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برای ساخت موشک از کسی اجازه نمیگیریم
الریجانی  :روابط اقتصادی
ایران و ژاپن توسعه مییابد

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت گسترش روابط ایران و ژاپن گفت:
سفر به این کشور برای توسعه همکاریهای دوجانبه میان ایران و توکیو صورت میگیرد .علی
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی ظهر دیروز (دوشنبه  ۲۲بهمن) پیش از عزیمت به
کشور ژاپن در پاویون فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران ،با اشاره به حضور گسترده و پرشور
مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن ،گفت :حضور گسترده مردم در راهپیمایی امروز بیش از هر اقدام
دیگری ،به یاوه گویی آمریکاییها پاسخ داده است .رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به
اهمیت گسترش روابط ایران و ژاپن گفت :سفر به این کشور برای توسعه همکاری های دوجانبه
میان ایران و توکیو صورت میگیرد و قطعا باید تعامالت و روابط اقتصادی بین دو کشور افزایش
یابد .الریجانی با اشاره به همکاری های ایران و ژاپن در بخش های مختلف افزود :در گذشته نیز
خوشبختانه در بخش های مختلف ایران و ژاپن همکاری های قابل قبولی داشتند و این سفر
می تواند در گسترش روابط تاثیرگذار باشد .رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :ایران و
ژاپن در بخشها و حوزههای مختلف از جمله حوزه اقتصادی همکاری های خوبی را دنبال کرده
اند و تقویت و گسترش روابط با ژاپن برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است.

رئیس کل بانک مرکزی :برای
تعدیل نرخ دالر برنامه داریم

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر تقویت ارزش پول ملی در یادداشتی نوشت :نرخ
فعلی دالر به هیچ وجه قیمت ذاتی آن نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم .عبدالناصر
همتی عصر دوشنبه در یادداشتی که در صفحه شخص خود در اینستاگرام منتشر کرد،
درباره حاشیه های حضور خود در راهپیمایی  22بهمن نوشت :امروز توفیق حضور درمیان
خیل عظیم مردم عزیز را پیدا کردم که به خاطر چهلمین سالگرد انقالب به صحنه آمده
بودند .دهها نفر از راهپیمایان ،با دیدن حقیر ،ابراز لطف کرده و موجبات توضیحات زیر
را فراهم ساختند .1 :عموماً نسبت به حقیر و عملکرد بانک مرکزی در این دوره سخت،
ابراز محبت کرده و قدردان بودند .انصافاً قوت قلبی بود جهت ادامه راه .2 .سؤالی در ذهن
برخی بود که درسته بانک مرکزی نمی خواهد قیمت دالر پایین بیاید؟ گفتم نعوذباله! مگر
ممکنه؟ برای بانک مرکزی درکنار تقویت ارزش پول ملی ،ثبات در بازار و ممانعت از نوسان
نیز مهم است ،ولی این بدان مفهوم نیست که از کاهش نرخ ممانعت کرده یا در پی افزایش
آن باشیم .3 .تاکید داشتند که تالش بیشتری برای کاهش نرخ دالر بشود .گفتم من هم
معتقدم نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دالر نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم و
مطمئن باشید تمام تالش خود را مصروف تقویت ارزش پول ملی خواهیم کرد.

تقدیروتشکرشورایهماهنگی
تبلیغات اسالمی از مردم ایران

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به پاس حضور باشکوه ،مردم والیتمدار و
استکبارستیز ایران اسالمی در مراسم راهپیمایی حماسی یوم اهلل  ۲۲بهمن از عموم اقشار
مختلف مردم ،قدردانی کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
ِنین
ون إِن ُکنتُم ُمؤم َ
َوال تَ ِهنوا َو ال تَح َزنوا َو أنت ُُم االعلَ َ
(سوره مبارکه آلعمران آیه )۱۳۹
و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید!
حمد و سپاس خداوند سرمدی را که در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،
به توفیق الهی ،توجهات حضرت بقیهاهللاالعظم (عج اهلل تعالی فرجه الشریف) و زعامت
حضرت آیتاهلل العظمی امام خامنهای (مدظله العالی) پیش بینی حکیمانه مقتدای عظیم
الشان عزیزتر از جانمان و با احساس تکلیف دینی و انقالبی مردم متدین ،سلحشور و
همیشه حاضر در صحنه ،برگزاری راهپیمایی به مراتب پرشور تر از سالهای قبل با تجلی
استثناییترین حماسه حضور و بهمن تماشایی تحقق یافت و به کوری چشم سردمداران
خبیث طاغوت اعظم ،آمریکای جهانخوار و محور شرارتبار دیگر ا ّمت بصیر با عزمی راسخ
حضوری باشکوه ،تماشایی ،آگاهانه ،زنده و توفنده ،زیباترین جلوههای قدرتِ الیزال الهی را
به رخ جهانیان کشیدند و حادثهی بزرگ و خیرهکننده را در حساسترین و استثناییترین
مقطع تاریخ بشریّت آفریده و برگ زریّن و زیبنده دیگری بر اوراق سراسر صالبت و اقتدار
امالقرای جهان اسالم ایران سرافراز افزودند.
نظام سلطه با تکیه بر مفروضاتی باطل با هجمهی رسانهای و جنگ ترکیبی ،طرح
«تابستان داغ» و «زمستان سخت» را با حربه نخنمای تحریم و تالشهای مذبوحانه
برای دلسرد کردن مردم به کار بست ا ّما عظمت راهپیمایی امروز شما مردم بصیر و
لحظهشناس پاسخ قاطع و دندانشکنی به بیگانگان و دشمنان و سست عهدان داد .بیشک
حضور الهامبخش شما مردم انقالبی تفاخر و سربلندی برای ایران عزیز و بشارت رهایی
از زنجیرههای فراعنه و نمرودیان زمانه را به ملّتها ارزانی و وحدت و همبستگی ملّی را
نمایان نمود .شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ضمن تقدیر و تشکراز حضور دشمنشکن
مردم لحظه شناس و بصیر از تمامی مسئوالن ،عوامل اجرایی و دستاندرکاران امر برگزاری
مراسم یوم اهلل  ۲۲بهمن در سراسر کشور اعم از نهادها ،ارگانها ،دستگاههای امنیتی،
اطالعاتی ،فرهنگی ،خدماتی ،نظامی ،انتظامی اصحاب محترم رسانهها ،جراید ،مطبوعات
و خبرگزاریها بویژه رسانه ملی که در آگاهسازی عمومی ،روشنگری واغنای افکار عمومی،
ترغیب و تشویق مردم به حضور در این مراسم و انعکاس مناسب اخبار و بهنمایشدرآوردن
گوشههایی هر چند کوچک از سیل خروشان مردم والیتمدار ایران اسالمی ،نقش اساسی
ایفا کردند ،تشکر و قدردانی مینماید .اینک در طلیعه دهه پنجم پیروزی انقالب اسالمی،
همه این شور و شعور را حرمت نهاده و پیروزی و بهروزی همگان را در گذرگاه حصول به
آرمانهای منیر انقالب اسالمی ،از درگاه ذات اقدس احدیّت ّ
جل و عال مسألت مینماید.

رئیسجمهور گفت :ما برای ساختن انواع موشکهای ضدزره ،انواع موشک های
پدافند هوایی ،موشکهای زمین به دریا ،دریا به دریا و زمین به زمین از کسی اجازه
نگرفته ایم و نخواهیم گرفت.
حجتاالسالم حسن روحانی در اجتماع راهپیمایان تهرانی در مراسم
راهپیمایی  ۲۲بهمن در میدان آزادی اظهار کرد :خداوند را حمد و سپاس میگویم
که ملت ایران را در  ۴۰سال پیش از استبداد ،استعمار و وابستگیها رهانید و این
ملت توانست نظام جمهوری اسالمی را در این سرزمین استقالل بخشد.
وی افزود ۲۲ :بهمن امسال ویژگی های خاص خود را دارد .از یک طرف
همزمان است با چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ایران یعنی ملت ایران امروز وارد
چهل و یکمین سال پیروزی انقالب میشود و از طرف دیگر امسال ایام دهه فجر
ما عطر و بوی فاطمی دارد؛ همان بزرگواری که در سایه تعالیم پدر ،همسرش و
فرزندانش ،ملت ما توانست دربرابر همه قدرت ها بایستد و پیروزی را بدست آورد.
نقشههای یکساله دشمنان نقش بر آب شده است

روحانی تاکید کرد :از طرف دیگر امسال در شرایطی جشن  ۲۲بهمن را برگزار
می کنیم که آمریکای جنایتکار ،صهیونیسم و ارتجاع منطقه مردم ما را در فشار و
منگنه تحریم قرار داده اند .بنابراین امروز حضور مردم در خیابان های سراسر ایران
اسالمی و در این شهر بزرگ ،عاصمه ایران ،به این معناست که نقشههای یک ساله
دشمن نقش برآب شده است.
رئیسجمهور گفت :دشمن هرگز به اهداف شوم خود نخواهد رسید .راه ما
و مسیر ما به همان صورت که چهل سال پیش انتخاب کرده بودیم ادامه خواهد
داشت.
روحانی افزود :اوال انقالب اسالمی ما برای حراست و حفاظت از ایران اسالمی
عزیز انجام شد .مردم ما به خوبی می دانند که در  ۲۰۵سال قبل بخش بزرگی از
مناطق شمالی ایران و قفقاز در دوران پادشاهان خائن قاجار از ایران جدا شد و ۱۹۱
سال پیش بخش دیگری از شمال ایران را از این سرزمین جدا کردند.
رئیس جمهور ادامه داد ۱۷۲ :سال قبل بخش بزرگی از شمال غرب ایران جدا
شد ۱۶۳ .سال پیش نیز بخش بزرگی از شرق ایران از ما جدا شد و  ۱۳۸سال قبل
هم بخشی از شمال شرق ایران از کشور جدا گردید و بعد در  ۱۰۰سال پیش بخش
بزرگی از جنوب ایران از کشور جدا شد.
وی گفت ۴۷ :سال پیش ،یعنی هفت سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی و
در زمان رژیم خائن پهلوی بخش مهمی از جنوب کشور ایران (بحرین) که همواره
در جغرافیا آن را به عنوان استان چهاردهم ایران میآموختیم به دست خیانت بار
پهلوی از ایران جدا شد.
روحانی گفت :شما ببینید در عرض این چند دهه و در دوران شاهان
سستعنصر قاجار و پهلوی ،دو سوم ایران را جدا کردند و این بدان معناست که
رژیمهای گذشته ما عالوه بر اینکه بر دین ،فرهنگ ،رفاه و زندگی مردم خیانت
کردند ،بر تمامیت ارضی ایران نیز خیانت کردند.
رئیسجمهور افزود :برخی از مردم یادشان هست و یا تاریخ را خواندهاند که در
جنگ جهانی اول چگونه شمال ،غرب و جنوب ایران توسط سه قدرت اشغال شد و
در  ۷۷سال پیش در زمان پهلوی اول در جنگ جهانی دوم ،علیرغم بیطرفی ایران،
متفقین ایران را به شمال و جنوب تقسیم کرده و بر کشور ما مسلط شدند و به شاه
دستور دادند که از ایران خارج شود؛ او نیز همه شرایط متفقین را پذیرفت به شرط
آنکه پس از او ،پسرش شاه ایران شود.
وی تأکید کرد :این خیانتهای آشکار پادشاهان نسبت به ملت بزرگ ایران
بود ،اما  ۳۸سال پیش زمانی که قدرتهای جهانی تصمیم گرفتند و صدام را تحریک
کردند که با سالح شرق و غرب و با پول ارتجاع منطقه و با سربازان بسیاری از
کشورهای دیگر ،به ایران حمله کنند ،به صدام وعده دادند ظرف یک هفته خواهد
توانست نظام جمهوری اسالمی را سرنگون کرده و  ۷روز بعد در تهران مصاحبه کند.
روحانی تصریح کرد :در این شرایط ملت ایران با فرزندان دالورش ،از ارتش
و سپاه و بسیج در برابر همه جهان ایستادند ۸ ،سال مقاومت کردند و پیروزیهای
عظیمی را در تاریخ ثبت کردند .به دستور امام(ره) حصر آبادان را شکستند و
خرمشهر و مناطق بزرگی از ایران را در عملیات فتحالمبین آزاد کردند و قدرت
دشمن را در هم شکستند.
قدرت ایران به مراتب از روزهای رزم و جنگ بیشتر است

