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سرمقاله

رئیسجمهوری در مراسم بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی:

 22بهمن
تجربهای برای تمام فصول
ادامه از صفحه یک
اما یکی از مسائل اساسی رویداد کمنظیر
روز گذشته را میتوان در وحدت و همدلی
کلیه گروههای سیاسی و اجتماعی در برگزاری
مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی دانست .آنچه باعث شد همه گروهها
و جریانهای گوناگون و گاه متعارض سیاسی
گرد هم آیند و از هیچ کاری برای برگزاری این
مراسم فروگذاری نکنند ،احساس نیاز و خطر
جدی بود .آنها به نیکی دریافتند که شرایط
مخاطرهآمیز و نگرانکنندهای پیش روی کشور
قرار دارد .با درک این موقعیت و عمومی شدن
این نگرانیها ،برای مدتی منازعات سیاسی
و اختالفنظرهای جناحی به کنجی رفت
و تصمیم بر آن شد تا از طریق مفاهمهای
همهجانبه زمینه برای برگزاری این مراسم مهیا
شود.
حال پرسش اصلی اینجاست که آیا نمیتوان
و نباید این اهتمام را نسبت به همه امور
کشور داشت؟ آیا سیاستپیشگان و مسئوالن
باالدستی نظام نمیتوانند در دیگر امور مربوط
به مصالح ملی و عمومی کشور ،اختالفها
و منازعهها و تعارضها را به گوشهای برانند
و با وحدت و همدلی و همراهی ،راه درست
و صحیح را از طریق وفاق عمومی در پیش
گیرند؟
مراسم  22بهمن  1397به عنوان نمونهای
آشکار نشان داد که اگر همه مسئوالن بخواهند
میتوانند در برخی زمینهها با ایجاد وحدت و
همدلی موقعیتهایی کمنظیر را در کشور ایجاد
کنند .با این وصف ،چرا این اتفاق در بسیاری
از امور رخ نمیدهد و فعاالن جریانهای
مختلف سیاسی سعی نمیکنند دیگر امور را
هم از این طریق پیگیری و حلوفصل کنند؟
تردیدی نیست که امروز اقتصاد ،سیاست،
اجتماع و فرهنگ ایرانزمین بیش از گذشته
نیازمند تصمیمی ملی و ارادهای همگانی و
عمومی هستند .در شرایطی که تحریمهای
یکجانبه آمریکا از یک سو ،تبلیغات وسیع
مخالفان جمهوری اسالمی از سوی دیگر و
مشکالت اقتصادی هم از یک طرف ،مسائلی
نگرانکننده را مقابل کشور قرار داده است،
زمان همدلی و همراهی همه دلسوزان کشور
است .تجمیع این مشکالت بیگمان تمامیت
کشور و نظام را به مخاطرهای جدی انداخته
است و امروز هرگونه بیتوجهی نسبت به
آنها عواقبی جبرانناپذیر برای کشور به همراه
خواهد داشت.
شاید الزم باشد تا آنها که دستی بر آتش
مشکالت و مسائل گوناگون کشور دارند،
یکبار دیگر به بازخوانی مسائل موجود بپردازند
تا درکی دقیقتر از وضعیت داشته باشند.
واقعیت آن است که امروزه تمام مسائل
اجتماعی ،سیاسی و بهخصوص اقتصادی
کشور وضعیتی مشابه چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی دارند .بدون شک تمام
دشمنان این مر زوبوم چشم دوختهاند تا از دل
تمام این بحرانها و مشکالت ،ساز ناکارآمدی
جمهوری اسالمی را کوک کنند .حال آنکه به
تجربه ثابت شده است ،جمهوری اسالمی
توانسته و هنوز هم میتواند از پس تمام این
مسائل برآمده و موقعیتها و فرصتهایی تازه
را در دل بحرانها و تهدیدها خلق کند؛ رمز
آنها هم به همراه داشتن آحاد جامعه است.
امید است بتوان از پس تجربه برگزاری جشن
چهل سالگی انقالب ،زمینهای فراهم آید تا از
آن طریق شرایطی مشابه برای دیگر حوزههای
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی پیش
آمده و تالشی ملی برای رفع چالشهای موجود
اندیشیده شود .در حقیقت تنها از این بستر
و امکان است که میتوان به منظور ساختن
فردایی بهتر و نیکوتر برای آحاد کشور اقدام
کرد .رمز پیروزی ،حفظ ،تداوم و سربلندی
انقالب و جمهوری اسالمی تنها و تنها وحدت،
همدلی ،همراهی و اراده ملی است.

