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میر علی اصغر الموسوی
و  تبین  جهاد  ملی  آیین  در  جمهور  رئیس   
است  کسی  روشنفکر  هنرمندانه:  اطالع رسانی 
روشنفکر  دهد.  هشدار  و  بشناسد  ببیند،  بیشتر 
که  هستند  بسیجیان  و  سلیمانی  قاسم  شهید  ما 
امنیت جامعه جان خود را به خطر  برای حفظ 
زمان  که  می اندازند، روشنفکران کسانی هستند 
سیاسی  بدانند،  را  زمان  اقتضای  و  بشناسند  را 
کسی است که نیاز جامعه را بشناسد و برای رفع 
این نیاز که امنیت و آرامش است، خطرپذیری 
و مسئولیت پذیری کند، اما عده ای از خواص از 

جوسازی می ترسند.
 50 دهه  رمضان   21 در  افتادم  ایی  یاد خاطره   
در هیئت سرخابی های تبریز در اوج عزاداری 
خاموشی                      زمان  در  گریه  بغض  انفجار  و 
بسیار  که  عزیزی  قرآن  گذاری  سر  ها  چراغ 
متآثر شده بود با حالت گریه داد زد: »جماعت 
گریه کنید، گریه کنید می دونید امشب چه شبی 
است، امشب شب 21 آذر است« )بیچاره دچار 
لق لقه زبان شده، رمضان را با آذر اشتباه کرد( 
در این حین رندی داد زد »قرآنها را بزارید زمین 

تفنگ ها را بر دارید.«
 زمانی که بسیجی عنوان روشنفکری را از طرف 
نیست  چاره  گیرد  می  مملکتی  مقام  باالترین 
که ما هم مثل آن رند داد بزنیم: دانشگاه ها را 

تعطیل و در سرباز خانه ها را بگشائید.
و  ها  نوشته  به  شما  اگر  رئیسی  آقای  جناب   
نمی  روشنفکرشان  شما  که  آنانی  های  گفته 
تبین  غمشان  و  درد  تمام  کنید  رجوع  دانید 
و  زمان  شناخت  به  توجه  با  موجود  وضع 
امنیت و  برای  نیاز جامعه  تامین  پیشنهاد جهت 
آرامش است. اگر منظور شما از تبین و شناخت 
وضع موجود و نیاز جامعه، تائید آنچه که شما                
های  نهاد  و  رسمی  های  کانال  و  فرمائید  می 
دولتی و نیمه دولتی چون ائمه جمعه می گویند، 
ماه  تا  ماه من  میان  کامال درست است چرا که 
گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، اگر مراد 
رسما  آنچه  نشاندن  کرسی  به  و  بیان  تبین،  از 
نیست  تبین  این  است،  شود  می  داده  اجازه 
ادعای  روشنفکری  که  حاشا  و  است  تحمیل 
نقد و  به عوض  روشنفکری کند ولی روشش، 
بررسی آنچه در جامعه مي گذرد، تکرار آنچه به 

وی دیکته می کنند باشد. 
 فرموده اید روشنفکر باید خطر پذیر و مسئولیت 
هر  اکنون  که  که  از خطری  راستی  باشد.  پذیر 

روشنفکر درد آشنا با آن روبر ست آگاهید. 
غیر  و  رسمی  شدگان  داشت  باز  لیست  لطفا   
رسمی را مطالعه فرمائید. آقای رئیسی هیچوقت 
بافتن هر  با  تبین به معنی توجبه نیست آن هم 
آنچه  تبین  از  مراد  اگر  هم  به  یابسی  و  رطب 
ائمه  مجلس،  وکالی  آقایان  دولت،  جانب  از 
و  جنابعالی  الزوجه  ابو  الخصوص  علی  جمعه 
فرماندهان نظامی ... گفته می شود، باشد ما باید 
در  اقتصادی  اجتماعی،  فساد  هیچ  کنیم  توجیه 
جامعه نیست. اقتصاد مملکت در حال شکوفایی 
این که   دلیل اش  کاملند و  رفاه  است مردم در 
مسافرت                                                                         به  شخصی  ماشین  با  تعطیالت  در 
و  فساد  خاطر  به  اتفاقات  تمام  روند.  می 
وابستگی دولت قبلی است آنانی که روسری بر 