رئیسجمهور گفت :ملت ایران به دنیا اعالم کردند که امروز ایران با زمان
شاهنشاهی تفاوت پیدا کرده و امروز ایران اسالمی استقرار یافته است و جوانان طبق
وظیفه دینی و ملی خود در برابر همه دنیا با قدرت خواهند ایستاد.
وی اظهار داشت :مدرنترین هواپیماها ،توپخانهها ،تانکها و هلیکوپترها را
دنیا در اختیار صدام قرار داد اما در نهایت شکست نهایی نصیب دشمنان ایران شد
و رزمندگان ما با پرچم پیروزی از جبهه به خانه برگشتند.
برای ساخت موشکهایمان از کسی اجازه نمیگیریم

روحانی گفت :امروز همه دنیا بدانند قدرت جمهوری اسالمی ایران به مراتب
از روزهای رزم و جنگ بیشتر است .امروز نیروهای مسلح ما در تهیه انواع سالح و
مهمات خودکفا هستند .امروز  ۸۵درصد تجهیزات و مهمات و نیازمندی های ما به
دست نیروهای داخلی ساخته میشود .ما برای ساختن انواع موشکهای ضدزره،
انواع موشک های پدافند هوایی ،انواع موشک های زمین به دریا و دریا به دریا و انواع
موشک های زمین به زمین از کسی اجازه نگرفته ایم و نخواهیم گرفت.
وی تصریح کرد :راهمان و قدرت نظامی را ادامه می دهیم ،قدرت نظامی
ایران در طول این چهل سال و به ویژه در طول پنج سال اخیر برای همه جهانیان
شگفتآور است.
روحانی گفت :ناوچهها ،نفربرها ،تانکها ،سالح های انفرادی و هر آنچه
نیروهای مسلح از سالح و مهمات نیاز دارند و همچنین شهامت نیروهای مسلح،
انگیزه و تدبیر آنها شگفتآور است.
اراده ایران مانع پیروزی دشمنان در منطقه شد
وی ادامه دارد :وقتی ایران اراده کرد به ملت عراق و ملت سوریه ،لبنان،
فلسطین و یمن کمک کند جهانیان دیدند که دشمنان به پیروزی دست نیافتند
و تالش دارند از منطقه خارج شوند تا ملت های منطقه با آزادی راه خود را ادامه
دهند .اولین دستاورد انقالب اسالمی تمامیت ارضی ،حراست از ایران عزیز ،که یک
میلیمتر از خاک این سرزمین به دشمن واگذار نشد ،است .ملت ما در برابر توطئهها
پیروز شد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :دومین دستاورد ملت ایران تغییر نظام
مشروعیت در این کشور بود .نظام مشروعیت در گذشته بر این مبنا بود که فردی
فرزند کدام طایفه است؛ این اصل بر هیچ مبنای شرعی این نظام منطبق نبود ،اما
دستاورد نظام جمهوری اسالمی این بود که نظام مشروعیت را بر مبنای اسالم و
جمهوریت قرار داد .امروز تمام مسئولین جمهوری اسالمی ایران از مقام معظم
رهبری گرفته تا رئیسجمهور و اعضای مجلس شورای اسالمی ،خبرگان و شوراها با
رای مردم و با صندوق آرا مسئولیت را به عهده می گیرند.

رئیس جمهور تصریح کرد :همه ما باید دقت کنیم .اگر در این چهل سال در
برابر همه توطئهها پیروز شدیم ،به خاطر اسالمیت و جمهوریت بود .ایمان مردم،
شور مردم ،اعتقاد مردم ،فرهنگ جهاد ،شهادت و ایثار بزرگترین رهاورد انقالب و
دفاع مقدس است.
روحانی افزود :امید ما به خداست و میدانیم در میدان نبرد پیروز میشویم و
اگر کشته شویم هم فاتح هستیم .این اعتقاد بود که هشت سال دفاع مقدس ما را
نگه داشت و این اعتقاد است که امروز میبینید میلیون ها نفر به زیارت امام هشتم
(ع) و میلیونها نفر با پای پیاده به زیارت امام حسین (ع) می شتابند.
اگر انقالب اسالمی« ،انقالب ایرانی» بود نمیتوانست مقابل توطئهها
مقاومتکند

