
ادامه از صفحه اول
و همت ه��ا و عزم ها را راس��خ کردن، هم پیش��رفت 
حاصل می ش��ود و هم عدالت. ما می خواهیم مسئله  
پیش��رفت و عدالت، در دهه  چهارم به یک گفتمان 
ملی تبدیل بشود. این سخنان بیش از 10 سال پیش 
یعنی در 27 اردیبهش��ت ماه س��ال 1388 در دیدار 

استادان و دانشجویان کردستان بیان شده است.
از آن س��ال تاکنون که رهبر معظم انقالب اسالمی 
دهه پیش��رفت و عدالت نام نهاده بودند، یازده سال 
گذشته و ایشان در پیامی که به مناسبت آغاز به کار 
مجلس یازدهم صادر کردند، به عدالت در جمهوری 

اسالمی اشکال وارد کردند. 
اجرای عدالت و تحمل آن دش��وار اس��ت، عدالت در 
رفت��ار امیر مؤمنان عل��ی )ع( تعریف دقیق و کاملی 
ش��ده اس��ت که اگر در بحث نظری، نظریه پردازان 
قص��د ارائه نظری��ه در این باب را دارن��د، باید به آن 
اس��تناد کنند، گرچه منشور عدالت را باید بر اساس 
گفتمان علوی و نهج البالغه پیاده کرد. کافی اس��ت 
که به رویکردها و رفتارهای حضرت امیر)ع( متوسل 
ش��د و آنها را در همه ارکان مس��ئولیتی کارگزاران 

نظام تزریق کرد تا عدالت اجرا شود.
گرچه نمیتوان عدالتی که علی )ع( در رفتار و کردار 
شخصی و حکومتی داشتند، به طور کامل اجرا کرد، 
چرا که تاب و توان اج��رای عدالت علوی در جامعه 

اسالمی با مخالفتهای زیادی روبرو میشود.
همین ب��س که رفتار امی��ر المؤمنین عل��ی )ع( با 
برادر خود عقیل را هم��واره یک الگوی واجب برای 
مسئولین تعریف کنیم تا رساله عملیه عدالت علوی 
در جامعه جاری ش��ود. خطبه 224 نهجالبالغه را از 
زبان امیرالمؤمنین)ع( شاید همگان خوانده یا شنیده 
باش��ند. اما بارها و بارها بازگو کردن آن باز هم کافی 
نیس��ت. امیرالمؤمنین)ع( در این خطبه فرمودهاند: 
»به خدا س��وگند عقیل را در نهایت بینوایی دیدم، 
از من خواس��ت تا یک صاع از گندم شما مردم را به 
او ببخش��م، در حالی که فرزندانش را از ش��دت فقر 
آش��فته موی و گردآلود با چهرهای نیلین میدیدم. 
چند ب��ار نزد من آمد و خواهش خ��ود مکرر کرد و 
من همچنان به او گوش میدادم و او پنداش��ت که 
دینم را به او میفروشم و شیوه خویش وا میگذارم 
و از پ��ی هوای او میروم. پس پاره آهنی را در آتش 
گداختم و تا مگر عبرت گیرد، به تنش نزدیک کردم. 
عقی��ل همانند بیم��اری ناله س��ر داد و بیم آن بود 
که از حرارتش بس��وزد. گفتم: ای عقیل نوحهگران 
در عزای��ت بگریند، آیا از حرارت آهنی که انس��انی 
به بازیچه گداخته اس��ت مینالی و مرا از آتشی که 
خداوند جبار به خشم خود افروخته بیمی نباشد؟ تو 
از ای��ن درد می نالی و م��ن از حرارت آتش ننالم؟« 
علی ش��دن محال اس��ت، عدالت امیر مؤمنان یعنی 
همان خطبه 224 نهج البالغه، اما آیا اندکی از سیره 
و منش عل��ی را هم نمیتوان اجرا کرد؟ که اگر اجرا 
شود، عدالت نه به حد اعال بلکه در خور یک حکومت 
و نظام اس��المی در جامعه پیاده خواهد شد. عدالت 
نیاز به نظریه پردازی ندارد، همانگونه که گفته شد، 
عدالت رساله عملیه میخواهد که علی و نهج البالغه 

کافی است.

