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به راستی که حرام ،افزایش نمییابد و اگر افزایش یابد ،برکتی ندارد و اگر انفاق شود ،پاداشی ندارد و اگر بماند،
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ساعتی میهمان بانوان پیشتاز و مجاهدی که تاریخ را از نو نوشتند

مدیر تحقیقات رسانه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام

روایتهایی از زمان ه انقالب

مناجات
خواجه عبدا ...انصاری

الهی
تو نواز که دیگران ندانند ،تو ساز که دیگران نتوانند
همه را از خودپرستی رهایی ده  ،همه را به خود آشنایی ده.
همه را از مکر شیطان نگاهدار ،همه را از کید نفس آگاه دار.

شاعران خراسانی

شبکههایاجتماعی،
پذیرش یا انکار؟

انقالب اس�لامی ایران در مس��یر پی��روزیاش،
تجربهه��ای فراوانی را از س��ر گذراند؛ قصههای
زیادی از این جوش��ش تاریخی ملت در س��ینهها
نهفته است .اما بسیاری از قهرمانان این انقالب،
زنان و مردان محجوبی هس��تند ک��ه در پیروزی
آن ب��رای خ��ود ن��ام و کام��ی نجس��تند ،در ادامه
«قصههای انقالب» امروز س��راغ دو بانوی مبارز
و مجاهد رفتیم که هرکدام تجربه خودشان را از
این واقعه تاریخی دارند:

•• معلم 15ساله و مکتبی که بستر
حرکتهای تشکیالتی شد

نظرسنجی تلگرامی
در چهارمین نظر سنجی تلگرامی کانال اخبار خراسان بررسی می شود

دلیل استقبال کمرنگ از جشنواره فیلم فجر مشهد
محت��رم روزنام��ه خراس��ان رض��وی م��ی توانن��د
از س��اعت  9صب��ح امروز(دوش��نبه) ب��ا مراجع��ه به
کان��ال  ، @akhbarekhorasanدر ای��ن نظ��ر
س��نجی ش��رکت کنن��د .ش��رکت کنن��دگان در این
نظ��ر س��نجی میتوانن��د با ارس��ال ک��د  1ب��ه کاربر
 ، @khorasanerazaviدر قرعهکشی این کانال
خبری شرکت کنند و از جوایز آن بهرهمند شوند.
کان��ال اخبار خراس��ان همچ��ون نظرس��نجی های
قبلی ،ب��ه قید قرعه ب��ه  20نفر از ش��رکت کنندگان
بلیت اس��تفاده از یکی از ش��هربازی های مش��هد به
ارزش  65هزار تومان را اهدا می کند.

چهارمی��ن نظر س��نجی کان��ال اخب��ار خراس��ان به
جش��نواره فج��ر مش��هد اختص��اص یافت��ه اس��ت.
صندلیهای خالی در اکران فیلمهای این جشنواره
در مشهد ،بهانه آن شد تا این سوال را بپرسیم که؛ «به
نظر ش��ما دلیل اس��تقبال کمرنگ از جشنواره فیلم
فجر مشهد چیست؟»
الف)ضعف اطالع رس��انی اداره کل فرهنگ و ارش��اد
اسالمی
ب )کیفیت پایین فیلمها
ج)نحوه فروش بلیت و ساعت اکران

مخاطب��ان کان��ال اخب��ار خراس��ان و خوانن��دگان

خراسان به روایت
 18بهمن ماه 1345

گدای پولداری که خود را حلقآویز کرد
 50س��ال پی��ش در چنی��ن روزی ،روزنام��ه «خراس��ان»
نوشت:
چند روز قبل جنازه زن هشتاد سالهای به نام بیبیگل که
در اتاق محقرش حلقآویز شده بود ،کشف گردید.
ای��ن پی��رزن در محالت ش��هر گدای��ی میک��رد .از جیب
لباسهای او مبلغ چهل و پنج هزار ریال پول نقد به دست
آمده وهنوزمعلومنشدهکهویخودکشیکردهویاقربانی
جنایتی شده است .جریان تحت رسیدگی قرار دارد.

••گاز کرسی جوانی را کشت

پسر جوان 14سالهای به نام حس��ین در بخش  6مشهد
درگذش��ت .اوای��ل ،اولی��ای او فک��ر میکردن��د ک��ه وی
خودکش��ی کرده ،ولی در معاینات پزش��کی که از وی به
عمل آمد ،معلوم ش��د که وی در اثر گاز کرسی درگذشته
اس��ت .اجازه دفن به نام متوفی صادر [شد] و پرونده وی
تحت پیگرد قرار گرفت.

••تخلف مستخدم ،دبیرستان را به آتش کشید

روز گذش��ته یکی از دانشآموزان دبیرس��تان فردوس��ی
که برای مطالعه دروس خود به قس��مت عقب ساختمان
دبیرس��تان رفته بود ناگهان متوجه ش��د از زیر شیروانی
یکی از ساختمانها دود غلیظی برمیخیزد.وی خود را
به دفتر دبیرستان رساند و جریان را به اولیای دبیرستان
گزارش داد.

بالفاصله تمام کارکنان دبیرس��تان ب��رای مقابله با آتش
بسیج شدند و از اداره آتشنشانی کمک خواستند.
در این موق��ع که چن��د دقیقهای از مش��تعل ش��دن آتش
میگذشت ،ش��علههای آتش و دود به هوا برخاستند و از
مسافت بعیدی دیده میشد.
در این وقت کلیه دانشآموزان به دستور رئیس دبیرستان
از مدرس��ه خ��ارج ش��دند و کارکن��ان دبیرس��تان دانش
بزرگنیا که در مجاورت دبیرس��تان مذکور قرار دارد ،به
دستور رئیس دبیرستان به کمک آنها شتافتند و با تالش
زیادی س��عی میکردند که آتش را مهار کنند ولی تالش
آنها چندان موثر نبود و یکی از کارکنان دبیرستان به نام
آقای حسینی که به داخل ساختمان رفته بود ،موفق شد
با تالش خود مقداری میز و صندلی و سایر اشیای چوبی
را که در طبقه دوم ساختمان قرار داشت از پنجره به خارج
پرتاب کند.
در این موقع اتومبیلهای آتشنش��انی آژیرکش��ان از راه
رسیدند و ماموران به تالش برای مهار آتش پرداختند.
   بعد از خاموش کردن آتش س��اختمان مش��خص شد که
مستخدم دبیرستان اتاقی را که در طبقه دوم ساختمان
اس��ت ،ف��رش ک��رده و در آن بخ��اری گذاش��ته و زندگی
میکرده است .مستخدم دبیرستان که گویا بدون اجازه
رئیس دبیرستان مزبور ،آن اتاق را تصرف کرده بود ،این
موضوع را انکار میکرد.

به روایت تاریخ ،ش��انزدهم دی ماه سال 1356
نقطه عطفی در مب��ارزات انقالبی مردم مش��هد
بود.در ای��ن روز راهپیمای��ی به نش��انه اعتراض
به وضعی��ت موجود جامعه و حجاب زنان توس��ط
جمعی از زنان انقالبی مش��هد ش��کل گرفت که
به مثابه جرقهای ب��رای حرکتهای بعدی مردم
انقالبی مش��هد عم��ل کرد .یک��ی از جل��وداران
این حرک��ت« ،صدیقه مقدس��ی» دخت��ر آیتا...
ابوالحسن شیرازی بود.
خان��م مقدس��ی ،از ورودش ب��ه بس��تر جریان��ات
انقالب این طور میگوید :روحیه مبارزه در همه
اعضای خانواده ما وجود داشت؛ از پدرم بگیرید
تا همسرم.خاطرم است 15 ،س��ال داشتم که با
حجتاالسالم و المس��لمین موسوی خراسانی
ازدواج کردم و باهم عازم قم شدیم ،در همان سن
و سال کم در آن شهر مذهبی کالسهای درس
داش��تم که بعد از بازگش��ت به مش��هد هم تداوم
یافتن��د .بعد از مدتی همس��رم که ام��ام جماعت
مسجدالرضا(ع) مشهد بود ،به من اجرای برنامه
در آن مس��جد را پیش��نهاد دادند که از آن بس��یار
استقبال کردم و در واقع همان مکان و آدمهایش
بستر حرکتهای تشکیالتی من شدند.

••افتتاح مدرسهای برای اسالمشناسی

ای��ن بان��وی مجاه��د ادام��ه میده��د :س��ال
 1349تصمی��م گرفتم با هدف اش��اعه اس�لام،
مدرس��های به نام اس�لام شناس��ی دایر کنم .آن
ایام ،بحثهای انقالبی داغتر ش��ده بود و رفت و
آمد ما با انقالبیون باعث ش��د تا ب��ذر یک حرکت
ُپرجوش در من نیز جوانه بزند .در حقیقت فضای
مدرس��ه اگرچه بس��تر تدری��س علوم ح��وزوی و
قرآنی بود اما زیرپوس��تش ،با افرادی که معتمد
بودند ،حرکتهای ا نقالبی را دنبال میکردیم.

•• اعالمیه پراکنی خواهران طلبه در
مساجد

خانم مقدس��ی به نمونههایی از اقدامات بانوان
انقالب��ی مش��هد اش��اره میکن��د و میگوی��د:
برنامههای ما در مدرسه حساب ش��ده و از روی
برنام��ه بود .ش��اید یک��ی از دالیل��ی ک��ه در تمام
س��الهای فعالی��ت انقالبیم��ان مش��کلی بروز
نکرد ،همین بود .یادم میآید هنوز حرکتهای
انقالبی به خیابانها کش��یده نش��ده ب��ود که ما
در همی��ن مدرس��ه ،اعالمیهه��ای ام��ام(ره) را
دس��تهبندی میکردیم و خواهران طلبه آنها را
از روی بالکن مساجد در شبستانها میریختند
و پیش از آن که نمازگزاران متوجه بشوند ،از آنجا
دور میشدند.

••ساواک سرگردان

وی ی��ادآور میش��ود :مام��وران س��اواک واقعا از
کارهای ما سرگردان ش��ده بودند ،میدانستند
ما اقداماتی انقالبی داریم ،اما نتوانس��تهبودند
مدرکی علیه م��ا فراهم کنند .چن��د باری داخل
مدرس��ه ریختند و آن را زیر و رو کردند اما چیزی
نیافتن��د .س��خنرانیهای بان��و مقدس��ی ه��م
همانقدر ُپرش��ور و انقالبی بود و حتی س��اواک

 #مشهد

را هم حس��اس ک��رد ،ط��وری ک��ه او را از اجرای
هر نوع مراس��م س��خنرانی منع کردند؛«وقتی با
این ممنوعیت مواجه ش��دم ،راه دیگری را پیش
گرفتم ،یعنی شروع کردم به برگزاری برنامههای
پرسش و پاسخ و در قالب آن مفاهیم مدنظرم را به
مخاطب انتقال میدادم».

••یک راهپیمایی جریانساز

او ماجرای راهپیمایی ُپرشور زنان انقالبی مشهد
را نیز این طور تعریف میکند:با مشارکت جمعی
از چهرهه��ای انقالبی مش��هد ،ای��ن راهپیمایی
را ت��دارک دیدی��م .ق��رار ش��د خواه��ران طلب��ه
صبح روز هفده دی ماه س��ال  56در «حس��ینیه
نخودبریزیها» در فلکه آب جمع شوند و حرکتی
را به س��مت میدان ش��هدا آغاز کنند .این خبر را
با ترفندی ب��ه دیگر بان��وان مش��هدی هم اطالع
داده بودیم .به این ش��کل که نوش��تههایی را که
حاوی اطالعات این حرکت بود ،در شیش��ههای
دارو گذاشتیم و رد و بدل کردیم .آن روز سالروز
فرمان کش��ف حجاب رضاخانی ب��ود و به همین
مناس��بت قرار بود برخ��ی زنان ،برنامه جش��نی
در میدان مجسمه(ش��هدا) ،برپ��ا کنند .حرکت
دخت��ران و زن��ان انقالب��ی ه��م در اعتراضب��ه
فرمان کشف حجاب شکل گرفت .اما با مداخله
نیروهای امنیتی و دستگیری و بازداشت جمعی
از تظاهرکنن��دگان ای��ن راهپیمای��ی نیمه تمام
ماند .در مجم��وع این اقدام ش��روعی ب��ود برای
حرکتهای انقالبی مردم مشهد.
او افتخار میکند که بخشی از این جریان بوده و
تاکید میکند :از انقالبی که با خونهای بسیار به
ثمر نشست ،باید به شایستگی صیانت کنیم.

••به شهادت همسر و برادرانم در راه
آرمانهای امام افتخار میکنم

ام��ا انقالب ای��ران حرکت��ی جهانی ب��ود و دامنه
این موج بزرگ به دیگر کش��ورهای مسلمان نیز
رسید و بسیاری در اقصی نقاط جهان به حرکت
خمینی کبیر ،اقتدا کردند.
نمون��های از ش��اگردان انقالب��ی ام��ام(ره)،
خانوادهای عراقی هس��تند که در ایام تبعید امام
خمین��ی(ره) در ع��راق در محضر ایش��ان بودند
و بعده��ا در راه تحق��ق نهض��ت جهانی اس�لام،
ش��هدایی را تقدیم کردند .از این خانواده؛ خانم
عالی��ه تقوی(الح��دادی) بان��وی عراق��ی باق��ی
مانده اس��ت .او از ماجرای آشناییاش با جریان
انق�لاب ایران ای��ن ط��ور میگوید :دانش��جوی
دانشکده المنتصریه بغداد بودم و رشته ریاضی
میخوان��دم .در بین دختران آن دانش��گاه ،تنها
دختری ب��ودم ک��ه با حج��اب س��ر کالس حاضر
میش��دم و راضی نمی ش��دم روس��ری را از س��ر
بردارم .ش��اید نگاه مذهبی من زمینه آش��نایی و
دوستی با خواهر شهید س��یدمحمد باقر صدر را
فراهم کرد .در ارتباط بیشتر با خانم بنتالهدی
صدر ،با ام��ام خمین��ی(ره) و اف��کار و اعتقادات
ایش��ان نی��ز بیش��تر آش��نا ش��دم .وی را مبارزی

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

میدیدم که در زمانه حکومت مردان مس��تبدی
چون صدامحسین ،نقطه امیدی برای ملتهای
مسلمان بود .وی به واس��طه این عالقه در توزیع
اعالمیهها و سخنرانیهای امام خمینی(ره) در
ع��راق مش��ارکت میکند؛«اعالمیهها متنهای
ُپرشوری داش��تند و مس��لمانان را به مبارزه علیه
ظلم دعوت میکردند».وی ادامه میدهد :برادر
و پدرم در زمان حضور امام(ره) در عراق به واسطه
تبعیدی ناخواسته ،با ایش��ان مالقات داشتند و
افکار این بزرگمرد را ستایش میکردند.

••ازدواج؛ مقدمه ورودی ُپرشورتر به
فعالیتهای انقالبی

خان��م تق��وی متذکر میش��ود :م��ن چ��ون تنها
دخت��ر محجب��ه دانش��گاه ب��ودم و فعالیته��ای
انقالبی با بنتالهدی صدر داش��تم ،مورد توجه
یک��ی از دوس��تداران آیتا...خمین��ی(ره) ک��ه
عراقیاالصل بود ،قرار گرفتم .م��ا با هم ازدواج
کردیم .اگرچه همسرم به لحاظ سیاسی بسیار
محافظهکار بود و حرفی نمیزد؛ اما میدانستم
در تدارک برنامههای انقالبی است .فرزندم سه
ماهش نش��ده بود که نیروهای بعث ع��راق نیمه
شب به خانه ما ریختند و همسرم را بردند .آنها
20روز در خانه ما ماندند .هر کسی زنگ میزد
هفتتیر را روی ش��قیقه من میگذاش��تند که از
کس��ی که پش��ت خط اس��ت بخواهم ب��ه خانه ما
بیاید .بعد ه��م او را به زن��دان میبردند .دو تن از
برادرها و مادرم را از همین طریق دستگیر کردند
و به زندان فرستادند .بعد از  20روز هم ،خودم را
به زندان منتقل کردند.

••پایمردی در اسارت

وی ب��ه تلخ��ی از دوران اس��ارت ی��اد میکن��د و
میگوید :من و فرزندم در زندان ش��کنجه روحی
زیادی تحمل کردی��م .همانجا بود که به واس��طه
ش��کنجهها فرزن��د دوم��م را از دس��ت دادم .چند
سال را در زندان رژیم بعث گذراندم .در این مدت
خبردارشدمهمسرموبرادرشراکهحاضرنبودند
اطالعاتی در خصوص طرفداریش��ان از جریان
انقالب ای��ران بدهند ،در وان اس��ید انداختهاند.
کمی بعد هم س��ه تن از برادرانم به دستور صدام
ن اعدام شدند .من در تمام مدت اسارت لب
ملعو 
ازلبنگشودموزیرشکنجههایآنهادوامآوردم.
ش��اید باورش��ان ش��ده بود که من یک معلم ساده
هستم و از هیچ چیز خبر ندارم که بعد از چند سال
اسارت به ایران تبعیدم کردند 12.عضو خانواده
ام شهید این راه ارزشمند شدند.

••افتخار امروز؛ بودن در کنار رهبر ایران
این بانوی مجاهد با لحنی ُپرشور میگوید :از آن
سختیهاسالهاگذشته،اماافتخارمامروزبودن
در کنار مردمی است که برای نجات باورهایشان
به خمینی کبیر اقتدا کردند .سعادت دیگر برای
من ،بودن در سایه رهبر معظم انقالب و عمل به
رهنمودهای ایشان است.

# Mashhad

نمای تاریخی

رضا کیانیان صفحه اینستاگرامش را با
این تصاویر از تئاتر جدیدش با عنوان
«حرفهای» به روز کرد.

تصویری از مهار آتش در مدرسه تاریخی فردوسی
مشهد -سال 1345

عکسی قدیمی از آیت ا ...سید کاظم اخوان مرعشی
سوار بر جیپ ارتش پس از همراهی ارتش با جریان
انقالبی مردم مشهد -سال 1357

یک عکس زیبا از
مراسم معرکهگیری
که گویا بقایایش
هنوز موجود است.

علی مسعودی کمدین مشهدی هم آخرین
پست اینستاگرامیاش را به دورهمی با
دوستانش به ویژه داریوش سلیمی بازیگر
تلویزیون اختصاص داد.

روز گذشته و همزمان با مراسم تشییع
«حسن جوهرچی» بازیگر محبوب
سینما و تلویزیون؛ این تصویر دیده
نشده از وی در حرم امام رضا(ع) در
شبکههای اجتماعی منتشر شد.

فضای مجازی و ش��بکه های اجتماع��ی اینترنتی یکی از
مهم ترین ابزارها برای نمود یافتن آثار جهانی شدن است.
جوامع مختلف تحت تاثیر تحوالت بس��یار عظیم علمی و
تکنولوژیک به س��مت جامعه اطالعات��ی در حال حرکت
هستند.استفادهازاینترنتوبهویژهشبکههای اجتماعی
در میان ایرانی ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است
و بررسی ها نش��ان می دهد با توس��عه این بستر ارتباطی
و تعامل��ی در فضای مج��ازی ،ای��ن روند همچن��ان ادامه
خواهد داشت .متاسفانه و یا خوشبختانه هیچ کس نمی
داند سرانجام شبکه های اجتماعی چه خواهد شد و این
ساختارهای ارتباطی پیشرفته و محبوب تا کجا به زندگی
آدمی نفوذ خواهند یافت.طبیعی اس��ت که قاطبه جوان
جامعه ما که از قضا در آمارهای جمعیتی نیز گوی سبقت
را از دیگر نسلها ربودهاند ،مشتری اول و پروپاقرص این
ش��بکهها و س��اختارهای اجتماعی و ارتباطی هس��تند.
این امر باعث ش��ده ،کارکردهای این شبکهها در زندگی
ف��ردی و حرفهای اف��راد گس��تردگی بیش��تری بیابد .در
مورد چیس��تی این ش��بکهها ،مواجهه ،کارب��رد و چرایی
گرایش کاربران ایران��ی بدانها ،بحثهای زیادی انجام
میگیرد .واقعیت این اس��ت که دنیای ام��روز ما ،دنیای
گس��ترش فناوری و ب��ه همان می��زان ،دنیای گس��ترش
فرصته��ا و ظرفیتهای ارتباطی اس��ت ک��ه همین امر
تنوعی در دسترس��ی گروههای مختلف جامعه به جریان
اطالعرسانی ایجاد میکند .در چنین شرایطی ،استفاده
درستازشبکههایاجتماعیمیتواندفرصتسازشرایط
بهتر در جامعه ما باشد.اگر شبکه های اجتماعی همچون
دیگر فناوری ها در جایگاه صحیح خود تعریف ش��وند ،نه
تنهاتهدیدمحسوبنمیگردندبلکهحتمافرصتخواهند
بود .مش��کل همیش��ه در نحوه مواجهه جامعه تعریف می
ش��ود و این که اغلب س��اختارها پی��ش از ورود فرهنگ به
کشور ما توس��عه پیدا میکنند .همین عدم همگامی این
دو مولف��ه ،باعث میش��ود بهرهب��رداران فن��اوری ،اغلب
خس��رانهایی را تجرب��ه کنند .بای��د پذیرفت ک��ه در این
عصر ،دیگر هیچ مرزی روی توسعه و فناوری بسته نیست
و ملتهایی در بهرهمندی از پیش��رفت ،کامیاب هستند
که بپذیرند ،نحوه مواجهه ،نتیجه بهرهبرداری را مشخص
میکند.ی��ک نکته مه��م که ش��اید در این مقط��ع ،باید به
کاربران ش��بکههای اجتماعی آموزش داده ش��ود ،تاثیر
و اهمی��ت پیامهایی اس��ت که ای��ن افراد از این ش��بکهها
دریافت میکنند .بررسیها نش��ان میدهد که کاربران
این ش��بکهها اغلب زمان قابل توجهی را ص��رف مطالعه
محتوای آنها میکنند ،حقیقت آن اس��ت که اطالعاتی
که از این طریق به دس��ت مخاطب میرسد او را باسوادتر
نمیکند بلکه وی را نسبت به امور مطلعتر میسازد .این
موضوع از آنجا اهمیت پیدا میکند که متاس��فانه بعضی
کاربراندربعضیساختارها،اینشبکههاومحتوایآنها
را محور عمل و دانش خ��ود میبینند که این امر میتواند
تولید آس��یب کند.اما هش��دار دیگر متوجه ساختارهای
فرهنگی جامعه اس��ت .همانهایی که هنوز محتاطانه با
اینشبکهمواجه میشوندو ازپذیرشرسمی یا نفی آنها،
حرفی به میان نمیآورند .باید به متولیان این ساختارها
ضریب نفوذ و همهگیری ش��بکههای اجتماعی را متذکر
شدوتاکیدکردکهازاینبستربرایتولیدمحتوایسازنده
خود بهره بگیرند .حقیقت آن است که دولت در مواجهه
با شبکه های اجتماعی دچار تعارض و بالتکلیفی است،
چنان که بخشی از دولت این امر را یک فرصت می داند و
از این ابزارها اس��تفاده می کند و بخ��ش دیگری از دولت
آن را تهدید می داند و س��عی در محدود کردن آن دارد.تا
زمانی که دولت تکلیف خودش را با این مس��ئله مشخص
نکند و در مواجهه با شبکه های اجتماعی و فضای مجازی
رویکرد دوگان��ه و یا حتی چندگان��ه ای را در پیش بگیرد،
جامعه در اس��تفاده صحیح و مطلوب از این ابزارها دچار
مشکل خواهد بود چون ساختاری متولی ارائه محتوای
کیفی به او نیس��ت .تهدید صرف تلقی ک��ردن این چنین
س��اختارهاییُ ،حکم پاک ک��ردن صورت مس��ئله را دارد
و فرصت آم��وزش و نهادینه ک��ردن فرهنگ درس��ت را از
جامعه دریغ میکن��د .اما نکته مهم دیگر آن اس��ت که ،با
تداوم این روند و پیشرفت ش��بکه های اجتماعی ،رسانه
ه��ای قدیمی همچ��ون رادی��و ،تلویزی��ون و مطبوعات در
کوتاه مدت مخاطبان خود را حف��ظ خواهند کرد ،اما اگر
این رسانه ها خودشان را در بلندمدت در بستر وب جهانی
تعریف نکنن��د ،به حذف محک��وم خواهند ب��ود .با همین
رویکرد است که امروز بسیاری از رسانههای بزرگ دنیا،
ساختارهای خود را در فضایی بزرگتر میجویند .آنها
به شبکههای اجتماعی نه فقط به عنوان یک رقیب بلکه به
مثابه بستری مینگرند که کمک خواهد کرد صدای آنها
بهتر و رساتر شنیده شود.
در س��اختار محتوای��ی نی��ز مطبوع��ات و رس��انههایی
ماندگارن��د که حرف ج��دی و تازهای برای گفتن داش��ته
باش��ند و تحلیلهای متقن��ی از اح��واالت پی��ش رو ارائه
کنند .در جمعبندی این بحث ،باید یادآور شد شبکههای
اجتماعی ،قطعا بستر ارتباطی و تعاملی خوبی هستند اما
کارکرد آنها تا جایی معنا پیدا میکند که روابط فردی و
لمساحساساتوعواطفآدمی،بهاینفضا محدود نشود
که اگر چنین شود ،اساس «ارتباط» به مخاطره میافتد.
نکت��ه دوم ،مواجه��ه س��اختارهای رس��می ب��ا این بس��تر
ارتباطی جدید اس��ت که تاکید ش��د ،هرچه بیش��تر رنگ
پذیرش بگیرد ،بهرهب��رداری بهتری از آن ب��ه نفع جامعه
انجام خواهد گرفت .نهایتا اما تالش جامعه باید شناخت
مرزها باشد ،این که بدانیم تا کجا جلو برویم و کجا متوقف
شویم؟ اگر همینها برای آحاد جامعه تبیین شود و افراد
مرزهای خود را در تعامل با این ساختار اجتماعی بدانند،
وزنه نفحات بر نقمات ارجحیت مییابد.

