خبر
آي تاهلل جواديآملي:

دانشگاهها وقتي اسالمي ميشوند که
دانش اسالمي باشد
مفسر برجسته قرآن کريم گفت :دانشگاهها وقتي اسالمي ميشوند
که دانش اسالمي باشد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،آيتاهلل
عبداهلل جوادي آملي در درس خارج خود با اشاره به بحث علوم ديني و
غير ديني گفت :علومي که در دانشگاه و حوزه مطرح است وقتي محل
بحث نظام هستي باشد درباره خداست و ما علم غير ديني نداريم.
وي افزود :اما علمي که موضوعش فعل انسان است مانند مديريت،
سياست ،صنعت و تجارت ميتواند ديني يا غير ديني باشد ،اگر
مطابق دستورات الهي باشد ديني محسوب شده و اگر مطابق نباشد
غير ديني خواهد شد.آيتاهلل جوادي آملي با بيان اينکه فرض ندارد
علمي که موضوع آن نظام هستي است ديني نباشد ،اظهار داشت:
ديني بودن علم را موضوع تعيين مي کند نه عالم ،دانشگاهها وقتي
اسالمي ميشود که دانش اسالمي باشد ،اسالمي شدن دانشگاهها
راه هاي فراواني دارد اما حرف اصلي را دانش ميزند .وي ادامه داد:
اگر دانش ديني شد فضا ديني خواهد بود ،حتي تاريکي آيه روشن
الهي است چون نظم و فعل الهي است حال اگر کسي کور باشد
و نشانههاي الهي را نبيند مشکل از نشانه نيست ،فرض ندارد که
بحث درباره فعل و قول خداوند ديني نباشد.

اميري:

دولت موافق استاني شدن
انتخابات مجلس است
معاون پارلماني رئيسجمهور گفت :دولت با طرح استاني شدن
انتخابات مجلس موافقت کرده است.به گزارش خبرنگار حوزه دولت
خبرگزاري تسنيم ،حسينعلي اميري در حاشيه جلسه هيئت دولت
و در جمع خبرنگاران اظهار کرد :اليحه جامع انتخابات در دستور
کار است ،فکر ميکنم تا دو هفته آينده در دولت مورد بررسي قرار
بگيرد .جلسه روز يکشنبه گذشته دولت هم در خصوص کليات
اين اليحه بود.وي افزود :در دولت به صورت مفصل درباره طرح
استاني شدن انتخابات مجلس بحث کردهايم و بعد از راي گيري،
دولت با اين طرح موافقت کرده است.

کدخدايي:

بودجه ،شفافيت الزم را ندارد
سخنگوي شوراي نگهبان گفت :بودجه شفافيت الزم را ندارد.
به گزارش حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا ،عباسعلي
کدخدايي در حاشيه جلسه شوراي نگهبان با اشاره به بررسي بودجه
در كميسيون تلفيق مجلس گفت :درباره بودجه متأسفانه اشکاالت
متعددي وجود دارد ،بهويژه آنکه آنطور که بايد و شايد در بيان اعداد
و ارقام شفافيت الزم وجود ندارد.وي با تأکيد بر اينكه وظيفه دولت و
مجلس است که شفافيت الزم را در بودجه ايجاد کنند ،افزود :نکات
و ايراداتي که شوراي نگهبان در سالهاي گذشته به اليحه بودجه
وارد دانسته ،بايد از سوي دولت و مجلس برطرف شود و تقاضاي ما
اين است که با توجه به اشکاالتي که در سالهاي گذشته به اليحه
بودجه داشتيم ،نمايندگان اين اليحه را با دقت بيشتري بررسي
و تصويب کنند.سخنگوي شوراي نگهبان اضافه کرد :يک اشکال
کلي ديگري که وجود دارد اين است که شوراي نگهبان هميشه از
لحاظ مدت زمان بررسي اليحه بودجه در مضيقه است و فرصت
 ۲۰روزه براي بررسي و اظهارنظر كافي نيست.

