
گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
مجلس  در  مــردم  نمایندگان  قاطع  رأی 
شورای اســامی به امیر سرتیپ حاتمی 
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
پشتوانه عظیم بازدارندگی و اقتدار دفاعی 

کشور است.
به گزارش ایرنا، ســردار سرلشــکر پاسدار 
محمد باقری  در آیین تودیع و معارفه وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه دستور 

خداوند متعال در قرآن کریم به مسلمانان این 
اســت که هر آنچه در تــوان دارید برای مقابله 
با دشــمنان و افزایش قدرت بازدارندگی نظام 
اسالمی فراهم کنید، اظهار داشت: وزارت دفاع 
چنین مســئولیت ســنگینی بر عهــده دارد و 
بحمداهلل در طول تاریخ این وزارتخانه به خوبی 
و در هر دوره نســبت به گذشته در مسیر رشد 
و تعالی قرار داشــته و ماموریت های محوله را 
به بهترین نحو به ســرانجام رسانده است. وی 
تالش انقالبی و جهــادی برای تامین اعتبارات 
نیروهای مســلح را از انتظارات فراروی وزارت 
دفاع برشمرد و گفت: انتظار می رود وزیر دفاع 
به مانند یک فرد جهادی در سنگر از  پا ننشیند 
و دائما در این جهت تالش کند. سرلشکر باقری 
در بخش دیگری از ســخنان خود  با اشــاره به 
مراســم تودیع و معارفه وزیر دفاع گفت: وزیر 
جدید مانند ســردار دهقان و بهتر از ایشــان 
باید کارها را پیش ببرند تا شــاهد اقتدار نظام 

جمهوری اسالمی ایران باشیم.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با تبریک 
انتصاب سردار ســرتیپ پاسدار حسین دهقان 
به عنوان مشــاور فر مانده معظم کل قوا گفت: 
مسئولیت جدید سردار دهقان نشان از اعتماد 
فرمانده کل قوا به این سرباز عزیز والیت است 
که برای وی در مسئولیت جدید آر زوی توفیق 
و سربلندی در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
را دارم. وی امیر ســرتیپ حاتمی  را فرماندهی 
شناخته شــده در نیروهای مســلح و برادری 
مومــن ، والیی ، ســختکوش، کاردان و توانا در 
انجام مســئولیت ها دانســت و گفت: ایشــان 
در مســئولیت جانشــینی وزارت دفاع فراتر از 
مسئولیت جانشــین عمل کردند و در بسیاری 
از بخش ها موفق بودند. سرلشکر باقری با تقدیر 
از رئیس  جمهور بــرای انتخاب امیر حاتمی به 
عنوان وزیر دفاع گفــت: از  نمایندگان مجلس 
نیز برای رای باال و قاطــع به وزیر دفاع جدید 

قدردانی می کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه رای اعتمــاد باالی   
نمایندگان به امیــر حاتمی چندین معنا دارد، 
گفت: دشــمنان جمهوری اســالمی بدانند که 
مقام دفاعی کشور هنگامی که در معرض رای و 
نظر نمایندگان ملت قرار می گیرد باالترین رای 
و حمایت را خواهد  داشت و این یعنی در نظام 
و کشور اسالمی، موضوع دفاع، فراتر از هرگونه 
حزب، جناح، ســلیقه و نگر ش حائز اهمیت و 
توجه است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با 
بیان اینکه رای باالی نمایندگان به امیر حاتمی 
پشــتوانه عظیمی برای نیروهای مســلح ، نظام 
جمهوری اســالمی و قدرت بازدارندگی  کشور 
خواهد بــود، گفت: پیام داخلــی این رأی هم 
این است که هنگامی که مســئله وزات دفاع، 
 نیروهای مسلح و دفاع از امنیت و اقتدار نظامی 
اسالمی باشد همه نمایندگان و مردم در میدان 

هستند و پای اقتدار نظام می ایستند.

محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
رأی قاطع مجلس به وزیر دفاع پشتوانه عظیم بازدارندگی و اقتدار دفاعی کشور است

بعد از افتتاح مجلس دهم موج امید در جامعه ایجاد شد.
تحول خواهان و همه کسانی که حامی جامعه مدنی بودند مشعوف از تغییر بزرگ در خانه ملت دل به آینده    ای پرامید بستند.

بسیاری از سرور ناشی از تشــکیل مجلس دهم به وجد آمدند. معتدل    ها شادمان بودند که افرادی تندرو مانند حسینیان، رسایی، 
کوچک زاده و الیاس نادران در مجلس جدید در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسامی دوره دهم نیستند.

عقای جامعه هم از وزیدن نســیم اعتدال در بهارستان خشنود بودند. وقتی فراکسیون امید با لیست 100 نفره تشکیل شد، محافل 
سیاسی اصاح طلب نیز امید وافری به نقش آفرینی این فراکسیون در روند مجلس دهم داشتند. برخی از مفسران محافل پارلمانی براین 
عقیده بودند که با شکل گیری مجلس معتدل دهم به جای مجلس تندرو نهم، زین پس شایستگانی چون محمدعلی نجفی به    خاطر یک 
رای از تکیه زدن به کرسی وزارت محروم نمی    شوند.  همچنین متفکر و دانشمند برجسته    ای چون رضا فرجی دانا با استیضاح جهت    دار 
و طبق اغراض جبهه پایداری از قطار کابینه پیاده نخواهد شد. با اعام نتایج رای اعتماد مجلس به وزرای کابینه دوازدهم، اصاح طلبان 
خوش    بین، به اعتراف تلخ "سال به سال دریغ از پارسال" رسیدند. مجلس به اصطاح معتدل با آرای جهت    دار در راستای منافع مغلوبین 16 میلیونی دست رد به 
سینه تنها وزیر پیشنهادی اصاح طلبان زد تا 24 میلیون نفر حامی روحانی در 29 اردیبهشت احساس غبن نمایند.  حذف معنادار بیطرف و رای ناپلئونی محمود 
حجتی را می توان دهان کجی مجلس دهم به اکثریت جامعه رای دهندگان ایرانی دانست. این رای اعتماد مجلس دهم گویای واقعیتی تلخ است که نشان از ساز ناکوک 
مجلسیان به انتخاب کنندگان خویش بود. این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که مجلس نهم با آن بافت اصولگرای متمایل به جبهه پایداری در رای اعتماد به دولت اول 
روحانی با البی ویژه حدادعادل با زحمت توانست محمد علی نجفی را با اختاف یک رای از راهیابی به دولت یازدهم باز دارد اما مجلس به اصطاح معتدل  دهم با 

برخورداری از چهره هایی چون عارف در راس فراکسیون امید نتوانست بیطرف اصاح طلب و پاک دست را روانه پاستور کند!
اکنون می توان بر خوش باوری همه کسانی که فکر می کردند با گشایش مجلس دهم دیگر اقتدار تندروها در پارلمان خاتمه می یابد، سرابی بیش نیست

قیاس دیوار مرزی با فساد 
ساختاری
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فراکسیون امید بسیار 
منفعالنه عمل کرد
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شهربانو امانی عضو شورای پنجم تهران:

افشاگری جواد امام درباره 
نقش چهار نماینده اصالح 

طلب در رای نیاوردن بیطرف!

یادداشت های امروز

سرمقاله

ســفر سردار باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح به کشور ترکیه و 
مذاکره با مقامات آن کشــور نظر هر تحلیل گری را  به خود جلب می کند. 
ســردار باقری در مصاحبه مطبوعاتی خود بــر روی قاچاق و مواد مخدر 
بیشــترین تاکید و اجرای دیوار حائل در مرز دو کشور را امری پسندیده 
قلمداد می کند. البته وی به صورت تلویحی به تروریســت ها نیز اشاره ای 
دارد. ناظران منطقه ای معنای مفهوم تروریست در کالم باقری را تشخیص 
می دهند. با توجه به تحوالت کشــور عراق بیشترین دغدغه مقامات ایران 

