
ش�ما ريش�ه  اصل�ي و منش�أ 
عادي سازي برخي بداخالقي ها 
در فض�اي مج�ازی را چگون�ه 

تحليل مي كنيد؟
گسترش فضاي مجازي پيامدهاي منفي 
خيلي متن��وع و گس��ترده اي را به همراه 
داش��ت. يكي از آس��يب هايي كه فضاي 
رسانه اي و مطبوعاتي ما قبل از ورود فضاي 
مجازي داش��ت، اين بود كه ب��ه هر حال 
برخي فعاالن سياس��ي و حامي��ان آنها و 
پياده نظام آنها خيلي اوقات ش��ناختي از 
اخالق حرفه اي و قواعد فعاليت حرفه اي 
سياست نداشتند و طبيعتاً چون شناخت 
نداشتند پايبندي هم نداش��تند. در واقع 
بسياري از آنها نمي دانس��تند كه رعايت 
اخالق حرف��ه اي در حوزه سياس��ت چه 
مش��كالتي را ايجاد خواهد ك��رد و حتي 
آتش آن دامن خودش��ان را ه��م خواهد 
گرفت. اين مش��كل در فضاي رسانه اي ما 
قبل از ورود فضاي مجازي وجود داشت. از 
طرفي ديگر ضعف جدي ايمان و تقيدات 
ديني هم باعث مي شد كه فعاالن سياسي، 
حاميان و پياده نظام آنها اگر هم شناختي 
داشته باشند از اخالق و لزوم رعايت آن در 
حوزه هاي سياس��ت و فضاي فعاليت هاي 
سياس��ي صرفاً به خاطر مناف��ع و مصالح 
حزبي و جناحي و جريان هاي قدرت طلب 
به خاطر همان باورها و اخ��الق ديني در 

اذهان افراد اصاًل تمايلي نشان ندهند. 
پس اين دو مش�كل و معضل در 
بين مطبوعات و رس�انه هاي ما 
پيش از تولد و گس�ترش فضاي 

مجازي وجود داشت؟
بله، رعايت نشدن اخالق و مشاهده انواع 
بي اخالقي ها قب��اًل هم بوده اس��ت. مثاًل 
روزنامه اي بيش از يك سال روز شنبه هر 
هفته خطبه هاي يك��ي از ائمه جمعه را به 
عنوان طنز در روزنامه و مطبوعه خودش 
چاپ مي ك��رد و كار تا جاي��ي پيش رفت 
كه اين اقدام ضداخالقي و اس��المي براي 
آن روزنامه يك برند محس��وب مي شد! از 
آنجايي كه آن خطيب محترم آذري زبان 
بود، هنگامي كه فارس��ي صحبت مي كرد 
جمله بندي هاي ايش��ان با توجه به بحث 
جمله بندي زبان فارس��ي، ترتيب دقيقي 
نبودند. اين اقدام ناپس��ند و خالف اخالق 
اس��المي تا جايي ادامه پيدا ك��رد كه آن 
روزنامه به مسخره علني يك خطيب نماز 
جمعه كه انسان بسيار شريف ، زحمتكش 

و بسيار محبوبي در منطقه خودش هم بود 
صرفاً به دليل اينكه وي زبان و گويشي غير 
از فارسي داشت، مي پرداخت. اين كار زير 
پا گذاشتن دس��تور صريح قرآن و خداوند 
بود كه مي فرمايد: مردم گروهي از ش��ما 

گروه ديگري را مسخره نكند و الخ. 
يعني آمدن فضاي مجازي اين دو 
عامل را گسترش داده است و به 

