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رسانه ملی در تراز انقالب اسالمی
حضرت امام خامنه ای درحکم انتصاب دکتر پیمان جبلی به ریاست رسانه 
ملی موضوعات قابل تاملی درباره وظایف، رویکرد  ها و رس��الت رسانه ملی، 
»ارتقای س��طح آگاهی و معرفت عمومی«، »هدای��ت فرهنگی«، »تقویت 
روحیه و احساس هویت ملی و انقالبی«، »پراکندن امید و نشاط « و »ترویج 
سبک زندگی اسالمی- ایرانی« را به عنوان اولویت های کاری رسانه ملی در 
دوره جدید ابالغ فرمودند.  مسئله »ارتقای معرفت و آگاهی عمومی « یکی 
از وظایف مهم رسانه   ها است که عمدتاً در سالیان گذشته مورد غفلت و کم 
توجهی قرار گرفته است. صدا و سیما به عنوان رسانه ملی نیز در این غفلت و 

کم توجهی سهیم بوده است.
 اگر چه رویکرد عمومی حاکم بر سیاست های اغلب کشور  ها درباره  سیما یا 
همان تلویزیون، بیش از هر چیز به عنوان ابزار سرگرمی مورد توجه است، اما 
همان رسانه   ها به ویژه در دنیای غرب با برنامه ریزی و بهره گیری از سرگرمی، 
به نحوی نگاه دلخواه خود را به مخاطب عرضه و القا می کنند، اما با تأسف باید 
گفت رس��انه ملی ایران کمتر از ظرفیت خود برای ارتقای معرفت و آگاهی 
عمومی بهره برده و خاصه در فیلم   ها و س��ریال های نمایشی این اصل مهم 
را نادیده گرفته و برنامه های معرفتی را عمدتاً در سخنرانی ها، گفت وگوها، 
میزگرد  ها و برنامه های مستند دنبال کرده و به این ترتیب هم در فرم و هم در 
محتوا، نوآوری در استفاده از روش ها، تکنیک ها، قالب   ها و ابزارهای نوین برای 
ارتقای معرفت و آگاهی مورد بی مهری قرار گرفته و همواره به همان قالب های 
کهنه بسنده شده است که نگاهی به برآوردهای آماری رسانه ملی به خوبی 
نشان می دهد قالب های کهنه مورد استقبال عمومی قرار نگرفته و جمعیت 
بسیار محدودی را پوشش داده است.  دومین موضوعی که در برنامه های رسانه 
ملی خاصه در سریال   ها و برنامه های نمایشی مورد غفلت قرار گرفته و چه بسا 
توسط خط نفوذ جریانی با برنامه ریزی دقیق به شکل علنی مورد تاخت و تاز 
قرار گرفته مسئله »هدایت فرهنگی«و»سبک زندگی ایرانی اسالمی«است.   
بی تردید یکی از مهم  ترین  ظرفیت های رسانه ملی، ظرفیت الگوسازی است که 
در سه دهه اخیر همواره برخالف رسالت و وظایف رسانه بوده و با الگوسازی های 
نامتجانس و همسو با فرهنگ بیگانه در جایگاه تهدید فرهنگی عمل شده است. 
وقتی یک شخصیت در یک سریال یا یک مجری در یک برنامه سرگرم کننده و 
حتی وقتی یک پیام بازرگانی از قالب تلویزیون مخاطب میلیونی پیدا می کند، 
خواسته یا ناخواسته به یک الگو تبدیل می شود. حاصل این کم توجهی، ظهور 
سلبریتی   هایی هستند که متأسفانه تمام قد در خدمت تبلیغ و ترویج فرهنگ 
بیگانه بوده و علناً بر علیه فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسالمی وارد میدان 
شده و حتی گاهی پا را فراتر از حوزه تبلیغ فرهنگ مهاجم بیگانه گذاشته و در 
حوزه های سیاسی، امنیتی و اجتماعی نیز برای مردم و نظام دردسر ساز شده 
و هزینه مادی و معنوی تولید کرده و گاهی بر سرنوشت سیاسی کشور نیز 
تأثیر منفی گذاشته و مردم را به ناکجاآباد سیاست بازی غربی دعوت کرده اند. 
امروزه فرهنگ کشور و سبک زندگی ملی از جانب امپراتوری رسانه ای مهاجم 
بیگانه از یک سو و ظرفیت باور نکردنی و عظیم دنیای مجازی با سرعت اعجاب 
آور مورد تاخت و تاز، تهدید، و شبیخون فرهنگی قرار گرفته است و رسانه ملی 
در مقابله با این شبیخون و ناتوی فرهنگی دارای وظیفه و رسالت سنگینی است 
که در دوره جدید باید مورد توجه و برنامه ریزی ویژه قرار گیرد. نظرسنجی  ها و 
برآوردهای اجتماعی نشان می دهد که مردم به ویژه جوانان بیشترین وقت خود 
را در دنیای مجازی، شبکه های اجتماعی و بازی های رایانه ای صرف می کنند 
و در این مسیر فرهنگ و الگوهای زیستی و اخالق اجتماعی جامعه و مردم 
آسیب جدی دیده و می بیند. حقیقت این است که جهان بشری در قرن ۲۱ با 
بی رحمانه   ترین و پیچیده   ترین تروریزم فرهنگی مواجه بوده و فرهنگ ملت   ها 

