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ایـرانو جهان
شنبه  28دی  1398شماره 639

رهبر معظم انقالب در خطبههای نمازجمعه تهران تاکید فرمودند؛

اقتدار نیروهای مسلح ما را از جنگ دور خواهد کرد

دشمن از حادثه هواپیما خوشحال شد
گروه سیاس�ی:حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اس�لامی در نماز
جمع��ه پرش��کوه و بهی��اد ماندنی امروز تهران ،حض��ور معجزهگون ملت فهیم در
تش��ییع پیکر مطهر حاج قاس��م س��لیمانی و یارانش و نیز پاس��خ کوبنده س��پاه در
حمله به پایگاه آمریکاییها در عین االسد را دو یوماهلل درسآموز و تعیین کننده
خواندند و افزودند :ملت باطن خود یعنی اس��تقامت در مقابل ش��یاطین را در این
حضور نش��ان داد و تنها راه ادامه این مس��یر عزت آفرین ،قویتر ش��دن ایران در
همه زمینه هاست.
حضرتآیتاهللخامنهایدرابتدایخطبهاولنمازباتوصیههمگانبهرعایتتقوای
الهی ،جلب نصرت و توفیقات الهی و ایجاد گشایش در مسائل شخصی و اجتماعی
را در گرو تقوا دانستند و سپس بحث اصلی خود را با قرائت آیاتی از سوره مبارکه
ابراهیم درباره پاسداشت «ایاماهلل» و شکرگزاری در قبال این نعمتها آغاز کردند.
رهبر انقالب اس�لامی دس��تور خداوند به حضرت موس��ی(ع) مبنی بر یادآوری
صبار
ایاماهلل به مردم را نشاندهنده اهمیت و کارکرد مهم آن برای هدایت افراد ّ
صبار یعنی
و شکور یعنی اهل صبر و استقامت و شکرگذاری خواندند و افزودندّ :
مردمی که یکپارچه اهل صبر و استقامت هستند و با اندک چیزی از میدان خارج
نمیشوند و شکور یعنی کسانیکه با شناسایی نعمتها و دیدن ابعاد آشکار و پنهان
آن ،قدرش��ناس هس��تند و در قبال نعمت خدادادی احس��اس مسئولیت میکنند.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به نزول آیات شریفه مورد بحث در مکه یعنی در
زمان اوج مبارزات مسلمانان و ایستادگی آنان در مقابل جریان کفر ،افزودند :این
آیاتدرآنشرایطسختبهمسلمانانبشارتمیدادکهخداوندایاماهللرانصیبشما
خواهد کرد و با اعمال شاکرانه شما ،پیروزیهای بیشتری در انتظارتان خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنانشان ،دو هفته گذشته را دو هفتهای استثنایی و
پر از ماجراهای تلخ و شیرین و درسآموز برای ملت ایران خواندند و با تطبیق مفهوم
ایاماهلل به خیزش بینظیر در ایران و عراق در تکریم و تعظیم مجاهدان شهید ،گفتند:
یوماهلل یعنی روز مشاهده دست قدرت خداوند در حوادث .بنابراین آن هنگامی که
دهها میلیون در ایران و صدها هزار نفر در عراق و بعضی کشورهای دیگر بهپاس
خون فرمانده سپاه قدس به خیابانها آمدند و بزرگترین بدرقه جهان را شکل دادند،
مصداق ایاماهلل است ،چرا که این عظمت هیچ عاملی جز دست قدرت خدا ندارد.
ایش��ان روز درهمکوبیدن پایگاه آمریکایی با اصابت موش��کهای س��پاه پاسداران
انقالب اس�لامی را نیز یکی دیگر از ایاماهلل برش��مردند و افزودند :اینکه ملتی با
چنی��ن ق��درت و ت��وان روح��ی به یک قدرت متکبر و زورگوی عالم س��یلی بزند،
نش��اندهنده دس��ت قدرت الهی اس��ت ،پس این روز بزرگ نیز جزو ایاماهلل است.
حضرت آیت اهلل خامنهای ایاماهلل را روزهایی تاریخساز و نقاط عطف تاریخی با
آث��اری مان��دگار و جاودان��ه در زندگی ،روحیه و منش ملتها دانس��تند و در توصیف
صبار و ش��کور اس��ت که در طول
مل��ت ای��ران ،گفتن��د :جامع��ه ایرانی جامعهای ّ
سالهای متمادی با استقامتی مثالزدنی همواره شکرگزار الطاف الهی بوده است.
