
میزبانی ما و میزانی آنها
ادامه از صفحه اول 

نژادپرس��تانه و آواره ستیزانه و حتی اسالم ستیزانه 
رس��انه های غربی بر شرایط بحرانی آوارگان در این 

کشورها افزوده است.
دوم آنکه جمهوری اس��المی ایران بر حق آوارگان 
برای بازگش��ت سرزمینش��ان و البته ایجاد شرایط 
ام��ن در کش��ورهای جن��گ زده ب��رای بازگش��ت 
آوارگان به خانه و کاشانه آنها تاکید دارد. به عنوان 
مثال جمهوری اس��المی برگزاری رفراندوم تعیین 
سرنوشت که برای تمام فلسطینی ها را مطرح کرده 
که نتیج��ه آن اجرای قطعنامه های س��ازمان ملل 
مبنی بر حق آوارگان فلس��طینی برای بازگشت به 
سرزمینش��ان خواهد بود حال آنکه غربی ها رس��ما 
ای��ن ح��ق را رد و مان��ع از حق تعیین سرنوش��ت 

میلیون ها آواره فلسطینی شده اند. 
در همی��ن ح��ال جمهوری اس��المی  ب��ا حمایت 
مستش��اری و هم��ه جانب��ه از کش��ورهای جنگ 
زده همچون س��وریه و ع��راق و بازگرداندن امنیت 
به آنها، زمینه س��از بازگش��ت میلیون ه��ا آواره به 
سرزمینهایش��ان شده است در حالی که کشورهای 
غرب��ی با حمایت از تروریس��م و بحران س��ازی، به 
تش��دید آواره شدن مردم عراق، سوریه، یمن، لیبی 

و ... می پردازند.
با توجه به آنچه ذکر ش��د به خوبی می توان تفاوت 
دیدگاه جمهوری اس��المی و کش��ورهای غربی در 
قبال آوارگان و پناهجویان را دریافت. همین مساله 
ب��ه خوبی نش��ان می ده��د که جمهوری اس��المی 
ناجی صلح و ثبات و حامی ملت های منطقه اس��ت 
و غ��رب با محوری��ت آمریکا و کش��ورهای اروپایی 
بوی��ژه انگلیس، فرانس��ه و آلمان با جنگ افروزی و 

تروریسم پروری مخل امنیت جهان.
 رفتارهای ضدبش��ری این کش��ورها با آوارگان در 
پش��ت و داخ��ل مرزهای اروپ��ا، س��ندی دیگر بر 
ماهیت غیر بش��ری این کشورهاس��ت. با مقایس��ه 
رفتار جمهوری اسالمی و اروپا در قبال پناهجویان 
وجنگ زدگان، هر آزاداندیشی درمی یابد که ادعای 
روزهای اخیر غرب که به دنبال س��وء اس��تفاده از 
گ��زارش غیرکارشناس��انه و غیر مس��ئوالنه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی علیه ایران هس��تند، نوعی 
هوچی گری با اهداف سیاسی است چرا که اگر قرار 
به محاکمه و بازخواس��ت باش��د این اروپا و آمریکا 
هستند که به جرم تروریسم پروری و جنگ افروزی 
زمینه س��از آواره ش��دن میلیون ها انسان بی گهان 
شده اند و با این جرم باید محاکمه شوند حال آنکه 
ج مهوری اسالمی در س��خت ترین شرایط تحریم 
نی��ز از میزبانی و حمایت هم��ه جانبه از آوارگان و 
جنگ زدگان کش��ورهای منطقه به ویژه ملت رنج 
کش��یدن افغانستان دست برنداشته است و همواره 
تمام تالش خود را برای ایجاد شرایط مطلوب برای 

آنان به کار گرفته است.

