
وزیر دفاع:

گزارش خبری
| وزيــر دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مســلح گفت: بــه دور از هرگونه 
تاثيرپذيرى از جنجال هاى سياسى غرب و با تمركز بر راهبرد بالندگى و ارتقاى 
ظرفيت هاى دفاعى كشــور، لحظه اى در ارتقاى توان دفاعى و نظامى كشور به 
كورى چشم دشــمنان درنگ نخواهد كرد.اميرســرتيپ امير حاتمى در جمع 
كاركنان وزارت دفاع كه به مناسبت سوم خرداد ســالروز آزادسازى خرمشهر 
سخن مى گفت با گراميداشت ياد و خاطره شهداى هشت سال جنگ تحميلى 
و تبريك سالروز آزادســازى خرمشهر اظهار داشــت: عمليات بيت المقدس و 
حماسه شگفت انگيز آزادسازى خرمشهر كه به تعبير روح خدا امام خمينى (ره) 
يك امر الهى بود و از نقاط عطف هشت سال دفاع مقدس و ثمره تغيير راهبرد و 
مديريت جنگ بعد از حذف بنى صدر و وحدت و يكپارچگى ملى و هماهنگى و 
هم افزايى ارتش، سپاه و ساير نيروهاى مسلح و واليت پذيرى مدافعين كشور بود 
در تاريخ حماسه ايران اســالمى چون نگينى مى درخشد.وى با تشريح چرايى 
اهميت اين روز بزرگ در تاريخ افتخارآميز ايران اســالمى افزود: در 300 سال 
اخير، متاسفانه در برخى دوره ها هم آوردى هاى خوبى در كشور نداشته ايم و 
در حدود 170 سال پيش كه قرارداد گلستان و قرارداد ننگين تركمنچاى منعقد 
گرديد بخش هاى زيادى از خاك كشــورمان جدا شد و سرافكندگى ملت را در 
پى داشت.وزيردفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح با بيان اينكه با انجام عمليات 
پيروزمند بيت المقدس و پيش از آن عمليات فتح المبين و طريق القدس تمام 
20 هزار مترمربع خاك تصرف شده كشــورمان توسط دشمن بعثى آزادسازى 
شد، تصريح كرد: عمليات آزادسازى خرمشــهر به لحاظ راهبردى براى ايران 
اسالمى حائز اهميت بســيارى بود چرا كه تمام معادالت دشمنان براى ناتوان 

نشان دادن نظام نوپاى اســالمى در حفظ يكپارچگى كشور را بهم ريخت. وى 
با بيان اينكه رژيم هاى پادشاهى و شاهنشــاهى با آن همه حمايت هايى كه از 
سوى استكبار مى شدند نتوانســتند تماميت ارضى ايران را حفظ كنند، يادآور 
شــد: نظام اســالمى به رهبرى حضرت امام خمينى (ره) راهبرد دشمنان را با 
شكست مواجه كرد و تمام محاسبات شــرق و غرب عليه ايران اسالمى را بهم 
ريخت و بعد از عمليات بيت المقدس بارها مقامات آمريكايى اعالم كردند همه 
نوع كمك به عراق را ارزانى داشتيم تا پيروز اين جنگ ايران نباشد و عراق را از 
شكست برهانيم.وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح با بيان اينكه جنگ هشت 
ســاله دفاع مقدس به ما آموخت كه بايد به توان درونى خودمان متكى باشيم، 
تاكيد كرد: دشمنان در دوران جنگ تحميلى نه تنها كمكى به ايران نكردند بلكه 
با مانع تراشــى هاى فراوان به دنبال شكست ايران بودند.اميرسرتيپ حاتمى با 
بيان اينكه با وحدت و يكپارچگى آحاد ملت و نيروهاى مسلح توطئه ها، ترفندها 
و نقشه هاى شــيطانى نظام سلطه و صهيونيســم و بدخواهان داخلى فرجامى 
جز شكست و رســوايى نخواهد داشــت، افزود: گنجينه دفاع مقدس، ظرفيت 
راهبردى و ذخيــره پايان ناپذير ملت ايران در تداوم انقالب و راه شــهيدان و از 
عوامل تضمين پيش روندگى جمهورى اسالمى به ســمت قله هاى شكوهمند 
عزت و اقتدار جهانى بوده و با فتح خرمشهر معادالت و محاسبات ابرقدرت هاى 
شرق و غرب و حاميان منطقه اى رژيم بعثى عراق شكست خورد. وزير دفاع با بيان 
اينكه پايبندى جمهورى اسالمى ايران به توان داخلى صداى حاكمان جنايتكار 
آمريكايى را درآورده اســت، ادامه داد: اظهارات رويايى وزير خودخواه، غافل و 
متكبر خارجه آمريكا نيز از همين پايبندى ايران نشات مى گيرد و بخشى از اين 

