
 پاسخ روابط عمومی ریاست جمهوری 
به یک ادعا

روبط عمومی ریاسللت جمهوری اعللام کرد: مطالب 
مطرح شللده به نقل از رییس جمهللوری درخصوص 
تشللریح علل حوادث پس از اصللاح قیمت بنزین در 
جلسلله شللورای عالی انقاب فرهنگللی، کذب محض 
بللوده و مصللداق دروغ پراکنی اسللت.  روابط عمومی 
ریاست جمهوری با رد ادعای منتشر شده در خصوص 
اظهارات حجت االسام و المسلللمین حسن روحانی 
رئیس جمهوری در جلسلله اخیر شورای عالی انقاب 
فرهنگی در خصوص تصمیم گیری برای اصاح قیمت 
بنزیللن، اینگونه اظهللارات را دروغ پراکنی و با هدف 
تشللویش اذهان عمومی جامعه در شللرایط حسللاس 
کنونی دانسللت و بللر پیگیللری و برخللورد قانونی با 
این رفتللار از مجاری ذیربط تاکید کرد. روز گذشللته 
احمللد امیر آبللادی نماینده مردم قللم در مجلس در 
توییتر خود  مدعی شللد: »رئیس جمهور در جلسلله 
شللورای عالی انقللاب فرهنگی گفتند طللرح گرانی 
بنزیللن خوب پیش می رفت تا این کلله برخی مراجع 
تقلیللد و نمایندگان مجلللس اعام موضللع کردند!تا 
دیللروز مقصر درهملله امور دولت قبل بللود!! یحتمل 
از امللروز تللا اخر دولللت مقصر قللوه قضائیه، سللپاه، 
 مراجللع تقلیللد ونماینللدگان مجلس خواهنللد بود.«

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 
 

 اقامه نماز جمعه 
به امامت حجت االسالم حاج علی اکبری 

نماز عبادی- سیاسللی جمعه این هفته تهران به امامت 
حجت االسام والمسلمین »محمدجواد حاج علی اکبری« 

در مصلی امام خمینی)ره( تهران برگزار می شود.
 امیر دریادار حسللین خانزادی فرمانده نیروی دریایی 
ارتللش جمهوری اسللامی ایران پیللش از خطبه ها به 
مناسبت »۷ آذر؛ روز نیروی دریایی« سخنرانی می کند. 
روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران اعام کرد: مراسم 
نمللاز جمعه این هفته تهران از سللاعت ۱۰ و ۳۰ آغاز 
می شود و درهای مصلی امام خمینی)ره( از ساعت ۱۰ 
صبح بر روی نمازگزاران باز اسللت. الزم به ذکر اسللت 
حجت االسللام والمسلمین حاج علی اکبری دیروز در 
نشسللتی که به مناسبت هفته بسیج در دانشگاه شهید 
بهشتی گفت: هرجا بسیج باشد، پرچم برافراشته انقاب 

را تداعی می کند، طبع بسیج فراگیر بودن است.

باید برنامه ریزی می شد
عضو کمیسللیون اجتماعی مجلس بللا بیان اینکه باید 
طرح افزایش قیمت بنزین با برنامه ریزی بهتری انجام 
می شد، گفت: نمی شود بنزین را گران کنیم اما تورمی 

که به دنبال آن ایجاد می شود را مدنظر قرار ندهیم.
عبللاس گودرزی نماینللده مردم بروجللرد در مجلس 
شورای اسامی با اشاره به افزایش قیمت بنزین گفت: 
مگر می شللود بنزین گران شللود و کرایلله حمل ونقل 
تغییللر نکنللد. وی افللزود: باید طللرح افزایش قیمت 
و سللهمیه بندی بنزین بللا برنامه ریزی اجرا می شللد. 
نمی شللود بنزین را گران کنیم اما تورمی که به دنبال 

آن ایجاد می شود را مدنظر قرار ندهیم.  فارس

اخبار

خبر تخم مرغی و تخیلی
جرایللد: معصومه ابتکار با خواهر پادشللاه تایلند دیدار 

و گفتگو کرد.
بللا توجه به اهمیت این دیللدار کدام یک از دیدارهای 

زیر را به اهمیت دیدار فوق می دانید؟
الف( دیدار خواهرزاده بی نظیر بوتو با پسللر همسللایه 

