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مناقشه بر س��ر مالکیت و حکومت بر قره باغ کوهستانی که ریشه در 
اختالفات تاریخی موجود در کرانه های ش��مالی ارس دارد، ش��بیه 
بس��یاری از اختالفات ارضی موجود در س��ایر نقاط جهان است، اما 
هرگز نبای��د آن را فقط در چارچ��وب اختالفات میان همس��ایگان 
جداش��ده از ایران )آذربایجان و ارمنس��تان( تحلیل کرد. در واقع، 
منافع برخی قدرت های فرامنطقه ای و اهداف برخی بازیگران مایل 
به نفوذ در منطقه، اگر بیش��تر از تمایالت دو کش��ور نباش��د، کمتر 
نیست. یکی از بازیگران ذی نفع در ش��رایط کنونی که البته در چند 
صباح اخیر به نوعی در هر دو سوی جبهه بازی می کند، رژیم اشغالگر 

قدس است. 
اهمیت تاریخی منطقه قفقاز برای صهیونیست   ها )به عنوان یکی از 
کانون های خاستگاه یهودیان اش��کنازی( و نزدیکی آن به مرزهای 
جمهوری اسالمی ایران سبب شد که از نخستین روزهای فروپاشی 
شوروی، طمع صهیونیس��ت   ها برای نفوذ در آن برانگیخته شود. در 
ادامه نزدیک ش��دن هرچه بیش��تر دولت باکو به تل آویو از یک سو 
و احس��اس خطر آنها از نزدیکی ملت مس��لمان آذربایجان به مردم 
سرزمین اصلی خود، یعنی ایران، جای پای بیشتری در قفقاز جنوبی 
برای این رژیم جعلی فراهم کرد. در س��ال های اخیر مناطق شمال 
رود ارس به بهش��تی برای فعالیت های جاسوسی و تروریستی رژیم 
اشغالگر قدس علیه جمهوری اس��المی ایران تبدیل شد و متأسفانه 
دولت باکو نیز بی توجه به حسن همجواری با همسایه جنوبی به این 
رویه ادامه داد. نکته قابل تأمل آنکه نفوذ این رژیم به دو طرف منازعه 
توسعه یافت، به گونه ای که با روی کار آمدن دولت غربگرا در ایروان، 
سفارت صهیونیست   ها در پایتخت ارمنستان سال گذشته و درست 
چند روز قبل از آغاز دوباره منازعه بازگش��ایی شد و می توان گفت 
صهیونیست   ها بازیگر پنهان و سود برنده از تداوم منازعه در منطقه 

هستند که به نوعی به هر دو طرف درگیر نزدیک شده اند. 
در این میان نکته ای که به لحاظ میدانی در خور تأمل اس��ت، نقش 
صهیونیست   ها در هدایت مس��تقیم یا غیرمستقیم صحنه نبرد سال 
گذشته به س��وی دلخواه خود است. درست اس��ت که پیشروی در 
مناطق دشت و جلگه ای ساده تر است و همین امر ارتش آذربایجان 
را مایل به پیشروی در حاش��یه جنوبی منطقه مورد منازعه به جای 
تهاجم ب��ه عمق آن نموده، ام��ا انتخاب دش��ت های جنوبی منطقه 
قره باغ که مشرف به رودخانه ارس و مرزهای جمهوری اسالمی ایران 
است، به نظر تصادفی نبود. درحالی که مطابق دکترین های معمول 
جنگ طبیعی ب��ود که آذری   ها اس��تراتژی خود را ص��رف تضعیف 
عقبه راهبردی حریف )منطقه میان قره باغ کوهس��تانی و سرزمین 
ارمنس��تان( بکنند و در واق��ع تمرکز خود را بر جبهه ش��مالی نبرد 
بکنند، اما در کرانه های شمالی ارس پیشروی کردند و تا مرز زنگزور 
ارمنستان پیش رفتند. در سوی دیگر عقب نشینی های مکرر و ضعف 
آشکار جبهه جنوبی ارمنستان این معنا را در ذهن متبادر می کرد که 
اساساً دست هدایتگری در حال تغییر ژئوپلیتیک در حاشیه مرزهای 

