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سرمقاله

خبر
نعمتاحمدی:

کانون وکال بعد از این نباید به قضات
بازنشسته پروانه وکالت بدهد

اخبار

اسحاقجهانگیری:

تجربه بهرهمندی
از تریبون های جهانی
ادامه از صفحه یک
آنان براین نظرند که با دور شدن تهران از
فرصتهایی که تریبونها و دیدارهای مستقیم
در محافل جهانی ایجاد میکند ،امکان بازگرداندن
تهران به دوران انزوا بیشتر خواهد بود .شوربختانه
برخی نگرشهای داخلی که همچنان بردیدگاههای
آزمون شده خود اصرار دارند نیز مشوق پرهیز
تهران از فرصتهایی هستند که حضور در
تریبونهای جهانی ایجاد میکند.
حضور یا غیبت در تریبونهای جهانی ،ربط
مستقیم به اعتماد به نفس صاحبان آن دارد.
وقتی پاسخ های مستدل برای پرسش ها وجود
دارد ،اتهام زنندگان باید نگران حضور پرسش
شوندگان باشند .در این باره یک مثال ساده گویای
این منظور است« .بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر
رژیم اسرائیل با این گمان که ممکن است رئیس
جمهوری ایران در اجالس رئیسان کشورهای عضو
شورای امنیت شرکت کند ،پیشاپیش آمادگی خود
را برای حضور در این نشست اعالم کرده است.
هدف او از این کار پرهیز دادن تهران از مشارکت
در جلسهای است که مبتکر آن «دونالد ترامپ»
رئیس ایاالت متحده آمریکا است .او نیک میداند
که باالترین مقام سیاسی اجرایی ایران در نشستی
که نخست وزیر رژیم اسرائیل در آن حضور داشته
باشد ،هرگز حاضر نخواهد شد .اما تصمیم شرکت
رئیس جمهوری در نشست پیشنهادی ترامپ با
تمامیت نظام سیاسی است .همانگونه که انجام
مذاکرات هستهای و سرانجام امضای توافقنامه
برجام با تصمیم یکپارچه نظام صورت گرفت.
اینکه برخی جریانها با زیر سوال بردن حضور
ایران در محافل جهانی بخواهند چون گذشته به
اقدامهای ایذایی خود ادامه دهند ،هیچ منافعی
را برای کشور در بر ندارد .الزم است تهران با
ارزیابی واقعی از توانایی استداللهای خود در
برابر اتهام های تخریبگر ترامپ علیه برجام و
سیاستهای منطقهای ایران ،درباره حضور و یا
عدم حضور در نشست سران کشورهای عضو
شورای امنیت تصمیم بگیرد .اگرچه از پیش
ن نزد
اقدامهای دولت افراطی ترامپ علیه تهرا 
افکار عمومی جهان فاقد ارزشهای اخالقی و
منطقی است .سیاستهای دولت ترامپ نزد افکار
عمومی شناخته شده است .کافی است به مواضع
اخیر این دولت در قبال دادگاه کیفری الهه،
تعطیل کردن دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین
در نیویورک و سرانجام انتقال غیرقانونی سفارت
آمریکا از تل آویو به بیتالمقدس توجه شود .همه
این موارد را در کنار مخالفت واشنگتن با سازمان
تجارت جهانی ،چالشهای کور با اتحادیه اروپا
و جنگ اقتصادی با چین و  ...قرار داد؛ آنگاه به
این نکته توجه کرد که آیا ترامپ از مشروعیت
الزم برای محکوم کردن ایران در نشست سران
کشورهای عضو شورای امنیت برخوردار است؟

سیاستروز
رئیسجمهوری:

باید حداقل فشارها به مردم وارد شود
وی در آیین افتتاح ورزشگاه 7هزار نفری شهدای
اسالمشهر ،افزود :آمریکا در نهایت بیقانونی و
بیاحترامی به مقررات بینالمللی از توافق برجام
خارج شد و سعی کرد خواستههای ظالمانه و
غیرقانونی خود را عملی کرده و ملت ایران را تحت
فشار قرار دهد تا ما به خواستههای آن تن دهیم
اما من امیدوار و مصمم هستم که با میدانداری
فعاالن اقتصادی ،مدیران توانمند دولتی و کمک
مردم از این شرایط با کمترین هزینه عبور میکنیم و
به آمریکا نشان میدهیم از این مسیر نمیتواند به
نتیجه برسد و تنها راه آنها در برابر ملت ما رعایت
ادب ،احترام و منطق است .این منطقی نیست که
آنها اول ما را تحریم کنند و بعد بگویند مذاکره کنیم.
ما به این شرایط تن نمیدهیم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه تحریمها تاثیر بسیار
زیادی داشته و آمریکا اعالم کرده است که علیه
ما یک جنگ اقتصادی به راه انداخته است عالوه
بر این آنها جنگ رسانهای و سیاسی ایجاد کردهاند
تا بر افکار عمومی ملت ما تاثیر بگذارند .در این
شرایط انتظار ملت ما این است که همه دستگاهها
و قوا به گونهای باشد که حداقل فشار بر زندگی
آنها وارد شود.
وی خاطرنشان کرد :ما ضعفها و اشکاالت خود
را باید صادقانه با مردم در میان گذاشته و آنها را
اصالح کنیم .یک مدیریت تازهکار ،جدی و تمام وقت
میتواند کشور را خوب اداره کند .مدیران کمانگیزه،
بیانگیزه و کسانی که فقط به دنبال اشغال پست
بودند ،اهل نق زدن هستند یا دنبال بهرهبرداری
سیاسی از شرایط به نفع خود هستند ،افراد این
دوره خطیر نیستند .ما به مدیرانی نیاز داریم که از
توان و حیثیت خود برای کشور هزینه کنند .معاون
اول رئیس جمهوری ادامه داد :جفاست که عدهای
در شرایطی که مردم تحت فشار هستند پول بیشتر
یا رانت بیشتر به دست آورند .اگر این اتفاق در
مدیران دولتی رخ دهد ،عین خیانت است .نباید
عدهای فکر کنند از این شرایط بهرهبرداری سیاسی
کرده و به دیگران حمله کنند .مردم ایران آگاه و
فهمیده هستند و همه حرکات را زیر نظر داشته و
تشخیص میدهند که چه کسی خالصانه خدمت
میکند و چه کسی چه اقدام دیگری انجام میدهد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به
اینکه یکی از ابرچالشهای کشور موضوع آب است،
خاطرنشان کرد :این مسئله باید به یک موضوع
اجتماعی تبدیل شود تا یک عزم ملی شکل بگیرد.
دولت به تنهایی نمیتواند این مشکل را حل کند.
بنابراین همه باید به میدان بیایند .سال آبی جاری،
یکی از بدترین سالها در دهههای اخیر بود و برخی
استانها واقعا شرایط سختی داشتند .از صبوری،
همراهی و همدلی مردم ایران در موضوع کمبود آب
و برق باید صمیمانه تشکر کنم .ولی حتما باید برای
سال آبی آینده برنامهریزی شود تا این مشکالت
تکرار نشود .از وزارت نیرو هم باید تشکر کنم زیرا
شایستگی خوبی از خود نشان داده است.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با بیان
اینکه بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد ایران

یک وکیل دادگستری هدف از قانون منع
بکارگیری بازنشستگان را ایجاد فرصت برای جوانان
و نیروهای تازه نفس دانست ،گفت :برابر با قانون
منع بکارگیری بازنشستگان باید به خدمت قضات
بعد از بازنشستگی ،خاتمه داده شود و بعد از این
کانون وکال نباید به قضات بازنشسته پروانه بدهد.
به گزارش ایسنا ،نعمت احمدی در این باره اظهار
کرد :ما دو نوع قانون داریم؛ قانون عام و خاص
که قانون منع بکارگیری بازنشستگان جزء قوانین
عام است و بر اساس آن وقتی یک بازنشسته
نمیتواند در سمت دولتی مشغول شود بالطبع در
سمتهای دیگر هم نمیتواند ،بنابراین با تصویب
این قانون باید به این مهم توجه کنیم که قضات
بازنشسته با توجه به اینکه ممر معاشی دارند و
از جایی حقوق بازنشستگی دریافت میکنند،
نمیتوان به آنها پروانه وکالت داد.

عبداهلل ناصری تشریح کرد

معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به اینکه در شرایط دشوار و خطیری هستیم ،گفت :مدیران کمانگیزه یا بیانگیزه که اهل نق زدن هستند ،افراد این
شرایط خطیر نیستند .به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری با بیان اینکه شرایط کشور خاص ،خطیر و دشوار است ،اظهار کرد :معنای شرایط خطیر این
نیست که همه عوامل تهدید هستند .شرایط دشوار است ولی بنبست نیست .از دل شرایط دشوار ،فرصتهای زیاد و تحوالت بزرگی به وجود میآید.
مهم این است که عزم و اراده مدیریت بر این باشد که شرایط دشوار در کوتاهترین زمان طی شود.

گفتهمیشود
مدیران
میترسندکه
این طرحها را
واگذار کنند
ولی مدیری که
اهل ریسک
نباشد،بهتر
است برود
در خان هاش
بنشیند
است ،تاکید کرد :هرکس در این موضوع تردید
کند ،یعنی اقتصاد را نفهمیده است .باید قوانینی
در کشور ایجاد شود که بخش خصوصی میداندار
شود اما مشکالتی در این زمینه وجود دارد از جمله
مسائل فرهنگی و وجود تفکر چپگرایانه که تا بخش
خصوصی جان میگیرد ،مطرح میکند ثروت خود
را از کجا آورده است .ما اگر سیاستهای اصل
 ۴۴قانون اساسی را پذیرفتهایم ،یعنی پذیرفتهایم
بخش خصوصی هیچ سقفی برای پول دار شدن
ندارد و کسی هم نباید به بخش خصوصی بخل
بورزد .مشکل دیگر این است که عدهای به اسم
بخش خصوصی دنبال رانتخواری هستند که
نمونه آن را میبینیم که جوان یک شبه با همین
رانتها میلیاردر میشود و باید این افراد را از بخش
خصوصی جدا کنیم .وی همچنین اظهار کرد :مبارزه
با فساد تضمینکننده بخش خصوصی واقعی
است .هر کس ارز رسمی گرفته ولی به کشور کاال
وارد نکرده است ،خیانت کرده و باید حتما مجازات
شود .البته در این مسیر باید دقت شود که تن

بخش خصوصی واقعی نلرزد .بخش خصوصی
واقعی باید مورد حمایت قرار بگیرد .به رهبری هم
عرض کردم که من هیچ ارتباطی با بخش خصوصی
ندارم اما باور دارم باید از بخش خصوصی حمایت
کرد .من تا جان در بدن دارم از بخش خصوصی
سالم و واقعی حمایت میکنم .جهانگیری در بخش
دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه بزرگ شدن
دولت مانع توسعه میشود ،تصریح کرد :هر چه
درآمد کسب میشود باید خرج خود دولت شود .در
حال حاضر بودجه الزم برای تکمیل طرحهای ناتمام
عمرانی بین  ۴۵۰تا  ۶۰۰هزار میلیارد تومان است.
هر سال هم که پروژههای جدید اضافه میشود و
تامین این بودجه از مشکالت دولت است .به دلیل
محدودیت بودجه و اینکه نباید دولت تصدیگری
کند ،کارها را باید به بخش خصوصی واگذار کند.
دولت سه سال است که این مسیر را دنبال میکند
و در تدوین مقررات و آییننامهها اتاق بازرگانی را
دخالت کامل داده است ولی سرعت کار قابل قبول
نیست .وی تاکید کرد :باید امسال عزم جدیتری

شکل بگیرد که طرحهای سودده به مردم معرفی
شود .بازار سرمایه بیسابقهترین روزهای خود
را میگذراند .بورس در یک روز  ۵۰۰۰واحد رشد
داشته است .در جلسه سران قوا تصویب شد همه
نهادهای عمومی مکلفند شرکتهای خود را در بازار
سرمایه عرضه کنند.
همچنین تصویب شد که برای دادن انگیزه به
بخش خصوصی ،طرحهای واگذار شده توجیه
اقتصادی داشته باشد و امتیازاتی از قبیل معافیت
مالی یا ایجاد کاربریهای فرعی در کنار کاربری
اصلی در این طرحها دیده شود.
جهانگیری خاطرنشان کرد :مدیران نیز باید به
دنبال واگذاری طرحها باشند .اکنون گفته میشود
مدیران میترسند که این طرحها را واگذار کنند ولی
مدیری که اهل ریسک نباشد ،بهتر است برود در
خانهاش بنشیند .ما تصویب کردیم اگر مدیری
ب سیاستهای تعیین شده طرحی
در چهارچو 
را واگذار کرد ،حتی اگر آن واگذاری اشتباه بود،
بازخواست نشود.

