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علیه این روزها
ذهــن انســان کارکــرد فریبکارانــه ای دارد. 

سامان موحدی

گذشته ها را پاالیش می کند، درد و رنج هایش 
را در پستویی پنهان می کند و تنها یک بازنمایی 
شاد و شیرین از آنچه بر ما گذشته را برای مان 
پدیــدار می کند. همان چیزی کــه این روزها 
بازارش حسابی داغ است و به آن »نوستالژی« می گویند. این کارکرد 
فریبکارانه موجب می شود همه نگاهی زیبا و ویترینی به گذشته ها 
داشته باشند. برای مثال در چند سال اخیر بازار نوستالژی بازی با دهه 
شصت شمسی خیلی داغ است. خود دهه شصتی ها این سال ها را 
همیشه در ترس و واهمه جنگ، موشک باران، زندگی کوپنی، صف 
نفت و کپسول گاز و مسائلی از این دست می بینند. چیزی که به هیچ 
وجه آنقدر زیبا نبود که حتی بتوان آن را فروخت. اما حاال از برنامه سازی 
تلویزیون تا طراحی داخلی کافه ها و هزار و یک محصول دیگر را صرفا 
به مدد همین کارکرد فریبکارانه مغز به عنوان نوستالژی دهه شصت و 
با یک »یادش به خیر« به من و شما می فروشند. ما هم البد خوشحالیم 
بابت چیزی پول می دهیم که یادآور سال هایی است که عزیزان مان 
تکه تکه شدند. البته که با این مطلع این می تواند یادداشتی باشد علیه 
نوستالژی! اما آنچه اینجا قرار است به آن بپردازیم نه درباره رفتارهای 
امروزمان است که نگاهی به آینده دارد و درباره آن چیزهایی است که 

سال ها بعد قرار است برای مان اتفاق بیفتد.
شــکی وجود ندارد که همه ما که این روزها در حال نفس کشیدن و 
زندگی در این دنیا هستیم، در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی 
قرار داریم. البته که ما به واســطه ایرانی بودن مان همیشــه تجربه 
زیستن در »برهه حساس کنونی« را داریم ولی قبول کنید که سلسله 
رویدادهایی که بر ما انسان های خاورمیانه ای از ابتدای سال ۹۸ رفت 
و در نهایت مصائب مان به یک همه گیری جهانی تبدیل شد، چیزی 
بیشتر از تجربه هایی است که تا پیش از این داشته ایم. از این جهت 
بسیار بسیار مهم است که به عنوان شاهدان این روزها، کسانی که 
این ایام را زندگی می کنند و هر روز تجربه هایی از درد و رنج را در این 
روزها دارند وظیفه خودمان به عنوان شاهد را دقیق و درست انجام 
دهیم. برای آنکه سال ها بعد در دام ذهن فریبکارمان نیفتیم و بگوییم 
»یادش به خیر اون ســالی که همه قرنطینه شــدیم« الزم است این 
روزها را ثبت کنیم. همه ما تا پیش از این تجربه هایی از ثبت خاطرات 
روزانه داشــته ایم و داریم؛ تجربه هایی از کودکی، کارهایی که برای 
کالس های نویسندگی انجام می دادیم و تالش های نافرجام دیگر اما 
شاید هیچ وقت این مسأله به اندازه این روزها برای  ما اهمیت نداشته. 
خاطره نوشتن در روزگاری که نه رنج و اندوه ارزشمند و بزرگی داریم و نه 
شادمانی بزرگ تری شاید موضوعیتی نداشته باشد. اما در این روزها 
چه؟ حاال که ما از تجربه کنندگان یکی از دردناک ترین رویدادهای 
بشری هستیم چه؟ این روزها باید مراقبت های فراوانی از خودمان و 
اطرافیان مان انجام بدهیم. در کنار همه چیزهایی که چند ماه پیش 
در برنامه زندگی مان نبوده و حاال بخشی از روتین روزانه مان شده بد 
نیست یک دفترچه یادداشت، یک پوشه در لپ تاپ یا وبالگ جدیدی 

برای ثبت رویدادهای این ایام هم راه بیندازیم.
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خاطره های پررنگ شریف در سالی که گذشت

ترین های ۹۸ شریف
دســت خودمان نیســت، همه اش برمی گردد به این مغزهای بزرگ تکنولوژی زده مان که راحت یادش می رود؛ آن قدر راحت که کل ۹۸ را در آبان و دی و کرونا 
می تواند خالصه کند. به خاطر همین برگشــتن و ورق زدن تقویم و باال و پایین کردن روزهایی که همان همیشــگی نبودند، آخر ســال بیشتر می چسبد. ما هم 
طبق روال هرسال  ترین های شریف را به انتخاب تحریریه روزنامه لیست کردیم؛ قاعده و قانون خاصی ندارد و زیاد می شود بهش إن قلت وارد کرد ولی همین 

را فعال داشته باشیم برای اینکه یادمان نرود.

فراموش نشدنی ترین: 
مسافران ابدی پرواز ۷۵۲

تلخ بود، خیلی تلخ، برای همه مان. انگار شــنبه 
صبح که بیانیه ستاد کل آمد، آب یخ ریخته باشند 
روی ســرمان، انگار یک پتک بزرگ خورده باشد 
روی تن مان و لِه له مان کرده باشد. بامداد جمعه، ۱۳ دی سردارمان را از 
پشت زده بودند و زخمی در تن مان فرو کردند. بامداد چهارشنبه، ۱۸ دی 
انتقام گرفتیم ولی صبح همان روز حاال با خطای انســانی یا سیستمی یا 
هرچه که اسمش را می گذارید، ۱۷۶ خودی را روی هوا زدیم. ۱۶تایشان 
از همین شریف بودند و کلی دوست و آشنا و رفیق در این خانواده داشتند؛ 
همین شــد که خانواده سخت داغدار شد و به هم ریخت. ۹۸ هم می رود 
کنار بقیه نود و چندها که شــاید چند وقت دیگر اصال حواس مان بهشان 

نباشد ولی مسافران این پرواز را هیچ وقت فراموش نمی کنیم.

کاوه ترین: پدر مریم ملک
قرار بود دوشــنبه، ۲۳ دی یادبودی مختصر برای 
عزیزان مان در مســجد دانشگاه داشته باشیم. از 
بیرون گفتند فعال مراســم نگیرید. دانشــگاه زیر 
بار رفــت. بچه ها اعتــراض کردند. مراســم افتاد 
سه شــنبه، ۱ بهمن. آن روز حیاط مســجد پر بود از چهره های بهت زده و 
غمبادگرفته که حتی توان رفتن داخل مسجد را هم نداشتند. داخل مسجد 
هم یک مراسم رسمی با تعدادی سخنران بود ولی صدای دادخواهی پدر 
مریم ملک و عکسی که به یادگار از آن روز ماند، برای خیلی ها تظلم خواهی 

اسطوره کاوه را زنده کرد و جلوی چشم شان گذاشت.

