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رهبر معظم انقالب اسالمي در خطبه هاي نماز جمعه تهران  اتفاقات دو هفته اخیر را تحلیل کردند 

جنتلمن هاي میز مذاکره همان تروریست های فرودگاه بغداد هستند

ایام اهلل تشییع و انتقام

نماز جمعه تهران روز گذش�ته پس از هش�ت س�ال 
به امامت رهبر معظم انقالب برگزار ش�د. ایشان در 
این خطبه ها پیرامون اتفاق�ات دو هفته اخیر، ترور 
حاج قاسم سلیماني، مراس�م هاي چند ده میلیونی 
تش�ییع، حمله به پای�گاه نظام�ي امریكا، س�قوط 
هواپیماي اوکرایني، فعال ش�دن مكانیس�م ماش�ه 
توس�ط اروپایي ه�ا و موضوع�ات دیگر م�واردي را 
تبیین فرمودند. ای�ن نماز جمعه در چهلمین س�ال 
حكم حضرت امام براي انتصاب آیت اهلل خامنه اي به 
سمت امامت جمعه تهران در 24 دي 58 برگزار شد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي 
در نماز جمعه پرش��كوه تهران، حضور معجزه گون ملت 
فهيم در تشييع پيكر مطهر حاج قاسم سليماني و يارانش 
و نيز پاسخ كوبنده سپاه در حمله به پايگاه امريكايي ها 
در عين االس��د را دو يوم اهلل درس آموز و تعيين كننده 
خواندند و افزودند: ملت باطن خود يعني اس��تقامت در 
مقابل ش��ياطين را در اين حضور نش��ان داد و تنها راه 
ادامه اين مسير عزت آفرين، قوي تر شدن ايران در همه 

زمينه هاست. 
  ملت قدرشناس و صبور

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در ابتداي خطب��ه اول نماز 
با توصيه هم��گان به رعايت تقواي اله��ي، جلب نصرت 
و توفيقات الهي و ايجاد گش��ايش در مسائل شخصي و 
اجتماعي را در گرو تقوا دانس��تند و سپس بحث اصلي 
خود را با قرائت آياتي از س��وره مبارك��ه ابراهيم درباره 
پاسداشت »ايام اهلل« و شكرگزاري در قبال اين نعمت ها 

آغاز كردند. 
رهبر انقالب اسالمي دستور خداوند به حضرت موسي)ع( 
مبني بر يادآوري ايام اهلل به مردم را نشان دهنده اهميت 
و كاركرد مهم آن براي هدايت افراد صّبار و شكور يعني 
اهل صبر و استقامت و ش��كرگزاری خواندند و افزودند: 
صّبار يعني مردمي كه يكپارچه اهل صبر و اس��تقامت 
هس��تند و با اندك چيزي از ميدان خارج نمي ش��وند و 
شكور يعني كساني كه با شناسايي نعمت ها و ديدن ابعاد 
آشكار و پنهان آن، قدرشناس هستند و در قبال نعمت 

خدادادي احساس مسئوليت مي كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به نزول آيات شريفه 
مورد بحث در مكه يعني در زمان اوج مبارزات مسلمانان 
و ايس��تادگي آنان در مقابل جريان كف��ر، افزودند: اين 
آيات در آن شرايط س��خت به مسلمانان بشارت مي داد 
كه خداوند ايام اهلل را نصيب ش��ما خواهد كرد و با اعمال 
ش��اكرانه ش��ما، پيروزي هاي بيش��تري در انتظارتان 

خواهد بود. 
  دو یوم اهلل در دو هفته

رهبر انقالب اس��المي در ادامه سخنانش��ان، دو هفته  
گذشته را دو هفته اي استثنايي و پر از ماجراهاي تلخ و 
شيرين و درس آموز براي ملت ايران خواندند و با تطبيق 
مفهوم ايام اهلل ب��ه خيزش بي نظير در اي��ران و عراق در 
تكريم و تعظيم مجاهدان ش��هيد، گفتند: يوم اهلل يعني 
روز مشاهده دس��ت قدرت خداوند در حوادث. بنابراين 
آن هنگامي كه دهها ميلي��ون در ايران و صدها هزار نفر 
در عراق و بعضي كشورهاي ديگر به پاس خون فرمانده 
سپاه قدس به خيابان ها آمدند و بزرگ ترين بدرقه جهان 
را شكل دادند، مصداق ايام اهلل است، چرا كه اين عظمت 

هيچ عاملي جز دست قدرت خدا ندارد. 
ايش��ان روز درهم كوبيدن پاي��گاه امريكاي��ي با اصابت 
موشک های سپاه پاس��داران انقالب اسالمي را نيز يكي 
ديگر از ايام اهلل برشمردند و افزودند: اينكه ملتي با چنين 
قدرت و توان روحي به يک قدرت متكبر و زورگوي عالم 
سيلي بزند، نشان دهنده دست قدرت الهي است، پس اين 

