
«جیمز وب» و دامن ُپرچین آن
چیست این چرخ بلند ساده بسیار نقش

گروه سیاســت: جوزف بورل اخیرا از متن توافقی پرده برداشت 
کــه می تواند به احیای برجام کمک کند. در این رابطه مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه شنبه هفته جاری در مقاله ای 
برای روزنامه فایننشال تایمز متن جزئیات دقیق لغو تحریم ها و 
همچنین گام های هسته ای را که باید برای احیای توافق برجام 

برداشته شود، مشخص کرده است. 

ناکامی ابتکار عمل بورل به معنای 
مرگ برجام است

در گفت وگوی «شرق» با مهدی ذاکریان مطرح شد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۳۷ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ جــوالی   ۲۸     ۱۴۴۳ ذی الحجــه   ۲۸     ۱۴۰۱ مــرداد   ۶ پنجشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۶

در «شرق» امروز  می خوانید: آیا سازمان لیگ واقعا از باال بودن دستمزد بازیکنان ناراضی است؟، حبیب اهللا صادقی درگذشت،  بیمه اجباری؛ حق کارگر، تکلیف کارفرما  و یادداشت هایی از  محمود فاضلی، مهدى افشار، غالمرضا حداد 

گروه علم: این مقاله درباره یکی از مهم ترین شاهکارهای 
مهندسی است که افق دید ما را نسبت به خودمان و 
کیهان گسترده تر کرده است؛ درباره تلسکوپ فضایی 

جیمز وب. در این مقاله نخست کمی درباره جیمز وب 
خواهیم گفت. سپس پنج عکس اخترشناسی را که به پنج 

عکس نخست جیمز وب شهره شده، به زبان ساده اما 
َپرسون بررسی خواهیم کرد.

چند روز قبل یکــی از روزنامه های چاپ لنــدن پیش بینی کرده 
اســت ظرف ۲۰ سال آینده ایران به ســرزمین غیرقابل زیست تبدیل 
خواهد شــد. هرچند دانشمندان و دلسوزان کشور بارها در خصوص 
تکیدگی ســرزمین ایــران هشــدار داده بودند، اما ایــن صراحت در 
مطبوعات خارجی کمتر دیده شــده و این در حالی  است که جریان 
زندگی و عادت به مصرف آمریکایی در کشــور و اســراف در مصرف 
منابع طبیعی همچنان برقرار است. اینک بی مناسبت نیست اشاره ای 

به برخی مسائل موازی و مؤثر در این امر بشود.
اخیرا در تصاویر فضای مجازی ظاهرا عضوی از سپاه پاسداران 
که به گفته منابع داخلی عضو مهمی نبوده اعتراف به کمک ایران 
بــه حزب اهللا و حوثی های یمن و... می کند و سیســتم جاسوســی 
اسرائیل موساد آن را دستاورد بزرگ خود می شمارد و برخی منابع 
داخلی هم از این اسارت به  دست اوباش موساد و اعترافات دلتنگ 
شــده اند. درحالی که این پدیده نه از نظر فنی درخور اعتناست و نه 
اعترافات پخش شده مهم اســت؛ زیرا امری که اظهر من الشمس 
اســت و همه می دانند، نمی توانــد از دســتاوردهای اطالعاتی و 
جاسوســی باشد. مگر خود سیدحسن نصراهللا، حوثی ها و مقامات 
ایرانــی بارها نگفته اند که ما به مظلومــان و اینها کمک می کنیم. 
پس اعتــراف یک نفر به ایــن کمک ها چه جای شــگفتی و نفوذ 
اطالعاتی و عملیات جاسوســی و تروریســتی دارد؟ شــاید عوامل 
موســاد می خواهند با این عملیات به  قول معروف رد نفوذ واقعی 
خود را گم کنند و مســئوالن را به اشتباه بیندازند .  در واقع اسرائیل 
و صهیونیست ها و ارتجاع منطقه از بمب اتم فرضی ایران هراسی 
ندارند؛ به خصوص بــا موافقت نامه برجام و نظارت بی ســابقه و 
همه جانبه آژانس بین المللی اتمی واقعا داشتن بمب اتمی برای 
ایــران غیرممکن بود. اما چرا اســرائیل، نتانیاهو و ترامپ با برجام 
مخالف بودند و ترامپ یک طرفه از برجام خارج شــد و متأســفانه 
در داخل هم گروهی مترجم نظرات صهیونیست ها و ترامپ شدند 
و با ظاهرســازی فضای فرهنگی و سیاسی، کشور را مطابق نظرات 
آنها ســاماندهی کردند؟ اشکال برجام از دید آنها چه بود؟ هرچند 
برجام فعالیت های هسته ای ایران را محدود می  کرد، اما موجبات 
مشارکت اقتصادی و فنی کشورهای دیگر را با ایران فراهم می کرد 
و با توجه به نیروی انسانی تحصیل کرده ایرانی و منابع شایان توجه 
طبیعی موجب شکوفایی فناوری در کشور و تولید و خلق ثروت در 
ایران می شد؛ ویژگی هایی که در هیچ یک از کشورهای منطقه وجود 
ندارد. یعنی ایران می توانست سیر صعودی توسعه و آبادانی را در 
ابعاد مختلف تجربه کند و به طور طبیعی دارای هژمونی در منطقه 
شده و کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و این، آن چیزی بود 

