گذشت زمان نمیتواند یاد شهیدان عزیز را از خاطر ملت ایران بزداید
حض��رت آی��ت اهلل خامنهای رهبر معظ��م انقالب به مناس��بت هفته دفاع
مقدس و روز تجلیل از ش��هیدان و ایثارگران پیامی صادر کردند و در آن
تاکید کردند :گذش��ت زمان نتوانسته و هرگز نخواهد توانست یاد ارجمند
شهیدان عزیز را از خاطر ملت ایران بزداید.
متن این پیام بدین شرح است:
گذش��ت زمان نتوانسته و هرگز نخواهد توانس��ت یاد ارجمند شهیدان عزیز را
از خاطر ملت ایران بزداید .این لوح درخش��ان همواره مزیّن به عنوان شهادت و یاد
ش��هیدان خواهد ماند .این ذخیرهی تاریخی همواره به نس��لهای ما امید و همت و
جرأت خواهد بخش��ید تا گامها به سمت هدفهای واال را محکم و استوار بردارندو از
دش��منی شیاطین خنّاسان عالم نهراسند .جبههی عدل و حق با این توان و آرایش
دفتر رهبری
الهی به پیروزیهای بزرگ دست خواهد یافت انشااهلل.

رئیس جمهور مبتال به کرونا شود به کشور لطمه وارد می شود
رئیس دفت��ر رئیسجمهور تاکید کرد :خون مقام��ات از مردم رنگینتر
نیست ،اما تردید نکنید اگر رئیسجمهور  ۱۴روز یا  ۲۱روز بخواهد در
منزلش بماند قطعا به کشور و تصمیمگیریها لطمه وارد میشود.
محمود واعظی درباره اینکه دفعه گذش��ته که وزیر پیش��نهادی صمت
معرفی ش��د رئیسجمهور در جلسه رأی اعتماد وی حاضر نشد و پس از
آن موجی از انتقادها را به همراه داشت و اینکه آیا احتمال دارد وی این بار
در جلسه رأی اعتماد رزم حسینی حاضر شود ،گفت :بارها گفته شده است برای
مقامهای کش��ور س��تاد ملی مبارزه با کرونا بر اس��اس حساسیت مسئولیتشان
دس��تورالعملهایی را ابالغ کرده اس��ت؛ البته این به معنای آن نیست که خون
ایلنا
یک مقام رنگینتر از مردم عادی ما است.

رویداد
خبر
دولت توان نظارت بر بنگاههای
تولیدی را ندارد

رئیس کمیس��یون عمران مجلس با بی��ان اینکه در
یکسال گذشته قیمت مصالح ساختمانی  ۲۰۰درصد
افزایش یافته اس��ت ،گف��ت :دولت ت��وان نظارت بر
بنگاههای تولیدی را ندارد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیس��یون عمران
مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه در چند ماه اخیر
شاهد افزایش بیرویه قیمت مصالح ساختمانی در بازار
هستیم ،گفت :متاسفانه امروز این افزایش قیمتها بر
قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر سو گذاشته است .وی
با بیان اینکه در کشور تمامی نهادهای تولید مسکن
را داریم ،ادامه داد :عدم نظارت بر بازار و اداره ش��دن
وزارتخان��های به مانند صمت با سرپرس��ت از عواملی
است که باعث شده تا قیمت مصالح ساختمانی روند
رو به رشد را در پیش بگیرد و شاهد این باشیم که این
موضوع تاثیر بر سایر قیمتها بگذارد .نماینده جهرم
در مجلس با اعالم اینکه در یکس��ال گذش��ته 200
درصد قیمت مصالح ساختمانی افزایش داشته است،
افزود:دول��ت باید پیش از اینک��ه قیمتها به اینگونه
افزایش پیدا میکرد ،قیمت مصالح ساختمانی را احصا
میکرد و س��ود متعارفی ب��رای آن در نظر میگرفت
که متاس��فانه این اقدام انجام نشد و امروز شاهد این
وضعیت در بازار مسکن هس��تیم .رئیس کمیسیون
عمران مجل��س با بیان اینکه دولت ت��وان نظارت بر
بنگاههای تولیدی را ندارد ،اظهار داش��ت:امروز یکی
از دالیل افزایش قیمت مس��کن در چند وقت اخیر
افزایش قیمت مصالح ساختمانی است ،اگرچه شرکت
های تولید کننده مصالح از یارانههای پنهان استفاده
میکنند اما با نوس��انات قیمت دالر آنها نیز قیمتها
را افزای��ش میدهند .رضایی کوچی ب��ا اعالم اینکه
در ط��رح مجلس برای جهش تولید مس��کن یکی از
مواردی که پیشبینی شده است درباره قیمت مصالح
ساختمانی اس��ت ،عنوان کرد:یکی از محورهای این
طرح بحث مصالح س��اختمانی و قیمت آن است که
قرار ش��ده اس��ت در وزارت صمت قیمت گذاری ها
انجام ش��ود و این قیمت گذاری ها در اختیار وزارت
راه و شهرس��ازی قرار گیرد تا در اختیار انبوهسازان
تسنیم
قرار گیرد.
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گزارش

رئیس قوه قضاییه:

در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان به اخطارها توجه نشد

آیت اهلل رییس��ی در جلسه احیای حقوق
عامه در حوزه خصوصی س��ازی ش��رکت
کشت و صنعت مغان گفت :واگذاری شرکت
کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان
و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده
اس��ت و رفع دغدغه مردم هدف ما اس��ت.
من نمیتوانم به یک اس��تان س��فر کنم و
نسبت به دغدغه مردم آن استان بیتفاوت
باش��م .وی که به استان اردبیل سفر کرده
بود تا از نزدیک با مشکالت این استان آشنا
شود افزود :هیچکس��ی در اهمیت اجرای
اصل  ۴۴قانون اساسی و رفع تصدی گری
از دول��ت تردیدی ن��دارد و همه معتقد به
شأن نظارتی دولت هس��تند ،اما واگذاری
ش��رکتهای دولتی به بخ��ش خصوصی
نباید به معنای رها کردن آن ش��رکتها و
بخش خصوصی مالک شرکتها باشد بلکه
باید در راستای توانمندسازی آنها جهت
رونق تولید تالش صورت گیرد.
رییس ق��وه قضایی��ه ادامه داد :کش��ت و
صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی
میش��ود و طبیعتاً باید مورد توجه جدی
مسئوالن و مردم باشد.
رییس��ی تصری��ح کرد :نکاتی ک��ه باید در
زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ

میشد ،مورد توجه قرار نگرفت و در زمان
این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان
محاسبات ،س��ازمان بازرسی کل کشور و
مس��ئوالن قضایی و امنیتی و محلی توجه
نش��د .وی تاکید کرد :بای��د در زمان این
واگذاری ،در مورد کش��ت اس��تراتژیک در
اراضی مغان و اشتغال زایی در این شرکت
تضمینات الزم اخذ میشد.
رییس ق��وه قضاییه خاطرنش��ان کرد :در
واگذاری ش��رکت کش��ت و صنعت مغان

ک اطالعاتی
نام فرمانده هر شناور آمریکایی با مشخصات در بان 
ایران وجود دارد

دریادار حس��ین خان��زادی فرمانده نیروی
دریای��ی ارت��ش ایران اعالم ک��رد ،با دقت
همه حرکات نیروی دریایی ایاالت متحده
را تح��ت نظر داریم و حتی نام فرمانده هر
ش��ناور آمریکای��ی و اینکه چ��ه دورهای
طی ک��رده و چه خصوصیات اخالقی دارد
در بانکهای اطالعاتی جمهوری اس�لامی
وجود دارد.
دریادار حس��ین خان��زادی فرمانده نیروی
دریایی ارتش ش��امگاه پنجشنبه با حضور
در برنام��ه گفتگوی ویژه خبری با موضوع
تحلی��ل ش��رایط منطقه در ح��وزه دریا و
بررس��ی دس��تاوردهای نیروه��ای دریایی

ارتش و سپاه ،اظهار داشت :ناوگان نیروی
دریایی ارتش تروریستی آمریکا را از مبدأ
رصد میکنیم و از لحظهای که طنابهای
خودش��ان را از اسکله جدا میکنند ،رصد
می شوند تا تمام مسیر که نیروی دریایی
ارت��ش جمهوری اس�لامی ای��ران امروز با
روشه��ای خاصی که به آن مجهز ش��ده
است نقطه به نقطه رصد و پایش میشوند
تا وارد منطقه اقیانوس هند میشوند.
وی افزود :در ای��ن منطقه رصدها با دقت
و مراقبت بیش��تری انجام میشود ،به طور
معم��ول از  10ماه گذش��ته ی��گان عمده
آمریکایی وارد منطقه خلیج فارس نش��ده

بود ک��ه علت آن هم این ب��ود که نگرانی
جدی از نزدیک شدن به منطقه داشتند و
نگران این هستند که رفتار آنها با تحکم و
برخورد جدی نیروهای جمهوری اسالمی
ایران مواجه شود.
امی��ر خانزادی ادام��ه داد :اینکه در فاصله
تقریبا  ۷۰۰-۶۰۰کیلومت��ری از مرزهای
آبی جمهوری اس�لامی ایران در یک نقطه
ایستایی قرار میگیرند ،تصورشان این است
که دور از دس��ترس ما ایستادهاند ،غافل از
اینکه در هم��ان نقطه هم لحظه به لحظه
تحت مراقبت ما قرار دارند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه
حض��ور آمریکاییها در منطق��ه برای آرام
کردن خاطر کش��ورهای سر سپرده است،
گفت :آبهای تحت حاکمیت ایران از امنیت
باالیی برخوردار است و هر سیگنالی از یک
ش��ناور دریافت میشود ،حتی نام فرمانده
شناور و اینکه چه دورهای طی کرده و چه
خصوصی��ات اخالق��ی دارد در بانک های
اطالعات��ی م��ا وج��ود دارد و نمایش داده
میشود .وی درباره رزمایشهای مشترک
این نیرو با دیگر کش��ورها ،گفت :رزمایش
قفقاز  2020در جریان اس��ت که تعدادی
از کش��ورهای جهان حضور دارند و ما نیز

حضور داریم ک��ه در بخش دریایی آن در
دریای خزر دو ناو موش��ک انداز ما در آن
حضور دارند .برای پایان س��ال هم در نظر
داریم یک رزمایش مرکب دریایی با حضور
کشورهای دیگر برگزار کنیم.
خانزادی درباره شلیک موشک از زیردریایی
غدیر با بیان اینکه موشکی که از زیردریایی
غدیر شلیک ش��د نمونه فعلی آن دو برابر
ب��رد دارد ،گفت :فروند دوم و س��وم فاتح
که بدنه آنها در حال س��اخت است بازدید
کردیم .فروند چهارم فاتح هم از نوع خاصی
از پیشران اس��تفاده میکند که مستقل از
ه��وا ( )AIPعمل میکن��د و مدت زمان
بیشتری در زیر آب میماند.
وی درباره الحاق تجهیزات جدید به نیروی
دریایی ارتش ،گفت :آذرماه امس��ال ،پربار
است و ناوش��کن دنا ،ناو مین شکار صبا و
ناو موشک انداز زره آماده رونمایی خواهد
ش��د و همچنین اولین ناو بندر جمهوری
اسالمی که شناور بسیار بزرگی است و ۲۴
متر بزرگتر از ناو خارک است و 7-6فروند
بالگرد با خود حمل میکند و ظرفیتهای
زیادی از جنگ الکترونیک ،موشکی ،پهپاد،
بالگ��رد و حتی عملیات وی��ژه را میتواند
حمل کند و آذرماه رونمایی می شود.

نامه رئیس کمیسیون بهداشت
مجلس به روحانی

عم��دهای از ی��ک میلی��ارد دالری که به
دس��تور رهبر انقالب ب��رای هزینه کرد در
امور کرونا از صندوق توسعه ملی برداشت
ش��د ،گفت :بنده در ای��ن رابطه نزدیک به
یک ماه پیش نامه ای  10بندی به رئیس
جمهور نوشتم و علت کوتاهی دستگاه های
دولتی در کمک به بخش بهداشت و درمان
کشور از جمله عدم تخصیص یک میلیارد
دالر صندوق توسعه ملی را جویا شدم.
وی با بیان اینکه متأسفانه تاکنون نه رئیس
جمهور و نه دیگر مسئوالن دولتی پاسخی
به نامه بنده به عنوان مس��ئول کمیسیون
بهداش��ت مجلس ندادند ،خاطرنشان کرد:
ما در کمیس��یون بهداش��ت در اقدامی از
تمامی مسئوالن دانشگاههای علوم پزشکی
کش��ور دع��وت کردیم تا گزارش��ی درباره
می��زان پرداخت��ی به آنها از مح��ل اعتبار
ی��ک میلیارد دالری بدهن��د که در نهایت
مشخص شد تاکنون تنها  27درصد از یک
میلیارد دالر در اختیار بخش بهداش��ت و

درمان کشور قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تصریح
کرد :بر اساس قانون سازمان برنامه بودجه
وظیفه تخصیص اعتبار به تمامی دستگاهها
از جمله بخش بهداشت و درمان را بر عهده
دارد و مس��ئله تخصیص نیافتن نیز باید از
سوی این سازمان پیگیری شود ولی از آنجا
که مجلس قانوناً هی��چ اختیاری مبنی بر
نظارت بر سازمانهای زیر نظر معاونتهای
ریاست جمهوری ندارد ،ما نمیتوانیم سوال
یا اس��تیضاح و برخوردی با رئیس سازمان
برنامه و بودجه داشته باشیم و تنها قادر به
تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه
هس��تیم که این مکانیزم ع�لاوه بر اینکه
ماهها طول می کش��د ،ب��ا توجه به تجربه
 4دورهای که بنده در مجلس داش��تم ،در
نهایت نیز نتیجه مشخصی نخواهد داشت.
ش��هریاری ادامه داد :در شرایط فعلی تنها
مس��یر قانونی برای پیگیری این مس��ئله
جلس��ه س��ران قوا اس��ت که در آن آقای

قالیباف به عنوان رئیس مجلس باید پیگیر
این مسئله باشد .رئیس کمیسیون بهداشت
مجلس خاطرنش��ان کرد :بنده در روزهای
گذش��ته مجددا نامه ای مهم و محرمانه به
رئیس جمهور نوش��تم و در آن از وضعیت
نامطلوب تخصیص نیافتن به موقع ارز برای
تأمین دارو و واکس��ن آنفوالنزا و رونوشتی
از این نامه را به دفتر رهبری ،دبیر شورای
عالی امنیت ملی و وزیر اطالعات ارس��ال
کردم و عواقب و مخاطرات تامین نشدن به
موقع این اقالم یادآوری کردم.
وی اف��زود :تنه��ا جوابی ک��ه دفتر رئیس
جمه��ور به م��ا داده این اس��ت که رئیس
جمهور به رئیس بانک مرکزی تاکید کرده
اس��ت که اولویت اختص��اص ارز به تامین
دارو باشد .ما باید در روزهای آینده منتظر
باش��یم و ببینی��م آیا این دس��تور رئیس
جمهور تأثی��ری در تامین اق�لام دارویی
مورد نیاز به ویژه واکس��ن آنفوالنزا داشته
است یا نه .تسنیم

ادامه از صفحه اول

اقتصاد بلبشویی
رییس جمهور :کس��ی فکر نکند دول��ت  ...روی ...
گذشته است.
نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) پا – پا
ب) دست – یقه ملت
ج) دست – عصا
د) دست – دست
عبارت زیر از کیست؟
همانه��ا که در ای��ران فیلتر میکنند خودش��ان
فیلترشکن میفروشند.
الف) یکی از بوق های استکبار جهانی
ب) یکی از عوامل وابسته به البی صهیونیست ها
ج) یکی از سران فتنه شاخه جریان انحرافی
د) رییس جمهور سابق ایران
برادر نوبخت :اقتصاد ایران در سال آینده  ...خواهد
شد.
نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) انقباضی
ب) انبساطی
ج) گشایشی
د) بلبشو

نس��بت ب��ه موض��وع کارشناس��ی ،هیات
واگذاری ،نحوه مزای��ده و فرآیند واگذاری
ابهامات و س��ئواالتی وج��ود دارد که قابل
بررسی است .رییسی افزود :نحوه واگذاری
ش��رکت کش��ت و صنعت مغان در هیأت
مستش��اری دیوان محاسبات مطرح است
و مجل��س نیز تحقیق و تفح��ص از آن را
دنبال میکند؛ سازمان بازرسی کل کشور
نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری
ارائه میکند .وی اظهار کرد :تصمیم گیری

