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ملت ایران دیروز حماس��ه ای دیگر را رقم زد و 
نشان داد که یکپارچه و یکصدا در برابر تهدیدات 
دش��منان و در جهت حفظ ارزشهای انقالب و 
استقالل کشور ایس��تاده و همچنان در صحنه 
است. از یک سو مردم تهران حضوری پرشور و 
همه جانبه در نماز جمعه به امامت رهبر معظم 
انقالب داش��تند و از س��وی دیگ��ر ملت بزرگ 
ایران در بسیاری از شهرها با برپایی راهپیمایی 
ضدآمریکای��ی، حمایت خویش از مقاومت ملی 

در بابر تهدیدات دشمنان را اعالم نمودند.
در کن��ار این حماس��ه های قاب��ل تقدیر ملت، 
بیانات دیروز رهبر انقالب نکاتی بس مهم و قابل 
توجه داشت که می توان آن را چراغ راهی برای 
ماه های آتی کشور و منطقه دانست. پیش از هر 
چیز می توان به این نکته اشاره داشت که رهبر 
انقالب با برگزاری نماز جمعه ای بدون حساسیت 
و بیان رهنمودهایی ریشه ای و بنیادین ضمن 
تحقق انس��جام ملی و برقراری آرامش در میان 
آحاد ملت و مس��ئوالن پس از دو هفته سخت 
و پرالتهاب، شکس��تی دیگر را به آمریکا تحمل 
کردند. آمریکایی ها و بنگاه های رس��انه ای آنها 
بوی��ژه در رژیم انگلیس که ای��ن روزها در خط 
اول طراحی هایی ضد ایرانی آمریکا قرار گرفته،  
به دنبال القاء ش��رایط خاص ب��ر ایران بودند تا 
ایران را کشوری شکس��ت خورده نشان دهند، 
حال آنکه خطبه های رهبری عمال این سناریو 
را ناکام س��اخت. در کنار این مهم، نخس��تین 
اصل کلیدی در سخنرانی رهبر انقالب را توجه 
ملت و مسئوالن به عدم تبدیل شدن حاشیه ها 
به متن تش��کیل می دهد. واقعیت آن است که 
ترور س��ردار شهید سپهبد قاس��م سلیمانی و 
محاکمه آمریکا به ج��رم این جنایت بزرگ در 
کنار حماسه میلیونی ملت ایران در تشییع پیکر 
ش��هدای مقاومت و نیز پاس��خ سخت ایران که 
در هدف قرار گرفتن عین االسد تبلور ساخت، 
اصلی مهم اس��ت اصولی که بیانگر وحدت ملی 
ای��ران در قدردانی از مردان مقاومت تروریس��م 
دولت��ی آمریکا و لزوم مقابله ب��ا آن، توان ایران 
برای پاس��خگویی به تهدی��دات آمریکا و پایان 
دوران ب��زن درویی آمریکایی ه��ا، پیوند فراگیر 
ملت ایران و عراق حول پرچم مقاومت اس��ت. 
هر چند که حادثه س��قوط هواپیمای اوکراینی 
و ش��هادت تعدادی از هموطنان، دردی سخت 
و جانس��وز است، اما دش��من تالش کرده تا با 
برجسته س��ازی این حادثه، ضمن القاء شکاف 
درون ایران، دس��تاوردهای مل��ی ملت ایران را 
ک��م اهمیت و حتی محو س��ازد. توجه ملی به 
دس��تاوردهای بزرگ و گرفتار نش��دن در بازی 
حاشیه ها، زمینه ای برای مقابله با این سناریوی 
دش��من اس��ت که ملت ایران دی��روز به خوبی 
بصی��رت خویش در تحقق ای��ن مهم و پیروی 
از والیت را به رخ جهانیان کش��ید. حماسه ای 
بزرگ که پی��ام آور یکپارچگی ملی ایرانیان در 

برابر دشمنی دشمنان است.
نکت��ه مهم دیگر خطبه رهب��ری به زبان عربی 
بود ک��ه ملته��ا و دولتهای منطق��ه محور آن 
بودند. رهبری، آینده منطقه را ترسیم و راهکار 
تحقق ثب��ات و امنیت پایدار ب��رای همگان را 
اعالم داش��تند. پیام رهبری مقابله یکپارچه با 
امپریالیسم و حذف رژیم صهیونیستی به عنوان 
عقبه امپریالیسم است. رفتارهای نظام سلطه به 
خوبی نشان می دهد که آنها جز نابودی منطقه 
با تفرقه افکنی میان ش��یعه و سنی و حمایت 
از تروریس��م و رژیم صهیونیستی هدفی دیگر 
ندارند. بر این اساس راهکار تحقق صلح و امنیت 
پایدار در منطقه یکپارچگی منطقه برای اخراج 
بیگانگان اس��ت که زیر پرچم مقاومت می تواند 
محقق شود. ترور سرداران مقاومت توسط آمریکا 
و حمایت انگلی��س و همقطاران اروپایی آنها از 
این ترو، نشان داد که نظام سلطه هرگز دلسوز 
منطقه نیست و جز استعمار و استثمار منطقه 
هدفی در س��ر ندارد و راه��کار مقابله با آن نیز 
صرفا قرار گرفتن همگان تحت پرچم مقاومت 
است. مقاومتی که اثبات کرده که در آن قومیت 
و ن��ژاد جایی ندارد و هم��ه آزادی خواهان زیر 
آن پرچ��م قرار می گیرد. نکته پایانی آنکه رهبر 
انقالب این مهم را برای جهانیان ترسیم کردند که 
مذاکره ای با دشمنان در کار نیست و ادعای تکرار 
دشمنان منبی بر سناریوی جنگ نیز سناریویی 
س��وخته اس��ت و نه مذاکره ای در کار است و نه 
جنگی و ایران هرگز تسلیم فشارها نخواهد شد 
و راه سردار مقامت حاج قاسم سلیمانی با پشتوانه 

عظیم مردمی همواره ادامه خواهد داشت. 
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اقش��ار مختلف مردم سراسر ایران امروز پس از اقامه نماز باشکوه 
جمع��ه، در حمایت از اقت��دار و صالبت نظ��ام مقدس جمهوری 

اسالمی در برابر آمریکای جنایتکار راهپیمایی کردند.
مردم سراسر کشورمان پس از اقامه نماز عبادی_ سیاسی جمعه 
در حمایت از اقدام ش��جاعانه و باصالب��ت نظام مقدس جمهوری 
اس��المی در شکس��تن هیمنۀ پوش��الی طاغوت اعظم، آمریکای 
جان��ی و پش��تیبانی از مؤلفه های قدرت و اقت��دار نظام در تقابل 
با دش��منان کینه توز کش��ور و همچنین  اب��راز و اعالم همدردی 
و تکریم خانواده های داغدار س��قوط هواپیمای مسافربری توأم با 
محکومیت هتاکی های بی شرمانه ساختار شکنان و وقاحت سفیر 

انگلیس راهپیمایی کردند. 
ام��روز پیر و جوان، بزرگ و کوچک، مرد و زن در این راهپیمایی، 
حمایت تمام قدخود را از س��ربازان اس��الم و میه��ن اعالم کرده 
و اعالم داش��تند ک��ه حافظ رش��ادت ها و مجاهدت های خالصانه 
نیروهای مسلح و ارزشی بوده و اجازه موج سواری را به سردمداران 

خون آشام شیطان بزرگ و مزدوران وی نخواهند داد. 
ش��عارهای »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر اسرائیل«، »مرگ بر ضد 
والیت فقیه«، حمایت  تمام قدخود را از س��ربازان اسالم و میهن 
اعالم کرده و اعالم داش��تند که حافظ رشادت ها و مجاهدت های 
خالصانه و شبانه روزی نیروهای مسلح و ارزشی بوده و اجازه موج 
س��واری رذیالنه را به س��ردمداران خون آشام ش��یطان بزرگ و 

مزدوران وی نخواهند داد. 
در اس��تان قم، راهپیمایی نمازگ��زاران پس از اقامه نماز جمعه از 
مصلی این شهر به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( 
برگ��زار ش��د و طی آن اقش��ار مختل��ف مردم ضم��ن حمایت از 
پاس��داران اس��الم و میهن، اهانت آمریکا و مزدوران داخلی اش به 
سپهبد شهید حاج قاسم س��لیمانی و سرداران و پاسداران اسالم 
و انقالب را با س��ردادن ش��عارهای »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر 

اسرائیل«، »مرگ بر ضد والیت فقیه« محکوم کردند.
م��ردم اس��تان زنجان نیز در ج��ای جای این اس��تان با برگزاری 
راهپیمایی با ش��کوه از حافظان قدرت و اقتدار کشورمان حمایت 

