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پاسداشت نکومرد
هنر و ادب ایران و جهان

«سیاسیبازی» آفتی که تخصص را نابود
و استعدادها را کو ر میکند؛

دورهمی رفاقتی
هیات دولت!
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فارس

دفاعمق��دس ه��ر روزش دارای تلخیه��ا و
شیرینیهای بسیاری است که بخش جداییناپذیر
از تاریخ ایران زمین را تشکیل میدهد .دورانی که
هر لحظه آن درسهایی را با خود دارد که محصور
به آن دوران نبوده بلکه سالها و حتی در دهههای
پس از جنگ نیز قابل بهرهبرداری است.
شاید به همین دلیل است که برخی در داخل
و خارج از کش��ور همواره ب��ه دنبال اهمیت زدایی
از  8س��ال دفاعمقدس بوده و ت�لاش کرده اند تا
روایت��ی ظاهری از آن به نمایش گذاش��ته و حتی
ب��ه ارزشزدای��ی از آن پرداخته حتی پ��ا را از آن
فراتر نهاده و به تحقیر مقاومت و ایستادگی در این
دوران میپردازند.
براین اساس تکلیف همگان است که با روایتی
دقی��ق و صحیح از روز ب��ه روز دفاعمقدس ضمن
آگاهس��ازی نس��ل ج��وان از حقای��ق آن روزها به
مقابله با انحراف و القاهای بدخواهان و دش��منان
این س��رزمین پرداخت��ه و در عین حال درسهای
گس��تردهای را که میتوان از آن دوران کسب کرد
را برجسته و به مرحله اجرا درآورند.
یک��ی از تاریخه��ای مه��م دفاعمق��دس 19
مهرماه  1359اس��ت روزی ک��ه ارتش بعث عراق
که توهم رس��یدن به تهران را داشت این بخش از
خاک ایران را ب��ه محاصره درآورد تا رویای زمینه
س��اختن پارهتن ایران زمین را محقق سازد .امروز
 19فروردین  1397اس��ت در حالی که مروری به
آنچه بر آبادان گذشته و محاصره این شهر میتواند
درسهای بس��یاری برای امروز و فردای کشور به
همراه داشته باشد.
ابتدا این س��وال مطرح میش��ود که چه ش��د
آبادان به محاصره درآمد؟ ش��اید در وهله نخست
این امر ب��ه ذهن آید که توان ب��االی ارتش بعثی
و حمایته��ای خارج��ی از آن زمین��ه س��از این
اشغالگری شدن است.
اما با م��روری دقیقتر نکاتی قاب��ل تاملتر را
میتوان دریافت .اس��ناد و ش��واهد نشان میدهد
که در آن زمان نیروهای مس��لح ایران از انسجام و
یکپارچگی برخوردار نبوده و هر چند رژیم پهلوی
روی نظامیگری س��رمایه گذاری بسیار کرده بود
اما این توان بومی نبوده و نیرویی بدون داشتههای
درون��ی بود به گونهای که حتی برای تعمیر ادوات
و تجهیزات نظامی باید متوسل به مهندسان غربی
میشد .نداشتن توان موشکی و راداری نیز به این
امر دامن زد.
نکته دیگر ش��رایط سیاسی و اقتصادی کشور
در آن دوران ب��ود .در حالی افرادی مانند بنیصدر
در راس قدرت بودند که به جای توجه به دفاع در
براب��ر متجاوزان به دنبال تقابلها و نزاع سیاس��ی
در داخل ب��وده و از هر ابزاری برای اعمال فش��ار
ب��ر منتقدان و مخالفان بهره میگرفتند آنها جنگ
را نه مولف��های تحمیلی بلکه مس��ئلهای برگرفته
از اقدام��ات مخالفان خود دانس��ته و با دیدگاهی
سیاسی بر آن مینگریستند.
جال��ب توجه آنکه آنها اقتصاد کش��ور را رها
ک��رده و حتی ت�لاش داش��تند با ایج��اد قحطی
س��اختگی و تبدیل فضای کش��ور به عرصه جنگ
داخل��ی و ایجاد فضای دوقطب��ی و چندقطبی در
کشور ،گماردن افرادی غیرمتخصص در پستهای
تخصصی بر این شرایط نابسامان دامن زنند.
جال��ب توجه آنکه آنها راهکار خروج کش��ور
از ای��ن نابس��امانیها را گرفت��ن بهان��ه از آمریکا
و اروپا و حت��ی رژیم بعث عن��وان میکردند .آنها
تاکید داشتند که واگذاری بخشهایی از کشور به
صدام و نیز مذاکره با آمریکا و تحقق خواستههای
آمریکاییها راهکاری ب��رای گرفتن بهانه از صدام
و غرب اس��ت و در این مس��یر تالشهای بسیاری
برای انحراف افکار عمومی و حتی مذاکره پنهان و
آشکار صورت دادند.
نتیج��ه چنی��ن فضایی تش��دید توهم صدام
مبن��ی بر توانایی برای اش��غال سراس��ر ایران و یا
حداقل جداس��ازی مناطق نفتخیزی چون استان
خوزس��تان بوده اس��ت .اگ��ر بخواهی��م تاریخ آن
روزگاران را ورق بزنی��م میتوان گفت که وادادگی
در برابر دشمن و نیز گرایش به حاشیههای سیاسی
به جای توجه به وحدت و یکپارچگی ملی در برابر
مشکالت کش��ور و تهدیدات متجاوزان و دشمنان
این مرز و بوم زمینهساز حصر آبادان شد.
ح��ال این س��وال مطرح میش��ود ک��ه عامل
شکسته ش��دن حصر آبادان چه بود؟ پاسخ به این
پرس��ش را در یک کالم میت��وان یافت و آن تکیه
بر وحدت و انس��جام درونی تقویت روحیه دفاعی
و مقاوم��ت مردم��ی و گام نهادن در مس��یر پایان
دادن به سیاس��یکاری داخلی در برابر مش��کالت
بوده اس��ت اصلی که زمینهساز آزادی سوسنگرد،
خرمش��هر و حفظ تمامیت ارضی کش��ور در طول
 8س��ال دفاعمقدس و البته تسلیم شدن دشمنان
ش��د به گونهای که در نهایت جهان اذعان کرد که
ص��دام متجاوز جنگ بوده و ای��ران فاتح این نبرد
ادامه در صفحه 2
بوده است.

راز ماندگاری حافظ
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سه سال به پایان دولت دوازدهم باقی است

نوشداروی
مشکالت کشور
وحدت با فرماندهی واحد

تنها سه س��ال دیگر از دولت دوازدهم باقی
گــ�زارش دو
مانده است و این درحالی است که تا کنون
رئی��س جمهور نه تنه��ا به وعدههای ریاس��ت جمهوری یازدهم
عمل نکرده اس��ت ،بلکه به دنبال گذشت دولت یازدهم و کسب
تجربی��ات باز هم در دولت دوازدهم وعدههایی به مردم داد که تا
بخش عمدهای از این وعده ها محقق نشده است .مردم معتقدند
که در دوره ریاس��ت جمهوری دولت یازدهم ،بهانه دولت ،ترمیم
و اص�لاح خرابیها از دولتهای گذش��ته و عدم ارتباط با کدخدا
صفحه 2
و....

میزان
دادستان کل کشور:

دیوان محاسبات چرا حکم انفصال رئیس بانک مرکزی را اجرا نکرده است؟

دادس��تان کل کش��ور گفت :تاکنون هیچ مدیر خائنی برای برخورد به ما از سوی
دولت معرفی نشده است.
حجتاالس�لام محمدجعفر منتظری اظهار کرد :با دستمال آلوده نمیتوان شیشه
آلوده را تمیز کرد ،وظیفه دادس��تان مدعیالعموم اس��ت پس هر جا حق مردم مطرح
است باید ورود پیدا کند.
وی تاکید کرد :قاطعانه میگویم فساد سیستمی نداریم ،بسیاری از مدیران و مسئوالن
عالی پاک دس��ت هستند ،در البهالی مسئوالن انس��انهای آلوده هم وجود دارد ،اما این
دش��من اس��ت که میخواهد القا کنند که کل کشور دچار فساد شده است .دادستان کل
کشور بیان داشت :از مردم میخواهیم اگر فسادی را میبینند گزارش کنند ،در هر کجای
کشور مردم میتوانند وارد سامانه شوند و شکایتهای دادستانی را تعیین کنند ،انسانهای
مطمئنی را در این بخش قرار داده ایم و قطعا پیگیری برخورد انجام میشود.
منتظ��ری همچنین با انتقاد از رئیس دیوان محاس��بات گفت :وی در مصاحبهای
درخص��وص مس��ائل اقتصادی و ارزی گفت در دیماه س��ال گذش��ته ب��ه این نتیجه
رس��یدهایم که رئیس بانک مرکزی و برخی معاونان را به انفصال محکوم کردیم اما به
دالیلی حکم را ابالغ نکردیم و اجرا نشد ،آیا این حکم قطعی بوده؟ اگر نبوده نباید گفته
ش��ود اگر بوده پس چرا اجرا نشد؟ اعالم کردند به دلیل اینکه التهاب در بازار به وجود
نیاد اعالم نکردیم در صورتی که التهابات از اواخر فروردین آغاز شد.
دادستان کل کشور اضافه کرد :از این موضوع گالیه دارم ،چرا حکم انفصال رئیس بانک
مرکزی را اجرا نکردید؟ اگر مدیر باید منفصل شود چه اجازهای دارید مدت مدیدی باشد تا
التهابات بازار بیشتر شود؟ چرا خصوصی به بنده اطالع ندادیدن و بعد از  8ماه میگویید؟
وی یادآور شد :این از آن مسائلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد؛ بخشی از مشکالت
ناشی از ضعف مدیریت است و بعد قوه قضائیه را مقصر میدانند که چرا برخورد نمیکند؟
