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  :زپناهيان در مصاحبه با فرهنگ نيو

جز انتظار وجود  فعالً چيزي/ ي مذاكرات را چيزي جز توهين بيشتر به ملت ايران نديديم نتيجه فعالً
ملي دفاع كرد در موضوع مذاكره بايد با ادبيات همدالنه از منافع/ ندارد  

نبايد باشيم بايد با ادبياتي كه چنين سـوءتفاهمي   آيد، در مقام بحث هاي سياسي داخلي كه موضوع مذاكره در مقابل دشمن پيش مي وقتي
  .بايد با يك ادبيات همدالنه براي دفاع از منافع ملي جلو رفت .را متبادر كند، عمل نكرد

مطالبـه   تجمـع اعتراضـي  "حجت االسالم و المسلمين عليرضا پناهيان در مصاحبه با سـتاد   ،فرهنگ نيوز به نقل از بيان معنوي به گزارش
شـايان ذكـر اسـت    . وظيفه مجلس و جنبش دانشـجويي پرداخـت   خصوص روند مذاكرات وبه بيان نقطه نظرات خود در  "احقاق حقوق ملي

اعتـراض بـه رونـد مـذاكرات      برگزاري تجمعي در مقابل مجلس شوراي اسالمي در راستاي مطالبـه حقـوق ملـي و    جنبش دانشجويي در پي
  .باشد مي 1394/03/02اي در عصر روز شنبه مورخ  هسته

  :مصاحبه با حجت االسالم پناهيان استآيد متن  آنچه در ادامه مي

  كنيد؟ به طور كلي روند مذاكرات تا كنون و آثار مثبت يا منفي آن را چگونه ارزيابي مي**

اي است  سوي دولت هستم، و اين به خاطر اعتماد كلي هاي رسمي از از جزئيات مذاكره و توافقات اوليه خبر ندارم و منتظر بيانيه بنده
چيزي كه در طرف مقابل  منتها آن. ما منتظريم بدانيم مذاكرات به كجا رسيده و خواهد رسيد. باشد تمردان بايدكه نسبت به دول

ي مذاكرات را  فعالً نتيجه ما .شود هايي است كه روز به روز بيشتر مي دشمني ها و ادعاي مضحك و كنيم جسارتها و توهين مشاهده مي
است صبر ملت ايران به معناي پذيرش توهين ها نيست بلكه به عنوان يك  طبيعي. يديمچيزي جز توهين بيشتر به ملت ايران ند

ي خودي هم چيزي جز خوشبيني وجود  جبهه نسبت به. فعالً چيزي جز انتظار وجود ندارد. گذار براي كاهش شرّ دشمنان است دوران
اآلن مردم  .كا هم در مناسبات منطقه هيج تغييري نكردهديده نشده و لحن و رفتار آمري … ي مثبتي در اقتصاد و ندارد اما نتيجه
  .براي سر عقل آمدن هستند ي اين اعتماد به دولتمردان و فرصت دادن به دشمنان منتظر نتيجه

نه؟ آيا همان طور كه رئيس  بايد ديد مذاكره ما را به منافع ملي خود مي رساند يا. خود كوتاه بياييم ما بنا نيست در مذاكره از منافع ملي
از بين  اي را روند كه نه تنها انرژي هسته  افتد يا نه؟ اما دشمنان به نحوي پيش مي ها به راه مي جمهور وعده دادند با مذاكره كارخانه

  .ها را هم تعطيل كنند ببرند بلكه كارخانه

  يست؟نظر شما در مورد عدم بيان جزئيات مذاكره توسط تيم مذاكره كنند چ**

دانند كه جزئيات مذاكره را در ميانه راه اعالم  نمي كنند، فلذا صالح فكر مي كنم دولتمردان ما مذاكرات را تمام شده تلقي نمي چون
منافع ملي باشد به همين  شود؛ حرفهايي نباشد كه مطابق با زنم جزئيات مذاكراتي كه انجام مي حدس مي كنند ولي طبيعي است كه

  .هاي قابل قبول منتشر كنند كه نتيجه نهايي را درصورت رسيدن به حرف اند براي آخر كنند، لذا نگه داشته يدليل منتشر نم

  وظيفه مجلس شوراي اسالمي در اين موضوع چيست؟**

نافع مردم باشد در سازو كار دموكراتيك از م مردم كه دسترسي به بسياري از جزئيات و اطالعات دقيق ندارند، اگر كسي قرار باالخره
اگر نمايندگان . كنند اين نمايندگان مجلس هستند كه بايد در اين باره هوشيارانه و مسئوالنه عمل دفاع كند، غير از رهبر انقالب،
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من فكر مي كنم مجلس . نامشان در تاريخ مورد سؤال قرار خواهد گرفت مجلس در اين زمينه كوتاهي كنند، طبيعي است كه براي ابد
كاري كه دقيقاً در طرف . مذاكرات را افزايش دهد تواند قدرت چانه زني در بكند به عنوان مهم ترين پشتيبان دولت، مي عمل اگر قوي

دولت بايد از مجلس كمك  نمايندگان مجلس قوي عمل كنند، به نفع مذاكره كنندگان خواهد بود و اتفاقاً خب اگر. مقابل شكل گرفته
بيايد و  ي مملكت بايد پاي اين مذاكرات طبيعتاً همه. منافع مردم پشتيباني بكنند ز دولت براي دفاع ازبگيرد و از مردم كمك بگيرد كه ا

با . كند، ازحق خود محروم گردند قوانيني كه در مذاكرات ايجاب مي ي شاهد باشد كه مبادا تعهدي داده شود كه ملت قانوناً و به واسطه
  .خودمان از حقوقمان محروم شويم كنند، از حقوقمان، بهتر است تا اينكه با تعهداتاگر بتوانند ما را محروم ب جنگ و تحريم

  دانيد؟ وظيفه جنبش دانشجويي را در اين مرحله حساس جه مي**

نبايد باشيم بايد با ادبياتي كه چنين  آيد، در مقام بحث هاي سياسي داخلي كه موضوع مذاكره در مقابل دشمن پيش مي وقتي
خود را مقابل  دولت هم نبايد. بايد با يك ادبيات همدالنه براي دفاع از منافع ملي جلو رفت .ا متبادر كند، عمل نكردسوءتفاهمي ر

 من. ها را يار و پشتيبان خود تلقي كند بايد آن. محكم باشيم، انتقاد كند كنند در مذاكرات كساني كه نگران هستند و از دولت تقاضا مي
مواضع خود را براي مجلس و دولت ابراز كنند و  با اين ادبيات به روشنگري بپردازند و به طور شفافمعتقدم دانشجويان بايد 

براي دانشجو . خواهد بود واقعاً اگر مذاكرات به نفع ملت تمام شود، به سود دولت. عنصر حق طلب است دانشجو يك. گري كنند مطالبه
 افتند و نه تنها اگر اين مذاكرات به منافع ملت لطمه بزند، همه در خطر مي بلكند؟ و در مقا كه اهل جناح خاصي نيست چه فرقي مي

 .دولت

  


