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وزیر کشور:باید برای استمرار انقالب شیوههای مختلف به کار برد
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به اینکه برای حل تمام مسائل نیازمند این هستیم که از یک موضع و منظر تایید کننده به آنها نگاه و اقدام به حل مشکالت کنیم ،تصریح کرد :همه ملتها
و کشورها برای زیست در محیط جغرافیایی خود از یک موضع مشخص و معینی به مسائل نگاه میکنند و راه حلهای مناسب را در نظر میگیرند .وزیر کشور با بیان اینکه غرب لیبرالیسم را موضع
خود قرار میدهد و براین اساس به مسائل مختلف نگاه می کند ،افزود :اما منظر حرکتی ما اسالم و حرکت در راه آن است که ما این تفکرات را از امام راحل به ارث بردهایم و مردم پشتیبان اصلی آن
بودند .وی خاطرنشان کرد :باید برای استمرار انقالب در زمان های مختلف شیوههای مختلف را به کار برد ،انقالب یعنی ایمان و هدف ،اصول ،مشارکت واقعی مردم در صحنه  ،ستیز با دشمن و با به کار
گرفتن همه توانمندیهای مردم  ،ما معتقدیم ریشه های عمیق تمدنی و اعتقادی داریم.

رهبر انقالب در دیدار طالب حوزههای علمیه تهران:

اخبار

تداوم انقالب به معنای حفظ هنجارهای جدید است

رئیس قوه قضائیه:

امیدواریم دولت با تجارب خود گامهای بلندی
در عرصه فرهنگ و اقتصاد بردارد
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران،
گزارشی علیه جمهوری اسالمی و بهویژه دستگاه قضایی است ،این گزارش
را تلخیص شده و چکیده ادعاهای منافقان و معاندان نظام دانست و گفت:
چنین اقداماتی ،عزم قوه قضائیه را برای حرکت در مسیر قانونی خود برای
مقابله با نفوذ ،راسخ تر می کند و به ما نشان می دهد که راه خود را درست
پیموده ایم.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به استقرار دولت دوازدهم ،ابراز امیدواری کرد که
دولت با بهره مندی از تجربیات و اندوختههای خود و همچنین فرصت هایی که پیش
رو دارد ،مطالبات مردم را به بهترین وجه اجابت کند.
رئیس قوه قضائیه گفت :در سخنان رهبر معظم انقالب و در دیدار با هیات دولت،
 12مطلب ذکر شده است که دو مورد در راس همه آنها قرار دارد؛ "اقتصاد و فرهنگ".
واقعا این دو مورد ،مولفه های بسیار مهم نیازهای کشور هستند .امروز مردم ،نیازمند
بهبود معیشت خود هستند و امیدواریم که دولت در این مسیر قدم های موثری
بردارد .راه موفقیت در این عرصه نیز توجه به توان داخلی و اعتماد به مردم خصوصا
جوان هاست که سرمایه های عظیم این کشور هستند .کشور ما چه از نظر نیروی
انسانی و چه به لحاظ منابع خدادادی ،کشوری بسیار غنی است و این منابع عظیم،
فقط به مدیریت معقول و اعتماد به مردم نیاز دارد .امیدواریم دولت محترم نیز بتواند با
تالش فراوان و کار جهادی که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقالب بوده است ،در این
مسیر گام بردارد .آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر لزوم همکاری همه قوا با یکدیگر در
این عرصه اظهار کرد :قوه قضائیه نیز به نوبه خود در چارچوب قوانین و وظایفش برای
تامین امنیت اقتصادی ،مقابله با مفاسد و رانت خواری ها ،مبارزه با قاچاق کاال و ارز با
دولت همکاری خواهد کرد و امیدواریم همه در فضایی معقول و آرام ،دست به دست
هم دهیم تا فرمایش های مقام معظم رهبری در زمینه بهبود معیشت مردم تحقق یابد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تاکیدهای رهبر معظم انقالب در مورد فرهنگ نیز تصریح
کرد :دشمن ،امروز از نقاط ضربه پذیر وارد می شود و به دنبال نفوذ است .معیشت
مردم قطعا از همان نقاط است و فرهنگ هم به همان میزان اهمیت دارد .دشمن با
تمام قوا ضمن بهره گیری از ابزارهای تبلیغاتی خود نظیر کانال های ماهواره ای ،سایت
ها و شبکه های اجتماعی و همچنین با صرف هزینه های هنگفت ،مانند موریانه و به
شکلی تدریجی و آرام به اعتقادات ،ایمان و اخالق مردم ضربه می زند .آنها به خوبی
می دانند که تا وقتی در این کشور مجاهدانی هستند که آرمانها و معنویات خود را به
حیات و التذاذات دنیوی ترجیح می دهند ،نمی توانند نفوذ کنند.

