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*میرعلی اصغر الموسوی
 رئیس جمهور در جمع دانش آموزان شرکت کننده 
پیشرفت های  ایران  پیشرفت:  راهیان  اردوی  در 
دقیقی  اطالعات  نخبگان  حتی  که  دارد  بسیاری 
از آنها ندارند. )به نقل از سایت رسمی ریاست 

جمهوری( براین مژده گر جان فشانم رواست.
 شنیدن این خبر از زبان ریاست محترم جمهورکه؛
در این اوضاع وانفسای کشوری، ما بسان شناوران 
ماهر، به طور زیر آبی در حال پیشرفتیم  وعلی 
رغم موجهای سهمگین در روی آب، زیر دریایی 
پیشرفت در اعماق آبهای خروشان اجتماعی آرام 
و پیوسته به راه خود ادامه می دهد، نه تنها مایه 
مباهات و غرورمندی بلکه باعث نهایت  شعف و 

امیدوا ری است.
و  الدنیا  فی  اهلل  الجزا و آجرکم  اهلل خیر  جزاکم 
االخره و لکن  مجبورم  هنوز شروع نکرده، و 
دست به نقد، حسب معمول فضولتا عارض شوم؟
به  نگشته   علنی  پیشرفتها  این  کنون  تا  که  این 
طوری که نخبگان هم از آن بی خبرند حتما به 
علت سری بودن و اهمیت آنها بوده، حال سئوال 
ایما و  لو به صورت  آنها، و  به  اینجاست اشاره 
اشاره، بیدار کردن رقیب، دشمن، و.... نیست. و 

آنها را بیدار نمی کند.
آن  در  نخب  که  است  پیشرفتی  چه  این  ثانیا   
سهیم نیستند و از آن خبر ندارند. البد به اختراع 
روشهایی ختم  می شود که کودکان مدرسه ای 
در قابلمه چلو و پلوشان، به غنی سازی مشغول 
بودند؟ یاد داستان آن رند افتادم که به قبله عالم 
داد  و...  زبرجد  و  جواهر  از  فرشی  بافتن  وعده 
می  بودن  صالح  عمل  شرط   به  کس  هر  که 
توانست حال و آینده خود در آن ببیند. آن رند 
تمام جواهرات از خزانه گرفت و از هضم رابع 
گذراند. روز موعود در حالی که وانمود می کرد 
فرشی سنگین بر گرده می کشد هن و هن کنان 
وارد بارگاه شد. هیچکس هیچ چیز نمی دید ولی 
ناصالح  محسوب نشوند  اینکه عمل  به خاطر  
همه به کمکش می شتافتد که خسته نشود و باقی 
در  جایگاه خود  تمام  عالم  قبله  که حتی  قضایا 
و  یافت  فرضی  فرش  آن  پود  تار  در  را  بهشت 

بافنده را به صله ای دیگر نواخت.
ها  پیشرفت  این  از  ما  درک  عدم  اگر  بزرگوار 
نتیجه عمل ناصالح ما نباشد. نتیجه چیست؟ می 
ترسید ملت از خوشحالی زهره ترک شود؟ اگر 
و  اجتماعی  و  علمی، صنعتی  ها  پیشرفت  این  
از  پر  این روزگار  در  باید  است حتما  اقتصادی 
تلخ کامی،  ملت اثرش را می دید. و زیبنده نیز 
بود که حضرت عالی از آن رونمایی  می فرمودید.
 می ماند که پیشرفت های مزبور که سری هم 
هست در زمینه نظامی باشد. که آن هم مغتنم و 
ستودنی است.  لکن بر اثر تجربه در گذشته که 
حال نیز ادامه دارد. آیا چه تضمینی وجود دارد که 
این پیشرفتها  عوض قاتق نون ملت شدن، قاتل 

جونشان نشود.
انرژی                 از  پاشده  به  آتش  در  هنوز   ملت  این   
هسته ای می سوزد. مسئله پهبادها االن  ریسمانی 
شده که در صحنه بین الملی، دست و پای ما را 
ناید.  دروصف  که  کنند  آن  که  رود  می  و  بسته 
و وزیر محترم خارجه را به تناقض گویی چنان 
انداخته که خود نیز مانده چه بگوید. در صحنه 
داخلی هم، قربان دالر 36 هزار تومان خاطر جمع 
باشید که ملت پر تجربه ایران که تالطم های چند 
اخیر      این 50 سال  در  را   دیگر  قرن ملت های 
را                                                                    فرحزاد  آخر  تا  نگفته  ف  شما  تا  اند  دیده 
می بینند. حال بیائید بنده از این الطائالت نویسی 
بدون  دربست  را  شما  فرمایش  و  بردارم  دست 