سرمقاله

س��ردار ش��کارچی گفت: ما فن��اوری و دانش 
نظامی خودم��ان را در اختی��ار یمنی ها قرار 
دادیم. س��ردار ابوالفضل ش��کارچی سخنگوی 
ارشد نیروهای مس��لح به مناسبت هفته دفاع 
مق��دس در برنامه چهل س��تون با بیان اینکه 
وج��ود مومنان��ه و مخلصانه م��ردم در صحنه 
زیبایی های زیادی در هشت سال دفاع مقدس 
خلق کرد، گفت: جنگ به خودی خود مقدس 
نیست اما اگر برای رضای خدا، برای حفاظت 
از دین خدا و تبعیت از حجت خدا و نایب امام 

زمان باشد، این جنگ، دفاع مقدس می شود.
س��ردار ش��کارچی درباره حضور نظامی ایران 
در کش��ورهای منطقه با بیان اینکه حضور ما 
حضور معنوی و مستشاری است و به هیچوجه 
دخالت نمی کنی��م، گفت: ما حضور نظامی به 
هیچ عنوان در جایی بنا نیست داشته باشیم، 
کش��ورهای جبهه مقاومت خودش��ان ارتش و 
نیرو دارند؛ ما به اینها کمک های مستش��اری 

می کنیم. برای اینکه بتوانیم تجربیاتمان را به 
مردم سوریه، عراق، لبنان، یمن، منتقل کنیم، 
افراد مجرب ما به آنجا می روند و کمک فکری 
ب��ه آنها م��ی کنند و در می��دان عمل مردم و 
ارتش آن کشورها هستند که مقابل دشمنان 
صف آرایی می کنند. سخنگوی ارشد نیروهای 
مس��لح تاکید کرد: هر کش��وری که در مقابل 
رژیم صهیونیس��تی و رژیم خونخ��وار آمریکا 
ص��ف آرایی کن��د، هرآنچ��ه را بتوانیم به آن 
کمک می کنیم. اما مش��کالت اقتصادی کشور 
ما ایجاب نمی کند که چیزی را رایگان به کسی 
بدهی��م، حتما چیزهایی را ممکن اس��ت از ما 
بخرند. وی درباره موضوعاتی که درباره کمک 
تسلیحاتی ایران به یمن مطرح می شود، عنوان 
کرد: مردم یمن بر خالف آن چیزی که دشمن 
از آنها نش��ان می دهد، مردم بسیار فرهیخته و 
دانش��مندی هستند و امروز در کمترین زمان 
ممکن توانسته اند خودشان موشک و پیشرفته 

ترین پهپادها را بسازند و در جنگ الکترونیک 
هم بسیار ماهر و پیشرفته هستند.

سردار ش��کارچی ادامه داد: ما تجربه فناوری 
در ح��وزه دفاع��ی را به آنها منتق��ل کردیم و 
یاد گرفته اند و خودش��ان موش��ک و پهپاد و 
س��الح در یمن تولید کنند. اینگونه نیست که 
ما از ایران موش��ک در اختیار آنها قرار دهیم. 
ما تجرب��ه و دانش خودم��ان را به مردم یمن 
منتقل کرده ایم. س��خنگوی ارش��د نیروهای 
مس��لح در پاس��خ به پرس��ش دیگری درباره 
حضور مدافعان حرم در س��وریه و مسائلی که 
درباره دخالت نظامی ایران در کشورهای دیگر 
مطرح می ش��ود، بیان کرد: جمهوری اسالمی 
ایران کس��ی را مجبور نکرده است که مثال از 
افغانستان به س��وریه برود و بجنگند، دخالت 
نظامی زمانی اس��ت که ما لش��کری و یا تیپی 
را به سوریه ببریم؛ که چنین چیزی را نداریم 
و حضور ما حضور مستشاری است. وی گفت: 

اخیرا در سفری که ریاست ستادکل نیروهای 
مسلح به سوریه داش��ت، به درخواست دولت 
سوریه این بحث پدافند هوایی قرار شد تقویت 
ش��ود و به دنیا ه��م اعالم کردیم ک��ه ما این 
قرارداد را با دولت سوریه داریم و حتما هم آن 
را تقویت می کنیم. حضور ما در هر کشوری، 
بن��ا به درخواس��ت آن دولت اس��ت و دخالت 
نظامی برای زمانی اس��ت که ما بدون موافقت 
آن دولت ما حتی یک نفر را به عنوان مستشار 

وارد آن کشور کنیم.
سردار ش��کارچی در پاسخ به س��وال دیگری 
مبنی بر اینکه آیا اختالف بین ارتش و س��پاه 
وجود دارد؟ گف��ت: اوال اختالفی وجود ندارد، 
اگر اختالفی داش��تیم حتما در جنگ شکست 
م��ی خوردیم. در دوران دفاع مقدس بر خالف 
موضوعاتی که عنوان می ش��ود، یک وحدت و 
انسجام بس��یار عمیق بین ارتش و سپاه بود و 
خون شهدای سپاه و شهدای ارتش در یکدیگر 

ممزوج شد و یک پیوند و وحدت خونی بسته 
ش��ده که گسستنی نیس��ت و روز به روز هم 
تقویت ش��ده اس��ت. وی درباره چرایی دامن 
زدن دش��من ب��ه این موضوع، اظهار داش��ت: 
چون ارتش و سپاه یک دژ مستحکم غیرقابل 
عبور و نفوذ هس��تند و اختالف می تواند این 
دژ نفوذناپذیر را، نفوذپذیر کند به همین دلیل 

هم دشمن بیکار نیست.

دولت موقت با محوریت نهضت آزادی به کرات 
تصریح کرده از حمله رژیم بعث به ایران اطالع 
داشت، با این حال نه تنها هیچ اقدام پیشگیرانه 
ای انجام نداد،بلک��ه با تضعیف ارتش مقدمات 

حمله صدام را تمهید کرد.
31 شهریور سالروز آغاز رسمی جنگ تحمیلی 
رژیم بعث عراق علیه جمهوری اس��المی ایران 
اس��ت، اما ش��واهد مس��لم تاریخی از حمالت 
متع��دد بعثی ها به خ��اک ای��ران در ماه های 
پی��ش از ش��هریور 13۵۹ حکای��ت دارد. در 
ای��ن رابطه عمدت��اً به بمباران ه��ای مرزی در 
ش��ش م��اه منتهی به آغ��از جن��گ، کودتای 
نقاب و… اس��تناد می ش��ود اما حمله نظامی 
از س��وی رژیم بعث به ای��ران در واقع از زمان 
دولت موقت مهدی بازرگان تمهید ش��ده بود. 
مطلب��ی که بازرگان و ابراهی��م یزدی، نفر اول 
و دوم نهض��ت آزادی بارها به آن اذعان کرده و 
اشاره کردند که از تحرکات عراق در مرز اطالع 
داش��ته و می دانس��تند که حمله رژیم بعث به 
کش��ور حتمی اس��ت. با این حال نه تنها هیچ 
اقدام جدی از س��وی مقامات دولت موقت در 
این باره صورت نگرفت، بلکه در سال های بعد 
آنها همواره تالش کردند که این انفعال خود را 

موجه نشان دهند.
یک��ی از مطالب��ی ک��ه پ��س از تس��خیر النه 
جاسوس��ی آمریکا علنی ش��د، روابط مخفیانه 
س��ران نهضت آزادی و دولت موقت با مأموران 
س��یا و دیپلمات های آمریکایی بود. از مسائل 
مورد بح��ث طرفین در جری��ان این مذاکرات 
مخفیانه، تاکید طرف آمریکایی بر قریب الوقوع 
بودن حمله رژیم بعث به خاک ایران بود. اینکه 
آمری��کا با چه نیتی این اطالعات را به س��ران 
دولت موقت می داد مفرداً قابل بحث است، اما 
اینک��ه اطالعات آمریکا بر حمله عراق به ایران 
داللت می کرد مسلم اس��ت. در این خصوص، 
»مارک گازیوروس��کی«، محق��ق آمریکایی در 
مقاله ای که در س��ال 2012 در مجله »میدل 
ایس��ت ژورنال« منتش��ر کرد، ب��ه یکی از این 
دیدارها اش��اره می کند ک��ه در مهرماه 13۵8 
در ته��ران می��ان »ابراهیم ی��زدی« و »عباس 
امیرانتظام« و دو تن از مأمورین سازمان سیا به 
نام های »جورج کیو« و »ران اس��میت« برگزار 

شده است.
این محقق آمریکایی می نویس��د: »جورج کیو 
در م��ورد تدارکات عراق جهت حمله به ایران، 
برای یزدی و امیرانتظام گزارش داد و به آن ها 
گفت که آمریکا اس��ناد متقن��ی دارد مبنی بر 
انجام مانورهای نظامی از س��وی عراق که فقط 
می تواند با هدف آماده ش��دن عراق برای حمله 

احتمالی به ایران صورت گرفته باشد.«
گازیوروسکی همچنین از دیدار خود با رئیس 
وقت پایگاه س��ازمان س��یا در ایران می نویسد 
و از ق��ول او عن��وان می کند ک��ه 10 روز قبل 
از تس��خیر النه جاسوس��ی در ایران، با ابراهیم 
یزدی دیدار داش��ته و به او تأکید کرده اس��ت 
که اطالعات��ی دارد که حاکی از تصمیم جدی 

برای حمله  عراق  دولت 
به ایران است.

از طرف��ی ابراهیم یزدی 
خ��ود در مصاحب��ه ب��ا 
ایرانی«  »تاریخ  س��ایت 
تصریح می کند که حمله 
عراق قاب��ل پیش بینی 
دولت  مقام��ات  و  ب��ود 
موق��ت خیل��ی پیش از 
به  آمریکایی ه��ا  آنک��ه 
بدهند  اطالع��ات  آنه��ا 
از روز و س��اعت حمل��ه 
اطالع داش��ته اند! یزدی 

می گوید: »ما در اسفند ۵7 
پیش بینی کرده بودیم که به ایران حمله خواهد 
شد، اما چه کشوری برای حمله داوطلب بود؟ 
آیا پاکس��تان توان آن را داشت و در وضعیتی 
ب��ود که به م��ا حمله کند؟ م��ا می گفتیم، نه. 
دالیلش روشن بود. افغانستان هم خودش دچار 
درگیری بود. شوروی هم در وضعیتی نبود که 
بخواه��د به ایران حمله کن��د، چرا که جنگی 
بزرگ ت��ر در می گرفت. آمری��کا و ترکیه هم از 
نظر ما جزو حمله کنن��دگان احتمالی نبودند. 
تنها کشوری که در آن تاریخ پیش بینی کرده 
بودی��م به ایران حمله خواه��د کرد، عراق بود، 
چون هم درآمد نفتی و هم ادعاها و بهانه های 
خوبی برای حمله داشت.« او همچنین در این 
گفتگ��و ادع��ا می کند: »پس از انق��الب، آقای 
حمید آهنگران، برادر صادق آهنگران - که با او 
از نظر فکری متفاوت است - و از اعضای فعال 
انجمن اسالمی دانش��جویان در آمریکا که در 
رشته ارتباطات تحصیل کرده بود، مسئول صدا 
و سیمای خوزستان ش��د. او از رفت وآمدهای 
نظام��ی در مرز ایران و عراق با هلی کوپتر صدا 
و س��یما فیلم گرفته ب��ود. فیلم هایش موجود 
اس��ت. خودش هم اهل دزفول اس��ت و حتی 
رش��ته ارتباطات را با تشویق من انتخاب کرد. 
آهنگران مرتب به وزارت امور خارجه می آمد و 
جزئیات همه تح��رکات عراقی ها را در اهواز و 

خرمشهر به من گزارش می داد.«
با ای��ن حال نهض��ت آزادی با عل��م به حمله 
احتمالی عراق ب��ه ایران، اوالً این موضوع را به 
حضرت امام و ش��ورای انق��الب منتقل نکرد و 
با عدم اطالع رس��انی در ای��ن خصوص، زمینه 
تصرف بخش های زیادی از اس��تان های غربی 
کشور توس��ط ارتش بعث را فراهم کرد و ثانیاً 
هیچ اق��دام مؤثری برای پیش��گیری از جنگ 
و مقابل��ه ب��ا آن انج��ام نداد. حتی ب��ر مبنای 
ش��واهد قطعی می توان گفت که اعضای دولت 
موقت و س��ران نهض��ت آزادی در عدم انتقال 
ای��ن اطالعات به امام و ع��دم تمهید مقابله با 
رژیم بعث تعمد داشته اند. گازیوروسکی نیز در 
مقاله خود با تاکی��د بر اینکه بازرگان از حمله 

عراق خبر داشته نوشته است: »پس از استعفا، 
ب��ازرگان اطالعات موجود در گزارش کیو را به 
جانشینان شان نداد، اطالعات در مورد تدارک 
حمله عراق به ایران و اینکه چطور می توان به 
یاری »آیبک��س« این ت��دارکات را رصد کرد. 
مقام��ات ایرانی غافل از تهدیدی که از س��وی 
عراق متوجه ش��ان ب��ود، پاکس��ازی نیروهای 
مس��لح را ادامه دادند. آنه��ا همچنین به رغم 
درگیری ه��ای مک��رر با نیروه��ای عراقی طی 
ماه ه��ای پیش از حمله، تالش��ی برای تقویت 
اس��تحکامات دفاعی در مناطق مرزی نکردند. 
ای��ران یگان جنگ��ی بزرگ، گ��ردان توپخانه، 
گردان مسلح، یا یگان های هلیکوپتری یورشی 
در مناطق م��رزی که عراق، ش��هریور از آنجا 

حمله کرد نداشت.«
ب��ازرگان خود ادعا می کند ک��ه حمله نظامی 
عراق ب��ه ایران ام��ری بدیهی ب��ود و همگان 
می توانس��تند چنین موضوع��ی را پیش بینی 
کنند، ولی عملکرد وی نشان می دهد که هیچ 
توجه��ی به این موضوع نداش��ته به طوری که 
برخی تصمیمات نظامی اش، به تضعیف قدرت 
نظامی جمهوری اسالمی در آستانه تجاوز عراق 
به خاک ایران منجر شده است. دولت موقت با 
تعلیق قرارداد خرید 1۶0 فروند هواپیمای اف 
1۶، ی��ازده فروند فانت��وم 4_ ای، هفت فروند 
هواپیم��ای آواک��س، 2۵ فروند بالگ��رد کبرا، 
1000 فروند موش��ک ضد رادار، ۵1۶ موشک 
هوا به هوای اس��پارو، 18۶ فروند موش��ک هوا 
به هوای س��اید ویندر، 10000 فروند موشک 
سبک قابل حمل از آمریکا، چهار فروند کشتی 
جنگی بزرگ اژدرافکن و شش فروند زیردریایی 
از آلمان فدرال، س��ی فروند بالگ��رد از ایتالیا، 
17۵ فروند موشک ضد رادار و 1200 دستگاه 
تانک و دو فروند کش��تی دفاعی از انگلس��تان 

و… لطمه بزرگی به ارتش ایران زد.
جواد منصوری، اولین فرمانده س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المی با تاکید بر اینکه دولت موقت 
نظام دفاعی کش��ور را به ش��دت تضعیف کرد، 
می گوید: »در ماه های اول پس از سقوط رژیم 
پهل��وی تصمیمات بس��یار خطرناکی س��ریعاً 

گرفته ش��د ک��ه از جمل��ه آنها 
مس��اله تضعیف ش��دید ارتش 
بود که دس��تور دادند هر کسی 
برود به ش��هر مح��ل تولد خود 
و همچنی��ن مدت س��ربازی به 
یک سال کاسته شد، جابجایی 
نیروها را خیلی گسترده به هم 
زدند و قراردادهای نظامی را لغو 

کردند.«
نهضت آزادی در س��الهای دهه 
۶0 ب��ا انتش��ار ج��زوه ای تحت 
عنوان تحلیل��ی درباره جنگ و 
صلح، به بهان��ه آنچه »مواجهه 
دیپلماتی��ک« می خوان��د، انفع��ال 
خود در برابر اقدامات عراق را اینچنین توجیه 
می کند: »زمانی که هواپیماها و هلی کوپترهای 
عراق، دهات مرزی ای��ران را در غرب بمباران 
کردن��د، عناصر و گروه هایی مرموز دس��ت به 
تحریکاتی ش��دید علیه دولت موقت زدند، و از 
دولت خواس��تار مقابله به مثل و ش��دت عمل 
و اع��زام ارتش ش��دند. دولت موق��ت، چنین 
معرک��ه ای را ب��ه مصلح��ت کش��ور و انقالب 
نمی دانس��ت )!( اعزام ارتش به منطقه و مقابله 
با ع��راق درحالی که ارتش هنوز تجدید حیات 
نکرده و نیروهای انقالبی به درستی کنترل آن 
را به دست نگرفته بودند، خطری بسیار جدی 

برای انقالب محسوب می شد.«
در ای��ن باره قاس��م تبریزی پژوهش��گر تاریخ 
معتق��د اس��ت: »در دوره دول��ت موقت آقای 
بازرگان 17 یا 18 بار از طرف عراق به مرزهای 
ما حمله شد؛ پاسگاه های ما را مورد حمله قرار 
دادند. حاال یک بخش��ی را ممکن است تحلیل 
کرد ک��ه در درون این ها روح جه��اد و مبارزه 
نیست، حداقل روح تحلیل و بررسی و تحقیق 
باید به عنوان یک روش��نفکر باشد. آنها این را 
هم ندارند و بر این اساس این ها با مسئله جنگ 
به کلی مخالف بودند. در حقیقت ما در انقالب 
اس��المی با جریان نهضت آزادی به عنوان یک 
نگرش خاص و برداشت خاص از اسالم مواجه 
ش��دیم که در یک��ی از بیانیه ها نوش��تند: »ما 

مدافع اسالم اومانیسم هستیم!«
ادعاهای ضد جنگ، ظاهرالصالح و عوام پسند 
در حالی از س��وی نهضت آزادی مطرح می شد 
که تصمیمات دولت موقت در لغو قراردادهای 
نظامی و کاهش شدید بودجه دفاعی کشور با 
آنچه که »اقدام��ات دیپلماتیک« می خواندند 
هیچ هماهنگی نداش��ت. اگ��ر چنانچه دولت 
بازرگان از تصمیم عراق ب��رای حمله به ایران 
آگاه ب��ود، بای��د در قبال تبلیغ��ات و تجاوزات 
مرزی عراق، موض��ع قوی تر و پیش گیرانه تری 
اتخ��اذ می کرد و از لغو پ��اره ای از قراردادهای 
نظامی اجتناب می کرد. اما چنانکه مش��خص 
است سیاست های اتخاذ شده در دوران دولت 

موقت نتوانس��ت به ح��ل و فصل اختالف های 
ای��ران و عراق منجر ش��ود و در نتیجه فرصت 
مناس��ب برای برخورد جدی با سیاس��ت های 
خصمانه ع��راق برای دولت بع��دی نیز از بین 
رف��ت. حس��ن روحان��ی در 1۵ آذر 13۶4 در 
س��خنرانی پیش از نمازجمعه، تحمیل جنگ 
را با مش��ی سازش��کارانه دولت موقت مرتبط 
دانست و گفت: »ممکن است بگوییم آمادگی 
همواره باید برای دفاع باشد؛ ولی باید باالتر از 
این سخن گفت که یک ملت باید حتی آمادگی 
برای تهاجم داشته باشد. اگر ملتی صلح پایدار 
و اس��تقامت می خواه��د بای��د آمادگی جنگ 
داش��ته باش��د. ... اگر نادانی دولت موقت نبود 
ش��اید جنگی این چنین بر ما تحمیل نمی شد، 
آن هایی که حتی تصمیم داشتند هواپیماهای 
اف -14 م��ا را ب��ه آمری��کا پس دهن��د و اگر 
شهید بهش��تی ها و عزیزانی چون خامنه ای ها 
و هاشمی ها در ش��ورای انقالب نبودند، دولت 
موقت در تابس��تان ۵8 آن ها را به آمریکا پس 
داده ب��ود. من نمی گویم خیانت یا عدم خیانت 
بلکه این یک نادان��ی و عدم تفکر صحیح برای 

