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در مقر حکومت طالبان کشته شد
م. ف. فرزانه، نویســنده و فیلم سازی که عمده شهرتش برای ما به 
خاطر ســاخت تصویری روشــن تر و دقیق تر از صادق هدایت بود، 
به تازگی در فرانسه درگذشت. فرزانه به نسلی از روشنفکران ایرانی 
تعلق داشــت که ســال های نوجوانی و ابتدای جوانی اش در دهه 
بیســت گذشته بود. دهه ای که از چند حیث نقطه عطفی در تاریخ 
معاصر ایران به شمار می رود و دستاوردهای مهمی به خصوص در 

عرصه های ادبیات و هنر و نیز جریان روشنفکری...

باید از اصل زیرش بزنم
مصطفی فرزانه و چهره هدایت
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در «شرق» امروز  می خوانید: سخنگوی دولت خبر داد: رئیس جمهوری به نیویورک می رود، ساخت پروژه نهضت ملی مسکن با چالش مواجه شده است  و یادداشت هایی از  امیر عربی، ابراهیم ایوبی، احمد افروز 

جراح چشمی که در توهم زنده کردن خالفت جهانی به 
سر می برد، سرانجام کشته شد. حوالی صبح یکشنبه یک 
پهپاد آمریکایی، ایمن الظواهری، رهبر شبکه تروریستی 
القاعده را که از سال ۲۰۱۱ جانشین اسامه بن الدن شده 

بود، در خانه ای چهار  طبقه در منطقه مرفه نشین کابل به 
قتل رساند.

به جویی که یک روز بگذشت آب
نسازد خردمند از او جای خواب*

در منطقه امامزاده داوود حدود ۶۸ ســال پیش یعنی در ســال 
۱۳۳۳ ســیلی اتفاق افتاد که حدود هــزار و ۵۰۰ نفر را به کام امواج 
خروشان  فرستاد. ۴۶ سال پیش هم مجددا سیل سنگینی در همین 
منطقــه آمد و آمار تلفات حدود ۱۵۰ نفر بود و در هفته گذشــته نیز 
این حادثه تکرار شــد. کال دره های تهران و به ویژه امتداد رود دره کن 
به دلیل شــیب زیاد و در منطقه شمالی به ویژه در ارتفاعات به دلیل 
حوضــه آبریز کــم و کاهش زمان تمرکز آب، به دلیل تهدید ســیل، 
مناطــق خطرناکی هســتند؛ به این معنا که حتی اگر سیســتم های 
هشــداردهنده هم در این مناطق نصب شــود، فرصت زیادی برای 
اعــالم خطــر و دوری از خطر ســیل فراهم نخواهد بــود. پس چه 
باید بکنیم؟ دو نکته اساســی در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد. به 
نکته اولی فردوســی اشاره کرده است که در مسیل سیل و رودخانه 
چیزی نســازید و این محدوده و محل عبور آب را تنگ نکنید. اگر به 
عکس های ماهــواره ای منطقه امامزاده داوود نــگاه کنید، متوجه 
می شــوید که هم در امامزاده داوود و هم در روستاهای پایین دست 
به حریم رودخانه تعرض شــده و حریمی را که باید در مواقع سیل 
این دبی را بتواند از خودش عبور دهد، بر اثر ساخت وســازها تنگ   یا 
مسدود شــده است. حاال اگر عوامل دیگری هم به این تنگی افزوده 
باشند، مثال در این حادثه اشــاره شده که یک ماشین پراید در مسیل 
روددره پــارک کرده بوده و گلوگاه کالورت مســیل را بســته و آب و 
گل والی پشت آن انباشت شــده و از روی مسیل پیش بینی شده آب 
به سمت صحن امامزاده سرازیر شده که در تصاویر هم آن را دیدیم؛ 
یعنی اگر این مجرا بســته نشده بود، سیل طبیعتا از زیر آن به اندازه 
دبــی گلوگاه عبور می کــرد و البته ساخت وســاز در حریم رودخانه 

