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سياسي

تشکیل جبهه
«اصولگرایان معتدل» با
محوریت ناطقنوری

جبهه اصولگرایان معتدل در انتخابات ریاست جمهوی دوازدهم برای حمایت از حسن روحانی تشکیل شد.جبهه اصولگرایان معتدل قرار است در انتخابات
پیش رو از کاندیداتوری حجتاالســام والمسلمین حسن روحانی حمایت کند و شورای عالی آن متشکل حجتاالسالم والمسلمین ناطق نوری ،سیدرضا
اکرمی و کاظم جاللی است و هیأت اجرایی این جبهه نیز شامل مجموعهای از اصولگرایان معتدل از جمله بهروز نعمتی ،عباسپور تهرانی ،سیدشهابالدین
صدر و ...است.
روزنامه گاردین :

استقبال گسترده مردم ایران از انتخابات

ترجمه :زهرا شریعتی فر

روزنامه گاردین  28 ،آپریل 2017
گفتگوی صریح ترامپ  ،مواضع مخالفان در تبعی ِد ایران از
جمله پسر محمد رضا شــاه پهلوی و نیز سازمان مجاهدین
خلق (منافقیــن) را تقویت نمود ،اما این نظرات افراطی قابل
اعتماد نیستند.
مخالفان حکومت ایران که امید به تغییر رژیم در ایران دارند
در صحبت هــای اخیر دونالد ترامپ ، ،روزنه هایی از امید را
یافته اند .دولت آمریکا ،که اغلب درباره ایران با لحنی خشن
سخن میگوید ،موجبات خشنودی اپوزیسیون های ایرانی در
تبعید را فراهم آورد ،آنهایــی که با جامعه مدرن و امروزی
ایــران بی ارتباط بوده و هنوز چشــم امید به آمریکاییهای
ساده لوح دارند.
یکی از این گروه های مخالف از سوی رضا پهلوی رهبری
می شــود ،کسی که توجهات بســیاری را به دلیل فرزندی
آخرین شــاه ایران دریافت می کند و از انقالب سال 1979
ایران در تبعید به ســر می برد " .دفاع از سکوالریسم ،حقوق
بشر و دموکراسی پارلمانی در ایران " متنی ست که وی آنرا
در پروفایل توئیتر خود قرار داده اســت .وی به ترامپ برای
پیروزی در انتخابات آمریکا تبریک گفت و از او درخواســت
نمود تا به "نیروهای دموکراتیک و سکوالر" به منظور مقابله
با "اسالم سیاسی" بپیوندد.
شــعارهای پر طمطراق پهلوی ،طنینی شــبیه به صدای
دالل جنگ و تندروهای اسرائیلی دارد .
جمهوری خواهان ِ
وی عنوان نمود که جمهوری اســامی در حال تبلیغ یک
" ایدئولوژی ارتجاعی ست که همانند سرطان در حال انتشار
در جهان اســت و از خاورمیانه تا آسیا و آفریقا و حتی اروپا و
آمریکا را متأثر ســاخته است"  .وی با این سخنان در پی آن
است تا تصویری از ایران به عنوان تهدیدی بزرگتر از داعش
ارائه نماید.
" شاهزاده در تبعید ایران خواهان انقالب است " وی عنوان
می کند که " این رژیم به دلیل ذات و طبیعتش به ســادگی
اصالح پذیر نیســت و به این دلیل است که در آن اصالحات
اتفاق نمی افتد" .
وی در مصاحبه با آسوشیتدپرس اعالم داشت که "تمرکز
آزادی ایران است و راههایی
مســتقیم من در حال حاضر بر
ِ
را برای تحقــق آن بدون مصالحه در خصوص منافع ملی و
استقالل ایران خواهم یافت ،گرچه از هر کمکی چه از سوی
ایاالت متحده  ،اســرائیل و هر شخصیت حقیقی و حقوقی
دیگر استقبال خواهم کرد" .
در ماه فوریه ،پهلوی در دویچه وله عنوان نمود که " رژیم

ایران از ابتدا ریشــه همه مسائلی بوده است که ما امروزه در
منطقه شاهد آن هســتیم ..اکثریت مردم ایران که به جرات
میتــوان از نظر  90درصد آنان مطمئن بــود ،با این رژیم
مخالف بوده و خواهان نابودی آن هستند".
گروه دیگری که خواهان انقالب در ایران اســت ،سازمان
مجاهدیــن خلق نام دارد .گروهی ســایه ای کــه به اعتقاد
بســیاری از صاحبنظران و نیز اعضای سابق آن ،یک فرقه
است .در اوایل این ماه سناتور مک کین برای مالقات با رهبر
این گروه ؛ مریم رجوی  ،در کنفرانس آلبانی شــرکت نمود.
صحبت های وی با حامیان این گروه که بسیاری از آنها نیز
لباس های یکســان بر تن داشتند ،پشت درهای بسته انجام
گرفت  .مک کین ایشــان را تحسین نمود و اعالم داشت :
این کنفرانس مثالی از حمایت ایاالت متحده آمریکا و جهان
از شــما بوده و مسیرتان را در رسیدن به آزادی هموار خواهد
نمود.
رجوی که از زمان رهبری آیت اهلل خامنه ای  ،هدایت این
گروه را برعهده دارد ،در این کنفرانس اظهار داشت  " :تجربه
نشــان می دهد که این رژیم در تغییر رفتارهای خود ناتوان
است ،بنابراین تغییر رژیم در ایران برای ایجاد ثبات و صلح در
منطقه و نیز در جهان ضروری به نظر میرسد".
برخــاف انتظارها ،این دو نیروی اپوزیســیون (پهلوی و
مجاهدیــن خلق) با یکدیگر توافق ندارند  " :این گروه کام ً
ال
ساختاری فرقه ای دارد" جملهای ست که پهلوی در توصیف
ســازمان مجاهدین خلق در مصاحبهاش با آسوشــیتدپرس
عنوان نمود که به واقع دارای صحت و اعتبار است.
مدت زمان زیادی نمیگذرد که این سازمان از سوی اتاق
فکر ایاالت متحده به " اجراکنندگان ماهر ایدههای عمومی"
لقب گرفتهاند ،آنهایی که ســابق ًا از سوی آمریکا و اروپا در

فهرست سازمانهای تروریستی بودند.
این گروه در کنار رژیم صدام حســین علیه ایران در جنگ
هشــت ساله در دهه  1980شرکت نمود که این خود  ،حجم
عظیم بدنامی آنها را در میان مردم ایران ســبب شده است.
طبق گزارشــات سازمان های دولتی و همچنین  ، FBIاین
گروه در پشت صحنهی کشتار آمریکاییها در ایران در دهه
 1970نقش داشته است در حالیکه رهبر گروه مجاهدین این
کشتار را نفی نمود  .با این حال ،مریم رجوی از ورود به بریتانیا
منع گردیده اســت .در سالهای اخیر  ،سازمان مجاهدین به
بســیاری از مقامات عالی رتبه آمریکایی چون شهردار سابق
نیویورک ،رودی جولیانی و الین چائو وزیر حمل و نقل ترامپ
پرداختهایی داشته است .چائو مبلغ  50هزار دالر به عنوان
اجرت از این گروه دریافت نمود تا در کنفرانس ایشان شرکت
و سخنرانی نماید.
حامی قوی ســازمان مجاهدین خلق ،عربســتان سعودی
اســت .در جوالی  ، 2016شــاهزاده تــرک الفیصل رئیس
سابق سازمان اطالعاتی عربســتان در اجتماع این گروه در
پاریس ســخنرانی نمود .وزیر خارجه ی ایران ،محمد جواد
ظریف در اشــارهای نه چندان ظریف به عربستان سعودی،
عنوان نمود که " در اغلب کشــورهای منطقه انتخابات یک
رویاست ...شــما از منطقهای صحبت می کنید که مردم آن
از حق داشتن قانون اساســی محرومند".ظریف به نکتهای
اشــاره کرد .در هفته های جاری ایرانیــان یکبار دیگر برای
انتخاب دولت بعدی خود رأی خواهند داد .گروههایی همانند
مجاهدین خلق انتخابات ایران را بیهوده می دانند اما به واقع،
انتخابات در ایران با اهمیت اســت با اینکه از انتخابات آزاد
فاصله دارد و حجم زیادی از داوطلبان را رد صالحیت نموده
اســت .اما هنوز این انتخابات ،رقابتی بوده و از ســوی حوزه

های انتخابیه بسیار جدی تلقی میشود .منازعهای پایدار میان
حزب منتخب دولت و جناح انتخاب نشده در ایران وجود دارد.
در ســال  ،2013بخش اعظمــی از جمعیت اصالح طلب از
حســن روحانی حمایت نمودند و حقیقت ًا ایران تغییرات جدی
را در دوران ریاست جمهوری این روحانی میانه رو شاهد بود.
روحانی با توجــه به اعتباری که از آن برخــوردار بود ،به
مهمترین قول خود یا همان" پایان دهی به مسئله هستهای"
به طور کامل عمل نمود  .وی اگر در دســتیابی به موفقیت
اقتصادی مورد انتظار تاحدودی با مسئله مواجه گردید  ،نه به
این دلیل که دولت وی اقدامات الزم برای تولید ســرمایه را
انجام نداده است بلکه به این خاطر بود که آمریکا و خصوص ًا
انگلستان از دسترســی مناســب ایران به بازارهای جهانی
ممانعت به عمل آوردند.
این نکته نیز قابل توجه اســت که دست رئیس جمهور در
حل بســیاری از مسائل در ایران بسته است و حقوق بشر در
این کشــور از جایگاه مناسبی برخوردار نیست اما شرایط آن
شاید بدتر از بسیاری از متحدان آمریکا در منطقه نباشد .میر
حسین موسوی ؛رهبر اپوزیســیون ایران و مهدی کروبی از
انتخابات سال  2009در حصر به سر میبرند .همینطور کاران
وفاداری ،ایرانی –آمریکایی زرتشــتی و همسر وی آفرین
نیاسری نیز در زندان به سر میبرند و روزنامه نگار  ،هنگامه
شهیدی دست به اعتصاب غذا زده است  .در سطح بین المللی
نیز ایران از بشار اسد در سوریه حمایت میکند  ،موضوعی که
حتی در داخل ایران نیز محل منازعه است .با این وجود ،مردم
ایران هنوز به تغییرات تدریجی باور دارند  ،گرچه ممکن است
سرعت این اصالحات کند باشد.
ازدحام شدید مردم برای شرکت در انتخابات به طور قطع
آنچه که پهلوی و رجوی پیشــنهاد میکننــد را رد میکند.
در راستای مأموریت همیشــگی این گروه بر ارائه تصویری
وحشتناک از ایران؛ آمریکا  ،اسرائیل و نیز عربستان سعودی
به شدت بر گروههایی چون ســازمان مجاهدین خلق تکیه
میکنند .واقعیت آن است که ایشان از تماس با واقعیت های
ملموس در ایران دور ماندهاند .
هر دو این گروه ها از موضوع حقوق بشــر به عنوان عامل
جنگ افروزی بهره می برند و به ساده سازی پیچیدگی های
واقعی سیاست های عملی اتخاذ شونده در ایران ،برای جلب
نظر مخاطبان خارجی اقدام نمودهاند.
ایرانیان اصالح طلب برای ایجاد
از زمان آغاز تالش های
ِ
تغییرات در ایران  ،صداهایی افراطی چون سخنان پهلوی و
رجوی و تالش های ایشان برای ایجاد پایتختی سیاسی در
غرب ،شــنیده و مشاهده می شود که بایستی آنها را نادیده
گرفت

ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت :

 11میلیون حاشیهنشین زیر پوشش خدمات درمانی و بهداشتی قرار گرفتند

قائم مقام وزیر بهداشــت با اشــاره بــه دو محور تدوین
اســتراتژی کالن و راهبردی و برنامهریــزی خرد در حوزه
بهداشت در فاز دوم طرح تحول نظام سالمت برای ارتقای
سطح بهداشت حاشیه نشینان ،گفت :مهمترین هدف وزارت
بهداشت از گسترش خدمات بهداشتی در مناطق حاشیهای
بهرهمندی آنها از حقوق شهروندی است.
به گزارش ایسنا ،دکتر ایرج حریرچی ،با بیان اینکه پیش از
اجرای طرح تحول نظام سالمت ۶۵ ،درصد حاشیه نشینان
کشور هیچ نوع خدمات بهداشتی و درمانی دریافت نمیکردند،
گفت :جمعیت حاشیهنشینان کشور در دولتهای قبلی به ۱۰
میلیون نفر رسیده بود و مردمان حاشیه کالنشهرها از خدمات
بهداشتی درمانی مناسب و نیز پوشش بیمهای محروم بودند.
وی با اشاره به اینکه ،پیش از اجرای طرح تحول سالمت،
بسیاری از حاشیه نشینان حتی برای واکسیناسیون فرزندان

 ۱۶اردیبهشت
آخرین مهلت ارایه
شکایات داوطلبان
رد صالحیت شده
انتخابات شوراها

با اعالم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات
شــوراهای اســامی سراسر کشــور ۱۶
اردیبهشت ماه آخرین فرصت ارایه شکایات
داوطلبان به هیأتهای نظارت است.
بــه گــزارش ایســنا ،در اطالعیه هیأت
مرکزی نظارت بر انتخابات آمده اســت به
اطــاع داوطلبین پنجمیــن دوره انتخابات
شوراهای اسالمی کشور میرسانیم با توجه
به نزدیک شــدن به ایام تبلیغات نامزدهای
ایــن دوره از انتخابات شــوراها و به منظور
تســریع در روند رســیدگی به شــکایات
مطروحه حداکثر تا ساعت  ۲۰روز شنبه (۱۶
اردیبهشت) فرصت ارایه شکایات وجود دارد.
داوطلبان عضویت در شوراهای روستایی
برای اعــام اعتراض خود بایــد به هیأت
عالی نظارت در استان مربوط مراجعه کنند
و داوطلبان عضویت در شوراهای شهر الزم
اســت اعتراض خود را به هیــأت مرکزی
نظارت تسلیم کنند.
برای اعالم اعتــراض داوطلبان عضویت
در شورای شــهر نیازی به حضور در هیأت
مرکزی نظارت نیست و داوطلبان میتوانند
اعتراضنامه خود را به شماره  ۷۷۶۸۸۹۱۰از
طریق نمابر ارسال و از شماره ۷۷۶۸۸۹۱۱
پیگیری نمایند.
انتخابات پنجمین دوره شــورای شــهر
و روســتا در روز  29اردیبهشت همزمان با
انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود .

خود مجبور بودند به مرکز شهر بیایند تا به خدمات بهداشتی
دسترسی داشته باشند ،افزود :راهاندازی بیش از ۱۲۹۰مرکز
جامع خدمات ســامت و بهره برداری از  ۳۸۴۱پایگاه جامع
سالمت شهری ،اتفاق کم نظیری در تاریخ چند دهه اخیر بود
که تعداد  ٣٣٢مرکز خدمات جامع سالمت در حاشیه شهرها
و نیز ٧٤٧٧پایگاه سالمت در این مناطق امکانات بهداشتی و
درمانی را در اختیار حاشیه نشینان قرار داد.
حریرچی با بیان اینکه وزارت بهداشت تعداد  ۱۰میلیون و
 ٣٠٠هزار نفر حاشیه نشین را در  ۷۰۰سکونتگاه غیر رسمی
شناسایی کرد ،ادامه داد :ما توانستیم مراقبتهای بهداشتی
مناســبی را به این افــراد ارائه دهیم .بــه طوریکه در حال
حاضر به ازای هر دو تا سه هزار نفر جمعیت در کشور ،یک
کارشناس مراقب سالمت فعالیت میکند.
وی همچنیــن گفت :هــم اکنون در مناطق حاشــیهای

کشــور ،برای هر  ۱۲هزار نفر جمعیت یک پایگاه سالمت
و برای هر ۵۰هزار نفر یک مرکز خدمات ایجاد شــده است.
در این مراکز ،انواع خدمات بهداشــتی و درمانی به حاشــیه
نشینان ارائه می شود.وی مهمترین هدف وزارت بهداشت از
گسترش خدمات بهداشتی در مناطق حاشیهای را بهره مندی
آنها از حقوق شهروندی ذکر کرد و گفت ۶۵ :درصد حاشیه
نشینان کشــور تا پیش از اجرای طرح تحول نظام سالمت
هیچ نوع خدمات بهداشــتی و درمانــی دریافت نمیکردند،
همچنین  ۸۰درصد جمعیت حاشــیه نشین زیر پوشش هیچ
بیمهای نبودند.حریرچی همچنیــن تاکید کرد که تا انتهای
سال  1395حدود  ۱۱میلیون نفر از جمعیت مناطق حاشیهای
شهرهای کشور زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی در
قالب طرح تحول نظام سالمت قرار گرفتهاند و دولت تدبیر
و امید خدمات بهداشتی و درمانی قابل توجهی به این افراد

ارائه میکند .به عنوان مثال یکی از بزرگترین جمعیتهای
حاشــیه نشــین با رقم یک میلیون و  ۲۸۲هزار نفر فقط در
مشهد که در هشت پهنه و  ۶۶محله زندگی میکنند ،تاکنون
در مجموع  ۱۱۹پایگاه سالمت و  ۴۲مرکز خدمات جامع در
مشهد ایجاد شده که به خدمت مشغول هستند.
قائم مقام وزیر بهداشــت از ارائه خدمات بهداشت دهان و
دندان برای  10میلیون و  500هزار حاشیه نشین خبر داد و
گفــت :اولویت اول اجرای این طرح برای  700ســکونتگاه
غیررســمی یعنی مناطق حاشیه نشین با جمعیت بالغ بر 10
میلیون و  500هزار نفر و همچنین شــهرهای زیر  50هزار
نفر در نظرگرفته شده است .امسال نیز تصمیم داریم طرح
سالمت بهداشــت دهان و دندان را در شهرهای بین  50تا
 500هزار نفر که  18میلیون از جمعیت کشــور در این بازه
قرار میگیرند ،اجرا کنیم.

احمد حکیمیپور مطرح کرد:

اعتراض شورای شهر به تخلف نجومی تازه بر مال شده «قالیباف»
یک عضو اصالحطلب شــورای شهر تهران
ضمــن تایید خبر پرداخــت کمکهزینههای
مســکن به معاونان و نزدیکان آقای قالیباف
گفت :پرداخــت کمک هزین ههای مســکن
خارج از وظیفه شــهرداری است و این بذل و
بخشــشها باید زیر نظر شــورای شهر انجام
بگیرد که این اتفاق نیافتاده است .من معتقدم
شهرداری در امر واگذاری امالک قانونی عمل
نمیکند.
به گزارش رویداد  24این عضو اصالحطلب
شورای شــهر تهران ضمن تایید خبر پرداخت
کمکهزینههای مسکن به معاونان و نزدیکان
قالیباف گفت :متولی شــهرداری تهران خود
را حامــی و یــاور فقرا میدانــد ولی تخلفات
بیشــماری به نفع یاران و دوستان خود انجام
میدهــد که این ذهیت را ایجــاد میکند که
حرف و عمل او یکی نیســت و باید نسبت به
صداقتش تردید جدی کرد.
اسناد منتشر شده است نشان میدهد شهردار
تهران کمک هزینههای مســکن به نزدیکان
و معاونان خود پرداخت کرده اســت .برخی از
کسانی که زیر این سند را امضا کر دهاند ،همان
کسانی هســتند که اسامیشــان در واگذاری
امالک نجومی نیز بوده است.
شــهرداری تهران این تخلف را با استناد به
اصل  31قانون اساســی و ماده  44آییننامه
استخدامی کارکنان شــهرداری تهران توجیه
میکند .در حالی که اصل  31قانون اساســی
فراهم کردن مســکن را بــرای همه ضروری
میداند و اولویت را به کارگران و روســتاییان