شدت توسعه پيدا كردند؟
همينطور اس��ت. قباًل رسانه هاي مكتوب 
مانند روزنامه ها ، مجالت و... باالخره يك 
حداقل هايي را به دلي��ل رعايت يا ترس از 
قانون مطبوعات مراعات مي كردند اما االن 
ديگر چنين مباحثي به ط��ور كلي از بين 
رفته اس��ت. فضاي مجازي و به خصوص 
ش��بكه هاي اجتماعي كه در گوشي هاي 
تلفن همراه به وفور وجود داش��ته و بحث 
اصلي و غال��ب در عرصه فض��اي مجازي 
محس��وب مي گردد، عماًل هيچ كنترل و 
نظارتي بر آن وجود ندارد و به صورت كاماًل 
يله، رها شده است. اگر قباًل كسي به عنوان 
مدير مسئول وجود داش��ت و در رابطه با 
محتوا يا آنچه منتش��ر كرده مورد سؤال و 
بازخواست قرار مي گرفت و از روي احترام 
به قانون يا ترس از خ��دا يا مراعات اخالق 
اجازه انتشار و پخش محتواي خالف اخالق 
و قانون نمي داد اما االن ديگر هر شخصي 
كه يك گوش��ي هوش��مند در دست دارد 
مي تواند در قامت يك رس��انه ظاهر بشود 
و مطلب توليد كند، عكس درست كند. به 
كالم ديگر ما در حدود 40 ميليون رسانه و 
شبه رسانه در كشور داريم. بحث اصلي در 
رابطه با فضاي مجازي كه بايد مورد تعمق 
و واكاوي بسيار دقيق قرار بگيرد، اين است 
كه خوراك دهنده اصلي اش دشمن است. 
به كالم دقيق تر، اين بي اخالقي ها بخشي 
از پروژه جنگ نرم دش��من بوده و هست. 
گزينش يك جمله از سخنراني يك ساعته 
يك فرد، انتشار تصاوير مستهجن يا موهن، 
اتهام زني ها در مسائل سياسي و امثالهم؛ 
وقتي س��رخط آن را مي گيريم در خيلي 
از موارد اتفاقاً به س��رويس ها و شبكه هاي 
جاسوسي و اطالعاتي اسرائيلي، انگليسي 
و امريكايي مي رسيم. فضاي مجازي و آنچه 
در آن هست متأسفانه ولنگاري و رها بودن 
فضاي مطبوعاتي گذشته را به ضريب 100 
رس��انده اس��ت. االن فضاي مجازي ما به 
خصوص در حوزه فعاليت هاي سياسي در 

حد فاجعه است. 

راهكار و طريق مورد نظر ش�ما 
ب�راي اص�الح و حت�ي درم�ان 
اين گسس�ت و خأل پيش آمده 

چيست؟
واقعيت اين است كه فضاي مجازي اگر قرار 
باش��د بر همين منوال پيش برود مطمئناً 
حداقل هاي اخالقي جامعه را هم منهدم 
كرده و از بين خواهد برد. بايد به طور خيلي 
جدي كنترل شود و مسئوليت پذيري در 
آن ايجاد بشود. افراد، مس��ئول گفته ها و 
اقداماتشان باشند و در قبال عملكردشان 
پاسخگوي قانوني باش��ند. اگر غير از اين 
باش��د ما ش��اهد خواهيم بود ك��ه بقاياي 
اخالقي جامعه نيز نابود مي ش��وند. با رخ 
دادن چنين موضوعي با گسست و شكست 
اخالقي در جامعه مواجه خواهيم بود كه 
در واقع اين اتفاق نقطه پايان هر جامعه اي 
اس��ت. اصاًل نبايد به فض��اي فعلي حاكم 
بر عرصه و رس��انه هاي مج��ازي كه يك 
ولنگاري محض اس��ت، اجازه پيشروي و 
تزايد بدهيم. در اين فض��ا هم نمي توانيم 
افراد را ب��ه موضوعاتي مث��ل رعايت تقوا، 
فرهنگ س��ازي و... توصيه بكنيم. در واقع 
تعبير فرهنگ س��ازي يا توصي��ه افراد به 
رعايت تقوا در فض��اي مجازي تا حدودي 
خنده دار است چه اينكه تا ما بخواهيم در 
ميان مردم جامعه فرهنگ س��ازي بكنيم، 
تتم��ه اخالق جامع��ه هم قطعاً ب��ه تاراج 

خواهد رفت. 
متأس�فانه مش�اهده مي ش�ود 
برخي اف�رادي كه چنين توقعي 
از آنها نمي رود نيز در اين وادي 
غلتيده ان�د و دچ�ار انحرافات 
رفت�اري در ح�وزه كن�ش و 
واكنش هاي رس�انه اي و خبري 
در فضاي مجازي شده اند، ريشه 
و عل�ت اصلي چنين شكس�ت 
اخالق�ي اي را در چ�ه چي�زي 

مي دانيد؟
االن فضاي غالب در دني��اي مجازي ذيل 
عنوان »اليك« خوردن يا »اليك« گرفتن 
تعريف مي شود و افراد براي اينكه »اليك« 
بخورند مجبورند بر اساس موج ايجاد شده 
در فضاي مج��ازي حركت كنن��د. امروز 
ديگر به گونه اي ش��ده است كه اگر كسي 
بخواهد شخص وزين و سنگين و با تقوايي 
در فضاي مجازي باش��د مورد اقبال قرار 
نمي گيرد و اصطالحاً »اليك« نمي خورد! 
بخشی از فضاي مجازي االن عمالً تبديل به 

ابزار و رسانه »ُجّهال« شده است. اگر كسي 
بخواهد مطلوب واقع شود بايد طوري رفتار 

بكند كه »ُجّهال« بپسندند!
به نظر ش�ما در اي�ن وادي نقش 
حاكمي�ت در تصحي�ح رفت�ار 
و مس�ير اس�تيال دارد ي�ا خود 

اشخاص؟
قطعاً نقش حاكميت. مگر ما رعايت نظم 
و قان��ون در چهارراه ه��اي خياب��ان را به 
تشخيص اشخاص و افراد واگذار مي كنيم 
كه يك چنين موضوع مه��م و اثرگذاري 
در سرنوش��ت يك ملت و كشور را به افراد 
تفويض كنيم؟! اگر ماشيني در يك چهارراه 
يا تقاطع بخواهد با اجتهاد و به تشخيص 
خودش رفتار كند و ديگراني هم كه چنين 
اقدامي را براي خودشان محفوظ مي دانند، 
خواهيد ديد كه روند رفت و آمد و ترافيك 
در آن نقطه به گره كوري تبديل خواهد شد 
كه تا ساعت ها ممكن است افراد را درگير 
خود كند. منظور بنده اين نيست كه تمام 
افراد حاضر و فعال در فضاي مجازي افراد 
بي اخالق يا خدايي نكرده بدي هس��تند؛ 
خير، اصاًل منظ��ور بنده اين نيس��ت. اما 
واقعيت اين اس��ت كه فضاي مجازي يك 
فضاي رها و ولنگاري اس��ت و هر كس��ي 
هر كاري كه دلش بخواهد مي تواند انجام 
بدهد و به كسي هم پاسخگو نباشد. حاال 
ممكن است كه اكثر فعاالن حوزه مجازي 
هيچ كار خالف اخالق و قانوني هم انجام 
ندهند اما ممكن است بخش��ي از فعاالن 
اين گس��تره يا حاميان سياسي و... برخي 
چهره ها و افراد تخلفي انجام بدهند. تخلف 
اين گروه اندك باعث آلوده شدن اذهان كل 
فعاالن فضاي مجازي مي شود و بي قانون و 
بي اخالقي برايشان عادي مي شود و ديگر 
از چنين مسائلي دچار آزردگي نمي شوند 
و حتي ممكن است كار به جايي برسد كه 

باعث لذت افراد هم بشود!
به غير از چند نكته اي كه ش�ما 
مورد اشاره قرار داديد از جمله 
 دخي�ل ب�ودن طراحي دش�من 
و... ب�راي ب�ه وادي ولن�گاري 
اخالقي ب�ردن جامع�ه، پنهان 
بودن ش�خصيت و هويت اصلي 
اف�راد در فضاي مج�ازي را هم 
مي توان جزو مؤلفه هاي تقويت 
و تشديد بي اخالقي ها محسوب 

كرد؟
اينكه بنده مي گوي��م »ولنگاري«، همين 
است. ولنگاري يعني چه؟ وقتي كسي در 
قبال هر آنچه  در فضاي مجازي منتش��ر 
كرده اند اعم از فيلم، صوت، نوشته، عكس 
و... خود را در قبال قانون پاسخگو و مسئول 
نداند، اين بدان معني است كه گستره اي 
وسيع تر از پنهان بودن هويت افراد را مورد 
نظر قرار داده ايم. هر چند كه اين مسئله در 
احصاي عوامل دخيل و مؤثر در گسترش و 
همه گيري بي اخالقي هاي فضاي مجازي 

مي تواند ملحوظ گردد. 
گمان و نظر ش�ما از علت ورود، 
تذكار و انذار مستقيم باالترين 
شخصيت نظام جمهوري اسالمي 

به اين مسئله چيست؟
علتش اين اس��ت كه امنيت كش��ور را به 
مخاطره خواهد انداخت و اگر اين مس��ير 
به همين شكل پيش برود تتمه اخالق را 
به باد خواهد داد و جامعه را به بن بس��ت 
كامل مي كش��اند. اين مس��ئله، موضوع 
بسيار بس��يار مهمي است. چرا رهبري به 
يك چنين مس��ئله اي ورود مي كنند؟ به 
خاطر اينكه رئيس جمهور و دولت موافق 
همين فضاي يله و رها است. قوه قضائيه و 
مجلس هم ظاهراً تماشاچي هستند! اگر 
اين فضا ادامه پيدا كند تا دو سه سال ديگر 
ما عم��اًل بايد فاتحه اخ��الق و جامعه مان 
را  بخوانيم؛ جامعه اي كه اخالق نداش��ته 