سیاستروز

نمیگذاریم آمریکا پیروز شود

به گزارش ایسنا ،حسن روحانی ،رئیسجمهوری در مراسم
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که در میدان آزادی
تهران برگزار شد ،اظهار کرد :خدای بزرگ را سپاس میگویم
که ملت بزرگ ایران را چهل سال پیش از استبداد و استعمار
و وابستگیها رهانید و این ملت توانستند نظام جمهوری
اسالمی را در این سرزمین استقالل بخشند.
وی با بیان اینکه  ۲۲بهمن امسال ویژگیهای خاص خود را
دارد ،خاطر نشان کرد :امسال در شرایطی جشن  ۲۲بهمن
را برگزار میکنیم که در برابر توطئههای آمریکای جنایتکار و
صهیونیسم و ارتجاع منطقه هستیم و اینها مردم ما را در فشار
و منگنه تحریم قرار دادهاند.
رئیسجمهوری ادامه داد :بنابراین امروز حضور مردم
در خیابانهای سراسر ایران اسالمی به این معنا است که
نقشههای یک ساله دشمن نقش بر آب شده است و دشمن
به اهداف شوم خود نخواهد رسید و ما راه و مسیر خود را
به همان صورت که  ۴۰سال پیش انتخاب کرده بودیم ادامه
خواهیم داد.
روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی برای
حراست و حفاظت از ایران اسالمی عزیز بود ،دراینباره
گفت :مردم ما به خوبی این را میدانند که در  ۲۰۵سال قبل
بخشی از مناطق شمال کشور و قفقاز در دوران پادشاهان
خائن قاجار از ایران جدا شدند .همچنین  ۱۹۱سال پیش بخش
دیگری از شمال ایران را از سرزمین مادری جدا کردند۱۷۲ .
سال قبل بخش بزرگی از شمال غرب ایران از کشور جدا شد و
 ۱۶۳سال پیش بخش مهمی از شرق و  ۱۳۸سال قبل بخشی
از شمال شرق از کشور جدا شد و  ۱۰۰سال پیش بخش بزرگی
نیز از جنوب ایران که امروز به عنوان چند کشور در جنوب
خلیج فارس هستند ،از ایران جدا شدند.
وی افزود :حتی  ۴۷سال پیش و هفت سال پیش از پیروزی
انقالب اسالمی در زمان رژیم خائن پهلوی ،بخش مهمی از
جنوب ایران که همواره در جغرافیا به عنوان استان چهاردهم
کشور میشناختیم به دست خیانتبار پهلوی از ایران جدا
شد.
رئیسجمهوری در بخش دیگری از صحبتهای خود تاکید
کرد :در چند دهه دوران شاهنشاهی سست عنصرهای قاجار
و پهلوی دو سوم کشور را از ایران جدا کردند و این به این
معنی است که رژیمهای قبل عالوه بر اینکه به دین ،فرهنگ،
رفاه و زندگی مردم خیانت کردند ،به تمامیت ارضی کشور نیز
خیانت کردند.
روحانی در ادامه اظهاراتش با اشاره به پیروزیهای جمهوری
اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس خاطر نشان کرد:
مردم و نیروهای مسلح به فرمان امام خمینی(ره) حصر آبادان
را شکستند و خرمشهر را آزاد کردند .همچنین مناطق بزرگی
از غرب ایران را در عملیات فتحالمبین آزاد کردند و سپس
با عملیاتهایی ازجمله والفجر هشت و کربالی پنج ،قدرت
دشمن را در هم شکاندند و به دنیا گفتند که امروز ایران
ت بلکه تفکر امروز ایران اسالمی
شاهی و شاهنشاهی نیس 
است و جوانان این سرزمین طبق وظیفه دینی و ملی خود در
برابر همه دنیا با قدرت میایستند.
رئیسجمهوری افزود :مدرنترین توپخانهها ،تانکها و
هلیکوپترها را در اختیار صدام گذاشته بودند ،اما درعین حال
شکست نهایی نصیب مزدوران آنها و عفلقیان شد و رزمندگان
ما با پرچم پیروزی به خانه بازگشتند.
دنیا بداند ،امروز قدرت ایران از روزهای جنگ و دفاع
مقدس بیشتر است
ه خاطر نشان کرد :امروز همه دنیا بدانند
روحانی در ادام 
که قدرت جمهوری اسالمی ایران به مراتب از روزهای جنگ و
دفاع مقدس بیشتر است .در رژیم گذشته پنج درصد سالح و
مهمات نیروهای مسلح ایرانی و  ۹۵درصد مابقی آن خارجی
بود .امروز  ۸۵درصد تجهیزات ،مهمات و نیازهای نظامی به
دست دالوران خودمان ساخته میشود .ما برای ساختن انواع
موشکهای ضد زره ،انواع موشکهای پدافند هوایی ،زمین
به هوا ،دریا به هوا ،دریا به دریا و زمین به زمین از هیچکس
اجازه نگرفتهایم و نخواهیم گرفت و با قدرت راهمان را ادامه
میدهیم.
وی در ادامه تاکید کرد :همه باید حواسمان جمع باشد
که اگر در این  ۴۰سال در برابر همه انواع توطئههایی که قرار
گرفتهایم و پیروز شدهایم به خاطر جمهوریت و اسالمیت
این نظام بوده است .ایمان و اعتقاد مردم به فرهنگ ایثار و
شهادت که بزرگترین رهآورد انقالب و دفاع مقدس ما است
و نیز آنچه که دشمن ندارد و ما همواره دارای آن بودهایم و به
آن دل بستهایم امید به خدا و رحمت او است .به طوری که
وقتی به میدان جنگ میرویم ،این را میدانیم که اگر کشته

