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بررسی مصادره اموال ایران در کانادا 
عضو هیئت رئیس��ه مجلس گفت: وزارت امور خارجه و کمیس��یون امنیت ملی 
مصادره اموال ایران توس��ط دولت کانادا را بررس��ی می کنند و ما وکالیی را در 

کانادا برای پیگیری این پرونده استخدام کرده ایم.
علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی ، با اشاره به فروش 

ساختمان های جمهوری اسالمی ایران توسط دولت کانادا، اظهار کرد: معتقدم که 
این اقدام کانادا بر خالف موازین بین المللی صورت گرفت، چرا که این کشور خالف 

موازین بین الملل و بدون اینکه جرمی را در محکمه ثابت کند، اموال جمهوری اسالمی 
را مصادره و به فروش گذاش��ت.او با اش��اره به اینکه جمهوری اس��المی ایران اقدامات 
حقوقی خود را برای پیگیری این مس��اله آغاز کرده افزود: متاسفانه مناسباتی که دولت 
کانادا در عرصه بین المللی به کار گرفته، سازنده نیست و این کشور از سال ۲۰۱۲ روابط 

خود را با جمهوری اسالمی به حالت تعلیق درآورد.   باشگاه خبرنگاران 

شفافیت خواسته مردم است
در ادامه واکنش ها به مس��ائل مطرح شده درباره اصل شفافیت آرای نمایندگان 
مجلس، محمد اس��ماعیل کوثری ، با بیان اینکه نمایندگان مجلس که از مردم 
رای گرفتند باید با مردم صادق باش��ند، گفت: اینگونه نباش��د که در زمان یک 
طرح��ی، برخی آن را امضا کنند، اما زمان رای گی��ری تعداد کمی از نمایندگان 

موافق باش��ند. او با تاکید بر اینکه باید شفافیت آرا در مجلس وجود داشته باشد، 
یادآور ش��د: این اشکال اساس��ی برای هر نماینده ای از هر جناحی است و باید برای 

این مس��ئله فکر اساس��ی شود. شفافیت خواسته مردم اس��ت و باید در عمل نشان داده 
ش��ود. کوثری درباره اظهارنظر یکی از فعاالن سیاسی پیرامون جلوگیری دولت از جنگ 
با آمریکا، افزود: این گونه حرف ها کارشناسی نیست و ارزشی ندارد. این افراد نمی دانند 
جنگ چیس��ت و فقط می خواهند اظهارنظر کنند و به لحاظ محتوایی توخالی هس��تند.

 باشگاه خبرنگاران جوان 

 فرمایشات امروز رهبر انقالب استراتژی نظام است
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: آمریکا در ۴۰ سال اخیر و در تاریخ 
گذشته اش نشان داده بدعهد است و چون خود را در جایگاه قدرِت فائق می داند 

به پیمان های خود وفادار نیست، بنابراین مذاکره با آمریکا بی معناست.
حجت االس��الم غالمرضا مصباحی مقدم، درباره بیانات رهبری در جلس��ه درس 

خ��ارج فقه درخصوص عدم مذاکره با آمریکا بیان کردند، گفت: فرمایش��ات رهبر 
معظم انقالب استراتژی نظام ماست؛ آمریکا نشان داد که بدعهد است و وقتی نشان 

داده که بدعهد اس��ت، پس مذاکره برای چه؟ وی افزود: معموال مذاکره برای این اس��ت 
که به توافقی در یک مس��ئله اختالفی برس��ند و بعد به آن توافق پایبند باش��ند، آمریکا 
هم در تاریخ ۴۰ س��اله ای که با ما دارد و هم در تاریخ گذش��ته اش نشان داده که بدعهد 
است و چون خودش را در جایگاه قدرِت فائق می داند به پیمان های خود وفادار نیست، 

بنابراین مذاکره با آمریکا بی معناست.  تسنیم 

م�ا در هیچ مس�ئله ای نمی توانیم به 
آمریکا اعتماد کنیم 

این تجربه به ما نش��ان داد که ما در هیچ مس��ئله ای 
نمی توانیم با او مثل یک طرف مورد اعتماد بنش��ینیم 
صحبت کنیم. انسان گاهی با دشمن هم حرف میزند 
اّما دش��منی که به حرف خودش پایبند باشد و انسان 
بتوان��د اعتماد کند که او به هر دلیلی زیر قول خود و 
زیر تعّهدات خود نخواهد زد. با این دش��من میش��ود 
حرف هم زد، بله؛ اّما وقتی ثابت شد که دشمن، دشمن 
نابکار اس��ت، دشمنی است که در عمل، از نقض عهد 
هی��چ ابائی ندارد و نقض عهد میکن��د، بعد هم وقتی 
می گویی��م آقا چرا نقض عهد کردی، باز لبخند میزند، 
ب��از زبان چرب و نرم را باز میکند و یک جوری توجیه 
میکند، با این دشمن نمی شود وارد مذاکره شد. اینکه 
بنده س��ال ها اس��ت دائم تکرار می کنم ک��ه با آمریکا 
مذاکره نمی کنیم علّتش این است. این نشان دهنده ی 
این اس��ت که مش��کالت ما در این مسئله، در مسائل 
مربوط به منطقه، در مس��ائل گوناگونی که داریم، در 
مشکالتی که با آمریکا و امثال آمریکا داریم، با مذاکره 
حل نمی ش��ود؛ ما ی��ک راهی باید خودم��ان انتخاب 
بکنی��م، آن راهمان را برویم؛ بگذارید دش��من دنبال 
شما بدود، بگذارید دشمن دنبال شما بدود. مسئولین 
سیاسی و دیپلماسی ما صریحاً میگویند که آمریکاییها 
میخواهند همه چیز را بگیرن��د، اّما هیچ  چیز ندهند! 
اگر یک قدم ش��ما عقب رفت��ی، یک قدم جلو میآیند. 
اینکه ما مدام می گوییم مذاکره نمی کنیم، ولی بعضیها 
میگویند آقا مذاکره که اش��کالی ندارد، اشکال مذاکره 
این است: شما را از راه صحیح خودت منحرف میکند، 
امتیاز را از ش��ما میگیرد. وقت��ی مذاکره کردید یعنی 
یک امتی��ازی بدهید، یک امتیاز بگیرید دیگر؛ معنای 
مذاکره این است دیگر؛ مذاکره، نشستن و گعده کردن 
و ح��رف زدن و گفت و ش��نود و خنده و ش��وخی که 
نیس��ت، مذاکره یعن��ی یک چیزی ب��ده، یک چیزی 
بگیر و آنچه را باید بدهی از ش��ما میگیرد، اّما آنچه را 
باید بدهد، به ش��ما نمی دهد؛ زورگویی می کند؛ خب 
مستکبر یعنی همین، اس��تکبار جهانی یعنی همین، 
یعنی زورگوییکردن، خودش را برتر دانستن، پایبند به 
حرف خود نبودن، خود را متعّهد ندانستن؛ این معنای 
استکبار است، وعدههایش را تخلّف میکند. خب امام 
بزرگوار ما فرمود: آمریکا شیطان بزرگ است؛ واقعاً این 

تعبیر، تعبیر فوق العاده ای است.
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مخاطب شمایید

رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشته راهبرد سیاست خارجی 
جمهوری اس��المی ایران را بر اساس آنچه که در جامعه حاکم 
اس��ت تبیین کردند و قاطعانه تأکید کردند هیچ مذاکره ای در 

هیچ سطحی با آمریکایی ها نخواهیم داشت.
ایش��ان بارها در باره این مسئله س��خن گفته بودند اما اینبار 
سخنان رهبری از قاطعیت بیش��تری درباره مذاکره نکردن با 

آمریکا حکایت دارد.
روش��ن است که ایش��ان از فضای جامعه آگاهی کامل دارند و 
می دانند که تجربه برجام باعث ش��ده تا بی اعتمادی مردم به 
آمریکا نیز بیش��تر شود، از این پس مطرح کردن بحث مذاکره 
با آمریکا را باید کنار گذاشت و بر اساس تأکیدات حضرت آیت 
اهلل خامن��ه ای عمل کرد، تأکیداتی که بر داش��ته های داخلی، 
مردم و جوانان اس��توار اس��ت و می توان با بهره گیری از این 
ظرفیت بزرگ، کشور را در مقابل همه تهدیدات به پیش برد.

س��خنان روز گذش��ته حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی بازتاب های گس��ترده ای داشت، هم در داخل 
و هم در خارج،  درهمین زمینه کارشناس��ان و تحلیل گران و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره سخنان ایشان اظهار 

نظر کرده و از ان استقبال نمودند.
مذاکره با آمریکا ضررهای سنگینی برای ما در پی 

خواهد داشت
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس در 
همی��ن زمینه گفت: ت��ن دادن به مذاکره ب��ا آمریکا عالوه بر 
ذلت، ضررهای         متراکم  و    پیچیده  و سنگینی را برای ما     خواهد 

داشت.
ذوالن��ور: مذاکره با آمریکا ضررهای س��نگینی برای ما در پی 

خواهد داشت
حجت االس��الم مجتبی                                                                                                                                                                                                                                 ذوالنوری                                                        نماینده مردم قم در مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت وگوبا خبرگزاری فارس، با اشاره به 
سخنان اخیر رهبری در باره عدم مذاکره با آمریکا گفت: عالوه 
بر فرمایش��ات رهبری دالیل منطق��ی و متقنی وجود دارد که 
مذاکره با آمریکا اوال شدنی نیست و دیگر اینکه برخالف منافع 

ملی ماست.
وی افزود: آمریکایی ها نمی خواهند با مذاکراتش��ان مشکلی را 
ح��ل کنند. آنها مخالف نفوذ منطقه ای ما هس��تند و به دنبال 
این هس��تند نفوذ منطقه ای ما را مح��دود کنند چون کاهش 
نفوذ منطقه ای ما یعنی ضرر و خسران برای جمهوری اسالمی 

ایران.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار 
داش��ت: آمریکایی ها سعی دارند تا به ملت ایران این گونه القا 
کنن��د که این نف��وذ منطقه ای به ضرر ملت ایران اس��ت پس 

علی القاع��ده آن چیزی ک��ه به ضرر ملت ایران باش��د به نفع 
آنهاس��ت و نباید در باره اش تبلیغات منفی داشته باشند، پس 
نتیجه این می ش��ود که نفوذ منطقه ای ما به ضرر آمریکایی ها 

است.
ذوالنوری خاطرنشان کرد: آمریکایی ها موضوع موشکی و توان 
دفاع��ی ما را هدف گرفته اند و این موضوع هم طبیعتا به ضرر 
ماست و ما چرا باید بپذیریم که بر سر توان دفاعی مان مذاکره 
کنیم و آن را کاهش دهیم؟ چرا آمریکایی ها موش��ک داش��ته 

باشند و ما نداشته باشیم؟
وی اف��زود: موض��وع دیگر،  موضوع برجام اس��ت. ما در برجام 
امتیازات زیادی دادیم و امتیازاتی هم برایمان منظور ش��ده و 
حقوقی که در برجام برای ما در نظر گرفته ش��ده چیز تازه ای 
نیس��ت. ما چون جزو NPT هس��تیم بدون م��ا به ازا و بدون 
هیچ تکلیفی باید از این حقوق برخوردار شویم، اما برخورداری 
از ای��ن حقوق را برای ما در قبال انج��ام تکالیف اجباری قرار 

داده اند.
وی اف��زود: ما چاره ای جز این نداری��م که به مذاکره با آمریکا 
تن ندهیم؛ چراکه تن دادن به مذاکره با آمریکا عالوه بر ذلت، 
ضررهای         متراکم  و    پیچیده  و سنگینی را برای ما     خواهد داشت 
و قطعا کس��ی اگر در این زمینه خب��ط و خطایی کند، مردم، 
مجلس و مجموعه نظام به او اجازه چنین کاری نخواهند داد.

مذاکره با آمریکایی که تمامی تعهدات را نقض کرده 
بی معناست

عالالدی��ن بروج��ردی نیز گفت: اصوالً مذاک��ره با هدف توافق 
ص��ورت می گیرد، دنیا هم مش��اهده کرد ک��ه آمریکا به هیچ 
توافقی پایبند نیس��ت بنابراین مذاکره مجدد با کش��وری که 
پایبند به تعهدات و هنجارهای حاکم بر جهان امروز نیس��ت، 

معنا و مفهومی ندارد.
عض��و کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس 
ش��ورای اسالمی با اشاره به س��خنان اخیر مقام معظم رهبری 
در مورد عدم مذاکره هیچ یک از مس��ؤوالن جمهوری اسالمی 
ب��ا آمریکایی ه��ا چ��ه در نیویورک و چ��ه در جاه��ای دیگر، 
اظهارداشت: موضوع فش��ار آمریکا به ایران مربوط به دیروز و 
امروز نیست.  انقالب اسالمی موجب شد که 6۰ هزار مستشار 
آمریکایی از کش��ور اخراج ش��وند و مقدرات کشور در اختیار 

ملت و نظام مقدس جمهوری اسالمی قرار گیرد.
وی افزود: آمریکایی ها از آغاز پیروزی انقالب اس��المی غیر از 
ظلم��ی که در حق ملت بزرگ ایران در طول دهه های قبل از 
انقالب انجام داده بودند، دش��منی خ��ود را آغاز کرده و همه 
فش��ارهای ممک��ن را تا حاال ب��ه کش��ورمان وارد کرده اند که 
تحریم، یکی از این فش��ارها بوده، آمریکایی ها عامل اساس��ی 

تحمیل 8 س��ال جنگ بی رحمانه علیه ایران به وس��یله صدام 
بوده اند.

عض��و کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه آمریکایی ها تحریم  را از مقام 
معظم رهبری ش��روع کرده تا به وزی��ر خارجه و تعداد زیادی 
از ش��خصیت های نظام جمهوری اس��المی رس��یده اند، اضافه 
کرد: قطعاً اقدامات آمریکایی ها، آب در هاون کوبیدن اس��ت و 

آمریکایی ها نتیجه ای از تحریم ها نخواهند گرفت.
بروج��ردی گف��ت: خوش��بختانه ام��روز با هوش��مندی نظام 
جمهوری اس��المی ایران و سیاس��ت های متخ��ذه، محوریت 
آمریکا و متحد بودن کش��ورهای دنیا علیه جمهوری اسالمی 
ایران عماًل از بین رفته و آرایش سیاسی دنیا تغییر کرده است 
لذا دیگر قدرت های بزرگ مانند روس��یه، چین و بس��یاری از 
کش��ورها در کنار آمریکا، علیه جمهوری اس��المی نیس��تند و 
تحریم ه��ای آمری��کا علیه ایران باعث منزوی  ش��دن و تحریم 

خودشان گردید.
وی اضافه کرد: در مذاکرات اخیر رئیس جمهور ایران با پوتین 
رئیس جمهور روس��یه، همینطور توافقات صورت گرفته با این 
کش��ور و چین عماًل ضربه بزرگی به قدرت تصنعی و اقتصادی 
آمریکا در منطقه وارد کرده اس��ت. م��ا به راحتی می توانیم از 
گردنه س��خت مش��کالت اقتصادی عبور کنیم و ظرفیت های 
بس��یار خوبی هم برای کار با دنیا از جمله کشورهای دوست و 

همسایه وجود دارد.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس با 
تأکید بر اینکه حربه تحریم آمریکا روز به روز کندتر می شود، 
تصری��ح کرد: اصوالً مذاکره با هدف توافق صورت می گیرد، ما 
سال هاس��ت با آمریکایی ها در چارچوب ۱+5 مذاکره و توافق 
کردیم و دنیا هم مش��اهده ک��رد که آمریکا ب��ه هیچ توافقی 
پایبند نیس��ت بنابراین مذاکره مجدد با کشوری که پایبند به 
هیچگونه از موازین بین المللی، اخالقی و هنجارهای حاکم بر 
جهان امروز نیست، معنی و مفهومی ندارد و طبیعتاً هیچکس 
در ایران نه فقط دنبال مذاکره نیست بلکه همه مخالف مذاکره 

