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رهبر معظم انقالب :

بدون تردید دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت
حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز در جلسه درس خارج فقه، جنایت بزرگ عربستان سعودی در به
شهادت رساندن عالم مؤمن و مظلوم، شیخ نمر باقر النمر را به شدت محکوم کردند و با تأکید بر لزوم احساس مسئولیت دنیا در
قبال این جنایت و جنایات مشابه سعودی در یمن و بحرین، خاطرنشان کردند: بدون تردید خون به ناحق ریخته این شهید مظلوم

به سرعت اثر خواهد کرد و دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت.

به گزارش جام جم آنالین به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنهای گفتند: این
عالمِ مظلوم نه مردم را به حرکت مسلحانه تشویق میکرد و نه به صورت پنهانی اقدام به توطئه کرده بود، بلکه تنها کار

او، انتقاد علنی و امر به معروف و نهی از منکرِ برخاسته از تعصب و غیرت دینی بود.

رهبر انقالب، شهادت شیخ نمر و ریختن به ناحق خون او را خطای سیاسی دولت سعودی خواندند و افزودند: خداوند
متعال از خون بیگناه نمیگذرد و خون به ناحق ریخته، بسیارسریع دامان سیاستمداران و مجریان این رژیم را خواهد

گرفت.

ایشان با انتقاد شدید از سکوت مدعیان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و حمایت آنان از رژیم سعودی که خون بیگناه را
تنها به خاطر انتقاد و اعتراض به زمین میریزد، تأکید کردند: جهان اسالم و همه دنیا باید نسبت به این قضیه احساس

مسئولیت کنند.

حضرت آیت الله خامنهای آزار و شکنجه مردم بحرین توسط نظامیان سعودی و تخریب مساجد و خانههای آنان و
همچنین بیش از 10 ماه بمباران مردم یمن را نمونههای دیگری از جنایات رژیم سعودی خواندند و تأکید کردند: کسانی
که صادقانه به سرنوشت بشریت و سرنوشت حقوق بشر و عدالت عالقهمند هستند، باید این قضایا را دنبال کنند و نباید

نسبت به این وضعیت بیتفاوت باشند.

رهبر انقالب همچنین افزودند: یقیناً شهید شیخ نمر مورد تفضل خداوند خواهد بود و بدون شک دست انتقام الهی گریبان
ظالمانی را که به جان او تعدّی کردند خواهد گرفت و این همان چیزی است که مایه تسلّی است.


