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آمریکاییها امروز گرفتار مواضع گذشته خود شدهاند
یـک عضـو تیـم مذاکـره کننـده پیشـین هسـتهای گفت :بـا وجـود این که بـه نظر
میرسـد آمریکاییهـا امـروز گرفتـار مواضـع گذشـته خـود شـدهاند ...

سرمقاله
اسماعیل عسلی

جایگاه ورزش در سبک زندگی

نـگاه بـه ورزش و فعالی تهای بدنـی در جامع هی ما عمدت ًا
بـا سـه نـگاه دنبـال م یشـود .نـگاه غالـب که بیشـتر از
سـوی گروههـای سـنی زیـر  20سـال دنبـال م یشـود
معطـوف بـه تحرک در قالب یک یا چند رشـتهی ورزشـی
اسـت کـه بـه تخلی هی انـرژی و ابـراز هیجـان م یانجامد
و دسـتاویزی بـرای اسـتحکام بخشـیدن بـه دوسـت یها و
شـکلگیری گروههـای اجتماعـی در محلههـا و مـدارس
اسـت .چنین رویکردی با پیوسـتن اشـخاص به بـازار کار،
وارد شـدن بـه مراحـل حسـاس تحصیلـی ،مهاجـرت و
ازدواج دسـتخوش رکـود و توقف م یشـود و جـز خاطرهای
از آن بـر جـای نم یمانـد.
در نگاهـی دیگـر رویکـرد جـدی بـه ورزش معطـوف بـه
فعالی تهای حرفهای در یکی از رشـتههای ورزشـی اسـت
کـه سـاز و کار مشـخ صتری دارد و معمـو ًال از عضویـت
در تیمهـای آموزشـگاهی آغـاز م یشـود و از آنجـا افـراد
در صـورت برخـورداری از آمادگـی بدنـی به یک باشـگاه و
تیمهایـی کـه بـه نمایندگـی از یک شـهر و شهرسـتان و
مرکز اسـتان در مسـابقات رسمی و مناسـبتی و منطقهای
و گاه ملـی شـرکت م یکننـد معرفـی م یشـوند و فعالیت
اشـخاص در صورتـی کـه توجیه مالی داشـته باشـد تداوم
پیـدا م یکند.
در یـک رویکـرد متفـاوت بـه ورزش در نگاه سـوم شـاهد
هسـتیم کـه افراد معمو ًال میانسـال و پا به سـن گذاشـته
بـا انگیـزهی ایجـاد تغییر در شـاخ صهای تندرسـتی خود
کـه اغلـب پـس از مراجعـه بـه پزشـک صـورت م یگیرد
مبـادرت بـه فعالیـت ورزشـی م یکننـد و بـرای ورزش
کـردن هـم ترجیـح م یدهنـد از وسـایلی اسـتفاده کننـد
کـه امـکان اسـتق رار آنهـا در محیـط محـدود خانـه وجود
داشـته باشد.
نـوع دیگـری از ورزش که ظرف  10سـال گذشـته بیشـتر
متـداول شـده و بیشـتر هـم بـه صـورت انبـوه و عمومی
صـورت م یگیـرد ،شـرکت در راهپیمای یهایـی اسـت کـه
بـه همـت شـهرداریها ،کانونهـای فرهنگـی و برخـی
تشـکلهای مردمنهـاد راهانـدازی م یشـود و مناسـبتی
است .
بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه اشـکال گوناگـون رویکرد
بـه ورزش مالحظـه م یکنیـم کـه در هیچکـدام از ایـن
مـوارد شـاهد نگاه بـه ورزش به عنـوان بخشـی از زندگی
نیسـتیم .زمانـی کـه ورزش بـه عنـوان بخشـی از زندگی
مـورد توجه قـرار م یگیرد ،شـاهد قرار گرفتن لـوازم آن در
سـبد خریـد و جایگیـری آن در برنامهی زندگـی خواهیم
بود.
اصـو ًال در جامعـهی ای رانـی کـه زمانی بیـش از  70درصد
جمعیـت آن را روستانشـینان تشـکیل م یدادنـد ،فعالیـت
بدنـی در قالـب برنامههـای متعـارف و معمولـی زندگـی
جایگاهـی غیرمحسـوس داشـته اسـت و بـه طـور کلـی
نـوع زندگـی اقتضـا م یکرد کـه افـراد ناگزیر بـه فعالیت
بدنـی مسـتمر بـه منظـور رفـع نیازهـای خـود باشـند .از
تأمیـن آب از چشـمه گرفتـه تـا بـر پـا کـردن آتـش و
پخـت نـان و گلـهداری و کشـاورزی و اشـتغال بـه صنایع
دسـتی و ...همـه و همـه تـوأم بـا فعالیـت بدنـی بـود،
ضمـن ایـن کـه تقیـد افـراد بـه ادای فرایض دینـی نظیر
نمـاز و روزه و مشـارکت در فعالی تهـای عامالمنفعـه نیـز
موجـب م یشـد که سـرجمع فعالی تهـای بدنی افـراد ،به
آزادسـازی انرژیهـای ذخیـره شـده بیانجامـد .در کنار این
فعالی تهـا برگـزاری آیی نهـای شـاد و حتـی حزنانگیـز و
همچنیـن رواج انـواع بازیهـای سـرگرم کننـده ،باقیمانده
انـرژی فعـاالن در عرصـه دامپـروری و کشـاورزی را آزاد
م یکـرد.
در شـهرها و مراکـز اسـتان نیـز وجـود زورخانههـا از یک
سـو و رواج حرفههایـی کـه آن زمـان اغلـب بـه صـورت
دسـتی و بـا اتـکا به نیـروی بدنی انجام م یشـد از سـوی
دیگـر شهرنشـینان را بـه فعالیـت بدنـی وام یداشـت
بـه گونـهای کـه کمتـر پیـش م یآمـد فـردی در عیـن
اشـتغال و پایبنـدی بـه رسـومات اجتماعی که معمـو ًال با
فعالی تهـای بدنـی همـراه بـود ،از ایـن نظـر با مشـکلی
مواجـه باشـد .بـه اسـتثنای کسـانی کـه بـه دام اعتیـاد
م یافتادنـد یـا بـه دلیل مصـرف غیرمعمـول مـواد الکلی
قـادر بـه فعالیـت بدنـی مؤثـر نبودند.
در شـرایط کنونـی که هم در شـهر و هم در روسـتا کارها
اغلـب بـا بهرهگیری از ماشـین و با صـرف کمترین انرژی
بدنـی صـورت م یگیـرد ،نـگاه بـه ورزش تابـع همـان
فرمولهـای قدیمـی نیسـت .از ایـن رو متولیـان تربیـت
بدنـی و کسـانی کـه با هـدف درآمیختـن زندگی مـردم با
فعالیـت بدنـی برنامهریـزی م یکننـد باید به یـک نکتهی
اساسـی توجـه داشـته باشـند و آن ایـن کـه تـا زمانی که
فعالیـت بدنـی جایگاهی در سـبک زندگی نداشـته باشـد
و تابـع آن نباشـد نم یتـوان انتظـار داشـت کـه متوسـط
فعالیـت بدنـی اغلـب مـردم ،آزادکننـده انرژیهـای ذخیره
شـدهی آنهـا باشـد .بـه همیـن دلیـل مـا بیـش از آن
کـه نیـاز بـه احـداث ورزشـگاه داشـته باشـیم نیازمنـد در
آمیختـن سـبک زندگـی مـردم بـا فعالی تهایـی هسـتیم
کـه انـرژی آنهـا را آزاد م یکنـد.
فـرض کنیـد که مـا مبادرت به سـاخت یک بوسـتان زیبا
ادامه در ستون روبرو
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پیام رزمایش محرم آمادگی ارتش در مقابل تهدیدات است
سـخنگوی رزمایـش محـرم ارتـش گفـت :ایـن رزمایـش بـا هـدف اعلام آمادگـی
نیروهـای مسـلح بـه ویـژه ارتـش بـرای عکـس العمـل سـریع ،سـخت و خشـن ...

صالحی:

اوایل زمستان شاهد به نتیجه رسیدن برجام خواهیم بود
رییــس ســازمان انــرژی اتمــی آینــده برجــام را
بســیار خــوب خوانــد.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی خارجــی
خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) ،دکتــر
علیاکبــر صالحــی ،معــاون رییسجمهــور در
حاشــیه اجــاس مقدماتــی کنفرانــس امنیتــی
مونیــخ کــه در مرکــز مطالعــات سیاســی و
بینالملــل وزارت خارجــه برگــزار شــده بــود
بــا اشــاره بــه نقــش ایــران در مبــارزه بــا
گروههــای تکفیــری و تروریســتی در بخشــی
از ســخنانش در ارتبــاط بــا برجــام گفــت :افــق
برجــام را بســیار خــوب میبینــم؛ در مســیر
درســتی حرکــت میکنیــم و آینــده برجــام
بســیار خــوب اســت.
او بــا اشــاره بــه رفــع تحریمهــا علیــه ایــران
گفــت :تحریمهــا بــه صــورت رســمی رفــع
اجــاس مقدماتــی کنفرانــس امنیتــی مونیــخ
صبــح دیــروز در دفتــر مطالعــات سیاســی
و بینالملــل وزارت خارجــه آغــاز بــه کار
کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی خارجــی
خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا)،
محمدجــواد ظریــف در اجــاس مقدماتــی
کنفرانــس امنیتــی مونیــخ کــه در تهــران بــا
حضــور مقامــات برخــی از کشــورهای اروپایــی
و منطقــه خاورمیانــه در حــال برگــزاری اســت
در ابتــدای ســخنرانی خــود در ایــن نشســت بــا
خوشآمدگویــی بــه ســران شــرکت کننــده در
ایــن اجــاس بــه هــوای بارانــی دیــروز تهــران
اشــاره کــرد و گفــت :در تهــران بــاران میآیــد.
مــا روز بارانــی زیــادی نداریــم ،مشــکالت
کمآبــی داریــم و امیدواریــم ایــن روزهــای
بارانــی ادامــه داشــته باشــد.
وی همچنیــن بــه موضــوع محیــط زیســت
و اهمیــت آن اشــاره کــرد و گفــت :مســأله
محیــط زیســت در ایــن منطقــه نیازمنــد
تشــریک مســاعی اســت.
ظریــف در بخشــی از ســخنان خــود بــه بحــث
توافــق هســتهای کشــورمان اشــاره کــرد و
افــزود :در جریــان ایــن موضــوع مــا بــه ایــن
نتیجــه رســیدیم کــه میــز مذاکــره را انتخــاب
کنیــم و از طریــق گفتوگــو بــه راه حــل
دســت پیــدا کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه فشــارهایی کــه علیــه ایــران
در طــی چنــد ســال گذشــته در ارتبــاط بــا

خواهنــد شــد امــا عملیاتــی شــدن آن یکــی دو
مــاه طــول میکشــد و خوشــبختانه مشــکالت

زیــادی باقــی نمانــده و انشــاءاهلل در اواخــر آذر
یــا اوایــل دیمــاه شــاهد بــه نتیجــه رســیدن

ظریف:

تحریمها باعث نشستن ایران بر
سر میز مذاکره نشد

فعالیــت صلحآمیــز هســتهایاش وارد شــده
اســت بــه موضــوع تحریمهــا اشــاره کــرد و

ســر میــز مذاکــره حاضــر بــود و نیــازی نبــود
کــه ایــران را بــر ســر میــز مذاکــره بنشــانند.

گفــت :در چنــد ســال اخیــر تحریمهــا علیــه
ایــران شــدت گرفــت و حتــی ایــران تهدیــد
شــد ولــی هیــچ کــدام از ایــن موضوعــات
نتیجــهای را بــه دنبــال نداشــت.
ظریــف ادامــه داد :تحریمهــا باعــث نشســتن
ایــران بــر ســر میــز مذاکــره نشــد ،ایــران بــر

البتــه در طــی ســالهای گذشــته در برخــی
از کشــورها از جملــه آمریــکا دولتهایــی
بودنــد کــه عالقمنــد بــه حــل ایــن موضــوع از
راه گفتوگــو نبودنــد و در واقــع کشــورهایی
بودنــد کــه اجــازه نمیدادنــد ایــن مذاکــرات
بــه نتیجــه برســد .رئیــس دســتگاه دیپلماســی

برجــام خواهیــم بــود.
رییــس ســازمان انــرژی اتمــی در ادامــه
گفتوگــوی خــود بــا خبرنــگاران بــا اشــاره
بــه گــزارش اخیــر آژانــس بینالمللــی
انــرژی اتمــی گفــت :مــا هــر آن چــه را کــه
در اطالعیــه آژانــس مطــرح شــده بــود عمــل
کردیــم و ایــن قــدم بزرگــی اســت و ابهامــی
در زمینههــای مختلــف وجــود نــدارد و مابقــی
ارزیابــی آژانــس بــه  15دســامبر موکــول
میشــود کــه گــزارش آژانــس بــه شــورای
حــکام ارائــه میشــود.
صالحــی در پایــان صحبتهــای خــود گفــت:
امیدواریــم بــر اســاس عالئمــی کــه تاکنــون
دیدهایــم تــا  15دســامبر گــزارش بــه گون ـهای
باشــد کــه برجــام بــه صــورت کلــی اجرایــی
شــود.
کشــورمان بــا بیــان اینکــه ایــران میخواســت
بــه دنیــا نشــان دهــد کــه برنامــه هســتهایاش
صلحآمیــز اســت و در ایــن ارتبــاط امتیــازی
نمیدهــد ،خاطرنشــان کــرد :اتهامــات علیــه
ایــران بیپایــه و فشــارها ناعادالنــه بــود.
ظریــف بــا بیــان اینکــه مــا تــاش داشــتیم
کــه بقبوالنیــم گفتوگــو و رایزنــی بــازی
اســت کــه همــه میتواننــد در آن بــه بــرد
برســند ،اظهــار کــرد :البتــه برخــی از دوســتان
در منطقــه اینگونــه تصــور میکردنــد کــه
توافــق ایــران و گــروه  5+1یــک تهدیــد اســت.
آنهــا فکــر میکردنــد کــه اگــر ایــران را تهدیــد
نشــان دهنــد ایــن یــک ســرمایه اســت و بــه
آنهــا کمــک میکنــد کــه سیاســتهای
بعضــ ًا نادرســت خــود را در حمایــت و ایجــاد
گروههــای تروریســتی ماننــد داعــش و
القاعــده ادامــه دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه دوســتان در منطقــه بایــد
بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه افــراط و
گروههــای تروریســتی بــرای همــه خطرنــاک
اســت ،افــزود :آنهــا بایــد بفهمنــد کــه داعــش
بــرای هیــچ کــس ســرمایه نیســت .آنهــا بایــد
بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند کــه مــا
نمیتوانیــم بــرای خــود امنیــت ایجــاد کنیــم
بــه بهــای عــدم امنیــت دیگــران .ایــن امنیــت
بایــد بــرای همــه ایجــاد شــود و اگــر چنیــن
درکــی در منطقــه حاصــل شــود میتوانیــم
بــرای حــل مشــکالت موجــود در منطقــه بــه
پیــش رویــم.

سیروس ناصری:

آمریکاییها امروز گرفتار
مواضع گذشته خود شدهاند

یــک عضــو تیــم مذاکــره کننــده پیشــین
هســتهای گفــت :بــا وجــود ایــن کــه بــه
نظــر میرســد آمریکاییهــا امــروز گرفتــار
مواضــع گذشــته خــود شــدهاند ولــی امیــدوار
هســتم اروپاییهــا ســعی کننــد صادقانــه
راهحلــی بــرای ســوریه بیابنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی خارجــی
خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا)،
ســیروس ناصــری دیــروز در حاشــیه نشســت
مقدماتــی کنفرانــس امنیتــی مونیــخ در
جمــع خبرنــگاران گفــت :برگــزاری نشســت
امنیتــی مونیــخ در تهــران نشــانه آن اســت
کــه آلمانیهــا بــه ایــن موضــوع واقــف
هســتند کــه ایــران نقــش مهــم و اساســی
در امنیــت منطقــه و امنیــت جهانــی
دارد.
ناصــری بــا اشــاره بــه ایــن کــه تــا کنــون
در ایــن نشســت یــک سلســله مبحثهــای

مقدماتــی انجــام شــده اســت ایــن طــور
گفــت کــه صحبتهــا در نشســت دیــروز
صریــح و بیپــرده بــوده و محتــوای آن
متوجــه موضــوع ســوریه بــود.
او ادامــه داد :اجمــاع جلســات ایــن بــود کــه
تــا بــه حــال در ســوریه مســیر طــی شــده
درســت نبــوده و شــاید از ایــن پــس اروپــا بــا
همراهــی ایــران بتوانــد مســیر را بــه ســمتی
هدایــت کنــد کــه نتیجــه مثبــت و صلــح
پایــدار در ســوریه ایجــاد شــود.
ایــن دیپلمــات پیشــین ایرانــی بــا بیــان ایــن
کــه امــروز اروپــا متوجــه شــده کــه آنچــه
در ســوریه رخ داده بــه خــارج از مرزهــای
ســوریه هــم رســیده ،افــزود :امــروز اروپــا حل
مشــکل ســوریه را اولویــت اساســی بــرای
خــود میدانــد .جــای تاســف اســت کــه
اروپــا دیــر بــه ایــن نگرانــی رســیده اســت
و تــا امــروز مشــکل و فاجعــه بــزرگ انســانی

رخ داده اســت.
ناصــری خاطرنشــان کــرد :امــروز خیــل
عظیمــی از پناهجویــان بــه دنبــال محــل
اقامــت بــه اروپــا میرونــد ،از ایــن رو
اروپاییــان فهمیدهانــد مشــکل جــدی اســت،
بــه همیــن دلیــل بــه فکــر راهحــل جدیــد
بــرای مشــکل ســوریه افتادهانــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه آمریکاییهــا امــروز
گرفتــار مواضــع گذشــته خــود شــدهاند،
افــزود :بــه همیــن دلیــل اســت کــه آنهــا
نمیتواننــد موضــع خــود را تغییــر دهنــد .هــر
چنــد یــک عقبنشــینی اولیــه توســط آمریــکا
انجــام شــده چــرا کــه آنــان تــا چنــد وقــت

سخنگوی رزمایش محرم:

پیــش میگفتنــد رفتــن بشــار اســد پیــش
شــرط بــرای شــروع صحبتهاســت امــا
هماکنــون میگوینــد نمانــدن بشــار اســد
در راهحل نهایی پیش شرط است.
او در پایــان تاکیــد کــرد :بــه نظــر میآیــد
بــرای آمریکاییهــا ســخت اســت از ایــن
مرحلــه عبــور کننــد و انعطــاف الزم را
داشــته باشــند امــا اروپــا بــه دلیــل مشــکالت
ناشــی از ســوریه بهتــر میتوانــد در راســتای
حــل مشــکل ســوریه گام بــردارد و بــدون
پیــش شــرط وارد مذاکــره شــود .مــن امیــدوار
هســتم اروپاییهــا ســعی کننــد صادقانــه
راهحلــی بــرای ســوریه بیابنــد.

پیام رزمایش محرم آمادگی ارتش در مقابل تهدیدات است

ســخنگوی رزمایــش محــرم ارتــش گفــت :ایــن
رزمایــش بــا هــدف اعــام آمادگــی نیروهــای
مســلح بــه ویــژه ارتــش بــرای عکــس العمــل
ســریع ،ســخت و خشــن در مقابــل هــر تهدیــد
احتمالــی علیــه کشــورمان برگــزار میشــود.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی خبرگــزاری
دانشــجویان ایــران ( ایســنا) امیــر ســرتیپ
محمــد محمــودی در نشســت خبــری رزمایــش
محــرم بــا اعــام اینکــه مرحلــه نهایــی ایــن
رزمایــش در روزهــای  27و  28مهــر برگــزار
میشــود خاطــر نشــان کــرد :پیــام مــا صلــح
،دوســتی و همدلــی بــرای دوســتان و کشــورهای
همســایه و اعــام آمادگــی بــرای پاســخ بــه

تهدیــدات اســت.
وی در ادامــه افــزود :اکنــون یــگان هــای ارتــش
در حــال گســترش و ایجــاد مقدمــات رزمایــش
هســتند.در ایــن رزمایــش یــگان هــای واکنــش
ســریع نیــروی زمینــی ســامانه هــای پدافنــد
هوایــی ارتــش و پایگاههــای هوایــی نیــروی
هوایــی حضــور داشــته و آخریــن تاکتیکهــای
ارتــش را بــه اجــرا در مــی آورنــد.
معــاون اجرایــی فرمانــده کل ارتــش در ادامــه
خاطــر نشــان کــرد :ایــن رزمایــش بــه صــورت
واقعــی طراحــی شــده اســت زیــرا رهبــری
فرمــوده انــد کــه رزمایــش هــا را بــه صــورت
واقعــی و متناســب بــا صحنــه نبــرد اجــرا کنیــد

البتــه مــا فقــط بخــش کوچکــی از تاکتیــک هــا
و تجهیــزات خــود را رســانه ای مــی کنیــم و
بخــش عمــده آنهــا بــه دالیــل امنیتــی رســانهای
نمیشــود.
ســرتیپ محمــودی بــا اشــاره بــه اینکــه در روز
 27مهــر نیــروی زمینــی وارد عملیــات میشــود
افــزود :مــا در ایــن روز از یگانهــای پیــاده
جنــگال ،هــوا نیــرو ،پهپــاد  ،مخابــرات و ســایر
یــگان هــای نیــروی زمینــی بهــره مــی بریــم
البتــه انــواع جنگنــده هــای نیــروی هوایــی نیــز
در ایــن روز حضــور مــی یابنــد و سیســتم هــای
راداری پیشــرفته ،توپخانــه و یــگان هــای
موشــکی ایــن رزمایــش را پشــتیبانی میکننــد.
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طی دستورالعملی
به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی؛

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت
جمهوری اسالمی ایران در اجرای
برجام ابالغ شد

رییسجمهــور ،قانــون" اقــدام متناســب و متقابــل دولــت
جمهــوری اســامی ایــران در اجــرای برجــام" را بــرای اجــرا
بــه وزارت امــور خارجــه و ســازمان انــرژی اتمــی ابــاغ
کــرد.
بــه گــزارش گــروه دریافــت خبــر خبرگــزاری دانشــجویان
ایــران (ایســنا) ،متــن دســتور حجــت االســام و المســلمین
دکتــر حســن روحانــی بــه ایــن شــرح اســت:
« بسمه تعالی
وزارت امور خارجه
سازمان انرژی اتمی ایران
در اجــرای اصــل یکصــد و بیســت و ســوم قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران بــه پیوســت «قانــون اقــدام
متناســب و متقابــل دولــت جمهــوری اســامی ایــران در
اجــرای برجــام» کــه در جلســه علنــی روز ســه شــنبه مــورخ
بیســت و یکــم مهرمــاه یکهــزار و ســیصد و نــود و چهــار
مجلــس شــورای اســامی تصویــب و در تاریــخ
 1394/ 7/ 22بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســیده و طــی
نامــه شــماره  614/52832مــورخ  1394/ 7/ 23واصــل
گردیــده ،بــه پیوســت جهــت اجــرا ابــاغ میگــردد.
حسن روحانی  -رییس جمهور»
ادامه از ستون روبرو

در آن سـوی کـوه دراک نماییـم به گونهای که دسترسـی
بـه آن و بهرهگیـری از امکانـات رایـگان جانمایی شـده در
بوسـتان در گـرو کوهپیمایـی باشـد ،بـدون تردیـد پس از
مدتـی شـاهد رواج کوهپیمایـی خواهیم بـود ،کما این که
در سـال جـاری هـزاران نفر به انگیـزه برنده شـدن خودرو
در یـک راهپیمایـی به سـمت شـهر صدرا شـرکت کردند.
فرض ًا اگر ورود به بخشـی از شـهر شـی راز در گرو اسـتفاده
از دوچرخـه باشـد و بـه اسـتثنای وسـایل نقلیـه عمومـی
حتـی موتورسـیکلتها هـم بـه چنیـن محـدودهای راه
نداشـته باشـند ،آنـگاه ظـرف یـک بـازهی زمانـی  6ماهه
شـاهد رواج دوچرخهسـواری خواهیـم بـود کـه البته دعای
دور از حاجت اسـت و شـرح و بسـط آن مثنوی هفتاد من
کاغـذ اسـت و همـان بهتر کـه بگذریم!
منظـور ایـن اسـت کـه باید سـبک و سـیاق زندگـی را به
گونـهای تنظیـم کنیم کـه فعالیت بدنی بخشـی غیرقابل
تفکیـک از آن باشـد ،دقیقـ ًا مانند سـبک و سـیاق زندگی
عشـایر امـا رواج ایـن نـوع زندگـی در شـهرها در شـرایط
کنونـی کـه حتی مـردم ب رای روشـن کـردن تلویزیون هم
ناگزیـر بـه قدم برداشـتن نیسـتند امکانپذیر نیسـت.
مشـکل دیگـری کـه مـا االن بـا آن مواجـه هسـتیم این
اسـت که نـگاه جوانـان به سـرگرمی فـرق کـرده و اغلب
بـا رفتارهایـی همـراه اسـت که نـه تنها ورزش محسـوب
نم یشـود بلکـه نقطـهی مقابل آن اسـت ،نظیر مشـغول
شـدن بـه بازیهـای رایانـهای و بـه هـر حـال زندگـی
رایـج شـده در اجتماعـات شـهری بـا کمتریـن تحـرک
همـراه اسـت و دسـتاورد ایـن نـوع از زندگـی نیـز ابتال به
انـواع بیماریهاسـت و از آنجایـی کـه عـوارض اینگونـه
رفتارهـای پرخطـر معمـو ًال در میانسـالی خـود را نشـان
م یدهـد کمتـر کسـی بـه فکـر ایجـاد تغییـر در سـبک
زندگـی در دوران جوانـی م یافتـد.
چنـد سـالی اسـت کـه شـی راز نماینـدهای در لیـگ برتـر
فوتبـال نـدارد و جوانانـی که در هفته یک بار به ورزشـگاه
حافظیـه م یآمدنـد و بـا تشـویق تیـم مـورد عالقـه خود
گونـهای فعالیـت بدنـی را تجربـه م یکردنـد نیـز بازیها
را از طریـق تلویزیـون دنبـال م یکننـد .باید اذعان داشـت
کـه فعـال کـردن تیمهـا در قالـب لی گهـای معتبـر و
انجـام منظـم بازیهـا بـا شـرکت تماشـاگران م یتوانـد
روی تغییـر شـکل زندگی جوانان تأثیرگذار باشـد .برخی از
مسـئولین رده باالی اسـتان نتایج حاصـل از حمایت مالی
از یـک تیم شهرسـتانی را محـدود م یبیننـد در حالی که
اگـر اهـل تدبیر باشـند بایـد بدانند کـه به دنبـال راهیابی
یـک تیـم از شـی راز و فـارس بـه لیـگ کشـوری اتفاقـات
زیـادی م یافتـد به همیـن دلیـل تمامـی کارخانجاتی که
بـه نوعـی ایجـاد آلودگـی م یکنند بایـد بخشـی از عواید
آنهـا صرف حمایـت از تیمهای ورزشـی گـردد ،وقتی تیم
فـوالد سـپاهان در بازیهـای آسـیایی شـرکت م یکنـد
حتـی بـه مطـرح شـدن اصفهـان در دنیـا و آسـیا کمـک
م یکنـد کـه بازخـورد آن را در بحـث گردشـگری م یتوان
دیـد و چندیـن ب رابـر هزینـهای که فرض ًا از سـوی اسـتان
صـرف حمایت از تیمهای باشـگاهی شـده نصیب اسـتان
م یشـود .انجـام بـازی تیمهـای شهرسـتانی جوانـان
زیـادی را بـه ورزشـگاه م یکشـاند ،الگوسـازی م یشـود،
ناگزیـر بـه احـداث و ترمیـم ورزشـگاه م یشـوند و هزاران
دسـتاورد دیگـر دارد که از چشـم مسـئولین اسـتان فارس
پنهـان مانده اسـت.
چـرا تربیـت بدنـی سـهم قابـل توجهـی در عـوارض
و مالیاتـی کـه از مـردم اخـذ م یشـود نـدارد ،مگـر بـا
بودجههـای محـدودی کـه سـقف متغیـری دارد و تابـع
شـرایط اقتصـادی کشـور اسـت م یتـوان نیـاز میلیونها
جـوان نیازمنـد بـه فعالیـت ورزشـی را برطرف کـرد به هر
تقدیـر بـه نظـر م یرسـد کـه بـا تغییـر زاویـه نـگاه بـه
ورزش و تربیـت بدنـی م یتـوان بـا بسـیاری از معضلات
اجتماعـی مقابلـه کـرد و نتیجـه گرفـت.

