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    بازگشت عزت به پاسپورت ايرانيان!
يك فعال فضاي مجازي در صفحه شخصي خود 
در توئيتر درباره اظهارات روحاني درباره پاسپورت 

ايرانيان و ايرالين هاي خارجي، نوشت:

........................................................................................................................
    اوضاع دشمنان ما چگونه است؟

مهدي چمران رئيس سابق ش��وراي ش��هر تهران طي توئيتي اوضاع 
نابسامان دشمنان ايران را تشريح كرد. 

........................................................................................................................
    انتقاد حسيني از انتصابات فاميلي در دولت

سيدمحمد حسيني وزير اسبق ارشاد در صفحه شخصي خود طي توئيتي 
درباره انتصاب داماد روحاني به عنوان معاون وزير صنعت، نوشت:

........................................................................................................................
   مطهري و صادقي كجاي مجلس نشستند؟

يك فعال فض��اي مجازي در صفحه ش��خصي خ��ود در توئيتر درباره 
تصويب يواشكي دوتا از اليحه مربوط به FATF بدون رأي مجلسي ها 

و سكوت علي مطهري و محمود صادقي، نوشت:

........................................................................................................................
   جريمه مست كردن در امريكا چقدر است؟ 

كانال تلگرامي»روزنوشته هاي چند دانشجوي مسلمان 
ايراني در امريكا« با انتشار تصويري از خودرويي كه نصف 
آن تاكسي است و نصف ديگر آن خودروی پليس نوشت: 
مست كرديد؟ انتخاب كنيد ميخوايد سوار كدوم بشيد!

دانشگاه ايالتي آيوا، امريكا
البد مست كردن دانشجوها در شهر اينقدر براشون معضل ايجاد ميكنه كه 

دست به چنين خالقيت عجيبي براي انذار دادن زدن، اونم كي؟ پليس!
چه خالقيتي؟ اومدن نصف ماش��ين پليس دانش��گاه رو به رنگ تاكسي 
درآوردن و روش نوشتن اگر مست مي كنيد، تاكسي بگيريد بريد خونه چون 
هزينه  سواري تاكسي فقط ميشه ۱۱ دالر. روي نيمه  پليس نوشتن هزينه  
اين طرفش ميشه ۱۱هزار دالر. يعني اگر در حال مستي برونيد و تصادف 
كنيد و پليس سر برسه، هزار برابر هزينه  تاكسي پاتون آب ميخوره. بعد ريِز 

اون ۱۱هزار دالر رو اومدن روي كاپوت حك كردن، هزينه هايي از قبيل:
- جريمه

- هزينه  دادگاه
- هزينه  گزاف براي بيمه  راننده با ريسك باال

- هزينه  زندان
- هزينه وكيل و روند قانوني

- هزينه  عفو مشروط
- هزينه  كالس آموزشي براي راننده  مست

فكر كنم شما هم به اين نتيجه رسيديد كه البد مست كردن دانشجوها در 
شهر اينقدر براشون معضل ايجاد ميكنه كه پليس  دانشگاه  مياد دست به 

چنين خالقيت عجيبي براي رعب افكندن در دل ملت ميزنه!

محمدجواد ظريف مي خواهد جناحي و سياست زده 
نباش�د، ام�ا مي ش�ود. مي خواه�د مواضع�ش 
در راس�تاي حفظ و تأمي�ن منافع ملي باش�د، اما 
نمي شود. مي خواهد غرور ملي ايرانيان را باال ببرد، 
اما نمي توان�د. مي خواهد غرب گرا به نظر نرس�د، 
اما مي رس�د. ظريف حاال از آن م�ردي كه با غرور 
ايستاده بود و مدال و نش�ان درجه يك شجاعت 
و لياقت با دس�تان رئيس جمهور بر سينه اش زده 
مي شد، فاصله گرفته و سخنان او در كنگره حزب 
نداي ايرانيان نشان مي دهد پايان عصر ديپلماسي 
اعتدالي ظريف آغاز شده اس�ت و حاال او به جاي 
مسئول سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران 
مي تواند سخنران نشست هاي دست چندم حزبي 
باش�د. فرقي نمي كند تصوير بزرگ ظريف فرداي 
سخنراني اش در اين نشست حزبي عكس صفحه 
اول چند روزنام�ه اصالح طلب باش�د؛ همه آنچه 
اصالح طلبان را ذوق زده ك�رده و در صفحات اول 
خود منعكس كرده اند، انتقاد صريح ظريف از يك 
روزنامه و صداوسيماست. سطح وزير خارجه ايران 
مشاجره جناحي با دو رسانه است؟ شايد هيچ چيز 
مثل تيترهاي رس�انه هاي اصالح طلب از سخنان 
ظريف بر آغاز عصر پايان ظريف صحه نمي گذارد. 
كس�اني كه از ابتدا هم ظريف را در همين س�طح 
حزبي مي پس�نديدند و حاال ذوق زده سخنان او 
عليه دو رس�انه هس�تند. ما اما ظريف را در قامت 
نماينده يك ملت و يك حكومت برابر قدرت هاي 
بزرگي كه دش�من مان هس�تند، مي خواس�تيم. 
اين اس�ت كه س�خنان اخير او نه تنه�ا قانع مان 
نمي كن�د بلكه معترض هس�تيم. چ�را معترض؟ 
اين گزارش چرايي اين اعت�راض را بيان مي كند. 

    آقاي ظريف! جناحي نباشيد
محمدجواد ظري��ف در كنگره حزب ن��داي ايرانيان 
سخنراني مي كند. همين مكان سخنراني جاي سؤال 
است و ما حق داريم بپرسيم آقاي ظريف در نشست 
حزبي چ��ه مي كنيد؟ خوش بين باش��يم، براي دفاع 
از منافع ملي و گ��زارش از تالش ب��راي حفظ منافع 
آنجاست. او سخنانش را اينگونه آغاز مي كند: »به دليل 
اينكه همواره در وزارت خارجه بوده ام، نمي توانستم 
فعاليت حزبي داشته باش��م اما محيط پرشور حزبي 
به من اين اجازه را مي دهد درباره موضوع سياس��ت 
خارجي صحبت كنم. سياست خارجي حوزه منافع 
ملي اس��ت، حوزه تقابل جناحي نيس��ت.« سخنان 
زيبايي است اما با مواضع وزير خارجه هماهنگي ندارد. 
او اواخر تابستان 93 در سفر به نيويورك براي حضور در 
اجالس ساالنه سازمان ملل، در شوراي روابط خارجي 
امريكا و در پاسخ هاله اس��فندياري - فعال براندازي 
نرم- در اظهارنظري قابل تأمل گف��ت: »ما روندي را 
شروع كرده ايم كه هدف از آن تغيير فضاي سياست 
خارجي كشور اس��ت. اگر با وجود تالش هاي ما براي 
تعامل، اين تالش ها بي نتيجه بماند، مردم ايران اين 
فرصت را خواهند داشت تا ۱۶ ماه ديگر كه انتخابات 

پارلماني )مجلس دهم( برگزار مي شود، به اين عملكرد 
ما پاسخ دهند. وقتي قباًل در سال هاي۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ 
توافق هاي��ي كردي��م و تالش هاي ما ب��راي عملكرد 
شفاف، از جانب اتحاديه اروپايي رد شد، مردم جواب 
ما را با انتخاب رئيس جمهوري متفاوت دادند كه مرا 
هم زود بازنشسته كرد، حاال بار ديگر من زنده شده ام. 
به نظر من غ��رب در انتقال پيامي ك��ه مي خواهد به 
ايران منتقل كند بايد بس��يار دقت كن��د.« بله، او از 
غرب خواست به خاطر انتخابات مجلس در ايران در 
پيامي كه با نوع عملكردش به م��ردم ايران مي دهد، 
دقت كند! حاال مي گويد سياست خارجي حوزه تقابل 