در رابطه با ش��رکت کشت و صنعت مغان
و تعیی��ن تکلی��ف واگ��ذاری آن ،بای��د با
پیوستهای امنیتی و اقتصادی و پیوست
جهاد کشاورزی همراه باشد.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد :در این
فرآیند باید در خصوص داشتههای شرکت،
کارشناس��ی دقیق و شفاف صورت گیرد و
ارزش گذاریهای مرتبط با آنها به صورت
روشن انجام گیرد.
رییسی بیان داشت :هیأت داوری سازمان
خصوصی س��ازی همچنان ک��ه از نامش
بر میآید باید در قضی��ه واگذاری صورت
گرفته در ش��رکت کشت و صنعت مغان با
استناد به اسناد و ادله ،داوری کند و تحت
فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در
این فرآیند گزارشهای سازمان بازرسی کل
کشور ،دیوان محاسبات ،وزارت اطالعات،
س��ازمان اطالعات سپاه و مسئولین محلی
را مورد استناد قرار دهد.
در این جلس��ه موضوع واگذاری ش��رکت
کش��ت و صنعت مغ��ان از طری��ق بورس
نیز مطرح ش��د که اگر در همان ابتدا این
واگ��ذاری از طری��ق بورس انجام میش��د
ش��اید مسائلی که االن پیش آمده به وقوع
نمیپیوست .مرکز رسانه قوه قضاییه

دریادار خانزادی:

سرمقاله
اتفاق نگرانی شدیدی برای مستاجران ایجاد کرده،
خرید مس��کن برای بسیاری از اقشار جامعه تبدیل
به یک رویای دست نیافتنی شده است.
اقالم و مایحتاج ضروری مردم روز به روز با افزایش
قیم��ت روبرو اس��ت و در کن��ار آن افزایش قیمت
خودرو ،ارز ،سکه و اجناس و کاالها و خدمات دیگر
بر اکثریت مردم فش��ار وارد میکن��د ،بهتر میبود
که نمایندگان محترم مجلس ش��ورای اس�لامی از
تعارف��ات کم میکردند و به مبل��غ میافزودند ،در
هفته دفاع مقدس هس��تیم ،هفت��ه ای که باید در
طول س��ال جاری باش��د و فرهن��گ آن دوران در
میان همه مس��ئولین و مردم سرمش��ق قرار گیرد.
ت��ا چه اندازه از آن دوران درس گرفته ایم و عبرت
آموختیم؟ آیا شرایطی جنگی که اکنون در اقتصاد
کشور حاکم است ،نمودی از آن دوران  8سال دفاع
مقدس را میتوان یافت؟!

پرداخت  58میلیون دالر برای واردات واکسن آنفلوانزا
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت :دولت در زمینه اعطای  58میلیون دالر
به یک ش��رکت نورچشمی برای واردات واکسن آنفلوآنزا به کشور توضیح
دهد ،چرا که ش��نیدهام این ارز به کشور ترکیه برده شده و واکسنی هم
وارد نش��ده است .این در حالی است که ارز اعطایی به این شرکت با نرخ
 4200تومانی بوده و مجلس قطعا در این باره پیگیریهای نظارتی را انجام
خواهد داد .حجتاالسالم علیرضا سلیمی ،درباره سهم وزارت بهداشت از یک
میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی اظهار داشت :با موافقت مقام معظم رهبری در
دوران شیوع کرونا و برای جبران هزینههای وزارت بهداشت مقرر شد یک میلیارد
یورو از صندوق توسعه ملی برداشته شود .سلیمی گفت:نیاز ما در حال حاضر 16
تا  20میلیون دوز واکسن آنفلوآنزاست که فقط بین یک میلیون و  200هزار تا یک
میلیون و  600هزار دوز واکسن وارد کشور شده است .فارس

تاکنون تنها  ۲۷درصد
از یک میلیارد دالر به
بخش درمان اختصاص
یافته است

حس��ینعلی شهریاری با اشاره به تخصیص
نیافتن یک میلیارد دالر به بخش بهداشت
و درمان گفت :متاسفانه تاکنون نه رئیس
جمهور و نه دیگر مس��ئوالن دولتی پاسخ
مش��خصی درباره تخصیص نیافتن درست
یک میلیارد دالر به بخش درمانی کشور به
مجلس نداده اند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی درباره دلنوشته اخیر وزیر
بهداش��ت مبنی بر پرداخت نشدن بخش
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آنتونی تاکر جونز:

بازگرداندن خاندان
پهلوی یکی از اهداف
صدام برای حمله به
ایران بود

افس�ر سابق اطالعاتی دفاعی انگلیس با اشاره به
اینکه بازگردان�دن خاندان پهلوی یکی از اهداف
ص�دام برای حمله به ایران ب�ود ،گفت :او امیدوار
بود ک�ه این امر موجب بازگ�ردان مجدد خانواده
پهلوی شود.
«آنتون�ی تاک�ر جون�ز» از اه�داف و اش�تباهات
محاسباتی صدام در حمله به ایران ،از جمله تالش
وی برای احیای خانواده سلطنتی پهلوی میگوید.
در اواخر ش�هریور  ،۱۳۵۹عراق با حمله به ایران،
جنگ هش�ت س�اله تلخی را آغاز کرد که باعث
بی ثباتی منطقه و ویرانی هر دو کش�ور ش�د .در
طول جنگ ،صدام که توسط چندین کشور غربی
از جمله آلمان ،فرانس�ه ،ایاالت متحده آمریکا و
برخی از کش�ورهای عرب منطقه حمایت میشد
چندین حمله ش�یمیایی به شهرهای ایران انجام
داد .برای روش�نتر ش�دن بیش�تر زوایا و دالیل
حمله صدام به ایران و حمایت کش�ورهای غربی
از او ،با «آنتونی تاکر جونز» افسر سابق اطالعاتی
دفاعی انگلیس انجام داده است.
متن کامل این مصاحبه در ادامه آمده است.
اهداف صدام دیکتاتور سابق عراق از آغاز
جنگ علیه ایران چه بود؟

ص��دام برای به دس��ت گرفتن کنت��رل اروند رود و
میادین نفتی جنوب ایران یک جنگ ناگهانی را علیه
ایران آغاز ک��رد .او امیدوار بود ک��ه این امر موجب
ش��ورش علیه آیت اهلل خمینی و در نتیجه بازگردان
مج��دد خانواده پهلوی ش��ود .ام��ا در عوض ،او یک
جنگ وحشتناک هشت سالهای را ایجاد کرد که به
«جنگ بدون پایان» معروف شد.
همانطور که میدانید بعضی از کشورهای
اروپایی ،مانند آلمان و فرانسه تأمین کننده
سالحهای شیمیایی برای رژیم صدام بودند
سالحهایی که او علیه ملت خود و ایرانیان
استفاده کرد .دلیل حمایت این کشورها از رژیم
صدام چه بود؟

بس��یاری از کش��ورها از اینک��ه انق�لاب ای��ران به
کش��ورهای دیگر صادر شود واهمه داشتند بنابراین
به زعم خودش��ان بین تهدید بزرگ و بزرگتر رژیم
صدام را به عنوان تهدید کوچکتر مورد حمایت قرار
دادند و این امر باعث ش��د که او را با میلیاردها دالر
س�لاح تجهیز کنند که فقط به طوالنی شدن جنگ
انجامید .رژیم صدام که از کمبود نیروی انس��انی که
ای��ران از آن بهره مند بود رنج میبرد به اس��تفاده از
سالحهای ش��یمیایی به عنوان راهی برای شکستن
حمالت گس��ترده پیاده نظام ای��ران و همچنین به
عنوان روشی برای سرکوب مخالفان کرد عراقیاش
روی آورد .بر اساس برآوردهایی که انجام شده است
صد هزار سرباز و غیرنظامی ایرانی شیمیایی شدهاند.
جامعه بینالملل ضمن ابراز نارضایتی از این موضوع،
در نهایت بیش��رمی کاری ب��رای جلوگیری از این
حمالت انجام نداد.

علی رغم حمایت تسلیحاتی و سیاسی
قدرتمندترین کشورها از رژیم صدام ،اندکی پس
از حمله وی به ایران ،ایران توانست از موقعیت
دفاعی خود خارج شود و ابتکار عمل را به دست
گرفته و پیشرفت گستردهای داشته باشد .به
نظر شما دلیل آن چیست؟

صدام فکرش را هم نمیکرد که نیروهای مسلح ایران
بعد از تحوالت انقالب ایران بتوانند خود را بالفاصله
بازیابی کنند و اینطور تصور میکرد که میتواند با
شروع یک جنگ باعث فروپاشی کامل ایران شود.
اما ثابت شد که شروع این جنگ یک خطای مهلک
بوده است زیرا سپاه پاسداران ایران همراه با نیروهای
مس��لح توانس��تند روند جنگ علیه حملههای رژیم
ص��دام را تغییر دهند .وقتی این اتف��اق افتاد ،ایران
توانست جنگ را به عراق بکشاند تا اینکه این جنگ
تبدیل به یک جنگ طوالنی مدت شد .مهر