یک ملت انقالبی بود.«
با این حال به نظر می رس��د ک��ه انفعال دولت 
موقت در مواجهه با تهاجم عراق دالیل پش��ت 
پرده ای داش��ته اس��ت و نمی ت��وان آن را صرفاً 
ج��دی نگرفتن ای��ن هش��دارها توصیف کرد. 
»رعد الحمدانی« فرمانده س��ابق گارد ریاست 
جمهوری ص��دام، در مصاحبه ای با خبرگزاری 
»روس��یا الیوم« مدعی اس��ت که »بر اس��اس 
دستوراتی که به ما ابالغ شده بود، فلسفه جنگ 
این بود ک��ه نیروهای ملی گرا مانند بازرگان از 
ای��ن طری��ق بتوانند حکوم��ت را در تهران در 
دست بگیرند و ما را از عوارض انقالب در ایران 

نجات دهند.«
او تاکید می کند که »قرار بود نیروهای عراقی 
10 تا 20 کیلومت��ر در عمق خاک ایران و در 
طول 13۵0 کیلومتر مرز دو کشور نفوذ کنند 
تا س��ران ایران نیروهای خود را به طرف مرزها 
اعزام نمایند. این شرایط می توانست به نهضت 
آزادی، مهدی بازرگان و یارانش در ایران اجازه 

دهد که کنترل تهران را در دست بگیرند.«
ادعاهای فرمانده بعثی البته با اقدامات و مواضع 
نهضت آزادی مناسبت دارند. غیر از دیدارهای 
پنهانی آنها با مأموران س��یا که ذکر آن پیش 
از ای��ن گفته ش��د، دی��دار مخفی ب��ازرگان با 
برژینسکی در الجزایر و افشای اسناد همکاری 
امیرانتظام با النه جاسوس��ی مواردی است که 
نشان می دهد دولت موقت با محوریت نهضت 
آزادی به تحمیل جنگ بر ایران بی رغبت نبود، 
اگر چه ش��اید برای آن حد و حدودی در نظر 
داشت. بر فرض محال اگر اسناد موجود خیانت 
نهضت آزادی در ش��روع جنگ را اثبات نکند، 
مواضع آنها در دهه شصت و نامه ها و بیانیه های 
موهن آنها در خوش��بینانه ترین حالت نش��ان 
می دهد که نهضت آزادی درک صحیحی نه از 

اسالم دارد و نه از سیاست و جنگ.  مهر
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گزارش

طرح تحول در مجلس برای کارآمدسازی بررسی شد
رئی��س مجلس گفت: طرح تحول در مجلس برای کارآمدس��ازی با اصالح 

آیین نامه داخلی در دستور کار جلسه غیرعلنی بود.
محمدباق��ر قالیباف در ابتدای جلس��ه علنی امروز )سه ش��نبه 1 مهر( قوه 
مقننه با تبریک هفته دفاع مقدس به ملت ایران و خانواده شهدا، جانبازان 
و ایثارگران گفت: امروز بخش اول جلس��ه براساس دستور هفتگی از ساعت 

8:1۵ تا 11:20 به مدت سه ساعت و پنج دقیقه غیرعلنی بود. 
وی اف��زود: در این جلس��ه موضوعاتی در حوزه اصالح آیی��ن  نامه داخلی مجلس و 
هم اندیشی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، نمایندگان و کمیسیون ها 
ص��ورت گرفت. رئیس مجل��س اضافه کرد: همچنین طرح تح��ول در مجلس برای 

