
  مرضيه باميري
بسياري از آدم ها در فضاي مجازي بيش از واقعيت، 
در واقع سندروم خود را به نمايش مي گذارند. آنها 
به عمد از خودشان يك نقاب مصنوعي مي سازند 
و طبق خواس�ته شخصي شان ش�خصيت خود را 
تغيير مي دهند. از كمبودها و مشكالت و نداري ها 
فاكتور مي گيرن�د و مخاطب را فقط ب�ه زور زرق 
و برق عك�س و فيلم هاي تخيلي نگ�ه مي دارند. 

   
  سندروم اردك يعني چه؟

شنيده ايد مي گويند طرف صورتش را با سيلي سرخ نگه 
داشته است؟ يا مثاًل داخلش خودش را سوزانده بيرونش 
مردم را؟ يا حتماً شنيده ايد كه مي گويند باطن زندگي 

خود را با ظاهر زندگي ديگران مقايسه نكنيد. 
اينها نشئت گرفته از هنر پارسي هس��تند كه ريشه در 
فرهن��گ و باور ما دارن��د و با زندگي تك ت��ك ما آدم ها 
عجين اند. عبارتي كه در روانشناس��ي به آن مي گويند 
س��ندروم اردك ولي از قرن ها قبل در فرهنگ ما ورود 
كرده است. حاال چرا اردك؟ ديده ايد اردك وقتي روي 
آب ش��نا مي كند جذاب و خواستني مي ش��ود. آرام راه 
مي رود و ما غرق لذت تماشايش مي شويم ولي غافل از 
اينكه اين اردك آراِم روي آب از زير دارد تقال مي كند و 
تمام قدرت پاهايش را ب��ه كار مي گيرد تا بتواند حركت 
كند و آب را پس بزند. چيزي كه ما مي بينيم فقط پاهاي 
جذاب اردك است. درس��ت مثل چيزي كه در زندگي 
مي بينيم. و بيراه نگفته اند كه عقل مردم به چشم ش��ان 
است. چون چيزي را باور مي كنند كه مي بينند و هرگز 
از پشت پرده وقايع مطلع نمي شوند يا خودشان تمايلي 
براي دانس��تن آن ندارند. مردم تمايل دارند نقش بازي 
كنند و باطن زندگ��ي خود را از ديگ��ران مخفي كنند. 
اختالف ها و مش��كالت مالي را از ديد ديگ��ران پنهان 
مي كنند و در عوض س��عي دارند به گونه اي جلوه دهند 

كه گويا همه چيز عالي است و من خوشبختم. 
  آبروداري يا سندروم اردك؟

تا جايي كه اسم پنهان كاري حفظ آبرو باشد و براساس 
مصلحت، مشكلي نيس��ت و اتفاقاً بيان نكردن دردها و 
نداري ها عزت نفس آدم ها را مح��ك مي زند ولي وقتي 
براي پوش��اندن رنجي كه با آن دست به گريبان هستي 
به تضادها رو مي آوري آن وقت ديگر اوضاع فرق مي كند 
و عزت نفس اسمش مي شود سندروم اردك. يعني دلت 

مي خواهد ظاهر نازيباي خوش��بختي نداش��ته ات را به 
رخ بقيه بكشي. مي خواهي نداش��ته هايت را بكوبي در 
صورت ش��ان. مي خواهي وانمود كني خوشبختي ولي 
نيستي. از درون تهي ش��ده اي ولي هنوز سر پا هستي و 
نقش آدم هاي قوي را بازي مي كني. از كس��ي متنفري 
ولي لبخن��د مي زني و وانم��ود مي كن��ي اوضاع تحت 
كنترل اس��ت. در حس��رت يك س��فر الكچري هستي 
ولي همه س��فرهاي يك روزه به روس��تاي اطراف شهر 
را هم طوري اطالع رس��اني مي كني كه انگار به يك تور 
گردش��گري رفته اي. طوري از سفره رنگين شام عكس 
در صفحه مي گ��ذاري كه هر مخاطبي ب��ا ديدن عكس 
اولين جمل��ه اي كه مي گويد اين اس��ت كه: واي خوش 
به حال شان. چقدرخوشبختند! دخترت آخرين گزينه 
انتخابش را قبول شده و شما طوري وانمود مي كنيد انگار 
انتخاب خودش بوده و خوشحال هستيد. در زندگي تان 
مشكالت فراواني با همسرتان داريد ولي طوري در محل 
كار از عشق و محبت س��خن مي گوييد كه همكاران تان 
نديده عاشق اين محبت دوسويه مي شوند. در واقع شما 
فقط حرف از خوشبختي مي زنيد ولي مخاطب شما آن 
را جدي مي گيرد. شما نداشته هاي تان را تعريف مي كنيد 
ولي آنها به پاي داش��ته هاي تان مي گذارند. بسياري از 
ما ش��بيه همان اردك هس��تيم. هر روز هفته را در تقال 

