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سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات رونمایی شد

نکته روز 

علی رحمانی-  روانشناس و حقوقدان

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست  جمهوری گفت: تاکنون درباره حضور در کابینه صحبتی با بنده نشده است.
به گزارش تســنیم، سیدمصطفی هاشمی طباء کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست  جمهوری درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر حضور او در کابینه دولت 

دوازدهم، گفت: تاکنون درباره حضور در کابینه صحبتی با بنده نشده و هیچ پیغام یا پیامی هم کسی به من نرسانده است.
وی گفت: البته اگر هم درخواستی برای حضور در کابینه داشته باشم، نمی توانم بپذیریم، چون تمایلی برای حضور در کابینه ندارم.

مصطفی هاشمی طباء: 
تمایلی برای حضور 

در کابینه دوازدهم 
ندارم

آســیب های اجتماعــی به مفهوم رفتاری اســت که بــه طریقی با 
انتظارهای مشــترک اعضای یک  جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد  
آن را ناپسند و نادرست می دانند در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار 
دارد از ارزش ها و هنجارها تبعیت کنند، اما همواره عده ای پیدا می شوند 
که پاره ای از این ارزش ها و هنجارها را رعایت نمی کنند، جامعه افرادی 
که هماهنگ و هم ســاز با ارزشها و هنجارها باشــند سازگار یا هم نوا 
 و اشــخاصی را که بر خــاف آنها رفتار می کنند ناســازگار یا ناهمنوا 
مــی خواند. از میان افراد نابه نجار کســی که رفتار نابه نجارش زودگذر 
نباشــد و دیرگاهی دوام آورد، کج رو یا منحرف نامیده می شود و رفتار 
او را انحراف اجتماعی یا آســیب اجتماعی می خوانند. جامعه شناسی و 
جرم شناسی متوجه آن دسته از نقض هنجارهاست که توسط عده  زیادی 
از مــردم گناه تلقی می گردد، از این رو انحراف یا آســیب اجتماعی به 
رفتارهایی اطاق می گردد که هنجارهای اجتماعی را نقض کرده و در 

نتیجه از نظر تعداد بسیا ری از مردم قابل نکوهش است. 
نکته اي که بسیاري از کارشناســان بر آن تأکید دارند اهمیت نقش 
آموزش وپرورش در بخش پیش گیري از آســیب هاي اجتماعي است، 
وظیفه اي که به گفته متخصصان نقد بسیاري به کم کاري هاي آموزش 
وپــرورش در این حوزه وارد اســت. آموزش و پرورش گســترده ترین 
دســتگاه فرهنگي کشور است که به طور مســتقیم جمعیتي بزرگ را 
تحت پوشــش قرار داده است. ضمن آنکه این مجموعه ابزارهاي الزم 
براي تنظیم و یا کنترل آسیب هاي اجتماعي را دارد و مي تواند از ساعاتي 
که دانش آموزان در مدرسه حضور دارند استفاده کرده و براي مقابله با 

آسیب ها برنامه ریزي کند. 
آمــوزش و پرورش مي تواند پدر و مادرهــا را در قالب انجمن اولیا و 
مربیان جمع کند و براي مقابله با آســیب هاي اجتماعي فرزندان شان، 
آگاه ســازي داشته باشــد. در این باره اما مدیرکل دفتر مراقبت در برابر 
آسیب هاي اجتماعي معتقد اســت که پیش گیري اولیه رویکرد اصلي 
آموزش و پرورش در مدیریت آسیب هاي اجتماعي است. وزارت آموزش 
وپرورش، در جهت مدیریت آسیب هاي اجتماعي، برنامه هاي مختلفي 
را در ســطح مدارس اجرا مي کند که محور و رویکرد آن ها، پیشگیري 
اولیه است که در قالب هاي متنوع آموزشي، فرهنگي و ترویجي، از قبیل 
کارگاه هاي آموزشي، جشنواره ها، نمایشگاه ها، محصوالت فرهنگي- 

آموزشي، طراحي و به اجرا در مي آید. 
پیش گیــري اولیــه به این معناســت که تاش کنیــم مهارت ها و 
توانمندي هاي کــودکان و نوجوانان را براي مراقبــت از خود در برابر 
رفتارهــاي پرخطر و آســیب هاي اجتماعــي ارتقاء بدهیــم. یکي از 
ضرورت هاي مهم براي تکمیل رویکرد پیش گیري اولیه براي محافظت 
و مراقبت از کودکان و نوجوانان، اســتقرار نظــام مراقبت اجتماعي از 
کودکان و نوجوانان به ویژه نوجوانان در معرض خطر و پرخطر اســت 
و براي تحقق این موضوع همکاري دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي، 
خانواده ها و رســانه ها با وزارت آموزش و پرورش در جهت گســترش 
خدمات پیش گیرانه و مراقبتي در ســطح مدارس داراي اهمیت زیادي 
اســت. مدرسه به عنوان یک محیط آموزشي اگر نتواند وظایف تربیتي 
خــود را به نحو مطلوب انجام دهد و بــدون توجه به وظایف علمي و 
اجتماعي خود و بي عاقگي نسبت به درک نیازهاي روحي نوجوان، فقط 
به آموزش کلیشــه اي صرف بپردازد قطعاً به پایگاهي براي کج روي و 
انحراف دانش آموزان تبدیل خواهد شد. از این رو مسئوالن آموزشي باید 
به نوجوان آموزش دهند که چگونه با واقعیت ها روبرو شوند. موسسات 
آموزشي نقش موثري در بهداشت رواني و فراهم آوردن محیطي سالم 
در جهت رشد فکري و شکوفایي اندیشه ها دارند که براي ایفاي چنین 
نقشي معلمان و مسئوالن مدارس باید از سامت رواني کافي برخوردار 
باشند. به همین دلیل باید از همکاري و همفکري اولیاي کودکان، خود 
بچه ها و مســئوالن مدارس به صورت مشترک استفاده شود و در هر 
واحد آموزشي یک شورا و یا انجمن براي بررسي و برنامه ریزي مسائل 
تربیتي و فکري دانش آموزان آن مدرســه تشکیل شود تا به موقع و به 

جا پیش گیري هاي الزم به عمل آید. 
به هر حال باید بپذیریم آموزش و پرورش به عنوان اصلي ترین نهاد 
اجتماعي بیشــترین تأثیر تربیتي را بر روي یکایک افراد جامعه دارد به 
شــرطي که به موقع و به جا، بتواند کارکرد جامعه پذیري و در کنار آن 
پیش گیري از آسیب هاي اجتماعي را بدون هیچ وقفه و خللي به شکلي 

مطلوب و مناسب به انجام رساند. 
دانــش آموزان با موضوعات مختلفی همچــون گروه های خافکار، 
خشــونت، مصرف الکل، دارو و مواد مخدر، مشــکات جنسی و دیگر 
رفتارهای پرخطر و بالقوه آســیب زا درگیر هستند. عاوه بر این دانش 
آموزان در زندگی روزمره با استرس زاهای محیطی مانند از دست دادن 
والدین در اثر طاق، خشــونت خانواده، مصرف یا سوء مصرف الکل و 
مواد مخدر توسط والدین یا یکی از اعضای خانواده، آزار جسمی و جنسی 
و طردشــدگی مواجه هستند. هدف عمده مداخله های مبتنی برمدرسه 
فراهم آوردن موقعیت و تجاربی  اســت که در بســتر آن توانایی ها و 
شایستگی های مقابله ای و مدیریتی کودکان در مواجهه با پیچیدگی های 
محیط و شرایط نامساعد زندگی روزمره  افزایش یابد. برنامه های نوین 
بهداشت روان و مداخات پیشگیرانه مدرسه محور به نتایج متنوعی از 
قبیل افزایش حضور در مدرسه، بهبود عملکرد تحصیلی، کاهش ترک 
تحصیل و کاهش رفتارهای ضد اجتماعی و مصرف دارو، الکل و مواد 

منجر می شوند.
در واقع می توان چنین اســتنباط نمود که ریشــه ی اغلب آســیب 
پذیری های اجتماعی دانش آموزان را باید در عدم آشــنایی کافی آنها 
با مهار ت های اجتماعی دانســت؛ به طوری که نقطه ی کوری در رشد 
شــخصیت دلخواه و اجتماعی جوانان وجود دارد و آن این اســت که 
متاسفانه جوانان امروز خود را نشناخته اند و به توان وقدرت فراوان خود 
باور ندارند،به عاوه از شــرایط وموقعیت اجتماعی خود آگاهی ندارند. 
بنابراین بررســی نقش آموزش مهارتهای اجتماعی در کاهش آســیب 
های اجتماعی در مدارس ضروری اســت. توجه به مهارتهای اجتماعی 
در برنا مه ریزی درســی، نشان دادن تاثیرات مخرب دوستان ناالیق و 
ناشایســت و چگونگی قطع ارتباط با آنان، آموزش مهارت های زندگی 
نظیر دوســت یابی و خود شناسی و کشــف خود در محتوای آموزشی، 
اجازه ی ابراز وجود به دانش آموزان از طریق دادن مسئولیت و استفاده 
از دیدگاه های آنان در مدرسه، تقویت عزت نفس و احترام دانش آموزان 
توسط معلم، تقویت ارزشهای دینی دانش آموزان توسط معلمان، تقویت 
ارزشــهای دینی در خانواده، آموزش نه گفتــن از کودکی در خانواده ها 
از طریق اهمیــت دادن به ا ظهار نظر وی و شــروع از موارد کوچک 
و غیرمهم؛ جزو مواردی هســتند که باید به دانش آموزان آموزش داده 

شوند. 

