
گزارش

 پیام رزمایش ایران، چین و روسیه
سردار شریف با اشاره به برگزاری مانور دریایی سه کشور ایران، چین و روسیه 
گفت: این رزمایش پیام امنیت و دلگرمی برای کشورهای منطقه بود.  سخنگو 
و مسئول روابط عمومی کل سپاه در حاشیه اجتماع مردمی یوم اهلل ۹ دی ماه با 
اشاره به پیام های مانور مشترک ایران، روسیه و چین اظهار کرد: رزمایش سه 

کشور بزرگ ایران، روسیه و چین پیام مهم امنیت در منطقه را برای کشورهای 
منطقه داش��ته است.سخنگوی سپاه  پیام دیگر این رزمایش را به کشورهای دیگر به 
س��رکردگی آمریکا دانست و افزود: پیام مهم دیگر این رزمایش برای کشورهایی بود 
که به دنبال برهم زدن امنیت منطقه به سرکردگی آمریکا است. وی مانور و رزمایش 
کش��ورهای چین، ایران و روس��یه را موجب دلگرمی کش��ورهایی دانست که دل در 
گروه امنیت منطقه دارند و خاطرنش��ان کرد: این مانور موجب رعب و وحش��ت برای 

کشورهایی شد که تالش برای برهم زدن امنیت منطقه هستند. ایسنا 

عده ای می خواهند حماسه 9 دی کمرنگ شود
رئیس نهاد رهبری در دانش��گاه ها تاکید کرد: عده ای می خواهند حماسه ۹ 
دی در حافظه تاریخی مردم کمرنگ شود، کما اینکه در تالش بودند عنصر 
ش��هید را نیز کمرنگ کنند. حجت االس��الم مصطفی رس��تمی رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها، به مناس��بت ۹ دی، پیامی در 

صفحه ش��خصی اینستاگرامش منتشر کرد. در این پیام آمده است: » روزهای 
تقوی��م به خودی خود ارجحیتی به هم ندارند، اما گاهی اراده انس��ان ها یک روز را 
در تقویم باال می کش��د و کاری می کند که آن روز برجس��ته باشد، بصیرت، دشمن 

شناسی و وقت شناسی ملت غیور ایران، در ۹ دی ۱۳۸۸، با این روز چنین کرد.
دس��ت یداللهی سیدالشهدا)س( در س��ال غبارآلوِد فتنه، کاری کرد که مردم توجه 
خاصی به وظیفه تاریخی خود در آن مقطع کردند و ۹دی را به یکی از این قله های 

فراموش نشدنی حضور مردم در صحنه تبدیل کردند.  فارس

مشکالت کشور با FATF حل نخواهد شد
نماینده دوره نهم مجلس ش��ورای اس��المی گفت: با عضویت در کنوانسیون 
FATF، نه تنها هیچ مش��کلی از مشکالت کش��ور حل نخواهد شد، بلکه از 
پس آن مشکالت دیگری به کشور افزوده خواهد شد. حجت االسالم حسین 
س��بحانی نیا ،  با اشاره به موضوع FATF اظهار داشت:معتقد نیستم که اگر 

به این کنوانسیون ملحق شویم، مشکالت ما حل می شود و یا اگر عضویت در 
آن را نپذیریم، بر مشکالت ما اضافه خواهد شد. وی ادامه داد:  برخی از افراد چنین 
مس��أله ای را بزرگنمایی می کنند که حتما باید به کنوانسیون FATF ملحق شویم 
تا زمینه برای ما در ارتباط با تعامالت بیش��تر منطقه ای و جهانی فراهم ش��ود. وی 
یادآور شد:  ما نباید به لبخند، اظهار تمایل  و حتی گفته های سخنگوی وزارت خارجه 
خوش��حال باش��یم. این تعارضات در گفته های شان زیاد اس��ت و یک روز از مذاکره 

صحبت می کنند و روز دیگر به طرح مسائل مختلف می پردازد. فارس

اقشار مختلف مردم ایران اسالمی به مناسبت گرامیداشت سالروز ۹ دی بار دیگر 
حماسه آفریدند و با حضور خود ثابت کردند که پای انقالب ایستاده اند. شهرهای 
بزرگ و کوچک ایران ش��اهد برپایی راهپیمایی و تجمعات گسترده بود.  مردم 
تهران نیز از با حضور در میدان امام حس��ین)ع( تهران اجتماع پرش��ور خود در 

