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برخورد «فرهادیسم» با
کلیپ های اینستاگرامی!
مردیراآتشمیزنند،کودکیراواداربهگفتارزشت
می کنند و دختری را به باد کتک می گیرند! ما اما
الیکمیکنیمیانمیکنیم،فردادوبارهکلیپدیگری
آزارمانمیدهد،حتیاگرفکرکنیماینطورنیست!
انــــگــــار عــــــادت کــــــرده ایـــــم کــــه هــــر روز یــک
کــلــیــپ جــنــجــالــی دســـــت بـــه دســـــت بــچــرخــد
و بـــه قــــول مـــجـــازی بـــازهـــا « ِتـــرنـــد روز» شـــود.
گاهیاوقاترفتاروگفتارخارجازعرفیکسلبریتی
سوژه این کلیپ ها می شود و گاهی اظهار نظر داغ و
شاذ یک مسئول یا کارشناس تلویزیونی .در روزگاری
که کارگران مشغول کار نیستند ،جوانان اما سخت
مشغولساختنکلیپهستندوبعضاازراهساختنهر
خزعبالتی،آگهیمیگیرندوکسبدرآمدمیکنند.
اینکلیپهایبهظاهرفانهمبخشیازترندهایروز
راتشکیلمیدهند.
به این فهرست اضافه کنید فیلم های کری خوانی و
ِ
مضحک
نمایشعیاشیهایعجیبوغریبیکعده
خارجنشینکهبعضاردپایآقازادههایبیدردبیمار
نیزدرمیانآنهادیدهمیشود.اماآنچهبیشترمورد
اشاره این یادداشت است ،انتشار فیلم هایی است که
به صورت کامال آگاهانه از یک تخلف و عمل مجرمانه
ضبط و در فضای مجازی اعم از اینستاگرام ،تلگرام،
توئیترو...منتشرمیشود.
یعنی فردی پیدا می شود که در پارک و بوستان های
شهر ،مردم بیچاره و از همه جا بی خبر را آتش می زند
و دوستانش از این رفتار فیلم می گیرند ،یا معلمی دو
دانشآموزخردسالرادرگوشهدفترمدرسهبازجویی
می کند و از آن ها می خواهد جمالت زشت خود را
تکرار کنند و همکارش از این رفتار کودکانه که چه
عرضکنم،جاهالنهفیلممیگیرد!یاپسریبابرنامه
ریزیقبلی،دختریراازتهرانبهسیرجانمیکشاند
تاازاوانتقامبگیرد،دوستشازاینشکنجههافیلممی
گیردوباوقاحتدرفضایمجازیمنتشرمیکنند.
عدهایازدنبالکنندگانشبکههایاجتماعینیزکه
گویی کلیپ «باحال» و «خفنی» برای دست به دست
کردن یافته اند ،فورا این کلیپ ها را برای دوستان و
گروه های شان فــوروارد می کنند و این طولی نمی
کشدکهبخشزیادیازمردمکشورشاهدیکرذالت
اخالقی می شوند ،یا حداقل در تاکسی دربــاره آن
چیزهاییمیشنوند،چیزهاییکهبهطورقطعنگران

شانمیکند.
تا این جای کار به غیر از «گیرنده»« ،فرستنده» و حتی
«بیننده» این کلیپ ها ،خیلی از مسئوالن و متولیان
کشور نیز مقصرند ،از مسئولی که نتوانسته اشتغال
ایجاد کند ،از مسئولی که نتوانسته زمینه ازدواج را
فراهمکند،ازمسئولیکهتوانفرهنگسازینداشته
است ،بگیرید تا مسئولی که مدیریت درست شبکه
اجتماعی را بلد نیست.بارها درباره این تقصیرها در
رسانهصحبتشدهاستومعموالهربارهمکهویدئویی
درجامعهپخشمیشود،هرکسیازظنخودبرطبل
مطالباتش می کوبد ،و عده ای هم دوباره بحث فیلتر
شبکه های اجتماعی را مطرح می کنند ،عده ای که
وقتی فیلمی تاثیر گذار از رفتارهای مردمی یک امام
جمعه،یاخداشناسییککاسبسالخوردهدرهمین
فضایمجازیمنتشرمیشود،معلومنیستکجایند
کهاظهارنظرینمیکنند!
