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 در همین رابطه حســینی، عضو کمیســیون عمران مجلس، در 
انتقاد از عملکرد وزیر بهداشت گفت:  «گرانی و کمبود دارو مردم را 
رنج می دهد و مردم گرفتار موضوع سالمت خود هستند. فرمان کار 
از دســت متولیان دارو خارج شده است. طبق آمار از سه هزارو صد 
داروی فعال در بازار، ۵۰۰ تا کمبود داریم و ۹۰ مورد از اقالم پرمصرف 
در شرایط حاد هستند. با این شرایط آیا زندگی مردم در حوزه سالمت 
تأمین می شــود؟». محمدرضا صباغیان، نماینــده بافق و مهریز نیز 
گفت: «دارو کمیاب شــده و مردم در تأمین آن با مشــکالتی مواجه 
هســتند و نظارت هم به درســتی وجود ندارد. وضعیت به گونه ای 
است که شربت با قیمت مندرج چهار هزار تومانی را ۱۱ هزار تومان 
می فروشند؛ این یعنی نظارت نیست و وضعیت نامطلوب است. ما 
از وضعیت نامناســب دارو می گوییم، اما وزیر بهداشت درباره کرونا 
صحبت می کند. دارو کم  و نایاب اســت که این نشان دهنده ضعف 
وزیر بهداشت اســت». از ســویی دیگر، وزیر ارتباطات به بهارستان 
احضار شــده بود که در باب عملکرد او نیــز نیاز به هیچ توضیحی 
نیســت. کارشناســان کاهش پهنای باند اینترنت، کاهش سرعت و 
فیلترینگ گسترده و البته تالش برای قطع اینترنت بین المللی را جزء 
دســتاوردهای او به حساب می آورند. صباغیان، نماینده مجلس، در 
نقد عملکرد وزیر ارتباطات گفت: «در جریان صحبت وزیر ارتباطات 
چندین نفر با من تماس داشــتند که مــدام مکالمه تلفنی ما قطع 
می شد. وزیر ارتباطات اعصاب مردم را خرد می کنید، حداقل مکالمه 
تلفنــی را از مــردم نگیرید». البته وزیر ارتباطــات در مجلس گفت: 
«کاری خواهیم کرد که طعم شیرین سرعت های چند صد مگابیت بر 
ثانیه ای را مردم تا پایان دولت سیزدهم بچشند»! این در حالی  است 
که کشوری مانند سوئیس با اینترنت ۲۳۰ مگابیت بر ثانیه، پنجمین 
اینترنت ســریع جهان را دارد و بــا وعده «چندصد مگابیت بر ثانیه» 

وزیر ارتباطات، باید منتظر سبقت ایران از سوئیس باشیم.
او همچنین در این نطق گفت: «برنامه ما گسترش شبکه اینترنت 
خانگــی از طریــق فیبر نوری اســت که همان طور  که در پرســش 
دوســتان بود، د ر حال  حاضر در جایگاه های پایین در دنیا هستیم که 
این عقب ماندن یک ســری دالیل ۱۰ ســاله دارد، اما االن نمی خواهم 
در این باره آن چیزی بگویم،  ولی د ر حال  حاضر دو میلیون انشــعاب 
خانگــی فیبر نوری داریم که ما در همین مــدت کوتاه آن را محقق 
کرده ایم و ان شــاءاهللا در پایان ســال به چهار میلیون خواهد رسید. 
در پایان ســال ۱۴۰۲ ان شاءاهللا هفت میلیون انشعاب و در پایان سال 
۱۴۰۳ هم هشت  میلیون انشــعاب جدید محقق می شود تا به عدد 

۲۰ میلیون انشعاب وعده داده شده برسیم».
فارغ از اینکه مجموع اعداد گفته شــده از ســوی آقای وزیر 

۱۹ میلیون می شود، چندی قبل معاون مخابرات در این باره گفته 
بود: «آقای وزیر یا نمی داند ۲۰ میلیون چیســت یا نمی داند که 

