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  پس از بارندگي هاي شش ماه گذشته فرصت کشت برنج در قصرقند  سیستان و بلوچستان فراهم شده و قنات هاي این شهرستان 
آب موردنیاز کشاورزي را تامین کرده است، عکس: پوریا ترابي، باشگاه خبرنگاران جوان

طبق آمارهای غیررسمی از زمان روی کارآمدن طالبان تاکنون، موج مهاجرت به سوی 
ایران افزایشــی غیر قابل کنترل داشته اســت؛ به طوری که گفته می شود در حال حاضر، 
ایــران جمعیتی بین پنج تــا ۱۰ میلیون نفر را در خود جــای داده که برای برخی موجب 

نگرانی یا محل تأمل است.
وجود جنگ ها یا حوادث مختلف موجب می شود کشورهای دیگر برای کمک به مردم 
حادثه دیده، مرزهای خود را به روی آنها باز کنند. اما پذیرش آن افراد به هیچ وجه رهاشده 
نیست و هر کشور طبق ظرفیت خود، تعدادی مشخص و اغلب با مصاحبه حضوری مورد 
پذیرش قرار می دهد. در ایران، به دلیل وجود مرزهای مشــترک و طوالنی با افغانستان و 
نیز فعالیت شــدید قاچاقچیان انســان، روزانه مهاجران زیادی از مبادی غیرقانونی وارد 
کشور می شوند؛ مهاجرانی از اقوام و گرایش های فکری مختلف که قصد کلی آنها زندگی 
و کار در ایران است. انتخاب اول آنها ایران است چون ایران را هم زبان و نزدیک به فرهنگ 
خود دانسته و مهم  تر وجود دین مشترک است که آنان را به ایران سوق می دهد. نقش و 
کارکرد مهاجران در انجام امور سخت و کارهای یدی در تمام این سال ها بر کسی پوشیده 
نیســت. اما رفته رفته و در ســال های اخیر اعتراضاتی نیز در این خصوص وجود داشــته 
اســت. نخست اعتراض کارگران ایرانی؛ بسیاری شــان معتقدند دستمزد ارزان و کار سیاه 
افغانستانی ها موجب می شود کاری به آنها ارجاع داده نشود و کارفرمای ایرانی، انتخاب 
اولــش کارگر مهاجر باشــد؛ چون هم پــول کمتری می دهد و هم اجبــاری برای بیمه و 
پرداخت دیگر مزایا ندارد. بخش دیگری از اعتراض ها مربوط به کسانی است که معتقدند 

