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سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره ای اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و نامزد رد صالحیت 
شــده مجلس یازدهم روز گذشته در گزارشی با عنوان »گشــایش سیاسي در پاییز؟« تحقق وعده »رفع حصر« از سران 
فتنه 88 را سوژه خود قرار  داد و نوشت: »تصویر چهره هاي خندان از چند کنشگر سیاسي اصالح طلب کنار حجت االسالم 
والمسلمین مهدي کروبي، دبیرکل محصور حزب »اعتمادملي« که دقایق و ساعت هاي پس از بامداد سي ویك شهریورماه 
99 را شبیه به انگشت شمار روزهاي این 3507 روزي کرد که از آغاز حصر پشت سر گذاشتیم.. با توجه به روند طي شده 
در دیدارها با آقاي کروبي -که اکنون از دایره روحانیون و نزدیكان به دیگر سیاسیون رسیده- برخي ناظران و تحلیلگران 
سیاســي معتقدند که »مي شــود در انتظار اخبار بهتري از حصر بود.« نكته اي که ازقضا در روایت مختصر دبیرکل حزب 
کارگزاران سازندگي نیز بازتاب یافت و مشخصا تكمله این روایت بود: »امیدوارم شاهد خبرهاي خوبي بیش از این باشیم.«
گفتنی است در شرایطی که مردم گرفتار مشكالت متعدد معیشتی ناشی از بی کفایتی و ناکارآمدی دولت برآمده از جریان 
مدعی اصالح طلبی هستند ، این جماعت به جای پاسخگویی نسبت به بالی عظیمی که با هزار حیله و نیرنگ بر سر مردم 
آورده و رأی شان را دزدیدند ، روی خود را به سمت دیگری گرفته و برای اهداف قبیله ای خود وقیحانه از احتمال رفع حصر 
سران فتنه ابراز خوشحالی و خشنودی می کنند. این جریان حقیقتا تبحر خاصی در کاسبی سیاسی از وقایع مختلف دارند. 
این در حالی است که کاسبی سیاسی برای اهداف قبیله ای، از جمله اقداماتی است که هیچ نسبتی با اخالق و شرافت ندارد.

از ســوی دیگر مطرح کردن مســئله رفع حصر و تقالی اصالح طلبان برای امتیازگیری در حالی است که در ماجرای 
خیانت نابخشودنی فتنه 88، سران فتنه با دامن زدن به دروغ تقلب در انتخابات، تحریك به آشوبی کردند که سرویس های 
جاسوســی آمریكا و اســرائیل و انگلیس سالها برای آن تدارک دیده بودند و انتظارش را می کشیدند. فتنه گران حیثیت و 
اعتبار جمهوری اسالمی را مورد هتك حرمت قرار دادند و خیانت بزرگی را مرتكب شدند که در طول تاریخ انقالب اسالمی 
بی سابقه بود. چنین خیانتی در حكم محاربه است و مجازات آن روشن است. در عین حال سران فتنه صرف نظر از اینكه 

نظام برای خیانت آنها چه مجازاتی را در نظر بگیرد، موظفند از نظام و مردم عذر تقصیر بخواهند.
کنایه روزنامه حامی دولت به »فتح الفتوح نمایی در سیاست خارجی«

نوشــت: اصالح طلــب  سیاســی  فعــال  زیبــاکالم«  »صــادق  قلــم  بــه  یادداشــتی  در  آرمــان   روزنامــه 
» آقاي رئیس جمهور که این روزها را روز پیروزي ملي و بزرگ ایران علیه آمریكا عنوان مي کند اي کاش مقداري بیشــتر 
توضیح مي داد تا مردم متوجه شوند که ما دقیقا چه پیروزي اي به دست آورده ایم؟ ظاهرا اینكه ترامپ نتوانسته مكانیسم 
بازگشت تحریم هاي بین المللي را علیه ایران به جریان بیندازد یعني عدم بازگشت تحریم هاي همه جانبه علیه ایران را رسما 
به مثابه پیروزي گرفته اند. اي کاش آقاي روحاني به جنبه هاي این پیروزي اشاره مي کرد و دقیق تر مي گفت که این پیروزي 

شامل کدام دستاوردها بوده است«.
زیباکالم در ادامه نوشت:»واقعیت مطلب بر آن است که اگر آمریكا نتوانسته در شوراي امنیت سازمان ملل قطعنامه اي 
را علیه ایران به اتفاق آرا به تصویب برساند، این عدم توانایي آمریكا را نشان مي دهد که با رویكردهاي نسنجیده خود کاري 
کرده که متحدانش از ایاالت متحده دور شوند و در برخي از مسائل مثل برجام و تحریم هاي ایران در مقابلش بایستند. به 
عبارتي شــرایط کنوني که منجر به انزواي آمریكایي ها شده به واسطه رویه غیرمنطقي رئیس جمهور آمریكا ظرف 3 سال 
گذشته است که در عرصه بین المللي سعي کرده اعمال کند. لذا به نظر مي رسد »ما در حقیقت از عدم محبوبیت و خطاهاي 
رفتاري بین المللي ترامپ بهره برده ایم« چراکه اگر اینگونه رفتارهاي نسنجیده او نبود و اساسا شخص دیگري به جاي وي 

رئیس جمهور آمریكا بود، شاید شرایط اینگونه پیش نمي رفت«.
دولتمردان، ناکام ماندن آمریكا در شورای امنیت را دستاورد برجام جا می زنند. این در حالی است که اوال قرار بود به 
واسطه برجام در دی 9۴ تمامی تحریم ها یكباره لغو شود، ثانیا کارشناسان معتقدند که حماقت ترامپ در »نمایش بدون 
روتوش توحش آمریكایی« منجر شــده اســت که این دولت فریبكار و عهدشكن در سیاست خارجی ناکامی های بسیاری 
داشته باشد. اوباما با خدعه و فریب، بر چهره جنایتكار آمریكا نقاب زده بود و با این فریبكاری، سیاست خارجی این دولت 

جنایتكار و غارتگر را به پیش می برد.
منظور مدعیان اصالحات از تعامل بیشتر با جهان چیست؟

روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود نوشته بود: »...به نظر می رسد اروپا نیز به این نتیجه رسیده باشد که باید به پایان 
کار ترامپ در انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری ایاالت متحده امیدوار باشد و بكوشد با خرید وقت تا مشخص شدن نتیجه 
انتخابات آمریكا شرایط بازگشت آمریكا به برجام و انجام مذاکرات دوره ای در قالب برجام، شرایط مناسب تری برای کاستن 

از تنش پدید آورد.«
این یادداشت در ادامه افزوده: »اروپا در این فاصله جمهوری اسالمی را نیز به تعامل]!![ بیشتر با جامعه جهانی و راه حلی 
عملی برای صلح منطقه ای]!![ تشویق می کند. به ویژه اینكه دولت آینده آمریكا نیز تا زمانی که برخی تهدیدهای]!![ منطقه ای 