فیبر نوری چیست».
گفته هایی که حسابی خبرساز شد، اما ساعاتی بعد مخابرات 
در بیانیه ای اعالم کرد این گفته ها ناقص و از دل یک گفت وگوی 
خودمانی منتشر شــده اند. چند روز بعد هم سازمان رگالتوری 
در بیانیه ای اعالم کرد مخابرات بدترین همکاری را در توســعه 

شبکه فیبرنوری در میان اپراتورها داشته است.
با این وجود، عیســی زارع پور که با یک هفتــه تأخیر به دلیل 
ســفر به کره جنوبی بــه مجلس رفته بود، بار دیگــر تأکید کرد 
سیاســت او توســعه شــبکه اینترنت خانگی بر پایه فیبر نوری 
است و می خواهد با اختصاص هشت درصد از درآمد رگالتورها 

به این پروژه، این عدد ۲۰ میلیون را محقق کند.
او حتی از پیوستن ۱۷ میلیون کاربر به یک پیام رسان داخلی 
خبر داد که با واکنش بســیاری در شبکه های اجتماعی مواجه 
شــده اســت. البته دیروز رئیــس مجلس هم خطــاب به وزیر 
ارتباطات گفــت: «انتقال از یک پلتفرم خارجــی به داخلی به 

شکل دستوری امکان پذیر نیست».
دیروز نه مشــکل کمبود دارو در مجلس حل شــد و نه خبری از 

رفع فیلترینگ و افزایش واقعی ســرعت اینترنت شــد و هرچه بود 
مانند رویه معمول یک بازخواســت بدون پاســخ بــود. البته در  این 
 بین دیروز نطق های تندی هــم در نقد عملکرد دولت و بی توجهی 
به نقدهای ســازنده، در صحن علنی ایراد شد. از جمله سارا فالحی 
در تذکری شــفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس خطاب به 
رئیس جمهور بیان کرد: عقل دولت ســازمان برنامه و بودجه است 
که متأسفانه امروز به ســازمانی بدون برنامه تبدیل شده که بودجه 
کشــور را به نوعی گروگان گرفته اســت. امــروز ریزعلی های زیادی 
مشعل به دســت در مســیر حرکت قطار دولت در حال هشداردادن 
هســتند. متأسفانه رئیس ســازمان برنامه  و  بودجه به جای مدیریت 

بودجه و یافتن راهکار، به دنبال مقصر جلوه دادن مجلس است.
وی در ادامــه اظهار کرد: به جای آنکه ســازمان برنامه  و  بودجه 
از نیروهــای نخبه و متخصص اســتفاده کند، عــده ای جدیدالورود 
و انحصار طلــب را دور خود جمع کــرده و به جای مدیریت بودجه 
به دنبال دورزدن مجلس اســت. آقای رئیس جمهور این رویه را در 
ســازمان به اصطالح برنامه و  بودجه تغییر دهید. هشت ماه از سال 
گذشــته اســت و بودجه وزارت راه تنها هفت درصد پرداخت شده 
اســت. بودجه تقویت آموزشی وزارت آموزش  و پرورش نیز پرداخت 

نشده است. این شرایط باید تغییر کند.

جــای  ناســالم  مناســبات  و  چاپلوســی  پنهــان کاری،   
شایسته ساالری را  گرفته است

الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس نیز در نطق میان دستور 
خود در نشســت علنی روز گذشــته، با انتقاد از وضعیت سیاسی و  
اقتصادی این روزهای کشــور از پنهان کاری، چاپلوســی  و مناسبات 
ناسالم به جای شایسته ساالری و انتخاب افراد در یک فرایند صحیح 
مبتنی بر شناسایی ظرفیت های کارشناسی و مدیریتی، پاسخ گو نبودن 
بــه مردم و تــالش در جلــب رضایــت مجموعه های پشــتیبان و 
حداقل سازی سرمایه اجتماعی گفت و نیز مسئولیت ناپذیری جریان 
کما اینکــه امروز آنها که این مجلس را ســاختند، حاضر نیســتند از 

عملکرد خود دفاع کنند.
نــادران گفــت: عارضه دیگری که این نارســایی سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تشدید می کند، فقدان احزاب 
فراگیر مسئولیت پذیر و پاسخ گو و بالتکلیفی مردم در واکنش به 
ناکارآمدی نهادهای تصمیم ساز تقنینی و اجرائی است. تجربه 
کشورمان در این چهل و چند سال و مسئولیت ناپذیری نهادهای 
مجلس ساز و دولت ســاز ایجاب می کند که اصالحاتی اساسی 
در این حوزه صــورت بگیرد. نماینده مردم تهران، شــمیرانات، 
ری، اسالمشــهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی، در ادامه 
به ضرورت اصالح قانون اساســی و تغییر نظام مدیریتی کشور 
نیز اشــاره کرد و گفت: حاکمیت باید تصمیــم بگیرد که نظام 
پارلمانی حاکم باشــد یا نظام ریاســتی. نظام دوپایه در کشــور 
کارآمــدی ندارد. انتخاب نمایندگان مردم در پارلمان از ســطح 
شهرستان به سطح استان ارتقا یابد تا سطح تصمیم گیری ملی 
شــود. انتخابات تناسبی شــود. امروز حتی در کالن شهری مثل 
تهران، انتخابات به یک قمار تبدیل شــده اســت؛ یک لیست با 
چند درصد بیشتر برنده می شــود و لیست رقیب با چند درصد 
کمتر کال می بــازد و این خود یکی از عوامل کاهش مشــارکت 
عمومی است و در نتیجه گروه های اجتماعی زیادی بی بهره از 

داشتن نماینده در مجلس می شوند.
عضو کمیسیون برنامه  و  بودجه  مجلس شورای اسالمی افزود: 
افــراد حقیقی که تشــکل های موقــت انتخاباتی ایجــاد می کنند، 
مسئولیت پذیر بوده و پاســخ گوی رفتار و عملکرد افراد معرفی شده 
باشــند. افزاد، نهادها و مجموعه های پشــتیبان از ســایه درآمده و 
شــفافیت مالی، اقتصادی و سیاســی به وجود آیــد. مجموعه های 
اطالعاتــی و امنیتی به وظایف ذاتی خود بپردازند و مجددا با احیای 
نهادهای فراگیر رســمی سیاســی معتقد به مبانی نظام، هرکدام از 
نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کارکرد خود را داشته 
باشــند. وی خاطرنشــان کرد: این مهم جز بــا تدابیر رهبری معظم 
انقالب و تعیین مجمــع خبره ای جامع االطراف از دلســوزان نظام 
برای این اصالحات ســاختاری سیاسی با آثار اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی مثبت محقق نخواهد شد.
انتقاد ها بــه وضعیت موجــود و عملکرد دولــت در  حالی در 
مجلس طنین انداز شــده  اســت که انتظار می رفت در پس ســایه 
یکدست شــدن قدرت در میــان اصولگرایــان، همان گونه که قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری مدعی بودند، به رفع مشکالت اقتصادی، 
اجتماعــی و... بینجامد. اما مشــکل کشــور حاکمیــت اجرائی یک 
نگــرش خاص با حذف رقبا نبود؛ مشــکل ناتوانــی مدیران اجرائی 
و تصمیم های اشــتباه و مکرر در یک  ســال  و  اندی گذشــته نشــان 
داده برای اداره کشــور با شــعار و وعده و وعید نمی شود موفق شد 
و همراهی دوســتان هم جز افزودن به مشــکالت تأثیری نداشته و 
ندارد. مجلس که همه اعتبار خود را روی موفقیت دولت سیزدهم 
گذاشته، مدت هاست منتقد عملکرد کابینه است، اما تاکنون نتوانسته 

باعث تغییر رویه  های اشتباه شود.

مخاطب در جست وجوی رسانه منبع 

آیا به روزهای پایان صبر مجلس در برابر عملکرد ضعیف برخی از اعضای کابینه نزدیک می شویم؟

کالفگی بهارستان از پاستور
سارا فالحی: امروز ریزعلی های زیادی مشعل به دست در مسیر حرکت قطار دولت در  حال هشدار دادن هستند
الیاس نادران: پنهان کاری، چاپلوسی  و مناسبات ناسالم، جای شایسته ساالری را گرفته است

 دیروز بهارستان محل حساب کشی از دو وزیر کابینه سیزدهم بود که از ابتدای تشکیل کابینه عملکردشان مورد نقد بود و در چند هفته اخیر هم مشکالت و نارضایتی بسیاری را به جامعه 
تحمیل کرده اند.  در چنین روزهای ســختی که کمبود دارو سبب ناتوانی مردم در تهیه یک داروی ساده از ســرم یا آنتی بیوتیک گرفته تا انسولین و داروی بیماران خاص شده و همین امر 
زمینه بحران جدیدی را شکل داده است، وزیر بهداشت همچنان حاضر به عذرخواهی از مردم و نمایندگان مجلس نشد و حتی گفت «تولید آنتی بیوتیک در هفت ماه گذشته به اندازه یک 
ســال قبل بوده است». حال چرا مردم نسخه به دست به ویژه برای درمان کودکان خود، آواره  داروخانه ها شده اند و حتی سرم یافت نمی شود، مشخص نیست! بماند که در شرایط گرانی 

سرسام آور دارو هم شاهد قیمت چندبرابری بسیاری  از داروها هستیم. 

ملت
خانه 

س: 
  عک

  «گزینشــگری رســانه» یکی از نکات تأمل برانگیز در حوزه رسانه و چینش 
مخاطبان در دایره افکار عمومی است. مخاطب نه لزوما اما عمدتا یک رسانه 
خــاص را ابتدا به عنوان منبع اصلی دریافــت اطالعات انتخاب و دریافت های 
رسانه اش  را از آن اخذ می کند، پس این همان فرایند گزینشگری هم محسوب 
می شــود. با این حال از مهم ترین آفت های گزینشــگری، «الینه شــدن» فرد در 
برابر رســانه است؛ یعنی به تدریج این رسانه است که به جای فرد می اندیشد، 
سخن می گوید و در  نهایت به اقتباس از آن رفتار می کند. بنابراین هرچه میزان 
تعصب کور فرد نســبت به رســانه منتخبش غلظت یابد، به آن میزان درک و 

تحلیلش نیز همانی خواهد بود که رسانه در او رخنه کرده است.
دالیل مختلفــی برای چرایی و چگونگی گزینشــگری اعالم می شــود که 
هرکدام در جای خود محل گفت وگو اســت؛ از باورها و پیش فرض های ذهنی 
و تقســیم بندی رســانه به خوب و بد گرفته تا میزان ســواد و دانش عمومی 
و البته امروزه ســواد دیجیتال و نیز امکان دسترســی فرد به رســانه به علل 

گزینشگری رسانه اضافه شده است؛ ضمن اینکه این مسیر گاه جبر است و گاه 
از ســر اختیار. در جهانی که افراد به دنبال کسب آگاهی های متنوع یا دریافت 
آموزش و ســرگرمی هســتند و هم عرض آن انبوهی از رسانه های مختلف را 
پیش رو می بینند، بدیهی است که مخاطب چاره را در گزینش رسانه ببیند. این 
انتخابگری هم برای این است که به شکل مطلوب و البته دلخواه به اهدافش 
دســت یابد. اینجاست که نظریه «استفاده و رضامندی» در علم و عالم رسانه 

به نقل از «الیهو کاتز» مطرح می شود.
«اســتفاده و رضامندی» ادعا دارد که مخاطب در فرایند تعامل با رســانه 
و اســتفاده از آن منفعل نیســت، بلکه بر اســاس دریافت هایش که منجر به 
خشــنودی و رضایت مندی می شود، دست به گزینشــگری رسانه می زند. این 
نظریــه به این ســؤال می پردازد که چــرا و چگونه مردم به طــور فعال برای 
برآوردن نیازها در پی رســانه های خاص می گردند؟ موازنه رسانه و مخاطب 
نیز در همین نقطه برقرار اســت؛ جایی  که رسانه برای حفظ مخاطب نیازمند، 

