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الریجانی:

حل مشکالت نیازمند عزم حکمرانان و فهم مشترک 
مردم است

رئیس مجلس شورای اسالمی مهمترین راه حل برای حل مشکالت کشور 
را رسیدن مردم به یک هم گرایی دانست و اعالم کرد: در کشور به علت 
فربه شدن دستگاه های اداری، سرمایه گذاری در بخش  عمرانی کاهش یافته 

است.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران 
استان همدان از مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه برای حل مسائل فعلی کشور 
نیازمند رسیدن به فهم عمومی هستیم، گفت: حل مشکالت نیازمند عزم حکمرانان 
و فهم مشترک مردم است چرا که مردم تصور می کنند منابع موجود به خوبی 
توزیع نمی شود این درحالیست که این منابع بسیار کم بوده و مردم دچار سوءتفاهم 

شده اند.
وی با تأکید بر اینکه در کشور به علت فربه شدن دستگاه های اداری، سرمایه گذاری 
در بخش  عمرانی کاهش یافته است، مطرح کرد: با اتمام جلسات رسیدگی به بودجه 
۹۸، مبلغی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی اختصاص یافته 
این درحالیست که این مبلغ در این بخش مناسب نیست چرا که پروژه های عمرانی 

موتور محرک کشور هستند.
الریجانی با اشاره به دستور مقام  معظم رهبری مبنی بر تشکیل جلسه ای توسط 
روسای سه قوه برای حل اعتبارات پروژه های عمرانی، اظهار کرد: یکی دیگر از 
مهمترین موضاعات مورد توجه مسئوالن افزایش تولیدات کشور است از این رو در 
تبصره های بودجه ۹۸، در دو بخش اتمام ۶۰۰ هزار پروژه  نیمه کاره و ایجاد اشتغال 

ُخرد، تسهیالت بانکی آسان تری در نظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه کشور در شرایطی است که باید رویکرد تولیدمحور داشته 
باشد، خاطرنشان کرد: ظرفیت های خوبی در کشور برای اشتغال و ارتقاء تولیدات 
وجود دارد به طوری که افزایش اختیارات استانداران برای آبادانی استان ها از جمله 
اقداماتی است که در جهت ارتقاء و رونق تولیدات در تمامی نقاط کشور صورت 

گرفته است.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: مبلغ قابل توجهی افزون بر ۳۱۰ هزار 
میلیارد تومان از بودجه سال آینده به هزینه های ضروری مانند تجهیز امکانات 

نیروهای نظامی در شرق و غرب کشور اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه ۸۰ هزار میلیارد تومان در حالی به بازنشستگان اختصاص یافته 
که صندوق های مربوطه باید در این حوزه فعالیت می کردند، ادامه داد: تا هنگامی که 
ساختار بودجه مشکل داشته باشد نمی توان امیدی به حل مسائل موجود در کشور 

داشت.
الریجانی با اشاره به وظیفه مهم و نقش پررنگ رسانه در بحث روشنگری، مطرح 
کرد: در بودجه ۹۸ توجهی به افزایش یارانه مطبوعات به ویژه مسأله کاغذ صورت 

گرفته چرا که بخش مهم روشنگری بر عهده اصحاب رسانه است.
وی در رابطه با ظرفیت باالی گردشگری استان همدان در ایجاد اشتغال و ارتقاء 
تولیدات نیز اظهار کرد: همدان نیز یکی از استان های کشور است که عالوه بر ظرفیت 

باالی گردشگری، مزیت کشاورزی و صنعتی نیز دارد. 

اخبار

ظاهر و باطن استعفای ظریف
ادامه از صفحه یک

به نظر می رسد آنچه در تحلیل های طیف های مختلف سیاسی و نسبت دادن 
استعفای ظریف به حواشی سفر بشار اسد اشاره شده، می  تواند بخشی از داستان 
استعفا و ظاهر آن باشد و چه بسا ظریف که از تجربه و توان باالیی در برقراری 
ارتباط با رسانه ها و افکار عمومی برخوردار است، در این مقطع توانست بخشی از 
مشکالت خود را با افکار عمومی مطرح کند، اما دلیل اصلی استعفای او را باید 

دقیق تر جستجو کرد.
واقعیت آن است که اگر نگوییم برجام دستاورد اصلی دولت روحانی است، دست کم 
اصلی ترین دستاورد ظریف و همکاران اوست؛ توافقی که دستاوردهای جدی برای 
کشور داشت و این روزها اهمیت آن از البالی مذاکرات به نتیجه نرسیده یک کره 
شمالی مسلح به بمب اتم با آمریکا آشکارتر می شود. با به قدرت رسیدن ترامپ در 
آمریکا و لغو یکجانبه برجام از سوی او، این مهم ترین دستاورد وزیر خارجه مورد 
تهدید جدی قرار گرفت. جمهوری اسالمی با توجه به توفیقات حقوقی به دست آمده 
و نیز موضع غیرقابل دفاع ترامپ در افکار عمومی جهان و نظام بین الملل و حتی 
شرکای اروپایی و غربی خود، به درستی بر برجام پافشاری کرد. با این حال واقعیت 
آن است که نفوذ جدی آمریکا در واقعیت های اقتصادی دنیا ضربه جدی به برجام 
زد و گام دوم دولت برای حفظ تنها بخشی از دستاوردهای برجام، معطوف به فرایند 
SPV شد. این فرایند گرچه دستاورد زیادی ندارد، اما با این حال، گزینه در دسترس 
است که در عمل متوقف به حضور ایران در کنوانسیون ضد پولشویی است؛ موضوعی 

که دست کم در این مقطع بهانه بدعهدی را برای اروپایی ها ایجاد کرده است.
بن بست بالتکلیفی

در این شرایط تداوم برجام به SPV و این فرایند نیز به قوانین FATF گره خورده 
و به رغم تصویب مجلس، موافقت شورای سران قوا و حتی شتاب رهبر معظم انقالب 
در تعیین جانشین رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت، همچنان این موضوع 

بالتکلیف مانده است.
گرچه رهبر انقالب همواره به درستی تاکید کرده اند که کار کشور نباید معطل 
تصمیم خارجی ها شود و راهکارهای داخلی باید پیگیری شود، اما این رهنمود مربوط 
به کلیت نظام و دولت است و وظیفه تعریف شده برای وزارت خارجه طبعا پیگیری 
راه های مقابله با تحریم از طریق دیپلماسی و مذاکره با خارج است؛ با این وصف شاید 
بتوان دلیل باطنی استعفای ظریف را به بن بست کشانده شدن رویه او در داخل 
کشور دانست که باعث شده او دیگر عملکرد خود را موثر و نتیجه بخش نبیند و 
دست به استعفا بزند. موج بزرگ ناشی از استعفای ظریف نشان داد نه تنها حامیان 
دولت، که مردم و منتقدان نیز از تضعیف مسیر دیپلماسی که ظریف را می توان از 
زبده ترین مردان کشور در این عرصه دانست، نگران شدند. با این حال در شرایط 
سخت کنونی مهم آن است که به همگرایی و همفکری در راستای منافع ملی 
اندیشید؛ در غیر این صورت گرچه وزیر اهل تعامل خارجه اکنون به دفترش در 

خیابان سی تیر بازگشته، اما نفس حضور او نمی تواند مشکل کشور را حل کند.

سخننخست
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 سخنگوی وزارت کشور:٩٨ حزب وضعیت خود را با قانون جدید تطبیق دادند
 سخنگوی وزارت کشور گفت: در اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تعداد 98 حزب تایید و مجوز ادامه فعالیت دریافت کرده اند. به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور؛ سید سلمان سامانی با اشاره به اجرای قانون 

جدید احزاب اظهارداشت: در اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، کمیسیون ماده ١٠ وضعیت احزاب موجود در کشور را با شرایط مندرج در قانون جدید تطبیق داده است که نهایتا تعداد ٩٨ حزب تایید و مجوز ادامه فعالیت را 
دریافت کرده اند.وی در ادامه افزود: این احزاب می توانند در مجمع عمومی خانه احزاب که در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٧ برگزار می شود شرکت کرده و در تشکیل ارکان خانه احزاب مشارکت داشته باشند.

طرح جدید در مجلس؛ خروج از برجام با همه پرسی!

جداِل رفراندمی در مجلس

 فرمانده کل ارتش:

ارتش آماده پذیرش دانشجویان خارجی است

با وجود اینکه به نظر می رسد لوایح اف ای تی اف با مخالفت 
اکثریت مجمع روبه رو شده است، اما اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور می گوید تصویب این لوایح نیاز 

کشور است.
از  طیفی  سوی  از  پرسی  همه  برگزاری  بحث  فرارو- اخیرا 
نمایندگان مجلس مطرح شده است. گروهی از نمایندگان طرح 
همه پرسی با ۴ محور مطرح کرده اند، حاال گفته می شود به این 
طرح محور تازه ای نیز اضافه شده است که در آن "برجام" به همه 

پرسی گذاشته می شود.
 شواهد نشان می دهد مخالفان اف ای تی اف در مجمع 

بیش از موافقان آن است
به گزارش فرارو، چندی پیش رسانه ها اعالم کردند که جمعی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرحی فوریتی برای برگزاری 
همه پرسی درباره ۴ موضوع تدوین کردند و قرار است پس از 
جمع آوری امضا برای این طرح، آن را تقدیم هیئت رئیسه مجلس 

کنند.
براساس گزارش ها طرح مورد نظر در ۴ محور "اف ای تی اف"، 
"هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین"، "پرداخت یارانه نقدی ماهیانه 
۲۰۰ هزار تومان به جای دالر ۴۲۰۰ تومانی از بابت ۱۴ میلیارد 
دالر کاالی اساسی" و "تعیین سقف ۷ میلیون تومان برای حقوق 

مدیران" تدوین شده است.
هنوز مشخص نشده که این طرح در چه مرحله ای قرار دارد 
و اساسا طراحان آن چه کسانی هستند با این حال روز گذشته 
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای شاهین شهر گفت: 
"برخی از نمایندگان پیشنهاد داده اند کنار ۴ موضوع فوق، بحث 

خروج ایران از برجام نیز گنجانده شود."
او افزود: »برخی از نمایندگان نیز پیشنهاد کردند تا بحث توزیع 
۸۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکاری که به مردم داده 
می شود نیز در این طرح گنجانده شود و از مردم پرسیده شود؛ آیا 
موافق این موضوع هستند که این یارانه ها به صورت مستقیم به 

آن ها پرداخت شود یا خیر؟«
پیشنهادات  اینکه  به  توجه  »با  کرد:  تاکید  حاجی دلیگانی 
مختلفی درباره این طرح از سوی نمایندگان مطرح شده است 
در حال جمع بندی آن ها هستیم تا طرح کاملی به پارلمان ارائه 

کنیم.«
بحث برگزاری همه پرسی در ماه های اخیر درباره لوایح مربوط 
به پیوستن ایران به اف ای تی اف مطرح بوده است. اما حاال برخی 
نمایندگان به دنبال آن هستند که موارد دیگری نیز به همه پرسی 

بگذارند.
محمود صادقی نماینده اصالح طلب تهران در این باره معتقد 
است: »بعضی از افراد که مخالف سرسخت لوایح مبارزه با پولشویی 
بودند مسایل دیگری عالوه بر این لوایح را به عنوان موضوع همه 
پرسی مطرح می کنند که تصمیم گیری درباره آن ها از طریق 
عادی به راحتی قابل انجام است؛ به نظر می رسد هدف آن ها لوث 

کردن اصل همه پرسی است.«
پیشتر اصالح طلبان معتقد بودند که اگر نظام نمی تواند درباره 
لوایح مربوط به اف ای تی اف به نتیجه برسد می تواند این لوایح را به 

همه پرسی بگذارد تا مردم درباره آن ها اظهار نظر کنند.
البته همه پرسی مخالفان جدی دارد. شورای نگهبان یکی از 
مخالفان آن است. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای در این 
باره گفته است: »کسی هراسی از رفراندم ندارد، ولی تا زمانی که 
مجامع قانونی هنوز وظایف خودشان را انجام نداده اند و مشغول 

انجام کار خود هستند، طرح همه پرسی را ضروری نمی دانیم.«
در میان دیگر نهاد ها تصمیم گیر همچون مجلس و مجمع 
تشخیص مصلحت نیز مخالفان زیادی در این باره وجود دارد. 
می توان گفت: اکثریت اصولگرایان معتقدند نیازی به برگزاری همه 

پرسی نیست.
با این وجود هنوز نهاد های تصمیم گیرنده درباره لوایح اف ای تی 

اف تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده اند. مجلس این لوایح را تائید کرده، 
اما شورای نگهبان سه الیحه را رد کرده و با پافشاری مجلس به 

مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شده است.
برگزاری  وجود  با  اما  کرد،  تائید  را  دیگر  الیحه  یک  مجمع 
جلسات متعدد به نتیجه نهایی درباره الیحه "پالرمو" و "سی اف 
تی" نرسیده است. لوایحی که مربوط به جرایم پولشویی و حمایت 

مالی از گروه های تروریستی است.
در آخرین جلسه روز شنبه هفته جاری تصمیم گیری درباره 
پالرمو به سال آینده موکول گردید. اف ای تی اف چندی پیش 

مهلت ایران را برای تصویب لوایح تمدید کرد.
اخیرا حسن روحانی با بیان اینکه نباید ۲۰ تا ۳۰ نفر درباره این 
لوایح تصمیمی گیری کنند از وضعیت این لوایح در مجمع ابراز 
نارضایتی کرده بود که با انتقاد آیت اهلل آملی الریجانی رییس 

مجمع و محسن رضایی دبیر مجمع روبه رو شد.
محسن رضایی گفته است: »این حرف، حرف دوستانه ای 

نیست و قانونی هم نیست.«
رضایی همچنین اظهار کرد: »اینکه از تاخیرات مجمع انتقاد 
می کنند، درست نیست. هرچه تصمیمات کارشناسی تر باشد و 
به دیپلماسی کشور فرصت داده شود، بهتر است. نمی شود که 
ایران یک طرفه گام هایی را بردارد و طرف مقابل تعهدی ندهند. 
این تاخیر ها اگر روی حساب و کتاب باشد، منافع زیادی برای 

جامعه دارد.«
ادامه جدال رسانه ای

در سوی دیگر میدان جدال سنگین رسانه ای ادامه دارد. دو روز 
پیش عباس عبدی تحلیلگر و فعال سیاسی اصالح طلب به تندی 

از عدم تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد.
او در یادداشتی نوشت: »اگر ساختار می تواند در موارد مهم دیگر 
مثل فیلتر تلگرام مساله را از طریق دستور یک بازپرس نهایی کند، 
بدون اینکه هیچ کس محل مشورت قرار گیرد، پس چرا در مورد 
اف ای تی اف اینقدر امروز و فردا می کند؟ به نظر بنده پاسخ آن 
در تضادی است که نزد بیشتر سیاستگذاران و تصمیم گیران وجود 
دارد. تضادی که در بطن جامعه است و به ذهن و روان آنان نیز 

رسوخ کرده است.«
به نوشته عبدی: »تضادی که موجب بن بست عملی و نظری 
یا گران شود همه  کاال کم  اگر یک  از یک طرف  است.  شده 
وامردم سر  و  می زنند  فریاد  یک صدا  تی اف"  "اف ای  مخالفان 
می دهند. از طرف دیگر می خواهند هم نفت بفروشند، هم پولش را 
به راحتی بگیرند و هم هر طور خواستند خرج کنند، به هر کس و 
هر گروهی خواستند بدهند و هم برای دنیا شاخه و شانه بکشند، 

و هر شعاری خواستند بدهند.«
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد که "در واقع تضاد 
اینجاست که به تبعات تصمیمات خود نمی خواهند ملتزم باشند. 
هم می خواهند با فیل بانان دوستی کنند و در عین حال از آنان در 

یک اتاق ۴×۳ میزبانی کنند."
عبدی نوشت: »مشکل اینجاست که اول انقالب این تناقض ها و 
تضاد ها نبود. جامعه به تبعات شعار های خود ملتزم بود؛ و شجاعت 
این را داشت که اگر آن شعار ها و الزامات به بن بست می رسد 
با شهامت اعالم کند و تغییر سیاست دهد. ولی امروز کسانی از 
مبارزه و قناعت و مقاومت و ایستادگی سخن می گویند که ثروت 
آنان بی اندازه است. خانه های شان و حقوق های شان نجومی است. 
با لکسوس رفت و آمد می کنند و حقوق ۱۹ میلیونی را نیز کم 
می دانند. بعد هم می خواهند پرونده صهیونیسم و امریکا و کل 

استکبار جهانی را در منطقه ببندند.«
این انتقاد تند عبدی با واکنش تندر روزنامه کیهان روبه رو شد. 
این روزنامه مدت هاست تالش می کند که لوایح مربوط به اف ای 
تی اف به تصویب نرسد و معتقد است حمایت از این لوایح خیانت 
به نظام و کشور است. کیهان روز گذشته درباره یادداشت عبدی 
نوشت: »جماعت بزک کننده برجام، انتظار دارند شگرد راه بینداز 
و جابیندازی که نسبت به مجلس در ماجرای برجام به راه انداختند 
و به تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام ختم شد، این بار درباره اف ای تی 

اف نیز کارگر شود.
کیهان در ادامه مدعی شد: »برخالف جریان مأموریت دار و 
معذور که جز بزک باج دادن به دشمن، کار دیگری نمی شناسد، 
اعضای مجمع با دقت به بررسی ابعاد موضوع بپردازند؛ هرچند که 

گویا این برخی اعضای دولت هستند که با علم به مخالفت اکثریت 
اعضای مجمع، مایلند رأی گیری به تاخیر بیفتد.«

این روزنامه در ادامه با مخاطب قرار دادن عباس عبدی نوشت: 
»آقای عبدی طبق مأموریت- و مانند میرزابنویس ها- رد گم 
می کند؛ و اگر نه بهتر از هر کس می داند که ساکنان ویال های 
ولنجک و لواسان و دارندگان دارایی های چند هزار میلیاردی و 
سواران لکسوس و پورشه، مخالف اف ای تی اف هستند یا موافقان 

و طراحان الحاق به آن؟!«
سن روحانی مدت هاست که در جلسات مجمع حضور 

پیدا نمی کند
با وجود اینکه به نظر می رسد لوایح اف ای تی اف با مخالفت 
اکثریت مجمع روبه رو شده است، اما اسحاق جهانگیری معاون 

اول رییس جمهور می گوید تصویب این لوایح نیاز کشور است.
جهانگیری با انتقاد از خائن خواندن موافقان لوایح گفت: »این 
چه حرفی است اگر کسی گفت: این لوایح تصویب بشود خیانت به 
کشور است. شما یک نفر فعال اقتصادی و صاحبنظر در کشور پیدا 
کنید که با دنیا صادرات، واردات داشته باشد و معتقد باشد بدون 
این نوع تعامالت بانکی با دنیا می تواند کار اقتصادی انجام دهد، اگر 

یک نفر پیدا شد ما نظر وی را قبول خواهیم داشت.«
معاون اول رییس جمهوری افزود: »اگر بر تصویب و تایید لوایح 
اف ای تی اف تاکید می شود، چون نیاز و دغدغه کشور است که 
باید انجام شود نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم و بگوییم به 
این لوایح نیاز نداریم، کسانی که در صحنه هستند و در میدان 
کار حضور دارند اذعان می کنند به این لوایح نیاز است تا بتوانند 

کار کنند.«
جهانگیری تاکید کرد: »البته برای هر کاری عوارضی وجود دارد، 
باید دور هم بنشینیم و در مورد آن گفتگو کنیم و مطمئن شویم 
و به همین دلیل این موارد به مراجع مختلف ارجاع داده شده تا 
دغدغه های خود را بیان کنند و راهکار های برطرف کردن دغدغه 
آن ها را پیدا کنیم، تا فرصت کار کردن و رفع مشکالت مردم و 
فعاالن اقتصادی این موضوع نباید از صحنه حذف شود؛ و بایستی 

اصل باشد ضمن اینکه دغدغه ها هم دیده شود.«

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
در  خارجی  دانشجویان  تحصیل  برای  هایی  درخواست 
دانشگاه جنگ وجود دارد، گفت: زیرساخت ها و شرایط 
الزم به منظور پذیرش دانشجویان خارجی در ارتش وجود 

دارد.
به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، امیر سرلشگر »سید عبدالرحیم 
موسوی« روز سه شنبه در حاشیه برگزاری مراسم دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، اظهار داشت: این 

دانشگاه به لحاظ زیرساخت های سخت افزاری و علمی و محتوایی 
و تجربیات و بهره گیری از اساتید، دارای ظرفیت های الزم برای 
پذیرش دانشجویان خارجی است. وی با بیان اینکه کمتر کشوری 
امروز از این ظرفیت ها و تجربه دوران دفاع مقدس برخوردار است، 
افزود: تمام آن چیزی که یک دانشجو برای ارتقای توان فرماندهی، 
سطح علمی و افزایش تجربه خود در حوزه نظامی و تصمیم گیری 
نیاز دارد در این دانشگاه وجود دارد و ما هیچ مشکلی از نظر 
پذیرش دانشجو برای آماده کردن آن برای رده های باالتر نداریم و 

البته پذیرش دانشجو بستگی به روابط فیمابین و دیپلماسی دارد.
از  هایی  درخواست  امروز  اینکه  بیان  با  ارتش  کل  فرمانده 
کشورهای دوست و هم پیمان برای حضور در این دانشگاه وجود 
دارد، افزود: هم اکنون از برخی کشورها نمایندگانی در این دانشگاه 

حضور دارند و آموزش های الزم را می بینند.
سرلشگر موسوی عنوان کرد: ارزیابی که ما از حضور دانشجویان 
خارجی داریم، این است که آنان ارزش زیادی برای دوره فرماندهی 

و ستاد آجا قائل هستند.

 رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

ایران هیچ گاه از سیاست های وارداتی استفاده نمی کند
 رییس ستادکل نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسالمی ایران کشوری نیست که 
از سیاست های وارداتی استفاده کند، از دانش دیگران بهره می بریم اما بر اساس 

آنچه خود تصمیم می گیریم  دکترین را تدوین می کنیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سردار سرلشگر »محمد حسین باقری« روز سه شنبه 
در مراسم دانش آموختگی دانشجویان  دانشگاه فرماندهی و ستاد )دافوس( ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، دانش را از موضوعات با اهمیت برای نیروهای نظامی عنوان کرد و افزود: ما از 

دانش و تجربه دیگران حداکثر استفاده را می کنیم اما تقلید گر  نیستیم.
وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران با تهدیدات مختلفی روبه رو است که نیروهای 

مسلح باید خود را برای رویارویی با آنها آماده کنند.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح یادآور شد: افتخار ما این است که با پیروزی انقالب 
اسالمی تمامی  راهبرد ها، برنامه های ایران بر اساس آموزه های دین مبین اسالم  انجام می 

شود که به دانش و دانش پژوهی ارزشی واال می دهد.
سرلشگر باقری خاطرنشان کرد: ما از دانش و آموزش به عنوان یک اولویت نگاه می کنیم 

و به آن افتخار می کنیم.
وی افزود: ایران به عنوان کشوری مستقل با گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی، در گام 

دوم انقالب نگاهی بسیار جدی و آرمانی به موضوع علم و دانش دارد.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که با تهدیدات و فرصت های جدیدی روبه 
رو هستیم، گفت: وجود کشوری تابع انقالب اسالمی که قلدری قدرت های جنایت کار 
را بر نمی تابد و توصیه به آزادی برای ملت ها دارد، مورد پسند آنها نیست، از این رو با ما 

دشمنی می کنند.
سرلشگر باقری ادامه داد: ما امروز با انواع تهدید های ناهمتراز، همتراز، جنگ های نیابتی 

توسط اشرار و تروریست ها و امنیتی مواجه هستیم از این رو نیروهای مسلح باید برای 
رویارویی با انواع آنها آماده باشند.

وی خاطرنشان کرد: امروز می بینیم کشوری که چهار دهه با انواع تهدیدات و تحریم 
ها مواجه بوده است هر روز شاداب تر از گذشته با تهدیدات مواجه و از فرصت ها استفاده 

می کند و سعی دارد تا بهترین روابط را با همسایگان برقرار کند.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: در منطقه ای که قدرت ها در حال تالش 

برای به هم ریختن امنیت وآرامش آن هستند ،ایران در امنیت کامل است.
سرلشگر باقری ادامه داد: بزای عبور دادن انقالب از موانع و مواجه با حوادث آینده 

نیروهای مسلح مسئولیت دارد که در این میان مسیولیت دافوس سنگین تر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث پس از انقالب و نقش آفرینی های ارتش 
اشاره کرد و گفت: به انقالب جوان ما جنگی سخت تحمیل و سعی کردند اما ارتش با قدرت 

جنگید و توانست جنگ را با سربلندی به پایان برساند.
سرلشگر باقری به حضور آمریکا در افغانستان و عراق اشاره کرد و افزود: از دهه ۸۰ ایجاد 
نیروهای مسلحی نوین در دستور کار قرار گرفت و نیروی مسلح جدیدی شکل گرفت که 

توانست در مقابل تهدیدات بایستد.
وی افزود: دشمنی که پس از تصرف آسوده افعانستان، ایران را هدف بعدی عنوان کرد، 
اذعان داشت که تهاجم زمینی به ایران امکان پدیر نیست و پس از آن تهاجم موشکی را 

مطرح کرد اما متوجه شد که تهاجم به ایران  هزینه سنگینی برای او خواهد داشت.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: رهبر معظم انقالب فرمودند دوران »بزن در رو« 
تمام شده است و دشمن این را درک کرد که اگر اقدام نابخردانه ای کند پاسخی در خور 
و باالتر از آن دریافت خواهد کرد. سرلشگر باقری با بیان  این که این آرامش و بازدارندگی 

 پایدار حاصل دست رنج عزیزان ما در نیروهای مسلح و ملت بزرگ  ایران است، افزود: 
جمهوری اسالمی ایران هیچ آقا باالسری ندارد، امروز در ابتدای دهه پنجم انقالب تصویری 
افتخار آمیز نسبت به گذشته داریم از این رو باید به شکلی عمل کنیم که آیندگان نیز 
نگاهی این چنین به ما داشته باشند . وی با بیان این که بیانیه گام دوم انقالب راه پیشرفت 
کشور را ترسیم می کند، گفت: باید نقش ما در تمدن سازی آینده و رساندن کشور به قله 
افتخارات شناخته شود  تا با حرکت جهادی و انقالبی برای رسیدن به قله ها حرکت کنیم.

رییس ستادکل نیروهای مسلح خطاب به اساتید دانشگاه دافوس اظهارداشت: این 
مجموعه دانشگاهی وظایف شفاف و سنگینی دارد و تمرکز آموزش ها و پژوهش ها باید در 

راستای پاسخ به نیازهای نیروهای مسلح برای امروز و آینده باشد.
سرلشگر باقری با تاکید بر این که توجه به بصیرت دینی و معنویت افزایی باید دائما دنبال 
شود، تصریح کرد: ما در دوران پر فتنه ای زندگی می کنیم و افسران باید دائما در جستجوی 

هدایت باشند و در تبعیت از رهبری راه راست را تشخیص دهند.
وی به موضوع تبادل دانش نیز اشاره کرد و گفت: این که تحصیل دانشجویان خارجی 
در اینجا تحصیل و اعزام دانشجویان ما به دیگر  کشورها فرصتی ارزشمند است که منجر 
به پیشرفت می شوند. رییس ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد که رسیدن به جایگاه 
مرجعیت علمی و نظامی و تقویت روح برادری و اخوت میان نیروهای مسلح باید سرلوحه 
کار دافوس قرار گیرد. سرلشگر باقری تصریح کرد: ارتش و سپاه دو بازوی قدرتمند ملت و 
کشور هستند که با هم افزایی می توانند کشور را در ثبات و ارمش  حفظ، قدرت را افزایش 

و بازدارندگی پایداری ببخشند.
وی ادامه داد: این  روحیه ارزشمند در ارتش و سپاه در اوج وجود دارد و این مسیر می توان 

بهترین  یاور و کمک برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باشد.


