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    دوقطبي فريب
فريد ابراهيمي در توئيتي نوشته: در آستانه انتخابات 
مجلس پنجم و نيز انتخابات دوم خرداد، جماعتي به 
اسم حزب اهلل به طور گسترده شروع به تجمع جلوي 
سينماها، حمله به بدحجاب ها، برهم زدن جلسات سياسي و... مي كردند 
كه بعدها يكي از همان ها به نام اميرفرشاد ابراهيمي اعالم كرد براي اين 

كارها از حزب كارگزاران پول مي گرفتيم!
........................................................................................................................

    مشكل سيستمي!
نجبادي در توئيتر نوشته: اميرآب��ادي نماينده قم: حراست مجلس به 
بهانه ناكافي بودن رايانه ه��اي ارائه شده از سوي ق��وه قضائيه مانع از 
راه اندازي سامانه ثبت اموال نمايندگان شد! مجلسي كه 300ميليون 
خرج دستشويي كرده بود االن برا يه سامانه لنگ پوله؟ تازه اميرآبادي 

گفته قوه قضائيه 12 تا سيستم هم داده!
........................................................................................................................

   تحريف 13آبان توسط اصالح طلبان
سلمانه يعقوبي در توئيتي نوشت��ه:  سا ل هاست برخي از اصالح طلبان 
سعي دارن جا بندازن تسخير  النه جاسوسي با دستور مستقيم امام)ره( 
بود در حالي كه نقش موسوي خوئيني ها در اين جريان كاماًل تاثيرگذار 
و مشهود بود، الزم به ذكره كه تيم تسخيركننده ديروز النه جاسوسي 

اهرم فشارهاي امروز نظام براي مذاكره با امريكاست!
........................................................................................................................

    چرايي استيضاح ترامپ
رضا سراج، كارشناس مسائل راهبردي و عضو هيئت 
علمي دانشگاه در كانال شخصي خود در تلگرام به اين 
سؤال كه چرا دموكرات ها فرآيند استيضاح ترامپ را 
در مجلس نمايندگان آغاز كردند پاسخ مي دهد. متن 

اين يادداشت را بخوانيد: داليل استيضاح ترامپ به شرح زير است:
1. تهييج افكار عمومي عليه ترامپ در آستانه انتخابات 
2. ايجاد دست برتر براي دموكرات ها در انتخابات آتي 

3. وادار نمودن جمهوريخواهان به عبور از ترامپ
۴. فشار به ترامپ براي استعفا از رياست جمهوري

۵. ممانعت از نامزدي مجدد ترامپ در انتخابات آتي. 
با تصويب قطعنامه در مجلس نمايندگان، مسي��ر تحقيقات آشكار از 
ترامپ در اين مجلس آغاز خواهد شد. در اين فرآيند، با برگزاري جلسات 
استماع، تحقيقات در كميته امور اطالعاتي مجلس نمايندگان شروع 
و نتيجه آن به كميته قضايي ارج��اع مي گردد. در ادامه، كميته قضايي 
مجلس نمايندگان نظر خود را درباره استيضاح ترامپ اعالم خواهد كرد. 
در فرآيند مذكور چنانچه كميته قضايي طرح اتهامات رئيس جمهور را 
ارائه نمايد و مجلس نمايندگان آن را تصوي��ب كند، آنگاه مجلس سنا 
بايد جلسه محاكمه ترامپ را برگزار كند. با اين همه ممكن است روند 

استيضاح ترامپ به شمشير دو لبه عليه دموكرات ها تبديل شود.

يک نماينده: 
كشورهاي اروپايي در برابر تحريم هاي 
مشابه ايران يك ماه هم دوام نمي آورند

عضو هيئت رئيس�ه كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس معتقد 
است اگر اروپايي ها تحريم هايي 
مانند ايران را تجربه مي كردند، 
حتي يک ماه هم نمي توانستند 
اقتصاد خود را سر پا نگه دارند. 
جلي��ل رحيمي جهان آب��ادي در 
گفت وگو با خانه ملت، در واكنش به 
ادعاي اخير وزير خزانه داري امريكا 
براي ادامه و تشديد تحريم ها عليه جمهوري اسالمي، با بيان اينكه تحريم ها 
پديده جديدي در روابط ايران و كشورهاي غربي نيست، گفت: ايران پس 
از انقالب به هر نوعي تحت تحريم ب��وده و شرايط سختي را در عين حال 
كه همواره زير بار ظلم بوده تحمل كرده است چنانچه صدام جنگ را آغاز 
كرد اما ما تحريم شديم و زماني كه گروه ه��اي تروريستي مثل داعش و 
تكفيري ها در منطقه ايجاد ناامني كردن��د، به رغم مبارزه با تروريسم، باز 
هم تحريم شديم. وي بر همين اساس يادآور شد: زماني هم غربي ها بهانه 
هسته اي را داشتند كه در كش و قوس تهديده��ا و تحريم ها، مذاكراتي 
برگزار شد كه بعد از سال ها، در نهايت به تصويب برجام منجر شد اما طرف 
غربي نه تنها به تعهدات خود عمل نكرد بلكه باز هم ما را تحريم كردند. وي 
در ادامه با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي نيز به عنوان يك كشور مستقل 
كه منافع ملي برايش اهميت دارد، حق انتخاب دارد، عنوان كرد: در حال 
حاضر گزينه اي جز مقاومت نداريم چراكه در مقابل ما يك دشمن كينه توز 

قرار گرفته كه به هيچ وجه به هيچ قرارداد بين المللي پايبند نيست. 
رحيمي جهان آبادي ادامه داد: گام هاي متناوب ايران براي كاهش تعهدات 
برجامي، قطع همكاري ها و گفت وگو با كشورهاي غربي و اروپايي از جمله 
راه هايي است كه ايران مي تواند در پيش بگيرد كه در حال حاضر گام هاي 
كاهشي را برداشته اما هنوز به سمت قطع همكاري نرفته ايم چراكه اين مسير 
را آخرين اقدام مي دانيم. رحيمي جهان آبادي در ادامه با بيان اينكه ايران با 
كشورهاي همسايه خود متفاوت بوده و قدرت برتر منطقه است، ابراز داشت: 
اگر تحريم هايي كه هم اكنون عليه ايران اعمال شده، عليه يكي از كشورهاي 
همسايه يا يك كشور اروپايي صورت مي گرفت، ظرف يك ماه اقتصاد آنها از 
هم مي پاشيد البته كاهش فروش نفت باعث كاهش درآمد ما نيز شده اما آنقدر 

نيست كه گفته شود اقتصاد جمهوري اسالمي از هم خواهد پاشيد.
........................................................................................................................

وزارت اطالعات در اطالعيه اي خبر داد 
 شناسايي و برخورد 

با عوامل قاچاق گوشي تلفن همراه
وزارت اطالعات از شناسايي عوامل بيش از هزارو200ميليارد ريال 

قاچاق گوشي تلفن همراه خبر داد. 
به گزارش روابط عموم��ي وزارت اطالعات، در پ��ي اقدامات اطالعاتي و 
عملياتي سربازان گمنام امام زمان)عج( و با بهره گيري از توان سامانه هاي 
هوشمند، عوامل اصلي قاچاق تلفن همراه شناسايي و با دستور مقامات 
قضايي بازداشت شدند. بنابر اين گزارش، ارزش كاالي قاچاق شناسايي 
شده اوليه به كشور توسط اي��ن متخلفان، بي��ش از هزارو200ميليارد 
ريال برآورد شده اس��ت. متخلفان ب��ا دور زدن قوانين ام��ور گمركي و 
سوءاستفاده از اطالعات هويتي مسافران و زائ��ران عازم خارج از كشور، 
اقدام به رجيستر ك��ردن گوشي هاي قاچاق به ص��ورت مسافري كرده 
بودند. گفتني است فرآيند شناسايي و برخورد با قاچاقچيان تلفن همراه و 
سوءاستفاده كنندگان از تسهيالت مسافري به طور مستمر در حال انجام 
است و ديگر مظنونان به قاچاق تلفن همراه نيز شناسايي شده اند كه پس 
از تكميل پرونده، به مراجع قضايي معرف��ي خواهند شد و برخورد هاي 
الزم با ايشان صورت خواهد پذيرفت. وزارت اطالعات همچنين به تمامي 
مسافران و زائران ع��ازم خارج از كشور توصيه ك��رده در خصوص حفظ 
اطالعات هويتي و مسافري خود اهتمام الزم را به خرج دهند و از هرگونه 
واگذاري اطالعات هويتي و ارتباطاتي خود با هدف فعال سازي گوشي هاي 
تلفن همراه قاچاق در شبكه قانوني كشور خودداري كنند زيرا در نهايت 
گوشي قاچاق به نام ايشان در سامانه گمرك ثبت شده و احتمال تعقيب 
كيفري و عواقب قانوني ناشي از جرائم ارتكابي قاچاقچيان براي ايشان نيز 

وجود خواهد داشت و  بايد در مراجع قضايي پاسخگو باشند.

واقعه 13آبان و تس�خير النه جاسوس�ي از جمله 
اتفاقاتي است كه تأثيراتي سرنوشت ساز در روابط 
خارجي ايران و امريكا داش�ته است، از جمله اين 
اتفاقات قطع روابط اي�ران و امريكا بود كه رهبري 
انقالب اس�المي حضرت امام خميني)ره( از آن به 
عنوان يک نعمت براي انقالب اسالمي ياد كردند، با 
اين حال مجموعه اتفاقاتي كه منجر به قطع روابط 
ايران و امريكا پس از تس�خير النه جاسوسي اين 
كشور در ايران شد، بسيار پرفراز و نشيب و طوالني 
است. در حقيقت قطع روابط ايران و امريكا بازتابي 
از شكست امريكا در محاصره همه جانبه ايران بود. 
اولين واكنش امريكايي ه��ا در مقابل تسخير سفارت 
جاسوسي خ��ود در ته��ران مجموعه پيغ��ام پنهاني 
و ارتب��اط با كساني ب��ود كه مي توانستن��د به آزادي 
ديپلم��ات امريكايي در اي��ران كمك كنن��د، با اين 
حال استعف��اي دولت موقت در اي��ران مهم ترين پل 
ارتباط امريك��ا در ته��ران را سوزانده بود. ت��ا قبل از 
اين به لط��ف روابط گسترده اعض��اي دولت موقت با 
مقامات امريكايي دستگاه سياست خارجي اين كشور 
دسترسي گسترده اي به ارتباطات خود با تهران داشت 
و حتي پيش از آن مذاكرات��ي را در الجزاير با ابراهيم 
يزدي ساماندهي كرده بود با اين حال استعفاي دولت 
موقت سبب شد ت��ا امريكا ديگر مسي��ري براي يك 

ارتباط امن در تهران نداشته باشد. 
پس از اين اتفاق دولت كارتر به اين فكر افتاد تا با اعزام 
كردن مستقيم نمايندگان امريكا به تهران و ديدار با 
مقامات رسمي ايران زمينه آزاد كردن ديپلمات هاي 

امريكايي درتهران را فراهم كند. 
   شكست تالش براي مالقات مستقيم و آغاز 

تحريم ها 
در هفتم نوامبر 1979 مص��ادف با 16 آبان ماه رمزي 
كالرك دادستان پيشين امريكا و ويليام ميلر مدير امور 
كاركنان كميته اطالعات مجلس سنا دو نماينده امريكا 
براي رساندن پيام كارتر به سمت ايران حركت كردند 
كه به دليل عدم پذيرش آنان توسط امام خميني)ره( 
مجبور شدند در فرودگاه استانبول فرود بيايند. پس از 
اين جريان فرمان اولين تحريم ها عليه ايران صادر شد. 
اولين تحريم در هشتم نوامبر 1979 بر اساس قانون 
مهار صدور تسليحاتي عليه اي��ران صادر شد كه طي 
آن امريكا از ارسال قطعات يدك��ي- نظامي به ارزش 
300ميليون دالر كه قباًل توسط اي��ران خريداري و 

هزينه آن پرداخت شده بود، ممانعت كرد. 
كارت��ر در 12 نوامبر 1979 طي ابالغي��ه ۴702 و بر 
اساس ماده 232 قان��ون گسترش تج��ارت ايران را 
تهديدي عليه امنيت ملي دانست و واردات نفت خام 
يا محصوالت مشتق شده از نف��ت تصفيه شده ايران 
به امريكا و مناطق آزاد تجاري امريكا را ممنوع اعالم 
كرد. درآمد ف��روش نفت خام ايران ب��ه امريكا در آن 
زمان حدود 13/8ميلي��ون دالر در روز بود كه كارتر 
با اين دستور اين منب��ع درآمد ارزي اي��ران را قطع 
 )INS( كرد. 13نوامبر اداره مهاجرت و مليت امريكا
طبق دستور كارتر ايرانياني را كه در مدت اقامتشان 
دچار تخلفاتي شده بودند اخراج كرد. دانشجوياني كه 
مجوزهاي ورود و خروج از امريكا را قباًل دريافت كرده 

بودند، مجوزهايشان باطل شد و رواديد ورود كه قباًل 
صادر شده بود لغو شد. 

در 1۴نوامبر 1979 )23 آب��ان 13۵8( كارتر دستور 
اجراي��ي 12170 را ص��ادر كرد كه بر اس��اس قانون 
اختيارات اقتص��ادي اضطراري بين الملل��ي و قانون 
وضعيت فوق العاده مل��ي و بخ��ش 301 از عنوان 3 
قانون امريكا، وضعيت ايران را يك تهديد غيرعادي و 
فوق العاده اعالم ك��رد و دستور داد تمامی دارايي ها و 
منافع دولت ايران و مؤسسات وابسته و بانك مركزي 
ايران كه در قلم��رو امريكا يا در تص��رف اتباع امريكا 

هستند يا درخواهند آمد مسدود شود. 
    امريكا به دنبال تاراج دارايي هاي ايران

در بانک هاي اين كشور 
توقي��ف دارايي هاي اي��ران مهم ترين اق��دام امريكا 
پس از ماج��راي تسخير سفارت امريك��ا بود كه طي 
آن 12ميليارد دالر از دارايي ه��اي ايران مسدود شد 
كه بيشترين رق��م در تحريم ه��اي امريكاست. اين 
دارايي ها شام��ل سپرده هاي اي��ران در بانك ذخيره 
فدرال )1/۴18ميلي��ارد دالر(، موجودي هاي ايران 
در تمام��ی شع��ب بانك ه��اي امريكاي��ي در خارج 
)۵/۵79ميليارد دالر(، موجودي ها در شعب بانك هاي 
امريكا )2/1۵0ميليارد دالر(، ساير دارايي ها نزد اتباع 
امريكايي )حدود 2ميلي��ارد دالر( و موجودي طالي 
بانك مركزي در بانك ذخيره ف��درال)1/632/917 
اونس( بود. ميزان 6ميلي��ارد دالر از اين دارايي هاي 
ايران در خارج از خاك امريكا مسدود شد. در دستور 

كارتر ذك��ر شده ب��ود كه ه��دف از مس��دود كردن 
دارايي هاي ايران اين بود كه امريكا بتواند از اين منابع 
در حل و فصل دعاوي حقوقي اشخاص و شركت هاي 
امريكاي��ي عليه دولت اي��ران استفاده كن��د. پس از 
ايران، ليبي بيشترين دارايي تحري��م شده را داشت 
كه در سال 1986 دارايي هاي مسدود شده اين كشور 

818ميليون دالر بود. 
در ابتداي گروگانگيري، امريكا با ارسال نامه اي در 9 
نوامبر 1979 از شوراي امنيت خواست تا براي آزادي 
گروگان ها مداخله كند و رئيس شورا نيز در 27 نوامبر 
طي بيانيه اي از ايران خواست تا فوراً كاركنان سفارت 
امريكا را آزاد كن��د و از هر دو كش��ور خواست تا اين 

مسئله را به صورت مسالمت آميز حل كنند. 
با بي نتيجه بودن بيانيه سازم��ان ملل در خصوص 
آزادي كاركنان سف��ارت، 29 نوامبر 1979 امريكا 
عليه ايران در ديوان بين الملل��ي دادگستري الهه 
طرح دعوی كرد اما با حاضر نشدن ايران در دادگاه 
الهه و رأي دادگاه به نفع امريكا، كارتر 21دسامبر 
از شوراي امنيت خواست تا اي��ران را تحريم كنند. 
شوراي امنيت نيز در جلسه 31 دسامبر قطعنامه اي 
تصويب كرد و در آن از ايران خواست تا گروگان ها 
را آزاد و اجازه خروج آنها را از ايران صادر و شرايط 

خروج آنها را فراهم كند. 
در راست��اي اجراي اي��ن قطعنامه ك��ورت والدهايم 
دبيركل سازمان ملل ب��ه ايران سفر كرد كه هيچ يك 
از مقامات رسمي ايران حاضر به مالقات با وي نشدند 

و پس از سه روز ايران را ترك ك��رد. پس از اين سفر 
بي نتيجه امريك��ا در 10 ژانوي��ه 1980 پيش نويس 
قطعنامه اي را به شوراي امني��ت تقديم و درخواست 
كرد تا روزي ك��ه گروگان ها ايران را ت��رك نكرده اند 
همه اعضاي سازمان ملل مكلف هستند، ايران را مورد 

تحريم همه جانبه قرار دهند. 
   شكست امريكا در تحريم ايران در سازمان 

ملل متحد
در نهايت 13ژانويه 1980 جلسه شوراي امنيت بنا به 
اصرار امريكا تشكيل ش��د. مك هنري نماينده امريكا 
دعاوي قبلي خود را عليه ايران تك��رار نمود و از شورا 
تقاضا كرد كه براي حفظ صل��ح بين المللي قطعنامه 
مورد درخواست امريكا مبني بر تحريم اقتصادي ايران 
را به تصويب برساند. در همان جلسه نمايندگان برخي 
از كشورها قطعنامه مورد تقاضاي امريكا را عليه ايران 
مردود دانسته و خاطرنشان ساختن��د كه ايران هيچ 
اقدامي عليه صلح و امني��ت بين المللي مرتكب نشده 
است و هر نوع تصميم شورا در اين م��ورد عليه ايران 
نوعي دخالت در تحوالت سياسي آن سرزمين خواهد 
بود و ناقض حق تصميم گيري مردم ايران است كه در 
منشور ملل متحد پيش بيني شده است. پس از بحث ها 
و تبادل نظره��ا نمايندگان انگليس، ن��روژ، پرتقال و 
فرانسه حمايت خود را از قطعنامه امريكا اعالم داشتند، 
بنگالدش و مكزيك به اين قطعنامه رأي ممتنع دادند 
و آلمان با آن به مخالفت برخاست و در نهايت شوروي با 

استفاده از حق وتوي خويش آن را رد كرد. 

امريكا وتوي شوروي را پيش بين��ي مي كرد و قبل از 
وقوع اين حادثه نماينده امريكا اعالم كرده بود كه با 
فرض وتوي شوروي، امريكا با دولت هاي متحد خود 
در اروپا و ژاپ��ن و ساير كشورها تحري��م اقتصادي را 
عليه ايران به اجرا درخواهند آورد. پس از رد قطعنامه 
در شوراي امنيت بالفاصل��ه امريكا در تدارك تحريم 
اقتصادي اي��ران برآمد و با فشار ب��ر همپيمانان خود 
سعي كرد تا آنها را در اين تحريم ها با خود همراه كند. 
   همپيمان�ان امريكا واش�نگتن را در تحريم 

ايران تنها مي گذارند
اما در اروپا تصميم امريكا با مشكالتي روبه رو گرديد. 
وزراي كشورهاي عضو جامعه اروپا در ليسبون پايتخت 
پرتقال جلسه اي به اين منظور تشكيل دادند. آلمان 
اعالم كرد هر تصميمي را كه ديگر كشورهاي اروپايي 
بگيرند همراهي خواهد كرد اما قصد ندارد سفير خود 
را از ايران فراخواند چون اي��ران دومين تأمين كننده 

نفت آلمان است. 
اما در اين بي��ن كشورهايي با امريك��ا همراه بودند. 
انگليس تصمي��م داشت تا سفير خ��ود را به عنوان 
اقدام تالفي جويانه عليه ايران از اين كشور فرا خواند. 
همچنين درصدد بود تا راه هاي مختلف تنبيه ايران 
را كه امريكا پيشنهاد داده بود، بررسي كند. ايتاليا نيز 
صدور قطعات يدك��ي هلي كوپترها را كه از مدت ها 
پيش به ايران ممنوع كرده بود، همچنان به تعويق 
مي انداخت و وانمود مي كرد كه اي��ن عمل ارتباط 
مستقيمي با تحريم امريكا ن��دارد. ايتاليا سال قبل 
از آن 2درصد نفت خ��ود را از ايران خريداري كرده 
بود، در حالي كه س��ال 1979 اتكای ايتاليا به ايران 

13/3درصد بود. 
در آن موقع روابط تجارتي اي��ران با استراليا، اتريش، 
فرانسه و كشورهاي اسكانديناوي خ��وب بود. ايران 
سال قبل 8درص��د نيازهاي نفتي ساالن��ه فرانسه را 
تأمين كرده بود. در ايتاليا سفير امريكا دولت آن كشور 
را زير فشار گذاشته بود تا اقدام��ات بيشتري را عليه 
ايران انجام دهد. خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داده 
بود كه سفارت امريكا در پاريس هم دست از سر وزارت 
خارجه فرانسه برنم��ي دارد تا اين كش��ور را وادار به 
پيروي از كارتر عليه ايران بكند. امريكا چنين برنامه اي 
را هم در ژاپن پياده كرد، در حالي كه عكس العمل ژاپن 
در اين مورد مثل هميشه توأم با احتياط بود. وزارت 
خارجه ژاپن ضمن آنكه اظهار عقيده كرده بود تحريم 
اقتصادي امريكا عليه ايران اثر ناچيزي خواهد داشت، 
از امريكا خواست موقعيت ژاپن و وابستگي اين كشور 
به نفت ايران را در نظر داشته و توقع نداشته باشد كه 

ژاپن بتواند در اين مورد از كارتر پيروي كند. 
با ثمربخش نبودن اقدامات قبلي، كارتر هفتم آوريل 
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قانون اختيارات اقتصادي اضطراري بين المللي صادر 
كرد و طي آن هرگونه صادرات به جز دارو و غذا را به 
ايران تحريم كرد و روابط سياسي امريكا و ايران قطع 
شد. همچنين تمامی ديپلمات ها و كاركنان كنسولي 
و كارآموزان نظام��ي دستور ترك خ��اك امريكا را 
دريافت كردند و روادي��د ايرانياني كه اجازه ورود به 

امريكا را داشتند باطل شد.

نگاهی به آنچه پس از 13 آبان رخ داد

ممانعت از نفوذ دشمن، نعمت تسخیر سفارت امريکا
مهدي پورصفا

   گزارش    

رئيس كميس�يون امني�ت ملي مجل�س ب�ا تأكيد بر 
اينكه مذاكره، مشكالت كشور را حل نمي كند، گفت: 
هم اي�ن دولت و از ط�رف ديگر، همه دولت ه�ا بايد از 
تجرب�ه برجام براي مواجه�ه با امري�كا درس بگيرند. 
حجت االس��الم مجتبي ذوالنور در گفت وگ��و با تسنيم با 
اشاره به فرمايشات رهب��ر معظم انقالب اسالمي در جمع 
دانش آموزان و دانشجويان كه به مناسبت يوم اهلل 13 آبان 
برگزار ش��د، گفت: رهبر معظم انق��الب اسالمي بار ديگر 
هرگونه مذاكره با امريكايي ها را رد كردند، اين سخنان بايد 
از سوي دولتمردان و مسئوالن دستگاه سياست خارجي 

كشور اجرايي شود. 
وي با بيان اينكه مذاكره با امريكايي ها به معني فرو آوردن 

سِر تسليم در برابر آنهاست، اظهار داشت: اگر دولتمردان 
از ظرفيت هاي داخلي براي پيشرفت كشور بهره بگيرند، 

قطعا تحريم  ها تأثيري بر ملت ايران نخواهد داشت. 
رئيس كميسي��ون امنيت ملي مجلس ب��ا اشاره به بخش 
ديگ��ري از فرمايش��ات رهب��ر انق��الب مبني ب��ر هدف 
امريكايي ها از اص��رار بر مذاكره ب��ا امريكا ب��راي به زانو 
درآوردن ملت ايران، گفت: باي��د فرمايشات رهبر حكيم 
انقالب مبني بر مذاكره نكردن با امريكايي  هايي، سرلوحه 
كار دولت ها قرار گيرد. معتقدم بايد خسارات امريكايي ها 
و كارشكني هاي شان عليه ملت ايران براي همه نسل هاي 
كشور، به خصوص نسل جوان و نوجوان معرفي شود، هم 
اين دولت و از طرف ديگر، همه دولت ها بايد از تجربه برجام 

براي مواجه��ه با امريكا 
درس بگيرند. 

وي افزود: م��ا مذاكره با 
اهل مذاكره را كه داراي 
اهل منط��ق باشند، رد 
نمي كني��م، ام��ا وقتي 
مي داني��م امريكايي ها 
اهل مذاك��ره نيستند و 
ماحصل آن، تحريم هاي 
بيشتر خواهد ب��ود، قطعاً اين ن��وع مذاك��ره را نخواهيم 
پذيرفت، مذاكره با امريكايي ها بيهوده است و دولتمردان 

اين كشور اصال منطق ندارند. 

رئيس كميسي��ون امنيت ملي مجلس ب��ا تأكيد بر اينكه 
مذاكره، مش��كالت كش��ور را حل نمي كن��د، گفت: حل 
مشكالت كشور بايد با نگاه  ب��ه ظرفيت هاي دروني باشد، 
سياست هاي اقتص��اد مقاومتي چند سال��ي است كه به 
دستگا ه ه��اي اجرايي ابالغ شده، ام��ا مشخص نيست كه 

چرا اجرا نمي شود. 
حجت االسالم ذوالنور، مذاكره با امريكايي  ها را خسارت بار 
دانست و تصريح ك��رد: مذاك��ره و گفت وگو ب��ا مقامات 
امريكايي جزو خط قرم��ز جمهوري اسالم��ي است و ما 
امريكايي ها را قابل مذاكره نمي دانيم. در برجام به صراحت 
به امريكايي ها اع��الم كرديم كه به هيچ وج��ه با آنها وارد 

مذاكره نخواهيم شد.

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس: 

دولت از تجربه برجام درس بگيرد

مجلس

   چهره ها
عضو كميسيون امنيت ملی مجلس:

طرح »صلح هرمز« با رويكرد همكاري جويانه در منطقه اجرا شود
عضو كميس�يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس معتقد 
است كه طرح »صلح هرمز« متناسب با منافع كشورهاي منطقه 
بايد ب�ا سياس�ت هاي تن�ش زدا و همكاري جويانه اجرا ش�ود. 
 حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت                           وگو با خانه ملت، با اشاره به پيام 
دولت جمهوري اسالمي ايران به كشورهاي عضو شوراي همكاري 
خليج فارس درباره پويش »صل��ح هرمز« گفت: موضوع طرح صلح 
هرمز از طرف جمهوري اسالمي هنوز ب��ا اقبال عملي مواجه نشده 
و فقط قطر از اين ط��رح حمايت كرده است. وي ب��ا اشاره به تأكيد 
نخست وزير سابق قطر از پيشنهاد گفت و گو با ايران در موضوع خليج 
فارس ادامه داد: قطري ها واقع��اً در شرايط بحراني به عينه ديده اند 
كه سياست جمهوري اسالمي ايران ثبات ساز است. نماينده مردم 
اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه 
قطري ها واقع گرايانه تحوالت را مي بينند، عنوان كرد: در زماني كه 

قطر تحريم شده بود، جمهوري اسالمي به اين كشور كمك كرد. 
فالحت پيشه با اشاره به موضوع صلح هرم��ز خاطرنشان كرد: اگر 
ديپلمات ها بتوانند بهتر كار كنند طرحي كه آقاي روحاني داده است، 
قابليت اثربخشي دارد. من معتقدم در قالب اين طرح بايد با سياست 

تفصيلي براي هر كشور برنامه خاصي 
داشت و نهادهاي مشخصي را ايجاد و 
افراد خاصي را مأمور كرد تا اين طرح 
را به نتيجه برسانند. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم با تأكيد براينكه طرح 
صلح هرمز نمي تواند يك طرح كلي 
باشد، مطرح كرد: طرح صلح هرمز را 
بايد به صورت تفصيلي اجرا كرد، يعني اينكه در قبال برخي از كشورها 
مانند قطر و عمان مي توان به سمت راهبردهاي مشترك حركت كرد، 
ولي در قبال برخي از كشورها مانند عربستان و امارات بايد سياست 
تنش زدايي را در پيش گرف��ت. همچنين در قبال برخي از كشورها 
مانند كويت بايد سياست همكاري جويانه را در دستور كار قرار داد. 

وی با بيان اينكه جمهوري اسالمي با پيشنهاد پويش صلح هرمز به 
دنبال نقش محوري در خليج فارس نيست، خاطرنشان كرد: هر زمان 
كه تالش كنيم نقش محوري داشته باشيم، اولين ضربه را به طرح ها 
زده ايم، چراك��ه طرح هاي همكاري منطق��ه اي سياست همكاري 

جويانه را ايجاب مي كند.

همزمان با 13 آبان در مجلس تصويب شد 

طرح الزام دولت به تعيين سرفصل جنايات امريكا در کتب درسي
رئيس كميس�يون آم�وزش و تحقيق�ات مجل�س رأي قاطع 
نمايندگان به طرح الزام دولت به تعيين سرفصل جنايات امريكا 
در كتب درسي را برگ زريني در تاريخ مجلس دانست و گفت: 
اين رأي نشان از اتحاد ملت ايران در برابر استكبار جهاني است. 
 محمدمهدي زاهدي در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به رأي قاطع 
مجلس به طرح الزام دولت ب��ه تعيين سرفصل جنايات امريكا در 
كتب درسي و دانشگاه ها در صحن، تصريح كرد: نمايندگان مردم 
در خانه ملت همزمان با روز 13 آبان روز مبارزه با استكبار جهاني 
و امريكا و روز دانش آموز، نشان دادند كه نمايندگان نيز همگام با 
مردم در مقابل استكبار ايست��اده و ملت هاي ستمديده منطقه و 
جهان را همراهي مي كنند. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس 
شوراي اسالمي افزود: تصويب اولويت و كليات طرح الزام دولت به 
تعيين سرفصل جنايات امريكا در كتب درسي و دانشگاه ها برگ 

زريني در تاريخ مجلس است كه به يادگار ماند. 
وي با بيان اينكه اي��ن رأي نمايندگان مجلس حاك��ي از اتحاد، 
همبستگي و همچنين ايستادگي مل��ت و نمايندگان ملت با هر 
سليقه اي در برابر استكبار جهاني است، گفت: امريكا در طول تاريخ 

حيات جمهوري اسالمي ايران انواع 
ظلم و ستم ها را علي��ه ايران با تمام 
توان خود به كار گرفته كه در هيچ 
يك از اي��ن موارد ب��ا مقاومت ملت 

ايران موفق نبوده است. 
رئي��س كميسي��ون آم��وزش و 
تحقيق��ات مجل��س اضاف��ه كرد: 
نمايندگان پيشنهاداتي درباره تكميل شدن اين طرح داشتند كه 
به منظور بررسي و جمع بندي اين پيشنهادات كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس، نشستي برگ��زار خواهد كرد و پس از آن اين 
طرح براي شوراي نگهبان ارسال مي شود. بر اساس اين گزارش، 
متن طرح الزام دولت به تعيين سرفصل جنايات امريكا در كتب 
درسي و دانشگاه ها كه امروز به تصويب مجلس رسيد، به شرح ذيل 
است:  ماده واحده- وزارتخانه ه��اي »آموزش و پرورش«، »علوم، 
تحقيقات و فن��اوري« و »بهداشت، درم��ان و آموزش پزشكي« 
مكلفند سرفصل جنايات استكبار به ويژه دولت امريكا را در برنامه ها 

و كتب درسي مدارس و دانشگاه هاي كشور بگنجانند.


