
حتی یک جنگ هسته ای کوچک می تواند باعث قحطی جهانی شود
نتایج یک پژوهــش می گویــد، زرادخانه های 
هسته ای دنیا به اندازه ای زیاد هستند که در صورت 
وقوع یک جنگ هسته ای هر چند کوچک، در یک 
چشم به هم زدن اکوسیستم زمین به طور اساسی 
تغییر می کند و قحطی جهانی روی می دهد و جان 

میلیاردها نفر تهدید می شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از کانورسیشن، ایاالت 
متحده و روســیه اخیراً توافق کردنــد که درباره 
 ،)New START Treaty(»پیمان استارت نو«
تنها توافــق باقی مانده برای کاهــش و تعدیل دو 
زرادخانــه هســته ای بزرگ جهان در دو کشــور، 
گفتگــو کنند. در حالی که این بدون شــک خبر 
خوبی اســت، اما نباید اجازه دهیم که ما را راضی 
کند. رویدادهای جهانی امسال به ویژه در اوکراین، 
ترس از درگیری هســته ای را به سطحی رسانده 
اســت که از زمان جنگ ســرد تاکنون مشــاهده 
نشــده بود. بیش از ۱۰ هزار کالهک هسته ای در 
جهان باقی مانده اســت و گویش کرملین در مورد 
سالح های کشــتار جمعی در سال ۲۰۲۲ به طور 

فزاینده ای تهدید کننده شده است.
گذشــته از سرنوشت وحشــتناک قربانیان در 

صــورت وقوع جنگ هســته ای، چنین جنگی در 
مقیــاس بزرگ به شــدت سیســتم آب و هوایی 
و اقلیمی زمیــن را تغییر می دهــد، در حالی که 
جنگ های محدودتر نیــز می توانند تأثیر مخربی 

داشته باشند.
مجموعه ای از پژوهش ها نشان داده اند که حتی 
یک درگیری هسته ای محلی و کوچک نیز می تواند 
یک فاجعه آب و هوایی را به همراه داشــته باشد. 
دانشــمندان علوم دریایی به طــور خاص تصمیم 
گرفته اند مطالعه کنند کــه این چه معنایی برای 

اقیانوس های جهان دارد.
دانشــمندان می گویند ما سناریوی یک جنگ 
هســته ای بین ایاالت متحده و روســیه را بررسی 
کردیــم که منجر بــه رســیدن ۱۵۰ میلیارد تن 
دوده از شــهرهای ســوخته به جو زمین می شود. 
ما دریافتیم که نور کم و ســرد شدن سریع باعث 
تغییــرات فیزیکــی بزرگی در اقیانــوس از جمله 
گســترش چشــمگیر یخ اقیانوس منجمد شمالی 
می شــود. این یخ تا حدی رشد می کند که مناطق 
ســاحلی معموالً عاری از یخ کنونــی را که برای 
ماهیگیری، آبزی پروری و حمل و نقل در سراســر 

اروپا ضروری است، مسدود می کند. سه سال پس 
از چنین جنگی، یخ های اقیانوس منجمد شــمالی 
تا ۵۰ درصد افزایش می یابند و طی یک سال تمام 
ســطح دریای بالتیک یخ می بنــدد و بنادر مهمی 
مانند کپنهاگ و سنت پترزبورگ تعطیل می شوند. 
حتی در سناریوی یک درگیری محدودتر بین هند 
و پاکستان، ۲۷ تا ۴۷ میلیارد تن دوده به اتمسفر 
فوقانی پرتاب می شود و ســرد شدن هوا ناشی از 
آن، حمل  و نقل از طریق شــمال اروپا را به شدت 
بــه خطر می اندازد. بدتر از آن، کاهش ناگهانی نور 
و دمای اقیانوس ها، جلبک های دریایی را که پایه و 
اساس شبکه غذایی دریایی هستند، از بین می برد 

و قحطی چند ساله اقیانوسی را ایجاد می کند.
در حالــی کــه کل اقیانوس تحــت تأثیر قرار 
می گیرد، بدترین اثــرات در عرض های جغرافیایی 
باالتر، از جمله در تمام اروپا و به ویژه در کشورهای 
حوزه دریای بالتیک، جایی که نور اقیانوس در حال 

حاضر کم است، متمرکز می شود.
آب هــای اقیانوس منجمد شــمالی و اقیانوس 
اطلس شمالی بیشــترین بار را تحمل می کنند و 
احتماالً موجب فروپاشی کل اکوسیستم می شوند.
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ریاضیات، سیاست، استقالل و ناسازگاری
عادلتدینفر

کاش گوش شنوایی پیدا می شد!
آرمانفیضی

در این نوشتار قصد داریم تا به مقوله تفاوت بین 
اســتقالل و ناسازگاری در عرصه سیاست خارجی 
با توجه به اصول منطقــی حاکم که در ریاضیات 
نمود پیدا کرده است، بپردازیم. مهندسین گرامی 
در دروس مربوط به نظریه احتمال، به اســتقالل 
پیشــامدها حتماً برخورد کرده انــد. اما آن چه که 
در این نظریه آمده، نه تنها یک سری فرمول های 
خشــک و بی روح هســتند که از اصولی منطقی 

هویدا شده در ریاضیات، تبعیت می کنند.
زمانی می توان از اســتقالل صحبــت به میان 
آورد که دارای دامنه اشــتراکی با هم نوعان خود 
باشد. یعنی شرط نخست برای این که عنصر X در 
جهاِن تعریف شــده در آن، بتواند مستقل از دیگر 
عناصر رفتار کند، آن  اســت کــه با تمامی عناصر 
دیگر در رابطه اشــتراکی باشد. به این معنی که در 
رابطه ارتباطات مشخص و معلوم و تعریف شده با 
دیگر عناصــر موجود در جهان مذکور قرار بگیرد. 
شرط دوم و نهایی نیز آن  است که بتواند در عین 
این که در ارتباط با دیگر عناصر است، تصمیماتی 
مســتقالنه بگیرد به گونه ای که ســهم خویش را 
به طور کامل از این رابطه برداشته و تعدی به سهم 
دیگری ننماید. ناســازگاری چیزی دیگر اســت و 
مفهومی بسیار ساده دارد. همین ارتباط دو عنصر 
را ســازگاری و عدم آن  را ناســازگاری می گویند. 
بنابراین شــرط نخست برای استقالل، سازگاری و 

شرط دوم تصمیم مستقالنه است.
ایــن مفهــوم را می توان بــه جای جای عرصه 
 X جهــان هســتی تســری داد. هنگامــی  که
ناسازگاری با عنصری مانند Y دارد، عماًل به نوعی 

خود را وابســته به سایر عناصر کرده است که آن 
 را وابستگی ناشی از ناسازگاری )یا عدم سازگاری( 
می نامند. چراکه هر کجا Y باشــد، X مجبور به 
عدم اشــتراک و ارتباط با او خواهد بود و مســیر 
خود را مجبور است تغییر دهد. همین  که حرکت 
Y، جهت حرکت X را دگرگون می کند، وابستگی 
X را بــه تحرکات Y نشــان می دهــد. در واقع 
ناســازگاری از نوعی ترس ناشی از ارتباط نشأت 
می گیرد و عنصر ناســازگار محکوم به داشتن این 

نوع ترس است.
شــوربختانه در کشــور ما، برخــی در عرصه 
سیاســت خارجه تفاوت ایــن دو مفهوم منطقی 
)یعنی اســتقالل و ناســازگاری( را متوجه نشده 
و گاهــی ناســازگاری را به جای اســتقالل به کار 
می برند. مصداق این امر برخی از شعارهایی است 
که عده ای سازگاری را معادل شکست یا وابستگی 
در عرصه سیاســت خارجــه می پندارند. غافل از 
این که مقدمه پیروزی و دســت یابی به استقالل، 
همین داشتن ســازگاری و در عین حال با قدرت 
تصمیم گرفتن و حق و حقوق خود را پس گرفتن 
اســت. چندی پیش نیز یکی از مراجع دینی که 
سابقه مطالعات فلسفی و منطقی دارد، به درستی 
فرمودند که مذاکره کنید و با طرف مقابل دســت 
بدهید، اما پس از مذاکره تعداد انگشــتان دست 

خود را بشمارید.
بنابراین شــرط نخســت برای اســتقالل یک 
کشور ســازگاری با تمامی کشــورهای دنیا است 
که شــجاعت آن کشور را نشــان داده و آن  را از 
وابستگی به برخی از کشورها می رهاند. شرط دوم 

که همان قدرت و عزت یک کشــور را می رساند، 
تصمیمات مســتقالنه، عدم بــاج دادن و معامله 
پایاپای است که حق و حقوق خود را تمام و کمال 
بگیرد. همیشه ناســازگاری یک کشور با تعدادی 
از کشورها، آن کشــور را وابسته به سایر کشورها 

می نماید.
بنابراین باید توجه داشــت و بسیار دقیق عمل 
نمود تا ارتباط وســیع ایران با برخی از کشورها، 
مانند چین و روســیه و ونزوئال، از روی استقالل و 
سازگاری باشد و نه از روی ناسازگاری با کشورهای 
غربی و آمریکا که این خود وابســتگی ایران را به 

چین و روسیه و ونزوئال نشان خواهد داد.
در پایان ذکــر این نکته بســیار حایز اهمیت 
است که هیچ کشوری به طور صددرصدی مستقل 
یا وابســته نیســت و در جهــاِن واقعیت، منطق 
اقلیدســی )صفر و یکــی( در ایــن زمینه حاکم 
نخواهد بود. بلکه طیف وسیعی از میزان استقالل 
و وابســتگی کشــورها وجود دارد که پیرو منطق 
فازی اَند و درصدی را از اســتقالل و وابســتگی را 
بهــره برده اَند. اگر صفر را وابســتگی تام و یک را 
اســتقالل تام بنامیم، به تر اســت که کشــورها 
به سمت و سوی یک حرکت نمایند. هم چنین باید 
بدانیم که هیچ کشــوری به دنبال وابستگی نبوده 
و همه کشورها و انسان ها، به طور طبیعی، به دنبال 
استقالل، سربلندی و باال نگه داشتن پرچم کشور 
خود هســتند. اما روش های نادرست و غیرعلمی 
می تواند کشــورها را در ورطه وابستگی و محتماًل 
نابودی هویت ها و ارزش های فرهنگی و جغرافیایی 

خود قرار دهد.

بیش از دو ماه اســت که بسیاری از نقاط کشور 
درگیــر ناآرامی هایی اســت و هر گروهــی بر پایه 
تفکرات خود، اســمی بر ایــن ناآرامی ها می گذارد. 
یکی اعتراض می گوید و دیگری اغتشــاش. موضوع 
یادداشــت ما تبیین این واژه ها نیست و اسمش هر 
چه که باشد ما می خواهیم بدانیم چرا به این نقطه 

رسیدیم؟
از مدتها پیش و از سال های گذشته کارشناسان 
و پژوهشگران هشدار دادند که بعضی از ارزش های 
جامعه در حال تغییر اســت و اخطــار دادند که با 
نســل جدیدی مواجهیم که به راحتی هر چیزی را 
نخواهد پذیرفت و درجه طغیان پذیری آن باالست. 
تذکر می دادند که فقر و شــکاف طبقاتی و وضعیت 
نامناســب اقتصادی و اجتماعی ما را به سوی یک 
فروپاشی اجتماعی می کشاند. یادآوری می کردند که 
یکدست کردن حاکمیت و حذف جناح های منتقد 

نارضایتی به بار خواهد آورد.
مایلم گذری به سال های دورتر داشته باشم. چند 
مدت پیش کتابی به نام توســعه و تضاد اثر فرامرز 
رفیع پور را مطالعه می کــردم، این کتاب که چاپ 
سال ۱۳۷۷ است از همان زمان زنگ خطر را به صدا 
در آورده است و به مسئوالن کشور در جهت اصالح 
رویه ها هشــدار می دهد که مایلم گزاره هایی از این 

کتاب را در این یادداشت بیاورم.
در جایی از کتاب نقل می شــود که بعد از جنگ 

اعتقاد مردم به بعضی مقوله های مذهبی کمتر شده 
است. در ادامه به تشدید نابرابری اجتماعی در ایران 
می پردازد و گفته می شود که توزیع درآمد در مناطق 
شــهری از هم فاصله گرفت و بخصوص در شهری 
مثل تهران فاصله فقیر و غنی فاحش شد. در ادامه 
بحث می کند که بعضی مسئولین گمان می کنند که 
اقداماتشان به نفع جامعه است. آنان گمان می کنند 
ارزش ها تغییر نکرده اســت. البته بعضی دیگر هم 
متوجه اوضاع شــده اند و معتقدند باید کاری کرد. 
آخرین گزاره ای که از این کتاب استفاده می کنم این 
است که به عواقب توسعه و نابرابری در آینده اشاره 
می کنــد و از همان زمان اخطار می دهد که فقر در 
حال گسترش است، وضعیت اقتصادی قشر پایین و 
متوسط به ســرعت در حال بدتر شدن است، ما به 
تدریج نه فقط با یک کاهش ســطح درآمد عمومی 
و نزول همه قشرها، بلکه همچنین احتماال با تقلیل 
و از بین رفتن تدریجی قشر متوسط روبرو خواهیم 
بود. این گذر را به گذشــته داشتم تا یادآوری بشود 
که تذکرات و هشــدارها مربوط به امــروز و دیروز 
نیســت و مثل کتاب فوق الذکر حداقل از ۲۵ سال 
پیش هر آن کس که دلسوز بوده است و دل در گرو 
این آب و خاک داشــته به مسئوالن اخطار و گاهی 
هم راهکار داده است تا بلکه روزی با اوضاع امروزی 
مواجه نشویم اما آن گوش شنوا یا یافت نشده است و 
یا اگر یافت شده، آن قدر کم بوده که توان اثرگذاری 

نداشته است.  چند روز پیش وزیر میراث فرهنگی 
از زبان یکی از بازجویان حوادث اخیر بیان می کند 
که برخالف اعتراضات و بازداشــتی های گذشــته، 
ایــن بار نه ما می فهمیم آنها چه می گویند و نه آنها 
می فهمنــد ما چه می گوییم. اگر باز هم ســری به 
گذشته بزنیم، متوجه خواهیم شد همین صحبت ها 
را بارها دانشــگاهیان و کارشناســان امر خطاب به 
مســئوالن درباره جوانان نســل جدید گفته اند اما 
ظاهرا مســئولین باوری به آن نداشتند تا به امروز 
که به چشم خود می بینند و البته با هزینه ای گزاف!

گاهی شــاهدیم بعضی از مســئولین کشــور 
تمام مشــکالت به وجود آمده را به گردن دشــمن 
می اندازند، البته که دشمن، دشمنی خود را می کند 
اما آیا همین مسئولین یک بار در خلوت خود به این 
فکر کرده اند که با تصمیمات ســلیقه ای چندین بار 
برای این کشــور بحران ســازی شده است؟ همین 
مسئولین چند بار درست و حسابی پای صحبت های 
جوانان، بانوان، قومیت ها و مذاهب و... نشســتند و 
یکی از خواسته های حتی در چارچوب قانونشان را 
عملی کردند؟ مگر فقط در زمان انتخابات؛ که اندکی 
بعد از انتخابات اکثر وعده ها فراموش می شود و همه 
این موارد تلنبار می شود و گاهی اعتراضات به سمت 
خشونت پیش می رود. امید است از حجم اخبار تلخ 
کاسته شود و با پررنگ کردن عقالنیت، موج ناآرام 

کشور به ساحل آرامش برسد.

یادداشتسرمقاله

مجید عشقی در یک رفت و برگشت عجیب خبری، در نهایت در سازمان بورس ماندگار شد. اعضای شورای 
عالی بورس با استعفای مجید عشقی مخالفت کردند و وی در بورس ابقا شد.

هادی ســلیمی زاده، رئیس روابط عمومی بورس اعالم کرد: با مخالفت اکثریت قاطع اعضای شــورای عالی 
بورس، پذیرش استعفای دکتر عشقی مورد قبول واقع نشد. 

دکتر عشــقی در ریاســت ســازمان باقی خواهــد ماند.خبر ابقــای رئیس ســازمان بــورس در حالی از 
ســوی هادی ســلیمی زاده اعالم شــده کــه خبرگزاری دولــت صبح دیروز از اســتعفای رئیس ســازمان 
بــورس و موافقــت قطعی وزیــر اقتصاد خبــر داد و حتی جانشــین مجید عشــقی در ســازمان بورس 
را معرفــی کرد. براســاس اعــالم خبرگزاری جمهوری اســالمی ایران، پس از اســتعفای مجید عشــقی 
 از ریاســت ســازمان بــورس، محمــد رضوانی فر به عنــوان رئیــس جدید این ســازمان انتخاب شــد.

این اولین بار نیست که خبرگزاری ایرنا در انتشار یک خبر تعجیل می کند.

رافائل گروسی: 

آژانس با ایران  به نقطه بی بازگشت نرسیده  است 

شکست ایران در مقابل انگلیس در جام جهانی 

بی برنامگی تیم کی روش
صفحه8

ورشو به دیوار آهنین ناتو مقابل کرملین تبدیل می شود

تبدیل لهستان به قطب زمینی ناتو

روزنامه »جهان صنعت« توقیف شد
صفحه11

صفحه2

صفحه10

صفحه4

افزایش 87 درصدی مرگ های منتسب به 
آلودگی هوا در سال گذشته

10 فرمان بازار سرمایه را نجات نداد

رئیس بورس ماندگار شد

صفحه3


