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داستانک

چگونه حرفها زندگیها را نابود میکند؟
حسن صفرپور

داستاننویس

حرف مردم بیشــتر کشنده اســت تا سازنده؛ این
حرف مــن نیســت و بهنوعی حــرف خیلیها و
میتــوان گفت حرف تاریخ هم هســت .بعضی از
کســانی که در دل خاک خفتهاند از حرف مردم
مردهاند تا مرگ طبیعی.
از هــر کس دوروبرمان بپرســیم یکــی دونفری
اینطور را ســراغ دارد .اینهــا را گفتم که چند
نمونــه را براتــون بگم که چطور بــا حرف مردم
زندگیشون به فنا رفت یا خودشون.
محمدرضا ســالها پیش عاشق عینک دودی بود
و تصمیم گرفت بهتریــن عینک دودی را بخره و
آخرش هم این کار رو کرد .هر جا میرفت عینک
را میزد .تقریباً دیگه بدون عینک نمیدیدمش و
این عینک زدنش مزاحمتی برای کسی نداشت .تا
اینکه یک روز که با هم بودیم تو یک جمع دو نفر
بهش خندیدند.
انگار تــو اون لحظه تمام وجودش را آب ســرد
ریختن روش و بعد از اون اتفاق دیگه عینک نزد.
هــر چه بهش میگفتم بیخیال حرف اونا بشــو،
انــگار که نه انگار ،اون خندههــای طعنهآمیز کار
خودشون رو کردند و قدرت تخریب باالیی داشتند.
حتی خونوادش روز و شب بهش میگفتند عزیزم
کاری به کسی نداشته باش و کار هم خودتو بکن
فایدهای نداشت و محمدرضا به این خاطر همیشه
غمگین و ناشاد بود.
ده سالی هست که عینکش گوشه کمدش هست
و اون خندههــا آزارش میــدن .زور محمدرضا به
خندههای بیمورد نرســید و از عالقهاش دســت
کشــید.یا مث ً
ال بهمن که پســر هممحلی ما بود و
با نشــاط ،از بس تو کوچه و خیابون بهش گفتن
دماغت بزرگه رفت خونه نشین شد.
خیلیها که از بغلش رد میشــدند طوری نگاهش
میکردنــد انگار کار بدی کــرده یا موردی داره و
اینطور اون را به کنج خونه پرت کردند.

چند بار که ســراغش را از مــادرش گرفتم گفت
که از صبح تا شــب جلو آینه وایســاده و دماغش
را ورانــداز میکنه و با خودش حرف میزنه .نفرین
میکرد به همه کســانی که این بال را سر بچهاش
آوردند و مادر و پسر از این موضوع مرتب در عذاب
بودند .مهری از زیباتریــن دخترانی بود که دیده
بودم و چهرهاش همیشه در ذهنم مونده.
وقتــی تو خیابون قدم مــیزد طوری راه میرفت
که انــگار به زمین میگفت افتخار کن که دارم پا
میذارم رو خاکت .شیک میپوشید و شستهورفته
و اتوزده ،تــو اون موقع که چندان ازین کارها مد
نبود ،اما ســرش تو کار خودش بود .کمکم از بس
پشت ســرش حرف ناحســاب دراومد همه باور
کردن که مشــکلی داره .پچپچها شــروع شده و
کسی جلودارشون نبود.
حرفهای بیپایه و اساسی که معلوم نبود به چه
دلیلی پخش میشــد و کسی هم نمیدونست کار
کی هســت ،اگر چه خیلیها هم الکی تکرارشون
میکردند .مث ً
ال میگفتند برا پســرا دســت تکون
میده و دیدنش فالن جا ایســتاده بود یا از پیش
اون مغازه زیاد رد میشه یا اونجا کند راه میره و. ...
شایعات بلند شده بود و نمیشد جلوشون را گرفت
و همین باعث شــد که پدرش هم تحت تأثیر قرار
بگیرد باهاش دعوا کنه و کار به جایی رســید که
بهــش بگه دختر تو دیگه آبرو برامون نذاشــتی و
ازین حرفایی که هر آدم متعصبی میزنه.
کســی ندیده بود که مهری چکار کرده بود و اص ً
ال
اون از بس سربهزیر و سالم بود از لجش این حرفا را
دنبالش میگفتند و به قولی اینطوری عقدههاشون
را بیرون میدادند؛ اما هر چه بود با دعوای پدرش و
حرفایی که از پس دروغهای در و محله به دخترش
زد عاقبــت اون با یه دبه نفــت خودش را به آتش
کشــید و اون همه زیبایی و متانت با حرف مردم
خاکستر شد و در خاک آرام گرفت.

حافظه تاریخی

بحث ایجاد حکومت متمرکز بحث تازهای نیست.
با نگاهی به تاریخ اروپا و آمریکا و دیگر ممالک
درمییابیم که همه ممالک توســعهیافته این
روند را در مقطعی پشــت سرنهادهاند .این روند
یک ضرورت تاریخی اجتماعی و الزمه توســعه
و پیشرفت است؛ اما مسئله مهم چگونگی این
روند اســت که آیا این تمرکــز در اداره جامعه
همراه با نظام حکومتی دارای نهادهای پاسخگو
به مــردم و تفکیک واقعی قــوا و تکثرگرایی و
خرد جمعی است .یا تمرکز اداره جامعه همراه
با حکومت فردی و عدم مشارکت عمومی و عدم
تکثرگرایی است؟ همین نحوه اداره جامعه توسط
حکومت مرکزی و ساختار اجتماعی–سیاسی و
ماهیت آن است که درنهایت توسعه و پیشرفت
و تعالی همهجانبه جامعه را رقم میزند یا آن را
از اوج به حضیض میرساند و مانع رشد و توسعه
همهجانبــه آن میگردد .برای گــذر از جامعه
فئودالی و ملوکالطوایفی حکومت متمرکز الزم
است؛اما نکته محوری در نوع حکومت متمرکز
و چگونگــی رابطه بین حکومت با آحاد جامعه
است .بهعبارتیدیگر آیا حکومت متمرکز همراه
و همگام با مشــارکت جمعی و کثرتگرایی و
آزادی عقاید و آراست یا حکومت متمرکز با رأی
و استبداد فردی و عدم آزادیهای دمکراتیک و
عدم نقادی و چالشگری اداره میشود؟ ایران در
برهه پس از سلسله قاجار تمرکز حکومتی نوع
دوم یعنی اداره جامعه با رأی و اســتبداد فردی

میراث

مدرسه پریزاد مشهد؛ پرماجرا از عصر تیموریان تا دوران معاصر

قدیمیترین مدرسه باقیمانده در مشهد «مدرسه پریزاد» است .این مدرسه
از جنوب با مسجد گوهرشــاد و از غرب با بازار بزرگ همجوار بوده است.
مدرسه پریزاد ازجمله بناهای چهار ایوانی عصر تیموری است که در عین
تغییر و تحوالت هنوز از زیبایی و جذابیت برخوردار اســت .بســیاری از
پژوهشگران ازجمله «جیمز بیلی فریزر»بنای این مدرسه را به بانویی به نام
«پریزاد خانم» ندیم گوهرشاد همسر شاهرخ تیموری نسبت دادهاند«.برنارد
اوکین» به دالیلی احداث بنا را جدیدتر و در انتســاب آن به پریزاد تردید
دارد و بعید میداند پریزاد که کنیز گوهرشاد بوده ،امکان و هزینه ساخت
چنان بنایی را داشته است.اوکین در اثبات دالیلش نوشته«:در کتیبههای
بنا نامی از پریزاد مشــاهده نمیشود و اگر فرض شود که گوهرشاد آن بنا
را هم در کنار مسجد گوهرشاد (و بنا به قولی با استفاده از مصالح معماری
مازاد مسجد) ســاخته باشد باید با مسجد گوهرشاد و دارالسیاده تناسب
بیشــتری میداشت».ایوان ورودی در غرب با پوشش نیمگنبدی مقرنس
و گچکاری مربوط به دوران صفوی است.برنارد اوکین حدس زده است که
بدنه بیرونی مدرسه پریزاد مانند مدرسه باالسر مزین به طاقچههای تزیینی
بوده است.در داخل و بر دیوارهای بلند عالوه بر چهار ایوان ۲۲غرفه و حجره
در دوطبقه ساختهشده است ،از گوشههای پخ صحن مدرسه پلکانی به بام
منتهی میشوند .بااینکه نمای درونی مدرسه دگرگونشده،هنوز در برخی
نقاط آثاری از گذشته برجایمانده است.ایوان جنوبی یا ایوان اصلی برخوردار
ازمحرابی بیپیرایه و تزییناتی به شــیوه معقٓلی یا بنایی است که سطح
دیوارهای جانبی ایوان تا پاکار سقف را پوشانیدهاند ،ایوان شمالی ازنظر ابعاد
قرینه ایوان جنوبی اما ساده است.ایوان غربی با عمق بسیار کم با تلفیق آجرو

