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گرچه بخش هایی از کلیســای نوتردام  ا
پاریس حاال زیر خروارها خاکســتر خوابیده 
است، اما شاید امید برای بازسازی و دیدن آن 
به شکلی که قبل از آتش سوزی وجود داشت، 
ممکن شود، چراکه به همت یک تاریخ نگار 
هنــر آمریکایی جزئیات آن کامــًا به جای 

مانده است.
به نوشــته خبرگزاری ســی ان ان، اندرو 
تالون استاد دانشــکده هنر واسار با استفاده 
از لیزر با مشــقت های فراوان در سال 2015 
کلیســا را اســکن کرده بــود و تقریبا کپی 
دیجیتال کاملی را از ســاختار این کلیسای 
گوتیک ایجاد کرده بود. این کار وی می تواند 
به معماران و مهندسان در بازسازی ساختمان 
بعد از آتش سوزی روز دوشنبه )26 فروردین 

ماه( کمک کند.
الن درس معمــاری گوتیــک خوانده  ت
بود و می دانســت کــه برخی ســازندگان 
قرون وســطایی چطور کلیســاهای بزرگ 
اروپــا را ســاخته اند. بــر همین اســاس او 
نقشــه ای فضایی بر اســاس بیــش از یک 
 میلیــون نقطــه لیــزری از نوتــردام تهیه 

کرده بود.
 اگرچه تالن در ماه دســامبر )آذر - دی( 
فوت شده اســت، اما نقشــه دیجیتال وی 
برای بازسازی ساختمان بسیار حیاتی است 
چرا که این نقشه با جزئیات دقیق مشخص 

می کند که کلیســا پیــش از تخریب آتش 
چگونه بوده است.

دان ادلسون، مدیرعامل شرکت استرئو، 
مدل ســاز اطاعاتی ســاختمان گفت: اگر 
بازسازندگان هر سوالی در مورد ساخت پیش 
ز انجام عملیات داشته باشند، می توانند به  ا
این اســکن مراجعه کنند و هــر چیز جزئی 

را ببینند. 
به گفته وی اسکن ها آنقدر دقیق هستند 
که هیچ کسی در طی چند سال گذشته قادر 

به انجام چنین کاری نبود.
کلیســای نوتردام دائمــاً در طول تاریخ 
مورد اصاح قرار گرفته است و همین مسئله 
تاریخ شناسی معماری آن را با دشواری مواجه 
کرده است. اما به واســطه اسکن سه بعدی، 
تالــن تصمیمات ســازندگان و ویژگی های 
پیش تر پنهان این ساختار با شکوه را آشکار 
کرد. برای مثال اســکن وی نشــان داد که 
ستون های داخلی در خروجی غربی کلیسا 

به ترتیب نیستند.
اطاعاتی که به کمک معماران می آیند

ازســازی بنا ســال ها زمان می برد، اما  ب
اطاعات اســکن تالن به شدت این فرایند را 

تسهیل می کند.
تالن با استفاده از یک سه پایه و پرتوافکن 
لیزر در بیش از 50 نقطه مختلف درون کلیسا 
برای جمع آوری اطاعات نقاط و ایجاد درکی 
فضایی از ســاختار اقدام کرده بود. به گفته 
ادلسون، این فناوری همان چیزی است که 

اشــین های خودران برای تشخیص اشیا  م
اطراف خود از آن استفاده می کنند.

بزرگ ترین بخش از بازســازی ســاخت 
پشت بام اســت که در جریان آتش، تخریب 

شده بود.
به گفته کروپالی آپلیکار کروشه، کسی که 
در دانشگاه نوتردام هدایت تیمی را بر عهده 
دارد که اسکن سه بعدی مکان های تاریخی را 
برعهده دارند، گفت: اطاعات اسکن به ایجاد 
دوباره ستون ها و ساختار کلی کمک می کند.

وی افــزود: ایــن اطاعات به ما نشــان 
می دهد که ســاختمان چطور ساخته شده 
بود و شما می توانید هرگوشه  و جزئیاتی را به 

صورت دیجیتال ببینید.
به گفته کروشــه، دقت این اسناد که در 
حد چند میلیمتر است، در بازسازی مناره و 
ســتون که با پیچیدگی خاصی ساخته شده 

بود، بسیار کاربردی است.
اطاعات تالن البته به تنهایی نمی تواند به 
بازسازی منجر شود، بلکه معماران به اسناد 
و اطاعات مربوط به بازسازی های گذشته از 
جمله مواد بکار رفته و نیز تصاویر، معیارها و 

نقاشی ها نیاز دارند.
شرایط نامطلوب

تالن ســال گذشــته، قبل از مرگ خود 
نگرانــی اش در مورد وضعیت ســاختمان و 
نیاز به تعمیرات ابــراز کرده بود. در ویدئویی 
مربوط به سال 2017، در جریان گشت زنی 
برروی ســقف به قطعات از بین رفته اشاره 

می کــرد و راه آب های مخروبه ای را نشــان 
می دهد که سنگ های ساختمان را تخریب 

می کردند.
ین محقــق ســازمانی را بنا نهــاد که  ا
دوســت داران نوتردام پاریس در آمریکا نام 
داشت که به جمع آوری کمک برای بازسازی 
یســای محبوب پرداخته بــود. تالن در  کل
ویدئویی گفته بود: امیــدوارم وقتی در این 
جنگل سنگ ها قدم می زنید دریابید که آن ها 
رنج می کشند. به دلیل قرار گرفتن در معرض 
آب و آلودگی های اتمسفر زمین، آن ها نیاز به 

توجه دارند. توجه بسیار.
کلیســای نوتردام یکــی از معروف ترین 
کلیساهای جهان اســت که در جزیره سیته 
در میانه رود ســن و منطقه چهارم در مرکز 
پاریس قــرار دارد. هر ســاله نزدیک به 13 

میلیون نفر از این کلیسا بازدید می کنند.

دو میلیاردر فرانســوی اعام کرده اند که 
برای بازســازی این کلیسای محبوب حاضر 

به کمک هستند. 
یکی از این افراد حاضر شده 239 میلیون 
دالر هزینه کند، برنارد آرنالت صاحب چندین 
رند مطرح و مشــهور فرانســوی از جمله  ب
کریستین دیور حاضراســت برای بازسازی 

نوتردام این مبلغ را بپردازد.
رانســیس هنری پینــال صاحب برند  ف
گوچی نیز از آمادگی خود برای پرداخت 100 
میلیون دالر برای بازسازی کلیسای نوتردام 

گفته است.
در شب آتش سوزی، امانوئل ماکرون در 
سخنرانی تلوزیونی خود اعام کرده بود که 
برای جمع آوری کمک های مردم از سرتاسر 
جهان کمپینی به راه می اندازد و این کلیسا را 

همچون روز اول بازسازی می کند.

t oseei r ani . i r
5 جهان

باسومینروزتجمعبرایتغییراتاقلیمی؛
فعالیت مترو لندن مختل شد

مردم معتــرض به تغییــرات اقلیمی جهانی و 
گرمایش زمین در لندن، برای سومین روز متوالی 
حمل ونقل و تردد در مســیرهای اصلی و مهم این 

شهر را مختل کردند.
تجمع هزاران نفری مردم انگلیس در اعتراض به 
گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی جهانی در حالی 
وارد روز سوم شد که در دو روز اول، پلیس این کشور 

حدود 290 نفر را دستگیر کرده است.
به نوشــته خبرگزاری رویتــرز، معترضان به 
تغییرات اقلیمی جهانی برای سومین روز، تقاطع ها 
و خیابان های مهم لندن را احاطه کرده و نظم عبور 
و مرور شــهر را مختل کردند. آن ها از دولت انتظار 
دارند تا سال 2025 میزان تولید گازهای گلخانه ای 
را به صفر برســاند. پلیس لنــدن در این باره گفت 
انتظار داریم تظاهرات در هفته های آتی نیز ادامه 
یابد. اگر اعتراضات به صورت مسالمت آمیز و بدون 
ایجاد اختال در زندگی ســایر شهروندان باشد با 
آن مخالفتی نمی شود. کالین وینگرو رئیس پلیس 
متروپولیتن گفت: در حال حاضر تظاهراتی که در 
حال انجام است موجب اختال جدی در حمل و نقل 
عمومی، کسب وکارهای محلی و شهروندان لندنی 
شده است که قصد رفتن به محل کارشان را دارند. 
روز سه شــنبه تنها ده ها نفر بر روی پــل واترلو در 
مجاورت پارلمان انگلیس دستگیر شدند. عده ای نیز 
به ساختمان شرکت نفتی شل در نزدیکی رودخانه 
تایمز خســاراتی وارد کردند. آن ها با رنگ قرمز بر 
روی ورودی این ساختمان نوشتند: شل می داند. به 
نوشته روزنامه ایندیپندنت روز چهارشنبه نیز، این 
معترضین روند کار مترو شهر لندن را مختل کردند. 
پلیس برای متفرق کردن این افراد شبکه وای فای 

متروی لندن را قطع کرد. 
یکی از مأموران پلیس حمل ونقل لندن به این 
روزنامه گفت: به منظور ایجاد امنیت و جلوگیری 
از اختال جدی در شــبکه حمل ونقل زیرزمینی، 
پلیس حمل ونقل بریتانیــا تصمیم گرفت ارتباط 
وای فای را در ایســتگاه ها قطع کنــد. صادق خان 
شهردار لندن گفت به شدت در خصوص اختال در 
شبکه مترو نگران است. او گفت اقدامات معترضین 
تغییرات اقلیمی، امنیت مسافران این خطوط را به 
خطر می اندازد. پیش تر نیز در ماه گذشته میادی 
تعدادی از هواداران محیط زیست به نشانه اعتراض 

وارد پارلمان انگلیس شده و شعار سر دادند.
    

تصاویرماهوارهایجدیدرازپیونگیانگرا
برمالکرد

فعالیت دوباره سایت های اتمی 
کره شمالی

تصاویر ماهواره ای نشان می دهند که تحرکات 
و بازیافت اتمی مجدد در ســایت اصلی اتمی کره 

شمالی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تصاویر ماهواره ای 
جدید از سوی یک اندیشکده آمریکایی منتشر شد 
که نشان می دهند فعالیت هایی برای بازیافت اتمی 
مجدد مواد رادیو اکتیوی که برای ساخت سوخت 
بمب مورد اســتفاده قرار می گیرند در این سایت 

اتمی وجود دارند.
مرکز اســتراتژیک و مطالعــات بین الملل در 
گزارشــی آورده که این تصاویر ماهواره ای مربوط 
به سایت اتمی یونگبیون از 12 آوریل سال جاری 
میادی نشان می دهند که پنج واگن ویژه در نزدیکی 
سایت غنی سازی اورانیوم و البراتوآر رادیوشیمی 
دیده شده است. در این گزارش همچنین آمده که این 
تحرکات شاید برای انتقال مواد رادیواکتیو باشد. در 
گذشته، این واگن ها مربوط به انتقال مواد رادیواکتیو 
بودند و حاال تحریکات جدید این احتمال را درباره 
انجام چنین اقداماتی رد نمی کنند. این تصاویر در 
حالی منتشر شدند که نشست هانوی، ویتنام میان 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ 
اون، رهبری کره شــمالی با شکست در کسب یک 
توافق برای توقف برنامه های اتمی کره شمالی و لغو 

تحریم ها علیه پیونگ یانگ روبرو شد.

جهاننما

سیدمحمدمیرزامحمدزاده

ونالــد ترامپ روز سه شــنبه  د
)27 فروردین مــاه( مصوبه ای که 
ه حمایت ایاالت  متحــده آمریکا  ب
از کارزار نظامــی ائتاف ســعودی 
علیه یمن پایان مــی داد را وتو کرد. 
این حرکت که از پیــش انتظار آن 
می رفــت، دومین وتــو ترامپ در 

دوران ریاست جمهوری وی  است.
پــس از کشــته شــدن جمال 
شــقجی، خبرنــگار روزنامــه  خا
واشنگتن پســت آمریکا به دســت 
مأمــوران حکومتــی نزدیــک به 
بن سلمان در کشــور ترکیه، برخی 
کشــورهای اروپایــی تصمیــم به 
تحریم فــروش ســاح و نیز قطع 
ری اقتصــادی در  ا گذ ه  ی ا م ر ـ سـ
عربستان ســعودی گرفتند. با این 
حال اختافات در آمریکا باال گرفت 
و ترامپ بــه همراه مایــک  پمپئو، 
وزیر خارجه خود و جــان بولتون، 
مشاور امنیت ملی آمریکا درتاش 
بودند از تحریم عربســتان از سوی 
کنگره جلوگیری کنند؛ با این حال 
نمایندگان آمریکا ســعی داشتند با 
ایجاد مصوبه ای جلوی این حمایت 

را بگیرند و ترامپ را از ادامه این روند 
بازدارند. حاال پس از گذشته حدود 
شش ماه از حادثه قتل، نمایندگان 
با تدوین این الیحه برای اولین بار در 
دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا 
با یکدیگر به تفاهم رســیدند که به 
حمایت و حضور نظامی ســربازان 
آمریکایی در یک کشــور خارجی 
پایان دهند، اما این بــار نیز ترامپ 
با اســتفاده از حق وتو قانونی خود 
جلوی این موضوع را گرفته و عنوان 
کرده اســت که این کار امنیت جان 
آمریکایی ها را به خطر می اندازد. باید 
دید آیا نمایندگان مجلس و سنا برای 
مقابله با این مصوبه اقدامی را در نظر 
می گیرند یا آنکه همچون وتو پایان 
وضعیت فوق العــاده در آمریکا قرار 
است با ترامپ ســازش کنند و این 

نمایش را به پایان برسانند.
به نوشته واشنگتن پست، ترامپ 
در بیانیه ای گفت: این مصوبه اقدامی 
غیرضروری و خطرناک برای تضعیف 
مسئولیت های من بر اساس قانون 
اساسی اســت که جان شهروندان و 
اعضای شجاع سرویس های آمریکا 
را امروز و در آینده به خطر می اندازد.

این مصوبه در ماه جاری میادی 

در مجلس نمایندگان آمریکا با 247 
رأی موافــق و 175 رأی مخالف به 
تصویب رسیده بود و مجلس سنا نیز 
ماه گذشته با حمایت هفت نماینده 
جمهوری خواه آمریــکا آن را تأیید 

کرده بود.
در رأی ماه جاری مجلس اولین 
باری بود که هــر دو مجلس آمریکا 
در مصوبه ای مربــوط به پایان دادن 
حضور نظامی در یک کشور خارجی 
و حمایت جنــگ، متحــد بودند. 
ــن رأی جدید ترین  ی همچنیــن ا
تأیید بر چالش های کنگره در مورد 
تصمیمات ترامپ به عنوان فرمانده 

قوا بود.
وتو ترامپ به معنای آن اســت 
کــه ایاالت متحــده همچنــان به 
مشارکتش در کمپین بمباران یمن 
در ائتاف عربســتان سعودی علیه 
حوثی های یمن که مدعی هستند 
حمایت ایران را در منطقه به همراه 

دارد، ادامه می دهد.
با این حال تاش هــای کمپین 
ســعودی که تأسیســات مردمی 
را هدف قــرارداده اســت و از ورود 
کشتی های امدادرســانی به یمن 
جلوگیری می کند، منجر به اعتراض 

ســازمان های حقوق بشــری شده 
است و سازمان ملل متحد نیز فاجعه 
یمن را بزرگ ترین فاجعه بشــری 

جهان برشمرده است.
به گفته یک مقام ارشــد دولتی، 
ترامپ شخصاً در تهیه پیش نویس 
و ویرایــش بیانیه وتویــی که روز 
سه شنبه ارائه شد، مشارکت داشته 
اســت و پیش تر نیز به سناتورهای 
کنگره گفته بود کــه قصد دارد این 
تصمیم کنگره را وتو کند. این مقام 
ارشد گفته است که بر همین اساس 
تصمیم اخیــر ترامــپ نباید برای 

کسی شگفت انگیز باشد.
به گفتــه مقامات کاخ ســفید 
و دســتیاران کنگــره، ترامپ رأی 
اخیر نمایندگان را گوشمالی برای 

دولت خود تلقی کــرد. چرا که بعد 
از قتــل جمال خاشــقجی، ترامپ 
درخواســت های نماینــدگان را با 
بی توجهی رد کــرده بود و ترامپ به 
سناتورها هشــدار داده بود که این 

موضوع را پیش نبرند.
پیش تر سازمان اطاعاتی آمریکا 
ســی آی ای، به این نتیجه رسید که 
شــاهزاده محمد  بن سلمان، حاکم 
بامنازع عربســتان، دســتور قتل 
جمال خاشقجی را صادر کرده است؛  
با این حــال ترامــپ در مقابل این 
موضوع مقاومت کرد و بن ســلمان 
و دیگر رهبران سعودی را همچنان 

نزدیک خود حفظ کرد.
ترامپ بــه دلیل برخــی آرای 
کنگره که با هدف تنبیه وی صورت 
گرفته اند، ناراحت اســت؛ از جمله 
تصمیــم به برداشــتن تحریم های 
اولگ دریپاســکا، اولیگارش روس،  
کســی که با پائول منافورت، رئیس 
سابق کمپین ترامپ روابطی داشت 
و نیز فشار برای پایان دادن به اعام 
وضعیت فوق العاده که ترامپ برای 
تأمین مالــی دیوار مــرزی که وی 
مدت های مدیدی وعده ساخت آن 

را داده، اعام کرده بود.
اولین باری کــه ترامپ تصمیم 
کنگره را وتو کرد، ماه گذشــته بود 
که به واســطه آن جلوی لغو حالت 
فوق العاده را در آمریــکا گرفت. به 
گفته دستیاران، رئیس جمهور البته 
برای خنثی کردن آرا علیه وضعیت 
فوق العــاده بیشــتر از مصوبه یمن 

تاش کرد.
ــرای حفــظ حمایت  تصمیم ب
از جنــگ در یمن بــرای برخی از 
اعضای دولت مبهــم و گیج کننده 
بود، چرا که ترامــپ تا کنون از تمام 
تصمیم  ها برای خارج کردن نیروهای 
آمریکایی از مناطق منازعه استقبال 

کرده است.
به گفته دســتیاران ترامپ، در 
همین حال ترامپ که در تاش است 
روابط خود با عربســتان سعودی را 
حفظ کند، از تصمیمات کنگره مبنی 
اینکه سلطنت عربستان باید به دلیل 
کشتن خاشقجی تنبیه شود، تبعیت 

نمی کند.
ترامپ در بیانیه اعام وتو خود از 
مشارکت ایاالت متحده دفاع کرد و 
گفت که این وظیفه ما است از امنیت 
بیش از 80 هزار آمریکایی که در حال 
سکونت در کشــورهای ائتاف که 
مورد حمله حوثی های یمن هستند، 

حفاظت کنیم.
ــن بــه اعضــای  ی ی همچن و
کنگــره هشــدار داد تا بــه جای 
اتاف وقــت، تمرکز انــرژی خود 
ازان آمریکایــی در  ــر ســرب را ب
 حــال تلف شــدن در افغانســتان 

و سوریه بگذارند.
وی افزود: مشــارکت کنگره در 
این موضوعات می تواند بیشــتر از 
صرف کــردن زمان و تــاش برای 
عملیاتی کردن مصوبات غیرضروری 
و خطرنــاک، کاربردی تر باشــد؛ 
مصوباتی که سیاست خارجه ما را در 

مورد یمن به چالش می کشد.
ســناتور تیم کاینه که در کمیته 
روابــط خارجه و نیروهای مســلح 
حضور دارد، پس از انتشار این بیانیه، 
شب سه شنبه گفت که ترامپ با این 
وتو به دنیا نشــان داد که او مصمم 
به تــداوم حمایت هایــش از جنگ 
عربستان در یمن است که منجر به 
کشته شدن هزاران غیر نظامی شده 
و میلیون ها نفر را در آستانه گرسنگی 

قرار داده است.
وی افزود: من امیدوارم همکارانم 
با رأی علیه این وتو نشــان دهند که 
ما استثنا ترامپ در مورد عربستان 
ســعودی را به هزینه منافع امنیتی 

آمریکا تحمل نمی کنیم.
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