
ویـداد2 سه شنبه  16 بهمن 1397  شماره 4956  ر

انهدام ۳ باند قاچاق سوخت در استان فارس
با اقدامات اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( 
سه باند قاچاق س��وخت در شهرستان های مرودشت، 

کازرون و المرد استان فارس منهدم شد.
با اقدامات اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در اداره کل اطالعات استان فارس و در راستای مبارزه 
با مفاس��د کالن اقتص��ادی 3 باند قاچاق س��وخت در 
شهرستان های مرودشت، کازرون و المرد استان فارس 
با هماهنگی مراجع قضایی مورد ضربه قرار گرفت و 15 

نفر از اعضای اصلی این شبکه را دستگیر کردند.
در بررس��ی های ص��ورت گرفته مش��خص گردید 
متهمین در مدت فعالیت خود بیش از 17 میلیون لیتر 
سوخت در قالب قاچاق و عرضه خارج از شبکه، جمع آوری 
و با همکاری دالالن از کش��ور خارج کرده اند. همچنین 
سوء اس��تفاده از سهمیه س��وخت تعاونی های روستایی، 
حواله سوخت کوره های آجرپزی، خودروهای اسقاطی و 
تبانی با برخی از جایگاه های سوخت از جمله شگردهای 
اصل��ی اعضای ای��ن باند بوده اس��ت. وزارت اطالعات به 
مفس��دین اقتصادی هشدار می دهد فعالیت های مخرب 

آن ها مورد رصد و پیگیری دقیق است.

پنج فروند هواپیمای فوق سنگین و شکاری 
بازآماد شد

پنج فروند هواپیمای ترابری فوق سنگین، شکاری 
و جنگی به همت متخصصان داخلی در پایگاه ش��هید 

دوران شیراز اورهال)بازآماد( شد.
در آس��تانه چهلمی��ن س��الگرد پی��روزی انقالب 
اس��المی ایران، متخصصان جوان و پیشکسوت ارتش 
در پایگاه شهید دوران ش��یراز هواپیماهای ایلوشین، 
سی P3F، P۶ ،13۰ و یک فروند جنگنده بمب افکن 
س��وخو ۲۴ را بازآماد )اورهال( کردند. این هواپیماها 
پس از تست های نهایی و پروازهای آموزشی به ناوگان 

نیروی ارتش جمهوری اسالمی ایران افزوده شدند.

 مردم نمی توانند
گوشت کیلویی ۱۱۰ هزار تومان بخرند

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر 
در حاشیه نشست علنی روز گذشته مجلس در گفت وگو 
با رئیس جمهور عن��وان کرد که مردم دیگر توان خرید 
گوشت کیلویی 11۰ هزار تومان را ندارند و از سویی هم 

ما شاهد قاچاق دام مولد از کشور هستیم.
جزئیات گفت وگوی حاجی دلیگانی با حجت االسالم 

حسن روحانی در صحن پارلمان را بخوانید.
حاجی دلیگانی: بحث گوش��ت واقع��اً مردم را ذله 
کرده اس��ت، در هر دهه فجر یک بحثی داریم یک بار 
بحث موسس��ات مالی یکبار بحث ارز و...، مردم واقعاً 
ندارند 11۰ هزار تومان یک کیلو گوش��ت بخرند، مرغ 
کیلویی 15 هزار تومان ش��ده و از س��وی دیگر شاهد 

هستیم که دام مولد قاچاق می شود.
روحانی: ما در شورای امنیت و دولت این بحث را 

کردیم، جلوی قاچاق باید گرفته شود.
حاجی دلیگان��ی: قیمت ها همین طور افزایش پیدا 
می کند، مردم بیچاره ندارند، چندماه چندماه گوشت 
نمی توانن��د بخرن��د، برخی از افراد ضعیف اس��تخوان 
دنده گوسفند را که کمی گوشت به آن مانده به عنوان 

گوشت می خرند.
روحانی: ما باید یا سهمیه بندی کنیم یعنی کوپنی 

یا وفور ایجاد کنیم که ما به دنبال وفور هستیم.
حاجی دلیگان��ی: این نحوه توزیع صحیح نیس��ت؛ 
باید به گونه ای باش��د که افرادی که نیازمند تر هستند 

دسترسی داشته باشند.
روحانی: آقای حجتی به من می گویند کل نیاز ما 
از خارج 1۰ درصد بیش��تر نیست، ما هم باید واردات 
گوش��ت کنیم هم گوسفند زنده وارد کنیم، اگر نشود 

باید راه های دیگر را بررسی کنیم.

