حماهس ((  9دی)) تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار رد اترخی انقالب اسالمی است.
امام خامنه ای (مدظله العالی)
حوبسِ  9دی ٍ حضَر دّْب هیلیًَی ایزاًیبى در ثزائت اس فتٌِ گزاى ٍ تدذیذ هیثبق ثب آرهبى ّبی اهبم خویٌی (رُ) ٍ
رّجز هعظن اًمالة اسالهی رٍس تدلّی غیزت دیٌی هلّت ضزیف ایزاى ٍ فزٍساى ضذى ضعلِ ّبی ثیذاری ٍ ثصیزت آًبى
ًسجت ثِ ٍالعیت ّبی ًْفتِ در الیِ ّبی فتٌِ  88ثِ ضوبر هی رٍد ٍ ثزای ّویطِ پزچن آگبّی ٍ دضوي ستیشی را در
ایي کطَر ثزافزاضتِ ًگِ خَاّذ داضت .حضَر ثب ضکَُ  88درصذی هزدم ایزاى در اًتخبثبت  22خزداد  8888کِ

هی

تَاًست فزصتی ثزای تثجیت پبیِ ّبی التذار ًظبم ٍ ضتبة فشایٌذُ کطَر ٍ پیطزفت ،تَسعِ التصبدی ٍ تعبهل ّوِ
خبًجِ ثبضذ در سبیِ فتٌِ اًگیشی دضوٌبى اًمالة اسالهی در داخل ٍ خبرج ٍ رٍا داضتي ظلن ٍ تْوت تملت ثِ چبلص
علیِ استمالل ،اهٌیت هلّی ٍ استحکبم ًظبم اسالهی در عزصِ فزاهلّی تجذیل ضذ ،ثِ گًَِ ای کِ اگز هذیزیت الْی،
َّضوٌذاًِ ٍ همتذراًِ همبم هعظن رّجزی ٍ حضَر هؤهٌبًِ ٍ تَام ثب ثصیزت ٍ حت اًمالثی هزدم ًجَد هی تَاًست
خوَْری اسالهی ایزاى را ثب خطزات خجزاى ًبپذیزی هَاخِ سبسدّ .طت هبُ خَیطتٌذاری هلت هسلوبى در همبثل تَّیي
ثِ رأی  04هیلیًَی اًتخبثبت کِ ثب حوبیت ثی سبثمِ ثیگبًگبى اس اتحبدیِ ارٍپب تب کٌگزُ ٍ کبثیٌِ آهزیکب ٍ اسزائیل ًیش
ّوزاُ ضذُ ثَد ،هٌدز ثِ خزی تز ضذى هٌبفمبى ضذ تب ثذاًدب کِ ضوي حزهت ضکٌی در عبضَرای حسیٌی ٍ حولِ ثِ
عشاداراى ٍ ثِ آتص کطیذى هسبخذ ،اصَل اسبسی اعتمبدی هزدم ایزاى هَرد ّدوِ لزار گزفت .هلت غیَر ٍ ضْیذ پزٍر
ایزاى اسالهی ثب خزٍش اًمالثی خَد در ًْن دی هبُ  8888ضوي ثزچیذى ثسبط آضَة ٍ فتٌِ گزی ،درس عجزتی ثِ
فتٌِ گزاى داخلی ٍ حبهیبى خبرخی آًْب داد تب ثذاًٌذ در صَرت کَچکتزیي اضبرُ رّجزضبىّ ،وِ در دفبع اس حزین هکتت
ٍالیت فمیِ ثِ هیذاى خَاٌّذ آهذ ٍ ثب هطت ّبی پَالدیي خَد ،دّي یبٍُ گَیبى را خزد خَاٌّذ کزد.
پبیگبُ همبٍهت ثسیح ضْیذ ساّذی سبلگزد حوبسِ  9دی رٍس پیًَذ عبضَرایی هزدم ٍ رّجزی ،ثصیزت ٍ حضَر آگبّبًِ
هلت هسلوبى ایزاى را در خلك ایي حبدثِ تبریخی ارج ًْبدُ ٍ اس درگبُ خذاًٍذ هتعبل ثزای هلت لذرداى ایزاى اسالهی ٍ
رّجز هعظن اًمالة حضزت اهبم خبهٌِ ای هذ ظلِ العبلی هَفمیت ٍسزثلٌذی هسئلت هی ًوبیذ.

پبیگبُ همبٍهت ثسیح ضْیذ ساّذی
کبرکٌبى داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى

