
  گزارش

نامداران گمنام، مقتدران مظلوم
پیکر برمی گشت، نام و هویت شهید هم روشن بود، اما گمنام بودند. کسی 
نمی دانست کجا شهید شده اند؛ کسی نمی دانست کجا بوده اند؛ کسی آنها 

را به آنچه بودند و آنچه کردند، نمی شناخت؛ کسی  نمی دانست!
چند سالی گذشت تا عنوان »مدافعان حرم « در ادبیات ایران متولد شد و 
جا باز کرد و خانواده شهدا  »محل شهادت: دمشق )یا حلب یا...(« را روی 
سنگ مزار عزیزشان نوشتند. شهدای نبرد با تکفیری  ها در سوریه کم کم از 
گمنامی درآمدند. تشییع  ها شلوغ شد، با پرچم و نام و نشان محل شهادت،  

و واقعیت جنگ سوریه گرچه کمی دیر، اما برای مردم تشریح شد. 
این جمالت کوتاه و کم تعداد بیان بخشی از مظلومیت شهدای مدافع حرم 

است؛ بخشی اندک، ولی شاید کمی مؤثر در مظلومیت های بعدی.
»چرا رفتند که شهید شوند؟ « این سؤال، واقعاً سؤال نبود؛ یک طعنه بود، 
یک زیر سؤال بردن، یک انکار واقعیت، نه سؤالی برای کشف حقیقت. سوی 
بعدی مظلومیت شهدای مدافع حرم همین انکار بود. دشمن پشت در خانه  
عرفی مردم نبود که اقناع حضور در نبرد، ساده باشد. ما در کشوری که مرز 
مشترک جغرافیایی هم با آن نداشتیم، چه می کردیم؟ همین سختی اقناع 
باعث شد تا در آغاز نبرد، حضور نظامی در سوریه پنهان شود. کم کم برای 
مردم جا افتاد که مرزجغرافیایی مشترک با سوریه نداریم، اما مرز اعتقادی 
داریم، مرز هم پیمانی داریم، مرز منافع مشترک داریم و از همه مهم تر، اگر 
در دمشق و حلب با تروریست  ها نجنگیم، کار به نبرد در کرمانشاه و همدان 
می رسد. مگر موصل عراق را نگرفتند؟ مگر تا چند ده کیلومتری مرز ایران 
نرسیدند؟ و البته، فراتر از همه گزاره  هایی که وجود هر یک به تنهایی هم 
می توانست حضور ایران در سوریه را مستدل کند، ما آنجا حرم داشتیم، 
حرم دختر امیرالمؤمنین و بانوی عاشورا و اگر آن حرم تخریب  می شد، غیر 
آنکه حرمت و اقتدار کشورهای شیعه زیر آوارش می ماند، فردای قیامت چه 
جوابی بود اگر فاطمه زهرا )س( می گفتند حرم دخترم را محافظت نکردید، 

نشانی مزار مرا برای چه می خواستید؟
»محافظان اسد« اوج تخریب رسانه ای پاسداران ایرانی نبرد با داعش بود 
و روی دیگری از مظلومیت آنها. عبارتی که مخالفان جمهوری اسالمی 
و کسانی که به لحاظ فکری به ائتالف ضدس��وری نزدیک بودند، بر وزن 
»مدافعان حرم « ساختند، تا نبرد با تروریسم را در حد جنگی برای حفظ 
قدرت یک رئیس جمهور خارجی پایین بیاورند. تخفیف شأن فداکاری 

ایدئولوژیک و ملی مدافعان مهر دیگری از مظلومیت بر سینه آنان زد. 
تهمت رفتن به سوریه برای پول و حق مأموریت، گمنامان نبرد با تروریسم 
را از آنچه بودند، مظلوم تر کرد. این شبهه انگار حتی جواب هم الزم نداشت. 
تصویر وداع کودک خردسال یک پاسدار که چندی بعد، با شهادت او تبدیل 
به آخرین دیدار دختر و پدر ش��د، با جمله »این صحنه چند می ارزد؟« 
گویای بهترین پاسخ به چنین تهمتی بود. صحبت فقط بر سر جان آدمی 
نبود، صحبت گذشتن از دنیا و مافیها بود، گذشتن از حسی پدرانه یا عشقی 

مردانه. اینها چقدر می ارزد؟
مزدوران دشمن البته قانع نمی شوند. آنها پول می گیرند که قانع نشوند و 
وظیفه شان است که نفهمند! هم از این ترور عصر یک  شنبه یک مدافع حرم 
در تهران را هم دیدند و تروریسم را محکوم نکردند. با این حال، رزمندگان 
نبرد با تکفیری ها، قهرمانان جهانی مبارزه با تروریسم هستند که از سر 
ایس��تادگی آنان و رقم زدن پایان دولت داعش، نه فقط سوریه به آرامش 
رسید، بلکه فرانسه و انگلیس و بلژیک و استرالیا و ترکیه و امریکا و آلمان و 
سوئد و...  هم از شر حمالت مرگبار داعش در خاک خود ایمن شدند. جهان 
چه بداند و چه نداند، چه بخواهد و چه نخواهد، امنیتش از شر تروریسم 
تکفیری را مدیون مقاومت مدافعان حرم است. انکار واقعیت، واقعیت را 

تغییر نمی دهد. آنها نام آورانی گمنام اند و مقتدرانی مظلوم. 

درس های     خرمشهر  برای امروز
در تاریخ پر فراز و نش��یب دفاع هشت س��اله مردم ایران در مقابله با تهاجم 
گسترده قدرت های سلطه گر غربی و شرقی با میدان داری رژیم بعثی حاکم 
بر عراق، سوم خرداد ۱۳۶۱ باش��کوه  ترین و پر افتخار  ترین فراز این تاریخ و 
به پرچم س��رافرازی و پایداری ملت ایران مبدل شده است. این افتخار تنها 
به دلیل آزادسازی بخش زیادی از خاک میهن اس��المی و مظهر آن یعنی 
خرمشهر در عملیات بیت المقدس نبود،بلکه این پیروزی متکی بر ارزش ها 
بود که در دوران دفاع مقدس فرصت بروز و ظهور یافته و بستری برای تجلی 
کارآمدی انقالب اسالمی بود، نکته ای که حضرت امام خمینی )ره( بنیانگذار 
کبیر انقالب اسالمی به دلیل ویژگی های آن ،برآن تأکید نمودند: » خرمشهر 

را خدا آزاد کرد«. 
دشمن بعثی که با تصور فتح سه روزه خوزستان و رسیدن به تهران در کمتر 
از یک هفته ،جنگ تحمیلی علیه مردم ایران و نظام جمهوری اسالمی را آغاز 
کرده بود آنگاه که با دیواره محکم دفاعی رزمندگان اسالم و نیروهای مردمی 
مواجه شده واز پیشروی باز ماند ،تمام توان خود را بر حفظ خرمشهر به عنوان 
مهم  ترین موقعیت تصرف شده معطوف کرده وبا استقرار دهها لشکر درآن و 
ایجاد چندین دژ مرتفع در اطراف آن ومیادین مین وسیم های خاردار به زعم 
خود تالش کرده بود که جای پایش را محکم کرده وماندگار شود، اما زمانی که 
اراده امام )ره(ونیروهای مسلح ایران بر آزادسازی این شهر اسطوره ای ومقاوم 
قرار گرفت ، هیچ کدام از آن موانع نتوانستند سد راه رزمندگان سپاه اسالم شوند 
و ماشین جنگی دشمن در جریان یک عملیات 24 روزه که از دهم اردیبهشت 
آغاز شده بود در مقابل اراده رزمندگان اسالم به زانو درآمد و خرمشهر بعد از 
578روز به مام میهن بازگشت واین در حالی بود که رژیم بعثی بیشترین تلفات 

انسانی وتجهیزاتی را در جریان آن متحمل شده بود.
پس از آن بود که عملیات آزادسازی خرمشهر به عنوان مظهر شکست ناپذیری 
ایران اسالمی در جهان معرفی شد و راهبرد اصلی دشمنان را که از آغاز جنگ 
تحمیلی بر شکس��ت انقالب اسالمی و فروپاش��ی نظام جمهوری اسالمی 
هدف گذاری شده بود، به شکست کشاند. اما دستاورد عملیات بیت المقدس 
تنها آزادسازی خرمشهر نبود این عملیات قابلیت ها و توانمندی رزمندگان 
اس��الم در طراحی و هدایت یکی از پیچیده  ترین عملیات های نظامی را به 
اثبات رساند و تراز نظام اسالمی را ارتقا داد و پیامد آن گسترش نفوذ انقالب 
اسالمی در منطقه و جهان اسالم شد وبه عبارت دیگر فتح خرمشهر الگویی 
برای سازمان یابی نیروهای مقاومت در لبنان و فلسطین و در امتداد آن شکست 

قدرت های سلطه به ویژه صهیونیست ها در غرب آسیا شد. 
چند مؤلفه در پیروزی رزمندگان اسالم در عملیات های فتح المبین و بیت 

