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*میرعلی اصغر الموسوی
استفاده  نظر های رسمی روی  اظهار  در  امروز   
از گلوله های ساچمه ایی شدیداً تکیه می شود. 
به     تبدیل  را  گلوله جنگی  که  متشکر شمائیم  ما 
بال  بینت  های  وگلوله  ایی  ساچمه  های  گلوله 
کرده اید، حال یک خواهش دیگر هم داریم لطفا، 
دودی  وعینکهای  گوش  در  فروکرده  های  پنبه 
چیز  هیچ  به  آنوقت  بردارید.  نیز  را  برچشمتان 

احنیاج ندارید. 
باور کنید شنیدن صدای ملت عفب نشینی نیست. 
در حالت فعلی درمان قطعی است.  ادامه روش 
وظیفه شما  کرد.  ثابت  را  بودن خود  ابتر  فعلی، 
به  تغییر موت  نه  است.  مظلوم  ملت  این  تیمار، 

جرح ملت بحد کافی جراحت وزخم دارد.
باور بفرمائید هر زخم مختصر بر پیکراین مجروح 
محتضر، می تواند موجب مرگش شو د. مشکالت 
درخارج  آنرا  دارد.  اجتماعی  ریشه  موجود 
جستجو نکنید. اگر بلندگوهای معاندکار گردانی 
میکنند بخاطر نقص وکار کرد غلط رسانه است. 
داخلی  به سوی جنگ  روند  این  کنید:  لطفاتوجه 
است که جز دشمنان ملت کسی، آنرا نمی خواهد، 
و آغازی است برای فاجعه ایی که به ناکجا آبادی 
بی اننها ختم خواهد شد. باالترین وظیفه حکومت 

اجرای عدالت است.
از موال کمک بگیریم در حکمت ۳۱-     بگذارید 
استوار  پایه  چهار  بر  نیز  فرمایند:….عدل  می 
است: فکری ژرف اندیش، دانشی عمیق موصول 
به حقیقت، نیکو داوری کردن واستوار بودن در 
شکیبایی، پس کسی که درست اندیشید به ژرفای 
دانش  حقیقت  به  که  کس  آن  و  رسید  دانش 
کسی  و  نوشید،  شریعت  زالل  از چشمه  رسید، 
که شکیبا شد، در کارش زیاده روی نکرده و با 
نیک نامی در میان مردم زندگی خواهد کرد. ژرف 
اندیشی ودانش متصل به حقیقت و داوری خوب، 
واستقامت درصبر پایه های عدالت است، سئوال 
در پشت تصمیمات شما در مقابل بحران موجود 
کدامیک از اصل های زیر، نهفته است آیا پایداری  
در صبر به معنی تبدیل گلوله جنگی به ساچمه ای 
است؟! همان گلوله ایی که در قضییه زاینده رود 
استفاده از آنرا تکذیب واالن به آن افتخار میکنید.

به            جامعه  از  بزرگ  اقلیتی  گذاشتن  کنار  آیا 
و...  معارض  تا  مخالف  از  مختلف،  های   نام 
وحتی  وخواسته  حرف  به  بستن  وگوش  چشم 
عقل  شرط  آنها  جویانه  مصلحت  های  پیشنهاد 
شده،  عرض  بارها  است؟!  داری  ومملکت 
در  وعمیق  بزرگ  جراحی  به  احتیاج  مملکت 
دارد،  تقنین وحتی  قضا  اجرا،  زمینه های  تمام 
منحصر  اقتصادی  مسائل  به  فقط  را  وجراحی 
نفرمائید، مدتها عارضیم که زمان کوتاه و فرصت 
کم است، واالن باید گفت   کم کم نه واقعا، دیر  

وفاجعه بحران عمومی نزدیک است.
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شهردار تبریز در مراسم بهره برداری از کتابخانه 
ابراز  ضمن  خیر  یک  توسط  شده  احداث 
چنین  احداث  در  خیرین  مشارکت  امیدواری 
شهروندان  دلهای  کارها  این  گفت:  هایی  پروژه 
روحیه  افزایش  باعث  و  کرده  نزدیک  هم  به  را 

مشترک پذیری در جامعه می  شود.
اظهار  مطلب  این  اعالم  ضمن  هوشیار  یعقوب 
زمینه  در  ویژه  به  تبریز  هویت  و  تاریخ  داشت: 
این  قابل کتمان نیست و  های فرهنگی و علمی 

شهر همواره جزو اولین ها بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بزرگترین شاخصه ای که 
با خصوصیات  آن  را مشهور کرده مردمان  تبریز 
منحصربفرد است، افزود: امروز با وجود گذشت 
افتخار  رجال خود  به  ها  تبریزی  بازهم  ها  سال 

می کنند.
و  است  ایران  متفکر  مغز  و  تپنده  قلب  تبریز 
امیدوارم دست در دست هم، برای سربلندی تبریز 
و ایران تالش کنیم.  شهردار به افتخار کردن خود 
قدردانی  نمود وضمن  اشاره  تبریز  به شهروندی 
از بانیان احداث کتابخانه الدارا اصالن سعادتجو 
برداری  بهره  آینده شاهد  امیدواری کرد در  ابراز 
کتابخانه های دیگر با مشارکت شهروندان باشیم.