معاون رئیسجمهوری مطرح کرد

رئیسجمهوری با اشاره به مقاومتهای مردم در دوران دفاع مقدس اظهار کرد :مردم در دوران دفاع مقدس به دنیا گفتند که
امروز ایران شاهی و شاهنشاهی نیست بلکه تفکر امروز ایران اسالمی است و جوانان این سرزمین طبق وظیفه دینی و ملی خود
در برابر همه دنیا با قدرت میایستند.

هرچه که
مسئوالن راه
را برای حضور
افکار،عقاید
و جناحهای
مختلف در
انتخاباتفراهم
کنند،نظام
مستحکمتر
خواهد شد
شویم پیروز هستیم و اگر فاتح جنگ باشیم باز هم پیروز جنگ
خواهیم بود.
رئیسجمهوری خاطر نشان کرد :اسالمیت این نظام است
که ما را در برابر بدخواهان حفظ کرده است .از طرف دیگر
صندوقهای رأی نیز باعث شده است که مردم ما علیرغم
دشمنیهای دشمنان و تحریمهایشان مسیر خود را ادامه
دهند و دلیلش این است که مردم ما هر دو سال یکبار پای
صندوقهای رأی میروند و افراد مورد نظرشان را انتخاب
میکنند.
روحانی در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطر نشان
کرد :هر کس تغییری میخواهد به پای صندوقهای رأی
میرود و از آن سو افراد نیز نظرات ،ایدهها و برنامههایشان
را مطرح میکنند و مردم افراد مورد نظرشان را از میان آنها
بر میگزینند .پس حواسمان باشد که صندوق رأی یکی از
نعمتهای بزرگ جمهوری اسالمی ایران است که اگر صندوق
رأی و صفوف رأی دادن نبود دشمن میتوانست توطئههای
متعددی را علیه ما آماده کند.
هرچه مسئوالن راه را برای حضور افکار ،عقاید و جناحها در
انتخابات فراهم کنند ،نظام مستحکمتر خواهد شد
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه ما در کشورمان آزادی
احزاب ،رسانه و بیان داریم دراینباره اظهار کرد :ما رژیم
گذشته نیستیم که میگفت در مملکت یک حزب وجود دارد و
آن هم رستاخیز است و هر کسی که نمیخواهد ،پاسپورتش
را بگیرد و برود .ما روزنامهها و احزاب و رسانههای مختلفی
داریم و هرچه که مسئوالن نیز راه را برای حضور افکار،
عقاید و جناحهای مختلف در انتخابات فراهم کنند ،نظام ما
مستحکمتر خواهد شد.
وی در ادامه اظهاراتش تصریح کرد :مسئوالن باید با