همواره خطرناک است.
مسئوالن محلی و کســانی که متولی شرایط بحرانی این مناطق 
هســتند که در اینجا اشــاره به استانداری و مســئوالن فرمانداری و 
بخشــداری محدوده اســت، باید دائما مســیل ها را الیروبی کنند و 
مسیرها را باز نگه دارند؛ حتی در زمان هایی که کسی احتمال بارش 
شــدید را نمی دهد، بــرای اینکه هیچ مانعی بــرای عبور آب وجود 
نداشته باشد. الزم به ذکر است که این منطقه (روددره کن) حوادث 
مشابه دیگری نیز داشته، برای مثال در تیرماه سال ۹۴، در امتداد این 
دره در منطقه (ســولقان) ۱۲ دقیقه بارندگی شــد و   به دلیل اینکه 
یکی از گلوگاه ها با تنه درختان و ساخت وسازهای غیرمجاز و خاشاک 
بسته شده بود، آب ذخیره شــده در نقطه انسداد مانند شکست یک 
ســد عمل کرد و وقتی که آن گلوگاه شکست و آب آزاد شد، با دبی 
باال به پایین دســت حرکت کرد و ۱۷ نفر از هم وطنان ما در آن حادثه 
جان به جان آفرین تســلیم کردند. مجددا به یکــی دیگر از حوادث   
رود دره های تهران اشاره می کنم که در همین فصل یعنی در   تابستان 
در چهارم مرداد ســال ۱۳۶۶ در میدان تجریش و در دربند و گالبدره 
و دره های منتهی به میدان تجریش ســیلی اتفاق افتاد. در دره های 
منتهی به میدان تجریش بر اثر ۲۸ میلی متر بارندگی در ۱۰۷ دقیقه 
در ظهر چهارم تیرماه و احتماال باز هم گرفتگی مسیل های رودخانه 
در باالدســت و باز شــدن ناگهانی آن که به شــکل سیل وحشتناک 
به ســمت میدان تجریش آمد و حــدودا ۳۰۰ نفر از هم وطنان جان 
باختنــد. همه این حوادث نشــان می دهد که ما هوشــیاری الزم و 
گرفتن درس از حــوادث طبیعی را که معموال بــه  صورت دوره ای 
و ناگهانی اتفاق می افتد، نداشــته ایم. باید بر اثر پیش آمدن حوادث 
طبیعی احتمالی مانند بارندگی های شدید در فصل تابستان یا حتی 
در دیگر فصول هوشمندی و آمادگی الزم را حفظ کنیم. در بهار سال 
۹۸ بارندگی های شــدید بهاری در تهــران را هم به علت آمادگی و 
هوشــمندی بدون حادثه تجربه کردیم. اگر حریم مســیل  روددره ها 
حفــظ و رعایت شــود، این اتفاقات نمی افتد؛ اغلــب مردم به دلیل 
سرســبزی باغ ها در دره ها و اینکه نسیم خوشی در امتداد این دره ها 
به سمت پایین وجود دارد، خیلی عالقه مند هستند که در روددره ها 
ساخت وساز کنند. در همین زمینه اصلی ترین وظیفه شهرداری ها و 
دهیاری ها بر اســاس مصوبات طرح جامع و طرح تفصیلی و هادی 
رعایت این حریم ها و کنترل ساخت وسازهای غیرمجاز در این مناطق 
است و طبیعی است که در صورت رعایت نکردن باید همچنان شاهد 
تلفات و خسارت های جانی و مالی ناشی از این موضوع باشیم (هرکه 
ناموزد ز دست روزگار/ هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار). الزم به یادآوری 
اســت که در تاریخ هایی که اشاره کردم، سیستم های هواشناسی به 
دقت نمی توانســتند این بارندگی ها را پیش بینی کنند؛ مثال در سیل 
سال ۱۳۶۶ روزنامه اطالعات یک روز قبل از سیل تجریش نوشته که 
بارندگی خفیفی در ارتفاعات خواهد بود و هشــدار سیل نداده بود؛ 
ولی سازمان هواشناســی در هفته گذشته مرتبا این پیام و هشدار را 
می داد که بارندگی شدید خواهد بود و طبیعی بود که باید با آمادگی 
ســراغ این بارندگی می رفتیم و تجهیز کردن دره های تهران و مناطق 
ســیل خیز در بقیه نقاط کشور به عالئم و سیستم های هشداردهنده 
سیل و ایجاد هوشیاری و آمادگی در مسئوالن محلی راه حل کاهش 
صدمــات مالی و جانی در این محدوده ها اســت. مجددا به ابتدای 
بحث برمی گردم: به جویی که یک روز بگذشت آب/ نسازد خردمند 
از او جای خواب. ما در خیلی از شهرهای مان این مسیل ها را داریم و 

