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هرگونهتغییردردولتراتکذیبمیکنم
عل��ی ربیعی در جم��ع خبرن��گاران در خصوص 
تغیی��رات احتمال��ی در کابین��ه دوازدهم بی��ان کرد: 

هرگونه تغییر در دولت را تکذیب می کنم.
س��خنگوی دولت خاطرنش��ان کرد: قرار نیس��ت 
تغییرات��ی در دولت اتفاق بیفت��د و باید بگویم آقایان 
رحمانی و غالمی از این شایعات ناراحت هستند.برخی 
ش��ایعات منتشر شده بود که چند تن از وزرای دولت 
تدبیر و امید اس��تعفا داده اند. این ش��ایعات بیشتر در 
فضای مجازی و رس��انه های غیر رس��می منتشر شده 

بود.  ایسنا

تشکیل»پارلماناصالحات«منتفیشد
عضو ش��ورای مرکزی حزب کارگزاران از منتفی 

شدن طرح تشکیل »پارلمان اصالحات« خبر داد.
ی��داهلل طاهرن��ژاد عضو ش��ورای مرک��زی حزب 
کارگزاران س��ازندگی در مورد س��خنان برخی اعضای 
ح��زب متبوعش در مورد اینک��ه هیچ توجهی به طرح 
حزب کارگزاران موسوم به »مجمع عالی اصالح طلبان« 
نشده است، گفت: پارلمان اصالحات همان مجمع عالی 
اصالح طلبان اس��ت که توس��ط کارگزاران مطرح شده 

بود. البته در کمیته سیاسی کمی جرح و تعدیل شد.
وی افزود: به دلیل همی��ن جرح و تعدیل ها فعاًل 
طرح پارلمان اصالحات از دستور کار خارج شده است 
و به انتخابات دوره یازدهم مجلس ش��ورای اس��المی 

نمی رسد.  مهر

آمانوافزایشسرعتغنیسازیایران
راتأییدکرد

»یوکیا آمانو«، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی روز دوش��نبه افزایش سرعت غنی سازی اورانیوم 

از سوی ایران را تأیید کرد. 
مدیر کل آژانس که بعد از جلسه شورای حکام در 
جم��ع خبرنگاران صحبت می کرد تأیید کرد که ایران 
علی رغ��م افزایش اندک میزان ذخایر اورانیوم خود در 
س��ه ماه منتهی به ماه مه تولید ای��ن ماده را افزایش 

داده است. 
او در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت: »بله. نرخ 

تولید ]اورانیوم ایران[ افزایش یافته است.  فارس

امکانافزایشتسهیالتمسکنتاسقف
۲۵۰میلیونتومان

رئیس کمیس��یون عمران مجل��س مجلس گفت: 
طبق برنامه ریزی ها، کمیسیون عمران قرار است یکی 
از جلس��ات هفتگی خود را با حضور مسئولین وزرات 
راه و شهرس��ازی، به موضوع بهبود ش��رایط نابسامان 

مسکن اختصاص دهد.
محمدرضا رضایی کوچی گفت: در حال حاضر تنها 
۱۰ درصد زمین های دولتی در اختیار بخش مس��کن 
قرار گرفته و ۹۰ درصد آن از سوی دستگا های اجرایی 

رهاسازی نمی شود.
وی با بیان اینکه زمین یکی از فاکتور های افزایش 
قیمت مسکن است، اظهارداشت: اگر دستگاه ها اقدام 
به واگ��ذاری زمین های خود به بخش مس��کن کنند 

بسیاری از مشکالت حل و فصل خواهد شد.
رضایی کوچ��ی با اش��اره به جلس��ه مجلس پیرو 
واکاوی »ط��رح ملی مس��کن« در مجل��س گفت: در 
راستای این موضوع کمیسیون عمران از سوی رئیس 
مجلس ماموریت پیدا کرد تا با برگزاری جلسات ممتد 

پیگیر بهبود اوضاع مسکن در کشور باشد.
وی تصرح کرد: طبق برنامه ریزی ها، کمیس��یون 
عمران قرار اس��ت یکی از جلس��ات هفتگی خود را با 
حضور مس��ئولین وزرات راه و شهرس��ازی، به موضوع 

