ورزش��ي

اقامه نماز در مدارس برترين
تضمين سالمتي جامعه است

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي
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آلودگي خاک با امنيت
غذايي گره خورده است

گروه اجتماعي :شايد در نگاه اول اين طور به
نظر برسد که کش��ور ما در حوزه خاک هيچ
مش��کلي ندارد ام��ا واقعيتي ک��ه کمتر بدان
پرداخته شده آن است که گرچه...
صفحه5

توان دفاعی قابل

مذاکره نیست
همین صفحه

برگزاريجلسهشورايعالي
مسکن بعد از ۵سال تعطيلي

در حاليکه  ۵س��ال از آخرين جلسه شوراي
عالي مسکن ميگذرد ،خبرها به نقل از وزير
راه و شهرس��ازي حکايت از برگزاري شوراي
عالي مسکن با حضور رئيس جمهور و...
صفحه3

« »CFTبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد

ادامه تالشها برای تصویب الیحه استعماری

گروه سیاس�ی :روز گذش��ته چهارشنبه بررس��ی الیحه مبارزه با تأمین
مالی تروریس��م « »CFTدر مجلس انجام و نهایتا به مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارجاع داده ش��د .در همین رابطه،حجتاالس�لام مجتبی
ذوالن��وری نماینده مردم قم و عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس ش��ورای اس�لامی اظهارداشت :جلس��ه کمیته بررسی
الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریس��م  برگزار شد .وی افزود :این جلسه

ب��ا حضور ظریف وزیر امور خارجه ،خان��م جنیدی معاون حقوقی رئیس
جمهور ،کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ،آقای آقامحمدی از مجمع
تش��خیص مصلحت نظام و کاظم جاللی از مرکز پژوهشهای مجلس
و همچنین آقایان فالحتپیش��ه ،نوریان و ذوالنوری از کمیسیون امنیت
ملی حضور داشتند .رئیس کمیته هستهای مجلس ادامه داد :در مجموع
ترکیب کمیته به گونهای بود که آقای کدخدایی و آقای آقامحمدی مانند

دیپلماتهای اروپایی اذعان کردند

موضع محکم ایران در برنامه دفاعی ،

اروپا را مستأصل کرده است

فالحتپیشه :توان دفاعی به جمهوری اسالمی ایران حق وتو داده است

س��خنگوي س��ازمان غ��ذا و دارو در واکنش به
اظهارنظر مهناز افش��ار مبني بر مصرف داروي
نالوکس��ان ب��راي جلوگيري از مرگ ناش��ي از
س��وءمصرف مواد ،گفت :سراس��ر اين اظهارات
اشتباه اس��ت و داروي نالوکس��ان دارويي است
که حتما بايد با تجويز پزش��ک تهيه شود.دکتر
کيانوش جهانپور در گفتوگو با ايسنا ،در واکنش
به اظهارات مهناز افش��ار ،بازيگر س��ينما درباره معرفي آمپول نالوکس��ان و
بازتاب آن در فضاي مجازي ،گفت :اظهارات اين بازيگر صحت ندارد و...

صفحه2

سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد
از سازمان تعزيرات در بخش نظارت مطرح کرد

