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نیروه��ای مس��لح هم��واره به عن��وان یکی از 
اصلی ترین ارکان در س��اختارهای سیاس��ی جهان 
قلمداد می ش��وند چراکه امنیت و ثبات اصل اولیه 
برای تحقق هر هدفی است و لذا توجه به نیروهای 
مس��لح اصلی مهم و ریش��ه ای در نظام های جهان 
بوده و خواهد بود. این امر زمانی اهمیت بیش��تری 
پیدا می کند که این نیروهای مسلح دارای ریشه ها 
و بنیادهای مردمی نیز باشند که پشتوانه حرکتی 
آن را تش��کیل می دهد. بر همین اساس نیروهای 
مسلح در جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده 
استثناء نبوده و ماهیت مردمی و مکتبی آن بر این 

اهمیت جایگاهی افزوده است.
 بررسی کارنامه نیروهای مسلح پس از دوران 
دفاع مقدس چند محور اساسی را آشکار می سازد. 
نخس��ت در ح��وزه امنیتی و اقتدار دفاعی کش��ور 
اس��ت. موقعیت جغرافیای��ی ایران و نی��ز ماهیت 
ایدئولوژیک جمهوری اس��المی و تاکید ملت ایران 
بر اصل اس��تقالل آزادی در برابر قدرت های بزرگ 
نش��انگر لزوم آمادگی کامل دفاعی نیروهای مسلح 
اس��ت به ویژه اینکه خطر تروریس��م در سال های 

اخیر به شدت افزایش یافته است.
اقدام��ات نظامی آمریکا در منطقه و خریدهای 
کالن تسلیحاتی برخی کشورهای عربی و تحرکات 
نظامی رژیم صهیونیستی در کنار اقدامات مهره های 
آنه��ا در قال��ب گروه های تروریس��تی ضرورت این 
اقتدار را بیش��تر ساخته است. حادثه تروریستی در 
مجلس شورای اسالمی و تحرکات منافقین و پژاک 
و کموله در مناطق م��رزی که با واکنش مقتدرانه 
موش��کی ایران همراه ب��ود، خود س��ندی بر توان 

دفاعی نیروهای مسلح است.
دوم کمک و همراهی با دولت و دس��تگاه های 
اجرایی برای رفع کاس��تی ها و محرومیت زدایی ها 
اس��ت چنانکه تجربیات و توان تجهیزاتی نیروهای 
مسلح بارها در اجرای پروژه های عمرانی کارآمدی 
خود را به اثبات رس��انده است. ساخت بسیاری از 
سدها، پل ها و راه ها بدون ادوات و حضور نیروهای 
مس��لح قطعا امکان پذیر نبوده اس��ت در حالی که 
دامنه این حضور را در تحقق پروژه های بزرگ نفت 
و گاز همچون س��تاره خلیج فارس و اجرایی شدن 
فازهای متعدد پارس جنوبی می توان مشاهده کرد. 
س��وم نقش مهم و موثر نیروهای مسلح در مواقع 
ضروری و بحران ها و حوادث ناگهانی در ابعاد ملی است. 

ادامه در صفحه 2

سرمقاله

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
بمناسبت فرا رسیدن مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اهلل علیه وآله و 
سالروز جمهوری اسالمی ایران )دوازدهم فروردین(، رهبر معظم انقالب اسالمی با پیشنهاد 
عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار و یکصد و هفده نفر از محکوماِن محاکم عمومی و 

انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی، 
پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در اداره کل عفو و بخشودگی 
قوه قضائیه واجد ش��رایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای 

بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.

وزیر بهداشت:
رشد منفی جمعیت نگرانی جدی کشور است

وزیر بهداش��ت بر تقویت مراکز درمان ناباروری در کشور تأکید کرد و گفت: سالمند 
ش��دن جمعیت و نیل جمعیت به نرخ رشد منفی، نگرانی جدی برای کشور است و مقام 

معظم رهبری دستور فرمودند که این مقوله را به شدت پیگیری کنیم.
س��عید نمکی در حاشیه بازدید از مرکز درمان ناباروری بیمارستان آیت اهلل طالقانی 
ایالم اظهار کرد: چندین پروژه بهداش��تی، درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
افتتاح ش��د. وی با اش��اره به بازدید خود از پروژه در حال س��اخت مرکز درمان ناباروری 
بیمارس��تان آی��ت اهلل طالقانی گف��ت: اعتقاد داریم که این مراک��ز را باید تقویت کرده و 

گسترش دهیم چون از دغدغه های بزرگان نظام به ویژه مقام معظم رهبری است.
وزیر بهداشت تصریح کرد: سالمند شدن جمعیت و نیل جمعیت به نرخ رشد منفی، 
نگرانی جدی برای کش��ور اس��ت و مقام معظم رهبری دس��تور فرمودن��د که این مقوله 
را به ش��دت پیگیری کنیم و ما هم در صدد هس��تیم که با چندی��ن مکانیزم، به افزایش 

جمعیت کمک کنیم.
نمک��ی ضمن تأکید بر لزوم ایجاد تس��هیالت ویژه برای زوج های نابارور در کش��ور 
گفت: باید برای این دسته از خانواده ها، درمان و مقدمات آزمایش رایگان را فراهم کنیم 
و این مرکز به خوبی می تواند خدمات تخصصی نازایی را به مردم اس��تان ایالم ارائه دهد 
البته یک فلوش��یپ نازایی نیز به این مرکز اختصاص داده می شود. وی خاطرنشان کرد: 
باید به روی خانواده هایی که نمی توانند فرزندآوری داشته باشند یا از نظر روحی و روانی 
آمادگی فرزندآوری ندارند، تمرکز کنیم و در این زمینه باید ترمز نیل جمعیت به س��مت 
نرخ رش��د منفی را بکش��یم و دغدغ��ه مقام معظم رهبری در این زمین��ه را رفع کنیم و 
آینده کشور را با ساختار جمعیتی مناسب به نسل های بعدی تحویل دهیم.  تسنیم

به ریاست سرلشکر باقری برگزار شد 
جلسه فرماندهی عملیات امداد رسانی نیروهای مسلح به سیل زدگان 
جلس��ه فرماندهی عملیات امداد رسانی نیروهای مسلح به سیل زدگان خوزستان به 

ریاست سرلشکر باقری برگزار شد.
سردار سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه سفر به مناطق 
سیل زده، پس از بررسی وضعیت سیل زدگان استان لرستان و دیدار با مردم شهر پلدختر، 
عازم استان خوزستان شد و پس از بازدید هوایی از مناطق سیل زده و در معرض تهدید 

سیل، برای بررسی وضعیت سیل زدگان استان خوزستان در قرارگاه کربال حضور یافت.
عصر روز ش��نبه جلس��ه فرماندهی عملیات امداد رس��انی به س��یل زدگان اس��تان 
خوزس��تان به ریاس��ت سرلش��کر باقری و با حضور فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح 
تش��کیل شد و فرماندهان ارتش، س��پاه، ناجا و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا ضمن بیان 

موانع و چالش های پیش رو، اقدامات امدادی یگانهای تحت امر را ارائه کردند.
در ادامه سرلش��کر باق��ری ضمن تاکید بر اهتمام نیروهای مس��لح در اجرای فرمان 
فرمانده معظم کل قوا به نیروهای مسلح مبنی بر امداد رسانی به سیل زدگان، این حادثه 
را آزمون الهی برای مس��یولین و مردم قلمداد کرد. وی ضرورت خدمات رسانی مضاعف 
نهادهای حاکمیتی  به سیل زدگان استان خوزستان را به دلیل ایثارگری مردم این خطه 
در دفاع هش��ت س��اله وظیفه  امری بدیهی دانست و  اذعان داش��ت که  باید با اتحاد و 

یکپارچگی، آالم آسیب دیدگان را کاهش داد.
سرلشکر باقری در خاتمه، هماهنگی و برنامه ریزی دقیق در خدمت رسانی  نیروهای 
مسلح به مردم را بسیار با اهمیت دانست و افزود اقدامات مهندسی باید منطبق بر اصول 

و چارچوب های علمی صورت گیرد.  فارس

اخبار یک

 نمایش خیابانی فصل نوبهار 
 و اعتراض امام  جمعه 

و نمازگزاران اصفهان
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

عید نوروز و آغاز فصل بهار بهانه ای اس��ت 
تا همه  کس��انی که خود را به نحوی در تیررس 
امیال ش��یطانی می بینن��د از این دام بگریزند و 
ب��ا کالم »یا مقلب القل��وب و االبصار« خود را از 
تس��لط نفس اماره نجات بخشند و منزه از همه 

عیوب پا به سال نو بگذارند. 
اگرچه دیرینه نوروز به قبل از طلوع اسالم 
برمی گردد اما محتوای آن فاقد انفاس شیطانی 
ب��وده و با دیگر اعیاد و مناس��بت های س��اخت 

دست بشر به  طور کل متفاوت است. 
هیچوقت نمی توان ش��روع س��ال نو را که 
هم��راه روای��ی خداپس��ندانه آغاز می ش��ود با 
جشن هایی نفس��انی همچون هالووین در غرب 
مقایس��ه نمود بلکه می بایست توجه داشت که 
عامل منزه و مطهر نمودن س��فره هفت  س��ین 
آن از مادی��ات و ارتق��اء هر یک از س��ین ها به 

منش های عالی انسانی قرآن مجید می باشد که 
در کنار تأللو آیین��ه جای می گیرد تا هریک از 
کسانی که پای این س��فره پربرکت می نشینند 
پس از ش��نیدن صدای توپ که سمبل تحویل 
س��ال است چند آیه از آن را تالوت و روح خود 

را اینچنین تلطیف نمایند. 
این اتفاق پس از ۳۶۵ روز حادث می ش��ود 
که کل تعداد آن در طول عمر یک انسان شاید 
به عددی سه  رقمی نرسد و هریک از این نوبت ها 
فرصتی است برای این بشر تا خودشناسی را در 
کنار خداشناس��ی به اوج برساند و آغاز و ادامه 
آن را به هیچ بهانه ای وا نگذارد بلکه بها بدهد! 
اما هنوز هم هستند سردرگمان و مایه های 
تأسف در بین اقش��ار جامعه اسالمی کشور که 
بجای تبدی��ل فرصت ها به ارتق��اء، نعمت ها را 
ب��ه نغمت تبدی��ل می کنند. جمع��ه 9 فرودین 
ماه امس��ال در دومین نماز آدینه س��ال جاری 
حجت االس��الم میردامادی ام��ام  جمعه موقت 
کالن ش��هر اصفه��ان در حالی  که هم��ه زمان 
خطبه های خود را به همدردی با اقش��ار جامعه 
در گوش��ه و کنار کش��ور که براثر تبدیل  شدن 
نعمت ها به نغمت در حوادثی همچون رانندگی، 
طوفان و س��یل داغدار شده بودند اما شهرداری 
این شهر به بهانه نوروز همچنان بر طبل معاصی 
می کوبید و در گوش��ه و کنار آن و بخصوص در 

حاش��یه سی وسه  پل و میدان انقالب بساط بزم 
و رق��ص و پایکوبی را به پا کرد تا امام جمعه را 
بر اس��اس وظیفه شرعی امر به  معروف و نهی از 

منکر ناچار به اعتراض نماید! 
و  اق��وام  موس��یقی  جش��نواره  برگ��زاری 
عنوان ه��ای  دیگ��ر  و  خیابان��ی  نمایش ه��ای 
طرب انگی��ز نیز که از شش��م تا نه��م فروردین 
و درس��ت در بحرانی ترین روزهای حادثه  س��از 
کش��ور برگزار  ش��د تا خبرگزاری این ارگان با 
غیبت رس��انه های مکتوب در آن بدمد! از نمونه 
دیگر جش��ن های فاقد هویت و بدون پش��توانه 
مردم��ی ب��ود و آنچه در حاش��یه زاین��ده  رود 
گروه هایی محدود را برای لحظاتی به خود جلب 
کرد نمی توان ش��کرانه جاری شدن آب پس از 
۱۲ سال چالش بی آبی در زاینده رود دانست که 
خس��ارت های فراوان جانی و مال��ی را در چند 
نقطه از کش��ور به همراه داش��ته است بلکه به  
نوعی هالووین ش��باهت داش��ت ک��ه با رنگ و 
بوی بخش فرهنگی شهرداری اصفهان به روی 
صحنه می آمد و تماش��ای آن همراه با پاشیدن 
نم��ک و فلف��ل به زخم دل کس��انی بود که در 
غم و هجران از دست دادن هم میهنان خود در 
شیراز، گلستان، لرستان، کرمانشاه، خوزستان، 
مازندران و جمعاً ۲۴ استان کشور هنوز هم در 

سوزوگداز هستند.
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کارشناس مسائل منطقه:

 گسترش روابط تهران و بغداد
در شرایط حساس منطقه  

5

دادستان کل کشور:

 بخشی از آسیب های سیل اخیر
ناشی از سوء مدیریت هاست

8

س
فار

تحلیل حسن سبحانی از عملکرد نمایندگان در گفت وگو با سیاست روز:

 18 ساعت کار
بهره وری نزدیک به هیچ

صفحه 3

امریکا بعد از سد امدادرسانی  به سیل زدگان 
امدادرسان ها را مجازات می  کند؟!

 سپاه
در آستانه 

تحریم
مبارزه با داعش و کمک به مردم 

دالیل تحریم شدن!