گرامیداشت یوم اهلل ۹ دی را برگزار کردند.
تجمع کنندگان کنندگان با در دست داشتن پالکاردها و دست نوشته هایی مانند 
» ما همه با هم هس��تیم پیرو رهبر هس��تیم« و » یوم اهلل نهم دی ماه مظهر 
بصیرت، والیت مداری و عبور از فتنه ها« سالروز حماسه ۹ دی را گرامی داشتند. 
برخی از حاضران در میدان امام حسین که دست نوشته هایی همچون » مرگ 
بر فتنه گر« در دست دارشتند، با سر دادن شعار » فتنه اقتصادی؛ حربه جدید 

دشمن« از نقش دشمنان برای ایجاد آشوب در کشور سخن گفتند.
مردم انقالبی تهران همچنین شعارهایی همچون »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر 
فتنه گر« و » مرگ بر اسرائیل«، » نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا«، »مرگ بر 
مسئول بی کفایت«، » نتیجه بصیرت میثاق با والیت«، » راه نجات امت میثاق با 

والیت«، » گشایش معیشت میثاق با والیت« و ...را فریاد زدند.
احمد بابایی ش��اعر انقالب��ی در این اجتماع پرش��ور به ش��عرخوانی پرداخت. 
شعرخوانی بابایی با اس��تقبال تجمع کنندگان حاضر در میدان امام حسین)ع( 
روبرو شد. بخشی از ابیات این شعر که با ترجیع بند "هزار جان گرامی فدای نام 

حسین" همراه بود از این قرار است:
گذشت آنچه گذشت از علی جدا نشویم

جدا ز قافله  شاه کربال نشویم
قسم به خون خدا یار کدخدا نشویم

کالم  سیدعلی نیست جز کالم حسین
هزار جان گرامی فدای نام حسین

اجرای سرود انقالبی توسط یک گروه دانش آموزی بخش دیگری از این مراسم 
بود که با استقبال مردم روبرو شد.

 قطعنامه مراسم بزرگداشت یوم هللا نهم دی 1398
مردم ایران اسالمی در تجمع باشکوه بزرگداشت یوم اهلل ۹ دی با قرائت قطعنامه 
ای در شش بند بار دیگر با قافله ساالرِ صبر و بصیرت و مقتدای عظیم الشأن امت 
اسالم، مقام معظم رهبری تجدید عهد کرده و پایبندِی عملِی همگان به منویات 

معظم له را رمز بقای عّزت، غلبه بر فتنه ها و حل مشکالت جامعه دانستند.
متن قطعنامه مراسم بزرگداشت یوم اهلل نهم دی ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

یوم اهلل نهم دی روز خروش مردم عاشورایی ایران اسالمی، تحقق وعده حق تعالی 
و غلبه جنود الهی بر جنود شیطانی است، نقطه عطفی در تاریخ انقالب اسالمی و 
اثبات کننده قابلّیت و کارآمدی نظام دینِی مبتنی بر اصل مترقی والیت فقیه در 
عبور از بحران ها و فتنه ها می باشد، حماسه ماندگاری که در عین تقویِت اتحاد 
و انس��جام ملی، حول محور والیت و پشتیبانی از نظام مقدس اسالمی، انزوای 
اصحاِب زبون فتنه و اعتراف نظام س��لطه به اقتدار درونی و قدرت بازدارندگی 
انقالب اس��المی را در پی داشت و نشان داد با حفظ روحیه انقالبی و پایبندی 
عمل��ی به منویّات حکیمانة ولی امر مس��لمین، حضرت آی��ت اهلل العظمی امام 
خامنه ای »ادام اهلل ظله الوارف« و اتکاء به نیروی الیزال الهی و مؤلفه های درونی، 
می توان همچون پیروزی مایه مباهات هش��ت سال دفاع مقدس، پیچیده ترین 
فتنه را مهار و با کمترین هزینه، عزتمندانه از آن عبور کرد و اینک در دهمین 
س��الگرد تجلِّی دس��ت قدرت الهی و خلق حماس��ة ماندگار یوم اهلل نهم دی ماه 
به عنوان مظهر دیانت، بصیرت، والیتمداری، دشمن شناسی و عمِل به هنگام، با 

ندای ملکوتی اهلل اکبر – خامنه ای رهبر اعالم می نماییم:
۱- با ش��کر و سپاس خداوند قادر متعال به پاِس نعمت عظیم والیت و رهبری 
شجاع، حکیم و مدبّر، بار دیگر با قافله ساالرِ صبر و بصیرت و مقتدای عظیم الشأن 
امت اس��الم، مقام معظم رهبری )مدظله العالی( عهد و پیمان ناگسستنی خود 
را تجدید نموده و پایبندِی عملِی همگان به منویات معظم له را رمز بقای عّزت، 

غلبه بر فتنه ها و حل مشکالت جامعه می دانیم.
2- در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی و میان دوره اِی خبرگان رهبری، 
آحاد هم میهنان عزیز و متدین را به حضور حداکثری در پای صندوق های رأی 
با هوشیاری در برابر تبلیغات فریبنده انتخاباتی و موج سواری نااهالن دعوت و از 
شورای محترم نگهبان به عنوان عماد ملّت و دین و سکینه قلب مؤمنین، فقط و 
فقط خدا را در نظر گرفتن و نهراسیدن از جنجال هاِی بی پایه و اساس، شجاعت 
و دقت هرچه بیشتر در احراز ُمَسلَِّم شرایط قانونی نامزدهای انتخاباتی و اِعمال 
دقیق نظارت استصوابی برای جلوگیری از نفوذ عناصر غیر انقالبی به خانة ملت 

را ُمِصّرانه خواهانیم.
۳- بصی��رت و والیتمداری امت نمونه تاریِخ الهام گرفته از فرهنگ غنی غدیر و 
عاش��ورا با دشمن شناسی و حضور حماسی در صحنه برای شکست توطئه های 
رذیالن��ه نظام س��لطه و نااهالن داخلی، اعم از غائل��ه 7۸ - فتنه پیچیده ۸۸ و 
آشوب های سال ۹6 و ۹۸ بیانگر این واقعیت است که ملت به رغم دشواری ها و 
سختی ها، آنگاه که الزم باشد، فارغ از هر نوع گرایش سیاسی در پای نظام دینی 
ایستاده و آمادة جانفشانی است لکن تمامی مسئولین در قوای سه گانه متعهد و 
مکلِّف ذاتی به پرهیز از هر نوع حاشیه سازی و اهتمام حداکثری برای رفع معضل 
تورم، گرانی، بیکاری و برخورد قاطع با مفس��دین بوده و اقدام فوری و عمل به 

هنگام به این وظیفه خطیر راخواهانیم.
4- الزمه غلبه بر جنِگ همه جانبِه دش��من در مقطع حس��اس کنونی و توطئه  

شیطانِی طاغوت اعظم آمریکای جهانخوار در تالش برای بی ثباتی جبهه مقاومت 
را تقویت روحیة استکبار ستیزی، هوشیاری بیش از پیش ملت  و پرهیز احزاب، 
گروه ها و مسئولین کشور از دلبستن به بیگانگان و نگاه به بیرون و ضرورِت اتکاء 

به توانمندی های داخلی و تحقق عملِی اقتصاد مقاومتی می دانیم.
5- خواس��تار دقِت مضاعف در بررس��ی موش��کافانه قراردادهای بین المللی با 
نهراس��یدن از تهدیداِت دش��من بوده و هرگونه تالش مذبوحانه برای استحاله 
نظام مقدس اسالمی و زمزمه شوم مذاکره با عهدشکنان پلید را مصداِق جنایت 
و خیانت به سرنوش��ِت عزتمندانه ملت، آرمان مقدس ش��هدای گلگون کفن و 
کش��ور دانسته و آن را ش��دیداً محکوم می نماییم. 6- حمالت هوایی وحشیانه 
شیطان بزرگ آمریکا به پایگاه بسیج مردمی )حشدالشعبی( عراق همچنین رفتار 
ددمنش��انه دولت دیکتاتور نیجریه علیه شیعیان مظلوم بویژه عالم آگاه و مبارز 
نستوه، شیخ زکزاکی و همسر مکرمه ایشان را شدیداً محکوم، اهتمام حداکثری 
مس��وولین محترم بخصوص دستگاه دیپلماسی کشور برای استفاده از ظرفیت 
مجامع بین المللی و رهایی این عالم جلیل القدر از بند اسارت و معالجه فوری 