رهبر انقالب اسالمی گفتند :ما توانستیم یک انقالب
اسالمی یعنی یک حرکت انقالبی ب ه وجود بیاوریم؛
توانستیم بر اساس آن یک نظام اسالمی ب ه وجود بیاوریم.
تا اینجاها توفیق حاصل شده است و خیلی هم مهم است
لکن بعد از این ،ایجاد یک دولت اسالمی و ایجاد تشکیالت
مدیریتی اسالمی برای یک کشور است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز
گذشته و در آستانه آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه در دیداری ۳
ساعته با جمعی از فضال و طالب حوز ه علمیه استان تهران ،با اشاره
به امتیازات و ویژگیهای دوران حاکمیت نظام اسالمی برای انجام
رسالت و وظایف اصلی روحانیت ،تأکید کردند :امروز بشریت بهویژه
نسل های جوان به شدت نیازمند حرفهای نو هستند و اسالم
حرفهای نو و جذابی در زمینه انسان ،جامعه و سیاست دارد که
اگر به گوش جهانیان رسانده شود ،قطعاً پذیرنده بسیاری خواهد
داشت .حضرت آیت اهلل خامنهای در این دیدار با ابراز خرسندی
از دیدار با طالب جوان و شنیدن سخنان خوب و امیدوارکننده
آنان ،افزودند :شما طلبههای جوان همچون نهالهای قدکشیده
بوستان امامت و والیت هستید و پیشرفتهای فکری و افزایش
تواناییهای عملی شما موجب شگفتی پرورشدهندگانتان خواهد
شد و خشم دشمنان را برخواهد انگیخت .رهبر انقالب اسالمی با
اشاره به آیهای از قرآن کریم مبنی بر خشم کفار از رویشهای
دشمنان اسالم و حاکمیت قرآن از
برجسته اسالمی ،گفتند :اگر
ِ
وجود ،قاطعیت و حرکت ما خشمگین نباشند ،باید در مفید بودن
خود شک کنیم .رهبر انقالب اسالمی ،روحانیت را ادامه دهنده
وظیفه و رسالت انبیا برشمردند و خاطرنشان کردند :همانگونه که
انبیاء بهدنبال ایجاد زمینه ای برای حاکمیت جهان بینی توحیدی
و ایجاد حیات طیبه بودند ،مهمترین وظیفه روحانیت نیز ایفای
همین رسالت است .حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند :ایجاد حیات
طیبه قطعاً معارضانی خواهد داشت همانگونه که در مقابل انبیاء نیز
معارضان وجود داشتند ،بنابراین روحانیت باید خود را برای کار و
تالش پر زحمت و بلندمدت و در عین حال تأثیرگذار ،ماندگار و
نتیجه بخش ،آماده کند.
ایشان به تشکیل نظام اسالمی در ایران و امتیازات این دوران

برای انجام وظیفه روحانیت اشاره کردند و افزودند« :حاکم بودن
فضای اسالمی بر جامعه» یکی از این ویژگیها است ،عالوه بر
آن ،در سطح جهانی نیز یک خأل فکری ناشی از سرخوردگی از
بی نتیجه بودن تفکرات مارکسیستی و لیبرالیستی وجود دارد که
زمینه را برای ارائه حرفهای نوی تفکر اسالمی فراهم کرده است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اگر بتوانیم حرفهای نو و جذاب
اسالم را درخصوص انسان ،جامعه و سیاست به گوش جهانیان
و بهویژه نسلهای جوان برسانیم ،قطعاً مورد قبول قرار خواهند
گرفت .حضرت آیت اهلل خامنهای وجود وسائل و ابزارهای ارتباطاتی
و رسانهای فراگیر بهواسطه شکلگیری فضای مجازی را یکی دیگر
از ویژگیهای دوران کنونی برای رساندن پیام حیات بخش اسالم،

