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    توئيت ضرغامي درباره نماز جمعه تاريخي
س��يدعزت اهلل ضرغامي عضو ش��وراي عال��ي انقالب 
فرهنگي، با انتشار پستي در صفحه توئيتر خود اعالم 
كرد: مردم اي��ران همواره ضد خواس��ته هاي ترامپ و 
دولت او عمل و همواره يوم اهلل هاي مكرري را خلق مي كنند. او نوش��ت: 
ترامپ هر چه مي گوي��د، مردم ايران را به عك��س آن ترغيب مي كند تا 
يوم اهلل هاي مكرر خلق كند. امروز بيش از هر زماني پرچم امريكا و عكس 
رئيس جمه��ورش مورد هجمه مردم ب��ود. يه آدم عاقل ت��و امريكا پيدا 

نمي شه، دست او را بگيره و از توئيتر بيرون بكشه؟
........................................................................................................................

   درس قرآني رهبر انقالب در نماز جمعه
وحيد يامين پور فعال رس��انه اي در صفحه شخصي خود در توئيتر درس 
قرآني رهبر انقالب در نماز جمعه تهران را اينگونه توصيف كرد. »از درس 
قرآني رهبري اين را مي فهميم: منشأ مشكالت بيرون از انسان است ولي 
منشأ احساس رنج در درون انسان. قوي شدن بيش از همه به شيوه درك 
حوادث در درون مرتبط اس��ت. صبار كسي است كه فش��ارها بر ايمان او 

مي افزايد چون خداوند بر او آرامش را نازل كرده است.« 
........................................................................................................................

    پيشنهاد محسن هاشمي براي ۲سال باقي مانده دولت
محسن هاشمي رفسنجاني رئيس شوراي شهر تهران در صفحه شخصي 
خود در توئيتر درباره كم كاري دولت ها در سال هاي پاياني دوره رياست 
جمهوري، نوشت: برخي در برخورد با دولت كنوني به فكر سقوط آن يا 
استعفاي روحاني هستند و حتي برخوردي انفعالي دارند اما در همين 
دو سال باقي مانده دولت مي تواند از پس برخي مشكالت برآيد، ضمن 
آنكه به رغم ضعفي كه در انتهاي دولت ها حادث مي شود، نظام حاكميت 

همواره دنبال سقوط دولت ها نيست. 
........................................................................................................................
   واكنش مهاجراني به حضور پرشور مردم در نماز جمعه تهران

سيدعطاءاهلل مهاجراني وزير ارشاد دولت اصالحات در صفحه شخصي 
خود در توئيتر درباره حضور پرشور مردم در نماز جمعه تهران با امامت 
رهبر انقالب، نوشت: ملت ايران مصداق كامل تفسير زنده سوره كوثر 
هستند. درود بر ملتي زنده و هوش��مند با حضوري هميشه تماشايي، 

اميدبخش و پاك كننده غبارها و آلودگي و آاليش ها. 
........................................................................................................................

    آيا سخنان رهبري تكراري و معمولي بود؟
مهدي محمدي در تحليل بيانات روز گذش��ته رهبر 
انقالب در نماز جمعه در كانال تلگرامي خود نوشت: 
واكنش هاي اپوزيس��يون به نماز جمعه روز گذشته 
رهبر انقالب به طور كلي دو بخش بود. عده اي گفتند 
ايشان حرف خاصي نزد و عده ديگري گفتند به مسائلي كه آنها انتظار 
داش��تند، نپرداخت. آنها كه به دنبال حرف خاص در س��خنان ايشان 
مي گردند در واقع انتظار داشته اند رهبري در خطبه جمعه، دست خود 
را از حيث برنامه هايي كه طي ماه هاي آين��ده در داخل و منطقه اجرا 
خواهد ش��د، رو كند يا حرفي بزند كه آنها بتوانند از آن براي تش��ديد 
التهاب و بحران نمايي در جامعه استفاده كنند. آيت اهلل خامنه اي پس 
از بيش از ۵۰سال سياست ورزي، طبعاً حرف هاي خاص خود را به اين 
شكل پشت تريبون نمي گويد. آن برنامه ها را آنها كه بايد ببينند در عمل 
خواهند ديد و درباره برخي از آنها شايد تا ابد هم سخني گفته نشود. آرام 
كردن جامعه و ندادن بهانه اي به دست اپوزيسيون كه بتوانند با اتكا به 
آن وضعيت كش��ور را ويژه و بحراني جلوه بدهند هم هنري اس��ت كه 
احتم��االً در اين روزها فق��ط از آي��ت اهلل خامنه اي برمي آيد. ايش��ان 
هيجان زده نمي ش��وند و درس��ت در زماني كه همه انتظار شعارهاي 