صفحه2

صفحه3

ادامه از همین صفحه

سلبريتيها در درمان دخالت نکنند

سروری :برخورد با «فریدون» و
«جهانگیری» یک مطالبه ج ّدی است

صفحه7

...ب��ه نوعی تغیی��ر در نگرشها تلقی میش��ود.
با وج��ود آنک��ه روز دانش��جو ،همه مس��ئولین
تشکلهای دانشجویی ،تقلیل برگزاری روز بزرگ
دانشجو را به مراسمی همچون جشن ،کنسرت،
دست و پایکوبی ،امری مذموم ،زشت و نامیمون
توصی��ف ک��رده و پَرت کردن ذهن دانش��جو از
آرم��ان و هدف اصل��ی خود دانس��تند اما خبرها
حاکی از آن اس��ت که بازهم هستند تشکلهای
دانشجویی که مراس��م روز دانشجوی خود را به
دعوت از گروه هنری طنز یا برگزاری اس��تندآپ
کمدیهای دانش��جویی و یا نواختن ساز و آواز و
تصنیف معط��وف کردهاند.نقد جدی وارده عالوه
بر تشکلهای دانش��جویی ،به مسئولین نظارت
و فرهنگی دانش��گاه نیز بازمیگردد .آنجایی که
در بررس��ی برنامههای مختص روز دانش��جو در
ش��ورای فرهنگی از حضور کمدینها ،نوازندگان
و یا برگزاری مراس��م ریتمیک و جشن استقبال
ک��رده و آن��ان را به هم��راه تخصی��ص بودجه،
همراهی میکنند.بیش��ک هرکس نداند ،رئیس
دانش��گا ِه پا به سن گذاشتهی سرد و گرم روزگار
گذراند ِه روز دانش��جو دیده در دوران تحصیل و
حضورش در دانش��گاه میدان��د که تغییر مبنایی
مراس��م منتس��ب به  16آذر از س��خنرانیهای
جنجالی به مراس��م جش��ن و پایکوبی چه نتایج
خوشآیندی ب��رای در امان ماندن دانش��گاه از
هجمهها و حاشیههای احتمالی و پاسخگویی به
این و آن خواهد داش��ت و میز ریاست را متزلزل
نخواهدکرد.اما به هرحال نقش دانش��جو ،تشکل
دانشجویی و مدیریت دانشگاه در نحوه برگزاری
مراس��م روز دانش��جو ،هرک��دام نق��ش ویژه و
بهسزایی است که هوشیاری هریک موجب تغییر
و اص�لاح رویه مذکور خواهد بود .مطمعنا در 16
آذر  97و مراس��م متعل��ق به آن ،برگ��زاری و یا
حمایت از برگزاری چنین مراس��م به دور از شان
دانش��جو و تقبیح شده توس��ط تمام تشکلها و
دانشجویان از هیچ دانشگاه و تشکلی قابل قبول
نب��وده و ناخ��ودآگاه آن��ان را در معرض قضاوت
عمومی خواهد گذاش��ت.از طرف��ی دیگر باید به
این موضوع نیز اشاره داشت که برگزاری مراسم
جش��ن ،س��رود و یا نمایشهای طنز و خندهدار
توس��ط خ��ود دانش��جویان و گروهه��ای هنری
دانش��گاه در اعیاد و مناسبتهای ملی و مطرح،
نهتنه��ا ایرادی ن��دارد بلکه موج��ب هنرنمایی،
اس��تعدادیابی ،اثرگ��ذاری و از همه مهمتر ایجاد
روحیه ش��ور و نشاط دانش��جویی در دانشجویان
خواهد ش��د ام��ا از آنجایی که عدهای س��هوا و
عدهای از عمد نمیخواهند چنین مراسمی نیز با
رعایت حدود و قوانین به صورت مطلوب و برای
دانشجویان برگزار ش��ود ،با دستمایه قراردادن
برخ��ی موضوعات س��عی ب��ر لغو ی��ا جایگزینی
برنامهها بایکدیگر دارند.

صفحه2

صفحه5

فدراسیون
«ورزش زنان
ُ
مسلمان» در کما

تنزل روز دانشجو به برنامههای
استندآپ کمدی و موسیقی

ما نمایندگان آزادانه نمیتوانس��تند اظهار نظر کنند و تنها مبین ایرادات
ش��ورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند اما بقیه از یک
طرف موافقین بودند و تنها بنده به عنوان مخالف حضور داشتم و ترکیب
انتخاب��ی ترکیبی خاص بود .ذوالنوری همچنی��ن عنوان کرد :در کمیته
مطالب مورد نظر مطرح ش��د و مقرر ش��د مباحثی را آقای کدخدایی با
شورای نگهبان چک کند و پاسخ دهد...
اظهارات خانم بازيگر درباره داروي «نالوکسان»رد شد