جناحي نيست. 
يك س��ال بعد بود كه جان كري، وزير خارجه وقت 
امريكا گفت: »دوس��تان! اگر به توافق پش��ت كنيم، 
يك پيام بزرگ به افراطي ها در ايران مي فرس��تيم. 
چه كسي مي داند در اين صورت انتخابات )مجلس( 
چه مي شود اما روحاني و ظريف كه خود را در مذاكره 
با غرب به خطر انداختند، به نظرم به دردس��ر جدي 
مي افتند.« نگراني وزير خارجه امريكا براي وضعيت 
جناح روحاني و ظريف در انتخابات مجلس بايد باعث 
شرمندگي ظريف مي ش��د، اما نشد! اظهارنظراتي از 
اين دست در ميان مقامات امريكايي كه در واكنش 
به سخنان جناحي و نسنجيده ظريف گفته شد، باز 
هم وجود دارد كه مجال بيان نيست اما فقط اظهارات 
نبود و در عملكردها هم به كم��ك ظريف و روحاني 

آمدند. سناي امريكا فروردين 9۶ يعني يك ماه قبل از 
انتخابات رياست جمهوري ايران، بررسي تحريم هاي 
جديد را به تعويق انداخت و كوركر رئيس  كميته روابط 
خارجي سنا گفت: »پيش نويس تحريم جديد، قبل از 
انتخابات ايران رسماً وارد چرخه قانونگذاري نخواهد 
ش��د. علت، نگراني اروپا از تأثير تشديد تحريم ها بر 
سرنوش��ت ميانه روها در انتخابات است.« تحريم ها 
براي ملت ايران به عقب نيفتاد، اما براي جناح حاكم 
يعني ظريف و روحاني و براي ضعيف نشدن آنان در 
انتخابات داخلي معوق شد! اين است كه مي گوييم: 
محمدج��واد ظريف مي خواهد جناحي و سياس��ت 
زده نباشد، اما مي شود. او منافع ملي را كنار گذاشت 
و مقابل دشمنان ملت ايران س��ر درددل سياسي و 
جناحي باز كرد تا وضعيت جناح متبوعش در انتخابات 

و در مقابل رقباي داخلي تضعيف نشود. 
   آقاي ظريف! پاسدار غرور ملي باشيد

محمدجواد ظريف در كنگره حزب نداي ايرانيان قدرت 
اصلي ايران را مردم ايران مي داند و مي گويد: »مردم 
ايران مبناي قدرت ما هستند. هر چه كه مي خواهيد به 
عنوان مبناي قدرت در نظر بگيريد، همسايگانمان در 
آن مبناها از ما جلوتر هستند؛ يكي عضو ناتو است، دو 
تا از آنها سالح هسته اي دارند و امثال آنها. كل هزينه 
تسليحاتي و بودجه تسليحاتي ايران براي هر فرد در 
كل منطقه نسبت به ساير كشورها پايين ترين است؛ 
عربستان سعودي ۶9ميليارد دالر هزينه خريد سالح 

