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گزارش

ارائه راهکار برای کاهش فشار اقتصادی وظیفه همگانی است
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: وظیفه همگان است که با ارائه راهکار 
جهت تخصیص عادالنه این یارانه، گامی را برای کاهش فش��ار اقتصادی بردارند. 
نشس��ت هم فکری و هم افزایی جهت کاهش مشکالت طرح مصوب سران سه قوه 
پیرامون مسئله سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، با حضور جمعی از نمایندگان 

مجلس ش��ورای اسالمی و کارشناس��ان اقتصادی در دفتر س��عید جلیلی نماینده 
رهبرانقالب در شورایعالی امنیت ملی برگزار شد. جلیلی تصریح کرد: هدف از برگزاری 

این جلسه با نمایندگان محترم آن است که رهبرانقالب در بیانات اخیر خود فرمودند که 
می بایس��ت با همکفری و هم افزایی و ارائه مجموعه نقاط اصالحی، مشکالت مصوبه سران 
قوا را کاهش داد. ایشان همچنین در بخشی دیگر از سخنانشان فرمودند: »برخی از مردم 
نگران گرانی اند و برخی دیگر فکر می کنند این طرح به ضررشان است«؛ طبیعتا در همین 

چهارچوب می توان راهکارهایی برای کنترل تورم مطرح کرد. تسنیم

اجازه  مداخله بیگانگان در امور داخلی کشور را نمی دهیم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات 
مردم گفت: به بدخواهان، بیگانگان، دولت عهدشکن و سلطه جوی آمریکا، اجازه  
مداخل��ه در امور داخلی خود را نمی دهیم. محمود صادقی، نماینده مردم تهران 
در مجلس ش��ورا اس��المی در صفحه ش��خصی خود در توییتر نوش��ت: »ضمن 

پیگیری و پافشاری بر حقوق مردم، به بدخواهان و بیگانگان و دولت عهدشکن و 
سلطه جوی آمریکا، که با تحریم های ظالمانه روند عادی زندگی مردم را مختل کرده، 

اجازه  مداخله در امور داخلی خود را نمی دهیم.« مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا و 
همچنین مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در اظهاراتی، درباره 
مسائل داخلی ایران و اعتراضات به افزایش نرخ بنزین در چند روز گذشته موضع گیری 
کردند. الزم به ذکر اس��ت طی روزهای اخیر محافل رس��انه ای و سیاسی غربی، عربی و 

صهیونیستی به دنبال منحرف سازی مطالبات مردمی هستند.  ایسنا

حمایت رهبر انقالب از تصمیم سران قوا جوانمردانه  بود
عضو فراکس��یون امید با بی��ان اینکه نفس بیانات رهبر انق��الب درباره تصمیم گیری 
ش��ورای هماهنگی اقتصادی س��ران قوا کار جوانمردانه ای بود، گفت: ایش��ان از این 
تصمیم حمایت کردند تا وحدت داخلی خدش��ه دار نش��ود. علی مطهری در توضیح 
بیانات رهبر انقالب در ارتباط با تصمیم ش��ورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره 

افزایش قیمت س��وخت، گفت: نفس فرمایش��ات مقام رهبری یک کار جوانمردانه بود. 
ایش��ان مس��ئولیت این تصمیم را پذیرفتند و خودش��ان را در معرض انتقادات قرار دادند. 
اظهارنظر مقام رهبری رفتار اخالقی درس��تی بود، اقدامی شبیه اقدام امام خمینی)ره( در 
ارتباط با قطعنامه 598 و حاکی از تدبیر و جوانمردی بود. عضو فراکس��یون امید مجلس 
ش��ورای اسالمی با اشاره به اینکه قیمت بنزین با هدف جبران کسر بودجه دولت افزایش 
پیدا نکرده اس��ت، گفت: افزایش قیمت بنزین از مدت ها پیش در دستور کار بود اما زمان 

