دلنوشته

تحصن ارواح
در مجلس
امیرحسین ذاکری روزنامه نگار

شایعه شده غوغایی در مجلس پیرامون موضوع
پیوستن به قرارداد پالرمو یا  FATFو امثالهم
به پا شده است .همچنین خبر از درگیری شدید
چند تن از نمایندگان به گوش میرسد که در حال
حاضر در پزشک قانونی تشریف دارند ( شوخی
بود)! اما گاهی خبر از تهدید برخی نمایندگان در
مجلــس می دهند مثال فالن نماینده می گوید:
فــان حرف را در مجلس زدم یــا از فالن طرح
حمایت کردم هزار تــا پیامک تهدیدآمیز برایم
آمد .در یکی از پیامکهای تهدیدآمیز که فهمیدم
دیالوگی از فیلم "جنگجوی صلح طلب" اســت
آمده  :زندگی یک انتخاب است .میتوانی انتخاب
کنی که یک قربانی یا هر چیز دیگری باشی!! ”.
اخیرا برخی نماینــدگان در مجلس که موافق
الحاق به الیحه پالرمو و اف ای تی اف و  ...بودند با
مخالفت هایی روبرو شدند که طبیعی است اما با
تهدیداتی هم روبرو شده اند که غیرطبیعی است.
حتی نقل به شایعه است دامن این اختالفات به
حدی باال رفته که باعث عیان شدن صحنه های
غیر عرفی شــده مثال چند تن از نمایندگان به
صورت نمادین یا شــاید واقعی اعالم کردند جلو
درب مجلس مینشــینند یا تحصن می کنند.
امضا کنندگان الحاق بــه قراردادادهای ننگین
( پالرمــو و اف ای تی اف ) مگر از روی جنازه آنها
رد شوند  .بنده نام این تحصن را "تحصن جنازگان
یا ارواح " می نامم .چون باید موافقان طرح از روی
جنازه مخالفان طرح ها رد شوند .البته نمایندگان
مخالف این طرح ها توضیح ندادند چگونه تبدیل
به جنازه می شــوند که موافقــان الحاق به این
کنوانســیون ها از روی جنازه آنها رد بشوند؟ در
شایعه دیگر که از یک منبع ناآگاه اما فوق العاده
غیر موثق آمده  :گروهی از نمایندگان تهدید شده
جلــو درب مجلس تحصن کردند و اعالم کردند
تا رفع تهدیــدات پا به مجلس نمی گذارند .این
در حالی است که وقتی جمعی از معترضین مثل
مالباختگان موسسات مالی یا کارگران بیکار شده
حقوق نگرفته فالن کارخانه تعطیل شــده جلو
مجلس تجمع کــرده بودند وقتی متوجه تجمع
نمایندگان مورد تهدید شده قرار می گیرند بر سر
خود می کوبند و می گویند :ما جلو کجا تجمع
کردیم یکی باید به دردهای اینها برسد؟
گپ  :هر چند مطالب نگرانکننده است ،اما شایعه
و گپ با نمایندگان خصوصا مخالفان پالرمو و ...
نیست.
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از همون لحظه اولــی که تیم ملی فوتبالمون به
جام جهانی روســیه راه پیدا کرد خیلیا ساکها و
چمدوناشونو بستن و آماده به یراق شدن تا وقتی
بازیکنایتیمملیخواستنبرنروسیهاونامباهاشون
برن .ناگفته پیداست که حضور بعضی از این افراد
تو روســیه اونقدر مهم و حیاتی بود که اگه خود