رهبر انقالب اس�لامی با تأکید بر ش��ناخت ابعاد مادی و معنوی پدیده تش��ییع
ش��هید س��لیمانی ،ای��ن س��ؤال را مط��رح کردن��د که  ۴۱س��ال پ��س از پیروزی
انق�لاب ،ک��دام عام��ل و دس��ت قدرت��ی جز دس��ت ق��درت الهی ق��ادر به خلق
ای��ن معج��زه و ب��ه می��دان آوردن عاش��قانه چنی��ن جمعیت بینظیری اس��ت؟
ایش��ان اف��راد متک��ی ب��ه تحلیله��ای مادی را ناتوان از مش��اهده دس��ت قدرت
الهی
خداون��د در ح��وادث خواندن��د و گفتن��د :ای��ن تش��ییع عظیم و ای��ن حرکت ِ
مل��ت ،نش��اندهنده باط��ن و معنوی��ات تحس��ینبرانگیز م��ردم و نش��انه ای��ن
واقعی��ت اس��ت ک��ه اراده اله��ی ب��ر پی��روزی مل��ت ای��ران تعلق گرفته اس��ت.
حضرت آیت اهلل خامنهای پیام دیگر حضور دهها میلیونی مردم در تشییع و تکریم
شهید سلیمانی را بیعت با خط امام بزرگوار و زنده بودن امام عظیمالشأن در میان ملت
دانستند و گفتند :در این حادثه ،امپراتوری خبری صهیونیسم و مسئوالن تروریست
رژیم آمریکا همه تالششان را کردند که سردار عزیز و بزرگ ما را به تروریسم متهم
کنند اما خداوند متعال چنان صحنه را تغییر داد که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای
مختلف به روح آن بزرگوار درود فرستادند و پرچم آمریکا و صهیونیستها را آتش زدند.
رهبر انقالب اسالمی این حقایق را نشانه دست قدرت و هدایت پروردگار در کشور
و جامعه دانستند و افزودند :عالوه بر تشییع آن مجاهدان ،اصل شهادت آنان نیز از
آیاتقدرتالهیاست،چراکهترورسردارسلیمانییعنیسرشناسترینوقویترین
آبروی آمریکا شد.
فرمانده مبارزه با تروریسم در کل منطقه ،موجب رسوایی دولت بی ِ
ایشان با اشاره به نمونهای از حضور شجاعانه شهید سلیمانی در یک موقعیت خطیر
و کام ً
ال در محاصره دشمن و هدایت عملیاتی که منجر به فرار دشمنان شد ،گفتند:
در ترور این شهید شجاع ،آمریکاییها در میدان جنگ با او روبرو نشدند بلکه دزدانه
و بزدالنه این جنایت را مرتکب ش��دند که این موجب روس��یاهی بیش��تر آنها شد.
حضرتآیتاهللخامنهایبااشارهبهاینکهاینمدلازجنایتیعنیتروررهبرانمقاومت
تا پیش از این مخصوص رژیم صهیونیستی بود ،افزودند :البته آمریکاییها در عراق
و افغانستان جنایات و کشتار زیادی کردهاند اما این بار رئیسجمهور آمریکا به زبان
خودشاعترافکرد«ماتروریستهستیم»،کهرسواییایباالتریازاینوجودندارد.
رهب��ر انق�لاب اس�لامی ب��ا اش��اره به یک��ی دیگر از ی��وم اهلله��ای هفتههای
اخی��ر یعنی پاس��خ قدرتمندانه س��پاه پاس��داران ب��ه امریکاییه��ا تأکید کردند:
ای��ن واکن��ش ق��وی ،ی��ک ضرب��ه مؤث��ر نظام��ی بود ام��ا مهمتر از ای��ن ضربه
نظام��ی ،ضرب��ه حیثیت��ی ب��ود ک��ه ب��ه هیب��ت ابرقدرت��ی امری��کا وارد ش��د.
ایشان ضربه سپاه به ابهت امریکا را موجب بیآبرویی امریکاییها خواندند و افزودند:
این ضربه مستحکم حیثیتی با هیچ چیزی جبران نمی شود و افزایش تحریم ها که
این روزها امریکاییها از آن حرف می زنند ،آبروی از دست رفته آنها را بر نمی گرداند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��های جل��وه گر ش��دن ق��درت الهی در پاس��خ کوبنده
س��پاه را نتیج��ه مجاهدته��ای مخلصان��ه دانس��تند و خاطرنش��ان کردن��د:
ه��ر ج��ا و در ه��ر کاری اخ�لاص باش��د ،خداون��د ب��ه آن کار برک��ت و رش��د
و نم�� ّو م��ی ده��د ،برکات��ش را ب��ه هم��ه م��ی رس��اند و مان��دگار م��ی کن��د.