دســت به واکنش هایی هرچند نمایشی  یا حداقلی می زند. مخاطب اگر بتواند 
مطالبه گر دانش و آگاهی درســت از رسانه باشد، رســانه نیز به سمت چنین 

مخاطبی متمایل می شود.
اصوال افراد خواسته یا نخواسته خود را در معرض رسانه ها قرار می دهند تا 
اطالعات مطلوب شان را از آنها بگیرند و این به نوعی اعمال سلیقه در انتخاب 
رسانه است. این اطالعات حتی اگر دروغ  یا دستکاری شده باشند، باز مخاطب 
است که به  واســطه مفروضات ذهنی، شخصیت فردی و اجتماعی و نیز نوع 
جهان بینی اش ممکن اســت همچنان آن رســانه را به دیگر رسانه ها ترجیح 
دهد. البته نه اینکه مخاطب از دروغ و نادرستی داده های آن رسانه آگاه باشد، 
بلکه ســاختار ذهنی او چنان شــکل گرفته که آن اطالعات را عین حقیقت و 
پیــروی از آن معلومات را عین صواب می پنــدارد و جالب آنکه معموال دیگر 
افراد را نادان، بی منطق و فکر و نظر آنان را نادرســت قلمداد می کند. بنابراین 
فــرد دچار آفت تک منبعی بودن شــده و چنین شــیوه دریافــت اطالعات، در 

خوشــبینانه ترین حالت تنها می تواند بخشــی از واقعیت دستکاری شده را در 
اختیار وی بگذارد.

بایــد دقت کرد که در مواجهه با افراد، پیش از هر بحث و گفت وگویی باید 
آبشــخور فکری آنها را دریافت کرد؛ چرا که در سطح عموم جامعه، این افراد 
دارای تحلیــل و درک وقایع روز نیســتند که با هم گفت وگو  یا مناظره داشــته 
باشــند، بلکه افراد مسخ شده در فرایند رسانه هستند که پیش تر رسانه به جای 
آنان اندیشــیده و اینک بازتکرار همان تلقینات از دهان آنان خارج می شــود. 
مهم ترین مســئله اما در دانش سواد رسانه ای دوری از سوگیری و پیش داوری 
نســبت به رسانه اســت؛ چون فقط از این طریق اســت که می توان عیار یک 
روایت را در ســنجش با روایت های مختلف سنجید و سنجه ترازوی معرفت 
را بــر میزان انصاف  و قرار ذهن ناآرام را بــر مدار حقیقت نهاد. مدار و میزانی 
که به واسطه ســواد رسانه ای و درک درست از رســانه برای مخاطب حاصل 

می شود.

چهارشنبه
۲۵آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۲

 رئیــس قوه قضائیــه گفت: ما بر تأمین آزادی های مشــروع آحاد جامعــه تأکید داریم و بر 
همین اســاس ضرورت دارد روش های تحقق این آزادی ها در سطح جامعه تعیین و تبیین شود 
و در قبال آنها گفتمان ســازی صورت گیرد. به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
محســنی اژه ای طی سخنانی در نشست با اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات، ضمن برشمردن 
شــاخصه های مبحث «جهاد تبیین»، مقوله تبیین و روشــنگری در امور فرهنگی و اجتماعی را 
از جمله اولویت های بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: با تبیین و روشنگری و بیان ابعاد و 
زوایای حقیقی و واقعی امور می توانیم راه تحریف ها، کج فهمی ها، غرض ورزی ها و تحلیل های 
ناصواب را مسدود کنیم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت کاربرد مقوله آسیب شناسی در 
قبال حوادث و اتفاقات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع مجدد آنها، تصریح کرد: حوادث ناگوار 
اگرچه در دل خود واجد و موجد خسارت و آسیب هستند، اما می توان از این تهدید، خلق فرصت 
کرد و با اتخاذ آسیب شناســی های تخصصی، ضمن پیشــگیری از وقوع مجــدد حوادث ناگوار، 
ضعف ها و خلل ها را مرتفع کرد. محســنی اژه ای در ادامه با اشــاره به ساختار و کارکرد هیئت 
نظارت بر مطبوعات، فلســفه عضویت نمایندگان قوا و دستگاه های مؤثر فرهنگی در این هیئت 

را چندوجهی بودن مقوله فرهنگ و رسانه و اهمیت این مقوله ها در ابعاد مختلف دانست.
رئیس قوه قضائیه با اشــاره به تحوالت و تطوراتی که عرصه رســانه در ابعاد نرم افزاری و 

سخت افزاری در ســال های اخیر تجربه کرده اســت، گفت: با عنایت به جمیع تحوالت عرصه 
رســانه از جمله ظهور پدیده هایی نظیر انسان – رســانه و ســایر دگرگونی ها در این عرصه، حتما 
ممکن است نیاز به اصالح و ایجاد قانون در حوزه مطبوعات و رسانه در کشور با درنظرگرفتن نظر 
نخبگان رسانه و کارشناسان وجود داشته باشد. محسنی اژه ای در ادامه مبحث «اقتصاد رسانه» 
را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: باید سازوکارها و روال هایی تعبیه و تهیه شود که رسانه های 
ما بتوانند بدون وابستگی به جناح و جریانی به استقالل مالی و اقتصادی برسند و دارای درآمد 
روشن و شــفاف باشند. رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح برخی مقوله ها و گزاره ها 
پرداخت که بعضا در ســطح جامعه نســبت به آنها دوگانگی و تغایر وجود دارد؛ «شفافیت»، 
«انتقادپذیری»، «گفت وگو»، «تناســب مجازات با جرم و مجرم»، «نحوه انتشار گزارش های اولیه 
فساد و مواجهه با پخش کننده گزارش یا افشاگر» و «مصادیق تهدید امنیت روانی مردم» از جمله 
مقوله ها و گزاره هایی بود که ریاســت دســتگاه قضا بر ضرورت تبیین آنها در سطح جامعه در 
وهله نخســت و سپس گفتمان سازی و فرهنگ ســازی این موارد تأکید کرد. محسنی اژه ای بیان 
کرد: همگان بر ضرورت انتقاد و انتقادپذیری تأکید دارند، اما محدوده این انتقاد چیســت؟ انتقاد 
ســازنده کدام است؟ طبق قانون، انتقاد سازنده مشروط به دارابودن منطق و استدالل و پرهیز از 
توهین، تحقیر و تخریب اســت؛ آیا امروزه الفاظی که تحت عنوان و ذیل مقوله «انتقاد» مطرح 

می شود، همگی واجد منطق و استدالل و اجتناب از توهین و تخریب است؟ چه دستگاه هایی در 
این خصوص وظیفه فرهنگ سازی را دارند؟

