
ارائه خدمات به اتباع خارجی
 به بانک مرکزی ابالغ شد

ادعای شاکی حرفه ای بودن را
 رد می کنیم

واکنش وزارت کشور   به گزارش «شرق»

واکنش به یک گزارش
گروه سیاســت: بعــد از اظهارنظــر مهم ســیدکمال خرازی و 
محمدجــواد الریجانی درباره توان ایران برای ســاخت ســالح 
هسته ای، دوشــنبه هفته جاری محمد اسالمی نیز اظهارنظری  
مشابه  را مطرح کرد. رئیس ســازمان انرژی اتمی در اظهاراتی 
عنوان کــرد: «همان طور  که آقای خرازی (ســیدکمال) مطرح 

کردند....

نمی شود هم چوب را بخوریم
هم پیاز را؛ باید ایستاد

در گفت و گو با احمد بخشایش اردستانی
 نماینده پیشین مجلس ارزیابی شد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۴۳ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آگوســت   ۴     ۱۴۴۴ محــرم   ۶     ۱۴۰۱ مــرداد   ۱۳ پنجشــنبه 
صفحه  ۲صفحه ۸

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: نگاهی دیگر به الیحه درآمدهای پایدار شهرداری ها، روایت یک گفت وگو با شیرین بیانی   و یادداشت هایی از   علی نوذرپور، امیر آریازند، مهدی افشار، «شماره آینده روزنامه شرق سه شنبه ۱۸ مرداد منتشر خواهد شد»

یک  بار دیگر با جاری شدن سیل در نقاط مختلف کشور بسیجیان 
(به معنای فعاالن و داوطلبان و نه فقط اعضای سازمان بسیج) نشان 
دادنــد که تیرهای بال را به جان می خرند و تاوان عدم پیش بینی ها و 
کم کاری ها و کم فکری های قاعدیــن را می دهند و در جبران مافات 

(در حد ممکن) می کوشند.
البته شکی نیست که حوادث طبیعی در بسیاری از مواقع بسیار 
فراتــر از پیش بینی هــا رخ می دهد؛ اما این نباید بهانه ای شــود که 
هیچ پیش بینی ای صورت نگیرد و با اســتدالل فراتر بودن حوادث از 
پیش بینی ها روزگار را به بطالت بگذرانند. مثال بســیار ســاده وضع 
روســتاهای ما در برابر زلزله است، نه آنکه مقصود زلزله ۷ ریشتری 
به باال باشــد؛ بلکه روســتاهای ما در برابر زلزله های ۴ و ۵ ریشتری 
ویران می شوند. پس از ۴۳ سال از پیروزی انقالب اسالمی و استقرار 
جمهوری اسالمی هنوز زلزله های حدود ۵ ریشتری جان روستاییان 
را می ستاند. آیا توانســته ایم خانه های روستایی مان را در برابر زلزله 
۶ ریشــتری مقاوم کنیم. اگر کرده بودیم و زلزله ۸ ریشتری آمده بود 
می توانستیم توجیهی منطقی داشته باشیم. آیا نمی توانستیم از ابتدا 
چاره ای برای زباله کشــور داشته باشــیم تا اینک زباله از سر و روی 
کشور باال نرود و شــیرابه های عفونی آن رودخانه های شمال کشور 
را آلــوده نکند. اتفاقا مدارک حاضر نشــان می دهد در ســال ۱۳۶۳ 
تعداد پنج پروژه تبدیل زباله در کشــور در دست اجرا بوده است که 
معلوم نیست به چه دلیل در سال های بعد این نوع اقدامات از قلم 
افتاده و پیگیری نشده است. به ساخت وسازهای شهری هم نگاهی 
بیندازیم؛ آنجا که شهرداری تهران در کوچه های ۶ تا ۱۰ متری شمال 
تهران و در روی گســل و اطراف آن اجازه احداث ساختمان ۱۰ تا ۲۰ 
طبقه را داده است و کافی است با یک زلزله ساده حداقل دست انداز 
پشت بام ساختمان به پایین سقوط کند. آن  وقت هیچ کس در کوچه 
نمی تواند گذر کند، حال چگونه باید امدادرســانی کرد؟ مسئوالن ما 
(مقصود دولت فعلی نیست؛ بلکه همه مسئوالن دوره های مختلف 
در ســه قوه) ظاهرا یا نمی دانند که هزینه تصمیمات شــان را نهایتا 
مردم می پردازند یا برای شــان مهم نیســت و البته برخی نیز از این 
تصمیمات منتفع می شــوند. میان دولت های مختلف در زمان های 
متفاوت و نیز ســایر مســئوالن تقریبا تفاوت چندانی نیست و میراث 
هر دوره زمانی مبدأیی می شــود برای دوره بعدی و مســئوالن دوره 
بعدی هم حســب ضرب المثل «دســتش نزن بدتر می شود» روال 
قبلی را ادامه می دهند و نمونه و مثال آن  هم شهرداری تهران است 
که مســئوالن آن در زمان های مختلف فقط برای شان صرف درآمد 
مطرح بوده اســت و هوافروشی یا شهرفروشــی را آویزه گوش قرار 
داده اند و جالب آنکه مســئوالن مسکن و شهرســازی (یا وزارت راه 
و مســکن فعلی) به جای تدوین ضوابط فراگیر برای مســکن کشور 
همراه شورای عالی شهرسازی بیشتر تماشاگر بوده اند تا سیاست گذار. 
اینکــه همه تقصیرات را برخی برعهده دولت آقای حســن روحانی 
می گذارند و بر آن محمل می رانند، حتما انحراف از موضوع اســت 
و اینکه همه از دولت آقای ابراهیم رئیســی توقع دارند که مســائل 
را حل کنند، انتظاری بیهوده اســت. البته مســئله معیشت و انتظار 
مردم شاید به مثابه بومرنگی باشد که طرفداران رئیس دولت فعلی 
علیه روحانی به کار برده باشند و اینک بومرنگ در بازگشت به دولت 
برخورد کرده اســت، هرچند   مسئله معیشت در حال حاضر به دلیل 
گرانی های بی حد بیشتر جلوه کرده است. می توان گفت که نمی توان 
از دولت فعلی انتظار حل مســئله معیشــت را داشت. به هر حال 
مردم تحمل می کننــد و هزینه آن را می پردازنــد؛ اما نگرانی مردم 
تنها مسائل زمان فعلی نیست؛ بلکه آینده را روشن نمی بینند. وقتی 
شرایط زیست چنین باشــد و آینده نه چندان روشنی در دیدگاه مردم 
وجود داشــته باشد طبعا حوادث طبیعی مانند سیل یا زلزله که رخ 
می دهد، بار ســنگینی بر دوش مردم مصیبــت زده باقی می گذارد و 
این حال ناخوش در موقعیتی که حال کشــور ناخوش باشد، تشدید 
می شــود. باور کنیم که در طول سال های گذشته به دلیل کم کاری، 
آینده نشناســی، تفکر پوپولیستی و توســعه معیوب شهری به جای 
توسعه پایدار، مشکالت فراوان عمومی و زیستگاهی در کشور ایجاد 
شــده و به تبع آن عالوه بر وجه منفی جاری زیســتگاهی، حوادث 
طبیعی به شــدت تأثیر منفی در جامعه می گــذارد. در این بحبوحه 
دولــت، مجلس و نوعــا حکمرانی تنهــا به برخی مســائل جاری 
می پردازند و جهت حرکت درســت انتخاب نشــده است. نمی توان 
انتظار داشت همه مسائل کشور و به خصوص مسائل زیستگاهی را 
ایــن دولت حل کند؛ اما باید انتظار داشــت که پیکان حرکت دولت 
و حکمرانــی در جهت مقابله با این مســائل و درک حل آن باشــد 
که چنین امری مشاهده نمی شــود؛ بلکه اولویت ها کامال به دست 
فراموشــی سپرده شــده است. اگر این دولت هشــت سال در مسند 
قرار گیرد و حتی بتواند به نوعی مرهمی بر مســئله معیشــت مردم 
بگذارد و در عین حال پس از هشــت سال کشــور را بدحال تر تحویل 
دهد، چه باید کرد. مدت ها بود که درمورد توسعه ایران و چگونگی 
آن بحث بود. اینک تقریبا از توســعه گــذر کرده ایم و به حفظ ایران 
بســنده کرده ایم که آن هم سرنوشــت مبهمی دارد. این سنت سیئه 
که مســئوالن قاعد، در پی اصالح نیســتند، موجب می شود که بار و 
فشــار حوادث بر دوش بسیجیان قائم می افتد و البته این تحمل بار 
نمی تواند دائمی و ثمربار باشد و تنها آن گاه ممکن  است که مسئوالن 
نیز قائم باشند و اولویت ها را با قوه دراکه معلوم کنند و با شجاعت 

درخصوص آنها تصمیم گیری کنند.

نزدیک نیمه شــب بود که ناگاه «باد دیوانــه ای» درها و پنجره ها 
را لرزاند و بارانی سیل آســا باریدن گرفت و امواجــی از خاک و گل را 
پشــت پنجره ها ریخت. پنجره ای که باز بود امــواج آب و توفان را به 
داخل هال خانــه رها کرد. من در یک لحظه، یاد قصه های مادربزرگ 
افتــادم. صدای رعد و درخشــش مداوم برق رؤیاهایــم را به باد داد. 
به خود گفتــم اگر همین طور ببارد، خانه پر از آب می شــود. انگار در 
همین زمان روح مادربزرگ کامال نورانی ظاهر شد و به لهجه گیلکی 
گفت: «چیزی نیه زای، بارانه ده!». طولی نکشید که با خاموشی برق، 
خانــه عالوه در توفان و باران در تاریکی فرورفت و ترســی گنگ همه 
وجودم را در بر گرفت. به خود گفتم: اینجا که می کوبد در روستاهای 
دور و نزدیــک چــه خواهد کرد؟ بر دامنه کوه چــه فجایعی را به بار 
می آورد؟ در مسیر رودخانه ها و مسیل ها چه نقشه ای برای خانه های 
مردمان، مغازه های شان و زندگی شان، خودروهای شان و...  می کشد. ما 
مخلوقات «خدای بزرگ» هستیم که بی گمان عشقش را نثار ما کرده 
است. هرچند خیام بزرگ گفته است: ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز. در 
همین فکر بودم که همچنان باران سیل آسا می بارید و خانه تاریک بود 
و روشــنایی المپ گازی، همه دلهره ها را از بین نمی برد. می توانستی 
تصــور کنی که مردمانی را، خودروهایی را، خانه هایی را، کلبه هایی را 
آب برده اســت. می توانســتی در خاطر زنده کنی که اگر در سیالب به 
دام بیفتی، چه سرنوشتی در انتظار توست و... .  شب می گذشت بدون 
اینکــه پلکی بر پلک دیگر فرود آید ، بــدون اینکه خواب بیاید و بدون 
اینکه تو از دلهره مردمان رها شوی. فردا صبح که جویبارهای گل آلود 
دم دو پنجره خانه را تمیز می کردی، با مروری بر خبرهای سیل، متوجه 
شــدی که اضطراب های دیشــب تو بی مورد نبوده و بخش مهمی از 
استان ها، شــهرها و روستاهای کشور دستخوش سیالب شده است و 
چه داســتان مکرر تلخی، حریم شکسته شده رودخانه ها، مسیل های 
حذف شده، از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی قوی، خشکسالی های 
چند ساله و به دنبال آن ترسالی، چرای دام ها در مناطق سیالب خیز و..   . 
و در کنار همه اینها نبود مدیریت بحران و غافلگیری های همیشــگی 

و...  سیل همواره بغل گوش ما بوده است.
ادامه در صفحه ۹

تقدیر بسیجیان، تحذیر مسئوالن

پاچه های گلی و مدیریت بحران

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

باقری و مورا  در  وینباقری و مورا  در  وین

میز  مذاکرات میز  مذاکرات 
دوباره چیده شددوباره چیده شد

سدهای بدون کاربری؟
سیالب های تابستانی کمکی به ذخایر آب سدهای ایران نکرد

عبدالرحمن فتح الهی: بر اســاس شــواهد، قرائن و اخبــار واصله، دور جدید 
مذاکرات هســته ای در وین در دســتور کار طرفین برجام قرار گرفته است. در 
این راســتا پایگاه خبری اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که 
مذاکرات وین بر سر احیای برجام امروز پنجشنبه از سرگرفته خواهد شد. آن گونه 
که روز گذشــته رویترز مطرح کرده بود، راب مالی راهی پایتخت اتریش شد. به 
موازاتش ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایــران هم از عزیمت 
باقری کنی و هیئت مذاکره کننده کشــور به وین خبر دارد. انریکه مورا، نماینده 
اتحادیه اروپا در مذاکرات وین نیز دیــروز  در پیامی توییتری خبر داد که برای 

ازسرگیری مذاکرات احیای برجام راهی وین شده است.

نکتــه حائز اهمیت آن اســت که یک «منبع ایرانی» که نامش فاش نشــده نیز به خبرگــزاری رویترز گفته 
مذاکرات امروز در وین به صورت غیرمستقیم و مانند فرمت «نشست دوحه» خواهد بود که در آن انریکه مورا 

پیام ها میان باقری و رابرت مالی را منتقل می کرد.
اگرچه اساسا نفس ازسرگیری مذاکرات در وین، دوحه یا هر جای دیگری برای پیگیری پرونده فعالیت های 
هســته ای ایران از طریق دیپلماســی، ســازنده و مســیری کم هزینه برای همه طرف هاســت، اما با توجه به 

واقعیت های حال حاضر و مجموعه اقدامات، مواضع تصمیماتی که به خصوص تهران و واشــنگتن در چند 
هفته اخیر اتخاذ کرده اند گروهی از کارشناســان را به این باور رسانده که بعید است نشست پیش رو بتواند گره 
از کار برجام بگشاید، کما اینکه نشست دوحه و ادوار پیشین مذاکرات در همین وین هم نتوانست کاری از پیش 
ببرد.  هرچند نباید درباره مذاکرات دســت به فضاسازی رســانه ای منفی زد و پیشاپیش حکم قطعی درمورد 
خروجی نشســت داد، ولی بیراه نیست اگر بگوییم در شــرایط فعلی به جای نگاهی خوش بینانه و امیدوارانه 
با درک واقعیت های جاری، نمی شــود دلخوشــی چندانی به مذاکرات داشت. اتفاقا در سایه نکته یادشده یک 
منبع آمریکایی به این پایگاه خبری گفت: «ما با انتظارات پایینی برای توافق و احیای برجام به وین بازمی گردیم، 
اما تالش مان را با حســن نیت انجــام می دهیم».  همین اظهار نظر مقام آمریکایی نشــان می دهد که امیدها 
برای موفقیت در نشســت وین تا چه اندازه کم رمق است. در عین حال نباید فراموش کرد که فضای سیاسی و 
رسانه ای در داخل کشور هم در برخی از مواقع به جای احیای برجام و ازسرگیری گفت وگوها بیشترین تمرکز و 
تالش خود را روی تقویت برنامه فعالیت های هسته ای و حتی تالش برای رسیدن به نقطه گریز هسته ای قرار 
داده اســت، لذا این گونه اقدامات برای برگزاری دور جدید گفت وگوها و ازسرگیری مذاکرات صرفا می تواند یک 
رفتار دیپلماتیک با هدف خرید زمان تلقی شود. حال باید دید این دیپلماسی سینوسی و قطع و وصل مذاکرات 
نهایتا چه سرنوشــت دیپلماتیکی را برای برجام به دنبال خواهد داشــت. آیا واقعا می توان در سایه ازسرگیری 

مذاکرات به احیای توافق هسته ای امیدوار بود؟

تصحیح و پوزش «شرق»
 برای یک گزارش میدانی

چگونه ۵۱ سال پیش مأموریت آپولو-۱۵ روی 
کره ماه منجر به یک رخداد تاریخی شد

حواشی اظهار نظر  یک مدیر ورزشی
به صداوسیما رسید

سفر نانسي پلوسي به تایوان، خشم پکن را 
برانگیخت

۲۰ درست است نه ۲۰۰

داستان یک 
«مجسمه افتاده»

چه کسی گفت
 جمع کنید  از ایران بروید؟
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سیدمصطفی هاشمی طبا

مینو بدیعی

 نه سیاست مداران و نه تحلیلگران تا اواخر قرن بیستم توجهی به مسائل غیرنظامی در حوزه امنیت ملی 
نداشتند و به همین جهت اقدامی هم صورت نگرفته بود. پس از آن بود که کم کم این دیدگاه گسترش یافت 
که تعریف امنیت ملی نه صرفا بلکه عمدتا براســاس مالحظات نظامی، گمراه  کننده و خطرناک است. گذار 
تدریجــی از پارادایم والتر لیپمنی امنیــت ملی به پارادایم مکتب کپنهاگی امنیــت، راه را برای ورود عناصر 
مختلف و متغیر غیرنظامی با دیدگاه های مختلف نظیر اقتصاد و سیاست تا هویت، محیط زیست و طبیعت، 
مســائل اجتماعی و... به درون مطالعات امنیت ملی هموار کرد. این گذار به معنای تغییر موضوع مباحث 
امنیتی صرف از امنیت حاکمیتی به موضوعات امنیت کل هویت اجتماعی-سیاســی درون یک ســرزمین و 
توســعه عناصر تهدیدکننده امنیــت از تهدیدات نظامی خارجی به همه عناصری بــود که می تواند امنیت 
جوامع متکثر داخل یک جامعه با تفکرات مختلف، مردم و حکومت یک سرزمین را به خطر اندازد. موضوعی 
کــه در حکمرانی خوب نیز از آن اســتفاده شــد و امروز در ادبیات حکمرانی کارآمد هــم دی ان ای آن قابل 
رهگیری اســت. رابطه بین بالیای طبیعی و امنیت ملی از جمله این عناصر است. سیاســت مداران ۲۰سالی 
طول کشــید تا بعد از امنیتی ها این دیــدگاه را پذیرفته و درک کردند و پذیرفتند این فضا و ادبیات به شــدت 
مهم اســت. «تا آنجا که در سال ۲۰۱۲، رئیس جمهور وقت اندونزی، آقای دکتر سوسیلو بامبانگ یودهویونو 
در مراســم افتتاحیه پنجمین کنفرانس وزیران آســیایی برای کاهش مخاطرات بالیا، اعالم کرد که دولتش 
کاهش بالیای طبیعی را اولویت ملی نخست خود قرار داده است، زیرا به تحقیق دریافته که بالیای طبیعی 
در اشکال گوناگون آن بزرگ ترین تهدید برای امنیت ملی این کشور هستند». پنتاگون از ۲۰۱۰ طی فقط هشت 
سال نزدیک به ۴۰ گزارش منتشر کرده و در همه آنها  بر تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی 
به عنوان یکی از مهم ترین مخاطرات امنیت ملی ایاالت متحده تأکید داشــته اســت. سی آی ای، اف بی آی و 
بســیار دیگر از نهادهای امنیتی آمریکا گزارشات تأکیدی در این حوزه داشتند. مخصوصا بعد از توفان کاترینا 
که اهمیت تهدید امنیت ملی آن را برابر با حادثه ۱۱ ســپتامبر گزارش کردند و دقیقا پس از آن بود که ســند 
راهبرد موســوم به «امنیت میهن» (Homeland Security) آمریکا که تا پیش از این بر حمالت تروریســتی 
متمرکز بود به نحوی بازنگری شد که همه نوع مخاطرات تهدیدکننده سرزمین و مردم آمریکا از جمله بالیای 

طبیعی را مد نظر قرار داد.
ادامه در صفحه ۵

 هفته های قبل ارتباط فاجعه متروپل را با عوامل پایه ای مســبب آن برشــمردیم اما امروز نمی توانیم از 
ســیل های اخیر و حواشی آن نگوییم. همه می دانیم که اصوال در کشــور «کوهستانی-کویری» ما که عمده 
خاک آن بر فالتی بلند واقع است، آبادی ها بر کوهپایه ها ساخته می شوند و دشت ها و دشتک ها هم سطوح 
آن چنان وسیعی ندارند. مهندس محمد بهشتی عقیده دارد که این وضعیت را می توان به نوعی «بی قراری» 
ربط داد. زلزله ها درســت در همین مناطق مسکونی اتفاق می افتند  که اتفاقا در آنها چشمه ها و رودخانه ها 
نیز جاری اند! وقتی در تابســتان خشک باران ببارد در رودخانه ها و جویبارهای متعدد و کم حجم کوهپایه ای 
جاری می شــود  و پر واضح اســت که هرچه بر سر راهش باشد را می شــوید و می برد! در یک پست ساده در 
دنیای مجازی، زیر عکسی از مجموعه زیارتی امامزاده داوود تهران نوشته بود: «شما اگر جای سیل بودید از 
کدام طرف می رفتید؟!». امامزاده و خانه های زوار اطراف آن درســت در وســط رودخانه بود و برای آن همه 
ساخت وســاز، حتی یک درخت هم مصون نمانده بود. اینکه ســیل می آید، یک امر طبیعی اســت  اما اینکه 
فاجعه به بار می آورد و تلفات و خســران به همراه می آورد، تقصیر ماســت؛ ما که همه جا تا وسط رودخانه 
و در داخل حریم های کمی و کیفی درجه یک و دو  همین رودخانه ها  اجازه ساخت وساز می دهیم و آنها که 
بدون ترس از سیل و مصیبت، می سازند و می سازند و می سازند! این روزها بارها داستان سیل سال ۶۶ تهران 
و سیل های عید ۹۸ را خواندیم که چطور تلفات داد و بعد، دوباره همه چیز عینا سر جای قبلی خود ساخته 
شــد. خدا می داند امامزاده داوود را چند بار آب برده و دوباره ســِر همان جای قبلی اش ساخته شده؟! حال 
برخی ممکن اســت فکر کنند که در کشــور ما برای پیشــگیری از این تلفات و خســارات هیچ روال و قاعده 
قانونی ای وجود ندارد. باید گفت که مردمان قدیم این ســرزمین دوراندیش بوده اند و به منفعت و ســالمت 
عموم توجه داشــته اند. در شهر قزوین ســیل بندهای بزرگ دو طرف شهر طراحی شده بودند تا سیالب های 
بهاری را به باغ های بزرگ باغســتان بی نظیر اطراف شــهر هدایت کنند و در شهرها نیز همیشه سطح باغات 
و زمین های ســبز و فنون آبخیزداری همیشــه طوری بود که حجم زیادی از ســیل، قبل از آنکه بخواهد به 
پایین دســت و شهر سرازیر شود، ابتدا به داخل حوضچه ها و استخرهای ذخیره هدایت و از شدت آن کاسته 
می شد. چه بسیار در همین سیل های امسال، قنات ها که به داد یزد، شهر میراث جهانی رسیدند! و نگذاشتند 

این شهر خشتی یگانه نابود شود. بی شک این قنات ها، در دیگر شهرها هم نجات بخش بوده اند!
ادامه در صفحه ۴

یادداشتیادداشت

فاجعه سیل های اخیر و سرنوشت شهرهای مابارش های مونسون، سیل و امنیت ملی

تحلیلگر ارشد حوزه مدرن دیپلماسی

سیدعلیرضا بهبهانی

معمار و شهرساز

 ترانه یلدا

در گزارش منتشرشده در روزنامه «شرق» با تیتر «اینجا روزی 
آبادی بود»، در بخشــی از گزارش از زبــان یکی از محلی هایی 
که چند نفر از بســتگان خود را در حادثه ســیل امامزاده داوود 
از دســت داده بــود، ادعایی مبنی بــر زیر آوار مانــدن حداقل 
۲۰ نفر منتشر شــد که در اشــتباه تایپی این مقدار ۲۰۰ نفر ذکر 
شــده. روزنامه «شرق» ضمن اصالح این عدد از مخاطبان خود 

عذرخواهی می کند.

توضیح درباره یک گزارش

تصحیح و پوزش «شرق » برای یک گزارش میدانی

۲۰ درست است نه ۲۰۰
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 بعد از مواضع سید کمال خرازی و محمدجواد الریجانی در قبال توان ایران برای   .
ساخت سالح هسته ای، دوشنبه گذشته محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
نیز در گفت وگویی مجددا بر هم این مســئله تأکید و عنوان کــرد ایران توان فنی 
ســاخت بمب اتمی را دارد، ولی چنین برنامه ای در دستور کار نیست؛ آیا تکرار و 
تداوم این ادبیات در میان مســئوالن ، به معنای آن است که جمهوری اسالمی به 
پیشرفت جدی هسته ای در سطح بسیار باال فکر می کند؟ به هر حال شما هم یکی از 

طرفداران  ساخت سالح هسته ای هستید.
به نظر می رســد ایران توان ساخت ســالح هسته ای را دارد، اما سعی ندارد به 

این نقطه برسد  بلکه تالش می کند از مانور برای داشتن «توان» و به موازاتش نبود 

«تمایل» ساخت سالح هســته ای به عنوان یک اهرم فشار استفاده کند. با این حال 

پیرو نکته درســت شــما من هنوز هم معتقدم که جمهوری اسالمی ایران باید به 

سمت ســاخت سالح هسته ای برود. با در نظرگرفتن شــرایط داخلی، منطقه ای و 

جهانــی، به خصوص بعد از جنگ اوکراین، من این تحلیل را با قاطعیت بیشــتری 

مطرح می کنم؛ زیرا ایران چاره ای جز این ندارد که ســاخت ســالح هســته ای را 

اجرائــی کند. این گونه نیســت کــه این چالش ها بــا تغییر و تحــوالت منطقه ای 

و جهانــی برای ایران پایان یابــد. این امید را دولت روحانی داشــت که به نتیجه 

نرسید. مگر آن گونه که دولت ســابق تصور داشت، روی کار آمدن بایدن کمکی به 

حل مشــکالت کرد یا بحران را بیشــتر کرد؟ همان طور هم باید به تغییر دولت در 

انتخابات پیش رو در آمریکا نظر داشــت. روی کار آمــدن بایدن یا هر رئیس جمهور 

دیگری در آمریــکا برای ۲۰۲۴ نمی تواند وضعیت را تغییــر دهد. حتی اگر فردی 

به مراتب منعطف تر از بایدن مانند برنی ســندرز هم دو ســال دیگر رئیس جمهور 

آمریکا شــود، باز آش همین آش است و کاسه همین کاسه. چاره کار فقط ساخت 

سالح اتمی اســت که به این دعوای ۲۰ ساله پرونده هسته ای پایان دهد و تکلیف 

خودمان و جهان را یک بار برای همیشه روشن کنیم.

 ولی این نگاه شما عمال رادیکال تر از گفته های خرازی، الریجانی و محمد اسالمی   .
اســت. آنها اعتقاد دارند ایران توان ســاخت بمب هســته ای را دارد اما تمایلی 

برایش وجود ندارد.
رادیکال تر باشــد، مشکلش چیست؟! من معتقدم ایران هم توان ساخت بمب 

هسته ای را دارد و هم باید آن را بسازد.

 همین قدر صریح؟!  .
همین قــدر صریح. ما نباید به خاطر منافــع و امنیت خود هیچ تعارفی با هیچ 

فرد و جریانی، چه در داخل، چه در منطقه و چه در جهان داشــته باشیم؛ اولویت 

حفظ امنیت و منافع جمهوری اسالمی ایران است.

 حاال که این قدر صریح گفتید، اجازه دهید من هم به اندازه شــما صریح باشم؛   .
آیا ایران در شــرایط کنونی به خصوص دست و پنجه نرم کردن با مسائل اقتصادی 

و مشکالت تحمیلی و ساختاری، اساسا توان الزم برای ساخت بمب اتم را دارد؟
قبال خودتان گفتید که آقای خرازی، الریجانی و محمد اسالمی به داشتن توان 

ایران برای ســاخت سالح هسته ای اعتراف کرده اند. پس این توان در داخل وجود 

دارد.

 منظور من توان و دانش هســته ای برای ســاخت سالح نیســت، منظور من   .
پشــتوانه عمومی و اجتماعی جامعه و همچنین توان اقتصادی الزم برای پرداخت 

هزینه های این مهم در کشور است. واقعا این توان وجود دارد؟
ببینید برای بررسی هر پدیده ای به خصوص در حوزه سیاسی و دیپلماتیک باید 

یک چارچوب نظری برای آن تعریف کرد.

 چارچوب و متد شــما چیست؛ رئالیسم تهاجمی؟ چون اصرار شما برای ساخت   .
سالح هسته ای فقط این متد را به ذهن متبادر می کند.

دقیقا؛ ببینید «کنت والتز» از بانیان نئورئالیســم تهاجمی در ۲۰۱۵، مقاله ای به 

رشــته تحریر درآورد و در آن بحث «موازنه وحشــت» را مطرح کــرد. اگر مبنای 

تحلیلــی و متد بحث را روی این مقاله بگذاریم، اکنون بــه هر دلیلی بین ایران و 

اسرائیل یک تخاصم غیرقابل میانجی وجود دارد.

اما چرا به این نقطه با تل آویو رسیدیم؟  .
ســؤال اصلی این نیست؛ به هر دلیلی، چه درست و چه غلط ما االن در جنگ  

تمام عیار با صهیونیست ها هستیم. حال طبق برخی آمارها اسرائیل بین ۷۰ تا ۴۰۰ 

کالهک اتمی دارد. خوب برای این موازنه وحشــت، ایران هم باید به توان ساخت 

سالح هسته ای دست پیدا کند.

 با این اوصاف شما برای پیاده سازی موازنه وحشت قائل به ساخت چند کالهک   .
اتمی توسط ایران هستید؟

فعال تعداد کالهک برای موازنه وحشــت مهم نیست. ابتدا به ساکن ایران باید 

به سمت ساخت سالح اصلی برود تا موازنه را با اسرائیل رقم بزند.

 ســؤال من را جواب ندادید. با توجه به مشکالت معیشتی و اقتصادی کنونی که   .
به یک بحران جدی شبیه اســت و عمال مدیریت اجرائی هم در مدیریت و کاهش 
این بحران ضعف نشان داده، داشتن بمب اتم این شکل  را به نقطه برگشت ناپذیر 

نمی رساند؟
اوال من مخالف هرگونه فشار، چه از داخل و چه از بیرون به مردم به خصوص 

در حوزه اقتصادی و معیشتی هستم. پس به گونه ای برخورد نکنید که گویی من از 

وضعیت کنونی خوشحالم یا اینکه بدون توجه به بحران کمرشکن معیشتی مردم 

فقط از ساخت سالح هسته ای حرف می زنم. در عین حال قطعا بخشی از مشکالت 

فعلی در داخل کشــور، نه به واســطه تحریم ها که به دلیل فســاد سیستماتیک، 

ناکارآمدی، بی لیاقتی و بی برنامگی تمام مســئوالن در همه دولت هاست. منظور 

من یک دولت نیســت؛ همه دولت ها در شــکل گیری وضع کنونی به ســهم خود 

مقصرند. از همه مهم تر وقتی ما شاهد این حجم بی سابقه از تحریم ها و فشارهای 

معیشــتی علیه مردم و ملت ایران هســتیم، چرا نباید حداقل دســتاورد همه این 

فشار رســیدن ما به بمب هسته ای باشد؟! چون به واقع منطقی نیست که ما هم 

سیاست فشار حداکثری را تحمل کنیم و هم از آن طرف توان اتمی مان حتی قادر 

به تولید برق نباشــد. ما االن هم کتک را می خوریــم، هم پیاز را؛ تازه باید پول هم 

بدهیم. این نه عقالنی  اســت و نه شــدنی. شما در تابســتان دو سال پیش دیدید 

که توان هســته ای کشور حتی نتوانســت کمبود تولید را جبران کند. اینجاست که 

ســؤال بحقی در ذهن مردم ایران شــکل می گیرد؛ اگر ما سال هاســت به واسطه 

فعالیت های هســته ای متحمل تحریم و فشار اقتصادی هستیم پس این توان کی 

باید به داد ما برســد؟ اگر توان هسته ای نتواند کمبود برق ما را جبران کند پس به 

چــه دردی می خورد؟ نباید فراموش کنیم که در ســایه این تحریم ها چند میلیارد 

دالر به اقتصاد ایران ضربه وارد شــد، معیشت مردم تحت تأثیر قرار گرفت، سفره 

ایرانی ها کوچک و کوچک تر شد، بیماران سرطانی، پروانه ای و بیماران خاص دیگر 

به کام مرگ رفتند و...؛ پس جا دارد برای پاسخ دادن به این همه فشار صرفا برای 

اینکه جمهوری اســالمی ایران به دنبال دانش و توان صلح آمیز هسته ای است به 

بمب اتم دســت پیدا کنیم تا حداقل یک توازن بخشی یا همان موازنه وحشت در 

برابر اسرائیل را به واسطه این همه هزینه و فشار در همه این سال ها ایجاد کنیم.

 می دانید مشــکل تحلیل شما چیست. مشکل و نقص ارزیابی شما این است که   .
باالتر از سیاهی رنگی نمی بینید؛ در صورتی که واقعا باالتر از سیاهی هم وجود دارد. 
نباید شــرایط بحرانی فعلی مالک تحلیل قرار گیرد و این تصور را داشته باشیم که 
وضعیت از این بدتر نخواهد شــد. واقعا امکان دارد وضعیت «بدتر از بد» شــود. 
اگر ایران به این ســو و رسیدن به نقطه گریز هسته ای برود، این احتمال می رود که 

گرفتار گره های جدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشویم؟
من چنین تصــوری ندارم؛ چون مالک اول و اولویــت اصلی به امنیت داخلی 

بازمی گردد. شــما به تحوالت چنــد روز اخیر در عراق نگاه کنیــد. اکنون عراق با 

بحران هرج ومرج خیابانی، آشوب سیاسی و درگیری مواجه است؛ چراکه نتوانسته 

به یک امنیت داخلی دســت پیدا کند. پس اولویت اول باید امنیت باشــد؛ امنیت 

ما در داخل و خارج باید به صورت کامل تأمین شــود. در حوزه خارجی امنیت ما 

با تقابل در برابر اســرائیل و آمریکا تأمین می شود و در این راستا ایران به بمب اتم 

نیاز دارد.

 از نظر امنیت داخلی چطور؟ آیا داشــتن بمب اتــم می تواند به تقویت امنیت   .
داخلی کمک کند یا اتفاقا برخالف تصور شــما رفتن به سمت نقطه گریز هسته ای 

نگرانی و ناامنی روانی جدی را به جامعه تزریق می کند؟
اگرچــه من معتقدم جامعه ایران احیای برجام را دوســت دارد و من منکر آن 

نیســتم، اما باید در عین حال گفت که ایرانی ها خواهان آن هســتند که وضعیت 

مملکت تعیین تکلیف شــود. نباید ما در این وضعیت پادرهوا قرار بگیریم. باز هم 

تکرار می کنم ما اکنون هم کتک را می خوریم، هم پیاز را؛ تازه پول هم باید بدهیم. 

این وضعیت قابل تحمل و پذیرش نیست.

 میان کالمتان، چرا معتقدید جامعه ایران احیای برجام را دوست دارد؟  .
چون وضعیــت اقتصادی این را گواه می دهد. شــما به بــازار و فضای روانی 

اقتصادی کشــور نگاه کنید. با کوچک ترین خبری مبنی بر ازســرگیری مذاکرات یا 

نزدیک شــدن به توافق، قیمت ارز کاهش پیدا می کند، امــا هرگونه اقدام، توافق، 

دیدار یا قرارداد بین ایران با روسیه و چین اثری در اقتصاد ندارد. این نشان می دهد 

که جامعه هم خواســتار احیای برجام اســت، اما ذکر این نکتــه لزوما به معنای 

آن نیســت که جامعــه هم دلش نمی خواهد تکلیفش روشــن شــود. واقعا اگر 

می خواهیم برجام احیا شــود، خب درست، روشن، منطقی و عقالنی مذاکره کنیم 

و برجام را به نتیجه برسانیم که با توجه به رفتار اروپا و آمریکا در این مسئله شک 

دارم. اگر هم به دنبال رســیدن به نقطه گریز هسته ای هستیم، بدون تعارف آن را 

در دســتور کار قرار دهیم؛ این وضعیت پادرهوا برای همه کالفه کننده اســت. نه 

برجام احیا می شــود و نه بمب اتم داریم، اما به اندازه یک کشــور دارای بمب اتم 

مانند کره شمالی و حتی چندین برابر کره شمالی متحمل تحریم هستیم. من از شما 

می پرسم آیا این وضعیت عقالنی است؟!

 به فردای ایران بعد از رسیدن به ساخت سالح هسته ای فکر کنید. واقعا داشتن   .
سالح اتمی چه دردی از مشکالت مردم دوا می کند؟

نباید داشــتن سالح هســته ای و اســتفاده از آن برای ارتقای امنیت داخلی و 

خارجی را با مشــکالت اقتصادی و معیشــتی گره بزنیــم. هرچند تحریم ها باعث 

شــده است این دو مسئله به هم گره بخورد، اما ایران باید به سمتی پیش برود که 

ضمن رسیدن به نقطه گریز هسته ای، مشکل معیشت را هم حل کند. نباید رسیدن 

به ســاخت ســالح هســته ای را یک هیوال تصور کنید؛ این هم یک نقطه و برهه 

تاریخی اســت که می توان از آن گذر کرد. مشکل کار سیاست   دولت رئیسی است. 

با شعار، اقتصاد درست نمی شود. من هم منتقد جدی وضعیت کنونی هستم. من 

در گفت وگوی قبلی با شــما و «شــرق» انتقادهایی جدی به تیم اقتصادی دولت 

رئیسی و نگاه دانشگاه امام صادق به علم اقتصاد داشته و دارم.

 خودتان هم که از خروجی های همان دانشگاه هستید.  .

بله، اما این مهم، نه نافی انتقاداتم به عملکرد تیم اقتصاد دولت رئیسی است 

و نه نافی رسیدن ایران به نقطه گریز هسته ای برای بازدارندگی. ببینید ایران مانند 

کره شــمالی نخواهد شد؛ چون کره شــمالی، کره شــمالی و ایران هم ایران است. 

هیچ گاه نباید ایران را با کره شمالی مقایسه کرد و کره شمالی را با ایران؛ ایران دارای 

یک پتانسیل بسیار باال در حوزه ژئوپلیتیک است و از امتیازات باالیی در حوزه انرژی 

و منابع انســانی و زیرزمینی برخوردار است. ایران هســته ای و ایران دارای سالح 

اتمی مانند کره شمالی بسته و محدود نخواهد شد.

 باز هم بی تعارف بگویم به نظر می رســد بار اصلی پرونده هســته ای در این ۲۰   .
ســال بر دوش مردم بوده است. اگر باری به واســطه گریز هسته ای متحمل ایران 
شود، باز هم بر دوش همین مردمی است که قدرتشان روز به روز کمتر شده است؟
این نکته شــما کامال درســت اســت و بر آن صحه می گذارم.  مسئوالن دم از 

شعار و مبارزه با امپریالیسم و آمریکا می زنند اما خودشان و فرزندانشان در بهترین 

مناطق با لوکس ترین ماشــین ها، بادیگارد و... زندگی می کنند و خبری از درد مردم 

ندارند؛ با شــلوار گلی و اقدامات پوپولیستی به نوعی ظاهرسازی می کنند، اما درد 

واقعی مردم چیز دیگری است.

 این را صریحا می گویم که به اعتقادم شــما به دلیل دوری از قدرت این نگاه را   .
دارید. به همین دلیل بی تعارف از شــما می پرسم اگر احمد بخشایش اردستانی که 
نماینده مجلس شورای اسالمی در دوره نهم و عضو کمیسیون امنیت ملی بود، آن 
هم مجلســی که برجام را در ۲۰ دقیقه به تصویب رســاند، اکنون نماینده مجلس 
یازدهم بود، با توجه به وجهه حقوقی باز هم از گریز هســته ای ســخن می گفت؟ 
آیا به دلیل اینکه اکنون شــما با وجهه حقوقی مواجه نیستید این مسائل را مطرح 

می کنید؟
قطعا شرایط سیاســی و وجهه حقوقی می تواند در موضع گیری های مسئوالن 

اثرگذار باشــد، آن هــم در رابطه با مســائل مربــوط به حوزه سیاســت خارجی، 

دیپلماسی و پرونده های حساســی مانند پرونده فعالیت های هسته ای جمهوری 

اســالمی ایران. به هر حال به دلیل همین تبعات سیاســی، امنیتی و دیپلماتیکی 

که مواضع مســئوالن می تواند به دنبال داشته باشد، افراد سعی می کنند سخنان 

را با لحاظ کردن این اقتضائات مطرح کنند. البته نکته بســیار مهم دیگری که نباید 

فراموش کرد، این اســت که اقتضائات مجلس نهم قطعا با مجلس دهم متفاوت 

بود، همان گونه که شــرایط و وضعیت مجلس دهم بــا مجلس یازدهم متفاوت 

اســت. بنابراین حتی اگر اکنون من نماینده مجلس یازدهــم می بودم بنا نبود که 

مواضعــی را کــه در مجلس نهم مطرح کردم، مطرح کنم یــا مواضعی را که در 

آن زمان مطرح نکردم اکنون مطرح نکنم. تمام این نکات مؤید و مبین آن اســت 

که بنا بر شــرایط و اقتضائات سیاسی و دیپلماتیک موضع گیری ها متفاوت خواهد 

شــد. همان گونه که به درستی اشاره کردید، مجلس نهم، مجلسی بود که به دلیل 

شــرایط سیاسی داخلی و تحوالت منطقه ای و جهانی نهایتا برجام را در ۲۰ دقیقه 

به تصویب رساند که آن هم جای حرف و حدیث و تحلیل بسیار دارد؛ چون خودم 

بــه دلیل حضور در کمیســیون امنیت ملی در جریان جزئیــات چگونگی تصویب 

برجــام در مجلس نهم بودم. اما مجلــس دهم و به خصوص مجلس یازدهم در 

یک شرایط کامال متفاوت با مجلس نهم قرار دارند. پس اگر برجامی وجود داشت، 

آیــا مجلس یازدهم مانند مجلس نهم آن را در ۲۰ دقیقه تصویب می کرد؛ من که 

به آن شک دارم؟

 واقعا اصرار بر توان ایران برای ســاخت سالح هســته ای از زبان سیاسیون با   .
چه هدفی مطرح می شــود؛ آیا این  حکایت از تالش برای رســیدن ایران به نقطه 
گریز هســته ای دارد یا صرفا یک حرکت دیپلماتیک با هدف افزایش توان چانه زنی 

است؟
ابتدا به ســاکن باید گفت این مسائل جزء اســرار نظام است و من نمی دانم آیا 

جمهوری اسالمی در سایه این اظهار نظرهای خرازی، الریجانی و اسالمی به دنبال 

ساخت بمب هسته ای اســت یا خیر؟ اگرچه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری 

ســاختن و داشتن بمب هسته ای حرام شرعی است و کارگزاران نظام هم بر مبنای 

این فتوا تالشــی برای دستیابی به ساخت سالح هسته ای ندارند، اما من بشخصه 

امیدوارم که دلیل مشکالت مذاکرات احیای برجام، هدف تالش برای ساخت بمب 

هسته ای باشد؛ چون کماکان معتقدم ساخت سالح هسته ای تنها راه حل جمهوری 

اسالمی ایران برای خروج از چالش ها و بن بست های سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی 

مربوط به برجام و پرونده فعالیت های هســته ای است. تا زمانی که ایران به بمب 

هسته ای دســت پیدا نکند، این چالش ها و مشکالت کمابیش و با شدت و ضعف 

در دوره ها و ادوار مختلف ادامه پیدا خواهد کرد. البته در یک سطح دیگر از تحلیل 

این دســت مواضع هم می تواند یک اقدام برای ایجاد بــرگ برنده و تقویت اهرم 

فشــار به طرف مقابل باشــد؛ چراکه یکی از نگرانی های جدید اروپایی ها و آمریکا 

رسیدن ایران به نقطه گریز هسته ای است.

 طوری حرف می زنید که گویی جامعه جهانی دست و پا بســته اســت و در برابر   .
ایران برای رســیدن به نقطه گریز هسته ای ســاکت می ماند. تحلیل شما به نحوی 
اســت که انگار ایران به راحتی می تواند به ســمت ساخت سالح هسته ای برود و 

جامعه جهانی هم در شرایط کنونی فریز و ثابت خواهد ماند؟
منظور شما از جامعه جهانی چیست؟!

 منظورم کامال روشن است؛ جامعه جهانی.  .
خیر، منظورتان را صریح تر بگویید؛ منظورتان ایاالت متحده آمریکا و ســه کشور 

اروپایی است.

 حتی اگر گفته شــما را درســت بدانیم، مگر ایاالت متحده آمریکا و ســه کشور   .
اروپایی آلمان، فرانســه و انگلستان تأثیر گذاری کمی در آینده پرونده فعالیت های 
هسته ایران، سرنوشت برجام، تصمیمات شورای حکام، شورای امنیت و... دارند؛ 
ســه کشور از این چهار کشور یعنی آمریکا، فرانســه و انگلستان عضو دائم شورای 

امنیت و دارای حق وتو هستند.
روســیه و چین هم عضو دائم شــورای امنیت، دارای حق وتو و قدرت نظامی 

هسته ای هستند.

