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بازتاب یک عکس در فضای مجازی

قالیباف باورش نشده انتخابات تموم شده!
آفتاب يزد – گروه شبکه :ديگر همه به کارهاي لحظه آخري
او آنهم به هر قيمتي عادت کردهاند .فرقي نميکند که نزديک
به انتخابات باش�د يا پايان ش�هردار بودنش .ي�ا مترويي را
نيمهتمام افتتاح ميکند يا سخنان عجيب بر زبان ميراند يا با
کودکان افطار ميکند آنهم با لباسي منقش به چهره خودش!
داس�تان از اين قرار اس�ت که محمد باقر قاليباف ،شهردار
تهران که واپس�ين روزهاي رياس�تش بر ش�هرداري تهران
را ميگذراند ،دس�ت به اقدام عجيبي زده که با واکنشهاي
گس�تردهاي از س�وي کاربران ش�بکههاي اجتماعي روبهرو
شده است .او همزمان با شب ۲۱ماه مبارک رمضان و شهادت
اميرالمومني�ن(ع) ،ضم�ن بازدي�د از جش�نواره تفريحي ـ
ورزش�ي داي�ر در برج ميالد ،ب�ا تعدادي از ايت�ام که جهت
اس�تفاده از امکانات ورزش�ي در برج ميالد حضور داشتند،
به گفتگ�و پرداخت .جالب اينجا بود که ب�ر تن اين کودکان
تيش�رتهايي منقش به عکسهاي قاليباف ديده ميش�د.
حال اين مسئله که از چشم کاربران دورنمانده ،واکنشهايي
را به دنبال داشته است که در زير بخشي از آنها را ميخوانيد.
يک�ي از کاربران در اين خصوص توئيت کرده اس�ت« :از اين
عک�س نتيجه ميگيريم ميخ�واد به بچهها جواب انش�اي
ميخواهيد در آينده شبيه کي بشيد رو بگه».
فرد ديگري نوشته .« :ديگه مونده چطور خودش رو نشون بده».
ش�خصي نيز عنوان داشته است « :فکر کنم دلمون بايد به
حال قاليباف بس�وزه .آدم اينقدر دس�تش خالي بشه که به
چنين حرکاتي رو بياره! ».
ديگري نوش�ت « :اين عكس فقط يه عكس نيست ،كلي ريا
و شعار توشه».
يک�ي ديگ�ر از کارب�ران اينط�ور نوش�ت « :ب�راي روي کار
آمدن ش�هردار جديد تهران لحظه شماري ميکنم تا از اين
رياکاريها دور شويم».
کارب�ران ديگري اينطور نوش�تهاند « :وقت�ي  ٩٦درصديها
ويترين�ي ب�راي ژس�ت گرفت�ن ميش�وند» « ،قاليب�اف
تي ش�رتهايي را با عکس خودش تن کودکان کار ميکند
و بع�د عک�س ي�ادگاري ميگي�رد ،آقاجان
انتخاب�ات تمام ش�د» « ،يعني انس�ان تاچه
حدي ميتونه . . .باشه که ازنياز آن بچههاي
معصوم براي ديده ش�دن اس�تفاده کنه »« ،
بع�د از كرداروگفت�ار قاليب�اف در مناظرات
فكر نميكردم بيش از اين ش�گفتزده شم
» « ،اينها كودكان كارن�د ،نه ابزار كار .كاش
يك�ى تفاوت اي�ن دو "كار" را براى س�ردار
توضيح م�يداد! » « ،هنوز يادم نمي�ره که اين آدم تو
مناظرهها از واژه مردم بدبخت استفاده کرد» « ،قاليباف كار
رو به سر حدش رسونده واقعا ،نمونه بارز سقوط در سراشيبى
بىاخالقى براى قدرت به اسم خدمت است»« ،شيفتگي براي
ديده ش�دن» « ،حاال که قاليباف داره پس�تش رو از دس�ت
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صدا محسین و سیگار عجیبش
در اجالس سران کشورهای عرب

مي�ده چنين کارهايي را ميکنه» « ،هنوز داره براي انتخابات
فعالي�ت ميكن�ه» « ،قيافه بچهها ش�اده كه بهش�ون توجه
شده وش�ام چرب خوردن و با شهردار
عك�س انداخت�ن ول�ي
اي كاش اين عكس روي
لباسهانبود»«،متأسفانه
ک�ودکان اب�زاري ب�راي
خودخواه�ي ش�دند»،
« متاس�فــــم ب�راي
حف�ظ ق�درت دس�ت
ب�ه چ�ه كارهاي�ي زدي
جناب قاليب�اف» « ،اين
همون�ه ک�ه ميگف�ت م�ن حام�ي
۹۶درصديه�ام» « ،هروقت ديگه تو
جامعه کودک کار نبود بره باهاش�ون
عک�س بگي�ره»« ،عک�س اش�کالي

واکنش کاربران به انتشار اسنادحمایت آمریکا از کودتای  28مرداد

ماه پشت ابر نمیماند

آفتاب یزد -گروه ش�بکه :همه ماجرا از آنجا
ش��روع ش��د که وزارت امور خارجه آمریکا برای
نخس��تین بار کتاب اس��ناد مرتبط ب��ا کودتای
 ۲۸مرداد که به س��رنگونی دولت محمد مصدق
منجر ش��د را منتش��ر کرد .کودتایی که یکی از
بحثبرانگیزترین وقایع تاریخ معاصر ایران است .از
یک سو طرفداران رژیم سابق ایران ،محمد مصدق
را به نقض قانون اساس��ی مته��م و از برکناری او
توس��ط ش��اه دفاع میکنند و کودتای  ٢٨مرداد
را "قیام مل��ی" مینامند و
از س��وی دیگر عدهای
معتقدند که ابوالقاسم
کاش��انی (از رهبران
اس�لا مگرایان)
ب��ا حمایت از

کودتا در س��رنگونی دولت مصدق در ایران نقش
داش��تهاند .حال با انتش��ار کتاب اس��ناد مرتبط
با این کودتا از س��وی آمریکا ،ب��ار دیگر کودتای
 28م��رداد بر س��رزبانها افت��اده و واکنشهای
بس��یاری را از سوی کاربران شبکههای اجتماعی
به دنبال داشته است.
یکی از کاربران در این خصوص نوش��ته اس��ت:
«حاال ک��ی میخواد جواب بده ب��رای اون همه
کتاب تاریخ که توش نوش��تن کاشانی حواسش
بود و مصدق کم توجهی میکرد؟!»
فردی نیز عنوان داش��ته است« :در پیچیده بودن
سیاس��ت همین بس که بعد از ش��صت و اندی
سال تازه خیلی چیزا رو می فهمی اونم با افشای
اسناد».
یکی دیگر از کاربران اینطور نوش��ت« :مصدق
که مدام به مخالفینش انگ "انگلیسی" بودن
میزد ،خود از طرف نش��ریهای وابس��ته به
حزب توده ،به خوش خدمتی برای انگلیس
و آمریکا متهم میشد.».
کارب��ران دیگر نوش��تهاند «:نه ماهی تا ابد
پش��ت ابر میماند و نه س��که بدلی جای
زر ن��اب میگی��رد ،تاری��خ را فاتح��ان هم

نداره ولي اون تيش�رتها واسه چيه؟ فقط جنبه تبليغاتي
داره» « ،اميدوارم شهردار بعدي مثل ايشون نباشه».

بنویسند،زور تحریفشان به حقیقت نمیرسد»،
«فراموش نکنیم کاش��انی بعد ازتبعید ،کارهای
بس��یاری برای دولت مصدق کرد .کاشانی یک
از نیم��ه راه بازمان��ده بودهمین»«،مص��دق به
پش��توانه کاش��انی نخست وزیر ش��د جالد رو
ره��ا کردن ،کودتا رو انداختن گردن ش��هید»،
«با توجه به وقاحتی که من از آمریکاییها سراغ
دارم همین امروز فرداس��ت که بیان بگن اسناد

زمان ما تو محل هر

منتشر شده کودتای  28مرداد جعلیه»« ،وزارت
امور خارجه آمريكا اس��ناد كودت��اى ٢٨مرداد
را منتش��ر ك��رد؛ طب��ق آن ،واش��نگتن براى
س��رنگون كردن مصدق برنام��ه ريزى و كودتا
را مستقيما مديريت كرده»« ،آمریکا بزرگترین
دشمن دموکراسی در ایران و خاور میانه است.
کودت��ای  28مرداد از خاط��ره ملت ایران هنوز
پاک نشده است».

این سلبریتیها؟!
محمدماکویی

س��لبریتیها یا همان افراد شناختهشده ایرانی را
میتوان به س��ه دسته تقسیم کرد :آنهایی که به
س��بب جدی گرفتن درس و مشق و بهکاربندی
عملی آموختهها سلبریتی ش��دهاند ،کسانی که
درس��ی دیگر خواندهاند و در زمینهای که ربطی
به رشته تحصیلیشان نداشته سرشناس گشتهاند
و اش��خاصی که با وجودی ک��ه فاقد تحصیالت
دانش��گاهی و آکادمیک هس��تند به سبب ذوق
و اس��تعداد خدادادی یا تمرین و ممارست بیش
از می��زان الزم یا هر دو اینها س��ری توی س��رها
درآوردهاند.
س��لبریتیهای دس��ته اول چندان فت و فراوان
نیستند و تازه اتفاق خندهدار و عجیب این است
که بس��یاری از اف��راد این گ��روه در عوض اینکه
درس��ی را بخوانند و به مناسبت این درسخوانی
سلبریتی شوند در ابتدا سلبریتی شده و بعد سراغ
اینکه درس��ش را هم بخوانند رفتهاند .نمونه بارز
این افراد قهرمانان جهان و المپیک هس��تند که
تنها پس از مدالآوری س��ر از دانشکده در آورده
و دانش��جو یا دانشآموخته تربیتبدنی شدهاند.
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ابرهای توفانی در
عکس روز نشنال جئوگرافیک
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سال " 2017رود آیلند" آمریکا
ژست معلم نمونه
مراه ترامپ و بانوی اول آمریکا
در عکس یادگاری ه

کامنت امروز
ب��ه زبان دیگ��ر اینان در ابتدا عمال ب��دن خود را
تربیت دادهاند و بعدا بر آن ش��دهاند که تئوریها
و اصول تربیت بدن را هم فرابگیرند.
در میان سلبریتیهای دسته دوم افراد سرشناس
زیادی را میتوان پیدا کرد که از جمله مهمترین
ایش��ان «علی دایی» و «عادل فردوس��یپور» را
میتوان مورد اشاره قرار داد.
همه میدانیم که علی دایی با وجود مهندس بودن
به علت آقای گلی جهان در ایران و جهان اس��ت
که کامال شناخته ش��ده و حتی در فیفا صاحب
اسم و رسم اس��ت (شاید شما هم این شوخی را
شنیده باشید که تنها فارغالتحصیل موفق دانشگاه
صنعتی شریف علی دایی است ،زیرا فهمیده که
بس��یار بهتر است که مهندس��ی را رها ساخته و
سر از فوتبال درآورد).
برخالف لطیفه مورد اشاره عادل فردوسیپور دیگر
ش��ریفی موفق به حس��اب میآید ،اما موفقیت و
چهره بودن او نیز بیش از آنکه از اس��تاد دانشگاه
بودن سرچشمه بگیرد به مجری شدن در برنامه
محبوب و پرطرفدار نود مربوط است.
از میان سلبریتیهای دستهسوم ،هم میتوان به
مه��ران مدیری که یک کارگردان و بازیگر کاربلد
است ،اشاره کرد (قطعا به دیدگاههای سیاسی وی
کاری نداریم) و هم میشود مهناز افشار که بازیگر
توانای س��ینمای ایران است را مثال زد ولو اینکه

کی فوتبال رو به صورت~

ای دنبال میکرد از اینا می پوشید
حرفه

خیلیها ش��باهت کمنظیر او به یکی از بازیگران
قدیمی سینمای ایران را عامل ظهور و عرضاندام
وی در هنر هفتم بهشمار بیاورند.
از سلبریتیهای یاد شده به سلبریتیهای دسته
اول که بهترین کار ممکن را کردهاند کاری نداریم.
با این حال خوب میبینیم که درباره دو گروه دیگر
از افراد شناخته شده حرفهایی بر زبان آوریم.
اینکه سلبریتیها درسی را بخوانند و در زمینهای
که ربطی به رشته تحصیلیشان ندارد چهره شوند
هم این اش��کال را دارد که جای بقیه دانشجوها
تنگ میش��ود و هم دارای این ایراد اس��ت که به
جامعه هزینههایی نابایسته تحمیل میکند.
ب��ا این حال این نکته نیز حائز اهمیت اس��ت که
با وجودی که س��لبریتیها بی��ش از مردم عادی
خودساخته هس��تند و میتوانند راحتتر از عوام
حرف خود را بر کرس��ی بنشانند با مشکل جدی
«جدی گرفته نش��دن قبل از س��لبریتی شدن»
مواجه هستند.
به عبارت دیگر بس��یار محتمل اس��ت که حتی
فردی همانند علی دایی در عوض گویندگی «فقط
میخواهم به فوتبال بپردازم» ش��نونده «درست
را بخوان! فوتبال را هم کنارش ادامه بده!» باشد.
از این گذش��ته وقتی م��ردم برای یک «مهندس
فوتبالیست» بیش از یک «دیپلمه فوتبالیست»
ارزش و احترام قائلاند و به این نکته فکر نمیکنند

که در حالی که اولی جای یک نفر دیگر را گرفته
و خرجی غیرالزم برای ملت تراشیده ،دومی کار
درست را انجام داده و برای یادگیری کاری که قرار
نبوده انجام دهد سرمایه و وقت نگذاشته نمیتوان
بر علی دایی خرده گرفت که چرا نظر مردم برایش
مهم و ارزشمند بوده است.
در مورد س��لبریتیهای دس��ته س��وم قطعا باید
«حیف» را با غلظت هرچه تمامتر مورد استفاده
قرار داد ،زیرا آنهایی که به مکتب نرفته مسئلهآموز
صد مدرس میش��وند فقط خ��دا میداند که در
صورت مکتب رفتن سر از کجاها درخواهند آورد.
در ای��ن ب��اره متاس��فانه باید پذیرف��ت که عدم
اس��تعدادیابی در کشور ماست که باعث میشود
بسیاری از ذوق و اس��تعدادها بهموقع و سرجای
خود شکوفا نش��ود و خیلی از قابلیتها به اندازه
بایسته و شایس��ته به منصه ظهور نرسد .در این
باب هم باید پدر و مادرهایی که بیتوجه به ذوق
و استعداد فرزندان ،تالش میکنند بچههای خود
را آنی که میخواس��تهاند ،بشوند ،اما نشدهاند بار
بیاورند مقصر قلمداد کرد و هم ش��اید معلمان و
آموزگارانی را که منتهای شناختشان از دانشآموز
در بیانات��ی در مایههای «بگذار همینطور آکبند
بماند»«،معلوم اس��ت که تویش گچ ریختهاند» و
«معلوم است از تو چیزی عاید جامعه نمیشود»
خالصه میشود متهم دانست؟!
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سل
فی فقط این ،بقیش سوسول بازیه