و ترکیه به کردها مربوط می شود.
 در صورت برگزاری همه پرســی اقلیم خود مختار کردستان عراق باید 
شاهد اتفاقات نه چندان خوشایند در منطقه باشیم. سفر سردار باقری به 
ترکیه و حمایت از احداث دیوار در مرز دو کشور با پیش بینی این رویداد 
کامال منطقی به نظر می رســد. معلوم اســت حکومت مرکزی دو کشور 
برای مقابله با این رخداد به دنبال برخوردی ســخت و تمام عیار هستند. 
تا به این جای کار هیچ اشــکالی دیده نمی شــود. حفظ امنیت و مرزهای 

سرزمینی از مهم ترین وظایف هر حکومتی است. 
اما همراه با این حساســیت در ســمت دیگری از حــوزه حکومتی با 
استیصال و انفعالی کم ســابقه مواجه می باشیم. امروز کمتر کسی وجود 
فســادی همه گیر در دستگاه دیوانی کشــور را کتمان می کند. دامنه این 
فســاد تمامی حوزه های خرد و کالن کشــور را فرا گرفته اســت. مشکل 
به حدی رســیده که گروهی برای قانونی ساختن آن به واژه سازی روی 
آورده اند. در چند روز گذشــته دیدیم که فســاد، باج گیری و گروکشی 
در فراینــد رای اعتماد به کابینه دوازدهم بــا نام هایی همچون البی گری 
و تعامل سیاســی بزک گردید. هر چه این فســاد گســترده تر می شود، 

بی تفاوتی و انفعال در مقابل آن بیشتر بروز داده می شود.
 معلوم نیســت در ســر کارگزاران حکومتی چه می گــذرد؟ یا نگرانی 
منتقدان، ناظران رسانه ای و دانشگاهیان بی مورد است و یا اینکه حکومت 
این فســاد را جزئی از ســاختار خود پذیرفته و آن را حقیقتی غیر قابل 

تغییر می پندارد.
 از مقایســه دو فرایند فوق یعنی تجهیز، ســرمایه گذاری و پیش بینی 
حکومــت در مقابل وقایع قومی و مرزی از یک طرف و بی تفاوتی نســبت 
به حمله  موریانه وار فساد ساختاری به نظام دیوانی کشور می توان نتیجه 
گرفت که دولتمردان ایران هر چه قدر نســبت به پدیده های ســخت، غیر 
مترقبه و فیزیکی خود را مسلح کرده و توان کشور را باال می برند، به همان 
اندازه از اضمحالل و فروپاشی فرسایشی ساختار دیوانی غافل و مستاصل 
هســتند. این مهم بیش از آنکه نشــان دهنده رهیافت و استراتژی نظام 
سیاسی کشور باشد نشــان دهنده ضعف مفرط کشورمان در حوزه تفکر، 
برنامه ریزی برای علوم انسانی و رشته های مرتبط با آن است. مادامی که 
پست ها و مناصب سیاسی به واسطه فامیل بازی تقسیم می شود، تا زمانی 
که به علوم انسانی به عنوان علوم منحوسه نگریسته می شود و مادامی که 
می خواهیم کشور را به شیوه ای مدرن اما با تفکری سنتی اداره کنیم نباید 

انتظار اتفاق خاصی را داشته باشیم. 

خبر اول

صد رحمت به مجلس نهم
خوش بینی حامیان جامعه مدنی به مجلس دهم سرابی بیش نبود!
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محمدعلی مشفق

افول اخالق درجریان 
اصالحات

رحمت اهلل حافظی هنگام ترک شورا
 به دلیل ورود قالیباف:

آنچه یافت می نشود
 آنم آرزوست

صفحه 3

بُردیم یا باختیم!؟ 

عهد نابستن از آن به 
که ببندي و نپایي

روحانی به جای کلید نیاز به ذهنی 
خالق دارد
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حمید کاری

سام سکوتی بداغ

جواد شقاقی

امیر مقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی


