
جای خالی موزه تهران
یادداشتی  از  احمد مسجد جامعی

کارلوس گراِنس، در طول تمام این سال های همه گیری ویروس 
کرونا و در حالی که والدیمیــر پوتین در تدارک حمله به اوکراین 
و کشــتار اوکراینی ها بود، داشــت کتاب »توهــم آمریکایی« را 
می نوشــت که روایت تاریخ فرهنگی و سیاســی آمریکای التین 
به شــمار می رود؛ اثری مفصل در تقریبا ششــصد صفحه  که با 

کشته  شدن خوزه مارتی در 1895...

توهم غرور

 مقاله ای از ماریو بارگاس یوسا  درباره 
»توهم آمریکایی« اثر کارلوس گراِنس

تومــان  10000 صفحــه      12     4279 شــماره  ســال نوزدهم         2022 مــی   16     1443 شــوال   14     1401 اردیبهشــت   26 دوشــنبه 
صفحه  11صفحه  آخر

در »شرق« امروز  می خوانید:  یک معلم و 2 دانش آموز در هوتک غرق شدند، هدف باستان شناسی گنج یابی نیست  و یادداشت هایی از   امیر صدری، اردوان امیراصالنی، سید حسن مرتضوی کیاسری

از طرح های ماندگار مدیریت شهری اسبق در پایتخت 
ارائه آثار موزه ای ارزشمند در تابلوهای شهری با عنوان 

»موزه ای به وسعت یک شهر« بود که فراوان درباره 
آن گفتند و نوشتند ولی چندسالی است که جای آن در 

تبلیغات شهری خالی است. امیدوارم روز جهانی موزه و 
هفته میراث فرهنگی زمینه ای برای توجه بیشتر به این 

امور باشد...

برداشت اول
نمایندگان مجلس طرح »اســتفاده بهینه از اشــیای باستانی و 
گنج هــا« را این روزها روی میز تصمیم گیری دارند. طرحی که ادعا 
دارد از طریق ایجاد بازاری برای خرید و فروش اشــیای باستانی و 
گنج ها به دنبال تبدیل شدن ایران به هاب منطقه ای خرید و فروش 
آثار باســتانی و ورود ارز به کشور است. درحقیقت محدودیت های 
مربوط به خرید و فروش اشــیای تاریخی برداشــته می شــود. این 
طرح اما در جامعه باستان شناســی و میراث فرهنگی واکنش های 
شدیدی را برانگیخت. ترس خبرگان آن بود که این قانون زمینه ساز 
خروج آثار باستانی از ایران شــود. ترسی که با توجه به توانمندی 

ساختار بوروکراسی ایران کامال بجاست.
برداشت دوم

چهار موزه اصلــی ایتالیا برنامه خود را برای انتشــار و فروش 
 آثــار خود به صــورت توکــن NFT اعــالم کردند. مــوزه هرمیتاژ 
 )Binance( ســن پترزبورگ نیز با همــکاری بایننس )Hermitage(
اقــدام به عرضه توکن آثــاری از داوینچی و مونــه کرد. موزه های 
بزرگ دنیا در دو سال اخیر و با گســترش بازار »توکن های غیرقابل 
معاوضــه« یا NFT اقدام به اســتفاده از این فناوری در عرضه آثار 

خود کرده اند.
مهارت نوشدن

توســعه فناوری های نوین منجر بــه بازتعریف تمامی مفاهیم 
قدیمی شــده اســت و به این ترتیب همراه با زایــش هر فناوری، 
ابزارهای بشر و فهم او از پدیده ها نیز تغییر می کند. نه تنها ابزارهای 
جدید مدل های کســب وکار یا نحوه بهره برداری از یک اثر را تغییر 
می دهد، باالتر از آن مفاهیم جدیدی اســت که با هر فناوری زاییده 
یا بازتعریف می شــود. حقوق مالکیت فکری )IPR( یکی از همان 
مفاهیم کلیدی است که در دنیای اینترنت در حال پوست انداختن 
و تحــول و در نهایت بازتعریف اســت. ابزارهایی مانند »توکن های 
غیرقابل معاوضــه« )NFT( در ســال های آینــده مهم تریــن ابزار 
حفاظت از حقوق مالکیت فکری خواهد بود. در حقیقت موزه های 
بزرگ دنیا به دالیل مختلفی مانند موارد زیرســاخت در حال یافتن 
راه هایــی برای بهره گیری از ظرفیت هــای فناوری های جدید مانند 

NFT هستند:
1- امکان حفاظت از مالکیت های فکری آثار خود

2- امــکان عرضه آثار ملــی در بازار جهانی، بــدون واگذاری 
مالکیت آن اثر به دیگری

3- زمینه ســازی بــرای بهره گیری از آثار ملــی در محصوالت 
فناوری اطالعات مانند بازی های رایانه ای

4- ایجاد کانال درآمدی جدید برای موزه ها
5- توسعه سازوکاری جدید برای اصالت سنجی آثار.

به این ترتیب موزه ها نیز مانند سایر نهادها نیاز به نوشدن دارند. 
درســت در زمانی کــه موزه های پیــش رو جهانی در  حــال یافتن 
 زمینه هــای جدید هســتند، قانون گذاران و سیاســت گذاران ایرانی 
در  حال بررســی طرحی هستند که صرف نظر از درست یا نادرست 
بودنش، اساســا تاریخ انقضای این تصمیم گیری ها مدت هاست که 
سررسیده اســت. همین که مجلس قانون گذاری سرگرم مسئله ای 
است که به زمانه حال ارتباطی ندارد، به اندازه کافی تأسف برانگیز 
اســت. آنان به اندازه ای از فهم دنیای جدید دور هســتند که هنوز 
خیال می کنند   با آزادســازی خرید و فروش آثار باستانی می توانند 
هاب منطقه ای شــوند! آنــان هنوز متوجه نشــده اند که روندهای 

جهانی در این حوزه بیش از هر چیزی بر پایه فناوری است.
چارچوب بندی

سیاســت گذار ایرانی نه تنها ارتباطش را با جامعه از دســت داده   
بلکه ارتباطش را با فناوری و نوآوری نیز از دســت داده است؛ آن هم 
در عصر فناوری. در روزگاری که تصمیم گیری درباره اغلب موضوعات 
دارای جنبه های فناورانه است، سیاست گذار ایرانی هنوز فناوری را وارد 
تحلیل هایش نکرده است. درحقیقت مروری بر همین طرح استفاده 
بهینه از اشیای باستانی و گنج ها کافی است تا نشان دهد بیش از ترس 
از خروج آثار باســتانی و کهنه، باید از تفکرات باستانی و کهنه ترسید؛ 
تفکراتی که همواره ســرگرم »مســئله هایی قدیمی« با »راه حل های 
قدیمی« هســتند. این نگاه های از رده خارج شــده بیش از طرح هایی 
کــه می بینیم، خطرناک هســتند. نگاه از رده خارج اســت که هر روز 
به اســم یک طرح، در حال نادیده گرفتن آینده و توســعه ایران است. 
پیشنهاد می شود که وزارت میراث به سرعت پیش نویس الیحه انتشار 
NFT آثار باستانی ایرانی را منتشر کند. شاید زمان آن رسیده است که 
به جای پرداختن به مسئله های قدیمی، هر طرح از رده خارج شده ای 

را بهانه ای کنیم برای کمی نگاه رو به جلو و کمی نگاه بلندمدت تر!

افزایش قیمت ها و شــوک اقتصــادی روزهای اخیر، مثل همه 
دفعات از این دســت، ما روزنامه نگارها را با این پرســش مواجه 
کرده که مــا چه می کنیم. مردم به حق انتظار دارند که رســانه ها 
مشکالت شــان را منعکس کنند و زبان گویای شان باشند. فقط هم 
قصه مردم و »دیگران« نیست؛ روزنامه نگاران هم بخشی از همین 
مردم  و اغلب هم جزء طبقه متوســط و پاییــن جامعه اند. درآمد 
روزنامه نــگاری، جز در مــوارد معدود، تنهــا می تواند کفاف یک 
زندگی بخور و نمیر را بدهد و قاعدتا کسی که شرایط مالی مناسب 
خانوادگــی دارد یا به دنبال کســب درآمد و زندگی مرفه اســت، 
گذارش به روزنامه و خبرگزاری و دیگر رسانه ها نمی افتد. به  همین 
 خاطر هم هست که روزنامه نگار ایرانی مشکالت اقتصادی جامعه 
را با گوشــت و پوســتش درک می کند و تافته جدابافته ای نیست. 
همان طور که محدودیت ها و مشــکالت فرهنگی و اجتماعی هم 
بیش و پیش از همه می تواند گریبان گیر روزنامه نگاران باشــد. آن 
وقــت در این وضعیت، در شــرایطی که ما خودمان مشــکل را با 
تک تک  ســلول های مان درک می کنیم و خانــواده و اطرافیان مان 
تا بن جان با فشــارهای اقتصــادی مواجه اند، با این توقع عمومی 
و درســت هم مواجهیم که خب! حاال شما به عنوان روزنامه نگار 
چه می کنید؟ چطور می توانید از دردهای جامعه بگویید و چطور 

می توانید تأثیری در رفع و کاهش مشکالت داشته باشید؟
مســئله بغرنجی اســت و اعترافش ســخت اســت که به 
واقع ما جز تحمل بیشــتر این رنج و جــز بغضی بزرگ کاری از 
دســت مان برنمی آید. اعتــراف به اینکه برخــی محدودیت ها 
و بدســلیقگی ها زمینه انعــکاس درد و حرف مــردم را به ما 
نمی دهد و رسانه جز اسم و پوسته ای نیست. رسانه ای که قرار 
بوده رکن پنجم دموکراســی باشد، حلقه واسط توده های مردم 
و قدرتمندان باشــد و رسانه ای که قرار بوده واقعیت ها را فریاد 
بزند و بر فســاد و مشــکالت نوری بیندازد، اینجا که ما هستیم 
همه این کارکردها را از دســت داده اســت. مــا خیلی که هنر 
کنیم، طرف درســت ماجرا بایســتیم و مثل بعضی از همکاران 
و رسانه ها توجیه کننده و مشوق اشــتباهات نباشیم. خیلی که 
بخواهیــم صداقت و وجدان به خرج دهیــم، فقط کارمان این 

می شود که نمک به زخم مردم نپاشیم.
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دوره ات گذشته مربی!
مسئله های ازرده خارج و  راه حل های ازرده خارج!

 مسئولیت روزنامه نگار 
در روزگار سخت

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

امیر ناظمی

نیلوفر منصوریان

آرمان عدالت خواه: بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب اســالمی 
ایران به عنوان یــک »انقالب ارزش مدار« می گذرد. »انقالبی گرى«، 
»ساده  زیســتی مســئوالن«، »عدالت جویی«، »استکبارســتیزى و 
مبــارزه با  اســتبداد«، »نفی ســلطه پذیری و ســلطه  گری«، »نفی 
اشــرافی گرى«، »نفی نفــوذ و دخالت قدرت هاى مســلط دنیا در 
مسائل داخلی کشــور«، »نفی سکوالریسم اخالقی و اباحه گرى«، 
»دفــاع از مظلومان جهان«، »فتح قله هــاى دانش« و...  از جمله 
ارزش هایی هستند که مکررا چه در قانون اساسی، چه در بیانات و 
فرمایشــات مسئوالن کشور و چه در رسانه ها و تریبون های رسمی 
مورد تأکید قرار گرفته  اند. ارزش های واالیی که اگرچه در روزهای 
ابتدایی پیروزی انقالب، دوران جنگ تحمیلی و پس از آن در اوایل 
دوران ســازندگی، به خوبی کار می کرد و عاملی انسجام بخش و 
پیونددهنده میان حکومت با توده های مــردم بود، اما به  تدریج و 
به ویژه از میانه دهه 1370 به بعد، روند گسســت میان ارزش های 
رایج جامعه با ارزش های مورد پســند سیستم متأثر از عوامل زیر 
آغاز شــد و با آشکار شدن پیامدهای آن، از جمله گسترش ریاکاری، 

خودسانســوری، پنهان کاری و نیز تفاوت فاحش میان ارزش های 
زیســت رســمی و غیررســمی آحاد جامعه )از توده های مردم تا 
مسئوالن(، بیش از پیش میان مردم و دولتمردان فاصله انداخت:

- افــول اخالق عمومــی متأثر از اســتمرار مصائب اقتصادی 
تحمیل شده به جامعه

- بی توجهــی بــه ابعــاد، تاکتیک هــا و پیامدهــای فراینــد 
جهانی سازی و نئولیبرالیسم فرهنگی و جنگ اجتماعی

- عــدم بازتولید و روزآمدســازی نظام ارزش هــای اعالمی و 
اعمالی متناسب با اقتضائات دوران

- ناکارآمدی و نئولیبرالیزه شدن دستگاه های فرهنگی
- نداشــتن ســازمان آفندی و پدافندی فرهنگی متناســب با 

شعارها و انتظارات.
واقعیــت تلخی کــه امروز باید پذیرفته شــود، این اســت که 
سال هاســت برج و باروی عرصه فرهنگی کشور از همان زمان که 
برای »ویدئو و فیلم هــای وی اچ اس« بگیر و ببند راه افتاده بود، در 
حال فتح شــدن بوده و امروز دیگر »ماهواره« و »فضای مجازی« 

تمامی کنتــرل و حکمرانــی دولت بر مدیریت فضــای فرهنگی 
کشــور را از دســترس خارج کرده اند. پربیراه نیست اگر گفته شود 
تســخیر »جبهه فرهنگی« کشور، خیلی سریع تر و زودتر از »جبهه 
اقتصادی« کشــور محقق شده و فرایند اســتحاله و کم رنگ شدن 
ارزش هــای انقالبی، خــود جاده صاف کــن پیدایش بســیاری از 
معضالت اقتصــادی )رانت خواری، ویژه خــواری، قاچاق، احتکار 

و...( دیگر نیز شد.
در چنین بســتری که گوش مردم از شنیدن تبلیغات گسترده بر 
روی ارزش های اعالمی ُپر شده، به مجرد پیدا شدن موارد تعارض 
میــان گفتار و اعمال مســئوالن و مقاماتی که خود در تربیون های 
رسمی داعیه دار و مروجان این ارزش ها هستند، توفانی از اعتراض 
به راه افتاده و ســرمایه اجتماعی فروکاسته شده، بیش از پیش در 
معــرض تاراج قرار می گیرد. غائله ســفر خانواده یکی از مقامات 
ارشــد کشــور به خارج از کشــور و گسترش چشــمگیر »هشتگ 

سیسمونی گیت« متأخرترین این موارد بود. 
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یادداشت

ارزش های اعالمی و اعمالی

 جناب آقای رضا محزونیه 
مدیرمسئول محترم روزنامه نسل فردا

درگذشت مادر گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض  می کنیم. 
ازخداوند سبحان برای آن مرحومه علو  درجات و برای شما و 

سایربازماندگان، صبرآرزومندیم. 
مهدی رحمانیان و ابوالفضل سلطانی

جناب آقای محسن محمدی معین  
درگذشت مادر گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض  
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عبدالرحمن فتح الهی: اگرچه هفته گذشته با حضور انریکه مورا و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در فضای سیاسی و 
رسانه ها امیدها برای خروجی سازنده این تحرکات دیپلماتیک در جهت رفع بن بست 6۵ روزه مذاکرات وین تا 
حدی تقویت پیدا کرد، اما شرایط دیپلماتیک 48 ساعت گذشته افق تاریک و روشنی برای ازسرگیری مذاکرات 

وین به دست می دهد.  

از یــک طرف تنها به فاصله ســاعاتی از بازگشــت امیر قطر و نماینده اتحادیــه اروپا، جوزف بورل در جمع خبرنگاران حاضر در نشســت 
جی 7 عنوان کرد: »پاســخ جمهوری اســالمی ایران به پیغام معاونش )بورل( بســیار مثبت بود؛ بنابراین مذاکرات که به تأخیر افتاده بود، از 
ســر گرفته می شوند و چشم انداز برای حصول توافق نهایی وجود دارد«. همین موضع گیری مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حکایت از 
موفقیت آمیز بودن تحرکات دیپلماتیک منطقه ای و فرامنطقه ای داشت که امیدها را برای ازسرگیری مذاکرات تقویت کرد؛ به ویژه آنکه حسین 
امیرعبداللهیان نیز جمعه گذشته در توییتی نوشت: » توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است، اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را گرفته و به 
تعهداتش پایبند باشــد«. در عین حال همان روز )جمعه( علی شــمخانی هم در بخشی از توییتی مشابه بیان کرد: »اگر اراده ای برای بازگشت 
باشــد، ما آماده ایم و توافق در دسترس است«. این اظهار نظرهای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه ایران و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی دولت رئیســی احتمال ازســرگیری مذاکرات وین و حصول توافق را از »احتمال« به »یقین« رســاند؛ اما در آن سوی داستان 
ساز ناکوک جو بایدن با تمدید تحریم نفت ایران و همچنین ساز مخالف روس ها، ذیل توییت معنادار میخائیل اولیانوف مبنی بر اینکه »روسیه 
در حال حاضر نمی تواند از ظرفیت خود برای کمک به حصول توافق در وین اســتفاده کند«، امیدها را کاهش داد تا شــاهد آن باشیم که حتی 
در صورت ازسرگیری مذاکرات وین، مسکو نقش ضدبرجامی خود را برای شکست آن در دستور کار دارد؛ بنابراین اکنون در یک فضای گنگ و 