کواکبيان:

»

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :اقتدار دفاعي ايران زبانزد دوست و دشمن است.به
گزارش ايرنا ،محسن رضايي در همايش تبيين دستاوردهاي  40ساله انقالب اسالمي گفت:
برخي ارکان يک جامعه مانند تابلوهايي هستند که اگر بازآفريني و بازنمايي نشوند منجر
به ايجاد شبهه ،ترديد و گم کردن راه و مسير خواهند شد و دوران باشکوه و عزت آفرين
دفاع مقدس ،انقالب اسالمي و موضوع واليت فقيه از جمله اين ارکان به شمار مي روند.وي
افزود :نسل پرشور و جديد که از ذهنيت تاريخي نسل قبل برخوردار نيست به اين هدايتگري
نياز داشته و چهل سالگي انقالب اسالمي بهترين فرصت براي تبيين و بازنمايي دستاوردهاي
اين انقالب شکوهمند و الهامبخش است.وي با يادآوري خباثت و توطئههاي استکبار جهاني
عليه انقالب اسالمي ،آمريکا را منشأ چالشها عليه ملت ايران عنوان و تصريح کرد :در چهلمين
سال پيروزي انقالب اسالمي تقابل انقالب اسالمي و آمريكا به يکي از مهمترين مقاطع خود

رسيده و  22بهمن امسال فرصت مناسبي است تا پاسخي محکم به همه کينهتوزيهاي اين
کشور و سردمداران آن داده شود.رضايي با بيان اينکه با گذشت چهار دهه از انقالب اسالمي
تقريباً در تمامي زمينهها پيشرفت داشتهايم ،گفت :در برخي ابعاد پيشرفت ها شگرف و در
برخي حوزهها در حد انتظار نبوده است؛ در هر صحنهاي که آمريكا را کنار زده و انقالبي عمل
کرديم نتايج معجزه گون و بسيار اميد بخش و در هر حوزهاي که به توان و ظرفيتهاي داخل
کم توجه بوده ايم هنوز هم با مشکالت و موانعي روبهرو هستيم.وي افزود :ما با عمل انقالبي
و جهادي ،آمريكا را در حوزه دفاع و امنيت کنار زديم و امروز دستاوردهاي موشکي و اقتدار
دفاعي ما زبانزد دوست و دشمن است اما در حوزههاي اقتصاد و فرهنگ متاسفانه هنوز هم با
چالشها و مشکالتي مواجهيم و تا زماني که با الگوهاي بومي و مبتني بر مباني اسالمي خود
عمل نکنيم و آمريکا را از اين صحنهها خارج نکنيم به رشد و شکوفايي نخواهيم رسيد.

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت :تعلل اروپا در اجراي SPV
قابل قبول نيست.به گزارش خبرنگار مهر ،مصطفي کواکبيان در
جلسه علني روز چهارشنبه مجلس طي تذکري شفاهي گفت :به
کشورهاي اروپايي متذکر ميشوم که هر چند ما با شما قطع رابطه
نميکنيم اما مطمئن باشيد ملت رشيد ايران منتظر شما نميماند.
وي ادامه داد :از اين رو ،تعلل اروپاييها براي ايجاد کانال مالي
( )SPVاز نظر مردم ما غيرقابل قبول است.

ترکان:

هيچکس نميتواند منکر حمايت
اصالحطلبان از روحاني شود
عضو شوراي مرکزي حزب اعتدال و توسعه گفت :هيچکس نميتواند
منکر حمايت اصالحطلبان از روحاني شود.اکبر ترکان در گفتوگو با
خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران
جوان ،در خصوص اظهارات اخير واعظي مبني بر عدم ائتالف
دولت با اصالحطلبان گفت :ائتالف در نظام سياسي ما تا به حال
اتفاق نيفتاده است به دليل اينکه ما انتخابات کشورمان حزبي
نيست و مفهوم ائتالف براي کشورهايي است که انتخابات در آنان
حزبي برگزار ميشود.وي با بيان اينکه اصالح طلبان در دو دوره
بي دريغ از روحاني حمايت کردند ،خاطرنشان کرد :اگر حمايت
اصالحطلبان نبود ،موفقيت روحاني در انتخابات ميسر نبود لذا ما
قدردان حمايت آنان هستيم و فکر ميکنيم که آنها بي دريغ و
بدون هيچ چشمداشتي از او حمايت کرده و هنوز هم در حال
حمايت هستند.ترکان خاطرنشان کرد :اگر برخي از اصالحطلبان
دولت را نقد کردند ،اين به معناي از بين رفتن حمايت آنان نيست
و انتقادات آنان به منظور خيرخواهي براي دولت است.

اقتدار دفاعي ايران
زبانزد دوست
و دشمن است

سياسي
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علي الريجاني:

رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت :اصالحات بدون
تفکر ديني توفيقي نخواهد داشت.به گزارش خبرنگار
پارلماني خبرگزاري رسا ،علي الريجاني در نطق پيش
از دستور خود در صحن علني پارلمان با اشاره به قيام
مردم قم در سال  ،۵۶اظهار داشت :قيام مردم قم در
 ۱۹دي ماه سال  ۵۶پس از اهانت احدي از عوامل رژيم
پهلوي به امام راحل آغاز شد.وي با بيان اينکه مردم
قم پس از اهانت صورت گرفته به امام خميني (ره)
به منزل مراجع تقليد رفتند و پس از آن اين تجمعات
به صحنه مبارزه با ُعمال رژيم ستم شاهي تبديل شد
گفت :بدون شک قيام مردم قم در سال  ۵۶را ميتوان
مبدا انقالب شکوهمند اسالمي دانست ،زيرا پس از
اين رخداد ساير شهرها نيز بپا خاستند و در چهلم
شهداي مردم قم نيز ،مردم تبريز اعتراضات خود را آغاز
کردند.نماينده مردم قم در مجلس با بازخواني تاريخ
 ۱۰۰حرکتهاي اجتماعي در ايران ،يادآور شد :اگر

به تاريخ صد ساله قيامهاي مردمي در ايران دقت کنيم
متوجه خواهيم شد که اصوال تفکر ديني جهت دهنده
حرکتهاي موفق اجتماعي بوده است .کالبدشکافي
اين موضوع نيز اين نتيجه را حاصل خواهد کرد که
الزمه موفقيت جنبشهاي اجتماعي ،تکيه بر اصول
و تفکر ديني است.وي تاکيد کرد :همواره در تاريخ
معاصر اين سرزمين مصلحين اجتماعي توجه خود را
به ريشهها و تفکر ديني معطوف کردهاند ،اما در نقطه
مقابل افرادي همچون رضاخان و محمدرضا پهلوي
جهت فکري خود را به غرب و آمريکا بردند .در کنار
اين افراد نيز شاخههايي همچون مارکسيستها تنها
به گرتهبرداري از انقالبها و حرکتهاي اجتماعي
ساير کشورها اکتفا کردند.وي يادآور شد :امام راحل و
شخصيتهاي مطرحي همچون شهيد مدرس مبناي
حرکت خود را تفکر ديني قرار دادند .قطعا امروز ميتوان
گفت که هرگونه اصالحات در جامعه ايران اگر از تفکر

تقوي:

دشمن به دنبال حذف اقتدار
نظام اسالمي در صحنه جهاني است

ديني دور شود ،توفيق نخواهد يافت.رئيس مجلس
با اشاره به تاکيدات مکرر رهبر انقالب در موضوع
«تهاجم فرهنگي» بيان داشت :رهبر انقالب در سالهاي
اخير به مسئله تهاجم فرهنگي اشارات متعددي داشت هاند.
قطعا يکي از داليل اين تاکيدات اين است که دشمن در

حال تالش براي ضربه زدن به فرهنگ و تفکر ديني در
اين کشور است.وي اظهار داشت :براي مثال آمريکا شايد
در اليه بيروني به تهديدات امنيتي و اقتصادي بپردازد،
اما واقعيت اين است که تالش دارد با اين فشارها تفکر
و فرهنگ ديني داخل کشور را از بين ببرد.

حسن روحاني:

اشتغال جوانان و تأمين معيشت مردم دو اولويت اصلي ماست

رئيسجمهور گفت :اشتغال جوانان و تأمين معيشت مردم دو اولويت اصلي
و مهم همه ما در کشور است.به گزارش حوزه دولت خبرگزاري تسنيم،
حجتاالسالم حسن روحاني رئيسجمهور در جلسه هيئت دولت تبيين
اقدامات انجامشده و دستاوردهاي  40ساله انقالب اسالمي را ضروري
خواند و با اشاره به نزديک شدن جشن چهلمين سالروز پيروزي انقالب
اسالمي ،اظهار داشت :در اين ايام مسئولين اجرايي و غيراجرايي ،کارگزاران
دولت و نظام و رسانههاي همگاني ،وظيفه مهم تبيين اقدامات انجامشده
و دستاوردهاي  40ساله انقالب اسالمي را بهعهده دارند.وي با تشريح سه
حادثه مهم در روند اقتصادي کشور از روز پيروزي انقالب اسالمي تا امروز،
گفت :تغيير ساختارهاي کشور با پيروزي انقالب ،جنگ تحميلي  8ساله و
تحريمهاي ظالمانه دشمنان عليه ايران ،سه حادثه مهم در روند اقتصادي
کشور در طول اين  40سال بوده که بهاشکال مختلف روي داده است.
رئيسجمهور با بيان اينکه امروز در آستانه چهلمين جشن پيروزي انقالب
شکوهمند اسالمي ،اشتغال جوانان و تأمين معيشت مردم دو اولويت اصلي
و مهم همه ما در کشور است و نبايد اجازه دهيم مردم با مشکل مواجه شوند
اظهار داشت :مردم توجه دارند که حرکت توسعهاي و سازندگي کشور در
شرايطي اتفاق افتاده است که با  3مسئله مواجه بوديم که معموالً در اين
حوادث مهم ،ارزش رشد و پيشرفت ،چند برابر ميشود.وي با بيان اينکه
ن سياسي و ساختاري
اوالً وقتي انقالب ميشود ،افراد ،کارگاهها ،مسئولي 
اقتصادي عوض ميشود و مشخص است که در همان سال انقالب ،خود

به خود فعاليتها نيمهتعطيل ميشود ،ادامه داد :در سال بعد انقالب نيز
تغييرات ايجاد ميشود و فعاليتها نيمهتعطيل است .با حوادث و مشکالتي
که در سالهاي  58و  59براي استقرار انقالب مواجه بوديم ،معموالً حرکت
بهسمت پيشرفت و توسعه سخت و مشکل ميشود اما روند توسعه و پيشرفت
حتي در آن شرايط هم ادامه يافت.رئيسجمهور با ابراز اينکه "حادثه دوم،
مسئله جنگ تحميلي بود و ما را دچار مشکل کرد" ،گفت :جنگي بر ما
تحميل و به کشورمان تجاوز و بخشي از سرزمين ما اشغال شد که در
ظاهر توسط بعثيها در عراق و در باطن نيز تقريباً همه از جمله کشورهاي
منطقه و قدرتهاي جهاني بهاستثنا چند کشور پشت اين جنگ بودند.
روحاني تأکيد کرد :همه پشت سر صدام بودند و با جنگي مواجه شديم که
دنيا با ما جنگيد و بحمداهلل ملت ،جوانان ،ارتش ،سپاه ،بسيج ،عشاير و همه
مردم ،با مقاومت و ايستادگي ،ما را به پيروزي رساندند.وي با اشاره به حادثه
سوم و اينکه بعد از جنگ ،کشور در مسير سازندگي و حرکت درست قرار
گرفته بود که فشار تحريمها افزايش يافت ،تصريح کرد :تحريم آمريکا براي
سرمايهگذاري نفت و گاز به دولت آقاي هاشمي رفسنجاني مربوط ميشود
و در آن زمان خريد نفت را تحريم کردند.رئيسجمهور افزود :همه اينها
بهجز تحريمهايي که از سال  59عليه ما شروع شد ،شرايطي است که بعد
از جنگ براي ما رخ ميدهد و سپس بهبهانه مسئله هستهاي تحريمهاي
شوراي امنيت عليه ما آغاز شد که آن تحريمها تا سال  94باقي ماند و در
آن سال توانستيم اين تحريمها را رفع و يک فضاي تنفسي پيدا بکنيم.

حلقه پنج نفره اعتدال و توسعه موجب عقبگرد
روحاني شده است

دبيرکل حزب آزادي از دخالت حلقه پنج نفره اعتدال و توسعه در انتصابات مديريتي انتقاد کرد و آن
را موجب عقبگرد روحاني دانست.
مجيد محتشمي در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران
جوان ،با اشاره به اظهارات اخير واعظي مبني بر اينکه ما هيچ ائتالفي با اصالحطلبان نداشتهايم ،گفت:
شخص روحاني يک تئوريسين است و با قوت تمام در قبل از انتخابات  ۹۲از ادبيات اصالحطلبي
استفاده کرد و از حمايت آنها برخوردار شدند و توانست آراي الزم را کسب کند.
وي با تاکيد بر اينکه متاسفانه روحاني يک حلقه پيراموني دارد که متصل به حزب اعتدال و توسعه
است و در گذشته از کمترين پايگاه اجتماعي برخوردار بود تصريح کرد :اين حلقه پنج نفره توانستهاند
در انتخابهاي مديريتي روحاني دخالت داشته باشند و همين امر باعث شده است که فاصله عميقي
بين استراتژي روحاني و افرادي که براي اجراي امور انتخاب شدهاند ،به وجود آيد.محتشمي با بيان
اينکه عملکرد اين افراد از کيفيت بااليي برخوردار نيستند ،گفت :اين افراد بيشتر از آنکه يک تئوريسين
باشند ،تکنيسين هستند.
دبيرکل حزب آزادي با بيان اينکه تکنيسين بودن سکانداران کشتي دولت موجب مشکالت عديدهاي
شده است ،تصريح کرد :براي مثال در مشکالت اقتصادي اخير کشورمان شاهد بوديم که با وجود
اينکه دالرهاي  ۴هزار و  ۲۰۰توماني براي واردات تزريق شد اما محصوالت وارداتي با قيمتهاي
گزاف به دست مردم رسيد و همين مسئله موجب دامن زدن به نارضايتي نسبي عمومي در کشور
شد ،آن هم در شرايطي که ميزان واردات در کشورمان  ۰تا  ۷۰ميليارد دالر در سال  ۹۶و به تبع
آن در سال جاري است.
محتشمي با بيان اينکه قصد اصالحطلبان اين است که تا پايان انتخابات رياست جمهوري از
روحاني حمايت کنند ،اما متاسفانه حلقه نزديک به رئيسجمهور مانع حرکتهاي اختراعي،
ابتکاري و ارتقايي اوست ادامه داد :اين افراد يک جريان محافظهکارانه را براي حفظ وضع موجود
دنبال ميکنند ،اما بايد بدانند اگر ذهنيت و انگيزه اعضاي حزب اعتدال و توسعه است که وارد
انتخابات مجلس شوند بايد نزديک جبهه اصالحات شوند و حتي اگر بخواهند فاصله بگيرند آراي
آنها به  ۵۰۰هزار نفر نميرسد.
وي با بيان اينکه کل حزب اعتدال و توسعه از سرمايه اجتماعي مطلوبي برخوردار نيست ،اظهار کرد :اين
افرادي که به شخص روحاني متصل شدند به جاي ايجاد ارتقاء ،موجب عقبگرد و ايست او شدهاند.

آگهي مناقصه عمومي
(نوبت اول)  -چاپ دوم

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات و شرايط كلي از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار
نمايد:
پروژه

برآورد اوليه (ريال)

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

صالحيت

مدت اجرا (ماه)

احداث روشنايي بلوار امام رضا و آيتاله طبرسي

10/116/844/147

505/842/207

نيرو
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خريد  180عدد تيرهاي روشنايي دكوراتيو جهت نصب در بلوار امام رضا

15/840/000/000

792/000/000

-

2

 -1برآورد احداث روشنايي بلوار امام رضا و آيتاله طبرسي براساس فهرست بهاي رشته تاسيسات برقي و ابنيه سال  97ميباشد.
 -2متقاضيان محترم ميتوانند از تاريخ  97/10/20تا تاريخ  97/10/30همراه با معرفينامه به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه و اسناد را
دريافت و پس از بررسي ،پيشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانكي به مبلغ مندرج در جدول فوق و يا فيش واريزي به همين مبلغ به حساب
 0105707039007نزد بانك ملي واريز و به همراه برگه پيشنهاد قيمت تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
آخرين مهلت تحويل اسناد تاريخ  97/10/30ميباشد.
بازگشايي پاكات رسيده در تاريخ  97/11/03راس ساعت  14ميباشد.
به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  32221423يا  32223401داخلي  228ميباشد.
http://www.babolcity.ir
تاريخ انتشار97/10/20 :
خ ش97/10/20 :

محسن كبود فيروزجايي  -شهردار بابل
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خبر

اصالحات بدون تفکر ديني ،توفيقي نخواهد داشت

دبير کل حزب آزادي:

تعلل اروپا در اجراي SPV
قابل قبول نيست

محسن رضايي:

روحاني اضافه کرد :دوباره از طريق توطئه تندروهاي آمريکا و صهيونيستها
و برخي از کشورهاي منطقه ،فشار را بر کشور و مردم ما وارد کردند .اين
 3حادثه بسيار مهم در روند اقتصادي کشورمان ميتوانست کندکننده
روند توسعه باشد اما آمار و ارقام دستاوردها در همه حوزههاي صنعتي،
کشاورزي ،اجتماعي ،بهداشتي ،آموزشي ،قدرت نظامي ،سازندگي و عمران
و آباداني ،شرکتهاي دانشبنيان و کمک به مردم و مستضعفين ،با گذشته
قابل مقايسه نيست.وي با تشکر از مردم بهعنوان بانيان اصلي تحقق همه
دستاوردها و موفقيتها ،اظهار داشت :البته در اين ميان همه دولتها نقش
و سهم خودشان را دارند ولي مقاومت و ايستادگي ،تالش ،ايثار و فداکاري
مردم نقش اصلي و مؤثر دارد.رئيسجمهور افزود :امروز شاهديم کساني که
در جنگ مجروح و جانباز شدند ،بعد از سي و چند سال درد و مشقت ،با
افتخار از حوادث دفاع مقدس خودشان و خانواده شهدا با افتخار از ايثار
خود ياد ميکنند و اين بهعنوان نمونهاي از ايستادگي و عظمت ملت بزرگ
ما براي تحقق اهداف بلند انقالب اسالمي است.روحاني افزود :آنچه در اين
انقالب دنبال ميکرديم ،اين بود که از حکومت فردي نجات پيدا کنيم.
فرد بر ما حاکم نشود ،يک نفر بهعنوان شاه بر مردم حاکم نباشد و بعد هم
منتظر بمانيم که هر وقتي که مرد ،پسرش دو مرتبه روي کار بيايد .اين
سلطنت پدر و پسري را در انقالب از بين برديم و مردم حاکم شدند و رأي
مردم حکومت را بهوجود ميآورد ،مجلس و خبرگان درست ميکند و اين
رأي مجلس است که دولت را درست ميکند.

نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزي گفت :دشمن به دنبال
حذف اقتدار نظام اسالمي در صحنه جهاني است.به گزارش خبرنگار
مهر ،حجتاالسالم رضا تقوي در همايش سنگرسازان بي سنگر اظهار
داشت :دشمن با طراحي متفاوت به دنبال حذف قدرت ايران است،
اما شهيدان و امت اسالمي نشان داده اند که اجازه نمي دهند دشمن
نقشههاي شيطاني خود را پياده کند.وي افزود :در برابر دشمن بايد با
قدرت ظاهر شد ،جهانخواران مثل آمريکا و انگليس و ...به حرف ملتها
گوش نمي دهند ،حرف مردم جهان سوم را نمي شنوند .اما قدرت
ايران در زمينه هسته اي آن کشورها را به پاي ميز مذاکره کشاند و اين
نشان دهنده اقتدار ايران است.نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزي
بيان داشت :امروز مي خواهند در صحنه جهان قدرت را از ما بگيرند،
قدرت نظامي ،اقتصادي ،قدرت فرهنگي در همه زمينه ها ،اما قدرت هاي
به دست آمده نظام اسالمي نشات گرفته از قدرت الهي است و هرگز
دشمن نمي تواند بر ما غلبه کند ،چرا که قدرت ما در مسير تجاوز به
ملت ها نيست ،بلکه براي حمايت از مظلومان جهان است.نماينده ولي
فقيه در وزارت جهاد کشاورزي اضافه کرد :امروز مسئوالن بدانند که
وقتي روي صندلي مديريت مي نشينند ،پايه هاي اين صندلي ها بر
خون شهدا استوار است و هرگز اين مهم نبايد فراموش شود.

سخنگوي وزارت خارجه:

ايران در پاسخ به اتحاديه اروپا
در چارچوب عمل متقابل اقدام ميکند
سخنگوي وزارت امور خارجه گفت :ايران در پاسخ به اتحاديه اروپا در
چارچوب عمل متقابل اقدام ميکند.به گزارش خبرگزاري مهر ،بهرام
قاسمي ضمن محکوميت تصميم غير منطقي و تعجب برانگيز اتحاديه
اروپا که بر پايه اتهامات بي پايه و اساس ،چند تبعه ايراني را مورد تحريم
قرار داده است ،اين اقدام را نشانه عدم صداقت کشورهاي اروپايي در
مبارزه با تروريسم خواند و گفت :اتحاديه اروپا به جاي قرار دادن نام
گروه هاي تروريستي و جنايتکاري همچون منافقين و االحوازيه در
فهرست تحريم خود ،آنان را در اقدامات ضد انساني و تروريستي خود
آزاد گذارده و حتي تحت حمايت خود قرار مي دهد؛ اما جمهوري
اسالمي ايران را که پرچمدار مبارزه با تروريسم در منطقه بوده و اروپا
امنيت خود را مديون آن است ،مورد اتهام قرار مي دهد.قاسمي تصريح
کرد :جمهوري اسالمي ايران در پاسخ به اين اقدام و در چارچوب عمل
متقابل اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد کرد.

