دلنوشته

بایدن هم
رنج دیگرست

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

در جلســه قبــل در باره ســخنان هایدگر و
رنجهای بشری ســخن گفتیم .در جلسه بعد
هم یکی از دوســتان یعنی جناب پرفســور
متنــی به نقــل از هایدگر فیلســوف آلمانی
برایمــان قرائت کرد که البته مشــخص بود
بسیار تحریف شده اســت! وی چنین خواند:
ســختیها نابود نمیشــوند فقط از شکلی به
شکل دیگر تغییر مییابند اینکه خیال کنید
سختیها پایان یابند «توهم» بشریست .انسان
خیال نکند سختیها رخت سفرمی بندند .خیر
سختیها در ایام کرونایی سفرنمی روند( .همه
خندیدند) .مثال خیال نکنید اگر روحانی رفت
یکی دیگر آمد ســختیها پایان مییابد یا اگر
این مردک ترامپ رفت از ســختیها خالص
میشــویم .یکی از دوستان گفت :شکر میون
کالمت اما یک عضو مجمع تشخیص مصلحت
گفته :اگــر ترامپ رفت که خالص شــدیم؟
همه خندیدند.
جناب اجنبی ســتیز هم رشته کالم به دست
گرفت و گفت :بلــه منم موافقم اصوال اجنبی
یعنی رنج .با رفتن اجنبی مثال ترامپ سختیها
نمیرود فقط شکلش عوض میشود .بایدن هم
رنج دیگرست.رنجها میمانند.
یکی از دوســتان در جلسه به حالت اعتراض
ایســتاد و گفت :چرا ضد حال میزنید؟ مگه
قانونه رنجها ماندگار باشند؟ نخیر آقا جون .به
قول یک نماینده مجلــس« :این مردم جز به
پایان رنجها و رســیدن به سرخوشی رضایت
نمیدهند» .همه خندیدند.
جنــاب فیلســوف گفــت :دوســتان ،میان
ســخن نماینده مردم در صحن علنی نپرید.
هایدگراگر میگوید ســختیها پایان نمییابد
اما میگوید:چیزای دلنشــین هم در عالم کم
نیســت .حتی اگر رنجها باشند در کنار رنجها
گنجها هستند .رنجها و گنجها به موازات هم.
مثل اشــکها و لبخند ها .به جهان وجودی
خودتان به جهان هســتی اعــام کنید گنج
میخواهید .انسان خود گنجینهای از چیزهای
گرانبهاست.
یکی از دوستان میان کالمش پرید و گفت :بنده
یک گنجه قدیمی از ننه جونم بهم ارث رسیده
که خالیه.هیچ چیز گرانبهایی هم ندارم .شعار
یا مفت نده .مرد حسابی ،چیزهای دلنشین در
زندگی کم نیســت اما به شرطی که آقازاده یا
دالل زاده یا مافیا زاده و ...باشی .تا حاال توچند
شماره روزنامه یادداشت نوشتیم :ما برای رنج
به دنیا نیومدیم؟ رنجها جز آلترناتیو و گزینه ما
نبود! کاش بــه جای جهان وجودمان و جهان
هســتی به مســئولین نامه مینوشتیم زودتر
جوابمونو میدادند! همه خندیدند.
دیالوگ

حافظ نامه

اگر میل دل هر کس به جایســت
بــود میــل دل من ســوی فرخ
تفســیر :حافظ در این شــعر به برخی افراد مثال نمایندگان توصیه
میکند از قول مردم حرف نزنید .دل هر کس سوی دگرست .سلیقه
هر کس به گونهای دگرست

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :همنشینی با فرومایگان دل را بیمار کند.

نامه نخست وزیر پاکستان به زاکربرگ مدیر عامل فیس بوک درباره محتوای ضداسالمی

آفتاب یزد -گروه شــبکه :نخست وزیر
پاکستان در نامهای به مارک زاکربرگ مدیر
ارشد اجرایی فیسبوک با اشاره به افزایش
افراط گرایی ،خواستار ممنوعیت محتوای
اسالم هراسی در این شــبکه اجتماعی
شــد .نامه عمران خان در توئیتر منتشر و
در آن اشاره شــده است ،گسترش اسالم
هراسی از طریق شبکههای اجتماعی مانند
فیسبوک ،به ترویج افراطگرایی و خشونت
در جهان منجر میشــود .به گزارش مهر،
خان در بخشــی از این نامه نوشته است:
«از شما میخواهم ممنوعیتی بر محتوای
اسالم هراسی و نفرت پراکنی علیه اسالم
در فیسبوک وضــع کنید .بازتاب تعصب
و تبعیض ،ترویج بیشــتر افــراط گرایی
است ».سخنگوی فیسبوک نیز در پاسخ
نامــه عمران خان گفت« :این شــرکت با
تمام اشــکال نفرت مخالف است و اجازه
نمیدهد افراد بر اساس نژاد ،قومیت ،ملیت
یا مذهب به فردی حمله کنند ».در بیانیه
این شبکه اجتماعی آمده است« :به محض
اینکه از وجود چنین محتوای نفرت پراکنی
آگاه شویم ،آن را حذف میکنیم».
> تغییر محتوا به جای فیلترینگ

نکتهای که در نامه عمران خان وجود دارد
این اســت که او راه حل این مشکل را در
فیلترینگ این شــبکه اجتماعی ندیده

اصالح به جای فیلتر

بلکه خواستار اصالح محتوا از سوی خود
مدیر ارشد اجرایی فیس بوک شده است.
این مقام پاکســتانی بــه خوبی دریافته
اســت که فیلترینگ تنها راه سالمسازی
شبکههای اجتماعی نیست .موضوعی که
در ایران از سوی برخی از مسئوالن درک
نشده اســت چرا که آنها معموال اولین و
آخرین راه برای سالمســازی شبکههای
اجتماعــی را فیلتر آنهــا میبینند .این
در حالی اســت که برای ایــن کار باید
از ابزارهــا و روشهــای متعددی چون

باالبردن ســواد رسانهای و فرهنگسازی
و استفاده درســت از این فضا ،استفاده
کرد .از سوی دیگر کارشناسان امر بارها
گفتهاند که فیلترینگ فقط یک مســکن
موقت اســت کــه دردی را دوا نمیکند.
چه بســا با فیلترینگ امکان استفاده از
انواع فیلترشکنها (که خود از مهمترین
عوامل خطر و به نوعی یک معضل است)
برای دور زدن فیلترینگ زیاد شود .چیزی
که در حال حاضر با فیلتر شدن برخی از
شبکههای اجتماعی در کشورمان شاهد

جالب است بدانید بین چند صد تا چند ده هزار سال پیش از میالد،
نواحی شرقی آسیا با ژاپن متصل بوده و احتمال ورود انسان به ژاپن
در دوران قدیم وجود داشت.
> یونان  800 -سال قبل از مسیح

پدر خوانده  -فرانسیس فورد کاپوال

نوشتهقابلتامل
پشت لباس یک پرستار
ممکن نیست بحث از قدمت و تمدن باشد و نامی از ایران به چشم
نخورد .تاریخ ایران به  550سال قبل از میالد و تحت فرمانروایی
هخامنش آغاز گردید .کشــور ایران در تاریخ غنی خود متحمل
تغییرات بســیاری شــده اســت ،از حکومت کردن سلسلههای
مختلف گرفته تا مرزگشــاییهای بیشمار و حتی مورد استعمار
قرار گرفتن توســط دیگر حکومتها .البته حکومت هخامنشیان
را میتوان نخستین پادشــاهی و فرمانروایی بومی بشمار آورد و
نه نخســتین آثار تمدن در این کشــور .چرا که بر طبق شواهد و
نظرات تاریخشناســان اولین نشــانههای تمدن در ایران به زمان
پارینهسنگی بازمیگردد.
> ژاپن  660 -سال قبل از مسیح

بر اساس شواهد و ارجاعات مختلف ،آماتراسو که در اساطیر ژاپنی
به عنوان ایزد بانوی خورشید یاد میشود نخستین امپراطور ژاپن
است که حکومت آن  660سال به دوران قبل از مسیح بازمیگردد.

