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یادداشت

زن، موتور و موتورسواری
 ســعید اعتمادی*: حضور و مطالبه و کسب مداوم و مســتمر حقوق مدنی با وجود 
موانع بســیار در عرصه دانشــگاه، موسیقی، سینما و ورزش توســط بانوان امروز در 
ابعاد وسیع و گسترده ای پدیدار شــده است. این پدیده نه تنها مطالبه حقوق درخور 
و شایســته آنان را در صحنه عمومی متجلی کــرده، بلکه لزوم اجرای قوانین حیات 
بخش دیگری را که در مناســبات عینی به فراموشی ســپرده شده زنده کرده است. 
تقارن ظهور و بروز این مطالبات با بروز آلوده ترین وضعیت هوا در سال این وضعیت 
خاص را بیشــتر نمودار کرده اســت. هر موتورســیکلت فرســوده که عمدتا از نوع 
کاربراتوری هستند، بیش از ۱۰ برابر یک اتومبیل ذرات معلق تولید می کند. آالیندگی 
که براساس گزارش بانک جهانی موجبات مرگ خاموش ساالنه ۱۲ هزار نفر در ایران 

و چهار هزار نفر در تهران را فراهم می آورد.
 براســاس مــاده ۱۳ و ۱۴ آیین نامــه اجرائــی قانون هــوای پاک از ســال ۱۳۸۶ 
ورود و تولیــد و شــماره گذاری موتورســیکلت های آلوده ســاز کاربراتــوری ممنوع 
شــده، دســتگاه های اجرائی موظف بوده اند کــه تا پایان ســال ۱۳۸۷ همه ناوگان 
موتورسیکلتی خود را در شهرهای دارای اولویت به موتورسیکلت برقی تبدیل کنند. 
همچنیــن صدور و تمدید مجوز فعالیت  پیک های موتوری از ســال ۱۳۸۸ منوط به 

استفاده از موتورهای برقی شده بود.
به اســتناد تبصره ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف بوده است با 
اعطای تســهیالت ساالنه ۱۰ درصد از موتورسیکلت های آلوده ساز را ازرده خارج و با 
موتورســیکلت های برقی جایگزین کند. با اجرای ایــن قوانین امروز باید بیش از پنج 
میلیون از موتورسیکلت های آالینده از چرخه تردد و آلوده سازی محو و به جای آنها 
موتورســیکلت های انژکتوری با آالیندگی به مراتب کمتــر از نوع کاربراتوری و موتور 

برقی و فاقد آالیندگی جایگزین می شد.
به گفته سرپرســت کنترل هوای ســازمان حفاظت محیط زیست ۹ تا ۱۰ میلیون 
موتورسیکلت فرســوده آلوده ساز در حال تردد هســتند. با وجود ممنوعیت ورود و 
شــماره گذاری این نــوع موتورهای آلوده ســاز، وجود این تعداد حیــرت آور چگونه 
قابل توجیه اســت. عــالوه بر زیرپاگذاشــتن قوانین مذکور عامل دیگــر ورود مجدد 
موتورسیکلت های توقیفی به چرخه تردد است. موتورسیکلت های فرسوده ای که به 
دالیل مختلف توقیف می شوند، به جای گسیل به کوره ذوب، مجددا به چرخه تردد 
و تولید آالیندگی وارد می شــوند و در پدیده ای بسیار شگفت آور این موتورسیکلت ها 
اوراق و تجهیزات آنها برای تبدیل موتورهای انژکتوری به موتورهای کاربراتوری -با 
۱۰ برابر آالیندگی- تبدیل می شــوند، زیرا موتورهای کاربراتوری دارای شتاب بیشتر و 

تعمیرات ارزان تر هستند.
با وجود تأکید صریح قانون هوای پاک نه تنها هیچ دســتگاه دولتی و هیچ شرکت 
پیک موتوری اقدامی در تکالیف قانونی خود در جایگزینی موتورهای آالینده به برقی 
نکرده اند بلکه به علت فقدان زیرســاخت ها و سرعت و شــتاب کمتر این موتورها، 

