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مقدمه

اگــر بگوییــم امــروزه ســاعت بــه ســاعت 
زندگــی هــای مــا بــا دنیــای دیجیتــال و 
شــده  درآمیختــه  ارتباطــی  هــا  فنــاوری 
هــای  فنــاوری  ایــن  نکردیــم  اغــراق 
از  مختلــف  هــای  پلتفــرم  قالــب  در 
ــاط  ــا ارتب ــم ت ــب عل ــا کار از کس ــرگرمی ت س
را بــرای مامتنــوع و آســان  بــا اطرافیــان 
گفــت  میتــوان  نوعــی  بــه  و  انــد  کــرده 
هایمــان  زندگــی  مهــم  و  الینفــک  جــزء 
شــده انــد تــا جایــی کــه برجــام و تمــام 
ــت  ــرح صیان ــدازه ط ــه ان ــتانهایش ب داس
ــردم  ــرای م ــت ب ــازی نتوانس ــای مج از فض
ــن  ــم تری ــد  و در کل مه ــاد کن ــت ایج اهمی
خیلــی  هــای  روز  ایــن  همــدم  و  همــراه 
هــای مــان و مهــم تریــن ابــزار زندگــی مــان 
شــده همیــن  دنیــای دیجیتــال فلــذا یکــی 
از حیاتــی تریــن و مهــم تریــن  حــوزه هــای 
فضــای  همیــن  دولــت  گیــری  تصمیــم 
دیجیتــال اســت راهــی بــرای ارتبــاط بــا 
ضمــن  آنــان  همراهــی  کســب  و  مــردم 
حفــظ قوانین،فلــذا همــه ایــن هــا دلیلــی 
ــای  ــت ه ــه اولوی ــماره ب ــن ش ــا در ای ــد ت ش
دولــت در ایــن حــوزه پردازیــم و از کاســتی 

هــای دولــت پیــش بگوییــم.

هزارهــا ســال از هبــوط آدم بــر ســیاره ی زمیــن گذشــته اســت و هنــوز نبــرد 
ــر  ــه دیگ ــان دارد، اگرچ ــاك جری ــه ی خ ــر پهن ــل ب ــق و باط ــن ح ــا بی ــی م ف
دیــری اســت كــه شــب دیجــور ظلــم از نیمــه گذشــته اســت و فجــر اول ســر 
ــه دار  ــدا طلیع ــص خ ــدگان مخل ــن بن ــت. ای ــك اس ــح نزدی ــیده و صب رس
ــه  ــخ ب ــود و تاری ــكافته می ش ــح ش ــه صب ــت ك ــان اس ــت آن ــا دس ــد و ب نورن

ــردد. ــك می گ ــش نزدی ــت كار خوی عاقب

سید مرتضی آوینی کالم شهید

زنان ویترینی!/  الگو های غر غرو!

می خوانیم  ...در این شماره

ــان در  ــش زن ــاب نق ــی بازت دربررس
ــت ... ــد گف ــیما بای ــدا وس صفحه 3ص

شــــکل  کلمــــات  ورای  معنــــا 
. . . د صفحه 3میگیــــر

ــازی در سیمایی از کنشگری رسانه ای زنان ــای مج ــانه و فض ــش رس نق
صفحه 4روشــنگری ...
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چالش ها واولویت های دولت سیزدهم در رسانه...
چگونه میتوان اعتماد افزایی و بهره برداری حداکثری از رسانه داشت...