هستيم تا ظاهري آراسته و شاد به تماشا بگذاريم ولي در 
واقع غمگينيم و دل مان يك دل سير گريه مي خواهد. 

  اردك هاي صفحات مجازي!
بسياري از آدم ها در فضاي مجازي بيشتر سندروم خود 
را به نماي��ش مي گذارند. آنها به عمد از خودش��ان يك 
نقاب مصنوعي مي سازند و طبق خواسته شخصي شان 
شخصيت خود را تغيير مي دهند. از كمبودها و مشكالت 
و نداري ها فاكتور مي گيرند و مخاطب را فقط به زور زرق 

و برق عكس و فيلم هاي تخيلي نگه مي دارند. 
عده اي بالگر مي شوند و با كوبيدن بر طبل خوشبختي و 
زندگي الكچري مخاطب را كه راز نفس هاي صفحه شان 
اس��ت راضي نگه مي دارند. عده اي پول كالن مي گيرند 
كه براي تبليغ صفحه تان مدتي به عنوان دوس��ت كنار 
شما راه بروند و عكس يادگاري بگيرند. عده اي ميزانسن 
اجاره اي دارند و يك روز عكاس مي آيد اندازه يك سال 
توليد محتواي صفحه فيلم و عك��س مي گيرد. يكي به 
زور چالش ه��اي عجيب جل��ب توجه مي كن��د و توجه 

مي خرد. يكي با... 
اردك ها در اس��تخر مجازي زيادند و متأس��فانه آن قدر 
زيبا راه مي روند كه كس��ي به دنياي زير آب ش��ان شك 
نمي كند. آن قدر شادي و خوش��بختي را ماهرانه بازي 
مي كنند ك��ه كمتر كس��ي حدس مي زند پش��ت پرده 

زندگي شان چه مي گذرد. 
  تظاهر به شاد بودن بيماري است

تظاهر به ش��اد بودن يك اختالل روحي رواني است كه 
كمتر به آن پرداخته شده و نسبت به ساير بيماري ها از 
اسم و رسم كمتري برخوردار است ولي همين اختالل 
شايد س��اده مي تواند اثرات مخربي را روي فرد و دنياي 
اطراف��ش بگ��ذارد. بس��ياري از بچه هاي نس��ل جديد 
عقل شان به چشم شان اس��ت. آرزوهاي شان ته ندارد و 
از همين حاال دنياي ش��ان ش��ده تظاهر به خوشبختي 
و شاد بودن. مدام گوشي دست ش��ان است و از لحظات 
زيباي عمرشان براي بقيه گزارش مي گيرند. بسياري از 
ما گزارشگر زندگي خودمان هستيم و براي تابلويي كه 
از خودمان ساخته ايم حاضريم هر كاري كنيم. افراط در 
تظاهر كردن به شادي مي تواند عواقب دردناكي داشته 

باشد. مي گوييد چگونه؟
تصور كنيد كسي افسردگي حاد داش��ته باشد. از همه 
بيزار باشد و در تنهايي به مرگ بينديشد ولي در دنياي 
بيرون شاد جلوه كند و ش��ما هرگز ندانيد در وجودش 

چه التهابي در حال وقوع است. آن وقت است كه وقتي 
خبر خودكشي فالن آدم را مي ش��نويد جا مي خوريد و 
احتماالً مي گويي��د  اي واي او ديگر چ��را؟ او كه از يك 
زندگي عاشقانه و رفاه نسبي برخوردار بود. او ديگر چرا؟ 
و هرگز درك نخواهيد كرد آدمي كه مدام كنارتان بوده 
و لبخند گوش��ه لبش بوده آن قدر غمگين بوده و درد بر 
او سنگيني كرده كه مردن را به زيستن پر از رنج ترجيح 
داده است. يا وقتي مي فهميد فالني قاتل است از تعجب 

شاخ درمي آوريد. 
ما هر روز از كنار آدم هايي رد مي شويم كه كوه درد نفرت 
يا كينه اند ولي وانمود مي كنند خوش��حالند. كسي چه 
مي داند؟ شايد آدمي كه امروز كنارتان در مترو بوده فردا 
اس��مش را در روزنامه ببينيد كه خودش را از فالن پل 
پرت كرده يا يك هنجار شكني بزرگ مرتكب شده است. 
ش��ك نكنيد خانواده ها در اين بيماري سهيمند. آنها با 
حمايت و محافظت بيش از حد مي توانند آسيب جدي 
به فرزندشان بزنند چراكه آنها را در پر قو نگه مي دارند و 
بچه ها هرگز فرصت رويارويي با مشكالت و چالش هاي 

زندگي را نمي يابند. 
  خود را با ديگران مقايسه نكنيم

يكي ديگر از علت هاي ابتال به اين سندروم ايجاد حس 
رقابت در افراد است. آنها ميل ش��ديدي به برنده بودن 
دارن��د و هرگز نمي توانن��د از نااميدي و شكس��ت خود 
سخن بگويند. شايد به دليل گس��ترش اين اختالل در 
جامعه است كه آدم ها هنجارهاي شكست خود را جشن 
مي گيرند و ما شاهديم آدم هايي را كه بعد از طالق كيك 
مي برن��د و هياهو راه مي اندازند تا همه ش��هر را خبردار 
كنند. خيلي هم از اين اتفاق ناراحت نيس��تند. اين يك 

فاجعه اجتماعي است و بايد آن را جدي گرفت. 
آدم هاي كمال گرا مي خواهند هميش��ه بي نقص باشند. 
به همين دليل ناراحتي و مشكالت خود را زير اليه اي از 

لبخند و رضايت پنهان مي كنند. 
يادتان باشد توصيه ها را جدي بگيريد و واقعيت زندگي 
خود را با ظاهر زندگ��ي ديگران مقايس��ه نكنيد. جوان 
بودن صورت يك زن 50 ساله را به حساب خوش بودنش 
نگذاريد. شايد او غرق مش��كل باشد ولي از لحاظ پوست 
شانس آورده باشد. شايد كسي كه پولدار است و شما به 
آن غبطه مي خوريد شب ها به آرامش و سادگي زندگي 
شما آه بكش��د و دعا كند كاش جاي ش��ما بود. مراقب 
نمايش اردك هاي خسته اما سرخوش اطراف تان باشيد. 
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سبك كار و شغل

حفظ دوركاري با شيوه سوم

دوركاري نه در خانه
 بلكه كمي آن سوتر!

تظاهر به خوشبختي آسيب زاست

راهبردهاي مديريت فضاي مجازي در كالم رهبري

شما به سندروم اردك مبتال هستيد!

اين فضاي غير منضبط را رها نكنيد

تا جايي كه اسم پنهان كاري حفظ آبرو 
باشد و براس�اس مصلحت، مشكلي 
نيس�ت و اتفاقاً بيان نكردن دردها و 
نداري ها عزت نف�س آدم ها را محك 
مي زند. ولي وقتي براي پوشاندن رنجي 
كه با آن دس�ت به گريبان هستي به 
تضاده�ا رو م�ي آوري آن وقت ديگر 
اوض�اع فرق مي كن�د و ع�زت نفس 
اس�مش مي ش�ود س�ندروم اردك. 
يعني دلت مي خواه�د ظاهر نازيباي 
خوشبختي نداش�ته ات را به رخ بقيه 
بكشي. مي خواهي نداش�ته هايت را 
بكوب�ي در صورت ش�ان. مي خواهي 
وانمود كني خوشبختي ولي نيستي

بسياري از بچه هاي نسل جديد عقل شان 
به چشم شان اس�ت. آرزوهاي شان ته 
ندارد و از همين حاال دنياي ش�ان شده 
تظاهر به خوشبختي و شاد بودن. مدام 
گوش�ي دست شان اس�ت و از لحظات 
زيباي عمرش�ان ب�راي بقي�ه گزارش 
مي گيرند. بسياري از ما گزارشگر زندگي 
خودمان هس�تيم و براي تابلويي كه از 
خودمان ساخته ايم حاضريم هر كاري 
كنيم. افراط در تظاهر كردن به شادي 
مي تواند عواقب دردناكي داشته باشد