در این جنگ نابرابر و وحشیانه مورد تهدید جدی قرار گرفته است. 
نظام سلطه در دو قرن اخیر با برنامه ریزی دقیق در پی ایجاد دهکده جهانی، 
نظم نوین و دین واحد زمینی )زندگی بدون خدا و معنویت و با الگوهای زیست 
شیطانی( مبتنی بر فرهنگ مهاجم و مبتذل غربی اس��ت و در این راه همه 
ظرفیت های رسانه ای و هنری اعم از سینما، شبکه های ماهواره ای، ساخت 
انبوه سریال   ها در سینمای خانگی، رسانه های دیداری و شنیداری، مکتوبات 
)روزنامه ها، مجالت، نشریات و...  (، شبکه های اجتماعی، سایت ها، وبالگ  ها 
و...  را به کار گرفته اس��ت. با مدیریت و حمایت های مس��تقیم مالی، فنی، 
آموزشی، لجستیکی و...  نظام سلطه، صد  ها فیلم و سریال تولید و در شبکه های 
ماهواره ای و شبکه خانگی پخش می شود که در آنها زندگی حیوانی و شیطانی 
و روابط ناسالم ترویج و الگوسازی می شود. مراکز سایبری تحت مدیریت نظام 
سلطه باهدف ناامیدس��ازی و بی اعتمادسازی، فروپاشی اخالقی، گسستن 
پیوندهای فرهنگی ملت   ه��ا روزانه هزاران خبر و ش��ایعه هدفمند جعلی و 
دروغین تولید می کنند و جوامع بشری به دلیل فقدان سواد رسانه ای تحت 
تأثیر آنها قرار می گیرند. تولیدات دشمن در حوزه بازی های رایانه ای علناً در 
پی تخریب و نابودی کامل باور  ها و ارزش های فرهنگی مخاطبین و ساخت و 
تولید انسان هایی با الگوی سبک زندگی غربی )U. S. life style( و رؤیاهای 

امریکایی )Amrican dream( هستند. 
آنچه که در حکم انتصاب رئیس جدید رسانه ملی مشاهده می شود، دغدغه 
جدی مقام معظم رهبری اس��ت که در حکم رئیس پیشین رسانه ملی نیز 
مورد توجه بوده اما با اهتمام جدی مواجه نشده است. در حالی که رسانه ملی 
در حوزه فرهنگ، باید به برجسته سازی و نهادینه سازی نمادهای فرهنگی و 
الگوسازی باور  ها و ارزش های فرهنگی بپردازد، خواسته )نفوذ( یا ناخواسته به 
برجسته سازی و الگوسازی آدم ها)سلبریتی پروری( پرداخته است و تالش های 
رسانه ملی در حوزه صیانت از فرهنگ توسط سلبریتی ها، آسیب دیده، یا نابود 
و یا تحریف شده است. با توجه به ش��ناختی که از ظرفیت ها، دانش، تجربه، 
تخصص و تعهد رئیس جدید رسانه ملی وجود دارد انتظار می رود رسانه ملی 
در دوره جدید در جایگاه رسانه تراز انقالب اسالمی و با رویکرد ثبیت و ارتقای 

فرهنگ تمدن بزرگ و نوین اسالمی، با انجام اقدامات زیر ایفای نقش نماید:
۱- با مهندسی، برنامه ریزی و اقدامات آفندی نسبت به تحقق مطالبات رهبری 

موفق عمل کند.
۲- با تولیدات ارزش��مند در چارچوب انتظارات رهبری در راستای پدافند 
مقابله با ویروس های مخرب بیگانه با جذب حداکثری مردم به رسانه ملی، 
عمالَ چراغ رسانه های مهاجم را خاموش و اقدامات امپراتوری فرهنگ مهاجم 

را بی اثر کند.
۳- برای اقدامات سایر رسانه های کشور در صیانت و حراست از فرهنگ و ترویج 

سبک زندگی ایرانی اسالمی الگوسازی کند.
٤- با آموزش و ترویج سواد رس��انه، مردم را در مقابله با تهدیدهای فرهنگ 

مهاجم مسلح کرده و مطالبات رهبری را با مردمی کردن اثربخش تر کند.
۵- با فراخوان مردم به میدان رس��انه از ظرفیت های فراوان جوانان مستعد 

کشور استفاده کند. 

