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خرسند از پاداش عمری جهاد
محمد مهدی اسالمی

3 س��ال از ش��هادت دیده بان انقالب، گذشته بود 
ک��ه مجمع عمومی مؤتلفه اس��المی در س��النی تازه 
مزیّن ش��ده به نام شهید سیداسداهلل الجوردی برگزار 
ش��د. در روزگار هجمه رسانه ای گسترده روزنامه های 
زنجیره ای علیه انقالبیون و با عزمی راسخ برای تداوم 
راه ش��هدای این حزب از 1344 ت��ا 1377. روزهایی 
ک��ه مدعیان اصالح طلب��ی با تکیه بر ق��وای مقننه و 
مجریه، مس��یر خطرناکی را در پیش گرفته بودند که 
موجب گستاخی س��ازمان منافقین و بازگشت ترورها 
به حوادث یومیه ش��ده بود و کسی نمی دانست که باز 
هم در ش��هادت به روی عضوی از شورای مرکزی این 

تشکل انقالبی باز خواهد شد؟
در هم��ان مجمع عمومی بود ک��ه برای اولین بار 
حجت االس��الم محمد خرسند نامزد حضور در شورای 
مرکزی ش��د و برای معرفی خود - که آن روزگار دبیر 
این حزب در قم بود - پش��ت تریبون آمد و با مزاحی 
ش��یرین، از ضرورت حضور روحانیت در جمع شورای 
مرک��زی گفت. از آن تاریخ 7 بار با رأی باالی اعضا در 
مجمع عمومی به عضویت ش��ورای مرکزی این تشکل 
انقالبی در آمد و برای تداوم راه شهدای مؤتلفه اسالمی 

با دیگر راهپویان آن شب شکنان میثاق بست.
سال ها بعد، وقتی او با سؤال خبرنگاری مواجه شد 
که از نگرانی تالقی وظایف امام جمعه بودن با عضویت 
در یک حزب سیاسی پرس��یده بود، پاسخ داد: »بنده 
جریان مؤتلفه اس��المی را بیشتر یک جریان فکری و 
فرهنگی و اعتقادی برخاس��ته از تفکر اصیل روحانیت 
و ب��ه ویژه حض��رت امام می دانم و ماهی��ت مؤتلفه را 
ب��ا ماهیت گروه های دیگر متف��اوت می دانم، به عالوه 
اینک��ه بنده رابط مؤتلفه با حوزه و مراجع بوده ام و اگر 
تش��خیص می دادم این کار با موازین ش��رعی و دینی 
تضاد دارد قطعاً وارد این عرصه نمی شدم.« او البته در 
ادامه با اشاره به س��وابق فرهنگیش تصریح کرده بود 
که از روحیه تش��کیالتی ب��رای تقویت وظایف امامت 
جمع��ه بهره خواه��د گرفت اما در جای��گاه حقوقیش 
فراجناحی خواهد اندیش��ید و در منطقه مس��ئولیت 

خود وارد دسته بندی های سیاسی نخواهد شد.
از این منظر باید او را امام جمعه ای متمایز دانست. 
امام جمعه ای که با حضور در حزب جمهوری اسالمی 
و پس از آن حضور در حزب مؤتلفه اس��المی به عنوان 
دبی��ر کازرون در س��ال 1370؛ رویکردی راهبردی به 
لوازم اداره یک شهر یافته بود و با نگاهی بلند، کازرون 
را ب��ا برگ��زاری کنگرۀ بین المللی س��لمان فارس��ی و 
بزرگداشت شخصیت هایی همچون آیت اهلل سیداحمد 
پیش��وا و آیت اهلل ایمانی در س��طح تراز فرهنگ ملی 
مطرح ساخت، حوزه علمیه مکتب الصادق )ع( کازرون 
را توسعه داد و در کنار آن برای خواهران حوزه علمیه 
تأس��یس کرد و ... اما این اش��تغاالت او را از حضور در 
دیگر عرصه ها باز نداشت و اگر حقی در معرض تضییع 
مشاهده می کرد - همچون حضورش در میدان شهدای 
کازرون در فروردین س��ال گذش��ته - ب��ه ردیف اول 
صفوف مردم می پیوس��ت، در جشن دانشجویان حاضر 
می شد و دغدغه حفظ معماری سنتی کازرون و احیای 
دریاچه پریش��ان را داش��ت و او از 16 سالگی با حضور 
در دفاع مق��دس جهاد را آغاز کرد و تا لحظه ش��هادت 
از حضور دلیرانه برای آرمانش نهراسید؛ آنچنان که دو 
هفته قبل از عروجش، ب��ا انتقاد از همراهی کنندگان 
جنگ روانی دش��من گفت: »کاس��بان ت��رس عده ای 
مرعوبند، عده ای هم س��تون پنجم و مهره دشمن اند و 
می خواهند با ترساندن مردم، بتوانند کار ناتمام دشمن 
در داخ��ل را تمام کنن��د.« و بالفاصله می��دان جهاد 
جدید را اعالم کرده ب��ود: »چرا جنگ واقعی را جدی 
نمی گیریم و به دنبال ی��ک جنگ تخیلی می گردیم؟ 

