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اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور:

شعار مبارزه با فساد دادند
ولی فسادهای قرن اتفاق افتاد

سال اول دوره جدید شماره 8 124صفحه 1000تومان

گزارش اختصاصی مستقل از حضور بیسابقه مجلسیان در ثبت نام انتخابات ریاستجمهوری
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رحمتاهلل حافظی عضو شورای شهر تهران:

بارها از قالیباف خواستیم تقدیر
نامههای پاکدستی و شفاف سازی
خود را ارائه دهد
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سرمقاله

تخریب دولت با کدام هدف؟!

حسن فتحی-دبیر هیأت تحریریه

انتخابات و کسب قدرت برای برخی به یک آمال و آرزو تبدیل شده و انها در
عمل نشان داده اند که حاضرند برای تحقق خواسته ها و جامه عمل پوشاندن
به آمال و آرزوهایشان همه چیز را فدا کرده وبر تمامی باورها و تالش ها خط
بطالن بکشند.
ولی جالب است که همین افراد و باندها زمانی که در صدد نصیحت و راهنمایی
دیگران بر می ایند برای موجه جلوه دادن خود به هر حربه ای متوسل شده و
سعی می کنند خود را مبرا از هر مساله و مشکلی جا بزنند.
این رویه و شیوه تا زمانی می تواند مثمر ثمر باشد که پای امتحان به میان نیامده
وقرار بر اجرایی شدن وعده ها و توصیه ها نباشد .زیرا به قول معروف سیه روی
شود هر که در او غش باشد.
امام علی (ع) الگوی ایثار و فداکاری و تقوا در تمامی دورا ن است  .در این سال
ها به دفعات درباره امام علی و شیوه حکومت و رفتار او سخن ها گفته شده و یا
کتاب و مقاله نوشته شده است  .در این میا ن بارها بر این مساله تاکید گردیده
که باید هم چون علی زیست و هم چون علی قضاوت کرد .
یعنی در هر حال باید از علی الگو گرفت .ولی در عمل ناموفق و ناکارآمد بودهاند.
در هیچکدام از دولتهای نهم و دهم نتوانستند چنین الگویی را ارائه دهند و در
جهت توسعه اقتصادی و برقراری عدالت علی گونه گامی به جلو بردارند..
این روزها اگر نگاهی به رسانه های باندی و مساله دار بیندازیم مشخص خواهد
شد که آنها با نادیده گرفتن منافع ملی ،شعار هایی که در همه این سال ها
درباره وحدت و قانون مداری و حق و عدالت می دادند را زیر پا نهاده و با امثال
نتانیاهو و دشمنان ملت هم صدا شده و به جان ملت و دولتی افتاده اند که هم
جنگ را از کشور دور کرده و هم زمینه مساعدی را برای تعامل با جهانیان فراهم
ساخته است.
اصوال انتقاد و مخالفت ،چارچوبی دارد که باید از سوی همه رعایت شود یعنی
این گونه نباشد که در این زمینه نیز مردم را به خودی و غیر خودی تقسیم
کرده ویک عده با حمایت و پشتوانه آهنین هر گونه که مایل هستند سخن گفته
و انتقاد و اعتراض کنند و گروه دیگر با ممنوعیت مواجه بوده و همیشه لبه تیغ
باشد.
امروزه با نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری همه به جان دولت
و ملت افتاده و در تالش هستند با کاشتن تخم بی اعتمادی و دلسردی درمیان
مردم،مانع حضور گسترده انها در پای صندوق های رای شوند تا راه را برای قدرت
گرفتن حامیان دولت سابق هموار سازند.
اینان که دارای پایگاهی در میان مردم و توده ها نیستند بر این باور هستند که با
دروغ و مساله سازی و حتی نفی منافع ملی و تالش های دولت ورییس جمهور
قادرند افکار عمومی را با خود همراه ساخته و بار دیگر قدرت را از ان خود کنند.
حال این سوال مطرح است که ریاست جمهوری و قدرت چقدر مهم است که این
عناصر و باند ها برای دستبابی به ان به هر حربه و وسیله ای متوسل شده و حتی
حاضرند منافع ملی و همبستگی عمومی را نفی کنند؟
آنها باید پاسخگوی این مساله در آینه افکار عمومی باشند تا مشخص شود که
اصوال دوستدار ایران هستند یا نه ؟
این روش و شیوه ازسوی هر گروه و دسته و باندی باشد باید نفی شده و ضد
ارزش تلقی شود زیرا منافع ملی و قانون و مصالح عمو می را نمی تو ان با منافع
باندی و گر وهی هم سو و هم جهت دانسته و همه را فدای دسته بندی هایی
کرد که فقط برای رانت خواری و منفعت طلبی شکل گرفته است.
در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه مردم مسلمان این آب و خاک با حضور
پای صندوقهای رای نشان میدهند اکثریت قاطع ملت از کدام دیدگاه حمایت
خواهد کرد.

پرونده ثبتنام انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری روز شنبه  26فروردین بسته شد .ویژگی منحصر بهفرد انتخابات این دوره در
قیاس با ادوار گذشته حضور سه قطب سیاسی است .هرچند که در سه دهه گذشته در مناسبات سیاسی ایران دو قطب چپ و راست یا
اصالحطلب و اصولگرا عمال در غیاب احزاب قدرتمند بار رقابتهای حزبی را یدک میکشیدند ،اما اتفاق بزرگ این دوره را رئیسجمهور
سابق و حلقه وفادارانش رقم زدند که با حضوری غیرمترقبه معادالت دو جناح اصولگرا و اصالحطلب را بههم ریخت و باعث شد که فضای
انتخابات ایران از دو قطب به سه قطب افزایش یابد .اما فضای سه قطبی تنها رخداد بیسابقه دور ه دوازدهم ریاستجمهوری نبود .حادثه
جالب این دوره که در ادوار دیگر سابقه نداشت ،حضور حداکثری مجلسیان با  5کاندیدا از دو جناح اصولگرا و اصالحطلب است.

اتمام حجت 9چهره شاخص تحولخواه به شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان

کسانی باید به لیست اصالحات راه یابند که در شورای شهر خالف رویکرد اصالحطلبان حرکت نکنند
۹چهره شاخص اصالحطلب به رئیس شورای عالی سیاستگذاری
نامهای نوشتند خواستار انتخاب افراد پاکدست برای انتخابات
شوراهای شهر و روستا شدند.
سیدمصطفی تاجزاده ،حمیدرضا جالییپور ،سعید حجاریان،
سیدمحمدرضا خاتمی ،هادی خانیکی ،عبداهلل رمضانزاده ،محسن
صفاییفراهانی ،فیضاهلل عربسرخی و محسن میردامادی
نویسندگان این نامه هستند.در متن این نامه خطاب به دکتر عارف
آمده است:
همانگونه که استحضار دارید ،یکی از شعارهای اصلی جریان
اصالحات از ابتدا تاکنون شفافیت ،پاکدستی و مبارزه با هرگونه
رانتجویی ،ویژهخواری و سوءاستفاده یا بهرهبرداری شخصی

دولتمردان و مسئولین در دستگاههای دولتی و عمومی از مناصب
و موقعیتهایی بوده است که با رأي مستقیم یا غیرمستقیم مردم در
اختیار آنها قرار میگیرد.
در ادامه این نامه آمده است :متأسفانه عملکرد برخی از اعضای
شوراهای شهر در ادوار گذشته به نحوی بوده که به اعتماد مردم
لطمه وارد کرده است و شورای شهر تهران نیز در دوره اخیر ،از
این آفت مصون نبوده است .نویسندگان نامه تأکید کردهاند :اینک
شورای عالی سیاستگذاری در جایگاه تعیین نامزدهای پیشنهادی
شورای شهر و معرفی آنها به مردم قرار گرفته است و مردم با اعتماد
به این جریان سیاسی -اجتماعی به افرادی که این شورا توصیه
میکند رأی میدهند و اگر خدای ناکرده فرد یا افرادی از مجموعه

معرفیشده در گذشته عملکرد شفاف و بیشائبهای نداشته باشد یا
در صورت انتخاب در آینده انحرافی اقتصادی یا سیاسی پیدا کند،
لطمه جدی به سرمایه اجتماعی اصالحطلبان وارد خواهد شد و
شورای سیاستگذاری در قبال آن مسئول خواهد بود و باید پاسخگو
باشد؛ کمااینکه این پرسش در مورد کسانی که در گذشته با اعتبار
و رأی اصالح طلبان وارد شورای شهر شدند و در شورا عملکردی
خالف رویکرد اصالحات داشتند به طور جدی مطرح است و نیاز به
علتیابی و پاسخگویی دارد .همچنین در این نامه تأکید شده است:
طبعا کسی انتظار عصمت از تصمیمگیران ندارد ولی باید همواره توجه
داشت که روابط و رودربایستیها باعث کمرنگشدن شرط الزم و
بیچونوچرای پاکدستی و امانتداری نگردد.
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خلیفه داعش در دام سازمانهای اطالعاتی روسیه و سوریه

گزارش اختصاصی
مستقل...

