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اختصاصی حوزه علوم انسانی
وقت شریف شکفتن

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
                    تو یکی نه ای ، هزاری تو چراغ خود برافروز

زمانــه بــد مــی چرخــد؟ شــاید. خیمــۀ نیرنگهــای اهــل قــدرت 
چتــرش را همــه جا گســترده اســت؟ شــاید . سیاســت از تلخی 
و تلخکامــی مــی گویــد؟ شــاید . تندخویی و ترشــرویی، هتک 
و ناســزا، خــوردن و در رفتــن، نــزاع و کشــمکش های منفعت 
جویانــه، دروغ و دغــل و ریا و شــیوههای ابلیســی دیگر همه 
جــا پراکنده اســت ؟ شــاید . هرکس بر ســر دیگــری می کوبد 
کــه از خــوان گســتردۀ جهــان چیزی بربایــد و آشــکار و نهان 
بــه بهــای الغری بی پناهان تن فربه کنند؟ شــاید . تاراج ســکۀ 
 رایــج اســت ؟ شــاید .... ولــی مــا انســانیم . پاســبان حرم عشــق.

ما هستیم . باید باشیم .
 در زمانــۀ ابلیســی، در زمانــۀ خزانــی، در زمانــۀ بــی ارزش 
شــدن ارزش هــا، در زمانــه ای کــه غــرور گدایی می کنــد ، در 
زمانــه ای کــه درختهــای خشــک کــه بــه ضربتــی مــی افتنــد و 
بــه جرفه ای میســوزند طرفــداران بیشــتری دارد، در زمانه 
ای کــه دوســت دارنــد انســان فقــط هیمــه ای باشــد کــه لهیــب 
آتــش قــدرت و ثــروت را بلندتــر کنــد،  بــه رویــش وفــادار 
مانــدن، بــه جوانــه زدن وفــادار مانــدن، بــه آدم بــودن وفــادار 
بــودن، بــه راســتی و راســتکاری و صلــح جویــی و ادب وفادار 
بــودن، بــه قــد خــم نکــردن در برابر زشــتکاری همت کــردن، 
بــه اســتوار مانــدن در معبــد انســان، مبارزهــای اســت ســخت یــا 

ســاده امــا ســترگ بــرای گفتــن اینکــه مــا هنــوز زنــده ایــم.
 خدای ابراهیم و موســی و عیســی و محمد دلش برای ما تنگ 
 اســت ...بگریزیم از آنکه ســتمدیده  خوی ســتمکاره گیرد.

ــز از  ــرای گری ــن ملوکهــم، بهانهــای نباشــد ب ــی دی ــاس عل النّ
حقیقــت وجــودی خویــش. ملوک هرچــه می خواهند باشــند. 
مــا انســانیم.تخم انــدوه می کارند، شــادی درو کنیــم. بذر نفاق 
و دروغ میپاشــند، راســتی برداریم. نهال کین مینشانند، میوۀ 
مهــر بچینیــم . هــر روز را زمســتان و پائیــز میطلبنــد، هــر 
ســاعت را بهــار کنیــم. ســاعت در ســاعت وقــت شــکفتن اســت. 
وقــت شــریف شــکفتن در هیــأت انســان. چه وقت بهتــر از عید 
نــوروز، نــوروِز مبــارک و حلــول بهــار در رگ رگ طبیعت 

بــرای ذکــر آنکــه وقــت در وقــت نــوروز . 

     که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر
    که به است یک قد خوش ز هزار قامت کوز 

                                                                                )ابیات از موالنا(

کامبیز نوروزی یادداشت

سالی که نکوست ...
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اردشیر رستمی
ســام مادر مهربانی که در بیجار برای خانــواده  کوچک ما تخم مرغ آب پز 
آوردی و با لبخندی فراموش نشــدنی به ما هدیه کردی، ما هنوز از چشــمان و 
دســت های مهربان تو صحبت می کنیم. سام پیرمرد لرستانی که در نزدیکی 
مسجدسلیمان برایمان نان و لباس محلی آوردی و همه مان با آن عکس گرفتیم.

سام خانواده مهربان کوهرنگی که در سرچشمه های زاینده رود ما را میهمان 
خود کردید و ماشین خراب شده ما را تعمیر کردید.

سام مادربزرگ سنندجی که دست ما را گرفتی و به مزرعه توت فرنگی بردی 
و از دور شدن آدم ها از همدیگر گله کردی.

سام نوازنده دوره گرد کرد که در دامنه زاگرس باشکوه ما را به خانه بردی و 
خواستی تمام سرمایه ات را که چند مرغ و خروس بودند برای رهگذرانی که شاید 

هیچ وقت دیگر آنها را نمی دیدی، قربانی کنی.
سام خلیفه روستای هجیج کنار رودخانه باشکوه سیروان و کوه های بزرگ 
و جاده های پرخطر اورامانات که مســافران خسته و گرسنه را در شب بارانی در 
خانه ات پناه دادی و خودت تا صبح بیدار ماندی و در پاســخ اینکه چرا این همه 
محبت می کنی گفتی خداوند از میان تمام آدم های زمین مرا برای میزبانی از شما 

انتخاب کرده است و این افتخاری تکرار ناشدنی است.
سام ایران عزیز

ســام مادر مهربان بندرعباسی که مرا در نوزادی در آغوش گرفتی و در زیر 
درخت انبــه با من عکس گرفتی و اولین عکس من در آغوش تو اســت زیرا 
نمی توانستی با دوربین کار کنی و مادر من عکس گرفت! من هم هنوز نمی توانم 

با دوربین کار کنم!
سام باباحاجی کرمانی که مرا در کودکی همراز خود کرده بودی و با من درد 
دل می کردی و می گفتی برای ایران چه کار کنیم؟! جواب هایم یادم نیست ولی 

سؤال های شما که همه نگرانی برای ایران فردا بود یادم هست.
سام قهوه خانه دار مراغه ای که از پشت میز پا شدی و با من و همراهان دست 

دادی و لبخند زدی؛ چیزی که در شهرهای بزرگ دلیل می خواهد.
سام شهر زند گان و شهیدان بزرگ

سام قزوین تاریخ ساز من شبهایت پر قصه
و روزهایت پر نورباد.

سام پدر مغازه دار ماکویی که مرا با پسرت دوست کردی و ما سال های سال 
برای هم نامه می نوشتیم.

سام فرزندان غیور و رؤیاپرداز ارسباران، خوشحال هستم که هنوز از راه هایتان 
و نقشه هایتان عقب نشینی نکرده اید و هر روزتان با پیروزی های کوچک و بزرگ 

همراه می شود.
سام پدر ارومیه ای که با کاه شاپوی اصل آرام بر برف راه می رفتی، تو گویی 

به تمام پرسش ها پاسخ داده ای.
ســام پدر و مادر مؤمن اردبیلی که فرزندانتان را به دانشگاه های همه جای 

زمین فرستادید.
سام استاد اندیشمند آستارایی که به دنبال تاریخ نام ها و نشان ها بودی.

سام خانواده بزرگ و فرهنگی رشت که همه را در هر جای زمین فرزند خود 
می دانی خیلی چیزها را باید از شما آموخت.

ســام کودکان منجیل و رودبــار، از بادها چه خبر؟ آیا هنوز بر آنها ســوار 

می شوید؟ برایتان بزرگ ترین پروازها را آرزو می کنم.
سام خانواده زنجانی که ایمان و عشق و آزادی را با هم پیوند داده اید.

سام اهالی البرز، برایتان شب ها و روزهایی به زیبایی و بلندی آلبروس آرزو 
می کنم.

سام شــهرخاطره بازان؛ سام شهر دگرگونی و تاریخ و سیاست و دیروز و 

امروز و فردا، سام تهران زیبا.
سام معلم ورامینی و گرمســاری که متین و آرام به من درس می دادید نه 
در مدرســه و کاس بلکه در کوچه ها و خیابان های شهر. درسی که هنوز هم 

می آموزم.
سام دیار عارفان ابدی. سام سمنان و شاهرود و بسطام و خرقان مهربان.

سام گلستان شوخ و طناز که زیباترین پیوند را با زندگی برپا کرده ای، پیوند 
میان اشک و لبخندو زندگی و رنج و گذشت و بخشندگی. سام ترکمن های دلیر 

که باد را آرایش می کنید.
سام دیار دانش و ایمان و دوستی های بزرگ برای فردایی بزرگتر. دستهایتان 

پلی است به روی فردا مانند ورسک زیبا؛ سام مردان و زنان آالشت عزیز.
سام سرزمین علم و روشنگری که تاریخ را رقم زده ای. سام اراک صنعتگر 
و کوشــنده. امیدوارم درناها به تاالب هایتان دوباره برگردند و تفنگها به خواب 

ابدی بروند.
سام شهر مؤمنان، سام دیار مبارزه و سرنوشت؛ سام شهر آفتاب و کویر، 

سام قم.
ســام اصفهان جهان با بهاران جادویی با گنبدهای آســمانی و زمینی که 
خســته ها را از همه جا در آغوش می گیری و به خواب های هزار و یک شــب 

می بری.
سام یزد زحمت و زیبایی و قناعت و کار و ابریشم و پوالد و ایمان و دانش 

و طراوت و واحه ها ...
ســام دیار جاشــوها و پلنگ ها و ساحل و عشق و شــباب و رندی؛ سام 

سرزمین حماسه سام برازجان و رئیس علی و تاریخ و غیرت.
سام آبادی ایران. سام آبادان شهر اشک ها و عشق ها و روشنفکری ایران و 

نفت نفت نفت که شیر سیاه تو بود. 
تو با نفت سیاهت تمام خانه ها را سفید کردی.

سام سرزمین رنگ و تابلوهای ازلی طبیعت سام هرمزگان عاشق و مواج و 
طوفانی با قلب های درخشان و دستهای خلق کننده.

سام شهر همه و تنها و غریب و زیبا و جاودانه شهر دریاها و اقیانوس ها شهر 
کویر و آفتاب؛ سام کوچک بزرگ؛ سام گرامی و گرانبها؛ سام چابهار مریخی!

ســام سیستان و بلوچســتان دلسوز و مهربان و بخشــاینده و حماسه که 
قصه هایت ایرانم را به بیداری برده است.

سام خاک همه دانایان؛ سام همدان؛ سام دیار باباطاهر و عین القضات و 
شهیدان بزرگ در همه زمان ها.

سام دیار مناجات و بندگی سام خراسان بزرگ که آغوشت میزبان عارفان 
و اهالی ایمان است.

ســام دیار نگاره های عاشــق؛ ســام دیار فرهادها و شــیرین ها؛ سام 
کرمانشاهان.

سام همه جای ایران زمین. همیشه شاد همیشه خرم همیشه سبز باش.

ایران عزیزسالم 
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ســال 1397 با همه خوشی ها و ناخوشی ها تمام شــد. البته سال گذشته وزن 
ناخوشی ها در مقایسه با خوشــی ها بیش تر بود. به نظر من بعد از پیروزی انقاب 
اسامی، سال گذشته سخت ترین سال در دوران چهل ساله انقاب بود. شاید عده ای 
بگویند سال های جنگ هشت ساله، سال های سخت تری بودند. ولی من باز بر روی 
نظر خودم پای بند هستم و تاکید می کنم سال گذشته سخت ترین سال دوران چهل 

ساله حیات حمهوری اسامی ایران بود.
به هر حال سال 97 با همه سختی ها جای خود را به سال نو داد، با این امید که 
امسال تمامی سختی ها از کشور عزیزمان رخت بربندد، یا دستکم کمتر شود. البته 
ناگفته نماند شماری از صاحب نظران سال 1398 را سال سخت تری می دانند. البته 

دالیل زیادی هم برای این نظر خود دارند.
دولت، تحریم ها را عامل این سختی ها می داند، اما شمار زیادی از سیاسیون و به 
تعداد بیش تر افراد جامعه اثر بی تدبیری و سوء مدیریت را بیش از اثر تحریم ها می دانند. 
به هر حال چه حرف دولت درست باشد و چه حرف مخالفان و منتقدان دولت، سختیها 
وجود دارند و اگر دولت، مردم و سایر نخبگان و دلسوزان فکری نکنند، خسارات بیش 
تری را متحمل خواهیم شد. در این راه عواملی وجود دارد که نمی گذارد با موفقیت این 

تحریم ها را پشت سر بگذاریم:
1- سوء مدیریت دولتمردان: در این راه دولت و شخص رییس جمهور باید حرف دلسوزان 