که مورد پسند صهیونیست ها نبود. 
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یافته هــای مطالعاتــی درباره چگونگی توســعه ســریع 
و میان بــر که می تواند مدلی برای کشــورهایی شــبیه به ما 
باشــد، نشــان می دهد نقطه آغازیــن برون رفــت از چرخه 
معیوب توســعه، مجموعه ای از اقدامات شایسته ســاالرانه 
در ســطوح باال و میانــی مدیریتی و نیــز به کارگیری افرادی 
با تــوان و تخصص علمــی، مدیریت پیش برنــده به همراه 
سیاست گذاری های درست صورت گرفته است. این راه دقیقا 
مسیری است که می توان به آن «راه میانه برای سرعت دادن 
و قرارگرفتن در مســیر توســعه» اطالق کرد. منتظر ماندن و 
تحقق آرزوی اصالح یکباره تمام ســاختارها، روندی آرمانی 

و غیرعملی است.
با نگاهی به فرایندها و ابعاد مســیر برون رفت تجربه شده 
در کشورهایی که این مسیر را پیموده اند، می توان دریافت که 
عمدتا نقطه آغازین آنها با به کارگیری افراد برآمده از نخبگی 
جامعــه و مدیران کارآمد علمی در مســند سیاســت گذاری  
و اجرای آنها بوده اســت.  بدین ســان این کشورها در چرخه 
صحیــح برون رفت قرار گرفتــه و در میان مــدت اصالحات 
ساختاری در ابعاد دیگر نیز به شکل پیاپی تحقق یافته است.
بررســی این کشورها نشــان می دهد برای استخدام چند 
کارگــزار میانــی دولتی، افــراد از آزمون های اســتخدامی و 
مصاحبه هــای تخصصی برگزیده می شــوند. چنین روندی را 
مقایســه کنید با فشارهای سیاســی ذی نفعان به ناحق در به  

کار گماردن افراد و ایجاد پدیده مذموم حامی پیرو.
شــواهد در جهان و نیز کشور ایران نشــان می دهد صرفا 
داشــتن نیات عالــی و آرمان خواهی نمی توانــد بدون دانش 
سیاســت گذاری درســت راه گشــا بــوده و حتــی موجبــات 
شکست های پیاپی و عقب ماندگی و ناامیدی را فراهم می کنند.  
مــا راهی به جز اینکه در اولین گام، اقدام به اصالح ســاختار 
مدیریــت، شایســته گزینی و به کارگیری نخبــگان و کارآمدان 
کــرده و آن را به یک اجماع عمومی تبدیــل کنیم، نداریم. با 
روی کارآمدن افراد از ســتادهای انتخاباتی، رفقا، خویشاوندان 
و افــرادی که فقط بــا افراط گری و فیلســوف الملوکی برای 
خــود جایی باز می کننــد، راه به جایی نخواهیــم برد و هیچ 
انباشــتی از دانش و تجربــه ای نیز با جابه جایی های وســیع 
در بدنــه مدیریــت حاصل نمی شــود.  نگاهی بــه انبوهی از 
سیاســت های شکســت خورده، درس آموزی هــای زیادی به 
دنبال دارد. مدیریت های چندماهه، مدیران ناپایدار در سطوح 
مختلف وزارتخانه ها، شــرکت های بزرگ دولتی و سازمان ها، 
رفت وآمدهای مدیریتی گسترده و سریع حاصلی جز انباشتی 

