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میر علی اصغر الموسوی
 دشمنان باجنگ شناختی موفق شده اند در ادراک 
و شناخت برخی از مردم ما تاثیر بگذارند و این 
کنند و  فتح  را  اند خرمشهر هایی  توانسته  یعنی 
و  آزاد  را  ها  خرمشهر  این  کنیم  تالش  باید  ما 
دشمن  اسارت  به  که  را  مان  وبرادرن  خواهران 

آمده اند به خانه باز گردانیم.
 از بیانات امیر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 

ارتش جمهوری اسالمی ایران.
 وقتی این جمالت را از زبان فرماندهی کل ارتش 
ای  کلمه  اختیار  بی  خواندم،  اسالمی  جمهوری 
کاش بر زبانم جاری شد. ای کاش  این جمالت 
اشتباه رسانه ای باشد و هر چه زودتر تعلق آن به 

فرماندهی ارتش تکذیب گردد.
 یکی از دستاورد های ما از اول انقالب اختراع 
بدو  از  آن  تقوا  وتدین  آن  بود، که طی  تقوامتر 
و  شد  می  گیری  اندازه  لحد  حد  سر  تا  تولد 
را   فرد  هر  سیاسی  اداری،  اجتماعی،  جایگاه 
این  مثال  کرد.  می  مشخص  میلیمتری   حد  در 
سنسور  با  نگهبان  شورای  دستگاه  در  تقوامتر  
قرمز  دینی...آالرم  مراتب  و  اسالم  به  التزام  عدم 
خود را روشن می کرد. لکن نمی دانم چرا هیچ 
وقت دستگاه اندازه گیری سخن و چهار چوب 
شناسی راه اندازی نشد تا بر اساس فهم عامیانه 
که: حرف زدن که مالیات ندارد شاهد هر سخن 
از هر کس و در مورد همه مطالب مربوط و غیر 
مربوط  مخصوصا از طرف مسئولین کشوری و 
لشکری باشیم. من از اینکه ایشان وضعیت فعلی 
را به اشغال خرمشهر تشبیه نمودند مشکلی ندارم 
ایشان نظامیند و معیاری جز اشغال و آزاد سازی 
و یا تک و پاتک ندارند و در چهارچوب تفکر 
کل نظامیان دنیا آخرین حربه و موثر ترین وسیله 
قبول  ایشان  اگر  لیکن  و  غیر.  ال  و  است  تفنگ 
کنند که فتح خرمشهر با بلند گوهای پشت خاکریز                                                                         
عقیدتی ها امکان پذیر بود. من هم خواهم پذیرفت 
که عالج آن چه امروز شما فتح دشمن می نامید 
و ما آن را یک عارضه اجتماعی ناشی از هزاران 
غلط و اشتباه، با اسلحه و تک و پاتک امکان پذیر 
است، لذا اگر این نوع استدالل و مقایسه را نوعی 
سفسطه ندانیم حتما مطابق علم کالم ناچاریم آن 
الفارق بدانیم و فقط ناچارم که باز  را قیاس مع 

طبق معمول فوضولتا عارض شوم.
باشید  مواظب  فقط  بشوم  جدت  قربان  سید    
بعد از این فتح الفتوح حتما  اوال خانه ای باقی 
مانده باشد. در ثانی لطف کنید به وضعیت اسفبار 
نگاهی  دهه  چند  از  بعد  خرمشهر  بازسازی 
بیاندازید. که چه بود و چه شد. در ضمن زحمت 
کشیده اصل 143 قانون اساسی را یک بار دیگر 

در مورد وظایف ارتش مرور فرمائید.
اصول                  جنس  از  سئوالی  اینجا  در  ناچارم    
باور دارید  اگر  به پرسم،  نظامی ای که معتقدید 
که مسائل اخیر هیچگونه ریشه و بنیان اجتماعی 
با  شبانه   دشمن  و  نداشته  داخلی  و  درونی  و 
استفاده از ضعف ما با یک حمله نه یک خرمشهر 
مراقبان  پس  کند.  فتح  را  هایی  خرمشهر  بلکه 
تعداشان  الحمداهلل  که  ایمان  و  دین  حافظان  و 
التعد و التحسی  است و بودجه تخصیص یافته  
کشوریشان سر به سر بودجه تخصیص یافته به 
شما است کجا تشریف داشتند. الجرم مجبورم باز 
فضولتا عارض شوم: سردار خوب نیست هر کسی 
کار خودش، آتش به انبار خودش را داشته باشد.

