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مخاطب شماييد!

شورای نگهبان

مردم باید با چشم باز 
در صحنه انتخابات حاضر شوند

آنچه امروز درباره ی این مس��أله عرض می کنم، 
چن��د نکته اس��ت: یکی این ک��ه حض��ور آگاهانه در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و انتخاب هوشمندانه از 
س��وی آحاد مردم، یک مشارکت در سرنوشت کشور 
است. کش��ور ما متکی به آراء مردم است. علت این 
که دش��منان مل��ت و طمع ورزان به ای��ن آب و خاک 
نتوانس��ته اند در طول بیس��ت وشش سال گذشته 
گزندی وارد کنند، حضور و اراده و مش��ارکت مردم 

در صحنه های مختلف بوده است.
مردم بایس��تی هوش��مندانه و آگاهان��ه انتخاب 
کنن��د و در می��ان نامزده��ای گوناگون، کس��ی را که 
احس��اس می کنند ب��ه ای��ن معیارها نزدیک اس��ت، 
برگزینند؛ این یک کار بزرگ اس��ت و کار شما مردم 
اس��ت. مردم باید با چش��م باز در این صحنه ی مهم 
حاضر ش��وند و ان ش��اءاللهَّ خدای متعال کمک کند و 
دلهای مردم را هدایت کند تا فرد با کفایت، شجاع، با 
اخالص، دارای روح مردمی، شاداب و با نشاط، مؤمن 
به هدفها و ارزش��های انقالب، مؤمن به مردم، مؤمن 
ب��ه نی��روی مردم و معتق��د به حق م��ردم را انتخاب 
کنن��د؛ ای��ن مهمترین بخش مش��ارکت عمومی مردم 
در امس��ال است. در همه چیز مشارکت عمومی مهم 

است، و این از جمله ی کلیدی ترین است.

بیانات در حرم مطهر رضوی
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وزیر کشور خبر داد
 تشکیل کمیته بررسی تخلفات انتخاباتی 
در وزارت کشور

وزیر کش��ور گفت: کمیته بررس��ی تخلف��ات انتخاباتی به 
منظور بررس��ی تبلیغ��ات و فعالیت ه��ای انتخاباتی در وزارت 

کشور تشکیل شد.
به گزارش تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه »ما 

در وزارت کشور همانند دوره های قبل انتخابات، کمیته بررسی 
تخلفات انتخاباتی را تش��کیل دادیم« اظهار داشت: این کمیته 
مخصوص بررس��ی تبلیغات و فعالیت های نامزدهای انتخابات، 
حامیان آن ها و احزاب و گروه های سیاسی در رسانه های مکتوب 

و مجازی اس��ت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تخلفی هم 
تاکنون گزارش شده است تصریح کرد: بله گزارش های متعددی 
از سوی نامزدها و ستادهای آن ها به ما رسیده است و همکاران 

ما هم در حال بررسی این گزارش ها هستند.

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعدازظهربدون لكنت

صدای ناله و کمک کودکان سوری
عام��ل انتحاری به پخش کردن چیپ��س و خوراکی کودکان را دور خود جمع می کند و یک 
ت��ن مواد منفجره را منفجر می کند تا نزدیک به هفتاد کودک بی گناه و معصوم س��وری تکه تکه 
شوند. این اسالمی است که تروریست ها در سوریه وعده می دهند. این اسالمی آمریکایی است که 
آل سعود و ترکیه مجری اجرای آن هستند. خدا لعنت کند این سنگدالن را که برای قدرت و ثروت 
چنین وحشیانه کودکان معصوم را پرپر می کنند. جوانان آزاده ایران اسالمی آماده اند تا بروند سوریه 
و تک تک داعشی های جنایت کار را تکه تکه کنند. نمی دانم چرا ایران تا این اندازه محدود به سوریه 
نیرو اعزام می کند. اگر جوانان دالور ایرانی را به سوریه بفرستند کمتر از یک ماه نسخه داعش و 

اربابانشان را می پیچند. سازمان های بین المللی صدای ناله و کمک کودکان سوری را نمی شنوند؟
مرادیان

احمق تر از روسای سابق آمریکا
ترامپ نش��ان داد مقداری احمق تر از روس��ای س��ابق آمریکا است و این برای ایران یک 
هشدار است. باید توان دفاعی خود را با سرعت باالتری نسبت به گذشته افزایش دهیم. ترامپ 
نه ش��عور سیاس��ی دارد و نه از حقوق ملت ها چیزی می فهمد لذا هر لحظه امکان دارد رگ 

بی شعوری اش باال بزند و اقدامی احمقانه کند. باید بسیار آماده باشیم.
شیخی

منافع ملی را به خطر نیندازند
تمام افرادی که از س��وی ش��ورای محترم نگهبان برای انتخابات ریاس��ت جمهوری تایید 
می شوند باید بدانند منافع ملی را هرگز و با هیچ قیمتی نباید به خطر بیندازند. تجربه فتنه سال 
88 دیگر نباید تکرار شود. همچنین کاندیداها باید اخالق را سرلوحه کار خود قرار داده و انتقاد 
کنند اما تخریب و تهمت نزنند. حرمت ها را نگه دارند و دروغ نگویند. متاسفانه آن آقایی که امروز 
هم ثبت نام کرده است و امیدوارم رد صالحیت شود، مناظرات را فضایی برای تسویه حساب های 

شخصی می دانست و می داند. امیدواریم که آن اتفاقات را دیگر شاهد نباشیم.
واحدی

معاون اول قوه قضاییه مطرح کرد
کانال های تلگرامی مسدود شده 

توسط چه کسی بعد از چند ساعت 
مجددا فعال شد؟

معاون اول قوه  قضاییه با بیان اینکه قطعا 
اقدامات��ی ک��ه در فضای مج��ازی امروز تریبــــون

صورت می گیرد سازمان یافته است گفت: 
در همین بازداش��ت مدیران کانال های تلگرامی که هنوز هم ۶ 
نفر بازداشت هستند، ظرف چند ساعت دوباره این کانال ها باال 

آمد. چه کسی این کار را انجام داد؟
به گزارش تسنیم، حجت االس��الم والمسلمین غالمحسین 
محسنی اژه ای در گردهمایی روس��ای کل معاونین اجتماعی و 
پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری ها و دادستان های مراکز 
اس��تان با موضوع پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی، جرائم 
و تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: آس��یب های اجتماعی مس��لما 
آثار زیانباری دارد و می تواند مس��ایل امنیتی برای کشور پیش 
بیاورد یا موجب فروپاشی خانواده ها شود. ممکن است به فاصله 

گرفتن مردم از ارزش های دینی و اسالمی موجب شود.
وی با طرح این پرسش که از چه منظری باید به آسیب های 
اجتماعی نگاه ک��رد گفت: باید نگاه فراوظیفه ای به آس��یب های 
اجتماعی داش��ت و باید براس��اس میزان اهمی��ت موضوع، وقت 
بگذاریم و اقدام کنیم.امروز آسیب های اجتماعی مساله ای است که 
روی زمین مانده و در شأن نظام نیست و خدا و مردم از ما انتظار 
دارند. به همین جهت اس��ت که رهبر انقالب در چندین جلسه با 
همه گرفتاری هایش��ان، وقت گذاشتند، پیگیری و مطالبه کردند؛ 
این اهمیت مساله را می رساند. حضرت آقا انتظار داشتند شورای 
آسیب های اجتماعی تبدیل به س��ازمان شود با اختیارات ویژه و 
س��اختار خاص، که نشد؛ البته در قالب همین شورا، ساختارهایی 

در نظر گرفته شد که 100 درصد مدنظر حضرت آقا نبود.

وی گفت: یک مساله مهم اقتصاد مقاومتی، اشتغال است. اگر 
بیکاری برطرف ش��ود، آسیب های گوناگون اجتماعی جلوگیری 
می شود. نمی خواهم بگویم بیکاری منشاء همه آسیب هاست اما 
قطعا رابطه تاثیرگذاری بین بیکاری و مواد مخدر، طالق، ازدواج، 
فراهم کردن بس��تر برای دشمن برای نفوذ در جوانان و... وجود 
دارد. امس��ال سال تولید و اشتغال است و یکی از مصادیق مهم 
اقتصاد مقاومتی به ش��مار می رود. م��ا نمی خواهیم قوه قضاییه 
جایگزین س��ایر دس��تگاه های اجرایی ش��ود. ممکن هم نیست. 
س��ایر دستگاه ها مسئولیت خود را درست انجام نمی دهند و این 
توقع به وجود می آید که قوه قضاییه باید ورود کند. قوه قضاییه 
نمی تواند شغل ایجاد کند و سبب بیکاری هم قوه قضاییه نیست 

اما قطعا قوه قضاییه می تواند به دولت کمک کند.
اژه ای خاطرنشان کرد: در راستای رفع موانع تولید قوه قضاییه 
می تواند نقش داشته باشد. یکی از عوامل موثر در تولید، بانک ها 
هستند. ما می توانیم در جهت صحت عمل بانک ها و توزیع درست 
نقدینگی و تس��هیالت موثر واقع ش��ویم. امروز این تسهیالت به 
چه کس��انی داده می شود؟ متاسفانه نقدینگی ما سرسام آور باال 
رفته و اگر در تولید به کار می رفت اش��کال نداشت. بانک ها هم 
می گویند بیشتر از میزان مش��خص نمی تواند تسهیالت بدهند 
و آن مق��داری ه��م که می دهند، جاهای دیگر رفته اس��ت. قوه 
قضایی��ه در توزیع عادالنه فرصت ه��ا و ثروت های ملی می تواند 
موثر باشد. امروز قاچاق واقعا پدر تولید داخلی را درآورده است. 
ق��وه قضاییه در بحث قاچاق هم اختی��ارات قانونی و هم وظیفه 
دارد. باید نسبت به این مساله اهتمام ورزید. درباره گردش مالی 
قاچاق از 13 میلیارد دالر می گویند تا 28 میلیارد که نمی دانیم 

کدام درس��ت اس��ت. عده ای هم گفته اند 8 تا 9 میلیارد دالر در 
سال که قطعا دروغ است و بیشتر از اینهاست.

س��خنگوی قوه  قضاییه ب��ا بیان اینکه این طور نیس��ت که 
کاالی قاچ��اق دوباره از طریق س��ازمان اموال تملیکی دوباره به 
بازار برگردد و قطعا باید از بین برود، در رابطه با فساد نیز گفت: 
کس��انی هس��تند قانون دور را می زدند که تقاضا دارم قضات را 
در این خصوص آموزش دهید. کس��انی برای اینکه حق بانک ها 
را ندهند اعالم ورشکس��تگی می کنند ک��ه تقاضا دارم قضات به 

راحتی از کنار این مسایل عبور نکنند.
محس��نی اژه ای اضافه ک��رد: قطعا امر پیش��گیری بر مقابله 
ارجحیت دارد اما باید با توجه به اولویت بندی ها درپیشگیری ورود 
و تمرکز کنیم. س��رمایه و امکان خود را روی ده ها مس��اله پخش 
نکنیم که نتوانیم جمع کنیم. قطعا مبارزه با فس��اد هزینه دارد و 
یکی از این هزینه ها، وارد کردن فشار بر قوه قضاییه است و دلیل 
آن هم موثر بودن کارهای قوه قضاییه است. امروز قوه قضاییه در 
همه موارد، با دانه درشت ها برخورد می کند. شما نه تنها در سال 
88 مبارزه جدی با فتنه کردید بلکه آن مبارزه امروز بازدارنده شده 
و فتنه گر جرات فتنه ندارد. ش��ما فکر می کنید کارهایی که امروز 
در فضای مجازی انجام می شود، فردی است؟ قطعا سازمان یافته 

است و حامی و پشتیبان آنها یک سرویس خارجی است.
وی ادامه داد: در همین بازداشت مدیران کانال های تلگرامی 
که هنوز هم ۶ نفر بازداش��ت هستند، ظرف چند ساعت دوباره 
این کانال ها باال آمد. چه کسی این کار را انجام داد؟ چه بسا در 
آینده هم با فتنه و فس��ادهایی رو به رو شویم و شما نباید کوتاه 

بیاییم و ما در مقابل هر فتنه، فشار و فسادی باید بایستیم.

روحانی که تا قبل از عید شایعاتی 
درخصوص عدم حضور وی حتی در 
نشست های هیات دولت هم مطرح 
می شد به یکباره با آغاز سال جدید 

هفته ای چندبار در مراسم های مختلف 
سخنرانی دارد، برنامه هایی که به طور 

معمول از شبکه خبر یا دیگر شبکه های 
سیما به شکل زنده پخش می شود
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سازمان منافقین
پژوهش و تالیف: تورج گیوری

وشن وز ر دزدی در ر
در این خصوص حنیف نژاد چنین می گوید: »تصمیم گرفتیم 
ع��ده ای از رفق��ا را بنا بر فتوای کلیه علمای مس��لمین و خصوصاً 
آیت اهلل خمینی برای مبارزه با صهیونیس��م به فلسطین بفرستیم 
و کم ک��م خودمان هم به آنجا بروی��م« بدین ترتیب رهبران گروه 
مالقات هایی با نمایندگان س��ازمان الفتح در خارج از کشور انجام 
داده تا اینکه نهایتاً با موافقت رهبران نهضت آزادی بخش فلسطین 
تع��دادی از کادره��ای گروهک از طریق دبی راهی لبنان ش��ده و 
توسط چریک های فلسطینی تحت آموزش نظامی قرار می گیرند.

 در جریان این نقل و انتقاالت تعداد ۶ نفر از اعضای گروهک 
ک��ه از طریق دبی عازم لبنان بوده اند در بازار دبی به علت دزدی 
مورد س��وءظن پلیس قرار گرفته و نهایتاً پس از چندماه بازجویی 
ب��ا یک فروند هواپیمای مس��افربری به ای��ران مرجوع می گردند. 
لیکن هواپیمای مزبور توس��ط س��ه تن دیگ��ر از اعضای گروه به 
اس��امی عبدالرسول مش��کین فام، محمدصادق س��ادات دربند و 
حسین احمدی روحانی که در تاریخ 18 آبان 1349 که در همان 
هواپیما به عنوان مسافر حضور داشتند مبادرت به ربودن هواپیما 

نموده و آن را در بغداد به زمین بنشانند.
آن��ان با این کار خود موفق ش��دند ضمن نجات اعضای گروه 
از چنگ س��اواک با وس��اطت برخی از عناص��ر ملی گرا و نهضت 
آزادی بین سازمان و رژیم عراق آنها را مجدداً جهت طی آموزش 

چریک��ی به لبنان اعزام دارند. تا اینک��ه اکثریت اعضای گروه که 
در سال های 1348-1349 جهت طی آموزش نظامی راهی لبنان 
شده بودند در ضربه شهریور سال 1350 دستگیر و تنها معدودی 

در هنگام ضربه فوق از طرف ساواک موفق به فرار شدند.
ش��ایان ذکر است درخصوص چگونگی ضربه ساواک به گروه 
مذکور بایس��تی عنوان نمود که بنیانگ��ذاران گروه برای آمادگی 
درون مرزی به همه اعضا و س��مپات های خود دس��تور داده بودند 
که برای تهیه س��الح از هر راه و دستاویزی پول تهیه کنند بطور 
مثال ناصر صادق در اعترافات خود چنین می گوید: »باالخره قرار 
شد تمام افراد سعی کنند از هر طریقی که می توانند از اطرافیان 
خ��ود پول تهی��ه کنند. بهانه ه��ا غالباً عبارت بودن��د از کمک به 
ساختن مسجد، کتابخانه، نمازخانه دانشگاه، کمک به دانشجویان 
بی بضاعت و...« بدین ترتیب و طبق عادت گذشته با دروغ و تزویر 
س��عی نمودند از مردم مسلمان ایران پول گرفته و با آن مبادرت 

به تهیه سالح و مهمات برای اعضای گروه نمایند
برخی از اعضای گروه راه کردستان و بلوچستان را پیش گرفته 
و با سفر به مناطق مذکور و تماس با قاچاقچیان درصدد تهیه سالح 
بر می آیند. از جمله کس��انی که برای بدس��ت آوردن سالح با افراد 
قاچاقچی تماس می گیرد ناصر صادق بود که با فردی به نام شاهمراد 
دلفانی )از اعضای قدیمی حزب توده که در س��ال 1342 در زندان 
با او آش��نا ش��ده بود( تماس می گیرد. دلفانی که مدت ها به عنوان 
منبع با ساواک همکاری می نمود پیشنهاد ناصر صادق را به ساواک 

گزارش داده و بدین ترتیب اولین س��رنخ اصلی س��ازمان به دست 
س��اواک می افتد. دلفانی با هدایت ساواک به راحتی موفق به فریب 
ناصر صادق شده و در شهریور 1350 پلیس در خانه تیمی بیش از 
30 تن از اعضای اصلی س��ازمان را شناسایی و دستگیر می کند. در 
طی مدت زمان کوتاهی به واس��طه اعتراف دستگیرشدگان بالغ بر 
70 نفر از اعضا دستگیر و راهی زندان می شوند. در تمامی اعترافات 
اعضای دستگیر شده، رسوایی مسعود رجوی از دیگران قابل توجه تر 

بوده و به عنوان لکه  ننگی همواره در کنار رجوی بوده است.
وی در اعترافات خود در همان مراحل اولیه بازجویی بسیاری 
از عناص��ر کادر مرکزی از جمله حنیف نژاد را به س��اواک معرفی 
ک��رد و حت��ی خانه های مخفی گروه را تا جای��ی که از آن اطالع 
داشت با خیابان گردی در کنار ماموران ساواک به آنها نشان داده 
و به پاس همین خوش خدمتی ها بود که س��اواک طی نامه ای به 
اداه دادرسی ارتش درباره حکم اعدام رجوی درخواست می نماید: 
»درباره مس��عود رجوی فرزند حسن پیرو شماره 7۶11/312—

1350/9/1۶ نامب��رده باال ک��ه در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر 
آن اداره به اعدام محکوم شده از همکاران این سازمان بوده و در 
جریان کش��ف شبکه سازمان آزادی بخش ایران)گروهک منافقین 
تا سال 1350 به جهت اینکه هنوز نامی برای خود انتخاب نکرده 
بود تحت عنوان سازمان آزادی بخش ایران و بعضاً مارکسیسم های 
اسالمی مطرح می شده اند( همکاری ارزنده و موثری داشته است 

مراتب جهت آگاهی اعالم می گردد.

توان تولید تمام نیازمندی های تسلیحاتی  
یم وهای مسلح را دار نیر

جانش��ین وزی��ر دفاع گف��ت: ت��وان تولی��د تمام 
نیازمندی های تس��لیحاتی  نیروهای مسلح را در وزارت 

دفاع توسط متخصصین متعهد و جوان ایرانی داریم.
به گزارش مهر، امیر س��رتیپ امیر حاتمی جانشین 
وزی��ر دفاع در جمع نمازگزاران مس��جد ش��هر امید به 
مناسبت روز ارتش و حماسه آفرینی های نیروی زمینی 
قهرمان با بیان اینکه حضرت امام خمینی)ره( تصمیمات 
بس��یار مهمی را بعد از پیروزی انقالب اسالمی گرفتند، 
اظهار داش��ت: ایشان در آن ش��رایط خاص انقالب که 
مردم نس��بت به رژیم طاغوت اظه��ار تنفر می کردند و 
زمزمه ه��ای انحالل ارتش از س��وی عناص��ر ضدانقالب 
و فتنه گر ش��نیده می ش��د، تصمیم بر حف��ظ و تقویت 
ارتش گرفتند و مانع از انحالل این قدرت دفاعی کشور 

شدند.  
وی با بیان اینکه اوج اعتماد حضرت امام راحل در 
ش��رایطی رقم خورد که بس��یاری از افراد و گروهک ها 
شعار انحالل ارتش را س��ر می دادند، افزود: ولی ایشان 
درپیام��ی ارتش را اس��المی خواند و دس��تور دادند تا 
ارتش��یان در تمام شهرهای کشور با ساز و برگ نظامی 

رژه بروند.
جانش��ین وزیر دف��اع با تاکید برای��ن نکته که امام 
راحل ارتش را صاح��ب انقالب و عنصر مهم درپیروزی 
آن دانستند، خاطرنش��ان کرد: برخی تصمیم ایشان را 
ی��ک تصمیم تاکتیک��ی تحلیل کردند ک��ه بعداز تثبت 
انق��الب اتفاق دیگری خواهد افت��اد ولی اینگونه نبود و 
بنیانگذار کبیر انقالب، مسئولیت  مهم دفاع از استقالل 
و تمامیت ارضی کش��ور و نظام جمهوری اسالمی را در 

قانون اساسی برعهده ارتش گذاشتند.
حاتمی به س��ایر ابعاد این ف��راز تاریخی از رهبری 
حضرت امام )ره( اش��اره کرد و گفت: این تصمیم بزرگ 
ابع��اد و آثار دیگری نظیر حفظ آم��اده به کاری نیرویی 
کارآزم��وده، آماده  مبارزه و مدافع انقالب داش��ت که با 
این راهبرد حکیمانه، امنیت کش��ور پس از هجمه های 

ضدانقالب فراهم و تمام توطئه های نقش بر آب شد.  

 شورای نگهبان در مورد داوطلبان 
هنوز هیچ تصمیمی نگرفته است

عض��و حقوقدان ش��ورای نگهبان با تاکی��د بر این 
نکته که ش��ورای نگهبان در مورد داوطلبان هنوز هیچ 
تصمیمی نگرفته است اظهار کرد: قبال جلسات مقدماتی 
داش��تیم ولی امروز روزی است که وارد بحث می شویم؛ 

ما باید در جلسات رسمی تصمیم گیری کنیم.
نجات اهلل ابراهیمیان با تاکید بر این نکته که شورای 
نگهب��ان در مورد داوطلبان هنوز هیچ تصمیمی نگرفته 
اس��ت اظهار کرد: قبال جلس��ات مقدماتی داشتیم ولی 
امروز روزی اس��ت که وارد بحث می ش��ویم؛ ما باید در 

جلسات رسمی تصمیم گیری کنیم.
علی اصغر احمدی رئیس س��تاد انتخابات کش��ور 
پیش��تر گفته ب��ود، 1۶3۶ نفر ب��رای دوازدهمین دوره 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ثبت نام کردن��د؛ خبرنگار 
میزان از ابراهیمیان می پرس��د که اگر ش��ورای نگهبان 
بخواه��د صالحی��ت تک ب��ه ت��ک ای��ن 1۶3۶ نفر را 
بررس��ی کند وقت زی��ادی از این ش��ورا گرفته خواهد 
ش��د؛ آیا ش��ورای نگهب��ان در مهلت پیش بینی ش��ده 
می توان��د نتای��ج بررس��ی صالحیت ها را اع��الم کند؟ 
ک��ه او در پاس��خ به این س��وال می گوی��د: قطعا آدمی 
که س��واد ن��دارد و ب��رای انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ثبت ن��ام کرده، وقت زیادی از ش��ورای نگهبان نخواهد 
گرفت. وی عالوه بر این می افزاید: "عده ای که روش��ن 
 اس��ت صالحیتش��ان موجود نیس��ت، خیلی وقت ما را 

نخواهند گرفت."
ابراهیمیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
آیا ش��ورای نگهبان قبل از اع��الم عمومی به داوطلبان 
شاخصی که صالحیتش��ان در این شورا احراز نمی شود 
خب��ر می دهد تا خود آنه��ا پیش از اع��الم عمومی، از 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری انصراف دهن��د یا خیر، 
می گوی��د: در مورد اینکه ش��ورای نگهبان خبر بدهد یا 
ندهد، قبول بش��ود یا رد بشود، بررسی های مقدمات را 
انجام داده ایم ولی هنوز هیچ تصمیم قانونی اداری قابل 

ابالغی را نگرفته ایم.

هرچند ابت��دای هفته جاری 
زن��گ پای��ان ثبت ن��ام  برای دست بـه نقد

انتخابات  دوره  دوازدهمی��ن 
ریاس��ت جمهوری زده شد اما برخی از افرادی که 
ای��ن روزه��ا به عنوان چه��ره انتخاباتی ش��ناخته 
از مدت ه��ا قب��ل توس��ط خ��ود ی��ا  می ش��وند 
اطرافیانش��ان به عنوان نامزد حض��ور در انتخابات 
دوازدهم ریاس��ت جمهوری معرفی ش��ده بودند و 
حتی تبلیغاتی انتخاباتی زودهنگامی هم برای آنها 
انجام گرف��ت، موضوعی که خ��الف قانون بوده و 
ش��ورای نگهبان و وزارت کشور هم وعده برخورد 

جدی با این افراد را داده است.
از نامزدهای اصلی که این روزها برای نشستن 
بر صندلی پاس��تور تالش می کند حس��ن روحانی 
رئیس جمه��ور دول��ت یازدهم اس��ت، روحانی که 
تا روز ثبت نام س��وال ها درب��اره احتمال حضور یا 
عدم حض��ور در انتخاب��ات دوازدهم را بی پاس��خ 
می گذاش��ت روز چهارم ثبت نام با حضور در ستاد 
انتخابات وزارت کش��ور به عن��وان نامزد انتخابات 

ریاست جمهوری دوازدهم ثبت نام کرد.
رئی��س دولت اعتدال در نشس��ت خبری پس 
از ثبت نام در س��تاد انتخابات وزارت کش��ور یکی 
از دس��تاوردهای دولت خ��ود را افتتاح پیش روی 
چند فاز پارس جنوبی اعالم کرد که باعث می شود 
"برای اولین بار برداش��ت ما از گاز منبع مش��ترک 

در پارس جنوبی از قطر، پیشی گیرد."
روحانی دو روز بعد در جریان سفر به عسلویه 

طی مراس��می این چند فاز پارس جنوبی را افتتاح 
کرد، مراس��می تبلیغاتی که بیش از یک س��اعت 

توسط شبکه خبر به شکل زنده پخش شد.
البت��ه اینب��ار اول نیس��ت ک��ه رس��انه ملی 
زمان های اصلی خود را در اختیار ریاس��ت جمهور 
می گ��ذارد، روحانی ک��ه تا قبل از عید ش��ایعاتی 
درخصوص عدم حضور وی حتی در نشس��ت های 
هیات دولت هم مطرح می ش��د ب��ه یکباره با آغاز 
سال جدید هفته ای چندبار در مراسم های مختلف 
س��خنرانی دارد، برنامه هایی که به طور معمول از 
شبکه خبر یا دیگر شبکه های سیما به شکل زنده 

پخش می شود.
به غیر از رئیس جمهور مدتی اس��ت تبلیغات 
رس��انه ملی از سفرها، س��خنرانی ها و گزارش های 

تبلیغاتی دولت افزایش بی سابقه پیدا کرده است.
روز سه ش��نبه هم به مدت قریب به 30 دقیقه 
در مراس��م روز ارتش تصویر روحانی به شکل زنده 

از تلویزیون پخش شد.
هرچند در دوره های گذش��ته هم س��خنرانی 
و نشس��ت های خب��ری رئیس جمهورها از رس��انه 
ملی پخش می ش��ده اس��ت اما همواره در آستانه 

انتخابات این رس��انه موضوع جلوگی��ری از ایجاد 
فضای جانبداری رسانه ملی به نفع نامزدها را مورد 
توج��ه خود داش��ته و از پخش س��خنرانی آنها در 
مراسم ها، سفرهای استانی و... خودداری می کرده 
اس��ت. موضوعی که به نظر می رسد در دوره فعلی 

توجه زیادی به آن نمی شود.
پخش مداوم تصاوی��ر و فعالیت های انتخاباتی 
حس��ن روحان��ی ک��ه خیلی ه��ا لق��ب س��فرها و 
افتتاح های نمایشی را به آن داده اند حتی تا جایی 
پیش رفته که حجت االسالم رئیسی را برآن داشت 

تا در نامه ای به رئیس سازمان صداوسیما بنویسد: 
انتظار این اس��ت ب��ه منظور برگ��زاری انتخاباتی 
"س��الم، پرش��ور و رقابتی"، رس��انه ملی خود را به 

رعایت عدالت تبلیغاتی ملزم بداند.
در بخ��ش دیگ��ری از نام��ه دیگ��ر کاندیدای 
انتخاب��ات آمده اس��ت:  متأس��فانه برخ��الف روال 
معمول، اکن��ون برنامه های ج��اری رئیس جمهور 
محت��رم که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری می باشند، به طور پی درپی و پرحجم در 

صداوسیما پوشش زنده و خبری پیدا می کند.
حجت االس��الم رئیس��ی تاکید کرده است:  از 
آنجا که بس��یاری از برنامه های مزبور، جزو شئون 
انحصاری رئیس دولت نبوده و انجام آن ها متوقف 
به حضور ایشان نیست، از صداوسیما انتظار می رود 
ب��ا عنایت به اهداف و مأموریت های قانونی خود از 
هرگونه اقدامی که با ایجاد شائبه تبلیغ جانبدارانه 
به نفع ی��ک فرد یا جریان خ��اص، فرآیند داوری 
درس��ت و آگاهانه مردم شریف را مخدوش سازد، 

جداً پرهیز نماید.
موض��وع قابل توج��ه اینکه با وجود پوش��ش 
بس��یار زیاد فعالیت های دولت در رسانه ملی برخی 

از اعض��ای دول��ت مانند مجید انص��اری و محمود 
واعظی به همراه رسانه های حامی خود، به شدت از 
صداوسیما انتقاد کرده و آنها را متهم به عدم انعکاس 
دستاوردهای دولت می کنند؛ به نظر می رسد همین 
رویکرد باعث شده تا برخی از برنامه های کارشناسی 
صداوسیما مانند ثریا و متن و حاشیه مجبور شوند 
فتیل��ه انتقادات خود ب��ه عملکرد دول��ت را پایین 
کشید و حتی دس��ت به برخی تغییرات ساختاری 

در برنامه های خود بزنند.
انتق��ادات فراوان مطرح ش��ده توس��ط مردم 
و فعالین سیاس��ی درخصوص ش��ائبه  تنزل رسانه 
ملی به س��تاد تبلیغاتی روحانی، از چش��م مدیران 
رس��انه  ملی دور نمانده و به نظر می رس��د همین 
مطالب��ات ب��وده که باعث ش��ده رس��انه ملی طی 
گزارش که چند ش��ب پیش در خبر س��اعت 20 
ش��بکه خبر پخش شد به نوعی دلیل این انعکاس 
گسترده از فعالیت های دولت را فرار از فشار دولت 
و رس��انه های حامی روحانی عنوان کنند پاسخی 

که به نظر قانع کننده نمی رسد.
در شرایطی که به نظر می رسد رسانه ملی بنا 
ندارد در برابر فش��ارهای دولت برای تبدیل شدن 
به س��تاد انتخاباتی روحانی مقاومت زیادی از خود 
نش��ان دهد ش��اید زمان آن فرا رسیده تا براساس 
قانون ش��ورای نگهبان به عنوان نه��اد نظارتی به 
موضوع پوشش وس��یع تبلیغات انتخاباتی روحانی 
در رس��انه ملی وارد ش��ده و از س��ازوکار تذکر یا 

برخورد خود استفاده کند.)نسیم آنالین(

فعالیت های ناگهانی روحانی در آستانه انتخابات و پوشش لحظه به لحظه صداوسیما؛

ستاد انتخاباتی بنفش، شعبه رسانه ملی!

آگهى مناقصه شماره ب/96/4-52 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد : پکيج تصفيه فاضالب ٨٠٠ متر مکعب مورد نياز خود را از طريق توليد کنندگان يا نمايندگان رسمي آنها 

خريداري نمايد . لذا واجدين شرايط مي توانند با ارائه معرفي نامه از تاريخ ٩٦/١/٣١ لغايت تاريخ ٩٦/٢/١٢ جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس 

کرمان - انتهاي بلوار ٢٢ بهمن - شرکت آب و فاضالب استان – مديريت بازرگاني مراجعه نمايند . 

-مبلغ اوليه برآورد : ١٢/٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 

-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ٦٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال به صورت ضمانت نامه بانکي ، يا چک تضمين شده در وجه شرکت آب و فاضالب 

-آخرين مهلت تسليم پاکتهاي الف ، ب ، ج به دبير خانه  شرکت : تا ساعت ١٤ مورخ ٩٦/٢/٢٣ 

-افتتاح پاکتهاي الف و ب : ساعت ٩ مورخ ٩٦/٢/٢٤ 

-افتتاح پاکت ج : پس از ارزيابي 

-مدت اعتبار پيشنهاد قيمت ٣ ماه از تاريخ بازگشايي پاکات 

-محل تامين اعتبار : اوراق مشارکت 

-پيشنهاد قيمت تا زمان انعقاد قرارداد ميباشد . 

         مديريت روابط عمومى و آموزش همگانى 

ت دوم
نوب