اجرای آن مناسب نبود زیرا در شرایط سخت اقتصادی به سر می بریم.  خانه ملت

جهت گیری اول مشکالت اقتصادی و 
معیشتی است

جهت گیرِی اّول، پرداختن به مشکالت مردم -امروز در 
درجه ی اّول، مشکالت اقتصادی و معیشتی- است؛ این 
کارِ اّولی اس��ت که از این س��ه کارِ هم زم��ان باید انجام 
بگیرد؛ این اّولینش اس��ت: پرداختن به مسائل داخلی، 
پرداختن به مشکالت مردم، مسئله ی معیشت و اقتصاد؛ 
که این را باید ان ش��اءاهلل به یک نقطه ی قابل قبولی، در 

طول این چهارسال برسانید.
 جهت گیری دّوم، تعامل گس��ترده ی با دنیا اس��ت؛ این 
توصیه ی همیش��گی ما اس��ت که این درست نقطه ی 
مقابل آن چیزی است که دشمنان ما و سلطه گران عالم 
دنبالش هس��تند. ما میتوانیم با دنیا ارتباطات وسیع و 
گسترده ای داشته باشیم، هم به ملّتها و دولتهای دیگر 
کمک کنیم، هم از کمک آنها بهره مند بش��ویم؛ حیات 
اجتماعی بشریّت این جور پیش میرود: همکاری، همدلی، 
همراهی، تعامل با دنیا؛ اقلیم ما، جغرافیای ما، امکانات 
ف��راوان ما، این را برای ما آس��ان میکند.  و جهت گیری 
س��ّوم؛ در برابر هر سلطه طلبی، با صالبت و قدرت ظاهر 
بشوید؛ آن س��لطه طلب هر که میخواهد باشد؛ امروز از 
هم��ه متجاوزتر و وقیح تر، رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا 
اس��ت؛ در مقابل اینها با صالبت ظاهر بشوید، با قدرت 
ظاهر بشوید؛ با پشتوانه ی اقتدار ملّی و کمک این مردم 
میتوانید از ترفندهای آنها جلوگیری کنید و آن را دفع 
کنید. چهار دهه، تجربه ی فّعالّیت بین المللی به ما نشان 
میده��د که هزینه ی تس��لیم در براب��ر قدرتهای زورگو 
بمراتب بیشتر از هزینه ی ایستادگی در مقابل آنها است؛ 
تسلیم ش��دن در مقابل زورگویی های قدرتهای زورگو، 
ملّتها و کشورها را بیچاره میکند؛ راه های پیشرفت آنها را 
به معنای واقعی کلمه مسدود میکند؛ آنها را از ارزشهای 
انسانی دور میکند؛ هزینه های سنگینی دارد. ما به توفیق 
الهی و به حول وقّوه ی الهی، با اس��تکبار و با نظام سلطه 
از س��ر تسلیم وارد نشدیم، تسلیم نشدیم، با آنها بر سر 
خواسته های آنها سازش نکردیم، و امروز از دیروز تواناتر 
و قدرتمندتریم؛ امکاناتمان امروز از دیروز خیلی بیشتر 
است. ایستاده ایم در مقابل آنها، تسلیم آنها هم نشده ایم؛ 
این یک تجربه ی بس��یار مهّمی اس��ت. البّته در این راه 
ش��هدائی داشته ایم، فداکارانی داشته ایم؛ شخصّیت های 
ارزش��مند و برجسته ای را از دس��ت داده ایم لکن نظام 
جمهوری اسالمی پیش��رفت کرده است، حرکت کرده 

است، شعارهای خود را برجسته تر کرده است.

بیانات در مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری اسالمی ایران 
12 مرداد 1396

مخاطب شمایید

عملیات آزادسازی سوسنگرد در نوع 
خود بی نظیر است

جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان 
اینکه عملیات آزادسازی سوسنگرد منحصر به فرد و در 
نوع خود بی نظیر است، گفت: وقتی بنی صدر در جایگاه 
فرمانده وقت کل قوا، از حضور تیپ 2 زرهی در عملیات 
ممانعت می کند، با اص��رار مقام معظم رهبری و نقش 
آفرینی ایش��ان، سوسنگرد از بند بعثی ها رهایی یافت.   
حجت االسالم و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین 
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در یادواره آزادسازی سوسنگرد که به میزبانی دانشگاه 
هوایی شهید ستاری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای آزادسازی این دیار، گفت: وقوع انقالب 
اس��المی در منطقه، اتفاقی جدید بود که ابرقدرت های 
جهانی را با ش��وک مواجه کرد و شکستی مفتضحانه را 
برای مس��تکبرین عالم رقم زد. وی ادامه داد: شکست 
وقیحانه دش��منان در برابر پی��روزی نهضت دینی امام 
)ره(، ایش��ان را بر آن داش��ت تا با تحمیل جنگ علیه 
ملت مسلمان ایران، انقالب نوپای اسالمی را زمین گیر 
کن��د و به خیال خام خود، ظرف ی��ک هفته، تهران را 
توس��ط صدام ملعون به تصرف خ��ود درآورد؛ غافل از 
اینکه دالورمردان این مرز و بوم اجازه هیچگونه تجاوزی 