كرده است، جمهوري اس��المي با هر چه كه در حوزه 
دفاعي دارد هزينه اش زير ۱۶ميليارد دالر است، پس 
چه چيز اس��ت كه ما را قدرتمندترين كشور منطقه 
كرده است؟ اين مردم ما هس��تند كه ما را قدرتمند 
كردند.« البته س��خنان ظريف تا يك جايي درس��ت 
اس��ت و قدرت اصلي ايران مردم ايران هستند. ملتي 
كه با وحدت و ايستادگي كش��ور را سربلند كرده اند، 
اما نمي شود توجه به اين منبع اصلي قدرت با تضعيف 
ديگر گزاره هاي قدرت جمهوري اسالمي ايران همراه 
نباش��د؟! براي آنكه بگوييم مردم اي��ران اصلي ترين 
گزاره قدرت ايران هستند، آيا الزم است حتماً قدرت 
نظامي مان را تخريب كنيم؟ خصوصاً از زبان مسئول 
سياست خارجي كشور كه سخنانش توسط بيگانگان 
دقيق رصد و تحليل مي شود؟! آيا براي تحسين ملت 
ايران الزم است اين پيام را به دشمنان مان بدهيم كه 
ما از نظر تسليحاتي از شما عقب تر هستيم )كه البته 
گزاره درستي نيست( و بودجه نظامي مان هم از شما 
كمتر اس��ت و در كل قدرت نظامي و تس��ليحاتي ما 
را جدي نگيريد؟! اين س��خنان ظريف يادآور همان 
اشتباه بزرگي اس��ت كه چند سال قبل كرد و صريحاً 
گفت كل توان نظامي ايران در ۱۰ دقيقه نابود مي شود 
و واكنش رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي را موجب 
ش��د كه »يك وقتى يكى از مسئوالن كش��ور درباره  
مس��ائل نظامى يك نظری داده ب��ود كه خب مطابق 
واقع نبود، بنده گفتم يك »تور نظامى« برای مسئوالن 

كشور قرار بدهيد، بيايند يك خرده ای در محيط های 
نظامى گردش كنند، حقايقى را، واقعياتى را ببينند، 
معلوماتش��ان نس��بت به موجودِی نظامى كشور باال 
برود.« قبل از رهبري هم بسياري از مسئوالن نظامي 
كش��ور به وزير خارجه تذكر دادند كه اطالعاتش در 
مورد توان تسليحاتي كشور نادرست است. حاال چرا 

وزيرخارجه بايد راه غلط رفته را دوباره بپيمايد؟!
غرور ملي فقط همين هم نبود كه ظريف آن را نشانه 
گرفت. وقتي كمك هاي مردمي به يمن نرسيد، وقتي به 
دو نوجوان ايراني در جده تعرض شد، وقتي به مقامات 
دولت ايران ويزا داده نش��د، وقتي پاسپورت ايراني از 
ارزش افتاد، وقتي نماينده ايران در سازمان ملل اجازه 
ورود به خاك امريكا را نيافت، وقتي به هواپيماي حامل 
وزير خارجه مان س��وخت ندادند، وقتي با ايراني ها در 
برخي فرودگاه ها با بي احترامي رفتار شد، وقتي بي دليل 
ديپلمات هايمان اخراج ش��دند و وقت��ي... و وقتي... و 
وقتي... غرور ملي بر باد رفت. گويا كمي دير رس��يده 
است آقاي ظريف! حاال عملكرد خود را فراموش كرده 
و همه غرور ملي را در تيتر ي��ك روزنامه و يك برنامه 
صداوسيما مي بيند و مي گويد چرا نمي خواهند غرور 
ملي ايرانيان حفظ شود! روزنامه و رسانه كه در سطح 
عملكرد دستگاه ديپلماسي كشور مؤثر نيستند، حتي 

