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دﯾﺪار ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﺎﺳﺪاران و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب
در ﺷﺐ وﻻدت ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﮫﺪاء ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم و ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﭘﺎﺳﺪار ،رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در دﯾﺪار ﺟﻤﻌﯽ از
ﭘﺎﺳﺪاران و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﺎن ،ﻋﻠﺖ ﺧﺼﻮﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه را ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ آن در دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر و اﻧﻘﻼب ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ:
آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺎدان ﭼﮫﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ در ﺗﻮان داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﮑﻨﻨﺪ و اﻣﺮوز دﺳﺖ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻠﮑﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺳﭙﺎه را ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﭙﺎه ھﻢ
در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ در ﻣﺮزھﺎ و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دورﺗﺮ در اطﺮاف ﺣﺮم ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( ﭘﯿﺸﻘﺪم اﺳﺖ و ھﻢ در
ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ.
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﯿﻨﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ از ﺳﭙﺎه را ﻧﺎﺷﯽ از ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺳﭙﺎه و در
واﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب و اﯾﺮان ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﮔﺮﺑﻪرﻗﺼﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺎﺛﺖھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﮐﯿﺪ و ﻓﺮﯾﺐ
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ،دﺷﻤﻨﺎن ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و اﺣﻤﻖھﺎی دور و ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻀﯿﺾ
ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺗﻮطﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻘﻼب را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ در ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺖ
ن ﻋﺰﯾﺰ ،ﭼﮫﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮا ِ
اِﻋﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ آن روز ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎزهﮐﺎر ﺑﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ھﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻓﺰودﻧﺪ :ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر دﺷﻤﻨﺎن ،ﻋﺰت و ﻗﺪرت اﻣﺮوز
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ از اﺑﺘﺪا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﻼح ھﺴﺘﻪای ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی
ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺘﺪار و ﻋﺰت اﻣﺮوز ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﭼﺸﻢ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ،ﻓﺪاﮐﺎری و ﺑﺼﯿﺮت ﻣﺮدم اﺳﺖ.
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻻزﻣﻪ اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر را ﺷﻨﺎﺧﺖ وظﯿﻔﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ھﻤﮕﺎن از آﺣﺎد ﻣﺮدم و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ و دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪ و ﺑﺎ اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪ اوﻟﯿﺎء اﻟﮫﯽ ھﻤﭽﻮن اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺑﺮای ﺧﺪا و در راه ﺧﺪا ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﻳﮕﺎه اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت آﻳﺖﷲاﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای )ﻣﺪظﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ(  -ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوھﺸﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
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