
ایرانشهر

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
سه شــنبه  19 تیر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1445

4
ایسنا|  مدیر پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ماندگاری هوای گرم در اغلب مناطق کشور 
خبر داد و گفت: »با تداوم الگوی تابستانی تا روزهای پایانی هفته در اغلب مناطق کشور ماندگاری هوای گرم 
و در بیشتر شهرهای استان خوزســتان دمای ۴۹ درجه سانتیگراد و باالتر پیش بینی می شود.« احد وظیفه 
با این حال افزود: »در ساعات بعدازظهر سه روز آینده در ارتفاعات جنوب استان سیستان وبلوچستان و شرق 
استان هرمزگان رشد ابر و رعد و برق پیش بینی می شود.« به گفته او، در سه روز آینده در شرق، شمال شرق، 

جنوب شرق و دامنه های جنوبی البرز وزش باد شدید پیش بینی می شود . 

دمای هوای 
خوزستان به ۵۰ 
درجه سانتیگراد 
می رسد
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می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

شهروند| صادق مدرسی یکی از سه ایرانی است که 
اسمش در فهرست ۱۰۰ نفره پروژه »مارس وان« برای 
سفر بی بازگشــت به مریخ قرار گرفته و امیدوار است 
که در جمع نهایی ۲۴ نفره هم قرار بگیرد. او ۳۳ ساله 
است و از یک سال پیش با دریافت پذیرش از دانشگاه 
 هاروارد آمریکا، ســاکن و دانشجوی این کشور شده 
است. مدرســی در ایران زیست شناسی خوانده، اما 
همواره به نجوم عالقه مند بوده است. در این روزها که 
بحث ســفر به مریخ دیگر چندان جایگاهی در اخبار 
ندارد و از آن تب و تاب اولیه افتاده است، او همچنان به 
این سفر امیدوار اســت و آن طور که خودش می گوید 
تغییری در تصمیمش ایجاد نشده است. صادق مدرسی 
در گفت وگو با »شهروند« به این موضوع اشاره می کند 
که » قرار نیست تا ابد انسان ها روی زمین بمانند.« او از 
انگیزه های خود و همچنین وضع این روزهای زندگی اش 

می گوید.

کمی درباره زندگی این روزهای خود 
بگویید و به چه کاری مشغول هستید؟ 

این روزها با استفاده از بورسیه تحصیلي که 
موفق به پذیرش در آن شدم، در دانشگاه  هاروارد 
مشغول تحقیق در زمینه بیماري ام اس هستم. 

درباره زندگی شــخصی هم این که، 
مجرد هستم. 

 شــما همچنــان به 
ادامه این کار و ســفر 

مریخ  به  بی بازگشت 
هستید؟  عالقه مند 
اگر امکان این سفر 
فراهم شود، آمادگی 
رفتن برای همیشه 

به مریخ را دارید؟
از همان  سال ٢٠١١ که 

از پروژه مارس وان مطلع شــدم، 
تصمیم گرفتم ثبت نام کنم و 

هنوز هم عالقه مند هستم. به نظرم کسي که هدفي در ذهنش 
داشته باشــد و برای آن هدف تالش کند، باالخره آن را محقق 
می کند. ممكن است بسته به شــرایطي که در آن قرار داریم و 
این که کنترلي روي برخی شــرایط نداریم، استرس زیادي را 
هر روز در زندگي روزمره تحمل و بارها هم طعم تلخ شكســت 
را تجربه کنیم، ولي نهایتا مي توان موفق شد و لذت برد. در مورد 
پروژه سفر به مریخ هم من مسئولیت اجرایي و اطالعی ندارم که 
بودجه الزم برای آن فراهم می شود یا نه، ولي داوطب این سفر 
بودن را کامال آگاهانه و مسئوالنه انتخاب کردم و خوشحالم از 

این بابت و دوست دارم جز ٢۴ نفر نهایي باشم.
 کال فکر کردن به سفر بی بازگشــت شما را به چه 
جمع بندی می رساند؟ مزیت ها و معایب این سفر را چه 

می دانید؟
مزیت هاي زیادي دارد، باالخره این کار باید انجام شــود. تا 
ابد قرار نیســت روي زمین بمانیم، دیر یا زود این مسافرت ها 
انجام مي شود. حتي فكر این که انسان ها در چند سیاره زندگي 
مي کنند، واقعا هیجان انگیز است. ما االن می دانیم بسیاری از 
گونه هایي که صدها میلیون سال روي زمین زندگي کردند، 
طي اتفاقات مختلفي که در طــول تاریخ افتاده، منقرض 
شــدند. این اتفاقات می تواند براي انسان ها هم رخ دهد، 
ضمن این که ما انسان ها مدت زمان خیلي خیلي کمتري 
هست که در این سیاره هســتیم. از طرف دیگر، می شود از 
منابع سیارات دیگر براي بهبود زندگي انسان ها روي زمین 
استفاده کرد. با علم مي شــود انسان ها را همدل و 
به هم نزدیك کرد. جــداي از آن براي خود من 
هم تجربه جذابي است. منظورم این است که 
شانس این را داریم تا آسمان مریخ را ببینیم، 
طلوع خورشید را از مریخ ببینیم و شب ها دو 

ماه را مشاهده کنیم.
 دلتنگی قصه غالب ایــن روزهای 
مهاجران است. شــما موقعی که به سفر 
بی بازگشــت فکر می کنید، چگونه با این 

موضوع دلتنگی کنار می آیید؟
به نظرم این دلتنگي به شخصیت فرد بستگي دارد. 
من دوستاني دارم که حتي یك روز هم نمي توانند 

دور از خانواده باشند و هیچ ایرادي هم ندارد. منم مسلما عاشق 
خانواده ام هستم و دوستشان دارم، ولي خوشحالم که همیشه از 
تصمیماتي که مي گیرم حمایت مي کنند و این به من دلگرمي 
می دهد که دنبال اهدافم بروم. وقتي فكر مي کنم چه تجربیاتي 
مي توانم از طریق این مسافرت بي بازگشــت به دست بیاورم، 
تحمل این دلتنگي برایم خیلي راحت تر مي شود. درواقع با این 
مسافرت من خانواده ام را  رها نمي کنم، بلكه نماینده آنها و همه 
افرادي که من را مي شناسند، می شوم. ضمن این که همین االن 
هم دور از همه خانواده ام و دلتنگي تاثیر منفي روي کارم نداشته 

است.
 بعضی معتقدند انسان های ناامید یا افسرده ممکن 
است متقاضی سفر همیشگی به سیاره ای دیگر شوند. 

واقعا این طور است؟
متاســفانه در جامعه ما نخســتین دلیلي که به ذهن افراد 
مي رسد، این موضوع است. تا آن جایی که من بقیه متقاضیان 
این گروه صدنفره را مي شناسم، انســان های بسیار باانگیزه و 
مثبتي هستند. به نظرم فردي که افسرده باشد، انگیزه اي براي 
شــروع هیچ کاري ندارد. ضمن این که این هدف که به سیاره 
دیگری می روند و هیچ آدمي را نبینند، اصال منطقي نیست. از 
طرف دیگر افراد داوطلب این سفر بي بازگشت براي خودکشي 
نمی شوند، بلكه می توان گفت براي زندگي و کسب تجربه هاي 

جدید داوطلب می شوند.
 اگر فرض کنیم که این سفر به زودی محقق شود، شما 
برای ســرگرمی در مریخ، چه مواردی را مدنظر دارید. 
غیر از کار اگر اختیار داشته باشید، دوست دارید با چه 

مواردی خود را سرگرم کنید؟
سرگرمي ها آن جا احتماال بسیار محدودتر خواهند بود، ولی  
گوش دادن به موسیقي، تماشاي فیلم و سریال، کتاب خواندن 
و صحبت با خانواده و دوستان و ... بخشی از گزینه های احتمالی 

من خواهند بود.
 تا چه اندازه ممکن است این سفر محقق شود؟

به طور خیلي خالصه بخواهم بگویم، همان طور که می دانید 
شرکت مارس وان یك شــرکت خصوصي است و هزینه هاي 
این سفر را از طریق جذب اسپانسر باید تامین کند. واقعیت این 
پروسه زمان بر شده و به این خاطر چندین بار تاریخ انتخاب ٢۴ 
نفر نهایي به تاخیر افتاده است. این که آیا واقعا این سفر توسط 
شرکت مارس وان محقق می شــود، مي توانم بگویم همه چیز 
بستگي به تامین مالي پروژه دارد. تیم مارس وان تمام تالش خود 
را انجام می دهد و همچنان در تالش است و منم واقعا امیدوارم 

که این تالش نتیجه بدهد. باید صبر کرد و دید.

  ۳ ایرانی متقاضی سفر بی بازگشت
 به مریخ کجا هستند و چه می کنند؟

»ســعید قندهاري«، »صادق مدرســي« و »الهه نوري« سه 
ایراني متقاضی مریخ نوردی و سفری همیشــگی به این سیاره 
هستند. مریخ بیش از ٢۳٠میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد 
و آن طور که اعالم شده، این سفر درصورت تحقق، 7 تا 8ماه طول 
خواهد کشــید. الهه نوری، زمان ثبت  این درخواســت، ١۹ سال 
داشت و درباره خودش به رسانه ها گفته بود دانشجوي معماري 
اســت و به طراحي و دکوراســیون عالقه مند است. او همچنین 

توضیح داده بود که به نجوم و اخترشناســي عالقه مند است. او از 
١۶سالگي به کیهان شناسي عالقه مند شده و در آن دریافته که 
از کائنات چیز زیادي نمي داند. نــوری که یكی از ١٠٠نفر نهایی 
پروژه سفر به مریخ است، در پاســخ به »شهروند« می گوید که 
فعال عالقه ای به  گفت وگو ندارد امــا ادامه می دهد که انگیزه اش 
برای این سفر کم نشده اســت. صادق مدرسی هم این روزها و در 
۳۳ سالگی، به کار تحقیقاتی در زمینه بیماری ام اس و در دانشگاه  
هاروارد آمریكا مشغول است. مدرسی در ایران کارشناسی ارشد 
زیست شناسی خوانده و همزمان مطالعات درباره نجوم هم داشته 
است. او هم در گفت و گو با »شهروند« از عالقه اش به محقق شدن 
این سفر گفته و آرزو کرده در بین ٢۴نفر نهایی قرار بگیرد. سعید 
قندهاري هم سومین ایرانی این فهرست است. او ۳7ساله و دارای 
مدرك کارشناسي ارشد فیزیك از ایران و کارشناسي ارشد روابط 
بین الملل و حقوق بشر از نیوزیلند است. قندهاری این روزها ساکن 
نیوزیلند است و همچنان به ادامه پروژه سفر به مریخ عالقه مند 

است. 

سفر به مریخ؛ رویایی محال یا پروژه ای حتمی
مدت هاست که ماجرای سفر به سیاره سرخ و ساخت کلونی های 
انسانی در مریخ، به بحثی جدی و کارشناسی تبدیل شده، بعضی 
منتقدان پروژه مارس وان را یك خیال پردازی دانستند و گروهی 
دیگر، این تــالش را گامی روبه جلو و قابل  احتــرام اعالم کردند. 
»محمد جواد ترابی«، روزنامه نگار بخش علم و ســردبیر سابق 
ماهنامه نجوم درباره این بحث ها به »شهروند« می گوید: »سفر 
به مریخ، ســفری بســیار پرمخاطره و پرهزینه  است. به همین 
دلیل ســازمان های فضایی معتبر در جهان همیشه به شیوه ای 
محافظه کارانه دراین باره ســخن گفتند. تا حدود 5 سال پیش، 
هیچ صحبتی درباره سفر به مریخ به صورت جدی وجود نداشت 
تا این که شرکت ها و سازمان های خصوصی فضایی شكل گرفتند و 
پیش از همه شرکت مارس وان که االن یك نهاد غیرانتفاعی شده 
است، برنامه ای برای فرستادن یك طرفه و بی بازگشت انسان به 
مریخ ارایه کرد.« او درباره برنامه این شرکت هلندی هم می گوید: 
»برنامه این شرکت به این صورت بود که هر دو سال یك بار، یك 

کپسول فضایی و در هر کپسول، ۴ انسان را که هر کدام از این چهار 
نفر، از یك اقلیم، نژاد و زبان متفاوت هستند - تا در طوالني مدت 
دچار یكنواختی نشوند - به مریخ بفرستد. مسافران حدود ۹ماه در 
راه هستند و وقتی به مریخ رسیدند در اقامتگاه هایی قرار می گیرند 
که از قبل در فضاپیماهای بی سرنشین در مریخ، قرار گرفته اند.« 
ترابی که پیش از این و در گزارش های مختلفی به بررسی امكان این 
پروژه پرداخته، درباره انتقادات وارده به پروژه مارس وان می گوید: 
»از ابتدا این پروژه  با نقدهای فراوانــی همراه بود. ازجمله این که 
ریسك پروژه بسیار باالست و احتمال زنده ماندن افراد بسیار پایین 
است. دلیل هم این بود که عالوه برفشارهای روانی، امكان ایجاد 
اختالف ها هم زیاد است. در مواردی که سفر به مریخ شبیه سازی 
شده مثل مارس-5٠٠، اطالعات منتشرشده نشان می دهد که 
اختالف ها شدت پیدا کرده بود. این اختالف ها و بحث های روانی، 
ذهن روانشناسان حوزه فضا را به این موضوع معطوف کرده که در 
پروژه های طوالنی مدت، انسان چه شرایطی پیدا می کند.« او ادامه 
می دهد: »عالوه بر مسائل روانی، مسأله فناوری هم هست. پرسش 

این است که اگر فضاپیماهای بی سرنشین یا باسرنشین نتوانند 
محموله های آب و اکسیژن را به سالمت برسانند چه سرنوشتی 
در انتظار این افراد در صورت حضــور در مریخ، خواهد بود.« این 
روزنامه نگار حوزه علم درباره دیگر انتقادات نسبت به این پروژه، 
توضیح می دهد: »یك نقد بزرگ دیگر، مربوط به یكی از ادعاهای 
این پروژه و نسبت آن با حریم خصوصی افراد بود. این پروژه قرار بود 
در صورت تحقق، به صورت زنده، زندگی این افراد را پخش کند و از 
حق فروش این فیلم ها، بخشی از هزینه ها تأمین شود. این موضوع 
بسیار جنجال ایجاد کرد و من خودم با مدیر مارس وان دراین باره 
صحبت کردم و ایشــان گفت که موضوع چنین نیست و خبری 
از برادربزرگ داســتان جورج اورول نیست. مدیر این پروژه گفت 
که این افراد به اختیار خود گزارش هایی را منتشر خواهند کرد و 
آن گزارش ها به فروش خواهند رسید.« آن طور که ترابی می گوید 
تالش ها برای سفر انسان به مریخ همچنان ادامه دارد و به عنوان 
مثال، به برنامه »ایالن ماسك« مدیر شرکت اسپیس ایكس اشاره 
می کند که فعالیت هایش با استقبال فراوانی هم روبه رو شده است. 

 محمد باقرزاده| سفری بی بازگشت به مریخ که از 
نخستین روز انتشار خبرهای آن، با حاشیه های فراوانی 
روبه رو شد، از همان اول هم ترسناك به نظر می رسید. 
شــرکت هلندی »مارس وان« هرچند که همچنان به 
کارهای خود برای فرستادن انسان به مریخ و ایجاد یك 
کلونی دایمی انسانی روی سیاره سرخ ادامه می دهد اما 
در این ســال ها، بارها برنامه های خود را تغییر داده و در 
آخرین اطالعات، زمان فرودآمدن نخستین انسان روی 
مریخ را به ٢٠۳٢ یعنی ۹ سال دیرتر از تاریخ اولیه اعالم 
کرده است. براساس آخرین اطالعات، مارس وان، سهام 
خود را در بورس آلمان ارایه کرده و قرار اســت از فروش 
این سهام بخشی از هزینه های این پروژه را تأمین کند. 
عالوه  براین، پایان بهمن امســال، زمان اعالم شده برای 
انتخاب ٢۴نفر از فهرست ١٠٠نفره و آغاز تمرینات این 
تیم است. آن چه اما پروژه این موسسه غیرانتفاعی هلندی 
را در سال های گذشته به صدر اخبار نشاند، استقبال مردم 
از نخستین اعالن این شرکت یعنی ثبت نام برای سفری 
بی بازگشت به مریخ بود. در نخستین گام، ٢٠٢ هزار نفر 
به این فراخوان روی خوش نشان دادند و نام خود را برای 
این سفر ثبت کردند تا مراحل گزینش آغاز شود که در 
مراحل بعد و با انصــراف تعدادی از این افراد و همچنین 
بررسی های مارس  وان، حاال ١٠٠نفر در فهرست نهایی 
مریخ نوردی قرار دارند؛ ١٠٠نفری که براساس برنامه های 
اعالم شــده باید به ٢۴نفر کاهش پیدا کنند. اطالعات 
منتشرشده در پایگاه خبری سازمان مارس وان، نشان 
می دهد که تعداد زنان و مردان این فهرست برابر و سهم 
زنان مانند مردان است؛ 5٠نفر. در این فهرست که مربوط 
به  سال ٢٠١۶ است، ١5نفر کمتر از ٢۶ سال سن داشتند 
و دونفر؛ یك زن و یك مرد هم باالی 55ســال، ســن 
داشتند. آن چه اما این لیست ١٠٠نفره را به خبری داغ 

در ایران تبدیل کرد، حضور سه ایرانی در 
این فهرست است.

گفت وگوی »شهروند« با »صادق مدرسی«، یکی از ایرانیان فهرست ۱۰۰ نفره سفر بی بازگشت به مریخ:  

قرار نيست تا ابد   روي زمين  بمانيم
 

شهروند| »متین« ســرانجام بــه خواسته اش 
رســید؛ علی رضا جهانبخش – بازیكن تیم ملی 
- دو روز پیــش به کوره آجرپزی خاورشــهر رفت 
و پیراهنش را به کودکی که پیــش از این و پس از 
انتشار عكسی از او خبرساز شــد، بخشید و با هم 

عكس یادگاری گرفتند. 
ماجرا به روزهای داغ جام جهانی و زمان مسابقات 
تیم ملی فوتبال ایران در گــروه مرگ برمی گردد.

درست در همان روزها، انتشار گزارشی در روزنامه 
»ایران ورزشــی« با موضوع روزگار بچه های کار و 
جام جهانی، تصویر متفاوتی از عالقه به فوتبال در 
مناطق حاشــیه ای و محروم ایران نشان داده شد. 
کودکان خاورشهر، نام فوتبالیست های تیم ملی را 
با خودکار روی کاغذ نوشته و آن را به پیراهن خود 
سنجاق کردند که در این بین، تصویر متین بیش از 

همه دست به دست شد و کار تا جایی پیش رفت که ستاره ایرانی باشگاه آلكمار هلند، در اینستاگرام خود 
از مردم برای پیداکردن متین کمك خواست. جهانبخش پس از پایان مرحله گروهی جام ٢٠١8 که 
منجر به حذف ایران و بازگشت ملی پوشان به کشور شد، دراین باره و در اینستاگرام شخصی اش نوشت: 
»تك تك عرق هایی که ریختم به خاطر شما بود، لطفا هر کسی می دونه آدرس و مشخصات این فرشته 
دوست داشتنی رو برام پیدا کنه.« در سوی دیگر و در کوره های آجرپزی خاورشهر، فكر و ذکر آن »فرشته 
دوست داشتنی« دیدار با جهانبخش بود. رسانه ها به یاری نخستین آقای گل ایرانی در لیگ های اروپایی 
آمدند و روزنامه همشهری در گزارشی از زبان اعظم؛ مادر ۳٠ساله متین آدرس پسرش را داد و باالخره 
علی رضا و متین کنار هم قرار گرفتند و قبای جهانبخش بر تن متین نشست. تصاویر منتشرشده از رفتن 
جهانبخش به خاورشهر، نشان می دهد که علی رضا با بچه های این منطقه حاشیه ای فوتبال هم بازی 

کرده تا آنها لحظاتی، تمام رنج و درد کار در کودکی را فراموش کنند.

پیراهن »جهانبخش« به »متین« رسید
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 ابهام در سرنوشت 
مسافران ایرانی مریخ

 گزارش »شهروند« از ماجرای پروژه سفر همیشگی به مریخ 
و زندگی این روزهای ۳ داوطلب ایرانی این سفر 