برای متحدانش برقرار باشد، از تحریم هایی که از قضا در دوران دولت دموکرات برقرار شد کوتاه نخواهد آمد.«
در سطرهای فوق نكات تاسف آوری وجود دارد. نخست اینكه این نوشتار از تشویق اروپا برای تعامل بیشتر ایران با جهان 
سخن گفته و سپس ایران را تهدیدی برای کشورهایی نظیر عربستان و امارات و بحرین خوانده است. دیگر ایران چگونه باید 
با غرب تعامل داشته باشد؟! ایران به تمام تعهداتش عمل کرد و در مذاکرات از حقوق مسلم جهانی که برای تمام کشورها 
در نظر گرفته شده کوتاه آمد اما غرب )اعم از آمریكا و اروپا( به تعهداتشان عمل نكردند. به یقین منظور اصالح طلبان از 

تعامل بیشتر با جهان این است که ایران زیر بار حرف زور غربی ها در موضوعات دفاعی و منطقه ای برود.
از سویی دیگر ایران به کدام کشور منطقه هجوم برده یا در بدو امر منافع کدام کشور را تهدید کرده است؟! از آن سو 
عربستان متحد درجه یك آمریكا در منطقه به یك ملت مظلوم و بی پناه )یمن( هجوم همه جانبه برده تنها به این بهانه که 

آنها با ایران رابطه خوبی دارند. 
نكته مهم اما اذعان این روزنامه به این حقیقت است که تحریم ها در دوره دموکرات های مهربان! پی ریزی شده است.

در ادامه این یادداشت می خوانیم: »از سویی عربستان که سرمشق سایر کشورهای عربی خواهد بود، ضمن اعالم اینكه 
خواهان حفظ حقوق فلسطینیان است و پیش از آن زیر بار صلح نخواهد رفت، از زمان ملك عبداهلل استراتژی خود را بر 
پایه برقرارشــدن دولت فلســطین به پایتختی قدس، بازگشت اسرائیل به مرزهای پیش از جنگ اکتبر 1967 و پرداخت 
غرامت به فلسطینی های آسیب دیده قرار داده است و در عین حال خواهان ادامه جنگ و ستیز نیست]!![ این راه حل برای 

جمهوری اسالمی مورد قبول نیست.«
جای تاسف دارد که تحلیل گران زنجیره ای تا این حد از واقعیت روابط کشورهای منطقه بی اطالع و غافل هستند. در 
این باره تنها باید گفت که بحرین به تازگی عادی  سازی روابط با رژیم منحوس صهیونیستی را پذیرفت. بحرین مانند یكی 

از استان های عربستان است و حكام آن بدون رضایت آل سعود اقدامی انجام نمی دهند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تحریف عقالنیت برای توجیه حماقت
قطعنامه 598 چه ربطی به مذاكره دارد؟!

بقیه از صفحه ۲
قطعنامه 598 اگرچه مطالبات جمهوری اسالمی ایران را کامالً برآورده نكرده 
بود اما در مقایســه با قطعنامه های قبلی سازمان ملل متحد از ویژگی های خاصی 
برخوردار بود. مخصوصاًًً بند 6 قطعنامه که در باب تعیین آغازگر جنگ بود، برای 
جمهوری اسالمی ایران پیروزی بزرگی به  حساب می آمد. از اینرو قطعنامه »تسلیم« 

و »ترس« نبود اما مذاکره با دولت  ترامپ یعنی »تسلیم«.
در واقع نتیجه مشابهت سازی قطعنامه 598 و مذاکره امروز با آمریكا آن است 
که گویی قطعنامه 598 را می دادند به صدام بنویسد! همان گونه که مقصود آمریكا 
آن اســت که مفاد مذاکره را آنها دیكته کنند و جمهوری اسالمی فقط بنویسد و 

امضا کند. کجای چنین حرکتی عقالنی است؟!
2. نكته دیگر آنكه قطعنامه 598، پایان درگیری ما و نظام ســلطه نبود. این 
قطعنامه فقط فاز نظامی درگیری را پایان داد. حضرت امام خمینی)ره( در بخشی 
از پیام تاریخی که در بیانیه 29 تیرماه 67 صادر شد ضمن تأکید بر اینكه »قطعنامه 
را به مصلحت انقالب و نظام می دانم« فرمودند: »ما می گوییم تا شرک و کفر هست، 
مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم. ما بر سر شهر و مملكت با کسی دعوا 
نداریــم. ما تصمیــم داریم پرچم ال اله اال اهلل را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به 
اهتزاز درآوریم.« پُر واضح است که آمریكا، رژیم اسرائیل و حامیان آنها در طول سه 
دهه گذشته، جنگ نابرابر نظامی را در فازهای فرهنگی و اقتصادی علیه جمهوری 
اســالمی ایران ادامه داده اند و ما نیز با تمام توان در برابر دنیای آنها ایســتاده ایم و 

ضربات بی نظیر و ویران کننده ای به آنها وارد کرده ایم.
این در حالی است که جریان تحریف که اساساًً ماهیت جنگ را نفهمیده اند، بعد 
از برجامی که سراسر خسارت محض بود، برجام 2 را تجویز می کنند و می گویند 
حتی اگر شده موشكی و هسته ای را هم بدهیم، با آمریكایی ها کاماًلً سازش کنیم!

3. عــالوه  بر این، درخصوص میــزان حماقت و بالهت جریان تحریف همین 
بس که شــرایط دهه 60، با شــرایط کنونی کاماًلً متفاوت است؛ در زمان جنگ، 
ســاختارهای کشور نظام مند و تثبیت نشده بود، اوضاع سیاسی با  ترور، اغتشاش، 
گروهك های منافقین، بحران ها و ناآرامی های مرزی و... عجین شــده بود، اقتصاد 
ایران در ضعیف ترین حالت ممكن بود، با تحریم ها و مشكل فروش نفت و توطئه 
دشمنان خارجی در بازارهای نفتی مواجه بودیم، بسیاری از کشورهای بلوک شرق 
و غرب بصورت تمام عیار در تقابل با جمهوری اسالمی قرار داشتند، وضعیت نظامی 
ایران شكننده و به هم ریخته بود و.... عالوه  بر وضعیت نظامی ایران در زمان جنگ، 
حمایت تمام عیار کشورهای بلوک شرق و غرب از رژیم بعث هم یكی از معضالتی 

بود که جمهوری اسالمی ایران بایستی با آن دست وپنجه نرم می کرد.
حاال که بعد از گذشته چهار دهه از انقالب اسالمی، ایران قوی شده و در تمامی 
حوزه ها به پیشرفت ها و بالندگی رسیده، جریان تحریف در پی تسلیم در برابر نظام 
سلطه است. آن وقت که ما ضعیف تر بودیم، قطعنامه 598 را صادر کردند که کف 
مطالبات ما برآورده شــد. اگر می خواســتیم تسلیم بشویم که همان موقع تسلیم 
می شــدیم! حاال که دشمن ضعیف تر شده و ما قوی تر، مضحك نیست که نسخه 

تسلیم می پیچند؟!
هدف جریان تحریف چیست؟

حال سؤال مهمی  که مطرح می شود این است که چرا جریان تحریف، نسخه 
تسلیم می پیچد؟ بدون  تردید آنها می دانند که جمهوری اسالمی اهل مذاکره با آمریكا 
و تن دادن به گستاخی های آن نیست، بنابراین هدف شان چیست؟ مگر نه این است 
که در سال 92 هم همین راه رفتیم و نتیجه نگرفتیم؟ مگر نسخه جدیدی مطرح 
شــده؟ چرا آنها درصدد این هستند که هرطور شده حتی با توسل به وارونه نمایی 

بیانات رهبر انقالب، این گونه القا کنند که باید مذاکره کنیم؟
اما در پاســخ به سؤاالت فوق باید گفت هدف جریان تحریف جز آدرس غلط 
دادن، نعل وارونه زدن و اساساًً فرار از پاسخگویی، چیز دیگری نیست. آنها بهتر از 
هر کسی می دانند که مشكالت اقتصادی و تورم های طاقت فرسا در حوزه کاالهای 
اساسی، خودرو، مسكن و... که برآمده از سیاست های غیرمدبرانه و غلط دولت مورد 
حمایت آنها است، ستاره بخت اصالحات را بی فروغ کرده و حیات سیاسی آنان را 

به اضمحالل کشانده است. 
بنابراین تالش آنها این است که در افكار عمومی هم که شده القا کنند که کلید 
حل مشكالت کشور در »مذاکره« است و اگر مشكلی در کشور وجود دارد به خاطر 
عدم مذاکره با آمریكاست! در حالی که واقعیت آن است که علت بخش عمده ای از 
مشكالت و مصائب امروز دقیقاًً به خاطر پیوند زدن اقتصاد کشور به مذاکرات منتهی 
به برجام است. چند سال کشور و به خصوص اقتصاد معطل نتیجه مذاکرات بود و 
پس از آن هم چشم ها ملتمسانه به غرب دوخته شده بود که آیا لطف می کنند و 

گشایشی حاصل می شود یا نه!
جریان تحریف، امروز هم سعی دارد حل مشكالت داخلی را به خارج گره بزند. 
همین هفته گذشته یكی از روزنامه های اصالح طلب نوشته بود »با پیروزی بایدن، 
بحران اقتصادی کنونی ایران به تدریج فروکش خواهد کرد، قیمت مسكن و اجاره بها 
نیز پایین خواهد آمد و درآمد مردم افزایش و فقر و فاصله طبقاتی کاهش می یابد!«
»اگر برجام موشكی را امضا کنیم، گرانی رفع می شود«، »اگر با  ترامپ مذاکره 
کنیم تحریم ها خنثی می شود!«، »باید با  ترامپ مذاکره کنیم تا مشكالت اقتصادی 
حل شود!«، »اگر  ترامپ دوباره رأی بیاورد، باید با او کنار بیاییم و مذاکره کنیم!« 
و... موضوعاتی است که این روزها در رسانه های زنجیره ای مدعی اصالحات مطرح 
می شــود؛ همان رســانه هایی که بعد از  ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی توسط 
آمریكایی ها گفتند »باالتر از شهادت حاج قاسم هم نباید مانع مذاکره با آمریكا بشود«.
روزنامه سازندگی بهمن ماه 98 در یادداشتی به قلم عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران نوشــت: »نه کسی منكر اهمیت شخصیت شهید سلیمانی است و نه از 
خون او گذر شده و کوتاهی صورت گرفته است... در کنار این مسئله ارتباط ایران 
با دنیای بیرون از مرزها به خصوص غرب است. باید به  خاطر داشت که دیپلماسی 
مفاهیم خود را دارد و موضوع مذاکره بین کشورها به شهادت یا کشته شدن افراد و 
یا حتی بروز و ظهور جنگ ها و درگیری نظامی ارتباطی ندارد... این مهم )مذاکره( 
تنها به خواست و توافق طرفین بازمی گردد. اساساًً ضایعه ای حتی در سطح جنگ 

مانع دیپلماسی نمی شود.«
»تحقیر« را هم بزک می کنند!

جالب آنكه بلندگوهای داخلی  ترامپ در این راســتا بعضاً تحقیر را هم بزک 
می کنند و هرگونه توهین و تهدیدآمیز  ترامپ را هم توجیه و القا می کنند »حتی 
اگر مجبور بشــویم زانو بزنیم موجب سرافرازی است!« به طور مثال، چندی پیش 
که عكس تحقیرآمیز رئیس جمهور صربستان در دیدار با  ترامپ در کاخ سفید در 
شبكه های مجازی دست به دست می شد، نشریه »صدا« وابسته به طیف کارگزاران 
و حزب اتحاد ملت در این باره نوشــت: »آیا اقداماتی از جنس کنش رئیس جمهور 
صربستان را باید مایه شرمساری او دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب همچون 
متهمی  در اتاق بازجویی و حتی یك برده در مقابل همتای آمریكایی خود نشسته 
است؛ اگر منافع صربستان چنین اقتضایی کند، باید اقدام رئیس جمهور این کشور را 
تمسخر کرد یا باید آن را عقالنیتی سیاسی خواند؟! وی در بلندمدت سیاستمداری 
خواهد بود سرافراز و متعهد به منافع ملی، حتی اگر در کوتاه مدت، بی هنران مدعی، 

او را به باد تمسخر گیرند!«
الزم به ذکر است جریان تحریف از روز دوشنبه )حتی هنوز بیانات رهبر انقالب 
به پایان نرسیده!( عملیات رسانه ای خود را آغاز  و سعی کرد با وارونه نمایی از بیانات 
رهبر معظم انقالب و جهت دهی سیاسی به سمت اهداف مغرضانه خود، القا کند که 
جمهوری اسالمی به آمریكا برای مذاکره چراغ سبز داده است. این در حالی بود که 
چند ساعت بعد از فرمایشات رهبر انقالب، دشمنان شروع کردند به بیانیه دادن و 

خط و نشان کشیدن علیه جمهوری اسالمی.
جریان تحریف در حالی با حقارت و زبونی از دروغ »چراغ سبز مذاکره« و »نرمش 
قهرمانانه2« می گوید که آمریكایی ها شامگاه دوشنبه با صدور بیانیه و اذعان و اظهار 
خوشحالی از  ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی، فاز دیگری از تهدید و تحریم را کلید 
زدند. بدون شك، همین انفعال و حقارت است که دشمن را تشجیع و همین تحریف 

است که شمشیر تحریم را تیزتر می سازد.
 رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان امسال )99/5/10( 
با  اشاره به جنایت تحریم آمریكا علیه ملت ایران از جریان تحریف نیز نام بردند و 
فرمودند: »به موازات تحریم یك جریان تحریف هم هست؛ تحریف حقایق، واژگون 

نشان دادن واقعّیات؛ چه واقعّیات کشور ما، چه واقعّیات مرتبط با کشور ما.«
معظم له تأکید فرمودند: »امروز، اگر جریان تحریف شكست بخورد جریان تحریم 

نیز حتماً شكست خواهد خورد.«

درمکتب امام

درس جنگ و تحریم
در اثر محاصره اقتصــادی و جنگ تحمیلی، خود جوانان عزیز ما 
قطعات محل احتیاج را ســاخته و با قیمت های ارزان تر عرضه کرده و 

رفع احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهیم، می توانیم .
صحیفه امام؛ ج۲1؛ ص417 | وصیت نامه سیاسی- الهی

روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد:

آمریکا نه می تواند مذاكره را بر ما تحمیل كند 
و نه جنگ را

دربــاره آغاز و ادامه و پایان جنگ تحمیلی، 
روایات و اســناد متعــددی خوانده و دیده ایم از 
سرداران و آزادگان و شهدا و همچنین از گفته ها 
و اسنادی که توسط موسسات و مراکز رسانه ای 
داخلی و خارجی منتشر شده است. اما حكایت 
این جنگ هشت ساله از زبان آنهایی که آن سوی 
این جبهه ها یعنی در خاکریز صدام بودند، شاید 
متفاوت تر و از جهاتی شــنیدنی تر باشد، اگرچه 
چندان فراتر از آنچه شنیده و خوانده ایم، نبوده 
ولی آن روایات قبلی را موکد تر گردانیده؛ اینكه 
صدام با چراغ ســبز و حمایت بی چون و چرای 
غرب و به خصوص آمریــكا به ایران حمله کرد، 
اینكه از زمــان ورود ایران به خاک عراق، دچار 
بحران شــد و اینكه با فتح فاو توسط رزمندگان 
اسالم، سرنوشتش را با شكست، گره خورده دید.
 کتاب »زیر پوست جنگ« از همین منظر به 
8 سال جنگ تحمیلی رژیم بعث صدام علیه ایران 
اسالمی پرداخته است. »وحید خضاب« در این 
کتاب روایت سه نیروی سابق بعثی یعنی »صالح 
عمر العلی«)از اعضای شورای رهبری حزب بعث(، 
حامد علوان الجبوری)رئیس دفتر احمد حســن 
البكر و صدام و وزیــر امور خارجه وقت عراق(، 
نزار عبدالكریم الخزرجی)فرمانده ســپاه یكم و 
سپاه هفتم ارتش عراق در زمان جنگ با ایران( 
را گردآوری و  ترجمه کرده اســت تا نگاه آنها را 

از مقدمات، سیر و سرنوشت جنگ ارائه کند. 
آنچه در این مطلب می خوانید، بخش کوتاهی 

از این کتاب است:
 گفت و گوی اول با »صالح عمر العلی«

)از اعضای شورای رهبری حزب بعث( 
در گفت و گوی اول کــه روایت دیدار صدام 
بــا ابراهیم یزدی )وزیر امــور خارجه وقت( در 
کنفرانس غیرمتعهدهای  هاوانا به ســال 1358 
است، به خوبی نشان می دهد، یك سال پیش از 
آغاز جنگ، یزدی در آن مذاکرات چگونه توصیف 
ضعیف و تحقیرگرانه ای از وضعیت کشور داشته 
که بالفاصله پس از پایان مذاکره، صدام را حریص 

به جنگ و حمله به ایران نمود. 
* در کنفرانس عدم تعهد که در سپتامبر 
1979 ]اواخر تابستان 1358[ تشکیل شد، 
صدام حسین به عنوان نماینده  عراق شرکت 
کرد. تو هم به این عنوان که نماینده  دائم 
عراق در سازمان ملل بودی در هیئت عراقی 
حضور داشتی. صدام حسین ]در حاشیه این 
ایرانی  با هیئت  کنفرانس[ دیداری داشت 
به ریاست ابراهیم یزدی)وزیر خارجه وقت 
ایران( و تو هم در این جلسه حضور داشتی. 
در این دیدار کــه آن را دیداری تاریخی 

خوانده اند چه گذشت؟
- بلــه. وقتی این دیدار برگزار شــد، جنگ 
بین ایران و عراق هنوز شروع نشده بود... در روز 
اول کنفرانس، نماینده  ایران در ســازمان ملل با 
من تماس گرفت... بــه من اعالم کرد که دکتر 
ابراهیم یزدی )وزیر خارجــه  وقت ایران( مایل 
است صدام حسین را ببیند.... من خودم شخصا 
رفتم پیش صدام حسین و موضوع را با او مطرح 
کــردم. صدام هم بعد از مدتی  تردید، یعنی بعد 
از کمی  تأمل پذیرفت... دکتر ابراهیم یزدی هم 
آمد و من از درب ورودی به استقبالش رفتم. به 
صدام سالم کرد و خودمان تنها نشستیم، صدام 

حسین و ابراهیم یزدی و من هم بودم. بحث در 
پیرامون مشــكالت موجود بین دو کشور شروع 
شد و بحث دیپلماتیِك صد در صد مثبتی بین دو 

طرف صورت گرفت.
... )بعد از مشــایعت یزدی( برگشتم پیش 
صــدام و دیدم که منتظر مــن بوده. مرا با خود 
به بیرون ســالن برد... چند لحظه ای به سكوت 
گذشــت. رو کرد بــه من و گفــت: »... صالح، 
این فرصت شــاید در هر قرن یك بار هم پیش 
نیایــد. آنها ]ایرانی ها[ اهواز را از ما ]امت عرب![ 
گرفتند، شط العرب را از ما گرفتند، به ما تعدی 
کردند، تهدیدمان می کنند، انقالب شــان را به 
کشور ما صادر می کنند. االن ما فرصت مناسب 
داریم. آنها فروپاشــیده اند، ارتش شــان تكه پاره 
است، نیروهایشان پراکنده شده، بین خودشان 
درگیرند، برخی ها برخی دیگر را می کشند، فلذا 
ما االن فرصتی تاریخی در اختیار داریم که همه  
حقوق مان را بازگردانیم. و این را به تو می گویم، 
خودت را به عنوان نماینده  عراق در سازمان ملل 
آمــاده کن. من می خواهم بروم و به آنها ضربتی 
بزنم که همه  کره   زمین صدایش را بشــنوند و 
همه  حقوقمان را به صورت کامل بازپس بگیرم.«

این حرف ها تنها چند هفته بعد از ســیطره  
صــدام بر قدرت به صورت مطلــق ]و کنار زدن 
احمد حسن البكر و نشستن به جای او به عنوان 
رئیس جمهور[ در سپتامبر 1979 بود و صدام در 

22 سپتامبر ]1980[ جنگ را آغاز کرد.
گفت وگوی دوم با حامد علوان الجبوری
)رئیس دفتر احمد حسن البکر و صدام

 و وزیر امور خارجه وقت عراق(
در این گفت و گــو، حامد الجبوری به عنوان 
شاهد عینی، روایات جالبی درباره حضور آمریكا 
و اســرائیل و انگلیس در جلسات با صدام پیش 
از آغاز جنگ و شرکت شــاپور بختیار )آخرین 
نخست وزیر شاه( در این جلسات به عنوان آلترناتیو 
غرب و صدام در خوزستان و ارتشبد اویسی)جالد 
میدان ژاله در 17 شــهریور 57( به عنوان بازوی 
نظامی وی، ارائه می دهد، همچنین از اطالعات 
فوق محرمانه ای که آمریكا در اختیار صدام قرار 
می داده و سالح هایی که آل سعود تامین می کرده، 

پرده برمی دارد.
تو در جریان شــروع جنگ قرار گرفتی. 

بفرمایید.
- بله. راســتش پیش از شــروع جنگ هم 
و پیش از ایــن دوره زمینه چینی برای آغازش 
کــه رئیس ســتاد بیش از یك بــار برای حرف 
زدن بــه هیئت وزیران می آمد، من در بعضی از 
دیدارهای دیگر هم حاضر می شدم که با حضور 
رئیس جمهــور، جرج براون وزیر خارجه ســابق 
انگلیس و شاپور بختیار)که آن زمان در پاریس 

ساکن بود( تشكیل می شد.
نخست وزیر سابق ایران؟

- بله. و فكر می کنــم یك ژنرال ایرانی هم 
که آن زمان در پاریس بود و به پاریس پناهنده 
شده بود در جلسات بود... ]ظاهرا  اشاره به ژنرال 

اویســی[. صحبت هایی که در جلساتی که من 
خودم شخصا حاضر بودم شنیدم...

یعنی کسانی از کشورهای دیگر در جلسات 
با صدام حسین پیش از جنگ حاضر می شدند؟

- پیش از جنگ. همه صحبت هایشــان هم 
مبنی بر این بود که ایران در آســتانه ســقوط 
اســت، ارتشــش از هم پاشیده اســت، نیروی 
هوایی اش تقریبا فلج است چون اعدام ها شامل 
حال بســیاری از افسران و افسران خلبان ایرانی 

شده است و الی آخر.
 و این، صدام را به ]شروع[ جنگ تشویق کرد.
-  قطعا. قطعا. آمریكایی ها در ســال 1981 
تجهیز صدام حســین به اطالعــات حاصله از 
هواپیماهای آواکس را شروع کردند، عربستانی ها 
شــروع کردند به تأمین صدام حسین با سالح و 
تجهیزات جنگی با حمایت آمریكا، دونالد رامسفلد 
به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریكا دو بار 
به عراق آمد و دو بار در ]20[ دسامبر 1983 ]29 
آذر 1362[ و ]2۴[ مــارس 198۴ ]۴ فروردین 

1363[ با صدام حسین دیدار داشت.
اطالعاتی درباره روابط سری بین آمریکا 

و عراق در آن مرحله داری؟
-  راســتش من درباره چیزی که خودم در 
جریانش بودم حرف می زنــم. آمریكا اطالعات 
بی نهایت حساســی را به رهبران عراق می داد، 
یعنــی اطالعاتــی کــه از طریــق ماهواره ها و 
هواپیماهای آواکس به دست آمده بود و نقشه ها 
و جزئیات را ارائه می داد. من آنچه در آنها بود را 
نمی فهمیدم ولی اینها به وزارت خارجه می آمد 
و ما اینها را به ریاســت جمهوری می دادیم تا از 

آن استفاده کنند.
صدام چه زمانــی فهمید که جنگ را 

خواهد باخت؟
-  بعد از 1982 ]1361 شمسی[. از همان 
اول که کفه جنگ در سال 1982 ]1361[ به نفع 
ایران سنگین شد، و ورود ایرانی ها به ]خاک عراق[ 
و  اشغال شــبه جزیره فاو توسط آنها، سپس رد 
شدنشان از مرز عراق در بخش العماره و ورودشان 
به خاک عراق در آنجا و  اشــغال بخش راه اصلی 
بغداد-  بصره، اوضاع برای عراق هراس آور شد و 
شــروع به هزار جور حساب و کتاب کرد. یعنی 
کفه جنگ تماما به سمت ایران سنگین شد. در 
همین اوضاع آمریكا حس کرد عراق در آســتانه 
ســقوط اســت فلذا دخالت کرد... یك درگیری 
بــه  وجود آمد. به این شــكل که یك هواپیمای 
ساخت فرانسه متعلق به عراق با چند موشك یا 
یك موشك اگزوسه به یك ناوچه آمریكایی در 
آب های خلیج حمله کرد، ناوچه استارک و سی 

و هفت سرنشین آن کشته شدند.
با هماهنگی آمریکایی- عراقی؟

-  بعدها همه چیز آشــكار شد چون عراق 
رســما از این حادثه عذرخواهی کرد و گفت که 
ناخواسته بوده است و نزار حمدون که آن موقع 
کفیل وزارت خارجه بود به واشــنگتن رفت و به 
خانواده های قربانیان غرامت پرداخت شــد، فلذا 

مسئله سری نبود.
ولی اعالم شد که ایران بوده که حمله 
کرده و آمریکا به این شکل وارد جنگ شد؟
-  قبل از اینكه اعالم شــود اصال چه کسی 
حمله کرده است، مهم این بود که چنین تهاجمی 
 نسبت به نیروهای آمریكایی رخ داده حاال چه از 
طرف عراق یا ایران؛ این مهم نیســت، مهم این 
است که تجاوزی علیه نیروهای آمریكایی حاضر 

در خلیج رخ داده فلذا آمریكا وارد جنگ شد.
درکنار عراق.

-  در کنار عراق.و بعد هم شــد آنچه شــد، 
بعدها در قضیه آزادسازی فاو بعد از فشار سنگین 

آمریكا و الی آخر.
نشــانه های دیگــری هــم داری که نوعی 

هماهنگی آمریكایی- عراقی وجود داشت؟
-  ببیــن من در آن موقع ســفیر عراق در 
سوئیس بودم. رسیدیم به جشن سالروز استقالل 

سوئیس در 9/۴ تا جایی که یادم است.
۴ سپتامبر

- ۴ سپتامبر سال
1987

- 1987 ]13 شــهریور 1366[... آن موقع 
یك خانمی  ســفیر آمریكا در سوئیس بود. این 
خانم رئیس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور آمریكا 
رونالد ریــگان بود و به عنوان پــاداش به عنوان 
ســفیر در ســوئیس منصوب شــده بود. من با 
خودم گفتم ممكن اســت ]هنــگام مالقات در 
روز جشــن[ با شــدت برخورد کند چون هنوز 
خون های آمریكایی ریخته شــده در آن حادثه 
به اصطالح داغ بود. ولی شوکه شدم چون دیدم 
این خانم سفیر با گرمی  با من دست داد و گفت

Mr. ambassador Well done. )یعنی آقای 
سفیر. خوب انجام شد.(

عبدالکریم  نزار  با  گفت و گوی ســوم 
الخزرجی)فرمانده سپاه یکم و سپاه هفتم 

ارتش عراق در زمان جنگ با ایران( 
در گفت و گوی سوم، عبدالكریم الخزرجی از 
حمایت های مردم نظامی و غیرنظامی عراق از امام 
و انقالب اسالمی و همچنین در آستانه شكست 
قرارگرفتن عراق، پیش از پذیرفتن قطعنامه 598 

پرده برمی دارد.
همدلی با افکار]امام[ خمینی در صفوف 

نظامیان شیعه به چشمتان می خورد؟
-  یــك جریان بزرگ، هم در بین نظامی ها 
و هــم غیرنظامی ها بود که افكار انقالب ایران را 
تأیید می کرد. همین باعث شد که حكومت عراق، 
این تأییدکننــدگان را تحت تعقیب قرار دهد و 
فعاالن سازمان های حزب الدعوه را )که نماینده 
جریان شــیعی مخالف ]نظام[ بود( بازداشــت 
نمایــد. نبردهای بزرگی بین نیروهای امنیتی و 
سازمان های این حزب درگرفت و عراقی ها از هر 
دو طرف تلفات و خسارات زیادی متحمل شدند.

و آیا جنگ می توانست چند سال دیگر 
هم ادامه پیدا کند؟

-  بله، اگر به همان روش سابق باقی می ماند، 
ادامه پیدا می کرد. عراق از جنگ بیرون آمد ولی 
با احساسات جریحه دار شده. در طول هشت سال 
همه پیشرفت ها متوقف شد و حتی بخش های 
زیادی به عقب بازگشــت. قرض های سنگین و 

طرح های نیمه کاره و نرخ بیكاری باال.

حکایت جنگ تحمیلی
از آن سوی خاكریزها

بقیه از صفحه ۲
خبرگزاری روسی »اینترفكس« در این خصوص گزارش 
کرد، ایــاالت متحده آمریكا در اقدامی یكجانبه تحریم های 
جدیدی را علیه نهادهای ایرانی وضع کرد و »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریكا در بیانیه ای تصریح کرد که تحریم های 
جدیدی را علیه 27 فرد و نهاد مرتبط با »اشــاعه تسلیحات 

ایران« تحمیل کرده است.
از طــرف دیگر، وزارت خزانــه داری آمریكا در بیانیه ای 
جداگانه فهرستی از افراد و نهادهایی که به بهانه »مشارکت 
در فعالیت های ایران در زمینه تســلیحات متعارف« تحریم 

شده اند منتشر کرده است.
ریابكوف با  اشاره به این اقدامات جدید واشنگتن تأکید 
کرد: »مسكو اقدامات الزم را برای محافظت از خود در مقابل 
تأثیرات احتمالی تحریم های آمریكا به واســطه همكاری با 

ایران برمی دارد«.
پیش از ایــن دیگر مقام های روســیه نیز تأکید کرده 
بودند کــه تحریم های آمریكا تأثیری بــر همكاری ایران و 
روسیه نخواهد داشــت به طوری که »والدیمیر دژاباروف« 
رئیس کمیته شــورای روابط خارجی فدراسیون روسیه روز 
گذشته )دوشنبه( تاکید کرد که علیرغم فرمان اجرایی »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریكا برای تنبیه کشورهایی که با ایران 
همكاری تسلیحاتی می کنند، روسیه به همكاری های نظامی 

با ایران ادامه خواهد داد.
مایك پمپئو وزیر خارجه آمریكا در یك مصاحبه جدید 
بدون توجه به انتقادهای بین المللی درباره مواضع غیرقانونی 
این کشــور در قبال ایران و نقض آشــكار قطعنامه 2231 
شورای امنیت ســازمان ملل، چین و روســیه را به اعمال 

تحریم ها تهدید کرد.
تهدیــد وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ علیه روســیه 
و چین در حالی مطرح شــده که این دو کشــور عضو دائم 
شورای امنیت ســازمان ملل و همچنین عضو برجام، بارها 

مواضع واشنگتن را رد کرده اند.
شکست فشار حداکثری

خبرگزاری روسی اســپوتنیك در گزارشی، تالش های 

دولت ترامپ برای اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل علیه 
تهران با وجود خروج دو سال پیش آمریكا از برجام را بی معنی 
توصیف کرده و افزوده سیاست فشار حداکثری دولت آمریكا 

برای خرد کردن ایران شكست خورده است.
جان دان، استاد برجسته تئوری سیاسی دانشگاه کمبریج 
هم درخصوص اقدامات ترامپ گفت: نمی دانم این طرح جدید 
)اعمال تحریم های جدید( را ابتدا چه کسی پیشنهاد کرده  اما 
اگر نظر خود ترامپ بوده، هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور 

کنیم این معنای موثری دارد.
به گزارش فارس، جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق 
کاخ سفید در دولت کنونی آمریكا در پیامی توییتری اذعان 
کرد تالش آمریكا برای کلید زدن مكانیســم ماشه و احیای 

تحریم های سازمان ملل علیه ایران شكست خورد.
مجید تخت روانچی ســفیر و نماینــده دائم جمهوری 
اســالمی ایران در پی تصمیم دولت ترامپ برای بازگرداندن 
تحریم ها علیه ایران در توئیتی نوشت: تصمیم امروز آمریكا 
به منظور اعمال تحریم ها علیه ایران هیچ تاثیر عملی ندارد، 
جز اینكه، نشانه روشنی از ناامیدی پس از ناکامی های اخیر 
این کشور در ســازمان ملل است که فقط بر انزوای ایاالت 

متحده آمریكا افزود.
ونزوئــال دور جدیــد تحریم های ایــاالت متحده علیه 
»نیكالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال و ایران را متجاوزانه 

و غیرقانونی توصیف کرد.
دو جنبــش فلســطینی جهاد اســالمی و حماس نیز 
تحریم های جدید آمریكا علیه ایران را نشانه قلدری واشنگتن 
خواندند و افزودند، این تحریم ها در رسیدن به اهداف خود از 
جمله پایان حمایت های ایران از مقاومت و فلسطین ناموفق 

خواهد بود.
نمایندگی انگلیس در سازمان های بین المللی مستقر در 
وین طی سخنرانی در کنفرانس عمومی آژانس اتمی، ضمن 
تكرار حمایت این کشــور از توافق هسته ای ایران، خواستار 

بازگشت تهران به پایبندی به تعهدات برجامی شد.
انگلیس جزو بدهكارها در برجام اســت اما با گستاخی، 

ایران را مورد بازخواست قرار می دهد.

تحلیلگر آمریکایی: 

تحریم های جدید دولت ترامپ علیه ایران 
تماماً نمایشی است

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه آمریکا نه 
می تواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ 
را، تصریح کرد: زندگی با تحریم سخت است 
اما سخت تر از آن زندگی بدون استقالل است.

حجت االســالم حســن روحانی در هفتاد و 
پنجمین نشســت ساالنه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، انتخاب نماینده کشور ترکیه به ریاست 
هفتاد و پنجمین نشست ساالنه مجمع عمومی ملل 
متحد را تبریك گفته و برای وی، دبیرکل و همه 
همكارانشان که در مسیر تحقق اهداف ملل متحد، 

تالش می کنند، آرزوی توفیق کرد.
روحانی در ادامه اظهار داشت: تصویری که از 
برخورد پلیس ایاالت متحده آمریكا با یك شهروند 
معترض به سراسر جهان مخابره شد برای ما آشنا 
و تكــراری بود. این پایی که بر گلو نهاده شــد به 
عنوان پای استكبار بر گلوی ملت های مستقل را 

ما به خوبی می شناسیم.
وی خاطرنشــان کــرد: ملــت دالور ایران 

دهه هاست این گونه بهای آزادی خواهی و رهایی از 
سلطه و استبداد را پرداخت کرده ولی با ایستادگی، 
به بالندگی و پیشــرفت خود ادامه داده و بر نقش 
تاریخی و تمدنی خود، به عنوان محور صلح و ثبات، 
مبارزه با  اشغال و افراط و منادی گفت وگو و رواداری 

پایدار مانده است.
رئیس جمهــور افزود: ما هرگز  اشــغالگری، 
نسل کشــی، آواره سازی و نژادپرســتی را نادیده 
نگرفتیــم و بــر ســر قــدس شــریف و حقوق 
مردم فلســطین، هرگز معامله نكردیم و در سال 
2012 راه حل دموکراتیك مســئله فلسطین را از 

طریق همه پرسی ارائه کردیم.
روحانــی در ادامه گفت: مــا در این منطقه 
حســاس دست تنها با داعشــی ها و افراطی های 
مدعی دروغین اسالم جنگیده ایم تا جامعه جهانی 
بداند اسالم واقعی کدام است، همان اسالم اعتدالی 
و عقالنی و نه افراط و نه خرافه. سردار شهید ما که 
قهرمان مبارزه با خشونت افراطیون در خاورمیانه بود 

از امنیت شهروندان مذهبی و غیر مذهبی، مسلمان 
و مسیحی، شیعه و سنی برابر مدعیان یك حكومت 
قرون وسطایی به خوبی می ایستاد و دفاع می کرد.

وی اظهار داشــت: آمریكایی هــا از مبارزه با 
تروریسم و داعش دم می زنند در حالی که خود آن 
را ایجاد کرده اند و برای این جنایت خود از ملت های 
منطقه طلبكار هم هستند.  به دروغ ما را متهم به 
تالش برای ساخت سالح هسته ای می کنند و به 
بهانه  اشاعه، این یا آن را تحریم می کنند، در حالی که 
جرم استفاده از سالح هسته ای در تاریخ بشریت  
را تنها به نام خود ثبت کرده اند و تنها رژیم دارنده 
سالح هسته ای در منطقه غرب آسیا، بازیگر خیمه 

شب بازی آنهاست.
رئیس جمهور خاطرنشــان کــرد: با فروش 
صدها میلیارد دالر ســالح به منطقه ما، آن را به 
انبار باروت بدل کرده اند ولی برخالف همه قواعد 
حقوقــی و اجماع جهانی، بیهوده می کوشــند تا 
ایران را از حداقل نیازهای دفاعی محروم ساخته 

و محدودیت های تســلیحاتی ایران را به رغم نص 
صریح قطعنامه 2231 تمدید کنند.

روحانــی با تاکید بر اینكه آمریكا نه می تواند 
مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را، تصریح 
کرد: زندگی با تحریم سخت است اما سخت تر از 

آن زندگی بدون استقالل است.
وی بــا بیان اینكه برای ما عزت و آســایش 
ملت مان مهم است که با دیپلماسی متكی بر اراده 
ملی و همراه با مقاومت به دست می آید، گفت: ما 
ابزار چانه زنی داخلی و انتخاباتی آمریكا نیستیم هر 
دولتی که در آمریكا انتخاب شود، به ناچار تسلیم 

تاب آوری ملت بزرگ ایران خواهد شد.
رئیس جمهوری افزود: برای جهان نیز امروز 
زمان »نه« گفتن به زورگویی و قلدرمآبی است. 
دوران سلطه و هژمونی به سرآمده است. ملت ها 
و فرزندان ما سزاوار دنیایی بهتر، امن تر و قانون  
مدارترند امروز زمان تصمیِم صحیح و درســت 

است.

دیروز مجلس کار خود را با جلســه 
غیرعلنی آغاز کرد که در آن نمایندگان 
پیرامون اصالح آیین نامه داخلی مجلس به 
بحث پرداختند؛ محمدحسین فرهنگی در 
این مورد گفت که طرح ها و لوایحی که در 
زندگی مردم اثری نداشته باشد، در دستور 

کار مجلس قرار نمی  گیرد.
دیروز مجلس شورای اسالمی کار خود را 
با جلسه غیرعلنی به ریاست محمدباقر قالیباف 
آغاز کرد. آن گونه که از قبل اعالم شده بود در 
این جلسه درباره مسائل داخلی مجلس بحث و 
تبادل نظر صورت گرفت. ساعت از 11 گذشته 
بود که جلسه علنی مجلس آغاز شد. محمدباقر 
قالیباف در ابتدای جلسه علنی، گفت: در وهله 
اول هفته دفاع مقدس را به همه ملت به ویژه 
خانواده های معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان 

تبریك و تهنیت عرض می کنم.
وی بیان کرد: مجلس شــورای اســالمی 
از ساعت 8:15 جلســه غیرعلنی برگزار کرد 
و این جلســه بیش از سه ساعت طول کشید 
و درباره موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر 

صورت گرفت.
رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: در 
این جلســه مباحثی پیرامون اصالح آیین نامه 
داخلی مجلس مطرح شد و مسئوالنی از مرکز 
پژوهش های مجلــس، جمعی از نمایندگان و 
رؤسای کمیسیون ها گزارش هایی در این باره 
ارائه کردند و هم اندیشــی هایی در این راستا 
انجام شد. هدف از بررسی این موضوع آن است 
که طرح تحول مجلس برای کارآمدســازی با 
اصالح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 

در دستور کار قرار گیرد.