جنگ واقعی امروز ما، جنگ اقتصادی است.«
این ش��اگرد حوزه که سال ها درس خارج حضرت 
آیات عظام مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، نوری همدانی 
و... را تلم��ذ کرده بود؛ پس از 12 س��ال تبیین معارف 
اله��ی و بصیرت انقالبی از س��نگر امام��ت جمعه، در 
آخرین جلس��ه کاریش برای بزرگداش��ت ی��اد امام و 
ش��هدای قیام 15 خرداد و نیز اقامه نماز عید س��عید 
فط��ر و دیدار مردمی عمومی عیدانه هماهنگی ها را به 
سرانجام رساند، حال آنکه تقدیر الهی آن بود که مردم 
به دیدار و تش��ییع پیکر در خون غلطیده اش بیایند و 
در مراسم سی امین سالروز عروج خمینی کبیر)ره(، در 
کنار السابقون شهیدش به مقام عند ربهم یرزقون نائل 

آمده و روحش در کنار امام راحل آرام گیرد.  الف

نگاه

استاندار کوچ مردم خوزستان را تکذیب کرد
اس��تاندار خوزس��تان تاکید کرد اینک��ه می گویند مردم از خوزس��تان کوچ 
می کنن��د، کذب محض اس��ت زیرا م��ردم به محل زندگی خ��ود عالقه دارند و 
دوس��ت دارند بدون ذره ای جابجا شدن در محل زندگی سابق خود باشند، حال 

چطور ممکن است از استان و کشور خود خارج شوند؟
غالمرض��ا ش��ریعتی اظهار کرد: ای��ن مطلب کذب محض اس��ت. وی با بیان 
اینکه ش��هروندان در مناطق سیل زده خوزس��تان به خانه های خود بازگشته اند، بیان 
داش��ت: تنها شهروندان دو روستای حمدان سلجه در شهرستان حمیدیه و مگران 3 در 

شهرستان شوش در کانکس های کولردار زندگی می کنند.
وی گفت: بازس��ازی مناطق س��یل زده در استان خوزس��تان آغاز شده و بررسی ها 
همچنان در دست انجام است و شاید نیازی به جابجایی هیچ روستایی هم وجود نداشته 

باشد و تنها ایمن سازی صورت بگیرد.  میزان

در حاشیه
وضعیت استیضاح وزیر نفت 

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: لیست بلندباالیی از سوی استیضاح کنندگان 
آقای زنگنه تهیه شده است.

سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاش��می افزود: تحریم نفتی در طول سال های 
اخیر و دهه های قبل هم وجود داشته و برای ما مشکالتی را در خصوص فروش 
نفت ایجاد کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که وزرای نفتی وقت هم نفت را به 

راحتی می فروختند و هم توانایی جابه جایی پول آن را داشتند.
عضو هیأت رئیس��ه مجلس تصریح کرد: بس��یاری از همکاران آقای زنگنه وزیر نفت 
هم اکنون در خارج از کش��ور و توس��ط دادگاه های بین المللی و در دستگاه های قضایی 
نروژ، توتال و فرانس��ه به جرم دریافت رشوه محاکمه شده اند. وی گفت:  اینکه اطرافیان 
آقای زنگنه موضوع اس��تیضاح وی را به خارج از مجلس مرتبط می دانند نش��ان دهنده 

حرف حق استیضاح کنندگان است.  فارس

پرسمان
راه عبور از موانع کار جهادی و مدیریت کارآمد است

معاون هماهنگ کننده نهاجا در جمع فرماندهان و مس��ئوالن پایگاه هوایی 
شهید دلحامد چابهار گفت: کار جهادی همراه با مدیریت کارآمد، نیروی انسانی 