اخبار

اقدام دیرهنگام اروپا در ارائه اینستکس نمی تواند مشروط باشد
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس، جلسه این 

کمیسیون با وزیر امور خارجه درباره کانال اینستکس را تشریح کرد.
علی نجفی خوش��رودی افزود: وزیر امور خارجه تاکید کرد ارائه این س��از و 
کار گام مثبت و اولیه از س��وی اتحادی��ه اروپا برای حفظ منافع ایران در برجام 
اس��ت که منتظریم مراحل اجرایی و عملیاتی آن طی ش��ود. وی در ادامه تصریح 
ک��رد: ظریف ضمن رد ارتباط اینس��تکس با اف.ای.تی.اف تاکی��د کرد این ارتباط را 
نمی پذیری��م و حت��ی اعتراض کردیم ک��ه اقدام دیر هنگام اروپا در ارائه این س��از و کار 

نمی تواند مشروط باشد.
نجفی خوشرودی ادامه داد: تاثیر این ساز و کار در جلوگیری از امنیتی سازی ایران، 
منحصر نبودن فعالیت این س��از و کار به غذا و دارو، ضرورت ایجاد س��از و کار مشابه در 

ایران از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود.  مهر

دست به نقد
ارتش از نیروی انسانی معنویت محور برخوردار است

مع��اون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه گفت: هنگامی که تربیت نیروی 
انسانی براساس ارزش های اسالمی، انسانی و اخالقی باشد، نیروی انسانی تبدیل 

به نیروی معنویت محور می شود.
دریادار حبیب اهلل سیاری در نشست فرماندهان یگان های تابعه ستاد ارتش اظهار 
داشت: جامعه انسانی همواره بر روی افرادی که لباس سربازی و دفاع از کشور را به تن 
دارند به عنوان حافظان امنیت حساب باز می کند. وی با برشمردن تمایزات فرماندهی در 
شرایط قبل و بعد از انقالب اسالمی گفت: امروز فرماندهی با پیش از انقالب متفاوت است؛ 
چراکه در انقالب متأثر از مکتب اس��الم، فرماندهی بر قلب و روح نیرو ها مطرح است و یک 

فرمانده باید به گونه ای رفتار کند که نیرو ها با دل و جان فرامین او را اجرا کنند.
وی تأکی��د کرد:فرمانده خوب باید از ویژگی هایی چون تواضع، ادب، اقتدار، آگاهی، 

اخالق، انسانیت، ایمان، اعتقاد راسخ، توجه به نیرو و... برخوردار باشد.  میزان

ارتش اسالم
واشنگتن به ایران تجاوز کند دست هایش را قطع می کنیم

س��خنگوی نظامی حزب اهلل عراق ب��ه اظهارات اخی��ر رئیس جمهور آمریکا 
واکنش نشان داد و گفت که اگر آمریکا تصمیم بگیرد به ایران و یا سوریه حمله 

کند دست هایش را قطع خواهیم کرد.
جعفر الحس��ینی در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمری��کا گف��ت: اگر آمریکا تصمی��م بگیرد که ب��ه ایران و یا س��وریه حمله کند 
دس��ت هایش را قطع خواهیم کرد. وی با اش��اره به اینکه ترامپ حق ندارد به تجاوز 
ب��ه ایران از طریق خاک عراق فکر کن��د افزود: پارلمان عراق باید الیحه خروج نیروهای 

آمریکایی از عراق را تصویب کند.
وی با اشاره به اینکه نیروهای آمریکایی اجازه ندارند که در مناطق مرزی تحرکاتی 
داش��ته باش��ند و همچنین نمی توانند به هیچ طرفی تجاوز کنند افزود نیروهای سیاسی 

عراق خواستار خروج نیروهای آمریکایی هستند.  ایسنا

نظرگاه

اینستکس بی خاصیت تر از برجام 
ادامه از صفحه اول

جمه��وری اس��المی باید برای ط��رف مقابل یک 
ضرب االجل تعیین کند تا در آن زمان مشخص تکلیف 
روشن شود. آیا قرار است ایران تا ابد به تعهدات خود 
پایبند باشد اما طرف مقابل که از برجام خارج شده و 

آن را اجرا نکرده است تعهدات خود را اجرا نکند؟!
س��از و کاری که اروپا ارائه داده اس��ت بیشتر برای 
این است که شرکت های اروپایی که با ایران کار خواهند 
کرد، زیان نبینند، این نگرانی برای اروپا وجود دارد که 
آمریکا دس��ت به اقداماتی بزند که شرکت های اروپایی 
دچار مشکل شوند، بروز مشکل هم به این خاطر خواهد 
بود که اتحادیه اروپا خود به طور مس��تقل وارد میدان 
نشده تا برجام را اجرا کند. به واقع اتحادیه اروپا خود را 
کنار کش��یده و نظاره گر خواهد بود. مسئولین و آنهایی 
که به اینستکس همانند برجام خوشبین هستند، باید به 
این نکته توجه داشته باشند که آیا شرکت های اروپایی 
برای برقراری روابط تجاری با ایران ریسک خواهند کرد 

و آیا فشارهای آمریکا را تحمل خواهند کرد؟

سرمقاله

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از  ن ا کس��انی ک��ه موض��وع عف��و میـــــز
گسترده محکومان در آس��تانه ۴۰ سالگی انقالب 
را به س��مت سیاس��ی ش��دن س��وق می دهند، از 
بهره مندی قریب ب��ه 5۰ هزار نفر از این عفو خبر 
داد و با بیان اینکه چنین اقدامی ناش��ی از رافت و 
اقتدار نظام اس��المی اس��ت، گفت: برخی برای به 
حاش��یه بردن ای��ن اقدام بزرگ، س��خن از آزادی 
زندانیان سیاس��ی و منتقدان به میان می آورند، در 
حالیکه ما اساس��ا محکومی تحت عنوان »زندانی 
سیاسی« نداریم و کسی هم در جمهوری اسالمی 

به خاطر انتقاد تحت پیگرد قرار نمی گیرد.
آی��ت اهلل ص��ادق آملی الریجان��ی در جلس��ه 
مس��ئوالن عال��ی قضایی با تس��لیت فرا رس��یدن 
ایام ش��هادت دخت گرامی نبی مکرم اسالم )ص( 
حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا)س(، ش��یعیان 
را مدیون الطاف ائمه اطهار)ع( دانس��ت و تصریح 
کرد: هم��ه موجودات و خالیق، مدیون وس��اطت 
اهل بی��ت)ع( در خل��ق، فیض و رزق هس��تند، اما 
شیعیان به طور خاص مدیون الطاف ائمه اطهارند 
و باید ق��دردان نعمت وجود نوران��ی پیامبر)ص(، 

ائمه هدی)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک 
ای��ام اهلل دهه مبارک��ه فجر به هم��ه هموطنان و 
س��ایر ملل مسلمان و آزادیخواه جهان، بر ضرورت 
ش��ناخت قدر ارزش ه��ای دینی، الهی و انس��انی 
انقالب اس��المی تاکید کرد و گفت: این انقالب از 
بع��د نظری یک راه جدی��د در زمانه ما و در میانه 

هجوم مکاتب و ایسم های مختلف بود.
رئی��س ق��وه قضاییه با بی��ان اینک��ه انقالب 
اس��المی در بعد عملی نیز موجب هویت بخشی به 
ملتی بود که س��ال ها از سوی استعمارگران، عقب 
نگه داش��ته ش��ده بود، تصریح کرد: در آن زمان، 

ایمان م��ردم اجازه تجلی در س��احت اجتماعی و 
سیاس��ی نداشت، اما انقالب اسالمی، موانع را کنار 
زد و به مردم، خودباوری، اتکا به نفس و ایستادگی 

در برابر طواغیت را آموخت.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه امام خمینی 
کار انبیای الهی را انجام داد و »فاستقم کما امرت« 
را در عمل به منصه ظهور رس��اند، خاطرنشان کرد: 
مردم در طول ۴۰ سال گذشته با وجود همه مصائب 
و تنگنا هایی که از سوی دشمنان تحمیل شده است، 
در برابر آنان که به ثروت، موقعیت و س��رمایه های 
انسانی این کشور چشم طمع دوخته اند، ایستادگی 
کرده اند و افتخار انقالب اس��المی این اس��ت که از 
ملتی عقب نگه داش��ته شده، انس��ان هایی آبدیده، 

قدرتمند و آگاه پرورش داده است.
رئی��س قوه قضاییه با اذعان به اینکه همچنان 
تا آرمان های انقالب فاصله داریم، یادآور شد: وجود 
برخی کاس��تی ها و فاصله ها از اهداف انقالب نباید 
باعث ش��ود که پیش��رفت ها و جهات اقتدار کشور 
نادیده گرفته ش��ود. دش��منان از هم��ان روز های 
آغازین پی��روزی انقالب مدع��ی بودند که انقالب 
اسالمی دوام نخواهد داشت. خباثت آن ها به حدی 
اس��ت که بعد از چهار دهه همان حرف ها را تکرار 
می کنند و در مسیر تحقق رویا های آشفته خود از 
هیچ تالشی از جمله جنگ، تحریم، آتش افروزی و 

تهدید فروگذار نکرده اند.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به رشد تولیدات 
علمی کش��ور بر مبن��ای اس��تاندارد های جهانی و 

همچنین ذکر مصادیقی از پیشرفت در عرصه های 
مربوط به پزشکی، سلول های بنیادین، نانوتکنولوژی، 
هوافضا، موش��کی و... حس��ب گزارش های موجود، 
اظهار کرد: آمریکا و اذناب آن در مقابله با این حجم 
از نبوغ و ابتکار فرزندان ایران، مدام در حال تزریق 
یاس و ناامیدی هس��تند و متاسفانه عده ای هم در 