جامعه را بشنود و عواملی را که باعث این بی تدبیری ها شده اند از دولت جدا نماید.
2- جناح های سیاسی سعی نکنند که از آب گل آلود ماهی بگیرند و مشکات 
کنونی را گردن رقیب بیندازند و آن را نردبانی برای باال رفتن خود و دوستان کنند. اگر 
مشکات حادتر شود مردم همه آن ها را با یک چشم خواهند دید. شعارهای اصاح 

طلب، اصول گرا........ در دی ماه 1396 یادمان نرفته است.
3- مردم به شرایط حساس کنونی واقف شوند و بدانند اگر مشکلی برای کشور 
پیش بیاید دامن همه را خواهد گرفت. بنابراین هجوم به صفوف سکه و دالر و خودرو 

در ایران باستان در روز های بخصوصی از سال جشن هایی ترتیب داده میشد که 
امروزه به جشن های ایرانیان باستان معروف است. عمر برخی از جشن های ایرانیان 

باستان با عمر این ملت و مردم برابر است.
در فرهنگ ایرانیان باستان، علت آفرینش انسان را رواج نیکی می دانستند. این 
نیکی مختص زمین نبود و تمام کاینات را در بر می گرفت. انســان برای انجام این 
وظیفه سنگین، باید دائما بر ضد پلیدی و نیرو های آن در تاش باشد و برای رسیدن 
به ابدیت باید از گذرگاه این جهان عبور کند. در این گذرگاه، نیرو های اهریمنی مانع 
راه انســان اند. ابزار و ساح انسان در جنگ با اهریمن، پارسایی و شادمانی ست. از 
احتیاجات هر مبارز، عاوه بر بدن ورزیده، روان نیرومند است.جشن هایی که در طول 
سال برگزار می شد راهی برای دستیابی به روحی قوی، با ایمان، شاداب و سالم بودند. 
مردم با شرکت در این جشن ها خستگی را از روان شان دور می کردند و به آن شادابی 
و تازگی می بخشیدند.جشن فروردگان نام جشنی بوده که به مدت ده روز، در روز های 
پایان سال برگزار می شده است. این جشن در دوران باستان، جشن فروهر ها یا روان 
درگذشته بود.نوروز در گذشته به دو بخش تقسیم می شد. نوروز کوچک که اولین روز 
فروردین ماه بود. پنج روز اول فروردین، جشن حالتی همگانی داشت و به نوروز همگانی 
هم مشهور بود. نوروز بزرگ که از ششم فروردین شروع می شد. در تقویم ایران باستان، 
ششمین روز از هر ماه را خردادروز می نامیدند. این روز منسوب به فرشته موکل آب، 
خردادامشاسپند بود. به باور زرتشتی ها در این روز میاد زرتشت اتفاق افتاده است. در 

زمان ساسانیان این روز اهمیت و تقدس خاصی داشت. از اعتقادات پیشینیان این بود 
که سرنوشت انسان و جهان در سال پیش رو، در نوروز تعیین می شود.

از دیگر اعتقادات مردم این بود که در این ده روز روان های درگذشتگان به ترتیب از 
بهشت و از دوزخ خارج می شوند و برای بازدید خانه هایشان می آیند. هدیه هایی تقدیم 
آن ها می شود و کوشش می گردد که آن ها راضی باشند. روان های دوزخیان غمگین 
هستند و احساس یک زندانی را دارند که گریخته است و هر لحظه بیم آن را دارد که 

دوباره گرفتار شود.
 روان های بهشتیان شادند و شادمانی می کنند و دعای خیرشان را نثار افراد خانواده شان 
می نمایند.بنابر سنت های دیگر اعتقاد بر این بود که این روان های درگذشتگان نیست 
که باز می گردد بلکه فروهر آنهاست. بنابر اعتقاد زرتشتیان فروهر ها قبل از تولد انسان 
و حتی قبل از آفرینش وجود داشته است؛ بنابراین برای آن ها سفره های رنگین پهن 
می کردند. می گویند که در ابتدا این سفره به هفت شین معروف بوده و شامل: شمع، 
شیرینی، شیر، شربت، شکر و شانه بود که بعد از ورود اسام هفت شین به هفت سین 
تغییر یافت.به عقیده پروفسور ویلهلم گایگر، ایرانشناس آلمانی، در ایران پیش از اسام 
نوروز در اصل عید مردگان یا به عبارت بهتر، عید احترام به ارواح گذشتگان بود. چنین 
عیدی در همه جای دنیا در میان مردمان گوناگون معمول است. سرچشمه این احترام 
ترسی بوده است که مردم از ارواح گذشتگان داشته اند و گمان می کرده اند که آن ارواح 

می توانند اسباب ذلت و بدبختی آنان شوند.

هر آنچه که درباره نوروز نمی دانیدهمه در یک کشتی نشسته ایم

شــاید در کوتاه مدت باعث سود اندکی شود ولی در بلندمدت دودش به چشم خود 
مردم خواهد رفت.

4- جنگ 8 ساله را با اتحاد دولت و ملت و جانفشانی رزمندگان پشت سر گذاشتیم. 
تحریم های ظالمانه آمریکا و بازی موش و گربه اروپایی ها کم از جنگ 8 ساله نیست. 
بنابراین باز هم الزم است مانند دوران دفاع مقدس، همه دست به دست هم بدهیم و 
پشت سر رهبر بایستیم و دعواهای جناحی را برای بعد بگذاریم. برای دعواهای داخلی 

وقت زیاد است، اآلن وقت دعوا نیست.
5- دلســوزانی را که در سال 1388 و بعد از آن، دچار رنجش و کدورت شده اند 

دلجویی کنیم و اگر کمکی می توانند بکنند دست شان را بفشاریم.
6 – دست کسانی را که مترصد سوء استفاده از این وضعیت هستند از بیت المال و 
جان و مال مردم کوتاه کنیم. مردم ما همان مردم سال های جنگ هستند، اگر با آن ها 

با صداقت باشیم و با عدالت رفتار کنیم.
7- حمایت از تولید داخلی در عمل و نه در حرف.

8- ترغیب گردشگران خارجی برای سفر به ایران و استفاده از نظرات متخصصان 
و صاحب نظران صنعت گردشگری و حذف قوانین دست و پاگیر.

9- گسترش بازارهای مرزی برای فروش محصوالت تولید داخل به کشورهای 
همسایه. با توجه به گرانی قیمت ارز، خرید کاالی ایرانی برای کشورهای همسایه 

ارزانتر تمام خواهد شد.
10- استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای صادرات نفت به کشورهای دیگر. 
مثا از طریق کشور افغانستان می تواند به روش زمینی و با تانکر نفت و مشتقات نفتی 

را به هند و چین صادر کرد.
11- استفاده از نظرات نخبگان دانشگاهی برای دور زدن تحریم ها، رونق تولید 
داخلــی، مدیریت بازار داخلی و .... به امید پیروزی ملت ایران و به امید غلبه بر همه 

مشکات.
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براســاس اعام ستاره شناســان، دقیق ترین تقویم جهــان مربوط به خیام 
نیشــابوری دانشمند قرن پنجم هجری قمری است.  تقویم هجری خورشیدی 
که معموال به طور روزمره همراه مردم اســت به عنوان دقیق ترین تقویم مطرح 
شده در جهان شناخته می شود که این تقویم از سوی حکیم عمر خیام نیشابوری 

دانشمند و ریاضی دان ایرانی تدوین  شد.
به اعتقاد ستاره شناسان، تقویم هجری خورشیدی دقیق تر از تقویم میادی 
است، زیرا که مشکل در دقت آن هر 3 هزار و 770 سال، یک روز است و تقویم 

میادی هر3 هزار و 330 سال یک روز به مشکل می خورد.
ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوری که در سال 1044 میادی در نیشابور 

به دنیا آمد و در سال 1124 در گذشت، تنظیم کننده تقویم رسمی ایران است.
وی در روز جمعه نهم رمضان ســال 471 هجری قمری در حالیکه 32 سال 

بیشتر نداشت تقویم ایرانی را تکمیل کرد.
اختاالتی که در زمان حیات خیام یعنی ســده 5 هجری در گاهشماری ها 
وجود داشت، دولت سلجوقی را برآن داشت تا تقویم جدیدی با مبدا هجرت پیامبر 

اسام از مکه به مدینه و براساس سال خورشیدی را تدارک ببیند.
پیش از ورود اســام به ایران و به روزگار زمامداری ساسانیان )226 تا 652 

میادی( هر سال مرکب از 365 شبانه روز در 12 ماه بود.
از آنجا که سال مداری یا حقیقی 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 49 ثانیه 
اســت و سال عرفی ساسانیان، سرراست 365 روز بود، هر 4 سال یک بار، سال 
عرفی از ســال حقیقی یک روز عقب می افتاد و نــوروز با اول فروردین برابری 

نداشت.
همچنین هر 120 ســال یک بار، سال عرفی یک ماه از سال حقیقی عقب 
می افتاد. منجمان ساسانی چاره کار را در این دیدند که با گذشت هر 120 سال، 
یک ســال را به صورت چرخشی 13 ماهه حساب کنند، یعنی بعد از 120 سال 
اول، دو ماه فروردین و بعد از 120 سال دوم، دو ماه اردیبهشت داشته باشند و به 

همین ترتیب تا ماه اسفند پیش بروند.
این رویه تا پایان دوره ساســانی رواج داشت، اما پس از اسام به فراموشی 

سپرده شد و انطباق سال عرفی با سال حقیقی به هم خورد.
در زمان سلطنت ملکشاه ســلجوقی )465 تا 485 هجری قمری( و وزارت 
خواجه نظام الملک توســی، احتماال به اشــاره خواجه، تصمیــم گرفتند که به 
نابسامانی در گاهشماری پایان دهند و از این رو حکیم عمر خیام نیشابوری مامور 

شد با همراهی گروهی از منجمان برجسته، محاسبات جدیدی را ترتیب دهد.
در آن زمان، خیام هنوز از مرز 30 ســالگی نگذشــته بود ولی شهرت علمی 
درخور توجهی داشت و مورد احترام ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک بود 
و از همین رو اصاح تقویم به او واگذار شد. تقویم جالی که توسط خیام تنظیم 

شد توانست سال عرفی را با سال طبیعی تطبیق دهد.
در این گاهنامه نوروز درســت در اول بهار یا به اصطاح منجمان در نقطه 
اعتــدال بهاری قرار گرفت، بلکه تمام فصل هــای عرفی با فصل های حقیقی 

منطبق شدند.
این که امروزه در تقویم ایرانی یا همان جالی، بهار و تابستان 93 روز است، 
فصل پاییز 90 روز دارد و زمستان 89 روز حساب می شود، برای این است که اول 
هر فصل عرفی دقیقا برابر با آغاز فصل حقیقی باشد. سالی که با تقویم جالی 
محاســبه می شود، برخاف سال میادی که در هر 10 هزار سال، نزدیک به 3 
روز با ســال حقیقی اختاف پیدا می کند، همواره مطابق با سال حقیقی است و 
هیچ گاه از آن عقب نمی ماند، از همین رو، سال های کبیسه در تقویم جالی ثابت 

نیستند و بر مبنای رصد ساالنه تعیین می شوند.
به طور معمول هر چهار ســال یک بار، سال را کبیسه می گیرند، اما پس از 
گذشت 28 یا 29 سال، کبیسه گرفتن بعد از 5 سال اجرا می شود؛ یعنی به جای 

آن که سال 32 را کبیسه حساب کنند، سال 33 را کبیسه می گیرند.

دقیق ترین تقویم جهان؛ 

هدیه دانشمند ایرانی به دنیای علم
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مهدی نورمحمدزاده
سیل نوروزی امسال در کنار همه رنج ها و مصائبش، آینه تمام نمایی است 
که ضعف و قوت مدیریت بحران در کشور را به خوبی نمایش می دهد و فارغ از 
شعارها و ادعاها، نمره واقعی ما را در مواجهه با بحران های بزرگ تعیین می کند.

درســها و عبرتهای سیل بســیارند، فضای مجازی هم پر است از نقدها و 
حرفهایــی که بعضا خاصیت اصاحگری هم ندارنــد و صرفا باعث رونق بازار 

تخریب و تحقیر شده اند.
البته شکی نیست که توسعه نامتوازن، تخریب منابع طبیعی، عدم رعایت سخت 
گیرانه استانداردهای علمی و فنی، ضعف و کمبود امکانات و حتی ضعف مدیریت 
برخی مسئولین ناکارآمد و ضعیف باعث تشدید مشکات و عوارض حوادث طبیعی 

چون سیل و زلزله در کشور ما شده است، اما نباید از دیگر ابعاد ماجرا نیز غافل شد.
فقدان آموزش های کاربردی و عملیاتی و عدم آمادگی برای شرایط بحرانی 
در میان مســئولین و حتی خود مردم، یکی از هشــدارهای مهم و مغفول این 
روزها است. هم آنهایی که در چند قدمی سیل می ایستند و سلفی می گیرند و 
هم آنهایی که علی رغم هشدارهای مکرر حاضر به تخلیه خانه خود نمی شوند 
نیازمند آموزش هستند. متاسفانه ما هنوز فهم درستی از ابعاد خطرناک حوادث 
طبیعی نداریم و به خیالمان توجه به هشدارها و احترام به قدرت طبیعت، نشانه 
سوسول بازی است! چرا؟! چون در برنامه های آموزشی دوران مدرسه، چیزی از 

مهربانی با طبیعت و رعایت احوالش نخوانده ایم!
در طرف دیگر، مسئول و امدادگر و مدیر بحران هم نیازمند آموزش و مانور هستند. 

مدیر بحرانی که راهکارهای خروج سیل از شهر آب گرفته را هنوز نمی داند و دنبال 
سعی و خطا است، مسئولی که ادبیات و روان شناسی اطاع رسانی درست و دقیق را 
بلد نیست و مردم را نگران تر می کند، رسانه ای که به جای ارائه اخبار و کمک به رونق 
و سرعت امداد، مشتاق تسویه حساب سیاسی است، امدادگری که اولویت ها را خوب 
نمی شناسد و دنبال رستوران گردی است و حتی نیروی جهادی که متوجه حساسیت 
ها و ظرایف نیست و سینه زنی و رجز خوانی اش در برابر سیل را رسانه ای می کند، 
بیش از مردم عادی نیازمند آموزش هستند. البته که شکی در نیات صادقانه این عزیزان 

نیست، اشکال کار در فقدان آموزش و عدم درک صحیح شرایط بحران است.
نمونه جامع تر، طوفان اطاع رســانی و گزارش دهی توسط همه مسئوالن 
لشــگری و کشوری است. واقعا داشتن این همه ســخنگو و گزارش دهنده از 

آموزش، الزم نیست 

د!
کنی

ش 
دام

اع
آخرین وضعیت بحران و امداد، چه حسن و ثمری دارد؟! جز اینکه احتمال خطا 
در ارائه اطاعات دقیق را افزایش می دهد و باعث نگرانی و تشــویش بیشــتر 

مردم می شود؟!
وجود سخنگوی واحد، مطلع، کاربلد و مسلط به فن بیان، اطمینان و اعتماد 
جامعه را جلب و بازار تخریب و مچ گیری معاندان را هم کســاد می کند! به یاد 
بیاورید حادثه تلخ پاســکو را و سخنگوی آتش نشــان کاربلدی که اعتماد و 

اطمینان به مخاطبان منتظر و غمگین تلویزیون هدیه می آورد!
 فقط خدا کند در کنار عزل و تنبیه و حتی محاکمه مسئوالن ناکارآمد و ناتوان، 
کمی هم به آموزش و مانورهای واقعی بها بدهیم تا در روزهای سخت و بحران 

های بزرگتر، کاهمان پس معرکه نماند!
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حادثه سیل دو هفته اول آغازین سال 98 در استان های مختلف ایران، برای 
چندمین بار طی یک دهه اخیر ثابت کرد که رسانه های اجتماعی جای رسانه های 
ارتباط جمعی را در فرآیند اطاع رســانی گرفته اند. پیشتر در رویدادهای سیاسی 
و اقتصادی، نقش برجسته شبکه ها و رسانه های اجتماعی مشخص شده بود به 
طوری که بسیاری از سیاســتگذاری های کان درباره این شبکه ها و رسانه ها 

ناشی از نقشی بود که برای آنها تصور می شد.
بر این اســاس نظر دکتر حمیــد ضیایی پرور مدیر کل دفتــر مطالعات و 
برنامه ریزی رســانه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در خصوص نقش رسانه 
ها و شبکه های مجازی در خصوص این رویداد به شرح زیر ماحظه می کنید.

رسانه ها را در یک تقسیم بندی کاسیک  می توان به سه دسته رسانه های 
دیداری و شنیداری، مکتوب و رسانه های اجتماعی تقسیم کرد. هم رسانه های 
دیداری و شــنیداری و هم رســانه های مکتوب به طور مشخص رسانه هایی 
یکسویه هستند که فقط پیام تولید شده از سوی رسانه نگارهای حرفه ای را به 
سمع و نظر مخاطبانشان می رسانند. برای دسترسی به این رسانه ها باید ابزاری 
به نام رادیو و تلویزیون داشــت که مستلزم امکاناتی مانند برق، دستگاه رادیو یا 
تلویزیون)در خوش بینانه ترین حالت؛ رادیوی خودرو( است. رسانه های مکتوب 
نیز الزامات خاص خود را دارند و هر مخاطبی به آن دسترسی ندارد ضمن اینکه 
در ایران رسانه های مکتوب از میزان نفوذ و تیراژ پایینی برخوردارند اما رسانه های 
فضای مجازی و به طور مشخص رسانه های اجتماعی و پلتفرم هایی که همزمان 
چند رسانه و ابزار هستند از طریق موبایل که ضریب نفوذ باالیی دارد و خطوط 

مخابراتی قابل دسترس هستند.
در حوادث سیل اخیر که هنوز هم برخی استان های جنوبی و غربی و شمالی 
کشــور با آن دست و پنجه نرم می کنند، بازیگر رسانه ای نقش اول، رسانه های 

اجتماعی مبتنی بر موبایل بودند.
تقریباً هر آنچه در حافظه تان از سیل مذکور به یاد می آورید و تصاویر انبوهی 
که مردم منتشــر می کردند به وسیله مردم ثبت و ضبط و منتشر شده بود. این 
تصاویر و خبرها ممکن است خام و ادیت نشده به نظر برسد اما بکر و تکان دهنده 

و دست اول و دست نخورده بود.
حتی رادیو و تلویزیون ایران نیز به رغم مقاومت تاریخی خود برای استفاده از 
تصاویر ارسالی روی رسانه های اجتماعی، در میانه راه ناگزیر از انتشار این تصاویر 

روی گزارش های روزانه خود شد.

شبکه های اجتماعی امکان تبادل دوســویه اطاعات میان مردم دارند و به 
همین دلیل عاوه بر اطاع رســانی از پایین به باال، گاهی این شبکه ها نقش 

استمداد برای امداد و نجات را برای مردم نیز بازی می کردند.
از عجایب زمانه ما این اســت که به رغم اینکه گزارش های رســمی نشان 
می دهد که تلگرام همچنان رسانه اول مورد استفاده ایرانی هاست و حتی میزان 
مراجعه و مصرف پهنای باند تلگرام در ایران نسبت به قبل از فیلترینگ تغییری 

نکرده، باز هم این رسانه فیلتر است.
هم تلگرام و هم توئیتر رســانه های اجتماعی مؤثری در اطاع رسانی سیل 
اخیر بودند و عجیب اینکه حتی مسئوالن عالی رتبه کشوری نیز از طریق همین 

رسانه های اجتماعی فیلتر شده به مردم اطاع رسانی می کنند.
در مورد مطبوعات ایران و نقش آنها در این بحران نیز باید گفت این چندمین 
بار است که رسانه های مکتوب ایران در بحبوحه حوادث و رویدادهای مهم داخلی 
یا بین المللی در حالت تعطیلی به سر برده و از قافله اطاع رسانی عقب مانده اند. 
درست در همان دو هفته ای که کشور از شمال تا جنوب درگیر سیلی مرگبار شده 
بود، مطبوعات ایران به طور دستجمعی به خواب و تعطیلی رفته بودند و شاید به 
تعداد انگشتان یک دست، خبرنگار مطبوعاتی در استان های درگیر سیل حضور 
داشت، آن هم خبرنگارانی که نه برای مأموریت بلکه احتمااًل برای دیدار از موطن 

خود عازم شهرستان های مختلف شده بودند.
در یــک جمع بندی باید گفت ســیل اخیر، نقش رســانه های اجتماعی در 
اطاع رسانی بحران نقش اول و رسانه های دیداری و شنیداری در رتبه دوم قرار 
داشــتند و مطبوعات کشور نیز با نتیجه صفر، میدان را به دیگر رسانه ها واگذار 

کرده بودند.
اما واقعیت تأسف بار نیز این اســت که رسانه نگارهای ایرانی نیز به طور 
کامل و دقیق، فوت و فن ها و تکنیک های رسانه نگاری در بحران را نمی دانند. 
نقش رســانه در بحران، دمیدن در آتش خشــم و نفرت و تحریک احساسات 
عمومی نیست. رسانه در بحران باید نقش امیدبخش، زندگی بخش و آرامش 
بخش داشــته باشد. شاید الزم باشد یکبار به طور کامل همه رسانه های ایران 
دوره های آموزشی استاندارد رسانه نگاری در بحران را فراگیرند و از آن مهمتر 
آموزش عمومی برای رســانه نگاری شــهروندی در کشور است، چرا که هر 
شهروندی با داشتن یک موبایل و دسترسی به یک رسانه اجتماعی، خود یک 

خبرنگار است.

رسانه نگاری
در بحران
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          سیل و یادآوری اهمیت سواد رسانه ای
فرهنگ  و سواد رسانهفرهنگ  و سواد رسانه

گزارش

سیل شیراز و بارندگی کم سابقه در استان فارس در روزهای آغازین سال 98، 
یادآور اهمیت چاره اندیشی درباره واقعه قبل از وقوع و مدیریت بحران در زمان 
وقوع بود و از طرفی، طرح شایعه های مختلف ضرورت افزایش سطح سواد رسانه 

ای در کشور را یادآوری کرد.
همگام با تاش های مدیران دســتگاه های مسئول در استان فارس برای 
مدیریت بحران، رسانه ها و شبکه های اجتماعی نقش موثری در اطاع رسانی 

به مردم برای کاستن از خطرات و آالم شهروندان در معرض آسیب داشتند.
در ایــن میان، برخی ناظران داخلــی و بیرونی نیز به جای حرکت در چنین 
مسیری، مسیر دیگری را در پیش می گیرند و آن هم ساختن و پرداختن شایعاتی 

است که افکار عمومی را با دغدغه ها و نگرانی های کاذب روبرو می کند.
هم اینک در شرایطی که وضعیت استان فارس از نظر سیل اخیر به وضعیت 
عادی بازگشــته است، مروری بر این شایعات می تواند تجربه ای برای افزودن 

سواد رسانه ای در قبال بحران های احتمالی بعدی در جامعه باشد.
با به  کارگیری سواد رسانه ای، تسلط فرد در فهم خروجی رسانه افزایش می 
یابد و به  این  ترتیب فرد به  خوبی می داند از رســانه چه می خواهد و فعاالنه به 
ارزیابی نقادانه محتوای آن می پردازد تا معنای پیام هایی با قابلیت های اثرگذاری 

بر سبک زندگی  خود را دریابد.
سواد رسانه ای به ما می آموزد که در برابر رسانه ها چه چیزهایی از دست می 
دهیم و چه چیزهایی به دست می آوریم و به عبارت بهتر در مقابل زمان و هزینه 

ای که صرف می کنیم چه چیزی به دست می آوریم.

** سیل شایعات
شــایعات درباره سیل اخیر شیراز حول دو موضوع چرایی شکل گیری سیل 
و خطرات ناشــی از بارش شدید بر روی سدها، شبکه های آبرسانی و ... شکل 

گرفت.
مروری بر این شایعه ها نشان می دهد که واکنش به موقع مقام های مسئول 

می تواند در ناکام گذاشتن شایعه پردازان نقش مهمی داشته باشد.

هرچند درگیری مقام های مسئول با موضوع اصلی بحران الزمه حل و فصل 
آن اســت، اما آنها ناگزیر به تقویت خط ارتباطی با رسانه های رسمی در زمان 
بحران برای کاستن از حجم شایعات هستند. موضوعی که به آرامش روانی جامعه 

منجر می شود و حل و فصل بحران را آسان می کند.

داستان سیل شیراز
در زمان ســیل دروازه قرآن، تصاویری از یک فرد سوار بر قایق که پوشش 
نظامی دارد در شبکه های اجتماعی دست به دست و به سیل شیراز نسبت داده 
شــد و از آن پس بود که آماج حمات مغرضانه به یکی از نهادهای خدمتگزار 

امنیت کشور روانه شد.
برای افراد آگاه به مختصات جغرافیایی منطقه ســیل دروازه قرآن روشن بود 
که این تصاویر مربوط به شهر شیراز نیست اما برای افرادی که تاکنون در این 
منطقه حضور نداشته اند، این موضوع محرز نبود و اینچنین بود که شایعه دهان 

به دهان و گوشی تلفن همراه به گوشی تلفن همراه پخش شد.
روابط عمومی ســپاه فجر فارس در بیانیه ای ضمن تاکید بر لزوم شناسایی 
مسببان حادثه ســیل پنجم فروردین ماه دروازه قرآن شیراز، از دستگاه قضایی 

خواست که با شایعه سازان درباره عوامل این حادثه برخورد کند.
در این بیانیه آمده بود: با بررســی منشــا صدور این دروغ پراکنی ها ُمبرهن 
شــده است دشمنان قسم خورده انقاب اسامی در خارج و اَیادی ورشکسته و 
افسرده آنان در داخل در داخل و خارج از کشور با سوء استفاده از حادثه سیل قصد 
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مخدوش کردن ذهنیت، باور و اعتماد مردم نسبت به نهاد انقابی و مردمی سپاه 
را دارند تا به گمان باطل خود ســپاه و نیروهای مسلح را منفعل کنند و از سوی 

دیگر زندگی مردم آسیب دیده را از حرکت باز دارند.
سپاه فجر فارس در این بیانه اضافه کرد: زهی خیال باطل، که مردم شریف 
ایران همانگونه که در چهل ســال اخیراســیر لجن پراکنی و تبلیغات دروغین 
دشمنان نشــده اند این بار نیز با همراهی و پشتیبانی از نیروهای مسلح مشت 

محکمی بر دهان دشمن خواهند زد.
استاندار فارس نیز شنبه 17 فروردین 98 در نشست ستاد بازسازی و بازتوانی 
خسارت ناشــی از سیل شیراز، از شهروندان و همچنین فعاالن فضای مجازی 
خواست که ضمن خودداری و پرهیز از دامن زدن به مسایل خاص، به متولیان امر 
اجازه دهند که هرگونه مساله ای در این زمینه را در چارچوب قانون پیگیری کنند.

عنایت اهلل رحیمی افزود: اینکه گفته می شــود تخریب یک خاکریز یا سد 
مربوط به پادگان سپاه باعث بروز این سیل در شیراز شده کاما کذب است و به 

هیچ وجه منطقی و قابل پذیرش نیست.

شکستن سدها، شایعاتی که یکی پس از دیگری تکذیب شد
احتمال شکسته شدن ســد درودزن در شهرستان مرودشت و خطر فراروی 
شهر شیراز در پی آن، شایعه ای بود که همزمان با بارش های کم سابقه بهاری 

در استان فارس مطرح شد.
خبرنگار ایرنا ششم فروردین با فرماندار شهرستان مرودشت تماس گرفت و 
پاســخ شنید: سد درودزن یک میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد که هنوز نیمی از 

ظرفیت آن خالی است.

رهام پیکری افزود: پس از انتشار این شایعات بی پایه و اساس در شبکه های 
مجازی، موضوع از طریق پلیس فتا پیگیری و 2 نفر در این رابطه دســتگیر و 

تحویل مقام های قضایی شدند.
وی از مردم خواست که به شایعات توجه نکنند و هرگونه اخبار و اطاعات را 

از منابع رسمی و موثق دنبال کنند.
برخی مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی، نگرانی درباره شکستن سد 
درودزن و خطر آن برای مردم شیراز را تداعی می کرد، در حالی که شهر شیراز 

در فاصله بیش از 100 کیلومتری این سد قرار دارد.
سد مخزنی »درودزن« بر روی رود »کر« استان فارس ساخته شده  در فاصله 
پنجاه کیلومتری شــمال غرب شهر مرودشت واقع است. دانستن این نکته که 
ســرریز سد درودزن در مسیر رود کر ادامه می یابد و تهدیدی برای مردم شیراز 

نیست، عمًا مطالبی از این دست در شبکه های اجتماعی را بی اعتبار می کند.
در پی طرح شایعاتی درباره احتمال شکستن سد سیوند در بارش های زیاد 5 
و 6 فروردین 98، خبرنگار ایرنا نظر سرپرست فرمانداری پاسارگاد را جویا شد تا 

ابهام ها در این زمینه پایان یابد.
علی علیزاده در این مصاحبه درباره وضعیت ســد تاخیری سعادتشهر و سد 
سیوند در محدوده شهرستان پاسارگاد گفت: وضعیت این سدها به طور مستمر 
رصد می شود و هم اینک سطح آب به دلیل خشکسالی های اخیر در این سدها 

پایین است.
وی اظهار داشــت: حتی در صورت شدت گرفتن بارش ها و تکمیل ظرفیت 
این سدها، سازوکار مناسبی برای بازشدن دریچه ها و هدایت آب در کانال های 
زیر دســت به گونه ای که اختالی در روند زندگی مردم ایجاد نکند، اندیشیده 

شده است.
سرپرست فرمانداری شهرستان پاســارگاد ادامه داد: با توجه به جنس خاک 

منطقه سد سیوند، تراکم آب در پشت این سد به ندرت اتفاق می افتد.
دانستن این ویژگی عجیب سد سیوند که آب در پشت آن کمتر می ماند و در 
زمین فرو می رود، به طور عملی، شــایعه شکستن این سد را نزد افکار عمومی 

بی اعتبار می کند.

آلودگی آب
آلودگی آب شــهر شیراز در پی ســیل پنجم فروردین دروازه قرآن از دیگر 

شایعاتی بود که در فضای مجازی بازنشر شد.
محتوای این شایعه متکی بر نقل قول غیرواقعی از یک منبع در دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز بود.
در پی طرح شایعه آلودگی آب شیراز همزمان با سیل دروازه قرآن، سرپرست 
روابط عمومی شرکت آب و فاضاب شیراز اعام کرد: سیاب خللی در سامت 
آب آشامیدنی شیراز وارد نکرد و مردم و گردشگران با اطمینان خاطر می توانند از 

آب شبکه لوله کشی استفاده کنند.
بهرام زاهدی افزود: از شــهروندان انتظار می رود که به مطالب مطرح شده 
در برخی کانال های شبکه های اجتماعی مبنی بر تداخل آب سیاب و شبکه 

آبرسانی شیراز توجهی نکنند.
سرپرست روابط عمومی شرکت آب و فاضاب شیراز ادامه داد: این شرکت 
متولی آبرسانی و نظارت بر سامت آب شهر شیراز است و در صورت نیاز، اطاع 
رســانی الزم در این باره از سوی این شرکت در رسانه های رسمی صورت می 
گیرد.همچنین دکتر عبدالرســول همتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز گفت: در پی شدت یافتن بارش ها و تشکیل دو کمیته بحران در معاونت 
بهداشت دانشگاه، اطاعیه ای حاوی مهم ترین نکات بهداشتی در صورت وقوع 
ســیل، از سوی این معاونت انتشار یافت که در این اطاعیه، نسبت به آلودگی 
مخازن آب شرب در صورت نفوذ سیاب، هشدار داده شده اما این به منزله آلوده 

بودن آبها نیست.
وی افزود:با انتشار این اطاعیه، مطالبی در فضای مجازی نسبت به آلودگی 
آب های شرب شهری و توصیه به مصرف آب معدنی در بطری های بسته بندی 
شده انتشار یافت اما با بررسی مداوم مخازن آب ونمونه برداری بازرسان بهداشت 
محیط ، هیچگونه آلودگی در آب شرب شهر شیراز مشاهده نشد و شهروندان می 

توانند با اطمینان، از آن استفاده کنند.
بنا بر آنچه که گذشــت، رسانه ها و شبکه های اجتماعی در عصر جدید 
پنجره نگاه ما به دنیا هستند و سواد رسانه ای به ما توانایی می دهد تا بدانیم 
بازنمایی آنها از واقعیت تا چه حد دقیق، درســت و عادالنه است. این همان 
موضوعی است که اهمیت آن در شــرایط بحران همچون سیل خودنمایی 
می کند و امروز در شــرایط عادی، زمان مناســبی برای ارتقای سواد رسانه 

ای تلقی می شود.

سواد رسانه ای به ما می آموزد که 
در برابر رسانه ها چه چیزهایی از 

دست می دهیم و چه چیزهایی 
به دست می آوریم و به عبارت 
بهتر در مقابل زمان و هزینه ای 
که صرف می کنیم چه چیزی به 

دست می آوریم

برای افراد آگاه به مختصات 
جغرافیایی منطقه سیل دروازه 

قرآن روشن بود که این تصاویر 
مربوط به شهر شیراز نیست اما 
برای افرادی که تاکنون در این 
منطقه حضور نداشته اند، این 

موضوع محرز نبود و اینچنین بود 
که شایعه دهان به دهان و گوشی 
تلفن همراه به گوشی تلفن همراه 

پخش شد

در پی طرح شایعه آلودگی آب 
شیراز همزمان با سیل دروازه 
قرآن، سرپرست روابط عمومی 

شرکت آب و فاضالب شیراز اعالم 
کرد: سیالب خللی در سالمت 

آب آشامیدنی شیراز وارد نکرد 
و مردم و گردشگران با اطمینان 

خاطر می توانند از آب شبکه لوله 
کشی استفاده کنند

احتمال شکسته شدن سد 
درودزن در شهرستان مرودشت 
و خطر فراروی شهر شیراز در پی 

آن، شایعه ای بود که همزمان با 
بارش های کم سابقه بهاری در 

استان فارس مطرح شد.
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»برای هر مســأله و مشکلی، تنها یک راه حل وجود دارد« و این، گزاره 
ای غیر واقعی است و گاه، بسیار ناامید کننده و مخرب.

جعفر محمدی - سؤاالت چهار گزینه ای یا همان تستی ، اختراع جالبی 
برای معلمانی است که نمی خواهند درگیر دستخط های کج و معوج و زیاده 

نویسی های دانش آموزان و دانشجویان شان شوند!
 در این مطلب نمی خواهم درگیر تســت و نقد و بررســی آن شوم. بلکه 

صرفًا به بررسی اجمالی پیام ناگوار تست بسنده می کنم.
در هر ســوال چهار گزینه ای ، تنها یک پاسخ درست است و بقیه پاسخ 

ها ، کامًا مردود هستند، هر چند بخشی از پاسخ را در خود داشته باشند.
پیام نهفته در دل سیســتم تســتی برای کودکان و نوجوانان این است: 
»برای هر مســأله و مشکلی، تنها یک راه حل وجود دارد« و این، گزاره ای 

غیر واقعی است و گاه، بسیار ناامید کننده و مخرب.
پیام تست، که به طور ناخودآگاه منتقل می شود، در تضاد کامل با زندگی 

اجتماعی ما قرار دارد. ما باید یاد بگیریم و سپس به فرزندان یا دانش آموزان 
خود یاد بدهیم که برای حل هر مشــکلی ، فقط به یک راه حل فکر نکنند 

بلکه راه های مختلفی را بررسی و طی نمایند.
یــک معلم ریاضی که به دانش آموزانش می گوید تنها از فرمول و راهی 
که یاد داده است باید جواب را پیدا کنند، در واقع به دانش آموزانش یاد می 
دهد که برای حل مشکات زندگی شان نیز همان راه پیموده یا توصیه شده 
توسط دیگران را طی کنند و خودشان به دنبال یافتن یا ایجاد راه های جدید 

نگردند چرا که هر مسأله ای فقط یک راه دارد!
»زندگی تستی«، که در آن فکر می کنیم برای هر مشکلی تنها یک راه 
وجود دارد که باید آن را از قبل آموخت، منشأ بسیاری از مشکات ماست.

بســیاری از کسب و کارها ، به این خاطر شکست خورده اند که صاحبان 
شــان ، فکر می کردند که تنها یک راه بــرای موفقیت وجود دارد و آن راه 
هم همان راهی اســت که موفق های قبلــی طی کرده اند. با این حال بعد 

از تقلید از راه موفقیت آمیز قبلی ها، چون به هدف شــان نرسیده اند، کار و 
بارشان را تعطیل کرده اند.

بســیاری از دانش آموزان از درســی مانند ریاضی گریزان هستند چون 
ریاضی آموزش داده شــده در مدارس می گوید: »فقط همین یک راه!« در 
حالی که اگر راه های مختلفی یاد داده می شــد، شاید دانش آموز با راه دوم 

یا سوم و ... کنار می آمد.
بســیاری از همســران از هم جدا شــده اند، چون برای حــل  هر کدام 
ازمشکات زندگی مشترک شان، تنها به راه حل های انجام یا توصیه شده 
توسط دیگران بســنده کرده اند و هرگز ننشسته اند که راه های جدیدتری 
بیابند چون اساســًا یــاد نگرفته اند که ممکن اســت راه دیگری هم وجود 

داشته باشد.
هیچ اشــکالی ندارد در نظام آموزشی کشــور به ویژه در دوره ابتدایی و 
اول متوســطه،گاه آزمون های تســتی هم برگزار شود ولی به جای این که 

همه شــان چهار جوابی باشند با یک سوال درست و سه نادرست، می توان 
ســواالت ســه، چهار یا پنج گزینه ای طراحی کرد و در هر سوال از یک تا 
چند گزینه صحیح داشــت تا این پیــام را انتقال دهند که در زندگی نیز می 
توان برای یک مسأله چندین جواب را دنبال کرد؛ حتی می توان همه گزینه 
ها را نادرست طراحی کرد و از دانش آموز خواست، گزینه صحیح را خودش 
بنویسد. هدف از این روش، گشودن کردن فکر دانش آموزان و رهایی آنها از 
پیش فرض هاست. )در دوره متوسطه دوم جهت آماده سازی دانش آموزان 

برای مسابقات علمی می توان از تست های مرسوم استفاده کرد.(
فراموش نکنیم که دوران مطلق انگاری به پایان رســیده اســت و نسل 
جدید را باید برای عصری آماده کرد که در آن، باید یک پدیده را از زوایای 
گوناگون ببینند و برای رسیدن به یک مقصد راه های مختلفی را پیش روی 
خــود ببینند و انتخاب کنند و حتی خود راه های جدیدی بســازند و بروند و 

پیشنهاد کنند. عصر جدید، زندگی تستی را بر نمی تابد.

»زندگی تستی« ؛ سؤاالت چهار گزینه ای 
چگونه قدرت تفکر را از یک جامعه می گیرد؟!

»زندگی تستی«، که در آن 
فکر می کنیم برای هر مشکلی 
تنها یک راه وجود دارد که باید 

آن را از قبل آموخت، منشأ 
بسیاری از مشکالت ماست.

در هر سوال چهار گزینه ای 
، تنها یک پاسخ درست است 
و بقیه پاسخ ها ، کامالً مردود 
هستند، هر چند بخشی از 

پاسخ را در خود داشته باشند.
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دوست داشتن ایران برای بسیاری از ما بویژه آنانی که دانشگاهی هستند 
ظاهری پارادوکســیکال دارد؛ گویی همه مــا وظیفه داریم که در مقام یک 
انســان دانشگاهی همواره تفکر انتقادی و مســتقل را سرمشق خود داشته 
باشــیم و هوشیارانه مسأله ها و چالش های این سرزمین را به رخ بکشیم. از 
این رو، من و همه اهالی دانشــگاه همواره با این تناقض روبه رو هستیم که 

هم مسائل جامعه را ببینیم و هم برخوردی احساسی با آن داشته باشیم.
از این رو می خواهم در اینجا صادقانه از احساس خودم، از عشق به ایران 
زمین بگویم. گمان من بر این اســت که بدون احساس پرشور درباره ایران 
نمی توان انسان شناس ایرانی بود. نمی توان هیچ یک از هویت های دیگر را 
شــکل داد. معمواًل ما در دانشگاه به دانشجویان مان به ندرت می گوییم که 
برای انسان شناس، جامعه شناس، مورخ، فیلسوف، اقتصاددان یا به طور کلی 
محقق یا دانشگاهی بودن، الزم اســت وطن را هم دوست داشت. دانستن 
روش ها، نظریه ها و دیدگاه ها شــرط الزم اســت اما کافی نیســت. کسانی 
می توانند هویت دانشــگاهی خود را شکل دهند که عاوه بر وجوه شناختی، 

روشی و دانشی به وجوه عاطفی شان هم توجه داشته باشند.
واقعیت این اســت که یکی از بنیادی ترین ضرورت های زیستن »دوست 
داشتن« است. یکی از بارزترین دوست داشتن ها، دوست داشتن زادگاه است. 
ما بدون داشــتن حس تعلق و دوست داشــتن زادگاه خود نمی توانیم دیگر 

دوست داشتن ها را تجربه کنیم.
»وطن« فضایی است که تمام تعلقات ما در آنجا هویت و موجودیت پیدا 
می کند. وطن جایی است که ما در آن به تمام احساس هایمان نوعی عینیت، 
تجســد و مادیت می بخشیم. وطن به معنای بسیار ساده فقط نقطه ای روی 

نقشه جغرافیایی نیست.

وطــن مجموعه بی نهایت متکثر، خیالی و انســانی اســت که مجموعه 
وسیعی از انســان ها را در تاریخی طوالنی و در مجموعه وسیعی از رؤیاها، 
آرزوها، انتظارات، عشــق ها و عائق به یکدیگــر پیوند می زند، برای مردم 
ایران که هزاران ســال در جایی به نام ایران زمین موطن گزیده اند، دوست 
داشــتن ایران، یعنی دوست داشتن هزاران هزار خاطره، سبک های هنری و 
ادبی، عاطفه های بزرگ و ارزش های مشــترکی که در طول سالیان سال به 
هم تنیده شده اند و در درون آن هستی جمعی و تاریخی به نام »ایران« نسل 

به نسل به ما به ارث رسیده است.
ایران برای هر ایرانی بیانگر بی نهایت هستی های شناختی، عاطفی، ارزشی، 
اخاقی، هنری و زیباشناســانه است که ما هر لحظه خودآگاه یا ناخودآگاه آن را 
حس می کنیم. با نام ایران ما هر لحظه شــیوه تازه ای از پیوند خود با هستی را 
تجربه می کنیم، نام ایران برای همه اقوام، ادیان، گویش ها و برای همه نسل ها 
شیوه ای از »بودن« و »زیستن« را تداعی و ممکن می  کند. ایرانی بودن به معنای 
شکلی از بودن است. من ایرانم را دوست می دارم نه تنها به مثابه نوعی آرمان یا 
ایدئولوژی سیاسی )که برای بسیاری از ما این معنا نیز همچنان ارزشمند است( 
بلکه به این معنا که ایرانی بودن چیزی فراتر از معنای سیاسی است. ایرانی بودن 

به معنای بسیار ساده آن شکلی از انسان بودن است.
من ایرانم را دوست دارم چه آنگاه که امپراطوری بزرگ هخامنشی است 
چه آنگاه که پاره ای از امپراطوری اســامی اســت و چه آنگاه که در فراز و 

فرود تاریخ در برابر مغوالن دچار شکست ها و بحران های عظیم می شود.
من ایرانم را دوست می دارم چراکه می دانم بدون این احساس، برای من 
اندیشیدن ناممکن است، من ایرانم را دوست دارم، چراکه اندیشیدن بستگی 

عمیقی به همین حس تعلق و دوست داشتن دارد.

در جهــان جهانی شــده امروز که هر روز در عالم سیاســت و تجارت با 
ســرزمین زدایی مواجه هســتیم و اقتدار دولت ها رو به کاهش است، سخن 
گفتن از دوست داشتن سرزمین، در نگاه نخست کمی دشوار است. در جهان 
امروز که هر روز ضرورت شهروند جهانی شدن بیشتر می شود، سخن گفتن 
از عشــق به وطن به نظر دشوار و به گونه ای ناســازوار به نظر می رسد اما 
واقعیت این اســت که »جهان وطن بودن« هیچ تعارضی با »دوست داشتن 

وطن« ندارد.
کســانی می توانند شــهروندان جهانی خوبی باشــند که در جایی از این 
هســتی، دوست داشتن وطن و جهان را به نحو ملموس تجربه کرده باشند، 
شــهروند جهانی شدن یعنی پایبندی به ارزش ها و باورهای مشترک، زمانی 
این پایبندی معنای انضمامی و عینی مشخص پیدا می کند که هر یک از ما 

وطن
 تنها نقطه ای روی نقشه 

جغرافیا نیست
به عنوان یک انسان شناس ایرانی وقتی از من می پرسند که »چرا باید ایرانم را دوست 

بدارم؟« پاسخ برایم دشوار است. چرا که یک انسان شناس باید فاصله انتقادی و استقالل 

فکری اش را در شناخت مردم و سرزمین اش حفظ کند در عین حال باید از احساسش 

به سرزمینش بگوید. اما از طرف دیگر، مِن انسان شناس بدون دوست داشتن سرزمینم 

نمی توانم پیوندی همدالنه و همزبانانه با مردم خودم برقرار کنم.

نعمت اهلل فاضلی)دانشیار انسان شناسی و فرهنگ(

در چارچوب وطنی که سرزمین خود می دانیم، بتوانیم آن ارزش های جهانی 
را تمرین کرده و احترام بگذاریم. دوست داشتن وطن در عصر جهانی شدن 

و جهان وطنانه الزمه زیست جهان وطنانه است.
امروزه همه ما از طریق رســانه ها و نظام های آموزشی، دانش وسیعی در 
خصوص جهان و سرزمین های دیگر به دست می آوریم. این دانش، گنجینه 
شــناختی ما را اعتا می بخشد، اما الزمه زیستن و تجربه کردن انسانی این 
جهان این است که گنجینه شناختی ما با گنجینه عاطفی همراه شود. برای 
انســانی زیســتن در این جهان ما به دانش، بینش و منشی نیاز داریم که از 
طریق آن هر یک از ما بتوانیم به شــیوه ای گرم و عاطفی پیوندهای خود را 
با این جهان احســاس کنیم. دوست داشتن ایران و زیستن عاشقانه در این 

جهان ضرورت دست یافتن به بینش و منش جهان وطنانه است.
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شــهرهای هوشمند، تجسم رویایی در 
آینده نیســتند بلکه به لطف راهکارهای نوآورانه اینترنت 

اشــیا )IoT(، بسیاری از آنها در حال حاضر فعال و یا به سرعت در حال 
گسترش می باشند. مدیران شهری از شبکه های دامنه باال-مصرف پایین 
یا )LPWAN( برای برقراری ارتباط و بهبود زیرســاخت ها، بهره وری، 

راحتی و کیفیت زندگی ســاکنین و بازدیدکنندگان استفاده می کنند.
چیست؟ هوشمند  شهر 

شــهر هوشــمند چارچوبی اســت که عمدتًا از فنــاوری اطاعات و 
ارتباطات )ICT( برای توســعه، گســترش و ترویج شــیوه های توسعه 
پایدار و با هدف رفع چالش های رو به رشــد شهرنشــینی، ایجاد شــده 
اســت. بخش بزرگی از این چارچوب، اساســًا یک شــبکه هوشمند از 
اشــیاء متصل و ماشین هایی اســت که اطاعات را با استفاده از فناوری 
بی ســیم و رایانــش ابری انتقــال می دهنــد. برنامه هــای IoT مبتنی 
بر رایانــش ابری، اطاعــات را در لحظه دریافت، تجزیــه و تحلیل و 
مدیریت می کنند تا به شــهرداری ها، شرکت ها و شهروندان کمک کنند 
که بــرای بهبود کیفیت زندگــی خود تصمیمات بهتــری بگیرند. مردم 
برای ارتباط با اکوسیســتم های یک شهر هوشــمند، از راه های مختلفی 
همچون تلفن های هوشــمند، ابزارهای هوشــمند قابل حمل، اتومبیل ها 
و خانه های هوشمند، اســتفاده می کنند. یکپارچه سازی اشیا و داده ها با 
زیرســاخت های فیزیکی و خدمات شهری، می تواند هزینه ها را کاهش و 
پایداری را بهبود دهد. جوامع می توانند روشــهای توزیع انرژی را بهبود 

بخشــند، جمع آوری زباله را ساده تر کرده و با کمک IoT باعث کاهش 
ترافیک و حتی بهبود کیفیت هوا گردند.