انتقال آب خزر به مخاطرات
زيست محيطي و اجتماعي
منجر ميشود

ضعف عملکرد سازمانهاي
نظارتي بر بازار و قيمتها

 ۱۶آذر؛ نماد حراست از استقالل سیاسی کشور و تحقیر استعمار

مهم جنبش دانش��جویی ،استقالل کشور و عدم وابستگی
به قدرتهای بزرگ و س��لطهگر است .این استقالل خواهی
برآمده از تجربۀ تلخ ایرانیان از تجاوز و غارت بیگانگان به
کش��ور عزیزمان نشأت گرفته است و جنبش دانشجویی با
مبن��ا قرار دادن این تجارب تلخ تاریخی ،که تا به امروز نیز
به شکل تحریمهای ظالمانه آمریکای جنایتکار ادامه پیدا
کرده است ،بر عدالت خواهی واستکبارستیزی تأکید داشته
اس��ت .خون دانشمندان شهید دانشگاهی کشور از چمران
تا کاظمی آش��تیانی و ش��هریاری ،حفظ پرچم مقاومت به
رنگ س��رخ در سردر دانشگاه های این کشور است .قدرت
علمی و دفاعی برآمده از جهاد دانشگاهیان چنان شکوه و
اقتداری را برای جامعه اس�لامی ایران به دنبال داشته که
مخالفین و دش��منان سرس��خت نیزی راهی جز کرنش و
تعظیم در برابر این موفقیت بزرگ ندارند.س��ال  1397هم
در انتهای این دوره طوالنی ،نقطه عطفی در این پیکار 65
ساله اس��ت که ش��یطان بزرگ در حالی که نشانهای بارز
افولش ،خواب را از چشمان رهبران فکری آن ربوده است،
با تجمیع همه امکانات ،جنگ اقتصادی و جنگ رسانهای
و تکرار بدعهدی های همیش��گی ،و اس��تفاده از تنبلی و
سس��تی بریدگان ،عافیت طلبان و برگش��تگان از مس��یر
اهداف انقالب اس�لامی ،در پ��ی ضربه زدن به ملت ایران
است .قدرت باالی دفاعی و منطقه ای جمهوری اسالمی،
جرات حتی اندیش��ه به اعمال تج��اوز و تعدی نظامی را از
ذهن دشمنان خارج کرده است.ملت با عظمت ،و جوانان و
دانشجویان عزیز بدانند هدف مهم استکبار از آتش افروزی
های جنگ نرم اخیر ،ناامیدس��ازی اف��کار عمومی جامعه
ایرانی از کارآمدی انقالب اس�لامی در قدم اول ،و انفعال
و تعلل و سس��تی و رخوت جوانان دانش��جوی انقالبی در
دفاع تمامعیار از انقالب اس�لامی و دستاوردهای بینظیر
رویکردی و عملکردی آن است .برای مقابله با این اهداف
خطرناک ،راهبرد اساس��ی»خود باوری و اتکا به توانمندی
های ب��ی نظیر کش��ور» ،چارچوبی برای اندیش��ه ورزی،
تدبیرگری و چارهجویی جوانان در مسیر پیشرفت اسالمی
ایرانی اس��ت.ما،احزاب ،گروه ها و تش��کل های انقالبی،

هر س��ال با ورود به آذرماه ،جنب و
جوش دانش��جویی ب��رای برگزاری
برنامههای سیاسی رشد چشمگیری
پیدا میکند .حضور مهمانان سیاسی
در آذرماه و نزدیک روز دانش��جو در
بسیاری از دانش��گاهها افزایش پیدا
میکند و بس��یاری از تش��کلهای
دانش��جویی ب��ه فراخور س��لیقه و
سیاس��تهای اجراییش��ان نسبت
به دعوت چهرهه��ای مطرح اقدام
میکنند.هرچند شیب سیاسی شدن
دانش��گاهها در حوالی روز دانشجو،
تند ب��وده و گاه��ا تع��دد برنامهها
نوع��ی دلزدگ��ی در دانش��جویان
ایج��اد مینماید لیک��ن در وضعیت
بس��ته فعلی دانش��گاههای کش��ور
غنیمتی گرانبها برای اظهار نظر و
تضارب آراست.در چند سال گذشته
ب��ا وجود فش��ارهای متن��وع داخل
و خ��ارج از دانش��گاه ،برنامهه��ای
سیاس��ی کم و بیش برگزار گردیده،
هرچن��د در چن��د روز گذش��ته لغو
برنامهه��ای بس��یج دانش��جویی و
قب��ل آن ،برخی دیگر از تش��کلها
دانش��جویی موج��ب دلس��ردی و
ایجاد فضای ناخوش��ایند سیاس��ی
در دانش��گاه ش��د اما هرچه هست،
بازه��م تق�لای دانش��جویان برای
برگ��زاری برنامهها ب��ا رویکردهای
سیاس��ی و مطالبهگرایان��ه ادام��ه
یافته اس��ت.در این بی��ن ،برگزاری
برنامههای منتهی به روز دانش��جو
در برخی دانش��گاهها در پی نقیصه
باال به ش��کلگیری فاز جدیدی از
مراس��مات انجامیده که در آن ،روز
دانشجو که نماد و دلیل شهادت سه
دانشجوی مبارز و استکبارسیز است
را به روزی برای جشن ،پایکوبی و
ش��ادی تبدیل کرده است.متاسفانه
برخی از تش��کلها نیز در برگزاری
چنین مراس��مات گوی سبقت را از
دیگ��ران ربودهاند و برگزاری چنین
مراس��می را ب��ا دالیل��ی عجی��ب
توجی��ه میکنند .هرچن��د برگزاری
چنین مراس��ماتی در سال گذشته با
انتقادات جدی مواجه شد و برگزاری
آنها در سال جاری ،ظاهرا کمرنگ
شده اس��ت اما برپا شدن حتی یک
تم جش��ن به مناسبت روز
برنامه با ِ
دانشجو نیز امری باطل و...
ادامه در همین صفحه