کارآمدسازی با اصالح آیین نامه داخلی در دستور کار جلسه غیرعلنی بود. 
 تسنیم

برخی نمایندگان از دریافت »دناپالس« منصرف شدند
س��خنگوی هیات رئیس��ه مجل��س توضیحاتی درب��اره درب��اره خودروی 
»دناپالس« نمایندگان ارائ��ه کرد و گفت:  برخی نمایندگان بر اثر فضایی 
که ایجاد ش��ده، از دریافت خودرو منصرف ش��ده و گفتند که با خودروی 
معمولی رفت و آم��د می کنیم. فرهنگی بیان کرد: در این خصوص برای 
افکار عمومی توضیحاتی الزم اس��ت که اوالً اینکه خودروی تولید داخل در 
اختیار نمایندگان قرار بگیرد و قباًل هم در ادوار مجلس بوده است. با توجه به 
اینکه در این دوره حدود 180 نفر از همکاران ما هیچگونه سابقه قوه مقننه نداشتند 
و ب��رای اولین بار در این ق��وه حضور پیدا کردند و معموالً خودروی مناس��بی که 
بتوانند هم برای رفت و آمد به حوزه انتخابیه و هم برای سرکشی به مناطق مختلف 
داخل حوزه انتخابیه الزم است در اختیارشان نیست. وی افزود: معموال کسانی که 

مسئولیت بسیار پایین تر دارند خودروهای متنوع در اختیارشان است.  فارس 

با تمام قدرت آماده ایم در مقابل تهدیدات دشمن بایستیم
فرمانده دانش��گاه فرماندهی و س��تاد ارتش با بیان اینکه با تمام قدرت 
آماده ای��م تا در مقابل تهدیدات دش��من بایس��تیم، گف��ت: دنبال صلح 
هس��تیم ولی این طور نیست که در مقابل دشمن کوتاه بیاییم و دشمن 
هر چه گفت چیزی نگوییم. امیر حسین ولی وند در هم زمان با چهلمین 
سالگرد هفته دفاع مقدس، گفت: ما لباس رزم برتن داریم، آماده جنگیم 
ولی دنبال صلحیم. فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش)دافوس( تأکید 
کرد: الزاماً این طور نیست چون ما لباس رزم برتن داریم هر لحظه آماده ایم مثل 
اس��تکبار جهانی س��تیزه جویی کنیم. ولی وند با اش��اره به تقارن آغاز هفته دفاع 
مق��دس و روز جهانی صلح، گفت: این تق��ارن رابه فال نیک می گیریم؛ ما دنبال 
صلح هستیم ولی این طور نیست، که در مقابل دشمن کوتاه بیاییم و دشمن هر 

چه  گفت چیزی نگوییم.  میزان

اندر احواالت برادر حریرچی
حریرچ��ی: ته��ران از لح��اظ رعایت 
پروتکل های بهداش��تی یک��ی از ضعیف ترین نقاط 

کشور است.
به نظر ش��ما کدام یک از گزین��ه های زیر در خبر 

فوق صحیح است.
الف( از بس که وزیر بهداشت دلسوزی داریم.

ب( از ب��س ک��ه مع��اون کل وزارت بهداش��ت از 
خودگذشتگی دارد.

ج( از ب��س ک��ه ما در تمام رش��ته ه��ای علمی و 
غیرعلمی در جهان اول هستیم.

د( از ب��س که در مقابله با کرونا روی دس��ت تمام 
جهان بلند شده ایم.

نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
برادر حریرچی: جوان ها نیاز به ... ندارند.

الف( تفریح و سرگرمی
ب( خانه و زندگی

ج( خورد و خوراک
د( تزریق واکسن آنفلوانزا

همچنان حریرچی: جامعه ای هوش��مند اس��ت که 
تجمعات غیرضروری را در جامعه به صفر برساند.

با توجه به انش��ای باال کدام یک از تجمعات زیر را 
غیرضروری تر می دانید؟

الف( جلسه شورای معاونان وزارت بهداشت
ب( جلسه ستاد مقابله با کرونا

ج( جلسه تعیین آمار قربانیان روزانه کرونا
د( جلس��ات نمایش��ی با عنوان "من ه��م کرونایی 

شدم" در صدا و سیما

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: 

فناوری دفاعی در اختیار یمن قرار دادیم

فرش قرمز دولت موقت برای صدام

نقش نهضت آزادی در حمله بعثی ها