قبل از وخیم تر شدن حالشان را خواهانیم.
 راهپیمایی مردم تهران به سمت میدان شهدا

مردم تهران که همزمان با مردم سراس��ر کش��ور در مراسم گرامیداشت یوم اهلل 
۹دی ش��رکت کرده بودند، پس از قرائت قطعنامه و س��خنرانی حجت االسالم 
حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران انقالب اسالمی با سر دادن 
شعارهایی در محکومیت فتنه ۸۸ و حامیان خارجی آن ها به سمت میدان شهدا 

راهپیمایی کردند.
 حاجی صادقی: 9 دی تجلی غیرت دینی ملت بود

حجت االس��الم عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران در 
این مراسم گفت: ۱0 سال از حماسه  بزرگ و معجزه آسای نهم دی می گذرد اما 
همچنان مردم ایران فتنه سال ۸۸ را فراموش نکرده و برنامه ریزی دشمنان برای 

اجرای فتنه های دیگر را هم خنثی کرده اند.
وی افزود: گرامیداشت ۹ دی و حماسه این ملت گرامیداشت یک حماسه نیست 
بلکه حماسه ۹ دی چراغ راه آینده و آموزشگاه بصیرت، والیتمداری و ایستادگی 
در برابر دشمن است. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تصریح کرد: فتنه ۱0 

ساله آنها توسط مردم با تیر خالص انقالبیون پایان پذیرفت.
حاج��ی صادقی گفت: ۹ دی تجلی غیرت دینی ملتی بود که وقتی دید مقابل 
مقدسات آنها عاشورا و دین شان ایستادند در مقابل همه دنیای آنها ایستادگی 
کردند. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تصریح کرد:  آمریکا، انگلیس، فرانسه، 
منافقین و عوامل داخلی آنان، جیره خواران و نوکران آنها همه در یک جبهه آمده 
بودند تا در فتنه ۸۸ انقالب را بش��کنند اما مردم متکی به خدا و پیروان والیت 

فقیه و همه مردان و زنان توانستند این فتنه را خنثی کنند. 
حاجی صادقی گفت:  ۹ دی تجلی والیتمداری و تجلی خش��م مقدس در برابر 

استکبار بود ضمن اینکه اطاعت والیتمداران از ولی امر بود.
وی افزود: خدا با انقالب اسالمی و به دست مردم ایران بنا دارد نور انقالب را در 

دنیا حاکم و چراغ فتنه گران را خاموش کند.
وی افزود: در فتنه ۸۸ دشمنان شبهه افکنی کرده و رسانه ها تهاجم کردند ولی 
سستی در مردم به وجود نیامد و آنها مردانه ایستادند و در حقیقت، آنها مؤمنان 
صادق هستند. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت:  حماسه ۹ دی تجلی 
آیه ای درباره همراهان پیامبر گرامی اس��الم است و قرآن به ما یاد داد که تولی 
بدون تبری معنا ندارد. ضمن اینکه والیتمداری هم بدون استکبارستیزی راهی 
غلط اس��ت. وی افزود: ۹ دی ش��روعی بود تا دشمنان ببینند که از زمان تجلی 
والیت و خروش امت یعنی از 22 خرداد ۸۸ تا ۹ دی ۸۸ مردم صبر کردند اما 
دش��من در س��ال جاری دید که مردم پنج روز هم زمان به فتنه گران ندادند و 
وقتی دشمنان فتنه جدید را آغاز کردند بالفاصله خنثی شد؛ وقتی مردم ندای 
رهبرش��ان را در سال جاری شنیدند  ۹ دی جدیدی را برای خنثی سازی فتنه 
خلق کردند. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: ۹ دی هم تولّی داشت 
هم تبری؛ زیرا مردم ایران که حقیقتاً فرشتگان الهی هستند، پیامی را به همه 

عالم درباره والیتمداری شان دادند.
حاجی صادقی خاطرنشان کرد: ما مردم ایران با امام مان پیمان بسته ایم و در ۹ 
دی میثاق خود را مجدداً تجدید کردیم که در همه فتنه ها و صحنه ها همانند 

آنچه در دفاع مقدس پیرو رهبرمان بودیم این گونه رفتار کنیم.
وی چند پیام هم به مسئولین کشور داد و گفت: شما که در نظام اسالمی فرصت 
خدمتگزاری پیدا کرده اید باید تبعیت مطلق و فرمانپذیری کامل از والیت فقیه 