متر   ۸۶۰ متراژ  به  و  طبقه  سه  در  کتابخانه  این 
توسط  و  شده  احداث  کودکان  و  نوجوان  ویژه 
نهاد کتابخانه های عمومی استان تجهیز شده است.  
و  مختلف  حوزه های  در  کتاب  جلد   ۲۷۷۰
اطالعات عمومی و ۱۶۰ جلد کتاب کمک درسی 

در این کتابخانه وجود دارد.

تبریز قلب تپنده و مغز متفکر ایران است

شایعه پراکنان و دروغ پردازان همچون منافقین و کافرین هستند

شهادت  فرمودند:  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
که  است  تسبیحی  نخ  همچون  و  همدلی،  مایه 
را  زبان های مختلف  و  قومیت ها  از  مجموعه ای 

در میهن به هم پیوند زده است.
انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
برگزاری  دست اندرکاران  دیدار  در  اسالمی 
 ۱۴۰۱ آبان   ۸ تاریخ  در  که  قم  شهدای  کنگره 
نگه  زنده  لزوم  بر  تأکید  با  بود،  شده  برگزار 
را  قم  آنها،  پیام  شنیدن  و  شهیدان  یاد  داشتن 
هم  قم  گفتند:  و  خواندند  اقامه«  و  »قیام  شهر 
این  که  واداشت  قیام  به  را  ایران  هم  کرد،  قیام 
و  معصومه  فاطمه  حضرت  حرم  برکات  از 
بود  آن  خوب  مردم  همچنین  و  علمیه  حوزه 
کردند،  تقدیم  مبارزه  راه  در  زیادی  که شهدای 
باهنر  و  بهشتی  مطهری،  همچون  شهیدانی  البته 
همه  بلکه  و  هستند  قم  پرورش یافتگان  که  نیز 
شهدای ایران، شهید قم محسوب می شوند، چرا 
بزرگوار،  امام  ندای  به  پاسخ  با  که  بود  قم  که 

نهضت را آغاز کرد.
در  قم  مردم  درخشان  نقش  به  اشاره  با  ایشان 
امتحان های  و  مقدس  دفاع  و  انقالب  پیروزی 
ویژگی های  دادن  نشان  بر  امروز،  تا  پی درپی 

خاطرنشان  و  تأکید  هنر  زبان  با  شهدا  برجسته 
کردند: هر یک از حوادث درخشان قبل و بعد 
از انقالب مانند ستاره و نقطه درخشان تاریخی 
این  از  یکی  نیز  شاه چراغ  اخیر  حادثه  و  است 
و  داغدار  را  عده ای  اگرچه  که  است  ستاره ها 
اما  کرد  اندوه  و  غم  از  را سرشار  همه  دل های 
زنده  نشانه  و  می شود  ماندگار  کشور  تاریخ  در 

بودن ملت، و مایه افتخار و سربلندی است.
شهادت  و  شهید  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
ملی،  ارزش های  از  مجموعه ای  دربردارنده  را 
افزودند:  و  برشمردند  اخالقی  و  انسانی  دینی، 
و  صالح«  »عمل  و  صادق«  »ایمان  مظهر  شهید 
»جهاد در راه خدا« است و هویت ملی را ارتقا 
شهیدان  فداکاری های  امروز  همچنان که  می دهد 
ملت  عظمت  موجب  آنها  مادران  و  پدران  و 

ایران شده است.
و  فداکاری  مظهر  را  شهادت  همچنین  ایشان 
دفاع  شهیِد  کردند:  تاکید  و  خواندند  شجاعت 
مقدس جان خود را داد تا دشمن خبیث و ظالم 
به  و  تهران  به  رسیدن  یعنی  خود  وعده  نتواند 
امنیت  ذلت کشیدن ملت را عملی کند و شهیِد 
نیز جان خود را برای امنیت و آسایش مردم فدا 

معارف  همه  تجسم  فداکاری ها  این  که  می کند 
اخالقی نهفته در شهید و شهادت است.