رنا
ای

حسن روحانی در نشست خبری مشترک با عادل عبدالمهدی مطرح کرد؛

 تجارت ۲۰ میلیارد دالری 
با عراق در آینده

 در جریان اعتراض های جلیقه زردها تاکنون
 11 نفر کشته و دست کم 2 هزار تظاهرکننده
و یک هزار نیروی پلیس زخمی شده اند. 
تاکنون حدود 9 هزار نفر در جریان این 

اعتراض ها بازداشت شده اند

ادامه اعتراضات ضدسرمایه داری مردم فرانسه 
به رغم سرکوب  پلیس

شنبه های جلیقه زردها 
به خانه 21 رسید

صفحه 6

88006969روزنامه سیاست روز تلفنی آگهی می پذیرد

صفحه 2 صفحه 4

وزیر امور خارجه فرانس��ه اعالم کرد در بیش��تر 
م��وارد ب��ه ج��ز موضوعاتی درب��اره ای��ران و تنش 

فلسطین- تل آویو اتفاق نظر وجود دارد.
»ژان ای��و لو دریان«، پس از پایان نشس��ت دو 
روزه گ��روه هفت در ش��هر »دینار« فرانس��ه اعالم 
کرد وزرای خارجه کش��ورهای شرکت کننده به طور 
عم��ده بر موضوعات مطرح ش��ده توافق داش��ته اند 
اما نتوانس��تند درباره »نزاع فلسطینی-اسرائیلی« و 

»چگونگی تعامل با ایران« اختالفات را حل کنند.
دیپلمات ارشد فرانسوی گفت: »برخالف هوای 
مطبوع دینار، نتوانستیم بر برخی از اختالف هایمان 
غلبه کنیم. فکر می کن��م گفت وگوها چه در لحن و 

چه اصول، سازنده و خوشایند بود.«
پیش از ای��ن »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان 
نیز اعالم کرده بود ایران، در دستور کار نشست گروه 

هفت خواهد بود.
ماس گفته بود: »درباره ایران در نشس��ت گروه 

هف��ت صحبت خواهد ش��د. م��ا همچن��ان متقاعد 
هس��تیم که عاقالنه اس��ت، توافقی داشته باشیم که 
تضمین کند، ایران نتوان��د وارد روند تولید اورانیوم 
شود. ما همچنین درباره برنامه موشکی و نقش ایران 

در سوریه هم صحبت خواهیم کرد.«
نشس��ت گروه ۷ ب��ا حضور وزرای ام��ور خارجه 
آمریکا، انگلیس،ژاپن، آلمان، فرانس��ه، ایتالیا، کانادا و 
اتحادیه اروپا روز جمعه در فرانسه شروع به کار کرد. 
»مایک پامپئو« در این نشست حضور نداشته و 
معاونش را به جای خود فرستاده است. دیپلماتی در 
فرانسه گفته است پامپئو پیامی با مضمون »کارهای 

بهتری برای انجام دارم« فرستاده است.
 ب��ه گزارش رویت��رز، لودریان که کش��ورش به 
دلی��ل حمای��ت از »خلیفه حفت��ر« در مقابل دولت 
مورد تایید س��ازمان مل��ل در لیبی، مورد انتقاد قرار 
گرفته اس��ت تصریح کرد طرف ه��ای درگیر در این 
کشور ش��مال آفریقا اقدمات خود را متوقف کنند و 
همچنی��ن حفتر نیز باید تالش ه��ای تحت حمایت 

سازمان ملل متحد را پذیرا باشد.
»احمد المس��ماری« س��خنگوی نیروهای شرق 
لیب��ی تحت امر »خلیفه حفت��ر« روز جمعه )دیروز( 
اع��الم ک��رد ک��ه نیروهای حفت��ر کنترل ف��رودگاه 
بین الملل��ی طرابل��س در جنوب این ش��هر و منطقه 
»قصر بن غشیر« و شهر ترهونه واقع در 9۰ کیلومتری 

جنوب شرقی طرابلس را به دست گرفتند.
وی در یک کنفرانس خبری در شهر بنغازی افزود 
که نیروهای حفتر همچنین شهر العزیزیه واقع در ۴۵ 
کیلومتری جنوب طرابلس را تصرف کردند.  فارس

پس از پایان نشست گروه هفت:
 لودریان: درباره ایران

به توافق نرسیدیم

شهادت سه تن از کارکنان وزارت دفاع در بندر عباس
س��ه تن از کارکنان وزارت دفاع هنگام تعمیرات یک ش��ناور س��بک در 

صنایع شهید درویشی بندر عباس به شهادت رسیدند.
در حین انجام تعمیرات یک فروند ش��ناور س��بک ب��ه دلیل بروز حادثه، 

س��ه تن از کارکنان خدوم صنعت ش��هید درویشی بندرعباس به درجه  رفیع 
شهادت نائل گشتند.

بر اس��اس این گزارش، این حادثه روز گذش��ته و در حین تعمیر اساسی 
یک فروند ش��ناور س��بک رخ داد.این حادثه مجروج دیگری بر جای نگذاشته 

است.  وزارت دفاع


