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*میر علی اصغر الموسوی
درد مارا نیست درمان الغیاث

هجر مارا را نیست در مان الغیات
دین ودل بردند قصد جان کنند

الغیاث از جور خوبان الغیاث
 اگر حافظ در نهایت تنعم از جور خوب رویان 
پیوند                  خیال   عالم،  به  را  واقع  عالم  و  نالد  می 
می دهد ما را که در عالم واقع دین و دل دماغ 
را تسلیم رقیب کرده ایم و گذشته و تمام افتخار 
آفرینی مان را در سر بازار  به زر ناصره به حراج 
گذاشته ایم و غوطه ور در جهل مرکب، امید به 

فردای روشن فرضی دوخته ایم،
 وچونان قمار بازان پاک باخته ای که حتی هوس 
قمار دیگر را از سر شان بدر کرده اند. عاجزانه، 
فالکت  تماشای  به  ای  گوشه  در  مندانه  درد  و 
خود نشسته ایم. مجبوریم ناله الغیاث سر دهیم، 
و به هر مجاز برای شرح واقعیت  درون تمسک 
جوئیم. من نمی دانم حدیث نابو دی یک ملت 
را با تمام گذشته و حال و آینده اش را چطور 
تعبیر کنم جز باجمالتی که آن رند در هدم مسجد 
الهی در پای ستوران مغول گفت که من به صبر و               

بی نیازی خدا می نگرم.
بر:  مبنی  خود.  له  سرمقا  در  کیهان  افاضات   
و  روزها  این  رویدادهای  از  برخی  به  "نگاهی 
برخوردهای وحشیانه داعشی های داخلی با مردم 
قلب هر  پلیس  با  بازار و حتی  و  مظلوم کوچه 
انسان آزاده ای را  مرد میدان های سخت و پایان 
این  پرسش  و  هستند  حادثه  بد  روزهای   بخش 
است که چرا به آنها اجازه برخورد پشیمان  کننده 
با آشوبگران و متجاوزان به جان و مال و ناموس 
مردم داده نمی شود؟! مرا کامال به این اقناع رساند، 
که ما مراحل پیشرفته ای در صحنه رسانه گذرانده 
ایم، و پاره ای از قلم بدستان قلم را با شمشیر و 

مرکب را باخون جایگزین کرده اند.
شخصیت  در  اکنون  که  ایشان  گذشته  با  من   
ولی  ندارم.  کاری  گردد.  می  متبلور  فعلیشان 
را  مطلب  این  که  زمانی  راستی  دارم،  سئوالی 
خود  نام  و  مرکب  و  ودوات  قلم  از  نوشتید. 
بنام یک روز نامه نویس خجالت نکشیدید؟ در 
کدام محکمه و در کدام مرتبت فقهی و قضایی 
صادر                                                               را  آلودی  خون  حکم  چنین  که  هستید 
تاریخ  در  شما،  مطلب  همین  بدانید  کنید.  می 
بعنوان مانیفست، قلم بدستان خونخوار که عنوان

خمرهای سبز میتوان بدان داد  ثبت خواه شد.
 شما به چه حجت عقلی، منطقی و شرعی، خود 
را حقیقت مطلق وحق ظاهر می دانید که مخالفین 
می شمارید.  مرگ  مستحق  و  اشرار....  را،  خود 
گیرم کشتید و بردید  و علم پیروزی بر افراشتید 
می  الدم  مهدور  که  انانی  جنازه   کنار  در  حتی 
جویان  فتنه  تیتر  و  پرداختید  رقص  به  خوانید 
سرنگون شدند، را با آخرین شماره حروفچینی 
چاپ کردید ثم ماذا اجازه دهید کالمی از مرحوم 
فلسفی را در جریانات ایران وعراق در زمان شاه 
در مسجد ترکهای بازار تهران که به گوش خود 
شنیدم و از رادیوی ایران پخش شد، نقل کنم ..... 
با سر نیزه می توان حکومت کرد ولی روی سر 

