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حمله مجدد علم الهدی به روحانی:

 می خواهند اسالم را 
در قواره خود بسازند

 واکاوی شعر قیصر امین پور، 
پس از 12 سال سکوت

 قیـصر، 
شاعر درد بود

»توسعه ایرانی« ابعاد جدید مجادله دموکرات ها و 
جمهوریخواهان آمریکا را بررسی می کند

از رشوه تا سفارش 
قتل در زندان!
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تاریخی را نگران کننده می دانند
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 وقتی همه »نگران« شدند

 تاج، ویلموتس 
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رهبر معظم انقالب اسالمی علت مصائب 
امروز دنیای اســالم به ویژه وضع تأسف بار 
فلســطین را ضعف اتحاد اسالمی دانستند 
و تاکید کردند: محو اسرائیل به معنای محو 
رژیم جعلی صهیونیســتی و حاکم شــدن 
دولت منتخب صاحبان اصلی فلسطین اعم 

از مسلمان، مسیحی و یهودی است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری، حضرت ایــت اهلل خامنه ای 
صبح دیروز )جمعه( در ســالروز والدت با 
ســعادت حضرت ختمی مرتبــت محمد 
مصطفی)ص( و حضرت امام جعفر صادق)ع( 
با مســئوالن نظام، مهمانان شرکت کننده 
در کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی، 
سفیران کشــورهای اســالمی و جمعی از 

قشرهای مختلف مردم دیدار کردند.
ایشــان در این دیدار علت مصائب امروز 
دنیای اسالم به ویژه وضع تأسف بار فلسطین 
را ضعف اتحاد اســالمی دانستند و با تأکید 
بر اینکــه محو اســرائیل به معنــای محو 
رژیم جعلی صهیونیســتی و حاکم شــدن 
دولــت منتخب صاحبان اصلی فلســطین 
اعم از مسلمان، مســیحی و یهودی است، 
خاطرنشان کردند: دشمنان اسالم و در رأس 
آنها آمریکا، با اصل اسالم و همه کشورهای 
اسالمی مخالفند و سالح اصلی آنها در منطقه 
ما »نفوذ در مراکز حســاس و تصمیم گیر«، 
»ایجاد تفرقــه در ملتها«، و »القاء تســلیم 
مقابل آمریکا به عنوان راه حل مشــکالت« 
است که نسخه عالج در مقابل این نقشه ها، 

روشنگری و ایستادگی در راه حق است.
حضرت ایت اهلل خامنه ای در این دیدار با 
تبریک خجسته میالد با سعادت نبی مکرم 
اسالم)ص( و حضرت امام جعفر صادق)ع(، 
پیامبر بزرگوار اســالم را »قرآِن مجسم«، 
»برترین و با عظمت ترین مخلوق پروردگار« 
و »نور و وسیله حیات و روشــنایی جوامع 
انسانی« خواندند و گفتند: بشریت به تدریج 

این حقایق را درک خواهد کرد و امیدواریم 
شاهد روزی باشــیم که در ایام والدت این 
وجود مقدس، دنیای اسالم متبسم باشد و 

غم و اندوه بر لبان آن ننشسته باشد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نامگذاری 
۱۲ تا ۱۷ربیع االول به عنوان هفته وحدت در 
جمهوری اسالمی، وحدت را نه یک حرکت 
سیاســی و تاکتیکی بلکه »اعتقاد و ایمان 
قلبی به لزوم اتحاد امت اسالمی« دانستند 
و افزودند: این اعتقاد ریشــه دار، حتی قبل 
از تشکیل جمهوری اسالمی نیز طرفداران 
مهمی از جمله مرجع بزرگ کل عالم شیعه، 

آیت اهلل بروجردی داشت.
ایشــان با برشــمردن مراتــب وحدت، 
پایین ترین مرتبــه و اولین قــدم در اتحاد 
دنیای اســالم را »پرهیز جوامــع، دولتها، 
اقوام و مذاهب اســالمی از تعــرض و ضربه 
زدن به یکدیگر« و »اتحاد در مقابل دشمن 
مشــترک« خواندند و گفتنــد: در مراتب 
باالتر، کشورهای اســالمی باید با یکدیگر 
در علم، ثروت، امنیت و قدرت سیاســی در 
جهت دســتیابی به تمدن نوین اســالمی 
هم افزایــی و تــالش کنند کــه جمهوری 
اســالمی نیز همین نقطه یعنی رسیدن به 
 تمدن نوین اســالمی را هــدف نهایی خود

 قرار داده است.
حضرت ایت اهلل خامنه ای مصائب موجود 
در دنیای اســالم از جمله قضیه فلسطین 
و جنگهــای خونین در یمن، غرب آســیا و 
شمال آفریقا را ناشی از پایبند نبودن به اصل 