بهبود شرایط نابسامان مسکن اختصاص دهد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره 
به موضوع تس��هیالت خرید مس��کن گفت: تسهیالت 
خرید مس��کن به طور حتم و آنهم متناس��ب با قدرت 
باز پرداخت مردم، افزایش پیدا خواهد کرد. تسهیالت 
مس��کن متناسب با بازپرداخت مردم می تواند تا سقف 

۲۵۰ میلیون تومان هم افزایش پیدا کند.  میزان

اخبار

بویخوشیازآموزشوپرورشاستشمامنمیشود
رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی مجل��س گفت: رفتن یک وزیر و آمدن 
یک سرپرست آن هم در آستانه انتخابات معنادار است و به نظر می رسد آموزش 
و پ��رورش در یک مهلکه قرار خواهد گرفت لذاهمه دلس��وزان باید کمک کنند 

آموزش و پرورش قربانی انتخابات نشود.
حمیدرضا حاجی بابایی درباره رفتن محمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش 
گفت: نوع اخباری که از آموزش و پرورش می رس��د، اخبار خوش��ایندی نیس��ت و باید 
تحلیل و بررس��ی کرد، زیرا این اتفاقات نمی تواند عادی باش��د. وی اس��تعفای بطحایی به 
دالیلی همچون عدم اختصاص بودجه برای رتبه بندی یا پرداخت بدهی را رد کرد و افزود: 
هیچ کدام از این دالیل درست نیست؛ آیا اگر وزیر عوض شود، فردای آن رتبه بندی معلمان 
اجرا خواهد ش��د؟ معلوم است که نه. وی گفت: بوی خوشی از آموزش و پرورش استشمام 

نمی شود و امیدوارم آموزش و پرورش را در مهلکه انتخابات نیندازند.  خانه ملت

دست به نقد
هدفسفر»آبه«میانجیگریبینایرانوآمریکانیست

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه محور 
س��فر » آبه ش��ینزو« به تهران روابط ایران و آمریکا نیست، گفت: هدف از این 

سفر توسعه روابط دوجانبه است.
عالءالدین بروجردی افزود: گمانه زنی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه س��فر 
آبه برای میانجی گری بین ایران و آمریکا اس��ت. این اظهارات در حد گمانه زنی 
اس��ت نه واقعیت. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: البته بحث آمریکا حتماً 
در دستور کار مذاکرات خواهد بود اما سفر آبه به ایران با هدف میانجی گری بین ایران 

و آمریکا انجام نشده است.
بروجردی تاکید کرد: س��فر آبه در مورد روابط دوجانبه است و ممکن است با توجه 
به مذاکره ای که پیش از این با آمریکا داشته است، مطالبی را منتقل کند اما محور سفر 

نخست وزیر ژاپن به ایران، روابط ایران و آمریکا نیست.  مهر

در حاشیه
اگردولتعزمجدیداشتاقتصادیکسالهمتحولمیشد

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: با این روندی که االن داریم 
خیلی بعید اس��ت که اقتصاد ما بهتر ش��ود ولی اگر عزم جدی باشد ظرف یک 

سال اقتصاد ما متحول می شود.
علیرض��ا معینی با اش��اره به مش��کالت اقتص��ادی مردم گفت: متاس��فانه 
مهمترین اش��تباهی که دولت در رابطه با مس��ائل اقتصادی داش��ت این بود که 
تمام مسائل کشور را به برجام گرده زد. برجام هم که به گفته خود مسئوالن دولتی 
دستاوردش هیچ بود. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت اقتصاد ما هم 
بحث بانک هاس��ت بانکی که با درصد سود زیاد تقریبا تولید را خوابانده است. یکی دیگر 

از مشکالت هم بحث پول نفت است که بدون دردسر از آن خرج می کنیم.  
معینی اظهار داش��ت: متاس��فانه ما می بینیم که بع یک عده با نرخ دولتی ارز برای 

واردات داده می شود ولی هیچ نظارتی به عملکرد آنها وجود ندارد.  فارس

دیدگاه

بادامچیان:
سفیر فرانسه اخراج شود

دبی��رکل حزب موتلفه اس��المی با بیان اینکه اظهارات اروپایی ها نش��ان از  ب ا ح����ز رقابتش��ان ب��ا آمری��کا ب��رای نقض برجام اس��ت، گف��ت: از وزی��ر خارجه ا
می خواهیم سفیر فرانسه را به دلیل مواضع مداخله جویانه اخراج کند.

