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میرعلی اصغر الموسوی
 روزنامه همشهری نوشت: کشور در حال حرکت 

است
ذهن  در  موجود  از مشکالت  رسانه های دشمن   -
آنها]مردم[ یک هیوال ساخته اند و آنها در یک خلسه 
این  با  کرده اند.  باور  را  روایت  ابر  این  رسانه ای 
توضیح از کنار جزئیات این قصه عبور می کنند. اما 

چه باید کرد؟
یکم تکرار گزاره »کشور در حال حرکت است.« هر 
آنچه این گزاره را نشان دهد باید مقابل چشم شان 
موشک  همین  شبیه  نمونه هایی  شود.  فهرست 
هایپرسونیک و هزاران نمونه دیگر. از جمله مقایسه 

این دولت با گذشته. 
دوم - تغییر. کشور در حرکت و روبه اصالح است. 
توضیح اینکه در نقطه ای که قرار داریم نقطه رضایت 

 بخش نیست و حکومت مصمم به تغییر است
یاد داستان طنزی افتادم که در اول انقالب شخصي 
که از شوروی برگشته بود برایم تعریف کرد: قطار 
نفس  ران  لوکوموتیو  ایستاد.  ناگهان  اکتبر  انقالب 
زنان پبش رفیق لنین آمد که: امپریالیست های خائن 
فسمتی ار ریل را بریده اند، لنین نگاهی کرد گفت 
همه پیاده شوند و شروع کرد سرود مشهور انقالب 
سرخ را خواندن و همه را ترغیب نمود که در ترمیم  
ریل قطار شرکت کنند. ریل ترمیم شد و قطار به راه 
بار زمان  این  باز قطار متوقف شد.  ادامه داد.  خود 
استالین بود. که به روایت لوکوموتیو ران امپریالیستها 
ریل را بریده بودند، استالین گفت: در میان ما نفوذی 
بر  و  کنید  سیبری  روانه  را  مسافرین  نصف  است. 
را نصب  تاریل  بپوشانید  زندان  لباس   دیگر  نصف 
این  باز  کرد.  حرکت  قطار  شد.  ترمیم  ریل  کنند. 
امپریالیست بود که باعث توقف قطار به علت بریده 
شدن ریل گردید. ولی این بار  رفیق برژنف جای 
استالین نشسته بود و او گفت: پرده ها را بکشید،  
قطار را دائما عقب و جلو کنید. تا مردم باور کنند که 

قطار انقالب در حرکت است!
 حال می فرمایند با تکرار گزاره » کشور در حال 
حرکت است« مردم را باید از خلسه رسانه ای دشمن 
رهایی بخشید و یا به تعبیر دیگر از خلسه در آورید. 

بعد در رویای دیگر خوابشان برید. 
له  باید به نویسنده  محترم یاد آورشد. اوال مردم   
شده در اثر فشار زندگی کجا  و چطور می توانند 

به خلسه بروند.
 ثانیا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. 
اگر تورم و مسائل ناشی و مشکالت هیوال نیست 
انشاءاهلل. حتما گربه است، مسئله، مسئله  باور نکردن 
استخوان،  و  پوست  با  ملت  نیست  باورکردن  یا  و 

خود آنرا لمس و با چنگ و دندان با آن درگیرند. 
واقعیت  ابر  نیست  روایت  ابر  این  نفرمائید  اشتباه   
ملت  به  نسبت  خود  ادبی  بی  به  واقعا  ثانیا  است. 
واقفید، که آنها را به یک مشت بی اراده تحت تاثیر 
کردن  بیدار  خواستار  و  کرده  قلمداد  دشمن  افیون 
آنها شده اید. چطور شد که ملت بیدار و آگاه و.. 
دیروز تبدیل به عروسک های خیمه شب بازی آن 
هم با بازی گردانی بیگانه و ... شده، شما را به فکر  
بیدار کردنشان انداخته.  ثالثا امر به مقایسه این دولت 
هر  کنید  نمی  فکر  آیا  اید  داده  قبل  های  دولت  با 
بوده، محصول حکومتی  این چهل سال  در  دولتی 
به نام حکومت اسالمی بوده و شما خود نیز با این 
مقایسه  کلیت نظام را زیر سئوال می برید. مخصوصا 
اگر واقعا در این کشو ر زندگی نمی کنید و یا جزء                
تافته های جدا بافته اید حداقل به آمار های حتی 
رسمی رجوع فرمائید تا مفهومِ  سال به سال دریغ از 