 نقطه سه گانه ترین: دکتر افشین
نقطه سه گانه آب جایی ســت که فازهای جامد و 
مایع و بخــار آن در تعادل با یکدیگــر قرار دارند و 
هم زیستی می کنند. نکته جالب هم نقطه بودن 
آن است، یعنی فقط یک نقطه وجود دارد که دما و 
فشار آن به گونه ای باشد که این تعادل را ایجاد کند. در معادالت دانشگاه و 
بحث ها و کشمکش های بین مسئوالن قسمت های مختلف و دانشجوها 
نقش دکتر افشین چیزی مثل نقطه سه گانه است و یافتن جایگزینی برای 

او که بتواند تعادل را حفظ کند، بعید به نظر می رسد.

 اپراتور نیستم  ترین: سینا طاهری
اردوی ورودی هــای ۹۸ آن قــدر حــرف و حدیث 
پشتش هست که می شود کل این صفحه را به آن 
اختصاص داد ولی شــاید نقطه عطف ماجراهای 
اردو استعفای سینا طاهری از مسئولیت اردو بود، 
آن هم با این ادعا که نمی خواهد اپراتور باشــد. البته خود انتخاب ســینا 
طاهری هم کم بحث وجدل و جنگ روایت ها نداشــت ولی به هر حال بار 
اردو بدون طاهری به مقصد رسید و ورودی های ۹۸ هم بدون اردو نماندند.

 ناشناخته ترین: علی ربیعی
بســیج برای ۱۶ آذر آن قدر بــه آن در و این در زد 
تا باالخره ســخنگوی دولت، علــی ربیعی برای 
دو ســاعتی به ســالن جابر آمد. فریاد و اعتراض 
دانشــجویی بود که از هر ســمتی روانــه ربیعی 
می شــد ولــی ربیعی هم کارش را خــوب بلد بود و اخمی بــه ابرو نیاورد 
و نشســت و شــنید و حرف هایش را باربط و بی ربطــش زد و رفت. نکته 
جالب کلیپ اول برنامه بود که در آن خیلی از دانشــجوها حتی ربیعی را 
نمی شناختند و نمی دانستند چه کاره است. البته ربیعی می تواند عنوان 
»بدقول ترین« را هم به خودش اختصاص بدهد، چرا که قول داد دوباره 
یکی دو ماه بعد به شریف می آید و پاسخگوی سواالت دانشجوها خواهد 

بود ولی خبری ازش نشد.

»قسمت نیست بریم«ترین: زیباکنار ۳
زیباکنار ۳ مثل دو سال قرار بود در بهمن ماه برگزار 
شود، البته با یک تفاوت مهم و آن هم اصفهان به 
جای زیباکنار ولی اتفاقات دی ماه و داغدار شدن 
دانشگاه به حدی سنگین بود که در نهایت دکتر 
حســینی تصمیم گرفت این نشســت را به ســال ۹۹ موکول کند. شیوع 
ویروس کرونا در اســفند نیز قوز باالی قوز شــد و امــکان برگزاری بهاره 
زیباکنار را از بین برد تا فعال قرعه به نام مهر ۹۹ بیفتد که سومین زیباکنار 

را در دل خودش جای بدهد.

 »من اصال قهرم«ترین: دکتر 
ضرابی زاده، معاون آموزشی 

دانشکده کامپیوتر
دکتر ضرابی زاده از آن استادهایی ســت که پایه 
رفاقــت و ایاغ شــدن با دانشجوســت، بــا آنها به 
مسابقات جهانی ACM می رود و کنارشان در عکس های یادگاری ژست 
می گیرد، خودش وارد گود می شــود و برای سامانه جدید انتخاب واحد 
کد می زند و از این جور کارها ولی در تعامل با شــورای صنفی دانشــکده 
کامپیوتر زیاد نتوانســته موفق باشــد و آخرش هم کار آنها به متد دوری 
و دوســتی رســید، آنجا که هیئت رئیسه دانشــکده مصوب کرد شورای 
صنفی ارتباط مســتقیم خودش با معاونت آموزشی دانشکده را از دست 
داده و در پیگیری امور آموزشــی محلی از اعــراب ندارد. البته بچه های 
کامپیوتر قبل از این هم بابت برخی روندها و آیین نامه های تصویب شده 
در دانشکده شــان از دکتر ضرابی زاده گله منــد بودند و می گفتند با این 

کارها دانشگاه تبدیل به مدرسه می شود.

 »هوو«ترین: سامانه کالس های 
مجازی برای ابن سینا و تاالرها

کرونــا تقریبا یک ماهــی در راه بود تــا خودش را 
از چین به ایران برســاند. ما کــه برای علم آموزی 
به چیــن نرفتیم ولی چینی ها تحفــه ای برایمان 
فرستادند که علم آموزی مان را متحول و از الف فالن به تاالر بهمان رفتن را 
تبدیل کرد به از این لینک به آن لینک رفتن و نشســتن روی صندلی های 
ابن ســینا و تاالر بدل شــد به دراز کشــیدن جلوی لپ تاپ و گوش کردن 
صدای استاد و گرم شدن چشم ها و... . البته با توجه به تغییر مهم پردیس 
و نشســتن دانشجوهای پردیسی و عادی ســر یک کالس، دانشجوهای 

پردیسی هم رقیب جدی برای کسب این عنوان بودند.

 »توییتر قدرتو را نمی داند«ترین: 
دکتر ابوالحسنی و حاج آقا عبداللهی
دانشگاه خودش کم بحث و جنجال دارد، توییتر 
هم این وســط آتش بیار معرکه شده و خیلی ها را 
به جان هم می اندازد. دکتر ابوالحســنی، استاد 
دانشــکده فیزیک و حاج آقا عبداللهی، معــاون نهاد رهبری هم از جمله 
افرادی هستند که معموال توییت هایشــان جنجال ساز است و با واکنش 

تعدادی از دانشجوها مواجه می شود.