سرمقاله

فتل یا خودکش��ی، مسئله ای اس��ت که هنوز پس از مرگ 
قاضی منصوری روشن نشده و به نظر می رسد نیاز به زمان 
اس��ت. قاضی غالمرضا منصوری، مته��م ردیف نهم پرونده 
اکبر طبری که روز )جمعه( در رومانی درگذش��ت، پس از 
آنکه دریافت که از سوی پلیس، تحت تعقیب است به میل 
خود و برای دریافت اطالعاتی به منظور بازگشت به ایران، 
به س��فارتخانه ایران در بخارس��ت مراجع��ه کرده و در این 

خصوص نیز توضیحاتی به وی ارائه شد.
وی ب��ا توجه به اینکه تحت تعقی��ب اینترپل ایران با حکم 
مرج��ع قضایی ب��وده در مکاتب��ات بین اینترپ��ل ایران و 
رومان��ی، در زمان مراجعه به بیمارس��تان به دلیل بیماری، 
تحت الحفظ قرار گرفته و از سوی اینترپل رومانی بازداشت 
می شود. اینترپل رومانی به وی اعالم می کند، تا زمانی که 
درخواست رس��می و مدارک، از قوه قضاییه ایران دریافت 
ش��ود، تحت الحفظ خواهد بود و بازداش��ت را برای یک ماه 

دیگر تمدید می کند.
این در حالی اس��ت که برخی فعاالن فضای مجازی مدعی 
شده اند که سفارتخانه های ایران، محل نگهداری و بازداشت 
اتباع ایرانی اس��ت که این ادعا نه به لحاظ قانون داخلی و 
نه به لحاظ حقوق بین الملل، صحت ندارد و چنین مجوزی 

به س��فارتخانه ها داده نش��ده، چرا که سفارتخانه ها و دفاتر 
نمایندگی، محل رجوع افراد و دریافت مشاوره و راهنمایی 

است نه بازداشت افراد.
سفارتخانه ها فقط در این مواقع، انتقال دهنده پیام هستند 
و هیچ ام��کان و مجوزی برای بازداش��ت افراد در خارج از 

کشور ندارند.
بر همین اساس س��فارت ایران در بخارست، هیچ دخالتی 
در این قضیه نداش��ته جز ارائه مش��اوره به منصوری برای 

بازگشت به ایران.
ضمناً هیچ توافقنامه اس��ترداد و ی��ا معاضدت قضایی بین 
ایران و رومانی وجود ن��دارد که بتوان در این زمینه به آن 
اس��تناد کرد و اینترپل رومانی در ای��ن خصوص و به  رغم 
فقدان موافقتنامه استرداد، با اینترپل ایران همکاری کرده 
است. در همین زمینه نیز علی باقری معاون امور بین الملل 
و حقوق بشر قوه قضاییه در اظهاراتی عنوان کرد: در مورد 
رومانی ما با وج��ود آنکه توافق دوجانبه با طرف رومانیایی 
نداشتیم، اما همکاری خوبی داشتند و او را بر اساس دستور 
قاضی تحت نظر قرار دادند و قرار بود مراحل عادی قضایی 
و حقوقی بین ایران و طرف رومانیایی برای اس��ترداد انجام 
ش��ود به همی��ن دلیل قاضی رومانیایی دس��تور تحت نظر 

بودن یک ماهه وی را صادر کرد.
وی در اظهارات��ی دیگ��ر بی��ان کرد: پی��رو پیگیری پلیس 
اینترپل ایران، پلی��س رومانی وی را تحت تعقیب قرار داد 
و بر اس��اس دس��تور قاضی رومانیایی متهم را به مدت یک 
ماه تحت نظر قرار دادند تا اقدامات و تش��ریفات حقوقی و 
قضایی برای اس��ترداد صورت بپذیرد. قرار بود این مس��یر 

استرداد انجام شود که خبر فوت وی منتشر شد.
اکنون، دولت رومانی باید پاس��خگو باشد که چرا در زمانی 
ک��ه منصوری تحت الحفظ بوده، نس��بت ب��ه حفاظت از او 

