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ﻣﻨﺒﻊ  :ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی:ﯾﻮم ﷲ ﻧﻬﻢ دی ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺴﺠﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪ
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ از

ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:

ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺤﻮر ،ﺧﺎدم دﺷﻤﻦ و ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ،اﻧﻘﻼب،

اﻣﺎم و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ(،

ﺳﺮدار ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد
ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ

ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ اﯾﺎم
وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ)ص( ،ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ
ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع( و ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎلﻫﺎی اول اﻧﻘﻼب
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب از ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ،ﭼﭙﯽﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و اﻓﺮاد ﺧﻮش ﮔﺬران ،ﻓﺌﻮدالﻫﺎ،

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﭼﻤﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪای و ﺣﺰﺑﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ

اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻣﺴﯿﺮﺷﺎن را ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه
ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻧﺪ .اول در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﮓ ﺷﻌﺎر دادﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻧﺪ وﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺪام ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻋﺪهای ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﺮار و از آﻧﺠﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﮓ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺪاوم ،رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖ و زﻣﺎن رﻫﺒﺮی اﻣﺎم
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻋﺰﯾﺰ اﯾﻦ ﺗﺪاوم ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ در اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ در

ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮدﯾﺸﺎن و درﮐﺸﺎن از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻮاﺿﻌﺸﺎن ،ﻣﺮدم آنﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻫﺒﺮدی و ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺑﺮای اﻧﺤﺮاف اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﻃﺮاﺣﯽ و روی آن ﮐﺎر ﺷﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻓﺮادﺷﺎن ﺷﺪﻧﺪ.ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل

اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب را از ﻣﺤﺘﻮا ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺪ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻃﺮح راﻫﺒﺮدی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ دروﻏﯽ ﺑﻪ
اﺳﻢ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﺎک ﻣﺮدم و در واﻗﻊ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻘﻼب
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮوﮋه را ﺑﻪ ﺣﺬف ﻧﻬﻀﺖ اﻣﺎم)ره( ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺘﻨﻪ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﮔﻔﺖ "ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی آﺗﺶ و دود ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ" ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد.

رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن اﻓﺰود :اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺪرﯾﺖ "ﺑﻨﯿﺎد ﺳﻮروس" در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺳﺎل  ۸۸ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان ﺑﻨﯿﺎد ﺳﻮروس در ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺎل  ۸۸از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺑﺮاﻧﺪازان ﻫﻢ ﺣﺬف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻬﻀﺖ اﻣﺎم راﺣﻞ)ره( و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼم ﻧﺎب

ﻣﺤﻤﺪی)ص( ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺤﻮر ،ﺧﺎدم دﺷﻤﻦ و ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ،اﻧﻘﻼب ،اﻣﺎم و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻋﻤﺎل ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان و آﺷﻮبﻃﻠﺒﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ  ۸۸ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮدادﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺷﮑﺎرﺷﺪن ﺻﺪدرﺻﺪ ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯿﺸﺎن ﺷﺪ.

اوج اﻗﺪاﻣﺎت آﺷﻮبﻃﻠﺒﺎن در روز ﻣﻘﺪس ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮد ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺳﺘﻮن ﺧﯿﻤﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ .اﺳﻼم ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻮرا زﻧﺪه ،ﺣﻔﻆ و ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﺮگ

ﯾﺰﯾﺪ و اﻣﺜﺎل ﯾﺰﯾﺪ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد.
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ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻮادث روز ﻋﺎﺷﻮرای  ۸۸ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺿﺪاﻧﻘﻼب و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻨﮕﯿﻦ و زﺷﺘﯽ را در اﯾﻦ روز ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻋﺰادارن
ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺎت ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺮ و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ در ﮐﺮﺑﻼ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺼﯿﺮت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان و آﺷﻮبﮔﺮان را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻬﻢ دی ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺴﺠﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم

ﺷﺪ .ﻧﻬﻢ دی ﻣﺎه  ۸۸ﻣﺜﻞ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﯾﻮم ﷲ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :در دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۳روز ﺑﺴﯿﺎرﻣﻬﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .روز  ۱۹دی ﻣﺎه
 ۱۳۵۶ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺮدم اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮد .آن روز ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻗﯿﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در روز  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﺷﺪ ۲۲ .ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻢ ،روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ
و از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ،روز  ۹دی ﻣﺎه  ۱۳۸۸ﺑﻮد .ﺣﻤﺎﺳﻪ  ۹دی ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪود  ۲۰ﺳﺎل ﺗﻼش دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ و

ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ۹دی روز ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ آورد و اﯾﻦ روز را ﺑﺮای

ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه و ﺗﺎزه در ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺮدم ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه
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