 »آستین باال زده«ترین: 
حاج آقا طباطبایی

برخــالف ظاهــر آرام و تحصیــالت فلســفه اش 
حســابی در زمینه ساخت وســاز مرد عمل است 
و پــای کار. از وقتــی هم به نهاد آمــده تا دل تان 
بخواهد فعالیت عمرانی و بازســازی در مسجد راه انداخته و حال وهوای 
آن را عوض کرده است. شاید باورتان نشود ولی در همین اسفند کرونایی 

هم فعالیت های عمرانی مسجد به راه بود و تعطیل نشده بود.

 »و مکروا و مکرالله«ترین: 
لغو جشن فارغ التحصیالن

انجمن فارغ التحصیالن می خواست مثل هرسال 
گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه را روز جمعه، 
۱۳ بهمن در سالن جباری و هال تاالرها برگزار کند 
اما حواس شان نبود که دیر جنبیده اند و بچه های دانشکده کامپیوتر برای 
رویداد WSS مجموعه تاالرها را زودتر رزرو کرده اند. انجمن با فشاری که از 
باال آورد و با همکاری مسئوالن دانشگاه آخرش توانست حرفش را به کرسی 
بنشاند و جا را برای WSS تنگ کند ولی شهادت سردار سلیمانی و اعالم 
عزای عمومی در کشور باعث شد برنامه آنها به جمعه ۲۰ دی موکول شود. 
سقوط هواپیمای اوکراینی و جان باختن مسافران شریفی آن برنامه روز ۲۰ 
دی را هم لغو کرد و شیوع کرونا به انجمن اجازه نداد حتی در اسفند باالخره 
گردهمایی را برگزار کند. گویا آه مظلومیت بچه های دانشــکده کامپیوتر 
خیلی کاری بوده و بساط انجمن فارغ التحصیالن را حسابی لرزانده است.

 »آدم درست در جای 
درست«ترین: دکتر باغرام

وقتــی یک کتاب خوان حرفه ای و عشــق کتاب را 
بگذارید مدیر کتابخانه عمومی، انتظاری جز تحویل 
حال آن به احســن احوال هم نباید داشت؛ کاری 
که دکتر باغرام، استاد دانشکده فیزیک در این مدت انجام داده و کتابخانه 

را فراتر از سالن مطالعه اش و روزها و شب های امتحان تعریف کرده است.

 »حس تکلیفم میاد«ترین: 
نامزدهای شریفی انتخابات مجلس

انتخابات مجلس ۹۸ شاید آنچنان پررونق نبود و 
پایین ترین درصد مشارکت را هم به دنبال داشت 
ولــی در عوض تعداد قابل توجهی از اســتادان و 
فارغ التحصیالن شریف در میدان رقابت آن به عنوان نامزد حاضر شدند 
و در نهایت نیز پای دوتاشــان )سید محسن دهنوی و روح الله ایزدخواه( 

به بهارستان باز شد.

 »ضربه گیر«ترین: دکتر نورانی
تنش های بین دکتر حســینی و برخــی فعاالن و 
گروه های دانشــجویی کم کم داشت از حد تحمل 
فراتر می رفت که دکتر نورانی به  عنوان مدیر فرهنگی 
وارد شد و فضا را کمی تلطیف کرد تا روان کننده ای 

باشد برای اصطکاک های روی اعصاب فضای فعالیت دانشجویی.

 »پیوندزننده شقایق به 
گودرز«ترین: خبرگزاری فارس

وقتی عکس دسته جمعی گروه کوه در باالی قله 
دماوند روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت، 
کمتر کسی فکر می کرد گزارشگر فارس بتواند از 
عکس شهردار سابق تهران در کنار معاون فرهنگی دانشگاه در یک برنامه 
دانشــگاهی کره بگیرد و این دو عکس را به هم وصل کند تا بتواند ماهی 

خودش را از آب گل آلود بگیرد.

 »خستگانت را شکیبایی نماند«ترین: 
ساختمان جدید آموزش

اینقــدر قول وقرارها برای افتتاح ســاختمانی که 
قرار اســت به اســم دکتر میرعمادی باشد، زیاد 
شده که دیگر فراموش کرده ایم کدام قول را کدام 
مسئول در کدام روز داده. باید منتظر بمانیم و ببینیم ۹۹ سال افتتاح این 

ساختمان خواهد بود یا نه؟

گزارش
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از 99 چه انتظاری داریم؟

اگر کرونا بگذارد
کسی که ۹۸ را دیده، باید مغز درازگوش خورده باشد که بخواهد ۹۹ را نیامده درباره اش صحبت کند و از اتفاقاتش بگوید ولی عادت رسانه ها این است که آخر 
ســال در کنار اینکه از اشــک و لبخند و شادی و غم سال رفته می گویند، نیم نگاهی هم به سال جدید دارند و تحلیل شان را از ۱۲ ماه پیش رو به خورد مخاطب 
می دهند. حاال ما هم تحلیل های پساحقیقت و پیش گویی های نوستراداموسی بلد نیستیم از خودمان در کنیم ولی طبق روال عادی اگر سال مان پیش برود، 

اینها را می توانیم در آینه فردا ببینیم.

سیاست: آن مجلس رفته است

خردادماه مجلس دهم به پایان راه می رســد و مجلس تازه با ترکیبی جدید 
شروع به کار می کند؛ مجلسی که حاصل پایین ترین نرخ مشارکت در انتخابات 
مجلس پس از انقالب است. هر چند در ترکیب مجلس دهم اصول گراها نقش 
پررنگی داشتند اما مجلس یازدهم مجلسی یکدست اصول گراست. روابط 
دولت و مجلس در نبود فراکســیون امید و چهره هایی مانند علی الریجانی 
حتما متحول و شــاید پرتنش باشــد. گمانه زنی ها از استیضاح چند وزیر تا 
سوال و استیضاح رئیس جمهور در سال پایانی را شامل می شود؛ اتفاقی که 
طرفداران زیادی در میان اصول گراها دارد و زمزمه هایش در مجلس پیشین 
هم شنیده شد. صندلی ریاست مجلس جدید هم پیش بینی ها و البی ها را از 
همان روز انتخابات داغ کرده است. سوال اصلی هم این است که آیا محمدباقر 
قالیباف می تواند این کرسی را با وجود رقبایی مانند اعضای جبهه پایداری به 
دست بیاورد؟ موفقیت قالبیاف به این معنی است که روحانی جلسه سران قوا 
را باید با دو رقیب اصلی اش در انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. تغییر 
نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی در عین اینکه پیشنهاد تازه ای به 
شمار نمی رود، چیزی نیست که با صدای بلند آن را بشنوید. پیش بینی های 
زمزمه گونه ای از احتمال تالش مجلس برای این کار وجود دارد. البته تغییر 
قانون اساسی در اختیارات مجلس نیست و شواهد هم این پیش بینی را تأیید 

نمی کند، با این حال قابل تأمل است. 

