
    مرضيه باميري
گاهي وقت ها بعضي اتفاق هاي تلخ باعث يك سري اتفاقات 
خوشايند مي شوند. كرونا با همه بدي هايش براي خانه ما 
شگون داشت. مدت ها بود بگو مگو داشتند. من هر وقت 
س��ر از دونفره پر س��ر و صداي آنها در مي آوردم، مغزم از 
حرف هايي كه نثار هم مي كردند، مي تركيد و زود صحنه را 
به مقصد اتاقم ترك مي كردم. آنقدر صداي موسيقي را باال 
مي بردم تا صداي دعواي آنها را نشنوم. باورم نمي شد. آنها 
15سال چطوري كنار هم دوام آورده بودند. مگر چقدر از 
هم دلخور بودند كه بگو مگوها تمامي نداشت ؟يك روز بابا 
به سيم آخر زد و مامان را تهديد به طالق كرد. مامان هم از 
خدا خواسته بالفاصله استقبال كرد. آنقدر راحت از جدايي 
حرف مي زدند كه انگار قرار است مامان براي يك تور زنانه 
چند روزه چمدان ببندد و از خانه برود. انگار نه انگار حرف 
از هميشه رفتن مي زدند. از يك عمري كه قرار بود تنهايي 
س��پري كنند. مامان آذر از بابا غدتر بود، با همان تهديد 
نيمه جان بابا، همه چيز را به خودش گرفت و يك ساعته 
چمدانش را بس��ت و با آژانس به ترمينال رفت. انگار من 
وجود خارجي نداشتم. كسي موقع رفتن نظرم را نپرسيد. 
فقط مامان با حرص دندان هايش را به هم فشرد و گفت يا 
با من بيا يا پيش پدرت بمون. من هم ماندم وسط دو راهي. 
يعني راستش را بخواهيد اصاًل امان نداد فكر كنم. همان 
موقع كه پيشنهاد داد همان لحظه هم از در بيرون رفت و 
من ماندم و غرولند هاي بابا كه معلوم بود از كرده خودش 
پشيمان است. با خودش زير لب گفت لعنت به زباني كه 
بي موقع باز شود. نه شام و نه خانه داري بلد بود. خانه 15 

سال عين دسته گل بود و آب در دلش تكان نخورده بود. 
ساعت هاي اول اين زندگي مجردي جذاب بود. بابا را ياد 
دوران دانش��جويي اش انداخ��ت. آن روز فوتبال را بدون 
غرولند مامان با صداي بلند تماشا كرديم و تمام خانه هم 
پر از پوست تخمه شد. بابا حال نداشت برود آب بخورد و 
من را با همان حال خسته و دراز كشيده جلوي تلويزيون 
دنبال خوراكي هاي جورواجور مي فرس��تاد. مي خواست 
با خوردن غصه رفتن مامان را فرام��وش كند. معلوم بود 
مي خواهد سرگرم باشد، ولي شكم گرسنه كه دين و ايمان 
نمي شناخت. وقتي مامان بود ما يك ساعت پيش شاممان 

را خورده و چاي بعد از آن را هم نوشيده بوديم. اولين شب 
بود، اما س��خت گذشت. انگار 20 س��ال خانه رنگ زن به 
خود نديده بود. آشغال از س��ر و كول خانه باال مي رفت و 
آنقدر ش��لوغ بود كه انگار ميدان جنگ است. همان بهتر 
كه مامان نبود. وگرنه تكه بزرگمان گوش��مان بود. هنوز 
شام دس��ت و پا شكس��ته بابا را نخورده بوديم كه مامان 
آمد، با همان چمداني كه ظهر از خانه بيرون زده بود. بابا 
خنده اش گرفت، ولي به روي خودش نياورد. نمي خواست 
دوباره لج كند و باعث ش��ود مامان برود. همان نصف روز 
هم داشت از نبودنش جان به لب مي شد. مامان هم اخم 
كرد و وقتي داشت چمدان را روي زمين مي كشيد و نفس 
نفس مي زد با غرولند گفت: سفرهاي بين شهري ممنوع 
است. نتوانس��تم براي خانه مامانم بليت بگيرم. هر دو در 
دلمان خنديديم، ولي مگر زن ها از اسب غرورشان پايين 
مي آيند ؟ بابا هم كه قربانش بروم از او بدتر بود. آن ش��ب 
دس��تپخت بابا را خورديم و دم نزديم، ولي فردا بابا قاعده 
قهر را عوض كرد و گفت قهريم كه باشيم، ولي حرف زدن 
و خورد و خوراك شامل قهر نمي شود. احتماالً منظورش 
از گزينه هاي ديگر ناز كردن و گپ هاي بعد از شام بود. از 
فرداي آن روز كار مامان چك كردن آژانس های مسافرتي 
و پيدا كردن بليت شد، ولي نبود كه نبود. فكر كنم خودش 
نمي خواست كه پيدا كند! كرونا و قرنطينه سبب خير شد 
و آنها براي اينكه اوقات هم را تلخ نكنند، تصميم گرفتند تا 
پايان قرنطينه كنار هم شاد باشند و به هم آزاري نرسانند. 
گوش شيطان كر قرار نيست در خانه ما قرنطينه تمام شود 