را به آب و خاک ایران اسالمی نخواهند داد.
جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه 
با اش��اره به این واقعیت که جنگ می��ان ایران و رژیم 
بعث، جنگی با ابعاد بین المللی بود، تصریح کرد: جنگ 
ع��راق با ایران، نه تنها جنگ میان دو کش��ور در غرب 
آس��یا نبود، بلکه به عبارتی، جنگ میان انقالب نوپای 
اسالمی مردم ایران با تمام دنیای استکبار بود؛ چرا که 
اسناد متقن حکایت از آن دارند که ده ها کشور به رژیم 
صدام کمک تسلیحاتی می کردند و حتی نیروهای زبده 
خود را نیز برای یاری رسانی به رژیم بعث به جبهه های 
نبرد  علیه ایران گسیل می کردند؛ به طوری که بسیاری 
از اس��رای ارتش بع��ث از ملیتی غیرعراق��ی برخوردار 

بودند.
حجت االس��الم جلیلی صفت، عملیات سوسنگرد را در 
نوع خود بی نظیر عنوان کرد و افزود: عملیات آزادسازی 
سوسنگرد منحصر به فرد و در نوع خود بی نظیر است. 

 ایسنا 

گزارش

دی ماه 96 وقتی اعتراضات معیش��تی مردم در 70 ش��هر، 
مس��ئوالن کش��ور را غافلگیر و متحیر کرد، مشاور رئیس 
جمهور پیش��نهادداد در هر ش��هر مراکزی به عنوان محل 
اعتراض ایجاد شود تا شهروندان معترض بتوانند با آرامش 
تجمع کنند و حرفش��ان را به گوش مسئوالن برسانند و به 

مطالبات مردم پاسخ دهند.
با فروک��ش کردن آش��وبهای دی 96، طبق معمول دولت 
وع��ده اش را فراموش کرد تا اینک��ه بی تدبیری جدیدش 
در اجرای تصمیم درس��ت بنزینی، دوباره مردم را به خشم 

آورده است.
مردم حق دارند خشمگین باشند چرا که در اجرای تصمیم 
بنزینی ش��بانه مث��ل دزدها عمل کرده. م��ردم حق دارند 
معترض باش��ند چرا که درباره تصمی��م بنزینی نه توجیه 

ش��ده اند و نه اقناع و سران قوا گویی افکار عمومی را هیچ 
فرض کرده اند.

ح��ال که مردم، س��وال و اعتراض دارن��د و حکومت، طبق 
قانون اساس��ی و حقوق ش��هروندی، اعتراض شهروندان را 
به رسمیت می شناس��د، الزم است بستر این اعتراض هم 

فراهم شود.
متاس��فانه به تدبیر ای��ن دولت الکن و فل��ج، هیچ امیدی 
نیس��ت و نهادهای مردمی این ضع��ف دولت را هم باید به 
دوش بکش��ند و خال پاسخگویی و اقناع عمومی را پرکنند. 
مراکزی مانن��د مصالهای نمازجمعه، تریبونهای مس��اجد 
می توانند در پرکردن ای��ن خال نقش آفرینی کنند. حتی 
ائمه جمعه می توانند تریبون را به میان معترضان ببرند و 
مسئوالن شهر را دعوت کنند به حرف مردم گوش دهند.