پخش زنده جلسه  های مجلس 
دیــروز طرح پخش زنده مذاکرات مجلس 
از ســیمای جمهوری اسالمی ایران با امضای 
نمایندگان دیروز تقدیم هیئت رئیســه شــد. 
»حسینعلی حاجی دلیگانی«، عضو هیئت رئیسه 
مجلس طراح پیش نویس قانونی »طرح پخش 
مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسالمی« 
گفت: طرح یاد شــده به امضــای تعدادی از 

نمایندگان رسیده است.
در مقدمه طرح »پخش مذاکرات مجلس 
از تلویزیــون« که توســط »حاجی دلیگانی« 
تدوین شــده، آمده اســت: تنظیم کنندگان 
قانون اساســی در اقدامی مترقی، لزوم علنی 
بودن جلســات مجلس و پخش مستقیم آن از 
مهم ترین و فراگیر ترین رسانه آن زمان یعنی 
رادیو را در اصل شــصت ونهم قانون اساســی 
گنجاندند. با گذشــت زمان و جایگزین شدن 
تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه، با وجود 
پخش هزاران ساعت برنامه کم اثر در سیمای 
جمهوری اســالمی، مــردم از دیدن و نظارت 
برآنچه در راس نهادهای کشــور و خانه ملت 
می گذرد محروم هســتند. به منظور رفع این 
نقیصه و در جهت شفاف سازی، این طرح جهت 

مراحل قانونی تقدیم می گردد.
در متن این طرح می خوانیم: 

ماده 1: صداوســیمای جمهوری اسالمی 
موظف است حداکثر تا 3 ماه پس از تصویب این 
قانون با تاســیس شبكه تلویزیونی خانه ملت، 
مذاکرات علنی مجلس را به صورت مســتقیم 
پخــش کند. تبصره: پخش هر جلســه علنی 
مجلس باید ظرف 2۴ ساعت یك بار تكرار شود.

مــاده 2: شــبكه تلویزیونــی خانه ملت 

موظف اســت جلسات رســمی کمیسیون ها 
و هیئت رئیســه مجلــس را حداقل یك بار و 
حداکثر ظرف مــدت 3 روز از زمان برگزاری 

جلسه پخش کند.
در خاتمه این طرح اظهار شــده اســت: 
تبصــره: هر یك از نمایندگان موضوع بندهای 
این ماده می توانند یك نماینده جایگزین را به 

 جای خود برای مصاحبه معرفی کند.
ماده ۴: هزینه های تاســیس و اداره شبكه 
موضوع این قانون از محل در آمد تبلیغات در 

آن شبكه تامین می شود.
»دنا پالس« به نام مجلس

 شماره  گذاری می شود
»محمدحســین فرهنگــی« ســخنگوی 
هیئت رئیســه در حاشیه جلســه علنی دیروز 
مجلــس در جمع خبرنــگاران، درباره تحویل 
خودروی »دنا پــالس« به نمایندگان، با بیان 
اینكه قرار گرفتن خودروهای تولید داخل در 
اختیار نمایندگان چیز تازه ای نیست و در همه 
ادوار مجلس نیز ســابقه داشته، اظهار داشت: 
180 نفــر از همكاران مــا در مجلس یازدهم 
ســابقه نمایندگی نداشتند از این رو خودروی 
مناســبی برای سرکشی به حوزه های انتخابیه 

در اختیارشان نیست.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: 
کســانی که مســئولیت های پایین تری دارند 
خودروهــای متنوعی در اختیــار دارند و این 
رویه در گذشته وجود داشته و اما تنها فرق آن 
این بود که قباًل به نام نمایندگان شماره گذاری 
می شد، اما این دوره به نام مجلس شماره گذاری 

شده است و امكان واگذاری ندارد.
فرهنگی تاکید کرد: هر چند بعد از پایان 

دوره هم این خودروها به درد مجلس نمی خورد 
که بخواهد به مجلس برگــردد به دلیل آنكه 
مستهلك می شــود و قابل اســتفاده نیست. 
این خودروها برای انجــام وظایف نمایندگی 
در اختیار نماینــدگان قرار می گیرد، بنابراین 
وسایل رفاهی نیســت ضمن آنكه هم تراز آن 
نمایندگان که وزرا هستند گاهی ده ها خودرو 
در اختیارشــان اســت اما در مجلس چنین 

امكانی نیست.
سخنگوی هیئت رئیســه مجلس با تاکید 
بر اینكه اســتانداران، فرمانداران و بخشداران 
امكانات وسیعی دارند، گفت: مجلس و اکثریت 
آن مصر هستند که حاشیه ها بر متن غلبه نكند 
زیرا حواشــی ما را از کار بــاز می دارد. برخی 
نمایندگان هم در اثر فضایی که ایجاد شــده 
منصرف شدند اما مسلماً این امر در کارکرد و 

کارایی آنها تاثیر منفی دارد.
وی تاکید کرد این انتظار نیز بجا است که 
مجلس ورود کند و موضوع خودرو را به سامان 
مشــخصی برساند. نه آنكه نماینده وسیله کار 

نداشته باشد و نتواند وظایفش را انجام دهد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین 
درباره جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس، 
گفت: در این جلســه موضــوع ایجاد تحول 
در مجلس از ســوی روســای کمیسیون ها، 
کارشناسان مرکز پژوهش ها و برخی همكاران 
مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون 
آئین نامــه در ایــن باره جمع بنــدی کند و 
تغییراتی را به وجود آورد که ما زیر بمباران 
طرح ها و لوایحی که برای مردم مفید نیست 
و تاثیری در شرایط زندگی مردم هم ندارند، 

قرار نگیریم.

سخنگوی هیئت رئیسه در تشریح طرح تحول مجلس:

طرح  ها و لوایحی كه در زندگی مردم اثری نداشته باشد
در دستور كار مجلس قرار نمی  گیرد

فرمانده مرزبانــی نیروی انتظامی جمهوری 
اولویت  ایران گفت: هوشمندسازی،  اســالمی 
مرزبانی اســت و تالش می شود از ظرفیت های 
الکترونیکی، اپتیکی و تجهیزات و فناوری های 
نوین نظیر پهپادها و هلی شاتها برای تصویربرداری 

از مرزها با دوربین های پیشرفته استفاده کنیم. 
سرتیپ احمدعلی گودرزی، افزود: با هوشمندسازی، 
سربازان کمتر و پایش تصویری مرز بیشتر می شود از 
این رو سیســتمی در مرزها در حال پیاده سازی است 
که ذخایر اطالعاتی برای تامین امنیت مرزها را تامین 

می کند.
او اضافه کرد: خراسان رضوی از وضعیت ویژه ای در 
حوزه مرزها برخوردار اســت و به این دلیل مهم تالش 

می کنیم همه اقدامات پایلوت در هوشمندسازی را در 
این استان اجرایی کنیم. 

وی بــا تاکید بر اینكه مرز ها باید از هر گونه تجاوز 
ایمن بماند ادامه داد: خوشبختانه با کشورهای همسایه 
تعامالت خوبی داریــم و اختالفات جزئی نیز در حال 
حل شــدن است و کشورهای مقابل نیز برای حل این 

اختالفات جزئی اعالم آمادگی کرد ه اند.
فرمانده مرزبانی ناجا گفت: استكبار و دشمنان نظام 
همواره از طریق قاچاق مواد مخدر تا قاچاق انســان به 
فكر فتنه انگیزی در ایران هســتند و بــا قاچاق مواد 
مخدر، ورود سالح به کشور برای جنگهای خیابانی و 
ایجــاد ناامنی، قاچاق کاال و بیكاری جوانان این مرز و 

بوم می کوشد امنیت کشور را متزلزل کند.

فرمانده مرزبانی: مرزهای كشور هوشمند می شود