دست چپی سفیر هلند در بحرین
ب( دیللدار خاللله سللفیر برونئللی در چیللن تایپه با 

مادربزرگ کاردار سفارت لیبی در ترکیه
ج( دیللدار خانجون نخسللت وزیر شللیلی بللا قصاب 

سرکوچه وزیر نفت مجارستان
د( دیللدار ننجون و عمه رهبرکره شللمالی و مذاکرات 

فی ما بین
 معللاون وزیللر صمت: موضوع گرانللی گوجه فرنگی و 
افزایللش ۳۰ درصدی قیمت آن در بللورس امروز در 

کمیسیون امنیت ملی مطرح شد.
به نظر شللما موضوع "گوجه فرنگللی" بعد از طرح در 
"کمیسللیون امنیت ملی" در کدام یک از نهادهای زیر 

بررسی خواهد شد؟
الف( کمیته بررسللی ابعاد وجللودی گوجه در وزارت 

اطاعات
ب( کارگللروه ویللژه برخورد بللا گوجلله فرنگی های 

استکباری در وزارت دفاع
ج( ستاد مقابله با گوجه فرنگی های برانداز وزارت کشور

د( بقالی عباس آقا سرکوچه روزنامه سیاست روز
حسن بیادی: احمدی نژاد خودش نمی آید

خبللر فوق در کدام یک از گونه هللای خبری زیر می 
گنجد؟

الف( تخیلی – تراژدی
ب( افسانه ای – جنایی

ج( ترسناک – تخم مرغی
د( کمدی – کاسیک

ننجون

تعداد زیادی قایق تندرو تحویل سپاه می شود
مدیرعامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت: تا پایان امسال تعداد زیادی 
شللناور تندرو را تحویل نیروی دریایی سپاه پاسللداران انقاب اسامی خواهیم 

داد.
دریادار امیر رسللتگاری  اظهار داشللت: تا پایان امسال تعداد زیادی شناور تندرو 
را تحویل نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی خواهیم داد، همچنین در 
حال آماده سازی تعدادی شناور برای دریابانی نیروی انتظامی هستیم.وی افزود: در 
سللال جاری برای نیروی دریایی راهبردی ارتش هم ناوشکن دنا را خواهیم داشت که با 
قابلیت های بسیار باالتر انشاهلل تا پایان سال که زمان دقیقش را وزیر دفاع اعام خواهد 
کرد، تحویل نیروی دریایی ارتش خواهیم داد.دریادار رسللتگاری در تشریح ویژگی های 
ناوشللکن دنا، تصریح کرد: رادار آرایه فازی سه بعدی،  موشک های سطح به سطح و سطح 
به هوا،  سللامانه مخابراتی امن یک پارچه، سللامانه جنگال بسیار پیشرفته و سامانه دفاع 

نقطه ای از جمله ویژگی های دنا نسبت به دیگر ناوشکن ها است.  فارس

دولت و مجلس سیاسی کاری کردند 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت و مجلس موضوعات 
سیاسللی را به روند اقتصادی ِگره زده اند، گفت: این رفتارهای سیاسللی موجب 

ایجاد ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور شد.
محمد حسللینی  درباره افزایش قیمت بنزین، گفت : مجلس در ماده ۳۹ برنامه 
ششللم توسللعه دولت را مکلف کرده بود تا پایان سللال ۱۴۰۰ قیمت بنزین را به 
قیمت فوب خلیج فارس نزدیک کند اما دولت در این زمینه کم کاری کرد.وی افزود: 
علی رغم اینکه سلله بار پیشنهاد افزایش قیمت بنزین از سوی دولت به مجلس ارائه شد، 
دوبار این پیشللنهاد توسللط مجلس منتفی شللد و یکبار هم به دلیل انتخابات ریاسللت 
جمهوری، دولت افزایش قیمت بنزین را معطل گذاشت.عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس با بیان اینکه متأسللفانه دولت و مجلس موضوعات سیاسللی را به روند اقتصادی 
کشللور ِگره زده اند، تاکید کرد: هزینه ای که امروز برای افزایش قیمت بنزین پرداختیم، 

نتیجه تصمیم گیری های غیرعقایی دولت و مجلس بود.  مهر

هیچ شخص یا نهادی مانع استیضاح وزیر کشاورزی نبوده است
عضو هیئت رئیسلله مجلس با بیان اینکه هیچ شللخص یا نهادی مانع برگزاری 
اسللتیضاح وزیر کشللاورزی نبوده اسللت، گفت: حمایت رهبر انقاب از دولت ها 