آنچه مس��لم اس��ت، معترضان تریبون م��ی خواهند. خبر 
س��یما مردم را جلوی بانکهای آتش گرفته نشان می دهد 
که میگویند این راهش نیس��ت!. خب بیننده ای حق دارد 
بپرسد پس راهش چیس��ت؟! معترض جان به لب رسیده 
از خرابکاری های مس��ئوالن، کجا و چگونه حرف ش��ان را 
بزنند. گام اول و بس��یار ضروری، تمهید تریبونهای رسمی 
و باال بردن روحیه انتقادپذیری مس��ئوالن اس��ت. بگذارید 
مردم عصبانیت خودش��ان را خالی کنند. از تریبون رسمی 
درددل کنند، حتما بهتر از این اس��ت که در بی بی س��ی 
درددل کنند. جلوی مس��ئوالن، اعتراض کنند، حتما بهتر 
از این است که با سنگ و چوب جلوی عابر بانکها اعتراض 
کنند. این برای همه بهتر است. به معترضان تریبون بدهید 

تا صف معترضان از اوباش جداشود. فارس

روی��ه آمریکایی ها طی ۴۱ س��ال اخیر، دش��منی و عنادورزی 
با مردم ایران بوده اس��ت؛ دس��تپاچگی ای��ن روزهای مقامات 
آمریکای��ی ب��رای حمای��ت و قدردان��ی از ان��دک آش��وبگران 
تهدیدکنن��ده امنیت مردم ایران نیز چیزی بیش از واکنش��ی 
روان پریش��انه به شکست واش��نگتن در کارزار فشار حداکثری 

به ملت ایران نیست.
رژیم آمریکا ضدانسانی ترین و بی رحم ترین نظام مستقر سیاسی 
در دنیاست؛ در این گزاره کمترین تردیدی وجود ندارد. در این 
رژیم غیرانسانی انواع متنوعی از فجایع علیه اقشار مختلف مردم 
بویژه طبقات پایینی جامعه اعمال می شود؛ از شی ء وارگی مردم 
و مناس��بات اجتماعی آنها که میراث شوم و نکبت نولیبرالیسم 
آمریکایی است تا استثمار و بهره کشی از انسان ها در مناسبات 
اقتصادی و باالخره اعمال مشت آهنین علیه توده های متکثِر اما 

اقلیت شناساندِه شده سیاهپوست و کارگر.
ب��رای تمامی موارد فوق الذکر، مصادیق و مابه ازای بیرونی جود 
دارد ک��ه پرداختن به آنها بح��ث را مطول می کند؛ فقط کافی 
اس��ت بدانیم که مطابق آمار منتش��ره توسط USDA، بیش 
از چهل میلیون آمریکایی با مش��کل گرس��نگی دست و پنجه 
نرم می کنند؛ این گرس��نگان آمریکایی نیز وقتی به بی عدالتی 
محض و ساختاری موجود در آمریکا و نژادپرستی مفرط اعمال 
ش��ده توسط این رژیم علیه سیاهپوس��تان، معترض می شوند، 
پاسخ ش��ان را با تیرهای واقعی ش��لیک شده از سوی نیروهای 
پلی��س ایالتی دریافت می کنند؛ برای این گ��زاره نیز مصادیق 

بس��یاری وجود دارد، از فاجعه رخ داده در شهر فرگوسن ایالت 
میزوری تا وقایع ش��هر سینس��یناتی در ایالت اوهایو و برخورد 
وحش��یانه پلیس آمریکا با اعضای جنبش عدالتخواهانه موسوم 

به 99 درصدی یا تسخیر وال استریت.
اما ب��ا تمام این تفاس��یر، آنچه تعجب برانگیز اس��ت، اظهارات 
مداخله جویانه مقامات و سردمداران آمریکایی در قبال اتفاقات 
داخلی کشورهای مس��تقِل مخالف آمریکاست؛ کافی است در 
جایی با عده ای اش��رار که قصد حمله ام��وال عمومی را دارند 
و امنی��ت مردم را آش��کارا س��لب کرده اند، برخورد ش��ود؛ در 
این صورت، س��ردمداران ایران ستیز آمریکایی به فوریت بیانیه 

صادر می کنند و به حمایت از این اشرار می پردازند.
طی 72 س��اعت اخیر نیز که عده  اندکی اش��رار سعی داشتند 
امنی��ت مردم ایران را ب��ه مخاطره بیندازند، ع��الوه بر عناصر 
منحوس و خبیث خاندان پهلوی و مجموعه جنایتکار منافقین، 
تن��ی چند از مقام��ات آمریکایی نیز به حمایت تمام و کمال از 

