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معاون اول رئیس جمهور در همایش خانه مطبوعات و رسانه های کشور:

آزادی رسانه ها می تواند به از بین بردن و پیشگیری از فساد کمک کند

توضیح درباره سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهور
محمد جواد رنجبر -معاون اول رئیس جمهور
با تأکید بر این که رسانه ها در بسیاری از بخش ها
می توانند به برنامه ها و سیاست های دولت کمک
کنند ،تصریح کــرد :در مقطع فعلی که مبارزه با
فساد یکی از نیازهای اصلی کشور است ،آزادی
رسانه ها می تواند زمینه ساز از بین بردن و حتی
پیشگیری از بروز فساد باشد و الزمه آن این است که
رسانه ها بتوانند بدون لکنت زبان فعالیت کنند.به
گــزارش خراسان ،دکتر اسحاق جهانگیری ،پنج
شنبه گذشته در همایش سراسری و سومین مجمع
عمومی خانه مطبوعات و رسانه های کشور با بیان

این که باید از کسانی که مفاسد اقتصادی را افشا
می کنند حمایت کرد ،افــزود :اگر مدیری مطالبه
غیرقانونی از مردم داشت ،باید بتوانند آن را اطالع
رسانی کنند.وی ادامه داد :به دلیل آن که دولت
نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارد ،فساد زیادتر
رخ می دهد و می توان گفت رابطه مستقیمی میان
فسادواقتصاددولتیوجوددارد؛هرچهنقشدولت
در اقتصاد پررنگ تر باشد فساد نیز بیشتر خواهد
شد.معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت :باید
همه زمینه ها و گلوگاه های شکل گیری فساد را
حذف کنیم و نظارت جدی بر روندها داشته باشیم.
ویدربخشدیگریازسخنانخودبرجایگاهبسیار
مهم و ویژه رسانه و مطبوعات در همه جوامع تاکید
کردوافزود:مطبوعاتورسانههانقشتعیینکننده
ایدرشکلگیریافکارعمومیجامعهدارند.معاون

اول رئیس جمهور اضافه کرد :اگرچه ممکن است
به طور طبیعی برخی انتقادهای تند باعث آزردگی
شودامابایدقدرنقدرابدانیم.البتهنقدبایدمنصفانه
باشدحتیاگرتندهمباشدبهعنوانسرمایهایبزرگ
میتواندبهمسئوالنکمککند.ویباتأکیدبراینکه
منافعملتبرایرسانههایشجاعازاهمیتویژهای
برخورداراست،افزود:دولتبهصورتجدیازهمه
رسانه های کشور حمایت می کند .البته خواست
دولت از رسانه ها این نیست که بلندگوی تبلیغاتی
دستگاهاجراییکشورباشندبلکهازآنهامیخواهد
بهدنبالترویجاخالقوانصافباشند.
▪کارنامهدولتتدبیروامیدباسرافرازیوافتخار
قابلدفاعاست

معاون اول رئیس جمهور با یــادآوری این که امروز

کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد ،گفت:
گاهی القائاتی از خارج کشور در زیر سوال بردن
توانمندی نظام و دولــت در حل مشکالت مــردم و
جامعهانجاموتالشمیشودجامعهباورکندکهنظام
ناکارآمداستوقادرنیستمسائلراحلوفصلکند؛
متاسفانهدرکنارالقائاتخارجیعدهایازمخالفان
دولت در داخل کشور نیز با انگیزه سیاسی تالش
می کنند به این روند دامن بزنند.وی افزود :وقتی
این القائات و فضای رسانه ای در جامعه پررنگ می
شود،ممکناستمسئوالنهمازسخنگفتندرباره
توانمندیهایکشورپرهیزکنند.جهانگیریادامه
داد :امروز در جمع اعضای خانه مطبوعات و رسانه
هایکشوراعالممیکنمکهکارنامهدولتجمهوری
اسالمی ایران در دوره تدبیر و امید چه در مقایسه
با دولــت های قبل و چه در مقایسه با کشورهای
مشابه با سرافرازی و افتخار قابل دفاع ،درخشان و
افتخارآفریناستامامتاسفانهبرخیالقائاتمنفی
و فضای رسانه ای باعث شده روحیه مدیران دولت
بهجاییبرسدکهحتینتوانندازعملکردخوددفاع
کنند.ویافزود:دولتدستیاریبهسویرسانههاو

اخبار
مطبوعاتکشوردرازمیکندتادستاوردهاوعملکرد
دولت را به اطالع مردم و افکار عمومی برسانند.وی
همچنین به موافقت دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی برای ایجاد سازمان نظام رسانه ای اشاره
و خاطرنشان کرد :وقتی این موضوع مطرح شد،
برخیانجمنهاوتشکلهامخالفتکردندبههمین
دلیلاینکارمتوقفشدچراکهدولتمیخواهداین
اقدامباهدفخدمتبهمطبوعاتورسانههایکشور
باشد.انجمنهاوتشکلهایمطبوعاتورسانههای
کشور در این زمینه با یکدیگر به اتفاق نظر برسند تا
دولتبتواندتصمیماتالزمرابگیرد.
▪توضیح درباره سخنان روز چهارشنبه
رئیس جمهور

جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت انتخابات
پیش روی مجلس شورای اسالمی گفت :انتخابات
پیش رو فرصت بزرگی است که اقتدار ملی کشور
را به نمایش بگذاریم و آن را به جشن پیروزی و
مشارکت ملت ایران تبدیل کنیم.وی افزود :اگر با
نگاه بسته و محدود برای انتخابات و افراد تصمیم

15
گیری کنیم ،ممکن است مردم نیز بگویند حاال که
خودتان انتخاب و تصمیم گیری می کنید خودتان
نیز پــای صندوق ها حاضر شوید و رأی بدهید.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به سخنان روز
چهارشنبه گذشته رئیس جمهور درباره انتخابات
خاطرنشان کــرد :نباید عــده ای سخنان رئیس
جمهور را نادرست تعبیر کنند؛ چرا که سخنان وی
به معنای حذف هیچ یک از نهادها و ایجاد شبهه
در قانون اساسی نبوده است بلکه مقصود رئیس
جمهور این بود که در انتخابات پیش رو به مشارکت
گسترده ای نیاز داریم که ملت ایران پیروز آن باشد
و برای تحقق این امر باید فضا را باز کنیم و سخت
نگیریمواجازهدهیمهمهکسانیکهنظامجمهوری
اسالمی را قبول دارند ،در انتخابات حضور داشته
باشند.در این مراسم مصطفی کواکبیان ،رئیس
هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور
نیز با قدردانی از درایت معاون اول رئیس جمهور
در حل مسئله تأمین کاغذ مطبوعات ،گزارشی از
تعداد دفاتر خانه مطبوعات در استان های مختلف
و نحوه انتخاب اعضا ارائه کرد.