بسیاری از تاریخشناسان همعقیده هستند که اتیوپی ،کشوری که
هماکنون در آفریقای شــرقی واقعشده از قدیمیترین کشورهای
جهان اســت که تمدن را از هزاران سال پیش به خود دیده است.
البته به لطف تک ه اسکلتهایی که در اتیوپی کشف گردیده ،اثبات
شده اســت که انسان از میلیونها ســال پیش در اتیوپی حضور
داشته اســت!  980سال قبل از مسیح ،ســالی است که مورخان
ل گرفته درباره اتیوپی اذعان دارند.
درباره نخستین حکومت شــک 
این حکومت دمت ( )D’mtنام داشــت .اتیوپــی یکی از معدود
حکومتهای آفریقایی محســوب میشود که هرگز تحت استعمار
قرار نگرفت .بهاســتثنای چندین سال در قرن  20که تحت سلطه
دیکتاتوری ایتالیا قرار داشت.
> هند  1500 -سال پیش از مسیح

یونان ،کشوری که به عنوان ابداع کننده تمدن مدرن غربی شناخته
میشود از دیگر کشورهای پر قدمتی است که نخستین آثار حضور
انسان در آن به  270هزار سال پیش از مسیح بازمیگردد .یونان از
نظر دانش ،هنر ،فناوری ،ادبیات ،سیاست و  ...درسهای بسیاری به
جهانیان دیکته کرده است و آتن نیز نخستین شهری بود که برای
اولین بار مفهوم دموکراسی را به وجود آورد .وسعت و مرزهای یونان
کنونی با یونان باستان بسیار متفاوتتر است ،اما آنچه هنوز در این
کشور دیده میشود نشان از فرهنگ اصیلی دارد که از یونان باستان
در این کشور بجا مانده است.

با کوچ کردن جمعیتهای مختلف به شبهقاره هند ،برای نخستین بار
حدود 1500سال پیش تمدن در این کشور شکل گرفت .چیزی که
در تاریخ پرفراز و نشیب هندوستان مشخص است ،سلسله حکومت
و استعمارگران مختلفی بودند که در این کشور فرمانروایی میکردند.
آنچه امروزه به نام کشور هند میشناسیم نخستین بار در سال 1947
میالدی ،پس از استقالل یافتن از حکومت انگلیسیها شکل گرفت.

کلیسای نیکالی مقدس اولین خانه سالمندان ایران

با وجود اینکه ماری که دارای دو ســر باشــد
جزء افسانههای قدیمی است ،اما این مخلوق
نادر اخیرا در دنیا رؤیت شده است.به گزارش
باشگاه خبرنگاران  ،یک مار عجیب الخلقهای
که همیشه نام آن را در داستانها و افسانههای
قدیمی شــنیده و خواندهایم ،هــم اکنون در
گوشــهای از جهان دیده شده است .مسئوالن
حیات وحش فلوریدا مار سیاه رنگی که دارای
دو سرجداگانه و دو نیش است را کشف کرده
و از دیدن آن بســیار شگفت انگیر شدند .این
مار که دو سر نامیده میشود بر اثر جدا نشدن
دو جنین هنگام تشــکیل شــدن  ،آن را به
مخلوقی با دو سر تبدیل کرده است .به گفته
مسئوالن حیات وحش فلوریدا این مار به علت
وجود دو مغز فرمان دهنده توان فرار از چنگ
حیوانــات درنده را نــدارد و در عزلت زندگی
میکرده است.

آن هستیم .فیلترشــکنها این امکان را
به کاربر(فرقی نمیکند که در چه ســنی
باشــد) میدهد که به راحتی به انواع و
اقسام ســایتهای نامناسب دست یابد.
پیشــتر محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر
ارتباطــات و فناوری اطالعات در این باره
گفته بود« :فیلترشکنها گوشیهای مردم
را آلــوده میکنند و آنهــا را در معرض
آســیب قرار میدهند .فیلترینگ برای
تمام کشورها الزم اســت .اما نمیتوانیم
تمام پلتفرمهایی که مورد استفاده مردم
هستند را محدود کنیم .آنها جلوی این
محدودیت میایســتند و مقررات درست
را زیر پا میگذارند ».همچنین بنا به گفته
امیر حسین شمشادی کارشناس رسانه،
فیلترینگ تاثیر منفــی حتی بر مباحث
اقتصاد کالن کشــور دارد؛ زیرا عالوه بر
هزینههایی که دولت به صورت مستقیم
برای ســرپا نگه داشــتن این سیستم
فیلترینگ پرداخت میکند تا از دسترسی
کاربران به محتواهایی که به تشــخیص
خودش نامناسب میداند ،جلوگیری کند؛
به صورت کالن هم در دنیا حدود یکپنجم
رشد ناخالص ملی کشــورها به ویژه در
حوزههایی مانند تجــارت و کارآفرینی
متکی بــه اینترنــت اســت .بنابراین
تنها راه حــل مدیریت فضــای مجازی
فیلتر کردن نیست.

> اتیوپی  980 -سال قبل از مسیح

میلیونها ســال پیش با ایجاد تمدن بشــری ،کشورهای زیادی
تأســیس و امپراطوریهای بســیاری شــکل گرفت .به گزارش
خبرآنالین ،در طول زمان بسیاری از آنها سقوط کردند ،شاهد
مهاجرت ســاکنین خود شدند و به هر دلیل دیگری دستخوش
تغییرات خوب یا بدی گشــتند .با وجود اینکه تعداد مشخصی از
کشــورها قدمت چند صد هزار سال دارند ،مشخص کردن تاریخ
دقیق شــکل گیری آنها کار دشواری است .از حکومت باستانی
اتیوپــی گرفته تا امپراطــوری پارسها در ایران و کشــورهای
دیرینه اروپایی.

در تهران از روزگاران قدیم ،مسیحیان بسیاری زندگی میکردند.
حضور مسیحیان باعث ایجاد کلیساهای بسیاری برای عبادت و
مراسمهای مذهبی آنها شده است .یکی از این کلیساهای تهران،
کلیسای نیکالی مقدس میباشد  .به گزارش خبرآنالین ،درمیان
سالهای  ۱۹۴۵الی  ۱۹۴۷میالدی در روسیه تغییرات حکومتی
در حــال رخ دادن بود .در این زمان حکومــت تزارها رفتهرفته
نابود و اســتالین بــه روی کار میآمد .مــردم و نیروهای ارتش
ســفید روســیه که به نفع تزارها میجنگیدند از ترس استالین
به ایــران پناه آوردند .مهاجرت این گروه از روسها باعث شــد
شــهرهای ایران که پذیرایــی آنها بود ،با بناهــای جدید مانند
کلیســاها رو به رو شوند .تهران جزو شــهرهای میزبان روسها
بــود .تعدادی از آنها در خیابان روزولــت (خیابان مفتح کنونی)
ساکن شــدند و در این مکان برای اجرای مراسمهای مذهبی و
عبادت ،کلیسای نیکالی مقدس یا کلیسای جامع سنت نیکالس
را احداث کردند.
این کلیســا امروزه رو به روی ساختمان النه جاسوسی (سفارت
پیشــین ایاالت متحده آمریکا) در کوچه عطــارد قرار دارد .در

ســالهای  ۱۳۲۰الی  ۱۳۲۳شمســی و بعــد از جنگ جهانی
دوم ،مهاجــران روس که به ایران پناه آورده بودند ،با جمعآوری
پول تصمیم به ســاخت کلیسا میکند .کلیسای نیکالی مقدس
به دســت مهاجــران روس بنا شــد .معمار این کلیســا یکی از
معروفترین معماران روســی در ایران بود .نیکوالی مارکف که
پیشتر در ایران بناهای مشهور چون دانشسرای عالی ،دبیرستان

شورایشهرنمیداند
جیب مردم خالی است
علی اکبر فرقانی

قدیمی ترین کشورهای کره خاکی را بشناسید

دون کورلئونه :من در تموم زندگیم سعی کردم
بیتفاوت نباشــم.یه مرد با مســئولیت هاش
نمیتونه بیتفاوت باشه!

افسانه مار دو سر
بهحقیقتپیوست

سهشنبه  6آبان 1399

| سال  | 21شماره 5862

شهروندخبرنگار

> ایران  550 -سال قبل از مسیح

«خســتهام از مردمــی کــه دغدغــه تمام
شبهایمان هستند و ما دغدغهای برای آنها
نیستیم» /عصرایران

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

انوشــیروان دادگر ،زنــدان قصر ،بلدیه ،مدرســه ژاندارک ،اداره
پست ،مدرسه البرز ،سفارت ایتالیا و کارخانه قند شهرری ساخته
بود ،اینبار به ســراغ ســاخت یک بنای مذهبی برای هموطنان
خود رفت .کلیســای نیکالی مقدس جزو کلیساهای ارتدوکس
جهان میباشد که تعداد این گروه از مسیحیان در تهران و ایران
رو به کاهش میباشــد .نام این کلیسا از نام آخرین تزار روسیه
گرفته شده است .نیکالی دوم و خانوادهاش به دست بلشویکها
کشــته شد و روسها که به تهران پناه آورده بودند ،به یاد او این
کلیسا را نامگذاری کردند.
نیکالی از طرف کلیســای ارتدوکس روسیه جزو قدیسین بود و
به او لقب «نیکالی قدیس رنج کشیده» داده بودند .همانطور که
گفته شد این کلیسا به دست مارکف روسی ساخته شد .مارکف
که یک معمار روس تحصیل کرده در گرجستان بود ،کلیسا را به
ســبک بناهای روسی احداث کرد .رنگها و طاقها و نقاشیها و
همچنین پنجرههای رنگی کلیسا تماما شما را به یاد کلیساهای
روســی میاندازد .پنجرههای رنگی و ویترا ،نقاشیها ،طاقها و
محراب زیبای کلیسا تمام نشان از معماری روسی دارد.

مدتهاســت به ناوگان حمــل و نقل عمومی
شــهری ،اتوبوس واگذار نشــده و آنهایی که
مســافران را جابهجا میکنند از کیفیت بسیار
پایینی برخوردارند یا فرسوده شدهاند.
کارگران و کارمندان و مسافران کم درآمد جامعه
هم چارهای مگر سوارشدن همین اتوبوسهای
مستعمل شرکت واحد ندارند؛ با توجه به این
مترو وضع بسیار بدتری دارد.
دولت وظیفــه دارد با پرداخت یارانه به مترو و
شرکت واحد از اضافهشدن بار اضافی بر دوش
مردم پیشگیری کند؛ این رسم همه کشورهای
دنیاســت که از ثروتمندان آالمد میگیرند و
صرف رفاه مردم پیاده میکنند.
تا آنجــا که به یــاد دارم در ســالهای دور
وســایل نقلیه عمومی به ویــژه اتوبوسها با
دریافت سوبســید از دولت میتوانســتند با
دریافت کمترین کرایه مســافران را به مقصد
برسانند تازه سابق مسیرها بسیار طوالنیتر و
پر دستانداز بود.
بعدها حمل و نقل عمومی به بخش خصوصی
واگذار شد و تحت نظارت شرکت واحد فعالیت
کــرد و کرایهها هرســال به طور سرســامآور
افزایش یافت.
همیشه و در همه حال دود تصمیمگیریهای
اینچنینی به چشــم مردم کم درآمد میرود
و هیچ باالدســتی هم به تصمیــم گیرندگان
پاییندست نمیگوید نباید کرایهها را افزایش
دهید به دلیل این که مســافران بیش از این
قدرت پرداخت پول بیشتر ندارند.
در این بحبوحه و مشکالت شدید اقتصادی و
کرونایی و بیپولی ،هرچند وقت شورای شهر
تصمیمهایی میگیرد که تعجبآور است.
برای نمونه عضو شورای شــهر تهران با اشاره
به تصویــب یکفوریت افزایــش دوباره کرایه
لونقل عمومی در پایتخت میگوید که این
حم 
موضوع از سر ناچاری پیش آمده و امیدوار است
شهروندان آنان را ببخشند.
آیــا واقعا با بخشــش جیب مردم پــر از پول
میشــود و توان پرداخت شــان باال میرود یا
خیالشان آسوده میشود و میتوانند به راحتی
خرج کنند؟
حسن خلیلآبادی در باره تصویب یکفوریت
لونقل عمومی
افزایش دوباره نرخ کرایههای حم 
لونقل عمومی
میگوید که نرخ کرایههای حم 
که در حال حاضر از شهروندان دریافت میشود
معادل با نرخ تمامشده نیست و بسیار کمتر از
آن است.
آفرین به این تشخیص درست .چقدر مسئوالن
در پول گرفتن از مردم ،حساب ریزترین چیزها
را دارند و میتوانند با اســتدالل قوی به مردم
بقبوالننــد که اگر دولت به فکر آنان نیســت
خودشان باید لطف کنند و به فکر خود باشند
و از دولت انتظار نداشته باشند که برای ناوگان
شهری سوبسید بپردازد.
مابقی حرفهای ایشــان نیز شنیدنی است و
میگویــد که در حال حاضر مشــکالت مالی
در شــهرداری تهران ایجاد شده و شهرداری با
افزایــش قیمت قطعات یدکی و خدمات دیگر
هم مواجه است بنابراین ،این موضوعات سبب
لونقل
شده که افزایش دوباره نرخ کرایههای حم 
عمومی مدنظر مدیریت شهری قرار گیرد.
هنگامی که بدنه دولت لنگ قطعات اســت و
نمیتواند با تقویت مالی قطعهسازان کشور امور
مملکت را پیش ببرد ،وای به حال مردم عادی؛
اگر مسئوالن حکومتی و دولتی که همه منابع
مالی دستشان است با برنامهریزی نمیتوانند
در وضعیت بحرانی فشار را از روی  ۸۰میلیون
مردم دست خالی بردارند چگونه مردم بیکار و
بیپول و متضرر شده خواهند توانست؟
اینگونهتصمیمگیریهابیشترموجبنارضایتی
آن دسته از مردم کم درآمد میشود که وسیله
نقلیه شخصی ندارند و مجبورند از ناوگان شهری
استفاده کنند .مردم به چه زبانی بگویند افزایش
کرایهها با درآمدشان سازگار نیست؟

متولدشدن
سگ سبز رنگ در ایتالیا

کشاورزی از دیدن توله سگی با پشمهای سبز
رنگ بسیار شگفت زده شد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،او این توله ســگ را به دامپزشک
نشــان داد و او نیز تایید کــرد که این حالت
نادری است که در مراحل شکل گیری در بدن
مادرش و تماس با خزه بر آن عارض شده است.
این کشــاورز که از دیدن این پدیده خوشحال
و آن را به فال نیــک گرفته بود ،پس از چند
روز دید که رنگ ســبز از بین رفته است و او
نیز همانند ســایر توله سگها به رنگ سفید
درآمده است.