صفحه3

در بیانیه احزاب و تشکلهای انقالبی مطرح شد

احزاب و تشکلهای انقالبی در بیانیه خود آوردهاند :جنبش
دانشجویی امروز نیز مثل  ۱۶آذر  ۳۲در تداوم پویایی خود
مظهر اس��تقاللخواهی ،استکبارس��تیزی و عدالتخواهی
اس��ت .به گزارش ف��ارس ،احزاب ،گروهها و تش��کلهای
انقالب��ی در خصوص بزرگداش��ت  16آذر و روز دانش��جو
بیانیهای صادر کردند .متن بیانیه به شرح ذیل است:
خط مبارزه 65س��اله از 16آذر 32تا 16آذر 97یک پیام دارد
وآنهم پیام ذلت ناپذیری ملتی بزرگ است .برخی امروز اگر
ترامپ به ایران بیاید حاضرند دانشجویان را هم زیر پایش
ذبح کنند .این میزان ارادت برخی به آمریکا یا از سر جهل
تاریخ است یا از سر وادادگی .استفاده از دیپلماسی متناسب
ب��ا عزت و جای��گاه تاریخی مردم ایران ،با هدف توس��عه
روابط با هم پیمانان باید بیش از پیش در دس��تور کار قرار
گی��رد ۱۶آذر  1332در تحلیل تحوالت تاریخ معاصر ایران
از جایگاه ممتازی برخوردار اس��ت .بعد از وقایعی که کشور
عزیزمان در دورۀ بعد از اشغال در جنگ جهانی دوم پشت
سر گذاش��ت ،با شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت و
کودتای آمریکایی-انگلیسی  28مرداد ،ایران عم ً
ال به یکی
از کشورهای وابسته و هم پیمان با امریکا در منطقه تبدیل
شد .در واکنش به اضمحالل استقالل سیاسی ،و در حالی
که رژیم ش��اه ،سرخوش از شکست نهضت نفت ،با دعوت
از ارباب��ان غربیش برای حضور در تهران ،در صدد بودند تا
وابستگی کامل اقتصادی و سیاسی کشور را با کنسرسیوم
جدی��د نفت��ی ،برقراری مجدد رابطه سیاس��ی ب��ا بریتانیا،
محاکمه دکتر مصدق و س��فر نیکس��ون ،مع��اون رئیس
جمهور آمریکا،جشن بگیرند ،دانشجویان و دانشگاهیان با
حرکت اعتراضی و انقالبی خود ،با خیزش ضد استبدادی و
ضداستکباری ،جریان جدیدی را در کشور ایجاد؛ و با تقدیم
مسلمان مبارز ،سنگ بنای رفیع انزجار
خون پاک سه جوان
ِ
از طاغوت پهلوی ،و استکبار استعمارگر را  ،پی ریزی کردند.
بخش اول این بنیان مرصوص ،با پیروزی انقالب اسالمی
شکوهمندمان به شجره طیبه ای تبدیل شد که استقالل،
آزادی و پیشرفت جامعه ایرانی را به ارمغان آورد .در بخش
دوم و در طول این  65سال ،آمریکا و متحدین غربی وارد
مصاف بزرگ و همه جانبه ای با مردان و زنان ،و کودکان
و جوانان این س��رزمین شده اند که با اتکا به آموزه صادق
قرآن��ی مقاومت و پیوند بی نظیر ب��ا اصل مترقی امامت و
والیت فقیه ،در تمام این رویارویی ها به پیروزی رسیده ،و
امپراطوی پرنخوت و شیطانی آمریکا را به سراشیبی سقوط
کش��انده است.امروز به روشنی میتوان یک خط مبارزه 65
ساله از  16آذر  32تا  16آذر  97ترسیم کرد 16 .آذر نمادی
است از حراست استقالل سیاسی کشور ،پرچمی بلند برای
مبارزه با اس��تبداد و نشانی برای تحقیر استعمار .دانشگاه و
دانش��گاهیان در طول ایام پس از پیروزی انقالب اسالمی
نیز همچنان این پیشتازی را با اشغال سفارت امریکا ،مرکز
جاسوسی و برانداری نظام نوپای اسالمی ،حضور گسترده
در دفاع مقدس و فعالیت در حوزه های س��ازندگی کشور و
تولید علم و فناوری حفظ کردند .برخی امروز اگر ترامپ به
ایران بیاید حاضرند دانشجویان را هم بر پایشان ذبح کنند.
این میزان ارادت برخی به آمریکا یا از سر جهل تاریخ است
یا از سر وادادگی.از وجوه اصلی واقعۀ  16آذر و از ویژگیهای