و تجهیزات کافی مهمترین موئلفه برای رفع عبور از موانع است.
امیر سرتیپ خلبان مهدی هادیان در این نشست گزارشی از عملکرد دایره طب 
و پیشگیری بیمارستان حضرت رسول)ص( پایگاه خلبانان شهید برادران دلحامد ارائه 
و به اهم اقدامات انجام شده توسط مدیریت طب و پیشگیری از جمله، آموزش سالمت 
برای کارکنان پایور در اماکن اداره آموزش��ی پایگاه، آموزش بهداشت و روان برای همسران 
کارکنان در مس��جد و حسینیه های سطح شهرک مس��کونی، آموزش پیشگیری از اعتیاد، 
بیوتروریس��ت و روانشناختی در مدارس ابتدایی و دبیرستان و همچنین آموزش مسائلی در 
حوزه روانشناسی، همچنین نظارت بر نحوه تغذیه در قرارگاه های سربازی، برگزاری طرح های 

ورزش همگانی و بازسازی خطوط لوله و الیروبی، اشاره شد. روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم

رئیس جمهور گفت: ملت ایران، قدس  و مظلومان تاریخ را هرگز تنها نخواهد خیابان پاستور
گذاشت و در برابر ستمگران سکوت نمی کند.

حجت االسالم حس��ن روحانی در آستانه روز قدس در 
جلس��ه هیئت دولت با اش��اره به اینکه ملت ایران در طول 
40 س��ال گذش��ته همواره مدافع مظلومین بوده و در برابر 
متجاوزین ایستادگی کرده اس��ت، گفت: فلسطین و قدس 
یک اس��م رمز برای مقاومت همه مسلمان ها و اسرائیل یک 
اس��م رمز برای متجاوزین دنیاست که می خواهند به مردم 

مسلمان ظلم کنند.
رئیس جمهور افزود: ملت ایران همیشه به سایر ملت ها 
کمک ک��رده به گونه ای که در س��وریه، فلس��طین، لبنان، 
عراق، افغانستان و یمن به ملت های مظلوم کمک کرده ایم.

روحان��ی با اش��اره به اینک��ه ملت های مظل��وم یمن و 
فلس��طین در این ایام ماه مبارک رمضان روزهای س��ختی 
را س��پری کردند، اظهار داش��ت: ملت ه��ای مظلوم یمن و 
فلسطین ملت هایی مقاوم بوده و از متجاوزان هراسی ندارند 
و با فداکاری، ایثار، ایس��تادگی و قدرت خود، دش��منان را 

مجبور به عقب نشینی می کنند.
رئیس جمهور ادامه داد: روزگاری مردم فلسطین برای 
دفاع از خود تنها یک س��نگ در اختیار داش��تند، اما امروز 
ب��ا تالش و فداکاری و صنعت داخلی خود ابزاری در اختیار 
دارند که به اس��رائیلی ها پاسخ دندان شکن می دهند و امروز 
دیگر موش��ک جواب موش��ک اس��ت؛ به طوری که پس از 
4۸ ساعت صهیونیست ها ناچار به عقب نشینی شده و گنبد 
آهنین آنها در برابر موش��ک های رزمندگان فلسطینی تاب 

نیاورد.
وی ب��ا بیان اینکه انقالب اس��المی ای��ران و امام راحل 
درس ه��ای فراوان��ی را برای ما به دنبال داش��ت و روزهای 
مهم��ی را به نفع جهانیان و دنیای اس��الم ترس��یم کرد که 
نمونه آن هفته وحدت در راستای اتحاد و وحدت مسلمانان 
و روز جهانی قدس اس��ت، گفت: همه ملت های مس��لمان 
بویژه ملت ایران، عراق، س��وریه و لبنان و دیگر کش��ورهای 

اسالمی این روز را گرامی می دارند.
رئیس جمهور اظهارداش��ت: قدس س��رزمینی مقدس 
برای همه خداپرس��تان و موحدان عالم و پیروان ادیان اعم 
از مس��لمانان، مسیحیان و یهودیان است و در گذشته همه 

این اقوام در فلسطین در کنار هم زندگی می کردند.
وی افزود: نمی شود ملتی بزرگ را اینچنین آواره کرد و 