المقدس نقش اساسی داشت:
۱-انسجام، هماهنگی، وحدت و یکپارچگی میان نیروهای مسلح که پس از 
عزل بنی صدر در خرداد ۱۳۶0 محقق شد یکی از عوامل اصلی این پیروزی ها 
بود ،چرا که زمینه طراحی وهدایت مشترک عملیات ها را فراهم کرد و با آغاز 
عملیات شکست حصر آبادان در مهر ماه سال ۱۳۶0 روند دفاع مقدس وارد 
مرحله نوینی شدو در طول هش��ت ماه در چند عملیات بخش عمده ای از 
خاک میهن اسالمی آزاد شد.  2-حضور گسترده نیروهای مردمی که نمایانگر 
پشتوانه مردمی دفاع مقدس بود،از دیگر عوامل اصلی این پیروزی ها بود ،پیوند 
جبهه با پشت جبهه  همه کشور را در حمایت از دفاع مقدس بسیج کرده بود.  
۳-اعتماد امام به جوانان و فرصت یافتن جوانان برای فرماندهی لش��کر ها و 
هدایت عملیات ها از جلوه های دیگر این تحول بود که با خود ابتکار ونوآوری 
در عملیات ها را که در جنگ های کالسیک سابقه نداشت ،به همراه داشت 
و دش��منان را غافلگیر کرده بود. 4- اوج روحیه اخالص و از خودگذشتگی 
رزمندگان، در این عملیات ها و اس��تقامت و اطاعت از والیت با توکل به خدا 
ماهیت دفاع ما را کامالً تغییر داده بود وهمین ویژگی بود که بعد ها زمینه ساز 
گسترش انقالب اسالمی و گسترش روحیه مقاومت وشکل گیری هسته های 

حزب اهلل در لبنان ،جهاداسالمی فلسطین،انصاراهلل یمن و... شد.
نتیجه این عملیات باعث شد که امریکا و سایر قدرت های استعماری، حساب 
کار خود را بکنند و از موضع تهاجم و حمله، به موضع دفاع بیفتند. آنان پیش از 
این، می پنداشتند که عراق خواهد توانست پس از پیروزی بر ایران، جایگزین 
رژیم دست نشانده سابق و ژاندارم منطقه که با انقالب اسالمی از میان رفته 
بود، گردد و حافظ و نگهبان منافع آنان در منطقه شود، اما پس از فتح خرمشهر 
نه تنها اندیشه تصرف ایران غیرممکن شد بلکه ترس و وحشت سقوط صدام 
وجودش��ان را فرا گرفت و آنها را وادار کرد که تمام ظرفیت های خود وحکام 

منطقه را به کار بگیرند تا صدام را از سقوط نجات دهند. 
اما تداوم دشمنی های قدرت های سلطه با مردم ایران در مقاطع دیگر تاریخ 
انقالب ، بهره گیری از درس های عملیات آزاد س��ازی خرمشهر را برای دیگر 
فراز های انقالب ،ض��روری می نمایاند ،نکته ای که رهب��ر معظم انقالب در 
سوم خرداد ۱۳95 بر آن تأکید کردند: »جوان های عزیز! بچه های عزیز من! 
فردا مال شما است، آینده ماِل شما است؛ شما هستید که باید این تاریخ را با 
عّزتش محفوظ نگه دارید؛ شما هستید که این بارِ مسئولّیت را بردوش دارید؛ 
خّرمشهر ها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، ]بلکه [ در یک میدانی که 

از جنگ نظامی سخت تر است. البّته ویرانی های جنگ نظامی را ندارد... . « 
آنچه که این روز ها در عرصه اقتصادی کش��ور با اجرای طرح مردمی کردن 
یارانه ها می گذرد یکی دیگر از فراز های مهم تاریخ ماس��ت ،چرا که در کنار 
اهداف اقتصادی واجتماعی این طرح در مردمی کردن پرداخت یارانه ها،رفع 
فقر مطلق وکاهش فاصله طبقاتی یکی از اهداف اصلی آن مصون سازی کشور 
در برابر تحریم های ظالمانه غرب علیه مردم ایران اس��ت و موفقیت آن ابزار 
کهنه فشار وتحریم را ازدست دشمنان مردم ایران خارج وآن را بال اثر می کند 
و دلیل اصلی جنجال سازی وعملیات روانی رسانه های غربی ومعاندان داخلی 
علیه این اقدام انقالبی دولت سیزدهم همین اس��ت.  مروری بر مؤلفه های 
فوق نشان دهنده این اس��ت که در اجرای این طرح نیز انسجام وهماهنگی 
دستگاه ها،طراحی واجرای مناسب ،حمایت وهمراهی مردم که طبعاً با مدارا 

وصبر آنها همراه خواهد بود ،رمز اصلی موفقیت در اجرای آن است.