اگر تحليل او در مورد اين دو رسانه درست باشد!
   آقاي ظريف! غرب گرا نباشيد

محمدجواد ظريف مي گويد: »مشكل ما اين است كه 
از طيف هاي مختلف فكري مان و كساني كه طرفدار 
تعامل با دنيا هستند تا كساني كه به عنوان دلواپس 
شناخته مي شوند يك اش��تباه دارند، آن اشتباه اين 
اس��ت كه غرب را مركز جهان مي بينند. دنياي امروز 
ما دنياي پس��اغربي اس��ت. دنيا عوض ش��ده و غرب 
مركز عالم نيس��ت، بنابر اين سياس��ت نگاه به شرق 
معني نمي دهد، همان طور كه سياست نگاه به غرب 
هم معني نمي دهد، چون غرب به ش��رق و ش��رق به 
غرب نگاه مي كند. همه نگاه مان را در امريكا متمركز 
نكنيم و خيال نكنيم هر اتفاقي در دنيا يك س��رش 
در امريكاست.« شعار نه ش��رقي، نه غربي كه سال ها 
ظريف را به آن دعوت مي كرديم، حاال در س��خنان او 
نمود يافته، اما همزمان ديگران را متهم به غرب گرايي 
و شرق گرايي مي كند! بايد ياد آقاي ظريف آورد كه چه 
كسي امريكا را كدخدا خواند! چه كسى گفت: »امضاي 
وزير خارجه امريكا تضمين است«؟! چه كسى گفت: 

»رئيس جمهور امريكا مؤدب و باهوش است«؟! و... 
   آقاي ظريف! دنبال راه ديگري باشيد

ظريف غيرجناحي نبوده، حافظ منافع ملي نبوده، غرور 
ملي را پاس نداشته و مخالف غرب گرايي هم نبوده است. 
او مي خواهد با متهم كردن ديگران به آنچه خود متهم به 
آن است، از شكست بگريزد اما اين كار نه اخالقي است 
و نه حرفه اي. مردم مي فهمند، رس��انه ها مي فهمند و 
سياستمداران را هم مي فهمند. براي فرار شكست بايد 
مس��ير ديگري را ظريف بپيمايد، بازگشت صادقانه به 

مواضع و آرمان های انقالب اسالمي.

جاللي:
خبري از اجراي SPV نيست  

رئيس مركز پژوهش ه�اي مجلس با 
بيان اينكه خبري از اجراي سازوكار 
ويژه مالي اروپا نشنيده ايم، گفت: با 
 ،SPV طوالني ش�دن روند اج�راي
اعتماد افكار عمومي ايران نسبت به 
اروپ�ا خدش�ه دار ش�ده اس�ت. 
كاظم جاللي رئي��س مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با مهر با اشاره به طوالني شدن 
زمان اجرا و عملياتي نش��دن س��ازوكار ويژه مالي اروپا، اظهار داشت: 
متأس��فانه اروپايي ها در اين زمينه تعلل زي��ادي كرده اند در حالي كه 
انتظار مي رفت اين مسئله را زودتر عملياتي كنند. وي ادامه داد: پس 
از وعده هاي متعدد اروپايي ها براي جبران خس��ارات خروج امريكا از 
برجام، تا حدودي در افكار عمومي ايران نس��بت به اروپايي ها اعتماد 
شكل گرفته بود اما با طوالني ش��دن روند اجراي SPV، قطعا به اين 

اعتماد خدشه  وارد شده است. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
تأكيد كرد: متأسفانه هنوز خبر خاصي مبني بر اينكه قرار است اتفاق 
خاصي از سوي اروپايي ها در اين زمينه رخ دهد، نشنيده ايم. جاللي در 
واكنش به كساني كه معتقدند راه اندازي سازوكار ويژه مالي اروپا زمانبر 
اس��ت، تصريح كرد: اروپايي ها زمان كمي براي اجراي سازوكار مالي 
نداشته اند و با گذش��ت حدود هفت ماه از خروج امريكا از برجام، آنان 
هنوز به تعهد خود عمل نكرده اند و بايد تعهدات خود را اجرايي كنند. 

گفتني است SPV سيستم اروپايي جايگزين سوئيفت است كه قرار 
بود پس از اينكه تحريم هاي امريكا در ۱3 آبان اجرايي ش��د، به تداوم 
مبادالت بانكي ايران كمك كند؛ اتفاقي كه تاكنون به رغم وعده هاي 

اروپايي ها و خوش بيني دولت، محقق نشده است.

نگاهي به مواضع فرافكنانه وزير خارجه در يك نشست حزبي

آقاي ظريف! براي فرار از شكست دنبال راه ديگري باشيد

محمدحسين واليتی   |     فارس

از تابستان 94، ش�خصيت ها و رس�انه هاي وابسته به يك 
جريان سياس�ي از ل�زوم تجديد الگ�وي برجام در س�اير 
حوزه هاي مورد مناقشه با غرب س�خن به ميان می  آوردند 
و ب�ه صراحت ايج�اد توافقات�ي در قالب برج�ام 3،2 و4 را 
نياز اساس�ي كش�ور عنوان مي كردند. اگ�ر جماعت مورد 
اشاره مي توانس�تند به صراحت از ضرورت تعديل مواضع 
در حوزه هاي موش�كي، منطقه اي و حقوق بش�ر س�خن به 
ميان بياورند ب�ه اين دليل ب�ود كه ماه ها قب�ل از انتخابات 
س�ال 92، ذهن افكار عمومي را ب�ا عمليات روان�ي به اين 
ب�اور نزديك ك�رده بودن�د كه مي ت�وان با تعدي�ل مواضع 
در برابر غ�رب بر مش�كالت اقتصادي كش�ور فائ�ق آمد.

 بسترس��ازي اجتماعي براي دس��تيابي به اهداف سياسي در 
حال��ي مهم ترين عام��ل ش��كل گيري برجام و قب��ح زدايي از 
بسياري از مؤلفه هاي سياست خارجه جمهوري اسالمي است 
كه با تجربيات تلخ برجام، جامعه نيز به اين نتيجه رسيده است 
كه فروكاستن از مواضع و رويكردهاي انقالبي و ارائه امتياز به 
كش��ورهاي غربي نه تنها نمي تواند تضمين كننده آن باش��د 
كه مشكالت كش��ور كاهش يابد بلكه مي تواند زمينه تشديد 
تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي را منجر ش��ود. پختگي 
و بلوغ امروز جامعه ايراني مهم ترين مانع امروز همان جرياني 
است كه تا چند ماه پيش براي پيشبرد اهداف جناحي و حزبي 
خود از »مردم« به عنوان يك اهرم فشار عليه حاكميت جهت 

انعطاف در برابر خواسته هاي خود استفاده مي كردند. 
»رجوع به رفراندوم« يك��ي از مهم ترين كليدواژه هايي بود كه 
تا چند صباح پيش به صورت مكرر از س��وي جماعت غرب زده 
داخلي براي پيشبرد اهداف خود مورد استفاده قرار مي گرفت 
كه قرائت جديدتري از »فش��ار از پايين و چانه زني از باال« بود. 
حال براي آنكه بلوغ و پختگي مردم، جايگاه يك »دست انداز« 
را پيدا نكند بايد به دنبال برخ��ي از تاكتيك ها بود كه برخي از 
اقشار مختلف جامعه دوباره به اين نتيجه برسند كه مي توان با 
امتيازدهي مجدد به غرب، كشور را در مسير پيشرفت قرار داد. 
به بيان بهتر جماعت مورد اشاره بر اين باور است كه مردم را بايد 
در تنگناهاي اقتصادي جديد ق��رار داد تا همچنان نقش اهرم 
فش��ار عليه حاكميت را بازي كنند با اين تفسير كه با تشديد 
مشكالت اقتصادي مردم، سطح و گستره نارضايتي از دولت را به 
حاكميت تبديل كرده و موازي با آن سياست هاي ارشد نظام در 
عرصه بين المللي عامل بسياري از مشكالت اخير عنوان شود. 
اين تأويلي نو از راهبردي است كه ماه ها قبل از انتخابات سال 
9۲ جريان غرب زده داخلي ب��راي پيروزي هاي انتخاباتي خود 
طراحي كرده بودند و قبل، حين و بعد از آغاز مذاكرات هسته اي 
به صورت كامل به اج��را درآمد. امروز هم��ان جريان به جاي 
اقدامات اجرايي و جبران ناكارآمدي ه��اي فردي و جمعي بار 
ديگر با تنگ تر كردن حلقه هاي مشكالت اقتصادي به مردم راه 