پرهيجان دارند، بر اصول و راهبردها تأكيد مي كنند. 
عده اي هم معترضند كه چرا رهبري به مسائلي كه آنها عالقه مند بوده 
يا انتظار داشته اند، نپرداخته اند. اين هم از ويژگي هاي آيت اهلل خامنه اي 
اس��ت كه زير بمباران پروپاگانداي مخالفان راه خود را گم نمي كنند، 
مسئله خويش را تشخيص مي دهند و در بازي هايي كه مخالفان اساساً 
با هدف درگير كردن بزرگاني چون او راه انداخته اند يا اساساً مشاركت 
نمي كنند يا صورت مسئله را چنان تعريف مي كنند كه آنها حس كنند 
هيچ كاس��ب نيس��تند. من درك مي كنم كه اين وضعيت بسياري از 
طراحان پروژه هاي تبليغاتي عليه ايران را عصباني كرده است ولي خب 
نبايد انتظار داشته باشند كس��ي كه مردي به عظمت قاسم سليماني 

سرباز و شاگرد او بود، در بازي دلقك ها و خبرچين ها بيفتد. 
بگذاريد چند كلمه هم درب��اره تكراري بودن بگويم. گرچه س��خنان 
رهبر انقالب براي هر كسي كه گوشي براي شنيدن داشته باشد نه تنها 
تكراري نبود بلكه بسي نكته هاي نغز داش��ت اما از يك نگاه راهبردي 
گاهي اينكه ش��ما در مقام رهبر يك كش��ور مقاوم، نش��ان بدهيد نه 
محاسبات و نه حتي ادبياتتان تحت فشار عوض نشده، به خودي خود 
موضوعيت دارد. امريكايي ها فش��ار مي آورند و خود را ب��ه در و ديوار 
مي كوبند كه همين يك چيز را به دست بياورند و هر بار كه بحراني خلق 
مي كنند، منتظرند ببينند در موضع امام جامع��ه ترديد و تزلزلي رخ 
مي دهد يا نه. آيت اهلل خامنه اي بهتر از هر كس ديگر در ايران مي دانند 
كه ثبات يا تزلزل رهبري، ش��اخص اثرگذاري يا عدم اثرگذاري فشار 
دشمن است و دشمن در صورتي كه احساس ضعف و تزلزل كنند، به 
صغير و كبير اين كشور رحم نخواهد كرد. اينكه منطق بنيادين سخنان 
رهبري عوض نمي شود براي اين است كه نبايد بشود و شايد اساساً اين 
جمعه و جماعت براي همين است كه دشمن دريابد در آن دلي كه بايد 
بلرزد و تغيير كند، همه چيز آرام و اس��توار و بلكه مستحكم تر از قبل 
است. بعد از شهادت حاج قاسم سليماني البد خيلي ها انتظار داشتند 
نرمشي ببينند يا چراغ سبزي مشاهده كنند. رهبري اين اميد را نااميد 
كردند. منطق استراتژيك اين تكرار، از بسياري از آن نوآوري ها كه افراد 

هيجان زده در پي آنند، استوارتر و عميق تر است.

 ۶۰سورتي پرواز ارتش
براي امداد به سيل زدگان

از روز اول جاري ش�دن س�يل در منطقه 
سيس�تان و بلوچس�تان به ويژه منطقه 
چابه�ار هوانيروز با ۶۰س�ورتي پ�رواز و 
5۰ساعت نفر به امدادرساني مشغول است. 
به گزارش فارس، امير سرتيپ دوم خلبان 
قرباني فرمانده هوانيروز ارتش، گفت: تعداد 
ش��ش فروند بالگ��رد هواني��روز در منطقه 
س��يل زده حضور دارند. وي گفت: برخي از مناطق روس��تايي در حادثه 
سيل خسارات بسيار زيادي را متحمل شدند، تخريب پل هاي ارتباطي، 
مسدود ش��دن راه ها و معابر و آب گرفتگي راه هاي زميني موجب شد تا 
امداد رساني به صورت هوايي انجام شود. بالگرد هاي هوانيروز با ۶۰سورتي 
پرواز در قالب ۵۰ساعت نفر در مناطق صعب العبور خدمات ارزنده اي را به 
مردم منطقه ارائه كرده است. امير قرباني گفت: وظيفه هوانيروز در چنين 
شرايطي كمك به مردم است، بالگردهاي هوانيروز كارهاي غيرممكن را 
در امداد و نجات ممكن مي كند. در حال حاضر كمك هاي مردمي، هالل 
احمر، ارتش و لوازم بهداش��تي و دارويي را به مناطق صعب العبور ارسال 
مي كنيم تا زماني كه نياز باش��د در منطقه حضور خواهيم داش��ت. وي 
افزود: در حال حاضر پايگاه هوانيروز كرمان در آماده باش كامل قرار دارد و 
چنانچه نياز به بالگردهاي بيشتري باشد بالفاصله به مناطق سيل زده اعزام 