دنیای رسانه:  مغناطیس واژه ها 

 رضایت مردمـی با 
حکمـرانـی نـویــن



 رضایت مردمـی با حکمرانی نوین

همــه مــا ایــن روز هــا بــه انــدازه خــود از رســانه و 
کاربردهایــش چیزهایــی میدانیــم و  از آن اســتفاده 
میکنیــم امــا بــه راســتی رســانه چیســت؟ آیــا رســانه 
از فرســتنده  را  پیــام  صرفــا وســیله ای اســت کــه 
یــک  صرفــا  رســانه  آیــا  میرســاند؟  گیرنــده  بــه 
ــواب  ــت ج ــت؟ در حقیق ــاب اس ــرای بازت ــو ب یلندگ
تمــام ایــن ســواالت »خیر«اســت، رســانه امــروزه 
واجــد ظرفیــت هایــی اســت کــه آن را از  حاالتــی 
کــه گفتــه شــد جــدا میکنــد امــروزه رســانه هــا و 
ــه  ــه جامع ــه ب ــت ک ــت اس ــان از واقعی ــت هایش روای
ــور  ــای کش ــانه ه ــد رس ــد هرچن ــو میده ــمت و س س
ظرفیــت  بــه  نســبت  ملــی  رســانه  خصوصــا  مــا 
ــد  ــل میکنن ــف عم ــود ضعی ــای خ ــت ه ــا و فرص ه
ــت  ــش راوی نیس ــر در نق ــا دیگ ــانه صرف ــن رس ولیک
ایــن نــگاه مدیــران کــه رســانه صرفــا وســیله اطــاع 
رســانی  عملکردهایشــان اســت نیــز دیگــر ســال 
ــانی  ــاع رس ــروزه اط ــدارد، ام ــت ن ــه حقیق ــت ک هاس

ــام آن  ــه تم ــت و ن ــانه اس ــای رس ــرد ه ــی از کارک یک
پــس وقتــی از رســانه میگوییــم از دنیایــی بــزرگ 
ــرد  ــت از کارک ــر اس ــه پ ــد ک ــی آی ــان م ــه می ــخن ب س
ــه  ــزار مطالب ــی از اب ــانه یک ــروزه رس ــوع ، ام ــای متن ه
گــری و مشــارکت اجتماعــی مــردم د ر حکمرانــی نیــز 
هســت  ، ولیکــن حکمرانــی و مــا ادراک مالحکمرانی
حکمرانــی در تعریــف بســیار ســاده خــود  روش 
پیــاده ســازی قــدرت در حــوزه هــای مختلــف اســت
رســانه نیــز هــم بســتری اســت کــه بــه وســیله آن 
میتــوان حکمرانــی کــرد و بــر فضــای جامعــه غالــب 
ــی  ــه حکمران ــوم ب ــت محک ــه ای اس ــم مقول ــد و ه ش
چراکــه آن فضایــی کــه مجــازی مــی پنداریــم امــروزه 
مجــازی  فضــای  میســازد،  را  واقعیــت  معــادالت 
امــروز امــری واقعــی اســت ، جلــوه گــر واقعیــت 

ــرایط  ــن ش ــا در ای ــده آن،  ام ــم کنن ــن تنظی همچنی
دولــت  شــعار   بــا  کــه  ســیزدهم  نوپــای  دولــت  
مردمــی ،ایــران قــوی و بــا ایــده شــفافیت و عدالــت 
بــر  مناســب اجرایــی تکیــه   زده چــه اولویــت هایــی 

در برابــر رســانه و فضــای مجــازی دارد؟
ــا  ــه ب ــا را در رابط ــوان آنه ــه میت ــت ک ــادی اس ــور زی ام
دولــت  ، رســانه و ارتباطــات مهــم دانســت امــا اهــم 

آنهــا را میتــوان مــوارد ذیــل برشــمرد:
1- احیــا و پویایــی جایــگاه شــورای عالــی فضــای 

مجــازی: 
ــی  ــه های ــه برنام ــات چ ــر ارتباط ــه وزی ــارغ از اینک  ف
دارد اهتمــام شــخص ریاســت جمهــور بــه جهــت 
ــرات   ــتفاده از نظ ــورا و اس ــن ش ــات ای ــکیل جلس تش
ــرای   ــه و اج ــرای تهی ــوزه  ب ــن ح ــران ای ــب نظ صاح
الگــوی مطلــوب حکمرانــی دیجیتــال مــی بایســتی 

ــد. ــر  باش ــد نظ م
2-حمایت از اقتصاد دیجیتال:

 فــی الواقــع اقتصــاد دیجیتــال  کــه خــود شــامل 
چنــد حــوزه ی ارز هــای دیجیتــال ، کســب و کار هــای 
بــر بســتر دیجیتال و اســتارتاپ هــا می باشــد، آینده 
اقتصــادی کشــور را رقــم  خواهــد زد؛ اقتصــاد مبتنــی 
اقتصــادی  پیشــران  دیجیتــال،  پلتفرم هــای  بــر 
کشــور اســت کــه توجــه بــه آن بــرای رســیدن بــه 
رشــد اقتصــادی پایــدار از ضرورت هــای غیرقابــل 
اجتنــاب محســوب می شــود. ایــن حــوزه بــه شــدت 
نیازمنــد ســرمایه گذاری اســت و بسترســازی بــرای 
رفــع  و  مالــی  تامیــن  جدیــد  کانال هــای  ایجــاد 
موانــع در آن، از جملــه اقداماتــی اســت کــه بایــد 
ــج  ــرد. از نتای ــرار بگی ــات ق ــر ارتباط ــه وزی ــورد توج م
برندهــای  خلــق  حــوزه  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
ملــی در اقتصــاد دیجیتــال اســت کــه عــاوه بــر 