وی اظهارداشت :سراسر روزهایی که به نام اسالم و ائمه اطهار است ،مردم
گرامی داشته و پرشورتر از سال های قبل حضور می یابند .اساس انقالب ما این بود
که فضیلت جای رذیلت و اخالق جای ابتذال بنشیند.
رئیس جمهور گفت :اگر ایمان نباشد ،اگر انقالب ما ،انقالب اسالمی نبود و
«انقالب ایرانی» بود ،حتما این انقالب در برابر انواع توطئهها نمیتوانست مقاومت
کند .اسالمیت این نظام است که توانسته ما را در برابر انواع خطرات حفظ کند.
روحانی تصریح کرد :آنچه باعث شده است روز به روز مردم ما علیرغم فشارهای
دشمن با نشاط بیشتر ،مسیر خود و آرمان خود را ادامه دهند ،آن است که هر دو
سال یک بار پای صندوق آراء می شتابند و افراد موردنظر خود را انتخاب می کنند.
صندوق آراء تضمین حفظ این نظام است

وی تأکید کرد :صندوق آراء تضمین حفظ این نظام است .هرکسی هر نوع
تغییر میخواهد ،پای صندوق آراء اعالم می کند .پای صندوق آراء است که مردم،
نظرات و راه خود را اعالم می کنند و فرد موردنظر را در مجلس ،ریاست جمهوری،
خبرگان و شوراها برمی گزینند.
رئیس جمهور گفت :صندوق رأی و انتخابات از نعمت های بزرگ انقالب
اسالمی است .اگر این صندوق و صفهای طوالنی پای صندوق آراء نبود ،دشمن می
توانست توطئه های مختلفی را علیه ما طراحی کند.
روحانی گفت :امروز در جامعه ما دموکراسی به معنای واقعی کلمه وجود دارد.
ما آن نظام و رژیمی نیستیم که بگوییم فقط یک حزب به نام رستاخیز وجود دارد.
احزاب ،مجلهها و روزنامهها در این کشور آزاد هستند و همه مسئوالن باید با سعه
صدر با انتخابات برخورد کنند.
هرچه راه را برای حضور احزاب و جناحها باز کنیم ،نظام ما مستحکمتر
خواهد شد

رئیسجمهور افزود :هر چه سعه صدر ما بیشتر باشد و راه را برای حضور احزاب
و جناحها باز کنیم ،نظام ما مستحکمتر خواهد بود .در الیحه جامع انتخابات که
دولت تقدیم مجلس کرده است ،به این نکات توجه شده است .امیدواریم با تصویب
این الیحه در مجلس ،شاهد انتخابهای پرشورتری در آینده باشیم.
وی پیشرفت ملت در مسیرهای مختلف و شکوفایی اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و رفاه اجتماعی را از دستاوردهای مهم انقالب خواند و گفت :در آغاز
انقالب جمعیت ما  ۳۶میلیون نفر بود و امروز  ۸۲میلیون نفر است که حدود دو
برابر افزایش یافته است.
روحانی گفت :اگر جمعیت ما بیش از دو برابر شده است ،حداقل باید کار،
تالش ،محصول و پیشرفت ما هم نسبت به  ۴۰سال پیش حداقل دو برابر باشد،
درحالی که وقتی ما به آمار و ارقام نگاه میکنیم ،وضع ما بهتر از آن چیزی است
که فکر میکنیم.
وی اظهار داشت :قبل از انقالب اسالمی با اینکه متخصصان آمریکایی و
اسرائیلی برای کشاورزی به ایران آمده بودند ،کل محصوالت کشاورزی  ۲۶میلیون
تن بود و امروز محصوالت کشاورزی ما  ۱۲۲میلیون تن است؛ یعنی بیش از  ۵برابر
تولیدات کشاورزی ما افزایش یافته است.
رئیسجمهور گفت :برای آنکه مردم بدانند روند پیشرفت کشور سرعت یافته
است ،باید گفت در پنج سال اخیر محصوالت کشاورزی ما از محصوالت رژیم
گذشته بیشتر است و  ۲۵میلیون تن بر محصوالت کشاورزی افزوده شده است.
روحانی تصریح کرد :بنابراین کشاورزان ،مهندسین و فعاالن بخش کشاورزی،
کار بسیار بزرگی را در این  ۴۰سال انجام دادند .محصول گندم ما در روز پیروزی
انقالب حداکثر چهار میلیون تن بود .امروز بیش از  ۱۳میلیون و  ۰.۶تن است .به
عبارت دیگر ،بیش از سه برابر محصول نان و گندم ما افزایش یافته است.
وی بیان کرد :صادرات محصوالت کشاورزی ما نسبت به قبل از انقالب به ۲۰
برابر افزایش یافته است .صادرات محصوالت کشاورزی ما قبل از انقالب  ۲۸۵میلیون
دالر بوده است اما امروز  ۵میلیارد و  ۷۷میلیون دالر است.
رئیسجمهور افزود :بنابراین مسیر ما ،مسیر درستی است .سامانههای نوین
آبیاری در رژیم گذشته مجموعاً  ۳۸هکتار بوده است اما امروز دو میلیون و  ۵۰هزار
هکتار زیر پوشش آبیاریهای نوین قرار دارد.
روحانی گفت :در طول این چهل سال ملت بزرگ ما پیشرفت های بزرگی را در
زمینه کشاورزی به دست آورده است .اگر عملکرد صنعتی امروز را با گذشته مقایسه
کنیم به این نتیجه می رسیم  ۸۵هزار بنگاه صنعتی در طول  ۴۰سال گذشته ایجاد
شده است .پیش از انقالب کمتر از  ۴۰۰هزار تن فوالد داشتیم و امسال بیش از ۲۰
میلیون تن فوالد تولید می کنیم .این به معنای حرکت ملت ایران در مسیر جهاد و
سازندگی و پیشرفت است.
وی ادامه داد :در زمان رژیم گذشته کل گازی که در اختیار مردم میتوانست
قرار گیرد روزانه حدود  ۱۱۰میلیون تن بوده است و امروز به هزار میلیون تن افزایش
یافته است .این نشان می دهد کارگران و مهندسین ما در بخش نفت چه زحماتی
را متحمل شده اند .کل ذخایر نفت ما  ۸۸میلیون تن و امروز  ۱۲۰میلیارد تن است.
این بدان معناست با رفتن آمریکایی ها و انگلیسی ها از صنعت نفت توانسته ایم
روی پای خود بایستیم.
وی اظهار داشت:جمعیت تحت پوشش برای استفاده از گاز قبل از انقالب ۵۱
هزار خانوار بود و امروز حدود  ۲۱.۸میلیون خانوار از گاز استفاده می کنند .در رژیم
گذشته  ۶مجتمع پتروشیمی و امروز  ۵۲پتروشیمی تاسیس شده است .در گذشته
محصوالت پتروشیمی  ۱.۲و امروز  ۳۰.۷میلیون تن است .امروز شاهد پیشرفت
کشور در زمینه های مختلف راه آهن ،بنادر و انتقال آب هستیم.
روحانی تاکید کرد ۱۹ :سد پیش از انقالب وجود داشت و امروز  ۱۷۲سد
داریم که نشان می دهد تعداد سدها نسبت به گذشته چند برابر شده است .امروز
 ۸۰هزار مگاوات برق تولید می شود .ظرفیت بنادر ما قبل از انقالب  ۱۹تن و امروز
 ۲۳۴میلیون تن است .قدرت مسافربری ما با ریل  ۵میلیون نفر و امروز  ۲۵میلیون
نفر است.
پیشرفت جمهوری اسالمی در علم ،بهداشت و درمان و عدالت اجتماعی
جای تردید ندارد
وی تاکید کرد :در سه مساله پیشرفت ما جای تردید ندارد .جمهوری اسالمی

در علم و دانش ،بهداشت و درمان ،رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی بی تردید جایگاه
بسیار بلندی دارد.
روحانی گفت :نرخ بیسوادی قبل و بعد از انقالب ،دانشجویان قبل و بعد از
انقالب قابل مقایسه نیست .کل دانشجویان در رژیم گذشته  ۱۷۵هزار نفر بوده و
امروز بیش از  ۵میلیون نفر است.
وی تصریح کرد :همه دنیا اعتراف دارند که ایران در زمینه تربیت نیروی
متخصص پیشرفت سریعی داشته است .در زمینه سالمت و بهداشت و درمان نیز
پیشرفت مهمی داشته ایم .پیش از انقالب  ۱۴هزار و  ۷۰۰پزشک در ایران فعالیت
می کردند که  ۶هزار پزشک خارجی بودند .امروز  ۱۴۰هزار پزشک در کشور
خدمت می کنند.
رئیس جمهور اظهارداشت :امروز پزشکان و متخصصان در سراسر کشور و
حتی مناطق محروم حضور دارند .شرایط امروز ما از لحاظ پزشکی نسبت به قبل
پیشرفت سریعی داشته که مورد اعتراف همه دنیاست.
روحانی گفت :امید به زندگی در کشورهای دنیا در چهل سال گذشته  ۱۰سال
اضافه شده اما در ایران  ۲۰سال اضافه شده است .این امر نشان دهنده حرکت سریع
ملت ایران به سمت توسعه است.
وی ،کمک به اقشار مستضعف ،عدالت و رفاه اجتماعی را از دستاوردهای
انقالب اسالمی خواند و گفت :در این چند سال  ۱۰میلیون نفر زیر پوشش درمانی
قرار گرفتند .تمام افراد و قشر مستضعف از دولت مستمری دریافت می کنند و این
مستمری در طول چهل سال به  ۴برابر افزایش یافته است.
رئیس جمهور گفت :بین دهک باالی جامعه و دهک پایین جامعه در زمان
رژیم گذشته اختالف  ۳۵برابر بوده است ،امروز این اختالف  ۱۵برابر است؛ این به
معنای حرکتی به سمت عدالت است.
روحانی تأکید کرد :ما در این انقالب و نظام در تولید گندم ،در طی  ۴سال
گذشته به خودکفایی دست یافته ایم .در زمینه تولید بنزین و گازوئیل نیز طی چند
سال اخیر به خودکفایی دست یافته ایم.
وی اظهارداشت :امروز  ۹۵درصد دارو در داخل کشور تولید می شود ،انواع
درمان ها در داخل کشور انجام می شود ،قدرت دفاعی ما داخلی است ،در فناوری
های نوین ،سلول های بنیادین ،نانو رتبه ما تک رقمی است.
رئیس جمهور گفت :ما کشوری هستیم که در علوم و پیشرفت ها در هایتک
و فناوری ها ،در رده باالی رشد در سطح جهان هستیم.
تنها کشوری هستیم که حق هستهای ما در سازمان ملل تثبیت شده است
وی تصریح کرد :ما تنها کشوری هستیم که بدون اینکه در برابر دشمنان
سرفرود آوریم ،از فصل هفت سازمان ملل متحد خارج شدیم .این قدرت ملت ایران
و قدرت دیپلماسی ماست .ما تنها کشوری هستیم که حق هسته ای ما در سازمان
ملل و شورای امنیت تثبیت شده است.
روحانی گفت :ما در زمینه محیط زیست قدم هایی را برداشتیم که اگر انجام
نمی شد ،با مصیبت های بزرگی مواجه بودیم .اگر دریاچه ارومیه احیا نمی شد۱۴ ،
میلیون نفر در غرب کشور آواره بودند.
وی گفت :می خواهیم صادرات نفت را از بندر جاسک انجام دهیم که پروژه ای
مهم و استراتژیک است که تا پایان این دولت انجام خواهد شد.
روحانی با اشاره به نقش مهم ایران در منطقه گفت :ایران تنها کشوری است
که می تواند به کمک ملت های منطقه بشتابد .بدون ایران هیچگونه طرحی در این
منطقه قابل اجرا نخواهد بود .این موضوع را استکبار جهانی ،آمریکا و صهیونیست ها
بدانند که این پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.
رئیس جمهور تصریح کرد :ما راه خود را در بخش حقوق زنان ،جوانان ،اقلیت
ها و اهل سنت ادامه می دهیم .در این دولت یکی از شعارهای ما حقوق شهروندی
بوده است .امروز  ۱۸۲۵نفر از اهل سنت در سمت های مختلف مشغول به کار
هستند و دو سفیر ما در خارج از کشور از اهل سنت هستند که نشان می دهد روز
به روز وحدت و یکپارچگی ما بیشتر می شود.
روحانی گفت :این انقالب به جوانان و زنان ما شخصیت داد .ما به شفافیت ادامه
میدهیم تا با فساد مبارزه کنیم .ما از اقشار مستضعف حمایت میکنیم و تعامل
سازنده با جهان را ادامه خواهیم داد تا جایگاه ایران مرتفعتر شود .فضای کسب و کار
و خصوصیسازی را بهبود خواهیم بخشید.
دولت الکترونیک رفاه فراوانی برای مردم ایجاد میکند

وی افزود :به زودی مردم ما شاهد خواهند بود که رفاه فراوانی را دولت
الکترونیک برای مردم ایجاد خواهد کرد .بحران آب و محیطزیست را کنترل کرده
و نهادهای مالی و بانکها را تنظیم میکنیم؛ همانطور که پرونده مؤسسات مالی
غیرمجاز را بستیم.
رئیسجمهور تصریح کرد :مردم بزرگ ایران! امروز در جنگ بزرگ روانی،
اقتصادی و تبلیغی در برابر دشمنان سبوع قرار داریم .این مشکالت را باید با دست
همدیگر حل کنیم .هر جا پیروز شدیم ،جایی بود که ملت و دولت در کنار هم پشت
سر رهبری قرار گرفتند.
با ایستادگی در تحریمها مقابل آمریکا پیروز خواهیم شد
روحانی ادامه داد :اگر در سالهای اول انقالب توانستیم ترور و شورش را مهار
کنیم به دلیل این بود که ملت و دولت پشت سر امام (ره) قرار داشتند .در تحریمها
نیز با ایستادگی ،همکاری ،همراهی و تعاون در برابر آمریکا پیروز خواهیم شد .ما
نمیگذاریم آمریکا پیروز شود.
وی گفت :آمریکا اعالم کرده بود دی ماه سال گذشته ،اردیبهشت و مرداد
امسال ۱۳ ،آبان و ایام کریسمس ،ایران را زمین میزنیم که نتوانست .قول داده بودند
که  ۲۲بهمن همه سران رژیم فاسد آمریکا در ایران باشند که نشد و نخواهد شد،
به این دلیل که ملت ما به خداوند و ائمه و رهبر شجاعشان ایمان دارند و پشت سر
رهبری حرکت میکنند .ما بیتردید در این مبارزه موفق خواهیم بود.
جایگاه ایران در منطقه و جهان روز به روز باالتر است

رئیسجمهور اظهار داشت :مردم ما مشکالتی دارند اما با کمک هم این
مشکالت را پشت سر خواهیم گذاشت .وضع آمریکا به مراتب بدتر از آن است که
خودشان فکر میکردند .جایگاه ایران در منطقه و جهان روز به روز باالتر است و ما
از مشکالت عبور خواهیم کرد.
رئیس جمهور گفت :آرمان ما امروز همان آرمان چهل سال پیش است .اگر در
چهل سال پیش آرمان ما این بود که در برابر استبداد ،آزادی را جایگزین کنیم و در
برابر استعمار ،حاکمیت ملی را جایگزین کنیم و در برابر ابتذال ،فضیلت را جایگزین
کنیم و در برابر تبعیض عدالت و در برابر غرب گرایی و شرق گرایی ،هویت اسالمی
و ایرانی را جایگزین کنیم ،امروز هم همان راه و آرمان ،مسیر ماست و بی تردید ما
در این راه موفق و پیروز خواهیم بود.
روحانی تصریح کرد :از ملت بزرگ ایران تشکر می کنم که امروز در هوای سرد
و برفی و بارانی به خیابان ها آمدند و توانستند به دنیا نشان دهند که پیوند ملت ما
با انقالب ،امام(ره) و رهبریشان همواره مستحکم است.

