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همین صفحه

جنگ تلویزیون علیه آرمان فوتبال

واکنشی سوالبرانگیز در مقابل
خروج آمریکا از منطقه
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به نژادپرستی!

سکوت
اژدهـا

آدرنالین 11

پارلمان با کلیات طرح اصالح قانون انتخابات
موافقت کرد

گام رو به جلوی استانی
شدنانتخاباتمجلس
سیاست 2

یکی از معیارهای تشخیص اینکه تصمیم ترامپ
مبنیبر خروج نیروهای ارتش آمریکا از سوریه به نفع
این کشور بوده یا خیر ،منافعی است که این تصمیم
احتمــاالً برای رقبــای آمریکا در پــی دارد .مایک
سینگ ،مدیر موسسه واشنگتن ،که سیاستهای
خاور دور را رصد میکند ،در یادداشتی برای روزنامه
آمریکایی والاستریت ژورنال از علت سکوت چین
در مقابل خروج آمریکا از سوریه و افغانستان نوشته
است .آنطور که سینگ عنوان میکند ،منافع چین
در منطقه بهشــدت به حضور آمریــکا گره خورده
اســت و با خروج آمریکا از خاورمیانــه ،چین دچار
چالشهای عدیدهای میشود .در ادامه یادداشت وی
را میخوانیم .والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه،
تصمیم خروج آمریکا از سوریه را درست خواند...

چرا مردم خبرهای پیشرفت کشور را
باور نمیکنند؟

سایه دراز
بیاعتمادی
شهرنوشت 6

طمع یک عضو باند رازشان را فاش کرد

بدشانسیدزدان
 70میلیاردیپایتخت

جهان 5

حوادث 10

خبر

حضرت آیتاهلل خامنهای در دیدار مردم قم:
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رهبرمعظمانقالباسالمیخاطرنشانکردند:
برخیازروینفهمییامسائلدیگر،علتدشمنی
مستکبران را ســخنان امام یا فالن مسئول علیه
آمریکامیدانند.
به گزارش ایسنا ،رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح دیروز ،در ســالروز قیام تاریخساز مردم قم
در  ۱۹دی  ۱۳۵۶در دیــدار هــزاران نفر از مردم
قم ،با اشــاره به ضرورت پرهیز از ســهلانگاری
و سهلاندیشــی درباره ریشه دشــمنی امریکا و
اســتکبار با ایران اســامی« ،ماهیت و حقیقت
انقالب و شجاعت و وفاداری ملت و نظام به اهداف
ومبانیانقالب»راعلتاصلیاینخصومتعمیق
ومستمرخواندندوبابیانوظایفمهم«مسئوالن
و مردم» در این مقطع تأکید کردند :رسیدگی به
مشکالت معیشتی مردم بهویژه قشرهای ضعیف
مهمترین وظیفه امروز دولتمردان است و ملت و
مسئوالن باید با هوشیاری ،تحریمهای امریکا را
همانند دوران دفاع مقدس به شکستی بیسابقه
برایشیطانبزرگتبدیلکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تجلیــل از قیام
سرنوشتسازمردمقمدر ۱۹دیسال ۵۶بهعنوان
نقطه عطف انقالب اسالمی ،قم را «شهر ،مرکز و
مادر انقالب» خواندند و افزودند :البته انگیزههایی
برای تغییر فضای انقالبیِ قــم و کمرنگ کردن
روحیه انقالبی و دینی در آن وجود دارد و نباید از
مکردشمنوعواملآنغفلتکرد.
ایشــان با تأکید بر هوشــیاری در مقابل این
انگیزهها،تأکیدکردند:قمسرچشماصلیوپشتوانه
معنویانقالبیاستکهدنیارامتحولکرد،بنابراین
بزرگان و جوانان قم نباید اجازه دهند دستهای
خائن ،قم را از مرکزیت انقالب ،خارج و این حرکت
تحولیرادرآنکمرنگکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،اســتمرار ضعف
دستگاه محاسباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت
برشمردند و افزودند :با وجود آنکه عدهای غربزده
و آمریکازده ،پُ ِز قدرت محاســباتی و آیندهنگری
آمریکاییها را میدهند اما آمریکا همچنان دچار
ضعفمحاسباتیاست.
ایشان با اشاره به سخنان سال گذشتهی یک