ارائــه خدمــت یکســان بــه تمامــی هم وطنــان در 
سراســر کشــور کــه مصــداق تحقــق عملــی عدالــت 
اجتماعــی اســت، در صــورت رفــع موانــع می تواننــد 

ــد ــرار دهن ــدف ق ــز ه ــه را نی ــازار منطق ب
3-تقویت زیر ساخت های اینترنت ثابت:

وزارت ارتباطــات دولــت ســیزدهم، بایــد بیــش از 
ــت  ــبکه ثاب ــت ش ــش ظرفی ــه افزای ــه مقول ــته ب گذش
کشــور و توســعه شــبکه فیبــر توجــه کنــد و اولویــت 
اولیــه و اساســی خــود را تحقــق این مطالبــه مردمی 
ــا  ــد، ت ــرار ده ــی ق ــی و خصوص ــای دولت از بخش ه
ــه  ــر ب ــاختی، زودت ــای زیرس ــع کمبوده ــا رف ــور ب کش
چشــم انداز روشــن تری از توســعه زیرســاخت های 
ســال ها  ایــن  یابــد.در  دســت  آی تــی  حــوزه 
دلیــل  بــه  ثابــت  اینترنــت  شــبکه  کنــد  توســعه 
برخــی انحصارهــا باعــث شــد تأمیــن تجهیــزات، 
مــردم  عمــوم  دسترســی  ســطح  و  ســرمایه گذاری 
بــه خدمــات باکیفیــت خانگــی و ارزان بــا مشــکل 
ــات  ــوند خدم ــور ش ــران مجب ــود و کارب ــرو ش روبه ب
اینترنــت را برعکــس شــیوه مرســوم و متــداول دنیــا 
ــر  ــت ب ــوط ثاب ــتر از خط ــتباه بیش ــه اش ــک موازن در ی
روی تلفــن همــراه خــود دریافــت کننــد. همیــن 
موضــوع باعــث شــده تــا یکــی از شــروط اصلــی 
ــن  ــت په ــه اینترن ــا ک ــای نوپ ــب و کاره ــعه کس توس
بانــد و ارزان اســت آن چنــان کــه بایــد تحقــق نیابــد.
ایــن مــوارد تنهــا مهــم تریــن اولویــت هــای الزم 
االقــدام در حــوزه ارتباطــات و رســانه هــای دیجیتال 
اســت ،  در نهایــت  همــه ایــن امــور متصــل بــه یــک  
نقطــه مهــم اســت و آن تنظیــم مــدل حکمرانــی 
نویــن اســت کــه طــی  آن اعمــال تنظیــم گــری و 
و  عمومــی  رضایــت  همچنیــن  دولــت  حاکمیــت 
توســعه اقتصــاد دیجیتــال محقــق خواهــد شــد.

متین شریفی

اولویت های رسانه ای -  ارتباطی دولت جدید

بهره برداری حداکثری  از  رسانه و فناوری های دیجیتال

سر مقاله
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دنیای رسانه

معنــا ورای کلمــــات شــکل میگیــرد. 
بــــرای  کلمــــات قراردادهــــای مــــا 
انتقــــال آن معنــــا هســــتند و هیــــچ 
نقــش دیگــری ندارنــد مـا در گـذران 
عمـر، بـرای برقـراری راحت تـر ارتبـاط 
بـــا یکدیگــر تمامـــی معانـــی اطـــراف 
تحـــت  قراردادهایـــی  بـــه  را  خـــود 
عنــــوان کلمــــات و واژه هــــا تبدیــــل 
کرده ایــــم تــا مشــقت انتقــال معنــا 
بــــر مــــا راحــــت شــــود. مطمئنــــًا                                                                                                                                  
ــا  ــود مــ ــه و واژه نبــ ــر زبــان،کلمــ اگــ
بــــس  کاری  معنــــا  انتقــــال  بــــرای 
دشــــوار در پیــــش رو داشــــتیم. امــــا 

ــا کجاســــت؟ معنــ
معنــا را مــا میســازیم.