اسداهلل بادامچیان در پایان نشست دبیران حزب گفت: رژیم اشغالگر قدس زیر چکش ضربه 
حماس و حزب اهلل و رزمندگان اسالم در سوریه قرار دارد. دست از پا خطا کند، آنچنان ضربه ای 

خواهد خورد که در تاریخ نبردهای اعراب و اسرائیل نظیری برای آن نخواهد بود.
وی با اشاره به اظهارات جدید ماکرون در کنفرانس مشترک خبری با ترامپ گفت: ماکرون 
گفت��ه تا ۲۰۵۰ ابزاری در اختیار داریم و می خواهیم فراتر برویم. فعالیت های منطقه ای ایران را 
مهار و موش��ک های بالس��تیک ایران را کاهش بدهیم. از این اظهارات معلوم می شود اروپائی ها 
در رقابت با آمریکا برای نقض برجام هستند. ما جداً از وزیر خارجه کشورمان می خواهیم سفیر 

فرانسه را به دلیل این مواضع مداخله جویانه و نقض آشکار برجام از تهران اخراج کند. 
بادامچیان با اش��اره به علت اس��تعفای وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: برخی می خواهند 
وزارت آموزش و پرورش را به سمت کارهای حزبی ببرند. استعفای وی ناشی از فشارهایی است که 

برای سیاسی کردن نقش آموزش و پرورش در جامعه و کشاندن آن به بازی های جناحی است.
بادامچی��ان در بخش دیگری از س��خنان خود به ش��هادت مظلومانه حجت االس��الم محمد 
خرسند عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی و امام جمعه فقید کازرون اشاره کرد و اظهار 
داشت: همسر و فرزندان او مثل کوه در برابر این مصیبت ایستادند و امتحان پس دادند و خداوند 

را به خاطر پوشاندن ردای شهادت بر پیکر شهید خرسند شاکرند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی در ادامه افزود: از قرار اطالع، او می خواس��ت پس از ایام ماه 
مبارک رمضان، برای دفاع از حرم حضرت مطهر زینب )س( راهی سوریه شود. او تشنه شهادت 
بود. ما اطمینان داریم او و خانواده اش خرس��ند از پاداش عمری مجاهدت در راه اس��الم، یعنی 

شهادت در شب قدر هستند.
بادامچیان در پایان س��خنانش اظهار داش��ت: »نه« به مذاکره ب��ا آمریکای جهانخوار محور 
سخنان معظم له بود که دستگاه دیپلماسی کشور باید به آن توجه کند و سخن آخر، مقاومت و 
مقاومت و مقاومت به عنوان تنها راه باقی مانده در برابر شرارت دشمنان اسالم است. ما اطمینان 
داریم اس��تمرار مبارزه و مقاومت در برابر آمریکا آنها را وادار به عقب نش��ینی می کند و پیروزی 

از آن ملت ایران است.

ق��وه قضاییه چند  رئیس  ن ا جامع��ه می�����ز ک��ردن  قطب��ی 
درخصوص مس��ائل اساسی نظیر توان دفاعی و 
حضور منطقه ای ایران، ایجاد بحران اجتماعی 
و کوبیدن بر طبل مذاکره را س��ه راهبرد اصلی 
دش��من در حال حاضر برش��مرد و نس��بت به 
هوش��یاری م��ردم و مس��ئوالن در قب��ال این 

راهبردها هشدار داد.
آیت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ی با اشاره به 
س��خنان اخیر رهب��ر معظم انقالب اس��المی 
در مراس��م س��الروز ارتحال امام خمینی)ره( و 
خطبه های نماز عید سعید فطر، این فرمایشات 
بویژه در باب تبیین شخصیت امام راحل را مهم 
و کاربردی توصیف ک��رد و افزود: کلیدی ترین 
نکته ای که مق��ام معظم رهب��ری درخصوص 
ش��خصیت واالی امام بزرگوار فرمودند، همان 
بحث مقاومت در برابر مش��کالت و دشمنی ها 
بود که این امر می تواند در زمان حاضر، بهترین 

الگو برای همه آحاد ملت باشد.
وی گفت: بحمداهلل امروز مس��ئوالن نظام 
درخصوص سیاست های کالن کشور، منسجم، 
یکپارچ��ه و همص��دا هس��تند و درخص��وص 
مقاوم��ت و ع��دم مذاکره نیز موض��ع واحدی 
دارند. تردید نکنیم که مقاومت ما دش��من را 
وادار به عقب نشینی می کند و با اقدام، عمل و 
پیگیری مسائل مهم کشور می توانیم دشمن را 

در رسیدن به اهداف شومش ناکام بگذاریم.