جمهوری اسالمی ایران است. 
اکنون و پس از گذشت یک سال از آتش بس مجدد، اخباری درباره 
تصمیم طرف آذری برای شعله ورش��دن مجدد جنگ برای تصرف 
داالن زنگزور )میان ایران و ارمنس��تان( ش��نیده   می شد که به نظر 
می رس��د با برگزاری رزمایش فاتحان خیبر هرگونه تصمیمی برای 
برهم زدن ژئوپلیتیک منطقه فعاًل متوقف شده است. آنچه موجبات 
نگرانی بیش��تر را فراهم می کند، حضور بیش��تر صهیونیست   ها در 
مرزهای ش��مالی جمهوری اسالمی ایران اس��ت. برای روشن شدن 
اهمیت موضوع کافی است بدانیم طول مرز مشترک سرزمین های 
اشغالی فلس��طین با لبنان تنها ۷۹ کیلومتر اس��ت و از همین طول 
مرز نس��بتاً کوتاه، صهیونیس��ت   ها بار  ها به نق��ض تمامیت ارضی و 
هوایی و جاسوس��ی الکترونیکی پرداخته اند. اکن��ون تقریباً دوبرابر 
فاصله به مرزهای مش��ترک ایران و همس��ایه آذری اضافه ش��ده و 
برخی گمانه زنی   ها حاکی از آن اس��ت که در طول یک سال گذشته 
مقدماتی فراهم شده تا اراضی خالی از سکنه این منطقه به بهشتی 
برای صهیونیست   ها در جهت ایجاد ایستگاه های شنود و جاسوسی 
و ارسال پهپاد و...  علیه جمهوری اسالمی ایران تبدیل شود؛ موردی 
که مش��ابه آن پیش تر در منطقه تالش علیا و شمال مغان شاهد آن 
بوده ایم. از سویی می دانیم صهیونیست   ها سابقه آشکاری در انتقال و 
حمایت از تروریست های تکفیری دارند که نمونه بارز آن در حمایت 
از تروریست های منطقه جوالن سوریه رخ داد. در نبرد سال گذشته 
نش��انه   هایی از انتقال برخی از عناصر میدانی گروهک های س��لفی 
تروریستی سابقاً فعال در سوریه به منازعه قفقاز دیده   می شد. هرچند 
با تأسف باید گفت به جز صهیونیس��ت   ها برخی کشورهای ناکام در 
جنگ سوریه همچون ترکیه نیز در این ماجرا نقش آفرین بوده اند. بر 
این اساس حضور عناصر صهیونیست و نیز تروریست های تکفیری 
در مرزهای شمال غربی، تهدیدی جدی علیه امنیت ملی کشور تلقی 

می شود که باید هرچه زودتر برای آن چاره اندیشی کرد. 
به طورکلی تداوم بی ثباتی و ناامنی در منطقه به س��ود کش��ورهای 
منطقه نبوده و تنها برنده واقعی منازع��ه بازیگران خارج از منطقه و 
مایل به نفوذ است. بر همین مبنا اس��ت که جمهوری اسالمی ایران 
از جلوگیری از شعله ور شدن مجدد درگیری نظامی و حل مسئله از 

طریق مذاکره حمایت کرده است. 
در سال های اخیر برخی در داخل به دلیل برداشت ناقص از این گزاره 
که »قره باغ خاک اسالم است« و یا به دلیل خنثی سازی تبلیغات سوء 
گروهک های قومی، مواضعی در حمایت از یکی از طرفین درگیری 
را طرح نموده اند که در این خصوص بای��د گفت که اوالً دولت تحت 
نفوذ صهیونیس��ت   ها در باکو را نمی توان مدع��ی صالحی برای یک 
سرزمین اسالمی دانست، ثانیاً خطر گسترش حضور جاسوس های 
صهیونیست در مرزهای شمالی و یا تحرکات گروهک های تروریستی 
تکفیری تهدیدی جدی علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران به 
ش��مار می آید و ثالثاً مواجهه با یک صحنه م��ورد مداخله بازیگران 
فرامنطقه ای پیچیدگی های خاص خود را دارد و به صرف بی اثر سازی 
تحرکات قوم گرایانه نمی توان در مورد این عرصه پیچیده اظهارنظر 

و موضع کرد. 

محمدجواد اخوان

بنی صدر نخستین رئیس جمهور معزول و فراری درگذشت

سرنوشتیکمغرورمتوهم

ابوالحسن بنی صدر نخس�تین رئیس جمهور 
مع�زول و ف�راری پ�س از ی�ک دوره بیماری 
روز گذش�ته در سن 88 س�الگی درگذشت. 
درباره سرنوشت پر التهاب سیاس��ی او کتاب  ها 
و مطالب فراوانی نوش��ته شده اس��ت، اما شاید 
بتوان گف��ت قابل تأمل   ترین نکت��ه ای که درباره 
او باید یادآوری کرد، هش��دار و دوراندیشی امام 
خمینی )ره( در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری 
بنی صدر در سال 58 بود که با حدیث »حب الدنیا 
رأس کل َخطیَئهًْ  « آغاز شد. این عبارت از همان 
اول کار  نشان از اخطار و هشدار داشت و سرشار 

از معنا بود. 
نکته ای که برای همه دوران  ها درس آموز است، 
اینکه به تعبیر امام خمینی بنی صدر گرفتار عجب 
و غرور ش��د و همین توهم خود برتربینی او را به 
ورطه نابودی کشاند. رأی باالی مردم باعث غرور 
در بنی صدر شد و او گمان می کرد محبوبیتش به 
حدی اس��ت که مردم حاضرند امام را به خاطر او 
کنار بگذارند و بار   ها در ش��ورای انقالب گفته بود 
که بررسی   ها نشان می دهد محبوبیت من االن از 

امام بیشتر است! 
    بنی صدر که بود و چه شد

ابوالحسن بنی صدر، دوم فروردین ۱۳۱۲ شمسی 
در روستای باغچه از توابع شهرستان کبودرآهنگ 
متولد شد. پدر او آیت اهلل سیدنصرت اهلل معروف به 
صدرالعلمای همدانی و پدربزرگ او س��ید صالح 
معروف ب��ه مجدالعلمای همدان��ی از روحانیون 
سرشناس استان همدان بودند. او دارای یک برادر 
به نام سید فتح اهلل بود. پدر او با امام خمینی )ره( 
سالم و علیک داشت. بنی صدر در جوانی مسئول 
یک سازمان دانشجویی در دانشگاه تهران بود. او 
نماینده جمع کوچکی از دانش��جویان ضد رژیم 
شاه بود و دو بار به زندان  افتاد. او در پاییز ۱۳۴۲ 
با حمایت و همراهی احس��ان نراقی، کشور را به 
مقصد فرانس��ه ترک کرد. تحصیالت عالیه خود 
را در دانشگاه سوربن ادامه داد و مدرک دکترای 

اقتصاد و سرمایه گذاری گرفت. 
س��ال ۱۳5۰ با درگذش��ت آیت اهلل سیدنصراهلل 
بنی صدر در نجف اش��رف، ابوالحسن ۳8 ساله و 
س��ایر دوس��تان و اقوام پدر او برای تشییع پیکر 

به نج��ف رفتند. او در جریان مراس��م  تش��ییع و 
خاکس��پاری با امام خمینی )ره( روبه رو ش��د و 
به تدریج در شمار همراهان امام درآمد! او در آن 
سال   ها تحت تأثیر چند مکتب فکری - سیاسی 
مختلف و گاه متعارض بود. ناسیونالیسم نهضت 
آزادی، اس��الم گرایی، کتاب »کوچک زیباست« 
شوماخر و سوسیالیس��ت های تخیلی دهه های 

۱۹۷۰ اروپا. 
    نمک خورد و نمکدان شکست

بنی صدر پس از ورود به ایران در تاریخ ۱۲ بهمن 
۱۳5۷ و برگزاری جلسات سخنرانی در دانشگاه 
صنعتی شریف با حکم امام خمینی )ره( تا پایان 
مأموریت شورای انقالب اسالمی، عضو این شورا 
شد. او مدتی بعد و در پی استعفای دسته جمعی 
دولت موقت مهندس مهدی بازرگان به س��مت 

وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. 
با قبول اس��تعفای دول��ت موقت از س��وی امام 
خمینی )ره(، ش��ورای انقالب مسئول برگزاری 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ش��د. اصلی   ترین 
رقیب او یعنی حزب جمهوری اسالمی، به علت 
تأکید ام��ام خمین��ی )ره( ب��ر دوری روحانیون 
از امور اجرایی، نتوانس��ت کاندی��دای قدرتمند 
خود )آیت اهلل دکتر بهش��تی( را ب��رای رقابت با 
بنی صدر معرفی کن��د و کاندیدای مورد حمایت 
این حزب، یعن��ی جالل الدین فارس��ی به علت 
منع قانونی، نتوانس��ت کاندیدای انتخابات شود. 
سرانجام ابوالحسن بنی صدر با حدود ۱۱ میلیون 
رأی، پنجم بهمن ۱۳58 با کسب ۷۶ درصد آرا، 
نخس��تین رئیس جمهور ایران ش��د. با برگزاری 

انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسالمی 
در اسفند ۱۳58 حزب جمهوری اسالمی اکثریت 
مجلس را در دس��ت گرفت. تنش جدی بین این 
حزب و بنی صدر در معرفی نخست وزیر به مجلس 