کردن��د. در ای��ن راهپیمایی مردم اس��تان با ش��عارهای مرگ بر 
آمریکا، مرگ بر اس��رائیل، مرگ ب��ر انگلیس با محکوم کردن هر 
گونه توطئه و فتنه افکنی علیه کشورمان از سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی حمایت کردند.
با وجود هوای س��رد و بارش برف، مردم آذربایجان شرقی نیز بار 
دیگر پیشگامی ش��ان را در دفاع از ارزش ه��ای انقالب به نمایش 
گذاش��تند. راهپیمایی از س��ه راه طالقانی به طرف میدان ساعت 

آغاز و لحظه به لحظه بر تعداد حاضران نیز افزوده شد.
م��ردم خراس��ان رض��وی ه��م ک��ه در هفته های گذش��ته طی 
راهپیمایی های گس��ترده حمایت ه��ای خود را اعالم داش��ته اند 
ام��روز پس از نماز جمعه ب��ار دیگر با والیت عه��د و میثاق خود 
را ت��ازه کردن��د و در حمای��ت از اقت��دار و صالبت ای��ران مقابل 
آمری��کای جنایت��کار راهپیمایی کردند.در ای��ن راهپیمایی که با 
حضور گس��ترده مردم برگزار ش��د و از باب الجواد حرم مطهر تا 
چهارراه شهدا ادامه یافت مردم ضمن انزجار از نقشه های خبیثانه 
دولت های غربی حمایت های خود را از رهبر معظم انقالب و سپاه 

پاسداران اعالم داشتند.
در اردبیل؛ مردم با وجود س��رمای ش��دید هوا بعد از نمازجمعه با 
حض��ور در میدان مصال و با ش��عارهای»مرگ برآمریکا«، »مرگ 
بر اس��رائیل« و »مرگ بر منافق« و »ارتشی، سپاهی تشکر« و ... 
ضم��ن محکوم کردن اقدامات دش��منان از اقدامات نظام حمایت 
کردند. این راهپیمایی در تمام ش��هرهاس اس��تان برگزار ش��د و 
راهپیمایی کنن��دگان ضم��ن حمایت از مجاهدت ه��ای نیروهای 
مس��لح جمهوری اسالمی با خانواده های داغدار حوادث اخیر ابراز 

همدردی کردند.)جزییات بیشتر اینجا(
مردم اس��تان گلس��تان نیز همزمان با سراس��ر کشور پس از نماز 
دشمن ش��کن جمعه در حمایت از اقت��دار و صالبت نظام مقدس 
جمهوری اس��المی راهپیمایی کردند و ضمن فریاد خشم و نفرت 
خود از رژیم منفور و تروریس��تی آمری��کا وحدت و همدلی خود 
را با س��پاه دالور به نمایش گذاش��تند. نمازگزاران در راهپیمایی 
اقدام ننگین رئیس جمهور آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در 

شهادت سردار سلیمانی را محکوم کردند و با سر دادن شعارهای 
»ایران اسالمی یکپارچه سپاهی هستند«، »فتنه گر بی ریشه مرگ 
به نیرنگ تان«، مزدور انگلیس��ی مرگ ب��ر نیرنگ تان« »مرگ بر 
آمریکا«، »مرگ بر اس��رائیل« و ... همراهی خود را با سپاه مقتدر 

و سرافراز نشان دادند.
نمازگزاران و مردم اصفهان هم پس از اقامه نماز جمعه در راستای 
محکومیت حرکات و اقدامات خصمانه دشمنان راهیپمایی کردند.
عباس رضایی استاندار اصفهان، سرار مهدی معصوم بیگی  فرمانده 
نیروی انتظامی استان، س��ردار مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب 
الزمان)عج( اصفهان به همراه دیگر مس��ؤوالن کشوری و لشکری 
به همراه م��ردم والیت مدار اصفهان در این راهپیمایی ش��رکت 
کردن��د. مردم اصفهان با محکومیت اقدامات خصمانه دش��من به 
خصوص شیطنت های سفیر انگلستان در تهران خواستار برخورد 

قاطع مسؤوالن نسبت به اقدامات دشمنان شدند.
م��ردم همیش��ه در صحنه مازن��دران دیار علوی��ان در حمایت از 
اقتدار و صالبت نظام مقدس جمهوری اس��المی در برابر آمریکای 
جنایت کار و اسرائیل خبیث پس از اقامۀ نماز دشمن شکن عبادی 
� سیاس��ی جمعه دست به راهپیمایی زدند و مردم نمازگزار مرکز 
مازندران از میدان ش��هدا به س��مت میدان س��اعت با شعارهای 
در حمایت از نیروهای مس��لح بر ضرورت اتحاد در کش��ور تاکید 
کردن��د. مردم کرمان بعد از نماز جمعه یکپارچه به خیابان آمدند 
و با ش��عارهای کوبنده جواب دشمنان که خواب های تازه ای برای 
فتنه جدید دیده بودند را دادند.مردم با ش��عار »مرگ بر آمریکا«، 
»مرگ بر اس��راییل«، »مرگ بر منافقین«، »این همه لشکر آمده 
به عشق رهبر آمده«، »ملت ما بیدار است از آمریکا بیزار است« و 