عبداهلل متولیان

برگشت امریکا به برجام نیاز به راستی آزمایی دارد 
و رفع تحریم های ظالمانه امریکا، نخستین گام برای 
بازگشت ایران به تعهدات در قبال برجام خواهد بود. 
به گزارش تسنیم، وحید جالل زاده، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در دیدار »لیندال جین س��اکس« سفیر استرالیا در 
تهران با اشاره به سابقه دیرینه مناسبات استرالیا با 
کشورمان، همکاری های پارلمانی ایران و استرالیا را 
مقدمه ای بر تقویت تعامالت دیپلماسی و دولتی دو 
کشور دانست و گفت: تقویت ارتباطات پارلمانی توسط 
کمیسیون های تخصصی و گروه های دوستی پارلمانی 

در مجالس دو کشور به توسعه و گسترش مناسبات 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین کمک شایانی 
می کند. وی با اشاره به تحوالت منطقه ای و کمک های 
مستشاری جمهوری اسالمی ایران به دو کشور عراق 
و سوریه، افزود: سیاس��ت جمهوری اسالمی ایران، 
برقراری ثبات و آرامش در منطقه است و از هرگونه 

اقدامی در این راستا استقبال می کند.   
جالل زاده با اشاره به تحوالت افغانستان اظهار داشت: 
در مسئله افغانس��تان مواضع اصولی ایران تشکیل 
دولتی فراگیر با مش��ارکت همه اقوام در افغانستان 
و به دور از خش��ونت علیه زنان و کودکان این کشور 

خواهد بود. وی با ابراز ناخرسندی از حضور و مداخله 
کشورهای بیگانه در منطقه، عنوان کرد: در شرایط 
کنونی، کش��ورهای منطقه به بلوغی رسیده اند که 
بتوانند مسائل و مشکالت فیمابین خود را حل کنند. 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی افزود: حضور امریکا در عراق 
و افغانس��تان منجر به تداوم بحران و عدم برقراری 
آرامش در این دو کشور شده است. جالل زاده با اشاره 
به بدعهدی های امریکا در توافق برجام، در مورد این 
توافق بین المللی گفت: برگشت امریکا به برجام نیاز به 
راستی آزمایی دارد و رفع تحریم های ظالمانه امریکا، 

نخستین گام برای بازگشت جمهوری اسالمی ایران 
به تعهدات در قبال برج��ام خواهد بود. وی در پایان، 
همراهی کشورهای اروپایی و استرالیا را با سیاست 
تحریمی امریکا بر علیه کشورمان را به ضرر اقتصاد 
این کشور  ها دانست و بر اس��تقالل این کشور  ها در 
برابر سیاست های نادرست، غیرمنطقی و یکجانبه 

امریکا تأکید کرد. 
سفیر اس��ترالیا در تهران نیز در این دیدار با اشاره به 
پیش��ینه روابط دو کشور، گفت: اس��ترالیا به دنبال 
تقویت مناسبات و همکاری   ها در حوزه های مختلف با 

جمهوری اسالمی ایران است. 

رئیس کمیسیون امنیت ملی:

امریکا برای بازگشت به برجام باید راستی آزمایی شود

رئیس جمهور در یاسوج:

اجازه نمی دهیم حقی از کارگران ضایع شود

س�ید ابراهی�م رئیس�ی در پنجمی�ن س�فر 
اس�تانی جمعه ه�ای خ�ود، ک�ه رفت�ه رفته به 
یک س�نت تبدی�ل می ش�ود، روز گذش�ته به 
کهگیلوی�ه و بوی�ر احم�د رف�ت ت�ا از نزدیک 
در جری�ان مش�کالت این اس�تان ق�رار گیرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، 
رئیس جمهور در ب��دو ورود به یاس��وج ضمن ابراز 
خرسندی از حضور درجمع مردم شریف این استان 
گفت: قبل از انجام س��فر بررس��ی   هایی نسبت به 
مشکالت و نیازهای استان انجام شده و آقای استاندار 
نیز در آخرین جلس��ه دولت جمع بن��دی خوبی از 
مسائل در عرصه های کشاورزی، صنعت، نفت و گاز و 

گردشگری ارائه کردند. 
وی افزود: کهگیلویه و بویراحمد با توجه به نعمت های 
خوبی که خداوند به این استان عطا کرده و دارابودن 
زمینه های خوب اقتصادی، نباید با مشکالتی مثل 
محرومیت یا بیکاری مواجه باشد و امیدواریم بتوانیم 
با همکاری جوانان اس��تان، مدی��ران، نمایندگان، 
مس��ئوالن و با راهنمایی های نماینده محترم ولی 
فقیه در استان، گام های مؤثری برای حل مشکالت 
برداریم. آیت اهلل رئیسی با عذرخواهی از مردم استان 
به دلیل فراهم نبودن امکان دیدار حضوری و عمومی 
با توجه به شیوع بیماری کرونا گفت: سعی خواهیم 
کرد در دیدار  هایی که با برگزیدگان و منتخبان مردم 
استان داریم، سخنان آنها را بشنویم و مسائل استان 

را مورد بررسی قرار دهیم. 
وزیران کشور؛ نیرو؛ نفت؛ صنعت، معدن و تجارت و 
جهاد کشاورزی رئیس جمهور را در سفر استانی به 