به عنوان مثال، چراغ های راهنمایی هوشمند، داده ها را از سنسورها و 
اتومبیل ها دریافت کرده و بر اساس این اطاعات 
 Real Time لحظــه ای یا

به گونــه ای عمل می کنند تا به بهترین حالت، در زمان مواجه با ترافیک، 
عمــل کرده و از راه بندان جلوگیری کنند. اتومبیل های متصل می توانند 
با پارکومترها و پایانه های شارژ الکتریکی خودروها ارتباط برقرار کنند و 
بهترین مســیر را برای رانندگان، جهت رسیدن به نزدیکترین نقطه قابل 
دسترس فراهم کنند. سطل های زباله هوشمند به طور خودکار داده ها را 
به شرکت های مدیریت زباله ارســال می کنند و زمانبندی تخلیه زباله ها 
را بســیار دقیقتر و کاراتر از یک برنامه از قبل تعیین شده، برنامه ریزی 
می کنند. تلفن های هوشــمند شــهروندان تبدیل به کارت شناســایی و 
گواهینامه رانندگی آنها می گردد و در نتیجه ســرعت و 

ســادگی ارائه خدمات دولتی را افزایش می دهد. این فناوری ها باهم در 
حال بهینه سازی زیرســاخت ها، قابلیت پرتابل بودن، خدمات عمومی و 

می باشند. انرژی 
نیاز داریم؟ چرا به شهرهای هوشمند 

شهرنشــینی پدیده ای بدون پایان می باشــد. امــروزه 54% از مردم 
جهان در شــهرهای مختلف زندگی می کنند که انتظار می رود تا ســال 
2050 به 66% برســد. در مجموع با رشــد کلی جمعیت، شهرنشــینی 
در عرض ســه دهه آینــده، 2.5 میلیارد نفر دیگر را به شــهرها اضافه 
خواهــد کرد. پایداری زیســت محیطی، اجتماعــی و اقتصادی از نکات 
بســیار ضروری جهت هماهنگی با این گســترش سریع جمعیت و تأمین 

می باشد. مالی شهرها،  منابع 
خوشــبختانه بیش از 190 کشور در مورد اهداف رشــد پایدار توافق 
کرده اند و تکنولوژی شــهر هوشــمند بهترین راه برای دستیابی به این 

می باشد. اهداف 
اینترنت اشــیا چگونه شهرها را هوشمندتر می کند؟

اتصال بی سیم امن و فناوری IoT در حال تبدیل کردن عناصر سنتی 
زندگی شــهری - مانند چراغ های خیابانی - به نســل بعدی پلتفرم های 
هوشــمند روشنایی با قابلیت های گســترش یافته می باشد. این تغییرات 
شــامل ادغام انرژی خورشــیدی و ارتباط با یک سیستم کنترل مرکزی 
مبتنی بر رایانش ابری می باشــد، که به دستگاه های دیگر در اکوسیستم 

می شود. متصل 
این راهکارها به مراتب فراتر از نیازهای یک سیســتم روشنایی ساده 
می باشد. چراغ های هوشــمند LED به مسافران در مورد مسائل مربوط 
به ترافیک، وضعیت آب و هوا و اتفاقاتی همچون آتش ســوزی، هشدار 
می دهند. همین چراغ های روشنایی معابر، نیز می توانند فضای پارکینگ 
خالی و ایستگاه های شارژ وسایل نقلیه الکتریکی را از طریق یک برنامه 
تلفن همراه به شــهروندان اعام کنند. حتی شــارژ ماشین های برقی در 
برخی نقاط توســط تیرهای چراغ برق شهری انجام می گردد، چه ویژگی 

هیجان انگیزی! اما چگونه همه اینها با یکدیگر ســازگار می شوند؟

شهر هوشمند و هر آنچه که باید بدانید
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بخشهای اصلی یک شهر هوشمند
روشنایی هوشــمند: کنترل و یکپارچه کردن روشنایی شهری، سنسورها و 
محرک ها با استفاده از فناوری اینترنت اشیا IOT به منظور بهیه سازی مصرف 

انرژی و رشد امنیت در شهرها
پارکینگ هوشمند: مجموعه ای سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر اینترنت 
اشــیا، جهت مدیریت هوشــمند تعداد خودروهای موجود در پارکینگ، افزایش 
ضریــب امنیت خودروها در لحظه تــردد، ورود- خروج و توقف، کاهش میزان 
پرســنل درگیر و افزایش میزان ایمنی و دریافت هزینه ها بصورت خودکار و یا 

دستی
کشــاورزی هوشمند: بهینه سازی فرآیندها و اســتفاده مؤثر از منابع آبی و 
بهره برداری کارا از زمین، فضای سبز و پارک ها با استفاده از سنسورهای مختلف 

پایش وضعیت خاک و با بکار گیری تکنولوژی اینترنت اشیا
مدیریت هوشمند ضایعات: نظارت، جمع آوری، انتقال، پردازش، بازیابی و دفع 
زباله  با استفاده از بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری و با فناوری اینترنت اشیا و 

یا به زبانی دیگر مدیریت هوشمند جریان زباله از مبدأ به محل دفع
ساختمان هوشمند: خانه هوشمند محلی است که از دستگاه های متصل به 
هم و اینترنت، برای کنترل از راه دور و مدیریت لوازم و سیستم های هوشمندی 

هم چون روشنایی، امنیت و... استفاده می کند.
چهار عنصر ضروری برای اطمینان از موفقیت شهرهای هوشمند

عاوه بر مردم، خانه ها، تجارت و زیرساخت های سنتی شهری، چهار عنصر 
ضروری برای شهرهای پیشرفته هوشمند وجود دارد:

اتصال بی سیم فراگیر
داده های منبع باز

امنیتی که شما می توانید به آن اعتماد کنید.
طرح های کسب درآمد انعطاف پذیر

بهترین فناوری بی سیم برای شهرهای هوشمند چیست؟
اولین بلوک ســاختمان هر شهر هوشمند، اتصالی بی سیم، فراگیر و مطمئن 
می باشد. در حالی  که هیچ راهکاری که پاسخگوی تمام نیازها باشد وجود ندارد، 
توسعه فناوری شبکه های دامنه باال-مصرف پایین یا )LPWAN( برای اکثر 
برنامه های کاربردی شهر هوشمند بسیار مناسب است و باعث کارایی بیشتر در 

 LTE Cat M، صرف هزینه ها در همه جا خواهد شد. این تکنولوژی ها شامل
NB-IoT، LoRa، بلوتوث و چندین مورد دیگر اســت که همه به ساختار 
 5G شهرهای متصل و هوشمند، کمک می کنند. پیش بینی می شود که ظهور
نقطه عطفی است که فناوری شهر هوشمند را با سرعت بیشتر به سمت جریان 

اصلی آن حرکت می دهد و استقرار برنامه های جدید را تسریع می کند.

اشتراک داده ها:
از لحاظ تاریخی، دولت ها، شرکت ها و افراد ترجیح می دهند داده های کسب 
و کار خود را نزد خود نگه دارند و تا جایی که امکان دارد اطاعات بســیار کمی 
را با دیگران به اشــتراک می گذارند. به بیان دیگر نگرانی های امنیتی و ترس از 
نفوذ هکرها، به مراتب بیشتر از اطاعات به اشتراک گذاشته شده، دارای ارزش 
می باشند. با این حال، یک عامل کلیدی برای توسعه شهرهای هوشمند پایدار 
این اســت که همه شرکت کنندگان در این اکوسیستم پیچیده، اطاعات را به 
اشــتراک بگذارند و با ســایر داده هایی که در لحظه یا Real Time تجزیه 
و تحلیل می شــوند، ترکیب شوند و اینگونه است که تصمیمات آگاهانه در هر 
لحظه اتخاذ می شوند. این بخش های چندگانه باید برای دستیابی به نتایج بهتر و 
پایدارتر، از طریق تجزیه و تحلیل اطاعات در لحظه یا Real Time - که در 

میان سازمانهای عضو به اشتراک گذاشته شده است- همکاری کنند.
آمستردام نمونه ای درخشان از یک شهر هوشمند است که از مزایای دسترسی 
بــاز به اطاعات، بهره می گیرد. اطاعات ترافیک و حمل و نقل با بخش های 
عاقه مند مانند توسعه دهندگان نرم افزاری به اشتراک گذاشته می شود و سپس 
این افراد برنامه های مبتنی بر نقشه و مسیریابی را به سیستم های حمل و نقل شهر 
متصل می کنند. در حال حاضر، مسیریابی به راحتی برای همه مقدور می باشد. 
 "roboats" عاوه بر این، مدیران شــهری قایق های تحویل خودرانی به نام
ساخته اند تا همه چیز را به موقع به مقصد برسانند. همچنین در این شهر روستایی 
شناور از خانه ها وجود دارد که مشکل ازدحام شهر را با جایگزینی پایدار و با صرفه 
از نظر انرژی حل می کند، انرژی مورد نیاز خانه ها در داخل همین روستای شناور 
تأمین شده و آب مورد نیاز را مستقیماً از رودخانه دریافت کرده و توسط مخازنی 

مخصوص تصفیه می کنند.
شهر کپنهاگ نیز با همکاری مؤسسه فناوری ماساچوست )MIT(، داده هایی 
باز را برای اســتفاده در یک سیســتم نوآورانه دوچرخه سواری هوشمند به کار 
می گیرد. با استفاده از سنسورهایی که اطاعات در لحظه یا Real Time را به 
دوچرخه سواران و مسئولین شهری ارائه می دهند، داده ها برای نظارت و مدیریت 

کیفیت هوا و تراکم ترافیک به اشتراک گذاشته می شوند.
در حالی که به اشــتراک گذاری داده ها ضروری است، ولی امکان حمات 

سایبری با این کار افزایش پیدا می کند. بنابراین، نیاز به یک راهکار مطمئن وجود 
دارد که دسترسی به داده ها را از گروه های غیر مرتبط، حفظ کرد و در عین حال 

در میان ذی نفعان، آن را به اشتراک گذاشت.
آیا شهرهای هوشمند می توانند امن و مورد اعتماد باشند؟

دوربین های متصل، سیســتم های جاده ای هوشــمند و سامانه های نظارت 
بر امنیت عمومی، می توانند ارزش هــای افزوده ای همچون حفاظت و حمایت 
اضطراری را برای شــهروندان عادی در صورت نیــاز فراهم کنند. اما در مورد 
حفاظت خود شهرهای هوشمند از آسیب های امنیتی چطور؟ چگونه می توانیم در 
برابر هک، حمات ســایبری و سرقت اطاعات مقابله کنیم؟ در شهرهایی که 
چندین بخش مختلف، اطاعات را به اشتراک می گذارند، چگونه می توان اعتماد 
کرد که این افراد همان کسانی هستند که ادعا می کنند؟ و چگونه مطمئن باشیم 
که داده های گزارش شده درست و دقیق است؟ پاسخ این سؤاالت به چگونگی 
دسترسی به داده ها همچون فضاهای فیزیکی اشتراک داده ها و راهکارهای قوی 

در زمینه احراز هویت و مدیریت ID بستگی دارد.
شهرهای هوشمند تنها زمانی می توانند به درستی کار کنند که به آنها اعتماد 
کنیم. همه شرکای این اکوسیستم - دولت ها، شرکت ها، ارائه دهندگان نرم افزار، 
تولید کنندگان دســتگاه ها، انرژی و خدمات شبکه - باید نقش خود را ایفا کنند 

و راهکارهایی را که با چهار هدف اصلی امنیتی زیر مطابقت دارند، ادغام کنند:
دسترســی: بدون دسترسی عملی، در لحظه و قابل اطمینان به داده ها، شهر 
هوشمند نمی تواند رشد کند. چگونگی جمع آوری، تحلیل و به اشتراک گذاشتن 
داده ها بسیار مهم است، و راهکارهای امنیتی باید داده ها را از تأثیرات منفی افشا 

شدن محافظت کند.
یکپارچگی: شهرهای هوشمند به اطاعات قابل اعتماد و دقیق نیاز دارند و 

همچنین باید اطمینان حاصل شود که داده ها دقیق و آزاد از دستکاری هستند.
محرمانــه بودن: برخی از داده هایی که جمع آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل 
می گردند شامل اطاعات حساسی در مورد مصرف کنندگان می باشند و برای 

جلوگیری از افشای غیرقانونی اطاعات، باید اقداماتی انجام شود.
مسئولیت پذیری: کاربران سیســتم باید مسئولیت اقدامات خود را بر عهده 
بگیرند. تعامات آنها با سیستم های حساس باید ثبت شود و نشانی کاربر مورد 
نظر نیز کامًا مشخص باشد. دستکاری این رکوردها باید دشوار باشد و حفاظتی 

یکپارچه و قوی داشته باشد.
برای دســتیابی به این اهداف امنیتی، احراز هویــت و راهکارهای مدیریت 
شناسایی باید به گونه ای در این اکوسیستم ادغام شوند تا اطمینان حاصل شود 
که داده ها تنها با بخش های مجاز به اشــتراک گذاشته می شوند. این راهکارها 
همچنین سیستم های Backend را از نفوذ و هک شدن محافظت می کند. 