خواهد شد. ما تا آخرين لحظه در كنار مردم منطقه خواهيم ماند.

محمد  اسماعیلی
   گزارش  یک

بع�د از ت�رور س�ردار س�ليماني توس�ط اياالت 
متحده امري�كا، كاخ س�فيد و س�اير همپيمانان 
وي تالش كردند تا دو رويداد بس�يار مهم داخلي 
تش�ييع ده ها ميليون نفري س�ردار س�ليماني و 
همراهان وي و حمله موش�كي س�پاه پاسداران 
انقالب اس�المي ب�ه پاي�گاه نظامي عين االس�د 
امريكا در خاك عراق را به واسطه برخي اتفاقات 
كمرنگ كرده و اين دو يوم اهلل را به حاشيه ببرند. 
»همگرايي اجتماعي - انسجام ملي« يكي از مهم ترين 
دستاوردهای تشييع ده ها ميليوني سردار سليماني و 
همراهان وي بود و »افزايش روحيه خودباوري ملي، 
اعتماد داش��تن به توان نظامي جمهوري اسالمي و 
تفاخر به ايراني بودن« يكي از دس��تاوردهاي حمله 
نظامي س��پاه پاس��داران به پايگاه عين االسد بود و 
امريكايي ه��ا براي تخطئ��ه چنين دس��تاوردهايی 
س��رنگوني هواپيمايي اوكراين را برجس��ته كرده و 
تالش كردند ضمن ايجاد چندقطبي اجتماعي ميان 
مردم، اقتدار و توان دفاعي و نظامي اين نهاد انقالبي 

را نيز تخريب كنند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي نيز روز جمعه در بخشي از 
خطبه هاي خود حضور حماسي و خيره كننده مردم 
در تشييع پيكر س��رداران مقاومت و حمله موشكي 
دقيق سپاه به عين االس��د را يوم اهلل دانستند و اشاره 
فرمودند: »اين يوم اهلل تشييع جنازه و شهادت بزرگ 
ش��هيد عزيز يك طرف قضيه اس��ت، عكس العمل و 
واكنش قدرتمندانه سپاه طرف ديگر قضيه است، آن 
هم درخور تدبر اس��ت، اين ضربه به امريكا بود، البته 
ضربه نظامي بود، ضربه مؤثر نظامي بود اما مهم تر و 
باالتر از ضربه نظامي، ضربه حيثيت��ي بود، ضربه  به 

هيبت ابرقدرتي امريكا بود.«
  خروج تحقيرآميز امريكا 

از خاك عراق قريب الوقوع است
برخالف برخي رسانه هاي داخلي كه تالش مي كنند 
همانند رسانه هاي فارسي زبان وابس��ته به انگليس 
و امريكا، حواش��ي مربوط به س��رنگوني هواپيماي 
اوكرايني را برجس��ته كنند، س��ي ان ان روز گذشته 
در گزارشي تأكيد كرد كه »امريكا در آستانه خروج 

تحقيرآميز از خاك عراق است.« 
اين رس��انه مطرح امريكايي با اشاره به فشار فزاينده 
براي خروج ارتش امريكا از عراق نوشت: خروج از عراق 
پاياني تحقيرآميز براي مأموريت طوالني مدت ارتش 
امريكاست؛ جايي كه ميلياردها دالر بر باد رفته است. 
در بخش��ي از اين گزارش مي آيد: »مقامات پارلمان 
عراق كه روابط قدرتمندي با تهران دارند، روندي را 
براي پايان دادن به حضور نظامي امريكا در عراق آغاز 
كرده اند كه يك واكنش تند در قبال حمله امريكا به 
ژنرال »قاسم سليماني« فرمانده سابق نيروي قدس 