و ما همچنان دستپخت مامان آذر را مي خوريم.  
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سبك مراقبت

آشتي با كرونا!
قصه زندگي

در حوزه رسانه ما با دو وضعيت روبه رو هستيم: 
1-وضعيت جهاني. 2- وضعيت ايران. وضعيت 
ايران بس��يار بغرنج اس��ت، اما چرا؟ زيرا در بازه 
شش ساله رش��د 35 درصدي فناوري را در بين 
مردم شاهد بوديم و س��ؤال اينجاست كه آيا اين 
رشد 35درصدی به رشد آگاهي مردم، والدين و 
فرزندان انجاميده است؟ در مرحله اول يك چتر 
مفهومي و مصداقي مي سازيم و آن حلقه هاي سواد 
رسانه اي است. هشت رسانه اي كه پيرامون چرخه 
سواد رسانه اي مدنظر اس��ت، عبارتند از كتاب، 
روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون، سينما، اينترنت 
و گوش��ي تلفن همراه.  بايد در نظر داشته باشيم 
كه در منزل ما اين هشت رسانه چگونه مديريت 
مي شود؟ حلقه نخست، دسترسي است كه شامل 
خريد، س��ايز، ميزان اس��تفاده و نحوه استفاده 
مي باشد. در زمان خريد به برنامه هاي نصب شده 
روي گوشي خود و فرزندتان توجه كنيد. ميزان 
ساعات و اوقاتي كه از گوش��ي استفاده مي شود، 
بايد تح��ت نظارت والدي��ن باش��د. در روز چند 
ساعت از رسانه استفاده مي كنند؟ چه اوقاتي را به 
استفاده از رسانه اختصاص مي دهند و.... مهم ترين 
چرخه س��واد رس��انه اي در حلقه دسترسي قرار 
دارد، زيرا نظارت و كنترل فرزندان در اس��تفاده 
از فضاي س��ايبري يكي از مهم ترين مباحث در 
حوزه سواد رسانه است. حلقه دوم تحليل و ارزيابي 
پيام هاس��ت. بايد توجه كنيم هر رس��انه اي كه 
ما از آن اس��تفاده مي كنيم، قرار است چه پيامي 
را به ما منتقل كن��د؟ چه بازي ه��ا و برنامه هاي 
مفيدي را به فرزندانمان معرفي كرده ايم؟ فرزندان 
ما با چه نظارتي بازي هاي ديجيت��ال را انتخاب 
مي كنند؟ س��واد رس��انه اي به انس��ان ها كمك 
مي كند ت��ا پيام هاي رس��انه اي را تحليل كرده  و 
ضمن پي بردن به ماهيت آنها توانايي خنثي كردن 
پيام هاي رسانه اي نامطلوب را داشته باشند.  حلقه 
سوم، خلق و توليد محتواست. ما در حوزه فضاي 
مجازي فقط 3درصد توليد داريم، سواد رسانه اي 
كه خلق و توليد نداشته باشد، ويترين و نمايشي 
بيش نيس��ت. حلقه چهارم عمل غير رس��انه اي 
)كنش و كنش گري( اس��ت. حلقه كنش يعني 
در محيط استرس زا اگر نقش عاطفي خود را پر 
رنگ نكنيم، رس��انه جايگزين مي شود. به عنوان 
مثال اگر در خانواده فردي دچار استرس شد، بايد 
باقي افراد خانواده با محبت خود به او كمك كنند 
و آن اس��ترس را از بين ببرند. رسانه ها به راحتي 
مي توانند بر جس��م و روان افراد تأثير بگذارند. از 
زمان فرا گير شدن گوشي هاي همراه پزشكان با 
مراجعاتي از سوي جوانان رو به رو شده اند كه دچار 
بيماري به نام سندروم بينايي كامپيوتري بودند. 
در سندروم بينايي كامپيوتري افراد نزديك بين 
هستند، پزشكان هيچ يافته اي مبني بر ضعيف 
ش��دن چش��م ارائه نكرده اند، اما به وجود آمدن 
عارضه هايي مانند قرمزي چشم، خشكي چشم، 
چروك اطراف چش��م و نزديك بين شدن چشم 
قطعي اس��ت. براي حفاظت از چشمان خود در 
مقابل آسيب هاي رسانه اي چه كاري مي توانيم 

