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هاتگرام و تلگرام طالیی دو فیلترشکن مرموزی
بودند که به ذبح پیامرسانهای ایرانی کمک فراوانی
کردند .حواشی اقدام اخیر گوگل در حذف خودکار
این دو اپلیکیشــن از تلفنهــای همراه کاربران و
همچنین فعالیت تقریباً یک ســاله آنها در کشور،
حاوی چند نکته است که باید در مورد آن تأمل کرد.

پوستهسازی بر خالف سیاستهای
ساماندهیپیامرسانها

با نگاه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی،
از جملــه مصوبه خرداد « ،1396سیاســتها و
اقدامات ساماندهی پیامرســانهای اجتماعی»،
ایجــاد و فعالیت دو پوســته تلگرام به هیچ وجه
قابل توجیــه نبود ،زیرا ایــن دو در ظاهر به نام
اپلیکیشــنهای ایرانی فعالیت داشــتند اما دو
فیلترشــکنی بودند که با واســطه ،کاربران را به
تلگرام متصل میکردنــد .در این بین اطالعاتی
نیز از کاربران به دســت میآوردنــد .در نتیجه
تهدیدات تلگرام از جمله دسترســی به big data
و اطالعات محرمانه همچنان پابرجا ماند .بر این
اساس ،اجازه فعالیت محدود – که بعدا ً در عمل به
صورت نامحدود در آمد -و سکوت یا مهلت دادن
به این دو برای مستقل شدن از سوی قوه قضائیه
و شــورای عالی فضای مجازی ، ،نقض سیاست
باالدستی محسوب میشود.
ناگفته نماند که عبدالصمد خرمآبادی ،معاون
سابق فضای مجازی دادستان کشور ،بارها نسبت
به غیرقانونی بودن فعالیت این دو تذکر داده بود،
اما براساس گزارشهای موثق ،با کارشکنی ،إعمال
نفوذ و بیــان برخی توجیهات و ارائه گزارشهای
غلط توســط برخی افراد ،در مورد فعالیت این دو
فیلترشکن بارها از ریاست سابق قوه قضائیه مهلت
گرفته شــد تا این دو مستقل شوند ،اتفاقی که تا
زمان ریاست قبلی قوهقضائیه هرگز رخ نداد.

پیامرسان داریم تا پیامرسان

هیچ پیامرسانی در دنیا وجود ندارد که به اطالع
کاربران دسترسی نداشته باشد و یا اطالعات آنان
را ذخیره نکند .اما مهم است که اطالعات کاربران
در بستر چه پیامرسانی ذخیره میشود؟ سرور آن
پیامرســان در کجا مستقر است؟ براساس قانون
کشوری که در آن خدمات ارائه میدهد ،فعالیت
دارد یا نه؟ با ســازمانهای جاسوسی دنیا مانند

 CIAهمکاری دارد یا خیر؟ بر اثر فشار دولتهای
غربی حاضر اســت اطالعات کاربران را برمال کند
یا نه؟ بنابراین اقــدام گوگل در حذف این دو به
نوعی نمایش بازی کردن محسوب شده و حذف
بدون اجازه این اپلیکیشنها در تلفنهای همراه
کاربران ایرانی ،جاسوسی نام دارد .عالو ه بر اینکه،
با توجه به سایر فعالیتهای گوگل ،شاید در دنیای
معاصر ،ابرجاسوسی مانند گوگل ،به تعداد انگشتان
دســت هم نتوان یافت.با این تفاسیر و بر اساس

کردن عضویت کاربران در پیامرسانهای ایرانی،
برخی معتقدند که هماکنون و با توجه به نزدیک
شــدن ارائه نسخه جدید از سوی تلگرام ،بهترین
موقع برای حذف این دو اپلیکیشن بود.

توئیت بازی با حقالناس

نکته جالب قضیه ،عوض شــدن جای شاکی
و متهم در این ماجرا اســت .وزیر ارتباطات ،که
اگر همــکاری وزارت متبوع او نبود ،اص ً
ال چیزی
بــه نام هاتگرام و تلگرام طالیی پا به عرصه وجود

این مهمی گذشته است؟ آیا االن باید روغن ریخته
را نذر امامزاده کرد و به جای پاسخگو بودن ،جای
شاکی و متهم عوض شود؟
واقعاً مردم سرگردان هستند و نمیدانند که
مســئول راهاندازی هاتگرام و تلگرام طالیی چه
کسانی بودند؟
مگــر از امکانات وزارت ارتباطات اســتفاده
نکردهانــد ،چرا نامی از این افــراد و یا نهادها به
روشنی برده نمیشود؟ آیا از نظر آقای وزیر افشای
اســرار این قضیه از افشای شــماره ارسالکننده
پیامک صیغه ساعتی ،اهمیت بیشتری ندارد؟
چرا سایر پوستههای تلگرام مانند هاتگرام و
تلگرام طالیی از رانتهای دولتی بهرهمند نشدند؟
مگر میتواند این حجم وسیع از فعالیت ،بدون
هیچگونه مجوزی صورت گرفته باشد؟

آش نخورده و دهان سوخته

متخصصین و دلسوزان فضای مجازی کشور از
همان موقع سبز شدن این دو فیلترشکن ،مراتب
نگرانی خود را به مســئوالن مربوطه رســاندند.
متأســفانه ه ماکنون کار به جایی رســید که با
فضاحت صورت گرفته و بازی نمایشــی گوگل،
تیشه به ریشه اپلیکیشنهای ایرانی زده شد .زیرا

اعتراض و توجیه توئیتری مسئوالن
در برابر دیکتاتوری مجازی

رضا صفری

َمثل قدیمی باید گفــت :دیگ به دیگ میگوید
رویت سیاه است!

یک احتمال مهم

با وجود اینکه گوگل و تلگرام میتوانســتند
زودتر از اینها و در همان ابتدای ســال گذشته و
همزمــان با فیلتر تلگرام در ایران این دو را حذف
کنند ،اما اقدامی نکردند .با کمک عدهای در داخل،
بعد از انجام پروژه به حاشــیه بردن (اگر نگوییم
شکست دادن) پیامرســانهای ایرانی و فروکش

 3گام مهم برای ایمنی در فضای مجازی

نمیگذاشت ،بعد از این اتفاق ،در اقدامی عجیب
توییت میزند« :برای حقالناس ،در دی  96گفتیم
«همه» پوستههای فارسی تلگرام فاقد امنیتاند و
البته بر اساس جمعبندی مرکزملی فضایمجازی
عمل کردیم .اکنون  127پوســته غیررسمی در
کشور است».
سؤال این اســت که چرا از همان ابتدا ،آقای
وزیــر ،حقالنــاس را رعایت نکرده و دســت به
افشاگری بیش از این نزده و با تسامح از قضیه به

ایــن دو هر چند در واقــع از جیرهخواران تلگرام
اصلی بودند ،اما به نام اپلیکیشــن ایرانی و وطنی
فعالیت میکردند .به تعبیری همان آش نخورده
و دهان سوخته شد که به پای نرمافزارهای ایرانی
نوشته شد!

محکومیتهایتوئیتری
به جای انجام درست وظیفه

آذری جهرمــی ،در یک محکومیت توییتری!
میگوید « :گزارش ســازمان فنــاوری اطالعات

حاکی از آن است که حذف برنامههای ایرانی در
سیستم عامل اندروید صرفا محدود به پوستههای
یک پیامرسان نبوده است بلکه برخی برنامههای
کســب و کارهای ایرانی را نیز در برگرفته است.
تروریسم اقتصادی آمریکا در حال تسری به اقتصاد
فضای مجازی است».
بارها به وزیر و دولت تذکر داده شــده که
در مورد فضای مجازی باید از سیاســیکاری و
انجام کارهای پوپولیستی و شوخی گرفتن ماجرا
پرهیز شــود ،و در اینجا باید گفت که ریلگذار
این تروریســم مورداشاره وزیر ،در حال حاضر،
خود دولت و وزارت ارتباطات است .با توجه به
این اظهارنظرها ،به این نتیجه میرســیم که یا
ایشان در مورد اهمیت فضای مجازی و راهاندازی
اینترنت ملی و شبکه ملی اطالعات ،آگاهی ندارد
و یا اینکه در این زمینه آگاهی داشــته و با این
وجود ،به جای مدیریت فضای موجود ،در زمین
دشــمن مشــغول قهرمان بازی و ارائه نمایش
بوده است.
گذشته از همه اینها اص ً
ال وزیر ارتباطات
جمهوری اســامی که خود بایــد مجری و
متولی بومیسازی اینترنت و ایجاد شبکه ملی
اطالعات و به تعبیری الگو و پرچمدار استفاده
از تولید ملی در فضای مجازی باشــد ،به چه
دلیلی در توییتر  -که سوء سابقه آن در فتنه
 88و همچنین سخنان هیالری کلینتون در
مورد اهمیــت آن ،از خاطرمان نمیرود  -به
هموطنان خود در داخل کشــور اطالعرسانی
میکند؟ آیا در آنجا در حال مبارزه با دشمن
اســت ،احیاناً دهان او را در رسانههای داخلی
بستهاند ،یا اینکه در حال مشروعیت بخشیدن
به همان تروریسمی است که ادعا میکند؟! آیا
بهتر نیست به جای روشنفکرنمایی و توییت
بازی ،واکنش عملی با این تروریســم مجازی
صورت گیرد؟
این سخنان شــبیه همان سخنانی است که
دولت درباره نقض عهدهای دشــمن در ماجرای
برجــام به زبان میآورد و بیشــتر مصرف داخلی
دارد .اما آیا حقارت یک ملت در فضای مجازی با
این حرفها قابل رفع است؟

محمد حسن عبدالصمد

آیا صرف داشتن سواد رسانهای منجر به کاهش آسیبها میشود؟
ایــن روزها اکثــر مردم در فضای رســانهای تنفس
میکنند .عدهای میگوینــد نگوییم فضای مجازی بلکه
بگوییم فضای واقعی غیرملموس و حتی عدهای این تعریف
را هم ناقــص میدانند و میگویند این فضا ملموس هم
هست و هیچ تفاوتی با عالم واقعی ندارد.
دروغ ،تهمت ،شایعه ،کالهبرداری ،اتالف وقت ،اعتیاد،
محتوای غیراخالقی ،ایجاد تردید و بدبینی که در دنیای
واقعی وجــود دارد در فضای مجازی نیز وجود دارد و یا
میتوان گفت فضای مجازی رفتار و هنجارهای اجتماعی
را میتواند تشدید و یا تسهیل کند.
این آســیبها که نماد بیرونی دارد مربوط به رفتار
انســانها میباشــد این در حالی اســت که بسیاری از
آسیبهایی که مربوط به افکار و بینش انسانها است ،از
دید کارشناســان پنهان مانده است و ممکن است بعد از
گذر چند دهه خود را نمایان سازد.

سواد رسانهای

بســیاری از کارشناســان راهحل کاهش آسیبهای
احتمالی فضای مجازی را گســترش «ســواد رسانهای»
میدانند .به همین منظور خوشــبختانه چند سالی است
که برخی از ارگانها و کارشناسان به صورت خودجوش و
سازماندهی شده به آموزش سواد رسانهای روی آوردهاند.
اما چند سؤال جدی در این حوزه مطرح است:
آیا آموزش سواد رسانهای منجر به کاهش آسیبهای
ناشی از فضای مجازی میشود؟
آیا در کشــورهایی که آموزش ســواد رسانهای را از
سالهای دور شــروع کردهاند ،این آسیبها کاهش پیدا
کرده است؟
آیا صرف داشتن دانش سواد رسانهای لزوماً منجر به

کاهش آسیبها میشود؟ (فرد سیگاری که میداند سیگار
بد است آیا سیگار را ترک میکند؟ یا فرد چاقی که میداند
پرخوری بد است آیا مراعات میکند؟)
چه عوامل دیگری برای کاهش آســیبهای رایج در
حوزه رسانه و فضای مجازی وجود دارد؟

تقابل غلط سواد رسانهای و فیلترینگ

متاسفانه عدهای تنها راهحل مشکالت بیشمار فضای
مجازی را ،یادگیری دانش سواد رسانهای میدانند و برای
به ثمر نشســتن اهداف سیاســی و اقتصادی خود شعار
میدهند که «ســواد رسانهای به جای فیلترینگ» باشد.
این شعار شاید عامهپسند باشد اما فردی که اندک دانشی
در حوزه رسانه داشته باشد میداند که تقابل سواد رسانهای
و فیلترینگ ،حرفی از اســاس غلط و غیرکارشناســانه
است .برای روشن شــدن غلط بودن این سخن به مثال
زیر توجه کنید:
کدام پدر عاقل و دلســوزی قبــل از آنکه فرزندش
گواهینامه راهنمایی و رانندگی را بگیرد سویچ اتومبیل را
به او میدهد تا به مسافرت برود؟
پس یک گام این است که مهارت یادگیری استفاده از
اتومبیل را بداند (آموزش سواد رسانهای) ،حال سؤال این
اســت که آیا صرف داشتن گواهینامه باعث میشود این
جوان در رانندگی با خطر تصادف مواجه نشود؟ خیر؛ بلکه
عوامل دیگری مانند :امنیت اتومبیل (نوع ابزار رسانهای)،
جادههای سالم و امن (زیر ساخت) ،عالئم هشداردهنده
مانند تابلوی «خطر ریزش کوه»« ،مسیر مسدود است»،
«انحراف به چپ ممنوع» و(...فیلترینگ) بســیار مهم و
تاثیرگذار هستند.
در اینجا باز این ســؤال مطرح میشــود که اگر فرد

هم گواهینامه داشــته باشد و هم تمام عوامل باال توسط
حاکمیت تامین شده باشد ،آیا باز هم از خطر تصادف به
دور است؟ خیر ،اگر این فرد با داشتن گواهینامه و داشتن
اتومبیل ایمن در جادههای سالم و بیخطر براساس میل
باطنیاش ســرعت غیرمجاز داشته باشــد و یا به عالئم
توجهی نکند یقینا دچار خطر خواهد شد.
پس جدای از مهارت یادگیری «ســواد رسانهای» و
«عوامــل محیطی» ،نیاز به یک «عامل بازدارنده درونی»
به شدت احساس میشود.

اجازه انجام فالن فعل حرام را نمیدهد هر چند میل من
به انجام دادن آن باشد.

 3گام مهم

در مجموع ،اگر بخواهیم شرط الزم برای حضور در
فضای مجازی را اعالم کنیم ،باید گفت که سه گام برای
رسیدن به این هدف باید برداشته شود.
گام اول :عوامل محیطی (مدیریت سالم ،زیر ساخت
سالم ،ابزاربومی ،پایش محتوا یا فیلترینگ و)...
گام دوم :ســواد رسانهای (ســواد رایانه ای ،رژیم
مصرف ،تفکر انتقادی ،رسانه شناسی و)...
گام سوم :عامل بازدارنده درونی یا به عبارتی دیگر
مهار نفس و تقوا.
متاســفانه برخی از مســئوالن و کارشناسان حوزه
رسانه ،گزینشــی به این مراحل مینگرند و تنها تحقق
یک گام را کافی میدانند؛ در حالی که برای محقق شدن
کاهش آسیبهای رایج در فضای مجازی باید این سه گام
همزمان محقق شود.
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اکنــون که چند روزی از حلــول ماه مبارک
رمضان گذشته است هنوز هم به سختی میتوان
در محیط شهری تهران و در میان نمادهای شهری
و میادین و بیلبوردها نشــانهای از فرارسیدن ماه
مبارک رمضان یافت ،آن هم در شــهری که قرار
است نماد حکومت اسالمی و جامعه شیعی باشد.
طی دو ســال گذشته که از برکرسی نشستن
اعضای شــورای شــهر جدید و سه شهردار اخیر
میگذرد شــواهد حکایت از آن دارد که شهر به
مدد مدیران تقریباً منفعل و بیتکاپو شده و حتی
از تحرکات عمرانی و ســاخت و سازهای عمومی
هم کمتر خبر به گوش میرسد.
حال آنکه شــورا و طیف حاکم بر شهرداری
نه تنهــا در انجام وظایف عمرانی و شــهری و...
خــود کم رمق مینماید ،بلکه گویی از انجام امور
ســبک عملیاتی و زیباسازی مانند تغییر چهره و
پوسته ظاهری شهر برحسب ایام نیز که در دوران
شهرداران پیشین به مناسبتهای مختلف از جمله
عید نوروز ،محرم و صفر و ماه رمضان و ...در شهر
مشاهده میشد نیز عاجز است.

قرار بود شهر یک شبه از نمادهای
ماه رمضان پر شود!

هفته گذشــته و در جریان برگزاری جلســه
شــورای شــهر ،حجت نظری ،عضو شورای شهر
یکپارچه اصالحطلب پایتخت در اعتراض به عدم
فعالیت ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران و
همچنین عدم آمادگی تهران برای آغاز ماه مبارک
رمضان گفته بود« :غالباً در کشورهای اسالمی از
چنــد روز قبل از حلول ماه رمضان شــهرها را از
اِلمانها ونمادهای مرتبط با این ماه پر میکنند و
فضــا حال و هوای ماه رمضان میگیرد ،در حالی
که در تهران از این موضوع غفلت شــده است،».
اما محسن هاشمی ،رئیسشورای شهر تهران نیز

در پاســخی عجیب به اعتراض این عضو شورا با
بیان اینکه هنوز برای این امر دیر نشده گفته بود:
«امشب همه جای شهر از المانهای مرتبط با ماه
رمضان پر خواهد شد».
البته تا امروز که حدود یک هفته از آن آغاز ماه
مبارک رمضان گذشته متاسفانه هنوز این اتفاق در
شهر رخ نداده است و باید با ذرهبین به دنبال نماد
و نشانهای از ماه رمضان در شهر گشت.

اشکال کار درتفکر است یا جای دیگر؟

عملیاتهای زیباســازی در شــهرها هرچند
در ابعاد وســیع صورت میگیرد و بعضاً نیازمند
نیروهای انســانی فراوان اســت ،لکن با همه این
اوصاف این گونه فعالیتهای شــهری در شــمار
ســبکترین عملیاتها برای سازمانهای شهری
قرار دارد و کمتر نیاز به انجام عملیاتهای سنگین
عمرانی و زیر ساختی دارد ،به بیان دیگر اگر قرار
باشد ســازمانی آن را انجام دهد به سرعت تمام
قادر اســت ،حال اینکه در تهران چنین اقدامی
از طرف شهرداری صورت نگرفته است ،میتواند
دلیلش این باشد که ارادهای برای این امر در این
سازمان نبوده است و البتهاشکال کار برمیگردد
به تفکر حاکم بر سیستم مدیریت شهری که از قضا
بسیار به تفکر حاکم بر دولت نیز شباهت دارد و از
مدیریت جهادی و خدمترسان فرسنگها فاصله!

افزایش بودجه فرهنگی
200میلیارد تومانی چه شد؟

یکــی دوماه پیش بود که طی جلســهای در
شورای شهر افزایش بودجه 200میلیارد تومانی
شهرداری برای امور فرهنگی به تصویب رسید که
به نوبه خود امری بسیار مثبت و قابل تقدیر است.
البته چند هفته بعد طرحهای فرهنگی بعضاً عجیب
و غریبی از سوی شورای شهر مطرح شد از قبیل
تغییر نام بعضی کوچهها و خیابانها به نام برخی از

بازیگران و شاعران و نویسندگان که انتخاب برخی
از آنها با سوابق خاص و البته غفلت مدیریت شهری
از اولویتبندی نیازها و مشکالت شهر ،بسیار هم
جنجال برانگیز شد و تا حدودی اعتراضات مردمی
و رسانهها و حتی هنرمندی بزرگ و نام َآشنا مانند
علی نصیریان را به همراه داشت.
جدای از برداشــت متفاوت افــراد از مباحث
فرهنگی و اینکه در تصویب بودجه فرهنگی دقیقاً
منظور کجای فرهنگ بوده اســت ،بسیار جالب
اســت که سرعت عمل مدیریت شهری برای این
مراسمات عموما ً کم فایده و با بهره فرهنگی بسیار

سجاد طاهری

رئیسجدید قوه قضائیه ،در دیداری که چندی پیش با مســئوالن عالی قضایی کشــور داشت ،به
کثرت پروندههای قضاییاشاره کرد و گفت« :یکی از مهمترین معضالت امروز دستگاه قضایی کثرت
ورودی پروندهها است و این روند نگرانکننده بوده و زیبنده نظام و جامعه اسالمی ما نیست .بر همین
مبنا الزم است با یک نگاه تحولی با این معضل مواجه شویم».
آیتاهلل رئیســی در ادامه صحبتهای خود از تمامی کسانی که در حوزه قضایی فعالیت میکنند،
درخواســت کرد که پیشــنهادهای خود را برای کاهش پروندههای ورودی به قوه قضائیه اعالم کنند.
وی در این مورد گفت« :از همه کارشناسان ،صاحبنظران و دانشگاهیان دعوت میکنم که با یک کار
کارشناســی و آکادمیک ،دالیل شــکلگیری نزاعها و دعاوی در جامعه را که نهایتاً منتهی به تشکیل
پروندههای کثیر قضایی میشود ،مورد تدقیق و پژوهش قرار دهند».

نقش اعتبار معامالت غیررسمی در حجم باالی پروندههای قضایی

بسیاری از مسئوالن و کارشناسان ،منشا بسیاری از پروندههای ورودی به قوه قضائیه را مسئله اعتبار
معامالت غیررســمی (عادی) عنوان کردهاند .ذبیح اله خدائیان رئیسجدید سازمان ثبت اسناد معتقد
اســت« :امروزه بسیاری از اختالفات ،ناشــی از قراردادهای عادی است که در بنگاههای امالک تنظیم
میشود یا بسیاری از اختالفات ناشی از تداخل مرزهای امالک و مستغالت است و اگر وظایف سازمانی
به درستی انجام شود در کاهش ورودی پروندهها بسیار موثر است».
عالوهبر وی ،ساوری ،مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه
قضائیه نیز با اشاره به حجم باالی پروندههای مربوط به معامالت غیررسمی در قوه قضائیه معتقد است:
«رشــد روز افزون جمعیت و افزایش معامالت فی مابین مردم ،بهویژه درحوزه امالک و در چارچوب
فرهنگ حاکم بر جامعه مبنی بر معتبر بودن معامالت عادی (غیررسمی) ،موجب افزایش اختالفات و
دعاوی و ورود پروندههای متعدد به محاکم قضایی ،با موضوعات خرید و فروش مالغیر ،جعل اسناد،
کالهبرداری ،زمینخواری و… و بهطور کلی ایجاد خدشه بر اصل مهم «حق مالکیت» شده است».
این در صورتی است که کارشناسان و اساتید حوزه قضایی نیز به این نکتهاشاره کردهاند .برای مثال
بهرام بهرامی قاضي پيشــين ديوان عالي كشور نیز در این رابطه میگوید« :وجود معامالت غیررسمی
بستر مناسبی برای طرح دعاوی و دادگستری است .بخشی از پروندههای دادگستری مستقیما مربوط
به دعاوی ملکی و یا دعاویی مرتبط با قراردادهای امالک است».
امیرحســین حاجیزاده کارشناس مسائل حقوقی و قضایی نیز در این باره میگوید « :عدم امکان
نظارت بر اســناد غیررسمی (عادی) ،ریشــ ه شکلگیری بسیاری از ناهنجاریهای حقوقی و اقتصادی
نظیر زمینخواری ،معامالت معارض و افزایش حجم پروندههای قو ه قضائیه ،اعتبار اسناد عادی است».
همانطور که مالحظه شد ،برخی از مسئوالن و کارشناسان قضایی کشور معتقدند که علت اصلی
باال بودن حجم ورودی به این قوه ،مربوط به اعتبار معامالت غیررسمی در دادگاههای کشور است .برای
حل این موضوع نیز بسیاری از اساتید ،مسئوالن و کارشناسان ،پیشنهادهایی را ارائه دادند و معتقدند
که بیاعتباری این اسناد در محاکم قضایی ،راهکاری است که میتواند باعث کاهش پروندههای ورودی
به این دستگاه شود.

بیاعتباری معامالت غیررسمی راه کاهش پروندههای قضایی

نقش مهم «خود کنترلی» یا «تقوا»

شاید برای همین اســت که داشتن دانش و مهارت
سواد رسانهای منجر به ندیدن فیلمهای پورن و غیراخالقی
نمیشود .برای اثبات این ادعا میتوان به باالترین سرچها
در فضای مجازی در کشــورهایی که سواد رسانهای را از
سالهای دور آموزش و نهادینه کردهاند ،توجه کرد.
برخی از کارشناســان حوزه رســانه ،نام این عامل
بازدارنده درونی را «خود کنترلی» گذاشتهاند در حالی که
همین مفهوم به معنای کاملتر با نام «تقوا» در اسالم از
آن یاد شده است .یعنی انسان بتواند در برهههای مختلف
زندگی به خواهشهای نفسانی خود نه بگوید .این نه گفتن
دو علت میتواند داشته باشد ،یک علت مادی ،که من مثال
فالن غذا را نمیخورم برای اینکه برای من ضرر جسمی
دارد ،یعنــی فرد علم به ضرر این فعل دارد و علم تجربی
هم این ضرر را ثابت کرده اســت .اما گاهی این نه گفتن
ریشه در عبد و فرمان پذیر بودن دارد ،یعنی من این کار
را انجــام نمیدهم برای اینکه پروردگارم این کار را نهی
کرده است ،یعنی علم تجربی شاید این ضرر را ثابت نکرده
باشــد اما ایمان من به پروردگار عالم و قوانین او ،به من

اعالم بیاعتباری معامالت غیررسمی
بزرگترین کمک به قوه قضائیه

بــرای مثــال مدیــران دولتــی اعم از شــخص
رئیسجمهور و وزارت ارتباطات دولت دوازدهم ،معتقد
به اجرایی شدن سواد رسانهای هستند هر چند همین
گام هم ابتر مانده است ،این در حالی که اگر تمام مردم
خودشان استاد سواد رسانهای هم باشند ،اما تا زمانیکه
عوامل محیطی و عامل بازدارنده اعمال نشود ،مشکالت
کماکان پا برجا است.
برخی دیگر هم تنها محقق شدن عوامل محیطی را
کافی میدانند که این نگرش هم هر چند آسیبها را کمتر
میکند اما منجر به رفع مشکالت رایج در فضای مجازی
نمیشــود .از این افراد باید پرسید که آیا به فرض مثال
اگر تمام مردم در بستر داخلی و در پیام رسانهای بومی
عضو باشــند که اتفاقی مهم و مثبت است ،آیا مخاطبان
در معرض ترویج شایعه ،اعتیاد رسانهای و محتوای بیهوده
قرار نمیگیرند؟
یقینا هر سه گام از اهمیت ویژه خود برخوردار است
و مردم و مسئولین باید برای تحقق این سه گام بکوشند.

عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،ادامه روند موجود یعنی اعتباردهی
به معامالت غیررسمی را عامل مخرب نظام حقوقی کشور معرفی و راه برونرفت از این مسیر را توجه
به اســناد رســمی و بیاعتباری اسناد غیررسمی معرفی میکند ،وی در اینباره میگوید« :با تداوم
اعتبار اسناد غیررسمی در کشور ،شاهد از بین رفتن نظام حقوقی هستیم .نتیجه از بین رفتن نظام
حقوقی هم این اســت که هرچقدر شــعبه اضافه شود ،باز دعاوی بیشتر خواهد شد .در این شرایط
قضات نمیتوانند پروندهها را درست بخوانند و ممکن است در پروندها به درستی رای صادر نشود.
همین بحث اسناد عادی است که دادگاه برای آن اعتبار قائل میشود .اسناد عادی در جای خودش
معتبر است .منتها قانون باید سند رسمی را معتبر بداند و حامی آن باشد».
عالوهبر آن محسن اهوارکی ،معاون سابق رئیسکل دادگستری استان تهران نیز قوه مقننه را برای
حل این مشــکل خطاب قرار داد و گفت« :قوه مقننه باید قوانین را به سمتی ببرد که از اسناد رسمی
حمایت شود؛ قوه مجریه باید تنظیم اسناد رسمی را تسهیل کند و قوه قضائیه نیز باید تفسیر قوانین
را بهگونهای انجام دهد که قاضی حمایت از سند رسمی را مورد توجه قرار دهد».
بنابراین میتوان این گونه نتیجه گرفت که برای حل این مشکل باید به سمت بیاعتباری معامالت
غیررسمی و باطل نشدن معامالت رسمی پیش رفت .با این کار میتوان شاهد پیشگیری از ورود پرونده
به قوه قضائیه بود .این مسیر نیز از طریق اصالح قانون امکانپذیر است .زیرا برخی از این قوانین قدیمی
بوده و شرایط حال کشور را در نظر نمیگیرند .برای مثال قانون قدیمی و فرسوده ثبت ،مصوب 1310
بوده و نیاز به اصالح و تغییر اساسی دارد.
در نهایت برای بهبود فرایند نظام قضایی و حقوقی کشــور باید در مدت زمان مشــخص تمامی
معامالت و مالکیتهایغیر به ثبت برسد و تبدیل به معامالت و مالکیتهای رسمیشود .از آن به بعد
نیز معامالت و مالکیتهای غیررسمی و دستنویس بهطور کامل بیاعتبار و یا نسبت بهاشخاص ثالث
غیرقابل استناد گردد.

مگر شهرداری روی گنج نشسته که کار فرهنگی کند؟!

پایین به حدی است که برای افتتاح خیابانی به نام
مرحوم جمشید مشایخی آن قدر تعجیل داشتند
که حتی اجازه فراهم شــدن کامل مقدمات این
مراســم را هم ندادند به طوریکه مجبور شدند
ســردیس نیمه تمام استاد مشایخی را به مراسم
برسانند و بعد از پایان مراسم مجددا ً برای تکمیل
سردیس آن را بازگرداندند.
فارغ از هر نوع نگاه و تفکر ،ســؤال از اعضای
شورایی که نام اسالمی را بر خود یدک میکشد این
است که چرا بخش بسیار ناچیزی از این افزایش
بودجه فرهنگی صرف ایجاد نشاط و فرهنگسازی

و تعالی شهروندان با استفاده از فضای شهری به
خصوص در ایامی همچون ماه رمضان نمیشود؟
اگر شورای شهر بودجه یا اعتقادی به چنین
کارهایی نــدارد و وظیفه خود را تنها در کارهای
عمرانــی و شهرســازی میبیند(هرچند در این
زمینه نیز کارنامه مشعشعی در این دوره به چشم
نمیخورد) دیگر چه نیازی به لقب اسالمی است؟
آیا کمبود بودجه فرهنگی در شهر تهران فقط
شامل مناسبتهای مذهبی و شعائر دینی میشود؟

