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 از دانشــجوها نمی ترســیدم، از 
توده های مردم می ترســیدم که شعار 

می دادند مرگ بر امریکا.
این جمله را جان گریوز، مســئول 
روابط عمومی سفارت ایاالت متحده در 
تهران نوشته است، زمانی که 42 سال قبل 
دانشجویان خط امامی تصمیم گرفتند 
آن چه نباید را انجام دهند، از دیوارهای 
سفارت امریکا باال بروند و افراد سفارت 
امریکا را گروگان بگیرند و 444 روز این 
راه را ادامــه دهند و مردم با شــعارهای 
جدیدی که نفــرت از آمریکا ضمیمه 
همه شان بود از آنان حمایت کنند.راهی 
که به تعبیر بیانگذار جمهوری اسالمی، 
انقالب دوم و انقالبی بزرگتر از انقالب اول 
نام گرفت و گرچه در آن زمان با حمایت 
گســترده مردمی و سیاسی همراه شد 
چندین دهه بعد بستری برای انتقاد به 

ویژه به دانشجویان خط امامی شد.
خالصه روایت این تســخیر چنان 
اســت که 10 آبان 1۳۵۸، درست 10 
روز پس از ورود محمدرضا شاه پهلوی به 
ایاالت متحده، امام خمینی در پیامی که 
خطاب به جوانان، دانشجویان و طالب 
دادند از آنان خواســتند با قدرت تمام 
حمالت خود را علیه آمریکا و اســرائیل 
گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد 
این شاه مخلوع جنایتکار نمایند. و درست 
سه روز زمان نیاز بود تا در سیزدهمین روز 

از آبان ماه، سفارتخانه آمریکا در تهران به 
اشغال دانشجویان مسلمان پیرو خط امام 
درآید و دو روز بعد، استعفای دولت موقت 
در اعتراض به این اقدام به امام تقدیم شد.

پس از آن تنها 40 روز زمان نیاز بود تا 
امریکا چراغ نخستین تحریم ها را روشن 
کند و به این ترتیب جیمی کارتر صادرات 
هرگونه اسلحه به ایران را ممنوع کرد و 
آخرین قراردادهای ایران و آمریکا برای 
خرید اســلحه و هواپیماهای جنگی، 
معلق ماند.این تنهــا تحریم ها نبود که 
صادرات نفت ایران نیز تحریم شد و دامنه 
محرومیت ها به کلیه سپرده های دولت 
ایران در بانک های آمریکایی در ایاالت 

متحده و اروپا گسترش یافت.
 دولت کارتر، همچنین به بانک های 
آمریکایی اجازه داد که مطالبات ادعایی 
خود علیه تهران را، از حساب های مسدود 
شده ایران در اروپا برداشت کنند.امریکا 
اما راه های بســیاری را برای مذاکراه و 
گفت و گو با ایران طی کرد؛ از فرستادن 
نماینده تا واســطه کردن پاپ ژان پل 
دوم، اما پاسخ تنها یک جمله بود: شاه باید 

تحویل ایران شود.
اما امریکایی ها ناامید نشدند و دوباره 
شروع به رایزنی کردند و این بار دست به 
دامان یاسر عرفات شدند، رهبر انقالب 
این بار هم حاضر به مذاکره بر سر آزادی 
گروگان ها نشــدند؛ ولی در نهایت، به 
دانشجویان دستور دادند سیاهپوستان 
و زنانی که جاسوسی آنان معلوم نیست را 

برای آزادی تحویل وزارت خارجه بدهند؛ 
گرچه خاطرنشان کردند: ملت شریف 
ایران اجازه آزادی بقیه را نمی دهد. و به 
دنبال این بود که آزادی ۵ گروگان زن و ۸ 
گروگان سیاهپوست در 2۹ آبان رخ داد.

گروگان گیری امریکایی ها اما فراز و فرود 
بسیاری را طی کرد، فراز وفرودی به اندازه 
64 هفته و در این باال و پایین شــدن ها 
تهدیدات دیوان الهه، قطعنامه شورای 
امنیت، حضور دبیرکل سازمان ملل در 
ایران، قطع رابطه کامل ایاالت متحده با 
ایران )کلیه روابط دوجانبه دیپلماتیک و 
تجاری( بجز صادرات غذا و دارو و...؛ هیچ 
تاثیری نداشت و پاسخ همان محاکمه و 

بازگرداندن اموال ایرانی ها بود.
تا این که درگذشت محمدرضا شاه 
و تصویــب شــروط آزادی گروگان ها 

توسط مجلس که عبارت بودند از: رفع 
توقیف از تمامی  سرمایه های ایران، لغو 
تمام ادعاهای امریــکا علیه جمهوری 
اسالمی، پس دادن اموال شاه و تضمین 
عدم دخالت سیاســی و نظامی  امریکا 
در ایران؛ ســرانجام، توافق دو کشــور 
برای پایان بحــران گروگان گیری، در 
2۹ دی در پایتخــت الجزایر رقم خورد 
و ۳0 دی 1۳۵۹، یــک روز بعد از توافق 
الجزایر، گروگان ها همزمان با مراســم 
قسم ریاست جمهوری ریگان آزاد شدند.
دیواریبهبلندایبیاعتمادی

نشــیب و فرازهای گروگان گیری 
اما به نظر تنها ســویه ســاده ماجرا بود 
)که البته چندان ســاده نبود، اما اهالی 
سیاست ان دوران ساده می پنداشتند(؛ 
ولی ســویه پیچیده تر آنجا بود که قطع 
رابطه کامل ایــران و امریکا، آغاز جنگ 
هشت ساله ایران و عراق، ماجرای مک 
فارلین، رسوایی ارسال اسلحه آمریکایی 
به ایران و افشــای مذاکرات پنهانی دو 

کشور و... را دربرداشت.
سویه ای که تأثیرات آن تا حال حاضر 
دوام داشته است. تا دهه ۷0 نگاه انتقادی 
جدی به اشغال سفارت امریکا نمی شد اما 
پس ازآن به ویژه از نیمه دهه ۷0 و دوران 
اصالحات سؤال ها و جواب ها از چرایی 
این اتفاق قوت گرفت و خاصه دانشجویان 
خط امامی دوره جدید که تحکیم وحدتی 
خوانده می شــدند محور سؤاالتشــان 
از دانشجویان گذشــته چرایی اشغال 

سفارت شد و سال ها بعد همه در پی یافتن 
پیامدهای این رخداد شدند پیامدهایی 
که به زعــم اصول گرایانه اش هیچ نکته 
منفی نداشت و به زعم اصالح طلبانه اش 
سراسر تأثیرات منفی و نگران کننده بود.

اگــر اصالح طلبــان می گفتند که 
اشغال سفارتخانه کشوری دیگر نقض 
قوانین بین المللی است و اگر دیپلمات ها 
فعالیت های مغایر شــئون دیپلماتیک 
انجام می دادند باید اخراج می شدند، نه 
اینکه به گروگان گرفته شــوند؛ روایت 
اصول گرایانه می گفت که اشغال سفارت 
تنها برای دو ســه روز پیش بینی  شده 
بود و حمایت صریح رهبر فقید انقالب 
و تعبیر انقــالب دوم زمینه ســاز 444 
روز گروگان گیری کســانی بوده اند که 
امنیت ملی ایران را به خطر انداخته اند و 
می خواستند کودتای 2۸ مردادی دیگر 

را رقم بزنند.
منتقدان می گفتند با این اقدام کار به 
دست جوانان نابلدی سپرده شد که البته 
اکنون هیچ کدام از این اقدام پشــیمان 
نیســتند و نگاه مدافع می گوید اگر این 
اقدام مورد تأیید همــگان نبود چگونه 
است که اغلب گروه ها و شخصیت های 
سیاسی و سازمان های مختلف و کانون 
نویسندگان ایران حمایت کردند و یگانه 
افرادی که علناً مخالفت کردند مرحومان 

بازرگان و مهدوی کنی بودند.
نگاه رفرمیستی می گوید این اشغال 
باعث بلند شدن دیوار بی اعتمادی میان 
دو کشور شده و البته ســایه سیاهی بر 
سر رابطه ایران با دیگر کشورها انداخته 
است و کشوری که می خواهد تاثیرگذار 
باشد باید از قانون امتیاز بده و امتیاز بگیر 
استفاده کند حال آنکه نگاه محافظه کارانه 
می گوید ایران به هیچ کشوری برای بقا 
نیاز ندارد و در دنیــای کنونی می تواند 
قدرت اول منطقه باشــد؛ بدون این که 
از سایه ســیاهی که بر رابطه اش افتاده 

بترسد.
به هر روی از این دســت استدالل ها 
میان مخالفان و موافقان فراوان اســت 
اما آنچــه از آن زمان تاکنون خودنمایی 
می کند دیپلماسی است که آغشته به 
ایدئولوژی شده و راه را برای فراموشی هر 
آنچه خوب یا بد درگذشته میان دو کشور 

بود، بسته است.
راست می گوید جان لیمبرت یکی از 
گروگان های آمریکایی که: شبح کودتای 

2۸ مرداد است و جریان گروگان گیری 
بر روابط ایران ســایه افکنده اســت. اما 
راه حل از میان رفتن این شبح و تمامی 
سوءتفاهمات گذشته گفت وگو با رعایت 
همه اصول آن است؛ امری که با آمدن و 
رفتن هر دولتــی از دو طرف ماجرا رنگ 

می بازد و پررنگ می شود.
اکنون 42 ســال از آن روز گذشته و 
دیوار بی اعتمادی میان دو دولت چنان 
باالست که در بحث هسته ای که مهم و 
سال هاست قرار است با مذاکره حل شود 
هر طرف از دیگری تضمین می خواهد، 
یکی می گوید گفت وگو محال اســت و 
دیگری دولت قبل از خود را متهم می کند 
و برای تحریم های بیشــتر خط ونشان 

می کشد.
نقل است محسن رفیق دوست وقتی 
وزیر سپاه شد می خواست از ساختمان 
ســفارت امریکا بــرای وزارتخانه اش 
اســتفاده کند که امام خمینــی )ره( 
مخالفت کردنــد و گفتند: بــرای چه 
می خواهی به آنجا بــروی؟ مگر ما قرار 
است هزار ســال با امریکا رابطه نداشته 

باشیم؟
 و حاال 42 ســال از آن روز گذشــته 
و دو طرف بجز بزنگاه هــای محدودی 
به گونه ای رفتــار کرده اند که چراغ های 
رابطه هم چنان تاریک اند گویی سؤال 
امام خمینی )ره( جوابی برای رابطه این 
روزهای دوکشوری شده است که بنا دارند 
هزار سال با هم رابطه برقرار نکنند فارغ از 
این که چه عواقب و آثار ناخوشایندی بر 
سرنوشت سیاسی و اقتصادی مردمان 

یک سرزمین خواهد داشت.

42سالپسازآن13آبان؛

چراغ این رابطه هنوز تاریک است

خبر

رئیس مجلس از دستورمقام معظم رهبری 
نسبت به جبران رسانه ای شدن یکی از گزارش 
های یکی از کمیســیونهای مجلس خبر داد و 
از نمایندگان مجلس و همه فعاالن رســانه ای 
خواســت تا از این به بعد پیــش از اثبات جرم 

مرتکب حق الناس نشوند.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی در نطق پیش 
از دستور از ضرورت نپرداختن به مسائل حاشیه 
ای سخن به میان آورد و تاکید کرد: پرداختن به 
مسائل حاشیه ای یا حزب بازی به جای رسیدگی 
به مسائل اصلی، زیبنده نیست. درگیر شدن در 
حزب بازی و جناح بازی فاصله گرفتن از اهداف 
انقالب اسالمی اســت. هرچقدر در حل مسائل 
اقتصادی مردم موفق شویم به همان میزان می 
توانیم استکبار را زمین گیر کنیم.رئیس مجلس 

شورای اسالمی گفت: رهبر انقالب اخیرا درباره 
رسانه ای شدن اســم افراد در پی گزارش یکی 
از کمیســیون های مجلس تذکــری داده اند و 
خواستار جبران موضوع شدند. به نظر می رسد 
اطالعات عموم از آن فرد، هم راهگشــای برخی 
از سواالت است و هم بهترین روش برای برآورده 

کردن جبران مد نظر رهبری.
قالیباف افزود: مقام معظم رهبری در حاشیه 
نامه ای که در آن به رســانه ای شــدن گزارش 
یکی از کمیسیون های مجلس پیش از بررسی 
و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شــده 
است، فرمودند شــکایت به جاست نباید پیش 
از اثبات جرم آن را رســانه ای می کردند، دنبال 
کنید تا به نحوی جبران شــود. به نظر می رسد 
این تذکر که حاکی از توجه به حق الناس است نه 
فقط برای همکاران اینجانب در مجلس بلکه برای 

همه صاحبان رســانه ها و تریبون ها مخصوصا 
تریبون های رســمی و همه فعاالن اجتماعی و 
رســانه ای می تواند فصل الخطاب باشد. رئیس 
مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: تا زمانی 
که جرمی اثبات نشده باشد ذکر نام افراد مجاز 
نیســت. از همه همکاران می خواهم که ضمن 
جبران گذشــته، در نطقها و تذکرها و گزارش 
کمیسیون ها نسبت به رعایت این رهنمود جدی 
باشــید امیدوارم دیگر تریبون ها و رسانه های 
رسمی و فعاالن رسانه ای در رعایت این مساله 

کوشا باشند.
اما خبرگزاری فــارس در خبری اعالم کرد: 
طبق پیگیری های صورت گرفته، تذکر مطرح 
شده مقام معظم رهبری به دنبال قرائت گزارش 
کمیســیون اصل ۹0 مجلس دربــاره پرونده 
بورسیه ها بوده که نام برخی افراد در آن ذکر شده 

اســت.فارس گزارش داد :طبق پیگیری های 
انجام شــده افرادی کــه نامشــان در گزارش 
کمیســیون اصل ۹0 در صحن مجلس قرائت 
شده طی نامه ای عنوان کرده اند که دادگاه هنوز 
برای آن ها حکمی صادر نکرده است و نسبت به 
مطرح شدن نامشان پیش از صدور حکم دادگاه 

گله مند بوده اند.

سخنگوی کمیســیون اصل ۹0 مجلس در 
مهرماه با قرائت گزارش این کمیسیون در صحن 
مجلس گفت که تخلف مســئوالن دولت های 
یازدهم و دوازدهم در تعیین تکلیف بورسیه ها 
محرز شده و گزارش آن به قوه قضاییه ارائه می 
شــود. در این گزارش اسامی برخی از مسئوالن 

برده شده بود.

تذکر رهبر انقالب به مجلس درباره رسانه ای شدن یک گزارش
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در ادامه مخالفت های مجلس با شفافسازی نمایندگان 
مجلس روز گذشته با کلیات طرح اصالح و الحاق موادی به 
قانون نظارت مجلس بر رفتارنمایندگان مخالفت کردند. 
پس از استماع گزارش کمیســیون و سخنان نمایندگان 
موافق و مخالف این طــرح، کلیات آن بــا ۹۹ رای موافق، 
122 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب نرسید.رئیس 
مجلس قبل از آغاز رای گیری در خصوص کلیات این طرح 
بیان کرد: همه می دانند که هیچ کدام از نمایندگان مجلس 
با اصل موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان مخالفتی ندارند و 
به تاکیدات مقام معظم رهبری و توقع مردم آگاه هستند. 
با توجه به نظر هیات رئیسه در صورت تصویب کلیات، این 

طرح به صورت دوشوری بررسی خواهد شد.محمدحسین 
حســین زاده بحرینی رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی در دفاع از کلیات این طرح  بیان کرد: 
مجلس باید نظارت بر رفتار خود را از درون آغاز کند چرا که 
مجلس شورای اسالمی ساختمان و صندلی نیست بلکه 
هر کدام از ما نمایندگان جزئی از مجلس شورای اسالمی 
هستیم مطالبه رهبری در هر دوره بر تقویت نظارت مجلس 
می باشد.وی در ادامه اظهار کرد: ما در ادوار مختلف مجلس 

شورای اسالمی شاهد بودیم که بعد از پایان دوره نمایندگی 
نهادهای نظارتی برخی از نمایندگان را به جرم تخلفات مالی 
و اخالقی محکوم کرده است. چرا ما نباید از درون خودمان 
حراســت کنیم در این قانون به صراحت آمده اســت که 
نمایندگان مجاز هستند با رعایت شئون در خصوص تمام 
مسائل عمومی صحبت کرده و شفاف سازی کنند و بحث 
محدود سازی نمایندگان مطرح نیست. با تصویب این قانون 
و نظارت دقیق بر رفتار نمایندگان دیگر دشمن نمی تواند 

به مجلس و نمایندگان حمله کند.رحمت اهلل نوروزی در 
مخالفت با کلیات این طرح  بیان کرد: امروز قیمت لبنیات، 
گوشت، مرغ و فوالد سر به فلک کشیده است باید طرح هایی 
در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گیرد که مشکالت 
اقتصادی مردم را حل کند. مرکز پژوهش ها و کمیسیون 
اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی به جای 
پرداختن به این طرح های غیرضروری مشکالت مردم را در 
دستور کار قرار دهد. خوشبختانه مجلس از زمان انقالب تا 
به امروز در بحران های انقالب خوش درخشیده است. هیچ 
کس حق ندارد نماینده را محدود ســازد این طرح نیاز به 

پخته تر شدن دارد.

مجلس با نظارت شفاف برعملکرد نمایندگان  مخالفت کرد

نفیسهزارعکهن

ناکامی آمریکا در توقیف نفت کش 
ایران با اقدام مقتدرانه سپاه 

بر اساس اعالم شبکه خبر ایران، با اقدام بموقع 
و مقتدرانه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی عملیات دزدی دریایی و سرقت نفت ایران 
توسط آمریکا ناکام ماند.بر اساس اعالم شبکه خبر، 
آمریکا در این اقدام یک نفتکش را که حامل نفت 
صادراتی ایران بود در آبهای دریای عمان مصادره 
کرد و با انتقال محموله نفت آن به یک نفتکش دیگر 
آن را بسوی مقصدی نامعلوم هدایت کرد.همزمان 
دالورمردان نیروی دریایی سپاه با اجرای عملیات 
هلی برن بر روی عرشــه نفتکش آن را به تصرف 
خود درآوردند و آن را بســوی آبهای سرزمینی 
ایران هدایت کردند.درادامــه نیروهای آمریکا با 
اســتفاده از چندین فروند بالگرد و ناو جنگی به 
تعقیب نفتکش پرداختند اما بــا ورود قاطعانه و 
مقتدرانه نیروهای جان برکف سپاه ناکام ماندند.

نیروهای آمریکایی مجددا با اســتعداد بسیار و با 
اســتفاده از چند ناو جنگی بیشتر تالش کردند 
مسیرحرکت نفتکش را سد کنند که باز هم موفق 
نشدند. این نفتکش هم اکنون در آبهای سرزمینی 

کشورعزیزمان است.
    

استاندار قم هم از سپاه آمد 
در جلســه دیروزهیات دولت، استان داران قم 
و مرکزی  از هیــات وزیران رأی اعتمــاد گرفتند.
محمدتقی شاهچراغی، فرمانده سپاه قم که سابقه 
فرماندهی سپاه تهران و سمنان را هم دارد، استان دار 
قم شد. فرزاد مخلص االئمه که 4۹ساله و اراکی است 
و پیش تر در سازمان بازرســی کل کشور، معاون 
پارلمانی، در دوره ای بازرس کل امور نیرو و ارتباطات 
و نیز زمانی بازرس کل امور نفت بود، استان دار استان 

مرکزی شد. 
    

توئیت جنجالی مطهری درباره 
وقایع ۱۳ آبان ۵۸ 

علی مطهری در آستانه 1۳ آبان توئیتی را درباره 
تسخیر سفارت آمریکا در سال ۵۸ منتشر کرد. 

وی در این باره نوشت: تسخیر سفارت  آمریکا و 
 گروگان گیری طوالنی مدت یک اقدام غیرضروری 
بود که به تحریک افراد و گروه های چپ گرا و مطابق 
با خواسته حزب توده و سفارت شوروی انجام شد 
و  امام خمینی)ره( را در مقابل یک عمل انجام شده 

قرار دادند.
صدام هم که دید  ایران در دنیا منزوی شده است 
برای حمله به ایران ترغیب شــد. بیشترین سود 
گروگانگیری را از یک جهت  شوروی و از جهت دیگر 
آمریکا برد و بیشترین رنج آن را هم مردم ایران تحمل 

کردند و هنوز تحمل می کنند.
    

بررسی وضعیت بورس با حضور 
وزیر اقتصاد در مجلس

نایب رئیس مجلس از بررســی وضعیت بورس 
در جلسه سه شنبه هفته آینده مجلس خبر داد.به 
گزارش ایسنا، علی نیکزاد در جلسه علنی مجلس 
در پاسخ به تذکر البرز حسینی نماینده خدابنده در 
مورد وضعیت بورس گفت: رسیدگی به بورس یکی 
از درخواست های مردم است لذا مجلس هفته آینده 
جلسه علنی با وزیر اقتصاد جهت بررسی وضعیت 
بورس را برگزار می کند.حسینی در اخطاری بیان 
کرد که بورس تبدیل به کوره پول سوزی شده و اموال 

مردم از بین رفته است.
    

گروسی:
نظارت بر برنامه هسته ای ایران مانند 

پرواز در ابرهای متراکم است
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت 
که نظارت بر برنامه هسته ای ایران مانند این است 
که در میان ابرهای متراکم در پرواز هستیم، فعال 
به این پــرواز ادامه می دهیم اما نــه برای مدت 

طوالنی.
 به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، »رافائل 
گروسی« که با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت وگو 
می کرد، افزود که این که مســاله باید به هر ترتیب 
ممکن حل و فصل شــود، در غیر این صورت وارد 
محدوده ای نامشخص خواهیم شــد که امیدوارم 

چنین وضعیتی پیش نیاید.
    

 عضو جدید حقوقدان 
شورای نگهبان انتخاب شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی »غالمرضا 
مالبیگی« را بــا 141 رای به عنوان عضو حقوقدان 
شــورای نگهبان انتخاب کردند.بــه گزارش مهر 
رئیس قوه قضاییه حجت االسالم محسنی اژه ای، 
»سیدمحمدهادی راجی« و »غالمرضا مالبیگی« را 
جهت عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای 

اسالمی معرفی کرده بود.

روی موج کوتاه