شرق: عروسی در عقد بسی داماد

در نوزدهمین ســال حضور آمریکا در افغانســتان و پس از نزدیک به دو دهه 
جنگ، آمریکا و طالبان با هم تفاهم نامه صلح امضا کردند. نماینده آمریکا 
در صلــح زلمای خلیل زاد بــود، نماینده دیروز آمریکا در جنــگ، آن هم در 
تفاهم نامه ای که عنوان امارت اسالمی افغانستان به چشم می خورد. تفاهم 
صلح با طالبان در کنار مراسم سوگند ریاست جمهوری با نقش آفرینی غنی 
و عبدالله سال آشفته ای را برای افغانستان تصویر می کند؛ سالی با سه دولت 
همراه با حضور نیروهای خارجی که توافق های جداگانه ای با هر کدام دارند 
و تازه قرار است تا پایان سال از کشور خارج هم بشوند و نیروهای معارض را 
به هم واگذارند. تنها توجه به اینکه در تفاهم با طالبان خواسته شده مبارزه با 
داعش در خاک افغانستان را ادامه دهد خود گویای اوضاع همسایه شرقی 
ایران است. پرواضح است که بی ثباتی در افغانستان تأثیر جدی بر ما دارد و 

باید حواس مان به بازی افغان-آمریکا-طالبان جمع باشد. 

غرب: توپ و تانک و مسلسل
عراق، ۲۰۲۰ را همچنان بدون دولت پیش می رود. عبدالمهدی پس از استعفا 
از نخست وزیری همچنان مسئول پیشبرد امور است و مشخص نیست چه 
زمانی دولت را به نخست وزیر جدید تحویل می دهد. در کنار نبود چشم انداز 
روشــن برای توافق احزاب شــیعه، کرد و اهل ســنت در پارلمان عراق، نزاع 
گروه های شــبه نظامی با نیروهای آمریکایی هم از چالش های سال آینده 
عراق است. شلیک راکت به پایگاه های آمریکایی وارد فاز تلفات شده و بمباران 
مقر نیروهای حشدالشعبی و ارتش عراق را از سوی آمریکایی ها در پی داشته 
است. اعالم موجودیت گروهی تازه که مسئولیت حمالت را به عهده گرفته و در 
ردیف گروه های بسیج مردمی عراق نیست، نشان از رو به وخامت رفتن اوضاع 
دارد. نبردی فرسایشی که احتماال سال آینده در عراق قوت هم خواهد گرفت 
و اوضاع سیاسی آشفته عراق را آشفته تر خواهد کرد. نبردی که از همین حاال 
به خاک سوریه هم کشیده شده و قطعا در مرزهای عراق باقی نخواهد ماند.

ورزش: با اجازه کرونا

یک ماه دیگر باید صبر کنیم تا معلوم مان شــود المپیک ۲۰۲۰ ژاپن برگزار 
می شود یا نه. مسئوالن المپیک و ژاپنی ها از آماده بودن همه چیز برای برگزاری 
المپیک می گویند. این ســرعت رشد و حرکت کرونا است که تصمیم گیران 
را به برگزاری مســابقات یا لغو آن متمایل می کند. اگر سیاست های بوریس 
جانسون طور به کرسی بنشینند، باید با اولین تعطیلی المپیک بعد از جنگ 
جهانی دوم مواجه شویم. شاید هم صرفه اقتصادی برای ژاپنی ها و المپیکی ها 
مهم تر باشد و المپیک را با قوت برگزار کنند و مشت محکمی به دهان کرونا 
بکوبند. یورو ۲۰۲۰ هم کاسه »چه کنم«اش روی هوا و بین ۱۲ کشور میزبان 

مانده، آن هم با حضور ایتالیایی که این روزها مرکز بحران کرونا شده است.

اقتصاد: ما را به خیر تو امید نیست
اقتصــاد ایران در ســال ۹۹ با ادامــه تحریم، کاهش شــدید قیمت نفت و 
بودجه ای  پرسش انگیز روبرو است. در عین اینکه نشانه ای از کاهش تحریم ها 
یا پایان احتمالی آنها دیده نمی شــود، بســیاری ۹۸ را سال پایان یافتن اثر 
تحریم بر اقتصاد ایران می دانســتند. با این پیش بینی در سال ۹۹ اقتصاد 
ایران با تنش تحریم ها سازگارتر شده و راهش را کمی هموارتر ادامه می دهد. 
با این حال در زمستان ۹۸ دغدغه بسیاری از اقتصاددانان بودجه ۹۹ بود؛ 
بودجه ای که آن را تورم زا، نامتناســب با شــرایط ایران و دارای کسری بزرگ 
می دانستند، بودجه ای که با تأخیر به صحن مجلس رسید و کرونا با تعطیلی 
جلسات مجلس، بودجه مصوب کمیسیون را به مدد حکم حکومتی و تأیید 
مجمع تشخیص قانون کرد. جنگ نفتی عربستان و روسیه برای تسلط بر 
بازار و اقناع رقیب و حذف نفت شیل اندک درآمد نفتی ایران را که با دور زدن 
تحریم ها به دست می آمد، اندک تر کرده است. در کنار همه اینها شیوع کرونا 
ضرر قابل توجهی به حمل ونقل، گردشگری، پوشاک و خیلی از مشاغل وارد 
کــرد که اثر آن در ماه های آینده بر اقتصاد ایران دیده می شــود، همه اینها 
یعنی شــرایط سخت اقتصادی در ســال ۹۹. نکته تلخ ماجرا این است که 
سابقه عملکرد دولت روحانی و دست پخت بودجه ۹۹ امید به عملکرد او را 
واهی کرده است. با این حال تنش و فشار شیوع جهانی کرونا بر اقتصاد شاید 
باعث شود فایده روابط اقتصادی با ایران بر هزینه هایش بچربد و دریچه ای 

از رونق را به سوی ما باز کند.

کرونا: مقصر کیست؟
۲۰۲۰ به حق سال کروناست. احتماال بشر تمام این سال را با این مهمان 
ناخوانده درگیر است. تالش ها برای ساخت دارو و واکسن کرونا امسال با 
قوت پیش می رود و اگر همه چیز خوب پیش برود، پایان سال ۹۹ واکسن 
یا دارویی اختصاصی خواهد داشت. احتمال دیگر اما فراگیری جدی در 
کشورهایی است که سیستم بهداشت و درمان مناسبی ندارند. این اتفاق 
قطعا فاجعه ای انســانی خواهد بود و خاطرات آنفوالنزای اســپانیایی در 
ســال های ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ را دوباره زنده خواهد کرد. در ماه های پیش رو 
نبرد چین و آمریکا در یافتن مقصر پنهان کاری یا دستکاری ژنتیکی ویروس 
هم ادامه خواهد داشت؛ نبردی که بی شک پیروز قطعی ندارد و طی آن تنها 
اتهام به دیگری در دستور کار است. سناریوی فاجعه واقعی اما نیافتن درمان 
و واکســن است. این یعنی کره خاکی زمستان سال آینده را هم با ویروس 
خطرناکی در جنگ است که قصد باختن نبرد را ندارد. از این بدتر جهش 
دوباره این ویروس در زمان فراگیری است؛ کرونایی که در کمتر از دو دهه 
سه جهش قدرتمند را تجربه کرده تا هوش تکامل یا مهندسان ژنتیک را به 
نمایش بگذارد. یک جهش دیگر می تواند کابوس بشر را دو چندان کند و 

فیلم های آخرالزمانی را تنها یک بازی کودکانه جلوه دهد.

سیاست: چه کسی رئیس جمهور مرا جابه جا کرد؟
نیمه دوم سال ۹۹ رقابت بر سر اولین ریاست جمهوری ایران در قرن جدید 
خورشیدی حســابی جدی شده است. هر چند انتخابات مجلس یازدهم 
از دلگیــری و قهر عــده زیادی از مردم بــا صندوق خبــر داد اما انتخابات 
ریاست جمهوری به راحتی می تواند با گزینه های جذاب رابطه مردم و صندوق 
را گرم کند. اصول گرایان به انتخابات بعدی امیدوارتر به نظر می رسند. هم 
در برد مجلس روحیه گرفته اند و هم به کارنامه روحانی و دولت تدبیر و امید 
دلخــوش دارند. گمانه زنی ها حتی از حضــور دوباره قالیباف در انتخابات 
حکایت دارد. گزینه های جوان تر اصول گراها مثل بذرپاش هم به سادگی 
میدان را ترک نخواهند کرد. دولتی ها هم گزینه هایی مثل آذری جهرمی و 
ستاری را دارند. هر چند بسیاری ظریف را در قامت یک گزینه جدی می بینند 

اما شواهد زیادی می گویند او در انتخابات حاضر نخواهد بود.

سوریه: این جنگ لعنتی تمام می شود؟

سال ۹۹ دهمین سال جنگ سوریه است؛ جنگی که در پایان سال نهم به 
رویارویی جدی با ارتش ترکیه هم انجامید. اسفند ۹۸ دوباره میان ارتش 
و مسلحین ادلب آتش بس برقرار شد. شواهد می گوید این آتش بس دوام 
نخواهد داشت و نبردها برای باز شدن بزرگ راه حلب الذقیه دوباره شروع 
می شود. این یعنی تروریست های النصره و گروه های دیگر جای کمتری 
در ادلب خواهند داشــت و ترکیه آنها را به نوار کردنشــین ترکیه خواهد 
فرستاد. درگیری دوباره کردهای سوریه و ارتش ترکیه و گروه های مورد 
حمایتش احتماال نزدیکی بیشــتر کردها و دمشق را در پی دارد و تسلط 
ارتش ســوریه بر بخش های بیشتری از خاک ســوریه را سبب می شود. 
این یعنی ۹۹ پرونده ســوریه را تا مرز بسته شدن پیش می برد و تنها نوار 
باریک و ناپیوســته حائل میان ترکیه و ســوریه مثل استخوان الی زخم 

باقی می ماند.

گزارش
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کتاب های شــما در ســه دســته قابل تقسیم 
هستند؛  یک دسته رمان ها و داستان ها، یک 
دسته جستار که می شود گفت نفحات نفت و 
نشــت نشا از این دسته  است، و یک دسته هم 
ســفرنامه ها. خود شما کدام دســته را بیشتر 

دوست دارید؟
رمــان من را ســرحال مــی آورد، یعنی وقتــی رمان تمام 
می شود، من احساس حیات بیشتری می کنم و احساس 
می کنم حاال زنده شدم. اگر جهان داستان درست شکل 
بگیرد، عمیق ترین و باارزش ترین کار برای امثال ما نوشتن 

قصه و رمان است.
فکر می کنید مردم کدام دســته از کتاب های 

شما را بیشتر دوست دارند؟
نمی دانم ولی به نظرم مردم هم بیشتر رمان دوست دارند. 
نکته دیگر اینکه جستارها، تابع زمان ترین متن های من 
هستند. جستار باید دوره خاص خودش را داشته باشد، 
یعنی باید نشــانه ای باشــد از یک دوره خــاص که بعد از 
مدتی تمام شــده. یکی از ایرادات در کشور ما این هست 
که جســتاری مثل »نشت نشــا« هنوز خوانده می شود. 
این خوب نیســت که هنوز به »نفحات نفت« ارجاع داده 
می شــود. جستار برای این نوشته نمی شود که بعدش تا 
صدسال خوانده شود. جستار باید خطایی را گوشزد کرده 

و آن خطا رفع شده باشد.
و  افغانســتان، کــره شــمالی و سیســتان 
بلوچســتان؛ ســفرنامه های شــما در این سه 
منطقه می گذرند. شما برای این سه سفر صرفا 
سفرنامه نوشتید، درحالی که سفرهای زیادی 
رفته اید. چرا این دو کشــور و یک استان؟ چرا 
بقیه سفرهای شما تبدیل به سفرنامه نشدند؟

البته داســتان سیستان به یک معنا ســفرنامه ا ست، به 
یک معنا واقعه نگاری اســت. افغانستان برای من، بعد از 
سفر به عنوان جایی طرح شد که هم ریشه های فرهنگی 
زیادی با هم داشتیم و هم مسأله افغانستانی های داخل 
ایران، مســأله مهمی بود و ما باید مردم را نســبت به این 
مسأله هوشــیار می کردیم. کره شمالی هم به هر صورت 
جزء سواالت مردم بود، نسبت ما با کره شمالی محل سوال 
است برای مردم. آیا شباهت داریم؟ آیا مسیر ما به آن سمت 
است؟ اصال کره شمالی یعنی چی؟ من وظیفه داشتم به 
این سوال پاسخ بدهم، اول برای خودم و بعد برای مخاطب. 
در بعضی از سفرهای دیگرم این جور نبوده که سوال جدی 
داشته باشم یا به یک سوال جدی  جواب خوبی داده باشم. 
در سفرنامه باید یک نگاه جدید وجود داشته باشد. وگرنه 
هرچیزی که امروز در اینترنت قابل ســرچ باشد به نظرم 
ارزش نوشتن ندارد. اگر موضوع موشک، موضوع تحریم 
و موضوع نظام بســته کره ی شمالی و... نبود، این کشور 

موضوع من نبود.
شــما در کتاب می گویید کــه چندصدایی راه 
حل برون رفت از تحریم است اما از طرف دیگر، 
تحریم علت تک صدایی اســت. راه برون رفت 
از ایــن تک صدایی به چندصدایی کمی مبهم 

هست. چاره چیست؟
حرف شما کامال درست است. به نظر من هم تحریم ما را 
سریع تر به سمت تک صدایی خواهد برد. چرا؟ برای اینکه 
جلوی شنیدن صداهای مختلف را مسدود می کند. پس 
یکــی از تبعات تحریم تک صدایی اســت. ما فقط با خود 
تحریم مواجه نیستیم بلکه تبعات تحریم هم مهم است و 
باید برای این تبعات راه حل داشته باشیم. برای جلوگیری 
از ایــن تبعات، باید تــالش کنیم خودمــان در خودمان 
چندصدایی را زنده کنیم. اگر چندصدا شدیم الزاما تحریم 

برداشته نمی شود اما تبعات تحریم برای ما کم می شود.

ولی آیــا ما می توانیــم در شــرایط تحریمی که 
تک صدایی از تبعات انکارناپذیر آن اســت، به 

چندصدایی برسیم؟
باید تالش کنیم که خودمان در مســیر تحریم دست و پا 
نزنیم. نباید روی ریل تحریم حرکت کنیم. ما چندفرهنگی 
هســتیم ولی مســأله این اســت که بین این فرهنگ ها 
گفت وگو کم اســت، یعنی چندفرهنگی بودن مان احراز 

شده و خودمان باید این را گسترش و بسط بدهیم.
می شود گفت حاکمیت میلی به چندصدایی 

ندارد؟
بله.

یعنی باید تالشی از پایین شکل بگیرد؟

دقیقا. حاال که بحث باز شــد، برمی گردم به ســوال اول 
شــما. من به انــدازه کتاب های خــودم دارم بــرای این 
موضــوع، تالش می کنــم. یعنی تــالش می کنم بگویم 
انسان افغانستانی فقط مرز جغرافیایی اش با ما متفاوت 
است. هیچ تفاوت دیگری نیست و تبعات جدا شدن مرز 
جغرافیایی اش با ماست که امروز این مشکالت را بین ما 

و آنها حاکم کرده.
یعنی به نظر شما ما به سیم های اتصال کوتاهی 
نیاز داریــم که فرهنگ های مختلــف را به هم 
وصل کند و یک نویسنده و یک نخبه می تواند 

این نقش را بازی کند؟
بله. در حد توانش، در حد دور و بر خودش، در حد خیلی 
کم. من هرچه پیرتر می شوم می فهمم که تأثیرم خیلی کم 
است ولی اتفاقا به همین تأثیر کم امیدوارتر و به یک معنا 

نسبت به آن غیورتر می شوم.
اما شما سال قبل تحت عنوان »فرمانده نیروی 
هوایی نویسندگان« به یک گروه از این گروه ها 
و یک صدا از این صداهــا انتقادات تندی وارد 

کردید...
نه نه. این انتقاد من اصال به این معنا نیست که اینها حق 
ندارند اظهارنظر فرهنگی کنند. من می گویم اظهارنظر 
اینهــا هم بایــد در فضای آزاد و برابر با بقیه باشــد. حرف 

من این است.
آیا نهادهای خاص حاکمیتی ما نمی توانند وارد 

فرهنگ بشوند؟
به نظر من نمی توانند بشــوند، ســپاه نباید وارد فرهنگ 

بشود، اصال.
ولی ســینمای ما یک تغییر مثبت به خودش 

ندید از وقتی »اوج« آمده؟

نباید این اتفاق می افتاد، اوج اتفاقا جزء ســازمان هایی 
است که خوب آمده. به عنوان یک تهیه کننده جلو آمده. 
دخــل و خرج خــودش را دارد اما دخــل و خرجش باید 
برای مردم شفاف باشــد. اما درباره ورود نهادهای خاص 
حاکمیتی به فرهنگ، مسأله اصلی تر این است که با این کار 
عمال فرصت تصحیح عملکرد سایر نهادهای فرهنگی از 

دست می رود.
بیشتر توضیح می دهید؟

ببیــن، مثال ما یــک »حوزه هنری« داریــم. حوزه هنری 
اول انقالب تأسیس می شود با انقالبی ترین و دقیق ترین 
شکل تأسیس، اما کم کم همین حوزه هنری دچار تغییر 
و تحوالتی می شــود که به زعم من یا به زعم حاکمیت، از 

مسیر اصلی خودش جدا می افتد. حاال ما باید تالش کنیم 
این ســازمان را برگردانیم به مسیر درستش. با هر روشی 
که داریم، با روش های کنترلی و مهندســی و روش های 
فرهنگی که داریم. باید سعی کنیم این مسیر انحرافی را 
به مسیر اصلی تبدیل کنیم اما مِن نهاد حاکمیتی چه کار 
می کنم؟ من کنار حوزه هنری یک نهاد دیگر می ســازم. 
حوزه هنری مــوازی! االن ده تاش را ســاخته اند و دارند 
برایشــان پول خرج می کننــد. می دانی این یعنی چی؟ 
یعنی فرض کن من یک ماشین دارم که چرخ جلوش ایراد 
دارد یا مثال فرمانــش می زند. چه کار می کنم؟ خب باید 
ببرم جلوبندی ساز. اما این کار را نمی کنم و ماشین را دور 
می اندازم. به جایش می روم یک ماشین دیگر می گیرم! 

این رفتار مال کسی است که خیلی پولدار است.
پس مسأله شــما با ورود حاکمیت به فرهنگ، 

مسأله شفافیت است؟
هم شفافیت و هم اینکه اصل ورودشان به فرهنگ از یک 
جا باشــد نه از ده جا. وقتی از ده جا شد، یعنی حاکمیت 
می خواهــد چندین کار را با هم شــروع کند؛ هرکدام که 
گرفت و خوب شــد بگوید کار من اســت و هرکــدام را که 
نگرفت و شکست خورد بی صاحب رها کند! با این رویکرد 

هیچ وقت مدیریت در کشور تصحیح نمی شود.
شــما بــا همین منطــق و همیــن نوع نــگاه از 
»ســوره مهر« جدا شدید و به انتشارات »افق« 

پیوستید؟
من جزء کســانی هستم که نسبت به ســوره مهر جدید، 
عــرق دارم اما در حقیقت ما نبودیم که از ســوره مهر جدا 
شدیم، ســوره مهر بود که از ما جدا شد، یعنی سوره مهر 
از کتاب »دا« وارد نوعی از تبلیغات شــد که این تبلیغات 

مورد پسند من نبود. 