عباس حاجی نجاری کبری آسوپار

رئیس جمهور به دعوت سلطان عمان به مسقط رفت

تداوم  دیپلماسی همسایگی  
رئیس جمهوری اس�امی ایران، در راس�تای 
تقویت دیپلماس�ی همس�ایگی و گس�ترش 
همکاری های سیاس�ی، اقتصادی و فرهنگی، 
صبح دیروز در صدر هیئتی عالی رتبه به عمان 
رفت؛ سفری یک روزه که با هدف ارتقای روابط 
در حوزه ه�ای تج�ارت، حمل و نق�ل، انرژی، 
گردش�گری و به ویژه گردش�گری س�امت 
بین تهران - مس�قط ص�ورت گرفته اس�ت. 
این پنجمین س��فر خارجی آیت اهلل رئیس��ی در 
طول دوره فعالیت دولت س��یزدهم و نخس��تین 
سفر رئیس جمهوری اس��المی ایران به عمان در 
دوره س��لطان جدید این کشور اس��ت و پیشتر 
در راس��تای ایجاد زمینه های گس��ترش روابط 
اقتصادی و تجاری ایران و عمان، هیئتی 50 نفره 
از تجار و فع��االن اقتصادی ایران هفته گذش��ته 
به این کشور س��فر کردند. رئیس جمهور پیش از 
این در راس��تای تقویت روابط ایران با کشورهای 
منطقه، به تاجیکس��تان، ترکمنستان، روسیه و 

قطر سفر کرده بود. 
    اهداف سفر به عمان 

رئیس جمهور پیش از عزیمت به مس��قط که به 
دعوت رس��می پادش��اه عمان صورت گرفت، در 
فرودگاه مهرآباد گفت که سفر به عمان گامی برای 
توسعه روابط خوب با همسایگان است وامیدواریم 
این سفر ها تداوم داشته باشد و این سفر با دعوت 
آقای هیثم بن طارق سلطان عمان انجام می شود. 
وی به روابط خوب بین تهران - مسقط اشاره کرد و 
گفت: روابط سیاسی و اقتصادی ما با کشور دوست، 
برادر و همسایه مان عمان خوب است اما این سطح 
از روابط برای هیچ یک از دو طرف قابل قبول نیست 
و برای همین تصمیم و اراده هر دو کشور به ارتقای 
س��طح روابط سیاسی و اقتصادی اس��ت و روابط 
تهران - مسقط می تواند توسعه یابد. رئیس جمهور 
گفت: توس��عه روابط دوجانبه مورد بحث است و 
روابط منطقه ای در گفت وگوی دو طرف خواهد بود 
و همکاری های دو کشور در مسائل و حوزه مختلفی 
که در منطقه وجود دارد هم از موضوعات این سفر 
است. در حوزه حمل و نقل، انرژی، گردشگری به 
ویژه گردشگری سالمت می توانیم روابط بیشتری 
تعریف کنیم. رئیس��ی با بیان اینکه در این سفر 
تفاهم نامه  هایی بین دو کشور به امضا می رسد و 
اجرای آن به دنبالش پیگیری می شود، این نکته را 
هم متذکر شد که »سفر به عمان در راستای توسعه 
سیاست همسایگی انجام می شود و از نظر ما بسیار 

دارای اهمیت است.«
رئیس جمه��ور توس��عه روابط را نکت��ه محوری 
سفر به عمان دانست و تأکید کرد: همکاری  ها و 

گفت وگوهای منطقه ای می تواند امنیت ساز باشد و 
حضور نیروهای خارجی و بیگانه نه تنها امنیت ساز 
نیس��ت، بلکه امنیت منطقه را مورد تهدید قرار 
می دهد. وی با اش��اره به مواضع مشترک بین دو 
کش��ور ایران و عمان، گفت: امیدواریم این سفر 
که در راستای سیاس��ت ارتباط با کشور دوست 
و همسایه است، توسعه یابد و گامی برای روابط 
خوب با همسایگان باشد و استمرار داشته باشد. 

    استقبال سلطان سعید از رئیسی
دکتر سید ابراهیم رئیسی که به منظور دیداری 
رسمی به عمان سفر کرده اس��ت، در قصر العلم 
مورد استقبال رسمی »هیثم بن طارق آل سعید« 
سلطان این کشور قرار گرفت. در مراسم استقبال 
رسمی، پس از قرار گرفتن رئیس جمهور و سلطان 
عمان در جایگاه مخصوص، سرود ملی دو کشور 
نواخته شد و س��پس رؤسای دو کش��ور از یگان 
تشریفات حاضر در مراسم سان دیدند و همچنین 

مقامات عال��ی رتبه همراه را ب��ه یکدیگر معرفی 
کردند. در این مراس��م به افتخ��ار رئیس جمهور 
و هیئت عالی رتب��ه کش��ورمان 2۱ گلوله توپ 
شلیک ش��د. پس از استقبال رس��می هیثم بن 
طارق از آیت اهلل رئیسی، ابتدا مذاکرات مشترک 
هیئت های عالیرتبه دو کشور برگزار شد و سپس 
رئیس جمهور و سلطان عمان با یکدیگر دیدار و 

گفت وگو کردند. 
    امضای ۱۲ س�ند همکاری در حوزه های 

مختلف
در جریان س��فر ی��ک روزه آیت اهلل رئیس��ی به 
مس��قط، ایران و عمان ۱2 س��ند هم��کاری در 
حوزه های سیاس��ی، حمل و نقل ، همکاری های 
دیپلماتیک، اقتصادی و گردشگری امضا کردند. 
در این سفر ۱2 سند همکاری میان مقامات ارشد 
دو کش��ور در حوزه های انرژی، سیاسی، حمل و 
نقل، همکاری های دیپلماتیک، روابط تجاری و 