نیزه نمی توان نشست...
هر  شما   و  غلتد  می  زمین  بروی  آنکه  بدانید   
یا شریک  گذارید، شهروند  می  آن  روی  اسمی 
مشاع زندگی در این ملک و مملکتند. شما کدام 
خواسته آنها را شنید و یا با کدام  احسنی با آنها 
را  مستحق چنین  آنها  امروز  که  کردید  مجادله 

عقوبتی می دانید؟

تعدادی پهپاد 
پیش از جنگ اوکراین 

به روسیه دادیم

 ساخت ۱.5 میلیون 
واحد مسکن در کشور 

آغاز شد

رئیسی با بیان اینکه چند ساعت قبل متوجه شدم 
رییس جمهور آمریکا سخنانی را گفته است، درباره 
ایران که شاید از حواس پرتی این ها را گفته باشد، 
بنا  که  است  گفته  رسمی  تریبون  پشت  او  گفت: 
داریم ایران را آزاد کنیم! آقای رییس جمهور، ایران 
۴۳ سال قبل آزاد شد و مصمم شد به اسارت شما 

در نیاید و ما هرگز گاو شیرده نخواهیم شد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران با 
انقالب شکوهمند خود مبارزه با استبداد و استعمار 
را در دستور کار قرار داد، گفت: پس از شکست 
استبداد داخلی در بهمن ۱۳۵۷ اگر حرکت بزرگ 
دانشجویان با بصیرت خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ 

نبود، جریان مبارزه با استعمار ناقص می ماند.
مردمی  عظیم  اجتماع  در  رئیسی  ابراهیم  سید   
و  ویژگی ها  تبیین  با  استکبار  با  مبارزه  ملی  روز 
گفت:  فرعونیت،  و  استکبار  به  شدن  گرفتار  آثار 
بر  حاکم  سلطه  نظام  استکبار  نمود  و  نماد  امروز 
به  او  از  ما  عظیم الشان  راحل  امام  که  آمریکاست 

شیطان بزرگ تعبیر کردند.
استکبار حاضر است  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
برای رسیدن به اهدافش بسیاری از مردم دنیا از بین 
بروند یا منافع مادی و معنوی آن ها به خطر بیفتد، 
افزود: تاکید و تکرار بر امر مهم توجه دادن ملت ها 

به خطر استکبار در همین راستا است.
رئیسی با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران با انقالب 
شکوهمند خود مبارزه با استبداد و استعمار را در 
دستور کار قرار داد، اظهار داشت: پس از شکست 
استبداد داخلی در بهمن ۱۳۵۷ اگر حرکت بزرگ 
دانشجویان خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نبود، جریان 
مبارزه با استعمار ناقص می ماند و این حرکت عظیم 
دانشجویان با بصیرت ما جریان مبارزه با استکبار 

را کامل کرد.
رییس جمهور ادامه داد: ما این روز را با حوادثی از 
جمله تبعید رهبر انقالب و شهادت دانش آموزان 
دانشجویی  بصیرت  با  حرکت  در  هم  و  شهید 
و  دانشجو  و  دانش آموز  روز  امروز  می شناسیم. 
ابعاد حرکت  باید  با استکبار جهانی است.  مبارزه 
فرعونی مستکبرین تبیین شود. بر همه تریبون داران 
و  توطئه ها  تبیین  جهاد  در  که  است  مسووالن  و 
فتنه های مستکبران امریکا را روشن کنند که چگونه 

می خواهند در میان ملت ها فتنه کنند.
از  طوماری  یک  بخواهید  شما  اگر  گفت:  وی 
جنایت ها و حق کشی ها در عالم ارایه دهید آمریکا 
در صدر این لیست قرار دارد. آمریکا در بیش از 
۳۰۰ جنگ در دنیا شرکت داشته است. انجام ۶۲ 
کودتا را داشته است و بمباران اتمی که اگر یک 
و  انجام شد  آمریکا  توسط  انجام شد  دنیا  در  بار 
گذاشت.  جای  به  را  انسان  میلیون ها  شدن  کشته 
مشارکت در جنگ هایی که پرتلفات ترین جنگ ها 
را در آن نقش داشته است؛ افغانستان، عراق و ویتنام 
و آمریکا نقش اول را در این جنگ ها و خونریزی ها 
با  مبارزه  نام  به  کشور ها  در  دخالت  است.  داشته 
گذاری  بنیان  ملت ها.  کردن  آزاد  و  تروریسم 
گروه هایی مثل داعش و النصره و ... و حمایت از 
جریان های تجزیه طلب و تروریسم در عالم و به 
راه انداختن نظام های تحریمی علیه ملت های مستقل 