کارشناسان در گفتوگو با «ابتکار» ترمیم ضعف اطالع رسانی دولت را بررسی کردند

شهیندخت موالوردی:

درمان پای لنگ دولت

منشور حقوق شهروندی روحیه مطالبهگری
مردم را باال میبرد
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به رونمایی از
منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم اظهار کرد :جمع آوری حقوق
شهروندی در قالب یک منشور به مردم آگاهی بخشی خواهد کرد و روحیه
مطالبه گری آنها را باال خواهد برد.
شهیندخت موالوردی در نشست هم اندیشی حقوق شهروندی که در سالن شهدای
دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد ،از حقوق شهروندی به عنوان مطالبه دیرپا و
تاریخی مردم یاد و اضافه کرد :حقوق شهروندی همواره مطالبه مردم کشور ما از
دوران مشروطیت بوده است .تهیه این منشور گامی برای مطالبه گر شدن مردم و در
پی آن پاسخگو شدن دولت باشد .دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با
اشاره به عملیاتی شدن الیحه نهاد ملی حقوق شهروندی و قرار گرفتن آن در مراحل
عملیاتی ،عنوان کرد :جریان سازی این منشور اتفاقات مبارکی را در پی خواهد داشت.
موالوردی با اشاره به تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس شورای اسالمی،
افزود :تالش خواهیم کرد با تعامل با این فراکسیون در جهت اعتالی حقوق شهروندی
گام برداریم .موالوردی ابراز امیدواری کرد :دولت دوازدهم در پایان دوره چهار ساله
پاسخ مناسبی به این مطالبه مردم داشته باشد.

سرمقاله
«اعتدال» محافظهکاری نیست
ادامه از صفحه یک
مردم در بزنگاهی حساس و تاریخی و در دو مرحله به او رأی اعتماد دادند؛ چون
براین باورند که به پشتوانه تجربه و مهارت سیاسی میتواند با حفظ سامان سیاسی به
همت کند .این اعتماد دو وجه دارد :نخست،
اصالحات الزم و فوری در ساختار جاری ٌ
درک واقعی از همه مالحظات پیدا و پنهان رئیسجمهوری در اجرای برنامههایش.
دوم ،لزوم پاسخ به مطالباتی که مردم براین اساس به او رأی داده و خواستار نتایج
روشن آن هستند .بنابراین اقبال عمومی از دولت اعتدال به مفهوم قبول محافظهکاری
و بازسازی وضعیت گذشته نیست ،بلکه ایجاد اصالحات اقتصادی و اجتماعی الزم در
خدمت به منافع و مصالح کشور با آهنگی منطبق با گفتمان اعتدال است.
دولت برای اجرای برنامههایش باید همچنان قدرت جلب اعتماد و بالتبع مشارکت
مردم را حفظ کند .اینکار به چند عامل متکی است که نخستین آن ایجاد توافق
عمومی یا به عبارت بهتر ،توانایی انطباق مصالح عمومی است .هرگونه اقدام دولت
که تصوری بیگانه با مصالح عمومی را سبب شود ،میتواند بهطور مستقیم براعتبار آن
آسیب جدی وارد کند .از این رو کارایی و استواری دولت به قبول مشروعیت عمل آن
نزد مردم بستگی دارد.
مطالبات مردم از دولت اعتدال به عنوان مدعی انجام اصالحات ساختاری و
روشهایی که تا پیش از این کارنامه معلومی را در خاطرات باقی گذاشته ،همانی
است که رئیس جمهور روحانی در رقابتهای انتخاباتی اخیر برآنها تأکید چندباره کرد.
بهعبارت دیگر مردم کارنامه دولت دوازدهم را در پایان دورهاش با مواردی میسنجد که
یا دستاورد این دولت است و یا مالکهایی که ناکامیها را شماره میکند.
مطالبات از دولت دوازدهم و شخص رئیسجمهوری پیچیده ،گنگ و غیر منطقی
نیست بلکه به همان وضوحی است که او در جریان رقابتهای انتخاباتی خود در نه تنها
دوره اخیر بلکه انتخابات سال  92نیز به آنها اشاره داشت؛ اصالحات در چارچوب روش
اعتدالی باید قادر باشد منافع ملی را جایگزین منافع صنفی ،باندی و جناحهایی کند
که در همه سالهای گذشته میتوانستند بر گردش امور سایه بیاندازند .دولت اعتدال
فارغ از اینکه چه ترکیبی از وزیران را در خود جا داده ،باید بتواند از دخالت افراطی
ی جریانهایی که کوشیدهاند همیشه
گروههای متنفذ و برخوردار بکاهد .به زیاده خواه 
بر جمیع امور مسلط باشند ،پایان دهد .جایگاه اقتصادی و منزلت اجتماعی گروههای
ناممتاز ترمیم و بلکه ارتقاء پیدا کند.
مطالبه مردم از دولت اعتدال ،رادیکالیزه کردن اختالفها نیست اما این انتظار هست
که بتواند در برابر مطالبات غیر منطقی با شجاعت ایستادگی کرده و از هرگونه سستی
تفریطگونه به اندازه دوری کردن از افراطیگری در برنامهها پرهیز کند.
قبول رویکرد اعتدال به معنی پذیرش محافظهکاری نیست ،بلکه اصالحگری در
چارچوب منطقی و بدون توقف است .دستاورد دولت اعتدال با رشد اقتصادی و
استواری سیاسی حاصل از آن قضاوت میشود.

برشمردند و گفتند :یکی دیگر از امتیازات این دوران ،کثرت سوالها
و شبهه ها در ذهنها است که همین زیاد بودن سوالها ،ذهن ها
را برای یافتن پاسخ ها فعال و زمینه را برای عبور از مرزهای علم
فراهم خواهد کرد .ایشان تأکید کردند :همانگونه که در سوالها
و شبههها نباید متوقف بمانیم ،در یافتن پاسخ نیز باید بهدنبال
پاسخ های منطقی و صحیح برویم .حضرت آیت اهلل خامنهای در
بخش دیگری از سخنان خود به برخی مطالب مطرح شده از جانب
طالب ،در این دیدار اشاره و نکاتی را در خصوص آنها بیان کردند.
رهبر انقالب اسالمی طالب را به «جدیگرفتن درس و بحث
علمی» توصیه کردند و در این خصوص گفتند :شرط تأثیرگذاری
در جامعه ،افزایش سواد و ارتقاء نصاب علمی است ،همچنانکه

امام بزرگوار که در نصاب کامل علمی قرار داشت ،توانست مبارزه
و حرکت عظیم انقالب را به ثمر برساند .ایشان ،الزمه پیشنهادات
اصالحی برای حوزههای علمیه را «عملیبودن» آنها برشمردند و
کشیدن راه و جاده به سمت مقصد است،
افزودند :برنامه در واقع
ِ
بنابراین باید بر اساس واقعیتها تنظیم ،و موانع احتمالی و راهحلها
در آن گنجانده و پیشبینی شود .حضرت آیت اهلل خامنهای ،راه
رفع نقاط ضعف و رسیدن به وضع مطلوب را در گروی عزم راسخ،
حرکت پر انگیزه و مبارزه دانستند و خاطرنشان کردند :مبارزه یعنی
تالش و مجاهدت ،همفکری و متشکل شدن .ایشان ،برداشت
برخی افراد و نویسندگان مبنی بر تمامشدن مبارزه و انقالب
اسالمی را نادرست و «خیانت به انقالب» خواندند و خاطرنشان
کردند :انقالب ،هنجارهای گذشته را بهم میریزد و هنجارهای
جدیدی را بهوجود میآورد و تداوم انقالب به معنای حفظ
هنجارهای جدید است .حضرت آیت اهلل خامنهای ،حفظ و تداوم
هنجارهای انقالبی را دشوار و نیازمند مبارزه دانستند و افزودند:
دستهایی که با اصل انقالب مخالفت و کارشکنی میکردند ،در
مقابل تداوم هنجارهای انقالبی نیز همینگونه عمل میکنند اما
همچنانکه پیروزی انقالب نیازمند مبارزه بود ،تثبیت هنجارهای
انقالب و ایجاد جامعه اسالمی همچنان نیازمند مبارزه است .رهبر
انقالب اسالمی با اشاره به مراحل تمدنسازی ،افزودند :بر اساس
حرکت انقالبی ،نظام اسالمی بهوجود آمد و این توفیقات بسیار مهم
حاصل شد اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و تشکیل دولت اسالمی
و جامعه اسالمی فاصله زیادی وجود دارد و ما بدون شک در این
راه در حال حرکت و پیشرفت هستیم .رهبر انقالب اسالمی همه
طالب جوان را به تقوا و ورع و عبادت و انس با قرآن و دعا توصیه
مؤکد کردند و گفتند :بدانید این مسیر بیشتر از تبلیغ زبانی نیازمند
تبلیغ عملی است و ابتدا باید از خودمان آغاز کنیم .حضرت آیت
اهلل خامنه ای در پایان تأکید کردند :اگر درس و مباحثه علمی و
ذهنهای فعال با تقوا ،همراه شوند ،قطعاً جامعه علمی و مذهبی
ما که روحانیت نامیده می شود ،آینده ای به مراتب بهتر از امروز
خواهد داشت.
در ابتدای این دیدار تعدادی از طالب حوزه علمیه استان تهران
به بیان نکات و دغدغههای خود پرداختند.
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ادامه از صفحه یک
به همین دلیل همواره صدای ضعیف تیم رسانه و مطبوعات دولت برای مردم و
طرفداران دولت جای سوال باقی گذاشته است .حال بعد از گذشت انتخابات و پررنگ
تر شدن ضعف تیم رسانه ای دولت خبر از احتمال تشکیل معاونت اطالع رسانی در
دولت به گوش میرسد ،به عقیده برخی این اتفاق میتواند گامی مثبت در جهت رفع
نواقص موجود در زمینه اطالع رسانی و کارآمدی تیم رسانه ای دولت باشد در ادامه
فعاالن رسانه ای نیز واکنش های متفاوتی به این خبر نشان دادند ،در خصوص خبر
تشکیل معاونت اطالع رسانی محمد تقی روغنی ها فعال رسانه ای در گفت و گو با
«ابتکار» گفت « :در حال حاضر این خبر به قطعیت نرسیده و شنیده ها حاکی از آن
است که تشکیالت جدیدی قرار نیست به دولت اضافه شود و این خبر صرفا در حد
طرح است اما در حد اضافه کردن بخش مشاوره و دستیاری شاید تغییرات محدودی
پدیدار شود ».در ابتدا شاید چنین طرحی مثبت به نظر بیاید اما با توجه به اینکه
نواقص موجود از نقاط دیگری سرچشمه میگیرد ،نمی توان نسبت به کارآمدی آن
امیدوار بود .هرچند که اصالح وضع موجود از تیمی که تا به حال نسبتا محافظه
کارانه عمل کرده به تیمی کارآمد و حامی دولت که هزینه برای دولت و موفقیت آن
دغدغه اش باشد میتواند گامی مثبت باشد اما در خصوص چگونگی این اصالحات
نمیتوان از پیش با قاطعیت نظر داد ،چراکه از ابتدای تشکیل دولت یازدهم تا به حال
این نقاط ضعف در تیم رسانه ای دولت وجود داشته است .اما این ماجرا زمانی پررنگ
شد که بیش از نیمی از حامیان دولت خود را هزینه موفقیت دولت کردند اما اقدامی
از سوی مطبوعات مختص به دولت به طور چشمگیر انجام نشد .حال آنکه در بسیاری
موارد حتی دستاورد های دولت هم آنچنان که انتظار میرفت رسانه ای نشده است،
این در حالیست که بسیاری از فعاالن رسانه ای که طرفدار واقعی دولت هستند در
برهه انتخابات هزینه بسیاری را برای جبران این نواقص متحمل شدند.
در همین خصوص محمد تقی روغنی ها در ادامه با اشاره به ضرورت نداشتن اضافه