شورای اسالمی بود. 
با آغ��از جنگ، مخالف��ت بنی صدر ب��ا نیرو های 
انقالب��ی، به ویژه بی توجهی عم��دی او به تأمین 
نیاز ه��ای رزمن��دگان در جبهه ه��ای جن��گ، 
به خصوص مخالفت سرس��ختانه ب��ا فرماندهان 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در نخستین 
ماه های آغاز جنگ تحمیل��ی اصلی   ترین دلیل 
کاهش س��ریع محبوبیت او و ع��زل بنی صدر از 
فرماندهی کل ق��وا و توقی��ف ارگان او، روزنامه 
انقالب اس��المی بود. ادامه تنش بین بنی صدر و 
نیرو های انقالب به سخنرانی او در دانشگاه تهران 
منجر ش��د. این سخنرانی، حاش��یه های زیادی 
به دنبال داش��ت. پس از آن بود که در تاریخ ۲۰ 
خرداد ۱۳58 بنی صدر به فرمان امام خمینی از 

فرماندهی کل قوا برکنار شد. 
پنج روز پس از عزل بنی صدر، در تاریخ ۲5 خرداد 
۱۳58 تظاه��رات اعتراضی گس��ترده  در تهران 
و برخی شهر های کشور برگزار ش��د و خواستار 
محاکمه و اعدام او ش��دند. ۲۶ خ��رداد طرح دو 
فوریتی برخ��ی نمایندگان مجلس برای س��لب 
کفای��ت سیاس��ی رئیس جمه��ور در مجلس به 
جریان افتاد. با تصویب کلیات آن شور دوم طرح 
در صحن علنی مجلس به جریان افتاد و پنج روز 
بعد در تاریخ ۳۱ خرداد با اکثریت قاطع آرا کفایت 
سیاس��ی نداش��تن بنی صدر به تصویب مجلس 

رسید و با اطالع امام )ره( از این تصمیم مجلس، 
حکم عزل او از ریاس��ت جمهوری نیز از س��وی 

ایشان صادر شد. 
    نصیحت امام هم نتیجه نداد

امام راحل در همین روز در س��خنانی خطاب به 
بنی صدر بیان کردن��د: »...   من اآلن هم نصیحت 
می کنم آقای بنی صدر را به اینکه نبادا در دام این 
گرگ هایی که در    خارج کشور نشستند و کمین 
کردند بیفتید، و این آبرویی که از دست دادید بدتر 
بشود.    من عالقه دارم که تو بیشتر از این خودت را 
تباه نکنی. من عالقه دارم که همۀ اشخاصی که    در 
این مملکت زندگی می کنند یک زندگی انسانی � 
الهی باشد. نبادا یک وقت در دام    اشخاصی بیفتی 
که این ملت آنها را س��ر تا پا شناخته است؛ و آنها 
از تو پش��تیبانی کنند و تو    هم در دام آنها بیفتی؛ 
که هم دنیا به باد رفته است تا آخر، و هم آخرت. 
اگر نصیحت های من    را گوش ک��رده بودی، این 
مس��ائل پیش نمی آمد. لکن نگذاشتند؛ آنهایی 
که به تو اظه��ار    عالقه می کردند آنها به اس��الم 
عالقه نداشتند؛ و تو را کشاندند به جایی که تباه 
کردند، بی��ش    از این خودت را تب��اه نکن؛ به دام 
این اشخاصی که مثل اژدها دهان باز کرده اند تا 
همۀ    حیثیت تو را به باد فنا بدهند وببلعند نیفت. 
چنانچه توبه کنی و برگردی و عالقۀ خودت را    از 
این گروه های مفسد، فاسد، جنایتکار، سلب کنی، 
و در یک کناری بنشینی مشغول    تصنیف و تألیف 
بشوی، صالح تو است. اگر شما آن نصیحتی را که 
آن روز من با حال    بیماری در بیمارستان به شما 
کردم گوش کرده بودید، ام��روز این طور نبود و 
من  نمی خواس��تم باش��د؛ آن روز من   ]  در  [   یکی 
از حرف ها، که اس��اس همۀ گرفتاری های بش��ر   
نیا َرأُْس ُکلِّ َخطیَئهًْ     است، تنبه دادم که   ُحبُّ الدُّ
تمام خطاهایی که از ماها صادر می شود روی    این 
حّب نفس و جاه و مال و منال است؛ اگر این کلمه 
را گوش کرده بودید و هواهای    نفس��انی را زیر پا 
گذاشته بودید، این طور نمی شد که همۀ گروه ها، 
همۀ دوستان شما، از    شما منفصل بشوند، ااّل این 
گروه هایی که می خواهند شما را آلت دست قرار 
بدهند و به    مقاصد خودشان برس��ند. ) صحیفه 

