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آیــا «رســانه» چیــز خوبــی اســت؟ آیــا مــا بــه عنــوان دس ـتاندرکاران
رســانه بایــد همیشــه از خوبیهــا و فوایــد آن ســخن بگوییــم؟ برخی
حتــی احتمــال بــد بــودن و مضــر بــودن رســانه را هــم به مخیلهشــان
خطــور نمیدهنــد .اگــر رســانه بــه معنــی هــر ابــزار واســطی باشــد کــه
پیــام و داده را بــه مخاطبــان منتقــل میکنــد ،اگــر ایــن پیــام و داده مفیــد باشــد ،رســانه
واســطۀ خیــری اســت کــه بــه مخاطــب میرســد و اگــر برعکــس ،پیامهــا و دیتاهــای
ً
منتقــل شــده بــه گیرنــدگان ،منفــی ،غلــط و غلطانداز باشــد ،طبیعتــا رســانه هم ماهیت
مضــر پیــدا میکنــد.
در جریــان اغتشاشــات اخیــر ،برخــی رســانههای فضــای مجــازی اعــم از فیلــم و کلیــپ
ً
و تصویــر و ...یــا دروغ گفتنــد یــا آدرس اشــتباه دادنــد .مثــا در یــک لوکیشــن کــه کســانی
در پیــادهرو بــا آرامــش در حــال حرکتنــد ،دوربیــن چهارنفــر را نشــان میدهــد کــه علیــه
بســیجیان شــعار میدهنــد امــا بــا کمــی دقت معلوم میشــود کــه این کلیپ صدا گــذاری
یشــود .معلوم است
شــده و صدای جمعیتی خیلی بیشــتر از شــصت هفتاد نفر شنیده م 
کــه اینجــا بــا یــک فیلــم ســاختگی در یــک خیابــان آرام مواجهیــم نــه بــا یــک تظاهــرات.
ـردار ناشــی! مشــتش را بــاز میکنــد و ســه چهــار
موضــوع وقتــی جالبتــر میشــود کــه فیلمبـ ِ
پوکــه نشــان میدهــد و میگویــد اینهــا گلولههایــی اســت که بســیجیان از ته خیابــان به
ً
ســمت مــا شــلیک کردهانــد .قاعدتــا بــرای کســانی کــه ضعــف اطالعــات و تجربــه دارنــد
هضــم ایــن ماجــرا ســنگین خواهــد بــود امــا اگــر کســی بیایــد و ماهیــت ایــن رســانهای کــه
األن نقــش ُ«م ِضــل» و «گمراهســازی» را بــازی میکنــد رو کنــد ،خواهــد گفت اگر گلولهای
از تــه آن خیابــان شــلیک شــده باشــد ،پوکههــای آن درســت زیــر پــای شــلیککننده
میافتــد نــه دســت فیلمبــردار شــجاعی! کــه چندصــد متــر آنطرفتــر اســت!
اگر در ماجرای شــهری که پر از مجتمعهای پتروشــیمی اســت و عربســتان قســم خورده
بــوده کــه انتقــام حملــه حوثیهــا بــه آرامکــو را در ایــران و شــهرهای نفتخیــز آن خواهــد
ً
گرفــت ،عــدهای از عناصــر کامــا مســلح و آموزشدیــدۀ داعــش و تجزیهطلبــان وابســته
بــا صورتهــای پوشــیده راههــا را ببندنــد و راننــدگان خودروهــای انتظامــی را در داخــل
ماشــینها حبــس کننــد و کلیــد ماشــینها را ببرنــد و یکــی از آنهــا را جلــوی چشــم دیگران
آتــش بزننــد و مــردم و کارگــران پاالیشــگاه را تهدیــد کننــد کــه حــق نداریــد ســر کار برویــد و
اگــر برویــد اهالــی خان هتــان را بــه رگبــار میبندیــم و ...بعد فیلمهایی منتشــر کننــد از دود
و درگیــری و شــلیک و بــا یــک نریشــن احساســی نظــام و فرزندان نظامی ملــت را محکوم
بــه «کشــتن مــردم» کننــد ،اینجاســت کــه رســانه وظیفــه غلطانــدازی و نشــان دادن
نشــانی عوضــی داشــته و دارد جــای شــهید و جــاد را عــوض میکنــد.
امــام حســن عسکری«علی هالســام» کــه ایــن هفتــه میــاد مســعود ایشــان اســت ،در
گاهان بدکردار و به تعبیر امروز «رســانهداران دروغگو و
حدیثی پرمغز از تریبونداران و آ
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غلطانــداز»ی ســخن گفتهانــد کــه« :هــم أضر علی ضعفاء شــیعتنا ِمــن ج ِ
ُ َ
أصحابــه» .ضــرر اینــان بــر شــیعیانی کــه بدرســتی نمیتوانند حــق را
ـین بـ ِـن علــی و
ِ
الحسـ ِ
از باطــل تشــخیص بدهنــد و از لحــاظ آ گاهــی و بصیــرت ضعیــف هســتند ،از ضــرر لشــکر
یزیــد بــر امــام حســین«ع» و یارانــش بیشــتر اســت .حــال اگــر ایــن تریبونهــای رســانهای
مجازی در دســت همان یزیدیان معاصر و لشــکریان ســعودی و تروریسـتهای منافق
و حقوقبگیــران ســفارتخانههای خارجــی باشــد و نــه رســانهداران نــادان و احمــق،
حســاب کنیــد ضــرر و زیــان وارده را!

