ارتش اسالم

در حاشیه

ت کشورهای همسایه برای حضور در دانشگاه دافوس
درخواس 

آماده مناظره با نوبخت درباره افزایش حقوقها هستم

رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس از آمادگی خود برای مناظره با
محمدباقر نوبخت درباره حقوقها خبر داد.
حمیدرض��ا حاجیبابایی با اش��اره به حض��ور محمدباقر نوبخ��ت در برنامه
گفتوگوی ویژه خبری درباره توضیحات وی پیرامون حقوق و دس��تمزد س��ال
 ۹۸گفت :آقای نوبخت در برنامه گفتوگوی ویژه خبری درباره حقوق و دستمزد
س��ال آینده و مصوبه مجلس پیرامون پرداخ��ت حقوقها ،این اقدام نمایندگان ملت
را غیرواقعی خواند و تأکید کرد که مصوبه مخدوش اس��ت .از سازمان صداوسیما گالیه
داریم که اخبار را یکطرفه به اطالع مردم میرساند ،بهتر بود یک نفر نیز به نمایندگی از
مجلس و در دفاع از این مصوبه نمایندگان مردم به صداوسیما دعوت میشد.
حاجیبابای��ی تأکید کرد که ما در مصوبه خود به دنبال یکسانس��ازی میزان افزایش
حقوق کارمندان و مدیران بودیم که حاضریم از این اقدام مجلس دفاع کنیم .فارس
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تحریمها را بردارند ایران به اف.ای.تی.اف بپیوندد

فرمانده کل ارتش گفت :امروز درخواس��تهایی از کش��ورهای دوست و هم
پیمان برای حضور در دانشگاه «دافوس» وجود دارد.
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در حاشیه برگزاری مراسم دانشآموختگی
دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا درخصوص آمادگی این دانشگاه جهت
پذیرش دانشجویان خارجی ،گفت :این دانشگاه به لحاظ زیرساختهای سختافزاری
و علم��ی و محتوای��ی و تجربیات و بهرهگیری از اس��اتید دارای ظرفیتهای الزم برای
پذیرش دانشجویان خارجی است.
وی افزود :تمام آن چیزی که یک دانشجو برای ارتقای توان فرماندهی ،سطح علمی
و افزای��ش تجربه خود در حوزه نظامی و تصمیمگیری نیاز دارد در این دانش��گاه وجود
دارد و ما هیچ مش��کلی از نظر پذیرش دانش��جو و آماده کردن آن برای ردههای باالتر
نداریم و البته پذیرش دانشجو بستگی به روابط فیمابین و دیپلماسی دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :میخواهند با پیوستن ما به معاهدات،
مبادالت تجاریمان را در زمان تحریمها شفاف کنند .در زمانی که کشور با تحریم
روبهروست ،با دور زدن این تحریمهاست که میتوان مبادالت را انجام داد؛ بنابراین
اگر تحریمها را بردارند ،معقول است که به این دو کنوانسیون بپیوندیم.
حجتاالسالم غالمرضا مصباحیمقدم گفت :چرا با دست خودمان راهکارهایی
که برای دور زدن تحریمها باز کردیم ،ببندیم؟
وی گفت :همهپرس��ی در این زمینه ،کار درس��تی نیس��ت .دو کنوانسیون پالرمو و
س��ی.اف.تی بس��یار پیچیده هس��تند و آنطور نیس��ت که عامه مردم حتی به سطح آن
دست یابند .وقتی میلیونها ایرانی متن دقیق این کنوانسیون را ندیدهاند ،در همهپرسی
میخواهیم از آنها چه بپرسیم؟ نظرسنجیهای عمومی را میتوان برای موضوعاتی که
میزان
خیلی روشن و شفاف است ،انجام داد.

رویـداد
اخبار

دستور رئیسجمهور
برای رهاسازی آب زایندهرود در نوروز

رئیس جمهور دس��تور رهاسازی آب به زایندهرود
در نوروز را صادر کرد.
حس��ن روحانی به وزارت نیرو دس��تور داد ضمن
در نظر گرفت��ن نیازهای زیس��تمحیطی ،به گونهای
برنامهریزی کند که طی ایام نوروز نسبت به رهاسازی
آب در زاینده رود اقدام نماید .وی پس از اخذ گزارش
اردکانی��ان ،وزیر نی��رو ،از بارشهای اخی��ر گفت :این
گ��زارش تصوی��ر امیدوارکنندهای را پ��س از یک دهه
خشکسالی نشان میدهد که موجب شکرگزاری است.
رئیسجمهور همچنین با توجه به درخواس��تهای
مک��رر هموطنان ،وزارت نیرو را موظف کرد تا با رعایت
مالحظات تامین آب آش��امیدنی و کشاورزی و در نظر
گرفتن نیازهای محیط زیس��ت ،به گونهای برنامهریزی
کند که طی ایام نوروز و در اصفهان که نگاه همه ایرانیان
به زایندهرود است ،امکان رهاسازی آب میسر شود.

حجت االسالم رئیسی ،دانشمند ،فقیه،
دلسوز و انقالبی است

عض��و جامعه مدرس��ین حوزه علمی��ه قم گفت:
حجت االسالم رئیسی باید به دنبال افرادی در دستگاه
قضایی باش��د که فرمایشات مقام معظم رهبری را در
دستور کار خود قرار میدهند.
آیتاهلل حسن ممدوحی با تقدیر از زحمات آیتاهلل
آملیالریجانی طی  10سال در مدیریت دستگاه قضایی،
اظهار کرد :آنچه از آیتاهلل آملیالریجانی شاهد بودیم،
چیزی غیر از انقالبی بودن و مطیع مقام معظم رهبری
بودن شاهد نبودیم و برای زحماتی که طی این سالها
برای قوه قضاییه کشیدند ،تشکر میکنیم.
وی ادامه داد :حجتاالسالم رئیسی ،دانشمند ،فقیه،
دلسوز و انقالبی هستند و طی این سالها در حد توانش
کار کرده است .همچنین دستگاه قضایی دستگاه بسیار
مفصلی است که او موقوف به همه آن دستگاه است.
عضو س��ابق مجلس خب��رگان رهبری با اش��اره
به آس��یبهایی ک��ه هماکنون قوه قضایی��ه را تهدید
میکند ،تصریح کرد :پروندهها تا زمانی که بررس��ی و
س��پس نتیجهگیری شود ،مدت زمانی برای آن صرف
میشود و طی این زمان واسطه هایی همچون دالالن
و برخی افراد ممکن است در پرونده نفوذ کنند .بنظر
میرسد این امر نیازمند یک بازنگری اساسی است.
وی اس��تفاده از شخصیتهای قدرتمند در دستگاه
قضای��ی را از جمله اولویتهای تح��ول در قوه قضاییه
دانست و گفت :بهترین اولویت هایی که میتواند سبب
تحول در قوه قضاییه باش��د ،اس��تفاده از شخصیتهای
صد درصد معتدل و قدرتمند در قانون شناسی و قانون
دانی است .همچنین حجتاالسالم رئیسی باید به دنبال
افرادی در دس��تگاه قضایی باش��د که فرمایش��ات مقام
معظم رهبری را در دستور کار خود قرار میدهند.
آی��تاهلل ممدوح��ی با اش��اره به ای��ن موضوع که
آی��تاهلل آملیالریجانی زحمات زیادی کش��یدهاند ،اما
هنوز با دس��تگاه عدلیه در ش��أن نظام اسالمی فاصله
داریم ،گفت :باید مجددا تجدیدنظری در وضع برخی از
نظامهای قانونی و برخی از افراد در قوه قضاییه صورت
بگیرد .وی به دالیل استقبال دو جناح سیاسی از انتصاب
حجتاالسالم رئیسی در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت:
حجتاالسالم رئس��ی در قانونشناسی مسئولیتهای
مختلفی داشته است و نسبت به مراتب مختلفی که در
نظام قانونی ،دادگس��تری و قضایی داشته با همه موارد
آشناست؛ بنابراین از این جهات او شخصیت مورد نظر
مقام معظم رهبری است .فارس

مواضع ایران و ترکیه در موضوعات منطقه
به هم نزدیک است

رئیس کمیس��یون امنی��ت ملی مجل��س با بیان
اینکه روابطی پایدار و رو به رش��د میان ایران و ترکیه
برقرار است ،گفت :مواضع ایران و ترکیه در موضوعات
منطقهای به هم نزدیک است.
حش��متاهلل فالحتپیش در دی��دار "دریا ا ُرس"،
س��فیر جدید ترکیه در تهران ،ضمن خوش آمد روابط
دو کش��ور را دیرینه و تاریخ��ی خواند و گفت :همواره
روابطی پایدار و رو به رش��د میان دو کشور برقرار بوده
است .وی افزود :فضای بینالمللی و منطقهای به شدت
متشنج و امنیتی است ولی جای بسی خوشحالی است،
مواضع دو کشور بیش از هر زمان به هم نزدیک است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ،هدفگذاری
برای رس��یدن به ارتقای اقتصادی سی میلیارد دالری
بی��ن دو کش��ور را عال��ی توصیف کرد ک��ه علیرغم
تالشه��ای دوطرف ب��ا موانع بینالملل��ی ،منطقهای
و مرزی روبهروس��ت و الزم اس��ت با تقویت و توسعه
همکاریهای پارلمانی و سیاسی مرتفع شود.
فالحتپیشه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره
به اختالف تعرفههای ترجیحی و موانع موجود بر س��ر
راه شرکتهای سرمایهگذاری در دو کشور بر حل این
مش��کالت تأکید کرد .وی ،همچنین سفر اخیر خود و
اعضای کمیسیون به ترکیه را مثبت ارزیابی کرد.
همچنین در این دیدار "دریا ا ُرس" با ابراز خرسندی
از دوس��تی و برادری جمهوری اس�لامی ای��ران اظهار
امی��دواری کرد تا در م��دت مأموریتش در ایران بتواند
گامهای مثبتی در راستای منافع دو کشور بردارد.

مصلحت
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رئی��س س��تاد کل نیروهای
امنيت و اقتدار
مس��لح با بیان اینک��ه هرگز
قل��دری ابرقدرته��ا را برنمیتابیم ،گف��ت :ما به
عن��وان ی��ک کش��ور مس��تقل هرگز از مش��ی و
راهبردهای دیگران استفاده نخواهیم کرد.
سرلشکر محمد باقری در مراسم دانشآموختگی
دانش��جویان دوره  ۲۸کارشناس��ی ارش��د و دوره
چهارم دکتری حرفهای عملیات مشترک و مرکب
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ،گفت :با پیروزی
انقالب اس�لامی تمامی برنامهها و طرحهای کشور
براساس دین اسالم صورت میگیرد و ما مفتخریم
که پیرو دینی هس��تیم که به علم و دانش اهمیت
فراوانی میدهد.
وی اف��زود :در اولین آیات قرآن کریم حرف از
علم و دانشآموزی است و برتری را به دانشمندان
و آگاهان میدهد ،ما افتخار داریم که پیرو مذهبی
هس��تیم که پیش��وای آن عل��م را عام��ل برتری
میداند و امامان ما مقام اس��تادی دارند و منش��أ
علم و آگاهی در طول تاریخ بودهاند .پس نگاه ما به
فراگیری علم به عنوان یک افتخار و وظیفه است.
رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح ،کسب علم
را برای همه نیروهای مس��لح جهان امری ضروری
دانس��ت و گفت :ما بعد از انقالب از سیاس��تهای
وارداتی تبعیت نمیکنیم و امام(ره) به ما آموخت
ک��ه باید ضمن بهرهگیری ت ِز دانش روی پای خود
بایستیم و با تصمیم خود متون آموزش و جنگ را

سرلشکر باقری:

قلدری ابرقدرتها را برنمیتابیم

تدوین و پیش برویم ،ما تقلید گر نیستیم و نگاه ما
به علم و دانشجو فراتر از دیگران است.
وی با بیان اینکه کشور ما در گام دوم انقالب
اس�لامی با استفاده از تجارب گذشته نگاه ویژهای
ب��ه علم دارد ،گفت :ما با تهدی��دات متنوع روبهرو
هستیم که کمتر کشوری با آن روبهرو است.
سرلشکر باقری ،استقالل و عدم پذیرش ظلم
را دلیل دش��منی با انقالب اس�لامی ایران دانست
و گفت :ما با تهدیدات متنوعی روبهرو هس��تند و
طبیعی است که ارتش و سایر نیروهای مسلح خود
را برای مقابله با تهدیدات آماده کند.
وی با اش��اره به پیشرفتهای انقالب اسالمی،
گف��ت :دنیا میبیند که کش��ور ما چگون��ه با انواع
تهدی��دات روبهرو بوده ام��ا از فرصتها بهره برده
و با ش��ادابی و امنیت و ثبات کامل در منطقه که
بیش��ترین ناامنی و تالش برای بیثباتی آن وجود
دارد در امنیت کامل است.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح گفت :برای
عبور دادن کشور از مش��کالت پیشرو مسئولیت
س��نگینی برعه��ده داری��م و دانش��گاهها از جمله

دانش��گاه دافوس نقش مهم��ی در اینباره برعهده
دارد ،پیشکس��وتان م��ا در داف��وس در دوران
دفاعمق��دس در جبه��ه حض��ور یافت��ه و در کنار
فرمانده��ان بزرگی چ��ون صیادش��یرازی حضور
مییافتند و فرماندهی میکردند که باید از تجارب
آنها استفاده کرد.
وی به نتیجه رس��یدن انقالب اسالمی با اشاره
به نقش ارتش در انقالب اسالمی و بعد از آن ،گفت:
ایجاد ثبات در کشوری که با یک انقالب همهجانبه
روبهرو ش��ده بود و مسائل بعد از آن و مقابله با ضد
انقالب کار آسانی نبود اما ارتش توانست این توطئهها
را س��رکوب کند .بعد از جنگ تمام عیار  ۸ساله به
کش��ور تحمیل شد و س��عی کردند از خلیجفارس،
تنگه هرمز تا ش��هرها را برای ملت ایران ناامن کنند
اما ارتش ایستاد و با سایر نیروهای مسلح حتی یک
وجب از خاک را به دشمن متجاوز نداد.
سرلش��کر باقری افزود :بع��د از تهاجم آمریکا
به عراق و افقانس��تان مس��ئله تهدید نظامی علیه
ایران مطرح شد که نیروهای مسلح با برنامهریزی
جدی��د نیروهای مس��لح توانمند ایج��اد کردند و

توانس��ت بازدارندگی ایجاد کند و دشمن که عراق
و افغانس��تان را به راحتی گرفته بود به این نتیجه
رس��ید که تهاجم زمینی و موشکی به ایران هزینه
بس��یاری برای آنها دارد .وی تاکی��د کرد :به بیان
مقام معظم رهبری ،دوران بزن و دررو تمام شده و
این امنیت پایدار نتیجه کار رزمندگان و ایثارگران
در ارتش ،س��پاه و س��ایر نیروهای مس��لح است و
ش��ما دانشآموختگان این دانش��گاه وظیفه بسیار
سنگینی در ادامه مسیر برعهده دارید.
رئیس س��تادکل نیروهای مسلح افزود :کشور
ما هیچ آقا باالسری ندارد و هیچکس استراتژی را
به ما دیکته نمیکند ،شما دانشآموختگان باید به
تدوی��ن آییننامههای رزمی و دفاعی بپردازید و با
کار فراوان قدرت بازدارندگی را حفظ کنید.
سرلشکر باقری با اشاره به دسیسههای مختلف
دشمنان در منطقه ،گفت :سواالت بسیاری درباره
آین��ده منطق��ه و جه��ان و هرم ق��درت جهانی و
منطقه مطرح اس��ت اما آنچه مهم است این است
که ما مطابق اس�لام چه نقش��ی در آینده منطقه
و جهان داریم ،نیروهای مس��لح باید نقش بس��یار

پررنگی را در این مس��یر برعهده گرفته و بهترین
کارکرد را داشته باشد.
وی ب��ا بی��ان اینکه تصویر بس��یار روش��ن و
افتخارآمیزی نس��بت ب��ه آینده انقالب اس�لامی
ایران داریم ،گفت :بیانه گام دوم انقالب اس�لامی
که توس��ط مقام معظ��م رهبری تدوی��ن و اعالم
ش��د تصویر آین��ده را برای ما و نق��ش جوانان در
آینده کش��ور در آن ترس��یم کرد .ما با برنامه باید
به قلههای کمال و پیشرفت برسیم و در این مسیر
دانشگاهها نقش اساسی و مهمی دارند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت :همکاری
با سایر دانش��گاههای نظامی و کشوری در توسعه
و پیش��رفت کار ارزشمندی که تاکنون انجام شده
بسیار مهم است و باید تداوم داشته باشد.
سرلش��کر باقری افزود :دانش��جویان ما باید با
تبعی��ت از مقام معظم رهبری و تحقیق و پژوهش
برای حل بحرانها و مشکالت راه حل پیدا کنیم.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح در پایان با
بیان اینکه توصی��ه بنده تقویت روح برادری میان
نیروهای مسلح است ،گفت :همانگونه که امام(ره)
میفرمود :ارتش و سپاه دو بازوی دفاعی قدرتمند
کشور هستند که با همکاری و هماهنگی میتوانند
کش��ور را پیش ببرند و در صورت تهاجم دشمنان
را پشیمان کنند .امروز ارتش و نیروهای مسلح در
اوج اقتدار و صالبت هستند و امیدواریم همواره با
توکل این مسیر را ادامه دهند.