 پيش بيني مي شود بيش از ۲5 درصد از نيروي كار 
اياالت متحده همچنان دوركار باقي خواهند ماند. 
بسياري از كاركنان قرار نيس��ت در آينده نزديك 
به محل كارش��ان برگردند اما اينك��ه آنها مجبور 
باش��ند تمام فعاليت هاي ش��ان را در خان��ه انجام 
دهند در بلندمدت مي تواند به طرز غيرمنتظره اي 
بدبختي آفري��ن و غيرمولد باش��د. براي ش��رايط 
فعلي بايد به دنبال يافتن گزينه س��ومي باش��يم و 
با الهام گرفتن از نويس��ندگان به گزينه جايگزيني 
مي رس��يم به نام كاركردن در جاي��ي در نزديكي 

خانه. 
ايده پيش��نهادي من اين است: س��ازمان هايي كه 
اجازه دوركاري را به كاركنان شان مي دهند نبايد 
فقط آنه��ا را به يافت��ن مكاني ب��راي كاركردن در 
نزديكي خانه )اما مجزا از آن( تش��ويق كنند، بلكه 
بايد مستقيماً براي اين نوع گريزهاي شناختي به 

آنها يارانه پرداخت كنند. 
اين كار به هزينه زيادي هم نياز ندارد. اگر برگرديم 
به مثال هاي مربوط به نويس��نده ها، مي بينيم كه 
اين فضاهاي كاري، براي اينكه از خانه بهتر باشند، 
نيازي نيست كه حتماً از نظر زيبايي شناسي خيلي 
دلچسب باش��ند، يا خيلي مجهز باش��ند، يا حتماً 
سيستم تهويه مطبوع آنچناني داش��ته باشند )يا 
حتي ديوار و سقف داشته باشند!(. يك فضاي كار 
اش��تراكي، دفتر كار كوچكي ب��االي يك مغازه در 
خيابان اصلي، گاراژ آپارتماني اجاره اي يا حتي يك 
انباري مرتب ش��ده مي تواند، نسبت به لپ تاپي كه 
روي ميز آشپزخانه مي گذاريم يا ميزي كه به عنوان 
دفتر كار خانگي در اتاق خواب مان َعلَم مي كنيم، 
تجربه رضايت بخش تر و كارآمدتري را براي انجام 

كارهاي شناختي فراهم كند.
 البته انج��ام همه كارها هم ب��ه چنين مكان هايي 
در نزديك��ي خان��ه احتياج ن��دارد - ب��راي مثال، 
اشتاين بك، عالوه بر قايق ماهيگيري، يك دفتر كار 
عادي هم براي خودش داش��ت- اما همين كه فرد 
اين امكان را داشته باش��د تا در صورت لزوم بتواند 
محيط كارش را جابه جا كند، در بيشتر كارهايي كه 
اين طبقه جديِد دوركار قرار است انجام دهد تفاوت 

محسوسي ايجاد خواهد كرد. 
اينكه به اف��راد يارانه بدهيم ت��ا در محلي نزديك 
ب��ه خان��ه كار كنند اي��ده جديدي نيس��ت. پاييز 
گذشته، اس��تارتاپي به نام فلون در بريتانيا شروع 
به پياده سازي پلتفرمي كرد كه به گفته خودشان 
قرار اس��ت براي پيداكردن مكان هاي��ي براي كاِر 

دانش ورزانه بدون حواس پرتي باشد. 
مي توان انتظار داش��ت كه طرح ه��اي اين چنيني 
با مقاومت روبه رو ش��وند. وقتي دفات��ر كار مجدداً 
باز شدند، مديران فشار بيش��تري خواهند آورد تا 
كاركنان ش��ان را به برگشتن پش��ت ميز كارشان 

ترغي��ب كنند، خ��واه از طري��ق پ��اداش دادن به 
آنهايي كه به دفتر كار برمي گردند و خواه از طريق 
جريمه كردن آنهايي كه برنمي گردند. بهار گذشته، 
اطالعيه فيس بوك و توييتر خبرساز شد كه در آن 
اعالم ك��رده بودند كاركناني ك��ه به تازگي دوركار 
شده اند و تصميم دارند براي هميشه در جايي خارج 
از منطقه خليج سان فرانسيسكو كار كنند با كسر 

حقوق مواجه خواهند شد. 
هرچند با توجه به موضع گيري اين شركت ها بعيد 
به نظر مي رس��د كه ايده ارائه تسهيالت به آنهايي 
كه مي خواهند دوركار باقي بمانند عملي ش��ود اما 
دانش موجود درباره اين موضوع حاكي از آن است 
كه كوته بينانه است اگر كارمندان دوركار را به حال 
خودش��ان رها كنيم تا در خانه به دوركاري ش��ان 

ادامه دهند. 
اگر شركتي بنا دارد به كاركنانش اجازه دوركاري 
بدهد، اينكه كم��ي هزينه اضافي به عن��وان يارانه 
به كاركنانش پرداخت كند تا آنه��ا را براي فرار از 
حواس پرتي هاي خانه توانمند سازد، بايد بداند كه 
مقدار بيشتري از اين مبلغ به جيب شركت برخواهد 
گش��ت چون هم كيفيت كار اين افراد باال مي رود، 
هم خوشحال تر خواهند بود و هم، در نتيجه، كمتر 
دچار خستگي مي شوند و نرخ ريزش كاركنان هم 

كاهش پيدا خواهد كرد.
پس حتي اگر صرف��اً از دي��دگاه دودو تا چهارتاي 
مالي هم ب��ه قضيه نگاه كنيم، كارك��ردن از جايي 
در نزديكي خانه احتماالً سياس��ت بهتري خواهد 
بود نس��بت به كاركردن از خان��ه. در واقع اين كار 
براي ش��ركت ها حكم نوعي سرمايه گذاري را دارد 
كه نويد سود قابل توجهي را در بلندمدت برايشان 

به همراه دارد. 
بدون شك، بخشي از اشتياق من نسبت به مفهوم 
»كاركردن از جايي در نزديكي خانه« برمي گردد 
به تجربه شخصي خودم. بعد از نزديك به يك دهه 
كه براي تدريس هر روز از خانه ام در تاكوما پارك 
مريلند به محل دانشگاه جورج تاون مي رفتم، وقتي 
در ماه مارس گذش��ته برنامه تغيير كرد و قرار شد 
به صورت تمام وقت دوركاري كنم، ابتدا اين تغيير 

برايم غيرمنتظره بود.
 به عنوان استادي با برنامه كاري منعطف، قباًل هم 
هميشه بخشي از كارها را از خانه انجام مي دادم اما 
اينكه ناگهان مجبور شدم همه كارها - از تدريس و 
نوشتن گرفته تا جلسات دانشكده و مصاحبه هاي 
راديويي و پادكستي- را از خانه انجام دهم توانايي ام 
در تمركزك��ردن را به چالش كش��يد )همين طور 
توانايي سه فرزندم را براي ساكت ماندن در هنگام 
درس دادن من يا حضورم در برنامه هاي زنده(. در 
ماه آگوست گذشته، باالخره خودم را راضي كردم 
و دفتر س��اده اي در باالي يك رس��توران واقع در 
مركز شهر كوچك تاكوما پارك اجاره كردم، جايي 
كه فقط چند ساختمان با خانه مان فاصله داشت. 
فضايش به هيچ وجه لوكس محسوب نمي شود؛ چند 
پنجره دارد كه عصرها با صداي موس��يقي حياط 

رستوران به لرزش مي افتند.
حاال من ني��ز، خانه بس��يار دوست داش��تني ام با 
اتاق هاي نورگير و مبلم��ان راحتش را رها كرده ام 
و نشس��تن بر ي��ك صندل��ي اداري مس��تعمل و 
خيره ش��دن به يك ديواِر بي پيرايه را به آن ترجيح 
داده ام و به سروصدا و هياهوي مشتريان رستوراِن 
طبقه پايين نيز وقع��ي نمي نهم. من ديگر در خانه 
كار نمي كنم، بلكه از جاي��ي در نزديكي خانه كار 
مي كنم و هيچ گاه در زندگي تا اين حد احس��اس 