دیگر مسلمانان به عنوان برادران آنها ساکت باشند.
روحان��ی با بیان اینکه امس��ال ش��رایط در روز جهانی 
قدس با همه سال ها متفاوت است، گفت: دشمنان فلسطین 
و قدس در طول یکس��ال گذش��ته تالش کردند که حرمت 
ق��دس را زیرپا بگذارند و ش��هر بیت المق��دس را به عنوان 
پایتخت متجاوزین اعالم کرده و س��فارت خ��ود را به آنجا 

منتقل کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز س��خن از معامله قرن 
که واقعیت آن ورشکس��تگی قرن برای مطرح کنندگان آن 
اس��ت به میان آمده، اف��زود: امروز توطئه تنه��ا علیه ملت 

فلسطین نیست، بلکه توطئه علیه منطقه شکل می گیرد.
روحانی ادامه داد: ملت ایران همه ساله و در هر شرایطی 
با زبان روزه در روز قدس به خیابان ها آمدند و ندای حمایت 
خود از ملت فلسطین و قدس مظلوم و شریف را اعالم کرده 
و راهی که امام راحل ترس��یم کرده را با عظمت و با پرچم 
اس��المی در اهتزاز نگه داشته اند و امس��ال نیز باشکوه تر از 

سالهای گذشته در این مراسم شرکت خواهند کرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنان خود اظهار 
داش��ت: امروز با اس��تعانت از خ��دا، روح پ��اک و منطق و 
ایس��تادگی، می توانیم از مش��کالت و معضالتی که مردم با 

آن مواجه هستند، عبور کنیم.
روحانی با اش��اره به اینکه بخاطر جنایتی که دشمنان 
علی��ه ملت ای��ران روا داش��ته اند، ماه رمضان امس��ال برای 
بس��یاری از مردم با سختی گذش��ت، گفت: تأمین نیازهای 

مردم با سادگی به انجام نرسید.
روحانی خطاب به دش��منان مل��ت ایران، گفت: اگر در 
کردار، راه دیگ��ری را انتخاب کنید و در تصمیمات اجرایی 
خود ظلم را کنار گذاش��ته و به عدال��ت و قانون بازگردید، 
مل��ت ایران راه را به روی ش��ما بازمی گذارد اما این دس��ت 
خودتان است که در مقام عمل نشان دهید که نمی خواهید 

به ظلم و جنایت گذشته خود ادامه دهید.
روحانی ادامه داد: اگر چه هنوز مردم در فشار شدیدی 
زندگی می کنند، اما آمار تورم ماهانه در اردیبهشت کاهش 
محسوس��ی را نس��بت به فروردین نش��ان می دهد و این به 
معنای آن است که می توانیم در برابر تورم ایستادگی کنیم 
و اگ��ر همه اعم از فعاالن اقتصادی، خصوصی، دولتی، قوای 
س��ه گانه، نیروهای مسلح و مردم دست به دست هم بدهیم 
و در کنار هم باشیم، می توانیم آثار تحریم را کاهش داده و 

مشکالت زندگی مردم را کم کنیم.  ریاست جمهوری

روحانی در نشست هیئت دولت:
ملت ایران، قدس و مظلومان تاریخ را هرگز تنها نخواهد گذاشت

رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس  رلمــــان گفت: گزارش کمیس��یون اقتصادی در پا
نیمه دوم سال ۹7، حکایت از این دارد که سرنوشت حدود 
3 و نی��م میلی��ارد دالر از مناب��ع ارزی تخصی��ص یافت��ه 

بالتکلیف است.
محمدرضا پور ابراهیمی، بررس��ی ابهامات در خصوص 
تخصیص ارز در نیمه اول س��ال ۹7 را ورود به جعبه س��یاه 
اقتصاد ایران خواند و گفت: مش��خص نیست این ارز به چه 

افرادی داده شده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه 
داد: تخصی��ص ارز 4200 تومانی ناش��ی از سیاس��ت غلط 
دولت در سال ۹7 بود، این تخصیص برای کاالهای اساسی 
و کااله��ای غیر اساس��ی در نظر گرفته ش��ده بود و حجم 
زیادی از واردات به کشور و حجم زیادی از تقاضای انباشته 

شده را در نیمه اول سال ۹7 رقم زد.
وی اظه��ار داش��ت: به همی��ن دلیل تع��داد زیادی از 
همکاران ما پیش��نهاد تحقی��ق و تفحص از منابع و مصارف 
ارزی در ارتب��اط با سیاس��ت های ارزی س��ال ۹7 دولت را 