 بحث من و شــما کــه بحث حق وتوی دو طرف نیســت. ســؤال و نقد من به   .
گفته های شــما این اســت که آیا جامعه جهانی یا به قول شــما آمریکا، فرانسه، 
انگلســتان و آلمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای حکام، سازمان ملل 
و شــورای امنیت دست روی دست گذاشــته اند تا ایران به نقطه گریز هسته ای و 
 NPT ساخت ســالح اتمی دســت پیدا کند؟ بماند که به دلیل عضویت ایران در
هم شرایط ایران متفاوت از صهیونیست ها برای رسیدن به سالح هسته ای است؛ 
چــون هر گونه اقدامی برای خروج از NPT ما را با بحرانی تمام عیار از سیاســت و 

دیپلماسی تا اقتصاد   مواجه می کند.
برای پاسخ به این سؤال شما اجازه دهید من یک تبیین تاریخی در خصوص این 

به  اصطالح جامعه جهانی داشته باشم. از سال ۱۸۱۵ تا سال ۱۹۱۴ جامعه جهانی 

بر مبنای تئوری «موازنه قوا و کنسرت اروپایی» اداره می شد. از ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۴، یعنی 

در فاصلــه دو جنگ جهانی اول و دوم، جامعــه جهانی بر مبنای «تکثر قدرت در 

البه الی جامعه ملل» تعریف شــد. از ۱۹۴۴ تا ۱۹۶۲ هم «نظام دوقطبی منعطف» 

بر جهان حاکم بود؛ از سال ۱۹۶۲ با واقعه خلیج خوک ها تا سال ۱۹۹۰ و فروپاشی 

اتحاد جماهیر شــوروی یک «نظام دو قطبی غیر منعطف» در دنیا به وجود آمد. از 

۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ هم «یک جانبه گرایی یا تک قطبی دســتوری» شکل گرفت. از ۲۰۰۳ 

تا به اکنون نظام جهان یک نظام «تک قطبی ارشــادی» است. حاال نکته اینجاست 

که بعد از آغاز جنگ اوکراین نظم جامعه جهانی دوباره به سمت نظام چندقطبی 

بازگشــت است که یک قطب آن روســیه با برتری نظامی و قطب دیگرش چین با 

برتری اقتصادی اســت. پس وقتی شــما از جامعه جهانی صحبت می کنید، باید 

بفهمیم که منظور دقیق از جامعه جهانی چه کشــورهایی اســت؟ اکنون که یک 

زمستان و پاییز بسیار سرد پیش روی اروپا قرار دارد، ما شاهد انعطاف غرب هستیم. 

به همین دلیل اســت که اکنون جوزپ بورل به عنوان مســئول سیاســت خارجی 

اتحادیه اروپا خود را به آب و آتش زده اســت که بتواند با متن پیش نویس توافق 

خــود، برجام را احیا کند که با توجه بــه قرائن، نه ایران و نه آمریکا به آن توجهی 

نکرده اند. اما ما نباید به این ســمت حرکت کنیم. ما باید روابط راهبردی با چین و 

روسیه را تقویت کنیم.

 روابط روســیه و چیــن با ایران راهبردی اســت امــا چرا آن قــدر روی این   .
راهبردی بودن اصرار هست. همین مســکو و پکن در برهه های متعدد در شورای 
امنیت پشــت تهران را خالی کردند. این مسئله را ارتباط راهبردی چگونه باید حل 

کند؟
نکته شما درست است، اما با توجه به همان تطور تاریخی که مطرح کردم، ما 

از اسفند سال گذشته وارد دوران جدید چند قطبی در نظام جهانی شده ایم. از یک 

سو به دلیل مسئله تایوان و تشدید تنش واشنگتن با پکن و همچنین جنگ اوکراین 

و تداوم جنگ بین روســیه با ایاالت متحده آمریکا و ناتو، اگر نهایتا پرونده ایران از 

آژانس بین المللی انرژی اتمی و شــورای حکام به شورای امنیت کشیده شود، این 

بار مسکو و پکن به شکل تمام قد پشت ایران خواهند ایستاد.

در تحلیل تان به شــرایط منطقه  ای و جهانی اشــاره داشتید. به شکل مشخص   .
وقوع جنگ اوکراین، به تبع آن تشــدید نوعی از رفتارهای روسیه در احیای برجام 
و تداوم بن بســت مذاکرات وین تا چه اندازه جمهوری اســالمی را به سمت گریز 
هســته ای کشانده است؟ چرا که بســیاری معتقدند حضور رئیس جمهور روسیه در 

تهران عمال ایران را به سمت کنار گذاشتن برجام کشاند؟
ببینیــد، من به این واقعیــت معترفم که نگاه مثبتی در ســطح افکار عمومی 

داخلی نسبت به روابط ایران با روسیه و چین وجود ندارد؛ به خصوص روس ها. به 

هر حال روسیه ۳۸ شهر ایران را گرفت و دست به غارت، جنایت و کشتار فراوانی 

در ایران زد؛ اما چرا باید به خاطر منافع و امنیت حال حاضر خود در تاریخ بمانیم. 

ما باید از تاریخ عبور کنیم و روســیه فعلی را جدای از روســیه تزاری یا شــوروی 

ببینیم؛ بنابراین اتفاقا اگر روسیه به دنبال روابط درست، منطقی و راهبردی با ایران 

است و از همه مهم تر به دنبال پاک کردن آن حافظه تاریخی تلخ در جامعه ایرانی 

است، باید از هسته ای شدن ایران دفاع کند.

 در مقابل تحلیل شما این گزاره هم وجود دارد که اتفاقا ایران هسته ای درست   .
برخالف منافع مسکو و پکن است؟

این مســئله تا قبل از جنگ اوکراین صحت داشت؛ درست است که کشورهای 

دارای بمب اتمی از آمریکا و روســیه و چین گرفته تا انگلســتان، فرانســه و حتی 

پاکســتان، هندوستان و کره شمالی تمایلی ندارند ایران هم به کلوب هسته ای وارد 

شود، اما همان طور که قبال گفتم، مسکو بعد از جنگ اوکراین عمال در یک درگیری 

تمام عیار با ناتو و آمریکا قرار دارد. 
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من به این واقعیت معترفم که نگاه مثبتی در سطح افکار عمومی 
داخلی نســبت به روابط ایران با روســیه و چیــن وجود ندارد؛ 
به خصوص روس ها. به هر حال روسیه ۳۸ شهر ایران را گرفت و دست به 
غارت، جنایت و کشــتار فراوانی در ایران زد؛ اما چرا باید به خاطر منافع و 
امنیت حال حاضر خود در تاریخ بمانیم. ما باید از تاریخ عبور کنیم و روسیه 
فعلی را جدای از روسیه تزاری یا شوروی ببینیم؛ بنابراین اتفاقا اگر روسیه 
به دنبال روابط درست، منطقی و راهبردی با ایران است و از همه مهم تر 
به دنبال پاک کردن آن حافظه تاریخی تلخ در جامعه ایرانی است، باید از 

هسته ای شدن ایران دفاع کند
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در گفت و گو با احمد بخشایش اردستانی، نماینده پیشین مجلس، ارزیابی شد

نمی شود هم چوب را بخوریم هم پیاز را؛ باید ایستاد
عبدالرحمن فتح الهی: بعد از اظهار نظر مهم ســیدکمال خرازی و محمدجواد الریجانی درباره توان ایران برای ســاخت ســالح هسته ای، دوشنبه هفته جاری محمد اسالمی نیز اظهارنظری  مشــابه  را مطرح کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی در 
اظهاراتی عنوان کرد: «همان طور  که آقای خرازی (ســیدکمال) مطرح کردند، ایران توان فنی ســاخت بمب اتمی را دارد  ولی چنین برنامه ای در دستور کار نیست». البته به فاصله کمتر از یک روز بهروز کمالوندی در گفت وگویی با شبکه المیادین 
به نحوی ســعی داشت سخنان اســالمی را توضیح دهد و در این باره تصریح کرد: «از اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد توانایی ایران در دستیابی به بمب هسته ای اشتباه برداشت شده است. ایران به دلیل توانمندی های استراتژیک 
خود نیازی به بمب هســته ای ندارد و به سمت ساخت بمب هسته ای هم نخواهد رفت». با  این حال به نظر می رسد این دست تالش های سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران راه به جایی نبرد؛ چرا که محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی 
همان روز (سه شــنبه جاری) در مجلس شــورای اسالمی، نه تنها از «توان» که حتی از وجود «تمایل» برای ساخت ســالح اتمی گفت و در این باره صراحتا اذعان کرد: « دشمن بداند اگر گستاخی و تهدید ادامه یابد، از رهبر معظم انقالب اسالمی 
خواهیم خواست استراتژی و فتوای ساخت سالح هسته ای تغییر یابد». تکمله این نگاه به مواضع و ادعاهای رسانه ای در داخل باز می گردد. افزون بر ادعای این نماینده مجلس که سخنان کمالوندی را مبنی بر نبود تمایل در ایران برای ساخت 
سالح هسته ای زیر سؤال می برد، چند روزنامه دیگر هم از احتمال «تغییر نگاه» تهران برای این منظور (ساخت سالح هسته ای) گفتند که می تواند مؤیدی برای تأکید بر این سخنان باشد. مهم تر از آنچه در این یکی، دو روزنامه گفته شد، پیش تر 
رســانه های اصولگرا از وجود توان و تمایل و تالش پشــت  پرده تهران برای ساخت بمب اتم گفتند. در این راستا نشریه واشنگتن فری بیکن با استناد به بحث های تلگرامی نوشت: «ایران تهدید کرده که تنها یک قدم با گریز هسته ای فاصله دارد 
و با موشــک های قاره پیمایش نیویورک را به یک ویرانه تبدیل می کند». ازهمین رو «شــرق» سراغ یکی از طرفداران  ساخت سالح هسته ای رفته است تا ابعاد و زوایای این نگاه احمد بخشایش اردستانی را به بوته نقد بکشاند. در گپ و گفتی که با 
نماینده اسبق مجلس انجام شد، پرسش آن بوده است که این بحث ها با استناد به چه دالیل و شواهدی احتمال ساخت سالح هسته ای را آن هم در شرایط کنونی جایز می دانند؟ البته به نظر می رسد طرفداران ساخت سالح هسته ای در کشور 
هم لزوما از طیف رادیکال نیستند، کما اینکه عالوه بر بخشایش اردستانی کسان دیگری همچون ابومحمد عسگرخانی نیز طرفدار پیشرفت های هسته ای در این سطح توسط ایران بود. دکتر ابومحمد عسگرخانی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه 
تهران، عموما از طریق مواضع سرســختانه ای که در توجیه سیاســت هسته ای تهاجمی توسط ایران اتخاذ کرده بود، شناخته می شود. عســگرخانی که نه تنها در کالس درس  بلکه گاه در مصاحبه های عمومی نیز به صراحت از ضرورت پیشرفت 
جدی هسته ای توسط ایران سخن گفت و حتی به تعلل  در دستیابی به این هدف اشاره کرد. آنچه در ادامه می خوانید ماحصل گپ و گفت با این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، استاد دانشگاه، دکترای علوم سیاسی 

دانشگاه «نیوساوت ولز» استرالیا، کارشناس مسائل بین الملل و پژوهشگر ارشد حوزه امنیت است.
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...پس بی میل نیســت یک قــدرت اتمی مانند 
ایران را در کنار خود داشــته باشد. رفتار غربی ها 
به خصــوص آمریکا چاره ای برای ایران، روســیه 
و چین نگذاشــته که یک روابط راهبردی را برای 

خود تعریف کنند.

 چرا باید در حوزه حساس سیاست خارجی به   .
سمتی پیش برویم که خود را احیانا وابسته به یک 
کشــور و بلوک خاص بکنیم یا این گونه جلوه داده 

شود؟
من هم اتفاقا معتقدم سیاســت خارجی ایران 
باید سیاســت خارجی باز، منعطف و همه جانبه 
بــا بلوک شــرق و غرب باشــد؛ اما ســؤال من از 
شــما این است که آیا مشــکل به رفتار جمهوری 
اســالمی ایــران باز می گردد یــا شــرایط کنونی 
ناشــی از تصمیمــات بلوک غرب اســت؟ ما که 
در ۴۰ ســال گذشــته به خصوص در دولت آقای 
هاشمی رفسنجانی، ســید محمد خاتمی و دولت 
حســن روحانی همه تالش ها را بــرای رایزنی و 
مذاکــره با غرب و برقراری روابــط با آنها از خود 
نشــان دادیم، پاســخش چه بود؟ پس اگر امروز 
روابــط ایــران، روســیه و چین به ســمت روابط 

راهبردی می رود، نتیجه رفتارهای غرب است.

 ســؤالی که باید از شما بپرسم این است که آیا   .
نباید ایران در قبال جنگ اوکراین یک سیاســت 

منعطف و بی طرف را از خود نشان دهد؟
به نکته بســیار مهمی اشــاره کردید. ایران با 
توجــه به تجربه تاریخــی در جنگ جهانی اول و 
دوم نباید و نمی تواند دیگر بی طرف باشد. ما باید 
یک طرف را انتخاب کنیم. دیگر سیاست بی طرفی 
جواب نمی دهد. مــا در جنگ جهانی اول و دوم 
سیاســت بی طرفی را در پیش گرفتیم و هر دو بار 
هم اشــغال شدیم. این بار دیگر نباید آن اشتباه را 

تکرار کنیم.

 اگر نهایتا بر خالف تحلیل و ارزیابی شــما پای   .
ایران به شورای امنیت کشــیده شد و خبری هم 
از حمایت مســکو و پکن از تهــران نبود و این دو 
کشور حق وتوی خود را برای دفاع از ایران خرج 
نکردند، آن زمان چه برداشتی از مناسبات چین و 

روسیه با جمهوری اسالمی خواهید داشت؟
اگر آن گونــه که گفتید، حــوادث پیش برود، 
به صراحــت می گویم کــه دیگر نگاه به شــرق 
در سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران 
کوچک ترین ارزشــی ندارد. به هر حال روسیه و 
چین باید یک بار ادعای همراهی و حمایت خود 
از ایران را بــه اثبات برســانند؛ به ویژه روس ها؛ 
البته من معتقدم روسیه و چین از ایران حمایت 
می کننــد، نه به خاطــر منافع تهــران، بلکه به 
خاطــر منافع خود و با هدف موازنه بخشــی در 
برابر آمریکا هم که شــده این حمایت از ایران از 
سوی چین و روسیه بعد از جنگ اوکراین انجام 
خواهد شــد. قبال گفتم و دوباره اشاره می کنم، 
این رفتار غرب است که سه کشور ایران، روسیه 
و چین را به ســمت یک روابط ناگزیر استراتژیک 

می کشاند.

 زیادی روی روســیه و چین در شورای امنیت   .
و حق وتوی پکن و مســکو در حمایــت از ایران 
حســاب باز نکرده اید؟ این را می پرســم که نگاه 
مقابل شــما را هم گفته باشــم. اگر فرضا تحلیل 
شما را درست بدانیم، فعال شدن مکانیسم ماشه 
و احیای قطع نامه هــا علیه ایران بــا وتوی این 

متحدان ایران از دستور کار خارج نمی شود؟
فعال شدن مکانیسم ماشه یک پروسه حقوقی 
است که باید در کمیسیون مشترک برجام بررسی 
شود و نهایتا حکمیت به شــورای امنیت کشیده 
شــود. این یک بحــث حقوقی و کامــال جداگانه 
اســت. دوم اینکه به دلیل وقــوع جنگ اوکراین 
شــرایطی که االن در جهان شــکل گرفته است، 
حکایــت از آن دارد که شــورای امنیت به دنبال 
فعال کردن مکانیسم ماشه، بازگشت قطع نامه ها 
و تحریم های ســازمان ملل علیه ایران و بازکردن 
یــک بحــران دیگــر، آن هــم بحران هســته ای 
جمهوری اســالمی نیســت؛ چون به قول شــما 
همیــن «جامعه جهانی»، پذیــرای بحرانی دیگر 
در کنــار جنگ اوکراین نیســت؛ اروپایی ها خود را 
برای یک زمستان و پاییز بسیار سرد آماده می کنند. 
تنها کشورهایی هم که می توانند مکانیسم ماشه 

را فعال کنند، اعضای رســمی حاضــر در برجام 
هســتند؛ روســیه و چین که تمایلی بــه این کار 
ندارند؛ پس می ماند آلمان، فرانســه و انگلستان 
که آنها هم به دلیل شــرایط کنونی کاری نخواهد 

کرد که بحران جدی درست شود.

 اما همین اروپای درگیر بحران تجاوز پوتین به   .
اوکراین با ســاخت سالح هسته ای از سوی ایران 
را کنار می گذارد؛ کما اینکه شــورای  دیگر تعارف 
حکام هم تعارف را با ایران کنار گذاشت و همین 
خردادماه قطع نامه ای را علیه جمهوری اســالمی 

صادر کرد.
 صادر شــدن قطع نامه از سوی شورای حکام 

متفاوت از فعال کردن مکانیسم ماشه است.

 همان گونه که ساخت سالح هسته ای ایران هم   .
متفاوت است؟

بله، ولی حتی اگر نهایتا مکانیسم ماشه فعال 
شــود و قطع نامه ها باز گردد، وضعیت از این بدتر 

نمی شود.

 گویا بحث من و شــما در یک دور باطل افتاده   .
است. اینجاســت که من می گویم شــما بدتر از 

سیاهی رنگی نمی بینید.
مــن چنین تصوری نــدارم. وضعیــت کنونی 
کشــور به نظــر اقتصــادی و معیشــتی متأثر از 
تحریم هــا به جایی رســیده اســت که مــا درد 
زایمــان را تحمل کرده ایــم؛ اما فرزنــدی متولد 
نشــده اســت. حال  با برخی اقدامات، تصمیمات 
و حساســیت هایی که در طول چهار دهه گذشته 
درباره فعالیت های هســته ای خود ایجاد کردیم، 
هزینه های بســیار گزافی به اقتصاد و معیشــت 
تحمیل شده اســت. امارات متحده عربی در یک 
پروسه دو ساله بدون کوچک ترین جنجال، حاشیه 
و دعوای سیاســی، دیپلماتیک، حقوقی و امنیتی 
توانســت با کره ای ها نیروگاه اتمی خود را بسازد 
که توانش چندین برابر نیروگاه اتمی بوشهر، حتی 
تا حدود شش برابر می رسد، بدون آنکه تحریمی 
علیه امارات شکل بگیرد یا بدون ارجاع پرونده به 
شورای حکام و شورای امنیت. انتقاد به سیاست 
هسته ای جمهوری اســالمی ایران بحث جدایی 
می طلبد؛ من فقط حرفم این اســت که وقتی ما 
به این شرایط رسیده ایم، باید خروجی آن یا احیای 
برجام، لغو تحریم ها و رســیدن به رفاه باشــد یا 
اینکه ســالح هسته ای بسازیم. این وضعیت پا در 
هوا توجیه پذیر نیست. اگر معتقدید این حرف من 
غلط اســت، دوباره به قول شما در یک دور باطل 

از سؤال و جواب بیفتیم.

 رســیدگی به ماجرای آن دعوا هرچه باشــد، با دستگاه قضاســت؛ اما تکرار رفتار 
غیرقانونی از ســوی صداوســیمایی که به دلیل دریافت بودجه عمومی از بیت المال 
انتظار می رود ملی باشد؛ اما کامال سلیقه ای است، جای سؤال دارد، رفتاری که خالف 

است و کسی هم تاکنون به آن معترض نشده است.
 «طبق اصل ۳۷ قانون اساســی اصل بر برائت اشــخاص است و طبق اصل ۱۳۹ 
هم هتک حرمت و حیثیت کســی که به حکم قانون دســتگیر، بازداشــت، زندانی یا 
تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». همچنین به گفته 
حقوق دانان «انتشــار هویت و تصویر متهمان در رســانه های جمعی، نوعی مجازات 
ترذیلی و تحقیری مضاعف اســت که بیش از میزان استحقاق قانونی آنها و برخالف 
اصــول انصاف و عدالت قضائی اســت؛ زیرا اگر متهم در نهایــت برائت حاصل کند، 
حیثیتش بی جهت مخدوش شــده و چنانچه محکوم شــود، تحمیل مجازاتی به نام 
تحقیــر، آن هم بیش از کیفر مقرر در قانون، بــا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها 
در تعارض صریح قرار دارد. وانگهی، چنین اقدامی با اهداف اصالحی مجازات ها نیز 
منافات داشته و به طرد همیشگی متهم یا حتی مجرم از صحنه اجتماع می انجامد».

به گفته محمدهادی جعفرپور، حقوق دان، پخش گزارش پرونده «ســپیده رشنو» 
در رسانه ملی، مصداق رفتار مجرمانه است و هم این رسانه و هم تهیه کننده گزارش 
فوق طبق ماده۱۴۳ قانون مجازات «مرتکب جرم شــده اند و واجد مسئولیت کیفری 

هستند».
همچنین ماده ۹۶ آیین دادرســی کیفری مقرر کرده اســت: «انتشار تصویر و سایر 
مشــخصات مربوط به هویت متهم در همه مراحل تحقیقات توســط رســانه ها و... 
ممنوع اســت»؛ در حالی که صداوسیما با زیرپاگذاشــتن اصول قانونی در این باره حتی 
اخالقیات را هم رعایت نکرده و آبرو و حیثیت افراد متهم را که هنوز جرم شــان اثبات 
نشــده، به بازی گرفته و خدشه دار می کند. این در حالی است که به موجب قانون، تا 
زمانی که جرمی اثبات نشده باشد، رسانه ها حق انتشار نام و تصویر و هویت متهمان 
و حتی اختالسگران و مفسدان را ندارد؛ چه رسد به پخش تصویر و اعترافات دختری 
با صورتی تکیده و نگاهی نگران و گردنی کج در مقابل دوربین صداوسیما آن هم در 

بخش خبری در ساعتی پرمخاطب!
واکنش فعاالن سیاسی  و  حقوقی  به  حضور  متهم  در  تلویزیون

این اقدام واکنش های منفی زیادی در فضای مجازی به همراه داشــت و این رفتار 
صداوســیما را مورد نکوهش قرار داد. مثال عباس عبدی، فعال سیاسی اصالح طلب، 
در توییتی نوشــت: «درباره برخورد با خانم سپیده رشــنو و نحوه پخش اعترافات او، 
نقدهای جدی طرح شــد که درخور توجه بودند؛ ولی یک نکته عجیب وجود دارد که 
به آن پرداخته نشد. خانم رشنو را به علت مخالفت با قانون حجاب بازداشت کرده اند؛ 
در حالی که او را با پوششی نشان دادند که دقیقا نقض همین قانون است». محمد علی 
ابطحی، دیگر فعال سیاسی اصالح طلب نیز در پاسخ به عباس عبدی با کنایه نوشته 

است: «خوب توبه کرده بود».

عالوه بــر آنها محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ســابق ارتباطات هم درباره پخش 
تصاویر ســپیده رشنو از صداوســیما در کانال تلگرامی خود این گونه نوشت: «مخرج 
مشترک پیداکردن با دشمن گاهی آنجاســت که با ندانم کاری -در بهترین حالت- در 
سیمای ملی، خوراک حمله به اسالم و حجاب و مؤمنین و محجبه ها را فراهم کنیم».
البته در انتقاد به رفتار خالف قانون صداوسیما سیاسیون تنها نبودند و حقوق دانان 
نیز اظهارنظر کرده اند. در حالی که برخی این تصاویر را به خواست و اراده خود متهمان 
نسبت می دهند و سعی دارند با این ادعاها بار مسئولیت صداوسیما را کاهش دهند، 
یــک حقوق دان در اظهارنظری بیان کرد: «با اینکه ما در جریان پشــت پرده تصاویری 
که از خانم رشنو منتشر شده، نیستیم؛ ولی به نظر نمی رسد این مصاحبه با اراده آزاد 

ایشان انجام شده باشد».
تالش  قانونــی  برای  ممانعت   از   انتشــار   اخبــار  پرونده های  قضائی  به  شــیوه 

صداوسیما
ســال ۹۸ بود که به دنبال علنی شدن پشت پرده ماجرای اعتراف تلویزیونی مازیار 
ابراهیمی کســی که به عنوان عامل ترور دانشــمندان هســته ای معرفی شده بود و 
اثبات بی گناهی اش بعد از چند ســال، زمزمه هایی در مجلس دهم به گوش رســید 
تــا با تهیه طرحی جامع از این پس مانع از پخــش اعترافات تلویزیونی متهمان قبل 
از اثبات جرمشــان شــوند. هفتم مهرماه ۹۸ محمود صادقی نماینده حقوق خوانده 
مــردم تهــران در مجلس دهم از ارائه طــرح «ممنوعیت ضبــط و پخش اعترافات 
اشــخاص از صداوســیما و دیگر رســانه ها» خبر داد. طرحی که موافقان و مخالفان 
جدی و پروپاقرصی داشــت اما در نهایت به دالیلی به نتیجه نرسید. هرچند این رفتار 
صداوســیما عیارش را بیش از پیش پایین آورد و دیگر مثل ســابق مشــتری نداشت، 
اما به نظر می رســد بعد از گذشت سال ها از این رویکرد، همچنان این رسانه به رفتار 
پیشــین خود در موضوعات مختلف ادامه می دهد و دلیل آن هم عدم مواجهه جدی 
قانون گــذار با رعایت نکردن قانون مصوب مجلــس و نادیده گرفتن نص صریح قانون 

اساسی توسط این رسانه درباره موضوع فوق است.
پاسخ   مراجع   تقلید:   مشروع   نیست

جــدای از نظر و واکنــش منفی کاربران فضای مجازی، سیاســیون و حقوق دانان 
درباره این روند غیرقانونی صداوسیما که البته رفتاری غیراخالقی است، برخی مراجع 
تقلید هم پیش از این به این مقوله واکنش نشــان داده و به اســتفتاهایی در این باره 
پاســخ داده اند. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، پیش از این در صفحه توییتر خود 
تصویری از پاســخ آیت  اهللا ناصر مکارم شیرازی به اســتفتائی درباره پخش اعترافات 
تلویزیونی پیش از اثبات جرم منتشر کرده بود. این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتا 
نوشــته است: «تا زمانی که جرم و اتهام شــخص متهم ثابت نشده، نمی توان اسم و 
تصویر و اقراری را که داشته است، منتشر کرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفی 
بوده، آشکارکردن آن جایز نیست».  آیت اهللا بیات زنجانی نیز دراین باره گفته  است: «این 
کار عالوه بر اینکه مشروع نیســت، از نظر اخالقی نیز درست در برابر کرامت انسان و 

حرمت اوســت و بنا بر روایات مستند و مورد وثوق این اعترافات در دادگاه نیز قابلیت 
استناد ندارد».

اعتراف   تلویزیونی   بدون   رضایت   شخص   مردود   و   خالف   قانون   است
از این رو نظــر برخی نمایندگان مجلــس و قانون گذار را نیز 
بهــروز  شــدیم.  جویــا  صداوســیما  رفتــار  ایــن  دربــاره 
محبی نجم آبادی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم، درباره 
این رویه به «شــرق» گفت: «کســی که بعد از بازداشت برای 
پخش اعترافاتش به تلویزیون برده می شود، فقط یک شخص 
نیست و خانواده هم دارد و باید عالوه بر آبروی او آبروی خانواده و اطرافیانش هم در 
نظر گرفته شود. طبق آموزه های دینی و اسالمی ما برای افراد باید ارزش و اعتبار قائل 

شویم».
او ادامه داد: «البته در پخش اعترافات تلویزیونی اگر این کار به خواست و رضایت 
شخص باشــد منعی ندارد، اما اگر این کار خودخواســته و با رضایت قلبی او نباشد، 
قابل قبول نیست و به جای اثرگذاری، تأثیر منفی هم دارد، چراکه بعدها که در شرایط 
نرمال قرار بگیرد ممکن اســت بگوید که با خواست و رضایت او نبوده است و این کار 

بازخوردهای مثبتی در جامعه نخواهد داشت».
محبی در پاســخ به اینکه قانون اجازه نداده نام حتی مفســدان و اختالســگران قبل 
از اثبات جرم علنی و اســم و تصویرشان منتشــر شود، همان طورکه پیش از این بارها 
درباره افرادی مثل بابک زنجانی و مه آفرید امیرخســروی و... تا همین چند سال اخیر 
اســم اختصاری آنها مثال (ب ز) یا (م الف) بود و اســم کامل آنها در رسانه ها منتشر 
نمی شــد، اما در قبال سپیده رشــنو یا امثال آنها این افراد را مقابل دوربین صداوسیما 
می نشانند و بدون مالحظه ای قبل از اثبات جرمشان اسم و تصویر و اعترافاتشان منتشر 
می شــود که خالف قانون اســت، گفت: «این قانون به این  دلیل اجازه انتشــار اسم و 
تصویر اختالســگران و مفسدن اقتصادی را نمی دهد که باید روند قانونی طی شود تا 
جرمشان اثبات شود. اما درباره موضوع حجاب این منکر و قانون شکنی مشهود است 

و در فضای مجازی منتشر شده و دیگران هم دیده اند. پس در این باره تفاوت دارد».
او افزود: «مسئله ای که وجود دارد این است که موافق نیستیم کسی با اکراه مقابل 
دوربین حرفی را بزند که اعتقادی به آن ندارد و به منزله توبه ای باشد که پایه و اساس 
قلبی و اعتقادی ندارد و ما بــا این بخش موضوع مخالفیم؛ بنابراین چنین اقدامی را 
توســط صداوسیما درست نمی دانم و معتقدم اگر خود فرد درخواست این اعتراف را 
داشــته اســت که منعی ندارد، اما در غیر این صورت کار درستی نبوده و اجبار و اکراه 

قابل قبول نیست».
محبی نجم آبادی  گفت الزم و ضروری اســت نمایندگان ناظر بر صداوســیما این 
موضوع را به این ســازمان گوشــزد کنند و بــه آنها تذکر بدهند؛ چراکه صداوســیما 
وزارتخانه نیســت و مجلس نمی تواند به طور مستقیم به این سازمان عریض و طویل 

تذکر بدهد.
حق  بردن آبروی  کسی   را   در  تلویزیون  نداریم

عالوه بر ایــن نماینده اصولگرای مردم ســبزوار در مجلس، 
معین الدیــن ســعیدی، نماینــده اصالح طلــب مجلس نیز 
در این باره به «شرق» گفت: «البته پخش اعترافات تلویزیونی 
بیشتر در حوزه متهمان امنیتی اتفاق افتاده است  اما اگر درباره 
موضوع حجاب با یک شهروند چنین رفتاری شده و اعترافات 

او را پخش کرده اند، کار غلطی است».
این نماینده مجلس یازدهم متذکر شــد: «در اینکه دشــمنان ما برای نفی فلسفه 
حجــاب برنامه ریــزی زیــادی انجام داده اند، شــکی نیســت و باید نســبت به رفتار 
سیســتماتیک برای زیر سؤال بردن ارزش های اسالمی حساس بود. هیچ فرد معتقدی 
این موضوع را نمی پذیرد اما باید بپذیریم که مردم کشــور ما به ســطحی از بالندگی 

رسیده اند که بخشی از حجاب را رعایت می کنند. الزم و ضروری می دانم یادآور شوم 
با این مدل برخورد گشت ارشاد با حجاب، بازدارندگی ایجاد نمی شود و جوانان ما این 
رفتارهای تند و دفع کننده را ناشی از اسالم می دانند که بسیار غلط است و باید درباره 

این نوع رفتار بازنگری داشته باشند».
سعیدی تأکید کرد: «اگر جامعه، مسئوالن و کشور به عقب رفتن حجاب و روسری 
یک دختر چنین واکنشــی دارند، باید این حساسیت هزار  برابر بیشتر درباره اختالس و 

مفاسد گوناگون باشد و این رفتارها دوگانگی در میان مردم ایجاد می کند».
او در پاســخ به این ســؤال که این اعتراف گیری ها به یک رویه در تلویزیون تبدیل 
شــده است، گفت: «این گزارش و پخش اعتراف از صداوســیما را ندیده ام اما اگر این 
اعتراف گیری ها را صداوســیما به حوزه دختری آورده که به دلیل قانون شکنی درباره 
حجاب بازداشت شده است، هیچ گونه توجیهی ندارد. من معتقد به این فلسفه ام که: 
«پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود، بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا/ نام خدا نبردن از آن 

به که زیر لب، بهر فریب خلق بگویی خدا خدا».
ســعیدی همچنین تأکید کرد: «صداوســیما محلی بــرای اعتراف گیری و پخش 
اعترافات متهمان نیست و اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، مجلس وظیفه دارد 
بــه موضوع ورود کند و من هم به عنوان نماینده مردم وظیفه خود می دانم در این باره 

تذکر بدهم».
«سپیده رشنو»  اگر  موافق  پخش   اعترافاتش  از تلویزیون نیست به من مراجعه کند
عالوه بر وعده پیگیری و تذکر به صداوســیما که از سوی دو 
نماینــده بیان شــده، علی اصغر عنابســتانی، دیگــر نماینده 
اصولگــرای ســبزوار نیــز بــه خبرنگار «شــرق» قــول داد 
در صورتی که اعترافات ســپیده رشنو که از صداوسیما پخش 
شــد، به رضایت و خواست او نبوده باشــد، قطعا و حتما به 
موضوع ورود می کند. عنابســتانی همچنین گفت ایــن دختر پس از آزادی در صورت 
عدم رضایتش از پخش این اعترافات تلویزیونی به او مراجعه کند تا پیگیر مسئله شود 

و به طور جدی به موضوع ورود کند.
علی اصغر عنابستانی، در ادامه گفت وگوی خود با « شرق» گفت: «پخش اعترافات 
افــراد قبل از اثبات جرم و برخالف رضایت آنها منع قانونی دارد و ممنوع اســت. به 
لحاظ قانونی هیچ کســی بدون اجازه قانون نباید جرمش اعالم شــود و باید قانون در 
کشور مالک باشد». او افزود: «هر کسی هر جرمی  و حتی بدترین جرم ها را انجام داده 
باشــد، اگر قانون اجازه انتشار آن را نداده، کســی حق افشای آن را ندارد. باید کرامت 

همه افراد حتی اگر مجرم ترین افراد باشند حفظ شود».
این عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با اشــاره به روایتی از حضرت علی (ع) 
ادامــه داد: «روایتی از موال علی (ع) شــنیدم که روزی شــخصی را برای سنگســار 
می بردند، در مســیر کســی آب دهان به او پرت کرد، امام علی سنگســار را متوقف 
کردند و گفتند حق داری از شــخصی که این کار را انجام داده شکایت کنی و بعد از 
اینکه حقت به تو داده شــد، تو را برای اجرای حکم و مجازات خواهیم برد؛ بنابراین 
نمی توانیم به خاطر اینکه کســی خطایی کرده اســت، او را از زندگی ســاقط کنیم و 

آبروی او و خانواده اش را ببریم».
عنابستانی در عین حال درباره هدف صداوسیما از این کار گفت: «در تفکر صداوسیما 
این اســت که درباره جو عمومی که به ناحق درباره حجاب در فضای مجازی در  حال 
شکل گیری است و در کنترل آنها نیست، به مردم آگاهی دهد. البته ما نمی دانیم که آن 
خانم اعترافش از سر اجبار و اکراه است یا به خواست و رضایت خودش، اگر برخالف 
رضایت او باشد، مردود است و اگر با خواست خودش انجام شده باشد، ایرادی ندارد».
او تأکید کرد: «مجلس اگر با دلیل و برهان به این جمع بندی برســد که شخصی را 
بــا اجبار و اکراه مقابل دوربین برده اند و اعترافات او را از صداوســیما پخش کرده اند، 

حتما به موضوع ورود می کند».

نمایندگان مجلس در گفت وگو با «شرق» 
از  رفتار صداوسیما نسبت به پخش تصاویر  و اعترافات متهمان قبل از اثبات جرم می گویند

آفت های یک قانون گریزی
معصومه معظمی: همه چیز از دعوای دو زن در اتوبوس بی آرتی شروع شد. دعوایی به ظاهر معمولی که روزانه شاهد نمونه های مشابه آن در سطح 
جامعه هستیم؛ اما این بار این بگومگو با صلوات ختم به خیر نشد، چندان هم که نشان می داد معمولی و عادی نبود؛ چرا که خروجی آن نشاندن یکی 
از طرفین دعوا مقابل دوربین صداوسیما و پخش تصاویر و نام و نشان متهم قبل از اثبات جرم از رسانه سراسری بود. اتفاقی که اگرچه خالف قانون 
اســت؛ اما به نظر می رسد به رویه ای ادامه دار در صداوسیما بدل شده اســت. اقدامی که اولین بار نیست و از سال ها پیش در این رسانه آغاز شده 
است؛ اگرچه اکنون اثرگذاری خود را از دست داده و حتی به دلیلی به عاملی برای ایجاد شکاف و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به صداوسیما تبدیل 
شده است؛ با وجوداین همچنان این روند خالف قانون که حقوق دانان آن را «رفتار مجرمانه» می خوانند، هر بار درباره برخی متهمان تکرار می شود.

ادامه از صفحه 2
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اخـبـار  بـرگـزیـده

با اعالم معاون رئیس جمهوری

جهاد سازندگی احیا می شود
معاون محرومیت زدایی و توسعه روستایی رئیس جمهور 
گفت: با اینکه مشکالتی در گام اول داشتیم، اما احیای جهاد 
ســازندگی در گام دوم رونــد مطلوبی دارد. نشســت خبری 
با حضور سید امیرحســین مدنی، معــاون محرومیت زدایی 
و توسعه روســتایی رئیس جمهور، در «نخســتین نمایشگاه 
رویــداد ملی همــه با هم» با شــعار از جهاد ســازندگی تا 
جهاد پیشــرفت و عدالت برگزار شــد. مدنی تأکید کرد یکی 
از شــعار های دولــت از ابتــدا محرومیت زدایی اســت، به 
همین ســبب نگاه ویژه ای به سمت مناطق محروم روستاها 
و عشــایر شــکل گرفت. معاون محرومیت زدایی و توســعه 
روســتایی رئیس جمهور بــا بیان اینکه جهاد ســازندگی در 
ابتــدای انقالب برکات زیادی داشــته اســت، گفت: با توجه 
به برکات جهاد ســازندگی، شخص رئیس جمهور با یک تیم 
تخصصــی تصمیم گرفتنــد تا در زمان مشــخص این جهاد 
احیا شــود. جهاد سازندگی در گام دوم نســبت به گام اول 
تفاوت هــا و مختصات خاص خــودش را دارد. مدنی ادامه 
داد: در گام اول کــه جهاد ســازندگی در ابتدای انقالب بود، 
ما در راه، آب، زیرســاخت، مسکن و طرح های هادی مشکل 
داشــتیم و حتی روستاهایی وجود داشــت که شناخته شده 
نبودنــد؛ اما در گام دوم زیرســاخت ها در وضعیت مطلوبی 
قرار گرفت که می توان به وضعیت راه و روستایی ۷۸ درصد 
و طــرح هادی ۵۵ درصــد و گاز ۹۲ درصد و برق ۹۵ درصد 
اشــاره کرد. او تصریح کرد: با وجود تکمیل زیر ساخت ها در 
گام دوم، مهاجــرت به شــهرها افزایش پیــدا کرده و دولت 
بــه دنبال علت این اتفاق اســت. از دیگر مشــکالتی که در 
حوزه روســتا وجــود دارد، تعداد زیاد متولی دســتگاه های 
مردمی و دولتی در روستا ســت. معاون محرومیت زدایی و 
توسعه روستایی رئیس جمهور گفت: چهار بخش کلیدی در 
دســتور کار شورای عالی جهاد سازندگی است که عبارت اند 
از سیاســت گذاری، هماهنگی رســانه، هماهنگی مردمی و 
گفتمان ســازی. مدنی بیان کرد: یکی از مشکالتی که داشتیم 
نبود اطالعات کافی در حوزه محرومیت زدایی و زیرساخت ها 
است. یک سری اطالعات از هزینه شرکت های بزرگ در زمینه 
مسئولیت اجتماعی نداریم. سؤالی که وجود دارد، این است 
که آیا آنها بودجه ای را به مسئله محرومیت زدایی اختصاص 
داده اند؟ اگر اختصاص داده شده، آیا در جای درستی هزینه 
می کنند یا از روی فشار اســتاندار و فرماندار هزینه می شود. 
او در پایــان افزود: برای آگاهی مســئوالن تصمیم به تنظیم 
نقشــه راهی گرفته شــد که در آن به این موضوع که ما چه 
تحویل گرفتیم و با چه چیزی مواجه هســتیم و چگونه جلو 
برویم، مطرح می شود و این نقشه ذیل چهار نظام اقتصادی، 
حکمرانی، فرهنگی- اجتماعی و نوآوری تدوین شده  است.

فاجعه سیل های اخیر 
و سرنوشت شهرهای ما

حــال بایــد گفت ما هــم ممکن اســت مانند کشــورهای 
هلند -که نیمی از آن زیر ســطح دریاســت- یا ژاپن که توفان 
و ســونامی زیاد دارد، مجهز به تأسیســات و تجهیزاتی مانند 
ســیل بند های عظیم و حوضچه های کوچک و بزرگ نباشــیم 
اما شــورای عالی شهرسازی و معماری مان در راستای تکلیف 
صریح قانونی خود مبنی بر ایجاد هماهنگی بین تصمیمات و 
برنامه های دستگاه های مختلف به منظور ایجاد محیط زیست 
بهتر برای مردم، بر مجموعه ای از تدابیر و تکالیف الزم الرعایه 
جهت دســتگاه های مرتبط به شــرح زیر اقــدام و تأکید کرده 
 اســت که اگر به خصوص از سوی شــهرداری ها رعایت شود، 

نیمی از مشکالت حل خواهد شد.
در اســناد فرادســت مرتبــط بــا کاهــش خطر ســیل، به 
امضای خانم دکتر مالواجرد، معاونت شهرســازی و معماری 
وزارت راه  و  شهرســازی، آمده اســت که نقشه های پهنه بندی 
خطر ســیل باید تهیه شــوند. همچنین مطالعــات مربوط به 
ســیالب های شــهری و پیشــگیری از آن با دقت و کفایت در 
فرایند تهیه و تصویب طرح های توســعه و عمران انجام گیرد 
و «جمع آوری و دفع آب های ســطحی شــهرها» به «مدیریت 
سیالب های شهری با رویکرد پیشگیرانه در سطح حوزه آبخیز 
باالدست» ضروری است. ضوابط و مقررات مربوط به استقرار 
کاربــری و فعالیــت در حرایم کمی و کیفــی رودخانه و تأکید 
بر عدم توسعه شــهری در پهنه های سیل خیز و سیل گیر، الزم 
بوده عرصه های طبیعی پیرامون شهرها اعم از جنگل و مرتع 
از طریق پیشــنهاد پهنه هایی مانند طــرح آبخیزداری، کمربند 
ســبز حفاظتی، توســعه جنگل کاری و پارک هــای جنگلی در 
طرح هــای توســعه و عمران را تحت حفاظــت قرار می داده 

اســت. آیا این اقدامات مورد توصیه هرگز اتفاق افتاده است؟
در این اســناد وظایفــی نیز برای وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح و سازمان پدافند غیرعامل با همکاری وزارت 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح و ســازمان مدیریت بحران، 
تعیین شــده و جهت تقویت ضمانت اجرائی قوانین و برخورد 
قضائی با تخلفات شهرســازی و جرم انــگاری این تخلفات نیز 
توصیه هایی شده اســت  ولی آیا شهرداری جلوی خالف ها را 

خواهد گرفت؟
مســئولیت وزارت نیــرو در اعمــال مدیریــت یکپارچه بر 
بســتر و حریم رودخانه و مســیل ها و کنترل ساخت وسازهای 
غیرمجاز در حریم عرصه های مذکور در داخل و خارج شهرها 
و روســتا ها، کمتــر از شــهرداری ها نیســت و «در برخورد با 
ساخت وســازهای واقع در حریم و بســتر رودخانه و مسیل ها 
و قلع و پاکســازی مســتحدثات غیرمجاز بایــد از صدور آرای 
کمیســیون ماده ۱۰۰ منجر به اخذ جریمه برای تخلفات واقع 
در حریم و بســتر رودخانه ها و مســیل ها خودداری شود». به 
خاطر داریم نقش کمیســیون ماده ۱۰۰ را که چطور از صیانت 
از حق شــهر و مردم، به همراهی با بخش خصوصی متخلف 

متمایل شد. 
این گفتار ادامه دارد...