این معدود اشرار و آشوبگران پرداختند.
»مایک پمپئو« وزیر خارجه رژیم آمریکا که در تاریخ ۱7 آبان 
97 ط��ی توئیتی صریحا مردم ای��ران را تهدید کرده بود اجازه 
رس��یدن غذا و دارو را به آنها نمی دهد، بامداد روز یکشنبه 26 
آبان 98، در پیامی از اش��رار و آش��وبگرانی ک��ه قصد تهدید و 

اخالل در امنیت مردم ایران را دارند حمایت کرد.
»مورگان اورتاگوس« س��خنگوی وزارت خارج��ه آمریکا نیز با 
صدور بیانی��ه ای مداخله جویانه از آش��وبگران و مخالن امنیت 

مردم ایران و حمایت و قدردانی کرد!
بامداد روز دوش��نبه 27 آبان نیز، کاخ سفید با انتشار بیانیه  ای 
مداخله جویانه از اقدامات ضدامنیت مردم ایران توس��ط عده ای 

اشرار طی چند روز اخیر، حمایت کرد.
»سید عباس موسوی« سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان 
در واکن��ش به اظه��ارات مداخله جویان��ه و ضدایرانی مقامات 
آمریکای��ی و حمایت آن ها از اش��راِر بره��م زننده امنیت مردم 
ای��ران، اع��الم کرد: م��ردم عزتمند ایران بخوب��ی می دانند که 
اینگون��ه اظهارنظر ه��ای ریاکارانه و مزورانه ح��اوی هیچگونه 
همدردی صادقانه و دلسوزانه ای نیست و اقدامات عده ای هرج 
و م��رج طلب و تخریب گِر مورد حمایت امثال ایش��ان به هیچ 
وجه سنخیتی با روش و منش قاطبه مردم فهیم و بصیر ایران 

ندارد.
موسوی با اشاره به نیات شوم و بدخواهانه دولت ایاالت متحده 
آمریکا خصوصا وزیر خارجه این رژیم نسبت به مردم کشورمان 
افزود: جالب اس��ت اظهار همدردی با مردمی انجام می شود که 
تحت فشار تروریسم اقتصادی آمریکا قرار داشته و پیش از این 
نی��ز از زبان همین فرد به صراحت بیان ش��د که باید به مردم 

ایران گرسنگی داد تا در مقابل ما تسلیم شوند.
همچنین عل��ی الیجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در 
بخشی از نطق قبل از دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس 
شورای اسالمی گفت: وقتی وزیر خارجه بی آبروی آمریکا با بی 
شرمی و فرصت طلبی احمقانه، آشکارا از آتش زدن اموال مردم 

حمایت می کند و این امر را دفاع از مردم ایران می س��راید، با 
این اقدام به خوبی رفتار دروغین و ریاکارانه آمریکا نس��بت به 
ملت ایران نش��ان داده ش��د که هدف آمریکا نس��بت به ایران 
چی��زی جز به هم ریختن امنیت کش��ور و آت��ش زدن منافع 

ملت نیست.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی نیز در جلسه هیئت 
دول��ت گفت: مردم در هیچ ش��هر و جمعیتی ب��ه اخاللگرها، 
توطئ��ه گر ها و تخریب گر ها نپیوس��تند. آن ه��ا همان تعداد 
کمی بودند، همان تعداد کم ماندند. حال یک خس��ارت هایی 
را بوجود آوردند، اما مردم با هوش��یاری برخورد کردند. خودم 
فیلم های بس��یاری از این موارد را دیدم عدد این ها چند نفر و 
تعداد آن هایی که تخریب می کنند چند نفر هس��تند، عددی 
نیست و این به معنی هوشیاری و بیداری مردم است. از مردم 
تش��کر می کنم و می خواهم این طرح که طرح ملی است و به 
نفع مردم و اقشار مستضعف خواهد بود، حمایت کنند و بدانند 