امام، ج ۱۴، ص ۴۹۲ و ۴۹۳(
   سقوط در دامن منافقین

بعد از عزل بنی صدر از همه مناصب سیاسی خود 
در نظام جمهوری اسالمی ایران، تنها گروهی که 
پذیرای او بود، گروهک تروریستی منافقین بود. 
اعضای س��ازمان مجاهدین در زمس��تان ۱۳۶۰ 
در اعتراض به عزل بنی صدر! دست به تظاهرات 
خیابان��ی زدند و خواس��تار س��رنگونی حکومت 
نوپای سیاسی ایران ش��دند! پس از واقعه هفتم 
تیر و بمبگ��ذاری مقر حزب جمهوری اس��المی 
و ش��هادت آیت اهلل دکتر س��یدمحمد حسینی 
بهش��تی، بنی صدر به صورت علن��ی وارد جنگ 

مسلحانه با نظام جمهوری اسالمی شد. 
چند روز پ��س از برگ��زاری انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و پیروزی محمدعلی رجایی، بنی صدر 
همراه با مسعود رجوی با یک فروند بوئینگ ۷۰۷ 
که س��رهنگ معزی از فرودگاه مهرآباد ربود، از 
کش��ور گریخت و به فرانس��ه رفت. بنی صدر در 
فرانس��ه تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. رابطه 
بنی صدر با منافقین نیز بسیار نزدیک و دوستانه 
بود، اما اختالفات این دو بر س��ر پاره ای مسائل، 
باال و او سال ۱۳۶۲ از همراهی با منافقین کناره 
گرفت. خبر مرگ بنی صدر، پس از یک عمر فرار بر 
اساس اطالعیه خانواده او پس از یک دوره طوالنی 
بیماری در پاریس، دیروز   ش��نبه ۱۷ مهر منتشر 

شد. او 88 سال سن داشت. 

ژه
س��ایت انصاف نیوز، از رس��انه های اصالح طلب ایران، با وی

انتشار یادداشتی از یک روزنامه نگار اصالح طلب، از قول 
مهدی بازرگان تلویحاً مدعی شده که نوع رفتار ایران پس 
از انقالب اسالمی با عراق و نیز واکنش  امام خمینی باعث 

حمله عراق به ایران شده است!
در یادداشت منتشر ش��ده در این سایت به قلم ابوالفضل 
نجیب، نویس��نده از مالق��ات خصوصی خ��ود با مهدی 
بازرگان در خالل یک سفر به کاش��ان در عاشورای سال 
5۹ می نویسد: »مهم  ترین سؤالی که از بازرگان پرسیدم 
درباره آغازکننده جنگ بود. « جواب سؤال او البته روشن 
است؛ ایران به عراق حمله کرد یا عراق به ایران؟ چرا چنین 
سؤالی طرح می ش��ود در حالی که حتی سازمان ملل هم 

عراق را آغازگر جنگ شناخت؟ 
خط تحریف همیش��ه ب��ا دروغ نیس��ت؛ گاه ب��ا تحلیل 
س��اده لوحانه و از خودبیگانگی همراه اس��ت. این سؤال 
پرسیده می ش��ود تا پاس��خی را از قول بازرگان بخوانیم. 
پاسخ مطلوب اصالح طلبان! پاس��خی که نشان می دهد 
بازرگان و دوس��تداران او در دوگانه صدام و خمینی هم 
حاضر نیس��تند طرف خمینی بایس��تند! نویس��نده در 
یادداش��ت مذکور از قول بازرگان در پاسخ به این سؤال 
می نویس��د: »از فردای انقالب دعایی س��فیر ما در عراق 
بود و ما مدام در روابط عرفی از حس��ن همجواری حرف 
می زدیم، اما در عمل با اس��تفاده از پوش��ش س��فارت و 
مصونیت دیپلماتیک کس��انی به ط��ور مرتب کمک های 
نقدی و غیر نقدی و اعالمیه و… در اختیار مخالفان صدام 
از جمله الدعوه قرار می دادند. تا اینکه یک روز دعایی آمد 

نزد من و گفت نماینده صدام آمد سفارت و به این وضعیت 
اعتراض و به طور خالصه به تعبی��ری گفت یا رومی روم 
ش��وید یا زنگی زنگ. بعد از این به مالقات آقای خمینی 
رفتم و قضیه را مطرح کردم و اینکه عراقی   ها متوجه رفتار 
و گفتار دوگانه ما هس��تند و تکلیف دولت را از این بابت 

روشن کنید. «
یادداشت مذکور می افزاید: »بازرگان گفت واکنش آقای 
خمینی به حرف های من فقط یک جمله بود و اینکه صدام 
باید برود. و بعد حاضر به شنیدن هیچ حرف و اظهار نظر 

دیگری نشد و فقط تأکید همان که گفتم. «
دلیل حمله ص��دام به ای��ران حتی در ن��گاه تحلیلگران 
غربی هم روشن اس��ت؛ پیروزی انقالب اسالمی در ایران 
و احس��اس خطر اعراب، اتحاد غرب و ش��رق ب��ا صدام و 
دوستان عربش در این احساس خطر، تحلیل ضعف ایران 

