ها نیا

 .هشیارى است است، ملت بیدارى

 



 وقتی عاشورا به کمک ملت آمد

 ، تجلّی بارزی از هویت و ماهیت انقاالب یظهای روح دیانات    11دی  9و خروشان مردمی در  حضور عظی 

 .های مرد  بود حاک  بر دل

ماندگار مردمی، شبیه حرکت بازرگ ملات در    ، حادثه کوچکی نیست بلکه آن حرکت عظی  و11نه  دی 

سالگرد این حماسه، حرف اصلی ملت ایران، یظهی حرکت در سایه  ول انقالب است و باید تالش شود درروزهای ا

 .تبیین شود های الهی دین و تحقق وعده

مرد  باا شاجاعت، بصایرت و     جایی کهر ههر اصلی اما  خمیهی)ره(، وارد کردن مرد  به صحهه بود و در ه

بزرگتارین مواناع در مقابال اراده مارد  از باین       تما  مشکالت، و عمل متهاسب با ایمان خود، وارد میدان شدند

 .رود می

مرد  با هدف و شظار مشخ  و ایمان و عمل متهاسب، به عرصه بیایهد هیچ  ی از جهان چهانچه در هر نقره

 کرد و هاست، که اما  خمیهی)ره( به آن عمل مقاومت نیست و این یک نسخه کلی برای تما  ملت عاملی قادر به

 .کرد عملی اثبات به صورتالشان، آن را  ملت ایران ه  با اعتماد به اما  راحل عظی 

ها آناان را در صاحهه    سختی آورد و با وجود همه گری که همه مرد  را بسیج کرده، به صحهه می آن مظجزه

خواهیاد باود و    دیهی، شما در هر شرایری پیاروز  دارد، ایمان قلبی و دیهی است چرا که بر اساس ایمان نگه می

 .شکست مظهایی ندارد

 اساس وظیفه دیهی خود به میدان آمدند تا نشان دههد بر خالفر دی(، در این روز، مرد  ب 9با اشاره به )

 .دیهی استوار برخوردارند گران، مرد  ایران ضمن پایبهدی به نظا  جمهوری اسالمی از عز  و اراده تبلیغات فتهه

ها نبود، بلکه ناشای از یاک بیمااری باود کاه باا        خیابان ای افراد در حضور عده این فتهه، صرفا مهحصر به 

 .شدن نبود، و به یک حضور عظی  مردمی نیاز داشت، که چهین ه  شد اقدامات سیاسی و امهیتی قابل دفع

 ابتدای انقالب، محر  به کمک این مرد  آمد و اما  خمیهی)ره( فرمود خون بار شمشایر   که در گونه همان

 .خلق کرد دی ه ، عاشورا به کمک ملت آمد و حماسه بزرگ و ماندگاری را 9یروز است، در قضایای پ

عمق شظارها که حارف اصالی ملات     های شظاری غلبه پیدا نکهد و ثانیاً به اوالً در بزرگداشت نه  دی جهبه

 .ایران بود، توجه شود

 39/9/9891دی،  9ت دیدار با اعضای ستاد بزرگداش بیانات رهبر مظظ  انقالب در

 پایگاه مقاومت بسیج پیامبر اعظم )ص(                                                      خبرگزاری فارسمنبع: 