روز بزرگ نيز جزو ايام اهلل است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي ايام اهلل را روزهايي تاريخ ساز و 
نقاط عطف تاريخي با آثاري ماندگار و جاودانه در زندگي، 
روحيه و منش ملت ها دانستند و در توصيف ملت ايران، 
گفتند: جامعه ايراني جامعه اي صّبار و شكور است كه در 
طول سال های متمادي با استقامتي مثال زدني همواره 

شكرگزار الطاف الهي بوده است. 
رهبر انقالب اس��المي با تأكيد بر ش��ناخت ابعاد مادي 
و معنوي پديده تشييع شهيد س��ليماني، اين سؤال را 
مطرح كردند كه ۴۱ سال پس از پيروزي انقالب، كدام 
عامل و دست قدرتي جز دست قدرت الهي قادر به خلق 
اين معجزه و به ميدان آوردن عاش��قانه چنين جمعيت 

بي نظيري است؟
ايش��ان افراد متكي به تحليل ه��ای م��ادي را ناتوان از 
مش��اهده دس��ت قدرت خداوند در حوادث خواندند و 
گفتند: اين تش��ييع عظي��م و اين حرك��ت الهي ملت، 
نشان دهنده باطن و معنويات تحس��ين برانگيز مردم و 
نشانه اين واقعيت اس��ت كه اراده الهي بر پيروزي ملت 

ايران تعلق گرفته است. 
  تكریم شهید سلیماني بیعت با خط امام بود

حضرت آيت اهلل خامنه اي پيام ديگر حضور دهها ميليوني 
مردم در تشييع و تكريم شهيد سليماني را بيعت با خط 
امام بزرگوار و زنده بودن امام عظيم الشأن در ميان ملت 
دانس��تند و گفتند: در اي��ن حادث��ه، امپراتوري خبري 
صهيونيسم و مس��ئوالن تروريس��ت رژيم امريكا همه 
تالش ش��ان را كردند كه س��ردار عزيز و ب��زرگ ما را به 
تروريسم متهم كنند اما خداوند متعال چنان صحنه را 
تغيير داد كه نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي مختلف 
ب��ه روح آن بزرگوار درود فرس��تادند و پرچ��م امريكا و 

صهيونيست ها را آتش زدند. 
 امریكایي ها اعتراف کردند تروریست هستند

رهبر انقالب اسالمي اين حقايق را نشانه دست قدرت و 
هدايت پروردگار در كشور و جامعه دانستند و افزودند: 
عالوه بر تش��ييع آن مجاهدان، اصل شهادت آنان نيز از 

آيات قدرت الهي است، چراكه ترور سردار سليماني يعني 
سرشناس ترين و قوي ترين فرمانده مبارزه با تروريسم در 
كل منطقه، موجب رسوايي دولت بي آبروي امريكا شد. 

ايشان با اش��اره به نمونه اي از حضور ش��جاعانه شهيد 
س��ليماني در يک موقعيت خطير و كام��اًل در محاصره 
دش��من و هدايت عملياتي كه منجر به فرار دش��منان 
شد، گفتند: در ترور اين شهيد ش��جاع، امريكايي ها در 
ميدان جنگ با او روبه رو نش��دند بلكه دزدانه و بزدالنه 
اين جنايت را مرتكب ش��دند كه اين موجب روسياهي 

بيشتر آنها شد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره ب��ه اينكه اين مدل 
از جنايت يعني ت��رور رهبران مقاومت ت��ا پيش از اين 
مخصوص رژي��م صهيونيس��تي ب��ود، افزودن��د: البته 
امريكايي ها در عراق و افغانستان جنايات و كشتار زيادي 
كرده اند اما اين بار رئيس جمهور امريكا به زبان خودش 
اعتراف كرد »ما تروريس��ت هس��تيم«، كه رسوايي اي 

باالتري از اين وجود ندارد. 
  ضربه حیثیتي به امریكا 

مهم تر از ضربه نظامي بود
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به يكي ديگر از يوم اهلل هاي 
هفته هاي اخير يعني پاسخ قدرتمندانه سپاه پاسداران 
به امريكايي ها تأكيد كردند: اين واكنش قوي، يک ضربه 
مؤثر نظامي ب��ود اما مهم تر از اين ضرب��ه نظامي، ضربه 

حيثيتي بود كه به هيبت ابرقدرتي امريكا وارد شد. 
ايشان ضربه س��پاه به ابهت امريكا را موجب بي آبرويي 
امريكايي ها خواندن��د و افزودند: اين ضربه مس��تحكم 
حيثيتي با هي��چ چيزي جب��ران نمي ش��ود و افزايش 
تحريم ها كه اين روزها امريكايي ها از آن حرف مي زنند، 

آبروي از دست رفته آنها را بر نمي گرداند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي جلوه گر ش��دن قدرت الهي 
در پاسخ كوبنده سپاه را نتيجه مجاهدت های مخلصانه 
دانس��تند و خاطرنش��ان كردند: هر ج��ا و در هر كاري 
اخالص باش��د، خداوند به آن كار بركت و رش��د و نمو 
مي دهد، بركاتش را به همه مي رساند و ماندگار مي كند. 
رهبر انقالب حضور عاش��قانه و اش��ک و اندوه مردم در 
تشييع حاج قاسم سليماني و همرزمان شهيدش و تازه 
ش��دن روحيه انقالبي ملت را نتيج��ه ملموس اخالص 
س��ردار بزرگ ايرانيان و ش��هيدان همراهش خواندند. 
ايش��ان الزمه درك عميق، ارزش گذاری و قدر دانستن 
ايام اهلل هفته هاي اخير را اين حقيقت برشمردند كه بايد 
به حاج قاسم عزيز و ابومهدي عزيز به چشم يک فرد نگاه 
نكرد بلكه بايد آنها را يک مكتب، يک راه و يک مدرسه 