کهگیلویه و بویراحمد همراهمی کردند. 
    بازدید از روند ساخت سد تنگ سرخ

رئیس جمه��ور بالفاصله پ��س از ورود به اس��تان 
کهگیلویه و بویر احمد با حضور در محل س��اخت 
سد تنگ  سرخ، از روند ساخت این سد بازدید کرد. 
رئیسی که در بازدید از سد تنگ سرخ از سوی وزیر 

نیرو همراهی   می ش��د با توضیحات مهندس��ان و 
دس��ت اندرکاران از جزئیات ساخت این سد خاکی 
مطلع شد. سد خاکی تنگ سرخ که با هسته رسی 
در این استان درحال ساخت است،66/۵ متر ارتفاع و 
۹۱۷ متر در ناحیه تاج طول خواهد داشت و ظرفیت 
ذخیره س��ازی ۱۲۵ میلیون متر مکعب آب را دارد. 
برای احداث این س��د ٤٤۰ میلی��ارد تومان اعتبار 
پیش بینی ش��ده و با بهره ب��رداری از آن برای ۳۰۰ 
هزار نفر آب ش��رب پایدار تأمین می شود و بخشی 
از نیازهای آب کشاورزی، صنعتی و محیط زیستی 
استان نیز از محل ذخایر این سد تأمین خواهد شد. 
آیت اهلل رئیس��ی پس از بازدید از روند ساخت سد 
تنگ سرخ در سخنان کوتاهی در جمع کارگران و 
مهندسان فعال در این پروژه گفت: متأسفانه اجرای 
این پروژه حدود ۱۰ س��ال از زمان پیش بینی شده 
عقب است، اما روحیه ای که امروز در شما دیدم این 
امیدواری را ایجاد می کند که این عقب افتادگی در 

فاصله زمانی کوتاهی جبران شود. 
    نمی گذاریم حقی از کارگران ضایع شود

رئیس جمه��ور همچنین در واکنش ب��ه اظهارات 
برخی از کارگران فعال در این پ��روژه درباره تأخیر 
در پرداخت حقوق و مزایا گفت: حتماً به مسئوالن 
تذکر می دهم و تأکید می کنم که اجازه ندهند هیچ 
حقی از شما کارگران عزیز ضایع شود. حتماً به دنبال 
ایجاد چارچوبی خواهیم بود تا حقی از هیچ کارگری 
در هیچ نقطه ای از کشور ضایع نشود. تالش هایتان 
در این میدان را همچون جهاد در جبهه های دفاع 
مقدس ببینید و برای آبادانی کشور تالش مضاعف 
کنید و یقین داشته باش��ید که اجازه نخواهیم داد 

حقی از هیچ یک از شما ضایع شود. 
رئیس جمهور پس از بازدید از روند س��اخت س��د 
تنگ سرخ یاسوج و در مس��یر بازگشت، هنگامی 
که با اجتماع مردم منطقه تنگ س��رخ مواجه شد، 
درجمع آنان حضور یافت و بی واس��طه س��خنان و 

درددل های مردم را شنید. آیت اهلل رئیسی در پاسخ به 
اجتماع کنندگان که به نحوه استفاده از مراتع منطقه 
معترض بودند، قول داد در اولین فرصت )یکشنبه( ، 
هیئتی به ریاست استاندار به منطقه خواهند رفت تا 
برای حل و فصل مشکالت تصمیم بگیرند. این هیئت 
عادالنه و بدون تأثیر از افراد و گروه  ها به مش��کالت 

رسیدگی خواهد کرد. 
   نقش عشایر در رونق اقتصادی کشور

رئیس جمهور در ادامه برنامه های س��فر به استان 
کهگیلویه و بویراحمد در جمع گروهی از عشایر بویر 
احمدی در تنگه گرگو حضور یافت و رو در رو با آنان 

گفت وگو کرد. 
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیس��ی در بدو ورود به 
منطقه استقرار عش��ایر، با قدردانی از ابراز محبت 
آنان با حضور در چادر این خانواده پای سخنان شان 
نشس��ت و با گرمی با آنان گفت وگو کرد. رئیس��ی 
همچنین در چ��ادر دیگری در جم��ع معتمدان و 
بزرگان عش��ایر بویراحمدی حضور یافت و درباره 
مشکالت و درخواست های آنان و راهکارهای حل 
و فصل مشکالت مطرح ش��ده با بزرگان عشایر به 

گفت وگو پرداخت. 
رئیس جمهور در جمع عشایر بویر احمدی با بیان 
اینکه عشایر همواره در عرصه های دفاع و حمایت 
از انقالب، نظام اسالمی و آرمان   ها و ارزش   ها خوش 
درخشیده اند، گفت: عش��ایر همواره با جان، مال و 
هستی خود از انقالب اس��المی حمایت کرده اند و 
امروز نیز حرکت عظیم اقتصادی آنان نقش مؤثری 
در تحقق رونق اقتصادی کشور دارد. عشایر کشور اعم 
از پیر و جوان و زن و مرد در حرکت عظیم اقتصادی 
و تولیدی فعال و نقش آفرین هستند و می توان آنها را 