صحبت ها روياهاى تعبير نشده آنها در دفاع مقدس است.امير سرتيپ حاتمى 
با اشــاره به حمله ناجوانمردانه ناو آمريكايى به هواپيماى مسافرى ايران در آب 
هاى خليج فارس و اهداى مدال به فرمانده آن ناو متذكر شد: امروز با توانى كه 
داريم اگر آمريكايى هاى دوباره چنين غلطى كنند بالفاصله با موشك ها و سالح 
هاى ساخت فرزندان برومند ايران اسالمى در وزارت دفاع ناو آنها را به قعر درياها 
خواهيم فرستاد و هرگز آمريكايى ها دستشان به جنازه سربازانشان نيز نخواهد 
رسيد.وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح با بيان اينكه كاركنان صنعت دفاعى 
با نصب العين قرار دادن تدابير و رهنمودهاى گهربار فرمانده معظم كل قوا (مدظله 
العالى) و حمايت هاى دولت خدمتگزار بــه توانمندى هاى منحصربه فردى در 
عرصه بازدارندگى دفاعى دست يافته اند، تصريح كرد: در شرايطى كه سردمداران 
نظام سلطه و جبهه معاندين انقالب و نظام اسالمى حرف هاى نامربوطى به زبان 
مى آورند، صنعت دفاعى كشــور به دور از هرگونــه تاثيرپذيرى از جنجال هاى 
سياســى غرب با تمركز بر راهبرد بالندگى و ارتقاى ظرفيت هاى دفاعى كشور، 
لحظه اى در ارتقاى توان دفاعى و نظامى كشور به كورى چشم دشمنان درنگ 
نخواهد كرد.اميرسرتيپ حاتمى با اشاره به برخى اظهارات و مداخالت دشمنان 
در امور دفاعى و نظامى جمهورى اسالمى ايران تاكيد كرد: همانطور كه بارها اعالم 
كرده ام توان دفاعى و موشكى جمهورى اسالمى ايران به عنوان يكى از مولفه هاى 
اساسى بازدارندگى محسوب شده و روز به روز براى تقويت اين توان دفاعى تالش 
خواهيم كرد و در چارچوب برنامه هاى مصوب به پيش رفته و دشمنان مطمئن 
باشند هر چه تحريم ها، فشارها و جوسازى ها بيشتر شود بر اراده ما براى ارتقاء 

قدرت دفاعى در تمام حوزه ها افزوده خواهد شد.

ســرمقاله
 بسیج مردم

در خرمشهر   
| مجتبی ملكــی – امروز 
روز آزادى خرمشــهر است. روزى پر 
از خاطره و عــزت. هر ملتى در طول 
تاريخ خود گردنه هــاى متعددى را 
پشت ســر مى گذارد. ســخت ترين 
اين گردنه ها كه در عين حال، عبور 
از آنها، بسيار غرور آفرين و ارزشمند 
اســت، دفاع از اســتقالل، تماميت 
سرزمين، شرف و به ويژه انديشه ها و 
باورهاى ملت هاست. پيروزى انقالب 
اســالمى در ايران و برچيده شــدن 
نظام 2500 ســاله شاهنشــاهى كه 
برخالف خواسته اســتثمارگران دنيا 
بود، ارزش هاى جديدى فراروى ملت 
كهن و بافرهنگ ايران قرار داد. آنها 
با بازگشــت بيش از پيش به فرهنگ 
اســالمى و ملى خويش، به مقابله با 
همــه تهاجم ها برخاســتند. در اين 
ميان، حمله ارتش صدام، با حمايت 
دنياى استكبارى غرب، بارزترين اين 
تهاجم ها بود. اين جنگ كه در داخل 
كشور به «دفاع مقدس هشت ساله» 
مشهور شــد، برگ زرينى به پرونده 
افتخارات مردم اين سرزمين افزود و 
ايران و ايرانى توانست از اين گردنه پر 
پيچ و خم تاريخ معاصر خود، سرافراز 

