
نشانه هایی مشخص از 
دوقطبی شدن جامعه ایران

تأملی در رفتار کاربران شبکه های اجتماعی مجازی
در ماجرای هدی رستمی

پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم رهبــری: رهبر انقالب 
اســالمی گفتنــد: سیاســت دولت جمهــوری اســالمی ایران، 
گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این، سیاستی کامال 
درست است. حضرت آیت اهللا خامنه ای، رهبر انقالب اسالمی، 
پیش از ظهر دیروز (چهارشنبه) در دیدار سردار بردی محمداف، 

رئیس جمهوری ترکمنستان و...

سیاست دولت ایران گسترش روابط 
با کشورهای همسایه است

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان و 
هیئت همراه: 

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۰۴ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ ژوئــن   ۱۶     ۱۴۴۳ ذی القعــده   ۱۶     ۱۴۰۱ خــرداد   ۲۶ پنجشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۴

در «شرق» امروز  می خوانید: مرگ کودک ۲ ساله در پی پاره کردن الستیک های آمبوالنس، ۶ نفر در رابطه با حادثه قطار مشهد- یزد بازداشت شدند  و یادداشت هایی از  علی ظفرزاده،  کامران امامی، مهدی افشار، حسین قریب

فارغ از قضاوتی که راجع به هدی رستمی و اعتراضات 
به او می توان داشت، آنچه اینجا اهمیت دارد، آن است 

که به  نظر می رسد فضای دوقطبی که سال ها در توییتر 
شاهد آن بودیم و در گزارش های متعدد به آن پرداخته 
شده بود، حاال در اینستاگرام نیز کم کم بروز و ظهور پیدا 

کرده است. 

گزارش تیتر یک را در صفحه   ۵ بخوانید

شــاهد بودیم که در دوره دوم ریاســت جمهوری آقای حســن 
روحانی، تندترین انتقادها و حتی دشــنام ها به ایشان به خاطر وضع 
اقتصادی کشــور و معیشت مردم صورت می گرفت و صدالبته هیچ 
پیشنهادی به  ایشان در خصوص چگونگی اقداماتی که باید به انجام 
برسد، داده نشد. در دولت فعلی هم علی رغم آنکه منتقدان دولت 
روحانی خویشــتن داری می کنند و البتــه صدای برخی منتقدان هم 
چندان بلند نیست، طلیعه های انتقاد از دولت فعلی نمایان است و 
نیز همچون گذشته هیچ کس راه حل ارائه نمی کند و همه حرف های 
بلندگویی، مکتوب و رســانه ای برنامه ریزان مانند دولت، مجلس و 
مجمع تشــخیص مصلحت فقط برای احاله به آینده و اعالم آنکه 
«ما هم برنامه داریم»، است. سند منتشرشده دولت به عنوان «تحول 
دولت» با وجود آنکه حاوی مطالب مفیدی است، نه به شرایط ایران 
و جهان اشاره دارد و نه امکانات مالی، اقتصادی، زمانی و تخصصی 
را برای اجرای آن سنجیده است. اینک به عنوان یک شهروند که درک 
او از آینده ایران دردناک اســت، پیشــنهاد می کند با فرض چگونگی 
سیاســت خارجی ایــران و نحوه عملکرد دشــمنان به خصوص در 
اطراف مرزهای کشــور، صاحب نظران در خصوص اقداماتی که باید 
انجام شود، اظهارنظر کنند تا شاید گرهی از کار بسته کشور بازگردد. 
در زیر برخی از فاکتورهایی که موجب نگرانی از آینده کشــور است، 
آورده می شود. این مشخصات گرچه تقریبی است اما بسیار ملموس 

بوده و نیاز به بحث و گفت وگو ندارد.
۱- ســاالنه بر اساس گفته وزیر اقتصاد و دارایی، ۲۶ میلیارد دالر 
ارز برای واردات نهاده های کشاورزی جهت تولید نان، روغن، لبنیات، 
مرغ و تخم مرغ، گوشت قرمز، ماکارونی و سایر نیازهای خوراک مردم 
مورد نیاز است و به این  ترتیب برخالف اهداف انقالب، تغذیه روزانه 

مردم وابسته به اجانب است.
۲- با توجه به افت آب های زیرزمینی، وضع کشاورزی وابسته به 
چاه ها در سراسر کشور کامال در مخاطره است و در همین حال نیمی 

از دشت های کشور دچار نشست شده اند .
۳- به  دلیل شــرایط آب وهوایی بارش های آســمانی به شــدت 
کاهش پیدا کرده و آب رودخانه ها و ذخیره سدها در حداقل ممکن 

است و زراعت دیم نیز به مخاطره افتاده.
۴- ســاالنه حدود ۱۰ درصد به مصرف برق اضافه می شــود و با 
توجه به از کار افتادن نیروگاه های برق آبی و عدم ســرمایه گذاری در 
صنعت برق، پیش بینی خاموشــی در شــهرها و صنایع وجود دارد 
که موجب آســیب فراوان به زندگی مردم و افــت تولید و بی کاری 

می شود.
۵- روزانــه بیــش از صد میلیــون لیتر بنزین در کشــور مصرف 
می شــود که با توجه به افزایش مصرف ۱۰ درصد در ســال، واردات 

بنزین به کشور محتمل است.
۶- صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن به شدت کاهش پیدا 
کرده اســت و به خصوص در شرایط اخیر بازارهای صادراتی ایران از 

سوی دیگر کشورها تصرف شده است.
۷- مصرف گاز در کشــور معادل تولید آن اســت و امکانی برای 
صادرات وجود ندارد و با توجه به افزایش مصرف، نیروگاه های گازی 

نیز دچار مشکل می شوند.
۸- طبق گفته وزیر نفت، برای پایدار نگه داشتن تولید نفت نیاز به 
۹۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری است که نوعا در شرایط فعلی ممکن 

نیست.
۹- ساالنه حدود ۱۲ میلیارد دالر خروج سرمایه از کشور صورت 

می گیرد؛ درحالی که سرمایه گذاری خارجی نزدیک به صفر است.
۱۰- سیســتم حمل ونقــل کامیونی در کشــور به شــدت کهنه و 
غیراقتصادی بوده و سیســتم ریلی به گفته وزیر راه و مسکن نیاز به 
هزار دســتگاه لکوموتیو دارد و سیستم هوایی هم اصوال قابل طرح 

نیست.
۱۱- سیستم قاچاق کاال به کشــور و از کشور همچنان در جریان 

است و ظاهرا قابل جمع کردن نیست.
۱۲- صنایع کشور نوعا دچار تنزل کیفی و کمی شده؛ به طوری که 
کیفیت صنایع خودروسازی در باالترین سطح کشور مورد انتقاد قرار 

گرفته است.
از این قبیل شــرایط کشور بسیار می توان نوشــت، ولی در اینجا 
به همین حد بســنده می  کنیم و می خواهیم این را روشــن کنیم که 
متأسفانه نه تنها به «توسعه»، «پیشرفت»، «رشد» یا هر اسم دیگری 
که می خواهیم بر آن بگذاریم، نرسیده ایم، بلکه امروز این مفاهیم را 
فراموش کرده ایم و ناچارا باید فقط به فکر «حفظ» ایران باشیم. حال 
می خواهیم بدانیم چه باید کرد تا شــرایط تغییر کند؛ یعنی سرزمین 
ایران از سیر نزولی خارج شود و حداقل به وضع ثابتی برسد، آنگاه به 
فکر توسعه، پیشرفت یا رشد باشیم. روی سخن ما با کسانی است که 
با نگرانی وضع فعلی را مقدمه ای برای  آسیب پذیری آینده سرزمین 
ایران می دانند و نه آنان که چشم بر شرایط فعلی بسته اند و از تمدن 
بزرگ ســخن می گویند. صاحب نظران بهتر اســت ابتدا فرض های 
سیاست خارجی کشــور و چگونگی هویت انقالبی را در نظر گرفته 
و حســب آن راه  حل ارائه کنند. طبیعی است شرایط نشان می دهد 
وضع تحریم ها و سیاســت خارجی کشور تغییر نمی کند و سیاست 
خارجی ایران، وفاداری به محور مقاومت و مبارزه برای محو اسرائیل 
ادامه در صفحه ۵ خواهد بود.  

کنش سیاسی مبتنی بر یک جانبه گرایی راه و روشی پایدار نیست. 
دیپلماسی یک جانبه گرایی به کشــمکش سیاسی و گاهی به جنگ 
می انجامد. نزدیک ترین مثال این سیاســت، راه و رسم کنونی روسیه 
اســت. یک جانبه گرایی در دو بعد ملــی و فراملی پیامدهای مثبتی 
نخواهد داشــت. در گســتره بین المللی یک کشور با در پیش  گرفتن 
اســتراتژی یک جانبه گرایی راه را بر شــکل گیری هم گرایی منطقه ای 
و فرامنطقــه ای خواهــد بســت. در قالب یک جانبه گرایی، حســن 
هم جواری جای خود را به ادعاهای ارضی می دهد. دســت اندازی 
روســیه بر کریمه با اتخاذ چنین راه و روشــی توجیه شــده اســت. 
بارزترین نشانه یک جانبه گرایی زیر پا گذاشتن حق حاکمیت کشورها و 
تالش در راه تأثیرگذاری سیاسی پنهان و آشکار در کشورهای منطقه 
تحت نفوذ است. در این زمینه کشورهای دارای مشی یک جانبه گرایی 
دخالت در ترتیبات سیاســی کشــورها را جایگزین روابط دیپلماتیک 
می کنند. این دخالت به مفهوم نادیده گرفتن اصلی ترین اصول حقوق 
بین الملل و حق حاکمیت ســایر کشورها است. برهم خوردن نظم و 
تهدید امنیت جهانی یکی از آثار ناخوشایند استراتژی یک جانبه گرایی 
اســت. یک جانبه گرایی زمینه های هم گرایی را از بین برده و شیوه و 
فرهنگ تهدید و تجاوز به حقوق کشــورهای دیگر را رواج می دهد. 
تجاوز نظامی روسیه به اوکراین می تواند زمینه ساز دست اندازی چین 
بر تایوان شــود. در بعد ملی پیش گرفتن استراتژی یک جانبه گرایی، 
شیوه ای ضد دموکراسی است؛ زیرا در حال حاضر اکثریت شهروندان 
روســیه با تجاوز نظامی این کشور مخالف اند. کشورهایی که شیوه و 
سلوک یک جانبه گرایی دارند، در روابط سیاسی ناپایدارند. دوستی با 
این کشورها با منافع ملی سازگار نیست. این کشورها هنگامی که در 
تنگنا قرار می گیرند، دوستان و پیمان های خود را یکباره به فراموشی 
می ســپارند؛ دوستی و پیمان هایی که هیچ گاه در مدار منافع ملی ما 

نبوده است.

دریچه ای برای یک نظرخواهی 
«حفظ ایران»

یک جانبه گرایی؛  در تکاپوی منافع ملی

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

سیدمصطفی هاشمی طبا

محمود اشرفی

«شرق» پشت پرده اختصاص حواله خودرو به بازیکنان تیم ملی را بررسی کرد«شرق» پشت پرده اختصاص حواله خودرو به بازیکنان تیم ملی را بررسی کرد

وعده ای که ماسید؟وعده ای که ماسید؟

طالبان علیه طالبان
اختالفات درونی طالبان برای خلع سالح فرماندهان غیرپشتون و فرصت طلبي داعش شدت گرفت

تیم ملی ایران در حالی باید قریــب به ۱۶۰ روز دیگر در جام جهانی حاضر 
شــود که اوضاع و احوال مساعدی ندارد. این تیم برخالف ۳۱ تیم دیگری 
که در جام جهانی حاضر خواهند بود بازی های تدارکاتی مناســبی نداشته 
و از فیفادی بلندمدت خرداد، فقط یک بازی دوســتانه با تیم دوم الجزایر 
داشته  اســت. دیداری که باعث شده انتقادها از آنها از یک سو و از دراگان 
اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی، از ســوی دیگر، زیاد و زیادتر شود. هم زمان 
با این اتفاقات عجیب و غریب که برگرفته از روزهای آشــفته فدراســیون 
فوتبال ایران است، چندی پیش اخباری از سوی معاون وزیر ورزش اعالم 
و در قالب خواســته های بازیکنان تیم ملی در پنج محور مطرح شد که یکی 
از آنها درخواست برای پیگیری حواله خودرو برای بازیکنان تیم ملی است. 

ســینا کلهر، معاون وزیر ورزش در دیداری که با ملی پوشــان در قطر داشــت، خواســته های آنها را 

این چنین بیان کرد: «بازیکنان تیم ملی پنج درخواســت داشته اند که در محور های مختلف ارائه شده 
است. محور نخست به پرداخت پاداش بازی های تیم ملی در مرحله گروهی جام جهانی برمی گردد. 
پاداش ســه دیدار تیم ملی معوق اســت. البته در همین محور برخی مربیان تیم ملی هم بخشی از 
حقوق و پاداش های خود را دریافت نکرده اند. محور دوم خواســته ها، مربوط به حواله خودرو است 
که به عنوان پاداش صعود به جام جهانی به بازیکنان تقدیم شــد، ولــی ظاهرا کار اجرائی آن انجام 
نشده است. مســئله سوم موضوع خدمت سربازی برخی بازیکنان تیم ملی بود. درحال حاضر ۱۲ نفر 
از بازیکنان تیم ملی فوتبال مشــمول هستند. بهره مندی از معافیت سربازی در صورت کسب پیروزی 
در رقابت های جام جهانی یکی از درخواســت های بازیکنان بود. محور چهارم اختصاص یک ایرالین 
به عنوان هواپیمایی چارتر تیم ملی برای ســفر به قطر بود. پیشــنهاد ملی پوشــان اختصاص ایرالین 
ایران ایر بود. محور پنجم دیدار های تدارکاتی برای فیفادی دوم (اواخر شــهریور- اوایل مهر) و کمک 
وزارت ورزش و جوانان برای تسهیل دیدار تدارکاتی با تیم های باکیفیت تر و بدون مشکالت قبلی بود».

از سقوط متروپل تا توقف فعالیت جمعیت امام علی، از تولید کاالی بی کیفیت تا کاهش ارزش پول ملی، 
از کاهش جمعیت تا تشــویق به ازدیاد، از تردد با انبوه محافظان تا ســفرهای مردمی رئیس دولت و دیدار 
چهره به چهره و... اعمال ما به ظاهر از هم جداست، آنچنان که پرده های این نوشته به ظاهر از هم جداست، 
اما پیوندهای عمیق و نامرئی بین اعمال ما و این پرده ها وجود دارد؛ گاهی یک نشانه به ما کمک می کند تا راز 
تفسیر همه این اعماِل به ظاهر جدا را بفهمیم. در تبیین این راز ابتدا فرازی از پیام آیت اهللا جوادی آملی را آغاز 
سخن قرار می دهیم، سپس پرده های جدا را برای یافتن درک بهتر وقوع این حوادث واکاوی می کنیم. حضرت 
آیت اهللا گفتند: «... آن که انگیزه اختالسی و اندیشه نجومی دارد، فکرش را فکرتش را فطرتش را بر لبه لرزان 
سقوط، بنیان گذاری کرده است -خواه از مسئولین خواه از مردم- کسی که باور صحیح، اعتقاد صائب و ایمان 
سالم داشــت، او در زمین مستحکم خانه می سازد... اسالم خانه هایی که برای مردم می سازد هر چند قبر و 
خانه مرده باشد آن را محکم می سازد... به فکر اختالس و چپاول نباشید، به فکر زرق و برق دنیا نباشید...».

در تأیید این سخن حکیمانه که خانه  محکم، حتی اگر قبر باشد، نتیجه ایمان و باور ساکنان آن خانه -ملت 
و دولت- است که در زندگی و مرگ نمادهای استوار می سازند، تردیدی نیست و ما مصداق این سخن را در 
گوشه و کنار جهان دیده ایم و حکمت آن را در این پرده ها خواهیم نوشت. اما چگونه می توان گناه «اختالس، 
چپاول و زرق و برق دنیا» برای دو جایگاهی که یکی قادر کامل و موظف به عمل، ولی بی اراده و بی  مسئولیت 
است با آن دیگری که مطیع و مسلوب االراده در یک ترازو سنجش کرد؟ البته در این گزاره تردیدی نیست که 
کلیت اخالق سقوط کرده و ما مردم هم جدا از این قاعده نیستیم، اما انتساب وقوع این گونه حوادث و فجایع 

زیستی به مردم، به دالیل زیر خروج موضوعی دارد.
اگر «باور صحیح و ایمان سالم» نبود تکلیف چیست؟ اگر «او در زمین مستحکم خانه نساخت» چه باید 
کرد؟ اگر قبال مهندس «متصل» به مردم، به ســازنده «متصل» به مسئول گفته باشد که این خانه مستحکم 
نیســت ولی سازنده متصل به «مسئول» زورش بیش از قانون، ضابطه و مردم بود، آن وقت چه باید کرد؟ تا 
آنجا که به «مردم» مربوط است در این حادثه نقش خود را به عنوان ناظر، مهندس، منتقد، معترض و شاکی 
به درســتی ایفا کرده اند؛ وقتی فردی از این مردم گفت نســازید و حتی به دادگستری شکایت ُبرد اما جریان 

ســاخت متوقف نشد، طبعا تالی فاسد و قابل پیش بینی این روند را امروز باید در سهم مردم زیر آوار دید که 
بازماندگانشــان در پهنای خیابان با خشــمی آکنده از مظلومیت در سوگ عزیزانشــان فریادهایی را که زدند 
ولی شنیده نشد، این بار بلندتر ضجه و زاری کنند. شکر نعمت، که الاقل در حد یک پیام «مردم» را «دیدید» 
مســئوالن که در این حد هم ندیدند... اما آن مردمی که شما می بینید و مسئوالن در محافل خاص می بینند 
نه آن مردمی که ما هستیم! که اساسا درد ما مردم این است که اصال دیده نمی شویم و هیچ نقشی در اداره 
امور، حتی در زندگی شخصی خودمان نداریم. حضرت آیت اهللا! ما مردم حتی آن قدر آزاد نیستیم که به فکر 
کودک یتیمی باشــیم که پیامبر اســالم تا بدان اندازه به مراعات حال وی سفارش کرده است. دو سال پیش، 
ادامه در صفحه ۱۰ دفتر جمعیت امام علی بعد از حدود ۲۰ سال فعالیت پلمب شد!  
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این گزارش   را در صفحه  ۹ بخوانید
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مجلس، دولت دوازدهم را به استنکاف در اجرای قانون راهبردی متهم کرد

دفاع صالحی از برنامه هسته اي دولت قبل
تولید اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصد در راستای اجرای قانون بود

کمیســیون اصل نود مجلس شــورای اسالمی در گزارشــی مدعی شد که رئیس  سابق  
ســازمان انرژی  اتمی و همچنین رئیس  جمهور ســابق در انجــام وظایف مصرح در قانون 
«اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» قصور داشته اند. ادعایی 
که با پاســخ جدی رئیس ســابق انرژی اتمی همراه شــد و بر اجرای دقیق این قانون تأکید 

داشت.
قانــون اقدام راهبردی که تالش مجلــس برای خروج ایران از برجــام و پایان دادن به 
مذاکــرات هســته ای بود، مهم تریــن عامل به نتیجه نرســیدن مذاکرات از ســوی روحانی، 
رئیس جمهور وقت، اعالم شــد. حسن روحانی در بیست وســوم تیر ۱۴۰۰ در جلسه هیئت 
دولــت خود گفت کــه «اگر اصل ۶۰ قانون اساســی ما حاکــم بود و یازدهــم آذر لطمه 
نمی خورد، اسفندماه تحریم مردم برداشته می شد و امروز مردم می دیدند که چه شرایطی 
بر کشــور حاکم بود و فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر دیگری را می دیدند». مجلس ایران 
در یازدهم آذرماه طرحی را با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق 
ملت ایران» به تصویب رســاند که از همان ابتدا با مخالفت دولت همراه بود اما در نهایت 
دولت دوازدهم مجبور به اجرای آن شد اما این اجرای از سر اجبار به دل مجلس نچسبید.
البته دولت سیزدهم هم با چالش اجرای این قانون مواجه شد و هرچه تالش کرد برای 
رفع تحریم ها در مذاکرات احیای برجام حرکت کند، با سد غیر قابل عبور نمایندگان تندروی 
مجلــس که بر اجرای بنــد به بند این قانون تأکید داشــتند برخورد کــرد. بارها نمایندگان 
مجلس از تریبون های رســمی مجلس به دولت ســیزدهم اخطار دادنــد که فقط نتیجه 
مذاکراتی را می پذیرند که در راســتای خواســت آنان و همســو با قانون راهبردی باشد. در 
همین رابطه شــانزدهم فروردین ۱۴۰۰ بــود که ۱۹۰ نفر از نماینــدگان مجلس در نامه ای 
رئیســی را خطاب قرار دادند و از اما و اگرهای خود در رابطه با مذاکرات وین سخن گفتند، 
هرچند نمایندگان نگران از احیای برجام به این نامه بســنده نکردند و بار دیگر ۲۱ فروردین 
۱۴۰۰ هــم در نامه ای با امضای بیش از ۲۵۰ نفر از نمایندگان پیرامون مذاکرات هســته ای 
خطاب به ابراهیم رئیسی، با قرائت شروط مدنظر خود در مذاکرات وین، در صحن مجلس 

برای دولت خط و نشان جدی کشیدند.
مخالفت تندروهای مجلس با توافق احتمالی برجام و موفقیت مذاکرات رفع تحریم ها 
تا جایی پیش رفت که وزیر امور خارجه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس ســوئیس در 
پاسخ به سؤال های فرید زکریا گفت: «من هم مثل وزیر خارجه آمریکا و رابرت مالی در برابر 
پارلمان کشــورم با فشارهای زیادی مواجهم. آنها طیفی قوی در داخل دو کشور هستند که 
مخالف بازگشت به برجام هستند». سخنانی که اگرچه از زبان امیرعبداللهیان تازگی داشت 

اما حقیقتی بود که افکار عمومی در داخل مدت ها بود به آن پی برده بود.
حــال این روزها کــه امیدها برای احیــای برجام و رفع تحریم ها به شــدت افول کرده، 
مجلس به دنبال متهم کردن دولت دوازدهم در ماجرای اجرای قانون راهبردی اســت که 
از یک ســو مســئولیت ناکامی در رفع تحریم ها را از خود و جرگه اصولگرایان دور کرده و 
به دولت قبل حواله دهد و از ســویی دیگر راه را برای تسویه حســاب سیاسی با دولتمردان 

سابق همچنان باز نگه دارد.
در همین راســتا، کمیســیون اصل ۹۰ دیروز خود تأکید کرد که اســتنکاف رئیس  سابق 

ســازمان انرژی  اتمی و همچنین رئیس  جمهور ســابق از انجام وظایــف مصرح در قانون 
«اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیســیون اصل 

نود محرز شده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال می شود.
علــی خضریان، ســخنگوی کمیســیون اصــل نود مجلس، در نشســت علنــی دیروز 
(چهارشــنبه، ۲۵ خرداد) مجلس شــورای اسالمی گزارش این کمیســیون را درخصوص 
«نحــوه اجرای قانون اقدام راهبــردی برای لغو تحریم ها و صیانــت از منافع ملت ایران» 
از ســوی دولت دوازدهم قرائت کرد و گفت: قانون «اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ به تصویب مجلس  شــورای  اســالمی و 
سپس تأیید شــورای  محترم نگهبان رسیده است. این قانون در پنج  ماده، به صورت صریح 
و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی  اتمی  ایران تعیین و آن سازمان را موظف 
به اجرای مفاد آنها کرده اســت. بررســی های کارشناســی مختلف و نیز جلسات متعدد با 
ریاســت محترم سازمان  انرژی  اتمی و معاونان ایشــان در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال 
نامه حاوی ســؤال های مختلف از ریاست وقت ســازمان  انرژی  اتمی ایران به شماره نامه 
۹۰/۱۱۷۳۰۰۱/۷۹۱۴م مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ و پاســخ های سازمان به این سؤال ها به شماره نامه 
۳۰/۴۷۸/م مورخ۱۴۰۰/۴/۱۶، اســتنکاف معاون  رئیس  جمهور و رئیس وقت  سازمان  انرژی 
 اتمی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ های مقرر، برای کمیسیون اصل  نود 

مجلس  شورای  اسالمی محرز شده است.
در بخشــی از ایــن گزارش آمده اســت: «مطابق ماده یک قانون، ســازمان  انرژی  اتمی 
موظف بوده اســت بالفاصله پس از تصویب این قانون، از یک  سو، اقدام به تولید اورانیوم 
با غنای ۲۰ درصد کند، و از ســوی  دیگر، بدون هیچ تأخیری، اقدام به تولید اورانیوم با غنای 

باالتر از ۲۰ درصد مورد نیاز کشور – مانند ۶۰ درصد برای مصارف پزشکی- کند، اما:
اوال- علی رغــم اینکه این قانون در تاریــخ ۱۳۹۹/۹/۱۲تصویب و در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۵ 
الزم االجرا شــده اســت، به تصریح ســازمان  انرژی  اتمی ایران در نامه مــورخ ۶/ ۴/ ۱۴۰۰ 
حاوی پاسخ به نامه کمیســیون اصل نود مجلس  شورای  اسالمی: «این سازمان بالفاصله 
مقدمــات و تمهیدات فنی الزم بــرای عملیات «تولید و ذخیره ســازی اورانیوم با غنای ۲۰ 
درصد» را آغاز کرد و عمال در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ تولید محصول آغاز شــد». با قطع  نظر از بند 
۱۸ گزارش آژانس  بین المللی  انرژی  اتمی مــورخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۱۳۹۹/۱۲/۵) که زمان 
شروع غنی سازی ۲۰ درصد در ایران را ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ می داند: «از ۴ ژانویه ۲۰۲۱ (۹۹/۱۰/۱۵) 
ایران همچنین شروع به غنی سازی UF۶ تا ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ کرده است». در صورتی 
که مبدأ تاریخ اجرای قانون را زمان الزم االجراشدن قانون بدانیم، براساس تاریخ اعالم شده 
از ســوی سازمان  انرژی  اتمی، این سازمان ۹ روز تأخیر در اجرای ماده اول قانون دارد. ثانیا 
ریاست محترم وقت ســازمان  انرژی  اتمی  ایران در جلســه حضوری مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ در 
کمیســیون در مقام پاســخ به تخلف مذکور، مدعی شده اســت که مطابق قانون مجلس، 
سازمان موظف بوده اســت که در طول یک  سال، ۱۲۰ کیلوگرم ۲۰ درصد را تولید و ذخیره 
کند، در حالی  که قبل از موعد تعیین شده، ما توانستیم مقدار مذکور را تولید و ذخیره کنیم، 

لذا باید مورد تشویق قرار بگیریم نه توبیخ».
در ادامه گزارش نوشته شده «این جواب در پاسخ های مذکور سازمان به نامه کمیسیون 

اصل  نود نیز ذکر شده است: ضمن قدردانی از تالش دست اندرکاران عزیز صنعت هسته ای، 
تخلف سازمان  انرژی  اتمی  ایران در اجرای ماده یک قانون مجلس، نسبت به تأخیر ۹ روزه 
از زمان مورد درخواســت قانون نسبت به شروع تولید ۲۰ درصد بوده است نه دستیابی به 
مقدار تعیین شــده –یعنی ۱۲۰کیلوگرم- که زودتر از یک  ســال به آن دســت  یافته اند. ثالثا، 
مطابق ماده یک  قانون، ســازمان موظف بوده است نیاز کشور به اورانیوم غنی شده باالتر از 
۲۰ درصــد جهت مصارف صلح آمیز مانند نیازهای پزشــکی را به  طور کامل تأمین و بدون 

تأخیر نسبت به آن اقدام کند».
همچنین در بخشــی دیگر از گزارش آمده اســت که «با توجه به آمادگی کامل مجتمع 
هســته ای اصفهان نسبت به تولید اورانیوم فلزی و همچنین پایان یافتن مهلت مقرر قانون 
راهبردی مجلس  شــورای  اسالمی، تاکنون این مرکز به بهره برداری نرسیده است». مطابق 
ماده پنجم، ســازمان  انرژی  اتمی موظف بوده اســت که هم زمان با عملیات بهینه ســازی 
و راه انــدازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب  ســنگین خنــداب اراک (یعنی همان 
رآکتوری که براســاس توافق برجام، کالندریای آن بُتن ریزی شــده و غیرقابل استفاده شده 
است)، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب  سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف 
تولید همسان های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان بندی اقدام کند و جدول 
زمان بندی ایــن موضوع را ظرف مدت یک  ماه پس از تصویب ایــن قانون (یعنی در تاریخ 
۱۰/۱۲/ ۱۳۹۹) به اطالع مجلس شــورای  اسالمی برســاند؛ اما متأسفانه موارد فوق انجام 

نشده و از انجام وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل آمده است.
در پایان گزارش هم از احراز اســتنکاف سخن به میان آمده و نوشته شده است: «حکم 
مســتنکف از اجرای این قانون نیز در ماده ُنهم آن تعیین شده است: ماده ۹- مستنکفین از 
اجرای این قانون به تناســب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج 

قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱محکوم می شوند».
*اشتباه تایپی به استنکاف تعبیر شده

البته این گزارش که رنگ و بوی سیاسی دارد و بیش از آنکه برای نظارت بر حسن اجرای 
قوانین باشــد، به فضایی برای حمله به دولت قبل تبدیل شــده است که بی پاسخ نماند و 
علی اکبر صالحی در گفت وگویی با اشــاره به انتشــار گزارش کمیســیون اصل نود مجلس 
شورای اســالمی مبنی بر محرزشدن استنکاف رئیس جمهور ســابق و معاونش از اجرای 
قانون راهبــردی لغو تحریم ها گفت: درخصوص نظراتی کــه در این گزارش آمده، قبال به 

همه آنها به طور کتبی توسط سازمان انرژی اتمی پاسخ داده شده است.
وی افــزود: از نظر منطقی اصــل قانون راهبردی لغو تحریم ها، ناظر به نتیجه اســت؛ 
یعنی بایــد در زمان مقرر ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد تولید می کردیم که برای مثال به 
جای ۱۲۰ کیلو، چند برابر این مقدار در زمان تعیین شده تولید شده است. ازاین رو تأکید دارم 
کــه همه موارد ذکرشــده در قانون مذکور در هماهنگی با مراجــع ذی ربط و در چارچوب 
توصیه ها و مصوبات آن مراجع عمل شــده اســت. صالحی گفــت: در گزارش به تاریخی 
اشــاره شده است که قبال درباره آن از سوی آقای کمالوندی در کمیسیون اصل نود توضیح 
داده شده بود مبنی بر اینکه درج این تاریخ اشتباه تایپی بوده است که در هر نامه ای ممکن 
است از این اشتباهات رخ دهد؛ اما متأسفانه در این گزارش به عنوان تخطی سازمان انرژی 
اتمی از آن نام برده شــده است. رئیس پیشین ســازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: پاسخ  
به ابهامات و ســؤاالت نمایندگان در زمان خودش در کمیسیون اصل نود ارائه شده است. 
چنانچه نمایندگان محترم مجلس و نیز کمیســیون اصل نــود مصلحت بدانند، می توانند 
پاســخ های حقوقی ســازمان انرژی اتمی را برای تنویر افکار عمومی منتشــر کنند یا اجازه 
دهند تا ســازمان انرژی اتمی رأســا این کار را انجام دهد، زیرا تمامی مســتندات اقدامات 

سازمان موجود است.
صالحی گفت: افتخار می کنم که ســازمان انرژی اتمی که از ســوی برخی ادعا می شد 
«فاتحه اش خوانده شده است» یا «نابود شده» توانست بعد از تصویب قانون راهبردی لغو 
تحریم های مجلس اقدامات سریع و حیرت آوری از جمله راه اندازی خط تولید اورانیوم ۲۰ 
و ۶۰ درصد، ســاخت هزار دستگاه ســانتریفیوژ IR-۶ در کمتر از یک سال یا تولید اورانیوم 

فلزی و... را به خوبی انجام دهد.

شرق: بعدازظهر سه شنبه سردار بردی محمداف به ایران سفر کرد. 
رئیس جمهوری ترکمنستان به همراه یک هیئت اقتصادی و سیاسی 
در بدو ورود با اســتقبال رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی همراه 
شــد. این ســفر دو روزه، نخستین ســفر محمداف به تهران در مقام 
ریاست جمهوری ترکمنستان است. وی پیش از این در تاریخ ۱۹ دی 
۱۴۰۰ در مقام فرستاده ویژه رئیس جمهور وقت ترکمنستان به ایران 

سفر کرده بود.
ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری صبح دیروز در مجموعه 
تاریخــی – فرهنگی ســعدآباد به شــکل رســمی از ســردار بردی 
محمداف، همتای ترکمنستانی خود استقبال کرد. پس از آن رؤسای 
جمهور دو کشــور، ۹ ســند همکاری و بیانیه مشــترک بین ایران و 

ترکمنستان را به امضا رساندند.
ســند همکاری شــامل همکاری تجاری – اقتصادی، علمی – فنی 
و فرهنگی بین اســتان خراسان شمالی و اســتان آخال ترکمنستان، 
یادداشــت تفاهــم همــکاری تجاری – اقتصادی، علمــی – فنی و 
فرهنگی بین استان گلستان و اســتان بالکان ترکمنستان، یادداشت 
تفاهــم همکاری تجاری – اقتصــادی، علمی – فنــی و فرهنگی بین 
اســتان خراسان رضوی و استان مرو ترکمنســتان، یادداشت تفاهم 

همکاری بین صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و کمیته دولتی 
رادیو و تلویزیون ترکمنستان، برنامه مبادالت علمی، فرهنگی، هنری 
و آموزشــی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت ترکمنستان، 
یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری، تفاهم نامه 
جامع توســعه همکاری هــای حمل ونقلی و ترانزیتی و یادداشــت 
تفاهم همکاری در زمینه حفاظت محیط زیســت از اسنادی بود که 
به امضای وزرا، استانداران و مسئوالن مربوطه در حضور سران ایران 

و ترکمنستان رسید.
در ادامه نشســت مطبوعاتی مشترک رؤســای جمهور دو کشور 
برگزار شد. سیدابراهیم رئیسی ضمن تأکید بر اینکه ایران در سه دهه 
گذشــته روابط خوبی با ترکمنستان داشــته  است، بیان کرد: «سفرم 
(رئیســی) به عشق آباد در آذرماه ســال قبل توانست همکاری ها را 
بین جمهوری اســالمی ایران و ترکمنســتان به ویژه در حوزه سوآپ 
گازی، ترانزیــت و حمل ونقل فعال تر کنــد و گام های خوبی در این 
زمینه ها برداشته شد. در حوزه های اقتصادی، تجاری، آب، برق و گاز 
ظرفیت ها و زمینه های خوبی در دو کشــور برای گسترش همکاری 
بیش از ســطح فعلی وجود دارد. قراردادهــا و تفاهم نامه هایی که 
امروز بین دو کشور امضا شد، می تواند همکاری های بین دو کشور را 

به سطح باالتری ارتقا دهد».
ســردار بردی محمــداف، رئیس جمهــوری ترکمنســتان نیز در 
این نشســت مطبوعاتــی تصریح کرد: «بخش انــرژی و حمل ونقل 
از جملــه بخش های مهم و اســتراتژیک روابط تهران و عشــق آباد 
اســت و تالش های خود را برای بهره گیــری مؤثر از این امکانات در 
مسیر گسترش تعامالت دو کشور متمرکز خواهیم کرد. در مذاکرات 
صورت گرفته به روابط دو کشور در حوزه دریای خزر اهمیت ویژه ای 
داده شــد. در مالقات های انجام شده همچنین مســائل افغانستان 
مورد توجه دو طرف بود. تهران و عشــق آباد خواهان این هستند که 
افغانستان به یک دولت شــکوفا تبدیل شود که در پروژه های مهم 

بین المللی و منطقه ای مشارکت داشته باشد».
پــس از آن نشســت مشــترک هیئت هــای عالی رتبــه ایــران و 
ترکمنســتان به ریاست رؤسای جمهور دو کشــور برگزار شد که در 
ایــن نشســت جمعــی از وزرا و معاونان رئیس جمهــور به همراه 
اعضای هیئت عالی رتبه سیاســی و اقتصادی همراه رئیس جمهور 
ترکمنســتان به بحــث و تبادل نظــر درباره راهکارهای گســترش 
همکاری هــا و تعامالت دوجانبه در زمینه های سیاســی،  اقتصادی،  

انرژی و ترانزیت پرداختند.

پنجشنبه
۲۶ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۴

یادداشت

عبدالملکی
وزیر کم استعداد راست گو

عبدالملکــی بــه وزارتــی منصوب شــد که از ســه 
وزارتخانه (کار و امور اجتماعی و تعاون و رفاه) تشــکیل 
شده و به جاى سه وزیر در سه حوزه متفاوت باید مدیریت 
می کرد که دو حوزه از این ســه حوزه بســیار حســاس و 
استراتژیك می نماید و در حقیقت وزارتخانه اى اقتصادى 
و اجتماعی  اســت و اندك غفلت از حوزه کارگرى و رفاه 
اجتماعی می تواند مشــکالت عدیده اى براى کشور به بار 
آورد. ایشــان قبل از وزارت بین مردم شناخته شده نبود و 
پس از وزارت بسیار مورد توجه شبکه هاى اجتماعی قرار 
گرفت، جوان ترین وزیــر توییترباز فضاى مجازى با عنوان 
دکترا اما فاقد اســتعداد و تجربه کارى در این ســطح از 

مسئولیت و مایل به نمایان شدن و نمایش دادن. 
عجیب وغریــب،  اظهارنظرهــاى  و  شــعارها  بــا 
نظرمســئوالن را به خود جلب کرد، وقتی کلیپ هایشان 
بین مردم پخش شــد موجب تحیر و تمسخر شد. پس از 
اخذ رأى اعتماد در مصاحبه اى گفت در شســتا تعدادى 
از مدیران و کارشناســان فاسد هستند، دستور می دهم از 

کار برکنار شوند. 
به آشناى مشترکی گفتم آقاى وزیر هنوز نیامده از کجا 
می داند که افراد مورد نظر فاسد هستند، طبق کدام ادله 

و سند معتبرى وزیر چنین حکم می کند؟
 یا گفتند هزار مدیر فاسد را از مجموعه وزارت اخراج 
می کنــم، عجبا! اگر فقط در یــك وزارتخانه این قدر مدیر 
باشــد و همه فاســد! پس همه سیســتم فاســد است. 
افاضات دیگر ایشان درمورد شغل و المبورگینی و... براى 
عوام قصه شد و براى خواص غصه. اما آنچه زمینه عزل 
ایشان را مهیا کرد، کشاندن کارگران و بازنشسته ها به کف 
خیابان بود که مســبب آن وعده هاى موهوم وزیر درباره 
افزایش حقوق بازنشســته ها براى ســال جــارى بود که 
نهایتا به افزایش ۱۰ درصدى منجر شــد و با تورم موجود 
فاصلــه ۹۰ درصدى دارد. اما خســارات دوران مدیریت 
ایشــان در مــدت ۳۰۰ روز در مجموعــه عظیم وزارت و 
شســتا و ســازمان هاى تأمین اجتماعی و فنی  و حرفه اى 
و بازنشستگی و عشایر و روســتاییان و حوزه اقتصادى  و 
اجتماعی و مدیریتی فعال غیرقابل احصاست. با شناختی 
که در همین مدت از ایشــان پیدا کرده ام، باورم این  است 
که عبدالملکــی دروغ نمی گفت، بلکه آنچه در وهمش 
پدیــدار می شــد، به زبانش جــارى می شــد، ذهنش در 
مرحله فهم چیزها در حد مشاهدات است، ساده و بسیط 
و ثابت. بــه مرحله تأمل و تعقــل و تحلیل  و اندرکنش 
چیزها و پدیده ها و تأثیر و تأثر آنها بر هم نمی رسد، شاید 

بعد از این برسد. 
باالخره فشار اجتماعی و تهدید مجلس به استیضاح، 
این جوان کم اســتعداد و پرمدعا را مجبور به استعفا کرد 
و عبرتی شــد تا دولتمردان تحت تأثیر شعارهای موهوم 
قرار نگیرند و از چگونگی اجرای شعارهایشــان و با کدام 
امکانات و ظرفیت ها پرسش کرده و سوابقشان را از نظر 
کمی و کیفی بررســی کنند و به تعریف و تمجید جمیل 
و وکیل بســنده نکنند که عاقبت ِعــرض رفته و زحمت 

برجاى مانده است: 
بوریاباف اگرچه بافنده است/ نبرندش به کارگاه حریر.
 البته که خسارت ها و تنش هاى واردشده اقتصادى و 
اجتماعی از ِقبل این انتصاب تنها مربوط به وزیر نیست. 

قراین نشان می دهد که چنین اند که در مصاحبه هاى 
ارزیابی، بــاور کرده اند که با یك میلیــون تومان می توان 
شغل ایجاد کرد و چون کره شــمالی و ونزوئال تحریم را 

دور زد و قس علی هذا. 
اگــر چنین ســطح درك و فهمی در بیــن دولتمردان 

سیزدهم میانگین باشد!
 ملت باید چه کند ، مگر کابینه به ســرعت ترمیم شود 
و کابینه ای توانمندتر براى عبور از مشــکالت بر ســر کار 

بیاید. ان شاءاهللا.

پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم رهبــری: رهبر انقالب اســالمی گفتند: سیاســت دولت جمهوری 
اســالمی ایران، گســترش روابط با کشورهای همسایه اســت و این، سیاســتی کامال درست است. حضرت 
آیت اهللا خامنه ای، رهبر انقالب اســالمی، پیش از ظهر دیروز (چهارشــنبه) در دیدار سردار بردی محمداف، 
رئیس جمهوری ترکمنســتان و هیئت همراه، گســترش و تعمیق هرچه بیشــتر روابط را کامال به نفع هر دو 
کشــور دانستند و گفتند: سیاست دولت جمهوری اسالمی ایران، گسترش روابط با کشورهای همسایه است 

و این، سیاستی کامال درست است.
ایشان با تأکید بر اینکه الزمه عبور از موانع، منوط به عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است، 
افزودند: البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین الملل دارد ولی باید 
بر موانع فائق آمد. رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: باید کمیســیون همکاری های مشترک میان دو کشور 
به صورت جدی فعال باشــد و با پیگیری مستمر، توافق ها به سرانجام برسند. در این دیدار که آقای رئیسی، 
رئیس جمهور کشــورمان نیز حضور داشت، آقای ســردار بردی محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان گفت: 
اولویت دولت ترکمنســتان گسترش روابط با همســایگان است و تالش داریم با توجه به اسناد همکاری که 
امروز امضا شد، روابط خوب دو کشور را در حوزه های مختلف به ویژه گاز، برق و حمل ونقل کاال و همچنین 
اجرای طرح های بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم. رئیس جمهور ترکمنستان با اشاره به سی امین سالگرد 
روابط دو کشور خطاب به رهبر انقالب گفت: از طرف خود و همچنین ملت ترکمنستان از جنابعالی به دلیل 

حمایت های همیشگی از تعمیق روابط ایران و ترکمنستان تشکر و قدردانی می کنم.

علی ظفرزاده

«شرق» از سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به ایران گزارش می دهد:

دیپلماسی انرژی
رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه:

سیاست دولت ایران
گسترش روابط با کشورهای همسایه است
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SEAMASTER AQUA TERRA 150M
CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER

LOOKS MAGICAL. WORKS BEAUTIFULLY.

Although not your typical watch interior, our dreamlike world is not 

too far removed from the real thing. An OMEGA watch calibre is a 

tiny universe of components. Each working so wonderfully together, 

our precision timepieces have earned the trust of athletes, deep 

sea adventurers - and even astronauts.
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محمد رهبــری- هادی صفری: یکی از موضوعات پرهیاهو در رســانه ها و شــبکه های 

اجتماعی در روزهای گذشــته، به موضوع فم تریپ و ماجرای هدی رستمی بازمی گردد. 

هدی رســتمی با ۴۶۶ هزار فالوئر در اینســتاگرام، یک بالگر ســفر اســت کــه در پروژه 

گردشــگری خود به نام فم تریپ (Fam Trip) بنا بر ادعــای خودش، تالش دارد تا پای 

توریست های خارجی را به ایران باز کند. ماجرا از آنجایی شروع شد که این بالگر، در یکی 

از کامنت های اینستاگرامی خود درباره آزادی حجاب در ایران نوشته بود و همین موضوع 

باعث اوج گیری حمالت برخی از کاربران رســانه های اجتماعی به او شد. اعتراضاتی که 

مثل همیشه از فضای توییتر آغاز شد.

شبکه بازنشر توییت های منتشر شده راجع به هدی رستمی و پروژه او، نشان می دهد 

فضای غالب توییتر علیه هدی رســتمی بوده اســت. بر اســاس گراف به دست آمده از 

داده های توییتر، دســته بندی های رایج در توییتر فارســی در این گراف دیده نمی شــود. 

بیشــتر معترضان به هدی رستمی از میان مخالفان جمهوری اسالمی بوده اند. برخی از 

اصالح طلبان و نیروهای میانه رو نیز هم در میان مخالفان هدی رســتمی دیده می شوند 

و هم در میان مدافعان او. اقلیتی از نیروهای انقالبی نیز در دفاع از هدی رستمی توییت 

زده یا توییت های حمایتی را بازنشر کرده اند، اما به  طور کلی می توان گفت جریان انقالبی 

در توییتر در این ماجرا ساکت بوده و عمده واکنش ها از سمت کاربران مخالف جمهوری 

اسالمی بوده است.

شــدت مخالفت ها با هدی رستمی در متن توییت ها نیز قابل مشاهده است. در این 

توییت ها کلماتی نظیر «پروژه»، «حجاب»، «گشــت ارشــاد» و «پــول» از جمله کلمات 

پرتکرار اســت. کلماتی که نشــان می دهد بیشــتر اعتراضات به این ماجرا درخصوص 

حجاب بوده و برخی کاربران فم تریپ را پروژه ای دانسته اند که از سمت نهادهای دولتی 

یا حاکمیتی طراحی شده است. هم زمانی این ماجرا با انتشار خبر «شرق» مبنی بر شلیک 

گشت ارشاد در پارک پردیسان تهران نیز باعث افزایش اعتراضات شد و شاید بتوان گفت 

علت پرتکرار بودن کلمه «گشت ارشاد» نیز به همین موضوع بازمی گردد.

این واکنش ها باعث شــد هدی رســتمی در یک توییت و پست اینستاگرامی، نسبت 

به رفتــار و پروژه خود توضیحاتــی را ارائه کند؛ توضیحاتی که در توییتر و اینســتاگرام 

واکنش هــای زیــادی را در پی داشــت. نکته جالــب در توییتر آن بود کــه توییتی که 

هدی رســتمی زده بود، او را در قیاس با حامیانش در نقطــه میانه تری قرار داد؛ گویی 

مخاطب های دیگری رشــته توییت او را خوانده و بازنشــر کرده باشند. در اینستاگرام نیز 

وضعیت مشابه بود؛ در حالی که پست های اینستاگرامی او معموال بیش از ۴۰ هزار الیک 

نمی گیرد، این پســت او نزدیک به ۷۵ هزار الیک گرفته بود که نشــان می داد سخنان او 

فراتر از دامنه دنبال کنندگان همیشگی اش رفته است. اما در کنار این الیک ها، بیش از ۱۹ 

هزار کامنت نیز پایین پست اینستاگرامی او ثبت شده است که بیانگر واکنش ها به پست 

اینستاگرامی اوست. محتوای این واکنش ها چه بوده است؟

اســتخراج کامنت های اینستاگرامی او نشان می دهد برخالف فضای یکدست توییتر 

علیه هدی رســتمی، در اینســتاگرام مخالفان و موافقان هدی رســتمی تنوع بیشتری 

داشته اند. در این کامنت ها، اگرچه کلیدواژه هایی نظیر «حجاب»، «پول» و «ماله» پرتکرار 

بوده، اما عباراتی نظیر «موفق باشی» و «دمت گرم» نیز زیاد تکرار شده است. موضوعی 

که نشان می دهد در میان کامنت گذاران، موافقان و مخالفان هدی رستمی هر دو حضور 

داشته اند.

بررســی ایموجی هایی که بیشــترین تکرار را در این کامنت ها داشته، نشان می دهد 

ایموجی  ۴۶۳ بار و ایموجی  ۳۵۶ بار تکرار شده و از این حیث پرتکرارترین 

ایموجی ها بودند که در معنایی مثبت بــه کار رفته اند. اما پرالیک ترین کامنت هایی که 

برای هدی رســتمی گذاشته شــده، فضای متفاوتی داشــته است. در 

کامنتی که با چهارهزارو ۳۲۵ الیک، بیشترین الیک را گرفته که نسبتا هم 

طوالنی است، یکی از کاربران نوشته است:

«دقیقا انتقادات از شــما هم به همین دالیلی اســت که ذکر کردید. 

مثال اینکه می گویید کار شــما آوردن توریســت خارجی به ایران است، 

درحالی که این کار باعث فریب دیگر گردشــگران می شود و وقتی پس 

از پایان پروژه شما به ایران سفر کنند، گروگان گرفته می شوند و زندانی. 

ده ها مورد از چنین اتفاقی را شاهد نبوده ایم؟ درباره درک تان از مشکالت 

مردم هم باز حقیقت را با مظلوم نمایی وارونه جلوه دادید، چون سؤال 

اصلی از شــما این است که چرا برای این توریست ها توضیح ندادید که 

مثال ۹۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هســتند؟ چرا به آنها نگفتید 

زن های ایرانی نمی توانند مثل آنها لباس بپوشند؟...».

کامنــت مذکور در کنار ده هــا کامنت پرالیک دیگر نشــان می دهد 

کامنت های پرالیک، عمدتا در انتقاد از هدی رســتمی بوده اســت. اما این کامنت ها به 

لحاظ محتوایی حاوی نکته دیگری نیز هست. بر اساس این کامنت ها، به وضوح می توان 

فهمیــد که موضوع اعتراض کاربران به هدی رســتمی نه فقط بحث حجاب، بلکه زیبا 

نشــان دادن ایران به دیگران بوده و یکی از دالیل اعتراضات به هدی رســتمی آن بوده 

است که چرا درمورد شرایط زندگی ایران به دنیا دروغ می گوید. در یکی از این کامنت ها 

که سه هزارو ۷۵ الیک داشته، یکی از کاربران نوشته است:

«بله شما حق دارین زیباترین مناطق ایران رو به دنیا معرفی کنین ولی حق ندارین در 

مورد شــرایط زندگی خود مردم ایران به دنیا دروغ بگین. سفیر روسیه خیلی ساده علت 

عدم مسافرت روس ها رو به ایران دو چیز معرفی کرد : محدودیت های پوشش و ... . شما 

چطور می خواین این مشکل رو حل کنین؟ با دروغ؟».

از مجموع این کامنت ها و واکنش ها می توان نتیجه گرفت که واکنش ها در اینستاگرام 

به هدی رســتمی، مثبت تر از واکنش ها به او در توییتر بــوده؛ با این حال، فضای انتقادی 

شــدیدی آنجا نیز حاکم اســت. انتقادات را هم می توان در دو گروه دسته بندی کرد: ۱- 

گروهی که به مواضع هدی رســتمی در خصوص حجاب در ایران اعتراض داشتند و ۲- 

گروهی که به دلیل زیبا نشــان دادن ایران و مخفی کردن مسائل ایران، او را به دروغ گویی 

متهم می کنند.

فارغ از قضاوتی که راجع به هدی رســتمی و اعتراضات به او می توان داشت، آنچه 

اینجا اهمیت دارد، آن اســت که به  نظر می رســد فضای دوقطبی که ســال ها در توییتر 

شــاهد آن بودیم و در گزارش های متعدد به آن پرداخته شده بود، حاال در اینستاگرام نیز 

کم کم بروز و ظهور پیدا کرده اســت. با توجه به آنکه بر اساس آخرین نظرسنجی ایسپا، 

بیش از ۵۰ درصد از ایرانیان در این پلتفرم حضور دارند، تداوم این دوقطبی و دوپاره شدن 

جامعه ایران می تواند تبعات بلند مدت خطرناکی را برای جامعه کشور داشته باشد. در 

این بین مســئولیت دولتمردان و سایر مسئوالن برای حل این دوقطبی ها دوچندان است 

و اقداماتی نظیر گشــت ارشــاد و رفتاری که با مردم می شود، بی شک به این دوقطبی ها 

دامن خواهد زد.

شــرق: زنگ هشــدار در کارخانه های دارو به صدا درآمده است. 

تولیدکنندگان دارو می گویند کــه ارز واردات مواد اولیه به موقع 

نرسیده و خطوط تولید بسیاری از کارخانه ها متوقف شده اند. اخیرا 

ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به رئیس جمهوری 

نامه نوشــته و گفته انــد که اگر ایــن وضعیت ادامــه پیدا کند، 

تولید دارو در اولین ماه تابســتان امسال تعطیل می شود. محمد 

عبده زاده، رئیس ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به 

«شرق» می گوید درحال حاضر ۳۰۰ قلم دارو کمیاب است و بازار 

با کمبود آنتی بیوتیک ها و حتی ســرم مواجه شــده است. دیروز 

هم بیماران تاالسمی در اعتراض به کمبود دارو مقابل ساختمان 

وزارت بهداشت تجمع کردند و یونس عرب، دبیر انجمن حمایت 

از بیماران تاالسمی گفته است که از آذر سال گذشته که بیماران 

تاالســمی تجمع اول را انجام داده اند، تاکنون ۷۰ بیمار به دلیل 

کمبود دارو فوت کرده اند که سه نفر آنها در تجمع پارسال شرکت 

داشــت. وزارت بهداشت اما منکر کمبود دارو می شود و می گوید 

که بیماران می توانند از داروهای مشابه داخلی استفاده کنند اما 

علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروســازان ایران به «شــرق» 

می گوید که کیفیت داروی برندهای مختلف متفاوت اســت و از 

آنجا که بیماران خاص و از جمله بیماران تاالسمی بدن ضعیف تر 

با مقاومت پایین تر دارند، تحمل تغییر دوز دارو و اســتفاده بیشتر 

از داروهای کم کیفیت را ندارند و دچار عوارض متعدد می شوند.

بازار دارو دوباره متالطم شــده اســت. سال گذشته سرم های 

۱۰۰ هزار تومانی خبرســاز شــد و در مقطعی داروی قارچ ســیاه 

کمیاب شد. روز دیگر بیماران دیابتی و کمبود انسولین در رسانه ها 

خبرســازی کرد و زمانی داروهای درمان کرونا به بازار سیاه رسید 

و قیمت های چند  میلیون تومانی آن روی خروجی رسانه ها رفت 

و حاال دوباره کمبود دارو به اقالم ساده ای مانند آنتی بیوتیک ها و 

سرم های نمکی رسیده است. هرچند وزارت بهداشت و سازمان 

غذا و دارو بارها منکر کمبود و حتی گرانی دارو شــده اند اما حاال 

بســیاری از کاربران ایرانی در فضای مجــازی از کمبود داروهای 

ســاده مانند داروهای گوارشــی و آنتی بیوتیک ها خبر می دهند و 

ایلنا دیروز در گزارشــی از تجمع بیماران تاالســمی مقابل وزارت 

بهداشت نوشته است. یونس عرب، دبیر انجمن بیماران تاالسمی 

به این رســانه گفته که کمبود دو داروی «دیسفرال» و «جیدنیو» 

و اقالم دیگر جان بیماران را تهدید می کند و در فاصله دو تجمع 

اعتراضی بیماران تاالسمی از آذر پارسال تاکنون ۷۰ بیمار به دلیل 

کمبود دارو فوت کرده اند که ســه نفر آنها در تجمع قبلی حضور 

داشت. از آن ســو تولیدکنندگان دارو می گویند که ماه هاست ارز 

واردات مــواد اولیه دارو را نگرفته اند و خطوط تولید بســیاری از 

داروها متوقف شــده است و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 

مجلس هم معتقد است که تحقق دستور مجلس برای باالنرفتن 

قیمت دارو دیگر ناممکن شده است. حاال یا دولت باید حدود ۱۱۸ 

هزار میلیارد تومان بپردازد یا دارو گران تر به دست مردم برسد.

تولید دارو با قیمت های جدید صرفه ندارد
چند روز پیش اعضای ســندیکای صاحبــان صنایع داروهای 

انسانی ایران در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری وضعیت بازار 

دارویی کشــور را شرح داده و نســبت به تعطیلی خطوط تولید 

دارو از تیرماه ســال جاری هشدار دادند! محمد عبده زاده، رئیس 

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، درباره علت وضعیت 

پیش آمده بــرای خطوط تولیــد و افزایش کمبودهــای دارویی 

ایجاد شده در بازار به «شرق» می گوید: تأمین به موقع ارز ما بسیار 

ضروری اســت. کل ارزبری تولید داروی ما هم سالی ۲٫۲ میلیارد 

دالر اســت؛ یعنی نهایتا باید ماهی ۲۰۰ میلیــون دالر ارز بدهند، 

آن هم به طور مرتب. اینکه ارزدهی به دارو چند ماه متوقف شود 

و بعد ناگهانی مقدار زیادی ارز بدهند، نه مشــکل شــرکت ها را 

حل می کند نه مشــکل کمبود دارو را. چون زمانی که ارز به  طور 

ناگهانی بعد از چند ماه تخصیص پیدا می کند، بعضی شرکت ها 

می توانند از آن اســتفاده کنند و برخی هم نمی توانند؛ بنابراین در 

برخی اقالم کمبود و در برخی دیگر مازاد خواهیم داشت. ضمنا 

از زمانی که شــرکت ارز را دریافت می کند تا تبدیل به دارو شود، 

حدود شش ماه زمان می برد؛ بنابراین تخصیص منظم ارز یکی از 

الزامات جلوگیری از کمبود است.

او ادامــه می دهــد: همچنین دارو قیمت تمام شــده ای دارد 

که ناشــی از هزینه های مســتقیم و غیرمستقیم است. همه  چیز 

از حقــوق و عوارض گمــرک، گاز، حمل ونقل، بســته بندی، مواد 

پتروشیمی و... همه به شدت باال رفته و اکنون شرکت های دارویی 

در حاشــیه زیان هســتند. دولت درآمدهای خــودش را افزایش 

داده امــا به خاطر نگرانی اش از بابت مصرف کننده مانع باال رفتن 

قیمت دارو می شود. درحالی که باید بودجه سازمان های بیمه گر 

به جایی برسد تا پوشش شــان را افزایش دهند و افزایش قیمت 

دارو مشکلی برای مصرف کننده ایجاد نکند. دولت اگر می خواهد 

از مردم حمایت کند، پوشــش بیمه ای اش را به باالی ۹۰ درصد 

برســاند تا مردم حداقل پرداختی را داشته باشند. به گفته رئیس 

این سندیکا در بودجه ۱۴۰۱ بخشی آورده شده که در آن مجلس 

خواسته پرداخت هزینه دارو از جیب مردم معادل قیمت شهریور 

۱۴۰۰ بماند. عبده زاده در این باره می گوید: این یعنی پوشش بیمه 

باید بــه باالی ۹۵ درصد برســد و بودجه آن را هــم باید دولت 

بپردازد. تولیدکننــده هم مطابق با قیمت نهایی تمام شــده اش 

بفروشد ولی هرچه ما تالش می کنیم، اقدامی صورت نمی گیرد. 

شــرکت های ما تقریبــا از مواد اولیــه خالی شــده اند و تولید با 

قیمت های جدید هم برایشان صرفه ندارد.

۳۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه است
عبده زاده تأکید می کند: همین حاال حــدود ۳۰۰ قلم دارو در 

کشور با کمبود مواجه اســت از جمله سرم ها و آنتی بیوتیک ها. 

به داروخانه ها که سر بزنید، متوجه می شوید تعداد اقالم دارویی 

نایاب بسیار زیاد شــده و همین طور هم رو به افزایش هستند. او 

در پاســخ به این ســؤال که اقالم وارداتی تا چه میزان می توانند 

کمبودها را پوشــش دهنــد نیز عنوان می کند: اکثــر داروهای ما 

مشابه وارداتی دارند اما وارداتشان به همین راحتی نیست. فرض 

کنید االن که با کمبود ســرم مواجه هستیم، بخواهیم از هر جای 

دنیا چند کشــتی سرم روانه کشور کنیم. چقدر زمان می برد تا این 

محموله ها برســد؟ ضمن اینکه برخی داروهــا به قدری نمونه 

داخلی پرمصرفی دارند که نمی توانند جایگزین داشته باشند؛ مثل 

سرم ها یا داروهای ســرماخوردگی. مصرف این داروها به قدری 

باالســت که اگر دچار کمبود شــوند کل ارز کشور هم نمی تواند 

وارداتش را برای کشور تأمین کند.

شرکت های دارویی مقروض شده اند
آن طور که عبده زاده می گوید وضعیت سود و زیان شرکت های 

دارویی چندان مطلوب نیســت و حاال شرکت های دارویی ناچار 

شــده اند معــادل ۷۰ درصد فروش خــود وام دریافــت کنند. او 

توضیح می دهــد: در صنعت دارو دوره چرخش نقدینگی یعنی 

از زمان خرید مواد اولیه تا تبدیل آن به پول حدود ۴۰۰ روز شــده 

اســت. همچنین با توجه به آماری که از بــورس گرفتیم، میزان 

وام های شــرکت های دارویی ســه  برابر شــده! درواقع هرچه را 

هزینه کرده اند، نتوانستند وصول کنند و به  طور متوسط ۷۰ درصد 

فروش شــان وام دریافت کرده اند، آن هم با بهره ۱۸ و ۲۰ درصد. 

عبده زاده می افزاید: صنعتی کــه باید ماهانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون 

دالر خرید مواد اولیه دارویی داشــته باشــد، در سه سال گذشته 

نهایتا ماهانه ۱۵ میلیون یورو خرید داشته اند. یعنی عمال صنعت 

و خطوط تولید آن با سرعت بسیاری در حال مستهلک شدن است.

وضعیت حاد داروهای دیابت
عالوه بــر او، محمود نجفی عرب، رئیس کمیســیون اقتصاد 

سالمت اتاق بازرگانی تهران نیز به «شرق» می گوید بانک مرکزی 

تاکنــون فقط یک میلیــارد دالر ارز ترجیحی بــرای واردات مواد 

اولیه دارویی اختصاص داده اســت که البته بخش قابل توجهی 

از آن صــرف معوقات واردات دارو از دی تا پایان ســال گذشــته 

شــده اســت. او تأکید می کند که به  جز این رقم، دیگر ارز واردات 

دارو پرداخت نشــده و بسیاری از تولیدکنندگان دارو معطل مواد 

اولیه دارویی مانده اند و خطوط تولید به همین دلیل تعطیل شده 

است. نجفی عرب می گوید که داروهای مربوط به بیماران دیابتی 

هم اکنون وضعیــت حادتری دارند و اگر دولت برای پرداخت ارز 

واردات دارو تعجیــل نکند به زودی بازار با کمبود اقالم دارویی و 

افزایش قیمت مواجه می شود.

وضعیت تولید سرم وخیم شد
بنا به گفتــه نجفی ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی واردات دارو 

فقط حــدود ۳۰ درصد هزینه هــای ارزی دارو را تأمین می کند و 

ارز ســایر مواد ترکیبی داروها و بسته بندی و... با نرخ دالر نیمایی 

محاسبه می شود. نجفی در ادامه همچنین می گوید درحال حاضر 

وضعیت تولید در کارخانه های سرم ســازی وخیم اســت و مواد 

پلیمری که برای بســته بندی ســرم اســتفاده می شــود افزایش 

چشمگیر قیمت داشته است. او ادامه می دهد با تمام این شرایط 

دولت در نرخ گذاری قیمت دارو دخالت زیادی دارد و نرخ گذاری 

دارو بــه نحوی اســت که قیمت دارو از هزینــه تولید کمتر بوده 

و شــرکت های دارویی که اتفاقا صورت مالی بســیاری از آنها در 

بورس موجود اســت زیان های مکرر را به ثبت رسانده اند. عضو 

هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی همچنین 

مانند عبده زاده تأکید می کند که دولت به  جای تقویت پوشــش 

بیمه ای و حمایت از بیماران در قالب بیمه، به صنایع دارو فشــار 

می آورد تا قیمت ها را سرکوب کند و نتیجه اینکه دنبال آن است تا 

صنایع دارو را به سرنوشتی مشابه صنعت خودروسازی دچار کند 

که نه تولیدکننده راضی است و نه مصرف کننده.

کسری ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی در بخش دارو
حسینعلی شــهریاری، رئیس کمیســیون بهداشت و درمان 

مجلس که چنــدی پیش برای جلوگیــری از قطع برق صنعت 

دارو به وزیر نیرو نامه نوشــته بود، حاال به «شــرق» خبر می دهد 

که چند ماهی اســت نگران وضعیت دارویی کشور است و بارها 

در ستاد مبارزه با کرونا دراین باره هشدار داده. به گفته این نماینده 

اکنــون حتی درباره کمبود منابع مالی در بخش تجهیزات انتقال 

خون و کمبود آمبوالنس در اورژانس ها هم نگرانی شدید وجود 

دارد. او بــه مصوبه مجلس درباره جلوگیــری از افزایش قیمت 

دارو برای مصرف کننده اشــاره می کنــد و می گوید: مصوبه ما در 

مجلس قطعا شــدنی نیســت چون ما کمبود منابع مالی داریم. 

حقوق و دســتمزد، پول آب، برق، گاز و تلفن، مواد اولیه و... همه 

باال رفته است. بیش از ۷۰ درصد هزینه دارو، مواد مصرفی است 

که وزارت صمت با ارز آزاد وارد می کند و قیمت بسیار زیادی دارد. 

اینها قطعا درنهایت قیمت دارو را افزایش خواهد داد. قیمت ها 

را دستوری هم نمی توان نگه داشت، اگر مصوبه مجلس محقق 

شود، شــرکت های دارویی به تعطیلی کشیده می شوند. اگر هم 

دولت بخواهد مانع تعطیلی شــود، چیــزی نزدیک به ۱۱۸ هزار 

میلیــارد تومــان پول نیــاز دارد. اما نه ســازمان برنامه و بودجه 

می تواند پول را به موقع بدهد نه سازمان های بیمه توان پرداخت 

دارند.

به  پارسال  زمســتان  از  مجلس:  بهداشــت  کمیسیون  رئیس 
رئیسی هشدار دادیم

به گفته این نماینده وقتی قیمت دارو باال برود ولی فرانشــیز 

بیمه آن ثابت بمانــد، پرداختی از جیب مردم قطعا افزایش پیدا 

می کند. مگر اینکه این فرانشــیزها به شــدت افزایــش پیدا کند؛ 

مثال ســهم بیمه از ۷۰ درصد به ۹۵ برســد که ایــن هم در توان 

شــرکت های بیمه در ایران نیست؛ چون شرکت های بیمه  امکان 

خلق منابع ندارند. شهریاری می گوید که از تاریخ ۲۲ دی ماه سال 

گذشته به سران سه قوه نامه زده و درباره وضعیت هشدار داده، 

او ادامــه می دهد: آقای رئیس جمهور در تمام جلســاتی که من 

مسائل را مطرح کردم، از من دفاع کردند و دستور دادند این اتفاق 

بیفتد. شهریاری در پاسخ به این سؤال که رئیس جمهور و دولتش 

چطور قرار اســت این منابع مالی را تأمیــن کنند، فقط می گوید: 

رئیس جمهور دستور دادند دیگر امیدواریم اتفاق بیفتد.

تبیین الزامات اثربخشي برنامه حذف ارز ترجیحي(۲)

۳- رفتار اقتصادی دولت ها در جمهوری اسالمی ایران

طی چهار دهه گذشــته، سیاســت گذاری اقتصادی دولت ها در جمهوری اســالمی 

ایران، عمدتا از یك  ســو معطوف به چرخه افزایش هزینه های دولت، کســری بودجه، 

نقدینگی و ســپس افزایش نرخ تورم و از ســوی دیگر، در پی تثبیت قیمت ها برای مهار 

همان «تورم خودســاخته» بوده اســت. به عبارت دیگر، تثبیــت قیمت ها در حوزه هایی 

ماننــد نرخ ارز، حامل های انرژی، نرخ ســود بانکی، کاالهای اساســی و... با هدف مهار 

تورم و کمك به اقشــار آسیب پذیر شکل گرفته است. اما از آنجا که دولت ها برای کمك 

به اقشــار آســیب پذیر، در قیمت ها دخالت می کنند، این امر موجب رانت زایی شده که 

در بلندمدت به ضرر اقشــار آســیب پذیر خواهــد بود. همان طور که گفته شــد، راهبرد 

معقول کمك به اقشــار مزبور، نه از طریق دخالــت در قیمت ها و تثبیت آنها بلکه باید 

به  صورت کمك های نقدی باشد. چکیده سیاست گذاری اقتصادی دولت ها در دهه های 

گذشته را در شــمای پایین صفحه می بینید. دولت ها در ســطح اقتصاد کالن، به طرف 

عرضه با پیگیری تعیین قیمت دســتوری نرخ ارز و نرخ سود بانکی برای ارائه تسهیالت 

ارزان قیمت و در ســطح اقتصاد خرد، به قیمت های پاییــن حامل   های انرژی و کاالهای 

اساســی مصرفی مردم پرداخته اند. در شرایطی که رویکرد اصلی دولت ها، معطوف به 

تثبیت قیمت ها بوده و کارکردها نیز موجب افزایش ساالنه هزینه های دولت و نرخ تورم 

بود. اختصاص ارز ترجیحی در شرایط مزبور که نرخ ارز در بازار، روند صعودی دارد، آثار 

تخریبی و هزینه های تحمیلی آشکار و نهان برای اقتصاد ملی در بر داشته است. ازجمله 

آثار تخریبی مربوطه این اســت که در هنگام رونــق درآمدهای نفتی، ارز قابل توجهی با 

نرخ های ترجیحی برای واردات کاال اختصاص پیدا می کند. بدیهی اســت که در شرایط 

تورمی، واردات کاال توجیه پذیر اســت؛ چراکه در شــرایط تورمــی، هزینه تولید در داخل 

افزایــش می یابد اما با ارائه نرخ ارز ترجیحی، کاالی با نرخ ارزان وارد کشــور می شــود. 

در این وضعیت تولیدکنندگان داخلی توان رقابت خود را از دســت می دهند و به ورطه 

ورشکستگی نزدیك می شوند و بنیان های تولید داخلی نابود می شوند. در ادامه نیز هرگاه 

میزان صادرات نفت و درآمدهای نفتی به ســبب تحریم های جهانی کاهش یابد، دولت 

نمی تواند تثبیت اسمی نرخ ارز مورد نظر و برقراری روند تخصیص ارز ترجیحی را ادامه 

دهــد و از این رو به جهش در قیمت ارز نیز تــن می دهد. این امر موجب ایجاد اختالالت 

فراوان در روند واردات کاال و ســپس فضای کســب وکار می شــود. از آنجا که در دوران 

رونق با واردات بی رویه، به بنیان های تولید داخلی آسیب های فراوان وارد شده، در دوره 

کاهش درآمدهای نفتــی و کاهش واردات، زمینه ای برای اتــکا به تولید داخلی وجود 

نخواهد داشــت. تمامی رخدادهای مزبور موجب کاهش عرضــه و به تبع آن افزایش 

نرخ تورم می شود. کاهش نرخ رشــد اقتصادی و رفاه عمومی شهروندان نتیجه قهری 

روند مزبور اســت. نخبگان سیاسی در دهه های پیشــین، بخش قابل توجهی از ظرفیت 

خود را معطوف به تثبیت قیمت ها در شرایط تورمی کرده اند؛ بنابراین از تمرکز نسبت به 

موضوعات اصلی مانند کاهش هزینه  در دســتگاه های اجرائی، ارتقای بهره وری، بهبود 

ساختار اداری و چابك سازی دستگاه های دولتی غفلت داشته اند. این غفلت استراتژیك، 

عامل نهادینگی کسری بودجه در کشور و موجب تغییرات سینوسی و دوره ای قیمت ها 

پس از یك دوره تثبیت، به افزایش ناگهانی شــده و در ادامه نیز پیش بینی می شــود که 

این روند تکرار شود.

حسین قریب

تأملی در رفتار کاربران شبکه های اجتماعی مجازی در ماجرای هدی رستمی

نشانه هایی مشخص از دوقطبی شدن جامعه ایران

تولیدکنندگان دارو از توقف واردات مواد اولیه و شرایط دشوار
 در این صنایع خبر می دهند

دارو در مضیقه
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اختالفات درونی طالبان برای خلع سالح فرماندهان غیرپشتون و فرصت طلبي داعش

طالبان علیه طالبان

نیلوفر صالحی- کارشــناس مسائل بین الملل: یکی از اساســی ترین نیازهای کشور در 
شــرایط کنونی تقویت «دیپلماســی اقتصادی» در ارتباط با کشورهای مختلف جهان 
اســت. از هنگام به قدرت رسیدن دولت ســیزدهم بخش مهمی از ظرفیت سیاست 
خارجی ایران به حوزه «همســایگی» معطوف شده اســت. یکی از سازمان هایی که 
می تواند براساس این دو انگاره مورد توجه بیشتری قرار گیرد «اتحادیه همکاری های 
منطقه ای جنوب آســیا» یا «سارک» است. در این یادداشــت به فرصت ها، چالش ها 
و ظرفیت هــای همکاری ایران با این ســازمان مهم منطقه ای واقع در جنوب آســیا 

خواهیم پرداخت.
سارک از تأسیس تا توسعه

نخســتین بار در سال ۱۹۸۱ در اجالس «کلمبو»، ضیاء الرحمان، رئیس جمهور وقت 
بنگالدش، پیشــنهاد تشکیل اتحادیه تجاری میان کشــورهای جنوب آسیا را با همتایان 
خود از کشــورهای هند، پاکستان و ســریالنکا در میان گذاشــت. فقط دو سال بعد در 
ســال ۱۹۸۳ بیانیه همکاری منطقه ای میان کشورهای هند، پاکستان، سریالنکا، مالدیو، 
بونان و نپال در دهلی نو به امضا رســید. بعدها افغانستان به عنوان عضو غیرمؤسس 
بــه عضویت دائم این اتحادیه درآمد. در نهایت این ابتکار همکاری منطقه ای در مورخ 
هشــتم دســامبر ۱۹۸۵ در شهر «داکا» تأســیس شــد. اعضای ناظر این اتحادیه بزرگ 
منطقه ای شــامل ایران، چیــن، کره جنوبی، ژاپن، ایاالت  متحده آمریــکا و اتحادیه اروپا 
می شود. اصول اصلی این اتحادیه عبارت  است از «احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی 
و استقالل سیاسی»، «عدم مغایرت با همکاری های دو یا چند جانبه» و «عدم جایگزینی 
چنین همکاری هایــی با همکاری های دو یا چندجانبه». در اساســنامه این اتحادیه به 
همکاری در حوزه های «کشاورزی و توسعه روستایی»، «ارتباطات، علوم و تکنولوژی»، 
«بهداشت»، «حمل ونقل» و «توسعه منابع انسانی» اشاره شده است. «ارتقای وضعیت 
رفاهی و بهبود کیفیت زندگی مردم جنوب آسیا»، «افزایش رشد اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی»، «ایجاد فرصت زندگی محترمانه برای همه مردم»، «تقویت روابط جمعی و 

همکاری میان مردم جنوب آسیا»، «همکاری با کشورهای توسعه یافته» و «همکاری با 
سازمان های بین المللی و منطقه ای مشابه» از جمله اهداف اعالمی اتحادیه «سارک» 
اســت. در سال ۲۰۰۶ این سازمان اقدام به تأســیس «منطقه تجارت آزاد آسیا» کرد که 
در تســهیل تجارت میان کشــورهای عضو آن تأثیر چشمگیری برجا نهاده است. میزان 
صادرات کشــورهای عضو ســارک در نتیجه سیاست آزادســازی تجارت، تا سال ۲۰۱۲ 
به ۳۵۴ هزار میلیارد دالر بالغ شــد که نســبت به ســال ۲۰۰۶، جهشی ۵۸ درصدی را 
نشــان می دهد. همچنین میزان واردات اعضای این ســازمان از ســال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲، از 
۳۳۰ هزار میلیارد دالر به ۶۰۲ هزار میلیارد دالر بالغ شــده است. این درحالی است که 
تجارت درونی دولت های عضو سارک در این مدت محدود باقی مانده و فقط یک درصد 
از حجم کلی تولید ناخالص داخلی ســارک را تشــکیل می دهد. این درحالی است که 
سازمان آسه آن باوجود اینکه از ســارک کوچک تر است اما تجارت درونی آن ۱۰ درصد 
کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. یکی از شیوه های فهم صحیح سازمان ها 
یا اتحادیه های منطقه ای-بین المللی مطالعه و شــناخت ســاختار ســازمان موردنظر 
اســت. با شناخت و درک صحیح اتحادیه مورد نظر می توان راه های همکاری و پیشبرد 
اهداف کشــورمان در حوزه «سیاست خارجی» را به نحو احســن تسهیل کرد. در رأس 
این اتحادیه منطقه ای «شــورای وزرا» قرار دارد که متشکل از وزرای خارجه کشورهای 
عضو اســت. در مرتبه بعدی «کمیته دائمی» سارک قرار دارد که شامل معاونین وزرای 
خارجه کشــورهای عضو می شود. دیگر قسمت های مهم این اتحادیه منطقه ای شامل 
«کمیته های تخصصی» و «کمیته اقدام» می شــود که متشکل از نمایندگان دولت های 
عضو اســت. دبیرخانه «سارک» نیز شامل دبیرکل، مدیر و کارکنان خدمات عمومی این 
اتحادیه می شــود. همچنین این اتحادیه کمیته های فرعی ای مانند «صندوق توســعه 

سارک» و «شورای داوری» دارد.
چالش های سارک

«سارک» نیز مانند سایر اتحادیه های منطقه ای چالش های متعددی دارد که سعی 

می کنــد با «حل وفصل» یا «مدیریت» آنها بر کارایی مجموعه  منطقه ای خود بیفزاید. 
«اختالفــات مرزی با هند»، «اختالف میان بنگالدش و هند بر ســر نحوه تقســیم آب 
رودخانه گنگ»، «ســاختار نامتوازن قدرت میان کشورهای منطقه»، «اختالفات قومی 
میــان هند و نپال»، «ســاختار اقتصادی مبتنی بر کشــاورزی و خدمــات» و درنهایت 
«وابســتگی ساختار اقتصادی کشــورهای منطقه با شــرکای فرامنطقه ای» از جمله 
چالش هــای این ســازمان فعال در منطقه جنوب قاره کهن اســت. عــالوه بر وجود 
چالش های فوق این اتحادیه ضعف های اساســی ای در حوزه هایی مانند «ضعف در 
حذف موانع گمرکی»، «عدم ریشه کنی فقر» و «عدم توسعه اقتصادی» دارد که سبب 
می شــود اهداف اقتصادی این اتحادیه براســاس قواعد «تجارت آزاد» تأمین نشده و 
دچار اخالل در فرایند تحقق اهداف اقتصادی این مجموعه شــود. جمهوری اسالمی 
ایران در راســتای تعمیق روابط با همسایگان و گسترش روابط اقتصادی خود با سایر 
کشورها و ســازمان های منطقه ای-بین المللی، به صورت رسمی به عنوان عضو ناظر 
ســازمان «ســارک» پذیرفته شــد. افزایش روابط با این اتحادیه منطقه ای که میزبان 
کشورهای مهم و تأثیرگذاری مانند «هند» و «پاکستان» است می تواند به تحقق اهداف 
راهبردی کشورمان در زمینه «اقتصاد مقاومتی» بینجامد. برای مثال تهران می تواند با 
احیای پروژه مشترک توسعه «بندر چابهار» و «سواحل مکران» با طرف هندی، زمینه 
همکاری و ورود سرمایه سایر کشورهای عضو «سارک» مانند سریالنکا را فراهم آورد. 
دیگــر مزیت اقتصادی عضویــت دائم یا افزایش همکاری با ایــن اتحادیه  منطقه ای 
می تواند احیای مجدد پروژه «خط لوله صلح» باشد که در آن گاز ایران از طریق خاک 
پاکستان به هند خواهد رسید. جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری پیشرو در حوزه 
مبارزه با تروریسم سلفی-تکفیری و همچنین بزرگ ترین کشور جهان در زمینه کشفیات 
و مقابله با شــبکه های قاچاق مواد و نارکوتروریســم می تواند به عنوان شریکی قابل 
اعتماد برای کشورهای عضو «اتحادیه سارک» زمینه افزایش صلح و ثبات در منطقه 

جنوب آسیا را فراهم آورد.

بــا این همه صاحب نظــران می توانند بــا انتخاب گزینه 
دیگری که به نظرشان مطلوب باشد، برای سیاست های 
خارجی، راه حل هایی ارائه کنند. برای آنکه آینده اقتصادی و اجتماعی ایران تعریف شود 
و روش های اقتصادی و اجتماعی برای برطرف کردن شرایط حاضر در کشور جواب دهد، 
الزم است صاحب نظران شــجاعانه با انتخاب سیاست های خارجی راه حل های ممکن 

را ارائه کنند و مانند برنامه ششــم توسعه نباشــد که هرچه حرف خوب دارند بگویند و 
ســپس اعالم کنند که مثال دو هزار هزار میلیارد تومان و سیصد میلیارد دالر ارز برای این 
کار الزم اســت و چون نداریم نمی شود! و البته الزم است برای اقدامات مد نظر نیازهای 
ارزی و ریالی و منابع مربوطه را ذکر کنند. این امر به خصوص برای اعضای هیئت وزیران، 
نمایندگان مجلس، اعضای شورای تشخیص مصلحت نظام، کارشناسان سازمان برنامه 

و بودجه که برنامه هفتم توسعه را در دست تحریر دارند و از همه مهم تر اقتصاددانان 
که در کنار نشسته یا برکنار شده اند و از وضع فعلی ناراضی هستند و ۶۱ نفر از آنان بیانیه 
اخیر مندرج در روزنامه ۱۴۰۱/۳/۲۱ را انشا کرده اند، ضروری است. به گمان این نویسنده، 
ســکوت و عدم طراحی وضع بهینه و ارائه ندادن راه حل های مختلف برای آینده کشور، 

چیزی جز خیانت به ایران، ملت و آرمان های انقالب اسالمی نیست.

کمتــر از یك ســال پس از به قــدرت رســیدن طالبان در 
افغانســتان، اختالف هــای درونــی در این گروه شــبه نظامی 
افراطی، باال گرفته و ماندگاری حکومت طالبان را با چالشــی 
جدی روبه رو کرده اســت. از آگوست ســال گذشته و پس از 
خروج ایاالت متحده و متحدانش از افغانستان که به سقوط 
حکومت افغانســتان و ســلطه مجدد طالبان بر این کشــور 
انجامید، چالش های متعددی پیش روی این گروه افرا ط گرای 
حاکم بر افغانستان قرار گرفت. خواسته های جامعه جهانی و 
نهادهای حقوق بشری برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در 
این کشور و در کنار آن، فشار واشنگتن برای جلوگیری از تبدیل 
دوباره افغانســتان به پایگاهی امن برای گروه های تروریستی 
هم پیمــان طالبان، مســائلی هســتند که نه تنهــا حل وفصل 
نشــده اند، بلکه نگرانی های بین المللی را بیشتر کرده اند. در 
این میان، درگیــری داخلی میان جریان هــای مختلف درون 
طالبــان، توانایی این گروه بــرای تأمین امنیت افغانســتان و 
مقابله با گروه های رقیب از جمله داعش را بیش از گذشــته 

زیر سؤال برده است.
گروه طالبان با شــعار تشــکیل حکومت اسالمی و تطبیق 
شــریعت، قدرت را در افغانســتان به دســت گرفته و اکنون 
اعضای آن برای کرســی های حکومتی بــه جان هم افتاده  و 
اختالف های درونی این گروه در روزهای اخیر نمایان  تر شــده 
است. گزارش های متعددی از اختالف و درگیری میان اعضای 
این گروه، حکایت از بروز شــکاف میان طالبان پشــتون تبار و 

غیرپشتون این گروه تندرو دارد.
بازداشــت «مخدوم عالم»، یکــی از فرماندهان ازبک تبار 
طالبان در شــمال افغانســتان، تنــش طالبان پشــتون تبار و 
غیرپشــتون ایــن گروه را شــعله ور کــرد و زنگ خطــر برای 
انحصار قــدرت از ســوی جریان اصلــی (طالبان پشــتون) 
را به صــدا درآورد. طالبان این فرمانــده ازبک تبار خود را به 
اتهام آدم ربایی بازداشــت کــرده بود، اما او ایــن اتهام را رد 
کرده اســت. پس از بازداشــت مخدوم عالم، هواداران او در 
شــمال کشــور به خیابان ها آمده و دســت به اعتراض های 
گســترده زدند. در نهایت ایــن فرمانده طالبان بــا پادرمیانی 
برخی فرماندهــان ازبک تبار این گروه از بند آزاد شــد. اکنون 
گزارش ها از والیت فاریاب، حاکی از آن اســت که تنش میان 
قاری صالح الدین ایوبی، دیگر فرمانده غیرپشــتون طالبان، با 
حکومت مرکزی طالبان بــاال گرفته و چند روز قبل او چندین 

نظامی پشــتون تبار طالبان را در ولسؤالی المار مضروب کرده 
اســت. اما قاری صالح الدین ایوبی بــروز اختالف با حکومت 
مرکــزی را رد کرده اســت. گفته می شــود در ماه های اخیر، 
پــس از اوج گیری تنش هــا میان طالبان، برخــی فرماندهان 
محلــی ازبک تبــار این گروه در شــمال کشــور خلع ســالح

 و خانه نشین شده اند.
خطر  داعش

اخیــرا «مؤسســه مطالعات جنگ» در گزارشــی هشــدار 
داده بود اعضای داعش در شــمال افغانســتان تالش دارند 
طالبان ازبک تبار را برای پیوســتن به این گروه تشــویق کنند و 
درگیری های چند ماه قبل میان طالبان پشتون تبار و ازبک تبار، 
ســبب ایجاد خأل میان طالبان شده که ممکن است داعش از 
آن اســتفاده کند. در اوایل هفته جاری، رسانه های افغانستان 
گــزارش دادند در پی وقوع درگیری میــان مولوی عبدالقدیر، 
یکــی از فرماندهان طالبان با نیروهای اســتخبارات این گروه 
در منطقه کلفگانی از توابع شــهر تالقــان، مرکز والیت تخار، 
هشــت نفر از جمله چهار غیرنظامی کشــته شــدند. از سوی 
دیگــر، اختالف و تنش میان مولوی مهــدی مجاهد، فرمانده 

پیشــین اســتخبارات (اطالعات) طالبان در بامیــان که تنها 
فرمانده هزاره تبار این گروه اســت، بــا حکومت کابل افزایش 
یافته و طالبان در تالش  اســت این فرمانــده خود را از قدرت 
نظامی خلع کنــد. طالبان بــرای گفت وگــو و بازگرداندن او 
به کابل، تاکنون ســه بار هیئت فرســتاده است که در آخرین 
مورد، انعام اهللا ســمنگانی، معاون ســخنگوی ایــن گروه نیز 
در نشســت های مربوطه شــرکت کــرد، اما این نشســت نیز 
بی نتیجه پایان یافت. پــس از این تحوالت، طالبان تالش کرد 
با اســتفاده از قــدرت نظامی، مولوی مهدی را خلع ســالح 
کنــد و ۵۰۰ نظامــی را از والیت هــای دیگر به ســرپل اعزام 
کرده  تا به ولســؤالی بلخاب که محل اقامت او است، حمله 
کنند. گزارش ها حاکی از آن اســت کــه از طالبان ازبک تبار در 
والیت های فاریاب و جوزجان نیز خواســته شده ۳۰۰ نظامی 
برای حمله به بلخاب بفرســتند، اما آنها این درخواست را رد 
کرده اند. مولوی مهدی منفعت، سرنوشــت هزاره ها را «خط 
قرمز» عنوان کرده و گفته اســت بــه هیچ قیمت از آن عدول 
نخواهد کرد. همچنان گزارش هایی هم از والیت بدخشان در 
شمال شرق افغانستان منتشر شده که طالبان پشتون تبار برای 

تسلط بر معادن این والیت، صدها نیروی جدید از قندهار وارد 
کرده اند تا دست طالبان تاجک تبار را از معادن کوتاه کنند.

بــا توجه به بروز شــکاف  داخلی میان اعضــای طالبان و 
افزایــش حمــالت «جبهه مقاومــت ملی» و دیگــر جبهات 
ضــد طالبان، معادلــه صلح و جنگ در این کشــور پیچیده تر 

شــده اســت. اقدامات اخیر طالبان برای برکناری فرماندهان 
غیرپشــتون در شــمال و انحصــار قــدرت در تمام ســطوح 
حکومت، این گروه را به ســوی بــازی باخت-باخت حرکت 
می دهد که ســود آن برای هر گروه یا کشــوری باشد، به نفع 
طالبــان نخواهد بــود و داعش از این خأل می تواند به ســود 
خود استفاده کند. با در نظرگرفتن تشکیل جبهه های مختلف 
ضد طالبان و افزایش تحرک شــاخه خراسان گروه داعش در 
این کشــور، یکی از نگرانی ها پیوستن اعضای کنار گذاشته  شده 
طالبان به دیگر گروه ها از جمله داعش است که انرژی زیادی 

را صرف جذب نیروی جدید می کند.
 از آنجایــی که این جبهه های ضــد طالبان و گروه داعش 
در ماه های اخیر حمالت زیادی را علیه طالبان ســازماندهی 
کرده انــد، بعید نیســت برخی از اعضای برکنار شــده طالبان، 
بــرای محافظت از خود، بــه جبهات ضد طالبــان یا داعش 
بپیوندنــد. در ایــن میــان، هر چنــد طالبــان تــالش دارند با 
پنهــان کاری بر اختالفات داخلی و انحصار قدرت در دســت 
طالبان پشــتون تبار ســرپوش بگذارند، اما حوادث اخیر نشان 
می دهد طعم شیرین قدرت این کار را برای طالبان پشتون تبار 
به یــک امر انکار ناپذیر تبدیل کرده اســت. بــا توجه به عدم 
به رسمیت شــناختن حکومــت طالبان نزد جامعــه جهانی، 
افزایش تنش ها میان این گــروه، کار را برای حکومت مرکزی 
دشــوارتر می کند؛ زیرا حکومت فاقد مشــروعیت برای مهار 
مخالفان مسلح خود، هیچ پشــتوانه رسمی و بین المللی ای

 نخواهد داشت.

پنجشنبه
۲۶ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۴

گزارش

وتوي حکم اخراج مهاجران غیرقانوني از بریتانیا
به دنبــال مجموعه ای از اقدام های حقوقی در استراســبورگ، مقــر «دیوان اروپایی 
حقوق بشــر» در فرانسه، نخســتین پروازی که قرار بود گروهی از پناه جویان در بریتانیا را 
به رواندا، در شــرق آفریقا، منتقل کند، لغو شد و تمامی مسافران پرواز از هواپیما خارج 
شدند. گاردین بامداد روز گذشته نوشت براساس رأی «دیوان اروپایی حقوق بشر»، طرح 
بوریس جانسون، نخست وزیر محافظه کار بریتانیا، برای انتقال اجباری پناه جویان به رواندا 
لغو شــد. این پرواز قرار بود ۱۰:۳۰ شب سه شنبه به وقت محلی از یک پایگاه نظامی در 
ویلتشــر، در غرب لندن، انجام شود. بر اســاس گزارش هایی که پیش تر منتشر شده بود، 
هفت پناه جو، از جمله سه شهروند ایرانی، قرار بود در چارچوب توافقی میان دولت های 
بریتانیا و روندا به این کشــور در شــرق آفریقا منتقل شوند. تصمیم اولیه «دیوان اروپایی 
حقوق بشــر»، تنها چند ســاعت پس از آن اعالم شــد که بوریس جانسون، نخست وزیر 
بریتانیا، تهدید کرد ممکن است بریتانیا از «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» خارج شود. در 
هفته های گذشته، گروه های حقوق بشری و سازمان های مدافع حقوق پناهندگان از این 
تصمیم دولت بریتانیا به شــدت انتقاد کردند و آن را مغایر با تعهدات بین المللی دولت 
بریتانیا ارزیابی کردند. نخست وزیر بریتانیا همچنین وکالی حقوق بشری را متهم کرد که 
به قاچاقچیان در «کانال مانش» کمک می کنند. کانال مانش، میان فرانسه و بریتانیا، یکی 
از مســیرهای اصلی ورود پناه جویان از اروپای مرکزی به خاک بریتانیا محسوب می شود.  
پیش تر یک دادگاه تجدیدنظر در لندن، تالش های قانونی کنشگران حقوق پناهندگان در 
بریتانیا، برای جلوگیری از این تصمیم دولت را ناکام گذاشــته بود. «دیوان اروپایی حقوق 
بشــر» قرار اســت ماه آینده درباره قانونی یا غیرقانونی بودن انتقال اجباری پناه جویان از 

بریتانیا به رواندا، به طور نهایی تصمیم گیری کند.
واکنش دولت جانسون

وزیر کشور بریتانیا ضمن انتقاد به حکم آخرین لحظه دادگاه حقوق بشر اعالم کرد که 
دولت منصرف نخواهد شــد و فهرست مهاجران را برای پرواز بعدی آماده خواهد کرد. 
پریتی پاتل گفت: «من همیشــه گفته ام که اجرای این سیاست آسان نخواهد بود. اینکه 
یک چالش قانونی و طرح ادعاهایی آن هم در آخرین لحظه باعث لغو پرواز امروز شــده 
باعث ناامیدی من است و بسیار تعجب آور است که دادگاه اروپایی حقوق بشر، با وجود 
موفقیت هــای مکرر قبلی دادگاه های داخلی ما، در این موضوع مداخله کرده اســت». 
بریتانیــا می گوید ممانعت از انتقال پناه جویان غیرقانونی بــه رواندا، توافق ۱۴۸ میلیون 
دالری این کشور با کیگالی را به خطر می اندازد، باعث تقویت سفرهای مرگ بار این دست 
از مهاجران در کانال مانش می شــود و تنها به کسب وکار شبکه های قاچاق انسان رونق 
می دهد. این احتمال وجود دارد که با ادامه پافشــاری های این دادگاه اروپایی، بریتانیا نیز 
مانند روسیه و بالروس از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شود. آمارهای رسمی حاکی 
از آن است که تنها در سال گذشته بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ مهاجر غیرقانونی با قایق های 

کوچک خود را به بریتانیا رسانده اند.

                  

کارت دانشجویی  فرزند 
مسعود با شماره دانشجویی ۹۹۴۳۱۰۰۵ و شماره ملی 

۰۰۲۰۵۶۲۸۹۶ از دانشگاه شهید بهشتی رشته ریز زیست 
 فناوری در مقطع کارشناسی ارشد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز موتورسیکلت های کیلیک رنگ نقره ای 
 مدل ۱۳۹۹ به شماره پالک ایران ۱۴۲ - ۵۹۳۳۷ 

 و شماره موتور 0150NEU*000820 و شماره شاسی
 NEUFKCGELLSH01635 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دانشنامه فارغ التحصیلی  فرزند حسین به 
شماره شناسنامه ۶۸۰۳ صادره از کازرون در مقطع کارشناسی پیوسته رشته 
مامایی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی واحد کازرون با شماره تایید 

سازمان مرکزی ۱۷۸۶۱۵۲۰۱۸۶۱ و شماره الصاق روی دانشنامه ۲۲۳۹۴۹۳ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون به نشانی استان فارس ، 

شهرستان کازرون،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند 
زکریا به شماره شناسنامه ۱۱۵۷۲ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 

رشته شیمی - کاربردی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 
۱۶۰۱۹۲ و تاریخ ۲۷ / ۰۹ / ۸۱  مفقود گردیده است . از یابنده تقاضا 

می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 
به نشانی تهران ، سوهانک ، بلوار ارتش ، میدان قائم، خیابان خندان ، 

خیابان سلماس ارسال نماید .

کارت پایان خدمت  

فرزند حسن متولد ۱۳ / ۰۹ / ۱۳۵۶ با شماره ملی 

 ۰۰۶۶۸۹۸۸۶۲ به تاریخ صدور ۰۲ / ۰۹ / ۱۳۹۲ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

کارت دانشجویی   فرزند 
اکبر با شماره دانشجویی ۴۰۲۱۲۰۳۰۳۸ و شماره ملی 

۰۱۱۰۲۵۳۸۹۲ از دانشگاه رسام رشته ارتباط تصویری  
در مقطع کارشناسی پیوسته مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آیا آسه آن تنها سازمان اقتصادی قدرتمند در جنوب شرق آسیاست؟

دریچه ای برای یک نظرخواهی؛ «حفظ ایران»

ادامه ازصفحه اول

اختالف میــان طرفداران مولوی عبدالقدیــر، عضو تاجیک تبار 
طالبان و خطیب سابق مسجد تالقان، با اداره استخبارات (اطالعات) 
طالبان در والیت تخار، ۹ کشته به جا گذاشت. این درگیری هنگامی 
رخ داد که نیروهای اداره اطالعات طالبان مانع ســخنرانی مولوی 
عبدالقدیر در یک مراســم «دســتاربندی» در مدرسه ای در کوچه 
کلفگانی هــا در حوزه چهارم امنیتی تالقان شــدند. به گفته منابع 
محلی در تخار، این درگیری میان طالبان پشتون و طالبان غیرپشتون 
هنگامی آغاز شــد که اداره اطالعات طالبان روز ۲۱ ژانویه، مولوی 
عبدالغنی، از اعضای ازبک طالبان را به عنوان خطیب مسجد جامع 
تالقان به جــای مولوی عبدالقدیر منصوب کردند. گفته می شــود 
هنگامی که مولوی عبدالغنی نخستین بار در مسجد جامع تالقان 
ســخنرانی کرد، مولوی عبدالقدیر به سوی میز سخنرانی رفت تا او 
نیز سخنرانی کند، اما نیروهای اطالعاتی طالبان به او اجازه ندادند تا 
در این مراسم سخنرانی کند و او را از میز سخنرانی دور کردند. پس 

از این اتفاق، اختالف میان طالبان غیرپشتون و اداره اطالعات طالبان 
در تخار باال گرفت و مولوی عبدالقدیر به کابل، بغالن و پلخمری سفر 
کرد و با برخی افراد صاحب نفوذ دیدار داشــت. مولوی عبدالقدیر 
پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، خطیب مسجد «باجوری ها» در 
تالقان بود و در مدرســه ای نیز به آموزش دینی به جوانان مشغول 
بــود. او هنگامی که طالبان اداره تخار را به دســت گرفتند، همراه 
شــماری از دانش آموزان این مدرسه، به طالبان پیوست. طالبان او 
را به  طور رسمی به ســمت خطیب مسجد جامع تالقان منصوب 
کردنــد و به طور غیررســمی نیــز به عنوان فرمانده حــوزه چهارم 
پلیس شهر تالقان برگزیده شد. او از عالمان دینی بانفوذ در تالقان 
محسوب می شــود. به گفته منابع آگاه در تخار، مولوی عبدالقدیر 
در روزهای اخیر در مراســم دستاربندی در مدرسه ای شرکت کرده 
بود و می خواست سخنرانی کند، اما نیروهای اطالعاتی طالبان مانع 
سخنرانی او شدند. حدود نیم ساعت پس از این مراسم، طرفداران 

مولوی عبدالقدیر با نیروهای اطالعاتی طالبان درگیر شدند که این 
درگیری حدود ســه ساعت ادامه داشت. در این درگیری مسلحانه، 
عــالوه بر هفت نفر از نیروهای طالبان، یک راننده و یک غیرنظامی 
دیگر نیز کشته شدند. شاهدان عینی به ایندیپندنت می گویند طالبان 
اجساد افرادشان را با ماشین  به بیمارستان تالقان منتقل کردند و به 
افراد حاضر در محل هشدار دادند از این اتفاق عکسی نگیرند. پس 
از این اتفاق، فرماندهی پلیس طالبان در تخار تصویر هفت جســد 
را منتشر کرد و نوشت این افراد عضو داعش را در تالقان کشته اند. 
اکنون مولوی عبدالغنی همراه شماری از افرادش به منطقه ای در 
«ختایان» تالقان رفته اســت. ناظران معتقدند طالبان در روزهای 
آتی درگیری های میان گروهی زیادی در شــمال افغانستان خواهند 
داشــت. این درگیری های میان گروهی احتماال در نتیجه نارضایتی 
مولوی مهدی بلخابی در بامیان، صالح الدین ایوبی، مخدوم عالم 

ربانی و احسان اهللا توفان در فاریاب در شمال رخ خواهند داد.

درگیری مرگبار در «تخار»



پنجشنبهعلم
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سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۴
www.sharghdaily.com ۶و۷

علم زیست شناسی پیروزمندانه به قرن بیست ویکم وارد شده است. زیست شناسان 
هنوز به حیات فرازمینی دست نیافته اند، اما در تالش اند حیات زمینی را هرچه دقیق تر 
بشناســند. آنها می دانند که ژن هــا در دی ان ای رمزگذاری می شــوند و می توانند این 
رمزها را سریع و ارزان بخوانند؛ می توانند ژنوم انسان های نئاندرتال را که صدهزار سال 
پیش منقرض شــده اند، بازسازی کنند؛ فهرســت ژن های فعال یک سلول را که از یک 
قطره خون جدا  کنند؛ مغز را بشناســند، پیوندهای عنکبوتی بین نورون را در شبکه ای 
سه بعدی مغزی شبیه ســازی و با کمک رادیواکتیویته حیات را در اعماق زمین ردیابی 
کنند. با وجود این همه داده جدید، آنان هنوز به تعریفی از حیات که مورد توافق همه 
باشــد دســت نیافته اند. موجوداتی مانند ویروس ها و میتوکندری ها مانع دستیابی به 
تعریف اند. تعریف ناســا از حیات نیز اگرچه خاطره انگیز است، اما به دانشمندان خود 
ناسا نیز کمک نکرده است؛ چون آنها هنوز در تالش ا ند بدانند که آیا درون شهاب سنگ 
آلن هیلــز ۸۴۰۰۱ آثار حیاتی وجــود دارد یا نه. برخی منتقدان تعریف ناســا را نه تنها 
غیرعملی، بلکه گمراه کننده می دانند. مثال این تعریف می گوید حیات می تواند مراحل 
تکامل داروینی را طی کند، یعنی تغییر بسیار خاص در طول زمان و وقتی اتفاق می افتد 
که ژن ها دقیقا، اما نه کامال، از نسلی به نسل دیگر کپی شوند. انتخاب طبیعی ژن هایی 
را که بــه موجود کمک می کنند تا نســبت به دیگران بهتر تولیدمثل کنند، گســترش 
می دهد. با گذشت زمان، انتخاب طبیعی جهش ها را انتخاب و متراکم می کند. اما آیا 
می توان این قدر مطمئن بود که تکامل در جاهای دیگر به راه های دیگر رخ نمی دهد؟ 
مثال هیچ احتمالــی وجود ندارد که وراثت صفات اکتســابی از طریق تکامل المارکی 
انجام شود؟ اگر وراثت نه تنها بین نسل ها، بلکه بین افراد یک نسل انجام شود، چطور؟ 

این نارضایتی ها منجر به انفجار تعریف ها و پیدایش صدها تعریف جدید شده است:
- حیات از ویژگی های قابل پیش بینی و گروهی پلیمرهای کاتالیزوری است.

- حیات شبکه ای متابولیک درون یک مرز است.
- حیات کیفیت جدیدی است که بر اساس یک ماده شیمیایی آلی به وجود می آید.

- حیات کیفیت جدیدی اســت که تغییر دیالکتیک حاصل از افزایش کمیت پیچیدگی 
در ســامانه ای شــیمیایی آلی به وجــود مــی آورد. ویژگی این کیفیت جدیــد توانایی 

خودنگاه داری و خودزادآوری دارد.
- حیات فرایند وجود ســامانه های کامل غیرتعادلی باز اســت که از پلیمرهای کربنی 
تشکیل شده اند و می توانند بر اساس ســنتز قالب اجزای پلیمری خودزادآوری کنند و 

تکامل یابند.
- حیات سامانه ای شیمیایی خودنگه دارنده غیرتعادلی است که می تواند اطالعاتی را 

که از محیط می گیرد، پردازش و انباشته کند و تغییر دهد.
- وجود ناحیه ای منظم و دینامیک از آب که باعث تراکم بوزون فوتون های ناپایدار در 

داخل و خارج سلول و ایجاد حیات می شود.
- حیات یک کالد تک تبار اســت که از آخرین نیای مشــترک جهانی پدید آمده و شامل 

همه زادهای آن است.
- و جالب تر از همه، حیات چیزی اســت که نهاد هــای علمی (احتماال پس از برخی 

اختالفات سالم) آن را به عنوان حیات می پذیرند.
دشواری تعریف

«فرانســیس وستال» و «آندره براک» در ســال ۲۰۱۸ چنین نوشتند: «گفته  می شود 
تعداد تعریف هایی که از حیات وجود دارد، به اندازه  تعداد افرادی اســت که ســعی 
می کنند حیات را تعریف کنند». نگارنده، به عنوان زیست شــناس و ناظر علم این رفتار 
را عجیب  می دانم. مانند آن است که ستاره شناسان هر یک تعریفی برای ستارگان ارائه 
 دهند. یک بار از «رادو پوپا»، میکروب شــناس که در اوایــل دهه ۲۰۰۰ تالش کرده بود 
تعاریف حیات را جمع آوری کند، پرسیدم نظرش درباره تعدد تعاریف حیات چیست؟ 
او پاسخ داد: «چنین چیزی برای هیچ یک از موضوعات دیگر علوم قابل تحمل نیست. 
شما  می توانید علمی را پیدا کنید که در آن دو یا سه تعریف برای یک چیز وجود داشته 
باشد، اما آیا رشته ای علمی وجود دارد که مهم ترین موضوع آن تعریف نداشته باشد؟ 
این کامال غیرقابل قبول اســت. مگر می شــود دو نفر با هم دربــاره  حیات بحث کنند، 
درحالی که یکی از آنها معتقد است تعریف حیات بر اساس دی ان ای است، ولی دیگری 
فکر  می کند حیات یعنی نظام پویا؟ ما  نمی توانیم حیات مصنوعی بسازیم،  نمی توانیم 

حیات را در مریخ پیدا کنیم؛ چون  نمی توانیم درباره ماهیت حیات به توافق برسیم».
زیست شناسان و فیلسوفان

درحالی که زیست شناســان در اقیانوسی از تعاریف دســت و پا می زنند، فیلسوفان 
نیز بی کار ننشسته اند و چند تعریف برای آن ارائه داده اند. برخی از آنها سعی می کنند 
آتش بحث را فروبنشانند و به زیست شناسان اطمینان دهند که  می توانند با این فراوانی 
تعاریف، بســازند. آنها اســتدالل می کنند که نیازی به یک تعریف واحد و واقعی برای 
حیات نیســت؛ چون تعاریف کاربردی می توانند مشــکل را حل کنند. ناسا  می تواند به 
کمک بیاید و بهترین ماشــین را برای جســت وجوی حیات در سیاره ها و قمرهای آنها 
بسازد. پزشکان  می توانند تعریف دیگری برای روشن کردن مرزهای تاریکی که حیات را 
از مرگ متمایز  می کند، ارائه دهند. دو فیلسوف، «لئوناردو بیچ» و «سارا گرین» معتقدند: 
«ارزش تعریف به اجماع بستگی ندارد، بلکه به تأثیر آنها بر پژوهش ها بستگی دارد». 

برخی دیگر از فیلسوفان این طرز تفکر، یعنی عمل گرایی را شانه خالی کردن می دانند. 
تعریف حیات دشوار است، اما این نباید بهانه ای برای دست کشیدن از تالش باشد. «کلی 
اسمیت» فیلســوف  می گوید: «تعاریف عمل گرا گاه ممکن است مفید و اجتناب ناپذیر 
باشــند، اما  نمی توان آنها را جانشین تعریفی مناسب از حیات کرد». «اسمیت» و دیگر 
مخالفان تعاریف عمل گرا شکایت دارند که اساس چنان تعاریفی توافق گروهی افراد 
است، اما مهم ترین دشواری وجود موجوداتی در مرزهای آن است و به سختی  می توان 
درباره آنها به توافق رسید. او می گوید: «هر آزمایشی بدون اندیشه روشن درباره موضوع 
مورد آزمایش، عقیم است و دستاوردی ندارد». «اسمیت» استدالل می کند بهترین کار 
آن است که به جست وجوی تعریفی از حیات بپردازیم که همه بتوانند با آن کار کنند؛ 
تعریفی که شکست های دیگران را جبران کند. اما برای «ادوارد تریفونوف»، متخصص 
ژنتیک متولد روسیه نیز این پرسش پیش آمد که آیا در حال حاضر تعریف مناسبی برای 
حیات وجود دارد؟ «تریفونوف» در سال ۲۰۱۱، تعداد ۱۲۳ تعریف از حیات را مرور کرد و 
هر یک از آنها را با دیگری متفاوت یافت، اما واژه های یکسانی را بارها در بسیاری از آنها 

پیدا کرد. او ساختار زبانی تعاریف را تجزیه و تحلیل و تعاریف را دسته بندی کرد؛ در این 
تعاریف یک هسته اساسی پیدا کرد و به این نتیجه رسید که همه تعاریف در یک مورد 
توافق دارند: حیات «خودزادآوری با تنوع» اســت؛ یعنی آنچه زیست شناسان ناسا در 
۱۱ واژه گنجانده اند: «حیات نظام شیمیایی خودپایدارکننده ای است که  می تواند تحت 
تکامل داروینی قرارگیرد»، «تریفونوف» در ســه واژه خالصه کرده است، اما تالش های 
او گرهی از کار نگشود. همه ما، ازجمله زیست شناسان، فهرستی شخصی از چیزهایی 
که به نظر ما زنده یا غیرزنده اند، داریم. اگر کســی تعریفی از حیات ارائه دهد، آن را با 
فهرست خود مطابقت می دهیم تا ببینیم که آیا تعریف او در محدوده فهرست ما قرار 
دارد یا نه. برخی از زیست شناســان به تعریف خالصه شــده «تریفونوف» نگاه می کنند 
و محدودیت آن را دوســت ندارند. «اووه مایرهنریک» زیست شیمیدان چنین می گوید: 

«ویروس رایانه ای خودزادآوری می کند، ولی زنده نیست».
فیلسوفان در صدد نجات زیست شناسان از اقیانوس تعاریف

برخی از فیلسوفان پیشــنهاد کرده اند ما باید درباره خود حیات بیشتر دقت کنیم. 

ابتدا باید به جای تعریف حیات، به چیزی فکر کنیم که سعی در تعریف آن داریم؛ شاید 
آن چیز خود به سخن آید. این فیلسوفان از «لودویگ ویتگنشتاین» پیروی  می کنند که 
در دهه ۱۹۴۰ اســتدالل کرد مکالمات روزمره ما پر از مفاهیمی است که تعریف آنها 
بســیار دشوار است. یکی از آنها مفهوم «بازی» اســت. اگر سعی کنیم با فهرستی از 
الزامات بازی را تعریف کنیم، نخواهیم توانست. برخی از بازی ها برنده و بازنده دارند، 
اما پایان برخی دیگر باز است. در برخی بازی ها از نشانه  استفاده  می کنند، اما در برخی 
دیگــر از کارت  و در تعــدادی دیگر از توپ. در بعضی از بازی هــا، بازیکنان برای بازی 
دستمزد دریافت  می کنند، اما در بعضی دیگر، بازیکنان برای بازی هزینه  می پردازند. با 
وجــود ایــن همه ســردرگمی در تعریف، ما هرگــز از صحبت در مورد بازی  دســت 
نمی کشیم. فروشگاه های اسباب بازی برقرار و پر از اسباب بازی اند و ما هرگز  نمی بینیم 
که بچه ای در برابر اســباب بازی ها گیج و منگ ایستاده باشد و نتواند آنها را بازشناسد. 
«ویتگنشتاین» استدالل کرده است که بازی راز سر به ُمهر نیست؛ چون همه بازی ها به 
نوعی با هم شــباهت گروهــی دارند: «اگر به آنها نگاه کنیم، چیز مشــترکی بین آنها 

مشاهده نخواهیم کرد، اما همه در مواردی با هم شباهت دارند». گروهی از فیلسوفان 
و زیست شناســان دانشگاه لوند واقع در سوئد به این فکر افتادند که بهتر است تالش 
کنیم سؤال «حیات چیست» را به شیوه ای پاسخ دهیم که «ویتگنشتاین» درباره «بازی 
چیست؟» ارائه داده است؛ یعنی سعی کنیم به جای ارائه فهرستی دقیق از ویژگی ها، 
شباهت های گروهی موجودات زنده را پیدا کنیم. آنها در سال ۲۰۱۹ با انجام نظرسنجی 
از زیست شناســان و دانشمندان به دنبال یافتن شــباهت های گروهی موجودات زنده 
بودند و برای این کار، فهرســتی از موجودات شامل انسان، مرغ، ماهی مولی آمازون، 
باکتری ، ویروس، دانه برف و مانند آنها را تهیه کردند و در کنار هر مدخل، مجموعه ای 
از اصطالحــات مانند نظم، دی ان ای و متابولیســم را که معموال برای صحبت درباره 
موجــودات زنده اســتفاده  می شــوند، قرار دادنــد. شــرکت کنندگان در این پژوهش 
اصطالحاتــی را که فکر  می کردند در مورد هر یک از ایــن موجودات صدق  می کنند، 
مشخص کردند؛ مثال دانه های برف نظم دارند، اما متابولیسم ندارند و سلول های قرمز 
خون متابولیســم دارند، اما دی ان ای ندارند. این پژوهشــگران برای بررســی نتایج و 
گروه بندی مدخل ها بر اساس شباهت های گروهی، از یکی از فنون آماری به نام آنالیز 
خوشه بندی استفاده کردند. در این خوشه بندی انسان با مرغ، موش و قورباغه، یعنی 
جانورانی که مغز دارند، در یک گروه قرار گرفتند. ماهی مولی آمازون هم مغز دارد، اما 
آنالیز خوشــه بندی باعث شد که در گروه جداگانه ای نزدیک به گروه انسان قرار گیرد؛ 
چــون از طریق ماده زایــی زادآوری می کند. ایــن پژوهشــگران در فاصله ای دورتر 
خوشــه ای پیدا کردند که از موجودات بدون مغز مانند گیاهان و باکتری های آزادزی 
تشکیل شده اند و در گروه سوم، خوشه ای از سلول  های قرمز خون و دیگر سلول هایی 
کــه نمی توانند به تنهایی زندگی کنند، قرار داشــت. دورترین موجودات نســبت به 
انســان موجوداتی هســتند که معموال زنده تلقی  نمی شــوند ماننــد ویروس ها و 
پریون ها که پروتئین های تغییرشــکل یافته ای هستند و  می توانند شکل پروتئین های 
دیگر را تغییر دهند. گروه دیگر شامل دانه های برف، کریستال های خاک رس و موارد 
دیگری اســت که مانند جانداران تولیدمثل نمی کنند. پژوهشگران لوند دریافتند که 
 می تواننــد موجودات را به دو گــروه زنده و غیرزنده طبقه بنــدی کنند، بدون اینکه 
درباره حیات به توافق برســند. آنها پیشــنهاد  کردند که  می توانیم موجودی را زنده 
بنامیم که تعدادی از ویژگی های زنده بودن را داشــته باشــد و الزم نیست همه این 
ویژگی ها را با هم داشته باشد. شــباهت های گروهی کافی است. «کارول کللند» از 
فیلسوفانی است که موضع گیری بسیار بنیادگرایانه تری دارد. او استدالل  می کند که 
جســت وجوی تعریف برای حیات بی فایده اســت؛ چون تعریف مانع از درک عمیق 
حیات می شود و این برای علم خوب نیست. «کللند» به اندازه ای به بی فایده انگاری 
تعریف اصرار داشــت که برخی فیلســوفان او را مورد انتقاد قرار دادند. حتی «کلی 
اســمیت» اندیشــه های «کللند» را «خطرناک» خواند. «کللند» این موضوع را مورد 
توجــه قــرار داد که چگونه برخــی از دانشــمندان، مانند فیزیک دانــان،  می توانند 
آزمایش هــای خــود را بارها انجــام دهند، اما برخــی دیگر، مانند زمین شناســان، 
 نمی توانند به میلیون ها ســال پیش برگردنــد و آزمایش را تکرار کنند. او درحالی که 
درباره این تفاوت ها فکر  می کرد، از وجود  شهاب ســنگی مریخی که در قطب جنوب 
فرود آمده بود و معمایی فلســفی ایجاد کرده بود، آگاه شــد. این سنگ مریخی در 
واقع شهاب سنگی بود با نام آلن هیلز ۸۴۰۰۱ که در سال ۱۹۹۶ از سوی تیمی در ناسا 
به سرپرســتی «دیوید مک کی» مورد بررسی قرار گرفته بود. این تیم گزارش داد که 
شــواهدی از حیات باســتانی از جمله فســیل های میکروبی را در آن مشاهده کرده 
است، اما اکثر زیست شناسان این شــواهد را بسیار مبهم و غیرقابل اعتماد دانستند. 
بســیاری از اختالف نظرها بر سر ســنگ آلن هیلز ۸۴۰۰۱ کمتر به خود سنگ مربوط 
 می شــد، بلکه بیشــتر به روش علمی مرتبط بود. اگرچه برخی پژوهشــگران تصور 
 می کردند که تیم ناســا کار تحســین برانگیزی در بررسی این سنگ انجام داده است، 
برخی دیگر نتیجه گرفتند که ادعای وجود فسیل در این شهاب سنگ مضحک است. 
«بروس جاکوسکی» اخترشناســی که یکی از همکاران «کللند» در دانشگاه کلرادو 
بــود، تصمیم گرفت بحثی عمومی ترتیــب دهد که در آن دو طرف بتوانند نظرهای 
خود را بیان کنند، اما متوجه شــد که قضاوت درباره آلن هیلز ۸۴۰۰۱ به چیزی بیش 
از انجام برخی آزمایش ها برای اندازه گیری مواد معدنی مغناطیســی آن نیاز دارد و 
مستلزم تفکر در مورد چگونگی کاربرد روش علمی است. او از «کللند» خواست به 
این رویداد بپیوندد و به عنوان یک فیلســوف دربــاره آلن هیلز ۸۴۰۰۱ صحبت کند. 

سخنرانی «کللند» به جهشی در فلسفه حیات فرازمینی تبدیل شد. او نتیجه گرفت 
که اختالف نظر بر ســر آلن هیلز ۸۴۰۰۱ نتیجه شــکاف بین روش های علوم تجربی و 
تاریخ است. منتقدان اشتباها بررسی شهاب سنگ را به دانشمندان علوم تجربی سپرده 
بودند، اما نمی توانستند انتظار داشته باشند که تیم «مک کی» تاریخ را تکرار کند. آنها 
نخواهند توانست به چهار میلیارد سال پیش بازگردند، میکروب ها را روی مریخ ببینند 
و آنها را با آثار آلن هیلز ۸۴۰۰۱ مطابقت دهند. آنها نخواهند توانست هزار سیارک را از 
هزار مریخ بفرستند تا ببینند چه روی می دهد. «کللند» به این نتیجه رسید که تیم ناسا 
با مقایســه بهترین توضیحات، تاریخ شناسی خوبی انجام داده است. او در سال ۱۹۹۷ 
در گزارش خود که در پالنتاری ریپورت منتشــر شــد، نوشت: «فرضیه حیات در مریخ 
توضیح خوبی درباره ویژگی های ساختاری و شیمیایی شهاب سنگ مریخی است». کار 
«کللند» روی این شهاب ســنگ «جاکوسکی» را به اندازه ای تحت تأثیر قرار داد که در 
ســال ۱۹۹۸ او را دعوت کرد تا به یکی از تیم های مؤسســه زیست اختر شناســی ناسا 
بپیوندد. در ســال های پس از آن ، «کللند» اســتداللی فلســفی برای چگونگی علم 
زیست اختر شناســی ارائه کرد. او افکار خود را با دانشــمندانی که در حال انجام انواع 
مختلف تحقیقات زیست اخترشناسی بودند، در میان گذاشت، با یک دیرینه شناس به 
دنبال سرنخ هایی درباره چگونگی انقراض پستانداران غول پیکر در ۴۰۰۰۰ سال پیش، 
به نقاط دوردست استرالیا سفر کرد؛ به اسپانیا رفت تا ببیند ژنتیک دانان توالی دی ان ای 
را چگونه تعیین می کنند و وقت زیادی را در جلســات علمی گذراند. او یک بار به من 
گفت: «من احســاس می کردم کودکی در شیرینی فروشی هستم». «کللند» به عنوان 
یک فیلســوف تشخیص داد که دانشمندان در اشتباه اند. خطای آنها مربوط به تعیین 
ویژگی ها نیســت، بلکه اشتباهی اساسی اســت که مانع پیشرفت خود علم می شود. 
«کللند» ماهیت این اشتباه را در مقاله ای بیان کرد و در سال ۲۰۰۱ به واشنگتن رفت تا 
این اشــتباه را در جلســه انجمن پیشــرفت علم آمریکا گــزارش دهــد. او در برابر 
تماشاچیانی که بیشتر آنها دانشــمند بودند، ایستاد و به آنها گفت تالش برای یافتن 
تعریفی از حیات بی معنی اســت. «کللند» می گوید: «در آن لحظه انفجاری رخ داد. 
همه ســرم داد می زدند. واقعا شگفت انگیز بود. هریک از آنها تعریف خاص خود را 
داشــت و می خواســت آن  را اشــاعه دهد. به آنها گفتم که کل پروژه تعریف حیات 
بی ارزش است». خوشبختانه ، برخی از افرادی که صحبت های «کللند» را می شنیدند، 
گفته هــای او را درک کردنــد. او بــرای کشــف پیامدهــای افکار خود همــکاری با 
زیست اخترشناســان را آغاز و طی دو دهه ، مجموعه ای از مقاالت خود را منتشر کرد 
کــه آخرین آنها کتابی اســت تحت عنــوان «تالش بــرای نظریه جهانــی حیات» 
(The Quest for a Universal Theory of Life). مشکل دانشمندان در تعریف حیات 
ربطــی به ویژگی های بارز حیات مانند هموســتازی یا تکامل ندارد. این موضوع به 
ماهیت خود تعریف مربوط می شــود؛ چیزی که دانشــمندان به ندرت به آن توجه 
کرده اند. «کللند» نوشــته است: «تعاریف ابزارهای مناسبی برای پاسخ دادن به این 
پرسش  علمی که حیات چیست، نیســتند». تعاریف به سازماندهی مفاهیم کمک 
می کنند. مثال تعریف  واژه انگلیســی bachelor بسیار ساده است: مردی که ازدواج 
 bachelor ،نکرده اســت؛ یعنی، طبق تعریف اگر کسی مرد اســت و ازدواج نکرده
اســت. مرد بــودن یا مجرد بودن هیچ یــک به تنهایی بــرای bachelor بودن کافی 
نیســتند. معنای مرد بودن ، ممکن اســت پیچیده باشد و ازدواج هم پیچیدگی های 
خــاص خــود را دارد، امــا می توانیــم «bachelor» را بــدون درگیر شــدن در این 
پیچیدگی ها تعریف کنیم. واژه bachelor به ســادگی مفاهیم را به طور دقیق به هم 
پیوند می دهد و از آنجا که تعاریف نقش بسیار محدودی دارند ، نمی توانیم از طریق 
تحقیقات علمی روی آنها تجدیدنظر کنیم. راه ساده ای وجود ندارد که بفهمیم در 
تعریف bachelor به عنوان مردی که ازدواج نکرده اســت، اشتباه کرده ایم. حیات 
متفاوت است؛ چیزی نیست که بتوان آن را به سادگی با پیوند دادن مفاهیم به هم 
تعریف کرد. در نتیجه ، جســت وجوی فهرســت بلندباالیی از ویژگی هایی که برای 
تعریف حیات احتیاج داریم ، بیهوده اســت. «کللند» گفته است: «ما نمی خواهیم 
بدانیــم واژه حیــات برای ما چــه معنایــی دارد، بلکه می خواهیــم بدانیم حیات 
چیســت؟» «کللند» اســتدالل می کند که اگر می خواهیم خواسته خود را برآورده 

کنیم ، باید جست وجوی خود را برای تعریف حیات متوقف کنیم.
Life’s Edge: The Search for What It Means to Be Alive by Carl 

Zimmer, Penguin Publishing Group, Penguin Random House LLC.

هر کوششــی برای پاســخ دهی به پرســش از چیســتی و ماهیت حیات مستلزم 
به دست دادن تحلیلی از مجموعه پرسش های زیر در قلمرو پرسش اصلی است:

۱- آیا قصد داریم تعریفی از این مفهوم ارائه دهیم؟ یا ویژگی هایی برشــمریم تا به 
معنا و مفهوم حیات نزدیک تر شویم؟

۲- اساسا پرسش «حیات چیســت؟» از چه رویکردی نیازمند پاسخ است؟ جنس 
این پرسش معرفت شناختی، هستی شناختی، روش شناختی یا ارزش شناختی است؟

۳- مسئله تأمل برانگیز دیگر آنکه فایده و سودمندی پاسخ به این پرسش چیست؟ 
چنین سؤالی آیا پرسشی فلسفی، علمی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوقی یا دینی 
است؟ در کدام حیطه از شاخه های معرفت پاسخ به چنین سؤالی به ما کمک می کند؟
۴- آیا در تالش هستیم این مفهوم را در قلمروی از سطح باال پاسخ دهیم (مثال 
حیات را به مثابه کنشــی از وجود موجود زنده و ویژگی ای از ویژگی های آن در نظر 

بگیریم) یا آن را مفهومی درباره ســایر مفاهیــم تحلیل کنیم (مثال حیات مفهوما 
در ارتبــاط با عناصر مفهومی دیگر مانند «مرگ» تعریف شــود؟ به عنوان مثال آیا 
می تــوان گفت حیات ضد مرگ اســت؟) یا حیات با تجزیه به اجزای ســازنده آن 
(اگر اصال چنین چیزی امکان پذیر باشد) تبیین شود (مثال نگاه های تقلیل گرایانه به 

حیات را در نظر بگیریم).
پاسخ دادن به هر کدام از پرسش های مطرح شده درک ما را از مسئله  حیات عمیق تر 
و دقیق تر می کند. به راستی آیا پاسخ به چنین پرسشی تا این حد به مطالعه و پژوهش 
نیاز دارد؟ برای پرسش نخست بعید به نظر می رسد که پاسخ جامع و مانعی در تعریف 
حیات بتوان یافت. اجازه بدهید حتی در ســطحی مقدماتی تر به این پرسش بپردازیم: 
بیان ویژگی های حیات مثال دســته ای از ویژگی ها را برای موجود زنده در نظر بگیریم و 
قرارداد کنیم که هر موجودی شامل آن ویژگی ها باشد، حیاتمند است؛ ویژگی هایی نظیر 
رشد کردن، تکثیر شدن، فعال یا متحرک بودن و مواردی از این قبیل. با مراجعه به دنیای 
شگفت برانگیز زیست شناسی متوجه می شویم هر کدام از ویژگی ها با مشکالتی روبه رو 
اســت. برخی کنه های گاوی وجود دارند که تا ۱۸ ســال بدون رشد باقی می مانند؛ به  
گونه ای که اگر پستانداری از کنار آنها رد شود، بر اثر بوی اسید بوتریک حیوان می میرند. 
برخی قورباغه ها در آفریقا شناسایی شــده اند که بدون تکثیر یافتن به وجود می آیند و 
حتی فعال بودن یــک موجود زنده برای ویروس هایی که یــک دی ان ای دارند، صدق 

نمی کند؛ چرا که می توانند هزاران سال بدون فعال بودن زنده بمانند. بنابراین به همین 
سیاق می توان به هر تعریف یا بیان هر ویژگی نقدهایی یا مثال نقض هایی وارد دانست. 
حدود ۷۵ ســال پیش فیزیک دانی بســیار مهم به نام «اروین شرودینگر» کتابی تحت 
عنوان «حیات چیست؟» نوشت و سعی کرد که پاسخی ارائه دهد. سوای اینکه پاسخ 
او چه بوده، نکته تأمل برانگیز اینجاست که اگر پژوهش در مورد چیستی حیات، تأملی 
فلســفی یا زیست شناختی است، پس چرا یک فیزیک دان به آن پرداخته است؟ جالب 
اینکه در سال ۲۰۱۲ دوباره یکی از دانشمندان طراز اول فیزیک و شیمی آلی به نام «ادی 
پراس» کتابی تحت عنوان «حیات چیســت؟ چگونه زیست شناسی می شود شیمی؟» 
نوشــت و در آن ســعی کرد با نگاهی تقلیل گرایانه به این پرسش پاسخ دهد. بررسی 
تــالش او به عنوان یک مطالعه  موردی حاوی نکات آموزنده ای اســت. حیات (به غیر 
از معنای اســتعاری آن) در قلمرو زیست شناختی معنا و مفهوم پیدا می کند. «پراس» 
با ابداع لفظی به نام «فیزیکوشــیمیایی» ســعی در تداخل حیطه های علمی دارد که 
بتواند در بســتر چنین پیوند خجسته ای از نوعی پایداری در طبیعت سخن گوید که آن 
 (DKS یا به اختصار Dynamical Kinetic Stability) «را «پایداری دینامیکی سینتیکی
می نامد. به بیان خود «پراس»: «او از کشــف این پایداری کمک می گیرد تا بین شــیمی 
و زیست شناســی پل بزند و دره بین دو علم مذکور را پر کند». «پراس» عالوه بر این یک 
پژوهشــگر ارشد در زمینه مبحث «شیمی سیستم ها» است که «گوتنر کیدروکسی» آن 

را بنا نهاده است؛ بنابراین طرح «ادی پراس» در تبیین چیستی حیات مبتنی بر مراحل 
تبیینی زیر است:

۱- شــیمی سیســتم ها می تواند کمک کند تا توصیفی فیزیکوشیمیایی از نیروهای 
طبیعی ارائه شود.

۲- ماحصل این بینش فیزیکوشیمیایی به طبیعت کشف نوعی پایداری در طبیعت 
است که «پراس» آن را پایداری دینامیکی سینتیکی می نامد.

۳- این نوع از پایداری عامل اصلی تولید حیات در عالم است.
در اینجا «پراس» هنوز حیات را تعریف نکرده و فقط علت موجده آن را بیان کرده 
اســت. او مفهوم حیات را چنان مفهوم مبســوط و پیچیــده ای می داند که در قلمرو 
یک علم به تنهایی قابل تبیین نیســت، بلکه قوانین ســه علم فیزیک و زیست شناسی 
و شــیمی را با هم به یاری می طلبد. به باور «پــراس» که رویکردی تقلیل گرایانه دارد، 
زیست شناسی چیزی به  جز «نوع به ویژه پیچیده ای» از شیمی تکرارگری نیست و حالت 
زنده را نیز می توان به عنوان حالت تازه ای از ماده در نظر گرفت: حالت تکرارگری ماده 
که ویژگی هایش از نوع خاصی پایداری مشتق می شود که موجودیت های تکرارشونده 
را تکرار می کنند؛ بنابراین حیات از دیدگاه «پراس» عبارت اســت از: شــبکه برایندی از 
واکنش های شیمیایی که از چرخه پی درپی تکرار شدن، جهش، پیچیدگی یافتن و انتخاب 
(گزینش) پدید می آیند و البته این واکنش های شیمیایی روی مولکول های زنجیرمانند 

(نوکلئیک اسیدها) عمل می کنند. این تعریفی است از یک دانشمند برجسته  شیمی دان 
که ضمنا عاِلم به فیزیک و زیست شناســی و تکامل نیز هست. به  دنبال چنین تعریف 
پیچیده ای، او ویژگی هایی برای حیات مانند پیچیدگی، ناپایداری، پویایی، گونه گونی و... 
ذکر می کند و سعی می کند با آن تعریف این ویژگی ها را نیز توضیح دهد؛ اما دستاورد 

علمی «پراس» مثل هر نظریه در علم با مشکالتی روبه روست. ازجمله:
۱- تعریف «پراس» بســیار فنی، پیچیده و خیلی علمی است. درک مفاهیمی مانند 
پایداری دینامیکی سینتیکی، تکرارگری ماده، موجودیت های تکرارشونده بسیار سنگین 
است و خود این مفاهیم اگر پیچیده تر از مفهوم حیات نباشند، آسان تر از آن هم نیستند. 
رعایت نکردن ســادگی و ســهولت در فهم این اصطالحات یکی از انتقاداتی است که 
به «پراس» می توان وارد دانســت. توضیح آنکه اگر اصل کتاب نیز مورد مطالعه قرار 
گیرد، بعید به نظر می رسد یک خواننده ناآشنا با سطوح عالی فیزیک، شیمی، تکامل و 
زیست شناســی بتواند از این مفاهیم چیزی سر دربیاورد. به نظر می رسد این تعریف از 

حیات تا جا افتادن آن در فهم و درک مردم مسیر زیادی برای پیمودن دارد.
۲- تعریف او از حیات مستلزم پذیرش این پیش فرض است که می توان زیست شناسی 
را به علوم مقدماتی تر یا متقدم تری مانند شــیمی و فیزیک تقلیل داد. همین ادعا مورد 
انتقاد بسیاری از دانشمندان طراز اول زیست شناسی مانند «ارنست مایر» و «جان دوپره» 
قرار گرفته اســت. «مایر» که او را «داروین قرن بیســتم» می نامند، در کتابی به نام «چه 

چیزی زیست شناسی را یکتا می سازد؟» شدیدا علیه تز تقلیل گرایی استدالل می کند.
۳- «پراس» در تالش اســت ریشه های شــیمیایی نظریه تکاملی «داروین» را بیان 
کنــد. این تــالش گرچه در نوع خــود بدیع و مبتکرانه اســت، اما مشــکالتی دارد. او 
مفاهیم تکاملی ازجمله شایســتگی یا انتخاب طبیعــی را که برای موجودات زنده به  
کار می رود، برای شــیمی سیســتم ها به  کار گرفته و معادل های زیــر را ارائه می دهد: 
شایســتگی= پایداری دینامیکی سینتیکی یا انتخاب طبیعی= انتخاب سینتیکی. چنین 
معادل ســازی هایی به لحاظ منطقی و تحلیل فلســفی می توانند محل شک و سؤال 
قرار گیرند. مثال اینکه آیا از هم ارزی دوم می توان طبیعی بودن را مســاوی یا مساوق با 

سینتیکی بودن در نظر گفت؟
۴- «پراس» از یک معادله دو فازی سخن می گوید: در فاز نخست او چگونگی تبدیل 
بی حیــات را به حیات ســاده توضیح می دهد و این فاز را فاز شــیمیایی معرفی می کند 
و در فــاز دوم او تبدیــل حیات ســاده به حیات پیچیده را توضیح می دهــد که آن را فاز 
زیست شــناختی معرفی می کند. «پراس» برای فاز زیست شناختی نظریه تکاملی داروین 
را به مثابه نظریه توجیه کننده چگونگی تبدیل حیات ساده به پیچیده در نظر گرفته است، 
حال آنکه برای فاز شــیمیایی نظریه توجیهی تبدیلی او «شیمی سیستم ها» است. حال 
اینکــه معنی دقیق این تعبیر چیســت بماند؛ اما نکته مهم آن اســت که با به کارگیری 
مفاهیم تکاملی در این نمودار او دچار یک دور منطقی شده است. «پراس» در تالش بود 

که مفهوم حیات را تعریف کند و برای این کار از یک استدالل تمثیلی سود جسته است. 
او نســبت بین بی حیات به حیات ساده را مانند نسبت بین حیات ساده به حیات پیچیده 
در نظر گرفته اســت و با معادل سازی انتخاب طبیعی با انتخاب سینتیکی و نیز مفهوم 
بسیار مهم شایستگی با مفهوم پایداری دینامیکی سینتیکی سعی کرده از یک تمثیل سود 
بجوید. اما آنچه نگاشت (Mapping) را در این استدالل تمثیلی شکل می دهد، چیست؟ 
درواقع وجه شــباهت بین عالم زیست شناسی با عالم شیمی یا موجود بی جان با جاندار 
در چیست که به «پراس» اجازه برقراری چنین تمثیلی را بدهد؟ به نظر می رسد «پراس» 
با به کار بردن مفاهیم تکاملی نوعی حیات انگاری برای اشیای بی جان شیمی به  کار برده 
اســت کــه قرار بود مفاهیم حیات و جــان را برای آنها تعریف کند. بــه  هر حال اگرچه 
انتقاداتی از این دســت به نظریه او وارد است، به نظر می رسد برای آنکه این خوانش از 
حیات را رد کرده و این انتقادات را مبطل نظریه  او بدانیم، هنوز زود است که تصمیم گیری 
کنیم. این پژوهش فقط می تواند به ما نشــان دهد مفهوم حیات در هر حوزه فلســفه، 
روان شناسی، زیست شناسی، فیزیک یا هر قلمرو معرفتی دیگر مورد مداقه و بررسی قرار 
گیرد، با پیچیدگی های بسیاری روبه رو است و بیهوده نیست که خود «پراس» در کتابش 
اعتراف می کند که چیستان سه هزارساله «حیات چیست؟» همان است که بود؛ چیستان.
* دانش آموخته دکترای فلسفه علم
پژوهشگر در فلسفه علم، معرفت شناسی تکاملی و معرفت شناسی بدنمند

چیستان حیات
بررسی یک نمونه تالش علمی برای به دست دادن تعریفی از حیات و ارزیابی آن

مرزهای تاریک حیات
«کارل زیمر» از بحران حل نشده زیست شناسی پرده برمی دارد

تحلیل اسطوره با علوم تجربی
آیا می توان از یک اسطوره ام آرآی به عمل آورد؟

آیا می توان از یک اسطوره ام آرآی به  عمل آورد؟ در نگاه اول پاسخ این سؤال منفی است، زیرا برای انجام 
ام آرآی از یک ابژه، آن ابژه باید ماهیت مادی داشــته باشــد و نمی توان از چیزی به نام اســطوره که از جنس 
آگاهــی و تجربه بــوده و فرم مادی ندارد ام آرآی بــه  عمل آورد. ما می توانیم از اشــیای مختلف مادی مثل 
بدن انســان ام آرآی انجام داده و تصاویر آن را تفســیر کنیم، اما صحبت از انجام ام آرآی از اســطوره آفرینش 
در آیین مانی در نگاه اول اگر تمســخرآمیز نباشد، حداقل ناآگاهانه اســت. البته وقتی نتوانیم از یک اسطوره 
ام آرآی به عمل آوریم به تبع آن بســیاری از یافته های ممکن از دســت مــی رود، زیرا ام آرآی صرفا یک روش 
تصویربــرداری نیســت، بلکه با قرارگرفتن یک ابژه زیر دســتگاه ام آرآی می توانیم بــه خصوصیات درونی آن 
دســت یافته و اطالعات ذی قیمتی را به  دست آوریم. اکنون نیز از وسیله های مختلف تصویربرداری همچون 
سی تی اســکن در باستان شناسی و بررسی اشیای مختلف باستانی استفاده می شود. به این  وسیله بدون آنکه 
صدمه ای به بافت مربوطه وارد شود، می توانیم از خصوصیات و محتوای درونی آن اطالع کسب کنیم؛ کاری 
که ما پزشکان در برخورد با بیماری های مختلف انجام می دهیم. به عنوان مثال ام آرآی وسیله ای بسیار مهم 

برای متخصص مغز و اعصاب جهت دســتیابی به ویژگی های مغز یک بیمار است. به این وسیله بدون آنکه 
جمجمه را بشکافیم می توانیم به درون مغز بیمار سرک کشیده و محتوای آن را دیده و به تشخیص مورد نظر 
برسیم. بفهمیم عالئم بیمار ناشی از چیست؟ آیا سکته کرده است؟ آیا مبتال به ام اس شده است؟ و هزار یافته 
مهم دیگر که درنهایت به ما کمک بســیاری در درمان بیمار می کند. اسطوره اما از جنس ابژه نیست؛ بنابراین 
این امکان از ما دریغ می شود که بتوانیم با استفاده از این وسایل بفهمیم که در الیه های زیرین آن چه می گذرد. 
البته باید توجه داشت که اسطوره شباهت های زیادی با ابژه ای مانند بدن دارد. بدن نیز الیه های بسیاری دارد 
و بسیار فراتر از آن چیزی است که ما به ظاهر می بینیم و درک می کنیم. می توانیم بدن را به صورت آناتومیک 
و فیزیولوژیک تعریف کنیم؛ مثال بگوییم بدن از چه اعضایی تشــکیل شــده اســت، چه ارگان هایی دارد و این 
ارگان هــا کجا قرار گرفته اند. می توانیم از عملکرد ایــن ارگان ها حرف بزنیم. ببینیم قلب چگونه عمل کرده و 
خون را به مناطق مختلف بدن ارســال می کند یا شیوه عملکرد مغز چیست؟ چگونه مغز فرایندی عجیب به 
نام آگاهی را به  وجود می آورد؟ برای همه این ســؤال های بیولوژیک، باید از بدن الیه برداری کنیم. پاســخ به 

سؤال های آناتومیک و فیزیولوژیک بدون پیشرفت علم تشریح امکان پذیر نیست و علم تشریح با الیه برداری از 
بدن و نشــان دادن حقایق مستتر در آن به رشد کلی تمام علوم بسیار یاری رسانده است؛ اما می توان در درک 
الیه های تشکیل دهنده مفهوم بدن بسیار فراتر رفت. بدن فارغ از رمز و رموز آناتومیک و فیزیولوژیک، الیه های 
دیگری نیز دارد و آن مفهومی از بدن اســت که ما با آن زندگی می کنیم؛ مفهومی که به بدن زیســته شهرت 
دارد. بدن زیســته دیگر همان بدن آناتومیک و فیزیولوژیک نیســت، بلکه از آن بسیار فراتر رفته و ویژگی های 
فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و... در ایجاد و شــکل دهی به آن بســیار نقش دارند. اینجاست که اسطوره نیز 
پیوندی ناگسســتنی با بدن برقرار می کند و بخش مهمی از بدن زیســته در تاریخ انسانی اسطوره ای می شود. 

پس به نظر می رسد صحبت از انجام ام آرآی از یک اسطوره هم چندان حرف عجیبی نباشد.
اسطوره شناســی عصبی- تکاملی به خوبی به ما نشان داده است که یک اسطوره درست مانند بدن انسان، 
صرفا آن چیزی نیســت که در ظاهر می بینیم، بلکه از الیه های مختلفی تشــکیل شده است که این الیه ها در 
کنــش با یکدیگر و حذف و اضافاتی که به  واســطه برخورد آنها با هم صــورت می گیرد، به  وجود آمده و در 

نهایت به شــکل فعلی به دســت ما رســیده اند؛ ازاین رو اســطوره به دلیل الیه الیه بودن خود شباهت جالب 
و مهمی به بدن انســان دارد، پس اگــر بتوانیم از این مجموعه پیچیده الیه برداری کرده و آنها را به شــکلی 
عینی تر مشــاهده کنیم، می تواند ما را در امر شناخت اســطوره ها بسیار یاری برساند؛ بنابراین کمی کنجکاوی 
برای اســتفاده از ابزارهای علمی جهت تجزیه وتحلیل یک اســطوره می تواند بسیار مفید واقع شود. در اینجا 
هم اسطوره شناســی عصبی- تکاملی به کمک ما می آید. از نظر اسطوره شناسی عصبی- تکاملی، اسطوره در 
ســاحت یک موجود زنده به ویژه انســان تعریف می شود. انسان است که اســطوره را تجربه می کند؛ بنابراین 
فرایند زیستن در ساحت اسطوره، در ذهن و مغز انسان اتفاق می افتد؛ ازاین رو بخشی از ساختار اسطوره ملهم 
از ســاختار پردازشی مغز انسان اســت، پس می توان برای الیه برداری از یک اسطوره سراغ مغز رفت. این کار 
به مثابه ورود آزمایشــگاه به حیطه اسطوره شناسی تلقی می شــود. این گونه اسطوره را می توان در آزمایشگاه 
آزمود و جنبه های مختلف آن را مانند یک موجود زنده مورد بررسی قرار داد. برای این منظور باید به اسطوره 
جان بخشــید. درواقع باید اســطوره را در فضای یگانه با انسانی که آن را تجربه می کند تحلیل و بررسی کرد؛ 

ازاین رو بررسی اسطوره های زنده یعنی اسطوره هایی که هنوز در اقوام و ملیت های مختلف تجربه می شوند، 
از اهمیت بســیاری برخوردار اســت، زیرا می توان به جای خود اســطوره از افرادی که آن اســطوره را تجربه 
می کنند تصویربرداری مغزی به  عمل آورد یا توســط تست های شناختی بررسی کرد. خوشبختانه روش های 
تصویربرداری می توانند امکانات خوبی را در اختیار ما قرار دهند. یک ســری از روش ها اصطالحا ساختارهای 
مغزی را به ما نشــان می دهد. ام آرآی یا سی تی اســکن که به شکلی مرسوم در تشــخیص بیماری ها به کار 
می روند از این موارد به شــمار می آیند. ما به واســطه آن می توانیم اجزای مختلف مغزی را مشــاهده کنیم و 
اگر از روش های دقیق تری مانند ترکتوگرافی اســتفاده کنیم می توانیم جزئیات بیشــتری از مغز را نیز ببینیم و 
ارزیابــی کنیــم؛ اما روش هایی مانند ام آرآی کارکردی فعالیت مغز را در حین انجام کاری خاص به ما نشــان 
می دهند؛ مثال وقتی متنی را می خوانیم این روش به ما نشــان می دهد که کدام قسمت از مغز فعالیت دارد. 
از همین روش می توانیم برای بررسی اسطوره های زنده استفاده کنیم و ببینیم که در حین تجربه یک اسطوره 
خاص کدام یک از مراکز مغز فعال می شــوند. ایجاد یک اطلس فیزیولوژیک از چگونگی تجربه اسطوره ای در 

مغز می تواند به ما در درک الیه های آن کمک کند. اینکه بفهمیم کدام یک از مناطق مغزی و نیز ساختارهای 
پردازشی در شکل گیری این تجربه اسطوره ای دخیل هستند، می تواند به ما در درک معنای نهفته در آن یاری 
رســاند. اینکه یک تجربه اســطوره ای چگونه در مغز شــکل می گیرد و اتفاق می افتد با توجه به دانش ما از 

ساختار مغز، معناهای نهفته ای از آن اسطوره را نشان خواهد داد.
به گمان من ورود شــیوه های جدید علوم تجربی در بررســی اســطوره ها، بحث و باب تازه ای را در این 
زمینه می گشــاید. دیگر نمی توان به خوانش متون و بحث های زبان شــناختی و ســایر روش های مرســوم 
در بررســی اســطوره ها دل خوش کرد. به گمانم هر آنچه این روش ها در مورد اســطوره می توانستند بیان 
کنند، گفته اند و حاال باید از روش هایی کامال جدید برای بررســی اســطوره ها ســود جست. اسطوره شناسی 
عصبی- تکاملی بر اســاس همین نیاز اســت که به  وجود آمده و در عین حــال نه تنها موضوعات جدیدی 
در مورد ماهیت اســطوره ها به ما می گوید، بلکه جنبه های شــگفت انگیزی از ماهیت انســانی را نیز بر ما

مکشوف می کند.

یــادداشـت

حیات چیست؟
تعریف چندوجهی از  زیست انسان و دیگر جانداران ریز و درشت

بررسی مسئله حیات از جهات متنوعی مهم است. سؤاالتی مانند چیستی 
منشــأ حیــات، معنی حیــات و وجود حیات در ســیارات دیگــر کیهان، ذهن 
دانشــمندان را به خود مشــغول کرده است. در این میان شــاید پاسخ به این 
ســؤال که حیات چیست؟ بسیار مهم است. جواب این سؤال از منظر فلسفی، 
فیزیک و زیست شناســی و علــوم دینی حائز اهمیت اســت. البته با توجه به 
گســترش علم شــاخه هایی مانند ژنتیک و نوروســاینس نیز بــه این موضوع 
می پردازند. در این نوشــتار سعی می شــود جواب کوتاهی برای این سؤال از 
چندین منظر ارائه شــود. کاوش فلسفی در پرسش از چیستی زندگی اهمیت 
دارد. امــا از دیــدگاه علمی یکی از دالیل آن این اســت که علــم را به عنوان 
فرایندی مبتنی بر مشــاهده بیان می کند. کاوش در شناســایی ماهیت زندگی، 
از بســیاری از حقایق علوم زیستی ازجمله زمینه های جدیدی مانند حیات در 
سیارات دیگر و زیست مصنوعی و منشأ حیات استفاده می کند. پاسخ به سؤال 
زندگی چیست، بسیار مهم است زیرا می تواند پیامدهای عملی برای تحقیقات 
زیست شــناختی داشته باشد. بررسی خود حیات که شامل منشأ و گسترش آن 
در جهان و احتمال ایجاد حیات در شرایط دیگر است، به درک صحیح معنی 
زندگی بســتگی دارد. اما دانشمندان و فیلســوفان تعاریف متفاوتی از زندگی 
ارائه کرده اند. فیلسوفان بیشتر به مفاهیم ایدئال عالقه مند هستند و با تحلیل 
مفاهیم، تعاریف ایدئال را ارائه می دهند. اما دانشــمندان به دانشی که مبتنی 
بر تجربه باشد تکیه می کنند، مانند آنچه با کاوش در طبیعت به  دست می آید.

مفاهیم حیات از فلسفه تا علم
در طول تاریــخ، حیات را به اشــکال گوناگون تعریــف کرده اند. افالطون 
زندگی را شــامل ســه بخش گیاهی، حیوانی و عقالنی می دانست. «ارسطو» 
حیات را شکلی از خودحرکتی، تداوم یا تغییر می دانست. در دیدگاه او توانایی 
مقاومت در برابر آشــفتگی های درونی و بیرونی، تمایز اساسی بین موجودات 
زنده و اشــیا بود. «دکارت» تمایز دقیقی بین حیات انسانی و حیوانی قائل بود. 
از نظر «دکارت» حیوانات مانند ســاعت های پیچیده ای هستند که فاقد حیات 
درونی و معنوی هستند. اما این مسائل در تجربه انسانی امری محوری است. 
او مســئله دوگانگی روح و بدن را ارائه می کند، امــا در کنار این تفکر دیدگاه 
مکانیکی در مورد زندگی را گســترش می دهد که تا حــدودی با تفکر علمی 
امروزی همخوانــی دارد. بااین حال، دیدگاه جدایی حیــات حیوانی و زندگی 

عقالنی، امروزه چندان مورد پذیرش نیست. 
بحث اصالت حیات تا ســه قرن بعد از «دکارت» ادامه داشت که مواضع 
مختلف فلســفی را ایجاد کرد و در این میــان بحث دیدگاه مکانیکی از حیات 
مورد تردید و ســؤاالت فلســفی واقع شــد. در این میان عده ای تحت عنوان 
حیات گرایان پاســخ های متعددی به «دکارت» دادنــد. آنها به علل غیرمادی 
و نحــوه تنظیم عالم در به وجودآمدن حیات معتقد بودند و حیات را ســیالی 
ویژه می دانســتند و هدف زندگی برای آنها مهــم بود و به نیروهای ذهنی نیز 
معتقد بودند. در تاریخ زیست شناســی یک اتفاق باعث رد حیات گرایی شــد. 
«فردریــش وهلر» آزمایش ســنتز اوره را انجام داد و پیشــنهاد کرد اگر بتوان 
مواد شــیمیایی زیست شناختی را از علم شیمی تولید کرد، پس زیست شناسی 
بخشــی از شیمی اســت. این مســئله به نحوی حیات گرایی را رد می کرد. در 
قرن بیســتم شکاف میان دو گروه مکانیک گرایی و حیات گرایی از بین رفت. در 
تعارف جدید سیستم زنده به شکل دیگری بیان می شود. سیستم زنده، شامل 
محیط های کوچک محدود در تعادل ترمودینامیکی با محیط اطراف است که 
عالوه بر این قادر به تبدیل انرژی برای حفظ حالت های آنتروپی کمتر اســت. 
یعنی به ســمت نظم بیشتر در حرکت است و قادر به تکرارکردن ساختارهای 
خود، از یک کد نامحدود اســت که در طول زمان با وجود ازبین رفتن فردی که 
ناقل آن اســت، این سیســتم تداوم دارد. اما هنوز اختالف نظر در مورد حیات 
وجود دارد. برخی از دانشــمندان ویروس هــا و موجوداتی مانند آنها را که در 
منشأ حیات وجود داشته اند، در تعریف حیات لحاظ می کنند ولی عده ای آنها 

را جزء منشأ حیات نمی دانند. 
عالوه بر این مشــکل بزرگ در تعریف حیات آن است که عده ای موجودات 
دیجیتالــی را نیز دارای حیات می دانند و گروهی ایــن موضوع را رد می کنند. 
این ابهامی که در مســئله حیات وجود دارد، مشکالت بزرگی را در تحقیقات 
ایجاد می کند و با توجه به تنوعی که بیان شد یک کثرت گرایی ایجاد می شود. 
امــا همه می دانیم که بین مرگ و زندگی تفاوت وجود دارد. تقریبا همه قبول 
داریم که زندگی یک امر طبیعی است و کمتر آن را به عنوان یک مفهوم ذهنی 
می شــماریم. اما برخی دیگر از دانشــمندان به دنبال یــک مبنای مادی برای 
زندگی هســتند و بستر حیات را به ساختار بیوشــیمی زمین محدود می کنند، 
درحالی کــه عده ای دیگر از دانشــمندان بــه کاربردهای آن بیشــتر اهمیت 
می دهند. عده ای نیز بیوشیمی انسان را به صورت فراگیر بیان می کنند. برخی 
نیز معتقد هســتند که مفاهیم عامیانه نیاز به تطبیق با مفاهیم علمی ندارند 
لذا بیان می کننــد که هیچ تعریفی عمل علمی را تغییر نمی دهد و در نهایت 
تمایز بین زندگی و مرگ را انکار می کنند. بدون شــک زندگی وجود دارد و اگر 
هریــک از این تعاریف را بپذیریم، اشــاره به زندگی متابولیکــی و تکاملی راه 

درستی است.
 اما مسئله این است که جورچین منشأ حیات هنوز حل نشده و این یکی از 

سؤاالت حل نشده علم است.

متخصص مغز و اعصاب

عبدالرضا ناصرمقدسي

تنوع گســترده حیات، تعریف آن را دشوار کرده اســت، اما زیست شناسان همواره در تالش 
بوده اند تا تعریفی جامع و مانع از حیات ارائه دهند. از سوی دیگر، معموال مردم حس  می کنند 
که  می توانند بدون نیاز به تعریف حیات، زنده یا غیرزنده بودن موجودات را تشــخیص دهند، 
اما طبیعت پر از موجوداتی اســت که در مرزهای حیات اند و بنابراین نمی توان آنها را زنده یا 
غیرزنده شــمرد. آیا ممکن اســت تعریف واحدی از حیات به دست نیاید؟ این چالش ممکن 
است با بازشــدن راه ســیارات و قمرهای دیگر تشدید شــود. «کارل زیمر»، زیست شناس و 

نویسنده علم، در این نوشته درباره تالش های نومیدانه زیست شناسان برای ارائه یک تعریف جهان پسند از حیات بحث  می کند.

ترجمه: محمد کرام الدینی

دانشجوي دکتراي فلسفه علم

مهدي محمدي

محمود مژده خشکنودهانی*

   تالش زیست شناسان برای ارائه تعریفی مناسب از حیات با وجود مواردی گیج کننده مانند دانه برف (سمت 

چپ) که برخی از ویژگی های حیات را دارد، سلول های قرمز خون (مرکز) که فاقد برخی از ویژگی های حیاتی هستند 

و جانداری مانند خرس آبی (راست) که  می تواند مدت های مدید بی جان به نظر برسد، هنوز به نتیجه نرسیده است.

    عکسی از شهاب سنگ مریخی آلن هیلز ۸۴۰۰۱ و میکروگرافی از ساختارهایی که برای برخی از زیست شناسان شبیه 

ریزفسیل اند. در دهه ۱۹۹۰، برخی از پژوهشگران پیشنهاد کردند این شهاب سنگ که در قطب جنوب فرود آمده، حاوی 

فسیل هایی از حیات میکروبی باستانی در مریخ است. البته  بسیاری از زیست شناسان استدالل آنها را نپذیرفتند.
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علم زیست شناسی پیروزمندانه به قرن بیست ویکم وارد شده است. زیست شناسان 
هنوز به حیات فرازمینی دست نیافته اند، اما در تالش اند حیات زمینی را هرچه دقیق تر 
بشناســند. آنها می دانند که ژن هــا در دی ان ای رمزگذاری می شــوند و می توانند این 
رمزها را سریع و ارزان بخوانند؛ می توانند ژنوم انسان های نئاندرتال را که صدهزار سال 
پیش منقرض شــده اند، بازسازی کنند؛ فهرســت ژن های فعال یک سلول را که از یک 
قطره خون جدا  کنند؛ مغز را بشناســند، پیوندهای عنکبوتی بین نورون را در شبکه ای 
سه بعدی مغزی شبیه ســازی و با کمک رادیواکتیویته حیات را در اعماق زمین ردیابی 
کنند. با وجود این همه داده جدید، آنان هنوز به تعریفی از حیات که مورد توافق همه 
باشــد دســت نیافته اند. موجوداتی مانند ویروس ها و میتوکندری ها مانع دستیابی به 
تعریف اند. تعریف ناســا از حیات نیز اگرچه خاطره انگیز است، اما به دانشمندان خود 
ناسا نیز کمک نکرده است؛ چون آنها هنوز در تالش ا ند بدانند که آیا درون شهاب سنگ 
آلن هیلــز ۸۴۰۰۱ آثار حیاتی وجــود دارد یا نه. برخی منتقدان تعریف ناســا را نه تنها 
غیرعملی، بلکه گمراه کننده می دانند. مثال این تعریف می گوید حیات می تواند مراحل 
تکامل داروینی را طی کند، یعنی تغییر بسیار خاص در طول زمان و وقتی اتفاق می افتد 
که ژن ها دقیقا، اما نه کامال، از نسلی به نسل دیگر کپی شوند. انتخاب طبیعی ژن هایی 
را که بــه موجود کمک می کنند تا نســبت به دیگران بهتر تولیدمثل کنند، گســترش 
می دهد. با گذشت زمان، انتخاب طبیعی جهش ها را انتخاب و متراکم می کند. اما آیا 
می توان این قدر مطمئن بود که تکامل در جاهای دیگر به راه های دیگر رخ نمی دهد؟ 
مثال هیچ احتمالــی وجود ندارد که وراثت صفات اکتســابی از طریق تکامل المارکی 
انجام شود؟ اگر وراثت نه تنها بین نسل ها، بلکه بین افراد یک نسل انجام شود، چطور؟ 

این نارضایتی ها منجر به انفجار تعریف ها و پیدایش صدها تعریف جدید شده است:
- حیات از ویژگی های قابل پیش بینی و گروهی پلیمرهای کاتالیزوری است.

- حیات شبکه ای متابولیک درون یک مرز است.
- حیات کیفیت جدیدی است که بر اساس یک ماده شیمیایی آلی به وجود می آید.

- حیات کیفیت جدیدی اســت که تغییر دیالکتیک حاصل از افزایش کمیت پیچیدگی 
در ســامانه ای شــیمیایی آلی به وجــود مــی آورد. ویژگی این کیفیت جدیــد توانایی 

خودنگاه داری و خودزادآوری دارد.
- حیات فرایند وجود ســامانه های کامل غیرتعادلی باز اســت که از پلیمرهای کربنی 
تشکیل شده اند و می توانند بر اساس ســنتز قالب اجزای پلیمری خودزادآوری کنند و 

تکامل یابند.
- حیات سامانه ای شیمیایی خودنگه دارنده غیرتعادلی است که می تواند اطالعاتی را 

که از محیط می گیرد، پردازش و انباشته کند و تغییر دهد.
- وجود ناحیه ای منظم و دینامیک از آب که باعث تراکم بوزون فوتون های ناپایدار در 

داخل و خارج سلول و ایجاد حیات می شود.
- حیات یک کالد تک تبار اســت که از آخرین نیای مشــترک جهانی پدید آمده و شامل 

همه زادهای آن است.
- و جالب تر از همه، حیات چیزی اســت که نهاد هــای علمی (احتماال پس از برخی 

اختالفات سالم) آن را به عنوان حیات می پذیرند.
دشواری تعریف

«فرانســیس وستال» و «آندره براک» در ســال ۲۰۱۸ چنین نوشتند: «گفته  می شود 
تعداد تعریف هایی که از حیات وجود دارد، به اندازه  تعداد افرادی اســت که ســعی 
می کنند حیات را تعریف کنند». نگارنده، به عنوان زیست شــناس و ناظر علم این رفتار 
را عجیب  می دانم. مانند آن است که ستاره شناسان هر یک تعریفی برای ستارگان ارائه 
 دهند. یک بار از «رادو پوپا»، میکروب شــناس که در اوایــل دهه ۲۰۰۰ تالش کرده بود 
تعاریف حیات را جمع آوری کند، پرسیدم نظرش درباره تعدد تعاریف حیات چیست؟ 
او پاسخ داد: «چنین چیزی برای هیچ یک از موضوعات دیگر علوم قابل تحمل نیست. 
شما  می توانید علمی را پیدا کنید که در آن دو یا سه تعریف برای یک چیز وجود داشته 
باشد، اما آیا رشته ای علمی وجود دارد که مهم ترین موضوع آن تعریف نداشته باشد؟ 
این کامال غیرقابل قبول اســت. مگر می شــود دو نفر با هم دربــاره  حیات بحث کنند، 
درحالی که یکی از آنها معتقد است تعریف حیات بر اساس دی ان ای است، ولی دیگری 
فکر  می کند حیات یعنی نظام پویا؟ ما  نمی توانیم حیات مصنوعی بسازیم،  نمی توانیم 

حیات را در مریخ پیدا کنیم؛ چون  نمی توانیم درباره ماهیت حیات به توافق برسیم».
زیست شناسان و فیلسوفان

درحالی که زیست شناســان در اقیانوسی از تعاریف دســت و پا می زنند، فیلسوفان 
نیز بی کار ننشسته اند و چند تعریف برای آن ارائه داده اند. برخی از آنها سعی می کنند 
آتش بحث را فروبنشانند و به زیست شناسان اطمینان دهند که  می توانند با این فراوانی 
تعاریف، بســازند. آنها اســتدالل می کنند که نیازی به یک تعریف واحد و واقعی برای 
حیات نیســت؛ چون تعاریف کاربردی می توانند مشــکل را حل کنند. ناسا  می تواند به 
کمک بیاید و بهترین ماشــین را برای جســت وجوی حیات در سیاره ها و قمرهای آنها 
بسازد. پزشکان  می توانند تعریف دیگری برای روشن کردن مرزهای تاریکی که حیات را 
از مرگ متمایز  می کند، ارائه دهند. دو فیلسوف، «لئوناردو بیچ» و «سارا گرین» معتقدند: 
«ارزش تعریف به اجماع بستگی ندارد، بلکه به تأثیر آنها بر پژوهش ها بستگی دارد». 

برخی دیگر از فیلسوفان این طرز تفکر، یعنی عمل گرایی را شانه خالی کردن می دانند. 
تعریف حیات دشوار است، اما این نباید بهانه ای برای دست کشیدن از تالش باشد. «کلی 
اسمیت» فیلســوف  می گوید: «تعاریف عمل گرا گاه ممکن است مفید و اجتناب ناپذیر 
باشــند، اما  نمی توان آنها را جانشین تعریفی مناسب از حیات کرد». «اسمیت» و دیگر 
مخالفان تعاریف عمل گرا شکایت دارند که اساس چنان تعاریفی توافق گروهی افراد 
است، اما مهم ترین دشواری وجود موجوداتی در مرزهای آن است و به سختی  می توان 
درباره آنها به توافق رسید. او می گوید: «هر آزمایشی بدون اندیشه روشن درباره موضوع 
مورد آزمایش، عقیم است و دستاوردی ندارد». «اسمیت» استدالل می کند بهترین کار 
آن است که به جست وجوی تعریفی از حیات بپردازیم که همه بتوانند با آن کار کنند؛ 
تعریفی که شکست های دیگران را جبران کند. اما برای «ادوارد تریفونوف»، متخصص 
ژنتیک متولد روسیه نیز این پرسش پیش آمد که آیا در حال حاضر تعریف مناسبی برای 
حیات وجود دارد؟ «تریفونوف» در سال ۲۰۱۱، تعداد ۱۲۳ تعریف از حیات را مرور کرد و 
هر یک از آنها را با دیگری متفاوت یافت، اما واژه های یکسانی را بارها در بسیاری از آنها 

پیدا کرد. او ساختار زبانی تعاریف را تجزیه و تحلیل و تعاریف را دسته بندی کرد؛ در این 
تعاریف یک هسته اساسی پیدا کرد و به این نتیجه رسید که همه تعاریف در یک مورد 
توافق دارند: حیات «خودزادآوری با تنوع» اســت؛ یعنی آنچه زیست شناسان ناسا در 
۱۱ واژه گنجانده اند: «حیات نظام شیمیایی خودپایدارکننده ای است که  می تواند تحت 
تکامل داروینی قرارگیرد»، «تریفونوف» در ســه واژه خالصه کرده است، اما تالش های 
او گرهی از کار نگشود. همه ما، ازجمله زیست شناسان، فهرستی شخصی از چیزهایی 
که به نظر ما زنده یا غیرزنده اند، داریم. اگر کســی تعریفی از حیات ارائه دهد، آن را با 
فهرست خود مطابقت می دهیم تا ببینیم که آیا تعریف او در محدوده فهرست ما قرار 
دارد یا نه. برخی از زیست شناســان به تعریف خالصه شــده «تریفونوف» نگاه می کنند 
و محدودیت آن را دوســت ندارند. «اووه مایرهنریک» زیست شیمیدان چنین می گوید: 

«ویروس رایانه ای خودزادآوری می کند، ولی زنده نیست».
فیلسوفان در صدد نجات زیست شناسان از اقیانوس تعاریف

برخی از فیلسوفان پیشــنهاد کرده اند ما باید درباره خود حیات بیشتر دقت کنیم. 

ابتدا باید به جای تعریف حیات، به چیزی فکر کنیم که سعی در تعریف آن داریم؛ شاید 
آن چیز خود به سخن آید. این فیلسوفان از «لودویگ ویتگنشتاین» پیروی  می کنند که 
در دهه ۱۹۴۰ اســتدالل کرد مکالمات روزمره ما پر از مفاهیمی است که تعریف آنها 
بســیار دشوار است. یکی از آنها مفهوم «بازی» اســت. اگر سعی کنیم با فهرستی از 
الزامات بازی را تعریف کنیم، نخواهیم توانست. برخی از بازی ها برنده و بازنده دارند، 
اما پایان برخی دیگر باز است. در برخی بازی ها از نشانه  استفاده  می کنند، اما در برخی 
دیگــر از کارت  و در تعــدادی دیگر از توپ. در بعضی از بازی هــا، بازیکنان برای بازی 
دستمزد دریافت  می کنند، اما در بعضی دیگر، بازیکنان برای بازی هزینه  می پردازند. با 
وجــود ایــن همه ســردرگمی در تعریف، ما هرگــز از صحبت در مورد بازی  دســت 
نمی کشیم. فروشگاه های اسباب بازی برقرار و پر از اسباب بازی اند و ما هرگز  نمی بینیم 
که بچه ای در برابر اســباب بازی ها گیج و منگ ایستاده باشد و نتواند آنها را بازشناسد. 
«ویتگنشتاین» استدالل کرده است که بازی راز سر به ُمهر نیست؛ چون همه بازی ها به 
نوعی با هم شــباهت گروهــی دارند: «اگر به آنها نگاه کنیم، چیز مشــترکی بین آنها 

مشاهده نخواهیم کرد، اما همه در مواردی با هم شباهت دارند». گروهی از فیلسوفان 
و زیست شناســان دانشگاه لوند واقع در سوئد به این فکر افتادند که بهتر است تالش 
کنیم سؤال «حیات چیست» را به شیوه ای پاسخ دهیم که «ویتگنشتاین» درباره «بازی 
چیست؟» ارائه داده است؛ یعنی سعی کنیم به جای ارائه فهرستی دقیق از ویژگی ها، 
شباهت های گروهی موجودات زنده را پیدا کنیم. آنها در سال ۲۰۱۹ با انجام نظرسنجی 
از زیست شناســان و دانشمندان به دنبال یافتن شــباهت های گروهی موجودات زنده 
بودند و برای این کار، فهرســتی از موجودات شامل انسان، مرغ، ماهی مولی آمازون، 
باکتری ، ویروس، دانه برف و مانند آنها را تهیه کردند و در کنار هر مدخل، مجموعه ای 
از اصطالحــات مانند نظم، دی ان ای و متابولیســم را که معموال برای صحبت درباره 
موجــودات زنده اســتفاده  می شــوند، قرار دادنــد. شــرکت کنندگان در این پژوهش 
اصطالحاتــی را که فکر  می کردند در مورد هر یک از ایــن موجودات صدق  می کنند، 
مشخص کردند؛ مثال دانه های برف نظم دارند، اما متابولیسم ندارند و سلول های قرمز 
خون متابولیســم دارند، اما دی ان ای ندارند. این پژوهشــگران برای بررســی نتایج و 
گروه بندی مدخل ها بر اساس شباهت های گروهی، از یکی از فنون آماری به نام آنالیز 
خوشه بندی استفاده کردند. در این خوشه بندی انسان با مرغ، موش و قورباغه، یعنی 
جانورانی که مغز دارند، در یک گروه قرار گرفتند. ماهی مولی آمازون هم مغز دارد، اما 
آنالیز خوشــه بندی باعث شد که در گروه جداگانه ای نزدیک به گروه انسان قرار گیرد؛ 
چــون از طریق ماده زایــی زادآوری می کند. ایــن پژوهشــگران در فاصله ای دورتر 
خوشــه ای پیدا کردند که از موجودات بدون مغز مانند گیاهان و باکتری های آزادزی 
تشکیل شده اند و در گروه سوم، خوشه ای از سلول  های قرمز خون و دیگر سلول هایی 
کــه نمی توانند به تنهایی زندگی کنند، قرار داشــت. دورترین موجودات نســبت به 
انســان موجوداتی هســتند که معموال زنده تلقی  نمی شــوند ماننــد ویروس ها و 
پریون ها که پروتئین های تغییرشــکل یافته ای هستند و  می توانند شکل پروتئین های 
دیگر را تغییر دهند. گروه دیگر شامل دانه های برف، کریستال های خاک رس و موارد 
دیگری اســت که مانند جانداران تولیدمثل نمی کنند. پژوهشگران لوند دریافتند که 
 می تواننــد موجودات را به دو گــروه زنده و غیرزنده طبقه بنــدی کنند، بدون اینکه 
درباره حیات به توافق برســند. آنها پیشــنهاد  کردند که  می توانیم موجودی را زنده 
بنامیم که تعدادی از ویژگی های زنده بودن را داشــته باشــد و الزم نیست همه این 
ویژگی ها را با هم داشته باشد. شــباهت های گروهی کافی است. «کارول کللند» از 
فیلسوفانی است که موضع گیری بسیار بنیادگرایانه تری دارد. او استدالل  می کند که 
جســت وجوی تعریف برای حیات بی فایده اســت؛ چون تعریف مانع از درک عمیق 
حیات می شود و این برای علم خوب نیست. «کللند» به اندازه ای به بی فایده انگاری 
تعریف اصرار داشــت که برخی فیلســوفان او را مورد انتقاد قرار دادند. حتی «کلی 
اســمیت» اندیشــه های «کللند» را «خطرناک» خواند. «کللند» این موضوع را مورد 
توجــه قــرار داد که چگونه برخــی از دانشــمندان، مانند فیزیک دانــان،  می توانند 
آزمایش هــای خــود را بارها انجــام دهند، اما برخــی دیگر، مانند زمین شناســان، 
 نمی توانند به میلیون ها ســال پیش برگردنــد و آزمایش را تکرار کنند. او درحالی که 
درباره این تفاوت ها فکر  می کرد، از وجود  شهاب ســنگی مریخی که در قطب جنوب 
فرود آمده بود و معمایی فلســفی ایجاد کرده بود، آگاه شــد. این سنگ مریخی در 
واقع شهاب سنگی بود با نام آلن هیلز ۸۴۰۰۱ که در سال ۱۹۹۶ از سوی تیمی در ناسا 
به سرپرســتی «دیوید مک کی» مورد بررسی قرار گرفته بود. این تیم گزارش داد که 
شــواهدی از حیات باســتانی از جمله فســیل های میکروبی را در آن مشاهده کرده 
است، اما اکثر زیست شناسان این شــواهد را بسیار مبهم و غیرقابل اعتماد دانستند. 
بســیاری از اختالف نظرها بر سر ســنگ آلن هیلز ۸۴۰۰۱ کمتر به خود سنگ مربوط 
 می شــد، بلکه بیشــتر به روش علمی مرتبط بود. اگرچه برخی پژوهشــگران تصور 
 می کردند که تیم ناســا کار تحســین برانگیزی در بررسی این سنگ انجام داده است، 
برخی دیگر نتیجه گرفتند که ادعای وجود فسیل در این شهاب سنگ مضحک است. 
«بروس جاکوسکی» اخترشناســی که یکی از همکاران «کللند» در دانشگاه کلرادو 
بــود، تصمیم گرفت بحثی عمومی ترتیــب دهد که در آن دو طرف بتوانند نظرهای 
خود را بیان کنند، اما متوجه شــد که قضاوت درباره آلن هیلز ۸۴۰۰۱ به چیزی بیش 
از انجام برخی آزمایش ها برای اندازه گیری مواد معدنی مغناطیســی آن نیاز دارد و 
مستلزم تفکر در مورد چگونگی کاربرد روش علمی است. او از «کللند» خواست به 
این رویداد بپیوندد و به عنوان یک فیلســوف دربــاره آلن هیلز ۸۴۰۰۱ صحبت کند. 

سخنرانی «کللند» به جهشی در فلسفه حیات فرازمینی تبدیل شد. او نتیجه گرفت 
که اختالف نظر بر ســر آلن هیلز ۸۴۰۰۱ نتیجه شــکاف بین روش های علوم تجربی و 
تاریخ است. منتقدان اشتباها بررسی شهاب سنگ را به دانشمندان علوم تجربی سپرده 
بودند، اما نمی توانستند انتظار داشته باشند که تیم «مک کی» تاریخ را تکرار کند. آنها 
نخواهند توانست به چهار میلیارد سال پیش بازگردند، میکروب ها را روی مریخ ببینند 
و آنها را با آثار آلن هیلز ۸۴۰۰۱ مطابقت دهند. آنها نخواهند توانست هزار سیارک را از 
هزار مریخ بفرستند تا ببینند چه روی می دهد. «کللند» به این نتیجه رسید که تیم ناسا 
با مقایســه بهترین توضیحات، تاریخ شناسی خوبی انجام داده است. او در سال ۱۹۹۷ 
در گزارش خود که در پالنتاری ریپورت منتشــر شــد، نوشت: «فرضیه حیات در مریخ 
توضیح خوبی درباره ویژگی های ساختاری و شیمیایی شهاب سنگ مریخی است». کار 
«کللند» روی این شهاب ســنگ «جاکوسکی» را به اندازه ای تحت تأثیر قرار داد که در 
ســال ۱۹۹۸ او را دعوت کرد تا به یکی از تیم های مؤسســه زیست اختر شناســی ناسا 
بپیوندد. در ســال های پس از آن ، «کللند» اســتداللی فلســفی برای چگونگی علم 
زیست اختر شناســی ارائه کرد. او افکار خود را با دانشــمندانی که در حال انجام انواع 
مختلف تحقیقات زیست اخترشناسی بودند، در میان گذاشت، با یک دیرینه شناس به 
دنبال سرنخ هایی درباره چگونگی انقراض پستانداران غول پیکر در ۴۰۰۰۰ سال پیش، 
به نقاط دوردست استرالیا سفر کرد؛ به اسپانیا رفت تا ببیند ژنتیک دانان توالی دی ان ای 
را چگونه تعیین می کنند و وقت زیادی را در جلســات علمی گذراند. او یک بار به من 
گفت: «من احســاس می کردم کودکی در شیرینی فروشی هستم». «کللند» به عنوان 
یک فیلســوف تشخیص داد که دانشمندان در اشتباه اند. خطای آنها مربوط به تعیین 
ویژگی ها نیســت، بلکه اشتباهی اساسی اســت که مانع پیشرفت خود علم می شود. 
«کللند» ماهیت این اشتباه را در مقاله ای بیان کرد و در سال ۲۰۰۱ به واشنگتن رفت تا 
این اشــتباه را در جلســه انجمن پیشــرفت علم آمریکا گــزارش دهــد. او در برابر 
تماشاچیانی که بیشتر آنها دانشــمند بودند، ایستاد و به آنها گفت تالش برای یافتن 
تعریفی از حیات بی معنی اســت. «کللند» می گوید: «در آن لحظه انفجاری رخ داد. 
همه ســرم داد می زدند. واقعا شگفت انگیز بود. هریک از آنها تعریف خاص خود را 
داشــت و می خواســت آن  را اشــاعه دهد. به آنها گفتم که کل پروژه تعریف حیات 
بی ارزش است». خوشبختانه ، برخی از افرادی که صحبت های «کللند» را می شنیدند، 
گفته هــای او را درک کردنــد. او بــرای کشــف پیامدهــای افکار خود همــکاری با 
زیست اخترشناســان را آغاز و طی دو دهه ، مجموعه ای از مقاالت خود را منتشر کرد 
کــه آخرین آنها کتابی اســت تحت عنــوان «تالش بــرای نظریه جهانــی حیات» 
(The Quest for a Universal Theory of Life). مشکل دانشمندان در تعریف حیات 
ربطــی به ویژگی های بارز حیات مانند هموســتازی یا تکامل ندارد. این موضوع به 
ماهیت خود تعریف مربوط می شــود؛ چیزی که دانشــمندان به ندرت به آن توجه 
کرده اند. «کللند» نوشــته است: «تعاریف ابزارهای مناسبی برای پاسخ دادن به این 
پرسش  علمی که حیات چیست، نیســتند». تعاریف به سازماندهی مفاهیم کمک 
می کنند. مثال تعریف  واژه انگلیســی bachelor بسیار ساده است: مردی که ازدواج 
 bachelor ،نکرده اســت؛ یعنی، طبق تعریف اگر کسی مرد اســت و ازدواج نکرده
اســت. مرد بــودن یا مجرد بودن هیچ یــک به تنهایی بــرای bachelor بودن کافی 
نیســتند. معنای مرد بودن ، ممکن اســت پیچیده باشد و ازدواج هم پیچیدگی های 
خــاص خــود را دارد، امــا می توانیــم «bachelor» را بــدون درگیر شــدن در این 
پیچیدگی ها تعریف کنیم. واژه bachelor به ســادگی مفاهیم را به طور دقیق به هم 
پیوند می دهد و از آنجا که تعاریف نقش بسیار محدودی دارند ، نمی توانیم از طریق 
تحقیقات علمی روی آنها تجدیدنظر کنیم. راه ساده ای وجود ندارد که بفهمیم در 
تعریف bachelor به عنوان مردی که ازدواج نکرده اســت، اشتباه کرده ایم. حیات 
متفاوت است؛ چیزی نیست که بتوان آن را به سادگی با پیوند دادن مفاهیم به هم 
تعریف کرد. در نتیجه ، جســت وجوی فهرســت بلندباالیی از ویژگی هایی که برای 
تعریف حیات احتیاج داریم ، بیهوده اســت. «کللند» گفته است: «ما نمی خواهیم 
بدانیــم واژه حیــات برای ما چــه معنایــی دارد، بلکه می خواهیــم بدانیم حیات 
چیســت؟» «کللند» اســتدالل می کند که اگر می خواهیم خواسته خود را برآورده 

کنیم ، باید جست وجوی خود را برای تعریف حیات متوقف کنیم.
Life’s Edge: The Search for What It Means to Be Alive by Carl 

Zimmer, Penguin Publishing Group, Penguin Random House LLC.

هر کوششــی برای پاســخ دهی به پرســش از چیســتی و ماهیت حیات مستلزم 
به دست دادن تحلیلی از مجموعه پرسش های زیر در قلمرو پرسش اصلی است:

۱- آیا قصد داریم تعریفی از این مفهوم ارائه دهیم؟ یا ویژگی هایی برشــمریم تا به 
معنا و مفهوم حیات نزدیک تر شویم؟

۲- اساسا پرسش «حیات چیســت؟» از چه رویکردی نیازمند پاسخ است؟ جنس 
این پرسش معرفت شناختی، هستی شناختی، روش شناختی یا ارزش شناختی است؟

۳- مسئله تأمل برانگیز دیگر آنکه فایده و سودمندی پاسخ به این پرسش چیست؟ 
چنین سؤالی آیا پرسشی فلسفی، علمی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوقی یا دینی 
است؟ در کدام حیطه از شاخه های معرفت پاسخ به چنین سؤالی به ما کمک می کند؟
۴- آیا در تالش هستیم این مفهوم را در قلمروی از سطح باال پاسخ دهیم (مثال 
حیات را به مثابه کنشــی از وجود موجود زنده و ویژگی ای از ویژگی های آن در نظر 

بگیریم) یا آن را مفهومی درباره ســایر مفاهیــم تحلیل کنیم (مثال حیات مفهوما 
در ارتبــاط با عناصر مفهومی دیگر مانند «مرگ» تعریف شــود؟ به عنوان مثال آیا 
می تــوان گفت حیات ضد مرگ اســت؟) یا حیات با تجزیه به اجزای ســازنده آن 
(اگر اصال چنین چیزی امکان پذیر باشد) تبیین شود (مثال نگاه های تقلیل گرایانه به 

حیات را در نظر بگیریم).
پاسخ دادن به هر کدام از پرسش های مطرح شده درک ما را از مسئله  حیات عمیق تر 
و دقیق تر می کند. به راستی آیا پاسخ به چنین پرسشی تا این حد به مطالعه و پژوهش 
نیاز دارد؟ برای پرسش نخست بعید به نظر می رسد که پاسخ جامع و مانعی در تعریف 
حیات بتوان یافت. اجازه بدهید حتی در ســطحی مقدماتی تر به این پرسش بپردازیم: 
بیان ویژگی های حیات مثال دســته ای از ویژگی ها را برای موجود زنده در نظر بگیریم و 
قرارداد کنیم که هر موجودی شامل آن ویژگی ها باشد، حیاتمند است؛ ویژگی هایی نظیر 
رشد کردن، تکثیر شدن، فعال یا متحرک بودن و مواردی از این قبیل. با مراجعه به دنیای 
شگفت برانگیز زیست شناسی متوجه می شویم هر کدام از ویژگی ها با مشکالتی روبه رو 
اســت. برخی کنه های گاوی وجود دارند که تا ۱۸ ســال بدون رشد باقی می مانند؛ به  
گونه ای که اگر پستانداری از کنار آنها رد شود، بر اثر بوی اسید بوتریک حیوان می میرند. 
برخی قورباغه ها در آفریقا شناسایی شــده اند که بدون تکثیر یافتن به وجود می آیند و 
حتی فعال بودن یــک موجود زنده برای ویروس هایی که یــک دی ان ای دارند، صدق 

نمی کند؛ چرا که می توانند هزاران سال بدون فعال بودن زنده بمانند. بنابراین به همین 
سیاق می توان به هر تعریف یا بیان هر ویژگی نقدهایی یا مثال نقض هایی وارد دانست. 
حدود ۷۵ ســال پیش فیزیک دانی بســیار مهم به نام «اروین شرودینگر» کتابی تحت 
عنوان «حیات چیست؟» نوشت و سعی کرد که پاسخی ارائه دهد. سوای اینکه پاسخ 
او چه بوده، نکته تأمل برانگیز اینجاست که اگر پژوهش در مورد چیستی حیات، تأملی 
فلســفی یا زیست شناختی است، پس چرا یک فیزیک دان به آن پرداخته است؟ جالب 
اینکه در سال ۲۰۱۲ دوباره یکی از دانشمندان طراز اول فیزیک و شیمی آلی به نام «ادی 
پراس» کتابی تحت عنوان «حیات چیســت؟ چگونه زیست شناسی می شود شیمی؟» 
نوشــت و در آن ســعی کرد با نگاهی تقلیل گرایانه به این پرسش پاسخ دهد. بررسی 
تــالش او به عنوان یک مطالعه  موردی حاوی نکات آموزنده ای اســت. حیات (به غیر 
از معنای اســتعاری آن) در قلمرو زیست شناختی معنا و مفهوم پیدا می کند. «پراس» 
با ابداع لفظی به نام «فیزیکوشــیمیایی» ســعی در تداخل حیطه های علمی دارد که 
بتواند در بســتر چنین پیوند خجسته ای از نوعی پایداری در طبیعت سخن گوید که آن 
 (DKS یا به اختصار Dynamical Kinetic Stability) «را «پایداری دینامیکی سینتیکی
می نامد. به بیان خود «پراس»: «او از کشــف این پایداری کمک می گیرد تا بین شــیمی 
و زیست شناســی پل بزند و دره بین دو علم مذکور را پر کند». «پراس» عالوه بر این یک 
پژوهشــگر ارشد در زمینه مبحث «شیمی سیستم ها» است که «گوتنر کیدروکسی» آن 

را بنا نهاده است؛ بنابراین طرح «ادی پراس» در تبیین چیستی حیات مبتنی بر مراحل 
تبیینی زیر است:

۱- شــیمی سیســتم ها می تواند کمک کند تا توصیفی فیزیکوشیمیایی از نیروهای 
طبیعی ارائه شود.

۲- ماحصل این بینش فیزیکوشیمیایی به طبیعت کشف نوعی پایداری در طبیعت 
است که «پراس» آن را پایداری دینامیکی سینتیکی می نامد.

۳- این نوع از پایداری عامل اصلی تولید حیات در عالم است.
در اینجا «پراس» هنوز حیات را تعریف نکرده و فقط علت موجده آن را بیان کرده 
اســت. او مفهوم حیات را چنان مفهوم مبســوط و پیچیــده ای می داند که در قلمرو 
یک علم به تنهایی قابل تبیین نیســت، بلکه قوانین ســه علم فیزیک و زیست شناسی 
و شــیمی را با هم به یاری می طلبد. به باور «پــراس» که رویکردی تقلیل گرایانه دارد، 
زیست شناسی چیزی به  جز «نوع به ویژه پیچیده ای» از شیمی تکرارگری نیست و حالت 
زنده را نیز می توان به عنوان حالت تازه ای از ماده در نظر گرفت: حالت تکرارگری ماده 
که ویژگی هایش از نوع خاصی پایداری مشتق می شود که موجودیت های تکرارشونده 
را تکرار می کنند؛ بنابراین حیات از دیدگاه «پراس» عبارت اســت از: شــبکه برایندی از 
واکنش های شیمیایی که از چرخه پی درپی تکرار شدن، جهش، پیچیدگی یافتن و انتخاب 
(گزینش) پدید می آیند و البته این واکنش های شیمیایی روی مولکول های زنجیرمانند 

(نوکلئیک اسیدها) عمل می کنند. این تعریفی است از یک دانشمند برجسته  شیمی دان 
که ضمنا عاِلم به فیزیک و زیست شناســی و تکامل نیز هست. به  دنبال چنین تعریف 
پیچیده ای، او ویژگی هایی برای حیات مانند پیچیدگی، ناپایداری، پویایی، گونه گونی و... 
ذکر می کند و سعی می کند با آن تعریف این ویژگی ها را نیز توضیح دهد؛ اما دستاورد 

علمی «پراس» مثل هر نظریه در علم با مشکالتی روبه روست. ازجمله:
۱- تعریف «پراس» بســیار فنی، پیچیده و خیلی علمی است. درک مفاهیمی مانند 
پایداری دینامیکی سینتیکی، تکرارگری ماده، موجودیت های تکرارشونده بسیار سنگین 
است و خود این مفاهیم اگر پیچیده تر از مفهوم حیات نباشند، آسان تر از آن هم نیستند. 
رعایت نکردن ســادگی و ســهولت در فهم این اصطالحات یکی از انتقاداتی است که 
به «پراس» می توان وارد دانســت. توضیح آنکه اگر اصل کتاب نیز مورد مطالعه قرار 
گیرد، بعید به نظر می رسد یک خواننده ناآشنا با سطوح عالی فیزیک، شیمی، تکامل و 
زیست شناســی بتواند از این مفاهیم چیزی سر دربیاورد. به نظر می رسد این تعریف از 

حیات تا جا افتادن آن در فهم و درک مردم مسیر زیادی برای پیمودن دارد.
۲- تعریف او از حیات مستلزم پذیرش این پیش فرض است که می توان زیست شناسی 
را به علوم مقدماتی تر یا متقدم تری مانند شــیمی و فیزیک تقلیل داد. همین ادعا مورد 
انتقاد بسیاری از دانشمندان طراز اول زیست شناسی مانند «ارنست مایر» و «جان دوپره» 
قرار گرفته اســت. «مایر» که او را «داروین قرن بیســتم» می نامند، در کتابی به نام «چه 

چیزی زیست شناسی را یکتا می سازد؟» شدیدا علیه تز تقلیل گرایی استدالل می کند.
۳- «پراس» در تالش اســت ریشه های شــیمیایی نظریه تکاملی «داروین» را بیان 
کنــد. این تــالش گرچه در نوع خــود بدیع و مبتکرانه اســت، اما مشــکالتی دارد. او 
مفاهیم تکاملی ازجمله شایســتگی یا انتخاب طبیعــی را که برای موجودات زنده به  
کار می رود، برای شــیمی سیســتم ها به  کار گرفته و معادل های زیــر را ارائه می دهد: 
شایســتگی= پایداری دینامیکی سینتیکی یا انتخاب طبیعی= انتخاب سینتیکی. چنین 
معادل ســازی هایی به لحاظ منطقی و تحلیل فلســفی می توانند محل شک و سؤال 
قرار گیرند. مثال اینکه آیا از هم ارزی دوم می توان طبیعی بودن را مســاوی یا مساوق با 

سینتیکی بودن در نظر گفت؟
۴- «پراس» از یک معادله دو فازی سخن می گوید: در فاز نخست او چگونگی تبدیل 
بی حیــات را به حیات ســاده توضیح می دهد و این فاز را فاز شــیمیایی معرفی می کند 
و در فــاز دوم او تبدیــل حیات ســاده به حیات پیچیده را توضیح می دهــد که آن را فاز 
زیست شــناختی معرفی می کند. «پراس» برای فاز زیست شناختی نظریه تکاملی داروین 
را به مثابه نظریه توجیه کننده چگونگی تبدیل حیات ساده به پیچیده در نظر گرفته است، 
حال آنکه برای فاز شــیمیایی نظریه توجیهی تبدیلی او «شیمی سیستم ها» است. حال 
اینکــه معنی دقیق این تعبیر چیســت بماند؛ اما نکته مهم آن اســت که با به کارگیری 
مفاهیم تکاملی در این نمودار او دچار یک دور منطقی شده است. «پراس» در تالش بود 

که مفهوم حیات را تعریف کند و برای این کار از یک استدالل تمثیلی سود جسته است. 
او نســبت بین بی حیات به حیات ساده را مانند نسبت بین حیات ساده به حیات پیچیده 
در نظر گرفته اســت و با معادل سازی انتخاب طبیعی با انتخاب سینتیکی و نیز مفهوم 
بسیار مهم شایستگی با مفهوم پایداری دینامیکی سینتیکی سعی کرده از یک تمثیل سود 
بجوید. اما آنچه نگاشت (Mapping) را در این استدالل تمثیلی شکل می دهد، چیست؟ 
درواقع وجه شــباهت بین عالم زیست شناسی با عالم شیمی یا موجود بی جان با جاندار 
در چیست که به «پراس» اجازه برقراری چنین تمثیلی را بدهد؟ به نظر می رسد «پراس» 
با به کار بردن مفاهیم تکاملی نوعی حیات انگاری برای اشیای بی جان شیمی به  کار برده 
اســت کــه قرار بود مفاهیم حیات و جــان را برای آنها تعریف کند. بــه  هر حال اگرچه 
انتقاداتی از این دســت به نظریه او وارد است، به نظر می رسد برای آنکه این خوانش از 
حیات را رد کرده و این انتقادات را مبطل نظریه  او بدانیم، هنوز زود است که تصمیم گیری 
کنیم. این پژوهش فقط می تواند به ما نشــان دهد مفهوم حیات در هر حوزه فلســفه، 
روان شناسی، زیست شناسی، فیزیک یا هر قلمرو معرفتی دیگر مورد مداقه و بررسی قرار 
گیرد، با پیچیدگی های بسیاری روبه رو است و بیهوده نیست که خود «پراس» در کتابش 
اعتراف می کند که چیستان سه هزارساله «حیات چیست؟» همان است که بود؛ چیستان.
* دانش آموخته دکترای فلسفه علم
پژوهشگر در فلسفه علم، معرفت شناسی تکاملی و معرفت شناسی بدنمند

چیستان حیات
بررسی یک نمونه تالش علمی برای به دست دادن تعریفی از حیات و ارزیابی آن

مرزهای تاریک حیات
«کارل زیمر» از بحران حل نشده زیست شناسی پرده برمی دارد

تحلیل اسطوره با علوم تجربی
آیا می توان از یک اسطوره ام آرآی به عمل آورد؟

آیا می توان از یک اسطوره ام آرآی به  عمل آورد؟ در نگاه اول پاسخ این سؤال منفی است، زیرا برای انجام 
ام آرآی از یک ابژه، آن ابژه باید ماهیت مادی داشــته باشــد و نمی توان از چیزی به نام اســطوره که از جنس 
آگاهــی و تجربه بــوده و فرم مادی ندارد ام آرآی بــه  عمل آورد. ما می توانیم از اشــیای مختلف مادی مثل 
بدن انســان ام آرآی انجام داده و تصاویر آن را تفســیر کنیم، اما صحبت از انجام ام آرآی از اســطوره آفرینش 
در آیین مانی در نگاه اول اگر تمســخرآمیز نباشد، حداقل ناآگاهانه اســت. البته وقتی نتوانیم از یک اسطوره 
ام آرآی به عمل آوریم به تبع آن بســیاری از یافته های ممکن از دســت مــی رود، زیرا ام آرآی صرفا یک روش 
تصویربــرداری نیســت، بلکه با قرارگرفتن یک ابژه زیر دســتگاه ام آرآی می توانیم بــه خصوصیات درونی آن 
دســت یافته و اطالعات ذی قیمتی را به  دست آوریم. اکنون نیز از وسیله های مختلف تصویربرداری همچون 
سی تی اســکن در باستان شناسی و بررسی اشیای مختلف باستانی استفاده می شود. به این  وسیله بدون آنکه 
صدمه ای به بافت مربوطه وارد شود، می توانیم از خصوصیات و محتوای درونی آن اطالع کسب کنیم؛ کاری 
که ما پزشکان در برخورد با بیماری های مختلف انجام می دهیم. به عنوان مثال ام آرآی وسیله ای بسیار مهم 

برای متخصص مغز و اعصاب جهت دســتیابی به ویژگی های مغز یک بیمار است. به این وسیله بدون آنکه 
جمجمه را بشکافیم می توانیم به درون مغز بیمار سرک کشیده و محتوای آن را دیده و به تشخیص مورد نظر 
برسیم. بفهمیم عالئم بیمار ناشی از چیست؟ آیا سکته کرده است؟ آیا مبتال به ام اس شده است؟ و هزار یافته 
مهم دیگر که درنهایت به ما کمک بســیاری در درمان بیمار می کند. اسطوره اما از جنس ابژه نیست؛ بنابراین 
این امکان از ما دریغ می شود که بتوانیم با استفاده از این وسایل بفهمیم که در الیه های زیرین آن چه می گذرد. 
البته باید توجه داشت که اسطوره شباهت های زیادی با ابژه ای مانند بدن دارد. بدن نیز الیه های بسیاری دارد 
و بسیار فراتر از آن چیزی است که ما به ظاهر می بینیم و درک می کنیم. می توانیم بدن را به صورت آناتومیک 
و فیزیولوژیک تعریف کنیم؛ مثال بگوییم بدن از چه اعضایی تشــکیل شــده اســت، چه ارگان هایی دارد و این 
ارگان هــا کجا قرار گرفته اند. می توانیم از عملکرد ایــن ارگان ها حرف بزنیم. ببینیم قلب چگونه عمل کرده و 
خون را به مناطق مختلف بدن ارســال می کند یا شیوه عملکرد مغز چیست؟ چگونه مغز فرایندی عجیب به 
نام آگاهی را به  وجود می آورد؟ برای همه این ســؤال های بیولوژیک، باید از بدن الیه برداری کنیم. پاســخ به 

سؤال های آناتومیک و فیزیولوژیک بدون پیشرفت علم تشریح امکان پذیر نیست و علم تشریح با الیه برداری از 
بدن و نشــان دادن حقایق مستتر در آن به رشد کلی تمام علوم بسیار یاری رسانده است؛ اما می توان در درک 
الیه های تشکیل دهنده مفهوم بدن بسیار فراتر رفت. بدن فارغ از رمز و رموز آناتومیک و فیزیولوژیک، الیه های 
دیگری نیز دارد و آن مفهومی از بدن اســت که ما با آن زندگی می کنیم؛ مفهومی که به بدن زیســته شهرت 
دارد. بدن زیســته دیگر همان بدن آناتومیک و فیزیولوژیک نیســت، بلکه از آن بسیار فراتر رفته و ویژگی های 
فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و... در ایجاد و شــکل دهی به آن بســیار نقش دارند. اینجاست که اسطوره نیز 
پیوندی ناگسســتنی با بدن برقرار می کند و بخش مهمی از بدن زیســته در تاریخ انسانی اسطوره ای می شود. 

پس به نظر می رسد صحبت از انجام ام آرآی از یک اسطوره هم چندان حرف عجیبی نباشد.
اسطوره شناســی عصبی- تکاملی به خوبی به ما نشان داده است که یک اسطوره درست مانند بدن انسان، 
صرفا آن چیزی نیســت که در ظاهر می بینیم، بلکه از الیه های مختلفی تشــکیل شده است که این الیه ها در 
کنــش با یکدیگر و حذف و اضافاتی که به  واســطه برخورد آنها با هم صــورت می گیرد، به  وجود آمده و در 

نهایت به شــکل فعلی به دســت ما رســیده اند؛ ازاین رو اســطوره به دلیل الیه الیه بودن خود شباهت جالب 
و مهمی به بدن انســان دارد، پس اگــر بتوانیم از این مجموعه پیچیده الیه برداری کرده و آنها را به شــکلی 
عینی تر مشــاهده کنیم، می تواند ما را در امر شناخت اســطوره ها بسیار یاری برساند؛ بنابراین کمی کنجکاوی 
برای اســتفاده از ابزارهای علمی جهت تجزیه وتحلیل یک اســطوره می تواند بسیار مفید واقع شود. در اینجا 
هم اسطوره شناســی عصبی- تکاملی به کمک ما می آید. از نظر اسطوره شناسی عصبی- تکاملی، اسطوره در 
ســاحت یک موجود زنده به ویژه انســان تعریف می شود. انسان است که اســطوره را تجربه می کند؛ بنابراین 
فرایند زیستن در ساحت اسطوره، در ذهن و مغز انسان اتفاق می افتد؛ ازاین رو بخشی از ساختار اسطوره ملهم 
از ســاختار پردازشی مغز انسان اســت، پس می توان برای الیه برداری از یک اسطوره سراغ مغز رفت. این کار 
به مثابه ورود آزمایشــگاه به حیطه اسطوره شناسی تلقی می شــود. این گونه اسطوره را می توان در آزمایشگاه 
آزمود و جنبه های مختلف آن را مانند یک موجود زنده مورد بررسی قرار داد. برای این منظور باید به اسطوره 
جان بخشــید. درواقع باید اســطوره را در فضای یگانه با انسانی که آن را تجربه می کند تحلیل و بررسی کرد؛ 

ازاین رو بررسی اسطوره های زنده یعنی اسطوره هایی که هنوز در اقوام و ملیت های مختلف تجربه می شوند، 
از اهمیت بســیاری برخوردار اســت، زیرا می توان به جای خود اســطوره از افرادی که آن اســطوره را تجربه 
می کنند تصویربرداری مغزی به  عمل آورد یا توســط تست های شناختی بررسی کرد. خوشبختانه روش های 
تصویربرداری می توانند امکانات خوبی را در اختیار ما قرار دهند. یک ســری از روش ها اصطالحا ساختارهای 
مغزی را به ما نشــان می دهد. ام آرآی یا سی تی اســکن که به شکلی مرسوم در تشــخیص بیماری ها به کار 
می روند از این موارد به شــمار می آیند. ما به واســطه آن می توانیم اجزای مختلف مغزی را مشــاهده کنیم و 
اگر از روش های دقیق تری مانند ترکتوگرافی اســتفاده کنیم می توانیم جزئیات بیشــتری از مغز را نیز ببینیم و 
ارزیابــی کنیــم؛ اما روش هایی مانند ام آرآی کارکردی فعالیت مغز را در حین انجام کاری خاص به ما نشــان 
می دهند؛ مثال وقتی متنی را می خوانیم این روش به ما نشــان می دهد که کدام قسمت از مغز فعالیت دارد. 
از همین روش می توانیم برای بررسی اسطوره های زنده استفاده کنیم و ببینیم که در حین تجربه یک اسطوره 
خاص کدام یک از مراکز مغز فعال می شــوند. ایجاد یک اطلس فیزیولوژیک از چگونگی تجربه اسطوره ای در 

مغز می تواند به ما در درک الیه های آن کمک کند. اینکه بفهمیم کدام یک از مناطق مغزی و نیز ساختارهای 
پردازشی در شکل گیری این تجربه اسطوره ای دخیل هستند، می تواند به ما در درک معنای نهفته در آن یاری 
رســاند. اینکه یک تجربه اســطوره ای چگونه در مغز شــکل می گیرد و اتفاق می افتد با توجه به دانش ما از 

ساختار مغز، معناهای نهفته ای از آن اسطوره را نشان خواهد داد.
به گمان من ورود شــیوه های جدید علوم تجربی در بررســی اســطوره ها، بحث و باب تازه ای را در این 
زمینه می گشــاید. دیگر نمی توان به خوانش متون و بحث های زبان شــناختی و ســایر روش های مرســوم 
در بررســی اســطوره ها دل خوش کرد. به گمانم هر آنچه این روش ها در مورد اســطوره می توانستند بیان 
کنند، گفته اند و حاال باید از روش هایی کامال جدید برای بررســی اســطوره ها ســود جست. اسطوره شناسی 
عصبی- تکاملی بر اســاس همین نیاز اســت که به  وجود آمده و در عین حــال نه تنها موضوعات جدیدی 
در مورد ماهیت اســطوره ها به ما می گوید، بلکه جنبه های شــگفت انگیزی از ماهیت انســانی را نیز بر ما

مکشوف می کند.

یــادداشـت

حیات چیست؟
تعریف چندوجهی از  زیست انسان و دیگر جانداران ریز و درشت

بررسی مسئله حیات از جهات متنوعی مهم است. سؤاالتی مانند چیستی 
منشــأ حیــات، معنی حیــات و وجود حیات در ســیارات دیگــر کیهان، ذهن 
دانشــمندان را به خود مشــغول کرده است. در این میان شــاید پاسخ به این 
ســؤال که حیات چیست؟ بسیار مهم است. جواب این سؤال از منظر فلسفی، 
فیزیک و زیست شناســی و علــوم دینی حائز اهمیت اســت. البته با توجه به 
گســترش علم شــاخه هایی مانند ژنتیک و نوروســاینس نیز بــه این موضوع 
می پردازند. در این نوشــتار سعی می شــود جواب کوتاهی برای این سؤال از 
چندین منظر ارائه شــود. کاوش فلسفی در پرسش از چیستی زندگی اهمیت 
دارد. امــا از دیــدگاه علمی یکی از دالیل آن این اســت که علــم را به عنوان 
فرایندی مبتنی بر مشــاهده بیان می کند. کاوش در شناســایی ماهیت زندگی، 
از بســیاری از حقایق علوم زیستی ازجمله زمینه های جدیدی مانند حیات در 
سیارات دیگر و زیست مصنوعی و منشأ حیات استفاده می کند. پاسخ به سؤال 
زندگی چیست، بسیار مهم است زیرا می تواند پیامدهای عملی برای تحقیقات 
زیست شــناختی داشته باشد. بررسی خود حیات که شامل منشأ و گسترش آن 
در جهان و احتمال ایجاد حیات در شرایط دیگر است، به درک صحیح معنی 
زندگی بســتگی دارد. اما دانشمندان و فیلســوفان تعاریف متفاوتی از زندگی 
ارائه کرده اند. فیلسوفان بیشتر به مفاهیم ایدئال عالقه مند هستند و با تحلیل 
مفاهیم، تعاریف ایدئال را ارائه می دهند. اما دانشــمندان به دانشی که مبتنی 
بر تجربه باشد تکیه می کنند، مانند آنچه با کاوش در طبیعت به  دست می آید.

مفاهیم حیات از فلسفه تا علم
در طول تاریــخ، حیات را به اشــکال گوناگون تعریــف کرده اند. افالطون 
زندگی را شــامل ســه بخش گیاهی، حیوانی و عقالنی می دانست. «ارسطو» 
حیات را شکلی از خودحرکتی، تداوم یا تغییر می دانست. در دیدگاه او توانایی 
مقاومت در برابر آشــفتگی های درونی و بیرونی، تمایز اساسی بین موجودات 
زنده و اشــیا بود. «دکارت» تمایز دقیقی بین حیات انسانی و حیوانی قائل بود. 
از نظر «دکارت» حیوانات مانند ســاعت های پیچیده ای هستند که فاقد حیات 
درونی و معنوی هستند. اما این مسائل در تجربه انسانی امری محوری است. 
او مســئله دوگانگی روح و بدن را ارائه می کند، امــا در کنار این تفکر دیدگاه 
مکانیکی در مورد زندگی را گســترش می دهد که تا حــدودی با تفکر علمی 
امروزی همخوانــی دارد. بااین حال، دیدگاه جدایی حیــات حیوانی و زندگی 

عقالنی، امروزه چندان مورد پذیرش نیست. 
بحث اصالت حیات تا ســه قرن بعد از «دکارت» ادامه داشت که مواضع 
مختلف فلســفی را ایجاد کرد و در این میــان بحث دیدگاه مکانیکی از حیات 
مورد تردید و ســؤاالت فلســفی واقع شــد. در این میان عده ای تحت عنوان 
حیات گرایان پاســخ های متعددی به «دکارت» دادنــد. آنها به علل غیرمادی 
و نحــوه تنظیم عالم در به وجودآمدن حیات معتقد بودند و حیات را ســیالی 
ویژه می دانســتند و هدف زندگی برای آنها مهــم بود و به نیروهای ذهنی نیز 
معتقد بودند. در تاریخ زیست شناســی یک اتفاق باعث رد حیات گرایی شــد. 
«فردریــش وهلر» آزمایش ســنتز اوره را انجام داد و پیشــنهاد کرد اگر بتوان 
مواد شــیمیایی زیست شناختی را از علم شیمی تولید کرد، پس زیست شناسی 
بخشــی از شیمی اســت. این مســئله به نحوی حیات گرایی را رد می کرد. در 
قرن بیســتم شکاف میان دو گروه مکانیک گرایی و حیات گرایی از بین رفت. در 
تعارف جدید سیستم زنده به شکل دیگری بیان می شود. سیستم زنده، شامل 
محیط های کوچک محدود در تعادل ترمودینامیکی با محیط اطراف است که 
عالوه بر این قادر به تبدیل انرژی برای حفظ حالت های آنتروپی کمتر اســت. 
یعنی به ســمت نظم بیشتر در حرکت است و قادر به تکرارکردن ساختارهای 
خود، از یک کد نامحدود اســت که در طول زمان با وجود ازبین رفتن فردی که 
ناقل آن اســت، این سیســتم تداوم دارد. اما هنوز اختالف نظر در مورد حیات 
وجود دارد. برخی از دانشــمندان ویروس هــا و موجوداتی مانند آنها را که در 
منشأ حیات وجود داشته اند، در تعریف حیات لحاظ می کنند ولی عده ای آنها 

را جزء منشأ حیات نمی دانند. 
عالوه بر این مشــکل بزرگ در تعریف حیات آن است که عده ای موجودات 
دیجیتالــی را نیز دارای حیات می دانند و گروهی ایــن موضوع را رد می کنند. 
این ابهامی که در مســئله حیات وجود دارد، مشکالت بزرگی را در تحقیقات 
ایجاد می کند و با توجه به تنوعی که بیان شد یک کثرت گرایی ایجاد می شود. 
امــا همه می دانیم که بین مرگ و زندگی تفاوت وجود دارد. تقریبا همه قبول 
داریم که زندگی یک امر طبیعی است و کمتر آن را به عنوان یک مفهوم ذهنی 
می شــماریم. اما برخی دیگر از دانشــمندان به دنبال یــک مبنای مادی برای 
زندگی هســتند و بستر حیات را به ساختار بیوشــیمی زمین محدود می کنند، 
درحالی کــه عده ای دیگر از دانشــمندان بــه کاربردهای آن بیشــتر اهمیت 
می دهند. عده ای نیز بیوشیمی انسان را به صورت فراگیر بیان می کنند. برخی 
نیز معتقد هســتند که مفاهیم عامیانه نیاز به تطبیق با مفاهیم علمی ندارند 
لذا بیان می کننــد که هیچ تعریفی عمل علمی را تغییر نمی دهد و در نهایت 
تمایز بین زندگی و مرگ را انکار می کنند. بدون شــک زندگی وجود دارد و اگر 
هریــک از این تعاریف را بپذیریم، اشــاره به زندگی متابولیکــی و تکاملی راه 

درستی است.
 اما مسئله این است که جورچین منشأ حیات هنوز حل نشده و این یکی از 

سؤاالت حل نشده علم است.

متخصص مغز و اعصاب

عبدالرضا ناصرمقدسي

تنوع گســترده حیات، تعریف آن را دشوار کرده اســت، اما زیست شناسان همواره در تالش 
بوده اند تا تعریفی جامع و مانع از حیات ارائه دهند. از سوی دیگر، معموال مردم حس  می کنند 
که  می توانند بدون نیاز به تعریف حیات، زنده یا غیرزنده بودن موجودات را تشــخیص دهند، 
اما طبیعت پر از موجوداتی اســت که در مرزهای حیات اند و بنابراین نمی توان آنها را زنده یا 
غیرزنده شــمرد. آیا ممکن اســت تعریف واحدی از حیات به دست نیاید؟ این چالش ممکن 
است با بازشــدن راه ســیارات و قمرهای دیگر تشدید شــود. «کارل زیمر»، زیست شناس و 

نویسنده علم، در این نوشته درباره تالش های نومیدانه زیست شناسان برای ارائه یک تعریف جهان پسند از حیات بحث  می کند.

ترجمه: محمد کرام الدینی

دانشجوي دکتراي فلسفه علم

مهدي محمدي

محمود مژده خشکنودهانی*

   تالش زیست شناسان برای ارائه تعریفی مناسب از حیات با وجود مواردی گیج کننده مانند دانه برف (سمت 

چپ) که برخی از ویژگی های حیات را دارد، سلول های قرمز خون (مرکز) که فاقد برخی از ویژگی های حیاتی هستند 

و جانداری مانند خرس آبی (راست) که  می تواند مدت های مدید بی جان به نظر برسد، هنوز به نتیجه نرسیده است.

    عکسی از شهاب سنگ مریخی آلن هیلز ۸۴۰۰۱ و میکروگرافی از ساختارهایی که برای برخی از زیست شناسان شبیه 

ریزفسیل اند. در دهه ۱۹۹۰، برخی از پژوهشگران پیشنهاد کردند این شهاب سنگ که در قطب جنوب فرود آمده، حاوی 

فسیل هایی از حیات میکروبی باستانی در مریخ است. البته  بسیاری از زیست شناسان استدالل آنها را نپذیرفتند.
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در همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه مطرح شد

ارتباط های سیاسی و اجتماعی گریزناپذیر شده است

۶ نفر در رابطه با حادثه قطار مشهد- یزد بازداشت شدندمرگ کودک ۲ ساله در پی پاره کردن الستیک های آمبوالنس

کنکاش های  همایــش  شــرق:  پنجمین 
مفهومی و نظری درباره جامعه ایران روز 
پنجشنبه،  لغایت  خرداد،   ۲۵ چهارشنبه، 
جامعه شناسی  انجمن  توسط  خرداد،   ۲۶
ایــران و تحت حمایــت ســیویلیکا در 
شــهر تهران برگزار می شــود که برخی از 
صاحب نظران و متفکران مربوطه در این 
همایش حضور دارند. اســماعیل خلیلی، 
کنکاش های  همایــش  علمی  ســخنران 
مفهومی و نظــری درباره جامعه ایران در 
بخش  اول این برنامه می گوید: اینکه علم 
اجتماعــی بدون تاریخ مؤثر اســت یا نه 
موضوع مهمی بــوده و دکتر قانعی راد در 
همین مورد کار اصلی خودشان را در یک 
پژوهش تاریخی دنبــال کردند که آن هم 
مسئله علم در ایران بوده، موضوع دیگری 
که بســیار با اینها پیوند خورده، مســئله 
مفهــوم و دیگری روش شــناخت بوده. 
به طورکلی آنچه بــرای این همایش مهم 
بوده، روش بوده و نه آنکه بخواهیم وارد 
مجادله شویم؛ یعنی به سراغ هر آن کس 
که گمان می کردیم به ما یاری دهد رفتیم 

و از آن هم برخوردار شدیم.

آیا مطالعه تاریخ محتاج یک هدف است؟
نغمه سهرابی در بخش دیگر اشــاره می کند: می خواهم 

صحبتم را با یک داســتان شخصی شــروع کنم، من از اولین 

ورودی های مدرســه فرزانگان بعد از انقالب اسالمی هستم، 

با هدف آموزش رشته های علوم طبیعی ادامه تحصیل دادم 

و خانواده همان زمــان ایران را ترک کردند و من هم با تالش 

وارد دانشگاه شدم اما در یک سال خیلی سریع همه چیز تغییر 

کرد و آنجا به این نتیجه رسیدم که آینده من در علوم طبیعی 

نیســت و در مطالعه تاریخ اســت که این تغییر خالف زندگی 

من در ایران بود. وقتی دانشــجوی تاریخ شدم، درک متفاوتی 

از آنچه تاریخ می تواند داشته باشد، پیدا کردم و به عنوان یک 

معما شــروع به نگاه کردن کردم. همچنین افکار من از تاریخ 

برخاســته از یک زمینه دانشگاهی در محیط آمریکای شمالی 

اســت، از جایی که امروز در آن هستیم، به دغدغه ها، مفاهیم 

و مشــغله های گذشــته نگاه می کنیم تــا توضیحی برای آن 

بیابیم، همچنین بدیهی اســت که به نظر برسد مگر می شود 

از جایی جز زمان حال به گذشــته نگریســت کــه فقط گزینه 

ما برای مطالعه گذشــته حضور در زمان حال اســت اما باید 

نگاه تاریخــی بر پایه دو پیش فرض باشــد؛ اینکه تاریخ زمان 

خطی است و با هدف غایت حرکت می کند و این هدف توسط 

مورخ، محقق، روشــنفکر و سیاســت مدار تعریف می شود و 

دنبال پاسخی هســتند، وقتی برای اولین بار در سفرنامه های 

زمان قاچار با این موضوع مواجه شــدم، متوجه شدم مشغله 

ایرانی هــا در آن زمــان موضوعاتی مثل مدرنیتــه و بعد هم 

غرب زدگــی بوده امــا اتفاقی کــه می افتد در زمــان پهلوی 

سفرنامه های قرن ۱۹ به اروپا که وجود دارد و به دست برخی 

از بهترین ها نوشته شده، با خواندنش جا خوردم. چون برخی 

سفرنامه نویســان کامال کارشان نادیده گرفته می شده و برخی 

مورد تمجید قرار می گرفتند.

جامعه  گشــودگی  و  فروبســتگی  ارتباطی؛  نوین  تحوالت 
ایرانی

هــادی خانیکی در بخشــی از صحبت های خود می گوید: 

مرحلــه دوم تغییــر و تحوالتی که به زمان ما نزدیک اســت 

بــه اواخر دهه ۸۰ می رســد کــه ارتباطات سیاســی ترجیح 

داده شــده و ارتباط هــا گوینده مدار شــده و ارتباطات فراتر از 

رسانه ها رفته، در واقع تکیه بر توانمندی فرهنگی شده است. 

خالصه اینکــه ارتباط های سیاســی و اجتماعــی گریزناپذیر 

شده اســت. همچنین هرچه قدرت سیاســی نامحدود باشد، 

جامعــه مدنی محدود و مطبوعــات ناتوان تر خواهند بود که 

این موضوع یک تهدید اســت؛ نتیجه ای کــه از این کار گرفته 

می شود، ضعف جامعه مدنی و مطبوعات است که جایگزین 

دیگر مثل فضای مجازی کارکرد سیاســی پیدا می کند که این 

به نفع رســانه نیســت؛ چون کار را پیچیده تر می کند. در کنار 

ایــن جامعه ایران در بطن فردگرا شــده و دچــار ارزش های 

مادی، شــکاف میان سیاست و جامعه شــده است که از دل 

تغییرات پردامنه به اینجا رســیده. امــا جامعه ایران باوجود 

ضعف های مجازی به ســمت گشــودگی بیشــتر می رود که 

امکان گفت وگو هم بیشتر می شود. درواقع سخن گفتن امروز 

در واقعیــت و مجازی یــک اعتبــار دارد و بنابراین می توانیم 

امیدوار باشــیم که از این قابلیت می توان استفاده کرد، اگرچه 

این مــوارد در جمع هــای کوچک بیشــتر از جمع های بزرگ

 دنبال می شود.

پایان «عقب ماندگی»: جامعه شناسی و پارادایم توسعه
بهــروز قمری تبریــزی یکی دیگــر از حاضــران برنامه در 

بخشــی از صحبت هایــش در مورد پروژه هــای مضر آب در 

کشــور می گویــد: انتقــال آب از منطقه ای بــه منطقه دیگر، 

تخلیــه آب زیرزمینی، اســتفاده از آب منطقه ای برای صنایع 

فوالد، زهرآلودکردن آب و... شــرایط زیست را تنگ تر می کند. 

چــون صاحبان جهان در یک چرخه معیوب گرفتار شــدند و 

راه گریزی از آن نیســت، ما باید در مفهوم پیشرفت تجدیدنظر 

کنیم. اینکه هدف از توسعه چیست یک سؤال جدی است که 

بــا وجود بحران های اقلیمی که در تاروپــود زندگی مردم اثر 

گذاشته دیگر یک سؤال آکادمیک و فلسفی نیست بلکه سؤال 

هر شــهروند است. حال طبق بخشی از صحبت های مارکس 

کشــوری که از لحاظ صنعتی توســعه  یافته به کشــورهای 

توســعه نیافته تصویر آینده شــان را نشــان می دهد؛ هرچند 

اســتعمار غرب را ظالمانه می داند اما در این شکی نیست که 

انگلستان باعث تغییراتی در هند شد، جنایات انگلیس هرچه 

باشد، واقعیت است که به عنوان ابزار ناآگاه تاریخ عمل کرده 

و هر چه سیستم ســرمایه داری صنعتی را سیستم استثماری 

قلمــداد کنیم ولی بر اســاس نظرات متفکــری متمدن بودن 

جوامع را می توان تقســیم بندی کرد که قرابتی با رشد کودک 

دارد. همان طور کــه کــودک بدون نظارت بزرگســال از لحاظ 

فکری بالغ نخواهد شــد، جوامع هم جز با دخالت امپراتوری 

بالغ نخواهند شد، همچنین یکی از متفکرین بر این باور است 

کــه جوامع هنــد مشــابه دوران کودکی بوده اســت و جز با 

دخالت تمدنی برتر برنخواهد آمد.

در کنــار این موضوع ما هم تجربه انقــالب را داریم که از 

هیچ تالطمی دور نمی ماند؛ بنابراین دیگر تاریخ سازی مدنظر 

نیست بلکه پیوستن به تاریخ سازی مدنظر است. همچنین زبان 

اســتعماری جهان به دنیای متمدن و بربریت و وحشــی گری 

تقسیم می شد اما جنگ های خونین قرن بیستم، جنگ جهانی 

اول و دوم و آثــار جهان متمدن عرصه را بر این زبان اخالقی 

در مورد تاریخ تعیین کــرد، به خصوص در جنگ جهانی دوم 

این گفتمــان اخالقی جای خود را به گفتمان سیاســی داد و 

دنیای غیرمتمدن به جهان توســعه نیافته یا درحال توســعه 

تبدیل شــد که در اینجا مفهومی جز صنعتی شــدن نداشت. 

حال ما باید به علوم نو دســت پیــدا کنیم تا در اختیار مناطق 

توسعه یافته قرار دهیم.

مطالعات اجتماعی و مسئله اعتبار داده های تاریخی
محمدعلی اکبــری یکی از حاضران 

از صحبت هــای  برنامــه، در بخشــی 

خود می گویــد: آنچه می خواهم به آن 

بپردازم، چالشی اســت که به نظر بین 

حــوزه اجتماعی و داده هــای تاریخی 

اســت. اگر نیم   قــرن اخیــر را در حوزه 

مطالعات علــوم اجتماعی مد نظر قرار 

دهیــم، می توان یک نــوع عطف توجه 

جدی و نوعی دوره چرخشــی تاریخی 

قلمداد کرد. این چرخش تاریخی توجه 

به حوزه هــای تاریخ و تحــوالت تاریخ 

را مــورد توجه قرار می دهــد و به طور 

خاص ظهور مطالعات تاریخی و تاریخ 

اجتماعــی را در نتیجــه ایــن چرخش 

تاریخی می توان دیــد و آنچه من می خواهم به آن بپردازم، 

عبارت از این است که چرخش تاریخی به نظر من محصول 

ناکارآمدی تئوری های بزرگی اســت که می خواســت تمام 

تحوالت جهانــی و اجتماعی دوره هــای مختلف را در یک 

قاب بزرگ امکان پذیر بکند. تئوری های کالن، تبیین تحوالت 

جوامــع مختلف را بر عهده گرفته اســت؛ اگر چه این اتفاق 

مربوط به دوره های اخیر نیســت و همان طــور که گفتم از 

مدت زمانی پیش آغاز شــده. موضوع دیگری که ما با ورود 

تاریخ و مطالعات جامعه  شناسانه و مباحث جامعه شناختی 

با آن روبه رو شــدیم، مباحثی اســت که ذیل بحث نســبت 

فاعل تاریخی و کارگزاران تاریخ پیش آمده اند. اگر به لحاظ 

تاریخی به این موضوع نگاه کنیم، ظاهرا این طور اســت که 

عمر تاریخی و تاریخ مندی را به حاشــیه رانده. در سه، چهار 

دهه اخیر توجه به کارگزار تاریخ دوباره مطرح شــده و این 

موضــوع یک معنا و توجه به تاریخ و بازگشــت به تاریخ را 

امکان پذیر کرده اســت؛ تأکید روی آن از این جهت اهمیت 

دارد و مطالعات جامعه شناســی فقط از این جهت ســراغ 

تاریخــی نمــی رود که موضــوع تاریخی را مــورد مطالعه 

جامعه شناســی قرار دهد، بلکه حوزه تاریخی به مثابه یک 

حوزه شــناختی از اهمیــت خاص خود برخوردار اســت و 

جایگاهــی در روند شــناخت پیدا می کند و نســبت تاریخ و 

جامعه را تبیین می کند.

مقایســه ایــران و ســایر جوامع: دام هــا و اســطوره ها در 
جامعه شناسی تاریخ

محمــد فاضلی در بخشــی از صحبت هایش می گوید: ما 

شاهد غربی هستیم که بدون فراز و نشیب هایی که می بینیم، 

اســت. به نظر نوعــی بازخوانی نادرســت از ایران هم وجود 

دارد کــه محــل بی ثبــات و دارای فقدان عقالنیــت در برابر 

غرب بوده که همه اینها یک اســطوره اســت. در تاریخ اروما 

دائما مرزها جابه جا شــده، مصادره اموال و به هم ریختگی و 

بی ثباتی آشــکار بوده، همچنین اسطوره دوم که به گمان من 

جامعه شناسی تاریخی در ایران را می تواند به اعتراف بکشاند، 

وجود یک دولت بالمنازع در ایران اســت. این تصور که هیچ 

چیــزی بیرون از دولــت به عنوان یک قدرت قابــل رقابت در 

ایران وجود خارجی نداشــته و ایران تحت سیطره یک قدرت 

است، به گمان من اسطوره ای در تاریخ ایران است. همچنین 

آن قــدر دولت در ایــران پراکنده بــوده که نمی تــوان از یک 

دولت بالمنازع صحبت کرد. نکته ســوم هم به تحلیل برای 

تاریخی مربوط است که  جامعه شناسی 

کامال نتیجه کم بودن ارتباط بین رشته ای 

است که من با نبود علم جغرافیا در این 

موضوع مشــکل داشتم که به نوعی این 

مسائل به جغرافیای سیاسی هم مربوط 

است.

رویکــرد تحلیــل شــبکه در مطالعات 
تاریخی

از  بخشــی  در  باســتانی  سوســن 

صحبت هایــش می گوید: قبــل از ورود 

بــه بحــث بایــد مقدماتــی را بگویم. 

در واقــع مســئله مهم نگاهی اســت 

کــه مــا در تحلیــل شــبکه داریــم و 

تفــاوت رویکردهــای قبلی ســنتی در 

جامعه شناســی و تأکید بر رابطه اســت. تمام تحلیل ها بر 

اســاس رابطه صورت می گیرد. در مقابــل رویکردهایی که 

بر ویژگی پدیده متمرکز می شــود، مسئله دیگر این است که 

وقتی وارد بحث تحلیل شبکه می شویم، امکانی برای طرح 

مباحث خرد و کالن به ما داده می شود و این امکان را داریم 

که تحلیل های فردی، ســازمانی و سیســتم جهانی را مورد 

توجه قرار دهیم و دنبال پاســخ گویی به این ســؤال اصلی 

هســتیم که احتمال وجود دو کنشــگر یا سازمان یا کشور بر 

چه مبنایی شکل می گیرد؟

تأملی در امکان و امتناع ملی گرایی مدنی
عباس نعیمی جورشــری در بخشــی از صحبت های خود 

می گوید: در گفت وگو مشــخصات دانــش، معلومات مبتنی 

بر آیین ها و آداب و رســوم، بخش هــای زبانی و فرهنگی یک 

جامعه اســت که از طریق شــیوه های ارتباطی مبتنی بر حق 

قدرت و معلومات عمومی و دانش به هم متصل می شــود. 

این گونــه می توان گفــت مجموعه ای از غفلت های ســنتی 

و جاری، نســبت های آداب و رســومی که با اســتفاده از آنها 

و ذخایر فرهنگــی زمان و مکان که مــردم دارند، می آموزند 

چگونه به شــیوه های مؤثر و مفید بــا همدیگر گفت وگو کنند 

و مکالمه مؤثری را رقم بزنند. همچنین در زمان گذشته، مثال 

زمان رنســانس، منشــأ قدرت را برای خدایان می دانستند، اما 

االن منشــأ قدرت در ســاختارهای گفتمانی تجلی می کند. با 

این توضیح می توان اشاره کرد که گفتمان محل تالقی دانش 

و قدرت اســت. اما آنچه به ما مربوط است و ما می توانیم از 

آن توشــه نظری داشته باشیم، این نکته است که گفتمان هم 

با قدرت اســت و هم بر قدرت است؛ با این توصیفات گفتمان 

بناســت که حالت اقناعی داشته باشد تا بتوان از گفتمان هم 

بهره مند شد.

در  تقــی زاده  سیدحســن  تفکر  جامعه شــناختی  مبانــی 
مواجهه با جهان جدید

آیدیــن ابراهیمی در بخشــی از صحبت هایــش می گوید: 

تفکر سید حســن تقی زاده شــاید بــه ما کمک کنــد که بهتر 

مواجهه با جهان را متوجه شــویم؛ چون در هر حال ایشــان 

نســل اول روشنفکران معاصر هســتند و به طور جدی به این 

موضــوع ورود کردند. اول باید بگویــم در این بحث باید بین 

تقی زاده روشــنفکر و سیاســت مدار تفاوت قائل شد و ما االن 

از بخش سیاست مدار آن فاصله می گیریم. آشنایی او با غرب 

از ســفرها و ارتباطاتی که داشت شروع شد که فضای فکری 

خاصی را در او ایجاد کرد. ایشــان از اولین کســانی بود که با 

منشــأ و علل دگرگونی در ایران روبه رو شد و این دگرگونی را 

ابتــدا برای خــودش تحلیل کرد و بعد از ســال ها پژوهش و 

مکاتبه به الگویی رســید تا بتوان از آن استفاده کرد. تقی زاده 

در خطابه های خود آداب و رســوم در غرب را اســاس تغییر 

جهان ایرانی و پیوســتن به جهان جدیــد می داند و به دنبال 

این است که چگونه مکانیسم ها در ذیل تفکر غرب به جهان 

کنونی تبدیل شده اســت. ایشان بر این باور است که تمدن ها 

دو شــکل دارد؛ یا حکمی است و یا جهان گیری که در حکمی 

علم، استقالل، انسانیت و حکمت وجود دارد. همچنین طبق 

برداشت هایی از تفکراتشان، تأکید داشتند تغییرات فرهنگی و 

اجتماعی زمان بر اســت. حتما مشروطه مشکالتی داشته، اما 

بزرگ تریــن تکانی بود که در تاریخ معاصر ایران در شکســتن 

تعصب و جهالت در جامعه ایجاد شد.

فرماندار ویژه شهرســتان طبس گفت: در رابطه با حادثه خروج قطار مسافری 

مشــهد- یزد در هفته گذشــته شش نفر بازداشت شــدند که درست است اکنون 

با ضمانت آزاد شــدند، اما پیگیری قضائی پرونده این افــراد ادامه دارد. علی اکبر 

رحیمی اظهار کرد: در حادثه خروج قطار مســافری مشــهد- یزد نزدیک ایستگاه 

عباس آباد طبس که هفته گذشــته اتفاق افتاد، چندین نفر بازداشت شدند. در این 

حادثه ۸۶ نفر در بیمارســتان طبس بستری شــده که طی دو روز مرخص شده و 

فوت ۱۴ نفر نیز تأیید شد.

فرماندار ویژه شهرســتان طبس بیان کرد: در همان روز حادثه و طی جلسه با 

وزیر کشــور و وزیر راه در طبس قرار بازداشــت شش نفر که مقصر شناخته شدند، 

صادر شــد. این افراد عوامل دخیل در حادثــه در حوزه قطار و بیل مکانیکی بودند 

که اکنون با ضمانت های میلیاردی آزاد شدند.

وی افزود: رســالت فرمانداری شهرستان طبس این بود که نیروهای متخصص 

را در محل حادثه جمع آوری و در چند ســاعت تکلیف مصدومان و فوت شــدگان 

مشخص شد.

فرماندار ویژه شهرســتان طبس بیان کرد: ساعت هشت صبح روز بعد حادثه، 

قطــار روی همان ریــل در حال حرکت بوده و زیرســاخت ها آمــاده عبور و مرور 

مسافران در این مسیر بود.

گفتنی است ساعت ۵:۳۰ روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ، هنگام عبور قطار مسافری 

مشهد به مقصد یزد، در بلوک عباس آباد در منطقه طبس به دلیل برخورد قطار با 

بیل مکانیکی که در کنار خط بود، پنج واگن از خط خارج شد.

پنجشنبه
۲۶ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۴

رئیس مرکز اورژانس تهران از جان باختن کودک دو ســاله پس از آسیب رســاندن 

برخی افراد بــه آمبوالنس اورژانس خبر داد. دکتر یحیــی صالح طبری در گفت وگو 

با ایســنا در این باره اظهار کرد: حدود ســاعت ۱۴:۴۲ سه شنبه ۲۴ خرداد  در تماسی با 

مرکز ۱۱۵ اورژانس تهران گزارش ایســت قلبی-تنفســی دختر بچه ای دو ساله به این 

مرکز اعالم شــد. پس از اعالم این مورد، بالفاصله تکنیسین های اورژانس در کمترین 

زمان ممکن خود را به محل حادثه در خیابان شــهید بهشــتی رساندند. رئیس مرکز 

اورژانــس تهران اظهار کرد: به دلیل شــرایط ترافیکی این خیابــان و نبود جای پارک 

مناســب و حال وخیم دختربچه، نیروهای اورژانس تهران به ناچار برای نجات جان 

بیمار، آمبوالنس را در خط ویژه با رعایت اصول ایمنی و تردد خودروهای دیگر پارک 

کردند. تکنیســین های اورژانس خود را به ســرعت به آدرس کودک بدحال رسانند و 

بالفاصله  وظیفه ذاتی خود را که نجات جان یک انسان است، آغاز و اقدامات احیای 

قلبی -ریوی را شــروع می کنند. صالح طبری گفت: عملیات احیای کودک با موفقیت 

انجام می شــود و شــرایط حال کودک رو به بهبودی پیش می رود، اما وقتی نیروهای 

اورژانــس پس از عملیات احیا قصــد انتقال بیمار به آمبوالنس را داشــتند، متوجه 

می شــوند به دو عدد از چرخ های آمبوالنس توســط فردی ناشناس آسیب رسیده و 

بادهای الستیک آن خالی شده است. نیروهای اورژانس با مشاهده این وضعیت برای 

انتقال بیمار درخواســت حضور آمبوالنس دیگــری را می کنند که آمبوالنس دوم در 

محل حاضر شــده اما متأسفانه طوالنی شدن روند انتقال به  دلیل اتفاق به  وجود آمده 

باعث وخامت مجدد حال کودک شــده و جان خود را از دست می دهد. به گفته وی 

اداره حقوقی مرکز اورژانس تهران پیگیر پرونده این کودک در مراجع قضائی است.

حقوق حیوانات

کوسه ها قربانیان بی دفاع 
سوپ باله و طب چینی

سپهر سلیمی: کشــف چند محموله باله کوسه در جنوب کشور 
بار دیگر توجه حامیان حیوانات و محیط  زیســت را نســبت به 

شکار و تجارت غیرقانونی کوسه ها جلب کرده است. باله کوسه 

ســودآورترین بخش بدن این حیوان اســت و بــه همین دلیل 

قاچاقچیان حیات وحش برای به دســت آوردن مقدار بیشتری 

از این بخش و سهولت در حمل و نقل، پس از جداکردن باله ها، 

حیوان را در آب رها می کنند. در این شرایط کوسه ها امکان شنا 

و زنده ماندن ندارند و مرگ دردآوری را تجربه می کنند.

باله کوســه عموما برای تهیه ســوپ باله کوســه استفاده 

می شــود، ضمن اینکه در طب ســنتی و به ویژه طب چینی نیز 

مورد اســتفاده قــرار می گیرد. تقاضا برای باله کوســه از اواخر 

قرن گذشــته میالدی و به دنبال افزایش مشتریان سوپ کوسه 

افزایش داشته است. افزایش ســطح درآمد چینی های سراسر 

جهــان در باالرفتن تقاضا برای ایــن خوراکی لوکس مؤثر بوده 

اســت. باله های کوســه به صورت تازه، خشک شــده، پخته و 

منجمد در شرق آسیا به فروش می رسد. علیرغم آنکه در طب 

چینی خواص درمانی بسیاری برای باله کوسه نسبت داده شده 

اســت، اما شواهد علمی نشــان می دهد نه تنها چنین خواصی 

وجود ندارد که مصرف گوشت این حیوان به دلیل وجود فلزات 

ســنگین و عناصر شــیمیایی خطرناک می تواند عوارض جدی 

برای سالمت انسان داشته باشد.

مقصد بخش عظیمی از باله ها کشورهای چین و هنگ کنگ 

هســتند. گفته می شــود تجارت باله کوســه در هر سال منجر 

به کشــتار حدود ۷۳ میلیون کوســه در سراسر جهان می شود. 

ارزش این تجارت ســیاه رقمی بیــن ۵۴۰ میلیون تا ۲/۱ میلیارد 

دالر اســت. قیمت خرده فروشی باله کوسه در کشورهای حوزه 

خلیج فارس به حدود ۴۰۰ دالر در هر کیلو می رســد که همین 

مسئله باعث تشویق متخلفان می شود.

کوســه های صیدشده از همه نژادهای آن و از جمله نژاد در 

حال انقراض سرچکشی را شامل می شود.

یافته هــای پژوهشــی که نشــنال جئوگرافیک منتشــر کرده 

نشــان می دهد باور عموم بر این است که کوسه های صیدشده 

عمومــا متعلق به مناطق آبی دورافتاده که نظارت درســتی بر 

صید و شــکار وجود ندارد هســتند اما با مطالعه دی ان ای پنج  

هــزار نمونه کوســه در بازارهای برزیل، هنگ کنــگ، ونکوور و 

سانفرانسیســکو مشخص شده این کوســه ها عموما در مناطق 

آبی کشــورها صید شــده اند و بــه آب هــای بین المللی تعلق 

ندارنــد. این مســئله می تواند امیدواری برای نجات کوســه ها 

را افزایــش دهد زیرا ثابــت می کند در صورت اراده سیاســی، 

نظــارت و وجود قوانین ســختگیرانه امکان نجــات این حیوان 

افزایش خواهد یافت. بر اساس این نتایج می توان گفت احتماال 

قایق هــای کوچک ماهی گیری که تعدادشــان زیاد و نظارت بر 

آنها کم است نقش بیشتری نســبت به کشتی های صنعتی در 

شکار این حیوان ایفا می کنند.

با آنکه شــکار، حمل، نگهداری و تجارت و فروش گوشت و 

باله انواع کوسه ماهیان بدون داشتن مجوز قانونی ممنوع اعالم 

شده و بر اســاس مصوبه شماره ۳۸۰ شــورای عالی حفاظت 

محیط زیســت (۲۹ دی ماه ۱۳۹۳) و به اســتناد بند ج ماده ۳ 

قانون شــکار و صید، جریمه صید غیرمجاز انواع کوسه ماهیان 

۳۰۰ میلیون ریال تعیین شــده اســت اما عدم نظارت کافی در 

کنار مشــکالت اقتصادی مانع از توقف شــکار این حیوان نشده 

است. در کنار افزایش نظارت و سختگیری نسبت به متخلفان، 

ایجاد رونق اقتصادی و مشاغل پایدار از عوامل مهم نجات این 

گونه ارزشمند است.

خـبر  بـرگـزیـده

درخواست برگزاری دادگاه علنی 
برای مسببان فاجعه متروپل آبادان

شــرق: عده ای از مردم بــا راه انــدازی کارزاری از رئیس دولت، 

رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه خواسته اند دادگاه مسببان 

فاجعه متروپل آبادان را به صورت علنی برگزار کند. 

در متــن ایــن کارزار که نزدیک به هشــت هزار نفــر آن را 

امضــا کرده انــد، آمده اســت: «درخواســت برگــزاری دادگاه 

علنی برای فاجعه متروپل آبادان، کمترین خواســته ای اســت 

که بــرای آرام کردن دل هــای داغ دیده مردم آبــادان می توان 

داشــت. با توجه بــه فاجعه رخ داده در تاریــخ دوم خردادماه 

جــاری در شــهر آبادان، درخواســت بررســی کامــل ایرادات 

اجرای ســاختمان، مجوزهای نظارتی، نحوه ســاخت، متریال 

مقاوم ســازی، مجــوز اطفــای حریــق و... را درخصــوص این 

پرونده داریم. 

پــروژه متروپــل آبــادان که باعث کشــته و مصدوم شــدن 

هم وطنان آبادانی شــد، حتــی به مرحله افتتاح هم نرســیده 

بود. مــردم آبادان بایســتی در جریان مراحل دادگاه مســببان 

این فاجعه باشــند». ایــن کارزار تا تاریخ پنجــم مرداد ۱۴۰۱ در 

آدرس اینترنتــی (https://www.karzar.net/۴۳۲۲۳) در حال 

جمع آوری امضاست.
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پشت پرده اختصاص حواله خودرو به بازیکنان تیم ملی

تیم ملی ایران در حالی باید قریب به ۱۶۰ روز دیگر در جام جهانی 

حاضر شود که اوضاع و احوال مساعدی ندارد. این تیم برخالف ۳۱ 

تیم دیگری که در جام جهانی حاضر خواهند بود بازی های تدارکاتی 

مناسبی نداشته و از فیفادی بلندمدت خرداد، فقط یک بازی دوستانه 

با تیم دوم الجزایر داشته اند. دیداری که باعث شده انتقادها از آنها از 

یک سو و از دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی، از سوی دیگر، زیاد 

و زیادتر شــود. هم زمان با این اتفاقات عجیب و غریب که برگرفته از 

روزهای آشفته فدراسیون فوتبال ایران است، چندی پیش اخباری از 

سوی معاون وزیر ورزش اعالم و در قالب خواسته های بازیکنان تیم 

ملی در پنج محور مطرح شد که یکی از آنها درخواست برای پیگیری 

حواله خودرو برای بازیکنان تیم ملی اســت. سینا کلهر، معاون وزیر 

ورزش در دیداری که با ملی پوشان در قطر داشت، خواسته های آنها 

را این چنین بیان کرد: «بازیکنان تیم ملی پنج درخواست داشته اند که 

در محور های مختلف ارائه شــده است. محور نخست به پرداخت 

پاداش بازی های تیم ملی در مرحله گروهی جام جهانی برمی گردد. 

پاداش سه دیدار تیم ملی معوق است. البته در همین محور برخی 

مربیان تیم ملی هم بخشــی از حقوق و پاداش های خود را دریافت 

نکرده انــد. محور دوم خواســته ها، مربوط به حواله خودرو اســت 

کــه به عنوان پاداش صعود به جام جهانی به بازیکنان تقدیم شــد، 

ولی ظاهرا کار اجرائی آن انجام نشــده است. مسئله سوم موضوع 

خدمت ســربازی برخی بازیکنان تیم ملی بود. درحال حاضر ۱۲ نفر 

از بازیکنان تیم ملی فوتبال مشــمول هستند. بهره مندی از معافیت 

ســربازی در صورت کســب پیروزی در رقابت های جام جهانی یکی 

از درخواست های بازیکنان بود. محور چهارم اختصاص یک ایرالین 

به عنوان هواپیمایی چارتر تیم ملی برای ســفر به قطر بود. پیشنهاد 

ملی پوشــان اختصاص ایرالین ایران ایر بــود. محور پنجم دیدار های 

تدارکاتی برای فیفادی دوم (اواخر شهریور- اوایل مهر) و کمک وزارت 

ورزش و جوانان برای تسهیل دیدار تدارکاتی با تیم های باکیفیت تر و 

بدون مشــکالت قبلی بود». پیش از این درباره درخواست معافیت 

ســربازی بازیکنان تیم ملی مطلبی عنوان شد ولی اینجا نیاز است تا 

درباره دو موضوع مبهم دیگر یعنی پاداش بازیکنان تیم ملی و از آن 

مهم تر داستان حواله خودرویی که بازیکنان از آن نام برده اند صحبت 

شود. ملی پوشان ایرانی درخواست پرداخت پاداش سه بازی آخر را 

داشــته اند و عنوان شــد که وزیر ورزش هم پیش از بازی دوستانه با 

الجزایــز آن پاداش را پرداخت کرده که طبق قرارداد به ازای هر برد، 

به  صورت یورویی از فدراســیون فوتبال ایران و در ســطحی باالتر از 

وزارت ورزش پاداش می گیرند. قرارداد آنها با فدراسیون فوتبال است 

ولی طبیعی اســت در روزهایی که فدراســیون چیزی به اسم توان 

مالی ندارد، دست یاری به ســوی وزارت ورزش دراز کند. مطابق با 

قراری که با بازیکنان تیم ملی گذاشــته شده است، آنها برای هر برد 

داخل و خارج از خانه پاداش های یورویی دریافت می کنند. به ازای 

هر برد خانگی، یعنی دیداری که در ایران برگزار شــود، ملی پوشــان 

ســه هزارو ۵۰۰ یورو پاداش می گیرند. این رقم با توجه به نوسان ارز 

در ایران، رقم درخوری است، ولی هرگز به جذابیت برد در بازی های 

خارج از خانه نمی شود. پاداش بردن بازی های خارج از خانه تقریبا 

ســه هزار یورو بیشتر یعنی معادل شش هزارو ۵۰۰ یورو برآورد شده 

است. در این میان دو موضوع اهمیت دارد؛ اول اینکه چنین پاداشی 

بــرای باالبردن انگیزه این بازیکنان گذاشــته شــده و دیگر موضوع 

قابل بحث این اســت که بازیکنان تیم ملی نه به ریال، بلکه به یورو 

پاداش بردهایی را که به همراه تیم ملی به دست آورده اند، دریافت 

می کننــد. موضوع دیگری که در این بیــن در حد یک جمله گذرا به 

آن اشــاره شده درخواســت بازیکنان ملی پوش برای پیگیری حواله 

خودرو اســت. اینکه چنین حواله ای از کجا آمده در نوع خود جالب 

است. فیلمی از رختکن تیم ملی وجود دارد که در آنجا محمد مخبر، 

معاون اول رئیس جمهور حاضر شــده اســت. او در جمع بازیکنان، 

پای صحبت های شهاب عزیزی خادم، رئیس وقت فدراسیون فوتبال 

ایران می نشیند. عزیزی خادم خودش را در صف بازیکنان جا می کند 

و می گوید اینجا که دیگر پای منافع بازیکنان تیم ملی در میان است، 

باید کنار بازیکنان بایســتد. در این جلســه که حمید ســجادی، وزیر 

ورزش هم حضور دارد، عزیزی خــادم از مخبر می خواهد مطابق با 

دوره های گذشته، به بازیکنان تیم ملی هم مجوز واردات خودرو داده 

شــود. او می گوید پاداش این بازیکنان که تیم ملی را به جام جهانی 

برده اند، باید مجوز واردات خودرو باشــد. پــس برخالف چیزی که 

این روزها از ســوی معاون وزارت ورزش به عنوان حواله خودرو یاد 

می شود، این موضوع ارتباطی به حواله خودرو ندارد، بلکه مربوط به 

مجوزی است که به بازیکنان تیم ملی اجازه می دهد بدون پرداخت 

هزینه گمرکی، یک اتومبیل خارجی به شــرط آنکه زیر دوهزارو ۵۰۰ 

سی ســی باشــد وارد کنند. عزیزی خادم چنین مجوزی را به صورت 

کلی برای همه بازیکنان تیم ملی می گیرد. با توجه به اختالف قیمت 

خودروهای داخلی و خارجی و مشکالت واردات خودروی خارجی، 

این موضوع پاداش بســیار ویژه ای برای بازیکنان تیم ملی محسوب 

می شود. ظاهرا بعد از مشکالتی که برای عزیزی خادم در فدراسیون 

فوتبــال ایران پیش آمده، به طور دقیق کارهای اجرائی این داســتان 

انجام نشده و به همین دلیل اســت که بازیکنان تیم ملی به تازگی 

در دیداری که با معاون وزارت ورزش داشــته اند، از او خواسته اند تا 

وضعیت این مجوزها بررسی شود، به این امید که ملی پوشان ایرانی 

بتوانند اتومبیل های موردنظرشان را وارد کنند.

داستان ناقص اهدای یک واحد خانه
از گوشــه و کنار شنیده می شود که داستان مجوز واردات خودرو 

یکی از موضوعاتی بوده که فدراســیون وقت توانسته مجوزش را از 

دولت بگیرد؛ اما در این بین یک موضوع دیگر مطرح شده که دولت 

چندان راغب به عملی کردن آن نشــده اســت. مسئوالن فدراسیون 

فوتبال در جلســه ای که با رســتم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی، 

داشــته اند، از او خواســته اند به پاس صعود تیم ملی ایران به جام 

جهانی، بــه بازیکنانی که در این زمینه نقش داشــته اند، یک واحد 

آپارتمــان هم تعلق بگیرد. این درخواســت چندان مورد توجه قرار 

نگرفته و نهایتا هم عملیاتی نشــده اســت. اگر این بخش هم مورد 

موافقــت قرار می گرفــت، وضعیــت بازیکنان از کنــار یک صعود 

به مراتــب بهتــر و بهتر می شــد: پاداش های یورویــی، خودروهای 

خارجی و یک واحد آپارتمان رایگان!

پنجشنبه

۲۶ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۴

فرهاد مجیدی ممنوع الکار نشده است
عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل تأکید کرد که فرهاد مجیدی ممنوعیتی 

برای کار در فوتبال ایران ندارد.

 به گزارش نورنیوز در روزهای اخیر شــایعاتی دربــاره ممنوع الکار بودن 

فرهاد مجیدی، ســرمربی تیم فوتبال استقالل منتشر شده است که برخی از 

صفحــات فضای مجازی از قول محمد مؤمنی دلیل آن را نامه ای از ســوی 

برخی نهادها اعالم کرده اند. حال مؤمنی با تکذیب صریح این موضوع متنی 

را در اختیار رســانه ها قرار داده که در آن دالیل جدایی مجیدی از اســتقالل 

را صرفا نظر شــخصی او عنوان کرده اســت. مؤمنی نوشته است: شخصی 

مجهول الهویه با انتشار فایلی صوتی نسبتی دروغ به بنده داده است. 

آقــای مجیــدی نــه در گذشــته و نــه در حــال منعــی بــرای کار در 

فوتبــال ایــران ندارنــد و با اصــرار خودشــان در حالی که دو ســال دیگر با 

باشــگاه اســتقالل قــرارداد داشــتند، از تیم جدا شــدند. باشــگاه به دلیل 

فراهم شــدن شــرایط مالی بهتر، این گذشــت را برای او انجام داده اســت 

و دیگــر مــوارد مطرح شــده در این خصوص کــذب و در جهــت انحراف 

افکار عمومی است.

حضور آلکس نوری در استقالل منتفی شد
باشــگاه اســتقالل با گزینه ایرانی-آلمانی خود به توافق نرسید. به گزارش 

«ورزش ســه»، در پی مذاکرات فشــرده مدیران اســتقالل با الکساندر نوری در 

دوبی این مربی حاضر به کار با مبلغ مدنظر اســتقالل نشــد تــا پرونده انتقال 

او به جمع آبی ها بســته شود. درحالی که از گوشــه  و کنار باشگاه استقالل خبر 

می رســید کار حضور الکس نوری در این تیم به عنوان سرمربی به پایان رسیده، 

حاال اخبار موثق حکایت از منتفی شــدن حضور این سرمربی آلمانی-ایرانی در 

اســتقالل دارد. مبلغ درخواستی الکســاندر نوری که بنابر شنیده ها ۶۵۰ هزار 

یورو برای یک فصل بوده اســت، عامل اصلی عقب نشــینی مدیران اســتقالل 

درخصوص انتخــاب او بوده که آخرین تجربه مربیگری اش حضور در دســته 

دوم یونان بود. با این حساب انتخاب مربی استقالل وارد پروسه تازه ای خواهد 

شــد. اکنون به نظر می رسد با منتفی شــدن حضور این مربی، مدیران استقالل 

درنهایت به مذاکرات برای استخدام یک سرمربی خارجی روی بیاورند؛ اتفاقی 

که تا امروز به هردلیلی نســبت به آن نظر مثبتی نداشــتند. بعد از پاسخ منفی 

نکونام، الکساندر نوری دومین مربی ای است که بعد از پیشرفت باالی مذاکرات 

در آخرین گام  حضورش در استقالل به سرانجام نرسیده است.

سرعت عجیب پرسپولیس برای ساختن یک تیم کهکشانی
ناکامی پرسپولیس در فصل اخیر لیگ برتر باعث تغییرات سریع در روند جذب 

بازیکن در این باشــگاه شده است. پرسپولیســی ها که فصل گذشته ابتدا به دلیل 

بســته بودن پنجره و ســپس محدودیت های مالی، خریدهای بسیار بد و ضعیفی 

داشتند، فصل را بدون اینکه جامی به دست بیاورند، به پایان بردند. حذف از جام 

حذفی در یک چهارم نهایی و ســپردن قهرمانی به اســتقالل، رقیب دیرینه، باعث 

شــد تا هواداران این تیــم رفته رفته به توانایی های یحیــی گل محمدی به عنوان 

سرمربی شک و تردید داشته باشند. 

یکی از مهم ترین دالیلی که برای ناکامی پرسپولیس در فصل اخیر برای کسب 

عنوان قهرمانی اعالم شد، عدم جذب بازیکنان باکیفیت از سوی سرمربی این تیم 

بود. با اتمام فصل اما پرســپولیس برخالف ادوار دیگر، خیلی ســریع استارت زده 

و حاال یکی پس از دیگری، ســتاره های موجــود در بازار را جذب می کند. این تیم 

به عنوان اولین خرید سراغ علیرضا بیرانوند رفت تا ضعف موجود در خط دروازه 

را برطرف کند. جذب مرتضی پورعلی گنجی، بازیکنی که ســال ها ســابقه حضور 

در تیم ملی را داشــته و تجربه بازی کردن در جام جهانی را هم به دســت آورده، 

دیگر خریــد موفق پرسپولیســی ها در روزهای اخیر بوده اســت. البته که تالش 

پرسپولیس برای جذب ستاره ها به همین جا ختم نشده است. این باشگاه به تازگی 

دو ستاره تیم فوتبال سپاهان را جذب کرده است. اولی دانیال اسماعیلی فر است 

کــه در اردوی یکی مانده به آخر ملی، به تیم ملی هم فراخوانده شــد. او مدافع 

راست سپاهان بود و سه فصلی بود که پرسپولیسی ها سعی در جذب این بازیکن 

داشــتند. دانیال هم زمانی که هنوز دیگر تیم های لیگ برتری حتی استارت خرید 

بازیکن را نزده بودند، توســط پرسپولیس جذب شــد تا یحیی گل محمدی خیلی 

ســریع، ســومین بازیکن موردعالقه اش را هم برای فصل آینده در اختیار داشته 

باشــد. تازه ترین خرید پرســروصدای پرســپولیس هم مربوط به اتفاقی است که 

روز گذشــته رخ داده و سروش رفیعی، دیگر بازیکن سپاهان، قراردادی دوساله با 

سرخ های تهرانی بسته است. 

نکتــه قابل توجــه درباره ســروش این اســت کــه او بــرای ســومین بار در 

طــول دوران حرفــه ای پیراهن پرســپولیس را به تــن می کند. او کــه در آخرین 

اردوی تیــم ملی ایران حضور داشــت، پــس از دو فصل و نیم بــازی با پیراهن 

ســپاهان اصفهــان تصمیم بــه جدایی از ایــن تیم گرفــت تا بار دیگر شــاگرد 

یحیی گل محمدی شود. 

رفیعی در فصل ۹۶-۱۳۹۵ و ۹۸-۱۳۹۷ پیراهن پرســپولیس را بر تن داشــت 

و توانســت دو بــار با این تیم جشــن قهرمانی بگیرد. دیگر اتفــاق خوبی که روز 

گذشــته برای پرسپولیسی ها رخ داد، این است که میالد سرلک، هافبک ملی پوش 

این تیم هم قراردادش را تمدید کرد. درباره او شــایعه شــده بود قرار اســت به 

قطر برود و از پرســپولیس جدا شود. نکته جذاب دیگری که این روزها در باشگاه 

پرسپولیس رقم می خورد، این اســت که توجه به جذب ستاره های جوان هم در 

اولویت قرار گرفته اســت. به غیر از چهار بازیکنی که پرســپولیس برای ســاختن 

تیم کهکشــانی اش جذب کرده، دو بازیکن هم به عنوان سهمیه زیر ۲۱ سال تا به 

االن به صورت رســمی جذب شده اند؛ اولی مهدی هاشــمی نژاد است و دیگری 

محمدمهدی احمدی.

با وجود شــتاب جالبی که پرسپولیس در بازار دارد و هنوز چندین ستاره دیگر 

را قرار اســت به تهران کشانده و پیراهن قرمز به تن آنها کند، این باشگاه با پنجره 

بســته روبه روســت و نمی تواند قرارداد بازیکنانی را که اخیرا جذب کرده، نهایی 

کند! پنجره نقل وانتقاالتی این باشگاه چندین ماه است با شکایت آنتونی استوکس 

بسته شده و تا زمانی که طلب او پرداخت نشود، پنجره پرسپولیس باز نمی شود. 

به غیر از اســتوکس، پرســپولیس با یک پرونده عجیب دیگر هم روبه روست که 

مربوط به داستان شــکایت شهرخودرو می شود. باشــگاه تهرانی هنوز نتوانسته 

طلب شــهرخودرو را که مربوط به قرارداد یحیی گل محمدی اســت، بپردازد و از 

ســوی فدراسیون فوتبال ایران محروم شده اســت. در حکمی که اخیرا به دست 

باشگاه پرسپولیس رســیده، عنوان شده است که تا زمانی که این بدهی پرداخت 

نشده یا رضایت شــاکی جلب نشود، پرسپولیس نمی تواند بازیکن جدیدی بخرد. 

پرســپولیس ولی وعده داده که پول طلب آنتونی اســتوکس را فراهم کرده و از 

طرفی بخشــی از بدهی اش به شــهرخودرو را هم پرداخته کرده و هواداران این 

باشگاه نباید نگران باشند.

اخـبـار  بـرگـزیـده

یک رسانه پرتغالی مطرح کرد:

جنجال در تیم ملی فوتبال ایران!
یک رســانه پرتغالــی از تنش باال در تیم ملــی فوتبال ایران 

خبر داد که به نوشــته این رســانه می تواند منجــر به برکناری 

اســکوچیچ و حضور دوباره کی روش، مربــی پرتغالی، در تیم 

ملی ایران شــود. به گــزارش آبوال، پس از شکســت تیم ملی 

فوتبال ایران مقابل الجزایر در دیداری دوستانه در قطر، اوضاع 

تیم ملی ایران بســیار ملتهب شــده و بین بازیکنان و کادر فنی 

شــکاف زیادی ایجاد و برنامه ریزی فدراســیون نیز مختل شده 

اســت. مهدی طارمی اکنــون درگیر این وضعیــت ملتهب در 

فوتبال ایران شــده اســت. فدراســیون فوتبال ایران در انتخاب 

حریف دچار مشــکل شــد و در نهایت فقط در بازی دوستانه با 

الجزایر در دمای بسیار باال و در زمینی با شرایط وحشتناک بازی 

کرد. طارمی حتی از یک گزارشگر تلویزیونی در ایران خواست از 

زمین فیلم برداری کند. به نظر این شرایط باعث ناراحتی او شده 

بود. به نوشته آبوال، بر اساس اطالعاتی که از ایران می رسد، این 

مهاجم و ســایر بازیکنان تأثیرگذار در تیــم ملی ایران در تالش 

هستند تا دراگان اسکوچیچ را از سمت خود برکنار کنند تا زمینه 

بازگرداندن کارلوس کی روش فراهم شود.

محمد بنا به تیم ملی بازگشت

ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی پس از چند روز غیبت در 

تمرینــات، به اردوی تیم ملی بازگشــت. علــی محمدی، مدیر 

تیم های ملی کشــتی فرنگی، در گفت وگو با ایسنا، با اعالم این 

خبــر، گفت: محمد بنا دیروز (چهارشــنبه) در اردوی تیم ملی 

حاضر شــد و فعالیت خود را از ســر گرفت. او در پاسخ به این 

سؤال که با این اوصاف، محمد بنا به فعالیت خود در تیم ملی 

کشــتی فرنگی ادامــه می دهد، گفت: بله. مشــکلی در این باره 

وجــود ندارد و ایشــان مثل همیشــه به فعالیت خــود ادامه 

می دهد و تمرینات تیم ملی با حضور او ادامه خواهد داشــت. 

به گزارش ایســنا، محمــد بنا در روزهای اخیــر غایب تمرینات 

تیم ملی کشــتی فرنگی بود و ســرانجام پس از مذاکرات مدیر 

تیم های ملی و برخی دیگر از مســئوالن فدراســیون کشتی، به 

تمرینات تیم ملی بازگشت.
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مخفف اگر- تندرستی- مخترع پیل الکتریکی ۸- عقیم- 
یک دنده- شــهری در لرستان ۹- قارچ ذره بینی در خمیر 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۴۷      طراح: بیژن گورانی
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   حل جدول  ۴۲۴۶

   سودوکو سخت ۳۲۴۳   

   سودوکو ساده ۳۲۴۳   

گناه این خیریه غیردولتــی با بیش از ۱۰ هزار عضو که نیمی 
دانشــجو و از فرزندان پاک ما مردم برای کمک به کودکان و 
خانواده های فقیر بود، چیست؟ همین فرزندانی که شما به عنوان «مردم» در کنار «مسئوالن» 
آنها را به خطاب عتاب و به ایمان دعوت کردید. آیا مهم ترین نشانه ایمان جز کمک به هم نوع 
است؟ آیا از شعار این جمعیت که به نام امام علی: «گرسنگی سهم کودکان نیست» قشنگ تر 
و خداپســندانه تر پیامی سراغ دارید؟ این جوانان و دانشجویان جمعیت امام علی نسل همان 
جوانانی هستند که با دست خالی در برابر تجاوز عراق ایستادند و اکنون با عشق و برای رضای 
حق در دســتگیری نیازمندان می کوشند... آیا واضح تر از این نشانه ایمان در مردم نمی بینید در 
مردمی که نه بنای سســت می ســازند و نه در ســودای مال و جان کسی هستند و شب و روز 
زحمت می کشند تا بناهای کوچک و استوار زندگی های متعارفی را که خراب شده در حد یک 

شکم سیر مرهم شوند.
اما بخشی دیگر را که شما بنیان فکری شان را چنین لرزان توصیف کرده و در کنار مسئوالن 
نشــاندید، با وجــود همه ســختی ها، کارشــکنی ها و محدودیت ها در این ســال ها به عنوان 
متخصص و شهروند دلسوز، به وسیله کتاب، روزنامه و هر تریبونی که به دست آورده ، گفته اند 
و نوشــته اند و می نویســند. مردم به جز قلم یا تظاهر مدنی و مســالمت آمیز چه ابزار دیگری 
برای رســاندن صدای خود و مشارکت در ساخت «بنا»های خوب داشتند و دارند؟ این فجایع 
زیست محیطی مگر چه تفاوتی با ســقوط متروپل، تصادف زنجیره ای بهبهان، سر بریده مونا، 
غرق شــدن قایق دختران محصل در حوض پارک شهر و... دارد؟ جز اینکه صدای یک فاجعه 
زیست محیطی، سست شدن خانواده، سقوط اخالق و دیگر سقوط های معنوی و مدنی را چند 

نسل بعد، بلندتر خواهیم شنید.
حضرت آیت اهللا! در کمال احترام باید اذعان کرد که نقش ها قبال تقســیم شده و ما مردم 
فقط قادریم در صف انتظار حوادث عمدی و ســهوی، نوبت محتــوم خود را با دیگری از این 
ستون به آن ستون کنیم! مردم در جایگاه مردم مطلقا کوتاهی نداشته اند که مستحق این باشند 
تا در کنار مسئوالن مورد عتاب شما قرار گیرند. مسئوالن مدت هاست که سفره و سهم خود را 
از مردم جدا کرده اند. امروز در خبرها بود طبق آمار رسمی بر اثر مشکالت اقتصادی و تحمیل 

مصائب فوق طاقت بشری به مردم، ۱۵ میلیون نفر در ایران از بیماری های روانی رنج می برند. 
توجه فرمایید که این آمار رسمی است! چه کسی مسئول این پریشان احوالی است؟ خود مردم؟ 

با این استدالل، البد دولت باید برای اعتراض علیه مردم به خیابان ها بریزد و تظاهرات کند!
این از باب احسان و تذکره شما به ایمان بود؛ اما بیایید از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم: 
اساسا چه دلیلی در دست هست که بگوییم سازنده برج متروپل بی ایمان بود؟ وی که نمازش 
را می خواند، روزه اش را می گرفت و در همه مراســم های مذهبی شرکت می کرد. مگر عمدتا 
همین ها نشــانه های روشن ایمان برای اینکه موفق به کسب امتیازات شویم و تا مراحل باالی 
یک مسئولیت کلیدی یا یک نورچشمی صعود کنیم، کافی نبوده و نیست؟ از این ظواهر هم که 
بگذریم چون شما به ایمان بدون ریا و تظاهر تأکید فرمودید، آیا برای مدیریت یک شهر و استان، 
ایمان و بی ایمانی مالک است یا دانش و تخصص؟ اگر در جست وجوی پزشک خوب و حاذق 
برای درمان خود باشید، از ایمانش پرسش می کنید یا از دانش و توان تخصصی اش؟ کدام یک 
مهم اســت؟ -یعنی مدیریت یک کشــور پهناور با جمعیت ۹۰میلیونی در این دنیای پیچیده 
روابط بین الملل آسان تر از حرفه پزشکی است!- البته چه بهتر که پزشک خوب و متخصص، 
ایمان هم داشــته باشد اما آن بین خود و خدایش اســت و احدی جز آن دو در سنجش عیار 
«ایمان» وی قاضی نیســت. به  جز ذات خداوند، احدی قادر نیســت از سمبل ها به «محتوا» و 
برعکس از محتوا به «ســمبل»ها برسد. انســان هیچ ابزاری ندارد و در آینده نخواهد داشت 
تــا به انطباق حقیقی ســمبل و محتوا حکم کند. ایمان تنها در وادی نفس انســان و وجدان 
موجود اســت و به چنگ هیچ ثالث خارجی جز رابطه بین خالق و مخلوق درنخواهد آمد. از 
این نظر، برخالف پدیده مرگ که تجربه ای اســت برای دیگری، ایمان تجربه ای است تنها برای 
خود. پس پرسش اساسی را تکرار می کنیم: «آن صفتی که به چنگ دانش احدی جز خداوند 
در نمی آیــد چرا باید مبنای واگذاری مناصب برای مدیریــت در این دنیای پیچیده قرار گیرد؟». 
چنانچه سخت گیر نباشیم، بعید هم نیست که این شخص به واقع و در محضر خدای خویش 
مؤمن باشد اما به میزان توانایی خود در برخورداری از دانش کافی ساخت و تولید یا شایستگی 
مدیریت انجام کار جاهل باشد که در این صورت، جامعه قطعا متضرر خواهد شد و تحقیقا به 
همین دلیل است که مدیریت کشور باید در کمترین استانداردهای حکمرانی سیستمی طراحی 

کرده باشــد تا چنین افرادی مجال تباهی و جوالن در جامعه نیابنــد. از این رو این گفته برخی 
مسئوالن را نمی توان پذیرفت که: «در همه  جای دنیا حادثه هست، پس در ایران هم هست». 
باید این را از بنیان باطل دانست چون ایران مثل همه  جای دنیا نیست. کدام کشور در این جهان 
اســت که علم و تجربه دولت شــهر دنیای مدرن را بی اعتبار بداند؟ نه به اروپا و آمریکا بلکه 
به این کشــورهای همسایه و کمی دورتر که اغلب مســلمان اند با هواپیما یک ساعت بعد بر 
فرازشان پرواز کنید، چه بناهای قشنگ و معماری زیبا که نساخته اند و در برابر قوی ترین زلزله ها 
و بالیای طبیعی مقاوم اســت. چه اشکالی داشــت که ما نیز مانند این کشورها از آخرین های 
دستاوردهای بشری در ساخت وساز و زیباسازی شهر بهره ببریم که در این صورت ایران را جای 
بهتری برای زندگی خواهیم کرد و هنگامی که ایرانی حس کند جای خوبی برای زندگی است، 

مطمئن باشید به مقصود کانادا اختالس نخواهد کرد... آیا اسالم این همسایه ها لطمه دید؟
آیا این ســاخته های زیبا با رعایت همه اســتانداردها و امکانات فراوان به استحکام ایمان 
دینی مردمشان منجر نشد؟ بعضی از این کشورها حتی نفت هم ندارند و آنها که مثل ما نفت 
دارند، مثل ما معادن متنوع، آب وهوای چهار فصل، دریای زیبای مازندران، بناهای تاریخی و... 
ندارند... البته وزیر کشــور گفتند که حادثه متروپل یک جنایت بود! اما جانی کیســت و مقصر 

اصلی کجاست؟
حضرت آیت اهللا! محاکمه و مجازات این اشخاص نه عزیزان مردم را به ایشان باز می گرداند، 
نه تأثیری در پیشــگیری از وقوع حوادث مشــابهی دارد که روال و ماهیت امور در کشور شده 
است. پس آیا بهتر نیست به جای محاکمه و مجازات هر روزه سازنده/تولیدکننده داخلی بابت 
صدمات گسترده مالی و جانی، روش مدیریت خود را تصحیح کنید و قواعد مدرن و پیشگیرانه 
برای تضمین ســاخت بناهای محکم در نظر بگیرید؟ قواعد و ســاختارهای متعارفی که ده ها 
سال پیش نویســندگان و متخصصان همه عرصه ها به روشنی و سادگی تمام نوشته و منتشر 
کرده اند. این فقط کار شماســت که مســئوالن را نصیحت بفرمایید که به عنوان مسئول و ناظر 
چرا چنین می کنند و چرا اجازه تصدی به افراد کاربلد نمی دهند؟ چرا به حرف حســاب گوش 
نمی کنند و دروازه های کشــور را به روی دانش جهانی عمران بســته نگــه می دارند؟ چرا در 
جهت تعبیه دکترین های جدید مسئولیت در تصویب قوانین منفی و بازدارنده اهتمام نمی کنند 
و صدها چرای دیگر. البته از زاویه ای دیگر هم می توان به پیام شــما نگریســت: باور صحیح 
و اعتقــاد صائب و ایمان ســالم را چگونه باید در افراد جامعه ایجــاد کرد؟ مردم که به جان 
دل قبال پیام شــما را مصداق بخشیده اند؛ اما اگر مســئوالن کوچک ترین توجهی به پیام شما 
می کردند، کمترین نشــانه اش این بود که حداقل بعضی از مسئولیت خود استعفا دهند؛ مثل 

بعضی کشــورها، البته انتظار نیست مسئول از شدت تأثر خودکشی کند! هرچند به قول آقای 
هاشــمی طبا در سرمقاله ۱۲ خرداد «نگران نباشــید، خبری نمی شود!». «اراده»ای برای تغییر 
وجود ندارد. این طور به نظر می رســد که اندک تغییر در سیاســت حکمرانی مسئوالن، خیلی 
سخت تر از جراحی کل جامعه باشد، مادامی  که یک سر سوزن تغییر در سیاست کالن، دریایی 

از فرصت ها و امیدهای بزرگ زندگی را به ارمغان خواهد آورد.
پس به نظر شــما آیا ۴۰ ســال زمان کافی نیســت تا بپذیریم اخالق جدلی را باید از علم 
مدیریت جامعه و سیاســت عملــی جدا کرد؟ تا هریــک در جای خود معنــا و مفهوم یابد. 
آیــا بهتر نیســت در احوالی که ثالــث را به آن راهی نیســت، دخالت نکنیــم و اجازه دهیم 
همــان خداونــد قاضی باشــد و تنهــا آن رفتاری را کــه به چنــگ ریاضیات، آمــار و ارقام و 
خط کــش در می آیــد، در برابــر مردم/بیمار/مشــتری/کارگر/کاربر و... بــا اســتفاده از علــوم 
انســانی عرفی مســئول بدانیم؟ آیا بهتر نیســت مثل همه جای دنیا یــک جهان بینی عینی 
(objective) به جای ذهنی (subjective) در مدیریت ایران شهر حاکم کنیم؟ در غیر این صورت، 
چه تضمینی هست که این واقعه در آینده تکرار نشود که اصال این حجم از اعتراض دقیقا به 
این دلیل بوده و هســت که مردم هیچ پایانی بر تکرار این «حوادث شــبه عمد نزدیک به قصد 
مجرمانه و تحقیقا و یقینا قابل اجتناب»، متصور نیســتند، حوادثــی که صرفا نتیجه مدیریت 
غیرعلمی، بی مباالتی ســنگین و فساد گسترده اســت. بله! اتفاق در همه جای دنیا می افتد؛ 
امــا در هیچ کجای دنیا نظیر متروپل که علی االصول با علم ۷۰ ســال قبل باید در برابر زلزله 
هفت ریشــتری مقاوم می بود! باز نشدن ایربگ ها در حادثه بهبهان، سر بریده مونا حیدری و... 
اتفاق نمی افتــد؛ چون در یک جامعه عینی گرا متکی به عقل، همه امکانات و ســاز و کارهای 
ســخت افزاری و نرم افزاری برای پیشــگیری از وقوع این نوع اتفاقات قبال «اندیشه» شده؛ آنها 
وقــوع حادثه را مدیریت بحران می کنند، نه آنکه خودشــان دچار بحران شــوند! واال مثال در 
شهری مانند استانبول که هفت برابر تهران وسعت و ۱۵ میلیون جمعیت (شش میلیون بیشتر 
از تهران) و چند برابر خودرو دارد، شهرداری باید هر روز به جای جمع کردن زباله، اجساد آدم، 
خودرو و سرهای بریده از سطح خیابان ها و اتوبان ها جمع آوری کند و آمبوالنس ها در اطراف 

بیمارستان ها برای بردن اجساد ناشی از آلودگی دود خودرو و ریزگردها به صف بایستند... .
ما در قســمت های بعدی وارد اصل مطلب شده و علت این وضع را موشکافی و تبیین و 
راهکارهای برون رفت از این مصیبت ها را بدون جراحی سخت برای چندین بار به زبانی بسیار 

ساده تر و منسجم تر از آن موارد قبلی توضیح خواهیم داد.
*وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه

عصر یکشــنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ جمع کثیری از استادان و دانشجویان 
رشــته علوم سیاســی و روابــط بین الملل در خانه اندیشــمندان علوم 
انســانی گرد  هم آمدند تا دو دهه نقش آفرینی انجمن علوم سیاســی 
ایران در ســپهر دانش سیاســت را ارج بنهند. به گزارش روابط عمومی 
خانه اندیشــمندان علوم انسانی، در این مراســم باشکوه که با استقبال 
بسیار خوبی مواجه شد، ۲۰ استاد برجسته علوم سیاسی ازجمله قاسم 
افتخــاری، محمدرضا تاجیک، احمــد نقیب زاده، حســینعلی نوذری، 
محمدکاظم سجادپور، نسرین مصفا، ابوالفضل دالوری، ابراهیم متقی، 
حسین ســلیمی، کیومرث اشتریان و علی ربیعی ســخنرانی کردند و از 
دو کتاب «نقشــه راه دانش سیاست در ایران» و «انجمن علوم سیاسی، 

سیاست ورزی؛ از اندیشه آرمان شهری تا واقع گرایی» رونمایی شد.
دکتر قاســم افتخاری، اســتاد پیش کسوت رشــته روابط بین الملل، 
به عنوان سخنرانی افتتاحیه همایش، سخن خود را با ذکر این نکته آغاز 
کرد که در حالی بعد از حدود دو ســال انزوای اجباری، برای ارج گذاری 
انجمن علوم سیاســی ایــران گرد  هم آمده ایم که در ســطح اجتماعی 
همچنان درگیر انزوا هســتیم. تاکنون کار ما مطالعه در حوزه واقعیات 
اجتماعی بوده است، اما از این به بعد انجمن باید حوزه تمرکز خود را به 

جای توصیف واقعیات اجتماعی به نقد واقعیات اجتماعی تغییر دهد.
ســخنران بعدی دکتر محمدکاظم ســجادپور، عضو هیئت  علمی 
دانشــکده روابط بین الملــل وزارت امور خارجه بود کــه گفت: نهادها 
به راحتی ساخته نمی شــوند و به راحتی نیز حفظ نخواهند شد. انجمن 
علوم سیاســی ایران در این دو دهه نه تنها توانســته خود را حفظ کند، 
بلکه گسترش نیز یافته که شایسته تقدیر و تشکر است. دکتر حسینعلی 
نوذری، اســتاد اندیشه سیاســی دانشگاه آزاد اســالمی، دیگر سخنران 
همایش، با بیان اینکه استقالل باید جوهر اساسی انجمن علوم سیاسی 
ایران باشد، گفت: اگر قرار است انجمن کاری مؤثر و مانا انجام دهد، باید 
از وابســتگی به نهادهای قدرت، به هر شکلی خودداری کند. در ارتباط 
با مســائل اجتماعی و مسائل مهمی که گریبان کشــور را گرفته است، 
انجمن باید اعالن موضع کرده و راه حل ارائه کند. انجمن نباید وابستگی 

به نهاد قدرت داشــته باشــد. در ادامه دکتر محمدرضا تاجیک با اشاره 
به مشــکالت مفهوم در جامعه ایران گفت: ما در یک شــرایط تعلیق یا 
آستانه ای قرار داریم و به تبع آن نیازمند دانش سیاسی جدیدی هستیم 
که بتواند جزئی از راه حل مشکالت جامعه ما باشد. باید بتواند به تعبیر 
مارکس ضمن تالش برای رســیدن به یک وضعیت تعدیلی از شــرایط 
و واقعیات جامعه، امکان تحول را فراهم کند و انجمن علوم سیاســی 
ایران نیز باید عهده دار این تحول ژرف باشد. باید با توجه به نیاز جامعه، 
دانشــجویانی را تربیت کرد که به نظریه پردازی بپردازند و بتوانند تولید 
مفاهیم کنند. امیدوارم در این شــرایط نگران کننده و حساس بتوانیم در 
انجمن علوم سیاسی ایران جزئی از تاریخ خودمان باشیم. دکتر ابراهیم 
متقی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز گفت: 
دانش سیاســت باید به حل مســئله کمک کند و حل مسئله به معنی 
طرح حرف های روشنفکرانه و ایدئالیستی نیست. اندیشمند سیاسی نباید 
در برابر ســاحت تئوری، حرف های انتزاعی بزند. رشته علوم سیاسی نه 
بــا خودش می تواند رابطه برقرار کند، نه می تواند با دولت رابطه برقرار 
کند و نه با فضای ژورنالیســتی. باید ایدئولوژی، قدرت و دولت را با هم 

پیوند داد و به یک رویکرد فراگیر رســید. به این منظور نیاز به اســتادان 
حوزه علوم سیاســی و روابط بین الملل، همبستگی و خلق تئوری های 
کارکردگرایی است. دانشوران علوم سیاسی نباید خودشان را از جامعه، 
فضای دانشــگاه و دولت بیگانه بدانند. دکتر کیومرث اشــتریان، رئیس 
هیئت مدیره انجمن علوم سیاســی ایران نیز در ســخنانی گفت: نباید از 
یاد ببریم که انجمن علوم سیاســی ایران و کارگزاران آن فعال و کنشگر 
سیاســی نیســتند. فضای انجمن فضایی علمی اســت و کنشگران آن 
نیز فعاالنی علمی هســتند. فعالیت ها در انجمن در لب مرز مســائل و 

معضالت حساس روز و مبتالبه جامعه شکل می گیرد.
در ادامه دکتر ابوالفضل دالوری، استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه 
طباطبایی با بیان اینکه بحث اصلی برنامه بازشناسی نهاد نوپای انجمن 
اســت، گفت: با الهام از تئوری توســعه بحران ها و توالی ها می توان به 
بررســی تطبیقی روند فعالیت انجمن علوم سیاســی پرداخت و نقش 
انجمن را در حل چهار بحران تبیین کرد: بحران هویت، بحران مشروعیت، 
بحران مشــارکت و بحران توزیع. در حوزه مشــروعیت دانش سیاست، 
انجمن علوم سیاســی با تالش در تولید محتوای علمی، جایگاه ویژه ای 

در فضای علمی ایجاد کرده اســت. این نهاد در عرصه تصمیم ســازی 
عملکرد موفقی نداشته، اما در عرصه عمومی خوب عمل کرده؛ ازجمله 
در حوزه تولید محتوا در رســانه های تخصصــی و عمومی اثرگذار بوده 
است. در نهایت در حوزه بحران توزیع توفیق نداشته. برخی گرایش های 
علمی نحیف مانده و برخی دیگر گسترش زیادی یافته است. دکتر حسین 
سلیمی، استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه هم گفت: مشکالت بسیاری 
در جامعه ایــران ازجمله زنجیره ارزش جهانی، بحران هویت و... همه 
نیازمند دانش سیاست است. ما با رویکرد افراط و تفریط و سطحی نگری 
مواجه شده ایم که برخی آن را محصول فضای مجازی می دانند. برخی 
از اهالی دانش سیاست، کنشگران فضای مجازی شده اند و به زبان علم 
ســخن نمی گویند. عده ای هم شارحان اصحاب قدرت شده اند. در میان 
این دو طیف، یک خ� بزرگ وجود دارد. امیدواریم جامعه علوم سیاسی 
به نیازهای جامعه پاســخ دهد. در ادامه ارســالن قربانی، استاد روابط 
بین الملل دانشــگاه خوارزمی با بیان اینکه عصــر جدید درهم تنیدگی 
عوامــل اثربخــش و مبتنی بر مــدل مکانیک کوانتومی اســت، گفت: 
یکی از کنشــگران اصلی اثرگذاری دانش، انجمن های علمی هســتند. 
انجمن ها می توانند در بخش نرم افزاری کمک فاحشی به تصمیم سازی 
در سیاســت خارجی و حوزه سیاســی بکنند. انجمن علوم سیاسی در 
نهادینه کردن مطالعات علم سیاســت موفق بوده، اما باید در نهادهای 

سیاست گذار و تصمیم ساز نیز اثر بگذارد.
در ادامه دکتر محمدرضا مجیدی، اســتاد دانشگاه تهران، با تأکید بر 
کاربرد دانش در زندگی شهروندان گفت: باید در عرصه عمومی به زبان 
علم ســخن گفت. اتاق فکرهایی الزم است که پل ارتباطی بین دانش و 
حوزه اجرا باشــد و بار بر زمین مانده گروه های علمی را به دوش بکشند. 
ما در خ� ســیر نمی کنیم. کشور ما مشکل حکمرانی دارد. اینکه انجمن 
علوم سیاسی اخیرا به بحث آب و برق ورود کرده، کار ارزشمندی است. 
انجمن علوم سیاســی، جمع مدنی بزرگی اســت. پیشگامی و پیشرانی 

انجمن را در امور علمی و مدنی نمی توان نادیده گرفت.
دکتر مجتبی مقصودی، رئیس پیشــین انجمن علوم سیاســی نیز با 
ارائه گزارشــی مفصل از فعالیت انجمن علم سیاسی گفت: باید به این 
پرسش جواب بدهیم که انجمن و رشته علوم سیاسی در کجای قدرت 
قرار دارد و چه نسبتی با جهان واقع دارد؟ تاکنون انجمن علوم سیاسی 
در این حوزه ها، مالحظات خود را به زبان علمی بیان کرده و در شــرایط 
سیاسی که هیچ نشــانی از احزاب نیست، انجمن علوم سیاسی خوش 
درخشــیده اســت. انجمن یک ســرمایه عظیم علمی در هویت سازی، 
مرجعیت  یابــی و ایجــاد ظرفیــت گفت وگویی اســت. دولتی شــدن و 

اپوزیسیون شدن دو افت بزرگ است. افراط و تفریط انجمن را به بیراهه 
می برد. در ادامه دکتر حشمت اهللا فالحت پیشه در سخنانی با بیان اینکه 
علوم سیاسی نمی تواند به امر سیاسی و مسائل حکمرانی بی اعتنا باشد، 
گفت: انجمن علوم سیاسی و علمای سیاست در سه صحنه باید حضور 
مؤثر داشته باشند: یک، در حوزه اجرای قانون: متأسفانه قوانین گزینشی 
اجرا می شوند. دو، تالش برای اجرائی کردن تکالیف دولت: دولت ها زیر 
بار تکالیف خود نمی روند. ســه، دفاع از حــوزه عمومی: حوزه عمومی 
بیش از همه در ایران مورد دخالت دولت ها قرار می گیرد. در ادامه دکتر 
ماندانا تیشه یار، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در سخنان کوتاهی گفت: 
امیدوارم انجمن علوم سیاســی طی یک برنامه پژوهشی ویژه، فرصتی 
فراهم کند تا استادان و دانشجویان، اندیشه ورزی در حوزه علوم سیاسی 
را از دوران باســتان تاکنون بررســی کنند تا بتوانیم یک مکتب فکری در 

علم سیاست در ایران داشته باشیم.
در ادامه برنامه دکتر علی اسماعیلی اردکانی، استاد روابط بین الملل 
دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: انجمن علوم سیاسی در آگاهی بخشی 
نقش ویــژه ای ایفا کرده و در بزنگاه ها حضور داشــته اســت؛ ازجمله 
برگزاری چندین نشســت درباره برنامه هسته  ای ایران که تأثیر بی بدیلی 
در پیشرفت مذاکرات داشته. همچنین در تغییر سرفصل های رشته علوم 
سیاسی بدون هرگونه سیاست زدگی نقش مؤثری ایفا کرده است. برنامه 
۱۰ساله آینده انجمن علوم سیاسی باید بر دو موضوع متمرکز باشد: اول 
کمک به حکمرانی برای شادکامی و نیک زیستی و دوم تفکر نقادانه برای 

عمق بخشی و کمک به مرجعیت علم سیاست.
دکتر علی ربیعی نیز به عنوان ســخنران پایانی، در ســخنانی ضمن 
تجلیل از انجمن علوم سیاسی و دانشوران علم سیاست گفت: این روزها 
پرسش اصلی من این است که وضعیت ما اکنون چرا چنین شده است؟ 
یکی از دالیل ایجاد وضعیت فعلی، فقدان دانش برای درک درســت از 
جهان و داخل است. ما در دعوای عاملیت و ساختار، در سیاست گذاری 
و سیاست رانی در ساخت قدرت با فقدان دانش مواجه هستیم. ساخت 
قدرت مایل نیســت از روشنفکری اســتفاده کند و روشنفکری هم مایل 
نیســت با ســاخت قدرت کار کند. ما باید نهاد مدنی را پاس بداریم. ما 
متأسفانه حرف از جامعه مدنی زیاد زدیم، اما نهادهای مدنی را استوار 
نکردیم. ربیعی در پایان گفت: انجمن علوم سیاســی باید حداقل ســه 
کارکرد داشته باشد: ۱. تولید علم و دانش: این قدر باید نوشت که نادانی 
زیر خروارها نوشــته خفه بشــود. ۲. گفت وگــوی اجتماعی: انجمن به 
دانشوران فرصت هم افزایی می دهد. ۳. میانجیگری اجتماعی: جامعه 

ما بدون میانجی شده است.

از سقوط نمادها تا ارزش های زیستی

ادامه از صفحه اول
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یادداشتی درباره هویت تاریخی سبزه میدان و تحوالت آن

سبزه میدان؛ از  سیاست تا تجارت

تمدن، مدنیت و فضاهای همگانی مدنی

ســبزه میدان یکی از قدیمی ترین میدان های تهران، در مرکز تاریخی 
شــهر، در خیابان ۱۵ خرداد فعلی (جباخانه یــا جبه خانه و در حد 
فاصل خیابان ناصرخسرو و خیام قرار دارد. این میدان در جنوب ارگ 
سلطنتی (مجموعه کاخ گلستان) و در ابتدای بازار بزرگ تهران واقع 
شده است. این نوشته نگاهی تحلیلی دارد به این میدان، هویت و سیر 
تحوالت تاریخی آن به مثابه نخستین فضای شهری در تهران پس از 

پایتخت شدن آن. 
به جرئت می توان سبزه میدان را نخستین فضای شهری در تهران 

پس از پایتختی برشــمرد که براساس یک طرح شهری، بازآفرینی و 

ســاماندهی شده اســت. اهمیت این موضوع بدان حد است که به 

تنهایی تاریخ کاربســت این دانش مــدرن را در تهران تا یک قرن به 

عقب می کشاند. طرحی که امیرکبیر به حاجب الدوله دستور انجام 

آن را می دهد و بر اساس آن کارکرد این فضای شهری از نماد اعدام 

و سیاســت به تجارت تغییر اساسی می یابد. شــاید گزافه نباشد اگر 

بتوان ادعا کرد بن مایه تمامی تغییرات در دوران های بعد تا پیروزی 

انقالب اســالمی همین تغییرات پیش گفته بوده اســت. اما پس از 

انقالب و خصوصا پس از جنگ ســاخت بــازار زیرزمینی در مدخل 

یکی از اصلی ترین راسته های بازار بزرگ تهران یعنی راسته کفاش ها 

تیر خالصی شــد بر حیات و زندگی شــهری در این فضای تاریخی. 

فضای شهری تاریخی ای که کمتر مستشرقی که به تهران آمده بود 

در توصیف آن قلم نزده بود یا نقشــی ترســیم نکرده بود. وخامت 

مداخله به حدی بود که حتی بازپیرایی های انجام شده پس از آن و 

در دهه اخیر نیز نتوانست توفیقی در بهبود شرایط و احیای ساختاری 

درخور این فضای شــهری ایجاد کند. در حال حاضر گویی نقاشــی 

معوجی اســت بیرون افتاده از آب در بی اعتنایی و دهن کجی به آن 

همه آرزومندی که امیرکبیر برای ایران آن روز و امروز داشت. سؤال 

اساسی درست همین جا مطرح است که پس از این همه مداخالت 

نامنطبــق و ســعی و خطا و دالیــل متعدد درخصــوص ضرورت 

بازســازی و احیای این فضای شــهری تاریخی رویکرد مناسب کدام 

است و دامنه مداخالت براساس آن رویکرد مناسب تا کجا را شامل 

خواهد شد؟

نام دیگر ســبزه میدان، میدان تخته پل بوده اســت. همان طورکه 

اشــاره شــد، ســبزه میدان یا میدان تخته پل در خیابان جباخانه قرار 

داشــته و این خیابان کــه از پرکردن خندق جنوبــی ارگ و افزودن 

کوچه لب خندق بر آن در زمان ناصرالدین شــاه پدید آمده بود، قبال 

با پلی چوبی به نام تخته پل که روی خندق بســته شده بود و سپس 

به وسیله دروازه ســردر نقاره خانه با ارگ مربوط می شد و به همین 

علت هم خیابان و هم میــدان جنب آن را خیابان تخته پل و میدان 

تخته پل می نامیدند. از وضع نخستین میدان تخته پل یا سبزه میدان، 

ژول لورنس فرانسوی در سال ۱۳۶۵ ه.ق. طرحی ترسیم کرده است 

که دکان های اطراف میدان و سایه بان های کرباسی و برج ها و حصار 

ارگ و... به خوبی در آن نمایان است و دیرک بلند قاپوق نیز در وسط 

میدان دیده می شود.

در ســال ۱۲۶۸ ه. ق. یعنی در چهارمین سال سلطنت ناصرالدین 

شــاه، حاج علی مقدم مراغه ای (حاجب الدوله) به دستور امیرکبیر، 

مدیریت شهری در ابهام
طراحی سیمای خیابان به جای مدیریت منظر خیابان

تغییــرات عمــده ای در وضع میــدان می دهد و آنجــا را به کلی از 

وضع نامطبــوع و آلوده قبلی بیرون مــی آورد. در این زمان بناهای 

اطراف ســبزه میدان در دو طبقه ساخته شد و در اختیار بلورفروشان 

قرار گرفت. حوض آب بزرگی نیز در وســط میدان ســاخته شد. آب 

قنات هایــی که به ارگ می رســیدند، به این مکان می آمد ســپس از 

همیــن محل آب دو قنات پرآب مهرگرد و شــاه به محالت مختلف 

شهر تهران فرستاده می شد.

روند تغییرات سبزه میدان تا انقالب اسالمی

با توجه به نقشــه تهران که در زمان ســلطنت ناصرالدین شــاه 

تهیه شده است، می بینیم که سبزه میدان فضایی محصور بوده که از 

شمال توســط دروازه ای مجلل به ارگ سلطنتی راه داشته، در ضلع 

جنوبی آن دهانه اصلی بازار واقع بوده و دو دهانه دیگر در شــرق و 

غرب داشته است که دهانه شرقی به بازار کنار خندق و دهانه غربی 

به بازارچه صندوقدار مربوط می شده است و همچنین این میدان بر 

سر راه دروازه قزوین در غرب و دروازه حضرت عبدالعظیم در جنوب 

تهران واقع بوده است.

در ســال ۱۲۹۳ه. ق. در ســبزه میدان تعمیراتــی انجام گرفت و 

حجره هایی بر باالی مغازه ها افزودند. سبزه میدان در زمان ناصرالدین 

شاه، عالوه بر مرکزیت تجاری که یافته بود، هنوز مرکز تجمع اهالی 

تهران در مراسم های مختلف بود. از جمله ماه محرم و به خصوص 

روز عاشورا که دسته های محالت شــهر در کوچه و بازار به حرکت 

درمی آمدند، همگی در ســبزه میدان جمع می شــدند و به عزاداری 

و ســینه زنی می پرداختند. میدان، 

گنجایــش جمعیــت عظیمی را 

داشت و محل برگزاری تعزیه های 

بزرگ بود. حتــی زمانی که تکیه 

دولت در محوطه ارگ ســلطنتی 

اجــرای  در  خللــی  شــد،  برپــا 

برنامه هــای ســوگواری مردم در 

ســبزه میدان پدید نیامد. همچنین 

سبزه میدان در طول تاریخ پیدایی 

خــود، همــواره به عنوان ســنگر 

و مرکــز مردمــی نقش بســزایی 

داشته اســت. در جریان مشروطیت و حوادث اولیه آن با سرکردگی 

عین الدولــه صدراعظم مظفرالدین شــاه، انقالبیــون در این میدان 

سرکوب شــدند و خون های زیادی در این مکان ریخته شد. با صدور 

فرمان مشــروطیت توســط مظفرالدین شاه، شــهر چراغانی شد و 

جشن و سرور در همه جا برپا شــد. سبزه میدان مرکز ثقل این سرور 

و شادمانی بود.

در دوره پهلوی اول همگام با رشد سریع شهر، حصار قاجاری شهر 

همراه با دروازه های آن منهدم شد و خیابان های جدید احداث شد. 

در همیــن زمان خیابان جبه خانه تعریض و به خیابان بوذرجمهری 

تغییر نام داد. راســته بازارهایی که منشعب از دهانه شرقی و غربی 

ســبزه میدان می شــدند (بازار صندوقدار و بازار کنار خندق) تخریب 

شدند. در این دوره تغییرات زیادی در فضای سبزه میدان پدید آمد که 

مهم ترین تغییرات عبارت اند از: ضلع شمالی سبزه میدان تخریب شد 

و بزرگ ترین ضربه به کالبد این میدان تاریخی وارد آمد و باعث شــد 

که سبزه میدان، شکل محصور اولیه خود را از دست بدهد.

ســقف دهانه بازار و بناهــای اطراف آن به شــیروانی و فضای 

رواق های اطراف میدان به مغازه تبدیل شد و در نتیجه فضای میدان 

کوچک تر از ســابق شــد. عالوه بر اینها، حوض وســط میدان پر شد 

و به جای آن باغچه ای ســاخته شد. در نقشــه ای که از سبزه میدان 

توسط محمدحســین خان زنگنه فرزند محمدحســن خان زنگنه در 

سال ۱۲۷۷ه.ق. ترسیم شده، وضعیت میدان و دکان ها و مغازه ها و 

محل ورود و خروج و دهانه بازار و... به خوبی نمایان اســت. فضای 

سبزه میدان کامال متقارن بوده و دهانه های بازار در سه سوی جنوب، 

شرق و غرب روی محورهای تقارن طولی و عرضی میدان، در قالب 

ایوان هایی با ابعاد وسیع تر از دهانه های اطراف، شاخص است. این 

ســه ایوان به عنوان پیش فضایی برای ورود به بازار اصلی، بازار کنار 

خنــدق و بازار صندوقدار به خوبی تعریف شــده بود. وجود آبنمای 

وســط میدان عامل دیگری برای تأکید تقــارن در میدان بود. دروازه 

تخته پل که در گوشه غربی ضلع شمالی میدان قرار داشته به دلیل 

شــکوه و عظمتی که داشــت و به صورت منفــرد در میدان ظاهر 

می شــد، خبر از اتفاق مهمی می داد که در ورای میدان قرار داشت، 

یعنی وجود کاخ های ســلطنتی. سبزه میدان با بار اجتماعی فراوانی 

که دارد فضایی است که جدا از ساختمان های اطرافش وجود دارد. 

در وهلــه اول، فضای میدان اســت که مطرح می شــود بعد کالبد 

آن. این فضای به یادماندنی باید حفظ شــود، زیرا تهران با از دســت 

دادن این نقطه مهم تاریخی جایگاه مهمی را از دســت می دهد، که 

نتیجــه اش بی هویتی فرهنگی خواهد بود. بــه محض اینکه بدون 

اعتنا به بازار کهن و تاریخی تهران، بنایی در میانه میدان ساخته شد 

این فضا منهدم شد و مدخل بازار 

بزرگ تهران و مرکز تاریخی، سنتی، 

سیاســی و فرهنگی شهر به مرگ 

تدریجی دچار گردید.

در اینجاســت کــه نیــاز بــه 

پیرامون  جامع  دستورالعمل های 

ســاختارهای  این گونه  طراحــی 

جدید که ضمن حفظ ارزش های 

ارتبــاط بــا گذشــته  موجــود و 

بیان کننده روح زمان خود باشــند، 

نمود می یابد. در این راســتا بیش 

و پیش از هر چیز، در نظر گرفتن اصول پذیرفته شــده جهانی، در این 

مورد ضرورت خواهد داشــت. مرمت یک بنا، نگهــداری، تعمیر یا 

دوباره سازی آن نیست، بلکه دوباره برقرارکردن آن در یک وضعیت 

کامل اســت که هرگز در چنین زمانی نمی تواند وجود داشته باشد. 

اینجاســت که مســئله اصالت و صحت تصمیم های مرمت کننده 

مطرح می شود. در ادامه و تداوم این اقدامات واژه پراهمیت حفاظت 

است که اساس و شــاکله این گفتار است. همان استخوان بندی ای 

که به بخش قابــل توجهی از توقعات اصول مصوب منشــورهای 

بین المللی درمورد مرمت شــهری پاســخ داده و زیرســاخت اقدام 

نهایی یعنی احیا و اســتقرار کارکرد مناســب را موجب خواهد شد. 

به طور خالصه پیشنهاد بازسازی برای این فضای تاریخی را می توان 

چنین عنوان کرد: مرمت براســاس تقدم فرمی آخرین دوره تاریخی 

معتبر و دوخت و دوز مناســب این فضای شهری به شکلی پاسخ گو 

بــه محیط و زمینه اطراف آن و حذف همه الحاقات نامعتبر اخیر از 

چهره اصلی این میدان منحصر به فرد در تهران معاصر، تهرانی که 

باید زیست پذیر، الگووار و انسان محور باشد برای همه.

ســبزه میدان در زمان ناصرالدین شــاه، عالوه بر 
مرکزیت تجاری، هنوز مرکز تجمع اهالی تهران در 
مراسم های مختلف بود. از جمله ماه محرم و به خصوص روز 
عاشورا همگی در سبزه میدان جمع می شدند و به عزاداری و 
سینه زنی می پرداختند. میدان، گنجایش جمعیت عظیمی را 
داشت و محل برگزاری تعزیه های بزرگ بود. حتی زمانی که 
تکیه دولت در محوطه ارگ ســلطنتی برپا شــد، خللی در 
اجرای برنامه های سوگواری مردم در سبزه میدان پدید نیامد.

ادراک ما از شــهر که آن  را منظر شــهری می نامیم، برآمده از مؤلفه های متعددی است. 

ازآنجاکه اقســام فضاهاى شــهر، بخش های متنوع خیابان را شکل می دهند، می توان ادعا 

کرد اساســا جوهر درك ما از شــهر، براساس فهم خیابان استوار شــده و به  تبع آن، خیابان 

از مهم ترین مؤلفه هاى ســازنده منظر شهری اســت. میراث باقی مانده از نهضت مدرنیسم 

(برگرفته از الگوی دکارتی) که شــهر را موجودیتی مســتقل از انسان می بیند و ردپای آن در 

طرح های جامع شــهری ایران نیز به وضوح مشاهده می شود، خیابان را مجموعه اى از توده 

و فضا می داند که به صورت مســتقل  از هم وجود دارند. در مقابل، دیســیپلین های جدید از 

جمله منظر که برگرفته از نگاه پدیدارشناسانه است، شهر را یک کل می پندارد که نحوه ارتباط 

نمادهای تولیدشده در آن، عامل ادراك شهروندان از شهر است. این در حالی  است که اغلب 

تصمیم گیران، درك درســتی از شهر به مثابه یك کل پدیدارشناسانه ندارند و آن را با استفاده 

از الگــوى دکارتی طراحی اجزا، طراحی می کنند. بخش بزرگی از احســاس عدم مطلوبیت 

فضاهای شــهر تهران پس از انقالب اســالمی، نتیجه تنزل وجه کیفی خیابان هاست که در 

افکار عمومی از آن، به «اغتشــاش بصری» یاد می شود. مشــکل اصلی خیابان ها در طول 

چهار دهه مدیریت، توجه صرف به توده آن، یعنی نماى ســاختمان ها، هم جوارى و سبك 

معمارى اســت و خود خیابان به مثابه یک کل مغفول مانده است؛ امری که برآمده از نگاه 

مدرنیســتی طرح جامع به شهر اســت. ساده ترین مثال این گفته، تقســیم خیابان به عنوان 

مرز فیزیکی مناطق اســت که دستخوش تصمیمات متفاوت مدیریت مناطق شده و کلیت 

خیابان نیز از این تنوع تصمیم متأثر می شــود. مدیریت شــهری که درصدد یکپارچه سازی و 

هویت بخشی به توده های منقطع یک خیابان است، قوانین یا راهکارهایی را به مالکان ارائه 

کرده که «کمیته  نما» از متأخرترین آنهاست. البته اقدامات این کمیته با توجه به هزینه های 

مســتقیم و غیرمستقیم منابع مالی و انسانی نتوانســته نتیجه رضایت بخشی داشته باشد. 

شهر سفید عشق آباد را می شود اوج هماهنگی سلیقه مدیریت شهری، قوانین و کمیته های 

محدود کننده دانست: مونومانتالیسم، تکرار و تک رنگی، مهم ترین ویژگی های منظر این شهر 

است که با وجود دنبال کردن هدف ارائه تصویر نوین از عشق آباد به عنوان نماینده ترکمنستان، 

به نماســازی وارداتی تنزل یافته اســت. خیابــان نواب مثالی دیگر از این نگرش اســت که 

به لحاظ رعایت مقررات همسان ســازی نما، نمونه ای کامل محسوب می شود اما مخاطب 

در آن، نه تنها حس مطلوبیت ندارد بلکه ارزش های بصری آن  را نیز زیر سؤال می برد. وجه 

مشترک هر دو نمونه، دســتوری بودن نماسازی است؛ امری که در دوره هوسمان در پاریس 

نیز اتفاق افتاد و امروزه، با وجود تولید یک ارزش زیبایی شناســی در منظر شهر، مورد انتقاد 

صاحب نظران است. نهضت فاسادیسم (نماگرایی) هوسمان در پاریس اگرچه از جاذبه های 

شهر محسوب می شــود، اما متهم  به برخورد موزه ای و ابژکتیو با خیابان است؛ ازاین رو باید 

توجه داشــت که نما، به خودی خود، نمی تواند در شــهر، نقش ادراکی ایفا کند و نهایتا، در 

بهترین حالت، مانند یک اثر هنری تلقی شــده و حائز ارزش های بصری خواهد شد. آنچه از 

مقوله نما، برای شهر و ادراک مخاطب اهمیت دارد، نحوه ارتباط و تعامل آن با سایر عناصر 

خیابان اســت؛ نه جسِم آن. در نگاه کل نگر، شهر، یک سیستم و خیابان، زیرسیستم آن است 

که خود، متشــکل از زیرسیستم های جزءتر است. نمای خیابان، از جمله این زیرسیستم های 

جزء است. چنانچه هریک از این زیرسیستم های جزء مثل کف سازی، نورپردازی، طرح کاشت، 

مبلمان و...، نتواند با نما و ســایر آنها ارتباط معنادار پیدا کند، مجموعه، دچار اشکال شده و 

به تناسب آن، سیستم کلی شهر، مختل می شود. اتفاقی که امروزه شاهد آن هستیم، طراحی 

نماهای شهر به صورت مستقل و بدون درنظرداشتن نقش سیستمی آنهاست که از دو بعد 

قابل  بررسی است: اول، فقدان سیاست گذاری  مدیریت خیابان های تهران در برنامه مدیریت 

شــهری باعث شــده نقش این مؤلفه که مجموعه کالن تر در راهبری نماست، مبهم باشد. 

گویی اصالت خیابان های شهر، تنها معطوف  به نقش دسترسی آنهاست و ابعاد معنایی آن 

در اولویت های چندم قرار دارد. به عبارت دیگر سیاست مشخصی برای مدیریت خیابان های 

ســاختاری تهران و خیابان های فرعی تــر آن وجود ندارد؛ برای مثــال، نمایی که در خیابان 

انقالب طراحی می شــود، با نمای یک خیابان تجاری فرعی در محله ای مســکونی تفاوت 

ندارد. تنها، ضوابط و مقررات شهرســازی و نظام  مهندســی تعیین کننده است. دوم، ارتباط 

نمای طراحی شده با مجموعه پیرامونی خود، کم رنگ و حتی غایب است و هر پالک، نتیجه 

سلیقه مستقل و فردی است. اگرچه تنوع ناشی از سالیق، اصالتا مطلوب به  نظر می رسد، اما 

محدودنکردن آن نیز منشأ اغتشاش بصری است که امروز با آن مواجهیم. به همین دلیل تأکید 

فزاینده مالکان و مدیریت شهری بر کیفیت طراحی و اجرای نما، همچنان نتوانسته مطلوبیت 

الزم را برای شهر به همراه داشته باشد.

پنجشنبه
۲۶ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۴

تاریخ نگاران معتقدند تمدن انسانی براساس همکاری هماهنگ 

میان انســان ها پدید آمده و هرچقدر این نظام همکاری پیشــرفته تر 

و تعداد افراد هماهنگ با هم بیشــتر می شــد، آن تمــدن قدرت و 

شــکوفایی بیشــتری پیدا می کرد؛ مثال همکاری هماهنگ ۵۰۰ نفر 

یک روســتای آباد و همکاری هماهنگ ۵۰ هزار نفر یک دولتشهر را 

تشــکیل می داد. این هماهنگی های کارکردی، رفتاری و اخالقی که 

بنیان تمدن های کهن را تشکیل می داد، مستلزم تعامالت اجتماعی 

موفــق میان اعضای آن جامعه بود و ایــن تعامل اجتماعی هم در 

فضاهای همگانــی اتفاق می افتــاد، پس پربیــراه نخواهد بود که 

فضاهای همگانی را گهواره مدنیت بدانیم.

بررسی نحوه توسعه اولین سکونتگاه های انسانی نشان می دهد 

که حتی در روند شــکل گیری دهکده ها، فضاهای باز نسبتا وسیعی 

میان کلبه ها شــکل می گرفت که مالکیت همگانی داشت و نقش 

میــدان عمومی دهکــده را بازی می کــرد. در ایــن میدان ها انواع 

تعامالت مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی از بازارچه های محلی 

هفتگی تا مراسم های آیینی و جشن ها برگزار می شد.

در روند شکل گیری شهرها نیز فضاهای همگانی در مقیاس های 

مختلــف محله ای یا شــهری پدیــد آمدند و نقش هــای مختلف 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متنوعی را در چارچوب زیست مدنی 

بر عهده گرفتند. میدان های همگانی شــکل گرفته در شهرها عالوه 

بر نقش خدماتی، یک نقش هویتی بســیار مهم نیز برای شهروندان 

ایفا می کردند، زیرا بستری بودند برای ایجاد حافظه بصری و تاریخی 

مشــترک برای اهالی یک شــهر کــه در تقویت حس همبســتگی 

اجتماعی و مدنی بسیار مؤثر بود. همچنین مهم ترین بناهای عمومی 

شــهر در کنار این میدان ها شــکل می گرفت و در اهمیتشان همین 

بس که یادآور شــویم اکثر افراد پس از شنیدن کلمات «اصفهان» یا 

«یــزد» بالفاصله با تصویر میدان نقش جهان یا میدان امیرچخماق 

در ذهنشــان مواجه می شــوند. فضاهای همگانی شهری که به دو 

گــروه اصلی میدان های پیاده (فضاهای مکث و اســتقرار) و معابر 

پیاده (فضاهای گذر) تقسیم می شوند، با وجود اهمیتشان در جریان 

توسعه شهرهای ما در یک قرن گذشته شدیدا مورد غفلت قرار گرفته 

و نادیده گرفته شده اند، زیرا این توسعه شهری بیشتر خودرومحور و 

ساختمان محور شکل گرفت تا انسان محور.

در ایــن دوران خیابان ها و معابر شــهری تنها بــا توجه به عبور 

خودرو ساخته شــدند و پیاده رو    ها مورد بی توجهی قرار گرفته یا کال 

حذف شدند. همچنین میدان های ساخته شده در شهرهای ما در واقع 

گره های ترافیکی ای بوده اند که به اشتباه نام میدان به آنها داده شد. 

با توجه به اینکه هم اکنون بخش اعظم جمعیت جهان در شــهرها 

زندگی می کنند و فضاهای عمومی شــهری نیز مهم ترین زیســتگاه 

مشترک انسان ها محسوب می شوند، نمی توان حقوق اولیه انسانی 

در این زیســتگاه را نادیده گرفت. برای رسیدن به معیار های مطلوب 

زیســتی مطابق با حقوق بنیانی انسانی، اجتماعی و رفاه شهروندان 

باید در نگاه به توســعه شــهری تجدید نظر اساســی صورت گیرد.  

مســئله حقوق عمومی شهروندان به فضاهای شهری در دهه های 

گذشته به وسیله جنبش های اجتماعی و متفکران حقوق اجتماعی 

جهت تأمین حقوق بنیادین بشــر مورد بررســی و صورت بندی های 

جدید قرار گرفته اســت. این حق یکی از انواع حقوق بشــری است 

که در اســناد بین المللی و داخلی کشورها نیز شناسایی شده است. 

اگرچه در سال های اخیر بخشی از جامعه تخصصی در حوزه توسعه 

شــهری مطالعات خود را به حق شــهروندان بر فضاهای شهری و 

اهمیــت آن معطوف کرده اند اما ایــن موضوعی منحصر به دانش 

شهرســازی نیست و از منظر حقوقی می تواند مورد توجه قرار گیرد. 

پایداری اجتماعــی (social sustainability) یکی از مفاهیم مرتبط 

با توسعه پایدار اســت که در نیم قرن گذشته در برنامه های توسعه 
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کشورهای مختلف وارد شــد. پایداری اجتماعی به توانایی جامعه 

بــرای حفظ و نگهــداری ابزارهای ضــروری ایجاد ثــروت و رفاه و 

مشارکت اجتماعی برای گسترش یکپارچگی و انسجام اجتماعی و 

انسجام مدنی اشــاره می کند و به عنوان یک مفهوم، به دنبال حفظ 

و ثبات مؤلفه هــای اجتماعی و فرهنگی جامعــه در پیوند با ابعاد 

زیســت محیطی و اقتصادی اســت. در فرایند توســعه پایدار، نقش 

پایداری اجتماعی در تحقق اهداف بسیار حائز اهمیت است. در سال 

۲۰۱۴ تحقیقات دامنه داری در دانشــگاه بین المللی مالزی انجام و 

نتایج آن به صورت مقاله ای آکادمیک منتشر شد، این تحقیق به طور 

مستند نشان می داد که ارتباط مستقیمی میان توسعه میدانگاه های 

پیاده شهری و ارتقای مؤلفه های پایداری اجتماعی وجود دارد.

به این ترتیب مالحظه می شــود که ما در زمینه توسعه فضاهای 

همگانی شــهری هم در سطح مدیران شــهری و کشوری و هم در 

ســطح متخصصان به نگاهی تــازه به این مقوله بســیار مهم نیاز 

داریم. این امر را نه تنها در طرح های توســعه شهرهای جدید بلکه 

باید حتی مهم تر از آن در ساماندهی مجدد فضاهای شهری موجود 

جست وجو کرد. ساماندهی فضاهای شهری موجود براساس ایجاد 

و توســعه فضاهای همگانی پیاده ممکن است در نگاه اول مشکل 

به نظر برســد زیرا ما با بافت های شهری شکل گرفته و تا حد زیادی 

تثبیت شده مواجه هستیم که دستکاری و دخل و تصرف در آن ساده 

نیســت، بااین حال تجربیات متعدد جهانی و داخلی نشان می دهد 

این امر امکان پذیر اســت و در صورت داشتن یک برنامه مطالعاتی و 

طرح اجرائی همه جانبه نگر می توان حتی فضاهای میانی توده ها و 

احجام شهری شکل گرفته فعلی را به نحوی مورد بازنگری و اصالح 

قرار داد که تا حد زیادی به استانداردهای یک فضای همگانی موفق 

و پویا تبدیل شــود. این تحــول قدم مهمی در بازگرداندن شــهر به 

شهروندان محسوب می شود. ن
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ســاخت پل کبــک کانادا در ســال ۱۹۰۰ 
شروع شــد و چهار سال بعد این سازه در 
حال شکل گیری بود. همه چیز خوب پیش 
می رفت تا اینکه در تابســتان سال ۱۹۰۷، 
زمانی  که ســاخت پل رو بــه اتمام بود، 
مهندســی جوان به  نام نورمن مك کلور 
متوجه اعوجاج رو به رشــدی در اعضای اصلی ســازه پل شــد. او به شــدت نگران شد و طی 
نامه هایی پی درپی موضوع را به مهندس ناظر تئودور کوپر اطالع داد و کوپر در پاسخ گفت که 
این مسئله مهمی نیست. ولی در ۲۷ آگوست آقای مك کلور به روشنی فهمید که سازه ایرادی 
جدی دارد. او بالفاصله این موضوع را به کوپر اطالع داد. این بار کوپر قبول کرد که خطر جدی 
است و بی معطلی طی تلگرافی از شرکت پل فونیکس، که ساخت پل کبک را بر عهده داشتند، 
خواســت که تا وقتی پل بررسی نشــده هیچ بار دیگری به پل اضافه نشود. متأسفانه این پیام 
زمانی به کبک مخابره شد که خیلی دیر شده بود. همان روز بعداز ظهر، درحالی که زمان زیادی 
از شروع ساخت پل می گذشت، بازوی جنوبی و قسمتی از بخش مرکزی پل  در عرض ۱۵ ثانیه 
به درون رودخانه سنت لورنس فروریخت. کشته شدن ۷۵ نفراز ۸۶ کارگری که آن روز در حال 
کار بودند این اتفاق  را به  فاجعه بارترین سانحه  پل سازی در جهان تبدیل کرد. پل کبک قرار بود 

به یکی از عجایب مهندسی در جهان تبدیل شود. طراحی این پل که می رفت تا بزرگ ترین سازه 
از نوع خود و طوالنی ترین پل جهان شده و پل مشهور فرث آف فورث اسکاتلند را نیز پشت سر 
بگذارد، به مهندسی آمریکایی به  نام تئودور کوپر سپرده شده بود. او مردی مغرور و متکبر بود 
که پروژه های معتبر بی شماری ازجمله پل سکند اونیو در نیویورک را به  نام خود کرده بود. کوپر 
سازه «طره» را  به عنوان بهترین و ارزان ترین طرح برای پوشش دهانه پهن سنت لورنس انتخاب 
کرد. او حتی برای کمترکردن هزینه و حذف ساخت ستون هایی در آب دهانه پل را از ۴۹۰ متر به 
۵۵۰ متر افزایش داد. وقتی مهندسی از دولت کانادا به  نام رابرت داگالس طرح کوپر را بازبینی 
کرد انتقادی درباره اینکه در این طرح دهانه پل تحمل نیروهای زیادی که به آن وارد می شوند 
را ندارد مطرح کرد که با واکنش شــدید کوپر مواجه و رد شــد. او همچنین با ادعای مریضی و 
بدحالی از پذیرش وظیفه نظارت  بر ســاخت پل در محل شــانه خالی کرد و آن را به آقای پتر 
مهندسی کم تجربه تر واگذار کرد. در تابستان ۱۹۰۷ عواقب طراحی غلط کوپر و همچنین ضعف 

در نظارت و مدیریت در محل، در سازه به خصوص در اعضای فشاری نمایان شد.
بعد از ســقوط پل، جمع آوری بقایای پل از رودخانه دو ســال به طول انجامید. منطقه به 
نمایشــگاهی برای مهندسین برای دیدن وســعت نیروهای مخرب ناشی از خطاهای انسانی 
تبدیل شد. دولت کانادا پروژه را به  دست گرفت و این  بار با طره های بسیار قوی تر (و همین طور 
زشت تر) آن را بازسازی کرد. پل دوباره در ۱۱ سپتامبر ۱۹۱۶ هنگامی که دهانه مرکزی جدید در 

جای خود قرار گرفت فروریخت و ۱۳ نفر جان باختند.
فاجعه پل کبک شــالوده ای برای اهدای حلقه آهنی به فارغ التحصیالن مهندســی شــد. 
ایده اولیه ساخت حلقه آهنی بعد از همایش معرفی فارغ التحصیالن رشته های مهندسی به 
جامعه مهندسی به سال ۱۹۲۲ بازمی گردد که هفتمین رئیس سازمان مهندسی کانادا جلسه ای 
را با سایر مهندسان برگزار کرد. در این جلسه پروفسور هولتین از دانشگاه تورنتو به عنوان یکی از 
سخنرانان از نیاز به همبستگی بیشتر مهندسان با یکدیگر و معرفی دانش آموختگان مهندسی 
به جامعه مهندســان صحبت کرد و نظرات ایشــان با واکنش مثبت رئیس سازمان مهندسی 
کانادا همراه شــد . پس از آن آقای هولتین با همکاری آقای رودیارد کیپلینگ که از شــاعران و 
نویسندگان سرشناس کانادا بود درخواست همکاری در این خصوص را کرد و آقای کیپلینگ از 
این درخواســت با اشتیاق استقبال و برپایی جشنی با عنوان جشن دعوت از مهندسان را برگزار 
کرد. در ســال ۱۹۲۵ در اولین جشن دانش آموختگان مهندســی به نظارت آقای هولتین برای 
اولین بار ایده حلقه آهنی به عنوان نمادی از التزام به اخالق حرفه ای مطرح شد که از آن زمان 
تاکنون این ایده چهره عملی به خود گرفته اســت و در مراسمی به فارغ التحصیالن رشته های 

مهندسی حلقه های آهنی داده می شود.
به منظور حداقل کردن فجایع بعدی عمرانی الزم است نهادهای نظارتی ضمن برخورداری 
از تخصص الزم،  از فشــارهای سیاسی مصون باشند و نظارت هم بسته به ابعاد پروژه چندالیه 
و موشکافانه طراحی شود و مهندسان بتوانند با استقالل کامل و رعایت تمامی اصول تعارض 
منافع، طراحی، اجرا و نظارت را به انجام رسانند و پیش نیاز اصلی این موارد مهندسان متخصص 
و ملزم به اخالق حرفه ای اســت. این در حالی است که در نتیجه بحران های اقتصادی کشور، 
هم رشته های مهندسی در دانشگاه های تضعیف شده اند و هم حرفه مهندسی. در یک جامعه 
کوتاه مدت مانند جامعه ما اهمیت الزم به شاخص های درازمدت مانند ایمنی داده نمی شود و 

نتیجه کار هم فجایعی مانند متروپل آبادان و پالسکو در تهران است.
* رئیس کارگروه بین المللی مدیریت تطبیقی سیالب

متروپل زاییده جوامع کوتاه مدت

دومیــن مرحلــه از دوره مربیان مهر 
پیشــگامان پویایی، به همــت داوطلبین 
مؤسســه مردم نهــاد تعالــی جمعه ۲۰ 
خردادمــاه با حضــور ۶۰ نفــر از مربیان 
و معلمــان مناطق کم برخــوردار برگزار 
شــد. این برنامه در ادامه رویداد دو روزه 
اردیبهشت ماه و به  منظور کمک به بهبود 
و ارتقای ســالمت روان مربیان از طریق 

برگزاری کارگاه های مختلف انجام شد.
ایــن دوره،  در بخــش صبحگاهــی 

کارگاه های آموزشــی در ســه گروه متفاوت بــا رویکردهــای واقع گرایانه (تئوری 
انتخاب)، رویکرد مبتنی بر تعهد و پذیرش(اکت) و رویکرد مثبت گرایانه برگزار شد. 
در بخش عصرگاهی، شــرکت کنندگان در چهار گروه به همراه پایشــگران (حامیان 
خــود) بازی های گروهی انجــام دادند و در ادامه تجربه خــود از کارگاه ها و نحوه 
مشارکت در بازی ها را با سایر شرکت کنندگان در میان گذاشتند. مراسم اختتامیه ای 

با حضور تیم اجرائی و مربیان برگزار و گواهی شرکت در دوره به ایشان اهدا شد.
در پایــان مربیــان بازخوردهایی از نحوه برگــزاری، نحوه برخــورد تیم اجرائی 
همچنین تأثیر دوره بر زندگی شــخصی و باالرفتن میزان شــادی، ارزشمندی و مهر 
نسبت به لحظه ورود به این برنامه را مطرح کرده و با استقبال گرم تیم برگزارکننده، 
از فضای برگزاری خارج شــدند تا این دوره از مربیان مهر به پایان برســد. امید که 
استقبال و اشــتیاق مربیان برای این دوره شروعی برای دوره های آینده مربیان مهر 

مؤسسه تعالی باشد.

خبر

شهرداری در برابر خانه هنرمندان
سه روز پیش بود که ایسنا اعالم کرد محمدمهدی عسگرپور به عنوان مدیرعامل خانه 
هنرمندان انتخاب شــده است. این یک خبر خوب برای اهالی فرهنگ و هنر بود و به نظر 
می رسید از اینکه یک مدیرعامل با سابقه بر مسند هدایت این مکان مهم قرار گرفته، باید 
خوشحال شــد. اما در خبری که ایسنا منتشر کرد یک نکته دیده می شد. در این خبر آمده 
بود: «براساس اعالم اعضای حاضر در جلســه امروز شورای عالی خانه هنرمندان ایران، 
رأی اعضا به مدیر عاملی عســگرپور داده شــد اما از آنجا که نماینده شهرداری در جلسه 
امروز، یکشنبه ۲۲ خرداد ماه حضور نداشته است، اعضای حاضر بهتر دانستند تا در جلسه 
فردا، رأی او نیز دریافت شود و این انتخاب به  صورت رسمی از سوی خانه هنرمندان ایران 
اعالم شــود». همان غیبت نمایندگان شهرداری سبب شد تا اعالم نام عسگرپور به عنوان 
یک انتخاب خوب برای خانه هنرمندان عقب بیفتد؛ به طوری که این ســؤال مطرح شــده 
است که آیا شهرداری با این انتخاب موافق خواهد بود یا خیر؟ زیرا نهایی شدن مدیرعاملی 
عسگرپور در خانه هنرمندان، نیازمند تأیید شهرداری تهران است که برای رسیدگی به امور 
این مجموعه فرهنگی، نماینده ای ویژه را منصوب کرده است. آن طورکه خبرآنالین گزارش 
داده است گزینه مورد قبول شهرداری «حمید نیلی» است که از لحاظ نظری و سیاسی، به 
شهرداری تهران نزدیک تر است. اینک باید منتظر ماند و دید تا هفته آینده، آیا شهرداری با 

انتصاب محمدمهدی عسگرپور در این سمت موافقت خواهد کرد یا نه.

شهر

گاوخونی - بهروز افخمی - ۱۳۸۱
راوی (بهرام رادان): بابا... راسته میگن مادر من از دست تو دق کرد و مرد؟    پدر ( عزت اهللا انتظامی): نه من از دست مادرت دق کردم.

- ولی وقتی تو مردی مادرم زنده نبود.           - بله زنده نبود ولی هر شب خوابشو می دیدم.
- منم هر شب خواب تو رو می بینم.

- ههه... پس بپا دق نکنی.

دیـالـوگ روز

شاهنامه خوانى

نامه ها و پیام ها (۴)

در دو ســخن پیشــین از پیام گزاری و رویکــرد مهرورزانــه ایرانیان با 
پیام گزار حتی هنگامی که از ســوی دشــمن آمده باشــد و نیز به کارگیری 
زبانی مؤدبانه و بری از زشــت گویی در پیام ها، آن گاه که اندیشه جنگ در 
کار اســت و غایت ســخن، مبارزه با دشــمن، نمونه ها آورده شد و دیدیم 
گودرز، ســپهدار سپاه ایران با رویین، فرزند پیران که پیام آشتی آورده بود، 
چگونه به مهر رفتار کرد و او و همراهانش را با هدایایی گران بها به سپاه 
توران بازفرســتاد و اینك رویین به نزد پدر بازگشته تا پیام گودرز را بگزارد. 
چون رویین به نزد پدر رســید، از اســب خویش فرود آمده، پیام ســپهدار 
خســرو ایران را گزارد. زمانی که نامه توسط دبیری بازخوانده شد که زبان 
ایرانیان را می دانســت، چهره پیران چون قیر سیاه گشت و دانست اکنون 
زمان تنگی فرارسیده و هنگام فروغلتیدن به نشیب است. پیران شکیبایی 
برگزید و پیام گودرز را از سپاه خویش پنهان داشت و سرانجام گفت: «دل 
گودرز برای از دست دادن هفتاد فرزند خویش به راه نمی آید و در اندیشه 
کین ورزی اســت و اگر گودرز کینه فرزندان خویش را دارد چرا من به کین 
برادر کمر نبندم، چرا من دلتنگ نامدارانی نباشــم که در این نبردها کشته 
شدند، پس من نیز کمر به جنگ می بندم و به نیروی یزدان و تیزی شمشیر 

از ایرانیان، رستخیز برمی آورم».
پیران با این اندیشــه فرمان داد اســبان گله را بیاورند و به پیادگان نیز 
اســب بداد تا ســواره بجنگند و برای انگیزه دادن به ســپاه، سر گنج های 
کهن را برگرفت و دینارها را میان آنان پخش کرد و ســپس سواری تیزتك 
را نزد افراســیاب با زبان و پیامی پرستایش گســیل داشت و خود را بنده 
گنهکار شــهریار توران دانست که به خطا خسرو را تحت حمایت خویش 
گرفتــه بود، اگرچه همه آنچه رخ داده بود، ایزدی و خواســته یزدان پاك 
می دانست. پیران آن گاه در پیام خویش برای افراسیاب، از نبرد با ایرانیان 
گفت که  چگونه شکســتی ســهمگین بر آنان وارد آورد و ناگزیرشان کرد 
پای پس کشیده، در بلندای کوه کنابد پناه گیرند و چون ایرانیان بگریختند 
و در آن بلندجای پناه جســتند، گفته می شــود از خسرو یاری خواسته اند 
و بر زبان ها جاری اســت که خســرو ســپاهی عظیم به یــاری در حصر 
گرفتارآمدگان فرســتاده. هومان، برادر پیران، خســته و آزرده از در حصار 
گرفتن ایرانیان بر آن شد تا پیش از پیوستن سپاه یاری بخش، کار ایرانیان را 
به پایان رساند به همین روی به پیشاپیش سپاه ایران تاخته، مبارز طلبید و 
شگفتا که آن پهلوان دلیر سرانجام به دست بیژن، نواده گودرز کشته شد.
بر این اندیشــه بودم که محصورشــدگان خود بی آب و خوراك شده، 
اسبانشــان بی علیق مانده، به زاری به دشــت روی خواهند آورد و چون 
ایرانیان از آن فراز به این فرود نیامدند، نستیهن، دیگر سپهدار سپاه تورانی 
با ده هزار ســوار، سپیده دمان به نبرد با آنان رفت که او نیز به دست بیژن 
کشــته و دل نامداران توران در هم شکســته شد و ســرانجام سپاه توران 
خشــماگین و دلشکسته بر محصورشــدگان حمله آورد و جنگی سخت 
درگرفت و در این رزمگاه نهصد تن از نامداران همراه با دو بهره از ســپاه 
توران کشــته یا مجروح و دلشکسته شدند و بیم آن می رود سپهر گردون 
بخواهد از ما مهر گرداند و بر ما پشت کند و اگر راست باشد که خسرو نیز 
به یاری ایرانیان آید، مرا آن توان ایستادن در برابر سپاه کینه خواه نخواهد 
بود، مگر آنکه شاه توران به یاری آید و اگر من نیز از پای درآیم، چه کسی 

کینه خواه ایرانیان خواهد شد.
افراســیاب چون پیام فرســتاده پیران بشــنید، او را گفت برای دریافت 
پاســخ دگر روز آیــد و چون بامدادان دیگر فرارســید، فرســتاده پیران را 
فراخوانــد و به او فرمــان داد تا به نزد پیران بازگردد بــا این پیام که: «تو 
تکیه گاه توران و جوشــن من هســتی. تو آنی که از مادری پاك تن، پای به 
عرصه هســتی گذاشته ای و در هر انجمن سرافراز بوده ای و خواهی بود، 
تو همانی که از چین به ایران ســپاه بیاراستی، دل و بخت دشمن را سیاه 
گردانیدی و دیگر آنکه هرگز تو را در حمایت از خســرو گناهکار نمی دانم 
که آنچه شــده، اراده سپهر گردون و بودنی از کردگار بود. من نیای خسرو 
نیســتم که خسرو سرشــت مرا به تن و به دل ندارد و از من فروغ نگرفته 
اســت و وقتی تقدیر این گونه رقم زده، مرا از تو در دل چه آزاری می تواند 

باشد».
پیران گرچه با دریافت پیام افراسیاب دلگرم شد و سپاه را بیاراست اما 
خود می دانست توان نبرد با ایرانیان را ندارد و اگر سپاه یاری بخش خسرو 
به سپاه ایران بپیوندد، روزگار بر او دشوار خواهد شد و با یزدان پاك گفت:

که را برکشیدی تو، افکنده نیست
جز از تو جهاندار دارنده نیست

به خسرو نگر تا جز از کردگار
که دانست که آید یکی شهریار

برآرد گل تازه از خار خشك
شود خاك با بخت بیدار مشك

شاهنامه پژوه

مهدی افشار

کامران امامی*