سپاه انقالب اسالمي ايران به شمار مي رود.«
  حادثه هواپيما؛ دستاويز امريكا 

براي پوشاندن ناتواني  در پاسخ به حمله موشكي 
برخی نمايندگان مجلس نيز ب��ه تالش امريكا برای 
استتار اقتدار موشكی ايران و اجماع شكل گرفته اشاره 
كردند. اللهيار ملكشاهي نماينده مردم كوهدشت در 
مجلس با اش��اره به س��خنان رهبر معظم انقالب در 
خطبه هاي نماز جمعه در مورد دشمني هاي امريكا 
عليه ملت اي��ران، گفت: امريكايي ه��ا پس از حضور 
ميليوني مردم در مراسم تش��ييع شهيد سليماني و 
همرزمانش درصدد بودن��د اثر اين حضور را كمرنگ 
كنند، اما حمله سپاه به پايگاه عين االسد ضمن وارد 
كردن خسارت مالي و جاني فراوان هيمنه امريكا را 

كه ادعاي ابرقدرتي داشت، فرو ريخت. 
ملكش��اهي خاطرنش��ان كرد: در جريان اين حمله 
موشكي همه دنيا متوجه ش��دند كه امريكا كه ادعا 
مي كرد ابرقدرت است اينگونه نيست و كشوري مثل 
ايران به پايگاه هاي امريكا حمله مي كند و امريكا هم 
نمي تواند پاسخ دهد. وي افزود: اين عدم پاسخگويي 
به حمله موش��كي س��پاه به پايگاه عين االسد براي 
امريكايي ها گران تمام ش��د و درصدد بودند با ايجاد 

موج تبليغاتي و رسانه اي در مورد سقوط هواپيماي 
اوكرايني سوءاستفاده هاي خود را از اين ماجرا داشته 
باشند و با اين كار خود حماسه حضور مردم در مراسم 
تشييع شهيد سليماني و حمله موشكي سپاه به پايگاه 
عين االسد را كمرنگ جلوه دهند. رئيس كميسيون 
قضايي مجلس در پايان گفت: امريكايي ها كه با ملت 
ايران مشكل دارند و به  صورت مستقيم و غيرمستقيم 
درصدد ضربه به ملت ايران برمي آيند، حال چه شده 

كه دلسوز مسافران يك هواپيما شده اند؟
   حمله موشكي به پايگاه هاي امريكا 

به آزادي خواهان جهان جسارت داد 
حبيب اهلل دهمرده نماينده مردم زابل در مجلس نيز 
در گفت وگو با فارس، اظهار داش��ت: حمله موشكي 
سپاه به پايگاه عين االسد جواب محكمي براي تمام 
مستكبرين عالم و بدخواهان بشريت بود ضمن اينكه 
جمهوري اس��المي ايران با اين پاس��خ به دنيا ثابت 
كرد كه امريكا به عنوان ش��يطان بزرگ و بخشي از 
مستكبرين عالم و بدخواهان بشريت در عالم جايي 
ندارد. وي افزود: ايران درس��ي فراموش نش��دني به 
امري��كا و اذنابش داد تا آزاديخواهان بش��ر با وحدت 
كلمه بتوانند در مقابل ش��يطان  بزرگ متحد شوند. 

امريكايي ها حق ندارند از يك نقطه ديگر دنيا بيايند و 
ناامني را در نقطه ديگر ايجاد كنند، لذا پاسخ موشكي 
ايران جوابي خاص به مستكبرين عالم و به ويژه امريكا 

به عنوان شيطان بزرگ بود. 
دهمرده اظهار داشت: امريكايي ها با حمله موشكي 
به پايگاه هايشان متوجه شدند كه دوران بزن و دررو 
گذشته است و بايد پاسخ اقداماتشان را دريافت كنند 
و مي دانند كه هر جاي عالم باشند در تيررس نيروهاي 

مقاومت و آزادي خواهان بشريت قرار می گيرند. 
وي گفت: با اين حمله امريكا متوجه شد كه اگر منافع 
ما در جايي به خطر بيفتد تمام منافع مستكبرين عالم 
به خطر مي افتد؛ از يك طرف مايه يأس و نااميدي براي 
تمام بدخواهان بشريت و در رأس آن شيطان بزرگ 
خواهد بود و از طرف ديگر مايه اميد و خوشحالي براي 
تمام مردم و مسلمانان جهان، مقاومت و آزاديخواهان 
بشريت اس��ت و ثابت كرد كه مقاومت در دنيا جواب 