داخل، همان مسیر دشمن را طی می کنند.
رئی��س ق��وه قضایی��ه اف��زود: ما منک��ر برخی 
بی عدالتی ها و کاس��تی ها نیس��تیم، اما در کنار این 
کاستی ها، باید خدماتی را هم که ارائه شده ببینیم. 
متاس��فانه عده ای در داخل نیز خواسته یا ناخواسته، 
همسو با اهداف دشمنان اقدام به سیاه نمایی می کنند 

و این بزرگترین جفا به ملت بزرگ ایران است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ایج��اد س��از و کار مال��ی 
»اینستکس« از سوی اروپا تصریح کرد: اروپایی ها 
بع��د از ۹ ماه تعل��ل و مذاکره، یک س��از و کار با 
ظرفیت محدود، آن هم ن��ه برای تبادل پول بلکه 
برای تامین غذا و دارو ایجاد کرده اند. کشور هایی 
ک��ه در مقاب��ل رذالت آمریکا در خ��روج از برجام، 
مدع��ی پایبندی به این توافق بودند، اقداماتش��ان 
محدود به »اینس��تکس« شده و حسب گزارش ها 
دو ش��رط عجیب نیز گذاشته اند؛ یکی اینکه ایران 
ب��ه اف.ای.تی.اف بپیوندد و دیگری آنکه در زمینه 
موشکی وارد مذاکره شود. الزم است این کشور ها 
بدانند که جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه این 
شروط تحقیرآمیز را نخواهد پذیرفت و به بهای باز 
ش��دن یک آبراهه کوچک نظیر اینستکس، تن به 

هر خواسته ای نخواهیم داد.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به تعهد و وظیفه 
اروپا نسبت به برداشتن تحریم ها، اظهار کرد: مگر 
جمهوری اس��المی برای تامین غذا و داروی خود 
ناتوان اس��ت؟ اصال مگر دارو غذا تحریم بوده است 
که حاال این ساز و کار مالی را به عنوان یک امتیاز 

القا کنند؟
آی��ت اهلل آملی الریجانی با بی��ان اینکه همگی 
باید بر همان طریق ایس��تادگی م��ورد تاکید امام 
راحل و مقام معظ��م رهبری حرکت کنیم، یادآور 
شد: رهبر معظم انقالب در همان بحث برجام هم 
فرمودند که به طرف مقابل اعتماد ندارند، منتها بر 
اثر برخی اصرار ها و برای جلوگیری از این ش��بهه 
که رهبر انقالب مانع از پیشرفت مذاکرات هستند، 
اص��ل آن مذاکرات را با ش��روطی پذیرفتند. امروز 
هم اروپا همان مس��یر آمری��کا را طی می کند و ما 

هم مانند همیشه باید استقامت کنیم.
وی با بیان اینکه مطمئنا مردم بصیر ایران در 
بزرگداشت ۲۲ بهمن سنگ تمام خواهند گذاشت، 
تصریح کرد: امروز، روز ابراز وحدت و انسجام است 
و بای��د اقتدار نظ��ام را به جهانیان نش��ان دهیم. 
خوش��بختانه هم��واره در طول س��ال های پس از 
انقالب، مردم از مسئوالن جلوتر بوده اند و با تهدید 
و عملیات روانی، عقب نش��ینی نک��رده اند. امروز 
جمهوری اس��المی یک نظام مقتدر است و کشور 

ما کشوری ثروتمند و غنی است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان 

خود با اشاره به تقاضای خود از محضر رهبر معظم 
انقالب برای اعطای عفو گس��ترده در چهل سالگی 
انقالب اس��المی و موافقت اولیه ایش��ان با کلیات 
این تقاضا تصریح کرد: متاس��فانه برخی این اقدام 
بزرگ را هم سیاس��ی می کنند. ع��ده ای گفته اند 
بهتر اس��ت این عفو ش��امل زندانیان سیاسی هم 
بشود. این در حالی است که ما محکومی با عنوان 
»زندانی سیاس��ی« نداریم. اگر کسی اقدامی علیه 
امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی 
دارد که باید به آن رس��یدگی ش��ود. جرم سیاسی 
نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز 
و کار های قانونی خ��ود را دارد، اما در حال حاضر 

چنین محکومانی نداریم.
وی افزود: متاس��فانه برخی از افرادی که حتی 
در دس��تگاه های اجرایی هم سمت دارند، گفته اند 
این عفو ش��امل منتق��دان هم بش��ود. گویی القاء 
می کنند کسانی به خاطر نقد صرف، در زندانند. این 
چه دروغ بزرگی اس��ت؟ مگر امروز کسی که نقدی 
داش��ته به خاطر انتقادش در زندان است؟ دستگاه 
قضایی هیچ گاه به صرف نقد، کسی را تحت تعقیب 
قرار نداده اس��ت. این اظهارات ناشی از عدم توجه 
برخی به این نکته اس��ت که افت��را و توهین با نقد 
تفاوت دارد و این تفاوت را نیز قانونگذار قائل شده 
اس��ت. به صراحت می گوییم که نقد به هیچ عنوان 