رهبر انقالب حضور عاشقانه و اشک و اندوه مردم در تشییع حاج قاسم سلیمانی
و همرزمان شهیدش و تازه شدن روحیه انقالبی ملت را نتیجه ملموس اخالص
سردار بزرگ ایرانیان و شهیدان همراهش خواندند.

حاج قاسم یک مکتب بود


ایشان الزمه درک عمیق ،ارزش گذاری و قدردانستن ایام اهلل هفته های اخیر را
این حقیقت برشمردند که باید به حاج قاسم عزیز و ابومهدی عزیز به چشم یک
فرد نگاه نکرد بلکه باید آنها را یک مکتب ،یک راه و یک مدرسه درس آموز دید.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اش��اره به اینکه نباید س��پاه قدس را یک س��ازمان
و مجموع��ه اداری دی��د ،افزودن��د :س��پاه قدس یک نهاد انس��انی و دارای انگیزه
ه��ای ب��زرگ و نج��ات بخ��ش اس��ت و ب��ا این نگاه اس��ت که تعظی��م و تکریم
م��ردم در تش��ییع ب��ا ش��کوه فرمان��ده س��پاه قدس ،معن��ای حقیقی م��ی یابد.
ایشان افزودند :البته همه نیروهای مسلح ،سپاه ،ارتش و بسیج زیربنای فکری متکی
بر اهداف الهی دارند ضمن اینکه سپاه قدس در جایگاه رزمندگان بدون مرز ،هرجا
نیاز باشد برای کمک به ملتهای منطقه و حفظ کرامت مستضعفان حضور مییابد

پاسخ موشکی سپاه و تشییع میلیونی سردار سلیمانی از ایام هللا است

بازتاب گسترده خطبههای نماز جمعه رهبر انقالب در رسانههای بینالمللی

خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتدپرس» با ادعای اینکه این نماز جمعه در زمان بحرانی برای ایران برگزار شد ،نوشت رهبر معظم ایران بعد از هشت س ال مجددا
امامت نماز جمعه این هفته تهران را برعهده گرفتند .وبگاه روزنامه کانادایی «گلوب اَند مِیل» گزارش داد[« :آیتاهلل] خامنهای آخرین بار در س��ال  ۲۰۱۲امامت
مراسم نماز جمعه را برعهده داشت و در آن زمان اسرائیل را یک "غده سرطانی" خواند و به تمام کسانی که با آن مقابله کنند وعده حمایت داد .او همچنین درباره
هرگونه حمله آمریکا به ایران به بهانه برنامه هس��تهای هش��دار داده و گفت آمریکا خس��ارتی ده برابر خواهد دید» .ش��بکه انگلیس��ی «بی .بی .س��ی» نیز به نقل از
کارشناس��ان گزارش داد زمانی که نماز جمعه به امامت رهبر معظم ایران برگزار میش��ود ،قرار اس��ت پیام مهمی در آن داده ش��ود .خبرگزاری فرانس��ه با جلب کردن
توجه مخاطبان خود به امامت مقام معظم رهبری بعد از هش��ت س��ال در این فریضه دینی ،ادعا کرد اوضاع ایران در حال حاضر ملتهب اس��ت و ایران با رفتن تا
آس��تانه جنگ با ایاالت متحده و س��قوط تصادفی هواپیمای اوکراینی ،ماه س��ختی را گذارند .رویترز در خبری به تصاویر تلویزیونی از حضور گس��ترده مردم در نماز
جمعه امروز تهران به امامت مقام معظم رهبری اش��اره کرد نوش��ت ،تلویزیون ایران صفهای طوالنی مردم و اتوبوسهایی که آنها را از نقاط مختلف تهران [به
مصلی] میرسانند ،نشان داد که از صبح برای حضور آمدهاند .وبگاه السومریه نیوز خطبههای امروز رهبر انقالب پس از گذشت هشت سال از آخرین نماز جمعه
ایش��ان را «سرنوشتس��از» توصیف کرد .ش��بکه الجزیره با پخش بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای امروز نماز جمعه ،از قول ایش��ان گزارش کرد که س��یلی
سپاه پاسداران به آمریکا ،سیلی به ابهت ابرقدرتی آمریکا بود .وبگاه شبکه «بلومبرگ» به بازتاب سخنان رهبر انقالب اسالمی در خطبههای نماز جمعه پرداخته