در کل به نفع جامعه و کشور خواهد بود.
ب��ه هر ترتی��ب، روی��ه آمریکایی ها طی ۴۱ س��ال اخیر که از 
پیروزی انقالب اس��المی و اس��تقرار نظام جمهوری اس��المی 
می گ��ذرد، دش��منی و عنادورزی ب��ا مردم ایران بوده اس��ت؛ 
دس��تپاچگی این روزهای مقامات آمریکای��ی برای حمایت و 
قدردانی از اندک آش��وبگران تهدیدکنن��ده امنیت مردم ایران 
نیز چیزی بیش از واکنشی روان پریشانه به شکست واشنگتن 

در کارزار فشار حداکثری به ملت ایران نیست.  میزان

رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین با بیان اینکه 
عوامل اصلی آش��وب ها شناسایی و دستگیر شده 
اند، گفت: آمریکایی ها هیچگونه موفقیتی در این 
موضوع نداش��تند و یک شکست دیگر بر کارنامه 

آنها افزوده شد.
سردار غالمرضا س��لیمانی رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین در نشست خبری برای تشریح برنامه 
های این سازمان به مناسبت هفته بسیج در ستاد 
فرماندهی س��ازمان بسیج برگزار شد، گفت: پنج 
آذر امس��ال همزمان اس��ت با چهلمین س��الگرد 
ص��دور فرمان ام��ام خمینی )ره( برای تاس��یس 
بس��یج که مردم در این مدت به خوبی با خدمات 

بسیج آشنا هستند.
وی بس��یج را گسترده ترین شبکه مردمی کشور 
در خدمت به مردم دانس��ت و گفت: بسیج امروز 
الگویی برای محور مقاومت ش��ده است و حضور 
م��ردم در بس��یج به تحقق مردم س��االری دینی 

کمک بسیاری می کند.
رئیس سازمان بسیج با اش��اره به بیانیه گام دوم 
انقالب اس��المی گف��ت: بیانیه گام دوم س��ندی 
راهبردی برای تکمیل موفقیت ها و کامیابی ها و 

تسخیر قلل پیشرفت و توسعه کشور است.
س��ردار س��لیمانی تحقق بیانیه گام دوم انقالب 
اس��المی را یکی از اهداف بس��یج مس��تضعفین 
دانست و گفت: امس��ال چهلمین سالگرد صدور 
فرم��ان ام��ام خمینی ره برای تش��کیل بس��یج 
همزمان شده با بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که 
بسیج حرکت پویا و موثر در این عرصه را وظیفه 

خود می داند.
وی با بیان اینکه ش��عار هفته بسیج امسال بسیج 
چهل س��ال خدمت، جهاد و شهادت است افزود: 
تجدید میثاق با آرمان های بنیانگذار کبیر انقالب 
اسالمی در روز پنجشنبه اولین برنامه هفته بسیج 
محسوب می ش��ود، همچنین اجتماع بسیجیان 

در ح��رم مطهر امام)ره(  و گل باران قبور ش��هدا 
و حضور گس��ترده در مصلی ه��ای نماز جمعه و 
تش��کیل میزهای خدمت به مردم و سخنرانی در 
پیش از خطبه های نماز جمعه سراس��ر کشور از 

جمله برنامه های ما است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: رونمایی 
از س��امانه بر خط ن��اب در بس��تر اینترنت برای 
بس��یجیان فعال از دیگ��ر برنامه های ما در هفته 
بسیج اس��ت، همچنین همایش چهار هزار نفری 
خواه��ران در ته��ران برگزار و از بان��وان برگزیده 

تجلیل می شود.
سردار سلیمانی اضافه کرد: تجلیل از پیشکسوتان 
بسیجی و حضور و بازدید مسئوالن از پایگاه های 
بسیج و برگزاری نشست هایی برای تبین مسائل 
روز دیگر برنامه های ما در هفته بس��یج اس��ت، 
همچنین گشت های رضویان برای امنیت محله 

ها برگزار می شود.
وی اع��الم کرد: در هفته بس��یج 6 ه��زار پروژه 

عمرانی محرومیت زدایی رو نمایی می شود.
رئیس سازمان بسیج افزود: موضوع حوادث اخیر 
به دو بخش تقسیم می شود، بخش اعتراض مردم 
به ش��یوه اجرای س��همیه بندی و افزایش قیمت 
به روش های مختلف بیان ش��د. ما کشور آزادی 
هس��تیم و مردم آزاد هستند که اعتراض خود را 
بیان کنند، در صبح شنبه مردم اعتراضات خود را 
به صورت مس��المت آمیز بیان کردند اما در عصر 
روز شنبه یکسری آشوب ها و نا آرامی ها به وجود 
آمده که با حمایت دشمنان انقالب اسالمی همراه 

بود.
سردار س��لیمانی گفت: دشمنان انقالب اسالمی 
سعی کردند از این آشوب ها به نفع خود استفاده 
کنن��د، اما ب��ا هوش��یاری م��ردم، آمریکایی ها و 
دشمنان ملت مانند منافقین نتوانستند به اهداف 
خود برسند. این ناامنی ها و آشوب ها سختی هایی 

را ب��رای مردم ایجاد کرد ام��ا نیروهای امنیتی با 
آرامش با آنها برخورد کرد، البته دش��منان ما در 
س��ال 97 می خواستند این آشوب ها را در کشور 
ایجاد کنند که با هوش��یاری مردم نتوانستند به 

اهداف خود برسند.
س��ردار س��لیمانی در باره اوضاع و شرایط فعلی 
کشور و روند آشوب ها، گفت: دیروز شرایط نسبتا 
خوبی را در سراس��ر کشور داش��تیم و امروز هم 
شرایط بسیار خوب است، بخش های قابل توجهی 
از افرادی که این تحرکات را داش��تند شناسایی 
شده اند. در این آش��وب ها به بخش های دولتی و 
خصوصی آسیب هایی وارد شد که مطلوب مردم 

نیست و خود مردم با انها برخورد کردند.
وی با بیان اینکه عوامل اصلی آشوب ها شناسایی 
و دس��تگیر شده اند، گفت: آمریکایی ها هیچگونه 
موفقیتی در این موضوع نداشتند و یک شکست 
دیگ��ر بر کارنامه آنها افزوده ش��د، البته ما راضی 
نیس��تیم کوچکترین آس��یبی به فردی درکشور 
وارد شود، نیروهای امنیتی نیز طی این چند روز 
همواره با طمانین��ه و آرامش با معترضان واقعی 

رفتار کردند.
رئیس سازمان بسیج در ادامه در خصوص واکنش 
بسیج به این آشوب ها و حمایت از نیروی انتظامی 
برای مقابله با آش��وبگران گفت: بس��یج به عنوان 
نیروی مردمی پش��توانه تمام دس��تگاه های نظام 
است، تشکیالت و ش��بکه های مردمی در امتداد 
مسئولیت های دستگاه مسئول قرار می گیرند و در 
جاهایی که نیروی انتظامی نیاز به کمک داش��ته 

باشد ما آماده کمک به آنها هستیم.
وی افزود: کمک های بسیج بیشتر جنبه مردمی و 
پیشگیری و رایزنی دارد، بسیج مستقر در ادارات 

نیز از اماکن دولتی حفاظت کردند.
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین افزود: یکی 
صندوق ه��ای  راه ان��دازی  بس��یج،  اقدام��ات  از 

قرض الحسنه مس��جدمحور است که تاکنون ۱2 
هزار صندوق از مجموع 20 هزار صندوقی که قرار 
اس��ت راه اندازی ش��ود، فعالیت های خود را آغاز 
کرده اند که در این رابطه، مردم مبالغی را بالغ بر 
۱70 میلیارد تومان به این صندوق ها واریز کردند 
و چنانچه تمامی صندوق ها راه اندازی شوند، 27 

هزار شغل ایجاد می شود.
سردار سلیمانی افزود: در سومین روز از هفته بسیج 
برگزاری جشنواره اسوه، افتتاح ۱20 مهد قرآنی و 
همایش چهار هزار نفری خواهران بسیجی را در 
تهران خواهیم داش��ت. همچنین مراسم رونمایی 
از آثار فاخر فرهنگی بسیج، جشنواره شعر بسیج 
که در یزد برگزار می شود، تجلیل از پیشکسوتان 
بسیجی و برگزاری نشست های تبیین مسائل روز 
جامعه ازجمله بر نامه هایی است که برای چهارم 

آذرماه پیش بینی شده است.
وی با اش��اره به نقش بس��یج در حل مش��کالت 
کش��ور عنوان کرد: بس��یج به عنوان یک نیروی 
مردمی همواره پش��تیبان نظام بوده است؛ هر جا 
که دس��تگاه های مس��ئول نیاز به بسیج داشتند، 
بس��یج در کم��ک به آن ها از هیچ تالش��ی دریغ 

نکرده است.
رئیس س��ازمان بسیج  مس��تضعفین اضافه کرد: 
به عن��وان مث��ال در موضوع واکسیناس��یون فلج 
اطفال، بس��یج در م��دت یک م��اه، 20 میلیون 
»دوزقط��ره« را ب��رای واکسیناس��یون اطفال با 
همکاری وزارت بهداشت توزیع کرد،  بنابراین در 
موضوع اغتشاش��ات اخیر نیز هر جایی که ناجا از 
بسیج کمک خواسته است، ما نیز کمک کرده ایم، 

البته تالش های ما بیشتر جنبه پیشگیری دارد.
س��ردار سلیمانی یادآور شد: بسیج ۱۴ هزار گروه 
جه��ادی دارد و در ت��الش هس��تیم، ۴00 قطب 
تولیدی هم در راس��تای اقتص��اد مقاومتی ایجاد 
کنیم. رئیس سازمان بسیج افزود: یکی از اقدامات 

بس��یج، راه ان��دازی صندوق های قرض الحس��نه 
مسجدمحور اس��ت که تاکنون ۱2 هزار صندوق 
از مجم��وع 20 هزار صندوقی که قرار اس��ت راه 
اندازی شود، فعالیت های خود را آغاز کرده اند که 
در این رابطه، مردم مبالغی را بالغ بر ۱70 میلیارد 
توم��ان به این صندوق ها واری��ز کردند و چنانچه 
تمامی صندوق ها راه اندازی شوند، 27 هزار شغل 

ایجاد می شود.
وی افزود: در سومین روز از هفته بسیج برگزاری 
جشنواره اسوه، افتتاح ۱20 مهد قرآنی و همایش 
چه��ار هزار نفری خواهران بس��یجی را در تهران 
خواهیم داش��ت. همچنین مراسم رونمایی از آثار 
فاخر فرهنگی بس��یج، جش��نواره شعر بسیج که 
در یزد برگزار می ش��ود، تجلیل از پیشکس��وتان 
بسیجی و برگزاری نشست های تبیین مسایل روز 
جامعه ازجمله بر نامه هایی است که برای چهارم 

آذر پیش بینی شده است.
سردار س��لیمانی در ادامه با اشاره به نقش بسیج 
در حل مش��کالت کش��ور عنوان کرد: بس��یج به 
عنوان یک نیروی مردمی همواره پش��تیبان نظام 
بوده اس��ت؛ لذا هر کجا که دستگاه های مسئول 
نیاز به بس��یج داشتند، بس��یج در کمک به آن ها 
از هیچ تالش��ی دریغ نکرده است؛ به عنوان مثال 
در موضوع واکسیناس��یون فلج اطفال، بسیج در 
مدت ی��ک ماه 20 میلی��ون دوز قط��ره را برای 
واکسیناسیون اطفال با همکاری وزارت بهداشت 
توزیع کرد؛ بنابراین در موضوع اغتشاش��ات اخیر 
نیز هر جایی که ناجا از بس��یج کمک خواس��ته 
اس��ت، ما نیز کمک کرده ایم؛ البته تالش های ما 

بیشتر جنبه پیشگیری دارد.
رئیس س��ازمان بسیج یادآور شد: بسیج ۱۴ هزار 
گ��روه جه��ادی دارد و در تالش هس��تیم، ۴00 
قط��ب تولیدی هم در راس��تای اقتصاد مقاومتی 

ایجاد کنیم

سید امیر سیاح

 

لطفا به معترضان 
تریبون بدهید

روان پریشی آمریکا در واکنش به شکست »فشار حداکثری«
به بهانه مداخله  بی شرمانه سردمداران آمریکا

عوامل اصلی آشوب ها دستگیر شدند
سردار سلیمانی در نشست خبری:

امنیتی ها با سعه صدر برخورد کردند


