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برشی از فضای مجلس و گپ وگفتی با نمایندگان در حاشیه کارآمدی کابینه و ضرورت ترمیم دستگاه اجرائی

چالش وعده ها
وزرایی که مجلس و دولت مسئولیت تغییرشان را برعهده نمی گیرند

واکنش نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه به مواضع اخیر الهام علی اف:
مصادیق فرهنگی و تمدنی جزء خطوط قرمز ایران است

معصومه معظمی: کمتر روزی است که در طول هفته، مردم از نقاط 
مختلف کشور به منظور پیگیری مشکالت خود که عموما اقتصادی 
و معیشــتی و شغلی است، روانه دفتر مالقات مردمی نمایندگان در 
بهارستان نشوند یا تجمعی صنفی در اعتراض به وضعیت آن گروه و 
صنف خاص مقابل خانه ملت رقم نخورد؛ از این رو برخی نمایندگان 
سعی دارند صدای معترضان باشند و خواست و مطالبات بحق آنها 
را از تریبون مجلس به گوش مسئوالن اجرائی برسانند تا در صورت 
صالحدید، دولت به فکر رفع نقص ها و ضعف ها برآمده و دست به 
اصالح درون ساختاری و ترمیم کابینه بزند یا اگر چنین احساس نیازی 
نداشــت، خود آنها برای تذکر و سؤال و اســتیضاح وزرای ضعیف 
دســت به کار شود. هرچند که به نظر می رســد این ماجرا شبیه به 
تعارف شده و مجلس و دولت هیچ یک نمی خواهند مسئولیت تغییر 
در کابینــه ای را بپذیرند که این روزها کارشناســان زیادی از ضرورت 
تقویت آن ســخن می گوینــد. از نگاه برخــی صاحب نظران، تجربه 
اســتیضاح دو وزیر کار و صمت نشــان داد ظاهــرا مجلس یازدهم 
همســو با دولت سیزدهم تمایلی به اســتیضاح وزرا ندارد و دولت 
هم استیضاح وزرا را خط قرمز خود می داند و برای جلوگیری از این 
حق قانونی نمایندگان، گاهی مثل ماجرای اســتیضاح فاطمی امین، 
وزیر صمت، در نوبت اول اســتیضاح دســت به دامن هیئت رئیسه 
مجلس می شــود. در مواردی هم دیده شــده که برای جلوگیری از 
اســتیضاح، وزیر کار، خود استعفا می دهد و بعد از مدت زمانی فراتر 
از مدت سه ماهه قانونی، سرپرســت وزارتخانه را با وجود انتقادات 
جدی مجلسی ها به عنوان گزینه وزارت معرفی می کند. در مواقعی 
هم درباره وزیر راه و شهرســازی دیده شــده تا زمانی که وزیر درگیر 
مشکالت شــدید بیماری بود، او را در سمت خود نگه می دارد تا در 
نهایت به دلیل ناتوانی برای حضور در محل کار مجبور به اســتعفا 
شود. وزیری که مجلسی ها از او هم به عنوان یکی از گزینه های جدی 
اســتیضاح نام می بردند و حاال قرار است رئیس جمهور گزینه جدید 
خود را برای این ســمت به مجلس معرفــی کند. اکنون هم همان 
داســتان ادامه دارد. کمتر روزی اســت که نماینده ای برای پیگیری 
مطالبات مردم پشــت تریبون به وزیری تذکر ندهــد. به عنوان مثال 
روز گذشته لطف اهللا ســیاهکلی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک 
در مجلس، در نطق میان دســتور خود خطاب به وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعــی، گفت: «جناب آقای مرتضــوی، وزیر محترم رفاه 
اجتماعی، اولین اقدام خود را در راستای توزیع عادالنه یارانه ها قرار 
دهید. یکی از اعتراضات درمورد نحوه واگذاری مســکن ملی است. 
چرا باید قیمت هر متر مســکن باالی هشت میلیون تومان باشد که 
رهبر انقالب هم در این زمینه توضیح دادند، چه چیزی از مسکن به 
تحریم مربوط می شود و چرا باید گران باشد؟ زمانی که کارگری کمتر 
از هشت میلیون تمام حقوق می گیرد، چگونه می تواند برای مسکن 
ماهی ۲۰ میلیون تومان پرداخت کند». این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم همچنین خطاب به احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد که البته 
به صورت غیررســمی خبرهایی از اســتیضاح او هم مطرح است، 
بیان کرد: «در دنیا بیش از ۸۰ درصد قیمت مســکن را وام می دهند؛ 
اما سیاســت های نادرست بانک مرکزی نه تنها مشکل وام مسکن را 
حل نکرده اســت؛ بلکه مردم در این شرایط سخت اقتصادی حتی 
نمی توانند ۵۰ میلیون تومــان وام ۱۸ درصد بگیرند، آقای خاندوزی 
حداقل شما در این زمینه دخالت کرده و این مسئله را برطرف کنید».
این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس و طراح استیضاح 