وجود مهاجران موجب انواع مشــکالت، بزهکاری و ناهمخوانی های اجتماعی شــده و 
نگرانی جدی آنها افزایش جمعیت مهاجران، زاد و ولد و اشــغال فرصت های شــغلی 
اســت. مورد اخیر اکنون شکل پررنگ تری گرفته و جامعه خواستار پاسخ مسئوالن به این 
نگرانی اســت. در شــرایطی که جدا از مشــکالت اجتماعی و فرهنگی، مسائل اقتصادی 
و گذران معیشــت روزبه روز عرصه را بر مردم تنگ تر می کنــد، پذیرش این تعداد مهاجر 
چــه معنایی دارد؟ قدر مســلم جامعه مهاجر نیاز به محلی برای زندگی و شــغل دارد. 
آنها نیاز به آموزش، امور درمانــی، رفاهی و موارد دیگر دارند. این نیازها چگونه برآورده 
می شــود؟ آیا پاسخ به نیاز جامعه مهاجر موجب تنگنای بیشتر و فشار مضاعف بر آنها و 
مردم نمی شود؟ واقعیت این است که در تمام دنیا، وجود پناهنده و مهاجر امری بدیهی 
و پذیرفته شــده است. در ایران نیز از ســال های دور تاکنون افغانستانی های زیادی به این 
کشور آمده و ایران وطن و خانه دوم آنها بوده است. در میان این مهاجران کسانی بوده اند 
که انســان هایی زحمتکش، شــریف، تحصیل کرده و باســواد بوده اند. اما در عین حال در 
شــرایط فعلی و افزایش چشــمگیر موج مهاجرت به ایران، جدا از جنبه انسان دوستانه، 
می بایســت شرایط کشــور را نیز مدنظر قرار داد. آیا آمار و شــناختی از جامعه مهاجران، 
به خصوص آنهایی که پس از جریان طالبان به ایران آمده اند، وجود دارد؟ آیا ممکن است 
در میان این افراد، نحله های فکری خطرناک و نفوذی هم وجود داشــته باشــد؟ چگونه 
امکان کنترل جدی تر مرزها وجود دارد؟ آیا در برهه حســاس فعلی آگاه سازی جمعی و 
به خصوص مافیای قاچاق انســان نیاز به بررسی و کار عملیاتی ندارد؟ مهم آن است که 
دچار افراط یا تفریط نشــده و هیجان زده برخورد و رفتار نشود. وجود مهاجران اگر همراه 
با برنامه ریزی های مناســب باشد، قدرمســلم می تواند حضوری مؤثر باشد. اما توجه به 
ظرفیت های کشــور و توان و میزان پذیرش نیــز بی نهایت اهمیت دارد و از جمله وظایف 
سیاســت گذاران کالن کشور اســت. حادثه اخیر می تواند و باید همه ما را در محافظت از 

مرزها و کشور هوشیارتر و آگاه تر کند.
ولی نکته مهم پایانی تأکید بر رفتاری به دور از احســاس و هیجان زدگی اســت. روی 
لباس و دســت های جوان دستگیرشده هیچ ردی از خون وجود ندارد. به خصوص اینکه 
لباس او روشــن اســت و ضربه زدن به انسان که خون جهنده دارد، باید لباس و صورت و 
دســت های او را نیز خونین می کرد. اما در نگاه به فیلم ها می بینیم که چنین نیســت. آیا 
ممکن اســت قتل های رخ داده یک برنامه ریزی برای ایجاد آشوب میان جامعه میهمان و 

میزبان باشد؟ باید کسی یا کسانی پاسخ گو باشند.

یک جنایت چند متهم
زهرا مشتاق: خشونت ترسناک رخ داده در شهر مشهد که منجر به 
ازدست رفتن جان دو انسان شــد، یک بار دیگر جامعه مهاجران 
را مرکــز توجه قرار داد؛ بــه طوری که بالفاصلــه تصویر جوانی 
که گفته می شــود ضارب اســت، در اخبار و شبکه های اجتماعی 
دست به دست شــد و در صفحات مجازی نیز با انتشار تصاویری 
مرتبط، هجمه گسترده ای به سوی اتباع روانه شد؛ ورود موجی از 
افغانستانی ها به ایران از یکی از مرزها، سفره ای رنگین و گسترده 
که اتباع نشســته بر ســفره اعالم می کنند در ایرانشــهر هستند و 
تصویــری از دریاچه چیتگر تهران که شــخص راوی حضور انبوه 

افغانستانی ها را نشان می دهد.

یادداشت

تعطیالت امســال با تردید شروع شد و عنصر تردید، 
اتفاق های مهــم و غیر مهم تعطیــالت را به هم پیوند 
زد: بهــار از همان آغاز با تردید آمد. آهســته خودش را 
از البه الی سوز و ســرمای زمستانی (که تا روزهای اول 

فروردین هم کش آمده بود) بیرون کشید. 
گل ها و شکوفه های بالتکلیف بهاری هم نفهمیدند 
که باالخره می توانند طبق فرموده شــاعر، از باد بهاری 
برقصند یا باید از ترس سوز و سرمای جان سوز زمستانی، 
با رعایت همه شئون اخالقی، گوشه ای کز کنند و چشم 
بــه آینده بدوزند؟ در  این  میان مردم هم مردد بودند که 
امسال با شــرکت در مراســم دیدوبازدید نوروزی برای 
یکدیگر: «صد ســال ِبه از این سال ها» را آرزو کنند یا به 
روی یکدیگــر نیاورند، به بهانه کرونا به دیدن هم نروند 
و بگذارنــد هرکس در خلوت خــودش با ترس از اینکه 