کردن تشکیالت جدید گفت« :تشکیالت جدید نمیتواند به سرعت و افزایش عملکرد
رسانههای دولت منجر شود و ضرورتی هم در ایجاد آن نیست بلکه افزایش هماهنگی
میان نهاد های دولتی و رسانهها میتواند به خودی خود تاثیرات الزم را بگذارد ».با
اشاره به صحبتهای محمد تقی روغنیها میتوان گفت طویل کردن تشکیالت دولتی
راهکار مورد نظر برای حل مشکل ناکارآمدی رسانهها نیست بلکه با اصالح ساختار
موجود میتوان وضع موجود را به وضعیت مطلوب رساند.
در ادامه غالمرضا ظریفیان فعال سیاسی اصالح طلب در گفت و گو با «ابتکار» در
خصوص راهکار مناسب برای رفع نواقص موجود در تیم رسانهای دولت گفت «:جبران
مافات در مورد ضعف رسانه ها ضروری است چه با اضافه کردن تشکیالت جدید و
چه تغییر در تشکیالت قبلی باید تغییرات اساسی در تیم رسانه ای دولت شکل گیرد.
این تغییرات با استفاده از اساتید حرفه ای و حاذقی که در حوزه رسانه حضور دارند
میتواند موثر باشد .البته دولت با استفاده از ظرفیت های موجود و نیروهای انسانی
کارآمد میتواند این ضعف را جبران کند .چراکه جوانهای خوش فکر و آشنا با فناوری
نوین در حوزه رسانه بسیار است ».وی در خصوص نقاط قابل اصالح دولت در حوزه
رسانه افزود «:حسن روحانی در ابتدای تبلیغات انتخابی خود وعده های زیادی را
مطرح کرد که استفاده از نیروهای جوان هم بخشی از آنها بود ،البته با گذشت زمان
دولت در حد توان وعدههای خود را عملی خواهد کرد و اصالح امور در خصوص
رسانه هم از آن مستثنی نیست ».ادامه ضعف دولت در حوزه رسانه در بسیاری موارد
باعث نادیده گرفته شدن دستاوردهای آن میشود ،تجربیات گذشته در این زمینه
به خوبی گویای این امر هستند .برای مثال در طول زمان برگزاری انتخابات مردم و
حامیان دولت از گوشه کنار و با استفاده از رسانههای نامرتبط از اقدامهای دولت مطلع
میشدند ،و بعضا این اتفاق به شایعه پراکنی و انتشار اخبارغلط دامن میزد که در
بسیاری مواقع در طول فعالیت دولت یازدهم مردم با سیلی از اخبار مواجه میشدند
که به دلیل ضعف رسانه ای دولت نمیتوانستند از صحت و سقم آنها مطمئن شوند».
غالمرضا ظریفیان در ادامه صحبت های خود با اشاره به لزوم اطالع رسانی دقیق
دستاوردهای دولت اظهارکرد«:برای اطالع رسانی دقیق دستاورد های دولت عوامل
مهمی دخیل هستند که از جمله آنها ساختار مناسب و نیروی انسانی کارآمد است،
که در اصطالح به آن ساختار کارگزار میگویند ،استاندارد هردوی این عوامل در کنار
هم میتواند نواقص موجود را رفع کند اما در مجموع بیشترین تکیه بر نیروی انسانی
مناسب است که رئیس جمهوری با تامل و البته بررسی نیروهای چابک اطراف خود