عبور كند.
بيش از چهار دهه از آغاز اين جنگ 
مى گــذرد، ولى هنــوز آن گونه كه 
شايسته حماسه سازى ها و دالورى 
هاى اين ملــت اســت، ارزش هاى 
مترتب بر اين دفاع مقدس، به نســل 
ســوم انقالب معرفى نشده است؛ در 
حالى كه هويت ملى و اسالمى نسل 
حاضر با فداكارى هاى آن دوران گره 
خورده است و اگر بناست اين نسل به 
خويشتن خويش بازگردد و راه بنيان 
گذار جمهورى اسالمى و مدافعان اين 
مرز و بوم را ادامه دهد، بايد طرحى نو 

درانداخته شود.
واقعــه افتخارآفرين ســوم خرداد 
متعلق به همه نسل هاست و فرهنگ 
بســيجى بود كه اين افتخار را آفريد. 
ما معتقديم كــه در ادامــه اين راه، 
همچنان به فرهنگ ارزشمند بسيجى 
نيازمنديم، با اين تفاوت كه اگر در آن 
زمان، از اين فرهنگ، توقع تشــكيل 
نيروهاى نظامــى توانمند و قابل اتكا 
را داشتيم، امروز از آن، انتظار بسيج 
كردن مردم براى پيشرفت در عرصه 
هاى علمى، نرم افــزارى و فن آورى 
داريــم. فراموش نكنيم كــه آن روز 
نيز قدرت هاى بزرگ بــا حمايت از 
دشمنان ملت ما، پيروزى ما در جبهه 
ها را غير ممكن مى دانستند، ولى ما 
پيروز شديم و توانســتيم استقالل، 
حاكميت ملى و تماميت ارضى خود را 
از گزند تعرض بيگانگان حفظ كنيم. 

لحظه ای 
در ارتقای 
توان دفاعی 
و نظامی 
کشور درنگ 
نخواهیم کرد

نترسید
اینكه آدم بخواهد از چیزی بترسد یعنی فاجعه. 
اصال یك داســتان برایتان می گویم تا بعد برایتان 

نتیجه گیری كنم:
روزي پلنگي وحشــي به دهكده حمله كرده بود. 
مردی خردمند همراه با تعدادي ازجوانان براي شكار 

پلنگ به جنگل اطراف دهكده رفتند.
اما پلنگ خودش را نشــان نمي داد و دائم از تله 
شكارچیان مي گریخت. سرانجام هوا تاریك شد و 
یكي از جوانان دهكــده با اظهار اینكه پلنگ داراي 
قدرت جادویي اســت و مقصود آنها را حدس مي 
زند،خودش را ترساند و ترس شدیدي را بر تیم حاكم 
كرد.مرد خردمند با خوشحالي گفت كه زمان شكار 
پلنگ فرا رسیده است و امشب حتما پلنگ خودش 
رانشــان مي دهد. ازقضا پلنگ همان شب خودش 
را به گروه شكارچیان نشــان داد و با زخمي كردن 
جواني كه به شدت مي ترسید، سرانجام با تیرهاي 

بقیه از پا افتاد.
یكي از جوانان از مرد خردمند پرسید:“چه چیزي 
باعث شد شما رخ نمایي پلنگ را پیش بیني كنید؟در 

حالي كه شب هاي قبل چنین چیزي نمي گفتید!؟“
مرد خردمند گفت:“ ترس جوان و باور او كه پلنگ 
داراي قدرت جادویي است، باعث شد پلنگ احساس 
قدرت كند و خود را شكست ناپذیر حس كند. این 
ترس ها و باورهاي ترس آور و فلج كننده ما هستند 
كه باعث قدرت گرفتن زورگویان و قدرت طلبان مي 
شوند. پلنگ اگر مي دانست كه در تیم شكارچیان 
كساني حضور دارند كه از او نمي ترسند هرگز خودش 

را نشان نمي داد!“
راستی نتیجه گیری بماند برای بعد...

کات و مات
نویسنده: کیش میش

استراتژی ما 
پس از فتح 
خرمشهر

مقاومت مردم خرمشهر، حماســه اى از ياد نرفتنى 
است؛ چرا كه مردم اين شهر در حالى به مبارزه با دشمن 
پرداختند كه از پيش براى اين تهاجم و تجاوز آمادگى 
نداشتند. ســوم خرداد و فتح خرمشهر، آيينه گويايى 
از تاريــخ و جغرافياى دفاع مقدس و جهــاد آگاهانه و 
شجاعت مظلومانه ملت ايران اســت.روز سوم خرداد 
1361 يكي از بارزترين جلوه هــاي نصرالهي و يكي از 
مهمتريــن و زيباترين روزهاي انقالب اســالمي ايران 
مي باشد. در اين روز شهر مقاوم خيز خرمشهر كه پس 
از 35 روز پايداري و مقاومت در 4 آبان 1359 به اشغال 
دشــمن در آمده بود، پــس از 578 روز (19 ماه) ، بار 
ديگر توسط رزمندگان اسالم فتح شد و پرچم اسالم بر 
فراز مسجد جامع و پل تخريب شده خرمشهر به اهتزاز 
در آمد.آزادسازى خرمشــهر در روز سوم خرداد سال 

