
  

سیاسی 2
رهبر انقالب : 

با قاچاق و عوامل ناامن کننده فضای مجازی برخورد 
جدی کنید

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی، 
ناامن شدن فضای مجازی را موجب ضرر و زیان به مردم دانستند و بر وظیفه 

نیروی انتظامی در تأمین امنیت فضای مجازی تأکید کردند.
خامنه ای  الله  آیت  حضرت  فارس،  خبرگزاری  سیاسی  گروه  گزارش  به 
فرمانده معظم کل قوا ظهر امروز )یکشنبه( در دیدار فرماندهان و مدیران 
نیروی انتظامی، با تأکید بر لزوم استمرار حرکت این نیرو به سمت نیروی 
انتظامیِ مطلوب جمهوری اسالمی، نقش آن را در تحقق شعار سال یعنی 
»رونق تولید« و همچنین تأمین امنیت فضای مجازی مهم بر شمردند و 
خاطرنشان کردند: نیروی انتظامی باید به صورت جدی با قاچاق مبارزه، و با 
عوامل ناامن کننده فضای مجازی مقابله کند. حضرت آیت الله خامنه ای در 
این دیدار، »اقتدار« و »مهربانی« نیروی انتظامی را دو عنصر مکمل یکدیگر 
خواندند و با اشاره به کار و تالش شبانه روزی کارکنان زحمتکش این نیرو در 
ایام عید و تعطیل، افزودند: در قضیه سیل اخیر نیروی انتظامی با خدمتگزاری 

به مردم آسیب دیده و تأمین امنیت مناطق سیل زده خوش درخشید.
ایشان پیشرفتهای نیروی انتظامی در سالهای اخیر را حقیقتی با ارزش 
دانستند و افزودند: البته این به معنای آن نیست که نیروی انتظامی در سطح 
مطلوب نظام اسالمی قرار دارد، بلکه باید با تالش و کار مداوم به آن سطح 
رسید و هر عاملی را که فضیلت ها و افتخارهای نیروی انتظامی را در ذهن 
مردم زیر سؤال می برد، ولو یک مأمور ناباب در یک کالنتری باشد، اصالح 

کرد.
رهبر انقالب اسالمی، تأمین امنیت را الزمه تحرک و رونق اقتصادی خواندند 
و خاطرنشان کردند: یکی از موانع تحقق رونق تولید، »قاچاق« است که امروز 
به صورت دوطرفه درآمده است و عالوه بر واردات قاچاق، برخی اجناس مورد 

نیاز مردم و بخش کشاورزی نیز از کشور خارج می شود.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: پشت پرده برخی از این موارد صرفاً 
سودطلبی نیست، بلکه فکر، نقشه و مقاصد سویی در این قضایا وجود دارد 

که نیروی انتظامی باید با مراقبت کامل، با آنها برخورد کند.
»تأمین امنیت فضای مجازی« نکته دیگری بود که رهبر انقالب اسالمی به 
آن اشاره کردند و گفتند: فضای مجازی امروز در زندگی مردم گسترش زیادی 

پیدا کرده است و در عین منافع و امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد.
ایشان ناامن شدن فضای مجازی را موجب ضرر و زیان به مردم دانستند و 

بر وظیفه نیروی انتظامی در تأمین امنیت فضای مجازی تأکید کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای، »جلوگیری از خرید و فروش سالح« را یکی دیگر 
از وظایف مهم نیروی انتظامی برشمردند و افزودند: در برخی کشورها مانند 
آمریکا، خرید و فروش سالح به علت منافع مافیای کمپانی های اسلحه سازی 
آزاد است و برای مردم آن مشکل ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی 

وجود ندارد و خرید و فروش سالح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر جلوگیری از خرید و فروش سالح در فضای 
مجازی، گفتند: قاتل دیروز روحانیِ همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار 
نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با اینگونه موارد 
وظیفه نیروی انتظامی است. پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، سردار 
امنیت  برقراری  و  انتظامی، حضور فعاالنه  نیروی  سرتیپ اشتری فرمانده 
در موقعیت های مختلف همچون راهپیمایی اربعین، شناسایی و برخورد با 
مفسدین اقتصادی، اجرای طرح نوروزی و کاهش سوانح و تلفات رانندگی، 
بسیج امکانات و نیروها برای کمک به سیل زدگان و تأمین امنیت آن مناطق 
را جزو خدمات نیروی انتظامی خواند و افزود: در گام دوم انقالب با عزم و 
اراده راسخ، سالمت اداری، قاطعیت و خدمت بدون منت به مردم، به دنبال 

دستیابی به پلیسِ تراز انقالب و تمدن اسالمی خواهیم بود.

سرلشکر صفوی در جمع خبرنگاران:
آمریکایی ها در راهبرد خود علیه کشورهای اسالمی با 

شکست مواجه خواهند شد
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: قدرت آمریکا و 
غرب در رابطه با معادالت جهان اسالم و بزرگترین بحران جهان اسالم 
یعنی فلسطین رو به افول خواهد رفت و آمریکایی ها در راهبرد خود علیه 

کشورهای اسالمی با شکست مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سرلشکر یحیی رحیم صفوی دستیار 
و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا صبح امروز در حاشیه همایش 
اظهار  افق ۱۴۱۴ در جمع خبرنگاران  اسالم در  آینده جهان  بین المللی 
داشت: بر اساس جمع بندی اندیشمندان حوزه راهبردی، قدرت هژمونی 
غرب به رهبری آمریکا با شکست مواجه شده و هم اکنون جهان به سمت 

چندجانبه گرایی در زمینه قدرت، سیاست و امنیت پیش می رود.
وی تصریح کرد: بسیاری از اندیشمندان راهبردی پنجاه سال آینده را 
اینگونه تصویرسازی می کنند که قدرت آینده بر مبنای فرهنگ، اقتصاد و 
جمعیت از غرب به شرق عالم حرکت می کند. در شرق عالم و قاره آسیا 
سه کشور بزرگ چین، روسیه و هند از نظر قدرت اقتصادی، قدرت برتر 
خواهند شد و قطب جدیدی از قدرت به عنوان قدرت جهان اسالم با 
داشتن عوامل توانمندساز تمدنی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی شکل 
با  رابطه  در  غرب  و  آمریکا  قدرت  گفت:  رحیم صفوی  گرفت.  خواهد 
معادالت جهان اسالم و بزرگترین بحران جهان اسالم یعنی فلسطین رو 
به افول خواهد رفت و آمریکایی ها در راهبرد خود علیه کشورهای اسالمی 

با شکست مواجه خواهند شد.

رونمایی گزارش مجلس از راهکار رونق تولید در ۳ 
محور، خرداد ۹۸

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس از رونمایی راهکارهای 
پیاده سازی رونق تولید مجلس در خردادماه امسال خبر داد.

حمیدرضا فوالدگر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
با اشاره به اینکه مجلس و به ویژه کمیسیون صنایع و معادن از همان 
روزهای نخست سال 98 پیگیر اجرایی شدن شعار رونق تولید بوده است، 
اظهار داشت: تقریباً سه هفته ای است که مجلس با برگزاری جلساتی با 
حضور روسای کمیسیون ها  و وزرای مربوطه، چگونگی پیاده سازی رونق 
تولید را پیگیری کرده و قرار شده این جلسات تا جمع بندی نهایی ادامه 
پیدا کند. وی با بیان اینکه در طول این جلسات سه موضوع در بخش رونق 
تولید مورد توجه قرار گرفته است، افزود: نخستین موضوع آسیب شناسی 
مشکالت بخش تولید است که باید برای رفع آنها تدبیر جدی صورت گیرد 
به نحوی که باید مشکالت تأمین مالی ، بیمه و مالیات واحدهای تولیدی 
برطرف شود. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اعالم اینکه در 
بخش دوم رفع موانع قانونی و مقررات زدایی در بخش تولید مورد توجه 
قرار می گیرد، تصریح کرد: البته باید از تولیدکننده نیز انتظار داشته باشیم 
تا تولید رقابت پذیر را در اولویت کاری خود قرار داده و بهره وری و کیفیت 
را در محصوالت خود پیاده سازی کند. فوالدگر اضافه کرد: در مجموع 
قرار است این سه موضوع مهم در قالب راهکار مجلس برای حمایت از 
تولید در خرداد ماه امسال جمع بندی و به صحن علنی مجلس ارائه شود.

اخبار
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رئیس مجلس شورای اسالمی

وری است ایجاد دیوان داوری برای گسترش کشورهای اسالمی ضر

راهکار رئیس کمیسیون امنیت ملی برای مقابله با تحریم ها در شرایط فعلی

 رئیس مجلس گفت:داشتن یک دیوان عدالت اسالمی 
برای کشورهای اسالمی می تواند به تجارت و تعامالت 
این کشورها کمک کند. گاه ایده های خوب وجود دارند 
اما راه وصول آن ایده مهم تر است که چگونه می توان این 

ایده ها را به کرسی نشاند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علی الریجانی صبح 
امروز در همایش بین المللی آینده جهان اسالم در افق 
از مقوالت سخت است  آینده نگری  ۱۴۱۴ گفت: بحث 
و معموال برای آینده نگری ها پیش فرض هایی را در نظر 
می گیرند. برخی از فیلسوفان مدرن و برخی با فیلسوفان 
پست مدرن و برخی هم با نگاه هگلی این پیش فرض ها 

را مطرح می کنند.
وی تاکید کرد: در سنت اسالمی هم این موضوع وجود 
دارد. ما در قرآن هم مساله سنت های الهی را می بینیم. 

بین متفکران اسالمی این موضوع وجود دارد.
ساده تر  کارهای  به  حکمرانان  گفت:  مجلس  رئیس 
تمایل دارند و این غفران را به وجود می آورد. عدم توجه 
به آینده در بین رهبران دنیا را حتی هم اکنون می توان 

دید. بنابراین کار این موسسه مهم است.
وی با اشاره به برخی دستاوردهای مؤسسه آینده پژوهی 
جهان اسالم مه در برگزاری این همایش مشارکت داشته 
است، گفت: به دست آوردهایی رسیده اند که ک وچک 
است اما می توان به آینده توجه کرد و همین گام های 

کوچک می تواند موثر باشد.
دستاوردهای  از  یکی  گفت:  قانون گذاری  قوه  رئیس 
مؤسسه آینده پژوهی جهان اسالم درباره لزوم توجه به 
گردشگری بود که می تواند از چ ند بعد مورد توجه قرار 
بگیرد. گرچه این مهم می تواند یک گام کوچک باشد اما 

با یک نگاه وسیع تر می توان به آن نگاه کرد.
اسالمی  عدالت  دیوان  یک  داشتن  گفت:  الریجانی 
برای کشورهای اسالمی می تواند به تجارت و تعامالت 
این کشورها کمک کند. گاه ایده های خوب وجود دارند 
اما راه وصول آن ایده مهم تر است که چگونه می توان 
این ایده ها را به کرسی نشاند. این ایده های خوب را رها 
نکنید. توصیه من این است روی راه های وصول ایده ها 

کار کنیم.
اسالم  جهان  در  همبستگی  موضوع  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان کرد: بسیاری از بزرگان روی این بحث دغدغه 
داشتند. شاید یکی از دل مشغولی های امام استفاده از 
ظرفیت جهان اسالم بود و این موضوع در قانون اساسی 

هم نمود پیدا کرد.
الریجانی گفت: مراجع جدا از کارهای علمی هدایت 
جهان اسالم را هم بر عهده دارد. در انقالب مشروطه 
بزرگترین رهبران در عراق بودند و دغدغه ایران را داشتند. 
آمریکایی ها در ابتدا وقتی به عراق آمدند فکر کردند ایالتی 
جدید پیدا کردند و می خواستند قانون اساسی کشور را 
دوباره تدوین کنند که آیت الله سیستانی مخالفت کرد.

 وی افزود: هویت مرجعیت همواره به جهان اسالم 
نگاه داشته است. جریان های اسالمی که در طول یک 
و  تشیع  در  داشتند  نقش آفرینی  و  حضور  اخیر  قرن 
تسنن و گرایش های صوفی گرایانه به جهان اسالم نگاه 

داشته اند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در 
مورد آینده پژوهی باید به جریان های مختلف توجه کرد. 
این جریان ها را شاید بشود از نظر امنیتی سرکوب کرد 
اما این ها آرایی برای خود دارند و نوع فکر و رشد آنان 

مورد توجه است.

وی اظهار داشت: یک و شش دهم درصد اختراعات 
مربوط به کشورهای اسالمی است و تألیفات آنان هم 
شش درصد و بیشتر مربوط به ایران و ترکیه و مالزی 

است که این میزان باید افزایش پیدا کند.
رئیس قوه قانون گذاری گفت: باید قبول کرد مناقشات 
سیاسی در دنیا بسیار زیاد است و برخی کشورها هم 
مانع این رشد می شوند. ارتباطات دانشگاهی و علمی باید 
مسیر خود را از مناقشات مجزا کند. توصیه من این است 
که ظرفیت دانشگاه ها و ارتباطات آنها با یکدیگر بیشتر 
شود، در این صورت است که فهم مشترک بیشتر پیدا 

می کنند.
هر  می دهد  نشان  تحقیقات  گفت:  مجلس  رئیس 
کشور مسلمان به طور متوسط سه دهم درصد از تولید 
صادراتش  و  داده  اختصاص  خود  به  را  دنیا  ناخالصی 
حدود شش درصد رشد دارد. این نشان می دهد که به 

یک تحول جدی نیاز دارند.
وی تصریح کرد: مسیر مشکل است اما نباید ناامید 
بود. به نظر می رسد عامل رشد و همبستگی را باید از 
مجموع کشورهای اسالمی که زمینه اقتصادی قوی تری 

دارند شروع کرد و بسط داد.
وی ادامه داد: در کنفرانس اسالمی که تجربه مفیدی 
آمد  وجود  به  اسالمی  کشورهای  توسعه  بانک  و  بود 
وقتی به کارنامه شان نگاه می کنیم با آینده ای که درنظر 
گرفته اند فاصله شان بسیار زیاد است و خیلی موفق عمل 
نکردند. مالزی، ترکیه، ایران و عراق اگر به عنوان پایه 
در نظر گرفته شود شاید این بتواند به روابط اقتصادی 

کمک کند.
الریجانی گفت: دخالت های آمریکا در منطقه بی مهابا 
شده و تحرکاتی که در برخی کشورهای منطقه با زاد و 

ولد گروه های تروریستی ایجاد شده است.
الریجانی اظهار کرد: زمان ملک عبدالله که وی عاقل تر 
ارتباطات  توانستیم  است  عربستان  فعلی  مسوالن  از 

نزدیکی را با عربستان سعودی برقرار کنیم، چرا که او به 
مسائل منطقه آشنا بود. یکی از مسئوالن امنیتی ملک 
عبدالله به ما گفت که ما دو اشتباه درباره ایران و منطقه 
انجام دادیم، یکی اینکه طالبان را به وجود آوردیم و دوم 
اینکه ۴۰ میلیارد دالر به عراق کمک کردیم تا به ایران 

ضربه بزند.
به  بیشتر  کارش  این  با  عربستان  البته  افزود:  وی 
ایران  اسالمی  جمهوری  که  چرا  زد  ضربه  خودش 
هیچ گاه قصد تجاوز به هیچ کشوری را نداشته و حتی به 
کشور هایی که با ایران دشمن هستند هم ضربه ای وارد 
نکرده  است اما آیا این نااهلی دشمنان پایان پذیرفت؟ 
متفکران فلسطینی و شهرشناسان آثار خوبی در مورد 
نزاع غرب با کشور های اسالمی منتشر کرده اند و حتی 
یکی از محققان تلقی می کند که واژه غرب و شرق برای 
این است که غربی ها با تشکیل یک دیگری در ذهن ها 

خود را از شرق مستثنی کنند.
است  ممکن  البته  کرد:  خاطرنشان  مجلس  رئیس 
بسیاری از مناقشات آن ها با ما برای مسئله انرژی باشد 
در حالی که اگر عاقل باشند می دانند که ما نمی خواهیم 

این نفت را در دریا بریزیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: رفتار ترامپ 
بعد از اخاذی از سعودی ها تغییر کرد چراکه آن ها هم 
کشور  این  تحقیر  به  هم  و  می کنند  تلکه  را  سعودی 
با چنین کشوری مواجه هستیم.   امروز  ما  می پردازند، 
امروز ببنید که آمریکا مسئله تحریم ایران را با چه آب و 
تابی مطرح می کند در حالی که اوباما دوبار به جمهوری 
با  ما  است  مذاکره  خواهان  که  نوشت  نامه  اسالمی 
درنظرگیری شرایط به توافق رسیدیم، اما دیدید که چطور 
رئیس جهمور عجیب و غریب آمریکا که هر روز از یک 

توافق خارج می شود از برجام خارج شد.
ترامپ  که  است  این  بیانگر  امر  این  کرد:  بیان  وی 
کشور  علیه  که  اقتصادی  تحریم  هر  نیست.  آینده نگر 

صورت بگیرد دیگر باالتر از جنگ نیست، مردم ایران یک 
بار در برابر جنگ تحمیلی ایستادند حال این بار آمریکا 
می خواهد به قیمت از بین بردن استقالل ایرانیان حرف 
خود را به کرسی بنشاند؟ آمریکا یک جانبه از معاهده 
برجام خارج شد، پس ما راهی جز مقاومت نداریم و 

مردم ما هم این موضوع را درک می کنند.
الریجانی گفت: کشور های منطقه هم فراموش نکنند 
و حواسشان باشد که تحرکات آن ها را فراموش نخواهیم 
کرد. وقتی در کشور های اسالمی ناامنی توسعه پیدا کند، 
مانند  سعودی ها  اقدامات  برخی  نمی کنند.  رشد  آن ها 
اعدام ۳۷ نفر مسلمان مشکالت بسیاری را در منطقه 
ایجاد می کند این رفتار ها عاقالنه نیست مگر شما کشور 
از جهان اسالم چه می خواهید؟  نیستید پس  اسالمی 

مگر ایران جای شما را تنگ کرده؟
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: جمهوری اسالمی 
ایران چندین بار طی ۴۰ سال گذشته به سمت سعودی ها 
دست دوستی دراز کرده، اما آن ها نمی فهمند. از نظر 
سعودی ها  گویا  اما  است،  باز  راه ها  اسالمی  جمهوری 
افکار دیگری در سر دارند و می خواهند با اسرائیل همراه 
شوند، اما بدانند که این اعمالشان نفرت های زیادی را در 

جوانان منطقه به وجود آورده است.
 وی ادامه داد: به عنوان مثال تصور کنید. خانواده ای 
عروسی خود را در حالی در یکی از شهر های افغانستان 
برگزار می کند که آنجا مورد هجوم بمب قرار می گیرد، 
آیا دیگر این نفرت از یاد آنها خواهد رفت؟ شما نفرت 
بزرگی را علیه خود به وجود آورده اید و بدانید که این 
مسئله پایدار است لذا به آن توجه کنید. البته برخی از 
موضوعات مربوط به کشور های اسالمی نیست به عنوان 
مثال مسئله گاز های گلخانه ای جهانی است و آمریکا با 
این  به مشکالت جدیدی در  پاریس  از معاهده  خروج 
حوزه دامن زد، اما متأسفانه اتحادیه اروپا نشان داد که 

وزن کافی برای ماندن پای معاهدات را ندارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با تأکید بر اینکه »در شرایط فعلی باید ضمن رسیدن به 
راهکار سیستماتیک برای مقابله با تحریم ها افراد دلسوز 
وارد حوزه کارشناسی شوند«، گفت که بهترین راهکار در 

شرایط فعلی جلوگیری از گسترش تصاعد بحران است.
حشمت الله فالحت پیشه در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه »دشمنی های آمریکا و برخی بازیگردانان به سمت 
تحمیل فضای بحرانی به ایران است«، گفت: البته ایرانی ها 
بارها بحران های مختلف را پشت سر گذرانده اند که قطعاً 
این مرحله هم با موفقیت پشت سر گذاشته می شود اما 
الزم است جریان های سیاسی با پختگی به سمت وحدت 

حرکت کرده و در شرایط فشار در این راستا گام بردارد.
را گفت وگوهای  راستای وحدت  در  نمونه حرکت  وی 

بین جریانات مختلف دانست  شکل گرفته در مجلس 
و توضیح داد: در این گفت وگوها لزوم پرهیز از کارهای 
انحرافی و اختالفی و پرهیز از اختالفات مورد تأکید قرار 
می گیرد. همچنین اینکه باید در آینده به یکسری سازوکارها 
و برنامه های مشترک برسیم. نیاز است این الگو در سطح 
کشور هم دنبال شود چون ما با اقدامات ظالمانه مقامات 
آمریکا روبرو هستیم که اساساً سیاست شان ضربه زدن به 

توسعه جمهوری اسالمی و ملت ایران است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در  ایرانی ها  که  می دانند  آمریکایی ها  کرد:  خاطرنشان 
بدترین شرایط به فروش نفت نیاز دارند اما اکنون اعالم 
صفر  به  را  ایران  نفت  فروش  می خواهند  که  کردند 
برسانند. آن ها مدعی هستند که تحریم هایشان مشمول 

غذا و دارو و فشار به مردم ایران نمی شود. حال اینکه به 
صفر رساندن فروش نفت همان فشار به مردمی است که 

نیازمند پول نفت هستند.
فالحت پیشه با بیان اینکه »باید نخبگان به سازوکارهایی 
باید  فعلی  در شرایط  گفت:  برسند«،  فعلی  در شرایط 
را  اقداماتی  تحریمی  شرایط  با  متناسب  تصمیم گیران 
انجام دهند و در راستای وحدت حرکت کنند. الزم است 
قهرکرده ها و قهرزده ها به حوزه عمومی کشور برگردند. 
کسانی که مظلوم واقع شدند باید به کشور کمک کنند 
چون هنوز بیشتر افراد با قدرت تصمیم گیری باال از صحنه 
به دور هستند. باید به راهکار سیستماتیک برای مقابله با 

تحریم ها برسیم.
وی با یادآوری اینکه »محصوالت پتروشیمی مشمول 

تحریم نمی شود«، گفت: می توان با تکیه بر تولید داخل و 
استفاده از ظرفیت های پتروشیمی، پاالیشگاه ها و صنایع 
بزرگ محصوالتی را تولید و صادر کرد که قابل تحریم 
چنین  در  کارشکنی ها  بیشترین  متأسفانه  اما  نیستند 

حوزه هایی انجام می شود که کشور به آن نیاز دارد.
فالحت پیشه با بیان اینکه »در ساختار داخلی آمریکا 
ایران  علیه  ترامپ  سیاست های  مخالف  قوی  جریانات 
هستند«، گفت: آقای ظریف هم فعالیت هایش را مبتنی 
بر پرهیز از تنش زدایی قرار داده است چون شرایط ایران 
با آمریکا خاص است که کشورهای دیگر منتظرند که ما 
آمریکا  ایران و  اینکه روابط  به رفع اختالف برسیم حال 
میانجی پذیر نیست و بهترین راهکار نیز در داخل ایران 

جلوگیری از تصاعد بحران است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:
دشمن مایوس از تجاوز نظامی، تحریم اقتصادی می کند

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: دشمنی که از تجاوز نظامی به ایران 
مأیوس است تمام کینه خود را در تحریم های اقتصادی نشان می دهد.

باقری رئیس ستاد کل  به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر محمدحسین 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی صبح امروز در همایش فرماندهان و رؤسای 
ناجا که در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد، اظهار کرد: در سالی که به نام 
رونق تولید نام گذاری شد باید به مأموریت نیروی انتظامی در این زمینه هم 

اشاره کرد و گفت که بدون مأموریت های شما رونق تولید شدنی نیست.
وی افزود: نیروی انتظامی با نیرویی عظیم از دقایق ابتدایی حادثه در مناطق 
سیل زده حاضر شد و با جدیت همزمان که در مناطق سیل زده بود در 

جاده ها هم به منظور نظارت بر اوضاع جاده ها حضور داشت.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: مقام معظم رهبری هم از 
عملکرد نیروی انتظامی در سال 9۷ و روزهای آغازین سال 98 راضی بوده اند و 

تاکید دارند که نیروی انتظامی باید همچنان رو به جلو حرکت کند.
سرلشکر باقری گفت: دشمنان اعالم کرده بودند که سال 9۷ با تابستان داغ 
آغاز می شود و سال 9۷ سال آخر برای نظام جمهوری اسالمی است ولی ملت 
ایران و رزمندگان این کشور و نیروی انتظامی به نحوی عمل کردند که تمامی 
توطئه های دشمن خنثی شد و امنیت امروز ما امنیتی مستحکم تر از روزی 

است که دشمن این اراده را بیان کرده است.
وی گفت: البته که ما در کشور برخی کاستی هایی نیز داریم که باید از آنها 

درس بگیریم و شرایط مطلوب تری را برای مردم فراهم کنیم، چرا که دشمنان 
این ملت دست بردار نیستند و روز به روز با توطئه های جدیدتر می خواهند 

مردم را از پای درآورند.
سرلشکر باقری خاطرنشان کرد: اعالم سپاه پاسداران نیروی اسالمی به 
عنوان یک گروه تروریستی از سوی دشمن و بعد از آن تحریم های ظالمانه 

دیگر توطئه هایی است که تا امروز اعمال شده و از این به بعد هم ادامه دارد.
وی ادامه داد: توطئه های دشمنان هیچ تأثیری بر استحکام و قدرت مردم 
ایران ندارند و این توطئه ها به وحدت بیشتر مردم و هم افزایی ارگان ها و 

سازمان ها با یکدیگر ختم می شود.
ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: هیچ تردیدی در استحکام و قدرت 
این نظام الهی وجود ندارد و آن که روز به روز ضعیف تر می شود دشمنی 

است که در مقابل این ملت و در مقابل اراده الهی است.
سرلشکر باقری گفت: هیچ فرد تحصیل کرده در آمریکا نمی توانید پیدا 
کنید که امروزه به رئیس جمهور وقت آمریکا افتخار کند و تمامی افراد 
تحصیل کرده و با علم آمریکا از داشتن چنین رئیس جمهوری شرمنده 
هستند، آیا این رئیس جمهور که در کشور خود محبوبیت ندارد می تواند 

در برابر ایران بایستد؟
وی ادامه داد: من و همکارانم در ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس بیانات 
مقام معظم رهبری، نیروی انتظامی را جز اولویت های پایه خود می دانیم و در 
تخصیص برنامه ها و در برنامه ریزی ها و در تمام ابعاد، نیروی انتظامی بخش 

مهمی از مسئولیت ها را بر عهده دار است.
وی در پایان گفت: دشمنی که از تجاوز نظامی به ایران مأیوس است تمام 
کینه خود را در تحریم های اقتصادی نشان می دهد و فکر می کند می تواند با 

تحریم های اقتصادی ایران و ایرانیان را از پا در بیاورد.

روزنامه صبح ایران