با آمریکا است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: سیاست گذاری کالن نظام و قانون اساسی 
توس��ط رهبری صورت می گیرد و بارها وزیر خارجه به عنوان 
مسؤول سیاست خارجی ایران اعالم کرده که آمریکایی ها هیچ 
راهی جز اینکه از نقض پیمان دست بردارند و تحریم ها را لغو 

کرده و مجدداً به تعهدات خود عمل کنند، ندارند.
وی گف��ت: تا زمانی که آمریکایی ها تحریم ه��ا را لغو نکنند و 
در صف کشورهای متعهد به برجام قرار نگیرد، طبق فرمایش 

مقام معظ��م رهبری به هیچ وجه مذاک��ره ای با آنها نخواهیم 
داشت.

رهبر انقالب نقشه راه سیاست خارجی را ترسیم کردند
در همین زمینه کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: ترامپ 
ت��الش می کند از ب��رگ برنده مذاکرات ایران ب��رای انتخابات 
آینده اس��تفاده کند، با اظهارات ام��روز رهبر انقالب این برگ 

برنده از دست رئیس جمهور آمریکا خارج شد.
حس��ن هانی زاده در گفت وگو با تس��نیم، درب��اره بیانات امام 
خامنه ای که صبح امروز در جلسه درس خارج فقه درخصوص 
عدم مذاکره با آمریکا مطرح شد، گفت: بیانات مهم و راهبردی 
مقام معظم رهبری سیاس��ت کالن جمهوری اسالمی ایران را 

در رابطه با مذاکره با آمریکا ترسیم کرد.
وی افزود: رهبر معظ��م انقالب در این بیانات چند فصل مهم 
را مورد توجه قرار دادند؛ طی روزهای گذش��ته گمانه زنی هایی 
درخص��وص احتمال دیدار رئیس جمهور ایران با دونالد ترامپ 
در حاش��یه نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل در نیویورک 
مطرح شده و حتی برخی جریان ها در داخل ارتباط تنگاتنگی 
بین گشایش اقتصادی با این دیدار برقرار کرده  و سعی در القای 
این هس��تند که اگر دیدار  رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور 

آمریکا صورت بگیرد همه مشکالت بر طرف خواهد شد.
هانی زاده تصریح کرد: االن وضعیت کش��ور مش��خص اس��ت 
و آمریکایی ه��ا همچن��ان از ادبیات تهدید و فش��ار علیه ایران 
برای کش��اندن ایران پای میز مذاکره استفاده کرده و با طرح 
موضوعاتی که ارتباطی با مس��ئله هس��ته ای ایران ندارد سعی 
می کنند شرایط خود را بر ایران تحمیل کنند. به همین دلیل 
نیز رهبر معظم انقالب با هوش��مندی کامل و در این ش��رایط 
و در حالی که چند روزی به نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان 
ملل باقی نمانده این بیانات را اظهار داشتند که مشخص کنند 
هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و هیچ دیداری بین ایران و آمریکا 
صورت نخواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: االن دونالد ترامپ 
تالش می کند از برگ برنده مذاکرات ایران برای انتخابات آینده 
اس��تفاده کند، با اظهارات امروز رهبر انقالب این برگ برنده و 
آخرین برگ برنده هم از دس��ت رئیس جمه��ور آمریکا خارج 
ش��د؛ ترامپ طی ماه های اخیر سعی کرد از برگ برنده معامله 
قرن، مذاکره با کره ش��مالی و سرنگونی دولت انقالبی ونزوئال 
به عنوان برگ برنده انتخاباتی استفاده کند ولی شکست خورد 
و آخری��ن برگ برنده هم امروز از دس��ت رئیس جمهور آمریکا 
خارج ش��د،  این نش��ان می دهد که مقام معظم رهبری با این 
اظهارات نقشه راه سیاست خارجی ایران را برای دولت ترسیم 
کردند و مشخص شد که هیچ دیداری بین رئیس جمهور ایران 

و آمریکا صورت نخواهد گرفت.

خط بطالن بر توهم مذاکره با آمریکا برای حل مشکالت
دیدگاه کارشناسان درباره سخنان رهبری 
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