بی ســرانجام وزیر صمت در ادامه به این موضوع هم اشــاره کرد و 
گفت: «ما کشــور را با تعارف اداره می کنیم و این امر موجب شده تا 
کشور را گران اداره کنیم. در ابتدای همین دولت حداقل به سه تا پنج 
وزیــر نباید رأی می دادیم؛ اما به دولت اعتمــاد کردیم و رأی دادیم. 
امروز این مســئله اثبات شــد و همه انتظار داریم تا دولت به تنهایی 
دســت بــه اصالحات بزنــد و برخــی از وزرا را تغییر دهــد. من در 
اســتیضاح وزیر صمت گفتم اگر ایشان در وزارت باقی بماند، خودرو 
و لوازم خانگی گران خواهد شــد و در هفته گذشته ۱۰ تا ۸۰ میلیون 
تومان خودرو گران شــد و بدتر از آن خالف تمــام دنیا ما خودرو را 
در بورس می فروشیم؛ یعنی فروش مزایده ای، هرکس گران تر خرید، 
خودرو مال اوست. واقعا این افزایش قیمت چرا باید از جیب مردم 

خالی شود و به جیب خودروساز و مافیا وارد شود؟».
 تعارفات میان مجلس و دولت و بار بر زمین مانده مردم!

آن طور که ســیاهکلی در نطق خود بیان کرد، آیا می توان پرسید 
کــه واقعا از همان ابتدا حدود پنج وزیر دولت ســیزدهم توان اداره 
یک وزارتخانه را نداشــتند؛ اما به دلیل همان چیزی که ســیاهکی 
آن را «تعارف» مجلس با دولت نامید، مجلســی ها به وزرای دولت 
رئیســی با رأی باال اعتماد کردند؛ اما اکنون با گذشــت یک سال و نیم 
از فعالیت دولت جدید مشــخص شده اســت باید تعارفات را کنار 
بگذارند یا با اســتیضاح در مجلس یا فشــار بــرای تعویض آنها در 
دولــت، رئیس جمهور را مجاب به ترمیم کابینــه کنند تا بیش از این 
هزینه ای بر کشــور تحمیل نشــود. یکی از گزینه هایــی که از همان 
ابتــدا هم درباره توانمندی او برای اداره این وزارتخانه مهم ابهامات 
و تردید وجود داشــت، عین اللهی، وزیر بهداشــت، بــود. وزیری که 
به دلیل شدت بی تفاوتی هایش نســبت به تذکرات داده شده درباره 
کمبود دارو به ویژه داروی بیماران خاص و نبود حداقل های درمانی 
مثل شــربت استامینوفن کودکان یا ســرم یا... تذکرات جدی به او از 
تریبون رسمی مجلس اعالم می شــود و برخی نمایندگان به شدت 

پیگیر استیضاح او هستند.
 ورناصری در نطق میان دســتور: آشــفتگی بازار و گرانی داروها از 

مشکالت اساسی مردم است
به عنوان مثال روز گذشــته علیرضــا ورناصری قندعلی، نماینده 
مردم مسجدســلیمان، در نطق میان دســتور خود آشــفتگی بازار و 
گرانی داروها را از مشــکالت اساسی مردم دانست و گفت: «کمبود 
دارو به  ویژه داروهای بیماران خاص، گرانی آن و توزیع نشدن عادالنه 
در کشــور موجب عرضه داروهای اساســی به بازار ســیاه شــده و 
چندنرخی شدن قیمت دارو به مرور به  بروز و گسترش بی اعتمادی و 
سردرگمی مردم نسبت به سیاست ها و رویکردهای کالن کشور دامن 
خواهــد زد». او همچنین در تذکر به وزیر بهداشــت افزود: «وزارت 
بهداشــت و درمان به عنوان مدعی ســالمت جامعه توجه داشــته 
باشد که آشفتگی بازار دارو و گرانی داروها یکی از اصلی ترین موارد 
شکایت مردم است و با وجود کاهش تورم ماهانه، در یک ماه گذشته 
تورم بخش درمان و بهداشت به شکل بی سابقه ای رکورد زده است، 
به نحــوی که میزان گرانی این بخش حتــی از بخش خوراکی ها و 

آشامیدنی ها هم بیشتر شد».
 وزرای ضعیف کارایی مناسب را ندارند

به نظر می رســد از آن رو که این روزها تا حد زیادی آشــکار شده 
اســت که مشــکالت و معضالت اقتصــادی تا چه حــد می توانند 
موجبات ناخشنودی شهروندان را فراهم کنند، این توقع از نمایندگان 

مجلس و دولت می رود که صدای مطالبات را بشــنوند و برای رفع 
مشــکالت راهبردهای کارآمدی تدوین کنند. ترمیم و اصالح کابینه 
از نــگاه کارشناســان می تواند یکی از این راهبردها باشــد، نه اینکه 
به اصطــالح با صندلی بازی نیروهای نزدیک به خود، وزیری را از این 
کرسی به آن کرسی منتقل و مدعی ترمیم کابینه شوند! برای توضیح 

بیشتر این موضوع با برخی نمایندگان مجلس گفت وگویی داشتیم.
 بعید است دولت دست به خوداصالحی بزند

ارم ساداتی،  کوچکی نژاد  جبار 
عضــو کمیســیون برنامــه و 
بودجــه مجلــس یازدهم در 
گفت وگو بــا «شــرق» درباره 
از سوی  استیضاح برخی وزرا 
مجلس یا خوداصالحی کابینه 
از ســوی دولــت، در شــرایط 
اینکه  بــرای  فعلی  اعتراضی 
نشــان دهد مطالبه اصالح را 
شــنیده اســت، گفت: «دولت 
دســت به خوداصالحی نمی زند و اگر چنین قصدی داشــت رستم 
قاســمی وزیر راه تا روزهای آخر در ســمت خود باقی نمی ماند. به 
نحوی کــه روزهای آخر دیگر حتی توان حضــور در محل کارش را 
نداشــت و مجبور به اســتعفا شــد. البته توقع می رفــت به دلیل 
بیماری اش دولت شــش ماه زودتر دست به کار می شد و شأن او را 
هم حفــظ می کرد». این عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
یازدهم در ادامه وزیر بهداشــت را گزینه جدی اســتیضاح مجلس 
دانست و افزود: «وزیر بهداشت گزینه جدی استیضاح مجلس است. 
هرچند مجلس با برخی وزارتخانه های دیگر هم درگیر است اما به 

دلیل شرایط فعلی اسم این وزرا را فعال اعالم نمی کنم».
نماینده چند دوره مردم رشت در مجلس ادامه داد: «ازآنجایی که 
مجلس از ُبعد نظارتی خودش در قبال حسن اجرای کار دولت باید 
اســتفاده کند، مردم انتظار دارند مجلس عملکرد وزرای ضعیف را 
رصد کند و در صورت نیاز به آنها تذکر بدهد یا سؤال کند و در صورت 
نیاز آنها را مورد اســتیضاح قرار دهد». او در پاســخ به این سؤال که 
اســتیضاح وزیر بهداشت می تواند پاسخ گوی نیاز جامعه و خواست 
فعلی مردم باشــد، گفت: «با توجه به مشــکالت و کاستی هایی که 
در حوزه دارو و علوم پزشــکی وجود دارد، جای تأســف اســت که 
وزیر بهداشــت نتوانسته این مشــکالت را حل کند. منابع کافی هم 
از صندوق توســعه ملی و هم از یــک درصد ارزش افزوده در اختیار 
وزارت بهداشت قرار گرفته اســت اما وزیر نتوانسته مشکلی را حل 
کند. این نشــان می دهد این وزارتخانه دچار مشــکل بزرگ مدیریتی 
اســت، به همین دلیل معتقدم وزیر بهداشــت گزینــه اول و جدی 

استیضاح مجلس است و باید کنار گذاشته شود».
کوچکی نژاد همچنین درباره گزینه های احتمالی دیگر استیضاح 
مجلس این طور گفت که روز یکشــنبه هم جلسه ای با وزیر آموزش 
و پرورش داریم و کمیســیون فرهنگی هم جلسه ای با وزیر مربوطه 
خواهند داشت. این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه «با وجود اینکه 
جامعه انتقاداتی دارد، مجلس باید به چه نحو برخورد کند که مردم 
متوجه شــوند صدای اعتراض آنها را شنیده است»، بیان کرد: «یک 
راهش این اســت که مجلــس وزرا را بخواهد و درباره ضعف هایی 
که در عملکرد و وزارتخانه تحت امرشــان وجود دارد از آنها سؤال 

کند. تأکید می کنم که صدای اعتراض مردم را نمایندگان شــنیده اند. 
امــا یک بحث کلیت دولت درباره قیمت ها و وزیر جهاد کشــاورزی 
اســت و بحث دیگر درباره پیگیری مورد به مورد و افزایش موردی 
قیمت کاالهایی اســت که دولت خودش به صورت سرســام آوری 
قیمت آنها را افزایش داده است. اینها مشکالتی است که نمایندگان 
در فراکســیون ها و کمیسیون های مختلف به دولت و وزرا به صورت 
فردی گوشزد می کنند». او گفت: «به خاطر همین اعتراضات تحقیق 
و تفحص های زیادی در مجلس راه افتاده است و اهرم استیضاح را 

هم نسبت به برخی وزرای ضعیف در دستور کار داریم».
 چسبندگی سیاسی مجلس فعلی و دولت

 مانع از استیضاح وزرا می شود
برخالف کوچکی نژاد که قائل 
به ترمیم کابینه از سوی دولت 
وزرای  اســتیضاح  و  نیســت 
ضعیف را چــاره کار می داند، 
رئیس  نوری قزلجه،  غالمرضا 
در  فراکسیون مستقلین والیی 
مجلس یازدهم تأکید دارد که 
در مجلــس  اســتیضاح وزرا 
محقق نمی شود و بهتر است 
دولت خودش دست به ترمیم 
کابینه بزند. او دراین باره به «شرق» گفت: «معتقد به اصالح کابینه و 
ترمیم توسط خود دولت هستم، چراکه استیضاح در مجلس فعلی 
به نتیجه نمی رسد. درخواست استیضاح و امضا برای وزرا زیاد است، 
اما آنچه به نتیجه برسد، احتماال خیلی کم است، چراکه چسبندگی 
سیاسی بین مجلس و دولت به  نحوی است که تیزی مباحث نظارتی 
را کند کرده است». نماینده بستان آباد در مجلس یازدهم تأکید کرد: 
«بعید است از طریق استیضاح بتوان به اصالح کابینه رسید؛ بنابراین 
امیدوارم دولت مثل دو مورد وزارت کار و راه خودش اقدام به تغییر 
و ترمیم کابینه کند. البتــه باید رئیس جمهور دقت کند که نیروهای 
جایگزین نیروهای بهتری باشند و دایره انتخاب افراد را بزرگ تر ببیند، 

چراکه خیلی دایره انتخابشان محدود شده است».
رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس یازدهم در پاسخ به 
این سؤال که به نظر شما کدام حوزه ها در حال حاضر نیاز به تغییر 
و اصالح دارند؟ اظهار کرد: «در حوزه بهداشت و درمان مشکالت 
جدی است و نشان می دهد یکی، دو ماه آینده مسائل و مشکالت 
این حــوزه حادتر خواهد شــد. در برخی حوزه هــای اقتصادی و 
معیشــتی هم مثل حوزه بهداشت برای اصالح و ترمیم احساس 
ضــرورت می شــود و امیدواریم این اتفاق زودتر رقــم بخورد». او 
افــزود: «دولت اوایل کارش اســت و فرصــت دارد. در عین حال 
برنامه و شعار داده و باید این شعارها را محقق کند». نوری قزلجه 