اقدامات الزم را به عمل نیاورده است.
پس از انتش��ار خبری مبنی بر درگذش��ت قاضی غالمرضا 
منص��وری در رومانی در بعدازظهر جمعه، هادی ش��یرزاد 
رئی��س پلیس بین الملل ناجا ضمن تایید این مطلب عنوان 
ک��رد: پیامی از اینترپل بخارس��ت دریافت کردیم مبنی بر 
اینک��ه برای فرد تحت تعقیب اع��الن قرمز آقای "غالمرضا 
منصوری" ی��ک حادثه غیرمترقب��ه رخ داده و وی خود را 
از پنج��ره هتل محل اقامتش در بخارس��ت به پائین پرت 
کرده اس��ت. س��ید عباس موسوی س��خنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اس��المی ایران نیز پس از آن در پاس��خ 
به پرسش خبرنگاران ضمن تایید خبر مربوط به درگذشت 

قاضی منصوری متهم اقتصادی، عنوان کرد: منتظر دریافت 
گزارش رس��می عل��ت این حادث��ه هس��تیم و از مقامات 
رومانیایی درخواس��ت داریم علت دقیق حادثه را رسما به 

ما اعالم کنند. 
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در اظهاراتی گفت: 
از مقامات ذیربط رومانی خواس��تیم صریح، شفاف و دقیق 

علت مرگ قاضی منصوری را گزارش دهند.
پیش از این نیز س��ید عباس موس��وی س��خنگوی وزارت 
خارجه در نشس��ت هفتگی با خبرنگاران درباره دستگیری 
قاضی غالمرضا منص��وری متهم اقتصادی در رومانی گفته 
بود: اینکه ایش��ان در س��فارت دستگیر ش��ده خیلی دقیق 
نیست. براس��اس اطالعاتی که دارم ایشان به سفارت ایران 
در رومانی مراجعه داش��ته و گفته که چه کار باید بکنم که 
توس��ط سفارت راهنمایی های الزم به ایشان برای بازگشت 

به کشور شده بود. 
س��ردار هادی شیرزاد روز )شنبه( در این باره اظهار داشت: 
پلیس بین الملل جمهوری اسالمی ایران با ارسال نامه ای 
به پلیس اینترپل رومانی ضمن درخواست جسد متوفی، از 
این پلیس تقاضا کرد تا اطالعات تکمیلی در خصوص وقوع 

این حادثه را ارائه دهند. فارس
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گزارش

اصالح سهمیه بندی بنزین به نفع محرومین در دستور کار مجلس
عضو کمیس��یون انرژی مجلس از تدوین طرح سهمیه بندی بنزین به نفع 
محرومی��ن در پارلمان خبرداد و گفت: این طرح به زودی از س��وی هیات 

رئیسه اعالم وصول خواهد شد.
مالک ش��ریعتی اظهار داشت: طرحی با عنوان »سهمیه بندی بنزین سرانه 
خان��وار« باقیمانده از مجلس قبل به منظور اصالح روند جاری در س��همیه 
بندی بنزین توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم بازنویسی و امضا شده 

که به زودی در صحن علنی مجلس اعالم وصول خواهد شد.
شریعتی »عدالت« را ویژگی اصلی این طرح دانست و افزود: در حال حاضر سهمیه 
بنزین یارانه ای براساس هر خودرو داده می شود و خانوارهای فاقد خودرو که بیش 
از ۵۰ درصد خانوارهای کش��ور را ش��امل میش��وند، هیچ بهره ای از یارانه انرژی در 