تنزل روز دانشجو به برنامههای
استندآپ کمدی و موسیقی

روزنامهصبحايران

نشت فلزات سنگين در غذا
هشداري که جدي گرفته نميشود

سرمقاله

معتقدیم که امروز نیز جنبش دانش��جویی در تداوم پویایی
خود مظهر استقالل خواهی ،استکبارستیزی و عدالتخواهی
اس��ت .این روز را نقطۀ اتکایی برای جامعه دانش��گاهی ،و
الهام بخش در حیات سیاس��ی و اجتماع��ی آن می دانیم،
و اطمینان داریم دلس��وزان دانش��گاهی با ایمان راسخ ،در
پیشانی حمایت از انقالب اسالمی وآرمان های بلند جامعه
ایرانی خواهد ایس��تاد و اجازه خودنمایی به غرب ،آمریکا،
صهیونیست و ارتجاع منطقه در ناامیدسازی مردم ایران از
مسیر عزتمند چهل ساله نخواهد داد.
از دس��تگاه ه��ای حاکمیتی و دولت��ی هم انتظ��ار داریم
ب��ا ب��اور عمیق ب��ه بزرگی ملت ای��ران و به��ره گیری از
ظرفیتهاوقابلیتهای بی بدیل این کش��ور بزرگ و با میدان
دادن به نخبگان و جوانان دانشگاهی برای ورود جهادگونه
به عرصه حل مش��کالت مردم ،و اس��تفاده از دیپلماس��ی
متناس��ب با عزت و جایگاه تاریخی م��ردم ایران ،با هدف
توس��عه روابط با هم پیمانان ،بتوانند ماموریتاداره کشور را
به نحو درس��تی پی��ش ببرند ،و بدانند هم��ه ما در صورت
حرکت در این جهات ،پش��تیبان و حامی آنها خواهیم بود.
إن ش��اء اهلل برپایه این خبر جبهه مردمی نیروهای انقالب
اسالمی،جبهه پایداری انقالب اسالمی ،جمعیت ایثارگران
انقالب اسالمی ،کانون دانشگاهیان ایران اسالمی ،جبهه
رهپویان انقالب اسالمی ،جبهه ایستادگی انقالب اسالمی،
جامعه اس�لامی مهندسین ،حزب موتلفه اسالمی ،جمعیت
عدالت و پیش��رفت ایران اس�لامی ،حزب توسعه و عدالت
ایران اس�لامی ،جامعه اس�لامی کارگران ،جامع ه اسالمی
ورزشکاران ،جامعه اسالمی کارمندان ،جامعه انجمن های
اسالمی اصناف و بازاریان سراسر کشور  ،جمعیت جانبازان
انقالب اس�لامی  ،جامعه اس�لامی فرهنگی��ان ،جمعیت
اس�لامی فرهنگیان  ،انجمن اس�لامی پزش��کان  ،جامعه
اس�لامی دانش��جویان  ،جامعه پی��روان راه زینب  ،جامعه
فاطمیون ،جامعه اسالمی ادوار نمایندگان مجلس شورای
ن شبه قاره هند  ،
اسالمی ،کانون اس�لامی فارغالتحصیال 
جمعیت وفاداران انقالب اس�لامی و جامعه جوانان متحد
اسالمی احزاب امضاکننده این بیانیه هستند.

رئیسجمهور:

توان دفاعی قابل مذاکره نیست

حجت االسالم حس��ن روحانی دیروز(چهارشنبه) در نشست شورای اداری
استان سمنان ،ابراز داشت :در شرایطی قرار داریم که برای گذر از مشکالت
میبایست دستبهدست همدیگر داده و راه اتحاد را انتخاب کنیم ،لذا امروز
چارهای جز ایستادگی و مقاومت نداریم .رئیسجمهور بابیان اینکه کشاورزی
هم س��ختی و هم فرصت دارد ،تأکید کرد :امروز محصوالت کشاورزی در
برخی مواقع مانند گوجه به یکباره گران میشود و این امر ناشی از افزایش
صادرات اس��ت ،لذا باید گفت اگر حواس��مان نباشد به یکباره محصوالت و
کاالهای اساسیمان همگی به قاچاق بدل خواهند شد .روحانی با بیان اینکه
ما میفهمیم که مردم مش��کالت دارند اما باید دستبهدست هم بدهیم و
مش��کالت را حل کنیم ،تاکید کرد :درست است که مردم میگویند تورم و
گرانی داریم اما در کاالهای اساس��ی مانند برق ،آب ،انرژی و  ...ایران جزء
ارزانترین کشورهای دنیا است .وی با طرح این پرسش که بنزین لیتری یک
هزارتومان در کدام کشور عرضه میشود؟ تأکید کرد :در تمام کشورها حتی
افغانستان و ترکیه نیز بنزین لیتری شش و  ۱۰هزار تومان است ،در بخش
آموزش نیز کشورمان ارزانترین است ،بهداشت و درمان هم همینطور ،ما
ارزانترین کش��ور هستیم ،اما عدهای میآیند و فقط مشکالت را میگویند
که کاالها گران شده است .رئیسجمهور با طرح این پرسش که کجای دنیا
امنیت ایران اسالمی را مشاهده می کنیم ،تاکید کرد :دالورمردان ما در مرزها
و درون مرزه��ا امنی��ت را برقرار کردهاند و این نعمات خدایی را باید قدردان
باش��یم .روحانی افزود :برای سال آینده بودجه بر مبنای مشکالت معیشتی
مردم بودجهریزی ش��ده اس��ت چرا که معتقدیم باید مشکالت مردم درباره
معیشت رفع شود ،هرچند اعطای بودجه در نیمه آذرماه برای ما هم سخت
ب��ود اما باالخره مجلس این ام��ر را تکلیف کرد و در نهایت ما نیز بودجه را
امروز آماده کردهایم و حتی همین فردا هم آمادگی داریم تا بودجه سال آتی
را تقدیم مجلس کنیم.
ایران با دنیا قهر نیست

رئیسجمهور با تاکید بر اینکه ما با دنیا در قهر نیستیم و حتی با آمریکا هم
اگر در برابر حق تسلیم شود مذاکره خواهیم کرد همانطور که قب ً
ال هم با آن
کشور مذاکره کردیم ،ادامه داد :امروز یک مورد نیز برای مذاکره پیشآمده که
اگر بشود درباره آن نیز مذاکره میکنیم البته این امر با هماهنگی تمامی آحاد
نظام اسالمی است و کسی فکر نکند که دولت در پشت پرده در حال انجام
اقداماتی است ،ما امروز اعالم میکنیم که دولت هیچچیز پشت پردهای ندارد.
روحانی بابیان اینکه تمام سیاستهای ما امروز با رهبر معظم انقالب اسالمی
هماهنگ میشود ،بیان کرد :اگر دشمنان در برابر حق سر فرود آورند با آنها
صحبت و مس��ائلمان را حل میکنیم ام��ا باید گفت بیموقع مذاکره کردن
برای کشور خطرناک است .وی افزود :ما باید بهموقع حرف بزنیم زیرا مذاکره
بیموقع مانند چیدن میوه نارس از درخت هم برای بدن ضرر دارد و هم برای
آن درخت ،لیکن معتقد به مذاکره بهموقع هستیم و همچنین معتقدیم که باید
زمان مذاکره فرابرسد؛ ایران اسالمی نشان داده که هم اهل بحث است و هم
مذاکره اما دنیا باید در برابر حق تس��لیم شود ،درباره اروپا هم این امر صدق
میکند و این کشورها هم باید تسلیم حق شوند تا با آنها مذاکره کنیم.
پیشرفتهای دفاعی چشمگیر بودهاند

رئیسجمه��ور بابیان اینکه اروپا اگر بخواهد درب��اره توان دفاعی ما حرف
بزنند قطع ًا برای ما قابلقبول نیست ،تأکید کرد :توان دفاعی ما قابلمذاکره
نیست ،ما باید قوی شویم و اگر من کمتر درباره دفاع صحبت میکنم مردم
فکر نکنند که در این حوزه کارهایی انجام نمیش��ود خیر؛ اقدامات بس��یار
خوبی درزمینه دفاعی کشور انجامشده و باید گفت طی این مدت پنج سال
دولت یازدهم و دوازدهم بهاندازه  ۱۲س��ال پروژه دفاعی و اس��تراتژیک در
کشور ایجادشده است.