ورزش

روزی که فرانسه رسما تسلیم آلمان شد

د
ری

دید ،در روز هفدهم ژوئن  1940میالدی ،تقاضای
ترک مخاصمه کرد .هیتلر ،بیدرنگ این تقاضا را
پذیرفت و این قرارداد در 22ژوئن  1940میالدی
به امضا رســید .با امضای قرارداد ترک مخاصمه،
عملیات نظامی بین نیروهای طرفین نیز ســه روز
بعد در روز 25ژوئن به انتها رسید.
بهموجــب این قــرارداد ،نیروهای آلمــان ،تمام
منطقههــا شــمالی فرانســه تا مرز ســوئیس و
همچنین ایاالت غربی فرانســه در طول اقیانوس
اطلس تا مرزهای اســپانیا را اشــغال کردند و در
حدود یکسوم خاک این کشور در جنوب شرقی
فرانســه که قسمتی از مرزهای ســوئیس ،ایتالیا،
اســپانیا و سواحل مدیترانه را شــامل میشد در
اختیار حکومت پُتَن قرار دادند.
پسازآن ،مارشال هانری پتن فرانسوی با حمایت
آلمان به نخســتوزیری فرانسه رسید .بااینحال،
ژنــرال دوگل دیگر فرمانده نظامی فرانســه و این
حکومــت ،با توجه به مرکز آن در شــهر ویشــی
فرانسه ،حکومت ویشی نام گرفت.
دوگل با حمایت تعدادی از نیروهای فرانســوی،
در خــارج از این کشــور ،دولت فرانســه آزاد را
تشکیل داد تا آنکه در ماه مارس  1945میالدی،
فرانسه از اشغال آلمان خارج شد ،دوگل به پاریس
بازگشت و ریاســت جمهوری فرانسه را به دست
گرفت.
گفتنی است قرارداد تسلیم فرانسه به آلمان که در
حضور هیتلر به امضا رسید در همان محلی منعقد
شــد که قرارداد تســلیم آلمان به فرانسه ،پس از
جنگ جهانی اول ،امضا شده بود.

کاشی با اشکال لوزی و چهارخانه به شیوه مدرسه غیاثیه خرگرد زینت یافته
و امکان دارد بازمانده از عصر تیموریان باشد.زیباترین نمونه تزیینات بنا که
عمده آن از دوره تیموریان برجایمانده ،تزیینات ایوان شرقی است.بدنه و
طاق این ایوان با نقش گل ،برگ و ترنج که با کاشی معرق در میان قابهای
آجری شکلگرفتهاند ،آراستهشده و رنگهای آبی تیره و روشن ،سبز تیره،
ســیاه ،بنفش ،کهربایی و سفید آنها را زینت دادهاند.در مورد کاربری بنا
نظرهای گوناگونی ابرازشــده و در طول زمان تعمیرات و دخل و تصرفات
زیادی در مدرسه پریزاد صورت گرفته که در سال ۱۳۵۴ضمن تخریب و
توسعه حرم آسیبهای جدی به آن واردشده است.در سال  ۱۳۶۳آستان
قدس رضوی مرمت و بازسازی آن را آغاز و در سال ۱۳۶۸پایان داده است.
مدرسه پریزاد در تاریخ ۲۰بهمن ۱۳۱۸به شماره ۳۳۳در فهرست آثار ملی
ایران به ثبت رسیده است.

سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنهبرداری شد

عضو سابق تیم ملی وزنهبرداری ایران بهعنوان
سرپرست فدراسیون وزنهبرداری جانشین علی
مرادی شــد .سجاد انوشــیروانی قهرمان سابق
وزنهبرداری دنیا بهعنوان سرپرســت فدراسیون
وزنهبرداری انتخاب شد تا جانشین علی مرادی
در مدیریت این فدراسیون شود.سجاد انوشیروانی
در حالــی بهعنــوان سرپرســت فدراســیون
وزنهبرداری انتخاب شد که طی روزهای گذشته
با توجه به رأی اخیــر دادگاه تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری ،علی مرادی از ریاست فدراسیون
عزل شــد و بایــد جای خود را به سرپرســت
جدید میداد.این موضوع به انتخابات فدراسیون
وزنهبرداری در تیرماه سال ۹۸مربوط میشود که
طی آن علی مــرادی با ۲۲رأی بهعنوان رئیس
فدراسیون انتخاب شــد اما حواشی زیادی در
خصوص قانونی بودن رأیگیری به میان آمد.در
آن مقطع اینطور عنوان شد که به دلیل غیبت

چه

آلمان در زمان هیتلر قصد داشــت کل اروپا را یا
تصرف کرده یا هم با خاگ یکسان کند و اینگونه
بود که بعضی کشــورها مثل فرانســه با فهمیدن
این موضــوع مجبور به امضای قراردادی شــدند
تا حداقل تا شــرایط عادی شــود و هیتلر روزی
شکست بخورد خســارت کمتری ببینند ،اگر چه
خیلیها از این مورد شــاید تعبیر دیگری داشته
باشند اما در آن موقع حمله همهجانبه راه دیگری
نمیتوان برایشان متصور شد جز مقاومت معدود و
پراکنده طرفداران ژنرال دوگل.
22ژوئن ســالروز امضای قرارداد تسلیم فرانسه به
آلمان در جنگ جهانی دوم است .وضع فرانسه در
موقع هجوم ارتش آلمان بهقدری تأسفانگیز بود
كه «هـ  -ج – ولز» نویســنده كتاب كلیات تاریخ
دراینباره مینویسد« :انبوهی از مردم هراسان كه
پارهای از آنهــا غیرنظامی و پارهای نظامی بودند
میگریختنــد ،بیآنكه بدانند كجــا میروند و با
خود تكههای اســباب قراضه و نامتناسب خانه را
میبردند.
هواپیماهــا بر سرشــان بمــب میافكندنــد و با
مسلسلها شــلیك میكردند .در چنین شرایطی
بود كه ژنرال کهنســال «پتــن» اعالن كرد كه
دســت از جنگ برمیدارد ».آنچه مایه شكســت
فرانســه بود ،برتری اســلحه و فرماندهی دشمن
و بیمیلی طبقات باالی فرانســه بــرای پایداری
بــود .مصیبتی كه برای فرانســه بدتر از هر موقع
پیشآمده ،آن بود كه قوای فرانسه در مستعمرات
و خارج از خاك اصلی فرانسه به دو بخش تقسیم
شدند.
بخــش اول قوایی بودند كه از دولت ویشــی به
رهبری مارشــال پتن تبعیــت میكردند .ارتش
آلمان پس از اشــغال هلند ،نروژ و بلژیک در ماه
مه  ،1940به فرانسه حمله کرد و پس از شکست
دادن نیروهای متحد انگلیســی و فرانســوی ،در
روز چهاردهــم ژوئن  1940میالدی ،پاریس را به
تصرف درآورد .نیروهای آلمانی در جهت پیشروی
ســریع خود ،روز هفدهم ژوئن ،شــهرهای مهم
فرانســه را نیز تصرف کردند و در جبهه شــرق تا
مرز ســوئیس و در غرب تا ساحل اقیانوس اطلس
پیش رفتند.
در این هنگام ،مارشال هانری پُتَن ،قهرمان جنگ
جهانی اول که برای رهبری فرانسه در زمان جنگ
برگزیده شــده بود ،چون ادامه جنگ را بیفایده

را برگزیــد ،درنتیجه علیرغــم تجدد اقتصادی
به تجدد سیاسی و تعالی فرهنگی و پختگی و
بینش و آگاهی سیاســی اجتماعی الزم دست
نیافت و همین امر مشــکالت بعدی را رقم زد.
مسئله مهم و ریشــهای در توسعه و پیشرفت
پایدار و پویــای همهجانبه یا عدم آن را باید در
همیــن نحوه تعامل حکومت بــا مردم و نتایج
اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی سیاسی حاصل
از آن جســتجو کرد .عدم دموکراســی و عدم
تعامل ســازنده و آزاد بین حکومت متمرکز و
جامعه ،عدم توسعه پایدار و پیشرفت همهجانبه و
نابرابری گسترده را به دنبال خواهد داشت .اینکه
برخی کشورها ازنظر ثروت ،توسعهیافتگی ،سطح
رشد ،آگاهی و بینش اجتماعی–سیاسی ،تعالی
فرهنگی و شــکوفایی و رونق و رفاه اجتماعی
اقتصادی بــا برخی دیگــر متفاوتاند ،علت را
باید بیشــتر در همین نحوه اداره جامعه توسط
حکومتها دانســت و نباید علــت را به میزان
ذخایر و منابع طبیعی یا موقعیت جغرافیائی و...
نســبت داد و خالصه کرد .بلکه منشأ را بیشتر
در نوع حکومتهــا و ماهیت آنها و چگونگی
رابطه آنها با مردم خود جستجو کرد .خیلی از
کشورهای توسعهنیافته سرشار از منابع نفت و
گاز و دیگر ذخایر و منابع طبیعیاند؛ و بالعکس
کشورهایی پیشــرفتهای هم وجود دارند که به
مقیاس مطلوبی از ذخایر ومنابع طبیعی و وسعت
جغرافیایی برخوردار نیستند .بستگی به این دارد
که ســاختار نظام حکومتی بهگونهای است که
مردم یا فرودســتان بتوانند حلقه تنگ انحصار
قدرت سیاســی اقتصادی فرادستان را بشکنند
یا خیر .حقوق سیاسی و فرصتهای اقتصادی
بهگونهای عادالنه و فراگیر تقسیمشده است که

حکومت به مردم پاسخگو باشد یا خیر؟ و مزیت
و انگیزه اقتصادی برای همه وجود دارد یا خیر؟
اگر چنین نیســت برای توسعه و پیشرفت یک
دگردیسی سیاسی الزم است .انحصار حاکمیت
سیاســی انحصار اقتصادی جامعه را به دنبال
خواهد داشت و تعهد و خدمت به اقلیت حاکم
جای تخصص و توانایی را میگیرد و بهتبع آن
با کمک اهرمهای حکومتی قانونگذارانی انتخاب
میشوند و قوانینی وضع و تدوین میکنند که
منافع همــان فرادســتان را صیانت میکند و
فرودستان و زندگی آنها را به دست فراموشی
میســپارد .در چنین جوامعی راهکارهایی که
تضمینکننده حق مشارکت عمومی و پاسخگو
بودن حاکمیت و رهبران آن باشد وجود نخواهد
داشت .درنتیجه انگیزه و پویایی الزم برای رشد
و توسعه اقتصادی پایدار و نوسازی وجود ندارد
و جدایی و بیاعتمــادی بین حاکمیت و مردم
ناگزیر اســت .از طرف دیگــر انحصار قدرت یا
عدم فراگیری سیاسی انحصار یا عدم فراگیری
اقتصــادی و بیعدالتی اجتماعــی را به دنبال
خواهد داشــت .حتــی در جوامع دمکراتیک با
نهادهای فراگیر سیاســی اگر راهکارهایی برای
رسیدگی به فرودستان و اقشار میانی و عدالت
اقتصادی و کم کردن فاصله طبقاتی نیندیشند،
همان ماهیت دمکراسی و مشارکت عمومی در
سرنوشت خویش هم خدشهدار خواهد شد؛ زیرا
گرچه از نظــر قانونی و حقوقی یک کارگر یک
رأی دارد و یک کالنسرمایهدار هم یک رأی ،اما
در عمل نمیتوان ادعا کرد تأثیرگذاری کسانی
که سرمایههای بزرگ و امکانات تبلیغی و مالی
عظیمی دارند با تأثیرگذاری فرودستان بر روند
مشارکت و انتخابات و وضع قوانین یکسان است.