این مسیل ها و این دره ها بی دلیل به وجود نیامده اند.
ادامه در صفحه۴

حــاال که آب ها تقریبــا از آســیاب افتاده اند، خبــر مدال آوری 
دانش پژوهان زیست شناسی کشور در سی وسومین المپیاد جهانی 
زیست شناســی (۱۹ تا ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱، ارمنستان) رو به کهنگی و 
فراموشــی می رود و آتش بحث داغ المپیاد در جامعه ما به طور 
موقت به ســردی می گراید، می خواهم اندکــی دیگر در این آتش 
بدمم و بار دیگر بحث چالش برانگیز رقابت در المپیادهای علمی 
جهانی را پیش بکشــم.  می دانیم که موضوع   المپیادهای علمی 
بحث  برانگیز و چالش انگیرند. معموال اگر کسی در جمعی سخنی 
در این باره بگوید، در واقع باب بحثی دامنه دار را با انواع نظر های 
تند موافق و مخالف گشــوده اســت. اما نیک می دانیم که رقابت 
موضوعی ریشــه دار در فرهنگ زندگی اجتماعی انســان است و 
ریشه های آن که در ذهن آدمی جای گرفته و گسترش یافته اند، از 
گذشــته های نامعلوم آب می خورند. کودک آدمی به طور طبیعی 
و غریزی در پی رقابت با همســاالن است و میل به مسابقه دارد. 
مســابقه درواقع تمرین رقابت هــای جدی آینده اســت و آدمی 
از زمان های باســتان از این غریزه طبیعی به بــازی و رقابت برای 
تربیت کودکان و نســل های بعدی اســتفاده می کرده است.  البته، 
تئوری های آموزشی درباره سودمندی مســابقات آموزشی اتفاق 
نظر ندارند. برخی تئوری ها ادعا کرده اند که چون مسابقه بخشی 
از فرهنگ  بشری اســت، پس باید در آموزش هم وارد شود، چون 
مســابقه برای زندگی آینده دانش آموزان الزم است و آنان را برای 
رقابت های عرصه هــای مختلف زندگی اجتماعــی آدمی آماده 
می کند.  در همین حال، برخی دیگر از تئوری ها مســابقه و رقابت 
را مانع همــکاری می دانند و بنابراین، معتقدند که هرگونه رقابت 
و مســابقه باید از جامعه انسانی بیرون شود و همکاری و صلح و 
دوستی به جای آن بنشیند.                                     ادامه در صفحه ۴

درسی از تاریخ و فرهنگ و طبیعت

آیا المپیادهای علمی مفیدند؟

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

گزارشی از یک سفر کوتاه به امامزاده داوودگزارشی از یک سفر کوتاه به امامزاده داوود
۵۵ روز پس از سیلی که آمد  اما هنوز نرفته است روز پس از سیلی که آمد  اما هنوز نرفته است