به ویژه در ایران از جمله این اقدامات است.
و  استکباری  روحیه  این  گفت:  رییس جمهور 
رای  و  حرف  با  نمی خواهد  که  است  سلطه گری 
او  آنچه  می خواهد  باشد.  سازگار  مردم  سخن  و 
بیندیشند و کشور ها هم  او  مثل  باشد.  می خواهد 
بشوند گاو شیرده برای آمریکا. خودشان را طرفدار 
آزادی و حقوق انسان معرفی می کنند. گروه تکفیری 
داعش که به اذعان خودتان بنیان گذار آن بودید را 
ببینید. امروز اقدامات داعش در افغانستان و دیگر 
نقاط را ببینید. کار های تروریستی که آمریکا می کند 

با روش های مختلف به نام آزادی انجام می دهد.
و  استکباری  روحیه  این  گفت:  رئیس جمهور 
رای  و  حرف  با  نمی خواهد  که  است  سلطه گری 
او  آنچه  می خواهد  باشد.  سازگار  مردم  سخن  و 
بیندیشند و کشور ها هم  او  مثل  باشد.  می خواهد 
بشوند گاو شیرده برای آمریکا. خودشان را طرفدار 
آزادی و حقوق انسان معرفی می کنند. گروه تکفیری 
داعش که به اذعان خودتان بنیان گذار آن بودید را 
ببینید. امروز اقدامات داعش در افغانستان و دیگر 
نقاط را ببینید. کار های تروریستی که آمریکا می کند 

با روش های مختلف به نام آزادی انجام می دهد.
رئیسی با بیان اینکه چند ساعت قبل متوجه شدم 
رییس جمهور آمریکا سخنانی را گفته است، درباره 
ایران که شاید از حواس پرتی این ها را گفته باشد، 

بنا  که  است  گفته  رسمی  تریبون  پشت  او  افزود: 
داریم ایران را آزاد کنیم! آقای رییس جمهور، ایران 
۴۳ سال قبل آزاد شد و مصمم شد به اسارت شما 

در نیاید و ما هرگز گاو شیرده نخواهیم شد.
وی در ادامه تاکید کرد: بار ها ملت ایران از روی 
دهه  امروز  است.  گفته  را  مسایل  این  بصیرت 
هشتادی و دهه نودی ها هم این را می گویند. نگاه 
خائن.  خورده  گول  معدود  افراد  برخی  به  نکنید 
ملت ایران سخنش همین است و بار ها اعالم کرده 
و تاکید کرده است، ایران با وجود همه تهدید ها و 
تحریم ها امروز مسیر پیشرفت را دارد طی می کند. 
نمی دادید،  آن  به  خاردار  سیم  که  کشوری  امروز 
نظامی  و  هسته ای  پیچیده  صنایع  در  کننده  تولید 
 ۹۵ دارو  ساخت  در  نمی بردید  گمان  شما  است. 
تولید  خودمان  را  کشور  نیاز  مورد  داروی  درصد 
دبیر  سخن  اولین  گفتم  رهبری  محضر  در  کنیم. 
که  بود  این  نیویورک  در  بنده  با  ملل  کل سازمان 
از شما و ملت ایران عذر می خواهم که نتوانستم 
برای برداشتن تحریم ها در همه گیری کرونا کاری 
کنم. من به ایشان گفتم که االن ۶ واکسن در ایران 
کننده  تولید  به  کننده  وارد  از  ما  و  می شود  تولید 

تبدیل شده ایم.
رییس جمهور گفت: در صنعت فضایی و صنایع 
برتر  ایرانی حرف  جوانان  سایبر،  حوزه  در  دیگر 
با تهدید و تحریم  دارند در منطقه و جهان. مگر 
کشور  پیشرفت  قطار  و  می شویم  متوقف  ما  شما 
آن  کردن شتاب  کند  دنبال  بله شما  می شود؛  کند 
هستید، اما زهی خیال باطل. زنان و مردان ما اجازه 