چون چرا قبول کنم؟
 باز سئوالی دارم آیا شما هم خبر دارید که دیگر 
او  مانده  اگر  و  نمانده   ای  نخبه  کشور  این  در 
اندکی نخواهد گذشت  بسته و  بندیل  بار و  نیز 
که دریای علم و علوم ایران به سرنوشت دریاچه 
انگشنی  تبدیل خواهد شد. )حساب سر  ارومیه 
از  آنان  اگر  آیا  کنید(  مقایسه  با خروج  را  ورود 
پیشرفت ها شما خبر ندارند شما از حال روزشان 
ایام بر آنها چه گذشت و می  و آن چه در این 

گذرد، خبر دارید.
 آقای رئیس جمهور امروز جامعه علمی ما عالوه 
بر عزادار بودن به سوی قهر اجتماعی و علمی 
سیاسی  و  علمی  شعار  عوض  دانشجو  و  رفته 
فحش چاله میدانی می دهد. من باز به دنبال شهید 
سازی و شهید یابی نیستم، آن چه در دانشگاه ها 
جریان دارد. نشانه  فاجعه ورود به عصر جمودی 
است که در سایه انگیزاسیون حاکم می رود که 
ریشه علم و عالم در این مملکت یک جا بسوزاند.
و آن وقت شما به ملت امیدواری می دهید که اگر 
پنجرگردیده  دانشگا های کشور  چرخه علم در 

نگران نباشیدکه ما در خفا  پیش می رویم.
 امیدوارم که این جمله نیز ازجلمه اشتباهاتي که 
آن  به  جنابعالی  ناحیه  از  آنها  به صدور  معموال 

عادت کرده ایم باشد و اال...... باید گریست.

یک فعال سیاسی مطالبه اصلی مردم را ایجاد شرایط 
زندگی مطابق استانداردهای دنیا مطرح و در عین 
حال تاکید کرد که مردم با وجود همه انتقاداتی که 
بیگانه دوباره به حکومت  نیستند یک  دارند مایل 

بازگردد.
یافتن  پایان  راهکار  درباره  بروجردی  اشرف 
کرد:  اظهار  کشور،  در  ها  ناآرامی  و  اعتراضات 
مردم وقتی دست به اعتراض می زنند که احساس 
به خواسته  به حرف آن ها توجهی نشده و  کنند  
نماد  حجاب  مساله  نمی شود.  داده  پاسخی  آن ها 
تراکم اعتراضات شد، اما این اعتراضات ریشه های 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد.  برای 
پایان دادن به اعتراضات باید مردم احساس کنند که 

تغییراتی ایجاد می شود.
وی با اشاره به مشکالت اقتصادی و خواسته مردم 
برای حل این مشکالت، افزود: مردم االن احساس 
این مشکالت  برای حل  گامی  نمی کنند مسئوالن 
برداشته اند؛ بنابراین اعتراض می کنند. از سویی مردم 
احساس می کردند که  به تدریج نقش آن ها کمرنگ 
شد و نادیده گرفته شدند، ولی چیزی نگفته و در 
مقابل نادیده گرفته شدن، سکوت کردند. از دیگر 
سو مردم منتظر کاهش مشکالت با تصویب برجام 
بودند. آن ها منتظر ماندند کسانی که از ابتدا با این 
مساله مخالف بودند، حاال که به مسئولیت رسیده اند 

این پرونده را به نتیجه برسانند، اما این مساله هم 
حل نشد و مردم دیگر خسته شده اند که تغییری در 

زندگی و معیشت آن ها ایجاد نشد.
این فعال سیاسی ادامه داد: راه حل پایان دادن به این 
اعتراضات آغاز گفت وگو با معترضان است، ولی 
تاکنون با این که برخی مسئوالن به لزوم گفت وگو 
اشاره کرده اند، اما گفت وگوی درستی شکل نگرفته 
است. راهکار دیگر برای پایان اعتراضات این است 
بتواند  که  شود  ایجاد  مدیریت ها  در  تغییراتی  که 
من  حال  این  با  باشد  مردم  مطالبات  پاسخگوی 

فقط  اعتراضات  برابر  در  مسئوالن  تاکنون  معتقدم 
حرف خود را تکرار می کنند.

بروجردی تاکید کرد: مطالبه اصلی مردم این است 
کنند.  زندگی  دنیا  استانداردهای  مطابق  بتوانند  که 
مگر کشور ما چه کم از دیگر کشورها دارد؟ حرف 
مردم این است که چرا از این امکانات برای مردم 
استفاده نمی شود؟ باید به این نکته هم اشاره کرد که 
مردم با وجود همه انتقاداتی که دارند مایل نیستند 
یک بیگانه یا افرادی که در گذشته به آن ها آسیب 

زده اند، دوباره به حکومت بازگردند.

مردم احساس می کنند که نادیده گرفته شده اند
گفت:  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
سامانه ارتقا یافته باور 3۷3 موفق شد تا هدف 
مورد نظر را در برد 305 کیلومتری مورد اصابت 

قرار بدهد.
مراسم  در  آشتیانی  محمدرضا  سرتیپ  امیر   
کرد:  اظهار   ۴B صیاد  موشک  از  رونمایی 
بسیار  و  شگرف  دستاوردهای  از  یکی  امروز 
وزارت  کردیم.  رونمایی  ملی  و  دفاعی  بزرگ 
تسلیحاتی  نیازمندی های  تامین  ماموریت  دفاع 
با  مقابله  در  را  مسلح  نیروهای  تجهیزاتی  و 
مرزهای  ویژه  به  مرزها  از  دفاع  و  تهدیدات 

هوایی برعهده دارد.
این  درباره  تحقیقات  اینکه  بیان  با  دفاع  وزیر 
سامانه از سال های قبل آغاز شد، تصریح کرد: 
متخصصان ما در وزارت دفاع و صنعت دفاعی 
برد  های  سامانه  از  یکی  تولید  در  شدند  موفق 
بلند که به نام باور 3۷3 نامگذاری شده، اقدامات 

خود را ساماندهی و دنبال کنند.
 3۷3 باور  سامانه  درگیری  برد  داد:  ادامه  وی 
سامانه  این  ارتقای  با  و  کیلومتر   ۲00 ابتدا  در 
در آخرین آزمایش انجام شده با همت عزیزان 
نیروی پدافند هوایی ارتش این سامانه موفق شد 
دورایستا،  هوایی  اهداف  با  مقابله  راستای  در 
هواپیماهای  انواع  و  بالستیک  های  موشک 

جنگنده و بمب افکن، موفق شد تا هدف مورد 
نظر را در برد 305 کیلومتری مورد اصابت قرار 

بدهد.
امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به سایر قابلیت های 
سامانه باور 3۷3 تصریح کرد: سامانه مذکور این 
با 6 هدف درگیر شده و آن  تا  دارد  را  قابلیت 
ها را منهدم کند. بسیاری از کشورهای صاحب 
فناوری در دنیا آرزوی داشتن چنین سامانه ای 

را دارند.
وی در پایان تاکید کرد: قطعا این دستاورد دفاعی 
در ارتقای توان رزم نیروهای مسلح نقش آفرینی 

بسیاری خواهد داشت .

سالم ابراهیم رئیسی
 به دالر ۳۶ هزار تومانی

شلیک موفق باور ۳۷۳ به هدف در برد ۳۰۰ کیلومتری

در اغتشاشات اخیر ۶۰ نفر منافق، 
حدود ۲۰۰ نفر سلطنت طلب دستگیر شدند

فرمانده  سیاسی  عقیدتی  دفتر  سیاسی  معاون 
سازی  فشل  نوع  یک  اغتشاشات  گفت:  قوا  کل 
این کارکرد را دشمن  و سرگرم سازی است که 
برای مهار رقیب و فرسایش قدرت وی استفاده 

می کند و اسم آن بی ثباتی سازنده گذاشته اند.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم 
افتاده از سوی کسانی  کل قوا گفت: آنچه اخیرا 
را  نظام  استقالل  و  اقتدار  دیدن  چشم  که  است 
بردن  بین  از  هم  اغتشاشات  از  هدف  و  ندارند 

اقتدار و استقالل کشور است.
روایت  در  شب  شنبه  راد  سنایی  رسول  سردار 
یک آشوب به همراه پرسش و پاسخ که به همت 
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
نوع  یک  اغتشاشات  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
فشل سازی و سرگرم سازی است که این کارکرد 
قدرت  فرسایش  و  رقیب  مهار  برای  دشمن  را 
سازنده  بی ثباتی  آن  اسم  و  می کند  استفاده  وی 

گذاشته اند.
وی بیان کرد: فقط خواست دشمن نبود و ضعف 
تحوالت،  از  افتادگی  عقب  جمله  از  داخلی 