یادداشت روز 

خبر 

در سال ۱۹۸۹ در آمریکا قانونی به نام »قانون حفاظت از افشاگر«، تصویب شد که از آن زمان تا کنون 
اجرا می شود. براساس این قانون، »افشاگر فساد« در پناه قانون قرار می گیرد. این قانون مانع از این است  
که حکومت آمریکا بتواند افشــاگرانی  را که فسادی را در سیستم حکومتی اعم از رشوه و اختاس و یا 
هر سوء استفاده دیگر را که کشف و به نحوی افشا کرده اند تحت تعقیب قرار دهد و یا از کار اخراج  و یا 
برای آنان مزاحمتی ایجاد کند. نکته بســیار جالب این قانون هم این است که پس از رسیدگی قضایی 
و محکوم شــدن فرد فاسد، دولت آمریکا باید به میزان حداقل ۱۵درصد از جریمه ای را که از فرد فاسد 

می گیرد به  فرد افشاگر بپردازد. به این افراد » whistler؛ پلیس سوت زن« گفته می شود!
همین قانون ســاده شاید از صدها سازمان عریض و طویل نظارتی برای سالم سازی محیط اداری و 

کسب و کار در آمریکا سودمندتر بوده و آثار شگرفی در مبارزه با فشاد داشته است. 
به نظر می رسد که در ایران ما که یکی از بدترین کشورها در رتبه فساد مالی است، می باید از چنین 

قانونی  استقبال و در مراکز  تصمیم سازی  و قانونگذاری  نظام برای بومی سازی آن  طایی  اقدام شود!
نام  یاشار سلطانی در ماجرای  پرونده ای  تحت عنوان »اماک نجومی« بر سر زبان ها افتاد که اشاره 
به  مجموعه افشــاگری ها و واکنش هایی دارد که درباره واگذاری چندهزار میلیاردی اماک به بعضی از 
مدیران ارشد شــهری و برخی اعضای شورای شــهر تهران صورت گرفت. سایت معمار نیوز به  مدیر 
مســؤولی  یاشار سلطانی این موضوع را که اســناد آن را از احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران 
گرفته بود، رسانه ای کرد که شهرداری تهران به  برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک 
نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراســت، در شــمال تهران، اماکی با 
قیمت های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده و در بسیاری از موارد قیمت کارشناسی اماک 
کم تر از نرخ واقعی برآورد و برای پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده نیز وام های کان با بازپرداخت ناچیز در 
نظر گرفته شــده است.  بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسامی از لزوم ورود این قوه به  تحقیق و 
تفحص از شهرداری تهران سخن گفتند که با البی سنگین قالیباف شهردار تهران این طرح ناکام ماند!

 در ۶ آبان ۹۵ دادســتان کل کشــور از تخلف در واگذاری اماک به ۴۵ نفر از مدیران شهرداری و 
خارج از شــهرداری که عضو تعاونی نبوده اند و ۱۵۰ نفر که تخفیف باال و خارج از ضابطه گرفته اند و 
۲۹ نفر خارج از شــهرداری که آپارتمان گرفتند خبر داد. خبر این فساد ابتدا در روزنامه شهروند منتشر 
شــد و دو روز بعد سایت معمار نیوز به سردبیری یاشار ســلطانی متن نامه سازمان بازرسی را افشا کرد.  
شــدیدترین برخورد نیز با این سایت و یاشار ســلطانی صورت گرفت و وی بازداشت شد.به گفته یاشار 
سلطانی »پایگاه خبری معمار نیوز وب سایت رسمی، دارای پروانه رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
است که بدون تفهیم اتهام یا محرز شدن هر جرمی توسط کمیته فیلترینگ فیلتر شد.« مسدود شدن 
وب سایت معماری نیوز با واکنش احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران روبه رو شد و او روز جمعه 
۱۲ شهریور یادآور شد که وب ســایت هایی که »به بهانه فیش های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه 
دولت کردند« فیلتر نشدند و فیلتر شدن وب سایت معماری نیوز در نظر افکار عمومی »برخورد دوگانه با 

یک مشکل تعبیر خواهد شد«.
اینک بعد از این فراز و نشیب ها قرار است که یاشار سلطانی و احمد حکیمی پور که در قامت »پلیس 
سوت زن« به افشای فسادی پرداخته اند که با عنوان پرونده »اماک نجومی« شناخته  شده است به تاریخ 

هشتم  و نهم و دهم امردادماه در دادگاه انقاب محاکمه شوند.
این نوع مواجهه  تند با مســؤوالن و جوانان شجاعی  که در راستای عمل به توصیه های رهبری نظام، 
اقدام به  مبارزه با فســاد می کنند، نه تنها مفید به حال نظام  نیست، بلکه موجب بی اعتمادی نسل جوان 
به نظام  می شــود. نمی توان از یک ســو شعار مبارزه با فســاد داد و مردم را به مبارزه با فساد فرا خواند و 
از سوی دیگر با پلیس های ســوت زن چنین برخوردهای شداد و غاظی داشت. اگر مسئوالن محترم 
هنوز به جایی  نرسیده اند که از یاشار سلطانی و احمد حکیمی پور تحت عنوان »پلیس  سوت زن« حمایت 
کنند و آنان را مورد تشویق قرار دهند، حداقل خودشان برای  آنان مشکل ایجاد نکنند و با صدور حکم 
تبرئه این جوان برومند و آن مســؤول دل سوز ، شجاعت مبارزه با فســاد را از جوانان عزیز و مسؤالن 

دل سوز ما نگیرند.

پیش گیری از آسیب های اجتماعی 
در مدارس 

سامانه انتشار و دسترســی آزاد به اطاعات روز شنبه 
با حضور ســیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســامی و محمــود واعظی وزیر ارتباطــات و فناوری 

اطاعات رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، این ســامانه بعد از یک دوره آزمایشی 

۴۵ روزه فعالیت خود را بطور رسمی آغاز کرد.
اکنون ۱۴۰ کشور جهان موضوع دسترسی آزاد مردم به 
اطاعات را اجرایی کرده و ۹۰ کشور هم بدنبال اجرابی 

کردن این قانون هستند.
زیرساخت هایی که امروز در وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات تهیه شــده و از طرفی هماهنگی ها و اقدامات 
الزم ایجاد شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
دسترســی آحاد شــهروندان را به اطاعات فراهم کرده 

است.
ماده یــک آیین نامه  اجرایی ماده )۸( قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطاعات توضیح می دهد: هر شخص 
حقیقی یا حقوقی ایرانی می تواند درخواســت خود برای 
دسترسی به اطاعات را به صورت برخط از طریق درگاه 
foia. الکترونیک حقیقی با ثبت نام در سامانه به آدرس

iran.gov.ir و ایجاد حســاب کاربری، پیشــخوان 

دولت الکترونیک، پســت یا مراجعــه  حضوری به واحد 
اطاع رسانی مؤسسه  درخواست  شونده، تسلیم کند.

براســاس ضوابط موجود درخصوص اســتفاده از این 
سامانه و دسترسی به اطاعات، کاربر درخواست خود را 
از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطاعات رسیده است، تکمیل و ارسال 

می کند. 
دســتگاه ها ۱۰ روز مهلت دارنــد اطاعات مورد نظر 
شــهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر 
بیافتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت 
می کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به 

اطاعات پیگیری شود. 
مطابق آیین  نامه اجرایی این قانون، تمامی پاسخ های 
دستگاه ها به شــهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر 

خواهد شد مگر اینکه حاوی اطاعات شخصی باشد.
مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به 
دو شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه 
الکترونیکی خواهد بود و پاســخ دستگاه به یکی از چهار 
شــکل )مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی 

ایرانیان( به انتخاب متقاضی است. 
در مرحله بعدی، دفاتر پیشــخوان دولت هم به عنوان 

محل دریافت درخواست ها اضافه خواهد شد.
در آیین رونمایی از ســامانه انتشار و دسترسی آزاد به 
اطاعات که در ســالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی برگزار شد، اعضای کمیســیون دسترسی به 
اطاعات، سخنگوی وزارت امور خارجه، رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسامی، حسین انتظامی معاون 
امور مطبوعاتی وزیر ارشاد و دبیر کمیسیون دسترسی به 
اطاعات، سید مرتضی موســویان مشاور وزیر و رئیس 
مرکز فناور ی اطاعات و رســانه های دیجیتال حضور 

داشتند.

بــه گزارش ایلنا، ۱۰7 نفر از کارشناســان، محققین و 
دانش پژوهان بخــش آب در بیانیه ای خطاب به رئیس 
جمهور در خصوص وضعیت آب کشور دیدگاه های خود 
را ابراز  و پیشــنهادهایی در این رابطه ارائه دادند که در 

ادامه متن بیانیه را می خوانید:
وضعیت مدیریت آب:

درحــال حاضر به دلیل مجموعــه رویدادها در فرآیند 
تحوالت اجتماعی، اقتصادی، زیســت محیطی، ناشی از 
رویکرد حاکم بر توسعه ناموزون کشور، توسعه  و مدیریت 
منابع آب با چالش ها و مشکات عمیقی مواجه شده است. 
چالش ها و مشکات عمیق موجود در ابعاد مختلف، چه 
در بعد عرضه و تقاضا و چه در بعد کمی و کیفی به مرحله 
فوق العاده خطیر، بحرانی و سرنوشت سازی رسیده است. 
به نحوی که پایداری حیات در کلیه جنبه های آن در پهنه 
کشور را در معرض تهدیدهای جدی زیر قرار داده است:

۱. نابودی مهمترین اکوسیستم های آبی کشور،
 ۲. تحمیل اضافه برداشــت به منابع آب زیر زمینی به 
میزان۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد متر مکعب و افزایش مســتمر 

دشت های ممنوعه،
3. کاهش رطوبت خاک و تشدید بیابان زایی،

 ۴. ناتوانــی نظــام تخصیص آب بــرای جلوگیری از 
برداشــت بیش از حد مجاز از ظرفیت های آبی و رعایت 

حقابه های محیط زیست،
  ۵. آلودگی رو به گسترش و کاهش کیفیت منابع آب،

 ۶. توسعه ناهمگون کان شهرها،
 7. بحران مهاجرت و اشتغال

چشم انداز:
بدون تردید در آینده نه چندان دور با گسترش رقابت ها 
بر سر منابع آب محدود، منازعات بر سر تقسیم آب شدت 
گرفته و به گوشه و کنار کشور تسری پیدا خواهد کرد.آثار 
و تبعات پیشران های شناخته شده ای نظیر رشد اقتصادی، 
تولید انرژی و امنیت غذایی اثرات معنی دارتری بر ســیر 
تحوالت مدیریت آب خواهند گذاشت. تحوالت جمعیتی 
و شــهری و مهاجرت های کان نسبت به گذشته شکل 
متفاوتی پیدا خواهند کرد. این عوامل تاثیرگذار همراه با 
فرآیند جهانی شدن، تجارت آزاد، بیوتکنولوژی، تغییرات 
اقلیمی، شــرایط پیچیده تری از امروز را فراهم می کنند و 
درنگ بیشتر در تغییر شرایط، مقابله با عوامل پیش گفته 

را با خطرات بیشتری همراه خواهد کرد.
برای برون رفت از شرایط حاکم باید یک گذر تاریخی 

بســیار مهم و حیاتی بــرای بازســازی و اعتای نظام 
مدیریت آب کشور در نظر گرفته شود. در این میان، تغییر 
دیدمان و تحوالت مبتنی بر اصاحات ساختاری مدیریت 
آب، ایجــاد تنوع و وارد کــردن تدابیر و فرآیندهای نو و 
پویا به منظور افزایش اثربخشــی در ساز وکارهای اداری 
و افزایش سهم تدابیر و سازکارهای اقتصادی و نهاد بازار 

و توافق و ارتباطات شبکه ای، اجتناب ناپذیر می نماید.
راه:

ما امضاء کنندگان این بیانیه که جمعی از کارشناسان، 
محققیــن و دانش پژوهان این آب و خاک بوده و بخش 
مهمی از حیات حرفــه ای خود را در عرصه های مختلف 
مدیریت آب، محیط زیســت و ســایر رشته های مرتبط 
ســپری کرده ایم، برحسب مسئولیت های اجتماعی، ملی 
وحرفه ای خود و با ابراز نگرانی جدی از تهدیدات فعلی و 
بالقوه آتی راه کارهای الزم را در ســه مقوله زیر پیشنهاد 

می نماییم:
الف( مدیریت کان توسعه
ب( مدیریت در بخش آب

ج( نهادهای مدنی و نخبگان جامعه
   

وضعیت آب کشور به مرحله سرنوشت سازی رسید
در بیانیه جمعی از کارشناسان بخش آب عنوان شد:

رحمت اله بيگدلی -  فعال سياسی اصالح طلب

جمهوری  اسالمی  باید از یاشار سلطانی حمایت کند
با دیکتاتوری مخالفم

نامه سعید 
اسالمی 
به وزیر 

اطالعات 
محرمانه 

نبود

ادامه خبر اول :
در واقع آقای جهانگیری قوت و قدرت خود را باید در حوزه 
اجرایی برای حل مشــکات مردم و کشور مخصوصا در حوزه 
رفع معضل بیکاری، مهاجرت و حاشیه نشینی، پدیده ریزگردها 
و آلودگــی هوا و خروج اقتصاد از رکــود به کار گیرد. ما امروز 
بحران های خفته جدی همچون طاق و اعتیاد داریم که هر 
کدام سربلند کنند کشور را با چالش های جدی مواجه خواهند 
کرد. ضمن آنکه حاال شــورای عالی سیاستگذاری می خواهد 
چه کار کند که آقای عارف رئیس آن مجموعه نباشــد و کس 

دیگری جای او را بگیرد. یک نکته دیگر آنکه شــورای عالی 
سیاســتگذاری برای انتخابات مجلس دهم ۱۲۰ برنامه اعام 
کرد و براســاس همین برنامه از مردم رأی گرفت. حاال بعد از 
یک سال اعام کند چند درصد آن برنامه ها را اجرا کرده است.

علــی القاعده باید 3۰ برنامه به اجرا درآمده باشــد، آن 3۰ 
برنامــه را اعام کنند. حاال هم باید دید چه کســی می تواند 
مشــکات شــهر تهران را حل کند نه اینکه چون شخصیتی 
نزدیک به فان حزب اســت شهردار شــود تا منافع آن حزب 
تأمین شود. االن دعوا بین احزاب است که نیروی کدام حزب 

شهردار شود تا بعد منافع حزب را در بحث تراکم حل کند. حال 
آنکه اصل و معیار در انتخاب شهردار اینها نیست. معتقدم باید 
شهرداری انتخاب کرد که بتواند مشکل آلودگی هوا، ترافیک، 
حاشــیه نشــینی و پارازیت ها را حل کند. شهردار باید برود با 
نهادها و دستگاه هایی که پارازیت می اندازند رایزنی و مذاکره 
کند تا درصــد پارازیت ها کاهش پیدا کنــد. به عبارت دیگر 
رســانه ها باید این مسائل را برجســته کنند نه افراد را. تمرکز 
روی اشخاص مســائل و موضوعات اصلی را تحت شعاع قرار 

می دهد.

 بســیاری روزنامه سام را آغازگر جنبش اصاحات در ایران می دانند. این روزنامه در 
گرماگرم دولت اصاحات توقیف شد. دلیل توقیف این روزنامه را انتشار نامه ای محرمانه 
می دانند که معاون وقت وزارت اطاعات به وزیر نوشــته بود. وقایع ۱۸ تیر سال ۱37۸ 
واکنشــی بود به توقیف این روزنامه . موسوی خوئینی ها در کانال تلگرامی خود به برخی 
از ســوالها در مورد توقیف روزنامه سام پاســخ داده است. با هم برخی از این سخنان را 

می خوانیم.
یکی از خوانندگان محترم پرســیده اند: آیا چاپ نامۀ محرمانۀ معاوِن 

وزیر اطالعات یک انتحار سیاسی نبود؟
شاید بعضی از خوانندگان از وقایع آن سال ها باخبر نباشند و متوجه موضوع این سؤال 
نشــوند. اصل قضیه این بود که در مجلس پنجم، برای بیشتر محدود کردن مطبوعات، 
طرحی در دستور کار و مورد بررسی قرار گرفته بود. همزمان با بررسی این طرح، روزنامۀ 
ســام نامه ای را چاپ کرد؛ محتوای آن نامه -که ســعید امامی، معاون وزیر اطاعات، 
همراه با گزارشــی از وضع مطبوعــات، برای جناب وزیر وقت تهیه کــرده بود- از این 
واقعیت پرده بر می داشــت که وزارت اطاعات در آن زمان در پی آن بوده که مطبوعات 
را هرچه بیشتر محدود کند و به این نتیجه رسیده بوده که، برای نیل به این هدف، نیاز به 
تصویب قانونی در مجلس دارد. این نامه هماهنگی برخی نمایندگان را با وزارت اطاعات 

افشا می کرد.
پس از چاپ نامه، دادگاه روزنامۀ ســام را تعطیل کرد. یکی از اتهامات سام -و شاید 
مهم ترین آن ها- چاپ همین نامه بود، به این بهانه که روزنامۀ سام نامه ای محرمانه را 

افشا کرده است.
الزم است توضیح دهم که آن نامه محرمانه نبود و شاکی )وزارت اطاعات(، برای ارائۀ 
سند به دادگاه، پس از طرح شکایت مهر محرمانه بر آن نامه می زند! من با اطاع از این 
کار -که می توان گفت حداقل کاری غیراخاقی بود- از رئیس دادگاه درخواست کردم که 
با هزینۀ من مهر محرمانۀ روی نامه را به آزمایشگاه بدهند تا معلوم شود که جدید است 
یا مربوط به همان زمان ارســال نامه از اتاق معاون به اتاق وزیر! دادگاه با این درخواست 
موافقت نکرد، درحالی که حق مســلّم یک متهم است که برای رفع اتهام و دفاع از خود 
چنین درخواستی بکند و دادگاه هم مکلف است که درخواست وی را بپذیرد؛ در غیر این 
صورت، دادگاه از وظیفۀ تحقیق برای دست یافتن به حقیقت سر باز زده است. اما تصمیم 

گرفته شده بود که روزنامۀ سام بسته شود و تشکیل دادگاه فقط بهانه بود.
نکتۀ دیگری که نشان می داد این نامه مهر محرمانه نداشته است این بود که این نامه در 
واقع گزارشی بود از وضعیت مطبوعات که همراه آن یک پیشنهاد مطرح شده بوده و یکی 
از معاونت ها آن را برای ارائه به وزیر اطاعات جهت تصمیم گیری تهیه کرده بود؛ بدیهی 
اســت که بر روی چنین نامه ها و گزارش هایی که در گردش بین معاونان و یا میان یک 
معاونت با وزیر اســت، آن هم درون یک وزارتخانه، مهر محرمانه نمی زنند. پس آن نامه 
محرمانه نبود؛ با این حال، اگر من می دانستم که انتشار آن را بهانه ای برای بستن سام 
می کنند، هرگز این بهانه را به دستشان نمی دادم؛ البته در آن صورت هم به بهانۀ دیگری 
متوســل می شدند، چراکه سام در خاف جهت تک صدایی حرکت می کرد و، همان طور 