خوشــبختانه، در نتیجه افزایش نگرانی های امنیتی دیجیتال، قوانینی در زمینه 
معرفی خطرات و شکست های بالقوه احتمالی بازار، معرفی شده است. قوانینی 
مانند قانون بهبود امنیت سایبری IoT در ایاالت متحده کمک خواهد کرد که 

حداقل نیازهای امنیتی برای دستگاه های متصل مشخص گردد.
چگونه می توانیم از شهرهای هوشمند کسب درآمد کنیم؟

در دوران IoT و شهرهای هوشمند، داده ها طای جدید است. برای اینکه 
شهرهای هوشمند رشــد کنند، ما باید مدلهای تجاری پایدار را ایجاد کنیم که 
موفقیت همه بازیگران اکوسیســتم را تسهیل می کند. نرم افزار باید به گونه ای 
طراحی شــده باشد تا همه اعضای اکوسیســتم از جمله تولیدکنندگان، توسعه 

دهندگان، سازندگان، دولت ها و غیره، از آن بهره مند شوند.
مالکیت معنوی هر عضو باید ارزشــمند باشــد. قابلیت های اشــتراکی 
نرم افزارها امکان ایجاد مدل های کســب و کار جدیــدی را فراهم می کند 
کــه به هر یک از اعضا اجازه می دهد تا ارزش متناســب با ســهم خود را 
از اکوسیســتم اســتخراج کنند. مدل های مبتنی بر قابلیت های اشــتراکی 
نرم افزارها، راهی برای کسب درآمد از سخت افزارها و نرم افزارهای استفاده 
شــده در زیرساخت ها ارائه می کند که در صرف هزینه های کانی همچون 
مخارج سرمایه ای کمک شایانی خواهد کرد. برای مثال، تجهیزات پزشکی 
گران قیمتی مانند اسکنرهای MRI را می توان به جای فروش به صورت 
پرداخت کل مبلغ در ابتدای خرید، به صورت هزینه در قبال هر بار اسکن به 
بیمارستان ها فروخت. این امر شرایط برد-برد برای هر یک از بیمارستان ها 
و تأمین کنندگان ایجاد خواهد کرد؛ و یک روز به زودی، در شــهرها امکان 
اشــتراک مقرون به صرفه برای ناوگان وسایل نقلیه به وجود خواهد آمد که 
ممکن است از گزینه های سفارشی متعددی هم پیروی کند. این امر می تواند 
به طور اساســی ترافیک را کاهش دهد و الگوهای ترافیکی و به اشــتراک 

گذاری حمل و نقل را بهینه سازی می کند.
همانطور که مناطق شــهری همچنان در حال گســترش و رشد می باشند، 
فناوری شــهر هوشــمند نیز در کنار افزایش ثبات و ارتقای ســطح خدمت به 
شهروندان، گسترش می یابد. با استفاده از ارتباطات فراگیر، داده های باز، امنیت و 
راهکارهای کسب درآمد نرم افزاری، ما می توانیم نیازهای شهر هوشمند را برای 

تجربه ای بسیار بهبود یافته برای همه شرکا در اکوسیستم تطبیق دهیم.

شهر کپنهاگ با همکاری 
مؤسسه فناوری ماساچوست 
)MIT(، داده هایی باز 
را برای استفاده در یک 
سیستم نوآورانه دوچرخه 
سواری هوشمند به کار 
می گیرد. با استفاده از 
سنسورهایی که اطالعات در 
لحظه یا Real Time را به 
دوچرخه سواران و مسئولین 
شهری ارائه می دهند

آمستردام نمونه ای درخشان 
از یک شهر هوشمند است 
که از مزایای دسترسی باز 
به اطالعات، بهره می گیرد. 

اطالعات ترافیک و حمل و نقل 
با بخش های عالقه مند مانند 

توسعه دهندگان نرم افزاری 
به اشتراک گذاشته می شود 

و سپس این افراد برنامه های 
مبتنی بر نقشه و مسیریابی 

را به سیستم های حمل و نقل 
شهر متصل می کنند
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نباید از نقش شبکه های اجتماعی و مخصوصاً شبکه های فیلتر شده ای مانند 
تلگرام و توئیتر در اطاع رسانی در زمان سیل چشم پوشی کرد؛ سرویس هایی 
که توانستند با اطاع رسانی و پوشش لحظه به لحظه ای اتفاقات استان های درگیر 

سیل به روند کمک رسانی به این مناطق کمک کنند.
روزنامه ایران نوشت: سال 98 با سیل ویرانگر آغاز شد، سیلی که از استان های 
شــمالی تا جنوبی کشور را در برگرفت و خرابی های بسیاری بر جا گذاشت. اما 
این سیل در دل خود آزمونی نیز برای استارتاپ ها داشت چرا که اگر در بایای 
طبیعی دیگر، تنها اپراتورهای تلفن همراه بودند که با رایگان کردن خدمات خود 
به کمک هموطنان آسیب دیده می آمدند اما در سیل اخیر بسیاری از استارتاپ ها 
همســو با اپراتورهای تلفن همراه با ارائه خدمات فناورانه خود ســعی در یاری 
رساندن به سیل زدگان را داشتند. در عین حال نباید از نقش شبکه های اجتماعی 
و مخصوصاً شبکه های فیلتر شده ای مانند تلگرام و توئیتر هم چشم پوشی کرد؛ 
ســرویس هایی که توانستند با اطاع رسانی و پوشش لحظه به لحظه ای اتفاقات 

استان های درگیر سیل به روند کمک رسانی به این مناطق کمک کنند.

راه اندازی سامانه هشدار در زمان بحران
با شروع شدن سیل در هفته های اول فروردین ماه سال 98 بسیاری از کاربران 
زیر پســت های اینســتاگرامی و توئیت های وزیر ارتباطات و دیگر مسئوالن از 
آنها خواســته بودند تا با تعریف ســرویس های ویژه »هشدار در زمان بحران« 
توسط اپراتورهای تلفن همراه به کاهش خسارات در استان های مختلف کشور 
کمک کنند. هشــدار از طریق ارسال پیام مخصوص روی تلفن همراه در مواقع 
بحران یک سرویس عمومی است که در بسیاری از کشورهای جهان مانند ژاپن، 
آلمان، کانادا، کره جنوبی، تایوان، سریانکا، فیلیپین، شیلی و… پیاده سازی شده 
است. این پیام ها نه به صورت پیامک معمولی که به صورت یک پیام مخصوص 
سراسری روی نمایشگرهای تلفن همراه با صدای متفاوت مانند زنگ هشدار به 
نمایش درمی آیند. حتی در این زمینه در کشورهایی مانند آمریکا سامانه هشدار 
اضطراری یا Emergency Alert System راه اندازی شده و نهادهای 
مختلف از جمله وزارتخانه ها و سازمان های امدادی به آن متصل هستند تا امکان 

ارسال پیام هشدار و امدادی به کاربران در شرایط بحرانی را داشته باشند.
منتشــر شــدن حجم قابل توجهی از پیام های کاربران و درخواست آنها از وزیر 
ارتباطات در زمینه راه اندازی سامانه مخصوص هشدار در زمان های بحرانی، باعث شد 
تا امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطاعات روز 4 فروردین 
در رشته توئیتی اعام کند که در مذاکره ای با اپراتورهای تلفن همراه یعنی ایرانسل و 

همراه اول از آنها خواسته شده تا روی مجموعه اپ ها و سرویس های بحران در قالب 
مسئولیت های اجتماعی خود کار کنند. نهایت دو روز بعد وزیر ارتباطات در توئیتر خود 
خبر از آغاز فعالیت ســرویس »هشدار شرایط بحرانی« همراه اول را داد. آن طور که 
محمد جواد آذری جهرمی در این توئیت یادآور شد با این سرویس کاربران اپراتور اول 
پیش از وقوع بایای طبیعی از طریق تلفن همراه خود از این حوادث مطلع می شوند. 
جهرمی همچنین در پاسخ به کامنت های برخی کاربران که اعام کرده بودند ارسال 
یک پیام ساده مشکلی را در شرایط بحران حل نخواهد کرد و باید این پیام ها حاوی 
اطاعات دقیق در مورد فضاها و محل های پرخطر باشد، اعام کرده است که این 
هشدارها منطقه ای صادر می شود و فعًا محدودیت 160 کاراکتری برای زبان انگلیسی 
و 25 کاراکتری برای زبان فارسی دارد. همچنین او در پاسخ به این سوال که قرار است 
این هشدارها توسط چه نهادی صادر شود نیز گفته است که صدور هشدار توسط ستاد 
مدیریت بحران کشور صورت خواهد گرفت.روز یکشنبه 11 فروردین ماه نیز شاهین 
آرپناهی، مدیرکل ارتباطات اپراتور اول در گفت وگو با ایسنا با اشاره به راه اندازی »سامانه 
هشــدار شرایط بحرانی« گفت: »پس از وقوع سیل در استان های شمالی کشور، با 
هماهنگی ستادهای بحران استانی، بیش از 500 میلیون پیامک تاکنون به مناطق 
تحت خطر و مناطقی که در آنها خطر سیل وجود داشت، ارسال شد و البته روند ارائه 
سرویس این سامانه همچنان ادامه خواهد داشت.« همچنین در این زمینه نیز ستاد 
مدیریت بحران تاکنون و همزمان با افزایش بارش ها در استان تهران پیامک های 
مختلفی برای شهروندانی که در مسیر رود بوده اند ارسال و از آنها خواسته که هشدارها 

در این زمینه را جدی گرفته و مراقب سامت خود و خانواده شان باشند.
در کنار اپراتورهای ارتباطی یک پیام رســان نیز در هفته اول فروردین ماه از 
راه اندازی سامانه هشدار در شرایط بحران این پیام رسان بومی خبر داد. مدیر این 
پیام رســان در توئیتر خود راه اندازی دو سامانه آموزشی و اطاع رسانی در مواقع 
بحران در این پیام رسان را خبر داده و اعام کرده بود که این سامانه ها که برای 
کمک رســانی در مواقع بحران طراحی شده اند آماده بهره برداری توسط سازمان 
هال احمر است. بر اســاس آنچه انجیدنی در توئیتر خود اعام کرده بود این 
دو ســامانه هر کدام خدمات ویژه ای در زمینه آموزش و امداد به شهروندان ارائه 
می کنند. او در توضیح این دو ســامانه در توئیتر خود نوشــته بود: »یک سامانه 
مربوط به آموزش، اطاع رســانی و جمع آوری کمک های نقدی اســت و یک 
ســامانه هم مربوط به امداد و نجات طراحی شده است.« بر اساس اظهارت او 
سامانه درخواست کمک و اطاع رسانی هوشمند بر پایه موقعیت دقیق جغرافیایی 
طراحی شده است. انجیدنی تأکید کرده که در صورت تأیید و بهره برداری از این 
دو سامانه توسط ســازمان هال احمر بیش از 3 میلیون کاربر می توانند همیار 

سیل   زدگاننقش استارتاپ ها در یاری رساندن به

مسیریاب های ایرانی شاید 
اولین گام های نوآورانه خود 

برای هشدار در شرایط 
بحران را برداشتند. برای 

مثال جواد عامل، عضو تیم 
یک مسیریاب داخلی در 

پاسخ به توئیت محمد جعفر 
نعناکار، مدیر کل حقوقی 

سازمان فناوری اطالعات که 
از پیام رسان های بومی و 

مسیریاب ها خواسته بود تا 
در راستای مسئولیت های 

اجتماعی خود تمهیداتی برای 
رفع مشکالت در بحران در 
نظر بگیرند، اعالم کرده بود 
که چنین کاری از سمت این 
مسیریاب انجام شده است

 سال ۹۸ با سیل ویرانگر 
آغاز شد، سیلی که از 
استان های شمالی تا جنوبی 
کشور را در برگرفت.اما این 
سیل در دل خود آزمونی 
نیز برای استارتاپ ها داشت 
چرا که اگر در بالیای طبیعی 
دیگر، تنها اپراتورهای 
تلفن همراه بودند که با 
رایگان کردن خدمات خود 
به کمک هموطنان آسیب 
دیده می آمدند اما در سیل 
اخیر استارتاپ ها همسو با 
اپراتورهای تلفن همراه با 
ارائه خدمات سعی در یاری 
رساندن به سیل زدگان را 
داشتند
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هال احمر و آسیب دیدگان باشند و اگر خودشان نیز در شرایط خطر قرار گرفتند، 
بتوانند به صورت دقیق و هوشمند موقعیت و وضعیت خود را اطاع دهند.

کمک به حل بحران سیل به کمک استارتاپ ها
در جریان سیل اخیر کشــور، شرکت های استارتاپی هم سعی بر آن داشتند 
تا بتوانند به نوعی کمک رسان ســیل زدگان باشند که از جمله می توان به ارائه 
سرویس های خدماتی رایگان تا معرفی سرویس های نوین برای کمک به شرایط 

بحرانی اشاره داشت.
مسیریاب های ایرانی شاید اولین گام های نوآورانه خود برای هشدار در شرایط 
بحران را برداشــتند. برای مثال جواد عامل، عضو تیم یک مسیریاب داخلی در 
پاسخ به توئیت محمد جعفر نعناکار، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطاعات 
که از پیام رسان های بومی و مسیریاب ها خواسته بود تا در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود تمهیداتی برای رفع مشــکات در بحران در نظر بگیرند، اعام 
کرده بود که چنین کاری از ســمت این مســیریاب انجام شده است. براساس 

اظهارات جواد عامل، مســیریاب این شــرکت چند دقیقه قبل از وقوع سیل در 
شــیراز، مسیرهای درگیر سیل را برای جلوگیری از تردد در این مناطق مسدود 

کرده است.
همچنین به گفته او هشدارهای الزم به بسیاری از کاربران و رانندگان شیرازی 
استفاده کننده از مسیریاب این استارتاپ هم داده شده است. او تأکید کرده که در 
این زمینه آنها پیگیر اطاع رسانی و هشدار در مناطق سیل زده گلستان هم بوده اند 
که تنها اطاعات محل کمپ شــهرک گلستان )محل نگهداری از شهروندان 
سیل زده( به دستشان رسیده است. در ادامه این روند مسیریاب چند روز بعد نیز 
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطاعات در توئیتر 
خود اعام کرد که از هم اکنون مسیریاب ها نقشه تهران را همراه با نقاط پرخطر 
سیل نشــان می دهند و به نوعی باید گفت این دو مسیریاب وطنی به کاربران 
کمک می کنند تا از طریق تلفن همراه خود مسیر حضور در شهر و حتی مراکز 

امن را انتخاب کنند.
از دیگر سرویس هایی که کار هشدار به کاربران در شرایط افزایش باران آن 

هم در تهران را در چند روز گذشــته برعهده داشت یک پلتفرم داخلی بود. این 
پلتفرم که مســیرهای مختلف شهرگردی و تفریح در تهران را به کاربران خود 
معرفی می کند از زمان شروع بارش و افزایش آن در تهران با ارسال هشدارهایی 
از کاربرانش می خواست تا به دلیل هشدارهای هواشناسی در مورد شدت گرفتن 

باران بهتر است در خانه بمانند. 
همچنین این سرویس یک روز و با افزایش شدت باران در تهران مسیر ویژه 
پیاده روی خود در بخش جشنواره نوروزی را حذف کرد. اما یک پلتفرم دیگر نیز 
شرایطی را فراهم کرد تا بسیاری از کاربران آگهی کمک خود به مردم سیل زده 
را در این پلتفرم منتشر کنند. کافی بود کلمه سیل را در شهرهای شیراز، زاهدان، 
خرم آباد و غیره جست وجو کنید تا با انواع آگاهی روبه رو شوید که در آن کاربران 
ماشــین یا خانه خود برای اسکان سیل زده ها در مناطق سیل زده را به میهمانان 
نوروزی این استان ها یا ســاکنان آن مناطق به صورت رایگان پیشنهاد داده اند. 
از دیگر شــرکت های استارتاپی که سعی کرد در شرایط بحرانی که سیل برای 
مناطق مختلف کشور به وجود آورده خدمات رفاهی در اختیار کاربرانش بگذارد 

یک سامانه حمل و نقل بود. این سرویس فعال در حوزه حمل ونقل هوشمند در 
چند اطاعیه اعام کرد که خدمات جابه جایی مسافران در استان های سیل زده 
مانند خرم آباد و شیراز تا تاریخی مشخص رایگان خواهد بود و حتی از رانندگان 
خود در استان های درگیر با سیل کمیســیونی دریافت نمی کند. این استارتاپ 
همچنین لیست مراکز امن نگهداری از مسافران و مردم در استان های سیل زده 
را نیز منتشر کرد. یک سامانه فروش اینترنتی هم از دیگر شرکت هایی بود که 
با راه اندازی کمپین کمک رسانی به سیل زدگان از کاربرانش خواسته بود که اگر 
قصد کمک دارند، می توانند محصوالتی خاص که از اقام مورد نیاز هموطنان 
آسیب دیده هستند را خریداری کنند و ارسال و رساندن کاالها را به آنها بسپارند.

به هرحال هنوز استان های مختلف کشور درگیر سیل و خسارت ناشی از آن 
هستند اما آنچه مشخص است این موضوع است که به نظر می آید استارتاپ ها 
می توانند با تجربه در این حادثه بحرانی کشــور روی ارائه خدمات مشخص و 
نوین تری در زمان بحران تمرکز کنند و در راستای مسئولیت اجتماعی خود به 

کاهش خسارت ناشی از بایی طبیعی کمک کنند.
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 زلزله و ســیل جزو حوادث طبیعی در هر کشوری است، بعد از زلزله مخرب 
کرمانشــاه وقوع سیل های بی سابقه و زیر آب رفتن برخی از شهرها و روستاها 
بزرگترین اتفاقات طبیعی در کشــور در ســال های اخیر بوده است. اینکه مردم 
متحمل خســارات ســنگین جانی و مالی شــده اند امری انکارناپدذیر است اما 
موضوعی که در برخی محافل خبری و رســانه ای شکل گرفته هجمه انتقادات 

بعضا بی پایه و اساسی است که حتی اقدامات صورت گرفته را زیرسوال می برد.
مردم در مناطق سیل زده به کمک نیاز دارند و سازمان های امدادگر و نیروهای 
مردمی  بسیج شدند تا بتوانند ضمن امدادرسانی سریع بازسازی در این مناطق را 
آغاز کنند.  جلسات بررسی حادثه و ابعاد سیل در باالترین سطح توسط رهبری 
تشــکیل می شود . اما  در این میان عده ای نه تنها هدفی برای کمک به بهبود 
اوضاع ندارند بلکه دســت به کار شده اند تا با انتقادهای تند فعالیت های صورت 

گرفته را زیرسوال ببرند که گویی هیچ اقدامی برای گرفتاران در سیل نشده است.
بی تردید کاستی هایی در مواجهه دستگاهها با بحران بوده است اما نقدها باید 

در بستری امید بخش و قدر شناسانه با دیدن واقعیتهای صحنه صورت گیرد .
شناسایی آسیب ها

دکتر مجید ابهری رفتارشــناس، درباره چرایی افزایش تنش های رفتاری در 
حوادث سیل اخیر در برخی از استان های کشور می گوید: »حوادث غیرمترقبه و 
طبیعی در کنار زیان های مالی، انسانی و عاطفی محاسن و امتیازاتی دارد که باید 
به خوبی آنها را شناســایی کرد و در جهت کاهش عوارض و آسیب های بعدی 
بکار گرفت. سیل اخیر اولین حادثه از این دست نبود آخرین آن هم نخواهد بود«.

وی ادامه می دهد: »نکاتی در این بای طبیعی وجود داشت که به نظر رسید 
الزم به یادرآوری است، جنبه های مختلف این حادثه باید کالبد شکافی شده و به 

صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، هرچند که حوادث طبیعی ای مانند سیل 
و زلزله آسیب های دامنه دار و آزاردهنده دارد اما می توان با پیش بینی های علمی، 
فنی و استفاده از فناوری عوارض و آسیب های اینگونه بایا را به حداقل رساند«.

ابهری معتقد است: »وجود ابزار و تجهیزات برای ساخت سیل بندهای فوری 
یا پارچه های ضدآبی که به عنوان دیوار منحرف کننده مسیر آب در بسیاری از 
کشورها در این مواقع مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند تا حد قابل توجهی از 

آسیب های مالی و جانی را کاهش دهند.«
انتقاداتی از سر عوارض بعد حادثه

این رفتارشناس با بیان اینکه نکاتی که در اینگونه بایا و بویژه سیل های اخیر 
باید مورد توجه قرار گیرد عوارض و حاشیه های آن است، اضافه می کند: »یکی 
از این موارد حضور دولتمردان و مســووالن در بازدید از نقاط آسیب دیده است، 

هرچند در آن لحظه ممکن اســت آثار مفیدی نداشته باشد اما حداقل به عنوان 
همدردی برای مردم و ارزیابی آســیب ها و آمادگی برای برنامه ریزی به منظور 
جبران عوارض می تواند مفید باشد. البته آنچه که از نگاه مردم آسیب دیده باید 

گفته شود فواید اینگونه بازدیدها است.«
وی توضیح می دهد: »اگر عده ای از دولتمردان و مســووالن برای بازدید به 
منطقه بروند گفته می شود که اینها برای نمایش و گرفت عکس آمده اند و اگر 
نروند می گویند دولتمردان و مســووالن معلوم نیســت کجا بوده و حاال به این 
مناطق آمده اند، نباید به اینگونه حرف ها که برخواســته از عوارض و آسیب های 
عاطفی است توجه کرد. مسووالن باید بدون توجه به این نوع رفتارها که بیشتر 

ساخته و پرداخته فضای مجازی است به وظایف اصلی خود عمل کند«.
ضعف اطالع رسانی، به شایعات دامن می زند

ابهری یکی از علل بروز چنین تنش هایی را نبود اطاع رسانی دقیق می داند 
و ادامه می دهد: »در اینگونه حوادث باید مرکزی مســتقل و قدرتمند مسوولیت 
اطاع رسانی را مطابق با شرایط امنیتی و اقتصادی مناطق آسیب  دیده به عهده 
بگیرد تا اخبار را به صورت دقیق و لحظه به لحظه به استحضار مردم برساند. در 
صورت غیبت این مراکز مردم برای دریافت حقایق خبری به سایت ها و مراکز 

خبری مجازی یا رسانه های آن سوی آب مراجعه می کنند.«
وی می گوید: »حضور مســئوالن، نیروهای مردمی  و بســیج در بسیاری از 
عکس های خبری منتشر شده از سوی رسانه های غیررسمی  و بعضا اپوزوسیون 
حذف شده است در حالیکه نیروهای روحانی، بسیج، ارتش و سپاه و مردم جانانه 
به میدان آمده بودند. در ســیل استان فارس مردم حکایت های اسطوره ای خلق 

کردند.«
بزرگنمایی انحرافی

این رفتارشناس تاکید می کند: »بزرگنمایی خبری برخی از اتفاقات در زمان 
حضور مسئوالن در مناطق سیل زده مانند در آب راه رفتن برخی از مسووالن یا 
ســوار شدن آنها در قایق و بالگرد در فضای مجازی نباید مورد توجه قرار گیرد. 
کســانی که برای ارزیابی ابعاد حادثه به منطقه رفته اند باید از وسیله ای استفاده 

کنند. اینگونه فضاسازی ها بیش از آسیب های وارده مردم را آزار می دهد.«
وی در واکنش به اینکه بعضا به نظر می رســد حضور مسووالن در مناطق 
آســیب دیده و اقداماتی که صورت می دهند تحت تاثیر وعده های انجام نشده 
قرار می گیرد و همین موضوع فضای انتقادات را تشدید می کند، توضیح می دهد: 
»متاسفانه بعد از زلزله کرمانشاه مسووالن به دلیل قرار گرفتن در فضای احساسی 
منطقه وعده هایی به مردم دادند که بسیاری از آنها هنوز اجرا نشده است، هنوز در 
ثاث باباجانی مردم در کانکس و چادر زندگی می کنند، دولتمردان و مسووالن در 
سطوح مختلف در هنگام بازدید از این مناطق وعده ها و قول هایی به مردم ندهند 

که از عهده توانایی آنها خارج بوده یا نیازمند برنامه ریزی های دراز مدت است.«
اختالف سلیقه های سیاسی

ابهری می گوید: »هنوز بسیاری از وعده های زلزله کرمانشاه تحقق نیافته 
در مناطق ســیل زده دیده می شد که برخی از مسووالن وعده هایی به مردم 
می دهند. وعده ها باید مطابق با توان اقتصادی کشــور باشد. همانگونه که 
از طــرف دفتر مقام معظم رهبری 4 هزار بســته لــوازم زندگی تهیه و به 
مردم داده خواهد شد وعده های مسووالن هم باید انجام شدنی باشد وگرنه 
به بحرانی تر شــدن وضعیت مردم آسیب دیده و تشــدید فضای انتقادات و 

هجمه های رسانه ای می انجامد.«
وی اضافه می کند: »موضوعی که کنــار اتفاقات امروز باید مورد توجه قرار 
گیرد بزرگنمایی و کشاندن اختاف ســلیقه های سیاسی به رسانه ها است، به 
عنوان مثال کســی سوار شدن در قایق و دیگری غذا خوردن مسووالن را مورد 
نقد قرار می دهد، اینگونه رفتارها و کشاندن انتقادات به رسانه ها فقط باعث آزار 
بیشتر عاطفی و اثر رفتاری بر مردم بویژه مردم آسیب دیده خواهد شد. می توانیم 

اختاف خود را برای روزهای دیگر نگه داریم«.

ریشه انتقادات از
 وضعیت مناطق آسیب دیده در سیل اخیر 

کجاست؟ 