مبهم، نه می توان با قاطعیت از آغاز مذاکرات سخن گفت و نه آن را به طور کامل رد کرد. 
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برجام در آستانه ایست قلبی

ناجا، »فراجا« شد
ساختار نیروهای انتظامی کل کشور مانند ارتش و سپاه به فرماندهی کل   تغییر کرد

 »شرق« در گفت وگو با محمدفرهاد کلینی به بررسی پالس های 
مثبت و منفی احیای برجام پرداخت

آیا به واقع موتور مذاکرات روشن شده است؟

  ایجاد سازمان اطالعات انتظامی کل کشور  و ارتقای معاونت فرهنگی و اجتماعی   از 
تغییرات ساختار جدید است 

شــرق: قرارگاه جمعیت، جدیدترین قرارگاهی اســت که شهردار 
تهران از آن ســخن گفتــه و اعالم کرده این قــرارگاه به دلیل آنکه 
شــرایط کشــور در زمینه جمعیت بحرانی اســت، به زودی فعال 
می شــود. علیرضا زاکانی در قرارگاه جمعیت مشوق هایی با محور 
خانواده در نظر گرفته. او به خبرگزاری فارس گفته است: تسهیالت 
در حــوزه حمل ونقل عمومــی، ارائه زمین، اختصاص مســکن و 
مجوز ساخت وســاز، از جمله برنامه های شهرداری جهت تشویق 
فرزندآوری اســت. اینکه مشوق های فوق چقدر می تواند انگیزه ای 
برای فرزندآوری تهرانی ها باشد، تا زمان اجرای کامل سیاست های 
جمعیتی مشخص می شــود. مریم اردبیلی، مشاور شهردار تهران 
و مدیــر کل امور بانوان شــهرداری تهران نیز دربــاره نحوه حضور 
شــهرداری به موضــوع جمعیــت می گوید: بحــث جمعیت در 
شهرداری تهران، قرارگاه ویژه خودش را خواهد داشت و دبیرخانه 
آن هم در اداره کل ســالمت خواهد بود. اعتبار حوزه جمعیت در 
این اداره متمرکز اســت و محوریت کار هم با آنهاســت. خیلی از 
برنامه هــا و ایده هایی که گروه های محله ای و میانی برای محالت 
آوردنــد، ناظر بر طرح هــای کمک به خانواده بــرای فرزندآوری و 
فرزندپــروری اســت. اردبیلی تأکیــد دارد که شــهرداری در حوزه 
جمعیت به دنبال زیســت پذیر کردن شــهر و مهیا کردن شهر برای 

تسهیل زندگی خانواده هاست.
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 موج سفته بازی
در بازار مسکن

قرارگاه شهری زاد و ولد

تصمیم مجلس برای 
شفافیت ترازوی عدالت

۵

3

دالالن قیمت اوراق وام مسکن را در یک ماه 
گذشته به دوبرابر رساندند

 نمایندگان در بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه
 به دستگاه عدلیه رسیدند

 شهرداری تهران با در نظر گرفتن مشوق هایی
4 به حیطه فرزند آوری وارد می شود

وارد عصر جديدي 
شده ايم

ارزیابي هنري کیسینجر از  روسیه و جنگ اوکراین

گزارش تیتر یک را در صفحه  10 بخوانید