سر ندارند فواحش امریکائیند.
 تمام  قضایا اصال علت و ریشه داخلی ندارند. 
آن  دشمنان  شوم  های  نقشه  خاطر  به  همه  و 
کریمانه مخالف های  است.  دولت  مرز  طرف 
خود را می نوازد. گاه گاهی فقط تیر هوایی و 
به  که  آنهائی  تمام  کند.  می  در  ای  ساچمه  یا 
دهند،  می  ترجیح  بقا  بر  را  فنا  و  افتاده  زمین 
حوادث  یا  ای  زمینه  های  بیماری  خاطر  به  یا 
رسانه  و  آزاد  ها  روزنامه  و  است  بوده  اتفاقی 
ملی منعکس کننده واقعیات اجتماع است. آینده 
روشن است و هیچ خطری وحدت و آزادی و 

استقالل کشور را تهدید نمی کند.
نفر  هزار   200 از  کمتر  در  هست  چه  هر  و   
صادر  اجازه  اگر  که  است،  اجنبی  خوار  جیره 
شود بالفاصله ظرف اندک مدتی نابود می شوند 
از  که مشکلی  نخواهد بود، چرا که تعداد شان 

مرگ و میر کوید 19 کمتر خواهد بود.
 قطع نامه دهندگان هم خیلی، وقت است قطع 
نامه دانشان سوراخ شده و هیچ خطری از اجماع 
به  تهدید نمی کند. راستی  را  الملی کشور  بین 
ما عوام حضرت عباسی شما می خواهید  قول 
روشنفکران و سر آمدهای کشور، مسائل را این 

گونه تبین کنند. 
 منی که نه سر پیازم و نه ته پیاز واقعا شرم دارم 
من  بزرگان  به  برسد  چه  کنم  توجیهاتی  چنین  
اصال مخالف روشنفکر خواندن بسیجی، نیستم 
رزمنده  کدام  و  بسیجی  کدام  ولی  مصرم  بلکه 
پیشکسوتان  و  نظامی  بدنه  اکثریت  کنید  باور 
از  شرایط  بدترین  در  که  انهایی  و  بسیجی 
اسالمی  جمهوری  ارضی  تمامیت  و  استقالل 

دفاع کردند نظراتشان باشما یکی نیست.
 فرمودید که خواص از جو سازی می ترسند... 
ادامه در همین صفحه

در یازدهمین اجالس شورای  عالی استان ها
برقراری روابط سالم میان دستگاه های اداری

 برای مردم اطمینان بخش است

استان ها  7

رهبر معظم انقالب اسالمی مسئله  آب اصفهان را 
این  دنبال  بنده  فرمودند:  دانستند و  مسئله  مهّمی 
قضیّه بوده ام، دوستان متعّددی نامه نوشتند، ما هم 

ارجاع و دنبال گیری کردیم.
ایثار مردم اصفهان و  ایام سالگرد حماسه و   در 
تشییع ۳۷0 شهید عملیات محرم در شهر اصفهان، 
در  حضور  با  صبح  استان،  این  مردم  از  جمعی 
حسینیه امام خمینی )ره( با رهبر انقالب اسالمی 

دیدار کردند.
به  دیدار  این  در  ایشان  بیانات  محور  مهمترین 

شرح زیر است:
- مناقب اصفهان یکی دو تا نیست. اصفهان شهر 
علم است، شهر هنر است، شهر جهاد است، شهر 
زنده است. در باب علم، در اصفهان شاید در این 
چهارصد سال اخیر تعداد علمای بزرگ اصفهان 
به  ارزششان و شهرتشان مربوط  اهّمیّتشان و  که 
خصوص اصفهان نیست، بعضی ها همه ی دنیای 
اگر  گرفته،  فرا  را  ایران  همه ی  بعضی  را،  اسالم 
بیاوریم، در فقه و در فلسفه و در  بخواهیم اسم 
حدیث و در تفسیر و امثال اینها یک کتاب قطور 
خواهد شد فقط اسمشان را اگر بنویسیم. بزرگان 
علمای ما حتی تا زمان نزدیک به ما مثل مرحوم 
اصفهانی،  ابوالحسن  آسید  مرحوم  نائینی،  آقای 
اینها همه  اصفهانی،  آشیخ محمد حسین  مرحوم 
اینها،  از  قبل  مختلف،  دوران های  علم  بزرگان 
قبل از اینها، قبل از اینها تا حدود چهارصد سال 
تربیت  یعنی  دیگر.  است  علم  شهر  اصفهانی اند. 
کننده است، نه فقط در فقه، در فلسفه هم همین 

جور است، بعضی هم اصفهانی نیستند، لکن در 
کردند،  بروز  اصفهان  در  کردند،  رشد  اصفهان 
اصفهان اینها را رو آورد. این خصوصیت اصفهان 

است. شهر ایمان و محبت به اهل بیت است.
بنده  است.  مهّمی  مسئله ی  اصفهان  مسئله ی آب 
هم دنبال این قضیّه بوده ام. دوستان متعّددی نامه 
نوشتند، ما هم ارجاع کردیم، دنبال گیری کردیم. 
اخیراً هم من دنبال گیری کردم. الحمدلّل مشغولند، 
یعنی کارهای خوبی دارد انجام می گیرد؛ پنج شش 
اقدام. حاال مثاًل ممکن است گفته بشود که بعضی 
از اینها بلندمّدت است، خب باشد، باالخره دارد 
کار انجام می گیرد، دارد پیش می رود و ان شاءالّل 
محترم  مسئولین  به  حاال  من  شد.  خواهد  حل 
دولتی که واقعًا تالش هم می کنند، کار می کنند، 
سفارش می کنم در این زمینه هرچه ممکن است 
سریع تر  است  ممکن  هرچه  کنند،  تالش  بیشتر 
کار کنند؛ یعنی واقعًا مردم اصفهان شایسته ی این 

هستند که ما شب و روز نشناسیم.

مسئله  آب اصفهان مسئله  مهّمی است 
و آن را دنبال گیری کردم

رئیس جمهور با بیان اینکه شوراهای شهر و روستا 
اظهار  دارند،  اساسی  قانون  در  ویژه ای  جایگاه 
جمهوریت  تقویت  بر  بنا  اساسی،  قانون  داشت: 
نظام و اصل توجه به اراده، خواست و مشارکت 
مردم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، یکی از 
ارکان مهم تصمیم گیری را شوراهای اسالمی شهر 

و روستا معرفی کرده است.
اجالس  یازدهمین  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
شوراهای  اینکه  بیان  با  استان ها  شورای عالی 
قانون  در  ویژه ای  جایگاه  روستا  و  شهر  اسالمی 
بر  بنا  اساسی،  قانون  گفت:  دارند،  اساسی 
اراده،  به  توجه  اصل  و  نظام  جمهوریت  تقویت 
و  تصمیم سازی ها  در  مردم  مشارکت  و  خواست 
تصمیم گیری  مهم  ارکان  از  یکی  تصمیم گیری ها، 
کرده  معرفی  روستا  و  اسالمی شهر  را شوراهای 

است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه شوراهای اسالمی 
و  هستند  اساسی  قانون  ارکان  از  روستا  و  شهر 
دارد،  مهمی  معنای  اساسی  قانون  در  رکن  تعبیر 
عدالت  اجرای  در  شوراها  نقش  همچنین  افزود: 
اجتماعی و اقتصادی در همه سطوح و مبارزه با 
فقر، فساد و تبعیض از شئونات شوراهاست و ساز 
و کار شوراها باید به نحوی باشد که بتواند از هر 

گونه تبعیض و فسادی پیشگیری کند.
رئیسی با تاکید بر اینکه نظرات شوراها به عنوان 
در  باید  دارند،  نمایندگی  مردم  از  که  جایگاهی 
مورد  استان  یا  شهر  یا  روستا  بودجه ریزی  نحوه 
مقام  شورا  داشت:  اظهار  بگیرد،  قرار  توجه 
اعالم نظر  مقام  ولی  نیست  بودجه  تصویب کننده 
برای بودجه هست و می تواند در رابطه با بودجه 
نسبت به استان یا شهرستان اعالم نظر کند و اگر 
و  منطقه ای  نگاه های  با  اظهارنظرش  اساس  چه 
داشته  هم  ملی  کالن  نگاه  باید  اما  است،  محلی 
باشد.رئیس جمهور اجرای عدالت بر مبنای توجه 
اهداف مهم  از دیگر  را  آمایش سرزمینی  به سند 
کرد:  تصریح  و  عنوان  کشور  در  شوراها  فعالیت 
کشور،  برای  و  شوراها  در  مهم  اهداف  از  یکی 
دولت  این  اول  وهله  در  است.  عدالت  اجرای 
در  و  است  عدالت  اجرای  به  مکلف  که  است 
دولت مردمی خودمان را موظف به اجرای عدالت 
را  عدالت  اجرای  باید  نیز  شوراها  اما  می دانیم، 
اجرای  در  شوراها  داد:  ادامه  کنند.رئیسی  دنبال 
توجه  خودشان  شهر  و  محله  به  فقط  عدالت 
نداشته باشند، بلکه نگاه آنها از یک سو به محل 
خودشان و از سوی دیگر به محل خودشان نسبت 
به منطقه و کشور باشد؛ این همان نگاه مبتنی بر 
عدالت  تحقق  راستای  در  سرزمینی  آمایش  سند 

اجرای  مسیر  در  ما  نگاه  می کند  کمک  که  است 
عدالت، عادالنه باشد.

و  بودجه  مورد  در  شوراها  نظر  جمهور  رئیس 
آمایش سرزمینی حائز  لحاظ سند  با  را  اعتبارات 
اهمیت دانست و تصریح کرد: نظر شوراها از این 
منظر می تواند کمک بسزایی باشد برای دولت در 
بودجه  الیحه  تصویب  در  مجلس  برای  و  تنظیم 

باشد.
رئیسی با اشاره به تکرار تعبیر آرمانشهر در کالم 
فالسفه خاطرنشان کرد: منظور از آرمانشهر لزوما 
شهر نیست، بلکه منظور هر جای آبادی است که 
مردم در آن زندگی می کنند. این آرمانشهر دارای 
زیربنای  سنگ  اینجا  باشد،  باید  مشخصاتی  چه 
تراز  در  را  ما  روستای  و  می تواند شهر  که  آنچه 
معنویت،  عقالنیت،  از  است  عبارت  دهد،  قرار 
حکم  ما  منطقه   هر  بر  باید  که  عدالت  و  اخالق 

فرما باشد.
شوراها  اعضای  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
منطقه ای  در  را  عدالت  و  اخالق  حاکمیت  باید 
که آن را نمایندگی می کنند، دنبال نمایند، گفت: 
اینها آرمان ها و اهداف مهمی هستند که در قانون 
اعضای شوراها  به نحوی ذکر شده اند و  اساسی 
روابط  تبعیض،  با  مقابله  دنبال  به  همواره  باید 

ناسالم و فساد و اجرای عدالت باشند.
معنای هر  به  قرآن  اینکه فساد در  بیان  با  رئیسی 
چیزی است که از اعتدال و عدالت خارج شود، 
روابط  روابط،  که  کنند  مراقبت  شوراها  افزود: 
سالم باشد و روابط ناسالم پا نگیرد، چرا که روابط 
ناسالم هم شورا و هم شهرداری، هم سازمان ها و 
هم ادارات دولتی را در نظر مردم بی اعتبار می کند 
و باعث آسیب رساندن و کاهش سرمایه اجتماعی 
می شود.اگر مردم احساس کنند روابط در شوراها، 
یعنی روابط بین شورا با شهرداری، فرمانداری و 
روابطی  ادارات،  و  سازمان ها  دیگر  و  استانداری 
پیشرفت  و  امور  ارتقای  در جهت  و  سالم  کاماًل 
تعریف شده، این برای مردم اطمینان بخش است.

در  شوراها  مهم  نقش  بر  دوباره  تاکید  با  رئیسی 
قانون اساسی برای تامین رفاه اجتماعی، بهداشت، 
آموزش و رفع نیازهای مردم اظهار داشت: کسانی 
کردند  آماده  را  خودشان  شدند  شوراها  وارد  که 
رفاه  جهت  در  و  خدمت  مردم  به  اینکه  برای 
اجتماعی، باال بردن سطح آموزش و دانش مردم و 

رفع مشکالت معیشتی مردم تالش کنند.
و  تجربیات  امروز  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
شوراها  فعالیت  دهه   2 از  خوبی  اندوخته های 
داریم، تصریح کرد: ساختار و سازمان کار شوراها 
طراحی  پیگیر  و  کارآمد  چابک،  کار  و  ساز  یک 

و  اساسی  قانون  در  که  آنچه  تحقق  برای  شده، 
آمده  شوراها  وظایف  عنوان  به  موضوعه  قوانین 

است.
رئیسی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می کنم کارگروهی 
از سوی شورای عالی استان ها با مشارکت وزارت 
امروز  مشکالت  و  مسایل  بررسی  برای  کشور 
قانونی برای  تا ظرفیت های  شوراها تشکیل شود 
فعال تر شدن شوراها را احصا و احیا کنند. دولت 
دارد  آمادگی  زمینه  این  در  همکاری  برای  کاماًل 
مردم  نگاه  و  رأی  از  برخواسته  را  شورا  که  چرا 
جایگاه  و  پایگاه  اساسی  قانون  در  که  می داند 
بهتر             اداره  برای  بسزایی  کمک  می تواند  و  دارد 