اوباش تروریســت
دولتمــرد آمریکایی در جمع ِ
و وعده او به آنها که جشــن سال  ۲۰۱۹میالدی
را در تهران خواهیم گرفت ،خاطرنشــان کردند:
توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین حد
است،همانطورکهآنزمانصدامامیدواربودیک
هفتهایبهتهرانبرسدومنافقینمزدورنیزخیال
میکردند در حمله مرصاد سه روزه از کرمانشاه به
تهرانخواهندرسید.
رهبرانقالباسالمیافزودند:برخیدولتمردان
آمریکایی اینطور وانمود میکنند که دیوانهاند،
البته بنــده این را قبــول ندارم اما آنهــا حقیقتاً
«احمقهایدرجهیک»هستند.
ایشان افزودند :در مقابل این محاسبات غلط
استکبار ،دستگاه محاسباتیِ دقیق نظام اسالمی
وجود دارد که امــام بزرگوار ما فرمــود« صدای
شکستهشــدن اســتخوانهای مارکسیسم را
میشنوم» و یکی دو ســال بعد همه دنیا آن صدا
راشنیدند.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،دشمنیِ استکبار
با پدیده تمدنیِ انقالب اسالمی را دشمنیِ عمیق
دانستندوخاطرنشانکردند:برخیازروینفهمی
یامسائلدیگر،علتدشمنیمستکبرانراسخنان
امام یا فالن مســئول علیه آمریــکا میدانند ،در
حالیکه زورگویان جهانی با یک قدرت جوان ،رو
بهرشد،پرتالشوپرانگیزهدشمنهستندکهاین
قدرت معنوی  ۴۰سال است در مقابل چشم آنها
روز به روز تنومندتر و قدرتمندتر شده و تَ َرکها و
شکافهایاستکبارراعمیقترکردهاست.
ایشان با اشــاره به اعتراف چند روز پیش یک
مؤسسه غربی افزودند :خود آنها میگویند ایران
با توجه به ظرفیتهای فــوق العادهاش پنجمین
کشورثروتمندجهاناست،بنابراینطبیعیاست
که بهخاطر از دســت دادن چنین ثروتی ،عمیقاً
عصبانیباشند.
حضرت آیــت اهلل خامنــهای افزودنــد :این
عصبانیت همچنان ادامه دارد اما مسئله اصلی و
ریشهتقابلامریکاوملتایران،تقابلتاریخیوذاتی
حقوباطلاست،چراکهاستکبارواستعمارازخون
ملتها تغذیه میکنند و انقالب اسالمی در مقابل

این ظلم آشکار ایستاده و برای بیدار کردن ملتها
نیزتالشکردهاست.
رهبرانقالباسالمی،شنیدهشدنفریاد«مرگ
برامریکا»درکشورهایمتعددرابیسابقهونشانه
ایازموفقیتایرانبرشمردندوخاطرنشانکردند:
استکبارتالشمیکندملتهارابا«ایرانهراسی»،
«اسالمهراسی»یا«شیعههراسی»گمراهکند،اما
ملتها ذاتاً با ایران اسالمی دشمنی ندارند و هر جا
حقیقتروشنبشود،ازآنحمایتمیکنند.
ایشان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و
امریکا را نشانه آشکار شدن پیامدهای خطرناک
حفرههایمعنویدرتمدنغربخواندندوافزودند:
در طــرف مقابل ،مردمســاالری دینی و حرکت
به سمت تمدن اسالمی با اســتفاده از امکانات و
ابزارهای روز دنیا ادامــه دارد و این واقعیت برای
مستکبرانرعبآوراست.
حضرتآیتاهللخامنهایدرمهمترینتوصیه
خود به مســئوالن بهخصوص دولتمردان تأکید
کردند:اولویتکاریخودراحلمشکالتمعیشتی
مردم بهویژه قشرهای ضعیف قرار دهید ،چرا که
اینمسئلهاهمیتویژهایدارد.
رهبر انقالب بــار دیگر مهمتریــن کار امروز
مســئوالن را رسیدگی به مشــکالت معیشتی
خواندند و افزودند :البته این کار فقط با پول پخش
کردن حاصل نمی شــود ،باید مراقب جریانها و
دســتهای خطرناک و مضر بود ،همچنانکه این
مســائل را بارها با جزئیات در جلســات کاری به
مسئوالنتذکردادهایم.
«شجاعت» و «عقالنیت» دو نکته مهم و تذکر
دیگررهبرانقالبخطاببهمسئوالنبود.
ایشانافزودند:درمقابلتوپوتشرویاوهگویی
های امریکا و اروپا پس نزنید و بایستید و بدانید که
اینهانهتهدید،نه«وعدهوقول»ونهحتیامضایشان
اعتبارندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حرف های بی ربط
برخیغربیهارابهحرفهایدلقکهاتشبیهکردند
وافزودند:آنهابهایرانتوصیهمیکنندحقوقبشر
را از سعودی ها یاد بگیرد؛ آیا این ،حرف یک دلقک
نیست؟

