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غارت دسته جمعی!

اقدام سوال برانگیز برخی از مردم پس از واژگونی تریلی بازتاب زیادی در شبکههای اجتماعی داشت

آفت�اب یزد -گروه ش�بکه :فیلمی در فضای
مجازی در حال انتش�ار است که تلخ و قابل
تام�ل اس�ت .آنقدر ک�ه وص�ف آن در کالم
نمیگنج�د .اینجا اهواز اس�ت و یک تریلی
واژگون ش�ده اس�ت  .تمامی ب�ارش در کنار
جاده پخش ش�ده اما رانندهاش مس�تاصل
و زخم�ی ب�ه مردمی خیره ش�ده اس�ت که
بهجای کمک کردن به او یکی پس از دیگری
حمله کرده و کارتن کارتن بارش را به غارت
میبرند! بدون آنکه بتواند کاری از دس�تش
بر بیاید نظارهگر صحنهای اس�ت که ش�اید
تو خواب ه�م آن را نمیدید .وقتی از راننده
تریلر میپرس�ند که این بار برای شماس�ت
پس چرا دارند آنه�ا را میبرند؟ کاش پلیس
را خبر میکردید که اینطور نش�ود؟ ناباورانه
میگوید«:میبرن�د دیگه .پلیس خبر کردیم
هنوز نیامده اس�ت .چه کار میتوانم بکنم به
کدام یک از این مردم میتوانم بگویم وسایل
را برندارید!»

عبور از رودخانه به کمک مادر
بچه ش�یری که
برای عبور از رود به کمک مادرش متوس�ل ش�ده
اس�ت .بچه ش
یرها،
کوچکتر از آن هس�تند که از رود عبور کنند،
یکی از آنه ا
با
ت
الش
ب
س�یار سرش را از آب بیرون نگه داشته و به
راه�ش
ادامه
م

ی
دهد،
دی
گری
تو
انایی چنین کاری را نیز ندارد و به
کمک مادرش متوسل شده است.

بارهایی که غارت میشود!

اینکه چه میشود مردم به جای یاری رساندن
به راننده بی نوا ،این صحنه تلخ و تاسف بار را
به نمایش میگذارند ،درست مثل اینکه دچار
قحطی زدگی ش�دهاند و به خود این اجازه را
میدهند که حتما باید وس�ایل پخش ش�ده
را که بعضا در دستهایش�ان جا هم نمیشد
را از روی زمی�ن بردارند ،فقط بحران اخالق
را در جامعه یادآور میش�ود .البته این اولین
باری نیست که چنین صحنههای عجیبی را
میبینیم .مثال در اتوبان تهران  -ساوه وقتی
کامیونی با بار هندوانهاش واژگون میش�ود،
مردم هندوانههای پخش شده را یکی پساز
دیگ�ری ب�ر میدارند ی�ا در یاس�وج پس از
واژگونشدنیککامیونحاملگوجهفرنگی،
خودروه�ای عبوری بهجای کم�ک دادن به
راننده آن ،بارهایش را دزدیدند.
بارهایی که به مقصد میرسند

اما بعضا هم در اتفاقی مشابه شاهد بودهایم که
مردم در چنین شرایطی یاری رسان بودهاند و
به فرد راننده در جمع آوری بار پخششدهاش
کمک کردهاند و ترجیح دادند با این کارشان

نام نیکی از خود به جای بگذارند .مثال کامیون
میوهای در نزدیکی روس�تای «برخوردار» از
توابع شهرس�تان دلفان در اس�تان لرستان
واژگون ش�ده و مردم روس�تا که خودش�ان
از فرودس�تترین طبق�ه اقتص�ادی ای�ران
هس�تند به یاری راننده کامی�ون آمدهاند و
با دقت و وس�واس میوههای س�الم را دوباره
بستهبندی کرده تا دست کم هزینههای این
تصادف را برای صاحبان بار و راننده کامیون
پایینبیاورند.
چه باید گفت!

غارت بار گوجه توسط مردم

واکنش پژمان جمشیدی به فحاشیها و شعارهای زننده در لیگ برتر
پژم��ان جمش��یدی با انتش��ار پس��تی در صفحه
اینس��تاگرام خود نسبت به حواشی اخیری که در
ورزش��گاهها اتفاق افتاده ،واکنش نشان داد.پژمان
جمشیدی بازیکن سابق پرسپولیس که در عرصه
بازیگری و هنر نیز موفقیتهایی کسب کرده است
با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود ،با انتقاد
از وضعیت اخیر ورزشگاهها و فحاشیهایی که رایج
شده اس��ت ،تاکید کرد :اگر برای این وضع فکری
نکنیم در آینده ،بیشتر دچار مشکل خواهیم شد.
پژمان جمشیدی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
« اگرچه چند س��الی هست درگیر تئاتر و سینما
هستم ،اما از وضعیت فوتبال و اتفاقاتی که در اون
میافته بی خبر نیس��تم .هنوز خبرهایی که توی
سطح اول فوتبال کشورمون منتشر میشه رو دنبال
میکنم و متاس��فانه در این اواخر سیاهی عجیبی
این اخبار رو احاطه کرده .با اینکه لیگ فوتبالمون
تازه شروع ش��ده ،ولی وضعیت سکوها و ورزشگاهها جالب نیست.
این روزها خبر از خشونت تماشاگران تیمهای مختلف ،شعارهایی
زنندهتر از چیزی که در گذشتهها بوده و حتی حرکتهای عجیب
و پرخاش��گرانه مثل پرتاب س��نگ و آجر و خسارت زدن به اماکن

عبور قطار از دل جنگلهای شمال
مس�یر خط آهن
س�وادکوه به قائمشهر در اس�تان مازندران از دل
جنگل عبور میکند.

غارت بار هندوانه توسط مردم

کمک مردم لرستان به راننده برای جمع آوری میوههایش

به ه�ر حال حرکت مردم اه�واز در خصوص
دزدی�دن باره�ای تریل�ی واژگون ش�ده با
واکنشهای�ی از جمل�ه پروی�ز پرس�تویی
بازیگر کش�ورمان روبه رو ش�ده است .او در
اینس�تاگرامش نوشته است « .واقعا چه باید
گف�ت  ...فقط میخوام بدون�م اگه این اتفاق
برای خودش�ون افتاده بود ،چنین رفتاری رو
از جانب دیگران تحمل میکردند؟»
یکی از کارب�ران در واکنش به
این اتفاق نوش�ته است «:جای
بسی تاسف است،همین و بس»
فرد دیگری گفته است «:دزدی
دس�ته جمعی مردم عبوری از

تریل�ی تصادفی در روز روش�ن و درماندگی
صاحب م�ال ،کاش اگر مرهم درد نیس�تیم،
عامل درد هم نباشیم»
دیگ�ری نوش�ت «:چی ش�د که اینق�در بد
شدیم؟»
کاربران دیگری نوش�تهاند «:واال گریه داره،
ای خ�دا از ای�ن فرهنگ»«،فقط تعداد کمی
از م�ردم میتون�ن شأنش�ان را حف�ظ کنند.
رفتار مردم بستگی به شرایط وساختارهای
اجتماعی اقتصادی جامعه است»«،به عنوان
یک شهروند خوزستانی که هشت سال جنگ
تحمیلی را از نزدیک تجربه کرده است عرض
میکن�م ،در زمانی که باران بمب وموش�ک
دش�من بعث�ی از آس�مان بر س�رمان فرود
میآمد ،بعد ازعملیات امداد ونجات،حفظ مال
و ناموس مردم اولویت مهم همه اقشار حاضر
در صحنه بود .اگر تعداد انگشت شماری هم
دزد وجود داش�ت ،چنان برخورد شدیدی با
آنها میش�د که تا عمر داش�تند س�راغ این
عمل زش�ت نمیرفتند.یاد آن روزهای پر از
نوعدوستی و دیدن این تصاویر شرم آور این
س�وال را در ذهنم متب�ادر مینماید:که ما را
چه ش�ده؟ به کجا میرویم؟
ب�ه چ�ه چی�ز میخواهیم
برسیم؟» « ،از راننده محترم

کامیون بابت این حرکت غیراخالقی و ناپسند
عدهای که متاسفانه نمی توان گفت شهروند
خوزستانی هس�تند ،عذرخواهی میکنم»،
«ناراحت حرکت زشت این جماعتم که آبروی
خوزستانیها را بردن .خیلی تاسف باره .اصال
قابل هضم نیست» «،این صحنهها واقعا گریه
داره .به کجا داری�م میریم؟ این مردم چطور
به خودش�ون اجازه میدن جلوی چش�مای
صاح�ب ب�ار مالش�و غ�ارت کنن؟واقع�ا
خجال�تآوره»« ،ت�ازه با چه ماش�یناییهم
وامیس�تن میدزدن ،دیگه هرچی هم بدبخت
باش�ی نباید اینکارو بکنی»« ،دل�م برای اون
رانندهای که نشس�ته بود کباب ش�د» « ،بعد
میای�م میگی�م چرا وض�ع ما خوب نیس�ت.
خودمونیم که به خودم�ون رحم نمیکنیم»،
«یعنی یارو خودش اینهمه ضرر بسش نیست
که اینجوری مالشو به تاراج میبرن؟ بابا اینکه
وض�ع اقتصادی خوب نیس�ت درس�ت ولی
اونی که دارین مالش�و غ�ارت میکنید هم از
خودتونه»«،همینجعبهرواگرکمکمیکردن
میزاش�تن رو تریلی خی�رو برک�ت و ثواب و
انسانیتنصیبشونمیشداالنفقط»...

ورزش��ی زیاد داره شنیده میشه و این خیلی اذیت کننده است .اگر
وضعیت توی فوتبال ما اینطور ادامه داشته باشه ،باید منتظر روزهای
بدتری باشیم و هر روز و هر هفته خودمون رو آماده شنیدن خبرهای
تلخی کنیم.حاال ورزش س��ه ،به عنوان یکی از رس��انههای ورزشی

ایران ،پیشقدم شده تا با یک حرکت دستهجمعی
و همگان��ی ،این اتفاقات تل��خ رو کمتر کنه و جو
ورزش��گاهها رو به س��مت آرامش و فوتبالی شدن
پیش بب��ره .برنامه ۹۰هم آیت��م خاصی برای این
مسائل داره و به حاشیههای عجیب و خطرناک این
چند هفته میپردازه .این ناهنجاریها باید به دست
ما تموم بش��ه و خودمون قدم اول��ش رو برداریم.
جا داره از فضاهایی مثل اینس��تاگرام شروع کنیم
و به این بی اخالقیها پایان بدیم؛ بیاخالقیهایی
که متاسفانه فقط مختص ورزشگاهها نیست و در
س��طح ش��هر و جامعه امروزمون نیز به وفور دیده
میشه .حاال به عنوان عضو کوچکی از مردم ،از همه
افرادی که دغدغه اخالق در جامعه و ورزش ایران رو
دارند ،درخواست میکنم که به این فضایی که در
رس��انهها راه افتاده کمک کنن��د و در این حرکت
دس��ته جمعی س��هیم باش��ند.یادمون نره ورزش
در کنار رقابت ،راهیس��ت برای تبادل فرهنگ و دوس��تی و از اون
مهمتر ،فراموش نکنیم ک��ه ایران موطن تمام اقوام عزیز و ماندگار
آن اس��ت .درود ب��ر ترک و ک��رد و فارس و لر و ع��رب و بلوچ و ...
تک تک مردم شریف ایران».

پمپ بنزین ایرانی در سال ۱۳۴۷

پذیرایی از فیلها
در میانمار

در روز جهانی فیل در یک مرکز نگهداری فیلها

کامنت امروز

دولت
چکاره است؟!
محمدماکویی

دولتها روی کار میآیند تا ضمن ارتقاء کیفیت
زندگ��ی م��ردم ،حیات آنه��ا را تا ج��ای ممکن
کمهزینه نمایند .برای روشن شدن مطلب بهتر
است مثالی بزنیم:
مردی را در نظر بگیرید که همس��ر بیمار دارد و
بدون کمک گرفتن از دیگران قادر نیس��ت حال
او را خ��وب نماید .حال دولت��ی را فرض نمایید
ک��ه ب��رای عل��م و دان��ش ارزش و اهمیت قائل

بوده و دانش��کدههای پزشکی را در سراسر کشور
راهاندازی نموده یا کمک به برپایی آنها مینماید.
مسلما دانش آموختههای دانشکدههای طب در
صورت گزینش شایسته و بهره مندی از شرایط
خوب تحصیلی ،پس از فراغت از درس و مش��ق
میتوانند سر از مراکز مختلف درمانی در آورده و
حال آدمهای مختلف را خوب نمایند .با این حساب
آدمهایی که تا زم��ان موجود نبودن دولت ،خود
را در معرض خطر میدیدند میتوانند مش��اهده
کنند که به میمنت وجود دولت سالهای زندگی
اطرافی��ان و نزدیکان و آشنایانش��ان رو به فزونی
گرفته و تعداد دفعات دورهمی آنها میتواند بسیار
بیشتر از سابق اتفاق بیفتد .در این صورت «خدا

خیرشان بدهد» و «وظیفه بود»هایی که تعارفاتی
بیش هستند زیاد گفته و شنیده میشوند .عالوه
ب��ر این همچنان که ذکر گردید دولتها میباید
هزین��ه زندگی مردم را تا جایی ک��ه امکان دارد
کاهش دهند.به عنوان مث��ال اگر در نبود دولت
هرکس مجبور اس��ت با حفر چاه ،آب مورد نیاز
آش��امیدن و پخت و پز و اس��تحمام و استفاده از
س��رویس بهداش��تی خود را تامین کند تشکیل
دولت به لوله کشی آب انجامیده و استفاده از آب
ب��رای مردم راحتتر و ک��م هزینهتر از زمانی که
دول��ت نبود ،آب خواهد خورد .اینک فرض کنید
که همه کارهای پیش گفته توسط دولت صورت
میگیرد اما هزینهه��ای درمان آنقدر باال میرود

که بیشتر مردم نیازمند ،قادر نمیشوند به صورت
مطلوب از خدمات درمانی بهرهمند شوند .از سوی
دیگر هزینههای لوله کش��ی آب که میبایس��ت
از جیب مردم پرداخت ش��ود در س��پردن کار به
غیراینکارهها و در نبود رقیب بسیار باال رفته و گرانتر
از مواقعی که مردم با حفر چاه به اوضاع و احوال
نابسامان آبی خود س��امان داده بودند ،میگردد.
معلوم است که در چنین اوضاع و احوالی مردم از
دولت دل خوشی نداشته و هر موقع مکان یا زمان
مناسب یا هر دو اینها در اختیارشان قرارگرفت
ب��ا زبان دل یا دهان «از طال گش��تن پش��یمان
گش��تهایم /مرحمت فرموده ما را مس کنید!» را
از صمیم قلب ،فریاد خواهند نمود.

شکس�تن رکورد گ
ینس با درس�ت کردن طوالنی ترین س�اندویچ
هات داگ  .مکزیک

