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استکبارستیزی نسل چهارم انقالب

عکس ها  :میثم دهقانی

•سردار سرلشکر صفوی :شاهد قدرت
جبهه مقاومت و افول آمریکا هستیم

ســردار سرلشــکر یحیــی رحیــم صفــوی در
ســخنرانی پایانــی  13آبــان مشــهد در حرم
رضــوی (ع) اظهار کــرد :امروز شــاهد قدرت
گیری جبهه مقاومت و افول آمریکا هســتیم.
وی خاطرنشان کرد :آمریکاییها میخواهند
برای دیگران هم نســخه بپیچنــد و برای همه
تعییــن تکلیف کنند امــا غافل از این هســتند
که در همان  13آبان  58که قویتر بودند هم
امام فرمود تسخیر النه جاسوسی انقالب دوم
بود و آمریکاییها تحقیر شــدند .مشاور رهبر
معظــم انقــاب ،در تحلیل وضعیــت منطقه و
جهان نیــز گفــت :دو جریان مهــم و تأثیرگذار
در  40سال گذشــته وجود دارد؛ یک جریان،
جریان اســتکباری و ظالمانه و قانونشــکنانه
و ضد بشــری بــه رهبــری آمریکاســت و رژیم
صهیونیستیوانگلستاننیزهمکاریمیکنند
تا ثروتهای مردم را چپــاول و حرکات آزادی
خواهانه را سرکوب کنند .جریان دوم ،جریان
حقطلب و اســتقاللطلب و یک جریان الهی

•کشته شدن البغدادی دروغ بزرگ
ترامپ است

منبعث از پیروزی انقالب اســامی و پیروزی
در جنگ تحمیلی است.
•آمریکا در تحمیل اراده سیاسی خود به
ایران شکستخورده است

وی با طرح این ســؤال کــه کدامیــک از این دو
جریان در حال پیــروزی و کــدام در حال افول
و ســقوط اســت؟ گفت :ایاالتمتحــده آمریکا
در تحمیــل اراده سیاســی خــود بــرای بهزانو

درآوردن ایــران و دیگــر دولت های مســتقل،
شکســتخورده و ایــران به عنوان قــدرت برتر
غرب آســیا و انقالب اســامی ،به یــک قدرت
تمدنــی ،نظامــی و فرهنگــی شکســتناپذیر
تبدیل شده است.
•تا  50سال آینده قدرت جدید جهان
اسالم شکل می گیرد

ســردار صفوی تصریح کــرد :تعداد زیــادی از

ســردار سرلشــکر صفوی در تحلیــل وضعیت
منطقه خاورمیانه نیز گفت :در جریان سوریه،
رهبــر معظم انقــاب پوتین را توجیــه کردند و
گفتنــد« :میخواهیــد ســوریه را نیز از دســت
بدهید؟» ،روسها نیز پایکار آمدند و ترکها
هم به ائتــاف ایران ،ســوریه ،عراق و روســیه
پیوســتند ،داعش شکســت خــورد و حکومت
بشاراسدوعراقباقیماند؛اینهامیخواستند
مدلســازی کنند و خالفت اســامی تشکیل
دهند ،میگفتند «کل ایران ،خالفت خراسان
است» و این احمقانه بود ،باور نکنید البغدادی
کشتهشــده ،هیچکس باور نکــرده و این دروغ
بزرگ ترامپ اســت زیرا آثار و شواهدی وجود
ندارد ،روســیه و ســازمان ملل هم ایــن ادعا را
تایید نکردند.
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عکس ها  :خبرنگاران خراسان رضوی در شهرستان ها

مسعود حمیدی -روزگذشتهدر 13آبانیدیگر،
مشهد و دیگر شهرهای استان همزمان با همه
شهرهای ایران اســامی یکپارچه غرق طنین
«ا...اکبر» و فریاد «مرگ بــر آمریکا» و «مرگ بر
اســرائیل» شــد .به گزارش خراســان رضوی،
با وجود ســرمای هــوا و بارندگی صبــح دیروز
حضور باصالبــت دانش آموزان ،دانشــجویان
و قشــرهای مختلف مردم در مشهدالرضا(ع)
گرمابخش حماســه حضور بود .نســل امروز و
فردایایراناسالمیآمدهبودندکهاعالمکنند
تا آخرین قطره خون خود از «استقالل ،آزادی،
جمهوری اســامی » دفــاع خواهند کــرد و در
مقابل استکبار جهانی خواهند ایستاد.

اندیشــمندان اینگونــه پیشبینــی میکنند
که قدرت از غــرب عالم به شــرق عالم حرکت
میکند؛ یکی از قدرتهای بزرگ شرق قدرت
آســیایی و دیگری قدرت جهان اســام است و
منبع آن نیز اقتصاد و فرهنگ و جمعیت است.
 75درصد منابع نفت جهان و 57درصد منابع
گازدرکشورهایجهاناسالماست.همچنین
 30میلیــون کیلومتــر وســعت و جمعیتــی در
حدود دو میلیــارد نفر جــزو قدرتهای جهان
اسالم اســت .وی افزود :فرهنگ و تمدن نوین
اســامی به رهبــری انقــاب اســامی تا 50
ســال آینده یک قدرت جدید جهان اســام را
شــکل میدهد و این تمــدن در مقابــل تمدن
غــرب پیروز میشــود؛ تمــدن غرب بــر مبنای
ماتریالیســم اســت .قلب جهان اســام ایران
اســت و پیوند ایران و عراق و سوریه این قلب را
تپنده کرده است.