رئیس��ی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اش��اره به تالش برخی اف��راد در جهت رواج 
ب��ی عفتی و ناهنج��اری در جامعه تاکید کرد: 
دول��ت، نی��روی انتظام��ی و دس��تگاه قضایی 
مس��ئولیت دارند که از امنیت روانی و اخالقی 
جامعه صیانت کنند و اجازه ندهند کوچکترین 
بی عفتی و ناهنجاری، جامعه را تهدید کند. از 
طرفی امر به معروف و نهی از منکر به موجب 
موازین ش��رعی و قان��ون اساس��ی جمهوری 
اس��المی، امری عمومی و وظیف��ه همه مردم 
اس��ت و دس��تگاه های انتظام��ی و قضایی نیز 
به موجب ش��رع و قانون، موظفند از آمران به 

معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند.
وی با اش��اره به مشکالتی که شرکت های 
صوری و کاغ��ذی برای مردم و کش��ور ایجاد 
می کنند، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد 
و امالک کش��ور و بویژه اداره ثبت ش��رکت ها 
بای��د همانند س��ازمان ثبت اح��وال که برای 
صدور شناسنامه افراد ابتدا هویت آنان را احراز 
می کند، در ثبت شرکت ها و موسسات، هویت 

و اصالت شرکت یا موسسه را احراز کند.
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: از طرفی بسیاری 
از مردم که قربانی سودجویی شرکت های صوری 
و کاغذی می ش��وند، ادعا می کنند که بواس��طه 
تبلیغ��ات این ش��رکت ها در رس��انه ها به آن ها 
اعتماد کرده و پولی را در اختیار این ش��رکت ها 
یا موسسات قرار داده اند. این هم ادعای بر حقی 

اس��ت، زیرا به هر حال رسمیت یک رسانه باعث 
می شود آنچه تبلیغ می کند نیز رسمیت پیدا کند 
و مردم به آن اعتماد کنند. بر این اساس، رسانه ها 
نیز باید هویت و اصال��ت یک بنگاه اقتصادی یا 
ش��رکت را پیش از انجام تبلیغات، مورد بررسی 

قرار دهند تا مردم دچار مشکل نشوند.
رئیس قوه قضاییه گفت: نظام بانکی نیز در 
اعطای تسهیالت باید همانگونه که توانایی افراد 
و ضمانت های الزم را برای اعطای تس��هیالت 
لحاظ می کند، توانایی شرکت ها در بازپرداخت 
تس��هیالت و همچنین وثایق م��ورد نیاز را به 
دقت مورد بررس��ی قرار ده��د و ببیند که آیا 
س��رمایه و دارایی یک موسسه، کفاف عمل به 

تعهدات مالی آن موسسه را می دهد یا خیر.
رئیس��ی با بی��ان اینکه همه دس��تگاه های 
مربوطه در این خصوص مس��ئولیت دارند، اظهار 
کرد: پرونده هایی که در حال حاضر در این زمینه 
وجود دارد، ان شاءاهلل با سرعت و دقت رسیدگی 
خواهد شد، اما برای جلوگیری از تشکیل این تعداد 
پرونده که کشور و مردم را دچار مشکالت عدیده 
می کند، الزم است سازمان ثبت، رسانه ها و نظام 
بانکی دقت های الزم را به خرج دهند و همچنین 
اگ��ر نیاز به پیش بینی س��از و کار های قانونی در 
این زمینه اس��ت، مجلس محترم یا دستگاه های 
اجرایی، قوانین یا آیین نامه های الزم را تهیه کنند 
تا ش��اهد این قبیل مشکالت و گرفتاری ها برای 

مردم نباشیم.  روابط عمومی قوه قضاییه

ازشماتوقعینداریمآقایماس!
ادامه از صفحه اول

آنهای��ی که برای میانجی گری ب��ه ایران می آیند، 
حتی نخس��ت وزیر ژاپ��ن، نگران جمهوری اس��المی 
ایران نیس��تند، بلکه نگران آینده اقتصادی و سیاسی 
خود هس��تند اگر تنش ها جدی ش��ود، آنها نخستین 
کشورهایی خواهند بود که زیان خواهند دید و تبعات 

و عواقب آن را باید متحمل شوند.
آق��ای  هایکو ماس، ضمناً برای یادآوری می گویم، 
یادتان هس��ت، آلمان س��الح ش��یمیایی به صدام داد 
تا علیه مردم ایران اس��تفاده کن��د؟ کالهتان را باالتر 

بگذارید!
ما نیز از شما توقعی نداریم،  ما را به خیر شما امید 

نیست شر مرسانید.