همانطــــور کــــه بیــان شــــد معنــا در 
اختیــــار نــــوع گــــذران عمــــر ماســت 
و تــاش مــا بــرای برقــراری ارتبــاط. 
ایــــن دو بـــه هـم وابســـته اند. تـاش 
مـا بـرای برقـراری ارتبـاط و تــاش مــا 
بــرای انتقــال معنــا. مــا میخواهیــم 
معنــــا رد و بـــدل شـــود؛ پـــس تـاش 
میکنیـــم بـــه ســـاده تریــن شــــکل آن 
را رد و بــــدل کنیــــم. اینجاســــت کــــه 
ــوان  ــای تـ ــد در اعطـ ــدرت خداونـ قــ
تولیـــد زبـــان در انســـان ها بـــه میـان 
ــات  ــوان در حیوانـ ــن تـ ــد. ایـ ــی آیـ م
نهایتــــًادر  محـدوداســــت؛  بســـیار 
حــد همــان نیازهــای روزمــره خــود
میتواننـــد بـــا هـــم ارتبـــاط برقـــرار 
کننـد. امـا انسـانها بـه وسـیله زبـان و 
انتقـــال معنـــا از مجـــرای آن میتوانند 
فرهنـگ، تمـــدن و هنـر تولیـد کننـد.
 کار بـــه رســـانه ها کـــه میرســـد معمـــا 
قـــدری پیچیــده تـرمیشــــود. رســــانه 
ها مجــــرای دوم انتقــــال یــــک معنــا
شــــده انــد. معنایــــی کــــه در افــــواه 
جامعــــه شــــکل گرفتــــه و از مجـــرای 
ــا  اصلـــی خـــود یعنـــی زبـــان، واژه هـ
ــد  ــال یابــ ــد انتقــ ــات میتوانــ و کلمـ
دیگــــری  مجــــرای  درگیــــر  گاهــــی 
بــــه  رســــانه؛  نــــام  بــــه  میشــــود 
عبارتــــی ســــاده تر زبــــان و کلمــــات 
انتقــــال  اســــتقال  روزهــــا  ایــــن 
معنــــای خــــود را گــــم کرده انــــد و در
ــر  ــا گیــ ــانه ه ــی رســ ــوم مجرایــ حلقــ
ــانه  ــه رسـ ــه کـ ــر چــ ــد. اگــ ــاده انــ افت
ــچ  ــا هیـ ــات و واژه هـ ــدون کلمـ ــا بـ ه
هســـتند امــــا نکتــــه اینجاســــت کــــه 
ســایه ی رســــانه بــر زبــان و واژه هــا 
باعــث شــده مــا در فراگــرد ارتبــاط، 
معنــــای مجزایــــی از معنــــای اول را 

ببینیــــم.

مغناطیس واژه ها
قسمت اول 

زنان ویترینی!/ الگوهای غر غرو!
آسیب شناسی عملکرد دولت پیش در حوزه بازتاب فعالیت های زنان 

و نقش آفرینی اجتماعی در رسانه

مقالــــه

فاطمه میرزایی

و  ســیما  و  صــدا  در  زنــان  نقــش  بازتــاب  دربررســی 
دولــت  تنهــا  نــه  کــه  گفــت  بایــد  خانگــی  نمایــش 
الگوســازی  نیــز  قبــل  هــای  دولــت  بلکــه  دوازدهــم 
مناســب و حتــی بازتــاب خوبــی از واقعیــت هــای جامعه 
نداشــته انــد و رســانه ملــی جــز در چنــد مــورد ســینمایی 

پیشــرفتی در ایــن زمینــه حاصــل نکــرده اســت
بــه طــور کلــی در رســانه هــا بــرای معرفــی زن موفــق  
بــه الگــوی واحــدی برمیخوریــم کــه در دولــت دهــم 
پریدخــت و ســتایش و در دولــت دوازدهــم  کیمیــا ، 

