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بررسی های فنی »فرهیختگان« از بورس تهران؛ اصاح بزرگ چگونه رخ خواهد داد

3 شاخص مـاندگـاری جذابیـت بـورس
صفحه  ۸ را  بخوانيد

آتشتهیه
فشارتا۱۴۰۰

 آمریکا برای تحت تاثیرگذاشتن انتخابات سال آینده ایران  
همزمان با پالس بازگشت به برجام،   سایه جنگ خودسرانه 
ترامپ علیه ایران را نگه  داشت؛ مثل دعوت به میز مذاکره 
توسط اوباما همزمان با تهدید »همه گزینه ها روی میز است«

»دان«بهکمکدانشجویاندانشگاهآزادمیآید وایتجوانانشاعرازدیدارباامینادبیات ر
رئیس مرکز فناوری و شبکه علمی دانشگاه آزاد اسامی در گفت وگو با »فرهیختگان«: امید به تکرار جلسه خاطره انگیز با رهبر انقاب
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قصه هـای مجیـد را یادتـان هسـت؟ آن 
دفعـه ای کـه راجـع بـه مرده شـورها انشـا 
نوشـته بـود؛ »یـک فـرد مرده شـور خیلی 
و  ا هیچ کـس  مـا  ا  ، می کشـد زحمـت 
را دوسـت نـدارد. بـا اینکـه مـا همـه بااخـره یـک روز بـه او احتیـاج پیـدا 

می کنیـم، امـا کسـی بـا او مهربـان نیسـت... .«
یادم هسـت همـان وقت ها هم هربار که این قسـمت را می دیـدم، با خودم 
می گفتـم چقـدر تلـخ! مخصوصا آنجا کـه می گفـت: »اصغرآقا مرده شـور و 
زنش لیا مرده شـور دو دختـر دارند که خیلـی نجیب و باوقار هسـتند، اما 
کسـی به خواسـتگاری آنهـا نمی آید، چون کسـی دوسـت نـدارد پدرزنش 
مرده شـور باشـد!«، تلخـی اش بیشـتر زیر زبانـم می آمـد. اما حـاا که پای 
خـودم هم بـه غسـالخانه بـاز شـده، می دانـم آنچـه که حـس کـرده بودم، 
سـر سـوزنی از تلخـی واقعـی اش نیسـت. ایـن روزهـا حتمـا همـه روایـت 
جهادگران غسـالخانه ها را شـنیده اید. خیلی ها پای پست هایشان هزاربار 
قربان صدقـه  رفتند و به حال شـان غبطه خوردند، بعضی ها حتی برایشـان 
هدیـه و میان وعـده و نامه های تشـکر فرسـتادند، گزارش گرفتند، مسـتند 
سـاختند و ... و هرکـدام از ایـن کارهـا دلگرمـی ای بـود بـرای جهادگران و 

انگیـزه مضاعف برای کار بیشـتر.
در ایـن میـان امـا یـک عـده بودنـد کـه هیچ وقـت دیـده نمی شـدند و این 
ایـام هـم اگرچـه کارشـان سـنگین تر بـود، امـا کمافی السـابق در حاشـیه 
ماندنـد؛ کارمنـدان ثابـت غسـالخانه ها که یک عمر برچسـب مرده شـوری 
را یـدک می کشـند و درحالی کـه یکـی از سـخت ترین کارهـای دنیـا روی 
دوش شـان اسـت، همچنـان در زمـره »مغضـوِب علیهـم« زیـر آسـمان این 

شـهر به سـختی امـورات می گذراننـد.
 راسـتش مـن در توانـم نیسـت از سـختی کار اینهـا بگویـم، از دلخراشـی 

صحنه هایـی کـه بـرای خیلی ها حتـی در تصورشـان نمی گنجد، امـا اینها 

مـدام می بیننـد و مجبورنـد از نزدیـک لمسـش کننـد. شـاید همیـن یـک 
قلـم بس باشـد بـرای اینکـه هـر روز دست شـان را ببوسـیم و بگوییـم: خدا 
خیرتـان بدهـد که بـدن بی جـان آدم هـا را در هـر حالتـی می بینیـد و خم 
بـه ابـرو نمی آورید و بـرای سـفر آخـرت آماده شـان می کنید. ممنـون برای 
آن روزی کـه حتـی عزیزترین هایمان هم جرات دسـت زدن به مـا را ندارند، 
امـا شـما بـا صبـوری آلودگی هـای جسـدمان را می زداییـد... امـا اینهـا را 
کـه هرگـز نگفتیم، هیـچ؛ در عـوض تا توانسـتیم در ایـن دنیا منزوی شـان 
کردیـم. دختر به پسرهایشـان ندادیـم، دخترهایشـان را به عروسـی قبول 
نکردیـم، خانه هایمـان را دست شـان ندادیـم، هم سفره شـان نشـدیم، 
برایشـان خواهـری و بـرادری نکردیـم... . یکی شـان تعریـف می کـرد کـه 
بـا هـزار بدبختـی و پنهـان کاری یـک خانـه اجـاره کـرده، امـا صاحبخانـه 
دم آخـر فهمیـده و اثاث شـان را برگردانده. یکـی دیگر می گفـت که چقدر 
شـانس آورده پسـری از غسـال های همین جـا بـه خواسـتگاری اش آمده و 
جـز او هیچ وقـت خواسـتگار دیگـری نداشـته. مـادری نگـران پسـرش بود 
کـه تابه حـال دوبـار به خاطـر شـغل مـادر ردش کرده انـد و می ترسـید این 
ردکردن هـا از مادر متنفرش کنـد، و هزار خاطره اینچنینـی دیگر که وقتی 

بـا سـختی کارشـان می سـنجی، می بینی انصـاف نیسـت... .
تازه این ایام که داستان بیماران کرونایی هم مزید بر علت شد و کم کاری 
و شانه  خالی کردن مسئوان بعضی از غسالخانه ها پای این بندگان خدا 
نوشته شد. این تصور برای بعضی ها پیش آمد که غسال ها حاضر به شستن 
اموات نیستند و میت مسلمان روی زمین مانده، درحالی که این بندگان 
خدا هیچ وقت چنین حق انتخابی ندارند که بخواهند از کاری سر باز زنند. 
اصا این شغل آن قدر خطر و آسیب پذیری دارد که جسد بیمار کرونایی 
خیلی هم چیز وحشتناکی محسوب نمی شود. حاا هم که مسئوان 
بهشت زهرا به شرط حضور بچه های جهادی قبول کردند اموات کرونایی 
را بپذیرند، بازهم همین ها هم پای جهادی ها کار کردند و بچه ها را هم راه 

انداختند. حاا رواست که با آن  همه فشار اجتماعی این بار جدید را هم 
به بارهای قبلی اضافه کنیم؟ 

اصـا شـاید یکـی از مزایـای حضـور جهادی ها در غسـالخانه و هم زیسـت 
شـدن بـا این قشـر مظلـوم منـزوی، فهمیـدن عمـق همیـن دردها باشـد؛ 
اینکـه همـه ایـن سـال ها چقـدر بـرای ایـن قشـر کـم گذاشـتیم، چقـدر 
حواس مـان بـه رنج هایشـان نبـود... . چقـدر ایـن رنج هـا و دردهـا بیشـتر 
محصول سـوءتفاهم و بدفهمی های فرهنگی اسـت و ریشه در امر حقیقی 
نـدارد. چطور می شـود مـادری راه بیفتد توی بهشـت زهرا بیـن جهادی ها 
دنبـال عروس برای پسـرش بگـردد، اما حاضر نباشـد به وصلت بـه یکی از 
همـان غسـال ها فکـر کند؟ چطور می شـود مـدام غسـال های جهـادی را 
این طـرف و آن طرف دعوت کنی، ولی با خود غسـال ها هم سـفره نشـوی؟ 

چطور می شـود بـه دایلـی آنقدر واهـی کسـی را از جامعـه دور کرد؟  
بـا خـودم فکـر می کنـم شـاید در جامعه طراز اسـامی اصا شـغل کسـی 
غسـالی نباشـد، اصـا غسـالی کاری اسـت که نباید شـغل رسـمی شـود، 
بایـد فقـط بیـن نیروهـای داوطلـب بچرخـد و هرکـس به صـرف تکلیـف 
مسـلمانی اش بیایـد میـت مسـلمین را غسـل بدهـد، آن وقـت دیگـر 
هیچ کس به جرم غسـالی در جامعه منزوی نمی شـود. اما حاا که نشـده، 
چـه؟ بگذاریم همیـن روند ادامـه پیدا کند؟ روا نیسـت بـرادران... انصاف 
نیسـت خواهـران... بیاییـد هرچه در تـوان داریـم، از رسـانه و مطبوعات و 
نهادهـای فرهنگـی و مذهبـی و... بـه کار ببندیـم و این فرهنگ غلـط را از 
این کشـور پاک کنیـم. بیایید مهربانـی و عدالت را منصفانه تقسـیم کنیم 

تـا به ایـن قشـر هم سـهمی برسـد... .
البتـه مـن همان قدر که انشـای مجید را خاطرم هسـت، سـزای نوشـتنش 
را هـم یـادم مانـده؛ هنـوز صحنه کتـک مفصلی کـه خورد، جلوی چشـمم 
رژه مـی رود و دعـا می کنـم حـاا بعـد از گذشـت ایـن همـه سـال دیگـر از 

غسـال ها نوشـتن کتک خوردن نداشـته باشـد!

1- بـا آغـاز فصـل میوه  هـای هسـته دار، 
دوبـاره متنـی دارد دست به دسـت در 
کـه  می چرخـد  زی  مجـا ی  شـبکه  ها
بـه مـردم توصیـه می کنـد بـرای اینکـه 
ایـران بـه جنگلـی از درختان مثمـر بـدل شـود، در مسـافرت، کمپینگ  ها 
و طبیعت گردی  هـا بـا خـود هسـته  های میـوه حمـل کـرده و هرجـا کـه 

توانسـتید در دل خـاک چـال کنیـد.
بایــد  تــا جایــی کــه می تــوان  از قضــا  آنکــه امســال  نخســت   -2
طبیعت گــردی را متوقــف کــرده و مقــررات مربــوط بــه پاندمــی کوویــد-1۹ 
ــون  ــا چ ــوج دوم کرون ــا م ــا ب ــم ت ــت کنی ــمند را رعای ــذاری هوش و فاصله گ

ــویم. ــه رو نش ــواز روب اه
3- درعین حـال، طبیعت ایـران خزانه  ژنتیکـی و بذور درخـوری دارد. نگاه 
کنیـد به سـیمای طبیعی دشـت  ها و کوهسـتان  های ایران در اردیبهشـت 
13۹۹؛ از دامنه  هـای جنوبـی البـرز در جـوار پایتخـت تا بینالـود، تفتان، 

اردسـتان، کناره  هـای جازموریـان، دشـت سیسـتان، کویـر حاج علیقلـی 
دامغـان، انـارک، گنـو در هرمـزگان، کرکـس در اصفهـان، شـنزار های 
میشـداغ خوزسـتان و دامنه  هـای سـبزکوه در سرشـاخه  های کارون، 
جملگـی بـا تن پوشـی مخملـی و سـبزرنگ پوشـیده شـده اند، چـرا؟ چون 

امسـال بارندگـی بسـیار خـوب بـوده و البتـه حضـور آدم  ها بسـیار کم! 
4- نـگاه کنیـد بـه موفقیـت منطقـه  حفاظت شـده  هـزار هکتـاری الگن در 
کهگیلویه وبویراحمـد کـه هـزاران بلـوط جوانه زده و سـنجاب  ها بـه منطقه 
برگشـته اند؛ نـگاه کنید به حال خـوب زنبور ها تا کل و بز هـا در دامنه  های 
پاقـات در قلمـرو شهرسـتان امـرد اسـتان فـارس و نـگاه کنیـد بـه رژه 
کبک  هـا و تیهو ها در منصورآباد رفسـنجان که چگونـه در ابه ای گیاهان 

یک سـاله بازیگوشـی می کننـد. 
5- ایـن مشـاهدات ثابـت می کنـد کـه طبیعـت خـود می دانـد چـه زمان و 
در کجـا زمـان رویـش اسـت و بـا چـه گونـه ای. درعین حـال، نبایـد تصـور 
کـرد کـه گونه  هـای اهلی شـده باغـی چـون اغلـب میوه  هـای هسـته دار 

یـارای رقابـت در محیط وحشـی و طبیعی را داشـته و بی شـک در رقابت با 
گونه  هـای بومـی منطقـه کـه خواهش  هـای بوم شـناختی کمتـری دارنـد، 

حـذف خواهند شـد. 
کـه در  را  فراغـت  در  ح  هایـی چـون فاحـت  اشـتباه طر درثانـی   -6
اسـتان فـارس اجـرا شـد، نبایـد تکـرار کنیـم و گمـان بریـم کـه بـا آبیـاری 
و تیمـار درختـان مثمـر بـه تـاب آوری سـرزمین خدمـت می کنیـم. چنیـن 
حرکت  هایـی فقـط پوشـش  های طبیعی و سـازگار منطقـه را نابـود کرده و 

منطقـه را مسـتعد تشـدید چشـمه  های تولیـد گردوخـاک می کنـد.
7- راه بازگشـت تـاب آوری و احیـای مراتـع، جنگل  هـا و تااب  هـای ایران، 
کاهش فشـار بـر این عرصه  هـا و عدم تجـاوز به حریم شـان اسـت. بهترین 
خدمـت مـا ایـن اسـت کـه از همیـن امـروز پیمـان بندیـم دسـت کم یـک 
وعـده از غـذای گوشـتی خـود در هفتـه کـم کـرده و هرگـز پاسـتیکی در 
طبیعـت ر ها نخواهیم کرد. این به مراتب، نفعش بیشـتر از پراکنش هسـته  

درختـان میوه دار اسـت.

کسی دوست ندارد پدرزنش مرده شور باشد

چرا ادبیات نظامی ترامپ نشانه ای از تغییر در نظم جهانی است؟
 افول   هیتلرامپیسم

فراموشی آموزش تا زلزله بعدی

با هسته  های گیاس، زردآلو، هلو و آلبالو دردی از آام طبیعت ایران کاسته نخواهد شد !

یادداشت - ۲

در سـایت های خبـری و سـامانه های مختلـف 
در ارتبـاط بـا اقدامات ازم پیش از وقـوع زلزله و 
آمادگـی برای مواجهـه با این پدیده جسـت وجو 
می کردم، تاریخ مطالب و محتوای حاصل شـده 
جالـب بـود. تقریبـا اکثـر محتواها مربـوط به بعـد از وقـوع حادثه بـود؛ یعنی بعـد از آنکه 
خبری در ارتباط با وقوع زلزله در نقطه ای منتشـر شـده بود، از بم، ورزقان، کرمانشاه و... 
کـه زلزله هایـی با خسـارت های باا بودند تـا زلزله هایی با شـدت کمتر، رسـانه ها و مراجع 
مرتبط محتوایی آموزشـی و هشـداری در ارتباط با زلزله منتشـر کرده بودند. همین امروز 
هـم که با دکتـر زارع، از اسـاتید پژوهشـگاه بین المللی زلزله شناسـی صحبـت می کردم، 
از ایـن ماجـرا گلـه داشـت و می گفـت بافاصلـه بعـد از وقـوع زمین لـرزه از مسـئوان تـا 
خبرنـگاران و رسـانه ای ها که با لـرزش زمین از خواب بیدار شـده اند تمـاس می گیرند که 
دکتـر چه می شـود؟ آیا زلزلـه مهیب تری در راه اسـت؟ این زلزلـه پیش لرزه بـود یا پس لرزه 
و خاصـه از این جـور حرف ها و پرسـش ها. درسـت هـم بود؛ نمونـه اش خود مـن و خیلی 
دیگـر از همکارانـم. ما هم بعـد از واقعه، تلفن به دسـت شـدیم برای جسـت وجوی زوایای 
مختلـف حادثه، امـا درعین حال هربـار از این خأ آمادگـی پیش از بحران گفتیـم، بعد از 
تمـام حوادثـی کـه اتفاق افتـاد و پوشـش دادیم، اما کسـی گوشـش بدهکار نبود و نشـد 
و همیـن پریشـب، حیـن وقـوع زمین لـرزه دماونـد کـه در تهـران هـم به وضـوح احسـاس 
شـد، مـن و خیلی هـای دیگـر جـز اینکـه به سـمت درهـای خروجـی بدویـم، راهـکاری 
بـرای مواجهـه با ایـن پدیده طبیعـی در ذهن نداشـتیم. تازه بعـد از کمـی فروکش  کردن 
تـرس و اضطـراب، ابـه ای طنازی هـای طنـازان همیشـه درصحنه، گنـگ و مبهـم یادی 
از خاطـرات دوران مدرسـه و مانورهـای آبکـی دوران مدرسـه می کردیـم؛ همان هایی کـه 
قبل ترهـا کمـی الزامی تـر و حـاا انتخابی تـر در برخـی مـدارس کشـور انجـام می شـود و 
دانش آمـوزان بـا شـنیدن صـدای زنگـی زیـر میز هـا به اصطـاح پنـاه می گیرند و بـه زلزله 

و مدیریـت بحـران می خندند!
ایامـی را هـم بـه یـاد دارم کـه تلویزیـون، آن روزهایـی کـه پاتـوق تبلیغاتی هـا و برندهـای 
جورواجـور نشـده بـود، یکـی درمیـان کلیپ هـای کوتـاه و آموزشـی بـرای چنین شـرایطی 
نشـان می داد، اما همین هـا هم این روزها نیسـت و دریـغ از ذره ای آمادگـی و آموزش برای 

شـرایط زمین لـرزه.
پریشـب هـم ماجرا همیـن بـود، دوئل های عجیبـی ایجاد شـد؛ در خانـه بمانیم یـا از خانه 
خـارج شـویم؟ اگر در خانـه می مانیم یـا از خانه خارج می شـویم، کجا پناه بگیریـم؟ اگر از 
خانـه خارج می شـویم، از آسانسـور برای طی کـردن طبقات اسـتفاده کنیم یـا راه پله؟ اگر 
اتومبیل هـا را بـرای پنـاه گرفتن انتخاب می کنیـم، نبایـد از پارکینگ ها خارج شـویم یا زیر 
سـاختمان های بلنـد پناه بگیریـم؟ اگر در خانـه ماندیم، جز بیـن چارچوب درهـا کجا پناه 
بگیریـم؟ اصـا یک خانـه چند چارچـوب دارد؟ گیـرم مـردم از خانه هـا خارج شـدند، کجا 
در امـان بماننـد؟ در صـف پمپ بنزین هـا یـا در پارک ها و بوسـتان ها؟ سـوله های مدیریت 
بحران گنجایش کافی را دارند؟ مردم جز در سـاعات بعد از وقوع زلزله و اتفاقات اینچنینی 
اطاعی از مکان و کیفیت سـوله های مدیریت بحران دارند؟ اینها همه سـوااتی  اسـت که 
پشت سـرهم و حاا مثل همیشـه بعد از وقوع واقعه و ترس از تکرار دوباره آن ایجاد شـده تا 
به خوبی نشـان دهد که کمیت مدیریت بحـران، خصوصا مدیریت پیش از بحـران در ایران 
حسـابی لنـگ می زنـد. به خوبـی نشـان می دهد بـا اینکـه به میـزان تخریـب و حـد فاجعه 
زمین لـرزه در تهـران واقفیـم، جز پـس از وقوع حادثـه نه دغدغـه ای برای مدیریـت پیش از 
آن داریـم و نـه اولویتی برای آن قائلیم. حاا هزاری هم شـب حادثه فان مسـئول و بهمان 
مدیـر تلفن به دسـت سـراغ رسـانه ها بیاینـد که تـا ۷2 سـاعت همـه در آماده باشـیم، وقتی 
مـردم نداننـد برای مواجهه بـا وقایعی نظیـر زمین لرزه راه هـای بهتری جز فرار هم هسـت و 

ایـن راه هـا و آموزش آنها به صورت مسـتمر تکرار نشـود، ارزشـی ندارد.

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه
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یادآوریزندگیدرآغوش
گسلهایتهران
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سیاست
عبدالرضا فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک:

بحران های داخلی اجازه
درگیری جدید را به ترامپ نخواهد داد

فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک و سفیر سابق ایران در مجارستان و نروژ در گفت وگو با »فرهیختگان« 
وتوی مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا )درخصوص محدودیت رئیس جمهور این کشور برای حمله 
به ایران( از سوی ترامپ را مورد بررسی قرار داد. مشروح این گفت وگو در ادامه از نظر می گذرد.

  جمهوری خواهان سنا نمی خواستند ترامپ بیش از این تضعیف شود
ارزیابی شـــما از مصوبه مجلس ســـنا و تایید نظر ترامپ چیســـت و آیا باید در انتظار اتفاقات 

تازه ای در این زمینه بود؟ 
از یک ســـو اکثریت مجلس ســـنا در دست جمهوری خواهان است و از سوی دیگر ترامپ در مسائلی 
چون کرونا، حل وفصل مسائل خاورمیانه، کاهش جدی قیمت نفت و حتی به خاطر مصاحبه هایی که 
درخصوص مسائل بهداشتی و درمانی داشت و مسئوان عالی بهداشتی آمریکا نسبت به اظهارنظرات 
او واکنش نشان دادند، مکرر تضعیف شده است، از این رو نباید عدم حصول رای دوسوم در مجلس سنا 
را غیرطبیعی دانست. از طرف دیگر به انتخابات ایاات متحده نزدیک هستیم و کمتر از 6ماه فرصت 
باقی مانده اســـت، جمهوری خواهان نمی خواهند به هیچ وجه درمقابل جو بایدن بازنده باشند. البته 
درون حزب جمهوری خواه هم احتمال ضعیفی وجود دارد که فرد دیگری غیر از ترامپ برای نامزدی 
در انتخابات معرفی شود.  با این توصیفات اگر نمایندگان جمهوری خواه سنا می خواستند یک رای 
منفی دیگر به ترامپ بدهند، شکســـت دیگری برای او رخ می داد و روزبه روز رای اش درمقابل رقیب 

انتخاباتی اش پایین  می آمد، لذا نمی خواستند نزدیک انتخابات ترامپ تضعیف شود.
مساله دوم این است که آمریکایی ها وقتی از حمله به ایران یا جنگ با ما صحبت می کنند، معموا تنها 
گزینه شان حمات مقطعی هوایی است، با پرواز هواپیماها یا با موشک، برای اینکه آمریکا یا ترامپ هم 
بتواند چنین حمله ای را ساماندهی کند، اساسا نیازی به وتو یا مسائل اینچنینی ندارند و مسیرهایی 
هست که بهانه ای برای چنین حمله ای پیدا کنند. مثا از قانون ضدتروریسم استفاده می کنند و اقدام 
خود را انجام می دهند، مانند عملی که درخصوص ترور ســـردار سرلشـــکر سلیمانی انجام دادند. لذا 
اصوا برای ما موفقیت یا عدم موفقیت وتو خیلی تفاوت نمی کند، به ویژه اینکه ترامپ از نظر رفتاری 
فرد ناشناخته ای است ولو اینکه سنا هم محدودیت های رئیس جمهور را تصویب کند، ممکن است او 
باز دست به چنین اقداماتی بزند. زمانی که سردار سلیمانی را به شهادت رساندند، از سوی کنگره، 
نمایندگان، رسانه ها و... اعتراضاتی رخ داد، حتی به صورت دسته جمعی نامه نوشتند، ولی بهانه ترامپ 

این بود که از قانون ضدتروریسم استفاده کرده است.

  بحران داخلی اجازه درگیری با ایران را به ترامپ نمی دهد
 این یعنی درگیری محتملی خواهیم داشت؟

نباید در این زمینه چندان نگران باشـــیم، خصوصا که هرچه به انتخابات آمریکا نزدیک تر می شویم، 
ریسک چنین اقدامی برای ترامپ بااتر می رود. ایران خواهان تنش نیست و در منطقه حضور ثبات زا 
دارد، مثا درمورد عراق به هرحال ایران از ثبات حمایت می کند، همین نخست وزیری که آمده با تشویق 
دوستان ایران در عراق همراه شده و آنها از او حمایت کرده اند. در سوریه و لبنان نیز همین طور بود، 
لذا بهانه ای در دست آمریکایی ها نیست. از سوی دیگر بعید می دانم با بحران داخلی ایجادشده درون 
آمریکا، مثا درگیری فرمانداران با ترامپ به اضافه ماجرای نرخ نفت، آمریکا بخواهد چالشی دیگر مانند 
یک جنگ را به دیگر مسائل و بحران های خود اضافه کند، لذا تصور نمی کنم اتفاق خاصی افتاده باشد.

ممکن است ترامپ برای دوره بعد درصورت پیروزی این فرصت قانونی را مورد استفاده قرار دهد؟
ترامپ سه سال پیش هم این وقت را داشت، اما دقت کنید او با چه شعارهایی در انتخابات از مردم رای 
گرفت و هم اکنون هم در انتخابات آن را تبلیغ می کند؟ او همیشـــه می گوید چرا در گوشـــه وکنار دنیا 
می جنگیم. هفت هزار میلیارد دار هزینه بی خودی است. همواره این را بیان می کند، حتی به بوش 
جمهوری خواه ایراد می گیرد که چرا وارد جنگ افغانستان و عراق شد. درباره اوباما هم به همین صورت؛ 

پس شعار اصلی ترامپ نجنگیدن بیرون از مرزهاست.
مساله بعدی این است که در موضوع شهادت سردار سلیمانی بااخره اتفاقی که در داخل عراق افتاد 
مهم بود؛ مصوبه پارلمان این کشور درخصوص خروج نیروهای آمریکایی. عاوه بر این عکس العمل ایران 
هم قابل توجه بود؛ حمله  به عین ااسد تصمیم قابل توجهی بود و حاا هم بزرگ ترین سوال آمریکایی ها 
و حامیان منطقه ای آنها این است که از کجا معلوم در جریان یک درگیری، هرپایگاهی که آمریکا از آن 

استفاده می کند مورد حمله قرار نگیرد؟

  بازدارندگی فعلی یعنی کشورهای منطقه می دانند همراهی با آمریکا واکنش قطعی ایران 
را به دنبال دارد

آمریکا در عربستان، بحرین، قطر، امارات، کویت و... منافعی دارد و نیروهایش در این کشورها هستند. 
بااخره نیروهای آمریکایی از یکی از این نقاط باید پرواز را آغاز کنند، ایران هم اعام کرده هرکشوری 
در جریان درگیری به آمریکا کمک کند، ایران آن کشـــور را جزو کشـــورهای حامی آمریکا می داند و 
درمقابل آن می ایســـتد. تصور می کنم کشـــورهای منطقه این را متوجهند؛ تا یکی دو سال پیش که 
کشورهای عربی با ایران روابط خوبی نداشتند، مانند بحرین، عربستان و حتی امارات که چند وقتی 
است نسبت به بهبود روابط خود با تهران دست به کار شده، آمریکا را برای شدت عمل، حتی تهاجم به 
ایران تشویق می کردند، حاا اما می دانند هرکشوری با جنگ علیه ایران همراهی کند به طور طبیعی با 
عکس العمل ایران مواجه خواهد شد و همین مساله بازدارندگی بزرگی است. درواقع این بازدارندگی 
اجازه نمی دهد کاری کنند. ازاین رو می توان گفت دست آنها در پوست گردو است. در این مسیر ممکن 
است زیرساخت های ایران ضربه ببینند، ولی درمقابل زیرساخت بقیه هم مورد هدف قرار می گیرد، لذا 
امنیت کل منطقه به هم می خورد. من تصور می کنم با توجه به اطاع آمریکا و حامیانش از واکنش های 
ایران، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و آمریکایی ها هم به دایلی که عرض کردم خیلی دنبال درگیری 

نیستند، هرچند می خواهند در منطقه نفوذ خود را داشته باشند.

  وتو برای حفظ ژست و وجهه مقتدرانه ترامپ بود/ بدون اختیار جنگ، چرا عربستان باید 
به ترامپ پول بدهد

پس دلیل اصرار ترامپ به این وتو چیست؟
ترامپ می خواهد اقتدار خود را نشان دهد. وقتی هم این ابزار از او گرفته شود، عربستان چرا به ترامپ 
به عنوان مدافع خود پول بدهد. امارات، کویت و... می گویند تو که اختیاری نداری چرا باید از آمریکا 
حمایت مالی کنیم؟ چرا باید 510 میلیارد دار ساح بخریم؟ این کشورها که از این ساح ها نمی توانند 
استفاده کنند. شنیدم برخی کشورهای منطقه، حتی کوچک ترها تا 35میلیارد دار به آمریکا پول داده اند.

بارها ترامپ اعام کرده به ما پول بدهید تا آمادگی داشته باشیم از شما دفاع کنیم. اان ترامپ با اروپا و 
ناتو نیز همین طور برخورد می کند. به عرب های خلیج فارس بیشتر فشار می آورد، چون پول بیشتری در 
اختیار دارند، اما نمی تواند به ایتالیا، اسپانیا یا یونان که با بحران اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند، 
فشار بیاورد. لذا اینها متحدانی هستند که از آنها برای کسب درآمد استفاده می کند، حتی اگر نفت 
برای آمریکا یا ترامپ استراتژیک نباشد که نیست، درآمدی که کشورهای عربی از صادرات نفت به چین 
و شرق دور به دست می آورند برای ترامپ اهمیت دارد. آمریکا به دنبال این درآمد است، یعنی هنوز این 
منطقه برای آمریکا استراتژیک است و می خواهد در آنجا نفوذ داشته باشد. این ارقام قابل توجه هستند.

آمریکا گفته سیســـتم پاتریوت را از عربســـتان خارج می کنم. این اقدام آمریکا با ماجرای وتو 
برای حمله به ایران تناقض ندارد؟

چنین مواضعی موقتی است. این اقدام آمریکا به نوعی فشار است، نه اینکه عما بخواهد این نیروها 
را بیرون بکشد، بلکه فشار می آورد و می گوید تولید و صادرات نفت را کاهش 
دهید تا قیمت نفت باا برود که شرکت های آمریکایی ورشکست نشوند و با 

اصل راهبرد آمریکا منافاتی ندارد.   

آتش تهیه فشار تا ۱۴۰۰
آمریکا برای تحت تاثیر گذاشتن انتخابات سال آینده ایران، همزمان با پالس بازگشت به برجام، سایه جنگ خودسرانه ترامپ علیه ایران را نگه داشت

مثل دعوت به میز مذاکره توسط اوباما همزمان با تهدید »همه گزینه ها روی میز است«

سیدمحمد مرندی: 

ترامپ می خواست اثبات کند قابل اطمینان است

حسن هانی زاده:

مشکل بزرگ ترامپ انتخابات 2۰2۰ است

آمریکایی ها با یک برنامه چندوجهی در حال ساماندهی 
فضای جدیدی علیه ایران هســـتند تا تهـــران را دوباره 
وادار به آغاز مذاکره با کاخ ســـفید کنند. با وجود اینکه 
تحوات اخیر ازســـوی برخی به عنوان یک اتفاق جدید 
و متفاوت از وقایع پیشین، شناسایی شده است اما یک 
نگاه از باا و کان می تواند به سادگی نشان دهد دوباره 
سناریوی تکراری آمریکا در مواجهه با ایران در مسیر اجرا 

قرار گرفته است. 
اول در میانه مارس گذشته مجلس نمایندگان آمریکا در 
مصوبه ای اختیار جنگ با ایران را از رئیس جمهور گرفت 
و آن را به صدور مجوز ازســـوی کنگره منوط کرد. دونالد 
ترامپ چندی بعد این مصوبه را وتو کرد تا سرنوشت آن با 
نظر سناتورهای مجلس سنا گره بخورد.  اعضای مجلس 
ســـنا هم پنجشنبه گذشته با 4۹ رای موافق دربرابر 44 
رای مخالف نظر ترامپ را تایید کردند و این به آن معناست 
که ترامپ بدون اخذ اجازه از کنگره می تواند آغازگر یک 

درگیری با تهران باشد. 
دوم نگاه ساده به این ماجرا گویای یک درگیری قدیمی 
با دو وجه داخلی و خارجی برای آمریکاست، یکی چالش 
جمهوری خواه-دموکرات در درون این کشور که در آستانه 
انتخابات هـــا اوج می گیرد و دیگـــری اتفاق نظر آنها در 
چالش با ایران به عنوان یک مساله خارجی. البته نزدیکی 
به انتخابات ریاست جمهوری در اکتبر آینده نیز این گزاره 
را تقویت می کند. اما اگـــر قدری کان تر به ماجرا نگاه 
شود و بعضی اتفاقات روزهای اخیر در کنار وتوی مصوبه 
مجلس نمایندگان مورد تحلیل قرار گیرد، مشخص خواهد 
شـــد یک ســـناریوی پیچیده در مواجهه با ایران فارغ از 
چالش های احزاب درون ایاات متحده در حال اجراست. 
چنـــد اتفاق را مرور کنیم: چند روز پیش خبری به نقل از 
وزیر امور خارجه آمریکا منتشر شد که این کشور مایل به 

بازگشـــت به برجام است، برخی آن را تایید کردند و بعد 
برخی رسانه ها تکذیب! این خبر در داخل واکنش های 
عجیب وغریبی در دولت به همراه داشـــت. می توانید به 
اظهـــارات رئیس جمهور دراین باره مراجعه کنید. درکنار 
این اتفاق تاش ها برای تمدید تحریم های تســـلیحاتی 
ایران روزافزون می شـــود و اروپا هم آن را نفی نمی کند و 
حاا هم با یک رفت وآمد حقوقی این پیام به ایران مخابره 
می شود که دونالد ترامپ، همان فردی که سردار قاسم 
سلیمانی را ترور کرد، آماده ایجاد یک درگیری کوچک یا 
بزرگ با تهران است. به این مجموعه اتفاقات، خبرهای 
درزکرده از گزارش آتی آژانس بین المللی انرژی اتمی را 
هم اضافه کنید، اخباری که می گویند احتمال چرخش 
بیشتر آژانس در گزارش آتی و وارد آوردن اتهامات جدید 

به ایران دور از ذهن نیست. 
ســـوم خبر اقدام ترامپ و نظر مجلس سنا طی یکی، دو 
روز گذشته با بسامد بسیار باا در رسانه های فارسی زبان 
خارجی منتشـــر شـــد و تحلیل ها و ارزیابی های زیادی 
پیرامون آن ازسوی این رسانه ها روی آنتن رفت و به عبارتی 
تاش شد گزینه جنگ به عنوان یک امکان بسیار محتمل 
و آنی مقابل مردم ایران قرار گیرد. این عملیات رسانه ای 
بســـیار قابل توجـــه بود و گویای یـــک عملیات از پیش 

طراحی شده است. 
چهارم اگر به حافظه تاریخی مردم ایران مراجعه کنیم، 
در روزهایی نه چندان دور مشـــاهده می کنیم اتفاقاتی 
با همین اثر ولی با اســـامی متفاوت چند ســـال پیش 
درقبال ایران رخ داد. در دوران باراک اوباما، رئیس جمهور 
ســـابق ایاات متحده به جای »وتـــو« و »اختیار جنگ« 
مکرر از یک نشانه مهم استفاده می شد و آن چیزی نبود 
جـــز »همه گزینه ها روی میز هســـتند«. در آن زمان هم 
تحریم ها همین کارکرد امروز را داشت و صدالبته آژانس 
بین المللـــی انرژی اتمی هم دیگر بازوی آمریکا بود. آن 
روزها قطعنامه های ســـریالی شورای امنیت ابزاری بود 
که این روزها آمریکا تـــاش می کند با ماجرای »تمدید 
تحریم هـــای تســـلیحاتی« آن را بازنمایی کند و فشـــار 
حداکثری را تکمیل کند. حتما متوجه شـــدید منظور 
چیست؟ بله ایاات متحده تاش می کند ایران را وادار کند 
پشت میز مذاکره تحت فشار حداکثری قرار گیرد و این 
روزها تمامی ابزارهای خود را برای رسیدن به این هدف 
فعال کرده است. دراین باره باید گفت این سناریو خیلی به 
حضور یا عدم حضور ترامپ در کاخ سفید هم ارتباط ندارد 
هرچند او بسیار مایل است پیش از انتخابات هرطور شده 
ایران را به اتاق مذاکره بکشاند و از آن به عنوان برگ موثر 

و پیش برنده در انتخابات بهره ببرد. پنجم: با توضیحاتی 
که در باا عنوان شد، ناگزیر باید بگوییم سناریوی آمریکا 
طراحی شده و با اندکی باا و پایین اجرا خواهد شد، چه 
ترامپ در کاخ ســـفید باشد چه بایدن. اما راه برون رفت 
از این فضا چیست و آیا اساسا چنین امکانی برای ایران 
وجود دارد؟ پاسخ دو بخش مهم دارد؛ بخش اول همان 
استدال مرسوم است، اگر آمریکا می توانست لحظه ای 
برای حملـــه به ایران درنگ نمی کرد چنانکه جرج بوش 
از ترامپ در زمانه خود بســـیار رادیکال تر ظاهر شد و دو 
جنگ بزرگ را اطراف ایران سامان داد. در دوران ترامپ 
هم حداقل بهانه بـــرای آغاز درگیری با ایران کم نبوده، 
ماجرای گلوبال هاوک و بعد هدف قرار دادن عین ااسد 
آنقدر بهانه های بزرگی هســـتند که آمریکا بتواند از آنها 
برای آغاز درگیری استفاده کند؛ البته اگر می توانست! 
بخش دوم پاســـخ اما مربوط به داخل ایران اســـت. هر 
فردی که در کاخ ســـفید باشد ســـامانه ذهنی خود را با 
مناسبات درونی ایران تنظیم خواهد کرد و مطابق با آن 
راهبرد اصلی خود را جلو خواهد برد. واقعیت این اســـت 
که تا زمان حضور حســـن روحانی و تیم وی در پاســـتور 
)با ویژگی هایی که از آنها ســـراغ داریم(، هوک، پمپئو و 
ترامپ همچنان امیدوار به اثربخشی فشار حداکثری و 
سیاســـت هایی از جنس آن خواهند بود و امید دارند که 
بتوانند دوباره ایران را پای میز مذاکره بکشانند و دوباره 
از تهـــران امتیاز بگیرند، از این رو تنها راه برون رفت ایران 
از این مهلکه که حجم بزرگی از فشـــارهای آن تبلیغاتی 
اســـت و باقی موارد هم گریزگاه های مناســـبی دارد که 
همچنان بنایی برای استفاده از آن نیست، تغییر دولت 
و چارچوب های ذهنی و سیاست های عملی کارگزاران 
آن اســـت. از این رو به نظر می رســـد تا 14۰۰ ایران باید 
شاهد چنین صحنه آرایی هایی باشد و فریب آنها را نخورد. 
بـا  گفت وگـو  ر  د مـروز  ا شـماره  ر  د سـان  کارشنا
»فرهیختـگان« توضیـح داده انـد که سیاسـت آمریکا در 
ایـن خصـوص چیسـت و چـرا اتفاقـات اخیر سـایه ای از 

تهدیـدات نظامـی اسـت.

مرندی، اســـتاد دانشـــگاه تهران و کارشـــناس مســـائل آمریکا در گفت وگو با 
»فرهیختگان«، تصمیم مجلس سنا و دادن اختیار به ترامپ برای حمله به ایران 
را بررســـی و ارزیابی کرد. وی ابتدا در پاســـخ به این سوال که آیا این امر به معنای 
احتمال وقوع جنگ است، گفت: »خیر، صورت مسأله عوض نشده است. اکثریت 
اعضای کنگره و سنا می خواستند اختیارات ترامپ را محدود کنند چراکه همواره 
از رفتارهای غیرعقانی او نگران هستند.«  مرندی با بیان اینکه اکثریت کنگره و 
سنا به رغم اینکه خودشان در جنگ های متعدد و تجاوزات مختلف آمریکا، همراهی 
داشته اند اما این بار با رفتارهای غیرعقانی ترامپ مخالف هستند، ادامه داد: »ترامپ 
به حدی فرد غیرمعقولی است که نمایندگان این کشور نیز او را نمی پذیرند و نگران 

رفتارهای غیرمنطقی او هستند.« 

  تا زمانی که ترامپ مطمئن باشد پاسخ ایران وسیع و مخرب است
 دست به تحرکی نخواهد زد

این کارشناس مسائل بین الملل درباره دو نظریه موجود، یکی مبنی بر اینکه ترامپ 
احتمال اقدام نظامی را برای خود باز گذاشته است تا بتواند پیش از انتخابات، 
فضای انحرافی در افکار عمومی داخل ایاات متحده ایجاد کند اما برخی معتقدند 
او قبل از انتخابات دست به ماجراجویی نمی زند، اظهار داشت: »تا 
زمانی که ترامپ مطمئن باشـــد پاسخ ایران بسیار وسیع، سنگین و 

مخرب خواهد بود، دســـت به تحرکی نخواهد زد.« به گفته وی بسیار بعید است 
آمریکایی ها در این برهه دست به اقدامی علیه ایران بزنند چرا که تاوان سنگینی 
برای آنها در پی خواهد داشت و این در حالی است که وضعیت ترامپ در داخل 
این کشور مطلوب نیست.  مرندی با اشاره به پیشینه جنگ های آمریکا خاطرنشان 
کرد: »معموا وقتی آمریکا در جنگ ها به کشـــورهای مختلف تجاوز می کند، دو 
حزب دموکرات و جمهوری خواه و بســـیاری از مردم ناآگاه و کم اطاع این کشـــور 
پشت حکومت می ایستند، اما این بار شکاف در جامعه آمریکا به گونه ای است که 

چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.«
 

  شانس پیروزی مجدد ترامپ با اقدام نظامی علیه ایران از بین خواهد رفت 
این کارشـــناس مسائل آمریکا بر همین اساس تاکید کرد: »با شرایط اقتصادی 
ایاات متحده و اپیدمی ویروس کرونا در این کشـــور چنانچه ترامپ شانسی هم 
برای انتخاب مجدد داشته باشد، با اقدام علیه ایران، شانسش از بین خواهد رفت، 

بنابراین تحرک نظامی رئیس جمهور آمریکا بسیار غیرمحتمل است.«
 

  اگر ترامپ محدودیت حمله نظامی را وتو نمی کرد، پذیرفته بود فردی 
غیرقابل اطمینان است

وی در پاسخ به این سوال که چرا ترامپ برای وتوی طرح محدودیت حمله به ایران 

تاش بســـیاری کرد، گفت: »این امر برای ایران نیســـت، بلکه نمایندگان آمریکا 
می خواستند ترامپ را محدود کنند و چنانچه وی نیز این محدودیت را می پذیرفت 

درواقع پذیرفته بود که فردی غیرقابل اطمینان است.« 
مرنـدی ادامـه داد: »دموکرات هـا و منتقـدان محـدود ترامـپ از میـان 
جمهوری خواهـان، اگـر طـرح را به تصویب می رسـاندند، بدین معنا بود که کنگره 
رئیس جمهور را قبول نداشـته و به او اعتماد ندارد و باید اختیارات رئیس جمهور 
محـدود شـود و از ایـن رو او بـرای انتخاب مجـدد موقعیـت بـدی داشـت بنابرایـن 

مقاومـت ترامـپ و هـواداران او طبیعـی اسـت و نبایـد موضـوع را بـزرگ کـرد.« 

  آمریکا قصد تعرض به جمهوری اسامی ایران را ندارد
استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه به نظر می رسد آمریکا قصد تعرض به جمهوری 
اسامی ایران را ندارد، درباره اهداف آنها برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 
در اکتبر آینده گفت: »اگر تحریم های تسلیحاتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا براساس جدول زمان بندی برجام برداشته  شود، مخالفان ترامپ این را به عنوان 
ابزاری علیه وی استفاده کرده و خواهند گفت چون او از برجام خارج شده، نمی تواند 
از مکانیسم ماشه استفاده کند.«  وی در پایان خاطرنشان کرد: »بنابراین برای ترامپ 

بسیار مهم است که بتواند به نحوی جلوی لغو تحریم های تسلیحاتی 
ایران را درست چندهفته قبل از برگزاری انتخابات این کشور بگیرد.« 

حسن هانی زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت وگو با »فرهیختگان« درباره 
وتوی طرح نمایندگان آمریکا برای محدودیت حمله به ایران از سوی ترامپ و 
ابعاد منطقه ای این تهدید اظهار داشت: »با توجه به وجود قوانین پیچیده در 
ایاات متحده و اختیارات گسترد ه ای که رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده کل 
نیرو های مسلح دارد، می تواند در مواقع اضطراری براساس قوانین داخلی آمریکا 
بدون رجوع به کنگره آمریکا دست به عملیات علیه کشور ها بزند.«  این کارشناس 
مسائل غرب آسیا با تاکید بر اینکه این طرح باید به تصویب نمایندگان مجلس سنا 
که اکثریت آنها جمهوری خواهان و طرفداران ابی صهیونیستی هستند، برسد، 
گفت: »بنابراین رئیس جمهور آمریکا این طرح را وتو کرد، چراکه اجرایی شدن آن 
نیازمند تایید نمایندگان مجلس سنا بود.«  وی با اشاره به استفاده رئیس جمهور 
آمریکا از این خأ قانونی تصریح کرد: »این اقدام به این معنی است که ترامپ 
اهداف ماجراجویانه ای دارد و دست او برای این کار نیز باز خواهد ماند.« هانی زاده 
به ناتوانی رئیس جمهور آمریکا در مهار ویروس کرونا و حجم باای رکود اقتصادی 
در این کشور که منجر به بیکاری بیش از 30 میلیون نفر شده است، اشاره کرد 
و افزود: »حجم خسارات اقتصادی آمریکا به هفت تریلیون دار رسیده که این در 
ایاات متحده بی سابقه بوده است.«  این کارشناس مسائل غرب آسیا برهمین اساس 
گفت: »رئیس جمهور آمریکا برای پیروزی در انتخابات 2020 نیازمند 
حرکت نظامی، امنیتی و دگرگونی اوضاع منطقه است، ازاین رو باید 
این مساله را جدی گرفت، چراکه ترامپ تصمیمات شتاب زد ه ای 

می گیرد.« وی تاکید کرد: »خطر وتوی طرح نمایندگان مجلس آمریکا از سوی 
دونالد ترامپ بسیار جدی است و باید با هوشیاری و دقت کامل تحرکات آمریکا 
را در منطقه به ویژه در خلیج فارس، عراق و افغانستان رصد کرد.« هانی زاده در 
پاسخ به اینکه آیا این امر به معنای آماده شدن ترامپ برای یک جنگ تمام عیار 
جهت انحراف افکار عمومی از وضعیت نامطلوب آمریکاست، گفت: »هر دو مورد 
احتمال دارد؛ رئیس جمهور آمریکا تاش دارد افکار عمومی آمریکا و جهان را از 
اوضاع داخلی آمریکا به خارج از این کشور منتقل کند.« این کارشناس مسائل غرب 
آسیا درعین حال تصریح کرد: »تجربه نشان داده رئیس جمهور آمریکا تصمیمات 
شتابزده و خطرناکی اتخاذ می کند، چراکه او دارای شخصیتی پیچیده است که 
نمی توان رفتارش را گمانه زنی کرد، اما احتمال اینکه دست به عملیات نظامی 
بزند نیز وجود دارد و باید همه احتماات را درنظر گرفت.« وی یادآور شد: »چنانچه 
آمریکا اقدامی علیه کشورمان مرتکب شود، قطعا ایران آمادگی مقابله ازم را دارد و 
طرح آمریکا با شکست مواجه خواهد شد.«  هانی زاده با بیان اینکه رئیس جمهور 
آمریکا سعی دارد دست به عملیات محدودی بزند که ابتکار عمل میدانی در 
دست او باشد تا از آن در انتخابات 2020 بهره برداری کند، گفت: »ممکن است 
اقدام ماجراجویانه آمریکا در هر منطقه ای علیه محور مقاومت صورت گیرد.« این 
کارشناس مسائل غرب آسیا در پاسخ به اینکه یک حمله تمام عیار، آمریکا را بسیار 
درگیر کرده و بر انتخابات 2020 اثر سوء دارد، دراین صورت چه برنامه ای محتمل 
است، گفت: »درگیری مستقیم با ایران پیامد های طوانی مدت و خطرناکی برای 

آمریکا دارد، اما با وجود این، ممکن است رئیس جمهور آمریکا دست به عملیاتی 
علیه ایران بزند، هرچند پایان دادن به این عملیات در دست آمریکا نخواهد بود.« 
وی درباره اینکه آیا خود ترامپ این موضوع را می داند، اظهار داشت: »بله، اما 
ممکن است دست به عملیات محدودی بزند، چنانکه درمورد ترور سردار سلیمانی 
و شهید ابومهدی المهندس یک اقدام شتابزده انجام داد.«  این کارشناس مسائل 
غرب آسیا درعین حال افزود: »باید توجه کرد که ایران دارای ابزار های زیاد و قدرت 
دفاعی باایی است، هرچند ممکن است ترامپ به دلیل اشتباه محاسباتی ناشی 

از درگیری ایران با ویروس کرونا دست به خطا بزند.« 
وی درباره اینکه آیا چنین اقدامی از سوی آمریکا قبل از انتخابات این کشور 
است یا زمینه سازی برای دوره بعد از انتخابات خواهد بود، اظهار داشت: »مشکل 
رئیس جمهور آمریکا انتخابات است، چراکه جو بایدن و حزب دموکرات به طور خاص 

به دنبال سرنگونی ترامپ و خارج شدن او از کاخ سفید هستند.« 
این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه ترامپ تاش دارد تا آبان ماه سال جاری 
برگ برند ه ای برای پیروزی در انتخابات رو کند و اگر نتواند، شکست خواهد خورد، 
گفت: »پس از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی احتمالی دونالد ترامپ مشکل 
خاصی ایجاد نخواهد شد.«  وی درباره تاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی 

ایران نیز خاطرنشان کرد: »آمریکا سعی دارد تحریم  ها را تمدید کند 
ولی چه بسا اگر طرحی را به شورای امنیت ببرد، با وتوی روسیه و 
چین مواجه شود. ازاین رو این اقدام را جایگزین آن طرح کرده است.« 
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رئیس مرکز فناوری و شبکه علمی دانشگاه آزاد اسامی در گفت وگو با »فرهیختگان«:

 »دان« به کمک دانشجویان

دانشگاه آزاد می آید

»فرهیختگان« از آخرین تحوات تقویم برنامه های آموزشی در ماه های پیش رو گزارش می دهد
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 راهنماییی و رانندگی تهران بزرگ از مدافعان سامت 
تقدیر کرد 

رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی تهـران بـزرگ و جمعـی از معاونـان راهـور تهـران باحضـور در 
بیمارسـتان مسیح دانشـوری با دکتر وایتی دیدار و از زحمات و تاش های پزشـکان، کادر درمانی 

ایـن بیمارسـتان و همچنیـن مدافعان سـامت در سراسـر کشـور تقدیـر کردند.
در این دیدار سـردار مهماندار ضمن اهـدای لوح تقدیر، از تاش های دکتـر وایتی و متخصصان و 
کادر پزشـکی بیمارسـتان مسیح دانشـوری به عنوان خط مقدم مبـارزه با ویروس کرونا تقدیروتشـکر 
کـرد.در متـن ایـن تقدیرنامـه خطـاب بـه دکتـر وایتـی آمـده اسـت: »ایثارگـران جامعـه عظیـم 
پزشـکی، درمانی وبهداشـتی، بی تردیـد در ایـن شـرایط حسـاس هر قدمی کـه برای تامیـن، حفظ 
و ارتقای سـامت جامعه برداشـته می شـود بر ذهن بیـدار و قاموس مانـدگار تاریخ نگاشـته خواهد 
شد.«سـردار مهمانـدار در بخش دیگری از این لوح نوشـته اسـت: »بر خود فـرض می دانم در عمل 
بـه »من لم یشـکر المخلوق لم یشـکر الخالـق« از زحمات و تاش های مسـتمر شـما افتخارآفرینان 
حـوزه درمان وسـامت کـه مـدال پرافتخار »مدافعـان سـامت« را بر سـینه دارید، قدردانـی کنم که 
از زمـان شـیوع ویـروس منحـوس و مهاجـم کرونا در کشـور بـدون هیـچ چشمداشـتی، ایثارگرانه و 
مجاهدانـه خـوش درخشـیدید.«در ادامـه ایـن تقدیرنامـه آمـده اسـت: »درود بی پایـان بر شـما که 
در ایـن ایـام محنت و سـختی از آسـایش خود چشـم پوشـیده و امید کـه در پرتو الطـاف خداوندی 
به یمـن غیـرت و همیـت دینی و ملـی عزیزانـی ایثارگـر چونان شـما خوش غیرتان سـامت، شـاهد 
به ثمـر نشسـتن کامـل ایـن تاش هـای بی وقفـه و بازگشـت آرامـش و آسـایش و سـامت جامعـه 
باشـیم.«دکتر وایتـی هـم در ایـن دیـدار از زحمـات نیـروی انتظامـی به ویـژه راهنمایی ورانندگـی 
تهـران بـزرگ و نیـز نیروهـای نظامی در مبـارزه با ایـن ویـروس و برقراری آرامـش، امنیـت و نظم در 
کشـور با تاش هـا و مجاهدت هـای دلسـوزانه تقدیر و اظهـار امیدواری کـرد هرچه زودتر شـاهد از 

بیـن رفتن ایـن ویـروس از ایران و سراسـر جهان باشـیم.

 بخش های آنکولوژی و رادیوترا�یی 
در بیمارستان فرهیختگان افتتاح می شود

حمیدرضـا غامرضایـی، رئیـس بیمارسـتان فرهیختـگان دانشـگاه آزاد اسـامی در گفت وگـو بـا 
ایسـکانیوز، دربـاره برنامه هـای پزشـکی و درمانـی این بیمارسـتان تا پایان سـال جاری اظهـار کرد: 
»بیمارسـتان فرهیختـگان از اسـفندماه سـال گذشـته بـا دسـتور ریاسـت دانشـگاه آزاد اسـامی 
به موضـوع کرونـا ورود پیـدا کـرد و خوشـبختانه امـروز بخـش کرونـا باتوجـه بـه کاهـش تعـداد 
بیمـاران، تعطیـل شـده و بیمارسـتان فعالیت عـادی خـود را آغاز کـرده اسـت.«وی افـزود: »حدود 
یک سـال است که از تاسـیس بیمارسـتان فرهیختگان می گذرد و خوشـبختانه در طول این مدت، 
فعالیت هـای خـوب پزشـکی و درمانـی در ایـن بیمارسـتان انجام شـده اسـت؛ بخش هـای دیالیز، 
سی تی اسـکن و پایـش سـامت ازجملـه بخش هایـی بود که طی یک سـال گذشـته در بیمارسـتان 
فرهیختـگان افتتـاح و آغاز بـه کار کرد.«غامرضایی ادامـه داد: »بخش های آی پـی دی، آنکولوژی، 
کت لـب، فیزیوتراپـی و رادیوتراپی از دیگر بخش هایی اسـت که تا پایان سـال جاری افتتاح خواهد 
شـد؛ با این اوصاف بیمارسـتان فرهیختگان این ظرفیت را دارد که به عنوان بزرگ ترین بیمارسـتان 
غـرب تهـران فعالیـت داشـته باشـد.«رئیس بیمارسـتان فرهیختـگان تصریـح کـرد: »بیمارسـتان 
فرهیختـگان ایـن آمادگـی را دارد کـه اگـر طـی ما ه هـای آتـی، شـاهد شـیوع مجـدد ویروس کرونـا 

بودیـم، پذیرش و درمان این بیماران را در دسـتور کار قرار دهد. کارکنـان، تجهیزات و ظرفیت های 
ایـن بیمارسـتان آمادگـی کامـل را در ایـن راسـتا خواهنـد داشـت.«وی در پایـان خاطرنشـان کرد: 
»بیمارسـتان فرهیختـگان به عنـوان بزرگ تریـن بیمارسـتان دانشـگاه آزاد اسـامی بـا 32۰ تخـت 
درحـال فعالیـت اسـت؛ امیدواریم تا آخر امسـال بتوانیـم حدود 2۰۰ تخـت را بـه ظرفیت های این 

بیمارسـتان اضافـه کنیم.«

 بررسی انتشار 40 نشریه در معاونت علوم انسانی و هنر 
دانشگاه آزاد اسامی

حسـن خیـری در نخسـتین جلسـه دوره توانمندسـازی و تعالـی هیـات اندیشـه ورز دانشـگاه آزاد 
اسـامی اسـتان مرکزی بـا رویکرد علـم و دین که با حضور مسـئوان ایـن دانشـگاه، اعضای هیات 
اندیشـه ورز و برخـی از اعضای هیات علمی دانشـگاه های اسـتان مرکزی در سـالن جلسـه حضرت 
امام خمینی)ره( دانشـگاه آزاداسـامی اراک برگزار شـد، اظهار کرد: »برای دانشـگاه آزاد اسـامی 
نقشـه راهی آمـاده کردیـم که معاونـت علوم انسـانی و هنر در آن دیده شـده و متعاقـب آن با حضور 
دکتر خسـروپناه، این معاونت با سـاختاری در سه بخش اساسـی اداره کل آموزش، پژوهش و مرکز 
مطالعـات شـکل گرفت.«وی افـزود: »این مرکز دارای هشـت دفتر اسـت که به تناسـب رشـته ها در 
درون آنهـا گروه های تخصصی شـکل می گیرد و ذیل این دفاتر سـه زیر مجموعـه ازجمله گروه های 
تخصصـی، گروه هـای راهبـردی و کارگروه هـای مختلـف قـرار دارند.«رئیـس مرکـز مطالعـات، 
برنامه ریزی و تعالی علوم انسـانی و هنر دانشـگاه آزاد اسـامی خاطرنشـان کرد: »نشـریه ها یکی از 
موضوع های اساسـی اسـت که در حوزه معاونت مورد تاکید قرار گرفته و در این راسـتا کمیسـیونی 
تشـکیل شـده به طوری کـه طـی یک سـال اخیـر 4۰ نشـریه رد یـا راه انـدازی شـده اند.«خیری بـا 
بیـان اینکه حـدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نشـریات صحیح و درسـت اسـتفاده نمی شـوند، گفـت: »بحث 
احیای نشـریات و ایجاد نشـریه جدید در دسـتور کار قرار گرفت که خوشـبختانه با اسـتقبال خوب 
اسـتان ها مواجه شـد.«رئیس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسـانی و هنر دانشگاه آزاد 
اسـامی با توجه به بحث سـرفصل ها افـزود: »تغییر و به روز کردن سـرفصل ها، به روز کردن رشـته ها 
و پیشـنهاد رشـته های جدید، بحث های اساسی و بسیار مهم هستند که بناسـت کار جدی در این 
راسـتا صـورت گیرد.«خیری خاطر نشـان کـرد: »راه انـدازی مدرسـه های مهارتی و ایجاد رشـته های 
جدیـد از موضوع های جدی به شـمار می رود؛ چراکه شـاید رشـته های موجـود، مهارت های زیادی 
ایجـاد نکند و ابـزاری به دسـت دانشـجو ندهد، در این راسـتا تاسـیس مدرسـه های مهارتـی به ویژه 
در قسـمت مـدارس سـما با ایجـاد نـگاه مهارتـی در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.«وی افـزود: »در 
بخـش علـوم انسـانی نیـز ایـن بحـث شـکل گرفـت تـا در رشـته های ایـن علـوم لزومـا مدرسـه های 
مهارتـی ایجـاد نکنیم، بلکه در هر رشـته متخصصـان فن، کار را به سـمت مهارت افزایـی پیش ببرند 
و بازنگـری در هدف گـذاری دروس موجـود را بـا تغییـر در سـرفصل و در رویکـرد انجـام دهیم.«این 
مقـام مسـئول اظهـار کـرد: »طبیعی اسـت کـه رشـته های جدیـد براسـاس نیاز هـا باید مـورد توجه 

قـرار گیرند تا مشـکات موجـود در جامعه را حـل کنند.«
ایـن اسـتاد دانشـگاه گفـت: »مشـکات جامعـه را بایـد بـا دانشـگاهی کـه خـود را بریـده و جـدا از 
مسـائل جامعـه نمی بینـد و تقویت هویـت انقابـی و مذهبـی را در برنامه هـای خـود می بیند، حل 
کـرد کـه در ایـن راسـتا بایـد به حـذف رشـته های موجـود، ادغـام آنهـا و ایجـاد رشـته های جدیـد 
براسـاس شـرایط موجود توجـه کرد.«خیری با توجه بـه  ایجاد دانشـکده های جدید گفـت: »ما باید 
به تناسـب سیاسـت ها و راهبردهایـی کـه داریـم راه اندازی دانشـکده ها بـا عناوین جدید را بررسـی 
کنیم.«رئیـس مرکـز مطالعـات، برنامه ریـزی و تعالـی علـوم انسـانی و هنـر دانشـگاه آزاد اسـامی 
اظهـار کـرد: »اگر می خواهیم جامعه ای سـالم داشـته باشـیم بایـد بـه ارکان خانواده توجـه ویژه ای 
کنیم.«خیـری تاکیـد کـرد: »خانـواده یک نهـاد مهم اسـت به طوری کـه براهمیـت جایـگاه خانواده 
در جایـگاه هویـت دینـی و ملـی تاکید شـده و به عوامـل تضعیـف خانواده نیـز باید توجـه کرد.«وی 
افزود: »برای برجسـته کردن ویژگی های خانواده سـالم باید به صورت متمرکـز در این زمینه تجمیع 
انرژی و هم افزایی داشـته باشـیم و با ایجاد دانشـکده ای با عنوان خانواده و نشـریاتی در این راسـتا 

برای ایجـاد جامعـه ای انقابـی و متدین اقـدام کنیم.«

  گفت وگو   چه خبر از دانشگاه

سـیدعلی طاهری؛ رئیس دانشـگاه آزاد اسامی استان 
گلسـتان و واحـد گـرگان در گفت وگـو بـا »فرهیختگان« 
در خصـوص برگـزاری کاس هـای مجـازی اظهـار کرد: 
»اوایـل آغـاز فعالیت کاس هـا به صورت مجازی به دلیل 
مشکات زیرساختی، روند برگزاری کاس ها بعضا دچار 
اختال شد اما به تدریج در تعطیات نوروز کاس های 
جبرانـی شـروع شـد. البتـه در ایـن زمان اعضـای هیات 
علمـی ملـزم بـه برگـزاری کاس هـا نبودنـد و هر کسـی 
تمایـل داشـت کار را جلـو می بـرد. از 1۶ فروردیـن مـاه و 
بعـد از اینکه زیرسـاخت های کاس هـای مجازی کامل 
شـد حضور و مشـارکت اساتید و دانشجویان هم پررنگ 
شـد.«وی اضافـه کـرد: »پـس از تعطیات زیرسـاخت ها 
خیلی از طرف واحد الکترونیک برای تمامی اسـتان ها 
آمـاده نبـود و بـه تدریج زیرسـاخت ها آماده شـد، درحال 
حاضـر ظرفیـت کاس های مجازی در همـه واحدها به 
صددرصد رسـیده اسـت.«طاهری ادامـه داد: »در طول 
هفتـه هـم برخی از کاس های جبرانی که از قبل مانده 
بـود برگـزار می شـود البته بـا توجه به دسـتورالعملی که 
سـازمان بـه واحدهـا داد از فـردا قـرار اسـت کـه تمامـی 
کاس هـای تحصیات تکمیلـی  چه ارشـد و چه دکتری 
به صـورت حضـوری بـا رعایـت پروتکل بهداشـتی برگزار 
شـود و مـا در بخـش تحصیات تکمیلـی از فـردا کاس 
غیرحضوری و مجازی نخواهیم داشت.« رئیس دانشگاه 
آزاد اسـامی اسـتان گلسـتان و واحـد گـرگان گفـت: 
»بـاای 5۰ درصـد دانشـجویان در کاس هـا مشـارکت 
داشـتند ولـی بـا توجـه بـه اینکـه زیرسـاخت هـا آمـاده 
نبـوده و برخـی از دانشـجویان آمـاده ورود بـه کاس هـا 
نبودنـد و در آن مشـکل داشـتند بـا گرفتـن مجـوز قـرار 
شـد که هر اسـتادی عاوه بر ساعت حضور در دانشگاه 
صوت خود را ضبط کند و در شـبکه های پیام رسـان در 
اختیـار دانشـجوها قرار دهد که ایـن کار همزمان انجام 
شـد.«طاهری عنـوان کرد: »گمـان می کنم که از طریق 
پیام رسان ها تعداد بیشتری از دانشجویان یعنی بیشتر 
از 8۰درصد توانستند استفاده کنند. طبق برنامه ریزی 
 بـرای برگـزاری کاس، در یـک مـاه از 1۶ فروردیـن تـا  

15 اردیبهشت ماه 2۹ هزار و ۶3۰ کاس در واحدهای 
گنبـدکاووس،  علی آباد کتـول،  بندرگـز،  گـرگان، 
مینودشـت و آزادشـهر بایـد برگـزار می شـد کـه از ایـن 
تعـداد 24 هـزار و 481 کاس تشـکیل شـد. همچنین 
هـزار و 28۷ کاس جبرانـی بـرای دانشـجویان برگـزار و 

در کاس هـای آنایـن 12۷ هـزار و ۷4 دانشـجو حضور 
داشـتند.« رئیس دانشـگاه آزاد اسامی استان گلستان 
درخصـوص میـزان مشـارکت اسـاتید در کاس هـا هـم 
اظهار کرد: »مشارکت صددرصدی اساتید در کاس ها 
نمایـان بـود. بـرای برخی از اسـاتید حق التدریس که به 
هر دلیلی امکانات اتصال به اینترنت را و یا آمادگی ازم 
را نداشتند جایگزین آوردیم و در حال حاضر صددرصد 
از اسـاتید مشـارکت ازم را دارند.«طاهـری در خصـوص 
پاسخگویی به مشکات دانشجویان و اساتید هم گفت: 
»بسـته بـه واحدهـای دانشـگاه آزاد اسـامی متفـاوت 
اسـت در واحـدی مثـل گـرگان کـه 4 مرکـز هـم تحـت 
پوشـش داشـت تعـداد پشـتیبانان آن بیشـتر بـود، در 
بعضـی از واحدهـا کـه دانشـجو کمتـر داشـتند تعـداد 
پشـتیبان آن هم کمتر بوده اسـت.«رئیس واحد گرگان 
در خصـوص جلسـات دفـاع پایان نامه هـا هـم بیـان 
کـرد: »اگر دانشـجویی بخواهـد پایان نامه اش حضوری 
باشـد آمادگـی بـرای جلسـات حضـوری پایان نامه هـا 
هسـت. مگر اینکه اسـتاد داور، اسـتاد راهنما و مشـاور 
در شـهر حضور نداشـته باشـند در این صورت آنها را به 
فضـای مجـازی مرتبط می کنیم.«وی دربـاره اقدامات و 
طرح های فناورانه در بحث کرونا اظهار کرد: »در یکی از 
شـرکت های دانش بنیان واحد گرگان با همکاری یکی 
از اعضای هیات علمی این دانشـگاه که در آن مشـغول 
بـه فعالیـت اسـت؛ ماسـک با فنـاوری نانو تولید شـد که 
آن را هـم در مراکـز درمانـی و هم واحدهای دانشـگاهی 

توزیـع کردند.«
وی افزود: »یکی دیگر از طرح های فناورانه در دانشگاه 
آزاد اسـامی واحـد علی آبـاد کتـول انجـام شـد که آنجا 
مبـادرت بـه تولیـد ماسـک، گان و دسـتکش بصـورت 
پاسـتیکی کردند.«رئیـس واحـد گـرگان در خصـوص 
حرکت هـای جهـادی ایـن دانشـگاه در بحـث کرونا هم 
گفت: »پس از فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص 
بحث کرونا، با کمک همکاران وسایلی جمع آوری شد و 
در میان نیازمندانی که از سوی این همکاران شناسایی 

شـده بودند؛ توزیع شـد.«
طاهـری ادامـه داد: »اقـدام دیگـری هـم از طـرف نهـاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشـگاه های اسـتان 
گلسـتان شـکل گرفـت کـه در حـال انجـام اسـت و آن 
هـم جمـع آوری کمک هـای نقـدی اسـت تـا بـه صـورت 

بسـته هایی تهیـه و در بیـن نیازمنـدان توزیـع شـود.«

در گفت وگو با »فرهیختگان« تشریح شد
 برگزاری 25 هزار کاس درسی 

در  دانشگاه های آزاد استان گلستان
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رئیس مرکز فناوری و شبکه علمی دانشگاه آزاد اسامی در گفت وگو با »فرهیختگان«:

»دان« به کمک دانشجویان دانشگاه آزاد می آید
دانشگاه @fa rh i k h teganda i l y

شنبه 20 اردیبهشت 1399   شماره 303۴

رئیس مرکز فناوری
و شبکه علمی دانشگاه 

آزاد اسامی: سامانه دان 
در کنار سرویس مجازی دانشگاه 
قرار می گیرد و قرار نیست چیزی 

حذف شود؛ از دانشگاه آزاد اسامی 
واحد تهران مرکزی کار را آغاز 

خواهیم کرد و اگر از این سرویس 
راضی بودیم بقیه واحدهای دانشگاه 

آزاد استان تهران به این سیستم 
منتقل می شود

  نیمکت خبر
محققان ایرانی پس از بازگشت به کشور چه می کنند؟ 

ــت  ــل معاون ــات بین المل ــز تعام ــانی مرک ــرمایه انس ــی و س ــاون روابط علم ــینی، مع ــیدعلی حس س
ــر از  ــش از 14۰۰ نف ــت: »بی ــار داش ــر اظه ــا مه ــو ب ــت جمهوری در گفت وگ ــاوری ریاس ــی و فن علم
محققــان و متخصصــان ایرانــی دانشــگاه  های برتــر دنیــا )اکثریــت از کشــور های آمریــکا، کانــادا و 
ــل 2۰  ــا فارغ التحصی ــد آنه ــه 1۹ درص ــته اند ک ــور بازگش ــه کش ــون ب ــی( هم اکن ــور های اروپای کش
دانشــگاه برتــر دنیــا هســتند. حــدود ۷۹درصــد ایــن افــراد تجربــه زندگــی بیــش از پنــج ســال را در 
خــارج از ایــران داشــته اند کــه نشــان دهنده ســطح بــاای کیفــی و ارزش بــاای یکایــک آنهاســت.« 
حســینی تاکیــد کــرد: »همچنیــن تاکنــون ۹3 اســتارتاپ در حوزه  هــای مختلــف تخصصــی توســط 
ــر از  ــش از 5۰۰۰ نف ــرای بی ــتقیم ب ــی مس ــتغال تخصص ــه اش ــه زمین ــده ک ــاد ش ــراد ایج ــن اف ای
بهتریــن متخصصــان و فارغ التحصیــان داخلــی را فراهــم کــرده اســت.« وی عنــوان کــرد: »تاکنــون 
ــی  ــذب هیات علم ــور ج ــه مذک ــب برنام ــور در قال ــه کش ــته ب ــان بازگش ــر از محقق ــش از 4۰۰ نف بی
ــای  ــی فعالیت  ه ــطح کیف ــن س ــاا رفت ــر در ب ــن ام ــه ای ــده ک ــی ش ــراز اول داخل ــگاه  های ط دانش

ــت.« ــته اس ــایانی داش ــر ش ــگاه  ها تاثی ــی دانش ــی و بین الملل ــی، آموزش پژوهش

معاون فرهنگی- سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه  ها منصوب شد
رئیـــس نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در دانشـــگاه  ها در حکمـــی علـــی 
تقـــوی را به ســـمت معـــاون فرهنگی-سیاســـی ایـــن نهـــاد منصـــوب کـــرد. در متـــن 
ـــی  ـــاد نمایندگ ـــی نه ـــاون فرهنگی-سیاس ـــوان مع ـــوی به عن ـــی تق ـــاب عل ـــم انتص حک
مقـــام معظـــم رهبـــری در دانشـــگاه  ها آمـــده اســـت: »رشـــد اندیشـــه نـــاب اســـامی 
مختلـــف  قشـــر های  میـــان  در  اخاقـــی  و  فرهنگـــی  شـــاخص  های  ارتقـــای  و 
ــز  ــگاه  ها و نیـ ــاان فرهنگی-سیاســـی دانشـ ــژه دانشـــجویان و فعـ ــگاهی به ویـ دانشـ
ــرای  ــه بـ ــمند جامعـ ــش ارزشـ ــن  بخـ ــای ایـ ــتعداد  ها و ظرفیت  هـ ــری از اسـ بهره گیـ
ـــی رود.  ـــمار م ـــامی به ش ـــاب اس ـــم انق ـــداف مه ـــی از اه ـــاب انقاب ـــر ن ـــترش تفک گس
بدیهـــی اســـت نهـــاد نمایندگـــی در ایـــن راســـتا بایـــد حداکثـــر اهتمـــام و تـــاش 
خویـــش را بـــه کار گیـــرد.« گفتنـــی اســـت علـــی تقـــوی پیـــش از ایـــن مســـئولیت 
ـــری در  ـــم رهب ـــام معظ ـــی مق ـــاد نمایندگ ـــت نه ـــوزه ریاس ـــانی و ح ـــع انس ـــت مناب معاون

ــت. ــده داشـ ــگاه  ها را برعهـ دانشـ

بیش از 8 هزار دانشجو به پویش ملی مبارزه با کرونا پیوستند
پویش ملی و دانشجویی »زندگی دست یاریگر توست« یکی از پویش  هایی بود که توسط 
وزارت علوم با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در زمینه مقابله با کرونا 

راه اندازی شد.
با توجه به فراخوان »پویش دانشجویی مقابله با کرونا«، سامانه ثبت نام دانشجویان داوطلب برای 
مشارکت در این پویش ملی راه اندازی شد و درحال حاضر براساس آخرین آمار این سایت هشت 
هزار و 41۶ دانشجو فرم عضویت این پویش را پرکرده اند که 5۰3۰ نفر از دانشجویان وزارت 
بهداشت، 24۷1 نفر از دانشجویان وزارت علوم و ۹15 نفر نیز از دانشگاه آزاد اسامی در این 

پویش شرکت کردند.
دانشجویان متقاضی میزان عاقه مندی خود را در حوزه  هایی که در فرم  ها آمده، اعام کرده و 
براساس این فرم ها اطاعات آنها احصا می شود و از طریق معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت 
بهداشت به ستاد مقابله کرونای استان محل سکونت دانشجویان اباغ می شود، آنها نیز تا جایی 

که ازم باشد، از آنها استفاده می کنند.

یکـــی از ســـوااتی کـــه ایـــن روزهـــا دانشـــجویان مطـــرح می کننـــد 
تفـــاوت ســـامانه  دان بـــا گذشـــته اســـت؛ ویژگی هـــای جدیـــد ســـامانه 

 دان چیســـت؟
ســـال گذشـــته دکتـــر طهرانچـــی دســـتور داد دانشـــگاه آزاد اســـامی 
هوشـــمند مجـــازی راه انـــدازی شـــود؛ بنابرایـــن قـــرار اســـت ســـرویس های 
ـــن  ـــش از ای ـــه پی ـــتری ک ـــم. بس ـــه دهی ـــجویان ارائ ـــه دانش ـــی را ب ـــیار متنوع بس
ـــت.  ـــده اس ـــه نش ـــوز ارائ ـــه هن ـــه البت ـــود ک ـــرویس  دان ب ـــتیم س ـــار داش دراختی
ــه دانشـــجویان  ــازی اســـت کـ ــرویس آمـــوزش مجـ ــز سـ ــر نیـ ــرویس دیگـ سـ
بـــدون نیـــاز بـــه نصـــب نرم افـــزار می تواننـــد از کاس هـــا اســـتفاده کننـــد. 
ـــکاران  ـــود دارد هم ـــز وج ـــوری نی ـــای حض ـــه در کاس ه ـــی ک ـــه قابلیت های بقی
ـــع  ـــت مناب ـــل محدودی ـــه دلی ـــا ب ـــتند ام ـــار داش ـــی دراختی ـــوزش الکترونیک آم
ــد.  ــرویس نبودنـ ــن سـ ــه ایـ ــه ارائـ ــادر بـ ــجو قـ ــاد دانشـ ــیار زیـ ــداد بسـ و تعـ
به عبارتـــی دانشـــجویان می توانســـتند تصویـــر اســـتاد را ببیننـــد یـــا به طـــور 
مثـــال بـــه اشـــتراک گذاشـــتن صفحـــه مانیتـــور را دراختیـــار داشـــتند امـــا 
ـــتفاده  ـــود، اس ـــرار داده ب ـــش ق ـــجو را تحت پوش ـــزار دانش ـــدود ۷۰۰ه ـــون ح چ
از ایـــن ســـرویس ها و فعـــال کـــردن آنهـــا بـــا مشـــکل روبـــه رو می شـــد. بـــه 
همیـــن دلیـــل تمـــام ایـــن ســـرویس ها در آمـــوزش مجـــازی غیرفعـــال شـــد. 
ایـــن یـــک شـــروع اســـت و هـــر شـــروعی نیازمنـــد یـــک بلـــوغ؛ دکتـــر طهرانچـــی 
ـــا  ـــی ت ـــک یعن ـــده نزدی ـــان در آین ـــگاه ایش ـــا ن ـــد و ب ـــدی دارن ـــیار بلن ـــگاه بس ن
ـــگاه  ـــده دانش ـــه آین ـــرد ک ـــم ک ـــال خواهی ـــرویس هایی را فع ـــال س ـــاه امس مهرم
آزاد اســـامی را متفـــاوت می کنـــد کـــه بـــرای مدیـــران آن قابل مدیریـــت 

ـــد.  ـــد ش خواه

ــا ادوب کانکـــت  ــر یـ ــه فلش پلیـ ــاز بـ ــا ایـــن اوصـــاف ســـرویس  دان نیـ بـ
نـــدارد؟

درست است. این سامانه نیازمند نصب فلش پلیر نیست. 

گفتیـــد تـــا مهـــر امســـال ســـرویس های جدیـــدی در دانشـــگاه آزاد 
ـــتان  ـــرم تابس ـــگاه در ت ـــوزش در دانش ـــا آم ـــد؛ آی ـــد ش ـــه خواه ـــامی ارائ اس

و مهرمـــاه نیـــز مجـــازی خواهـــد بـــود؟
بگویـــم  می توانـــم  امـــا  نیســـتم  تصمیم گیـــر  زمینـــه  ایـــن  در  مـــن 
زیرســـاخت های ایـــن ســـرویس ها را تـــا مهرمـــاه بـــا تمـــام قـــوا فراهـــم 
خواهیـــم کـــرد. درحـــال حاضـــر بـــا مشـــکات و کســـری ها آشـــنا شـــدیم، 
ســـرویس ها  ایـــن  زیرســـاخت های  آماده ســـازی  درحـــال  بنابرایـــن 
هســـتیم تـــا به موقـــع و درصـــورت اعـــام نیـــاز از ســـوی مدیـــران دانشـــگاه 
ــرویس ها  ــن سـ ــم. ایـ ــه دهیـ ــاوت ارائـ ــا متفـ ــرویس کامـ ــک سـ ــم یـ بتوانیـ
ذخیـــره ارزشـــمندی بـــرای آینـــده دانشـــگاه خواهنـــد بـــود، بنابرایـــن بایـــد 

زیرســـاخت های تـــرم تابســـتان و تـــرم مهـــر را آمـــاده کنیـــم. 

 سامانه  دان درکنار سرویس آموزش مجازی قرار می گیرد؟
ســـامانه  دان در کنـــار ســـرویس مجـــازی دانشـــگاه قـــرار می گیـــرد و قـــرار نیســـت 
چیـــزی حـــذف شـــود؛ از دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد تهران مرکـــزی کار را 
ـــای  ـــه واحده ـــم بقی ـــی بودی ـــرویس راض ـــن س ـــر از ای ـــرد و اگ ـــم ک ـــاز خواهی آغ
ـــوند. ـــل می ش ـــتم منتق ـــن سیس ـــه ای ـــران ب ـــتان ته ـــامی اس ـــگاه آزاد اس دانش

 

امکان برگزاری امتحانات روی سامانه دان نیز وجود دارد؟
ایـــن  ایـــن ســـرویس هســـتیم امـــا تصمیم گیـــری در  درحـــال کار روی 
ـــا ســـامانه را آمـــاده می کنیـــم  ـــت. م ـــر اس ـــران دیگ ـــده مدی ـــه عه ـــوص ب خص
و تسویه حســـاب و فارغ التحصیلـــی دانشـــجویان به صـــورت الکترونیکـــی 
تصمیم گیـــری  مـــوارد  دربقیـــه  و  می شـــود  آمـــاده  ســـرویس  می شـــود. 

ــت.  ــامی اسـ ــگاه آزاد اسـ ــت دانشـ ــوزش و ریاسـ ــت آمـ ــده معاونـ برعهـ

نحوه برگزاری امتحانات هنوز مشخص نشده است؟
تا حدود 1۰ روز آینده در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد. 

 یک ســـری از دانشـــجویان اعـــام کرده انـــد بـــرای ورود اتبـــاع بـــه ایـــن 
ـــود دارد. ـــکاتی وج ـــامانه مش س

ــا ایـــن مشـــکل نیـــز برطـــرف می شـــود و تـــا راه انـــدازی قطعـــی ایـــن  قطعـ
ســـامانه تمـــام مشـــکات حـــل خواهـــد شـــد. 

امکان حضور و غیاب در سامانه جدید وجود دارد؟
بلـــه ایـــن امـــکان نیـــز وجـــود دارد؛ قبـــا هـــم 
بـــه دانشـــجویان اعـــام کـــردم کـــه درحـــال 
ــه  ــت. بـ ــال نیسـ ــوزش نرمـ ــرایط آمـ ــر شـ حاضـ
اســـتاد اعـــام شـــده تصمیم گیرنـــده نهایـــی 
ــود  ــجویان خـ ــاب دانشـ ــوص حضوروغیـ درخصـ
اســـتاد اســـت. ایـــن شـــرایط بـــا شـــرایط عـــادی 
درکاس  اســـتاد  گاهـــی  اســـت.  متفـــاوت 
از  هیچ کـــدام  امـــا  شـــده  حاضـــر  مجـــازی 
ــتاد  ــه اسـ ــا بـ ــد و مـ ــور ندارنـ ــجویان حضـ دانشـ
کـــدام  دانشـــجویان  کـــه  می کنیـــم  اعـــام 
ــه  ــزارش بـ ــن گـ ــد. ایـ ــمت کاس را دیده انـ قسـ
اســـتاد داده می شـــود و اســـتاد براســـاس آن 

می کنـــد.  تصمیم گیـــری 

برخـــی دانشـــجویان می گوینـــد فیلم هـــای 
ضبط شـــده بـــرای آنهـــا قابل نمایـــش نیســـت؛ آیـــا بـــرای ســـرورها 

مشـــکلی ایجـــاد شـــده اســـت؟ 
ـــی کاس  ـــد؛ گاه ـــته باش ـــد داش ـــی می توان ـــای مختلف ـــوع علت ه ـــن موض ای
ـــه  ـــد مربوط ـــتیبان واح ـــتاد و پش ـــط اس ـــون توس ـــدارد چ ـــود ن ـــده وج ضبط ش
حـــذف شـــده اســـت. ایـــن یکـــی از علت هـــای شـــایع اســـت، بنابرایـــن اگـــر 
فیلم هـــای ضبط شـــده بـــرای آنهـــا قابل نمایـــش نیســـت بایـــد گفـــت کاس 
ـــز اینترنـــت  ـــا واحـــد پشـــتیبان حـــذف شـــده اســـت. گاهـــی نی توســـط اســـتاد ی
ـــش داده  ـــرای او نمای ـــده ب ـــط ش ـــم ضب ـــن فیل ـــت، بنابرای ـــف اس ـــجو ضعی دانش
ــط  ــال ضبـ ــتاد درحـ ــه اسـ ــی کـ ــز در زمانـ ــوارد نیـ ــی مـ ــود. در برخـ نمی شـ
ـــت  ـــده کیفی ـــتاد، کاس ضبط ش ـــف اس ـــت ضعی ـــل اینترن ـــه دلی ـــوده ب کاس ب

ـــدارد.  ـــب ن مناس

برخـــی اســـاتید نیـــز اعـــام کرده انـــد فایل هـــای بیشـــتر از یـــک مـــگ 
ـــن  ـــت ای ـــد. عل ـــه دهن ـــایت ارائ ـــجویان روی س ـــرای دانش ـــد ب را نمی توانن

ـــت؟ ـــکل چیس مش
ـــاز  ـــز ب ـــه نی ـــن زمین ـــا در ای ـــت م ـــود دس ـــام ش ـــت انج ـــرار اس ـــه ق ـــی ک ـــا انتقال ب
ـــتیم  ـــار داش ـــجویان را در اختی ـــادی از دانش ـــم زی ـــن حج ـــش از ای ـــود. پی می ش
ـــار  ـــتری را دراختی ـــای بیش ـــال فض ـــد از انتق ـــود. بع ـــاد ب ـــه زی ـــه حافظ ـــاز ب ـــه نی ک

ـــت.  ـــم گذاش ـــاتید خواهی اس

ـــامانه  ـــت س ـــرار اس ـــید ق ـــر رس ـــه خب ـــی ک زمان
ــایعاتی  ــری شـ ــود یکسـ ــدازی شـ دان راه انـ
مطـــرح شـــد مبنی بـــر اینکـــه دانشـــجویان 
ــان  ــد همـ ــامانه بایـ ــن سـ ــه ایـ ــرای ورود بـ بـ
ــه در روز  ــد کـ ــت کننـ ــی را ثبـ ــماره تلفنـ شـ
ثبت نـــام بـــه دانشـــگاه ارائـــه داده بودنـــد. 

آیـــا ایـــن موضـــوع صحـــت دارد؟ 
ــد  ــراد می تواننـ ــته از افـ ــامانه دان دودسـ در سـ
ــانی  ــته کسـ ــک دسـ ــد؛ یـ ــدا کننـ ــور پیـ حضـ
ــت  ــا ثبـ ــن آنهـ ــماره تلفـ ــا شـ ــه یـ ــتند کـ هسـ
ـــا  ـــده ی ـــت ش ـــتباه ثب ـــا اش ـــماره آنه ـــا ش ـــده ی نش
ـــا  ـــد ت ـــاز ندارن ـــراد نی ـــن اف ـــتند. ای ـــازه وارد هس ت
در ســـامانه شـــماره قبلـــی خـــود را وارد کننـــد 
ــد.  ــام دهنـ ــام را انجـ ــود ثبت نـ ــد خـ ــل جدیـ ــماره موبایـ ــا شـ ــد بـ و می تواننـ
ــک  ــورت اتوماتیـ ــا به صـ ــای آنهـ ــه کاس هـ ــتند کـ ــانی هسـ ــته دوم کسـ دسـ
ــود از  ــامانه شـ ــجو وارد سـ ــه دانشـ ــل از اینکـ ــی قبـ ــت یعنـ ــده اسـ ــاد شـ ایجـ
طریـــق ســـامانه آمـــوزش، کاس هـــای مربـــوط بـــه آن دانشـــجو ایجـــاد شـــده 
ـــی  ـــی وقت ـــد، یعن ـــتفاده کن ـــدل دوم اس ـــد از م ـــجویی بخواه ـــر دانش ـــت. اگ اس
وارد ســـامانه می شـــود کاس هـــای خـــود را ببینـــد، بایـــد بـــا همـــان شـــماره 
ـــوزش  ـــد آم ـــه واح ـــا ب ـــود ی ـــرده وارد بش ـــه ک ـــام ارائ ـــان ثبت ن ـــه در زم ـــی ک موبایل
ـــل آن  ـــد. دلی ـــه ده ـــود را ارائ ـــل خ ـــماره موبای ـــر ش ـــت تغیی ـــی درخواس ـــا  آی ت ی
نیـــز ایـــن اســـت کـــه احرازهویتـــی کـــه از ســـوی دانشـــگاه در دســـت داریـــم 
از طریـــق شـــماره موبایـــل و شـــماره ملـــی دانشـــجویان اســـت کـــه بایـــد بـــا 
ـــورده  ـــکل نخ ـــه مش ـــجویان ب ـــه دانش ـــرای اینک ـــا ب ـــم. ام ـــق دهی ـــر تطبی یکدیگ

ـــی در  ـــه هردلیل ـــا ب ـــی آنه ـــل قبل ـــماره موبای ـــر ش ـــد اگ ـــب نیفتن ـــا عق و از کاس ه
دســـترس نیســـت می تواننـــد به عنـــوان یـــک فـــرد جدیـــد ثبت نـــام خـــود را 

انجـــام دهنـــد و بـــا شناســـه و رمـــز عبـــور وارد کاس شـــوند. 

ــد وارد کاس  ــادی نتواننـ ــده زیـ ــنبه( ممکـــن اســـت عـ ــروز )شـ پـــس از امـ
شـــوند؟

ـــک  ـــد ی ـــا بای ـــوند ام ـــد وارد کاس ش ـــراد نتوانن ـــی از اف ـــت برخ ـــن اس ـــه، ممک بل
ـــرد. ـــت بگی ـــت را در دس ـــراز هوی ـــئولیت اح ـــر مس نف

امـــروز )شـــنبه( کاس هـــای خـــود را آغـــاز می کننـــد.  از  اســـتادان 
ـــوند  ـــد وارد کاس ش ـــه نمی توانن ـــجویانی ک ـــته از دانش ـــن دس ـــف ای تکلی

ــت؟ چیسـ
ـــه  ـــود مواج ـــل خ ـــماره موبای ـــر ش ـــی تغیی ـــکل یعن ـــن مش ـــا ای ـــجویی ب ـــر دانش اگ
باشـــد نهایتـــا یـــک جلســـه از کاس هـــا بـــاز می مانـــد. پیش بینـــی مـــا ایـــن 
ـــا  ـــتیبانی م ـــم پش ـــون تی ـــود چ ـــل می ش ـــه زودی ح ـــکل ب ـــن مش ـــه ای ـــت ک اس
ـــا  ـــی حتم ـــت ول ـــاده اس ـــراد آم ـــته از اف ـــن دس ـــل ای ـــماره موبای ـــاح ش ـــرای اص ب
ـــماره  ـــه ش ـــود ک ـــام ش ـــا اع ـــه م ـــتیبانی ب ـــم پش ـــگاه و تی ـــق دانش ـــد از طری بای
تلفـــن همـــراه فـــان دانشـــجو بایـــد تغییـــر کنـــد و بـــر اســـاس اعـــام و نیـــاز 
ــراز  ــد احـ ــا بایـ ــگاه حتمـ ــم و دانشـ ــام نمی دهیـ دانشـــجویان ایـــن کار را انجـ

ـــد. ـــام کن ـــا اع ـــه م ـــت را ب هوی

چـــه تمهدیداتـــی را بـــرای دانشـــجویان درنظـــر گرفتیـــد تـــا دچـــار اســـترس 
ـــود؟ ـــل ش ـــان ح ـــر مشکات ش ـــوند و زودت نش

ــد  ــد درنهایـــت آرامـــش کار کننـ ــتادان بایـ ــه دانشـــجویان و اسـ ــدم کـ معتقـ
تـــا یـــک خاطـــره شـــیرین از آمـــوزش الکترونیـــک برایشـــان باقـــی بمانـــد. 
بـــه شـــرطی کـــه همـــه ابزارهـــا و امکانـــات فراهـــم باشـــد. کاس هـــای 
ـــه  ـــت و هزین ـــه در وق ـــت چراک ـــر اس ـــوری بهت ـــای حض ـــی از کاس ه الکترونیک
دانشـــجویان صرفه جویـــی می شـــود. قـــرار اســـت در برنامـــه یـــک تغییراتـــی 
ـــد  ـــود را ببینن ـــماره های خ ـــیدا ش ـــامانه س ـــجویان در س ـــا دانش ـــود ت ـــاد ش ایج
ـــود.  ـــر داده ش ـــا تغیی ـــان ج ـــماره ها هم ـــن ش ـــر دارد ای ـــه تغیی ـــاز ب ـــر نی ـــا اگ ت
در مرحلـــه بعـــدی اطاع رســـانی وســـیع خواهیـــم کـــرد کـــه چـــه تعـــداد از 
ــد.  ــه داده انـ ــود را ارائـ ــراه خـ ــماره همـ ــر شـ ــت تغییـ ــجویان درخواسـ دانشـ
اطاعـــات ایـــن افـــراد در قالـــب یـــک فایـــل اکســـل بـــرای پشـــتیبان های 
ــد ملـــی ای  ــاس کـ ــتیبانی براسـ ــم پشـ ــود و تیـ ــال می شـ ــتم دان ارسـ سیسـ
کـــه وجـــود دارد شـــماره موبایل هـــا را اصـــاح خواهنـــد کـــرد. ایـــن پروســـه 
نهایتـــا دو ســـاعته به انجـــام خواهـــد رســـید و از ســـوی دیگـــر هشـــت نفـــر 
از تیـــم پشـــتیبانی فنـــاوری اطاعـــات و ارتباطـــات دانشـــگاه آزاد اســـامی 
اســـتان تهـــران و دو نفـــر از نماینـــدگان ســـایت  دان مـــوارد حـــاد و اســـتثنا را 
ــریع تر روی  ــا سـ ــای آنهـ ــماره موبایل هـ ــا شـ ــد تـ ــام می کننـ ــی و اعـ بررسـ
ـــی  ـــات فعل ـــه اطاع ـــد ک ـــن ش ـــر ای ـــرار ب ـــی ق ـــه عبارت ـــود. ب ـــت ش ـــتم آپدی سیس
ــم  ــک تیـ ــن یـ ــم و همچنیـ ــال کنیـ ــتیبان ها ارسـ ــرای پشـ ــجویان را بـ دانشـ
پشـــتیبانی نیـــز به همیـــن منظـــور قـــرار دادیـــم تـــا مشـــکات دانشـــجویان 
ــام  ــنبه تمـ ــا سه شـ ــا تـ ــد و نهایتـ ــل کننـ ــاعت حـ ــک سـ ــرف یـ ــا ظـ را نهایتـ

مشـــکات احتمالـــی حـــل خواهـــد شـــد.

ـــه از کاس  ـــک جلس ـــر ی ـــجویان حداکث ـــود دانش ـــرف ش ـــکل برط ـــن مش ـــا ای ت
ـــامانه  ـــه س ـــز ب ـــرورها نی ـــه س ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــت می دهن ـــود را از دس خ
دان وصـــل نشـــده اســـت بنابرایـــن کاس ضبط شـــده ای نیـــز وجـــود نخواهـــد 
داشـــت. بـــرای ایـــن دســـته از دانشـــجویان چـــه تدابیـــری اندیشـــیده شـــده؟

ــی  ــبکه های اجتماعـ ــم در شـ ــزار می کنیـ ــه برگـ ــی کـ ــد کاس هایـ ۹۰درصـ
ـــات  ـــه اطاع ـــود دارد ک ـــز وج ـــده نی ـــر نماین ـــک نف ـــد؛ ی ـــروه دارن ـــود گ ـــرای خ ب
کاس را بـــه دانشـــجویان گـــروه می رســـاند. تـــا دوشـــنبه همیـــن هفتـــه 
ــجویان و  ــرای دانشـ ــیو کاس بـ ــا را در آرشـ ــده کاس هـ ــم ضبط شـ می توانیـ

اســـاتید بـــه نمایـــش بگذاریـــم.

فرهيختـــگان  بیســـت وپنجم اســـفندماه ســـال گذشـــته بـــود کـــه خبـــر رســـید ســـامانه »دان« در 
دانشـــگاه آزاد اســـامی راه انـــدازی شـــده اســـت. ســـامانه ای کـــه بعـــد از شـــیوع کرونـــا در کشـــور 
ــامانه »دان«  ــد. سـ ــازی باشـ ــای مجـ ــر کاس  هـ ــه بهتـ ــزاری هرچـ ــرای برگـ ــدی بـ ــت امیـ می توانسـ
)برگرفتـــه از واژه دانایـــی( به همـــت ســـتاد مرکـــزی آمـــوزش غیرحضـــوری دانشـــگاه آزاد اســـامی 
طراحـــی و اجـــرا شـــده اســـت و ایـــن امـــکان را بـــرای تمـــام دانشـــجویان و اســـاتید دانشـــگاه آزاد اســـامی 
فراهـــم می کنـــد تـــا بتواننـــد بـــا اســـتفاده از تلفن همـــراه هوشـــمند یـــا رایانـــه، به صـــورت آنایـــن 
ـــا  ـــد ب ـــامی می خواهن ـــگاه آزاد اس ـــئوان دانش ـــد. مس ـــتفاده کنن ـــگاه اس ـــی دانش ـــات آموزش از خدم
هـــدف ایجـــاد آرامـــش و رفـــع نگرانـــی دانشـــجویان و خانواده هـــای آنهـــا و اســـاتید ایـــن دانشـــگاه 
ـــات  ـــد خدم ـــا بتوانن ـــرده ت ـــتفاده ک ـــود اس ـــات خ ـــاوری اطاع ـــاخت های فن ـــات و زیرس ـــام امکان از تم

ـــد. ـــه کنن ـــگاه را ارائ ـــن دانش ـــجویان ای ـــأن دانش ـــته و در ش شایس
البتـــه تصمیـــم بـــرای راه انـــدازی ایـــن ســـامانه از ســـیزدهم اســـفندماه گرفتـــه شـــد و تقریبـــا  12 
ـــد؛  ـــدازی ش ـــبانه روزی راه ان ـــاش ش ـــا ت ـــی ب ـــوزش الکترونیک ـــرانجام آم ـــم، س ـــن تصمی ـــس از ای روز پ
ـــتم »دان«،  ـــت. سیس ـــده اس ـــاهده نش ـــرویس دهی مش ـــم از س ـــن حج ـــا ای ـــا ب ـــه در دنی ـــتمی ک سیس

ـــراه  ـــن هم ـــجویان تلف ـــه دانش ـــه هم ـــود دارد؛ چراک ـــتفاده از آن وج ـــکان اس ـــی ام ـــرفته و به راحت پیش
داشـــته و به راحتـــی می تواننـــد از طریـــق گوشـــی موبایـــل خـــود آمـــوزش دیـــده و درس هـــای 
گذشـــته را جبـــران کننـــد. ایـــن روش می توانـــد بـــه دانشـــجویان کمـــک بســـیاری کنـــد چـــون  از 
ـــن  ـــت دروس را در ای ـــل پاورپوین ـــم فای ـــرد و ه ـــت ک ـــن صحب ـــورت آنای ـــوان به ص ـــم می ت ـــق آن ه طری
برنامـــه ارائـــه داد. در ایـــن سیســـتم یـــک  تختـــه بـــرای آمـــوزش وجـــود دارد و دانشـــجویان حتـــی 
ـــل،  ـــامانه »دان« در موبای ـــد. س ـــاهده کنن ـــتاد را روی آن مش ـــط اس ـــده توس ـــه ش ـــد دروس ارائ می توانن
تبلـــت، لپ تـــاپ و رایانـــه معمولـــی در دســـترس اســـت و بـــرای اســـتفاده از آن نیـــازی نیســـت کـــه 

نرم افـــزار جدیـــدی روی گوشـــی نصـــب شـــود.
ـــی  ـــر طهرانچ ـــه دکت ـــود ک ـــش ب ـــدی پی ـــد؟ چن ـــاد ش ـــامانه ایج ـــن س ـــدازی ای ـــر راه ان ـــی فک ـــه زمان ـــا چ ام
دســـتوری مبنی بـــر راه انـــدازی دانشـــگاه هوشـــمند مجـــازی را ارائـــه داد و دانشـــگاه آزاد اســـامی 
ـــران  ـــد ته ـــجویان واح ـــرای دانش ـــدا ب ـــان« را ابت ـــا دان ـــوان »دان ی ـــامانه ای تحت عن ـــا س ـــد ت ـــر آن ش ب
ــی  ــال و اجرایـ ــران فعـ ــتان تهـ ــای اسـ ــام واحدهـ ــرای تمـ ــاری بـ ــرم جـ ــا پایان تـ ــپس تـ ــزی سـ مرکـ
ــور  ــت حضـ ــت ثبـ ــر قابلیـ ــال عاوه بـ ــور مثـ ــادی دارد. به طـ ــای زیـ ــامانه قابلیت هـ ــن سـ ــد. ایـ کنـ

ــامانه  ــجو وارد سـ ــه دانشـ ــی کـ ــل مـــدت زمانـ دانشـــجویان دارای قابلیـــت نمایـــش اطاعاتـــی مثـ
ـــورت  ـــد به ص ـــجویان می توانن ـــن دانش ـــز دارد. همچنی ـــده، نی ـــده را دی ـــط ش ـــای ضب ـــده و کاس ه ش
ـــود را  ـــکتاپ خ ـــف از دس ـــات مختل ـــد صفح ـــاتید می توانن ـــند. اس ـــاط باش ـــتاد در ارتب ـــا اس ـــی ب تعامل

ـــد. ـــتفاده کنن ـــد، اس ـــار دارن ـــه در اختی ـــفیدی ک ـــه س ـــن از تخت ـــد و همچنی ـــتراک بگذارن ـــه اش ب
ــکاتی  ــا مشـ ــدای راه بـ ــود در ابتـ ــدازی می شـ ــه راه انـ ــامانه ای کـ ــا سـ ــتم و یـ ــر سیسـ ــد هـ هرچنـ
نیـــز مواجـــه اســـت. ایـــن ســـامانه نیـــز از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نیســـت و در ابتـــدای راه قطعـــا 
ـــگاه  ـــئوان دانش ـــه مس ـــکاتی ک ـــد؛ مش ـــد ش ـــه رو خواهن ـــی روب ـــواات و ابهامات ـــا س ـــجویان ب دانش
درصـــدد رفـــع آن هســـتند. به طـــور مثـــال گفتـــه شـــده بـــود کـــه دانشـــجویان بـــرای ورود بـــه ایـــن 
ســـامانه بایـــد همـــان شـــماره تلفنـــی را ثبـــت کننـــد کـــه در روز ثبت نـــام بـــه دانشـــگاه ارائـــه داده 
ـــام  ـــن ابه ـــت ای ـــرده اس ـــدا ک ـــر پی ـــا تغیی ـــراه آنه ـــن هم ـــماره تلف ـــه ش ـــجویان ک ـــی از دانش ـــد. برخ بودن
ـــاوری و  ـــز فن ـــس مرک ـــی، رئی ـــعود همت ـــوند؟ مس ـــان« ش ـــا دان ـــد وارد »دان ی ـــه بای ـــه چگون ـــد ک را دارن
ـــوااتی  ـــوال و س ـــن س ـــه ای ـــگان« ب ـــا »فرهیخت ـــو ب ـــامی در گفت وگ ـــگاه آزاد اس ـــی دانش ـــبکه علم ش

از ایـــن دســـت پاســـخ داده اســـت کـــه در زیـــر مشـــروح آن را می خوانیـــد.
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»فرهیختگان« از آخرین تحوات تقویم برنامه های آموزشی در ماه های پیش رو گزارش می دهد

یک بام و دو هوای حضور تابستانی دانشجویان در دانشگاه ها
هرساله کمتر از دوماه دیگر امتحانات پایان ترم دانشگاه ها شروع 
می شد؛ اتفاقی که امسال به خاطر شیوع ویروس منحوس کرونا 
وضعیت ویژه ای به خود گرفته و تا همین چند روز پیش بسیاری 
از دانشجویان نمی دانستند قرار است چه تاریخی و به چه شکلی 
سر جلسه امتحانات حاضر شوند؛ مساله ای که قطعا تا پیش از 
این در دانشگاه های کشور سابقه نداشته که نه تنها شیوه برگزاری 
امتحانات تا هفته های پایانی ترم مشخص نباشد، بلکه حتی زمان 
پایان کاس ها هم در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد و همین مهم 
هم باعث افزایش نگرانی دانشجویان شده است. با این حال از نیمه 
اردیبهشت ماه کم کم دانشگاه ها وضعیت نهایی چگونگی به پایان 
رساندن ترم جاری را مشخص کرده اند و اکثر دانشگاه ها نیز درحال 
برنامه ریزی و فراهم ساختن شرایط برای برگزاری حضوری امتحانات 
پایان ترم هستند؛ موضوعی که شاید بتوان گفت هنوز زود است با 
قطعیت درباره نحوه اجرای آن سخن گفت، اما طبیعی است که 
مسئوان مراکز آموزش عالی نیز باید از امروز به فکر پایان ترم باشند.

  تمدید 3 هفته ای تقویم آموزشی دانشگاه تهران
سیدحسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت وگو 
با »فرهیختگان« با بیان اینکه بر اساس تقویم آموزشی این دانشگاه 
زمان شروع امتحانات 4 تیرماه بوده است، گفت: »با این حال باتوجه 
به شرایط فعلی کشور سه هفته به تقویم آموزشی اضافه شده که 
یک هفته آن مربوط به برگزاری کاس های جبرانی است.« او ادامه 
داد: »بر اساس تقویم جدید دانشگاه، زمان پایان برگزاری کاس ها 
4 تیرماه و زمان برگزاری اولین امتحان نیز ۷ تیرماه خواهد بود. 
البته همچنان منتظر تایید ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم تا 
درصورت تایید نهایی این ستاد نسبت به برگزاری امتحانات اقدام 
کنیم.« معاون آموزشی دانشگاه تهران اظهار داشت: »درنظر داریم 
امتحانات را به صورت حضوری برگزار کنیم که این مهم نیز در آینده 
و بعد از تایید ستاد ملی مقابله با کرونا نهایی خواهد شد. البته به 
واحدهای دانشگاهی اجازه دادیم برای مقطع تحصیات تکمیلی 
بتوانند براساس ارزیابی های ترکیبی اساتید نسبت به اعمال نمره 
پایان ترم دانشجویان عمل کنند، اما درباره دانشجویان کارشناسی 

درصددیم به سمت برگزاری حضوری امتحانات حرکت کنیم.«

  امتحانات دانشگاه تربیت مدرس حضوری خواهد بود 
دانشگاه تربیت مدرس نیز به عنوان یکی از دانشگاه های مادر کشور 
درنظر دارد امتحانات پایان ترم خود را اواسط تیرماه و به صورت 
حضوری برگزار کند؛ مساله ای که قطعا برای تحقق آن نیازمند 
تعیین تکلیف وضعیت پیش روی دانشگاه ها توسط ستاد ملی مقابله 
با کرونا هستند. با این حال یکی از مشکات جدی که این روزها 
تقریبا تمامی دانشگاه ها با آن سروکار دارند، بحث اتمام کاس های 
عملی است؛ مساله ای که محمدتقی احمدی، رئیس این دانشگاه 
درباره اش به یکی از رسانه ها این طور گفته بود: »پیش بینی ما 
درخصوص کاس های عملی این است که این کاس ها در تیرماه 
و امتحانات در شهریورماه برگزار شود، اما اگر به دلیل تشدید کرونا 
ازم باشد تأملی صورت گیرد، این دروس در این ترم ناتمام باقی 

خواهد ماند و به ترم آینده منتقل می شود.«

  سعی مان برگزاری حضوری امتحانات است
اما شرایط امتحانات الکترونیکی را فراهم کرده ایم

جبارعلی ذاکری، رئیس دانشگاه علم وصنعت نیز به »فرهیختگان« 
گفت: »همچنان منتظر تصمیمات ستاد ملی مقابله کرونا هستیم 
و کاس های مجازی نیز درحال حاضر در دانشگاه مانند سابق 
برگزار می شود و فعا هیچ برنامه ای برای تغییر نه در زمان اتمام 
کاس ها و نه شروع امتحانات نداریم و تمام این موارد براساس 
تقویم آموزشی قبلی دانشگاه انجام خواهد گرفت.« او ادامه داد: 
»قطعا اگر ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز ازم را بدهد، ما اقدام به 
برگزاری حضوری امتحانات خواهیم کرد و در غیر این صورت نیز با 
هماهنگی دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسامی نسبت به برگزاری 
الکترونیکی امتحانات اقدام می کنیم و هر دانشجو باید در شهر خود 
نسبت به شرکت در امتحانات اقدام کند. البته واحدهای دانشگاهی 
در شهرستان ها اقدام به احراز هویت از دانشجویان خواهند کرد.«
رئیس دانشگاه علم وصنعت اظهار داشت: »باتوجه به اینکه امکان 
دارد استادی کاس مجازی خود را دیر شروع کرده باشد و تا اان نیز 

امکان اتمام درس خود را نداشته باشد، یک هفته فرصت در اختیار 
آنها قرار دادیم تا بتوانند طبق برنامه ریزی ها نسبت به اتمام درس 
خود اقدام کنند، با این حال شورای آموزشی دانشگاه تا امروز تصمیم 
بر آن گرفته که تقویم آموزشی را بر اساس روال قبلی به پیش ببرد.«

  دانشگاه آزاد اسامی منتظر تصمیمات ستاد ملی مقابله
با کروناست 

حیدری، سخنگوی دانشگاه آزاد اسامی نیز درباره زمان برگزاری 
کاس ها به صورت حضوری گفت: »همچنان منتظر اعام تصمیمات 
جدید ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم؛ به همین دلیل نمی توانیم زمان 
دقیقی را برای این مساله مشخص کنیم. از سوی دیگر طبیعی است که 
برای برگزاری امتحانات نیز باید منتظر نظرات نهایی این ستاد بمانیم.«

  برگزاری امتحانات غیرحضوری
برای دانشجویان دندانپزشکی تهران 

هرچند اکثر دانشگاه های وزارت علومی در تاش هستند تا بتوانند 
امتحانات پایان ترم را به صورت حضوری برگزار کنند، اما درمقابل، 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران اعام کرده کلیه آزمون های 
این دانشکده برای ترم فعلی به صورت مجازی برگزار می شود و حتی 
زمان برگزاری اش نیز از 1۹خرداد آغاز خواهد شد؛ امتحاناتی که 
البته بنابر اعام مسئوان تمهیدات ازم نیز برای آن درنظر گرفته 
می شود و درصورتی که دانشجویی به خاطر قطعی اینترنت نتواند 
امتحان درسی را به طور کامل به پایان برساند، باید منتظر تصمیمات 

جدید این دانشکده بماند.

  آغاز امتحانات دانشجویان شهیدبهشتی از 7 تیرماه 
دانشگاه شهیدبهشتی نیز یکی دیگر از دانشگاه هایی است که با 
صدور اباغیه ای از شروع زمان امتحانات نظری از ۷ تیرماه خبر داده 
است. در این اباغیه آمده است: »به منظور تکمیل روند برگزاری 
کاس های آموزشی و رفع اشکال درسی دانشجویان به صورت 
مجازی یا درصورت مساعد بودن شرایط به صورت حضوری، دو 
هفته به طول نیمسال جاری اضافه شد. همچنین سه شنبه 2۷ 
خردادماه آخرین مهلت ثبت و تایید درخواست حذف اضطراری 
توسط دانشجویان اعام شده و واحدهای آموزشی تا اول تیرماه 
فرصت دارند درخصوص این درخواست دانشجویان اظهارنظر کنند. 
همچنین براساس مصوبه فوق، کاس های آموزشی دانشجویان 
دانشگاه شهیدبهشتی چهارشنبه چهارم تیرماه به اتمام می رسد و 
امتحانات دروس نظری دانشگاه از شنبه هفتم تیر آغاز می شود و 

چهارشنبه 18 تیرماه پایان می پذیرد.«

  تعیین تکلیف نهایی زمان برگزاری آزمون ها
توسط ستاد ملی مقابله با کرونا 

در کنـار تعییـن تکلیـف شـیوه اتمـام تـرم جـاری از سـوی برخی 

دانشـگاه ها و انتظـار آنهـا بـرای دریافـت تاییدیه از سـوی سـتاد 
ملـی مقابلـه بـا کرونـا، ایـن سـتاد تاریـخ برگـزاری آزمون هـای 
مختلـف را مشـخص کـرده اسـت؛ آزمون هایی که تـا پیش از این 
زمانـی بـرای برگزاری شـان مشـخص نشـده بود و حتـی برخی از 
آنهـا به تعویـق افتـاده بودنـد. همیـن مسـاله باعـث سـرگردانی 
بسیاری از داوطلبان شده بود؛ داوطلبانی که خود را برای ورود 
بـه دانشـگاه یـا برای تحصیـل در مقطع بااتر آمـاده می کردند. 
اما برای مدتی نمی دانسـتند قرار اسـت چه زمانی بر سـر جلسـه 
کنکور حضور پیدا کنند؛ مساله ای که البته در نیمه اردیبهشت 
و بر اساس مصوبه نهایی این ستاد تعیین تکلیف شد. براساس 
اعـام نهایـی ایـن سـتاد زمـان کنکور سراسـری سـال ۹۹ از 12 

و 13 تیرمـاه بـه 3۰ و 31 مـرداد امسـال منتقـل و آزمـون نیـز در 
روزهای آخرین پنجشـنبه و جمعه  مردادماه برگزار خواهد شـد؛ 
تعویقـی کـه باعـث شـده داوطلبـان سـه ماه دیگـر زمـان داشـته 
باشـند، خـود را بـرای حضـور در سرنوشت سـازترین آزمون هـای 
زندگی شـان آماده کنند. از سـوی دیگر آن دسـته از داوطلبانی 
کـه می خواهنـد در مقطـع دکتری تخصصی تحصیـل کنند نیز 

بایـد در 2۶ تیرمـاه در آزمـون دکتری حاضر شـوند؛ آزمونی که تا 
پیش از این قرار بود در ۹خرداد برگزار شـود. داوطلبان شـرکت 
در آزمون کارشناسـی ارشـد هم باید در روزهای 2 و 3 مرداد در 
جلسـه امتحانـی حضـور یابنـد، در حالی کـه پیـش از ایـن قـرار 
بـود ایـن آزمـون در 22 و 23 خـرداد برگـزار شـود. بااین حـال 
البتـه داوطلبـان فنی وحرفـه ای بایـد چـه برای شـرکت در آزمون 
کاردانـی و چـه کاردانـی بـه کارشناسـی در روز 14شـهریور 

خودشـان را بـه حوزه امتحانی برسـانند. 

  تعویق یک ماهه آزمون کارشناسی ارشد پزشکی
دانشجویان پزشکی نیز باید از امروز تا 22 اردیبهشت نسبت به 
ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد اقدام کنند؛ آزمونی که روزهای 
23 و 24 مرداد امسال داوطلبان را به رقابتی نفسگیر می کشاند. 
درحالی که پیش از این قرار بود این آزمون در روزهای 2۶ و 2۷تیر 
برگزار شود، حاا با تاخیر یک ماهه در شهرهای اراک، اردبیل، 
ارومیه، اصفهان، اهواز، ایام، بوشهر، بندرعباس، بیرجند، تبریز، 
تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، 
شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، 
گناباد، مشهد، همدان، یاسوج، ار و یزد و در 83 رشته علوم پایه 

پزشکی و چهاررشته داروسازی برگزار خواهد شد.

  تداخل در زمان برگزاری آزمون دکتری 
وزارتخانه های علوم و بهداشت 

زمزمه هـای تداخـل آزمـون دکتری وزارت بهداشـتی ها و دکتری 
وزارت علومی هـا بـه گـوش رسـیده بـود؛ موضوعـی کـه فاطمـه 
زرین آمیزی، سـخنگوی سـازمان سـنجش آموزش کشور نسبت 
بـه آن واکنـش نشـان داد. به گفتـه او ایـن دو آزمـون تداخـل 
زمانـی نخواهـد داشـت و طبـق اعام سـتاد ملی مبـارزه با کرونا 
قـرار اسـت تاریـخ برگـزاری آزمـون دکتری وزارت بهداشـت تغییر 
کنـد )پیـش از ایـن قـرار بـود در روزهـای 25 تا 2۷ تیرمـاه برگزار 
شـود( و برگـزاری آن بـه تاریـخ جدیـدی پـس از آزمـون دکتـری 
وزارت علـوم موکـول شـود. هرچنـد هنـوز زمـان دقیـق برگـزاری 
ایـن آزمـون مشـخص نشـده، امـا طبـق گفتـه این مقام مسـئول 
هیچ نگرانی ای وجود ندارد و سـتاد ملی مقابله با کرونا به زودی 
زمـان نهایـی برگـزاری آزمـون دکتری مربـوط به ایـن وزارتخانه را 

اعـام خواهـد کرد.

  نگرانی هایی که دست از سر دانشجویان برنمی دارند
در کنار برنامه دانشگاه ها برای برگزاری امتحانات و همچنین 
زمان برگزاری آزمون های مختلف که شاید بتوان آنها را جزو 
اصلی ترین دغدغه های دانشجویان به حساب آورد، نگرانی 
جماعت دانشجویی از بابت انتخاب محل آزمون برای شرکت در 
جلسه کارشناسی ارشد و دکتری، مشکات تمام نشدنی برگزاری 

کاس ها به صورت برخط، برگزاری حضوری یا الکترونیکی 
امتحانات و البته مسائل مرتبط با خوابگاه همچنان به قوت خود 
باقی است، چراکه هنوز ستاد ملی مقابله با کرونا نظر نهایی خود 
را در برگزاری حضوری یا الکترونیکی امتحانات اعام نکرده و قطعا 
تداوم این مساله با توجه به شرایط روانی کشور می تواند به استرس 
بیشتر دانشجویان منجر شود. از طرف دیگر نباید فراموش کرد 
روند برگزاری کاس های آناین به دلیل عدم تجربه قبلی مراکز 
آموزشی در استفاده گسترده از این شیوه آموزشی باعث بروز 
مشکات عدیده ای برای دانشجویان به ویژه در مناطق محروم 
شده است، هرچند دانشگاه ها دست دانشجویان را در حذف 
درس و حتی حذف ترم نسبت به شرایط عادی بازتر گذاشته اند، 
اما بهتر است کاستی های موجود در این بخش بیش از پیش 
مدنظر مسئوان دانشگاهی قرار گیرد تا در ارزیابی های پایان ترم 
مشکلی برای دانشجویان ایجاد نشود. در این بین شاید بتوان 
وضعیت دانشجویان غیربومی را نسبت به دیگر دانشجویان 
ویژه تر دانست؛ دانشجویانی که نمی دانند چه زمانی می توانند 
به خوابگاه های خود برگردند یا شاید بهتر باشد بگوییم آیا شرایط 
بازگشت به زندگی خوابگاهی برای آنها در ترم آینده فراهم 
خواهد شد یا خیر؟ البته در این میان وضعیت دانشجویانی 
که در خوابگاه های خودگردان ساکنند، به مراتب سخت تر از 
دیگر دانشجویان است، چراکه طبیعتا شرایط اقتصادی باعث 
بروز مشکاتی جدی برای صاحبان این خوابگاه ها و بالطبع 
دانشجویان می شود. موضوعی که محمدتقی احمدی، رئیس 
دانشگاه تربیت مدرس درباره اش به یکی از رسانه ها گفت: »ما 
تعرفه تخفیفی برای اجاره خوابگاه دانشجویان شهریه پرداز درنظر 
گرفته ایم و این پیشنهاد در هیات امنا درحال بررسی است و 
درصورت تایید جزئیات آن به زودی اعام می شود تا بتوانیم 
تسهیات ویژه در اختیار دانشجویان شهریه پرداز قرار دهیم. 
البته نباید فراموش کرد که ما نقش کلیدی و قانونی دررابطه 
با خوابگاه های خودگردان نداریم، اما مطلعیم به دلیل شرایط 
موجود، هم مالک و هم دانشجویان دچار بحران هایی شده اند. 
در همین راستا مذاکراتی داشته ایم تا هم دانشجویان به دلیل 
عدم پرداخت شهریه، خوابگاه هایشان را از دست ندهند و هم از 
طریق پرداخت وام از آنان پشتیبانی  شود.« قطعا ترسیم تصویری 
روشن از روزهای آینده دانشگاه ها از الزامات اصلی به شمار 
می رود که می طلبد مسئوان ستاد ملی مقابله با کرونا هرچه 
سریع تر با تعیین تکلیف سرنوشت ترم جاری، نسبت به تعیین 
سازوکارهای فعالیت آینده دانشگاه ها اقدام کنند تا این مراکز 
بتوانند از همین حاا درباره روزهای پیش رو برنامه ریزی کنند. 
قطعا درصورت تداوم آموزش از طریق فضای مجازی برای ترم 
جدید با توجه به نیمه تمام ماندن اکثر دروس عملی دانشگاه ها 
می طلبد بسترهای جدیدی برای این شیوه آموزشی درنظر بگیرند 
و از طرف دیگر وضعیت دانشجویان غیربومی نیز مشخص شود.
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شنبه 20 اردیبهشت 1399   شماره 303۴

آغاز ثبت نام مجدد آزمون ارشد پزشکی از فردا
ثبت نام مجدد برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی 
از فردا 2۰ اردیبهشت ماه آغاز می شود. به گزارش ایسنا، مرکز سنجش آموزش 
پزشکی وزارت بهداشت اعام کرد در پی تغییر زمان برگزاری آزمون ارشد رشته های 
گروه پزشکی در سال جاری به دلیل شیوع بیماری ناشی از کرونا، تصمیم 
گرفتیم مهلتی مجدد برای آن دسته از افرادی که به دایلی هنوز موفق به ثبت نام 
در آزمون نشده اند، ایجاد کنیم. داوطلبانی که هنوز موفق به ثبت نام در آزمون 
کارشناسی ارشد گروه پزشکی نشده اند، می توانند از فردا 2۰ تا 22 اردیبهشت ماه 
جاری نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. همچنین داوطلبان در این بازه زمانی 
می توانند درصورت نیاز نسبت به ثبت نام و ویرایش اطاعات خود اقدام کنند. 
مهلت مجدد که برای ثبت نام در آزمون ارشد پزشکی تعیین شده است، تمدید 
نخواهد شد و داوطلبان باید در این بازه زمانی سه روزه نسبت به ثبت نام خود 

اقدامات ازم را انجام دهند.

تصویب 71 طرح تحقیقاتی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
افشین زرقی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب ۷1 طرح تحقیقاتی درزمینه کرونا در دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی،  اظهار کرد: »تمامی این طرح ها کد اخاق گرفته و تحت 
حمایت مالی دانشگاه قرار دارند، برخی از این طرح ها به اتمام رسیده است.« وی 
با اشاره به تهیه ٢٠ مقاله بین المللی توسط دانشگاهیان شهیدبهشتی که همگی 
در مجات معتبر بین المللی پذیرش شده است، گفت:  »سه مورد از این مقاات در 
مجات و سایت های علمی پژوهشی معتبر به چاپ رسیده است.« زرقی با اشاره به 
رونمایی از ۶ محصول فناورانه در حوزه تشخیصی و غربالگری بیماری کووید-1۹ 
تصریح کرد: »گیت هوشمند، سه کیت تشخیص مولکولی کروناکیت و تشخیص 
سریع کووید-1۹، ازن ژنراتور مجهز به سنسور اندازه گیری ازن و دو سامانه مدیریت 
بیماری های کووید و سامانه تاک برای راهنمایی و تغذیه بیماران مبتا به کرونا، 

برخی از این محصوات است.«

تجدید پیمان بیش از 10 هزار دانشجومعلم با رهبر معظم انقاب
بیش از 1۰ هزار دانشـجومعلم همزمان با سـالروز حضور رهبر معظم انقاب در دانشـگاه 
فرهنگیـان، طـی نامـه ای بـا مقـام معظم رهبـری تجدید پیمان کرده و تاکیـد کردند: »این 
پیـام لبیـک ازسـوی نسـل نـو معلمـی همراه اسـت با حسـن ارادت خدمـت حضرت تان، تا 
بدانیـد و بداننـد و بدانیـم، نسـل نـوی معلمی با مهر عمل، سـخنان تحول خواهانه خود را 
ممهـور می کنـد و نـه از کنـاره بلکـه از میـدان جنگ تعلیم و تربیت با شـما سـخن می گوید 
و بـه نـدای حضرت تـان کـه همچـون بارقـه امیـدی، چشـم ها و دل هـای نومعلمـان جوان 
را جـا می دهـد، لبیـک می گویـد. مـا دانشـجومعلمان بـا شـما، رهبـر امـت مسـلمان و با 
امـام زمان مـان، عهـد می بندیـم تـا روزی کـه نظـام تربیتـی مـا، نظامی موحدپرور نشـود، 
آرام نگیریـم و در هویت بخشـی بـه نسـل آینـده و ترویـج و گسـترش علـم نافـع درمیـان 
اسـتعدادهای نسـل آینـده کوتاهـی نکنیـم و بـا مسـلح کردن خـود و نسـل آینده بـه تزکیه 
و تعلیـم و کتـاب و حکمـت، بـرای برپایـی قسـط، جهـت شکسـتن هیمنـه نظـام کفـر، از 

پـای نخواهیم نشسـت.«

زهرا رمضانی
روزنامه نگار

fa@دانشگاه rh i k h teganda i l y

در کنار برنامه دانشگاه ها 
برای برگزاری امتحانات 

و همچنین زمان برگزاری 
آزمون های مختلف که شاید بتوان 
آنها را جزو اصلی ترین دغدغه های 
دانشجویان به حساب آورد، نگرانی 

جماعت دانشجویی از بابت انتخاب 
محل آزمون برای شرکت در جلسه 

کارشناسی ارشد و دکتری، مشکات 
تمام نشدنی برگزاری کاس ها 

به صورت برخط، برگزاری حضوری یا 
الکترونیکی امتحانات و البته مسائل 

مرتبط با خوابگاه همچنان به قوت 
خود باقی است، چراکه هنوز ستاد 

ملی مقابله با کرونا نظر نهایی خود را 
در برگزاری حضوری یا الکترونیکی 

امتحانات اعام نکرده و قطعا تداوم 
این مساله با توجه به شرایط روانی 

کشور می تواند به استرس بیشتر 
دانشجویان منجر شود



»دنیا هرگز مانند قبل از کرونا نمی شود.« این جمله ای است که 
در چندماه اخیر با شـــیوع کرونا در دنیا زیاد شنیده شده است. 
ایـــن پیش بینی درباره نتایج بحـــران کووید-1۹ کم تر  هولناک  
اســـت که تغییر در تمام موسســـات اجتماعـــی تا بخش های 
بهداشتی و درمانی را هم شامل می شود. البته همه اینها درحد 
پیش بینی هایی است که هنوز قطعیت هیچ کدام از آنها به درستی 
مشـــخص نیست. درحال حاضر بســـیاری از مرزهای کشورها 
مســـدود شـــده اند و هیچ پروازی انجام نمی شود. دانشجویان 
بین المللی در همان ابتدا به کشورهایشـــان بازگردانده شدند 
و بیشـــتر آموزش های دانشـــگاهی به صورت آناین و از راه دور 
انجام می شـــود و تقریبا تحرک زیادی در دنیا دیده نمی شـــود 
و انگار همه چیز دچار ســـکون و رخوت شـــده است. تمام این 
قرنطینه بودن ها یک واقعیت را به ما نشان می دهد و آن هم این 
است که ما در دنیایی زندگی می کنیم که شاید به این همه تحرک 

و تاش نیاز نداشته باشد.
با وجود قرنطینه شدن بسیاری از کشورها و تعطیلی دانشگاه ها، 
اما آموزش متوقف نشـــده و به صـــورت آناین ادامه دارد و حتی 
دانشجویان بین المللی هم توانسته اند تحصیات شان را از محل 
زندگی خود ادامه دهند. همین محدودیت های حرکتی و عدم 
حضور دانشجویان بین المللی در دانشگاه ها و وابستگی برخی 
دانشگاه ها به این گروه از دانشجویان، چالش مالی جدی ای را 
پیش روی دانشـــگاه ها قرار داده و به شدت دچار کاهش بودجه 
شـــده اند. دور بودن دانشـــجویان از محیط دانشگاه ها، عدم 
حضور دانشجویان بین المللی و کاهش درآمد دانشگاه ها جزو 
اصلی ترین عواملی هستند که آموزش عالی و وضعیت دانشگاه ها 
را دچار کاهش بودجه کرده اند و نگرانی های جهانی از زمان شیوع 
کرونا آغاز شد که البته هنوز هم ادامه دارد و برخی کارشناسان 
بر این باورند که بعد از تمام شـــدن کرونا، آموزش عالی دیگر به 
شکل سابق برنمی گردد و بعضی چیزها برای همیشه دچار تغییر 

و تحول خواهند شد.
اما ازسوی دیگر، برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که آموزش 
عالی همان طور که بعد از کرونا ممکن اســـت به شکل اول خود 
برنگـــردد، اما همین آموزش عالی می تواند راه نجاتی برای دوران 
پس از کرونا باشد و سیستم آموزشی را از خطر نابودی و زوال نجات 
دهد و شـــکل تازه ای به آموزش عالی دهد و به بازسازی آن کمک 
کند. دنیای پس از کرونا باید به ارزش هایی چون دموکراســـی، 
حقوق بشر، قانون و عدالت اجتماعی، دربرگیری و عدالت ارج نهد.

    اقتصاد رو به زوال آمریکا
اقتصاد آمریکا به عنوان بیشترین کشور درگیر کرونا که بااترین 
آمـــار مبتایان به این ویروس را به خود اختصاص داده، در حال 
سقوط است و حال وروز خوبی ندارد. بسیاری از کسب وکارها به 
تعطیلی کشیده شده و کارمندان و کارگران از کار بیکار شده اند. 
طبق آمار، بیکاری در چندماه گذشته در آمریکا چیزی قریب به 
3۰ درصد رشـــد داشته است و پیش بینی می شود اگر وضع به 
همین منوال ادامه یابد، 15 درصد دیگر از جمعیت این کشـــور 
دچار فقر شوند. بی عدالتی در گروه هایی از جامعه بیداد می کند 
و درحـــال حاضر، دقیقا اقتصاد آمریکا در میانه دوران گذار قرار 
گرفته است که ارتباط تنگاتنگی با مشاغل دارد. با رونق اقتصاد 
آمریکا در ماه سپتامبر، اکنون شاهد تغییر چشمگیری در ساختار 
مشـــاغل فعلی هســـتیم و با توجه به رکودی که در اقتصاد در 

ماه های اخیـــر رخ داده، به طور قطع بازار کار با دگرگونی هایی 
روبه رو خواهد شـــد که نیاز به آموزش در آنها احساس می شود. 
یک اقتصاددان دانشگاه برکلی می گوید: »شیوع ویروس کرونا 
و به دنبال آن بهبودی که بعد از آن باید شاهد باشیم، استفاده از 
سیستم های دیجیتال و کارهای اتوماسیون را سرعت می بخشد. 
این روند درحالی طی می شود که مشاغلی که به مهارت متوسطی 
نیاز دارند به مرور از بین رفته و ازسوی دیگر، نیاز به مشاغلی که 
مستلزم مهارت باایی هستند در دو دهه گذشته رشد داشته اند و 
به همین دلیل رکود متوسط دستمزدها و درنتیجه افزایش نابرابر 

درآمدی را به دنبال داشته است.«

    افزایش نیاز به مدرک
مطالعاتی که پیش از شیوع کرونا در کالیفرنیا، در موسسه جهانی 
»مکنزی« انجام شد، نشان می دهد مشاغلی چون پزشکی و مرتبط 
با درمان، مشاغل مرتبط با حوزه های علوم وفناوری و مهندسی 
و ریاضی، انرژی جایگزین و مشـــاغل حرفـــه ای در زمینه های 
خدماتی مانند مدیریت و آموزش تا سال 2۰3۰ رونق می گیرند 
که همگی آنها مستلزم داشتن مهارت باا و گذراندن دوره های 
دانشـــگاهی در سیستم آموزش عالی هستند و افراد عاقه مند 
به این حوزه ها باید با گذراندن دوره های آموزشی و اخذ مدرک، 
در این مشـــاغل مشغول فعالیت شوند. پیش از بروز همه گیری 
کرونا، برخی مشـــاغل شـــامل وکالت، خرده فروشی ها، کار در 
مزارع، صندوق داری، کار در حوزه موادغذایی، پیش خدمتی، 
منشـــی گری و دســـتیاران اداری با کاهش چشمگیری روبه رو 
شـــده بودند. اما برخی کارشناسان و محققان بر این باورند که 
شـــیوع کرونا درواقع، نقطه عطفی است که بعد از آن وضعیت 
آموزش عالی به گونه ای دیگر تغییر می کند و بسیاری از مشاغل 
رنگ وبـــوی دیگری پیدا کرده و رونق پیدا می کنند که رونق آنها 
مستلزم گذراندن دوره های آموزشی و تخصص پیدا کردن در آن 
رشته هاست. نتایجی که از این باور به دست می آید منطقی است؛ 
به این شـــکل که آمریکایی ها معموا نیاز به دسترسی بیشتر به 
آموزش عالی و برنامه های آموزشی حرفه ای خواهند داشت که 
این نیاز حتی با آموزش های آناین و تجربه نظام آموزشـــی از راه 

دور هم باید برآورده شـــود. به لحاظ تاریخی، زمانی که اقتصاد 
یک منطقه وارد رکود می شـــود، نیـــاز و تقاضا در بخش آموزش 
عالی بیشـــتر شده و رشد می یابد. محققان بر این باورند که بار 
دیگر شـــاهد این رخداد خواهیم بود و می توان امیدوار بود که 
بعد از این رکود در اقتصاد، به واسطه رونق آموزش عالی بار دیگر 
شـــاهد رونق گرفتن اقتصاد باشیم. حال اگر بتوان این قانون را 
در ســـطح جهانی پیاده کرد، کشورها باید خود را برای رویارویی 

با عصر جدیدی از آموزش عالی آماده کنند.
 به گزارش »تایم«، آموزش عالی به طور کلی راهی بســـیار موثر 
و مولد برای هدایت  بخش بزرگی از بیکاران جامعه به مســـیری 
مشخص است. بسیاری از این افراد غیرشاغل در کار هایی مشغول 
فعالیت هستند که ممکن است در آینده وجود خارجی نداشته 
باشـــند. فراهم کردن امکانات برای تحصیات قابل دسترس و 
مقرون به صرفه در آســـتانه ورود به دانشگاه، راهکار معقول تری 
برای اســـتفاده از دار های مالیاتی است که پس از آن می توان 
آن را در دوران بیـــکاری هزینه کـــرد، به ویژه اگر اقتصاد درحال 
رکود باشد. پرسش آمریکا و ایالت  هایی چون کالیفرنیا که لقب 

پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را یدک می کشد، این است که چه 
شکلی از آموزش عالی و کدام موسسه  های آموزشی و دانشگاه  ها 
می تواننـــد نیاز به تغییر در بـــازار کار را در جامعه برآورده کرده و 

تحرک اقتصادی اجتماعی را ایجاد کنند؟
 

    تاثیر کووید-19

اشتباه نکنید؛ ویروس کووید-1۹ تاثیر بسیار مخربی روی سیستم 
آموزش عالی آمریکا داشته است. بدون بروز این تغییرات عظیم، 
مانند کشف سریع درمان یا واکسن موثر کرونا، تست  های متعدد 
و تزریق دار های فدرال و دولتی، چشـــم انداز دانشـــکده  های 
ملی و دانشگاه  ها برای همیشه دچار دگرگونی می شود. به طور 
اختصاصی، ثبت نام دانشـــجویان در موسسه  هایی با دوره  های 
آموزشـــی چهار ســـاله برای آن مرکز درآمدزایی دارد. در میانه 
اقتصاد کوتاه مدت و شوک اجتماعی وارده ناشی از خانه نشینی، 
پیش بینی می شود که دانشـــگاه  ها و دانشکده  ها با 15درصد 
کاهش ثبت نام دانشـــجو مواجه شده اند. روند ثبت نام بسیاری 
از دانشـــجویان روند کاهشی خواهد داشت و برخی نیز ترجیح 
می دهنـــد این ترم را با تاخیر آغاز کنند و این بدان معناســـت 
کـــه با کاهش این فرآیند همچنـــان آموزش  ها به صورت آناین 
و غیرحضـــوری خواهد بود. آمریکا اولین مقصد دانشـــجویان 
بین المللی در دنیاست و به طور قطع، دانشگاه  های این کشور 
با پیش آمدن این وضع، با مشـــکات زیادی روبه رو می شـــوند. 
دراین میان، با کاهش حضور دانشجویان بین المللی در کشور ی 
که بیشـــترین آمار مبتا و مرگ ومیر ناشی از کرونا را دارد، بازار 
اقتصادی این کشـــور نیز دچار تنزل می شـــود. برخی تخمین 
زده اند که دانشکده  ها و دانشگاه  های آمریکا در ترم پاییز با افت 
25درصدی یا بیشتر دانشجویان بین المللی روبه رو خواهند شد. 

     نقش آموزش عالی در بهبود وضعیت مراکز علمی

مشـــاهدات و تجربه  هـــای قبلی بیانگر آن اســـت که کاهش 
کوتاه مدت ثبت نام دانشـــجویان در دانشگاه  ها، افزایش نیاز به 
آموزش عالی را بســـته به واکنش و تطبیق موسسه  های دولتی و 
خصوصی و میزان، شـــکل و ساختار کمک  های دولتی و فدرال 

بیشـــتر می کند. درحال حاضر، هر ایالت، هر موسســـه دولتی 
و بیشتر مشـــاغل به دنبال دریافت حمایت  های مالی بیشتر از 
دولت فدرال آمریکا هستند. این مساله یک فوریت ملی پیچیده 
محسوب می شـــود و هیچ کسی از میزان این کمک  ها اطاعی 
ندارد و نمی توان زمان دقیقی را برای احیای دوباره آن مشخص 
کرد. موسســـه  ها و دانشـــگاه  های آموزش عالی و سیستم  های 
دولتی کان مانند دانشگاه دولتی نیویورک، کالیفرنیا و دانشگاه 
ایالتـــی کالیفرنیا جزو مراکز آموزش عالی اند که چشـــم انتظار 
دریافت کمک  های مالی از سوی دولت هستند. درنتیجه، آنچه 
موردنیاز خواهد بود، شناخت دولتمردان و قانونگذاران ایالتی از 
آموزش عالی است که نقشی حیاتی در تقویت تحرک اجتماعی، 
اقتصادی، نوآورانه و بهبود اقتصادی دارد. اما ســـرمایه گذاری 
ایالتی و فدرال باید درراســـتای احیای دوباره و ســـازماندهی 
سیستم آموزش عالی باشد-که موسسه  های دولتی و خصوصی را 
دربرمی گیرد- تا در زمینه رونق  بخش پلتفرم  های آناین آموزشی 

مورداستفاده قرار گیرد. 
حداقل در دو دهه گذشته، عاقه مندان به فناوری  های آموزشی 
آنقدر افزایش پیدا کرده اند که انتظار می رود این حوزه از آموزش 
به زودی به بزرگ ترین واســـطه در فرآیند های آموزشی یادگیری 
تبدیل شـــود. یادگیـــری آناین در دو دهه گذشـــته گهگاه در 
دانشـــکده  ها و دانشگاه  ها در حوزه  های مختلف انجام می شد، 
اما این بار، با شـــیوع ویروس کرونا و با افزوده شـــدن ابزار های 
فناوری مدرن به همان شیوه، در قالب شیو ه ای ترکیبی و از راه 
دور انجام می شود. نقش آموزش عالی در ایجاد مهارت در برخی 
حوزه  ها مانند پزشکی، پرستاری، کارکنان حوزه  های اجتماعی، 
معلمان و استادان دانشگاه و دیگر حرفه  ها در هیچ زمانی تا این 
اندازه اهمیت نداشته است. دانشمندان حوزه  های پزشکی از 
زمان شیوع کرونا در آزمایشـــگاه  ها مشغول فعالیت هستند تا 
بتوانند در کمترین زمان ممکن واکســـن یا داروی این ویروس 
را بیابند.  گاه شاهد مشارکت  های ارزشمندی در سطح جهانی 
هستیم که دانشمندان را به هم پیوند می دهد تا سریع تر بتوانند 
به نتیجه نهایی دست پیدا کنند و این دقیقا معنای واقعی نقش 
موثر و هدف آموزش عالی در پیشـــبرد علم است. دانشگاه  ها و 
مراکز آموزش عالی به ویژه آنهایی که در زمینه  های فناوری  های 
پیشـــرفته فعالیت می کنند، منابعی ارزشـــمند برای ایده  ها و 
کشف  های جدید هستند که می تواند نقطه امید کشور ها برای 
جان گرفتن بازار کار در آینده پس از کرونا باشـــد. درحقیقت، 
آموزش عالی در آینده جامعه و آموزش نقش حیاتی ایفا می کند 

و حکم نجات گر را دارد. 
حفظ و ارتقای ســـطح آموزش، تحقیقـــات و ظرفیت خدمات 
آمـــوزش عالی در سیســـتم آمـــوزش عالی آمریـــکا واکنش 
هوشـــمندانه سیاست دولتی به افت اقتصاد این کشور است. 
شاید به وضوح مشخص نباشـــد، اما سرمایه گذاری بیشتر در 
تحقیقات آکادمیک، نوآوری را به ویژه در علوم بهداشتی رونق 
می دهـــد که کلید مواجهه دنیای امـــروز با چالش  های آینده 
شـــامل همه گیری  های جهانی و تغییرات آب وهوایی اســـت. 
یکی از دایل ســـرمایه گذاری و حفظ آموزش عالی این است 
که برخی دانشـــگاه  های ایالت  های آمریـــکا مانند کالیفرنیا، 
آیوا و مریلند بیشـــترین حجم کارمند را دارند؛ به عنوان مثال، 
دانشگاه کالیفرنیا با 1۰ دانشکده، از بودجه 3۷ میلیارد داری 
برخوردار است و سومین دانشـــگاه با بیشترین شمار کارمند 
را دارد. به گفته شـــورای آموزش آمریکا، این دانشگاه  ها برای 
پابرجا ماندن شان در طول ترم پاییز با توجه به کاهش ثبت نام 
دانشجویان بین المللی و برای به حداقل رساندن تعدیل شغلی 
و مقابله با ضرر و زیان ها، به بیش از 5۰ میلیارد دار نیاز دارند. 
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ندا اظهری
 مترجم

دانشگاه

 زمانی که اقتصاد یک 
منطقه وارد رکود

می شود، نیاز و تقاضا  
در بخش آموزش عالی بیشتر 
شده و رشد می یابد و محققان

بر این باورند که بار دیگر، شاهد 
این رخداد خواهیم بود 

و می توان امیدوار بود که بعد
از این رکود در اقتصاد، به واسطه 

رونق آموزش عالی، بار دیگر 
شاهد رونق گرفتن اقتصاد باشیم

فناوری کریسپر برای ابتا به ویروس کرونا به کار آمد
به گزارش مهر، به نقل از انگجت، سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز استفاده 
اضطراری برای یک تست تشخیص ابتا به ویروس کرونا با کمک فناوری 
کریسپر را صادر کرد. این تست در شرکت »شرلوک بیوساینسز« ساخته شده 
است. کارشناسان امر معتقدند البته چنین تستی پتانسیل زیاد و البته 
 CRISPRچالش  های اخاقی دارد. اگر این تست نشانی از ویروس بیابد، آنزیم
فعال و یک سیگنال قابل ردیابی ارسال می شود. این تست به وسیله بررسی 
نمونه سواب بینی یا اواژ برونکوآلوئوار انجام می شود. اواژ برونکوآلوئوار 
یا BAL یک وسیله کمکی برای برونکوسکوپی فیبروپتیک است. آزمایش 
مذکور برای استفاده در آزمایشگاه  های مجازی طراحی شده که قابلیت 
بررسی تست  های پیچیده را دارند. هرچند این یک »تست سریع« به شمار 
می رود اما شرکت شرلوک اعام نکرده فرایند آزمایش چه مدت طول می کشد. 
دیوید والت یکی از موسسان این شرکت می گوید: »تست ابداعی ما می تواند 
کوچک ترین تغییر در دی ان ای یا توالی آران ای یک مولکول را ردیابی کند. 
چنین دقتی در کنار قابلیت استفاده از آن برای چند صد نفر سبب می شود 
این تست به تشخیص سریع بیماری کمک کند. شرکت شرلوک هم اکنون 
مشغول گسترش تولید این تست است و برنامه  های خود برای توزیع آن را در 

هفته  های آینده اعام می کند.

کارمندان فیس بوک و گوگل تا آخر سال دورکار شدند
بــه گــزارش مهــر بــه نقــل از بی بی ســی، فیس بــوک و گــوگل به کارمندان شــان 
اجــازه می دهنــد تــا پایــان ســال جــاری میــادی بــه دورکاری از خانــه ادامــه 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــاوری به دلی ــزرگ فن ــرکت  های ب ــن ش ــد. ای دهن
دفاتــر خــود را تعطیــل کردنــد و کارمندان شــان از راه دور بــه فعالیــت خــود 
ادامــه دادنــد. امــا اکنــون آنهــا برنامه  هــای خــود بــرای بازگشــایی دفاترشــان 
در آینــده نزدیــک را منتشــر کرده انــد، ایــن درحالــی اســت کــه فیس بــوک و 
گــوگل فرصت  هــای دورکاری بیشــتری بــرای کارمنــدان نیــز درنظــر گرفته اند. 
گــوگل ابتــدا اعــام کــرد سیاســت دورکاری از خانــه را تــا اول ژوئــن 2۰2۰ 
ــت دورکاری را  ــون سیاس ــرکت اکن ــن ش ــا ای ــد. ام ــه می ده ــادی ادام می
گســترده تر می کنــد. فیس بــوک نیــز اعــام کــرده در ۶ جــوای دفاتــر خــود 
را بــاز می کنــد. ســاندار پیچــای، مدیــر ارشــد اجرایــی گــوگل نیــز اعــام کــرده 
کارمندانــی کــه حضورشــان در دفتــر کار نیــاز اســت، می تواننــد از مــاه جوای 
بــه ســرکار بازگردنــد، چراکــه اقدامــات ایمنــی بیشــتری در محــل کار اجــرا 
می شــود. امــا بــه گفتــه پیچــای،  بخش اعظــم کارمنــدان که فعالیت هایشــان 
از خانــه قابل اجراســت، می تواننــد تــا پایــان ســال بــه دورکاری از خانــه ادامــه 
دهنــد. همزمــان بــا انتشــار بیانیــه گــوگل، فیس بــوک نیــز بیانیــه ای مشــابه 

منتشــر کــرده اســت.

تزریق پاسمای خون نجات یافتگان کرونا به بیماران کرونایی
 به گزارش ایسنا و به نقل از اسکای، 14 واحد اول پاسمای خون بیماران 
بهبودیافته از بیماری کرونا به چند بیمارستان در انگلیس منتقل شد تا 
آنها این پاسماها را به بدن افرادی که اکنون با این بیماری دست وپنجه 
نرم می کنند، تزریق کنند. این کارآزمایی با هدف بررسی اثربخشی پاسما 
به عنوان درمانی برای بیماری کووید-1۹ صورت گرفته است. پاسمای 
فرد نجات یافته از بیماری کووید-1۹ سرشار از آنتی بادی است. پادتن یا 
آنتی بادی)antibody( نوعی پروتئین است که در دستگاه ایمنی بدن، در 
پاسخ به حضور آنتی ژن خاصی، تولید می شود و در خون به گردش درمی آید 
یا در محل تولید باقی می ماند تا به آنتی ژن)معموا اجسام بیگانه همچون 
باکتری و ویروس( حمله ور شود و آن را بی زیان سازد. اگر این عملیات سبب 
بهبودی بیماران شود سرویس سامت همگانی انگلیس از آن در مقیاس 
گسترده استفاده خواهد کرد. »گیل میفلین)Gail Miflin(،« رئیس ارشد 
بخش خون و پیوند سرویس سامت همگانی، گفت: »خوشحالیم که بیماران 
به لطف سخاوتمندی اهداکنندگان، توانستند پاسمای آنها را دریافت 
کنند. ما درحال انجام یک کارآزمایی بالینی هستیم تا ببینیم انتقال خون 
چقدر مؤثر است و آرزو می کنیم هر بیمار سامت خود را مجددا به دست 

آورد. تاکنون بیش از 4۰۰ نمونه اهدایی جمع آوری شده است.«

آزمایش واکسن کرونا روی انسان در آمریکا آغاز شد
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از نیویورک تایمــز، پی فایــزر و شــرکت داروســازی 
آلمانــی »بایــو ان تــک« اعــام کردنــد کــه آزمایــش واکســن کروناویــروس روی 
انســان  را در ایاات متحــده آغــاز کرده انــد کــه درصــورت موفقیت آمیــز بــودن 
ــل  ــی در اوای ــتفاده اورژانس ــرای اس ــد ب ــور می توان ــن مذک ــا، واکس آزمایش ه
ــترک  ــور مش ــازی به ط ــرکت داروس ــن دو ش ــود. ای ــاده ش ــپتامبر آم ــاه س م
یــک واکســن را براســاس مــاده ژنتیکــی موســوم بــه آران ای پیام رســان تولیــد 
کرده انــد کــه دســتورالعمل  های ازم بــرای ســاخت پروتئین  هــا را در اختیــار 

ــد. ــرار می ده ــلول  ها ق س
ــن  ــدن، ای ــه ب ــده ب ــوص طراحی ش ــان مخص ــک آران ای پیام رس ــق ی ــا تزری  ب
ــدون  ــه ب ــه چگون ــد ک ــلول  ها بگوی ــه س ــد ب ــوه می توان ــور بالق ــن به ط واکس
بیمــار کــردن فــرد، پروتئیــن مخصــوص کروناویــروس را ایجــاد کننــد. از آنجــا 
کــه ویــروس به طــور معمــول از ایــن پروتئیــن به عنــوان کلیــدی بــرای بازکــردن 
و در دســت گرفتــن ســلول  های ریــه اســتفاده می کنــد، ایــن واکســن می تواند 
بــه یــک سیســتم ایمنــی ســالم در تولیــد آنتی بــادی بــرای مقابلــه بــا عفونــت، 
آموزش  هایــی بدهــد. چنــدی پیــش نیــز اعــام شــده بــود دو شــرکت مذکــور 
توســط دولــت آلمــان چراغ ســبز نیــز دریافــت کرده انــد تــا آزمایــش ایــن نــوع 

واکســن را روی 2۰۰ داوطلــب ســالم شــروع کننــد.

چارسوی فناوری

@fa r h i k h teganda i l y

 سیستم آموزشی دنیا در پساکرونا چه وضعی پیدا می کند؟

ونقدوبـــــــارهآموزشعالی امیدواریکشورهــابهر
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جهان شهر
چرا ادبیات نظامی ترامپ نشانه ای از تغییر در نظم جهانی است؟

افول هیتلرامپیسم
فرهیختگان هشـــتم می  1945 )18 اردیبهشت 1324( که »فیلد 
مارشال ویلهلم کایتل«، فرمانده کل ارتش نازی، سند تسلیم بدون 
قیدوشـــرط نیروهای زمینی، هوایی و دریایی رایش ســـوم در شهر 
رمیس فرانســـه را امضا و آن را به مارشـــال گئورگی ژوکف، فرمانده  
جبهه  باروس ارتش سرخ تسلیم کرده بود، ارتش سرخ فاتح و ارتش 
نازی مغلوب نمی دانستند چه برسر نظم جهانی خواهد آمد. رهبران 
خوش خیال شـــوروی سرخوش از این بودند که فعالیت های نظامی 
نیروهای نازی، در ساعت 23:45 همان روز )8 می( پایان می پذیرد و 
این به معنای پیروزی آنان بود. به همین دلیل هم آنان بیش از هرچیز 
به دنبال سند محکم تری بودند و یک روز بعد از امضای این سند )19 
اردیبهشـــت 1324( به خواست و پافشاری »ژوزف استالین«، رهبر 
وقت اتحاد جماهیر شوروی و با موافقت نمایندگان بریتانیا، معاهده  
تســـلیم نازی ها برای دومین بار به امضا رســـید. دومین امضای این 
معاهده توســـط »کارل دونیتس«، آخرین ژنرال رایش سوم در محله  
کارلسهورست، واقع در منطقه  لیشتن برگ در شرق برلین انجام شد. 
با این معاهده تحقیرآمیز، جنگ نظامی در اروپا به پایان رســـید اما 
جنگ دیگری در همان اروپا بین شوروی و آمریکا برسر الگوها و نظم 
آینده جهان درگرفت. بخشی از انگیزه جنگ جهانی دوم نیز ناشی 
از همین منازعه بود اما روس ها کمی دیر متوجه این موضوع شدند.

در فاصله بین دو جنگ جهانی، قدرت گیری کمونیســـم در روسیه و 
تشکیل شوروی با شـــعار »جامعه بی طبقه« و »اتحاد طبقه کارگری 
جهانـــی«، زنگ خطـــر را برای کشـــورهای اروپای غربـــی که نظام 
سرمایه داری را پذیرفته بودند، به صدا درآورد. راهکار آنها برای مقابله 
با خطر کمونیسم، حمایت از راست های افراطی به رهبری هیتلر در 
آلمان بود تا این کشـــور همانند حائلی میان اروپای غربی و روس ها 
عمل کند. آلمان به همراه ژاپن، دو کشوری بودند که انگیزه ازم برای 
ضدیت با کمونیســـم را داشتند اما آنها یک ویژگی دیگر داشتند که 
از چشم اروپا پنهان مانده بود. هر دوی این کشورها از نظم جهانی 
شـــکل گرفته پس از جنگ جهانی اول به شدت ناراضی بودند. این 
ضدیت در آلمانی ها بیشـــتر بود چراکه آنها براساس معاهده ورسای 
تا سال ها باید به کشورهای اروپایی خسارت های جنگ جهانی اول 
را پرداخت می کردند. هدف آلمان نازی، تحت حکومت دیکتاتوری 
آدولف هیتلر، دستیابی به یک امپراتوری نوین و پهناور، شامل »فضای 
حیاتی« در شـــرق اروپا و اتحاد جماهیر شوروی بود. به همین دلیل 
هم دوسال پس از پیمان عدم تجاوز به شوروی، در 22 ژوئن 1941 
به شـــوروی حمله کرد. تهاجم توامان نازی ها به دنیای سرمایه داری 
و کمونیسم در دومین جنگ جهانی، باعث شد این دو جناح رقیب 

به ناچار برای مهار راست گرایی در اروپا برای مدتی متحد شوند.
 فضای چندقطبی نیمه اول قرن بیســـتم و ســـیال بودن اتحادها در 
آن گردونـــه ای از اتحادهـــا و درگیری های پی درپی را به وجود آورده 
بود و چندین کشور و امپراتوری بزرگ را با کشتن ده ها میلیون نفر 
تجزیه کرده بود. درگیری ها ناچارا قطب های مختلف را به دلیل ترس 
از جنگ هـــای بی پایان به یکدیگر نزدیک کرد اما نه آنقدر که جهان 

آن دوران، متحد شود.
پس از جنگ جهانی دوم و امضای معاهده تســـلیم آلمان، درگیری 
میان دو ایده »کمونیسم« به رهبری شوروی و »لیبرالیسم« به رهبری 
آمریـــکا باا گرفـــت. این چالش بیش از آنکه نبـــردی نظامی میان 
کشورها باشـــد شامل یارگیری هایی از مردم درون کشورها بود. هر 
دو ایده کمونیســـم و لیبرالیسم به دنبال آن بودند که خود را نسخه 
رهایی بخش از جنگ ها، بحران های اقتصادی و سختی های موجود 
معرفی کنند. آمریکایی ها در این نبرد هوشـــمندانه تر وارد شـــدند. 
»هری ترومن«، رئیس جمهور آمریکا در سال 1947 طرحی را به اجرا 

درآورد که به »دکترین ترومن« مشهور شد. 
براســـاس این طرح، دنیا پس از جنگ 
جهانی دوم به دو بخش تقسیم شده بود؛ 
یکی کشورهای آزاد و دموکراتیک یعنی 
کشـــورهای غربی و دیگری کشورهای 
غیـــرآزاد و غیردموکراتیـــک که همان 
کمونیست ها به رهبری شوروی بودند. 
برمبنای این طرح، واشنگتن باید به همه 
مخالفان کمونیسم کمک مالی و نظامی 
می کرد. بر همین اساس کشورهای ترکیه 
و یونان که دولت هایشان درحال مقابله 
با شـــورش های کمونیســـتی بودند، به 
نخســـتین دولت هایی تبدیل شدند که 
توانســـتند از حمایـــت آمریکا برخوردار 
شوند. این طرح با تمام فوایدش اما همه 
نیازهای زمانه اش را پوشـــش نمی داد و 
به همین دلیل هم به ســـرعت شکست 
خورد چراکه در آن، به رفاه مردمی که از 
جنگ ها خسته شده بودند، پیش بینی 
نشـــده بـــود. عاوه بر این، تســـهیات 
مالی طرح ترومن نیز تنها تامین کننده 

هزینه های جنگ و سرکوب شورشیان کمونیست بود نه خشک کننده 
منبع تامین نیروی آنها، یعنی قشـــرهایی که به دلیل گذران سخت 

زندگی جذب ایدئولوژی های چپ شده بودند.

  نظم آمریکایی با طرح مارشال
آمریکایی ها نظم لیبرالی کنونی در جهان را مدیون »جرج مارشال«، 
وزیر امور خارجه وقت آمریکا هستند. او به همراه تیم سیاست خارجی 
خود در سال 1947، خیلی سریع توانست با شناسایی شکاف های 
طرح ترومن، طرح جدیدی ارائه کند که به »طرح مارشـــال« معروف 
شد. طرح مارشال به هیچ وجه شبیه برنامه ای مدون نبود. این طرح 

تنها »پیشـــنهادی« کوتاه و تک پاراگرافی  بود که مارشال در جریان 
یک مراسم فارغ التحصیلی در دانشگاه هاروارد مطرح کرد. مارشال 
در ســـخنرانی کوتاهش ســـعی کرد به مشکات محل اصلی جنگ 
جهانی دوم یعنی اروپا بپردازد. دو مســـاله اصلی که او دراین باره به 
آنها اشاره کرد، »ویرانی« و »ناامیدی« در اروپا بود. او در صحبت های 
خود از کشـــورهای اروپایی دعوت کرد به ســـمت توافقی برسر آنچه 
نیـــاز دارند، حرکت کننـــد. وزیر امور خارجه آمریکا معتقد بود نقش 
ایاات متحده باید کمکی دوســـتانه درراستای تهیه برنامه ای برای 
اروپا و همچنین حمایت متعاقب از چنین برنامه ای باشـــد تا جایی 

که برای واشنگتن ممکن است.
مارشـــال اصرار داشـــت اروپایی ها باید مشترکا اقدام کنند. به طور 
کلـــی ایده اصلی او این بود کـــه باید درد اروپا را درمان کرد نه آنکه 
با مســـکن باعث کاهش آن شد. واشنگتن به گونه ای طرح آتی خود 
را درباره اروپا تشـــریح می کرد که به نظر می رسید کمک های آمریکا 
به این قاره دارای شـــرایط ایدئولوژیک نیست و حتی اتحاد شوروی 
و کشورهای کمونیست نیز قادر به استفاده از آن بودند. این مساله 
اما ازســـوی شوروی به درستی یک تهدید تلقی شد زیرا این کشور و 
ایدئولوژی آن یکی از اهداف طرح مارشال برای درمان درگیری های 
اروپایی بودند. بلوک شـــرق درصورت همراهی با طرح مارشال، در 
ابتدا به صورت اقتصادی در نظام لیبرال غربی ادغام می شد و در گام 
بعدی ازلحاظ اجتماعی و سیاسی زیر چتر لیبرالیسم قرار می گرفت. 
طرح مارشال تنها باید در کشورهایی در اروپا عملیاتی می شد که به 
کمونیست تن نداده بودند یا در اشغال شوروی نبودند. آمریکا به این 
جمع بندی رســـیده بود که مشکل اصلی اروپا، ناسیونالیسم است و 
مردم کشورهای اروپایی به دلیل نفرت طبقاتی، فقر، عقب ماندگی و 
نبود امید به تغییر، در دام یکی از دو گروه راست افراطی یا کمونیست 
می افتادند. مارشال با این جمع بندی، تمرکز خود را بر حل معضل 
فقـــر و عدم امید به تغییر در اروپا گذاشـــت. تیم مارشـــال معتقد 
بودند در همه جای دنیا، انسان مرفه یا دست کم امیدوار به زندگی 
در رفاه به ســـمت گروه های تمامیت خواه 
)راســـت های افراطی یا کمونیســـت ها( 
جذب نمی شـــود. او برای خشک کردن 
ریشه های ناسیونالیسم، مدرنیزه کردن و 
یکپارچه سازی را برای احیای مجدد اروپا 

مدنظر قرار داد.
در کنفرانـــس اقتصـــادی اروپا که طرح 
مارشـــال در آنجا به صورت مســـتقیم به 
کشورهای اروپایی ارائه شد، هیات بزرگی 
از شوروی به ریاست »ویاچساو مولوتف«، 
وزیر امور خارجه مشـــهور این کشور نیز 
حضور داشتند. او طرح آمریکا برای اجرای 
مشترک یک اســـتراتژی »پان اروپایی« را 
توطئـــه ای ازســـوی آمریـــکا و متحدان 
کلیدی اش برای کنترل اقتصادهای اروپا 
توصیف کرد و ترجیح داد جلســـه مذکور 
را تـــرک کند. وزیر امور خارجه شـــوروی 
هـــدف آمریکا را به خوبـــی دریافته بود و 
به همین دلیل مســـکو فشارهای شدید 
به کشـــورهای اروپای شرقی که آنها را در 
جریـــان جنگ اشـــغال کرده یا تحت نفـــوذ درآورده بود، وارد کرد تا 
کمک های طرح مارشـــال را رد کننـــد. کودتای فوریه 1948 حزب 
کمونیست چکسلواکی که با حمایت شوروی علیه دولت این کشور 
اتفاق افتاد، واشنگتن را به خطر سقوط کشورهای اروپایی به دست 
کمونیســـت ها آگاه کرد. چندماه بعد در آوریل 1948، ترومن رسما 
برنامه احیای مجدد اروپا را که مصوبه کنگره بود، به امضا رســـاند. 
هدف اصلی این طرح طبق مصوبه رسمی، ایجاد »اقتصادی سالم، 
مستقل از همیاری های فوق العاده خارجی« در اروپای غربی تا 1952 
بود. ســـفارتخانه های آمریکا به سرعت در هریک از کشورهای عضو 
»سازمان همکاری اقتصادی اروپا« موافقتنامه های دوجانبه ای را با 
دولت ها به امضا می رساندند که در آنها تعهدات دولت های اروپایی 

در قبال تامین کننده های مالی مشـــخص می شد. درراستای طرح 
مارشـــال، کااهای مورد نیاز کشورهای اروپایی از آمریکا وارد شده 
و با قیمت هایی بســـیار باا به فروش می رفتند. وجوه به دست آمده 
از فروش کااها به جای ارســـال به آمریـــکا به »صندوق همتا« واریز 
می شدند. این صندوق در حقیقت حسابی در بانک های ملی هریک 
از کشورهای عضو این طرح بود. این منابع با هماهنگی میان آمریکا 
و کشـــورهای اروپایی در مواردی مانند پوشش هزینه های بازسازی 

ملی و نیز برنامه های مدرن سازی هزینه می شدند.
با این اقدامات درنهایت طرح مارشـــال توانست وابستگی اقتصادی 
متقابـــل را در اروپـــا ایجاد کنـــد اما این طرح به طـــور کامل تمام 
خواســـته های واشنگتن را تامین نکرد. آمریکا در جریان اجرای این 
طرح متوجه شـــد اروپایی ها اغلب دولت رفاه غیرکمونیســـتی را به 
الگوی سرمایه داری لیبرال آمریکا ترجیح می دهند و حاضر نیستند 
تمام دیکته های واشنگتن را بپذیرند. این نتیجه به سرعت به دست 
آمـــد اما این به معنای ناکامی آمریکا نبـــود. اروپا در اقتصاد لیبرال 
موردنظر آمریکا ادغام شـــد اما کشـــورهای این قاره خود در سیستم 
لیبرالیســـم آمریکا هضم نشدند بلکه سعی کردند با در پیش گرفتن 
نوعـــی از دولت های رفاهی، راه را بر نفوذ شـــعارهای برابری طلبانه 

کمونیست ها در جوامع خود کاهش دهند.

  از فروپاشی شوروی تا افول آمریکا
رهبـران شـوروی بـرای مقابلـه بـا اقدامات آمریکا در مهار کمونیسـم، 
اقداماتـی کردنـد امـا نتوانسـتند ماننـد آمریکایی هـا، در اروپـا نفـوذ 
کنند و اقتصادشان هم اجازه چنین کاری را به آنها نمی داد. با این 
حـال، اتحـاد جماهیـر شـوروی به دلیل مخالفت بـا بهره مندی بلوک 
شـرق از کمک هـای آمریـکا، در سـال 1947 سـازمان بین المللـی 
»کمـکان« )مخفـف »شـورای تعـاون اقتصـادی«( را بـا هـدف مبـارزه 
بـا طـرح مارشـال تشـکیل داد تـا عمـا یـک نظم دوقطبـی در جهان 
شکل بگیرد. براساس این دوقطبی، کشورهایی که به طرح مارشال 
جـواب مثبـت دادنـد، وابسـتگی خـود را به اردوگاه غـرب و آنهایی که 
پاسـخ منفی دادند وابستگی شـان به بلوک شـرق را اعام کردند. در 
آن سـال ها عمـا یـک جنـگ سـرد در جهـان دوقطبـی شـکل گرفته 
بـود. رقابـت در عرصه هـای گوناگـون به ویـژه در توسـعه فضایـی، 
پرداخـت هزینه هـای گـزاف دفاعـی، جنگ افـزار هسـته ای و... در 
دهه 1980، سـاختارهای اقتصادی و سیاسـی شـوروی را تضعیف 
کـرد و تاش هـا بـرای بهبـود اوضـاع راه به جایـی نبـرد تـا اینکـه در 
سـال 1991 شـوروی دچـار فروپاشـی شـد. بـا فروپاشـی شـوروی، 
جهـان دوقطبـی تبدیـل بـه یـک جهـان تک قطبـی بـا محوریت نظم 
لیبرال شـد. فروپاشـی شـوروی به قدری مهم بود که جرج بوش پدر 
و مشاورانش، سال های پس از آن را آغاز عصر هژمونی آمریکا و آغاز 
قـرن آمریکایـی می خواندنـد و می گفتند از این پس، سـبک زندگی، 
ارزش هـا و فرهنـگ آمریکایـی بـر دنیـا حاکـم خواهد بـود. پیش از او 
و حتی پیش از فروپاشـی شـوروی، فرانسـیس فوکویاما، نظریه پرداز 
آمریکایـی از تئـوری »پایـان تاریـخ« خـود رونمایـی کـرد و لیبرالیسـم 
را صـورت نهایـی حکومـت دانسـت و گفـت نظـام لیبرال دموکراسـی 
به صورت یک جریان غالب و مسـلط درآمده  اسـت و همه کشـورها و 
جوامع باید دربرابر آن تسـلیم شـوند. این وضعیت البته بیش از یک 
دهه دوام نیاورد. لشکرکشـی آمریکا به منطقه غرب آسـیا و حمله به 
افغانسـتان و عراق، شـروع آهسـته شکسـت نظم لیبرال دموکراسـی 
غربی بود. هزینه های نظامی هنگفت در دو کشـور منطقه و بحران 
مالـی سـال 2008، آمریـکا را عمـا از قـدرت برتـر )هژمـون( بـه یک 
قـدرت درحـال افـول تبدیـل کـرد. آمریکا کـه در دوره ای در همه چیز 
جایـگاه نخسـت را داشـت، اکنـون در حـال واگـذاری ایـن عرصـه به 
کشـورهای دیگـر اسـت. امیـد بـه زندگـی در آمریـکا نسـبت به سـایر 
کشـورهای صنعتی بسـیار پایین تر اسـت. در این کشـور حدود 40 
میلیـون نفـر زیـر خـط فقـر به سـر می برنـد و اگر کمـک غذایی دولت 
نباشـد، این رقم افزایش چشـمگیری خواهد داشـت. در تکنولوژی 
و فناوری هـای نویـن نیـز کشـورهای اروپایـی و جنوب شـرق آسـیا در 
بسـیاری از زمینه هـا آمریـکا را پشت سـر گذاشـته اند تـا رونـد افـول 

قدرت این کشـور بیشـتر از قبل نمایان باشـد.

  نظم آینده چگونه و به چه شکل؟
افول آمریکا به عنوان کشوری که پس از جنگ جهانی دوم برای چندین 
دهه نظم لیبرالی را مطابق میل خود بر جهان حاکم ساخته، این پرسش 
را به وجود آورده اســـت که پس از این چه خواهد شـــد؟ آیا این نظم با 
همین ســـبک و سیاق ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا نظم لیبرال با کمی 
تغییر، همراه خواهد شد یا اینکه قرار است با یک نظم جدید و متفاوت 
مواجه شـــویم؟ پاسخ به این سوال، سواات بسیار دیگری را به دنبال 
خواهد داشت که آیا نظم جدید، همچنان تک قطبی است یا با یک نظم 
چندقطبی و به عبارت بهتر، نظم منطقه ای با حضور قدرت های جهانی 
طرف خواهیم بود؟ تعامات بین این نظم ها چگونه شکل خواهد گرفت و 
چقدر احتمال درگیری برسر منافع بین این نظم چندقطبی با قدرت های 
جهانی یا نظم جهانی منطقه ای وجود دارد؟ چگونگی این تغییر نظم 
هم بسیار حائز اهمیت است. افول آمریکا به عنوان رهبر نظم لیبرالی 
کنونی حاکم بر جهان، اندیشمندان مسائل ژئوپلیتیک را به گمانه زنی 
نظم آینده مشتاق کرده است. آنها معتقدند اگر افول آمریکا به سرعت 
انجام گیرد، فاصله زیاد کشـــورهای دیگر با او مانع از این خواهد شد 
که کشوری دیگر جای آن را بگیرد. به اعتقاد آنها این جایگزینی، چند 
دهه طول خواهد کشید و حاصل این وضعیت، هرج ومرج ژئوپلیتیکی 
خواهد بود و نزدیک به 10 قدرت در جهان با قدرت کافی ظاهر خواهند 
شد که تا اندازه ای در سیاست و مناسبات خود مستقل عمل می کنند. 
امـــا اگر افـــول آمریکا یک روند منطقی و منظم را طی کند چه اتفاقی 
می افتد؟ آمارهای جهانی نشان می دهد آمریکا درحال از دست دادن 
تمام مزیت هایی است که به وسیله آن قدرت حاکم بر دنیا شد. درباره 
آغاز سقوط هژمونی آمریکا، تحلیلگران دو زمان را مطرح می کنند؛ یکی 
پس از ســـال 2001 و حمله به برج های دوقلو و دیگری ســـال 2008 
و آغاز رکود بزرگ اقتصادی. از اولی 19 ســـال و از دومی 12 ســـال 
زمان ســـپری شده تا حداقل بتوان پذیرفت این روند افول، نه سرعت 
خیلی تندی داشته و نه به کندی پیش رفته است. باید به این شرایط 
مقاومت آمریکا دربرابر افول هم اضافه کرد. با این حال اما رقبای آمریکا 

که به دنبال تبدیل شـــدن به هژمون و ارائه 
الگوی جدید نظم جهانی هستند، توسعه 
در تمام وجوه را در دستورکار قرار داده اند. 
بخش اعظم موفقیت نظم لیبرالی حاکم بر 
جهان، به واسطه قدرت اقتصادی آن روزهای 
آمریکا شکل گرفت. طرح اقتصادی مارشال 
ایاات متحده آمریکا در دوران پس از جنگ 
جهانی دوم، اروپای نیمه ویران را به حرکت 
واداشت. اکنون آمریکا در عرصه اقتصادی 
اگرچه هنوز حرف اول را می زند اما براساس 
پیش بینی ها، چیـــن بر پایه برابری قدرت 
خریـــد و تولید ناخالـــص داخلی به زودی 
بزرگ ترین اقتصاد جهان می شـــود. یک 
دهه بعد یعنی تا سال 2030، هند هم در 
اقتصاد از آمریـــکا جلو خواهد زد و آمریکا 
ناچار است به جایگاه سوم اقتصاد دنیا اکتفا 
کند. در حوزه نظامی نیز بسیاری از کشورها 
پابه پای آمریکا در حال توسعه فناوری شان 
هســـتند و برنامه های توسعه طلبانه را در 
پیش گرفته اند. به عنـــوان نمونه چین در 

کنار تولید تسلیحات بسیار پیشرفته، ماموریت نظامی خود را عاوه بر 
دفاع از استقال و امنیت کشور، تضمین »صلح جهانی« تعریف کرده 
اســـت تا نشـــان دهد او نیز به زودی یک قدرت در تمامی ابعاد خواهد 
بود. عاوه بر چین، روسیه هم پس از یک فروپاشی، با کمک وادیمیر 
پوتین در حال شاخ وشـــانه کشیدن علیه هژمونی آمریکاست و پوتین 
این را به صراحت گفته که از نظم آمریکایی تنفر دارد. با وجود این، اما 
فرانســـیس فوکویاما نظریه پرداز آمریکایی و صاحب نظریه لیبرالیسم 
به عنـــوان پایـــان تاریخ، تنها رقیب برای لیبرال دموکراســـی را »مدل 
کاپیتالیستی دولتی چین« معرفی کرده است. نظم آینده جهانی چه 
نظمـــی یکپارچه یا چندقطبی یا منطقه ای باشـــد، در هر صورت یک 
بازیگر اصلی آن چینی ها هستند. پکن در سال های اخیر بسیار تاش 

کرده تا بدون حساسیت های جهانی، روند بدون توقف توسعه خود را 
با رشد اقتصادی ساانه 10 درصد ادامه دهد اما از میانه دوران باراک 
اوباما و با بســـط نفوذ در آفریقا، زنگ خطر در آمریکا به صدا درآمد. در 
دوره ترامپ، نگرانی های او از قدرت اقتصادی چین باعث شـــد شیوه 
مواجهـــه با پکن به صورت کلی تغییر کنـــد. حال در منازعه دو قدرت 
که یکی هژمونی در حال ســـقوط اســـت و دیگری به عنوان یک قدرت 
نوظهور در حال تبدیل شـــدن به قدرت دنیاســـت، چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ پیش از این »فرهیختگان« در گزارشی با عنوان »پایان هژمونی 
و آغاز رئالیسم تهاجمی آمریکا« به این موضوع پرداخته بود که در تاریخ 
همواره هژمون ها و قدرت های نوظهور دچار یک تقابل خطرناک شده اند. 
»توســـیدید«، پدر و بنیانگذار تاریخ دوهزار و 500 سال پیش، درباره 
جنگی که یونان کاســـیک را نابود کرد، جمله معروفی دارد: »قدرت 
گرفتن آتن و ترس از تزریق آن در اسپارتا بود که جنگ را ناگزیر کرد.« 
این گفته او در تاریخ بارها رخ داده و اوج گیری یک طرف با واکنش طرف 
دیگر که خود را قدرت برتر و بامنازع می داند، دوطرف را به یک جنگ 
کشانده است. »گراهام الیسون«، استاد دانشگاه هاروارد این درگیری 
را »تله توسیدید« می نامد. او می گوید تله توسیدید دینامیک خطرناکی 
است و موقعی رخ می دهد که یک قدرت نوظهور، قدرت حاکم را تهدید 
می کند -مثل آتن یا آلمان 100 سال پیش، یا چین امروز- و تاثیرشان 
بر اســـپارتا یا بریتانیای 100 ســـال پیش یا آمریکای امروز. براساس 
مطالعـــات صورت گرفته در نزدیک بـــه 6 قرن اخیر، قدرت های حاکم 
)هژمون( و قدرت های نوظهور در 16 مورد با یکدیگر درگیری داشته اند 
که 12 مورد آن به جنگ ختم شده است. نکته قابل توجه اینجاست که 
در چهار موردی که جنگی بین دوطرف درنگرفته، سه مورد آن به دوره 
پـــس از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. مهم ترین عامل در عدم تقابل 
نظامی در این دوره، توانایی تســـلیحاتی اتمی هژمون و قدرت درحال 
ظهور بوده است. با این حساب می توان گفت در تغییر هژمون آمریکا 
و تبدیل آن به هژمون ها و نظم های منطقه ای یا چندقطبی، استفاده 
از ابزار نظامی تقریبا بعید به نظر می رســـد، اما به جای جنگ، آمریکا 
از ابزارهای مختلفی که در این ســـال ها علیه دشمنانش بهره گرفته، 
اســـتفاده می کند. »تاش برای تجزیه طلبی )با اســـتفاده از نیروهای 
نیابتی( و آشـــوب های سیاسی در داخل«، »ایجاد پایگاه های نظامی 
در اطراف خاک کشـــور رقیب«، »ایجاد مزاحمت دریایی در دریاهای 
اطـــراف« و درنهایت »تحریم  و جنگ تجاری« راهبرد واشـــنگتن برای 
مقابله با کشورهایی است که درسر هوای هژمون شدن دارند. درمقابل 
هم قدرت های منطقه ای تا جایی که امکان دارند، هژمون را به چالش 
می کشـــند. در آمریکای اتین، برزیل توانسته قدرت آمریکا را محدود 
کرده و با تکیه بر عمق اســـتراتژیک خود، ســـاختارهای نوینی را در 
آمریکای اتین و آمریکای جنوبی ایجاد کند. شـــاید قصد برزیل یا هر 
کشـــور دیگری، تامین منافع خود باشد اما این تامین منافع به معنای 
از بین بردن منافع آمریکا به عنوان هژمون درحال افول اســـت. تداوم 
این وضعیت باعث شـــده شـــورای اطاعات آمریکا که به عنوان یکی از 
سازمان های اطاعاتی آمریکا، وظیفه تبیین استراتژی های کوتاه مدت 
و بلندمدت را برعهده دارد، در گزارشی تحت عنوان »جهت گیری های 
جهانی در Global trends(2030 2030( « پیش بینی کند تا ســـال 
2030 دیگر هیچ قدرت هژمونی در جهان وجود نخواهد داشت. اگر 
پیش بینی این شـــورا را که به بررسی سلسله ارزیابی های استراتژیک 
آمریکا در عرصه های داخلی و بین المللی می پردازد درکنار شـــرایط 
حاکم بر جهان بگذاریم، به این جمع بندی خواهیم رسید که حداقل 
نخستین تغییر در نظم پساجنگ جهانی دوم را باید در این دهه تجربه 
کنیم؛ نظمی که هنوز به درستی شکلش مشخص نشده است و همه فقط 
می دانند که تاش می کند نظم فعلی لیبرالی آمریکا را به زیر بکشد. 
حـــاا قدرت های زیـــادی در حوزه های 
گوناگون ســـر برآورده اند که هرکدام در 
چند یا چندین حوزه قدرت هایی به حساب 
می آیند که از آمریکا حســـابی نمی برند. 
چین، روسیه، هند، ایران، ترکیه، برزیل، 
آفریقای  جنوبـــی و اندونزی ازجمله این 
کشـــورها هستند. پیش بینی شده است 
بعدها مصر، نیجریه و برخی کشـــورهای 
دیگر نیز به این لیست خواهند پیوست. 
حتی کره شـــمالی نیز درصورت مقاومت 
بیشـــتر دربرابر آمریکا در آستانه جهان 
چندقطبی از زیر فشارهای شدید رهایی 
یافته و با در دست گرفتن قدرت اصلی در 
شـــبه جزیره کره به بازیگری بزرگ تبدیل 
خواهد شـــد. بر همین اساس است که 
افـــرادی همچـــون »آلفـــرد مک کوی«، 
استاد دانشـــگاه ویسکانسین می گویند 
یـــک احتمال برای نظـــم جهانی آینده 
این اســـت که بین ســـال های 2020 تا 
2040، شـــاهد ظهور قدرت هایی مانند 
چین، روسیه، برزیل و هند خواهیم بود که 
با هم همکاری خواهند داشت و درمقابل، قدرت هایی مانند انگلیس، 
آلمان، ژاپن و آمریکا عقب نشینی و افول خواهند کرد و اتحاد خود را 
از دســـت خواهند داد. به اعتقاد او، احتمال دیگر برای نظم جهانی 
آینده، نظم جهانی نووستفالیایی است که در آن هژمون های منطقه ای 
ایجاد خواهند شـــد و هر هژمونی بر منطقه خود مســـلط خواهد بود. 
برای مثال برزیل در آمریکای جنوبی، آمریکا در آمریکای شمالی، چین 
در منطقه آسیای جنوبی، روسیه در منطقه قفقاز، آفریقای جنوبی در 
منطقه آفریقا. در این شرایط، فضا، فضای مجازی و اعماق دریاها از 
کنترل »پلیس سابق« یعنی آمریکا خارج خواهد شد و جوامع جهانی 

جدید تاسیس می شوند.

@fa rh i k h teganda i l y

با فروپاشی 
شوروی، جهان 

دوقطبی تبدیل 
 به یک جهان تک قطبی

با محوریت نظم لیبرال شد. 
فروپاشی شوروی به قدری 
 مهم بود که جرج بوش پدر

و مشاورانش، سال های پس 
از آن را آغاز عصر هژمونی 

آمریکا و آغاز قرن آمریکایی 
 می خواندند و می گفتند

از این پس، سبک زندگی 
ارزش ها و فرهنگ آمریکایی 

بر دنیا حاکم خواهد بود

اگر افول آمریکا 
به سرعت انجام 

گیرد، فاصله زیاد 
 کشورهای دیگر با او مانع

از این خواهد شد که کشوری 
دیگر جای آن را بگیرد. این 
جایگزینی، چند دهه طول 
خواهد کشید و حاصل این 

وضعیت، هرج ومرج 
 ژئوپلیتیکی خواهد بود

و نزدیک به 10 قدرت در جهان 
با قدرت کافی ظاهر خواهند 

شد که در سیاست و مناسبات 
خود مستقل عمل می کنند
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اقتصاد @fa rh i k h teganda i l y

یادداشت
بورس در هفته ای که گذشت

 خودنمایی گروه استخراج 

در بازار سرمایه

بورس اوراق بهادار تهران، هفته سوم اردیبهشت ماه نیز به رکوردزنی های 
خود ادامه داد تا در مواجه با شـــاخص یک میلیون واحدی قرار گیرد. 
واکنش شاخص کل به مرز میلیونی، هیجان را چاشنی معامات کرد و در 
آخرین روز معاماتی هفته با افزایش عرضه در نمادهای کوچک وبزرگ، 
نهایتا پس از مدت ها رکوردشـــکنی، شاخص کل منفی شد. شاخص 
کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامات روز چهارشـــنبه مورخ 
13۹۹/۰2/1۷ به عدد ۹۷۷ هزار و ۹23 واحد رســـید که در مقایسه 
با پایان هفته  گذشـــته، ۹۹ هزار و 83۰ واحد، معادل 11 درصد رشد 
را تجربه کرده است. شایان  ذکر است که میانگین رشد روزانه شاخص 
کل نیز، 1۹هزار واحد است. طی هفته گذشته، روزانه به طور میانگین 
5 میلیـــون برگه ســـهم به ارزش ۹/3 هزار میلیـــارد تومان در بیش از 
یک میلیون تعـــداد مبادات، مورد مبادله قرار گرفت. ارزش معامات 
بلوکی و اوراق 8 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به هفته  پیش، بیش 
از 4۶ درصد رشـــد را نشان می دهد. شاخص هم وزن نیز با 24 هزار و 
۷۰۹واحد، معادل 8 درصد رشد نسبت به پایان هفته  گذشته در ارتفاع 

31۰ هزار و 3۷۶ واحد قرار گرفت.

 خودنمایی گروه استخراج
طی معامات هفته گذشته، بیشترین بازدهی مربوط به گروه استخراج 
کانی هـــای فلزی با 22 درصد، هتل و رســـتوران داری با 1۹ درصد و 
گروه استخراج نفت و گاز با 1۶/۶۷ درصد رشد و کمترین بازدهی نیز 
مربوط به گروه کامپیوتر با 12/۰8 درصد و چاپ با 13 درصد کاهش 
است. همچنین بیشـــترین تأثیر بر رشد شاخص کل مربوط به سهام 
معدنی وصنعتی گل گهر )کگل( با ۹328 واحد، ســـهام فواد مبارکه 
اصفهان )فواد( با 88۷۰ واحد و سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با 4582 واحد رشـــد و بیشترین تأثیر بر افت شاخص کل نیز 
مربوط به سهام گروه مپنا )رمپنا( با 2321 واحد، سرمایه گذاری غدیر 
)وغدیر( با ۷42 واحد و نفت وگاز پتروشـــیمی تامین )تاپیکو( با ۷31 
واحد افت بوده است. طی هفته گذشته، میانگین روزانه معامات خرد 
در حدود 15 هزار میلیارد تومان و میانگین روزانه خالص پول حقیقی 
واردشده 1318 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین روزانه هفته  
قبل از آن، به ترتیب 2۶ درصد رشد و 5 درصد کاهش را نشان می دهد.

 پاایشی ها همچنان درکانون توجه
طی هفته گذشـــته بیشـــترین ورود نقدینگی در سهام، پاایش نفت 
بندرعباس )شـــبندر( با ۶2۰۰ میلیارد تومان، فواد مبارکه اصفهان 
)فـــواد( با ۶2۰۰ میلیارد تومـــان و ملی صنایع مس ایران )فملی( با 
55۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین بیشترین خروج نقدینگی 
نیز در ســـهام، پتروشیمی شازند )شـــاراک( با 21۰۰ میلیارد تومان، 
خدمات انفورماتیک )رانفور( با ۹۰۰ میلیارد تومان و ایران ترانســـفو 
)بترانس( بـــا ۷۰۰ میلیارد تومان اتفاق افتاده اســـت. بنابراین طی 
هفته  گذشـــته بیشترین ورود نقدینگی به ترتیب، در گروه های فلزات 
اساســـی و فرآورده های نفتی و بیشـــترین خروج نقدینگی به ترتیب، 
در گروه های رایانه، عمده فروشـــی و ماشین آات و دستگاه های برقی 

صورت گرفته است.

 آغاز پذیره نویسی صندوق ها
مهم ترین اخبار بازار ســـرمایه طی هفته گذشته را با آغاز پذیره نویسی 
 ETF واحدهای صندوق ســـرمایه گذاری واســـطه گری مالی یا همان
آغاز می کنیم. پذیره نویســـی این صندوق ها در قالب نماد دارا یکم از 
روز یکشنبه ۹۹/۰2/14 تا ۹۹/۰2/31 در بازه زمانی 14 تا 1۶ انجام 
می پذیرد. درهمین راستا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی باعنوان 
اظهارنظر کارشناسی درباره واگذاری سهام دولت و شرکت های دولتی از 
طریق سازوکار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( با اشاره 
به ایرادات متعدد اجرای این سازوکار، پیشنهاد کرد به منظور اجتناب از 
آثار نامناسب اقتصادی در آینده از تصمیم شتاب زده در این خصوص 
خودداری شـــده و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی 
فعا به تعویق افتد. همچنین رئیس جمهور با اعام روند ادامه دار عرضه 
سهام شرکت های سودآور دولتی گفت: »سازمان بورس و وزارت اقتصاد 
باید سازوکار فروش سهام عدالت در بازار سرمایه را با زبان ساده به مردم 
توضیح دهند.« از دیگر اخبار مهم هفته گذشته می توان به رای مجلس 
بابت حذف چهار صفر از پول ملی اشاره کرد. نمایندگان مجلس با کلیات 
ایحه حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کردند تا طی آن هر تومان 
برابر 1۰ هزار ریال محاسبه شود. رئیس بانک مرکزی با اشاره به حذف 
چهـــار صفر گفت: »به مرور زمان ســـکه های دو و پنج تومانی، به جای 
اســـکناس های دو و پنج هزار تومانی وارد بازار خواهد شد.« همچنین 
دولت نیز کلیات تبدیل پول از ریال به تومان را تصویب کرد. در همین 
راستا نیز مدیرعامل بورس تهران با ارزیابی مثبت اثر حذف چهار صفر 
از پول ملی در بازار ســـرمایه گفت: »با این اتفاق دیگر ریسک چندانی 

بر سهام دارای قیمت بسیار پایین، تحمیل نمی شود.«

بررسی های فنی »فرهیختگان« از بورس تهران؛ اصاح بزرگ چگونه رخ خواهد داد

۳ شاخص ماندگاری جذابیت بورس

حباب در بازار سـرمایه شـاید پرتکرارترین جمله ای اسـت که 
این روزها از زبان طیف گسـترده ای از فعاان بازار سـرمایه و 
البتـه عمدتـا از باتجربه ترها می شـنویم. واقعیـت امر اما در 
بازارهای مالی کمی متفاوت اسـت، متفاوت نه از این بابت 
که حباب وجود دارد یا خیر، منفجر خواهد شد یا نه؟ بلکه 
از ایـن زاویـه کـه در این بازارها همچون بازار سـرمایه کشـور 
مـا اسـتفاده از واژه »احتمـال« به جای »حبـاب« معقوانه تر 
به نظـر می رسـد. آلـن گرسـپن، رئیـس بانـک مرکـزی وقـت 
آمریـکا در حیـن شـکل گیری حبـاب »دات کام« حـول ایـن 
موضـوع گفـت: »تشـخیص حبـاب کار سـختی اسـت و مـا 
نمی دانیـم حبابـی وجـود دارد، مگـر زمانـی کـه منفجـر 
شـود.« بـر ایـن اسـاس می تـوان از احتمـال اسـتفاده کرد. 
در بررسـی ابعـاد فنـی بـورس تهـران »فرهیختـگان« ایـن 
کلیدواژه را محور مرکزی بحث قرار داده و با بررسـی سـه بعد 
فنـی ایـن بـازار از احتمال رشـد یـا اصـاح و نیازمندی های 
آن صحبـت کـرده اسـت. ایـن نـگاه فنـی ثابـت خواهد کرد 
کـه نسـبت »پـی بـر ای« )P/E( بازار در عـدد غیرمعقول قرار 
گرفته اسـت و شـاخص قیمت داری نیز در سـقف تاریخی 
خـود بـه سـر می بـرد. احتمـال رشـد در ایـن شـرایط تنهـا با 
ورود تصاعـدی نقدینگـی بـه بـازار امکان پذیـر اسـت کـه 
از آن بـا نـام قـدرت نقدینگـی یـاد کرده ایـم. متاسـفانه یـا 
خوشـبختانه بازارهـای مالـی کم حافظـه هسـتند، یعنـی 
هرقـدر قیمت هـا و شـاخص ها بااتـر برونـد، سـرمایه گذار 
بایـد هرلحظـه نگـران بـازده آتـی خـودش و مقایسـه با دیگر 
بازارهـای مالـی رقیـب باشـد. شـاخص بـازار بـورس ایـران 
بـرای رشـد، عطـش نقدینگـی دارد کـه بـا توجـه بـه محدود 
بـودن رشـد نقدینگـی بـه هزاروچنـد دلیـل بـازده آتـی بازار 
نیـز سـخت تر و سـخت می شـود. اینهـا نشـانه هایی اسـت 
مبنی بـر اینکـه سـرمایه گذاران غیرحرفـه ای بایـد احتیاط را 

در بـازار سـرمایه حفـظ کنند. 

 بازار برای صعود
 100 هزار میلیارد پول جدید می خواهد

اگـر بـه ارزش گـذاری شـرکت ها بپردازیـم احتمـاا بـه ایـن 
نتیجـه می رسـیم کـه ترمز رشـد سـهام باید چند مـاه قبل تر 
کشیده می شد، اما چند روزی است که شاخص سهام وارد 
کانـال ۹۷۰ هـزار واحـدی شـده اسـت. از نـگاه تحلیلگری 
و مفروضـات ذهنـی )نشـات گرفته از رویـه سـنتی( بـورس 
جایـی بـرای رشـد نـدارد و بـورس تمـام سـقف های تحلیلی 
موردنظر را یکی پس از دیگری پشـت سـر گذاشـته اسـت. 
البته منظور از تفکر سـنتی، تفکر قدیمی یا اشـتباه نیسـت 
و اتفاقـا معیارهـای تحلیلـی معتبـری کـه همـه از آن بـرای 
ارزش گـذاری اسـتفاده می کنیـم بـر مبنـای روش هـای 
ارزش گـذاری در دنیاسـت؛ امـا ایـن معیارهـا در وضعیـت 
کنونـی در بـورس تهـران بی اعتبار شـده اسـت. حـال اینکه 
چـه زمانـی دوبـاره بناسـت بـازار بـه رویـه سـنتی یـا همـان 
عقانیـت بازگـردد را بایـد مـورد بحث قـرار داد و پیش از این 
بایـد ابتـدا ایـن موضـوع را پیـش کشـید کـه آیا واقعا سـهام 
در شـرایط کنونـی از مسـیر عقانـی و منطقـی خارج شـده 
اسـت یـا خیـر. تنها توجیهـی که برای وضعیـت کنونی بازار 
سـهام می توان مطرح کرد »دریای بی کران پول« اسـت که 
مقاومت های پیش روی سـهام را یکی پس از دیگری درهم 
شکسـته اسـت. »فرهیختگان« نیز چند بار به مسـاله رشـد 
پلـه ای نقدینگـی و عبـور از سـقف های قیمتی اشـاره کرده 
بـود. در ایـن میـان امـا برخی از مـوارد در تازه تریـن برآوردها 
از ورود و خـروج نقدینگـی نظـر مـا را جلـب کرد که می تواند 

در تحلیـل وضعیـت کنونی سـهام موثر باشـد.
بـا نگاهـی بـه جریـان ورود و خـروج پـول حقیقـی بـه بـازار 
از ابتـدای سـال ۹8 درمی یابیـم کـه نـرخ رشـد ایـن مولفـه 
به طـور فزاینـده ای درحـال افزایـش بـوده اسـت، به طـوری 
که 18۰3 میلیارد تومان در بهار، 3۷22 میلیارد تومان در 
تابسـتان، 4۹1۶ و ۷811 میلیارد تومان به ترتیب در پاییز 
و زمسـتان ۹8 پـا بـه عرصـه معامـات بورسـی گذاشـته اند. 
ایـن رشـد فزاینـده نقدینگـی در بـازار بـورس دو نکتـه مهـم 
را بـه مـا یـادآوری می کنـد، اول اینکـه؛ نقدینگـی در سـطح 
اقتصـاد افزایـش یافتـه و از آنجـا که در ایـن افزایش، پول که 

از سـیالی بیشـتری نسبت به شبه پول )سپرده های بانکی( 
برخـوردار اسـت، بـا درصد بیشـتری رشـد پیـدا کـرده، بازار 
بـورس را مـورد توجـه خـود قـرار داده اسـت. درواقـع با رکود 
بازار هـای مـوازی )مسـکن، دار، طـا و...( و عـدم تغییـر 
مولفه هـای بخـش حقیقـی اقتصاد همانند؛ تولید بیشـتر، 
رشـد اقتصـادی و... پـول سـیال در اقتصـاد بـه بـازار بورس 

وارد و رشـد آن را رقـم زده اسـت.
 دومین نکته دریافت شـده از رشـد فزاینده، موید نیازمندی 
بـازار بـه »قـدرت نقدینگـی« بـوده اسـت. مفهـوم قـدرت 
نقدینگـی بـه زبـان سـاده از ایـن قـرار اسـت کـه؛ بـاا رفتـن 
قیمـت سـهام ها در طـول زمـان، نقدینگی بیشـتری را برای 
تهیـه تعـداد ثابتـی از همـان سـهم در مدتـی بعـد طلـب 
خواهـد کـرد. بـه ایـن صـورت کـه بـرای خریـد 1۰۰ سـهم 
1۰۰۰ تومانی از سـهام شـرکت الف، به دلیل رشـد دائمی 
قیمت آن نقدینگی بیشـتری برای تهیه همین تعداد سـهم 
در دو مـاه بعـد ازم دارد. برهمیـن اسـاس و بـا بررسـی بازده 
قیمتـی سـهام ها می تـوان بـرآورد کـرد کـه 3 هـزار میلیـارد 
نقدینگـی درحـال حاضـر قدرتـی معادل بـا 15۰۰ میلیارد 
در اول فروردین مـاه را بـرای خریـد سـهام خواهـد داشـت. 
همیـن عـدد معـادل 1۰۰۰ میلیـارد در زمسـتان ۹8 تـوان 
خریـد سـهام داشـته و هرچـه بـه عقـب برگردیـم بـا عـدد 
کوچک تـری رو بـه رو خواهیـم شـد. نمایـی بـودن ) تابعی با 
تـوان دو( نمـودار ورود و خـروج پـول حقیقـی نیـز از همیـن 
مسـاله نشـات می گیـرد چراکـه بـا بـاا رفتن قیمـت دائمی 
سـهام ها و پاییـن آمـدن قـدرت نقدینگـی بایـد پول هـای 
جدیـد، بیشـتر از پیـش بـه بـازار وارد شـده تـا بتوانند عاوه 
بـر حفـظ رونـد رشـد، سـرعت بیشـتری نیز به آن ببخشـند. 
به عنـوان مثـال ورود پـول حقیقی در بهمن ۹8 با ثبت عدد 
5283 میلیـارد تومـان برابـر بـا کل ورودی پـول در دو فصل 

بهـار و تابسـتان همـان سـال بوده اسـت. 
به طور کلی برآوردها نشان می دهد در حدود 1۰۰ تا 12۰ 
هـزار میلیـارد پـول حقیقـی از ابتدای سـال گذشـته به بازار 
وارد شـده که توانسـته تا به اینجای کار رشـد 445 درصدی 
شـاخص را رقـم بزنـد امـا به دلیـل بـاا رفتـن هرچـه بیشـتر 
قیمـت سـهام ها و کمرنـگ شـدن »قـدرت نقدینگـی« برای 
رشـدی معـادل بـا یک پنجـم رشـد جـاری، نیازمنـد همیـن 
مقـدار نقدینگـی خواهیـم بـود. بـا ایـن اوصـاف می تـوان 
پیش بینی کرد که رشـد شـاخص در ادامه سـال ۹۹ از این 
منظر در گرو دو مولفه قرار گرفته است؛ اول باا رفتن قدرت 
نقدینگی که مسـاوی با ورود روزافزون پول حقیقی اسـت و 
دوم رکـود ادامـه دار بازار هـای موازی کـه مولفه قبل را پیش 
از پیـش تقویـت خواهد کـرد. بنابراین با وجود اینکه 28۰۰ 
میلیارد تومان به طور میانگین و روزانه درحال اضافه شـدن 
بـه کل نقدینگـی اسـت و تمامـی نگاه هـای سیاسـی نیز به 
بازار سـرمایه جلب شـده اسـت، اما تورم مشـاهده شـده در 
بازار هـای مـوازی همچـون بـازار مسـکن، خـودرو و طـا در 
روز هـای اخیـر و احتماا جذب عده ای از سـرمایه گذاران به 
آن بازار هـا )علـت تـورم در ایـن بازار هـا در گزارش هـای قبل 
بررسـی شـده اسـت(، بزرگ تریـن تهدیـد بـرای بـازار بورس 
بـوده و شـدت گرفتـن آن می توانـد نـه ورود نقدینگـی بلکه 
از تقویـت »قـدرت نقدینگی« در بازار سـهام جلوگیری کند. 
همـه اینهـا درحالـی اسـت که هسـته معاماتی بـازار حتی 

هم اکنـون نیـز ظرفیـت حجـم بـازار را نداشـته و کنـدی آن 
ممکن اسـت به سـرمایه گذاران آسـیب برسـاند.

 ورژن جدید؛ 20 سال زمان 
برای بازدهی 100 درصدی 

 در بازار سرمایه نسبتی به نام)P/E( وجود داشته که منظور 
از P درصـورت آن؛ قیمـت سـهم و منظـور از E در مخـرج آن 
سـودی بوده که سـهم در یک سـال خواهد سـاخت. به طور 
سـاده تر اینکه اگر سـهمی داشـته باشیم که قیمت هر برگه 
آن 1۰۰۰ تومـان باشـد و سـالی2۰ درصـد؛ یعنـی 2۰۰ 
تومان سـود بسـازد، این نسـبت عدد 5 را نشان خواهد داد. 
از طرفـی عـدد 5 مویـد ایـن تعریف خواهد بـود که برای یک 
میلیـون سـود از ایـن سـهم بایـد 5میلیون سـهام خریداری 
کـرد. همچنیـن اگر سـود شـرکت برای سـال های متمادی 
 )P/E(عدد ثابتی باشد با خرید سهام در این قیمت، نسبت
نشـان دهنده تعـداد سـال هایی اسـت کـه طـول می کشـد 
سـود دریافتـی مـا بـه میـزان مبلـغ خرید ما برسـد کـه به آن 
نرخ بازگشـت سـرمایه می گویند. این نسـبت همواره با نرخ 
سـود بـدون ریسـک)همانند سـپرده گذاری در بانـک( در 
یـک کشـور هم راسـتا خواهـد بـود؛ چراکـه درغیراین صورت 
و بـا پایین تـر بـودن ایـن نسـبت از نرخ سـود بدون ریسـک، 
تمایـل به کسـب وکار و فعالیت هـای اقتصادی کاهش پیدا 
کـرده و عمـده افراد به جای سـرمایه گذاری، سـرمایه خود را 

در بانـک قـرار خواهند داد.
 همچنیـن ازم بـه ذکـر اسـت کـه سـوددهی یـک سـهم 
از گـران شـدن قیمـت  ناشـی  یـا  بـه سـهام دار خـود 
سهم)سـفته بازی( بـوده و یـا متناسـب بـا سـود سـاانه ای 
اسـت کـه سـهم بـا تولیـد و خلـق ثروت تقسـیم می کنـد. از 
طرفـی، برآورد نسـبت )P/E( در بـازار بورس و فرابورس ایران 
تا دوم اردیبهشـت ماه اعداد 15 و 2۰ و )P/E( کل بازار نیز 
عـدد 15 را نشـان می دهـد کـه احتمـال می رود بـا توجه به 
رشـد خیره کننده شـاخص در همین مدت کوتاه این نسبت 
بـه عـدد 18 تـا 2۰ نیـز رسـیده باشـد. براسـاس توضیحات 
گفته شده این عدد نشان می دهد که در بازار بورس کشور 
ما 2۰ سـال طول می کشـد تا فعاان بازار براسـاس تقسـیم 
سـود های سـاانه بـه صددرصد پـول خود برسـند، بنابراین 
مشـخص اسـت کـه چنیـن نسـبت باایـی سـرمایه گذاران 
را بـه کسـب سـود از طریـق گـران شـدن قیمـت سـهم و یـا 
همـان سـفته بازی سـوق می دهد. با تمـام توضیحات گفته 
شـده این نسـبت نیز تایید کننده نیازمندی بازار به »قدرت 
نقدینگی« بوده اسـت و بدون آن دیگر سـفته بازی ها کمتر 

و رشـد قیمـت سـهام ها نیـز کمتـر خواهد شـد.
جالب اسـت بدانیم که نسـبت )P/E( در بازار S&P یکی از 
بازار هـای بـورس آمریـکا چند سـالی اسـت در حـدود 15 تا 
25 بـوده کـه دلیـل آن هـم پاییـن بـودن تورم و نرخ ریسـک 
تجـاری در آنجاسـت. از طرفـی بـر اسـاس نمـودار و رونـد 
رشـد این نسـبت در سـال های مختلف، نشـان می دهد که 
پـس از هـر رشـد طوانـی و دنبالـه دار، با اصاح شـاخص و 
مجـددا عـادی بـودن بـازار همراه شـده ایم. به عنـوان نمونه 
در سال های ۹۰ و ۹۷ نسبت )P/E( در نزدیک ترین حالت 
بـه رقـم فعلـی قـرار داشـته کـه در همـان سـال ها بـا اصاح 
مواجـه شـده اند. بنابرایـن بـا توجـه بـه عـدد بـاای نسـبت 

)P/E( و سـخت بودن رشـد آن می توان از بازار بورس انتظار 
منطقی و متعادل شـدن را داشـت.

 نشانه های بد در شاخص قیمت به دار 
بـورس تهـران با حضور پررنگ شـرکت های صادراتی به طور 
تاریخـی رابطـه ای مسـتقیم بـا نـرخ دار داشـته اسـت. این 
درحالـی اسـت کـه طـی هفته هـای اخیر ایـن معادله تغییر 
کـرده اسـت و یـک رابطـه ااکلنگـی را شـاهدیم؛ به طـوری 
کـه بـا وجـود فتـح رکوردهای جدیـد در بازار بـورس، نرخ ارز 
رقم نسـبتا پایداری به خود گرفته اسـت. بررسـی ها نشـان 
می دهد شـاخص سـهام به طور تاریخی و با وقفه زمانی اثر 
مثبتـی از افزایـش نـرخ دار می گیـرد و طبـق تحوات ارزی 
دوسـال اخیر، شـاخص داری بورس تهران در سطح باایی 
قـرار گرفتـه اسـت. بنابرایـن، حرکـت متضاد بـورس و ارز در 
مقطـع فعلـی را بـه دوصـورت می توان تحلیل کرد؛ نخسـت 
اینکه هنوز فعاان بازار سـهام نسـبت به پایداری نرخ ها در 
بازار ارز اطمینان ندارند و درنتیجه نقش تقویت کردن بازار 
سـهام توسـط بازار ارز در کوتاه مدت بیشـتر مورد توجه قرار 
گرفته اسـت. تفسـیر دوم اما، برداشـت غیراقتصادی اسـت 
کـه از نوسـان نـرخ ارز می توان داشـت. بـرای درک وضعیت 
کنونـی بـازار سـهام مجبور بـه لحاظ کردن شـاخص قیمت 
و تعدیـل آن بـا نـرخ دار شـده ایم. علـت انتخـاب شـاخص 
قیمـت به جـای شـاخص بازدهـی )سـود نقـدی و قیمـت( 
ایـن اسـت که سـود نقـدی توزیع شـده در مجامـع به عنوان 
پولـی اسـت کـه از بـازار سـهام خـارج شـده و در محاسـبات 
انحـراف ایجـاد می کنـد. به عبـارت دقیق تر، زمانـی که قرار 
اسـت ارزش فعلـی یـک بازار بـا متغیرهـای کان اقتصادی 
ازجمله نرخ ارز مقایسـه شـود، انباشـت سودهای نقدی که 
اکنـون دیگـر در بـازار حضـور ندارد، موجب خطا می شـود. 
به طـور دقیق تـر از آن جهـت کـه مسـکن، دار و نقدینگـی 
همگـی از جنـس قیمـت هسـتند، پس باید با قیمت سـهام 
مـورد مقایسـه قـرار گیرنـد. از طرفی عموما بـرای آنکه بتوان 
مقایسـه درسـتی بـه کمـک داده های تاریخی داشـت، باید 
اعداد مبنای مقایسـه یکسـانی داشـته باشـند. مثا ارزش 
اسـکناس هـزار تومانـی در سـال ۹8 قابل مقایسـه با ارزش 
همان اسـکناس در سـال 88 نخواهد بود. عموما قیمت ها 
را نسـبت بـه شـاخص تـورم تعدیـل می کننـد تـا بتـوان بـه 
مشـاهدات اقتصـادی بهتـری دسـت یافت. ضمنـا با توجه 
به آنکه سـهم شـرکت های صادرات محور بورس بیش از 5۰ 
درصـد اسـت و تـورم اقتصـاد آمریکا در این سـال ها چندان 
بـاا نبـوده، تعدیـل شـاخص قیمـت بـورس بـا نـرخ دار نیز 
می توانـد مبنـای مناسـبی بـرای مقایسـه و تحلیـل داده ها 
باشـد. براسـاس آمـار، نقدینگـی در بهمن سـال ۹2 حدود 
5۷5 هـزار میلیـارد بـوده کـه با رشـد 4/4 برابـری به 255۰ 
هزار میلیارد رسـیده اسـت، دار نیز نسـبت به زمستان سال 
۹2 که در عدد 3۰۰۰ قرار داشـته با افزایش 4/8 برابری به 
حدود 1۶۰۰۰ رسیده است. در راستای افزایش نقدینگی 
و نرخ دار، قیمت هرمترمربع مسـکن در شـهر تهران نیز با 
رشـد 4/4 برابـری از رقـم سـه میلیون و ۶۰۰ هـزار تومـان به 
حدود 15میلیون تومان در اردیبهشت جاری رسیده است. 
بـر ایـن اسـاس کـه همـه متغیرهـای اقتصـادی حول رشـد 
نقدینگـی رشـد پیـدا کرده انـد، شـاخص کل بـورس تهـران 
از رشـد 11 برابـری در بـازه زمانـی گفته شـده برخـودار بوده 
اسـت، امـا گفته شـد که بـه این دلیل کـه نقدینگی، قیمت 
مسـکن و... همگـی از جنـس قیمـت بـوده و بایـد بـا قیمت 
سـهام مورد مقایسـه قرار گیرند، با محاسـبه شـاخص قیمت 
سـهام بـه دار در بـازه مذکـور به رشـد 4/5برابری می رسـیم 
)قسـمتی از آن در نمـودار آورده شـده اسـت(. درواقـع بـا 
فـرض ایـن مسـاله کـه اثـرات مربـوط بـه رشـد اقتصـادی و 
توسـعه شـرکت های بورسـی چنـدان زیـاد نبوده، شـاخص 
قیمـت داری بـورس تهـران نیـز نمی توانـد از نقـاط تعادلی 
خـود فاصلـه زیـادی بگیـرد و پایـدار بمانـد. بـر ایـن مبنـا، 
»فرهیختـگان« رونـد شـاخص قیمـت )TEPIX( بـورس را با 
نـرخ ارز از اسـفند ۹4 تا کنـون بررسـی کـرده اسـت. نتایـج 
ایـن مطالعـه نشـان می دهـد وضعیـت کنونـی بـازار سـهام 
براسـاس شـاخص مزبـور کـه بـا نـرخ دار تعدیـل شـده، 
نگران کننـده اسـت و شـاخص قیمـت درحـال برخـورد بـه 
سـقف های قیمتـی خـود اسـت، چراکـه نه تنهـا شـاخص 
مزبـور اوج بسـیار زیـادی گرفتـه، بلکـه نسـبت بـه میانگین 

تاریخـی نیـز بـه مراتب بااتر اسـت.

حسین جعفری
 تحلیلگر بازار سرمایه

مرتضی عبدالحسینی
روزنامه نگار
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ادامه از صفحه 12

سعید تاج محمدی
شـــبی خوش اســـت، بدین قصه اش دراز کنید... ماه مبـــارک که از دهه 
اولش می گذرد، شـــروع تب وتاب هرساله شاعران انقاب است و گرم شدن 
گفت وگو های شاعران از پیر و پیشکسوت تا جوان و نوخاسته، همه بر محور 

یک موضوع: دیدار...
شب نیمه ماه رمضان، هرساله شب قدر شعر انقاب است و هر شاعری 
در هر جایی از مســـیر شـــعر و نویســـندگی که قرار داشته باشد، آرزو و 
انتظار دارد خود را نشسته بر یکی از صندلی  های چیده شده  بیت رهبری 
ببیند و در حال وهوای باصفای شـــب عید در محضر امین شعر انقاب 

نفس بکشد.
در روزگار بـــا و گیرودار عالم بـــا کرونا و تعطیلی  ها و قرنطینه ها، هیچ چیز 
برای شاعران انقاب به خصوص دوستان جوان، غمگین تر از خبر لغو دیدار 
ســـاانه رهبر انقاب با شاعران نیست. در همه  دعا های فرج این چندماه 
یکی از دعاهایمان لغو نشـــدن این دیدار بود اما به هر روی پسندم آنچه را 

جانان پسندد.
شاید مرور خاطرات شیرین دیدار های سال گذشته 

تسکین این دلتنگی شود.
یک سال پیش در چنین روزهایی...

از صبح دهم مثل هر ســـال روی زنگ تلفن همراهم 
حساس ترم. نکند شـــماره ۰21 بیفتد و من ناغافل 
بی پاسخش بگذارم. انواع پیام رسان  ها را رصد می کنم 
کـــه حتی یک کلمه از اخبار احتمالی دیدار از نظرم 

نخوانده، رد نشود.
این بزم بی نظیر به گونه ای اســـت که وقتی نرفته ای 
به نوعـــی تب وتاب داری برای خبر و دعوت شـــدن 

و وقتی مثل من ســـال  های قبل رفته باشـــی و طعم حال و هوای جلسه را 
چشـــیده باشی، تب وتابت چندبرابر اســـت و درعین حال نگرانی از دعوت 

نشدنت هم چندبرابر.
ماه رمضان برای من در این یکی دو ســـال گذشـــته به قبل و بعد از تماس 
حوزه هنری تقسیم می شـــود. تماسی که فوران اضطراب و تب وتابت را به 

آرامشی شعفناک تبدیل می کند.
دارم کم کم ناامید می شوم که تلفن زنگ می خورد و... دعوت! 

 زمزمه  هایی از بودن نامم در لیســـت شـــعرخوانی به گوشم رسیده بود. اما 
همیشه شعرخوانی برایم اولویت چندم بود و آن قدر از جلوه  های صمیمانه  
این دیدار مشـــعوف و دلگرم می شدم که جایی برای دغدغه شعرخوانی در 

دلم نمی ماند.
مثل همیشه دیر خبردار شدیم و مثل همیشه بلیت به سختی پیدا می شد، 
اما به لطف امام رضا)ع( هرطور بود با دوســـتان مشهدی هماهنگ کردم و 

از کاشمر به راه افتادم.
حیاط حوزه هنری تهران و مسجدش برای ما شاعران شهرستانی، همانند 
اســـم این مســـجد بیش از هرچیز رنگ و بوی دیدار آقا را دارد. )مســـجد 

آیت الله خامنه ای( 
اندک اندک جمع شاعران انقاب که عموما دوستان صمیمی و خوش مشرب 

هم هستند، جمع می شود و دیدار ها تازه می شود.
در گوشه ای فیلمبردار ها شاعری را با لباس محلی کشانده اند به شعرخوانی، 
در گوشـــه ای شاعر جوانی برای استادی شـــعر جدیدش را می خواند، در 
گوشـــه ای حرف از شعرخوانی هاســـت و البته بحث گرم دیدار ۹8، تغییر 
مجری جلسه و جایگزینی استاد امیری اسفندقه به جای دکتر علیرضا قزوه 
اســـت. تغییری که پیش بینی می شود در روند کلی این دیدار و دعوت  ها 

تاثیرگذار باشد.
همه  این گوشـــه وکنار ها یک کانون دارد و آن هم میزی است داخل مسجد 
حوزه هنری که باید کارت حضورت را از آنجا بگیری و آنجاســـت که برخی 
کارت ها متفاوتند و برخی دو کارت دارند که معنایش نشستن در ردیف اول 

و احتماا شعرخوانی است.

جلوی میز می روم و کارتم را می گیرم. مثل سال  های قبل یک کارت عادی 
اســـت. این یعنی امسال هم پشت سر دوستانم خواهم نشست و مخاطب 

شعرخوانی  ها خواهم بود. 
هوا کمی که به غروب متمایل می شـــود، صدای روشن شدن چند دستگاه 
اتوبوس از ورودی حوزه هنری شـــاعران را به خود می آورد که باید راهی شد 
به سمت مقصد اصلی. وقتی اولین پایت را داخل اتوبوس می گذاری کمی 
آرام تری، چون مطمئن تری که چیزی مانع حضور امسالت نیست، هرچند 

هنوز بازرسی  های ورودی جلسه هم مانده باشد.
چند کتاب از شـــهدای کاشمر آورده ام تا هم عاقه رهبر انقاب به کاشمر 
)که سال ها در این شهر تبعید بوده اند( را زنده تر کنم و هم از جو رسانه ای 

این دیدار استفاده کنم جهت معرفی این شهدا و این کتاب  ها.
داخل حیاط بیت رهبری تقریبا یک ساعت به اذان پر می شود و صف  های 
نماز در گرمای نسبتا شدید اما زیر سایه درختان حیاط کم کم منظم می شود.

چلیک چلیک دوربین  ها و روشن شدن نورافکن  ها یعنی لحظه دیدار رسیده 
و رهبر انقاب تشریف می آورند و با زبان با برخی اساتید صف اول و با نگاه 

تقریبا با همه  شاعران حاضر خوش وبش می کنند.
روی صندلی می نشـــینند و شـــاعران که قرار است 
یکی یکی جلو بروند تا با ایشـــان گپ و گفت و دیدار 
کوتاهی داشته باشـــند، حاا آنقدر متراکم شده اند 
که رهبری باخنده تذکر می دهند که محافظان زیاد 
ســـخت نگیرند، چون اصا جایی برای نشســـتن و 
جابه جایی نیست. شوق دیدار و اضطراب از نزدیکی 
اذان و پایـــان این قســـمت از دیدار در چشـــم  های 
شاعرانی که برای بار اول در این جلسه حضور دارند 

به وضوح رنگ خوف و رجا را نشان می دهد.
صدای اذان بلند می شود......

نماز و افطار همگی در کنار رهبرت... ؛ حی علی خیرالعمل
چیزی که آرزوی محقق شـــده  این جمع است و شاید نشاط و شادابی 
این جلســـه هم از همین باشـــد کـــه اینجا همه آرامنـــد از تحقق یک 
غ از سایر خواستنی هاست. آرزوی بزرگ شان و فکر ها و دل  ها فعا فار

شعرخوانی  های سال ۹8 شروع می شود و نکته بامزه این جلسه، نوع اجرای 
اســـتاد اسفندقه است که بعد از خوانش هر غزل ایشان هم چندین بیت از 
همـــان غزل را تکرار می کردند و این موضوع تبســـمی را هم روی لب  های 

جمع می نشاند.
بخش اصلی این دیدار یعنی شـــعرخوانی ها، سرشـــار است از صمیمیت و 
لبخند و حظ و لذت، و همین موضوع، گذر زمان را از نظر ها دور می کند و 

تا نگاه می کنی وقت رفتن است.
...

دیـــدار شـــاعران با رهبـــر انقاب، دیدار یک قشـــر فرهنگـــی با یک 
سیاســـتمدار نیســـت بلکه دیداری بین اهالی یـــک محله و یک صنف 
اســـت. رهبری در این دیدار کاما نقش یک اســـتاد مسلم شعر را ایفا 
می کنند و همین اســـت که کیفیت این جلســـه با همه جلساتی از این 

ع، متفاوت است. نو
اگـــر متولیان امر، از حـــوزه هنری-که مجری این برنامه اســـت- گرفته تا 
بودجه داران حـــوزه فرهنگ، تمام آنچه را که از وقت و اعتبار و نیرو دارند، 
فقـــط صرف نهادینه کردن همین دیدار کنند، مطمئنا کم نگذاشـــته اند. 
دیداری که یک منشور فرهنگی در جبهه فرهنگ انقاب است و مختصات 
خاصش، می تواند الگویی برای برون رفت از چاله  های فراوانی در شـــاهراه 

فرهنگ باشد.
امید داریم و دعا می کنیم ســـال های آینده در کمال سامت و امنیت این 
رســـم مبارک ادامه یابد و با تجدیدنظـــر مجریان، در دعوت  های تکراری و 
بی توجیه، شـــاعران انقاب، به خصوص جوانان شهرستانی و دور از مرکز، 

به فیض این دیدار مبارک برسند؛ ان شاءالله.
اردیبهشت 99– کاشمر

محمدرضا بازرگانی 
»دوشنبه به همراه کارت ملی در حوزه هنری تهران حضور داشته باشید.«

این متن یک پیام بود، یک پیام بین صد ها پیام ارسال شده به گوشی من. اما یک 
پیام عادی نبود. اهالی شعر خوب می دانند دریافت چنین پیامی در نیمه  های ماه 
مبارک رمضان چه معنایی دارد. چندین بار پیام را خواندم. به خودم گفتم: »خیلی 
خوشحال نباش، شاید اشتباه شده باشد.« هنوز در کشاکش شک و یقین بودم که 
تماس تلفنی از طرف حوزه هنری تمام تردیدهایم را از بین برد. آری درست بود، من 
برای حضور در جلسه دیدار شاعران با رهبر معظم انقاب اسامی دعوت شده بودم.

لحظه عجیبی بود؛ خوشـــحالی همراه با اضطراب. ابتدا 
موضوع را به همســـرم گفتم و قرار شد یک کتاب به عنوان 
هدیه برای آقا ببرم. هدیه را به همسرم نشان دادم، او نیز تایید 
کرد که با توجه به عاقه رهبری به مطالعه و پژوهش هدیه 
مناسبی است. دیگر باید وسایلم را جمع می کردم و برای 
سفر به تهران آماده می شدم. همسرم با وجود تمام مشغله ای 
که آن روز ها داشت، آمد و با حوصله در بستن کوله ام کمکم 
کرد، چراکه آن روز ها نزدیک مراسم عروسی مان بود و درحال 
انجام تدارکات و برنامه ریزی  های مراسم بودیم. حین جمع 
کردن وسایل با همسرم درباره مراسم صحبت می کردیم و 

قرار شد بعد از برگشتن من، فهرستی از میهمان  ها تهیه کنیم و براساس آن کارت  های 
دعوت را پشت نویسی کنیم. وقتی صحبت از کارت عروسی شد ناگهان تصمیم 
و آرزوی همیشگی ام یادم آمد و عجیب مرا به فکر فرو برد. حتما می پرسید کدام 
تصمیم؟ همان تصمیمی که همیشه برای عروسی از ذهنم می گذشت، یعنی پست 
کردن کارت دعوت عروسی به بیت مقام معظم رهبری. اما حاا شرایط فرق کرده 
بود، من خودم راهی بیت بودم. بله، نیازی به پست کردن نبود. می توانستم خودم 
کارت دعوت را به دست رهبر بدهم. ذوقی عجیب وجودم را فرا گرفته بود. ایستادم 
و شروع به راه رفتن کردم، نمی دانستم چه کار باید بکنم. از شدت اشتیاق دست و 
پایم را گم کرده بودم. تصمیم گرفتم فعا به همسرم چیزی نگویم. از این می ترسیدم 
اگر او را در جریان قرار بدهم و بعد نتوانم کارت را به دست رهبر برسانم، دلش بدجور 
بشکند. پس دور از چشمش یک کارت دعوت برداشتم و پشتش نوشتم: »بااحترام، 

خدمت رهبر عزیزم جناب سیدعلی حسینی خامنه ای«

کارت را گذاشتم ای کتابی که قرار بود هدیه بدهم. عصر روز بعد تهران بودم. وارد 
محوطه حوزه هنری شدم. ابتدا مدارک شناسایی را نشان دادم و کارت میهمان را 
تحویل گرفتم. بعد هدیه ام را به همراه کارت دعوت عروسی برای بازرسی به مسئول 

مربوطه دادم. گفتند هدایا بعد از ورود به بیت به شما تحویل داده می شود.
به محوطه برگشتم و با دوستانم که آنها هم برای دیدار دعوت شده بودند، مشغول 
صحبت شدم. حرف  های دوســـتانم را می شنیدم ولی تمام حواسم روی تقدیم 
کارت دعـــوت متمرکز بود. اینکه چـــه بگویم یا اینکه نکند حرف نامربوطی بزنم. 
غرق در این افکار بودم که دوســـتم صدایـــم زد و گفت: »بیا! اتوبوس  ها آمدند.« 
ســـوار شدیم. چشمانم خیره به ساختمان  ها و خیابان  ها 
بود ولی هیچ کدام شان را نمی دیدم. مدام تصوراتم از لحظه 
صحبت من با آقا جلوی چشمانم می آمد و جماتی را که 

باید می گفتم، در ذهن مرور می کردم.
پیاده شـــدیم و بعد از کمی انتظار و بازرســـی بدنی وارد 

محوطه بیت شدیم.
لحظه به لحظه بر اضطراب و اشـــتیاق من افزوده می شد. 
بسته هدایا را آوردند، با ذوق تمام به سمتش رفتم و شروع 
به جســـت وجو کردم، ولی هرچه گشـــتم، هدیه ام را پیدا 
نکردم. خبری از کتابم نبود. یعنی گم شـــده بود؟ داشتم 
کم کم نگران می شـــدم که دیدم قســـمت دوم هدایا را نیز آوردند و خوشبختانه 

هدیه ام را پیدا کردم.
منتظر شـــدیم. کمی بعد صندلی آقا را آوردند و در محل خودش قرار دادند. این 
یعنی ورود آقا نزدیک است. نگاه  ها خیره به سمت در ورودی محوطه بود. انتظار و 

اشتیاق به راحتی در چشمان میهمان  ها دیده می شد.
آقا آمدند. همه به احترام شان بلند شدیم. آهسته به سمت ما آمدند و روی صندلی 
نشستند. ما صف کشیدیم تا به نوبت جلو برویم. آقا سعی می کردند مختصر صحبت 
کنند و بیشتر حرف میهمان را بشنوند تا نوبت به افراد بیشتری برسد. حاا دیگر 
فقط دو نفر جلوتر از من بودند. من همچنان داشـــتم جماتی را که قرار اســـت 
بگویـــم در ذهن مرور می کردم. فقط یک نفر مانده بود. من کمی جلوتر رفتم که 
بافاصله بعد از تمام شدن صحبتش روبه روی آقا بنشینم و هدیه ام را تقدیم کنم. 
تاش کردم تا حدامکان نزدیک باشم تا به خاطر ازدحام جمعیت نوبتم را از دست 

ندهم. نفر جلویی من صحبتش تمام شد و برخاست. من کمی به جلو خم شدم تا 
زودتر روبه روی آقا قرار بگیرم ولی در همین لحظه یکی از همراهان رهبری به ایشان 
گفتند: »آقا اگر اجازه بدهید چند خانم هم جلو بیایند.« آقا پذیرفتند. من دیگر 
مطمئن شدم که با این فشار جمعیت حتما یک نفر دیگر جلوی من قرار خواهد 
گرفت. نمی دانستم می توانم همین جلو بمانم تا صحبت آقا با خانم  ها تمام شود یا 
نه. در همین فکر بودم که دیدم آقا که درحال گوش دادن به صحبت  های آن خانم 
بودند، دست شان را سمت من آوردند و کتابم را گرفتند و روی زانویشان گذاشتند. 
سپس دستم را گرفتند و نگه داشتند تا صحبت آن خانم تمام شود. گویا آقا متوجه 
نگرانی من شده بودند، می خواستند با گرفتن دستم بگویند: »حواسم هست که 
نوبت توست، نگران نباش.« حاا خیالم راحت شده بود که نفر بعدی من خواهم 
بود. دوست نداشتم آقا دستم را ر ها کنند. دیگر نوبت من رسیده بود. رودررو و زانو 
به زانوی رهبر انقاب نشسته بودم. باید حرف می زدم ولی تمام جماتم از ذهنم 
پاک شده بود. هیچ چیز یادم نمی آمد. آقا متوجه اضطرابم شدند و پرسیدند: »کتاب 
داستان است؟« من که یخم آب شده بود، جواب دادم: »آقا پژوهشی است درباره 
پیشینه داستان کوتاه در گیان.« کمی درمورد کتاب برایشان توضیح دادم. ایشان 
مشتاقانه گوش می دادند و سوااتی هم درباره کتاب پرسیدند. توضیحاتم که تمام 
شـــد، آقا لبخندی به معنای خداحافظی به من زدند ولی نه، من هنوز چیزی از 
کارت عروسی نگفته بودم. اگر نمی گفتم حسرتش برای همیشه در دلم می ماند  . 
خجالت را کنار گذاشتم، با تمام سرعتی که می توانستم این کلمات را قطار کردم 
و گفتم: »آقا آخر ماه عروسی ام است. کارت دعوتم را هم به شما داده ام.« آقا بعد 
از تبریک به شوخی گفتند: »می فرمایید بیایم یعنی؟!« اطرافیان خندیدند و من 
باذوق گفتم: »افتخار می دهید آقا.« از صف خارج شدم. در تمام مدت حضورم در 
بیت از سفره افطار گرفته تا زمان شعرخوانی  ها مدام به یاد صحبت هایم با آقا بودم. 

احساس می کردم خواب بودم.
فردای آن روز در راه برگشت، همسرم که فیلم دیدار را از تلویزیون دیده بود و تازه از 
ماجرای کارت باخبر شده بود، با من تماس گرفت. هنوز یادم نمی رود با چه ذوقی 

از من خواست تا داستان را برایش تعریف کنم.
چندروز بعد از مراســـم عروســـی، یک بسته پستی به دستم رسید که در قسمت 
فرستنده نوشته شده بود: »دفتر مقام معظم رهبری«. بله، آقا به تبریک گفتن ساده 
بسنده نکرده بودند و با ارسال هدیه ای شادی وصلت ما را دوچندان کرده بودند. 
از آن روز به بعد هربار چشـــمم به هدایای رهبر می افتد، خدا را شـــکر می کنم و از 
خود می پرسم در کدام کشور دنیا ارتباط بین مردم عادی با شخص اول مملکت 

تا این اندازه صمیمانه است.

رضا یزدانی
خارجی، انتهای خیابان کشوردوست، دم  غروب: 

آفتـــاِب 14 رمضان دارد غروب می کند. با جماعت شـــاعر، بعضی از فعاان 
فرهنگی و بعضی از کارمندان شریف حوزه  هنری دم در بیت رهبری ایستاده 

و منتظر اذن ورود مسئوان بیت هستیم.
جمعی از مسئوان کشور از حسین طائب و سردار نجات تا مصلحی و یکی، 

دو تا از سرداران سپاه از بیت بیرون می آیند.
خروج مسئوان امنیتی همزمان است با ورود مسئوان فرهنگی؛ صفارهرندی، 

ضرغامی، رحیم پورازغدی و....
چنان که مشهود است امشب رهبر عزیز سرشان شلوغ است. ما نیز همچنان 
منتظر اذن ورودیم. من و رســـول پیره قرار است شعر نیمایی و سپید بخوانیم. 
تجربه نشـــان داده ایشان از شعر سپید خیلی خوش شان نمی آید و خیلی از 
شـــعرهای نیمایی را هم نمی  پسندند. یاد شبی افتادم که با میاد عرفان پور و 
چندتا از دوستان دیگر بعد از مراسمی خدمت آقا رسیدیم. میاد پرسید: »آقا! 

نظرتان راجع به شعرهای سپید با مضمون انقابی چیست؟«
آقا درحالی که مشغول صرف شام بودند، با خنده  ملیح 

همیشگی فرمودند: »چرت وپرت است.«
نگاهی به حدادعادل کردند و ادامه دادند: »نظر من هم 
نیست. بزرگان شعر نو، شعر سپید را قبول نداشتند.«
شعری که قرار است رسول بخواند هم شعر سپید است. 
هرچند سپید آیینی. دو، سه هفته  پیش که عکس آقا در 
نمایشگاه کتاب درحال خواندن کتاب شعر شاملو تمام 
فضای مجازی را پر کرد، بچه حزب اللهی ها شروع کردند 
به قربان صدقه  آقا رفتن که چقدر نوگراست و شاملوخوان! 
درحالی که من با آن سابقه  قبلی می دانستم ایشان هیچ 

عاقه ای به آن شاعر ندارند.
به رســـول می گویم: »خدا بهت رحم کند!« بنده خدا حسابی استرس گرفته 
است. حتی می خواهد نخواند. کمی آن طرف تر یکی از اساتید به یکی دیگر 
از اســـاتید می گوید: »آن آقایی که کنار دیوار ایستاده، شاعر خوبی است اما 

کارت ندارد. از این کارت ها که اضافه آمده بهش بدهید.«
جواب داد: »علیرضا بدیع نیامده است. کارت او را به دوست تان می دهم.«

نگاهی به آن شاعر سفارش شده انداختم. نشناختمش. گویا امسال که مجری 
مراسم عوض شده همچنان بساط سفارش شده ها و سوگلی ها فراهم است.

خارجی، حیاط بیت رهبری، دم غروب تر
جماعت شـــاعر به صف نشســـته اند و منتظر تشـــریف فرمایی رهبر شاعر و 
شعرشـــناس. ناگهان همه بلند می شوند و به استقبال ایشان یکی، دو قدم 
برمی دارند. آقای عبابه دوِش خنده بر لِب مهربان وارد حیاط می شوند و بعد 

از سام و احوالپرسی روی صندلی کنار سجاده می نشینند.
همه که می نشینند، جلو می روم و خودم را به ایشان می رسانم. پیش نویس 
کتاب خاطرات  اقبالیان »حجره ی شماره ی دو« را خدمت آقا تقدیم می کنم. 
می خواهم راوی کتاب را به آقا معرفی کنم، اما می گویند می شناسمش. وقتی 
می گویم سال ۹۶ به کما رفتند، خیلی نگران و ناراحت می شوند. آنقدر با نگاه 
خیره  چندثانیه ای آقا در چهره   ام، دست وپایم را گم می کنم، می پرسند: »اان 
چطور اســـت؟« می گویم: »آمدند بیرون از کما . اان حال شان خوب است.« 
همین طور که آقا درحال تورق کتاب هســـتند، عرض می کنم پنج، شش تا 
خاطره از شـــما در این کتاب هست که دوست داشتم قبل از چاپ نظرتان را 

بفرمایید. آقا با حالتی آمیخته با جدیت می فرمایند: »همه شو بخونم که اون 
پنج، شش تا رو پیدا کنم. آدرس اونا رو می نوشتی که اقا...!«

خنده ام می گیرد از این محبت سرشـــار آقا به خودم. حاشا، مجموعه شعرم، 
را نیز تقدیم شان می کنم. شعری از آن را نگاه می کنند و می گویند: »آفرین! 

چه شعر خوبی!«
تشـــکر می کنم و سرم را جلو می برم و می گویم: »امکانش هست انگشترتان 

را تبرکی داشته باشم؟«
می گویند: »اینجوری که نمی شه...«

دوباره خنده ام می گیرد که امشب شب من نیست.
داخلی، حسینیه امام خمینی)ره(، بعد از افطار

همه میهمان ها که روی صندلی هایشان جاگیر می شوند، آقا تشریف می  آورند. 
علیرضا قزوه که تا ســـال پیش مجری جلسه بود و کناردست آقا می نشست، 
امسال در ردیف سمت راست مثل شاعری گمنام نشسته است. آقا که چشمش 

به قزوه افتاد، پرسیدند: »آقای قزوه چرا اینجا نشستی؟«
جواب قزوه را نشـــنیدم اما آقا به محافظ ها اشـــاره کرد که یک صندلی کنار 

مجری برای قزوه بیاورید تا آنجا بنشیند.
چقدر حـــواس یک رهبر می تواند بـــه این نکات ریز 

جمع باشد!
نوبت شعرخوانی ام می شود. نفر سوم هستم. امیری 
اسفندقه در معرفی من می گوید: »آقای رضا یزدانی 
شاعر جوان، صاحب مجموعه شعر حاشا یک شعر به 

طرز و طور نیمایی می خوانند.«
بسم الله را می گویم و شعرم را شروع می کنم. شعری 
اســـت درباره  شهدا: »از تقاطع شهید احمد رسولیان 

که بگذری...«
شعرم که تمام می شود، آقا به من نگاهی می کنند و می فرمایند: »خب! آقای 

امیری اسفندقه گفتند شعر نیمایی. آیا نیما شعر سپید می گفته؟«
یک لحظه دنیا به چشمم سیاه می شود. نمی دانم منظورشان چیست. اان 

تعریف است یا نقد؟ 
در اوج حیرانی می گویم: »فکر نکنم!«

بعد شـــروع می کنند به توضیح فرق نیمایی و ســـپید. ماندم چه بگویم که 
اسفندقه درستش می کند. گویا شعرخوانی من طوری بود که آقا متوجه وزن 

شعر نشدند و فکر کردند سپید خواندم.
بعد از چند شـــعر کاسیک نوبت رسول پیره می شود. با ترس ولرز شعرش را 
می خواند . سپیدی است با موضوع امام حسین)ع(. شعر که تمام می شود، 

آقا می گویند: »با این شعر تن شاملو را در گور لرزاندی.«
همه می زنند زیرخنده.

تازه کشـــف می شود آقا همچنان از شاملو خوشش نمی آید. نمی دانم دلیل 
سیاسی هم دخیل است یا نه اما دلیل تخصصی اش را که مطمئنم.

کا آقا امشب مثل هرسال سرحال نیست. گویا دوجلسه  امنیتی و فرهنگی 
قبل از افطار خسته شان کرده است.

بعد از جلسه با کمال پررویی همین که آقا والسام علیکم را می گوید، می روم 
جلو و می گویم: »آقا یک انگشتر تبرکی لطف کنید.«

آقا که بلند شـــدند بروند دســـتم را می گیرند و با خود می برند جلو. ناگهان 
انگشتری در کف دستم می گذارند. می گویم: »تبرک کنید. چیزی می خوانند 

و می بوسند و انگشتر را می دهند.«

فاطمه افشاریان
هیچ وقت ســـال ۹5 را فراموش نمی کنـــم. نیمه رمضان ۹5 بود که توفیق 
شـــعرخوانی در محضر رهبر کشورم نصیبم شد. حس شیرینی که هنوز هم 
وقتی خاطره آن شـــب را به یاد می آورم، برایم تازه و دوست داشتنی است. 

زمان گذشت و این حس خوب را بار دیگر در سال ۹۷ 
و در دیدار با فرهنگیان تجربه کردم. درست است که 
آن دیدار هم دیدار بسیار مهمی بود و هشت هزار نفر 
از فرهنگیان کشـــور حضور داشتند و من قرار بود در 
حضور آنها شعرخوانی داشته باشم، اما باز هم دیدار 

شعرا در سال ۹5 برایم چیز دیگری بود...
با اینکه بازخورد های خیلی خوبی از شـــعرخوانی ام 
در دیدار با فرهنگیان گرفتم، اما حســـی که در سال 
۹5 تجربه کردم هیچ گاه برایم تکرار نشـــد و هنوز هم 
هرجا صحبتی می شود و در هر مصاحبه و گفت وگویی 

این را با قطعیت می گویم، من با اینکه شـــعرخوانی  های زیادی را در دیگر 
دیدار هـــای صنفی رهبری هم تجربه کـــرده ام اما هنوز هم به نظرم فضای 
دیدار رهبری در نیمه رمضان و دیدار شـــعرا چیز دیگری است. صمیمیت 
آن دیدار با هیچ دیدار دیگری قابل مقایسه نیست. بعد از آن چندبار دیگر 
هم در جمع دوســـتان شاعر و نویســـنده و... به محضر رهبری رسیدم، در 

دیدار هایی خصوصی تر و هر بار دیدارشان شیرین بود و خاطره انگیز. 
اصا لحظاتی که در محضر ایشـــان هستیم آنقدر شیرین است که انسان 
دلش می خواهد زمان در همان جا متوقف شود. به عقیده من دیدار حضرت 
ماه قسمت است و باید برای انسان مقدر شود. شخصیت جامع ااطرافی که 
عاوه بر فقاهت و اجتهاد و رهبری و... ادیبی به تمام 

معنا هستند و شاعری شعردوست و شعرشناس. 
هر سال در دیدار شـــعرا با ایشان، صحبت هایشان 
خط مشی ساانه شـــعر را برایمان ترسیم می کند و 
ما مثل شـــاگردی که از استادش سرمشق می گیرد، 
سرمشـــق یک ســـال مان را می گیریم و تا سال بعد 
همان  ها را به کار می بندیم. چیزی که امسال به دلیل 
شـــیوع این ویروس منحوس از آن محرومیم و نیمه 
رمضان امســـال قرار دلتنگی  های شـــاعرانه است. 
نمی دانم فقط ما دلتنگیم یا حضرت آقا هم دلتنگ این 
جمع شاعرانه خواهند شد؟ ولی با توجه به دیدار های هرساله حتما ایشان 
هم دلتنگ شعرا می شوند. مگر می شود ادیب باشی و دلتنگ انجمن  های 
ادبی و دیدار شاعران نباشی. علی الحساب لحظه شماری می کنیم تا نیمه 
رمضان ســـال آینده و تا آن زمان انگشـــتری که از ســـال ۹5 به عنوان صله 
شاعرانگی هایم از معظم له به یادگار دارم، مامن دلتنگی هایم خواهد بود.

نفیسه سادات موسوی
وارد دنیای شـــعر که میشـــی از یه جایی به بعد درســـت از همون جایی که 

تصمیم می گیری تو این دنیا بمونی و شاعر باشی و 
شعر زندگی کنی، رسیدن به ماه رمضون همون و تند 

شدن ضربان قلب همون. 
 از شـــب اول ماه رمضون منتظری ببینی امسال جزء 
دعوتی های بیت هســـتی یا نـــه. فرقی هم نداره که 
قبا دعوت شـــده باشی یا هنوز دعوت نشده باشی. 
اگر هنوز نفس کشـــیدن تو اتاقـــی که حضرت ماه 
توش نفس می کشه رو تجربه نکرده باشی، با بندبند 
وجودت دوست داری برای یه بارم شده تجربه ش کنی 
و وای اگر تجربه کرده باشی! اون وقته که بی قراریت 

تو واژه نمی گنجه دیگه. شیرینی شو چشیدی و حاا جز تکرار اون شیرینی 
هیچ چیز دیگه ای آرومت نمی کنه.

 راســـتش اتفاق کوچیکی هم نیست! کجای دنیا رو سراغ دارید که شخص 
اول مملکتش اینقدر به ادبیات و فرهنگ بها بده که جزء دیدارهای ساانه ش 
چندتا دیدار با این قشـــر داشته باشـــه؟ اونم به تفکیک و جزئی! دیدار با 

نویسنده ها و شاعران و حتی شاعران آیینی.
اصا خود همین دسته بندی های دقیق نشون دهنده فهم و درک باای رهبر 
از ســـاحت و شئون ادبیاته که وقتی قراره تو یه جمع 
صمیمی باهاشون بشینه، چای بخوره، ازشون بشنوه 
و براشـــون حرف بزنه، ازمه از هم جداشـــون کنه تا 
هم موقع شنیدن ازشون با گفته های یک دست تر و 
نزدیک تری مواجه باشه و هم موقع حرف زدن براشون 
بتونه به موضوعات منســـجم تر و مرتبط تری با جمع 

حاضر ورود کنه.
 این وسط از این نکته هم نباید غافل شد که ما اهالی 
دنیای شـــعر، رهبر رو فقط یه فرد شعردوست که به 
ادبیات و ادبیاتی ها احترام میذاره نمی دونیم؛ نه فقط 
ما، هرکســـی که یه بار تو یکی از این جلسات حاضر بوده باشه هم گواهی 
می ده که میزبان این جلسات که دستی بر آتش شاعری هم داره، یه شعرفهم 
قهاره. کسی که نه تحسین بیجا می کنه و نه اگه نکته یا مورد دستور زبانی 

و مضمونی تو شعری به گوشش برسه بی تفاوت از کنارش عبور می کنه.
 حاا شما جای ما شاعرا؛ دلتون پرپر نمی زنه واسه بودن تو همچین جمعی؟!

حکایت خواندن شعرنو در برابر یک رهبر شاعردلتنگ دیدار

انتظاری همیشگی 

دیداری تکرارنشدنی و صمیمی

کارت عروسی ای که به دست آقا رسید 
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سمانه خلف زاده
آیا نســـل ســـوم انقاب به آرمان ها متعهد اســـت؟ آیا جوانان ما راه شهدا را خواهند 
رفت؟ آیا امانتی که به دستان این نسل سپرده شده به سامت به دستان نسل دیگر 
می رســـد؟ آیا با تمام فشارهای اقتصادی، نسل جوان می تواند محکم بر آرمان های 
انقاب پافشاری کند؟ آیا نسلی چون مرتضی آوینی تربیت خواهد شد؟ و ده ها سوال 

دیگر از همین جنس، ذهن مرا مدت ها بود که به خود مشغول 
می کرد. گاه در رسانه ها چیزهایی می خواندم و می شنیدم که 
مرا امیدوار می کرد به اینکه هم نســـل حاضر و هم نسل ها پس 
از ایـــن باز هم تفکر عاشـــورایی دارند و انقاب را حفظ و صادر 
می کنند. گاه هم در هیاهوها به چیزهایی برمی خوردم که دلهره 

پیدا می کردم در رابطه با آینده.
همـــه اینها گذشـــت تا اینکـــه پانزدهم رمضان ســـال ۹8 با 
صحنه هایی مواجه شـــدم که پاســـخ را یافتم. عشق دیدم در 
چشـــم های جوانان. شور دیدم در قدم هایشان. تعهد دیدم در 
کام شـــان. خالصانه عهد بســـتند با رهبرشان برای اطاعت از 

رهنمودهایش. خداراشـــکر که این راه با رهبری مردی از جنس ایمان و مقاومت و با 
قدم های جوانانی از جنس شور و امید ادامه خواهد داشت.

هوا گرم بود و زبان ها روزه. طبیعتا باید با چهره های اندک خســـته ای مواجه می شدم 
اما نه... ذوق بود آنچه در چشـــم ها دیدم. همه از هم راجع به دیدار می پرســـیدند. 
می گفتند بار چندم اســـت که می آیی؟ اگر می گفتی اول می گفتند خوش به حالت. 
امیدواریم روزی هرســـاله ات باشد. اگر می گفتی بار دوم یا چندم است که به دیدار 

می آیی، از حال وهوای لحظه به لحظه دیدار می پرسیدند. وارد حیاط شدیم؛ حیاط 
سرسبزی که انگار نور خورشید را هر روز و هر شب حس می کرده. همه نشسته بودند 

در انتظار آفتاب.
نزدیک اذان مغرب شده بود و تقریبا هوا رو به تاریکی می رفت. 
بیـــن بچه ها فقط این حرف بود که آقا کی می آید؟ چقدر خوب 
است که پشت سرش نماز بخوانیم و باز شوق بود آنچه می دیدم و 
می شنیدم. در همین حال بودیم که آفتاب آمد و بر جمع منتظر 
تابید. همه بلند شـــدند و صلوات فرســـتادند. آفتاب نشست و 
آفتابگردان ها دورش حلقه زدند... آری آنجا همه آفتابگردان شده 
بودند؛ پیر و جوان، زن و مرد و... می چرخیدند دور آفتاب... حرف 
می زدند... اشک می ریختند... هدیه می خواستند... کتاب شعر 
می دادند... درددل می کردند... و آقا همه را گوش می دادند... 
لبخند به لب داشتند بین آن همه شلوغی. لحظه ای خستگی در چهره ایشان ندیدم.

اتفـــاق جالب پارســـال یعنی رمضان ۹8، حضور خانم هـــا از نزدیک درکنار آقا بود و 
چه خوش خاطره ای ســـاخت برای بانوان که امیدوارم هرسال تکرار شود. حاا اذان 
می گویند. صف می بندند همه تا پشت ســـر کســـی نماز بخوانند که دوستش دارند 
کـــه می دانند چقدر خالصانه به زبان می آورد واژه به واژه ذکر های نماز را... بین نماز 
مغرب و عشا وقفه ای می افتد که کمی طوانی است. یکی از خانم های شاعر از یکی 

از خانم های محافظ آنجا می پرســـد: چه شده؟ پاســـخ می شنود که آقا دارند غفیله 
می خوانند... و چه حسی داشت وقتی فهمیدم آقا غفیله می خوانند.

به خـــودم تلنگـــر زدم که جوان دقت کن. آقای تو به مســـتحبات اهمیت می دهند. 
مواظب باش که چه می کنی... نماز را خواندیم و رسید لحظه افطار. سال های قبل 
خانم ها جدا از آقایان و دور از حضرت آقا افطار می کردند و آفتاب فقط لحظه ای موقع 
افطار به دیدارشان می آمد ولی امسال سفره بانوان را درست در همانجا که آقا افطار 
می کردند پهن کرده بودند. آفتاب کنار خانم ها و آقایان شـــاعر افطار کرد و چه حال 
خوشـــی داشتند بچه ها، همه توجه شـــان به آقا بود... به اینکه چقدر مهربان است. 
رهبر خرمای افطارشـــان را به یکی از محافظان شان تعارف کردند و گفتند چرا چیزی 
نمی خورید؟ مهربانی بود فقط آنچه در چشم های ایشان می دیدیم. افطار تمام شد 

و آماده شدیم تا شعرخوانی ها شروع شود.
قاری، قرآن خواند و بعد از قرائتش رفت تا با آقا چندکلمه صحبت کند، خوشا به حالش. 

نوای نور را خواند و رفت کنار آفتاب.
شعرخوانی ها آغاز شد. چقدر قشنگ می شنیدند، چقدر قشنگ دقت می کردند، چقدر 
اطاعات شعری و ادبیاتی باایی داشتند، چقدر یاد گرفتیم از ایشان. هر شعری که قرائت 
می شد با دقت گوش می دادند، تحسین می کردند و اگر نکته ای بود می گفتند. تمام 
نکات شان علمی بود و دقیق... در شعرهای طنز لبخند می زدند و شوخی می کردند.

این ســـاعت ها که آنجا سپری شد، کاس درســـی بود برای همیشه شاعری من. 

نکات بســـیاری یاد گرفتم، در باب زبان و اندیشـــه شـــعر. گله داشـــتند از بعضی 
ارگان ها که به زبان فارســـی توجه نمی کنند. خوشـــحال بودند که شـــعر امروز به 
ســـمت تعهد رفته و شـــاعران متعهدی تربیت شده اند. از اغلب جلسات شعری که 
برگزار می شـــود باخبر بودند. از بعضی اتفاقاتی که در جلســـات مختلف شـــعری 
می افتـــد می گفتند و من با خودم می گفتم چقدر بـــر همه امور واقفند، چقدر به 
مســـائل فرهنگی اهمیت می دهند و... تمام شد. آن لحظات قشنگ، سپری شد. 
وقتی داشـــتم از بیت بیرون می رفتم با خودم می گفتم آقاجان ما گام دوم شـــما را 
خواندیم و قول می دهیم که در عرصه علمی و فرهنگی مطابق رهنمودهای شـــما 
پیش برویم. هنگام خروج نامه ای دادم و از ایشـــان خواســـتم تا برای من و پدر و 
مادرم هدیه ای بفرســـتند تا همیشه برایم بماند و به زندگی ام برکت بدهد. چند روز 
از دیدار گذشت، از دفتر رهبری با من تماس گرفتند و گفتند آقا نامه را خوانده اند 
و گفتند یک انگشـــتر عقیق برای خودت، یک انگشـــتر عقیق برای مادرت و یک 
تســـبیح برای پدرت بفرستیم، ان شـــاءالله همین روزها به دستت می رسد. روزها 
گذشـــت و هدایای حضرت یار خیلی زود به منزل ما رســـید. یادگاری هایی که به 
زندگی ما برکت داد. می دانســـتم هیچ نکته ای از نگاه ایشـــان مغفول نمی ماند و 
قطعا نامه مرا خواهند خواند. بدون تعارف ماجرای دیدار، رمضان پارســـال را برای 
من با همـــه رمضان های عمرم متفاوت تر کرد. از خدا می خواهم که باز هم توفیق 
چنین دیداری را نصیب من کند. هرچند امســـال به خاطر شـــرایط به وجود آمده 
محروم از دیدن روی یار هســـتیم اما قطعا به یاری خدا و با توســـل به معصومین و 
بـــا همدلی و صبر، این روزها می گذرد و دوباره آن محفل صمیمی شـــاعرانه کنار 

ولی امر مسلمین تشکیل خواهد شد.

سرشـــار از اســـترس و نگرانی بودم. 
یعنی میشه اتفاق بیفته؟ با اتوبوسی 
که از حوزه هنری به سمت بیت رهبری 
می رفت، همراه شـــدم. پیش خودم 
می گفتم اگرم نشـــد برم تو، اشـــکال نداره می تونم همه اینها رو دلنوشته کنم 
و بنویســـم. اما می دونستم که ته دلم، می خوام که برای اولین بار تو این دیدار، 
حضور داشته باشم. همیشه از دوستام شنیده بودم اما حس وحال این دیدار، 

وصف نشدنی است. همه شاعران وارد کوچه ای شدند و من چون کارتی نداشتم، 
همان جا ماندم. تقریبا نیم ساعتی گذشته بود که تلفنم زنگ خورد و خواستند 
که خودم را به ورودی کوچه برســـانم و وارد شوم. وقتی وارد کوچه شدم، نفس 
عمیقی کشیدم اما بازهم مانده بود تا زمانی که داخل حسینیه نمی شدم، خیالم 
راحت نمی شد، بااخره این دیدار را که همیشه برایش شب بیداری می کشیدم 
تا خبرهایش را پوشـــش دهیم، از نزدیـــک درک می کنم. اما بااخره همه آنچه 
دلم خواســـته بود را به چشم دیدم؛ جمع شـــدن در آن حیاط دوست داشتنی 

و نمازخوانـــدن و حتی بـــرای اولین بار حضور خانم ها در حیـــاط کنار رهبری. 
نمی خواستم جلو بروم، ناگهان صف را از جایی که ایستاده بودم تشکیل دادند. 
انگار ال شده بودم اما خودم را جمع وجور کردم و گفتم خیلی دوست داشتم 
شـــما را از نزدیک ببینم که در جواب شنیدم باباجان آرزوی بهتری می کردی و 
بعد هم تعریف وزیر ارشاد که ایشان خبرنگار چندین ساله حوزه ادبیات هستند 
و تایید رهبری و احسنت گفتن شـــان. همه وهمه در ذهنم ماندگار شد، حتی 
رسیدن قرآن و انگشتری که خواسته بودم و به سرعت به دستم رسید. همه اینها 

ماه رمضان 98 را برایم تا همیشه خاطره کرد. این روزها که با این ویروس درگیر 
شده ایم، همه دیدارهای بیت در ماه رمضان لغو شده است و طبیعتا این دیدار هم 
همین اتفاق برایش افتاد. درست است که حوزه هنری از تک وتا نیفتاد و شاعران 
را جمع کرده است تا در همان حوزه هنری جمع شوند اما مطمئنا هیچ چیز جای 
آن دیدار صمیمی در بیت و حسینیه امام خمینی را نخواهد گرفت. به سراغ چند 
شاعر رفتیم که از حس وحال دیدار سال های گذشته شان برایمان بگویند و روایتی 

شاعرانه داشته باشند از دیدارهای معروف نیمه رمضان.

عاطفه جعفری
روزنامه نگار

وایتجوانانشاعرازدیدارباامینادبیات ر

نیمه رمضان متفاوت 

امید به تکرار جلسه خاطره انگیز با رهبر انقاب



فرهیختگان »انســـان 250ســـاله« تعبیری کلیدی و مفهوم ســـاز در تشریح زندگی سیاسی و مبارزاتی اهل بیت)ع( اســـت که آیت الله سیدعلی خامنه ای در مرداد 65 در 
دومیـــن کنگـــره جهانی امام رضا)ع( به کار بردند. دراین معنا، مقام معظم رهبری، ائمه معصومین)ع( را به مثابه یک کل واحد در نظر گرفته و تاکید دارند که عنصر جهاد، 
مبارزه سیاسی، منش و مشی و اهداف و جهت گیری هریک از ائمه را نمی توان جدا از یکدیگر درنظر گرفت. انسان واحدی که از سال 10 هجری تا 260هجری یعنی آغاز 
غیبت صغری، این راه را طی کرده است. در همین حرکت مستمر 250 ساله برای دستیابی به هدف واحد است که تاکتیک های مختلف در طول زندگی ائمه معصومین)ع( 
اتخاذ شده است. گاهی به اقتضای زمان و شرایط حرکت به جلو و گاهی عقب نشینی حکیمانه رقم خورده است؛ عقب نشینی حکیمانه ای که در عمل تفاوتی با حرکت 
رو به جلو نداشـــته و در همان مســـیر پیش رفته اســـت. درهمین راستا، در تیرماه ســـال 1390، مجموعه ای از بیانات رهبر انقاب در کتابی با همین عنوان گردآوری شد. 
آنچه در ادامه می آید گزیده ای از شرح زندگی سیاسی و مبارزاتی امام حسن مجتبی)ع( توسط رهبر انقاب، در فصل پنجم کتاب »انسان 250ساله« است. پرشکوه ترین 
نرمش قهرمانانه تاریخ که اسام ناب را حفظ کرد و از گزند انحراف و خارج شدن از مسیر در امان داشت و جریان عمیق و اصیلی را به عنوان محافظان و مدافعان اسام 

برای طول تاریخ رقم زد.
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»فرهیختگان« پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ را بررسی کرد

حافظاسامظلمستیز

رشد جریان مخالف راه را بر حکومت اسامی قطع کرد
دوران امام مجتبی)ع( و حادثه صلح آن بزرگوار با معاویه یا آن چیزی که به نام 
صلح نامیده شده، حادثه سرنوشت ساز و بی نظیری درکل روند انقاب اسامی 
صدر اول بود. انقاب اسامی یعنی تفکر اسام و امانتی که خدای متعال به 
نام اسام برای مردم فرستاد، در دوره اول یک نهضت و حرکت بود و درقالب یک 
مبارزه و یک نهضت عظیم انقابی، خودش را نشان داد و آن در هنگامی بود که 
رسول خدا)ص(، این فکر را در مکه اعام کردند و دشمنان تفکر توحید و اسام، 
برای اینکه نگذارند این فکر پیش برود در مقابل آن صف آرایی نمودند. پیامبر 
با نیروگرفتن از عناصر مومن این نهضت را سازماندهی کرد و یک مبارزه بسیار 
هوشمند، قوی و پیشرو در مکه به وجود آورد. این نهضت و مبارزه، 13 سال 
طول کشید. این دوره اول بود. بعد از 13سال، با تعلیمات پیامبر، با شعارهایی 

که داد، با سازماندهی ای که کرد، با فداکاری ای که شد و با مجموعه عواملی 
که وجود داشت، این تفکر یک حکومت و یک نظام شد و به یک نظام سیاسی 
و نظام زندگی یک امت تبدیل گردید و آن هنگامی بود که رسول خدا به مدینه 
تشریف آوردند و آنجا را پایگاه خودشان قرار دادند و حکومت اسامی را در آنجا 
گستراندند و اسام از شکل یک نهضت، به شکل یک حکومت تبدیل شد؛ این 
دوره دوم بود. این روند در 1۰سالی که نبی اکرم حیات داشتند و بعد از ایشان، 
در دوران خلفای چهارگانه و سپس تا زمان امام حسن مجتبی)ع(و خافت آن 
بزرگوار که تقریبا ۶ ماه طول کشید، ادامه پیدا کرد و اسام به شکل حکومت 
ظاهر شد. همه چیز، شکل یک نظام اجتماعی را هم داشت؛ یعنی حکومت، 
ارتش و کار سیاسی، فرهنگی، قضایی، تنظیم روابط اقتصادی مردم را هم داشت 

و قابل بود که گسترش پیدا کند و اگر به همان شکل پیش می رفت، تمام زمین 
را هم می گرفت؛ یعنی اسام نشان داد که این قابلیت را هم دارد. 