پارسال را با پوست درک فرماید.
تعجبی                        اصال  نظرها  اظهار  نوع  این  از  من   
ناتوانانی  آن  در  مردم  که  دیدگاهی  در  کنم،  نمی 
بیش نیستند و احتیاج به قیم دارند و اداره آنها جز 
با نظارت استصوابی و طرح صیانت ممکن نیست 
انا  جمهورش  رئیس  محترم  معاون  که  دولتی  و 
ربکم االعلی سر می دهد و جان و مال را گروگان 
حکومت می داند و عدم استفاده از  تیر جنگی را 
منتی بر مردم  می شمارد که: برای ما آسان بود که از 
تیر جنگی استفاده کنیم. چنین اظهار نظرهایی واقعا 

بعید نیست.
 راستی درگذشته تاریخ نه  چندان دور شاهد چنین 
دریایی  میان  در  که  نبودید؟  حکومتی  روش های 
باورانند که   به  به ملت  از فالکت سعی می کردند 

خوشبخت و در اوج قله رفاه و پیشرفت هستند. 
کمونیستی  کشورهای  تاریخ  به  لطفا  نبودید  اگر   

گذشته و یا کره شمالی فعلی نگاهی بیافکنید. 
 رابعا فر موده اید، پبشرفت های اخیر را در مورد  
موشک سازی و هزاران مورد دیگر را به ملت یاد 
آوری کنید. باور کنید ملت به جایی رسیده که اصال   
پهباد و موشک  برایش جایگاهی در تفکرش ندارد. 
او زندگی می خواهد پدر در مقابل فرزند خجالت 
است و فرزند هیچ آینده ای برای خود متصور نیست  
می  که  و... هر  دو می سوزد   به سوز هر  مادر  و 
بینی در حال بستن  و یا در آرزوی داشتن جمدانی 
این  کنار  از  شما  آنگاه  کند.  وطن  ترک  که  است، 
فاجعه  با جمله وضعیت فعلی  قابل توجیه نیست 
می گذرید. و باور ندارید که به قول آقای قالیباف 
ملت به حکمرانی نو احتیاج دارد. اما آخرین سئوال؟ 
واقعا مجبورید با این توجیهات عجیب و غریب، به 
فکر  هنوز  ملت  بگذارید  بپاشید.  نمک  ملت  زخم 
اداره یک  توانایی  و شمایان حداقل  که شما  کنند. 

نانوایی را دارید.
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کیفرخواست متهمان اغتشاشات در حال تهیه است
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شهردار تبریز گفت: ایستگاه شماره ۱۴ خط یک 
 ۲ تعیین شده،  روزشمار  اساس  بر  تبریز  متروی 

آذر امسال به بهره برداری می رسد.
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  هوشیار  یعقوب 
ایستگاه گازران یکی از سه ایستگاه متمایز خط 
است  معماری  لحاظ  از  تبریز  قطار شهری  یک 
که با ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه ۲ آذر امسال به 

می رسد. بهره برداری 
بر  گازران  ایستگاه  معماری  عنصر  افزود:  وی 
اساس مکتب هنری آذربایجان و سابقه تاریخی 

محله گازران طراحی و اجرا شده است.
هوشیار خاطرنشان کرد: این ایستگاه با زیربنای 
و  شمالی  دسترسی  دو  با  و  مترمربع  هزار   ۱۳
زمین  سطح  از  متری   ۲۵ عمق  در  جنوبی 

احداث شده است.
وی ادامه داد: مسافرگیری در ایستگاه گازران از 
کرد:  تأکید  تبریز  شهردار  می شود.  آغاز  آذرماه 
قطار  یک  خط  اتمام  شهری  مدیریت  تالش 
شهری تبریز تا پایان سال جاری و مسافرگیری 

در ایستگاه های ۱۸ گانه این خط است.
فقیه  ولی  معزز  نماینده  حمایت  داد:  ادامه  وی 
در آذربایجان شرقی و امام جمعه مردمی تبریز، 
شورای  مجلس  نمایندگان  سختکوش،  استاندار 
تبریز  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  اسالمی 
در اجرای پروژه های ملی قابل قدردانی است و 
امید که این هم افزایی موجب توسعه روزافزون 
کهن شهر  این  اصلی  جایگاه  بازیابی  و  تبریز 

باشد.