باشد، هيچ است. 
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بررسي فضاي مجازي، تهمت ها و بي اخالقي هاي آن در گفت وگو با دكتر محمدصادق كوشكي

چطور شد كه به عنوان يک بانوي 
راهبه فعالي�ت تبليغي و مذهبي 

مي كرديد؟
من در خانواده كاتوليكي كه بس��يار مذهبي 
و مقيد به مس��يحيت هس��تند متولد شدم. 
هميشه كليسا مي رفتيم. وقتي از دبيرستان 
فارغ التحصي��ل ش��دم، مدت��ي دوره ه��اي 
مسيحيت را گذراندم. از مسيحي هايي بودم 
كه حضرت مسيح )ع( را خيلي دوست داشتم 
و مي خواستم دنباله روي آن حضرت باشم و به 
عنوان مبلغ دين مسيحيت ديگران را به مذهب 

دعوت كنم براي همين هم راهبه شدم. 
چه اتفاقي افتاد كه آن خانم مقيد 

به مسيحيت، مسلمان شد؟
خواس��ت خدا بود كه مرا در اين راه كمك 
كرد؛ در واقع يكي از عوامل مؤثر تحول من 
كتاب قرآن بود. با خواندن قرآن متوجه شدم 
شخصيت برجسته مسيحيت يعني حضرت 
مريم )س( در كتاب مسلمانان خيلي كامل تر 
و جامع تر معرفي شده است. حتي سوره اي 
به نام ايش��ان هم وج��ود دارد. براي همين 
تصميم گرفتم بدون تعصب درباره اس��الم 
بيشتر بدانم شروع به تحقيق و مطالعه كردم 
تا اسالم را بشناسم و الحمدهلل هر چه بيشتر 
تحقيق مي كردم بيش��تر به آن عالقه مند 
مي شدم تا اينكه به نتايج خوبي هم دست 

يافتم و مسير زندگي ام تغيير پيدا كرد. 
نقطه عطف اين تحول براي شما 

چه چيزي بود؟
وقتي به اس��الم عالقه پيدا كردم، درباره آن 
كنجكاو ش��دم تا بيش��تر بدانم. با اين حال 
همچنان به دين خودم خيلي پايبند بودم و 
نمي توانس��تم به راحتي از آن دست بكشم. 
در نشس��ت ها و ميزگردهاي شيعيان حاضر 
مي شدم و مدام بحث هاي ديني داشتيم. يك 
بار يكي از آنها تاريخ اسالم را برايم توضيح داد و 
در ميان صحبت هايش درباره امام حسين)ع( 
و حادثه عاشورا هم مطالبي بيان كرد. خيلي 
عجيب و جالب بود. احساس كردم تازه متولد 
شده ام و از اين زمان به بعد  شروع به مطالعه 
بيشتري كردم و بعد از يكسال سرانجام به دين 
كامل تر و جامع تر اسالم روي آوردم و به ياري 
خدا مسلمان شيعه شدم. من زماني اسالم را 
به عنوان دين برگزيدم كه مسيحيت را به طور 

كامل مي شناختم. 
 بزرگ ترين مشكل مسيحيت از 

نظر شما چيست؟
من فك��ر مي كنم همه انس��ان ها همواره با 
مش��كالت و موانع زيادي مواج��ه بوده اند 
كه تنها با توس��ل به ديني اله��ي و رابطه با 
خدا توانسته اند بر مش��كالت پيروز شوند. 
دين مس��يحيت هم دين الهي با پيامبري 
عظيم الشأن است اما در طول تاريخ و به مرور 
زمان هر دوره دچار تغيير و تحريف ش��ده 
اس��ت كه اين نقطه ضعف و مشكل بزرگي 
در مسيحيت اس��ت؛ در حالي كه اسالم به 
خاطر وجود اهل بيت عليهم السالم از تغيير و 

تحريف تاريخي در امان مانده است. 
به عن�وان ي�ک بان�وي مس�لمان 
روانشناس�ي كه در امريكا فعاليت 
داريد گرايش به دينداري و تأثيرات 
آن را در اين كشور چطور مي بينيد؟