مگر روی گنج نشستهایم؟

پس از انتقــادات وارده به کم کاری مدیریت

شهر تهران در فضاسازی ماه رمضان ،یکی از اعضای
توگو با خبرگزاری
شــورای شــهر تهران در گف 
تسنیم ،به چرایی این موضوع پاسخ داده است که
البته برخی نکات آن قابل توجه است.
زهــرا نژادبهرام در این گفتوگو درباره اینکه
چرا فضای شــهر تهران برای ماه مبارک رمضان
آماده نشده اســت ،اظهار داشت :مساحت تهران
 700کیلومتر مربع اســت و قاعدتاً امکان نصب
اِلمانهای مرتبــط با ماه مبارک رمضان در همه
معابر و خیابانهای شهر ممکن نیست و در واقع
شهرداری تهران در برخی از نقاط مرکزی و معابر
پرتردد ورود پیدا کرده است.
نژادبهرام در پاســخ به این پرسش که چرا در
دوره گذشــته مدیریت شهری توجه ویژهتری به
مناسبتهای مذهبی به ویژه ماه مبارک رمضان
میشد ،یادآور شد :نباید آن دوره را با دوره فعلی
مقایسه کرد چرا که در مدیریت گذشته ،شرایط
مالی شــهرداری تهران به مراتب از االن بهتر بود
و آنها به قول معروف روی گنج نشسته بودند!
البته ایشان توضیح نداده که شرایط مالی بهتر
شــهرداری تهران در دورههای قبل و کمبودهای
ادعایــی در این دوره ،نقطه مثبت مدیریت قبلی
است یا اذعان به ضعف مدیریت فعلی.
اینکه در دوره قبلی هم عملیاتهای عمرانی
و خدماتی که به مراتب بیشــتر و فراتر از کارنامه
مدیریت فعلی است انجام میشده و هم کارهای
فرهنگی و المان سازی و پرداختن به فضای شهری
دارای اهمیت بوده نشان از این دارد که مدیریت
فعلی شــهر تهران نتوانسته است از ظرفیتهای
موجود به درستی اســتفاده کند و کارنامه قابل
قبولی از خود به جای بگذارد.
متاسفانه این نوع ادبیات و پاسخگویی که در
طول عمر دولتهای یازدهــم و دوازدهم نیز به
انحاء مختلف دیده و شنیده شده است ،برگرفته از

مسعود بهرامی زاده

روحیه عدم پاسخگویی و ناتوانایی در انجام وظایف
و رفع مشکل است که عمده استداللش انداختن بار
مشکالت موجود و حال حاضربرگردن قبلیهاست
که متاسفانه دیگر کاربردش را ازدست داده است!
بــر طبق این تفکر اگــر کارمهمی در دوران
مدیران دیگر انجام شود طبیعی بوده است و اگر
در دوران مدیریت حال حاضر کاری از پیش نرود
و مشــکالت فراوان ایجاد شــده باشداشکال در
مدیریت دیگران بوده است!
خانــم نژاد بهــرام در ادامه ایــن گفتوگو با
اظهار این مطلب که با توجه به شرایط اقتصادی
شهرداری تهران ،ما میتوانیم از ظرفیت شهروندان
برای نصب بنرهای مذهبی و به خصوص ماه مبارک
رمضان استفاده کنیم و از مشارکت آنها استفاده
کنیم افزوده است :شهرداری در زمان احمدینژاد
و قالیباف بهترین شرایط مالی را داشت و االن در
بدترین شرایط مالی هستیم.
هرچند بهرهگیری از مشارکت مردمی در اداره
بهتر شهر و کشور موضوع مثبتی است و این ایام
هم مردم بعضاً در قالب حرکتهای خودجوش در
مســاجد و محلهها با انجام کار فرهنگی یا حتی
توزیع افطاریهای ساده در کوچهها و معابر شهر
جور مســئوالن را میکشند ،اما این جمله یادآور
ســخنان رئیسجمهور محترم چند سال پیش و
در پاســخ به سؤال خبرنگاری مبنی اینکه عیدی
شما به مردم کشور چیست؟ گفته بود«:عیدی ما
این است که ان شاا ...مردم تالش کنند که ما به
اهدافمان برسیم!».
شباهت عجیب گفته عضو هیئترئیسه شورای
شهر و رئیسجمهور محترم خود به وضوح گویای
این مطلب مهم است که گویا بیشتر بار مسئولیت
کشور و شــهر قرار است بر دوش مردم قرار داده
شود و مدیران اجرایی قرار است بیشتر مدیریت
کنند ،آن هم چه مدیریتی!