مي دهد اما بايد به پا بخيزند و متحد شوند. 
دهمرده اظهار داش��ت: جمهوري اسالمي فقط يك 
سيلي به امريكا زد، به همه ثابت كرديم كه آنها هيچ 

غلطي نمي توانند بكنند. 
وي تصري��ح ك��رد: امريكايي ها تص��ور مي كردند با 

عربده كشي مي توانند كارهايش��ان را پيش ببرند و 
مي گفتند كدخداي دنيا هستند در حالي كه حمله 
موشكي س��پاه به پايگاه هاي آنها در غرب آسيا ابهت 

پوشالي آنها را نشان داد. 
نماينده م��ردم زابل در مجلس گفت: موش��ك هاي 
سپاه به مردم آزاديخواه جهان و مسلمانان جسارت 
داده و جمهوري اسالمي به جهان اسالم ثابت كرد كه 
اگر متحد شوند و منافع نامش��روع بدخواهان بشر را 
به خطر بيندازند مي توان پيشرفت قابل توجهي كرد. 

   شكستن هيمنه پوشالي امريكا 
توسط سپاه ارزشمند و تأثيرگذار است 

محمدعلي پورمختار نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ 
در مجلس نيز اظهار داش��ت: حمله موش��كي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي به پايگاه عين االسد پاسخي 
به موقع، مقتدرانه  و دندان شكن به امريكاي جنايتكار 
بود. پورمختار با اشاره به اقدام موشكي سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي ادامه داد: بعد از جنگ جهاني دوم 
تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده بود كه يك كشور بتواند 
به پايگاه نظام��ي امريكا حمله نظام��ي كند، امريكا 
قلدرمآبانه هر كاري كه مي خواس��ت عليه كشورها 
انجام مي داد و هيچ پاس��خي هم دريافت نكرده بود، 
لذا اين كار سپاه بسيار ارزشمند و تأثيرگذار است كه 

توانست هيمنه پوشالي امريكا را بشكند. 
وي گفت: سپاه پاس��داران در انتقام سخت از امريكا 
ده ها موش��ك به پايگاه عين االسد شليك كرد كه به 
اعتقاد من اين اقدام س��پاه عصر جدي��دي در تقابل 
و باز شدن باب پاس��خگويي نظامي ساير كشورها يا 
گروه هايي كه م��ورد تعرض امريكا ق��رار مي گيرند، 

خواهد بود. 
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي 
اس��المي عنوان كرد: ما در مواجهه ب��ا چنين رفتار 
خصمانه اي از سوي امريكايي  ها، نه تنها از خودمان با 
قدرت دفاع كرديم بلكه با سرعت و اقتدار پاسخ آنها 
را داديم به نحوي كه عين االسد به عنوان بزرگ ترين 
پايگاه پش��تيباني- نظامي امريكا با شناسايي نقاط 
حساس آن مورد اصابت ده ها موشك سپاه پاسداران 

قرار گرفت و اقتدار ظاهري امريكا را فرو ريخت. 
وي ادام��ه داد: م��ردم همچن��ان به دنب��ال انتقام و 
خونخواهي سردار شهيد سليماني هستند، زيرا ديدند 
حاج قاسم در طول 4۰سال گذش��ته با جانفشاني  و 
حضور در دورترين نقاط از اي��ران و خانواده، ماه ها و 
سال ها شبانه روز از كش��ور و اين نظام مقدس دفاع 
كرد، خصوصاً در مقابل داعشي ها همان باليي كه سر 
سوريه و عراق آوردند را مي خواستند بر سر مردم ايران 
هم بياورند، ايستاد و جلوگيري كرد، لذا مردم ايران 
همچنان قدردان رشادت ها و خدمت صادقانه سردار 

حاج قاسم سليماني هستند.

تالش ناکام رسانه های وابسته برای به حاشيه راندن 2 یوم اهلل

سخنگوي كميسيون اقتصادي     مجلس
مجلس با اشاره به ردصالحيت 
۹۰نماينده مجلس از سوي شوراي نگهبان براي انتخابات دوم 
اس�فند، گفت: قوه  قضائيه با جرم نمايندگاني كه براي دليل 
فس�اد مالي ردصالحيت ش�ده اند ب�ا جديت برخ�ورد كند. 
سيدحسن حسيني شاهرودي سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم با اشاره به اعالم 
شوراي نگهبان مبني بر ردصالحيت 9۰نماينده فعلي مجلس 
از سوي اين شورا براي انتخابات آتي، گفت: معتقدم قوه قضائيه 
بايد پرونده هاي اين تعداد نمايندگان را كه به دليل مس��ائل 
مالي ردصالحيت شده اند، با حساسيت بيشتري بررسي كند. 
وي همچنين از شوراي نگهبان نيز خواست كه پرونده و اسامي 
دقيق اين نمايندگان را كه به دليل مسائل مالي ردصالحيت 

شده اند، به قوه قضائيه اعالم كند: قوه قضائيه به عنوان يكي از 
مراجع رسيدگي كننده، گزارش هايي را براي بررسي صالحيت 
داوطلبان نمايندگي مجلس در اختيار ش��وراي نگهبان قرار 
داده، اما از طرف ديگر معتقدم بايد با جديت بيشتري نسبت 

به اين پرونده ها از سوي قوه قضائيه اقدام شود. 
س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجل��س با بي��ان اينكه 
اگر شفافيت مالي در كش��ور اجرا ش��ود كه هم قانون و هم 
س��امانه هايش در ح��وزه پولي، مال��ي و ارزي وج��ود دارد، 
شاهد اين تعداد پرونده هاي فس��اد مالي، به خصوص در بين 

نمايندگان مجلس نخواهيم بود، 
افزود: متأسفانه شاهديم كه قانون 
شفافيت مالي و رسيدگي به اموال 
مسئوالن اجرا نمي شود، اگر اين 
اتفاق بيفتد و از جمل��ه قوانين، 
قانون شفافيت اموال مسئوالن و 
نمايندگان مجلس اجرا شود، اين 
اتفاقات نخواهد افتاد يا نادر خواهد بود و شاهد ردصالحيت 
9۰نماينده براي مس��ائل مال��ي نخواهيم بود. ت��ا زماني كه 

نظام سازي براي برخورد با مفاسد ايجاد نشود، هيچ فايده اي 
ندارد كه ما با اين شيوه ها خواسته باشيم به دنبال سالم سازي 

محيط باشيم. 
وي تصريح كرد: بسياري از افراد و مديران و حتي نمايندگان 
مجلس سالم هس��تند و برخي نيز در مسندهاي مختلف 
در دول��ت و قوه قضائيه يا حت��ي در مجلس حض��ور پيدا 
مي كنند، اما چون بعضاً فضا آلوده اس��ت، آنه��ا نيز آلوده 
مي ش��وند، بنابراين بايد ابزار و امكانات الزم را براي اينكه 
براي انسان ها، به خصوص مديران پاك دستي كه در فضاي 
ناس��الم قرار مي گيرند، محدوديت ايجاد كند، بايد بستر و 
فضاي ناس��الم را از بين ببريم، در غير اين صورت هر مدير 
يا نماينده پاك دستي در اين شرايط موجود جامعه آسيب 

خواهد ديد.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس:

قوه قضائيه با نمايندگان متهم به فساد مالي برخورد كند

حضور رهب�ر انقالب اس�المي در مراس�م نم�از جمعه روز 
۲۷دي م�اه ۱۳۹۸در جاي�گاه امام�ت اي�ن نم�از و بي�ان 
ديدگاه ه�ا و مواضع جمهوري اس�المي اي�ران در باالترين 
س�طح از جمل�ه رويدادهاي�ي بود كه به ش�كلي وي�ژه در 
فضاي رس�انه اي اي�ران و جهان بازت�اب پيدا ك�رد. پايگاه 
اطالع رس�اني KHAMENEI. IR در گ�زارش زير نكات 
ت�ازه بيان�ات رهب�ر انق�الب را بررس�ي و واكاوي مي كند. 

   يكم: ايام اهلل
رهبر انقالب مجموعه مباح��ث خود را ذيل ي��ك بحث قرآني 
مطرح كردند. ايشان با استناد به آيه ۵ سوره ابراهيم، واقعه حضور 
ده ها ميليوني مردم ايران در بدرقه پيكر حاج قاسم سليماني و 
نيز حمله موشكي سپاه به پايگاه امريكايي را »يوم اهلل« دانستند: 
»يوم اهلل يعني چه؟ يعني آن روزي كه دست قدرت خدا را انسان 
در حوادث مشاهده مي كند، آن روزي كه ده ها ميليون در ايران 
و صدها هزار در عراق و بعضي كش��ورهاي ديگ��ر به پاس خوِن 
فرمانده سپاه قدس به خيابان ها آمدند و بزرگ ترين بدرقه جهان 
را شكل دادند، اين يكي از ايام اهلل است. آنچه اتفاق افتاد، كار هيچ 
عاملي جز دست قدرت خدا نمي توانست باشد. آن روزي هم كه 
موشك هاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي، پايگاه امريكايي را 
در هم كوبيد، آن روز هم يكي از ايام اهلل است... اينها روزهاي نقطه 
عطف تاريخند، روزهاي تاريخ س��ازند، روزهاي عادي نيس��تند 
اينها.« ۱۳9۸/۱۰/27 تحليل اين قضايا ذيل كليدواژه »ايام اهلل«، 
اين حوادث را فراتر از معادالت و محاس��بات مادي و در مقياس 

نگاه كالِن معنوي و ايماني معنا و تفسير مي كند. 
   دوم: ملت صبار و شكور ايران

يكي ديگر از نكات جديد مطرح شده در سخنان رهبر انقالب كه 
پيش از اين از سوي ايشان مطرح نشده بود اشاره به خصوصيت 
»صبار و ش��كور« بودن ملت ايران است. ايشان هرچند همواره 
ويژگي ها و اعمال صالح م��ردم ايران را مورد توج��ه و تأكيد و 
تش��ريح قرار داده اند ام��ا تاكنون در تبيي��ن خصوصيات ملت 
ايران از تعابير »صبار و شكور« استفاده نكرده بودند. ايشان اين 
عبارات را اينچنين معنا كردن��د: »صبارند يعني يكپارچه اهل 

استقامت و صبرند، به اندك چيزي از ميدان خارج نمي شوند، 
ايستادگي مي كنند. شكورند، يعني اوالً نعمت را مي شناسند، 
ابعاد پنهان و آشكار نعمت را مي بينند، ثانياً قدرشناس نعمتند، 
يعني ارزش اين نعم��ت را، وزن اين نعمت را، قيمت اين نعمت 
را مي دانند، ثالثاً بر اس��اس آن احساس مسئوليت مي كنند، بر 
اس��اس اين نعمتي كه خدا داده، احساس مسئوليت مي كنند، 
ملتي، جمعيتي، قومي كه بي صبر نيستند، مسئوليت ناشناس 

نيستند.« ۱۳9۸/۱۰/27 
در همين زمينه رهبر انقالب با اش��اره به شأن نزول آيات سوره 
ابراهيم به موضوع »ايستادگي و مقاومت در مقابل جريان كفر« 
پرداختند و بر ضرورت شكرگزاري نسبت به اين حوادث تأكيد 
كردند: »اين آيات، آيات سوره ابراهيم است، مكي است، يعني در 
آن وقتي كه مسلمان ها در اوج مبارزات و ايستادگي و مقاومت در 
مقابل جريان كفر قرار داشته اند، در آن وقت اين آيات نازل شده 
است، به آنها مژده مي دهد، به مردم مي گويد كه بدانيد كه خداي 
متعال ايام اللهي دارد، آن ايام اهلل را به ش��ما نصيب خواهد كرد، 
بايد شما شكرگزار ايام اهلل باشيد. اگر واكنش درست و شاكرانه 
نش��ان داديد از آنچه كه خداي متعال به شما داده است، خداي 

متعال به شما پيروزي هاي بيش��تري را در آينده خواهد داد.« 
۱۳9۸/۱۰/27

   سوم: سپاه قدس، رزمندگان بدون مرز
تا پي��ش از اين حضرت آي��ت اهلل خامنه اي به ص��ورت عمومي 
درباره مجموعه س��پاه قدس س��خن نگفته بودند اما در يكي از 
فرازهاي اين س��خنراني درباره هويت و نقش اين بخش س��پاه 
پاسداران سخن گفتند. ايشان سپاه قدس را »نهاد انساني داراي 
انگيزه هاي ب��زرگ« و »حافظ كرامت مس��تضعفان و بالگردان 
مقدسات« معرفي كردند: »سپاه قدس را به عنوان يك مجموعه 
و س��ازمان اداري صرفاً نبينيم، بلكه به عنوان يك نهاد انساني و 
داراي انگيزه هاي بزرگ و روش��ن انساني مشاهده  كنيم... سپاه 
قدس يك نيرويي است كه با س��عه صدر به همه جا و همه كس 
نگاه مي كند. رزمندگان ب��دون مرزند، رزمن��دگان بدون مرز. 
رزمندگاني كه هرجا نياز باشد، آنها در آنجا حضور پيدا مي كنند، 
كرامت مستضعفان را حفظ مي كنند، خود را بالگردان مقدسات 