امريكا كشوري مهاجرپذير اس��ت كه افراد 
زي��ادي از مليت هاي مختلف در آن س��اكن 
هس��تند. در امريكا به نام آزادي، هيچ ديني 
اولويت ن��دارد و مذهب در الب��ه الي زندگي 

ماشيني كمرنگ شده است به طوري كه منجر 
به آسيب ها و س��ردرگمي زيادي شده است. 
براي همين مردم به دنبال توسل به راهي براي 
آرامش و امنيت دروني خود هستند. آمارها 
نشان مي دهد كه در بين بخشي از مردم امريكا 
به خصوص مهاجران و جوانان آنها دين خيلي 
مهم است. چنانكه اخيراً فعاليت هاي مذهبي 
در فضاي مج��ازي و ش��بكه هاي اجتماعي 
رونق زيادي پيدا كرده است و خيلي ها سعي 
مي كنند با عضويت در اين گروه هاي اينترنتي 
از مطالب ديني استفاده كنند تا خأل خود را 

جبران كرده باشند. 
ش�ما از ي�ک خان�واده مقيد به 
مس�يحيت بوديد كه مس�لمان 

شديد. اين مسئله سخت نبود؟
خيلي زياد؛ به خصوص در سال هاي اول با 
تنهايي و طرد و انزوا مواجه بودم كه همين 
شرايط را برايم سخت كرده بود چون تك 
فرزند بودم خان��واده از آينده اعتقادي من 
نگ��ران بودند و م��دام س��عي مي كردند تا 
متقاعد شوم راهي كه انتخاب كرده ام اشتباه 
است، ولي كم كم وقتي رفتار و اخالق من را 
ديدند كه تغييري نكرده حتي بهتر از قبل 

هم شده ام، روابطشان با من بهتر شد. 
اين شرايط براي همه تازه مسلمانان 
وجود دارد كه به نظر براي خانم ها 
سخت تر و مشكل تر است. آيا براي 
جبران اين وضعيت سخت كاري 

هم كرده ايد؟
بله، درست است. انزوا و تنهايي به خصوص از 
سوي خانواده خيلي سخت است. اينكه بعد 
از سال ها زندگي يك مرتبه احساس تنهايي 
كنی براي خانم ها شكننده تر است به همين 
خاطر س��عي كرديم تا با خانم هاي مسلمان 
شده در كنار هم و با هم يك خانواده مجازي و 
اينترنتي تشكيل بدهيم كه همه هم امريكايي 
نيستند. از كشورها و مليت هاي مختلف دور 
و نزديك عضو خانواده مجازي شده اند. مدام 
با هم در ارتباط هستيم حتي در ماه رمضان 
هر كدام از سفره افطار خود عكس مي گذارند. 
به نوعي با هم همسفره مي شويم و به ياد هم 
هستيم. اين رابطه ها هر چند مجازي است اما 
در تقويت روحيه و انگي��زه افراد تأثير دارد و 

احساس تنهايي و غربت نمي كنند. 
زن�ان مس�لمان بايد پوش�ش و 
حجاب داشته باش�ند. براي شما 
كه در فرهنگ نيمه برهنه اي بزرگ 

شده بوديد، مشكل نيست؟
 براي كسي كه با تحقيق و عالقه مسلمان 
شده و براي اين انتخاب سختي و مشكالت 
زيادي متحمل ش��ده حتي كتك خورده و 
ناسزا ش��نيده و آب دهان به او انداخته اند، 
داش��تن حجاب نه تنها سخت نيست بلكه 
بسيار ش��يرين و لذتبخش اس��ت و آن را 
يك ارزش و احت��رام به خ��ود مي داند كه 
آرامش دهنده اس��ت چون فضاي برهنگي 
و بدون پوشش و عواقب آن را ديده و لمس 
كرده است براي همين پوشيدگي را با تمام 

وجود حفظ مي كند تا از دست ندهد. 
زيباتري�ن چيزي كه در اس�الم 

ديديد چه بوده است؟
 دين اس��الم كامل و جامع است و همه چيز 
آن به نظرم زيباس��ت زيرا دين تعادل است 
نه افراط و نه تفريط در اس��الم جايي ندارد 
همين تعادل برايم ش��يرين اس��ت. از همه 
زيباتر وجود اهل بيت عليهم السالم هستند كه 
مانند چراغي روشن در مسير صراط مستقيم 
هستند تا دچار انحراف نشويم و اين امتيازي 

بزرگ در اسالم است. 
با كدام سوره قرآن بيشتر مأنوس 

هستيد؟
تمام س��وره هاي قرآن برايم آرامش دهنده 
هستند، ولي بيشتر از همه با سوره حمد انس 
دارم. آيه اياك نعبد و اياك نستعين را مدام 
زمزمه مي كنم و همين احساس با هم بودن، 
حس خوبي است و چون به صراط مستقيم 
عالقه و تأكيد زيادي دارم كه خدا مي فرمايد: 
اهدنا الصراط المستقيم برايم شيرين است به 

همين خاطر سوره حمد را زياد مي خوانم. 

