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مرجع تقليد شيعيان گفت :بايد بررسي شود که چرا در کشور افغانستان صلح برقرار نميشود و متأسفانه
هر روز شاهد برادرکشي و خونريزي در اين کشور اسالمي هستيم.به گزارش تسنيم از قم به نقل روابط
عمومي دفتر آيتاهلل مکارم شيرازي ،اين مرجع تقليد در ديدار رئيس شوراي عالي صلح افغانستان و
آي تاهلل مکارم شيرازي:
هيئت همراه ،با بيان اينکه ما با مردم شريف افغانستان رابطه و اشتراکات ديني ،فرهنگي و اعتقادي
بسياري داريم ،اظهار داشت :آنچه باعث ناراحتي شما است ،موجب ناراحتي ما ميشود ،در مقابل هر
بايد جلوي
آنچه باعث خوشحالي شما ميشود موجبات خرسندي ما را فراهم ميکند.وي با تأکيد بر تشکيل گروه
خونريزيها
و اتاق فکري براي بررسي و آسيبشناسي ريشههاي اختالف و خونريزيها در کشور افغانستان و کوتاه
در جهان اسالم کردن دست اجانب از اين کشور ،تصريح کرد :بايد بررسي شود که چرا در کشور افغانستان صلح برقرار
نميشود و متأسفانه هر روز شاهد برادرکشي و خونريزي در اين کشور اسالمي هستيم.مرجع تقليد
گرفته شود
شيعيان با تأکيد بر اهميت صلح و مقابله با خونريزي در کشورهاي اسالمي و بهويژه افغانستان اين

سياسي
» خبر

موضوع را مورد تصريح آموزههاي ديني و قرآن کريم دانست و گفت :ما مسلمان هستيم و بايد پايبند
به آيات صريح قرآن باشيم که درباره برادرکشي و اختالف هشدار جدي ميدهد.آيتاهلل مکارم شيرازي
بيان کرد :اسالم دين صلح و برادري است ،بنابراين همه بايد تالش کنند تا جلوي خونريزي در ممالک
اسالمي گرفته شود.وي محروم ماندن بخشي از جوانان کشور افغانستان از تحصيل به دليل محروميت
مالي را موضوعي تأثربرانگيز خواندند و تأکيد کرد :سرمايه هر جامعه و کشوري جوانان هستند و اگر به
اين قشر بهاداده نشود و از استعداد و نبوغ آنان استفاده نشود ،خود را از ظرفيت مهمي محروم کردهايم.
استاد برجسته حوزه علميه قم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تشکيل بانک خون امام
حسين(ع) در افغانستان در ايام محرم و عاشورا آن را ابتکار جالبي خواندند و بر لزوم اجراي اين طرح در
کشورهاي مختلف اسالمي تأکيد و تصريح کرد :اين مسئله هم جلوي انحرافات در عزاداريها را ميگيرد
و هم سبب ميشود بهوسيله همين خونها عدهاي از مرگ حتمي نجات پيدا کنند.

گفت وگو »

محمد حسن قديري ابيانه در گفت و گو با رسالت:

کليد پيشرفت ايران در جيب ظرفيت هاي
داخلي است نه در جيب غرب

»
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رئيس جمهور:

سعيدي :

مجلس در برابر تحريمها وظيفه دارد
نماينده مردم تبريز گفت :مجلس در برابر تحريمها وظيفه دارد.وي
افزود:اينکه کارها پيش نميرود و به جاي حل مسائل مدام کميسيون
ويژه تشکيل ميدهيم نشان ميدهد که يک جاي کار مي لنگد.
محمداسماعيل سعيدي ،نماينده مردم تبريز در مجلس در گفت و
گو با خبرگزاري دانشجو ،با اشاره به راي نياوردن کميسيون ويژه
مقابله با تحريمها اظهار داشت :معتقدم کليت مجلس در ارتباط
با مجلس وظيفه دارد و کارهايي از قبيل تشکيل کميسيون ويژه
براي موضوعات خاص بيشتر شبيه پاک کردن صورت مسئله است.
وي افزود :اينکه کارها پيش نميرود و به جاي حل مسائل مدام
کميسيون ويژه تشکيل ميدهيم نشان ميدهد که يک جاي کار
مي لنگد .يا کميسيونهاي تخصصي توان تصميم گيري ندارند يا
مجلس به درستي به وظيفه خود عمل نميکند.سعيدي در ادامه
تصريح کرد :به طور مثال چندي قبل کميسيون ويژه حمايت از کاالي
داخلي تشکيل شد دست آخر چه شد؟ مشکل ما جاي ديگري است.
مشکل اين است که مجلس نميتواند به وظايف اصلي خود بپردازد و
چون اين اتفاق نميافتد به دنبال تشکيل کميسيونهاي ويژه مي رود.
نماينده مردم تبريز با تاکيد بر اينکه بايد از هيئت رئيسه مجلس
پرسيد که نميخواهد يا نميتواند که به وظايف اصلي خود بپردازد،
يادآور شد :اگر امروز عليه ايران جنگ اقتصادي به راه افتاده بايد
کميسيونهاي مربوطه اين موضوع همچون کميسيون اقتصادي فعال
شده و براي مقابله با تحريمها آخرين طرحها و برنامههاي خود را
ارائه دهد اما به جاي اين کار کميسيون ويژه تشکيل ميدهيم.وي در
پايان با تاکيد بر اينکه نبايد صورت مسئله را پاک کنيم خاطرنشان
کرد :نميگويم پيشنهاد تشکيل کميسيون ويژه پيشنهاد بدي است،
اما يک اشکالي دارد که دوستان آن را پيشنهاد ميدهند وگرنه چرا
اصل که وظيفه کميسيونهاي تخصصي است را رها کرده ايم و به
پيشنهاد تشکيل کميسيونهاي ويژه اقدام ميکنيم.

اميرعبداللهيان:

بي ترديد ايران با قدرت و پيروزي
از مرحله تحريمها عبور خواهد کرد
دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل تصريح کرد :بي ترديد
جمهوري اسالمي ايران با قدرت و پيروزي از مرحله تحريم هاي
جديد نيز عبور خواهد كرد.به گزارش فارس ،حسين اميرعبداللهيان
دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل در صفحه شخصي خود
مطلبي درباره تحريمهاي ظالمانه آمريکا عليه ايران منتشر کرد که
متن آن به شرح زير است:به هم زماني جنگ رواني گسترده تحريم
عليه ايران ،شدت گرفتن حمالت نظامي سعودي امارات آمريکا عليه
يمن  ،اعمال فشار بر سوريه ،رجز خواني نتانياهو و سرپوش گذاشتن
بر افتضاح خاشقجي گيت تصادفي نيست.بي ترديد جمهوري اسالمي
ايران با قدرت و پيروزي از اين مرحله نيز عبور خواهد کرد.

 25دفتر بسيج دانشجويي کشور:

تصويب طرح افزايش سن ازدواج
خيانت آشکاري به ملت و نظام اسالمي است
 25دفتر بسيج دانشجويي از دانشگاههاي سراسر کشور طي بيانيه اي
اعتراض خود را به افزايش قانوني سن ازدواج اعالم کرده و خواستار
اقدام سريع قوه قضائيه در اين رابطه شدند.به گزارش خبرگزاري
فارس 25 ،دفتر بسيج دانشجويي از دانشگاههاي علوم پزشکي
و ساير دانشگاههاي سراسر کشور طي بيانيهاي اعتراض خود را
به افزايش قانوني سن ازدواج اعالم کرده و خواستار اقدام سريع
قوه قضائيه در اين رابطه شدند.ما بسيجيان دانشگاههاي علوم
پزشکي و برخي دانشگاههاي سراسر کشور مغايرت اين طرح با
موازين اسالم ،عرف جامعه و اصول فيزيولوژيک و سايکولوژيک
بشري را اعالم مي داريم و تصويب آن را خيانت آشکار به ملت
و نظام اسالمي تلقي مي کنيم .وظيفه هر زن و مرد مسلمان و
انقالبي مخالفت با اين طرح خائنانه است .مجلس موظف است
پس از بررسي هاي دقيق علمي و مطالعه پيامدهاي ناگوار اجراي
طرح در حال و آينده کشور با قاطعيت آن را از دستور کار خارج
کند .قوه قضائيه بايستي از جايگاه مدعي العموم ،انتشار دهندگان
آمارها و اطالعات کذب به مجلس و جامعه و ايجاد خدشه به افکار
عمومي در زمينه ازدواج در سنين پايين را محکوم کرده و سريعا
مجازات کيفري نمايد.

رئيس سازمان تبليغات اسالمي:

عزت ما در سايه مبارزه با
شيطان بزرگ است
رئيس سازمان تبليغات اسالمي با بيان اينکه جنگ فرهنگي با کسي
تعارف ندارد ،گفت :عزت ما در سايه مبارزه با شرک جهاني و شيطان
بزرگ است.به گزارش خبرنگار مهر ،حجت االسالم محمد قمي در همايش
نقش چهره هاي تاثيرگذار در اعتالي فرهنگ ديني که در گرگان برگزار
شد ،با اشاره به نامه  ۱۱در نهج البالغه اظهار کرد :در اين نامه نکات
زيادي ذکر شده که يکي از آن ها اين است که از هشت جبهه مختلف
و پراکنده نجنگيد بلکه از يک يا دو جبهه واحد و مشخص وارد جنگ
شويد.وي افزود :نبايد به سياهي لشکر دشمن توجه کرد و بايد دانست
پيروزي در جنگ فرهنگي و نرم دست خداست.رئيس سازمان تبليغات
اسالمي گفت :تا مبارزه هست و تا شرک هست ما هم هستيم و تالش
مي کنيم پرچم ال اله اال اهلل را در دنيا به اهتزاز در آوريم.حجت االسالم
قمي با بيان اينکه جنگ ماجنگ فرهنگي است و با کسي در اين زمينه
تعارف ندارد چراکه اين جنگ با شيطان بزرگ است ،اظهار کرد :عزت و
حيات ما در سايه مبارزه است و شرک جهاني را مي تواند در خود نابود
کند.وي ادامه داد :امام راحل مي فرمايد اسالم از روز اول زاييده شد
تا در راه حق و حقيقت بکشد و کشته شود.حجتاالسالم قمي افزود:
من خودم را خادم فرهنگ مي دانم و آنچه در حوزه من باشد در اين
زمينه کوتاهي نخواهم کرد ،تاکنون هرچه بوي مجاهدت از سازمان
تبليغات به مشام مي رسيد بايد از اين به بعد بيشتر به مشام برسد.وي
گفت :در رابطه با مکتب امام ،مردمي شدن تبليغ و ...مجامعي فراهم
مي شود تا در اين زمينه ها گفتمان شود.حجت االسالم قمي ادامه داد:
شما بايد مسائل فرهنگي و رويدادهاي درون استان خود را رصد کنيد
چراکه ممکن است موضوعي استاني باشد اما رويکرد ملي داشته باشد
و ما مي توانيم براي آن بودجه در نظر بگيريم.وي يادآور شد :حضور
من در استان گلستان و شروع سفرهايم از اين منطقه معنادار است و
روي زحمت تکتک شما حساب باز کرده ام.

