
چرا ستیز با باستانی پاریزی ؟!
درحالی که شهر کرمان 
از  گذشته  سال های  در 
مجسمه ی باستانی پاریزی 
رونمایی کرده و از آوازه ی 
نام این فرهیخته  و آثارش 
فرهنگ  ارتقای  برای 
عمومی بهره می گیرد، در 
سیرجان و پاریز به عنوان 
زادگاه این مورخ و مولف 
اما در بر پاشنه ی دیگری 

می چرخد!
لغو  ماجرای  از  بعد 
باستانی  بازدید  برنامه ی 
که  سیرجان  از  پاریزی 

یک سال پیش از فوت این دانشمند شهیر اتفاق افتاد، یک بار 
دیگر هم شاهد ستیز با مطرح شدن هرگونه نام و نشان ایشان در 
شهرستان بودیم. ماجرا از این قرار بود که المان کتاب های روی 
هم چیده شده در یک میدان از نجف شهر مزین به یکی دو کتاب 
از باستانی پاریزی بود ولی خیلی زود روی آن رنگ پاشیده شد و 

دلیل آن هم مشخص نشد!
حاال در جدیدترین نوع از این ستیزه با بردن هرگونه نام و طرح و 
نشان از آن استاد فقید، چند روز پیش دکتر محسن پورمختار در 
کانال تلگرام سیرجان نامه نوشت: »امروز صبح از سیرجان حرکت 
کردیم، به قصد رفسنجان. در راه برای }پسرم{ سینا از باستانی 
روایت  دلنشین  را  تاریخ  اینکه چقدر  از  کردم،  پاریزی صحبت 
می کرد، از اینکه چقدر عاشق ایران بود و بیشتر عاشق کرمان 
و بیشترتر عاشق پاریز. از اینکه چقدر به فرهنگ ایرانی خدمت 

کرده، از اینکه چقدر...
 به سینا که مشتاق شده بود، وعده دادم که تصویر استاد باستانی 
را که بر تابلویی بزرگ در ورودی پاریز نصب شده است، نشانش 
تصویر  هیچ  بودند،  برداشته  را  تصویر  آن  داد!!!  ای  داد.  خواهم 

دیگری هم از استاد باستانی پاریزی در پاریز نبود!
رفته؟  کجا  تصویر  آن  که  بدهم  توضیح  به سینا  نمی توانستم 
راستش خودم هم نمی دانستم چرا باید تصویر باستانی پاریزی را 

از ورودی پاریز بردارند؟
 باستانی هفتاد سال نوشت تا این روستای محصور در کوه های 
بین سیرجان و رفسنجان را به شهرتی جهانی رساند. از پاریز به 
پاریس و هرکجای جهان رفت اما دلش در پاریز بود. حاال که پاریز 
برای خودش شهری شده، هیچ نشانی از عاشق خود- که خود 
افتخار ایران است- بر در و دیوار ندارد! خودم هم نمی دانم چرا؟! 

به سینا چه بگویم؟!«
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تسنیم:سرپرست اداره کل محیط زیست استان یزد در رابطه با مشاهده "هومینو"گفت: در تاریخ 
10/26/ 1400 محیط بانان علی خواجه و عباس دادگر در حین گشت و پایش پناهگاه حیات وحش آریز 
شهرستان بافق، متوجه حضور یک فرد یوزپلنگ آسیایی شده و موفق به ثبت تصویر از این گونه شدند. 
وی افزود: این یوزپلنگ قباًل ثبت شده و نام آن "هومینو" و جنسیت آن نر است. این یوز نخستین بار 
در سال 1392 در نزدیکی رودخانه هومینو واقع در پناهگاه حیات وحش دره انجیر مشاهده شده بود و 
به همین دلیل، نام "هومینو" برای آن انتخاب شده بود و از در شهریور 1394 دیگر مشاهده نشده بود.

مشاهده یوزپلنگ 
ایرانی در یزد

 پس از 6 سال 

مالچ پاشی آخرین راه حل مقابله با گرد و غبار است
رئیس ستاد ملی مقابله با گرد و غبار گفت: مالچ پاشی آخرین روشی است که برای مقابله با پدیده گرد و غبار در نظر داریم.

به گزارش تسنیم؛ علی محمد طهماسبی گفت: به منظور مقابله با پدیده گرد وغبار, رویکرد پیشگیرانه و اصالحی را مدنظر داریم 
که هزینه کمتری نیاز دارند و از سال 1397 دیگر مالچ نفتی استفاده نمی شود. طهماسبی اظهار کرد: از حدود 36 میلیون هکتار 
اراضی گرد و غبارخیز حدود یک میلیون و 463 هزار هکتار آن در محدوده های تاالبی است که باید حق آبه این تاالب ها داده 

شده و از تبدیل آن ها به کانون گرد و غبار جلوگیری شود. 

