
 ما جهان را وادار به مذاکره کردیم

و عضو هیئت عالی حل  فرد، نایب رئیس سابق مجلس شورای اسالمی حجت السالم و المسلمین ابوترابی

هواپیمایی کشوری در دانشجو و سالروزجهانی در مراسم روز  اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه ، 

ای را بسیار کلیدی دانست واظهارداشت:  هستهدانشکده صنعت هواپیمایی، نقش مجلس در پرونده 

شد. مصوبات ما در مجلس در اوج فشار به کشور با جدیت پیگیری می

 

ها  ابوترابی گفت: امروز تحریم و قطعنامه روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری به گزارش 

هم کاهش درآمدهای کشور است. در همین راستا بایستی تالش کنیم  کند و آن تنها یک هدف را دنبال می

 ها در کشور باشیم. درآمدها کاهش پیدا نکند و از طرفی دیگر به دنبال کاهش هزینه

فرد ادامه داد: کارنامه مجلس در این ادواری که بنده در مجلس بودم در حرکت به سمت انرژی  ابوترابی

ای  ای در مجلس ما کمیسیون ویژه ن بوده است. در خصوص بحت هستهآمیز بسیار درخشا ای صلح هسته

 را تشکیل دادیم و در آن جلسات و نقد و گفتگوهای بسیاری صورت گرفت.

 

وی با بیان اینکه نباید به مسایل کشور نگاه سیاسی داشت گفت: ریشه بسیاری از مسائل در کشور نگاه 

کردیم به اعتقاد  خصوص مسائل نقد، تحلیل و گفتگو میسیاسی است. اگر ما در گذشته به طور جد در 

 بنده اکنون جایگاه و دستاوردهای بهتری داشتیم.

 

به گفته او در همه مسایل کشور بایستی با حرکت علمی و نگاه محض تخصصی و علمی مسایل را تحلیل 

http://tinn.ir/


 کنیم.

مقابل را وادار به مذاکره ای طرف  نایب رئیس سابق مجلس ادامه داد: به اعتقاد بنده در مسایل هسته

 وع بودند.ضکردیم، جمهوری اسالمی ایران با قدرت و اقتدار سیاسی عمل کرد و تمام جهان شاهد این مو

 

شناسم که بانک مرکزی آن را تحریم کنند و آن کشور  ابوترابی ادامه داد: من در دنیا کشوری را نمی

وزیر خارجه آمریکا به صراحت اعالم کرد ما  بتواند از این تحریم با قدرت عبور کند به طوری که

 .نتوانستیم چرخه افتصادی جمهوری اسالمی ایران را متوقف کنیم