اقتصادی، علمی، محیط زیست و ورزشی به امضا 
رسید. این اس��ناد را وزرای امور خارجه، صنعت، 
معدن و تجارت، نفت، راه و شهرس��ازی و رئیس 
سازمان توس��عه تجارت کش��ورمان و همتایان 

عمانی آنها به امضا رساندند. 
    تحلی�ل پای�گاه خبری عمانی از س�فر 

رئیسی به مسقط
پایگاه خبری »شئون « عمان در گزارشی با عنوان 
»عمان و ایران، حسن همجواری و منافع اقتصادی 
متقابل« نوشت که کش��ور سلطان نشین عمان 
و جمهوری اس��المی ایران روابط تاریخی دارند 
که در 50 س��ال گذش��ته همکاری آنها با حسن 

همجواری و منافع متقابل توسعه یافته است. 
این پای��گاه خبری در ادامه اضافه کرد: س��لطان 
»هیثم بن طارق« در حالی میزبان دکتر »ابراهیم 
رئیس��ی « رئیس جمهوری اس��المی ایران است 
که جهان ش��اهد مس��ائل مختلف بین المللی و 
منطقه ای است. منطقه با درگیری های سیاسی 
و اقتصادی مواجه اس��ت و می طلبد که دو کشور 
برای تسهیل کمک به خود و به طور کلی خدمت 
به منطقه تبادل نظر کنند. به نوش��ته این پایگاه 
خبری، انتظار می رود که دو کشور در سفر ابراهیم 
رئیس��ی به مس��قط تفاهم نامه  های��ی را در ابعاد 
اقتصادی و تجاری، زیرساخت ها، قوانین و مقررات 
تشویقی سلطان نش��ین عمان که موجب جذب 
س��رمایه گذاری می ش��ود، امضا کنند. در سطح 
سیاس��ی، روابط ایران و عمان بر پایه های محکم 
و مستحکمی از جمله حس��ن همجواری و عدم 
مداخله در امور داخلی بنا ش��ده است که به حل 
و فصل تعدادی از مسائل معاصر منطقه ای کمک 
کرده اس��ت زیرا دو کشور گفت وگوهای سیاسی 
مستمری دارند که مهم  ترین آنها مذاکرات ژانویه 
گذشته در مسقط بود که درباره توافق هسته ای 
ایران بود. پایگاه خبری شئون عمان اضافه کرد: 
س��فر رئیس جمهوری ایران به مس��قط فرصت 
مضاعفی برای حمایت از تالش های دیپلماتیک 
انجام ش��ده در این پرون��ده و موضوعات دیگری 
مانند بحران یمن است که به شکل عام از ارکان 
امنیت و ثبات در منطق��ه و تحقق صلح و امنیت 
بین المللی حمایت می کند. دیپلماس��ی عمان 
میدان��ی را ب��رای نزدیک تر ک��ردن دیدگاه های 
جمهوری اسالمی ایران با تعدادی از کشور ها که 
با جمهوری اسالمی ایران اختالف داشتند ایجاد 
کرد که نتایج مثبتی به دنبال داشت و همچنین 
روابط خوب دو کشور منجر به آزادی تعدادی از 
افراد ب��ا ملیت های مختلف که در ای��ران زندانی 

شده بودند، شد. 

رئیس عدلیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه؛
مسئوالن کلی گویی  نکنند

 مافیای دارو  را معرفی کنید
از دس�تگاه های انتظامی، اطاعات�ی و امنیتی و خ�ود دولت این 
مطالبه را داری�م که اطاع�ات ش�بکه  هایی ک�ه در تربیون های 
مختل�ف ب�ه ن�ام ش�بکه فس�اد، مافیای�ی و س�ودجویان 
اق�ام، از جمل�ه دارو، معرف�ی می ش�وند، اع�ام ش�وند ت�ا 
پیگیری  ه�ا و اقدام�ات قانون�ی در قب�ال آنه�ا انج�ام گی�رد. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم محسنی اژه ای، دیروز 
در نشست ش��ورای عالی قوه قضائیه با بیان این مطلب از مسئوالن و 
غیرمسئوالن خواست در مورد گرانی  ها و ناهنجاری های بازار کلی گویی 

نکنند. 
رئیس قوه قضائیه، ضمن تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق )ع( و 
گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، شهادت پاسدار سرافراز مدافع 
حرم شهید صیادخدایی را تبریک و تسلیت گفت و اظهار کرد: همانطور 
که دادستان تهران و رئیس کل دادگس��تری استان تهران ورود کرده 
و دستور داده اند باید هر چه سریع تر دستگاه های امنیتی و اطالعاتی، 
عوامل و اف��راد جانی چه در ای��ن قضیه و چه در قضیه های مش��ابه را 

شناسایی کنند تا محاکمه و مجازات آنها انجام گیرد. 
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به طرح اقتصادی دولت درخصوص 
نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به تمام مس��ئوالن قضایی، از جمله 
دادستان کل و دادستان های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت 
را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند. همگان این 
مهم را درنظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود که 
مردم، به خصوص دهک های پایین جامعه کم ترین آسیب را ببینند و در 

اجرای این طرح زندگی شان بیش از پیش تحت تأثیر قرار نگیرد. 
»امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تأمین ش��ود«، دستور مهم 
قاضی القضات در جریان نشس��ت دیروز بود. رئی��س عدلیه در همین 
راستا به دادستان های سراسر کشور دستور داد که شناسایی جریان های 
سازمان یافته و عوامل گروهک های ضدمردم و ضدنظام را از دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند. مقول��ه »خودرو« از دیگر 
موضوعات مطرح شده از سوی رئیس عدلیه در جریان نشست شورای 
عالی قوه قضائیه بود. رئیس دستگاه قضا در همین زمینه با اشاره به اجازه 
سال گذشته »شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا« درخصوص 
تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو و سلب این امر از»شورای رقابت« بنا 
بر پیشنهاد وزارت مربوطه، اظهار کرد: وزارت مربوطه در سال گذشته 
اعالم کرد که ب��ا تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو، ظرف یک  س��ال، 
تولید خ��ودرو افزایش و قیمت آن کاهش می یابد اما در س��ال ۱400 
شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم. علی ای حال، 
ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شود چرا که بیش از شش 
ماه از وعده داده شده گذشته است.    رئیس عدلیه در ادامه با یادآوری این 
مهم که در اقالمی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز ، صدور مجوز واردات 
و شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: اگر در شرایط 
فعلی، داللی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن بازی 
می کند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد؛ لذا از دستگاه های اطالعاتی 
و دستگاه های مسئول مطالبه داریم که چنانچه اطالعاتی در این زمینه 
دارند به قوه قضائیه ارائه دهند؛ درغیراین صورت از بیان مسائل کلی که 

اذهان عمومی را مشوش می کند بپرهیزند. 
اژه ای گفت: مافیای دارو از کجا نشئت می گیرد؟! بخشی از دارو که در داخل 
تولید می شود، برای آن بخشی که وارداتی است ارز این واردات را چه کسی 
تامین می کند؟ مجوز واردات را چه کسی می دهد؟ شبکه توزیع در اختیار 

چه کسی است؟ همه اینها متولی دارد و متولی آن وزارت بهداشت است.
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رئیس سازمان بسیج:
ساختن ایران جز

 با همدلی و تفکر جهادی ممکن نیست
س�اختن ای�ران ق�وی هیچ راه�ی ج�ز تفک�ر بس�یجی، روحی�ه 
جه�ادی و وح�دت و همدل�ی ن�دارد و ام�روز جوان�ان بای�د 
پرچم�دار حرک�ت نوران�ی ش�هدای نظ�ام و انق�اب باش�ند. 
به گزارش خبرگزاری بسیج، س��ردار غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین در حاشیه سومین اجالسیه مجمع جهادگران کشور در 
خرمشهر با بیان اینکه جهاد در عرصه  محرومیت زدایی در کشور ادامه دارد، 
اظهار کرد: چهل سال پیش در چنین ساعاتی چشمان ملت بزرگ ایران به 

عملیات بیت المقدس در این منطقه دوخته شده بود.   
سردار سلیمانی با اشاره به اینکه جنگ نابرابر و حادثه سقوط خرمشهر قلب 
مردم و رزمندگان کشور را جریحه دار کرده بود، گفت: یگان های عملیاتی 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المی، یگان های ارتش جمهوری اسالمی و 
سایر یگان  ها و کس��انی که در عملیات بیت المقدس مشارکت داشتند،  
فداکاری زیادی برای آزادی خرمشهر انجام دادند. وی افزود: در مرحله اول 
بعضی از تیپ های سپاه توانستند ضمن عبور از رودخانه کارون با  ایثار و از 
خودگذشتگی مواضع خود را در پشت جاده  اهواز-خرمشهر ایجاد کنند و 
یک  هفته تمام ارتش متجاوز عراق سعی کرد که این مواضع را پس بگیرد. 
  رئیس سازمان بسیج یادآور شد: عملیات بیت المقدس سمبل فداکاری 
ملت ایران در دوران هشت س��اله دفاع مقدس است و امروز باید به تأسی 
از آرمان های دفاع مقدس خرمشهر محرومیت زدایی، خرمشهر عدالت 
محوری، خرمشهر اقتصاد مقاومتی و خرمشهر مردم ساالری اسالمی را در 
کشور ایجاد کنیم و راهکار آن نیز تمسک به فرهنگ ایثار و شهادت است. 

      خبر

 آیین تشییع پیکر مطهر مدافع سرفراز حرم 
سردار شهید صیاد خدایی که روز یک شنبه 
در اقدامی تروریستی به شهادت رسید، امروز 
در میدان امام حسین تهران برگزار می شود. 
مس��ئوالن امنیتی کشور روز گذش��ته با بیان 
اینکه اقدامات تروریستی ناش��ی از استیصال 
و درماندگی دش��من اس��ت، بر برخورد قاطع 
ب��ا عناصر تروریس��تی تأکید کردن��د و گفتند 
صهیونیس��ت ها س��یلی س��ختی از این اقدام 

جنایتکارانه خواهند خورد. 
  رئیس ش��ورای امنیت کش��ور دیروز با حضور 
در کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی از تش��کیل کمیته ای 
متش��کل از نهاده��ای نظام��ی و امنیتی برای 
بررس��ی دقیق ابع��اد و جزئیات ترور ش��هید 
مدافع حرم، س��رهنگ صی��اد خدایی خبر داد 
و گفت که نتیجه بررس��ی های این کمیته پس 
از اتمام تحقیقات، اطالع رسانی می شود. احمد 
وحیدی، وزیر کشور درباره ترور روز یک شنبه 
در تهران که به ش��هادت پاس��دار مدافع حرم، 
شهیدحس��ن صیاد خدایی منجر ش��د، اظهار 
داشت: با همکاری و هماهنگی نهادهای نظامی 
و امنیتی کمیته ای تش��کیل شده و موضوع در 

دست بررسی است. 
وحیدی، شهید صیاد خدایی را نیروی انقالبی و 
متدین توصیف کرد و با تسلیت به خانواده وی 
و همرزمانش گفت: با اتمام تحقیقات، نتایج آن 

اطالع رسانی خواهد شد. 
    ترور نشانه استیصال دشمن است

س��ردار ابوالفض��ل ش��کارچی، س��خنگوی 
ارش��د نیروهای مسلح نیز در حاش��یه مراسم 
گرامیداش��ت چهلمین س��الگرد آزادس��ازی 
خرمشهر که در س��تاد فرماندهی کل انتظامی 
کشور برگزار شد، با بیان اینکه ایران قربانی ترور 
اس��ت و حدود ۱7 هزار نفر از مردم کشورمان 
توسط دشمنان ترور شدند، اظهار داشت: از دید 
ما، امریکا و رژیم صهیونیس��تی مرکز و کانون 
برنامه ریزی و سیاستگذاری برای انجام اقدامات 

تروریستی در جهان هستند. 
س��ردار ش��کارچی با اش��اره ب��ه ترور ش��هید 
صیادخدای��ی گفت: معموالً دش��منان انقالب 
اسالمی از هر طیفی دچار استیصال می شوند 
و زمانی که هم��ه راه  ها را به روی خود بس��ته 
می بینند، دست به اقدامات تروریستی می زنند 

که ای��ن هم یک��ی از هم��ان اقدامات اس��ت. 
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: 
ترور یک موفقیت برای دشمنان انقالب اسالمی 
نیست، بلکه یک شکس��ت برای آن هاست. وی 
تأکید کرد: آنه��ا مطمئناً با ت��رور جوانان این 
کشور راه به جایی نخواهند برد و حتماً در پس 
این ترور ها با شکست های مفتضحانه ای روبه رو 

خواهند شد. 
   برخورد با عناصر تروریست عبرت آموز 

خواهد بود
دادس��تان تهران هم گفت: دس��تورات الزم به 
منظور شناسایی و دس��تگیری عامالن حادثه 
تروریستی صادر ش��ده اس��ت و مرتکبان این 

جنایت به اشد مجازات محکوم خواهند شد. 
علی صالح��ی در خصوص حادثه تروریس��تی 
خیابان مجاهدین اسالم، گفت: به محض اطالع 
از وقوع این حادث��ه، فوراً در مح��ل مورد نظر 
حضور یافتم و ضمن اس��تماع گزارش ضابطان 
و اتخاذ تصمیم برای شروع س��ریع تحقیقات، 
دس��تورات فن��ی الزم در این خص��وص صادر 
ش��د. وی تصریح کرد: در این زمینه دستورات 
ویژه ای جهت حضور اکیپ بررسی صحنه جرم 
صادر ش��د و پس از جمع آوری اس��ناد توسط 
اعضای این گروه، معاینات الزم از سوی پزشکی 
قانونی در محل حادثه صورت گرفت. دادستان 
تهران خاطر نش��ان کرد: بر اس��اس اظهارات 
ش��هود حاضر در صحنه، این ش��هید واالمقام 
در حالی که سوار بر یک دستگاه خودرو پراید 