آمريکا درپي فشار به مردم ايران است

رئيس جمهور گفت :اين حرف که آمريکا به دنبال
فشار به مردم نيست و دنبال فشار بر نظام و حکومت
است کامال ناصحيح و نادرست است و خود آنها
در عمل اين واقعيت را آشکار کرده اند.به گزارش
صداوسيما  ،آقاي روحاني در پايان نشست ديروز
سران قوا با اشاره به تحليل هاي نادرست آمريکا
از مردم ايران و اينکه مردم ايران دقيقا برعکس
انتظار آنها عمل کرده اند گفت  :ملت ايران در اين
موضوع استقامت و ايستادگي خود را نشان دادند
و کامال روشن کردند کسي که امروز در فکر فشار
و ظلم به مردم است هيئت حاکمه آمريکاست و نه
ديگري.رئيس جمهور گفت  :آنها هستند که با يک
تحريم نابجا و غلط مي خواهند بر زندگي مردم
و معيشت روزمره آنها تاثير منفي بگذارند .آقاي
روحاني اضافه کرد  :دليل اين موضوع هم آشکار
است به خاطر اينکه آنها نظام بانکي و صادرات
نفت و برخي ديگر از اقالم صادراتي را هدف قرار
داده اند که مربوط مي شود به درآمد و منابعي که
مربوط به کل کشور و واردات کاالهاي اساسي است
.رئيس جمهور تاکيد کرد:اين حرف که آمريکا به
دنبال فشار به مردم نيست و دنبال فشار بر نظام
و حکومت است کامال ناصحيح و نادرست است و
خود آنها در عمل اين واقعيت را آشکار کرده اند.
وي ادامه داد  :نکته ديگري که بسيار مهم بود

اينکه در اين دور از تحريمها که از  5نوامبر
شروع شد ديديم که هيچ تاثيري بر روند اقتصادي
کشور نداشته چون آمريکايي ها هر چه تير در
ترکش داشتند قبال عليه ملت ايران رها کرده
بودند و چيز جديدي نداشتند که ارائه کنند.رئيس
جمهور گفت :آنها ناچار شدند فهرست بلند بااليي
درست کنند و از يک طرف نام بانکهايي را ببرند و
شعبات بانکها را اضافه کنند براي اينکه صفحات را
پرکنند و از يک طرف نام يک شرکت هواپيمايي
را ببرند و از يک طرف شماره سريال هواپيماها
را ذکر کنند تا صفحه را پر کنند.وي افزود  :از
شيوه کار و نحوه اعالم آنها کامال مشخص است
که کارشان براي تاثير رواني عليه ملت ايران است
و هدف ديگري ندارند.رئيس جمهور گفت :براي
تامين کاالهاي اساسي و ضروري مردم مشکلي
نداريم.آقاي روحاني در ادامه سخنان خود پس
از جلسه شوراي هماهنگي سران قوا افزود :نکته
ديگري که مسئوالن جمهوري اسالمي ايران
مي گفتند اين بود که آمريکا قادر نيست صادرات
نفت ايران را به صفر برساند و آمريکايي ها مرتب
تکرار مي کردند که ما اين کار را انجام مي دهيم
در حالي که خودشان اخيرا ً اعتراف کردند به اينکه
نمي توانيم صادرات نفت ايران را به صفر برسانيم.
وي گفت :استدالل آمريکايي ها اين بود که اگر

صادرات نفت ايران را به صفر برسانيم قيمت هر
بشکه نفت به  150دالر افزايش پيدا مي کند و
اين در واقع تبيين همان حرفي است که ما از روز
اول مي گفتيم آمريکا قادر نيست صادرات نفتي
ايران را به صفر برساند.رئيس جمهور افزود :در
منطقه يا نفت همه صادر مي شود يا اگر قرار باشد
صادرات نفت ايران متوقف شود بقيه هم دچار
مشکل خواهند شد.آقاي روحاني تصريح کرد:
آمريکايي ها به دليل اينکه مورد هجمه افکار عمومي
دنيا قرار گرفته بودند ناچار شدند عقب نشيني
ديگري انجام دهند و بگويند موضوع مواد غذايي،
مسئله دارو و تجهيزات پزشکي استثناست که البته
اين حرف آنها هم نادرست و ناصحيح است زيرا

وقتي نظام بانکي را تحريم مي کنند همه چيز
را تحت تاثير قرار مي دهند.وي خطاب به ملت
ايران گفت :اوالً که ما در زمينه کاالهاي اساسي
و مورد نياز و ضروري مردم هيچ مشکلي نداريم و
انبارهاي ما از هميشه بيشتر آمادگي دارد تا براي
ماه هايي طوالني کاالهاي اساسي مردم را تامين
کند.رئيس جمهور افزود :براي توليد و واردات
کاالهاي اساسي و دارو و ساير نيازمندي ها هم
مشکلي نداريم امروز شرايط توليد در کشور ما
نسبتاً شرايط خوبي است و صادرات ما هم نسبت
به  ، 6هفت ماهه سال گذشته افزايش پيدا کرده و
افزايش صادرات به معناي افزايش توليد و افزايش
کسب و کار مردم است.