كارآمدبودن نداشته ام. 
نقل و تلخيص از: وب سايت ترجمان
/ نوشته: كال نيوپورت
/ ترجمه: بابك حافظي/ مرجع: نيويوركر

سبك نگرش

1( متأسفانه در فضاي مجازي كشور ما هم كه آن رعايت هاي الزم با وجود اين 
همه تأكيدي كه من كردم صورت نمي گيرد و در يك جهاتي واقعاً ول است، كه بايد 
آن كساني كه مسئول هستند حواس شان باشد. همه  كشورهاي دنيا روي فضاي 
مجازي خودشان دارند اِعمال مديريت مي كنند، ]در حالي كه[ ما افتخار مي كنيم 
به اينكه ما فضاي مجازي را ول كرده ايم! اين افتخار ندارد؛ اين به هيچ وجه افتخار 
ندارد. فضاي مجازي را بايد مديريت كرد.  1400/01/01
۲( يكي از مهم ترين وظايف همه  ما پرهيز از نااميدسازي مردم است. گاهي يك 
كسي يك  جوري حرف مي زند-  چه در سخنراني، چه در صحبتي مانند آن، چه 
حاال در فضاي مجازي كه ديگر يك چيِز بي حد و مرز و عجيب و غريبي شده- كه 
شنونده و مخاطب نااميد مي شود؛ ما نبايد اجازه بدهيم نااميدي وارد ميدان بشود. 
اگر اميد نباشد هيچ كدام از اين كارهاي بزرگ انجام نمي گيرد. مردم را بايد اميدوار 
كنيم و اين اميدواري، اميدواري كاذب هم نيس��ت ]بلكه[ واقعيت قضيه همين 
است؛ يعني واقعاً بايد اميد داشت، چون آينده ، آينده خوبي است، آينده روشني 
است.  1398/0۷/04
3( امروز بهمني از گزاره هاي درست و نادرست دارد روي سر مراجعين اينترنت 
ما فرود مي آيد؛ اطالعات غلط، اطالعات نادرست، اطالعات مضر، ِشبه اطالعات - 
بعضي چيزها اطالعات واقعي نيست، اطالع نمايي است- خب اينها دارد مثل يك 
بهمني فرود مي آيد؛ ما چرا بايد اجازه بدهيم اين اتّفاق بيفتد؟ ما چرا بايد اجازه 
بدهيم آن چيزهايي كه برخالف ارزش هاي ما است، برخالف آن اصول مسلّمه ما 
است، برخالف همان اجزا و عناصر اصلي هويت ملّي ما است، به  وسيله كساني  كه 
بدخواه ما هستند، در داخل كشور توسعه پيدا كند؟ نه. كاري كنيد كه از منافع 
و سودها و بهره هاي فضاي مجازي همه بتوانند استفاده كنند، سرعت اينترنت 
را افزايش هم بدهيد - اين كارهايي كه بايد انجام بگيرد، انجام بگيرد- اّما در آن 

چيزهايي كه به ضرر كشور شما، به ضرر جوان شما و به ضرر افكار عمومي شما 
نيست؛ اين چيز خيلي مهّمي است؛ اين كار بايد انجام بگيرد.  1396/03/۲۲

4( ايمان و حيا و اخالق جوانان هم مايه اقتدار است، ]لذا[ با آن دشمنند. اين  همه 
در فضاي مجازي و در رسانه ها فّعاليت مي كنند، ميلياردها خرج مي كنند براي 
اينكه بتوانند از جوان ايراني اخالق را، ايمان را، پايبندي به شريعت را، حيا را سلب 
كنند و بگيرند؛ چرا؟ چون اينها مايه  اقتدار كش��ور است. با جوان مؤمن متشّرِع 
با حياي باايمان كه در مقابل اين وسايل شهوت انگيز نمي لغزد و مي تواند خودش 
1396/0۲/۲0 را نگه دارد، و براي كشور مايه  اقتدار است؛ دشمنند.  

5( امروز هم فضاى مجازى يك صحراى بى پايانى است كه از همه طرفش مي شود 
حركت كرد؛ ديگر مثل سابق نيست كه شما بخواهيد يك مطلبى را بيان كنيد، 

ناچار باشيد روى كاغذ بنويسيد، آن را پلى كپى كنيد يا فتوكپى كنيد ده نسخه، 
صد نسخه، دويست نسخه؛ اين جورى نيست. هر يك نفرى كه بتواند با رايانه كار 
بكند يك رسانه است. مى نشينند پخش مي كنند شبهات را، حرف ها را، جوان هاى 
مؤمن را، جوان هاى سالم را گمراه مي كنند. اينها را بايد شناخت. چه كسى بايد 
بيايد وسط ميدان و سينه سپر كند و مانع بشود از گمراهى جوانان؟ چه كسى بايد 
مانع بشود از اقدام دشمن براى انحراف ذهن جوانان؟ به عهده  چه كسى است اين 
كار؟ جامعه  علمى و مذهبى، يعنى روحانيت، اّولين وظيفه اش اين است؛ مهم ترين 
1395/06/16 وظيفه اش اين است.  

6( اين فضاي مجازي امروز از فضاي حقيقي زندگي ما چند برابر بزرگ تر ش��ده؛ 
بعضي ها اصاًل در فضاي مج��ازي تنّفس مي كنند؛ اصاًل آنج��ا تنّفس مي كنند، 
زندگي شان در فضاي مجازي است. جوانان هم س��روكار دارند با فضاي مجازي، 
با انواع  و اقسام چيزها و كارها، با برنامه هاي علمي اش، با اينترنتش، با شبكه هاي 
اجتماعي اش، با مبادالت و امثال اينها سروكار دارند؛ خب، اينجا لغزشگاه است. 
هيچ كس نمي گويد آقا جاّده نكش. اگر شما در يك منطقه اي جاّده اي الزم داريد، 
خيلي خب، جاّده بكش، جاّده اتوبان هم بكش اّما مواظب باش! آنجايي كه ريزش 
كوه محتمل است، آنجا محاسبه  الزم را بكنيد. ما به دستگاه هاي ارتباطي خودمان، 
به مجموعه  وزارت ارتباطات و شوراي عالي مجازي - كه بنده از آن هم گله دارم- 
سفارش مان اين است. ما نمي گوييم اين راه را ببنديد؛ نه، اينكه بي عقلي است. يك 
كساني نشسته اند، فكر كرده اند، يك راهي باز كرده اند به عنوان اين فضاي مجازي 
و به قول خودشان سايبري؛ خيلي خب، از اين استفاده كنيد منتها استفاده  درست 
بكنيد؛ ديگران دارند استفاده  درس��ت مي كنند؛ بعضي از كشورها طبق فرهنگ 
خودشان اين دستگاه ها را قبضه كرده اند. ما چرا نمي كنيم؟ چرا حواس مان نيست؟ 
1395/0۲/13 چرا رها مي كنيم اين فضاي غيرقابل كنترل و غيرمنضبط را؟  

  تلخيص: سلما سلطاني
كرون�ا ثابت كرد ب�راي كارك�ردن نياز نيس�ت تا آن س�ر ش�هر برويد و روزي س�ه س�اعت در 
ترافي�ك گي�ر كني�د. البت�ه دوركاري ب�راي هم�ه اي�دۀ چن�دان كارآم�دي نش�د. در خانه، 
از بچ�ۀ كوچك م�ان گرفته ت�ا س�بد رخت چرك ها اس�تعداد اي�ن را دارن�د ك�ه حواس مان را 
پ�رت كنن�د و بازدهي م�ان را تا ح�د ممك�ن كاه�ش دهن�د. كال نيوپ�ورت مي گوي�د گرچه 
خانه ج�اي كار كردن نيس�ت، اما به طرقي ش�ايد همچن�ان بتواني�م دوركاري را حف�ظ كنيم. 

حتي اگر صرف�اً از ديدگاه دودوتا 
چهارتاي مالي هم ب�ه قضيه نگاه 
كني�م، كارك�ردن از جاي�ي در 
نزديك�ي خانه احتماالً سياس�ت 
بهت�ري خواه�د ب�ود نس�بت به 
كارك�ردن از خان�ه. در واق�ع اين 
كار براي ش�ركت ها حك�م نوعي 
ك�ه  دارد  را  س�رمايه گذاري 
نوي�د س�ود قابل توجه�ي را در 
بلندمدت برايشان به همراه دارد

راهنما


