حمله موشکی سپاه به پایگاه آمریکا دنیا را متعجب کرد
امام جمعه کازرون گفت :حمله موشکی سربازان پرافتخار انقالب آنچنان دنیا را در بهت فرو برد و هیمنه پوشالی آمریکا را
ریخت که جرات اظهار نظر نداشتند و از همه بیشتر اسرائیل ترسید.
به گزارش خبرنگار مهر در کازرون ،حجت االسالم محمد صباحی در خطبه های این هفته نماز جمعه کازرون گفت :در حالی
که از شهادت سردار دلها غمگین بودیم ،خبر غرورٱفرین و افتخار آفرین حمله موشکی سپاه به تروریستهای آمریکایی ،همه ما
را خوشحال کرد اقدامی به موقع که سیلی سختی به آمریکا زده شد.
وی گفت :نیروهای آمریکایی با تمام تجهیزات و نیروهای پیشرفته در حالت آماده باش بودند 61 ،موشک بدون توانایی رهگیری
توسط آمریکا دقیقا به هدف خورد و موشکهای ایران مجهز به سیستم رادارگریز بودند.
خطیب جمعه کازرون گفت :از بعد از جنگ جهانی هیچ کشوری جرات حمله علیه مواضع نظامی آمریکا نداشت .عین االسد به
پایتخت آمریکا در عراق معروف بود .تمام تسلیحات و امکانات در آنجا وجود داشت.
حجت االسالم محمد صباحی افزود :حمله موشکی سربازان پرافتخار انقالب آنچنان دنیا را در بهت فرو برد و هیمنه پوشالی
آمریکا را ریخت که جرات اظهار نظر نداشتند و از همه بیشتر اسرائیل ترسید.
وی گفت :وقتی مردم میگویند انتقام می خواهیم ،باور دارند که آمریکا چیزی نیست و ما زورمان به آمریکا می رسد.
خطیب جمعه کازرون اضافه کرد :برخالف برخی کاسبان سیاسی و جنگ هراسی که می خواهند همیشه ترس در دل دشمن نگه
دارند ،همگان دیدند آن چیزی که سایه جنگ را از سر مردم دور می کند ،مقاومت است ،نه التماس به گرگ و مقاومت فعال و
بازدارندگی موثر الزمه مقابله درست با دشمن است.
حجت االسالم محمد صباحی گفت :امیدواریم هرچه سریعتر آمریکاییها خاک منطقه را ترک کنند .کشورهای منطقه دوست ما
هستند اما غده سرطانی اسرائیل باید هرچه سریعتر منطقه را ترک کند.
وی با بیان اینکه سردار سلیمانی اهل خودنمایی و ریاکاری نبود ،اضافه کرد .:شهادت دینی بر گردن ماست و همچون برخی که
با شهادت امام حسین ،منفعل بودند ،نخواهیم بود و در واقع تشییع ایشان در طول تاریخ بی سابقه است.
خطیب جمعه کازرون گفت :باید دشمن شناس باشیم ،کار شیطان اغوا کردن و اخالل در محاسبات است .ابراز شیطان تهدید و
تطمیع است .اگر به خدا ایمان داشته باشیم نباید از شیطان بترسیم چرا که شیطان وعده فریب و دروغ می دهد که این دسیسه
دشمن است.
حجت االسالم محمد صباحی با بیان اینکه آخرین گام تعهدات هسته ای را ایران در خروج از برجام برداشت بیان کرد :خواسته
ما این است که سریع اثرات گام پنجم برداشته شود و بدانیم که هیچگاه دشمن خیر مسلمین را نمیخواهد.
وی پیشنهاد داد :اماکنی را شهردار و شورای شهر همه شهرهای شهرستان ،به نام شهید سپهبد سلیمانی نامگذاری کنند تا نام و
راه سردار در شهرستان همواره زنده نگه داشته شود.
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