سرمقاله

 ،۶۰ س��ال  خردادم��اه   ۲۰ ابوالحسن بنی صدر که در آن گ���زارش دو
زمان فرماندهی کل قوا را برعهده داش��ت، با حکم 
امام خمینی از این سمت عزل شد. در این گزارش 

نگاهی به علل برکناری وی از این سمت داریم.
۲۰ خردادم��اه ۱3۶۰، ابوالحس��ن بنی ص��در 
رئیس جمه��ور وق��ت ب��ا حک��م ام��ام خمینی از 
فرمانده��ی کل قوا عزل ش��د. پیام ام��ام کوتاه و 
مختصر و خطاب به ستاد مشترک نیروهای مسلح 
صادر شده و نوشته بودند "آقای ابوالحسن بنی صدر 

از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شده اند."
امام راحل 3۰ بهمن ماه س��ال ۵8 و زمانی که 
در بیمارستان قلب تهران بستری بودند، بنی صدر 
را در حکمی برای آنچه ایش��ان "احتیاج به تمرکز 

قوا" می دانست، به این سمت منصوب کردند. 
ابوالحس��ن بنی صدر از مبارزان سیاس��ی علیه 
رژیم پهل��وی در خارج از کش��ور و از نزدیکان به 
جبهه ملی بود، در اولین انتخابات ریاست جمهوری 
که ۵ بهمن ماه ۱3۵8 برگزار ش��د، توانست حدود 
۱۱ میلیون رای را به خود اختصاص دهد. پیروزی 
بنی ص��در در ش��رایطی بود که ح��زب جمهوری 
اس��المی مهم ترین رقیب وی کاندیدایی برای این 
انتخابات نداشت و جالل الدین فارسی نامزد اصلی 
حزب نی��ز به دلیل آنچه ایرانی االصل نبودن عنوان 

می شد از شرکت در انتخابات بازماند.
ام��ام راحل در جلس��ه تنفیذ حک��م بنی صدر 
ب��رای ریاس��ت جمهوری توصیه ای به وی داش��ت 
که می توانس��ت مانع از اتفاقات بعدی باشد. ایشان 

فرمودن��د "من یک کلمه به آق��ای بنی صدر تذکر 
می دهم، که آن یک کلمه تذکر برای همه     اس��ت: 
  حّب الدنی��ا رأس کّل خطیئة. هر مقامی که برای 
بش��ر حاصل می ش��ود، چه     مقامهای معنوی و چه 
مقامهای مادی روزی گرفته خواهد ش��د و آن روز 
هم     نامعلوم اس��ت.  من از آقای بنی صدر می خواهم 
که مابین قبل از ریاس��ت جمهور و بعد از ریاست   
  جمهور در اخالق روحی شان تفاوتی نباشد. تفاوت 

بودن دلیل بر ضعف نفس است. "
بنیانگ��ذار جمه��وری اس��المی رئیس جمهور 
منتخ��ب را ب��ه فرمانده��ی کل ق��وا و همچنین 
ریاس��ت ش��ورای انقالب منصوب کردند با اینحال 
وی به جای همکاری با انقالبیون اصیل مانند حزب 
جمهوری اس��المی و جامعه مدرسین، به همکاری 
با مجاهدین خلق و برخی افراد مسئله دار پرداخت 
ک��ه محل تجمع آنها در دفتر بنی صدر و همچنین 
دفتر همکاری های مردم ب��ا رئیس جمهور بود که 
بنی صدر ب��رای فعالیت در انتخاب��ات مجلس اول 

آنجا را راه انداخته بود. 
با آغاز جن��گ تحمیلی، بنی صدر که از جانب 
ام��ام فرمانده��ی کل نیروهای مس��لح را برعهده 
داش��ت از کمک به جبهه ها دریغ ک��رد و یکی از 
عوامل اصلی س��قوط خرمش��هر تعلل بنی صدر در 
کمک به نیروهای مردمی ب��ود. آیت اهلل خامنه ای 
در جلسه بررسی عدم کفایت بنی صدر در مجلس 
ش��ورای اس��المی در نطقی طوالنی، علل سقوط 
خرمشهر و قصور بنی صدر در این ماجرا را تشریح 
می کند که برای خواندن مش��روح سخنان ایشان 

