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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

علیکریمی :رسانهها جرأت
انتشارحرفهای من را ندارند

رسانهها جرأت انتشار حرفهای خودشان را هم ندارند،کجای کاری شما؟!

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان حذف شد

تیزهوشی با شرایط الزم!

> تا حاال آزمون ورودی میگفت کی تیزهوشــه،
االن جیب بابا!
> آفرین ،مرحبا ،ایــن روش تأمین هزینه مدارس
تیزهوشان فکر کی بود؟!
> لطفا آموزش و پــرورش هر چی ایده داره پیاده
کنه ما ببینیم بچه دار شدن اصال روا هست یا نه؟!

>

ضد قیچی

اسماعیل لک

همکاران ما
در «آب و تاب»

ومالله  22بهمن؛
به مناسبت ی 

دبیر گروه :اسماعیل لک insta: aabotab
طنزپردازان :ابوالفضل رحیمی ،فرزاد نیکقدم ،فائزه صدر ،زرین دورودی ،مهدی افغان

آیا تا به حال از خودتان پرســیده اید این مشکالت
عصیان
دامنه دار ،ســقوط اخالق ،هنجار شکنی و
ِ
طومار
طیف وسیعی از مردم ،آمار باالی دزدی و اختالس
توسی(باط)
و جاگیر شدن فساد اقتصادی ،انواع انحرافات و دیگر
آسیب های اجتماعی از آخور کدام خراب شده آب
فائزه صدر
خورده پروار شدند؟!
من ،هر روز ســوالی حوالی همین موضوعــات از خودم
یا کســی که گمان می کنم بیشــتر از مــن می داند،
پرســیده ام(یعنی چنین فرهیخته ام من) شما هم اگر
تابهحالسوالیحوالیاینموضوعاتازخو ِدفرهیختهتان
یاکسیکهگمانمیکنیدبیشترازشمامیداندنپرسیدهاید،
هیچ نگران نباشــید ،دیر نشده اســت! دنیا تا به حال
به این گندی نبوده و از این پس فضا و فرصت فراوانی برای
ِ
موضوعاتیادشدهخواهیمداشت.
حولمحو ِر
گفتوشنودی ِ
اجتماعی تلخ ،رنجهایی تکراری هستند که در پی بی توجهی به سر منشأشان
حقایق
این
ِ
ِ
حل معروفِ "پاک کردن صورت مســأله" همواره با اجتماعات
و بــه دلیل ا ِصالح با راه ِ
مطبوعشان رشد کرده اند.
برخی از آنها گویی در تار و پود جامعه تنیده شده اند(مانند دزدی و اختالس در ساختار
ممالک خیلی خیلی دور که اسمش را نمی برم .ولش کنید ،اص ً
ِ
ال شما
اقتصادی یکی از
نمیشناسیدشان)
آســیبها تنوع بی شماری دارند .اما در میان آنها شــباهت و نزدیکی وجود دارد .برخی
آسیب بزرگتری هستند(.مثل فقر و فحشا ،اعتیاد و طالق
از آســیب ها واح ِد پیش نیا ِز
ِ
یا ارتباط میان فرار از خانه و بزه کاری در میان نوجوانان و)...
در میان تمام این بدها ،بد لطیفی حضور دارد که از ابتدا نباید کارش به صف تقصیر کشیده
می شد" .غریزه " که آفریده شده بود تا سبب پدید آمدن عاشقانه ها ،ریشه هنرها و منشا
خلق اثر باشد .نیازی که باید با زاییدن احساساتی پرشور و پیوند دادن آدمها به یکدیگر
تشکیل خانواده های چشم قلبی را علت شود.
امــا امروزه ،این غریزه مایوس پرونــده های فراوانی از جرم و جنایت و انحرافات متعدد
را در کارنامه خود دارد .زه ِر این مطلب اینجا اســت که آثا ِر انحرافات ،در ارتباط با افرا ِد

ِ
شخص دیگری دچار رنج است و
انحرافات
آسیب دیده معنا پیدا میکنند .انسانی بهخاط ِر
ِ
تحمل این رنج عوارض و عواقبی اجتماعی را در بر خواهند داشت .در نتیجه این آسیب و
آثارش همچنان در جامعه تکثیر می شوند و پیش از رسیدن فرزندان ما به آینده ،تاریکی
مسیر حرکت خود را به روزهای نیامده باز کرده است.
در آسیب مربوط به انحرافات خودکشی در میان قربانیان شایع است(.و ای آدمها بدانید
که طلب بخشش همیشه کارساز نیست) گروه سنی در معرض آسیب بیشتر نوجوانان و
جوانان هستند(.یعنی آینده جوامع)
از طرفی این آسیب با انتشار اخبار مربوط به آن نظم جامعه را به هم می زند و خبرهای
منتشرشده هنجارها را می شکند .همین مسئله به خودی خود بحران قلمداد می شود.
(بحران مرد ِم خشمگین)
ِ
با توجه به اهمیت این آسیب و روند رو به رشد آن ،حل شدن و از میان برداشتنش ،مداخله ای
دلسوزانه می طلبد که برخاسته از تفکر باشد .حمایتی وسیع که به پیشگیری بیش از پاک
کردن صورت مسئله بها دهند.
آسیب اجتماعی بخشنامه شده
در کشورما فعالیتهای پیشگیرانه ای جهت جلوگیری از این
ِ
و به دست متولیان امر و مسئولین مربوطه رسیده است که اعم آن عبارتند از:
تدوین و اجرای برنامه های آموزشی از طریق رادیو ،تلویزیون ،روزنامه ،کتاب و…( که
بی شک روشهایی چون شستن پای منحرفین در لگنهایی از شیر و گل سرخ در رسانه
توصیه خواهد شد).
آموزش والدین و جوانان به روشهای نوین روانشناسی نوجوان و جوان(جلسه ای خدا تومان)

آموزش برقراری ارتباط کالمی و عاطفی والدین با یکدیگر و با فرزندان(که در سراشیبی فقر
سرعت گرفته به فریاد و فحش و ناسزا تغییر خواهد کرد).
آگاه سازی والدین نسبت به نقش ها و وظایف و روشهای تربیتی صحیح و برنامه ریزی
نسبت به استفاده بهینه از اوقات فراغت نوجوانان(از جمله ثبت نام فرزندان در کالسهای
صوت و ترتیل که توسط اساتید برتر قرآنی کشور برگزار می گردد).
آموزش مهارت های زندگی برای جوانان(.ساخت دیرین دیرین و باز پخش مجدد اوشین)
در ایــن بین توجه به نقــش قانون و اهمیت اجــرای آن به عنوان عاملــی بازدارنده
نادیده گرفتنی نیست .همانطور که دست بریده دیگر به سمت دزدی نمی رود تناسب
دادن جرم و مجازات در مورد منحرفین ،کسانی که به قتل آینده نشسته اند ،می تواند
از تکرار و تکثیر این جرایم جلوگیری کند.