ادامـه از صـفحـه اول

محمد شــهریاری، مدیــر دفتر بهره بــرداری و نگهــداری از 
تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران در گفت وگو 
با ایلنا توضیح داده که ســیل فقط ۹.۴ میلیون مترمکعب آب به 
ذخایر ســدهای تهران اضافه کرده که این میزان به اندازه ســه 
روز مصرف آب این اســتان ارزیابی شده است.  عباس صدریان فر، 
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان نیز درخصوص وضعیت 
ســدهای خوزستان پس از وقوع پدیده مونسون و بارش  های این 
سامانه در خوزســتان گفته است: بر اساس آمارهای ثبت شده از 
اولین روز فعالیت ســامانه مانســون در خوزستان تاکنون، حجم 
ورودی به مخازن تغییر محسوســی نداشته است.  این موضوع 
در حالی رخ می دهد که سال ۹۸ هم پس از سیالب های ویرانگر 
بهاری و خســارت ســنگین حدود ســه میلیارد دالری که بر جا 
گذاشت، بســیاری از اســتان های ایران از جمله خوزستان دچار 

بحران آب شدند!
این در حالی اســت که مدافعان سدسازی سالیان سال اعالم 
کرده اند سدســازی بی رویه در ایران با هدف مهار سیالب ها بوده 
اســت؛ اما چه شــده که این حجم باالی ســدها نه توانسته اند 
سیالب ها را مهار کنند و نه ذخایر آبی چندانی برای شرایط کم آبی 

دست و پا کنند؟
خوزستان سرزمین سد و سیل و کم آبی!

خوزســتان روزگاری پرآب تریــن جلگه ایران بود و بیشــترین 
سدســازی در این استان انجام شده اســت و حاال بزرگ ترین سد 
ایران یعنی سد کرخه در این استان قرار دارد؛ اما در سال های اخیر 
مردم این اســتان در برخی مناطق گرفتار کمبود آب آشــامیدنی 

شده اند.
روی دیگه سکه بحران آب در خوزستان، سیالب های ویرانگر 
است.  در پی سیل اخیر در استان خوزستان، تاکنون چهار نفر کشته 
شده اند و یک کودک سه ساله همچنان مفقود است. سرآب های 
کشاورزی تخریب شده، برق و شبکه تلفن همراه در پی قطع برق 
ایســتگاه در منطقه صیدون قطع شده و مدیرکل مدیریت بحران 

خوزستان خبر داده ارزیابی خسارات سیل را آغاز کرده اند.
این وضعیت خوزستان سه سال بعد از سال ۹۸ است؛ سالی 
که هفت ســین اهالی جنوب کشور را ســیل برد و ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان خســارت به جا گذاشت؛ آن هم در حالی که حدود 
دو ماه قبل از این سیل به وزارت نیرو اعالم خطر شده بود، ورودی 
و خروجی سد اعالم و پیش بینی شده بود تا هزارو ۵۰۰ مترمکعب 
در یک مسیر آرام و روان بدون خسارت خواهد بود. وزیر هم اعالم 
کرده بود هفته بعد جلســه ای در این خصوص برگزار می شود؛ 

جلسه ای که برگزار شد اما منجر به هیچ اقدامی نشد.
تشدید خشک سالی در پی سیالب

البته وقوع ســیل در خوزســتان چیز جدیدی نیست؛ مناطق 
نفت خیز ایران در استان خوزستان از دیرباز و به سبب قرارگرفتن 
در مصب خروجی رودخانه های مهم کارون، دز و کرخه به خلیج 
فارس، همچنین استقرار در کوهپایه های زاگرس، متأثر از شرایط 

طبیعی و زیست محیطی و سیالب های فصلی در مقاطع مختلف 
بوده اســت.  خوزســتان حداقل در نیم قرن اخیر، چندین و چند 
ســیل ویرانگر را تجربه کرده که شــاید مهم ترین آنها دو سیالب 
ســال های ۱۳۴۷ و ۱۳۵۸ بوده اســت. با این حال انتظار می رود 
با پیشــرفتی که علم در این ســال ها داشــته، پیش بینی و کنترل 
خســارات ناشــی از این ســیل ها رو به کاهش برود.  مثال به باور 
کارشناسان جلوگیری از خســارات سنگین سیل سال ۹۸ ممکن 
بود و با وجود این همه ســدی که در این ســال ها در خوزســتان 
ســاخته شده، نباید میزان خســارت های واردشده به مردم تا این 
اندازه ویرانگر می شــد! امــا نه تنها این جلوگیــری اتفاق نیفتاد 
بلکه نام مقصران این حادثه هم مانند مقصران ســیل فروردین 
۹۵ و برخــی دیگر از بالیای طبیعی، البه الی گزارش های تحقیق 
و تفحص کمیته های حقیقت یاب مانــد. حاال دوباره آب زندگی 
خورستانی ها را با خود می برد و این تحقیقات  بی فایده همچنان 
هم کنج قفســه ها خاک می خورد.  البته این همه ماجرا نیست. 
کمتر از شش ماه بعد از چنین سیلی، خوزستانی ها مجبور بودند 
با خشک سالی دست وپنجه نرم کنند. تا جایی که صدای اعتراض 
نمایندگان مجلس هم بلند شد و مجتبی یوسفی، نماینده اهواز 
گفت: «یک روز آب را پشــت سدها نگه می داریم و در نتیجه آن 
سیل بخش قابل توجهی از زیرساخت های استان را از بین می برد 
و شش ماه بعد به مردم خوزستان می گوییم که آب نیست و دام 
آنها جلوی چشمشــان تلف می شود».  حتی در پی سیل روزهای 
اخیر هم سازمان آب و برق خوزستان اعالم کرد: «بارش های اخیر 

تأثیر محسوسی بر ذخایر سدهای خوزستان نداشته است».
سدها با خوزستان چه کردند؟

در این ســوی ماجرا اما به گفته بســیاری از کارشناسان یکی 
از عوامل خشک ســالی در خوزســتان، ایجاد و ساخت بی رویه و 
البته جانمایی غلط ســدهای احداث شــده روی رودهای بزرگی 
مثل کارون اســت.  به گفته برخی کارشناسان، سدها در جاهایی 
احداث شــده اســت که نیاز نبود یا در مکان هایی قــرار دارد که 
باعث شورشدن و نابودی آب شده و نتیجه آن کمبود آب در این 
روزهاست.  اسماعیل کهرم، کارشناس منابع آب و محیط زیست، 
درخصوص معضالت دیگر ســدها به فارس گفته است: «وقتی 
سد ایجاد می شود، در یک طرف آن دریاچه درست می شود و این 

دریاچه تماس آب را با هوا زیاد می کند و تبخیر می شود».
او تأکید می کند که ایجاد ســدها تبخیر آب را به اندازه ای زیاد 

کرده که نزدیک به معادل یک چهارم آب مصرفی رسیده است.
کهــرم ادامه می دهد: در کشــور ما ۹۰ درصــد از آب صرف 
کشــاورزی، شــش درصد صرف صنعت و حــدود چهار درصد 
صرف مصارف خانگی می شود. دریاچه سد باعث ازدست دادن 
حدود ۲۵ درصد از منابع آب کشــور می شــود. مسلم است که 

سوء مدیریت ها باعث کمبود آب در این استان شده است.
هم زمان بعضی هــم علت انفعال ســدهای این منطقه در 
کنترل سیالب های اخیر را نبود مدیریت درست این سدها عنوان 

می کنند. برای مثال گروهی از تحقیقات انجام شده روی سیل ۹۸ 
در استان خوزستان علت ایجاد خسارت را نبود اعتماد و اطمینان 
دســت اندرکاران مدیریت سیل به پیش بینی ها و استفاده از کلیه 
قابلیت ها و ظرفیت های مخازن سدها برای کنترل و تعدیل سیل 

می دانند.
سدهای ایران درست مدیریت نمی شوند

حســین اســدی، متخصص منابع آب و خــاک، در گفت وگو 
با «شــرق» از تأثیر نبود مدیریت مناســب ســدها در وقوع سیل 
اخیر و ســیل ســال ۹۸ می گوید. به گفته او مسئله تماما مربوط 
به مدیریــت و بهره برداری از سدهاســت نه صرفــا ایجاد آنها. 
 اســدی توضیح می دهد: برای مثال در سیل سال ۹۸ تا روز پنجم 
فروردین دریچه های ســد کرخه تقریبا بسته بود. در حالی که از 
مهرماه بارندگی زیاد بود و پیش بینی بارندگی شــدید هم شــده 
بود و بســیاری از مناطق حتی همان زمان دچار سیل شده بودند 
اما دریچه های خروجی ســد کرخه تقریبا بســته بود و زیر هزار 
مترمکعب در ثانیه آب تخلیه می کرد. تازه از پنجم فروردین بود 
که آب را با حجم زیاد رها کردند تا جلوی خطر آب پشــت ســد 
را بگیرنــد.  او می افزاید: اگر به بارش هایی که از شــش ماه قبل 
از حادثه در باالدســت کرخه آغاز شده بود ذره ای توجه می شد، 
حتی اگر به پیش بینی ها توجه می شــد و از اسفند آغاز می کردند 
به صورت تدریجی آب سد را تخلیه کنند، مجبور نبودند در زمان 
حادثه سد را باز کنند.   او تأکید می کند: مسئله مدیریت سدهاست؛ 
اینکه آب چگونه در داخل آن ذخیره یا رهاسازی می شود. همان 
سال در دشتیاری استان سیستان و بلوچستان سد زیردان باید زودتر 
تخلیه می شــد تا هم زمان با بارندگی و ایجاد رواناب، نیاز نباشد 

تازه سد را باز کنند.
اطالعات سدها سانسور می شود!

آن طور که از اظهارات این استاد دانشگاه تهران برمی آید تنها 
تجربه ای که مسئوالن از سیالب ۹۸ کسب کردند، نه تالش برای 
پیشگیری بلکه سانســور اطالعات بوده است!  او می گوید از بعد 
از آن ســال آمار و ارقام خروجی ســدها منتشر نمی شود و حاال 
دسترسی به داده های این سدها هم سخت شده است. در حالی 
که پیش از این می شــد از طریق دانشگاه با شرکت آب منطقه ای 
اســتان ها ارتباط برقرار کرد و درخواســت اطالعات داد، اما حاال 

انتشار این آمارها با محدودیت مواجه شده است.
الیروبی رودخانه ها سال هاست رها شده است

از نگاه اسدی، هم در سال ۹۸ و هم در حال حاضر، با توجه 
به تعداد باالی ســد و حجم باالی مخازن سدها، انتظار کنترل 
ســیالب ها بود اما این اتفاق نیفتاد؛ چراکه عالوه بر مدیریت بد 
ســدها، نباید برای کنترل ســیل ها صرفــا روی کارهای بزرگ و 
پرهزینه تمرکز کرد، حفاظت خاک، آبخیزداری با پوشش گیاهی 

در سطح هر حوزه می تواند بسیار موفق تر عمل کند.
او ادامــه می دهد: ضمنــا انتقادی که بــه وزارت نیرو وارد 
اســت این اســت که مناطق پایین دست بســیاری از سدها رها 

شــده اســت. یعنی الیروبی رودها و موضوعات این چنینی کال 
به حاشــیه رفته و رها شده است.  همان سال ۹۸ هم مشخص 
شــد که وزارت نیرو الیروبی رودها را در لرستان و خوزستان رها 
کرده و البته مشــابه این اتفاق را در سیستان هم داریم. وزارت 
نیرو ۳۰ سال است اصال کاری ندارد که رودخانه  ها باید الیروبی 
شوند و مسیر باز داشته باشند تا بتوانند سیالب ها را تخلیه کنند. 
بنابراین با بازشــدن سدها، سیل ایجاد می شود اما رودی نیست 
که آن را تخلیه کند به دریا و در نتیجه آب سر از دشت و روستا 

در می آورد و خسارات سنگین بر جای می گذارد.
سدسازی سفارشی برای کارنامه سازی

هدایت فهمی، مدیر کل سابق دفتر منابع آب وزارت نیرو، اما 
معتقد است سدهای خوزستان در سیل اخیر تا حدودی جلوی 
ســیل را گرفته اند و اگر این سدها وجود نداشتند، قطعا خسارت 

و پیامدهای سیل برای کشور سنگین تر بود.
او به «شــرق» می گوید که سد مثل دارو است، باید به اندازه 
مصرف شــود، اگر به یک بیمار بیشــتر از ُدز الزم دارو داده شود 

باعث مرگ بیمار خواهد شد.
فهمی می افزاید: برخی ســدهای خوزســتان به ســفارش 
مقامات اســتان و نمایندگان مجلس ســاخته شــده است. این 
افراد بسیار عالقه مند هستند که هرکجا آبی وجود داشته باشد، 
حتی مســیل، در راهش سد بســازند. آنها با فشارها بر ظرفیت 
اکولوژیــک منطقه فقــط می خواهند برای خودشــان کارنامه 
مثبتی رقم بزنند. اتفاقی که مشــابه آن در حوزه دریاچه ارومیه 
هم افتاده اســت. مســئوالنی کــه عالقه دارنــد کارهای بزرگ 
نمایشــی انجام دهند، موجب ایجاد ســدهایی شدند که واقعا 

ضرورت نداشته است.
برنامه ای برای کنترل سیل ندارند

فهمــی ادامه می دهد: اینکه ســدها بتوانند ســیالب را به 
درســتی کنترل کنند، تــا حد زیادی به مدیریــت بهره برداری از 
سدها بازمی گردد. این موضوع در ایران به شدت به بازنگری نیاز 
دارد و باید منحنی فرمان اصالح شــود و شــیوه بهره برداری از 
مخازن از اساس تغییر کند. علت این مسئله هم کاهش حجم 
مخزن به دلیل رســوبات و هم تغییر اقلیمی اســت که اتفاق 
افتاده اســت. عالوه بر آن فهمی باور دارد که آب رهاشــده از 
ســدها به دلیل تصرف حریم رودخانه و تجاوز ساخت وساز در 
مســیر رود، ساماندهی نشــدن رودها، الیروبی نشدن مسیر رود 
حتما و قطعا ســیل ایجاد خواهد کــرد.  در واقع از نظر مدیرکل 
ســابق منابع آب وزارت نیرو حتی اگر بارش هم نباشد، اگر آب 
سد رها شود چون معبر سیل دچار دخل و تصرف شده بی تردید 

سیل خسارت باری ایجاد خواهد کرد.
او در نهایت می گوید: مســئوالن جای داشــتن برنامه جامع 
برای سیل و خشک ســالی و پیشــگیری با آماده سازی سدها و 
معبرهــا، فقط غافلگیر می شــوند و بعد از آن تا کمر داخل آب 

می روند تا عکس بگیرند.

سیالب های تابستانی کمکی به ذخایر آب سدهای ایران نکرد

سدهای بدون کاربری؟

محمد رهبری: یک  ســال از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیســی گذشته است و حاال بعد از 
گذشــت یک ســال می توان ارزیابی دقیق تری از عملکرد او داشت. به  نظر می رسد پس 
از گذشــت این یک ســال، دولت نه در حل مســائل خارجی توفیقی کسب کرده است و 
نه توانســته در عرصه سیاســت داخلی موفقیتی داشته باشــد. در عرصه اقتصادی نیز 
شــاخص ها بیانگر آن هستند که شرایط اقتصادی بدتر از گذشته شده و گرانی ها بیش از 
پیش بر مردم فشــار می آورد. در عرصه اجتماعــی و فرهنگی نیز عملکرد دولت باعث 
نارضایتی بیشــتر زنان، فعاالن مدنی و هنری، بازنشســتگان، فرهنگیان و اقشار مختلف 
مردم شــده که این امر در نظرسنجی هایی که راجع به دولت شده نیز مشهود است. اما 
عملکرد دولت در فضای مجازی، خصوصا در توییتر که کاربران مختلف سیاسی حضور 

دارند، چطور نمود داشته است؟
تحلیل داده های توییتری نشان می دهد فضای توییتر در یک  سال گذشته کامال منتقد 
عملکرد ابراهیم رئیســی و دولت او بوده اســت و طیف گســترده ای اعــم از اصولگرا، 
اصالح طلب و مخالفان جمهوری اســالمی در این یک  ســال توییت های انتقادی علیه 
دولت رئیســی داشــته اند. البته حمایت هایی هم از دولت رئیســی انجام شده است که 
به مرور زمان هر چقدر از آغاز به کار دولت او گذشــته، از شــدت و میزان این حمایت ها 
نیز کاســته شــده و توییت های حمایتی نیز کمتر الیک خورده اســت. در این یک ســال، 
بیش از ۸۱۳ هزار توییت در مورد ابراهیم رئیســی زده شده است و این توییت ها بیش از 
۱۳ میلیون بار الیک شــده؛ الیک هایی که عمدتا معطوف بــه توییت های انتقادی بوده 

است.
داده ها نشــان می دهد هم زمان با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیســی و یک ماه پس 
از آن، بیشــترین تعداد توییت راجع به او زده شــده، اما به مرور زمان از میزان توییت ها 
و توجه کاربران توییتری به ابراهیم رئیســی کاســته شده اســت. با این حال، هم زمان با 
اجــرای جراحــی اقتصادی و حذف ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی توســط دولت ابراهیم 
رئیسی، تعداد توییت های منتشرشده راجع به او افزایش چشمگیری داشته و همان طور 
که در نمودار نیز مشخص است، یک قله بزرگ را در این مقطع داریم. مقطع دیگری که 
توییت ها راجع به ابراهیم رئیسی افزایش یافته، در اواخر دی و اوایل بهمن سال گذشته 
است؛ زمانی که هم زمان با سفر رئیسی به مسکو و حواشی آن سفر شد و پس از آن نیز 
ماجــرای «نهار خوردی» پیش آمد که این دو موضوع نیز باعث شــد تا رویکرد انتقادی 

کاربران توییتری به ابراهیم رئیســی و دولتش تشــدید شود. با این حال همان طور که در 
نمودار زیر نیز مشــخص است، توجهات به ابراهیم رئیسی در حال کاهش است که این 

کاهش توجه را می توان به نوعی ناامیدی از دولت او نیز ترجمه کرد.
 پرالیک ترین توییت ها

رویکرد انتقادی به ابراهیم رئیسی و دولت را می توان در میان توییت های پرالیک نیز 
مشاهده کرد. بررســی پرالیک ترین توییت های منتشرشده راجع به ابراهیم رئیسی نشان 
می دهد توییت هایی که بیشــترین الیک را گرفته اند، همه در نقد عملکرد دولت او بوده 
اســت؛ شوخی با بازدیدهای سرزده ابراهیم رئیسی، شوخی با ماجرای «نهار خوردی» و 

انتقاد از افزایش قیمت ها ز پرتکرارترین مضامین در میان توییت های پرالیک بوده است. 
موافقان و مخالفان رئیسی

در سال گذشــته، چند هزار توییت راجع به ابراهیم رئیســی فیواستار شده است. در 
میان کاربرانی که در یک ســال گذشــته توییت های حمایتی و انتقادی راجع به ابراهیم 
رئیســی منتشر کرده اند و توییت هایشان در میان ۵۰۰ توییت پرالیک قرار داشته و اثرگذار 
بــوده، چهره های مختلفی دیده می شــود. البته تعداد حامیان به مراتب کمتر اســت و 
اسامی نظیر امیرحســین ثابتی، علی اکبر رائفی پور، علی علیزاده، یاسر جبرائیلی، دانیال 
معمــار، علیرضا پناهیان و کاربرانی مســتعارنویس نظیر «آدم» و «ایشــی خاکی» دیده 
می شود. البته علی اکبر رائفی پور و یاسر جبرائیلی هم توییت های انتقادی در نقد دولت 

داشته اند.
نکته جالب در میان توییت های حمایتی، مضمون آنهاســت. مضمونی که بیشــترین 
تکرار را در میان توییت های حمایتی داشــته، بازدیدهای میدانی رئیسی در مناسبت های 
مختلف بوده اســت؛ گویی از دید حامیان دولت رئیســی هم اقــدام قابل توجه دیگری 
توســط او و دولتش انجام نشــده اســت یا اگر این اقدامات بیان شــده، مورد تأیید سایر 
کاربران توییتر نبوده است. البته در توییت های حمایتی با بیش از دو هزار الیک، در مورد 
سیاســت خارجه رئیسی یا بحث کنترل کرونا نیز توییت هایی دیده می شود که تعداد آن 

کم است.
در ســوی دیگر، منتقدان دولت رئیســی در توییتر پرشــمار و متنوع هستند؛ از وحید 
اشــتری و محمــد مهاجری اصولگــرا گرفته تا محمــد دالوری مجری صداوســیما تا 
مژگان جمشــیدی فعال محیط زیست، زینب موســوی و احمدرضا کاظمی طنزپرداز، تا 
یاشــار ســلطانی و عباس عبدی و مصطفی تاجزاده فعاالن سیاســی و رسانه ای و رضا 
حقیقت نژاد و علی حسین قاضی زاده، همگی در این یک سال حداقل یک توییت انتقادی 
در مورد عملکرد ابراهیم رئیسی و دولتش منتشر کرده اند. به تناسب تنوع کاربران منتقد 
ابراهیم رئیســی، مضامین انتقادی از او نیز متنوع و پرشــمار اســت؛ از حوزه اقتصاد تا 
سیاســت خارجه؛ از مســائل محیط زیستی تا سیاســت های فرهنگی؛ همه و همه مورد 

توجه منتقدان دولت ابراهیم رئیسی بوده است.
مجموع این داده ها نشــان می دهد فضای توییتر تنها پس از گذشــت یک ســال از 
آغاز به کار دولت ابراهیم رئیســی کامال علیه او اســت و مدافعان دولت او کم شــمار 
هســتند و توییت هایشــان به مقدار کمی الیک می شود. این در حالی است که در زمان 
حســن روحانی، چنین فضایی بعد از گذشت پنج ســال و خصوصا پس از آبان ۹۸ در 
توییتر ایجاد شــد و روحانی در ســال های اولیه دولتــش در توییتر چندان مورد غضب 
نبود. این داده ها هم راســتا با نظرسنجی های انجام شده راجع به دولت ابراهیم رئیسی 
نشــان می دهد که او در افکار عمومی جایگاه مطلوبی نــدارد و در صورتی که دولت 
او همچنان بدون دســتاورد ملموس باقی بماند، جایگاه مناسبی در افکار عمومی پیدا 

نخواهد کرد.

یک سالگی دولت در فضای مجازی
ابراهیم رئیسی پس از  یک  سال از آغاز به کار دولتش در توییتر چه جایگاهی دارد؟

مهفام ســلیمان بیگی: تعداد ســدهای ایران پس از انقالب حدود ۲۲ برابر شده اســت. در سال های پیش از 
انقالب کمتر از ۳۰ ســد در ایران ساخته شده بود اما اکنون بر اســاس آخرین اطالعات شرکت مدیریت منابع 
آب ایران در ۳۱ اســتان کشور ۶۴۷ ســد در حال بهره برداری اســت و عالوه بر آن ۱۴۶ پروژه احداث سد در 
دســت اجرا و ۵۳۷ سد در دست مطالعه است.  با وجود ۲۲برابرشدن سدهای ایران، این سدها نه توانسته اند 
جلوی سیل های ویرانگر را بگیرند و نه ذخایر آب چندانی از سیالب ها برداشت کنند.  بر اساس گزارش جمعیت 
هالل احمر ایران، ســیل تابستان امسال به ۱۵ استان خســارت وارد کرده است. گزارش وزارت نیرو هم نشان 
می دهد این ســیالب ها فقط ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب ســدهای ایران را اضافه کرده اند. این در حالی است 
که مجموع ظرفیت ســدهای ایران حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب است.  ذخایر آبی که سیالب امسال به سدهای 

ایران اضافه کرده، از سوی متولیان ناچیز توصیف شده است. 



۵www.sharghdaily.com جهان

سفر نانسي پلوسي به تایوان، خشم پکن را برانگیخت

جنگ میکروچیپ ها
ســفر تاریخی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان عالوه بر 

افزایش تنــش در تنگه تایوان، واکنش های متفاوتی را در واشــنگتن 

برانگیخته اســت. ســفر نانسی پلوسی، رئیس ۸۲ ســاله و دموکرات 

مجلس نمایندگان آمریکا، به تایوان سفر بلندپایه ترین مقام آمریکایی 

در ۲۵ ســال اخیر بــه تایوان محســوب می شــود. پیش از این، نیوت 

گینگریچ، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا در سال ۱۹۹۷ به این 

جزیره سفر کرده بود. پلوسی که با وجود هشدار چین سه شنبه شب به 

تایوان سفر کرده بود، صبح روز گذشته در پارلمان این کشور حاضر شد 

و در دیدار با رئیس جمهور تایوان هم از تقویت روابط دوجانبه سخن 

گفت. سفر سومین مقام ارشد آمریکا به تایوان تنش ها بین واشنگتن و 

پکن را افزایش داده و به افزایش تحرک های نظامی در منطقه منجر 

شده است. وزارت امور خارجه چین نیز اعالم کرد که سفیر آمریکا در 

پکن را فراخوانده است تا مراتب اعتراض خود نسبت به سفر پلوسی 

به تایوان را به او اعالم کند. سخنگوی وزارت بازرگانی چین هم اعالم 

کرد که از روز گذشــته صادرات شن و ماسه به تایوان را در واکنش به 

سفر نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به این جزیره، 

متوقف می کند. براســاس گزارش رویترز، پکن تصمیــم دارد واردات 

مرکبات و برخی محصوالت دریایی از تایوان را نیز متوقف کند.

پکن این سفر را بازی با آتشی توصیف کرده است که «بازیگران آن 

را خاکســتر می کند». از نگاه چین، تایــوان با ۲۳ میلیون نفر جمعیت 

جزء قلمرو این کشور و سرزمینی است که در صورت لزوم باید با اقدام 

نظامی تصرف شود. پکن ســفر هر مقام سیاسی خارجی به تایوان را 

اقدامــی تحریک آمیز برآورد می کند؛ اما مقامات تایوان کشورشــان را 

مســتقل و نمونه دموکراســی موفق می خوانند. با وجود اینکه همه 

کشورها استقالل تایوان را به رسمیت نشناخته اند، پلوسی در پارلمان 

تایوان این کشــور را یکی از آزادترین جوامــع در جهان توصیف کرد. 

هم زمان با این سفر رســانه های چینی از پرواز جنگنده ها در نزدیکی 

تایوان خبر دادنــد. پکن قصد دارد این هفته در اطــراف تایوان مانور 

نظامی برگــزار کند و تنگه تایوان را منطقه پــرواز ممنوع اعالم کرده 

است. وزارت امور خارجه چین پیش تر هشدار داده بود که در صورت 

ســفر پلوســی به تایوان، ارتش چین بــی کار نمی نشــیند. تلویزیون 

حکومتی چین در آســتانه ورود نانسی پلوسی به تایوان گزارش داده 

بود که جنگنده های این کشــور در حال «عبور از تنگه تایوان» هستند. 

پکن پس از ورود رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان اعالم کرد 

که با «اقدامات نظامی هدفمند» به این ســفر واکنش نشــان خواهد 

داد. جان کربی، ســخنگوی شــورای امنیت ملی کاخ ســفید، درباره 

این دیدار تأکید کرد که با وجود ســفر پلوســی، آمریکا هیچ سیاستی 

را درمــورد تایوان تغییر نمی دهد. «به زبان ســاده، هیچ دلیلی وجود 

ندارد که پکن یک ســفر ساده مطابق با سیاست دیرینه ایاالت متحده 

را بــه نوعی بحران یا درگیری تبدیل کند یا از آن برای افزایش فعالیت 

نظامی تهاجمی در داخل یا اطراف تنگه تایوان استفاده کند. ما طعمه 

را نخواهیم گرفت یا درگیر شمشــیربازی نخواهیم شــد. در عین حال 

مرعوب نخواهیم شــد. ما در دریاها و آسمان های غرب اقیانوس آرام 

مانند دهه های گذشته به فعالیت خود ادامه خواهیم داد. ما از همان 

ابتدا روشــن کرده بودیم که پلوسی تصمیمات خود را خواهد گرفت 

و کنگره یک شــاخه مستقل از دولت اســت. قانون اساسی ما شامل 

تفکیک قواست».

چشم  طمع  به  تایوان
یکی از دریاداران ارشــد ایاالت متحده هشــدار داده با افزایش تنش 

میان چین و تایوان، پکن ممکن است در شش سال آینده به تایوان حمله 

کند. «فیلیپ اس دیویدســن» که فرمانده ارشد نظامی ایاالت متحده در 

ناحیه آســیا و اقیانوس آرام است، به تازگی با حضور در کمیته نیروهای 

نظامی مجلس ســنا گفت چین در حال تسریع طرح های خود در زمینه 

پیشــی گرفتن از ایاالت متحده در نقش رهبری «نظم بین المللی منطبق 

بر قوانین» تا سال ۲۰۵۰ است. «تایوان آشکارا یکی از اهداف بلندپروازانه 

آنهــا تا قبل از وقوع این اتفاق اســت و عزم راســخ پکــن در به کنترل 

درآوردن این جزیره با تکیه بر زور در صورت نیاز می تواند در دهه آینده یا 

حتی در مدت شش سال آینده محقق شود».

دریــادار دیویدســن در اظهــارات خــود در این کمیتــه گفت چین 

به گونه ای روزافزون در حال تقویت آرایش نظامی خود است تا فشار را 

افزایش داده و نفوذ خود در منطقه را گســترش دهد که به گفته او این 

اقدام «به ویژه برای تایوان شــدیدا نگران کننده» است. «در سال گذشته 

پکــن کارزاری هماهنگ از اقدامات دیپلماتیــک، اطالعاتی و اقتصادی 

را دنبال کرده و به گونه ای روزافزون از ابزار نظامی بهره جســته تا تایپه 

را از جامعــه  بین المللــی منزوی کرده و اگر نیاز باشــد، آن را مجبور به 

پیوســتن به چین کند». نگرانی مطرح شده از ســوی این دریادار ایاالت 

متحده مشابه با اظهارات تایپه در سال گذشته است که از تجاوز متناوب 

هواپیماهای چینی به حریم هوایی خود به ســتوه آمده بود. به نوشــته 

یورونیوز، دیویدســن هشدار داده که از سال ۲۰۲۰ ارتش چین «آرایش و 

نیروهای نظامی خود نزدیک و پیرامون تایوان را تقویت» کرده است تا به 

این کشور فشار آورده و عزم راسخ خود در این زمینه را به نمایش بگذارد.

«در زمینه دیپلماتیک، پکن همواره به دنبال جلوگیری از مشــارکت 

معنادار تایوان در ســازمان های بین المللی است. در سال ۲۰۲۰، تایوان 

از مشــارکت به عنوان عضو ناظر در شورای جهانی بهداشت باز ماند با 

وجود آنکه در مدیریت بیماری عالم گیر کووید ۱۹ موفق بود». گرچه پکن 

تایوان را بخش غیر قابل تجزیه ای از چین می داند، اما تایپه نیز به گونه ای 

روزافزون در حال نزدیک ترشدن به کشورهایی نظیر ایاالت متحده و هند 

است تا استقالل خود را به دست آورد، امری که باعث خشم بیشتر پکن 

شده است. به اعتقاد دیویدسن، «بزرگ ترین خطر برای آمریکا ازبین رفتن 

نظریه بازدارندگی است که بدون آن چین جسارت خواهد یافت دست به 

اقداماتی در منطقه بزند که جانشین منافع ایاالت متحده در آنجا شود. با 

تغییر توازن نظامی در منطقه اقیانوس آرام و هند به ضرر ایاالت متحده، 

شاهد انباشــت بیشــتر خطر خواهیم بود که باعث می شود دشمنان و 

رقبای ما جســارت یابند دســت به اقداماتی یک طرفه بزنند تا وضعیت 

موجود را تغییر دهند».

نقش   تأثیر گذار   تراشه ها
این ســفر در حالی انجام شــد که پیش از این جو بایدن آن را سفری 

غیرالزم دانسته بود و برخی چهره های دموکرات و حتی جمهوری خواه 

هم انجام آن در شــرایط فعلی را غیرضروری دانســته بودند اما هرچه 

زمان انجام این ســفر نزدیك تر می شد، حمایت ها برای ایستادگی مقابل 

چین هم بیشتر می شد. پلوسی دلیل خود را برای این سفر که بخشی از 

تور آســیایی اش بود در مقاله ای در واشنگتن پست که بالفاصله پس از 

ورودش به فرودگاه تایپه منتشر شد، توضیح داد. «حمایت ایاالت متحده 

از این کشــور نه تنها بــرای ۲۳ میلیون نفر از مردم جزیــره، بلکه برای 

میلیون ها نفر دیگر که توســط جمهوری خلق چین تحت ستم و تهدید 

قرار گرفته اند، مهم است». او در این مقاله به سرکوب دموکراسی خواهان 

هنگ کنگ از سوی حزب کمونیست چین، محو هویت تبتی و تالش برای 

پاک سازی قومی در منطقه مسلمان نشین سین کیانگ اشاره کرد. حامیان 

انجام این سفر اعتقاد دارند که سفر پلوسی می تواند موج همبستگی از 

ســوی رهبران غربی را ایجاد کند تا برای اعالم حمایت از تایوان رهسپار 

این جزیره شوند.

یکی از موضوعات مورد توجه درباره این سفر، دیدار پلوسی با رئیس 

مهم ترین شــرکت تولید کننده میکروچیپ در تایوان است. این دیدار در 

حالی انجام شــد که در هفته های اخیر گزارش هایــی درباره خرید یك 

میلیون دالر میکروچیپ از سوی همسر نانسی پلوسی با استفاده از رانت 

اطالعاتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا منتشــر شــده است و گفته 

می شود این سفر هم بی ارتباط با این تجارت خانواده پلوسی نیست. در 

این میان «دیل کاپلند» استاد روابط بین الملل دانشگاه ویرجینیا به نکته 

متفاوتــی درباره نقش تایوان به عنوان یکــی از مهم ترین تولیدکنندگان 

میکروچیپ در دنیا در افزایش تنش میان واشنگتن و پکن اشاره می کند. 

او در یادداشــتی در روزنامه اقتصادی نیکی می نویســد: «چین بیشــتر 

از آنکه نگران ســفر پلوسی باشــد نگران میکروچیپ هاســت. در کنار 

نگرانی های امنیتی و نظامی، موضوع دیگری که نگرانی شی جین پینگ 

رهبر چیــن را برانگیخته به اقتصاد و تکنولوژی برمی گردد. واشــنگتن 

روزبه روز مصمم تر می شود تا چین را از پیشی گرفتن از ایاالت متحده در 

قدرت اقتصادی و فناوری باز دارد. چین سال هاســت که تالش می کند 

وابســتگی خود را به تایوان در تولید تراشــه های نیمه هــادی که برای 

ساخت همه چیز از گوشی های هوشمند تا خودروهای بدون راننده مورد 

نیاز است، کاهش دهد. با این حال، این کشور هنوز هم برای تقریبا تمام 

تراشه های با تکنولوژی باال و بخش بزرگی از تراشه های اساسی تری که 

استفاده می کند، به تایوان متکی است. به همین دلیل دست چین برای 

اقدام علیه آمریکا و تایوان چندان باز نیست. دولت ایاالت متحده، حتی 

با وجود افزایش حمایت نظامی از تایوان، سخت تالش کرده است برخی 

از مهم ترین تولیدکنندگان تراشــه در این جزیره، از جمله شــرکت تولید 

نیمه هــادی تایوان را متقاعد کند تا برای کاهش آســیب پذیری در برابر 

حمــالت احتمالی چین، خطوط تولید خود را بــه ایاالت متحده و ژاپن 

انتقال دهند. از طرف دیگر، حجم تجارت ایاالت متحده با چین در ســال 

۲۰۲۱ به رکورد ۶۷۰ میلیارد دالر رســیده که ۲۰ درصد بیشــتر از میزان 

قبــل از همه گیری کووید ۱۹ در ســال ۲۰۱۹ بود و نکته دیگر اینکه چین 

همچنان بزرگ ترین شریک تجاری تایوان است. از دیدگاه لیبرال در روابط 

بین الملل، این سطح باالی وابستگی متقابل اقتصادی باید صلح و ثبات 

مستمر را تقویت کند، زیرا هیچ یک از طرفین نباید بخواهند به تجارتی که 

فواید زیادی برای هر دو طرف دارد آسیب بزنند.

برای درک اینکه چگونه تجارت ممکن است شانس درگیری نظامی 

را افزایش دهد، نه کاهش، باید بینش های واقع گرایانه داشــته باشــیم. 

واقع گرایان اســتدالل می کنند که دولتی که برای رشد اقتصادی خود به 

مواد خام و بازارهای خارجی وابســته شده اســت، نگران آسیب پذیری 

فزاینده خــود در برابر قطع تجارت خواهد بود. وقتی همه چیز به خوبی 

پیش مــی رود و رهبران کشــورها انتظارات مثبتی درمورد چشــم انداز 

تجاری آینده دارنــد، آن گاه افزایش پیش بینی شــده در ثروت اقتصادی 

به معنای پایگاه بزرگ تری برای قدرت نظامی خواهد بود؛ بنابراین حفظ 

صلح در کوتاه مدت بهترین راه برای به حداکثر رساندن امنیت بلندمدت 

اســت. این استراتژی ژاپن تحت دیپلماسی شیدهارا در دهه ۱۹۲۰ بود و 

همین رویکرد را چین برای دو دهه پس از ۱۹۹۰ اتخاذ کرده بود. هنگامی 

که چشم انداز رشد اقتصادی تیره وتار شود، احتمال رویارویی نظامی هم 

باال می گیرد. بنابراین در حال حاضر چین بیشتر از آنکه نگران سفر پلوسی 

به تایوان باشــد، نگران تأثیر غیرقابل انکار این تنش در تجارت تراشه ها و 

تأمین این قطعات برای کارخانه هایش است».

سابقه  تنش ها
ســفر نانسی پلوســی به تایوان و واکنش تند چین به آن باعث شده 

اســت تا مناقشه بر ســر این جزیره بار دیگر در کانون توجه ها قرار گیرد. 

تاریخچه این مناقشــه به ســال ۱۹۴۹ هم زمان با پایه گذاری جمهوری 

خلق چین از ســوی مائو تســه تونگ، رهبر وقت حزب کمونیست چین 

برمی گردد. ملی گرایــان کومینتانگ به رهبری چیانگ کای شــک، رهبر 

دولت سرنگون شده به جزیره تایوان گریختند و در آنجا دولت «جمهوری 

چین» را تشکیل دادند. آنها هرگونه ارتباط بین چین کمونیست و جزیره 

تایوان را ممنوع اعالم کردند. ارتش جمهوری خلق چین در دسامبر سال 

۱۹۴۹ برای اولین بار تالش کرد تا جزایر ماتســو و کینمن در تنگه تایوان 

را تصرف کند. تایوان در ســال ۱۹۵۰ به متحد آمریکا در جنگ علیه چین 

در شــبه جزیره کره تبدیل شد. کرسی چین در سازمان ملل متحد تا سال 

۱۹۷۱ در اختیار تایوان بود. دولت مستقر در پکن در نهایت از سال ۱۹۷۱ 

کرســی چین در ســازمان ملل را در اختیار گرفت. واشنگتن هشت سال 

پس از آن روابط دیپلماتیک خود با تایوان را قطع کرد تا جمهوری خلق 

چین را به رسمیت بشناسد. با این حال کنگره آمریکا از تحویل سالح به 

تایوان برای دفاع از خود در برابر چین حمایت کرد.

دولــت ایاالت متحده از آن زمان تاکنون سیاســت «ابهام راهبردی» 

را در قبال تایوان در پیش گرفته اســت. به ایــن معنا که آمریکا به طور 

مشخص درباره واکنش نظامی احتمالی در صورت حمله چین به تایوان 

اظهارنظــر نمی کند. آمریکا نزدیک ترین متحد تایوان و اولین تأمین کننده 

ســالح و تجهیزات نظامی برای این جزیره اســت. ساکنان تایوان در روز 

دوم نوامبر ســال ۱۹۸۷ بــرای اولین بار اجازه پیدا کردنــد تا برای دیدار 

اعضای خانواده خود به چین سفر کنند. این تصمیم در عمل راه را برای 

مبادالت تجاری بین چین و تایوان هموار کرد. دولت تایوان چهار ســال 

بعد تصمیم گرفت قانون وضعیت جنگی به دلیل مناقشه با چین را لغو 

کند. با این حال پکن در ســال ۱۹۹۵ در اعتراض به سفر رئیس جمهوری 

تایوان به آمریکا مذاکرات جاری در راســتای عادی ســازی روابط بین دو 

طرف را به حالت تعلیق درآورد. تایوان در ســال ۱۹۹۶ شــاهد برگزاری 

اولیــن انتخابات ریاســت جمهوری بــا آرای عمومی بــود. چین قبل از 

برگزاری این انتخابات چند موشک به نزدیکی ساحل تایوان شلیک کرد. 

نزدیک به یک دهه بعد در سال ۲۰۰۵ قانونی به نام قانون «ضد جدایی» 

در چین به تصویب رســید. دولت چین بنا به این قانون در صورت اعالم 

اســتقالل تایوان اجازه اســتفاده از روش های «غیرصلح آمیز» را خواهد 

داشت.

«تسای اینگ-ون» سیاســت مدار عضو حزب پیشروی دموکرات که 

طرفدار اســتقالل تایوان است، در ســال ۲۰۱۶ به ریاست جمهوری این 

جزیره رســید. پکن در واکنش به انتخاب این سیاســت مدار زن تصمیم 

گرفت همه تماس های خود با تایوان را به حالت تعلیق درآورد. دونالد 

ترامــپ، رئیس جمهور ســابق آمریکا در ســال ۲۰۱۷ مجوز فروش یک 

محموله تســلیحاتی بزرگ به تایوان را صادر کرد و فقط یک ســال پس 

از آن قانونی در آمریکا به تصویب رســید کــه هدف از آن تقویت روابط 

واشــنگتن با تایوان بود. شــی جین پینگ، رئیس جمهوری چین در سال 

۲۰۱۹ هشــدار داد که برای بازپس گیری تایوان از توسل به زور صرف نظر 

نخواهــد کرد. او همچنین در واکنش به فروش تســلیحات به تایوان از 

ســوی آمریکا به این کشــور هشــدار داد که از «بازی با آتش» بپرهیزد.

 تسای اینگ ون در ســال ۲۰۲۰ برای یک دوره دیگر به ریاست جمهوری 

تایوان انتخاب شــد و پس از انتخاب مجددش به این ســمت گفت که 

تایوان «یک کشور» است.

رئیس جمهوری چین پــس از آن در ماه اکتبر ســال ۲۰۲۰ از ارتش 

کشــورش خواست برای «جنگ» آماده شود. ۲۵ جنگنده چین در آوریل 

ســال ۲۰۲۱ وارد محدوده شناســایی دفاع هوایی تایوان در حدود ۲۰۰ 

کیلومتری ســاحل این جزیره شــدند. این رکورد پس از آن هم شکسته 

شد و در مجموع در سال ۲۰۲۱ جنگنده های چین نزدیک به ۹۷۰ بار وارد 

محدوده شناسایی دفاع هوایی تایوان شدند. جو بایدن رئیس جمهوری 

آمریــکا هم در واکنش بــه این تحرکات، در ماه اکتبر ســال ۲۰۲۱ گفت 

 کشورش برای دفاع نظامی از تایوان در صورت حمله چین آمادگی دارد. 

سخنانی که با «ابهام راهبردی» یعنی سیاست قدیمی واشنگتن در قبال 

تایوان همخوانی نداشــت. بااین حال کاخ سفید پس ازاین اظهارات جو 

بایدن تأکید کرد که سیاست واشنگتن درباره تایوان تغییری نکرده است.

پنجشنبه
۱۳  مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۳

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک کاردانی اینجانب نسرین بلوری طرقی فرزند عباس به شماره شناسنامه 
۸۰۷۸۶ صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته ادبیات فارسی صادره از واحد 

دانشگاهی تهران جنوب به شماره ۷۳۱۴۱۰۴۴۹ مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران جنوب به نشانی تهران -خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشهر 
شمالی- نبش آذرشهر پالک ۲۰۹ و یا کد پستی ۴۱۴ ۱۵۸۴۷۱۵ ارسال نماید.