پرهیز از معارضه و اتحاد در مقابل دشــمن 
مشترک دانســتند و خاطرنشــان کردند: 
امــروز بزرگترین مصیبت دنیای اســالم، 
قضیه فلسطین اســت که ملتی را از خانه و 

وطن خود آواره کردند.
حضرت ایت اهلل خامنه ای، محو اسرائیل 
را به معنای نابودی حکومت و رژیم تحمیلی 
صهیونیســتی خواندند و تأکیــد کردند: 
مردم فلسطین چه مســلمان چه مسیحی 
و چه یهودی که صاحبان اصلی آن سرزمین 
هستند باید بتوانند خودشان دولت خود را 
انتخاب، و بیگانه ها و اراذل و اوباشــی مانند 
نتانیاهو را بیرون و کشورشان را اداره کنند 

که البته این اتفاق خواهد افتاد.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه، دشمنِی 
آمریکا، رژیم صهیونیســتی و دشــمنان 
وحدت اســالمی را متوجه همه کشورهای 
اسالمی دانستند و افزودند: ماهیت اسالم، 
نفی ظلم و استکبار و سلطه است، بنابراین 
آنها با اصل اسالم و همه کشورهای اسالمی 
مخالفند و این تصور که دشــمنی آنها فقط 

با جمهوری اسالمی است، صحیح نیست.
رهبــر انقــالب اســالمی راه مواجهه 
با دشــمنان را عمــل به فرمان پــروردگار 
یعنــی ایســتادگی در راه حــق خواندند و 
افزودند: البته این ایســتادگی سختی هایی 
نیز خواهد داشــت اما تحمل این سختی ها 
عمل صالح اســت و نزد خداوند اجر خواهد 
داشت، ضمن اینکه تســلیِم دشمن شدن، 
ســختی های بیشــتری دارد و خداونــد 
 کســانی را که تن به ظلم دهنــد، مجازات 

خواهد کرد.
 حضرت ایــت اهلل خامنــه ای افزودند: 
غربی هــا می دانند مــا از لحــاظ مبنایی و 
اعتقادی به دنبال سالح هسته ای نیستیم، 
بنابرایــن علت مخالفــت آنها بــا حرکت 
هسته ای جمهوری اسالمی، بازداشتن ایران 

از دانش، صنعت و توانایی هسته ای است.

خبر

رهبر معظم انقالب:

علت مصائب امروز جهان اسالم ضعف اتحاد اسالمی است

روحانی: افزایش قیمت بنزین به نفع مردم 
تحت فشار است

وع  یک   شر
خ حیاتی تغییر نر

چرتکه 3

باالخره بعد از ماه ها تأیید و تکذیب مســئوالن؛ ســهمیه بندی و 
افزایش قیمت بنزین بدون اعالم قبلی از ســاعت صفر روز جمعه ۲4 

آبان آغاز شد.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، قیمت هر لیتر بنزین براساس 
سهمیه بندی را ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد را ۳ هزار تومان اعالم 
کرد. پیش از آغاز سهمیه بندی، قیمت هر لیتر بنزین هزار تومان بود. به 
این ترتیب قیمت بنزین سهمیه ای نسبت به نرخ قبلی بنزین ۵۰ درصد 
باال رفته و بنزین آزاد هم با افزایش ۳۰۰ درصدی سه برابر شده و به ۳ 
هزار تومان رسیده است. قیمت بنزین سوپر هم هر لیتر ۳۵۰۰ تومان 
شده است. براساس اعالم این شرکت، سهمیه بندی و افزایش قیمت 

بنزین مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه بوده است.
میزان سهمیه انواع خودروها براساس اطالعیه شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران مطابق جدول یک است.
در این اطالعیه تاکید شده است که سهمیه کامل آبان خودروهای 
شخصی از بامداد روز جمعه ۲4 آبان ماه به کارت سوخت شخصی آن ها 
واریز می شود و این سهمیه به مدت ۶ ماه قابل ذخیره است و استفاده 
از سهمیه سوخت صرفا با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی 
میسر اســت. نرخ CNG بدون تغییر خواهد بود و  قیمت نفت گاز با 

کارت سوخت جایگاه دار بدون تغییرخواهد بود.
در این اطالعیه تاکید شــده اســت کــه »به خودروهــای همه 
دســتگاه های اجرایی دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات 

کشوری، سهمیه بنزین تعلق نمی گیرد و...

شریعتمداری در نشست ساالنه هیات های اجرایی خانه های کارگر سراسر کشور:

لطمه خوردن طبقات فرودست سبب گسست اجتماعی می شود
گزارش 4

سياست 2

واکنش ائمه جمعه به گرانی سوخت:

مردم هوشیار ایران با سهمیه بندی 
بنزین همراهی می کنند