امروزه این نوع موتورها هیچ جایگاهی در عرصه حمل ونقل شهری ندارند.
اســتقبال بانوان از موتورســیکلت های برقــی در روزهای اخیر نویــد «زندگی» 
بدون آالیندگی و تحقق قوانین مصوب و برآورده شــدن یکی از خواسته های اصولی 
آنهاســت. درحالی که بــه گفته فرمانده راهنمایی و رانندگی بیش از شــش میلیون 
موتورســوار مرد فاقد گواهینامه آزادانــه رانندگی می کنند، از موتورســواری بانوان 
جلوگیری به عمل می آید. رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور اعالم کرده «درباره 
موتورســواری خانم ها قانون سکوت کرده اســت. ما هم سکوت می کنیم». فرمانده 
ســابق پلیس اظهار می دارد: «تناقضی اســت که زنان می توانند ترک موتورسیکلت 
بنشــینند، اما نمی توانند راننده آن باشــند. این کج ســلیقگی باید اصالح شــود». به 
استناد ابراز نظر این دو مقام نیروی انتظامی کشور ترک نشینی خانم ها در استفاده از 
موتورســیکلت، چه با محرم و چه با نامحــرم، به صورت عرف و رویه جاری درآمده 
است که در شرایط سکوت قانون در صدور گواهینامه به خانم ها می تواند تکیه گاهی 
قانونــی در تجویز صدور گواهینامه برای آنان به کار گرفته شــود، به ویژه که این امر 

منافاتی با نظم عمومی ندارد.
موضوع موتورسیکلت ســواری یکی از آشــکارترین جلوه های تبعیض علیه زنان 
را پدیدار کرده اســت. درحالی که دســتگاهای مختلف حکومتی و شرکت های پیک 
موتوری طی ســالیان گذشــته اجرای مفاد صریح و الزام آور قانون هوای پاک را زیر 
پا گذاشــته اند، اما صرفا به دلیل ســکوت قانــون، نه تصریــح در ممنوعیت صدور 
گواهینامه رانندگی برای بانوان، آنان از این حق محروم شــده اند. در جهت محو این 
تبعیض آشکار و اجرای مفاد زندگی بخش قانون هوای پاک صدور مجوز گواهینامه 
برای بانوان و ترویج اســتفاده از موتورهای برقی می تواند تا حد زیادی بختک ســیاه 
مرگ آفرین آالیندگی را از ســپهر شهرها محو و حلقوم مردم را تا حد بسیار زیادی از 

این خراش جا نفرسا نجات دهد و «زندگی» رنگ روشن تری بگیرد.
* کارشناس ارشد حقوق محیط زیست

آژانس شیشه ای- ابراهیم حاتمی کیا- ۱۳۷۶
 حاج کاظم (پرویز پرستویی): شما هم اگه بهت برنمی خوره برگرد جوون.

سلحشــور (رضا کیانیان): من که جوونیم رو رد کردم، شما زیادی احساس پیری می کنید، اِ ببخشید شما از اونایی نیستید که بعد از جنگ فکر 
کردن که بقیه خوردن و بردن. 

حاال اومدید حّقتون رو از مردم بگیرید.

دیـالـوگ روز

خبرخوانى

تناقض ها در کره شمالی
از تغییر نام تا گوشی هوشمند

چند روز پیش خبــری درباره تغییر نام افراد در کره شــمالی 
منتشــر شــد. طبق گزارش رسانه ها رهبر کره شــمالی به والدین 
کره ای دستور داده است که از نام های میهن پرستانه مانند «بمب»، 

«تفنگ» و «ماهواره» برای نام گذاری فرزندانشان استفاده کنند.
پیونگ یانگ اســتفاده از اسامی ای را که بیش از حد مهربانانه 
و مالیم هستند، ممنوع کرده است. پیش از این، دولت کمونیست 
کره شــمالی به مردم این کشــور اجــازه می داد کــه از نام های 
احساسی و مالیمی مانند آی  ری (محبوب) و سو می  (بسیار زیبا) 

برای نام گذاری فرزندانشان استفاده کنند.
کره شــمالی بــه والدیــن دســتور داده اســت که اســامی 
میهن پرستانه ای مانند «بمب»، «تفنگ» و «ماهواره» را به فرزندان 
خود اختصاص دهند. این محدودیت از این روست که پیونگ یانگ 
اســتفاده از نام هایی که دولت آن را خیلی مالیم می داند، ممنوع 

کرده است.
چندماهی است که دولت دستور داده اسامی مالیم یا شاعرانه 

به القاب میهن پرستانه و ایدئولوژیک تغییر داده شوند.
کیم جونــگ اون والدین را تهدید کرده اســت اگــر از این کار 
پیــروی نکنند جریمه می شــوند. طبق دســتورات جدید نام های 
«ضد سوسیالیستی» باید حذف شوند و برخی نام های مورد تأیید 
 Ui Song (وفاداری) و Chung Sim ،(بمــب) Pok Il عبارتنــد از

(ماهواره)!
یکی از ســاکنان ناشــناس در گفت وگو با آر اف آ گفت: «مردم 
از اینکــه مقامات آنهــا را مجبور می کنند نام خــود را مطابق با 

استانداردهای مورد نیاز دولت تغییر دهند، شکایت دارند».
از ماه گذشته، اخطاریه هایی به طور مداوم در جلسات ناظران 
محالت صادر می شده است تا همه اسامی تصحیح شود. افراد تا 
پایان سال فرصت دارند معانی سیاسی به نام خود اضافه کنند و 

معیارهای انقالبی را رعایت کنند.
یکی از ناظران محالت می گوید: «دســتور مقام قضائی برای 
تغییر فوری اســامی ضد سوسیالیســتی از اکتبر صادر می شــده 

است».
مقامات کره شمالی می گویند که اسامی نباید شبیه به اسامی 
کره جنوبی باشــد. کیم جون اون درصدد حذف نام هایی اســت 
که در کره جنوبی نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد. درحال حاضر 
تنش ها بین دو کشــور رو به افزایش اســت، چراکه کره شــمالی 
آزمایش های موشکی در امتداد منطقه مرزی موردمناقشه انجام 

داده است.
یکــی از منابع به آراف آ گفت که آنهــا متحیرند که آیا دولت 
درباره عواقب این قانون جدید اندیشــیده است؟ این قانون سبب 
می شود نام نسل جدید به عنوان افرادی از «عصر قحطی و ظلم 

کنونی» را منعکس کند.
همچنین منبع دیگری به این رسانه گفته که دولت کره شمالی 
بر این باور اســت که روند نام گذاری در کره جنوبی «نســخه ای از 
فرهنگ منحط یانکی غربی» اســت و می خواهد نام شــهروندان 

خود را با نام های نظامی تر تغییر دهد.
یک منبع دیگر نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است: «مقامات 
کره شمالی چندین نسل از خانواده ها را سرزنش می کنند، چراکه 
آنها به جای نام های رایج کره شــمالی، بر فرزندانشــان نام های 

چینی، ژاپنی و کره جنوبی قرار داده اند».
شکل های  جدید گوشی های هوشمند در کره شمالی به نشانه 

بازگشت تجارت تلقی شده است
تصاویر رســانه های دولتی همچنین نشــان می دهد که کیم 
یو جونگ و ســایر اعضای خانواده کیم از مدل های گوشــی های 
هوشــمند وارداتی اســتفاده می کنند. از طریــق تجزیه و تحلیل 
رســانه های دولتی مشخص شــده که ســه طرح جدید گوشی 
هوشــمند اخیرا در دستان ســاکنان پیونگ یانگ دیده شده است 
که آخرین نشــانه از نقض تحریم ها و رشــد مجــدد بازار فناوری 
داخلی این کشور با وجود محدودیت های تجاری مرتبط با بیماری 

همه گیری است.
هر ســه مدل شبیه مدل هایی اســت که توسط تولیدکنندگان 
چینی مانند شــیائومی و هوآوی طی چهار ســال پیش ســاخته 
شده اند. این گوشــی ها با سایر گوشــی های جدیدی که در اوایل 
ســال جاری در کره شــمالی به نمایش درآمدند، متفاوت به نظر 
می رســند، البته هیچ یک از طرح های فوق هنــوز در خیابان های 
کره شمالی یا دست ســاکنان این کشور دیده نشده است. به نظر 
می رســد هنوز به ســختی می توان این گوشــی ها را تهیه کرد یا 

احتمال زیاد برای مصرف کنندگان معمولی بسیار گران است.
این احتمال وجود دارد که این گوشــی ها توســط شرکت های 
داخلی کره شمالی برای مصرف کنندگان از چین وارد شده باشند.

دولــت فی الذاته یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای 
تاریخی بشر اســت. دولت روح جمعی انسان هاست 
که نه تنها حــال و آینده انســان ها را می بیند، اداره یا 
پیشگویی و برنامه ریزی می کند، نه تنها عصاره بالفعل 
تاریــخ یک ســرزمین اســت و نه تنها محل اشــتراک 
فراروایتی ملی از هست و نیست یک ملت است، بلکه 
تنهــا راهی اســت که آزادی فرد در بســتر وظایف آن 
می تواند تحقق یابد. به بیــان هگل، دولت بزرگ ترین 
تجلــی روح روی زمیــن اســت؛ تعبیــری به غایــت 
پیچیــده که نه به قداســت دولت آن طــور که ارباب 
کلیســا می گفتند، بلکه به انتزاعی ترین و روحانی ترین 

خصایص ملی و تاریخی اشاره می کند.
تنهــا از طریق دولت مدرن اســت کــه زندگی در 
جوامــع امروزین بــا دســتگاه ها و فناوری  های هرروز 
پیچیده تر امکان پذیر می شود. بدون دولت مدرن، بدون 
الگوریتم ها، بــدون برنامه ریزی و نظارت، بدون اصول 
اخالقی  مــدرن (کلی یا تخصصی) کــه دولت مدرن 
تعریف کــرده و بر آن نظارت خواهــد کرد، زندگی در 
این جنگل آهنین و هوشــمند، از زندگی در جنگلی که 
تنها گرگ دارد و آب و غذا نیست، به مراتب دشوارتر و 

خطرناک تر خواهد بود.

انــکار ضرورت دولــت و خطرناک  دانســتن قدرت 
دولتی به هر شکل، نامش آنارشیسم است. آنارشیسم 
تنها آن تئوری شــورانگیز باکونین و کروپوتکین نیست 
کــه بیش از یــک قرن، اروپــا و جهان را دســتخوش 
وسوســه های انقالبــی کــرد و خــواب را از حاکمان 
و سیاســت مداران ربود. آنارشیســم بــه معنای نفی 
ضرورت دولت بــرای جامعه و نفــی ضرورت حزب 
و تشــکل بــرای انقالب، بــا مرگ آخرین آنارشیســت 
نمــرد؛ چونان غول دریاچــه (لرنئان هیــدرا) هر روز 
به شــکلی جدید برمی خیزد و حتــی حریف را هم به 
درون دریاچه می کشد.سوسیالیســمی که در اســاس 
بر نظــم واقع بینی و در مقابله با آنارشیســم شــکل 
گرفت، بــا نیرویی مقاومت ناپذیر، به آنارشیســم میل 
می کند. یــک روز با نــام فدایی یا خلقی کــه فارغ از 
آنچــه می گوید، تنها تصورش تخریب ســاختار دولت 
مستقر است. روز دیگر به شــکل تقدیس آشفته ترین 
اعتراضات به عنوان راه رســتگاری! بدون ذره ای توجه 
به ضرورت سازمان دهی و تشکل و رفرم های مقطعی. 
روز دیگر به شــکل برآمدن دولتی کــه رفتارش نافی 
ضرورت دولت با تمام خصوصیات آن اســت؛ دولتی 
که خود عین آنارشــی است. گسســت رابطه دولت و 
فرد که معنــای دیگر آن عدم تعلق به کلیتی اســت 
که با تو می اندیشــد و آرزوهایت را شکل می دهد و با 
آن اشتراک دارد، خطرناک ترین حالتی است که نه تنها 
کیفیت حیات ســرزمین که کیفیت حیات انســان ها را 