در پاســخ به اینکه بخشــی از جامعه مطالباتی دارد و برای اینکه 
دولت نشان دهد صدای آنها را شنیده است باید با سرعت بیشتری 
دســت به اصالح و ترمیم کابینه بزند؟ گفــت: «بعید می دانم تا 
این حد دولت بخواهد نشــان دهد که صدای مطالبات را شنیده و 
دست به اصالح و تغییر کابینه بزند. به نظرم این شنیدن در دولت 
تــا همین حد خواهد بود که به خــورد و خوراک مردم توجه کند. 
بعید است فراتر از آن اقدامی صورت گیرد». این نماینده چند دوره 
مجلس همچنین تصریح کرد: «در حوزه وزارت ارتباطات و فرهنگ 
هم مباحث جدی وجود دارد اما بعید می دانم دولت فعال به این 
حوزه ها ورود کند. اولویت با همین حوزه های سالمت و اقتصاد و 
معیشت و تا حدی کسب و کار فضای مجازی است که اصالحاتی 

درخصوص آنها صورت گیرد».
  برخی وزرا حداقل انتظارات را هم برآورده نکردند!

به  نماینــده دیگری هــم که 
اســتیضاح وزیر بهداشــت در 
شــرایط فعلــی تأکیــد دارد، 
معین الدین ســعیدی، نماینده 
مــردم چابهــار در مجلــس 
در  اســت. ســعیدی  یازدهم 
گفت وگو بــا «شــرق» درباره 
برخی  اســتیضاح  جدی شدن 
وزرا به «شــرق» گفــت: «در 
بحث استیضاح وزرا وقتی کل 
وزن هیئت دولت را بررسی می کنیم، متوجه می شویم که برخی وزرا 
نتوانســتند حداقل انتظارات را برآورده کنند». این نماینده کمیسیون 
کشاورزی تأکید کرد: «وزیری که اکنون بیشتر از سایر وزرا استیضاحش 
مطرح و جدی است، وزیر بهداشت و درمان آقای عین اللهی است. 
قبال بحث اســتیضاح آقای قاســمی وزیر راه مطرح بود که خودش 
اســتعفا داد و پیش از آن هم بحث فاطمی امین وزیر صمت جدی 
شد اما همه دیدیم مجلس به چه نحو با موضوع استیضاح برخورد 
کرد!». او هم اســتیضاح وزرای ضعیف از ســوی مجلس فعلی را 
عملی ندانست. اگرچه دیده شده گاهی مجلس با دولت تعارف دارد 
و تغییر وزرای ضعیف را بــه خود دولت پاس می دهد و دولت هم 
نشان داده دراین با ره تمایلی به تغییر ندارد. اما در این برهه حساس 
افکار عمومی به شدت حساس و پیگیر کوچک ترین تحرکات از سوی 
مجلس و دولت اســت تا ببیند باالخره کدام یک از مجلس و دولت 
همســو که هر دو با شعار توجه به معیشت اقشار کم درآمد جامعه 
روی کار آمدنــد قصد دارند به وعده های انتخاباتی خود جامه عمل 
بپوشــند. اما در صورت عدم تحقق این شــعارها شاید مجبور شوند 
زمان انتخابات دست به کار شوند و تکلیف وعده های برزمین مانده و 

شعارهای محقق نشده را خودشان روشن کنند.

بسترهای نوین ارتباطی در زیست  جمعی امروز
بازتعریف فرهنگ ارتباطات در میدان سیال مجازی

احمد افروز، کارشناس رســانه و ارتباطات: با ظهور نسل دوم اینترنت، بستر نوینی 
برای برقراری ارتباطات انســانی در بســتر فضای مجازی متولد شــد؛ صحنه ای که 
رفته رفتــه و البته بــه فوریت از یک فضای کوچک مجازی و همپای رشــد ســریع 
تکنولوژی هــای نوین ارتباطی، بــه کاربری های روزانه عموم تســری یافت. فضای 
مجازی در برخی مواقع حتی پیش تر از فضای حقیقی در حرکت، رشــد و توســعه 
اســت تا جایی که این فضا کامال جدی و موازی با فضای حقیقی، همه روزه ابعاد و 

بسط بیشتری به خود می گیرد.
ورود اینترنــت به پیام رســان های مختلف و بارش اپلیکیشــن ها و شــبکه های 
اجتماعی متنوع نیز جهش فوق العاده ای به میدان مجازی داده است تا عمال نظریه 
«دهکده جهانی» مارشــال مک لوهان تحقق یافته و حتــی فراتر از آن «کومه های 
تنهایی» انســان ها در معرض ظهور قرار گیرد. هم اکنون فضای مجازی و ارتباطات 
انسانی در بستر موبایل، واقعیتی پذیرفته شــده و حتی تنیده شده در جوامع انسانی 
اســت و افراد اغلب کم و بیش و گاه به اجبار از ســوی ســاختارهای جدید جامعه، 

در ایــن فضا حضــور دارند. این عنصر الزامی جامعه جهانــی چاره ای جز این برای 
ساختارها و نهادهای درگیر با مخاطب عام هم نمی گذارد.