«صد سال ِبه از این سال ها» بسوزد و بسازد؟ 
در چنیــن حــال و هوایــی خیلی هــای دیگــر هم 
تکلیف شــان با بهار مشــخص نبود. شــهرداری تهران 
تکلیف خودش را نمی دانســت که بــا عید نوروز و بهار 
چطــوری کنار بیاید. این بود که جز بعضی فعالیت های 
پراکنده شهرداری های مناطق، بهار بیشتر در بیلبوردهای 
تبلیغاتی چراغ خوراک پزی و تور جزایر قناری و ســس 
ســاالد به ذهن و روان مردم رفت و مســتقیم چشــم 
در چشــم جماعــت ندوخت که البد قباحت داشــت! 
ایربگ هــا هم تکلیف شــان را نمی دانســتند که مطابق 
دل مســافران بخت برگشــته نوروزی رفتــار کنند یا دل 
به فناوری دانش بنیــان اتومبیل  های وطنی بدهند و در 
برابر ضربه خوردن، آخ هم نگویند و باز نشوند؛ که البته 
بیشتر به توصیه دوم عمل کردند. در هر حال تعطیالت 
همین طور با تمام بالتکلیفی های ریزودرشتش گذشت 
تــا باالتریــن بالتکلیفی تعطیــالت رقم بخــورد و آن، 
قرار گرفتن هاملت وار مســئوالن مربوطه و غیرمربوطه 
در برابر این ســؤال مهم بشــری دهه های اخیر بود که: 

«بودن یا نبودن زنان در ورزشگاه؟ مسئله این است».
 کــه البتــه ایــن تردید برعکــس تردیدهــای قبلی 
در عــرض یکــی، دو شــبانه روز حل شــد تــا به عنوان 
حل شــده ترین تردید تعطیالت رقم بخــورد و البته بعد 
از بروز تبعات این تصمیم، از ســوی فدراســیون فوتبال 
اعالم شد: «جاعالن بلیت های تقلبی دستگیر شدند» تا 
بعد از ظهور ســلطان قیر و سلطان شکر و سلطان ارز و 
سلطان سکه، پای سلطان جعل بلیت هم به میان آید و 
افتخار دیگری در باز کردن گره از رخدادهای تلخ زندگی 
مردم این مرزوبوم رقم بخورد. این شــیوه حل مســئله 
تردیدهای بشــری، با دو حل مســئله دیگــر تعطیالت 
در حــوزه زنان پیوند خورد؛ یکــی حضور نوازنده زن در 
کنســرتی در اردکان بود که با لغو کنسرت به خوشی و 
خوبی حل شد و دیگری پخش تصاویر جامپینگ فیتنس 
دختران ماهشهری بود که با تعلیق مربیان شان پاسخی 
دندان شکن پیدا کرد و عالم بشریت را از انحراف رهانید! 
اما گویا این بار مســئله آن گونه که پیش بینی می شــد، 

پیش نرفت.
 با به پایان رسیدن تعطیالت و کشف سلطان بلیت و 
تدابیر دیگر، ترکش های ماجرای استادیوم فوتبال مشهد 
گریبان مســئوالن را رها نکرد تا نشــان دهد که همیشه 
برای حل مســئله، پاک کردن صــورت  آن (آن هم با این 

شیوه های منحصربه فرد و ابتکاری) چاره ساز نیست. 
برعکس ممکن اســت خیلی وقت ها گریبان آدم را 
بگیرد و رها نکند و زمینه ساز طرح یک خواسته عمومی 
شــود. گویی هم زمانی این رخدادها بــا بهار بالتکلیف 
امسال، یادآور این پیام است که سرنوشت طبیعت، چه 
بخواهیم و چه نخواهیم، چه دیر و چه زود، سالم دادن 
به بهار اســت و جلوی راه تاریخ و روزگار نمی شــود تا 
ابد ایستاد. هرچند مخاطب فکر کند که نویسنده چقدر 

شعار می دهد.