کلید زدند.
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس بیان ک��رد: در 
ماه های پایانی س��ال ۹7 تحقیق و تفحص در دس��تور کار 
کمیس��یون اقتص��ادی قرار گرفت اما ب��ه دلیل عدم حضور 
نمایندگان دولت در جلس��ه، بررس��ی تحقیق و تفحص در 

سال ۹7 عملیاتی نشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه این تحقیق و تفحص مجدداً در س��ال ۹۸ در دستور 
کار کمیس��یون اقتص��ادی قرار گرفته اس��ت گف��ت: اخیراً 
جلس��ه ای با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان برای 
بررسی اطالعات و آمار تخصیص ارز در سال ۹7 برگزار شد 
و اطالعات و آمار تخصیص ارز در س��ال ۹7 مورد بررس��ی 

قرار گرفت.
وی تأکی��د ک��رد: گزارش هایی که در م��ورد وضعیت 
تخصی��ص ارز در س��ال ۹7 وجود دارد حاکی از آن اس��ت 
که مشخص نیست بس��یاری از کسانی که ارز برای واردات 
کااله��ای اساس��ی دریافت کردن��د، این کااله��ا را در چه 
ش��بکه ای و با چه نرخی عرضه کرده اند. رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: باید مش��خص شود، چه اشخاص و 
چ��ه گروه هایی با چه کد فعالی��ت اقتصادی چنین ارزهایی 
را دریافت کرده اند، چه اش��خاص، گروه ها و شخصیت های 

حقیقی یا حقوقی کاالی غیر اساسی به کشور وارد کردند و 
سرنوشت این کاالها چه بوده است.

وی ادامه داد: عالوه بر این افرادی که ارز دولتی دریافت 
کردند اما کاالهای اساسی و غیر اساسی وارد نکردند، مورد 
بررسی قرار خواهند گرفت. گزارشی که کمیسیون اقتصادی 
در نیمه دوم سال ۹7 دریافت کرد، حکایت از این مهم دارد 
ک��ه حدود 3 و نی��م میلیارد دالر از مناب��ع ارزی تخصیص 
یافته بالتکلیف اس��ت و مش��خص نیس��ت که آیا با این ارز 

کاالیی وارد شده است یا خیر.
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه در این تحقیق و تفحص 
جزئیات اطالعات مربوط به مصارف ارز را مورد بررسی قرار 
خواهیم داد گفت: بررس��ی عملک��رد وزارت صنعت معدن 
تجارت، بخش بازرگانی خارجی سازمان توسعه تجارت، ساز 
و کار ثبت سفارش، وزارت کش��اورزی در خصوص واردات 
کاالهای اساسی به ویژه محصوالت بخش کشاورزی، وزارت 
بهداش��ت و درمان در بخش واردات تجهیزات پزش��کی از 
محوره��ای این تحقیق و تفحص خواهند بود. پور ابراهیمی 
گف��ت: این تحقیق و تفحص بیانگر ری��ز اطالعات در مورد 
مصارف و مناب��ع ارزی و تعیین تکلیف این مصارف خواهد 

بود.
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس اظهار داش��ت: 
کس��انی که ارز کش��ور را با قیم��ت 4200 تومانی دریافت 
ک��رده و در بازار آزاد به قیمت باال فروختند و از طریق این 
رانت، درآمدی برای منافع شخصی خود به دست آوردند را 

نباید نادیده گرفت.
وی تاکید کرد: دولت و دستگاه قضائی مکلف خواهند شد 
که بارانتخوارانی که به اموال بیت المال دست اندازی کردند و 

تعهدات خود را ایفا نکردند برخورد قانونی انجام دهند.
پورابراهیمی اظهار داش��ت: این گزارش را بعد از جمع 
بندی نهایی در کمیس��یون به رأی خواهیم گذاشت و پس 
از تصوی��ب به صحن علنی ارائ��ه می دهیم و در صورتی که 
نمایندگان در صحن علنی به گزارش کمیسیون رأی مثبت 
دهند بررس��ی این تحقیق و تفحص در دس��تور کار صحن 

علنی مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در این 
گزارش همه گروه هایی که تخصیص ارز داشتند مورد بررسی 
قرار خواهیم داد اگر به این جمع بندی برسیم که گروه های 
خاصی از این منابع ارزی استفاده کردند ریز اطالعات آن را 

در اختیار ملت ایران قرار خواهیم داد.  مهر

ورود مجلس به جعبه سیاه اقتصاد
سرنوشت ۳.۵میلیارد دالر ارز دولتی مبهم است

روزی برای آزادی خواهی  
ادامه از صفحه اول

بر این اس��اس می ت��وان گفت ک��ه راهپمایی روز 
قدس امس��ال در حالی جش��ن چهل س��اله شدن این 
حرک��ت بزرگ ملت ایران در سراس��ر جهان اس��ت بار 
دیگر نام ملت ایران و نظام اسالمی را به عنوان پیشگام 
آزادی خواهی و آزاداندیشی و برقرارکننده صلح و ثبات 

در منطقه پرآوازه سازد.

سرمقاله

ارت��ش  نی��روی  چهارمی��ن  جمه��وری اس��المی ای��ران با گـــزارش دو
انتصاب امیر علیرضا صباحی فرد به فرماندهی نیروی 
پدافند هوایی از س��وی حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
فرمانده معظم کل قوا به صورت رسمی تشکیل شد.

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل 
قوا در احکام جداگانه ای سرلشکر سیدعبدالرحیم 
موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران 
را با حفظ س��مت ب��ه فرماندهی ق��رارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا)ص(  و امیر علیرضا صباحی فرد 
را ب��ه فرمانده��ی نی��روی پدافند هوای��ی بعنوان 

چهارمین نیروی مستقل ارتش منصوب کردند.

۲۷ سال هماهنگی پدافند ارتش و سپاه
سابقه تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
مربوط به سال های ابتدایی دهه هفتاد شمسی است 
که براس��اس تدابیر فرمانده معظم کل قوا و به دلیل 
وجود س��امانه های پدافندی در نیروی هوایی ارتش و 
سپاه، مسئولیت هماهنگی فعالیت های پدافندی ارتش 

و سپاه برعهده این قرارگاه گذاشته شد.
پ��س از آن و در میانه دهه هش��تاد با توجه به 
افزای��ش حجم تهدی��دات هوایی و ب��ه تبع آن در 

اولوی��ت قرار گرفتن پدافند هوایی به منظور مقابله 
با این تهدیدات، با منفک ش��دن فرماندهی پدافند 
هوای��ی از نیروی هوایی ارتش جمهوری اس��المی 
ای��ران، قرارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیا)ص( در 
دهم ش��هریورماه ۸7 با ساختاری جدید و متفاوت 
سازماندهی و تقویت شد و ماموریت یافت تا نسبت 
ب��ه دفاع از هوا و فضای کش��ور به صورت فعاالنه و 
مستقل عمل کند. از آن پس نیز روز دهم شهریور 

بعنوان روز پدافند هوایی شناخته شد.
دی��دار فرماندهان ق��رارگاه پدافن��د هوایی با 
فرمانده معظم کل قوا به مناسبت 10 شهریور روز 
پدافند هواییقرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
که در س��اختار س��ازمانی قبلی هدای��ت وکنترل 
عملیاتی یگان های پدافند هوایی نیروهای مس��لح 
را به عهده داش��ت، در س��اختار تشکیالتی جدید 
با تحوی��ل گرفتن کامل یگان ه��ای پدافند هوایی 
نیروی هوایی و اعمال فرماندهی کامل بر یگان های 

مذکور، با در اختی��ار گرفتن فرماندهی اطالعات و 
شناسایی الکترونیک)فاشا(، شبکه راداری، موشکی، 
توپخان��ه ای، دیده بانی و س��امانه های پش��تیبانی 
رزمی و عمومی یگان های مذکور، از طریق سامانه 
 ADOC( فرمانده��ی و کنت��رل پدافند هوای��ی
SOC -CRC -CP-( مسئولیت کنترل عملیات 

هوایی کشور را به عهده داشت.

فرماندهان؛ ترکیبی از ارتش و سپاه 
و نخس��تین فرمان��ده ق��رارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبی��ا)ص( در دور جدید فعالیت خود، امیر 
س��رتیپ خلبان احمد میقان��ی بود که پیش از آن 

فرماندهی نیروی هوایی ارتش را بر عهده داشت.
امی��ر میقان��ی ت��ا بهمن م��اه ۸۹ عه��ده دار 
فرمانده��ی این ق��رارگاه ب��ود و در تاریخ 3 بهمن 
۸۹ امیر س��رتیپ فرزاد اس��ماعیلی بعنوان یکی از 
جوان تری��ن فرماندهان نیروهای مس��لح و با حکم 

فرمانده معظم کل قوا عهده دار فرماندهی قرارگاه 
پدافند خاتم االنبیا)ص( شد.

امی��ر علیرض��ا صباحی فرد نیز ک��ه در دوران 
فرماندهی امیر اسماعیلی عهده دار سمت جانشینی 
قرارگاه پدافند هوایی بود، در تاریخ ۸ خردادماه ۹7 
از سوی حضرت آیت اهلل خامنه ای به فرماندهی این 
قرارگاه منصوب ش��د و در نهایت یک سال پس از 
ای��ن انتصاب در تاریخ 7 خردادماه ۹۸ با تش��کیل 
نیروی پدافند هوایی ارتش و انتصاب امیر صباحی 
ف��رد به فرماندهی این نیرو، مس��ئولیت فرماندهی 
قرارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیا)ص( به فرمانده 

کل ارتش جمهوری اسالمی ایران محول شد.
از آنجایی که حفاظت و حراس��ت از آس��مان 
ای��ران در قرارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیا)ص( 
ب��ه صورت مش��ترک بی��ن ارتش و س��پاه صورت 
می گیرد، هیئت رئیس��ه این قرارگاه نیز ترکیبی از 
فرماندهان ارتش جمهوری اس��المی ایران و سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی است که حضور مرحوم 
سردار موسی بختیاری در سمت معاونت هماهنگ 
کننده این قرارگاه در گذش��ته و سردار علی باللی 
در ح��ال حاضر از جمله موارد حضور دوش��ادوش 

ارتش و سپاه در کنار یکدیگر است.

تشکیل نیروی پدافند هوایی ارتش
حکم فرمانده معظم کل قوا به منظور تشکیل 
رس��می نیروی چهارم ارتش تح��ت عنوان نیروی 
پدافن��د هوای��ی ارتش جمهوری اس��المی ایران را 
می توان آغازی برای توس��عه و تعمیق فعالیت های 
پدافند هوایی در س��طح کشور برشمرد؛ موضوعی 
که حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا 
نیز در حکم انتصاب امیر صباحی فرد از آن بعنوان 
»رش��د و استحکام درونی آن نیرو بویژه در تقویت 
آموزش ها، نگه��داری به روز از اب��زار و تجهیزات و 

استفاده حداکثری از آنها« نام برده اند.
یکی از عرصه های تقویت پدافند هوایی را می توان 
موضوع آموزش در س��طح این نی��رو نام برد که طی 
سال های گذشته با تاسیس سه مرکز آموزشی دانشگاه 
پدافن��د هوایی خاتم االنبی��ا)ص(، مرکز آموزش های 
پدافند هوای��ی و مرکز آموزش های تخصصی پدافند 
هوایی، موضوع آموزش در پدافند هوایی تقویت شده 
است. از سویی استمرار حضور قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیا)ص( را نیز می توان در راستای هم افزایی 
و هم راستایی ظرفیت های پدافندی کشور در ارتش، 
س��پاه و بسیج در قالب ش��بکه یکپارچه پدافندی به 

منظور تقویت پدافند هوایی کشور برشمرد.فارس

از قرارگاه تا نیرو

 پدافند هوایی کشور در مسیر توسعه

پاسداران  فرمانده کل س��پاه  ن ا ر ا ســد انقالب اس��المی در مراس��م پا
تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم 
و صنعت که در س��الن ش��هید بهرامی برگزار شد، 
گف��ت: ام��روز نگ��ران نیس��تیم و در آخرین فراز 

مواجهه با آمریکا هستیم.
سردار سرلش��کر حسین س��المی با اشاره به 
اینکه وسعت و عظمت هرکشوری به وسعت فکرها 
واندیش��ه و قلم��رو تفکر مردان و زنان آن کش��ور 
اس��ت، ادامه داد: فرهنگ، دانش، اخالق، معنویت، 
 اندیش��ه  و مهم تر از آن اس��تقالل فرهنگ، نشانگر 
عظم��ت یک جامعه اس��ت. امروز ش��ما نمادها و 
مظاهر تفکر نوین جامعه ما هس��تید. موقعیتی که 
شما در آن قرار دارید بس��یار حساس برای آینده 
ایران است. ما می خواهیم به برکت انقالبمان عصر 
طالیی تمدن اس��المی را با بهره گیری از اندیشه 
ه��ای افق آفرین رهبرمان احیا کنیم. در گذش��ته 
دنیای اس��الم و بخصوص ایران مهد تمدن ، علم و 