میدهــد .هیچ جای این قانون نگفته اســت
مدیران شهرداری که از حقوق و مزایای خوبی
هم برخودار هســتند بایــد در اولویت گرفتن
کمک هزینه مسکن قرار گیرند.
مطابق این سند ،ســقف کمک هزینههای
مسکن  350میلیون تومان است که این سقف
به مدیران و نزدیکان شهرداری تعلق دارد.
در شــرایطی که قالیباف حرف از شــکاف
بین  96درصــد و 4درصد مردم جامعه میزند
و معتقد اســت تنها  4درصد از مردم جامعه در
رفاه هستند .آیا پرداخت کمک هزینه مسکن
به مدیران و دیگر تخلفات شــهرداری خود به
عمیقتر شــدن هر چه بیشتر این شکاف بین
فقیر و غنی دامن نمیزند؟
احمدحکیمیپور ،عضو اصالحطلب شورای
شــهر تهران ،ضمــن تاییــد پرداخت کمک
هزینه مســکن به مدیران شهرداری در گفت:
پرداخــت کمک هزینههای مســکن خارج از
وظیفه شهرداری است و این بذل و بخششها
باید زیر نظر شورای شــهر انجام بگیرد .اگر
شــهرداری میخواهد کمــک هزینه پرداخت
مسکن به کسی بدهد باید مجوز شورای شهر
را بگیرد که این اتفاق نیافتاده است .من معتقدم
شهرداری اساسا در امر واگذاری امالک قانونی
عمل نمیکند.او ادامه داد :من ندیدم که چنین
مجوزی از سوی شورای شهر به شهرداری داده
شده باشد .این اختیار را شورا باید به شهرداری
بدهد تا بتوانــد به برخی مدیران کمک هزینه
مسکن پرداخت کند! این مساله باید در شورای
شهر پیگیری شود.
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یادداشت

به مناسبت روز جهانی آزادی
مطبوعات
اسمعیل شاه محمدی -نمایندگی خانه مطبوعات شهرستان ری در استان تهران