1361 بعنوان مهم ترين هــدف عمليات بيت المقدس 
در دوره جنــگ ايران و عراق توســط ارتش جمهورى 
اســالمى ايران (به فرماندهى على صياد شــيرازى) و 
سپاه پاسداران انقالب اســالمى (به فرماندهى محسن 
رضايى) انجام گرفت.در پى آغاز عمليات بيت المقدس 
در نيمه شــب دهم ارديبهشت سال 1361 چند هدف 
عمده استراتژيك و تاكتيتكى از جانب نيروهاى ايرانى 
دنبال مى شــد اين اهداف عبــارت بودنــد از: بيرون 
راندن نيروهاى متجاوز به پشــت مرزهاى بين المللى؛ 
نشــان دادن برترى قدرت سياسى -نظامى و اجتماعى 
جمهورى اســالمى به عراق و حاميــان او در منطقه؛ 
انهدام نيروهاى متجــاوز در منطقه بين غرب كارون تا 
خط مرزى؛ آزادسازى خرمشــهر از اشغال متجاوزين.
آزاد سازى خرمشهر در حقيقت از اهداف مرحله چهارم 

عمليات بيت المقدس بود. در ســاعت 22:30 شامگاه 
شــنبه، 1خردادماه 1361 ،مرحله چهارم اين عمليات 
با اعالم رمز يامحمدبن عبداهللا ، از بى ســيم فرماندهى 
قرارگاه مركزى كربال به واحدهاى عمل كننده، با هدف 
آزادسازى خرمشهر آغاز شد. در پايان اين نبرد عالوه بر 
پايان بخشيدن به 19 ماه اشغال بخشى از حساس ترين 
مناطق خوزســتان و آزادسازى خرمشــهر، ضربه اى 
سنگين به توان رزمى و روحيه نيروهاى عراقى وارد آمد.
در جريان آزادسازى خرمشــهر حدود 16 هزار نيروى 
عراقى كشته و زخمى شــدند و همچنين 19 هزار نفر 
نيروى عراقى به اسارت نيروهاى ايرانى درآمدند. ايران 
در جريان عمليات 26 روزه بيت المقدس كه به آزادى 
خرمشهر انجاميد 6٬000 كشته (4٬460 كشته سپاه و 

1٬086 كشته ارتش) و 24 هزار مجروح داد.
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مهدی زمانی : پژوه

دادستان تهران:

 رییس سازمان حفاظت محیط زیست به چه مجوزی
در پرونده های قضایی دخالت می کند

| دادستان تهران گفت: از رييس ســازمان حفاظت محيط زيست بايد سوال كرد اوالً، ايشان به چه 
مجوزى در پرونده هاى قضايى دخالت مى كنند و ثانياً، مبناى اظهارات وى كه هيچ دسترســى و اطالعى از 
پرونده قضايى نداشــته است چيست.جعفرى دولت آبادى با اشــاره به اين كه معاون رييس جمهور و رييس 
سازمان حفاظت از محيط زيست طى اظهاراتى كه به تاريخ دوم خرداد 1397 در صفحه  نخست روزنامه  ايران 
منتشر شده و در ديگر رسانه هاى عمومى نيز بازتاب داشته است، با ادعاى اين كه اتهامات برخى متهمان پرونده 
محيط زيست در دادسراى تهران، متضمن جاسوسى نمى باشد، و بااللتزام اقدامات قوه قضاييه در اين پرونده 
را زير سوال برده است اظهار داشت: نظر بر اين كه مطابق اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسى، تعقيب 
افراد، رســيدگى به اتهامات و محاكمات مرتكبان جرم از وظايف و اختيارات قوه قضاييه است و هم چنين با 
عنايت به اين كه مطابق ماده  91 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 «تحقيقات مقدماتى به صورت 
محرمانه صورت مى گيرد» لذا از رييس سازمان حفاظت محيط زيست بايد سوال كرد كه اوالً، ايشان به چه 
مجوزى در پرونده هاى قضايى دخالت مى كنند؛ و ثانياً، مبناى اظهارات وى كه هيچ دسترســى و اطالعى از 
پرونده قضايى نداشته است چه مى باشد.وى افزود: با توجه به وجود قرائن و داليل كافى براى بازپرس، صدور 
قرار تأمين كيفرى نسبت به متهمان اين پرونده، ضرورى بوده و مبناى صدور آن ماده 217 قانون آيين دادرسى 
كيفرى بوده است.دادستان تهران خاطر نشــان كرد: مبناى اظهارات آقاى كالنترى گزارش هيئت تشكيل 
شده از برخى وزراى دولت و معاون حقوقى رياست جمهورى برشمرده است در حالى كه اين هيئت هيچگونه 
دسترسى به پرونده محتويات آن نداشته و بنابراين نه اين گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جارى دارند 