و نوش��ت او «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا را «دلقک» خطاب کرد .آسوش��یتدپرس نیز با انعکاس لحظهبهلحظه خطبههای مقام معظم رهبری ،به نقل از
ایشان نوشت« :ترامپ ،دلقکی است که تظاهر میکند حامی ایرانیهاست اما به آنها خیانت خواهد کرد ...حمله به پایگاههای آمریکایی ،ضربهای به وجهه آمریکا
ب��ود» .ای��ن خبرگ��زاری همچنی��ن اف��زود که رهبر انقالب ،کش��ورهای غربی را ضعیفتر از آنچه که بتوانن��د ایرانیها را به زانو دربیاورند ،توصیف کردند .خبرگزاری
روس��ی «اس��پوتنیک» ،با تأس��ی از بیانات رهبر انقالب درباره نیروی قدس س��پاه ،تیتر «رزمندگان بدون مرز» را برای این نیرو انتخاب کرده و نوش��ت[« :آیتاهلل]
خامنهای گفتند نیروی قدس باید به عنوان یک سازمان انسانی شناخته شود[ .آنها] رزمندگان بدون مرز [هستند]» .بخش انگلیسی شبکه «تی.آر.تی» ترکیه نیز
گزارش داد رهبر معظم ایران تاکید کردند آن روزی هم که موش��کهای س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی پایگاه آمریکایی را در هم کوبید ،یکی از ایاماهلل اس��ت.
تی.آر.تی همچنین به نقل از ایشان افزود« :ایران این قدرت را دارد که به یک قدرت متکبر زورگوی عالم این جور سیلی بزن ،این نشاندهنده دست قدرت الهی
است ...حادثه سقوط هواپیما حادثه تلخی بود دل ما را به معنای حقیقی کلمه سوزاند» .وبگاه روزنامه «نیویورکتایمز» ،گزارش داد آیتاهلل خامنهای در خطبههای
نماز جمعه امروز ،آمریکا را «قدرت متکبر زورگوی عالم» توصیف و تاکید کرد که ایران با حمایت خداوند توانس��ت به آمریکا س��یلی بزند .این روزنامه همچنین
حضور گسترده تهرانیها در این فریضه دینی را برجسته کرده و نوشت دهها هزار نمازگزار شعار [مرگ بر آمریکا] سر می دادند .خبرگزاری فرانسه نیز در جملهای
استنباطی به نقل از رهبر انقالب نوشت حادثه تلخ هواپیمای [اوکراینی] نباید بر شهادت [سردار] سلیمانی سایه بندازد.
و با همه وجود و توان ،خود را بالگردان مقدسات و حریم های مقدس می کند.
رهب��ر معظ��م انق�لاب اس�لامی دور ک��ردن س��ایه جن��گ و ت��رور و تخری��ب
از س��ر ای��ران عزی��ز را مهمتری��ن کار س��پاه ق��دس خواندن��د و تأکی��د کردن��د:
بخ��ش مهم��ی از امنی��ت ای��ران محص��ول ت�لاش جوان��ان مؤمنی اس��ت که
تح��ت فرمانده��ی حاج قاس��م عزیز س��الها به جهاد و فداکاری مش��غول بودند.
ایش��ان افزودند :این جوانان جان برکف و ش��جاع البته به کمک فلس��طین و دیگر
مناطق نیز می روند اما در واقع برای میهن عزیز ایرانیان امنیت ایجاد می کنند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��های ه��دف نهای��ی امری��کا از ایج��اد و حمای��ت از
داع��ش را حمل��ه و ایج��اد ناامن��ی در مرزها و ش��هرهای ایران و ایجاد تش��ویش
و نگران��ی در خان��واده ه��ای ایران��ی برش��مردند و افزودن��د :جوان��ان ج��ان
ب��ر ک��ف م��ا در کم��ک به ع��راق و س��وریه ،در واقع این توطئ��ه را خنثی کردند.
ایش��ان با اش��اره به کس��انی که یک روز ش��عار «نه غزه نه لبنان» سردادند گفتند:
ای��ن اف��راد هرگ��ز جانش��ان را ف��دای ایران نک��رده اند و حت��ی از راحتی و منافع
خود در راه حفظ امنیت کش��ور نگذش��تند بلکه این س��ردار س��لیمانی و یارانش
بودن��د ک��ه جانش��ان را ک��ف دس��ت گرفتند و به می��دان دفاع از ایران ش��تافتند.
رهبر انقالب با اشاره به حضور پرمعنا ،پرشور و پرسوز و گداز میلیونها نفر در تشییع
سردار پرافتخار ایرانیان در تهران ،کرمان و چند شهر دیگر ،عزاداری و اجتماعات
انبوه مردم در شهرهای دیگر و سوگواری کسانی که از دور در هجران حاج قاسم
اشک ریختند ،گفتند :دهها میلیون ایرانی ،باطن و معنویات خود را در این حادثه
عظیم نش��ان دادند و ثابت کردند ملت از هر حزب ،جناح و مجموعه و از هر قوم
و منطقه جغرافیایی ،با وحدتی مثال زدنی ،طرفدار «انقالب ،حاکمیت اس�لامی،
ایستادگی در مقابل ظلم و نه گفتن به همه مطامع دولتهای استکباری» هستند.
ایش��ان افزودن��د :مل��ت ای��ران بار دیگر در ابعادی بی نظیر نش��ان داد ش��جاعانه
از خ��ط مجاه��دت دف��اع می کند ،اهل تس��لیم نیس��ت و به نماده��ای مقاومت
عش��ق م��ی ورزد و کس��انی که س��عی م��ی کنند تصویر دیگ��ری از این ملت در
داخ��ل و خ��ارج تبلی��غ و ترس��یم کنن��د ،با ص��دق و صفا با ملت رفت��ار نمی کنند.
رهبر انقالب با اش��اره به دلقکهای امریکایی که این روزها در کمال رذالت ادعا
می کنند در کنار مردم ایران هستند ،افزودند :آیا آن تعدادی که به عکس سردار
مهرب��ان و پرافتخ��ار مل��ت اهانت کردند مردم ایرانند اما این جمعیت بیش��مار و
عظیم که در خیابانها به تعظیم و ارادت حاج قاسم پرداختند مردم ایران نیستند؟
حضرت آیت اهلل خامنهای تأکید کردند :امریکاییها هرگز کنار ملت ایران نبوده اند
و به صراحت دروغ می گویند اما اگر باشند هم ،برای فرو کردن خنجر زهرآلود خود به
سینهملتاستالبتهتابهحالنتوانستهاندوبعدازاینهمهیچغلطینمیتوانندبکنند.
ایش��ان حض��ور عظی��م مل��ت در مراس��م تش��ییع را نش��ان دهن��ده زیربن��ای
فک��ری و جل��وه احساس��ات صادقان��ه مل��ت دانس��تند و در نکت��ه ای ظری��ف

افزودن��د :ای��ن فری��اد انتق��ام ک��ه در سراس��ر ای��ران بهگ��وش م��ی رس��د ،در
واق��ع س��وخت حقیق��ی موش��کهایی ب��ود ک��ه پایگاه امری��کا را زی��ر و رو کرد.
رهبر انقالب با اش��اره به اظهارات برخی که س��عی می کنند ایام اهلل تعیین کننده
هفته های اخیر را بهدس��ت فراموش��ی بس��پارند و مس��ائل دیگر را مطرح کنند،
افزودند :هیچ مسئله ای نباید آن روزهای بهیادماندنی را تحت الشعاع قرار دهد.
رهبر انقالب با ابراز تأسف عمیق از حادثه سقوط هواپیما گفتند :این حادثه بسیار تلخ
دل ما را به معنای حقیقی کلمه سوزاند و به درد آورد اما عده ای به تبع رسانه های
امریکایی و انگلیسی سعی می کنند این حادثه غمبار را زمینه ساز فراموشی آن تشییع
پرشکوه و آن پاسخ کوبنده سپاه قرار دهند ،البته عده ای جوان و احساساتی هستند اما
کساندیگریهمهستندکهحاضر نیستند منافع ملی رادرک کنندوپای آن بایستند.
ایش��ان افزودن��د :ب��ه هم��ان ان��دازهای ک��ه ما و مل��ت از این حادث��ه غم و غصه
خوردیم ،دش��منان ش��اد ش��دند چرا که مستمس��کی به دس��ت آوردند تا س��پاه،
نیروه��ای مس��لح و نظ��ام را زیر س��ؤال ببرن��د اما این مکر آنها در مقابل دس��ت
قدرت خدا تأثیری ندارد و یوم اهلل تش��ییع و یوم اهللِ در هم کوبیده ش��دن پایگاه
امریکاییه��ا از ی��اد نم��ی رود و ب��ه فض��ل اله��ی روز ب��ه روز زنده تر می ش��ود.
رهب��ر انق�لاب ب��ا تس��لیت و ع��رض هم��دردی صمیمان��ه ب��ا خان��واده های
ای��ن مصیب��ت افزودن��د :از صاحب��ان ع��زا و پ��دران و مادران��ی ک��ه ب��ا قلبهای
پ��ردرد در مقاب��ل وسوس��ه و توطئ��ه دش��منان ایس��تادند و ب��ر خ�لاف می��ل
آنه��ا ح��رف زدن��د ،تش��کر و در مقاب��ل آنه��ا تعظی��م و تکری��م م��ی کنی��م.
رهبر انقالب با توجه به ابهاماتی که در این حادثه وجود دارد و با تشکر از سخنان
فرماندهان س��پاه در این زمینه ،بر پیگیری جدی برای پیش��گیری کامل از بروز
این گونه حوادث تأکید کردند و افزودند :پیش��گیری مهمتر از پیگیری اس��ت تا
حوادث مشابه رخ ندهد.
تالش��ها ب��رای تح��ت الش��عاع ق��رار دادن ای��ام اهلل هفت��ه ه��ای اخی��ر
حض��رت آی��ت اهلل خامن��های یک��ی از تالش��ها ب��رای تح��ت الش��عاع ق��رار
دادن ای��ام اهلل هفت��ه ه��ای اخی��ر را اق��دام س��ه دول��ت خبی��ث اروپای��ی در
تهدی��د ای��ران ب��رای ب��ردن مس��ئله هس��تهای ب��ه ش��ورای امنی��ت خواندند.
ایشانافزودند:البتهمسئوالنکشورجوابمحکمیبهآنهادادندوملتهمبهیادداردکه
اینسهکشورچگونهدرهشتسالجنگتحمیلیدرخدمتصداموجنایتهایاوبودند.
ایش��ان افزودن��د :از اول ه��م بن��ده گفت��م ک��ه اعتم��ادی به حرفه��ای اروپایی
ه��ا بع��د از برج��ام نداری��م و آنه��ا کاری نم��ی کنند و در خدمت امریکا هس��تند،
االن ه��م معل��وم ش��د ک��ه اینها به معن��ای حقیقی کلمه حقی��ر و پادوی امریکا
هس��تند و در خی��ال ب��ه زان��و درآوردن مل��ت ای��ران ب��ه س��ر میبرند ک��ه البته
ارب��اب و بزرگت�� ِر آنه��ا یعن��ی امری��کا هم قادر به اینکار نش��د چه برس��د به اینها!
رهب��ر انق�لاب مذاک��ره اروپاییه��ا را نی��ز آمیخت��ه ب��ه دغ��ل و فریب��کاری

دانس��تند و گفتن��د :آن جنتلمنهای��ی ک��ه پش��ت می��ز مذاک��ره هس��تند ،در
حقیق��ت تروریس��تهای ف��رودگاه بغ��داد هس��تند ک��ه لباس عوض ک��رده اند.
رهب��ر انق�لاب در جم��ع بن��دی خطب��ه اول ،هم��ت مل��ی برای قوی تر ش��دن
ای��ران را تنه��ا راه ادام��ه مس��یر ع��زت ایرانی��ان خواندن��د و افزودن��د :م��ا از
مذاک��ره البت��ه بج��ز ب��ا امریکاییه��ا ابایی نداری��م اما از موضع ق��درت و قوت.
ایش��ان تأکی��د کردن��د :ای��ن ملت عزیز و این کش��ور عزیز به فض��ل الهی قوی
ت��ر نی��ز م��ی ش��وند ،ن��ه تنها در بع��د نظامی بلک��ه در ابعاد اقتص��ادی و جهش
علم��ی و فن��اوری ک��ه پش��توانه تحق��ق این ه��دف ،حضور و صبر و اس��تقامت
مل��ت در صحن��ه و ت�لاش و کوش��ش ب��ی وقف��ه مس��ئوالن و م��ردم اس��ت.
آیت اهلل خامنهای افزودند :به فضل الهی این ملت و کشور در آینده ای نه چندان
دور به نقطه ای می رس��د که دش��منان حتی جرأت تهدید او را هم پیدا نکنند.
رهبر انقالب اسالمی بخش اصلی خطبه دوم را به زبان عربی بیان کردند اما قبل از
آن با اشاره به اهمیت حضور ملت در انتخابات گفتند :در زمینه انتخابات انشاءاهلل
نکاتی هس��ت که بعداً بیان خواهم کرد اما نکته مهم این اس��ت که انتخابات از
مهمترین عوامل اقتدار کشور است و کشور را بیمه و دشمن را مأیوس خواهد کرد.
ایش��ان ب��ا اش��اره ب��ه ت�لاش دش��منان ب��رای ب��ی انگی��زه ک��ردن م��ردم از
حض��ور در انتخاب��ات گفتن��د :بای��د هم��ه مراق��ب باش��یم ک��ه مب��ادا دش��من
ای��ن خواس��ته را محق��ق و انتخاب��ات را کمرن��گ و ب��ی رون��ق کن��د.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه خطبه دوم نماز جمعه با توجه به این برهه حساس از
تاریخ منطقه ،سخنان مهمی را به زبان عربی خطاب به برادران عرب بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اش��اره به جنایت بزدالنه آمریکاییها در ترور یک
س��ردار بزرگ و ش��جاع ایرانی و یک مجاهد فداکار و با اخالص عراقی به دس��تور
رئیسجمهور تروریست آمریکا ،گفتند :سردار شهید سلیمانی با حضور شجاعانه در
صفوف مقدم و خطرناک یکی از مؤثرترین عوامل در شکست عناصر تروریستی
مانند داعش و امثال آن در سوریه و عراق بود اما آمریکاییها بدون اینکه جرأت
کنند با او در نبرد روبرو شوند ،بزدالنه به او که به دعوت دولت عراق در فرودگاه
ع��راق ب��ود حمل��ه کردند و خون مطهر او و همراهانش را بر زمین ریختند تا برای
چندمی��ن ب��ار خ��ون فرزن��دان ایران و عراق در راه خدا بر زمین ریخته و با یکدیگر
مخلوط شود.
ابهت آمریکا لگدمال شد


ایش��ان ضرب��ه متقاب��ل و علیالعجالة س��پاه پاس��داران ای��ران و در همکوبیدن
موش��کی پایگاه آمریکاییها را موجب لگدمال ش��دن ابهت و آبروی دولت ظالم
و متکبر آمریکا دانس��تند و تأکید کردند :تنیبه اصلی آنها اخراج از منطقه اس��ت.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به بدرقه بینظیر شهید سلیمانی و شهیدابومهدی با
اجتماع دهها میلیونی مردم ایران و همچنین تشییع همراه با تکریم و احترام این
دو مجاهد بزرگ در ش��هرهای مختلف عراق ،و ابراز همدردی مردم در چندین
کشور دیگر با حضور در اجتماعات پرشور ،خاطرنشان کردند :دشمنان تالشهای
فراوانی کردند با خرج کردن پولهای فراوان ،بهکارگرفتن انسانهای بیمسئولیت
و تبلیغ��ات ش��یطنتآمیز ،دو مل��ت ای��ران و ع��راق را به هم بدبی��ن کنند اما این
شهادت بزرگ همه تالشهای شیطانی و وسوسههای اهریمنی آنها را باطل کرد.
اس�لامی ملته��ای منطقه را عامل فائق آمدن
حض��رت آی��ت اهلل خامنهای قدرت
ِ
بر قدرتهای فاس��د مادی خواندند و با اش��اره به تس��لط غربیها بر کش��ورهای
منطقه با پش��توانه علم و فناوری ،س�لاح نظامی ،تبلیغات دروغین و سیاس��تهای
مکاران��ه ،افزودن��د :آنها هر گاه بهواس��طه نهضته��ای مردمی ناچار به خروج از
کش��وری ش��دند ،تا حد توان دس��ت از توطئه و نفوذ اطالعاتی و س��لطه سیاس��ی
و اقتص��ادی برنداش��تند و غ��ده بدخی��م رژیم صهیونیس��تی را بهعنوان تهدیدی
دائ��م ب��رای کش��ورهای غ��رب آس��یا در قل��ب این منطق��ه جاس��ازی کردند.
ایشان پیروزی انقالب اسالمی را موجب وارد آمدن ضربههای سیاسی و نظامی
سخت بر رژیم غاصب صهیونیستی و بهدنبال آن زنجیره شکستهای استکبار و
در رأس آن آمریکا از عراق و سوریه تا غزه و لبنان و از یمن تا افغانستان دانستند
و افزودن��د :رس��انههای دش��من ،ای��ران را به جنگهای نیابت��ی متهم میکنند ،در
حالیکه این دروغی بزرگ است و ملتهای منطقه بیدار شدهاند.

توانایی ایران در مقاومت بلندمدت


رهبر انقالب اسالمی توانایی ایران در مقاومت بلندمدت در برابر خباثتهای آمریکا
را در فضای منطقه و روحیه ملتها مؤثر خواندند و تأکید کردند :سرنوش��ت روش��ن
منطقهنجاتازس��لطهاس��تکباریآمریکاورهاییفلس��طینازحاکمیتبیگانگان
صهیونیست است که با همت ملتها باید زمان رسیدن به این هدف نزدیکتر شود.
حضرت آیت اهلل خامنهای کنار زدن عوامل تفرقه از جهان اسالم را الزم دانستند و بر
مواردیازجمله«:وحدتعلمایدینبرایکشفراهحلهایاسالمیدرسبکزندگی
نوین اسالمی»« ،همکاری دانشگاههای اسالمی برای ارتقاء علم و فناوری و ساخت
زیربناهای تمدن جدید»« ،هماهنگی رس��انههای اس�لامی برای اصالح ریشهای
فرهنگ عمومی»« ،ارتباط نیروهای مسلح اسالمی برای دور کردن جنگ و تجاوز
از منطقه»« ،ارتباط بازارهای اسالمی برای خارج کردن اقتصاد این کشورها از سلطه
کمپانیهای غارتگر»« ،رفتوآمد وسفرهای مردم برای افزایش همزبانی ،همدلی،
وحدتودوستی»بهعنوانراهکارهایافزایشوحدتودورشدنازتفرقهتأکیدکردند.
ایش��ان با تأکید بر اینکه دش��منان ایران و اس�لام میخواهند اقتصاد خود را با منابع
کشورهای ما ،عزتشان را با ذلت ملتهای ما و صدرنشینی خود را با تفرقه ما تأمین،
و ما و شما را به دست خودمان نابود کنند ،افزودند :آمریکا« ،فلسطین را بیدفاع در
برابرصهیونیستهایجنایتکار»«،سوریهولبنانرادرتصرفدولتهایوابستهومزدور
خود»« ،عراق و ثروت نفتی آن را کام ً
ال متعلق به خود» میخواهد و برای این هدف
شوم ،به بزرگترین ظلمها و شرارتها مانند آزمون سخت چند سال ه سوریه ،فتنههای
پی در پی در لبنان و تحریکات و خرابکاری مستمر در عراق دست زدهاند.
فتنه انگیزی آمریکا در عراق


رهب��ر انق�لاب اس�لامی ت��رور آش��کار ش��هید ابومه��دی فرمان��ده ش��جاع
حشدالش��عبی و س��ردار بزرگ س��پاه ش��هید س��لیمانی را نمونه کمنظیر دیگری
از فتنهانگی��زی آمریکاییه��ا در ع��راق خواندن��د و گفتن��د :آنه��ا ب��رای تأمین
ه��دف پلی��د خ��ود در ع��راق بهدنب��ال ایج��اد فتنه ،جن��گ داخلی و س��رانجام
تجزی��ه ع��راق و حذف نیروهای مؤمن ،مبارز ،مجاهد و میهندوس��ت هس��تند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��های اظه��ارات وقیحان��ه آمریکاییه��ا در مقابل حکم
پارلم��ان ع��راق ب��ه اخراج آن��ان را نمونه دیگری از ای��ن فتنهانگیزیها خواندند
و افزودن��د :آنه��ا ک��ه خود را حامی دموکراس��ی وانمود میکردن��د تعارف را کنار
گذاش��ته و میگوین��د م��ا ب��رای مان��دن در ع��راق آمدهایم و بی��رون نمیرویم.
رهبر انقالب اس�لامی در پایان سخنانش��ان در خطبه دوم نماز پر ش��کوه جمعه
خطاب به همه ملتهای مس��لمان منطقه تأکید کردند :دنیای اس�لام باید صفحه
جدی��دی بگش��اید و وجدانه��ای بیدار و دلهای مؤم��ن ،اعتماد بهنفس را در ملتها
بیدار کنند و همه بدانند که تنها راه نجات ملتها ،تدبیر و اس��تقامت و نترس��یدن
از دشمن است.