مهدي محمدي در گفتوگو با رسالت:

حفظ تعهدات برجامي باعث تشديد تحريمهاست

ادامه از صفحه اول
به رغم اين مسئله ،هيچ تالش جدي از جانب
اروپايي ها براي تضمين بهره مندي اقتصادي
ايران از برجام مشاهده نشده و آنها با اتالف
وقت فقط وعده هايي داده اند که معلوم نيست
به کجا خواهد رسيد و فقط مي خواهند ايران
را در برجام نگه دارند .محمدي افزود :عقيده من
اين است که حتي اگر ما مي خواهيم به تعهدات
برجامي خود با اروپا ادامه بدهيم بايد ابتدا بخشي
از اين تعهدات را متوقف کنيم و بعد از اينکه
اروپا ثابت کرد حاضر است در مقابل تحريم هاي
آمريکا بايستد ،آنگاه ايران مي تواند آن بخشي از
تعهداتي را که متوقف کرده ،دوباره از سر بگيرد
لذا در شرايط فعلي حفظ همه تعهدات برجامي
ايران به هيچ وجه مناسب نيست.
اين کارشناس و تحليلگر راهبردي سياست خارجي
تاکيد کرد :اينکه اروپايي ها بخواهند ما از برجام
منافع اقتصادي به دست بياوريم ،ترديد وجود
دارد ،من معتقدم آنها بيش از اينکه به دنبال
نفع اقتصادي ايران از برجام باشند ،به دنبال اين
هستند که ما را در برجام نگه دارند ،البته بدون
اينکه امتياز ويژه اي در حوزه هاي اقتصادي به
ما بدهند .وي در پاسخ به اين پرسش که با تداوم

روند موجود تکليف برنامه هسته اي چه مي شود،
عنوان کرد :ظاهرا در منطقي که دولت روحاني
پيگيري مي کند ،برنامه هسته اي هيچ ارزشي
ندارد و با اين وجود اينگونه القاء مي شود که
اگر ما برنامه هسته اي خود را تعطيل کرده و
در ازاي آن از طرف مقابل هيچ چيز هم دريافت
نکنيم باز چيزي را از دست نداده ايم.
وي تصريح کرد :اين دولت در مقابل بدعهدي هاي

اروپا و آمريکا واکنش قابل توجهي نشان نمي
دهد بنابراين فکر مي کنم که اگر اين دولت
دنبال حفظ برجام است بازهم بهترين روش
براي حفظ آن ،اين است که طرف مقابل بداند
پايبندي ايران به تعهداتش هميشگي نيست و
ما فقط زماني به تعهداتمان پايبنديم که آنها
هم به نحوي با راستي آزمايي نشان دهند که
به تعهداتشان پايبند هستند .اين کارشناس و

تحليلگر راهبردي سياست خارجي يادآور شد:
روش فعلي که دولت پي گرفته ،باعث مي شود
هم تحريم بازگردد و هم به تدريج برجام از بين
برود بنابراين دولت حتي براي حفظ برجام هم
استراتژي خوبي را در پيش نگرفته است.
به گفته وي ما تعهدات متعددي در برجام داريم
و ماده  16اين توافق به ما اجازه مي دهد در
شرايطي که طرف مقابل به صورت کلي يا جزئي به
تعهداتش پايبند نباشد ،بخشي از تعهدات خود را
متوقف کنيم .اين به معناي خروج از برجام نيست،
ضمن اينکه تعداد زيادي فعاليت هسته اي فراتر
از برجام وجود دارد و ما مي توانيم آن فعاليت ها
را انجام دهيم.محمدي ادامه داد :گزينه هاي
زيادي در اين باره پيش روي سازمان انرژي
اتمي و دولت وجود دارد و مي دانند که اگر
بخواهند بخش هايي از تعهدات را متوقف کنند،
سراغ کدام بخش هاي برنامه هسته اي بروند،
بي ترديد اگر اين کار را بکنند مذاکرات با اروپا
هم معنادار خواهد شد و آنها حاضر مي شوند،
امتيازهاي واقعي براي حفظ برجام به ايران بدهند
در غير اين صورت ،استراتژي فعلي با توجه به
سابقه اي که ما از اروپايي ها سراغ داريم ،به
جايي نخواهد رسيد.