درس آموز ديد. 
  نیرو قدس سایه جنگ را از سر ایران دور کرد

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به اينكه نبايد سپاه 
قدس را يک س��ازمان و مجموعه اداري دي��د، افزودند: 
سپاه قدس يک نهاد انساني و داراي انگيزه هاي بزرگ و 
نجات بخش است و با اين نگاه است كه تعظيم و تكريم 
مردم در تش��ييع با شكوه فرمانده س��پاه قدس، معناي 

حقيقي مي يابد. 
ايشان افزودند: البته همه نيروهاي مسلح، سپاه، ارتش و 
بسيج زيربناي فكري متكي بر اهداف الهي دارند ضمن 
اينكه سپاه قدس در جايگاه رزمندگان بدون مرز، هرجا 
نياز باشد براي كمک به ملت های منطقه و حفظ كرامت 
مستضعفان حضور مي يابد و با همه وجود و توان، خود را 

بالگردان مقدسات و حريم هاي مقدس مي كند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي دور كردن سايه جنگ و ترور 
و تخريب از س��ر ايران عزيز را مهم ترين كار سپاه قدس 
خواندن��د و تأكيد كردند: بخش مهم��ي از امنيت ايران 
محصول تالش جوانان مؤمني است كه تحت فرماندهي 
حاج قاسم عزيز سال ها به جهاد و فداكاري مشغول بودند. 
اين جوانان جان بركف و شجاع البته به كمک فلسطين 
و ديگر مناطق نيز مي روند اما در واقع براي ميهن عزيز 

ايرانيان امنيت ايجاد مي كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي هدف نهاي��ي امريكا از ايجاد 
و حمايت از داعش را حمله و ايج��اد ناامني در مرزها و 
شهرهاي ايران و ايجاد تشويش و نگراني در خانواده های 
ايراني برش��مردند و افزودند: جوانان جان بر كف ما در 
كمک به عراق و س��وريه، در واقع اي��ن توطئه را خنثي 

كردند. 
  کساني که شعار »نه غزه، نه لبنان« سر دادند... 
ايشان با اش��اره به كساني كه يک روز ش��عار »نه غزه نه 
لبنان« س��ردادند، گفتند: اين افراد هرگز جان ش��ان را 
فداي ايران نكرده اند و حتي از راحتي و منافع خود در راه 
حفظ امنيت كشور نگذشتند، بلكه اين سردار سليماني 
و يارانش بودند كه جان ش��ان را كف دست گرفتند و به 

ميدان دفاع از ايران شتافتند. 
رهبر انقالب با اشاره به حضور پرمعنا، پرشور و پرسوز و 
گداز ميليون ها نفر در تشييع سردار پرافتخار ايرانيان در 
تهران، كرمان و چند ش��هر ديگر، عزاداري و اجتماعات 
انبوه مردم در ش��هرهاي ديگر و سوگواري كساني كه از 
دور در هجران حاج قاسم اش��ک ريختند، گفتند: دهها 
ميليون ايراني، باطن و معنويات خ��ود را در اين حادثه 
عظيم نش��ان دادند و ثاب��ت كردند مل��ت از هر حزب، 
جناح و مجموعه و از ه��ر قوم و منطق��ه جغرافيايي، با 
وحدتي مثال زدنی، طرفدار »انقالب، حاكميت اسالمي، 
ايس��تادگي در مقابل ظل��م و نه گفتن ب��ه همه مطامع 

دولت های استكباري« هستند. 
  ملت ایران نشان داد عاشق مقاومت است

ايش��ان افزودند: ملت ايران بار ديگر در ابعادي بي نظير 
نشان داد شجاعانه از خط مجاهدت دفاع مي كند، اهل 
تسليم نيس��ت و به نمادهاي مقاومت عشق مي ورزد و 
كساني كه سعي مي كنند تصوير ديگري از اين ملت در 
داخل و خارج تبليغ و ترسيم كنند، با صدق و صفا با ملت 

رفتار نمي كنند. 
رهبر انقالب با اشاره به دلقک های امريكايي كه اين روزها 
در كمال رذالت ادعا مي كنند در كنار مردم ايران هستند، 
افزودند: آي��ا آن تعدادي كه به عكس س��ردار مهربان و 
پرافتخار ملت اهانت كردند مردم ايرانند اما اين جمعيت 
بي شمار و عظيم كه در خيابان ها به تعظيم و ارادت حاج 

