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رئیسجمهوری اولویتهای وزارت کار
در حوزه تولید را ابالغ کرد

رئیسجمهوری در بخشنامهای به تمامی دســتگاهها و در نامه جداگانهای به وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اولویتهای حوزه تولید را ابالغ کرد.
به گزارش ایرنــا ،رئیسجمهور پیرو بخشنامهای به تمامی دســتگاهها برای ارائه
برنامهها و بســتههای اجرایی جهت شــتاب بخشــیدن به تولید و اشــتغال ،در نامه
جداگانهای به وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،فعالیتهای ویژه دارای اولویت و مدنظر
خود را نیز در حوزه وظایف این وزارتخانه ،به وی ابالغ کرد.
این نامه در جهت اجرای شایسته ،همه جانبه و جهادی منویات رهبر معظم انقالب
(مدظله العالی) در ســال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشــتغال» و در ادامه اقداماتی که
تاکنون در حــوزه ماموریتهای وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی در جهت تحقق
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده ،صادر شده است.
در نامه رئیس جمهوری به وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آمده اســت :پیرو ابالغ
بخشــنامه شماره  4243مورخ  20فروردین  1396موضوع ارائه برنامه ها و بسته های
اجرایی پیشنهادی آن وزارت برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای مرتبط با سال
«اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» بدینوسیله فعالیت های ویژه دارای اولویت و مدنظر
اینجانب در حوزه وظایف آن وزارت را ابالغ می کنم.
در نامه رئیس جمهوری تاکید شده است :الزم است تدوین برنامه اجرایی فعالیت ها
(افزایش اشتغالزایی فعالیت های تولیدی با همکاری وزرا ،روسای سازمان ها و دستگاه
های اجرایی ذیربط) با اولویت در دســتور کار قرار گیرد و نتیجه حداکثر ظرف مدت 2
ماه از تاریخ این ابالغ ،تهیه و ارائه شود.

انتخاب معتمدان هیأتاجرایی برگزاری
انتخابات ریاستجمهوری در تهران

هفت معتمد هیاتاجرایی برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در تهران
انتخاب شدند.
به گزارش ایلنا ،در جلسهای که به دعوت عیسی فرهادی فرماندار حوزه انتخابیه و رییس
هیات اجرایی انتخابات در فرمانداری تهران تشــکیل شــد ،سید حسین هاشمی استاندار
تهران و قاسم محمد طهرانی قائممقام هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری استان
تهران ،حضور داشتند.
بر اساس این گزارش ،تعداد  30نفر از معتمدین مورد تایید هیات نظارت شورای نگهبان
از سوی فرماندار تهران به این جلسه دعوت شده بودند.
پس از سخنان فرماندار تهران ،اســتاندار تهران و قائم مقام هیات نظارت بر انتخابات
ریاست جمهوری استان تهران ،انتخابات برای تعیین هفت تن عضو اصلی هیات اجرایی
و پنج تن به عنوان عضو علی البدل ،برگزار شد.
در ادامه پس از شمارش آرا سید محمد رضا آیتاللهی ،حبیباله بیطرف ،محمد حسین
رضایی ،سید ابوالفضل رضوی ،حسین طاهری ،برزین ضرغامی و سید کامل تقوینژاد به
عنوان عضو اصلی انتخاب و معرفی شدند.
همچنین زهره عالیپور ،ثریا شارقی ،سید اسماعیل داودیشمسی ،علیاصغر زبردست و
احمد حاتمی به عنوان اعضای علیالبدل هیات اجرایی برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره
ریاست جمهوری انتخاب شدند.

آرمین :مسئولیتی در زندان اوین نداشته ام

در پی انتشــار خبری در کانال تلگرامی یکــی از خبرگزاریهای اصولگرا مبنی بر حضور
محسن آرمین در راس مدیریتی زندان اوین در سال  ،۶۷او این خبر را تکذیب کرد.
به گزارش مرور نیوز ،در پی انتشار خبری در کانال تلگرامی یکی از خبرگزاریهای اصولگرا
مبنی بر حضور محسن آرمین در راس مدیریتی زندان اوین در سال  ،۶۷او این خبر را تکذیب
کرد.
محسن آرمین گفت :من از ســال  65تا  68به واسطه حضورم در وزارت ارشادی که سید
محمد خاتمی وزیر آن بود به عنوان رایزن فرهنگی به کشــور لبنان ســفر کرده و در آن جا
مســتقر بودم .همین مسئله نشان میدهد که سایر منابع خبری این گونه خبرگزاریها چقدر
صادق هستند.
آرمین در انتها تاکید کرد :من هیچگاه نیرو قوه قضاییه ،نیروی انتظامی و ...نبوده ام و این
گونه مطالب از اساس کذب است.

نهاوندیان:

تراز تجاری کشور پس از  62سال مثبت شده است

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت 62 :سال پس از دوره مرحوم دکتر
مصدق تراز تجاری کشــور هرگز مثبت نشده بوداما در سال  94و  95توانستیم به نقطه
ای برســیم که درجه مقاومت این کشــور افزایش یابد و تراز صادرات غیرنفتی در برابر
واردات مثبت شود.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی دولت ،محمد نهاوندیان تاکید کرد:تحقق اقدامات و
برنامه های درست دولت باعث شده تا وابستگی ها کمتر و اقتصاد کشور مقاوم تر شود.
وی تالش گسترده برای توسعه و آبادانی ایران اسالمی را از محورهای عمده فعالیت
دولت یازدهم برشمرد و افزود :این تالش ها و اقدامات دولت در زندگی اقشار کم درآمد،
بیشترین ثمردهی را بویژه در بلندمدت داشته است.
نهاوندیان خودکفایی در برخی محصوالت کشــاورزی از جمله گندم را عالئم توفیق
در تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی خواند و اظهار داشت  :بی تردید اکنون وقتی
بدخواهان می بینند ایران با تکیه بر توان خود موفق شــده نه تنها مشکالت را حل کند
 ،بلکه طی دو الی ســه سال  ،به رشد  8درصدی نیز دست یافته است  ،کمتر در مخیله
خود به فکر ضربه زدن به اقتصاد ایران می افتند.
احمدی نژاد در مهر ماه  95طی نامه ای به مقام معظم رهبری:

فرمودید شرکت اینجانب  در انتخابات به مصلحت نیست

تبعیت میکنم

بسم اهلل الرحمن و الرحیم
حضرت آیت اهلل خامنهای(مد ظلهتعالی) رهبر معظم انقالب اسالمی
سالم علیکم
همان گونه مســتحضر هستید در دیدار مورخ نهم شــهریور ماه سال جاری  ،اینجانب
برنامههای تبیین انقالب در سراسر کشور را تشریح نمودم .پس از آن حضرت عالی توصیه
فرمودید که در این دوره مصلحت نیســت بنده در انتخابات شرکت نمایم و اینجانب نیز
تبعیت خود را اعالم نمودم.
ضمن تشکر از بیانات مهم حضرت عالی در جلسه درس خارج فقه مورخ پنجم مهر ماه
جاری به استحضار می رسانم که در عمل به منویات رهبر بزرگوار انقالب برنامهای برای
حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی سال آینده ندارم.
به لطف خداوند متعال و با افتخار همواره به عنوان سرباز کوچک انقالب و خادم مردم
باقی خواهم ماند.
از خداوند منان برای حضرت عالی سالمتی و موفقیت بیشتر و برای ملت بزرگوار ایران
عزت و سربلندی روز افزون  ،در سایه عنایات حضرت ولی عصر(عج) مسالت دارم
محمود احمدی نژاد 1395/7/6

توضیح و تصحیح

در شــماره  115مورخ  19فروردیــن روزنامه مســتقل آدرس وبالگ مطلب
«رانندگی در مه غلیظ» ســهوا ذکر نشده اســت .بدین وسیله از نویسنده محترم
مطلب مزبور آقای دکتر محمد جواد غالمرضا کاشی پوزش می طلبیم.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با خبر آنالین عنوان کرد:
مصطفی میر سلیم:
دالیل مختلفی وجود دارد که نه به لحاظ عرفی و نه به لحاظ شــرعی نمی توان به آن روش (شــیوه احمدینژاد در انتخابات ســال )88اتکا کرد .ما به لحاظ حکومتی
روش احمدینژاد در انتخابات  88روشهایی را معقول میدانیم که برگرفته از شیوه حکومت پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) است .مردم حواسشان هست .زمانی بود که شرایط ایجاب میکرد حساسیت
خودشان را برای مخالفت با شیوهای از حکومت با گرایش به ایشان ابراز کنند که این کار را انجام دادند .اما دیگر آن دوره گذشته است و مسائل و شیوههای حکومت و
نه شرعی بود و نه عرفی
حساسیتهای مردم تغییر کرده و آگاهیها دگرگون شده است.

تحلیل ابعاد مرموز ثبت نام رئیس جمهور سابق توسط زیبا کالم در گفتو گوی اختصاصی با مستقل:

احمدی نژاد ُعقده دیده شدن دارد
میخواهد وانمود کند الزم باشد مقابل مقام معظم رهبری هم میایستد

* سید محمد دادگر حسینی

با نزدیک شدن به انتخابات ریاســت جمهوری چهره کاندیداهای این رقابت مشخص خواهد
شد ،کســانی از سایه به در خواهند آمد و کسانی هم که کاندیدای پوششی و نمایشی بودهاند به
مرور صحنه را خالی خواهند کرد .طبیعت ًا ظهور چهرههای قوی و دارای پیشــینه سیاسی موجب
بروز بحث و گفتگو درباره توانایی و تمایالت سیاســی آنان و داغ شــدن فضای انتخابات خواهد
شد .از چهرههایی که حضور آنان در صحنه رقابت مسجل شده حسن روحانی ،مصطفی میرسلیم،
ابراهیم رئیســی را میتوان نام برد .اما اتفاق قابل پیش بینی روز چهارشــنبه رخ داد که محمود
احمدینژاد و حمید بقایی با داشتن پروندههای مفتوح قضایی و البته همراه جنجال و هیاهو و شعار
وارد ستاد انتخابات کشور شدند تا با صدای رسا اعالم کنند هیچ مانعی را در برابر خود به رسمیت
نمیشناسند .اما هنوز معلوم نیست این رفتار پرهیاهو نشانه چیست و به چه نتیجهای منجر خواهد
شــد؟ آیا احمدی نژاد قصد حضور در رقابتها را دارد و یا حضور وی تنها برای نمایشــی سیاسی
است؟ آیا الزم است برای ممانعت از هیجانی شدن فضا با وی تقابل صورت گیرد و رد صالحیت
شــود یا اصو ًال ورود وی موجب پایان عمر سیاســیش خواهد بود .گفتگوی ما با صادق زیباکالم
درباره دالیل حضور احمدینژاد در انتخابات را میخوانید:
ازنظر شما هدف آقای احمدینژاد از کاندیداتوری در این دوره چه بود؟
من فکر میکنم آقای احمدینژاد بهخوبی میداند که شــانس زیادی برای اینکه ایشان تأیید
صالحیت شــوند و بعد هم در مقابل آقای رئیســی و آقای روحانی قرار بگیرند و رأی هم بیاورند
ندارند بنابراین ایشان میخواهد با وانمود کردن این نکته که «من اگر الزم شود میتوانم در مقابل
مقام معظم رهبری هم بایســتم» وارد صحنه شــده و در حقیقت این انگیزه در خصوص ایشان
خیلی پررنگتر است .
به نظر شــما چه اتفاقاتی روی داده که آقای احمدینژاد بدین شکل در
انتخابات ثبتنام کرد ؟