اینجا زمانی آبادی بوداینجا زمانی آبادی بود  

 جنگ روسیه و اوکراین پیامدهای زیادی بر جا گذاشته و اساسا اقتصاد سیاسی جدیدی در نظام جهانی ایجاد 
کرده اســت. این جنگ در عین حال که جان بســیاری را گرفته، رویکرد جدیدی در حوزه اقتصاد سیاســی به 
وجود آورده اســت. فضا و موقعیت جدیدی به وجود آمده  که از یک طرف کشــورهای پیشرفته اروپا و برخی 
کشورهای دیگر را در تنگنای انرژی و کمبود مواد غذایی گذاشته و از سوی دیگر، این جنگ امکان جدیدی برای 
کشــور ما ایجاد کرده است؛ امکان جدیدی که می تواند موقعیت ایران را از نظر اقتصاد سیاسی بهبود ببخشد 
و مزایای اقتصادی و توسعه ای برای ایران ایجاد کند. جنگ روسیه علیه اوکراین موقعیت اقتصادی و سیاسی 
کشورهایی مانند روسیه و اتحادیه اروپا را ضعیف کرده است و ایران از این فرصت می تواند برای تحول اقتصادی 
و توسعه ای استفاده کند. در حالی که اروپا از نظر غالت و انرژی به اوکراین و روسیه احتیاج دارد، با این وضعیت 
جدید، به آمریکا وابســته تر می شود و روسیه نیز با تحریم های اروپا و آمریکا به شرق گرایش بیشتری پیدا کرده 
است. ایران در مسیر کریدور شمال به جنوب قرار دارد و ارزان ترین و سریع ترین کریدور اتصال کشورهای روسیه، 
هندوستان و کشــورهای حوزه خلیج فارس است. بحث درخصوص کریدور شمال به جنوب بیش از ۲۰ سال 
پیش مطرح شــده است، اما به جهت تحریم های آمریکا، هندوستان تمایل زیادی نداشت و روسیه نیز چندان 
اعتنایی نکرد و مســیر تجارت روســیه به هندوســتان از دریای سیاه و کانال سوئز به ســمت دریای سرخ بود. 
بااین حال، با مسدودشــدن تجارت از مسیر دریای سیاه، مسیر کم هزینه تر و سریع تر ایران است. کریدور شمال از 
روسیه و سپس کشور آذربایجان به سوی آستارا و بندر انزلی یا اینکه مستقیم از بنادر روسیه و از مسیر دریای خزر 
به بندر انزلی امتداد می یابد و بعد از آن از طریق خطوط ریلی ایران به بندر چابهار متصل می شود که در ادامه 
به هندوستان می رسد. قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کشور های روسیه، هندوستان، کشورهای خلیج فارس و حتی 
کشور آذربایجان و سایر کشورهای آسیای میانه، ایران را از نظر سیاسی و اقتصادی متحول خواهد کرد و فرصت 
توسعه ای بزرگی برای کشورمان ایجاد می کند. بسیاری از کارشناسان آمریکایی و هندی در این خصوص بحث 
و گفت وگو کرده اند؛ به ویژه کارشناسان هندی که معتقدند با تجارت از این مسیر و تبادل کاال به روسیه از مسیر 
ایران، ۳۰ درصد در هزینه ها صرفه جویی می شود و زمان را از ۴۵ روز به ۱۵ روز کاهش می دهد. در حالی که در 
کشــور ما این امر کمتر مورد بحث و بررســی قرار گرفته است. با شکل گیری بحران انرژی و مواد غذایی، کشور 
هندوستان کمتر از تحریم های آمریکا فرمانبری می کند و تحریم های آمریکا کمتر می تواند ایران را در محدودیت 
سیاســی و اقتصادی قرار دهد. طرحی که از ۲۰ ســال پیش بر سر آن توافق وجود داشته ، با جنگ اخیر به یک 

ضرورت اجتناب ناپذیر برای روسیه تبدیل شده است. کریدور شمال به جنوب برای هندی ها نیز فرصتی مناسب 
است؛ چون هزینه هایشان را کاهش داده و سرعت مبادله را باال می برد. مزایای این کریدور اقتصادی برای ایران، 
روسیه و هندوستان قابل چشم پوشی نیست. در حالی که اروپا درگیر انقباض اقتصادی است، این کریدور فرصت 
انبساط اقتصادی را برای ایران فراهم می کند. راهبرد اغتنام فرصت با ایجاد اقتصاد سیاسی جدید باید با دقت 
دنبال شود و نیازمند پیگیری دقیق است. به دلیل بحران انرژی و غذا به جهت درگیری روسیه و اوکراین و کل 
اروپا، کنترل آمریکا بر سایر کشورها کمتر شده  و این فرصتی برای احیای اقتصاد ایران است. این فرصت را نباید 
از دست داد و دولت سیزدهم باید با ایجاد همبستگی و انسجام داخلی، همراه کردن همه گروه ها و تشکل های 
سیاسی، تشویق بخش خصوصی داخلی و کشورهای همسایه برای سرمایه گذاری و فراهم کردن زیرساخت های 
الزم، گام بلندی برای توســعه ایران بردارد. الزم است دولت تمرکز بیشتری بر این پروژه اقتصادی و توسعه ای 
مهم داشــته باشد. اقتصاد سیاســی جدید و ایجاد فرصتی بی نظیر برای احیای اقتصاد و توسعه ایران را نباید 
از دســت داد؛ فرصتی که کمتر برای کشــوری پیش می آید. بهبود و توسعه زیر ساخت ریلی و جاده ای و ایجاد 

همدلی و همراهی جامعه، پیش شرط دستیابی به موفقیت در این پروژه است.

یادداشت

اقتصاد سیاسی جدید و اغتنام فرصت

«شرق» از احیای مذاکرات برجام گزارش می دهد

چه کسی باور می کند؟بازخواست   تاج در دادگاه  

مذاکره در سایه 
اوج گیری تقابل

براي درگذشت احمد گلشیری
۱۱

۲

۹

۶

  عکس : سهند تاکی / شرق

شهردار سابق تهران
پیروز حناچی

محمد کرام الدینی

جامعه شناس و استاد دانشگاه
حمزه نوذری 

گزارش عکس را در صفحه ۱۰ بخوانید

امیدوار اما نگران
گفت وگو   با کاوه مدنی

درباره امروز و فردای دریاچه ارومیه:

برای دیدن ویدیو  اسکن کنید


