دلنوشته

صدا و سیما
یاقلعهکینگآرتور
امیرحسین ذاکری روزنامه نگار

در صدا و ســیما باید جای برای همه قشــرها و
سالیق باشد .نباید یک تفکر افسانهای غالب شود
که رسانه ملی قلعه ای افســانه ای دور از دست
همچو قلعه پادشاه آرتور است.
مثال شــایعه ای به طنز شــده کــه از دم درب
جــام جم در خیابان چند نگهبان هم تیپ های
صنف ماموران نجیب رفع سد معبر گذاشتهاند از
مراجعین سواالتی چون جناح آنها ،تمایل سیاسی،
میزان عالقه به آقای علی عسگری ( مدیر رسانه )
و همچین نوع مدل موی ســر حتی برای آقایان
بررسی میشود .شــخصی می گفت :موهایم را
برای یک جشن عروســی در آرایشگاه با مد روز
درست کرده بودم اما دم در جام جم نگهبان گفت :
داداش ،با این موی ســیخ شده ســازمان راهت
نمیدن دستور داد برو بخوابونش  .چون داداش با
این مدل مو اگر حالت خراب و اورژانسی هم باشه
با این تیپ توی اورژانس سازمان نمی برنت! حاال
جناب روحانی می گوید همه مردم و گروهها باید
در صدا و سیما دیده شوند .خب با این روش ها ؟!
هــر چند اینها طنز و کنایه بــود اما وقتی هم
گالیه می کنیم چرا همه را به صدا و ســیما راه
نمیدهید؟میبینیمدمدرجامجمبنرزدندونوشته:
خلوت دل نیست جای اضداد! یکی هم به طنز و
کنایه نوشته بود :ای قربون اون خلوتت که نیست
جــای اضداد امثال من! اصوال رســانه ملی جای
خلوت انس یاران است و همه که "یاران" نیستند.
لذا از رسانه ملی خیلی ها دیده نمی شوند .هر چند
این رسانه ملی گاهی از مشکالت دورترین بومیان
جنگل های آمازون برنامه مستند می سازد .من
خود نام تمام حشرات را در برنامه های مستند از
رسانه ملی یاد گرفته ام اما چرا بسیاری از افراد و
تشــکل ها و اصناف و احزاب سیاسی را درسیما
نمی بینیم  .چرا از همه سالیق دعوت به میزگرد در
جام جم نمی کنند چرا باید مثل انتخابات سالی
یکبار میزگرد های چالشــی باشد.مردم میزگرد
چالشــی دوســت دارند چون زندگی شان هم با
چالش همراه شــده .اما با تمام اینها رسانه ملی
حق دارد همه را در رسانه ملی به تصویر نکشد..
چون جمیع اضداد یا ســایق محال اســت یک
اصل فلسفی است تقصیر رسانه ملی نیست تقصیر
فلسفه اســت.اما از جدی رد کرده چرا حضور در
رسانه ملی برای بعضی ها مثل حضوردر یک قلعه
افسانه ای ،دست نیافتنی است؟!

شعر روز
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روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

عضو انجمن روزنامههای غیر دولتی -تعاونی مطبوعات -انجمن مدیران رسانه
توصیه میشود درخصوص برخی آگهیها تحقیق الزم صورت گیرد

نویسندگان روزنامه آفتاب یزد به میثاق نامه اخالقی که در سایت روزنامه به نمایش گذاشته شده است پایبند میباشند.

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :قله مرتفع دین ،شکیبایی و یقین و پیکار با هوا و هوس میباشد.
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نگاه مخاطب

فلش بک سیاسی
روزنامه آفتاب یزد در نظر دارد هر روز در این ستون بخشی از خاطرات سیاسیون برجسته
كشور را به چاپ برساند .این سلسله خاطرات را با مرحوم اکبر هاشمیرفسنجانی از
مسئوالن 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 .هاشمیهمچنین اولین رئیس مجلس شورای اسالمیو
چهارمین رئیس جمهور ایران در دو دوره پیاپی بین ســالهای  1368تا  1376بوده و
به عنوان یكی از پرنفوذترین شخصیتهای سیاسی نظام شناخته میشود.

رسانهملی

بازنشستگی
پیش از موعد و
اشتغال جوانان

علی اکبر فرقانی

پیشنهادجاسبیجالبنبود

چه خوب کردی اومدی
یادم افتاد باید برای
فقرای اوگاندا فیلم
بسازیم!

closed

رسانه ملی ! فقرای اوگاندا را دریابید

رئیس جمهور محترم می فرمایند ":همه گروهها
باید در رسانه ملی دیده شوند" این حرف و کالم
بجایی اســت اما بنا به دالیلی هرچند طنزگونه
همچو اینکه چون رسانه مای جزو امالک مستقالت
و حریم شخصی و خصوصی برخی افراد می باشد
امکان حضور همه طیف و سلیقه و مردم در رسانه
ملی نیست ضمن اینکه ظرفیت گنجایش همه
مردم در صدا و سیما هم فراهم نیست! یعنی هر
چند متعلق به ملت است اما ملت در آن جا نمی
شود! دیگر اینکه برخی به طنز می گویند صدا و
سیما گاهی حواسش به ما نیست .چنانکه ظریف

فقیــری به طنز می گفت  :من یک باربه جام جم
رفتم اتفاقا رئیس رسانه ملی را هم دیدم در اتاق
وی بسته بود اما وقتی فریاد زدم:آهای! یک فقیر
آمده با جیب خالی ،آمده دردهایش را رســانه ای
کنید .با مهربانی و روی خوش ســر از اتاق بیرون
کرد و با ریتیم ترانه قدیمی "اومدی اومدی -چه
خوب کــردی آمدی .... -را خواند ســپس گفت:
چون یادم انداختی باید در باره فقرای اوگاندا و .....
فیلم مستند بسازیم! من هم به طنز گفتم شماره
حساب شون را بدین کمک کنم!

ارادتمند -کاتب التصویر

ترفند

ارتباط کمدی و افسردگی

"منبع مرموز شــوخ طبعی فینفسه شادی نیست،
بلکه غم اســت .در بهشــت هیچ شــوخ طبعی و
خوشمزگی نیســت" .این احســاس مارک تواین
شــخصیتی مقتدر در خوش طبعــی فقط یکی از
خیلی مواردی است که شوخ طبعی را به فالکت و
بد اقبالی پیوند میزند .جمله"کمدی برابر با تراژدی
باضافه زمان است" .مورد دیگری است.
از ســوی دیگر ،خنده بهترین داروســت ،درست؟
مؤلف و روزنامهنگار ،نورمن کازنر مطابق با مطالب
کتابش بهنام"کالبد شناســی یک بیماری مطابق با
درک بیمار" ادعا کرده است که مزاح و خوشمزگی
ناشــی از فیلمهای فکاهی و نمایشهای تلویزیونی
به او کمک کرد که بر یــک بیماری ناتوان کننده
غلبه کند.
جالب اســت بپرســید ،بنابراین کدام یک درست
اســت؟ آیا شوخ طبیعی ناشــی از بدبختی و توأم
با آن اســت یا کمدی پادزهری برای افســردگی
اســت؟تحقیق در این خصوص"پیچیــده و مبهم
"است.
ازنویســنده فکاهی دیگری ،ای ،بی .وایت مشهور
اســت که گفت تحلیل خوش طبعی شبیه تشریح
یک قورباغه است :ممکن اســت چیزی بیاموزید،
اما ســر آخر یــک قورباغه مرده داریــد .پژوهش
در خصوص رابطه بین شوخ طبعی و بیماری ذهنی
محدود اســت .یک پژوهش از دانشگاه آکسفورد و
منتشر شده در مجله روانپزشکی بریتانیا به مقایسه
 523نفــر کمدین 364 ،هنرپیشــه و  831افراد
حرفهای غیر خــاق پرداخت .نتیجه تحقیق عیان
ســاخت که" ،عناصر خالقیت مورد نیاز برای خلق
شــوخ طبعی بطور وضوح مشــابه بــا ویژگیهای
توصیف کننده ســبک ادراکی کسانی است که به
بیماریهای روان پریشــی جنون جوانی و اختالل
دو قطبی مبتال هســتند .نویسنده پژوهش ،گردن
کلریج به بیبی ســی گفت .بطور ویژه ،کمدینها
کمتر قادر به احساس لذت بدنی و اجتماعی بودند و
دیدگاه کلی تاریک تری در خصوص بشریت داشتند.
اما کلریج همچنین پذیرفت که این تمایالت ،همراه
با شیدایی اختالل دو قطبی ،امکان دارد بطور واقعی
به افــراد خوش طبــع کمک کند کــه ارتباطات
خنده دار و جدید بسازند و در حقیقت"یک سبک
ادراکی خالق را تقویت میکند" .
پیتر مگرا ،یک اســتادیار بازاریابی و روانشناسی و
مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی شوخ طبعی در دانشگاه
کالریدو-بولــدر میگوید چیزی که در ارتباط بین
خوش طبعی و افســردگی میدانیــم "پیچیده و
مبهم "اســت .او میگوید" ،مردم تمایل دارند که
باور کنند بیماری ذهنی کمدی را تسهیل میکند.
عمدتا" بخاطر موارد برجســتهای که اخیرترین آن
رابین ویلیامز بود فرض بر این است که افراد شوخ طبع
و شــاد مغلوب خودکشی و افســردگی میشوند.
"هر زمانی که واقعهای مانند مرگ ویلیام اتفاق میافتد،
به من تلفنهایی میشــود" ،مگر که همچنین از
مؤلفین "قانون شــوخ طبعی;یــک تحقیق جهانی
برای عواملی که شــوخ طبعی و فکاهی را بهوجود
میآورند " ،اســت ،میگوید" .مــن فقط میتوانم
بگویم که نسبت به روایت فعلی در محیط آکادمیک
و مطبوعات مشــکوکم .برای هر رابین ویلیامی ما
جمی فالتز و تینا فیز دنیا را که بنظر میآید افرادی
کامال سالم ،شاد و موفق هستند نادیده میگیریم" .
اول اینکه ،او میگوید ،روشن نیست که افسردگی
یــک اثر کمدی باشــد .برای مثال ،مــرگ و میر
کمدینها متفاوت از سایر سرگرم کنندهها نیست،
بیانگــر آن اســت که اختالف بین مــردم عادی و
کمدینها نیست ،بلکه بین افراد نرمال و غیر نرمال

اســت .اما داســتان آنجا به هم میریزد که دوران
کودکی همراه با تجارب احساســی ناخوشــایند و
برخی امــراض روحی و ذهنی به شــکوفایی نبوغ
کمدی منتهی میشوند .اما مگرا نواقص دیگری را
در این تئوری مشاهده میکند .او میگوید" ،مشکل
دیگر آن است که هیچ کدام از تحقیقات رنج کاملی
از بیماریهای ذهنی و روحی را بررسی نکرده است.
"اگر حس کمدی و افسردگی به هم مربوط هستند،
پس میزان افزایش افســردگی از هیچ تا نوع عمیق
باید با افزایش حس شوخ طبعی ارتباط داشته باشد.
او میگوید" ،آیا فکر میکنید اگر مردم افســرده تر
بودند شــوخ طبعی بهبود مییافت؟ از هر چه که
در مــورد افســردگی میدانیم چنین اســتنباط
نمیشــود" .در دنیــا افراد با حداقل حس شــوخ
طبعی چه کسانی هســتند؟ آنهایی که افسردگی
عمیق دارند افرادی هستند که شادی خیلی کمی
در زندگی خودشان دارند؟"
*آیا خنده سودمند است؟
راجع به جنبه دیگر شــوخ طبعی بهعنوان درمان،
داستان چیســت؟ آن بحث قویتری است .دکتر
جان دنینگــر مدیــر تحقیقات مؤسســه داروی
بدنی ذهن بنســون-هنری در بیمارستان عمومی
ماساچوســت ،در خصوص چگونگی تعامل مردم با
دنیا و نحوه تأثیر این تعامل بر سالمت ذهن و بدن
بررســی میکند .او برنامهای را راهبری میکند که
شامل یک جلسه اختصاص داده شده به استفاده از
شوخ طبعی بهعنوان یک استراتژی مغلوب کننده
مثبت برای استرس است چون اثراتش قابل توجه
هســتند .او میگوید" ،زیرا من فقط شوخ طبعی را
دوست دارم ".دنینگر میگوید" ،مهم ترین فاکتور
راجع به اســتفاده از شــوخ طبعــی بهعنوان یک
مکانیزم مغلوب کننده آن اســت که هوشیارانه در
حال برگزیدن آن هســتید " .آن را بهعنوان روشی
برای نادیده گرفتن موضوع موجود دیگری استفاده
نمیکنید .در عوض ،در حال برگزیدن اســتفاده از
شــوخ طبعی برای پرداختن به موضوعی با آگاهی
هستید".
می توان مردم را برای شوخ طبع بودن آموزش داد؟
مطلقا" ،او میگویــد" ،برخی افراد راحت تر جوک
میگویند ،برخی کمتر طبیعی هستند ،اما میتوانید
قطعا" آن را به افراد بیاموزید .من در حال پیشنهاد
دادن به مــردم در حال رفتن به کالسهای جوک
گویی نیستم ،اگرچه کار نادرستی هم نیست.
ایــن قابل آموختن اســت که بتوانیــد یک اتفاق
ناخوشــایند را به گونهای بنگریــد که" ،من خیلی
تیره بخت هســتم ،چرا دنیا مــرا تنبیه میکند ،یا
میتوانید روش نگریســتن به آن را از منظر شوخ
طبعی بیاموزید.
به همان ســبک کســانی که بطور طبیعی بدبین
هستند میتوانند بیاموزند که مواضع خوشبینانه تری
اتخاذ کنند" .
تحقیقات زیادی وجود دارد که نشان میدهد خنده
دارای فواید سالمتی واقعی شامل کاهش استرس،
رهاســازی اندورفینهای بهبود دهنده خلق و خو،
تقویت عملکرد سیستم ایمنی و حتی حفاظت در
مقابل بیماری قلبی _عروقی است .دنینگر میگوید،
"یک سؤال وسوســه انگیز برای من این است که:
آیا شوخ طبعی میتواند بهعنوان نوعی درمان بهکار
رود؟"ما به مردم مراقبه و ســایر روشهای بدنی-
ذهنی را برای کاهش استرس میآموزیم .خنده هم
میتواند به همان روش بهکار رود؟ خیلی خنده دار
نیست که فکر کنید چنین کاری امکان پذیر است.

()Source: usnews. com
سایت  :توتم نیوز
ترجمه و تلخیص :غریب واحدی پور

دوشنبه  20اردیبهشت 1361
تا ساعت نهونیم صبح مطالعه کردم .سپس
آقای (عبداهلل) جاسبی آمد و طرحی برای
دانشگاه آزاد اســامی -که پیشنهاد آن را
قبال مطرح کــردهام -آورد که جالب نبود
و قرار شــد -با توضیحاتی که دادم -دوباره
آن را بنویسند.
ساعت  10به کمیســیون آییننامه برای
اصــاح اعتراضات شــورای نگهبان رفتم.
بعدازظهر در جلســه نماینــدگان عضو یا
هــوادار حزب جمهوری شــرکت کردم و
دربــاره جنــگ ،وضع موجــود جبههها و
برنامههای آینده سخنرانی کردم.
عصر یاسر و مهدی و عفت به مجلس آمدند
که پیش من باشــند .خیلی خوب شد زیرا
تنها بودم و دردکمر داشتم و چون فردا هم
جلسه داریم ،نمیخواســتم به خانه بروم.

در دفتر من ،به خاطر محدودیتها به آنها
خوش نمیگذرد.
شــب با رئیسجمهور جلســه خصوصی
داشــتیم و یکی دو ســاعت درباره حزب
و اعضــای دولت و ...صحبــت کردیم .قرار
شد ایشــان -که دبیر کل حزب هستند-
وقت بیشــتری روی حزب بگذارند و افراد
صددرصد مطمئن را بــه کارگردانی امور
بگمارند .عصر آقای (عباس) هنردوست از
وزارت نفت آمد و اطــاع داد که به اندازه
امــکان صــدور ،نفــت فروختهایــم و
در دو ســه ماه آینده نمیتوانیم بیشــتر
بفروشیم ،در حالی که مراجعه برای خرید
نفت زیاد اســت .او مدعی است که در حال
حاضر امکان تولید بیش از سه میلیون بشکه
در روز نداریم .شب در مجلس خوابیدم.
 ...ادامه دارد

معرفی

تبریز  : 2018ائل گلی

ائل گؤلی (ائل گلی) یا شاهگلی یکی از مهمترین
و زیباتریــن جاذبههــای توریســتی تبریز
اســت .گول در زبان ترکی به معنی اســتخر
یباشد .پادشاهان آق قویونلو را اولین بانیان
م
این مکان دانســتهاند و ردپــای صفویان در
تکمیل و توسعه آن دیده میشود .این دریاچه
را پیشتر به دلیل بزرگی و عظمت ،شاهگلی
(دریاچه بــزرگ) مینامیدند و پس از انقالب
اسالمی به ائل گلی یعنی دریاچه مردم معروف
گشــت .در مورد دلیل ساخت آن گفته شده
است که این مکان ،قبل از شکلگیری سلسله
صفویه ،بزرگترین منبــع ذخیره آب جهت
آبیاری باغهای مناطق شرقی تبریز بودهاست.
در دوران صفویان ،شــن و ماسه و نخالههای
موجود در محوطه داخلی دریاچه خالی شده

و دیوارهای ســنگی به دور آن کشــیده شد.
در پیرامون استخر ائل گلی خیابانهایی جهت
عبور و مرور احداث شــد که تاریخ آنها را به
قاجاریه نســبت دادهاند .درختــان تبریزی،
بید مجنون و گلهای اطلسی ،زیبایی این معابر
را دو چندان کردهاند .در دوران پهلوی ملکیت
ائل گلی به شــهرداری تبریز واگذار شــد تا
آن را به یک گردشــگاه عمومی تبدیل کند.
در مرکز استخر ائل گلی ،عمارت کالهفرنگی
هشــت ضلعی وجود دارد که زیبایی خاصی
را خلــق کرده اســت .این عمــارت که کاخ
ائلگلی نامیده میشود امروزه بهصورت یک
تاالر پذیرایی ،میزبان گردشــگران داخلی و
خارجی است.
رحمت مهدوی

خوشــبختانه محمد کردبچه مشاور رئیس
ســازمان برنامه و بودجه کشــور ،شــرایط
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را
اعــام کرد .شــنبه  ۲۵آذر ماه در صفحه ۴
روزنامه اطالعات خبری با عنوان« :شــرایط
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت»
چاپ شده بود.
محمــد کردبچه در اینبــاره میگوید :همه
دستگاهها می توانند از محل اعتبارات خود،
هزینههــای مربوط به بازنشســتگی پیش
ن خود را
از موعد با ســنوات ارفاقی کارکنا 
پرداخت کنند و برای این هزینه کرد ،سقفی
وجود ندارد.
بند (ت) ماده  ۲۸قانون برنامه ششم توسعه،
دولــت را مکلف کــرده ســنوات ارفاقی را
به عنوان ســنوات خدمتقابل قبول تلقی
و مطابق تبصــره  ۲۵قانون بازنشســتگی
پیــش از موعــد کارکنان دولــت مصوب
پنجم شــهریور ۱۳۸۶توسط سازمان تأمین
اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان
مشمول و براســاس میانگین دو سال آخر
به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی آنان از
تاریخ بازنشستگی این افراد اقدام کند .الزم
به ذکر است ،شرکت های دولتی و مؤسسات
و نهادهــای عمومــی غیردولتــی موضوع
تبصره  2قانون مذکور هم با استفاده از منابع
خود مشمول این حکم هستند.
تصویب طرح بازنشستگی مربوطه را باید به
فال نیک بگیریم .متقاضیانی که مدتهاست
بنا بــه دالیلی ،پیگیر این موضوع بودهاند ،با
تقبل و متعهد شدن کارفرمایان میتوانند از
این طرح استفاده کنند و با بازنشستگی پیش
از موعد ،برای جوانان تحصیل کرده و بیکار
جای خالی باز کنند .فقط در اینجا موضوعی
از سوی مشاور سازمان برنامه و بودجه درباره
ایــن که کارکنان با چندســال ســابقه کار
میتوانند از طرح بازنشستگی پیش از موعد
اســتفاده کنند ،چیزی عنوان نشــده است.
روزنامهنگارانی که  60سال سن دارند ،حتی
با  10ســال پرداخت حق بیمه می توانند با
ضریب سنوات خدمت یک ونیم سال (درکل
 15سال)خود را بازنشست کنند .آنان در این
صورت ،میانگین  15روز حقوق دوسال آخر
خود را دریافت خواهند کرد.

نکته

یک تسلسل بیخاصیت
در فوتبال

عکس :بابک سامع سردرودی

مرد کفترباز
با نشاط و شوق دیروزی
پشت بام خانه آمد-
تا که کتفرهای نازش را
دهد پرواز
وز صمیم جان
لذت پروازشان را ،با صفای دل کند آغاز
با تعجب دید!
جمله کفترها
«طوقی» و «پاپر» و «قرمزبال» ...و دیگرها
سر بزیر پرکشیده بینوای بغ بغویی-
ساکت و آرام
بازمانده از نشاط هر چه قیل و قال
هر چه شان آواز داد و سوت زد ،انگار
شوق پرواز از میان بالهاشان
پرکشیده در ُظالم پردهی پندار
مرد کفترباز
با محبت دســت برد و «طوقی» افســرده را
بگرفت
همچو فرزند عزیزی در بغل بفشرد
بوسهها زد بر پر و بالش
عاشقانه ،اندکی آن را نوازش کرد و -
بعد از آن
با دعایی رو به سوی آسمانش شادمان پرداد
«طوقی» از بسیاری اندوه
بال بالی زد و بازآمد به سوی النهاش ناشاد
مرد کفترباز
امتحانی کرد «پاپر» را و «قرمزبال» زیبا را
دید آنها نیز
سوی النه باژگون بیحال برگشتند
همچو آهی از پی فریاد!
مرد کفترباز
آسمان را اتفاقی بیهدف پایید
اما دید
دود و دود و دود
همراه غبار و خاک
از زمین بر آسمان وارونه میبارید!
و آسمان از دود و دمهای زمین ،روزش
تیره و تاریک
همچنان شب بیحضور ماه
همچنان روزی که بیخورشید!
مرد کفتر باز
با دو چشمش دید
کوه غمها بر سرش آوار شد ،آوار
با غم و دلتنگی بسیار
چند لحظه دور خود چرخید
ت وهایهای
روی زانوها نشس 
برحال و روز کفتران گریید!
همچنان دیوانگان با خود
گاه میخندید و گاهی تلخ مینالید
بعد چندی چون به خود آمد
با امید روزهای روشن فردا
تلخ خندی بر لبانش نقش بست و -
زورکی خندید
کفتران را گفت بدرودی
وز فراز بام شادیها
ف رو
غلطی د

اذان ظهر 12:08
اذان مغرب 17:23
اذان صبح فردا  5:45
طلوع آفتاب فردا 7:14

نشانی الكترونیكی روزنامهaftab.yz@gmail.com :
سامانه پیامك آفتاب یزد3000141427 :
رتبه  5در میان روزنامههای خصوصی ،رتبه  13در میان روزنامههای کشور

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :روزتاب -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

روایت
تزئینی بیش به حساب نمی آمد .درعرض
مردم من
 10ســال چه گذشــت؟ چه کسی فرهنگ
فرهنگ پذیرند!
اســتیفا از کمربند ایمنی را به این شــهروند
آموخت؟ حتما میخواست که آموخت و اگر
محمد خالد ربیعه کارشناس ارشد حقوق
میخواست دیگر ضوابط و مقررات شهرنشینی
در روزی بهاری ســخت درگیر آمادهســازی
را نیز می آموخت.
تحقیقــات خویش بودم که ناگهان ســفری
راستی فرهنگ آموختنی و تربیتی است و یا
درونشــهری ذهنم را درگیر خود ســاخت.
ریشه در ذات انسان دارد؟ مگر نه آنکه انسان
آماده رفتن به ســطح شهر تهران و گذراندن
پــاک و خالص به دنیا میآیــد؟ مگر نه آنکه
اوقاتی میان مردم این شــهر شــدم و به راه
مــی بایســت در چارچوب
افتادم.
در کشــوری با بیش از يازده مدنــی و اجتماعی بیاموزد؟
به میدان بهارستان رسیدم،
میلیون پرونــده قضایی باز و مســئول و متولی این مهم
مشغول نگرش به اطراف بودم
کیســت؟ آیــا میخواهــد
که به ناگه درگیری دو راننده در حال رســیدگی ،آیا نباید
بیاموزد و نمیتواند و یا اینکه
اتومبیــل به دلیــل برخورد در دانشــگاه به حســابدار،
آینه اتومبیلهایشان ذهن و معمار ،مهندس و ...به منظور اساسا میلی به فرهنگ سازی
توجهم را مجذوب نمود .کمی دفاع از حقــوق و جلوگیری منطبق با زندگانی اجتماعی
جلوتر رفتم ،راننده اتومبیل از نزاع آینــده و حق خوری امــروزه و کار آمد این عصر
ســبز رنگ کمر بنــد ایمنی و صــد البته کاهــش قطعی ندارد؟
خــود را باز کــرد از خودرو پرونده هــای قضایی دروس آیا وقت آن نرسیده تا کمی
از دروس عمومی دانشگاه که
پیاده شــد و بــا برخوردی حقوقی آموخت؟
عمال در زندگی مدنی نقشی
پرخاشگرانه درگیری لفظی را
ایفا نمیکند بکاهیم و آداب
به برخورد فیزیکی بدل نمود
و در عرض چند ثانیه مسبب ترافیک سنگین و رســوم زندگانی و آیین گذشت و عطوفت
و تجمع عابرین گشت .ســوالی آشنا و البته بیاموزیم؟ نقش پر رنگ صدا و ســیما در این
مبهم مرا در فکر فرو برد ،چرا؟؟؟
زمینه چه شــد؟ درس آزادگــی جای خود و
اینگونه
که
شــخصی
با اندکی تأمل دریافتم
صد البته موثر در همان زمینه و آداب زندگی
را
شهرنشینی
اصول
و
مدنی
ضوابط و مقررات
مدنی و رســوم برخورد با یکدیگر نیز به جای
ای
ه
مسئل
سر
بر
درگیری
برای
زیر پا گذاشته
خود .در کشــوری با بیش از يــازده میلیون
مسبب
و
کرد
باز
را
خود
ایمنی
بند
ناچیز کمر
پرونده قضایی باز و در حال رسیدگی ،آیا نباید
توانست
ی
م
ای
ه
واقع
چه
گشت!!!
نزاع
آشوب و
در دانشگاه به حســابدار ،معمار ،مهندس و...
او را دریــک قــاب رعایــت مقــررات و عدم به منظور دفــاع از حقوق و جلوگیری از نزاع
گذشــت و عدم فرهنگ شهرنشینی و مدنی آینده و حق خوری و صد البته کاهش قطعی
قرار دهد؟؟؟
پرونــده های قضایی دروس حقوقی آموخت؟
بیاختیار ذهنم به  10سال گذشته بازگشت؛ جای چند واحد را میگیرد؟؟؟
زمانــی که کمربند ایمنی غالبا در این شــهر التماس تفکر

محمد راسخ

از خواننــدگان محترم بخصــوص جوانان
عزیز تمنــا دارم زود قضاوت نکنند و بنده
را به طرفداری یا ضدیت با هیچ شــخصی
متهم نفرمایند .ســالهای زیادی است که
یک دور تسلسلوار در مربیگری فوتبال ما
به طور مکرر و متناوب و با دفعات زیاد تکرار
شــده است .بدین ترتیب که هم در سطوح
مختلــف تیم ملــی و هم در باشــگاههای
پرطرفــدار وقتی یک مربی داخلی منصوب
میگــردد ،بالفاصلــه بــاران هجمههــا و
کارشــکنیها و چوب الی چرخ گذاشتنها
باریدن میگیرد و سیل نقدها و مخالفتها
و آنالیزها و باید چنین کندها و نباید چنان
کندها و چرا فــان بازیکن را گرفت و چرا
فالن بازیکن را نگرفت و چرا فالنی را خط زد
و این دیگر چه ترکیبی اســت و این دیگر
چه سیســتمی است و ...شــروع میشود.
طولی نمیکشــد که چنان عرصه را بر آن
مربی تنگ میکنند که عطای مربیگری را
به لقایش میبخشــد و فرار از آن تیم را بر
قرار ترجیح میدهد.
یکی دو نفر دیگر را هــم به همین ترتیب
بســیاری از رســانهها دســتیکی کرده و
خدمتش میرســند .حاال نوبت میرســد
به مربی خارجــی .معموال چون خارجیها
کامال حرفهای قرارداد میبندند همه بهبه و
چهچه را آغاز میکنند .حرف حرف اوست.
هر مــدل امکاناتی را که امر کند ،هم برای
خودش و هم برای تیمش تا ســرحد وسع
و امکان حتــی با افزودن بر بدهیها فراهم
مینمایند .باالخره قرارداد مربی خارجی به
پایان میرسد .با رفتن مربی خارجی همان
سریال قبلی آغاز میشود و بازهم و بازهم!
حاال چه زمانی و چه کســی یا چه کسانی
ترمز این تسلســل بیخاصیــت را خواهند
کشید!؟ اهلل اعلم!

