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 MPS ذخیره دارویی 
در حال اتمام است

 باز هم پیامک بازی 
FATF بر سر

بهشتی گمشده در دل جنگل

 از خلخال تا اسالم 
با پای پیاده

 فاکس نیوز مدعی اعزام 4000 نظامی آمریکا 
به خاورمیانه شد

توزیع بحران یا شو آف 
درون حزبی ترامپ؟

در پی مواضع مقامات کاخ سفید صورت گرفت؛

احضار حافظ منافع 
آمریکا در ایران به 

وزارت خارجه
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سياست 2

 وزیر کشور با اشاره به انتخابات اسفند: 

 ميزان رد صالحيت ها، 
بسيار قابل قبول است

آدرنالين 7

 مرور عملکرد لژیونرها در سالی که گذشت

 سال سردار، 
سکوت سامان!

قیمت  2000  تومان  /   شماره 422 پنجشنبه 12 دی   1398  /    6  جمادی االول 1441  /   2 ژانویه   2020

 رهبر انقالب اسالمی اعالم کردند: کشور را به سمت جنگ نمی بریم، اما 
در مقابل تحمیل با قدرت می ایستیم.

به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز در دیدار هزاران 
نفر از پرســتاران سراسر کشور، شــغل پرســتاری را ترکیبی از مجموعه 
ارزش های اخالقی و فضائل انسانی خواندند و موج تنفر از امریکا در منطقه 
به ویژه عراق را واکنش طبیعی مردم نسبت به جنایت های امریکا برشمردند.

ایشان با اشاره به اظهارات رئیس جمهور امریکا در مقصر دانستن ایران 
به عنوان عامل اصلی قضایای روز سه شنبه عراق و تهدید ملت ایران، تأکید 
کردند: اینگونه ســخنان، بی ربط و غیرمنطقی است، چرا که مردم منطقه 
به شــدت از آمریکا متنفرند. همه بدانند جمهوری اسالمی به دنبال جنگ 
نیست اما با هرکس که منافع، مصالح، عزت، عظمت و پیشرفت ملت ایران 

را تهدید کند، بدون مالحظه مقابله و ضربه سختی به او وارد خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ســخنان خود ضمن تبریک سالروز میالد 
حضرت زینب سالم اهلل علیها و روز پرستار، با اشاره به حوادث اخیر آبان ماه 
افزودند: مردم مطالباتی دارند که در اغلب موارد هم حق با مردم است و اگر 
این توقعات و انتظارات برآورده نشود، اعتراض می کنند اما مطالبات مردم 
مسئله ای متفاوت از فتنه ســازی به بهانه این مطالبات است که این دومی 

کار دشمن است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند: مردم مطالباتی داشتند اما 
افرادی که دشمن برای سوء اســتفاده از این مطالبات آماده کرده بود، فوراً 
وارد شــدند و شــروع به تخریب کردند. بصیرت مردم در این حوادث آنجا 
بود که تا سوءاستفاده دشــمن را دیدند، صف خود را از فتنه گران که سعی 
می کردند خود را در بین مردم مخفی کنند، جدا کردند و فتنه گر تنها ماند. 
چند روز بعد نیز مردم در قالب اجتماعات عظیم در شهرهای مختلف کشور 

به خیابان ها آمدند.
ایشان گفتند: آن کسانی که صحنه گردانان اصلی اغتشاش های آبان ماه 
و حمله به زیرساختها همچون انبار بنزین و انبار گندم و اموال عمومی بودند، 

افراد مرتبط با سرویس های اطالعاتی بیگانگان هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، این مطالب را نشــان دهنده واقعیت درونی 
ســردمداران بی ِخرد امریکا دانســتند و با اشــاره به قضایای اخیر عراق 
خاطرنشــان کردند: حمله امریکا به حشدالشــعبی در واقع گرفتن انتقام 
داعش بود زیرا آن نیرویی که داعش را زمین گیر کرد و از بین برد، بســیج 

مردمی عراق بود.
ایشان تأکید کردند: من و دولت و ملت ایران، جنایت  امریکا در حمله به 

حشدالشعبی عراق را به شدت محکوم می کنیم.
رهبر انقالب اســالمی هیجان ضد امریکایی در بغداد و سراسر عراق را 
نتیجه طبیعی جنایت های امریکا برشمردند و افزودند: رئیس جمهور امریکا 
در مطلبی گفته ما این مسائل را از چشم ایران می بینیم و به آن پاسخ خواهیم 

داد. اما باید به آنها گفت اوالً غلط می کنیــد زیرا این موضوع ربطی به ایران 
ندارد .ثانیاً باید منطقی باشــید و بفهمید که علت اصلی این قضایا چیست. 