قاسم پرداختند مردم ايران نيستند؟
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: امريكايي ها هرگز 
كنار ملت ايران نبوده اند و به صراحت دروغ مي گويند اما 
اگر باش��ند هم، براي فرو كردن خنجر زهرآلود خود به 
سينه ملت است البته تا به حال نتوانسته اند و بعد از اين 

هم هيچ غلطي نمي توانند بكنند. 
  سوخت حقیقي موشک های ایران

ايش��ان حضور عظيم ملت در مراسم تش��ييع را نشان 
دهنده زيربناي فكري و جلوه احساسات صادقانه ملت 
دانستند و در نكته اي ظريف افزودند: اين فرياد انتقام كه 
در سراسر ايران به گوش مي رسد، در واقع سوخت حقيقي 

موشک هايی بود كه پايگاه امريكا را زير و رو كرد. 
رهبر انقالب با اشاره به اظهارات برخي كه سعي مي كنند 
ايام اهلل تعيين كننده هفته هاي اخير را به دست فراموشي 
بس��پارند و مس��ائل ديگر را مطرح كنند، افزودند: هيچ 
مسئله اي نبايد آن روزهاي به يادماندني را تحت الشعاع 

قرار دهد. 
  حادثه هواپیما؛ غصه ما و شادي دشمن

رهبر انقالب با ابراز تأسف عميق از حادثه سقوط هواپيما 
گفتند: اين حادثه بسيار تلخ دل ما را به معناي حقيقي 
كلمه سوزاند و به درد آورد اما عده اي به تبع رسانه هاي 
امريكايي و انگليسي س��عي مي كنند اين حادثه غم بار 
را زمينه س��از فراموشي آن تشييع پرش��كوه و آن پاسخ 
كوبنده سپاه قرار دهند، البته عده اي جوان و احساساتي 
هستند اما كسان ديگري هم هستند كه حاضر نيستند 

منافع ملي را درك كنند و پاي آن بايستند. 
ايش��ان افزودند: به همان اندازه اي كه م��ا و ملت از اين 
حادثه غم و غصه خورديم، دشمنان شاد شدند چرا كه 
مستمسكي به دست آوردند تا سپاه، نيروهاي مسلح و 
نظام را زير سؤال ببرند اما اين مكر آنها در مقابل دست 
قدرت خدا تأثيري ندارد و يوم اهلل تشييع و يوم اهلل در هم 
كوبيده شدن پايگاه امريكايي ها از ياد نمي رود و به فضل 

الهي روز به روز زنده تر مي شود. 
رهبر انقالب با تس��ليت و عرض هم��دردي صميمانه با 
خانواده های اين مصيبت افزودند: از صاحبان عزا و پدران 
و مادراني كه با قلب های پردرد در مقابل وسوسه و توطئه 
دشمنان ايستادند و بر خالف ميل آنها حرف زدند، تشكر 

و در مقابل آنها تعظيم و تكريم مي كنيم. 

رهبر انقالب با توجه به ابهاماتي كه در اين حادثه وجود 
دارد و با تشكر از سخنان فرماندهان سپاه در اين زمينه، 
بر پيگيري جدي براي پيشگيري كامل از بروز اين گونه 
حوادث تأكيد كردن��د و افزودند: پيش��گيري مهم تر از 

پيگيري است تا حوادث مشابه رخ ندهد. 
  جنتلمن هاي پشت میز مذاکره

 تروریست های فرودگاه بغداد هستند
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي يك��ي از تالش ه��ا براي 
تحت الشعاع قرار دادن ايام اهلل هفته هاي اخير را اقدام سه 
دولت خبيث اروپايي در تهديد ايران براي بردن مسئله 

هسته اي به شوراي امنيت خواندند. 
ايشان افزودند: البته مسئوالن كش��ور جواب محكمي 
به آنها دادند و ملت هم به ياد دارد كه اين س��ه كش��ور 
چگونه در هشت سال جنگ تحميلي در خدمت صدام و 

جنايت هاي او بودند. 
ايش��ان افزودند: از اول هم بنده گفتم ك��ه اعتمادي به 
حرف های اروپايي ها بعد از برجام نداري��م و آنها كاري 
نمي كنند و در خدمت امريكا هس��تند، االن هم معلوم 
ش��د كه اينها به معناي حقيقي كلمه حقي��ر و پادوي 
امريكا هستند و در خيال به زانو درآوردن ملت ايران به 
سر مي برند كه البته ارباب و بزرگ تر آنها يعني امريكا هم 

قادر به اين كار نشد چه برسد به اينها!
رهبر انقالب مذاكره اروپايي ه��ا را نيز آميخته به دغل و 
فريبكاري دانستند و گفتند: آن جنتلمن هايي كه پشت 
ميز مذاكره هستند، در حقيقت تروريست های فرودگاه 

بغداد هستند كه لباس عوض كرده اند. 
رهبر انقالب در جمع بندی خطبه اول، همت ملي براي 
قوی تر ش��دن ايران را تنها راه ادامه مسير عزت ايرانيان 
خواندند و افزودند: ما از مذاكره البته به جز با امريكايي ها 