در جمهوری اسالمی جرم نیست.
وی گفت: متاسفانه عده ای این عفو شیرین را 
که تخمین زده می شود شامل قریب به 5۰ هزار نفر 
بشود، با برخی اظهارات بی مورد و حواشی نامربوط 
تلخ می کنند و یک اقدام انسانی، قضایی و حقوقی 
را که مربوط به جرم و محکومیت مجرمان اس��ت، 
سیاس��ی جلوه می دهند. اصل این پیشنهاد از سر 
رافت و اقتدار نظام جمهوری اس��المی است و هر 

تفسیر دیگری در این زمینه بیهوده و خطاست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ایرانشروطتحقیرآمیز»اینستکس«رانمیپذیرد

در جلسه علنی روز )دوشنبه(  مجل��س ش��ورای اس��المی، بهارستـــان
بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان 
و آم��وزش پزش��کی در دس��تور کار نماین��دگان 
مجل��س قرار گرفت و با ۲۲۹  رای موافق، ۲5  رای 
مخال��ف و ۴ رای ممتن��ع از مجموع ۲5۹  نماینده 

حاضر به سعید نمکی رأی اعتماد دادند.
در این جلسه پس از سخنرانی رئیس جمهور، 
۲ نف��ر از نماین��دگان به عنوان مخال��ف و ۲ نفر به 
عنوان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک 
نفر موافق هرکدام برای مدت 15 دقیقه بیانات خود 
را درخصوص برنامه ها و صالحیت وزیر ارائه کردند.

وزی��ر پیش��نهادی نیز در پایان ب��رای دفاع از 
برنامه ها و صالحیت خود به مدت 3۰ دقیقه ایراد 

نطق می کند.
رئیس جمهور که برای دفاع از وزیر پیشنهادی 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صحن علنی 
مجلس حاضر ش��ده بود در بخشی از سخنان خود 
با اش��اره به این که »وزارت بهداشت برای پیشبرد 
امور خود به بس��یاری دیگر از وزارتخانه ها از جمله 
وزارت کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت متصل 
اس��ت«، در ای��ن خص��وص گفت : اص��رار من این 
اس��ت که مجلس شورای اسالمی وزارت تجارت و 
بازرگان��ی را از صنعت جدا کن��د. اگر می خواهیم 
ب��رای مردم خرید اجناس کمتر معطل ش��وند راه 

دیگری وجود ن��دارد مگر اینک��ه وزارت بازرگانی 
تش��کیل شود در غیر این صورت مشکالت در این 
بخش ادامه پیدا می کند. این مشکل برای همه مر 
دم اس��ت و من از همه ش��ما نمایندگان خواهش 
می کنم تا وزارت بازرگانی از صنعت مستقل شود.

محمدحس��ین فرهنگی نماین��ده مردم تبریز 
در مجلس در مخالفت با نمکی؛ وزیر پیش��نهادی 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: به جای 
درخواس��ت بزرگ تر کردن دولت به ویژه در بخش 
تأمین معیش��ت، بهتر بود درباره بازار ارز، س��طح 
قیمت ه��ا و تأمین مایحتاج عمومی مردم س��خن 
می گفتن��د و ب��ا مطرح ک��ردن برنامه هایش��ان به 

جامعه آرامش می دادند.
وی اظهار کرد: س��وابق ارزشمندی در گذشته 
ایش��ان وجود دارد. امیدوارم با رأی��ی که امروز از 
مجل��س می گیرند در انجام وظای��ف خطیری که 

پیش رو دارند، موفق شوند.
هم چنی��ن حس��ین مقصودی نماین��ده مردم 
سبزوار در مجلس ش��ورای اسالمی در مخالفت با 
س��عید نمکی، وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، با تاکید بر 
اینک��ه همه نماین��دگان و مردم و کس��انی که با 
دکتر نمکی کار کرده اند از ایش��ان با پاک دستی، 
تخصص و غیر سیاس��ی بودن یاد می کنند، گفت: 
توجه ویژه وزیر پیشنهادی به برنامه های قابل اجرا 

ج��ای تحس��ین دارد، اما برنامه ه��ای دکتر نمکی 
بومی س��ازی نیس��ت. در حالی ک��ه برنامه ها باید 

ایالتی و بومی سازی باشد.
وی اظهار کرد: اقتدار نظام، س��المت آموزش، 
چرخش نخبگان، فناوری و سد س��ازی همه نتیجه 
عملکرد نظام و از دس��تاوردهای نظام اس��ت و در 
دولت ه��ای مختلف دس��تاوردهای خوبی داش��ته 
ای��م. در دولت "تدبیر و امی��د" نیز ضمن انتقادات 
ج��دی به بی عدالتی در راهس��ازی و ریل، آموزش 
و پرورش و حقوق کارگران آس��یب های اجتماعی 
داریم، ظلم اس��ت که اگر از خوبی های این دولت 

