
مردم باید به مواضع رهبری توجه کنند/بصیرت مردم در 9دی موجب اقتدار نظام و انقلاب شد
چهارشنبه, 09 دی 1394  ساعت 22:57

  

عضو شورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان  مازندران با بیان اینکه بصیرت مردم در 9دی موجب
اقتدار نظام و انقلاب  شد،گفت:مردم باید به مواضع رهبری توجه کنند.        

  

  

  

،یوسفعلی  جوانی قادیکلایی در حاشیه مراسم حماسه 9 دی شهرستان سیمرغشمال آنلاینبه گزارش 
در سالن شهید  کشوری گفت:دشمنان اسلام از اول انقلاب با فتنههای مختلف به دنبال  براندازی نظام

بودهاند که با رهنمودهای رهبری موفق نشدند.

  

  

وی بیان  کرد:آنچه 9 دی و حماسه بصیرت را در کشور خلق کرد حضور قاطع و حداکثری مردم  
عاشورایی و ولایتمدار کشورمان در صحنه و جواب دندان شکن آنها به فتنه   اندوزی ضد انقلاب داخل و

خارج نشین بود.

  

  

رییس مجمع  عالی نخبگان شهرستان قائمشهر خاطرنشان کرد:هنگامیکه مردم با روشنگری ها و   تبیین
های مقام معظم رهبری دریافتند که یک سر فتنه به خارج از کشور و به   دشمنان قسم خورده ملت

ایران وصل است، با یک حضور حماسی در نهم دی ماه،   قائله ایجاد شده را مختومه کردند.
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جوانی  قادیکلایی 9 دی را  ظهور مجدد گفتمان اسلام و دین با ملت ایران دانست و  ادامه داد: 9 دی
روز  غلبه اسلام ناب محمدی (ص) بر اسلام آمریکایی است.

  

  

وی افزود:  فتنهگران مبانی انقلاب را به  خطر انداختند و به اهلبیت عصمت و طهارت(ع)  توهین کردند
و در آن ایام  مسجدسوزی کردند و حتی پرچم کشور را به آتش  کشیدند.

  

    

  

عضو شورای  مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران تصریح کرد: به قول مقام معظم رهبری 
برخیها بصیرت نداشتند و به  نتیجه کارهایشان توجه نداشتند اما مردم وظیفه  خود را متوجه شدند و
وجود  رهبری، قانون و قانونمداری را احساس کردند و  بر همین اساس حماسه نهم دی  خلق شد.
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جوانی  قادیکلایی اظهار داشت:امروز نظام با رهبری فرزانه حضرت ایتالله العظمی  خامنه ای و
حمایت ملت  شریف ایران در تمامی عرصه ها در منطقه و جهان حضور  دارد و با استقلال و  اقتدار
کامل در مقابل استکبار و توطیه بدخواهان  ایستادگی می کند و ۹ دی  نشانه روشنی از این اقتدار و

حضور عزتمندانه است.

  

  

وی در  ادامه با اشاره به هشدارهای مقام معظم رهبری در خصوص نفوذ فرهنگی، اجتماعی و   سیاسی،
گفت: اگر ما مراقب باشیم، مملکت ما آسیب نمیبیند و فتنهها نقش  بر  آب میشود. مردم باید به

مواضع رهبری توجه کنند.

  

    

  

جوانی  قادیکلایی در پایان گفت: لزوم گرامی داشت حماسه 9 دی این  است که اتفاقات و  کارهای
ارزندهای رخ داده است و باید این روز را زنده  نگهداشت و از یاد  نبرد و باید از آن درس گرفت.
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