از مسائل حل نشده در پی نداشته است. 
ادامه در صفحه ۱۰

دستاورد نفوذ 

مصائب مدیریت و سرنوشت مردم

سـرمـقـالـه

متـن و حـاشیه

 حبیب اهللا صادقی، هنرمند پیش کسوت عرصه هنرهای تجسمی 
چهارشــنبه پنجم مرداد ماه، به دلیل ایســت قلبی دار فانی را وداع 
گفــت.  حبیب اهللا صادقی در ســال ۱۳۳۶ در خانواده ای ســنتی در 
محله تهران نو چشم به جهان گشــود. او نخستین بار نقاشی را در 
هشت سالگی شروع کرد. او فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده 

هنرهای زیبای دانشــگاه تهران بود و کارشناسی ارشدش را نیز در همین رشته 

تحصیــل کرد و دکتــرای پژوهش هنر را از دانشــگاه تربیت مدرس 
دریافت کرد. او عالوه بر نقاشــی در حوزه هــای کاریکاتور و گرافیک 
نیز فعال بود.  او از محضر اســتادانی مانند اصغر محمدی، محمود 
فرشچیان، مهدی حســینی، مجید مهرگان، هانیبال الخاص، مارکو 
گریگوریــان، پرویز تناولــی، حبیب اهللا آیت اللهی، جــواد حمیدی و 

محمود جوادی پور بهره جست. 

 وقــوع مکــرر ســوانح طبیعی کــه جان 
هم وطنــان را در حوادث دلخــراش به یغما 
می برد، به یــک امر معمــول و خبر تکراری 
در کشور تبدیل شــده است. این گونه حوادث 

نه تنهــا حیــات انســان های بی دفــاع را در 
مناطق شهری و روســتایی مورد هجوم قرار 
می دهد؛ بلکه باعث تخریب زیرســاخت ها و 
منابع آب و خاک شــده و گاهی به فروپاشــی 
سیستم تولید می انجامد. در این گونه حوادث 
طبیعــی و پس از خســارات جانــی و مالی 
مرسوم است که ســازمان های هشداردهنده 
مانند هواشناســی مدعی اند که هشــدارهای 
الزم را از قبــل به مردم و مســئوالن داده اند 
و نهادهای متولی آماده باش و پیشــگیری از 

بحران نیز آن را یک فاجعه طبیعی دانســته 
که زمان و فرصت کافی برای پیشگیری از آن 
را نداشته اند. در این بین رسانه های رسمی نیز 
آن را بــه خوراک خبری تبدیــل کرده و صرفا 
با انعــکاس خبر و انتشــار ویدئو بــه نقل از 
شبکه های اجتماعی اکتفا کرده و بی توجهی 
مردم به هشــدارها را علت اصلی این فجایع 
قلمداد می کنند. آنچه قطعی به نظر می رسد، 
آن اســت که تکرار خبر این حوادث همراه با 
بازخورد مرسوم دستگاه های دولتی و مسئول 
به یک سنت ملی تبدیل شــده است. در سه 
دهه گذشــته تغییرات اقلیمی باعث افزایش 
چشــمگیر شــدت و فرکانس ظهور ســوانح 
طبیعی با منشــأ جوی شــده و پیش بینی ها 

حکایــت از آن دارد کــه در آینده نیز شــرایط 
حادتر می شــود، به  عبارتی دیگــر نمی توان 
این حوادث را بیش از ایــن غیرمترقبه قلمداد 
کرد. تعداد سوانح طبیعی حاصل از تغییرات 
اقلیمی از صد مورد در دهه گذشــته به ۲۳۰ 
مــورد در دهــه کنونی افزایش یافته اســت. 
صاحب نظران و ســازمان های جهانی متولی 
این امــر معقتدند که حــوادث غیرمترقبه را 
بایــد هنجار نوین و نرمال تلقی کنیم؛ بنابراین 
اصلی ترین روش مقابله با هنجارهای نوین و 
نرمال، اصالح سیســتم را از طریق پیش بینی 
  و پیشــگیری از این حوادث و اعمال مدیریت 
هوشمند قبل از وقوع این رویدادها می دانند. 
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گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

مردم دین دار   و   در میدان هستند ما نیز 
باید با عمل به وظایف در میدان بمانیمباید با عمل به وظایف در میدان بمانیم

مسکنفروش صوری 
«شرق» از پدیده ای جدید   در بازار ملک گزارش می دهد
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 جریمه نشو!کتک بزن، شیرینی بده
۹

در ضرورت بازبینی و اصالح سیستم مدیریت بحران
حوادث غیرمترقبه؛ هشدار یا آماده باش

 در یادداشــت قبلی تحت عنوان «ســقوط 
متروپل و سرنوشت شهرهای ما (۱)؛ نشانه ها را 
فراموش نکنیم»، اشاره کردم به اینکه فروریختن 
متروپــل یک شــبه اتفــاق نیفتاد، بلکــه عقبه 
مفصلی داشت که می خواهم در اینجا به ادامه 
آن بپردازم. هفتــه قبل گفتم که تغییرنکردن و 
کامل نشــدن قانون نظام مهندســی بعد از   ربع 
قــرن، نامعلوم بــودن ارتباط بین شــهرداری و 
دولت (به طور اخص وزارت مســکن)، شــیوع 
همگانی امضافروشی و ساخت وساز بی کیفیت 

بسازوبفروشــی در پی مســخ و مخدوش شدن 
رابطه شــهرداری ها بــا ســازندگان قدرتمند و 
قانون گریــز و برخی عوامل دیگــر که به تدریج 
بــه آن خواهیــم پرداخت، باعث ایــن اختالل 
شد. برای پاسخ به این سؤال که: چرا اصال اجازه 
می دهیم در شهرهایمان ساختمان های ناایمن 
ســاخته شــوند؟ یا اینکه چرا از ساختمان های 
ناایمن و قدیمی درســت نگهــداری نمی کنیم، 
ناچاریم نه تنها به ســاختارهای حرفه ای، بلکه 
به روابط نهان و آشکار اجتماعی پیچیده حاکم 
بر دنیای ساخت وســاز رجوع کنیم. دنیایی که 
در همه جــای جهــان واژه «رانــت» و اقتصاد 
رانتــی را با خود یدک می  کشــد و از «تولید» در 
مفهوم کالســیک و پاکیزه آن فاصله دارد. این 
پیچیدگی زمانی بیشــتر می شــود کــه اقتصاد 
نفتی و جزیــره ای نیز بر رانتی بــودن مضاعف 

شــرایط می افزاید.  نظــام مهندســی و کنترل 
نظام ســاختمان جامع ترین نظامی است که از 
مرحله تعریف پروژه، انتخاب مهندس طراح تا 
مرحله بهره برداری در بخش ساختمان حضور 
دارد. براســاس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و 
کنترل ســاختمان، طراحی ســاختمان و انجام 
فعالیت های مهندسی در ساختمان باید توسط 
مهندسان دارای «پروانه ساختمانی» انجام شود 
و کنترل ساختمان نیز باید توسط «شهرداری ها» 
انجام شــود؛ بنابراین نظام مهندسی ساختمان 
به عنوان یک تشــکل صنفی برای مهندســان 
طراح (معمار یا آرشــیتکت) و سایر گروه های 
مهندسان اعم از مجری، ناظر و... پروانه اشتغال 
صادر می کند و به نوعی مسئول نظارت بر حسن 

انجام کار آنان نیز هست.
ادامه در صفحه ۴

یادداشت
سقوط متروپل و سرنوشت کالن شهرهای ما (۲)

مشکالت اصلی کجاست؟

معمار و شهرساز
ترانه یلدا

محمد حسین عمادی*

صفحه ۲