داشته باشید.
حاجی صادقی گفت: ما مردم از مس��ئولین روحیه استکبارس��تیزی و گفتمان 
مقاومت می خواهیم نه سازش؛ از مسئولین عزیزی که خدا و ملت بر شما منت 
گذاش��ته اند می خواهیم نترسید و نلرزید و به این ملت و انقالب و رهبری تکیه 
کنید. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افزود: خواسته دیگر مردم از مسئولین 
آن است که قدرشناس آنان باشند و با نوکری و مجاهدت برای رفع نیازهای آنها 
بکوشند ضمن اینکه ناسپاسی نکنند که خدا عذابی شدید بر آنها فرود می آورد. 
وی گف��ت: تا مردم بصیر، اس��توار و با روحیه جه��ادی در صحنه حضور دارند 
هیچ فتنه ای توانایی وارد آوردن هیچ آسیبی را به انقالب اسالمی ندارد. حاجی 
صادقی تصریح کرد:  اگر دش��من ۱0 س��ال پیش در فتنه ۸۸ کمی زمان برد تا 
تیر خالص را بخورد اما مردم در سال جاری با آنکه در سختی و فشار بودند اما 
رگه ه��ای حضور فتنه را ظرف چند روز ناب��ود کردند، چرا که مردم ایران نه در 

مبارزه خسته می شوند و نه در فریاد مرگ بر آمریکا.
وی پیامی هم به پیاده نظام دشمنان، بازی خوردگان، منافقین داخلی و کسانی 
که فکر می کنند با دوستی با استکبار می توانند برای خود توفیقی کسب کنند 
داد و گفت: باید ناکامی های دشمنان را ببینند و در کنار اغتشاشگران نایستند 
ضم��ن اینکه درس عب��رت بگیرند که اربابان غربی و اس��تکبار با آنها همراهی 

نخواهند کرد پس بهتر است به میدان خدمتگزاری به مردم بازگردند.
نماینده ولی فقیه در س��پاه پاس��داران افزود: آنچه مهم اس��ت درس گرفتن از 
حماسه بزرگ ۹ دی است لذا باید تالش بیشتری کنیم تا زمینه های فتنه های 
بعدی از بین برود. حاجی صادقی تأکید کرد: انقالب ما تولد دوباره اس��الم ناب 
محمدی و زمینه س��از ظهور اس��ت ضمن اینکه این انقالب متعلق به امام امت 

است، لذا مردم باید برای ریشه کن کردن فتنه ها همواره آماده باشند.
وی افزود: دشمن در همه فتنه ها شکست خورده و با وجود آنکه می داند مرگ 
او حتمی است اما با باید نقشه های دشمنان را خنثی کنیم. نماینده ولی فقیه در 
سپاه پاسداران گفت: التزام صددرصدی و تبعیت نسبت به رهبر معظم انقالب 
در علم، فهم و عمل بس��یار مهم است و بدانیم هرگاه مسلمانان با والیت پیوند 

داشته اند پیروزی حاصل شده و قطعاً با این رهبری و استقامت، پیروزی حتمی 
اس��ت. حاجی صادقی با بیان اینکه هوشیاری در برابر فتنه ها بسیار مهم است، 

گفت: فتنه خاموش کننده روشنی ها است. 
وی افزود: پیاده نظام های داخلی و افراد ناشی به دنبال خلق حادثه ها هستند و 
دشمن مترصد استفاده از این فرصت است ضمن اینکه جلوگیری از نفوذ افراد 

در پست های مختلف هم از اهمیت باالیی برخوردار است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت:  مردم قبول ندارند و نمی پذیرند افرادی 

که در فتنه ۸۸ نقش داشتند دارای پست و مسئولیت باشند.
حاجی صادق��ی گفت: باید مواظب نفوذ در س��اختار و مراکز حاکمیتی و فکری 
باش��یم. نماینده ولی فقیه در سپاه پاس��داران گفت: انقالب اسالمی با مردم و 

حضور آنها و ایستادگی شان هیچگاه آسیب نخواهد دید.
حاجی صادقی گفت: خدایا! ش��اکر تو هستیم به دلیل اینکه نعمت والیت را به 
ما عطا کردی چرا که برای اولین بار در تاریخ اس��الم است و جای دیگری سراغ 
نداریم که یک نظام والیی 40 س��ال عمر کند. همچنین به دلیل حضور مردم 

بصیر ایران هم از خداوند سپاسگزاریم.  فارس
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قیام ایران علیه فتنه
گرامیداشت 9 دی از عبرت فتنه های قدیم تا هشدار درباره فتنه های جدید


