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وزیر بهداشت گفت: »اعتقاد دارم که بسیج، 
و  رویکرد  یک  بلکه  نیست  سازمان  یک 
روش برای اداره کشورها در شرایط بسیار 
سخت و بحرانی است و بسیجی یک نفر زیر 
است  فردی  بلکه  نیست  دستگاه  یک  بیرق 
و  فنا شدن  کردن،  فدا  برای  را  که خودش 
روزهای  از  مردمش  و  کشور  رفت  برون 

است.« کرده  آماده  سخت، 
به گزارش سپید، سعید نمکی در نشست هیات 
اندیشه ورز سازمان بسیج جامعه پزشکی که 
در مجتمع فرهنگی ولیعصر)عج( تهران برگزار 
شد، ضمن تبریک به مناسبت هفته بزرگداشت 
دفاع مقدس، اظهار داشت: »چهلمین سالگرد 
این حرکت بزرگ عرفانی را به همه رزمندگان 
و ملت ایران تبریک می گویم و به همه شهدای 
دفاع از حریم و حرم و سالمت سرزمین مان 

می فرستم.« درود 
وی خاطرنشان کرد: »در روزهای اول مسئولیتم 
در وزارت بهداشت به این نتیجه رسیدم که 
را  عده ای خودشان  دارو  و  غذا  در سازمان 
زده  گره  پزشکی  جامعه  بسیج  و  بسیج  به 
بوده اند اما متاسفانه یکی از نقاط آسیب پذیری 
دستگاه ها و سازمان هایی مانند بسیج این است 
که اجازه دهند دامنشان به افراد بی لیاقت و یا 
خدای ناکرده کسانی که لیاقت پوشیدن این 
نیازمندی  اولین  شود.  آلوده  ندارند،  را  ردا 
بسیجی شدن، پاکیزگی است و نمی شود هر 

پاکیزگان  بیرقی برد که جایگاه  کسی را زیر 
و صدیقان تاریخ یک مملکت و نظام است. 
برای اداره سازمان غذا و دارو که محلی از 
مفسده اصلی در وزارت بهداشت بود لذا فردی 
را مناسب تر از دکتر شانه ساز با سابقه ای از 

نیافتم.« طینتی  پاک  و  پاکیزگی 
وزیر بهداشت یادآور شد: »وقتی دکتر شانه 
ساز را انتخاب کردم، برخی گفتند که نمی شود 
علمی  غیرهیات  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
حرف ها  این  نمی شود؟  چرا  گفتم  که  باشد 
یعنی چه؟ این مملکت فقط استاد نمی خواهد 
بلکه نیاز به انسان های عاشق و از جان گذشته 
دارد و انسان هایی می خواهد که دل بر دریا 
بزنند. اآلن رییس یکی از دانشگاه های علوم 
پزشکی جنوب کشور را یک استادیار گذاشته ام 
و معتقدم که فقط با القاب نمی توان کشور را 
اداره کرد و در اداره کشور، نیازمند تفکری 

نو و جدید هستیم.«
نمکی بیان کرد: »حدود 30 سال در وزارت 
را  بهداشت  بخش  اداره   مسئولیت  بهداشت 
کنی  ریشه  ما،  برنامه های  از  یکی  و  داشتم 
فلج اطفال در کشور بود و راهی جز روش 
ارزشمند  ظرفیت  از  و  نکردم  پیدا  بسیجی 
استفاده  اطفال  فلج  کنی  ریشه  برای  بسیج 
کردیم. عده ای می گفتند که بسیج چه نقشی 
دارد؟ گفتم راهی جز استفاده از این ظرفیت 
بی بدیل نداریم و آن زمان توانستیم در ایران 

به  را  ملی  بزرگ  حرکت  این  افغانستان  و 
برسانیم.« سرانجام 

وی افزود: »وقتی به وزارت بهداشت آمدم، اولین 
طرح بزرگ ما، اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون 
بود که بازهم از کمک بسیجی ها استفاده کردیم. 
قرار بود 50 درصد از جمعیت 30 تا 70 سال 
که حدود 20 میلیون نفر می شد را پایش کنیم 
اما فشارخون بیش از 30 میلیون و 700 هزار 
نفر پایش شد و در این بین، دو میلیون و 700 
هزار مورد فشارخون باال را در کشور شناسایی 
کنیم و اهمیت شناسایی این تعداد بیمار وقتی 
بیشتر مشخص می شود که بدانیم ساالنه 97 هزار 
مورد از مرگ مردم ایران به دلیل پرفشاری خون 

و عوارض ناشی از آن است.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »معتقدم که امروز 
و  نیست  گسست  و  دعوا  روز  کشور،  در 
اعتقاد دارم که دشمن بر باطل خودش متفق 
متفرق هستیم و  بر حق خودمان  ما  است و 
این شیوه خطرناکی است. اینکه نتوانیم دور 
خودمان  رهبری  نام  به  محور  و  خیمه  یک 
زیر  قرار گیریم و  کنار هم  در  را جا دهیم، 
مردم گرفتار  امور  تمشیت  به  بلند  این سایه 
دامن  نظام  درون  نزاع های  به  اگر  بپردازیم 

زده شود، بازی را باخته ایم.«
نمکی افزود: »امروز نظام جمهوری اسالمی 
ایران علی رغم همه قدرتمندی هایی که دارد، 
را طی  بسیار شکننده ای  ابعادی روزهای  از 

تحمیل  ایران  بر  امروز  که  تحریمی  می کند. 
اباعبداهلل  بر  که  تحریمی  جز  به  می شود، 
تحمیل  عاشورا  و  تاسوعا  در  الحسین)ع( 
نشده  تحمیل  ملتی  هیچ  بر  وقت  هیچ  شد، 
است. چندین سال بیش از 95 درصد از بودجه 
اداره کرده ام و روزهای سختی را  کشور را 
گذرانده ایم و با نفت 27 دالر، مطالبات دوران 
نفت 120 دالری را پرداخت کردیم و برای 
کارهای  کشور،  دفاعی  و  نظامی  نیروهای 
از  کیلومتر   700 و  هزار  یک  شد.  بزرگی 
ایجاد  امکانات  کشور  غرب  شمال  مرزهای 
برای  کاظمی  شهید  بودجه ای  ردیف  و  شد 
بودجه  و  شد  ایجاد  موشکی  توان  تقویت 
آن از 18 میلیارد به دو هزار و 400 میلیارد 

یافت.« افزایش  تومان 
نظام  از  ویترینی  »دولت،  کرد:  اضافه  وی 
جمهوری اسالمی ایران است و اینکه فکر کنیم 
در 8 سال گذشته، اقدامی از سوی دولت انجام 
نشده، دشمن شاد می شویم و تقاضای من از 
بسیجی ها این است که آنجایی که به کلیت نظام 
مربوط است در اظهارنظرها خیلی حواسمان 
که  بگویند  می خواهند  دیگران  باشد،  جمع 
و  نیفتاد  مثبتی  اتفاق  هیچ  سال   8 طول  در 
فقط بیت المال به هدر رفت، نباید به گونه ای 
رفتار کنیم که این مطالب نادرست، تیتر اخبار 

انقالب شود.« دشمنان نظام و 
ادامه در صفحه10 

بسیج یک رویکرد برای اداره کشورها در شرایط 
بسیار سخت و بحرانی است


