دلنوشته

دیپلماسی
خط نستعلیقی

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

باور کنید هیچگاه به ذهن من خطور نمیکرد
که با خوشنویســی مثال خط زیبای نستعلیق
بتوان یک دیپلماســی کاربردی و راهگشــا را
درپیش گرفت .مثال چندی پیش برای گرفتن
وام به بانک مراجعه کردم تمام مدارک را ارائه
دادیم اما رئیــس بانک علیرغم وعدههایی که
داده بود که بیایید زود کارتان را راه میاندازم
اما دبه درآورد و بهانهتراشی کرد .لذا میز مذاکره
ما بــا رئیس بانک به میز بحث و جدل تبدیل
شد .داشتم ناامید میشدم احساس میکردم
روی میزهر گزینهای هســت جز پرداخت وام.
بههرتقدیر ما که هر چه چک و چانه با رئیس
بانک زدیم و از تمام توان دیپلماتیک خود برای
نرم کردن دل رئیس بانک بهره بردم فایدهای
نداشت .در چانهزنیها با رئیس بانک از شدت
عصبانیت بارها دســتم و انگشتر عقیقم را به
میز کوبیدم .مثل دکتر ظریف که در مذاکرات
طاقتفرسای برجامی بارها از شدت عصبانیت
از دست طرفهای برجامی انگشترعقیق خود
را به میز کوبیده بود.
*رئیس بانک بهانههایی میآورد که بماند! لذا
به وی گفتم :آنقــدر دبه در نیارید میخواهید
شــندر غاز وام بدهید پولهای بلوکه شــده که
نمیخواهید آزاد کنید؟ حس کردم خود رئیس
هم احساس خستگی از این مذاکره طوالنی و
فرسایشی در چهرهاش نمایان بود اما کل مدارک
را دوباره شروع به بررسی کرد تا اینکه چشمش
به گواهی اشتغال به کارم افتاد .متن گواهی را
که خواند لبخندی زد و گفت« :به به! چه خط
زیبایی» (چون مدیر روزنامه ما خوشــنویس و
خطاط است همانطور که حقوقدان هم هست).
وی با خط زیبای نستعلیق برایم گواهی اشتغال
بکارصادر کرد وحتی نوشته بود« :لطفا با ایشان
کمال همکاری را داشته باشید که وی بدجور
نیازمندست» .رئیس بانک لبخندی زد و گفت:
«به خاطر این خط زیبای نستعلیق هم که شده
کارتان را راه میاندازم».
*دیدید چقدر خط نســتعلیق کارگشا و یک
دیپلماسی موفق است؟ همین جو بایدن رئیس
جمهــوری آمریکا هم چنــدی پیش با خط
نستعلیق به فارســی توئیت کرد« :دیپلماسی
با سیاست خارجه باز گشته» هر چند فعال از
سوی وی «دیپلماسی شاخ و شونه بازگشته»
اما من از دیپلماســی خط نستعلیقی خاطره
خوشی دارم.
دیالوگ

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

نفــس برآمد و کام از تــو بر نمیآید
فغان که بخت من از خواب در نمیآید
تفسیر :حافظ در این شعر در واکنش به وضعیت این روزهای برجام
چنین سرود اما امید که بخت از خواب به در آید.

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :آدم دور اندیش در هرکاری برتری خاصی دارد.

واقعیتی تلخ برای رقیبان بومی تلگرام

آفتــاب یزد -گروه شــبکه :طبــق اعالم
مسئولین ذیربط ،پیامرسانهای بومی زمانی
که فعالیت خود را آغاز کردند توانســتند
 ۱.۵میلیــون کاربــر جذب کننــد .پس از
گذشت یک سال تعداد کاربران آنها به ۱۵
میلیون نصب رســید .درست در همان سال
و زمانی که پیامرسانها در حال رشد بودند،
پیامرسان تلگرام فیلتر شد .فیلترینگی که
با رشد پیامرســانها همزمان شد و اینطور
به نظر رســید که از فیلتر تلگرام برای رشد
پیامرسانها استفاده شــده است .اما این
همزمانی مردم را از پیوستن به پیامرسانهای
بومی که رشد ارگانیک و خوبی داشتند ،دچار
تردید کرد .در واقع فیلتر تلگرام مانع از این
نشد که کاربران به پیام رسانهای بومی کوچ
کنند .حاال با گذشت سالها ،مسئوالن اعتراف
میکنند که فیلتر تلگرام ،رشد پیامرسانهای
داخلی را دچار وقفه کرده اســت .در واقع آن همه هزینه و
تبلیغ برای دیده شــدن پیام رسانهای داخلی برای هیچ
بوده است.
> فرآیند فیلترینگ به رشد پیامرسانها ضربه زد

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی درباره تاثیر فیلتر
تلگرام بر رشد پیامرســانهای بومی به ایرنا گفته است:
«مدیران پیامرسانهای داخلی به این اعتقاد دارند که فیلتر
شدن تلگرام روند رشدشان را با وقفه مواجه کرده؛ نظر من نیز
همین است که فرآیند فیلترینگ به رشد پیامرسانها ضربه
زده است ».وزیر ارتباطات تاکید کرد« :البته اکنون وضعیت
پیامرســانهای بومی خوب است و اگر شبکه دانشآموزی
«شاد» را نیز جزو پیامرسانها حساب کنیم ترافیک آن از
برخی از پیامرسانهای خارجی در ایران بیشتر شده است.
جدا از شبکه دانشآموزی «شاد» پیامرسانهای دیگر نیز
وضعیت خوبی دارند» .وی افزود« :اگر شــاد را پیامرسان
محسوب کنیم میزان نصبها از ۲۰میلیون بیشتر میشود
و شــاید بتوان تعداد کاربر فعال پیامرسانهای داخلی را
عددی معادل همین ببینیم ».اینترکانکشن یا اتصال متقابل،
یکی از تسهیالتی است که باید توسط وزارت ارتباطات در
دسترس پیامرسانها قرار بگیرد .آذری جهرمی درباره این
امکان گفــت« :یکی از مصوبات برای مرحله دوم حمایت از
پیامرسانهایی که مرکز ملی فضای مجازی نام آنها را اعالم
کرد ،اینترکانکشن بود .سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

پیامرســانهای داخلی شــوند ،نمایندگان
مجلس شورای اســامی روز گذشته دولت
را مکلف کردند که نرخ تعرفه اینترنت برای
اســتفاده از پیامرسانهای داخلی  ۲۰درصد
نرخ تعرفههــای پیامرســانهای خارجی
باشــد .این پیشنهاد را جعفر قادری نماینده
شــیراز داد و با بیان اینکه برای حمایت از
پیامرســانهای داخلی نرخ تعرفه آنها یک
پنجم پیامرســانهای خارجی تعیین شود
ادعا کرد« :چون متأســفانه حمایت الزم از
ناحیــه دولت برای پیامرســانهای داخلی
نشده است».
> پیام رسان داخلی برای عدهای
تبدیل به رانت شده است

معظمی:
پیام رسانهای داخلی برای یک عده خاص
تبدیل به رانت شده است به طوری که
اگر همین االن جامعــه خبری ما بخواهد
پیام رسان خاص خودش را داشته باشد
آیا اجازه چنین کاری را به آنها میدهند؟
قطعا نه .بــه نظرم طرح ارزان شــدن
اینترنت پیامرسانهای داخلی هم باعث
این نخواهد شد که مردم به سمت این
پیام رسانها بروند
رادیویی کشور ،مصوبه را به کمیسیون تنظیم مقررات آورد و
تصویب شد .بخشی از این مصوبه به تایید دولت نیاز داشت
که آن نیز تصویب و به اپراتورها و پیامرســانها ابالغ شده
است .اکنون گزارشی مبنی بر اینکه اپراتورها مانع اتصال
متقابل باشند به دست ما نرســیده است .باید بگویمعدم
همکاری اپراتورها در مصوبه اینترکانکشن ،جرایم سنگینی
را شامل حال آنها میکند».
> تعرفه اینترنت پیام رسانهای داخلی

از ســوی دیگر برای آنکه مردم تشــویق به استفاده از

در این خصوص یک کارشناس رسانه به آفتاب
یزد میگوید« :پیام رسانهای داخلی چون با
زیرســاختهای غیر آماده به نوعی به حوزه فضای مجازی
تحمیل شد و از سوی دیگر به دلیل اشکاالت فنی و ناقص
بودن زیرساختها از سوی مردم مورد استقبال قرارنگرفت
از زمان طرح موضوع تا به االن طرحی شکستخورده بوده
است» .حســن معظمی بیان کرد« :این که وزیر ارتباطات
میگوید فیلتر تلگرام رشد پیام رسانهای داخلی را دچار
وقفه کرده نشان میدهد که فشارهای بیرونی باعث شده
که مســئوالن در این خصوص تغییر عقیده بدهند» .وی
درخصوص تصمیم مجلس مبنی بر در نظر گرفتن اینترنت
ارزان برای پیام رســانهای داخلی گفت« :مجلس فعلی به
دلیل نداشتن تخصص و اشراف به خواست و نیازهای جامعه،
معموالً هر تصمیمی که میگیرد به ضرر جامعه تمام میشود.
در نظر گرفتن اینترنت ارزان برای پیام رســانهای داخلی
هم از این قاعده مســتثنی نیســت .در واقع از یک طرف
چون به حوزه فضای مجازی آشنایی ندارند و از طرف دیگر
تالش دارند که برخی از مباحث را به ســمت محدود کردن
پیش ببرند چنین طرحهای تشــویقی را مطرح میکنند».
معظمی گفت« :نکته اینجاســت که پیام رسانهای داخلی
برای یک عده خاص تبدیل به رانت شــده است به طوری
که اگر همیــن االن جامعه خبری ما بخواهد پیام رســان
خاص خودش را داشته باشــد آیا اجازه چنین کاری را به
آنها میدهند؟ قطعا نه .به نظرم طرح ارزان شدن اینترنت
پیامرسانهای داخلی هم باعث این نخواهد شد که مردم به
سمت این پیام رسانها بروند».

سوپر استار سینما به منتقدان پاسخ داد و رفت

رفع زحمت شهاب حسینی از فضای مجازی!

دنیای غرب  -جاناتان نوالن

یک عکاس حیــات وحش ،پنگوئن نــادر زرد
رنگی را کشف کرد که دانشمندان را گیج کرده
و تصاویرش دهها هزار بار منتشر شده است .به
گزارش باشــگاه خبرنگاران ،این پنگوئن که از
خانــواده  King penguinاســت ،در جزیره
جورجیا در جنوب اقیانوس اطلس در شــمال
قطب جنوب زندگی میکند .پنگوئنها ســیاه
و سفید هســتند و مقداری رنگ زرد در گردن
دارند ،اما این پنگوئن کامال زرد است .دانشمندان
معتقدند که ایــن پنگوئن از بیماری مشــابه
«آلبینیسم» در انسان رنج میبرد که «لوسیسم»
نامیده میشود ،جهشی ژنتیکی که در آن بدن
حیوان اغلب ســفید است ،اما میتواند مقداری
رنگدانه تولید کند ،زیــرا توانایی تولید مالنین
را از دســت میدهد ،کــه به پرها رنگ طبیعی
میبخشد .این عکسها متعلق به عکاس بلژیکی
ایو آدامز است که این تصاویر را یک سال پیش،
به طور خاص در دسامبر  ۲۰۱۹گرفته ،اما تا ۱۸
فوریه  ۲۰۲۱آنها را منتشــر نکرده است .آدامز
در نامهای به نشنال جئوگرافیک گفت« :باعث
تعجب من شــد که پنگوئنها به سمت ما شنا
کردند .ما برای چند دقیقه بسیار خوش شانس
بودیم و من بسیار خوشحالم که از این تصاویر را
گرفتم ».وی افزود« :من قب ً
ال هیچ پنگوئن زردی
را ندیده و نه حتی درباره آن شنیده بودم۱۲۰ .
هزار پنگوئن در آن ساحل وجود داشت و این تنها
پنگوئن زرد بود .وقتی فهمیدیم همه تجهیزات
ایمنی را دور انداختیم و ســریعا دوربینهایمان
را برداشــتیم تا عکاســی کنیم ».دی بورسما،
زیستشناس و استاد دانشگاه میگوید« :اگر یک
پنگوئن زرد ماده باشــد ،بسیار خوب است ،زیرا
برای هر ماده تقریباً سه نر وجود دارد ،اما مردانی
که به نظر متفاوت میآیند احتمال جفتگیری
ندارند ».وی تأکید کرد« :پنگوئنهای با رنگهای
مختلف به احتمال زیاد توسط مهرهای پلنگی یا
نهنگهای قاتل در قطب جنوب خورده میشوند؛
بنابراین فرصتی برای دیدن پنگوئنهای بیشتر
وجود ندارد».

> اذان ظهر >  12:17اذان مغرب > 18:17اذان صبح فردا >  5:11طلوع آفتاب فردا 6:34

وزیر ارتباطات :فیلتر ،رشد پیام رسانهای داخلی را دچار وقفه کرد

دکتر رابرت :اشــتباهات ،این کلمه ایه که از
گفتنش خجالت میکشــی؟ امــا تو خودت
حاصل میلیاردها مورد از همین اشتباهاتی!

پنگوئن زرد رنگی که
باعثتحیرجهانیانشد

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 :

آفتاب یزد -گروه شــبکه :همه ماجرا از یک ویدئو شروع شد.
ویدئویی که نشان میداد شهاب حسینی بازیگر کشورمان در حال
زدن واکسن ضد کرونا در آمریکاست .از آنجایی که این واکسن از
اهمیت به ســزایی برخوردار است ،از کاربران شبکههای اجتماعی
گرفته تا مســئوالن ،شهاب حسینی را بابت این اتفاق مورد انتقاد
قرار دادند و او را به رفتار ریاکارانه متهم کردند .شــهاب حسینی
توضیح داد که بر حسب اتفاق این واکسن را زده است و نیت قبلی
پشــت آن نبوده اما بازهم حرفش را باور نکردند و به او تاختند و
هنوز هم این کار را میکنند آنقدر که شهاب حسینی ترجیح داد
برای همیشه از دنیای مجازی خداحافظی کند.
> امیدوارم مردم ایران واکسن بزنند

شــهاب حســینی درخصوص ماجرای واکسیناسیونش گفته بود:
«هیچ نیت قبلی و برنامه ریزی مشخصی برای زدن واکسن نبود و
نداشــتم .به اصرار یکی از دوستان که برای آغاز یک کار سینمایی
همراهیام میکرد ،در صف واکسن مازاد ایستادیم تا شانس خود
را امتحان کنیم .در آمریکا برای مراکز ســالمندان و ســایر مراکز
در اولویت ،همیشــه چیزی حدود بیســت درصد واکسن اضافه
درنظرگرفته میشود تا در صورت شکستگی یا اتفاقات غیرمترقبه،
مشــکلی برای جامعه هدف بوجود نیاید .پس از اتمام کار ،مازاد را
بیــن مردم عادی توزیع و تزریق میکننــد .کل ماجرا همین بود.
اتفافی که برای هر کســی میتواند بیفتد ».او حتی این آرزو را هم
کرده بود که امیدوار است شرایط واکسیناسیون با بهترین واکسن

بیمارستان
خودروهای
میلیاردی
دورانی که خودروهای قدیمی و از نفس افتاده
در گوشــه پارکینگهای عمومی و خصوصی
خــاک میخوردند به پایان رســیده اســت.
همین کالســیکها که زمانی در طرح تعویض
خودروهای قدیمی با پراید تاخت زده میشــد
حــاال ارزش صــد چندانی و میلیــاردی پیدا
کردهاند و احیای آنها به شــغلی هیجانانگیز
بدل شده اســت .گاهی تعمیر و بازسازی این
خودروها چندین ســال و بــا هزینه میلیاردی
و با قطعات اصلی از کشــورهای سازنده انجام
میشــود .تصاویر روبهرو مربوط به یک مرکز
بازسازی کمیابترین خودروهای کالسیک در
شهریار میباشد / .فرارو

موجود برای هموطنانش در ایران بوجود بیاید و مردم بیش از این
دچار خسارت و مصیبت نشوند.
> خداحافظی شهاب حسینی از اینستاگرام

در نهایت شــهاب حسینی با انتشــار نوشتهای به شکل ضمنی به
انتقادات چند وقت اخیر درباره واکســن زدن در آمریکا پاسخ داد
و از شــبکه اجتماعی اینستاگرام خداحافظی کرد .به گزارش عصر
ایران شــهاب حسینی نوشت« :گفت :سنگی که طاقت ضربههای
تیشه را ندارد ،به تندیســی زیبا بدل نخواهد شد .میبخشید اگر
الگویــی نبودیم که مقبول نظر افتد چــون اصال الگو نبودیم .کی
گفت که بودیم؟ در جهانی که زیستگاه مردان و زنانی بزرگ بوده،
ما را چه به الگــو بودن؟ همواره خود جوینده الگویی بودیم تا رمز

جاودانگی بیاموزیم و نیفتیم مگر در سیر آنان که دلسپرده راه حق
و حقیقت بودند و جان بر ســر این عشق به جان آفرین پیشکش
کردند .بسیارند .بجویید ،مییابید .درست میگویید .وصلم .اما نه به
آنجا که پندار شماست .به ریسمانی که به آن چنگ زدم تا پراکنده
و متالشی نشوم .حبل اهلل ،که از مهر و کرامتش در دسترس همگان
است .اگر نمیبینیم ،مشکل از ماست .قدردان مهر عزیزانی هستم
که همواره و در هر شــرایط بنده را از لطف و حمایت خود محروم
نکردند .برایشــان طول عمر با عزت و عاقبت خیر آرزو میکنم .اما
نارفیقان نسبتا محترم .سیر بنده کوچک در طی بیست و هفت سال
از عمق ناکجا و رسیدن به اینجا در پیشگاه چشمتان نبود؟ آنچه که
غیر از خدای بزرگ و ارادت به خاصان درگاهش مرا به پیوند با آن
نسبت میدهید ،چنانچه میتوانستند ،خود را از گزندهای روزگار
حفظ میکردند .و گرنه من بنده آن دمم که ساقی گوید ،یک جام
دگر بگیر و من نتوانم .قصه کوتاه که متاسفم که آنچه انتظار داشتید
نبودم چون وامدارتان نبودم .گفت ،آنچه هستی هدیه خداست به تو
و آنچه میشوی هدیه توست به خدا .غایتم تبدیل این وجود خاکسار
به گوهری ست درشان پیشکش به پیشگاه پروردگار .همین و بس.
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر
شــود .از آنجایی که بنده متعلق به نســل فضای مجازی نیستم،
ترجیح میدهــم ادامه زندگی را همچون پیش ،در فضای حقیقی
تجربه کنم .لذا از اینستاگرام ،رفع زحمت میکنم و دنبالکنندگان
مجاز را با دنیای خود تنها میگذارم .حق ماندگار ،پایدار ،و نگهدار.
آمین .امضا ،شهاب حسینی ،ملقب به صفر کله گنده».
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رونمایی از
مجسمهطالیترامپ

در کنفرانــس اقدام سیاســی محافظهکاران،
از یک مجســمه طالیــی دونالــد ترامپ که
شــلوارکی با نقش پرچم ایاالت متحده به پا و
چوبدستی به دست دارد ،رونمایی شده است.
از آن زمان ،ویدیوی این موضوع در شبکههای
اجتماعی از جمله توییتر ،سروصدا به پا کرده
اســت .به گزارش فرارو ،خبرنــگار بلومبرگ
ویدیویی از کارمندان کنفرانس محافظهکاران
را به اشــتراک گذاشت که در حال جابهجایی
یک مجســمه طالیی از رئیس جمهور سابق
بودنــد .در پسزمینه ،صداهایی در واکنش به
مجسمه طالیی ترامپ شنیده میشوند« :چه
با حال!»« ،خیلی عالــی!» دیگران میخندند
و شخصی شعار میدهد« :چهار سال دیگر!»؛
این شــعار محبوب طرفداران ترامپ در زمان
کارزار ریاســتجمهوری او برای دور دوم بود.
دیگر کاربــران توییتر ،مجســمه ترامپ را با
گوساله طالی سامری در کتاب مقدس مقایسه
کردهاند .کاریکاتورهــا و حتی یک ویدیو هم
در یوتیوب با این مضمون منتشــر شده است.
کنفرانس ساالنه اقدام سیاسی محافظه کار که
در سال  ۱۹۷۴راهاندازی شد ،خود را بزرگترین
و تاثیرگذارترین گردهمایی محافظهکاران در
جهان مینامد.

«مبارزه با کفتارها» راه و رسم
عجیبقبیلهایدرنیجریه

قبیلهای در نیجریــه زندگی خود را از طریق
پرورش کفتــار و مبارزه جوانان با این حیوان
وحشی و درنده میگذرانند .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،قاره آفریقا بیشــترین ســهم از
افسانهها و ســنتهای منحصر به فرد را دارد
کــه مردم آن را از ســایر مردم جهان متمایز
میکنــد از جمله آنها مردمی هســتند که
قادرند کفتار پرورش دهند ،اما به این شرط که
او عضوی از قبیله «مردان کفتار» باشد که در
روستاهای دور افتاده حومه شهر «ابوجا» در
نیجریه زندگی میکنند .در آیینهای خاص،
فضای غالب همــراه با نواختن طبل به روش
آفریقایی اســت ،زیرا مردم محلی و خارجی
که به دنبال هر چیز خنده دار و مشــکوکی
در جنگلهای آفریقا هستند در محافل جمع
میشــوند تا نمایشهای فولکلوریک «مردان
کفتار» را تماشــا کنند« .محمــد اوکاری»
روزنامهنگار و پخشکننده رادیوهای تخصصی
سواحیلی میگوید :این قبایل کنترل زیادی
در روســتاها و بیابانهای هم مرز با شــهرها
دارند و از جادوی عجیبی برخوردار هســتند
که مردم را در داخل و خارج از کشور به خود
جذب میکنند .رابطــه این مردان و کفتارها
با حذف ایــن حیوانات درنــده از طبیعت و
با بهرهگیــری از ناتوانی آنها در بازگشــت
دوباره به طبیعت آغاز میشــود .این گزارش
نشــان میدهد که کفتارها بــه لحاظ غذایی
کام ً
ال به این مردان وابســتگی دارند و نوعی
همزیســتی متقابل دارند کــه از قابلیتهای
منحصر به فرد برخوردار هستند و در مناطق
کویری دور از شهرها و شهرنشینی در نیجریه
سکونت دارند.

قارچیترسناک
معروف به انگشت شیطان!

انگشت شــیطان نام نوعی قارچ بسیار عجیب
اســت که ظاهری شــیطانی دارد .این قارچ با
نام انگشتان شیطان شناخته میشود .حتی به
آن لقــب گیاه جهنمی را داده اند .این قارچ از
خانواده  Vesёlkovyhدر میان قارچ هاست.
این نــوع از قارچها ابتدا فقط در اســترالیا و
نیوزیلنــد یافت میشــد ولــی در حال حاضر
میتوان آنها را در اروپا هم پیدا کرد / .رکنا