نمی دهند امیال پلید شما در این کشور پیاده شود.
در  کشور  می بیند  آمریکا  امروز  داد:  ادامه  وی 
داریم.  صادرات  و  تولید  ما  است.  پیشرفت  حال 
می خواستند صادرات نفت را متوقف کنند، اما در 
همه نقشه هایشان شکست خوردند. امروز ایران در 
منطقه نفوذ دارد و هیچ معادله ای بدون نظر موافق 

ایران در منطقه رقم نمی خورد. 
آمریکا هم این نقش ایران را خوب می داند. آن ها 
دفاع  بی  مردم  جان  به  و  کردند  ایجاد  را  داعش 
از  منطقه  حفظ  برای  اسالمی  ایران  اما  انداختند، 
و  کرد  منطقه حرکت  در  آمریکا  نشاندگان  دست 
عالم  در  تروریسم  با  مبارزه  نماد  شد  قاسم  حاج 
فتنه گری هستند  دنبال  باز  اما  امن شد،  منطقه  و 
و فکر کردند حرکت کشور کند می شود، اما این 

گونه نیست.
دانش  و  عزیز  مردم  کرد:  تاکید  رئیس جمهور 
آموزان و دانشجویان، امروز دشمن وحدت ملی 
ما را هدف قرار داده است. اقوام مخلتف کردها، 
بدانند  همه  عجم  و  عرب  فارس،  لرها،  ترک ها، 
ایران  آمریکا و دشمنان  را  ما  ملی  انسجام  امروز 
فناروری را هدف قرار  هدف قرار دادند، علم و 

را  دانشگاه ها  در  دانش  و  است، کسب علم  داده 
هدف قرار داده است و آمریکا و دشمنان انقالب 
پیشرفت و امید را هدف قرار داده اند و امریکا به 
دنبال ناامید کردن مردم است و آن ها دنبال هدف 
اقتداری هستند که  آرامش و  امنیت و  دادن  قرار 
۴۳ سال است ایجاد شده است. امروز آرامش در 
اقتصاد و بازار هدف دشمن است و جان انسان ها 
به ویژه جان انسان هایی که حاضرند برای انقالب 

و نظام فدارکاری کنند را هدف قرار داده است.
رئیسی گفت: رهبری گفتند مراقب باشید دشمن 
مهم تر  همه  از  و  ما  بسیار  داشته های  می خواهد 
اعتماد به نفس را هدف قرار دهد. ما گفتیم زندگی 
بند نمی کنیم و  لبخند و اخم دیگران  به  را  مردم 
این را برنتافتند بنابراین باید هوشیار و با بصیرت 

باشیم.
وی گفت: امروز هر کس در هر کجای این کشور 
نسبت به اغتشاش و آشوب و بلوا و ناآرامی بدمد، 
بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد ولو کوچکترین 
گام هم باشد، در جهت راهبرد آمریکا و دشمن 
حرکت کرده است و هر کس در جهت آرامش و 
امنیت و تولید و پیشرفت و رونق تحصیل و علم 
آفزایی گام بردارد و هرکس در جهت شتاب هر 
چه بیشتر این قطار حرکت کند در جهت راهبرد 

انقالب اسالمی حرکت کرده است.
که  بدانند  باید  همه  کرد:  تصریح  جمهور  رییس 
است  داشته  زیادی  پیشرفت های  اسالمی  انقالب 
فرزندان  و  نیمه شب همسران  ناله های  برکت  به 
خوردن های  دل  خون  شهدا،  پدران  و  مادران  و 
انقالبیون و کسانی که نامی از آن ها برده نمی شود، 
اما نفس و کار آن ها در حفظ انقالب تاثیر بسیار 
اقتداری که خون  به  امروز مقتدریم  داشته است. 
شهدا و رهنمود های امام و رهبری انقالب ایجاد 