ابوبکر البغدادی دستگیر شد

دفتر رسانه ای دبیر کل دایره امنیت و اطالعات اروپا اعالم کرد:
ابوبکر البغدادی دستگیر شد
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران به نقل از روزنامه رأی الیوم ،دفتر رسانه ای دبیر کل دایره
امنیت و اطالعات اروپا در پایگاه اینترنتی خود اعالم کرد که اطالعات دقیقی در اختیار دارد که نشان می دهد
«ابوبکر البغدادی» رهبر گروه تروریستی داعش در شمال سوریه دستگیر شده است.
در بیانیه این دفتر آمده است که دستگیری احتمالی البغدادی در نتیجه عملیات ردگیری و رصدی صورت گرفته
است که «سازمان های اطالعات روسیه و سوریه» انجام داده اند و پس از آن صورت گرفته است که البغدادی
پس از تعقیب وی توسط الحشد الشعبی در 2آوریل  2017مجبور به فرار و ورود به مرزهای سوریه شده است.
با وجود این ،هنوز هیچ گونه مدرک یا جزئیاتی برای درست بودن این خبر که پس از انتشار اخبار فرار وی به
شمال سوریه در پی فشار نظامی به پایگاه گروه داعش در شهر موصل در عراق اعالم شده است ،وجود ندارد.

شرایط بورسیه قبول شدگان دکتری امروز اعالم میشود

امضای توافقنامه هستهای بین ایران و اتحادیه اروپا

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت :کلیت شرایط چگونگی بورسیه قبول شدگان
دکتری و اعزام آنان عصر امروز (چهارشنبه) در دفترچه اعالم رشته منتشر میشود.
حسین توکلی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه ایرنا اظهار داشت :شرایط بورسیه قبول
شدگان دکتری و اعزام آنان در اطالعیه انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش در سایت سازمان اعالم
میشود.
وی گفت :سازمان سنجش آموزش در این زمینه با اداره بورس و اعزام وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری هماهنگ خواهد شد تا داوطلبان به مشکلی برنخورند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش افزود :انتخاب رشته از  9اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد و
بطور حتم تا آن زمان ،تمامی شرایط بورسیه مشخص و اعالم میشود.
وی ادامه داد :خوشبختانه طی چند سال اخیر دیگر در این زمینه داوطلبان به گرفتاری
برنمیخورند و می توانند با انتخاب کد رشته محل ،از شرایط بورسیه هم آگاهی کامل یابند.

کمیسیون اروپا روز سه شنبه اعالم کرد که نخستین پروژه همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه
ایمنی هسته ای در چارچوب برجام ،امضا شد.
به گزارش پایگاه اینترنتی نیویوروپ ،ارزش این پروژه دو میلیون و  500هزار یورو تخمین زده شده و
هدف آن تقویت توانمندی های مرکز نظام ایمنی هسته ای ایران است .کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه
ای روی وب سایت اتحادیه اروپا اعالم کرد که این نهاد اروپایی در چارچوب برجام برای نخستین بار،
توافقی برای همکاری با ایران در زمینه ایمنی هسته ای را منعقد کرده است .کمیسیون اروپا درادامه
بیانیه خود ،هدف از انعقاد این توافق دو جانبه را تقویت ظرفیت و توانمندی های ایران در زمینه ایمنی
هسته ای برشمرد و یادآور شد که این کار با فراهم کردن امکان مطالعه برای مرکز ایمنی هسته ای
آن طور که در برجام تعیین شده است ،انجام می شود.
این گزارش درادامه آورده است :پروژه مزبور ،اولین بخش از یک اقدام پنج میلیون یورویی است که
در سال  2016ذیل سند همکاری ایمنی هسته ای به تائید اتحادیه اروپا رسید .پروژه دوم برای انجام
تست مقاومت در نیروگاه هسته ای بوشهر قرار است در هفته های آینده منعقد شود.
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