اماآنچهباعثامیدواریاستاینکهخوشبختانهدر
بسیاری از این موارد ،پلیس فتا حواسش به همه چیز
بوده است و بالفاصله به موضوع ورود کرده و عامل یا
عوامل ساخت و انتشار کلیپ را شناسایی و دستگیر
کرده است .ولی مشکل دقیقا از همین جا شروع می
شود ،یعنی پرونده یک کلیپ پر مشاهده و جنجالی با
دستگیرشدنفردخاطیبستهمیشود!درحالیکه
بایدتازهشروعماجراباشد...
بیاییدبپذیریم،آنکسیکهسوختهاست،تنهاآنمرد
نگون بخت در پارک نیست ،کسی که کتک خورده
تنهاآندخترنیست،کسیکههتکحرمتشدهتنها
آن کودک نیست ،همه ما که شاهد آن کلیپ بوده ایم،
سوخته ایم و کتک خورده ایم! حتی اگر که دیده ایم و
خندیدهایم!
اگــر می خواهیم کمتر شاهد و ناظر ایــن ساختار
شکنی هــا در فــضــای مــجــازی بــاشــیــم ،اگ ــر می
خواهیم برخورد ما بــازدارنــده باشد ،باید انتهای
فیلم «نقطه» بگذاریم و به سبک «فرهادیسم» با
این فیلم ها رفتار نکنیم .در حالی که بسیاری از
این فیلم ها «پایان بــاز» دارنــد و اکنون کسی نمی
دانــد بــرای عوامل آن ها چه اتفاقی افتاده است!
در واقــع باید داستان از جایی روایــت و آغــاز شود
که دستگاه قضا پیگیری اش را شــروع می کند.
در مواجهه با این جرم ها که جنبه عمومی پیدا کرده و
فراگیر شده اند ،برخورد قوه قضاییه باید بسیار سریع
و قاطع باشد ،همان طور که در موارد حساس تر و مهم
تر مانند برخورد با سالطین قیر و سکه و پرونده های
سیاسی ،به درستی شاهدش بوده ایم.یا مانند اقدام
خوبیکهدرقبالضاربمامورپلیسراهورانجامشد،
باید فرد خطاکار محاکمه شود و خبر محاکمه اش
همچونفیلمشمنتشروهمگانیشود.
چرا که فلسفه اصلی مجازات جلوگیری از تکرار بزه
وجرم است و هر چه این مجازات با زمان وقوع آن بزه
نزدیکیداشتهباشدتاثیرآنبیشتروموثرترخواهدبود.
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رزم حسینی از عزم جدی برای پیاده سازی یک طرح مهم اقتصادی
در استان خبر داد:

مثلث توسعه اقتصادی در خراسان رضوی

استاندار جدید خراسان رضوی با اشاره به
فعالیتخوددردوبخشدولتیوخصوصی،
گفت :پس از آن که از بنده بــرای فعالیت
در حــوزه دولــت دعــوت شــد ،تفکر بخش
خصوصیرابهحوزهدولتآوردم.بهگزارش
خراسان رضوی ،علیرضا رزم حسینی شب
گذشته در مراسم تودیع و معارفه استاندار
خراسان رضوی با بیان این که خدمت در
خراسان رضــوی و در جــوار امــام رضــا(ع)
توفیقمیخواهد،افزود:نیتکردهامدراین
استانوقتمراوقفتوسعهوآبادانیکنم.وی
درباره برنامه های فعالیت خود در خراسان
رضوی گفت :در حوزه سیاسی به سفارش
امیرالمومنین(ع)اعتدالراپیشمیگیرم
و معتقدم این اصل می تواند کمک کننده
توسعهاستانباشد.استاندارجدیدخراسان
رضوی والیت و توسعه را دو اصل اساسی
انقالباسالمیایراندانستوافزود:طبق
قانون اساسی رهبر معظم انقالب در راس
امورهستندوهمهمردماینسرزمینوالیت
مدار هستند؛ چرا که شاهدیم حتی اقلیت
های مذهبی هم شهید دادند .در خصوص
توسعههمذاتانقالبتوسعهیافتگیاست
و ما سعی بر اجرای آن در این استان داریم و
به سوی همه احزاب سیاسی برای توسعه
این استان دست کمک دراز می کنیم تا این
استان را برای دیگر استان های کشور الگو
کنیم وامیدوارمایناتفاقرخدهد.ویادامه
داد :امیدوارم فعالیت های آقای رشیدیان
را تکمیل کنم و ادامه دهنده این فعالیت ها
باشم.رزمحسینیدربارهتعاملبامسئوالن
استاننیزگفت:تردیدندارمکهنمایندهولی
فقیه در استان همراه ما خواهند بود ،تردید
ندارم تولیت آستان قدس رضوی هم برای
اجــرای منشور همدلی در بین مسئوالن
استانکمکخواهندکرد.ویبابیاناینکه
نمایندهدولتنمایندهحاکمیتاستوهمه
ارکانحکومتبایدباویهمکاریکنند،به
بیانادامهرئوسبرنامههایخودپرداختو
افزود :در حوزه اقتصاد به دنبال خلق ثروت
و اداره مردم توسط خودشان هستیم و باید
این فرهنگ را در بخش بخش این استان
گسترش دهیم.استاندار جدید خراسان
رضویبااشارهبهاجرایطرحیبهناممثلث
توسعه اقتصادی در استان کرمان در دوران
تصدی گری استانداری ،برای توسعه آن

استان،گفت:اینمدلرادرخراسانرضوی
نیزپیاده خواهیمکرد.ویباتاکیدبراینکه
باید برای بخش خصوصی فرش قرمز در
این استان پهن کرد ،گفت :نباید این بخش
را زالو صفت بدانیم وباید آن ها را در فضای
همدلی به سمت استان بکشانیم و کم کم
می توانیم مسیر آبادانی را در استان فراهم
کنیم.رزم حسینی ائمه جمعه را ضلع مهم
مثلث توسعه اقتصادی دانست و افزود :از
ائمه جمعه استان خواهم خواست که در
عرصهفعالیتبهماکمککنند.ویباتاکید
براینکهاقتصادمقاومتیاقتصادیمردمی
اســت ،ادامــه داد :ایــن بدین معناست که
بتوانیمازموسساتبخشخصوصیمتولی
برایمناطقمختلفاستانپیداکنیم،مااین
موضوعرادرکرماناجراکردیمورهبرمعظم
انقالبهمازاینحرکتدرقلعهگنجکرمان
حمایت کردند و امیدوارم بتوانیم در این
استاننیزباکمکسازمانهاییمانندآستان
قدس رضوی این طرح را اجرایی کنیم.وی
در پایان گفت :در حوزه فرهنگ نیز ما برای
تقویت شورای فرهنگ عمومی استان قدم
برخواهیم داشــت.وزیــر کشور هم در این
مراسم در سخنانی درباره فعالیت استاندار
سابق خراسان رضــوی گفت :رشیدیان
توانست به خوبی و به سرعت مسائل را در
دستبگیردوبهخوبیآنهارامدیریتکند.
وی همچنین با اشاره به سابقه کاری رزم
حسینیدرعرصهسپاهواقتصاد،گفت:وی
عملکردخوبیدراستانکرمانداشتهاست
و این استان را خارج از هیجانات سیاسی
که به هر حال ذات خاصه جامعه ما بوده
است،پیشبردهوباتلفیقمسائلسیاسیبا
مسائلسرمایهایواقتصادیروندپیشرفت
مسائلکرمانراتسریعبخشید.ویدرحوزه
استفاده بهینه از آب در کرمان فعالیت های
موثری داشته است که امیدواریم این روش
ها را در خراسان رضوی نیز پیش بگیرد.
رحمانیفضلیافزود:ویبهدلیلمشکالت
شخصی و خانوادگی از کرمان آمد و بنا به
درخواستماپذیرفتکهبهخراسانرضوی
بیاید و امیدواریم با کمک همه مسئوالن
بتواند در این استان فعالیت کند شما می
توانیدمشروحاینخبررادرروزنامهخراسان
رضوییادرسایتkhorasannews.com
بخوانید.
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• مسئوالن میگن دوبــرنــد مــعــروف ازذرت
حیوانی اسنک درســت کردند امــا چــون در
بازارپخششدهکارینمیشهکرد.نهآقامسئله
چیزدیگریاست،اسماونارواعالمکنیدتامردم
نخرند.شایدهمصاحبشرکتژنخوبداره!
خراسانپیگیریکن.
•• به دادسهامداران پدیده برسید .تنها جرم
شان مشارکت وسرمایه گــذاری دریک پروژه
اقتصادی بوده.اونم باتبلیغات بسیارگسترده
شبکههایرسانهملی!
•• چــه عجب یکی جــواب مطالب مسئوالن
وروزنامه کیهانراداد.موفقباشید.
•• چراهنوزبسته حمایتی دولـــت بــه بیمه
شدگان تامین اجتماعی تعلق نگرفته؟یکی از
مسئوالن تامین اجتماعی درشبکه خبرگفت
که بعدازواریز برای بازنشسته هاومستمری
بگیران تامین اجتماعی به حساب کسانی که
بیمه تامین اجتماعی هم هستند واریزمی شه
ولیهنوزخبرینیست!