دالیل دلخوری اصالحطلبان از دولت

یک فعال سیاسی اصالحطلب با بیان اینکه اصالحطلبان از روحانی
و دولت دلخور هستند ،گفت :دلخوری اصالحطلبان از دولت به
خاطر خودشان نیست .اصالحطلبان کماکان حامی روحانی هستند
و دلخوری آنها بر مبنای نادیده گرفتن برخی تعهدات و عدم اجرایی
کردن آنهاست.
به گزارش ایلنا ،عبداله ناصری درخصوص موضوع استیضاحهای
اخیر مجلس اظهار کرد :طبق آخرین اخباری که در دست داریم در
خصوص جایگزین وزیر اقتصاد با دو نفر صحبت شده اما هیچیک
از آنها مسئولیت این وزارتخانه را نپذیرفتند و این افراد هم از معاونان
وزارت اقتصاد هستند.
وی افزود :البته با توجه به شرایط فعلی افراد حق دارند این
مسئولیت را نپذیرند .این فعال سیاسی اصالحطلب با بیان اینکه
اصالحطلبان از روحانی و دولت دلخور هستند ،گفت :دلخوری

ناصر قوامی:

دولت با تمام توان به دنبال حل
مشکالت مردم است

اصالحطلبان از دولت به خاطر خودشان نیست .اصالحطلبان
کماکان حامی روحانی هستند و دلخوری آنها برمبنای نادیده گرفتن
برخی تعهدات و عدم اجرایی کردن آنهاست .در واقع اصالحطلبان
بابت وعدههایی که روحانی در سال  ۹۲و  ۹۶به مردم داد اما عملی
نشد ،از وی دلخور هستند و مطالبه دارند .وی با اشاره به روندی
که برای استیضاحها در نظر گرفته شده است ،گفت :این روند هم
در همان چارچوب ناکارآمدی بخش قابلتوجهی از دولت خصوصا
در حوزه اقتصادی است ،البته باید توجه داشت مشکالت اقتصادی
نه برعهده وزیر اقتصاد و نه بانک مرکزی و نه حتی رئیسجمهوری
است.
ناصری تاکید کرد :باید عوامل مشکالت فعلی را در خارج از دولت
و تیم اقتصادی آن جستوجو کرد .روند فعلی هم به نظر من بعد از
سخنرانی روحانی در مجلس متوقف شده است و ادامه پیدا نخواهد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

کرد .وی افزود :روند استیضاحها در صورتی ادامه پیدا میکند که
تورمی که رو به باال میرود و همواره رو به رشد است متوقف نشود
و ادامه پیدا کند .مجلس برای فرار به جلو کاری به جز استیضاح
نمیتواند انجام دهد؛ چراکه همین مجلس با وضع قوانینی در همین
پارلمان یا پارلمان هفتم ،هشتم و نهم پایهگذار بسیاری از مشکالت
اقتصادی و فرهنگی بوده است.
وی افزود :صحبتهای روحانی در مجلس یا با علم خود و یا با
توصیههای صورت گرفته به هیچ عنوان برای جامعه امیدبخش نبود.
مردم انتظار داشتند مشکالت خود را از زبان روحانی بشنوند .یکی
از مشکالت بزرگ روحانی این است که طی چند سال اخیر بسیاری
از فرصتهای طالیی که برای روشنسازی افکار عمومی داشته ،از
دست داده است .در مجموع سخنان رئیسجمهوری در روزهای
اخیر هیچگونه جاذبه و روشنگری نداشته است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

رئیسجمهوری گفت :ملت و دولت کنار
یکدیگر هستند و دستگاههای اجرایی با تمام
توان به دنبال حل مشکالت مردم هستند.
اطالعرسانی
پایگاه
گزارش
به
ریاستجمهوری ،حجتاالسالم حسن روحانی
روز سهشنبه در جلسه شورای عالی انقالب
فرهنگی ،به تحلیل شرایط موجود و توطئه
دشمنان نظام اسالمی برای ضربه زدن به
اقتصاد کشور و ایجاد مشکل در زندگی مردم
پرداخت و افزود :با وجود رهبری شجاع و مدبر
و مردم فداکار و مصمم از این مرحله نیز عبور
خواهیم کرد ،اما همه مسئوالن ،تریبونداران،
احزاب و رسانهها در معرض امتحان قرار دارند.
روحانی به برخی از واقعیتهای اقتصادی
کشور از جمله افزایش صادرات و کاهش
واردات کشور در شش ماهه اخیر نسبت به
مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت :ملت
و دولت کنار یکدیگرند و دستگاههای اجرایی با
تمام توان به دنبال حل مشکالت مردم خواهند
بود.
رئیسجمهوری ضمن اشاره به آمار رشد 20
درصدی نقدینگی کشور در یک سال گذشته،
نقدینگی را به ویژه وقتی با منشا پایهپولی
باشد ،مشکلآفرین برای اقتصاد کشور دانست
و با تاکید بر برنامههای دولت برای مدیریت
نقدینگی به سمت تولید و اشتغال افزود:
ش قابل مالحظهای از افزایش نقدینگی در
بخ 
سالهای اخیر مربوط به فعالیت موسسات
مالی و اعتباری غیرمجاز بود در حالی که به
رغم روال گذشته این دولت هرگز برای اداره
کشور در پی استقراض از بانک مرکزی نشد.
رئیسجمهوری ماه محرم را پیامآور ایثار،
آرمانخواهی و ایستادگی در مسیر حق دانست
و تاکید کرد :پیام قیام ابا عبدالله الحسین(ع)
باید متناسب با هر مقطع تاریخی برای مردم
تبیین و تفسیر و از این منبع بزرگ الهامبخش
در چارچوب نیازهای فرهنگی جامعه و عبور از
سختیها بهره برد.
روحانی با اشاره به پیام حضرت امام خمینی
(ره) در محرم  1342و فراخوان ایشان به وعاظ
و هیاتهای مذهبی برای بیان حقایق ،افزود:
پیام امام راحل روح تازهای به سخنرانان و
مجالس عزاداری ساالر شهیدان بخشید که تا
محرم  1357ادامه یافت و به پیروزی نهضت
اسالمی منجر شد.
رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی گفت:
همه آزدیخواهان و مسلمانان تحت تاثیر
حادثه کمنظیر کربال هستند و جهانیان برابر
عظمت و آرمان شهدای کربال سر تعظیم فرود
میآورند ،حادثه عاشورا نشان داد که جوهر
دینداران واقعی هنگام آزمایشهای سخت و
تاریخی عیان میشود.
رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی به نقش
مهم دانشگاهیان در روحیهآفرینی ،امید و
آگاهیبخشی به جامعه نیز تاکید کرد.
روحانی همچنین به حجتاالسالم رستمی
رئیس جدید نهاد نمایندگی رهبر معظم
انقالب در دانشگاهها خیرمقدم و از خدمات
حجتاالسالم محمدیان در سالهای تصدی
مسئولیت این نهاد قدردانی کرد.

فرمانده ارتش:

اصالحطلبان هیچوقت مخالف
نهضت آزادی نبودند

پیش از عملیات موشکی بارها به مسئوالن کردستان
عراق تذکر داده بودیم

هدف اصلی قانون «منع بکارگیری بازنشستگان»
گردش نخبگان است

ارتش برای دشمنان آتش
غضب خداوند است

نماینده اصالحطلب و رئیس کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس ششم با بیان اینکه نهضت
آزادی را اصالحطلب واقعی در کشور میدانم،
گفت :اصالحطلبان هیچوقت مخالف نهضت
آزادی نبودند .به گزارش فارس ،اخیرا عماد
بهاور عضو سازمان نهضت آزادی به عضویت
شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان درآمده
است .ناصر قوامی در پاسخ به این پرسش که آیا
اصالحطلبان با پذیرش یک عضو نهضت آزادی در جمع خود
از مواضع و سیاستهای پیشین خود نسبت به این سازمان گذشتهاند،
تصریح کرد :اصالحطلبان هیچوقت مخالف نهضت آزادی نبودند .در
مجلس ششم هم وقتی آقای سحابی به زندان افتاد ما به شدت نگران بودیم
و مسئله را تعقیب هم کردیم .رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
ششم خاطرنشان کرد :نهضت آزادی و جبهه ملی مردمان بسیار خوب و
سیاستمدارانی مؤمن و متعهد بودند و متأسفانه نشد ما از آنها استفاده
کنیم .وی تصریح کرد :سیاست جبهه ملی و نهضت آزادی سیاست خوبی
بود و اگر از آنها استفاده میکردیم کشور دچار این مشکالت نمیشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حمله
موشکی ایران به مقر گروههای تروریستی
در خاک کردستان عراق گفت :مسئوالن
کردستان عراق و حزب منحله دموکرات
تعهد کتبی دادهاند که در ایران عملیات
نکنند و ملت ایران دفاع را حق خود میداند.
به گزارش ایسنا سرلشگر محمد باقری در
مورد حمالت موشکی ایران به مقر گروههای
تروریستی کردستان عراق گفت :مسئوالن کردستان عراق
و حزب منحله دموکرات کردستان در سال  75تعهد کتبی داده بودند
که در ایران عملیات انجام ندهند اما از سال گذشته به تحریک آمریکا
این عهد را شکستند که این اتفاق برای ما قابل تحمل نبود و از این رو
چندین بار به آنها تذکر داده بودیم .اقلیم کردستان تالش کرد که از
این اتفاقها ممانعت کند و در حال حاضر هم اقلیم کردستان نباید
اجازه دهند این اتفاق تکرار شود .وی در ادامه گفت :اگر این اتفاقات
ناامنساز ادامه پیدا کند ،اتفاقی که برای فرماندهان آنها افتاد دوباره
رخ خواهد داد و ملت ایران حق دفاع را برای خود محفوظ میدارد.

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی
با بیان اینکه هدف قانون منع بکارگیری
بازنشستگان این است که گردش نخبگان
شکل بگیرد و نسل جوان وارد سیستم
اجرایی کشور شود ،گفت :البته چون
نظام استفاده از نیروی انسانی ما اشکال
دارد ،مشخص نیست این قانون به کارآمدی
پستهای اجرایی منجر شود.
به گزارش ایسنا ،حمیدرضا ترقی درباره کاربردهای قانون منع
بکارگیری بازنشستگان اظهار کرد :ظاهرا هدف اصلی این قانون این است
که گردش نخبگان شکل بگیرد و نسل جوان وارد سیستم اجرایی کشور
شده تا نشاط بیشتری به بدنه اجرایی کشور تزریق شود .این موضوع
میتواند ابزار و امکانهای تازهای را در کشور فراهم آورد و زمینه را برای
توسعه همهجانبه کشور ایجاد کند .وی تصریح کرد :البته ممکن است
افراد مشمول این قانون خیلی فراگیر نباشند چون تعداد بازنشستگان
سیستم اجرایی کشور نسبت به کل جمعیت کارکنان دولتی خیلی زیاد
نیست.

فرمانده کل ارتش گفت :ارتش حافظ استقالل،
تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی
ایران است و برای دشمنان در هر سطحی
که باشند ،آتش قهر و غضب خداوند
قهار است .به گزارش مهر ،امیر سرلشکر
سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش
در مراسم مشترک تحلیف و دانش آموختگی
دانشجویان دانشگاههای افسری طی سخنانی
در محضر فرمانده معظم کل قوا گفت :با شکر و سپاس
به درگاه خداوند بزرگ که ارتش جمهوری اسالمی ایران را شایسته
میزبانی ،ولی امر مسلمین قرار داد و با عرض خیر مقدم و تشکر از آن
مقام معظم که توفیق زیارت را نصیب فرزندان ارتشی خود فرمودهاند.
وی افزود :در پرتو برکات چهلمین سال پیروزی انقالب و تشکیل
نظام الهی جمهوری اسالمی ایران ،امروز در این میدان شاهد رویش
جوانههای انقالب اسالمی در کسوت دانشجو و دانش آموخته هستیم
که معنویت ،بصیرت و بالندگی آنها مایه روشنی چشم دوستان
انقالب و ناامیدی دشمنان غدّار اسالم و ایران است.

