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 حميد بھشتی

 ٢٠١٧ جوالی ٢٧
  

 ی، ارتباطی و اطالعاتی در ايرانئاخالق رسانه 
 مطلق است و انتشار خبری به ھنگامی که حاکميت و درستی اخبار و گفتارھای سيما و صدای جمھوری اسالمی فرض

 پر ،گيرد  و غبار در اھواز روز بعد در تلويزيون مورد تکذيب قرار مید شدت گرۀکه روز پيش در راديو در بار

انتشارترين جوک روز می شود، جای شگفتی نيست که تلگرام تبديل به پر طرفدارترين و  پرکارترين وسايل ارتباطی 

 .گردد

اين است که به تلگرام .  گردد که مردم راه فراری از آن بجويندمیّ بر جو حاکم موجب  حکومتیۀحاکميت مطلق رسان

که در مقابل تلگرام بدينگار قادر يا مايل  ل خويش در آوردند، مثل اينوکه اسکايپ را به کنتر در حالی. پناه می برند

که به درستی  بدون اين. ام پناه می برندمردم نيز برای فرار از حاکميت مطلق حقيقت حکومتی به دامان تلگر. نيستند

وجود ه ًھای نسبتا مطمئن تری را در آنجا ب البته بخشی از آنان کانال. گردد توجھی داشته باشند مطالبی که آنجا منتشر می

 .شوند که اينجا الزم به ذکر مثال نيست ًاما غالبا در تلگرام اخبار و ادعاھای شگفت انگيزی منتشر می. آورده اند

 گشته که یی حاکم در ايران موجب پناه بردن مردم به دامان وسايل ارتباطيئاست که رفتار ناپسند رسانه اين بدان معن

 .رفتار ارتباطی ناپسندی را عادی ساخته اند

ی درستی اطالعات در ئّھا ھمه در جوی ممکن گشته است که خالف ضرورت و نياز جدی به اطالعات درست، گو اين

 و نه در روابط خصوصی و خانوادگی ه ھاھا و روزنام ، نه در کتابدھا و مساج ی نابجا بوده، نه در دکانرفتار عموم

که ھيچ کاری در اين کشور برای رفع  شکننده تر از ھمه اين. ِضرورت دادن و گرفتن اطالعات درست جای دارد

جام نمی گيرد، بلکه فقط اگر کاری بکنند برای اين مشکل و نيازی که شما به مغازه دار يا  تعميرکار مراجعه می کنيد، ان

 .است که از شما پولی تلکه کنند و آخرسر ھم اگر مشکل شما افزايش نيافته باشد، تازه جای شکرش ھم باقی است

پرسد چطور است که حتا در روابط خصوصی و خانوادگی نيز دادن و گرفتن اطالعات  اينجاست که آدمی از خود می

ّو در جو  ، فرزند و والدين،شوھر و زن  برای روابط ميانخود را از دست داده است؟ چگونه است کهدرست ضرورت 

  درست در ايران نادر است؟ِ دوستان مطرح گشتن اطالعات واقوام

ّرفتار اطالعاتی  درايران در جوی بدين گونه است که ھر کس در مطرح ساختن سخن و خواست خود بايد ھمواره در 

اشد که نکند طرف مقابل حرف مرا بد بفھمد و طرف مقابل دائم در اين فکر باشد که راستی او چرا اين حرف اين فکر ب

ّ از روی رودرواسی يا حتا با نيت ديگری يا مرا به منزل خود دعوت کرده است راستیا می زند؟ آيا بر ت ؟ پدر از اسّ
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ِکه من نمازم را سر وقت بخوانم مرا بيدار  م برای اينآيا پدر: خوب خوابيدی؟ و او فکر می کند: پرسد  فرزندش می
رويد او به ھمسر خود می  نکرده است؟ ناخن ھای شما بلند شده و زير آن چرک جمع شده است؛ نزد دوست خود که می

 !بشنوهر به در ميگه تا ديوا. ًزری خانم لطفا ناخن گير مرا بياور زيرا ناخن ھای من بلند است: گويد

 یمنشا. ھای حاکم مربوط است ، نه به تلگرام و نه به مسجد و مغازه دار و رسانهه ھاه به مطبوعات و روزنامھا ن و اين

 . دار تر است  و غيرمستقيم بسيار قديمی تر و ريشهُپر معمااينگونه رفتار 

ی را که در ئھا فراستی، درستی و صداقت راه يابيم، به دنبال اين نباشيم که حره خواھيم ب که اگر می خالصه اين

اند و ما بايد در  مپ و امثال او جاری ساخته را فقط تر"يک نيوزِف"و توان گرفت  ّشنويم جدی نمی ھای حاکم می رسانه

که درستی اطالعات در تلگرام   درست ھستيم يا اينِ اطالعاتًبلکه بايد ببينيم آيا اصال ما به دنبال. مقابل آن مقاومت کنيم

اند پر  که جلوی حرف زدن را از ما گرفته فقط دلمان از اين. تفاوت است ای اجتماعی برايمان بیھ اصطالح رسانهه و ب

 . گيرند درآئيم ھا که جلوی حرف زدنمان را می خواھد در مقابل آن است و دلمان می

 ١٣٩۶/۵/۵ مطابق ٧.٢٠١٧.٢۶

 