و  خدا  با  معامله  را  شهادت  انقالب،  رهبر 
گفتند:  و  دانستند  ملی  مصالح  تأمین کننده 
تسبیحی  نخ  همچون  و  همدلی،  مایه  شهادت 
زبان های  و  قومیت ها  از  مجموعه ای  که  است 
هر  در  و  زده  پیوند  به هم  میهن  در  را  مختلف 
شهر نام شهیدانی برجسته است که با یک هدف 
برای  خود  هموطنان  دیگر  با  صف  یک  در  و 
و  اسالمی  جمهوری  عظمت  و  اسالم  عزت 

ایران به شهادت رسیده اند. تقویت 
شرح  و  مقدس  دفاع  جزئیات  انتقال  ایشان، 
را  آنها  مادران  و  پدران  و  شهیدان  احوال 
ضروری خواندند و گفتند: این کار نیازمند زبان 
سریال،  و  فیلم  همچون  هنری  تولیدات  و  هنر 

مستند و شعر است.
سخنانشان  پایان  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
در  دل  که  کسانی  همه  کردند  امیدواری  ابراز 
گرو اسالم و انقالب و ملت دارند برای کودکان 
توان  همه  عزیز  ایران  برای  و  نو  نسل های  و 
پیام  و  یاد  تا  گیرند  کار  به  را  خود  ظرفیت  و 

شهیدان استمرار یابد و منتقل شود.

دانشجویان معترض 
بچه های خود ما هستد

صدای آنها
 را بشنویم

رئیس جمهور گفت: طبق بیان قرآن شایعه پراکنان 
و دروغ پردازان همچون منافقین و کافرین هستند.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
کشورمان در همایش ملی جهاد تبیین که در مرکز 
برگزار  اسالمی  بین المللی جمهوری  همایش های 
از جهاد  اسالمی  فرهنگ  در  ما  آنچه  شد، گفت: 
بیان  تبیین که سخن حکیمانه رهبری در مقطعی 

فرموده اند و تاکید کرده اند جهاد تبیین است.
شایعه پراکنان  قرآن  بیان  طبق  کرد:  تصریح  وی 
کافرین  و  منافقین  همچون  دروغ پردازان  و 
کسانی  شایعه پراکنان،  و  دروغ پردازان  هستند. 
که  طور  آن  را  شناخت  و  ادراک  می خواهند  که 
خودشان می خواهند رقم بزنند و جنگ شناختی به 

راه می اندازند و اینها مانند منافقان است.
ادراک صحیح  ایجاد  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
اهمیت بساری دارد، افزود: این افراد سعی دارند 
خوب را بد و بد را خوب جلوه دهند؛ می خواهند 
بزرگ  را  ضعف  نقاط  کنند،  عوض  را  ادارک ها 
جلوه دهند و نقاط قوت را کوچک سازی کنند و 
آنها را کم ها نشان دهند. این همان جنگ رسانه ای 
است که امروز با آن مواجه هستیم. باید متناسب 
با این جنگ آرایش را ایجاد کرد؛ اما امروز آرایش 
مناسب با این جنگ وجود ندارد. آرایش متناسب 
سمت گیری،  آگاه،  انسانی  نیروی  در  جنگ  این 
اقدام به موقع، سخن هنرمندانه، نفوذ در مخاطب 

و مخاطب شناسی است.

تبیین  جهاد  ضرورت  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
اقدامات  ایستادگی،  دفاع  جهاد،  سال   ۴۳ گفت: 
خالقانه و ابتکاری، پیشرفت های بسیار در حوزه 
علم و فناوری که باید برای تنویر افکار عمومی 
دشمن  و  نشد  انجام  خود  زمان  در  می شد،  بیان 
برخی گره های ذهنی را ایجاد کرد. همین گره های 
این  و  شد  تبدیل  نادرست  ادراک  یک  به  ذهنی 
اعمال  و  ناصحیح  تصمیم  به  نادرست  ادراک 
باور شد  بعد  بود،  اول گره  ناشایست منجر شد. 
و بعد از آن به تصمیم و اراده و جلوه های بعدی 

تبدیل شد.
وی با طرح این سوال که چه کسانی باید این گره 
ذهنی را برطرف کنند؟ تاکید کرد: افراد مطلع باید 
کنند. روابط عمومی ها  باز  را  این گره های ذهنی 
پل میان مردم و مسئوالن هستند. این پُل دو طرفه 
است، یعنی هم سخنان مردم را به مدیران و هم 
هم  می دهد.  انتقال  مردم  به  را  مدیران  سخنان 
کنند و  تبیین  مردم  برای  را  سیاست های مصوب 
کنند.  بازگو  مسئوالن  برای  را  مردم  سواالت  هم 
برای  کند.  عمل  خوبی  به  باید  ارتباطی  پُل  این 

انجام وظیفه خود ابزارهای خاصی نیاز دارد.
زمینه  در  که  کسانی  کار  اینکه  بیان  با  رئیسی 
هم  و  عمل  هم  می کنند  فعالیت  اطالع رسانی 
فعال  کنش گری  کرد:  عنوان  است،  عکس العمل 
اگر  است.  متفاوت  کار  دو  انفعالی  حرکت  یا 
پاسخ  بخواهید  و  بگیرد  شکل  اذهان  در  چیزی 

آن را بدهید کار سختی است. اولین و جامع ترین 
روایت را شما باید بیان کنید.