نباید مانع سوء تعبیر شود.
سید امیرحسللین قاضی زاده هاشمی در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: 
اسللتیضاح وزیر کشاورزی در حال طی روال قانونی خود در هیئت رئیسه مجلس 
بود و اگر ایشللان استعفا نمی داد در دسللتور کار قرار می گرفت.وی تاکید کرد: هیچ 
شخص یا نهادی مانع برگزاری استیضاح وزیر کشاورزی نبوده است. گفتنی است، پیش 
از این محمود صادقی عضو فراکسللیون امید مجلس در واکنش به اسللتعفای حجتی در 
توییتی مدعی شللده بود: »وزیر کشاورزی سرانجام با استعفا از استیضاح گریخت ماه ها 
بللود که هیئت رئیسلله مجلس به بهانه حمایت بعضی از اشللخاص در دفتر مقام معظم 
رهبری از قرار دادن استیضاح در دستور کار مجلس تعلل می کردند این بار که با اصرار 

نمایندگان استیضاح در دستور کار قرار گرفت و وزیر به استعفا متوسل شد«  مهر

حضرت آیت اهلل خامنلله ای رهبر معظم انقاب 
اسامی دیروز در دیدار هزاران نفر از بسیجیان، 
ضمن تبیین اساس تشکیل بسیج به عنوان یک 
نهاد تبدیل کننده تهدیدها به فرصت ها و تشریح 
گسترده فعالیت ها و خدمات شجره طیبه بسیج 
در عرصلله های مختلف جنگ سللخت و نرم، به 
حرکت پرشللکوه ملت بزرگ ایران در یک هفته 
گذشللته اشللاره کردند و با تشللکر عمیق از این 
حرکت قدرتمندانه تأکیللد کردند: ملت ایران با 
این حرکت، توطئه وسللیع، بسللیار خطرناک و 

برنامه ریزی شده دشمن را نابود کرد.
رهبللر انقاب اسللامی در ابتدای سخنانشللان 
ضمن تبریک هفته بسللیج، بلله حرکت عظیم و 
پر ُشللکوه ملت ایران در یک هفته گذشته اشاره 
کردند و گفتند: من تکریم و تعظیم عمیق خود 
را بلله ملت بزرگ ایران ابراز می کنم. ملت ایران 
بللا این حرکت، یللک بار دیگر حقیقتللاً اقتدار و 

عظمت خود را نشان داد.
حضللرت آیللت اهلل خامنه ای، اتفاقللات اخیر را 
یللک توطئه عمیق، وسللیع و بسللیار خطرناک 
خواندند و افزودند: دشللمنان برای طراحی این 
توطئه، هزینه بسللیاری کللرده بودند و مترصد 
فرصتی بودند تا در یک بزنگاه آن را با اسللتفاده 
از اقدامات تخریبی و آدم ُکشی و شرارت، انجام 
دهند و تصور کردنللد قضیه بنزین فرصت مورد 
نظر آنها است و لشکر خود را وارد میدان کردند 
امللا ملت ایران با نمایش پرشللکوه خود، حرکت 

دشمن را نابود کرد.
ایشللان حرکت ملت ایران در میللدان را مهمتر 
و باالتللر از اقدامللات نیللروی انتظامی، سللپاه و 
بسللیج در مواجهلله سللخت دانسللتند و تأکید 
کردنللد: حرکت عظیم ملت ایللران که از زنجان 
و تبریز آغاز و حتی به برخی روستاها هم رسید 
و تهللران نقطه پایانی آن بللود، یک تودهنی به 
اسللتکبار و صهیونیسم جهانی بود و آنها را وادار 
به عقب نشللینی کرد. رهبر انقاب اسللامی با 
تأکید بر اینکه دشللمنان اصلی ملت ایران معنا 
و پیام این حرکللت عظیم مردمی را متوجه می 
شوند، افزودند: این یک هفته حقیقتاً اوج شکوه 
و عظمللت ملت ایللران بود و خداونللد متعال را 

شاکریم و از مردم عزیز هم سپاسگزاریم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه سخنانشللان 
به تبییللن جایگاه و گسللتره اعضللا، فعالیتها و 
خدمات سللازمان بسللیج پرداختنللد و گفتند: 
تشکیل بسیج مسللتضعفین یک ابتکار بی بدیل 
از جانب امام بزرگوار بود که مبتنی بر اندیشلله 
انقاب و اسام شکل گرفت و اکنون بسیج شاید 
بزرگترین شللبکه مردمِی فرهنگی، اجتماعی و 
نظامی در دنیا باشللد. ایشان خاطرنشان کردند: 
هنر امام)ره( این بود کلله این پدیده بی نظیر را 
از دل کوچلله پس کوچه های شللهرها و از متن 

مردم شکل داد.

رهبر انقاب اسللامی، تشکیل بسیج را مصداق 
بارز تبدیل تهدید بلله فرصت خواندند و گفتند: 
در ۱۳ آبللان ۱۳۵۸ و بعللد از ماجللرای النلله 
جاسوسللی و تحقیر امریکا، آنها عاوه بر تهدید 
زبانی، اقدام به تهدید عملی و اعزام ناوهای خود 
به خلیج فارس کردند و جمهوری اسللامی نیز 
در آن زمان از امکانات نظامی و دفاعی مناسللب 
برخللوردار نبود اما امام)ره( کمتر از یک ماه بعد 
از ۱۳ آبللان، در پنجم آذر سللال ۱۳۵۸ فرمان 
تشللکیل بسللیج را دادند و عمللًا آن تهدید را 

تبدیل به فرصت کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه اقدام 
امام)ره( یک قدرت نمایی بزرگ در مقابل امریکا 
بود، افزودند: اگر آن زمان در مقابل تهدید امریکا 
جا زده می شد، معلوم نبود سرنوشت کشور چه 
می شللد. بنابراین حقیقت و منطق اصلی بسیج، 
رفع تهدیدها و تبدیل تهدیدها به فرصت است. 
ایشان سپس به موضوع تهدیدهای فرارو و اینکه 
چللرا نظام اسللامی همواره بللا تهدیدها مواجه 
اسللت، پرداختند و خاطرنشللان کردنللد: نظام 
اسللامی برگرفته از مبانی و ارزشللهای اسامی 
است و اسام نیز پرچمدار صریح عدالت و آزادی 
است و از طرف دیگر، نظام سلطه اساساً مخالف 
آزادی و عدالللت اسللت، بنابراین نظام اسللامی 
به طللور طبیعللی در معرض تهدیدهای سلللطه 

گران و جبهه استکبار قرار دارد.
رهبر انقاب اسامی با بیان نمونه هایی از ضدیت 
نظام سلللطه با آزادی و عدالت در امریکا و اروپا 
و دیگر کشللورها، افزودند: نظام سلطه همواره با 
استقال ملتها مقابله کرده و آن را مورد توهین 
قللرار داده اسللت و در این زمینه هیللچ ابایی از 
بیان نیت خود نللدارد، همانطور که امریکایی ها 
صراحتاً می گویند برای نفت سللوریه وارد شرق 
فرات شده اند و یا اینکه بدون اجازه وارد پایگاه 
نظامی خود در عراق می شوند و هیچ اعتنایی به 

دولت و پایتخت این کشور نمی کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اسللام را نقطه مقابل 
این تفکر سلللطه گرانه دانسللتند و تأکید کردند: 
اسللام صراحتاً و بدون رودربایسللتی از عدالت و 
آزادی دفاع، و با ظلم و بی عدالتی مقابله می کند، 
همانگونه کلله نظام جمهوری اسللامی در اوایل 
انقاب و در اوج درگیریها با امریکا، با اقدام شوروی 

سابق در تجاوز به افغانستان مخالفت کرد.
ایشللان در جمع بندی این بخش از سخنانشان 

گفتند: تفکر اسامی در هر قالبی که بروز کند، 
نظام سلطه به صورت قهری با آن مقابله خواهد 
کرد، چه برسللد به اینکه تفکر اسامی در قالب 
یک نظام و قدرت سیاسی مستقر با ملتی بزرگ 
و نیروهای مسلح و توانایی های علمی بروز کند 
که در چنین شللرایطی، تهدیدها و دشللمنی ها 

بسیار بیشتر خواهد بود.
رهبللر انقاب اسللامی افزودند: نظام سلللطه و 
امریکا در چهل سللال گذشللته هر آنچه توانایی 
آن را داشللتند، بللرای مقابله بللا نظام جمهوری 
اسللامی انجام داده انللد اما این شللجره طیبه 
روزبه روز مقتدرتر و مستحکم تر شده و آن را به 
رخ دشمن کشیده است. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای تأکید کردند: واژه »مقاومت« با چنین مبنا و 
منطقللی معنا پیدا می کند و این واژه در دوران 
معاصر در جبهلله مقاومت بروز پیدا کرده و این 
حرکت عظیم اسامی با منطق مقاومت توانسته 

است گریبان نظام سلطه را محکم بگیرد.
ایشللان واژه »مقاومللت« در عبللارت »نیللروی 
مقاومللت بسللیج مسللتضعفین« را برگرفتلله از 
چنین تفکری دانسللتند و گفتند: مستضعفان بر 
خاف آنچه که امروز به اشللتباه به افراد آسیب 
پذیر و فرودسللت می گویند، به معنای انسللان 
هایی اسللت که پیشللوایان بالقوه عالَم بشریت و 
خلیفلله اهلل در زمین هسللتند، بنابراین مقاومت 
نیازمند بنیه معنوی است و این بنیه معنوی در 
ماهیت حرکت به ویژه حرکت رو به جلو جوانان 

تأثیرگذار خواهد بود.
رهبللر انقللاب اسللامی در بیللان ویژگی های 
جوانی که می تواند پیشللران حرکت کشللور به 
سوی تمدن نوین اسامی باشد، افزودند: چنین 
جوانی، بللا انگیزه، با ایمان، با خللرد، اهل کار و 
ابتکار، متوکل بلله خدا، دارای اعتماد به نفس و 

قدردان توان خویش است.
حضللرت آیللت اهلل خامنه ای با تأکیللد بر اینکه 
بسیج در واقع، مجموعه ای با چنین ویژگی هایی 
است، خاطرنشان کردند: مجموعه ای گسترده و 
با عظمت همچون بسیج در ایران و یا نمونه های 
دیگر آن در برخی کشللورها، بیللش از مجموعه 
های دیگر در معرض دشللمنی نظام سلطه است 
همانگونه که با حشدالشعبی در عراق و حزب اهلل 

در لبنان مخالفت و مقابله می شود.
ایشان نظام سلطه را دشمن همه ملت ایران دانستند 
و در عین حال گفتند: اما این دشمنی تأثیر ندارد و 

پیروزی ملت ایران و بسیج و جریان انقابی تضمین 
شده است زیرا خداوند متعال می فرماید اگر ملتی 
در مسیر جهت گیریها و اهداف الهی حرکت با این 
حرکت و خداونللد را یاری کند، خداوند هم آنها را 
نصرت خواهد کللرد و با یاری خداوند هیچ جریان 

معارضی توانایی غلبه نخواهد داشت.
رهبر انقاب اسللامی، بسللیج را برخوردار از دو 
جلوه »مجاهدت در عرصه دفاع سخت« و »دفاع 
در جنگ نرم« دانستند و افزودند: در عرصه دفاع 
سخت، معجزه بسیج در دوران دفاع مقدس خود 
را نشللان داد و پس از آن نیللز در هر حادثه ای، 

بسیج در میدان حضور داشت.
ایشللان با اشللاره به حضور مؤثر بسیج در عرصه 
دفللاع و جنگ نرم از جمللله عرصه های »علم«، 
»فرهنللگ و تبلیغللات دینی« و »سللازندگی و 
خدمت رسانی« افزودند: در عرصه پهناور بسیج، 
نام آوران و الگوهای درخشللانی از جمله حسین 
فهمیللده، بهنللام محمدی، محسللن حججی و 
ابراهیم هادی تا همت، باکری، خرازی، کاظمی، 
زین الدیللن، صیاد و بابایی و همچنین شللهدای 
هسللته ای و شللهیدانی مانند چمللران، آوینی و 
کاظمی آشللتیانی حضور دارند کلله باید با زنده 
کردن و بازآفرینی این الگوها، آنان را به جوانان 

معرفی کرد.
رهبر انقاب اسامی در ادامه با اشاره به گذشت 
۴۰ سللال از تشللکیل بسللیج و ایجللاد فرصتی 
مناسللب برای اسللتفاده از تجربه های اندوخته 
شللده، چند توصیلله خطاب به بسللیجیان بیان 
کردند: ۱- بسللیج در همه میادین دفاع سخت، 
نیمه سللخت و نللرم آماده به کار باشللد و در همه 
محله هللای کشللور در مقابل حللوادث گوناگون 
راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد. ۲- در هیچ 
زمینه ای غافلگیر نشللوید و سعی کنید در همه 
محله ها حضور داشللته باشید. ۳- در جنگ نرم 
عکس العملی رفتار نکنید البته باید پاسخ دشمن 
را داد اما همیشلله مانند شطرنج بازی ماهر یک 
قدم از دشللمن جلو باشید و کنشی عمل کنید. 
۴- ارتباطات خود را با مساجد تقویت کنید چرا 
که بسیج متولد مساجد است. ۵- با مجموعه های 
همسللو با اهداف بسیج در دانشگاهها و خارج از 
آن، هم افزایللی و همکاری کنید. ۶- بسللیج در 
عین گستردگی چابک باشللد و اسیر پابندهای 

رایج اداری نشود.
رهبللر انقاب اسللامی در هفتمین توصیه خود 

یعنی »اطاع دادن خدمات بسللیج به مردم« به 
بیللان چند آمار افتخارآمیللز از خدمات این نهاد 
مردمللی پرداختنللد و گفتند: ۱۱ هزار هسللته 
گروههللای جهادی در سراسللر کشللور عهده دار 
۴۰ هزار پروژه خدمت  هسللتند که نیمی از آنها 
را نیز تحویل داده اند، بسللیج دانشجویی نهضت 
مسللئله محوری و نقش آفرینللی تخصصی را که 
بارهللا بللر آن تأکید کرده بودیم بللا چهار هزار و 
۵۰۰ دانشللجو آغاز کرده است، ۱۲ هزار صندوق 
قرض الحسنه در محات به همت بسیج تشکیل 
شده است، بسیج عشایر و بسیج زنان در جشنواره 
مالک اشتر حائز مقام برتر شده اند، بسیج اساتید 
در ۴۰ سللالگی انقللاب و در اقدامللی بهنگام با 
انتشللار نامه ای مستدل و مفصل به امضای ۹۰۰ 
اسللتاد بسیجی به نوشللته عده ای از افراد ناامید 
و فروپاشللیده پاسللخ داد، بسللیج وزارتخانه ها با 
تشللکیل میزهای خدمت در نمازهای جمعه به 
مردم نزدیک شللده اند و بسللیج کشاورزی با ۳۰ 
هزار مهندس، تولید پنج محصول از اقام اساسی 

از جمله گندم، جو و ذرت را عهده دار شده اند.
ایشان با تأکید بر ضرورت اطاع رسانی هنرمندانه 
از خدمات بسیج افزودند: با بیان این واقعیت ها، 
معلوم خواهد شللد که بسیج همچنانکه در دفاع 
از امنیت مردم و مقابله با اشللرار و تخریبگران و 
آتش زننللدگان اموال عمومی و خصوصی و خانه 
هللای مردم در میللدان حضللور دارد، در میدان 

خدمت نیز افتخارآفرین است.
رهبر انقاب اسامی در پایان تأکید کردند: بسیج 
به همان دلیل که برای مردم و کشور بسیار مهم 
است، به شللدت در معرض توطئه و نفوذ دشمن 
قللرار دارد تا این حرکت عظیللم را از درون دچار 
مشکل کنند، البته بی شک بسیج در این مبارزه و 
مقابله به حول و قوه الهی پیروز خواهد شد. پیش 
از سللخنان رهبر انقاب اسامی، سردار سرلشکر 
پاسدار سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در سخنانی با اشاره به نگرانی نظام سلطه 
از تکثیر الگوی الهام بخش انقاب اسامی گفت: 
بسیج قلب نیروی نرم کشور است و مبنای حرکت 
آن در گام دوم انقللاب برای غلبلله بر تهدیدها، 
گسترش فعالیتهای فکری، فرهنگی و جهادی در 

سطح جامعه است.
همچنین سردار سرتیپ پاسدار سلیمانی رئیس 
سللازمان بسللیج مسللتضعفین در گزارشللی از 
فعالیتها و برنامه های بسیج از جمله تقویت بنیه 
دفاعللی، کمک به کاهش آسللیبهای اجتماعی، 
گسللترش گروهها و خدمات جهادی و مقابله با 
جنگ اقتصادی گفت: تشکیل بسیج مستضعفان 
در برخللی کشللورهای دیگللر، نویدبخش ظهور 
بسللیج امت واحده در قالب تمدن نوین اسامی 
است و بسللیجیان ایران، پرچمدار آزادی قدس 
شریف و نابودی رژیم صهیونیستی خواهند بود. 

  پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری 

رییس جمهوری گفت: مشکل زلزله زدگان آذربایجان شرقی را 
مشللکل خودمان می دانیم و دولت تا آخر در کنار آنها ایستاده 

است.
حجت االسللام و المسلللمین حسللن روحانی دیروز با حضور 
در روستای زلزله زده دسللتجرد شهرستان میانه با بیان اینکه 
بسیار خوشللحال هستم که محضر شما هستم، افزود: به همه 
اهالی روسللتا قول می دهم که دولت تا پایان کار در کنار شما 
ایسللتاده و کمک هایی که برای بازسللازی و مرمت ساختمان 
های تخریب شللده یا آسیب دیده الزم اسللت، به حول و قوه 
الهللی پرداخت می شللود.وی اظهار کللرد: مبالغ باعوضی که 
دولت برای کمک به زلزله زدگان و ساخت واحدهای مسکونی 
قللول داده، در اختیار آنها قرار می گیرد. وی با تاکید بر اینکه 
خانه های آسللیب دیده به گونه ای احداث شللود که در زلزله 
های احتمالی بعدی دچار آسللیب نشوند، اضافه کرد: کشور ما 
ایران در بسللیاری از مناطق روی خط زلزللله قرار دارد، خانه 
های دچار آسیب می شوند و بنابراین باید خانه ها به گونه ای 
ساخته شود که هیچ گونه خسارت جانی و مالی به مردم وارد 
نشللود. روحانی ادامه داد: از استاندار می خواهم که نیازمندی 
های مردم زلزله زده آذربایجان شللرقی احصا و در اسرع وقت 
رسیدگی شللود؛ اگر مردم کانکس یا پول می خواهند انتخاب 

به اختیار خود مردم است.
وی با اشاره به اینکه روستای دستجرد ۱۱ شهید تقدیم نظام 
و انقاب کرده است، گفت: این مردم همواره کنار انقاب، نظام 
و رهبری هستند و حافظ شرف و اخاق و ناموس شان دردفاع 
از کشور هستند.وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی همیشه در 
خط مقدم دفاع مقدس و دفاع از ایران بوده است، اضافه کرد: 
روستاها و مناطق این استان نیز همواره در طول دفاع مقدس 
در خط مقدم بوده و ما نیز خادم شما هستیم و وظیفه داریم با 
تمام توان و  امکانات در خدمت شما باشیم.رییس جمهوری با 
بیان اینکه دولت از هیچ کاری دریغ  نخواهد کرد، اظهار کرد: 
امیدواریم بنیاد مسللکن همه واحدهای مسکونی را بازسازی و 
مقاوم سللازی کند تا در آینده دچار مشکل نشوند. وی گفت: 
امیدوارم با اقدامات انجام شده روستاییان در آینده به فعالیت 
های کشللاورزی و دامپروری با خیر و برکت خود ادامه دهند، 
در آرامش باشللند و در دنیا و آخرت شللان سللعادتمند شوند.

حجت االسللام والمسلللمین روحانی در جریللان این بازدید با 
حضور در تعدادی از چادرهای اسللکان موقللت زلزله زدگان و 
گفت و گو با آنان ضمن دلجویی از آسللیب دیدگان در جریان 

اقدامات انجام شللده و روند کمک رسللانی ها قرار گرفت.مردم 
آسیب دیده روستای دستجرد در این بازدید که در یک فضای 
صمیمی انجام شد، مشکات و نیازمندی های ضروری خود را 
با رئیس جمهور در میان گذاشللتند. زمین لرزه ۵.۹ ریشتری 
آذربایجللان شللرقی در بامداد جمعه هفدهم آبان ۵ کشللته و  

۶۰۰ مصدوم بر جا گذاشت.
در همیللن حال رییس جمهوری اسللامی ایران با قدردانی از 
ایسللتادگی مردم در برابر بدخواهان، گفللت: مردم آذربایجان 
شللرقی، غربللی و اردبیل در ایللن حوادث با زمان شناسللی و 

هوشیاری خود وارد صحنه شدند که باید از آنها تشکر کنم.

حجت االسام والمسلمین دکتر حسن روحانی در آیین افتتاح 
راه آهللن بسللتان آباد - میانه، افزود: بایللد از مردم آذربایجان 
شللرقی، تبریز و بسللتان آباد تشللکر کنم؛ به خاطر حمایت از 
انقللاب، رهبری، نظام و ایران عزیز که نشللان داند همیشلله 
این مردم پیشللتاز بللوده اند و برای ایجاد امنیت هم پیشللتاز 
هستند، در برابر بدخواهان ایستادگی کردند و در حواث اخیر 
هم مردم این اسللتان و آذربایجان غربی و اردبیل با تمام دقت 
و هوشللیاری و زمان شناسی به صحنه آمدند.وی با بیان اینکه 
کشللور از آن مردم و جوانان است، اظهار داشت: همه جا باید 
در کنار هم باشللیم، از جمللله حوادثی از قبیل زلزله که وقتی 

مشللکلی در یک جای کشور رخ می دهد، همه مردم در خط 
مقللدم تعاون و کمک بوده و هسللتند و البته در دفاع از نظام 
هم همین طور در کنار هم هسللتند.روحانی اضافه کرد: مردم 
آذربایجللان در کنار انقاب بوده اند و در دفاع و امنیت هم در 
کنار نظام هستند که باید سپاسگذاری و اعام کنیم که ما در 
خدمت شللما  هستیم و این دولت در حد توان و امکاناتش هر 
اقدامی الزم باشللد، انجام می دهد.وی به سللفر چند ماه قبل 
خود به تبریز اشاره کرد و افزود: در آن سفر پروژه های خوبی 
و بزرگی افتتاح شد که دو پروژه آنها بسیار مهم و محوری در 
حوزه پتروشیمی و پاالیشگاه بود و امروز هم طرح های بسیار 
زیللادی داریم که افتتاح می شللوند و امیدواریللم هر روز روز 

شادمانی، افتتاح و آسایش باشد.
روحانی اداملله داد: میهن بزرگ و انقاب و رهبری بزرگوار ما 
برای ما عزیز هسللتند و ما در کنار ایللن ملت و برای  آبادانی 
این کشللور تاش خواهیم کرد.وی با ابراز خرسندی از حضور 
در جمع مردم دالور بسللتان آباد و آذربایجان شللرقی، گفت: 
چنللد ماه قبل در خدمت شللما بودم و در مرداد ماه امسللال 
عرض کردم راه آهن اگر آماده شود، می آیم و امروز برایم روز 

بسیار خوبی است.
روحانی افتتاح راه آهن بستان آباد - میانه را مهم خواند و گفت: 
این طرح  ملی تا تبریز ادامه می یابد و وزیر راه و شهرسازی نیز 
قول دادند که تا پایان سال آینده این راه آهن به تبریز متصل شود 
تا مردم بتوانند با سللکون و آرامش و مسیر کوتاه تری به مقاصد 
خود برسند.وی افزود: این خط آهن در مسیر  میانه تا بستان آباد 
دو خطه و آغاز خوبی برای خط آهن های آینده کشللور  است و 
امروز اعام می کنللم که  ۱۱ هزار کیلومتر خط آهن در ابتدای 
دولللت تدبیر و امید به ۱۴ هزار کیلومتر در حال حاضر رسللیده 
اسللت  و این یعنی حرکت خوب در ریل. روحانی با بیان اینکه 
من به مردم قول داده بودم چند اسللتان به راه آهن سراسللری 
وصل شوند، گفت: این وعده با اتصال استان های همدان، گیان 
و کرمانشللاه و آذربایجان غربی و تبریز از مسللیر بستان آباد به 
تهران و مشهد محقق شده اسللت.وی ابراز امیدواری کرد وزیر 
مربوطلله در بخش راه آهن تاش کنللد وعده ها تا پایان دولت 

عملیاتی شود.
روحانی یکی از وظایف بزرگ دولت را آماده سازی زیر ساخت ها 
دانسللت و ادامه داد: بار اصلی توسعه بر دوش مردم است که در 
بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات فعال هستند و دولت هم 

در این زمینه ها در حد خودش تاش خواهد کرد. 

ملت توطئه خطرناکی را نابود کرد
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از بسیجیان
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