 آشنایی با واقعه عاشورا
موجب تحول در من شد

گفت وگوي »جوان« با بانوي تازه مسلمان امريكايي

88498436سرويس فرهنگي

خواست خدا بود كه مرا در اين راه 
كمک كرد؛ در واقع يكي از عوامل 
مؤثر تحول من كتاب قرآن بود. 
با خواندن قرآن متوجه ش�دم 
شخصيت برجسته مسيحيت 
يعني حض�رت مري�م)س( در 
كتاب مسلمانان خيلي كامل تر 

و جامع تر معرفي شده است

   مصطفي شاه كرمي
طي چند سال اخير و همزمان با گسترش فضاي مجازي در اليه هاي مختلف زندگي آحاد جامعه، تيغ دو لبه فضاي مجازي در كنار تمام 
مزايايش متأسفانه بستر امني براي شكل گيري نحله ها و گروه هاي مروج بي اخالقي، شبهه آفريني و تهمت زني شده است. تذكار و 
انذارهاي رهبر انقالب در رابطه با فضاي بداخالقي ها و تهمت زدن ه�اي آزار دهنده، گوياي اهميت و در عين حال خطرناك بودن اين 
مسئله است. دكتر محمدصادق كوشكي، به عنوان فعال حوزه رسانه و عضو هيئت علمی دانشگاه مسير ورود برخي بداخالقي هاي 
رس�انه اي و طراحي هاي صورت گرفته جهت انهدام اخالق و به »هيچ« رساندن يک ملت از مس�ير فضاي مجازي را تبيين مي كند. 

   معصومه طاهري
 ديانا ترانكوس�و، بانوي تازه مس�لماني از امريكاس�ت كه بعد از تش�رف ب�ه دين مبين 
اس�الم نام خود را هاجر گذاش�ت. وي ب�ه دليل تعص�ب و تقيد زيادي كه به مس�يحيت 
داش�ت، پيش از اين راهبه و مبلغ فعال مس�يحي در امريكا بوده و همواره تالش مي كرد 
در ميزگرده�ا و نشس�ت هاي اديان ش�ركت كند تا از اي�ن طريق به تقويت مس�يحيت 
و تضعيف اس�الم  بپردازد اما سرنوش�ت مس�ير ديگري براي او رق�م زد. چنانكه خود از 
شيفتگان مذهب تشيع و اهل بيت )ع( شد. هاجر حس�يني هم اكنون كارشناسي ارشد 
روانشناسي دارد و مدت سه سال است در كلينيكي واقع در تگزاس امريكا فعاليت مي كند. 

 بازار داغ خواهرخواندگي 
با ته انباري هاي غرب!

   حسن روانشيد*
ركود اقتصادي كه بدنه شهرداري را فرا مي گيرد، 
مس��ئوالن را ناچ��ار مي س��ازد قراردادهاي خريد 
اتوبوس شهري را ُمجمل بگذارند. زير رقم كسري 
بودجه محقق نشده سال 1396 و امروز 97 جمعاً به 
مبلغ 5 هزار ميليارد تومان محقق نگرديده در حالي 
 كه شوراي اسالمي شهر اصفهان تعداد حقوق بگيران 
آن را حدود 11هزار نفر اعالم مي كند كه نيمي از آنها 

را مازاد بر نياز شهرداري در حال ركود مي داند. 
معاون برنامه ريزي و توس��عه س��رمايه انساني به 
هم��راه مدي��ران كل زيرمجموعه خ��ود در يك 
گردهماي��ي خودماني اعالم مي كن��د كه نيروي 
بيكار در شهرداري اصفهان نداريم! اما تصويرهاي 
موجود به خص��وص در همين جلس��ه خاص جز 
اين اظهارنظر را نش��ان مي دهند! اينجاس��ت كه 
مي طلبد تا همه دست اندركاران هزينه هاي جاري 
در اين مجموعه كالن ازجمله ش��خص شهردار، 
لباس رزم پوشيده و يادش��ان باشد دشمن يعني 
امريكا وزارت خزانه داري خود را به س��تاد جنگ 
انتقال داده و اين سخن يكي از نمايندگان مجلس 
شوراي اس��المي اس��ت. نان ندارند بخورند پياز 
مي خورند اشتهايشان باز شود! كجاي اقتصاد پويا 
در قالب مقاومتي تأكيد كرده اس��ت در زماني كه 
دستگاهي وابسته به درآمدهاي شخصي و بودجه 
دولتي در ركود به سر مي برد، مس��ائل اساسي و 
اورژانسي ش��هر را كه يكي از آنها بحران آب است 
رها س��ازد و به  پاس اهداي س��اختمان تاريخي 
هشت بهشت در پارك شهيد رجايي اين شهر به 
دفتر نمايندگ��ي وزارت امور خارج��ه طي دو ماه 
گذشته دو س��فر به فرانسه و لهس��تان به منظور 
جست وجوي خواهرخوانده براي اصفهان داشته 
باشد؟ اينجا پايتخت فرهنگ و تمدن جهان اسالم 
نام  گرفته و اگر قرار بر خواهرخواندگي با شهري را 
داشت بايد همتراز خود او باشد و شهرهاي برتر و 
داراي خصايص ويژه اين درخواست را ارائه دهند 
درحالي كه ش��هردار اصفهان همراه با سخنگوي 
شوراي اسالمي ش��هر و يكي از مديران شهري از 
فرانسه و در فاصله كمي به سوي لهستان مي روند 
تا از ماچروفسكي شهردار كراكوف دعوت كنند كه 
در مراسم روز نكوداشت اصفهان در آذرماه جاري 
شركت نمايد. اما شهردار كراكوف در جواب اظهار 
مي دارد كه براي ادامه همكاري ها در آينده نزديك 
پس از به نتيجه رسيدن مذاكرات فعلي اصفهان و 
كراكوف مي توانند به عنوان دو شهر خواهرخوانده به 
تبادالت خود بپردازند! يعني شهر جهاني اصفهان 
آنقدر ارزش خود را ازدست  داده است كه منتظر 
بماند تا كراكوف لهستان پيرامون خواهرخواندگي 
با آن اظهار تمايل كند؟! يا تنها حضور در سوله اي 
به نام سالن پذيرايي با حضور صدها نفر از كاركنان 
شهرداري كراكوف براي رس��يدن به اين منظور 
كافي به نظر مي رسد! برگزاري نمايشگاه دست و 
پا شكسته، تشريفاتي و ناقص الخلقه به مناسبت 
هفتاد و پنجمين سال ورود لهس��تاني هاي آواره 
ش��ده از جنگ جهاني دوم به ايران و به خصوص 
شهر اصفهان در س��ال 96 نه تنها رهاوردي براي 
اس��تحكام خواهرخواندگي دو شهر نداشت بلكه 
يكي از نقص هايي است كه در برگزاري با جمع آوري 
تعداد معدودي عكس و س��ند در فرهنگس��راي 
نياوران تهران و موزه هنرهاي معاصر اصفهان و در 
فاصله يك ماه برگزار شد، در حالي  كه ساختمان 
محل استقرار اين پناهندگان در شهر اصفهان يعني 
پاساژ س��لطاني واقع در چهارباغ پايين هنوز هم 
پابرجاست كه شهرداري مي توانست با يك فراخوان 
عمومي از مردم اصفهان بخواهد هر آنچه پيرامون 
اين رويداد تاريخي مي دانند در اختيار موزه دائمي 
واقع در همين پاس��اژ بگذارند. آنگاه دس��ت به كار 
خواهرخواندگي و دعوت از شهردار كراكوف براي 
حضور در هفته نكوداشت اصفهان مي شدند! اجازه 
بدهيد مسئله خواهرخواندگي با يكي از شهرهاي 
فرانسه كه هم اكنون نظاميانش در يمن به كمك 
عربس��تان، امريكا و انگليس رفته اند و مش��غول 
سالخي مسلمانان بي پناه هستند به نتيجه مطلوب 
برسد. آنگاه در س��ايه لطف و نان قرض دادن ها با 
نماين��ده وزارت امور خارجه در اصفهان بار س��فر 
دوم و بالفاصله را به لهستان ببنديد و چه  بهتر در 
اين بازديد يكي دو تن از كساني را كه در سال هاي 
1935 تا 1940 شاهد حضور پناهندگان لهستان 
در اصفهان بودند و به طريقي با آنها ارتباط داشته 
يا ازدواج كرده اند را نيز با خود مي برديد يا حداقل 
تبادل اطالعات و مشورت مي كرديد! آقاي شهردار 
فراموش نكنيد امروز مهم ترين وظيفه دستگاه هايي 
كه مديريتش از جانب نمايندگان شهر به عهده شما 
واگذار شده همانا حفظ داش��ته هاي آن ازجمله 
فضاي س��بز و طراوتي اس��ت كه از قرن ها پيش 
به واسطه درختان تنومند به جا مانده و اجراي اين 
امر مستلزم استفاده بهينه از توانايي ها و نيروهايي 
اس��ت كه مي توانند به نحوي توليد درآمد كنند 
زيرا براي يافتن خواهرخوانده وقت بس��يار است 
اما انديشه پيرامون حفظ ريشه هاي خشكيده اين 
درختان از اوجب واجبات تعهد شما به اين شهر 

و مردم آن است.
   *روزنامه نگار پيشكسوت

محمدجعفر محمدزاده، مدير راديو ايران جايگاه راديو در 
ميان مردم را مناسب عنوان كرد. 

محمدزاده با اش��اره به سابقه تأسيس اين ش��بكه راديويي و 
پوشش 98 درصدي آن كه از طريق فرستنده هاي موج كوتاه 
و متوسط، همچنين فضاي اينترنتي قابل شنيده شدن است، 
راديو ايران را راديويي منحصر به فرد از جهت پوشش داخلي 
و خارجي دانس��ت و تصريح كرد: تمام كس��اني كه به عنوان 
پيشكس��وت از آنها ياد مي شود، سابقه ش��ان به همين راديو 
برمي گردد. راديو ايران در حال حاضر به صورت 24 س��اعت 
فعاليت و تقريباً 20 ساعت توليد دارد كه اين مهم فرصتي براي 
راديوست. بخش هاي رسمي و اصلي خبر همچنين بيانات مقام 
معظم رهبري و رئيس جمهور از اين راديو پخش مي شود. شش 
گروه برنامه س��ازي)دفاع مقدس، فرهنگ و انديشه، دانش و 
اقتصاد، ورزش و تفريحات ، معارف، جامعه و سياسي( كه هر 
كدام متولي بخشي از برنامه هايي هستند با 70 عنوان برنامه 
كه در طول هفته فعاليت مي كنند.  مدي��ر راديو ايران خاطر 

نشان كرد: بعضي ها معتقدند راديو نسبت به تلويزيون مخاطب 
كمتري دارد يا با آمدن فضاي مجازي و تنوع در رسانه ها راديو 
ديگر مخاطب ندارد در صورتي كه ما امروز به وضوح برايمان 
ملموس است اگر حرف حساب داشته باشيم، مخاطب وجود 
دارد اگر حرف حساب نداشته باشيم، مخاطب از ما گريزان است.  
محمدزاده با اشاره به دو فعاليت و پويش راديو ايران »كمك 
به زندانيان خرد و غيرعمد« كه در برنامه افطاري و »ثبت نام 

از خادمين افتخاري مساجد« كه در برنامه ظهرگاهي »خانه 
دوس��ت« صورت گرفته بود، گفت: برنامه سازان گروه معارف 
به سراغ زنداني ها و مردم رفتند و از طريق پيامك خواستند كه 
كمك صورت بگيرد. با وجودي كه ما براي كمك مردم هيچ 
جايزه اي در نظر نگرفتيم و صادقانه از مردم خواستيم كه كمك 
كنند، قريب به 200 ميليون تومان پول جمع آوري شد كه اين 
مهم نشان مي دهد مردم به رسانه اي كه شفاف و صادق با آنها 
صحبت مي كند، اعتماد دارند. حتي خيلي ها تماس گرفتند 
كه ما تعداي از زنداني ه��ا را آزاد مي كنيم يا بورس تحصيلي 
بچه ها را مي دهيم.  مدير راديو ايران با اشاره به اينكه در رسانه 
راديو بازگشتي نسبت به مردم به سطح جامعه ديده مي شود، 
تصريح كرد: در گذشته مردم از سر شب تا انتهاي آن تلويزيون 
را روشن مي كردند در صورتي كه در حال حاضر حق انتخاب 
دارند . چنانچه برنامه سازان بتوانند هنر به خرج بدهند مي توانند 
مخاطب خود را حفظ كنند چون در حال حاضر راديو رسانه 

زندگي است و تلويزيون رسانه تفريح مردم به شمار مي رود. 

رادیو،رسانهزندگيشدهاستوتلویزیونرسانهایبرایتفریح
مدير راديو ايران:


