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   درادامه بخشی از سوابق فرشید فالح برای توجه عموم منتشر می شود:
  معاون اجرایي بنیاد فرهنگي وهنري بین المللي امام رضا )ع(وابسته به  وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
  مشاور استاندار  و مدیر كل حوزه استانداری كرمان ) در دوره آقاي رزم حسیني(

  مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان كرمان) در دوره وزارت جناب آقاي علي 
جنتي(

  معاون اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان رضوي )در دوره  مدیر كلي جناب 
آقاي سید جواد جعفري(

  سرپرست  ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي  شهرستان هاي كرمان، بافت و بردسیر
 كارمند نمونه ملي و استاني در اوایل دهه هشتاد در زمان مدیریت در اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی شهرستان كرمان

بیانیه فرشید فالح به بهانه ثبت نام وی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی از حوزه کرمان و راور؛

جوانگرایی، استفاده از تکنولوژی روز و برچیدن بساط چاپلوسی
با توكل بر الطاف خفيه الهي  و استمداد از عنايت حضرت 

علي ابن موسي الرضا )ع (
و خاطره  ياد  وگراميداشت   راحل  امام   روح  به  درود  با 
شهداي  نازنين كرمان و شهرستان راور  كه در راه پايداري 

انقالب اسالمي  اولين شهيد استان را تقديم كرده اند  
و  نمايندگان  و  داوطلبان  همه  به  احترام   اداي  ضمن 
مسئوالني كه براي شهر كرمان و شهرستان هاي  كرمان و 
راور  خدمت كرده اند و با درك شرايط كنوني  كه  كارزار 
اقتصادي  عليه كشور  به روزهاي  سرنوشت ساز و حساس  
خود رسيده است  داوطلبي خود را براي يازدهمين دوره 

مجلس شوراي اسالمي اعالم مي نمايم.
به  نمايندگي  دوره  اين  براي   اينجانب  هاي  برنامه  اهم 
شرح ذيل است كه البته شرح هر بخش از آنها در خالل 
انتخابيه  به استحضار مردم شريف حوزه  انتخابات  فرايند  

خواهد رسيد:
الف(جوان گرايي....در بيانيه گام دوم انقالب مقام معظم 
رهبري  بحث اصلي بر محور جوانان انقالبي متمركز شده 

است.
اكنون كه انقالب به دهه چهارم خود رسيده است ضرورت 
دارد شعار توجه به جوانان را كنار گذاشت و عمال كارها را 

به جوانان سپرد.
شعار وقتي ارزش دارد كه رويكرد و رفتار  بر اساس آن 

تنظيم گردد.
ب(تالش براي رشد فضايل اخالقي  و  فرهنگ عمومي. باور 
دارم  بدون  وجدان كاري، وفاي به عهد، انضباط اجتماعي 
،اصالح سبك زندگي و تغيير الگوهاي مصرف،هيچ اصالح  

اقتصادي و توسعه اي  نيز به بار نمي نشيند.
هدف  و آرمان انقالب اسالمي اصالح فرهنگ جامعه بوده 
است كه به رغم همه تالش ها و جان فشاني ها  متاسفانه 
جامعه  يك  مناسب  جايگاه  به  فرهنگي   هاي  در شاخص 
اسالمي نرسيده ايم و نهادهاي فرهنگي يا بي خاصيت شده 

اند و يا به كلي تعطيل.
باور دارم راستگويي  زمينه  توسعه  و اقتصاد است و بدون 

آن جامعه در هيچ زمينه اي موفق نخواهد بود.
ج(توجه به تكنولوژي هاي جديد.

به  زمينه   اكنون  به تالش هاي  صورت گرفته  توجه  با 
كارگيري علوم روز و تكنولوژي در همه عرصه هاي زندگي 

احساس مي شود.
محدوديت  هيچ  الكترونيك   دولت  اجراي  براي  اكنون  
كاغذي  هاي  نامه  هنوز  ولي  ندارد   كشوروجود  در  فني 

شريان حياتي ادارات دولتي هستند.
در كشاورزي با علوم روز بازدهي محصوالت  ده ها برابر  
قابل افزايش است و  آبياري هاي مدرن ده ها سال است 
كه در دنيا  استفاده مي شوند ولي كشت و آبياري سنتي  

بهره وري در كشور را فاجعه بار كرده است.
همين  بر  اوضاع  نيز  زندگي  ديگر  هاي  بخش  همه  در 

منوال است و بايد  نهضت بهره وري بيشتر  با استفاده از 
تكنولوژي هاي روز با قوت جريان پيدا كند.

د(در جامعه ما نشاط اجتماعي  ،مشاركت  ،سرزندگي و 
احساس رضايت  از وضعيت  زندگي  شرايط مطلوبي ندارند.  
طفلی به نام شادی، ديريست گم شده ست/ با چشم های 
ازو  كس  هر  آرزو/  باالی  به  بلند  گيسويی  با  براق/  روشن 

نشانی دارد ما را كند خبر
يك سو خليج فارس / سوی دگر خزر

محمد رضا شفيعی كدكنی
ح:توجه به صنعت گردشگري  به عنوان راه نجات اقتصاد 
توليد  و تجارت  و گردشگري  سر فصل حيات  اقتصادي 
يك جامعه  هستند. در هر يك از اين مقوله  ها توجه به 
مزيت اقتصادي  نقشي اساسي در نتيجه  كار بر عهده دارد.

جاذبه  هزاران  با  كهن  تاريخ  از  برخوردار  كرمان  در 
يك  گردشگري  اجتماعي  و  طبيعي  و  تاريخي  گردشگري 
گردشگري  من  اعتقاد  به  است.  اقتصادي  مهم   مزيت 
تقويت بخش  با  و  استان محسوب شود  توسعه  بايد محور 
فراهم  استان  اقتصادي  رشد  زمينه  عرصه  اين  خصوصي 

گردد.
مقابله  براي  سيستمي  فساد  با  مبارزه  و  و:پاكدستي 
همه  و  ما  دوران  ويروس خطرناك   كه  اقتصادي  فساد  با 
كشور هاي در حال توسعه است اول بايد خود افراد مدعي 
مبارزه  با فساد و جايگاه نظارت مصون سازي  شود.شفاف 
سازي قوانين وحذف رانت اطالعاتي ،حمايت از گردش آزاد 
اطالعات ،برخورد با مفسدين اقتصادي از جمله اولويت هاي 

كشور و مورد تقاضاي مردم است.

و  راور  و  كرمان  شهرستان  ناتمام  هاي  پروژه  ز:اتمام 
پيگيري اجراي مصوبات گذشته در سال هاي  قبل  پروژه 
هاي عمراني متعددي  آغاز شده است كه به داليل گوناگون 
نيمه تمام رها شده اند. طرح هاي تامين آب از مهمترين 
آنهاست. با فوريت تمام بايد موانع اجرايي اين قبيل پروژه 
تومان  ميلياردها  كه  چرا  برسد  اتمام  به  كار  و  برطرف  ها 

سرمايه مردم در زير خاك مانده است.
ح:ساماندهي مهاجران افغان. به رغم شعارها و  بيان مكرر 
مشكل  هنوز  هيچ اثري از ساماندهي اتباع و مهاجران در 

شهر مالحظه نمي شود.
هر كه بخواهد مي آيد و هر كه بخواهد مي رود.

اين وضع قابل قبول مردم كرمان نيست و بايد براي آن 
راهي يافت. به عمل كار برآيد به سخنراني نيست.

ط:مقررات زدايي و تسهيل مسايل قانوني براي همه بخش 
ها به ويژه شرايط كسب و كار.

