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مجلس  در اتاق شیشه ای افکار عمومی 
حمید بنایی نماینده مردم گناباد و بجس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 

هیچ اشکالی ندارد که مجلس در اتاق شیشه ای افکار عمومی قرار گیرد.
بنایی در گفت وگو ، با بیان این مطلب اظهار کرد: بنده از ابتدای دوره نمایندگی 
خواهان ش��فاف سازی آراء نمایندگان بوده ام و چندین فراخوان اعالم حمایت از 

شفاف س��ازی نمایندگان را امضا کرده ام.  وی با تاکید بر اینکه شفاف سازی آرای 
نمایندگان مطالبه جمع کثیری از مردم نیز اس��ت، بیان کرد: من حتی بیشتر از این 

قائل به برداش��تن برخی از امتی��ارات نمایندگان نظیر مصونیت ه��ای حقوقی و قضایی 
نمایندگان در دوره صدارت در مجلس ش��ورای اس��المی نیز بوده و هستم. الزم به ذکر 
اس��ت طی هفته های اخیر موضوع شفافیت ارای نمایندگان از مباحث مهم و کلیدی در 
عرصه سیاس��ی کشور بوده اس��ت بویژه اینکه برخی از نمایندگان با این مسئله مخالفت 

کرده اند.  ایسنا 

تخلف دولت در اجرای قوانین
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دولت بس��یاری 
از قوانی��ن مصوب مجلس را اجرا نمی کند که دیوان محاس��بات باید تخلفات را 
جهت رسیدگی قوه قضائیه اعالم کند. یحیی کمالی پور،  گفت: متأسفانه دولت 
بسیاری از قوانین مصوب مجلس را اجرا نمی کند و عملکرد دولت انحراف های 

بس��یار زیادی از قوانین دارد. وی افزود: بخ��ش اعظمی از قوانینی که در مجلس 
ش��ورای اس��المی به تصویب می رسد، یا در دولت اجرا نمی شود و یا آنکه به صورت 

ناقص اجرا می شود. کمالی پور تأکید کرد: نمایندگان مجلس طرح شکایت از دولت به 
عل��ت عدم توجه به قوانین مجلس را به دیوان محاس��بات ارائه کرده اند و انتظار ما این 
اس��ت که دیوان محاس��بات به صورت دقیق، عملکرد دولت در اجرای قوانین را بررسی 
کرده و تخلفات آنان را اعالم کند تا قوه قضائیه با نهادهای متخلف برخورد قاطع داشته 

باشد.  مهر

شفافیت آرای نمایندگان با مشی فعلی دولت امکان پذیر نیست
س��امری نماینده مردم خرمشهر در مجلس ش��ورای اسالمی، با اشاره به موضوع 
شفاف س��ازی آرا در مجلس گفت: ش��فافیت آرا با ش��رایط فعلی و مشی دولت 
امکان پذی��ر نیس��ت. وی افزود: از آنجایی که برخ��ی از وزرا قدرت انتقادپذیری 
ندارن��د و آقای روحانی هم در حوزه انتقادپذیری فرد ضعیفی اس��ت، اگر رئیس 

جمه��ور و وزرا حریف نماینده نش��وند، در پش��ت پرده کارهای��ی را می کنند که 
ضربات خودشان را به حوزه انتخابیه آن نماینده و مردم آن منطقه وارد کنند.

این آقایان توان ش��نیدن انتقادات را ندارند، اما این مس��ئله فرقی به حال ما ندارد و ما 
معتقد به شفافیت آرا هستیم. سامری خاطرگفت:                                     شرایط جامعه ما به گونه ای نیست که 
اگر کسی از فرد دیگری انتقاد کند  ، انتقاد آن فرد با روی گشاده پاسخ داده شود                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                 دولت 
یا عقده خود را در زمان انتخابات بر سر نمایندگان منتقد خالی می کند و یا در تخصیص 

بودجه به استان ها و شهرستان های نماینده منتقد تالفی خود را دارد.  فارس 

ق��رارداد الجزایر م��ورد اعتراض مردم ایران ب��ود؛ چراکه ایران 
در درگیری های مرزی پیش از قرارداد دس��ت برتر داشت. آن 
زمانی هم که قرارداد نقش ش��د؛ دولت پهلوی تنها به ارس��ال 
یک یادداشت به عراق اکتفا کرد؛ یادداشتی که بی پاسخ ماند.

 26 ش��هریور س��ال 1359 و چن��د روز پی��ش از آغاز جنگ 
تحمیل��ی عراق علیه ایران، صدام ق��رارداد 1975 را پاره کرد. 
ای��ران در حالی قرارداد الجزایر را در س��ال 1354 پذیرفت که 
پیش از آن دس��ت برتر در درگیری های مرزی داش��ت. برخی 
جریان ه��ا در ایران معتقد بودند که دولت وقت می توانس��ت 

قرارداد بهتری امضا کند.

قرارداد الجزایر هرچند با هدف پایان یافتن درگیری ها به امضا 
رس��ید؛ اما از همان زمان ه��م احتمال می رفت که این قرارداد 
ط��رح فریبی برای ایران باش��د و در آینده ای ن��ه چندان دور 
صدام با پیدا کردن فرصتی از آن خارج خواهد شد و به صورت 

یکجانبه لغو خواهد کرد.
آن وقتی که سیاس��تمداران دوره پهل��وی از قرارداد 1975 به 
عنوان یک دس��تاورد بزرگ ن��ام می بردند، عراق در حال نقض 
تعهدات خ��ود و فراهم ک��ردن مقدمات خروج این کش��ور از 
ق��رارداد 1975 بود؛ اما تنها واکنش دولت ایران به اقدام عراق 

ارسال یادداشتی به عراق بود که آن هم بی پاسخ ماند!

 قرارداد الجزایر پس از سال ها مناقشه مرزی
مناقش��ات مرزی ایران و عراق س��ابقه  ای طوالنی داش��ته و از 
زمان تاس��یس کش��ور عراق پس از فروپاشی حکومت عثمانی 
این مناقشات آغاز شد. اردیبهشت ماه سال 1348 روابط ایران 
و عراق به ش��دت تیره و جنگ تبلیغاتی طرفین ش��روع ش��د. 
حتی به ارتش ایران آماده باش هم داده شد. دولت عراق در آن 
سال اعالم کرد که شط العرب جزو قلمرو عراق است و از ایران 

خواست کشتی هایش وارد این رودخانه نشوند.
شرایط به گونه ای شد که نیروهای نظامی در نزدیکی اروندرود 
مستقر ش��دند. نیروی دریایی ایران برای حفظ حاکمیت خود 
بر ش��ط العرب، کشتی بازرگانی ابن سینا را که پرچم ایران بر 
باالی س��کان خود برافراشته بود، اس��کورت کرد. عراق نیز در 
پاس��خ اقدام به اخراج ایرانیان از عراق کرد و بیش از 20 هزار 
ایرانی را از آن کش��ور اخ��راج کرد. درگیری های مرزی ایران و 
عراق چند سال ادامه یافت. ایران در این درگیری ها دست برتر 
را داش��تند. درگیری های متعدد مرزی که تلفات بسیاری از دو 
کش��ور گرفت، موجب شد تا ایران و عراق با درخواست شورای 
امنیت و با میانجی گری الجزایر وارد فاز مذاکره و گفتگو بشوند. 
اس��فند ماه سال 53 با گفتگوهای مس��ئوالن ایران و عراق در 
الجزایر، پیش زمینه امض��ای پیمان نامه ای به وجود آمد. صدام 
حس��ین نایب رئیس جمهور عراق هم در نهم اردیبهش��ت ماه 

سال 54 همراه با هیئتی به تهران آمد.
در نهای��ت در تاری��خ 13 ژوئ��ن 1975 )23 خ��رداد 1354( 

ق��راردادی م��رزی بی��ن ایران و ع��راق در بغ��داد و در حضور 
عبدالعزی��ز بوتفلیقه عضو ش��ورای انق��الب و وزیر امور خارجه 
الجزای��ر به امض��ای عباس��علی خلعتبری و س��عدون حمادی 
وزیران خارجه ایران و عراق رس��ید. هرچند این قرارداد و تمام 
پیوس��ت ها و موافقتنامه ه��ای آن در بغداد به امضا رس��ید، اما 
چون هواری بومدین )رئیس جمهور الجزایر( و مقامات الجزایر 
در تم��ام مراح��ل میانجی گر بودند، به پیم��ان الجزایر معروف 
ش��د. در معاهده 1975 مرزهای آبی دو کش��ور بر اساس خط 
تالوگ و مرزهای زمینی بر اساس پروتکل قسطنطنیه )1913( 
تعیین ش��د. همچنین دو کش��ور موافقت کردن��د که از رخنه 
اخالل گران در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند. این عهدنامه 
که دارای 8 ماده، س��ه پروتکل و ضمائم است، اردیبهشت ماه 
س��ال 55 به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید. 
ایران اگرچه در این عهدنامه توانس��ت حاکمیت مرزی خود را 
رس��میت ببخش��د، اما در مقابل تعهداتی هم در قبال کش��ور 
عراق پذیرفت. ایران پذیرفت که دیگر از کردهای مخالف عراق 
حمایت و پش��تیبانی نکند و این دس��تاورد خوبی برای حزب 

بعث حاکم بر عراق بود.    

تعجب جریان ها و سرخوشی دولت پهلوی
پس از انعقاد قرارداد الجزایر، مقامات سیاسی ایران امضای این 
معاهده را "پیروزی ملی" و "موفقیت بزرگ سیاس��ت خارجی 
ایران" برشمردند. اسداهلل علم از جمله کسانی است که امضای 

این معاهده را پیروزی خواند.
از آنجا که ایران در درگیری های قبل از توافق الجزایر برتر بود، 
مردم منتظر ق��رارداد بهتری بودند. طارق عزیز وزیر خارجه ی 
ع��راق بعدها گفت که "ش��اه ای��ران پیش از اع��الم موافقت با 
قرارداد الجزایر به تردید افتاده بود. به او خبر دادیم اگر پیمان 
بسته نشود، ناچار دست کمونیست ها و مخالفان حکومت ایران 
را در مرزها باز خواهیم گذاش��ت. پس ش��اه با قرارداد موافقت 

کرد."
در کش��ور عراق، برخی از ش��خصیت های سیاسی و رسانه های 
آن کشور اس��تقبالی از آن قرارداد نداش��تند و آن را شکستی 
برای عراق قلمداد کردند؛ البته بس��یاری ه��م در عراق صدام 

را تحسین کردند.
امیرعباس هویدا نخس��ت وزیر رژیم پهلوی در همان س��ال و 
پ��س از امضای قرارداد به کش��ور عراق س��فر و با صدام دیدار 
ک��رد. صدام برای اینکه بتواند مخالفان خود را راضی نگه دارد، 
در این س��فر نخس��ت وزیر ایران را تحقیر  کرد؛ بدین گونه که 
برخالف رویه مرس��وم در دیدارهای رس��می، صدام حسین بر 
روی ی��ک صندلی بلند نشس��ت و هویدا ب��ر روی یک مبل و 

پایین تر نشانده شد. 

 تنها یک یادداشت در پاسخ به نقض قرارداد
در به��ار س��ال 1356 ایران و ع��راق میله گذاری های مرزی را 
با نظارت ناظران بین المللی آغاز کردند. در اردیبهش��ت وقتی 
نوبت به میله گذاری در منطقه مرزی میمک رسید، ارتش ایران 
می بایس��ت بخش هایی از میمک را ت��رک می کرد. هنوز ارتش 
ایران جابجا نش��ده بود که عراقی ها ناگهان کا را نیمه تمام رها 
کردند و رفتند. کش��ور عراق در این زم��ان با عدم میل گذاری 
م��رزی در منطقه میمک، معاهده 1975 را نقض کرد. پذیرش 
ق��رارداد 1975، ط��رح فریبی بود تا با یک گام عقب نش��ینی، 
خیال ایران را از درگیری های مرزی راحت کند و با عدم اجرای 
کام��ل معاه��ده، بهانه حمله به ایران و کشورگش��ایی را حفظ  