اینکه هنر در روایت گری است،  به  اشاره  با  وی 
و  قانع کننده ترین  جامع ترین،  اولین،  کرد:  اظهار 
روابط  مسئوالن  سوی  از  باید  روایت  گویاترین 
صورت  این  غیر  در  بگیرد.  صورت  عمومی ها 
اگر دیگران  بود.  پرزحمت خواهد  کار سخت و 
شما  کار  باشند،  داشته  دست  در  را  اول  روایت 

واکنشی و انفعالی خواهد بود.
و  روابط عمومی ها  کرد:  تاکید  رئیس جمهور 
رسانه ها هم عمل و هم عکس العمل، هم دفاع و 
و هم حرکتی  پیشگیرانه  تهاجم، هم حرکتی  هم 

پیشتازانه هستند. این کار بسیار هنرمندانه است.
به مدیران  باید خطاب  بنابراین  داد:  ادامه  رئیسی 
ارزشمند،  نیروهای  گیری  کار  به  در  که  گفت 
هنرمند و قوی در رسانه و روابط عمومی مسیر را 
با سختی مواجه نکنند، مسیر به کارگیری نیروهای 
روابط  حوزه های  در  متعهد  و  هنرمند  کارآمد، 

عمومی و رسانه ای باید سهل و آسان شود.
وی بابیان اینکه در جهاد تبیین از دشمن شناخت 
می شود  حاصل  آن  بر  آمدن  فائق  شرایط  و  پیدا 
تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری هم 
بارها تاکید کردند، نیاز امروز جامعه و کشور جهاد 
تبیین است. جهادگر باید توانایی ها و رسالت خود 
را ببیند و از طرفی با ظرفیت های دشمن هم آشنا 

شود تا اقدامات خود را متناسب کند.

تا  می کند  سعی  دشمن  کرد:  خاطرنشان  رئیسی 
نقاط قوت را کوچک نشان دهد و در نقاط ضعف 
با همین جنگ  باید متناسب  بزرگنمایی کند پس 

و نیازهای آن، آرایش خودمان را تعریف کنیم.

تب کمبود دارو
 بر جان مردم 

شهیِد امنیت 
جان خود را برای 
امنیت و آسایش 
مردم فدا می کند

هشت درصد جمعیت آذربایجان شرقی
 باالی ۶۵ سال است

گفت:  شرقی  آذربایجان  احوال  ثبت  مدیرکل   
استان ۳۲۰ هزار  باالی ۶۵ سال  تعداد سالمندان 
نفر است که حدود هشت درصد جمعیت استان 

را شامل می شود .
محمد حیرت انگیز اظهار کرد: آذربایجان شرقی 
بر اساس آخرین برآورد آماری در پایان مهر ماه، 
چهار میلیون و ۹۶ هزار نفر جمعیت دارد که ۲ 
بیست  و  میلیون   ۲ و  مرد  نفر  هزار  و۷۶  میلیون 

هزار نفر زن هستند .
وی اعالم کرد: سه میلیون و ۱۱ هزار نفر از مردم 
 ۸۵ و  میلیون  یک  و  شهری  مناطق  ساکن  استان 
هزار نفر از مردم ساکن مناطق روستایی هستند .

با اشاره به اینکه ۲ میلیون و ۸۲۸ هزار نفر  وی 
و  دارند  ۶۵ سال سن  تا   ۱۵ بین  استان  مردم  از 
گفت:   می شوند،  استان محسوب  فعال  جمعیت 
استان  مردم  از  نفر  هزار   ۲۶۸ و  میلیون  یک 

جمعیت غیرفعال به حساب می آیند .
 مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی اظهار کرد: 
جمعیت زیر ۱۵ سال استان ۹۴۸ هزار نفر است .
وی در خصوص آمار والدت ها گفت: طی هفت 
ماهه سال ۱۴۰۱ ، ۲۷ هزار و ۶۰۷ واقعه والدت 
در آذربایجان شرقی ثبت شده است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته حدود پنج درصد کاهش 

نشان می دهد .
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