شناخت   راه  متناقض   بعضا  و  پيچيده  و  متنوع  مقررات 
قانون و  نيز اجراي آن را سخت كرده است. قانون نويسي 
براي تسهيل زندگي اجتماعي آغاز شده  و كالف پيچيده 
مقررات همه اقدامات را سخت و كند كرده است. ضرورت  
دارد مقررات زائد حذف و قوانين  مهم  شفاف و صريح و 
هدف  يك  عنوان  به  بايد  مهم  رويكرد  اين  و  باشند  گويا 

هميشگي  در همه شئون قانون گذاري لحاظ شود.
ي:توجه به نخبگان و ايجاد كارگروه هاي تصميم سازي و 
پرهيز از اظهار نظر و تصميم گيري در حوزه اي كه در آن 

تخصص و سابقه و اطالعات ندارم.
هيچ فردي امروزه نمي تواند  در همه حوزه هاي كاري 

متخصص  باشد  و  در همه زمينه ها نظر بدهد و متاسفانه 
و  ها  حيطه  همه  در  سخنراني  و  نظر  اظهار  ما  كشور  در 
چاپلوسي  از مسئول بي اطالعي كه نادانسته  نظر مي دهد 
توامان كشور را از خرد جمعي  و استفاده از نظر متخصصان 
تصميم  و  مشورتي  ساختارهاي  بايد  است.  كرده  محروم 

سازي را قانوني و نهادينه كرد و تصميم گيري عالمانه و با 
مشورت را احيا كرد.

رويكردها  اين   اجراي  و  توفيق خدمت  منان  خداوند  از 
را خواهانم. 

فرشيد فالح آبان٩٨

سيد حسين مرعشی هفته گذشته در گفتگويی 
اخير  اوضاع  و  انتخابات  درباره  »خبرآنالين«  با 
نياز  ما  كرد:  آغاز  اينگونه  را  خود  سخنان  كشور 
و  برسانيم  مقبوليت  به  را  مشروعيت  كه  داريم 
جمهوری اسالمی را بازسازی كنيم، ما الزم داريم 
كه به جای اينكه از افراد دفاع كنيم، افراد را فدای 
كشور كنيم ولی جناح های كشور را حفظ كنيم، 
نمی شود  با يك جناح  و  است  كشور سه جناحی 
عرصه  در  بايد  اصولگرايان  كرد،  اداره  را  كشور 
ايران باشند، اصالح طلبان هم بايد باشند  سياسی 
و نيروهای انقالبی و ارزشی هم باشند. قرار نيست 
نه  و  اصولگرايان  نه  توانايی  و  ارزش و خاصيت  از 
اصالح طلبان كم شود. به نظر من اگر می خواهد 
اتفاقی بيفتد بايد تاكيد بشود و پيام های روشن و 

مثبتی بيايد كه همه بروند و ثبت نام كنند.
منتقد  حتما  ما  گفت:  مرعشی  سيدحسين 
تصميمات غلط دولت در مورد بنزين هستيم، سر 
دولت هم داد می زنيم، چه اشكالی دارد؟ برای ما 
اصل، افراد نيستند، ما عاشق چشم و ابروی آقای 
روحانی يا عاشق چشم و ابروی رحمانی فضلی يا 
اطالعات  وزير  علوی  آقای  ابروی  و  چشم  عاشق 
مردم  و  اسالم  ابروی  و  چشم  عاشق  ما  نيستيم؛ 

هستيم.
بايد گفت كه حوادث  اخير  با حوادث  رابطه  در 
خود  تحليل  مهم  می دهند،  رخ  شيرين  يا  تلخ 
حادثه نيست، مهم درس گرفتن از حوادث است. 
اولين  كرد؛  روشن  را  نكته  چند  اخير  حوادث 
اصال  گانه كشور  قوای سه  اينكه مسئوالن  مساله  

از واقعيت های جامعه ايران و آنچه كه زير پوست 
بود  كشور  حاشيه ای  مناطق  و  روستاها  و  شهرها 
چنين  يك  اگر  حتما  نداشتند.  درستی  اطالع 
حوادثی را پيش بينی می كردند چنين تصميمی را 
نداشتن يك تحليل  و  آگاهی  نا  اتخاذ نمی كردند. 
آقای  به  ما  دسترسی  بود.  بارز  خيلی  روشن، 
قدسی  كه  رئيس جمهور  آقای  است،  جهانگيری 
هستند و در دسترس نيستند ولی آقای جهانگيری 
و  می كردند  برگزار  كه  كارشناسی  جلسات  در 
كه  جلسه ای  هر  در  می كردند،  دعوت  هم  را  من 
بنزين مطرح می شد من می گفتم كه حتی  بحث 
به  دست  مطلقا  هم  بودجه  كسر  تامين  هدف  با 
كه  می زدند  ديگری  حرف  يك  آنها  نزنيد،  بنزين 
آن هم در همين اعتراضات باطل شد و آن اينكه 
جامعه  ضعيف  طبقات  به  ميخواهيم  ما  می گفتند 
كه در اثر فشارهايی كه از سال گذشته به آنها وارد 
سازگار  مخارجشان  با  درآمدهايشان  و  است  شده 
نيست يك يارانه بدهيم و اين يارانه را می خواهيم 
از افزايش نرخ بنزين تامين كنيم يعنی از طبقات 
مرفه بگيريم و به طبقات ضعيف بدهيم؛ اتفاقا همه 
برای حاشيه شهرها  بنزين  نرخ  افزايش  اين  فشار 
بود يعنی دقيقا برعكس نظر سران قوا بود، معلوم 
تهران  شهر  شمال  در  اگر  بنزين  مصرف  كه  شد 
و..  قدس  شهر  و  شهريار  در  است  دور  دور  برای 
برای كاسبی است، اينها مسافركش هستند و با اين 
بنزين زندگی می كنند. اين عدم شناخت از جامعه 

خيلی مساله مهمی است.
با كشورهای  بايد چه  زود  يا  دير  ما  اينكه  ديگر 

گو  و  پای گفت  دورتر  با كشورهای  و چه  منطقه 
بنشينيم، اين گفت و گو بايد از موضع قدرت باشد، 
هرچه  ما  كه  است  اين  مهمترينش  قدرت  موضع 
و  مشروعيت  گرفتيم  فاصله   ٩۶ دی  حوادث  از 
بنزين  به  پس  است،  كرده  پيدا  افزايش  قدرتمان 
به يك حوادثی بشود  اين منجر  اگر  نزنيد،  دست 
آينده  مذاكرات  در  را  كشور  پشتوانه  شد،  كه 
ايران  اين مهمترين مساله آينده  تضعيف می كند. 
و  ندارد  را  اين  از  مهمتر  مساله  ايران  اصال  است، 
موضع قدرت بايد به سمت مصالحه برود و اين االن 

ضعيف شده است.
نكته سوم اينكه؛ به تازگی مقام معظم رهبری در 
پاسخ به نامه آقای علی شمخانی، دبير شورای عالی 
بر ضرورت  آن،  مفاد  با  موافقت  امنيت ملی ضمن 
رفتار همراه با رافت اسالمی با معترضان آسيب ديده 
كه  همانطور  داشته اند.  تاكيد  بازداشت شدگان  و 
حمايت ايشان در روز يكشنبه از تصميم سران قوا، 
كشور  امنيت  و  ثبات  مديريت  برای  فصل الخطابی 
گزارش  به  رهبری  موقع  به  و  شايسته  پاسخ  شد، 
آقای شمخانی هم فصل نوينی را در فضای سياسی 
اقداماتی  مجموعه  و  زد  رقم  ايران  اجتماعی  و 
شود  انجام  رهبری  فرمان  دنبال  به  است  قرار  كه 
حوادث  آالم  و  دردها  از  مهمی  بخش  می تواند 
ناگوار هفته های اخير را جبران كند. من به عنوان 
سخنگوی كارگزاران و يك ايرانی از اين اقدام سريع 

و به موقع مقام معظم رهبری تشكر می كنم.
فرصت  رو  پيش  انتخابات  جز  ما  گويم  می  من 
مشكالت  اين  بتوانيم  اينكه  برای  نداريم  ديگری 

وضعيت  نداريم؛  ديگری  امكان  كنيم.  ترميم  را 
فقط  انتخابات  اين  در  است؟  چگونه  انتخابات 
به  يا  دارند  محدوديت  كه  نيستند  اصالح طلبان 
حاشيه می روند، اصولگرايان هم به حاشيه می روند، 
برای نمونه نيامدن آقای علی الريجانی در انتخابات، 
تا  می گيرند  ارزشی  نيروهای  قم  در  كه  تصميمی 
علی الريجانی را حمايت نكنند، معنيش اين است 
اصالح طلبان  مشكل  همان  به  هم  اصولگرايان  كه 

دچار شده اند.
را  در قديم وقتی شما می خواستيد يك لشكری 
طوری  كه  می كرديد  سعی  حتما  كنيد  مديريت 
با هم حركت كنند،  تا همه جناح ها  حركت كنيد 
اگر بخشی از لشكر جلو می افتاد شما دچار خسارت 
اينطور  ارزشی  دوستان  اين  به  من  می شديد، 
شما  ارزشی  برادران  محترم،  آقايان  كه  می گويم 

ارزشی تر از ما، شما انقالبی تر از ما، شما وفادارتر 
تنهايی  به  شما  آيا  ولی  نظام،  و  انقالب  به  ما  از 
در  را  مردم  و  كنيد  مديريت  را  ايران  می توانيد 
صحنه نگه داريد؟ حتما پاسخش منفی است. اگر 
در مديران عالی رتبه نظام جمهوری اسالمی حرف 
ما بتواند منتشر شود و پيام ما منتقل شود، پيام ما 
اين است كه بايد بين اين سه بخش لشكر سياسی 
ايران يك فراگيری و يك دعوت عام صورت بگيرد، 
كانديد  الريجانی  آقای  و  بنشينيم  كه  نمی شود 
اين  باشند،  نداشته  كانديدا  اصالح طلبان  يا  نباشد 

يك سم مهلك برای فضای سياسی ايران است.
حتما هستیم و از انتخابات عقب نمی کشیم

عبور  و  می گويم  طنز  به  را  نكته ای  يك   **
در  نژاد،  احمدی  آقای  دولت  در  زمانی  می كنم، 
به  مشترك  صورت  به  باهنر  آقای  با  كه  انجمنی 

كه  شد  قرار   ، داريم  كرمان  توسعه  انجمن  اسم 
سمينار توسعه ای در كرمان برگزار كنيم، از فحوای 
صحبت اينها معلوم شد كه من نبايد آنجا سخنرانی 
كنم، من وقتی فهميدم گفتم كه برای من برنامه 
كی  را  سمينار  گفتند  شد،  استقبال  كه  نگذاريد 
برگزار كنيم؟ گفتم عجله كنيد، گفتند چرا عجله 
ديگر  كه  می رويم  سمتی  به  داريم  گفتم  كنيم؟ 
باهنر هم نمی تواند صحبت كند. ما بايد تالشمان را 
بكنيم؛» به راه باديه رفتن به از نشستن باطل، اگر 
مراد نيابم به قدر ُوسع بكوشم«. ما به اين مملكت 
وفادار هستيم، من خدمت شما به طور قاطع عرض 
ميكنم كه آينده ايران، آينده فرزندان من و شما، 
انقالبی و خط  به معنی  آينده اسالم  آينده شيعه، 
با  اسالمی  جمهوری  كه  ندارد  راهی  هيچ  امامش 
يك مدار متعادلی كه حداقل ۶۰ تا ۶۵ درصد مردم 
ايران آن را قبول دارند، حركت بكند، هيچ راهی جز 
به  ايران  از  به اسم دفاع  اينكه عده ای  نداريم.  اين 
دنبال براندازی و انحالل جمهوری اسالمی هستند 
نمی دانند كه بعد از آن چه خطراتی ايران را تهديد 

می كند.
در  حضورمان  و  می كنيم  را  تالشمان  تمام  ما   
صحنه برای مردم است. هيچ راهی نداريم جز اينكه 
با  كنيم  دعوت  ميانه روی  به  را  اسالمی  جمهوری 
ايران  مردم  درصد   ۶۵ تا   ۶۰ كه  فرمانی  حركت 
در  و  بماند  پايدار  اسالمی  جمهوری  و  بپسندند 
سايه جمهوری اسالمی هركسی تالش كند و افكار 
خودش را پياده كند، ارزشی ها هم تالش كنند تا 

نيرويشان را اضافه كنند.
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