و حريم هاي مقدس مي كنند.« ۱۳9۸/۱۰/27
   چهارم: ملت طرفدار مقاومت

يكي ديگر از موضوعات جديِد مهم مطرح ش��ده در خطبه هاي 
نماز جمعه 27دي ماه، بحث طرفداري همه جانبه و قاطعانه مردم 
ايران از »خط مجاهدت و مقاومت« بود. در سخنان پيشين رهبر 
انقالب بارها موضوع مقاومت و ابعاد و زواياي گوناگون آن مورد 
بحث و تبيين واقع ش��ده بود، از جمله اينكه مباحثي همچون 
هزينه هاي سازش و چالش با دشمنان، منطق مقاومت و راهبرد 
مقاومت مورد تحليل و تشريح قرار گرفته بودند. همچنين اينكه 
جهت گيري ملت ايران براساس چارچوب انقالبي گري و مقاومت 
و ايستادگي است بارها از سوي ايشان مورد تأكيد قرار گرفته بود 
اما اينكه ملت ايران در دوگانه مقاومت يا سازش طرفدار خط، 
تفكر و جريان مقاومت است در اين س��خنان حضرت آيت اهلل 
خامنه اي مورد تصريح قاطعانه واقع شد: »ملت ايران نشان داد 

كه از خط مجاهدِت شجاعانه دفاع مي كند، ملت ايران نشان داد 
كه به نمادهاي مقاومت عشق مي ورزد، ملت ايران نشان داد كه 
طرفدار مقاومت اس��ت، طرفدار تسليم نيس��ت. آن كساني كه 
سعي مي كنند چيز ديگري را از ملت بزرگ ما به مردم و به افكار 
بيگانگان يا افكار عمومي داخل نش��ان بدهند، با صدق و صفا با 
مردم رفتار نمي كنند.« ۱۳9۸/۱۰/27 چراكه حضور ميليوني 
و عظيم و دشمن ش��كن مردم در مراسم تش��ييع پيكر شهيد 
قاس��م س��ليماني به عنوان نماد مقاومت خود سند اين سخن 
است: »اين كساني كه به خيابان ها آمدند، ميليون ها انساني كه 
در تهران و در قم و در كرمان و در خوزس��تان و ]ديگر شهرها[ 
آمدند زير جنازه اين عزيزان راه رفتند و كساني كه از دور ديدند 
و اشك ريختند و كساني كه در ش��هرهاي مختلف توانستند از 
دور براي اينها عزاداري بكنند، مي شود باطن اينها را، حقيقت 
اينها را تشخيص داد. ملت از هر جناح و حزب، از هر مجموعه، از 
هر قوم، از هر خصوصيت جغرافيايي، در اين جهت مثل همند، 
طرفدار انقالبند، طرفدار حاكميت اسالمند، طرفدار ايستادگي 
در مقابل ظلمند، طرفدار »نه« گفتن به همه مطامع دولت هاي 

استكباري و استعماري اند.« ۱۳9۸/۱۰/27
و سخن آخر اينكه تصريح رهبر انقالب اسالمي بر اينكه »اراده 
الهي« بر پيروزي ملت ايران قرار گرفته است و »دست قدرت 
خدا« را بايد در اين حوادث ديد، خ��ود مژده اي به مردم ايران 
و اهالي جبهه حق بود: »كدام عاملي مي توانس��ت يك چنين 
معجزه اي را نش��ان بدهد جز دس��ت قدرت الهي؟ آن كساني 
كه دس��ت قدرت خدا را نمي توانند در اين ح��وادث ببينند و 
تحليل هاي مادي در اين مس��ائل مي كنند، عق��ب مي مانند. 
بايد دس��ت قدرت خدا را ديد. بُعد معنوي و بس��يار مهم اين 
حادثه همين اس��ت كه خداي متعال اين كار را مي كند. وقتي 
خداي متعال يك چنين حركتي را در ملت به وجود مي آورد، 
انس��ان بايد احس��اس كند كه اراده الهي بر پيروزي اين ملت 
است. اين نشان دهنده اين است كه اراده الهي بر اين است كه 
اين ملت در اين راه و در اين خط حركت كند و پيروز ش��ود.« 

۱۳9۸/۱۰/27

4 نکته خطبه هاي تاريخی نماز جمعه ۲۷دي
گزارش  2 
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