ﻧﺳﺧﮫ ﻗﺎﺑل ﭼﺎپ  -دﯾدار ﻓرﻣﺎﻧده ﮐل ارﺗش و ﺟﻣﻌﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧﯾروی زﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎ رھﺑر اﻧﻘﻼب
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دﯾﺪار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ارﺗﺶ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب
ارﺗﺶ اﻣﺮوز را ﻣﺘﺪﯾﻦﺗﺮ و
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻈﻢ ﮐﻞ ﻗﻮا ظﮫﺮ اﻣﺮوز )ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ( در دﯾﺪار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ،
ِ
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ از ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ی ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﭘﺲ از اﻗﺪام زﺷﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﭙﺎه ،ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن
ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺗﺤﺎد روزاﻓﺰون ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ و زﯾﺒﺎ ﺧﻮاﻧﺪن دﺳﺖ ﺑﺮادر ِ
ﮐﺮدﻧﺪ :ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دﺷﻤﻦ را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮب و درﺳﺖ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﮕﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دﺷﻤﻦ را ﺟﺮی و روﺣﯿﻪ آن را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ روز ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪوم و اﻓﺘﺨﺎر آﻓﺮﯾﻦ ارﺗﺶ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی آﻧﺎن،
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ را از »ﻣﻈﺎھﺮ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺪﻋﯽ
آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻋﻨﺼﺮ اﻗﺘﺪار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻠﺘﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪی آن در ﻗﻀﯿﻪ
ﺷﻨﺒﻪھﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ.
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ را در ﻣﻨﻄﻖ اﺳﻼم و ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ» ،ﺣﺼﺎرھﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ« ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ:
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮫﺎﺟﻢ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ داﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﺪاﮐﺎری ،ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮ و آن را ﻣﻨﮑﻮب و وادار ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﺪی و آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﺎﯾﻪ اطﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ ﺧﺎطﺮ ﻣﻠﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮ
ھﻢ زدن آراﻣﺶ ﻣﺮدم از طﺮﯾﻖ ﻣﻀﻄﺮب ﻧﺸﺎن دادن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺣﻮادث طﺒﯿﻌﯽ را ﯾﮏ ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ،
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ھﻤﻪ وﺟﻮد و اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ارﺗﺶ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر
ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ،در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ ﺑﺮگھﺎی زرﯾﻦ در ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮھﻨﮓ ارﺗﺶ ﺧﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮدی ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺎ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ دوش او ﺳﻮار وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﻮد،
ﺟﻠﻮهھﺎﯾﯽ از ﺻﺪاﻗﺖ ارﺗﺶ در ﺑﯿﺎن ﺷﻌﺎر »ارﺗﺶ ﻓﺪای ﻣﻠﺖ« اﺳﺖ.
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺗﺶ را ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ارﺗﺸﯽ »ﻣﮑﺘﺒﯽ« و »ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ از ارزﺷﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و
ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺷﮫﯿﺪان ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ و ﺻﯿﺎدﺷﯿﺮازی در ارﺗﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرآﻣﺪی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﮫﺪ،
ﺗﻮاﺿﻊ ،ﻓﺪاﮐﺎری و ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ از ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ،ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ و اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ و ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ روﺣﯿﻪ و ارزﺷﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روز ﺑﻪ روز
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
اﯾﺸﺎن ،ارﺗﺶِ اﻣﺮوز را ﻣﺘﺪﯾﻦﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ از ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﺮوز زﻣﺎم ارﺗﺶ در دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺪﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ،
اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﻠﺖ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﺎﺋﻨﺎن را دارﻧﺪ ،ﻣﺪام از »ارﺗﺶ ﻣﺪرن رﺿﺎﺧﺎن« دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ارﺗﺶ
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺪرن ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺠﻮم ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن دوام ﺑﯿﺎورد ،اﻣﺎ ارﺗﺶ ﻣﻘﺘﺪر ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﺸﺖ ﺳﺎل در ﯾﮏ
ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ داﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ،روﺣﯿﻪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺗﺪﯾﻦ و اﻣﺎﻧﺘﺪاری ارﺗﺶ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر
اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪای ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ ھﺎی دﺷﻤﻨﺎن ،اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ :اﮔﺮ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ داﻋﺶ وارد ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ داﺷﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ
آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰودﻧﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرھﺎی درﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان
ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺮوز در واﻗﻊ ﺑﺮﮐﺎت ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎد روزاﻓﺰون ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ را ﻻزم و ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ دﺷﻤﻦ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :دﺳﺖ ﺑﺮادری دادن ارﺗﺶ و
ﺳﭙﺎه ،ﺣﺮﮐﺘﯽ زﯾﺒﺎ ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺖ زﺷﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دﺷﻤﻦ را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮب و درﺳﺖ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دﺷﻤﻦ را ﺟﺮی و روﺣﯿﻪ آن را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ،و روﺣﯿﻪ ﺟﺒﮫﻪ ﺧﻮدی را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ و ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺨﻨﺎن و ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ھﺪف از ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن
ﭘﺎﻳﮕﺎه اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت آﻳﺖﷲاﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای )ﻣﺪظﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ(  -ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوھﺸﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
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ﮐﺮدﻧﺪ :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ھﺰاران ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺪھﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﺳﯿﻞ و طﻮﻓﺎن در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎ
ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ آن ﻣﺸﮑﻼت را رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﯿﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﯾﺎوهﺳﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺣﻀﻮر ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮدﻣﯽ در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ و ﻣﻮﺟﺐ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ و ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺸﺎر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ارﺗﺶ ،ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ ﺗﺎ ھﺰاران طﻠﺒﻪ و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ و ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد.
ﭘﯿﺶ از ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا ،اﻣﯿﺮ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺣﯿﺪری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ارﺗﺶ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ  ٢١ﯾﮕﺎن ﻋﻤﺪه و
ﺷ ّ
ﺪا ُء
ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﯿﻞزده ﺑﺎ دﺳﺘﻮر رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،ﮔﻔﺖ :ارﺗﺶ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﺮزھﺎ ،ﭼﮫﺮه »أَ ِ
ُ
ﺎر« ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺸﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم در ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ،ﺟﻨﺒﻪ » ُرﺣَﻤﺎ ُء ﺑَﯿﻨ َُﮫﻢ«
َﻋﻠَﯽ اﻟﮑ ّﻔ ِ
را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ظﮫﻮر رﺳﺎﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ارﺗﺶ ،اﻗﺪاﻣﺎت اﺧﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران را ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺎ ظﮫﻮر دوﻟﺖ ﺣﻖ و ﻧﺎﺑﻮدی
اﺳﺘﮑﺒﺎر ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه دﺳﺖ در دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﭘﺎﻳﮕﺎه اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت آﻳﺖﷲاﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای )ﻣﺪظﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ(  -ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوھﺸﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
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