بنشینیم فساد شکل بگیرد و بعد بگوییم برخورد کنید آیا این درست است؟
منتظری اظهار داشت :روز گذشته معاون اول رئیس جمهور سخنانی را درخصوص
مهر زدن به پیشانی مدیران خائن بیان کرد که کامال هم درست است اما تاکنون هیچ
مدیر خائنی برای برخورد به ما معرفی نشده است .وی با بیان اینکه دادستانیها باید از
حقوق همه مردم محافظت کنند ،ابراز داشت :در همین راستا دستورالعمل حفاظت از
حقوق عامه را در دست تدوین و تایید داریم که با اجرایی شدن آن بسیاری از مشکالت
ما برطرف خواهد ش��د .وی با بیان اینکه دادس��تان وظیفه دارد از جرمهای عمومی به
عنوان مدعیالعموم پیش��گیری کند ،اظهار داشت :همکاری با دستگاههای اطالعاتی و
انتظامی باید در دستور کار دادستانهای کل کشور قرار گیرد.
منتظری تصریح کرد :با کمبودهای متعدد همچون نیروی انسانی مواجه هستیم و از طرفی
روز به روز بار ما سنگینتر میشود ،برای اینکه مردم احساس کنند این بار سنگین را به چند
پرونده اشاره میکنم .وی با اشاره به اینکه این شرکت بعد از واردات  ۴۰۰خودرو را واگذار به
مالکان کرده است ،گفت :در ادامه کار  ۱۱۷خودرو توقیف و  ۶۰۰مورد نیز ناپدید شده است.
وی به نمونهای از عدم نظارتها اش��اره کرد و گفت 107 :شرکت لیزینگ در کشور
فعالیت دارد که طبق قانون ذیل نظارت بانک مرکزی هستند و تا مدتها بانک مرکزی
میگفت مس��ئولیتی نداری��م تا اینکه باالخره قبول میکردند ،اگ��ر همین نظارت انجام
میشد ،با این حجم پرونده فساد نبودیم که تعدادی خودروها مشخص نباشد کجاست.
منتظری با اش��اره به اینکه همچنین در پروندهای دیگر یک زن و ش��وهر اقدام به
دریافت س��رمایه از مردم برای تجارت کردهاند اما با کالهبرداری هش��ت هزار و ۸۰۰
میلی��ارد تومانی اکنون فراری هس��تند ،گفت :تاکنون در این پرونده توانس��تیم ۲۶۰
میلیارد تومان اموال توقیفی را به دست بیاوریم.
وی تصریح کرد :بسیاری از پرونده در ارتباط با شرکتهای لیزینگی است که باید
تح��ت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکردند اما از نظارت خارج بودند و اکنون چنین
پرونده هایی در محاکم قضایی جریان دارد.
وی ادامه داد :در پرونده شرکتی  1117خودرو وارد کرده 400 ،تحویل داده 119
در گمرک توقیف ش��ده و  600خودرو خارجی گران قیمت که با کالهبرداری آنها را
فروخته مشخص نیست ،کجاست! مردم شکایت کردهاند و پرونده تشکیل شده است.
دادستان کل کشور گفت :در پروندهای دیگر  5980خودرو را پیش فروش کرده 110
شاکی مراجعه کردند ،مدیرعاملی با همکاری همسرش  8800میلیارد تومان پول از مرد
کالهبرداری کردهاند و مجموع اموال توقیف شدهاش کمتر از  260میلیارد تومان است.