الگویی از هم افزایی در تولید نام برد. 
رئیس جمهور با اشاره به درخواست های مطرح شده 
از سوی معتمدان و سران عشایر در این دیدار  گفت: 
به طور جدی پیگیر حل مش��کالت شما در زمینه 

کم آبی هستیم و از سوی دیگر تالش خواهیم کرد 
نقش واسطه   ها و دالالن در فروش صنایع دستی و 
محصوالت غذایی عشایر حذف شود تا سود اصلی 
زحمات و تالش های زنان و مردان کوچ نشین نصیب 
خودشان شود. آیت اهلل رئیسی به استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد دستور داد در کوتاه   ترین زمان ممکن و 
در روزهای آینده جلسات و نشست   هایی با عشایر 
برگزار کند تا مشکالت آنان را در حضور خودشان 
مورد بررسی قرار دهد و آن دسته از مشکالتی که در 
خود استان قابل حل و فصل هستند، به سرعت حل 
و مشکالتی که نیاز به تصمیم گیری دولت دارد نیز به 

هیئت دولت ارائه شوند. 
    لزوم مشارکت مردم در پیشرفت کشور

دکتر س��ید ابراهیم رئیس��ی عصر دیروز در دیدار 
نخبگان، علما، خانواده شهدا و ایثارگران و جمعی 
از اقشار مختلف مردم کهگیلویه و بویراحمد با بیان 
اینکه در وضعیت کنونی کشور تحول یک ضرورت 
است، گفت: تحول باید به نظریات علمی متکی باشد و 
لذا بهترین جایی که می تواند تحول را اجرا و مدیریت 

کند، مراکز علمی و دانشگاهی کشور هستند. 
رئیس جمهور ، با بیان اینکه همه مدیران اجرایی کشور 
مکلف به همراهی مراکز علمی و دانشگاهی کشور با 
مسیر تحول هستند، افزود: حلقه مفقوده محرومیت 
استان غنی و توانمند کهگیلویه و بویراحمد استفاده 
نکردن از ظرفیت های استان به صورت صحیح است.  
رئیسی عدالت اجرایی را از ویژگی های دولت سیزدهم 
عنوان کرد و افزود: مطالعات و بررسی های انجام شده 
در حوزه موانع پیشرفت استان و آسیب های اجتماعی 
ناشی از آن مبنای آغاز کار است و از سوی دیگر اساس 
حرکت برای پیشرفت و آبادانی باید آمایش سرزمینی 
و توجه عمیق به عدالت باشد. وی با اشاره به تأکید 
رهبر معظم انقالب مبنی ب��ر اینکه همه اقدامات و 
کارهای دولت باید پیوست عدالت داشته باشد، گفت: 
حرکت دولت برای تحول و پیشرفت بر علم، عدالت 
و آمایش سرزمینی متکی خواهد بود. رئیس جمهور 
رفع بیکاری و موانع تولید را از اولویت های کاری و 
اصلی دولت در کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد و 
گفت: بر اساس بررسی  هایی که قبل از سفر به استان 
انجام شده است، ظرفیت های معطل یا تعطیل زیادی 
در اس��تان در حوزه های مختلف تولیدی، صنعتی 
و عمرانی وجود دارد که باید هر چه سریع تر آنها را 

فعال یا احیا کرد. 
   توجه به روستا  ها رویکرد تحولی دولت

رئیس جمهور توجه به روستا  ها را از دیگر محورهای 
رویک��رد تحولی دولت ن��ام برد و گفت: روس��تا  ها 
ظرفیت های اقتصادی و تولی��دی زیادی دارند که 
اگر فعال شود، شاهد توقف روند مهاجرت روستاییان 
به شهر  ها خواهیم بود. دولت سیزدهم در راستای 
ایجاد سازوکاری مناس��ب برای تحول در روستاها، 
به زودی جهاد سازندگی را با محوریت سامان دادن 
به انگیزه  ها و ع��زم و اراده جهادی جوانان مخلص و 
کارآمد کشور، احیا خواهد کرد. رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه پیشرفت و آبادانی کشور بدون استفاده از 
همه ظرفیت  ها ممکن نیست، گفت: دولت سیزدهم 
تأکید دارد که همه مردم باید در مسیر ایجاد تحول 
و پیشرفت در کشور مشارکت داشته باشند وتجربه 
نش��ان داده که هر جا مردم در کنار دولت بوده اند، 

موفقیت حاصل شده است. 