در دوران امام حسن)ع(، جریان مخالف چنان رشد کرد که توانست به صورت 
یک مانع ظاهر شود. البته این جریان مخالف در زمان امام مجتبی)ع( به وجود 
نیامده بود؛ سال ها قبل به وجود آمده بود. اگر کسی بخواهد دور از ماحظات 
اعتقادی و صرفا متکی به شواهد تاریخی حرف بزند، شاید بتواند ادعا کند که 
این جریان، حتی در دوران اسام به وجود نیامده بود؛ بلکه ادامه ای بود از آنچه 
در دوران نهضت پیامبر – یعنی دوران مکه- وجود داشت. بعد از آنکه خافت 
در زمان عثمان –که از بنی امیه بود- به دست این قوم رسید، ابوسفیان – که آن 
وقت نابینا هم شده بود- با دوستانی دور هم نشسته بودند؛ پرسید: چه کسانی 

در جلسه حاضر هستند؟ وقتی که خاطرجمع شد همه خودی هستند و فرد 
بیگانه ای در جلسه نیست، به آنها خطاب کرد: »َتَلَقُفوها َتَلَقَف الُکرَه« یعنی مثل 
توپ حکومت را به هم پاس بدهید و نگذارید از دست شما خارج شود! این قضیه 
را تواریخ سنی و شیعه نقل کرده اند. البته ابوسفیان در آن وقت، مسلمان بود و 
اسام آورده بود منتهی اسام بعد از فتح یا مشرف به فتح؛ اسام دوران غربت و 
ضعف نبود، اسام بعد از قدرِت اسام بود. این جریان در زمان امام مجتبی)ع( به 
اوج قدرت خودش رسید و همان جریانی بود که به شکل معاویه بن ابی سفیان، 
درمقابل امام  حسن مجتبی ظاهر شد. این جریان معارضه را شروع کرد؛ راه را بر 
حکومت اسامی – یعنی اسام به شکل حکومت- برید و قطع کرد و مشکاتی 
فراهم نمود؛ تا آنجا که در عمل مانع از پیشروی آن جریان حکومت اسامی شد. 

مسموم ترین و خطرناک ترین ابزار باطل
تبلیغـات، مسـموم ترین و خطرناک تریـن ابزارهایـی بـوده کـه درطـول تاریـخ، 
باطـل از آن اسـتفاده کـرده اسـت. جریـان حـق از تبلیـغ، ماننـد جریـان باطـل 
نمی توانـد هیچ وقـت اسـتفاده کنـد. به خاطـر اینکـه تبلیـغ اگر بخواهـد به طور 
کامـل ذهن هـا را بپوشـاند بـه بازیگـری، دروغ و فریـب احتیـاج دارد. جریـان 
حـق، اهـل دروغ و فریـب نیسـت. آن جریـان باطـل اسـت کـه برایـش هیچ چیز 
مهم نیسـت. مهم این اسـت که یک حقیقتی به شـکل دیگری در چشـم مردم 
وانمود بشـود. از تمام ابزارها اسـتفاده می کنند و کردند. اینکه شـما شـنیدید 
از زبان هـای گوناگـون کـه وقتـی امیرالمومنیـن)ع( در محـراب بـه شـهادت 
رسـید، مـردم شـام تعجـب کردنـد کـه علـی تـوی محـراب چـه کار می کـرده؟ 
محـراب کـه مـال نمازخوان هاسـت! بعضـی این را بـاور نمی کنند، ایـن واقعیت 
دارد. درطـول چندیـن سـال حکومـت معاویـه و قبـل از معاویـه، بـرادرش - برادر 
بزرگ تـرش، یزیدبن ابی سـفیان – آن چنـان بـا تبلیغـات فضـای ذهنـی را در 
شـام ُمظلـم و غبارآلـوده کـرده بودنـد کـه کسـی غیـر از ایـن نمی توانسـت اصا 
چیـزی بفهمـد، ایـن همیـن اسـت. تبلیـغ به نفـع خانـدان بنی امیـه و معاویـه و 
علیـه خانـدان پیغمبـر... . جریـان حـق هـم درمقابـل ایـن تهاجـم باطـل بیکار 

ننشسـته بـود. آنهـا هم روش هایی داشـتند. اول مقاومـت و تحرک قدرتمندانه. 
بعضـی خیـال می کننـد العیاذباللـه امام حسـن  ترسـید بجنگـد! نه امام حسـن 
 قاطعانه عازم به جنگ بود و جزء شـجاعان عرب اسـت... . حضرت در میدان ها 
و جریان های مختلف حتی بیش از امام حسـین حضور داشـته. امام حسـن )ع( 
مرد جنگ، سیاست، تدبیر، زبان آوری و قوی بوده است. مباحثات و مجادات 
امام حسـن مجتبی)ع( را انسـان وقتی می خواند مو بر بدن راسـت می ایسـتد، 
از بـس قـوی و قدرتمنـد اسـت. در ماجـرای صلح و بعـد از صلح آن چنان کلمات 
قاطـع و کوبنـده ای از ایـن بزرگوار نقل شـده که از کلمـات امیرالمومنین)ع( در 
مـواردی کوبنده تـر و تیزتـر به نظر می رسـد. من در کلمـات امیرالمومنین آنجور 
کوبندگی و قدرت را کمتر دیدم در مقابله با دشـمنان؛ شـاید به خاطر این بوده 
که امیرالمومنین با آن چنان دشمنانی روبه رو و از نزدیک مواجه نشده بوده که 
این قـدر وقیـح و خبیـث باشـند. بنابرایـن هیچ گونه کمبودی در کار امام حسـن  
نیست. کمبود در شرایط زمانه است. قدرتمندانه ایستاده برای دفاع، این یکی 
از روش هاسـت، تا آنجایی که ممکن اسـت. یک جاهایی ایستادگی قدرتمندانه 
بـه ضـرر تمـام می شـود و همیشـه همین جـور اسـت. یک جاهایی ایسـتادگی و 

ادامـه کار قدرتمندانـه بـه ضـرر تمـام می شـود. تغییـر روش و مانـور در انتخـاب 
روش هـا یـک کار اساسـی و ازم اسـت دوم، تبلیـغ. کار تبلیـغ در دسـتگاه حـق 
اهمیتـش بسـیار زیـاد اسـت. منتهـی همان طـور کـه گفتیـم - جریـان حـق در 
تبلیغ دسـتش بسـته اسـت. از هر شـیوه ای، از هر روشـی نمی تواند اسـتفاده 
کنـد. آن چیـزی را کـه حـق و واقـع هسـت فقـط بیـان می کنـد. شـیوه دیگـر 
اصـرار بـر حفـظ ارزش هـا. آن چیـزی که در دسـتگاه حق خیلی مهم اسـت و در 
شـیوه های آنهـا موردتوجـه اسـت ایـن اسـت کـه اصـرار دارنـد کـه ارزش هـا را به 
هـر قیمتـی هسـت حفـظ کننـد و درنهایـت عقب نشـینی تـا حد و مرز حراسـت 
از بقـای مکتـب... . امام حسـن )ع( عقب نشـینی کـرد برای حفـظ مکتب. علت 
اصلـی چنیـن شـرایطی هـم ضعف بینـش عمومی و آمیخته شـدن ایمـان مردم 
بـه  انگیزه هـای مـادی بـود. در زمینـه بینـش عمومی مردم بسـیار بسـیار ناآگاه 
بودنـد و ایمـان مذهبی شـان بـه  انگیزه هـای مـادی آمیخته شـده بود. برایشـان 
مادیـت اصـل شـده بـود. از حـدود 15سـال قبـل از ماجـرای صلح امام حسـن، 
ارزش هـا ذره ذره متزلـزل شـده بـود... . در ایـن میـان رفتار گـروه فاتح )باطل( با 
جریـان مغلوب)حـق( ایـن بـود که وقتی مسـلط شـدند به جای اینکـه در ظاهر 

امام حسـن  و یاران شـان را زندانی کنند یا به شـهادت برسـانند حتی احترام هم 
حفظ می کردند و به عبارتی شـخص را حفظ کردند تا شـخصیت را نابود کنند. 
همان طـور کـه گفتـم در تبلیغـات ایـن را اصـل قـرار دادنـد. امـا جریـان مغلوب 
استراتژی شـان ایـن بـود کـه در فضـای بسـیار فتنه آلـود و مسـموم آن زمان یک 
گروه حقی را سازماندهی و تشکیل دهند و به عنوان ستون اصلی حفظ اسام 
ایـن جریـان را پیـش برنـد. یـک جریان عمیـق و اصیل کـه تضمین کننده حفظ 
اصالت هـای اسـام باشـند. ایـن کار را امام حسـن  کـرد. یـک جریـان محدودی 
را سـازماندهی کـرد کـه ایـن جریـان همـان جریـان یـاران و صحابـه اهل بیـت 
اسـت، جریـان تشـیع... . کـه درطـول تاریخ اسـام تضمین کردند بقای اسـام 
را... . فرجام این شـد که گروه غالبان و فاتحان و زورمندان محکومان شـدند و 
مغلوبان و ضعیف شمردگان در ذهنیت جهان اسام حاکمان و فاتحان شدند. 
امروز اگر شـما نگاه کنید آن ذهنیتی که در دنیای اسـام وجود دارد، کمابیش 
ذهنیتـی اسـت کـه امام حسـن مجتبی و امیرالمومنیـن آن را ترویـج می کردنـد 
نـه ذهنیتـی کـه معاویـه و بعـد از او یزیـد و بعد از او عبدالملـک و مروان و خلفای 

بنی امیـه ترویـج می کردند. 

هیچ گریزی از صلح نبود تا اسام ناب سازش ناپذیر باقی بماند
حتی خود امیرالمومنین)ع(هم اگر به جای امام حسن مجتبی)ع(و در آن شرایط قرار می گرفت، ممکن نبود کاری غیر از آنچه امام حسن انجام داد، کنند. حضرت حسین بن علی 
نیز در این صلح با امام حسن شریک بودند. صلح را تنها امام حسن نکرد، امام حسن و امام حسین این کار را کردند منتهی امام حسن جلو بود و امام حسین پشت سر او و امام حسین 
جزء مدافعان ایده صلح امام حسن)ع(بود. هیچ کسی نمی تواند بگوید اگر امام حسین به جای امام حسن بود، این صلح انجام نمی گرفت. امام حسین با امام حسن بود و این صلح 
انجام گرفت و اگر امام حسن هم نبود و امام حسین تنها بود، در آن شرایط، بازهم همین کار انجام می گرفت و صلح می شد. صلح عوامل خودش را داشت و هیچ تخلف و گریزی 
از آن نبود. آن روز شهادت ممکن نبود. مرحوم شیخ راضی آل یاسین)ره( در کتاب »صلح الحسن« -که من در سال 1348 آن را ترجمه کردم و چاپ شده است- ثابت می کند اصا 
جایی برای شهادت نبود. هر کشته شدنی که شهادت نیست؛ کشته شدن با شرایطی شهادت است. آن شرایط در آنجا نبود و اگر امام حسن)ع(در آن روز کشته می شدند، شهید 
نشده بودند. امکان نداشت که آن روز کسی بتواند در آن شرایط، حرکت مصلحت آمیزی انجام بدهد که کشته شود و اسمش شهادت باشد و انتحار نکرده باشد... . بعد از صلح 
امام حسن مجتبی)ع(کار به شکلی هوشمندانه و زیرکانه تنظیم شد که اسام و جریان اسامی، وارد کانال آلوده ای که به نام خافت و در معنا سلطنت، به وجود آمده بود، نشود. این 
هنر امام حسن مجتبی)ع(بود. امام حسن مجتبی کاری کرد که جریان اصیل اسام – که از مکه شروع شده بود و به حکومت اسامی و به زمان امیرالمومنین و زمان خود او رسیده 
بود- در مجرای دیگری، جریان پیدا کند؛ منتهی اگر نه به شکل حکومت، زیرا ممکن نبود، ااقل دوباره به شکل نهضت جریان پیدا کند. این دوره سوم اسام است. اسام دوباره 
نهضت شد. اسام ناب، اصیل، ظلم ستیز، سازش ناپذیر، دور از تحریف و مبرا از اینکه بازیچه دست هواهاوهوس ها بشود، باقی ماند اما در شکل نهضت باقی ماند. یعنی در زمان 
امام حسن )ع(تفکر انقابی اسامی که دوره ای را طی کرده بود و به قدرت و حکومت رسیده بود؛ دوباره برگشت و یک نهضت شد. البته در این دوره، کار این نهضت به مراتب مشکل تر 
از دوره خود پیامبر بود؛ زیرا شعارها در دست کسانی بود که لباس مذهب بر تن کرده بودند، درحالی که از مذهب نبودند... . ائمه می خواستند نهضت مجددا به حکومت و جریان 
اصیل اسامی تبدیل شود و آن جریان اسامی که از آغشته شدن و آمیخته شدن و آلوده شدن به آلودگی های هواهای نفسانی دور است روی کار بیاید؛ ولی این کار، کار مشکلی است. 

حافظ نظام ارزشی اصیل اسام و تشیع
اگر امام حسن  صلح نمی کرد تمام ارکان خاندان پیامبر را از بین می بردند و کسی را باقی نمی گذاشتند که حافظ نظام ارزشی اصیل اسام باشد. 
همه چیز به کلی از بین می رفت و ذکر اسام برمی افتاد و نوبت به جریان عاشورا هم نمی رسید... . البته صلح تحمیلی بود؛ اما بااخره صلح واقع شد. 
باید گفت حضرت، دل نداد. همین شرایطی که حضرت قرار داد، درواقع پایه کار معاویه را متزلزل کرد. خود این صلح و شرایط امام حسن )ع( همه اش 
یک مکر الهی بود. »و مکروا و مکرالله« بود. یعنی اگر امام حسن  می جنگید و در این جنگ کشته می شد- که به احتمال قوی به دست اصحاب خودش 
که جاسوسان معاویه آنها را خریده بودند، کشته می شد- معاویه می گفت من نکشتم، اصحاب خودش کشتند. به عزاداری هم می پرداخت و بعد تمام 
اصحاب امیرالمومنین را تارومار می کرد. یعنی دیگر چیزی به نام تشیع باقی نمی ماند تا عده ای در کوفه پیدا شوند و بعد از 2۰سال، امام حسین)ع( را 
 دعوت کنند. اصا چیزی باقی نمی ماند. امام حسن )ع( شیعه را حفظ کرد. یعنی بنا را حفظ کرد تا بعد از 2۰ سال، 25 سال، حکومت به اهل بیت برگردد. 

پس از اینکه امام حســـن )ع( با معاویه صلح کرد، نادانان و ناآگاهان با زبان های مختلف حضرت را نکوهش می کردند؛ گاهی او را ذلیل کننده 
مومنین می دانستند و می گفتند شما این مومنین پرشور پرحماسه ای که درمقابل معاویه قرار داشتند، با صلح خودتان خوار کردید و تسلیم معاویه 
نمودید؛ گاهی تعبیرات محترمانه تر و مودبانه تری به کار می بردند ولی مضمون یکی بود. امام حسن)ع(  دربرابر این اعتراض ها و مامت ها جمله ای 
را خطاب به آنان می گفتند که شاید در سخنان آن حضرت از همه جمات رساتر و بهتر باشد و آن جمله این است: »ما تدری َلعَله فتنة َلکم و متاٌع 
الى حین« چه می دانی و از کجا می دانی، شاید این، یک آزمونی برای شما است؟ و شاید یک متاع و بهره ای است برای معاویه تا زمانی محدود و 
این جمله اقتباس از آیه قرآن است. این، به روشنی نشان می دهد که حضرت درانتظار آینده ای است و آن آینده، چیزی جز این نمی تواند باشد 
که حکومت غیرقابل قبول از نظر امام حسن )ع( که برحق نیست باید کنار برود و حکومت موردنظر سرکار بیاید. لذا به اینها می گوید که شما از 

فلسفه کار اطاع ندارید. چه می دانید شاید مصلحتی در این کار وجود دارد. 

بزرگ ترین آفت ها برای یک نظام
دوران خافت مروانی، سفیانی و عباسی، دورانی بود که ارزش های اسام از محتوای واقعی خودشان خالی شدند. صورت هایی باقی ماند؛ ولی 
محتواها به محتواهای جاهلی و شـــیطانی تبدیل شـــد. آن دستگاهی که می خواست انســـان ها را عاقل، متعبد، مومن، دور از آایش ها، خاضع 
عندالله و متکبر در برابر متکبران تربیت کند و بسازد- که بهترینش همان دستگاه مدیریت اسامی در زمان پیامبر بود- به دستگاهی تبدیل شد 
که انســـان ها را با تدابیر گوناگون، اهل دنیا و هوی و شـــهوات و تملق و دوری از معنویات و انسان هایی بی شخصیت و فاسق و فاسدی می ساخت 
و رشـــد می داد. متاســـفانه در تمام دوران خافت اموی و عباسی، آن طور بود. از زمان خود معاویه هم شروع شد... . مردمانی که در آن دستگاه ها 
پرورش پیدا می کردند، عادت داده می شـــدند که هیچ چیزی را برخاف میل و هوای خلیفه بر زبان نیاورند. این چه جامعه ای اســـت؟! این چطور 
انسانی است؟! این چطور اراده الهی و اسامی در انسان هاست که بخواهند مفاسد را اصاح کنند و از بین ببرند و جامعه را جامعه ای الهی درست 
کنند. آیا چنین چیزی ممکن است؟! کسانی که در این دوران تملق روسا و خلفا را می گفتند، کارها در دست آنها بود. کارها براساس صاحیت و 
شایستگی شان واگذار نمی شد. اصوا عرب به اصل و نسب خیلی اهمیت می دهد. فان کس از کدام خانواده است و پدرانش چه کسانی هستند؟ 
اینها حتی رعایت اصل و نسب را هم نمی کردند... . کسی سال ها بر جان و مال و ِعرض مردم مسلط بود که نه یک اصل و نسب درستی داشت، نه 
یک سواد درستی، نه یک فهم درستی داشت؛ ولی چون به راس قدرت وابسته بود، به این سمت گماشته شده بود. اینها برای یک نظام بزرگ ترین 
آفت هاست. درکنار این جریان، جریان مسلمانی اصیل، جریان اسام ارزشی، جریان اسام قرآنی – که هیچ وقت با آن جریان حاکم اما ضدارزش ها 
کنار نمی آمد- نیز ادامه پیدا کرد که مصداق بارز آن ائمه هدی)ع( و بســـیاری از مســـلمانان همراه آنان بودند. به برکت امام حسن مجتبی)ع( این 

جریان ارزشی نهضت اسامی، اسام را حفظ کرد. اگر امام مجتبی این صلح را انجام نمی داد، آن اسام ارزشی نهضتی باقی نمی ماند. 

مرز حساس میان جریان حق و باطل
حادثه صلح امام حسن )ع( یک مقطع تاریخی بسیار حساسی در طول تاریخ اسام است که اهمیت حادثه را بیشتر می کند... . خاصه این حادثه عبارت است از تبدیل جریان خافت اسامی 
به سلطنت. خافت نوعی از حکومت است و سلطنت نوعی دیگر و اینها با هم در یک یا چند خصوصیت نیست. دو جریان جداگانه و به کلی متمایز از یکدیگر در اداره و حکمرانی بر مسلمین 
و بر کشور و بر جامعه اسامی وجود دارد؛ یکی جریان سلطنت و یکی جریان خافت. در این حادثه قطار عظیم تاریخ اسام و زندگی اسامی خط عوض کرد؛ مثل خط  عوض کردن هایی 
که شما می بینید یک  جاهایی یک قطاری دارد طرف شمال می رود در یک نقطه خاصی، سوزن بان با جابه جاکردن خطوط 18۰درجه مسیر حرکت قطار را عوض می کند و قطار را روانه 
جنوب می کند. البته این 18۰درجه در همان لحظه عوض شدن خط محسوس نیست، لکن در مآل و عقب وقتی انسان نگاه می کند چنین چیزی را مشاهده می کند... . درمورد ممیزات 
دو جریان خیلی خصوصیات مربوط است به جریان حق و خصوصیات دیگری مربوط به جریان باطل. جریان حق یعنی جریان امام حسن )ع( به دین اصالت می دادند و برایشان اصل دین 
بود. یعنی هم در ایمان و اعتقاد مردم دین باقی بماند و مردم به دین متعبد و پایبند بمانند؛ هم دین در اداره جامعه حاکمیت داشته باشد. اصل برای اینها این بود که جامعه با اداره دین 
و با قدرت و حاکمیت دین حرکت کند و نظامی اسامی باشد. قدرت و حکومت داشتن و کار دست خودشان بودن فرعی بود. مساله اصلی این بود که این نظام و این جامعه با حاکمیت 
دین اداره شود و افرادی که در این جامعه هستند، ایمان دینی در دل شان باقی بماند و در دل شان عمیق و رسوخ پیدا کند. جریان اول مشخصه اش این بود. جریان دوم برایش اصل این 
بود که به هر قیمتی قدرت را به دست بگیرد و حاکم باشد. این سیاست حاکم بر جریان دوم بود که می خواست قدرت را به دست بگیرد حاا با هر قیمت و شیوه ای و هرجور بشود قدرت را 
در دست نگه دارد... . کمااینکه این روش سیاسیون معمول دنیاست و ارزش ها و اصول برایشان اصل نیست. اگر توانستند اصولی در ذهن شان بود حفظ بکنند، خب حفظ می کنند؛ اگر 
نتوانستند برایشان اصل این است که این قدرت دست خودشان بماند. این بسیار مرز حساس و مهمی است. ممکن است هردو جریان به ظواهر مذهب هم عمل کنند، کمااینکه در جنگ 
بین امیرالمومنین و معاویه نیز همین جور بود... . باید باطن را نگاه کرد و هوشیارانه تشخیص داد که عملکرد با کدام جریان منطبق است... . مشخصه این دوجریان این است: قدرت گرایی 
در یک طرف و اصول گرایی، ارزش گرایی و بنیادگرایی در یک ســـو. بنیادهای اســـامی، تفکرات بنیادین اســـام؛ یعنی ارزش های اسامی را قبول داشتن، برایش تاش کردن، در راهش 
مجاهدت کردن، در یک طرف بنیادگرایی، ارزش های اصیل را حفظ کردن است. در یک جهت نه، قدرت گرایی است، قدرت را می خواهد هرجور شد به دست بگیرد. این جریان باطل است. 
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نگاهی به قواعد اندیشه در قرآن: بخش اول

پیشکش مکتوب قرآنی رمضانی
ــت را  ــات قرائ ــور در جلس ــق حض ــه توفی ــال ک ــان امس ــاه رمض ــب های م ش
نداریــم، میهمانــی مفاهیــم و مضامیــن آیــات الهــی جایگزینی خوب اســت. 
ــرآن و  ــه در ق ــد اندیش ــتاری، قواع ــه در نوش ــد ک ــرم آم ــبب به نظ ــن س بدی
به تعبیــری قواعــد اندیشــه قرآنــی را از متــن آیــات اســتخراج و مــرور کنیــم. 
از آنجــا کــه اندیشــه و تعقــل در قــرآن جلوه هــای بســیار و آثــار سرشــار دارد، 
منظــور مــا انــواع و شــاخه های مختلــف آن یعنــی هرگونــه عقــل ورزی، تأمل، 
ــور از  ــود. منظ ــامل می ش ــی را ش ــری و عاقبت اندیش ــق، آینده نگ ــر، تعم فک
ــه در  ــه مومنان ــر اندیش ــه ب ــت ک ــی اس ــا و ضوابط ــم قانونمندی ه ــد ه قواع

پرتــو قــرآن احاطــه دارنــد. و اینــک بیانــی مختصــر از ایــن قواعــد:

 قاعده اول: حق محوری و باطل گریزی
از منظــر قــرآن، اندیشــه تابنــاک و کامیــاب آن اســت کــه در خدمــت حــق و جویای 
حقیقــت و گریــزان از باطــل باشــد و به نفــاق هــم هرگــز تــن ندهــد چراکــه در مقــام 
نظــر، بیــن حــق و باطــل چیــز دیگــری نیســت. »َفَمــْن یْكُفــْر ِبالَطاُغــوِت َویْؤِمــْن 
ِبالَلــِه َفَقــِد اْسَتْمَســَك ِباْلُعــْرَوِة اْلُوْثَقــى« حقیقــت محکم تریــن دســتگیره اســت کــه 
ــاحران  ــود. س ــل می ش ــه( حاص ــق)= الل ــل ح ــل و درک کام ــل باط ــرک کام ــا ت ب
دربــار فرعــون از همه چیــز خــود بــرای اندیشــه توحیــد گذشــتند و گفتنــد: 
ــرار  ــض ق ــت مح ــر حقیق ــه در براب ــد از هرچ ــس بای ــوَن«. پ ــا ُمْنَقِلُب ــى رَِبَن ــا إَِل »إِنَ
گیــرد، پرهیــز کــرد -تعلقــات خانوادگــی مثــل ابراهیــم)ع(، تعلقــات مــادی مثــل 
ــون- و  ــن آل فرع ــاحران و موم ــل س ــی مث ــتگی های اجتماع ــه)س(، دلبس خدیج
نیــز تعلقــات صنفــی، نــژادی و مذهبــی کــه البتــه رعایــت اینهــا در جهــان اندیشــه 
بــس دشــوار اســت. دشــوار اســت کــه خــود را به خاطــر تعلــق بــه نــژاد یــا مذهــب 
ــو و  ــود غل ــی می ش ــن کج اندیش ــه ای ــم. نتیج ــر ندانی ــه برت ــاص دارای اندیش خ
مبالغــه در مقــام انســان هایی کــه خــود بــه عبــد خــدا بــودن افتخــار می کردنــد و 
درصــورت امتــداد حتــی ممکــن اســت بــه افتــرا و دروغ بســتن بــه آنهــا -ولــو به نیت 
تقویــت دیــن- منجــر شــود. آری غالیــان قدیــم و جدیــد هــم اندیشــه داشــتند، امــا 
حقیقــت را محــور و اصــل نمی دانســتند. بــرای رعایــت و پایبنــدی بــه ایــن قاعــده 
ــر،  ــو، حق پذی ــاور، حق ج ــناس، حق ب ــق دان، حق ش ــج، ح ــب و تدری ــد به ترتی بای

حق گــو، حق نمــا و حق گــزار باشــیم.

 قاعده دوم: آزادی و آزاداندیشی
و  بدعت هــا  عادت هــا،  ماننــد  لغزشــگاه هایی  و  دام هــا  اندیشــه  مســیر  در 
خرافه هــای فکــری قــرار دارنــد کــه رهایــی از آنهــا ازمــه اندیشــه خالص و ســودمند 
اســت. شــتاب زدگی، ســهل انگاری و برخــورد عجوانــه بــا مســائل فکــری، عادتــی 
ــخن  ــرش س ــه پذی ــادت ب ــاند. ع ــری می رس ــه کج فک ــا را ب ــه م ــت ک ــوب اس نامطل
مهتــران بــدون توجــه به عمــق آن، عادتــی نامبــارک اســت. پذیــرش و تکــرار آداب 
ــر  ــا مهم ت ــت. از آنه ــح اس ــر صحی ــل تفک ــز مخ ــاز نی ــش از نی ــد بی ــوده و تقلی بیه

خرافه هایــی اســت کــه چونــان علف هــای هــرز 
ــر  ــی ظاه ــاب دین ــد ن ــار عقای ــوی، در کن ــار ج کن
می شــوند، ماننــد عقیــده بــه نحوســت 13 در بیــن 
ــر و  ــه جب ــاور ب ــا و ب ــان اروپایی ه ــدد ۶ می ــا و ع م
ــی  ــال آن در زندگ ــته و امث ــمت و پیشانی نوش قس

ــره.  روزم
از دیــدگاه قــرآن، پیامبــر)ص( آمــده اســت تــا ایــن 
خرافه هــا و یاوه هــا را از پــای اندیشــه انســان ها 
بــاز کنــد و او را ســبک بار آمــاده پــرواز روح و تعالــی 
جــان کنــد؛ »َویَضــُع َعْنُهــْم إِْصرَُهــْم َواْلَْغــَاَل اَلِتی 
َكاَنــْت َعَلیِهــْم« )و بــار ســنگین و زنجیرهــای گــران 
از دوش آنهــا بــردارد(. در این بــاره در بیــان آیــه 
15۷ ســوره اعــراف در تفســیر نمونــه، بــه رهایــی از 
زنجیــر جهــل و نادانــی از طریــق دعــوت پیگیــر و 
مســتمر بــه علــم و دانــش و زنجیــر انــواع تبعیضات 

و زندگــی طبقاتــی اشــاره شــده اســت.
تفســیر نــور هــم می گویــد: )»اصــر«، به معنــاى 
ــر كار  ــه ه ــت و ب ــردن اس ــوس ك ــدارى و محب نگه
و تكلیــف سخت ودشــوار كــه انســان را از فعالیــت 
بــاز دارد گفتــه مى شــود، چنان كــه بــه  عهــد و 

پیمــان و كیفــر نیــز گفتــه شــده اســت. »اغــال«، جمــع »غــل«، به معنــاى زنجیــر، 
ــت وپاگیر  ــنت هاى دس ــت و س ــتى، بدع ــات، بت پرس ــل، خراف ــد باط ــامل عقائ ش
ــذاری  ــه اثرگ ــت ب ــه جاهلی ــاور جامع ــه ب ــت ک ــن اس ــود.( و روش ــى مى ش جاهل
خدایــان موهــوم و بت هــا درآمــدن بــاران و روزی و اثــر قربانــی کــردن حتــی انســان 
ــای  ــی و تحجره ــای ذهن ــه گرفتاری ه ــان ازجمل ــف بت ــت و لط ــب نعم ــرای کس ب
فکــری، ازجملــه مصادیــق ُغــل و اغــال و اِصــر به شــمار می رونــد. خاصــه اینکــه 
ــی و  ــت و خودبرتربین ــگاه جهال ــور از آتش ــی، عب ــت آزاداندیش ــه بهش ــرای ورود ب ب

یکســونگری و تعصبــات فرقــه ای و طایفــه ای ازم اســت.

 قاعده سوم: تقلید حداقلی و تحقیق و اجتهاد حداکثری
ــم  ــران در فه ــه دیگ ــد و ب ــز را بفهم ــد همه چی ــا نمی توان ــن دنی ــس در ای هیچ ک
ــادی به همــت  ــا حــد زی ــاز ت ــن نی و ادراک حقایــق نیازمنــد نباشــد، امــا میــزان ای
ــدی  ــر، مبت ــارت از ماه ــم، بی مه ــل از عال ــد جاه ــتگی دارد. تقلی ــا بس ــک م یکای
ــی.  ــاز همگان ــن نی ــع ای ــرای رف ــت ب ــی اس ــد، راه ــد از مجته ــص و مقل از متخص
ــادش  ــه اجته ــته و ب ــدش کاس ــزان تقلی ــه روز از می ــد روزب ــان در راه رش ــا انس ام

می افزایــد. 
ــد  ــی رویگردانن ــق تعال ــادت ح ــی در عب ــادت حت ــلوک از ع ــل سیروس ــد اه گوین
چــون آن را دور از خودآگاهــی و ســیر عارفانــه می شــمرند. در ســایه ایــن آگاهــی 
ــخن  ــر و س ــری ماندگارت ــی، اث ــار اخاق ــر و رفت ــی دیگ ــادت، حاوت ــه عب ــت ک اس
نیکــو نفــوذی کارســازتر می یابــد. از اینجاســت کــه قــرآن به ویــژه در عرصــه 
اندیشــه بــر آگاهــی درون زا و تفهــم هوشــمند تاکیــد آشــکار دارد و از تقلیــد 
ــد؛  ــزاری می جوی ــدت بی ــرزنش، به ش ــخ و س ــان توبی ــا زب ــادت وار ب ــیار و ع ناهش

وقتــی ابراهیــم بــه قومــش به خاطــر پرســتش بت هــا و تماثیــل اعتــراض می کنــد، 
گوینــد: »َقاُلــوا َوَجْدَنــا آَباَءَنــا َلَهــا َعاِبِدیــَن«، چــون پــدران مــا آنهــا را می پرســتیدند.

درســوره مبارکــه بقــره آیــه 1۷۰ نیــز اســتدال زیبایــی در نفــی تقلیــد کــور وجــود 
دارد: »َوإَِذا ِقیــَل َلُهــُم اَتِبُعــوا َمــا أَْنــَزَل الَلــُه َقاُلــوا َبــْل َنَتِبــُع َمــا أَْلَفیَنــا َعَلیــِه آَباَءَنــا 
أَوََلــْو َكاَن آَباُؤُهــْم َا یْعِقُلــوَن َشــیًئا َوَا یْهَتــُدوَن« هنگامــی کــه بــه آنهــا گفته شــود: 
ــه  ــا از آنچ ــه، م ــد: »ن ــد!« می گوین ــروی کنی ــت، پی ــرده اس ــازل ک ــدا ن ــه خ »از آنچ
ــا،  ــدران آنه ــر پ ــی اگ ــا حت ــم.« آی ــروی می کنی ــم، پی ــر آن یافتی ــود را ب ــدران خ پ

ــاز از آنهــا پیــروی خواهنــد کــرد(؟! چیــزی نمی فهمیدنــد و هدایــت نیافتنــد )ب
یــا در ســوره مبارکــه مائــده آیــه 1۰4 کــه تعبیــر گویاتــری در برابرشــان دارد: »َوإَِذا 
ِقیــَل َلُهــْم َتَعاَلــْوا إَِلــى َمــا أَْنــَزَل الَلــُه َوإَِلــى الرَُســوِل َقاُلــوا َحْســُبَنا َمــا َوَجْدَنــا َعَلیــِه 

آَباَءَنــا أَوََلــْو َكاَن آَباُؤُهــْم َا یْعَلُمــوَن َشــیًئا َوَا یْهَتــُدوَن«
و هنگامــی کــه بــه آنهــا گفتــه شــود: »به ســوی آنچــه خــدا نــازل کــرده، و به ســوی 

پیامبــر بیاییــد!«، می گوینــد: »آنچــه از پــدران خــود یافته ایــم، مــا را بــس اســت.«

 قاعده چهارم: شجاعت
هیــچ اندیشــه نــاب و ارزشــمندی به ســادگی به دســت نمی آیــد و به ســادگی 
پذیرفتــه و عمــل هــم نمی شــود. خــون دل هــا بایــد خــورد و دلیری هــا بایــد کــرد.
وقتــی قــرآن تأکیــد می کنــد: »َوَمــا أَْكَثــُر الَنــاِس وََلــْو َحرَْصــَت ِبُمْؤِمِنیــَن« و بیشــتر 
مــردم، هرچنــد اصــرار داشــته باشــی، ایمــان نمی آورنــد! )ســوره یوســف/آیه 1۰3( 
ــْن ُكِل  ــرْآِن ِم ــَذا اْلُق ــی َه ــاِس ِف ــا ِللَن ــْد َصرَْفَن »وََلَق
ــن  ــا در ای ــورًا« م ــاِس إَِا ُكُف ــُر الَن ــى أَْكَث ــٍل َفأََب َمَث
قــرآن، بــرای مــردم از هرچیــز نمونــه ای آوردیــم 
ــتر  ــا بیش ــت(؛ ام ــع اس ــارف در آن جم ــه مع )و هم
ــه  ــوره مبارک ــد! )س ــگی می کنن ــردم کفران پیش م
یــک  اثبــات  بــرای  بایــد  پــس   )8۹ اســراء/آیه 
اندیشــه و پیاده ســازی آن شــجاع بــود و اســتقامت 
ــَتَقاُموا  ــَم اْس ــُه ُث ــا الَل ــوا رَُبَن ــَن َقاُل ــد؛ »إَِن اَلِذی ورزی
َتَتَنــَزُل َعَلیِهــُم اْلَمَاِئَكــُة أََا َتَخاُفــوا َوَا َتْحزَُنــوا 
ــُدوَن« )فصلــت/  ــْم ُتوَع ــِة اَلِتــی ُكْنُت َوأَْبِشــُروا ِباْلَجَن

ــه 3۰( آی
مــا  »پــروردگار  گفتنــد:  کــه  کســانی  به یقیــن 
خداونــد یگانــه اســت!« ســپس اســتقامت کردنــد، 
فرشــتگان بــر آنــان نــازل می شــوند کــه: »نترســید 
و غمگیــن مباشــید، و بشــارت بــاد بــر شــما بــه آن 

ــت.«  ــده اس ــده داده ش ــما وع ــه به ش ــتی ک بهش
اگــر قــرار بــود انبیــا کــه منــادی و پیشــتاز تفکــر و 
آزاداندیشــی بودنــد بــه انــدک مخالفــت و فشــاری 
ــری  ــچ اث ــد، هی ــینی کنن ــده و عقب نش ــلیم ش تس
آنــان  باقــی نمی مانــد.  و فضیلــت  از حقیقــت 
ــی  ــرت آدم ــا فط ــه ب ــد ک ــمانی بودن ــه های آس ــی و اندیش ــای اله ــان پیام ه مبلغ
ــَن  ــتند: »اَلِذی ــراس نداش ــی ه ــچ قدرت ــن راه از هی ــوده و در ای ــراه ب ــاز و هم همس
یَبِلُغــوَن رَِســاَاِت الَلــِه َویْخَشــْوَنُه َوَا یْخَشــْوَن أََحــًدا إَِا الَلــَه وََكَفــى ِبالَلــِه َحِســیًبا« 
ــد  ــی می کردن ــالت های اله ــغ رس ــه تبلی ــد ک ــانی بودن ــین کس ــران( پیش )پیامب
ــن  ــتند؛ و همی ــم نداش ــدا بی ــز خ ــس ج ــیدند، و از هیچ ک ــا( از او می ترس و )تنه
بــس کــه خداونــد حســابگر )و پاداش دهنــده اعمــال آنهــا( اســت! )ســوره مبارکــه 

ــه 3۹( ــزاب آی اح
ــد و از ســوی  ــه اندیشــه ایمانــی پنــاه می آورن ــار فرعــون آنــگاه کــه ب ســاحران درب
فرعــون بــه قطــع دســت وپا و اعــدام ســخت تهدیــد می شــوند، فریــادی از عمــق 
جــان برمی آورنــد کــه طنیــن آن همــواره از تونــل تاریــخ شــنیده می شــود: »َقاُلــوا 
ــتت  ــر کاری از دس ــت، )ه ــم نیس ــد: »مه ــوَن«. گفتن ــا ُمْنَقِلُب ــى رَِبَن ــا إَِل ــَر إِنَ َا َضی
ســاخته اســت بکــن(! مــا به ســوی پروردگارمــان بازمی گردیــم! )شــعراء/ آیــه 5۰(

 قاعده پنجم: تناسب
برخــی  به خاطــر  یــا  و  اندیشــه  اســتقال  و  خلــوص  به بهانــه  برخــی  شــاید 
فوایــد عملگرایــی، توجــه کافــی بــه پیونــد اندیشــه و عمــل انســان نداشــته 
ــُة  ــَكاُر أَِئَم ــَكاِر َو اَْلَْف ــُة اَْلَْف ــوُل أَِئَم باشــند. علی)َعَلیــِه الَســاَُم( می فرمایــد: »اَْلُعُق
ــوای  ــا پیش ــاِء«. عقل ه ــُة اَْلَْعَض ــَواُس أَِئَم ــَواِس َو اَْلَح ــُة اَْلَح ــوُب أَِئَم ــوِب َو اَْلُقُل اَْلُقُل
ــر  ــواس راهب ــواس و ح ــر ح ــا راهب ــا و دل ه ــوای دل ه ــکار پیش ــه هایند و اف اندیش
ــه  ــتی و خمیرمای ــای هس ــه زیربن ــه اندیش ــت ک ــن اس ــت ای ــدن. حقیق ــای ب اعض
هویــت آدمــی اســت و بــرای ســاختن هرکــس بایــد ابتــدا اندیشــه اش را متحــول 
ســاخت. صورتــی در زیــر دارد آنچــه در بااســتی. قــرآن در اســتعاره ای زیبــا، ایمان 

و عمــل برخاســته از آن را بــه زمیــن حاصلخیــز و گیــاه دل انگیــز تشــبیه می کنــد: 
»َواْلَبَلــُد الَطیــُب یْخــُرُج َنَباُتــُه ِبــإِْذِن رَِبــِه َواَلــِذی َخُبــَث َا یْخــُرُج إَِا َنِكــًدا َكَذِلــَك 

ــه 58( ــراف/ آی ــُكُروَن« )اع ــْوٍم یْش ــاِت ِلَق ــرُِف اْلی ُنَص
ســرزمین پاکیــزه )و شــیرین(، گیاهــش به فرمــان پــروردگار می رویــد؛ امــا از 
ــد؛  ــی ارزش، نمی روی ــز و ب ــاه ناچی ــز گی ــوره زار(، ج ــت )و ش ــرزمین های بدطین س

ــم! ــان می کنی ــکرگزارند، بی ــه ش ــا ک ــرای آنه ــود( را ب ــات )خ ــه آی این گون
ــی آن  ــا تجل ــت ی ــرآن حقیق ــگ ق ــه در فرهن ــه کلم ــا ک ــر، از آنج ــای دیگ و در ج
ــد  ــاد می کن ــی ی ــه درخت ــه به منزل ــه طیب ــس، از کلم ــت پ ــان اس ــاد و لس در اعتق
ــْم  ــد: »أََل ــال صالحن ــاق و اعم ــش اخ ــاخ و برگ ــخ و ش ــاد راس ــه اش اعتق ــه ریش ک
ــا  ــٌت َو َفرُْعَه ــا َثاِب ــٍة أَْصُلَه ــَجرٍَة َطیَب ــًة َكَش ــًة َطیَب ــًا َكِلَم ــُه َمَث ــَف َضرََب الَل ــَر َكی َت

ــا...« ــإِْذِن رَِبَه ــٍن ِب ــا ُكَل ِحی ــی أُُكَلَه ــَماِء* ُتْؤِت ِفی الَس
آیــا ندیــدی چگونــه خداونــد »کلمــه طیبــه« )و گفتــار پاکیــزه( را بــه درخــت 
پاکیــزه ای تشــبیه کــرده کــه ریشــه آن )در زمیــن( ثابــت، و شــاخه آن در آســمان 

اســت؟! و میــوه اش را هــر آن، بــه اذن خدایــش می دهــد.
ــان  ــد انس ــم در رش ــر مه ــن دو عنص ــادل ای ــب و تع ــر تناس ــر س ــخن ب ــال، س ح
ــت  ــی رخ ــب و هماهنگ ــن تناس ــاق، ای ــا نف ــل ی ــان جه ــا توف ــی ب ــه گاه ــت ک اس
برمی بنــدد و یــا تضعیــف می شــود و ایــن آغــاز ســقوط معنویــت و حقیقــت 
ــد  ــری تولی ــه و فک ــود اندیش ــب می ش ــی موج ــود. نادان ــوب می ش ــان محس انس
نشــود و عمــل چنیــن انســانی همچــون دویــدن در تاریکــی اســت، جزم اندیشــی 

و خرافه گرایــی هــم کــم از جهــل ورزی نیســت. 
نفــاق هــم باعــث می شــود حتــی اندیشــه نــاب در 
آتــش خودخواهــی و هواپرســتی بســوزد و ســودی 

ــد. ــرد نکن ــال ف به ح
بنابرایــن قاعــده تناســب زیربنــا یعنی باطــن، عقل 
و قلــب خــودآگاه؛ و روبنــا یعنــی رفتــار آدمــی، 
ــوب  ــرد محس ــه ف ــد همه جانب ــون رش ــه بی چ ازم
می شــود. به عنــوان نمونــه دیگــر، قــرآن کریــم 
خشــیت یعنــی خــوِف آگاهانــه را عامــل تذکــر 
می دانــد و تذکــر، بی تردیــد زمینه ســاز تنبــه و 
تعهــد بــه فرمــان الهــی می شــود اعــم از آنکــه 
ــل  ــرک کاری مث ــا ت ــادت ی ــل عب ــام کاری مث انج
گنــاه باشــد: »َســیذََكُر َمــْن یْخَشــى«، »َوذَِكــْر َفــإَِن 
الذِْكــَرى َتْنَفــُع اْلُمْؤِمِنیــَن« یــا در جــای دیگــر 
داشــتن خــرد نــاب را به همــراه ژرف اندیشــی در 
ــاٌب  آیــات، عامــل تذکــر معرفــی کــرده اســت: »ِكَت
ــو  ــَر أُوُل ــِه وَِلیَتذََك ــُروا آیاِت ــارٌَك ِلیَدبَ ــاُه إَِلیــَك ُمَب أَْنزَْلَن
اْلَْلَبــاِب« )ســوره صــاد/ آیــه 2۹( جالــب اینکــه 
ــاق  ــی اتف ــاب اله ــارک کت ــو مب ــه در پرت ــا هم اینه

می افتــد.

 قاعده ششم: تفکر در آیات آفاقی و انفسی و وحیانی
یکــی از ویژگی هــای قــرآن کاربــرد یــک کلمــه در معانــی مختلــف و کاربــرد کلمــات 
ظاهــرا متــرادف در معانــی متمایــز اســت کــه از آن به عنــوان وجــوه و نظایــر قــرآن 
ــر،  ــات فک ــه کلم ــت ک ــه اس ــوم اندیش ــی مفه ــر قرآن ــه نظای ــد. ازجمل ــاد می کنن ی
عقــل، تدبــر، تفقــه، نظــر و حتــی رأی، ذیــل آن قــرار می گیرنــد و مفاهیــم نزدیــک 
ــی  ــات در معان ــن کلم ــرآن از ای ــرداری ق ــان، بهره ب ــه قرآن پژوه ــد، البت ــم دارن به ه
ــه ای  ــث جداگان ــه بح ــد ک ــرآن می دانن ــاز ق ــه اعج ــا و بلک ــاوت را از زیبایی ه متف
می طلبــد. اگــر بحث هــای گذشــته و قواعــد پیشــین اندیشــه قرآنــی را نیــز دنبــال 
کــرده باشــید، دریافته ایــد کــه اندیشــه موردنظــر مــا اعــم از تفکــر و تعقــل دانســته 
ــد؛  ــرار داده ش ــر ق ــاس، تفک ــن اس ــر ای ــم ب ــم ه ــده شش ــوان قاع ــت. عن ــده اس ش

تفکــر در آیــات و آثــار و افعــال و اقــوال خداونــد.
درمجمــوع، معرفت قرآنــی آیه محــور اســت، زیــرا انســان محــدود، از شــناخت 
خــدا ناتــوان اســت، امــا شــناخت آثــار و نعمت هــای الهــی در تــوان و بلکــه وظیفــه 
ــس و  ــن و ان ــم ج ــات عال ــی )مخلوق ــات آفاق ــر در آی ــن تفک ــت. بنابرای ــی اس آدم
مادیــات و مجــردات( و انفســی )حقایــق درون انســان( و وحیانــی )آیــات و ســور 

ــد. ــکیل می ده ــی را تش ــه قرآن ــی از اندیش ــش مهم ــرآن( بخ ق
ــه  ــر از ریش ــت. تفک ــر آن اس ــر از نظای ــی تفک ــز مفهوم ــم در تمای ــه مه ــال، نکت ح
فکــر اســت به معنــای جریــان انتقــال ذهــن و روان انســان از دانســته ها به ســوی 
ــی  ــته و جریان ــی پیوس ــر پویش ــس تفک ــا. پ ــناخت آنه ــور ش ــته ها به منظ ندانس
ــش  ــد دان ــین به تولی ــات پیش ــر معلوم ــه ب ــا تکی ــه ب ــت ک ــوی در درون ماس معن

ــد: ــبزواری می گوی ــادی س ــم ماه ــود. حکی ــی می ش ــد منته جدی

حدیث مشهور »إِّنَما 
َیْعرُِف اْلُقرْآَن َمْن ُخوِطَب 

بِه «، نمونه بارزی است 
که برداشت ناصواب از آن به مقابله با 
فرهنگ اندیشیدن و بازآفرینی فکر و 

قوای باطنی انسان انجامیده است، 
چرا که فهم و شناخت  قرآن را 

منحصر در معصومان می داند، در 
حالی که حتی در صورت صحت 

سندش- که چندان هم قوی 
نیست-  فهم کامل و جامع قرآن را 
ویژه اهل بیت)ع( می شمرد نه آنکه 

همگان را از فهم -ولو- عادی و 
محدود قرآن محروم بداند یا منع 

کند

قرآن کریم خشیت یعنی 
خوِف آگاهانه را عامل 
تذکر می داند و تذکر، 
بی تردید زمینه ساز تنبه و تعهد به 

فرمان الهی می گردد اعم از آنکه 
انجام کاری مثل عبادت یا ترک 

کاری مثل گناه باشد: »َسیّذّكُر َمْن 
یْخَشى«، »َوَذِكْر َفإِّن الِذْكَرى َتْنَفُع 
اْلُمْؤِمِنیَن« یا در جای دیگر داشتن 

خرد ناب را به همراه ژرف اندیشی در 
آیات، عامل تذکر معرفی کرده: 

»ِكَتاٌب أَْنَزْلَناُه إَِلیَك ُمَبارٌَك لِیّدّبُروا 
آیاتِِه َولِیَتَذّكَر أُوُلو اْلَْلَباِب« جالب 

اینکه اینها همه در پرتو مبارک کتاب 
الهی اتفاق می افتد

 »الفکر حرکة الی المبادی
ثم من مبادی الی المراد« 

ــری  ــوق دیگ ــچ مخل ــه هی ــال آنک ــت، ح ــد اس ــاق و مول ــر، خ ــان متفک ــس انس پ
ــوان  ــه می ت ــر را چ ــان بی تفک ــد انس ــال ببینی ــدارد. ح ــی ن ــر و قابلیت ــن هن چنی
ــوص  ــانی به خص ــواس انس ــق ح ــه از طری ــاز دارد ک ــی نی ــر مقدمات ــد؟! تفک نامی
ــام  ــت، انج ــان اس ــه انس ــر وظیف ــون تفک ــود و چ ــل می ش ــنیدن حاص ــدن و ش دی
مقدمــه آن یعنــی به کارگیــری مســئوانه چشــم وگوش و ســایر جــوارح نیــز واجب و 
ازم اســت: »إَِن الَســْمَع َواْلَبَصــَر َواْلُفــَؤاَد ُكُل أُوَلِئــَك َكاَن َعْنُه َمْســُئوًا« )اســراء/3۶( 
و اگــر از ایــن گوش وچشــم بهره بــرداری مطلــوب نشــود، انســان به جرگــه غافــان 
ــرای دوزخ،  ــت: ب ــن اس ــرآن چنی ــف ق ــت! توصی ــی اس ــد مقام ــه ب ــدد ک می پیون
کثیــری از جــن و انــس را گردآوردیــم کــه بــا دل هایشــان تفقــه نمی کننــد و 
بــا چشمان شــان نمی بیننــد و بــا گوش هایشــان نمی شــنوند. آنــان بســان 

ــراف/1۷۹( ــد. )اع ــان غافانن ــان هم ــر و آن ــه گمراه ت ــد بلک چهارپایانن

 قاعده هفتم: پرسش اندیشه ساز
در پیونــد پرســش و اندیشــه تردیــدی نیســت، امــا پرســش ها دو گونه انــد؛ گاهــی 
پرســش ناشــی از بی حالــی و ســکون و بی تحرکــی اســت و گاهــی بــرای راهیابــی 
ــی  ــرفت. اول ــل پیش ــی عام ــت و دوم ــف اس ــل توق ــی عام ــتر. اول ــت بیش و حرک
اندیشه ســوز اســت و دومــی اندیشه ســاز. اگــر در متــن دیــن بــه پرســیدن توصیــه 
شــده کــه: »َفاْســأَُلوا أَْهــَل الذِْكــِر إِْن ُكْنُتــْم َا َتْعَلُمــوَن«، منظورش پرســیدنی اســت 
کــه زمینه ســاز دانش افزایــی و اندیشــه ورزی و خودســازی باشــد نــه بهانــه ای 
بــرای نیندیشــیدن. چنان کــه در تعلیم وتربیــت، بــر تقویــت ایــن نــوع پرسشــگری 
پافشــاری می شــود تــا شــاگرد بــا جوششــی درون زا و کوششــی پیوســته، در 
فرآینــد خودشــکوفایی، خــود به دنبــال پاســخ بــرود و مســیر اندیشــه و تولیــد ایــده 
و راه حــل را بیامــوزد و تجربــه کنــد. قــرآن بــرای آنکــه پرســش را به ســمت گونــه دوم 
ســوق دهــد دائمــاً بــه تأمــل و تدبــر و تفکــر و نظــر ســفارش کــرده اســت: تعابیــری 
ماننــد أََفــَا یْنُظــُروَن، اْنُظــُروا، َفْلیْنُظــِر، أََلــْم َتــَر، أََفــَا َتْعِقُلــوَن، َلَعَلُهــْم یَتَفَكــُروَن، با 
بســامد فــراوان در قــرآن آیــا جــز ایــن را می طلبــد کــه جســت وجوگرانه و محققانــه 
ــش  ــک پرس ــا ی ــا ب ــم و تنه ــه کنی ــاهده و مطالع ــش را مش ــون خوی ــان پیرام جه

ســطحی، از اندیشــیدن ســر بــاز نزنیــم؟ 
ــهِ   ــَد ِب در روایتــی از امــام علــی)ع( دربــاره عقــل پرســیدند، فرمــود: »اَلَعقــُل  مــا ُعِب
ــِه الَجنــان« )کافــی، ج1، ص11( عقــل آن اســت کــه خــدا  ــَب ِب الرَّحمــُن  َو اکُتِس
بــدان پرســتیده شــود و بهشــت به دســت آیــد. مفهومــش ایــن اســت کــه اگر کســی 
عقــل خویــش را در هــر کار ازجملــه در ســوال وجواب بــه کار نگیــرد هرگــز عبادتگــر 
ــش  ــب خوی ــش از قل ــات، پرس ــی در روای ــی حت ــود. گاه ــد ب ــز نخواه ــی نی خوب
)به ویــژه در قضایــای نظــری و فطــری( بــر پرســش از دیگــران ترجیــح داده شــده کــه 
ــوان آن را ترجمــان تامــل و اندیشــه درونــی دانســت: به نقــل نهج الفصاحــه،  می ت
ــود:  ــرد، فرم ــوال ک ــی س ــًر و نیک ــاره ب ــه از او درب ــی ک ــخ کس ــر)ص( در پاس پیامب
ــت:  ــر)ص( گف ــس پیغمب ــن(. پ ــتفتا ک ــا اس ــرس ی ــت بپ ــک« )از دل ــتفِت قلّب »اس
ــه  ــوع اندیش ــن ن ــوب. ای ــد خط ــرون گوی ــان ب ــه مفتی ش ــوب« گرچ ــتفت القل »اس
ــه  ــه در داســتان مأموریــت معــاذ بــن جبــل بــرای قضــاوت و تبلیــغ دیــن ب مومنان
یمــن نیــز دیــده می شــود. از او پرســید: »در آنجــا میــان مــردم چگونــه داوری 
می کنــی؟« گفــت: »مطابــق کتــاب خــدا.« فرمــود: 
ــنت  ــت: »از س ــی؟« گف ــدا نیافت ــاب خ ــر در کت »اگ
پیامبــر)ص(.« فرمــود: »اگــر در ســنت نبــود؟« 
ــان  ــای آن هم ــه معن ــم؛ ک ــاد می کن ــت: »اجته گف
تــاش بــرای فهــم حکــم درســت بــا اندیشــه و ســیر 

در آیــات کتــاب، ســنت، عقــل و عــرف اســت.«
فکــر  تســهیل گر  می توانــد  نیــز  پاســخگویی 
باشــد یــا متوقف کننــده آن. اگــر پاســخگویی، 
آزاداندیشــانه باشــد، تنهــا مقیــد بــه علــم و حقیقت 
ــا  ــاص ی ــر خ ــا قش ــرد ی ــه ف ــدود ب ــه مح ــد و ن باش
ــیدن  ــرآغاز اندیش ــت س ــژه، آن وق ــوب وی در چارچ
خواهــد بــود نــه نقطــه پایــان آن. امــا اگــر پاســخگو 
خــود را تنهــا مرجــع بدانــد و مســتمع را از غــور 
و موضوعــات  احــکام  آزاد در  تفکــر  و  بررســی  و 
ــن  ــکام و تعیی ــق اح ــانه در تطبی ــر آزاداندیش تفک
ــود و  ــترش جم ــب گس ــاز دارد، موج ــات ب موضوع
تحجــر خواهــد شــد. حدیــث مشــهور »إَِنَّمــا َیْعــرُِف 
اْلُقــرْآَن َمــْن ُخوِطــَب ِبــه «، نمونــه بــارزی اســت 
ــا فرهنــگ  کــه برداشــت ناصــواب از آن به مقابلــه ب
اندیشــیدن و بازآفرینــی فکــر و قوای باطنی انســان 
انجامیــده اســت، چراکــه فهــم و شــناخت قــرآن را منحصــر در معصومــان می دانــد، 
درحالی کــه حتــی درصــورت صحــت ســندش -کــه چنــدان هــم قــوی نیســت- فهم 
کامــل و جامــع قــرآن را ویــژه اهل بیــت)ع( می شــمرد نــه آنکــه همــگان را از فهــم 

ــد.  ــع کن ــا من ــد ی ــروم بدان ــرآن مح ــدود ق ــادی و مح ــو- ع -ول
ــاپیش از  ــان، پیش ــل از پیامبرش ــت کام ــزه تبعی ــه انگی ــردم ب ــی م ــی گاه از طرف
ــا ســوال از رنــگ  جزئیــات احــکام و قصــص می پرســند، چنان کــه بنی اســرائیل ب
و ســن و نــوع گاو، موســی را خســته کردنــد و در اســام، پــس از نــزول آیــه حــج، 
ــر مــا واجــب اســت؟ پیامبــر)ص(  ــا هــر ســال ب کســی از پیامبــر)ص( پرســید: آی
ســکوت کــرد و ســرانجام پــس از ســه بــار تکــرار ســوال، پیامبــر بــا عتــاب فرمــود: 
ــش ها  ــه پرس ــانی از این گون ــز کس ــما نی ــش از ش ــم آری؟ پی ــی بگوی ــا نمی ترس آی
کردنــد و هــاک شــدند. حکــم کلــی قــرآن در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه »َا 
َتْســأَُلوا َعــْن أَْشــیاَء إِْن ُتْبــَد َلُكــْم َتُســؤُْكْم: هرگــز از چیزهایــی کــه اگــر آشــکار شــود 

ــده/1۰1( ــید.« )مائ ــوید، نپرس ــت می ش ناراح
ــر در  ــی تفک ــت؛ گاه ــرده اس ــویق ک ــردن تش ــر ک ــه فک ــه ب ــدود 1۷ آی ــرآن در ح ق
ــی  ــراف/1۷۶( و گاه ــُروَن« )اع ــْم یَتَفَك ــَص َلَعَلُه ــِص اْلَقَص ــرآن؛ »َفاْقُص ــص ق قص
تفکــر در امثــال قــرآن؛ »َوِتْلــَك اْلَْمَثــاُل َنْضِرُبَهــا ِللَنــاِس َلَعَلُهــْم یَتَفَكــُروَن« 
)حشــر/21( و گاهــی در پدیده هــای آفرینــش؛ »َویَتَفَكــُروَن ِفــی  َخْلــِق الَســَماَواِت 
ــر/42 و  ــُروَن« )زم ــْوٍم یَتَفَك ــاٍت ِلَق ــَك َلی ــی َذِل ــران/1۹1( »إَِن ِف َواْلَرِْض« )آل عم
ــْم یَتَفَكــُروا ِفــی  چنــد جــای دیگــر( و گاهــی در جــان و درون خــود انســانی؛ »أَوََل
ــترش  ــدی گس ــان را به ح ــم انس ــه عل ــد دامن ــه می توان ــِهْم« )روم/8( این هم أَْنُفِس
ــر او را  ــه مهم ت ــم، و از هم ــوی اش را فراه ــادی و معن ــای م ــه نیازه ــه هم ــد ک ده

ــد. ــری کن ــخیص و تصمیم گی ــل و تش ــاده تعق آم

مصطفی عباسی مقدم
استاد علوم  قرآن دانشگاه کاشان
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در اولین ساعات بامداد جمعه 19 اردیبهشت 
زلزله ای 5/1  ریشتری به یاد ما انداخت
یادآوری زندگی در  آغوش گسل های تهرانغیر از کرونا مشکات دیگری نیز داریم

هنوز چنددقیقه ای نگذشته بود که تلفن همراهم 
پشت سر هم می لرزید، مثل همان زلزله ای 

که چنددقیقه پیش آمد و من، پدر و مادرم 
سر  و  بودن  تلویزیون  پای  به جای  حاا 

بر بالین گذاشتن، وسط کوچه ایستاده  و درحال تحلیل وضعیت پیش آمده 
با همسایه  ها هستیم. تلفن همراهم می لرزید و دوستانم به هر طریق 
دنبال اطاع از احوالم بودند، نزدیکی به کانون زلزله این نگرانی را توجیه 

می کرد، اگرنه آن شب خیلی  ها به خیلی  های دیگر زنگ زدند و جویای 
احوال یکدیگر شدند. خیلی  ها از خانه  ها خارج شدند و شب را تا صبح در 

پارک  ها و معابر شهر و حتی بعضی در صف پمپ بنزین  ها گذراندند. چادر 
برپا کردند و یکی درمیان خبرنگار ها سراغ شان می رفتند که از احوال شان 
در شب لرزان تهران بپرسند. همان کلیشه  های پرسابقه! حدود 2/5 سال 
از آخرین تجربه این چنینی تهرانی  ها می گذرد. 2/5 سال پیش هم بعد از 

زلزله مارد، وضعیت تهرانی  ها همین بود، یعنی تنها چیزی که از 2/5 سال پیش تا اان 
تغییر نکرده، همین وضعیت ما تهرانی  ها در مواجهه بازلزله است، همین از خانه بیرون 

آمدن  ها و تا صبح در خیابان  ها بودن، همین صف کشیدن در پمپ بنزین ها، همین... وگرنه 
تقریبا همه چیز تغییر کرد، مثا شهردار آن روز های تهران که انتقادات جدی هم به مساله 
مدیریت بحران او در تهران وارد بود، حاا به اتهام قتل همسر دومش در زندان است، تورم 
سر به فلک کشیده، دنیا درگیر مبارزه با یک ویروس ناشناخته است و اگر هم این زلزله تلفاتی 
نداشت، حدود ظهر فردای زلزله آمار تلخ متوفیان ناشی از ابتا به کرونا را حتما می شنیدیم. 

پس خیلی چیز ها تغییر کرد ولی زلزله همان است و واکنش  های ما همان و سطح توانایی و 
آمادگی ما در مواجهه با زلزله هم همان. نه رودبار، نه بم، نه ورزقان و نه کرمانشاه؛ هیچ کدام 

جز چندصباحی بعد از ایام زلزله نتوانستند آن آمادگی ای را که سال  ها در ارتباط با ایجاد 
زیرساخت  های مناسب، سازه  های ضدزلزله و... گفتیم و شنیدیم، پررنگ کنند.

یشتر 7/۲ ر
1117 میادی

کرج، گسل تهران

یشتر 5/1 ر
1399
دماوند

یشتر 7/1 ر
855 میادی

ری، گسل کهریزک

یشتر 5/۲ ر
1396

مارد

یشتر ۶/5 ر
1665 میادی

دماوند، گسل مشا

یشتر 7/7 ر
958 میادی

طالقان، گسل مشا

یشتر  ۶ /۴ر
1396

فیروزکوه

یشتر 7/۶ ر
300 سال پیش از میاد
ری، گسل پارچین و ری

یشتر ۴/1 ر
1394

جوادآباد ورامین

نامعلوم
1815 میادی

دماوند، گسل مشا

یشتر 7/۲ ر
743 میادی

دروازه خزر، گسل گرمسار

یشتر ۴/۶ ر
1394

جنوب غرب فیروزکوه

یشتر 7/۲ ر
1830 میادی

دماوند، گسل مشا

از ارتباط زلزله تهران با ابرماه
 تا فعال شدن آتشفشان دماوند

ایران آماده مواجهه با 
زمین لرزه  های بزرگ است؟ 

شـدن  فعـال  تـا  ابرمـاه  بـا  تهـران  زلزلـه  ارتبـاط  از 
بـود،  بامـداد  آتشفشـان دماونـد؛ حـدود سـاعت یـک 
احسـاس  تکانه  هایـی  لحظـه ای  بـرای  هـم  قبل تـر  دقایقـی 
کـه  بـود  بامـداد  یـک  سـاعت  حـول  امـا  می شـد، 
زمین لـرز ه ای بـا قـدرت 5/1 ریشـتر بـا مرکزیـت یکـی از 

افتـاد.  اتفـاق  دماونـد  شهرسـتان  روسـتا های 
مختلـف  نقـاط  در  آن  تکانه  هـای  کـه  زمین لـرز ه ای 
تهـران و حتـی در مازنـدران هـم احسـاس شـد. 
امـا خـب، بـرای مـا کـه در نزدیکـی محـل اصلی 
وقـوع زلزلـه بودیـم، شـدت ایـن ماجـرا بیشـتر از 
هرجـای دیگـری بـود. صـدای مهیـب 
شـده  باعـث  زلزلـه  وقـوع  هنـگام 
لرزش  هـا  نگـران  خیلـی  بـود 
کـه  وحشـتناکی  صـدای  نباشـیم، 

نیسـت. آن  بـرای  توصیفـی  هیـچ 
 خیلـی زود از خانـه خـارج شـدیم و خیلـی زود 

اخبـار ایـن اتفـاق را در رسـانه  ها دیـدم. بازار شـایعات 
بعـد  پس لرزه  هـای  از  سـریع تر  شـد،  داغ  خیلـی زود 

از زلزلـه اخبـار و طنازی  هایـی بودنـد کـه در رسـانه منتشـر می شـد. بـاز 
شـرایط سـخت و خطرناکـی حاکم شـده بـود و مسـئوان و ما رسـانه ای  ها 
یـاد کارشناسـان افتادیـم و سـراغ متخصصان حـوزه زلزله و زمین شناسـی 
رفتیـم. برخـی زمین لـرزه 5/1 ریشـتری را به عنـوان زلزلـه اصلـی عنـوان 
کردنـد و گفتنـد هـر آنچـه بعـد از آن رخ دهـد، صرفـا پس لرزه  هـای ایـن 
زلزلـه اسـت و رونـد ریشـتر های آن کاهشـی خواهـد بـود. برخـی دیگر اما 
خبـر از احتمـال وقـوع زلزله ای مهیب تـر می دادنـد و می گفتند ایـن زلزله 
می توانـد پیش لـرزه یـک زمین لـرزه بزرگ تـر باشـد. عـد ه ای بـه دوره  هـای 
تاریخـی اشـاره می کردنـد و عـد ه ای دیگر هم ایـن مسـاله را رد می کردند. 
برخـی ایـن مسـاله را بـه پدیـده ابرمـاه مرتبـط کردنـد و علـت اصلـی ایـن 
زمین لـرزه را افزایـش نیـروی جزرومـدی بر اثر پدیـده ابرماه عنـوان کردند. 
آبنـگاری و جزرومـدی سـازمان  ایـن رابطـه علـی سـلطان پور، مدیـر  در 
نقشـه برداری کشـور گفـت: »پدیـده supermoon یـا ابرمـاه وقتـی اتفاق 
می افتـد کـه مـاه کامـل و در نزدیک تریـن فاصلـه از زمیـن اسـت. در ایـن 
حالـت نیـروی جزرومـدی بـه حداکثـر خـود می رسـد و مـا امروز و امشـب 
بااتریـن مـد و پایین تریـن جـزر را در آب هـای جنـوب کشـور داشـتیم. 
توجـه کنیـد که نیـروی جزرومـد قوی ترین نیرویی اسـت که به زمیـن وارد 
می شـود و باعـث دفورمیشـن آن می شـود؛ بنابرایـن می توانـد به عنـوان 
یـک نیـروی محرکه در فعال سـازی نیـروی ذخیره شـده در گسـل  ها عمل 
کنـد.« برخـی دیگـر هـم ایـن زمین لـرزه را بـا فعالیـت آتشفشـان دماونـد 
گـره زدنـد و در روز هایـی که تـرس از کرونـا همـه را از پـا درآورده، مضاف بر 
اضطـراب زمین لـرزه فعالیـت آتشفشـان دماونـد هـم حسـابی مساله سـاز 
شـد. فرخ توکلی، کارشـناس ژئودزی سـازمان نقشـه برداری کشـور درباره 
ارتبـاط فعالیت آتشفشـان دماوند و زلزله تهـران گفت: »زلزلـه ای که بعد از 

پیش لـرزه رخ داد شـدت آن حـدود 5/1 ریشـتر بـا عمـق ۷ کیلومتـر بوده 
اسـت. احتمالـی که در این راسـتا می تـوان درنظر گرفت، فعال سـازی و یا 
تحـرکات قله آتشفشـانی دماوند اسـت؛ به علـت آنکه منطقه ای کـه در آن 

زلزلـه رخ داده، فاصلـه چندانـی بـا کـوه دماوند نداشـته اسـت.«
جمـع بیـن همـه اینهـا و البتـه چندیـن و چندگمانـه دیگـر باعـث شـد 
تقریبـا هیچ تهرانی ای آن شـب را آسـوده سـر به بالین نگـذارد و تا صبح 
حیـران و سـرگردان کوچه  هـا و خیابان  ها شـود یا اگر هـم در خانه ماند، 
مضطـرب و نگـران از آن باشـد کـه در سـاعات بعـد چـه اتفاقـی خواهـد 
افتـاد. حـاا امـا بیـش از یـک روز از ایـن اتفاقات می گـذرد. زمیـن آرام 
گرفتـه و تـرس و واهمـه مردم به حـد زیـادی فروکش کرده اسـت. دوباره 
مسـاله درحـال کرونایـی شـدن اسـت و مـردم خیلـی دوسـت ندارند در 
نیسـت.  هـم  پیش بینی بـردار  البتـه  کننـد.  صحبـت  زلزلـه  بـا  ارتبـاط 
اتفاقـی اسـت کـه رخ می دهـد؛ بی خبـر و ناگهانـی، امـا بـرای مواجهه 
بـا آن همیشـه بایـد آمـاده بـود. آمادگـی ای کـه همان طـور کـه گفتیـم 
جـز در وضعیـت بحـران رخ نمی دهـد و کسـی بـرای آن فکـر خاصـی 
نمی کنـد. از تجربـه 2/5 سـال پیـش تهـران گفتیـم، از بـم و رودبـار و 
کرمانشـاه و... امـا تقریبـا هیچ کـدام آینـه عبرتـی نشـد بـرای آمادگـی 
تلویزیونـی  نصفه ونیمـه  آموزش  هـای  همـان  مدت هاسـت  حتـی  و  مـا 
البتـه  و مـرور نمی شـوند.  نیم بنـد مدرسـه ای هـم تکـرار  و مانور هـای 
مـا هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـتیم و بـه ایـن موضع گیری  هـای 
دقیقـه نـودی مبتاییـم. بااین همـه در ادامـه هـم گفت وگویـی بـا یکی 
از اسـاتید پژوهشـگاه زلزلـه در ارتبـاط با زمین لـرزه اخیر تهـران داریم و 
هـم اطاعاتـی در ارتبـاط با گسـل  های تهران و مخاطراتی کـه در آینده 

می کنـد. تهدیـد  را  پایتخت نشـین  ها 

زمین لرزه های بزرگ اطراف تهران

ین زلزله های تهران گسل های تهرانآخر
بین شهرها و استان های ایران تهران یکی از 

پرخطرترین هاست. تهران حدود هشت گسل خطرناک دارد؛ 
مشا-فشم، شمال تهران، اشتهارد، ایپک، پارچین، شمال ری، 
جنوب ری و کهریزک اسامی گسل های اصلی تهران هستند. بین 

این گسل ها، گسل مشا با طول تقریبی 2۰۰ کیلومتر، گسل 
شمال تهران با طول تقریبی ۹۰ کیلومتر و گسل جنوب ری با 

طول تقریبی 2۰ کیلومتر مهم ترین گسل های تهران هستند. 

گسل
Fault یا همان گسل به شکستگی هایی گفته  می شود که سنگ های دوطرف صفحه شکستگی نسبت به همدیگر حرکت کرده باشند. این جابه جایی می تواند چند میلیمتر یا چند صدمتر هم باشد. این حرکت و انرژی 

که از آن حاصل و آزاد می شود اغلب علت وقوع زمین لرزه ها هستند. 

گسل های ایران
ایران یکی از خطرخیز ترین کشورهای دنیاست و به اذعان 
برخی منابع ششمین کشور دنیا از لحاظ زلزله خیز بودن 
است. به صورت کلی در کشور ایران 5۷5 گسل شناخته 
شده که از این تعداد 12۰ گسل جزء گسل های خطرناک 
هستند و همین مساله حدود ۷8 درصد شهرهای ایران را 
جزء شهرهای پرریسک با خطر باا قرار داده است. 

گسل مشا - فشم 

گسل شمال ری

گسل جنوب ری

مهدی زارع، استادتمام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در 
گفت وگو با »فرهیختگان« به برخی سواات و شبهات موجود در رابطه با زلزله اخیر 
تهران پاسخ داد. توصیفی از چرایی وقوع این زمین لرزه، احتمال وقوع زمین لرزه 
بزرگ تر، ارتباط این واقعه با پدیده ابرماه، ارتباطش با فعالیت آتشفشان دماوند 
و درنهایت سطح آمادگی ایران در مواجهه با شرایط بحرانی و زلزله همه بخشی 
از گفت وگوی ما با این استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی بود. او ابتدا در 
پاسخ به این سوال که آیا امکان وقوع زلزله ای شدیدتر از زلزله گذشته وجود دارد 
و نگرانی های آینده در این رابطه چه چیزهایی است، خاطرنشان کرد: »گسل مشا 
گسل بسیار مهمی است. زلزله دماوند در سال 183۰ میادی هم بر روی همین 
گسل رخ داد و حاا 1۹۰ سال است چنین لرزه ای را نداشته است. بر همین اساس 
باید از این بابت نگران بود. خصوصا این گسل در منطقه ای قرار دارد که جمعیت 
بسیاری آنجا زندگی می کنند و ازطرفی ازسمت شمال شرق به تهران نزدیک است 
و همین مساله نگرانی ها را بیشتر می کند. با قطعیت نمی توان گفت این زلزله ای 
که آمد، زلزله اصلی بوده و دیگر امکان وقوع زمین لرزه وجود ندارد، اما باتوجه به 
برآوردی که از زلزله 183۰ با بزرگای ۷ ریشتر وجود دارد، همیشه این احتمال 
می رود که چنین حجمی از زمین لرزه روی این گسل اتفاق بیفتد، پس مردم باید 
هوشیار باشند. کسی نمی تواند بگوید این آخرین زلزله بوده است. در سرپل ذهاب 
هم اول زلزله ای 4/5 ریشتری آمد و همه فکر کردند دیگر نمی آید، اما 4۰ دقیقه بعد 
زلزله ۷/3 ریشتری آمد و آن اتفاقات ناگوار افتاد، پس نمی توان با قطعیت از چیزی 
سخن گفت. مضاف براین، اینکه خود زلزله به بزرگی 5 ریشتر چه خطر و آسیبی دارد، 
انتظار نداریم آسیب جدی ایجاد کند، مگر همین وضعیتی که شاهد بودید که دو 

نفر کشته و 2۰ نفر مجروح شدند.«

      احتمال وقوع زلزله در اواسط ماه قمری بیشتر است
زارع در ادامه بااشاره به ادعاهایی که حول ارتباط این زمین لرزه با پدیده ابرماه طرح 

شد، گفت: »به لحاظ آماری چنین چیزی وجود دارد که اول و وسط ماه قمری تعداد 
زلزله های شدیدتر و بزرگ تر بیشتر هستند. این بدین معنا نیست که اگر وسط یا اول 
ماه نباشد، زلزله نمی آید. در زمان های دیگر هم زلزله آمده است. به لحاظ آماری یک 
اوج نشان داده شده که وقتی وسط ماه و اول ماه هستیم، احتمال وقوع زمین لرزه 
بیشتر است. باتوجه به اینکه اان هم وسط ماه رمضان هستیم، هیچ بعید نیست 
این از نظر آماری معنادار باشد. اما اگر در این ایام هم نباشیم، ممکن است زلزله 

بیاید، ولی تعداد آن علی الظاهر کمتر است.«

      زلزله بقیه استان ها ربطی به تهران ندارد
بعد از وقوع زمین لرزه دماوند، زلزله های خفیفی در برخی استان های کشور نظیر 
لرستان، کرمان و اردبیل هم اتفاق افتاد. این استاد پژوهشگاه زلزله شناسی در 
رابطه با ارتباط این زلزله ها با زلزله دماوند خاطرنشان کرد: »در اردبیل، کرمان و 
لرستان زلزله های دیگری به وقوع می پیوندد و قبا هم اتفاق می افتاد و ربطی به 
تهران ندارد. آنچه به عنوان پس لرزه در این اتفاق داشتیم، یکی یک ساعت ونیم بعد 
که 3/۹ ریشتر بود و دیگری چهار ساعت ونیم بعد به بزرگی 3/5 بود. بیشتر از این 
هم نبوده است، بنابراین تصور نکنیم جاهای دیگر اگر زلزله ای اتفاق افتاده، مرتبط 
با زلزله تهران است. فقط اتفاقاتی که اطراف کانون اصلی زلزله افتاده، به عنوان 

ارتباطات مستقیم با زلزله اصلی می توان درنظر گرفت.«

      اطاعات این زمین لرزه ارتباط آن با آتشفشان دماوند را 
نشان نمی دهد

زارع در ادامه به ارتباط بین فعالیت آتشفشان دماوند و زلزله تهران هم اشاره کرد 
و گفت: »اگر منظور زلزله هایی است که منجربه آتشفشان شود، زلزله های خاصی 
هستند؛ یعنی زلزله های آتشفشانی هستند. زلزله های آتشفشانی مشخصاتی دارند 
که از نوع نگاشت ها و نوع جنبش می توان حدس زد و سریع اعام کرد که اینها 

نوسانات آتشفشانی است. مشخصاتی که از این زلزله تا اان به دست آمده، چنین 
ارتباطی را نشان نمی دهد؛ یعنی به عنوان لرزه آتشفشانی خود را نشان نمی دهد 

که بگوییم این اتفاق با انفجار در قله دماوند همراه است.«

      میزان آمادگی ما در مواجهه با مساله زلزله همان آمادگی 
20سال پیش است؛ نیروهای متخصص این حوزه به دلیل 

بی توجهی مسئوان از کشور می روند!
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی درپایان به تشریح وضعیت و آمادگی 
ایران در مواجهه با چنین بایایی پرداخت و گفت: »وقتی زلزله ای رخ می دهد، 
توجهات به موضوع زلزله جلب می شود و همین اتفاقی که دیشب افتاد، در 
عرض 48ساعت دیگر لرزه و پس لرزه ای اتفاق نیفتد، از اخبار کنار می رود و به 
الزامات آن هم پرداخته نمی شود. نمونه و نشانه این است که از دیشب تلفن های 
متعددی از همکاران شما تا برخی مسئوان و مدیران شهری و مملکتی داشتم 
که می گفتند احتمال زلزله بزرگ تر بعدی چقدر است، آیا زلزله بزرگ تری می آید 
یا خیر؟ این سوال را خیلی صریح و واضح می پرسند، منتها این سوال برای 
زمانی است که دقیقا 2۰ دقیقه قبل زلزله آمده و همه از خواب بیدار شوند. 
اگر من 1۰روز قبل از این اتفاق یا 2۰ روز بعد از این اتفاق بگویم برای اینکه 
تشخیص دهیم این زلزله های کوچک تر بعدی چقدر احتماا نشان دهنده یک 
زلزله بزرگ تر بعدتر خواهد بود، چه تجهیزات و امکاناتی ازم دارد، متاسفانه 
آن زمان گوش شنوایی پیدا نمی شود. انگار در خأ صحبت می کنیم. وقتی 
زلزله اتفاق می افتد، همه سراغ سوال اصلی می روند که زلزله بعدی چه زمانی 
است و کجا است و چقدر احتمال دارد. منتها برای پاسخ به این سواات باید 
کارهایی انجام شود. کسی نمی تواند اان کنار کوه های دماوند بایستد و بعد با 
نگاه به کوه بگوید احتمال بعدی چقدر است. می خواهم بگویم توجه رسانه ای 
مساله فوری و مهمی است؛ باید تبدیل به مساله ای شود در زمانی که فوری 

نیست، ولی مهم بودن آن همچنان برقرار باشد و روی این کار بتوان مانور داد؛ 
یعنی این مساله به فراموشی سپرده نشود. این هم یک فرهنگ سازی رسانه ای 
و اجتماعی نیاز دارد که مساله به عنوان مساله باموضوع تلقی نشود و برای 
این اهمیت قائل شوند. در ارتباط با این سوال هم که ما اان در زمینه مواجهه 
با بایایی نظیر زلزله چه وضعیتی داریم، باید بگویم سوال سختی است، چون 
اگر بگوییم ازنظر امکانات چیزی نداریم، جواب درستی نیست. به هرحال 
یک سری امکانات زیرساخت و شبکه لرزه نگاری داریم. همچنین لرزه نگاری 
دیجیتال باندپهن و شبکه شتاب نگاری داریم. منتها اگر خود را با چند کشور 
در ردیف خودمان همانند ترکیه مقایسه کنیم، خیلی عقب هستیم. مخصوصا 
در این 2۰ سال اخیر ازنظر تعداد و کیفیت ثبت داده های لحظه ای، ترکیه به 
کشوری پیشرفته تبدیل شده، ولی ما تقریبا شرایط همان 15 و 2۰ سال پیش 
را داریم و شاید قدری بهتر شده ایم. ما در یک وضعیت سکون قرار گرفته ایم 
و با همه هزینه هایی که در این مملکت می شد و می شود- چه زمانی که پول 
داشتیم و چه اان که تحریم هستیم- موضوع توجه به زیرساخت زلزله به عنوان 
مساله اصلی ما نبود و نیست. این گرفتاری جدی و اساسی است. دولت های 
مختلف آمدند و رفتند و یکی پول زیاد داشت و نفت 14۰ داری می فروخت، 
بعد تحریم شد و دولت دیگر برجام داشت و بعد برجام از کار افتاد. تمام اینها 
آمد و رفت، ولی در زمینه تحقیقات مرتبط با زلزله تحول جدی و مهمی شاهد 
نبودیم. نکته ای که مثبت بود و در این سال ها توانستیم چراغ را روشن نگه داریم، 
این بود که ازنظر پرورش متخصصان در زمینه زلزله کار شده است و این چراغ 
روشن نگه داشته شده و نسل خوبی پرورش پیدا کرده است. باز به همین دلیل 
که سرمایه گذاری کافی روی زیرساخت انجام نمی دهیم، این افراد -  از لیسانس 
تا دکتری که پرورش می یابند- را از دست می دهیم. همین افراد بعد از چند سال 
که می گذرد، به کشورهای دیگر اعم از ژاپن، کانادا، استرالیا و آمریکا می روند و 

در آنجا کار می کنند و دست مملکت ما چیزی نمی ماند.«

یشتــــری در تهــــــران ع زلزلـــه 7 ر احتمـــال وقو

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه

گسل ایپک
گسل شمال تهران

یزکگسل  پارچین گسل کهر

گسل اشتهارد
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