آقای احمدینژاد اســتاد خلق کنشهای ناگهانی و غیرقابلباور تصور است دقیق ًا مشابه همان
قهر  11روزه که ایشان در سال  90در مساله کنار گذاشتن آقای مصلحی از وزارت اطالعات انجام
دادند و در حقیقت مقابل رهبری ایستادند اآلن هم آقای احمدینژاد به نحوی ثبتنام کردند که
حداکثر صدای ممکن را ایجاد کند ،چراکه اگر ایشان بهعنوانمثال دو روز پیش سخنرانی کرده و
در آن سخنرانی گفته بودند که بسیاری از دوستان به من توصیه میکنند که در انتخابات ثبتنام
کنــم یا این که عنوان میکردند که خیلی از افراد به بنده گفتند مقام معظم رهبری نفرمودند که
ثبتنام نکنم و ایشان صرف ًا توصیه کردند .به هر صورت آقای احمدینژاد بههیچوجه اجازه ندادند
شــک و شــبههای در این موضوع ایجاد شود چون اگر به فرض در روزهای قبل ،ایشان هرگونه
عالئمی از خودشــان بروز داده بودند که ممکن اســت در انتخابات ثبتنــام کنند ضربه و تأثیر
ثبتنامشان این گونه نمیشد ،بدیهی است که آقای احمدینژاد یک زلزله  7ریشتری در ساختمان
سیاسی ایران به راه انداختند.
با توجه به اینکه احتمال رد صالحیت آقای احمدینژاد بسیار باالست آیا
شما فکر نمیکنید انگیزه و مقاصد دیگری در کار باشد؟
برخی میگویند که هدف ثبتنام آقای احمدینژاد به وجود آوردن شــرایط ســال  92اســت
بهنحویکه در آن ســال آقای رحیم مشــایی ثبتنام کردند و بعداً وقتی مرحوم آیتاهلل هاشمی
آمدند زمینه ای فراهم شــد تا شورای نگهبان قادر باشــد هم آیتاهلل هاشمی و هم آقای رحیم
مشایی را رد صالحیت کند .یک فرضیه این است که آقای احمدینژاد با هماهنگی اصول گرایان
در این انتخابات ثبتنام کرده که اگر بخواهند آقای روحانی را رد صالحیت کنند آقای احمدینژاد
در حقیقت بیاید و جادهصافکن رد صالحیت آقای روحانی شود .البته من خودم این نظر را قبول
ندارم و فکر نمیکنم که قصد نظام این باشد که خواسته باشند آقای روحانی را رد صالحیت کنند
و حاال بخواهند با رد صالحیت آقای احمدینژاد زمینه آن را فراهم کنند
پیشبینی شما از این دوره انتخابات با فرض بر اینکه آقای احمدینژاد رد
صالحیت شود چیست؟
اگر آقای احمدینژاد رد صالحیت نشــود کار برای آقای روحانی دشوار خواهد بود البته درست
است که آقای احمدینژاد از سبد رأی اصول گراها هم برداشت خواهد کرد و بخشی از آراء اصول
گرایان به سبد رأی وی خواهد ریخت لیکن من فکر میکنم بیشتر از سبد اصولگرایان از سبد آقای
روحانی سرریز به سبد احمدینژاد میشود چراکه خیلی از کسانی که جزء رأیدهندگان بالقوه آقای
روحانی هستند با توجه به اینکه آقای احمدینژاد آمدند و در برابر مقام معظم رهبری قرار گرفتند
ممکن اســت به دلیل این کار آقای احمدینژاد بیایند و بروند به ایشان رأی دهند بنابراین با این
شــکلی که آقای احمدی نژاد به انتخابات ورود پیدا کردند بیشتر از آنچه که به نفع آقای روحانی
باشد به ضرر ایشان است .اصولگرایان به سبد رأی وی خواهد ریخت لیکن من فکر میکنم بیشتر
از سبد اصولگرایان از سبد آقای روحانی سرریز به سبد احمدینژاد میشود چراکه خیلی از کسانی
که جزء رأیدهندگان بالقوه آقای روحانی هســتند با توجه به اینکه آقای احمدینژاد آمدند و در
برابر مقام معظم رهبری قرار گرفتند ممکن است به دلیل این کار آقای احمدینژاد بیایند و بروند
به ایشان رأی دهند بنابراین با این شکلی که آقای احمدی نژاد به انتخابات ورود پیدا کردند بیشتر
از آنچه که به نفع آقای روحانی باشد به ضرر ایشان است.

سخنگوی وزارت خارجه:

اتحادیه اروپا چشمان خود را بر واقعیات حقوق شهروندی ایران بسته است

سخنگوی وزارت امور خارجه ،تمدید تحریمهای یک جانبه
اتحادیه اروپا علیه ایران به بهانه نقض حقوق بشــر را سیاستی
شکست خورده و ناکارآمد دانست و گفت :این اتحادیه چشمان
خود را بر واقعیات حقوق شهروندی ایران بسته است.
به گزارش ایرنا به نقل از دســتگاه دیپلماسی ،بهرام قاسمی
در واکنش به تمدید تحریمهای حقوق بشــری علیه کشورمان
توسط اتحادیه اروپایی این مطلب را بیان کرد.
وی اضافه کرد :جمهوری اسالمی ایران روند تکراری و ناسالم
برخوردهای دوگانه ،سیاسی و سوءاستفاده ابزاری از حقوق بشر
توســط اتحادیه اروپا ،از جمله تمدیــد تحریمهای یک جانبه
غیرمشــروع به بهانه نقض حقوق بشــر ،که سیاستی شکست
خورده و ناکارآمد است را محکوم میکند.

متاســفانه اتحادیه اروپا نشــان داده است که درک درست و
واقع بینانهای از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران
ندارد و با برخوردهای کامال سیاسی ،چشمان خود را بر واقعیات
مربوط به حقوق شهروندی در نظام مردمساالری دینی در ایران
بسته است .سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد :جمهوری
اسالمی ایران فارغ از این قبیل وارونه نماییها و جوسازیها به
مسیر خود در حفظ و ارتقا حقوق شهروندان خود بر اساس اصول
مترقی اسالمی و قانون اساسی ادامه خواهد داد.
روز گذشته شورای اتحادیه اروپا در بیانیهای تحریمهای حقوق
بشــری علیه ایران که شامل منع سفر و مسدود شدن داراییها
علیه  82فرد و یک موسســه میشود را یک سال دیگر تمدید
کرد.

ابوالقاسم رئوفیان:

والیتمداری احمدینژاد کذب بود

دبیــر کل حزب ایران زمیــن گفت :ایشــان که ادعا
میکردند فردی والیتمدار هستند و امروز ثبت نام کردند
یعنی ثابت کردند که ادعایشان در گذشته کذب بوده است؛
به خصوص در مورد والیتمداری ایشــان .لذا هر تالشی
که دلسوزان انقالب میکردند تا نیت ایشان را بر مال کنند
در حد این حرکت تاثیر گذار نیست.
به گزارش ایلنا ابوالقاســم رئوفیان با اشاره به ثبت نام
محمود احمدینژاد در انتخابات ریاســتجمهوری گفت:
این مساله نیاز به اظهار نظر ندارد و اظهرمن الشمس است
که ایشان با این عمل هرچه را که در گذشته بافته بود پنبه
کرد .با این عمل کذب ادعای خود را در گذشته ثابت کرد.
رئوفیان افزود :ایشــان با ثبتنــام خود ثابت کردند که

توصیههای رهبری برای او محلی از اعراب ندارد .رهبری
دلســوز ملت ،نظام و خود فرد اســت و بارها به ایشــان
گفته بود که صالح نیســت در انتخابــات ثبت نام کنید.
احمدینــژاد گفته بود من نه از کســی حمایت میکنم و
نه شخص ٌا ثبتنام میکنم اما امروز شاهد بودیم که هم از
آقای بقایی حمایت کردند و هم شــخص ًا ثبت نام کردند.
این اقدام مغرضانه که در راستای عدم توجه به فرمایشات
رهبری است من را به عنوان یک شهروند نسبت به آینده
کشور نگران میکند.
او افــزود :امیدوارم با این اقــدام به دور از هیاهو با یک
عکسالعمل مبتنی بر قانون برخورد شــود و مسئولین با
این پدیده برخورد کند.

کدام کارگردانها برای کاندیداهای ریاستجمهوری فیلم میسازند؟
کدام کارگردان ها برای کاندیداهای ریاست جمهوری فیلم می سازند؟
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری ایران در روز جمعه  ۲۹اردیبهشت  ۱۳۹۶برگزار
خواهد شد؛ نامزدها چه کســانی خواهند بود و طبق روال سالهای پیش کدام کارگردان ها فیلم
تبلیغاتی آنها را خواهند ساخت؟
با نزدیک شــدن به انتخابات ریاست جمهوری ،افراد جامعه خواه ناخواه به این رویداد سیاسی
واکنش نشــان می دهند و فضای سیاسی تشکل های اجتماعی و آدمها را تحت تأثیر قرار می
دهد؛ در این میان برخی از هنرمندان گاه بیشتر از دیگران درگیر فضای انتخابات می شوند؛ و آن
برخی ،کارگردان هایی هســتند که برای کاندیداها فیلم می سازند؛ هنرمندانی چون رخشان بنی
اعتماد ،کمال تبریزی و احمدرضا درویش و...
هرچند ساخت فیلم و تیزرهای انتخاباتی برای سیاستمداران اتفاق تازه ای نیست؛ اما همکاری
کارگردان های به نام با سیاستمداران از سال  1384پر رنگ تر و جدی تر شد.
کدام کارگردان ها؟کدام کاندیداها؟
سال 1384
رخشــان بنی اعتماد فیلم های تبلیغاتی مصطفی معین را ســاخته اســت.کمال تبریزی فیلم
انتخاباتی آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی را ساخته اســت .مهدی فخیم زاده فیلم انتخاباتی علی
الریجانی را ساخته است درسول مالقلي پور فیلم انتخاباتی محسن رضایی را ساخته است .بهروز
افخمی فیلم انتخاباتی مهدی کروبی را ساخته است .جواد شمقدری فیلم تبلیغاتی محمود احمدی
نژاد را ساخته است .محرم زينال زاده فیلم تبلیغاتی محسن مهرعليزاده را ساخته است.
سال 1388

مجيد مجيدی و احمدرضا درويش فیلم انتخاباتی ميرحسين موسوی را ساخته اند.زنده یاد علی
معلم و بهروز افخمی فیلم تبلیغاتی مهدی کروبی را ســاخته اند .جواد شمقدری فيلم انتخاباتی
محمود احمدی نژاد را ســاخته است .محمدعلی فارسی فيلم انتخاباتی محسن رضایی را ساخته
است.
سال 1392
مسعود جعفری جوزانی و حسین دهباشی فیلم تبلیغاتی حسن روحانی را ساخته اند .مجید برزگر
فیلم تبلیغاتی محمدرضا عارف را ســاخته است .سید محمود رضوی تهیه کننده سینما و تیمش
فیلم تبلیغاتی محمدباقر قالیباف را ساخته اند.
حسین شمقدری فرزند جواد شمقدری فیلم تبلیغاتی سعید جلیلی را ساخته است سجاد نجفی و
احمد سالمی فیلم تبیغاتی غالمعلی حداد عادل را ساخته است.
جالل عطارزاده فیلم تبلیغاتی سیدمحمد غرضی را ساخته است.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه  ۲۹اردیبهشت  ۱۳۹۶برگزار خواهد
شد و تاکنون محمود احمدی نژاد رئیسجمهور پیشین ،حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری و معاون اجرایی دولت دهم ،اسفندیار رحیم مشایی ،رئیس سازمان میراث فرهنگی
حیان،
و گردشگری و رئیس نهاد ریاســت جمهوری دولت دهم ،مهدی خزعلی مدیر انتشارات ّ
مسعود زریبافان رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون رئیسجمهور ،قاسم شعلهسعدی
نماینده ادوار ســوم ،چهارم و ششــم از شهر شیراز در مجلس شــورای اسالمی ،سید مصطفی
میرسلیم وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری نام نوشته اند؛
باید دید امسال کدام کارگردان ها برای همکاری با کاندیداها اعالم آمادگی می کنند.