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز همگان از ضرورت انجام گفت وگو و مفاهمه سخن می گویند؛ 
تأکید ما نیز بر انجام گفت وگو با منتقدان و معترضان اســت، اما مبانی این گفت وگو چیســت؟ 
محدوده آن کدام اســت؟ سازوکارهای گفت وگوی توأم با ادب و نزاکت و حفظ ارزش ها چگونه 
باید تعیین شــود؟ کدام نهاد باید مبانی انجام گفت وگو و مفاهمه را در ســطح جامعه ترویج و 
تبیین کند؟ محسنی اژه ای در ادامه به تشــریح مقوله «تناسب مجازات با جرم و مجرم» به ویژه 
در حوزه جرائم مطبوعاتی و رسانه ای پرداخت و گفت: شما اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات 
در مقام کارشناســان این حوزه چه پیشــنهاداتی دارید تا به گونه ای تمهید شــود که مجازات در 
حوزه جرائم رســانه ای با جرم و مجرم تناسب داشــته باشد و ارفاقات قانونی لحاظ شده در این 
راستا، القای تبعیض در سطح جامعه نکند. وی با اشاره به حکم انتصاب خود به سمت ریاست 
قوه قضائیه از ناحیه رهبری و تأکید رهبری بر اهتمام جدی به مأموریت های اساســی دســتگاه 
قضا در قانون اساســی از جمله تأمین آزادی های مشــروع، گفت: ما بر تأمین آزادی های مشروع 
آحاد جامعه تأکید داریم؛ بر همین اساس ضرورت دارد روش های تحقق این آزادی ها در سطح 
جامعه تعیین و تبیین شود و در قبال آنها گفتمان سازی صورت گیرد. پیش از سخنان رئیس قوه 
قضائیه، اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، به ارائه گزارشی از عملکرد هیئت نظارت بر 

مطبوعات در دوره اخیر پرداخت.
همچنین در این جلســه عالوه بر معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و دبیر 
هیئــت نظارت بر مطبوعات، نمایندگان مدیران رســانه ها، مجلس، قوه قضائیه، شــورای عالی 
انقالب فرهنگی، شورای عالی حوزه علمیه قم و دانشگاهیان نیز به بیان مطالب و نقطه نظرات 

خود پرداختند.

اخـبـار  بـرگـزیـده

نماینده اعزامی رهبری به سیستان و بلوچستان:
نگرانی رهبر ما، تالش ها برای 
آسیب  زدن به وحدت عمیق و 

ناگسستنی در منطقه است
حجت االســالم  حــاج علی اکبــری در جمع مردم سیســتان و 
بلوچســتان اظهار کرد: دشــمنان به واســطه اغتشاشگران داخلی 
محکم وارد میدان شده و با شکست مفتضحانه دیگری روبه رو شدند 
و ملت ایــران بار دیگر با والیت مداری دشــمنان خون خوار را ناکام 
گذاشــتند. نماینده رهبر معظم انقالب در ادامه گفت: ســالم مقام 
معظم رهبری را به شما عزیزان می رسانیم. وی افزود: حضور پرشور 
شما نشان از وحدت و همدلی مردم منطقه و عشق و ارادت آنها به 
مقام معظم رهبری است. توفیق شد تا با تدبیر نماینده ولی فقیه در 

سیستان و بلوچستان خدمت شما برسیم.
وی ادامــه داد: این جلســه با چنین اجتماعــی به نحوی میثاق 
دوباره با مقام معظم رهبری است. استکبار جهانی در اوج خشم و 
عصبانیت نســبت به انقالب اسالمی ایران است و به فضل خداوند 
متعال گریبان اســتکبار جهانی و جاهلیت و آمریکای جهان خوار و 
صهیونیست های تبهکار را گرفته ایم و باور نمی کردند زمانی این چنین 
از ناحیه ملتی که روی او هیچ حســابی نمی کردند، موجودی شــان 
به مخاطره بیفتد. آنها روزهای ســختی دارند و قدرتشان رو به افول 
اســت. نماینده رهبری معظم انقالب افزود: در آینده جهان آمریکا 
منزوی اســت و جوانان آینده ســاز ما باید به ایــن فکر کنند که برای 
شرایط آینده جایگاه ایران اسالمی کجاست و باید نگاه تمدنی داشته 

باشیم و ایران باید در آینده تحوالت جایگاه عظیمی داشته باشد.
وی بیان کرد: برای همین در ماجراهای اخیر دشمن توجه ویژه ای 
به جوانان و نوجوانان داشت و بحث حجاب را مطرح و دروغی را به 
نظام مطرح کردند و ظرف ۲۰ روز ۱۷ هزار دروغ علیه نظام و انقالب 