فرهنگ جهان بوده است.
وی خاطر نشان کرد: امروز دانشجویان و اساتید 
دانش��گاه ها، نمادها و مظاهر تفک��ر نوین جامعه و 
پرچمداران علم، فرهنگ و اندیش��ه هستند. کشور 
با این دانش��جویان و دانش��مندان بزرگ می شود، 
ارتفاع می یابد و معتبر، مقتدر و پیشرفته می شود و 

انشااهلل جایگاه تمدنی خود را باز می یابد.
سردار سالمی اظهار داش��ت: انقالب اسالمی 
آمد تا احیا گر مجدد عصر تمدن اس��المی باش��د 
و مس��لمانان را از گورس��تان جهل م��درن بیدار 
کند، ام��ا قدرتهای بزرگ نمی توانس��تند بپذیرند 
که تمدنی به نام اس��الم در جهان حاکم شود زیرا 
هندسه قدرت در جهان تغییر می کرد. پیام انقالب 
همان ارزش��های الهی بود و آنها می دانستند امواج 

این انقالب مرزها را در می نوردد.
وی تاکی��د ک��رد: در دوران دانش��جویی م��ا 
هیچ تص��وری از پرتاب ماهواره به فضا نداش��تیم 
ام��ا امروز ما ماه��واره می س��ازیم و آن را در فضا 
تزری��ق می کنی��م. امروز همه اینها مانند س��اخت 
یک دوچرخه برای ما آسان است. ما می خواستیم 
داستان کش��تی های جنگی و ناوهای هواپیمابر را 

در دریا حل کنیم.
سرلشکر س��المی تصریح کرد: شهید طهرانی 
مق��دم این کار را برعهده گرفت. سیس��تم هدایت 
و کنترلی که قادر باش��د موشک بالستیک را برای 
اصاب��ت به هدف متحرک هدای��ت کند یک اعجاز 
فناوری است که ش��اید در یک یا دو  کشور وجود 

داشته باشد.

وی بیان داش��ت: ما باید این کار را می کردیم 
و می توانس��تیم ناوها را از راه های دور بزنیم. تست 
های متعددی انجام ش��د اما همه نا موفق بود. 12 

س��ال پیش این اتف��اق رخ داد که هدفی معادل 
یک س��وم ناو هواپیمابر در دریا مورد هدف 

و  گرفت  قرار 
توانستیم  ما 
داستان  به 
ناوها خاتمه 

بدهیم.
ادام��ه  وی 

داد: م��ا در جنگ پیش 
رفتی��م در حال��ی که در 
تحریم جهان��ی بودیم اما 

امروز ما خودمان پاالیش��گاه و نیروگاه و هواپیما و 
رادار می سازیم و اورانیوم غنی می کنیم و هیچ کس 
نمی توان��د م��ا را متوقف کند. ای��ن محصول تاللو 

خورشید والیت بر این سرزمین است.
فرمانده کل س��پاه بیان داشت: وقتی فرمانده 
نیروی هوافضای س��پاه بودم رهبر انقالب فرمودند 
موشک ها باید دقیق باشد. وقتی از دقت 30 متری 
یک موشک گزارش دادم گفتند این هم زیاد است 
و ما پیش رفتیم تا به دقت 100 رسیدیم. امروز 
ما یک ق��درت بزرگ و شکس��ت ناپذیریم زیرا 

همه سناریو ها را تجربه کردیم.
وی با اشاره به اقدامات اخیر ترامپ اظهار 
داش��ت: ما ام��روز میدان تاثی��ر جهانی 
ساخته ایم. این مسئله برای ایران یک 
قدرت مطلق منطق��ه ای و یک قدرت 
نس��بی جهانی ساخته است. آمریکا در 
فلس��فه سیاس��ی خود شکست خورده 

است.  سپاه نیوز

فرمانده سپاه تشریح کرد
ماجرای موشکی که داستان ناوهای هواپیمابر آمریکایی را پایان داد
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