دراکــوال و غورباقــه نمونــه هایــی از آن هســتند 
بــرای مثــال در ســریال هایــی ماننــد ســتایش کــه زنــان 
ــب  ــوند، اغل ــان داده میش ــو نش ــوان الگ ــه عن ــی ب آرمان
ــه  ــن ک ــل ای ــه دلی ــا ب ــت مث ــگ  اس ــم رن ــردان ک ــش م نق
ــده ، زن  ــوت ش ــا ف ــده و ی ــاد ش ــت، معت ــی اس ــرد زندان م
ــر  ــی ب ــه تنهای ــی را ب ــنگین زندگ ــار س ــه ب ــت ک ــور اس مجب
ــد.  ــودش برآی ــق خ ــن ح ــدد گرفت ــد و در ص دوش بکش
در واقــع، مــی تــوان گفــت کــه در ایــن ســریال هــا نقــش 
نقــش  کــه  دارد  بــروز  و   ظهــور   اجــازه  جایــی  در  زن 
ــده  ــذف ش ــی ح ــور کل ــه ط ــا ب ــده و ی ــگ ش ــم رن ــرد ک م
اســت درصورتــی کــه در اســام زن و مــرد باعــث تکامــل 
ــر  ــت از همدیگ ــا حمای ــواده ب ــد خان ــده و رش ــر ش یکدیگ

ــردد. ــل میگ حاص
مســئله دیگــر ظاهــر ســازی زنــان در رســانه هاســت  
در ســریال هــا  زنــان معمــوال دارای شــخصیت هــای 
ــی  ــان دادن زن ــرای نش ــال ب ــرای مث ــتند، ب ــطحی  هس س
ــد  ــی کن ــنده م ــوع بس ــن موض ــه همی ــط ب ــی، فق مذهب
ــی  ــر انتخاب ــت بازیگ ــر اهمی ــت. اگ ــن زن چادریس ــه ای ک
و مســئولیت او در برابــر نقشــه ذهنــی ترســیم شــده 
از ظاهــر او بــرای جوانــان را کنــار بگذاریــم  ایــن زن در 
ــل  ــر ح ــی، در براب ــر مذهب ــان ظاه ــا هم ــم ،ب ــان فیل هم
بیتابــی  و  اســت  ناتــوان  هــا،  مشــکل  تریــن  کوچــک 
میکنــد،  شــرایط را درک نمیکنــد ، از جامعــه خبــر نــدارد 

ــه  ــود ک ــن خ ــع بی ــی و واق ــوهر منطق ــا ش ــل ب و در تقاب
هســت  شناســی  وظیفــه  و  مســئولیت  حــس  دارای 
اصطــاح  بــه  و  گیــر  بهانــه  ظاهربیــن،  غیرمنطقــی، 

غرغروســت.
در                    مومــن  زن  یــک  بازتــاب  ایــن  بفرماییــد  توجــه 

! اسامیســت  ســیمای  و  صــدا 
ــام  ــدر اس ــن از ص ــوی زن موم ــا در الگ ــه م ــی ک در صورت
تــا بــه امــروز و درخطبــه فدکیــه حضــرت زهــرا)س(        
یزیــد                 مجلــس  در  )س(  زینــب  حضــرت  خطبــه 
همســران  و  مــادران  مقاومــت  و  پایــداری  و  صبــر 
ــان  ــی زن ــی و فرهنگ ــای علم ــی ه ــار آفرین ــهدا و افتخ ش
ــلمان                       ــم ؛ زن مس ــوده ای ــاهد ب ــه را ش ــن قضی ــس ای عک
زنــی تــوان منــد اســت کــه بــا ایمــان و اعتقــاد و صبــر  مــی 
توانــد مشــکل هــا را چــه در خــودش و چــه در خانــواده 
ــه دار  ــه خان ــن اینک ــد ، در عی ــل کن ــه ح ــه در جامع و چ
،فرزنــدان  باشــد  داشــته  اجتماعــی  فعالیــت  اســت 
خوبــی تربیــت کنــد، خــودش و خانــواده  را رشــد دهــد   
در فضــای علمــی و فرهنگــی ارتقــا ایجــاد کنــد  و در زمان 
مناســب خــودش حیــات فکــری جامعــه را دگرگــون کنــد 
ــت  ــح داده اس ــا ترجی ــی عمدت ــانه مل ــفانه رس ــا متاس ام
جــای آن کــه بــه ایــن افــراد و مــوارد بپــردازد بــه همیــن 
کــرده  بســنده  مســلمان  زن  دربــاره  نگــری  ســطحی 
و صرفــا الگویــی تــک بعــدی و قربانــی بــرای یــک زن 

مســلمان تعریــف کنــد  .
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فکــر،  دنیــا  در  رســانه ها  امــروز 
ــت  ــت هوی ــار و در حقیق ــگ، رفت فرهن
فرهنگــی انســانها را القــاء میکننــد 
رســانه ها  هســتند.  تعیین کننــده  و 
میتواننــد در بهبــود وضعیــت زندگــی 
میتواننــد  باشــند؛  مؤثــر  انســان 
امنیــت  و  صلــح  گســترش  در 
میتواننــد  باشــند؛  مؤثــر  جهانــی 
در  معنویــت  و  اخــاق  ارتقــای  در 
و  باشــند  مؤثــر  انســانها  میــان 
خوشــبخت تر  را  انســانها  میتواننــد 
وســیله ی  میتواننــد  متقابــًا  کننــد؛ 
خانمان ســوز  جنگهــای  برافروختــن 
باشــند؛ میتواننــد عــادات و آداب و 
مــردم  میــان  در  را  مضــر  رفتارهــای 
رایــج کننــد؛ میتواننــد ملتهایــی را از 
ــت  ــان و هوی ــانی خودش ــت انس هوی
میتواننــد  و  کننــد  تهــی  ملیشــان 
انســانها  در  را  تبعیــض  احســاس 
امــروز  رســانه ها  کننــد.  زنــده 
نقش شــان خیلــی زیــاد اســت. اگــر 
و  مدیریــت  بین المللــی  ســطح  در 
اســاس  بــر  رســانه ای  برنامه ســازی 
ــری  ــت، براب ــای اخاق،فضیل معیاره
واقعــی  مفاهیــم  بــر  تکیــه ی  و 
انســانی باشــد، ملتهــا ســود خواهنــد 
برنامه ســازی  رســانه ها  اگــر  بــرد. 
اســاس  بــر  مدیریتشــان  و 
اقتصــادی، کمپانیهــای  منافــع 
 ثروتمنــدان بین المللی،قدرتمنــدان 
انحصارطلــب  و  تمامیت خــواه 
باشــد، یقینــًا بشــر زیــان خواهــد کرد.

امروزه رسانه هادرمقام 
القاگر فرهنگ هستند

سیمایی از کنشگری رسانه ای زنان

و  روشــنگری  در  مجــازی  فضــای  و  رســانه  نقــش 
نیســت.                                  پوشــیده  کســی  بــر  عمومــی  افــکار  هدایــت 
وســایل ارتبــاط جمعــی و ازجملــه مطبوعــات بــا قــدرت 
اطــاع  رســانی ســریع نقــش اصلــی را در دانــش و بینــش 
در عرصه هــای گوناگــون اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی 
افــکار  بــر  تأثیرگــذاری  بــا  و  می کننــد  ایفــا  جوامــع  در 
می تواننــد در محــو، حفــظ و یــا توســعه امــری در جامعــه 
اقــدام کننــد. مطبوعــات و رســانه ها در کانــون توجــه 
تمامــی اعضــای جامعــه از دولتمــردان گرفتــه تا احــزاب و 
ــی  ــازمان های دولت ــا و س ــی و گروه ه ــازمان های سیاس س
و غیرانتفاعــی قــرار دارد و بــا توجــه بــه قــدرت تأثیرگذاری 
ــانه  ــک رس ــتن ی ــار داش ــی، در اختی ــکار عموم ــر اف ــا ب آن ه
بــه عنــوان یکــی از اهــداف مهــم بــه  شــمار   مــی آیــد 
حــوزه زنــان هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. بــا 
توجــه بــه اقتضائــات جنــگ نــرم دشــمن، آسیب شناســی 
فضــای داخلــی فرهنگــیـ  رســانه ای کشــور، همچنیــن بــه 
دنبــال احســاس تکلیــف، افــراد در ایــن عرصــه پــا پیــش 
ــی از  ــری اجتماع ــه  گ ــر  مطالب ــوی دیگ ــد.  از س ــته ان گذاش
مســئولیت  پذیــری جــدا نیســت واگــر افــراد درخواســتی 
ــد  ــچ تعه ــت هی ــال آن درخواس ــا در قب ــند ام ــته باش داش
و مســئولیتی را نپذیرنــد، طــرح مطالبــه معنایــی نــدارد. 
ــور  ــع حض ــده موان ــاش ش ــم ت ــدد ه ــالیان متع ــی س ط
ــش  ــاهد افزای ــع و ش ــف رف ــای مختل ــه ه ــان در عرص زن
مدنــی،  اقتصــادی،  هــای  عرصــه  در  آنــان  توانمنــدی 
فرهنگــی و سیاســی هســتیم. یکــی از مســائلی کــه جوامع 