برون رفت كشور از مشكالت را مذاكرات مجدد عنوان مي كند! 
غافل از اينكه هزينه هاي گس��ترده ناشي از توافق هسته اي به 
گونه اي در حال افزايش است كه اقشار مختلف جامعه به ويژه 
برخي از اليه هايى كه درك عميق تري نسبت به مناسبات ميان 
ايران با امريكا – اروپا دارند، امتيازدهي مجدد كشور به غربي ها 
را هزينه زا عنوان مي كنند. در اين بين نيز برخي سياستمداران 
نس��بت به به كارگيري رويكرد گذشته، هشدار داده و خواهان 

تغيير رفتار جريان غرب زده داخلي در اين زمينه شده اند. 
   اعتماد مجدد ايران به امريكا و اتخاذ رويكردی

چون »سازش« اشتباه محض است
حميدرضا حاج بابايي نماينده مردم همدان در مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه ايده و طرح سازش با امريكا از پايه و اساس 
غلط است، اظهار كرد: كساني كه اين پيشنهادات بي منطق را 
مطرح مي كنند بهتر اس��ت گذري به اقدام��ات امريكا در قبال 
ايران بعد از پيروزي انقالب اسالمي بيندازند. وي افزود: آقايان 
شما چگونه طرح سازش را مطرح مي كنيد در حالي كه خالف 
واقع اس��ت اگر بگوييم از رواب��ط ايران و امري��كا و اتفاقاتي كه 
عليه كشورمان رخ داده است، غافل هستيد. رئيس فراكسيون 
نمايندگان والي��ي تصريح كرد: م��ا اگر بخواهيم مش��كالت و 
خس��ارت هايي كه به ايران بعد از انقالب وارد شده است در يك 

نگاه اجمالي مورد بررسي قرار دهيم ته خط به امريكا مي رسيم، از 
اين رو چگونه با اين كشور كه نابودي مان را مورد هدف قرار داده 
سر ميز مذاكره بنشينيم. حاج بابايي خاطرنشان كرد: در كدام 
قواعد و راهبردهاي بين المللي نوشته شده است كه يك كشور با 
دشمن خود سازش كند كه برخي آقايان در داخل كشور به خود 
اجازه طرح اين موضوع را مي دهند. وي تأكيد كرد: براي ما حضور 
در توافقي چون برجام كفايت مي كرد تا بدانيم كه امريكا با رويه 
فعلي هيچ وقت قابل اعتماده نبوده و نخواهد بود، از اين رو مذاكره، 
سازش و  اتخاذ هر رويكرد ديگري با اين كشور اشتباه محض است 

و با راهبردهاي ايران سازگاري ندارد و  نخواهد داشت. 
   درد ما سازش با امريكا نيست

بايد وضعيت اقتصادي مردم را بهبود ببخشيم 
همچنين حميدرضا فوالدگر نماينده مردم اصفهان در مجلس 
شوراي اس��المي با ابراز تأس��ف از پيش��نهاد و طرح برخي از 
چهره هاي سياس��ي براي س��ازش با امريكا اظهار ك��رد: واقعاً 
جاي تعجب دارد كه برخي در اين كش��ور بعض��اً ديدگاه ها و 
اظهارنظرهايي را مط��رح مي كنند كه با ارزش ه��ا و مطالبات 
ايران هيچ سنخيتي ندارد. وي افزود: چطور ممكن است ايران 
پاي ميز مذاكره با كشوري قرار بگيرد يا با آن سازش كند كه جز 
ظلم و توطئه هيچ رويكرد ديگري در قبال كش��ورمان نداشته 

است. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: به اين دس��ت از چهره ها و افراد توصي��ه مي كنم به جاي 
طرح چنين موضوعاتي براي حل مشكالت كشور در حوزه هاي 
مختلف ايده ارائه دهند. فوالدگر خاطرنشان كرد: درد ما امروز 
در اين كشور سازش يا مذاكره با امريكا نيست بلكه ما نيازمند 
اين هستيم كه با توجه به ظرفيت هايي كه در كشورمان وجود 
دارد، اقدامات الزم را در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور و 
پيشرفت در ساير حوزه ها انجام دهيم. وي تأكيد كرد: آقايان به 
خوبي اشراف داشته باشند كه تاريخ انقضای طرح مباحثي چون 
سازش و  مذاكره با امريكا به پايان رسيده و جمهوري اسالمي 

ايران در اين راستا هيچ احساس نيازي ندارد. 
   برجام برايتان تجربه نشده 

كه باز هم دم از مذاكره و سازش مي زنيد 
حسينعلي حاجي دليگاني عضو فراكسيون نمايندگان واليي نيز 
درباره طرح سازش با امريكا از سوي برخي چهره هاي سياسي در 
كشورمان اظهار داشت: واقعاً براي بنده قابل تأمل است كه اين 
دس��ت از آقايان كه خود را عالمه دهر و آگاه به مسائل سياسي 
مي دانند، امروز و در چنين وضعيتي چگونه پيش��نهاد سازش 
با امريكا را مط��رح مي كنند. وي افزود: خيال اين دس��ت افراد 
در وضعيت اقتصادي امروز كش��ور به دلي��ل اينكه از نظر مالي 
در بهترين ش��رايط ممكن هستند راحت اس��ت اما بهتر است 
نگاهي به وضعيت امروز ملت كه به دلي��ل گوش دادن به اوامر 
امريكا صورت گرفته است، بيندازند. عضو فراكسيون نمايندگان 
واليي تصريح كرد: آقايان برجام برايتان تجربه نشده، بازهم دم 

از مذاكره و سازش مي زنيد، واقعاً تأسفبار است. 
حاجي دليگاني خاطرنش��ان ك��رد: رهبري باره��ا در بيانات 
خود تأكيد كردند كه امريكا قابل اعتماد نيس��ت كه حقاً بجا و 
شايسته است، از اين رو يادگاري نوش��تن بر ديوار دولتمردان 
امريكايي قطعاً دس��تاوردي براي ما نخواهد داشت. وي تأكيد 
كرد: بهتر است با نيم نگاهي به تجربه برجام براساس داشته ها 
و نداش��ته هاي خود راهبردها و رويكرده��اي مدنظر مردم و 
حاكميت را در نظام جمهوري اس��المي ايران پياده و عملياتي 
كنيم و به فكر نشس��تن بر پاي ميز مش��ترك با امريكايي ها و 
س��ازش با آنها نباش��يم كه هيچ چيزي عايدمان نخواهد شد. 
در همان مقطعي كه مذاكرات برجام در ح��ال انجام بود، تيم 
مذاكره كننده كشورمان نيز بس��ياري از نظرات خيرخواهانه 
و دلسوزانه كارشناسان را حائز توجه نمي دانست و با مشورت 
پذيري حداقلي برجام را تنظي��م و امضا كرد و امروز انتظار آن 
است كه نقطه نظرات دلس��وزانه را درباره مذاكرات مجدد در 
حوزه هاي محل مناقشه با غرب مورد توجه قرار داده و حتي در 
پذيرش عضويت كشور در كنوانسيون بين المللي نيز پيامدهاي 
حقوقي،سياسي و امنيتي ناشي از آن را مورد مداقه قرار دهد تا 

هزينه هاي مشابه برجام را جامعه و كشور تجربه نكنند.

نمايندگان خانه ملت از راه های برون رفت از مشكالت می گويند

تجربيات تلخ و مالل آور را تکرار نکنيم
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