را در فضای مجازی منتشر کردند اما مردم جواب محکمی دادند.
حاج علی اکبــری اضافه کرد: اغتشاشــگران محکم وارد میدان 
شــدند اما خیلی زود دســت آنها رو شــد؛ آن هم زمانی که سمت 
ارزش ها رفتند و به ســاحت قرآن جســارت کردند و وقتی سخن از 
براندازی کردند، مشخص شد که منشأ آنها از کجاست و ملت ایران 
راه خود را جدا و عده ای که دچار ابهام شده بودند خیلی زود متوجه 
شده و فاصله گرفتند و دشمن با شکست مفتضحانه دیگری روبه رو 
شــد و ملت ایران بار دیگــر با والیت مداری دشــمنان خون خوار را 
مفتضحانه شکست داد. وی گفت: مردم استان سیستان و بلوچستان، 
شــیعه و ســنی با همان تنوعی که دارند، ایستاده و دشمن را در این 
استان ناامید کردند. اگرچه خسارت های استان سنگین و رهبر انقالب 
را آزرده خاطــر کرد و حضور ما به همین جهــت بود و حضرت آقا 
سیستان و بلوچستان را به خوبی شناخته، از ظرفیت ها، مظلومیت ها، 
سختی ها و دشواری های منطقه به خوبی آگاه هستند؛ لذا ما آمدیم 
تا ســالم ایشــان را رســانده و به خاطر دشــواری های پیش آمده با 
خانواده  شــهدا و جانبازان دیدار کنیم. رئیس شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه کشور ادامه داد: منطقه شما به عنوان جلوه گاه وحدت 
شناخته می شود و دشمنان نمی توانند و نخواهند توانست به اهداف 
خود برســند و آنچه رهبر  عزیزمان را بیشــتر نگران خواهد کرد، این 
اســت که ســرمایه بزرگ منطقه که وحدت عمیق و ناگسستنی در 

منطقه شماست، بخواهند به این آسیب بزنند.

آیت اهللا العظمی جوادی آملی:
مردم جایگاه مهمی دارند و باید با 

عزت و آبرو اداره شوند
معاون اول رئیس جمهــور با آیت اهللا العظمــی جوادی آملی 
دیــدار کرد. محمد مخبر در این دیدار که صبح دیروز در شــهر قم 
انجام شد، گزارشــی از وضعیت کشور و عملکرد دولت ارائه داد. 
معاون اول رئیس جمهور، کشــور را دارای مزیت ها و نعمت های 
خدادادی کم نظیر دانســت که با اتکا به هر یــک از آنها می توان 
کشــور را به خوبی اداره کرد. وی به اقدامات دولت در زمینه تأمین 
کاالهای اساســی، فروش نفت، اصالح یارانه ها، انتقال آب، تأمین 
انرژی، ســرمایه گذاری خارجی، دیپلماســی منطقه ای، مسکن و 
اشتغال اشــاره کرد و برنامه های دولت را برای کنترل تورم و رشد 
اقتصادی کشور تشــریح کرد. معاون اول رئیس جمهور با تقدیر از 
مواضــع مراجع و علما در حمایت از دولت افزود: تدابیر و نظرات 
مراجع معظم راهگشــای دولت در مســیر حل مشــکالت مردم 
و پیشــرفت کشــور خواهد بود. آیت اهللا جوادی آملی در این دیدار 
گــزارش معاون ول رئیس جمهور را گزارشــی نافــع و امیدبخش 
دانست و بر تالش و خدمت بیشــتر برای رفع مشکالت قشرهای 
مختلف مردم تأکید کرد. وی مردم ایران را مردمی محترم، فهمیده 
و فــداکار دانســت و تأکید کرد: مردم جایگاه مهمــی دارند و باید 
با عزت و آبرو اداره شــوند. وی قرآن را حافظ جمهوری اســالمی 
دانستند و با توجه به هجمه های همه جانبه دشمن، حل مشکالت 

جاری را مورد تأکید قرار دادند.

کارشناس رسانه و ارتباطات
احمد افروز

محسنی اژه ای در نشست با اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات:
بر تأمین آزادی های مشروع آحاد جامعه تأکید داریم