ابايي نداريم اما از موضع قدرت و قوت. 
ايشان تأكيد كردند: اين ملت عزيز و اين كشور عزيز به 
فضل الهي قوی تر نيز مي شوند، نه تنها در بعد نظامي بلكه 
در ابعاد اقتصادي و جهش علمي و فناوري كه پش��توانه 
تحقق اين هدف، حضور و صبر و استقامت ملت در صحنه 
و تالش و كوشش بي وقفه مس��ئوالن و مردم است. به 
فضل الهي اين ملت و كشور در آينده اي نه چندان دور 
به نقطه اي مي رسد كه دشمنان حتي جرئت تهديد او را 

هم پيدا نكنند. 
  انتخاب�ات کش�ور را بیمه و دش�من را مأیوس 

مي کند
رهبر انقالب اسالمي بخش اصلي خطبه دوم را به زبان 
عربي بيان كردند اما قبل از آن با اشاره به اهميت حضور 
ملت در انتخابات گفتند: در زمينه انتخابات ان ش��اءاهلل 
نكاتي هست كه بعداً بيان خواهم كرد اما نكته مهم اين 
است كه انتخابات از مهم ترين عوامل اقتدار كشور است 
و كشور را بيمه و دشمن را مأيوس خواهد كرد. ايشان با 
اشاره به تالش دش��منان براي بي انگيزه كردن مردم از 
حضور در انتخابات گفتند: بايد همه مراقب باش��يم كه 
مبادا دشمن اين خواسته را محقق و انتخابات را كمرنگ 

و بي رونق كند. 
  سخنان با برادران عرب زبان

رهبر انقالب اس��المي در ادامه خطبه دوم نماز جمعه با 
توجه به اين برهه حساس از تاريخ منطقه، سخنان مهمي 

را به زبان عربي خطاب به برادران عرب بيان كردند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره ب��ه جنايت بزدالنه 
امريكايي ها در ترور يک سردار بزرگ و شجاع ايراني و يک 

مجاهد فداكار و با اخالص عراقي به دستور رئيس جمهور 
تروريست امريكا، گفتند: سردار شهيد سليماني با حضور 
شجاعانه در صفوف مقدم و خطرناك يكي از مؤثرترين 
عوامل در شكست عناصر تروريستي مانند داعش و امثال 
آن در سوريه و عراق بود اما امريكايي ها بدون اينكه جرئت 
كنند با او در نبرد روبه رو شوند، بزدالنه به او كه به دعوت 
دولت عراق در فرودگاه عراق ب��ود حمله كردند و خون 
مطهر او و همراهانش را بر زمين ريختند تا براي چندمين 
بار خون فرزندان ايران و عراق در راه خدا بر زمين ريخته 

و با يكديگر مخلوط شود. 
ايشان ضربه متقابل و علي العجالة سپاه پاسداران ايران 
و در هم كوبيدن موش��كي پايگاه امريكايي ها را موجب 
لگدمال شدن ابهت و آبروي دولت ظالم و متكبر امريكا 
دانس��تند و تأكيد كردند: تنبي��ه اصلي آنه��ا اخراج از 

منطقه است. 
رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به بدرقه بي نظير شهيد 
سليماني و شهيدابومهدي با اجتماع دهها ميليوني مردم 
ايران و همچنين تشييع همراه با تكريم و احترام اين دو 
مجاهد بزرگ در شهرهاي مختلف عراق، و ابراز همدردي 
مردم در چندين كش��ور ديگر با حض��ور در اجتماعات 
پرشور، خاطرنشان كردند: دشمنان تالش های فراواني 
كردند ب��ا خرج ك��ردن پول های ف��راوان، به كارگرفتن 
انس��ان های بي مسئوليت و تبليغات ش��يطنت آميز، دو 
ملت ايران و عراق را به هم بدبين كنند اما اين ش��هادت 
بزرگ همه تالش های شيطاني و وسوسه هاي اهريمني 

آنها را باطل كرد. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي قدرت اس��المي ملت های 
منطقه را عام��ل فائق آمدن بر قدرت های فاس��د مادي 
خواندند و با اشاره به تسلط غربي ها بر كشورهاي منطقه 
با پشتوانه علم و فناوري، سالح نظامي، تبليغات دروغين 
و سياس��ت های مكارانه، افزودند: آنها هر گاه به واسطه 
نهضت هاي مردمي ناچار به خروج از كشوري شدند، تا 
حد توان دست از توطئه و نفوذ اطالعاتي و سلطه سياسي 
و اقتصادي برنداشتند و غده بدخيم رژيم صهيونيستي 
را به عنوان تهديدي دائم براي كشورهاي غرب آسيا در 

قلب اين منطقه جاسازي كردند. 
ايش��ان پيروزي انقالب اس��المي را موجب وارد آمدن 
ضربه هاي سياس��ي و نظامي س��خت ب��ر رژيم غاصب 
صهيونيستي و به دنبال آن زنجيره شكست های استكبار 
و در رأس آن امريكا از عراق و س��وريه تا غزه و لبنان و از 
يمن تا افغانستان دانستند و افزودند: رسانه هاي دشمن، 
ايران را به جنگ های نيابتي متهم مي كنند، در حالي كه 
اين دروغي بزرگ است و ملت های منطقه بيدار شده اند. 
رهبر انقالب اسالمي توانايي ايران در مقاومت بلندمدت 
در برابر خباثت های امريكا را در فضاي منطقه و روحيه 
ملت ها مؤثر خواندند و تأكيد كردند: سرنوش��ت روشن 
منطقه نجات از سلطه استكباري امريكا و رهايي فلسطين 
از حاكميت بيگانگان صهيونيس��ت اس��ت كه با همت 