رئیس هیات آذربایجان شــرقی ،تعداد اعضای
مجمع ۴۳نفر بود ،درحالیکه طبق قانون الزم
است فرد پیروز ،نصف بهعالوه یک رأی از آرای
مجمع را به دست بیاورد.همین اتفاق باعث شد
سجاد انوشیروانی بهعنوان یکی از کاندیداهای
مجمع که ۱۱رأی نیز کسب کرده بود به دیوان
عدالت اداری شکایت و خواستار ابطال انتخابات
شد .سپس شعبه ۴۵دیوان عدالت اداری در روز
چهارم اسفند ســال ۱۴۰۰رأی بدوی مبنی بر
ابطال انتخابات را صادر کرد که طبق آن انتخابات
۱۶تیرماه ۱۳۹۸رسماً ابطال اعالم شد؛اما علی
مرادی نسبت به رأی بدوی اعتراض کرد و این
پرونده حدود دو ماه در شعبه ۲۶تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری در حال بررسی بود.این رفتوآمدها
در حالی در فدراسیون وزنهبرداری رقم میخورد
که ورزشکاران این رشته اردوی تیم ملی را ترک
کردهاند و بعضی از پیشکسوتان مطرح این رشته

هم در این مدت انتقادات تندی را به علی مرادی
رئیس فدراسیون انجام میدادند.باید دید با تغییر
صورت گرفته که به نظر بیشتر غیرورزشی است
اوضاع این فدراسیون به کجا خواهد رسید.

جزئیات سعدی

نوروز که سیل در کمر میگردد
سنگ از سر کوهسار در میگردد
از چشمهٔ چشم ما برفت اینهمه سیل
گویی که دل تو سختتر میگردد

مشق کلمات
مراعا:نگهداشته شده ،رعایت شده.
مرافقه:طرح دعوی کردن علیه یکدیگر .رفتن نزد
حاکم با خصم.
مستودع:مرادف ودیعه گیر.

مجازستان
تو هنر امــروز ایران فقدان «متــن» داریم .تو تمام
زمینهها .نتیجهی این فقدان -تو سینما و تلویزیون -شده
گرایش به «تاکشو»ها ،برنامههای عامدانه بیمتن ،جوکر
و مافیابازیِ سلبریتیها و بفرمایید شام و فالن .همه دارند
فریاد میزنند «ما متن نداریم .جمع میشــیم دورهم،
()Mo Emamverdi
هرچی شد ،شد» .
 تو دانشکده بکگراند گوشی یکیو دیدم نوشته بود «تو
ی افتادی،
قوی هستی» رفیقش اوم د بهش گفت بیوشیم 
(اشکان مدیری)
نشست رو زمین زد زیر گریه .
تو این گرما دلم واسه این سخنران انگیزشیا و نتورکیا
میسوزه که یه دقیقه نمیتونن اون کتشون رو در بیارن ،بابا
یه دقیقه تی شرت تنت کن ما قول میدیم گول بخوریم.
(مارتینتایلر)

نسل ما ،توی دبیرستان سوال میپرسیدیم ،میگفتند
که؛ انشــاهلل دانشــگاه میخونید!رفتیم دانشگاه اساتید
میگفتند؛ خب این قسمت و که دبیرستان خوندید! رد
()amir
میشیم ازش!!

حاشیه فناوری
بقایای ماهواره روسی در فضا دردسرساز شد
بقایای ماهــواره  ۱۴۰۸ Cosmosمتعلق به دوران
شوروی که توسط روســیه در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱
منهدم شده بود ،ایستگاه فضایی بینالمللی را مجبور
به انجام مانوری بــرای جلوگیری از برخورد احتمالی
کرد .تکه زباله فضایی مربوط به آزمایش تسلیحات ضد
ماهوارهای روسیه ،ایستگاه فضایی بینالمللی را مجبور
به انجام مانــوری برای اجتناب از برخورد با زبالههای
مــداری در روز پنجشــنبه ۱۶ژوئن(۲۶خرداد) کرد.
آژانس فضایی روسیه موسوم به روسکاسموس از یک
فضاپیمای باری بدون خدمه به نام  ۸۱ Progressکه
به ایستگاه فضایی بینالمللی متصل شده بود ،استفاده
کرد تا این آزمایشــگاه چرخان را از مسیر برخورد با
زباله فضایی ماهواره روســی  ۱۴۰۸ Cosmosدور
کنــد و ویدئویــی از این فعالیت نیز در شــبکههای
اجتماعی منتشرشــده است .روســیه در ماه نوامبر
سال  ۲۰۲۱در یک آزمایش موشکی ضد ماهوارهای،
ماهواره ازکارافتاده مربوط به دوران شوروی را منهدم
کرد«.دیمیتری روگوزین» رئیس «روسکاسموس» در
کانال تلگرام خود نوشــت :من تأیید میکنم که در
ســاعت  ۲۲:۰۳بهوقت مسکو ،موتورهای فضاپیمای
باربــری پروگــرس   ۲۰-MSروســیه یــک مانور
برنامهریزی نشــده برای جلوگیری از نزدیک شــدن
خطرناک قطعــهای از فضاپیمای ۱۴۰۸-Kosmos
به ایستگاه فضایی بینالمللی انجام دادند.فضاپیمای
باری  ۸۱ Progressپیشــرانهای خود را به مدت
چهار دقیقه و ۳۴ثانیه روشن کرد تا ایستگاه فضایی
عظیم را از مســیر برخورد با قطعــهای از ماهوارهی
 ۱۴۰۸-Cosmosدور کند و این ایستگاه را در مدار
کمی باالتر ببرد .مقامات ناســا نیز بهتازگی نوشتند:
خدمه حاضر در ایســتگاه بههیچوجه درخطر نبودند
و این مانور هیچ تأثیری بر عملیات ایستگاه نگذاشته
است .بدون انجام این مانور ،پیشبینی میشد که این
قطعه از حدود نیم مایلی ایســتگاه فضایی عبور کند.
بر اســاس گزارش ناسا در روز ۱۵نوامبر سال ،۲۰۲۱
این ماهواره ذکرشده که دیگر کارایی نداشت بهطور
عمدی توسط روسیه در یک آزمایش ضدماهوارهای
منهدم شــد و حدود ۱۵۰۰قطعه زباله فضایی ایجاد
کرد .به گفته کارشناســان ،فضانوردان در ایســتگاه
فضایــی در روز ۱۵نوامبر بــا توجه به این نگرانی که
زبالههای فضایی میتوانند برای ایســتگاه فضایی و
سایر فضاپیماها طی سالهای آینده خطرناک باشند،
مجبور به پناه گرفتن ،شدند.

محیطزیست
یک نوع اسپری جایگزین بستهبندی
پالستیکی میشود
محققــان دانشــگاه راتگــرز و هاروارد یک پوشــش
گیاهی ابــداع کردهاند که روی مواد غذایی اســپری
میشود و جایگزینی ایمنتر از بستهبندی پالستیکی
است .همچنین این پوشــش به محیطزیست آسیب
نمیرســاند.این محققان در حقیقت روشی را توسعه
دادهاند که طی آن فیبرهای تولیدشده از پلیمز زیستی
و پلی ساکارید (یکی از معمولترین کربوهیدراتهای
موجــود در غــذا) دور غذا را دربرمی گیرند.پوشــش
محافظتی حاصل بهاندازهای قدرتمند است که غذا را
در برابر ضربه خــوردن محافظت میکند و عاملهای
آنتی میکروبال طبیعی (اسیدسیتریک ،نیسین و روغن
آویشــن) در آن بهکاررفته که میتوانــد با باکتری و
ویروسهای خطرناک مقابله و همچنین از فاسدشدن
مــواد جلوگیری کند.این پوشــش در آزمایشها عمر
نگهــداری آووکادو را ۵۰درصد افزایــش داد .در کنار
این موارد باید اشــاره کرد میتــوان آن را با آب جدا
کرد و شســت .همچنین ســه روز طول میکشــد تا
پوشش مذکور در طبیعت تجزیه شود .محققان حتی
معتقدند این فیبرها را میتوان به حسگرهایی تبدیل
کرد که پس از فعالســازی باکتری را از بین میبرند.
هنوز مشخص نیست پوشش اسپری مذکور چه زمان
تولید میشود؛ اما ممکن است مدتزمان زیادی طول
بکشــد تا میوه یا قرص نانی با این بستهبندی حافظ
محیطزیست در قفسه فروشگاهها فروخته شود.