سعهصدر بیشتری با صندوقهای رأی برخورد کنند و
امیدواریم با تصویب الیحه جامع انتخابات در مجلس شورای
اسالمی که از سوی دولت تدوین و تنظیم شده است ،شاهد
برگزاری پرشورتر انتخابات باشیم.
رئیسجمهوری با اشاره به سومین دستاورد انقالب اسالمی
با عنوان «رفاه اجتماعی» اظهار کرد :پیش از انقالب جمعیت
ما  ۳۸میلیون بود و امروز  ۸۲میلیون است .یعنی  ۲.۲۸درصد
به جمعیت ما اضافه شده است و اگر این جمعیت بیش از دو
برابر شده است ،حداقل باید کار ،محصول و پیشرفتهای ما
هم نسبت به  ۴۰سال گذشته دو برابر باشد اما وقتی آمارها
را نگاه میکنیم وضع ما بسیار بیشتر از این بهتر شده است.
روحانی در ادامه صحبتهای خود در این مراسم با تاکید
بر اینکه  ۴۰سال پیش کل محصول گندم ما چهار میلیون
تن بود ،دراینباره خاطرنشان کرد :امروز این میزان به ۱۲.۶
میلیون تن رسیده است و نشاندهنده بیش از سه برابری
محصول نان و گندم که غذای اصلی مردم کشور ما است را
دارد .همچنین صادرات محصوالت کشاورزی ما نسبت به قبل
از انقالب  ۲۰برابر شده است ،یعنی در حالی که قبل از انقالب
 ۲۸۵میلیون دالر ارزش کل صادرات محصوالت کشاورزی ما
بود ،امروز این میزان بیش از پنج میلیارد دالر شده است و
همه این پیشرفتها نشان میدهد که مسیر ما درست انتخاب
شده است.
رئیسجمهوری در ادامه صحبتهای خود با اشاره به آمار
میزان تولید گاز در دوران پیش از انقالب و بعد از انقالب
خاطرنشان کرد :در زمان رژیم گذشته کل گازی که در اختیار
مردم میتوانست قرار بگیرد حدود  ۱۱۰میلیون تن در روز بود
اما امروز این میزان به  ۱۰۰۰میلیون تن در روز تبدیل شده
که نشان از این است که کارگران و مهندسان ما در بخش

وزیر اطالعات:

نفت زحمات بزرگی را متحمل شدهاند .همچنین کل ذخایر
نفت کشور پیش از انقالب  ۸۸میلیارد بشکه بود اما امروز این
میزان به  ۱۶۰میلیارد بشکه است که این بدان معناست که با
اکتشافات مهندسان کشور و خروج خارجیها و آمریکاییها
و انگلیسیها توانستهایم روی پای خود بایستیم و کشور را
اداره کنیم.
در علم و دانش ،بهداشت و درمان و رفاه و عدالت
اجتماعی امروز جایگاه بسیار بلندی داریم
روحانی با تاکید بر اینکه در سه حوزه پیشرفت جمهوری
اسالمی ایران جای تردیدی حتی برای دشمنان ندارد ،گفت:
ما در علم و دانش ،بهداشت و درمان و رفاه و عدالت اجتماعی
بیتردید امروز جایگاه بسیار بلندی داریم .در حوزه سالمت

