
اميد؛ مهم ترين درس امام سجاد)ع(
حسن صادقي نژاد در توئيتي نوشت: امام سجاد)ع( در يكي از سخت ترين 
مقاطع شيعه زعامت را عهده دار شد. پدرش همراه شيعيان آنچنان در 
عاشورا به شهادت رسيدند، واقعه حره و جنگ هاي خونين پس از آن، 
حكومت مروان و حجاج خون آشام، رواج فساد اخالقي و جنسي، ولي با 

همه اينها شيعه را بازسازي كرد! مهم ترين درس او اميد است... 

زائر اربعين ضامن آزادي
يكي از فعاالن توئيتر با نام كاربري »ذوالقرنين« توئيت كرد: نويسنده 
كتاب »به يادت چله نشينم« ميگه درمسير اربعين بين دو عراقي سر 
ميزباني از زائري به شدت مشاجره شد؛ در آخر يكي در گوش ديگري 
چيزي گفت و او قبول كرد! ماجرا را پرس��يدم، ايشان گفت چند وقت 
پيش پسرم در حادثه اي به دست پسرش كش��ته شد و حكم اعدامش 

آمده؛ بهش گفتم اگر قبول كني منزل من بياد رضايت ميدم. 

با چه وقاحتي از  حقوق بشر حرف مي زنند!
حسن عابديني در توئيتي نوشت: مجسمه دو برده داري كه از ۱۱۵ سال 
پيش بر فراز نماي اصلي دانشگاه گلد اسميت در لندن پايتخت انگليس 
قرار داشت سرانجام به زير كشيده شد. رهبران سياسي و نخبگاني كه 
فقط با فشار مردم مجبور به مخفي كردن وفاداري به فرانسيس درك و 

لرد نلسون شده اند با چه وقاحتي از حقوق بشر حرف مي زنند.

رضايزدانپرست:
حاال كه موفقيت ورزش جانبازان و معلوالن 
را مي بينيم حيف است كه از رئيس كميته 
پارالمپيك مل��ي ايران جانب��از عزيز حاج 
محمود خس��روي وفا ن��ام نبري��م كه در 
اين س��ال ها با تمام نداري ها و بي توجهي 
باالدستي ها موفق ش��ده ورزش جانبازان 
و معلوالن را به يك��ي از قدرت هاي جهان 

بدل كنه!
مسعودبصيري:

آقايان مدعي!  الاق��ل از پارالمپيكي ها ياد 
بگيريد؛ امكانات كم، كار زياد، ادعاي كم، 
بهره وري باال. ماشاءاهلل به غيرت ورزشكاران 

پارالمپيك. 
كاربريبانام»ژانلئون«:

كاروان پارالمپيك ايران تونسته ۱۲ مدال 

طال، ۱۱ نقره و يك برنز كسب كنه، اونم تنها 
با تعداد۶۰ نفر اعضا! خيلي از ورزشكاراي 
ديگه كش��ور به خاطر كمبود بودجه براي 
اين مسابقات اعزام نشدند، متأسفانه پول 
مملكت تو چاه بي انته��اي فوتبال ريخته 
ميشه و نه كنترلي رو اين موضوع هست و نه 

البته بازدهي داره. 
اكبرنبوي:

حرفه اي شدن فوتبال  ايران فقط خالصه شد 
در دستمزدهاي كالن مربيان و بازيكنان. 
حاال ب��ه مدال هاي رنگارنگ ورزش��كاران 
پارالمپي��ك در رش��ته هاي گوناگون نگاه 
كنيد. نمي دانم كل بودجه ش��ان چقدر از 
بودجه فوتبال كشور كمتر است، اما باعث 
افتخار ايرانند و اراده شان كمبودها را زير پا 

گذاشته است. 

حانيهحسنوند:
به نظرم وزارت ورزش بايد بيشترين بودجه 
رو به ورزشكاراي »پارالمپيك« بده، چون 
خيلي خوش درخشيدن؛ خدا قوت بهشون!

داودمدرسييان:
طوفان كاروان پارالمپي��ك فوق العاده بود. 
خدا به همه ش��ما ع��زت و ت��وان و توفيق 
روزافزون بده. پارالمپيك توكيو اثبات كرد 
بايد قدر معلوالن بزرگوار جامعه را دانست و 
دهها و صدها برابر در حوزه ورزش معلوالن 
س��رمايه گذاري و امكانات برايشان فراهم 

كرد. افتخارآفريني بهتر از اين؟
احمدمحمودي:

كاروان سرافراز پارالمپيك! شما آبروي ايران 
رو مي خريد. »عده اي هم با التماس به كدخدا 
آبروي ايران رو مي برند« خدا قوت دالوران. 

محمدعليوم:
سال ۲۰۰۰ در سيدني با ۱۲ طال، ۴ نقره و ۷ 
برنز، بهترين نتيجه تاريخ پارالمپيك ايران رقم 
خورد. در توكيو بچه ها با ۱۲ طال، ۱۱ نقره و يك 
برنز، ركورد سيدني رو شكستند؛ بچه هايي 
سختكوش كه اغلب روي سكو با ديدن پرچم 

ايران اشك ريختند.  به شما مي باليم. 
عليحدادي:

درخشش نام فرزندان غيور ايران اسالمي، 
در مسابقات پارالمپيك، عالوه بر تزريق شور 
و نش��اط به رگ هاي جامعه، پيامي واضح 
داش��ت: ما مردم »ما مي توانيم«هستيم، 
حتي اگر ظاه��راً ابزارهاي م��ادي الزم را 
در اختيار نداش��ته باش��يم، ما از كمبودها 
مي آفريني��م و از نداش��ته ها بهترين ها را 

مي سازيم. 
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کمتوقعوپرثمر!بهشمامیبالیم
استقبالمجازيكاربرانشبكههاياجتماعيازكاروانطالييپارالمپيكايران

كسبمقامسيزدهممسابقاتپارالمپيكباكسب۱۲مدالطال،۱۱مدالنقرهويكمدالبرنزموجب
نشاطوشاديكاربرانشبكههاياجتماعيشد.كاربراناينموفقيترابهتماميمعلوالنوجانبازان
ورزشكارتبريكگفتهوآنرانشانهايازعزم»ماميتوانيم«ملتايراندانستند.كاربرانهمچنيناز

كمبودبودجهاينرشتههايورزشيدرمقايسهبافوتبالگفتندوازمسئوالنخواستندبهويژهحاال
كهپارالمپيكيهاثابتكردندميتوانندافتخاراتزياديبرايملتايرانبيافرينند،توجهبيشتري
بهاينرشتههاداشتهباشند.درادامهبخشهاييازواكنشهايكاربراندراينخصوصآمدهاست.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

پرواز اسطوره موسيقي اعتراض و مقاومت
وحيد يامين پور در صفحه اينستاگرام خود 
نوشت: بيش از ۱۶ سال پيش در استوديوي 
راديو جوان زماني كه مش��غول تهيه برنامه 
بودم، ناگهان صدابردار قطعه  »پائوال« از آثار 
تئودوراكيس را ميان فواصل برنامه پخش 
كرد. از آن لحظه هيچگاه نتوانستم خود را از 
موس��يقي ويرانگر تئودوراكيس رها كنم. 
موسيقي متن فيلم »حكومت نظامي« همان 
چيزي است كه به تعبير النگ فلو »زبان جهاني بشر« است.  روز گذشته، ميكيس تئودوراكيس 
اسطوره موسيقي اعتراض و مقاومت درگذش��ت. تئودوراكيِس چپ گرا سال ها عليه امپرياليسم 
جنگيد، محروم شد، تبعيد شد و باز هم جنگيد. )از جمله مبارزه او با امپرياليسم، ساختن قطعه اي به 
عنوان سرود ملي فلسطين است.( »حكومت نظامي« )با كارگرداني كوستا گاوراس، ۱۹۷۲، شيلي( 
داستاني غم انگيز از ترور و كشتار آزاديخواهان اروگوئه به دست كساني است كه زير نظر امريكايي ها 
آموزش ديده  بودند. گفته مي شود تعداد زيادي از بازيگران و دست اندركاران فيلم حكومت نظامي 

بعد از روي كار آمدن ژنرال پينوشه، ديكتاتور شيلي، اعدام يا شكنجه و تبعيد شدند.  
پينوشت: اگر مي خواستم براي رمان ارتداد موسيقي متن انتخاب كنم، انتخاب من همين 
قطعه »پائوال« بود. دختر مبارزي كه معشوقه تئودوراكيس بود و اين ملودي  روي جنازه او در 

سردخانه جوانه زده است. 

 آنچه در فهم طالبان 
و تعريف سياست با افغانستان مهم است

حميد خوش آيند در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: در ارائه ي��ك تحلي��ل دقيق از 
تحوالت كنوني افغانستان و طالبان اين 

چند گزاره را مورد توجه قرار دهيد:
۱( چ��ه بخواهي��م و چ��ه نخواهيم، چه 
دوست داشته باشيم و چه دوست نداشته 
باشيم، در حال حاضر طالبان يك واقعيت 
انكارناپذير در افغانستان و قدرت مطلق در 

اين كشور است؛ كشوري كه ۹۰۰ كيلومتر خط مرزي با ايران دارد. 
۲( امروز هركشوري كه بخواهد در مسئله افغانستان ورود پيدا كند ناگزير از تعامل و تماس با 
طالبان است، چون غير از طالبان موجوديت سياسي ديگري در اين كشور وجود ندارد. فعاًل 

حرف اول و آخر را طالبان مي زند. 
۳ ( از نظر فقهي، فكري و اعتقادي طالبان امروز همان طالبان سال هاي ۱۳۷۰ است، اما از نظر 

رفتاري و سياسي تغييرات قابل توجهي كرده است. 
۴( به زبان بسيار ساده طالباني كه ۲۰ سال پيش بد و خشن بود، امروز خوب نشده بلكه هوشمند 
و اهل تدبير و مذاكره شده است. نمايندگان عالي طالبان امروز در تراز ديپلمات هاي بين المللي 
به فنون چانه زني و مذاكره و گفت وگو مس��لط ش��ده و به درك واقعي از منافع ملي و قدرت 

رسيده اند كه براي تحقق آن حتي حاضرند به مباني فكري و اعتقادي شان هم پشت كنند. 
۵( كادر رهبري و فرماندهان عالي و مراكز تصميم گير و تصميم ساز برخالف رده هاي مياني طالبان 
كه جوان تر هستند و وابستگي شديدي به رفتارهاي افراطي دارند، به خوبي مي دانند منافع ملي، 
ترتيبات منطقه اي، مفاهيم جديد امنيت ملي و موضوعات پيچيده بين المللي هرگز اجازه تشكيل 

دولتي راكه پايه و مبناي آن فقه طالباني همانند آنچه در كتاب هايشان آمده، نمي دهد. 
۶( سياست فعلي جمهوري اسالمي در قبال افغانس��تان و طالبان تا وقتي كه دولت تشكيل 
نشده، سكوت و مداراست، له يا عليه آن نيست. ايران دولتي را كه طالبان بدون مشاركت ساير 

گروه ها و جريان هاي داخلي تشكيل دهد، به رسميت نخواهد شناخت. 
۷( افغانستان فعاًل در يك وضعيت گذار قرار گرفته است و هر يك از بازيگران خارجي از روسيه 
و چين گرفته تا تركيه و عربستان به شدت دنبال تعريف منافع ملي براي خود در اين كشور 
هستند. جمهوري اسالمي در عين موضع سكوت و مدارا در قبال تحوالت اين كشور، بايد نقش 

پوياتر، مؤثرتر و فعال تري در مواجهه با آنچه در اين كشور مي گذرد، ايفا كند.

پايان الت ساالري!
داريوش سجادي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: دنياي التي قاعده خود را دارد. از 
مهم تري��ن قانونمندي هاي دنياي الت ها 
اقتدار و نفوذ كالم آنها به پشتوانه خوفناكي 
ايشان است. يك الت قبل از بزن بهادري 
بايد مهابت داشته باشد و متابعت از ايشان 
مي بايست مستظهر به مهابت ايشان باشد. 
الت بي خطر التي است كه اكسپاير شده و 
عربده هايش ديگر ترسي در مخاطب نمي آفريند تا بتواند از جوار خوفناكي و اشتهار به چاالكي 
مقتدرانه انفاذ حكم كند.  بالغ بر ۴۲ سال است كه تهران به اتهام بي وقعي و نترسيدن از ساختار 
ترس ساالر امريكايي، گنده الت بازي واشنگتن را بي فروغ كرده. پايان يك الت پايان قدرتش 
نيست، پايان مهابتش است! التي كه نفهمد دوران مهابتش تمام شده الجرم به كاله مخملي 

مبدل مي شود كه تنها به درد عكس يادگاري گرفتن مي خورد!
زماني اقتدار و خوفناكي قدرت امريكا تا حدي بود كه با كمترين تشرش دنيايي اسهال مي گرفت! و 
اكنون بيش از چهار دهه است كه مي كوشد با غرش بر ايرانيان استمرار نظام الت ساالر جهاني اش را باور 

كند و بباوراند و ايران چون طفل جسوري، عرياني پادشاه كوچه الت ها را در خندوانه فرياد مي زند!

10 نكته كوتاه كه هر كارمند الزم است بداند
احس��ان محمدي در صفحه اينستاگرام 
خود ۱۰ نكته در خصوص رفتار كارمندان 

را به اشتراك گذاشت. او نوشته است:
۱( براي انجام كاري كه وظيفه شماست سر 
ارباب رجوع منت نگذاريد. رايگان و عام المنفعه 

كار نمي كنيد. پس لطفاً منت نگذاريد. 
۲( حال مردم خوب نيست، كمي بيشتر 
صبوري به خرج دهيد. اگر ارباب رجوعي 
عصباني يا كم سواد است، شما آرامش به خرج بدهيد، لبخند بزنيد و بگوييد كمكش مي كنيد. 

همين جمله معجزه مي كند. 
۳( مي دانيم شما انسان هستيد، از آهن ساخته نش��ده ايد و حق داريد نفسي چاق كنيد و از 
فرصت ناهار استفاده كنيد يا چاي بنوشيد. بهتر است همين را به ارباب رجوع بگوييد. عموماً 
مي پذيرند و درك مي كنند. به ويژه وقتي موقع كار س��رتان توي گوشي نيست يا سايت هاي 

خبري را چك نمي كنيد!
۴( حتماً بين دهها نفري كه به محل كار شما مي آيند انسان ناهموار، بدخلق و كم طاقت هست. 
آنها نماينده همه نيس��تند. با بداخالقي انتقام آنها را از ديگران نگيريد. پاسخ به تماس هاي 

تلفني كاري يكي از وظايف شماست. وقتي تلفن زنگ مي خورد، برداريد و جواب بدهيد!
۵( وقتي كسي به شما مراجعه مي كند سرتان را بلند كنيد. يك لبخند، سالم و تماس چشمي 
به هر دو نفر شما كمك مي كند. هرگز تحقيرآميز با ارباب رجوع برخورد نكنيد. بعضي از آنها 

حتي مقام و جايگاه اداري باالتري از شما دارند. 
۶(  اينكه حقوق ش��ما را دير داده اند، رئيس، اضافه كاري كمي داده، وزير پاداش سال قبل را 
نداده، ساعت كار شما زياد است و. . . ابداً ربطي به ارباب رجوع ندارد. به هيچ وجه صحبت را به 

سمتي نبريد كه مراجعه كننده گمان كند شما توقع ويژه اي از او داريد. 
۷(  تميز، آراسته و خوش بو باش��يد. كارمندي كه ژوليده و خس��ته و نامرتب سركار حاضر 
مي شود، خميازه مي كشد، سرش را مي خاراند و. . . انصافاً روح فرساست. اغراق برخي كارمندان 

خانم در آرايش نيز همين حس را منتقل مي كند. 
۸( اگر به هر دليلي ارباب رجوع توهين كرد حق گالويز ش��دن با او را نداريد. بلند شويد و اين 
موضوع را به رئيس بگوييد. تجربه نشان داده كه ماجرا به شكل كم خسارت تري حل مي شود. 
۹( جلوي ارباب رجوع با همكارانتان شوخي نكنيد. كار را به خاطر تعريف يك خاطره متوقف 
نكنيد. يادتان نرود هر فردي كه به شما مراجعه مي كند براي خودش »كسي« است و او هم در 

»سراي خود سري دارد و ساماني!« و انتظار توجه دارد. 
۱۰( »به من مربوط نيست«، »اين مشكل شماست«، »بريد شكايت كنيد« و. . . جمالتي از اين 
دست را نگوييد. شما هم يك روز براي انجام يك كار به اداره ديگري مي رويد و مي بينيد كه اين 

جمالت چقدر سمي اند. گره از كار خلق باز كنيد تا ديگري گره از كار شما بگشايد.

2 علت بروز تمامي گناهان و جرائم
عالمهطباطبايي)ره(:

هيچ جرم و گناهى به قدر تعدى به حقوق مردم، جامعه را فاسد 
نمى س��ازد، زيرا مهم ترين چيزى كه جامعه انسانى را بر اساس 
خود پاي��دار مى دارد، اقتصاد جامعه اس��ت كه خ��دا آن را مايه 
قوام اجتماعى قرار داده و ما اگر انواع گناهان، جرائم ، جنايات ، 
تعديات و مظالم را دقيقاً آمارگيرى كنيم و به جست وجوى علت 
آن بپردازيم خواهيم ديد كه علت بروز تمامى آنها يكى از دو چيز 
است: يا »فقر ُمفرط«ي است كه انسان را به اختالس  اموال مردم 
از راه سرقت، راهزني، آدم كشى ، گران فروشى ، كم فروشى، غصب و 
ساير تعديات وادار مى كند يا »ثروت بى حساب« است كه انسان را 
به اسراف و ولخرجى در خوردن، نوشيدن، پوشيدن، تهيه سكنى 
و همس��ر و بى بند و بارى در شهوات، هتك حرمت ها، شكستن 

قرق ها و تجاوز در جان، مال و ناموس ديگران وامى دارد. 
منبع: كانال تلگرامي »رسانه الميزان« به استناد ترجمه تفسير 

الميزان، جلد۹، صفحه۳۳۰

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

»Andrew Lilja«تصويريازداخليكسلولانسان| صفحهتوئيتري

حس��ن باوي��ر در كان��ال تلگرام��ي خود 
نوش��ت: ميليون ها واژه اي ك��ه روزانه از 
سوي دستگاه هاي رس��انه اي و تبليغاتي 
غربي به سوي ما روانه مي شود، از پشتوانه 
نظ��ري و علم��ي دقي��ق در حوزه ه��اي 
سياس��ي، روانشناس��ي، جامعه شناسي 
و عل��وم ارتباطات برخوردار اس��ت. براي 
ايفاي نقش يك مخاطب آگاه و كنشگر و 
نه مخاطبي منفعل و از پيش باخته، بايد 
با مواردي مه��م از تكنيك هاي عمليات 