... حمایت خود از اقتدار نظام را به نمایش گذاشتند. 
مرزداران کردس��تانی در ای��ن گردهمایی های ضداس��تکباری با 
س��ردادن ش��عارهایی به زبان های کردی و فارسی حمایت قاطع 
خود را از نیروهای جان برکف س��پاه پاسداران انقالب اسالمی به 
ویژه حافظان حریم هوایی کش��ور اعالم کردند.مردم والیت مدار و 
بابصیرت کردس��تان با سردادن ش��عار مرگ بر آمریکا و مرگ بر 

ترامپ و شعارهای متعدد به زبان کردی از رژیم مستکبر آمریکا به 
عنوان مرکز اصلی ناآرامی و خشونت در جهان نام برده و خواستار 
انسجام آزادی خواهان جهان در برابر رژیم جنایتکار آمریکا شدند. 
در کرمانشاه، نمازگزاران با برپایی یک راهپیمایی، اعتراض خود را 
نسبت به اقدامات چند روز اخیر عناصر داخلی انگلیس و آمریکا و 
ایجاد برخی از تشنج های سیاسی، اعالم کردند. در این تجمع که 
با حضور چش��مگیر مردم همراه بود، نمازگزاران و مردم حاضر در 
خیابان های منتهی به مس��جد جامع کرمانشاه، ضمن محکومیت 
حضور س��فیر انگلیس در تجمع دانشگاه امیرکبیر خواهان بسته 

شدن این سفارت در کشور شدند.
مردم اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان نیز در حمایت از اقتدار و 
صالبت نظام راهپیمایی کردند و با س��ر دادن شعارهای »فتنه گر 
بی ریشه مرگ به نیرنگ تان«، مزدور انگلیسی مرگ بر نیرنگ تان« 
»مرگ ب��ر آمریکا«، »مرگ بر اس��رائیل« و ... همراهی خود را با 

سپاه مقتدر و سرافراز به نمایش گذاشتند.
شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل نیز زینت بخش راهپیمایی 
م��ردم قزوین ب��ود تا نش��ان دهند برائ��ت از  مس��تکبرین جزء 
جدانشدنی ملت ایران اس��ت.فریاد »سپاهی، سپاهی؛ خدانگه دار 
ت��و« و پالکاردهایی با مضمون حمایت از س��پاه و جمله معروف 
حضرت امام)ره( که »اگر سپاه نبود، کشور هم نبود« زینت بخش 

راهپیمایی مردم انقالبی قزوین بود.
 م��ردم بصی��ر چهارمحال و بختی��اری نیز بعد از برگ��زاری نماز 
جمعه ب��ه خیابان آمدند؛ خیابان طالقان��ی حدفاصل ورودی های 
مصلی تا چهارراه ش��ریعتی و خیابان ش��ریعتی مملو از جمعیت 
بود که آمده بودند ضمن حمایت از اقدام اخیر س��پاه در حمله به 
پایگاه موش��کی امریکا، نفرت خود از امریکا را به رخ دوربین های 
جهانیان بکش��انند. در اس��تان یزد نیز ضمن برگزاری راهپیمایی 
در حمای��ت از اقتدار نظام در برابر آمریکا، در حاش��یه اقامه نماز 
جمعه اردکان، مردم والیتمدار و همیشه در صحنه این شهرستان 
با امضا طوماری خواس��تار قطع رابطه جمهوری اس��المی ایران با 

انگلیس و امارات شدند. فارس

Vol.19  No.5222  January 18.2020 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir || شنبه 28 دی 1398  22 جمادي االولي 1441  سال نوزدهم  شماره 5222 | 8 صفحه  قيمت: 1500 تومان | 

پاسخ موشکی سپاه و تشییع میلیونی سردار سلیمانی ازّ     ایام الله است    

صفحه 7

صفحه 2

رهبر معظم انقالب در خطبه های نمازجمعه پرشکوه و به یادماندنی تهران:

وش انقالبی ایران در حمایت از اقتدار نظام در برابر آمریکا خر
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تلفنی آگهی می پذیرد

روزنامه       
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الیه پنهان خدمات »حاجی زاده« 

نقش »سردار« در نجات اقتصاد