و بهداشت و درمان پیش از انقالب  ۱۴هزار و  ۷۰۰پزشک
خدمت میکردند که از این تعداد  ۶۰۰۰پزشک خارجی بودند
اما امروز  ۱۴۰هزار پزشک در کشور خدمت میکنند و ما ۱۸
هزار خانه بهداشت در روستاها داریم .شرایط امروز کشور از
لحاظ بهداشتی مورد اعتراف همه کشورهای دنیا است.
رئیسجمهوری با اشاره به اقدامات انجام شده در جمهوری
اسالمی در زمینه کمک به اقشار مستضعف و برقراری عدالت
و رفاه اجتماعی اظهار کرد :طی چند سال گذشته  ۱۰میلیون
نفر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند و دریافتی تمام
افراد و اقشار مستضعف تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
ظرف چند سال اخیر چهار برابر شده است .همچنین پیش
از انقالب میان دهک باال و دهک پایین جامعه اختالف ۳۵
برابری وجود داشت اما امروز این اختالف به  ۱۵برابر رسیده
است و این به معنای رسیدن به سمت عدالت است که البته
در این زمینه باید قدمهای بیشتری برداریم.
امروز نقش ایران در منطقه
از همیشه تاریخ بیشتر است
روحانی با تاکید بر اینکه ما توانستهایم در بسیاری از مسائل
پیروز میدانها باشیم خاطرنشان کرد :کارهای استراتژیکی
که طی  ۴۰سال گذشته و در سالهای اخیر انجام شده،
نشان میدهد که ما توانستهایم در بسیاری از مسائل پیروز
میدان باشیم .ما تنها کشوری هستیم که بدون آنکه در برابر
دشمن سر فرود آوریم ،از فصل هفت منشور سازمان ملل
متحد خارج شدیم .این قدرت ملت ایران و قدرت دیپلماسی
ما است .ما تنها کشوری هستیم که حق هستهای خود را
در سازمان ملل و در شورای امنیت تثبیت کردهایم و این به
معنای پیشرفت ملت ایران است.
وی با بیان اینکه امروز نقش ایران در منطقه از همیشه تاریخ
بیشتر است ،تصریح کرد :هر کشور و ابرقدرتی هر سخنی
میخواهد بگوید .ایران تنها کشوری است که اگر ملتهای
منطقه امنیت میخواهند ،میتواند به کمک آنها بشتابد.
بدون ایران هیچگونه طرحی در این منطقه قابل اجرا نخواهد
بود .این را استکبار جهانی ،آمریکاییها و صهیونیستها
بدانند که این پیروزی از آن ملت ما خواهد بود.
رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد :امروز ما در یک
جنگ روانی–تبلیغی و اقتصادی در برابر دشمنان سبوع که
با سبوعیت با مردم رفتار میکنند مواجه هستیم .ما باید این
مشکالت را با دست همدیگر حل کنیم چرا که هر جا که پیروز
شدهایم ،جایی بود که ملت و دولت در کنار هم و پشت سر
رهبری قرار گرفتند؛ اگر ما توانستیم در سالهای اول انقالب
ترور و شورش را در کشور از بین ببریم و آرام کنیم ،مردم،
دولت و نیروهای مسلح پشت سر امام بودند .در جنگ
نیز همین طور بود؛ در تحریم هم با ایستادگی ،همکاری و
تعاونمان در برابر آمریکا پیروز میشویم و نخواهیم گذاشت
که آمریکا پیروز شود.
روحانی با بیان اینکه در این مسیر مردم ما مشکالتی خواهند
داشت اظهار کرد :مردم ما همین االن در زندگی روزمره خود
نیز مشکالتی دارند اما با کمک هم این مشکالت را پشت سر
خواهیم گذاشت .وضع آمریکا به مراتب بدتر از چیزی است
که خودشان فکر میکردند و وضع منطقه ما بسیار بهتر از آن
چیزی است که خودشان فکر میکردند .جایگاه ایران روز به
روز باالتر و واالتر میرود و ما از مشکالت عبور خواهیم کرد.
رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه آرمان امروز ما همان
آرمان  ۴۰سال پیش است خاطرنشان کرد :اگر  ۴۰سال پیش
آرمانمان این بود که در برابر استبداد ،آزادی را جایگزین
کنیم و در برابر استعمار و وابستگی ،حاکمیت ملی و در برابر
ابتذال ،فضیلت و در برابر تبعیض عدالت را مستقر کنیم و
همچنین در برابر غرب و شرقگرایی هویت ایرانی و در برابر
یاس ،امید و در برابر افراط و تفریط ،اعتدال را جایگزین کنیم،
امروز هم راه و آرمان ما همان است و ما بیتردید در این راه
موفق و پیروز خواهیم بود.

دلواپسیهای رئیسی درباره پیوستن به پالرمو و CFT

بازگشت نخبگان ایرانی از  ۱۰۰دانشگاه برتر جهان
به کشور

اعضای یک گروه  ۷نفره مرتبط با داعش شناسایی
و دستگیر شدند

چه کسی تضمین میکند که دشمن همچنان به دشمنی
ادامه ندهد؟

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از بازگشت
نخبگان ایرانی از  ۱۰۰دانشگاه برتر جهان به کشور
خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سورنا ستاری ،معاون
علمی و فناوری رئیسجمهوری در پاسخ به
سوالی درباره آمار نخبگان بازگشتی به کشور
گفت :تاکنون از  ۱۰۰دانشگاه برتر دنیا حدود
 ۱۲۰۰نفر نخبه از سیستم ما برای بازگشت به
کشور استفاده کردهاند .این تازهترین آمار است زیرا
هر ماه تعدادی به این آمار اضافه میشود .وی ادامه داد :تقریبا سه
سال است که برنامه بازگشت نخبگان به کشور را راهاندازی کردهایم و
آخرین آمارمان هم بازگشت  ۱۲۰۰نفر از میان  ۱۰۰دانشگاه عالیرتبه
دنیا است .ستاری گفت :برای اینکه این افراد را به کشور بازگردانیم،
به یک اکوسیستم و زیستبوم نیاز است .ضمن اینکه بیشترین آمار
بازگشت نخبگان به کشور در حوزه استارتآپها بوده که همین االن
هم در حال اتفاق افتادن است .پس از استارتآپها و دانشگاهها محل
بعدی حضور و فعالیت نخبگان هستند.