یکی از الزامات هر پدیده ای، تعریف فرهنگ اســتفاده و بهره مندی از آن اســت. 
فضای مجــازی به افراد فرصت می دهــد تا در فضای جدید بــه تعامل با دیگران 
بپردازند؛ پس با نوع جدیدی از ارتباط مواجه هســتیم که هرچند اساس و بنیان آن 
بــا دنیای حقیقی یکی اســت، اما به هر حال حائز تفاوت های بســیاری اند که لزوم 

یادگیری فرهنگ مجازی را بیش از پیش مطرح می کند.
هرچند در ابتدای ظهور این پیام رســان ها و شبکه های اجتماعی، عمده استفاده 
افراد از این فضا اشــتراک گذاری سوژه های شخصی و شاید دل نوشته های ساده بود، 
اما با توجه به تجربه حضور چندســاله در فضای مجازی، این امکان از محلی برای 
اشــتراک گذاری خاطرات و سبک زندگی افراد، درگاهی برای بیان جدی عقاید و ابراز 

نظر یا تشکیل گعده ها درباره مسائل مختلف جامعه روز شده است.
ورود افــراد بــه فضای مجازی، در درجه اول حامل این پیام اســت که «من یک 

شهروند جهان مجازی هســتم» و این امکان و اجازه را برای دیگران فراهم می کند 
تا فضای مشارکت و تعامل با یکدیگر برایشان فراهم شود. افراد تحت عنوان فالوور 
در صفحه دیگری حضور می یابند و فارغ از ارتباط در دنیای حقیقی، پذیرش دوستی 
به معنای تأیید و آغاز ارتباط است. از سوی دیگر، افراد بسیاری هم به دالیل مختلف 
ازجمله کســب وکارهای اینترنتی، تولید محتوا، بالگری، تبلیغات و... به دنبال جذب 
حداکثری فالوور هستند که احتماال همه ما درخواست های این چنینی را در صفحه 

شخصی خود مشاهده کرده ایم.
در کنار این، صرف ارســال درخواســت دوســتی یا حتی پذیرفتن درخواست از 
طرف افراد فعال در فضای مجازی، رفتاری نادرســت محســوب نمی شــود، بلکه 
فقط شــروع یک رابطه جدید اســت که اگر مبتنی بر رعایت احترام متقابل، اصول 
اخالقی، شــرعی و حقوق شهروندی باشــد، نتایج مطلوبی درپی خواهد داشت. در 
غیر این صورت رابطه ای ناســالم محسوب می شــود که می توان به محض خروج 
طرف مقابل از قواعد عنوان شــده، رابطه را خاتمــه داد. هرچند با توجه به ماهیت 

شــخصی بودن فضای مجازی بــرای افراد، پیام هــای دریافتی نیز شــمایلی کامال 
شخصی تلقی می شود. اینجا یک مسئولیت دو طرفه متوجه فرستنده و گیرنده پیام 
اســت تا حریم ها، حرمت ها و اصول رازداری و... را رعایت کنند. نکته شــایان توجه 
دیگر این اســت که برقراری ارتباط افراد در فضای مجازی منوط به کسب اجازه در 
دنیای حقیقی نبوده و صاحبان ارتباط در دنیای حقیقی، صاحب حق ویژه در دنیای 

مجازی برای تأیید و تصویب ارتباط دو فرد نیستند.
فضای مجازی فرصتی مناسب برای توسعه ارتباطات انسانی اعم از ارتباط کاری، 
علمی، فرهنگی و حتی دوســتی های عاطفی اســت که در صورت رعایت فرهنگ 
مناسب، نه تنها مطلوب است، بلکه منجر به اتفاقات جالب برای افراد نیز می شود. 
الزمه این نوع ارتباطات نیز داشــتن درک درســت از این فضا و عدم سوءاستفاده از 
آن به دلیل ماهیت آزاد و ســاختار ســاده آن اســت. به هر ترتیــب، تکنولوژی های 
نوین ارتباطی مثل رســانه های مدرن امروزی الزم حیات زیســت  جمعی فعلی اند 
که فعالیت درست در آن داشتن سواد رسانه ای و فرهنگ مجازی را متبادر می کند.