نماينده مردم زابل:

عمليات چاه آب ژرف سيستان و بلوچستان جواب داد
نماينده مردم زابل در مجلس درباره چاه آب ژرف سيستان و
بلوچستان گفت :تا کنون  3200متر حفر شده و عمليات تا اين
عمق پيش رفته و آب وجود داشته است لذا عمليات تا کنون
موفقيتآميز بوده و پاسخ مثبت گرفتهايم.حبيباهلل دهمرده
نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با فارس،
درباره جزئيات جديد از چاه آب ژرف سيستان و بلوچستان براي
بهرهبرداري و استفاده از آب زيرزميني اظهار داشت :اين آب ژرف
و عملياتي که انجام شده جواب داده است.وي افزود :تا کنون
 3200متر حفر شده و عمليات تا اين عمق پيش رفته است
و آب تا حفر اين مقدار ،وجود داشته است لذا عمليات تاکنون
موفقيتآميز بوده و پاسخ مثبت گرفتهايم.نماينده مردم زابل در
مجلس ادامه داد :با توجه به اينکه کار تاکنون خوب پيش رفته
و آب حالت آرتزين به خود گرفته است هر چند اختالفاتي در
اين رابطه پيش آمده بود اما رفع سوء تفاهم شده و در حال
حاضر قرار است ادامه عمليات را آغاز کنيم.دهمرده با يادآوري

اين نکته که اعتقاد ما بر اين است که نخستين چاه آب ژرف
در ايران اين نقطه است که بايد تا عمق  5هزار متر ادامه پيدا
کند،گفت :نه فقط آب تنها بلکه از جنس زمينشناسي و ساير
موارد بايد بررسيهاي الزم انجام شود چرا که هنگام بهرهبرداري
هر قسمتي از اين چاه ،در هر مرحله متوقف ميشود و از جزئيات
مختلف خاک نمونهبرداري شده و نمونه آن به مناطق مختلف
جهان و آزمايشگاههاي داخلي ارسال شده تا آخرين نتايج علمي را
از نظر تحقيقاتي اعالم کنند که جنس خاک يا سنگ يا جزئيات
آن داراي چه ويژگيهايي است.دهمرده همچنين عنوان کرد که
به غير از اينکه دسترسي آب ژرف براي ما امکان پذير است که
اين خود نوعي يک انقالبي ميتواند در ايران يا شايد کشورهاي
ديگر به وجود آورد که تا کنون موفقيتآميز بوده ،ميتواند به
عنوان يک منبع علمي و رفرنس مورد استفاده تمام دانشمنداني
که در اين زمينه ميتوانند مرتبط باشند -قرار گيرد.نمايندهمردم زابل در مجلس ادامه داد :ما نبايد به اين سادگي چنين

منبع گرانبهايي را از دست بدهيم ،در هر صورت از نظر آبي ما
جواب مثبت گرفتهايم و تنها از لحاظ تئوري ما موفق نبودهايم
بلکه با بهرهبرداري از اين چاه و آب ژرف ،استخر شده و مردم
از آن استفاده کردهاند ضمنا آن وزير کشور و ساير مسئوالن از
نزديک ديدهاند و در جريان موضوع قرار گرفتهاند اينگونه هم
نيست که کسي منکر اين داستان شود البته يکسري جريانات
سياسي پشت اين داستان وجود دارد که نميخواهم خيلي به
آن ورود پيدا کنم.وي همچنين تصريح کرد :تالش ما بر اين
است که اين چاه تا عمق  5هزار متر ادامه پيدا کند که در اين
پروژه البته وزارت نيرو هم ورود پيدا کرده هر چند به صورت
ويژه و در ابتداي کار آقاي ستاري معاونت علمي و فناوري نهاد
رياست جمهوري انجام شد اين کار بسيار بزرگي بود که به عنوان
نخستين اتفاق ميمون و مبارکي است که در ايران در حال انجام
است که کانون آن در سيستان و بلوچستان آغاز شد .ما در سابق
چنين کاري تا کنون انجام نداده بوديم.

فوالدگ ر:

مجلس بهدنبال اصالح ساختار مالکيت خودروسازان است
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس با بيان اينکه
اصالح ساختار مالکيت خودروسازان در دستور کار مجلس است،
گفت :مجلس به دنبال کاهش تصدي گري دولت در صنعت خودرو
است.به گزارش خبرگزاري مهر ،حميدرضا فوالدگر در گفت و گويي
با بيان اينکه يکي از برنامه هاي مجلس که به زودي طرح آن نهايي
مي شود ،ساماندهي صنعت خودرو است ،گفت :طرح ساماندهي
«بازار خودرو» که پيش از اين چند باري در مجلس رفت و برگشت
داشت به دليل شرايط جديد اقتصاد کشور به طرح ساماندهي

صنعت خودرو تغيير يافت.وي گفت :تالطمات ارزي و ممنوعيت
واردات سبب شد تا نمايندگان در بررسي اين طرح به جاي تمرکز
بر کاهش تعرفه واردات و مسائل مرتبط باتوسعه واردات به ارتقا
کيفي محصوالت داخلي توجه کنند.فوالدگر در خصوص اين طرح
خاطر نشان کرد :اين طرح در حال حاضر در کارگروه هاي مربوطه
در حال بررسي است و به زودي نهايي و به کميسيون صنعت ارائه
مي شود.وي افزايش کيفيت توليدات داخلي ،کاهش مصرف بنزين،
توسعه خودروهاي هيبريدي و برقي و همچنين افزايش استانداردهاي

توليد را از جمله محورهاي طرح ساماندهي صنعت خودرو عنوان
کرد و گفت :يکي از مهم ترين محورهاي مورد بررسي اصالح
ساختار مالکيت خودروسازان است.عضو کميسيون صنعت مجلس
تصريح کرد :يکي از معضالت کنوني صنعت خودرو ،ساختار مالکيت
خصولتي خودروسازان است که در اين طرح به دنبال اصالح آن
هستيم.وي افزود :مجلس به دنبال آن است که با تصويب اين طرح
بتواندعالوه برکاهش تصدي گري دولت در صنعت خودرو ،توليدات
ملي از کيفيت مناسبي برخوردار شوند.

