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      موبايل يك وسيله  شخصي است
تلفن همراه يك وسيله شخصي است به اين معني 
كه ديگران حق استفاده از آن را ندارند. اما فرهنگ 
اين وس��يله ش��خصي در بين مردم جامعه ما جا 
نيفتاده است و تصور مي شود كه مي توان از تلفن 
همراه ديگران نيز استفاده كرد. در حال پياده روي 
در يكي از خيابان هاي ش��هر بودم ك��ه خانمي از 
روبه رو به من نزديك شد و گفت: »اگر امكان دارد 
با گوشي شما زنگي به شوهرم بزنم، شارژ گوشي ام 
تمام شده است.« من با تعجب نگاهي كردم و گفتم: 
»شرمنده نمي توانم موبايلم را به شما بدهم« و به 
راه خودم ادامه دادم. در حالي كه از كنار اين خانم 
مي گذشتم احساس دوگانه اي نس��بت به رفتار 
خودم داشتم. هم ناراحت بودم از اينكه جواب نه 
دادم و كمكي به او نكردم هم خوش��حال بودم كه 
اين ريسك را نكردم و موبايلم را به دست يك غريبه 
ندادم. امروزه موبايل شخصي ترين وسيله براي هر 
فردي به حساب مي آيد. چرا هنوز افراد اين را باور 
نكرده اند! اگر فردي در خيابان نيازمند تلفن است 
بهتر است خود را يا به يك كيوسك تلفن همگاني 
برساند يا به نزديك ترين سوپر ماركت مراجعه كند 
و تماس خود را انجام دهد. چرا اين اجازه را به خود 
مي دهند و تقاضاي اس��تفاده از موبايل ديگران را 
دارند؟ اين كمك خواستن يك توقع بي جا است 
زيرا هم از لحاظ امنيتي دچار مشكل است و بارها 
شنيده ايم كه چه سرقت هايي از اين طريق صورت 
گرفته اس��ت و هم از جنبه شخصي بس��يار ايراد 

دارد، آيا شما با مس��واك ديگران دندان هاي خود 
را مسواك مي زنيد؟ اين نيز همان است. به راستي 
چرا هنوز بعد از گذشته ساليان بسيار از حضور اين 
وسيله ارتباطي هنوز نمي دانيم تلفن همراه يك 

وسيله شخصي است؟ 
نكته جالب ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، 
آدم هاي كنجكاوي است كه خيلي دوست دارند 
سر از محتويات گوشي ش��ما در بياورند. كافي 
اس��ت ش��ما يك متن يا عكس��ي را به اين افراد 
كنجكاو نش��ان دهيد به محض به دست گرفتن 
گوش��ي ش��ما به خود اين اجازه را مي دهند كه 
در تمام قسمت هاي گوش��ي تان گشتي بزنند و 
اين درست همان رفتار زشتي است كه ناشي از 
بي فرهنگي اين افراد اس��ت. براي اين افراد اصاًل 
رضايت ش��ما مهم نيس��ت و اصاًل معني حريم 
خصوصي و همچنين وس��يله شخصي معنايي 
ندارد! بنابراين اگر ديگران اي��ن نكات را رعايت 
نمي كنند ما خود بايد حواس��مان به اين وسيله 

شخصي مان باشد. 

   دستگاه تلفن همراه، عامل آلودگي و بيماري
تلفن همراه، ارتباط بين افراد را راحت تر و دردسترس 
كرده است. به شكلي كه وسيله اي جدا ناپذير از افراد 
شده است. ولي آيا مي دانيد اين وسيله دوست داشتني 
و مونس و همدم لحظه هاي ما چقدر آلوده و عامل 
بيماري است؟ محققان فرانسوي با آزمايش هايي 
متوجه شدند كه ميزان آلودگي گوشي هاي تلفن 
همراه به انواع ميكروب و باكتري به مراتب از كاسه 
توالت بيش��تر اس��ت. نتايج اين آزمايش ها نشان 
مي دهد كه ميزان آلودگي گوشي هاي تلفن همراه 
به انواع باكتري ها و ميكروب ها چندين برابر كاسه 
توالت است چراكه كاس��ه توالت را هميشه با مواد 
ش��وينده مي ش��وييم. محققان مي گويند با توجه 
به اينكه گوش��ي هاي تلفن همراه در جيب يا كيف 
گذاشته مي شوند و اين مكان ها معموالً گرم هستند 
و كاربران نيز به طور مداوم، گوش��ي را در دس��ت 
مي گيرند، باكتري ها و ميكروب ها به راحتي تكثير 
پيدا مي كنند و از آنجايي كه هر فردي به طور عادي 
در شبانه روز، بارها دست خود را روي صورت و دهان 
مي گذارد، اين ميكروب ها و باكتري ها از طريق دهان 
وارد بدن مي ش��وند. در واقع ما يك بمب ميكروبي 

همراه خود داريم!
در كنار اين آلودگي ها بيماري هاي شايعي وجود 
دارد كه ناشي از استفاده مكرر از تلفن همراه است. 
قرار گرفتن در معرض اشعه تلفن همراه آمار ابتال 
به بيماري هايي همچون سرطان شايع ترين نوع 
آن تومور مغزي، گردن درد، بي خوابي، نابينايي، 

ناشنوايي، اعتياد و غيره را افزايش مي دهد. در اين 
ميان محققان و پزشكان بيماري جديدي را كشف 
كرده اند كه تقريباً اكثر مردم جهان به دليل استفاد 
بيش از حد از گوشي همراه خود به آن مبتال هستند. 
اسم اين بيماري جديد را »موبوفوبيا« گذاشتند. 
موبوفوبيا (Mobophobia) به معني بروز استرس و 
اضطراب شديد به هنگام نداشتن آنتن، قطع تماس، 
قطع ارتباط با اينترنت، تمام شدن شارژ باتري و از 
همه بدتر جا گذاشتن يا گم كردن تلفن همراه است. 
 (no Mo phobia)همچنين به اين بيماري نوموفوبيا 
 (no- Mobile- phone phobia) يا به معني ترس 
نبود تلفن همراه نيز گفته مي ش��ود. اين بيماري 
شايد فرد مبتال را آزار ندهد ولي اطرافيان بيمار را به 
شدت آزار مي دهد. تقريبا اكثر مردم جهان مبتال 
به اين بيماري هستند ولي خود نمي دانند. از عالئم 
شاخص اين بيماري مي توان به اضطراب، تغييرات 
تنفسي، لرزش، تعريق، آش��فتگي، سردرگمي و 
افزايش ضربان قلب اش��اره كرد. از عالئم عاطفي 
اين بيماري مي توان به افسردگي، وحشت، ترس، 
وابستگي، اعتماد به نفس پايين و احساس تنهايي 
اشاره كرد. اگر ش��ما خواننده عزيز فكر مي كنيد 
كه به اين بيماري دچار شده ايد بايد بدانيد كه راه 

درمان آن فقط خود درماني است. 
 به رغم اينكه محققان و دانش��مندان بارها درباره 
پيامد هاي امواج خطرناك اين ابزار بر روند سالمت 
ما انسان ها هشدار داده اند، ولي هيچ يك از ما حاضر 
نيستيم حتي به خاطر سالمتي مان هم كه شده 
يك روز بدون گوشي تلفن همراهمان در دانشگاه 
يا محل كارمان حاضر شويم. حاال كه آن را از خود 
جدا نمي كنيم حداقل آداب صحيح استفاده از آن 
را بجا بياوريم. مثالً حين رانندگي از موبايل استفاده 
نكنيم و اگر مجبور به اس��تفاده از آن هس��تيم از 
هندزفري استفاده كنيم. براي زنگ موبايل خود از 
يك موسيقي گوش خراش استفاده نكنيم. با صداي 
آهس��ته و لحن آرام با تلفن همراه صحبت كنيم. 
هرگز تلفن همراه شخص ديگري را پاسخ ندهيم. 
تلفن همراه يك وسيله شخصي و حريم خصوصي 
است با سرك كشيدن در موبايل ديگران به حريم 

شخصي افراد توهين نكنيم. 

   مريم ترابي
سال هاي سال است كه تلفن همراه اين وسيله  ارتباطي به نوعي سبك زندگي مردم در كل 
جهان را تغيير داده است. اين وسيله ارتباطي دوست داشتني جزء جدايي ناپذير زندگي 
افراد شده است. به نحوي كه اگر فردي فقط براي چند ساعت موبايل خود را به همراه نداشته 
باشد به مثابه فلج شدنش است و اين يعني عمق وابستگي و تنهايي آدم هاي امروزي! در 
چند دهه گذشته زندگي از اين رو به آن رو شده است و اين فناوري ها و اختراعات جديد 
تغييرات قابل توجهي را در سبك زندگي ما ايجاد كرده اند. اگر بخواهيم وضعيت زندگي 
امروزمان را با وضعيت زندگي پدربزرگ ها و مادربزرگ هايمان مقايسه كنيم، تفاوت هاي 
بس�ياري را در آنها مي يابيم.  به دنبال اين تغيير س�بك زندگي توس�ط تلفن همراه بايد 
تغييرات فرهنگي نيز در جامعه ايجاد ش�ود. در واقع در همه جوام�ع ورود هر فناوري و 
تكنولوژي جديد همراه با فرهنگ استفاده از آن اس�ت ولي در جامعه ما هميشه مشكل 
فرهنگ استفاده از فناوري و تكنولوژي جديد وجود داشته و دارد. فرهنگ استفاده از تلفن 
همراه نيز از همان دست موضوعاتي است كه در كشورهاي ديگر دنيا بسيار مورد توجه قرار 
گرفته و آداب و رس�ومي را براي آن تعريف كرده اند و مردم آن جوامع هم خود را ملزم به 
پيروي از آن مي دانند ولي در كشور ما حضور اين تكنولوژي همراه با فرهنگ استفاده از آن 

نبوده و همين بي فرهنگي تداخالت ارتباطي را براي افراد جامعه ايجاد كرده است. 

تلفن همراه منبع آلودگي است
بمب ميكروبي در دست هاي ما

سبك سالمت سبك ارتباط

 اول فكر كردم كه دعوا ش��ده، س��رم را به ه��ر طرف كه 
چرخاندم خبري از كتك كاري و دعواي فيزيكي نبود اما 
همچنان صداي فحش و ناس��زا بود كه فض��اي خيابان را 
پر كرده بود. چند متري طي نك��رده بودم كه به كوچه اي 
رسيدم كه ديدم منشأ صدا آنجاست. با كمال تعجب ديدم 
كه يك نفر با تلفن همراه با كسي كه آن طرف خط هست 
نقل و نبات به هم نثار مي كنند و از خجالت هم در مي آيند.  
به نظر ش��ما كاربرد تلفن از هر ن��وع آن و مخصوصاً تلفن 
همراه براي چيست؟ واقعاً اين ابزار ارتباطي براي چه نوع 
از گفت وگوهاي روزانه مناسب است؟ خيلي از ما با تلفن 
همراه ساعت ها صحبت مي كنيم ولي باز در آخر مشكالت 
پابرجاس��ت. فقط اين وس��ط هم وقتمان را هدر داديم و 
هم پولمان صرف هزينه هاي گزاف اين ارتباط نامناس��ب 

شده است. 
بد نيست بدانيم ذاتاً تلفن وسيله ارتباطي مناسبي نيست. 
اگر دقت كنيم گاهي براي هر كدام از ما پيش آمده است كه 
ساعت ها بر سر موضوعي تلفني صحبت كرديم اما در نهايت 
بررسي و حل مشكل موكول به ديدار حضوري شده است، زيرا 
اين وسيله در انتقال مفاهيم مورد نظر ما به ديگران ناقص است 

و اصالً توانايي اين كار را ندارد. 
درس��ت اس��ت كه تلفن همراه فضاي ارتباطي را گسترش 

مي دهد و شما مي توانيد در يك لحظه با تعداد افراد بيشماري 
تعامل داشته باشيد ولي آيا اين تعامل به معناي ارتباط صحيح 
و انتقال مفاهيم است؟ مسلماً آنچه مشخص و روشن مي باشد 
اين است كه ميزان ارتباطات شما به معناي برقراري ارتباط 

درست نيست. 
برطرف نمودن يك چالش نيازمند ارتباط ديداري و رودر رو 
است كه در آن هم ارتباط كالمي و هم غير كالمي قابل مشاهد 
است و انتقال معني بهتر و صحيح تر اتفاق مي افتد.  بنابراين بد 
نيست به ياد قديم هاي نه چندان دور، گفتمان هاي اساسي و 
تأثيرگذارمان را رودررو و با يك نشست صميمي برگزار كنيم تا 
نتيجه بهتري حاصل شود نه اينكه ساعت ها بدون اينكه حسي 
را به هم منتقل كنيم به گفت وگوي تلفني بپردازيم كه نتيجه 
هم ندارد. اين ارتباط مجازي فرصت يادگيري آداب زندگي را 
به طور عملي و از طريق ارتباط مؤثر با اقشار مختلف اجتماعي 
از فرد سلب و او را در محيطي بسته و محدود محصور مي كند. 
اين آسيب در حوزه روانشناسي نسل ها به ويژه نوجوانان قابل 
بحث و بررسي است و نتايجي نظير شكاف نسل ها، نداشتن 
درك متقابل، ناتواني در برقراري ارتباط سالم در ميان جمع 

را در پي دارد. 
     فردگرايي ارمغان تلفن همراه

اين جمله را بارها ش��نيديم كه »انسان موجودي اجتماعي 

است« و دقيقاً به دليل همين خصلت از انسان انتظار مي رود 
تعامالت اجتماعي خوبي داشته باش��د و در اجتماع زندگي 
كند. اما چند سالي است كه اين تعريف كاربرد خود را از دست 
داده است. كافي اس��ت نگاهي به اطراف خود داشته باشيد 
مي بينيد اكثر افرادي كه در گس��تره ديد شما قرار دارند به 
نوعي سرشان توي گوشي است و ارتباطات ميان فردي آنها 

تعطيل شده است. 
 يك بررسي نشان مي  دهد متوس��ط زماني كه يك كاربر از 
تلفن همراه هوشمندش استفاده مي  كند حدود دو ساعت 
در شبانه روز است كه در اين مدت زمان، وقت خود را صرف 
گشت و گذار در اينترنت، سرزدن به شبكه هاي اجتماعي و 
انجام بازي  هاي رايانه  اي اختصاص داده و موس��يقي گوش 
مي  دهد. اين درحالي است زماني كه كاربران براي برقراري 
تماس تلفني اختصاص مي  دهند حدود يك پنجم كل زماني 
اس��ت كه از يك تلفن همراه هوش��مند در طول شبانه روز 

استفاده مي  كنند. 
بنابراين مي توان به راحتي نتيجه گرفت كه ابزارها و برنامه هاي 
اين وسيله ارتباطي باعث شده است افراد كمتر به ارتباط و 
تعامل اجتماعي مشغول باشند و همين نوع تفكر و استفاده 
جانبي از اين وسيله گس��ترش دايره فردگرايي را به همراه 

داشته است. 

ش��بكه هاي اجتماعي، اينترنت، بازي ها و س��رگرمي هاي 
متعدد افراد را از روابط بين ف��ردي دور كرده و آنها را در انزوا 
و گوش��ه گيري محض فرو برده اس��ت. ديگر كسي به فكر 
دوستان خود نمي افتد. حتي ديگر خبري از آن دورهمي هاي 
شبانه خانوادگي نيس��ت. امروزه همه به دنبال اين هستند 
كه يك چارچوبي دور خود بكش��ند و همدم و مونسش��ان 
تلفن همراهش��ان باش��د. به عبارتي ديگر امروزه حتي در 
ميهماني ها و مجالس خانوادگي، افراد به جاي برقراري ارتباط 
با خويشاوندان خود و تبادل احساسات زمان زيادي را صرف 
اس��تفاده از موبايل و فضاي مجازي مي كنند؛ اين در حالي 
است كه خودش��ان فكر مي كنند در حال برقراري ارتباط با 

ديگران هستند. 
جالب اينجاس��ت كه اين فردگرايي حتي به حيطه محيط 
كار هم وارد شده است. ارباب رجوع وقتي به كارمند مراجعه 
مي كند كسي را مي بيند كه شبيه كارمند نيست و مشغول 
چت يا بازي با گوش��ي تلفن خود اس��ت و آن كارمند حتي 
از مراجعه كنندگان هم ناراحت مي ش��ود و به نوعي طلبكار 

است. 
بنابراين نگراني كاهش ارتباطات و تعامالت انس��اني بر اثر 
استفاده از وسايل الكترونيكي امروزه بسيار جدي بوده و نياز 

به توجه ويژه دارد. 

چسبيده به تلفن همراه، فارغ از اجتماع شده ايم

آقاي كوپر!  اين چه كاري بود دست ما دادي؟!

    حسين گل محمدي
س�اعت 7 صبح متروي صادقيه، وقتي مجبوريد 
با فش�ارهاي همه جانبه وارد قطار بش�ويد و البته 
مطمئن نيستيد كه لباس�تان پاره نشده يا جايي 
از بدنتان كبود نشده باش�د... باالخره اولين خان 
را رد كردم و وارد قطار ش�دم. در افكار پريش�ان 
خودم غرق بودم كه صداي زنگ گوش�ي از اعماق 
تخيالت به واقعيت پرتم كرد. بل�ه پيامكي برايم 
آمده بود. همين طور كه مشغول خواندن پيامك 
بودم سنگيني نگاهي را حس كردم. ابتدا توجهي 
نكردم اما احساس كردم نگاه خيلي سنگين است، 
از گوشه چشم به اطرافم نگاه كردم حدسم درست 
بود فردي كه سمت راست من ايستاده بود با دقت 
تمام بدون اينكه پلك بر هم بزند نگاهش را از صفحه 
گوشي من بر نمي داشت.  گوشي را به سمتش تعارف 
كردم و گفت�م: »فكر كنم پيامك براي شماس�ت 
كه به اشتباه به خط تلفن من ارس�ال شده است، 
بفرماييد.« طرف بدون اينكه احساس شرمندگي 
كند سرش را برگرداند و بعد از مدتي دوباره سرش 

تو گوشي من بود و... 
نمي دانم چه فكري مي كنيم وقت�ي به صراحت و 
برخي مواقع با گس�تاخي تم�ام حريم خصوصي 
افراد را زير پا له مي كني�م. چه حق و حقوقي براي 
خودمان تعريف مي كنيم كه ابزار شخصي ديگران 
را عمومي فرض مي كنيم. با هر انديشه و تفكري به 
اين موضوع نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه كار 
درستي نيست.  باور كنيم و بپذيريم كه تلفن همراه 
و محتويات آن كاماًل تأكيد مي كنم كاماًل شخصي 
است و هيچ كس حق ندارد آن را مورد كنكاش قرار 
دهد. به عبارتي ديگر حريم شخصي افراد بخشي 
از حقوق شهروندي است كه بايد در اجتماع مورد 

احترام همگان قرار گيرد. 
            
     تلفن همراه، ابزاري شخصي

امروزه استفاده از موبايل همگاني شده و بزرگ و كوچك 
نمي شناسد و همه را درگير خود كرده است. به طوري كه 
براي خيلي ها مثل عادت ش��ده و اگر يك روز كه از منزل 
خارج مي ش��وند فراموش كنند اين وس��يله ارتباطي و 

اطالعاتي را به همراه خود ببرند آن روزشان شب نمي شود، 
حتي شده مس��ير طوالني را طي كنند تا به گوشي خود 
برسند! يعني تلفن همراه مثل لباسي كه مي پوشيم برايمان 
مهم است و به گونه اي غير متعارف اگر نباشد شايد اعتماد به 
نفس هم نداشته باشيم.  اما اگر از همه اينها بگذريم مهم اين 
است كه تلفن همراه يك ابزار شخصي است. به عبارت ديگر 
بايد گفت همانطور كه شما يك حوله يا مسواك شخصي 
داريد و حاضر نيستيد به كسي بدهيد و از مسواك ديگري 
هم استفاده كنيد، اين ابزار ارتباطي هم كاماًل شخصي و 

مربوط به حوزه و حريم خصوصي افراد است. 
البته ما هم به عنوان يك كاربر تلفن همراه بايد براي حفظ 
حريم خصوصي مان كارهايي بكنيم و سعي كنيم از اين 
حريم و مرز شخصي به خوبي مراقبت كنيم براي نمونه 
بايد گفت اين نكات را بايد رعايت كنيم تا فضاي خصوصي 

ما نيز مورد احترام واقع شود:
- هنگام صحبت با گوشي تلفن همراه چنانچه سر و صداي 
محيط پيرامون شما زياد اس��ت، عوض فرياد كشيدن، 
به يك مكان ساكت و خلوت تر برويد. همچنين چنانچه 

اشكال از برقراي ارتباط است فرياد كشيدن و با صداي بلند 
صحبت كردن مشكلي را حل نمي كند. 

- برخي اوقات محتواي مكالمه بايد محرمانه، خصوصي 
و پوشيده باقي بمانند، بنابراين در مكان هاي عمومي از 
عنوان كردن برخي مسائل خاص، مشاجرات و اطالعات 

شخصي خودداري كنيد. 
- هر فردي داراي يك حريم يا فضاي شخصي است كه وي را 
احاطه كرده است. اين فضا احساس امنيت و آرامش را براي 
فرد فراهم مي آورد، به ويژه در مكان هاي شلوغ و پر ازدحام. 
كاربر هوشمند تلفن همراه به حريم شخصي افراد احترام 
گذاشته و هنگام مكالمه با تلفن همراه حداقل ۶ - ۳ متر از 
نزديك ترين فرد فاصله مي گيرد و چنانچه اين فضا در اختيار 

نباشد منتظر مي ماند تا اطرافش خلوت گردد. 
اين چند مورد مهم ترين مواردي بود كه در حفظ حريم 
شخصي بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين الزم و ضروري 
اس��ت براي اينكه ديگران به حريم شخصي و امنيت ما 
خللي وارد نكنند ما نيز در رعايت يكسري نكات اساسي 

حساس باشيم. 

    مراقب سوء استفاده ها باشيم
تلفن همراه مانند هر وس��يله الكترونيك��ي ديگري كه 
امكانات مجازي در اختي��ار كاربران ق��رار مي دهند، به 
ابزاري براي سوءاستفاده تبديل مي شود و اين كاربردهاي 
نادرست در حوزه هاي متنوعي رخ مي دهد و تالش براي 
ايجاد ممانعت هاي قانوني، قضايي، اخالقي يا اجتماعي در 

برابر آنها راه به جايي نمي برد. 
تلفن همراه هر فرد مجموعه اي است از اطالعات محرمانه 
و غير محرمانه كه در گوشي ذخيره شده است. ما اين اجازه 
را نداريم به جست وجو در گوشي هاي افراد به هر بهانه اي 
بپردازيم. به عنوان مثال دوربين كوچك تلفن هاي همراه 
هنگامي كه با بي دقتي، شيطنت، خصومت يا تمايل به 
انجام تجربه اي تازه به كار گرفته مي شود، به نشر مسائلي 
در محيط جامعه مي انجامد كه با خدشه دار كردن روحيه و 
اخالق عمومي به بحراني دامنه دار و برانگيختن هيجان يا 
همدردي افراد خاتمه مي يابد. حافظه همه ما پر است از اين 
اتفاقات ناگوار كه با دوربين گوشي موبايل رقم خورده است.  
همانگونه كه ديگران اجازه ورود به حريم خصوصي ما را 
ندارند ما نيز اجازه نداريم با ابزاري كه گوشي هاي موبايل در 
اختيار ما قرار داده به حريم ديگران وارد شويم. اين موضوع 
دقيقاً دوسويه است. در اين خصوص كار به جاي رسيده 
است كه دوربين كوچك تلفن هاي همراه هنگامي كه با 
بي دقتي، شيطنت، خصومت يا تمايل به انجام تجربه اي 
تازه به كار گرفته مي شود، به نشر مسائلي در محيط جامعه 
مي انجامد كه با خدشه دار كردن روحيه و اخالق عمومي 
همراه است. ديگر مهماني ها، جشن هاي عروسي، اماكن 
خصوصي و حريم ش��خصي افراد از خطر اين دوربين ها 
و نرم افزارها در امان نيستند.  بنابراين حفظ حريم افراد 
دوسويه است. من نبايد سرم را در گوشي ديگران بكنم و 
جسورانه به كنكاش در آن بپردازم و ديگران نيز نبايد حريم 
و مرز شخصي من را با گوشي هاي خود تهديد كنند. در اين 
حالت است كه امنيت به جامعه باز مي گردد و همگان با 

آرامش در كنار يكديگر زندگي مي كنند. 
مراقب باشيم كه فضاي ش��خصي »او«، فضاي شخصي 
و خصوصي اوس��ت. بايد به »او« احترام گذاشت و براي 
فرديتش حق و حقوق قائل شد. نبايد اين مجوز را براي 
خود صادر كنيم با هر عنواني مثل همكار و دوست و غيره 
گوشي ديگران را جوالنگاه تفتيش خود كنيم و از آن به نفع 

افكار و انديشه هاي خود بهره ببريم. 

تلفن همراه، چهار ديواري كه بايد محترم شمرد

بفرماييد از موبايل من استفاده كنيد!
سبك مراقبت

 ي�ك بررس�ي نش�ان مي  دهد متوس�ط 
زماني ك�ه ي�ك كارب�ر از تلف�ن همراه 
هوشمندش اس�تفاده مي  كند حدود دو 
س�اعت در ش�بانه روز اس�ت كه در اين 
مدت زمان، وقت خود را به گش�ت و گذار 
در اينترن�ت، س�رزدن ب�ه ش�بكه هاي 
اجتماع�ي و انج�ام بازي  ه�اي رايانه  اي 
اختصاص داده و موسيقي گوش مي  دهد. 
اين درحال�ي اس�ت زماني ك�ه كاربران 
براي برق�راري تماس تلفن�ي اختصاص 
مي  دهن�د حدود ي�ك پنج�م كل زماني 
اس�ت كه از يك تلفن همراه هوش�مند 
در ط�ول ش�بانه روز اس�تفاده مي  كنند  

      مجيد فراهاني
آقاي مارتين كوپر كجايي كه ببيني با تلفن همراه چه هياهويي در ميان مردم كشورم به پا كرده ايد. اين تلفن 
همراهي كه شما اختراع كردي همه جا و هميشه همراه همه  ماست. باورتان نمي شود اگر بگويم - گالب به رويتان- 

ما حاضر نيستيم اين وسيله همراه را حتي در سرويس بهداشتي از خودمان جدا كنيم. 
مارتين كوپر عزيز به خودت ببال از اينكه ما حتي هنگام مرگ عزيزانمان به جاي اينكه فاتحه اي بفرستيم و چند 
آيه قرآن بخوانيم كه توشه راه عزيز از دست رفته باشد، در حال تنظيم زاويه مناسب براي عكاسي سلفي هستيم 

كه در شبكه هاي اجتماعي هنر نمايي خود را در معرض ديدگان ديگران قرار دهيم.  آقاي مارتين كوپر راستي با چه 
انگيزه اي اين وسيله را اختراع كردي؟ بهتر نبود همراه آن شيوه نامه استفاده و بهره گيري از آن را نيز مي نوشتي؟! 
از نظر هر اهل منطقي فرهنگ استفاده از اين تلفن همراه نيازمند بازنگري است. بايد بدانيم كه چطور و چگونه از 
آن بهره ببريم و كاربري آن را ياد بگيريم.  چه بخواهيم و چه نخواهيم تلفن همراه بخش الينفك زندگي ما شده 
است. اما بايد بپذيريم كه فرهنگ استفاده از آن را نمي دانيم و به عبارتي ديگر كاربري اين وسيله براي ما هنوز 

ناآشناست و نيازمند آن هستيم كه اطالعات خود را در خصوص استفاده درست از اين وسيله باال ببريم. 

 با توج�ه ب�ه اينكه گوش�ي هاي 
تلف�ن هم�راه در جيب ي�ا كيف 
گذاشته مي ش�وند و اين مكان ها 
معموالً گ�رم هس�تند و كاربران 
نيز به ط�ور مداوم، گوش�ي را در 
دس�ت مي گيرن�د، باكتري ه�ا و 
ميكروب ه�ا ب�ه راحت�ي تكثير 
پيدا مي كنن�د و از آنجايي كه هر 
فردي به طور عادي در شبانه روز، 
بارها دست خود را روي صورت و 
دهان مي گ�ذارد، اين ميكروب ها 
و باكتري ها از طري�ق دهان وارد 
بدن مي ش�وند. در واق�ع ما يك 
بمب ميكروبي همراه خود داريم!