کردند.
و  موشک  به  فقط  ما  قدرت  کرد:  اظهار  رئیسی 
حضور  به  ما  قدرت  نیست،  مان  نظامی  قدرت 
میلیونی مردم در ۱۳ آبان در سراسر کشور اسالمی 
که  نسخه ای  می تواند  کرده  تصور  آمریکا  است. 
برای برخی کشور ها مثل لیبی و سوریه پیچید را 
بار  چند  باطل.  خیال  زهی  کنند،  اجرا  هم  اینجا 
از  نمی گیرید  را، چرا درس  ایران  تجربه می کنید 
این همه تجربه؟ ملت بزرگ ایران در مقابل شما 
به  فکر می کنید  آنچه  به  آورد.  نخواهد  فرود  سر 
اسم آزادی به سر مردم افغانستان و سوریه و عراق 
چه آوردید، این ها پیش روی ماست. ما دیدیم که 
با تروریسم چگونه  مبارزه  آزادی و  اسم  به  شما 
ملت ها را به اسارت درآوردید، اما ملت ایران به 
رهبری امام و مقام معظم رهبری و اتکا به خون 
شهدای حرم و امنیت آزاد شده است و هرگز به 

اسارت در نخواهد آمد.

 هرگز گاوشیرده نخواهیم شد

استان ها  7

لزوم تعیین تکلیف 
پرونده های

 ماده صد شهرداری
شهردار تبریز بر لزوم تعیین تکلیف و مختومه 
پرونده های راکد و جاری کمیسیون های  شدن 
ماده صد بدوی و تجدیدنظر در راستای کاهش 

این پرونده ها تأکید کرد.
خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  هوشیار  یعقوب 
تکلیف  تعیین  افزود:  مطلب  این  اعالم  با 
مناطق  در  صد  ماده  کمیسیون های  پرونده های 
شهرداری، عالوه بر کاهش حجم این پرونده ها، 
شهرداری  درآمدهای  تحقق  و  تأمین  زمینه ساز 

می شود.
شهردار تبریز همچنین با تأکید بر لزوم افزایش 
سطح و میزان نظارت های عالیه شهرداری های 
مناطق بر روند ساخت و سازهای شهر گفت: 
روند  بر  جدی  و  پی گیرانه  مستمر،  نظارت 
نیز موفقیت شهرداری های  و  ساخت و سازها 
از  جلوگیری  و  تخلف یابی  امر  در  مناطق 
تخلفات ساختمانی، تأثیر بسزایی در جلوگیری 
از تشکیل پرونده ها در کمیسیون های ماده صد 

می تواند داشته باشد.
وی، تعیین تکلیف سریع و به موقع این دسته از 
پرونده ها را زمینه ساز چابکی مجموعه شهرداری 
و  عمرانی  حوزه های  در  حداکثری  تمرکز  و 

خدماتی دانست.
بصیرت مردم توطئه های 
آمریکا را خنثی می کند

تبریز  اسالمی  انقالب  و  عمومی  دادستان 
در  مردم  آحاد  گسترده  حضور  به  اشاره  با 
و  بصیرت  گفت:  آبان،   ۱۳ اهلل  یوم  راهپیمایی 
هوشیاری ملت ایران توطئه ها و دسیسه های 
را  جهانخوار  آمریکای  خصوص  به  دشمنان 

خنثی می کند.
و  گیری  همه  افزود:  علیلو  محبوب  بابک 
فراگیری شعار مرگ بر آمریکا درفضای کشور 
از  مردم  انزجار  دهنده  نشان  آذربایجان  و 
استکبار  نظام  اقدامات خصمانه  و  ها  سیاست 
جهانی به سرکردگی آمریکاست که این مسیر 

با صالبت همچنان ادامه دارد.
پویایی  نشانگر  را  آمریکا  بر  مرگ  شعار  وی 
مقام  منویات  و  راحل  امام  ابراهیمی  ندای 
طلب  حق  ملت های  حرکت  روند  در  رهبری 

و استکبار ستیز دانست.
محبوب علیلو، حوادث تأثیرگذار مربوط به یوم 
بیانگر وجوه متنوع و متمایزی  اهلل ۱۳ آبان را 
استکبارستیزی                  و  امریکایی  ضد  تاریخ  از 
و  اهمیت  نشان دهنده  که  برشمرد  ایران  ملت 
ارزش راهبردی و تاریخ ساز مصاف بین اسالم  

کفر است.
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