البته آنها منطقی نیستند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای گفتند: امریکایی ها بایــد بفهمند که مردم 
منطقه همچون عراق و افغانستان، از آنها به دلیل جنایت هایشان متنفرند و 

این تنفر یک جا خود را نشان خواهد داد.
ایشان با اشاره به جنایت های امریکا به ویژه دستگاه خبیث بلک واتر در 
عراق و در افغانستان و کشتار هزاران دانشمند عراقی و همچنین مردم عادی 
خاطرنشان کردند: نتیجه حرکت های سیاســی و امنیتی امریکا و ظلم به 

مردم منطقه و غارت منافع، و تکبر در مقابل آنها، چنین تنفری است.
رهبر انقالب اســالمی ســفر مقام های امریکایی به برخی کشورهای 
منطقه بدون اجازه آن کشورها و حضور در پایگاه های خود را نمونه دیگری 
از رفتارهای تحقیرآمیز علیه کشورها و ملت های منطقه و زمینه ساز موج 
نفرت و عصبانیت دانســتند و تأکید کردند: جمهوری اسالمی اگر تصمیم 
بگیرد با کشوری معارضه و مقابله کند، صریح این کار را انجام خواهد داد اما 
همه بدانند ما به منافع و مصالح کشــور و به عزت و عظمت و پیشرفت ملت 
ایران به شدت پایبند هســتیم و در مقابل هرکس که بخواهد آن را تهدید 
کند، بدون مالحظه وارد خواهیم شد و به او ضربه خود را وارد خواهیم کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، ملت ایران را ملتی شجاع، با بصیرت و آماده 
به کار در همه عرصه ها خواندند و گفتند: بر خالف اینکه بعضی ها می گویند 
جنگ می شود، ما هرگز کشور را به ســمت جنگ نمی بریم اما اگر دیگران 
بخواهند موضوعی را به این کشور تحمیل کنند، ما با قدرت تمام مقابل آنها 

می ایستیم.
ایشان تأکید کردند: ما معتقدیم که خدا با ما است و پیروزی نیز متعلق به 
ملت ایران است. همچنین معتقدیم فردای این کشور به مراتب بهتر از امروز 

خواهد بود، همانگونه که امروز کشور بهتر از دیروز است.

خبر

رهبر انقالب:

 کشور را به سمت جنگ نمی بریم 

رهبر انقالب:

کشور را به سمت 
یم نمی بر جنگ 

همين صفحه

 رهبر انقالب اســالمی اعالم کردند: کشــور را به ســمت جنگ 
نمی بریم، اما در مقابل تحمیل با قدرت می ایستیم.

به گزارش ایســنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز در دیدار 
هزاران نفر از پرســتاران سراسر کشور، شغل پرســتاری را ترکیبی از 
مجموعه ارزش های اخالقی و فضائل انســانی خواندنــد و موج تنفر 
از امریکا در منطقه به ویــژه عراق را واکنش طبیعی مردم نســبت به 

جنایت های امریکا برشمردند.
ایشان با اشــاره به اظهارات رئیس جمهور امریکا در مقصر دانستن 
ایران به عنوان عامل اصلی قضایای روز سه شــنبه عراق و تهدید ملت 
ایران، تأکید کردند: اینگونه سخنان، بی ربط و غیرمنطقی است، چرا که 
مردم منطقه به شدت از آمریکا متنفرند. همه بدانند جمهوری اسالمی 
به دنبال جنگ نیست اما با هرکس که منافع، مصالح، عزت، عظمت و 
پیشرفت ملت ایران را تهدید کند، بدون مالحظه مقابله و ضربه سختی 

به او وارد خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ســخنان خود ضمن تبریک سالروز 
میالد حضرت زینب سالم اهلل علیها و روز پرستار، با اشاره به حوادث اخیر 
آبان ماه افزودند: مردم مطالباتی دارند که در اغلب موارد هم حق با مردم 
است و اگر این توقعات و انتظارات برآورده نشود، اعتراض می کنند اما 
مطالبات مردم مسئله ای متفاوت از فتنه سازی به بهانه این مطالبات 

است که این دومی کار دشمن است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: مردم مطالباتی داشتند اما 
افرادی که دشمن برای سوء اســتفاده از این مطالبات آماده کرده بود، 

فوراً وارد شدند و شروع به تخریب کردند...

رئیس جمهور در استان اردبیل:

آماده مذاکره هستیم؛ بسم اهلل به نقطه اول برگردید
سياست 2

شهرنوشت 6

 حدود 100 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن قرار دارند

کاـری باید کرد!