وزیر اطالعات گفت :شب  ۱۹بهمنماه گروهی  ۷نفره مرتبط با داعش که برنامههایی داشتند ،شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش میزان ،سیدمحمود علوی ،وزیر اطالعات اظهار کرد :ما تاکنون با اشراف و هوشیاری کامل و با رصد فراگیر ،حرکت
دشمنان را مدنظر داشتیم و همانطور که دیدید در این ایام ،اتفاق خاصی نیفتاد.
وی افزود :البته این به معنی این نیست که دشمن برنامهای نداشت .ما با هوشیاری و اشراف فراگیر ،اقدامات ضدامنیتی
دشمنان را یکی پس از دیگری شناسایی کردیم و شب  ۱۹بهمن گروهی  ۷نفره مرتبط با داعش که برنامههایی داشتند ،شناسایی
و دستگیر شدند.
علوی اضافه کرد :تیمهای متعدد دیگری هم بازداشت شدند و تاکنون موفقیتی نداشتند .امیدوارم تا پایان دهه فجر،
پس از آن و تا پایان سال و سالهای آینده با مجاهدت سربازان گمنام امام عصر(عج) و همدلی و همافزایی نیروهای ذیربط
حوزه امنیت کشور از دیگر نهادها بتوانیم امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان بیاوریم تا آنان بتوانند به برکت انقالب از آرامش
برخوردار باشند.
حجتاالسالم علوی همچنین درباره بازدید از دستاوردهای صنایع دفاعی ،پیشرفتها در این عرصه را رو به جلو و دارای رشد ،پویایی و توسعه در
عرصه نوپردازی و نوآوری برشمرد .پیشرفتها به نحوی است که تحریمها در این زمینه در حد بسیار باالیی بیاثر شده و در بخشهای مختلف اعم از
جنگافزارهای زمینی ،هوایی ،دریایی و زیردریایی دستاوردهای بسیار ارزشمندی کسب شده که سبب غرور و اعتماد ملی و استقالل کشورمان از وابستگی
به بیگانگان شده است.
علوی با ابراز امیدواری به توفیق روز افزون دانشمندان صنایع دفاعی و رشد روزافزون دستاوردهای این عرصه افزود :این صنایع افزون بر برآوردن نیازهای
نظامی به سمت تأمین نیازهای مدنی نیز حرکت میکند به نحوی که اکنون از موشکهایی که در وزارت دفاع و دیگر نیروهای مسلح تولید شده است برای
پرتاب ماهوارهها نیز استفاده میشود که نویدبخش فضای دیگری در عرصه علمی کشور است.

حجتاالسالم ابراهیم رئیسی به ادعاهای مقامات
دولتی درباره ضرورت پیوستن به پالرمو و CFT
واکنش نشان داد.
به گزارش تسنیم ،سیدابراهیم رئیسی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در
واکنش به ادعاهای مقامات دولتی درباره
ضرورت پیوستن به پالرمو و  CFTگفت:
برخی میگویند در این جنگها باید برای عدم
بهانه دادن به دشمن ،پیمانها و کنوانسیونهای آنها
را عملی کنیم .چه کسی تضمین میکند که دشمن همچنان به دشمنی
ادامه ندهد؟ وی گفت :میگویند ما تضمین نمیکنیم با امضای این
کنوانسیون مشکل اقتصادی حل شود .سوال ما این است که درخصوص
 FATFما قانون داخلی تنظیم کرده بودیم و گفته بودیم مردمی که برای
رهایی خود از مشکالت بهپاخیزند ،از دایره تروریسم مستثنی هستند که
این را مجلس پذیرفت اما  FATFبیانیه صادر کرد و گفت که نباید هیچ
قید و شرطی وجود داشته باشد! این چگونه است که آنها برای قانون
داخلی ما بیانیه صادر میکنند؟

