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این روزها در شبکه هاي مجازي انواع و اقسام  خبرهاي راست و دروغ به خورد مخاطبان داده مي شود. از اخباري درباره مقامات و شخصيت ها 
گرفته تا خبرهایي درباره رشوه و فساد و رانت و... جداي این دست اخبار كه نشانه هاي فراواني از تسویه حساب هاي سياسي و تهمت و افترا 
را مي توان در آنها یافت، جعل تاریخ از دیگر بالیایي اســـت كه از طریق این شـــبکه ها به خورد افراد و به ویژه جوانان داده مي شود. از جمله 
درباره پاكدستي و وطن پرســـتي عوامل رژیم گذشته، عدم وجود شکنجه در ساواك، محاسن فراوان سردمداران قبل و مسایلي از این قبيل 
از یك طرف و خيانت هایي كه بعد از انقالب صورت گرفته كه همه و همه از طرفي نشـــانه جریان مشکوكي براي رخنه در اعتقادات جامعه و 
از طرف دیگر ضعف دســـتگاه هاي متعدد تبليغاتي و رسانه اي كشور به ویژه صداوسيماست كه نتوانسته اند اعتماد عمومي را به سمت وسوي 
خود جلب كنند كه این درد از هر درد دیگري عميقتر اســـت چرا كه یکجانبه گرایي هميشـــه نتيجه عکس مي دهد و این روزها شاهد اثرات 

زیان بار آن هستيم.
اما راه چاره چيســـت؟ خوشبختانه یا متأسفانه شبکه هاي اجتماعي گســـتردگي و نفوذ فراواني یافته و به سادگي  جاي رسانه هاي رسمي را 
گرفته اند آیا حال كه چنين اســـت باید با روش هاي امنيتي و ســـلبي فعاليت آنها را ممنوع كرد؟ ناگفته پيداست كه چنين روشي مثل اكثر 
روش هاي ســـلبي در امور فرهنگي به بن بست و شکست مي انجامد پس چه باید كرد؟ تجربه كشـــورهاي پيشرفته با شبکه هاي به مراتب 
گســـترده تر چه بوده است؟ ممنوعيت یا برخورد هوشمندانه و اقناعي و در عين حال ضابطه مند با آن؟ در این كشورها اگر شما خبر دروغي 
منتشـــر كنيد باید منتظر عواقب آن هم باشـــيد. مجازات تهمت و خبر دروغ چنان سنگين است كه كسي یا ارگان و نهاد و رسانه اي به خود 

جرئت انتشار دروغ نخواهد داد.
جرایم درنظر گرفته شده گاه چنان ارقام درشتي را تشکيل مي دهند كه 
به قدر كافي بازدارنده هســـتند تا شما را از تهمت و دروغ دور كند. اما 
در كشورمان متأســـفانه همزمان با شتاب گيري تاثير و نفوذ شبکه هاي 
اجتماعي، مدیریت درست و منطقي آن در دستور كار نبوده است. براي 
جلوگيري از اثرات زیانبار ترویج دروغ، تهمت و شـــایعه در این رسانه ها 
چند كار مهم باید در دستور كار مسئولين از طرفي و نيز جامعه از طرف 

دیگر قرار گيرد.
1ـ شـــبکه هاي اجتماعي در كنار مضاري كه دارند فرصت بسيار خوبي 
را براي دسترســـي آزادانه به اطالعات در كمترین زمان فراهم آورده اند. 
لذا مســـئولين باید روش هاي امنيتي و یکجانبه گرایانه در ارائه اطالعات 

را به كناري نهند. 
شایعه و دروغ محصول عدم شفافيت است وقتي مردم آزادانه به اطالعات 

الزم و ضروري و بدون تبعيض دسترسي داشته باشند. بازار شایعه سازان از سکه خواهد افتاد.
نکته دوم برخورد قانونی سخت با شایعه پردازان و تهمت زنندگان و مرّوجان دروغ است. آنها اگر بدانند به راحتي نمي توانند دروغ را به جاي 
صدق و مجاز را به جاي حقيقت جار بزنند و مســـئول عمل خویش خواهند بود و بـــا آبروي افراد و مردم و حتي دولتمردان صادق و خدوم 
نمي توانند بازي كنند و اعتراضشان به نظام و دولت و یا شيوه حکومت دليل شایعه پراكني و دروغگویي نمي تواند باشد،كنترل خواهد شد.

جداي آنچه گفته شد اما یك خطر عمده تحریف تاریخ و رویدادهاي تاریخي است كه با استفاده از یك خبر درست چندین دروغ در كنار آن 
و در كنار بيان یك واقعيت چند و چندین تحریف درشـــت، واقع نمایي مي شود. توصيه اي كه به جوانان، عزیز مي توان داشت اینکه به جاي 
اعتمـــاد كردن به یك خبر یا گزارش كوتاه تلگرامي اندك زحمتي به خود داده و به منبع اصلي مراجعه كنند تا اصل حقيقت را دریابند. جوانان 
به دليل مشکالت متعددي كه به دليل ناكارآمدي و سوء مدیریت برخي مسئوالن گرفتار آن آمده اند و گالیه هاي فراوان و به حقي كه از وضع موجود 
دارند شاید به سرعت بسياري از این موارد را باور كنند و باز نشر دهند لذا الزم است كه به این اطالعات اكثرا منقلب اعتماد نکرده و با مطالعه و تحقيق 

به درك بهتري از واقعيت برسند كه این نکته، بسيار مهم است.

جوانان و دنياي حقيقي يا مجازي؟ 

جوانی، يک پديده درخشان و يک فصل بی بديل و 
بی نظير از زندگی هر انسانی است. در هر کشوری 
که به مس�اله جوان و جوانان، آن چنان که حق اين 
مطلب است، درست رسيدگی بشود، آن کشور در 
راه پيش�رفت، موفقيتهای بزرگی به دست خواهد 

آورد.
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