تهدید می کند.
در همــه جای دنیا روز ملی هر کشــور -قطع نظر 

از آنکــه در آن روز در گذشــته چه اتفاقــی رخ داده 
اســت- مهم ترین روز در حیات سیاسی کشورهاست. 
همه در آن روز در آســتانه خانه هــا پرچم می گذارند 
و در جشــن های ملی شــرکت می کننــد. اینکه تا چه 
حــد مردم آن کشــور ایــن روز را بخشــی از وجود و 
اعتبــار خود می دانند و تا چه حد ایــن کار را با میل و 
ابتــکار خود انجام می دهند، تنها نشــانه موفقیت آن 
دولت ها نیســت؛ مهم ترین نشانه ای است که شاخص 

موفقیت های آتی آن کشور هم به حساب می رود.
عدم حمایت بخشــی (ولو انــدک) از مردم از تیم 
ملی فوتبال کشورشــان و گزینــش پرحرارت هر آنچه 
مخالف اراده دولت اســت، نشانه ای است از وخامت 
اوضاع ارتباط بین دولت و ملت. فوتبال به  عنوان یک 
بــازی، یک خیال، بیش از هر چیــز به همان فراروایت 
جمعی ای که آن روح بزرگ را شکل می دهد، نزدیکی 
دارد. از همین روســت که حتی کســانی که سال ها یا 
نسل هاست کشورشــان را ندیده اند، از تیم ملی کشور 
بنیادین شان دفاع می کنند. تاریخ برعکس آن را به یاد 
نمی آورد، یا به ندرت! ترمیم رابطه ملت با دولت تنها 
در یــد همان بزرگ ترین تجلی روح ملت در ســرزمین 
است؛ دولت! همان نیروی خارق العاده ای که تخریب 
آن رابطه هم مســئولیت بزرگ او بوده است. تک تک 
مردم جز احساس، هیچ ندارند؛ احساسی که بیشترین 
نقش در مهندســی آن هم در ید دولت است. ادعای 
مهندســی این احســاس توســط نیرویی به جز دولت 
مستقر نیز، اعترافی اســت تلخ به عدم حضور دولت 

مدرن با تمام ویژگی هایی که تعریفش می کنند.

دولت و فرد

دستکاری در حقیقت
یک روزنامه از اعدام ۳ نوجوان در کره شــمالی به خاطر تماشا و توزیع سریال های کره  جنوبی خبر داده است.  اتفاقی که 
پیشتر نیز رخ داده بود و شهروندان کره شمالی  به خاطر تماشا و گوش سپردن آهنگ های  کره جنوبی اعدام شده اند. حقیقت 
چیست؟ آزادی بیان چگونه محدود می شود؟ آیا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تقلب شده است؟ شرکت های رسانه ای 

تا حد امکان مدیریت اخبار را دارند؟ اینها سؤاالتی است که در چند روز گذشته مطرح شده است.
اطالعات لپ تاپ بایدن

چند روز پیش اولین مجموعه از «فایل های توییتر» در رابطه با «ســرکوب آزادی بیان» توسط ایالن ماسک در این شبکه 
اجتماعی منتشــر شد. این پست ها بر مســئله جنجالی هانتر بایدن و واکنش توییتر به محدودکردن آنها در زمان انتخابات 
تمرکز داشــت. توییتر در این سری فایل ها نشان می دهد مدیران اجرائی وقت توییتر پیش از انتخابات بخشی از توییت های 
مربوط به گزارش ها درباره اطالعات لپ تاپ هانتر بایدن را مدیریت کرده اند. نیویورک پســت در اکتبر ۲۰۲۰، کمتر از یک ماه 
قبــل از انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، ادعا کرد هانتر بایدن از نفوذ خود برای ایجــاد ارتباط میان یک تاجر اوکراینی و 
پــدرش جو بایدن در زمانی که او به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریکا خدمت می کرد، اســتفاده کرده بود. نگرانی های 
زیادی در رابطه با صحت و سقم محتویات این لپ تاپ وجود داشت و در نتیجه توییتر در آن زمان کاربرانی که لینک مربوط 
به این قضیه را برای یکدیگر ارســال می کردند، مســدود می کرد. انتشار این فایل ها سبب شــد تا ترامپ درخواست تجدید 
انتخابات را دوباره مطرح کند. به گزارش ایســنا، به نقل از نشریه رولینگ استون، دونالد ترامپ بار دیگر خواستار لغو نتیجه 
انتخابات ۲۰۲۰ شــد و خود را «پیروز واقعی» این انتخابات دانست. او این بار پا را فراتر هم گذاشت و خاتمه دادن به قانون 
اساســی ایاالت متحده آمریکا را خواستار شد. رئیس جمهوری ســابق آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود نوشت: 
«آیــا نتایج انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا را پس می زنید و پیروز برحق ایــن دور از انتخابات را اعالم می کنید یا 
انتخابــات جدیدی دارید؟ این تقلب بزرگ امکان خاتمه دادن به تمامی قوانین و مقررات و حتی بندهای قانون اساســی را 
فراهم می کند. همچنین، «بیگ تک» -یکی از غول های شــرکت فناوری- همکاری نزدیکی با دموکرات ها دارد. بنیان گذاران 

بزرگ ما نمی خواستند و نمی خواهند انتخابات غلط و جعلی را بپذیرند!». 
افزایش خشونت و دروغ

از هنگامی که ایالن ماسک، توییتر را خریداری کرده است، سرعت اتفاقات و اخبار منتشرشده درباره این تحول در حال افزایش 
اســت. یکی از آخرین اظهارنظرهای «ایالن ماســک» این بود که «حجم ســخنان تنفرآمیز در این شبکه اجتماعی کاهش یافته 
است». ادعای عجیبی بود، چراکه او تمام کسانی را که خشونت پراکنی می کردند و عضویتشان در این پلتفرم لغو شده بود، مورد 
بخشش قرار داد. حاال دو سازمان ناظر بر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، تحقیقی را درباره صحت این ادعا منتشر کرده اند. 
سی ان ان و رسانه هایی مانند نیویورک تایمز، گزارشی از این تحقیق منتشر کرده اند که اتفاقا نشان دهنده افزایش سخنان تنفربرانگیز 
در توییتر است. این دو گروه در توصیف این وضعیت، از واژه «دردسرساز» و «رو به وخامت» یاد کرده اند و همچنین اخراج گسترده 
کارمندان توییتر را سبب افزایش وخامت اوضاع دانسته اند. مدیر اجرائی مرکز مقابله با نفرت دیجیتال اعالم کرده است که ایالن 
ماســک فضای توییتر را برای خریدوفروش و تجارت باز گذاشته و دلیل افزایش چنین ادبیات نفرت پراکنانه ای انتشار توییت های 
آزادانه ای اســت که هیچ حد و حصری برای آن وجود ندارد. همچنین گروه دیگر اعالم کرده اســت: «تغییرات جدید بر گسترش 
سخنان نفرت آمیز تأثیر می گذارد و افراط گرایان می توانند به این فضا بازگردند و این منجر به افزایش انتشار محتواهای افراطی و 
اطالعات نادرســت می شود. این روند احتماال افزایش آزار و اذیت کاربران را به دنبال خواهد داشت».ماسک پیش تر اعالم کرده 
بود فقط جلوی توییت ها و سخنانی را می خواهد بگیرد که مروج خشونت و غیرقانونی باشند. حتی محدودیتی را که در زمینه 
عدم انتشــار اطالعات غیردقیق و غلط درباره کووید ۱۹ بود نیز لغو کرد. البته واکنش ایالن ماسک به مقاله نیویورک تایمز درباره 
این تحقیق منفی بود و در حساب کاربری توییترش نوشت: «کامال نادرست». البته او توضیح بیشتری نداد که اشاره اش به کدام 

بخش این تحقیقات بود، اما تأکید کرده که داده های خود درباره ادعایش را در هفته آینده منتشر می کند.

شبکه خوانى

 درگذشت دکتر محمود زندمقدم
 راوی حکایت های بلوچستان 

آسمانی شد
روز گذشته متأسفانه باخبر شدیم 
که دکتر محمود زند مقدم چشم 
از جهان فروبسته و به دیدار حق 
شتافته اســت. خبر درگذشت او 
بسیار تلخ بود. قطعا چهره هایی 
نظیر دکتر زندمقدم وقتی بار سفر 
آنــان  نبــودن  غــم  می بندنــد، 
جغرافیایی بزرگ از سرزمین مادری را در بر می گیرد. او در سال 
۱۳۱۷ به دنیا آمد و روز ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ نیز زندگی اش آســمانی 
شــد. مرحوم زند مقــدم فارغ التحصیــل دکتــرای برنامه ریزی 
منطقه ای از انگلســتان بود و یکی از پژوهشگران و نویسندگان 
صاحب نام کشــور محســوب می شــد که به خاطر تالش های 
بی دریغش، آوازه جاودانگی بلوچســتان تا همیشــه تاریخ مانا 
خواهد ماند. او بیش از ۵۰ ســال در بلوچستان بر روی زندگی و 
اقلیم مردم این دیار پژوهش کــرده و اثری هفت جلدی به نام 
حکایت بلوچ نوشــته که بــه گفته کارشناســان و متخصصان 
عالوه بر ارزش های تحقیقی و مردم شناســی از آثار مهم ادبی 
معاصر محســوب می شود. شش جلد از این مجموعه از سوی 
انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده است. او آثار 
دیگری مانند «آدم های سه قران و صناری»، «آفاق جزیره قشم، 
قلعه» و... را هم در کارنامه دارد. به پاس این تالش ها در سال 
۹۷ از ســوی انجمن جامعه شناسی ایران و اداره کل مطالعات 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و همچنین در سال ۹۸ از 
سوی مرکز اســناد و کتابخانه ملی ایران بزرگداشت هایی برای 
این پژوهشگر مردم مدار برگزار شده است. همچنین جایزه کتاب 
ســال اســتان سیستان و بلوچســتان در ۱۳۹۹ بــرای تألیف اثر 
هفت جلــدی حکایــت بلــوچ به ایشــان تعلق گرفته اســت. 
همچنیــن در ســال ۹۸ جایزه اخــالق و نیایــش در آینه هنر و 
پژوهش در حــوزه علوم اجتماعی به دکتــر محمود زندمقدم 
اعطا شده است. دکتر زندمقدم در دوره ای مدیرکل اداره برنامه 
بودجه سیستان و بلوچستان و همچنین رئیس مرکز مطالعات و 
اســتان  فــارس و دریــای عمــان در  پژوهش هــای خلیــج 

سیستان و بلوچستان بوده  است.

یاد
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بابک زمانی