یادداشت

چرا دولت روحانی به جای اقدام
همچنان منتظر است
امیرحسین رحمانی

در وضعیت امروز بهترین سیاس��ت تاکید بر توانمندیهای
داخلی ،رفع مشکالت اقتصادی ،مبارزه با فساد و تقویت دیپلماسی
جهت تقویت ارتباطات با کش��ورها در راستای تامین منافع ملی
میباشد .این انتظار وجود دارد دولت از این به بعد تغییر اساسی در
سیاستها و رویههای خود دهد و به مانند سابق عمل نکند.
پای��گاه اط�لاع رس��انی  KHAMENEI.IRس��خنان
رهب��ری را در تیرم��اه  ۹۷در دیدار با هیئت دولت منتش��ر
کرد .رهبر انقالب در بیاناتش��ان خواستار تحرک دولت برای
مدیریت اقتصاد و عدم شرطی کردن بازار و مردم به خارج از
کشور شدند .حضرت آیتاهلل خامنهای در سخنان خود عنوان
مینند «کار را در محدودهی مقدورات کشور با جدّ یّت دنبال
بکنید؛ منتظر این و آن نباش��ید .ما یک روز مشکل اقتصادی
کشور را موکول کردیم به برجام[ ،امّا] برجام نتوانست مشکل
مشاور عالی مقام معظم رهبری
تر يبــــو ن
گفت :سپاه پاسداران و نیروهای
مسلح ما باید با حمایت دولت هر سال قویتر شوند
و نباید از مکر و حیله دشمنان غافل شویم.
سردار سیدیحیی صفوی که در اجتماع دو هزار
نفری دانشجویان دانشگاه افسری امام حسین(ع)
سخنرانی میکرد با اش��اره به تغییر و تحوالت در
س��طح نظام بینالملل و رون��د پیشرونده انقالب
اسالمی ایران ،گفت :از شما میخواهم سه موضوع
رویداده��ا ،روندها و راهبردها را در مقیاس جهانی
و منطق��های و ملی مورد مطالعه ،کنکاش ،تحقیق
و پژوه��ش قرار دهید .وی تاکید کرد :امام بزرگوار
و مق��ام معظ��م رهب��ری ،قطب ق��درت جدیدی
را مبتن��ی بر فرهن��گ و تمدن جدید اس�لامی و
خیزش و بیداری سیاسی و مردمساالری دینی که
فرضیهای جدید در مکاتب سیاس��ی و دولتسازی
است را پایهریزی کردند و جمهوری اسالمی ایران
و انقالب اس�لامی هماکنون پس از چهل سال در
همین مسیر ،مکتب مقاومت اسالمی را در منطقه
غرب آسیا شکلدهی کرده است.
صفوی با اش��اره به ویژگیهای نظریه مقاومت

اقتصادی کشور ما را برطرف کند  ...حاال هم بستهی اروپایی؛
مردم را دربارهی بستهی اروپایی شرطی نکنید».
رهبری در ادامه براس��اس تجربه تاریخ��ی از بدعهدی و
کارش��کنی اروپاییها س��خن میگوین��د و اینک��ه در نهایت
کش��ورهای اروپایی در ازای خروج ترامپ از توافق هستهای و
پایبندی ایران به برجام ،پیشنهادات جدی ارائه نخواهند داد.
بر این اس��اس رهب��ر انقالب عنوان میکنن��د نباید حل
مشکالت کشور منوط به بسته اروپاییها شود و در نهایت نیز
خواستار تحرک هدفمند دستگاه دیپلماسی کشور میشوند.
با گذشت هشت ماه از جلسه فوق ،این سوال مطرح میشود
که دولت روحانی تا چه اندازه به فرامین و سخنان رهبری توجه
و آنها را عملیاتی کرده اس��ت .برای پاسخ به این سوال طبیعتاً
میبایست به وضعیت اقتصاد و سیاست امروز جامعه نگاه کرد.
در حال��ی ک��ه تمامی کارشناس��ان اذعان دارند کش��ور با
مش��کالت و چالشهای اقتصادی جدی در داخل مواجه و تاثیر
تحریمها حداکثر  ۳۰درصد است ،اما اوضاع و شرایط به گونهای
ش��ده که تصور وجود دولت ناظر و سیاست گذار که پیگیر حل
مشکالت باشد ،به سختی قابل باور است .گویی جامعه و اقتصاد
به نوعی رهاشدگی گرفتار شده و نباید انتظاری از دولت داشت.
در این راس��تا در هش��ت ماه گذش��ته بازارهای مسکن،

در بعد علمی و عمل��ی ،افزود :نظریه مقاومت یک
نظریه قابل اتکا و قابل تکثیر از نظر علمی و عملی
اس��ت و همان نظریهای است که در سوریه و عراق
و یم��ن توانمندی خ��ود را برای شکس��ت ائتالف
آمریکایی ،غربی  -صهیونیستی و عربی نشان داد.
وی اضافه کرد :ما و جبهه مقاومت باید راهبرد
دشمنان جهانی مثل آمریکاییها و منطقهای مثل
صهیونیس��تها و برخ��ی از کش��ورهای عربی در
جنگ اقتص��ادی و نیابتی و فرهنگی در منطقه را
تا چند س��ال آین��ده به خوبی بشناس��یم و از این
رویدادها و روندها راهبرد آنان را درست تشخیص
بدهی��م و یک اجماع و فهم مش��ترک در س��طوح
باالی کش��ور برای مقابله دراز مدت با آنها داشته
باشیم و اینطور نباشد که برخی در کشور آمریکا
را دشمن ندانند.
صفوی تاکید کرد :در کن��ار تمامی اتفاقات و
رویداده��ا ،تدابیر رهبر انقالب بود که باعث ش��د
آس��یبی به این کش��ور در این رخدادها نرس��د و
ایران اس�لامی تبدیل به قدرت اول منطقه ش��ود،
واقعیت موجود آن اس��ت ک��ه روندهای منطقهای
و جهانی به س��مت غلبه حق و مظلومین بر زور و

آیتاهلل میرباقری:

«گام دوم» در بین اسناد راهبردی شیعه
جز انگشتشمارهاست
عضو مجلس خبرگان معتقد است بیانیه
نظــــ�رگاه
گام دوم به یک معنا حتی قابل مقایس��ه
ال َمّه» مرحوم نائینی و رس��اله «حرمت مش��روطه»
با «تَنْبی ُه اْ ُ
شیخ فضلاهلل نیست؛ چراکه آنها در مقیاس راهبَری حوادث
ملّ��ی هس��تند؛ امّ��ا «گام دوم» در مقیاس راهبَ��ری انقالب
اس�لامی بهعنوان یک حقیق��ت تأثیرگذار ب��ر جامعه جهانی
است.
آیتاهلل سیّدمحمّ دمهدی میرباقری ،عضو مجلس خبرگان
رهبری و رئیس فرهنگستان علوم اسالمی قم طی سخنانی در
مؤسسه «آفاق حکمت» به تحلیل بیانیه «گام دوم» پرداخت.
وی ب��ا ط��رح این نکته که تحلیل بیانی��ه گام دوم نیاز به
کار ج��دّ ی و تأم�لات جدّ یتری دارد ،قب��ل از ورود به متن،
چند مقدمه را م��ورد بحث قرار داد و در تعریف جایگاه بیانیه

خودرو ،س��که و ارز دچار تالطمهای ش��دیدی شدند و هنوز
هم ثباتی بر بازارها حکمفرما نشده است.
با قاطعیت میتوان گفت هیچ فردی در حال حاضر نمیتواند
پیشبینی کند فالن کاال فردا یا دو روز دیگر چه قیمتی خواهد
داشت .بالطبع عدم پیشبینیپذیر بودن شرایط و نداشتن هیچ
تلق��ی و باوری درب��اره آینده به عنوان یک س��هم مهلک برای
اعتماد آحاد جامعه و فعاالن اقتصادی عمل میکند.
همچنین تاکنون اقدامی اساس��ی جهت رفع مش��کالت و
معضالت جدی در زمینه مسائلی مانند یارانههایی که با بیعدالتی
به تمامی طبقات اقتصادی جامعه داده میشود یا قاچاق بنزین
و کاال و ...نکرده است .البته حذف کارت سوخت در گذشته و در
همین دولت را باید به عنوان عاملی منفی ارزیابی کرد.
در عرصه سیاس��ی نیز اینگونه احس��اس میشود دولت
بعد از بدعهدی آمریکا و پیش��نهاد ضعی��ف اروپاییها جهت
مبادل��ه نفت در برابر غ��ذا و دارو ،تمام ت�لاش خود را صرفاً
جه��ت تصویب لوایح مرتبط ب��ا اف.ای.تی.اف صرف میکند.
مقامات دولت نیز هر روز س��خنرانی و مصاحبهای در اینباره
انجام میدهند و تالش دارند نهادهای دیگر را مقصر وضعیت
آشفته امروز و احتماالً آینده معرفی کنند.
این در حالی اس��ت ک��ه اروپاییها هی��چ تعهدی درباره

فروش نفت ایران و مس��دود کردن تحریمه��ای ثانویه نداده
و به اذعان گفتههای محمدج��واد ظریف نیز تضمینی وجود
ندارد که شرایط با تصویب لوایح مرتبط با کارگروه اقدام ویژه
مالی بهبود پیدا کند.
فراتر از آن اروپاییها ،شرایط جدیدی درباره سیاست منطقه
و برنامه دفاعی مطرح کردند که پذیرش خواستههای آنها را باید
دقیقاً در راس��تای خلع سالح و تغییر هویت ایران ارزیابی کرد.
همچنین احتمال اینکه ایران گرفتار بازی مذاکره برای مذاکره
جهت رفع بهان ه غربیها شود ،افزایش پیدا کرده است.
در این ش��رایط بهترین سیاست تاکید بر توانمندیهای
داخلی ،رفع مش��کالت اقتص��ادی ،مبارزه با فس��اد و تقویت
دیپلماس��ی جهت تقویت ارتباطات با کش��ورها در راس��تای
تامین منافع ملی میباش��د .این انتظار وج��ود دارد دولت از
این به بعد تغییر اساس��ی در سیاستها و رویههای خود دهد
و به مانند سابق عمل نکند .بدون شک انتشار متن سخنرانی
رهب��ری درب��اره رفتار اروپاییه��ا و چگونگی ب��رون رفت از
مش��کالت امروز عالوه ب��ر دولت برای نهاده��ای دیگر مانند
مجمع تش��خیص مصلحت نظام و مجلس ش��ورای اس�لامی
نیز بای��د حائز اهمیت باش��د و آن را س��رلوحه تصمیمات و
الف
سیاستگذاریهای خود قرار دهند.

