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شبکه

واکنشهای گسترده به انتشار کلیپی دیدنی از نواختن سا ز توسط چند سرباز

حکایت سربازان شاد و واکنش منطقی سردار

آفتاب یزد -گروه شــبکه :در میان فرهنگ
جامعه ایرانی نقش و حتی اسم سرباز ،در ذهن
مردم تداعیگر ایثار ،شهادت و همراه با نوعی
قداست و حس تعلق خاطر است .سرباز نماد
ایســتادگی و صیانت از وطن است و بالطبع
شادی او نیز خوشحالی مردم و جامعه.
انتشار ویدئویی جالب از چند سرباز با واکنش
مثبت گســتردهای در شبکههای اجتماعی
همراه بود .سربازانی که فارغ از همه مسائل،
مشغول نواختن ســازهای مختلف هستند
و با ریتم آهنگی که به گوش بســیاریمان
آشناست ،جنب و جوش سرخوشانهای از خود
نشان میدهند؛ این چکیده فیلمی است که
طی روزهای اخیر بسیار دست به دست شده
و نگرانی آفریده بود .نگرانی از برخود سلبی
و ســخت مخصوص نظامیان با این سربازان،
س بسیاری درباره فرجام این
به طوریکه حد 
حرکات برای ســربازان «اضافه خدمت» و
حتمی بودن جرایمی از این دست بود؛ تصور
پایانی ذهن اغلبمان ،تصویر نقشبســته از
سربازانی بود که حتما با توبیخهای سنگین
روبرومیشوند.
امر سربازی در اذهان از قدیم با عنوان اجباری
و با تصور سختی بسیار همراه بوده و هست
و همواره به عنوان خدمتی نام برده شده که
مســئوالن بر مقدس بودن آن تأکید دارند و
بر مبنای باورهای عامیانه ،انسان ساز بوده و
هر پســری که به سربازی میرود تازه توان و
آمادگی حضور در زندگی و سختیهای آن را
پیدا میکند و به قولی «مرد» میشود .بنابراین
اتفاقاتی شبیه به آنچه در فیلم منتشر شده به
نمایش درآمد ،با آن قرائت همخوانی ندارد و
مرتکبان شادی ،شایسته توبیخ و جریمهاند؛
هرچند شاید این فیلم ساده خنده را به لب
بسیاری آورده و خاطرات بسیاری از سربازان
سابق را زنده کرده باشد .باورهایی که ظاهرا
زمان دور ریختن بســیاری از آنها رســیده
است؛ فیلم شادی ســربازان با واکنشهای
زیادی در میان چهرههای سیاسی و نظامی و
همچنین کاربران شبکههای اجتماعی همراه
بود .مهمترین واکنش مربوط به سردار «موسی

کمالی» رئیس اداره ســرمایه انسانی ستاد
کل نیروهای مســلح بود .سردار در استوری
اینستاگرام خود نوشت « :انشاءاهلل سربازان
وطن همیشه شاد و دلخوش و سرزنده باشند.
عدهای گالیهمند هستند و خودشان دست در
دست دشمن باعث نفاق بین یگانها هستند.
یک کلیپ ساده شادی از سربازان که حتما در
هر جایی صورت میگیرد اما فیلمش پخش
نمیشود .فکر کنید جوان خودتان است! حق
شادی ندارد؟ دشمنشادکن نباشیم ».سردار
کمالی به نکته مهمی اشاره کرده است؛ «حق
شادی» .مردم ،حق دارند

شاد باشند و معلوم نیست چرا برخی در این
میان از شادی مردم ناراحت هستند .ما انسان
هستیممانندمیلیاردهاانساندیگرکهبرروی
کره زمین زندگی میکنند .مردم ایران ،مردمی
کم توقع و قانع هســتند ،آنها با کوچکترین
موضوعاتشادشدهوابرازخرسندیمیکنند،
چرا باید شادیشــان را در این شرایط خاص
اقتصادی و داستان هزارتوی تحریمها ،تحدید
کنیم؟!
در این دنیایی که زندگی سخت پیش میرود،
دلخوشی مردم به همین شبکههای اجتماعی
است که نصف آنها هم فیلتر و به سختی در