پنجشنبه
۱۰ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۳۵

نشــریه داخلی روزانه معاونت سیاسی سپاه در گزارشی به مواضع و صحبت های 
اخیر الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان، پرداخته اســت. این گزارش ســخنان 
اخیــر علی اف را «اظهارات و مطالب نامتعارفی» خوانده که او هرازگاهی علیه ایران 

به زبان می آورد.
نشــریه «اخبار و تحلیل ها» نوشــته: امنیت و منافع ملــی و مصادیق فرهنگی و 
تمدنــی آن از جمله قومیت ها، زبــان، مذهب و... جزء خطوط قرمز مهم و اساســی 
جمهوری اســالمی ایران محسوب می شود که نقض آن از جانب دولت های خارجی 
و کشــورهای همسایه به هر دلیلی که صورت بگیرد، با واکنش جدی و قاطع مواجه 

می شود.

این گزارش همچنین به زبان مشترک مردم جمهوری آذربایجان با بخشی از مردم 
ایران اشــاره کرده و نوشــته این امر، نباید به عاملی برای تحریک گســل های قومی، 
واگرایــی و تخریب روابط خارجی دو کشــور و بهره برداری های سیاســی، امنیتی و... 
تبدیل شود؛ بلکه این مؤلفه و سایر اشتراکات فرهنگی، فرصت منحصربه فردی برای 

هم گرایی و ارتقای مناسبات و روابط دوجانبه به سطح راهبردی است.
علــی اف گفته بود: «ما نهایت تالش مان را خواهیم کرد تا از شــیوه زندگی مان، از 
مسیر سکوالر توسعه و پیشرفت آذربایجان و آذربایجانی ها از جمله آذربایجانی هایی 

که در ایران زندگی  می کنند، صیانت کنیم. آنها بخشی از ملت ما هستند!».
ایــن گزارش سیاســت ایــران در قبال جمهــوری آذربایجــان را «پیشــبرد روابط 

مســالمت آمیز و گسترش همکاری های دوجانبه و رعایت حسن هم جواری» توصیف 
کــرده و از دولت جمهوری آذربایجان هم خواســته تا از اصول، اقدامات و ســخنان 

مغایر با لزوم رعایت وجوه همسایگی خودداری کند و دچار محاسبات اشتباه نشود.
این گزارش در بخشی دیگر به رزمایش اخیر نیروهای مسلح ایران در مناطق مرزی 
مشــترک با جمهوری آذربایجان اشــاره کرده و تأکید می کند که این رزمایش ها از قبل 
برنامه ریزی شــده و یک امر طبیعی است که هر کشوری برای پیشگیری از تهدیدهای 

خارجی و تمرینات نظامی انجام می دهد.
به نوشــته این گزارش، پیام رزمایش های ایران، پیــام صلح و امنیت به منطقه در 
مقابــل عوامل و عناصر و بازیگران ناامن ســاز برون منطقه ای اســت. همچنین تأکید 

شــده که جمهوری اسالمی ایران هیچ برنامه ای برای تقابل در حوزه میدانی، دفاعی 
و نظامی با کشــورهای همسایه ندارد و بر اســاس اصل سیاست همسایگی به دنبال 
تعمیق مناســبات منطقه ای است. در همین حال، ایران بر اساس یک سیاست دیرینه، 
امنیــت جمهوری آذربایجان را امنیت خــود می داند؛ بنابراین در قبال هرگونه عوامل 

ناامن ساز حساس است.
رئیس جمهوری آذربایجان گفته بود:  «ایران هیچ گاه دو رزمایش نظامی متوالی در 
طی چند ماه در مرزهای ما انجام نداده اســت. هیــچ گاه اظهاراتی پر از نفرت پراکنی 
و تهدیــد علیه آذربایجان مطرح نشــده بود... مجبور شــدیم در مرزهای مان با ایران 

رزمایش نظامی دهیم تا نشان دهیم که از ایران نمی ترسیم».

ملت
خانه 

س: 
  عک