بحث  سیرجان  مجازی  فضای  در  روزها  این   
منابع  از  یکی  عنوان  به  اهره  رود  آب  انتقال 
مهم تغذیه سد تنگوییه )منبع تامین آب شرب 

سیرجان( داغ شده است. 
تکرار مکررات گذشته  نیست  قرار  نوشته  این 
یا  حقیقی  شخصیت  ندارد  هم  قصد  و  باشد 
حقوقی ئی را متهم به چیزی کند. این نوشته قرار 
است به همین بهانه نگاهی بیندازد به تجربه ی 
گزاف و گران به دست آمده ی روسیه ی شوروی 
در صنعتی شدن و مدرنیزه کردن یک کشور که 
سابق بر آن درست مثل ایران کشاورزی سنتی 

در آن برپا بود.
آدمی اگر به راستی زرنگ باشد از یک سوراخ 
آزمودن  را  آزموده  و  نمی خورد  نیش  بار  دو 
صنایع،  با  مخالفت  که  طبیعی ست  خطاست. 
معنی نمی دهد آن هم صنایعی که محل درآمد 
و معیشت خانواده ها هستند. اما همان طور که 
ضرورت  بر  هم  کشور  رتبه ی  عالی  مسووالن 
گیاهی  و  آبی  ذخایر  و  زیست  محیط  حفظ 
مسئوالن  اصرار  این  دارند.  تاکید  جانوری  و 
شهرستان بر صنعتی کردن منطقه به هر قیمت 
و دست اندازی بر تمامی کوه ها و دشت ها و منابع 
آب موجود، اتفاق تلخی بوده که پیش از این در 
شرق و غرب جهان تجربه شده و به همین تجربه 
اشتباه بودنش هم اثبات شده و مشخص گشته 

که این راه ، آینده سوز و بنیان کن است. 
اعتقاد به توسعه و پیشرفت یا همان صنعتی 
شدن به عنوان شرط الزم برای خوشبختی و رفاه 

بشریت در روزگار ما پنداشته شده است .
 تصور بر آن بوده و هست که با پیشرفت تکنیک 
و عقالنی شدن بشر ، طبیعت را می شود کنترل 
کرد و بر آن مسلط گردید و حتا در واقع می شود 
طبیعت را نابود کرد، بدون آنکه آب از آب تکان 
بخورد! درحالی که در نهایت دودش در چشم 

خود انسان ها می رود.  
روسیه لنین و استالین در شوروی سابق و چین 

امروزی نمونه هایی هستند که به خوبی نشان 
برنامه های صنعتی و مدرنیزه  می دهند چگونه 
سرکوب  طبیعت،  نابودی  به  اجتماع  کردن 
شهروندان و پرورش انسان های غیر “ طبیعی” 

ختم می شود.
در اشتباهی مهلک، طبیعت نه به عنوان محیط 
زیست شناخته شده بود و نه به عنوان یک پدیده 
زیبا، بلکه طبیعت یعنی منبع مواد خام )مواد 

اولیه( برای تاسیسات صنعتی! 
یک  عنوان   به  را  روسی  مدرنیسم  نمی شود 
پروژه  کرد.  قلمداد  آسیایی  غیرمدرن  پدیده 
مدرنیته استالین موارد مشترکی هم نیز با مدل 
غربی داشت و بخشی از تاریخ اروپا است. پس از 
اینکه در روسیه تکنیک و انقالب با یک دیگر 

ادغام شدند. 
 ” روسیه  انقالب  تاریخ   “ کتاب  در  تروتسکی 
فرمان ” تصاحب کردن طبیعت ” را برای صنعتی 
شدن روسیه صادر و تاکید می کند که تکنیک 
نه فقط در عرض و پهنا ، بلکه در “ عمق” نیز 
دیگر  زبان  به   ، گیرد  قرار  استفاده  مورد  باید 
طبیعت نه به طور سطحی بلکه در عمق نیز باید 
تخریب گردد. تروتسکی ادامه می دهد که حتا 
جای کوه ها و مسیر رودخانه ها می بایست به طور 
جدی و مرتب تغییر کنند و ” طبیعت را می شود 

مانند گل ۥرس به مدل های گوناگون تبدیل نمود.
در شوروی سابق تصور می شد در مناطقی که 
شرایط طبیعی )کوه، دره و یا رودخانه ( سد راه 
این  می بایست  هستند،  شدن  صنعتی  اهداف 
موانع )طبیعت( مانند دشمن نابود شوند. برنامه 
صنعتی کردن جامعه روسیه اعالم جنگ علیه 
طبیعت و افرادی بود که به این تخیالت مدرن 
معتقد نبودند. تمام  کسانی  که قصد داشتند در 
هماهنگی با طبیعت زندگی کنند، عقب افتاده و 
ارتجاعی و سنتی محسوب می شدند و برعکس 
کارگران در کارخانه های آهن سازی، در معادن 
و در پروژه های بزرگ ساختمانی )سدسازی برای 
تولید الکتریسیته( پیشرفته و در خدمت صنعتی 
شدن بودند. دستگاه های تبلیغاتی این نظریه را 
اشاعه می دادند که مناظر زیبا تشکیل شده اند از: 
بتون، آهن، کانال، کارخانه، دکل ها و توربین های 

برق. 
 Volchov اولین نیروگاه روسیه بر روی رودخانه
احداث گردید که قادر بود نیمی از مصرف برق 
شهر سابق لنین گراد را تامین کند. عضو کانون 
این  در کنگره سال 1926  روسیه  نویسندگان 
سازمان آینده مدرن اولین کشور سوسیالیستی 
جهان را چنین  توصیف نمود: ”بگذارید سینه 
سبز و آسیب پذیر سیبری را به شهری با پوششی 

از سنگ و کارخانه تبدیل کنیم. بگذارید استپ ها  
را بسوزانیم و درخت ها را قطع کنیم.

در واقع برنامه ۵ سال جنگ بر علیه طبیعت و 
انسان بود. اما برنامه مدرنیزه کردن روسیه بدون 
کمک متخصصان غربی امکان پذیر نبود. هزاران 
مهندس از غرب در پروژه های صنعتی استالین 
پروژه های سترگ  به روس ها کمک می کردند. 
مرحله  به  آهن  راه  و  آهن(  )ذوب  سازی  آهن 
اجرا در آمدند و مترو مسکو ساخته شد. پیشرفت 
برنامه های صنعتی کردن روسیه که مانند یک 
حمله نظامی برای تغییر طبیعت و جامعه صورت 
گرفت، حتا ناظران غربی را به تعجب واداشت. 
اما این تحول همراه بود با نزول کیفیت زندگی 

شهروندان روسیه. 
چنان  تکنیک  به  نویسندگان  ورزیدن  عشق 
شدت گرفت که حتا آن ها در بدن انسان آهن را 
مشاهده می کردند و شاعران روس درباره صدای 
ماشین و آهن شعر می سرودند و نقاشان تصویر 
برق و کارگران درحال  نیروگاه های  کارخانه ها، 
تصاویر  این  در  می کردند،  نقاشی  را  زدن  قدم 
جایی برای مناظر طبیعی وجود نداشت. طبیعت 

برای هنر شوروی چیزی جز کارخانه نبود. 
در این دوره ماکسیم گورکی به عنوان رییس 
شوروی  هنر  عرصه  به  پای  ادبیات  مهندسان 

به  طبیعت  از  درستی  درک  نیز  او  می گذارد. 
عنوان محیط زیست و یک پدیده زیبا نداشت. 
گورکی خواستار تغییر مسیر رودخانه ها بود و 
می گفت: “مسیر غیر عقالنی رودخانه ها را باید 
انسان  “وقتی  که  داشت  یقین  و  عقالنی کرد” 
طبیعت را تغییر می دهد در واقع خود را تغییر 
می دهد.” برای گورکی لذت بردن از طبیعت یک 
غریزه بدوی بود. اما گورکی اشاره ای به از بین 
رفتن هزاران کارگر در تبعیدگاه های کار استالین 

نمی کرد. 
در هیچ مکانی جز در اردوگاه های کار اجباری 
در سال های 1930 رابطه تسلط بر طبیعت با 
تسلط بر انسان به عنوان بخشی از طبیعت دچار 

این همانی و هماهنگی نشده بود.
و حال امروز با آنکه دیگر شوروی نیست اما دود 
اقداماتش در چشم نسل جدید مردم کشورهایی 
بوده اند.  شوروی  بلوک  از  بازمانده  که  می رود 
نتیجه ی آن اصرار صنعتی شدن به هر قیمت 
و  گرد  و  شده  خشک  دریاچه ها  که  شده  این 
غبار نمکی و شنی خطری دائم برای شهرهای 
مواد  از  آلوده  رودخانه های  هستند.  مجاورشان 
را  دریاچه ها  و  دریا  جانواران  صنعتی  آلوده ی 
کشت و میلیون ها متر مکعب آب و حیات زیر 
آن را به مرداب های بدبو تبدیل کرد. پرندگان 
مهاجر از بین رفتند یا کوچیدند و توزان طبیعت 
به عنوان محل زندگی انسان ها به هم خورد و 
و  رنج  دچار  طبیعت  ناپایداری  این  از  جوامع 
مصیبت های مثل طوفان شن و هجوم حشرات 

و کاهش بارندگی و آلودگی هوا شدند.
کردن  خوشبخت  بهانه ی  به  که  مدرنیته ای   
انسان اجرا و به زور اعمال می شد توانسته بود 
جهنمی بیافریند که انسان خود با دست خودش 
این  قطع  به طور  بود.  زندگی اش ساخته  برای 
محیط  به  توجه  بدون  شدن  صنعتی  از  شکل 
زیست در روسیه فقط طبیعت و انسان را تخریب 
نکرد، بلکه اعتماد و ایمان به لزوم صنعتی شدن 
ایجاد  تردید جدی  مسر خوشبختی  عنوان  به 

کرد.

به بهانه مطرح شدن دوباره مبحث انتقال آب در سیرجان؛
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