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زخم بر پيكر شيعيان افغانستان
روزنامه اي��ران نوش��ت: داعش كه در س��وداي 
آشوب افكني در افغانستان، در چند ماهه اخير در 
حمالتي م��ردم اين كش��ور را به خ��اك و خون 
كشيده است، ساعاتي پس از مهيب ترين انفجار تروريستي در مسجد 
شيعيان قندوز در شمال شرقي افغانستان، در پيامي تلگرامي مسئوليت 

اين كشتار وحشيانه را پذيرفت. 
داعش با انفج��ار بمبي در مس��جد ش��يعيان قن��دوز، بدترين حمله 

تروريستي دوران حاكميت كوتاه طالبان در افغانستان را رقم زد. 
كارشناسان بر اين باورند آنچه داعش در مسجد قندوز انجام داد، خشم 
مردم را برانگيخته و فشار بر طالبان را افزايش خواهد داد. وقتي طالبان 
قدرت را به دست گرفت، بر ايجاد محيطي امن براي مردم افغانستان 
متعهد شد. با اين حال داعش با اين حمله نه تنها طالبان و وعده هايش 
را نشانه رفته بود كه همزمان پيامي نيز به جامعه بين المللي داشتند تا 
ثابت كنند هنوز شكست را نزديك نمي دانند و در شرايط فعلي درصدد 
كسب قدرت در افغانستان هستند، اتفاقي كه مي تواند در آينده تقابل 

همه جانبه اي را ميان داعش و طالبان رقم بزند. 
در اين شرايط هيئت اعزامي امريكا متشكل از مقامات اطالعاتي و وزارت 
خارجه مأمور مذاكره با هيئت طالباني شده اند. »ديويد كوهن«، معاون 
رئيس سازمان سيا و »تام وست«، فرستاده ويژه امريكا در موضوع صلح 
افغانستان از جمله چهره هاي هيئت اعزامي امريكايي به شمار مي رفتند 
اما »زلماي خليلزاد«، نماينده ويژه امريكا در امور افغانستان كه با ايفاي 
نقش كليدي در توافق صلح 2020 م��ورد غضب مقامات دولت بايدن 
قرار دارد، در اين نشست مشاركت نداشت. براساس برنامه ريزي هاي 
انجام شده پس از اين نشست دو روزه، آژانس هاي امنيتي منطقه اي و 
بين المللي نيز مذاكراتي با هيئت طالباني خواهند داش��ت. طالبان در 
حالي براي برگزاري نخستين نشست با نمايندگان امريكا در نشست 
دوحه حاضر شد كه نه تنها اوضاع انس��اني وخيمي دارد بلكه سقوط 
سيستم بهداشتي افغانستان و قحطي سالمت و حيات مردم اين كشور 

را نيز به مخاطره انداخته است. 
.......................................................................................................................

سقوط متوهم
صبح نو در سرمقاله خود نوشت: او كه خود را عالم 
و صاحبنظر در همه امور مي دانس��ت پيش بيني 
كرده بود كه »سقوط جمهوري اسالمي محتمل 
نيست، قطعي است« اما بني صدر در حالي در 88سالگي و با كوله باري 
از خيانت عليه كشورش چشم از جهان فروبست كه ايران در اوج اقتدار 
منطقه اي اس��ت، هر چند نفي تكبر و اس��تكبار از ويژگي هاي انقالب 
اسالمي بود اما بني صدر، روحيه استكباري داشت و طبيعي بود كه در 
برابر او مقاومت مي ش��ود ام��ا او اين مقاومت را كارش��كني مي ناميد. 
همچنان كه رهبر انقالب در خردادماه 1360 در سخناني در اين مورد 
تصريح داشتند: »بني صدر برخالف صريح قانون اساسي كه قوا را منفك 
و مستقل مي شمارد و برخالف اصول مردم گرايي، معتقد بود كه مجلس 
بايد هماهنگ با رئيس جمهور باشد. دستگاه قضايي را كه حاضر نبود 
آلت دست ايشان شود و كساني را كه ايش��ان مايلند، به مناصب عالي 
قضايي بگمارد، بارها متهم به فساد و عدم رعايت قانون و شرع مي كرد و 
اعضاي ش��وراي عالي قضايي را كه همه منتخب امام و از برجستگان 
روحانيون بودند، به قدرت طلبي و فسادگرايي، متهم مي كرد.« بعد از 
عزل بني صدر از همه مناصب سياسي خود، تنها گروهي كه پذيراي او 
بود، گروهك تروريس��تي منافقين بود. منافقين در زمستان1360 در 
اعتراض به عزل بني صدر دست به تظاهرات خياباني زدند و خواستار 
سرنگوني حكومت نوپاي سياسي ايران شدند. پس از واقعه هفتم تير و 
بمب گذاري مقر حزب جمهوري اس��المي و ش��هادت دكتر بهشتي، 
بني صدر به صورت علني وارد مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسالمي 
ش��د و چند روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پيروزي 
محمدعلي رجاي��ي، بني صدر همراه با مس��عود رجوي ب��ا يك فروند 
بوئينگ۷0۷ كه س��رهنگ معزي از ف��رودگاه مهرآباد ربود از كش��ور 
گريختند و به فرانسه رفتند. او كه س��ال ها در توهم سقوط جمهوري 
اسالمي بود، حال در حسرت اين آرزو از دنيا رفته است!... البته سرنوشت 
بني صدر درس عبرتي است براي ديگر دشمنان اين نظام كه به فرموده 
رهبر انقالب »اين نهال را آن  وقتي كه يك تركه نازك بود روي زمين، 
نتوانس��تند بِكنند، امروز تبديل ش��ده به يك درخت تن��اور، ]مگر[ 

مي توانند بِكنند؟ غلط مي كنند.«
.......................................................................................................................

 ايران، عربستان و تركيه
از واگرايي تا همگرايي منطقه اي

روزنامه ابتكار در مطلبي با عنوان ايران، عربستان و 
تركيه، از واگراي��ي تا همگرايي منطقه اي نوش��ت: 
خاورميان��ه اي كه علي رغ��م برخ��ورداري از منابع 
مختل��ف، بس��ياري از مردمانش در هزاره س��وم، از 
كمترين شاخص ها و نياز هاي اساسي همچون امنيت، رفاه، بهداشت، 
اشتغال، اميد به زندگي و... بي بهره و در عين حال حكومت هايشان به 
مدد درآمد حاصل از فروش منابع زيرزميني، هزينه هاي هنگفتي را به 
دليل كشمكش هاي مختلف منطقه اي و سياست هاي قدرت هاي بزرگ، 
صرف تأمين هزينه هاي امنيتي و مسابقه تسليحاتي با يكديگر كرده اند؛ 
مسئله اي كه نتيجه آن، چيزي جز رشد اقتصادي و به گردش درآمدن 
چرخ صنايع مختلف قدرت هاي فرامنطقه اي و اس��تمرار دسيسه هاي 

منفعت طلبانه آنها نبوده است. 
مهار قدرت اقتصادي و نظامي اين كشور ها و ممانعت از توسعه يافتگي آنها 
در مقابل اسرائيل و همچنين كنترل يكديگر خواهد بود تا موازنه قوا در 
نظم تعريف شده در منطقه مهم خاورميانه را، دستخوش تغييرات اساسي 
نكنند. جلوگيري از برتري هر يك از قدرت های منطقه اي در مقابل ديگري 
و درنتيجه حفظ رقابت اس��تراتژيك، به منظور تضعيف آنها در طوالني 
مدت، از جمله سياست هايي است كه مي تواند همچنان محيط خاورميانه 
را در بي ثباتي حفظ و كشور هاي مذكور را در كشمكش با همسايگان خود 
درگير كند. از اين حيث، مهندس��ي تحوالت منطقه خاورميانه از سوي 
قدرت هاي بزرگ براساس شاخص هاي قوميت، مذهب و نژاد، مي تواند 
عالوه بر حفظ وضعيت متشنج موجود، از ظهور هرگونه پيمان امنيتي، 
بلوك اقتصادي يا اتحاديه سياسي منطقه اي در جهت توسعه و ثبات اين 
كشور ها و منطقه نيز ممانعت كند و به اجبار كشور هاي كوچك را جهت 
حفظ موجوديت و بقای خود، به سوي عقد پيمان هاي مختلف نظامي و 

حتي تحت قيموميت قرار گرفتن توسط قدرت هاي بزرگ، سوق دهد. 
در اين بين كشور هاي ايران، عربستان و تركيه، به دليل داشتن قابليت ها 
و پتانسيل هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود در منطقه، 
در صورت تأمل در سياست هاي گذشته و مسائل في مابين، مي توانند 
از سايه سنگين سياست هاي قدرت هاي بزرگ خارج و نگاه همكاري و 
همگرايي را در جهت منافع ملت هاي خويش و ساير كشور هاي منطقه 

در پيش گرفته و مسير واگرايي و تقابلي خود را اصالح نمايند.

88498443سرويس  سیاسي

رئيس مجلس شوراي اسالمي با اش�اره به انفجارهاي تروريستي 
در مناط�ق مختل�ف افغانس�تان گف�ت: فتنه انگيزي ه�اي 
مذهب�ي و قوم�ي، پ�روژه   امنيت�ي جدي�د دش�منان م�ردم 
افغانس�تان اس�ت ك�ه ب�ه دس�ت گروه ه�اي تروريس�تي ب�ا 
پش�تيباني و حماي�ت امريكايي ه�ا ب�ه انج�ام مي رس�د. 
به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف در نشس��ت علني روز گذش��ته 
مجلس شوراي اسالمي و در نطق پيش از دستور خود، ضمن تبريك 
به مناسبت فرا رسيدن ماه ربيع، اظهار داش��ت: در ابتداي اين ماه كه 
آن را ماه وحدت مسلمين مي دانيم، متأسفانه شهادت تعداد زيادي از 
مردم بي دفاع و بي گناه افغانستان در مسجد سيدآباد شهر قندوز قلب 
همه مردم آزاده جهان را به درد آورد. اين ضايعه را به تمامي برادران و 
خواهران افغانستاني تسليت مي گويم و براي بازماندگان شهداي اين 

حادثه از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت دارم. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: اين جناي��ت بي رحمانه 
تروريست  هاي تكفيري را به شدت محكوم مي كنيم، مسئوالن كشور 

افغانس��تان موظف به تأمين امنيت يكايك مردم آن كشور هستند و 
بايد عالوه بر مجازات عامالن و بانيان اين حادثه تأسفبار تدابير الزم را 

براي جلوگيري از تكرار اين گونه حوادث اتخاذ كنند. 
وي افزود: فتنه انگيزي هاي مذهب��ي و قومي، پروژه  امنيتي جديد 
دشمنان مردم افغانستان است كه به دست گروه هاي تروريستي با 
پشتيباني و حمايت امريكايي ها به انجام مي رسد، سران كشورهاي 
اسالمي بايد هوشيارانه با تأكيد بر اتحاد ملل مسلمان مانع از تداوم 
فعاليت گروه هاي تكفيري ش��وند و اتحاد و امنيت را در سراس��ر 

منطقه تأمين كنند. 
قاليباف با اشاره به وقوع دو زلزله اخير در منطقه  بازفت كوهرنگ در 
اس��تان چهار محال و بختياري و انديكا در استان خوزستان، اضافه 
كرد: متأسفانه اين زلزله ها خسارات قابل توجهي بر جاي گذاشته 
است، با توجه به گزارش هاي ميداني نمايندگان محترم و گروه هاي 
جهادي حدود 800 منزل مسكوني در »بازفت« آسيب جدي ديده 

است و 400 خانواده عشايري با مشكل تردد روبه رو شده اند. 

رئيس قوه مقننه كشورمان ادامه داد: در انديكا نيز 130 روستا آسيب 
ديده كه درصد تخريب در 30 روس��تا باالست، با توجه به اينكه مردم 
اين مناطق محروم پيش از اين نيز با مشكالت معيشتي مواجه بوده اند 
و اين حوادث مش��كالت را تشديد كرده اس��ت و همچنين با توجه به 
در پيش بودن فصل سرما رس��يدگي فوري دولت به مشكالت مردم، 
تأمين مايحتاج ضروري آنها و جبران خسارات وارده به منازل، مدارس، 

خانه هاي بهداشت، زمين هاي كشاورزي و دام ها ضروري است. 
وي با بيان اينكه ضروري اس��ت كميس��يون عمران مجلس ش��وراي 
اسالمي بر بازسازي سريع روستاهاي مذكور و باز شدن كامل راه هاي 
مواصالتي و رفع مشكالت عشاير رسيدگي كرده و اهتمام الزم را براي 
تسريع در اين امر به كار ببندد و گزارش آن را به نمايندگان محترم ارائه 
كند، تصريح كرد: كميسيون كش��اورزي بر جبران خسارات دامداران 
و كشاورزان نظارت كند و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز 
از تسريع در بازسازي مدارس تخريب شده و همچنين متوقف نشدن 

جريان آموزش در روستاهاي زلزله زده اطمينان حاصل كند. 

رئيس مجلس شوراي اسالمي: 

پروژه  جديد دشمنان مردم افغانستان فتنه انگيزي مذهبي و قومي است

   مجلس

خبر

نماين�ده ادوار مجل�س با بيان اينكه مس�ائل 
ش�مال غرب ب�وي فتن�ه مي ده�د و باي�د 
از همين ابت�دا چش�م آن را كور ك�رد، گفت: 
س�رنخ اي�ن مس�ئله ب�ه اس�تراتژي غ�رب 
ب�راي ايج�اد اخت�الف در منطقه مي رس�د. 
به گزارش مهر، حس��ين نجابت با تأكيد بر اينكه 
طبق س��خنان مقام معظم رهبري، ملت ايران و 
نيروهاي نظامي كشور تحمل هيچ گونه تعارضي 
را ندارند، گف��ت: همانطور كه رهب��ر انقالب در 
فرمايشات خود آورده اند، حتي تهديدات را به طور 
جدي پاس��خ مي دهيم. ما حق خود مي دانيم كه 

اگر نيروهاي خبيث رژيم اشغالگر قدس يا عناصر 
و عوامل نيابتي آنها مثل داعش نزديك مرزهاي 
ما ش��وند با آنها مقابله  كنيم، ولو اينكه آن  سوي 
مرزها باشند. وي افزود: در اين موضوعات اصاًل با 
كسي تعارف نداريم. علت اين برخورد ما نيستيم، 
علت رفتار طرف مقابل است. فرض كنيد اسرائيل، 
حزب اهلل يا حماس را بمباران و گلوله باران مي كند، 
با اين استدالل كه برايش��ان تهديدساز هستند، 
وقتي با چنين جانورهايي مواجه هستيم طبيعي 
است كه زير بار حرف زور يا تهديد نخواهيم رفت. 
نجابت با بيان اينكه عوامل��ي مثل داعش يا رژيم 

اشغالگر براي ايران عددي نيستند، تصريح كرد: 
خط براي ما ترس��يم ش��ده و دوران بزن در رو به 
پايان رسيده است، اگر يكي بزنند 10 تا مي خورند، 
البته اين در مورد تجاوز است ولي در فرمايشات 
رهبري دو بار تأكيد شده است كه حتي اگر تهديد 
شويم و حس تهديد داشته باش��يم، حتماً پاسخ 

خواهيم داد. 
نماينده ادوار مجلس با اشاره به اينكه ما دوستاني 
در منطقه داريم كه آنها را بي امان تحت فشار قرار 
داده يا مورد حمله قرار مي دهند، عنوان كرد: ايران 
كشوري است كه تجاوز يا تعرض نكرده و جنگي 

را شروع نمي كند ولي در مجموع فرمايشات رهبر 
انقالب اين نكت��ه هم آمده كه باي��د از مظلومان 
عالم دفاع كنيم و وقتي همه اين مؤلفه ها را كنار 
هم بگذاريم، تكليف ما مشخص است، بنابراين با 
كسي كه نسبت به ملت ايران و دوستان ما دچار 

خطا شود، برخورد خواهد شد. 
وي خاطرنش��ان كرد: نكته مهمي كه در بيانات 
اخير مقام معظم رهبري آمده اين است كه مسئله 
مرزي بايد با فعاليت هاي سياسي حل شود و اين 
يعني ما به مرحله اي از اقدام و برخورد نرسيده ايم 

اما نقشه راه ما به وضوح روشن است.

نجابت: چشم فتنه در شمال غرب را بايد کور کرد

نماينده تبريز:
 دولت آذربايجان بداند

امنيت با تكيه بر بيگانگان شكننده است
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي 
اسالمي با اش�اره به برخي اخبار درباره 
حضور صهيونيست ها در مرزهاي شمالي 
كش�ورمان گفت: اگر ايران نس�بت به 
اقدامات دولت آذربايجان واكنش جدي 
نش�ان نمي ده�د، ب�ه خاطر ش�فقت و 
دلسوزي نسبت به ملت آذربايجان است 
ن�دارد.  را  اقدام�ي  انج�ام  ت�وان  اي�ران  اينك�ه  ن�ه 
به گزارش فارس، احمد عليرضابيگي، نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به اس��تقرار نيروهاي صهيونيس��تي در خاك جمهوري 
آذربايجان و در نزديكي مرزهاي ايران گفت: دولت آذربايجان بداند امنيتي 
پايدار است كه متكي به نيروي ايمان و پشتيباني مردم باشد نه امنيتي كه با 
تكيه بر نيروهاي بيگانگان ايجاد شده باشد. وي ادامه داد: دولت آذربايجان 
بداند امنيتي كه با تكيه بر نيروهاي بيگانه ايجاد شود، پايدار نخواهد بود و 

بايد بهاي سنگين آن را در آينده اي نه چندان دور پرداخت كند. 
نماينده مردم تبريز در مجلس ش��وراي اس��المي اظهار داشت: ما ملت 
آذربايجان را بخشي از ملت ايران مي دانيم و نظر و عقيده ما اين است كه 
ايران و آذربايجان يك ملت هستند و تعرض روسيه تزاري باعث جدا شدن 
دولت هاي اين منطقه از ايران شده است، اين اقدام نمي تواند از تعلقات 
و مش��تركات مردم آذربايجان با ايران بكاهد. عليرضابيگي خاطرنشان 
كرد: اگر جمهوري اسالمي ايران واكنش جدي نسبت به اقدامات دولت 
آذربايجان نشان نمي دهد به خاطر شفقت نسبت به ملت آذربايجان، مانند 
دلسوزي يك مادر نسبت به فرزند اس��ت. وي افزود: از تعلق خاطر ملت 
آذربايجان به ايران همين بس كه پس از برداشته شدن سيم هاي خاردار 
به دنبال فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي مردم آذربايجان از طريق رود 
ارس خود را به اين طرف مرز رساندند كه اين نشان دهنده اوج تعلق خاطر 
ملت آذربايجان به ايران اس��ت. نماينده مردم تبريز در مجلس ش��وراي 
اسالمي اظهار داشت: هيچ يك از كشورهاي منطقه نبايد در پازل دشمن 
بازي كنند چراكه حضور بيگانگان در منطقه ثبات و امنيت كش��ورهاي 

منطقه را برهم مي زند و جز اين ثمره ديگري نخواهد داشت. 
........................................................................................................................

مجتهدشبستري:
 خسارات برجام 

نتيجه بي دقتي مدعيان ديپلماسي است
آقاياني كه مدع�ي بودند زب�ان دنيا را 
بلدند، بايد مي دانس�تند ب�راي امضاي 
قراردادي ب�ه نمايندگ�ي از يك ملت، 

حتمًا آن را با دقت بخوانند. 
به گ��زارش مه��ر، حجت االس��الم جواد 
مجتهدشبس��تري عضو مجلس خبرگان 
رهب��ري در رابطه با اعت��راف اخير ظريف 
وزير امور خارجه سابق مبني بر بي اطالعي اش از ذكر كلمه تعليق در 
متن مذاكره برجام، اظهار داشت: با تمام احترامي كه براي آقاي ظريف 
و تقديري كه از زحمات ايشان داريم، اما اظهارات ايشان عجيب و مايه 
تعجب بود. چطور عزيزان متني حدوداً 100صفحه اي همراه با ضمائم، 
مقدمه و... را بدون اينكه كامل و با دقت بخوانند امضا كردند؟ وي عنوان 
كرد: آنچه باعث تعجب مي شود اين است كه چطور سندي با اين اهميت 
كه حيات، كرامت، شرافت، عزت و مصلحت ملت را در گرو خود داشت و 
دولت قبل و اصالح طلبان همه چيز را به آن گره زدند و مسائل كشور را 

بنِد به آن كردند و معطل آن گذاشتند، كامل و با دقت نخواندند؟
مجتهدشبستري با اش��اره به انتقاد منتقدان به برجام و دلواپس خطاب 
ش��دن آنها از طرف امضاكنندگان برجام گفت: اگر كس��ي كوچك ترين 
انتقادي به برجام مي ك��رد، به جاي آنكه آن را ناصحان��ه تلقي كنند و به 
انتقادها پاس��خ منطقي بدهند توهين كردن��د، در حق منتقدان اجحاف 
شد و با الفاظ ناروا به آنها پاسخ دادند كه اين جاي تأسف و تأثر است. وي 
اضافه كرد: آقاياني كه مدعي بودند زبان دنيا را بلدند و درسش را خوانده اند 
و معتقد بودند منتقدان زبان ديپلماتيك را نمي شناسند، بايد مي دانستند 
وقتي مي خواهند به نمايندگي از يك ملتي قراردادي را امضا كنند حتماً 
آن را با دقت بخوانند. قطعاً آيندگان اين اقدام و كساني كه چنين رفتار و 
عمل كردند را تحسين نخواهند كرد و قضاوت خوبي در مورد آنها نخواهند 
داشت. عضو مجلس خبرگان رهبري خاطرنش��ان كرد: امروز هم ملت از 
مدعيان اين روابط و مدعيان ديپلماسي خاطره خوشي ندارد. آيا كساني 
كه زبان ديپلماسي را بلد بودند بايد يك متن را بدون دقت و بدون توجه در 

واژه به واژه آن، بخوانند و دير هنگام اعتراف كنند؟
........................................................................................................................

امير واحدي:
 نيروي هوايي در تراز انقالب

با بهره گيري از جوانان محقق مي شود
فرمان�ده نيروي هواي�ي ارتش با اش�اره به تأكي�د فرمانده معظم 
كل ق�وا بر ايج�اد ني�روي هواي�ي دانش�مند در ت�راز جمهوري 
اس�المي، گفت: اين امر بايد با توجه ويژه به جوانان محقق ش�ود. 
به گزارش مهر، امير حميد واحدي، فرمانده ني��روي هوايي ارتش در 
بازديد از بيمارس��تان بعثت اين نيرو، ضمن ديدار با رئيس و كاركنان 
بيمارستان با اشاره به فرمايش فرماندهي معظم كل قوا در بيانيه گام 
دوم انقالب، اظهار داشت: بر اساس فرمايش فرماندهي معظم كل قوا، 

توجه ويژه به جوانان در همه حوزه ها بايد مورد توجه قرار بگيرد. 
وي افزود: يك��ي از فرمان ها و اوامر فرماندهي معظ��م كل قوا در حكم 
اينجانب به عنوان يك س��رباز، ايجاد نيروي هوايي دانش��مند در تراز 
جمهوري اسالمي ايران بوده است كه اين امر بايد با توجه ويژه به جوانان 
محقق شود. در ادامه اين بازديد، فرمانده نيروي هوايي ارتش با تأكيد بر 
ضرورت تكريم مراجعه كنندگان بيمارستان به ويژه خانواده هاي شهدا، 
جانبازان، ايثارگران و بازنشس��تگان گفت: اگر ارتباط بين فرماندهان 
و كاركنان رابطه اي از جنس صداقت و همدلي باش��د، قطعاً در حوزه 
بهداشت و درمان با به كارگيري دانش، نيروي انساني و تجهيزات، همه 

فعاليت ها و ارائه خدمات با شور و اشتياق مضاعف انجام خواهد شد. 
........................................................................................................................

حضور جمعي از اعضاي كميسيون امنيت 
ملي در مرزهاي شمال غرب كشور

جمعي از نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي با سفر به استان هاي 
آذربايجان شرقي و غربي از مرزهاي شمال غرب كشور بازديد كردند. 
به گزارش تسنيم، شهريار حيدري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس و رئيس كميته مرزهاي اين كميس��يون با اشاره به سفر 
تعدادي از نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي به استان هاي آذربايجان 
غربي و شرقي گفت: اولويت ما از اين سفر بازديد از مناطق مرزي دو استان 
آذربايجان غربي و ش��رقي اس��ت. وي با بيان اينكه تاكنون جلساتي را با 
فرماندهان مرزباني مستقر در اين دو استان داشته ايم، خاطرنشان كرد: در 
مجموع اين مناطق از امنيت خوبي برخوردار هستند و همه نيروهاي نظامي، 
اطالعاتي و امنيتي اعم از سپاه، ارتش و نيروي انتظامي با همدلي و همكاري 
با يكديگر اشراف قابل قبولي بر امنيت منطقه دارند. اين عضو كميسيون 
امنيت ملي گفت: همچنين در كنار بازديد از مناطق مرزي ش��مال غرب 
كشور، جلساتي نيز با مسئوالن اعضاي شوراي تأمين هر دو استان خواهيم 

داشت تا از آخرين وضعيت امنيتي و سياسي در منطقه مطلع شويم.

خيانت بني صدر در جنگ، شايد به لطايف الحيلي 
محل شك و شبهه باشد، اما ارتباط او با مسعود 
رج�وي و گروهك تروريس�تي اش رويداد قابل 
انكاري نيس�ت. ضربات بني صدر بر پيكر ايران 
اس�المي نوپا هم قابل انكار نيس�ت، لذا واژه ها 
و وصف ه�ا چي�ز زي�ادي را تغيي�ر نمي ده�د، 
وقتي هي�چ گاه فرصت محاكمه او فراهم نش�د. 
ابوالحسن بني صدر خائن بود يا نبود اين شبهه اي 
است كه در سال هاي اخير بارها طرح شده و مورد 
بحث قرار گرفته است. مهم ترين موضعي كه به طرح 
پررنگ اين شبهه دميد، موضع دو فرمانده نظامي 
زمان دفاع مقدس بود. اين س��خنان با اس��تقبال 
رس��انه هاي يك جريان خاص مواجه ش��د كه پي 
زاويه داش��تن با جمهوري اسالمي به دنبال تطهير 
امثال بني صدر بودند اما آنچه بني صدر كرد، حتي 
اگر عنوان »خيانت« نگيرد، چيزي از ضربه اي كه به 
ايران زد، كم نمي كند. صرف��اً يك قلم از عملكرد او 
در تعامل دوستانه با گروهك تروريستي منافقين 
خالصه مي شود؛ گروهكي كه تمام قد آلوده به خون 
مردم ايران است. اين نوشتار چند تصوير از اقدامات 

او در تعامل با اين گروهك تروريستي است. 
   اشتراك نظر بني صدر و منافقين در مورد 

حزب و بهشتي
»شما كه با اين چماقدارها نيستيد، از آنها جدا بشويد 
تا من از مردم بخواهم كه به حس��اب آنها برسند.« 
اين جمالت نخس��تين رئيس جمهور ايران در يك 
اجتماع مثاًل مردمي است. او مخالفانش را چماقدار 
و حاميان��ش را كه دارودس��ته مجاهدي��ن خلق و 
ملي مذهب��ي بودند، مردم مي نامد. گارد خش��ني 
كه بني صدر از همين نيروها تش��كيل داده بود، با 
تحريك او به مردم مخالفش حمله كردند، زن و مرد 
فرقي نداشت، از باالي ديوار به پايين پرتاب شدند 
و در واقع، سخنان رئيس جمهور به جاي آرام كردن 
فضا، آغاز خشونت و آشوب شد. صداي پس زمينه 
حاميانش براي اين صحنه »مرگ بر بهشتي« بود 
و البته شعارهاي تند حاميان بني صدر عليه »حزب 
جمهوري اسالمي«... كمتر از چهار ماه بعد، بني صدر 

ديگر نه فرمانده كل قوا بود و نه رئيس جمهور عزل 
پش��ت عزل. عدم كفايتش اثبات و تصويب شد و او 
كنار گذاشته ش��د، هنوز اما از ايران فرار نكرده بود. 
منافقين رويكرد مسلحانه خود عليه مردم انقالبي 
و انقالب و نظ��ام را آغاز كردن��د. بني صدر هنوز در 
ايران بود كه دفتر حزب جمهوري اسالمي در هفتم 
تير س��ال60 منفجر و آن آيت اهلل بهشتي كه پاي 
سخنراني بني صدر، شعار مرگ بر او داده مي شد و او 
را قاتل آيت اهلل طالقاني معرفي مي كردند، ترور شد. 
منافقين مسئوليت آن انفجار تروريستي را بر عهده 

گرفت. بني صدر سكوت كرد. 
  اگ�ر منافقين س�راغ م�ن نمي آمدند، من 

سراغ شان مي رفتم!
مركز اس��ناد انقالب اسالمي نكات جالب توجهي 
را در مورد ارتب��اط بني صدر و منافقين منتش��ر 
كرده است. »اين ارتباط چند ماه پس از شروع كار 
رئيس جمهور و در سال 1359 آغاز شد و به تدريج 
با افزايش روند مالقات وي با مسعود رجوي، نگراني 
ديگر مسئوالن نظام نس��بت به اين قضيه بيشتر 
گرديد . رويداد تلخ 14 اسفند همان سال نيز اين 

نگراني را دوچندان كرد .«
مركز اس��ناد بناي اي��ن ارتباط را »ي��ك نگرش 
استراتژيك« مي داند؛ نگرش��ي كه از نياز دوطرفه 
آنها به يكديگر در آينده حكايت داشت. بني صدر 
بعده��ا در خاطرات خ��ود تصريح ك��رد كه »اگر 
مجاهدين خل��ق هم  س��راغ او نمي آمدند، او خود 
تصميم داشت سراغ آنان برود« . از خالل اسنادي 
كه در سال 1366 از مجاهدين خلق به  دست آمد، 
مسعود رجوي تصريح كرده بود كه اگر سازمان با 
بني صدر يكي شود، قطعي  است كه مي تواند رژيم را 
جارو كند . بني صدر در مقابل نظام، بدون تشكيالت 
بود و تش��كيالت منافقين مي توانست اين خأل را 
براي او پر كند. از سويي مجاهدين خلق هم نياز به 
كانالي براي رسيدن به قدرت حاكميتي داشت تا 
بتواند با تكيه بر آن، رودرروي نظام نوپاي جمهوري 

اسالمي بايستد. 
»با شروع سال 1360 ارتباط بني صدر با مجاهدين 

خلق وارد مرحله  جديدي شد و ابتدا مسعود رجوي 
در ضم��ن نامه  محرمان��ه اي در س��وم فروردين از 
بني صدر خواس��ت در 12 فروردين راهپيمايي اي 
برپا كند، سپس در هفتم ارديبهشت راهپيمايي از 
طرف مجاهدين خلق به طرفداري از رئيس جمهور 
برپا ش��د و رجوي در دومين نامه  محرمانه  خود به 
رئيس جمه��ور در1360/2/31 او را به  خاطر طرح 
تز رفراندوم و ايس��تادگي در برابر توصيه هاي امام 
مورد تش��ويق قرار داد و بني ص��در را آلنده تاريخ 

ايران خواند .«
بني صدر هم البته »رفراندوم« را بهترين روش براي 
مقابله با خط امام مي دانست: »وقتي  كه براي تعيين 
تكليف مراجعه به آراي عمومي را پيشنهاد دادم، آقاي 
خميني سخت به غضب آمد چراكه اگر مردم با رأي 
خود جانب مرا مي گرفتند و قرار به تغييرات اساسي 
مي ش��د، از رهبري او هيچ نمي ماند«. پس از شدت  
گرفتن اختالفات بني صدر با امام و ديگر مسئوالن 
اين مجاهدين خلق بود كه در حمايت يكپارچه از وي 
در 19خرداد1360 بيانيه صادر كرد . »اين همكاري 
بعد از بركناري بني صدر از فرماندهي كل قوا و بعداً 
عزل از رياست جمهوري به اوج خود رسيد. از لحظه  
انتش��ار حكم عزل فرماندهي كل ق��وا، عماًل رئيس  

جمهور از كليه  اقتدارات خويش عزل گرديد.«
در پي اين حوادث، منافقين در اطالعيه اي بدين 
شرح خواستار حراس��ت از جان بني صدر گرديد: 
»مجاهدين خلق اي��ران با اخطار قاط��ع انقالبي 
عليه هرگونه س��وءنيت به ج��ان رئيس  جمهور از 
تمامي  خلق قهرمان ايران، آمادگي و حضور دائم 
در صحنه ها و مقاومت پيگير را طلب نموده و در اين 
شرايط حمايت از شخص رئيس  جمهور و حفاظت از 
جان او را يك وظيفه مبرم انقالبي در سراسر كشور 

تلقي مي كند.«
در روز 26خرداد ماه سال1360، سازمان منافقين، 
اطالعيه ديگري در حماي��ت از بني صدر به چاپ 
رس��اند و در آن اعالم كرد: »ج��ان رئيس  جمهور 
در خطر جدي اس��ت. مردم ته��ران، آماده نجات 
جان دكت��ر بني ص��در باش��يد. مقدمه  چيني ها و 

صحنه س��ازي  هاي رس��وا و مفتضحي را كه شب 
گذشته در تلويزيون، با شعار »مرگ بر بني صدر« 
ترتيب داده بودند، ديديد. ظاهراً سينه چاكان ريايي 
و انحصارطلب »قانون«، آنقدر در به ثمر رس��اندن 
كودتاي ارتجاعي امپرياليستي ش��تاب زده اند كه 
بي  محاب��ا اعدام و م��رگ رئيس  جمه��ور قانوني را 

سرلوحه دستگاه هاي خبري خود ساخته اند.« 
پس از تصويب طرح بررس��ي عدم كفايت سياسي 
رئيس جمهور از س��وي مجلس، تع��داد زيادي از 
مردم مقابل مجلس شوراي اسالمي  تجمع كردند 
و از نمايندگان خود، خواهان رس��يدگي فوري به 
مسئله  كفايت سياسي بني صدر ش��دند. در پاسخ 
به اين تجمع مردمي، از س��وي سازمان مجاهدين 
خلق اطالعيه ديگري با اين مضمون، در حمايت از 
بني صدر صادر شد: »بار ديگر فرياد پرخروش اهلل اكبر 
را در مخالفت با روش هاي انحصارطلبانه  ضدمردمي 
 و ضداس��المي  و در حمايت از آزادي  هاي اساسي و 

رئيس جمهور، در بام  خانه ها طنين افكن سازيم.«
اين دعوت از س��وي مردم ايران بدون پاسخ باقي 
ماند و استقبالي از آن به عمل نيامد. امام خميني 
نيز در 29خرداد ماه به مناسبت نيمه  شعبان طي 
پيامي  در مورد توطئه هاي جبهه  داخلي ضدانقالب 
هش��دار دادند و خواستار رسيدگي س��ريع تر به 
اين موضوع ش��دند اما س��ازمان منافقين نسبت 
به عواقب ع��زل رئيس  جمهور و مس��ئوليت هاي 
نماين��دگان در اي��ن ب��اره هش��دار داد و ضمن 
اطالعيه اي تهديدآميز، نمايندگان را از شركت در 
جلسه  بررسي عدم صالحيت رئيس  جمهور برحذر 
داشت: »...سازمان مجاهدين خلق ايران به تمامي 
 نمايندگان كه در مجلس حضور مي يابند، نسبت به 
كليه  عواقب گسترده عزل رئيس جمهور در فضاي 
هيستريك ارتجاعي حاكم، زنهار مي دهد، از اين 
رو با يادآوري مجال��س و ادوار قانونگذاري كه در 
تاريخ معاصر ايران به استقرار ديكتاتوري ها منجر 
شده است، ما به فرد فرد نمايندگان حاضر و به ويژه 
آنها كه نسبت به سرنوش��ت مردم ايران احساس 
مس��ئوليت مي كنند، تذكر مي دهي��م كه خود را 
شايس��ته  لعن و نفرين ابدي ملت ايران نساخته و 
مرعوب صحنه هاي ساختگي چماقداران در برابر 

مجلس نشوند.«
»منافقين عالوه بر حمايت هاي گسترده از بني صدر 
در اين تاريخ و مخفي ك��ردن او، تمام امكانات الزم 
براي فرار او از ايران را نيز فراهم كرد و آن  گونه كه وي 
در خاطراتش بيان مي كند از طريق نيروهاي نفوذي 
خودي در نيروي هوايي با س��رقت يك هواپيماي 
سوخت رساني با خلباني سرهنگ معزي از ايران به  

سوي پاريس رفتند .«
پس از اس��تقرار رجوي و بني صدر در پاريس نيز 
سازمان مجاهدين خلق نهايت استفاده را از نام و 
اعتبار بني صدر برد و رجوي براي استحكام اين اتحاد 
استراتژيك، با فيروزه بني صدر دختر رئيس جمهور 
مخلوع پيوند زناش��ويي بست؛ ازدواجي كه خيلي 
زود به بن بست رسيد . در هفتم مهرماه 1360 نيز 
برنامه  دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسالمي 
ايران توسط ش��وراي ملي مقاومت اعالم گرديد و 
بني صدر به  عنوان رئيس جمهور و رجوي به  عنوان 
مسئول شوراي ملي مقاومت سند آن  را امضا كردند  
اما بني صدر خيلي زود متوجه شد كه او نيز تنها در 
حد يك وسيله و ابزار براي مجاهدين خلق اهميت 
و ارزش دارد، لذا در 20 اسفندماه 62 از سازمان و 
تشكيالتي كه باعث ويراني كاخ اعتبار و شكستن 

شيشه  شخصيت او شده بودند، جدا شد .

اتحاد با منافقين در خائن ناميدن بني صدركافی است
زينب شريعتي

   گزارش