یعنی شــما از روزی که تبلیغــات پرحجم برای 
»دا« شروع شد با آن ادبیات، چاپ صدم، چاپ 

دویستم و... از سوره  مهر جدا شدید؟
این نوع تبلیغات دیگر کار ما نبود، ما کار دیگری داشتیم. 
ما می خواستیم وارد بازار بشویم و با مخاطب گفت وگوی 

مستقیم داشته باشیم.
شــما در »نیم دانــگ پیونگ یانــگ« دربــاره 
پرســش های انســان ایرانــی چنــد پاراگرافی 
صحبت کرده اید. اشــاره داشته اید به دهه ۶۰ 
و دهه ۷۰ و مسأله توسعه و بعد هم دهه ۸۰، و 
در واقع می گویید که امروز مسأله انسان ایرانی، 
مســأله کارآمدی یا ناکارآمدی است و در ادامه 
می نویسید که این اتفاق عمال تقلیل و تخفیف 
و تحقیر انسان ایرانی است که سواالت ما به این 
سطح رسیده. چرا بحث کارآمدی تقلیل گرایی 

به حساب می آید؟
اگر ما درست جلو رفته بودیم، مسأله ما دیگر کارآمدی نبود. 
وقتی کارآمدی وجود داشته باشد، هیچ کسی بهش فکر 
نمی کند. فقدان کارآمدی اســت که باعث می شود همه 

به آن فکر کنند.
یعنی این سواالت را سطحی می دانید؟

بله. به نظرم ما باید در دهه های گذشته از این رد می شدیم. 
به نظر من اواسط دهه ۷۰ وقت این بود که مسأله کارآمدی 
برای ما حل شده باشد. چرا ما امروز درگیر دعوا و اختالف 
هستیم؟ برای اینکه نمی دانیم بهترین تصمیمات درباره 
کرونا گرفته شــده یا نه؟ اگر مســئولینی داشــتیم که از 
عملکرد شان مطمئن بودیم، مسأله کارآمدی حل شده بود.

چرا این اتفاق نیفتاده؟
هم مالحظات سیاســی هســت، هم مســأله چرخش و 
گردش نخبگان که متأســفانه درســت شکل نمی گیرد. 
و مطلــب مهم تر اینکه هیچ کــدام از ما حاضر نیســتیم 
آدم های متخصص  و توانمند را به جای نزدیکان خودمان 
به کار بگیریم. کارآمدی می توانســت چیز مهمی نباشد 
در ذهن ما. به این معنا که می توانســتیم مطمئن باشیم 
که نیروهای کارآمد داریم و برویم به مســائل جدی تر فکر 
کنیم. امروز اگر کسی از بحث های تمدنی و مثال ارجحیت 
تمدن شرقی بر غربی صحبت کند، کسی توجه خاصی 
نشان نمی دهد. االن اصال مسأله مردم این حرف ها این 
نیست. اگر کارآمدی حل می شد، وقت داشتیم به سواالت 

جدی تر فکر کنیم.
در واقــع منظــور شــما از سیاســت، Policy و 

سیاست گذاری است...
بله دقیقا. مســائل ما از جنس مســائل سیاست گذاری 
و حکم رانی اســت. به نظرم اینهــا بابد خیلی راحت حل 
می شد. سیاست مدار نباید بتواند همه تغییرات را مدیریت 
کند. سیاســت مدار باید برای رسیدن به قدرت به شکل 
دموکراتیک مبارزه کند ولی آن سیاست مدار نباید بتواند 
کارشــناس را جابه جا کند. شأن کارشــناس باید باالتر از 
سیاســت مدار باشد. در ایران این جوری نیست. در ایران 
یک رئیس جمهور راحت می تواند درباره همه موضوعات 

کارشناسی اظهارنظر کند.
مسأله جوان گرایی هم این روزها داغ شده. به 
نظر شما جوان گرایی می تواند راه حل بخشی 

از این مشکالت باشد؟
امروز همه ما می دانیم که حکمرانان کشور پیر هستند ولی 
هیچ کاری نمی توانیم بکنیم که از این حکمرانان پیر که 
جای پدران ما و پدربزرگان ما هســتند، تقاضا کنیم کمی 
عقب تر بشــینند تا دیگران بیایند. ولی این جوان گرایی 
فعلی که می بینیم، واقعی نیست. اینها کسانی نیستند که 

واقعا کار کرده باشند و پله پله باال آمده باشند.

۸۸ درس های زیادی برای ما داشت
گفت وگو با رضا امیرخانی به بهانه انتشار کتاب جدیدش، نیم دانگ پیونگ یانگ
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یعنی شــما در این لیســت های جوان گرایانه 
انتخابات مجلس، جوان گرایی اصیل ندیدید؟

نه ندیــدم. جوان گرایــی اصیل ندیــدم. بچه هایی که 
کار جدی کرده باشــند خیلی کم هســتند. مثال سورنا 
ســتاری را در نظر بگیرید. ســورنا هــم دوره من بود در 
مکانیــک شــریف. شــاگرد اول دوره ما هــم بود. خب 
سورنا کار کرده واقعا. من سورنا را شاید بیست سال بود 
ندیده بودم. وقتی معاون رئیس جمهور شــد دیدمش. 
کامال تغییر کرده بود. بعدها شــنیدم در ستاد سوخت 
و جاهای مختلف کارهایی انجام داده. روشن است که 
ســورنا امروز می تواند وارد حکمرانی شــود ولی من در 
4۷ســالگی نمی توانم. برای من دیر است. آدم ها باید 
پله پله باال بیایند تا این تغییر نسل اتفاق بیفتد. اینطور 

نیست که دکمه اش را بزنیم و تغییر نسل اتفاق بیفتد!
این چرخشی که نشانه هایش این روزها احساس 

می شود، چرخش خوشایندی هست؟
نه نیســت. برای اینکه جایگزینی در سطح باالیی انجام 
نمی شــود. انگار ما داریم با خودمان شــوخی می کنیم. 
ما یک ســاختار خیلی محکم قدرت داریم، مدیرعاملش 
سرجایش هست، هیئت مدیره  سرجایش هست و... اما 
داریــم آبدارچی ها را جوان می کنیــم! تا دیروز آبدارچی 