بخش بنزین ندارند.  فارس

۲ اولویت کمیسیون آموزش مجلس درباره فرهنگیان
نماینده میان��ه در مجلس ۲ اولویت کمیس��یون آموزش پارلم��ان درباره 
فرهنگیان را تش��ریح کرد. مهدی اس��ماعیلی گفت: فرهنگی��ان در نظام 
پرداخت حقوق احس��اس تبعیض می کنند و باید ط��رح رتبه بندی که تا 
حدودی از تبعیض ها می کاهد اجرایی ش��ود. وی ادامه داد: مشکل اساسی 
دیگر درباره فرهنگیان این است که جامعه بازنشستگی این قشر دچار مشکل 
شدید هستند و با حداقل حقوق در حال زندگی هستند و باید برای معیشت این 
قشر اقدامات الزم را انجام دهیم. نماینده میانه در مجلس با بیان اینکه آقای نوبخت 
در چند روز گذشته در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود تا گزارشی از عملکرد 
این سازمان را به نمایندگان ارائه کند که در همان جلسه درباره فرهنگیان گفت که 
هرگونه اقدام برای آموزش و پرورش با توجه به اینکه جمعیت فرهنگیان زیاد است به 

اندازه کل دستگاه های دیگر بارمالی دارد که این گفته نابه جا است.  تسنیم 

نمایندگان مجلس با دغدغه مندی مسائل کالن کشور را دنبال کنند
عضو مجلس خبرگان با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس با دغدغه مندی 
مسائل کالن کشور را دنبال کنند، بیان کرد: امید است مجلس یازدهم 
ب��ا تجربه گرفتن از گذش��ته قوانین دس��ت و پا گیر ب��ه ویژه در حوزه 
جهش تولید را مرتفع کند و قوانینی را وضع کند که در رفع مشکالت 

مردم کمک کننده باشد.
آیت اهلل سیدهاشم حسینی  بوشهری بیان کرد: الزم است نمایندگان مجلس 
یازدهم به شغل اصلی خود تمرکز کنند و به کار دیگری اشتغال نداشته باشند.

عضو مجلس خبرگان گفت: نماینده ای که در مجلس سوگند یاد کرده باید به آن 
پایبند باشد. وی بیان کرد: امید است مجلس یازدهم با تجربه گرفتن از گذشته 
قوانین دس��ت و پا گیر به ویژه در حوزه جهش تولید را مرتفع کند و قوانینی را 

وضع کند که در رفع مشکالت مردم کمک کننده باشد. میزان

پرتاندن؟ س�وال  یا  پریدن 
این است

جه��اد  وزارت  دام  ام��ور  مع��اون 
کش��اورزی: افزایش قیمت تخم مرغ 

به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
با این اظهارنظر معاون وزیر کدام یک از گزینه های 

زیر محتمل است؟
ال��ف( تخم مرغ ف��روش ها خجالت می کش��ند و 

قیمت تخم مرغ را پایین می آورند.
ب( م��رغ ها به تخمش��ان برمی خ��ورد و تولید را 

افزایش می دهند.
ج( ای��ن جمله در تاری��خ ادبیات تخم مرغی جهان 

ثبت می شود و به یادگار می ماند.
د( هر سه گزینه فوق غلط اضافی است.

عبارت زیر از کیست؟
در س��ال ه��ای اخی��ر هی��چ ی��ک از قفس��ه های 
فروش��گاه های م��ا خالی نش��د و هیچ کجا ش��اهد 

صف های طوالنی نبودیم.
الف( وزیر رفاه سوییس
ب( رییس جمهور نروژ

ج( سپرست وزارت صمت ایران
د( نخست وزیر سوئد

یک رس��انه ایرانی: پلس رومان��ی ادعا می کند که 
قاضی منصوری بر اثر ... از پنجره هتل درگذش��ته 

است.
نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.