سياسي
خبر

عباس عبدی و احمد توکلی در
خصوص ضرورت مبارزه با فساد،
بیانیه مشترکی صادر کردند
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
با سالم و عرض تبریک میالد علی علیه السالم ،اسوه
صداقت و عدالت
از حدود ســه دهه پیش در اثر عوامل مختلف نفسانی،
اعتقادی ،نهادی و ســاختاری ،فساد مالی و اقتصادی ،به
تدریج ،در دیوانساالری پدیدار شد و در اثر تضعیف نظارت
عمومی و امرونهی مردم نســبت به حاکمان و کارگزاران
و رویآوری برخی از مسئوالن به امتیاز طلبی ،این فساد،
به مرور زمان گستره و عمق بیشتری یافت ،به طوری که
امروز با فســاد سیستمی و شبکهای روبرو هستیم .در این
مرحله دستگاههای ناظر و مسئول مبارزه با فساد ،خود به
درجاتی آلوده میشوند و مفســدان به شکل شبکهای از
یکدیگر حمایت میکنند و خود به بخشــی از علت تداوم
و تشدید فساد مبدل میشوند .کوشش مکرر رهبر معظم
انقالب برای واداشــتن قوای رسمی نیز به تحرک الزم
آنها منجر نشد.
خطر این مرحله از فســاد به حدی است که با تکیه بر
معارف دینی ،علم اقتصاد سیاســی و تجربیات بشری ،با
اطمینان میتوان مدعی شــد که اگــر با عوامل پیدایش
و گسترش فســاد مبارزه الزم صورت نگیرد ،بقای نظام
جمهوری اســامی دیری نخواهد پائید .نظامی که خون
پاک عزیزترین افراد ملت بهپای آن ریخته شد.
مبارزه با فســاد لوازم قطعیای دارد که آزادی مشروع
رسانهها یکی از مهمترین آنهاست .وجود نهادهای مدنی
که وظیفۀ خطیر امربهمعروف و نهی از منکر را به شــکل
ســازمانیافته و قدرتمند بتوانند انجام دهند ،دومین پایۀ
الزم اســت .پایۀ سوم که استمرار و توفیق دو پایۀ مذکور
را تکمیل میکند ،عزم حکومت به مبارزه و ترویج شــرح
صدر و همراهی با آزادی مشروع رسانهها و سازمانهای
مردم نهاد است.
وجــود رســانههای آزاد و متعهد به مبارزه با فســاد و
نهادهای مدنــی فعال در این زمینــه ،میتواند به ایجاد
شــبکهای از نیروهای سازمانیافته و مقاوم در برابر فساد
منجر شود که با پشتیبانی آن بخش از حاکمیت که هنوز
خوشــبختانه وفادار به اســام و مردماند و پاک و حامی
مبارزه با فسادند ،به جنگ با فساد سازمانیافته و شبکهای
برخیزند.
در این میان رسانهها نقش اول را بازی میکنند چرا که
نهادهای مدنی ،حاکمان و کارگزاران سالم و مردمی ،بدون
آنها نمیتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند .جزء
اصلی رســانه نیز روزنامهنگار است .در عرصهای که نظام
و مردم گرفتار آن هســتند؛ روزنامهنگارانی که صادقانه و
متعهدانه به شفافیت فضای عمومی کمک میکنند ،هم
مردم را بــه آگاهی الزم برای نظــارت صحیح و امر به
معروف و نهی از منکر مجهز میســازند و هم زمینههای
فســاد را کاهش میدهند .شــفافیت ،راه پیشــگیری و