ایستگاه شماره ۱۴ خط یک مترو افتتاح می شود

اخیرا  که  اغتشاشاتی  گفت:  منتظری  محمدجعفر 
در کشور شاهد بوده ایم فرمانش در دست آمریکا 
و بعضی از کشور های غربی است که یک عده ای 

را فریب داده اند و یک عده ای را خریده اند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، دادستان کل 
در  که  جنایاتی  و  جرایم  درباره  گفت:  کشور 
قطع  طور  به  پیوسته،  وقوع  به  اخیر  اغتشاشات 
عمل  خود  تکالیف  و  وظیفه  به  قضایی  دستگاه 
مرتکب  و  خورده  فریب  که  اشخاصی  و  می کند 
با کسانی که مرتکب جنایت  را  نشده اند  جنایت 

می شوند از یکدیگر جدا می کند.
محمدجعفر منتظری با حضور در منزل طلبه آرمان 
علی وردی که در جریان اعتراضات اخیر در تهران 

فوت کرده است با خانواده این طلبه دیدار کرد.
ابراز  و  تسلیت  دادستان کل کشور ضمن عرض 
این  داشت:  اظهار  طلبه  این  خانواده  با  همدردی 
مصیبت برای مادر شهید آرمان علی وردی خیلی 
سخت است و در این موقعیت ها حضرت زینب 
)س( برای مادران حقیقتًا یک الگو است. خداوند 
صبر و تحمل به این خانواده عنایت کند و به ما 
نیز توفیق دهد تا پاسدار خون این عزیزان باشیم.

وی خطاب به مادر آرمان علی وردی بیان داشت: 
باشید  مطمئن  و  هستید  الگو  جامعه  برای  شما 
که  چند  هر  نمی رود  هدر  عزیزان  این  خون  که 
در این حادثه که یک جوان ۲۱ ساله با وضعیت 
اما  است  تلخ  رسیده  شهادت  به  ناجوانمردانه 
زمانی که حادثه کربال را در ذهن خودت مجسم 
در  را  حسین)ع(  اکبرامام  علی  که  می بینید  کنید 

کربال اِربًا اِربًا کردند.
منتظری اضافه کرد: اغتشاشاتی که اخیرا در کشور 
شاهد بوده ایم فرمانش در دست آمریکا و بعضی 
از کشورهای غربی است که یک عده ای را فریب 
داده اند و یک عده ای را خریده اند تا با پول ها و 
ایران اسالمی را  هزینه هایی که می کنند جامعه و 
رسمًا  و  بازدارند  دارد  که  پیشرفتی  مسیر  این  از 
دنبال  به  که  می کنند  اعالم  خود  رسانه های  در 

تجزیه ایران هستند، متأسفانه عده ای هم غافل و 
آمده اند ولی همانگونه که  میدان  به  فریب خورده 

شاهد هستید دشمن به هدفش نخواهد رسید.
در  داشت:  اظهار  ادامه  در  کشور  کل  دادستان 
نیروهای  از  نفر   ۴۰ به  نزدیک  اخیر  حوادث 
سپاه  بسیج،  مختلف  حوزه های  در  ارزشمند 
پاسداران، نیروی انتظامی و مردم عادی توسط این 

عناصر خود فروخته جانشان را از دست داده اند.
راهبردی  و  قطعی  سیاست  کرد:  تصریح  وی 
به  که  کسانی  میان  که  است  این  قضا  دستگاه 
میدان می آیند اعتراض و نقد به عملکردی دارند 
با کسانی که ارتکاب جنایتکارانه  و اغتشاش ایجاد 

می کنند کاماًل تفکیک قائل شود.
کنار  در  باید  قضایی  دستگاه  گفت:  منتظری 
و  وظایف  به  امنیتی  و  اطالعاتی  دستگاه های 
تکالیف خود عمل کند و به دلیل اینکه اقداماتش 
اساس  بر  و  قانون  چارچوب  در  حتما  باید 
موازین عدل و انصاف باشد بنابراین ممکن است 
دستگاه  وارد  که  زمانی  از  پرونده ها  به  رسیدگی 
قضا می شود تا زمانی که منتهی به صدور حکم و 
اجرای حکم می شود یک زمان قابل توجهی  را به 
خود اختصاص دهد که این بستگی به نوع پرونده 

و جرایم دارد.
وی عنوان کرد: به همکاران  دستگاه قضا در سراسر 
کشور تاکید کرده ایم که ضمن تسریع در رسیدگی 
پرونده ها دقت الزم را در چارچوب موازین قانون 
داشته باشند، دستگاه قضا نیز به وظایف و تکالیف 
خود عمل خواهد کرد زیرا نمی توانیم ناظر جنایت 
و جنایتکارانی باشیم که دستور از خارج می گیرند 