برگ سبز و کارت خودرو پژو ۲۰۶ رنگ نقره ای متالیک                   
 مدل ۱۳۸۳ به شماره پالک ایران ۹۹ _ ۶۷۴ و ۹۹ 

و شماره موتور 10FX5X2244124 و شماره شاسی 
 ۸۳۶۸۸۱۰۲ به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  وانت  نیسان  رنگ آبی روغنی 
 مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک ایران ۹۴ _ ۳۲۴ د ۲۵ 

  و شماره موتور ۴۸۶۴۹۹ و شماره شاسی
 NAZPL140TBL198209 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو ۲۰۶ رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۷ 
به شماره پالک ایران ۲۲ - ۸۵۳ س ۹۸ و شماره موتور 

 ۱۴۱۸۷۰۲۳۶۰۵ و شماره شاسی
 NAAP03ED69J017849 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز موتورسیکلت  آپاچی  رنگ سفید 
مدل ۱۳۹۲ به شماره پالک ایران ۱۴۶ - ۱۴۹۲۶ و 

شماره موتور 0E6GD2223053 و شماره شاسی 
N2G***180P9216394 به نام سید مرتضی 

موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز  موتور  سیکلت  آپاچی  رنگ قرمز 

 مدل ۱۳۹۳ به شماره پالک ایران ۱۴۳ _ ۹۱۲۶۷ 

و شماره موتور 0E6CE2271439 و شماره شاسی 

N2G***180P9315169 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۷i  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۹۲ _ ۹۴۴ ص ۴۸ 
و شماره موتور 166B0062222 و شماره شاسی 

NAAR03FE4NJ506761 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو پراید جی تی ایکس آی رنگ سفید روغنی مدل 

۱۳۸۹ به شماره پالک ایران ۵۵ - ۵۲۳ ط ۶۳ و شماره موتور 

۳۴۳۷۹۵۴ و شماره شاسی S1412289474636 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

طالبان از آنچه  تصور می شــد زیادتر تروریست پرور بوده و 

هستند. کشته شدن ایمن الظواهری، بیش از اینکه از منظر تأثیر 

فقدان رهبر القاعده بر فعالیت این گروه تروریستی مهم باشد، 

از منظــر نوع ارتباط طالبان با این ســازمان جهنمی بااهمیت 

اســت. طالبان تاکنون بارهــا هر نوع ارتباط خــود با القاعده 

را رد کــرده و گزارش هایــی مبنی بر حضور اعضای برجســته 

این گروه در افغانســتان را تبلیغات و دسیســه دشمنان خود 

اعالم کرده اند. کشته شدن ایمن الظواهری در قلب کابل نشان 

می دهد که:

 ۱- هر آنچــه تاکنون طالبــان درباره ارتباط خــود با گروه 

تروریســتی القاعــده، داعش، طالبــان پاکســتان و گروه های 

تروریســتی آســیای مرکزی گفته انــد، دروغ و بی پایه اســت. 

۲- حمایــت طالبــان از القاعــده و جــا دادن رهبــر این گروه 

تروریســتی جهانی در کابل، پیام واضح به تمام کسانی است 

که دل بــه نقش آفرینی طالبــان در محور منافــع ملی خود 

بســته بودند؛ پیامی که به وضوح تصریــح می کند که طالبان 

خطرناک تر از آنچه تصور می شــود، هســتند و کشورهایی که 

امیــدوار به بهره بــری از طالبان در راســتای منافع منطقه ای 

و جهانــی خود هســتند، باید بدانند که اعتمــاد و همکاری با 

گروه طالبان  ره به ترکســتان اســت. ۳- کســانی که در داخل 

افغانستان به امید بهتر شــدن اوضاع، تسلط طالبان را تحمل 

می کنند نیز باید این را درک کرده باشــند که طالبان کشــور را 

به آتشفشــانی مبدل خواهد کرد که بــا فوران آن هیچ کس از 

گدازه آن در امان نخواهد بود. ۴- طالبان تروریســت هستند و 

تروریســت باقی خواهند ماند، طبیعی می نماید که طالبان از 

هم کیشــان و هم قطاران خود در سراسر جهان حمایت کنند. 

این گروه هیوالیی اســت که اگر فرصت داده شود، افغانستان 

و منطقــه را به جهنم تبدیــل خواهد کرد. حملــه راکتی به 

تاجیکســتان و ازبکســتان و درگیری مکرر مرزی با پاکستان و 

ایران مبرهن می سازد که کشورهای حامی طالبان تا چه اندازه 

درباره این گروه اشتباه می کنند.

* کارشناس سیاسی افغانستانی ساکن آلمان

الظواهری  نکاتی درباره کشته شدن ایمن 

احمد   سعیدی*

به این ترتیــب، بالیای طبیعی جای خود را در مباحث 

امنیــت ملی باز کرد و پس از آن هم در اروپا به صورت 

جدی بر آن تأکید شد مخصوصا در نشست امنیتی مونیخ که خانم مرکل (نخست وزیر 

وقت آلمان) ابراز نگرانی شدیدی کردند.

شکی نیست که فجایع طبیعی می  توانند تأثیرات ویرانگری بر افراد و اقامتگاه  های 

شهری و روستایی داشته باشند که عالوه بر معضالت مادی اولیه آثار معنوی جدی و 

آسیب جدی بر زیرساخت های کالن ملی خواهد گذاشت. از بزه های شدید اجتماعی 

تا بیماری و کاهش سرعت توسعه کشور و آسیب پذیری نظامی و امنیتی! چراکه کل 

کشور در صورت نداشــتن برنامه مشخص مدیریت بحران درگیر حل این موضوعات 

خواهد شد و ارگان های مختلف از تمرکز بر مسئولیت خود بازمی مانند.

آنها می  توانند در کمترین زمــان ممکن خانواده  های زیادی را داغدار کنند، آثار 

روحی و روانی درازمدتی بر مردمان و جماعت  های آســیب  دیده بر جای بگذارند، 

ممکن اســت میلیاردها خسارت بر اقتصاد کشــورها تحمیل کنند، زیرساخت ها را 

ویران کنند و فرایند توســعه را، شاید برای ســال  های دراز، مختل کنند. اما اکنون 

تحلیلگران به تدریج در حال آغاز بحثی هستند مبنی بر اینکه بالیای طبیعی ممکن 

اســت عالوه بر تهدیدات محلــی و منطقه  ای، بر امنیت ملی، بــه معنای امنیت 

درهم تنیده مردم و حکومت نیز تأثیرات حادی داشته باشند. جایگاه بالیای طبیعی 

در گفتمان امنیت ملی کشورها، به ویژه کشورهای فاجعه خیزی مانند ایران، باید از 

حاشیه به متن تغییر کند. رویکرد امنیتی به بالیای طبیعی باید دروازه ای به سوی 

نــگاه علمی، راهبردی و دقیق به این رویدادها و پیامدهای اجتماعی، سیاســی و 

اقتصادی آنها؛ افزایش قابل توجه ســرمایه گذاری در زیرساخت ها و سازوکارهای 

مرتبط با پیشــگیری از بحران و مدیریت آن و توجه جدی به شاخص  های زمینه  ای 

مثل اعتماد، کارآمدی و مقبولیت سیاســی برای تســهیل عملکــرد حکومت در 

شرایط بحران باشد.

تأکید بنده بــر اهمیت نگاه امنیت ملــی  گونه بر بالی طبیعی نظیر ســیل اخیر به 
این دلیل اســت که وقتی گل والی ناشی از ســیل از صورت شهرهایمان پاک شود تازه 
سنگ های جلوی پای توسعه کشــور را خواهیم دید و سال ها منابع و بودجه عمرانی و 
توســعه کشور (که به دلیل تحریم های ظالمانه سال هاســت بسیار قطره چکانی بوده) 
صرف رفع سوءمدیریت افراد ســطحی نگر و مدیران ناالیق خواهد شد که قواعد اولیه 
مدیریت بحران را نمی دانند. شاید توجه نهادهای امنیتی به اهمیت مخاطرات طبیعی 
در حوزه امنیت ملی باعث شود مدیران با تخصص مرتبط برای این جایگاه ها منصوب 
شوند. از امروز نگران زلزله تهران باشید نه در حد کالم بلکه در قامت آمادگی کامل! به 

امید ایرانی آباد و سربلند.

بارش های مونسون، سیل  و  امنیت ملی

ادامه از صفحه اول



پنجشنبهعلم
۱۳ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۳
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روزهای خوب آقای «پاول فون هویدونک»
یکــی از روزهای ســال ۱۹۵۴ میالدی که «ژرژ پروســپه رمی» ملقــب به «هرژه»، 
هفدهمین کتاب از مجموعه کتاب های محبوب «تن تن و میلو» تحت عنوان «کاشفان 
روی ماه» (یا آن طور که به فارســی ترجمه شــده اســت «روی ماه قدم گذاشتیم») را 
در بروکســل منتشر کرد، ۵۰ کیلومتر آن سوتر در شــهر آنتورپ، «پاول فون هویدونک» 
مجسمه ســاز در حــال کار روی آثار انتزاعی -هندســی خودش بود. کســی نمی داند 
این جوان ۲۹ ســاله که تازه سه ســال از فارغ التحصیل شدنش در رشــته تاریخ هنر و 
باستان شناســی می گذشــت، آیا کتاب «هرژه» را مطالعه کرد و بــا قهرمانان کارتونی 
خلق شــده به دست هم وطنش به کره ماه رفت یا نه، اما یک چیز را همه می دانستند؛ 
اینکه «فــون هویدونــک» از دوران جوانی به فضا و فضانوردی و شــاید هم از همه 
بیشــتر به کره ماه عالقه داشــت و همین عالقه هم بود که ســبب شد تا از اوایل دهه 
۶۰ میالدی و هم زمان با اوج گرفتن شهرت او، به تدریج «هنر فضایی» در آثارش بیشتر 
به چشــم بخورد. جو غالب جهان در دهه ۶۰ میالدی، فتح فضا از سوی بشر بود. تب 
فضا در آن ســال ها آن قدر تند بود که حتی پرده هایی از جنگ ســرد میان دو ابرقدرت 
وقت نیز در قالب زورآزمایی های فضایی بروز می یافت. در ســایه چنین دورنمایی بود 
که حرکت مســتمر «فون هویدونک» در خلــق انتزاعی ترین آثار هنری فضایی، به روز 
۲۰ جوالی ۱۹۶۹ رســید؛ روزی که انسان موفق شد برای نخستین بار در تاریخ حیاتش، 
قدم بر خاک کره ماه بگذارد. در آن روز، بی گمان «فون هویدونک» نیز مانند میلیون ها 
انســان دیگر تحت تأثیر این رخداد تاریخی قرار گرفت؛ اما این هنرمند بلژیکی باید دو 
ســال دیگر هم صبر می کرد تا فرصتی به او بخشیده شــود که تا امروز نظیر آن برای 

کسی تکرار نشده است.
اتفاق مهم در ساعات آخر ماه نوردی

۳۱ جــوالی ۱۹۷۱ (۹ مــرداد ۱۳۵۰) ســاعت ۱:۴۶ بامداد به وقت تهران، ســفینه 
آپولو-۱۵ مطابق برنامه از پیش تعیین شده در منطقه خطرناک «هادلی رایل» در روی 
کره ماه به زمین نشســت. هادلی رایل منطقه ای دره مانند است که بر اثر فعالیت های 
آتشفشــانی و احتماال بر اثر تخریب یک داالن گدازه ایجاد شده است. چند ساعت بعد 

از فرود آپولو-۱۵ بر سطح ماه، فرمانده «دیوید اسکات» از سفینه خارج شد و به عنوان 
هفتمین فضانــورد در ماه راهپیمایی کرد. با ملحق شــدن «جیمــز اروین» به «دیوید 
اسکات»، میلیون ها نفر در کره زمین ماه نوردی این دو نفر را با نخستین وسیله چرخ دار 
که به ماه برده شــده بود، مشاهده کردند. فضانوردان مجموعا ۶۷ ساعت اقامت روی 
کره ماه را گذراندند تا به زمین بازگردند. در این مدت چیزی که از چشــم زمینی ها دور 
ماند، اقدام فرمانده «اســکات» در قرار دادن شــیئی بر زمین ماه در محدوده ای بود که 
آپولو-۱۵ در آنجا فرود آمده بود؛ به تاریخ کره زمین، در دوم آگوســت ۱۹۷۱ (۱۱ مرداد 

.(۱۳۵۰
رونمایی از «ارزشمندترین هدیه فضایی ایران»

۱۲ تیرماه ســال ۱۳۹۹، مراسم آغاز به کار نمایشــگاه «تا هنر معاصر» به  مناسبت 
بیســت وپنجمین ســال تأســیس موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار شــد. در این 
نمایشــگاه، منتخبی از آثار گنجینه موزه و ۱۴۲ اثر سنتی و کالسیک، هنر نوگرا، عکس 
و آثار هنرمندان خارجی که در ســال های مختلف به موزه هنرهای معاصر اهدا شده 
بود، به نمایش درآمد. در میان این آثار شــاخص، اثری هم وجود داشت که مدیر موزه 
از آن به عنوان «ارزشــمندترین اثر اهدایی به موزه هنرهای معاصر اصفهان» یاد کرد؛ 
یک مجسمه کوچک که قریب به یک سال و نیم پیش از آن به این موزه اهدا شده بود؛ 

اما رونمایی از آن به ۱۲ تیرماه سال ۱۳۹۹ موکول شد.
مجسمه از کجا آمد؟

سوم اســفند ۱۳۹۷، در جریان پروژه ای به نام «انســان، هنر، کهکشان» و با ابتکار 
مدیران یک شرکت هنری-فرهنگی بین المللی، یک ادیشن (شماره ۰۱۷) از مجسمه ای 
۸۵ میلی متری از جنس آلومینیوم به موزه هنرهای معاصر اصفهان اهدا شد. نام این 
مجسمه کوچک که از طراحی بسیار ساده ای برخوردار است، «فضانورد افتاده» است 
و از میان همه هدایایی که به این موزه اهدا شده، داستان جالب تری دارد. اگرچه مبدأ 
سفر «فضانورد افتاده» برای رسیدن به موزه هنرهای معاصر اصفهان، بلژیک، کشوری 
کوچک در غرب اروپا و در فاصله حدود شــش هزار کیلومتری از اصفهان اســت؛ اما 
اصل ماجرای این مجســمه به ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر باالتر از آسمان شهر اصفهان 

مربوط می شــود، به جایی در عمق ســیاهی های فضا که داستان نمونه اصلی ادیشن 
۰۱۷ را خواندنی کرده است.

ایده ای از نیویورک
ســال ۱۹۶۹ همه جا صحبت از پروژه بلندپروازانه ناسا برای تسخیر کره ماه بود. قرار 
بود این اتفاق، تابســتان همان سال رقم بخورد و سرنشــینان فضاپیمای آپولو-۱۱ برای 
نخســتین بار آرزوی هزاران ساله بشــر برای قدم زدن روی سطح ماه را به واقعیت تبدیل 
کنند. در مارس ۱۹۶۹، سه، چهار ماه پیش از زمان اعالم شده برای حرکت فضانوردان به 
ســمت کره ماه، «پاول فون هویدونک»، هنرمند نوگرای بلژیکی سری به گالری «وادل» 
در منهتن نیویورک زد. آنجا هم صحبت بر ســر تسخیر قریب الوقوع فضا از سوی انسان 
بــود. «هویدونک» هنگام حضور در این گالــری، با «لوئیس دویچمن»، یکی از کارمندان 
گالــری و «ریچارد ود دل» مدیر آنجا به گفت وگو پرداخت. او متوجه شــد که آنها ایده 
جالبــی برایش دارنــد: «باید یکی از آثارت توســط فضانوردان به کره ماه برده شــود». 
«هویدونک» اگرچه ۲۰ ســال با مضامین فضایی کار کرده بود، اما این ایده را غیرممکن 
می دانســت درحالی که «دویچمن» امیدوارتر از او به ماجرا می نگریست: «من نمی دانم 
چطور اما راهی برای این کار پیدا می کنم». البته این کارمند گالری و مدیر نیویورکی اش، 
جز به هنر مجسمه ســاز بلژیکی، به استفاده تجاری بزرگی که گالری می توانست از این 
کار ببرد هم می اندیشــیدند. آنها می دانستند اگر چنین اتفاقی بیفتد این گالری با فروش 
انحصاری نمونه هایی از مجســمه فضایی، درآمد هنگفتی به جیب خواهد زد و همین 

انگیزه باعث شد تا «ود دل» و «دویچمن» بیشتر روی این موضوع متمرکز شوند.
شرط و شروط گذاشته می شود

آنچــه در مــارس ۱۹۶۹ در گالری «وادل» به عنوان یک ایده ناممکن مطرح شــد، 
سرانجام منجر به مالقاتی در ژوئن ۱۹۷۱ بین «پاول فون هویدونک» و خدمه آپولو-۱۵ 
شد. حاال دو ســال از محقق شدن پروژه ناســا برای فتح ماه می گذشت و فضانوردان 
آپولو-۱۱ برای اولین بار این آرزوی همیشــگی بشــر را در ۲۰ جوالی ۱۹۶۹ جامه عمل 
پوشــانده بودند. اما قرار نبود پیاده روی روی ماه تنها منحصر به «نیل آرمســترانگ» و 
«باز آلدرین» شــود بلکه ناســا از همان روز تاریخی، برنامه هــای بلندپروازانه تری هم 

بــرای آینده چیده بود. مجموعا آنچه تحت عنوان برنامه «آپولوی ناســا» مطرح بود، 
در فاصله سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲ دوازده فضانورد را در قالب شش مأموریت فضایی 
به ماه فرســتاد که آخرین مأموریــت مربوط به آپولو-۱۷ در ســال ۱۹۷۲ بود. برنامه 
آپولو-۱۵ در میانه این ســه سال، قرار بود برای نخستین بار حرکت خودروی ماه نورد را 
روی ســطح کره ماه آزمایش کند. کسی هم که برای فرماندهی این مأموریت انتخاب 
شــده بود، «دیوید اســکات»، خلبان نیروی هوایی ایاالت متحده بود که می بایست به 
همــراه «جیمز ارویــن» و «آلفرد وردن» ضمن گشــت وگذار با ماه نــورد و انجام چند 
آزمایش علمی روی ســطح تنها قمر ســیاره زمین، سنگ هایی را هم برای مطالعه به 
کره خاکی منتقل کنند. «پاول فون هویدونک»، کمتر از دو ماه مانده به فرود آپولو-۱۵ 
بر ســطح کره ماه، با این ســه فضانورد مالقات کرد. حاال ژوئن سال ۱۹۷۱ بود و جهان 
بی تاب مشــاهده دوباره راهپیمایی فضانوردان بر ســطح ماه. در یک میهمانی شــام 
در فلوریدا، فرمانده «اســکات» با درخواســت «فون هویدونک» بــرای قراردادن یک 
مجســمه از ســاخته های او بر روی کره ماه موافقت کرد، اما ناســا شرایط دشواری را 
برای تحقق این خواســته پیش پای هنرمند بلژیکی قرار داد. اداره کل ملی هوانوردی 
و فضانوردی ایاالت متحده اعالم کرد که این مجســمه باید کوچک، محکم و ســبک 
باشــد، نمی تواند لبه های تیز داشته باشد و نمی تواند مغناطیسی باشد، باید در مقابل 
نور مســتقیم خورشــید و دمای ماه هم ایستادگی کند. «دیوید اســکات» نیز از «فون 
هویدونک» خواست مجسمه اش را به صورتی بسازد که بدون تمایز قراردادن جنسی 
و نژادی، سمبل تمام بشریت باشد. این مجسمه نه باید زن باشد، نه مرد. نه باید سفید 
باشــد، نه ســیاه و به هیچ قومیتی هم ربط پیدا نکند. تداعی انسان پیر و جوان را هم 
نکند. اینها، خواســته ناســا هم بود. اما شــاید هیچ کدام از این شرط ها به اندازه یکی 
مهم نبود: اینکه ســازنده مجسمه باید ناشناس باقی بماند تا استفاده تجاری از برنامه 
فضایــی ایاالت متحده صورت نگیرد. «فون هویدونک» ضمن پذیرش این شــروط، به 
دنبال خلق مجســمه ای انتزاعی از آلومینیوم برآمد. او تصمیم داشت این مجسمه را 
به شــکل یک انسان ایســتاده داخل محفظه ای شیشه ای از جنس اکریلیک قرار دهد، 
اما اندکی پیش از پرتاب آپولو-۱۵ در ۲۶ جوالی ۱۹۷۱، «اسکات» به «فون هویدونک» 

خبر داد که چون پوشــش اکریلیک احتمال خطر آتش سوزی را افزایش می دهد، ناسا 
با قراردادن مجسمه در این پوشــش مخالفت کرده و بنابراین اثر ساخته او باید بدون 

هرگونه پوشش اضافی به کره ماه برده شود.
تاریخ سازی یک مجسمه

دوم آگوســت ۱۹۷۱ اگر برای هر کسی در این جهان یک روز معمولی بود، اما برای 
«پــاول فون هویدونــک»، هنرمند نوگــرای بلژیکی، خاص ترین روز عمرش محســوب 
می شــد. ســاعت ۱۲ و ۱۸ دقیقه آن روز به وقــت گرینویچ، فرمانده «دیوید اســکات» 
از ســفینه فضایی آپولــو-۱۵ خارج شــد و مجســمه آلومینیومی ۸٫۵ ســانتی متری 
«هویدونک» را به صورت افتاده در کنار «هادلی رایل»، دره ای طوالنی روی ســطح کره 
ماه، درست در مقابل پالکی قرار داد که روی آن اسامی ۱۴ نفر (۶ روس و ۸ آمریکایی) 
حک شــده بود که در راه اکتشــافات فضایی جان خود را از دست داده بودند. آنچه در 
کره ماه اتفاق افتاد تا زمانی که ســه فضانورد آپولو-۱۵ به زمین بازنگشــتند رسانه ای 
نشــد و مردم جهان تنها زمانی از این ماجرا مطلع شــدند که کنفرانس خبری فرمانده 
«دیوید اســکات» تشکیل شــده بود. او در این کنفرانس گفت که ما یک یادواره کوچک 
را به عنوان ادای احترام به فضانوردان قهرمانی که جان خود را در راه پیشــرفت های 
فضایی از دســت داده اند، به شکل افتاده بر روی کره ماه قرار دادیم. «اسکات» البته از 
سه نفر دیگر (دو روس و یک آمریکایی) هم یاد کرد که آنها نیز در راه شناساندن اسرار 
فضا جان باخته بودند، اما نامشــان برای حک شدن روی پالک مخصوص از قلم افتاده 
بود. از همین کنفرانس خبری به بعد، مجســمه «پاول فون هویدونک» که حاال به کره 
ماه رســیده بود، «فضانورد افتاده» لقب گرفــت. از آن طرف، «هویدونک» از اینکه هنر 
وی راه رســیدن به سرنوشت انســانی فراتر از زمین را نشان می دهد هیجان زده بود. او 
انتظار داشــت که حتی «بزرگ تر از پیکاسو» شــود غافل از اینکه قرار نبود همه چیز بر 
وفق مراد هنرمند بلژیکی پیش برود. به زودی اختالفات بر سر این مجسمه سر باز کرد.

کشمکش بلژیکی-آمریکایی
هنرمند بلژیکی از اینکه فضانوردان آپولو-۱۵ مجســمه ساخت دست او را که قرار 
بود نمادی از کل بشــریت در کره ماه باشــد، تنها منحصر به ۱۴ نفر انســان درگذشته 

کــرده بودند، دلخور بــود. «هویدونک» همچنین از اینکه مجســمه اش را به شــکل 
افتــاده روی ســطح ماه رها کردند هم ناخرســند بود. او در گفت وگــو با یک روزنامه 
بلژیکــی، دلخوری هایــش را صریحا بیان کــرد. «هویدونک» گفت که این مجســمه 
قــرار بود نمادی از تمام بشــریت باشــد و نه فقط ۱۴ فضانــورد. وی در این مصاحبه 
ادعا کرد که نمی دانســته این مجســمه به عنوان یك یادبود برای ایــن افراد در فضا 
اســتفاده خواهد شد و نامی که به این اثر داده می شود (فضانورد افتاده) از طرف وی 
انتخاب و تأیید نشده است. مجسمه ســاز بلژیکی تأکید کرد که مجسمه باید به شکل 
ایســتاده در کره ماه باقی می ماند. «هویدونک» همچنین انکار کرد که توافق شده بود 
نامــی از او بــه عنوان خالق این اثر هنری برده نشــود و تا پایان پروژه آپولو ناشــناس 
بمانــد. «فون هویدونک» ادعــا کرد درک متفاوتی از توافق انجام شــده با فضانوردان 
داشــته و بنابرایــن قصد فروش ۹۵۰ نســخه از این هنر دست ســازش را دارد. در ماه 
می   ســال ۱۹۷۲ «اســکات» از تصمیم هنرمند بلژیکی مطلع شــد. او معتقد بود که 
این امر نقض روح توافق آنها و سیاســت ناســا در قبال ممنوعیت بهره برداری تجاری 
از برنامه هــای فضایی اســت. واضح بود که «هویدونک» چنین اعتقادی نداشــت. او 
در جــوالی ۱۹۷۲ یک آگهــی تمام صفحه ای در یکی از مهم ترین نشــریات هنری آن 
روزگار ســفارش داد و اعالم کرد که گالری «وادل» در نیویورک، ۹۵۰ ماکت از مجسمه 
فضانورد افتاده که توسط خود او امضا شده را به قیمت ۷۵۰ دالر به فروش می رساند. 
البته هنرمند بلژیکی ســرانجام ناچار شــد تحت فشار ناسا که سیاست سختگیرانه ای 
علیه سوءاســتفاده تجاری از برنامه فضایی دولت ایاالت متحده دارد، از خواسته خود 
کوتاه بیاید. اما به هرحال تعدادی از آن مجســمه ها به فروش رفت که امروز از ارزش 
باالیی برخوردارند. یکی از آنها به شــماره ۲۰۰/۹۵۰ را یک بانکدار و ســرمایه گذار به 
نام «مورگان استنلی» که به جمع آوری مصنوعات فضایی و آثار هنری عالقه مند بود، 
خریداری کرد. همین مجســمه در سال ۲۰۱۵ توسط سایت eBay به یک مجموعه دار 
مشــهور ساکن در انگلستان رســید. «هویدونک» اصالت این مجسمه را تأیید کرد. در 
۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۷، «ژان استالمنز»، روزنامه نگار هنری در گفت وگویی مکتوب با «فون 
هویدونك» از او ســؤال کرد که چه تعداد ماکــت از فضانورد افتاده در روی کره زمین 

یادداشــتی که پیش روی شماســت از ســویی نگاه تاریخی به پدیده های ســخت 
زاســتاری همچون ســیل و زلزله و فوران آتش فشــان و خشک ســالی دارد؛ بنابراین 
یادداشتی تاریِخ دانشی است و از سوی دیگر درآمیخته با جامعه شناسی دانش و نکات 
پایه ای از فیزیک است. اما جان کالم یادداشت این است که نشان دهم چگونه نادانی و 
ناآشنایی انسان سبب خرافه و شبه دانش شده بود و چگونه دانش و دانایی سبب فهم 
ژرف و یافتن راه حل برای بحران های زاســتاری می شود. اجازه دهید این یادداشت را با 
جمله ای از فیزیک دان بلندآوازه جهاِن هسته ای، بانو «ماری کوری» آغاز کنیم. «ماری 

کوری» می گوید: هیچ چیز ترسناک نیست، فقط کافی است آن را بفهمیم و بشناسیم.

بیایید داســتان را از رویدادهای زاســتاری یا طبیعی در زمین آغاز کنیم. زمین گویی 
موجودی چنان زنده اســت که از کالبد گیتی همچون جنینی زاده شده، رشد می یابد و 
هرروز جلوه ای از تغییراتش را برای آدمیان رونمایی می کند. زمین با پدیده هایی مانند 
ســیل، زلزله، خشک سالی، فوران آتش فشــان، رانش زمین، فروچاله و دیگر رویدادها 
گره  خورده اســت. برخی از این حادثه های زاســتاری برآمده از دگرگشت زمین است 
و برخی دیگر نتیجه خطای انســانی. برای نمونه اگر امروز در ایران شاهد فرونشست 
زمین هســتیم بخش زیادی از آن نتیجه خطای افراد و دولت در مقیاس کالن اســت. 
آدمی همواره در توجیه حادثه های نام برده شــده، به خرافــات روی می آورد. هزاران 
سال پیش و شــاید بهتر باشــد بگوییم تا پیش از باززایش در اروپا در جای جای زمین 
انسان نمی توانست دلیل پدیده های زاستاری در زمین یا آسمان را بفهمد؛ بنابراین ذهن 
کنجکاو او اسطوره و خرافه می ساخت. این بدان معنا نیست که همه این گونه بودند. 
از یونان باســتان و پیش از آن تا دوره طالیی تمدن ایران و حتی قرون وســطا در اروپا، 
همواره بودند افراد و دانشــمندانی که در پی کشــف علت پدیده ها بودند، اما بیشــتر 
مردمان خرافه گرا بودند. و این وضعیت اگرچه پس از گذشت چند قرن از آغاز باززایش 

و نوزایی بسیار بهبود یافته؛ اما همچنان شبه دانش و خرافه پابرجاست.
پدیده های زاستاری برخی هراســناک بودند، همچون سیل و زلزله و آتش فشان و 
رانش زمین. برخی هم نظم ظاهرِی همیشگی را به هم می زدند؛ همچون خورگرفت و 
ماه گرفت. هراس انسان ناشی از بی دانشی و نادانی بود و برای توجیه پدیده ها به خرافه 
و افسانه ســازی و نگرش های متافیزیکی روی می آورد. برای مثال وقتی خورگرفت یا 
خورشیدگرفتگی رخ می داد چینی های قدیم گمان می کردند اژدهایی کیهانی خورشید 
را می بلعد. فریاد سر می دادند و بر طبل و سنج می کوبیدند. به سوی خورشید تیر پرتاب 
می کردنــد و حتی ارتش چین گلوله های توپ پرتاب می کردند. وقتی خورگرفت تمام 
می شــد و خورشید در آسمان پیدا می شد، اژدهای بلعنده خورشید گریخته بود و آنها 
خورشــید را بازســتانده  بودند. در هند مردم تا گردن در آب رودخانه فرومی رفتند و به  
نوعی از وردگویی می پرداختند. سرخ پوستان به  سوی خورشید پیکان های آتشین پرتاب 
می کردند. اســکیموها اما داستان متفاوتی داشتند؛ آنها چون در طی سال ماه هایی را 
بدون خورشــید در آسمان باالی سرشان ســپری می کردند؛ بنابراین از خورگرفت بیم 
نداشــتند و گمان می کردند خورشــید و مانگ (کره  ماه) زمین را موقتی ترک کرده اند 

و بازخواهند گشــت. آزتک ها بی رحمانه برای دورماندن از بالی آنچه گمان داشــتند 
از گرفت ها ممکن اســت بر سرشان بیاید، خون چند انســان بی گناه و به ویژه دختران 
جوان را می ریختند و پیروان دیگر آیین ها نیز هریک به شــیوه ای با پدیده های زاستاری 
مواجه می شــدند و می شــوند. خورگرفت و ماه گرفت هیچ خطری برای انسان ندارد 
اما نادانســتگی انســان از چگونگی آن او را به هراس می اندازد. جالب آنکه گرفت ها 
بسیار منظم و پیش بینی پذیر هستند؛ آن چنان که امروزه اخترشناسان با کمک رایانگرها 
می توانند تا در حدود ثانیه، گرفت های هزار ســال دیگر را هم پیش بینی کنند. ناتوانی 
در توضیح پدیده های زاســتاری ســبب می شــد آدمی آنها را به نیروهای فرازاستاری 
نســبت دهد. روز و شب که امروزه برای کودکان در مهدکودک ها هم بدیهی می نماید، 
به نیروهای فرازاستاری نسبت داده می شــد؛ زیرا هیچ درکی از چرخش زمین به گرد 
محور خودش نداشــتند. اما امروزه می دانیم چرخش زمین پیرامون محور خودش و 
نیز گردش آن به گرد خورشــید دو پدیده بازمانده از زمان شکل گیری یا دیسش سامانه 

خورشیدی است و توضیح آن هیچ نیازی به توجیهات فرازاستاری و ماورایی ندارد.
خشک ســالی هم یکی دیگر از آن پدیده های زاســتاری است که بالی جان آدم ها 

و تمدن ها شــده اســت. قحطی غذایی، گرســنگی، جنگ، ویرانی و بیماری همگی از 
پیامدهای خشک سالی ها روی زمین بوده اند. 

تــا مدت ها انســان نمی دانســت تغییرات اقلیمــی چرا و چگونــه رخ می دهد و 
اگر بی پرده ســخن بگوییم، در نیم قرن گذشته اســت که تغییرات اقلیمی به موضوع 
مناقشــه انگیز تبدیل  شــده است. خشک ســالی پیامدهای ویرانگر بســیاری داشته و 
دارد. ازمیان رفتــن تمدن هــای بزرگ در پایــان عصر آهن همچون میســنی در یونان، 
یکی از عامل های مهم آن خشک ســالی بوده اســت. خشک سالی سبب بروز قحطی 
می شــود. قحطی ها با خود جنــگ به همراه دارند و حتی در همیــن دوره که به نظر 
می رسد، نهادهای بین المللی سیاسی و دانشــی آن قدر هستند که بتوانند از بحران و 
فاجعه جلوگیری کنند، بازهم پیامدهای خشک سالی منجر به تنش های سخت میان 
حکومت ها می شود. خوب است همین جا به این نکته اشاره  کنم که خاورمیانه یکی از 
مکان هایی است که با خشک سالی و بحران آب روبه روست و اگر امروز کشورهای این 
منطقه عقالنیت به کار نگیرند باید بر سر آب و غذا نبردهای سخت کنند. پژوهش های 
ایزوتوپی که بخشی از دانش هسته ای صلح آمیز است، روی الیه های کربنی و مواد آلی 

یا ارگانیک نشــان داده اند خشک ســالی گاهی تا بیش از یک قرن هم می تواند به درازا 
بکشد. یک قرن خشک سالی می تواند پیامدهای جمعیتی بسیاری داشته باشد که حتی 
ژئوپلیتیک کشورها را دستخوش چالش کند و این مسئله درباره ایران هم وجود دارد. 
به لحاظ تاریخی نابودی تمدن مایاها ناشــی از خشک ســالی بوده و این روند در قرن 

بیست ویک هم ممکن است. 
انســانی که پس از باززایش دریافته بود پدیده ها ریشــه های دانشی دارند و همان 
قانونی که ســیب را از درخت به سمت زمین می کشــد، همان قانونی است که ماه را 
در مدار و زمین را گرد خورشــید نگه  داشته اســت، برای حل بحران ها به دانش روی 
آورد. آدمی دریافتــه بود اگرچه گاهی دانش با صنعت و بنگاه های جنگ افروز درهم  
می آمیزد، بالی جان می شــود و به جنگ افزارهای کشتار جمعی می انجامد؛ اما روی 
دیگر ســکه چنین اســت که با دانش به کمک حل بحران ها می آید. بارورسازی ابرها 
و واداشــتن ابرها به ریزش باران، راه حل انســان خردمند برای رویایی با خشک سالی، 
بی بارشــی و کم بارشی اســت. این نکته را یادآوری کنم که به فرایند بارورسازی ابرها 
در زبان دانشــی فارسی «ابرآمایی» می گویند. تعریف بسیار ساده ابرآمایی چنین است: 

فرایندی که در آن با افزودن موادی شــیمیایی درون ابرهای جّوی ســبب باران زایی یا 
برف زایی شــوند. این سازوکار برای تعدیل آب وهوا به کار می رود و دو شیوه کلی دارد. 
بارورســازی با کمک هواگردها همچون هواپیما یا پهپاد و بارورسازی با کمک زایشگر 
یا ژنراتورهای ویژه صورت می گیرد. اندیشــه ابرآمایی نخســتین بار در نیمه دوم سده 
نوزدهم میالدی شکل گرفت و به سال ۱۹۴۶م. یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم 
«وینســت ِشِفر» آمریکایی با تزریق دانه های یخ خشک به ابرها با کمک هواپیما ابرها 
را به باریدن واداشــت. تا به امروز هم کشورهای زیادی ازجمله ایران از ابرآمایی برای 

تغییرات دلخواه آب وهوایی بهره جسته اند.
کشور عزیزمان ایران با خشک ســالی روبه روست و همین امروز که در حال نوشتن 
این یادداشــت هستم، نفس های دریاچه ارومیه به شــماره افتاده. روزگاری است که 
رودها و دریاچه ها خشــک می شوند، زمین فرو می ریزد و دهان باز می کند و سفره های 
آب زیرزمینی ته می کشــند. بخش مهمی از این پدیده ها برآمده از ناکاربلدی اســت؛ 
از ســاخت ســدها تا هزاران هزار چاه غیرمجاز. راه چاره در اصالح افراد و قانون ها و 

ساختارها و بیش از همه بهره گیری از دانش و تخصص است. 

از خشک سالی زمین تا خشک  مغزی دانش ستیزان
نگاهی تاریخی به پدیده های زاستاری و شبه علم پیرامون آن

۱۲ آگوســت ۱۹۷۱ (۲۱ مرداد ۱۳۵۰)، مرکز فضایی جانسون ناسا در هیوســتون، سالن اصلی مرکز فضاپیمای سرنشین دار (MSC)، پشت یک میز بزرگ سه مرد در مقابل چشم تعداد زیادی از 
خبرنگاران رســانه های گروهی نشسته بودند. آنها «دیوید آر. اسکات»، «آلفرد ام. وردن» و «جیمز بی. اروین»، فضانوردان آپولو-۱۵ بودند که پنج روز پیش تر، مأموریت ۱۲ روزه فرود روی ماه را 
با موفقیت به پایان رســانده و به زمین برگشته بودند. آنها بعد از چند روز قرنطینه و انجام آزمایش های پزشکی، حاال می خواستند گزارش این ماه نوردی بی سابقه را برای نمایندگان رسانه های 
گروهی تشریح کنند. مأموریت آپولو-۱۵ نخستین کاوش جدی ناسا در کره ماه تا آن زمان محسوب می شد. تا پیش از این مأموریت، ناسا سه فضاپیمای دیگر را تحت برنامه های فضایی «آپولو» 
بر سطح ماه فرود آورده بود و شش فضانورد بر زمین مسطح ماه قدم گذاشته بودند؛ اما آپولو-۱۵ قرار بود همه رکوردهای ماه نوردی را جابه جا کند. خدمه مأموریت آپولو-۱۵ رکورد طوالنی ترین 
پرواز آپولو تا به امروز را شکســتند و برای نخستین بار از یک ماه نورد چرخ دار برای جابه جا شدن در سطح قمر زمین استفاده کردند. آنها همچنین آزمایش هایی را بر خاک و سنگ های ماه انجام دادند که در مأموریت های قبلی آپولو انجام نشده بود؛ 

اما چیزی که در کنفرانس سه فضانورد برای خبرنگاران و جهانیان غافلگیرکننده بود، خبری بود که «دیوید اسکات» آن را برای نخستین بار فاش می کرد.

داستان یک «مجسمه افتاده»
چگونه ۵۱ سال پیش مأموریت آپولو-۱۵ روی کره ماه منجر به یک رخداد تاریخی شد

مغز، کشاورزی و اسطوره ها
مغز انسان و یافته ای جدید درباره موش های داالن ساز

انقالب کشــاورزی اگر مهم ترین اتفاق در تاریخ انســان خردمند نباشد بی شک 
یکی از انگشت شــمار اتفاقاتی اســت که سرنوشت انســان را به طور کامل تغییر 
داده اســت. برای همین است که علی رغم متأخربودن آن حجم مطالب، آیین ها و 
اسطوره هایی که در اطراف این انقالب و در مورد آن شکل گرفته حیرت انگیز است. 
اولین طلیعه های انقالب کشــاورزی حدود ۱۲ هزار سال قبل رخ داد. یعنی از عمر 
انسان خردمند بسیار گذشته بود. تا پیش از این انسان با شکار و جمع آوری غالت به 
زندگی خود می پرداخت. از این رو به دلیل وابســتگی خود به حیوانات و نیز غالتی 
که فقط در فصل خاصی رشــد می یافتند، مجبور بود که دائما در نقل وانتقال باشد 
و کوچ نشینی زندگی غالب انسان ها محسوب می شد. با انقالب کشاورزی و توانایی 
انســان در رشــد و پرورش غالت عمال تولید مواد غذایی از شیوه شکارگری صرف 
خارج شــد و انسان توانست با استفاده از طبیعت، خود به رشد و پرورش گیاهان و 

اهلی کردن حیوانات بپردازد. این موضوع یک جانشینی را به ارمغان آورد که پایه ای 
برای شهرنشــینی و تمدن محسوب می شود. شــاید به نظر نیاید که امکان ایجاد و 
تولید مواد غذایی تا چه اندازه در رشد مغز و نیز قوای شناختی انسان و به تبع آن 
رشد فرهنگ و تمدن اهمیت فوق العاده ای داشته است. اما واقعیت اینجاست که 
توانایی انسان در رشد غالت موتور محرکه بسیاری از موفقیت های آتی او بوده است. 
از این رو انقالب کشاورزی نقطه عطفی در تاریخ انسان خردمند محسوب می شود 
و بســیار جالب است که اسطوره ها و آیین های بسیاری در حول محور آن به وجود 
آمده است. ما می توانیم اساطیر بسیاری را در فرهنگ های مختلف بیابیم که ریشه 
در کشــاورزی و تالش انسان برای رشد غالت و گیاهان دارد. او از آنچه می توانسته 
یعنی استمداد به آیین ها و اسطوره ها استفاده می کرده تا کشت و محصول بهتری 
داشــته باشــد. موضوعی که کامال قابل درک است. انســان ۱۲ هزار سال پیش که 

امکان اســتفاده از ماشین های پیشرفته کشاورزی را نداشــته و علم آبیاری و سایر 
مطالب مربوط به کشاورزی را نمی دانسته، پس باید از روشی استفاده می کرده که 
به واســطه آن جهان را می شــناخته و درک می کرده است. لذا از اساطیر و آیین ها 
استفاده کرده اســت. گیاه و رشد آن در قالب اساطیر درآمدند و آنچه اساطیر و به 
تبع آن گیاهان را زنده نگه می داشته آیین ها و مناسکی بوده که امروزه می دانیم در 
کنار کشــاورزی به شکلی گسترده انجام می شده است. لذا برای امری متأخر یعنی 
کشاورزی اساطیر بسیاری به وجود آمد. اگر از دید علم بینارشته ای اسطوره شناسی 
عصبی -تکاملی به موضوع نگاه کنید، سؤاالت مهمی مطرح می شود: آیا کشاورزی 
امری متأخر در عرصه فرگشت جانداران است؟ آیا کشاورزی هیچ گونه ریشه ای در 
فرگشت انسان و ســایر جانداران ندارد؟ اسطوره شناسی عصبی -تکاملی به دنبال 
کشف ریشه های نوروســاینتیفیک اسطوره هاســت و می خواهد بداند این ریشه ها 

چگونه در عرصه فرگشــت سبب تکامل اسطوره ها و شکل گیری تجربه اسطوره ای 
شــده اند. لذا شــاید این فرض نانوشته در اسطوره شناســی عصبی -تکاملی وجود 
داشته باشد که در هر اسطوره ای ریشه های عصبی -تکاملی وجود دارد و می توان 
در بنیان های هر اســطوره ای و ساخت آن، نقش مغز و فرگشت را جست وجو کرد. 
اما به نظر می رســد کشــاورزی این فرض را بر هم بزند. زیــرا همان طور که گفتیم 
کشــاورزی موضوعی متأخر بوده و قدمت آن حداکثر به ۱۲ هزار ســال می رســد، 
امــا انبوهی از اســاطیر و آیین ها در اطراف آن شــکل گرفته انــد. موضوعی که به 
نظر می رسد ناقض صحبت های قبلی باشــد. این موضوع می تواند چالش بزرگی 
برای علم بینارشــته ای اسطوره شناســی عصبی -تکاملی محسوب شود. زیرا ما با 
پدیده ای روبه رو هســتیم که نه تنها بســیار متأخر بوده و نمونه و پروتوتایپی از آن 
در ســایر جانداران پیدا نمی شود بلکه اسطوره های بی شماری در اطراف آن شکل 

گرفته اند. اســطوره هایی که به دلیل همین نبود پیشینه طوالنی و روندی مشابه در 
ســایر جانداران، می توانند بدون اتکا به ساختار پردازشی مغز به وجود آمده باشند. 
پس به نظر می رسد که تمام اسطوره ها الزم نیست عقبه ای که در اسطوره شناسی 
عصبی -تکاملی بدان پرداخته می شــود، داشــته باشند. اما شــاید جالب باشد که 
همین چندی پیش نمونه ای منحصربه فرد از کشــاورزی در پســتانداران غیرانسان 
گزارش شــد. این گزارش مربوط به موش هایی موسوم به داالن ساز بود. آنها که به 
ســاختن داالن های طوالنی مشهورند از ریشه ها تغذیه می کنند. همیشه این سؤال 
برای دانشــمندان مطرح بوده که آنها چرا این همه داالن حفر می کنند. گفتیم که 
ریشــه گیاهان منبع غذایی مهمی برای این موش ها محسوب می شود. نکته مهم 
اینجاست که آنها کل ریشه را نمی خورند بلکه انگار به هرس کردن ریشه پرداخته 
و بدین صورت نه تنها از آن تغذیه می کنند بلکه باعث رشد دوباره آن نیز می شوند. 

این یافته جدید که با توجه گسترده در مجامع بین المللی علمی روبه رو شده است، 
نشــان می دهد که کشــاورزی آن طور که ما فکر می کردیم مختص انسان نیست و 
می توان نمونه های بســیار خام و پروتوتایپی آن را در جانداران غیرانسان نیز یافت 
کرد. اما آیا این بدان معناســت که اســطوره های مربوط به کشاورزی نیز از همان 
شــیوه عصبی -تکاملی تبعیت کرده و تکامل پیدا کرده اند؟ جواب منفی است. این 
نمونه گرچه بسیار ارزشمند اســت ولی نمی توان استنتاج های بیشتری از آن کرد. 
بی شک فرایند کشــاورزی بسیار پیچیده تر از آن اســت که با بریدن ریشه ها و رشد 
دوباره آنها در داالن های این موش داالن ســاز مقایســه شود. اما یک نکته مهم در 
اینجا وجود دارد: به نظر می رسد ما روند تکاملی انسان که سبب ارتباط عمیق آن 
با طبیعت می شود را فراموش کرده ایم و در ضمن یادمان رفته که سیستم عصبی 
مــا برای تعامل با همین طبیعت فرگشــت یافته اســت تا به بقــای ما کمک کند. 