رئیس دستگاه قضا:
اعتماد مردم بزرگ ترین سرمایه نظام است 

نباید مخدوش شود
دش�من تالش زیادی ک�رد ب�ا فضاس�ازی، اعتم�اد م�ردم را کاماًل 
مخ�دوش کن�د اما اکن�ون ک�ه در س�ایه همدل�ی و هماهنگ�ی قوا 
اعتماد مردم ترمیم ش�ده موظف ب�ه صیانت و ارتقای آن هس�تیم. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت االسالم محسنی اژه ای 
که در ادامه سفرهای استانی خود روز پنج  ش��نبه به قزوین رفته بود، طی 
سخنانی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان قزوین، اظهار داشت: 
امروز مردم نس��بت به دولت، قوه قضائیه و مجلس امیدوار ش��ده اند و این 

امیدواری و اعتماد آنها تکلیف ما را سنگین تر می کند. 
رئیس قوه قضائیه گفت: دشمن تالش زیادی کرد با فضاسازی، اعتماد مردم را 
کامالً مخدوش کند اما اکنون که در سایه همدلی و هماهنگی قوا اعتماد مردم 
ترمیم شده موظف به صیانت و ارتقای آن هستیم. حجت االسالم محسنی 
اژه ای اعتماد مردم را بزرگ ترین سرمایه نظام عنوان کرد و گفت: اعتمادسازی 
با حرف ممکن نیست و باید در عمل کارآمدی نظام را نشان دهیم چرا که 
اکنون با وفاق و همکاری ایجاد شده طی سه ماه گذشته اگر خدای نکرده امید 

مردم از بین برود بیش از گذشته ضرر خواهیم کرد. 
اژه ای بر لزوم تش��کیل کارگروه های مردمی برای حل مشکالت و دعاوی 
قضایی تأکید کرد و گفت: باید چتر استفاده از ظرفیت های مردمی را گسترش 
دهیم و عالوه بر شوراهای حل اختالف، از طرح های ابتکاری و کمک های 

معتمدین محالت برای ایجاد صلح و سازش استفاده شود. 
رئیس قوه قضائیه از کارشناسی های غیرضروری و اختالف نظرات کارشناسان 
به عنوان یکی از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت که برخی کارشناسی   ها 
نه تنها دستگاه قضایی را به عدالت نمی رساند بلکه ما را از هدف خود دورتر 
می کند. وی این نکته را نیز متذکر شد که اگر  نظر کارشناسی یک کارشناس 
اختالفات فاحش زیاد داشت، از او توضیح خواسته شود و اگر جواب دوپهلو 
داد ضمن اعالم مس��ئله به مراجع ذی ربط، از ارجاع کارشناسی   ها به وی 
خودداری شود. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه وکال محترم هستند و وکیل 
خوب معاضد قاضی است در عین حال متذکر شد گاهی اوقات برخی وکال به 
دلیل رفتارهای غیرمتعارف موجب اطاله دادرسی و اخالل در روند دادرسی 

می شوند. 
     همدلی و هماهنگی بی نظیر قوا در ۴۰ سال گذشته

رئیس قوه قضائیه همچنین طی سخنانی در دیدار با اقشار مختلف مردم 
قزوین، همدلی و هماهنگی قوای سه گانه در سه ماهه اخیر را نسبت به ٤ 
دهه گذشته بی نظیر توصیف کرد و گفت که در این مدت مسائل و مشکالت 
مهم کشور در نشست   هایی سه جانبه و دوجانبه با رؤسای قوا، وزرا، نمایندگان 

مجلس و گروه های مختلف نخبگانی بررسی و پیگیری شده است. 
محسنی اژه ای در جلسه شورای اداری اس��تان قزوین نیز با اشاره به نقش 
مهم رس��انه   ها در راس��تای ارتقای اگاهی مردم و اجرای عدالت، خواستار 
همفکری و همیاری صاحبان اندیشه برای تحقق عدالت اجتماعی و رفع 
ظلم و تبعیض شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمن 
نهایت تالش خود را برای فشار حداکثری بر معیشت و اقتصاد مردم به کار 
گرفته است، گفت: آنها این اقدامات را به زعم اینکه بتوانند صبر انقالبی مردم 
را تمام کنند انجام دادند ولی به لطف خدا نتوانستند و نخواهند توانست به 

هدف خود برسند. 
رئیس دستگاه قضا تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی، بصیرت هرچه 
بیشتر، مبارزه با فساد و رفع تبعیض را وظیفه ای مهم عنوان کرد و از افراد، 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی خواست که باندهای مافیایی، جریان های 
سازمان یافته، کس��انی که در دس��تگاه های اداری چوب الی چرخ مردم 
می گذارند و با عمل نکردن به وظیفه به مردم خسارت می زنند و کسانی را که 
با ترک فعل به مردم آسیب می زنند شناسایی و آنها را به قوه قضائیه معرفی 

کنند تا دستگاه قضا بتواند به وظیفه خود عمل کند. 
    حمایت از تولید کنندگان در جنگ اقتصادی