انجام دهيم؟
1- قانون 20 20 20: هر 20 دقيقه يك استراحت 
20 ثانيه داشته باشيد و به فاصله 20 فوتي يعني 

ش��ش متري آنطرف ت��ر را نگاه كني��د. اين كار 
ماهيچه ه��اي تمركز كننده در داخل چش��م را 
آرام مي كند و عالوه بر اين آرامش ماهيچه هاي 

خارجي را نيز به دنبال دارد. 
2- زودتر پلك بزنيم: اين كار باعث انتقال رطوبت 

به غشاي چشمي مي شود. 
3- استراحت چشمي: با كارهاي ساده اي همچون 
گرم كردن پارچه و روي چش��م گذاشتن آن به 

چشم خود استراحت دهيم. 
استفاده از گوشي در زاويه 60 درجه به مرور زمان 
باعث تغيير شكل س��تون فقرات شده و عارضه 
گردن پرانتزي را به دنبال خواهد داش��ت. براي 
محافظت از ستون فقرات چه كارهايي مي توان 
انجام داد؟ 1- گوشي هاي همراه را حتي االمكان 
كنار گذاشته و از رايانه استفاده كنيد. 2- انجام 
ورزش هاي خاص. 3-گوشي ها را در تراز چشم 
قرار دهيد.  مغز مكانيسمي به نام ساعت مغز دارد. 
ساعت مغز با خورشيد كه طيف نوري آبي دارد، 
هورمون هاي پويايي ترشح مي كند. طيف نوري 
موبايل هم آبي اس��ت، اگر در تايم قبل خواب با 
گوشي كار كنيم، به دليل داشتن طيف نوري آبي 
مغز هورمون پويايي ترشح كرده و دچار بي خوابي 
مي ش��ويم. در مورد قلب تنها اختاللي كه اثبات 
ش��ده اختالل در ضربان قل��ب )آريتمي قلبي( 
است. براي محافظت از قلب گوشي ها را از خود 
فاصله بدهيد، مخصوصاً هنگام خواب همچنين در 
زمان بازي كودكان با تلفن همراه آن را در حالت 
هواپيما قرار دهيد. هنگامي كه با يك دست تايپ 
مي كنيد بعد از مدتي هم عصب انگشت شما دچار 
كشيدگي ش��ده و درد مي گيرد و هم اعصاب در 
ناحيه مچ دس��ت متورم شده و با فش��ار آوردن 
به تونلي ك��ه آنها را در برگرفت��ه دچار دردهاي 
عجيبي در اين ناحيه مي ش��ويد. تأثير رسانه در 
حوزه روان نيز بسيار گسترده است. گاهي افراد 
در فضاي مجازي دچار اختالالت روحي و رواني 
مي شوند كه ممكن است در طوالني مدت عوارض 
جدي و وخيمي را به دنبال داشته باشد و برخي 

از آنها عبارتند از: 
خود شيفتگي: نوعي اختالل شخصيت است، 
زماني كه فرد توانايي درك ديگران را از دس��ت 
مي دهد و ديگران را پله ش��هرت خود مي كند. 
خود نمايي: خودش��ان را به ص��ورت افراطي به 
نمايش مي گذارند؛ خودنمايي در برخي موارد به 

مدلينگ مي رسد. 
خودفراموش�ي: خودفراموش��ي نوع ديگري 
از اخت��الالت روان��ي اس��ت كه پيامده��اي آن 
حواس پرت شدن، سردرگمي، آش��وب، فرار از 

مشكالت، بي معنايي و پوچ گرايي است. 
ديگر ستيزي: آزارگري، گس��تاخي و بي ادبي 

نسبت به ديگران. 
ديگر خواهي: تغيير نگرش نس��بت به جنس 

مخالف، بلوغ زودرس و... 
ديگر بيني: ديگ��ران و غريبه ها را بدون در نظر 
گرفتن خطرات احتمالي ببينيم و با آنها ارتباط 

برقرار كنيم. 
وادادگ�ي: در هر زمان و تحت هر ش��رايطي از 

رسانه استفاده مي كنند. 
وابستگي: فناوري براي عده اي بهشت موعود است 
و بدون آن خود را پوچ و بي ارزش مي دانند، طوري 
كه زندگي بدون اينترنت و فضاي س��ايبري براي 
اينگونه افراد جهنمي بيش نيست. هدف از بيان اين 
مطالب اين بود كه بدانيم جسم و روان ما متأثر از 
محيط است؛ محيط اجتماعي و محيط رسانه اي. 
در محيط رسانه اي اگر ما مراقب نباشيم و احتياط 
نكنيم جزو قربانيان فضاي مجازي خواهيم بود و 
بايد توجه داشته باشيم كه سواد رسانه اي به عنوان 
يكي از شش سواد مطرح شده از سوي يونسكو در 
عصر حاضر مانند ابزاري جهت ايمني و س��المت 
جسم و روح ما در مواجهه با خطرات احتمالي اين 
فضا عمل مي نمايد و داشتن سواد رسانه اي سدي 

بزرگ در برابر آسيب هاي مخرب اين فضاست. 
*پژوهشگر حوزه رسانه

براي مواجهه با متولدين داراي ژنD چقدر آماده ايم؟

»د«مثلديجيتال،مثلدهههشتاديها

پديدار شدن برخي ش�بكه هاي اجتماعي 
همچون وي چ�ت و تلگرام و فيلتر ش�دن 
كامل آنها پس از مدتي كوتاه، نش�ان از آن 
دارد كه اوالً بسياري از اين رسانه هاي مجازي 
بدون آگاهي كامل نسبت به ماهيت آنها به 
جامعه م�ا راه يافته و ثانياً فرهنگ س�ازي 
استفاده از آنها - پيش از ورود يكباره شان 
- م�ورد توجه كافي ق�رار نگرفته اس�ت. 
اي�ن رس�انه ها در تمامي جهان، ب�ا وجود 
گستردگي شگفت آور و رواج بي اندازه شان، 
هنوز صنعتي ن�و و تازه قلمداد مي ش�وند 
كه ن�ه از ِس�رورهاي آن�ان و اهدافش�ان 
اطالع كافي در دس�ت اس�ت و نه حدود و 
ثغ�ور فعالي�ت آنان مش�خص مي باش�د

مهم ترين چرخه سواد رسانه اي در 
حلقه دسترسي قرار دارد، زيرا نظارت 
و كنترل فرزندان در استفاده از فضاي 
س�ايبري يكي از مهم ترين مباحث 
در حوزه س�واد رس�انه است. حلقه 
دوم تحليل و ارزيابي پيام هاس�ت. 
بايد توجه كنيم هر رس�انه اي كه ما 
از آن اس�تفاده مي كنيم، قرار است 
چ�ه پيام�ي را به م�ا منتق�ل كند؟

كرونا و قرنطينه سبب خير شد و آنها براي 
اينك�ه اوقات ه�م را تلخ نكنن�د، تصميم 
گرفتند تا پايان قرنطينه كنار هم شاد باشند 
و به هم آزاري نرس�انند. گوش شيطان كر 
قرار نيست در خانه ما قرنطينه تمام شود و ما 
همچنان دستپخت مامان آذر را مي خوريم

   حسين سروقامت*
در جهان امروز س�بك زندگي )Lifestyle( بسيار مهم شمرده مي ش�ود؛ مجموعه اي از منش هاي ذاتي ما و 
همچنين روش هايي كه براي ادامه حيات برگزيده ايم. بحث سبك زندگي در بسياري از سخنان رهبر فرزانه و 
از جمله بيانيه گام دوم انقالب مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. ايشان در مهر 1391 در جمع پرشور 

جوانان خراسان شمالي سؤاالت مهمي را در اين خصوص مطرح نموده و آسيب شناسي آنها را خواستار شدند. 
در پاسخ به اين مطالبه اساسي هر هفته يكي از اين سؤاالت را مطرح كرده و به بررسي پاسخ خواهيم پرداخت. 
تاكنون به شش سؤال اساسي پرداخته ايم و امروز به سؤال هفتم خواهيم پرداخت. پرسش اين است: حقوق 

افراد را چقدر مراعات مي كنيم؟ در رسانه ها چقدر مراعات مي شود؟ در اينترنت چقدر مراعات مي شود؟

   سيداميرحسين حسينی *
امروزه در ش�رايطي قرار داريم ك�ه افراد جامعه بي�ش از نيمي از وقت خود را به رس�انه هاي 
ديجيتال و به خصوص شبكه هاي اجتماعي اختصاص مي دهند، در عصري كه مردمانش اخبار 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي مطالعات روزانه خود را در شبكه هاي اجتماعي پيگيري 
و دنبال مي كنند، بايد به اين مقوله توجه ويژه اي نشان داد. برخي تحليلگران اعالم كرده اند 
متولدين سال 80 به بعد داراي ژن D )dijital( هستند؛ يعني كساني كه تمام عمرشان در عصر 
ديجيتال بوده اند و عالقه شان، بازي ها و تفريحات شان در اين فضا شكل گرفته است. حال بايد 

اين سؤال را از خود بپرسيم كه براي مواجهه با متولدين داراي ژنD چقدر آماده ايم؟! 

خواسته و ناخواسته گام در مسلخ فضاي مجازي مي گذاريم

اوقاتطالييايرانياندرقربانگاهاينترنت

نسيم زندگي

    ناديده گرفتن حقوق افراد 
بي ترديد اينترنت و فضاي مجازي تابعي از فضاي حقيقي 
هستند. وقتي حقوق افراد در فضاي حقيقي و عالم واقع 
مورد رعايت قرار نمي گيرند، اين حقوق به طريق اولي در 

فضاي مجازي و اينترنت نيز رعايت نخواهند شد. 
به نظر بس��ياري از كارب��ران، اقتضاي فض��اي مجازي و 
اينترنت و رسانه هاي ِمديا -  صوتي و تصويري - بي توجهي 
به حقوق افراد اس��ت، زيرا در اين رسانه ها افراد برخالف 
مباني اخالق��ي و آموزه هاي ديني، ناش��ناس و نقاب زده 
ظاهر مي شوند و خود واقعي شان كه نشان از هويت اصلي 

آنها دارد، پوشيده مي ماند!
    ابهام در اهداف گردانندگان

پديدار شدن برخي شبكه هاي اجتماعي همچون وي چت 
و تلگرام و فيلتر ش��دن كام��ل آنها پ��س از مدتي كوتاه، 
نشان از آن دارد كه اوالً بسياري از اين رسانه هاي مجازي 
بدون آگاهي كامل نسبت به ماهيت آنها به جامعه ما راه 
يافته و ثانياً فرهنگ سازي استفاده از آنها - پيش از ورود 

يكباره شان - مورد توجه كافي قرار نگرفته است. 
اي��ن رس��انه ها در تمامي جه��ان، با وجود گس��تردگي 
شگفت آور و رواج بي اندازه ش��ان، هنوز صنعتي نو و تازه 
قلمداد مي ش��وند كه نه از ِس��رورهاي آنان و اهدافشان 
اطالع كافي در دست است و نه حدود و ثغور فعاليت آنان 

مشخص مي باشد.
 از سوي ديگر نقشي كه اين رسانه ها بر شكل گيري موج 
جديدي از افكار، ايده ها، نگرش ها و آموزش هاي مرتبط 
با قش��ر نوجوان و جوان جامعه دارد، روز ب��ه روز در حال 

گسترش است.
 اين امر مانند آن اس��ت كه شما با دس��ت و هزينه خود 
معلمي را كه مطلقاً از ديدگاه ها و افكار و آراي وي مطلع 
نيستيد، براي آموزش فرزندتان استخدام كرده و سرنوشت 
وي را در اختيار او قرار دهيد. آيا عقال و خردمندان چنين 

رفتاري را تقبيح نمي كنند؟
    جاي خالي آموزش و شناخت

در ش��رايط حاضر با كمال تأس��ف آموزش مردمداري و 
رعايت حقوق اف��راد اولويت خانواده ه��ا، مهدكودك ها، 

مدارس و دانش��گاه هاي ما نيس��ت. هر چند ممكن است 
چنين آموزشي جس��ته و گريخته در گوشه و كنار وجود 
داشته باشد، اما بي اهميتي اقشار گوناگون جامعه نسبت 
به آن چشمگيرتر و پررنگ تر است. در حالي كه مفاهيمي 
چون اعتقاد به تقوي و خويشتن داري، لزوم ثواب و عقاب، 
وجدان، مكافات عمل، رعايت قان��ون و... بايد از مفاهيم 

زنده و رفتارساز جامعه ما به شمار آيند. 
كودك و نوجوان و ج��وان ما باي��د از نهادهاي اجتماعي 
بياموزند ك��ه عالم محضر خداس��ت و آث��ار و پيامد هاي 
رفتارهاي ما به خود ما باز مي گ��ردد. اين قبيل ديدگاه ها 
مي توانند در تعيين نوع رفتار افراد مؤثر بوده و در خلوت و 
جلوت، كارآمدي ويژه خويش را به منصه ظهور بگذارند. 
شناخت و آموزش، ركن ركين خويشتن داري و استفاده 

مطلوب از رسانه هاي اجتماعي است. 
    ابهام در قوانين و ضمانت اجرايي آن

قانون مدون با ضمان��ت اجرايي دقيق و همچنين نظارت 
قانوني بر رعايت حقوق افراد از جمله مسائل مهم و اساسي 
در اين عرصه به ش��مار مي آيند. آيا افراد ي��ا خانواده ها از 
اساس با حقوق قانوني خويش آشنا هستند يا مي دانند در 
صورت تضييع حق، در فضاهاي مجازي بايد چه كنند و به 

كدام مرجع رجوع نمايند؟
حتي باالت��ر از اين، آي��ا مجرمان اينترنت��ي مطلعند كه 
مجازات هاي اي��ن قبيل جرائم مجازي نب��وده و حقيقي 
هستند؟ آيا مصاديق جرم هاي اينترنتي و قلمروی گستره 
آنها مشخص است؟ به عنوان مثال خود شما مي دانيد كه 
تهديد، ايجاد هراس براي اخاذي مال��ي، كامجويي هاي 
غيراخالق��ي و... در فضاي مجازي ج��رم و قابل پيگيري 
اس��ت؟ آيا پليس فتا به اندازه كافي شناخته شده است يا 

در اين قبيل جرائم ورود جدي مي كند؟ 
آي��ا فيلترين��گ مناس��ب – به گونه اي كه ب��ه قلمروی 
آزادي هاي ش��خصي افراد لطمه وارد نكند- در كش��ور 
اعمال مي شود و آيا اطالع رساني كافي در اين باره صورت 
گرفته است؟ آيا مردم مي دانند در پاسخ به اقدام مجرمانه 
در فضاهاي مجازي نبايد دست به اقدام مجرمانه متقابل 
بزنند؟ نقش ش��وراي عالي فضاي مجازي در اين حيطه 

چيس��ت؟ اين نهاد دولتي قانونگذار اس��ت ي��ا متولي يا 
هردو؟

   اقدام براي روشنگري نسل جوان
خود اذعان مي كنيد كه پاسخ به اين سؤاالت و دهها سؤال 
مشابه چندان روش��ن نيس��ت، اما مي توان با اقداماتي از 
قبيل نقش آفريني خانواده ها نس��بت به آگاهي بخش��ي 
و نظارت بر فعالي��ت فرزندان در ش��بكه هاي اجتماعي، 
گنجاندن درس »ش��بكه هاي ديجيت��ال« در كتاب هاي 
درسي، آگاه سازي نس��ل جوان از فرصت ها و تهديدهاي 
رس��انه هاي اجتماعي توس��ط صدا و س��يما و همچنين 
اس��تفاده مؤثر و كارآمد از خود اين ابزار براي آموزش آن 

گام هاي مؤثري در اين زمينه برداشت. 
   داليل پنهان و آشكار نقض حقوق كاربران

بحث مه��م ديگري ك��ه در اين ب��اره مطرح اس��ت، بيان 
داليلي اس��ت كه افراد يا گروه هاي مختل��ف در اينترنت 
يا ش��بكه هاي اجتماعي به نقض حقوق اف��راد مبادرت 
مي ورزند. از جمله اين داليل مي توان به انتقام شخصي، 
حسادت، غوغاساالري، ش��هرت و نياز به ديده شدن و بر 
سر زبان ها افتادن، عالقه به شكستن عادات رايج و برهم 
زدن وضع موجود، بيكاري، س��رگرمي، اخاذي، عالقه به 

افشاگري و... اشاره كرد. 
بس��ياري از اوقات اي��ن اف��راد از طريق ش��ايعه پراكني، 
دروغ پردازي، تهمت زني، برمال كردن اسرار مردم و تلّذذ 
از لذت حاصله از آن، انتشار بدون اجازه تصاوير و فيلم هاي 
اف��راد، قلب حقيق��ت و وارونه نمايي وقاي��ع، هك كردن 
ايميل، حساب بانكي، تلگرام و... جهت وصول به مقاصد 
شوم، ايجاد رقابت هاي ناسالم و همچنين جاسوسي اهداف 

خويش را دنبال مي كنند. 
آنان اقداماتي مي كنند كه گرفتاري هاي متعددي را براي 
افراد به وجود آورده، بعضاً به خودكشي آنان مي انجامد، يا 
دس��ت كم برخي را وادار مي كند به مهاجرت اجباري از 
كشور تن دهند، در حالي كه اگر اختيار با آنان بود، هيچ گاه 
زندگي در هيچ نقطه ديگري از جهان را بر اقامت در كشور 

خويش ترجيح نمي دادند!
اكتفا به بي��ان اين موارد نيز كفاي��ت نمي كند، بلكه الزم 

است مسئوالن ذيربط گام هاي مؤثري براي چاره جويي و 
عالج آنها بردارند. البته اگر كشمكش هاي سياسي چنين 

مجالي به آنان بدهد!
س��وي ديگر اين ماجرا كساني هس��تند كه از اين طريق 
متضرر شده و حقش��ان ضايع مي شود. آنان يا راهي براي 
جبران مافات ندارند يا از راه هاي دس��تيابي به حق خود 
بي خبر هستند. بدين ترتيب بي پروايي از خدا و قيامت از 
يك سو و عدم امكان پيگيري ماجرا از سوي ديگر، باعث 

تشديد جرائم اينترنتي مي شود. 
   چرا به مسلخ فضاي مجازي مي رويم؟

سخن اساسي آنكه اتفاقات ديگري نيز در اين حوالي رخ 
داده يا بايد منتظر ظهور قريب الوقوع آنها باشيم. اتفاقاتي 
كه بي ارتباط ب��ا حق و حقوق ما نيس��ت؛ م��ا در فضاي 
اينترنت با محيط ناامني سروكار داريم كه خود به خوبي 

از ناامني آن باخبريم. 
در اين ميان ِس��رورهايي وجود دارند كه نمي شناسيم و 
به بخش عمده اي از اطالعات ما دسترس��ي دارند. اوقات 
طاليي ما كه مهم ترين سرمايه بازگشت ناپذير ما به شمار 
مي روند، در اين مسلخ هدر مي شوند و بدان خوشنوديم. 
نس��ل امروز ما تمركز خويش را - كه از مهم ترين عوامل 
دستيابي به هر موفقيتي است– از دست داده و بي اعتنا از 

كنار آن مي گذريم. 
به بهانه استفاده از آزادي بي حد و حصر و لجام گسيخته 
خود، گاه آزادي ديگران را ناديده مي گيريم و به آن وقعي 
نمي نهيم. ب��ه دروغ هاي اينترنتي ع��ادت كرده و فضاي 
ارتباطي خويش را مس��موم كرده ايم. كاش فقط همين 
بود، براي اين اكاذيب اس��م هاي زيبا ني��ز برگزيده ايم. از 
مزاحمت تلفني و مزاحمت براي اورژانس و آتش نش��اني 
و... تا حدودي عبور نم��وده و به ورطه مزاحمت اينترنتي 

غلطيده ايم. 
و س��رانجام با اين حضور ميليوني گسترده و كم فايده در 
ش��بكه هاي اجتماعي چهره نامناسبي از ملت خويش در 

منظر جهانيان به نمايش گذارده ايم. 
* عضو هيئت علمي پژوهش�گاه فرهنگ و معارف 
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