آقاي آخوندي و دروغ ممنوع

سيما و برداشت مخاطبان اينستا ،مطلقاً راستگويانهتر از آنچه
معموالً به آن دروغ هاله نور ميگويند نبود ،و حمايت از خانم بازيگر
به حمايت از دروغگو تعبير شد .خانم بازيگر به طرز غير منصفانه
اما تلويحي ،صدا و سيما را به سانسور بالوجه منتسب کرد ،و
حاال مادر و دختر بازيگري که زماني فعال جنبش دروغ ممنوع
بودند ،بدون اشاره به اين سايه سنگين دروغ ،به حمايت از خانم
بازيگر پرداختهاند ،و روزنامه ايران هم نام اين خبر را "حمايت
سينماگران زن از خانم بازيگر "...ميگذارد.
ماجرا از اين قرار است :آقاي آخوندي ،مدير ستاد انتخاباتي آقاي
موسوي ،و طراح شعار "دروغ ممنوع" ،خود مرتکب دروغ بزرگ
مسکن مهر بود؛ جاي انکار نيست؛ او به ميليونها نفر دروغ گفت.
پايگاه بعدي اصالحطلبان در ايرنا نيز چنان نسق و شيوهاي در
قبال موضوعي دارد که نزد مخاطبان به مثابه دروغ برآورد ميشود.
من اصرار خستگيناپذيري دارم تا نشان دهم که اصالحطلبان
شعار دروغ ممنوع ،همان طور که در فيلم سمبليک "جدايي
نادر از سيمين" افشا شد ،دروغگويان اصلي اين کشور هستند و

قعرنشيناني همچون حجت و راضيه که از جانب جماعت شيک و
پيک اصالحطلب به دروغگويي متهم ميشوند ،نهايتاً به جبر تاريخ
تبرئه خواهند شد .براي اصالحطلبي ،با گذشت زمان ،حيثيتي
نمانده؛ اصالحطلبي که وزير زينت کابينهاش در بيبيسي به
خدمت اجانب درآمد ،جنبش دانشجويي و علي افشارياش در
کالج رانلد ريگان و به نام مسئول سقوط هواپيماي مسافربري
مشغول خدمت به شيطان بزرگ براي اعمال خشونت بيشتر به
ملت است و دست آخر ،طراح شعار "دروغ ممنوع"اش مرتکب
دروغ بزرگ مسکن مهر شده است؛ براي اين اصالحطلبي مطلقاً
حيثيتي نمانده و کوشش شوراي شهر و ايرنا و  ،...براي اعاده
حيثيت از آن ،کوششي براي سر پا کردن مردهاي بيش نيست؛
همين .اين ،معجزه خداوندي است که زمام زمان و تاريخ را به
دست دار و مستضعفين حقمدار را اعتال ميبخشد و نهايتاً به
آقاي آخوندي و ديگران گوشزد ميکند که حجت و راضيه
آهنگرزاده به مراتب راستگوتر از نادر و سيمين شيک و پيک و
اصالحطلب هستند.

ادامه از صفحه اول
اما ،اين مطلب اصلي گفتار ما نيست .مطلب اصلي ،چيزي از جنس
"پديده آخوندي" است .مجموعه ايرنا و روزنامه ايران در مطالبي به
دور از انصاف عليه صدا و سيماي جمهوري اسالمي که دولت ،آن
را به مدت  6سال با تنگناي مااليطاق بودجه مواجه کرده است،
هر از گاهي مشکالتي را که در واقع خود دولت موجد آن بوده
است ،مستمسک حاشيهسازي ميکند .اخيرا ً با عنوان پر طمطراق
"حمايت سينماگران زن از خانم بازيگر؛ ورود هنرمندان شاخص به
ماجراي دلدادگان و پانتهآ بهرام" ،تنها موضعگيري اينستاگرامي
يک مادر و دختر را نقل کرده است ،و سپس براي خالي نبودن
عريضه ،نفر سومي را مطرح ميکند که صراحتاً حمايت از خانم
بازيگر و حمله به صدا و سيما نيست .تنها يک مادر و دختر پيدا
کردهاند و نام آن را "حمايت سينماگران زن از خانم بازيگر"...
نهادهاند .بگذريم که نحوه اظهار نظر خانم بازيگر در مورد صدا و