ملت ها بايد زمان رسيدن به اين هدف نزديک تر شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي كنار زدن عوامل تفرقه از جهان 
اسالم را الزم دانس��تند و بر مواردي از جمله: »وحدت 
علماي دين براي كش��ف راه حل های اسالمي در سبک 
زندگي نوين اسالمي«، »همكاري دانشگاه هاي اسالمي 
براي ارتقای علم و فناوري و س��اخت زيربناهاي تمدن 
جديد«، »هماهنگي رسانه هاي اس��المي براي اصالح 
ريش��ه اي فرهنگ عمومي«، »ارتباط نيروهاي مس��لح 
اس��المي براي دور ك��ردن جنگ و تج��اوز از منطقه«، 
»ارتباط بازارهاي اس��المي براي خارج ك��ردن اقتصاد 
اين كشورها از سلطه كمپاني هاي غارتگر«، »رفت وآمد 
وسفرهاي مردم براي افزايش همزباني، همدلي، وحدت و 
دوستي« به عنوان راهكارهاي افزايش وحدت و دور شدن 

از تفرقه تأكيد كردند. 
ايش��ان با تأكيد ب��ر اينكه دش��منان ايران و اس��الم 
مي خواهند اقتصاد خ��ود را با منابع كش��ورهاي ما، 
عزت ش��ان را با ذلت ملت های ما و صدرنشيني خود 
را با تفرقه ما تأمين، و ما و ش��ما را به دست خودمان 
نابود كنند، افزودند: امريكا، »فلس��طين را بي دفاع در 
برابر صهيونيست های جنايتكار«، »سوريه و لبنان را 
در تصرف دولت های وابسته و مزدور خود«، »عراق و 
ثروت نفتي آن را كاماًل متعل��ق به خود« مي خواهد و 
براي اين هدف شوم، به بزرگ ترين ظلم ها و شرارت ها 
مانند آزمون سخت چند ساله  سوريه، فتنه هاي پي در 
پي در لبنان و تحريكات و خرابكاري مستمر در عراق 

دست زده اند. 
رهبر انقالب اسالمي ترور آشكار شهيد ابومهدي فرمانده 
شجاع حشدالشعبي و سردار بزرگ سپاه شهيد سليماني 
را نمونه كم نظير ديگري از فتنه انگيزي امريكايي ها در 
عراق خواندند و گفتند: آنها براي تأمين هدف پليد خود 
در عراق به دنبال ايجاد فتنه، جنگ داخلي و س��رانجام 
تجزيه عراق و حذف نيروهاي مؤم��ن، مبارز، مجاهد و 

ميهن دوست هستند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي اظهارات وقيحانه امريكايي ها 
در مقابل حكم پارلمان ع��راق به اخراج آن��ان را نمونه 
ديگري از اين فتنه انگيزي ها خواندند و افزودند: آنها كه 
خود را حامي دموكراسي وانمود مي كردند تعارف را كنار 
گذاش��ته و مي گويند ما براي ماندن در عراق آمده ايم و 

بيرون نمي رويم. 
رهبر انقالب اسالمي در پايان سخنانشان در خطبه دوم 
نماز پر ش��كوه جمعه خطاب به همه ملت های مسلمان 
منطقه تأكيد كردند: دنياي اسالم بايد صفحه جديدي 
بگش��ايد و وجدان های بيدار و دل ه��ای مؤمن، اعتماد 
به نفس را در ملت ها بيدار كنند و همه بدانند كه تنها راه 
نجات ملت ها، تدبير و اس��تقامت و نترسيدن از دشمن 

است. 

ایام اهلل، روزهاي تاریخ ساز
رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های نماز جمعه تهران فرمودند: 
» اين دوهفته ای كه بر ما گذش��ت هفته پرماجرا و اس��تثنايي است. 
ماجراهاي تلخ، شيرين، حوادث درس آموز براي ملت ايران پيش آمد در 
اين دو هفته. يوم اهلل يعني روزي كه دست قدرت خدا را انسان در حوادث 
مش��اهده مي كند. آن روزي كه دهها ميليون در ايران و صدها هزار نفر 
در بعضي كشورها به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خيابان ها آمدند 
و بزرگ ترين بدرقه جهان را شكل دادند اين يكي از ايام اهلل است. آنچه 
اتفاق افتاد هيچ عاملي به جز دست خدا نمي تواند داشته باشد. آن روزي 
هم كه موشک هاي سپاه پاسداران انقالب اسالمی، پايگاه امريكايي را در 
هم كوبيد آن روز هم يكي از ايام اهلل است. ما اين دو روز را جزء ايام اهلل در 
اين چند روز گذشته، دو هفته گذشته در مقابل چشم خودمان ما ملت 
مشاهده كرديم؛ اينها روزهای نقطه عطف تاريخند. روزهاي تاريخ سازند. 
روزهاي عادي نيستند. ديديد كه يک نيرويي يک ملتي اين قدرت و توان 
روحي را دارد كه به يک قدرت متكبر زورگوي عالم اين جور سيلي بزند 
اين نشان دهنده دست قدرت الهي اس��ت و آن روز جزء ايام اهلل است. 
روزها تمام مي ش��وند لكن تأثيرات اين روزه��ا در زندگي ملت ها باقي 
مي مانند و روحيه ملت ها در منش و مسير ملت ها آثاري كه مي گذارند 