رواني آشنا شد. 
۱- نامگ��ذاري معكوس: در اي��ن روش، 
به تناسب هدف هاي تبليغاتي براي مفاهيم 
نامگذاري شود. به عنوان مثال، »استعمار« 
در لغت به معن��ي طلب آب��ادي و عمران 
است اما غرب اين كلمه را در مورد تسخير 
و اش��غال كش��ورها به كار گرفته و امروز 
حتي در اث��ر تكرار اين كارب��رد معكوس، 
مفهوم واقعي كلمه عوض شده است. يا واژه 
»ميانه رو« به رژيم هاي دست نشانده كه به 
حفظ منافع غرب اطالق مي گردد. تاور در 
گزارش خود از اين قاعده استفاده كرده  و 
نام رسوايي مك فارلين را حادثه »ايران- 
كنترا« گذاش��ته اس��ت. وي بيداري ضد 
امپرياليستي را »تروريسم«، بيداري جهاني 
ضد امپرياليسم را »تروريسم بين الملل« يا 
نبود سياست مطلوب غرب در يك كشور را 
»هرج ومرج« و نبود رابطه نظامي با غرب را 

»خأل نظامي« گذاشته است. 
۲- عرفي سازي يا همراهي: تكنيكي است 
براي متقاعد كردن مخاطب، با ترويج اين 
پنداشت كه مواضع مربوط، بيانگر درك 
عمومي و حس مش��ترك مردم است. در 

اين تكنيك، طراحان تبليغ��ات رواني با 
استفاده از زبان، عادات و آداب مردم عادي 
)و نيز نوع لباس آنها در ارتباطات رودررو، 
ش��نيداري و ديداري( ت��الش مي كنند 
ديدگاه مورد نظر خود را متناسب با ذائقه 
عامه مردم معرف��ي كنند. اين تكنيك در 
مواردي كه جمعيت هدف نسبت به زبان و 
آداب رسمي يا روشنفكرانه بدگمان است، 
بسيار مؤثر خواهد بود و نظام سلطه براي از 
بين بردن روحيه مقاومت ملت ها به خوبي 

از اين تكنيك استفاده مي كند. 
۳- تصويرس��ازي يا انگاره س��ازي: در اين 
روش، نيروهاي مهاجم س��عي مي كنند با 
ايجاد تصويري مطلوب از خود، تصويري 
مخدوش و ناموج��ه از نيروهاي مدافع در 
اذهان مخاطبان ايجاد كنند. كارل هوسمن 
در مورد انگاره سازي رس��انه ها مي گويد: 
رس��انه ها، فضايي س��اختگي و برداشتي 
ذهني از جهان كه ضرورتاً با جهان واقعي 

منطبق نيست را ارائه مي دهند. 
در رس��انه ها خب��ر، الزاماً هم��ان چيزي 
نيست كه اتفاق مي افتد بلكه چيزي است 
كه منبع خبري آن را ارائ��ه مي دهد. لذا 
براي هداي��ت افكار عموم��ي از واقعيات، 
انگاره هاي��ي خلق مي ش��ود ك��ه تنها در 
راستاي اهداف كارگزاران ارتباطي است. 
مانند ايجاد انگاره اي از ايران در رسانه هاي 
امريكايي و غربي كه درصدد اس��ت ايران 
را كشوري خشونت طلب جلوه دهد. اين 
انگاره باعث مي شود كه در صورت تجاوز 
كش��وري به ايران، افكار عمومي همسو با 
آن عمل كرده و ب��ه اعمال خالف ديگران 

مشروعيت داده شود. 

تكنيك هاي عمليات رواني در رسانه
كانال تلگرامي »كلبه انديش��ه و فرهنگ« 
نوشت: انتقاد و تخريب، مرزهايي ظريف اما 
مشخص دارند. در خصوص تفاوت هاي نقد و 
تخريب چند نكته را مي توان در نظر گرفت:

۱- انتقاد و تخريب از نظر ماهوي با يكديگر 
تفاوت دارن��د. انگي��زه انتق��اد، اصالح و 
سازندگي است ولي تخريب از ابتدا با هدف 
تقبيح حريف به منظور تأمين منافع فردي  
يا گروهي انجام مي شود و در نهاد آن نيتي 

خيرخواهانه نهفته نيست. 
۲- انتق��اد را مي توان كنش��ي اجتماعي 
مبتني بر نوعي ارزيابي منصفانه دانس��ت 
كه نقاط ق��وت و ضع��ف را همزمان مورد 
توجه قرار مي ده��د و در بهترين حالت به 
ارائه راهكار براي رفع نقاط ضعف منتهي 
مي شود. تخريب اما نه تنها بر برجسته سازي 
نقاط ضعف رقيب بنا ش��ده اس��ت بلكه با 
استفاده از ابزارهاي تبليغاتي، نقاط قوت را 

هم ناچيز يا گاه منفي جلوه مي دهد. 
۳- فرآيندهاي انتقاد و تخريب از نظر روش 
و ابزارهايي كه براي دس��تيابي به اهداف 
به كار رود ه��م متمايزند. انتقاد همواره بر 
مبناي شاخص ها و با پايبندي به هنجارها و 
ارزش ها و به صورت مستند و مستدل انجام 
مي شود، اما تخريب از هيچ منطق و الگوي 
رفتاري جز زير سؤال بردن حريف و تقبيح 

او پيروي نمي كند. 
تخريب گرايان براي جبران بي منطقي خود 
در جلب افكار عمومي در بسياري از موارد 
از روش ها و ابزارهاي ناهنجار يا نامشروع 
استفاده مي كنند؛ انتخابي كه گاه هوده اي 
وارونه به بار مي آورد و اعتبار تخريب گران 
از بين مي برد. به عنوان نمونه، تخريب گران 

براي زير س��ؤال ب��ردن حري��ف بارها به 
ابزارهايي چون شايعه پراكني، وارونه نمايي، 
سياه نمايي، تعميم، بزرگنمايي، توهين و... 

متوسل شده اند. 
۴- بين اي��ن نتايج و پيامده��اي انتقاد و 
تخريب هم تفاوت هايي هس��ت. انتقاد به 
خاطر برخ��ورداري از منط��ق همه فهم، 
همواره موجب ايج��اد مطالبه اي عمومي 
و فراگي��ر در نتيجه بهب��ود و اصالح امور 
مي شود. تخريب اما هرگز كارآمدي ندارد 
و نه تنها ب��ه بهبود امور منجر نمي ش��ود، 
بلكه ب��ه كارگي��ري ابزاره��ا و روش هاي 
نامطلوب در آن سبب س��از اف��ول اخالق 
در جامعه هم مي ش��ود. انتق��اد به خاطر 
رويكرد همگرايان��ه اي كه در ماهيت خود 
دارد، همبستگي و انسجام ملي را تقويت 
مي كند، اما تخريب به خاطر توجه مطلق 
به منافع گروه��ي و جناحي و توس��ل به 
تاكتيك هايي چون گروكشي، خرده گيري، 
القاي ناكارآمدي حريف، زير سؤال بردن 
اقدام هاي مثبت و...، زمينه هاي واگرايي و 
بي اعتمادي را در جامعه فراهم مي كند. به 
عبارتي نقد سازنده سرمايه هاي اجتماعي را 
تقويت، اما تخريب سرمايه هاي اجتماعي را 

فداي منافع گروهي خاص مي كند. 
در مجم��وع بايد گفت راه نق��د از تخريب 
جداس��ت؛ اولي ب��ا انگيزه اص��الح انجام 
مي ش��ود و دومي با هدف تخريب. اولي از 
قاعده و قانوني مشخص پيروي مي كند و 
دومي تابع قانوني نيست. اولي سازنده است 
و دومي ويرانگر. اولي به دنبال گش��ودن 
دره��اي تازه اس��ت و دومي ب��ه دنبال به 

بن بست كشاندن.

مرز انتقاد و تخريب