پس از انقالب و...  
کنت آر. تیمرمن، روزنامه نگار و نویس��نده  سیاس��ی که 
یکی از مؤسس��ان و مدی��ر اجرایی بنیاد دموکراس��ی در 
ایران  و رس��ماً خواس��تار تغییر نظام در ایران اس��ت، در 
کتاب »س��وداگری م��رگ )ناگفته های جن��گ عراق با 
ای��ران( می نویس��د: »مالقات ص��دام و برژینس��کی در 
تیرماه س��ال 5۹ در مرز دو کش��ور اردن و عراق، بخشی 
از تالش های مش��ترک امریکا و عراق، با هدف هماهنگ 
کردن فعالیت های دو کش��ور علیه ایران ب��ود. این دیدار 
به منزله چراغ سبز امریکا به عراق در مورد جنگ با ایران 

تلقی شد. «
اما از نگاه این اصالح طلبان و بازرگان، مقصر امام خمینی 

و سیاس��ت های ایران بوده و تحریکات ایران باعث تجاوز 
صدام به ایران شده است. امام و ایران با صدام خوب نبودند، 
در این که تردیدی نیست اما آیا چنین رویداد  هایی تجاوز 

نظامی و جنگ هشت ساله را توجیه می کند؟!
جالب اس��ت یک بار دیگر مرور کنیم که سه سال پس از 
پایان جنگ ایران و عراق، یعنی در سال ۱۹۹۱ خاویر پرز 
دکوئیار )دبیرکل وقت س��ازمان ملل متحد( رس��ماً و بر 
اساس نظر گروه ناظر نظامی س��ازمان ملل متحد، عراق 
را آغازگر جنگ معرفی و از خواس��ته ایران برای دریافت 

غرامت جنگی حمایت کرد. 
این یادداشت در ادامه از جفا به امام در مقصر جلوه دادن 
ایش��ان برای آغاز جنگ فراتر می رود و حتی پایان جنگ 
را به دلیل »بی منطقی « امام می داند: »آخرین سؤالی که 
از بازرگان پرسیدم این بود که برای پایان دادن به جنگ 
چه باید کرد، و پاسخ صریح بازرگان این بود: امام باید سر 
منطق بیاید.«  از مؤسس��ه تنظیم و نشر آثار حضرت امام 
البته انتظاری نیست و نشان داده اند که برخالف وظیفه 
خود، جناحی با تحریف و توهین نس��بت به امام خمینی 
برخورد می کنند. با این حال، توهین چنین جمله ای صرف 

نظر از غلط و مغرضانه بودن تحلیل آن آشکار است. 
مرحوم هاشمی در پاسخ ادعای بازرگان و غیره که ایران 
را مقصر وقوع جنگ می دانند، می گوید: »انقالبی که تازه 
پیروز شده و مس��ئله تصفیه ارتش، پلیس، سازمان های 
اطالعاتی و همچنین مسئله گروهک های فراوان چپ و 
راست و درگیر با جنگی مسلحانه در داخل کشور، چگونه 

می تواند عراق را تحریک به جنگ کند؟«

واکنش رئیس سازمان زندان   ها به یک خبر
بیشاز۵۰درصدظرفیتبندمجرمانامنیتی

خالیاست
رئی�س س�ازمان زندان   ه�ا و اقدام�ات تأمین�ی و تربیتی کش�ور 
طی توئیت�ی به ادع�ای ط�رح ش�ده در فض�ای مج�ازی مبنی بر 
وق�وع درگی�ری در زن�دان ته�ران ب�زرگ واکن�ش نش�ان داد. 
به گزارش میزان، محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان   ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور طی توئیتی به ادعای طرح شده در فضای 
مجازی مبنی بر وقوع درگیری در زندان تهران بزرگ واکنش نشان داد و 
نوشت: »درخصوص خبر غیردقیق درگیری در زندان تهران بزرگ همین 
بس که زندان محفل فرهیختگان نیست بلکه محفل مجرمان است. باوجود 
کنترل ها اختالف و تنش بین آنها دور از انتظار نیس��ت. در بند مجرمان 
امنیتی، برای مراقبت و رعایت بهتر تفکیک و طبقه بندی، بیش از 5۰ درصد 

ظرفیت خالی و زندانی دیگری حضور ندارد«. 