محمد حسن قديري ابيانه در گفت و گو با رسالت گفت :کليد پيشرفت
ايران در جيب ظرفيت هاي داخلي است نه در جيب غرب
محمد حسن قديري ابيانه استراتژيست و تحليلگر سياسي با تاکيد بر
تکيه برتوانايي هاي داخلي کشور گفت :کشور زماني به پيشرفت هاي
اساسي مي رسد که متکي بر کار ،تالش و ظرفيتهاي داخلي باشد ،چرا
که اتکاي به روابط خارجي به عنوان حالل مسائل يک اشتباه بزرگ است.
البته اين سخن به معناي قطع ارتباط با ساير کشورهاي جهان و حتي
دنياي غرب نيست ,بلکه ناظر بر افزايش توان داخلي است.
وي دراين باره افزود :بي شک با عدم توجه به استفاده از ظرفيتها و
پتانسيل هاي داخلي و عدم توجه به انجام وظايف خود نمي توانيم از
روابط خارجي نيز بهره مند شويم .بي اعتمادي به ملت و خود کم بيني
موجب شده تا عده اي کليد پيشرفت را در روابط خارجي دنبال کنند.
نيازها و اهداف ما در روابط خارجي بايد براساس ارزشهاي داخلي و سود
طرفين سنجيده شود ،چرا که هر گونه خطا در شناخت خود يا ديگران
منجر به شکست برنامه ها واهداف مي گردد.
وي در تحليل تفکر دولت در ارتباط با آمريکا اظهار داشت :مسلما اگر در
رابطه با آمريکا ،شناخت ماهيت آن و ريشه هاي دشمني آمريکا با ايران
غفلت کنيم شاهد آسيبهاي بسياري در حوزه هاي مختلف خواهيم بود.
از اين رو دشمن شناسي و آگاهي از نقشه راه دشمن مي تواند درتنظيم
چگونگي روابط خارجي به ما کمک کند.حتي اگر با حسن نيت عملکرد
دولت را در مواجهه با دنياي غرب مورد بررسي قرار دهيم با عرض تاسف
بايد گفت دولت همچنان ماهيت دشمن را به خوبي نشناخته و در زمان
تالش براي رسيدن به توافق برجام براين باور بود که اگر ساير دولتها يا
حاکميت با آمريکا به تعامل نرسيده اند به خاطر ضعف در توانايي آنها
در امر ديپلماسي و روابط بين الملل بوده است ،لذا دولت آقاي روحاني
بر اين باور بود که اگر با آمريکا به عنوان کدخدا بتوانند به تعامل برسند،
مهمترين بخش کار انجام شده و بده بستانها آغاز مي شود.
وي اشتباه دولت را در اعتماد به آمريکا اينگونه تشريح نمود و گفت:
دولت آقاي روحاني با اعتماد به امضاي آمريکا در پاي توافق بين المللي
به پاي ميز مذاکره رفت .دولت گمان مي کرد اگر دولتمردان آمريکايي
پاي سندي را امضا کنند به آن پايبند خواهند بود که باور به آمريکا
بهترين نشانه عدم شناخت دولت ايران از توانايي ها ,ماهيت ,نيت و
اهداف خصمانه آمريکا به شمار مي رود .باور به آمريکا منجر شد ايران
در فرداي پس از توافق به يکايک تعهدات خود عمل کنند به نحوي که
رئيس جمهور در اولين روز اجراي برجام اعالم از لغو تمامي تحريم ها
اعم از نفتي ،بانکي و ...ياد کرد.
وي درباره تبعات ناشي از اعتماد به آمريکا بر اقتصاد کشور تصريح نمود:
شايد اگر آقاي رئيس جمهورحدس مي زد که آمريکا پايبند به تعهدات
خود نخواهد بود در برابر انظار عمومي مردم ايران و افکار عمومي دنيا
چنين سخني را بيان نمي کرد .باور به تعهد پذيري آمريکا خود يک
غفلت بزرگ براي دولت آقاي روحاني به شمار مي رود ,ضمن اينکه
وعده هاي مکرر در مورد آثار برجام از جمله حل مشکل آب و اشتغال
کشور را که به بعد از توافق هسته اي موکول شده بود منجر به افزايش
رکود و عدم تمايل براي سرمايه گذاري شد .بسياري به دنبال نتايج
توافق در انجام سرمايه گذاري بودند که چنين موضوعي لطمات بزرگي
را بر اقتصاد کشور وارد کرد ,ضمن اينکه نه آقاي اوباما و نه آقاي ترامپ
هيچ کدام به وعده هاي خود عمل نكرده و اتفاقا به صورت محسوسي
بر ميزان تحريم ها افزودند.
سفير سابق ايران در مکزيک و استراليا اظهار داشت :فرق اوباما و ترامپ
دراين است که ترامپ دشمني با ملت ايران را به صراحت بيان مي کند
اما اوباما و روساي جمهوري قبلي اين دشمني را پنهان نموده و مشت
چدني خويش را با دستکش مخملي مي پوشاندند .بنده معتقدم آقاي
اوباما به مراتب خطرناک تر از آقاي ترامپ بود ،چرا که وي توان ايجاد
اجماع عليه جمهوري اسالمي را کسب کرده بود در حالي که رئيس کنوني
دولت آمريکا با رفتارهاي متناقض خويش نه تنها موجب شکاف در صفوف
تحريم کنندگان ايران شد؛ بلکه بسياري از تحريم کنندگان ايران را نيز