که در دانشگاهها و حوزههای رسانه فعال هستند میتواند به خوبی به این امر رسیدگی
کند » .وی افزود« :تالش دولت برای دستیابی به اهداف خود باید دیده شود و این
لزوم تیم رسانه ای قوی را افرایش میدهد .همانطور که رئیس جمهوری برای محقق
کردن وعده های خود تالش میکند ،نیاز است دستاوردهای آن هم در سطح گسترده
اطالع رسانی شود .واقعیت این است که ساختار فعلی رسانه دولت معیوب است و
نیاز به باز مهندسی دارد ،این مهندسی میتواند استفاده از نیروهای چابک باشد و در
کنار آن تغییر در ساختار سنتی موجود ،که همه این عوامل در کنار هم را اثر بخش
یکند» .
م 
با اتمام این تفاسیر گویا افزودن بار اضافه به دوش دولت آنچنان هم ضرورتی ندارد
و با استفاده از ظرفیتهای فعلی موجود میتوان ضعفهای مطرح شده را رفع کرد،
اگر هم قرار است تشکیالتی اضافه شود باید چهارچوب معیوب قبلی در رسانه به طور
کلی تغییر یابد و دستاوردهای دولت در خصوص وعده های داده شده و برنامه از پیش
تعیین شده از سوی رسانه های مرتبط به دولت به گوش مردم برسد ،چراکه این
ضعف ها مختص به امروز و دیروز نیست و در واقع از شروع دولت یازدهم تا به حال
همچنان مشکالت در رسانه دولت ادامه یافته است.

اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم واعظی و معرفی آذری جهرمی:

در برخی از سطوحی که انسان تصور نمیکند فساد رسوخ کرده است
معاون اول رئیس جمهوری گفت :کسانی که علیه آذری
جهرمی مطلبی گفتند مجبور می شوند از او حاللیت بطلبند.
اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم واعظی و معرفی آذری جهرمی
به عنوان وزرای پیشین و فعلی ارتباطات و فن آوری اطالعات،
اظهارکرد :آذری جهرمی جوان متولد بعد از انقالب است که وزیر
میشود .او از زیرکی و هوش ،ابتکار عمل خوبی برخورداراست .وی
در ادامه اظهارکرد:این اطمینان را میدهم کسانی که دربارهی آذر
جهرمی ابهام داشتند و مطلب به حق و ناحقی علیه او گفتند روزی
مجبور میشوند از او حاللیت بطلبند .او حتی حاضر به پاسخگویی
در برابر این مطالب نشد .آذری جهرمی حوصله و تحمل دارد و با
عمل به تمام دغدغهها پاسخ میدهد .در این دوره شاهد توسعه
بیشتر فن آوری اطالعات و سایر مسائل آن از جمله اینترنت و
فضای مجازی هستیم البته به دغدغه خانوادهها نیز توجه میشود.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه در دولت یازدهم
در بخشهای اقتصادی ،سیاسی و اجرایی و فرهنگی و سیاست
خارجی کارهای بزرگی انجام شد تصریح کرد :وقتی شرایط آغاز به
کار دولت را با امروزمقایسه کرده و دشواریهای پیش روی دولت را
میبینیم متوجه میشویم واقعا کارهای عظیمی انجام گرفته است.
مسیری که دولت یازدهم در بخش آی تی و آی تی سی باز شده
است با همین سرعت ادامه خواهد یافت.
جهانگیری همچنین خاطر نشان کرد :یکی از مهمترین کارهایی
که برای توسعه کشور الزم است  ،شناسایی و تمرکز بر بخشهای

پیشران توسعه است .زیرا وقتی این بخش به حرکت درآید مثل
لوکوموتیوی سایر واگنها را نیز به حرکت در میآورد .فناوری
اطالعات یکی از بخشهای پیشران توسعه ایران است .حرکت
در این بخش یعنی کمک به توسع ه کشور  .وی ادامه داد :یکی
از اولویتهای اصلی کشور مسائل اقتصادی است .در دیدار اخیر
دولت با رهبر انقالب ایشان تاکید کردند که اولویت کشور اقتصاد
است .دراقتصاد هم مسال ه اصلی پیگیری اقتصاد مقاومتی است.
علت این تاکید من این است که تقریبا دراقتصاد مقاومتی درکشور
اجماع وجود دارد .اگر این  24بند اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم
از چالشهای اقتصادی میتوانیم عبور کنیم .وی با بیان این که
فناوری اطالعات در پنج رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد
گفت :درون زایی یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی است .فناوری
اطالعات چه در بخش سخت افزار و چه نرم افزار به معنای استفاده