تکنیک ها، تاکتیک ها و راهبرد ها هم بود.
سردار سنایی راد با بیان اینکه ما چاره ای نداریم 
باید  اما  کنیم،  استفاده  مجازی  فضای  از  که 
با  این حوادث  البته در  بیان کرد:  مدیریت شود، 
یک تغییرات و گسست نسلی هم مواجه شده ایم، 
آموزش  و  دارند  سال  و  سن  معموال  لیدر ها 
مدیریت  و  ایستاده اند  گود  کنار  در  اما  دیده اند، 
افراد هیجانی کم  بدنه آشوب ها،  اما در  می کنند، 
ماجراجویی  دنبال  که  داشتیم  هم  سالی  و  سن 

بودند.
ضربه  اما  نرفته،  دست  از  نظام  کرد:  عنوان  وی 
به فرمایش مقام معظم رهبری برخی  خورده ایم، 
دست  کنار  این ها  اما  هستند،  نظام  فرزندان 
تن  به  سری  می خواستند  که  آمدند  لیدر هایی 
برای کشته  ابزاری  این موضوع  از  نباشد و  نظام 
سازی بسازد.معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی 
فرمانده معظم کل قوا تشریح کرد: در اغتشاشات 
با  افراد  برخی  بود،  متفاوت  افراد  ورود  اخیر 
و  هیجانی  برخی  آمدند،  میدان  به  پول  پرداخت 
بودند  آمده  میدانی  برای رصد  هم  غربی  عناصر 

اتاق عملیات  اتاق فکر و  پایگاه،  و در کردستان 
زدند، پس همه افراد را نباید قاطی کنیم.

اخیر  اغتشاشات  در  داد:  ادامه  راد  سنایی  سردار 
سلطنت  نفر   ۲00 حدود  منافق،  نفر   60 و   50
شدند  دستگیر  دموکرات  و  کومله  افراد  و  طلب 
که این افراد به دنبال تجزیه ایران هستند که فعال 

تاکتیکی با هم به وحدت رسیده اند.
وی عنوان کرد: همچنین برخی از فعاالن سیاسی 
و اجتماعی از جمله سلبریتی ها و یا برخی فعالین 
این  در  هم  رقابت ها  در  مانده  عقب  سیاسی 
حواشی به دنبال سود و شهرت هستند، همچنین 
افتاده است  اتفاق  جابجایی گروه های مرجع هم 
و  می برند  را  خودشان  بهره  ماجرا  این  در  که 
دنبال بهره هستند.سردار سنایی راد تصریح کرد: 
با یک پدیده اجتماعی چند بعدی و چند  امروز 
موج  دنبال  به  هم  دشمن  که  هستیم  مواجه  الیه 
موثر  ترکیبی  جنگ  با  همچنین  و  است  سواری 
از فشار اقتصادی تا جنگ شناختی و روانی برای 
شوراندن مردم بکاربردند که حربه آن هم بی ثباتی 

سازنده است.

مناطق و سازمان ها تدوین بودجه
 پیشنهادی ۱۴۰۲ را تسریع کنند

های  سازمان  و  دهگانه  مناطق  از  تبریز  شهردار 
تابعه شهرداری خواست تدوین و تقدیم بودجه 

پیشنهادی خود برای سال آینده تسریع کنند.
با  شهرداری  مدیران  در جمع  هوشیار  یعقوب   
اشاره به در پیش بودن فصل بودجه نویسی برای 
سال آینده گفت: مناطق دهگانه و سازمان های 
تابعه شهرداری تا پایان آبان مکلف به تدوین و 
ارسال بودجه پیشنهادی خود به شهرداری مرکز 
مانده،  باقی  هستند و الزم است در مدت زمان 
اقدام  نویسی  بودجه  مراحل  تسریع  به  نسبت 

کنند.
بودجه  تدوین  در  سوزی  فرصت  افزود:  وی 
پیشنهادی و تاخیر در ارسال به موقع آن، زمینه 
بودجه  الیحه  تقدیم  و  تدوین  در  تاخیر  ساز 
شهرداری به شورای شهر می شود، برای همین، 
الیحه  موقع  به  ارایه  به  موظف  را  خود  باید 

بودجه سال آینده به شورا بدانیم.
و  همکاری  با  کرد  امیدواری  ابراز  تبریز  شهردار 
جدیت همه مدیران شهرداری، زمینه برای تدوین 

و ارایه بودجه ای هدفمند، واقعی و منطبق با نیازها 
و مشکالت شهروندان در سال آینده فراهم شود.
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