کشور باشد.
رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه این روزها 
فصل تنظیم بودجه و در عین حال تدوین برنامه 
هفتم است، بسیار خوب است که حداکثر ظرف 
یک ماه و حتی کمتر، این کارگروه تشکیل شده و 
نظرات اعضا برای رفع مشکالت و کارآمدتر شدن 
شوراها را جمع آوری، جمع بندی و ارائه کنند تا 
در الیحه بودجه و به ویژه برنامه هفتم لحاظ شود.
سوی  از  شده  مطرح  سخنان  به  اشاره  با  رئیسی 
اعضا برای برای اعالم نظر شوراها درباره بودجه 
که  موافقم  موضوع  این  با  بنده  افزود:  عمومی 
شوراها از یک سو با نگاه به محله، شهر و دیار 
به  فراگیر  و  نگاه کالن  با  دیگر  از سوی  و  خود 
زمینه  این  در  را  خود  پیشنهادات  ملی  مسایل 
اعالم کنند و این را هم برای دولت و هم برای 
اینکه  بیان  با  می دانم.رئیس جمهور  مفید  مجلس 
در زمینه جلوگیری از تبعیض که از وظایف مهم 
بسیار  عدالت  اجرای  جهت  در  و  شوراهاست 
کمک می کند، همه اعضای شورای شهر و روستا 
مردمی  دولت  همکاران  و  مشاورین  بهترین  را 
می دانیم، اظهار داشت: بنده همچنین کامال موافقم 
برنامه ریزی  و  اداری  شوراهای  در  شوراها  که 
استان ها نماینده داشته باشند. حتی در جاهایی که 
قانون به شما حق رای نداده اصل حضور و ارائه 
از نگاه توامان به  نظر و دیدگاه شما که برگرفته 
مسائل منطقه ای و ملی است، می تواند برای رفع 

تبعیض و اجرای عدالت مفید باشد.
نداشته  وجود  ملی  و  منطقه ای  توامان  نگاه  اگر 
به گستردگی  چانه زنی  روال  یک  وارد  کار  باشد 
تمام کشور می شود و در این وضعیت چانه زنی، 

عدالت در حاشیه قرار می گیرد. 
می دهد  نشان  گذشته  سال   ۴0 از  بیش  تجربه 
و  بودجه  و  دهیم  قرار  محور  را  عدالت  باید  که 
اعتبارات کشور با همه نیازهای کشور دیده شده 

و به اولویت ها توجه شود.

 از تهدیدها 
هراسی نداریم

افت قیمت محصوالت 
کشاورزی در فصل برداشت

انتقادها از 
سکوت دولت 

در برابر 
بحران ها

تجلیل شهردار تبریز از 
قهرمان کاراته جهان

شهردار تبریز یعقوب هوشیار در قالب دور دوم 
قرار خدمت با حضور در منزل سجاد حیاتی یکی 
از قهرمانان کاراته جهان، از این ورزشکار ساکن 

منطقه ۳ تبریز تجلیل کرد.  
شرکت  تشکیل  از  دیدار  این  در  تبریز  شهردار 
باشگاه ورزشی شهرداری تبریز  خبر داده و گفت: 
بحث آموزش و استعدادیابی ورزشی را در سطح 
در  را  مستعد  نفرات  و  برد  پیش  خواهیم  مناطق 

قالب تیم، راهی مسابقات ورزشی خواهیم کرد.
لیگ  رزمی،  ورزش های  حوزه  در  افزود:  وی 

استانی را راه اندازی خواهیم کرد.
مسابقات  دوم  دور  کرد:  خاطرنشان  هوشیار 
ورزشی جام پرچم نیز در ماه های آتی  همزمان با 

کل کشور، در تبریز نیز برگزار خواهد شد.

ادامه از همین صفحه
 روشنفکری

اگر منظور از خواص کسانی هستند که تا دیروز مدافع 
حکومت و در کنار شما بودند؟ نه نخبگان و سرآمد 
های جامعه، که سالهاست فهمیده و تذکر، اخطار و... 
می دهند. آیا معنا و مفهوم آن سنگینی جو اجتماعی 
نیست که حتی خواجه حافط هم فهمیده و من در 
عجبم شما چرا درک نمی کنید!؟ آقای رئیسی دامنه 

نا آرامی های این سه روز را بنگرید،
اگر همه اینها زائیده، توطئه خارجی است  دشمنان 
چنین قوی شده اند در چنین سطح گسترده ای و به 
مدت چنین طوالنی هرچه می خواهند می توانند 
انجام دهند آیا قبول میفرمائید که ما با ضعیفترین 
کنیم که ریشه  قبول  اکر  دولت روبرو هستیم؟ و 
با                کنید،  قبول  باید  است،  داخلی  حوادث  اصلی 

کور ترین و کرترین دولت تاریخ روبرو هستیم. 
کالم آخر از شهید سردا سلیمانی یاد کرده اید، آیا 
اآلن  بود،  ایشان زنده  اگر  دارید که  اطمینان  واقعا 

اقدامات شمارا تائید می کرد؟
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