سیاست

4

پنج شنبه  26بهمن 28 . 1396جمادی االول  .1439شماره 19759

کمالی  :مصوبه ای برای ادامه فعالیت شورای
عالی سیاست گذاری نداشتیم

...

نگاه سوم

باشگاه خبرنگاران -حسین کمالی رئیس دورهای شورای هماهنگی اصالحات به اظهارات حسین مرعشــی مبنی براین که شورای هماهنگی اصالحات ادامه
فعالیت شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان را تصویب کرده است واکنش نشــان داد و گفت که مصوبه ای برای ادامه فعالیت شورای عالی سیاست گذاری
نداشتیم .وی در همین حال گفت :پارلمان اصالحات یک نهادباالدستی به لحاظ تئوریک خواهد بود و با هیچ مجموعه دیگری در این جریان موازی و منافی نمیشود.

ناگفته های رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح از حادثه کوی دانشگاه و فتنه 88

فیروزآبادی :آقای خاتمی گفت حق با آقای فیروزآبادی بود
رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح در گفت و گویی به
تشریح برخی از جزئیات درباره دولت آیت ا ...هاشمی،
راه اندازی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص
مصلحت ،حادثه کوی دانشگاه ،قتل های زنجیره ای،
روی کار آمدن احمدی نژاد و حوادث سال  88اشاره کرد.
در ادامه بخش هایی از این مصاحبه تفصیلی را به نقل از
فارس می خوانید  .

تصویری جالب از سردار سلیمانی
که در فضای مجازی در حال
دست به دست شدن است

...

چهره ها و گفته ها
محمدرضا باهنر نماینده سابق مجلستاکیدکرد:
اگر مسئوالن چشمشان ضعیف است
عینک بگذارند اگــر گوششان
کم شنواست سمعک بگذارند
و پــیــام مـــردم را بشنوند و به
مطالبات مـــردم پاسخ
دهند / .ایلنا
محمدرضا خباز عضو شــورای مرکزی حزب
اعتماد ملی گفت :کسی نمیتواند در این کشور
مسئولیتی داشته باشد و بعضا بگوید
«کی بود کی بود من نبودم»؛
هــر کــســی بــه انــــدازه تـــوان و
اختیارات و قدرتی که داشته
است باید پاسخ گو باشد.
 /تسنیم
ســردار غالمحسین غیب پرور رئیس سازمان
بسیج گفت :شرط حفظ انقالب در
انقالبی بودن ماست و اگر خواب
بمانیم و غفلت کنیم دشمن ما را
با لگد بیدار میکند / .باشگاه
خبرنگاران
سیده فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون امید
مجلس تأکید کرد :هیچ حزب و گروه
و دسته و جناحی نباید حضور
مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن
را مصادره به مطلوب کند.
 /ایسنا

...
گزارش

دادگاه «حمید بقایی» برگزار شد
ایسنا  -چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر معاون اجرایی
رئیس دولت دهم در شعبه  68دادگاه تجدیدنظر برگزار و
حمید بقایی به همراه مهران عبدا...پور وکیلمدافعاش
در دادگــاه حاضر شد.وی با انتقاد از برگزاری غیرعلنی
دادگــاه گفت :این کار هیچ توجیه قانونی نــدارد .وقتی
میخواهند اتهام بزنند به صورت علنی این کار را می کنند،
ولی وقتی زمان دفاع می شود جلسه را غیرعلنی برگزار می
کنند .قاضی دادگاه به صراحت اعالم کرده دادگاه شما
غیرعلنی است.وی ادامه داد :از رسانه ها درخواست می
کنمپیگیریکنندتادادگاهعلنیبرگزارشود.ویهمچنین
گفت :شخصی را به زنــدان میبرند و او آن جا میمیرد،
اگر خودکشی کرده قوه قضاییه مسئول است ،نمیشود
بیتوجهی کند و اگر خودکشی نیست باید مسئول آن
شناسایی شود.وی راجع به روند رسیدگی پرونده اش در
دادگــاه نیز گفت :فعال که رسیدگی پشت درهــای بسته
است.براساساینگزارش،محموداحمدینژادواسفندیار
رحیم مشایی نیز در مقابل محل برگزاری دادگاه بقایی
حضور یافتند .همچنین تعدادی از حامیان احمدی نژاد
و مشایی ،این دو نفر را تا مقابل دادگاه تجدیدنظر استان
تهران (محل برگزاری دادگاه حمید بقایی) با سر دادن
شعار ا ...اکبر همراهی کردند.

▪روایتی از جلسه شــورای عالی امنیت ملی درباره
حوادث کوی دانشگاه

وی درباره حوادث کوی دانشگاه در سال  78با تأکید بر
این که قضیه کوی دانشگاه قطعا یک کار طراحی شده
توسط جریان سیاسی دوم خرداد بود ،با ذکر خاطره ای از
جلسه شورای عالی امنیت ملی در آن ایام گفت :آن هایی
که به جلسه میآمدند همه دوم خردادی بودند .مثل آقای
موسویالری وزیر کشور ،تاجزاده معاون امنیتی وزیر که
البته عضو شورا نبود و به مناسبت حضور پیدا میکرد،
خرازی وزیر خارجه هم نبود و امینزاده به جای او آمد،
آقای عباد [علی ربیعی] هم دبیر جلسات بود .از وزارت
اطالعات هم نمیدانم که خود وزیر آمد یا نه .از ما هم فقط
من و آقای رحیم صفوی فرمانده سپاه بودیم .خود آقای
روحانی هم آمدند و من موضوع را مطرح کردم و گفتم کوی
دانشگاه را در حیطه وظایف نیروی انتظامی میدانیم اما
اگربهاینچهارنقطهبیاینددیگرنظامی برخوردمیکنیم.
قبلش هم با سپاه تماس گرفته بودم و نیروهای سپاه به
فرماندهی سردار فضلی در میدان حر مستقر شده بودند.
رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح افزود :ما گفتیم باید
به وظیفه نظامی خودمان عمل کنیم .آقای روحانی هم
گفت اگر قرار باشد شما چنین کاری کنید من باید به آقای
رئیسجمهور بگویم که گفتیم بگو .آقای روحانی با آقای
خاتمی تماس گرفت .آقای خاتمی اول گفت اگر سپاه می
خواهد بیاید ،لباس نظامی نپوشند .گفتم خیلی خب ولی

محمد اکبری
▪اطالعاتی ندیدم که موسوی ،کروبی و یا خاتمی از
جریان فتنه سبز مطلع بودند

▪روحانی از سرهنگ هم باالتر است!

سرلشکر سید حسن فــیــروزآبــادی در بخشی از این
گفت و گو با اشاره به گزارشی که از سوی ستاد فرماندهی
کل قوا برای حضرت آیت ا ...خامنه ای در ابتدای دوران
رهبری ایشان ارســال کرده بود ،گفت :یادم هست در
آن مقطع بحث بر سر این بود که از بین آقایان فروزنده و
روحانی یک نفر رئیس ستاد کل شود .آقای روحانی آن
زمان فرمانده پدافند هوایی بود.
وی در واکنش به کنایه خبرنگار که گفت همین آقای
روحــانــی کــه مــی گــویــد مــن سرهنگ نیستم؟ گفت:
اتفاق ًا از سرهنگ هم باالتر است و در پدافند بسیار هم
سرهنگی عمل میکرد .همین االن هم در سخنرانیها
و برخوردهایش از همان روحیه نظامیاش استفاده
میکند .او در آن جلسه فقط میخواست به قالیباف
بگوید تو سرهنگی و اال خودش از سرهنگ هم باالتر است.
من این را در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی
به خودش هم گفتم .وی درباره واکنش روحانی به این
موضوع تصریح کرد :هیچی ،خندید .چه بگوید؟

باید با این ها برخورد شود .آقای خاتمی مجدد گفت حاال
نمیشود که این کار صورت نگیرد؟ گفتم نه .آقای خاتمی
باز هم تالش کرد و بعد گفت بگویید هر کار میخواهند
بکنند و جمعش کنند .آقای رحیم صفوی هم در این جلسه
محکم گفت ما دستور برخورد دادهایم .بعد از این حرفها،
آقایان متوجه شدند که اوضاع از چه قرار است .هر کدام با
موبایلیکهدستشانبودباجریاناتداخلخیابانارتباط
داشتند و همان جا در جلسه با گروههایشان تماس گرفتند
و گفتند تمام شد .وی با بیان این که آن هایی را که اقدام به
خرابکاری و آتش زدن اماکن میکردند گرفتند ،گفت:
قرار شد دو نفر بروند اسامی و آدرس این افراد را بپرسند
چون میدانستیم که باالخره آزادشان میکنند .اما حتی
نتوانستیم اسم و آدرس آن ها را بپرسیم .بالفاصله از زندان
آزادشان کردند .لذا در قضیه  18تیر کسی گیر نیفتاد که
بخواهد حساب پس بدهد.
▪آقای خاتمی گفت حق با آقای فیروزآبادی بود

وی در ادامه این مصاحبه تفصیلی گفت :بعد از  23تیر
که مردم به صحنه آمدند و غائله را جمع کردند ،یک اتفاق
دیگر هم افتاد .آقای ظریفیان [معاون وقت وزیر علوم] و
عباد [علی ربیعی] و برخی دیگر یک برنامهریزی کردند
که مصوبهای از شورای عالی امنیت ملی بگذرانند و آن را
در دانشگاهها هم منتشر کنند و بگویند که هر کس اول
مهر سر کالس حاضر نشود ،از دانشگاه اخراج خواهد
شد یا فالن محکومیت را خواهد داشت .این قضیه برای
دو هفته مانده به اول مهر بود .ما به جلسه رفتیم و دیدیم
وزرا و معاونانشان نشستهاند و این طرح را توضیح دادند.
آقای خاتمی هم جمعبندی کرد و گفت که نباید بگذاریم
غیبت کنند .فیروزآبادی توضیح داد :حرف آن ها این
بود که میگفتند دانشجویان میخواهند اول مهر به سر
کالس نروند و اگر نروند دوباره فتنه میشود .این حرف را
خود طرفداران فتن ه میزدند و میگفتند باید این مصوبه
را بگذرانیم تا دانشجویان بترسند و به سر کالس بیایند.
وی افزود :به هر حال آقای خاتمی جمعبندی کرد اما من
گفتم این طرح را قبول ندارم .این موضوع سیاسی است.
آقای خاتمی به من گفت شما که میگویی سیاسی است

توضیح بدهید .گفتم من رئیس ستاد کل هستم و همه
اطالعات به دستم میرسد .استاد دانشگاه هم هستم
و در دانشگا هها هم رفت و آمد میکنم .تا االن که 15
شهریور است از هیچ کسی و هیچ جا شنیده نشده که
قرار است دانشجویان اول مهر به کالس نروند .این خبر
از اساس دروغ است .گفتم این خبر را چه کسی داده بود؟
آقای ظریفیان که خودش در غائله  18تیر نقش مؤثری
داشت حاال چطور شده که آن وقت با فتنه بوده و االن
علیه فتنه؟ نمیشود این را قبول کرد .وسط این دفاع،
فشار خون من رفت روی  ،26سیاه شدم و به کف زمین
افتادم .در همان وضع صدای آقای خاتمی را میشنیدم
که میگفت این آقای فیروزآبادی به مهمانان ما توهین
کــرد و ایــن رسمش نیست که در جلسه شــورای عالی
امنیت با مهمان این طور برخورد شود .آقایان فرهادی
و معین که پزشک بودند به سراغ من آمدند و داروهایی
دادند و من را با آمبوالنس به بیمارستان بقیةا(...عج)
بردند و  10روزی بستری شدم .جلسه شورا هر دو هفته
یک بار برگزار میشد لذا اول مهر بود که به جلسه بعدی
رفتیم .آقای خاتمی همین که از در وارد شد ،مستقیم
پشت میکروفن رفت و آن را روشن کرد و گفت حق با آقای
فیروزآبادی بود.
▪به مشایی خیلی زود شک کردیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره روی کار آمدن
احمدی نژاد در سال  84هم گفت :در سال  ،84مردم
از دست دوم خرداد عاصی شده بودند و آقای هاشمی
را هم حذف کردند و عاشقانه در دور اول به احمدینژاد
رای دادند .خب حقیقت را باید گفت .میگویند مهندس
موسوی گفته من از باطن احمدینژاد خبر داشتم .ولی
من از باطن او خبر نداشتم .احمدینژاد اول با شعار امام
و انقالب و حزبا ...و محرومان و با حرکت مثبت نسبت
به رهبری و تداوم انقالب پیش آمد .به گونهای که ما که
 40سال کار سیاسی کرده بودیم و اعماق گروهکها
و جریانات فکری را میشناختیم ،نمیتوانستیم به
احمدینژاد شک کنیم .منتها به مشایی خیلی زود شک
کردیم.

وی در ادامــه گفت :من البته هیچ وقــت دسترسی به
اطالعاتی پیدا نکردم که شخص موسوی ،کروبی و یا
خاتمی از جریان سازمان دهی فتنه سبز مطلع بودند.
جریان سازمان دهی فتنه سبز چیزی غیر از اخــاق و
اعتقادات این آقایان بود .این که آقا هم فرمودند چرا شما
نگفتید این ها با ما نیستند هم مبتنی بر این موضوع است.
یکی از این ها نخستوزیر بود و دیگری هم رئیس مجلس و
دیگری هم رئیس جمهور .این سه نفر قبال کلی با ما حرف
زده بودند و اعتقاداتی داشتند .از این ها شعار علیه اصل
والیت فقیه درنمیآمد .این کار این ها نبود اما غربیها و
سازمانهای جاسوسی که از قدیم روی مسائل داخلی
کشور کار کرده بودند و رابطها و آدمهایی داشتند و برنامه
ریزیهایی کرده بودند ،وارد قضیه شدند و منافقین هم به
همین صورت.
▪هر دو طرف در فتنه  88عــداوت را به داخل مردم
تزریق کردند

رئیسستادکلنیروهایمسلحباانتقادازسخناناحمدی
نژاد در حوادث سال  88گفت :اتفاق بعدی این بود که بعد
از اعالم نتایج ،آقای احمدینژاد اجتماع میدان ولیعصر
را تشکیل داد و مردم را جمع کرد و خودش هم به میان آن
ها رفت و شال سبز به گردن انداخت و حرفهای بدی زد
و جمل ه «خس و خاشاک» را گفت .در جلسه شورای عالی
امنیت ملی من محکم به آقای احمدینژاد اعتراض کردم
که چرا شما رفتید و اجتماع میدان ولیعصر را تشکیل
دادید و آن حرفها را زدید؟ شما که رئیسجمهور شده
بودید ،میرفتید مینشستید و کارتان را میکردید .چرا
مردم را تحریک میکنید؟ این موضوع در شورای عالی
امنیت ملی هم مطرح شد اما ببینید هر دو طرف آمدند و
عداوت را به درون ملت تزریق کردند و این مصیبت کمی
نبود .فیروزآبادی درباره موضوع حصر نیز گفت :درباره
سران فتنه هر حرفی بزنیم خودش به فتنه کمک میکند.
االنوقتصحبتازسرانفتنهنیست.آنجلسههمجلسه
شورای عالی امنیت ملی بود و اعضایش هم مشخص است
و راجع به حصر هم رای گرفته شد و افراد صحبت کردند و
نوارش هم موجود است که به موقع به تاریخ عرضه میشود
و ثوابش هم پیش خداست.
▪نباید احمدینژاد را از فعالیت سیاسی منع کرد

وی در ادامه با بیان این که ما نباید احمدینژاد را از فعالیت
سیاسی منع کنیم ،گفت :او دو بار رئیسجمهور شده و
طبیعی است که دلش میخواهد باز هم رئیسجمهور
شود .مگر آقای هاشمی تا آخر عمرش تالش نمیکرد
رئیسجمهور شــود؟ آقــای هاشمی کــه هــم عاقلتر،
سیاستر و فهیمتر از احمدینژاد بود .ایشان هم دلش
میخواست رئیسجمهور شــود .بــاالخــره ایــن حــوزه،
اختیارات و امکانات عظیم ،میدان بزرگ و مقام باالیی
است .بنابراین هر کسی ممکن است برای این که به این
جا برسد انگیزه داشته باشد.

ظریف:تدوین هر توئیت ام به طور میانگین  3ساعت طول می کشد
از دوره مذاکرات افغانستان ارتباط نزدیکی با سردار سلیمانی دارم
ظریف وزیر خارجه کشورمان با بیان این که رابطه من با
رهبر معظم انقالب ،مرید و مرادی است ،گفت :رابطه همه
کارگزاران ایران با رهبری این چنین است .سرکالسها
گفتهام به عنوان کارشناس ،مقلد نیستید و به عنوان
مجری،مجتهدنیستید.ویکهباروزنامهجامجممصاحبه
می کرد ،در پاسخ به این سوال که گفته میشود حضرت
آقا خطاب به شما گفتهاند بر شما حــرام است اگر نظر
کارشناسی حتی برخالف دیدگاه من داشته باشید و آن
را منتقل نکنید ،افــزود :زمانی که به عنوان کارشناس
دیده بانی میکنم عین چیزی را که میبینم ،ارائه میکنم
و هیچ وقت خود را سانسور نکردهام ،حتی در زمانی که
کارمند دونپایه بودم آن چه دیدم ،باور داشتم .در دوران
فعلی وزارتــم که سعادت داشتم به صــورت مستقیم با
رهبری ارتباط داشته باشم به همان روش عمل کردهام
و ایشان نیز تاکید داشتند هر آن چه را میبینیم هر چند
مطابق دیدگاهشان نباشد گزارش دهیم.
ظریفدرپاسخبهاینسوالکهروابطشباسردارسلیمانی
چگونه است؟ تصریح کرد :از زمانی که نماینده ایران در
مذاکرات بن برای افغانستان بودم ،ارتباط بسیار نزدیکی
با سردار سلیمانی داشتم و از همان زمان همین ارتباط
بــوده اســت ،احترام بسیاری بــرای ایشان قائلم و برای

داشتند.اینقبیلاتفاقاتنشاندهندهایناستکهمیزان
تالش برای تعرض به موضوعات داخلی ما زیاد است .لذا
این اتفاق نیاز به ذهنیت فعال جداسازی امور کشف از
امور محرمانه دارد.
▪هر توئیت به طور میانگین  3ساعت طول می کشد

سالمت سردار دعا میکنم.
▪از فیلترشکن استفاده نمیکنم

وی در بخش دیگری از مصاحبه اش با اشاره به این که
از فیلترشکن استفاده نمیکند چرا که وزارت خارجه به
دلیل وظایفش امکانات ویژهای برای استفاده از اینترنت

دارد ،گفت :بعضی وقتها سوال میکنیم چند دستگاه
جاسوسی به منظور تعرض به سیستم ما تالش میکنند،
چرا که خود جاسوسی را مفروض میگیریم اما درباره
تعدادش صحبت داریم .زمانی که مذاکرات هستهای در
جریان بود بعضی روزها در محیط مذاکره تلفن من مانند
اتو داغ بود و سایر مذاکرهکنندگان نیز مشکل مشابهی

...

خارج از دستور

وزیر خارجه درباره فعالیتش در فضای مجازی هم گفت:
تمام مطالب توئیت و اینستاگرام را خودم انجام میدهم،
البته مدتهاست از فیسبوک استفاده نمیکنم اما در
مقطعی که مذاکرات هستهای در جریان بود ،یکی دوبار
در اوج مذاکرات که به فیسبوک دسترسی نداشتم از
پسرم خواستم مطلبی را که البته خودم آماده کرده بودم
در فیسبوک قرار دهد.
وی افـــزود :از زمانی که شــروع به نوشتن یک توئیت
میکنم تا تدوین و مشورت به طور میانگین  3ساعت طول
میکشد .برخی اوقــات وقتی میخواهم توئیت کنم با
توجه به اختالف ساعتی که با برخی جاها داریم  15یا 24
ساعت صبر میکنم تا طرف مقابل از خواب بیدار شود و
آن را ببیند .وزیر خارجه درباره فیلم التاری و این که گفته
می شود او با بخش هایی از این فیلم مخالف بوده ،گفت:
این فیلم را ندیده ام.

توضیح رئیس مجلس درباره دستور تعطیلی
صحن بدون رای گیری
در پی اعتراض برخی نمایندگان به الریجانی درباره علت
تشکیل نشدن جلسات بررسی بودجه در روزهای غیر از
تعطیالت رسمی و یادآوری خالف آیین نامه داخلی مجلس
بودنایناقدام توسط احمدبیگدلینمایندهمردمخدابنده
طی تذکری در صحن الریجانی توضیحاتی دراین زمینه
ارائهکرد.الریجانیبابیاناینکهپنجشنبههاتهرانتعطیل
استدربارهعلتتعطیلکردن جلسهسهشنبهوچهارشنبه
هفتهقبل توسطاوگفت:آنروزمفصلبحثکردیموگفتیم
که مسائل مهمی داریم که باید به طور دقیق تر در کمیسیون
تلفیق بودجه رسیدگی شود اما این ایراد که چرا ارجاع این
بخشهابهکمیسیونتلفیقرابهراینگذاشتیم،وارداست.
آن روز این قدر دور من ازدحام کردند که من غفلت کردم،
ولی اگر رای هم می گرفتیم ،همه موافقت می کردند.

اعالم وصول   3سوال ملی  3وزیر در مجلس
هیئت رئیسه مجلس سه سوال ملی نمایندگان از وزرای
جهاد کشاورزی ،اقتصاد و بهداشت را اعالم وصول کرد.
سوال ملی نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه از محمود
حجتی درباره علت عملکرد متناقض این وزارتخانه و ارائه
گزارش های کذب در زمینه بیماری های دام بودو سوال
ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد از مسعود
کرباسیان درباره علت واردات از طریق کانال سبز گمرکات
مطرح شده بود.همچنین سوال ملی غالمعلی جعفرزاده
نماینده مردم رشت از سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز درباره تخلفات رخ
داده در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت بود.

مطهری :لطفا کف نزنید!
اظهاراتحجتاالسالمسیدناصرموسویالرگانی نماینده
مــردم فــاورجــان در مجلس طی تذکری در "انتقاد به
عملکرد صداوسیما" برای دعوت از کارشناسان ،هیجان
مهمانانی را که از حــوزه انتخابیه این نماینده در طبقه
فوقانی صحن مجلس حضور یافته بودند برانگیخت .اما
رئیس جلسه به این رفتار واکنش نشان داد.زمانی که این
نماینده اعالم کرد رئیس صداو سیما باید از نمایندگان
استانهای دیگر هم دعوت کند که بتوانند از حق خودشان
دفاعکنندمهمانانفالورجانیاودرطبقهفوقانیصحنکه
نظاره گر این صحنه بودند ،برای نماینده خود کف زدند اما
علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را
برعهده داشت ،با جدیت تذکر داد که "لطفا کف نزنید ،این
جا جای کف زدن نیست".

اعتراض کسبه پالسکو مقابل مجلس
تعدادی از کسبه و مغازه داران ساختمان پالسکو با تجمع
مقابل ساختمان مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت
صنفی خــود شــدنــد .ایــن اف ــراد بــا ســـردادن شعار هایی
چون «نمایندهملتحمایتحمایت»«،بنیادحمایتمیکنه
پس کی خیانت می کنه» و ...از نمایندگان مجلس خواستار
رسیدگی فوری بنیاد مستضعفان به مشکالتشان بودند.

...

درحاشیه
جعفرزاده ایمنآبادی :ناطقنوری رغبتی
برای ورود به سیاست ندارد
باشگاه خبرنگاران -جعفرزاده ایمنآبادی نایب رئیس
فراکسیون مستقالن والیــی با اشــاره به تعویق افتادن
تشکیل حزب رهروان ،گفت :رغبت نداشتن حجتاالسالم
ناطقنوری برای ورود به عرصه سیاست ،تشکیل حزب
رهروان را مقداری دچار کندی کرده است.

رئیس سازمان بسیج اساتید :جاسوسی
بیگانگان به حوزههای اقتصادی و علمی
نفوذ کرده است
فارس -زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت:
اکنون جاسوسی بیگانگان به حوزه های اقتصادی و علمی
نفوذ کرده است و باید مراقب این موضوع باشیم و تالش
کنیم که علم و دانش به اقتصاد مقاومتی برسد.
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