و نه آقاى كالنترى به عنوان رئيس سازمان محيط زيست و معاون رئيس جمهور.

جریان صدر: دیکته های آمریکا درمورد ایران را نمی پذیریم
| ضياء االسدى مسوول دفتر سياسى جريان 
صدر عراق به رهبرى مقتــدا صدر گفت: ديكته هاى 
امريكا در مورد رابطه با جمهورى اسالمى ايران، غير 
قابل قبول است. االسدى درگفتگو با شبكه الميادين 
درخصوص اظهارت اخير مقامات آمريكايى در مورد 
ايران گفت: جريان صدر و ساير شركاى عراقى، اين همه 
مبارزه و فداكارى نكردند كه امروز بخواهند سرتسليم 
در برابر اميال و خواسته هاى آمريكا فرود آورند. مسوول 
دفتر سياســى جريان صدر گفت: جمهورى اسالمى 
ايران كشور همسايه ماســت و با هم منافع مشترك 
تاريخى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و تجارى داريم و ما هرگز ديكته هاى ديگران را در اين خصوص نخواهيم 
پذيرفت. االسدى تصريح كرد: سياســت عراق بايد تنها بر اساس يك معيار تعيين شود و آن منافع عراق و نيز 
منافع كشورهاى همسايه و داشــتن روابط متوازن با آنهاست و پذيرش خواسته هاى آمريكا جايگاهى براى ما 
ندارد. وى گفت: همه مى دانند كه خواسته ها و اميال آمريكا حد و مرزى ندارد و نه تنها ربطى به منافع ملت ها 
ندارد بلكه حتى گاهى مخالف منافع خود ملت آمريكا و تنها در راستاى منافع شركت هاى توليد اسلحه و نفت 
و البى صهيونيستى است.مسوول دفتر سياسى جريان صدر عراق افزود: اين جريان هرگز تسليم اراده ديگران 
از جمله آمريكايى ها نخواهد شد چرا كه سياست هاى آمريكا درمنطقه، سياست هايى شكست خورده است و 
منطقه را دچار بال و ويرانى كرده است.اين مسوول جريان صدر عراق همچنين تاكيد كرد سيد متقدا صدر هرگز 

اجازه استفاده از خاك عراق براى حمله به هر كدام از كشورهاى همسايه را نخواهد داد. 
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| راه اندازى بورس ارز از ســال ها قبــل در اقتصاد ايران 
مطرح بوده و سرانجام در آذر ماه سال 1394 شوراى عالى بورس 
راه اندازى بازار آتى ارز را به تصويب رساند. فقدان مكانى مشخص 
براى معامالت آزاد ارز و همچنين تفاوت در نرخ ارز اعالمى بانك 
مركزى با بازار آزاد مشكالت عديده اى را براى فعاالن اقتصادى 
به وجود آورد كه بيشترين آسيب را به حوزه واردات و صادرات 

وارد كرد.
بــه اعتقاد برخى از كارشناســان، تك نرخى شــدن ارز يك 
پيشرفت قابل توجه براى رسيدن به بازارى منسجم و متشكل 
همانند بورس ارز است و از ميزان رانت و فسادى كه دالر آزاد يا 

مبادله اى ايجاد كرده بود، مى كاهد.
رييس كميســيون اقتصادى مجلس عنوان كرده است «حاال 
كه ارز تك نرخى شده است، بر اساس طرح مشترك مجلس و 
دولت كه در چند روز آينده نهايى مى شود، بانك مركزى مكلف 
خواهد شد حداكثر در مدت يك ماه بازار متشكل ارزى يا همان 
بورس ارز را تاسيس كند.»به گفته وى، «اگر هم بانك مركزى 
حداكثر ظرف يك ماه زمينه تاسيس بازار متشكل ارزى يا همان 
بورس ارز را فراهم نكند، آن وقت مجلس خودش دست به كار 
خواهد شد و با تصويب قانونى، بانك مركزى را به انجام اين كار 

مكلف خواهد كرد.»
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