الف( پرت شدن
ب( پرتوندن
ج( پرتیدن
د( پراندان

روحانی: 

طرح الزام استفاده از 
ماسک ابالغ می شود

رئیس جمهور با بیان اینکه س��ال تحصیلی آموزش��ی از 
۱۵ ش��هریور آغاز می ش��ود، گفت: طرح الزام اس��تفاده 
از ماس��ک ابالغ می شود. حجت االس��الم حسن روحانی 
رئیس جمهوردر جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا طی 
س��خنانی اظهار داش��ت: یکی از تصمیمات جلس��ه این 
اس��ت که برای یک الی دو هفته آینده طرح الزام ماسک 
در مناطقی که مورد نظر اس��ت آماده و تصویب ش��ود. 
وی افزود:  فعالیت می تواند آزاد باشد. فعالیت آموزشی، 
اقتصادی و فرهنگی و معنوی می تواند آزاد باشد؛ البته با 
توجه به دس��تورالعمل هایی که وزارت بهداشت و درمان 
روی آن تأکی��د دارد. پس حرف ما این نیس��ت که همه 
چیز تعطیل ش��ود که این نه ش��دنی اس��ت و نه مردم 
می پذیرند. روحانی در این جلس��ه اظهار داش��ت: امروز 
می توانیم بگوییم ۱۲3 روز از شروع ابتال به کرونا گذشته 
است؛ شروع ابتال به کرونا که وزارت بهداشت ما توانست 
تش��خیص بدهد، آخرین روز بهمن سال گذشته بود و تا 
امروز ۱۲3 روز گذش��ته و در این م��دت مردم عزیز ما، 
کادر درمان��ی و همه مس��ئولین مقابله خوب و جانانه ای 

در برابر این ویروس داشته اند.
رئیس جمهور با بیان "ما باید خودمان را برای یک مقابله 
بلندمدت آم��اده کنیم"، تصریح ک��رد: . این ویروس نه 
می رود و نه قابل ریش��ه کنی در زمان کوتاه اس��ت و نه 
در ش��رایط فعل��ی می توانیم کاری کنیم ک��ه مردممان 

مصونیت کامل داشته باشند.
وی تصریح کرد: ما تا امروز درگیر موج اول این بیماری 
هس��تیم و م��وج اول در برخ��ی اس��تان ها عب��ور کرده 
و  برخی اس��تان ها درگیر آن هس��تند و ممکن است تا 
چن��د روز دیگر عبور کنند و هم چنی��ن امکان دارد که 
اس��تان های قبلی دوباره دچار موج شوند. رئیس جمهور 
گفت: امروز درباره فش��ار روانی و روحی که این ویروس 
در جامعه ایجاد می کند، بحث شد و ممکن است بسیاری 
دچ��ار بیم��اری روح��ی و روانی ش��وند و از مختصصان 
روان شناس��ی، علوم ح��وزوی، هنرمندان، صدا و س��یما 
و دس��تگاه های تبلیغاتی می خواه��م که همگی مردم را 
آم��اده کنیم و اولین آمادگی این اس��ت که درگیری ما 
ب��ا این ویروس کوتاه مدت نیس��ت و باید خ��ود را برای 
بلندم��دت آماده کنیم؛ مثاًل اگر فکر کنیم که روزه س��ه 
روز است، روز چهارم سخت می شود، ولی اگر بدانیم 3۰ 
روز باید روزه بگیریم خود را برای 3۰ روز آماده خواهیم 

کرد. رئیس جمهور گفت: ب��ه عنوان رئیس جمهور مردم 
بزرگوار ایران از مردم می خواهم که به خاطر پاسداری از 
دس��تاوردهایمان و به خاطر ایران عزیزمان شکیبایی مان 
را ادام��ه بدهیم. نگران و مضطرب نش��ویم و نگوییم که 
نمی توانیم، ما می توانیم؛ ما ملت بزرگی هستیم و با این 
ویروس مواجه ش��دیم و مقابله ما نیز خوب بوده اس��ت. 
این ویروس��ی نیست که فقط در بخش درمان و اپیدمی 
وجود داش��ته باشند بلکه روابط انس��انی و بین المللی را 

تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادام��ه داد: ما به یُمن فداکاری جبهه س��المت و به 
یُمن همکاری همه نیروهای مس��لح و سایر قوا و به یُمن 
همکاری مردم تا امروز در مقابله با کرونا سرفراز بوده ایم 
و در مقایسه با کشورهای پیشرفته می بینیم که کارنامه 
قابل قبولی داریم؛ علت این پیشرفت نیز همدلی و اتحاد 
و باهم بودن اس��ت و این اس��اس اس��ت ولی زیربناهای 
مس��تحکمی هم داش��ته ایم. اگر زیرس��اخت پزشکی و 
درمانی ما آماده نبود، یعنی اگر زیرساخت سال 9۱ بود، 
نمی توانستیم پیش برویم. کاری که در این 7 سال انجام 
ش��د و زیرساخت ها، طرح تحول سالمت، تعداد تخت ها، 

پزشکان و پرستاران با گذشته قابل مقایسه نیست.
روحانی بیان کرد: اگر در بخش کشاورزی تالش های این 
چندساله نبود امروز باید 6میلیون تن گندم می خریدیم؛ 
چه کس��ی به ما می فروخ��ت؟ همچنین اقدامات بزرگی 
در بخش انرژی انجام ش��ده ک��ه اگر در این زمینه دچار 

مشکل می شدیم کار ما سخت می شد.
وی ب��ه تصمیمات جلس��ه س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا 
پرداخ��ت و گفت: مبنای اینکه یک منطقه را قرمز اعالم 
می کنیم، کل استان نخواهد بود، بلکه ما شهرها را اعالم 
می کنیم؛ این به خاطر دقت در عمل است و اینکه بدانیم 

در کجا باید فعالیت هایمان تشدید شود. 
رئیس جمه��ور درباره آغاز فعالیت  های آموزش��ی گفت: 
تصمیم گرفته شد دانشگاه ها از ۱۵ شهریور فعالیت خود 
را آغ��از کنن��د و البته این آم��وزش در فضای حقیقی و 
مجازی توأمان اس��ت و بنا ش��د تسهیالت الزم را فراهم 
کنند. کالس خلوت و خوابگاه خلوت برای ما اصل است 
و بنا شد برنامه ریزی شود اگر افرادی در دانشگاه دیگری 
قبول ش��دند بتوانند در مح��ل زندگی خود ترم آینده را 

بگذرانند.
روحان��ی ادامه داد: همچنین افتتاح فعالیت های آموزش 
و پرورش از ۱۵ ش��هریور خواهد بود و آغاز فعالیت ها در 
هر اس��تان از ۱ الی ۱۵ شهریور به تناسب شرایط اعالم 
خواهد شد و ممکن اس��ت در برخی مناطق برای اینکه 
تعداد دانش آموزان تقس��یم شوند، یا به صورت »یک روز 

در میان« باشند، تعطیلی پنج شنبه ها حذف شود.
 تسنیم

وزیر دفاع: 

دشمن از توانمندی های 
موشکی ایران هراس دارد

امی��ر حاتمی با تاکید بر اینکه صنعت دفاعی به نقطه ای 
از بالندگی رس��یده که نیازمندی ه��ای دفاعی را با تکیه 
ب��ر دانش بومی به تولید می رس��اند، گفت: دش��من نیز 
از ای��ن قدرت دفاع��ی و قطع وابس��تگی و اقتدارنظامی 
بخصوص در حوزه توانمندی موش��کی سخت در هراس 
و واهمه اس��ت. وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح 
طی یادداش��تی به مناسبت سالگرد شهید دکتر چمران 
نوش��ت: آنچه که درماه های نخس��ت انقالب شکوهمند 
اس��المی به همت و تالش ش��هید مصطف��ی چمران در 
پایه ریزی صنعت بومی دفاعی پایه گذاری شد امروز به 
بلوغ ، پیش��رفت های چش��مگیر و خیره کننده و قدرت 
آفرینی رسیده است. امیر سرتیپ حاتمی با  گرامیداشت 
س��ی و هشتمین سالگرد شهادت آن فرمانده  دانشمند، 
مجاهد و عارف و تجدید میثاق با آرمان های بلند انقالب 
اسالمی و شهیدان و تأکید بر ادامه و استمرار راه روشن، 
درخشان و آموزنده شهید دکتر مصطفی چمران، تأکید 
ک��رد: آنچه که درماه های نخس��ت انقالب ش��کوهمند 
اس��المی  به همت و تالش  ش��هید مصطفی چمران در 
پایه ریزی صنعت بومی دفاعی پایه گذاری شد امروز به 
بلوغ ، پیش��رفت های چش��مگیر و خیره کننده و قدرت 
آفرینی رسیده است که دنیای استکبار و نظام سلطه به 
عظم��ت آن معترف ان��د  و در صددند تا با  تحریم های 
ظالمانه و نا عادالنه  قدرت و دس��تاوردهای گرانس��نگ 

ملت ایران را محدود و در صورت امکان از بین ببرند.
امیر س��رتیپ حاتم��ی افزود: در مکتب و آرمان ش��هید 
مصطفی چمران،  انقالب اسالمی با تکیه به مبانی اسالم 
عزیز،  قرآن و سیره اهل بیت عصمت و طهارت ) علیهم 
الس��الم ( تعریف وش��ناخته می ش��ود و مبنای حرکت  

انقالب اس��المی با محوریت آحاد ملت شکل می گیرد و 
بر همین اساس است که امروز دشمنان جنگ اقتصادی 
گسترده و همه جانبه ای را علیه ملت ما شروع کرده اند 
که هدف اصلی ش��ان  به زانو در آوردن مردمی است که 
رژیم منحوس پهلوی را سرنگون و نظام مقدس اسالمی 
را  برگزیدند و به خاطر حضور و نقشی تعیین کننده ای 
که مردم در ش��کل گیری و استمرار انقالب ایفا کردند و 
همواره با اعتقاد بر آن استوار بوده اند، آنها با این جنگ  

گسترده اقتصادی به دنبال انتقام سخت از ملت اند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد : امروز 
صنعت دفاعی به برک��ت رهنمودهای گهربار امام راحل 
عظی��م الش��ان و هدایت ها و فرمانده��ی بی نظیر رهبر 
فرزانه انقالب اس��المی  امام خامنه ای) مد ظله العالی ( 
به نقطه ای از بالندگی ، پیش��رفت و خود اتکایی رسیده 
که آنچ��ه در عرصه های رزم  زمین��ی، هوایی، دریایی، 
موش��کی، الکترونی��ک ، راداری و... م��ورد نیاز نیروهای 
مسلح است  را با تکیه بر دانش و فن آوری به روز بومی 
و متناسب با نوع تهدیدات  به تولید می رسانیم و دشمن 
نیز از این قدرت دفاعی و قطع وابس��تگی و اقتدارنظامی 
بخصوص در حوزه توانمندی موش��کی سخت در هراس  

و واهمه است.
امیر حاتمی، نیاز امروز کش��ور در مواجهه با توطئه ها و 
دسیس��ه های گوناگون را اتحاد، همبستگی ملی، دوری 
از اخت��الف و چند گانگی، مقاومت فعال، ایس��تادگی و 
نهراس��یدن از هجمه های دشمن برشمرد. وزیر دفاع  و 
پش��تیبانی نیروهای مسلح با یاد آوری مبارزات سیاسی 
ش��هید دکت��ر چمران در ای��ران، مصر، لبنان و س��پس 
حضور در جبهه ه��ای نبرد حق علیه باطل و در مصاف 
با ضد انقالب و ارتش بعث عراق، ش��هید دکتر چمران را 
شاگرد خلف مکتب امام راحل عظیم الشان و شخصیتی 
ممتاز، ماندگار و منحصر به فرد در تاریخ انقالب اسالمی 
دانس��ت که انقالب اسالمی می تواند ایشان را به عنوان 
الگویی از فرهیختگی، زهد و تقوا به جهان معرفی سازد.

 روابط عمومی وزارت دفاع
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