تعطیالت در پرانتز

رویا صدر 

واکنش

با توجه به یادداشــتی در روزنامه «شــرق» که به طور مکرر در آن تأکید شــده که گویی در 
مفهوم ایران دچار اختالف فهم هســتیم!، ملت ایران متعلق به یک قوم و زبان خاص نیست!، 
هویت ملی نباید به یک زبان، قوم یا نژاد خاص تقلیل پیدا کند!، باید از فهم های باستان گرا و نگاه 
تاریخی به هویت ایرانی خودداری کنیم!، ضروری اســت با یادآوری تعریف مفهوم هویت ملی 
ایرانی از منظر مصالح و منافع ملی، تاریخ تجزیه ایران و نگاه های خصمانه برخی همســایگان 
آزمنــد به ایران بازخوانی شــود تا این افراد، از این دوگانگی ذهنی و برداشــت های نادرســت 
تاریخــی رهایی یابند. در این میان نــگاه تک بعدی به مفهوم ایران امروزیــن، با خلق واژگانی 
همچون «اکنونیت و معاصریت» و با تأکید بر نادیده انگاشتن تاریخ و تمدن دیرین ایران، نگاهی 
غیرواقع بینانه، غیرمنصفانه، غیرعلمی و ابتر بوده و آن ســان واجد ارزش تحلیلی اســت که از 
زاویه های گوناگون تاریخی، جغرافیایی، ژئوپلیتیک، حقوقی، باستان شناسانه و رفتارشناسانه هم 
مورد تجزیه، تحلیل و واکاوی قرار گیرد. مگر می شود درباره مفهوم ایران ابراز نظر کرد، بی نیاز 
از فهم هویت پیوسته تاریخی هزاران ساله ایران، آن هم با تأکید ضمنی بر نادیده انگاشتن تاریخ 
ایران باستان؟! تاریخ ایران، چه ایران باستان و چه ایران پس از اسالم، چه دوست داشته باشیم 
چه نداشــته باشیم، بخشی از هویت ایرانی اســت و باید بپذیریم که هویت ملی ملت یگانه و 
یکپارچه ایران امروزین، در خأل شــکل نگرفته است که بخواهیم با تأکید بر برخی واژگان، آن را 
در ظرف زمانی امروز محصور کنیم. اما آیا ایران، مفهومی جدید است و توسط رضاشاه پهلوی 
به وجود آمده؟ و آیا زبان ملی فارسی، زبان یک قوم خاص است که توسط رضاشاه بر ایرانیان 
تحمیل شــده!؟ تاریخ علم می گوید ســنگ بنای هویت ایرانی را ۱۰ هزار سال دیرینگی پیوسته 
و مســتمر تمدنی با جلوه های اســناد هویتی همچون تپه ســیلک و مارلیک و شهر سوخته و 
جیرفت و... شــکل داده و تاریخ مکتوب نخستین دولت ملت جهان در ۲۵۰۰ سال پیش و آغاز 
شاهنشــاهی هخامنشیان توسط کورش بزرگ نیز از سوی امثال هرودوت و گزنفون در دسترس 
است. دشــمنان هویت ایرانشــهری هر آنچه را به هویت ایرانی مربوط می شود، به پهلوی ها 
می چســبانند تا به طریــق اولی، به راحتی بتوانند ایران و هویــت و تاریخ و تمدن ایرانی را هم 
مــورد حمله و انواع اتهام ها قرار دهند. واگرایان قومی، مدعی اند نام ایران، نامی جدید اســت 
که در ســال ۱۳۱۳ خورشیدی توسط رضاشــاه پهلوی متداول شده و پیش از آن وجود نداشته 
است! در حالی که واژه ایران ریشه در تاریخ هزاران ساله تمدن ایرانی دارد. در اوستا، منطقه ای 
که نخســتین مهد زندگی آریایی ها بوده، ایران وئجه نامیده شده  که به معنای «سرزمین آریاها» 
اســت. در کتیبه سه زبانه ۱۸۰۰ ساله کعبه زرتشت نوشته اردشیر پاپکان، بنیان گذار شاهنشاهی 
ساســانی، به نام ایران اشاره شده  اســت و ایرانشهر، نام کشورمان، از دست کم ۱۸۰۰ سال پیش 
تا قرن ها پس از اسالم بوده؛ از وقتی که شاپور ساسانی گفت من خداوندگار ایرانشهرم تا وقتی 
که ابوریحان بیرونی ایرانشــهر را قلب زمین نامید. زبان فارســی نیز برخالف ادعاهای واگرایان 
قومی نه ویژه قومی موهوم و ناپیدا به نام قوم فارس است و نه با جبر رضاشاه پهلوی در ایران 
متداول شــده بلکه در طول قرن ها، با انتخاب طبیعی و اختیــاری دودمان های حاکم بر ایران، 
زبان ملی و دیوانی همه ایران بوده است. درحالی که ده ها زبان و گویش متداول در گوشه گوشه 
ایران همچون گیلکی، مازندرانی، لری، کردی، بختیاری، تالشی، تاتی، آذری، زرگری، سنگسری، 
زازایی، دزفولی و... هم در طول قرن ها بدون هیچ محدودیتی در کنار زبان ملی فارسی تا امروز 
مورد استفاده ملت ایران بوده اند و به حیات خود ادامه داده اند. بنابراین کاربرد تاریخی فراگیر و 
غیرقومی زبان فارسی در گستره ایرانشهر از مرزهای چین و تاجیکستان تا آناتولی و کردستانات 
و از دربند داغستان روســیه کنونی تا کرانه های بحرین بزرگ، هیچ گاه تحمیلی نبوده است. در 
ســال ۱۸۷۲ در نشست ادیبان و زبان شناسان اروپایی در برلین، چهار زبان  یونانی، فارسی، التین 
و سانســکریت به عنوان زبان های کالســیک جهان اعالم شدند. بر پایه تعریف، زبانی کالسیک 
به شمار می آید که باســتانی و دارای ادبیات پرباری باشد و همچنین در واپسین هزاره زندگانی 
خود دچار دگرگونی های اندکی شده باشد و فارسی از نظر آثار ادبی و شمار و گوناگونی واژگان 
و همچنین ضرب المثل ها به عنوان یکی از غنی ترین و پرمایه ترین زبان های جهان معرفی شده 
که از هزاره گذشــته تا به امروز، آثار شناخته شده ای را همچون شاهنامه فردوسی، آثار مولوی، 
رباعیات خیام، پنج گنج نظامی، دیوان حافظ، منطق الطیر عطار نیشــابوری و گلستان و بوستان 
ســعدی به جهانیان عرضه داشته است. زبان فارســی در امپراتوری هندوستان تقریبا به مدت 
هزار سال، زبان علمی، ادبی و زبان رسمی بوده  است. زبانی که در دوره ترک های غزنوی به هند 
راه یافت و با تأسیس امپراتوری گورکانیان به اوج پیشرفت خود رسید و زبان رسمی هند شد و 
شــاعران بزرگی همچون بیدل دهلوی، امیرخسرو دهلوی و دستگاه شعری سبک هندی را در 
خود پروراند و بخش های زیادی از تاریخ و ادبیات هند به این زبان نگاشته شده  است که پس از 
ورود استعمار بریتانیا، در سال ۱۸۳۲ میالدی، زبان فارسی ممنوع و زبان انگلیسی جایگزین آن 
شد. در امپراتوری عثمانی هم به مدت بیش از هفت قرن، زبان فارسی، زبان درباری، دیپلماسی، 
تاریخ نگاری، ادبیات و مورد تدریس در مدارس دولتی بوده است؛ به گونه ای که در آغاز تشکیل 
ترکیه نوین در ۱۹۲۳ میالدی و پیش از سیاست فارسی زدایی آتاترک، در فرهنگ عثمانی و زبان 
ترکی نزدیک به ۵۰ هزار واژه، پارسی سره یا عربی پارسی شده، وجود داشته است. کوتاه سخن 
اینکه هر کثرتی (دینی، تباری، زبانی و.  ..) ذیل نام ایران به یک وحدت تاریخی ختم می شود و در 
صورتی همه ملت یگانه ایران، فارغ از هر زبان و گویش و آیین و تبار، نسبت به ایرانی که در آن 
زندگی می کنند، احساس تعلق خاطر می کنند که مفهوم ایران، نه با درکی تنگ نظرانه و محلی و 
قومی و زبانی، بلکه مفهومی توسعه یافته بر پایه حقوق شهروندی ملی و واقعیت های تاریخی 
هویتی جامعه ایرانشــهری تبیین شــود؛ با رفع کمبود آگاهی رسانی رسمی همگانی در سطح 

مدارس و دانشگاه ها و رسانه ملی.
* استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک

اختالف در مفهوم ایران یا وفاداری به ایران؟!

میرمهرداد میرسنجری*

افشین امیرشاهی
دبیر جدید انجمن صنفی

در نخســتین جلســه هیئت مدیــره انجمن صنفی 
روزنامه نگاران استان تهران در سال ۱۴۰۱، «افشین 
امیرشــاهی» به عنوان دبیر جدیــد انجمن انتخاب 

شد.
بــه گزارش روابط عمومی انجمن، در این نشســت 
کــه با حضور اکثریــت اعضا برگزار شــد، موضوع 
اســتعفای «شهریار شمس مســتوفی» دبیر سابق 
انجمــن بــه دلیــل مشــغله شــخصی مطرح و 
هیئت مدیره با تقدیر از عملکرد چند ســاله ایشان، 
با اســتعفای ایشــان موافقت و افشین امیرشاهی، 
روزنامه نــگار صاحب نــام را به عنــوان دبیر جدید 

انجمن انتخاب کرد.
گفتنی است هیئت مدیره در این جلسه همچنین از 
زحمات «تبسم نمازی» در دبیرخانه انجمن تقدیر 

به عمل آورد.

صنف

امروز هــم ما درگیر گردوغباری هســتیم 
که خاورمیانه را در بر گرفته اســت. عکســی 
کــه از پوشــش گرد و خاکی که از عربســتان، 
سوریه و عراق آغاز شــده و پنجشنبه شب به 
تهران رســید، نشان می دهد تغییرات اقلیمی 
به آن سادگی که سیاست مداران از آن سخن 
می گویند، نیست. سازمان ملل به تازگی اعالم 
کرده بود تنها سه سال فرصت هست تا برای 
جلوگیری از فروپاشی اقلیمی، تحولی اساسی 
در تمام ابعاد زندگی جوامع بشری ایجاد کند. 
حــاال تنها دو روز از این بیانیه مهم نگذشــته 
است، مردم ایران در بیشتر نقاط کشور با وزش 
باد شــدید توأم با خیــزش گردوخاک روبه رو 
شــده اند. تهرانی ها آخر هفته بــا غباری که 
از عراق وارد شــده، مواجه شــده بودند. آنها 
منتظر بودند پیش بینی های هواشناسی درباره 
افزایش سرعت باد به واقعیت بپیوندد. تهران 
غبارآلود و نیمه ابری بود و کارشناسان در حال 