مقابله با فساد و رســیدن به عدالت است .شفافسازی و
آگاهیبخشی کار روزنامهنگاران متعهد و شجاعی است که
در رسانههای مکتوب یا مجازی به مجاهدت مشغولاند.
اگر آزادی این نیروها به درستی تأمین نشود و موانع از سر
راه بزرگتریــن واجب الهی یعنی امر بهمعروف و نهی از
منکر نسبت به حاکمان برداشته نشود ،باید منتظر عمیقتر
شــدن الیههای موجود فســاد و بروز فسادهای آشکار و
پنهان بزرگتری باشــیم که وقتی د َمل چرکین آنها سر
باز کند ،دیگر نه از تاک نشــان ماند و نه از تاکنشــان.
روزنامهنگاران متعهد به مبارزه با فساد ،سردارانی هستند
که با شجاعت ،از خطرهای ناشی از جهل ،تنگنظری و
یا خباثت اســتقبال میکنند و سعی میکنند با نور تعهد و
شجاعت خویش ،تاریکخانههای فساد را روشن سازند و
مســیر راهزنان اموال عمومی و بیتالمال را ببندند .این
مجاهدت که همواره باید در چارچوب قانون صورت گیرد،
بهترین کمک برای خدمتگزاران واقعی در دســتگاههای
رسمی است.
برای بزرگداشــت همت ایــن گروه وطندوســت و
مردمگرا ،دیدهبان شفافیت و عدالت پیش قدم شده است
تا در حرکتی خداپسندانه ،به مدیریت امضاء کنندگان این
بیانیه 5 ،روزنامهنگار و  5رسانۀ برتر در عرصۀ شفافیت و
مبارزه با فســاد را شناسایی کند .اعالم رسمی این برنامه
مقــارن با تولد امام علی (ع) اســوه عدالت و پایان آن در
روز خبرنگار ( 17مرداد ماه) خواهد بود که طی مراســمی
از روزنامهنگاران برگزیده با تقدیم جوایزی تجلیل خواهد
شــد .برای تحقق این کار مقدس ،دســت نیاز به سوی
همۀ هموطنان غیرتمند مســلمان و غیر مســلمان که
پاکی ایران و پاک ماندن نسلهای آینده را آرزو میکنند،
دراز میکنیم و امیدواریم ما را یاری کنند .مبارزه با فســاد
سیستمی و شبکهای ،مبارزۀ دشواری است ولی فراموش
نکنیم که خداوند قهار ،در مبارزۀ پاکسرشتان با پلشتان
فاسد ،بیطرف نیست و جانب حقپرستان را میگیرد .پس
پیروز این مبارزه پیشاپیش معلوم است.
از روزنامهنگاران و رســانههایی که در این زمینه آثاری
داشتهاند یا عزیزانی که آثاری از روزنامهنگاران و رسانهها
ســراغ دارند ،دعوت میشــود این آثار را تــا تاریخ 20
اردیبهشت سال جاری از یکی از روشهای ارتباطی ذیل
این بیانیه ،ارسال فرمایند .خلق اثر باید در فاصله آغاز سال
 1390تا پایان  1395باشد.
این آثار پس از دستهبندی و ارزیابی مقدماتی کارشناسان،
به هیأت داوری متشکل از جمعی از شخصیتها و اساتید
علوم ارتباطات ،سیاســت و اقتصاد که به عدالتخواهی و
پاک دستی شناختهشــدهاند ،تقدیم میشود .اعضای این
هیئت انشــاءاهلل در اطالعیه بعدی معرفی خواهند شد.
در اجرای التزام به شفافیت ،همه مراحل کار و معیارهایی
که برای انتخاب روزنامهنگاران و رسانههای برتر در نظر
گرفته شده ،به اطالع عموم خواهد رسید.