 خواهشا و لطفا امشب فضای مجازی را با فیلتر 
شکن آقازاده و یا صبیه محترم باز بینی فرمائید. 
به                    ای  جانانه  گل  پاس  چه  که  دید  خواهید 
همان هایی  که مسبب فتح خرمشهر ها می دانید، 

داده اید.
عنوان  به  را  ارتش  منزلت  شما  دارم  تمنا  امیر   
یک امانت پیش تمام آنهایی که  در این سرزمین  
یعنی تمام  ما  زندگی می کنند حراست فرمائید. 
اآحاد این مرز و بوم که در آن زندگی می کنند. 
آن چه  و  ارضی  تمامیت  و  استقالل  برای حفظ 
در اصل143 قانون اساسی  آمده است، به شما و 
شمایان احتیاج دارند و خواهنداشت و فراموش 
در  اکنون  که  آنهایی  برادران  یا  فرزندان  نکنید 
کف خیابان به عنوان مخالف و یا موافق حضور 
در  خاموش  طیف  اصطالح جزء  به  یا  و  دارند. 
خانه نشسته اند، همگی سربازان تحت امر شما 
عنوان  به  الویت شما  و  این کشورند  و سربازان 
عالی ترین مرجع نظامی حفظ وحدت آنهاست.
عهده  به  را  سیاسی  رایج  تقسیمات  باز خواهشا 

سیاستمدران و یا... بگذارید.

 مسعود ستایشی در نشست خبری ضمن تسلیت 
جنایت  گفت:  شاهچراغ  حرم  تروریستی  حادثه 
مختلفی  عبرت های  شاهچراغ  حرم  تروریستی 
و  مختلف  دستگاه های  مسئوالن  و  نخبگان  برای 
آگاهی  و  بیداری  موجب  که  داشت  مردم  آحاد 
در  رهبری  تعبیری  به  وحدت  ایجاد  و  عمومی 

برابر دشمن جنایتکار شد.
میان  تفاوتی  امنیت،  دشمنان  برای  افزود:  وی 
حقوق  نهادهای  خودداری  ندارد.  وجود  ایرانیان 
ادعایی  از مردم هستند  بشری که مدعی حمایت 
بس است ، چرا از محکوم کردن جنایت شاه چراغ 
سوی  از  صحیح  پاسخ  باید  کنند.  می  خودداری 

نهادهای حقوق بشری ارائه شود.
دستگاه های  و  قضاییه  قوه  تدابیر  داد:  ادامه  وی 
بوده  استوار  آن  بر  حدوث  ابتدای  از  حاکمیتی 
که ابعاد اصلی این آشوب طلبی برای آحاد ملت 
شناخته شود. طی دستورات صادره بنا شد نهایت 
صبر و مدارا صورت گیرد تا مردم صف خود را 
از برمالکنندگان آتش و آشوب طلبان جدا کنند. 
نگاه قوه قضاییه از ابتدای تحول، نگاه حل نگرانه 

به مسائل بوده نه صرفا رفع مقطعی مسائل.
و  کردند  سازی  کشته  دشمنان  داد:  ادامه  وی 
آوردند  پیش  مناطق  برخی  در  را  حاضر  شرایط 
جنگ  انداختن  راه  به  با  بود  درصدد  دشمن  و 
قرار  تاثیر  تحت  را  میدان  نیروهای کف  ترکیبی، 
داده و قدرت خویشتنداری را از آنها سلب کند تا 
به افزایش خشونت ها اقدام کنند که به هیچ وجه 

موفق نشدند و شکست خوردند.
و  آشوبگران  صف  اکنون  کرد:  تاکید  ستایشی 
مخلین نظم و امنیت شهروندان با مردم جدا شده 
است و قوه قضاییه با اقتدار کامل برای حمایت از 
مردم و احقاق حقوق آنها -که تضمین امنیت یکی 
کرده  اقدام  است-  عامه  ترین حقوق  برجسته  از 
قضاییه  قوه  ریاست  سوی  از  الزم  دستورات  و 
صادر و ابالغ شده است.  قوه قضاییه  با افرادی که 
موجب اخاللگری شدند و دست به جنایت زدند 

برخورد قاطعی خواهد داست. 
وی درباره اقدامات قوه قضاییه در برابر حوادث 
در  صالح  دادگاه های  و  قضاییه  قوه  گفت:  اخیر 
از طرح دعوا و شکایت کیفری  اعم  قوه قضاییه 
آمادگی کامل دارند که در مقام پاسخ به مطالبات 
متحمل  اغتشاشات  این  در  باشند. هر کس  مردم 
خسارات شده حق دارد طبق قانون مطالبات را از 

مرجع قضایی ذیربط درخواست کند.
آشوب شدند  مرتکب  که  هم  کسانی  افزود:  وی 
و  بودند  عامل  و  بوده  مسبب  را  اغتشاشات  و 
و  سطح  هر  در  هم  آنها  بودند،  مباشر  و  معاون 
یکسان  قضاییه  قوه  برای  هستند  که  شرایطی 
و  اتهاماتشان  به  رسیدگی  صورت  در  و  هستند 
اعمال  به  باشید نسبت  احراز مجرمیتشان مطمئن 
باشند.  پاسخگو  باید  وارد کردند  و خساراتی که 

شکایات هم  شروع شده و رسیدگی می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره 
تومانی  ارز 4۲۰۰  و  یارانه ها  مردمی سازی  تأثیر 
بر پیشگیری از جرم و چه  تعداد پرونده  در این 
زمینه  تشکیل شده است؟ گفت: در مواردی که 
کالن بوده و در قبال دریافت ارز کاالیی وارد نشده 
شده  تشکیل  پرونده   ۵۰ و  هزار  از  بیش  است. 
است. این تعداد با اهتمام ویژه دادسرای اقتصادی 
منجر به صدور کیفرخواست شده است. ان شاءاهلل 
به محض اینکه نتیجه تصمیمات در دادگاه اتخاذ 
شد، اطالع رسانی خواهیم کرد. عمده نکاتی که 
اتهام  شده،  مطرح  صادره  کیفرخواست های  در 
است.  بوده  ارز  قاچاق  و  ارزی  نظام  در  اخالل 
ناحیه ضابطین صورت  از  بازدارنده  اقدامات  اگر 
یارانه  سازی  مردمی  فرایند  در  قطعًا  نمی گرفت، 
دچار چالش می شدیم. ان شاءاهلل با تنظیم بازار ارز، 
مسائل این طرح هر چه بیشتر برای مردم آشکار 

خواهد شد.
تبیین اطالع رسانی  ستایشی گفت:  چگونگی و 
مسائل  به  نسبت  و صحیح  مند  و ضابطه  شفاف 
در  هم  مباحثی  و   گرفت  قرار  بحث  مورد  روز 
اغتشاشات  دادگاه های  علنی  برگزاری  خصوص 
اعالم  آینده  در  آن  نتیجه  که  شد  مطرح  اخیر 

می شود.
باشید  مطمئن  کرد:  تاکید  قضاییه  قوه  سخنگوی 
دستی  اخیر  جنایات  در  شود  ثابت  که  هرکس 

داشته به مجازات عمل خود خواهد رسید.
آقای  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  ستایشی 
دوشنبه  تهران  استان  دادگستری  رئیس  القاصی 
فقره  هزار  به  قریب  تاکنون  که  بود  گفته  آبان   ۹
بازداشتی ها  برای  تهران  استان  در  کیفرخواست 
تا  یافته  افزایش  تعداد  این  آیا  است.  شده  صادر 
امروز و  برای رسیدگی به این پرونده ها چند شعبه 
تاکنون  گفت:  است؟  شده  گرفته  نظر  در  دادگاه 
1۰۲4 مورد کیفرخواست صادر شده است. قطعا 
نسبت به رسیدگی به  اغتشاشگران و تفکیک آنها 
با دقت کامل انجام می شود و رسیدگی متضمن 
مولفه سرعت و دقت و صحت خواهد بود و این 
داشته  آموزی  بازدارندگی و عبرت  باید  اقدامات 
و پشیمان کننده باشد و تمام تالش این است که 

حقی از احدی تضییع نشود.
برای  انقالب"  "دادگاه  شعبه  چهار  افزود:  وی 
است.  شده  تعیین  پرونده ها  این  به  رسیدگی 
سرعت  برای  دو"  کیفری  "دادگاه  شعبه  یک 
یک"  کیفری  "دادگاه  شعبه  یک  و  رسیدگی  در 
گرفته  نظر  در  هم  مهم  جرایم  به  رسیدگی  برای 
شده است. همچنین در شهرستان های تهران مثل 
اسالمشهر و  دماوند و  پردیس و  ورامین یک 
شعبه "دادگاه انقالب" اختصاص داده شده است.

آمار  خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  ستایشی 
به  نسبت  گفت:  خرد  سرقت های  پرونده های 

اقدامات  جاری  سال  در  قضائیه  قوه  سرقت، 
ملی  سطوح  در  است.  داده  انجام  بازدارنده ای 
است.  شده  تعیین  ویژه ای  ستادهای  استانی  و 
پیگیری  و  نظارت  اعمال  برای  واحدها  این 
نظر  از  شود.  می  تشکیل  الزم  رهنمودهای  و 
معاونت  حوزه  در  جاری  سال  در  بازدارندگی 
پیشگیری از وقوع جرم، بررسی هایی کردند و به 
اصفهان،  آذربایجان شرقی،  که  رسیدند  نکته  این 
احمد  بویر  و  کهکیلویه  و  ایالم، خراسان شمالی 
رشد این جرم را داشتند. تهران، هرمزگان، زنجان، 
روند  سرقت  با  رابطه  در  هم  لرستان  و  قزوین 
ابالغ  تصویب  و  تدوین  تهیه،  داشتند.  کاهشی 
مقابله  بر  مقدم  که  سرقت  از  پیشگیری  برنامه 
می شود.  لحاظ  استانی  و  ملی  سطوح  در  است، 
برگزاری دو جلسه کمیته پیشگیری از سرقت را 
در اردیبهشت و مهرماه امسال داشتیم و این کمیته 

1۸ مصوبه تاکنون داشته است.
ستایشی گفت: در هر پرونده ای که تشکیل شده به 
محض اینکه متهمان شناسایی شدند، اولین اقدامی 
بررسی  داده  انجام  بزه  وقوع  محل  دادسرای  که 
احراز  صورت  در  است.  بوده  کامل  و   دقت  با 
مقدماتی وقوع جرم از ناحیه مرتکب، قرار تأمینی 
است   این  تالش  نهایت  می شود.   صادر  مناسب 
افرادی که مرتکب جرمی نشدند، بال درنگ آزاد 
رسید  نتیجه  این  به  رسیدگی  مرجع  اگر  شوند.  
افراد متنبه شدند، این شرایط برای قاضی در  که 

صورت ارسال پرونده، لحاظ می شود.
آنهایی که مسببین و زمینه ساز اغتشاشات بوده و 
مرتکب جرح شدند و با چاقو به پهلوی  بسیجی  
زدند و طلبه را در عین مظلومیت به قتل رساندند 
برخی  بکنند.   فرار  نمی توانند  قانون  چنگال  از 
ظاهر  به  افراد  )سلبریتی ها(  که  می کنند  سوال 
شاخص که مسبب بودند چه می شوند؟ در پاسخ 
باید گفت همه برای قانون یکسان هستند. پذیرفته 
نیست کسی بگوید نمی دانستم در حالی که فعالیت 
را  واقعی  فضای  و  رسانه  در  دشمن  ساعته   ۲4
دیده است. در کنار رسیدگی، قضات به موضوع 
خواهند  توجه  هم  جایگزین  و  تکمیلی  مجازات 

کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه دو خبرنگار 
شرق و هم میهن ) نیلوفر حامدی و الهه محمدی( 
دو  این  گفت:  شده اند؟  بازداشت  اتهامی  چه  به 
نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم 
علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام 
بازداشت شدند و با صدور قرار بازداشت موقت 

در زندان هستند.
وی افزود: پرونده در شرف تصمیم نهایی است. 
در این فاصله در جمع بندی اگر عناوین اتهامی 
قرار می گیرد  دیگری مطرح شود مورد رسیدگی 
و اگر ثابت شود اقدامات مجرمانه ای انجام دادند 

قطعا رسیدگی خواهد شد.

پرونده دو خبرنگار شرق و هم میهن در شرف تصمیم نهایی است

استان ها  7

به صالح است
 که به حرف 

مردم گوش کنیم

 جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره 
به شناسایی و دستگیری قاچاقچی اسلحه جنگی 
در تبریز، از کشف 1۲ قبضه کلت کمری و یک 
جنگی  مهمات  همراه  به  وینچستر  اسحله  قبضه 

خبر داد.
سردار علی محمدی در گفت وگویی اظهار کرد: 
خوان  کارت  دستگاه  یک  متهم  این  مخفیگاه  از 

هم کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره 
به حوادث و اغتشاشات اخیر، گفت: طرح مقابله 

کار  دستور  در  جد  طور  به  مهمات  و  سالح  با 
پلیس استان قرار دارد و از ابتدای آبان ماه تا کنون 
شده  کشف  استان  در  غیرمجاز  قبضه سالح   43
است که شامل 3۰ قبضه سالح ساچمه زن و 13 

قبضه اسلحه جنگی است.
وی با اشاره به اینکه وجود سالح یکی از عوامل 
و  قتل  تیراندازی،  نظیر  خشن  جرایم  بسترساز 
سرقت های مسلحانه است، از شهروندان خواست 
اخبار و اطالعات خود را در این زمینه در اسرع 

وقت با شماره 11۰ به پلیس اعالم کنند.