از ظرفیتهای کشور است و ارزش افزوده آن در فکر متخصصان این
حوزه است .فناوری اطالعات هم میتواند و باید برون نگر بوده و با
دنیا در ارتباط باشد.صادرات سخت افزار و نرم افزار ما باید نقطه
قوتی دراقتصاد ما شود.
جهانگیری همچنین با بیان این که دانش بنیان بودن یکی دیگر
از محورهای اقتصاد مقاومتی است ،تصریح کرد :امروز تاکید میشود
که تکیه بر منابع طبیعی برای پیشرفت کشور دیگر خیلی پاسخگو
نیست ،اقتصادی جای خود را میتواند محکم کند که متکی بر
دانش باشد .جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه عدالت محوری
یکی از مهمترین جهتگیریهای انقالب اسالمی و آرمان امام راحل
است ،اظهار کرد :در حال حاضر زیر ساختهای کافی برای فن
آوری اطالعات درتهران وجود دارد و درعین حال در  28هزار روستا
و شهرهای دورافتاده هم این امکانات وجود دارد که البته باید توسعه
یابد .به گفت ه جهانگیری وزارت ارتباطات باید از موضوع تصدیگری
کنار کشیده و برنامه ریز سیاستگذار و حامی شرکتهای آی تی و
آی سی تی باشد .معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد :جفاست در
مسائل علمی به این بزرگی که کانون توسعه کشور میتواند باشد،
خود را معطل کنیم که مثال اینجا تهدید وآسیب وجود دارد .مگر در
رشتههای صنعتی و سنتی آسیب وجود ندارد .مهم این است که ما
از فرصتهای فناوری اطالعات استفاده کنیم و فناوری اطالعات رابه
عنوان یک فرصت بزرگ در اختیار نظام قرار دهیم .معاون اول رئیس
جمهوری در ادامه با بیان اینکه هدف ما از استقرار دولت الکترونیک

این است که مردم دسترسی آسان و لحظهای به تمام اطالعات و
خدمات داشته باشند ،خاطر نشان کرد :دراین شرایط ارائه خدمات
برای دولت ارزانتر و با کیفیت بهتری ارائه میشود.شفافیت و
سالمت اقتصاد از مهمترین اهداف ما در ایجاد دولت الکترونیک
است .من نمیخواهم در این جا از فسادهای اقتصادی صحبت کنم
البته تا حاال صحبت کردهام و در ادامه هم صحبت خواهم کرد و
فکر نکنند از این موضوع دست بر میدارم .زیرا فساد باید ریشه کن
شود .در برخی از سطوحی که انسان تصور نمیکند فساد رسوخ
کرده است .وقتی الزم باشد حتما در این باره سخن میگویم اما
بیشتر از این که دنبال گفتن باشیم دنبال مبارزه با این بلیه هستیم.
من از آقای جهرمی هم خواهش میکنم که مکانیزمی ایجاد شود
که ما پیشرفت دولت الکترونیکی را لحظهای رصد کنیم .معاون اول
رئیس جمهوری همچنین تصریح کرد :از مهمترین جهتگیریهای
دولت راه انداختن بخش خصوصی است که دستیابی به این هدف
نیازمند فضای مطلوب کسب و کار است .وزارت ارتباطات با ایجاد
زیر ساختهای الزم میتواند به ایجاد فضای مطلوب کمک کند.از
سویی شبکه ملی اطالعات نیز یک مطالبه جدی است که کارهای
زیادی انجام گرفته ولی باالخره باید کمبودها و نواقص آن برای
رفع نیازهای کشور برطرف شود .حمایت از شرکتهای استارت آپ
باید چارچوب مند و قانونمند شود .معاون علمی و حقوقی رئیس
جمهوری و وزارت ارتباطات تالش کنند این بخش از قانونمندی
برخوردار شود.