که گفتم، تصمیم گرفته بودند سام را تعطیل کنند.
خدا را شــکر که شــاکی روزنامۀ ســام مردم نبودند و نهادهای حکومتی در جایگاه 
شــاکی بودند، نهادهایی از قبیل وزارت اطاعات، شورای نگهبان، بعضی از وزرای دولت 
ســازندگی، بعضی از نیروهای نظامی و یا انتظامی و شــاید برخی نمایندگان مجلس که 
نمایندۀ کانون های قدرت بودند. البته در میان آنها یک اســتاندار هم در جایگاه شاکیان 
ایســتاده بود که با طرح شکایت از سام بختش باز شد و پس از آن پله های ترقی را به 
ســرعت طی کرد و به ریاست جمهوری رسانده شد؛ اما ... از قضا سرکنگبین صفرا فزود، 

روغن بادام تلخی می نمود.

موسوی خوئینی ها مدیر مسئول روزنامه توقیف شده سالم:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با بیان این 
مطلب که اساسا در مباحث جدید قدرت ملی، 
عناصر جدید قدرت شامل شاخص هایی مانند 
قدرت دیپلماسی، رسانه، مغز، نیروی انسانی، 
تکنولــوژی و اطاعات اســت؛ از این منظر 
اطاعات، عامل قدرت اســت، گفت: در این 
نگاه، صاحبان اصلی قدرت مردمان هستند و 
از اطاعات است.  امانتداری  وظیفه حاکمیت 
از این منظــر، محدود کردن قدرت اطاعاتی 
توســط عده ای خاص مغایر بــا مبانی قانونی 

است.
به گزارش ایلنا، ســیدرضا صالحی امیری، 
دسترســی آزاد به اطاعات را از شاخصه های 
اصلی حکمرانی خــوب یاد کرد و گفت: همه 
اجــزای حاکمیت بایــد بســتر آزادی برای 
دسترســی به اطاعات توسط مردم را فراهم 
کنــد. در کنار دولت به عنوان قوه مجریه باید 
قوای مقننــه و قضاییه هم اقدام به انتشــار 

اطاعات کنند.
صالحی امیری با طرح این سوال که »چرا 

شفافیت؟« گفت: در نقطه مقابل باید بگوییم 
چرا فساد؟ شفافیت، مانند نورافکنی است که 
فضای تاریک را برای همگان روشن می کند. 
دولت هایی که حیات خلــوت دارند و فضایی 
تاریک برای خــواص ایجاد می کنند، میل به 
فســاد در آنها بیشتر است. معتقدیم دسترسی 
آزاد به اطاعات یعنی عمل به مفهوم عدالت 
همگانــی. او ادامه داد: اجرای قانون انتشــار 
و دسترســی آزاد به اطاعات تکلیف قانونی 
ماست؛ چه میل داشــته باشیم و چه نه، حق 
محدود کــردن اطاعــات را نداریم. وظیفه 
دولت و حاکمیت اســت کــه اطاعات را در 
اختیــار همگان قرار دهند. پــس منتی برای 
اجرای این قانون بر گردن مردم نیســت. ما 
وظیفه مان را انجام می دهیم و نباید احســاس 
غرور یا انجام کاری ویژه برای مردم را داشته 
باشیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با اشاره 
به ویژگی های مثبت انتشار و دسترسی آزاد به 
اطاعات، به موضوع پژوهشگران و دسترسی 
اطاعاتی گفت: در مرکز اســناد، 7۰ مخزن 

وجود دارد که دریایی از اطاعات اســت که 
محبوس اند و پژوهشــگران از آنها محروم اند. 
تنهــا هنر ما حفظ این اطاعــات در مخازن 
هفتادگانه اســت. اگر این مخــازن به روی 
مردم گشوده شــود دریایی از اطاعات برای 

پژوهشگران تولید خواهد شد.
صالحی امیــری با ذکر نمونه ای گفت: هم 
اکنــون در آرشــیو ملی طومــاری مربوط به 
شــیخ بهایی وجود دارد که در ۵۰۰ سال قبل 
میزان توزیع حقابه را از سرچشمه ها تا زاینده 
رود و گاوخونی در تمام مســیر تعریف کرده 
اســت؛ این ســند را امروز آقای چیت چیان از 
ما مطالبه کرده است که متقن ترین سند برای 
توزیع حقابه در سرچشمه های زاینده رود است. 
همین سند امروز می تواند بخشی از مشکات 

زاینده رود را بعد از ۵ قرن پاسخ دهد.
او بــا بیان اینکه حدقال ســی مورد را به 
عنــوان مثــال در ذهن دارد، گفــت: انبوهی 
از اطاعات وجــود دارد کــه می تواند برای 

پژوهش در اختیار پژوهشگران قرار بگیرد.

