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این شرح بی نهایت... 

كس��ى كه بدرفتارى ديگ��ران او را به 
 خش��م نياورد، از خوبى نيز سپاسگزارى
 نكند.                                               امام صادق )ع(

دست جفا
در اين عهد از وفا بويى نمانده است

به عالم آشنا رويى نمانده است
جهان دست جفا بگشاد آوخ
وفا را زور بازويى نمانده است

چه آتش سوخت بُستان وفا را
كه از خشک و ترش بويى نمانده است

فلک جايى به موى آويخت جانم
كز آنجا تا اجل مويى نمانده است

به كه نالم كه اندر نسل آدم
بديدم آدمى خويى نمانده است

نظر بردار خاقانى ز دونان
جگر مى خور كه دلجويى نمانده است

خاقانی شروانی

قانون دادرسي کیفری
89 س��ال پيش، برابر با بيست وچهارم 
فروردين 1305 خورشيدى، نخستين 
قانون كيف��ر عمومي و آيين دادرس��ي 
 كيفرى ايران به اج��را درآمد كه بيش از

  5 دهه رعايت ش��د. اي��ن قانون ترجمه 
قانون آيين دادرسي  سال 1804 فرانسه 
بود كه در آوريل 1804 به امضاي ناپلئون 
بناپارت، رهبر وقت آن كش��ور رس��يده 
بود. ايران 122 س��ال بعد قان��ون فوق را 
اقتباس كرد و به اجرا درآورد. طبق روش 
فرانس��وى ها، برخالف طريقه انگليسي 
كه دادگاه ه��اي كيفري باي��د با حضور 
هيأت منصفه )هي��أت 12 نفره مركب از 
م��ردم معمولى از صنف ه��اى مختلف( 
تش��كيل جلس��ه دهند، اتخاذ هرگونه 

تصميم به قاضي سپرده شده است. 

تحویل جنگنده به ایران
55 س��ال پيش، برابر با بيست و چهارم 
فروردين 1339 خورش��يدى، با تحويل 
جت هاى جنگنده »اف �� 86« به نيروى 
هوايى، اي��ران براي نخس��تين بار داراي 
جنگنده نس��ل موتور جت شد. جنگنده 
»اف � 86« در  س��ال 1946 و در جري��ان 
رقابت هاى نظامى واش��نگتن و مس��كو 
ساخته و در  سال 1949 به نيروهاى هوايى 
آمريكا تحويل ش��ده بود. اين جنگنده ها 
براى مقابله با جنگنده پيشرفته روس ها 
يعنى ميگ � 15 طراحى ش��دند. ايران از 
خرداد 1303 خورشيدى )90 سال پيش( 

داراي نيروي هوايي است.

آغاز جنگ داخلی لبنان
40 س��ال پيش، برابر با سيزدهم آوريل 
1975 ميالدى، ميليش��ياى مس��يحى 
لبنان )فاالنژهاى عضو ح��زب كتائب به 
رهبرى پير جمايل( به سوى يک اتوبوس 
حامل اعضاى س��ازمان آزادى فلسطين 
كه براى ش��ركت در يک گردهمايى عازم 
اردوگاه تل زعتر بود، آتش گشوده و 26 تن 
از سرنشينان اتوبوس را كشتند. چند روز 
قبل از اين حادثه، تيران��دازى پراكنده اى 
به يک كليسا در محله مارونى هاى بيروت 
صورت گرفته بود و فاالنژها آن تيراندازى را 
كار آوارگان فلسطينى مى دانستند. نتيجه 
اين حركت جنگ داخلى لبنان بود كه از 

آغاز تا پايان 15 سال به طول انجاميد.

تقویم تاریخ   

کارتون شهر

گفت تو گرگ باران ديده اى، فراز و نشيب زندگى 
را هم كمابيش چش��يده اى، براى من كه 20 سال از 
تو كوچكترم آيا مى توانى از راز و رمز زندگى بگويى؟ 
مى توانى بگويى كاميابى راستين انسان در چيست و 
چگونه بايد در اين ش��لوغ بازار زندگى - كه از هر سو 
ندايى مى آيد و انسان را به خودش فرا مى خواند - راه 
درست را يافت و درس��ت زندگى كرد؟ چگونه بايد 
زيست كه در زمان مرگ، احس��اس زيان نكرد و اگر 
عمرى داش��تى و به دوران پيرى رسيدى، سِر پيرى 
احساس خوشبختى كنى؟ گفته اند كه انسان، درنگى 
اس��ت ميان دو بى   نهايت پيش از  زاده شدن و پس از 
آن، در اين درنگ، به راستى چگونه بايد زيست و چه 

بايد كرد؟ 
گفتم گ��رگ باران دي��ده را خوب آمدى، باش��م 
يا نباشم مهم نيس��ت. ش��ايد هم توهيَنكى در آن 
بود، آن هم مهم نيس��ت، هر چه بود به دلم نشست 
اما اگر از همين تيكه نخس��ت س��خنانت بگذريم 
مابقى آن، پرسش هايى بسيار سخت اند و به گمانم 
تا اندازه زيادى ش��خصى. يعنى به فردش بس��تگى 

دارد و شايد نتوان يک پاس��خ فراگير و استوار كه به 
درد هم��گان بخورد و همه را راض��ى كند، براى آنها 
ُجست. به گفته فرناندو سو تر در كتاب »پرسش هاى 
زندگى« اينها كه تو پرس��يدى پرسش هاى بزرگ 
زندگى اند، پرسش هايى گش��وده و شايد نخستين 
نكته، همين گش��ودگى باشد. پرس��ش هاى بزرگ 
زندگى، گش��وده اند و مغزهاى بزرگ همه زمان ها را 
به انديش��يدن به خود فرا خوانده و مى خوانند. خيام 
يكى از همين مغزهاى بزرگ اس��ت كه در رباعيات 
خود نشان مى دهد س��خت با اين پرسش ها درگير 
اس��ت. خب، همين كه دارى اينها را مى پرسى مايه 
خرسندى است و نشان مى دهد كه چه بسا از آرامش 
ذهن هاى گورستانى دور شده اى و دور هستى. فلسفه 
هم شايد از همين جا آغاز شود: از انديشيدن به مرگ، 
به زندگى، به معناى زندگى و به چگونه زيس��تن اما 
خوشبختى تو، بى گمان از درون تو مى گذرد. درون 
تو چش��مه اى اس��ت كه آب زندگى راس��تين از آن 
مى جوشد. نبايد بگذارى چشمه درونت خشک شود. 
خشک شدن آن، زندگى ات را به روزمرگى مى اندازد. 
زندگى يعنى تازگى؛ تازگى در انديشيدن، در ديدن، 
در يافتن. خوشبخت كسى است كه از خودش لذت 
مى برد، با خودش مى زيد، خودش است، خودش را 
تازه مى كند و همواره نگران درجا زدن و هراس��ان از 

تكرار اس��ت. زندگى به ناگزير روزمرگى هم دارد اما 
نبايد بگذارى روزمرگى سراس��ر بر تو چيره شود. به 
دنبال پول هم بايستى بروى - يا بدوى - اما زندگى ات 
را فداى پول نكنى. پول داشتن و پول درآوردن، اندازه 
دارد. نگذار كه پول، همه زندگى ات شود. گرچه اگر 
پول نباشد يا به اندازه كافى نباشد، نمى توانى درست 
زندگى كنى اما راه خوشبختى و خوشحالى انسان، 
پول نيست، جوشش درون است. خوشبخت كسى 
اس��ت كه درونى پويا دارد، توان خواندن، انديشيدن 
و نوانديشيدن دارد. خوشبخت كسى است كه توان 
بخش��ش و دهش دارد و با خويش و با زندگى اش به 

آرامش درون رسيده است. 
گفت همين جورى اگر پيش بروى سر از عرفان 
در مى آورى. آيا با قناع��ت عرفانى - كه بى گمان 
زمانه اش گذشته - مى توانى در جهان امروز زندگى 
كنى و برايش نس��خه بپيچ��ى؟ در آنچه گفتى 
جاى درست و پررنگى كه اقتصاد در زندگى هاى 
كنونى دارد را نمى بينم. از دل اين ها، بنز و پورشه 
و مازراتى در نمى آيد. مى آيد؟ گفتم اگر تجمل اند 
در نمى آيد. اين سخن سقراط را هم فراموش نكن 
هنگامى كه چشمش به اشياى تجملى افتاد كه 
براى فروش چيده بودند: »چه فراوان اس��ت آنچه 

بدان نيازى ندارم.«

شهرَونگ

فوکوس   ...

حرف روز

راه زندگی 

  ۲۷۲ سال پیش، برابر با سیزدهم آوریل ۱۷۴۳ میالدی، توماس جفرسون، فیلسوف، باستان شناس، دیرین شناس، 
نویسنده و از بنیانگذاران ایاالت متحده، نویسنده اصلی اعالمیه استقالل و س��ومین رئیس جمهوری آمریکا در ویرجینیا 
به دنیا آمد. توماس جفرسون از س��ال ۱۸۰۱ میالدی ۲ دوره متوالی ۴ ساله رئیس جمهوری آمریکا بود. این زمان مصادف 
است با سال های ۱۱۸۷-۱۱۷9 خورش��یدی که طی آن فتحعلی شاه قاجار پادش��اه ایران بود. توماس جفرسون به همراه 
جیمز مادیس��ون پایه گذار حزب »دموکرات-جمهوری خواه« بود که به مدت یک ربع قرن سیاست های ایاالت متحده را در 
قبضه خود داشت. او به عنوان یک سیاستمدار فیلسوف، حامی روشنگری بود و بسیاری از رهبران روشن فکر در بریتانیا 
و فرانسه را می ش��ناخت. جفرس��ون اولین رئیس جمهوری آمریکا است که مراس��م تحلیف ریاس��ت جمهوری را در شهر 
واشنگتن به جا آورد. حمایت جفرسون از افزایش اقتدار دولت مرکزی باعث شد تا جرج واشنگتن در سال ۱۷۸9 او را به 
عنوان وزیر امور خارجه خود برگزیند. جفرسون در حالی دور دوم ریاست جمهوری خود را در سال ۱۸۰9 به پایان رساند که 

تالش می کرد کشورش را از درگیر شدن در جنگ های ناپلئون در اروپا دور نگاه دارد.
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آب و  هوا

... تداوم بارش ها و كاهش دمای هوا 
بر اس��اس تحليل آخرين داده هاى هوا شناسى، 
س��امانه بارش��ى در مناطق غرب، جن��وب غرب، 
دامنه ه��اى زاگ��رس، س��واحل دري��اى خ��زر، 
دامنه هاى جنوبى البرز، شمال شرق و بخش هايى 
از نواحى مركزى كشور همچنان فعال خواهد بود. 
با تداوم فعاليت اين س��امانه، ب��ارش باران، گاهى 
رعد و برق و وزش باد و در مناطق مس��تعد بارش 
تگرگ دور از انتظار نيس��ت و اي��ن وضعيت براى 

شمال غرب كشور نيز پيش بينى مى شود. 
تصاوير دريافت��ى از ماهواره هاى هوا شناس��ى 

وجود گرد و غبار را در استان هاى واقع در جنوب 
غرب، جنوب، برخى نقاط ش��رق و جنوب ش��رق 
نش��ان مى دهد كه اين وضعيت هم��راه با كاهش 
ديد در نواحى ذكر شده خواهد بود. اين پديده روز 
سه شنبه اين هفته در برخى از نقاط شمال شرق 
 و شرق كش��ور س��بب بارش هاى پراكنده شده و

 به تدريج از كشور خارج ش��ود. براى شمال غرب 
و برخى مناطق غرب كش��ور بارش هاى پراكنده 
پيش بينى شده و در ساير مناطق كشور جوى آرام 

حاكم خواهد شد. 
كمينه و بيش��ينه هواى تهران امروز به 8 تا 17 
درجه باالى صفر مى رسد و نقشه هاى هوا شناسى 

نش��ان مى دهند، آس��مان تهران در اين روز نيمه 
اب��رى در بعضى از س��اعات همراه ب��ا بارش هاى 
پراكنده و وزش باد و در برخى از ساعات با افزايش 
ب��اد خواهد بود. كمينه و بيش��ينه ه��واى تهران 
طى روز سه ش��نبه اي��ن هفته به 8 ت��ا 14 درجه 
باالى صفر مى رس��د و آس��مان پايتخ��ت در اين 
روز قس��متى ابرى گاهى با وزش باد و به تدريج با 
افزايش ابر همراه خواهد بود.  در شبانه روز گذشته 
بندرعباس مركز استان هرمزگان با بيشينه دماى 
35 درجه س��انتيگراد گرم تري��ن و اردبيل مركز 
اس��تان اردبيل با كمين��ه دماى منف��ى 2 درجه 

سانتيگراد سرد ترين شهرهاى كشور بوده اند. 
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داستانه

غلط زیادی!
چوپانى گله را به َچرا برد. وس��ط دشت به درخت 
گردوى تنومندى رسيد. از آن باال رفت و به چيدن 
گردو مش��غول ش��د كه ناگه��ان گردباد س��ختى 
درگرفت. خواست فرود آيد، ترس��يد. باد شاخه اى 
را كه چوپ��ان روى آن بود به اين ط��رف و آن طرف 
مى برد. ديد نزديک است كه بيفتد و دست و پايش 
بشكند. رو به آس��مان كرد و گفت: »خدايا گله ام را 
نذر مس��تمندان مى كنم، اگر از درخت سالم پايين 
بيايم.« قدرى باد س��اكت ش��د و چوپان به ش��اخه 
قوى ترى دس��ت زد و جاى پايى پي��دا كرده و خود 
را محك��م گرفت. دوباره گف��ت: »خداجان مى دانم 
راضى نمى ش��وى زن و بچه مِن بيچ��اره از تنگى و 

خوارى بميرند. پس نصف گل��ه را صدقه مى دهم و 
نصفى هم براى خ��ودم.« قدرى پايين تر آمد. وقتى 
كه نزديک تنه درخت رس��يد گفت: »خداى بزرگ 
اگر موافق باشى گله را خودم نگهدارى كنم در عوض 
كشک و پشم نصف گله را صدقه بدهم.« وقتى كمى 
پايين تر آم��د گفت: » خب باالخ��ره چوپان هم كه 
بى مزد نمى شود. كشكش را صدقه مى دهم، پشمش 
هم مال من به عنوان دس��تمزد.« وقتى باقى تنه را 
ُس��رخورد و پايش به زمين رسيد نگاهى به آسمان 
كرد و گفت: »خداجان العفو. آخه چه كش��كى چه 
پشمى؟ ما از هول خودمان يک غلطى كرديم، غلط 

زيادى كه جريمه ندارد!«

اين روزه��ا و بر اثر حادثه متأثركننده ف��رودگاه جده، 
موبايل ها پر ش��ده از انواع و اقس��ام فحش ها و شعرهاى 
ناسيوناليستى ضد عرب و دعوت به تجمع و شعار و اينها 
عليه عربستان سعودى! همه هم راضى هستند، هم دولت، 
هم مردم! چون كسى هزينه اى نمى پردازد! راحت از روى 

مبل، سياست خارجى و داخلى مان را پيش مى بريم: 
1394

فورى فورى... عربس��تان اعالم ك��رده كه همينيه كه 
هست، باز هم از اين كارها مى كنيم. بياييد امروز ساعت 
9 شب تا ده دقيقه از فرستادن هرگونه جوک، عكس هاى 
+18، فحش عليه دكترها، مطلب عليه حكومت، مطلب 
درباره المپ هاى 85 وات به باال خوددارى و فقط ش��عار 
مرگ بر سعودى ها را منتشر كنيد. كپى اجباريه. يک نفر 

كپى نكرد، رفت آن جا كه عرب  مى انداخت!
1390

فورى فورى... امارات اعالم كرده به زودى س��ه جزيره 
ايرانى رو تا آخر فردا شب به خاک خودش ملحق ميكنه. 
پادشاه امارات گفته اگر ايرانى ها توى اينستاگرام اين پيغام 
رو اليک كنند و عضو گروه »اصن يه وضعى« بش��وند از 
تصميم خودش منصرف ميشه و جزاير رو براى هميشه 
به ايران ميبخش��ه. هموطن، پاى ايران در ميونه. هرچه 

سريع تر عضو گروه اصن يه وضعى بشو و اليكش كن!
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بچه ه��ا لطف��ا توجه كني��د. دكتر فاطم��ى رئيس 
بيمارستان سينا گفته كه شاه ميخواد حكومت قانونى 
مصدق رو سرنگون كنه. اين به دليل دخالت هاى مصدق 
در امور سلطنتى بوده. حاال شاه گفته كه اگر يک ميليون 
نفر اين پيغام رو توى فيس بوک به اشتراک بگذارند، از 
كودتا عليه مصدق منصرف ميش��ه و همه آزادى هاى 
كشور رو تضمين ميكنه و اصال مملكت ميشه عين زمان 

شاه! ملى نيستى اگر اينو به اشتراک نگذارى...
1230

چاپار ش��اهى چنين خبر آورده كه اميرنظام، ميرزا 
تقى خان فراهانى، مغضوب سلطان صاحبقران، شوكت 
شاهان، امير دل ها، ناصرالدين ش��اه قرار گرفته است. 
اميرنظام فى الحال از كلي��ه مناصب مملكتى معزول 

گشته و گفته مى شود در راه كاش��ان است و بيم جان 
او مى رود. جاسوسى از يكى از زنان حرم شاهى شنيده 
است كه شاه از كرده خود پشيمان گشته و اظهار نموده 
است اگر ساكنين دارالخالفه در روز آدينه، كباب كوبيده 
راه بيندازند و حضرت ايشان از باالى شمس العماره دود 
فراوان از باالى خانه ها مشاهده فرمايد، از قتل اميركبير 
منصرف خواهند شد. پس ايرانى نيستى اگر ظهر جمعه، 
كباب كوبيده راه نيندازى. هر سيخ كوبيده، يک فرشته 

نجات براى اميركبير
616

وايبريان اخبار و ناقالن واتس آپ باز و مس��نجرهاى 
شكرش��كن ش��يرين گفتار چنين حكايت كنند كه 
مغول ها به دروازه هاى سمرقند رسيده اند و ديرزمانى 
نيست كه س��پاه ايران را شكس��ت دهند. چنگيزخان 
گفته است اگر ايرانى ها هركدام پنجاه جوک به وايبر من 
بفرستند، از ادامه حمله به ايران خوددارى خواهم كرد. 

خوارزمشاهى نيستى اگر جوک نفرستى.
30

فورى فورى... هموطن خبر رسيده كه شش ماه است 
كه حجازيان ب��ه مرزهاى ما در ميان��رودان حمله كرده 
و پيش��روى هايى به سوى پايتخت زمس��تانى ما يعنى 
تيسفون داشته اند. ما ايرانى ها را چه مى شود؟! لطفا اين 
خبر را به اش��تراک بگذار تا بلكه به گ��وش دولتمردان و 
موبدان و ارتشداران برسد. وظيفه من و تو هم اين است كه 
درباره حمله اعراب جوک بسازيم و به اين طريق روحيه 
آنها را ضعيف كنيم. يادمان باش��د كه در ماجراى حمله 
اس��كندر يونانى، پدران ما با ساختن جوک، توانستند بر 
فرهنگ يونانى غلبه كنند و خون آريايى را حفظ كنند. 
آريايى نيستى اگر براى ديگران نفرستى. يک نفر جدى 

نگرفت و نفرستاد، االن اسمش شده ابو رامتين!
منهای 330

آه  اى داريوش��يان، شما را چه ش��ده است؟ اسكندر 
گجستک به س��رزمين هاى ما يورش كرده و هر چه ما 
شكست مى خوريم كوتاه نمى آيد.  اى اسكندر، بدان و 
آگاه باش كه ما فرزندان كوروش��يم و اگر داريوش سوم 
از ما بخواهد با پاى پياده به يونان ش��ما خواهيم آمد و 
طومارتان را در هم خواهيم پيچيد. اوه... اوه... بيسوس... 
نكن بيسوس... اوه! خب اين همراه اول آنتن نميداد، نشد 
به موقع پيامک حماسى بفرستيم، اين شد كه سرداران 

يونانى بر ما غلبه كردند!
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