تقدیم به همه فرزندان اين سر زمين پاك كه جان خويش را در راه آزادى
و آزادگى و بيان حقيقت ايثار كردند .
قسم ب ه عزت و قدر مقام آزادی
که روح بخش جهان است نام آزادی
به پیش اهل جهان محترم بود آنکس
که داشت از دل و جان احترام آزادی
روز جهانی آزادی مطبوعات را به شير مردان و شير زنان عرصه ی مطبوعات،
همان هايي كه پینه قلم دستانشــان بــوی آزادى میدهد؛ همان هايي كه بغض
فرو خورده شــان و سنگينى آن شانه ی کوه را مى لرزاند .همانهايي كه غربتشان
وقتی هیچ تنفسى نيست ،باز هم بوى خوش رشادت ميدهد؛ همان هايي كه زيت
فكرت و شــموخ همت و درايت شــان ،هر دولت و حكومتى را نكو دولتى ست
،تبريك و تهنيت ميگوييم .
انسان هايي كه سری پر شور و دلی پر درد دارند،انسان هايي كه صداى غم و
شــادى مردم هستند و در نگاه و قلمشان جز وارستگى و آزادگى چيزى نميبينيد
؛ همانا كه مانا و پاينده باشند
روزگاری بود که انسان جز شکار و کاشت و برداشت نمیدانست .در آن روزگار،
برآمدن و فرو رفتن خورشــید مهمترین رویداد زندگی هر انسان بود.و مهمترين
كار هر روز شــمارش روزها بود و چه بســيار افرادى بودند كه از بى دانشى و نا
آگاهى بشــر سود جســتند و هر دروغ و خرافه اى را در طول تاريخ در مغز انسان
فرو كردند و ...
و باالخره معجزه واقعى ،واقع شد ،مطبوعات آمد و چارچوبی شد که در آن افکار
و عقاید گوناگون جامعه با هم تالقی كردند و از این برخوردها ،اندیشه های تازه
ای شکل گرفت  ،راه حل های جدیدی برای حل مسایل پدید آمد و انگیزه های
تازه ای برای حرکت و آفرینندگی و مشارکت و آزادى و آشنايى به حقوق بر حق
هر انســانى بر انگيخت ؛ البته در طول زمان تجربه ثابت كرد كه سســتی و بی
رمقی و منفعل بودن مطبوعات ،جامعه را فاسد و به فقر انديشه و زوال می کشاند.
اگر تالقى انديشــه ها و اطالع رسانى نباشــد ،اگر مطبوعات آزاد نباشد ،خود
شــیفته گی بعضى جريان ها  ،تا جایی است که هیچ گونه تفسیر انتقادی را نمی
پذیرند و روزنامه نگاريشان نیز مصداق
واقعی واعظانی هســتند کاین جلوه در محراب و منبر میکنند ،چون به خلوت
میروند آن کار دیگر میکنند!!!
ديده ايم بســيار خبر رســانى هايي را كه به گزاف بر مسند فرهنگ تكيه زده
اند و چشــم بر روى مصايب مردمان جهان بسته اند ،هرگز كودكان آواره سوريه
را نمى ببيند ،هرگز مردان و زنان يمن را لحاظ نمى كنند  ،هرگز صداى مردمان
رنج ديده نيستند ،هيچ كدام طاقتشان را طاق نمیکند و غیرتشان را نمیجنباند
و حتى توقع دارند و میخواهند کسی در نیت «خیرشان» شک نکند و مردم یقین
کنند که نَفَس جز به یادآزادى نمیکشند و قلم جز به پاس حقیقت نمیزنند.
مطبوعاتى كه با شــعار میان خالی ،روزنامه نگار "بى طرف"برای فربه سازی
گروه خودی به تحمیق خواننده گانش می پردازد ،فقط حامل تفکر مســلط عوام
زدگى است که به شکل سامانمند به ویران سازی روشنگـری و سیاست عقـالنی
و آزادی می پردازد.
گاهى ســعى ميكنند این انگاره را عمومیت ببخشــند که در روزنامه نگاری،
خبرنگار ،بیطرفی کامل خود را حفظ كرده ،این در حالیســت که رسانه ها با داده
های خود ،در خبر ســمت و ســوى خبرنگار را نيز مشــخص می سازند؛ يادمان
نرود كه مهم ترین وظیفه مطبوعات وفادارى به حقيقت اســت ،پل ارتباطى بين
مردم و مســئوالن است نه شيپور يك نهاد يا يك شخص  ،روز نامهنگاری نبايد
با مســتاجران دولت ،حکم رسم آموختن مروت با دوستان و مدارا با دشمنان باشد
و ....
چه بگويم،بارى
ســخن كوتاه ميكنم اميد كه همه ما فعاالن عرصه مقدس مطبوعات به اصول
واقعى رســم روزنامه نگارى پايبند باشيم و با بيدارى و آگاهى مردم ،با شرافت و
صداقت به وظيفه خود عمل كنيم و وجدان بيدارجامعه باشيم و چون فرخى يزدى
باشيم كه مرگ او ضربهای سهمگین بر پیکر ادبیات و روزنامه نگارى ایران وارد
آورد،دهان دوخته و شجاعانه به استبداد حمله برد و تا ابد نام او بر بلندای تاریخ
آزادی ایران میدرخشد و راهش ادامه دار خواهد بود .
گرچه که قرنها بايد بگذرد  ،تا چنین افرادی پا به عرصهی ظهور بگذارند.
كاش نيايد روزى كه كه در برابر وجدان و يا ملت ،سر خميده و شرمسار باشيم
،كاش بيايد روزى كه پاسداشت حقيقت ركن اساسى مطبوعات باشد و از دروغ
و فريــب افكار عمومى كه دور باطلى ســت ،كه آتش بــر پيكره وطن انداخته
اجتناب كنيم و روزى بيايد كه از پس شــعله هاى ناشى از دروغ و فساد بعضى
نااليقان كه بر تن مام وطن افتاده بر آييم .
يادمان باشد كه مطبوعات و رسانه هاى آزاد ،آيينه تمام نماى هويت ما ،جامعه
ما و طبقه مديران و مسئوالن ماست ،
به اميد روزى كه بيان حقيقت ،فارغ از هر جناح بندى بر پيشــانى هر رســانه
اى خوش بدرخشد
خبر