تحريم کرد .يادمان نرفته ونرود که چين و روسيه نيز به قطعنامه هاي
تحريم ايران نيز راي داده بودند اما امروز خود آنها نيز تحت تحريمند.
لذا ديگر امکان اجماع عليه ما براي آمريکا وجود ندارد.
محمد حسن قديري ابيانه در تحليل معامالت بدون دالر در مقابله با تحريم هاي
دالري آمريکا در دنيا گفت :افزايش کشورهاي تحريم شده توسط
آمريکا که قريب به  20کشور است خود باعث کاهش تاثير تحريم هاي
ايران مي شود واز جهتي به نفع ماست .آمريکا قدرت  40سال پيش را
ندارد در حالي که قدرت جمهوري اسالمي ايران بسيار قدرتمند تر از
 40سال پيش است .آمريکا رو به افول است و تشديد و گسترش تحريم
هاي مالي و بانکي که براي کشورهاي مختلف جهان اعمال کرده روساي
دولتها را به فکرکنارگذاشتن دالر از معامالت تجاري بين کشورها ترغيب
کرده که تحقق اين موضوع لطمه اي به اقتصاد آمريكا خواهد بود.عدم
استفاده از دالر در روابط خارجي را مي توان خطرناک تر از انفجار بمب
اتم در آمريکا عنوان نمود.
وي درخصوص چگونگي نگاه به ارتباط با دنياي غرب گفت :اينک دولت
آقاي روحاني با خروج آمريکا از برجام اميدوار است اروپا به تعهدات خود
عمل کند در حالي که اروپاييان نيز هيچ وقت با ما احساس دوستي
نداشته اند و اگر معامله اي انجام داده اند که ايران نيز در سود آن سهيم
بوده هدفشان سود خودشان بوده نه سود ما .البته هر جا سود ما با سود
ساير کشورها تالقي داشته باشد يا منطبق بر هم باشد انجام ان بالمانع
است .روابط با کشورها در صورتي که منطبق با مصالح کشورمان باشد
به پيشرفت اقتصادي ما کمک مي کند اما نبايد اقتصاد خود را منوط به
منابع طبيعي مثل نفت وگاز کنيم يا به دنبال بهبود وضعيت اقتصادي از
راه روابط خارجي باشيم ,چرا که صرف برقراري روابط خارجي نمي تواند
مبنا و پايه پيشرفت کشور به شمار رود و جاي کار وتالش آحاد مردم
را بگيرد.
تحليلگر مسائل خارجي تصريح نمود :ما نبايد درانجام وظايف خويش معطل
تحقق قول و قرار اروپاييان باشيم .انتظارمي رود فرض براين گذاشته شود
که غرب نيزهمانند آمريکا به وعده هاي خود عمل نمي کند.اما سياست
ما درعين حال تداوم ديپلماسي است با اين فرض که اگر به وعده هاي
خود عمل کردند که فبها ،در غير اين صورت از کار وتالش و تکيه بر
پتانسيل هاي داخلي غفلت نکرده ايم و ما نيز معطل غربي ها نشده ايم.
شناخت نقاط قوت و ضعف خود و ديگران و شناخت اهداف بيگانگان
در روابط با ايران و آگاهي و شناخت از توطئه ها و خباثت هاي آنها در
پيروزي و پيشرفت جمهوري اسالمي بسيار حائز اهميت است.
محمد حسن قديري ابيانه اتحاد حول محور واليت را شرط توفيق ملت و
مسئوالن نظام دانسته دراين باره گفت :اگر ما از درون قوي باشيم اتحاد
ملت و مسئولين حول محور واليت هر چه قوي تر باشد دشمن نااميد تر
وتوطئه ها خنثي تر مي شود ،بلکه درآن صورت مي توانيم تهديدات
را به فرصت تبديل کنيم همانند کاري پيشرفتي که درزمينه موشکي
ايجاد شد .بي شک باالترين تحريم هاي ما در زمينه موشکي بود اما
هنگامي که افرادي ماننند شهيد طهراني مقدم و يارانش دراوج تحريم ها
با همت خود ايران را به توانايي ساخت موشک رسانند و توانستند ايران
را به يکي از چند قدرت اصلي موشکي جهان تبديل کنند نشان دادند
شعار ما مي توانيم امکان تحقق دارد.
وي در پايان با اشاره به نتيجه کار وتالش و تکيه بر پتانسيل هاي
داخلي در پيشرفت موشکي کشور اظهار داشت :اگر در اوج تحريم ها
چنين پيشرفتي درزمينه موشکي حاصل شدني است ،بنابراين در همه
زمينه ها ممکن است به شرط اينکه همانند شهيد طهراني مقدم همتي
فوالدين داشته باشيم.شهيد طهراني مقدم در يکي از سخنان خود تاکيد
کرده که فقط افراد ضعيف در حد امکاناتشان کار مي کنند ،يعني بايد
تالش و کار بيشتري براي رسيدن به اهدافمان انجام دهيم وخستگي
ونااميدي بر ما مستولي نشود.بي شک ايستادگي هاي امثال شهيد
طهراني مقدم و زحمتکشان و دوستداران نظام اسالمي مانع از تهاجم
و جسارت در حمله نظامي به خاک ايران شده است .بديهي است درهر
زمينه اي کار وتالش منسجم صورت بگيرد موفقيتهاي بزرگي نصيب
ملت ايران خواهد شد.

