خطبه نماز جمعه  ۷۲دی  ۸۹کازرون؛

از تاکید بر خروج آمریکا از منطقه و بیان فداکاری سپاه برای جلوگیری از اختالف افکنی تا مطالبی پیرامون تایید صالحیت
نامزدها و کمک به سیلزدگان

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه کازرون ،حجت االسالم محمد صباحی امام جمعه این شهر در خطبه های نماز جمعه با
بیان اینکه سیاست راهبردی مورد حمایت مردم و تاکید رهبر معظم انقالب ،اخراج آمریکا و کشورهای متحدش از غرب آسیا
است گفت :مردم منطقه و جبهه مقاومت با هدایت و ارشاد رهبر معظم انقالب ،خواهان بازگشت سربازان بیگانه غربی به
کشورهای خودشان هستند .از وقتی این سربازان در منطقه بوده اند چه بالهایی که بر سر کشورهای منطقه نیامده است.
حضور و دخالت آمریکایی ها در غرب آسیا عامل ناامنی و بی ثباتی سیاسی است که با خروج آنها این مشکالت رفع خواهد شد.

حجت االسالم صباحی در خصوص حادثه هواپیمای اوکراینی ضمن بیان تسلیت اظهار کرد :تردیدی نیست که خطای انسانی
مهلکی روی داده است ،اما دوباره سپاه از خود گذشتگی کرد و یکی از سرداران سپاه پاسداران سپر بالی همه و سپر اختالف
افکنی ها شد.
همه می دانیم محال است که این حادثه تقصیر یک نفر باشد اما در شرایط کنونی کشور که چنین وحدتی حول محور خون شهید
مظلوم حاج قاسم سلیمانی شکل گرفته است ،بهترین فداکاری از سوی سپاه صورت گرفت.
وی افزود :دومین درسی که سردار حاجی زاده به ما یاد داد عذرخواهی از مردم بود و سوم اینکه گفتند ما برای هر تنبیهی آماده
ایم .پس از این حادثه قرار بر اختالف افکنی و مقصر پیدا کردن و انداختن تقصیر به گردن هم بود اما سپاه سپر بالی همه و
مانع از اختالف افکنی ها شد .اما مطمئنا گذر تاریخ بسیاری از مسائل را روشن خواهد کرد.
امام جمعه کازرون گفت :چهل سال اقتدار ،خدمت و همراهی با مردم و فدا شدن بخاطر آرمانهای انقالب حاصل کار سپاه بوده
است .چنانچه رهبر معظم انقالب فرمودند که پاسداران کسانی هستند که علیرغم همه انگیزه های دنیوی امروز ،لباس تقوا و
عفاف پوشیدند و به استقبال معنویات رفتند و هرجا الزم بود از خودگذشتگی کردند.

حجت االسالم صباحی با اشاره به موضوع تایید صالحیت نامزدهای انتخابات پیش رو بیان کرد :ما در مسیر انقالبی خود گمراه
نیستیم چرا که والیتی که از غدیر شروع شد ،همچون چشمه می جوشد و مردم را سیراب میکند .ما در نظام اسالمی خود
رهبری داریم که بیانات ایشان راهگشای همه ما است.
وی با اشاره به اینکه امام راحل و رهبر معظم انقالب از شورای نگهبان و قانون حمایت کردند تصریح کرد :چطور می خواهیم
نظام اسالمی و کشور را به کسانی بدهیم که مراجع چهارگانه ،آنها را تایید نکرده اند؟ چگونه کرسی مجلس را به کسی بدهیم که
تایید نشده یا صالحیتش احراز نشده است؟ کدام عاقلی حاضر است چوب حراج به آینده و مملکت خود بزند!
وی در بخشی دیگر از خطبه ها گفت :مقام معظم رهبری فرمودند ببینید که مردم ایران چه کسانی هستند .مردم ایران آن جمعیت
عظیمی هستند که با وجود اینکه بسیاری از مشکالت جامعه بر دوششان است در تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت کردند و
قدردان این شهید بزرگوار بودند نه تعداد معدودی که بر اثر گمراهی و فریب خوردگی هتک حرمتهایی کردند.

حجت االسالم صباحی در خصوص کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان افزود :بسیاری از زیرساختهایی که در گذشته
برای کنترل سیل تعیین شده بود به دلیل دوران خشکسالی در سال های گذشته از دست رفته است و نتوانست مانع از حرکت
عظیم آب شده و سرازیر شدن سدها باعث ایجاد سیل شد.
وی ادامه داد :الزم است با فرستادن پوشاک و آذوقه برای مردم سیستان و بلوچستان به آنان کمک کنیم که مشکالتشان مرتفع تر
شود .همه ما یک سفیر در بین دوستان و آشنایان برای کمک به سیل زدگان باشیم تا کاروانی بزرگ از کازرون به سمت آن
مناطق برای یاری و حل مشکالتشان حرکت کند.

الزم به ذکر است که پس از اقامه نماز جمعه ،مراسم راهپیمایی در حمایت از اقتدار نظام ،همبستگی با سپاه پاسداران ،همدردی
با خانواده های شهدای حوادث اخیر و اعالم انزجار از آمریکا و همدستانش از مصلی جمعه کازرون به سمت میدان شهدای این
شهر برگزار شد.