آثار ماندگار و بعضاً جاودانه است. « 
حماس��ه تش��ييع ميليوني س��ردار رشيد اس��الم، سپهبد س��ليماني 
و هم رزمانش در شهرهاي مختلف عراق و ايران عالوه بر آنكه قدرداني از 
اين مرد سلحشور و قهرمان بود، تجديد ميثاقي دوباره با آرمان هاي امام 
راحل عظيم الشأن و شهداي انقالب اسالمی و بيعتي دوباره با ولي امر 
مسلمين، رهبر معظم انقالب اسالمی به شمار مي آيد. خيابان های ايران 
و عراق، بار ديگر گام هاي اس��توار ملت انقالبي و زمان شناس را به خود 
ديد و اميد دشمنان به يأس بدل شد. همچنين پاسخ عزتمندانه سپاه 
پاسداران در سيلي به امريكا در حمله موشكي به پايگاه عين االسد نيز 
روز »تاريخ س��از« ديگري در صفحات قطور سرنوشت ملت ايران و امت 
 اسالمي بود.  اينگونه حماسه هاي تاريخ س��از را تنها در قالبي همچون

2۳تير ۱۳۷۸ و ۹ دي ۱۳۸۸مي توان تحليل و ارزيابي كرد. چه زيباست 
كه ۱2 بهمن ۱۳۵۷ ملت انقالبي تهران، آغوش خود را به سوي بت شكن 
بزرگ، خميني كبير باز مي كند و ۱۰ سال بعد در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ با 
همان حضور ميليوني او را ت��ا ديار ابدي بدرقه مي كند. ۱۰ س��ال بعد 
حضور مردم در 2۳ تير ۷۸، آبي اس��ت بر آتش فتنه تجديدنظرطلبان 
و ۱۰ سال بعدازآن در ۹ دي ۱۳۸۸، تومار فتنه پيچيده ۸۸ به دست 
ملت، درهم پيچيده مي ش��ود. گويي آزموني مك��رر در پيش روي ملت 
ايران قرار داده شده و هر ۱۰ س��ال از اين آزمون خطير سربلند بيرون 
مي آيند. روزهاي تشييع ميليوني پيكر پاك سرداران شهيد مقاومت را 
حقيقتاً بايد يوم اهلل دانست؛ روزي كه به رغم همه نارضايتي ها و سختي 
اوضاع معيش��تي، يک چيز مردم را به خيابان ها كشاند و آن اراده اي كه 
فوق اراده هاست و دل ها را متوجه حق مي كند. ازآن رو يوم اهلل است كه 
تجديد حياتي بر حركت چهل ساله ملت در مسير پيشرفت به سوي تعالي 
و تمدن توحيدي اي كه به مس��تضعفان و مؤمنان وعده داده شده، بود. 
بي ترديد در اين روز اراده خداوند قادر متعال، دسيسه هاي همه شياطين 
انس و جن را نقش بر آب كرد و جاني دوباره به اسالم و توحيد بخشيد. 
اين روزها را بايد متعلق به مردم و بلكه روز م��ردم نيز ناميد. روزي كه 
مردم صحنه را آن گونه كه خود خواس��تند، ترس��يم كردند و در امتداد 
اين تجديد ميثاق هاي متوالي ۱۰  س��اله، برگ زرين ديگري در تاريخ 
درخش��ان حق طلبي ملت ايران ثبت و ضبط شد. طيف هاي مختلف با 
س��اليق گوناگون، اما يک صدا برائت خود را از دش��منان اسالم و ايران 
اعالم و ادامه راه نوران��ي مقاومت را فرياد كردند. بدون ش��ک كثيري 
از مردم حماسه آفرين ايران كه روزهاي يوم اهلل را در تقويم تاريخ ايران 
نقش زدند، نسبت به نارسايی های معيشتي و قصور مسئوالن اجرايي در 
حوزه اقتصادي گاليه مند بوده و هستند. نبايد هيچ يک از مسئوالني كه 
خصوصاً با عملكرد خود، در دو س��ال گذشته س��ختی های زيادي بر 
سفره ملت شريف ايران و اقتصاد اين كشور مقتدر تحميل كردند، تصور 
كنند كه كارنامه ضعيف شان از ياد می روند و يا اينكه مي توانند پشت 
اين وظيفه شناسي ملت خود را پنهان كنند. بي تدبير ها و نجومي بگيران 
بي عمل بايد بدانند كه بايد پاس��خگوي اعمال خود در پيشگاه واليت و 
مردم باشند و دير يا زود مردم از مسير قانوني و راه مردم ساالرانه تكليف 
آنان را مشخص خواهند كرد. حتي حماس��ه 2۷ دی  ماه تهران را كه 
تجدي��د بيعتي بی  نظير در طليع��ه گام دوم انقالب اس��المي با رهبر 
معظم انقالب اس��المي اس��ت، بايد برگ زرين ديگري در دفتر روزهاي 
تاريخ س��از ملت ايران دانس��ت. ايام اهلل دی  ماه ۱۳۹۸قطع��اً در ياد ها 
خواهد ماند، چنانكه روزهايي، چون ۱2 بهم��ن ۵۷، ۱۴ خرداد ۶۸، 
2۳ تير ۷۸ و ۹ دي ۸۸ مان��د و تاريخي ش��د. ايام اهلل دی  ماه ۹۸ را 
بايد طليعه دهه پنجم انقالب اسالمی و حسن آغازي بر گام دوم انقالب 
اسالمی دانس��ت. نبايد از مطالبات به حق مردم و جوشش انقالبي آنان 
كه در اين روز متبلور ش��د، غافل شد. س��رمايه اجتماعي اي كه در اين 
ايام براي انقالب و نظام بازتوليد شد فرصتي بي نظير براي تحرك هرچه 
بيشتر دلسوزان انقالب و به حركت وادار نمودن مسئوالن بي تدبير است. 

بايد اين فرصت عظيم را مغتنم شمرد.

واکنش شوراي نگهبان به سخنان رئیس جمهور
شوراي نگهبان تمایزي میان جناح ها قائل نیست

ش�وراي نگهبان با ص�دور بیانی�ه اي نس�بت به س�خنان رئیس 
جمه�ور درب�اره بررس�ي صالحیت ه�ا، واکن�ش نش�ان داد. 
به گزارش تسنيم، در اين بيانيه آمده است: در شرايطي كه كشور بيش 
از گذش��ته نياز به اتحاد و همدلي دارد، انتظار مي رود مسئوالن كشور 
در بيان اظهارات و نظرات خويش س��نجيده تر عمل و از ايجاد تشنج 
خودداري نمايند تا فرصت سوء استفاده به دشمن داده نشود و آرامش 

بر فضاي كشور حاكم گردد. 
آنچه امروز رئيس جمهور در س��خناني كه به طور زنده نيز از رسانه ملي 
پخش مي ش��د مطرح كرد، نش��ان از بی اطالعی ايشان نس��بت به روند 
بررسي ها در هيئت هاي نظارت استاني و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات 
دارد و زيبنده يک مقام اجرايي رسمي نيست كه بدون تحقيق و بی محابا 
درباره افراد فاقد صالحيت سخن بگويد. دقت در نتايج بررسي هاي شوراي 
نگهبان نش��ان مي دهد اين نهاد در بررس��ي صالحيت ها تمايزي ميان 
اين جناح و آن جناح قائل نشده اس��ت و در ميان افراد تأييد يا رد شده از 
همه جناح ها حضور دارند. شوراي نگهبان به عنوان داور ملي انتخابات و 
صيانت كننده حق الناس وظيفه خود مي داند كه در انطباق شرايط قانوني 
با داوطلبان انتخابات نهايت دقت را به عمل آورد و شكايت آنان را از مجراي 
قانوني مشخص شده بررس��ي نمايد. بی ترديد اينگونه برخوردها با نهاد 
ش��وراي نگهبان نمي تواند تأثيری در اعالم نظرات اين نهاد داشته باشد 
و چنانچه اعتراضي نيز مطرح اس��ت بايد از مجراي قانوني خويش و نه از 

تريبون هاي عمومي دنبال شود. 
روز چهارش��نبه رئيس جمهور در جلس��ه هيئت دول��ت و خطاب به 
دست اندركاران انتخابات گفته بود: »... به مردم نگوييم كه در برابر يک 
صندلي مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و يا۱۷۰۰ نفر كانديدا هس��تند، ببينيم 
از چند جناح ۱۷۰۰ نفركانديدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از يک 
جناح؟ اينكه انتخابات نمي شود. مثل اينكه در مغازه اي از يک جنس، 
2 هزار عدد وجود داشته باشد .« گفته مي شود كامبيز مهدي زاده داماد 
حس��ن روحاني كه از حوزه انتخابيه تبريز ثبت نام كرده بود از س��وي 

شوراي نگهبان رد صالحيت شده است.  

  گزارش  یک
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یوم اهلل یعني روز مشاهده دست 
ق�درت خداون�د در ح�وادث. 
بنابراین آن هنگام�ي که دهها 
میلیون در ای�ران و صدها هزار 
نفر در عراق و بعضي کشورهاي 
دیگر به پاس خون فرمانده سپاه 
ق�دس ب�ه خیابان ه�ا آمدند و 
بزرگ ترین بدرقه جهان را شكل 
دادن�د، مصداق ایام اهلل اس�ت، 
چرا که این عظمت هیچ عاملي 
جز دس�ت ق�درت خدا ن�دارد