محسنی اژه ای در ادامه س��فر یک روزه خود به قزوین، در دیدار با فعاالن 
اقتصادی، صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان این استان اظهار داشت: 
اگر اذعان داریم که دشمن جنگ اقتصادی علیه ملت ما به راه انداخته و در 
شرایط جنگی هستیم، باید لوازم آن را بپذیریم چرا که با حرکت متعارف و 

قانون متعارف نمی توان به هدف رسید. 
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تسریع اقدام دستگاه های اجرایی در 
صدور مجوز  ها برای فعاالن اقتصادی، از مجلس خواست به وظیفه نظارتی 
خود در جهت حمایت از فعاالن اقتصادی برای اخذ مجوزهای الزم عمل 
کند. سازمان بازرسی کل کشور هم با کسانی که در شرایط حساس جنگ 
اقتصادی بهانه تراشی و در صدور مجوز  ها تعلل می کنند و از اجرای قانون 
سر باز می زنند برخورد خواهد کرد. محسنی اژه ای همچنین از دادستانی 
کل کشور، سازمان بازرسی و س��ایر واحدهای قضایی خواست با تشکیل 
کارگروهی به سرعت در جهت شناسایی سنگ اندازان و اخاللگران در مسیر 

تولید و رفع موانع تولید در کشور اقدام کنند. 
 محسنی اژه ای خاطرنش��ان کرد که فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان و 
نمایندگان اصناف می توانند دستگاه قضایی را در حل و فصل دعاوی از طریق 
صلح و سازش و جلوگیری از تشکیل پرونده و در صورت طرح دعوا در محاکم 
با ارائه نظر کارشناسی در مرحله رسیدگی و صدور رأی یاری دهند. رئیس قوه 
قضائیه به عنوان نمونه یکی از موضوعات اختالفی را اعتبار برگ سبز خودرو 
عنوان کرد و گفت که چنانچه این مسئله با سرعت عمل مجلس در صدور 

رأی تفسیری همراه شود مشکل حل خواهد شد.

وزیر کشور:
اعتمادزدایی انجام شده 

به مدیریت کشور را باید برگردانیم
هرچند که م�ردم به حاکمیت نظام اس�المی م�ا اعتم�اد دارند ولی 
اعتمادزدای�ی انج�ام ش�ده اخی�ر ب�ه مدیری�ت کش�ور را بای�د 
برگردانی�م و الگوی�ی ب�رای اداره انقالب�ی ای�ران ارائ�ه دهی�م. 
احمد وحیدی عصر پنج  شنبه در آیین معارفه و تودیع استاندار اردبیل، با 
تأکید بر ضرورت آبادانی ایران به دست جوانان انقالبی از طریق تحقق دولت 
اسالمی افزود: ما الگویی را که در سطح عالی مدیریت کشور نشان داده ایم، 

باید در سطح اجرایی در داخل استان   ها هم نشان دهیم. 
وی با اشاره به وجود فراز و نش��یب در دوره های مختلف در حوزه مدیریت 
اجرایی داخل کشور ادامه داد: ما امروز باید نمونه ای از صالبت خود را در حوزه 
مدیریت اجرایی و میدانی نشان داده و با اوج دادن کشور از طریق مدیریت 
اجرایی انقالبی، ایران اسالمی را در ش��رایطی قرار دهیم که همه دنیا از ما 
الگو و درس بگیرند. وی با اشاره به حضور مردم در صحنه حفظ و حراست از 
انقالب بیان کرد: ایران اسالمی در حوزه دفاع و امنیت خوب درخشیده و در 
سیاست خارجی حرف برای زدن دارد و در حوزه داخلی نیز باید همپای این 

درخشش حرکت کند. 
در این آیین ضمن قدردانی از خدمات چهار ساله اکبر بهنام جو، سیدحامد 

عاملی به عنوان دهمین استاندار اردبیل معرفی شد.
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ژه
موسی غضنفرآبادی، نماینده حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و وی

نرماشیر، طرحی را در مجلس پیگیری می کند که به موجب آن، 
بخشی از استان کرمان به عنوان یک استان جدید در تقسیمات 
کشوری شناخته شود. نیازی به گفتن ندارد که او می خواهد مرکز 
این استان جدید »بم « و به اسم استان بم باشد. این طرح با امضای 

۲۳ نماینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. 
در بخش��ی از مقدم��ه توجیهی این ط��رح آم��ده: »فاصله بین 
شمالی   ترین نقطه اس��تان با جنوبی   ترین نقطه استان، قریب به 
۸۰۰ کیلومتر است. این مسافت و وجود شهرستان های زیاد عماًل 
سرکشی استاندار و مدیران کل را برای بررسی مسائل و مشکالت 
همه شهرستان های اس��تان ناتوان و ناممکن ساخته است و این 
امر موجب عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نتیجتاً 
موجب خسارات آش��کاری به مردم شهرستان های شرق استان 
شامل بم، ریگان، فهرج و نرماشیر و ۱۲ شهر و قریب ۷۰۰ روستا 
و آبادی گردیده است که آثار عقب ماندگی و توسعه نامتوازن در 
این شهرستان   ها به روشنی مشهود است...«  استناد نماینده مردم 
چهار شهرستان بم، ریگان، فهرج و نرماشیر به خرمای مضافتی 
بم و فاصله ۸۰۰ کیلومتری جنوب به ش��مال اس��تان کرمان و 