شکایت سه نامزد انتخاباتی از
اولین مناظره تلویزیونی

حکیمیپور در خصوص اینکه آیا این مساله
در شورای شهر پیگیری شده است گفت :دیگر
اعضای شورا را نمیدانم ولی من خودم پیگیر
این مسائل هستم ،در خصوص این مساله هم
پیگیری کردم و در نهایت گزارش دادم و یک
نامه طوالنی در این خصوص به رئیس شــورا،
آقای چمران نوشــتم .این عضو اصالحطلب
شورای شهر افزود :شورای شهر باید این مساله
را پیگیری کند .اگر چه قوه قضاییه نیز در حال
پیگیری واگذاری های غیر قانونی شــهرداری
اســت اما این چیزی از وظایف شــورای شهر
کم نمیکند شــورا هم وظایف خودش را دارد.
هر دســتگاه وظیفه خودش را دارد و مردم از
شورا انتظار دارند به کارهای شهرداری نظارت
داشته باشد.
او در پایان افزود :شــورای شهر چهارم در
امر پیگیری کامال منفعل بوده و در واقع اقدام

موثری نکرده است .این عملکرد شورای شهر
از نظر من قابل قبول نیست.
به نظر می رســد شهرداری تهران ابتدا باید
در خصــوص انبوه تخلفاتش که حتی حاال در
بزنگاه انتخابات هــم خبرهای جدیدی از این
تخلفات به گوش میرســد ،بــه افکارعمومی
پاسخگو باشد و بعد در خصوص آن 96درصد
فقیر جامعه ابــراز نگرانی کند .مردم بیشــتر
میخواهند درباره سرنوشت آن همه امالکی که
توسط شهرداری فروخته شد ،آن همه باغهایی
که نابود و به جای آنها برج ساخته شد ،آن همه
تخلفات و زد و بندهای شــهرداری ،آن همه
امالکی کــه به بهانههای مختلف به نزدیکان
آقای قالیباف واگــذار و یا کمک هزینهاش به
آنها پرداخت شد و هزار جور تخلف دیگر ،بدانند
تا این که وعدههای پوچ و توخالی انتخاباتی او
را بشنوند.

رئیس کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از ارسال شکایت سه
نامزد انتخاباتی از اولین مناظره تلویزیونی خبر داد.
به گزارش انتخاب ،احسان قاضیزادههاشمی با بیان اینکه زمان اعتراض نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری نسبت به برگزاری مناظره به پایان رسیده است ،گفت :سه
نفر از نامزدها نسبت به برگزاری مناظره به کمیسیون شکایت کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه ســعی میکنیم جمعبندی خود را نســبت به این موضوع
در اســرع وقت اعالم کنیم ،افزود :کمیســیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست
جمهوری تا قبل از روز جمعه و برگزاری مناظره دوم نظر خود را اعالم خواهد کرد.
آفتاب نیوز از حسن روحانی  ،ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف سه نامزدی نام
برده که نسبت به روند برگزاری مناظره انتخابات شکایت کردند .

جلسه مشترک قالیباف و رییسی با نمایندگان مجلس

دو کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری هفته آینده در نشست
مشترکی با نمایندگان شرکت میکنند.
اکبر رنجبرزاده عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی گفت :هفته آینده همزمان
با بازگشت نمایندگان از حوزههای انتخابیه خود ،حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی
و محمدباقــر قالیباف دو کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری در
جلسهای مشترک با نمایندگان فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شرکت میکنند.
وی ادامه داد:در این جلسه مشترک ،قالیباف و رئیسی گزارشی از برنامههای خود
برای حضور در انتخابات به نمایندگان ارائه میکنند.
هفته گذشــته نیز قالیباف و رئیســی به صورت جداگانه در فراکسیون نمایندگان
والیی حضور یافته بودند.فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در انتخابات دوازدهمین
دوره انتخابات ریاســتجمهوری از حجتاالســام رئیسی و قالیباف اعالم حمایت
کرده است.