بررسی شرایط اضطراری بودند؛ اما کار بیشتری انجام نشد و مدام 
تکرار شــد که تهرانی ها در خانه بمانند. در  این  میان بســیاری از 
کاربران با وحشت درباره میزان آلودگی آب و هوای تهران نوشتند؛ 
آلودگی ای که قاعدتا باید در صورت گذر از ۳۰۰ به تخلیه شــهر 
بینجامد. بااین حال، کســی انتظاری از مســئوالن شــهری تهران 
نداشت و فقط به انتشــار افزایش شاخص آلودگی اکتفا می شد؛ 
شــاخصی که از ۱۹۰ به ۳۰۰ و ۳۷۹ و بعدتر به ۴۹۱ رســید. تیتر 
تســنیم این بود: «آلودگی هوای تهران «خطرناک» شد/ شاخص 
برخی مناطق به ۵۰۰ رســید» و طبق گزارش در ســاعات میانی 
روز « مناطق ۱، ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۳، ۱۸، ۱۹ و ۲۲ دارای شــاخص ۵۰۰ 
بودند». به گفته کارشــناس سازمان هواشناسی توده گرد و خاکی 
که از کشور عراق وارد ایران شده، غرب و مرکز کشور را زیر پوشش 
قرار داده اســت و این شــرایط حتی در ســه روز آینده نیز ادامه 

خواهد دارد و در بیشــتر مناطق کشور وزش 
بــاد و ادامه خیزش گردو خــاک رخ می دهد. 
این غبار از عراق وارد کرمانشــاه شد و با عبور 
از همدان، ســاوه، قزوین و قم وارد تهران شد 
و با توجه به عدم بــارش در تهران جمعه و 
شنبه گرد و خاک در هوا وجود داشت. هرچند 
اســتان هایی مانند آذربایجان غربی و شرقی، 
اردبیل و کردستان، خراســان شمالی، شمال 
خراســان رضوی و گلســتان بــا بارش های 
اندکی روبه رو بودنــد. در  این  میان گرد و خاک 
در روند عادی تأثیر گذاشــته است و احتمال 
تأخیر و ابطال پروازها به وجود آمد. از ســوی 
دیگــر، بی تفاوتی نســبت به بیانیه ســازمان 
ملل بســیار عجیب به نظر می رســد. آنتونیو 
گوتــرش، دبیرکل ســازمان ملــل، در ابتدای 
ارائه این گــزارش گفته که مقابله با گرمایش 
«بی ســابقه» کره زمین مســئله «وعده های 
توخالی» دولت ها و شرکت ها است. او گفت 
به عبارت ساده آنها «دروغ» می گویند؛ در حالی که دنیا به سمت 
فروپاشی اقلیمی می رود. این گزارش جامع ترین و تازه ترین ارزیابی 
دانشــمندان در سراسر دنیا درباره گرم شــدن کره زمین است که 
هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل منتشر کرده است؛ 
آن هم با ۴۸ ساعت تأخیر به دلیل اختالف نظر دانشمندان و ۱۹۵ 
دولت  عضو! به گزارش بی بی ســی این گزارش صدها صفحه ای 
محصول کار هزاران دانشمند در سراسر دنیا در طول هشت سال 
است؛ اما ۴۰ صفحه «خالصه برای سیاست گذاران» محل اصلی 
اختالف بین کشورهای ثروتمند و کشــورهای کمتر توسعه یافته 
اســت. این گزارش نگه داشــتن افزایش دما زیر ۱٫۵ درجه، هدف 
پیمان پاریس را «دور از دســترس» خواند و حتی زیر دو درجه را 
«چالشی بزرگ» دانست و هشدار داد با روال فعلی، دنیا به سمت 

۳٫۲ سانتی گراد افزایش دما تا پایان قرن حرکت می کند.

پرنده آبى

آلودگي هوا به  ۵۰۰ رسید
زیر غبار دفن می شویم