مقابل منزل خود بوده اس��ت به دست عناصر 
تروریست مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. 
صالح��ی همچنی��ن تصریح ک��رد: ضاربان دو 
راکب موتورس��یکلت بوده اند که پس از اقدام 
به تیراندازی از محل حادثه متواری ش��ده اند. 
دادس��تان تهران با بیان اینکه دستورات الزم 
جهت شناسایی و دستگیری عامالن خبیث این 
جنایت تروریستی صادر شده است، تأکید کرد: 
برخورد دستگاه قضایی با این عناصر تروریست 
عبرت آموز خواهد بود و مرتکبان این جنایت به 

اشد مجازات محکوم خواهند شد. 
     تفاله های صهیونیسم به سزای اعمال 

خود می رسند
سخنگوی س��پاه هم با تأکید بر اینکه اراذل و 
اوباش و تفاله های گروه های تروریستی وابسته 
به استکبار و صهیونیسم جهانی به سزای عمل 
جنایتکارانه خود می رس��ند، گفت: ش��هادت 
سردار خدایی عزم پاسداران انقالب برای دفاع 
از امنی��ت ، اس��تقالل و منافع مل��ی و مقابله با 
دشمنان ملت ایران را مستحکم تر می سازد. به 
گزارش سپاه نیوز، س��ردار سرتیپ دوم پاسدار 
رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی 
کل سپاه در واکنش به جنایت تروریستی عصر 
یک شنبه عوامل استکبار و صهیونیسم جهانی، 
ضمن تبریک و تسلیت ش��هادت سردار رشید 
اسالم صیاد خدایی به محضر رهبر عظیم الشأن 
انقالب اسالمی ، خانواده معظم و آحاد همرزمان 
شهید عزیز در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

و جبهه دفاع از حرم اهل بی��ت )ع( گفت: این 
ش��هید گرانقدر عمر خود را در مجاهدت برای 
حضور در صحنه های نیاز کشور و نظام مقدس 
جمهوری اس��المی ایران و صیانت از استقالل 
و امنیت ملت و میهن عزیزمان س��پری کرد و 
س��رانجام در اوج مظلومیت ه��دف کینه اجیر 
ش��دگان س��رویس های اطالعاتی نظام سلطه 
و صهیونیس��م جهانی قرار گرف��ت. وی افزود: 
قطعاً دشمن با ارتکاب اعمال جنایتکارانه علیه 
ملت ایران و امت اس��المی به وی��ژه مجاهدان 
و رزمندگان دالور و پیش��تاز حاضر در میدان 
امنیت ، راه به جایی نخواهد برد و شهادت سردار 
س��رافراز صیاد خدایی، عزم و اراده پاس��داران 
انقالب در صیانت از امنیت و اقتدار ملی و مقابله 
قاطع با دش��منان این س��رزمین به ویژه رژیم 
تروریس��تی امریکا و رژی��م جعلی،جنایتکار و 

موقتی صهیونیستی را مستحکم تر می سازد. 
    صهیونیست  ها 

آماده سیلی سخت باشند
مجید میراحمدی، دبیر ش��ورای امنیت کشور 
هم گفت: ترور شهید خدایی به طور قطع توسط 
رژیم صهیونیستی انجام شده است و جنایتکاران 

باید آماده سیلی سخت ایران باشند. 
دبیر ش��ورای امنیت کشور خاطرنش��ان کرد: 
شهید خدایی در صحنه دفاع از حرمین اقدامات 
و تالش های ارزش��مند و مجاهدت های فراوانی 
داش��ت و مخلصان��ه و صادقان��ه در خدمت به 
آرمان های انقالب و جبه��ه مقاومت بود و خبر 

شهادت ایشان برای ما بسیار تأثرانگیز بود. 
میراحمدی با تبریک و تس��لیت ش��هادت این 
پاسدار مدافع حرم به خانواده و قاطبه همکاران 
او و همچنین همه رزمن��دگان جبهه مقاومت، 
تصریح کرد: آرزوی این شهید عزیز جز شهادت 
چیز دیگ��ری نب��ود و ایش��ان ثم��ره و پاداش 
مجاهدت هایش را گرفت و به عزت ابدی رسید. 

   تشییع امروز 
در میدان امام حسین تهران

 رواب��ط عموم��ی کل س��پاه در اطالعیه اعالم 
کرد : آیین تشییع مدافع س��رفراز حرم سردار 
شهید صیاد خدایی که روز یک شنبه در اقدامی 
تروریستی به شهادت رس��ید ؛ از ساعت 8:۳0 
صبح امروز)سه  شنبه سوم خرداد ماه( از میدان 
امام حسین علیه الس��الم در مسیر خیابان ۱7 
شهریور به سمت میدان شهدا برگزار می شود. 

پیکر شهید مدافع حرم امروز در میدان امام حسین)ع( تهران تشییع می شود

مسئوالن امنیتی: صهیونیست ها سیلی سختی خواهند خورد

  تهرانی ها دیروز با شهید صیاد خدایی در معراج شهدا وداع کردند

ریاست جمهوری 
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