کارلوسکیروشهمتیمملیروتوروسیههمراهی
نمیکردهیچاشکالینداشتامااینبزرگوارانحتما
بایدمیرفتن،چونخیلیمهمبودکهتویبزرگترین
آوردگاه فوتبال اونم از نوع جهانیش مثال نماینده
فالن کمیسیون مجلس حضور داشته باشه ،این
موضوع هم به نفع خود اون نماینده بود هم به نفع
فوتبال و البته هم به نفع فرهنگ کشورمون ،شاید
اون موقع دیگه بعضی از این نماینده های محترم
بعضی از واژه خارجی مثل موزه لوور رو درســت
تلفظ می کردن و نمی گفتن موضع لوبر .از طرف
دیگــه وقتی ما مردم یه عده رو انتخاب می کنیم
که برن تو مجلس تا مشــکالت ما رو حل کنن
نمی تونیم انتظار داشته باشیم که اونا به بخشی از
وظایفشون که سوای خوابیدن رو صندلیاشون تو
صحن علنی مجلســه و همون رفتن به روسیه و
حضور در کنار تیم ملی مونه جامه عمل نپوشونن.
باالخره اونا احساس وظیفه و دین می کنن به این
مردم و نمی تونن از کنار یه همچین مسئله مهمی
راحت و بی توجه بگــذرن .از حضور با اهمیت و
کارساز و راهبردی نماینده ها که البته بعضیاشون
مدعی شدن که ما با هزینه خودمون داریم میریم
جام جهانی که بگذریم می رسیم به حضور مهم
و حیاتی عده دیگــری از هموطنان عزیزمون که
بودنشون تو جام جهانی بسیار تاثیرگذاره .عزیزانی
که کارشون هرگز دیده نمی شه اما باید قبول کنیم
بودن اونها تو جام جهانی خصوصا بازی های تیم
ملی نقش تعیین کننده و فوق موثری داره .یکی
از این افراد بابا پنجعلیه که علیرغم نداشتن هوش و
حواس درست و حسابی از وقتی فهمیده تیم ملی
می خواد بره روسیه زنگ زده به کی روش که اال و
لال «منم میام» .کی روش هم گفته «چرا که نه؟ ما
که همه رو داریم می بریم تو هم بیا .اتفاقا حضور تو
تــوی جام جهانی خصوصا بــازی پرتغال خیلی
تعیین کننده اس .چه بســا که حتی می تونی به
عنوان یار سیزدهم ما تو زمین حضور داشته باشی
و ماموریتت هم این باشه که هر وقت دیدی کریس
رونالدو داره به دروازه ما نزدیک می شه مث زمونی که
نقی معمولی داشت کشتی می گرفت بپری وسط
زمینوهمونطوریکهزیریهخمحریفنقیمعمولی
رو گرفتی یه تکل بری زیر پای رونالدو و جوری بزنی
لت و پارش کنی که تا آخر جام جهانی پاش تو گچ
باشهوتوبیمارستانبستریبشه».
خوبه نه؟ اینطوری میشــه توجیه کرد که حضور
همراهان تیم ملی فوتبال تو جام جهانی از حضور
خودبازیکناومربیتیمملیمهمتره.چونهمباعث
میشه روحیه بازیکنا تقویت بشه و با این تقویت
روحیه چه بسا که تیم ملی مون به دور دوم هم راه
پیداکنهوهماینکهمعلوممیشههمراهانتیمملی
فوتبال باالخره یه جایی یه کار مفیدی واسه مردم
انجام دادن .
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امام علی (ع) :پست ترین مردم ،غیبت کننده است.

نمابین

ایرانشهر من

فلش بک سیاسی
روزنامه آفتاب یزد در نظر دارد هر روز در این ســتون بخشــی از خاطرات سیاســیون
برجسته كشور را به چاپ برساند .این سلسله خاطرات را با مرحوم اکبر هاشمیرفسنجانی
از مســئوالن با ســابقه نظام ادامه میدهیم .او زاده رفسنجانو رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری و رئیس هیئت موسس و هیئت
امنای دانشگاه آزاد اسالمیبود .هاشــمیهمچنین اولین رئیس مجلس شورای اسالمیو
چهارمین رئیس جمهــور ایران در دو دوره پیاپی بین ســالهای  1368تا  1376بوده و
به عنوان یكی از پرنفوذترین شخصیتهای سیاسی نظام شناخته میشود.

نگرانیازعزیمتتعدادزیادیازنمایندگانومسئوالنبهمکه

رهبر کره شمالی:

شب قبل دیدار با دونالد ترامپ شب تا صبح از فکر خوابم نبرد

اندر حکایت اینکه باالخره رهبر کره شــمالی یا
دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کردند
خواستم عرض کنم باالخره تابوشکنی کردند .به
نوعی هم طلســم شکنی کردند و نشان داده شد
غیر ممکن وجود ندارد.کی باورش می شد روزی
اون بــه ترامپ می گفت :غولتشــن گنده چاق .
ترامپ به وی می گفــت :کوتوله و  ....یک مرتبه
دست تقدیر و ستارگان اقبال این دو به هم روی

آوردند و آنان را سر میز یا به قول قدیمی ها سر
یک سفره نشاندند که خوش و بش کنند .ضمن
اینکه شــنیدم کیم جونگ اون گفته :شب دیدار
از فکــر تا صبح خوابم نبرد .فدوی در پاســخ به
ایشــان و بیداری شان تا صبح این شعر را تقدیم
می کنم:
می توان دولت بیدار به بی خوابی یافت
تو همین در دل شب دیده بیدار طلب

نگاه مخاطب

صفحه اول روزنامهها
تهی از مردم
علی اکبر فرقانی

در دانش روزنامهنگاری و ارتباطات ،صفحه نخســت
روزنامهها ،ویترین روزنامه خوانده شده است؛ در این
ویترین میتواند هم مردم حضور داشته باشند و هم
مقامات.
روزنامههــاي رنگي ،ســياه و ســفيد ،در قطعهاي
كوچــك و بزرگ ،هریک چندیــن صفحه دارند اما
برخي از مسئوالن تنها نیم نگاهی به صفحه نخست
میاندازند و وقت تورق ندارند؛ شــاید برای همین،
صفحه نخست همه روزنامهها فقط ویترین تمامنمای
مسئوالن و مقامات است و مردم بیرون افتادهاند.
حال جای پرسش اینجاست که چگونه باید مسئوالن
را به درد مردم آشنا ساخت ،هنگامی که همه دردهای
مردم در داخل مطرح است و کسی نمیبیند.
بســياري از مشــكالت ،گرفتاريها و درخواستها
و گالیههــا در صفحههاي داخلي و بهويژه ســتون
پيامهاي مردمي روزنامهها است.
روزنامهها براي اين كه مسئوالن را بيشتر در جريان
مشكالت قرار دهند ،ســتونهاي تلفني راهاندازي
كردهاند تا مردم بتوانند با روزنامه خود تماس بگيرند
و درددل کنند و پس از چاپ به انتظار رســیدگی و
پاسخ مسئوالن بمانند ،حال در این وضعیت ،تکلیف
مردم چه میشود؟
در ســالهاي نه چندان دور در شهرداريها ،وزارت
دارايي ،شــركتهاي آب ،بــرق ،گاز ،تلفن ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،دانشگاههاي علوم
پزشكي و شهيد بهشتي و شركت واحد اتوبوسراني،
مترو و وزارت آموزش و پرورش تيمهای روزنامهخوان
وجود داشــت و پس از مطالعه ،مــوارد را به گوش
مسئوالن می رساندند و پاسخ می گرفتند؛ ولی اینک
آنها نیز خاموشی گزیدهاند.
در حال حاضر به غير از معدود روابط عموميها ،بقيه
ط عموميها
غيرفعالند .متأسفانه برخي از مديران رواب 

از خبرنگاران و نويســندگان مطبوعات توقع نابهجا
دارند ،وقتي یادداشت انتقادي از آنان چاپ میشود،
به جاي پاسخگويي ،ميگويند چرا قبل از چاپ با ما
هماهنگ نكرديد تا مشكالت ما را هم بنگارید؟
بــه عنوان نمونه  8خرداد گزارشــي با عنوان «بوي
تعفنـ جوالن موشها»؛ مشــكالت ساكنان خيابان
خسروي منطقه  14تهران در صفحه  6روزنامه آفتاب
يزد چاپ شــد و با گذشت زمان ،ساكنان همچنان
بوي مشمئزكننده پسماند زبالهها را تحمل ميكنند!
چرا مســئوالن به خودشــان زحمت رسيدگي به
مشــكالت مردم را نميدهند و چرا وقتي مسئلهاي
مــورد كمتوجهي پاييندســتيها قــرار ميگيرد،
باالدستيها سكوت ميكنند؟!
از رئيسجمهوري كشــور انتظار مــيرود براي باال
بردن سطح دانش و آگاهي مديران و رؤساي ادارات
دولتي و شهرداران آنان را ملزم به مطالعه روزنامهها و
روابط عموميها را پايبند به پاسخگويي كنند چرا كه
دریافت پاسخ خشک وخالی حق مردم است.
اين همــه بودجه صرف بســياري امور ميشــود،
آيا خريد چند نســخه روزنامه كه ســود آن باعث
حمايت بيشــتر از روزنامههاي خصوصي ميشود،
كاري غيرضروري اســت كه از ســوي برخي روابط
عموميها منع شده اســت؟! همين سهلانگاريها
باعث شــده که ورد زبان مردم شود :به به ،چه ُگل
و بلبل شده!

دل نگار

شبی با
فانوسهایطالیی
محمد افشاری

وصال حق تعالــی برای عبور از تنگناها و
طالبان
ِ
ِ
منجالب و ظلمات ،با شــب انسی دیرینه دارند...و
تاریکی شب ،نور به دست میآورند!
از
ِ
شــگفتا! ...که فرشتگان در دل شبهای تاریک به
طالیی معرفت
صالح خداوند ،فانوسهــای
ُع ّبــا ِد
ِ
ِ
و عشــق هدیه میدهند تا صراط مســتقیم را در
ِ
باریک خیر و شــر بازیابند و راه را از
دوراهیهای
بیراه تمیز دهند....
تاریکی شب
رفیق
به راستی هرکس به هر مقدار،
ِ
ِ
باشد ،دلش به آن میزان چراغانی میشود و باکی
از موانع ندارد...واین ســنت الیتغیر الهی است که
بهای اعطای چشم سِ ّر را در بیداری شبانهی چشم
َسر وضع کرده است...
اما در این میان ،تاللو برخی شبها بیشتر از تمام
روز و مافیه اســت! که گویی خورشید در حسرتِ
عد ِم حضور در این شــبهای خاص میســوزد!...
ِ
منزلت شــب قــدر را به از ما
بــه گمانم او قدر و
میفهمد!
شــبی که هیچ چیزش بهســان شــب نیست!...
ِ
رحمت
فوران
هیچ کجایش تاریک نیســت! ...که
ِ

درخشان الهی در آســمان ،آتشبازی میکند...و
فرشتگان حاضر
هیچ کس در خواب نیســت...که
ِ
به انســانها ،ذکر میخورانند و بر جوارحشــان
تهذیب میپوشانند و جانهای مکدرشان را با یا ِد
اهلل تیمار میکنند و جرعههای معرفت به کامشان
میریزند و به آنها "دعــا کردن" تعلّم میکنند! و
غم میزدایند و نشاط تزریق میکنند...
شــبی است که فرشــتگان ،خداوند را در البهالی
دلها و قلبهای شکســتهی رنجور جســتوجو
میکنند تا شکستنیها را از نو پیوند دهند! ...که "
انا عند القلوب المنکسره"!
رزق
شــبی که زندهی کامل اســت و به بندگانِ ،
جان ما را زنده
زندگی اعطاء میکند! و اوست که ِ
میکند و نه آنکه ما او را زنده نگه داریم!
دلدادگی
همــت و
ِ
شــبی کــه خداوند بــه ازای ّ
ِ
ســمت
بندگاش ،تقدیرات را تغییر میدهد و به
خیر سرازیر میکند...
و هنرمند کیست؟ هر آن کس که سهم انوا ِر وجود
خویش را در این شب ذخیره کند و تا سال دیگر و
بهار دیگر و البته شبی دیگر! در رتبهای درخشان
تر و نورانی تر از جایگاه فعلی زیست کند...
آری...
در این شب روشــنایی ارزانی میکنند...خوشا به
چشیدن چکههای
حال آنان که قدر میدانند و با
ِ
مست حضور و ِ
ِ
درک شب قدر میشوند!
نور،

یکشنبه  7شهریور سال 1361
جلسه علنی داشــتیم .قبل از دستور درباره
شهیدان رجایی و باهنر و آثار شهادت آنها در
سال گذشته صحبت کردم 1در حال تنفس با
تماشاچیان  -که سیصد نفر از زنان و مردان
معلم عازم کردســتان بودنــد و -...صحبت
کردم 2.ظهر هم با گروهی دیگر که از کازرون
آمده بودند مالقات کردیم.
پس از ناهار آقای دکتر طاهری شــیرازی به
دفترم آمد و راجع به وزیر جدید بهداشــت و
درمان صحبت کــرد .دکتر والیتی هم آمد و
گزارش کنفرانس وزرای خارجه کشــورهای
اسالمی در نیجریه را داد و راضی بود .خبری
از وزیر خارجه پاکستان در خصوص جاسوس
فراری شوروی که به انگلستان پناهنده شده
داد .به همین جهت با آقای رئیسجمهور که
به مشهد رفتهاند تماس گرفتم.
گروهــی از نماینــدگان آمدنــد و از این که
جمع زیــادی از نمایندگان و مســئوالن به
مکــه بروند ،به خاطر احتمال خطر و تعطیل
کارها در کشــور اظهار نگرانی کردند .احمد
آقا تلفن کرد و از سختگیریهای سعودیها
نسبت به حجاج ایرانی در گرفتن عکس امام
و اعالمیههــا و ...خبــر داد .عصر آقای مقدم
پیشنماز مسجد هامبورگ آلمان آمد و راجع
به مسائل دانشــجویان و سفارت ما در آلمان
مطالبی داشــت .قرار بود کــه مصاحبهای با
روزنامه جمهوری اسالمی درباره جنگ داشته
باشم که به بعد موکول شد.
جلســه شــورای مرکــزی حــزب در دفتر
من تشــکیل شــد .به خاطر نبــودن آقای

یک فنجان عدالت

درود بر شــما عزیزان و طالبین اطالعات حقوقی ،با
کمال قدردانی از حسن توجه شما در مقاالت حقوقی
اینجانب تمامی سعی بر آن است تا موارد مهم و بسیار
کاربردی در مــراودات و معامالت حقوقی به صورت
خالصه نگارش یافته و عموم جامعه از موارد حقوقی
و حقوق خود بیش از پیش آگاهی یافته و از تضییع
حق خویش ممانعت ورزند.

مقاله شماره 7

چک وعواقب جبران ناپذیرآن

با نگاهی بر دادگاههای کیفری و آمار زندانها
میتوان به این مهم دســت یافت که ســاالنه
چــه میزان افراد به دلیل صدور چک بال محل
در زندان گرفتار و خســارات مادی و معنوی
جبرانناپذیری بر کانون خانوادهها تحمیل شده
اســت.آیا هیچ راهی برای جلوگیری و گریز از
کیفر حبس برای صادرکننده
چک بالمحل وجــود ندارد؟
الزم میکنــد که بــه قانون
صدور چک رجوع کنیم و راه
حل مدون بیابیــم .در قانون
مذکــور چند مــورد تصریح
شده است که در صورت اثبات هر کدام از آنها،
صادرکننده چک بالمحل قابل تعقیب کیفری
نبوده و به مجــازات حبس از باب صدور چک
بالمحل محکوم نخواهد شد.
نکات بسیار مهم:
-1در صورتی که ثابت شــود چک سفید امضا
صادر شــده اســت .درصورت اثبات این مهم،
صادرکننده چک بالمحل قابل تعقیب کیفری
نبــوده و مجازات حبس بــرای وی قابل اجرا
نخواهد بود.
-2هر گاه در متن چــک وصول آن منوط به
تحقق و انجام شرطی شده باشد .بهعنوان مثال
قسمت در وجه ،پس از نگارش نام دریافتکننده
چک،چنین متنی نوشته شود:وصول این چک
منوط به آن است که پیمانکار ساختمان فالن،
تمامــی تعهدات خویش را به اتمام رســانیده
باشد .نکته بســیار مهم این است که مشروط
کردن وصول چــک در متن آن،هیچ تکلیفی
را بــرای بانک به وجــود نیــاورده و بانک به
آن ترتیــب اثرنمی دهــد و در صورت کفایت
موجــودی چک را کارســازی و وجه آن را به

رئیسجمهور ،دستور جلسه که اختالفات دو
بینش در حزب و دولت بود ،عوض شد .احمد
آقا پیشنهاد داشت که پولهای مصادره شده
آقای (سیدکاظم) شریعتمداری به حزب داده
شــود و گفت که با امام صحبت کرده ،ایشان
مخالفــت نکردهاند .بعضــی مخالف و بعضی
موافق بودند و قرار شــد که مشورت بیشتری
شــود .بازرگانی خارجی و گیر کردن الیحه
دولت در شــورای نگهبان مطرح شــد و قرار
شد که در شورای اقتصاد تصمیمگیری شود.
انتقاداتی از عملکرد دولت مطرح شد که آقای
نخست وزیر پاسخ داد.
شــب آقای صبوری از گروه پیگیری پرونده
انفجار نخســت وزیری و جنایت (مســعود)
کشــمیری آمد و اطالعات زیــادی راجع به
کشــمیری و همکاران او داد .یک ســازمان
انقالبی را زیر سوال برده بود که باید تحقیق
کنیم .مطلب مهمی است .شب به خانه آمدم.
 ...ادامه دارد
_____________________
پی نوشت:

 -1در بخشــی از این نطق آمده است :ما امروز
مطمئنیم که روح این دو شهید بزرگوار (رجایی
و باهنر) شاهد موفقیتها است و یکسال پس
از شهادتشان امروز ایران و مجلس و دولت و امت
و جنگ و اقتصــاد و همه ابعاد حرکت انقالب را
در داخل و خــارج قویتر ،عظیمتر ،پابرجاتر و
روبه رشدتر میبینند و این چیزی است که آنها
طالبش بودند.
 -2در این ســخنرانی درباره نیــاز فرهنگی
خطه مظلوم کردســتان و لزوم انجام کارهای
فرهنگی و عقیدتی در این استان مطالبی مطرح
شد.

دارنده تسلیم میکند و صادرکننده اگر دارنده
را مستحق دریافت وجه چک نمیداند میتواند
طبق شروط مندرج در چک به مراجع قضائی
مراجعه کند.
 -3مهمترین و ســادهترین روش برای گریز از
کیفر حبس این بند است .اگر ثابت شود چک
بدون تاریخ صادر شده یا زمان صدور چک قبل
از تاریخ مندرج در چک بوده اســت .بهعنوان
مثال تاریخ صدور چک  97/2/31است و تاریخ
وصول که در باالی چک درج شــده97/3/31،
اســت .برای اثبات این مهم کافی اســت که
صادرکننــده کنار امضا خــود تاریخ صدور را
درج کند.
-4آخرین مورد این اســت کــه در متن چک
درج شده باشــد که چک بابت ضمانت انجام
معامله و یا تعهدی اســت کــه در این صورت
نیز صادرکننده قابل تعقیب کیفری نمیباشد.
همچنین اگر این مورد در متن چک درج نشده
باشد،این موضوع که چک بابت ضمانت انجام
معامله یا تعهد است،از طریق دیگر اثبات شود.
آیا فقط فقدان موجودی در بانک و برگشــت
خوردن آن موجبات شــکایت کیفری و اعمال
مجازات حبس بــرای صادرکننــده را فراهم
میکند؟ به جــز مورد مذکور چند مورد دیگر
نیز وجود دارد که صادرکننده چک را مشمول
مجازات کیفری قرار میدهد.
 -1اگر شخصی با توجه به این که آگاه و عالم
است که حساب منتسب به چک خود مسدود
است اما به صدور چک از همان حساب مبادرت
کرده باشد ،در این صورت حداکثر مجازات(به
تناسب مبلغ چک 6،ماه تا  2سال)حبس برای
او اعمال میشود.
 -2صادرکننــده چک نباید چک را به صورتی
تنظیم کنــد که بانک به دلیل آنها از پرداخت
چــک خــودداری کند.مثل :عــدم مطابقت
امضا ،قلمخوردگی در متــن چک یا اختالف
در مندرجــات چک کــه در این مــوارد هم
صادرکننده قابــل تعقیب کیفــری و اعمال
مجازات حبس است .و آخرین مورد که موجب
تعقیب کیفری صادرکننده است این است که
صادرکننده بدون دلیل(مثل سرقت،جعل و)...
به بانک دستور عدم پرداخت چک را بدهد.
محمدخالد ربیعه-کارشناس ارشد حقوق

نکته سنج

مثل روز
روشن است
محمد راسخ

نمی دانم چرا توی قرن  21و با گذشــت 40
ســال از عمر بابرکت و باعزت نظام مقدس
جمهوری اســامی ایران هنوز هم بعضیها
با لجبازیهــای کودکانه اصرار دارند "عکس
مــار" را به جــای "کلمهی مار" بــه مردم
بقبوالنند .مثال در مورد همین توافق برجام.
سالهای سال تیمهای مختلف مذاکرات در
این خصوص را پیگیری میکردند .وقتی یک
مسئلهای اینهمه سال در راس مسائل است
پس خیلی مهم است .تمام ارکان اصلی نظام

هم در جریان ریــز جزئیات مذاکرات بوده و
هستند .تمام دنیا از جمله ملت آگاه خودمان
بهخوبی میدانند نتیجهی تالشهای تیمهای
قبلی داشت به کجاها میانجامید .باالخره تیم
فعلی موفق شد مســئله را به یک "سرانجام
قابل دفاع" برساند .تمام دنیا هم ناجوانمردانه
مــا را قانونشــکن و جنگطلــب معرفی
میکردند .االن دقیقــا  180درجه برعکس
شده .بدعهدها و قانونگریزها و قانونشکنها
و عهدشــکنها برای دنیا مشخص شدهاند.
صلح دوستی و پایبندی این ملت و این نظام
هم برای همگان آشکار شده است .دیگر چه
اتفاقــی باید میافتاد که نیفتــاد!؟ چرا یک
عده هنوز هم اصرار دارند "ظهر را شــب تار"
بنمایانند!؟

اعتیاد
به اینترنت
علیرضا جعفری

متأسفانه اعتیاد به اینترنت به پدیده ی رایجی
تبدیل شده که روزبه روز در حال افزایش است.
شاید خود شــما نیز به این نوع از اعتیاد دچار
باشید یا در اطرافیانتان کســی را سراغ داشته
باشــید که با این مشــکل روبه رو است .اعتیاد
به اینترنت مســئله ی کم اهمیتی نیست ،زیرا
گاهی به جای کسب اطالعات مفید وقت خود
را در اینترنت هدر میدهیم .اعتیاد به اینترنت،
اعتیادی رفتاری است که در آن ،فرد به استفاده
از اینترنت یا ســایر دستگاه های آنالین وابسته
میشود تا از این طریق با استرس های زندگی
مقابله کند .اعتیاد به اینترنت به طور گستردهای
پذیرفته شده است ،به ویژه در کشورهایی که این
اعتیاد ،تعداد بسیار زیادی از مردم را تحت تأثیر
قرار داده اســت؛ برای نمونه در کرهی جنوبی،
اعتیاد به اینترنت یکی از مشــکالت سالمتی
ملی به شمار می آید .جالب است بدانید اغلب
تحقیقات مرتبط بــا موضوع اعتیاد به اینترنت
در آسیا انجام شــده است .البته این مسئله در
کشورهای توسعهیافتهی آمریکای شمالی و اروپا
نیز به نگرانی روبه رشــدی تبدیل شده است .از
آنجا که اعتیاد به اینترنت رسما به عنوان اختاللی
اعتیادآور پذیرفته نشده است ،شاید تشخیص
آن دشــوار باشد .چند کارشــناس برجسته در
زمینهی اعتیاد رفتاری ،با بررسی های خود به
دانش موجود در خصوص نشانه های اعتیاد به
اینترنت افزودهاند .به طور کلی تمام انواع اعتیاد
به اینترنت از  ۴مؤلفه ی زیر برخوردار است:
 .۱استفادهی بیش از حد از اینترنت:
با وجود توافق بر ســر اینکه استفادهی بیش از
حد از اینترنت ،یکی از نشــانه های مهم اعتیاد
به اینترنت است ،هیچ کس نمیتواند بگوید دقیقا
چه مدت اســتفاده از رایانه ،استفادهی بیش از
حد به شمار میرود .ولی از نظ ِر فردی معتاد به
اینترنت ،تمام موارد استفاده از رایانه ضروری به
شمار میرود.در ادامه بعضی از سؤاالت موجود
در ابزارهــای ارزیابی اعتیاد بــه اینترنت را ارائه
میدهیم که به شــما کمک میکند تا ارزیابی
معنی استفادهی
کنید چه میزان اســتفاده به
ِ
بیش از حد است .بیشتر از زمانی که در ابتدا در
نظر داشته اید ،آنالین باقی میمانید؟
از اطرافیان خود میشنوید که به دلیل زمانی که
در اینترنت سپری میکنید شما گله میکنند؟
میگویید یا با خود فکر میکنید فقط چند دقیقه
بیشتر در اینترنت بمانم؟ تالش میکنید زمان
ســپری کردن در اینترنت را کاهش دهید ،ولی
موفق نمیشوید؟ زمانی را که در اینترنت گذرانده
ایــد ،از دیگران مخفی میکنید؟اگر هر کدام از
شــرایط گفته شــده در باال ،هر روز برای شما
پیش بیاید ،به این معنی است که دچار اعتیاد
به اینترنت شده اید.
 .۲ترک اعتیاد به اینترنت:
به طور معمول این باور وجود دارد که نشانه های
ترک اعتیاد ،فقط در مورد ترک وابستگی های
فیزیکی به الکل و مواد مخدر مشاهده میشود،
در حالیکه اکنون نشــانه های ترک اعتیادهای
رفتاری مانند اعتیاد به اینترنت نیز شناخته شده
اند .نشانه های معمول ترک اعتیاد به اینترنت
شامل خشم ،تنش و افسردگی در شرایطی است
ِ
که دسترسی به اینترنت وجود ندارد.
 .۳افزایش قدرت تحمل
نسبتبهعاملاعتیادآور:
ظاهــرا افزایش قدرت تحمل نســبت به عامل
اعتیادآور که از مشــخصه های اعتیاد به الکل و
مواد مخدر است .در اعتیاد به اینترنت نیز وجود
دارد .این حالت ،شکلهای گوناگونی دارد .ممکن
است فقط بخواهید زمان بیشتری را برای استفاده
از رایانه سپری کنید و به تدریج ،زمان استفاده از
رایانه ،بیش از زمانی میشود که برای انجام هر
یک از کارهای دیگر خود صرف میکنید؛ ممکن
است به دنبال فناوریهای بیشتری باشید ،مثال
نرمافزارها ،سختافزارها یا گجت های بزرگتر،
بهتر و جدیدتری بخواهید .در هر صورت ،تمنا
برای داشتن مقدار بیشتر ،تم غالب فرایندهای
فکری و برنامه ریزی های شما خواهد بود.
 .۴پیامدهای منفی اعتیاد به اینترنت:
اگراعتیادبهاینترنتموجبهیچآسیبینمیشد،
مشکلی وجود نداشت؛ ولی وقتی استفاده ی بیش
از حد از رایانه اعتیادآور میشود ،آسیبهایی به
دنبال دارد .مثال ممکن است به دلیل این مسئله،
بیشتر روابط شخصیتان را با دیگران قطع کنید
یا به روابط شــخصی بیتوجه شوید یا به دلیل
استفادهی بیش از حد از اینترنت با اطرافیان خود
مشاجره کنید .معموال روابط آنالین به سرعت و
به راحتی شکل میگیرد و حتی پدیده خیانت
آنالین که به معنای خیانت به شــریک زندگی
است از این موضوع حادث میشود .گاهی برای
انجام هر کار دیگری به جز اســتفاده از رایانه،
انــرژی اندکی دارید؛ اغلب معتادان به اینترنت،
به دلیل بیدار ماندن تا دیروقت ،در روز احساس
خستگی میکنند و دچار کمبود خواب هستند.
ممکن است از نظر مالی نیز زیان ببینید ،به ویژه
اگر دچار اعتیــاد به قمار آنالین،خرید آنالین و
… شده باشــيد .اعتیاد در هر شکلی ،اعتیاد و
وابستگی محسوب می شود و نیاز به درمان دارد.
اعتیاد را دستکم و محدود نبینید .امید است
به شرایطی برسیم که اعمالمان را کنترل کنیم.