می توانید به اینجا مراجعه کنید. 
بنی صدر که با حزب جمهوری اسالمی مشکل 
داش��ت، تالش کرد سپاهیانی که به حزب و شهید 
بهشتی نزدیک بودند را برکنار کند و بهمین دلیل 
فرماندهان ارش��د س��پاه مانند عباس دوزدوزانی و 
ابوشریف نتوانستند با بنی صدر کار کنند و استعفا 

دادند. 
ع��الوه ب��ر اش��تباهات جنگ��ی بنی ص��در و 
تحلیل های نادرست او که در عزل وی از فرماندهی 
کل قوا بی تاثیر نبود، مسئله دیگری که امام راحل 
را بر آن داش��ت تا بنی ص��در را عزل کند، ماجرای 
کش��ف یک کودتا بود. اکبر برات��ی قائم مقام وقت 
اطالعات سپاه در غرب کشور، از کشف یک کودتا 
در خردادماه ۶۰ خبر داد که باهوش��یاری ش��هید 

بروجردی خنثی شد.
برات��ی در این باره می گوید: بنی صدر 3 روز در 
غرب کش��ور بود و صبح روزی که ش��ِب آن عزل 
ش��د، قرار بود بیاید در س��پاه و صبحگاه مشترک 
سپاه و ارتش را در آنجا به عنوان جانشین فرمانده 
کل قوا حضور داشته باشد و صحبت کند. ما سپاه 
را برای او آماده کرده بودیم ولی در عین حال خدا 
ش��رایطی را به وجود آورد که ما از جریان جلسات 
مخفی آنها در قرارگاه مقدم نیروی زمینی در غرب 

کشور مطلع شدیم و آنها را گزارش کردیم.
وی درباره نتایج حاصله از دیدارهای بنی صدر با 
این گروه ها می گوید: "نتایج حاصله این بود که قرار 
شد جانشین فرمانده کل قوا)بنی صدر( به لشکر 8۱ 
کرمانشاه و لش��گر ۶4 ارومیه ابالغ کند که شماها 

برای دفاع از خوزستان بروید جنوب کشور. در این 
صورت در کردس��تان برای پش��تیبانی از بچه هایی 
که به سختی داشتند وجب وجب خاک کردستان 
را تحوی��ل می گرفتن��د، چیزی نمی مان��د... من با 
اجازه ای که از فرماندهی اطالعات سپاه داشتم، در 
موارد اضطرار و استثناء اجازه داشتم که مطالب را 
به امام برسانم و رای شهید بروجردی هم به عنوان 
فرمانده حاضر در منطقه این بود که شما موظف و 
مسئول این پرونده هستید چون شهید بروجردی، 
من و یک شخص دیگر در جریان بودیم، هیچ کس 
در جریان این مس��ائل نبود ک��ه اکنون فقط ما دو 

نفر زنده هستیم.
ما همچنین اطالعاتی که از داخل جلسات آقای 
بنی صدر با افراد مختلف می رس��ید را به دوستان در 
دفتر امام انتقال می دادیم. آنجا هم سربس��ته به ما 
گفتن��د که ما از طریق ح��اج احمدآقا)ره( به منزل 
امام انتقال می دهیم و نظرات امام را می گیریم و به 
ش��ما می گوییم. برگردیم به داستان حاج احمدآقا! 
امام فرموده بودند امش��ب برای ش��ما خبری دارند. 
ما نمی دانس��تیم عزل در کار است چون صدها سند 
و نامه در یک س��اله گذشته توسط شهید بهشتی، 
حضرت آقا و آیت اهلل هاشمی برای امام ارسال می شد 
و مطال��ب و خطرات بنی صدر را تذکر می دادند ولی 
امام می فرمودند که بروید و باهم بسازید اما این اخبار 

جدید حاکی از یک کودتای بسیار خطرناک بود.
اینها قرار بود با س��بک کردن حضور ارتش در 
غرب راه را باز کنند و جریانات مختلف ضد انقالب 
از آنجا عبور کنند و به کرمانش��اه بیایند و در آنجا 

خیمه بزنند. کرمانشاه را در اختیار بگیرند و بعد به 
سمت تهران بیایند و در تهران منافقین که مسلح 
و آماده بودن��د، بریزند و مراکز ق��درت را بگیرند. 
بیت امام را هم محاصره کنند و جانش��ین فرمانده 
کل قوا)بنی صدر( هم اع��الم کند که مردم نگران 
نباشید! همه چیز تحت کنترل است. به دلیل سوء 
مدیریت س��پاه و ناتوانی نیروه��ای آموزش ندیده 
سپاه، امنیت در کشور متزلزل شده و من به عنوان 
جانش��ین فرمانده کل قوا امنیت تهران را به آقای 
رجوی محول می کنم و این سازمان آموزش دیده 

و مبارز بر امنیت کشور حاکم می شود.
بعد فرماندهان س��پاه را ع��زل کنند و بگویند 
ش��ما اگر می خواهید بروید در جن��گ بجنگید و 
اگر نمی خواهی��د بروید دنبال کاره��ای خودتان. 
فرماندهان��ی هم ک��ه رجوی برای س��پاه و ارتش 

تعیین می کند، وارد این داستا ن ها نمی شدند."
ب��ا توجه ب��ه اطالعاتی که نیروهای س��پاه در 
آن زمان کش��ف و گزارش کردند و همچنین سایر 
اشتباهات نظامی بنی صدر، وی با حکم امام راحل از 
فرماندهی کل قوا عزل شد. از  آن روز تا 3۱ شهریور 
که عدم کفایت او از ریاس��ت جمهوری در مجلس 
تصویب ش��د از مخفیگاه خود بیرون نیامد. در این 
روز ۱77 نف��ر در مقابل ۱۲ رأی ممتنع و یک رأی 
مخالف، بر عدم کفایت بنی صدر متفق القول بودند. 
وی بعد از مدتی در تاریخ ۶ مردادماه همان س��ال 
به همراه مس��عود رجوی با پوش��ش زنانه از طریق 
ف��رودگاه مهرآباد از ای��ران گریخت و به فرانس��ه 

پناهنده شد.  تسنیم

چرا امام خمینی »بنی صدر« را از فرماندهی کل قوا عزل کرد؟

بس��یج  س��ازمان  رئی��س  مس��تضعفین  گفت: دشمنان بسی���جي ها
در سراسر جهان تهدید می کنند اما توان مقابله با 

ایران اسالمی را ندارند.
س��ردار غالمحس��ین غیب پرور در اجالس��یه 
ش��هدای شهرس��تان س��نندج با اش��اره به اینکه 
بزرگداش��ت و پاسداش��تی با این عظمت و با این 
ابعاد، کار یک نفر و دو نفر نیس��ت، اظهار داش��ت: 
مسلماً چنین مراسم پرشکوهی با عنایت حق تعالی، 
توجه ش��هیدان خلق و این حرکت در سایه همت 
همگانی و باور درونی و قلبی مردم ش��کل گرفت و 

رخدادی با این عظمت را ایجاد کرد.
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین کشور با 
بی��ان اینکه "اقتدار، عزت، آب��رو، حیثیت و هرچه 
داریم از شهیدان است"، گفت: باید از این داشته ها 
صیانت ش��ود چراک��ه پایداری ای��ن نظام مقدس 

به یمن وجود شهیدان ماست.
وی با ذکر اینکه شهیدان اسالم را بیمه کردند 
و انقالب را مس��تمر ساختند، افزود: شهدا در عین 
حال معما هستند در این عالم و گره گشایی از این 

معماها در قیام قیامت می شود.
س��ردار غیب پرور با ابراز اینکه "ما ش��هیدان 

را نمی فهمی��م"، تصری��ح ک��رد: به عن��وان مث��ال 
وقتی می ش��نویم یک دختر ۱7س��اله کردستانی 
ش��کنجه، آزار و اذیت می شود اما باز هم پای دین 
خدا می ایس��تد تا جایی که تم��ام رنج ها را تحمل 
می کند، اما از آرمان هایش��ان دست نمی کشد، این 

جانفشانی قابل درک نیست.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه "قدر اینه��ا را خدا و 
بن��دگان خاص خدا می دانن��د و از درک ما خارج 
است"، ادامه داد: شهدا به دلیل آنکه آنچه داشتند 

پای دین خدا گذاشتند رفیع مقام هستند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با ذکر اینکه 
انق��الب اس��المی آمد تا بش��ر ام��روز را از حقارت 
دربیاورد، خاطرنش��ان کرد: انقالب اس��المی پدیده 
جهانی است که به عامه مسلمین جهان عزت دوباره 
بخش��ید و هر آزادی خ��واه را در اکناف عالم روحیه 

مجدد داده و محی الدین و مجداالسالم شد.
وی با اع��الم اینکه بدون تردید عزت و آبروی 
بش��ر امروز چه مس��لمان و غیرمسلمان، از انقالب 

اس��المی اس��ت، گفت: انقالب به هم��ه تاریکی ها 
»نه« گفت و به همین خاطر دشمن صف در صف 

مقابل امام و انقالب ایستاد.
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین با اظهار 
اینکه دش��من هر کاری که از دس��تش برمی آمد 
ک��رد، اضافه ک��رد: ایران اس��المی گواه اس��ت بر 
شیطنت های دش��من و کردستان آدرسی مناسب 

برای ددمنشی و خباثت تمام عیار دشمن است.
وی عنوان کرد: دشمنان از ابتدای انقالب تا به 
امروز همواره غائله، توطئه و دشمنی کردند اما چون 
ریشه انقالب محکم بود، مردم شجره انقالب را نگه 

داشتند و از آن جانانه صیانت و پاسداری کردند.
س��ردار غیب پرور با ی��ادآوری ای��ن نکته که 
کردس��تان قهرم��ان ۵4۰۰ ش��هید تقدیم انقالب 
اسالمی کرده اس��ت، گفت: نبایستی این تعداد را 
با جمعیت کنونی قیاس کرد، بلکه باید به نس��بت 
جمعیت اوایل انقالب مقایس��ه کرد تا بتوان عمق 

این فداکاری را درک کرد.

مردم،علماوفرهیختگانکردستان
پاینظاموانقالبایستادهاند

وی با اش��اره به اینکه مردم��ان خوب و فهیم 
کردستان همراه با علما و فرهیختگانشان پای نظام 
و انقالب ایستاده اند، تأکید کرد: پایداری جمهوری 

اسالمی مرهون همین جانفشانی ها است.
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین در بخش 
دیگری از س��خنان خود گفت که مردم بی هیاهو، 
گمنام و بی نام و نش��ان در س��ایه انقالب اسالمی 

برای خدمت رسانی حرکت می کنند.
وی انقالب اس��المی را یک مینیاتور زیبا از 

جلوه های خدمت رسانی توصیف کرد و گفت: 
آنچه در قالب انقالب اس��المی به وجود آمده، 
الگوبرداری از حرکت عظیم پیامبر)ص( برای 
صیانت از اس��الم اس��ت و ما نی��ز بر این امر 

مفتخریم. ما نیز به برکت حسین بن 
علی پای انقالبمان ایستاده ایم 

و تا زمانی که این نهضت 
راه و مسیر ما باشد، 

زن��ده  انق��الب 
است.

ب��ا  وی 

ابراز اینک��ه انقالب به یک نیروی��ی که اضمحالل 
ندارد تبدیل ش��ده و نمی توان ب��ا آن مقابله کرد، 
افزود: دش��منان در سراسر جهان تهدید می کنند 
ام��ا توان مقابل��ه با ایران را ندارن��د چراکه انقالب 
اس��المی قدرتمند اس��ت و کرانه های مدیترانه را 
درنوردیده و جهان ش��مول ش��ده و همه در مقابل 

عظمت انقالب اسالمی سر خم کرده اند.
س��ردار غیب پرور ب��ا اظهار اینک��ه این انقالب 
به برکت والیت فقیه راهی نورانی را که شهیدان باب 
آن را گش��ادند آغاز کرده است، تأکید کرد: با باوری 
مثال زدن��ی پای انقالبمان ایس��تاده ایم و هیچ 
دشمنی نمی تواند روحیه انقالبی ما را سست 
کند. وی با اعالم اینکه "در راه پاس��داری از 
انقالب اسالمی مشکالت را تحمل می کنیم 
و پای انقالبمان ایستاده ایم"،  راه شهیدان 
را راه ایستادگی و پایمردی، خدمت به مردم 
و ن��گاه ک��ردن به س��کاندار انقالب 
توصیف کرد و گف��ت: هیچ گاه 
کس��ی که ادع��ا می کن��د در 
خط ش��هیدان است نمی تواند 
نگاهش را از رهبر این حرکت 

دور کند.  تسنیم
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