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تقویم تاریخ
پایان دریانورد پرتغالی
494سال پیش ،برابر با بیستوهفتم
آوریل  1521میالدی ،فرديناند ماژالن،
دريانوردوسیاحپرتغالی،درفیلیپینطی
درگیری با بومیان به قتل رسید .ماژالن و
همراهانش نخستين اروپاييانی بودند كه
راه عبور از اقيانوس اطلس به اقيانوس آرام
را کشف کردند .آنها همچنين نخستين
کس��انی به ش��مار ميروند ك��ه عرض
ي كرده و توانستند سفر
اقيانوس آرام را ط 
به دور كره زمين را با کشتي تکميل کنند.
ماژالن يك پرتغالي بود ،ولي چون پادشاه
پرتغال حاضر به قبول پيش��نهاد او براي
دور زدن كره زمين نشد به اسپانيا رفت و
پادشاه اين كشور را به قبول آن راضي كرد.

زادروز مخترع تلگراف

طنزنویس

1368a.r.k@Gmail.com

این روزها به معنای واقعی کلمه میتوان معنای
مهر و محبت را در کالم مردم دید و این تنها شامل
دنیای واقعی نمیش��ود بلکه در فضای مجازی نیز
«نمود عینی» پیدا کرده اس��ت .یعنی کافیاست
شمااندکیعینتان(چشمتان)رابگشاییدتامتوجه
نمودش بش��وید! اگر تا دیروز «ما همه با هم خواهر
برادریم»یا«مردمکشورمامثلیکخانوادهبزرگند»
تنها در حد شعار و تبلیغات بود امروزه دیگر این مهر
و محبتهای اجتماعی به قدری جدی و گس��ترده
شده اس��ت که ثانیه به ثانیه تعداد کسانیکه با هم
بهنوعیفامیلمیشوندبیشتروبیشترمیشود!این
وصلتهای میمون اگرچه ممکن است همگی ختم
بهخواهر-برادرشدننشوند،اماحداقلشدرحدیک
پسرعمه-دخترعمهشدنیایکچیزیتویهمین
مایههاراخواهدبود!
مثال رانندهتاکسی و مس��افرش درحالیکه رادیو
دارد خبر یک اختالس 200هزارمیلیارد تومانی را
به سمع و نظر ش��هروندان گرامی میرساند ،بر سر
زیاد و کم بودن دویس��ت ع��دد تکتومانی از کرایه
مسیرچناندستدریقههممینهندبهمهرکهانگار
میخواهندمیهنخویشراکنندآباد!یابقالیمحله
با مشتریاش بر سر قیمت یک شارژ دوهزار تومانی،
کلیه اقوام پدری و مادری همدیگر را شارژ میکنند.
حاال این تازه مال بیرون از خانههاست .داخل خانهها
که این عطوفت و یکدلی مفهومی فراانسانی گرفته
است و این ابراز محبت به همنوع در قالب «توجه و
حمایتازحقوقحیوانات»همدیدهمیشود.برادری
که خواهرش را «بوزینه» خطاب میکند و در مقابل
خواهری ک��ه برادرش را «مارمول��ک» صدا میزند
در کنار پدر و مادری که هردوی آنها را «تولهسگ»

میخوانن��د؛ مصادی��ق دقیقی ب��رای ای��ن روابط
فراانسانیهستند.
در دنی��ای مجازی اما اوضاع خیلی بهتر اس��ت.
مردم همین یک نمه تعارف را هم کنار گذاشتهاند
و بهحدی ُرک و ش��فاف و بدون پرده با هم ارتباط
برقرار میکنند که گویا ش��اهد یک جوشش ملی
برای افزایش جمعیت کش��ور هستیم .جوششی
ک��ه برایش مرده و زن��ده ،پیر و ج��وان ،زن و مرد،
بازیگر و خواننده ،نویس��نده و عکاس ،فوتبالیست
و داور و کال هیچچی��ز و هیچکس فرقی نمیکند
و تمامی س��اکنان کره زمین را از هر رنگ و نژاد و
از هر فرهنگ و زبانی شامل میش��ود! مثال مردم
در زی��ر عکسهای دخت��ر جوان 25س��الهای که
در یک حادثه دلخراش رانندگی با ماش��ین مدل
باالی��ش تصادف ک��رده و دار فان��ی را وداع گفته،
چنان حس انساندوستی و وجدان بیداری از خود
به نمایش میگذارند که اش��ک در چشم آدم یک
حلقه طالیی میزند! یا مثال طرفداران پرسپولیس
کمپین «یورش ارتش  40میلیونی سرخ آسیا برای
ِ
محبت گروهی به فرهاد مجیدی» را راهاندازی
ابراز
میکنند و آن طرف هم آبیصفتان پیج «ارس��ال
جدیدترین کلمات را به س��مت بُعد غیرفیزیکی
(روح) عل��ی کریم��ی» دارند که البت��ه در داخل
هرکدام از این صفحات هم ش��اهد دلبستگیهای
درون خان��وادهای بی��ن هواداران��ی هس��تیم که
عطوفتشان به خودشان هم رحم نمیکند.
این همه روابط عاطفی و احساس��ات قلیانکرده
نوید فردایی بسیار بسیار درخشان میدهد و جای
بسی امیدواریاس��ت که اگر با همین فرمان پیش
برویم بهزودی میتوانیم با «تغذ یه کردن» از گوشت
یکدیگر به س��طح جدیدی از همدل��ی و همزبانی
برسیم و بعنوان اولین کشور خودکفا در زمینه تولید
مواد غذایی در س��طح جهان مطرح بش��ویم .فقط
هموطن یادمان باش��د که بعد از خ��وردن یکدیگر
دندانهایمانرامسواکبزنیم!

نگاه

معجزه
زهرا نجفی
روزنامهنگار

بزرگی گفته اس��ت« :اگر میخواهی��د جهان را
بشناس��ید ،اول خود را بشناسید ».شاید چون از هر
چه در جهان یافت شدنی است ،در وجود انسان نیز
هست .این سخن میتواند معنای دیگری هم داشته
باش��د؛ اینکه هر انس��ان یک جهان است .جهانی
که بخش اعظمش پیش از به دنیا آمدن او ش��کل
میگیردواینمیان«دوستی»جزومعدوداتفاقهایی
اس��ت که میتواند جهانهای موازی انس��انهای
غریبهای که در یک دوره زمانی زندگی میکنند را
به هم پیوند داده و آنها را به آشنایانی دلخواه یکدیگر
تبدیل کند .دوس��تیها امروزه با پیشرفت وسایل
ارتباطی ش��کلهای متفاوتی پیدا کردهاند و بر این
مبنا شاید برخورد دو جهان متفاوت که به این پدیده
منجر میشود ،تاریخی بسیار قدیمیتر پیدا کند؛ از
زمانی که ادیس��ون برق و گراهامبل تلفن را اختراع
کردند؛ ی��ا از لحظهای که بیل گیت��س ویندوز را به
دنیا معرفی کرد و وینتون سرف و باب کان اینترنت

را به راه انداختند ،این میان حتی از تأثیر تیم برنزلی
سازنده  wwwنمیتوان به راحتی گذشت یا حتی
ری تاملینسون که ایمیل را کلید زد و درنهایت همه
آنانیکهشبکههایاجتماعییابرنامههایگفتوگو
محور را تقدیم تمدن بشری کردند .همه اتفاقاتی که
ن در هر نقطه از گیتی ،تنها با
باید رخ میداد تا انسا 
جهان انسانهای دیگر وارد شده
فشار یک کلید در
ِ
و یک «دوستی » شکل بگیرد .رابطههایی ک ه گویی
باید ذره ذره رش��د کنند تا به خلقتی نو بدل شوند.
بهترین دوستیها شبیه «معجزه» هستند ،همانند
گنج وعده داده ش��ده در انتهای رنگین کمان که از
پس طوفانها و بارشهای رعدآسا به وجود آمدهاند.
نبایدفکرکنیمچنیناتفاقهاییهرروزرخمیدهند
و ما همیشه شانس آشنا شدن با غریبهای را داریم که
میتواندبرایمانبهیکیازارزشمندترینوویژهترین
انس��انهای روی کره زمین تبدیل شود .خاصیت
دوس��تیهای خوب این است که تنها با فقدانشان
متوجه جای خالی بزرگ آنها میشویم و به همین
دلیلنبایدبگذاریماتفاقاتسادهباعثازدسترفتن
این «معجزه» شود .فراموش نکنیم فرصت جبران
سنیست.
اشتباه،همیشهدردستر 

فوکوس ...

 70سال پیش ،برابر با بیست و هفتم آوریل  1945میالدی ،بنیتو موسولینی ،روزنامهنگار ،سیاستمدار و لیدر حزب
فاشیست ایتالیا طی دوران جنگ جهانی دوم ،توس��ط پارتیزانهای ایتالیایی در یک مزرع ه دس��تگیر و همان جا به همراه
س��ایر همراهانش که از مقامات حکومت فاشیس��تی بودند ،پس از محاکمه صحرایی به اعدام محکوم ش��د .اجرای حکم
اعدام موسولینی به روز بعد یعنی سحرگاه ۲۸آوریل ۱۹۴۵موکول شد اما در مراسم اعدام و قبل از تشکیل جوخه آتش
تعدادی از مردم خشمگین با سالح سرد به او حمله کرده و به قتلش رساندند .موسولینی در جریان جنگ جهانی دوم متحد
آلمان نازی بود اما در عمل نتوانس��ت کمک چندانی به نیروه��ای محور بکند .ارتش ایتالیا فاقد تجربه و بضاعت انس��انی
ارتش آلمان بود و در طول جنگ تنها توانست لیبی و اتیوپی را به اشغال خود درآورد.

نیس��تی .روش��نفکر بیش و پیش از برابری ،آزادی
برایش مهم اس��ت .آنان که از برابری حرف میزنند
میخواهن��د هم��ه را یکس��ان و یکدس��ت کنند،
درنهایت همه نوآوریها را هم میکش��ند .انسانها
که همه یکجور نیس��تند .گفتم آزادی یعنی چه؟
گفت آزادی یعنی آزادی بی��ان ،یعنی اینکه همه
حق آزادی بیان داش��ته باش��ند ،حق گردهمایی
مدنی و به دور از خش��ونت داش��ته باش��ند ،در کل
همه از حقوق بش��ر برخوردار باشند .گفتم میشود
کس��ی از حق آزادی بیان بیشتری برخوردار باشد؟
گفت ن��ه همه باید به یکس��ان ،آزاد باش��ند .گفتم
یعنی براب��ری در آزادی و براب��ری در برخورداری از
حقوق بشر .خب این هم که شد برابری! گویا تو هم
روشنفکر نیس��تیها! چرا هنگامی که از برابری در
آزادی بیان حرف میزن��م پیاپی تأیید میکنی اما
هنگامی که از برابری در حق برخ��ورداری از منافع
ملی و حق برخورداری برابر از درآمدها و س��ودهای
ملی ح��رف میزنم میش��وم ناروش��نفکری که از
آزادی و آزادی بی��ان چیزی نمیدان��د و به دنبال
قالبی کردن همه است؟ عزیزم مگر پول نفت ،مال
همه نیس��ت؟ چرا مثال آن ش��رکت وابسته به یک
نهاد اقتصادی ،باید به کارمندش ۵۰میلیون تومان

مهدی بهلولی
آموزگار

گفت دولت قبل که آمد سر کار ،در عرض یکی دو
سال ،دو تا ۴۰۰هزار تومان از حقوق خانمم کم کرد.
گفتم مگر خانمت کجا کار میکند و چقدر حقوق
تسالپیش۸۰۰،هزارتومان
میگیردکههفتهش 
از حقوق��ش کم کردند؟ گفت در یک��ی از نهادهای
دولتی است ،حقوقش هم هرچه بود و هست ،بماند.
در همان ماههای اول ۲۰۰هزار
اما با آمدن روحانی 
تومان به حقوقش اضافه کردند .یعنی رئیس جدید
رف��ت با هی��أت دولت رایزن��ی کرد و حقوقش��ان
را افزای��ش داد .البت��ه صدایش را ه��م در نیاوردند.
در همان  ۲دوره
گفتم من ب��ه روحان��ی رای دادم و 
گذشته هم به احمدینژاد رای ندادم و االن هم اگر
دوباره نامزد بشود بهش رای نخواهم داد ،این را هم
نمیگویم که عدالت یعنی توزیع عادالنه فقر ،اما آیا
برای دولت ،نباید عدالت و برابری مهم باشد؟ دولت
با کدام تئ��وری عدالت ،ای��ن کار را میکند؟ چرا به
یک نهاد اضافه میکنند و به گفته تو صدایش را هم
در نمیآورند اما به برخی دیگر نه؟ گفت تو روشنفکر
آ
بو

مرگ فیلسوف کمونیست
78س��ال پیش ،برابر با بیست و هفتم
آوریل  1937میالدی ،آنتونیو گرامشی،
فیلسوف و نظریهپرداز مارکسیست و از
رهبران و بنیانگذاران حزب کمونیست
ایتالیا ،در س��ن ۴۶س��الگی درگذشت.
بنیتوموسولینیسیاستمداربزرگحزب
فاشیس��ت ایتالیا او را مغز متفکر حزب
کمونیستاینکشورمیدانستوهمین
نکته باعث ش��د تا گرامش��ی سالهای
بس��یاری را در زندانه��ای دولت ایتالیا
به اس��ارت بگذراند .گرامش��ی از فعاالن
ضداستعماری و واضع نظریه و اصطالح
مشهورهژمونیاست.

فرق و فقر

هوا

224سال پیش ،برابر با بیستوهفتم
آوریل  1791میالدی ،ساموئل مورس،
نقاش ،فیزیکدان و مخترع کد مورس ،در
ماساچوست آمریکا به دنیا آمد .ساموئل
م��ورس پ��س از تحصی�لات مقدماتی
در  ۱۸۱۰ب��رای یادگی��ری نقاش��ی و
مجسمهسازی به انگلستان سفر کرد ،اما
آنجا با پدیده برق و جریان الکتریسیته
آشنا ش��د و از آن پس تمام تالش خود را
معطوف آزمایش و تحقی��ق در باب آن
کرد .مورس در  ۱۸۳۲موفق شد دستگاه
تلگراف را بس��ازد ،سپس با کمک خط و
نقطه (کد مورس) عالیمی را وضع کرد
که معادل حروف الفبا بودند .این اختراع
خیلی زود در سرتاسر جهان شناخته شد
ومورداستفادهقرارگرفت.

حرف روز

پاداش پایانس��ال بدهد-یعنی برابر سه چهار سال
حقوق من -اما برای ما هیچ��گاه از این پاداشهای
اول و میانه و آخ ر س��ال خبری نباش��د؟ چهار ،پنج
سال پیش ،از دستش��ان دررفت و من شدم معلم
نمونه۲۰ ،هزار توم��ان به من پ��اداش دادند! آمدم
خانه ،خجالت میکش��یدم بگویم چقدر «پاداش»
گرفتهام.آیادرتئوریعدالتآزادیمحورشما،شمار
افراد هم مهماند؟ یعنی در تئوری شما اگر افراد یک
وزارتخانهایبهناگزیرپرشماروزیادبودندبایدپاداش
نگیرند و حقوقشان درحد بخورونمیر باشد اما اگر
کم بودند باید از حقوق بیش��تری برخوردار باشند؟
زمانی یکی از وزیران گذش��ته آموزشوپرورش ،در
جمعی میگف��ت در دوره وزارت��م ،هرگاه صحبت
از افزایش��ی در حق��وق و ی��ا دس��تمزدهای دیگر
فرهنگیان میکردم بهش��تاب همه هی��أت دولت،
ماشینحسابهایش��ان را بی��رون میآوردند و آن
را در یکمیلیون ض��رب میکردند ،میگفتند زیاد
میش��ود ،نداری��م و تصویب نمیکردن��د .آقا جان
اگر نیست برای همه نباش��د و اگر هست برای همه
باشد .نه اینکه به گفته فرخی یزدی« :آنجا که مضار
است برای همه است/آنجا که منافع است برای همه
نیست» باشد.
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 ...گرد و غبار در 5استان
بر اساس اطالعات دریافتی از نقشههای پیشیابی،
به س��بب وزش باد شدید ،در سیستان و بلوچستان،
خراسان جنوبی ،جنوب خراسان رضوی ،هرمزگان،
در بخشهای��ی از کرم��ان گرد و خ��اک پیشبینی
میشود .همچنین در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب
در ارتفاعات مرکزی و جنوبی زاگرس ابرناکی و بارش
پراکنده گاهی رعد و برق رخ میدهد که روز سهشنبه
غرب ،ش��مال غرب ،ارتفاع��ات مرک��زی و جنوبی
زاگرس ،مرکز و دامنههای جنوبی البرز و بخشهایی
از شرقکشوراین شرایطراخواهندداشت.

نسبت به روز ش��نبه با  ۶۰عدد کاهش در حد مجاز
بوده و بر روی عدد  ۵۴قرار گرفت .آالینده منواکسید
کربن نس��بت به روز گذش��ته از  ۱۷ب��ه  ۲۴افزایش
یافته و می��زان غلظت آالین��ده ذرات معلق کمتر از
 ۱۰میکرون نیز از  ۸۲به  ۴۸کاهش داشته است .در
شبانهروز گذشته بندرعباس مرکز استان هرمزگان
با بیش��ینه دمای  ۳۷درجه س��انتیگراد گرمترین و
ش��هرکرد مرکز اس��تان چهارمحال و بختی��اری با
کمینه دمای منفی  ۲درجه س��انتیگراد سردترین
شهرهای کشور بودهاند .طی روزهای گذشته اردبیل
و چهارمح��ال و بختیاری ،س��ردترین وهرمزگان و
خوزستان،گرمتریناستانهایایرانبودند.

آس��مان پایتخت امروز صاف ،گاه��ی وزش باد با
حداقل و حداکثر دمای  14و  24درجه س��انتیگراد
باالیصفرپیشبینیمیشود.همچنینروزسهشنبه
آس��مان تهران کمی ابری و در پارهای نقاط با بارش
پراکنده و گاهی رعد و برق و وزش باد با دمای حداقل
و حداکث��ر  16و 27درجه س��انتیگراد باالی صفر
پیشبینی میشود .بنا بر اعالم معاون نظارت و پایش
محیط زیست استان تهران ،شاخص کیفیت هوای
پایتخت با کاهش میانگین ع��ددی غلظت آالینده
ذرات معلق کمت��ر از  ۲/۵میکرون روز گذش��ته در
شرایط س��الم قرار گرفت .روز گذشته میزان غلظت
آالینده ذرات معل��ق با قطر کمت��ر از  ۲/۵میکرون،
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