  رئیس جمهور:  
تداوماقداماتتروریستیدرافغانستان

پروژهامریکاست
رئیس جمهوری در پیامی با تس�لیت 
ش�هادت و جراح�ت جمع زی�ادی از 
مردم ب�ی گن�اه افغانس�تان در یک 
اق�دام تروریس�تی تأکید ک�رد: این 
جنایت که ب�ا ه�دف اختالف افکنی 
بین مس�لمانان انجام ش�د به دست 
کس�انی انج�ام ش�د ک�ه ماهی�ت 

ض�د انس�انی و ض�د دین�ی آنه�ا ب�ر هم�گان آش�کار اس�ت. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در متن پیام آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیس��ی آمده است: ش��هادت و جراحت جمع زیادی از 
مردم بی گناه افغانس��تان را که در مکانی مقدس به عبادت مش��غول 
بودند، به ملت افغانستان و همه جامعه بشری تسلیت عرض می کنم. 
این جنایت که در ابتدای ماه ربیع، ماه وحدت بین مس��لمانان، ولی با 
هدف اختالف افکنی بین مسلمانان انجام شد، به دست کسانی انجام 
شد که ماهیت ضدانس��انی و ضددینی آنها بر همگان آشکار است. بر 
کسی پوشیده نیست که رش��د و نمو این جریان تروریستی تکفیری، 
با حمایت  ها و برنامه های امریکا صورت پذیرفته اس��ت و این کشور در 
سال های اخیر، شرایط را برای گسترش فعالیت جنایتکاران داعشی در 

افغانستان تسهیل کرده و مانع از ریشه کنی آنها شده است. 
رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد: اینجان��ب با ابراز نگران��ی از تداوم 
اقدامات تروریس��تی و ترکیب فتنه مذهبی با فتنه قومی، که بخشی 
از پروژه امنیتی جدید امریکا برای افغانس��تان اس��ت تأکید می کنم 
جمهوری اسالمی ایران همچون گذشته، آماده حمایت های همه جانبه 
از خواهران و برادران افغانستانی است و امیدواریم با هوشیاری گروه های 
افغان و تشکیل دولتی فراگیر، بخش بزرگی از این نقشه خنثی شود و 

ان شاء اهلل مردم افغانستان بتوانند روی آرامش را ببینند. 

 عالءالدین بروجردی:
بایدازاعترافظریفعبرتبگیریم

رئیس اسبق کمیس�یون امنیت ملی 
با اش�اره به اعتراف اخیر وزیر س�ابق 
خارجه گف�ت: در هر ص�ورت این یک 
تجرب�ه تاریخی اس�ت که بای�د از آن 
برای مراحل بعدی حداکث�ر عبرت را 
گرفت و حداکثر استفاده را انجام داد. 
 عالءالدی��ن بروج��ردی رئیس اس��بق 

کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ش��ورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرگزاری بسیج در خصوص اعتراف محمد جواد ظریف به 
عدم مطالعه برجام، اظهار داش��ت: در واقع اش��کالی که در کل مذاکرات 
وجود داش��ت، این بود که غربی  ها با یک عده فراوانی می آمدند و اگر میز 
مذاکرات برجام را نگاه می کردید، آنها در یک صحنه بیست الی سی نفر 
نشسته اند، در حالی که تیم مذاکره کننده ما چهار الی پنج نفر بودند و این 
یک روش غلطی بود. مثالً بار  ها مطرح   می شد که نماینده های مجلس نیز 

حضور داشته باشند. 
وی افزود: در نتیجه زمانی که طرف مقابل جلوی شما دهها صفحه مطلب 
می گذارد و کار این تیم را تا س��اعت دوازده یا یک و دو بامداد می کشاند، 
خسته می شوند و امکان مطالعه دقیق برایشان وجود ندارد و خیلی چیز  ها 
از دست در می رود، مثل همین کلمه Suspend  که ایشان در مجلس هم 
گفته بودند که وجود ندارد اما بعد اعالم می کنند که چند مورد وجود داشته 

که به من اعالم نکرده بودند. 
بروجردی با بیان اینکه برجام به سمت مذاکرات مجدد می رود، ادامه داد: 
ما باید در این مسئله غفلت به خرج ندهیم و در تخصص های مختلف افراد 

متخصص را برای همفکری و مشورت داشته باشیم. 
رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس علت 
وقوع این غفلت  ه��ا را محدود کردن زم��ان و از یک طرف حجم عظیم 
مطالب دانس��ت و گفت: همینطور اط��الع آنها از اینکه م��ا یک تعداد 
محدودی را برای این مسائل سیاسی و بین المللی آورده ایم سبب این 

اتفاقات می شود. 
بروجردی مطرح کرد: در هر صورت این یک تجربه تاریخی است که باید 
از آن برای مراحل بعدی حداکثر عبرت را گرفت و حداکثر اس��تفاده را 
انجام داد. همین که خود ایشان می آید و این عدم اطالع را اعالم می کند 
این خودش نکته مثبتی اس��ت. وی با تأکید بر اینکه در مراحل بعدی 
این عرصه را خواهیم داشت و بحث این است که مذاکرات انجام بشود، 
خاطرنش��ان کرد: در همین دولت جدید هم اص��ل موضوع را پذیرفته 
ایم، اما می گوییم که مذاکره برای مذاکره را قبول نداریم و مذاکره باید 

هدفمند باشد. 
رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد: همان 
پیش شرطی که حضرت آقا فرمودند که آنها باید کل تحریم  ها را بردارند 
و چیزی که توافق شده را بپذیرند و به آن عمل کنند، باید اجرا شود. ما 

باید راستی آزمایی انجام بدهیم و بازی نخوریم. 
 بروجردی اشاره کرد: آنها نباید یک حرفی را بزنند و بعد عمل نکنند. هیچ 
موضوع دیگری خارج از برجام و بحث هسته ای ما نباید اضافه شود و به 
نظر می رسد اینها نکاتی هستند که بسیار مهم و مورد توجه هستند. وی 
مدعی شد: چیزی که در گذشته اتفاق افتاده با همه اشتباهات صورت 
گرفته بخشی از تاریخ ما در عرصه سیاست خارجی است اما آنچه در حال 
حاضر بسیار مهم اس��ت درواقع دفاع از منافع ملی است. نماینده ادوار 
گذشته مجلس با بیان اینکه باید آنها را وادار کنیم که تعهدات خود را 
بپذیرند و تحریم  ها را بردارند، اضافه کرد: امریکایی  ها برخالف تعهداتشان 
در برجام تحریم های ظالمانه را وضع کردند و دنبال گروکشی هستند. 

عضو هیئت رئیسه مجلس:
کرهجنوبینشانداد

شریکقابلاعتمادینیست
عض�و هیئت رئیس�ه مجل�س ش�ورای اس�المی گف�ت: کره ای  ها 
برای ع�دم پرداخت بدهی ش�ان ب�ه تحریم ه�ای ای�االت متحده 
امری�کا اش�اره می کنن�د ک�ه هی�چ وجاه�ت قانون�ی ن�دارد. 
علیرضا سلیمی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص واکنش 
وزیر خارجه کره جنوبی به موضوع اموال بلوکه ش��ده کشورمان، گفت: 
کره ای  ها برای عدم پرداخت بدهی ش��ان به تحریم ه��ای ایاالت متحده 
امریکا اشاره می کنند که هیچ وجاهت قانونی ندارد. نماینده مردم محالت 
و دلیجان در مجلس ش��ورای اسالمی اظهار کرد: س��ئول با رفتارش در 
مقابل تهران نشان داد شریک قابل اعتمادی در حوزه تجارت و اقتصادی با 
کشورهای دیگر نیست لذا کره جنوبی از این امر آسیب می بیند. متأسفانه 
این کشور شکست سیاسی و اخالقی خورده است زیرا امروزه کشورهای 
دنیا کره جنوبی را به عنوان کشور مستقل نمی شناسند و انگار آنها یکی از 
ایاالت امریکا هستند.  این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه 
سئول به دنبال اقتصادی پویا است اما در آینده ای نه چندان دور آسیب 
خواهد دید، افزود: کره باید تصمیم مستقل و قاطع بگیرد و اجازه ندهد کاخ 
سفید حرف هایش را به آنها دیکته کند وگرنه این رویه سبب تضعیف چهره 
بین المللی آنها خواهد شد.  عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: باید یادآور شد کره ای  ها در بلوکه کردن اموال کشورمان 
تخلف کرده اند، از این رو عالوه بر بازپرداخت همه این پول ها، باید سود آنها 

و ضررو زیان ناشی از این اقدامشان را جبران کنند. 
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 نماي نزديك

    بنی صدر در یک نگاه
ابوالحسن  بنی صدر در ۱۲ بهمن ۱۳5۷ با هواپیمای حامل امام خمینی )ره( از فرانسه به ایران 
آمد، یک سال بعد در پنجم بهمن ۱۳58 رئیس جمهور شد، سی ام همان ماه به فرماندهی کل 
قوا منصوب شد، ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ از فرماندهی کل قوا برکنار شد، سی و یکم همان ماه کفایت 
سیاسی او در مجلس رد شد و یک روز بعد، از پست ریاست جمهوری عزل شد. پس از آن به 
زندگی مخفیانه روی آورد و هفتم مرداد همان سال با ظاهری زنانه به همراه مسعود رجوی، 

سرکرده گروهک تروریستی منافقین، از ایران فرار کرد. 