محرومیت اهالی این منطقه و در نتیجه ضرورت تشکیل استان 
جدید بم در حالی اس��ت که وی پیش��تر و در واکنش به تالش 
تعدادی از نمایندگان شهرستان های جنوبی استان کرمان برای 
تشکیل استان کرمان جنوبی گفته بود، با طرح دادن جایی استان 

نمی شود!
کمی به عقب برگردیم؛ اردیبهشت ماه سال جاری، ذبیح اهلل اعظمی 
ساردویی نماینده جیرفت طرح تشکیل استان کرمان جنوبی را ارائه 
داد. باز هم نیاز به گفتن نیست که او شهرستان جیرفت را به عنوان 
مرکز استان جدید در نظر گرفته بود. دالیل توجیهی طرح او هم 
همین مواردی بود که در طرح کنونی آمده است. همان زمان موسی 
غضنفرآبادی نماینده بم گفته بود: »با طرح دادن جایی اس��تان 
نمی شود، با این حال اگر قرار باشد صرفاً با طرح دادن جایی استان 
شود، به زودی طرح بنده برای استان شدن شرق استان کرمان و 
طرح نماینده سیرجان هم برای استان شدن منطقه سیرجان نیز 
نهایی و به مجلس ارائه خواهد شد و با این وضع طرح تفکیک استان 

معطل خواهد ماند. «
این روال نشان می دهد که در موضوع حساس تغییر تقسیمات 
کشوری، با یک لجبازی و یا سطحی نگری و بی اعتنایی به منافع 

ملی و توجه به مطامع حوزه انتخابیه با هدف کس��ب محبوبیت 
شخصی روبه رو هستیم. در واقع هر نماینده به جای نماینده کل 
کشور، صرفاً دغدغه حوزه انتخابیه خود را دارد. اینگونه طرح وقت 
و انرژی می گیرد، اما در نهایت به جایی نمی رسد و صرفاً نماینده 
مورد نظر می تواند نزد افکارعمومی حوزه انتخابیه اش فخر بفروشد 
که به فکر پیش��رفت ش��هر بوده اس��ت! پیش از این، طرح های 
پیشنهادی استان های جدید مثل استان فارس جنوبی و غربی، 
استان مکران، استان اصفهان شمالی و غربی، استان تهران جنوبی، 
استان آذربایجان شمالی، استان مازندران غربی، استان شاهرود و...  
در دوره های مختلف مجلس، توسط برخی نمایندگان به جریان 
افتاد، اما در عمل هیچ کدام به س��رانجام نرسید. به نظر می رسد 
طرح موضوع مهم تغییر مرزهای جغرافیایی استان های مختلف و 
تشکیل استان جدید، باید توسط نهادی بی طرف که ذی نفع نباشد 
و پس از کار کارشناس��ی و فنی دقیق با لحاظ منافع ملی صورت 
پذیرد. تغییر مناطق جغرافیایی کشور با حساسیت بسیار باالیی 
توسط مردم دنبال می شود و بعضاً اعتراضات خیابانی شدیدی را 
موجب شده است. چنین موضوعی نباید دستخوش لجبازی های 

درون استانی قرار بگیرد. 

طرح تشکیل استان جدید یا لج و لجبازی جدید؟

      فارس: س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس با اش��اره به پیام رزمایش نیروی زمینی ارتش در شمال غرب 
کشور تصریح کرد: از منظرهای مختلف این رزمایش می تواند پیام های 
مختلفی داشته باشد و اولین پیام آن قدرت و اقتدار جمهوری اسالمی 
و نمایش دستاوردهای نظامی ایران است و اگر در شمال غرب برگزار 
شده است می تواند پیام خوبی برای همسایگان شمالی ما داشته باشد و 
آن اینکه این کشورها یک جمهوری اسالمی قدرتمند در کنار خودشان 
دارند که این جمهوری اسالمی قدرتمند می تواند حامی و ضامن امنیت 
این کشورها باشد. محمود عباس زاده مش��کینی ادامه داد: جمهوری 
اسالمی ایران با وجود این قدرت همیشه از خود دفاع کرده و هیچ گاه 
شروع کننده هیچ جنگی نبوده است و قدرت و دستاورد نظامی ما حامی 
امنیت همسایگان ما باشد و یک پیامی هم می تواند به قدرت های بیگانه 
فرامنطقه ای و رژیم های نامشروع و کودک کش که در منطقه حضور 
دارند و می خواهند قدرت خود را بزرگنمایی کنند، داش��ته باشد و آن 
اینکه همسایگان ما در کنار خود یک ایران قدرتمند دارند که در صورت 

نیاز در مواقع خطر می تواند به یاری این ملت ها و همسایگان بشتابد.