انشاءاهلل سربازان وطن همیشــه شاد و دلخوش و سرزنده باشند.
عدهای گالیهمند هستند و خودشان دست در دست دشمن باعث
نفاق بین یگانها هستند .یک کلیپ ساده شادی از سربازان
کــه حتما در هر جایی صورت میگیــرد اما فیلمش پخش
نمیشود .فکر کنید جوان خودتان است! حق شادی ندارد؟
دشمنشادکن نباشیم

واکنش کارشناسان فوتبال به سخنان دهنمکی درمورد برد ایران از یمن

ورزش جای رقابت است نه سیاست

آفتاب یزد_گروه شــبکه :برد پنج بر صفر
تیم ملی ایران مقابل یمن در بازیهای آســیایی
 2018هیجان و خوشــحالی زیادی را در بین
مردم به همراه داشت .اما برخی افراد سیاسی و
غیر ورزشی این برد را به دلیل شرایط سخت و
جنگ داخلی یمن ناجوانمردانه توصیف کردند.
مسعود ده نمکی روزنامه نگار سابق و کارگردان
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اصولگرای ســینما ضمن ابراز نارضایتی از برد
ایران مقابل یمن گفت« :ایران هنر نکرد که به
یمن  ۵گل زد .من اگر جای آنها بودم ســعی
میکردم این  ۵تا را به عربستان ،امارات یا تیم
دیگــری بزنم ».او همچنین به «ورزش ســه»
گفت« :من گفتم که با توجه به شرایطی که تیم
یمن دارد بهتر است بازیکنان ما با حریف مدارا
میکردند اما متاسفانه آقایان صورت مسئله را
پاک کردند .اگر اینگونه که بقیه میگویند بود
هیچوقت تختی به وجود نمیآمد ».این صحبت
دهنمکــی ،با واکنش زیادی از ســوی بازیکنان
و کارشناســان فوتبال و کاربران شــبکههای
اجتماعی روبرو شــد .خــداداد عزیزی در این
رابطه گفت« :میادین ورزشی جایی است برای
رقابت .برای سیاســت نیســت .آقای ده نمکی
میگوید چون یمنیها درگیر جنگ هستند ما
مثال یک گل میزدیم .چرا باید یک گل بزنیم؟
 5گل زدیم ،بایــد  5گل دیگر هم میزدیم» .
خداداد در پاسخ به اینکه پس اخالق در ورزش
چه میشود ،گفت« :مگر به بازیکنان یمن لگد
زده ایم؟ مگر ملی پوشــان بیحرمتی کردند؟

مجوززدايی

گهایداغ
هشت 

در توئیتر خود نوشت:
انکی ،شاعر و طنزپرداز
سعید بیاب
ارشــاد اسالمی اگر به
شــعر وزارت فرهنگ و
«شورای
ندهد متهم میشود به
امثال هوروش بند مجوز
تران ههایی
وج ابتذال! شما راهکار
مجوز بدهد میشود مر
سانسور! اگر
سیاسی در پاسخ به او
یک اقتصاددان و فعال
ارائه کنید».
اصلي رانت و فساد در
ظام مجوزدهي ،منبع
نوشــت« :ن
داردها را اعالم كند و
دولت بايد صرفا استان
كشور است؛
ي ،سياسي ،فرهنگی
تهاي اقتصاد
س از آن همه فعالي 
سپارد؛ مجوززدايي از
پ
آزادانه به شهروندان ب
و اجتماعي را
شــین براي مطبوعات،
گ و لغو مجوزهاي پی
حوزه فرهن
ضرورت دوران ماست».
ينما ،كتاب و موسيقي،
س
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تیمی که ضعیف است نباید در مسابقات شرکت
کنــد .ما  5گل زدیم برای اینکه حریفان از تیم
مان بترسند .اگر قرار بود یک گل زورکی بزنیم،
این همه بازتاب رســانهای پیش میآمد؟ االن
در آســیا و جهان همــه میگویند ایران قدرت
اول آسیا است .دلیل چیست؟ همین برد 5گله.
اگــر یــک گل میزدیم که مثل کــره جنوبی
میگفتند به زور یک بــر صفر برده! پهلوانی با
این چیزها فرق میکند .پهلوانی آن اســت که
اگر خطا کــردی و لگد زدی ،عذرخواهی کنی.
اگر پنالتی رویت گرفته شــد و درســت نبود
توپ را به بیرون بزنــی .این همان «فرپلی» و
بازی جوانمردانه است .اینکه بتوانی به یک تیم
5گل بزنی و یک گل بزنی اخالق نیست .بازی
جوانمردانه نیســت .این رقابت سالم در ورزش
اســت .اینکه آقای تختی یک روزی وقتی پای
حریفش مصدوم بوده روی پای او فشار نیاورده
ربطی به بازی با یمن ندارد .فوتبال و کشتی با
هم متفاوت اســت .اگر 11بازیکن یمن پایشان
درد میکــرد ،به بازیکنان میگفتیم گل نزنید.
من با آقــای ده نمکی موافقم که  5گل هم به

خبر خوب

ش نوشــت« :وزارتخانه
وزیر آمــوزش و پرور
بطحایــی
ــات به اصطالح کمک
ــترش بیرویه موسس
هم در گس
ت .برای اضطراب زدایی
ضع فعلی مقصر اســ
درسی و و
 -1برگزاری آزمون در
وزان چند اقدام کردیم:
از دانشآم
دولتی و تبلیغ هرگونه
در مدارس غیردولتی و
دوره ابتدایی
منوع شــده است-2.
درســی در مدارس م
کتاب کمک
وزش و پرورش مجاز به
دســتاندرکاران آمــ
هیچیک از
فرآیندهای ساماندهی
همکاری در هیچ کدام از
یا
مشارکت
لالمسائل نیستند.
ی کمک درسی ،و ح 
بها
و فروش کتا 
موسسات حتی اجاره
ی برای همکاری با این
هیچ مجوز
هم صادر نخواهد شد».
موزشی در ایام تعطیل
فضای آ
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دسترس قرار دارند؛ کلیپی هر چند ساده در
این شــبکهها خنده بر لب مردم مینشاند و
کیفشانرابرایلحظاتیکوتاه،کوکمیکند.
از طرفی عدهای در شبکههای مجازی اذعان
داشتند که بیشتر از اینکه از کلیپ خوشحال
شوند از شادی سربازانی که برای این مرز و بوم
از جان و دل مایه میگذارند خوشحال شدند
و ذوق شادی آنها را کردند .نباید شادی را از
مردم دریغ کرد .از فیلم منتشر شده هویدا
بود که این سربازان از ته دل خوشحال هستند.
سربازانی که حقوقشان بهاندازه پول توجیبی
ساده هم نیست ولی در آن لحظه خوشحال
بودند .روا نیست این شادی مردم را نابهنجار
بنامیم.حاالکهنتوانستهایممشکالتاقتصادی
جوانان این کشور را حل کنیم ،حداقل شادی را
ازآنهانگیریم.یکروزنامهنگارومستندسازدر
توئیتر با اشاره به واکنش مثبت سردار کمالی،
نوشت « :همین چیزها باعث وحدت میشود
و چقدر این موضع گیری خوب است؛عاقالنه.
امیدوارم سربازان وطن همیشه شاد و دلخوش
باشند».
فیضاهللعربسرخیازسیاسیوناصالحطلب
همبااشارهبهرفتارسردارکمالیدرتوئیترخود
نوشت « :یک واکنش مثبت و سنجیده در قبال
شادیگروهیازجوانان.دیگرانهمبیاموزند».
کاربر دیگری نوشــت « :امروزکلیپی دیدم
ازشادی سربازان ...خیلی خوب بود...سرخوش
و باحال خوشحالی میکردن...دوستم کلیپ
روکه دیدگفــت پدرشــونودرمیارن ببین
چیکارشــون میکنن .همون موقع عکسی
رودیدم درخصوص واکنش ســردار کمالی و
توضیحش در مورد این کلیپ و واقعا بیشتر
از کلیپ حال کردم به خاطر این موضع گیری
سردار»
این رویداد و واکنش بسیار خوب مسئوالن
ارشــد با آن به قدری امیدوار کننده است
که میتوان آثار مثبت آن را در شــبکههای
اجتماعی و بزودی در جامعه هم ببینیم .هر چه
تعداد این صحنهها و رفتارهای شاد و مثبت در
جامعهبیشترباشدبهطورقطعاجتماعیسالم
تر و خالق تر خواهیم داشت.

عربســتان بزنیم! اصال به هر تیمی رسید  5گل
بزنیم! ولی اینکه یمنیها گناه دارند برایم قابل
توجیه نیســت .هیچ کس گناه ندارد .اگر گناه
دارند به مسابقات نیایند».
داریوش مصطفوی کارشناس فوتبال هم نسبت
به سخنان ده نمکی اعتراض کرد و گفت « :آقای
دهنمکی با چه تخصصی و صالحیتی اظهارنظر
کرده است؟! مگر تابحال یک فوتبالیست در کار
و تخصص او که کارگردانی است ،دخالت کرده؟!
فیفــا میتواند به دلیل اینکه ما سیاســت را در
فوتبال دخیل میکنیم ،توبیخ کند ،چرا که همه
دانند آقای ده نمکی وابســتگی سیاسی دارد».
یک کاربر هم به طنز نوشــت« :طبق حرفهای
ده نمکی و بــا وضعیتی که خاورمیانه داره ما از
بین تیمهای حاضر فقط بایــد به  ۴تا تیم گل
بزنیــم .کیروش هم گفته به احترام ده نمکی و
ویتنام که ســالها درگیر جنگ بوده شل بازی
کنند وگرنــه منطقیش این بود به همچین تیم
ضعیفی تو یه نیمه پنج تا میزدند».
ضمن آنکه به نظر میرســد دهنمکی و امثال او
دچار یک اشــتباه سیاسی نیز در این اظهارنظر
شدهاند .تیمی که تحت عنوان تیم ملی یمن در
مســابقات جام ملتهای آسیا حضور دارد تحت
حمایت عربستان ســعودی و دولت مخلوع این
کشور است نه انصاراهلل.

خودرو

شــته بارها با دولت و
ـازان طی ماههای گذ
خودرو سـ
قیمت خودرو رایزنی
مرتبط برای افزایش
ی
سازمانها
دن قیمت خودروهای
ته همواره متناسب نبو
کردند ،الب
عه و کارشناسان بوده.
فیت آنها مورد نقد جام
داخلی با کی
گویند تولید خودرو در
ی
ان نوشت« :آمارها م 
یک اقتصادد
گذشته کاهش داشته
درصد نسبت به سال
آذرماه ۷۲
درو در زنجیره صنعتی
جه به نقش صنعت خو
است! با تو
ننده است و هم نشان
مار هم بسیار نگران ک
کشور ،این آ
خلی سازی ،بخش قابل
خالف همه شعارهای دا
میدهد بر
به واردات و تحریمها
تولید خودرو همچنان
توجهــی از
وابسته است».
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هشداری درباره «روانشناسان مجازی»

فعالیــت و ارائه خدمات روانشناســی به مردم
جامعه ،مســئل ه حســاس و پرچالشی است؛
خدماتی که اگر به طور صحیح و در راســتای
رفع مشکالت افراد ارائه شود ،میتواند جامعه را
به مسیر درست هدایت کند ،در غیر این صورت
جامعه به بیراهه کشیده میشود .اما در دنیای
مدرنی که فضای مجازی با دنیای واقعی رقابت
تنگاتنگی پیدا کرده شــاهد بروز چالشهایی
در زمینه روانشناســی هســتیم؛ افــرادی که
تحت عنوان روانشــناس در فضای مجازی به
مراجعهکننــدگان خود مشــاوره میدهند .اما
بهراستی چند نفر از این روانشناسان نه در دنیای
مجازی بلکه در واقعیت "روانشناس" هستند؟
به گزارش ایســنا ،دکتر حمید پورشــریفی،
بــازرس انجمــن روانشناســی ایــران گفت:
صفحههای غیرقانونی بســیاری تحت عنوان
مشاورههای روانشناســی در فضاهای مجازی
مانند "اینســتاگرام" در فعالیت هستند ،مردم
بایــد از نوع مــدرک و مجوز افــرادی که در
جایگاه روانشناســی در فضای مجازی مشاوره
میدهند ،آگاه باشند .سازمان نظام روانشناسی
و سازمان بهزیستی تنها مراکزی هستند که در
ت میکنند
زمینه مشاور ه و روانشناختی فعالی 
و میتواننــد به افــراد دارای صالحیت مجوز
دهند .او افزود :ســوء استفادهگران در صفحه
اینســتاگرام خود با مشخصاتی تحت عنوان
"دارای مجوز از مخابــرات" به مخاطبان خود
مشاورههای روانشناسی ارائه میکنند ،الزم به
ذکر اســت که مرکز مخابرات تنها میتواند از
نظر فنی به آنها مجــوز دهد و به هیچ عنوان
نمیتواند صالحیت افراد را به لحاظ تخصصی
بررسی کند ،لذا مجوز از مخابرات به هیچ وجه
نمیتواند مشــخص کننده صالحیت و مجوز
کارشناسی روانشناسان باشد.
در شــرایط عادی مشــاور روانشناســی در
فضای مجــازی وجود ندارد مگر در شــرایط
بســیار خاص و اورژانســی ،اما این مشاوران
بایــد صالحیــت الزم را در زمینه فعالیت در
فضاهای مجازی کســب کنند .به طور مثال

مشاوران سازمان بهزیســتی که با "تلفن" به
افراد مشــاوره میدهند ،از نظر حفظ اســرار،
نوع ارائــه خدمات و غیــره دارای صالحیت
هســتند .اما در شــرایطی که تعداد افراد به
اصطالح روانشــناس در فضای مجازی مانند
قارچ رو به افزایش اســت و موضوع "رازداری"
میان آنها بیمعناست و به هیچ عنوان رعایت
نمیشود ،داشتن مجوز و صالحیت روانشناس
اصل مهمی است که میتواند مواردی از جمله
رازداری و دیگر مســائل را اثبات کند .لذا این
روانشــناس توصیه میکند که حتیاالمکان
مردم از مشاورههای حضوری استفاده کنند و
در موارد الزم و شرایط خاص با شمار ه ۱۴۸۰
سازمان بهزیستی و  ۱۲۳خدمات روانشناسی
تمــاس بگیرند و خدمــات دریافــت کنند.
پورشریفی در ادامه با بیان اینکه افرادی که از
روانشناسان فاقد صالحیت مشاوره و خدمات
دریافت میکنند از نظر روحی و روانی صدمه
میخورنــد ،گفت :خدمت و فعالیت در زمینه
روانشناســی باید با رعایت نکات بسیار ظریف
و حساسی انجامشــود ،افرادی که در زمینه
روانشناسی تخصص ندارند بیشک آسیبهای
روانی بســیاری را به جامعه وارد میکنند اما
به دلیل اینکه آسیبها فیزیکی نیست چندان
مورد توجه قرار نگرفته؛ آسیبهایی که گاهی
عزت و اعتمــاد به نفس افراد را خدشــه دار
میکنــد و گاهی نوع نگاه افراد را نســبت به
رابطهها و افراد دیگــر جامعه تحت تاثیر قرار
میدهد .بازرس انجمن روانشناســی ایران در
پاســخ به این ســوال که عموم مردم چگونه
میتوانند از صالحیت روانشناســان حقیقی
آگاهی پیدا کنند؟ گفت :اســامی همه مراکز
دارای مجوز ،از ســازمان نظام روانشناسی در
سایت این سازمان ثبت شده است .همچنین
افــرادی که به روانشناســان فضــای مجازی
مراجع ه میکنند باید از مجوز فعالیت و پروانه
روانشناس مورد نظر اطمینان داشته باشند و
اگر روانشناسی دارای این امتیازها نباشد ،تحت
هیچ شرایطی قابل اعتماد نیست.
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همه ما کسانی را میشناسیم که با برخی از انواع
ترس و واهمه دست و پنجه نرم میکنند .برخی
از این ترسها خیالی و موهومی بوده و به اتفاقاتی
که هرگــز نخواهند افتاد ،ربــط پیدا میکنند
و بعضی از آنهــا واقعی بوده و به جریاناتی که
شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد مربوط هستند.
چون موضوع این یادداشت بررسی انواع و اقسام
ترسها نیســت به بیان همین مختصر بسنده
کرده و تنها اشاره میکنیم که شماری از ترسها
و واهمهها به قرار زیر میباشند:
ترس از بلندی ،ترس از هواپیما ،ترس از ازدواج،
تــرس از فرزند آوری ،ترس از اتوبوس ،ترس از
مترو ،ترس از آسانســور ،ترس از سگ و گربه،
ترس از مار و ترس از دزد.
قبل از وارد موضوع شــدن بهتر اســت یادآور
شویم که ترس فقط مختص آدمهای عادی و
معمولی نیست و بسیاری از چهرههای شناخته
شــده و مطرح جهان با انواعــی از ترسهای
متعارف یا نامتعارف روبــرو بودهاند .به عنوان
مثال "دنیس برگ کمپ" که بازیکن سرشناس
فوتبال جهان بود به شــدت از ســوار شدن بر
هواپیما هراس داشت و به همین خاطر با قطار
خود را به محل مسابقات میرساند .از آنجا که
وی بازیکنی سرشناس بود و بارها و بارها مجبور
به مسافرت به خارج از هلند میگشت ،ترس از
هواپیما دردسرهای فراوانی را برای او به ارمغان
آورده و موجب شده بود که او زودتر از دیگر هم
تیمیها راه افتاده و دیرتر از همه آنها از محل

مورد نظر سر در بیاورد.
قطعا همه ترسها بد نیســتند و شــمار قابل
توجهی از هراسها موجب بیمه شــدن جان و
مال آدمها میگردند.به عنوان نمونه ترس از مار
باعث میشــود که فرد قبل از آنکه از ریسمان
ســیاه و سفید بترسد ،اقدامات ایمنی را جدی
گرفته و خود را از نیشــی که از ره کین نیست
اما اقتضای طبیعتش میتواند برای آدمی گران
تمام شود ،محفوظ بدارد .از سوی دیگر ،ترس
از دزد باعث میشود که فرد مال خود را سفت
چسبیده و همسایه را دزد ننماید!(دزد که جای
خود دارد!)
بودن بعضی ترسها خوب است،اما نبودن آنها
چندان هم بدنیست ،زیرا به فرد شجاع فرصت
انتقام گیری میدهد.برای مثال وقتی کســی
توانســته بود از لطمات گاز شهری جان سالم
به در برده و تنها به گاز سگ گرفتار آید ،صالح
در آن دیده بود که مورد را نشان پزشک داده و
از ایشان هم صالح و مشورت بگیرد.
مسلم است که با بســیاری از ترسها میتوان
یکجورهایــی کنار آمد.با ایــن حال ترسهایی
هســتند کــه اگر آدمی بــا آنها کنــار بیاید
اتفاقات خوبی را برای خــود و خانواده محترم
رقم نخواهدزد .از جمله مهمترین این ترسها
میتوان به تــرس از حرف مردم اشــاره کرد،
زیــرا اگر آدمی دور بســیاری از کارهای خوبی
که عرف جامعه نیســتند را قلم کشیده و دور
و بر شماری از کارهای زشت که متعارف جامعه
هستند بگردد نه تنها نخواهد توانست اتفاقات
خوشــایندی را برای خود و آدمهای دور و بر و
افراد دور از بر رقم بزند ،بلکه یکی از مصادیق بارز
عبارت معروف تولســتوی که "بدترین جمالت
این است!همه اینطورند!" به شمار خواهد آمد.

