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اخبار
عارف:

شاهد دفن اخالق در جریان
استیضاح وزیر رفاه در مجلس بودیم

رئیس فراکسیون امید مجلس تاکید کرد:
آنچه در جریان استیضاح وزیر رفاه ،کار و رفاه
اجتماعی در مجلس رخ داد یکی از روزهای تلخ
مجلس دهم را رقم زد و به باور من در این روز
شاهد دفن اخالق بودیم.
به گزارش ایلنا ،محمدرضا عارف ،نماینده
مردم تهران در مجلس در توییتر خود نوشت:
«آنچه در جریان استیضاح وزیر رفاه در مجلس
رخ داد یکی از روزهای تلخ مجلس دهم را رقم
زد و به باور من در این روز شاهد دفن اخالق
بودیم امیدواریم در آینده شاهد این گونه
اتفاقات تلخ در مجلس نباشیم».

صادقی:

نخستوزیر عراق بهجای جبران
خسارات جنگ ،با تحریمهای ایران
همراهی میکند
عضو فراکسیون امید مجلس در آخرین توییت
خود نسبت به مواضع حیدر العبادی ،نخست
وزیر عراق در برابر تحریمهای یکجانبه آمریکا
واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا ،محمود صادقی در توییتر خود
نوشت« :دولت عراق مطابق ماده  ۶قطعنامه ۵۹۸
 ۱۱۰۰میلیارد دالر بابت غرامت خسارات مستقیم
جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است؛ دولت
ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه
این غرامت تعلل کرده است؛ اکنون نخستوزیر
عراق بهجای جبران ،با تحریمهای ظالمانه علیه
مردم ایران همراهی میکند!» نخستوزیر عراق
در واکنش به از سرگیری تحریمهای آمریکا علیه
ایران گفت که ما مخالف وضع تحریم علیه ایران
هستیم اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق
به این تحریمها پایبند خواهد بود.
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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به احتمال مذاکره ایران و آمریکا:

باید از توان دیپلماسی خود استفاده کنیم

کمال دهقانی فیروزآبادی درباره دور اول تحریمهای آمریکا،
گفت :اینطور نیست که با تحریمهای آنها وضعیت پولی ما
به هم بریزد یا اینکه در موارد غذایی به مشکل بر بخوریم .ما
یک کشور صادرکننده هستیم یعنی تراز تجاری کشور ما مثبت
است یعنی صادرات ما بیشتر از واردات ماست.
به گزارش ایلنا؛ عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد :ما
کشور ضعیفی نیستیم که بتوانند با محاصرهای ساده کشور را
به زانو درآورند .ما  ۴۰سال است که در تحریم هستیم و شرایط
را پله پله بر ما سختتر کردهاند و در نتیجه رشد و مقاومت ما
هم بیشتر شده است .این یک واقعیت است .اما من منکر این
ت روی
نیستم که نباید در حوزه پولی و بانکی و دیپلماسی دس 
دست بگذاریم؛ دنیا دنیای چند قطبی است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان
کرد :االن همه دنیا با ترامپ بد هستند .ترامپ فقط معتقد
به برتری آمریکا است اما هند ،چین ،فرانسه،انگلیس ،آلمان،
روسیه و جمهوری اسالمی ایران هم در جهان هستند .االن
همه دارند با هم تعامل میکنند و ما هم در این شرایط باید
از توان دیپلماسی خود استفاده کنیم و قطع به یقین بسیاری
از مشکالتمان رفع خواهد شد .در همین ارتباطات فیمابین و
ارتباط با همسایگان خیلی از مشکالت ما در حوزه صادرات و
مبادالت بازرگانی حل میشود .تحریمها بی تاثیر نخواهد بود
اما هم تاثیر مثبت و هم تاثیر منفی خواهد داشت.
ترامپ از طرح مذاکره با ایران چند هدف دارد
وی درباره رویکردهای متناقض ترامپ مبنی بر القای تهدید و
درخواست مذاکره و مالقات با مقامهای ایرانی گفت :ترامپ از
درخواست مذاکره و مالقات چند هدف دارد .ما پیش از این با
آمریکا درباره برجام هم مذاکره و هم مالقات کردیم.
این عضو فراکسیون امید ابراز داشت :آمریکا که مذاکره
میکند و تعهد میدهد ،سپس قطعنامه شورای امنیت سازمان
ملل صادر میشود که پشتوانهای برای رعایت برجام در بین
همه کشورهای عضو سازمان ملل باشد ،وقتی آمریکا از آن
خارج میشود این برای انسانی که به صورت عاقالنه قدم بر
میدارد غیرمنطقی است .وقتی که میبینیم طرف مقابل ما
عقالنیتی ندارد چطور میتوانیم روی او حساب کنیم؟
دهقانی با بیان اینکه مقامات ما با بی اعتمادی با آمریکا
مذاکره کردند و االن که این کار صورت گرفته معلوم است که
بر بی اعتمادی ما اضافه شده است ،گفت :آمریکا از طرح این
مسائل هدف دارد .آنها بازیهای سیاسیشان را میکنند .یعنی
سخت میگیرند و میخواهند بین ملت و دولت شکاف ایجاد
کنند و بعد به ملت بگویند دیدید که ما به دولت شما پیشنهاد
مذاکرده دادیم و آنها قبول نکردند؟ االن دولت و ملت باید