و در داخل کشور  آشوب به پا می کنند.
این  که  هرچند  داد:  ادامه  کشور  کل  دادستان 
مقدار  همین  اما  نبود  گسترده  چندان  اغتشاشات 
بوده،  سنگین  بسیار  ما  برای  بودیم  آن  شاهد  که 
نیز  مردم  برای  مصیبت ها  این  تحمل  همچنین 

بسیار سخت و سنگین است.
می کند، یک  نگاه  انسان  وقتی  داشت:  اظهار  وی 

خالفی  کوچکترین  اینکه  بدون  ساله    ۲۱ جوان 
مرتکب شده باشد توسط یک عده افراد جانی به 
طرز وحشتناک مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، 
برای دستگاه قضایی قابل اغماض نخواهد بود و 
قانون  به وظایف خود در چارچوب  قوه قضاییه 

عمل خواهد کرد.
حال  در  قضایی  دستگاه   داشت:  اظهار  منتظری 
به  و  است  اخیر  اغتشاشاگران  پرونده   پیگیری 

سزای عمل شان خواهند رسید.
متهمان  کیفرخواست   گفت:  کشور  کل  دادستان 
اغتشاشات در محاکم سراسر کشور در حال تهیه 
که  شده  برگزار  نیز  برخی  دادگاه  حتی  و  است 
ممکن است بخشی از این دادگاه ها رسانه ای شود.

تناقض در موتورسواری 
زنان، ترک نشینی آزاد، 

راندن ممنوع؟!

بازگشت آرامش به جامعه و ادامه فیلترینگ

*فروش لوله جداره چاه و مخازن سوخت مایع دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان در نظر دارد کاالهای  خود به  شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری  از سامانه  
تدارکات الکترونیکی  دولت  )www.setadiran.ir( با شماره مزایده ۱۰۰۱۰۰۴۵۴۴۰۰۰۰۰۵ به  صورت الکترونیکی  به  

فروش برساند.
*زمان انتشار در سایت :   روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۸ صبح     
*مهلت  دریافت  اسناد مزایده: تا روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱9 

*تاریخ  بازدید: از دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ لغایت یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲9 ۱۴۰۱ ) ساعت 9 صبح تا ۱۴(
*آخرین  مهلت  ارسال پیشنهاد قیمت : روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۰9/۱۰ ساعت ۱9 

*زمان بازگشایی : روز شنبه ۱۴۰۱/۰9/۱۲ ساعت ۱۱ صبح 
*زمان اعالم به  برنده: روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰9/۱۳ ساعت ۱۲ ظهر

*ضمنا رعایت  موارد ذیل  الزامی  می  باشد:
الکترونیکی  دولت  می  باشد و کلیه  مراحل  فرآیند مزایده شامل   برگزاری  مزایده صرفا از طریق  سامانه  تدارکات 
خرید و دریافت  اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه  مربوطه (، پرداخت  تضمین  شرکت  در مزایده )ودیعه (، ارسال 
پیشنهاد قیمت  ، بازگشایی  پاکات ، اعالم به  برنده ، واریز وجه  مزایده و تحویل  کاال در بستر سامانه  از این  طریق  

امکان پذیر می  باشد.
پیشنهاد می  گردد با توجه  به  تنوع کاال های  مطرح شده در مزایده قبل  از ارائه  پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید 

به  عمل  آورید.
عالقمندان به  شرکت  در مزایده می  بایست  جهت  ثبت  نام و دریافت  گواهی  الکترونیکی  )توکن ( با شماره های  ذیل  

تماس حاصل  نمایند:
مرکز پشتیبانی  و راهبری  سامانه : ۰۲۱-۴۱9۳۴

*"اطالعات تماس دفاتر ثبت  نام سایر استانها، در سایت  سامانه    www.setadiran.ir  بخش  ثبت  نام/پروفایل  
مزایده گر  موجود است .     

 آگهی مزایده عمومی 
شماره  1001004544000005

سه شنبه 24 آبان  1401 - 20 ربیع الثانی 1444 ه . ق - November 15  2022 - شماره  6412 - سال بیست و پنجم

شهرهای مولد محصوالت 
کشاورزی در کنار سواحل 

ایجاد می شود