نیز سخن نگوییم.
مهدی فرش��ادان نماینده س��نندج در مجلس 
در موافقت با وزیر پیش��نهادی بهداش��ت، درمان 
و آم��وزش پزش��کی با بی��ان اینکه ما نس��بت به 
سرنوش��ت طرح تحول س��المت نگرانی داشتیم، 
تاکید کرد: برنامه های آقای نمکی در راستای ارتقا 

و ادامه طرح تحول سالمت است.
وی بیان کرد: ابتدا چهلمین س��الگرد پیروزی 

انق��الب اس��المی را تبری��ک می گوی��م و از آقای 
فرهنگی هم تش��کر می کنم که مس��ائل مهمی را 
گوش��زد کردند و در پایان از دوستان خواستند که 
ب��ا رأی باال آقای دکتر را به عنوان وزیر بهداش��ت 
تأیی��د کنند. از آق��ای قاضی زاده هاش��می، وزیر 
پیش��ین بهداشت هم تش��کر می کنم که زحمات 

بسیاری را در این حوزه کشیدند.
همچنی��ن عل��ی نوبخ��ت عضو کمیس��یون 
بهداش��ت و درمان مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که »س��ه فراکسیون سیاس��ی مجلس شورای 
اس��المی موافق وزیر پیش��نهادی وزارت بهداشت 
هس��تند«، ابراز امیدواری کرد که وی رأی اعتماد 

باالیی از مجلس شورای اسالمی کسب کند.
وی که در موافقت با وزیر پیشنهادی بهداشت 
سخن می گفت، اظهار کرد: من در سال 13۸۹ در 
شرایطی که س��مت های مختلفی در فرهنگستان 
علوم پزش��کی، نظام پزش��کی و دانش��گاه شهید 
بهش��تی و برخی جاهای دیگر داشتم، در اعتراض 
به گروگان گرفتن اجساد مردم از کارها کناره گیری 
کردم. مردم مس��تضعف به بیمارستان می آمدند و 
به آنها می گفتند تا پول ندهید بستری نمی شوید. 
این در حالی اس��ت که توصیه شده بود مردم جز 

غم بیماری غم دیگری نداشته باشند.
علیرض��ا س��لیمی نماینده م��ردم محالت در 
مجل��س نی��ز در موافق��ت با س��عید نمک��ی وزیر 

پیش��نهادی بهداشت گفت: ایش��ان فردی برنامه 
محور است. برنامه های ایشان آسیب شناسی دارد 
و به اسناد باالدستی مربوط می شود. در برنامه های 
ایش��ان اهداف به صورت کمی ارائه شده است که 

این برای ما بسیار مفید است.
وی ضمن تشکر از زحمات قاضی زاده هاشمی 
وزیر سابق بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در 
حمایت از سعید نمکی گفت: امروز سخن است از 
رأی اعتماد به دکت��ر نمکی برای به عهده گرفتن 
سکان وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
است. جناب دکتر نمکی چند ویژگی دارند؛ ایشان 
فردی پاک دست هستند. علیرغم اینکه در سطوح 
کالن مدیریت های جدی را تجربه کردند، تا امروز 

لکه سیاهی در کارنامه ایشان دیده نمی شود.
سعید نمکی نیز در دفاع از برنامه هایش برای 
وزارت بهداشت اظهار کرد: اولین سوال نمایندگان 
درباره این اس��ت که طرح تحول ب��ه کجا خواهد 
رفت؟ طرح تحول توانس��ت مش��کالتی را از دوش 
مردم بردارد. بنده به عنوان کس��ی که در سازمان 
برنامه در کنار هاش��می ب��ودم و در جریان تأمین 
مناب��ع مالی و هدایت های آن هس��تم معتقدم که 
نق��اط قوت ط��رح تحول بای��د جل��و رود، نقاطی 
همچون برداش��تن هزینه های کمرش��کن بستری 
بیماران، حمایت از بیماران خاص و صعب العالج و 

ماندگاری طبیب در نقاط محروم.  ایسنا

مجلس به سعید نمکی 
برای وزارت بهداشت 

رای اعتماد داد

سرلشکر صفوی مطرح کرد
اسالم قطب جدید قدرت در جهان

دس��تیار و مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان  ن یبــــو اینکه فرهنگ لیبرالیس��م دیگر برای بشریت الهام بخش تر
نیست و در حال تمام شدن است، گفت: بروز و ظهور یک قطب قدرت جدید 
به عنوان قدرت جهان اسالم در قرن حاضر و مبتنی بر فرهنگ و تمدن نوین 
اس��المی با محوریت اس��الم نابی که انقالب اس��المی آن را ترویج می کند در 

حال شکل گیری است.
سرلش��کر س��یدیحیی صفوی گفت: یک��ی از مهمتری��ن پیش فرض های 
آینده پژوهی اذعان به وجود گزینه ها و سناریوهای مختلف است، آینده ممکن 
اس��ت هر رخدادی اعم از خ��وب، بد، محتمل یا بعید باش��د، آینده محتمل، 
آینده ای است که به احتمال بسیار زیاد در آینده رخ خواهد داد. آینده مطلوب 

آینده ای است که بهترین و دلخواه ترین رویداد آینده برای ما است.
سرلش��کر صفوی در تش��ریح اهداف آینده پژوهی، اظهار داش��ت: هدف 
آینده پژوهی محتمل ساختن آینده دلخواه یا ترجیح داده شده برای ما است. 
بنابراین باید آنچه را که می خواهیم در آینده رخ دهد را با سعی و تالش همه 
جانب��ه خلق کنیم. یعنی باید فعال و دارای ابتکار عمل و قدرت پیش بینی و 

حتی پیش دستی راهبردی و هجومی نسبت به رخدادهای آینده باشیم.
دس��تیار و مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا در ادامه با بیان مفهوم 
ق��درت از دیدگاه مکاتب غربی، گفت: آمریکایی ها به دنبال قدرت هژمون یا 
ابرقدرت بودند. هژمونی در نظام بین الملل به معنای آن است که یک قدرت 
عموماً در ش��یوه و مدیریت ابتکار عمل را در دس��ت دارد.وی در تبیین بروز 
و ظهور قطب قدرت جهان اس��الم در قرن حاض��ر گفت: به عقیده ما بروز و 
ظه��ور یک قطب قدرت جدید به عنوان قدرت جهان اس��الم در قرن حاضر 
که مبتنی بر فرهنگ و تمدن نوین اس��المی است با محوریت اسالم نابی که 
انقالب اس��المی آن را ترویج می کند، در حال ش��کل گیری است. البته این 
ق��درت جدید در حال حاضر 75 درصد منابع نفت خام و 57درصد منابع گاز 
جه��ان را در اختی��ار دارد و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و شش��صد میلیون 
مس��لمان و محدوده جغرافیایی از س��واحل اقیانوس اطلس تا شمال آفریقا و 
مرکز آفریقا تا قاره آسیا و اقیانوس آرام را شامل می شود که دارای یک خدای 

واحد، یک پیامبر، یک کتاب آسمانی و یک قبله هستند.

احمد توکلی:
 وقتی فساد است 

چه حاجت به توطئه خارجی؟
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  نظ��ام ب��ا اش��اره ب��ه چهلمین دیـــــدگاه
س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی اظه��ار کرد: بنده 
معتق��دم ن��ه حمله نظام��ی این حکومت را س��اقط 
می کند نه کودتا و نه انقالب مخملی؛ اما وقتی فساد 
سیس��تماتیک و و ش��بکه ای وجود دارد که همچون 
موریان��ه دارد پایه های نظ��ام را می خورد چه حاجت 

به توطئه خارجی است؟
احم��د توکلی به بهانه چهلمین س��الگرد انقالب 
اس��المی گف��ت: انق��الب از جهت خلق انس��ان های 
مطالبه گر به نتیجه رسیده است، یعنی آدم های ایراِن 
امروز آدم های سال 5۶ و 57 نیستند. اعتماد به نفس 
و مشارکت جویی و مطالبه گری داستان را تغییر داده 

است. ایرانی امروز، ایرانی چهل سال قبل نیست.
وی افزود: انقالب از این نظر مردم را زیر و رو کرد و 
این نعمتی است که دیده نمی شود و به حساب نمی آید 
اما همین نعمت بود که پیروزی در جنگ را ممکن کرد 
و مقاومت ۴۰ ساله را در قبال آمریکا و سایر دشمنان 
ممکن ساخته است. اوایل انقالب زمانی که جنگ آغاز 
شد، سپاه بهشهر یک سپاه خیلی سلحشور و موثر بود، 
آقای بشارتی نماینده دوره اول یک کالشنیکف را که از 
قاچاقچی ها برای احتیاج احتمالی زمان انقالب خریده 

بود، به سپاه بهشهر هدیه کرد.
توکلی گفت: آن زمان س��پاه بهش��هر فقط ژ3 و 
M1 داشت. وقتی این کالشنیکف را به بهشهر بردم، 
تمام بچه ها صف بستند و یکی یکی این سالح را مثل 
گوهر به یکدیگر نش��ان می دادن��د. ارتش که از نظر 
تس��لیحات وضع بهتری داشت، آمادگی رزم نداشت. 

در ای��ن زمان بود که جنگ ش��روع ش��د و در پایان 
جنگ ما پیروز ش��دیم.اگر هر کشور دیگری به جای 
ما بود با آن بالیی که منافقان س��ر ما آوردند و تعداد 
زیادی از رهبران کشور را به شهادت رساندند، حتما 
س��قوط می کرد، چرا ما سقوط نکردیم؟ به این دلیل 

که مردم تغییر کرده بودند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در ادامه 
خاطرنش��ان کرد: در س��ال های اخیر به ویژه از وقتی 
که جنگ تمام شد، تمایالت رفاه طلبانه و اشرافی گری 
آرام آرام بین مسئوالن شیوع پیدا کرد و این امر مردم 
را رنجاند، این رنجنش سپس به تنفر در جامعه منجر 
شد و منعکس می شد ولی به نظر من با توجه به اینکه 
بی اعتم��ادی بین مردم و حکومت هی��چ گاه به اندازه 
ام��روز عمیق نبوده م��ردم هنوز مس��ائل کالن را از 
مسائل خرد جدا می کنند. تشخیص صحیح مردم این 
اس��ت که اگر حتی مسئوالن رسمی بر خطا هستند، 
اصل نظام و حکومت را برای تمامیت ارضی و س��ایر 

مسائل خواستارند.
وی افزود: شکس��ت و سقوط نظام، از اول آرزوی 
آن ها بود و شش ماه به شش ماه تمدید می شد و االن 
هم می گویند سر چهل س��ال قرار است حکومت ور 
بیافتد. حکومت تا االن ور نیافتاده اس��ت، پیش بینی 
این ها هم چهل س��ال است که خالف درآمده است، 
ولی اینکه آن ها از ناکارآمدی سوءاس��تفاده می کنند 
و مردم را بدبین می کنند، حرف درستی است. وقتی 
که فس��اد رشد می کند یکی از بارزترین آثارش رشد 
ناکارآمدی و پایین آمدن کارایی سیس��تم اس��ت که 
این االن در کش��ور وجود دارد. به روحانی رای ندادم 

اما ایشان را رئیس جمهور قانونی می دانم
توکل��ی گف��ت: خیل��ی خطرناک اس��ت، چون 
مش��روعیت هر نظامی بر سه پایه استوار است؛ اولین 
پایه آن »اعتقادات« است که باعث می شود حکومت 

مش��روعیت پیدا کند، اعتقاد مردم مس��لمان بود که 
حکومت را ش��کل داد و ب��رای آن جان دادند، ما اگر 
کارهایی کنیم که با اعتقادات س��ازگار نباش��د، این 
اولین پایه سست می ش��ود که مثال آن فساد، دروغ 
گفتن برخی مس��ئوالن، مال اندوزی و اش��رافی گری 
برخی مسئوالن اس��ت. دومین پایه مشروعیت نظام 
»کارآم��دی« اس��ت. حکومت به این دلیل تش��کیل 
می ش��ود که حوائج مردم را که نمی ش��ود به ش��کل 
ف��ردی رف��ع کرد، ب��ه ش��کل حکومتی رف��ع کند. 
اصلی تری��ن وظایف یک حکومت ایجاد رفاه و امنیت 
و س��المت اس��ت، اگر حکومت نتواند وظایف اصلی 
خ��ود را انج��ام دهد به چ��ه دردی می خ��ورد؟ اگر 
کارآمدی ضعیف ش��ود فلس��فه وجودیش زیر سوال 
می رود که مشروعیتش را می کاهد.»قانون« سومین 
پایه مشروعیت حکومت اس��ت، اگر قانون اجرا شد، 
حکومت مش��روع می ش��ود، به عنوان مث��ال بنده به 
آقای روحانی رای ندادم اما ایش��ان را رئیس جمهور 
قانون��ی می دان��م و اوامرش را در ح��د قانون وظیفه 

می دانم که اطاعت کنم.
عضو مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت: 
کارآمدی آنقدر مهمتر از حتی قانون اس��ت که حتی 
در کودتاها گاهی آدم هایی سر کار می آیند ولی چون 
امنیت و مولفه های دیگر را برقرار می کنند، مش��روع 
می ش��وند. معتقدم نه حمله نظام��ی این حکومت را 
ساقط می کند نه کودتا و نه انقالب مخملی؛ اما وقتی 
فساد سیستماتیک و شبکه ای وجود دارد که همچون 
موریان��ه دارد پایه های نظ��ام را می خورد چه حاجت 
ب��ه توطئه خارجی اس��ت؟ در طول این چهل س��ال 
اعتراض��ات مردمی را به دالی��ل مختلف تجربه کرده  
و ش��اهد بوده ایم و آخرین آن هم اعتراضات مردم در 
دی ماه س��ال ۹۶ بود. حال برای پیشگیری از اینگونه 

حوادث چه راهکارهایی را پیش رو داریم؟  ایلنا