مهم تریــن ارگانی که در تعامل ما با جهان نقش بازی می کند مغز اســت و هر جا 
که از تجربه زیسته سخن به میان می آید الجرم بخشی از داستان همین کنش های 
مغزی ما با جهان پیرامون است و آنچه در حول و حوش کشاورزی نیز رخ می دهد 
مستثنا از این موضوع نیست. شاید انتظار داشته باشیم که اسطوره شناسی عصبی -
تکاملی دســت به تحلیل تمام جزئیات اســطوره ها زده و مثال بیان کند که چرا در 
داســتان آفرینش در اساطیر زرتشــتی، نبرد بین اهورامزدا و اهریمن رخ می دهد و 
چرا اهریمن چنین خصلت هایی را در اســاطیر ما دارد. خیلی خوب می شد اگر این 
علم می توانســت بدین حوزه ها ورود کند و البته باید متذکر شد که در مواردی هم 
می تواند، اما این موارد شامل تمام جزئیات نیست. اسطوره شناسی عصبی -تکاملی 
بیش از هر چیزی می خواهد این موضوع را بیان کند که سیســتم عصبی -بدنی ما 
در طی تکامل به بستری مناســب برای ایجاد تجربه اسطوره ای تبدیل شده است. 

به عبــارت دیگر خصوصیات عصبی -بدنی ما این پتانســیل را دارند که در مواجهه 
با جهان تجربه اســطوره ای را به وجود آورند. پس مهم نیســت مابازایی که با آن 
روبه رو هستیم همانند کشاورزی، ریشه های عصبی -تکاملی داشته باشد. واقعیت 
هم اینجاســت که بســیاری از مصنوعــات و اختراعات بشــری هیچ گونه مابازای 
تکاملی ندارند. آنها برای اولین بار توســط انسان خلق شده و به سرعت به جزئی از 
زندگی انســان تبدیل شده اند و در اطراف آنها اسطوره های بسیاری نیز شکل گرفته 
اســت. اسطوره شناســی عصبی -تکاملی اصال به  دنبال این مدعا نیست که برای 
همه چیز پیشــینه ای عصبی -تکاملی بســازد. این علم بینارشته ای جدید تنها این 
ادعا را دارد که مغز بســتر مناسبی برای کسب تجربه اسطوره ای در طی میلیون ها 
ســال تکامل است و هر کنشــی با جهان پیرامون به طور بالقوه این پتانسیل را دارد 

که در این بستر، اسطوره ای تجربه شود.

یــادداشـت

روسیه و ایستگاه فضایی بین المللی

از دعوت نامه رسمی تا استعفا

در اواخر دهه ۱۹۸۰ میالدی، ناسا، چند شریک فضایی اروپایی، درصدد طرحی و ساخت 
ایســتگاه فضایی بزرگی در مدار زمین بودند و نامش را «آلفا» گذاشــتند. تا آن ســال، تنها 
نام ایســتگاه فضایی اسکای لب در کارنامه فضایی ناسا به  چشم می خورد که آنها در سال 
۱۹۷۳ به فضا پرتاب کرده بودند. هیچ کدام از شــرکای فضایی ناســا هم سابقه خاصی در 
برنامه های فضایی سرنشین دار نداشتند. در این میان، تنها شوروی بود که از سال ۱۹۷۱ تا آن 
زمان، هشت ایستگاه فضایی را با موفقیت در مدار زمین قرار داده بود و فضانوردانش را در 
آنها اسکان داده بود. این یعنی تجربه چند هزار نفر روز اقامت در فضا به همراه کلی تجربه 

مهندسی در زمینه طراحی و ساخت ایستگاه های مداری.
شــوروی در سال ۱۹۹۰ درحالی که ایستگاه فضایی میر، شاهکار مهندسی فضایی خود 
را در مدار زمین داشــت، فروپاشید و این کشور با عمیق ترین بحران سیاسی و اقتصادی اش 
روبه رو شد. فروپاشی شوروی باعث شد ســازمان فضایی روسیه (روس کاسموس)، عمال 

ورشکست شود و بودجه کافی برای پشتیبانی از میر نداشته باشد.
در چنین وضعیتی، آمریکایی ها که تشــنه فناوری ایســتگاه های فضایی روسیه بودند، 
از روس کاسموس بحران زده برای مشــارکت در پروژه ساخت ایستگاه فضایی بین المللی 
(ISS) رســما دعوت کردند. روس ها چاره ای جز پذیرفتن این دعوت نداشــتند و در نهایت 
قراردادی بین روســیه، آمریکا و سایر شرکای فضایی منعقد شد. این قرارداد به زبان ساده 

می گفت: «پول از آمریکایی ها، کار و فناوری از روس ها».
روس کاسموس با این قرارداد از ورشکستگی نجات یافت و توانست هزینه های پشتیبانی 
از ایســتگاه فضایی میر را تا زمان آماده شدن ایســتگاه فضایی بین المللی از طریق فروش 
فناوری و خدمات دهی به رقیب فضایی ســنتی اش تأمیــن کند. در دهه ۱۹۹۰، فضانوردان 
آمریکایی به کمک شاتل های فضایی ناسا و فضاپیماهای روسی سایوز، اقامت های فضایی 
طوالنی مدتــی را در میر تجربه کردند و ســرانجام روس ها، بین ســال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱، 
قطعات مرکزی ایستگاه فضایی بین المللی را به فضا پرتاب کردند و ایستگاه برای سکونت 
نخســتین گروه از فضانوردان بین المللی آماده شد. تقریبا هم زمان با آغاز فعالیت ایستگاه 
فضایی بین المللی، ایســتگاه فضایی میر بازنشسته شــد و روس ها آن را به طور کنترل شده 

به جو زمین بازگرداندند و از بین بردند تا ISS تنها پایگاه فضایی انسان در مدار زمین باشد.
از ســال ۲۰۰۱ تاکنــون ده هــا فضانورد از کشــورهای مختلــف، در ایســتگاه فضایی 
بین المللی اقامت داشــته و دارند. طی این مدت، در بین ســال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، شرکای 
ISS بیشــترین وابستگی را به سازمان فضایی روسیه داشتند، زیرا در این مدت دیگر از پرواز 
شــاتل های فضایی آمریکا خبری نبود و تا زمان آماده شدن فضاپیمای سرنشین دار دراگون 
اســپیس ایکس، تمام فضانوردان مجبور بودند با فضاپیماهای روســی سایوز به ایستگاه 

فضایی رفت وآمد کنند.
روس کاســموس در ایــن مدت پول خوبی به جیب زد و از طرفی این مســئله به اهرم 
فشــاری از ســوی آنها برای گرفتن امتیازات متعدد، حتی در مذاکرات سیاسی و اقتصادی 
علیه آمریکا تبدیل شد. سرانجام این انحصار با پرواز فضاپیمای سرنشین دار دراگون شکسته 
شد و به زودی نیز فضاپیمای اســتارالینر بوئینگ، سفرهای سرنشین دار به ایستگاه فضایی 
بین المللی را آغاز می کند. اما هم اکنون شــرایط جور دیگری اســت. نه روســیه، روســیه 
بحران زده و بی پول دهه ۱۹۹۰ اســت و نه آمریکا، کشور کم تجربه  همان دهه در طراحی، 
ساخت و پشتیبانی ایستگاه های فضایی است. از طرفی سال هاست روسیه درصدد است تا 
دوباره ایســتگاه فضایی اختصاصی شبیه به میر را در مدار زمین داشته باشد و نسل جدید 

فضاپیماهای سرنشین دارش را عملیاتی کند.
به نظر می رسد شــدت گرفتن شکاف های سیاسی بین روسیه و بلوک غرب در سال های 
اخیــر و به ویــژه با درگرفتن جنــگ اوکراین، انگیــزه روس ها را بــرای عملی کردن اهداف 
جدیدشــان در فضا باالتر برده اســت. ازاین رو به تازگی روس ها اعالم کردند تا سال ۲۰۲۴، 
از پروژه ایســتگاه فضایی بین المللی خارج خواهند شد؛ پروژه ای که زمانی پولش، صنایع 
فضایی آنها را از ورشکســتگی نجات داد. هرچند روس ها در سال های اخیر در بحران های 
سیاسی مختلف، چند بار شرکای ایستگاه را به خروج از پروژه تهدید کرده بودند، اما به  نظر 
می رســد این بار تهدیدشان جدی اســت، زیرا به دالیل مختلف، ادامه حضور در این پروژه 
به نفع آنها نیســت. اول اینکه منافع مشــترک بین روس ها بــا آمریکایی ها و اروپایی ها بر 
ســر برنامه های فضایی سرنشین دار، بسیار کمتر از قبل شده است. چون روس ها امروز هم 

فناوری جدیدتر دارند و هم پول.
دوم اینکه زیر سر آنها، چینی ها به عنوان قدرت نوظهور پروازهای فضایی سرنشین دار، با 
سرعت زیادی پیش می روند و صاحب دومین ایستگاه فضایی خود (تیانگونگ -۲) در مدار 
زمین هستند. برای نخســتین ابرقدرت فضایی جهان، از لحاظ سیاسی و اقتصادی چندان 
مطلوب نیست فضا را برای رقیب جدید خیلی باز نگه دارد؛ هرچند در این سال ها، روسیه 

و چین، منافع مشترک و درهم آمیخته زیادی با هم دارند.
سوم اینکه روسیه برای پیشبرد آزادانه برنامه های فضایی سرنشین دار خود (به ویژه در 
بعد نظامی)، الزم اســت بیش از گذشته، از وابستگی و شراکت های غیرضرور با کشورهای 

جهان، به ویژه آمریکا و اروپا فاصله بگیرد.
در چنین وضعیتــی، در برخی محافل، نگرانی هایی وجــود دارد که در صورت خروج 
روسیه از پروژه ایستگاه فضایی بین المللی، سرنوشت این ایستگاه در فضا چه خواهد شد؟ 
این طور که به  نظر می رســد، ناسا و شرکای داخلی و خارجی اش، با داشتن ناوگان کامل و 
مورد اطمینانی از فضاپیماهای سرنشین دار و تدارکاتی از پس پشتیبانی ISS بر خواهند آمد 
و می توانند این ســازه غول پیکر را در مدار زمین برای ســال ها نگه دارند. مگر آنکه سازه و 
قطعات آن به اندازه ای مستهلک شود که مجبور شوند آن را برای همیشه بازنشسته کنند. با 
وجود این جای نگرانی نیست و شرکت های خصوصی آمریکایی، (حداقل روی کاغذ)، توان 
طراحی و ساخت ایستگاه های فضایی جدیدی در مدار زمین، نقطه الکرانژی زمین و ماه و 

حتی روی ماه را دارند و این خأل را به خوبی پر خواهند کرد.

وجود دارد و «فون هویدونک» پاسخ داد که ۵۰ نسخه از آن ساخته شده که بیشتر آنها 
هم در اختیار او نیستند. اما این مجسمه های مشهور کجا هستند؟ ما فقط می دانیم که 
بعضی از آنها به موزه های کشورهای مختلف اهدا شده و بعضی دیگر در سایت های 
خرید و فروش جهانی قابل عرضه هســتند. قیمت هر مجسمه هم بسته به ابعاد آن 
متفاوت اســت. برای مثال «پاول فون هویدونک» نسخه متوسط فضانورد افتاده را به 
عنوان یک تندیس بلند ۴۰ ســانتی متری هم طراحی کرده است که یک ماکت از آن به 
قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ یورو (حدود ۴۱۰ میلیون تومان) فروخته می شــود. نسخه ای از 
همان نمونه کوچک اصلی هم در یک اســتوانه اکریلیکی به قیمت ۵۹۰ یورو (حدود 

۱۸ میلیون تومان) به فروش می رود.
۵۱ سال بعد...

اصفهان تنها شهر در قاره آسیا محسوب می شود که نسخه ای از ماکت مجسمه 
فضانورد افتاده که توســط خود «پاول فون هویدونک» به این شــهر اهدا شــده را 
در یکــی از مهم تریــن موزه هایش میزبانــی می کند. ادیشــن ۰۱۷ در یک محفظه 
آبی رنگ شیشــه ای به شکل ایستاده (یعنی همان طور که خود هنرمند بلژیکی آن را 
می پسندید) قرار گرفته است. از ۱۱ مرداد ۱۳۵۰ شمسی که این مجسمه کوچک در 
مأموریت ویژه آپولو-۱۵ روی کره ماه قرار گرفت تا امروز ۵۱ ســال می گذرد. نیم قرن 
پیش در چنین روزهایی چشــم جهانیان به صفحات تلویزیون ها دوخته شــده بود 
تا توســط این اختراع جدید از مأموریت ســه فضانورد آپولو-۱۵ آگاه شوند. اما حاال 
سال هاســت که از آن تابســتان داغ می گذرد و هیجان ماه نوردی در جهان خوابیده 
اســت. دربــاره مأموریت آپولو-۱۵ و ســه فضانوردش نیز همه چیــز به خاطره ها 
پیوسته، هرچند آن «فضانورد افتاده» همچنان در سکوت کره ماه روزگار می گذراند. 
اما اینجا روی کره زمین، به یاد بیاورید که یک ســر داســتان پرماجرای ادیشــن ۰۱۷ 
درســت ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر دورتر از سیاره ما، جایی روی ماسه های خود کره 
ماه می گذرد. به یاد بیاورید داســتانی را که با یک رؤیا آغاز شــد، اما خاتمه اش رؤیا 
نبود. داستان «فضانورد افتاده» ای که قرار نبود «افتاده» باشد، اما به هرحال در خلق 

برهه ای مهم از تاریخ بشر نقش حیاتی ایفا کرد.

متخصص مغز و اعصاب

عبدالرضا  ناصرمقدسی

نویسنده فناوری فضایی

محمدرضا رضائی

حسن فتاحی

مهران موسوی خوانساری

   یکی از معدود ادیشن هاي «فضانورد افتاده»  که در موزه هنرهای معاصر اصفهان نگهداری می شود 

  خدمه سه نفره آپولو-۱۵ که دوم آگوست ۱۹۷۱ روی کره ماه فرود آمد. از چپ به راست:

 «دیوید آر. اسکات»، فرمانده،«آلفرد ام. وردن»، خلبان و «جیمز بی اروین»، خلبان 

  ماه نوردی که حرکت دادن آن روی کره ماه اصلی ترین مأموریت آپولو-۱۵ محسوب می شد. این برای نخستین بار بود 

که  یک اتومبیل از کره زمین به فضا رسیده بود و بر روی سطح کره ماه حرکت می کرد 

  «پاول فون هویدونک» جوان و مدیر گالری «وادل» در مقابل پوستری از فضانورد افتاده در سطح کره ماه

  ۱۱ مرداد ۱۳۵۰ اوج هیجان در جهان بود. ۵۱ سال پیش، در چنین روزی، مجسمه کوچکی که «پاول فون هویدونک»، هنرمند نوگرای بلژیکی ساخته بود، توسط فضاپیمای آپولو-۱۵ به کره ماه رفت. حاال نیم قرن است که تندیس انتزاعی 

انسانی که «هویدونک» آن را ساخت روی خاک کره ماه روزگار می گذراند 
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واکنش به یک گزارش

ادعای شاکی حرفه ای بودن را
 رد می کنیم

بسمه تعالی
فان تولوا فقل حسبی اهللا ال اله اال هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم

پیرو انتشــار گزارشــی در آن روزنامه به تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ تحت روتیتر (مقدمه یا 
مؤخره تیتر) و تیتر (عنوان) «مورد عجیب شــاکی های حرفه ای در شهر سیرجان/ پیشه: 
شــاکی حرفه ای»، به قلم آقای سامان موحدی راد، با عنایت به اینکه گزارش منتشره، به 
صورت خالف واقع و با محتوای کذب و اتهام زنی علیه اینجانب تحریر شــده، مســتدعی 
اســت وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، نسبت به انتشار جوابیه با همان فونت و در همان 
صفحه و اگر نیاز شــد در دو صفحه، اقدام الزم را مبذول بفرمایید. پیشاپیش از همکاری 

جنابعالی و همکارانتان کمال تشکر و امتنان را دارم.
جوابیه را که به همراه مســتندات اثباتی تقدیم می نمایم، در دو بخش به اســتحضار 
می رسانم: بخش اول را به عملکرد غیراخالقی و غیرمنصفانه روزنامه نگاری که از جاده 
راســتی فاصله گرفته و اصول روزنامه نگاری را هم زیر پا گذاشته و اتهام های دروغینی را 
وارد و اقدام به نشر گسترده آن در سطح کشور نموده و دشمن ها و دشمنی ها اختصاص 

داده ام. بخش دوم به مردودبودن اتهامات اختصاص یافته است.
بخش اول:

۱-اگر بگویم که شباهت روزنامه نگار باوجدان با قاضی محترم در یافتن حقیقت است، 
حرف نابجایی زده نشده است. لکن متأسفانه در گزارش مورد اشاره، روزنامه نگار روزنامه 
«شــرق» به انحای مختلف، اخالق و انصاف را زیر پا گذاشــته و تالش کرده تا با بهتان و 
نشــر اکاذیب، نه تنها تصویری مخدوش از حقیقت را ارائه دهد، بلکه وارونه جلوه دهد! 
متأســفانه تعدد عملکرد غیرحرفه ای و غیراخالقی روزنامه نگار مذکور در این گزارش، در 
حدی است که حتی با عینک خوش بینی نیز نمی شود عنوان سهو یا اشتباه را بر آن نهاد و 
طبیعی است که تصور شود نیت دیگری در انتشار این گزارش دخیل بوده که در طی این 
جوابیه به آن پرداخته می شود. به عنوان نمونه این روزنامه نگار که پس از انتشار روزنامه 
«شــرق» شناسا شد، هیچ یک از اظهارات ردوبدل شــده با بنده را که حاکم در پرونده های 
قضائی بوده ام، منتشــر نکــرده و در عوض، به هر اتهامی که محکومیــن پرونده ها وارد 
نمــوده، پروبال داده اســت! صرف نظر از اینکه عملکرد وی فاقــد انصاف بوده، اما نکته 
اینجاست که اگر قضات معظم، حقی را برای محکومین متصور شده بودند، قبل از اینکه 
این روزنامه نگار که فاقد هرگونه اطالعات حقوقی و صالحیت قضائی می باشد، برای آنها 
دل بســوزاند، قطعا که قضات معظم، دل به حال آنها می ســوزاندند.جالب تر اینجاست 
که برخالف ادعای این روزنامه نگار که بنده را شاکی حرفه ای معرفی نموده، محکومین، 
شاکی و مدعی بنده بوده اند، با این توضیح که در ابتدا، این سه محکوم شده، اسامی ذکرشده 
در گــزارش این روزنامه نــگار «(ع ز)- (م ز)- (م ص)»، دعاوی اصلی موضوع پرونده به 
شماره های ۹۹۰۹۹۸۳۴۳۱۲۰۰۲۴۳ و۹۹۰۹۹۸۳۴۳۱۲۰۰۰۸۰ شعبه محترم دوم حقوقی 
سیرجان- ۹۶۰۹۹۸۳۴۵۶۵۰۰۵۵۲ شعبه محترم پنجم حقوقی-۹۳۰۹۹۸۳۴۳۱۴۰۰۶۶۳ 
شعبه محترم دوم حقوقی را به طرفیت بنده طرح و بنده در طرح دعوای متقابل از خود 
دفاع و مســیر دعاوی هم از دادگاه های محترم بدوی و دیوان عالی معظم و تجدید نظر 
محترم گذشــته و هر ســه نفر اسامی فوق الذکر محکوم شــده اند. همین که این سه نفر 
محکوم شــده اند، گویای حقانیت بنده بوده، لذا موضوع نه تنها از شمول شاکی حرفه ای 
که در قانون هیچ تعریف و مصداقی ندارد، خارج بوده، بلکه از عنوان شاکی که مزورانه به 
آن پرداخته اند نیز خارج بوده، لکن این روزنامه نگار، با توجه به اینکه ایشان را متوجه این 
نکات نموده، اصال با خود نیندیشید که وقتی صدور احکام محکومیت مصاحبه شوندگان 
قطعی شــده، پس واهی بــودن ادعاهای آنها در مراجع ذی صالح ثابت شــده که به آن 

نپردازد و با خود بیندیشــد که در جایگاهی هم نیســتم که بخواهــم در برابر تصمیمات 
قضائی عرض اندام کنم، لکن ایشان با زیر سؤال بردن آرای قضائی، محکومیت محکومین 
را ناحق جلوه داده و تصمیمات شــریف ترین مراجع معظم قضائی را زیر ســؤال برده، با 
عاملین توطئه، هم صدا و عنوان گزارشش را پیشه: «شاکی حرفه ای» و آن را هم منتسب 
به بنده نموده و یک صفحه از روزنامه شــرق را بــه آن اختصاص می دهد!! درحالی که 
چنانچه دغدغه این روزنامه نگار موضوع شــاکی حرفه ای بود، می بایست صدها مقاله از 
سراسر ایران را به این موضوع اختصاص دهد نه فقط یک گزارش آن هم منتسب به بنده. 

و لذا مأموریت ایشان خاص بوده است.
اســتدعا دارم به روابط توجه بفرمایید: نگارنده مقاله از روزنامه شــرق، طی مقاله 
منتشرشده اش در این روزنامه، ادعا کرده که به دنبال انتشار مقاله دادسرای سیرجان به 
این شهر آمده و پرس وجوهای محلی او را به «ع ز» (که خواهرزاده «ا ز» روزنامه نگاران 
روزنامه شــرق می باشد) و به «م ز» ( که از ثروتمندان شــهر هست) رسانده، لکن این 
روزنامه نگار، در بیان همین یک ادعا هم صداقت نداشــته، زیرا اوال: دادسرای سیرجان 
بارها مقاالتی در روزنامه شهرســتان داشــته، اما هرگز از روزنامه شرق، بر آنها مانوری 
نبوده، بنا بر این، این مقاله خاص و مد نظر بوده. ثانیا: چگونه فردی از تهران می توانسته 
ســه فرد خاص فوق الذکر را در پرس وجوهای مردمی ۴۰۰ هزار نفره جمعیت سیرجان 
پیدا کند که از قضا یکی از آنها «ع ز» خواهرزاده «ا ز» روزنامه نگار روزنامه شــرق از آب 
دربیاید؟؟؟!!! لذا مالحظه می فرمایید که عالوه بر عدم صداقت، سه ضلع مثلث چگونه 
تشــکیل شده بوده، به این معنا که: مقاله دادسرای سیرجان منتشر شود که بهانه برای 
آمدن روزنامه نگار روزنامه شــرق به وجود آیــد!! و تصادفا!! و از قضا!! طرف مصاحبه 
روزنامه نگار روزنامه شــرق، «ع ز» خواهرزاده «ا ز»، همکار روزنامه نگار شــرق و «م ز» 
از آب دربیاینــد!!!! ....، صرف نظر از اینکه در این مقوله، بی طرفی برای این روزنامه نگار 
معنا نداشــته، لکن دو نکته در اینجا هســت، اول اینکه: روزنامه نگار روزنامه شرق، در 
صفحــه ای که بــه بنده اختصــاص داده، در واقع به انتقــاد از آرای قضائی عالی ترین 
مراجع قضائی نشسته!! و دوم اینکه: جرئت نقد آرای قضائی را از کجا یافته؟؟!! پاسخ 
اینجاســت: اگر به مقاله منتشرشده از دادسرای سیرجان بازگردیم مبنی بر این بوده که 
«شــکات حرفه ای در چرخه دادرســی، منفعتی را به خود اختصاص می دهند!!»، لذا 
این مقاله، این معنا را به روزنامه نگار شــرق داده که با طرح شکایات، می توان نفعی را 
برای خود رقم زد!! که او سوء استفاده نموده و یک ادعای دروغین را که مصداق توهین 
می باشــد، بدین گونه در روزنامه شرق قید کند که: «...شاکی های حرفه ای از « باگ های» 
(خطاها) دســتگاه قضائی، اســتفاده و با طرح دعوا به خواسته های خود می رسند!!»، 
جز این نیست که دادسرای سیرجان تالش کرده تا ثابت کند خطاهایی در صدور آرا، آن 
هــم آرای صادره از باالترین مراجع قضائی صورت می گیرد و وضعیت قضاوت در آنجا 
ضعیف بوده و قضات محترم دیوان معظم یا تجدیدنظر محترم، قدرت تشخیص حق از 
باطل را نداشته اند که شاکی حرفه ای ادعایی وی، توانسته کسب منفعت کند، در اینجا 
وقتی از یک مرجع قضائی، باالترین سیســتم قضائی را به چالش می کشاند و آب را به 
آسیاب دشمن می ریزد، دیگر از آن روزنامه نگار شرق که مستمسکی برای بد جلوه دادن 

وضعیت پیدا کرده، چه انتظار؟؟!!
پس از انتشــار روزنامه، «م ز» و «ع ز» ادعــا می کنند که پرونده های مختومه، مجددا 
به جریان می افتند و مثل اینکه ادعایشــان هم بی مــورد نبوده زیرا در مقدمه گزارش این 
روزنامه نگار نیز به این مطلب اشــاره شــده بود «...رأی منقضی شده ممکن است در یک 
دادرســی دیگر تغییراتی کند...» که اطالع این روزنامه نگار از این امر خود نشــانه ارتباط 

فی مابین ســه ضلع این مثلث می باشــد!! و نکته اینجاســت: پس هدف از برپاکردن این 
جنجال توســط این روزنامه نگار، به جریان انداختن پرونده های محکومیت «م ز» و «ع ز» 

و... به منظور تغییر رأی می باشد که منفعتی کسب شود.
چند ســال قبل هم هجمه دیگری را به جهت تأثیر آن بر اذهان قضات محترم علیه 
بنده در ســطح شهرســتان به راه انداختند، در آن زمان هم در رأس یک مثلث، دادسرای 
سیرجان بود، دو ضلع دیگرش هم در دست «م ز» و یک مأمور، بدین گونه که «م ز» مدعی 
شود وی را با تلفن تهدید کرده اند، تا دست دستوردهنده به جهت اخذ پرینت متن پیامک 
موبایل منتســب به بنده باز شود!! زیرا هرگز این تهدیدکننده شناسایی نشد!! اما دستور به 
جهت اخذ پرینت پیامک، خود دارای شــرایط ذکرشــده در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی 
کیفری بوده و این شرایط مهیا نبوده، لکن برخالف ماده قانون مذکور و برخالف اصل ۲۵ 

از قانون اساسی، دستور، صادر و حتی تمدید می شود!! 
در این بین چه شخصی اقدام به جعل پیامک می کند؟؟ اهللا اعلم، پیامک های جعلی 
که مدعی بودند از حفاظت محترم گرفته اند، پس صحت دارند، نه تنها در بین مردم پخش 
می شوند، بلکه مؤثر بر ذهنیت قضات معظم وقت هم می شود و هدف این تأثیر این بوده 
تا بتوانند «م ز» را از مجازات جرائم ارتکابی برهانند، پس از اطالع از این عمل شنیع خالف 
قانون، از دســتوردهنده به جهت اخذ پیامک و مأمورش، دادخواهی نزد مقامات معظم 
کشور بردم، آقایان چون می دانستند مرتکب چه خطاهایی شده اند، درخواست کردند که 
به آنها رضایت دهم که از ترس ساخت پاپوشی دیگر، رضایت نامه ها تقدیم شد، لکن نکته 
اینجاســت که اگر عملکرد آنها قانونی بوده، اگر بر عملکرد قانونی آنها خدشــه ای وارد 
نبوده، چه نیاز به اخذ رضایت نامه؟؟ و نکته بعد: آن مأمور، اقدام به سرقت صورت جلسه 
پیامک ها می نماید که در نامه قاضی محترم قید شده که تنها این نکته را در ذهن تداعی 
می کند که پیامک ها، جعلی بودند، واال ســرقت نمی شــدند، در جهــت اثبات جعلیت 
پیامک ها، دلیل دیگری هم هســت، در این راستا به نامه حفاظت اطالعات محترم کرمان 
استناد می نمایم که اعالم فرموده اند هیچ سابقه ای از اخذ پیامک های ادعایی از آن مرجع 

محترم، اصال در آنجا وجود ندارد... .
۲- یکــی از اصول حرفه ای روزنامه نگار و به هنــگام مصاحبه، معرفی کامل خود و 
بیان هدف خود از انجام مصاحبه اســت، در حالی که پس از آنکه بنده به تماســی پاسخ 
دادم، تماس گیرنده صحبتش را با این سؤال: شما خانم «ح ش» هستید؟ آ غاز کرد و پس 
از آنکه بنده تأیید کردم، با لحنی تحکم آمیز و بازجوگرانه اظهار کرد اوراقی از دادســرای 
ســیرجان به دست وی رســیده و طی آن از ایشان خواسته شده تا بنده را به عنوان شاکی 

حرفه ای معرفی کند؟ 
در ابتدا تنها تصوری که برای بنده به  وجود آمد، این بود که تماس گیرنده از یک مرجع 
محترم قضائی  یا اطالعاتی اســت که به صحبت با ایشــان ادامــه دادم، واال چنانچه پی 
برده بودم ایشــان از روزنامه شرق اســت، هرگز به صحبت با ایشان ادامه نمی دادم، زیرا 
بنــده، نه اهل روزنامه و روزنامه نگاری بوده و نه اهل تنش و هیاهو، بوده و نه هســتم و 
نه می خواهم که باشــم و چنانچه به پاسخ نشســته ام، از باب هتک حرمتی است که بر 
خانواده ام تحمیل کردند، واال بنده شخصا این جمله حیدر کرار را در برابر دارم که کوه ها 
بجنبند و تو مجنب، نگاهت را به اقصای صف دشــمن بفرســت و به خدا بیندیش و به 
پیروزی (این جلوها را نگاه نکن که این یکی کشــته شــد آن یکی کشته شد که روحیه ات 
ضعیف گردد یا این روزنامه نگار چه گفــت آن یکی چه؟.... بنا بر این مالحظه می فرمایید 

که روزنامه نگار موصوف، از همان ابتدا، اصول روزنامه نگاری را هم رعایت نکرده است.
ادامه در صفحه ۱۰

شرق:  ۲۸ تیرماه ســال جاری، گزارشی در گروه جامعه «شرق» با نام «شاکی حرفه ای» منتشر شــد که به بررسی یک پرونده عجیب در شهر سیرجان 
می پرداخت. هرچند در این گزارش نامی از فردی که اهالی سیرجان مدعی بودند شاکی حرفه ای است نیامد، اما این فرد با حضور در روزنامه «شرق» 
خواهان انتشــار یک جوابیه شد. «شرق» هرچند به دلیل نیاوردن اسم هیچ شخصی در گزارش از نظر حقوقی موظف به انتشار این جوابیه نیست، اما 

به رسم رعایت عدالت، جوابیه این فرد را منتشر می کند. متن جوابیه به شرح زیر است:
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بـازتـاب

ارائه خدمات به اتباع خارجی به بانک مرکزی 
ابالغ شد

وزارت کشــور در واکنش به گزارش «همچنان ســرگردانی»  کــه در تاریخ ۱۵ 
تیرماه در گروه جامعه روزنامه «شــرق» منتشر شده بود، جوابیه ای را به دفتر این 
روزنامه ارســال کرد. متن این جوابیه را در ادامه می خوانید: نظر به انتشار مطلبی 
با عنوان «همچنان ســرگردانی» در آن روزنامه در مــورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵، توضیحات 
معاونت سیاسی وزارت کشور درخصوص مطالب مطرح شده ارائه می شود. ارائه 
خدمات به اتباع خارجی به بانک مرکزی ابالغ شــده است. موضوع ارائه خدمات 
بانکی به اتباع خارجی از سال های گذشته به دالیل مختلف اعم از اختالف نظر بر 
روی بانک اطالعاتی اتباع، نحوه ارائه کد یا شناســه اختصاصی یا برخی اقدامات 
ناهماهنگ سیســتم بانکی، دســتخوش چالش و اختالف بین دستگاه های متولی 
بوده اســت. ۱- با توجه به مشکالت اخیر و مسدودشدن برخی حساب های بانکی 
اتباع خارجی از ســوی بانک مرکزی، موضوع در دســتور کار شانزدهمین نشست 
کمیسیونی ساماندهی اتباع خارجی قرار گرفت و با دعوت از نماینده بانک مرکزی 
(آقــای محرمیان، معــاون فناوری های نوین) موضوع مورد بحث و بررســی قرار 
گرفت. ۲- حســب بند ۸ مصوبات ابالغی نشست مذکور مقرر شد: «دستگاه های 
خدمات رســان موظف  اند نســبت به ارائــه خدمات به اتباع خارجــی مجاز که از 
طــرف اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور معرفی می شــوند، 
اقــدام نمایند». ۳- این مصوبه جهت اجرا به بانک مرکزی ابالغ و بر برطرف کردن 
مسدودی بانک ها و ارائه خدمات به جامعه اتباع خارجی تأکید شده است. عالوه 
بر این، پیگیری های الزم برای حل این مشکل از طریق برگزاری جلسات کارشناسی 

با مسئوالن ذی ربط در بانک مرکزی انجام شده است.

تأمین هزینه های درمانی ۱۱۷۲ کودک با 
امتیازهای اسنپ کالب

اسنپ در ســومین طرح نیکوکاری خود با همکاری خیریه  حس مهر با عنوان 
«تأمین هزینه های درمان کودکان بســتری در بیمارستان» هزینه های درمان هزار و 

۱۷۲ کودک را پرداخت کرد.
روابط عمومی شــرکت اســنپ، ضمن تشــکر از مشــارکت خــوب کاربران و 
اعتمادشــان به طرح های نیکوکاری باشــگاه مشــتریان اعالم کرد: «در این طرح 
۲۷۶ هزار و ۹۷۷ مرتبه مشارکت شده و در مجموع مبلغ یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون و 
۹۰۸ هزار تومــان برای درمان کودکانی که خانواده های آنها در شــرایط دشــوار 
اقتصادی قرار دارند به خیریه  حس مهر پرداخت شــده است». به گزارش اسنپ، 
در ایــن طرح هــزار و ۱۷۲ کودک فارغ از جنســیت، قومیــت و تابعیت آنها تحت 
پوشــش قرار گرفتنــد. ۴۳ درصد این کودکان دختر و ۵۷ درصد پســر و همچنین 
۶۲ درصد از آنها ایرانی و ۳۸ درصد از اتباع خارجی بودند. کودکان حمایت شــده 
از نظر تعداد به ترتیب از اســتان های خوزســتان، یزد، خراسان رضوی، اصفهان، 
کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، سیستان و بلوچستان و ایالم معرفی شدند. اطالعات 
مربوط به پرونده  پزشــکی و شــرایط خانوادگی این کودکان در سایت خیریه حس 
مهر در دسترس است. در ســال های اخیر، اسنپ طرح های نیکوکاری متنوعی را 
در راستای مســئولیت اجتماعی خود با مشــارکت کاربرانش در باشگاه مشتریان 
(اســنپ کالب) اجرا کرده اســت. پیش از این نیز طرح هایی مانند «آموزش آنالین 
منجر به اشــتغال افــراد دارای معلولیت» و «حمایــت از تحصیل دانش آموزان 
سیستان و بلوچســتان» در اسنپ کالب با استقبال گسترده کاربران روبه رو شده بود. 
بخش نیکوکاری باشــگاه مشتریان اسنپ تالش دارد با شناسایی طرح های مؤثر و 
پایدار مســئولیت اجتماعی در حل مشــکالت جامعه یاری رسان باشد. خیریه ها و 
ســازمان های مردم نهاد می توانند طرح های پیشنهادی خود را به ایمیل مسئولیت 

اجتماعی شرکت اسنپ به آدرس csr.pr@snapp.cab ارسال کنند.

اسنپ کالب

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

اثری از شاتو بریان فرانسوی- رهبر مذهبی کاتولیک های 
جهان ۱۱- کلمه ای پرسشی- محل پیدایش چیزی- الغر 
۱۲- خداحافظی بیگانه- تراوش کردن- بازداشتن- نقشه 

انگلیســی ۱۳- لقب ویوالدی، آهنگساز ایتالیایی- شعار 
اسالم ۱۴- گوشــت آذری- پناهگاه- غذای سرپایی ۱۵- 

سند مالکیت غیررسمی- صرفه جویی- خارج قسمت 

افقی: 
 ۱- پیشــه وران- کاهل- از انــواع خرماهای ایران 
۲- کاخ داریــوش هخامنشــی در تخــت جمشــید- 
خیال کــردن ۳- واحد  اندازه گیری طــول- خانه های 
عــرب- برادر مــادر ۴- اذیــت- روزه گرفتــن- ضمیر 
جمــع ۵- بادمجانش آفت ندارد- وســیله ای کارآمد 
در بانک ها- چاپلوســی ۶- عارضــه تجمع چرک در 
موضعــی از بدن- محکم و اســتوار- رواج دهنده ۷- 
درخت همیشــه  سبز- ضرورت- سوره هشتادوچهارم 
قرآن ۸- شــلیک پیاپی گلوله- چیره دست ۹- فیلمی 
ســاخته اصغر فرهادی با بــازی امیر جدیدی- بادبان 
کشتی- شبانگاه۱۰- برگشــتن- کتاب ژان ژاک روسو- 
زد و خــورد ۱۱- واضح و آشــکار- محلــی مذهبی و 
متبرک برای آب نوشــیدن رهگذران- روی خط حامل 
است ۱۲- ملت ها- ظرف جوهر و مرکب- بسیار ۱۳- 
سمت راســت- لگد- گداختن ۱۴- عالقه مند- انرژی 

۱۵- روزانه- گروه مجهز- الستیک سوراخ شده
عمودی: 

۱- ســقف دهان- سوغات شــهر مراغه- از باال به 
پایین ۲- نهمین ماه میالدی- ترســناک- تکرار  حرفی 
۳-  آشــکار- مهم تریــن و نیرومندترین جنبش هنری 
سال های بین دو جنگ جهانی ۴- ضربه سر در فوتبال- 
رشــته ای در شمشیربازی- پندار- از انجیل های معتبر 
۵- شــرف- برگزیده از هر چیز- چشــم ۶- از یک پدر 
و مــادر- مرتعش- حمام الغری ۷- کشــتی جنگی- 
شــکرگزار- خطاب مردانه- نشــانه مفعولی ۸- نظر 
برای انجام دادن یا ندادن کاری- ســرزنش ۹- گونه- 
سخنان بیمار تب دار- سیاره سرخ- یک نفر ۱۰- فقیر- 

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  ۴۲۸۶      طراح: بیژن گورانی
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   حل جدول ۴۲۸۵

   سودوکو سخت  ۳۲۸۲   

   سودوکو ساده  ۳۲۸۲   
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گزارش

وزیر  ورزش  و  جوانان:

 برخی برای من خط و نشان کشیدند
به گزارش ایســنا، حمید ســجادی در حاشــیه جلســه دیروز هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران درباره الزام فیفا برای حضور زنان در ورزشــگاه ها در آســتانه آغاز لیگ برتر، 
گفت: در نامه فیفا الزامی نبود؛ بلکه پیشنهاد شده که پیرو پیگیری های قبلی است و ما 
تاکنون مشــکلی هم درباره حضور زنان در ورزشگاه ها نداشتیم. در مشهد هم قرار نبود 
تماشاچی داشته باشیم و شرایط از نظر زیرساخت فراهم نبود و اعالم هم شده بود؛ اما از 
جامعه زنان عذرخواهی می کنم که نتوانستیم در مشهد میزبان زنان در ورزشگاه باشیم و 
از آن اتفاقی که آن روز رخ داد، هیچ کس خوشحال نشد. وزیر ورزش تأکید کرد: هر زمان 
الزم بوده و اراده کردیم با مجوز از دستگاه های مرتبط، زیرساخت ها را آماده کردیم و در 
ورزشــگاه آزادی هم به بهترین شکل حضور داشتند. دوستان در فدراسیون فوتبال دارند 
بررســی می کنند که به مجرد شنیدن غیررسمی این خبر، جلسه ای تشکیل دادم و ابعاد 

قضیه را بررسی کردیم که بهترین راهکار را در این زمینه پیدا کنیم.
ســجادی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده ویلموتس اظهار کرد: ما وظیفه نظارتی 
خود را مطابق قانــون داریم. هم بحث پیش پرداختی که اتفــاق افتاده و هم ضمانتی 
که گرفته شــده و اینکه آن شــرکت بعد از آن اتفاق، ۲۵ میلیارد تومان به صورت ریالی 
بابت آن دو میلیون یورو فدراســیون پرداخت کرده است؛ اما چون ضمانت آن پرداخت 
ســاختمان فدراسیون بود، االن شش دانگ آن ســاختمان به نام شرکت شده است. سه 
دانگ از ساختمان پرسپولیس هم برای اینکه به نام فدراسیون فوتبال است، همین اتفاق 
برایش افتاده است. به خاطر آن ضمانت االن پیش پرداخت انجام شده و اخیرا هم رأی 
دستیاران آمد که منتظر دو مورد پنج درصد دیرکرد پرداخت آقای ویلموتس هم هستند. 
واقعا عبرتی برای قراردادها و بصیرتی برای آینده است. ما پیگیری الزم را مطابق قانون 

انجام می دهیم و رسیدگی الزم صورت می گیرد و نتایج آن اعالم می شود.
وزیر ورزش تصریح کرد: ما نمی توانیم به این امر بی تفاوت باشیم. برخی به من خرده 
گرفتند که شــما نباید به این موضوع می پرداختید. برخــی از افرادی که ما می دانیم در 
گذشــته کجا بودند، چه ردپایی دارند، خودشــان هم مدیر بودند و چه عواقبی بر جای 
گذاشتند و مدیر چه باشگاه هایی بودند که از آنها اکنون هیچ اسمی نیست. برخی از آنها 
برای من خط و نشــان کشــیدند و برای من متن دادند و در فضای مجازی به دلیل اینکه 

وزیر وظیفه حاکمیتی خود را تشریح کرده است، به لرزه افتاده اند.
ســجادی تصریح کرد: ما اصال هدف مان نام بردن از کسی نیست. یک عده گفتند 
آقای سجادی از یک کاندیدا حمایت می کند، خیر. وزارت ورزش اصال به هیچ عنوان 
در انتخابات فدراســیون فوتبال اجــازه ورود به خود نمی دهد؛ اما کمک می کند که 
بهترین انتخابات شکل بگیرد و فدراســیون فوتبال از حالت سرپرستی هرچه زودتر 
خارج شود. بر بنده در مجلس خرده گرفتند که افرادی را که از مسببان همین قرارداد 
ویلموتس هستند، اجازه داده اید که ثبت نام کنند؛ در حالی که ما اصال اجازه جلوگیری 
از ثبت نام نداریم و هرکس شــرایطش را داشــته باشد می تواند ثبت نام کند؛ اما من 
به راحتــی در مجلس مورد خطاب همین موضوع قــرار گرفتم و فرصت دفاع هم 
نداشتم. البته همچنان هرکس بپرســد من توضیح خواهم داد و دفاع خواهم کرد 
برای اینکه من به ناحق متهم به این شــدم که از نظر بعد نظارتی کم کاری کردیم. 
ما نمی توانیم از ثبت نام جلوگیری کنیم، این کار انجام می شــود و بعد دستگاه های 
نظارتی، امنیتی و حراست بررسی و نتیجه را اعالم می کنند. وزیر ورزش تصریح کرد: 
متأســفانه مواردی در مجلس مطرح شد که اصال مرتبط با سؤال بنده نبود و همین 
مطالب هم عنوان شــد. ما پرونده ویلموتس را تا آنجا که وظیفه قانونی ماســت تا 

پایان پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسد.

مهاجرت ورزشــکاران ایرانی در سال های اخیر شــیب تندتری به خود گرفته است. 
دست کم اینکه مهاجرت «نخبه های ورزشی» چنین شده و در مقایسه با دهه های گذشته 
رشد قابل مالحظه ای دارد. هرچند این پدیده جدیدی نیست و از دیرباز رواج داشته است. 
فضای مجازی و ســرعت انتشار اخبار در قیاس با ســال های دور هم به این فضا بیشتر 
دامن زده است. با این حال، حتی اگر پدیده مهاجرت ورزشکاران هم تازه نباشد، مهاجرت 
قهرمان ها و مــدال آوران المپیکی ایران ســرعت دوچندانی به خــود گرفته که ناگفته 
پیداســت این امر خطرناکی است. در ســال های اخیر، ورزش ایران دو چهره بسیار مهم 
را از دســت داده که بابت هرکدام لطمات زیادی دیده است. کیمیا علیزاده، اولین و تنها 
مدال آور زن ایران در بازی های المپیک یکی از این چهره هاست. او به هلند رفت و سپس 
هم پناهنده آلمان شــد. کیمیا در المپیک توکیو در همان بازی نخســت نماینده ایران را 
شکست داد و درست در یک قدمی کسب مدال برنز، فرصت تکرار افتخارآفرینی اش را از 
دست داد. دیگر چهره مهم سعید مالیی است. قهرمان پرآوازه جودوی ایران که به دلیل 
سیاســت موجود مبنی بر مسابقه ندادن ورزشــکاران ایرانی با رقبای اسرائیلی به آلمان 
مهاجرت کرد، در المپیک توکیو با پرچم مغولســتان به مدال نقره رســید تا اولین ایرانی  
این رشــته باشد که دســتش به مدال نقره المپیک می رسد. گو اینکه افتخار مدالش به 
مغول ها رسید. اگر کیمیا و سعید چهره های سرشناس و در سطح قهرمان های المپیکی 
بودند که از ایران مهاجرت کردند ولی دالیل آنها در کنار دغدغه های ورزشی شــان کمی 
هم سیاســی بود. این موضوع ولی درمورد بیش از ۹۰ درصد مهاجران ورزشــکار ایرانی 
صدق نمی کند. بسیاری از آنها فقط به این دلیل از ایران کوچ می کنند که یا از لحاظ مالی 
تأمین نمی شوند یا اینکه امکاناتی که باید، برایشان فراهم نمی شود. قصه تعدادی از این 
ورزشکاران هم بعضا بسیار غم انگیز است؛ هنوز زمان زیادی از اینکه یکی از ورزشکاران 
ملی پوش ایران بــه خاطر دریافت ماهانه ۵۰۰ دالر، از ایــران مهاجرت کرده نمی گذرد. 

اتفاقی تلخ که می تواند به خوبی عمق فاجعه را نشان دهد.
حال، در چنین شرایطی که مهاجرت ورزشکاران بیشتر شده و در رسانه های مختلف 
دنیا هم بازتاب داده می شــود، انتظار این اســت که مســئوالن رده باالی ورزش ایران، با 
برنامه ریزی دقیق و البته هدفمندتری مانع از کوچ بیشــتر ورزشــکاران از ایران شــوند. 
درست است که در مقایســه با چند صنف، مهاجرت ورزشکاران عدد درشتی نمی شود 
ولی با توجه به اینکه قهرمانی آنها در رقابت های بین المللی بازتاب بســیار خوبی دارد، 
اهمیت شــان دوچندان اســت. انتظار از مســئوالن ولی ظاهرا فقط در حد حرف مانده 
چون به تازگی ذبیح اهللا پورشــیب، ملی پوش و قهرمان کاراته ایران که مدال های بسیار 
رنگارنگی به دســت آورده با حضور در برنامه سالم صبح بخیر تلویزیون، پرده از اتفاقی 
برداشــته که بسیار عجیب اســت. او در صحبت هایش به این مورد اشاره کرده که یکی 

از مســئوالن ورزش ایران در پاســخ به گالیه آنها برای رســیدگی بیشــتر به ورزشکاران 
گفته هر کســی بخواهد، می تواند جمع کند و برود، به ســالمت! پورشیب در بخشی از 
صحبت هایش می گوید: «خدا گواه اســت؛ به امام حســین قسم، دو رئیس فدراسیون و 
یکی دو ورزشکار دیگر هم شاهد هستند. نمی دانم این مسئول از حرف من چه برداشتی 
کــرد. به او گفتم اصال بازیکن نه، مثال به عنوان مربی، یک ایرانی مجبور می شــود برود. 
خب به این مربی در ایران کمتر هم پول می دهید می ماند چون اینجا برایش بهتر است. 
حیف اســت، این فرد سرمایه ماست، چرا از کشــور خودمان دورش کنیم. گفت: بروید، 
باعث افتخار است، هرکسی می رود، برود! وقتی این طور گفت حقیقتا ناراحت شدم. پیش 

خودم گفتم حتما با سایر ورزشکاران بدتر از اینها صحبت می شود».
اینکه یکی از مســئوالن رده باالی ورزش بخواهد به جای حل وفصل کردن مشکالت، 
به صراحت ورزشــکاران را تحریک به مهاجرت از ایران کند، در نوع خود بســیار عجیب 
اســت. جالب آنکه ســمت این فرد در ورزش این روزهای ایران یکی از سمت های مهم 
است که ارتباط زیادی هم با ورزشکاران دارد. در نگاه اول مشخص است که این مسئول 
یا باید عضوی از کمیته ملی المپیک ایران باشد یا وزارت ورزش. برای پی بردن بیشتر این 
ماجرا کافی اســت به مطلبی که روز گذشته روزنامه وابسته به صداوسیما منتشر کرده 
رجوع شود تا اولین عالمت سؤال از بین برود. «جام جم» برای بررسی این موضوع از تیتر 
«گل به خودی وزارت ورزش» استفاده کرده تا مشخص شود مسئول موردنظر، در وزارت 
ورزش است. پیگیری ها نشان می دهد اتفاقا کسی که پورشیب ها را تحریک به مهاجرت 
از ایران کرده، مطالب بســیار تندی در گذشته علیه ورزشکاران ایرانی که پناهنده شده و 

یــا مهاجرت کرده اند به زبان آورده اســت. جالب اینکه در زمــان مدیریت او تعدادی از 
ورزشکاران ایرانی در گذشته مهاجرت کرده اند که این مورد هم در کارنامه چنین مسئولی 
دیده می شــود. حال واقعا همان طورکه قهرمان کاراته ایران می گوید، مشــخص نیست 
این فرد مســئول از صحبت ذبیح اهللا چه برداشــتی کرده که صریحا به او گفته هر کس 
شــرایط این چنینی را نمی خواهد بهتر است جمع کند از ایران برود! اگر چنین موضوعی 
اعتقاد قلبی این شخص اســت پس انتقادهای تندوتیز از ورزشکارانی که پیش از این از 

ایران رفته اند چیست؟
پرواضح اســت که ورزشــکاران ایرانی خاصه آنهایی که در رشته های غیرفوتبالی و 
انفرادی تمرین و تالش می کنند، شرایط چندان بسامانی از لحاظ مالی و امکانات ندارند. 
همین چند وقت پیش بود که دو دختر وزنه بردار ایرانی در کنار یک شناگر ایرانی مهاجرت 
و پناهندگی شــان از ایران را اعالم کردند. نکته غم انگیز داستان اینکه هر سه نفر نسبت 
بــه وضعیت تغذیه ای حاکم بر اردوی تیم ملی گالیه داشــتند! حال ورزشــکاری که با 
چنین شــرایط و ســختی باید برای رســیدن به مقام و مدال تالش کند، مسلم است که 
انتظار حمایت های معنوی و مادی بیشــتر دارد. عجیب اســت که چنین حمایتی بعضا 
نه تنها صورت نمی گیرد بلکه همان طورکه ذبیح اهللا پورشیب فاش کرده، در چند مورد، 
ورزشکاران ایرانی را با لفظ های تند، وادار به مهاجرت از ایران می کنند. نکته بحث برانگیز 
ماجــرا هم اینکــه ظاهرا انگیزه  یا شــاید قدرتی بــرای برخورد با چنین مســئوالنی که 
مدیریت شان تمام نمی شود و فقط صندلی شان را از جایی به جای دیگر منتقل می کنند 

هم وجود ندارد.

رقابت هــای بیســت ودومین دوره لیگ برتر ایران از روز ۲۱ مرداد به صورت رســمی 
استارت می خورد و در همان هفته نخست دو تیم مدعی استقالل و سپاهان برابر یکدیگر 
صف آرایی می کنند. استقالل مدافع عنوان قهرمانی لیگ ایران است و با تغییراتی که روی 
نیمکت به وجود آورده قصد دارد برای دومین فصل پیاپی، جام را باالی سر ببرد. سپاهان 
هم که در دهه گذشــته همواره خودش را در سطح مدعیان قهرمانی دیده در این فصل 
عالوه بر پوســت اندازی روی نیمکت، تحول زیادی هــم در ترکیب ایجاد کرده و امیدوار 
اســت بعد از ســال ها ناکامی و اعمال هزینه های زیاد، بتواند بعــد از غول های تهرانی، 
دوباره جام قهرمانی را به دســت بیاورد. در این فصل مربیان خارجی سرشناسی هم به 
لیگ ایران اضافه شدند که ساپینتو در استقالل، ژوزه مورایس در سپاهان و قربان بردیف 
در تراکتور شــاخص ترین آنها هســتند. با وجود تغییرات زیادی که در جمع مدعیان رخ 
داده، پرســش موجود این است که آیا قهرمانی از دل مربیان و بازیکنان خارجی حاصل 
می شود؟ شاید. پاسخ قطعی به این پرسش نمی توان داد ولی می توان با استناد به آمار 
موجود، به این موضوع پرداخت که قهرمانی یا حداقل شــانس قهرمانی، قطعا در گرو 
گل نخوردن اســت! استقالل در فصل گذشته با استفاده از همین فرمول سرانجام موفق 

شــد به ناکامی ۹ســاله اش در فوتبال ایران پایان دهد و جام قهرمانی را باالی سر ببرد. 
اگرچه در میانه های فصل انتقاد زیادی از ســبک بازی تیم فرهاد مجیدی می شــد ولی 
نهایتا با کســب عنوان قهرمانی، شیوه بازی و ســبک رسیدن به جام به دست فراموشی 
ســپرده شده و همگی کسب قهرمانی جدید استقالل را لحاظ کردند. فرمی که استقالل 
برای رســیدن به قهرمانی اتخاذ کرد، متکی بر تقویت خط دفاعی بود. ســاختار دفاعی 
اســتقالل چنان بود که این تیم رکورد میزان گل  خورده در لیــگ برتر ایران در طول یک 
فصل را تحت تأثیر قرار داد و فقط ۱۰ بار در طول ۳۰ مســابقه دروازه اش باز شد. جالب 
آنکه تیم فرهاد مجیدی به عنوان قهرمان لیگ، خط حمله چندان کوبنده ای نداشــت و 
کال ۳۹ بــار گل زنی کرد. این موضوع وقتی بیشــتر اهمیت پیدا می کند که قهرمانی های 
متوالی پرسپولیس، پیش از اســتقالل، در لیگ برتر مورد بررسی قرار بگیرد. پرسپولیس 
هم دقیقا در حالی پنج فصل متوالی قهرمان شــد که در هر فصل به طور میانگین فقط 
۱۴ بار دروازه اش باز شد. حاال به نظر می رسد، دلیلی ندارد فرمولی که شش سال متوالی 
است در فوتبال ایران جواب می دهد در فصل پیش رو، بدون جواب باقی بماند. با استناد 
به همین موضوع می شــود شــرایط تیم های مدعی را زیر نظر گرفت و به کارنامه عالی 
پرســپولیس در بخش تقویت خط دفاعی رسید. پرسپولیس علیرضا بیرانوند، دروازه بان 
تیم ملی ایران را خرید و خیلی سریع با مرتضی پورعلی گنجی یکی از مدافعانی که قبل 
از مصدومیت عضوی از تیــم ملی ایران بوده توافق کرد. در کنار این مورد باید به جذب 
گئورگی گولسیانی و دانیال اسماعیلی فر، دو مهره تدافعی و تأثیرگذار فصل پیش سپاهان 
هم اشــاره کرد تا مشخص شــود، یحیی گل محمدی تمرکزش را روی فرمول ثابت شده 
قبلی گذاشــته است. اتفاقا توجه بیش از اندازه به همین بخش است که پرسپولیسی ها 
را در آستانه شــروع رقابت های فصل جدید همچنان بدون مهاجم شش دانگ گذاشته 
اســت. مدیران و ســرمربی پرســپولیس اصرار زیادی بر اصالح امور در ساختار تدافعی 
پرسپولیس داشتند و اکنون پس از تقویت خط میانی در پی خریدن یک مهاجم خارجی 
برآمدند. پرواضح اســت که در کنار پرسپولیس، چندین تیم مدعی دیگر در لیگ برتر هم 
ساختار تدافعی را استحکام بخشــیده اند تا آنها هم از این قافله ای که آمار در لیگ برتر 
ایران به جا گذاشــته عقب نمانند. اینکه در پایان لیگ، سیاســت های تدافعی و فلسفه 

مربیگری در کدام تیم کارگشا شود، موضوعی زمان بر ولی جذاب خواهد بود.

 اینکه محیط زیست و 
جنگل هــا را به راحتی 
نابــود کرده ایم، اینکه بــه مقوله اســتفاده بهینه از 
آب های جاری سیالبی بی توجه بوده ایم، اینکه ناگهان 
ســیل آمده و هستی و نیســتی مان را بر باد داده و با 
گذشت زمان فراموش کرده ایم آسیب ها و مخاطرات 
طبیعی و مفهومی به نــام «مدیریت بحران» را.. . ما 
را به وادی «چه کنم چه کنم» کشــانده است؛ اما این 
«چه کنم»ها در ســیل سراســری امسال به طنز تلخ 
«پاچه های گلی» و شــلواری آب خورده یا ســیل زده! 
تبدیل شد. انگار که سیالب با دیدن عظمت «مدیریت»، 
مدیرانی بی طاقت! در برابر شلوارها و کت وشلوارها! 
عقب نشــینی می کند و راهش را می گیرد و می رود. 
این داســتان که نه واقعیت خالصه شــدن «مدیریت 

بحــران» در تــن بــه آب و گل دادن بی محابا، نگاه 
پوپولیســتی و گاه وعده سرایی خیلی ها را آشکار کرد؛ 
یعنی پاچه  شــلوار گلی مترادف است با تسکین درد 
مردمی که خانه و زندگی، خودرو و احشام خویش را 
از دست داده اند و منتظر معجزه! شلوارهای گلی اند. 
ســیل اخیر بار دیگر به یادمــان آورد که ما هیچ نوع 
برنامه ریزی، هیچ نوع ســاماندهی، هیچ نوع نظارت 
و کنترلی، هیچ نوع آینده نگری بابت مشکالت بسیار 
نداریــم. مدیریت بحران در کشــوری کــه به لحاظ 
جغرافیایی و مســائل ژئوپلیتیک گرفتــار مخاطرات 
و آســیب های فراوان طبیعی اســت، یک امر بسیار 
ضروری است. اســتقرار بخش مهمی از کشور روی 
کمربند زلزله، داشــتن مناطق کوهستانی و دره های 
ســیالب خیز، وجود مناطق کویــری و کاهش میزان 

بارندگی در دوران خشکســالی و مسئله کم توجهی 
شــهرهای حتی بزرگ به مقوله بارش های شــدید، 
عمیق ترین و ژرف ترین برنامه ریزی مربوط به مدیریت 
بحران را می خواهد که ســاده ترین نگرشــی اســت 
که بایــد در حیطه مدیریت شــهری به ویژه مدیریت 
شــهرهای بزرگ وجود داشــته باشــد. داشتن تدابیر 
مشخص در زمینه مدیریت بحران موجب می شود که 
به هنگام خطــر و فاجعه بی گدار به آب نزنیم؛ اما از 
همه غم انگیزتر سیل امامزاده داوود بود که در نزدیک 
به ۶۵ ســال پیش در آنجا ســیلی جاری شده بود و 
در همان زمان کارشناسان و متخصصان گفته بودند 
که این منطقه به دلیل سیل خیزی باید خالی از سکنه 
شود و تدابیر الزم برای مقابله با سیالب در این منطقه 

انجام بگیرد. چه زمانی آگاه می شویم.

پاچه های گلی و مدیریت بحران 

چه کسی گفت
 جمع کنید 
از ایران بروید؟

نسخه تکراری برای قهرمانی در فوتبال ایران؛ گل  نخور 
قهرمان شو!

ادامه از صفحه اول
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۱۳  مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۳

ادعای شاکی حرفه ای بودن را رد می کنیم
۳- روزنامه نگار  قاضی نیســت، راوی است و هر سکه ای هم دو 
رو دارد، پس وظیفه روزنامه نگار این اســت که دو روایت را در عین 
امانتداری بازگو کرده و قضاوت را به مخاطبان گرامی وابگذارد، لکن 
چنانچه نگاهی به این گزارش سراســر دروغیــن بیندازید، مالحظه 
خواهد شــد که ایشــان اظهارات بنده را  که بر اســاس آرای قطعی 
متعــددی که از مراجع قضائی معظم متعدد، از دیوان عالی معظم 
و از دادگاه های محترم تجدیدنظر در دســت داشته و محکوم له کل 
پرونده های اصلی را سانســور کرده و کل گزارش را به اظهارات سه 
محکوم علیــه دروغ گو که از آنها بــا ( م ز) و (ع ز) (م ص) نامبرده، 

اختصاص داده که اگر دروغ گو نبودند، محکوم نمی شدند.
۴- روزنامه نــگار مذکور فقط به سانســور اظهارات بنده قناعت 
نکرده بلکه از همان ابتدا به نشــر اکاذیب و بهتان روی آورده برای 
مثال از قول وکیل (م ز) مدعی شده که این جانب ۳۰۰ پرونده قضائی 
را پیگیری می کنم و ســؤال است: چرا این خبرنگار، ۳۰۰ مصاحبه گر 
نداشته؟؟!! و اینکه این وکیل که به دلیل همین تبلیغات منفی به سه 
ماه ممنوعیت از وکالت محکوم شــده و مستند آن تقدیم می شود، 
این عدد ســنگین را مانع ندانســته که بــاز دروغ می گوید؟! و اصال 
معلوم نیســت این ممنوع الوکاله، چگونــه دارد وکالت می کند؟؟!! 
که در همین جا از مقامات معظم مسئول درخواست دارم رسیدگی 

بفرمایند... .
۵- نکته جالب تر دیگر این است که این روزنامه نگار، بنده را متهم 
به اســتخدام شــاهد دروغین کرده!! در حالی که حکم محکومیت 
قطعی شــاهد (ع ز) و حکم قطعی محکومیت شــهود (م ص) و 
حکم به رجوع شهود (م ز) از شهادت، صادر شده  که تقدیم می کنم، 
حال سؤال اســت که آیا قلب حقیقت  توسط این روزنامه نگار بیش 
از این ممکن می شــده؟! مضافا که حتی یک فقــره از آرای قطعی 
صادره له بنده، براســاس شهادت هیچ شاهدی صادر نشده و اینکه 

هیچ حکم قطعی مبنی بر محکومیت شــاهد تعرفه شده ادعایی از 
سوی بنده، وجود ندارد.

۶- درخصــوص ادعاهــای (م ز) و (ع ز) و (م ص) کــه ایــن 
روزنامه نــگار به آن پرداختــه، ادعاهایی بوده که این اشــخاص در 
مراجع محتــرم قضائی طرح و مســیر رســیدگی از دادگاه محترم 
بدوی تا دیوان عالی معظم و تجدید نظر محترم بوده و مورد بررسی 
قضات با سواد- با تجربه قرار گرفته و مردود اعالم شده که حکم به 
محکومیت آنها صادر می شــود، لکن هدف از طرح دوباره این ادعا 
از ســوی این روزنامه نگار آن هم در روزنامــه!! ضمن تخریب بنده، 
به چالش کشــاندن آرای مراجع معظم قضائــی متعدد و به منظور 
به جریان انداختن پرونده های مختومه ای بوده که چنانچه برای هزار 
بار هم مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرند، همان نتیجه اولیه حاصل 

خواهد شد.
چنانچــه بخواهم بــه کل اعمــال دور از اخــالق و انصاف این 
روزنامه نــگار بپردازم، باید کل روزنامه را به آن اختصاص دهم، لکن 
به اندازه ای که مشــت نمونه خروار باشد، خوانندگان محترم را بس 
است تا بدانند که این روزنامه نگار از روزنامه شرق  که می تواند باشد...

بخش دوم:
۱-به طور کلی، پیاده کردن طرحی تحت عنوان شاکی حرفه ای!!، 
خالف اصول قانون اساســی جمهوری مقدس اسالمی ایران است، 
زیرا اصل ۳۴ ق اساســی مقرر کرده دادخواهی حق مســلم هر فرد 
اســت و هرکس می تواند به منظــور دادخواهی بــه دادگاه صالح 
مراجعه کند. همــه افراد ملت حق دارند این گونــه دادگاه ها را در 
دسترس داشــته باشــند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به 
موجــب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، اصل ۳۷ قانون 
اساسی مقرر کرده اصل بر برائت اســت...، اصل ۳۹ قانون اساسی 
حتــی هتک حرمــت مجرمین را هم ممنوع اعالم کرده چه برســد 

به بی گناهان، اصل چهلم قانون اساســی اضرار به مردم را ممنوع 
نمــوده... ماده ۵۷۰ ق م ا هر مقامی را که بر خالف قانون، مردم را از 
حقوق مقرر در ق اساسی محروم نماید، به مجازات حبس و انفصال 
از خدمت محکوم نموده، ماده ۵۷۶ ق م ا هر صاحب منصبی را که 
از اجرای قوانین مملکتی سر باز بزند، به انفصال از خدمت محکوم 
نموده، ماده ۵۹۷ ق م ا هر مقام قضائی را که به شکایت و تظلمی 
رســیدگی نکند، به انفصال دائم و تأدیه خسارت محکوم نموده و و 
و لذا نه تنها عنوان شــاکی حرفه ای، عنوان بی مســمایی بوده؛ بلکه 
برای انتســاب به بنده که طی دعاوی متقابــل از خود دفاع نموده 
و حاکم شــده ام، بی مســماتر بوده و اما طرح آن، گوشه ای از توطئه 
توطئه گرانی است که سال هاست دشمنی می کنند و این بار متوسل 
به ایجاد هجمه رسانه ای برای بستر سازی و تأثیر در اذهان مسئولین 
معظم قضائی خارج از شهرســتان را دارند؛ اما ســؤال اساسی این 
است که در کجای شــرح وظایف دادسرای سیرجان آمده که طراح 
عنوان شــاکی حرفه ای باشــد؟؟؟!! تا بهانه به دست دشمن بدهد، 
یا شــکات حرفه ای را شناســنامه دار کند؟؟!! و اساسا متر و معیار و 
مصادیق شاکی حرفه ای، در کدام یک از مواد قانونی تصریح و احصا 

شده که به آن پرداخته است؟؟!! .
۲- درخصــوص ادعای کذب دیگــر این روزنامه نــگار مبنی بر 
اینکه مســتندات صدور مجوزات چــاه آب کشــاورزی، غیر واقعی 
بوده انــد، با ارائه احکام و نظریه کارشــناس خــط و امضا به عرض 
می رســد اوال: رأی قطعــی از دیوان معظم عدالــت اداری مبنی بر 
قانونی بودن صدور مجوزات این چاه آب کشــاورزی صادر شــده و 
ناقض این تبلیغات دروغین اســت. ثانیا: کارشناس خط و امضا، نظر 
به اصالت اســناد استنادی کمیسیون صدور پروانه داده بود. ثالثا: با 
تطبیق اسناد مورد ادعا، با اصول نسخه دوم آنها در ادارات، اصالت 
اســناد و بی گناهی این جانب احراز که حکم بــه برائت بنده دادند. 

رابعا: دادگاه محترم تجدید نظر، اقدام به اصالح این قسمت از رأی 
بدوی نموده اند که اســتدالالت ذکر شده در رأی ثانوی مغایر با رأیی 
بوده که این روزنامه نگار در روزنامه شــرق منعکس کرده است که 
جملگی اســناد تقدیم می شود لذا نشر افتراها و ادعاهای دروغ این 
روزنامه نگار، آن هم در ســطح کشوری، مشــمول ماده ۲۸۶ از کتاب 
دوم قانون مجازات اســالمی می باشد و اینکه دادگاه بدوی سیرجان 
رأی روی رأی دادگاه عالــی (دیوان عدالت اداری) صادر کرد و حکم 
به ابطال مجوزات چاه آب کشــاورزی داد، تخلفی آشــکار و نتیجه 

همین دشمنی ها بوده.
۳- با ارائه مســتندات، به عرض می رســد: هیئت کارشناســی 
منتخب دادگاه محترم تجدیدنظر، اصالت ســند موضوع ۸ سال!!!! 
زندان ادعایی این روزنامه نگار را، احراز و اعالم می کنند، مضافا اینکه 
دادگاه محترم بدایت بر تقدیم الیحــه (م ز) که طی آن، (م ز) اقرار 
کرده بوده، ســند عادی ۱۶ سهم آب چاه را ضمانت اخذ طلبش به 
امانت گرفته، صحه گذاشــتند، از طرف دیگر، شــهود تعرفه شده از 
سوی (م ز) که با شهادت کذب خود مؤثر بر صدور حکم به جعلیت 
سند شدند و تنها مســتند صدور حکم محکومیت بوده، از شهادت 
خود رجوع کرده و اعالم داشــتند که شهادتشــان درخصوص سند 
دیگری بوده، لذا اصالت سند مورد ادعای این روزنامه نگار، در دادگاه 
محترم تجدید نظر، از سه دیدگاه ثابت شد که حکم ۸ سال!!! زندان 
نقض می شــود، توجه به این نکته ضروری است: وقتی شخصی به 
سندی اســتناد می کند، به این معناســت که اصالت آن سند، مورد 
پذیرشــش بوده، نتیجتا ادعای بعدی وی مبنی بر جعل آن ســند و 
استناد به شهادت شــاهدانی که خریده می شوند که شهادت دروغ 

بدهند، بی وجه تلقی گردد.
۴- در خصــوص نقل این روزنامه نگار از قــول (م ص)، که بنده 
عنوان کرده ام رأی اصلی از دادگاه تهران صادر می شود!! ترفندی به 

جهت ایجاد ذهنیت است.
۵- اعالمیه از ســوی ایــن روزنامه نگار که ارجــاع پرونده ها به 
دیوان عالی کشــور تکنیک بنده بوده، جــز توهین به مقامات معظم 

قضائی باالترین مرجع قضائی شریف ایران نیست.
۶- با توجه به اینکه حتــی یک رأی قطعی مبنی بر محکومیت 
این جانــب بــه جرم ارتــکاب جعــل وجود نداشــته، ادعــای این 
روزنامه نگار و نشــر آن مبنی بر تعدد اسناد جعلی منتسب به بنده، 
افترا و نشر آن در سطح کشــوری نشر اکاذیب موضوع ماده ۲۸۶ از 

کتاب دوم ق م ا می باشد.
در پایان: خطاب به آشــوبگران، وفق مقــررات، ادعاها از طریق 
مراجع صالح قضائی و نظام چند مرحله ای رســیدگی، مورد بررسی 
قرار گرفته و حســب قانــون، آرای قطعــی فصل الخطاب تنازعات 
است و لذا ســعی نکنید با ایجاد هجمه های رســانه ای و استفاده 
از عناوین من درآوردی همچون شــاکی حرفــه ای، که هیچ تعریف 
و مصداقــی در قانون ندارد، مســیر تضییع حقوق افــراد را به نفع 
اشــخاصی خاص، هموار کنید، حتی اگر منفعتی در آن باشــد، زیرا 
قطعا که چنین هجمه های طراحی شــده، مؤثر بر مسئولین شریف 
و معظم مراجع عالی قضائی نشــده و کمافی الســابق بررسی های 
عادالنــه خواهند داشــت. نتیجتا ضرورتی ندارد کــه برای اهدافی 
شــخصی، توان علمی و تجربی و صالحیت مسئولیت قضائی را به 
سؤال بکشانید، همچنین از مسئولین معظم و شریف دستگاه قضائی 
عاجزانه اســتدعا دارم اوال: اجازه ندهند با کشــاندن دعاوی ملکی 
عادی مــردم به روزنامه ها به عنوان ســوژه، راه برای منفعت طلبی 
گروهی باز گردد. ثانیا: دست این دشمن ها، که تا دستشان را نگیرید، 
از دشمنی کردن دست بر نخواهند داشت را گرفته، تا تحمیل این همه 

ستم، بر این جانب پایان یابد.
سپاسگزارم

 

شیر بی دم و سر و اشکم که دید/ این چنین شیری خدا خود نافرید
در دفتر اول مثنوی، حکایتی اســت که بیت باال از آن، به ضرب المثل تبدیل 

شده اســت. داستان از این قرار اســت که روزی یك پهلوان پیش دالك رفت و 
گفت که بر شــانه ام عکس یك شیر را رســم کن. پهلوان روی زمین دراز کشید 
و دالك شــروع به نقش زدن با ســوزن کرد. اولین ســوزن را که در شانه پهلوان 
فرو کرد، پهلوان از درد داد کشــید و گفت: آی! مرا کشــتی. چه تصویری نقش 
می کنی؟ دالك گفت: تو خودت خواستی که نقش شیر رسم کنم. پهلوان گفت 
از کدام اندام شیر آغاز کردی؟ دالك گفت: از ُدم شیر. پهلوان گفت: نفسم از درد 
بند آمد. ُدم الزم نیســت. بدین ترتیب، هر بار که دالک خواست اندامی از شیر را 
نقش کند، پهلوان فریاد زد که رسم این عضو، درد دارد، برو سراغ بعدی. دالك 

هم عاقبت عصبانی شــد و ســوزن را بر زمین زد و گفت: در کجای جهان کسی 
شیر بی دم و سر و شکم دیده؟ خدا هرگز چنین شیری نیافریده!

حدودا یک ماه اســت که موضوع دریاچه ارومیه دوباره در صدر فهرســت 
اخبار قرار گرفته است. چهارشنبه ۲۹ تیر و بعد از ۱۰ روز چالش بود که خبری 
بدین مضمون در رســانه ها منتشر شــد: «عیســی کالنتری از مدیریت اجرائی 
احیای دریاچه ارومیه برکنار شــده و اســتاندار آذربایجان غربی به عنوان مدیر 
اجرائی احیا و دبیر کارگروه به انتخاب هیئت وزیران منصوب شد». اگر در دهه 
گذشته پیگیر خبرهای دریاچه ارومیه بوده باشید، حتما نام کارگروه ملی نجات 
دریاچه ارومیه را که دبیر آن تغییر یافت، بارها شــنیده اید. کارگروهی متشــکل 
از هفــت وزیــر (وزرای اطالعات، امــور اقتصادی و دارایی، جهاد کشــاورزی، 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح، صنعت، معدن و تجارت، کشــور و نیرو)، 
دو معاون رئیس جمهور (رؤســای ســازمان برنامه و بودجه کشــور و سازمان 
حفاظت محیط  زیســت) و سه استاندار استان های حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
(آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی و کردستان). انتخاب یک شخص حقیقی 
به عنــوان دبیر این کارگروه، وجــه تمایزی بود که از همان ابتــدا این کارگروه 
را از ســایر کارگروه های این چنینی، متمایز می کرد. نتیجه این انتخاب این شــد 
که دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه در مناســبات این کارگروه، ضمن تشــکیل 
دبیرخانه ای مستقل با محوریت دانشــگاه شریف، به عنصری مطالبه گر تبدیل 
شده و عملکرد دستگاه های اجرائی و به ویژه وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی را 
که مجریان اصلی پروژه های نجات دریاچه ارومیه بودند، زیر ذره بین قرار داده 
بود. البته باید ویژگی های شــخصیتی و سابقه عملکردی عیسی کالنتری را نیز 
در پیشــبرد اهداف کارگروه ملی نجات، دخیل دانســت. حتی بعدتر که عیسی 
کالنتری به ریاست سازمان حفاظت محیط  زیست منصوب شد، به دلیل وظیفه 
ذاتی و قانونی ســازمان حفاظت محیط  زیست در قبال دریاچه ها و تاالب های 
کشــور، اتفاقا همسویی بیشتری بین جایگاه دبیری و جایگاه ریاست سازمان به 

وجود آمد.
بــا تغییر دولت، همان گونه که انتظار می رفت، دبیــر کارگروه و به دنبال آن 

دبیرخانــه کارگروه که بیشــتر در میان عموم مردم به نام ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه شناخته می شد، از کاندیداهای اصلی تغییر بودند. اگرچه دولت سیزدهم 
پس از استقرار خود، یک بار در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه 
را تشــکیل داده بود، اما بی رغبتی به تشکیل جلسه بعدی این کارگروه با وجود 
وضعیت رو به بحران دریاچه و درخواســت های مکرر دبیرخانه، از عدم تمایل 
دولت به ادامه کار با ســاختار قبلی داللت داشت، کما اینکه رئیس جمهور نیز 
۲۹ مهــر ۱۴۰۰ و در دیدار با نمایندگان مجامع اســتان های آذربایجان شــرقی و 
غربی گفته بود که «ســتاد احیای دریاچه ارومیه به زودی با شــکل جدید فعال 
خواهد شد تا با کمک نمایندگان، مدیران استان و دغدغه مندان کار را دنبال کند 
و اقدامات الزم را انجام دهد». نقطه شروع تغییرات دولت، با دبیر کارگروه کلید 
خورد. اقدام دولت در تعیین اســتاندار آذربایجان غربی به عنوان دبیر کارگروه، 
احتماال پاسخی است به درخواسِت محوریت استان های منطقه در طرح نجات 
دریاچه ارومیه؛ اما این ســؤال در ذهن ایجاد می شــود که آیا استانداری خواهد 
توانست گشتاور الزم در دستگاه های اجرائی ملی برای تسریع در احیای دریاچه 
ارومیه را ایجاد کند و سنت مطالبه   گری از اعضای کارگروه را که همگی به لحاظ 
نظام اداری جایگاهی فراتر از مدیریت اســتان دارند، استمرار بخشد یا نه؟ حتی 
در مقیاس منطقه ای نیز همسوکردن ســه استان در امر احیای دریاچه ارومیه، 
موضوعی است که ظرافت های کاری زیادی داشته و آتوریته (اقتداری) فراتر از 

استاندار یکی از استان ها برای آن مورد نیاز است.
۲۹ تیر ۱۴۰۱ را می توان نقطه شــروع حرکت دولت ســیزدهم پس از قریب 
به یک  ســال شــک و تردید در نوع مواجهه با موضوع مطالبــه احیای دریاچه 
ارومیه دانســت و باید دید که دولت در تعیین نســبت خــود با موضوع احیای 
دریاچــه ارومیه، صرفا بــه تغییر دبیر کارگروه ملی بســنده خواهد کرد یا اینکه 
شــاهد گام های عملی بعدی دولت برای معکوس کردن روند نزولی سطح آب 
دریاچه ارومیه نیز خواهیم بود. باید مواظب بود که اگر قرار است کارگروه ملی 
نجات دریاچه ارومیه کماکان سکاندار احیای دریاچه باشد، به شیر بی دم و سر 

و اشکم تبدیل نشود.

پگاه، دختر ۱۷ســاله ای اســت که به تازگی از کمپ تــرک اعتیاد ترخیص 
شــده. یکی از مســتعدترین و بهتریــن دختران کمپ کــه معدلش تا پیش 
از اعتیاد ۱۹ بود و جزء اســتعدادهای درخشــان محســوب می شد، به علت 
نابسامانی خانوادگی و اعتیاد پدر به مصرف کتامین روی آورد. پگاه حاال سه 
ماه اســت که از کمپ ترخیص شده، با شدت هرچه تمام تر در حال خواندن 
زبان اســت، در باشگاه ورزشــی ثبت نام کرده و به زودی روند ادامه تحصیل 

برای گرفتن دیپلم را آغاز می کند.
مســئله اصلی اینجاست که پدر و مادر او در آستانه جدایی هستند و پدر، 
دیگر از پرداخت هزینه های منزل ســر باز می زند. متأســفانه هفته گذشــته 
صاحب خانه وسایل آنها را از خانه بیرون ریخت. مادر و برادر کوچک پگاه به 

منزل مادربزرگ شان رفتند؛ اما پگاه از این کار امتناع کرد.
پــگاه اکنون با یکی از معتمدان و فعاالن مدنــی زندگی می کند تا زمانی 
کــه خانواده او بتوانند دوباره سر و ســامان بگیرند و زیر یک ســقف کنار هم 
زندگــی کنند. مادر پگاه یک کار نیمه وقت پیدا کرده و توانایی پرداخت اجاره 
را دارد؛ اما آنها برای تأمین ودیعه در شــرایط دشــواری هســتند. پگاه که با 
هزار امید دوباره به خانه برگشــته بود، این نابســامانی به شــدت او را دچار 
بحــران روحی کرده و او حتی یک بار به همین دلیل اقدام به خودکشــی کرد 
که خوشــبختانه بــا حضور به موقع مادرش جانش در امــان ماند؛ اما او که 
به شــدت ورزش می کند و امیدوار به رفتن به دانشگاه است، در این روزهای 
ســخت کم حرف و عصبی شــده و از اتاقی که فعاالن مدنی در خانه شان در 
اختیارش قرار داده اند، بیرون نمی آید. ما با کمک خیرین توانستیم حدود ۳۰ 
میلیون تومان برای ودیعه مســکن خانواده او تأمین کنیم. آنها به ۲۰ میلیون 
دیگر برای داشــتن یک خانه کوچک نیاز دارند. پگاه تا زمانی که خانواده اش 

مستقل شوند، پیش فعاالن مدنی می ماند؛ اما او بیش از هر چیز نیاز به یک 
خانــه امن در کنار برادر و مادرش دارد. این آرزوی کوچکی اســت که بتواند 
در یک شــرایط آرام و امن زندگی کند. خیرین و همراهان همیشگی روزنامه 
«شــرق» می توانند در صورت تمایل مبالغ اهدایی خود را به شــماره کارت 
۶۰۳۷۹۹۱۸۴۲۳۷۵۶۳۰ بانک ملی، به نام شــهرزاد همتی پل ســنگی واریز 

کنند. نتیجه این فراخوان به زودی در روزنامه «شرق» منتشر خواهد شد.

فراخوان کمک به پگاه 
نوجوان بهبودیافته  از  اعتیاد

کارگروهی قدیمی با دبیری جدید

کارشناس محیط  زیست تاالب ها

امیر  محمودی انزابی
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 ســرانجام پس از اصالحــات متعدد و رفت و برگشــت های فراوان، 
الیحه درآمد پایدار و هزینه شــهرداری ها و دهیاری ها ۲۶ تیرماه ســال 
جاری به تصویب شــورای نگهبان رسید و از این پس به اجرا درخواهد 
آمد. مســئله تنظیم و تنسیق مالیه شــهری و ساماندهی اوضاع آشفته 
درآمــدی و همچنین تأمین مالی طرح های شــهری و در نهایت تنظیم 
مناسبات گزارشگری مالی و حسابرسی شهرداری ها به عنوان دولت های 
محلی و شــوراها به مثابه پارلمان محلی در چند دهه گذشــته همواره 
محل دغدغه قانون گذاران و نهادهای باالدســتی و نظارتی بوده است. 
به روزنبودن قوانین مرتبط با این حوزه از ســویی و گســترش وســیع در 
مأموریت هــا و تکالیف شــهرداری ها و تغییرات دایره شــرح وظایف و 
همچنین انفکاك مدیریت شــهری از دسترســی بــه بودجه عمومی از 
سوی دیگر، خأل وجود قانون جامع و یکپارچه در حوزه مدیریت شهری 
را که پاســخ گوی نیازهای روز به روز نو شونده شهروندان و در عین حال 

تأمین منابع الزم برای انجام این مأموریت ها باشد، برجسته کرده بود.
در واقــع محتوای این الیحه، همان پیوســت مالــی الیحه مدیریت 
یکپارچه شــهری یا همان مدیریت جامع شــهری و روستایی محسوب 
می شد که در دولت های گذشــته برای پایان دادن به دهه ها ناکارآمدی 
قوانیــن مرتبط با حوزه حاکمیت شــهری، در دســت تدوین، اصالح و 
تصویب بوده است که با طوالنی شدن مراحل اجماع و ارائه آن، از متن 
اصلی منفك و به صورت یك الیحه جداگانه در شــهریور ســال ۹۷ از 

سوی دولت وقت به مجلس ارائه شد.
مدیریت یکپارچه شــهری به معنای تجمیع و هماهنگ سازی اراده 
تمام واحدهای دخیل در امور شــهری در یک راستا ســت؛ به نحوی که 
تصمیمات مشــارکتی، اثر بخــش، کارا و به موقع، بــدون موازی کاری و 
تداخل، اتخاذ و اجرا شــوند. مهم ترین مســئله حاکمیتی اداره شهرها 
در حــال حاضر، تعدد دســتگاه های تصمیم گیر در آنها ســت که منجر 
به ســردرگمی، موازی کاری گســترده، اتالف بی شمار منابع و «شکست 
هماهنگی» شــده اســت. امــروزه در بیشــتر شــهر های کشــورهای 
توســعه نیافته، اســتمرار مســائل و معضالتی همچــون آلودگی هوا، 
ترافیک و... همه از عدم یکپارچگی در مدیریت شــهری ریشه می گیرند. 
به صورت واضح می توان گفت به دلیل شکل نگرفتن مدیریت پکپارچه 
شهری، بیشتر قوانین مدیریت شهری در گذر زمان با خأل قانونی موجود 

همچنــان در حد یــک قانون بالاســتفاده باقی می مانــد. در واقع نبود 
مدیریت یکپارچه و به  تبع آن ضعف هماهنگی نهادی، مهم ترین مسئله 
حکمروایی کالن  شــهر تهران است که این به واســطه تعدد نهاد های 
دخیل در امور شــهری بوده که در غیاب قوانیــن کارآمد و جامع، مانع 

اداره کارآمد شهر هستند.
به نظر می رســد هرگونه تعیین وظایف بایــد توأم با وضع اختیارات 
متناســب باشد. بزرگ ترین آسیب مدیریت شــهری در سال های گذشته 
این بوده که تناســبی بین وظایف و اختیارات آن وجود نداشــته است. 
شــهرداری ها در حالی باید خودکفــا بوده و وظایــف محوله مدیریت 
شهری را اجرا کنند که اختیار تعریف و اخذ منابع مالی الزم برای انجام 
وظایف خود را ندارند. بنابراین، ضروری اســت به این مهم توجه شــود 
که این الیحه باید کالف سر در گم نحوه تأمین منابع را برای اداره شهر ها 

باز کند.
به نظر می رســد ضروری بود الیحه مدیریت یکپارچه شــهری (که 
بعدهــا در مجلس تبدیل به طرح جامع مدیریت شــهری و روســتایی 
شــد) و الیحه درآمدهای پایدار، در یک قالب تعریف می شــدند. این دو 
الیحه با ادغام و اصالحات الزمه می توانســتند تبدیل به الیحه مدیریت 
یکپارچه شــهری به معنای اعم آن (یعنی انتقــال وظایف، اختیارات و 
مســئولیت ها) باشــند. مصوبات این الیحه این قابلیت را داشت که به 
اصــالح بندهای مختلفی از قانون شــهرداری ها، به ویژه از نظر تعریف 
وظایف شهرداری ها بپردازد . بااین  حال، تصویب الیحه «درآمد پایدار» به 
شکل فعلی به نظر می رسد ظرفیت های الزم را برای حل مسئله فراهم 
نمی  کند؛ به خصوص اینکه در فرایند اصالحات متعدد، اگرچه در برخی 
موارد به ضمانــت اجرائی بهتری برای تحقــق درآمدها اهتمام بوده، 
ســیطره دولت و تمرکز فرایند تخصیص اعتبارات حاصل از درآمدهای 
مندرج در این قانون، نگرانی درخصوص ادامه نابســامانی های موجود 
را تشدید کرده است.  در حالی که نظام شهری کشور، به ویژه شهر تهران، 
در ۵۰ ســال اخیر به تدریج دچار دگرگونی هــای بزرگی هم در افزایش 
چشمگیر مساحت شهرها و هم در رشد سریع جمعیت خود شده است، 
نظام مدیریت شــهری هنوز نتوانسته در مواجهه با این تغییرات عمیق 
و ظهــور نیازهای جدید شــهروندان، نظام ارتباطــات درونی و بیرونی 
خود را به شــکلی مطلوب و پایدار تنظیم کند و فرایند سیاســت گذاری 
و برنامه ریــزی خود را زیر چتر هماهنگ بــا نقش آفرینی تمامی عوامل 
مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شــهری انسجام ببخشد. موضوع «الیحه 
درآمــد پایدار» هم مورد توجه بخش عمومی بــوده به دلیل اثرات آن 
بــر کارآمدی بخــش درخور توجهی از وظایف دولــت محلی و تأثیری 
کــه بر توازن منابع و مصارف بودجه و تحقق منابع آن خواهد داشــت 
و هــم مرکز توجه بخش خصوصی قرار گرفته اســت به خاطر تأثیرات 
مســتقیمی که بر بهبود محیط کسب وکار و همچنین آسایش و آرامش 
مردم در زندگی شــهری ایجاد می کند. بنابرایــن باید درخصوص نحوه 
اجــرای آن و همچنیــن آیین نامه های اجرائی مربوطه کــه در آینده در 
وزارت کشــور به تصویب خواهد رســید و در نهایت تعامل با شوراهای 
اسالمی شهر و روستا، در آینده دقت کافی و وافی مبذول شود تا بتوان از 
ظرفیت های مثبت این قانون بهره برداری کرد و از سوی دیگر، ضعف ها 

و چالش های آن را مدیریت کرد.

استمرار غفلت از «حریم روستا» در قانون درآمد پایدار
  طبق ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شــهرداری ها و دهیاری ها «کلیه اشــخاص 
حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شــهر و محدوده روستا ساکن هستند مکلفند 
عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند». همان طور که مشخص 
است مقنن در این ماده در مورد شهر به صراحت محدوده و حریم را ذکر کرده است اما 
در مورد روستا فقط به محدوده روستا اشاره کرده و هیچ سخنی از حریم روستا به میان 
نیاورده و به نوعی در این زمینه دچار غفلت شــده است؛ حال آنکه قانون گذار در تبصره 
۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و  نحوه تعیین آن مصوب 
۱۳۸۴/۱۰/۱۴ بعد از تعریف محدوده در متن ماده بیان می دارد «روستاهایی که در حریم 
شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و 

شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت وساز و سایر امور روستا را ندارد».
همان طور که مشــخص اســت، قانون تعریف محدوده و حریم آشــکارا برای حریم 
روستایی، هویتی وابسته به محدوده روستا و مستقل از حریم شهر هم جوار در نظر گرفته 

که شهرداری آن شهر را از مداخله در حریم روستا نهی کرده است.

از ســوی دیگر طبق تبصره ۳ ماده ۳۲ آیین نامه مالــی دهیاری ها «اعتباراتی که در 
بودجه به تصویب می رسد باید با نظارت شورای روستا منحصرا در محدوده همان روستا 
به مصرف برســد». بدیهی است به صراحت بندهای الف و ب ماده ۳۶ همین آیین نامه 

بخشی از این اعتبارات درآمدهای ناشی از عمومی و اختصاصی روستاست.
ایــن دوگانگی که از یک ســو دهیاری را از هزینه کرد اعتبــارات حاصل از درآمدهای 
روستا با قید «منحصرا در محدوده» در حریم منع می نماید و از سوی دیگر اجازه مداخله 
به شهرداری ها در حریم روســتاها را نمی دهد، باعث شکل گیری نوعی «بی تولیتی» در 
حاشیه روستا به خصوص در اســتان های با تراکم باالی جمعیت همچون استان تهران 
شــده که ماحصل این نقصان افزایش ساخت وسازهای غیرمجاز در کنار بافت مسکونی 
و محدوده روســتاهای واقع در حریم شهرهاســت. به نوعی که در حال حاضر تقریبا در 
تمامی شهرستان های استان تهران بافت های ناکارآمدی به صورت غیرمجاز ساخته شده 
و با توجه به افزایش هزینه های شهرنشــینی به ســرعت در حال جمعیت پذیری است. 
ضمن اینکه در موارد متعدد باغ های چند ده ســاله بــه دلیل همین دوگانگی به صورت 

غیرمجاز تفکیک شده و به ویالهای مجلل برای افراد غیربومی تبدیل شده است.
در کنار آســیب های مذکور در ســطور باال، عدم توجه کافی به موضوع حریم روستا 
باعث ازبین رفتن «مدیریت واحد روســتایی» شــده اســت؛ زیرا وقتی از روســتا ســخن 
می گوییم منظور عالوه بر محل جغرافیایی روستا، یک سبک زندگی مشخص و متمایز از 
زندگی شهری است که مهم ترین شــاخص آن اشتغال و تولید روستایی است که بیشتر 
شــامل کشــاورزی، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان و باغداری می شــود که با توجه به 
اینکه محدوده روســتا ویژه بافت مســکونی، خدماتی، فرهنگی و... است، در تاریخ این 
فعالیت های مولد غالبا خارج از محدوده روســتا یا همان حریم روستا انجام می شده و 
بنابراین منطقی و معقول است که نهاد متولی محدوده روستا مسئولیت حریم آن را نیز 
بر عهده بگیرد تا ســاکنان روستا هم برای سکونت و هم برای زیرساخت های الزم برای 

امر تولید با یک نهاد روبه رو باشند.
متأســفانه در کنار این بالتکلیفی قانونی که الیحــه درآمدهای پایدار جدید نیز بر آن 
افزود، تاکنون اقدامی جدی برای مشخص کردن حریم روستاها در اکثر استان ها از سوی 

نهادهای متولی صورت نپذیرفته است و البته مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری 
نیز در ســال ۹۶ که حریم روستا را برای سه استان شــمالی ۲۰ درصد محدوده روستا و 
برای سایر استان های کشور یک برابر محدوده روستا در نظر گرفته بود، به درستی توسط 
هیئــت عمومی دیوان عدالــت اداری به دلیل خارج بودن از اختیارات این شــورا ابطال 
شــد. وضعیتی که می تواند باعث آسیب جدی به توســعه آتی روستاها مخصوصا در 

استان های پرتراکم شود.
در انتها پیشنهاد می شود برای اصالح این روند، وزارت کشور در گام نخست با اصالح 
آیین نامــه مالی دهیاری ها از طریق هیئت دولت اجازه هزینه کرد به دهیاری ها در حریم 
روســتاها را بدهد و از ســوی دیگر از طریق استانداران و بنیاد مسکن انقالب اسالمی هر 
استان، با تشــکیل کمیته تصویب طرح های هادی روستایی طبق ماده ۷ قانون تعاریف 
محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 
بند (الف) جزء ۵ از ماده ۲۶ قانون برنامه ششم  توسعه، حریم تمامی روستاها در قالب 

طرح هادی مشخص شود.

پنجشنبه
۱۳  مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۳

یادداشت

 از الیحه خودکفایی تا قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها

پس از اینکه در بند ب تبصره ۵۲ قانون بودجه ســال ۱۳۶۲ کشــور، دولت مکلف به ارائه الیحه خودکفایی شهرداری ها 
شد، سهم دولت در بودجه شهرداری های کشور به تدریج کاسته شد؛ به گونه ای که سهم یادشده از ۵۰ درصد در آن تاریخ به 
شــش درصد در وضعیت کنونی رسیده است. اما علی رغم یادآوری هایی که در البه الی قوانین و مقررات کشور شد، ازجمله 
در سند پیوست فصل عمران شهری برنامه پنج ساله دوم کشور، این موضوع مجددا آمده است. بر این اساس، در سال ۱۳۷۳ 
پروژه ای مطالعاتی تحت عنوان «بررسی شیوه های افزایش درآمد و کاهش هزینه های شهرداری ها» از سوی مرکز مطالعات 
برنامه ریزی شــهری وزارت کشــور تعریف و به مشاور واگذار شــد. حاصل این پژوهش، اولین خطوط راهنمای تدوین الیحه 
خودکفایی شهرداری ها را مشخص کرد و بعد از آن پیش نویس های متعددی تهیه شد که تا پایان دولت های هفتم و هشتم 
به نتیجه مشــخص نرسید. با برآمدن دولت نهم و کوچ اجباری مدیران و کارشناسان حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی 
وزارت کشــور به شهرداری  تهران، پیگیری موضوع در حوزه معاونت مالی و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران دنبال 
شــد و پژوهش مهمی تحت  عنوان «بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری ها در ایران» در محورهای مختلف به شرح ذیل 

تعریف و به استاد و پژوهشگر بزرگ کشور، جناب آقای دکتر بهروز هادی زنور سپرده شد.
- شناخت مبانی نظری روابط مالی دولت و شهرداری ها

- شناخت نحوه تقسیم وظایف میان سطوح مختلف دولت در ایران
- شناخت روابط مالی دولت مرکزی و استان ها در ایران

- شناخت روابط مالی دولت و شهرداری ها در ایران
- مطالعات تطبیقی و مقایسه وضعیت ایران در زمینه تقسیم کار و مناسبات مالی دولت و شهرداری ها

- بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری ها با تنظیم راهبردها، سیاست ها، چارچوب های قانونی و روال های اداری
- پیشنهاد پیش نویس الیحه نظام روابط مالی دولت و شهرداری ها.

نتایج پژوهش در هشت جلد گزارش در سال ۱۳۹۲ منتشر شد و کتابی تحت  همین عنوان در دو جلد به قلم دکتر بهروز 
هادی زنور منتشر شد.

- یافته ها و توصیه های تحقیق عبارت بود از:
۱- شوراهای اسالمی شهر باید در وضع عوارض محلی و تعیین بهای خدمات شهری اختیارات بیشتری داشته باشند.

۲- دولــت باید در زمینه جمع آوری مالیات ها و عوارض مشــترک و توزیع آن میان شــهرداری ها، به قواعد شــفافیت و 
پاسخ گویی پایبند باشد و به تعامل با شهرداری ها با هدف بهبود کارایی وصول و تشخیص تن دهد.

۳- مالیات نقل و انتقال امالک در هر شهر به حساب شهرداری همان شهر واریز شود.
۴- در نظام پرداخت های انتقالی دولت به شهرداری ها باید تجدیدنظر اساسی به عمل آید و عالوه  بر کمک های موجود، 
کمک دولت به شهرداری ها در زمینه تعمیر و احداث مدارس و درمانگاه ها، اداره پلیس راهنمایی و رانندگی در کالن شهرها، 

کمک به مسکن اجتماعی و شهرداری های شهرهای کوچک (با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر) قانونمند شود.
۵- قواعد و مقررات الزم برای مراجعه شــهرداری ها به بازارهای مالی به نحوی تنظیم شود که ضمن تسهیل دسترسی 
شــهرداری ها به منابع مالی، ریســک افراد و بانک ها در خرید اوراق بدهی شهرداری ها و تسهیالت بانکی از طریق رتبه بندی 
مالی شهرداری ها، تعیین سقف بدهی شهرداری ها و تأمین ضمانت های معتبر برای بازپرداخت بدهی شهرداری ها به حداقل 

کاهش یابد.
۶- صندوق توســعه شــهرداری ها مجددا تحت نظارت وزارت کشــور احیا شــود و ضمن ایفای نقش مؤسسه اعتباری 
غیربانکی، مشــاوره مالی الزم را به شــهرداری ها ارائه دهد و کمک های بالعوض، مالیات ها و عوارض مشترک شهرداری ها 

را توزیع کند.
پژوهش یادشده پس از پژوهش اول در وزارت کشور، دومین و مهم ترین پژوهش در حوزه روابط مالی شهرداری ها و دولت 
در ایران محســوب می شود. بر اساس پژوهش یادشــده، الیحه درآمدهای پایدار از سوی شهرداری تهران به شورای اسالمی 
شهر ارائه شد که آن بخش از پژوهش که در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی شورای شهر بود، به تصویب رسید و بر این 
اســاس مقرراتی وضع شد. اما مســئله مهم، نبود قانون مورد نیاز در این خصوص بود. با روی کار آمدن دولت اول روحانی، 

تدوین پیش نویس دو الیحه در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت:
- الیحه مدیریت شهری

- الیحه درآمدهای پایدار شهرداری ها.
پیش نویس هر دو الیحه در سال ۱۳۹۴ از سوی وزیر کشور وقت تقدیم هیئت دولت شد. الیحه مدیریت شهری همچنان 
در دولت معطل مانده اســت و در ســال های اخیر تحت عنوان «طرح جامع مدیریت شهری و روستایی» از سوی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی دنبال می شود. ولی الیحه درآمدهای پایدار با اضافه شدن مسائل مالی دهیاری ها تحت  عنوان قانون 
«درآمد پایدار و هزینه شــهرداری ها و دهیاری ها» در جلســه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ توسط شورای نگهبان قانون اساسی مغایر با 
موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به این ترتیب بعد از ۳۹ سال تکلیفی که در سال ۱۳۶۲ بر عهده دولت وقت بود، 
از سوی دولت اول و دوم روحانی عملیاتی شد. اما آنچه تحت  عنوان اهداف تدوین الیحه مدنظر کارشناسان و مدیران سازمان 

شهرداری ها و دهیاری ها بود، عبارت اند از:
۱- افزایش سهم عوارض نوسازی شهری از سهم دو درصد به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بودجه شهرداری ها

۲- افزایش سهم کمک های دولت به بودجه شهرداری ها از نسبت شش درصد کنونی به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد
۳- کاهش سهم عوارض ساخت و ساز (گواهی های مختلف) از ۷۰ درصد به حداکثر ۱۰ درصد

۴- تعریف و تعیین جایگاه مهمی برای درآمدهای ناشی از پروژه های مشارکت مردمی
۵- افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده از ۲۰ تا ۲۲ درصد به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد.

بررســی و تحلیل قانون اخیرالتصویب از جهت اهداف صدرالذکر و نتایج پژوهش های انجام شــده در این خصوص از آن 
جهت حائز اهمیت است که مشخص خواهد کرد این قانون به مسائل حاد مالی شهرداری ها و نیز دهیاری ها پاسخ گو است 

یا نیاز به تدوین و تصویب قوانین تکمیلی است.
در پایان به محورهای مهم قانون یادشده اشاره می شود:

۱- تأسیس صندوق توسعه شهری و روستایی
۲- امکان دستیابی شهرداری ها به ابزارهای مالی و مشارکتی بازار و حل اساسی مشکالت پروژه های مشارکتی شهرداری ها

۳- لزوم بازنگری و تصویب مجدد اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در مجلس شورای اسالمی
۴- برنامه ریزی جهت وضع عوارض بر بهره برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری

۵- افزایش نرخ عوارض نوسازی به میزان دو و نیم درصد (۲٫۵ درصد)
۶- الزام دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به 

پرداخت عوارض و بهای خدمات همه ساله، حداکثر تا پایان سال  مالی به حساب شهرداری ها و دهیاری ها.
نکته پایانی اینکه برخی از مواد الیحه درآمدهای پایدار در فرایند بررسی و تصویب به قانون مالیات بر ارزش افزوده منتقل 

شده است.

معاون اسبق سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

علی نوذرپور

پژوهشگر  دکترای خط مشی گذاری عمومی

امیر آریازند

کارشناس امور شهری

سجاد برنجی

 محســن مرادی:* از ســال ۲۰۰۰ میــالدی تاکنون 

تغییرات و تحوالت اساسی زیادی در حوزه زندگی 
و مدیریت شــهری به وجود آمده اســت. امروزه 
«اقتصــاد ملی» رویکــرد مدیریت های پیشــرفته 
به شــهرها به مثابه موتور محرک توســعه تلقی 

می شود.
در نظریه های پیشــین توســعه، نیــروی کار و 
ســرمایه انســانی و تأثیرات همه جانبه ســرمایه 
بر توســعه شــهرها از مقوله های مورد تأکید بود؛ 
امــا در هزاره ســوم مبحث «دانــش» و «اقتصاد 
دانایی محــور» مفاهیمی هســتند کــه جایگزین 

تفاسیر پیشین شده اند.
اکثر صاحب نظران و دانشــمندان علم اقتصاد 
به دنبــال «رونق اقتصادی» هســتند. بــرای این 
منظــور وجود شــهرهایی با اقتصــاد پویا و قوی 
پیش نیــاز چنین فرایندی تلقی می شــوند. بدیهی 
است شهرهایی با پویایی اقتصادی نیازمند رقابت 
و مشارکت توأمان بخش های خصوصی و عمومی 
اســت؛ به نحوی که جریان هــای اقتصادی کامال 
آزاد، شــفاف و کارآمد، تضمین کننــده این نوع از 

فعالیت ها هستند.
در بررســی ها و مطالعــات تحوالت شــهرها 
نگاه هــا و رویکردهای تکاملی کارســاز نیســتند. 
درواقع مطالعه شهرها صرفا نباید توضیح دهنده 
روند های تکاملی از ســطوح کشاورزی به سطوح 

خدماتی باشــد؛ زیــرا نحوه تولیــد و تجمع مراکز 
ثــروت در شــهرها نیازمنــد کارآمدی تفاســیر و 

برنامه های جدید است.
اکنون بیــش از ۱۹ درصد از کل تولید ناخالص 
جهانی تنها در ۳۰ شــهر بزرگ دنیا متمرکز شــده 
اســت. اگر تعداد شــهرها به صد شــهر افزایش 
یابد، در شــرایط عادی ممکن است این نسبت ها تا 

۲۵ درصد دیگر افزایش یابد.
تولیــد ناخالــص داخلــی شــهرهای توکیو و 
نیویــورک بــه اندازه میــزان تولیدات کشــورهای 
کانادا و اســپانیا برآورد می شود. برای مثال، تولید 
ناخالص داخلی شــهر لنــدن به تنهایی بزرگ تر از 
سوئد و ســوئیس اســت؛ در حالی که ما همچنان 
برای تحلیل توســعه شــهرهای ایران به شاخص 
تراکم نفر در هکتار عطف توجه داریم و هیچ گونه 
آمــار و تحلیــل دقیــق اقتصــادی از محله های 
پر رونق و کم رونق شــهرها گزارش نمی شود. این 
در حالی اســت که سال ها شــعار کاهش فاصله 
شــمال-جنوب داده شده اســت. به طور مثال در 
شــهر نیویورک مقایســه تولید ناخالــص داخلی 
محلــه به محلــه امکان پذیر اســت. در ایران نیز 
بــا توجه بــه وجود قانــون ارزش افــزوده، همه 
شــاخص ها و معیارهای مورد نیاز بــرای تحلیل 
اقتصادی شــهرها در اختیار برنامه ریزان شــهری 
قرار دارد. به نظر می رســد اگر اطالعات به صورت 

قطره چکانی ارائه نشــود، به راحتی می توان اثبات 
کرد که ســرریز ســرمایه و ارزش افزوده شهرهای 
بزرگ به شــهرها و روســتاهای اطراف و پیرامون 
موضوعی اســت کامال علمی که نیازمند توجهات 
کارشناســانه اســت. پس بــه کمــک برنامه های 
مدون دقیق اقتصادی در شهرهای بزرگ می توان 
موجبات رونق شهرهای کوچک را نیز فراهم آورد.
بــه نظــر می رســد در قانــون جدیــد الیحه 
درآمدهای پایدار دقیقا برخالف شیوه های مألوف 
تنها به تخصیص درصدی از منابع برای شهرهای 

کوچک بسنده شده است.
امروزه دیگر اجرای پروژه یا پروژه ها در روستاها 
و شهرهای کوچک برای توسعه آنها کافی نیست. 
درواقــع نمی توان با تخصیص منابــع درآمدی از 
شهرهای بزرگ به روند توسعه ای آنها کمک کرد، 
بلکه باید موجبات ســرریز سرمایه گذاری و ارزش 
افزوده ها را به این مناطق فراهم آورد تا توســعه 

پایدار ایجاد شود.
قانــون درآمدهــای پایــدار دارای ویژگی های 
مثبت الزم و البته ناکافی اســت؛ ولی ای کاش در 
رونــد تدوین الیحه برای برخورداری از ویژگی های 
قانونی جامع و مانع که ممکن است سال ها مورد 
عمل شهرداری ها باشد، مانند قانون شهرداری که 
جامعیت کافی را داشته و انعطاف کامل با شرایط 
اجتماعی-اقتصــادی شــهرهای کشــور را دارد و 

به ســادگی اســتراتژی عمل مدیریت های شهری 
را تضمیــن می کنــد، نگاهی به چشــم انداز های 
چگونگی شکل دهی به اقتصاد شهری، عنایت ویژه 
به محیط زیست و خصوصا روند سرمایه گذاری در 

شهرها را نیز مدنظر قرار می داد.
بدیهی است که شــهرهای آینده باید متضمن 
زندگی واقعی مردمان باشند. باید شیوه های تأمین 
مالی بانکــی به طور اصولی و صحیــح را تجربه 
کنند. باید کامال رقابتی و دموکراتیک اداره شــوند. 
باید فرصت های ســرمایه گذاری بــه صورت برابر 

ایجاد شود.
آیــا قانــون درآمدهای پایــدار صــرف نظر از 
شــفاف کردن چند مقوله مورد مناقشــه در ارائه 
تعاریف درآمدهایــی که منجر به تولید ســرمایه 

می شوند، موفق بوده است؟
آیا با روند ناپایداری و رشــد بی رویه هزینه های 
شــهری و تحمیل مســتقیم آنها بر درآمد/هزینه 

شهروندان منابع تعریف شده کفایت می کند؟
به نظر می رسد ســؤاالت زیادی از ابتدا درباره 
الیحه درآمدهای پایدار وجود داشــته است. البته 
برخالف ســایر قوانین مربوط به مدیریت شــهری، 
نظرات کارشناسان ذی صالح در روند تدوین قانون 
شنیده شده است، اما اینکه تا چه حد لحاظ شده، 

در عمل قابل گفت وگوست.
*کارشناس دبیرخانه کالن شهرهای کشور

تداوم ناپایداري مالیه شهري

درآمدهای پایدار، هزینه های ناپایدار
نگاهی دیگر به الیحه درآمدهای پایدار شهرداری ها
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  با شروع محرم، هیئت جنت الرضا شروع به آماده سازي و دوخت لباس هاي مراسم شیرخوارگان حسیني کرد.
عکس:  زینب حمزه لویي، فارس

حسین امینیان ندوشن: ضرب المثــل معروفی است به این 
مضمون که پشــت هر مرد موفقی تالش، پشتکار و همت 

زنی نهفته اســت. این مثــل البته در عالــم فرهنگ و هنر 

کاربردهای بسیاری دارد؛ چرا که گفته می شود هنرمندان و 

اهل قلم و فرهنگ از حساسیت هایی برخوردارند که افراد 

دیگر پیشه ها دور از آن عوالم هستند و بنابراین همسران این 

افراد باید از صبوری و شکیبایی ویژه تری برخوردار باشند و 

عالوه بر آن رگه هایی از عشــق و محبت بی شائبه در وجود 

آنها غلیان داشته باشــد تا این افراد را نه تنها تحمل کرده، 

بلکــه یار خاطر آنها در ریز و درشــت و فراز و فرود زندگی 

باشــند. حال اگر در همین زندگی مشــترک، جدا از وظیفه 

همسری، فردی ظرفیت های وجودی خود را به عنوان یک 

زن بشناســد و بتواند آنها را به منصه ظهور برساند، باید بر 

ذهن و تالش او بوسه تحسین زد. دکتر شیرین بیانی نمونه ای 

از این زنان اســت که ۱۱ مرداد با ســالروز تولد او هم زمان 

است. نخستین سالروز تولدی که بی همسر فرهنگ مدارش، 

زنده یاد دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن، رخ می دهد و البته 

در تمامی این ســال ها و جدا از مقام همســری آن زنده یاد، 

شــخصیت فرهنگی ویژه و مستقل خود را دارا بوده است؛ 

مورخــی که برخــی از آثارش در زمینه تاریــخ ایران میانه، 

به خصوص سه گانه اش درباره دین و دولت در عهده مغول، 

اکنون به عنوان یکــی از معتبرترین آثار مرجــع این دوران 

شــناخته شــده اســت و محققان داخلی و خارجی ای که 

بخواهند در این زمینه و آن دوران پژوهشــی صورت دهند، 

بدون تردید بی نیاز از مراجعه به آثار این فرهنگی زن تالشگر 

و صافی اعتقاد نیســتند. چگونگی شکل گیری این کتاب نیز 

نشان می دهد خانم بیانی از سال های دانشجویی و تحصیل 

و حتی زمانی که اســتاد تاریخ دانشــگاه تهران بود، جدا از 

تدریس، روی این بخش از تاریــخ ایران تمرکز کرده بود. از 

ســال های اولیه دهه ۴۰ که کتاب حــدودا ۵۰۰  صفحه ای 

آل  جالیر را منتشــر کرد، تا سال های پایانی دهه ۵۰ که سه 

کتاب دیگر هم در این زمینه نوشــت و نیــز کتابی را هم از 

زبان فرانســه برگردان فارســی کرد (تاریخ سری مغوالن)، 

در واقــع پیش زمینه و به قول اهالی فرهنگ دســت گرمی 

کتاب اصلی او (ســه گانه دین و دولت در عهد مغول) بود 

که سال ۱۳۷۰ منتشــر شد و جایزه کتاب سال بخش تاریخ 

را نیز نصیب مؤلف آن کرد. اگر بپذیریم شــخصیت افراد در 

همان دوران کودکی و نوجوانی شــکل می گیرد و خانواده 

ســهمی مهم و اثرگذار در شــکل گیری شخصیت یک فرد 

دارنــد، خانم بیانی از خانــواده ای فرهنگی برآمد. مادرش 

ملکه ملــک زاده بیانی (فرزند مهدی ملک زاده، نویســنده 

کتاب چندجلدی تاریخ مشــروطیت در ایران) از چهره  های 

برجسته در زمینه سکه شناسی است که در سال های پایانی 

دهه ۲۰، وقتی در همین رشــته از فرانســه فارغ التحصیل 

شد و به ایران آمد، عمال ریاســت این بخش در موزه ایران 

باســتان را عهده دار شــد و به نوعی پایه گذار پژوهش های 

علمی در سکه شناســی در رشته تاریخ دانشگاه تهران شد. 

پدرش، خانبابا بیانی نیز استاد تاریخ و پایه گذار دانشگاه تبریز 

اســت و آثارش به خصوص در زمینه تاریــخ دوره ناصری 

ازجمله آثار درخور ارجاع به شــمار می رود. طبیعی است 

در چنین فضایی که هم مادر ســر در تاریخ دارد و هم پدر، 

فرزند هم به چنین رشــته ای گرایش پیــدا کند. نگارنده به 

صفت آشنایی از نزدیک با دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن 

و رفاقتی که بین ایشــان و پدر مرحومم در سال های قبل از 

انقالب وجود داشــت، گاه و بی گاه حضور خانم دکتر بیانی 

را هم در ندوشــن و در مزرعه صــدر در منزل خواهر دکتر 

اسالمی ندوشــن شاهد بودم؛ جدا از آنکه در سال های اخیر 

هم به تناسب ارتباط همان ســال ها، در تماس هایی که با 

دکتر ندوشــن داشــتم نیز گاهی با خانم بیانی گپ و گفتی 

صورت می گرفــت و این ارتبــاط اگر چــه از راه دور ادامه 

داشــت. در صحبت با فرزندان و نوه های خواهرزاده دکتر 

اســالمی می شــنیدم که تا چــه انــدازه و به خصوص در 

ســال های آخر حیات دکتر اسالمی، از نقش فرشته  خصال 

خانــم دکتــر بیانــی در مراقبت و پرســتاری (جســمی و 

فرهنگی) از ایشــان یاد می کردند. در آن سال ها به یاد دارم 

روزی خانم دکتر بیانی به ندوشن آمده بودند و می خواستند 

دختــران قالی باف و نوجوانان زیلوباف و بچه های شــش 

و هفت ســاله ای را که برای تأمین معیشــت خانواده شان 

مجبــور به این فعالیت بودند، ببیند. یکی از فروشــندگان و 

واســطه گران قالی و گلیم ســعی کرد با همان نشان دادن 

قالی و گلیم ماجرا را فیصله دهد اما خانم دکتر بیانی گفت 

دوست دارد از نزدیک شاهد قالی بافی در همان منزلی باشد 

که جای خواب و خوراک دختران و زنان قالی باف اســت و 

من شــاهد بودم که چقدر مهربانانه با آنها صحبت می کند 

و بــه درد دل های آنها مشــفقانه گوش می ســپرد. بعدها 

فهمیدم قصدشان این بود که به خانواده های آن بچه ها و 

کودکان کاری که روز و شب کار می  کردند، کمکی هم بکند. 

اکنون که این نوشته را می نویســم، در تماسی که با ایشان 

داشتم (شــامگاه روز دوشنبه یکم آگوست به وقت کانادا) 

و صحبتی بیش از یک ســاعته که از هر دری و جایی سخن 

راندیم، از عشــق و عالقه اش به ایــران برایم گفت و اینکه 

روی کتاب بیســت و هفتمش تمرکز کرده  است. حتی وقتی 

من دعوتشــان کردم سری به فرانســه بزنند که میزبانشان 

باشم، گفتند تنها آرزویم این است که بار دیگر به ایران بروم. 

بی تردید نام این فرهنگی زن نامدار عرصه پژوهش تاریخی، 

در عرصه تاریخ پژوهی ایران ماندگار خواهد ماند. برایشــان 

که نخســتین سال بی همســر دانشورشــان را می گذرانند، 

آرزوی طول عمر با عزت نفس دارم و به یاد این بیت موالنا 

می افتم که گرچه گل رفت و گلستان شد خراب / بوی گل را 

از که جوییم از گالب.

روایت یک گفت وگو با شیرین بیانی

فرهنگی زن نامدار عرصه تاریخ پژوهی

سریال خانه سبز - بیژن بیرنگ، مسعود رسام -۱۳۷۵
رضا صباحی (خسرو شکیبایی): ببین…

دلخوری، باش… عصبانی هستی، باش… قهری، باش… هر چی می خوای باشی باش…
ولی حق نداری با من حرف نزنی…

فـهمیـدی؟

دیـالـوگ روز

 

 

پــس از پیکار ده تن از پهلوانــان ایرانی با ده تن از 

جنــگاوران تورانی که بــه پیروزى بی چــون و چراى 

ایرانیــان انجامید و نبــرده مردان از دو ســوى با تیغ 

و خنجــر و گرز و کمند به میــدان کارزار گام نهادند و 

ســرانجام ایران بر توران برترى جست، پیران دانست 

که در برابر خواســت یزدان پاك، چاره اى ندارد و باید 

خشــنود به خشنودى او باشــد. اکنون پیران نگریست 

و دانســت چه هنگامی فرا رســیده است. آن گاه بنا بر 

سرشت خویش، مردى به کار گرفت و در برابر گردش 

روزگار بایســتاد. پس تیر و کمان برگرفت و دو جنگاور 

پیــر -گودرز و پیران- یکدیگــر را زیر باران تیر گرفتند و 

گودرز دانست که خدنگ تیر توان از پاى درآوردن پیران 

ویســه رزم دیده را ندارد، پس اسب او را هدف گرفت، 

اســب بر خود بلرزید و بر زمین فروغلتید و سوار دلیر 

آن در زیر اسب به جاى ماند و پیران دانست که روزگار 

او به ســر رسیده اســت و او را از این تیره روزى چاره و 

رهایی نیست. با همه نیرو، اسب را به کنارى زده، به پا 

خاســت و از برابر گودرز بگریخت و به سوى کوه رفت 

تا شــاید در آن بلندجاى از گزند گودرز در امان باشــد، 

از دویدن خســته شده، به ســتوه آمد. امید آن داشت 

گودرز، او را به خود وانهد. گودرز اندیشه ریختن خون 

پیران را نداشــت، از گریختن پیران آب در دیده بگرداند 

و از گردش روزگار بیمی در دلش افتاد و فریاد برآورد: 

«اى پهلوان نامدار، چه شد که این گونه دوان و هراسان 

شــده اى و همانند نخجیر می گریزى؟ آن ســپاه و آن 

فرماندهی چه شد؟ از میان لشکریان کسی به یارى تو 

نیامده اســت و هیچ کس فریادرس تو نیست، پس آن 

همه زور و دالورى چه شــد؟ آن سالح و آن گنج و آن 

فرزانگی چه شــد؟ تو تکیه گاه و ستون پهلوانان توران 

بودى. اکنون تو که آفتاب روشــن افراسیابی خاموشی 

می گیری و زمانه بر تو پشت کرده؛ به هنگام کینه در پی 

چاره مباش. وقت آن اســت که زنهار بخواهی تا زنده 

تو را بی آنکه حرمتت را بشکنم، نزد شاه ایران برم. شاه 

بر تو خواهد بخشود که تو جهان پهلوان هستی و نزد 

همه ما گرامی داشته می شوى».

پیران در پاســخ گفت: «مرا هرگز چنین فرجامی در 

پندار خویش نیز نبود و با این فرجام، مرگ مرا خوش تر 

تا زندگانــی. همه ما با مرگ زاده شــده ایم که همزاد 

ماســت و ما را جز گردن نهادن چاره نیست. از بزرگان 

شــنیده ام هر چند در جهان به شادى روزگار بگذرانی، 

سرانجامت مرگ اســت و کس را از مرگ چاره نیست 

و مرا اکنون که به اینجا رســیده ام، ســرزنش شایسته 

نیســت». پیران پیرامون کوه بگشت، راه گریزى نیافت، 

به ســتوه آمد، پیاده بلنداى کــوه را در پیش گرفت و 

چون شکاربانان گام به فراز نهاد و در همان حال سپر 

بر بازو بســته و ژوبین به دست گرفته با دشوارى از آن 

فرود به آن فراز می رفت و چون به صخره اى رسید، به 

باالى آن جســت و خنجرى را که آذین کمر کرده بود، 

همانند تیر به ســوى گودرز افکند. تیر بر ســینه گودرز 

ننشســت و بازوى او را زخمــی کارى زد. گودرز از این 

زخم به خشــم آمده، ژوبین بیفکند و زره او را ســر به 

سر بردرید. ژوبین از پشت، راه جگر او را گرفت و پیران 

نعــره اى از درد برآورد و خــون جگر از دهانش بیرون 

تراوید. در همان زمان، روانش برآمد و چون شــیر ژیان 

با ســر بر زمین غلتید و در درگاه داور دادگر بنالید و در 

میان صخره ها کوتاه زمانی تپیدن گرفت و سپس براى 

همیشه از کینه توزى و رزمگاه پاى بیرون کشید.

در اینجا حکیم توس خود به سخن لب می گشاید و 

می گوید که زندگی زهرآب به آدمی می نوشاند، دل شیر 

را می درد و چرم پلنگ را می شــکافد و این گونه است 

گردش روزگار که هرگز پند هیچ آموزگارى را نمی پذیرد.

گودرز پــس از فروغلتیدن پیران، آرام آرام به ســوى 

پیکر بر زمین غلتیده اش رفت و چون او را آن گونه خوار 

و دریده دل و خاك آلوده و گسســته کمر بدید، گفت: «اى 

نره شیر، اى ســرکرده پهلوانان و اى پهلوان دلیر، جهان 

چون ما بســیار دیده، شگفتا که سوداى آن ندارد با کس 

به مهر رفتار کند». دســت در خون پیــران کرد و چهره 

خویــش با آن بیالود و براى خون ســیاوش و هفتاد تن 

فرزند و فرزندزادگان خویش زار بگریســت و در پیشگاه 

یزدان پاك بنالید. بر آن بود ســر از تن پیران جدا کند، اما 

این بدکنشــی را در خویشتن ندید، بر فراز سرش درفشی 

برپا داشــت تا سر در سایه ســار قرار گیرد. به سوى سپاه 

خویش بازگشت در حالی که خون از بازوانش می چکید.

از دیگرســوى پهلوانانــی که حریــف تورانی خود 

را از پــاى درآورده بودنــد، انتظار بازگشــت گودرز را 

می کشــیدند و چون زمانی بگذشــت و گودرز به آنان 

نپیوســت تا درفش پیروزى خــود را در آن بلندجاى 

بنشاند، همه پنداشــتند که گودرز در نبرد کشته شده، 

پس زار بگریستند از نادیدن سردارشان. آنان زارى کنان 

به سوى سپاه ایران آمدند و ناگاه درفش گودرز را دیدند 

که باد در آن پیچیده در جنبش است. از لشکرگاه آواى 

کوس برخاست. بزرگان و نبرده مردان شادمانه پیرامون 

گودرز را گرفتند و گفتند دیگر روان تیره از ســپاه ایران 

بازگشت که پیران پهلوانی رزمنده و مردى شیردل بود.

گودرز جاى رهاشــدن پیکر پیران را به انگشت به 

رهام نشان داد و از او خواست پیکرش را بر زین بگذارد 

و بی آنکه به زره و سالحش دست ببرد، او را با حرمت 

بیاورد و رهــام چنین کرد. پهلوانان ایــران چون پیکر 

پیران بدیدند، گودرز را بستودند و او را پشت و پناه سپاه 

ایران خواندند.

ساعت صفر

پادکســت  در  داســتانی  دســته بندی  در 

فارســی نام ســاعت صفر از قدیمی ترین 

پادکســت های مؤلف در ســبک داستانی 

به چشــم می خــورد. در این پادکســت با 

داســتان هایی  حرفه ای  صداگذاری هــای 

را می شــنوید کــه بــا معمای زمــان گره 

خورده اند. ســاعت صفر را به روایت امین 

متین با تمرکز زیاد گوش بدهید تا در فضای مه آلود این 

پادکست غرق شوید

اپیزود پیشنهادی: برگشتن! - قسمت ۱۸ فصل ۲

در این اپیزود داســتانی را با فضاســازی 

بســیار عالــی دربــاره داســتانی خیالی 

می شنوید که روایت آن با لحنی متفاوت 

و حرفه ای ارائه شــده اســت. نویســنده 

داســتان ایــن اپیــزود امین متین اســت 

که هــم روایت و هم متــن جذابی را به 

گوش مخاطبان این پادکســت می رساند. 

این اپیزود ممکن اســت برای شنوندگان زیر ۱۵ سال 

مناسب نباشد.

معرفى پادکست

شاهنامه خوانى

پایان روزگار  پیران ویسه

شاهنامه پژوه

مهدى افشار
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روزهای خوب آقای «پاول فون هویدونک»
یکــی از روزهای ســال ۱۹۵۴ میالدی که «ژرژ پروســپه رمی» ملقــب به «هرژه»، 
هفدهمین کتاب از مجموعه کتاب های محبوب «تن تن و میلو» تحت عنوان «کاشفان 
روی ماه» (یا آن طور که به فارســی ترجمه شــده اســت «روی ماه قدم گذاشتیم») را 
در بروکســل منتشر کرد، ۵۰ کیلومتر آن سوتر در شــهر آنتورپ، «پاول فون هویدونک» 
مجسمه ســاز در حــال کار روی آثار انتزاعی -هندســی خودش بود. کســی نمی داند 
این جوان ۲۹ ســاله که تازه سه ســال از فارغ التحصیل شدنش در رشــته تاریخ هنر و 
باستان شناســی می گذشــت، آیا کتاب «هرژه» را مطالعه کرد و بــا قهرمانان کارتونی 
خلق شــده به دست هم وطنش به کره ماه رفت یا نه، اما یک چیز را همه می دانستند؛ 
اینکه «فــون هویدونــک» از دوران جوانی به فضا و فضانوردی و شــاید هم از همه 
بیشــتر به کره ماه عالقه داشــت و همین عالقه هم بود که ســبب شد تا از اوایل دهه 
۶۰ میالدی و هم زمان با اوج گرفتن شهرت او، به تدریج «هنر فضایی» در آثارش بیشتر 
به چشــم بخورد. جو غالب جهان در دهه ۶۰ میالدی، فتح فضا از سوی بشر بود. تب 
فضا در آن ســال ها آن قدر تند بود که حتی پرده هایی از جنگ ســرد میان دو ابرقدرت 
وقت نیز در قالب زورآزمایی های فضایی بروز می یافت. در ســایه چنین دورنمایی بود 
که حرکت مســتمر «فون هویدونک» در خلــق انتزاعی ترین آثار هنری فضایی، به روز 
۲۰ جوالی ۱۹۶۹ رســید؛ روزی که انسان موفق شد برای نخستین بار در تاریخ حیاتش، 
قدم بر خاک کره ماه بگذارد. در آن روز، بی گمان «فون هویدونک» نیز مانند میلیون ها 
انســان دیگر تحت تأثیر این رخداد تاریخی قرار گرفت؛ اما این هنرمند بلژیکی باید دو 
ســال دیگر هم صبر می کرد تا فرصتی به او بخشیده شــود که تا امروز نظیر آن برای 

کسی تکرار نشده است.
اتفاق مهم در ساعات آخر ماه نوردی

۳۱ جــوالی ۱۹۷۱ (۹ مــرداد ۱۳۵۰) ســاعت ۱:۴۶ بامداد به وقت تهران، ســفینه 
آپولو-۱۵ مطابق برنامه از پیش تعیین شده در منطقه خطرناک «هادلی رایل» در روی 
کره ماه به زمین نشســت. هادلی رایل منطقه ای دره مانند است که بر اثر فعالیت های 
آتشفشــانی و احتماال بر اثر تخریب یک داالن گدازه ایجاد شده است. چند ساعت بعد 

از فرود آپولو-۱۵ بر سطح ماه، فرمانده «دیوید اسکات» از سفینه خارج شد و به عنوان 
هفتمین فضانــورد در ماه راهپیمایی کرد. با ملحق شــدن «جیمــز اروین» به «دیوید 
اسکات»، میلیون ها نفر در کره زمین ماه نوردی این دو نفر را با نخستین وسیله چرخ دار 
که به ماه برده شــده بود، مشاهده کردند. فضانوردان مجموعا ۶۷ ساعت اقامت روی 
کره ماه را گذراندند تا به زمین بازگردند. در این مدت چیزی که از چشــم زمینی ها دور 
ماند، اقدام فرمانده «اســکات» در قرار دادن شــیئی بر زمین ماه در محدوده ای بود که 
آپولو-۱۵ در آنجا فرود آمده بود؛ به تاریخ کره زمین، در دوم آگوســت ۱۹۷۱ (۱۱ مرداد 

.(۱۳۵۰
رونمایی از «ارزشمندترین هدیه فضایی ایران»

۱۲ تیرماه ســال ۱۳۹۹، مراسم آغاز به کار نمایشــگاه «تا هنر معاصر» به  مناسبت 
بیســت وپنجمین ســال تأســیس موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار شــد. در این 
نمایشــگاه، منتخبی از آثار گنجینه موزه و ۱۴۲ اثر سنتی و کالسیک، هنر نوگرا، عکس 
و آثار هنرمندان خارجی که در ســال های مختلف به موزه هنرهای معاصر اهدا شده 
بود، به نمایش درآمد. در میان این آثار شــاخص، اثری هم وجود داشت که مدیر موزه 
از آن به عنوان «ارزشــمندترین اثر اهدایی به موزه هنرهای معاصر اصفهان» یاد کرد؛ 
یک مجسمه کوچک که قریب به یک سال و نیم پیش از آن به این موزه اهدا شده بود؛ 

اما رونمایی از آن به ۱۲ تیرماه سال ۱۳۹۹ موکول شد.
مجسمه از کجا آمد؟

سوم اســفند ۱۳۹۷، در جریان پروژه ای به نام «انســان، هنر، کهکشان» و با ابتکار 
مدیران یک شرکت هنری-فرهنگی بین المللی، یک ادیشن (شماره ۰۱۷) از مجسمه ای 
۸۵ میلی متری از جنس آلومینیوم به موزه هنرهای معاصر اصفهان اهدا شد. نام این 
مجسمه کوچک که از طراحی بسیار ساده ای برخوردار است، «فضانورد افتاده» است 
و از میان همه هدایایی که به این موزه اهدا شده، داستان جالب تری دارد. اگرچه مبدأ 
سفر «فضانورد افتاده» برای رسیدن به موزه هنرهای معاصر اصفهان، بلژیک، کشوری 
کوچک در غرب اروپا و در فاصله حدود شــش هزار کیلومتری از اصفهان اســت؛ اما 
اصل ماجرای این مجســمه به ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر باالتر از آسمان شهر اصفهان 

مربوط می شــود، به جایی در عمق ســیاهی های فضا که داستان نمونه اصلی ادیشن 
۰۱۷ را خواندنی کرده است.

ایده ای از نیویورک
ســال ۱۹۶۹ همه جا صحبت از پروژه بلندپروازانه ناسا برای تسخیر کره ماه بود. قرار 
بود این اتفاق، تابســتان همان سال رقم بخورد و سرنشــینان فضاپیمای آپولو-۱۱ برای 
نخســتین بار آرزوی هزاران ساله بشــر برای قدم زدن روی سطح ماه را به واقعیت تبدیل 
کنند. در مارس ۱۹۶۹، سه، چهار ماه پیش از زمان اعالم شده برای حرکت فضانوردان به 
ســمت کره ماه، «پاول فون هویدونک»، هنرمند نوگرای بلژیکی سری به گالری «وادل» 
در منهتن نیویورک زد. آنجا هم صحبت بر ســر تسخیر قریب الوقوع فضا از سوی انسان 
بــود. «هویدونک» هنگام حضور در این گالــری، با «لوئیس دویچمن»، یکی از کارمندان 
گالــری و «ریچارد ود دل» مدیر آنجا به گفت وگو پرداخت. او متوجه شــد که آنها ایده 
جالبــی برایش دارنــد: «باید یکی از آثارت توســط فضانوردان به کره ماه برده شــود». 
«هویدونک» اگرچه ۲۰ ســال با مضامین فضایی کار کرده بود، اما این ایده را غیرممکن 
می دانســت درحالی که «دویچمن» امیدوارتر از او به ماجرا می نگریست: «من نمی دانم 
چطور اما راهی برای این کار پیدا می کنم». البته این کارمند گالری و مدیر نیویورکی اش، 
جز به هنر مجسمه ســاز بلژیکی، به استفاده تجاری بزرگی که گالری می توانست از این 
کار ببرد هم می اندیشــیدند. آنها می دانستند اگر چنین اتفاقی بیفتد این گالری با فروش 
انحصاری نمونه هایی از مجســمه فضایی، درآمد هنگفتی به جیب خواهد زد و همین 

انگیزه باعث شد تا «ود دل» و «دویچمن» بیشتر روی این موضوع متمرکز شوند.
شرط و شروط گذاشته می شود

آنچــه در مــارس ۱۹۶۹ در گالری «وادل» به عنوان یک ایده ناممکن مطرح شــد، 
سرانجام منجر به مالقاتی در ژوئن ۱۹۷۱ بین «پاول فون هویدونک» و خدمه آپولو-۱۵ 
شد. حاال دو ســال از محقق شدن پروژه ناســا برای فتح ماه می گذشت و فضانوردان 
آپولو-۱۱ برای اولین بار این آرزوی همیشــگی بشــر را در ۲۰ جوالی ۱۹۶۹ جامه عمل 
پوشــانده بودند. اما قرار نبود پیاده روی روی ماه تنها منحصر به «نیل آرمســترانگ» و 
«باز آلدرین» شــود بلکه ناســا از همان روز تاریخی، برنامه هــای بلندپروازانه تری هم 

بــرای آینده چیده بود. مجموعا آنچه تحت عنوان برنامه «آپولوی ناســا» مطرح بود، 
در فاصله سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲ دوازده فضانورد را در قالب شش مأموریت فضایی 
به ماه فرســتاد که آخرین مأموریــت مربوط به آپولو-۱۷ در ســال ۱۹۷۲ بود. برنامه 
آپولو-۱۵ در میانه این ســه سال، قرار بود برای نخستین بار حرکت خودروی ماه نورد را 
روی ســطح کره ماه آزمایش کند. کسی هم که برای فرماندهی این مأموریت انتخاب 
شــده بود، «دیوید اســکات»، خلبان نیروی هوایی ایاالت متحده بود که می بایست به 
همــراه «جیمز ارویــن» و «آلفرد وردن» ضمن گشــت وگذار با ماه نــورد و انجام چند 
آزمایش علمی روی ســطح تنها قمر ســیاره زمین، سنگ هایی را هم برای مطالعه به 
کره خاکی منتقل کنند. «پاول فون هویدونک»، کمتر از دو ماه مانده به فرود آپولو-۱۵ 
بر ســطح کره ماه، با این ســه فضانورد مالقات کرد. حاال ژوئن سال ۱۹۷۱ بود و جهان 
بی تاب مشــاهده دوباره راهپیمایی فضانوردان بر ســطح ماه. در یک میهمانی شــام 
در فلوریدا، فرمانده «اســکات» با درخواســت «فون هویدونک» بــرای قراردادن یک 
مجســمه از ســاخته های او بر روی کره ماه موافقت کرد، اما ناســا شرایط دشواری را 
برای تحقق این خواســته پیش پای هنرمند بلژیکی قرار داد. اداره کل ملی هوانوردی 
و فضانوردی ایاالت متحده اعالم کرد که این مجســمه باید کوچک، محکم و ســبک 
باشــد، نمی تواند لبه های تیز داشته باشد و نمی تواند مغناطیسی باشد، باید در مقابل 
نور مســتقیم خورشــید و دمای ماه هم ایستادگی کند. «دیوید اســکات» نیز از «فون 
هویدونک» خواست مجسمه اش را به صورتی بسازد که بدون تمایز قراردادن جنسی 
و نژادی، سمبل تمام بشریت باشد. این مجسمه نه باید زن باشد، نه مرد. نه باید سفید 
باشــد، نه ســیاه و به هیچ قومیتی هم ربط پیدا نکند. تداعی انسان پیر و جوان را هم 
نکند. اینها، خواســته ناســا هم بود. اما شــاید هیچ کدام از این شرط ها به اندازه یکی 
مهم نبود: اینکه ســازنده مجسمه باید ناشناس باقی بماند تا استفاده تجاری از برنامه 
فضایــی ایاالت متحده صورت نگیرد. «فون هویدونک» ضمن پذیرش این شــروط، به 
دنبال خلق مجســمه ای انتزاعی از آلومینیوم برآمد. او تصمیم داشت این مجسمه را 
به شــکل یک انسان ایســتاده داخل محفظه ای شیشه ای از جنس اکریلیک قرار دهد، 
اما اندکی پیش از پرتاب آپولو-۱۵ در ۲۶ جوالی ۱۹۷۱، «اسکات» به «فون هویدونک» 

خبر داد که چون پوشــش اکریلیک احتمال خطر آتش سوزی را افزایش می دهد، ناسا 
با قراردادن مجسمه در این پوشــش مخالفت کرده و بنابراین اثر ساخته او باید بدون 

هرگونه پوشش اضافی به کره ماه برده شود.
تاریخ سازی یک مجسمه

دوم آگوســت ۱۹۷۱ اگر برای هر کسی در این جهان یک روز معمولی بود، اما برای 
«پــاول فون هویدونــک»، هنرمند نوگــرای بلژیکی، خاص ترین روز عمرش محســوب 
می شــد. ســاعت ۱۲ و ۱۸ دقیقه آن روز به وقــت گرینویچ، فرمانده «دیوید اســکات» 
از ســفینه فضایی آپولــو-۱۵ خارج شــد و مجســمه آلومینیومی ۸٫۵ ســانتی متری 
«هویدونک» را به صورت افتاده در کنار «هادلی رایل»، دره ای طوالنی روی ســطح کره 
ماه، درست در مقابل پالکی قرار داد که روی آن اسامی ۱۴ نفر (۶ روس و ۸ آمریکایی) 
حک شــده بود که در راه اکتشــافات فضایی جان خود را از دست داده بودند. آنچه در 
کره ماه اتفاق افتاد تا زمانی که ســه فضانورد آپولو-۱۵ به زمین بازنگشــتند رسانه ای 
نشــد و مردم جهان تنها زمانی از این ماجرا مطلع شــدند که کنفرانس خبری فرمانده 
«دیوید اســکات» تشکیل شــده بود. او در این کنفرانس گفت که ما یک یادواره کوچک 
را به عنوان ادای احترام به فضانوردان قهرمانی که جان خود را در راه پیشــرفت های 
فضایی از دســت داده اند، به شکل افتاده بر روی کره ماه قرار دادیم. «اسکات» البته از 
سه نفر دیگر (دو روس و یک آمریکایی) هم یاد کرد که آنها نیز در راه شناساندن اسرار 
فضا جان باخته بودند، اما نامشــان برای حک شدن روی پالک مخصوص از قلم افتاده 
بود. از همین کنفرانس خبری به بعد، مجســمه «پاول فون هویدونک» که حاال به کره 
ماه رســیده بود، «فضانورد افتاده» لقب گرفــت. از آن طرف، «هویدونک» از اینکه هنر 
وی راه رســیدن به سرنوشت انســانی فراتر از زمین را نشان می دهد هیجان زده بود. او 
انتظار داشــت که حتی «بزرگ تر از پیکاسو» شــود غافل از اینکه قرار نبود همه چیز بر 
وفق مراد هنرمند بلژیکی پیش برود. به زودی اختالفات بر سر این مجسمه سر باز کرد.

کشمکش بلژیکی-آمریکایی
هنرمند بلژیکی از اینکه فضانوردان آپولو-۱۵ مجســمه ساخت دست او را که قرار 
بود نمادی از کل بشــریت در کره ماه باشــد، تنها منحصر به ۱۴ نفر انســان درگذشته 

کــرده بودند، دلخور بــود. «هویدونک» همچنین از اینکه مجســمه اش را به شــکل 
افتــاده روی ســطح ماه رها کردند هم ناخرســند بود. او در گفت وگــو با یک روزنامه 
بلژیکــی، دلخوری هایــش را صریحا بیان کــرد. «هویدونک» گفت که این مجســمه 
قــرار بود نمادی از تمام بشــریت باشــد و نه فقط ۱۴ فضانــورد. وی در این مصاحبه 
ادعا کرد که نمی دانســته این مجســمه به عنوان یك یادبود برای ایــن افراد در فضا 
اســتفاده خواهد شد و نامی که به این اثر داده می شود (فضانورد افتاده) از طرف وی 
انتخاب و تأیید نشده است. مجسمه ســاز بلژیکی تأکید کرد که مجسمه باید به شکل 
ایســتاده در کره ماه باقی می ماند. «هویدونک» همچنین انکار کرد که توافق شده بود 
نامــی از او بــه عنوان خالق این اثر هنری برده نشــود و تا پایان پروژه آپولو ناشــناس 
بمانــد. «فون هویدونک» ادعــا کرد درک متفاوتی از توافق انجام شــده با فضانوردان 
داشــته و بنابرایــن قصد فروش ۹۵۰ نســخه از این هنر دست ســازش را دارد. در ماه 
می   ســال ۱۹۷۲ «اســکات» از تصمیم هنرمند بلژیکی مطلع شــد. او معتقد بود که 
این امر نقض روح توافق آنها و سیاســت ناســا در قبال ممنوعیت بهره برداری تجاری 
از برنامه هــای فضایی اســت. واضح بود که «هویدونک» چنین اعتقادی نداشــت. او 
در جــوالی ۱۹۷۲ یک آگهــی تمام صفحه ای در یکی از مهم ترین نشــریات هنری آن 
روزگار ســفارش داد و اعالم کرد که گالری «وادل» در نیویورک، ۹۵۰ ماکت از مجسمه 
فضانورد افتاده که توسط خود او امضا شده را به قیمت ۷۵۰ دالر به فروش می رساند. 
البته هنرمند بلژیکی ســرانجام ناچار شــد تحت فشار ناسا که سیاست سختگیرانه ای 
علیه سوءاســتفاده تجاری از برنامه فضایی دولت ایاالت متحده دارد، از خواسته خود 
کوتاه بیاید. اما به هرحال تعدادی از آن مجســمه ها به فروش رفت که امروز از ارزش 
باالیی برخوردارند. یکی از آنها به شــماره ۲۰۰/۹۵۰ را یک بانکدار و ســرمایه گذار به 
نام «مورگان استنلی» که به جمع آوری مصنوعات فضایی و آثار هنری عالقه مند بود، 
خریداری کرد. همین مجســمه در سال ۲۰۱۵ توسط سایت eBay به یک مجموعه دار 
مشــهور ساکن در انگلستان رســید. «هویدونک» اصالت این مجسمه را تأیید کرد. در 
۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۷، «ژان استالمنز»، روزنامه نگار هنری در گفت وگویی مکتوب با «فون 
هویدونك» از او ســؤال کرد که چه تعداد ماکــت از فضانورد افتاده در روی کره زمین 

یادداشــتی که پیش روی شماســت از ســویی نگاه تاریخی به پدیده های ســخت 
زاســتاری همچون ســیل و زلزله و فوران آتش فشــان و خشک ســالی دارد؛ بنابراین 
یادداشتی تاریِخ دانشی است و از سوی دیگر درآمیخته با جامعه شناسی دانش و نکات 
پایه ای از فیزیک است. اما جان کالم یادداشت این است که نشان دهم چگونه نادانی و 
ناآشنایی انسان سبب خرافه و شبه دانش شده بود و چگونه دانش و دانایی سبب فهم 
ژرف و یافتن راه حل برای بحران های زاســتاری می شود. اجازه دهید این یادداشت را با 
جمله ای از فیزیک دان بلندآوازه جهاِن هسته ای، بانو «ماری کوری» آغاز کنیم. «ماری 

کوری» می گوید: هیچ چیز ترسناک نیست، فقط کافی است آن را بفهمیم و بشناسیم.

بیایید داســتان را از رویدادهای زاســتاری یا طبیعی در زمین آغاز کنیم. زمین گویی 
موجودی چنان زنده اســت که از کالبد گیتی همچون جنینی زاده شده، رشد می یابد و 
هرروز جلوه ای از تغییراتش را برای آدمیان رونمایی می کند. زمین با پدیده هایی مانند 
ســیل، زلزله، خشک سالی، فوران آتش فشــان، رانش زمین، فروچاله و دیگر رویدادها 
گره  خورده اســت. برخی از این حادثه های زاســتاری برآمده از دگرگشت زمین است 
و برخی دیگر نتیجه خطای انســانی. برای نمونه اگر امروز در ایران شاهد فرونشست 
زمین هســتیم بخش زیادی از آن نتیجه خطای افراد و دولت در مقیاس کالن اســت. 
آدمی همواره در توجیه حادثه های نام برده شــده، به خرافــات روی می آورد. هزاران 
سال پیش و شــاید بهتر باشــد بگوییم تا پیش از باززایش در اروپا در جای جای زمین 
انسان نمی توانست دلیل پدیده های زاستاری در زمین یا آسمان را بفهمد؛ بنابراین ذهن 
کنجکاو او اسطوره و خرافه می ساخت. این بدان معنا نیست که همه این گونه بودند. 
از یونان باســتان و پیش از آن تا دوره طالیی تمدن ایران و حتی قرون وســطا در اروپا، 
همواره بودند افراد و دانشــمندانی که در پی کشــف علت پدیده ها بودند، اما بیشــتر 
مردمان خرافه گرا بودند. و این وضعیت اگرچه پس از گذشت چند قرن از آغاز باززایش 

و نوزایی بسیار بهبود یافته؛ اما همچنان شبه دانش و خرافه پابرجاست.
پدیده های زاستاری برخی هراســناک بودند، همچون سیل و زلزله و آتش فشان و 
رانش زمین. برخی هم نظم ظاهرِی همیشگی را به هم می زدند؛ همچون خورگرفت و 
ماه گرفت. هراس انسان ناشی از بی دانشی و نادانی بود و برای توجیه پدیده ها به خرافه 
و افسانه ســازی و نگرش های متافیزیکی روی می آورد. برای مثال وقتی خورگرفت یا 
خورشیدگرفتگی رخ می داد چینی های قدیم گمان می کردند اژدهایی کیهانی خورشید 
را می بلعد. فریاد سر می دادند و بر طبل و سنج می کوبیدند. به سوی خورشید تیر پرتاب 
می کردنــد و حتی ارتش چین گلوله های توپ پرتاب می کردند. وقتی خورگرفت تمام 
می شــد و خورشید در آسمان پیدا می شد، اژدهای بلعنده خورشید گریخته بود و آنها 
خورشــید را بازســتانده  بودند. در هند مردم تا گردن در آب رودخانه فرومی رفتند و به  
نوعی از وردگویی می پرداختند. سرخ پوستان به  سوی خورشید پیکان های آتشین پرتاب 
می کردند. اســکیموها اما داستان متفاوتی داشتند؛ آنها چون در طی سال ماه هایی را 
بدون خورشــید در آسمان باالی سرشان ســپری می کردند؛ بنابراین از خورگرفت بیم 
نداشــتند و گمان می کردند خورشــید و مانگ (کره  ماه) زمین را موقتی ترک کرده اند 

و بازخواهند گشــت. آزتک ها بی رحمانه برای دورماندن از بالی آنچه گمان داشــتند 
از گرفت ها ممکن اســت بر سرشان بیاید، خون چند انســان بی گناه و به ویژه دختران 
جوان را می ریختند و پیروان دیگر آیین ها نیز هریک به شــیوه ای با پدیده های زاستاری 
مواجه می شــدند و می شــوند. خورگرفت و ماه گرفت هیچ خطری برای انسان ندارد 
اما نادانســتگی انســان از چگونگی آن او را به هراس می اندازد. جالب آنکه گرفت ها 
بسیار منظم و پیش بینی پذیر هستند؛ آن چنان که امروزه اخترشناسان با کمک رایانگرها 
می توانند تا در حدود ثانیه، گرفت های هزار ســال دیگر را هم پیش بینی کنند. ناتوانی 
در توضیح پدیده های زاســتاری ســبب می شــد آدمی آنها را به نیروهای فرازاستاری 
نســبت دهد. روز و شب که امروزه برای کودکان در مهدکودک ها هم بدیهی می نماید، 
به نیروهای فرازاستاری نسبت داده می شــد؛ زیرا هیچ درکی از چرخش زمین به گرد 
محور خودش نداشــتند. اما امروزه می دانیم چرخش زمین پیرامون محور خودش و 
نیز گردش آن به گرد خورشــید دو پدیده بازمانده از زمان شکل گیری یا دیسش سامانه 

خورشیدی است و توضیح آن هیچ نیازی به توجیهات فرازاستاری و ماورایی ندارد.
خشک ســالی هم یکی دیگر از آن پدیده های زاســتاری است که بالی جان آدم ها 

و تمدن ها شــده اســت. قحطی غذایی، گرســنگی، جنگ، ویرانی و بیماری همگی از 
پیامدهای خشک سالی ها روی زمین بوده اند. 

تــا مدت ها انســان نمی دانســت تغییرات اقلیمــی چرا و چگونــه رخ می دهد و 
اگر بی پرده ســخن بگوییم، در نیم قرن گذشته اســت که تغییرات اقلیمی به موضوع 
مناقشــه انگیز تبدیل  شــده است. خشک ســالی پیامدهای ویرانگر بســیاری داشته و 
دارد. ازمیان رفتــن تمدن هــای بزرگ در پایــان عصر آهن همچون میســنی در یونان، 
یکی از عامل های مهم آن خشک ســالی بوده اســت. خشک سالی سبب بروز قحطی 
می شــود. قحطی ها با خود جنــگ به همراه دارند و حتی در همیــن دوره که به نظر 
می رسد، نهادهای بین المللی سیاسی و دانشــی آن قدر هستند که بتوانند از بحران و 
فاجعه جلوگیری کنند، بازهم پیامدهای خشک سالی منجر به تنش های سخت میان 
حکومت ها می شود. خوب است همین جا به این نکته اشاره  کنم که خاورمیانه یکی از 
مکان هایی است که با خشک سالی و بحران آب روبه روست و اگر امروز کشورهای این 
منطقه عقالنیت به کار نگیرند باید بر سر آب و غذا نبردهای سخت کنند. پژوهش های 
ایزوتوپی که بخشی از دانش هسته ای صلح آمیز است، روی الیه های کربنی و مواد آلی 

یا ارگانیک نشــان داده اند خشک ســالی گاهی تا بیش از یک قرن هم می تواند به درازا 
بکشد. یک قرن خشک سالی می تواند پیامدهای جمعیتی بسیاری داشته باشد که حتی 
ژئوپلیتیک کشورها را دستخوش چالش کند و این مسئله درباره ایران هم وجود دارد. 
به لحاظ تاریخی نابودی تمدن مایاها ناشــی از خشک ســالی بوده و این روند در قرن 

بیست ویک هم ممکن است. 
انســانی که پس از باززایش دریافته بود پدیده ها ریشــه های دانشی دارند و همان 
قانونی که ســیب را از درخت به سمت زمین می کشــد، همان قانونی است که ماه را 
در مدار و زمین را گرد خورشــید نگه  داشته اســت، برای حل بحران ها به دانش روی 
آورد. آدمی دریافتــه بود اگرچه گاهی دانش با صنعت و بنگاه های جنگ افروز درهم  
می آمیزد، بالی جان می شــود و به جنگ افزارهای کشتار جمعی می انجامد؛ اما روی 
دیگر ســکه چنین اســت که با دانش به کمک حل بحران ها می آید. بارورسازی ابرها 
و واداشــتن ابرها به ریزش باران، راه حل انســان خردمند برای رویایی با خشک سالی، 
بی بارشــی و کم بارشی اســت. این نکته را یادآوری کنم که به فرایند بارورسازی ابرها 
در زبان دانشــی فارسی «ابرآمایی» می گویند. تعریف بسیار ساده ابرآمایی چنین است: 

فرایندی که در آن با افزودن موادی شــیمیایی درون ابرهای جّوی ســبب باران زایی یا 
برف زایی شــوند. این سازوکار برای تعدیل آب وهوا به کار می رود و دو شیوه کلی دارد. 
بارورســازی با کمک هواگردها همچون هواپیما یا پهپاد و بارورسازی با کمک زایشگر 
یا ژنراتورهای ویژه صورت می گیرد. اندیشــه ابرآمایی نخســتین بار در نیمه دوم سده 
نوزدهم میالدی شکل گرفت و به سال ۱۹۴۶م. یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم 
«وینســت ِشِفر» آمریکایی با تزریق دانه های یخ خشک به ابرها با کمک هواپیما ابرها 
را به باریدن واداشــت. تا به امروز هم کشورهای زیادی ازجمله ایران از ابرآمایی برای 

تغییرات دلخواه آب وهوایی بهره جسته اند.
کشور عزیزمان ایران با خشک ســالی روبه روست و همین امروز که در حال نوشتن 
این یادداشــت هستم، نفس های دریاچه ارومیه به شــماره افتاده. روزگاری است که 
رودها و دریاچه ها خشــک می شوند، زمین فرو می ریزد و دهان باز می کند و سفره های 
آب زیرزمینی ته می کشــند. بخش مهمی از این پدیده ها برآمده از ناکاربلدی اســت؛ 
از ســاخت ســدها تا هزاران هزار چاه غیرمجاز. راه چاره در اصالح افراد و قانون ها و 

ساختارها و بیش از همه بهره گیری از دانش و تخصص است. 

از خشک سالی زمین تا خشک  مغزی دانش ستیزان
نگاهی تاریخی به پدیده های زاستاری و شبه علم پیرامون آن

۱۲ آگوســت ۱۹۷۱ (۲۱ مرداد ۱۳۵۰)، مرکز فضایی جانسون ناسا در هیوســتون، سالن اصلی مرکز فضاپیمای سرنشین دار (MSC)، پشت یک میز بزرگ سه مرد در مقابل چشم تعداد زیادی از 
خبرنگاران رســانه های گروهی نشسته بودند. آنها «دیوید آر. اسکات»، «آلفرد ام. وردن» و «جیمز بی. اروین»، فضانوردان آپولو-۱۵ بودند که پنج روز پیش تر، مأموریت ۱۲ روزه فرود روی ماه را 
با موفقیت به پایان رســانده و به زمین برگشته بودند. آنها بعد از چند روز قرنطینه و انجام آزمایش های پزشکی، حاال می خواستند گزارش این ماه نوردی بی سابقه را برای نمایندگان رسانه های 
گروهی تشریح کنند. مأموریت آپولو-۱۵ نخستین کاوش جدی ناسا در کره ماه تا آن زمان محسوب می شد. تا پیش از این مأموریت، ناسا سه فضاپیمای دیگر را تحت برنامه های فضایی «آپولو» 
بر سطح ماه فرود آورده بود و شش فضانورد بر زمین مسطح ماه قدم گذاشته بودند؛ اما آپولو-۱۵ قرار بود همه رکوردهای ماه نوردی را جابه جا کند. خدمه مأموریت آپولو-۱۵ رکورد طوالنی ترین 
پرواز آپولو تا به امروز را شکســتند و برای نخستین بار از یک ماه نورد چرخ دار برای جابه جا شدن در سطح قمر زمین استفاده کردند. آنها همچنین آزمایش هایی را بر خاک و سنگ های ماه انجام دادند که در مأموریت های قبلی آپولو انجام نشده بود؛ 

اما چیزی که در کنفرانس سه فضانورد برای خبرنگاران و جهانیان غافلگیرکننده بود، خبری بود که «دیوید اسکات» آن را برای نخستین بار فاش می کرد.

داستان یک «مجسمه افتاده»
چگونه ۵۱ سال پیش مأموریت آپولو-۱۵ روی کره ماه منجر به یک رخداد تاریخی شد

مغز، کشاورزی و اسطوره ها
مغز انسان و یافته ای جدید درباره موش های داالن ساز

انقالب کشــاورزی اگر مهم ترین اتفاق در تاریخ انســان خردمند نباشد بی شک 
یکی از انگشت شــمار اتفاقاتی اســت که سرنوشت انســان را به طور کامل تغییر 
داده اســت. برای همین است که علی رغم متأخربودن آن حجم مطالب، آیین ها و 
اسطوره هایی که در اطراف این انقالب و در مورد آن شکل گرفته حیرت انگیز است. 
اولین طلیعه های انقالب کشــاورزی حدود ۱۲ هزار سال قبل رخ داد. یعنی از عمر 
انسان خردمند بسیار گذشته بود. تا پیش از این انسان با شکار و جمع آوری غالت به 
زندگی خود می پرداخت. از این رو به دلیل وابســتگی خود به حیوانات و نیز غالتی 
که فقط در فصل خاصی رشــد می یافتند، مجبور بود که دائما در نقل وانتقال باشد 
و کوچ نشینی زندگی غالب انسان ها محسوب می شد. با انقالب کشاورزی و توانایی 
انســان در رشــد و پرورش غالت عمال تولید مواد غذایی از شیوه شکارگری صرف 
خارج شــد و انسان توانست با استفاده از طبیعت، خود به رشد و پرورش گیاهان و 

اهلی کردن حیوانات بپردازد. این موضوع یک جانشینی را به ارمغان آورد که پایه ای 
برای شهرنشــینی و تمدن محسوب می شود. شــاید به نظر نیاید که امکان ایجاد و 
تولید مواد غذایی تا چه اندازه در رشد مغز و نیز قوای شناختی انسان و به تبع آن 
رشد فرهنگ و تمدن اهمیت فوق العاده ای داشته است. اما واقعیت اینجاست که 
توانایی انسان در رشد غالت موتور محرکه بسیاری از موفقیت های آتی او بوده است. 
از این رو انقالب کشاورزی نقطه عطفی در تاریخ انسان خردمند محسوب می شود 
و بســیار جالب است که اسطوره ها و آیین های بسیاری در حول محور آن به وجود 
آمده است. ما می توانیم اساطیر بسیاری را در فرهنگ های مختلف بیابیم که ریشه 
در کشــاورزی و تالش انسان برای رشد غالت و گیاهان دارد. او از آنچه می توانسته 
یعنی استمداد به آیین ها و اسطوره ها استفاده می کرده تا کشت و محصول بهتری 
داشــته باشــد. موضوعی که کامال قابل درک است. انســان ۱۲ هزار سال پیش که 

امکان اســتفاده از ماشین های پیشرفته کشاورزی را نداشــته و علم آبیاری و سایر 
مطالب مربوط به کشاورزی را نمی دانسته، پس باید از روشی استفاده می کرده که 
به واســطه آن جهان را می شــناخته و درک می کرده است. لذا از اساطیر و آیین ها 
استفاده کرده اســت. گیاه و رشد آن در قالب اساطیر درآمدند و آنچه اساطیر و به 
تبع آن گیاهان را زنده نگه می داشته آیین ها و مناسکی بوده که امروزه می دانیم در 
کنار کشــاورزی به شکلی گسترده انجام می شده است. لذا برای امری متأخر یعنی 
کشاورزی اساطیر بسیاری به وجود آمد. اگر از دید علم بینارشته ای اسطوره شناسی 
عصبی -تکاملی به موضوع نگاه کنید، سؤاالت مهمی مطرح می شود: آیا کشاورزی 
امری متأخر در عرصه فرگشت جانداران است؟ آیا کشاورزی هیچ گونه ریشه ای در 
فرگشت انسان و ســایر جانداران ندارد؟ اسطوره شناسی عصبی -تکاملی به دنبال 
کشف ریشه های نوروســاینتیفیک اسطوره هاســت و می خواهد بداند این ریشه ها 

چگونه در عرصه فرگشــت سبب تکامل اسطوره ها و شکل گیری تجربه اسطوره ای 
شــده اند. لذا شــاید این فرض نانوشته در اسطوره شناســی عصبی -تکاملی وجود 
داشته باشد که در هر اسطوره ای ریشه های عصبی -تکاملی وجود دارد و می توان 
در بنیان های هر اســطوره ای و ساخت آن، نقش مغز و فرگشت را جست وجو کرد. 
اما به نظر می رســد کشــاورزی این فرض را بر هم بزند. زیــرا همان طور که گفتیم 
کشــاورزی موضوعی متأخر بوده و قدمت آن حداکثر به ۱۲ هزار ســال می رســد، 
امــا انبوهی از اســاطیر و آیین ها در اطراف آن شــکل گرفته انــد. موضوعی که به 
نظر می رسد ناقض صحبت های قبلی باشــد. این موضوع می تواند چالش بزرگی 
برای علم بینارشــته ای اسطوره شناســی عصبی -تکاملی محسوب شود. زیرا ما با 
پدیده ای روبه رو هســتیم که نه تنها بســیار متأخر بوده و نمونه و پروتوتایپی از آن 
در ســایر جانداران پیدا نمی شود بلکه اسطوره های بی شماری در اطراف آن شکل 

گرفته اند. اســطوره هایی که به دلیل همین نبود پیشینه طوالنی و روندی مشابه در 
ســایر جانداران، می توانند بدون اتکا به ساختار پردازشی مغز به وجود آمده باشند. 
پس به نظر می رسد که تمام اسطوره ها الزم نیست عقبه ای که در اسطوره شناسی 
عصبی -تکاملی بدان پرداخته می شــود، داشــته باشند. اما شــاید جالب باشد که 
همین چندی پیش نمونه ای منحصربه فرد از کشــاورزی در پســتانداران غیرانسان 
گزارش شــد. این گزارش مربوط به موش هایی موسوم به داالن ساز بود. آنها که به 
ســاختن داالن های طوالنی مشهورند از ریشه ها تغذیه می کنند. همیشه این سؤال 
برای دانشــمندان مطرح بوده که آنها چرا این همه داالن حفر می کنند. گفتیم که 
ریشــه گیاهان منبع غذایی مهمی برای این موش ها محسوب می شود. نکته مهم 
اینجاست که آنها کل ریشه را نمی خورند بلکه انگار به هرس کردن ریشه پرداخته 
و بدین صورت نه تنها از آن تغذیه می کنند بلکه باعث رشد دوباره آن نیز می شوند. 

این یافته جدید که با توجه گسترده در مجامع بین المللی علمی روبه رو شده است، 
نشــان می دهد که کشــاورزی آن طور که ما فکر می کردیم مختص انسان نیست و 
می توان نمونه های بســیار خام و پروتوتایپی آن را در جانداران غیرانسان نیز یافت 
کرد. اما آیا این بدان معناســت که اســطوره های مربوط به کشاورزی نیز از همان 
شــیوه عصبی -تکاملی تبعیت کرده و تکامل پیدا کرده اند؟ جواب منفی است. این 
نمونه گرچه بسیار ارزشمند اســت ولی نمی توان استنتاج های بیشتری از آن کرد. 
بی شک فرایند کشــاورزی بسیار پیچیده تر از آن اســت که با بریدن ریشه ها و رشد 
دوباره آنها در داالن های این موش داالن ســاز مقایســه شود. اما یک نکته مهم در 
اینجا وجود دارد: به نظر می رسد ما روند تکاملی انسان که سبب ارتباط عمیق آن 
با طبیعت می شود را فراموش کرده ایم و در ضمن یادمان رفته که سیستم عصبی 
مــا برای تعامل با همین طبیعت فرگشــت یافته اســت تا به بقــای ما کمک کند. 

مهم تریــن ارگانی که در تعامل ما با جهان نقش بازی می کند مغز اســت و هر جا 
که از تجربه زیسته سخن به میان می آید الجرم بخشی از داستان همین کنش های 
مغزی ما با جهان پیرامون است و آنچه در حول و حوش کشاورزی نیز رخ می دهد 
مستثنا از این موضوع نیست. شاید انتظار داشته باشیم که اسطوره شناسی عصبی -
تکاملی دســت به تحلیل تمام جزئیات اســطوره ها زده و مثال بیان کند که چرا در 
داســتان آفرینش در اساطیر زرتشــتی، نبرد بین اهورامزدا و اهریمن رخ می دهد و 
چرا اهریمن چنین خصلت هایی را در اســاطیر ما دارد. خیلی خوب می شد اگر این 
علم می توانســت بدین حوزه ها ورود کند و البته باید متذکر شد که در مواردی هم 
می تواند، اما این موارد شامل تمام جزئیات نیست. اسطوره شناسی عصبی -تکاملی 
بیش از هر چیزی می خواهد این موضوع را بیان کند که سیســتم عصبی -بدنی ما 
در طی تکامل به بستری مناســب برای ایجاد تجربه اسطوره ای تبدیل شده است. 

به عبــارت دیگر خصوصیات عصبی -بدنی ما این پتانســیل را دارند که در مواجهه 
با جهان تجربه اســطوره ای را به وجود آورند. پس مهم نیســت مابازایی که با آن 
روبه رو هستیم همانند کشاورزی، ریشه های عصبی -تکاملی داشته باشد. واقعیت 
هم اینجاســت که بســیاری از مصنوعــات و اختراعات بشــری هیچ گونه مابازای 
تکاملی ندارند. آنها برای اولین بار توســط انسان خلق شده و به سرعت به جزئی از 
زندگی انســان تبدیل شده اند و در اطراف آنها اسطوره های بسیاری نیز شکل گرفته 
اســت. اسطوره شناســی عصبی -تکاملی اصال به  دنبال این مدعا نیست که برای 
همه چیز پیشــینه ای عصبی -تکاملی بســازد. این علم بینارشته ای جدید تنها این 
ادعا را دارد که مغز بســتر مناسبی برای کسب تجربه اسطوره ای در طی میلیون ها 
ســال تکامل است و هر کنشــی با جهان پیرامون به طور بالقوه این پتانسیل را دارد 

که در این بستر، اسطوره ای تجربه شود.

یــادداشـت

روسیه و ایستگاه فضایی بین المللی

از دعوت نامه رسمی تا استعفا

در اواخر دهه ۱۹۸۰ میالدی، ناسا، چند شریک فضایی اروپایی، درصدد طرحی و ساخت 
ایســتگاه فضایی بزرگی در مدار زمین بودند و نامش را «آلفا» گذاشــتند. تا آن ســال، تنها 
نام ایســتگاه فضایی اسکای لب در کارنامه فضایی ناسا به  چشم می خورد که آنها در سال 
۱۹۷۳ به فضا پرتاب کرده بودند. هیچ کدام از شــرکای فضایی ناســا هم سابقه خاصی در 
برنامه های فضایی سرنشین دار نداشتند. در این میان، تنها شوروی بود که از سال ۱۹۷۱ تا آن 
زمان، هشت ایستگاه فضایی را با موفقیت در مدار زمین قرار داده بود و فضانوردانش را در 
آنها اسکان داده بود. این یعنی تجربه چند هزار نفر روز اقامت در فضا به همراه کلی تجربه 

مهندسی در زمینه طراحی و ساخت ایستگاه های مداری.
شــوروی در سال ۱۹۹۰ درحالی که ایستگاه فضایی میر، شاهکار مهندسی فضایی خود 
را در مدار زمین داشــت، فروپاشید و این کشور با عمیق ترین بحران سیاسی و اقتصادی اش 
روبه رو شد. فروپاشی شوروی باعث شد ســازمان فضایی روسیه (روس کاسموس)، عمال 

ورشکست شود و بودجه کافی برای پشتیبانی از میر نداشته باشد.
در چنین وضعیتی، آمریکایی ها که تشــنه فناوری ایســتگاه های فضایی روسیه بودند، 
از روس کاسموس بحران زده برای مشــارکت در پروژه ساخت ایستگاه فضایی بین المللی 
(ISS) رســما دعوت کردند. روس ها چاره ای جز پذیرفتن این دعوت نداشــتند و در نهایت 
قراردادی بین روســیه، آمریکا و سایر شرکای فضایی منعقد شد. این قرارداد به زبان ساده 

می گفت: «پول از آمریکایی ها، کار و فناوری از روس ها».
روس کاسموس با این قرارداد از ورشکستگی نجات یافت و توانست هزینه های پشتیبانی 
از ایســتگاه فضایی میر را تا زمان آماده شدن ایســتگاه فضایی بین المللی از طریق فروش 
فناوری و خدمات دهی به رقیب فضایی ســنتی اش تأمیــن کند. در دهه ۱۹۹۰، فضانوردان 
آمریکایی به کمک شاتل های فضایی ناسا و فضاپیماهای روسی سایوز، اقامت های فضایی 
طوالنی مدتــی را در میر تجربه کردند و ســرانجام روس ها، بین ســال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱، 
قطعات مرکزی ایستگاه فضایی بین المللی را به فضا پرتاب کردند و ایستگاه برای سکونت 
نخســتین گروه از فضانوردان بین المللی آماده شد. تقریبا هم زمان با آغاز فعالیت ایستگاه 
فضایی بین المللی، ایســتگاه فضایی میر بازنشسته شــد و روس ها آن را به طور کنترل شده 

به جو زمین بازگرداندند و از بین بردند تا ISS تنها پایگاه فضایی انسان در مدار زمین باشد.
از ســال ۲۰۰۱ تاکنــون ده هــا فضانورد از کشــورهای مختلــف، در ایســتگاه فضایی 
بین المللی اقامت داشــته و دارند. طی این مدت، در بین ســال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، شرکای 
ISS بیشــترین وابستگی را به سازمان فضایی روسیه داشتند، زیرا در این مدت دیگر از پرواز 
شــاتل های فضایی آمریکا خبری نبود و تا زمان آماده شدن فضاپیمای سرنشین دار دراگون 
اســپیس ایکس، تمام فضانوردان مجبور بودند با فضاپیماهای روســی سایوز به ایستگاه 

فضایی رفت وآمد کنند.
روس کاســموس در ایــن مدت پول خوبی به جیب زد و از طرفی این مســئله به اهرم 
فشــاری از ســوی آنها برای گرفتن امتیازات متعدد، حتی در مذاکرات سیاسی و اقتصادی 
علیه آمریکا تبدیل شد. سرانجام این انحصار با پرواز فضاپیمای سرنشین دار دراگون شکسته 
شد و به زودی نیز فضاپیمای اســتارالینر بوئینگ، سفرهای سرنشین دار به ایستگاه فضایی 
بین المللی را آغاز می کند. اما هم اکنون شــرایط جور دیگری اســت. نه روســیه، روســیه 
بحران زده و بی پول دهه ۱۹۹۰ اســت و نه آمریکا، کشور کم تجربه  همان دهه در طراحی، 
ساخت و پشتیبانی ایستگاه های فضایی است. از طرفی سال هاست روسیه درصدد است تا 
دوباره ایســتگاه فضایی اختصاصی شبیه به میر را در مدار زمین داشته باشد و نسل جدید 

فضاپیماهای سرنشین دارش را عملیاتی کند.
به نظر می رسد شــدت گرفتن شکاف های سیاسی بین روسیه و بلوک غرب در سال های 
اخیــر و به ویــژه با درگرفتن جنــگ اوکراین، انگیــزه روس ها را بــرای عملی کردن اهداف 
جدیدشــان در فضا باالتر برده اســت. ازاین رو به تازگی روس ها اعالم کردند تا سال ۲۰۲۴، 
از پروژه ایســتگاه فضایی بین المللی خارج خواهند شد؛ پروژه ای که زمانی پولش، صنایع 
فضایی آنها را از ورشکســتگی نجات داد. هرچند روس ها در سال های اخیر در بحران های 
سیاسی مختلف، چند بار شرکای ایستگاه را به خروج از پروژه تهدید کرده بودند، اما به  نظر 
می رســد این بار تهدیدشان جدی اســت، زیرا به دالیل مختلف، ادامه حضور در این پروژه 
به نفع آنها نیســت. اول اینکه منافع مشــترک بین روس ها بــا آمریکایی ها و اروپایی ها بر 
ســر برنامه های فضایی سرنشین دار، بسیار کمتر از قبل شده است. چون روس ها امروز هم 

فناوری جدیدتر دارند و هم پول.
دوم اینکه زیر سر آنها، چینی ها به عنوان قدرت نوظهور پروازهای فضایی سرنشین دار، با 
سرعت زیادی پیش می روند و صاحب دومین ایستگاه فضایی خود (تیانگونگ -۲) در مدار 
زمین هستند. برای نخســتین ابرقدرت فضایی جهان، از لحاظ سیاسی و اقتصادی چندان 
مطلوب نیست فضا را برای رقیب جدید خیلی باز نگه دارد؛ هرچند در این سال ها، روسیه 

و چین، منافع مشترک و درهم آمیخته زیادی با هم دارند.
سوم اینکه روسیه برای پیشبرد آزادانه برنامه های فضایی سرنشین دار خود (به ویژه در 
بعد نظامی)، الزم اســت بیش از گذشته، از وابستگی و شراکت های غیرضرور با کشورهای 

جهان، به ویژه آمریکا و اروپا فاصله بگیرد.
در چنین وضعیتــی، در برخی محافل، نگرانی هایی وجــود دارد که در صورت خروج 
روسیه از پروژه ایستگاه فضایی بین المللی، سرنوشت این ایستگاه در فضا چه خواهد شد؟ 
این طور که به  نظر می رســد، ناسا و شرکای داخلی و خارجی اش، با داشتن ناوگان کامل و 
مورد اطمینانی از فضاپیماهای سرنشین دار و تدارکاتی از پس پشتیبانی ISS بر خواهند آمد 
و می توانند این ســازه غول پیکر را در مدار زمین برای ســال ها نگه دارند. مگر آنکه سازه و 
قطعات آن به اندازه ای مستهلک شود که مجبور شوند آن را برای همیشه بازنشسته کنند. با 
وجود این جای نگرانی نیست و شرکت های خصوصی آمریکایی، (حداقل روی کاغذ)، توان 
طراحی و ساخت ایستگاه های فضایی جدیدی در مدار زمین، نقطه الکرانژی زمین و ماه و 

حتی روی ماه را دارند و این خأل را به خوبی پر خواهند کرد.

وجود دارد و «فون هویدونک» پاسخ داد که ۵۰ نسخه از آن ساخته شده که بیشتر آنها 
هم در اختیار او نیستند. اما این مجسمه های مشهور کجا هستند؟ ما فقط می دانیم که 
بعضی از آنها به موزه های کشورهای مختلف اهدا شده و بعضی دیگر در سایت های 
خرید و فروش جهانی قابل عرضه هســتند. قیمت هر مجسمه هم بسته به ابعاد آن 
متفاوت اســت. برای مثال «پاول فون هویدونک» نسخه متوسط فضانورد افتاده را به 
عنوان یک تندیس بلند ۴۰ ســانتی متری هم طراحی کرده است که یک ماکت از آن به 
قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ یورو (حدود ۴۱۰ میلیون تومان) فروخته می شــود. نسخه ای از 
همان نمونه کوچک اصلی هم در یک اســتوانه اکریلیکی به قیمت ۵۹۰ یورو (حدود 

۱۸ میلیون تومان) به فروش می رود.
۵۱ سال بعد...

اصفهان تنها شهر در قاره آسیا محسوب می شود که نسخه ای از ماکت مجسمه 
فضانورد افتاده که توســط خود «پاول فون هویدونک» به این شــهر اهدا شــده را 
در یکــی از مهم تریــن موزه هایش میزبانــی می کند. ادیشــن ۰۱۷ در یک محفظه 
آبی رنگ شیشــه ای به شکل ایستاده (یعنی همان طور که خود هنرمند بلژیکی آن را 
می پسندید) قرار گرفته است. از ۱۱ مرداد ۱۳۵۰ شمسی که این مجسمه کوچک در 
مأموریت ویژه آپولو-۱۵ روی کره ماه قرار گرفت تا امروز ۵۱ ســال می گذرد. نیم قرن 
پیش در چنین روزهایی چشــم جهانیان به صفحات تلویزیون ها دوخته شــده بود 
تا توســط این اختراع جدید از مأموریت ســه فضانورد آپولو-۱۵ آگاه شوند. اما حاال 
سال هاســت که از آن تابســتان داغ می گذرد و هیجان ماه نوردی در جهان خوابیده 
اســت. دربــاره مأموریت آپولو-۱۵ و ســه فضانوردش نیز همه چیــز به خاطره ها 
پیوسته، هرچند آن «فضانورد افتاده» همچنان در سکوت کره ماه روزگار می گذراند. 
اما اینجا روی کره زمین، به یاد بیاورید که یک ســر داســتان پرماجرای ادیشــن ۰۱۷ 
درســت ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر دورتر از سیاره ما، جایی روی ماسه های خود کره 
ماه می گذرد. به یاد بیاورید داســتانی را که با یک رؤیا آغاز شــد، اما خاتمه اش رؤیا 
نبود. داستان «فضانورد افتاده» ای که قرار نبود «افتاده» باشد، اما به هرحال در خلق 

برهه ای مهم از تاریخ بشر نقش حیاتی ایفا کرد.

متخصص مغز و اعصاب

عبدالرضا  ناصرمقدسی

نویسنده فناوری فضایی

محمدرضا رضائی

حسن فتاحی

مهران موسوی خوانساری

   یکی از معدود ادیشن هاي «فضانورد افتاده»  که در موزه هنرهای معاصر اصفهان نگهداری می شود 

  خدمه سه نفره آپولو-۱۵ که دوم آگوست ۱۹۷۱ روی کره ماه فرود آمد. از چپ به راست:

 «دیوید آر. اسکات»، فرمانده،«آلفرد ام. وردن»، خلبان و «جیمز بی اروین»، خلبان 

  ماه نوردی که حرکت دادن آن روی کره ماه اصلی ترین مأموریت آپولو-۱۵ محسوب می شد. این برای نخستین بار بود 

که  یک اتومبیل از کره زمین به فضا رسیده بود و بر روی سطح کره ماه حرکت می کرد 

  «پاول فون هویدونک» جوان و مدیر گالری «وادل» در مقابل پوستری از فضانورد افتاده در سطح کره ماه

  ۱۱ مرداد ۱۳۵۰ اوج هیجان در جهان بود. ۵۱ سال پیش، در چنین روزی، مجسمه کوچکی که «پاول فون هویدونک»، هنرمند نوگرای بلژیکی ساخته بود، توسط فضاپیمای آپولو-۱۵ به کره ماه رفت. حاال نیم قرن است که تندیس انتزاعی 

انسانی که «هویدونک» آن را ساخت روی خاک کره ماه روزگار می گذراند 