هفتادساله داشتیم و حاال آبدارچی سی ساله...
شــما در کتاب »نفحات نفت« در بخش هایی 
به یاران خاص دولــت احمدی نژاد هم انتقاد 
می کردیــد اما از ســال ۹۰ که قیدار منتشــر 
شــد تا ۹۶، ما عمال کنشی از آقای امیرخانی 
نمی بینیم. آیــا در دولت آقای روحانی شــما 

محافظه کارتر شدید؟
به هیچ عنوان محافظه کار نشــدم. دولت آقای روحانی 
در جاهایی، دست کم به لحاظ تشریفاتی درست عمل 
کرده. دولت آقای احمدی نژاد به لحاظ تشریفاِت کاری 

هم درست عمل نمی کرد .
یعنــی دولت آقای روحانــی آن قدر خوب بود 
که آقای امیرخانی نیازی ندید مثل زمان آقای 

احمدی نژاد جلو بیاید و نقد بکند؟
دولت آقــای روحانی کارویــژه اولش مذاکــره بود و در 
کارویــژه اولش به نظر من موفق بود. تیم مذاکره کننده 
قوی ای داشت اما مسأله اصلی اش نداشتن کارویژه های 
بعدی بود. دولت روحانی بعد از مذاکره کارویژه و راهبرد 
مشخصی نداشت. این انتقاد اصلی  من به دولت آقای 

روحانی است.
خــب پس چرا آقــای امیرخانی کــه در دولت 
احمدی نــژاد کــف میــدان اســت و دولت را 
به درستی نقد می کند و برای نخبگان کشور 
خــوراک انتقــادی تولید می کنــد، در دولت 

روحانی این کار را نمی کند؟
در جایی کــه من با دولت روحانی کار داشــتم، مجموعا 
عملکــرد خوبی داشــته. دولت آقای روحانــی در عرصه 
فرهنگ و ارشاد کار معقول و کار درست خود را انجام داده، 
چرا من باید نقدش کنم؟ در زمینه گران کردن بنزین حتما 
اشتباه کرده اما این تخصص من نیست ولی خب در عرصه 
فرهنگ، دولت آقای احمدی نژاد کامال یک دولت بدون 

حساب و کتاب بود، می شد راحت تر نقدش کرد. 
شاید شما االن ترجیح می دهید در حوزه ای 
که خودتان بیشــتر باهاش سروکار دارید نقد 
کنیــد، امــا در نفحات نفت شــبیه یک فعال 
دانشجویی هســتید و تالش می کنید از باال 

تا پایین هر اشکالی می بینید را نقد کنید.
حتما سن و سال هم موثر هست. ولی ببینید من در همین 
کتاب »نیم دانگ پیونگ یانگ«، االن به هرصورت نقد دارم 

به وزارت خارجه، قطعا نقد روشنی هم دارم.
اما قابل مقایسه با »نفحات نفت« نیست...

چرا چرا. این خیلی اصولی تر است اما شما یادتان باشد 
قسمتی از ایرادات حکم رانی ما، به دولت ها برنمی گردد. 
قســمتی از این ایرادها مال همه ســت. یعنی قســمتی 
از نقدهــای نفحــات نفت به دولــت آقــای روحانی هم 

برمی گردد، فرقی نمی کند.
از  کنیــم،  نظــر  صــرف  را  مــاه  دو  اگــر 
جانستان کابلســتان دقیقا ده سال می گذرد. 
نکته مهــم در »نیم دانگ پیونــگ یانگ« این 
است که آقای امیرخانی همچنان سرزندگی و 
ماجراجویی خودش را حفظ کرده. و واقعا به نظر 
می آید که انگار همان آقای امیرخانی سال۸۸ 
رفته کره شــمالی! آقای امیرخانی که سال ۸۸ 
رفت افغانســتان چــه تغییراتی کــرده با آقای 

امیرخانی که ۹۷ رفت کره شمالی؟
اگه بخواهم صادقانه بگویم مهم ترین وجه ماجرا، خود 
مسأله هشتادوهشت بود برای من. مسأله هشتادوهشت 
برای ما یک فروریزِی نظام فکری داشت. یعنی ۸۸ برای 

شخص من...
فروپاشی ذهنی؟

مــن می گویم فروریزی، فروپاشــی نه. بــه دلیل اینکه 
دیدیم بعضی از بنیان هایی که ما ساخته بودیم می تواند 
فروبریزد. بعضی هم فرونمی ریزد. االن من سعی می کنم 
آن بنیان هــا را بازتولید کنم. دارم فکــر می کنم چطور 

می توانم این بنیان ها را بسازم.

شما هنوز از ۸۸ متأثرید؟
من هنوز از ۸۸ متأثرم و به نظر می آید کشور هنوز از ۸۸ 
متأثر است. تالشــی برای بستن گسل های بازشده در 

۸۸ انجام نشده.
انگار به تعبیر شــما در »نیم دانگ...« ما هنوز 
در آن رودخانــه یخِی پیونگ یانگیم که دارد باز 
می شــود و آن صدای خش خش وحشتناکش 

می آید. شما در ایران آن صدا را می شنوید؟
بله. هنوز همان صدا را دارم می شنوم. یعنی من هیچ کدام 
از ایــن وقایع اخیر را نمی توانم بدون ۸۸ ببینم. هنوز ۸۸ 

زنده ا ست و نباید زنده می ماند.
خب آقای امیرخانی از ۸۸ چه تغییری کرد؟

ْسُه ِفي اْلَخْلق«. اینکه طبیعی  ْرُه ُنَنِکّ پیرتر شده.» َوَمْن ُنَعِمّ
اســت. از این باالتر؟ حتما تفاوت هایی داشــته ام. امروز 
موضوع انقالب اسالمی و موضوع جمهوری اسالمی در 

نظر من شکل دیگری دارد و من برای نجاتش جور دیگری 
باید تالش کنم. احساس می کنم قانع کردن مردم سخت تر 
شده. نکته بعدی اینکه، یک زمانی ما می نوشتیم با این 
انگیــزه که همه مثل ما فکر کننــد و بتوانیم تغییر جدی 
در مردم ایجاد کنیــم. امروز من می توانم بفهمم که هیچ 
فکری نمی میرد. بنابراین به ازای فکرهایی که هســتند 
باید بتوانیم راه های جدیدی برای نزدیک شــدن بدهیم، 
این به نظرم یک تفاوت خیلی اساســی است که انصافا از 

برکات ