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رهبر انقالب در دیدار جمعی از بسیجیان 
تاکید کردند: یک توطئه  عمیِق وسیِع بسیار 
خطرناکی کــه آن  همه پول خرج آن شــده 
بود و زحمت کشــیده بودند، به وسیله  مردم 

نابود شد.
به گزارش ایلنا،  آیــت اهلل خامنه ای رهبر 
انقالب اســالمی صبح دیروز در دیدار هزاران 
نفر از بسیجیان، ضمن تبیین اساس تشکیل 
بسیج به عنوان یک نهاد تبدیل کننده تهدیدها 
به فرصت ها و تشریح گســترده فعالیت ها و 
خدمات شجره ی طیبه ی بسیج در عرصه های 
مختلف جنگ سخت و نرم، به حرکت پرشکوه 
ملت بزرگ ایــران در یک هفته ی گذشــته 
اشاره کردند و با تشــکر عمیق از این حرکت 
قدرتمندانه تأکید کردند: ملــت ایران با این 
حرکت، توطئه وســیع، بســیار خطرناک و 

برنامه ریزی شده دشمن را نابود کرد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنانشان 
ضمن تبریک هفته ی بسیج، به حرکت عظیم 
و پر ُشــکوه ملت ایران در یک هفته گذشته 
اشــاره کردند و گفتند: مــن تکریم و تعظیم 
عمیق خود را به ملت بزرگ ایران ابراز می کنم. 
ملت ایران با این حرکت، یک بار دیگر حقیقتاً 

اقتدار و عظمت خود را نشان داد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای، اتفاقات اخیر 
را یک توطئه  عمیق، وسیع و بسیار خطرناک 
خواندند و افزودند: دشمنان برای طراحی این 
توطئه، هزینه بسیاری کرده بودند و مترصد 
فرصتی بودند تا در یک بزنگاه آن را با استفاده 
از اقدامات تخریبی و آدم ُکشی و شرارت، انجام 
دهند و تصور کردند قضیــه ی بنزین فرصت 
مورد نظر آنها است و لشکر خود را وارد میدان 
کردند اما ملت ایران با نمایش پرشکوه خود، 

حرکت دشمن را نابود کرد.
ایشــان حرکت ملت ایــران در میدان را 
مهمتر و باالتر از اقدامات نیروی انتظامی، سپاه 
و بسیج در مواجهه ی سخت دانستند و تأکید 
کردند: حرکت عظیم ملت ایران که از زنجان و 
تبریز آغاز و حتی به برخی روستاها هم رسید 

و تهران نقطه پایانــی آن بود، یک تودهنی به 
استکبار و صهیونیسم جهانی بود و آنها را وادار 

به عقب نشینی کرد.
رهبر انقالب اســالمی با تأکیــد بر اینکه 
دشــمنان اصلی ملت ایران معنــا و پیام این 
حرکت عظیم مردمی را متوجه می شــوند، 
افزودند: این یک هفته حقیقتاً اوج شــکوه و 
عظمت ملت ایــران بود و خداونــد متعال را 

شاکریم و از مردم عزیز هم سپاسگزاریم.
ایشان سپس به موضوع تهدیدهای فرارو 
و اینکه چرا نظام اســالمی همواره با تهدیدها 
مواجه است، پرداختند و خاطرنشان کردند: 
نظام اســالمی برگرفته از مبانی و ارزشهای 
اسالمی اســت و اســالم نیز پرچمدار صریح 
عدالت و آزادی اســت و از طرف دیگر، نظام 
سلطه اساســاً مخالف آزادی و عدالت است، 
بنابراین نظام اســالمی به طــور طبیعی در 
معــرض تهدیدهــای ســلطه گران و جبهه 

استکبار قرار دارد.
رهبر انقالب اسالمی با بیان نمونه هایی از 
ضدیت نظام سلطه با آزادی و عدالت در آمریکا 
و اروپا و دیگر کشــورها، افزودند: نظام سلطه 
همواره با اســتقالل ملت ها مقابله کرده و آن 
را مورد توهین قرار داده است و در این زمینه 
هیچ ابایی از بیان نیت خــود ندارد، همانطور 
که آمریکایی ها صریحــا می گویند برای نفت 
سوریه وارد شرق فرات شده اند و یا اینکه بدون 
اجــازه وارد پایگاه نظامی خــود در عراق می 
شــوند و هیچ اعتنایی به دولت و پایتخت این 

کشور نمی کنند.
آیت اهلل خامنه ای، اســالم را نقطه مقابل 

این تفکر سلطه گرانه دانستند و تأکید کردند: 
اســالم صریحا و بدون رودربایستی از عدالت 
و آزادی دفــاع، و با ظلــم و بی عدالتی مقابله 
میکند، همانگونه که نظام جمهوری اسالمی 
در اوایل انقــالب و در اوج درگیریها با آمریکا، 
با اقدام شوروی سابق در تجاوز به افغانستان 

مخالفت کرد.
ایشــان در جمع بنــدی ایــن بخــش از 
سخنانشان گفتند: تفکر اسالمی در هر قالبی 
که بروز کند، نظام سلطه به صورت قهری با آن 
مقابله خواهد کرد، چه برســد به اینکه تفکر 
اســالمی در قالب یک نظام و قدرت سیاسی 
مســتقر با ملتی بزرگ و نیروهای مســلح و 
توانایی هــای علمی بروز کند کــه در چنین 
شرایطی، تهدیدها و دشمنی ها بسیار بیشتر 

خواهد بود.
ایشــان با اشــاره به حضور مؤثر بسیج در 
عرصه دفاع و جنگ نــرم از جمله عرصه های 
»علــم«، »فرهنــگ و تبلیغــات دینی« و 
»ســازندگی و خدمت رســانی« افزودند: در 
عرصه پهناور بســیج، نــام آوران و الگوهای 
درخشــانی از جمله حســین فهمیده، بهنام 
محمــدی، محســن حججــی و ابراهیــم 
هادی تا همــت، باکری، خــرازی، کاظمی، 
زین الدین، صیاد و بابایی و همچنین شهدای 
هسته ای و شــهیدانی مانند چمران، آوینی و 
کاظمی آشتیانی حضور دارند که باید با زنده 
کردن و بازآفرینی این الگوها، آنان را به جوانان 

معرفی کرد.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه با اشاره به 
گذشت ۴۰ ســال از تشکیل بســیج و ایجاد 
فرصتی مناسب برای اســتفاده از تجربه های 
اندوخته شــده، تأکید کردند: بســیج به این 
دلیل که برای مردم و کشور بسیار مهم است، 
به شدت در معرض توطئه و نفوذ دشمن قرار 
دارد تا ایــن حرکت عظیــم را از درون دچار 
مشــکل کنند، البته بی شک بســیج در این 
مبارزه و مقابله بــه حول و قــوه الهی پیروز 

خواهد شد.

خبر
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پشت پرده استیضاح های اتوبوسی؛

»می خواهیم کابینه 
را ساقط کنیم!«

سياست 2

 »استیضاح« و »سوال« را از مجلس بگیرند، چه می ماند؟ جنجال و 
حاشیه و سفسطه و بلوا و سیاسی بازی و امضا پس گرفتن ها و طرح های 
تخیلی علیه هالیوود و عکس یادگاری گرفتن و بی خبری و القصه هر 

چیزی که سرش به تنش نیرزد. 
کسی نمی داند آن روز که »اســتیضاح« را جزء ابزار قانونی مجلس 
نوشتند، می دانستند که چنین روزی، اسباب عقده گشایی و گروکشی 

هم خواهد شد. 
دولت اکنون به چوب کبریت نیمه ســوخته ای می ماند که کمرش 
خم شده؛ با این حال مجلس بنزین اســتیضاح را هم برداشته تا بریزد 

روی دولت و کارش را یکسره کند. 
سهحرکتتاکیشومات

محمود حجتی، وزیر کشاورزی در شرف اســتیضاح بود که هفته 
جاری اســتعفا داد و اســتعفایش پذیرفته و نامش به عنوان هفتمین 
وزیری ثبت شد که یا با استیضاح یا اســتعفا کابینه دوازدهم را ترک 
کرده است.  حاال دولت روحانی ســه حرکت دیگر کند، کیش و مات 
خواهد شد؛ چراکه مطابق قانون اگر نیمی از اعضای کابینه آن را ترک 
کنند، کابینه از حــد نصاب افتاده و رئیس جمهــوری ملزم به گرفتن 
رأی اعتماد مجدد از مجلس خواهد شد. مجلس اما تصمیم ندارد صبر 
کند تا این ســه حرکت در طول عمر باقی مانده از دولت دوم روحانی 
رخ دهند، بلکه سه اســتیضاح طراحی کرده تا در همین چند ماه باقی 
مانده از مجلس دهم، طومار دولت را در هم بپیچد. پنداری کسانی در 
مجلس می خواهند تالفی شــوک بنزینی دولت را با بنزین استیضاح 
 درآورند و از این رو پس از اســتیضاح محمود حجتی، وزیر کشاورزی

 که استعفا کرد و رفت...

روحانی:

اعالم زمان تغییر قیمت بنزین را به شورای امنیت واگذار کرده بودم
سياست 2
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شمارقربانیانآنفلوآنزادرایرانبه۳۷نفررسید

 طغیان بیماری و 
روزهای سخت بیماران


