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شبکه

واکنش کاربران به حادثه تروریستی روز چهارشنبه

درکنارهمیم
امنتر از همیشه

آفتابی�زد – مری�م گندم�کار :روز خاصی ب�ود .روزی که تهران
در به�ت و حی�رت فرورفته بود .روزی که تهران از گلوله دش�من
آنه�م ناجوانمردان�ه ،رن�گ خون به خ�ود گرفت .از ای�ن به بعد
چهارش�نبه 17خردادماه دیگر در تقویم به رنگ سیاه خودنمایی
میکند .روزی که یک گروه تروریستی از یک سو مجلس و از سوی
دیگ�ر حرم امام خمینی(ره) را مورد هدف قرار داده بودند و با این
کارشان عدهای از مردم بیگناه را زخمی و تعدادی را هم به شهادت
رس�اندند .حال کاممان از این حادثه و ش�هادت 17تن از مردمان
سرزمینمان تا ابد تلخ خواهد بود .در همان روز کاربران شبکههای
اجتماعی ،هنرمندان ،ورزش�کاران و حتی دنیا و سیاستمدارانش
تحتتاثیر این حادثه سراس�ر غ�م قرارگرفتند و هرکدام بهنوعی
با این حادثه تروریس�تی ابراز همدردی کردند .بس�یاری از مردم
کشورهای خارجی برای قربانیان این حادثه شمع روشن کردند یا
به احترامشان سکوت کردند ،اما در ایران و در فضای مجازی شاهد
تصاوی�ر و طرحهایی با مضمون «اتحاد ای�ران» و «در کنار همیم»
بودیم که از اتحاد و ایس�تادگی مردم خب�ر میداد .آنها همچنین
با هش�تگهایی با همین نام نسبت به این حادثه غمانگیز واکنش
نشان دادند.
یکی از کاربران در این خصوص نوش�ت« :زندهب�اد ایران .زندهباد
شیربچههای نظامی و انتظامی».
دیگر کاربری نوش�ته اس�ت« :هم�ه ما از ی�ک آب و خاکیم ،برای
سربلندی ایران همه با همیم».
دیگری نوشت« :شاید انتقاد داشته باشیم ،ولی ایرانی هستیم».
فردی نیز عنوان داش�ته است« :ایرانیان مانند هم ه ملتهای زنده
دنیا در انتخابات با یکدیگر ب ه رقابت میپردازند و در عین حال در
برابر تروریستها یکپارچه میایستند».
شخص دیگری گفته است« :تنها راه خجالتدادن و ساکتکردن یه
مشت بیشرف صدای فریاد اتحادمونه».
یکی دیگر از کاربران اینطور نوشت« :به اندازه کافی ایرانی هستیم
که سرخی خون هموطن بیگناه آزردهمون کنه… همه هموطنان
علیه این حمالت تروریستی… کنار هم میمانیم».
کاربر دیگری گفت« :اینبار خفاش به النه عقاب آمده».
کارب�ران دیگ�ر نوش�تهاند« :ايران ...ف�داى بغض و خن�ده تو،»...
«ای ایران غمت مرس�اد جاویدان شکوه تو باد!»« ،هر تهدیدی رو
میش�ه یک فرصتش کرد ،امیدوارم اتفاق چهارشنبه سبب اتحاد
ملی بیش�تر ایرانیها بشه و تروریس�تها از هر گروهی هستند،
بفهن�د جایی بین م�ا ندارند»« ،دیدن تصاویر حمل�ه تهران واقعا
سخت است .مردان مسلح .رد خون بر دیوار .کودکی که از پنجره
ساختمان آویزان شده .مچاله میشویم جلو مانیتور»« ،با هم پشت
ما کوهه ،نمیترس�یم ،نمیافتیم ،نمیبازی�م ،این آواز نمیمیره تا
وقتی که همآوازیم»« ،به امید روزی که هیچجای دنیا واسه حمالت
تروریستی شمع روشن نشه»« ،تروریسم و افراطیگری در نقطهای
و به هر ش�کلی محکوم اس�ت»« ،هر ایرانی از حمالت تروریستی
تهران غمگینه ،اما همه در کن�ار همیم»« ،قويتر از قبل خواهيم
بود»« ،همه با هم اصالحطلب ،اصولگرا ،بس�یجی ،ارتش ،س�پاه و
جوانان همه در ایران برای شایستگی هرچه بیشتر وطنمان در کنار
همیم»« ،در كنار هميم امنتر از هميشه»« ،اتحاد همه قومیتهای
ایرانی عامل ترس جانیان داعشی در کشور عزیزمان ایران است»،
«ای�ران باز هم ثابت کرد با وجود گرایشهای سیاس�ی مختلف در
برابر دشمنان با انسجام و اتحاد خواهند ایستاد و با اقتدار راه نفوذ
دشمنان را سد خواهد کرد».

رونمایی از تندیس عجیب آیت اهلل

محسن هاشمی :این کیه؟!

آفتابیزد -گروهشبکه:
خیابانی ک��ه به نامش ندارد
هیچ ،تندیس��ی ه��م که از
چه��رهاش س��اختهاند هیچ
شباهتی به او ندارد .داستان
از ای��ن قرار اس��ت ک��ه روز
پنجش��نبه در دانشگاه آزاد
مش��هد با حضور محس��ن
هاش��می و جمع��ی از
مسئوالن شهری از تندیس
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
رونمای��ی ش��د ،ام��ا جالب
اینجا بود ک��ه این تندیس
شباهت آنچنانی به آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی نداشت
و از همی��ن رو تندی��س
سردار سازندگی مورد توجه
کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفت و نسبت به آن واکنش جالبی را نشان دادند.
یکی از کاربران در این خصوص نوشت« :خدای بزرگ».

واکنشها به پخش برنامه خندوانه

دیگ��ری نوش��ت« :ای��ن چ��ه
مجسمهای آخه».
شخصی نیز عنوان داشته است:
«قشنگ معلومه آنالین سفارش
دادن».
ف��رد دیگری گفته اس��ت« :این
چ��ه تندیس��یه واقع��ا .چق��در
بیکیفیت».
کاربران دیگری نوشتهاند« :میگن
محسن هاشمی اولش پرسید این
کیه؟»« ،رفس��نجانی چال گونه
داشت؟»« ،این بیشتر به محمود
ش��هریاری که عمامه رو س��رش
گذاشتهمیخورهتارفسنجانی»«،باز
نسبت به اون مجسمه رونالدو این
شاهکار هنری محسوب میشه»،
«م��ن نميدون��م چ��را از كارهاى
مجسمهسازهاى بزرگ هيچوقت استفاده نميشه در اِلمانهاى شهرى و ساخت تنديسهايى
اين چنينى؟»« ،تندیس رفسنجانی یه جوریه انگار اشتباهی تو بیمارستان عوض شده».

چیزی که آنالین سفارش میدی
و
چیزی که تحویل میگیری.

خندوانه پخش شد ،اما من غمگینم!

ش��خصی نیز گفته است« :ش��عور یعنی اینکه به احترام تهران
آفتابیزد -گروهش�بکه :در همان ش��ب حادثه تروریستی،
برج ایفل رو خاموش میکنن ،ولی "خندانندهشو" برنامه خندوانه
برنامه خندوانه از ش��بکه نسیم پخش شد این در حالی بود که
قطع نمیشه».
بس��یاری از این اتفاق ناراحت بودند و از همین رو واکنشهای
ف��رد دیگ��ری گفت« :وقتي ك��ه چراغهای ايفل رو به نش��انه
انتقادی را نس��بت به این برنامه داش��تند .اما در مقابل عدهای
هم��دردی خاموش میكنند و تلويزيون از پخش خندوانه دفاع
پخش این برنامه در چنین ش��بی را کار درستی قلمداد کردند.
ميكند».
بهدنبال این انتقادها رامبد جوان در پیج شخصی خود تصاویری
کارب��ران دیگری نوش��تهاند:
با مضمون «اتح��اد ایران» و
توضیح رامبد جوان در مورد پخش برنامه خندوانه
«تهران آرومه ...عزای عمومی
«در کنار همیم» را منتش��ر
اع�لام نش��ده ...خندوان��ه
ک��رد و ب��ا اب��راز هم��دردی
س��روقت پخش میش��ه ...اما
ب��رای ش��هادت تع��دادی از
م��ن غمگین��م« ،».ج��دی
هموطنانمان در این حادثه،
ج��دی خندوانه پخشکردن
درب��اره پخ��ش وی��ژه برنامه
تو این اوضاع؟!»« ،پاریس به
«خنداننده ش��و» توضیحاتی
احترام تهران چراغهای ایفل
را داد .او نوشته بود« :عزیزان
رو خاموش ک��رد .بعد رامبد
س�لام .همچنان هم��ه ما از
ج��وان ش��ب بع��د از حادثه
اتفاقهای امروز خش��مگین
رفت��ه رو صحن��ه ،خندوان��ه
و متاس��فیم و در حالی که با
اج��را ک��رده!»« ،در حالیکه
خانوادهه��ای ش��هدای امروز
خانوادهه��ا در ماتم حمالت
همدردی و همدلی میکنیم
تروریستی بودند و شورای امنیت سازمان ملل متحد یکدقیقه
نفرتمان را هم از این تفکر و رفتار فوق وحش��یانه و غیرانسانی
سکوت کرد؛ رسانه ملی خندوانه پخش کرد»« ،خيليا از پخش
اعالم میکنیم .قرار نیس��ت نه تنها خندوان��ه ،بلکه هیچ رفتار
خندوانه ديش��ب شاكی ش��دن .اما خنده مرهم درده .هيچجا
روزمره ما تحت تاثیر بیرونی این اتفاق قرار بگیرد ،چون بدیهی
برنامههای كمدی لغو نميشه»« ،مطمئنم اون کسی که باعث
است که تروریسم در وهله اول قصدش ایجاد رعب و وحشت و
و بانی این اتفاق تلخ بوده ،از خنده و شادی مردم بیشتر آسیب
بههمزدن نظم عادی زندگی جامعه است .پس همه ما با حفظ
میبینه تا از عزاداری»« ،خندوانه تو شبی که ایران عزادار بود
آرام��ش باید ادامه دهیم و با زندگی عادی و ایس��تادن در کنار
پخش ش��د ،شاید صداوسیما« ،»...صداوسیما چیکار میکنه؟!
هم قدرتمان را نشان دهیم ».با این حال واکنش کاربران شبکه
تو این شب غمانگیز خندوانه؟!»« ،الاقل امشب خندوانه پخش
اجتماعی را نسبت به این مسئله در زیر میخوانید.
ش��د و حال ب��دی که از این اتفاق داش��تیم رو جبران کنه»،
یک��ی از کاربران در این خصوص نوش��ت« :به نظر من ش��بکه
ش��ب پخش خندوانه حداقل نبود»« ،ملت ایران از
«امش��ب،
ِ
نسیم کار درستی کرده که داره خندوانه رو االن پخش میکنه.
بابت حمله تروریس��تی تهران متأثر و عزادار هستند ،ازطرفی
تروریس��ت وقتی برنده است که بتونه در روند زندگی ما تداخل
صداوس��يما داره خندوان��ه پخش میکنه»« ،در این ش��ب که
ایجاد کنه».
ای��ران داغدار عزیزانش اس��ت پخش خندوانه از رس��انه ملی
دیگری نوش��ته اس��ت« :برنامه خندوانه تمام اتفاقات بدی که
چه معنی دارد؟!»
افتاده بود و حس ناراحتی که داشتیم رو شست برد».

کامنت امروز

یک بام و دو هوای
آزمون؟!
محمدماکویی

دو سال پیش در آزمونی شرکت کردم که به ظاهر
با بیشتر آزمونها تفاوت عمدهای نداشت .بهعبارتی
هم برای شرکت در آزمون منابعی را معرفی کرده

بودن��د ک��ه س��واالت از دل آنه��ا درمیآمد و هم
برگزاری آزمون بهصورت تستی طراحی شده بود.
بهعالوه از قبل مقرر ش��ده بود که هر کس درصد
معینی از حداکثر نمره قبولی را اخذ کند پذیرفته
محسوب شده و به وی مدرکی معتبر اعطا میشود.
سواالت هم انصافا بیش��تر به پرسشهای کنکور
تجربی و ادبی میمانست و روی این حساب بیش
از آنکه بر پایه معلومات و فهمیدهها پیریزی شده

باشد بر محفوظات استوار شده بود.
نکته حائز تامل این بود که با اعطای مدرک متوجه
ش��دم مدرک تاریخ انقضا دارد و با گذر دو س��ال
نامعتبر تشخیص داده خواهد شد.
درس��ت اس��ت که ما ایرانیها به داشتن حافظه
تاریخی ضعیف ش��هره آفاق و انفس شدهایم ،اما
آیا واقعا این حافظه آنقدر ضعیف است که دارنده
مدرک معتبر این قدر زود آموختهها و محفوظات

خویش را به کل به دس��ت فراموشی سپرده و در
پاسخ به سواالت مرتبط «یادم نمیآید» بگوید.
اگر چنین اس��ت ک��ه تمامی دارن��دگان مدارک
کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا در رشتههای
تجربی و ادبی را باید پس از دو سال فراخوان کرد و
با تبدیل ایشان از فارغالتحصیل به دانشجو مجددا
میز و نیمکت کالسهای دانشکدهها را پر کرد.
البته ش��اید پاس��خ چنین باش��د که مدارکی که

علیرغم کمارزشتر بودن از مدارک دانش��گاهی
واقعا به درد کار میخورند باید بهدرستی ارزشیابی
ش��وند ،این در حالی اس��ت که بیش��تر مدارک
کارشناسی و کارشناسی ارش��د و دکترا در حین
کار ،کارکردی که باید داش��ته باش��ند را ندارند یا
اص��وال دارندگان این مدارک به کاری که ربطی به
رشته فارغالتحصیلیشان ندارد گمارده میشوند.
منطقیب��ودن جواب آخری قطع��ا خواهد طلبید

که نگارن��ده و خیلیهای دیگر انصافا حرفی برای
گفتن نداشته باشند ،اما آیا واقعا بیجا خواهد بود
که در عوض تاریخ انقضا گذاشتن به شیوه فعلی بر
مدارکی که با بازی گرفتن از حافظه افراد تحویل
میشوند از داوطلبها تست حافظه (چیزی شبیه
تس��ت هوش قدیمیها) گرفته ش��ود و دستکم
تاری��خ انقضا وفق می��زان موجودیت حافظه رقم
بخورد؟!