اســامی پیــش رو دارنــد، محــو شــدن فرهنــگ ســنتی در 
ــاخصه در  ــن ش ــود. ای ــد ب ــی خواه ــلطه فرهنگ ــر س براب
فعالیــت هــای رســانه ای بانــوان نمــود بیشــتری دارد 
ولیکــن یــا افــراط شــده یــا تفریــط، بســیاری از افــرادی کــه 
بــه خیــال خودشــان خواســتند بــا نــگاه اســامی دنبــال 
ایــن  بانــوان باشــند و فعالیــت رســانه ای در  حقــوق 
زمینــه داشــته باشــند، در نهایــت شــاهد آن هســتیم کــه 
ــی از  ــدند و گوی ــت دار ش ــم اولوی ــای  ک ــه ه ــر دغدغ درگی
آن ور بــوم افتادنــد شــاید هــم بهتــر اســت بگویــم از دیگــر 
فعالیــن حقــوق زن هــم تأثیــر زیادی مــی پذیرند. ســطح 
دغدغــه منــدی و شــروع ایــن گونــه افــراد بســیار پــر شــور 
مــی نمایــد وقابــل تحســین اســت، امــا نمــی دانــم کجــای 
مســیر را اشــتباه مــی رونــد؟! البتــه کــه نمــی شــود منکــر 
فعالیــت هــای کــم نظیــر ســایر افــراد باشــیم. بایســتی در 
جهــت شــکوفایی فرهنگــی و نیازهــای متناســب جامعــه 
ــن  ــی ای ــه نوع ــم ب ــامی ه ــران ـ اس ــوی ای ــه در الگ ــروز ک ام
فضــا دنبــال می شود،پیشــرفت صحیــح جریــان داشــته 
باشــد وگرنــه بــه صــرف یــک ســری آمارهــای افزایــش در 
ــل  ــدون تحلی ــان  و ب ــانه ای زن ــی رس ــش افرین ــوزه نق ح
امیدوارکننــده ای  خروجی هــای  بــه  نمی تــوان  محتــوا 
رســید. در ایــن راســتا بحــث توانمنــد ســازی وآگاهــی 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــتر م ــه بیش ــتی هرج ــان بایس ــی  زن بخش
گیــرد، ایــن آگاه ســازی مــی توانــد بــه بانــوان كمــك كنــد 
ــواده و  ــه در خان ــان چ ــش و حضورش ــت نق ــه اهمی ــا ب ت

ــد. ــی ببرن ــر پ ــه بهت ــه در جامع چ
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در آمدی بر حکمرانی فضای مجازی
مجــازی،  فضــای  حکمرانــی  بــر  درآمــدی  کتــاب 
عالــی  شــورای  دبیــر  گفتارهــای  درس  از  مجموعــه ای 
فضــای مجــازی، ســید ابوالحســن فیروزآبــادی، پیرامون 
تحــوالت فضــای مجــازی و تأثیــرات آن بــر نظام هــای 
اجتماعــی و حکمرانــی کشــورها اســت توســط انتشــارات 
ــن  ــد. ای ــر ش ــام منتش ــادق علیه الس ــام ص ــگاه ام دانش
ــای  ــی فض ــته خط مش ــگران هس ــت پژوهش ــه هم ــر ب اث
مجــازی مرکــز رشــد دانشــگاه امــام صــادق علیه الســام 
ــده  ــم گردی ــه و تنظی ــازی تهی ــای مج ــی فض ــز مل و مرک
فضــای  سیاســت گذاران  و  پژوهشــگران  اختیــار  در  و 
مجــازی کشــور قرارگرفتــه اســت. عاقه منــدان جهــت 
»درآمــدی  کتــاب  تهیــه  و  بیشــتر  اطاعــات  دریافــت 
ــی  ــگاه اینترنت ــه فروش ــازی« ب ــای مج ــی فض ــر حکمران ب

علیه الســام  صــادق  امــام  دانشــگاه  رشــد  مرکــز 
مراجعــه نماینــد.

کتاب  گردی

hanifamag_