توجه  باید  صالحی امیری خاطرنشان کرد: 
داشت که یکی از عوامل پرستیژ نظام در حوزه 
بین المللــی به چگونگی دسترســی مردم به 
اطاعات بستگی دارد. چراکه در شاخص های 
توســعه جهانی از این موضوع به عنوان یک 
فاکتور مهم یاد شــده است. همه این اقدامات 
پیامی جهانی دارد که امروز محقق شده است؛ 
امروز یکی از شاخص های ارزیابی جهانی در 
پرستیژ ملی میزان دسترسی آزاد به اطاعات 
است که امروز محقق شده و سخنگوی وزارت 
امور خارجه می تواند در ســخنرانی بعدی خود 
آن را بــه عنوان دســتاورد نظــام جمهوری 

اسامی به جهانیان معرفی کند.

سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

محدود کردن قدرت اطالعاتی توسط عده ای خاص مغایر با مبانی قانونی است

مدیــر کل امــور مرزی وزارت کشــور با 
بیان اینکه صیادان بازداشــت شــده بر روی 
لنج عربســتانی، هندی بودنــد گفت:  با آن ها 
طبق مقررات جمهوری اســامی ایران رفتار 

می شود.
آقابابایی درباره  ایســنا: مجید  به گزارش 
دســتگیری صیادان لنج عربستان در آب های 
ســرزمین کشــورمان اظهار کرد: چهار صیاد 
هنــدی که بر روی یک شــناور عربســتانی 
مشغول فعالیت بودند پس از ورود به آب های 

ســرزمینی ایران دســتگیر شــدند. این افراد 
تحویل مقامات قضایی داده می شوند.

وی در ادامــه درباره نحوه رســیدگی به 
جرم این افــراد افزود:  اگر ایــن افراد که به 
صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند توسط 
نیروی نظامی دستگیر شوند، تحویل دریابانی 
نیروی انتظامی داده می شوند. نیروی انتظامی 
گزارشــی تهیه و پرونــده را تکمیل کرده و 
تحویل محاکــم قضایی می دهــد و محاکم 
قضایی  بر اســاس این گــزارش و همچنین 
بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسامی 

ایران تصمیمات الزم را می گیرند.  
آقابابایی ادامه داد: اکنون پرونده این افراد 
در حال بررسی است و البته  ما هم بر اساس 
رفتــار متقابل عمل می کنیــم، یعنی هرگونه 

رفتاری که عربســتان با صیادان ایرانی انجام 
داده است ما هم همانگونه رفتار می کنیم. البته 
ورود شناورهای صیادی به آب های سرزمینی 
کشورها در حوزه خلیج فارس  و دریای عمان 
طبیعی است و از سال های پیش این موضوع 
وجود داشــته و جدید نیســت. معموال بر اثر 
خرابی شناور یا طوفان این اتفاق رخ می دهد 
. در چند ماه گذشــته بیست شــناور صیادی 
کشورهای همســایه به آب های سرزمینی ما 
وارد شــده اند که با توجه به اینکه ورود آن ها 
بر اثر اشــتباه بوده و تهدیــد امنیتی برای ما 

نداشته اند آن ها آزاد شدند.
مدیر کل امور مرزی وزارت کشور با بیان 
اینکه این مسئله نه امنیتی و نه سیاسی است 
تصریح کــرد: انتظار داریم دولت عربســتان 

صیادان مــا را آزاد کند. آن ها حتما بررســی 
کرده اند و متوجه شده اند که شناورهای ایرانی 
صیادی بوده اند. البته ما هم بر اســاس رفتار 

متقابل عمل خواهیم کرد.
وی  در پایان خاطر نشــان کرد: تعدادی 
از صیادان ما در عربســتان زندانی هستند که 
از وزارت خارجه خواسته ایم تعداد آن ها را به 
دست بیاورند ولی چون ما در آن کشور سفارت 
نداریم هنوز آمار دقیقی از تعداد صیادان ایرانی 
زندانی شده در عربستان نداریم. وزارت خارجه 
از طریق مجاری غیررسمی و همچنین مجامع 
بین المللــی پیگیــر موضــوع آزادی صیادان 
ایرانی در عربستان اســت، البته چون در این 
کشور ســفارت نداریم، نمی توانیم با مقامات 

عربستانی ارتباط مستقیم برقرار کنیم.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور:

صیادان بازداشت شده بر روی لنج عربستانی، هندی بودند

نقد صریح محسن رهامی از عملکرد شورای عالی سیاست گذاری در انتخابات شوراها:


