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رئیس جمهوری در اجتماع بزرگ مردمی پاسداشت سومین سالگرد سردار دل ها:رئیس جمهوری در اجتماع بزرگ مردمی پاسداشت سومین سالگرد سردار دل ها:

سیگنال دالِر بودجه به بازار

شرح در صفحه  8

آیا قیمت ارز فرمان پذیر است؟

جهش های پی در پی نرخ ارز در هفته های اخیر سرانجام به قیمت استعفا علی صالح آبادی تمام شد و محمدرضا 
فرزین که حال پس از علی صالح آبادی در جایگاه ریاست بانک مرکزی نشسته است نیز در اولین اقدام خود 
سیاستی کهنه را برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده  است؛ محمدرضا فرزین در اولین اظهارنظر خود 
اعالم کرد که حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و به این ترتیب، واردات 

تمامی کاالهای اساسی و مواداولیه و ماشین آالت را با این نرخ تامین خواهیم کرد.
موضوع تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در حالی مطرح می شود که دولت در اردیبهشت ماه 

امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل رانت  از میان برداشت و به سمت آزادسازی قیمتی حرکت کرد. 
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همین  صفحه  

مسلمانان و جامعه جهانی مردم 
مظلوم افغانستان را تنها نگذارند

آیت اهلل سیستانی با اشاره به مظالمی که به مردم و 
بانوان افغانستان می رود

ادامه در صفحه  2

بگذاریم همه بمانند
داشته  تمایل  عده ای  که  نیست  تازه ای  موضوع 
باشند، آنها که همفکرشان نیستند از کشور خارج 
این  تلویزیونی  شبکه های  از  یکی  در  سابقاً  شوند. 
موضوع توسط یک خانم مطرح شده بود و حاال در 
همان شبکه باز هم این بار درباره علی دایی با تسمخر 
از افتخارات و گل های او یاد می شود و در ادامه به 
مزاح گفته می شود که بگذارید او و امثال او برود تا 

کشور تطهیر شود.
واقعیت آن است که فارغ از پرداختن به این موضوع 
که چرا در رسانه ای که عنوان ملی را یدک می کشد 
چرا باید چنین سخنانی گفته شود، نکته حائزاهمیت 
نوع نگاهی است که در بخشی از افراد صاحب تریبون 
وجود دارد. اینکه مردم به معنای عام فقط آن بخشی 
تعریف می شوند که مثل آنها فکر می کنند. واقعیت 
آن است که این نگاه تنها به شکاف هرچه بیشتر در 
جامعه و حرکت به سمت خشونت به جای همزیستی 
مسالمت آمیز منجر خواهد شد. این یک گزاره بدیهی 
است. درواقع فارغ از اینکه دیدگاه آن کارشناس یا 
دیدگاه علی دایی نسبت به هر پدیده ای درست یا غلط 
باشد؛ در وهله نخست، اهمیت ماجرا در پذیرش این 
تفاوت دیدگاه است. اگر یکی از طرف ها به کل دیدگاه 
مخالف را انکار و یا در صدد حذف آن باشد تنها به یک 
چیز دامن زده و آن خشونت است که انواع گوناگونی 
دارد و این نوع، همان خشونت عریانی کالمی است. 
قبول  مورد  بخواهیم درگفتمان  اگر  اینکه حتی  کما 
کارشناس برنامه نیز به مسئله نگاه کنیم، احتماالً او 
نیز شنیده است که شهید سلیمانی گفته است که 
آن دختر بدحجاب هم فرزند این کشور است و نگفته 
که مثال بهتر است از ایران برود تا کشور تطهیر شود.

ژوبین صفاری سرمقاله

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پیام مکتب شهید سلیمانی 
برای امروز و آینده عدم تحمل ظلم و بی عدالتی در حق 

همه انسان ها است.
در نشست خبری  ایسنا، مسعود ستایشی  گزارش  به 
درباره ۹ دی ماه گفت: در ۹ دی ماه سال ۸۸ مواردی حادث 
شد و شاهد وقایعی بودیم که نیاز به تبیین دارد و هرچه که 
تاکید و تشریح  کنیم کم است. ۹ دی ماه سال ۸۸ در تاریخ 
ما ماندگار شد و این روز، روز تجلی ملت غیور ایران در برابر 
دشمن بود که سعی داشتند ارزش های ملت بزرگوار ایران را 
مورد تهاجم قرار دهند. مردم ما در ۹ دی ماه فراتر از سالیق 
و سیاست های فکری و قومی نشان دادند که دلبستگی آنها 
به کرامت الله خدشه پذیر نیست و اجازه تعرض  به این 

حریم به احدی داده نمی شود.
علی رغم  ایران  مردم  داد  نشان  ماه  دی   ۹ افزود:  وی 
خواست دشمن، حافظ انقالب و ارزش های انقالبی و ارزشی 
هستند. ۹ دی نشان داد که زمان صبر مردم سرانجام به 
پایان خواهد رسید و مردم اگر بخواهند همچون ۹ دی کار را 
با ارزش ها تمام کنند خواهند توانست. ۹ دی ماه نشان داد 
که  سیلی ۹ دی بر چهره طراحی های پیچیده دشمن تا چه 

اندازه عبرت آموز است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سومین سالگرد سردار 
شهید سلیمانی گفت: شهید سلیمانی به خاطر فعالیت های 
مختلف در عرصه های بین المللی به عنوان نماد مبارزه با 
استکبار جهانی در سالهای اخیر مطرح بوده است. هدف 
مسیر  روی  تاثیرگذاری  ایشان  فیزیکی  حذف  از  دشمن 
نقض  ایشان  رساندن  شهادت  به  بود.  بالنده  و  پرشتاب 

گذاشتن  پا  زیر  و  است  المللی  بین  حقوق  ترین  صریح 
حقوقی است که دشمن بارها خود را به آن ملتزم دانسته 
است. فقط پیگیری ترور ایشان مطرح نیست بلکه ارزیابی 
دقیق صحت ادعای امریکا در پایبند بودن به حقوق بین 
الملل است. از این رو قوه قضائیه در دادگاه های داخلی و 
بین المللی به دنبال حق ملت ایران در این پرونده است و 

آن را رها نخواهد کرد.
برای  سلیمانی  شهید  مکتب  پیام  کرد:  تاکید  وی 
امروز و آینده عدم تحمل ظلم و بی عدالتی در حق همه 
مقاومت  که  داد  نشان  سلیمانی  شهید  انسان هاست. 

مثمرثمر خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده شهید 
سلیمانی نیز افزود: تاکنون ۴ عنوان اتهامی علیه عامالن 
ترور شهید سلیمانی مطابق قوانین احصا شده است و در 
ادعانامه مربوطه دقیقا مشخص است. متهمان پرونده به 
دوبخش عامر و عامل ترور تقسیم بندی شدند و تاکنون 
بیش از ۸۰۰ مکاتبه و دستور قضایی خطاب به مراکز حقوقی 
ارسال شده و ۱۵۴  متهم که ۹۶ نفر از آنها اتباع امریکایی 
هستند شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتند و به ۹ کشور ۱۱ 
نیابت قضایی ارسال شده و به برخی از کشورها دو نیابت 
قضایی ارسال شده است. برای ۹۶ تن از متهمان امریکایی 
همچنین  است.  شده  ارسال  نشانی ها  به  ابالغیه هایی 
کشورهایی دیگر همچون المان و انگلیس  هم در این قضیه 

متهم هستند.
وی درباره ادعاهای مطرح شده درباره آزار و تجاوز جنسی 
به زندانیان زن گفت: ادعاهای دروغ رسانه های معاند و 

برخی افراد  صاحب تریبون در داخل علیه متهمان بازداشتی 
نسوان مطرح می شود و این ادعای دروغ اوال طرح کننده 
اولیه دروغ رسانه ای   رسانه های خارجی بوده و متاسفانه 
برخی هم در داخل آن را مطرح کردند که  تاکنون حاضر 
نشدند در خصوص ادعاهای خود سندی ارایه کنند. ثانیا علی 
رغم اینکه قوه قضائیه بارها گفته که روند نگهداری متهمان 
توسط بانوان انجام می شود و مردان حضور ندارند اما در طی 
هفته های اخیر باز هم  ۳ هیات مستقل از سوی مجلس 
و معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و ستاد 
حقوق بشر با سرکشی به زندانیان زن  که ساعت ها به طول 

انجامید، به صراحت گفتند که زندانی این ادعا را تایید نکرده 
بلکه اغلب زندانیان با رد شدید این ادعا، خواهان پیگیری و 
تعقیب ادعای دروغ، دروغ پردازان شدند. با قاطعیت اعالم 
می کنم تاکنون هیچ کس که داللت بر ادعاهای واهی باشد 
انرا منعکس نکرده است. دست افراد مزبور نسبت به ادعای 
مطرح شده خالی است و منتظر دریافت اسناد هستیم و  

نمی پذیریم روان افراد مشوش شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده دو فرانسوی بازداشت 
شده گفت: در خصوص این پرونده که دو نفر فرانسوی 
به اتهام جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور 
به  منتج  ولی  شده  صادر  کیفرخواست  شدند،  بازداشت 

صدور رای نشده است.
وی درباره بازداشت متهم بلژیکی نیز گفت: در خصوص 
پرونده متهم بلژیکی در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ از دادسرای مربوطه 
کیفرخواست صادر شده و در شعبه دادگاه انقالب مطرح 
رسیدگی است و به محض رسیدن نتیجه آن را اعالم می 

کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه  
شده  بازداشت  اخیر  اغتشاشات  در  دیگر  اتباع  نفر   ۴۰
بودند گفت: نسبت به اتباع دیگر می دانید که بازداشت ها 
نسبت به برخی اتباع در موقعیت مکانی در کشور صورت 
اینگونه نیست که آن را  اتباع  گرفته و اتهامات مختلف 
مطرح کنیم اما این وعده را می دهیم نسبت به آخرین 
تعدادشان  بازداشت شدند که   اتباع که  وضعیت همه 
محدود است اطالع رسانی شود. برخی در شهرستان ها 

بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضائیه:

کیفرخواست دو فرانسوی به اتهام جاسوسی صادر شده است

به بهانه برگزاری رزمایش مشترک ذوالفقار 1۴۰1 ارتش
رزمایش؛ تمریِن هنِر خوب جنگیدن

یادداشت

اخبار

آیت اهلل سیستانی با اشاره به مظالمی که به مردم و بانوان افغانستان 
می رود

مسلمانان و جامعه جهانی مردم مظلوم افغانستان را تنها 
نگذارند

با هیئت شوراى علماى شیعه  با  دیدار  الله سیستانی در  آیت  حضرت 
افغانستان با اشاره به مظالم گوناگونی که در این دوران بر همگان به ویژه 
بر بانوان این کشور روا می شود، تأکید نمودند که عموم مسلمانان وجامعه 
جهانی وظیفه دارند مردم مظلوم افغانستان را در این شرایط دشوار تنها 

نگذارند و از هیچ کمکی در جهت کاهش رنج آنان دریغ نکنند.
به گزارش شفقنا، آیت الله سیستانی ضمن ابراز تأسف فراوان و تأثر عمیق 
از رنج ها و محنت های بسیاری که ملت شریف افغانستان در چند دهه اخیر 
متحمل شده اند، با اشاره به مظالم گوناگونی که در این دوران بر همگان به 
ویژه بر بانوان این کشور روا می شود، تأکید نمودند که عموم مسلمانان و 
جامعه جهانی وظیفه دارند مردم مظلوم افغانستان را در این شرایط دشوار تنها 
نگذارند و از هیچ کمکی در جهت کاهش رنج آنان دریغ نکنند. ایشان با تأکید 
بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی و انسجام داخلی و رعایت زندگی 
مسالمت آمیز با همه اقوام و گروه ها و سفارش به پرهیز از هر گونه خشونت در 
ارتباط با حاکمان فعلی کشور، به شورا توصیه نمودند در جهت پیگیری واحقاق 

حقوق مردم بزرگ افغانستان از هیچ کوششی کوتاهی ننمایند.
۱۰ جمادی الثانی ۱۴۴۴
دفتر آقای سیستانی )مد ظله(ـ  نجف اشرف

زینب سلیمانی: 
مسئوالن گره های مردم را با فداکاری باز کنند

فرزند شهید سلیمانی تاکید کرد که امروز باید همه مسئوالن راه سردار 
سلیمانی را پیش بگیرند و گره های مردم را با فداکاری باز کنند.

به گزارش ایسنا، زینب سلیمانی در مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی 
از مردم کشور و استان کرمان بابت پذیرایی از مهمانان سردار سلیمانی و 
همچنین از مردم عراق بابت حضور در مراسم سالگرد شهادت سلیمانی تشکر 
کرد. وی گفت: حال و هوای این روزها شبیه مراسم روزهای تشییع پیکر شهید 
سلیمانی است که به تعبیر رهبر انقالب یک یوم الله بود و باید همیشه یاد 
آن را زنده نگاه داشت. مردم عزیز ما امسال در همین راستا قدم های بزرگی 

برداشتند، قدردان محبت شما مردم هستم.
وی در پایان گفت: امروز باید همه مسئوالن راه سردار سلیمانی را پیش 

بگیرند و گره های مردم را با فداکاری باز کنند.

دومین کارت زرد مجلس به وزیر وزرش و جوانان
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از توضیحات حمید سجادی، وزیر ورزش 
قانع نشده و بنابراین وزیر ورزش دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت 

کرد. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس 
سوال مجتبی یوسفی نماینده اهواز از وزیر ورزش و جوانان در خصوص سوء 
مدیریت در برنامه های ورزش حرفه ای و به طور خاص فوتبال و هزینه های 
نامتعارف و عدم برخورد با سوءاستفاده کنندگان از بیت المال در قراردادهای 
مربیان خارجی تیم فوتبال و باشگاه های پرطرفدار استقالل و پرسپولیس و 
بستن قرارداد نجومی با برخی بازیکنان و مربی های خارجی و عدم پیگیری 
به موقع حقوقی و محکومیت های مکرر و پرداخت جریمه ها از بیت المال و 

دیپلماسی ضعیف ورزشی را بررسی کردند.
پس از استماع توضیحات وزیر ورزش مجتبی یوسفی از توضیحات وی قانع 
نشد و بیان کرد: در عین احترام به چهره ارزشی وزیر ورزش برای حفظ شعار 
و آرمان های کشور سوال را به رای می گذارم. در ادامه نمایندگان از توضیحات 
وزیر ورزش و جوانان قانع نشده و بدین ترتیب وزیر ورزش دومین کارت زرد 

خود را از مجلس شورای اسالمی دریافت کرد.

مهرداد نصرتی
»جنگ برای دولت اهمیت جهانی دارد. پهن دشت مرگ و زندگی و راهی 
آن  بدین سبب مطالعه عمیق  نابودی می انجامد.  یا  پایندگی  به  که  است 

ضرورت دارد.« )سون تزو، هنر جنگ، ترجمه دکتر حسن حبیی، ص ۳۰(
درآمد

جنگ نه تنها اتفاق خوشایندی نیست بلکه امر مذمومی است و در زمان های 
مختلف نکوهش شده است. تلفات فراوان به جا می گذارد و ویرانی  های بسیار 
به بار می آورد. ملک الشعرای بهار، در قصیده ای، جنگ را جغد خوانده که 
صدای شومی دارد. با این همه خوب جنگیدن، هنر است و درباره هنر جنگ، 
آثار فراوانی منتشر شده که مشهورترین آن، کتابی است که در ابتدای این 
یادداشت فرازی از آن را نقل کردیم. حال این پرسش پیش می آید که برای 
چنین امر مذمومی، اساساً چرا و چگونه باید تدبیر کرد؟ درباره چرایی آن باید 
گفت جنگ دو سویه دارد. یک سو که حمله و تجاوز می کند و دیگر سو که 
دفاع را پیشه می سازد و به ناچار جنگ را با جنگ پاسخ می دهد تا متجاوز را سر 
جای خود بنشاند و ادب کند. ما با این سویه دوم بسیار آشناییم. کشورمان در 
جنگی نابرابر مورد تهاجم قرار گرفت و رزمندگان ایران، دفاعی مقدس را پیشه 
ساختند تا ثابت کنند جنگ، آنجا که رویکرد تدافعی و در ادامه تأدیبی دارد، 
اتفاقا نه تنها امر مذمومی نیست، بلکه پسندیده هم هست و هیچ آدمی با هر 

گرایشی، مخالف آن نخواهد بود.
رزمایش؛ تمرین برای پیروزی در میدان های واقعی جنگ

در پاسخ به چگونگی تدبیر جنگ باید گفت در ایام جنگ، تکلیف مشخص 
است و طرفین درگیر، بر مبنای راهبرد و منافع ملیشان، خواه مهاجم و خواه 

مدافع، برای پای پس کشیدن، پا به میدان نگذاشته اند. در جنگ، خون ها 
خصمانه و از سر دشمنی می ریزد و تلفات، عامدانه و هرچه ویرانگرتر وارد 
می شود ولی طوالنی ترین جنگ ها هم یک روز به پایان می رسند، سربازان به 
خانه بر می گردند و فصل تجدید قوا و تمرین و بررسی نقاط ضعف و تقویت 
نقاط قوت فرا می رسد و رزمایش ها، بدل جنگ ها واقعی می شوند؛ منتهی نه 
برای خون ریزی و ویرانی های عامدانه به بار آوردن بلکه برای سنجش توانمندی 

و نشان دادن میزان آمادگی به خود و غیر خود.
با  ماهوی  تفاوتی  ایران،  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  رزمایش های 
رزمایش های مشابهی دارد که در سایر نقاط جهان، به خصوص توسط کشورها 
و دولت های جنگ طلب انجام می شود. هرچقدر رزمایش های این نظام های 
متخاصم و متجاوز، ادامه سلطه طلبی ها، تداوم تجاوزات و چنگ و دندان نشان 
دادن آنهاست، رزمایش هایی که توسط نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران برگزار شده و می شود، ماهیت تدافعی، غیر جنگجویانه و در عین 

حال بازدارنده دارد. 
رزمایش هایی در راستای دکترین امنیت ملی کشور و نظام

اصلی ترین  از  یکی  دفاعی،  و  رزمی  توان  بردن  باال  و  بازدارندگی  اساساً 
راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران، در دکترین امنیت ملی کشور و 
نظام است. برگزاری رزمایش های نیروهای مسلح کشور عزیزمان ایران، عالوه 
بر این که نمایش توان باالی بازدارندگی کشور است و ابداً از سرِ ماجراجویی و 

دشمن تراشی نیست،  دو پیام کامالً روشن برای خودی و بیگانه دارد. 
پیام های روشن رزمایش ها به دوست و دشمن

پیام روشن این رزمایش ها برای خودی ها که گستره  وسیعی از هموطنان تا 

کشورهای دوست و همپیمان را در بر می گیرد، ایجاد جمعیت خاطر است. 
صدای نفیر گلوله ها و غرش تانک و توپ هایی که در حین انجام رزمایش ها، 
نمایش دهنده و نمایانگر توان باالی رزمندگی/ دفاعی و قدرت غیر قابل انکار 
تسلیحاتی ایران اسالمی است، برخالف آنچه در جنگ تشویش خاطر ایجاد 
می کرد، موسیقی آرامش و غرور است و تأکیدی بر اثبات این مدعا که نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران، امنیت آفرینند و برای از بین بردن هر آنچه 
امنیت ایران، ایرانی و همسایگان همپیمانش را نشانه رفته باشد، اقتدار و 
امکان های الزم و بایسته را دارند. در عین حال پیام روشن رزمایش های نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران به دشمنان و معاندان، این است که دست از 
پا خطا نکنند و نخواهند از طرفی صبوری و شکیبایی و از طرف دیگر آمادگی 
و توان باالی تسلیحاتی و رزمندگیِ رزمندگان شجاع و مخلص ایران را بیش از 
این بیازمایند. رزمایش های مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، 

اخطار جدی به متجاوزان است تا مبادا سودای خام تجاوز را از سر بگذرانند. 
اشاره پایانی

تخصصی  رزمایش های  انجام  مختلف،  رزمایش های  فواصل  کوتاه شدن 
متعدد هر یک از نیروهای مختلف ارتش و سپاه، برگزاری رزمایش های مشترک 
ایران و نیز رزمایش های مشترک مرکب  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
بین ایران و کشورهایی مانند روسیه و چین، رونمایی از تجهیزات پیشرفته و 
فوق پیشرفته که بومی این سرزمین کهن و حاصل تخصص، تعهد و حمیت 
متخصصان جمهوری اسالمی ایران است و موارد بسیار دیگری، سند اثبات این 
موضوع مهم است که تحریم ها که برای به زانو درآوردن ایران وضع شده بودند، 

در برابر این میزان اراده، اقتدار و ایمان به زانو درآمده اند.
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