سرلشکر صفوی:

نیروهای مسلح باید هر سال قویتر شوند
ظل��م و ثروت حرکت میکند و عصر غلبه مردم بر
مستبدین و وابستگان آغاز شده است.
وی با اشاره به اذعان استراتژیستهای آمریکا در
استراتژی غلط آمریکا در دو دهه گذشته ،خاطرنشان
کرد :هماکنون برخی از استراتژیستهای آمریکایی
اذعان میکنند بزرگترین خطای استراتژیک آمریکا
حمله و سرگرم شدن به افغانستان و عراق و هزینه
ک��ردن حدود هف��ت هزار میلیارد دالر و کش��ته و
زخمی دادن بیش از بیست هزار نیرو و از بین بردن
اعتبار و حیثیت آمریکا بود.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا
ادامه داد :درحالی که دشمن اصلی آمریکا روسیه
و چین بود که آنها در طول این  ۱۷س��ال فرصت
تقوی��ت اقتصاد و قدرت نظامی خود را پیدا کردند
و آمریکا ای��ن فرصت را به آنها داد و همچنین دو
دش��من جمهوری اس�لامی ای��ران را آمریکاییها

گفت :در بین اسناد راهبردی که روحانیت شیعه برای راهبَری
ح��وادث اجتماع��ی فراه��م آورده« ،گام دوم» بیتردید جزء
انگشتشمارهاست.
رئیس فرهنگستان علوم اس�لامی« ،گام دوم» را بیانیهای
فوقالع��اده دقیق و اثرگ��ذار توصیف کرد و افزود :بس��یاری از
بحرانهایی که در جامعه وجود دارد ناشی از «فقدان استراتژی»
یا «انتخاب ضعیف» است .استراتژیها در «شکاف تمدّ نی» بین
اسالم و غرب است که امیدواریم بیانیه گام دوم ،بتواند این خالء
را پر کند و جلوی رفتار «زیگزاگی» دولتها را بگیرد.
میرباق��ری با بی��ان اینک��ه بیانی��ه گام دوم دچار خطای
محاس��باتی نیس��ت و در برخورد با جنگ روانی دشمن دچار
انفعال نیس��ت ،تصریح ک��رد :ما وقتی میخواهی��م انقالب را
تحلیل کنیم با جنگ روانی ش��دیدی مواجه هستیم؛ بهنحوی
که تمام دستاوردهای انقالب را ناچیز میگیرد یا انکار میکند؛
ی��ا بهعکس بحرانها و آس��یبها را بزرگنمایی میکند؛ رقیب
را بزرگ جلوه میدهد و انقالب را کوچک میکند .بسیاری از
تحلیلها گرفتار این جنگ روانی دشمن هستند.
وی ادام��ه داد :ما اگر میخواهی��م انقالب را تحلیل کنیم

در ش��رق و غرب کش��ور از بین بردند و جمهوری
اس�لامی ایران پس از مسائل اخیر داعش توانست
ق��درت نف��وذ و تأثیرگ��ذاری سیاس��ی ،فرهنگی
و امنیت��ی خود را ب��ه مدیترانه برس��اند و ائتالف
آمریکایی  -صهیونیس��تی و عربی را برای شکست
دو دولت سوریه و عراق با شکست مواجه سازد.
صفوی با اش��اره به روند صعودی افول قدرت
آمریکا و با اس��تناد به آخرین کتاب برژینس��کی،
تصریح کرد :با اطمین��ان میگویم که این روندها
نشان میدهد که قدرت آمریکا رو به افول است و
آمریکاییها میدانند که ضعیف شدهاند و دیگر ابر
قدرت جهان نیس��تند ،آنها اگر میتوانستند دولت
بشار اسد را ساقط میکردند.
دس��تیار و مش��اور عالی فرماندهی معظم کل
ق��وا اضافه کرد :ای��ن قدرت جدید جهان اس�لام
با مرکزی��ت انقالب اس�لامی دارد همه ملتهای

باید تحت تأثیر این جنگ روانی قرار نگیریم و مس��تقل از آن
عمل کنیم و در مقابل آن فعّال باشیم.
عضو مجل��س خبرگان ،برخورد بیانی��ه گام دوم با جنگ
روانی دش��من را برخوردی فعّاالنه دانست و افزود :این بیانیه،
هم با جنگ روانی دشمن مقابله میکند و هم راه مقابله با آن
را میآموزد؛ بههمین دلیل امیدآفرینی میکند.
میرباق��ری افزود :افتخار به گذش��ته و امی��د به آینده در
ای��ن بیانیه موج میزن د و این ناش��ی از همی��ن برخورد فعّال
با جنگ روانی دش��من است .همه ما باید اینطور برخوردی با
جنگ روانی دش��من داشته باشیم؛ بهخصوص که جنگ روانی
گس��تردهای که با امپراتوری رس��انهای خودش��ان ساماندهی
میکنند خیلیها را منفعل کرده است.
وی ،این قس��مت از بیانیه که «اینکه کسی گمان کند که
مش��کالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم
هم مقاومت ضدّ اس��تکباری و تسلیم نش��دن در برابر دشمن
اس��ت؛ پس راهحل ،زانو زدن در برابر دش��من و بوسهزدن بر
پنجه گرگ اس��ت خطایی نابخشودنی اس��ت» را مورد اشاره
قرار داد و گفت :یکی از مس��ائل جدّ ی ما این است که خطای

اس�لامی را بافرهنگ تمدن سازی نوین زیر پرچم
قرآن و اس�لام همراه میکند تا سرنوشت خود را
به دس��ت بگیرند و انقالب اس�لامی ایران هندسه
قدرت جهان را به هم ریخت و مرکزیت خطدهی
و روشنگری فعلی در جهان اسالم انقالب اسالمی
و رهبری عزیزمان است.
صفوی با اش��اره به راهب��رد آمریکا در منطقه
و جهان ،گفت :آقای ترامپ دنبال تجاری س��ازی
امنیت در منطقه و در جهان است و او به برخی از
کشورهای عربی منطقه اعالم کرده اگر میخواهید
آمریکا در منطقه حضور داشته باشد و امنیت شما
حفظ ش��ود باید هزین��ه کنید و تمام اس��تراتژی
ترام��پ در منطق��ه و جه��ان در راس��تای منافع
اقتصادی دولت آمریکا و بر علیه امنیت و استقالل
سیاسی ملتها و دولتها است.
وی تصریح کرد :س��پاه پاس��داران و نیروهای
مس��لح ما باید ب��ا حمایت دولت هر س��ال قویتر
شوند و نباید از مکر و حیله دشمنان غافل شویم،
خصوص��اً صهیونیس��تها و برخ��ی از دولتهای
ضعی��ف ولی جاه طل��ب جنوبخلیجفارس که تفکر
اشتباهی نسبت به ایران به آنها تلقین شده است.

در فهم و تصمیمگیری داری��م .خطای تحلیل در بیانیه «گام
دوم» بههیچوجه وجود ندارد؛ بلکه با منش��اء این خطا برخورد
فعّال شده است.
«تولی��د ش��اخصهای جدید برای ارزیابی دس��تاوردهای
انقالب ،آس��یبها ،تبیین اهداف انق�لاب و وضعیت موجود»
دیگر ویژگی بیانیه گام دوم از دید آیتاهلل میریاقری است.
وی توضی��ح داد :م��ا اگر بخواهی��م ارزیابی انق�لاب را با
ش��اخصهای مدرن انجام دهیم ،قطعاً دچار اش��تباه میشویم
و نمیتوانیم پیشرفتهای انقالب را توضیح بدهیم .بنابراین از
نکات مهم بیانیه ،تولید شاخصهای جدید برای ارزیابی انقالب
اسالمی و همچنین آسیبشناسی و پیشنهاد راهحل است.
وی ادام��ه داد :بعد از نظریه پردازی ،باید بر مبنای بیانیه،
«راهبُردنگاری» در عرصههای مختلف صورت گیرد و اس��ناد
راهب��ردی از قبی��ل الگوی پیش��رفت با آن هماهنگ ش��ود.
بنابرای��ن ما باید در ارتباط با بیانیه گام دوم ،چند اقدام انجام
دهیم؛ فهم صحیح ،گفتمانسازی ،نظریهپردازی ،راهبردنگاری
و هماهنگسازی اس��ناد راهبردی با این سند .هرکدام از این
فارس
اقدامات نیز نیاز به توضیح دارد.