•• لطفافکریبهحالماجوانانکنید۲۷.سال
دارموبا لیسانسکارندارمتاازدواجکنم.
•• چرایهالیحهایتصویبنمیشهکهکارمندان
دولتی از حق داشتن شغل دوم ،سوم و چهارم
دربازارمحروم شوند؟هرچقدرپولجمعکنند
سیرنمیشوندباز!ایناجحافنیست؟
•• روزنــامــه کیهان دیگه مونده به چی ایــراد
بگیره؟!رفتهسراغاینکهچراظریفبهروزنامه
خراساندعوتشده!
•• چندروزی می شود که قسمتی از یک صفحه
را به دارنده کد ملی رند اختصاص داده اید .اگر
خالفاستکهبایدثبتاحوالاصالحکند.چرا
مردم را سرکار گذاشته اید .دیگر مردم مشکل
ندارندفقطهمینیکمشکلماندهاست؟انگار
نه انگار که کارهای واجب تری دارید! مردم را
سرکارنگذارید.
•• چقدرخوبه که تهران داره پوشاک قاچاق
رو ازبازارجمع می کنه .امیدوارم برای لوازم
خانگی که مشابه ایرانی با کیفیت در داخل هم
تولیدمیشههمیناتفاقبیفته.
•• چرااکثرتبلیغات صداوسیما دربــاره کاالی
خارجیاستمثلپودر،مایعولوازمخانگی...؟
اینهاکدامایرانیاست؟
•• بعدازخروجآمریکاازبرجامهمهامیددولتبه
اروپا بود و حاال بعد از ناامیدی از اروپای مستقل
نوبت هند و چین شده.چرا از شکست برجام
صحبتنمیکنید؟

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

•• اصــا وزیــر مسکن فهمید که چه مصیبت
بزرگیبرسراجارهنشینهاآمدهاست!
•• قیمت مسکن چــه خرید وچــه اج ــاره سیر
نجومیبهخودگرفتهاست.چرادولتبرقیمت
هانظارتیندارد؟
•• ماجرای تولید اسنک با ذرت حیوانی هم
تقصیر جمال خاشقچی بوده! دو برند معروف
بیتقصیرند!
•• ایران نفت وگازش رو صادر می کنه به چین و
کرهوژاپن.درمقابلاجناساونکشورکهبانفت
خودمونتولیدشدهروباباالترینقیمتازاونها
میخرهاینوسطکیسودکرده؟کیضرر؟
•• خراسان عزیز حاال که کاالهای باارز 4200
تومانمانندکاالهایاساسیبهدستمردمنمی
رسدواصالسازوکارتوزیعآنهامشخصنیست
ومردم فقط مجبور به خریدازبازار آزادهستند
دولت به جای این کاربی ثمر پول رابه حساب
خــانــوارواریــزکــنــدتــاخــودمــردم دخــل وخــرج
خودرامدیریتکنند.
•• این مرغداری ها برای این که بازار را در دست
خودداشتهباشندترفندجوجهریزییادانمرغیا
بیماریهایمرغیراپیشمیکشند!درصورتی
کهخودشانصددرصدبیمارهستند.
•• باتوجه به این که ضعف نظارتی دولت دربازار
اثباتشدهاستپیشنهادمیکنمحاالکهقراره
مردم کاالها راگران بخرند پس بیایید به جای
ارز 4200تومانیارز 8200تومانیاختصاص
دهید ومابه التفاوت آن را به حساب خانوارها
بریزیدتابهجیبداللها!
•• نیروهای شرکتی از هیچ یک از امکانات
ومــزایــای دولــتــی اســتــفــاده نمی کنند و در
حقشان اجحاف می شود .ولی از نظر ساعت
کاری مساوی هستند.امنیت شغلی ندارند.
خــواهــش مــی کنم در مجلس از کمیسیون
اجتماعی پیگیری کنید که چه زمانی این همه
تبعیض و اجحاف در حق نیروهای شرکتی
تمام می شه .به ویژه در حق نیروهای شرکتی
بانک های دولتی .از شما خواهش می کنم
کــه پیگیر ایــن مسئله باشید و در رســانــه یا
فــضــای مــجــازی یــا روزنــامــه اطـــاع رسانی
کنید.
•• تورمشدید،بیکاری،حقوقبسیارپایین،نبود
کسبوکارورکودبازارو...اکثریتمردمروفلج
کردهوبعضیمسئوالنفقطمشغولعددسازی
و آمار بازی هستند تا دور هم بنشینند و از هنر
خیالیشانتعریفکنند!