کند و در فرصت مناسب از آن بهره ببرد. 
صدام هرچند قرارداد 1975 را پذیرفته بود، اما حاکمیت ایران 
بر ش��ط العرب را اشغال آن می دانست. صالح علی گفته است: 
"... این }انقالب اسالمی در ایران{ یک فرصت تاریخی ست که 
ه��ر قرن یک بار اتفاق می افتد. آن ها ش��ط العرب و االحواز را 
از ما گرفته اند و حاال کشورش��ان از هم پاشیده است." عراق تا 
زمان پیروزی انقالب اسالمی درگیری و تحرکاتی در مرزها به 
وجود نیاورد تا حساسیت مردم ایران برانگیخته شود. مسئوالن 
دولت ایران نیز که از توافق کس��ب شده س��رخوش بودند، به 
جای اینک��ه در اجرای ق��رارداد 1975 تجدیدنظر کنند، تنها 
یادداش��تی از س��وی وزارت خارجه ایران به عراق داده شد که 

عراق هم پاسخی به آن یادداشت نداد.
 ای��ران پس از آن هیچ اقدامی نکرد. پیروزی انقالب اس��المی، 
فرصت خوبی را برای صدام فراهم کرد تا قراردادی را که عراق 

پذیرفته بود، فس��خ کن��د و آغازگر جنگ بزرگی باش��د که به  
لحاظ زمانی به عنوان بزرگترین جنگ قرن بیس��تم ش��ناخته 
می ش��ود. عراق پس از پی��روزی انقالب تحرکات مرزی خود را 
آغاز کرد و چند روز پیش از آغاز رس��می جنگ ایران و عراق، 
ارتفاعات میمک را که از میل گذاری آن انصراف داده بود، جزو 
خ��اک عراق اعالم کرد و آن را به اش��غال خ��ود درآورد. صدام 
س��پس به ارتفاعات میمک رفت و آنجا را »سیف سعد« نامید. 
عراق پس از این حمله به سازمان ملل متحد، سران کشورهای 
غیرمتعهد، سازمان کنفرانس اسالمی، اتحادیه ی عرب و... نامه 
نوش��ت و مدعی ش��د که "از زمان تیره ش��دن رابطه ی ایران 
و ع��راق، برخوردهای��ی در مرزه��ا روی داده و نیروهای ایرانی 
مرتکب تجاوزهایی نس��بت به اشخاص، نفوذ به اراضی عراق و 
خرابکاری هایی ش��ده اند که عراق آن ها را دفع کرده است." او 
در نهایت در 26 ش��هریور 1359 پیش از آغاز رس��می جنگ، 
معاهده الجزایر را فس��خ کرد و چن��د روز بعد جنگ با بمباران 
هوای��ی تهران و هج��وم زمینی یگان های زره��ی و مکانیزه به 

مرزهای کشورمان آغاز شد.
30 ش��هریور و یک روز پیش از آغاز تهاجم سراسری عراق به 
ایران، س��عدون حمادی وزیر خارجه عراق برای س��ازمان های 
بین المللی نوش��ت: "ای��ران تمام تعهدهای خود را نس��بت به 
معاه��ده ی الجزایر لغو ک��رده، ولی دولت جمه��وری عراق به 
حفظ رابطه خوب با تمام کش��ورهای همسایه، مخصوصا ایران 
عالقه مند اس��ت و به هیچ وجه قصد جنگ کردن یا توس��عه ی 
دامنه ی اختالف ها با ایران را بیش از آنچه دفاع مش��روط باشد 

ندارد."
پ��س از پایان جنگ ایران و ع��راق، صدام آتش تازه ای را برای 
ع��راق برافروخت و این بار به کوی��ت حمله کرد که این حمله 
واکنش های جهانی به همراه داشت و عراق برای اینکه خیالش 
از بابت ایران )طرف درگیر دیرینه اش( راحت باشد، معاهده ای 
که 10 س��ال پیش آن را فس��خ کرده بود، با ارسال نامه ای به 
ایران، آن را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران 
و ع��راق در اروندرود پذیرفت و ص��دام به دلیل تجربه جنگ با 
ایران ت��ا پایان دوره ای که رئیس جمه��ور عراق بود، تحرکات 

مرزی آن چنانی علیه ایران انجام نداد.  تسنیم
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