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به موضوع مذاکره ایران و آمریکا گفت :االن دولت و ملت باید یکی
باشند اینها به قصد رخنه و ایجاد تفرقه و تقابل گروهها موضوع مذاکره با ایران و مالقات با رئیس جمهوری را پیش کشیدهاند.
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یکی باشند اینها به قصد رخنه و ایجاد تفرقه و تقابل گروهها
موضوع مذاکره و مالقات را پیش کشیدهاند .ما اگر انسجاممان
را حفظ و مقاومت کنیم از این گردنه هم عبورخواهیم کرد.

بروجردی :اگر بخواهیم با آمریکا مذاکره کنیم حتما از موضع
قدرت انجام خواهیم داد
همچنین یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه زمینهای برای مذاکره ایران
و آمریکا وجود ندارد ،به ایسنا گفت :جمهوری اسالمی بزرگتر
از آن است که تحریمها تاثیری بر تغییر سیاستهای آن داشته
باشد.
عالءالدین بروجردی درباره مذاکره با آمریکا اظهار کرد :تصور
من این است که ما به هیچ وجه شرایط مذاکره با آمریکاییها
را نداریم .ما در طول چهار دهه گذشته به صورت موضوعی
با اذن رهبری با آمریکاییها مذاکره کردیم ،مثال در عراق،
آمریکاییها خیلی درخواست کردند که برای کاهش بحران
عراق با آنها مذاکره داشته باشیم و ما این را نمیپذیرفتیم اما
رسما یادداشت دادند و درخواست کردند و این جزو اسناد
وزارت خارجه است .نهایتا ما پذیرفتیم و سه دوره برای بحران
عراق مذاکره کردیم.
وی با بیان اینکه سیاست شناخته شده آمریکاییها در روابط
دوجانبه با ایران سیاست خصمانهای است ،یادآور شد :این
سیاست همچنان ادامه دارد و هیچ زمینهای برای آغاز مذاکره
با آمریکا از نظر من وجود ندارد .این نماینده مجلس درباره
گفتوگوی تلویزیونی رئیسجمهوری و اظهارات مطرح شده
در حوزه سیاست خارجی ،اظهار کرد :آقای روحانی نقطه
نظراتشان را مطرح کرد و من فکر میکنم خود آقای روحانی
با توجه به مجموعه مواضع آمریکاییها ،خروج آنها از برجام و
اعمال تحریمها به هیچ وجه معتقد نیست که در مقطع فعلی
زمینهای برای مذاکره با آمریکا وجود دارد.
جمهوری اسالمی بزرگ تر آن است که تحریم ها بر تغییر
سیاستهایش اثری داشته باشد
بروجردی با بیان اینکه ایران در طول چهار دهه گذشته
علیرغم اعمال بسیاری از تحریمها با آمریکا مذاکره نکرده است،
گفت :نهایتا اعمال تحریمها باعث میشود حجم مبادالت ما به
چین و روسیه منتقل شود و ارتباطاتمان با آنها افزایش یابد،
این یک فرمول شناخته شده است.
جمهوری اسالمی بزرگتر از آن است که تحریمها تاثیری بر
تغییر سیاستهای آن داشته باشد.
ما سومین کشور در دنیا به لحاظ تعداد همسایگان و ارتباطات
دریایی هستیم و شرایطمان برای مدیریت تحریم آن هم
تحریمهای آمریکا و نه تحریمهای جهانی و سازمان ملل خیلی
ساده است.
وی همچنین اظهار کرد :آمریکا یک کشور متخلف در ارتباط
با مجموعه مقررات بینالمللی است که از جمله این تخلفات
میتوان به موضوع برجام و قطعنامه شورای امنیت اشاره کرد
و اگر ما زمانی بخواهیم با آمریکا مذاکره کنیم حتما این کار را از
موضع قدرت انجام خواهیم داد.