بالیی که فیلترینگ 
گوگل سر گوشی های 

اندرویدی می آورد !

تبریز  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
و  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  افزایش  گفت: 
برنامه های  اولویت  در  سفر  انتظار  زمان  کاهش 

شهرداری است.
 یعقوب وحیدکیا، اظهار کرد: تبریز با دو میلیون 
روز  به  و  علمی  مدیریت  نیازمند  جمعیت  نفر 
اخیر  سال  سه  در  است.  شهری  درون  سفرهای 
اپیدمی کرونا تمام فعالیت های شهری مخصوصًا 

حمل و نقل را تحت تاثیر قرار داد.
بخش خصوصی  ناوگان   ۸3 سال  از  افزود:  وی 
اتوبوسرانی ایجاد و قبل از کرونا با ۵۰۰ دستگاه 
تبعات  از  یکی  اما  بود  فعالیت  در حال  اتوبوس 
کرونا در بخش خصوصی ناوگان اتوبوسرانی که 
خود تامین کننده منابع مالی بود، تاثیر گذاشت و 
بخشی از این ناوگان بعد از 1۰ سال قادر به ادامه 
خصوصی  بخش  از  دستگاه   ۲۵۰ نشد.  فعالیت 

انصراف داده و از ناوگان خارج شدند که بعد از 
کرونا با افزایش سفرهای درون شهری کمبود این 

ناوگان چشمگیر بود.
وی گفت: از ابتدای سال جاری با برنامه ریزی های 
ناوگان  تامین کمبود  دنبال  به شکل جدی  جامع 
شرکت  خود  همچنین  و  خصوصی  بخش 
اتوبوسرانی هستیم و در این راستا 1۵۶ دستگاه که 
1۷ دستگاه آن مینی بوس است، به ناوگان اضافه 
شده که بخشی از نیازها را مرتفع کرده و تالش 
داریم با تامین راننده بخش دیگری از اتوبوس ها 
را طی روزهای آتی به ناوگان اضافه کنیم. قبل از 
کرونا ۷۰۰ هزار نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی 
جابجا می شدند که در طول شیوع بیماری کرونا 
به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافت و اما نقطه 
مطلوب ما تامین 1۲۰۰ دستگاه و افزایش تعداد 

نفرات به یک میلیون نفر است.

قاچاقچی سالح جنگی در تبریز دستگیر شد

افزایش ناوگان حمل ونقل عمومی
 در اولویت شهرداری تبریز است

قصور در جذب درآمدهای شهرداری تبریز جایز نیست
بودجه  از  عمده ای  بخش  گفت:  تبریز  شهردار   
پیش بینی  درآمدهای  محل  از  شهرداری  ساالنه 
در  نباید  و  تأمین می شود  بودجه  در الیحه  شده 

جذب این درآمدها قصوری صورت گیرد.
و  معاونان  مدیران،  کرد:  اظهار  هوشیار،  یعقوب 
شهرداران مناطق برای تسریع روند توسعه و نیز 
رفع مشکالت شهر و شهروندان موظف به تالش 
وظیفه  این  در  موفقیت  و  هستند  شبانه روزی 
ارتباط مستقیمی با جذب درآمدهای تعریف شده 

شهرداری دارد.
وی افزود: هیچ قصور و بهانه ای برای عدم تحقق 
پیش بینی شده  درآمدهای  نشدن  جذب  و  بودجه 
شهرداری از سوی شهرداران مناطق و سازمان های 

تابعه پذیرفتنی نیست؛ چراکه اداره شهر و تسریع 
روند توسعه بدون تحقق این درآمدها غیرممکن 

است.
و  تالش  با  خواست  شهرداری  مدیران  وی 
درآمدهای  به جذب  نسبت  هدفمند  برنامه ریزی  

شهرداری اقدام مؤثر انجام دهند.
هوشیار، همچنین از احداث فیبر نوری در راستای 
توسعه شهر هوشمند خبر داد و افزود: این پروژه 

طی یک سال به اتمام خواهد رسید.
هوشمندسازی  حوزه  در  آینده  سال  افزود:  وی 
به  پیشنهادهایی  و  شده  برنامه  تدوین  به  اقدام 
ارائه  ها  تلفن همراه و دیگر شرکت  اپراتورهای 

شده است.
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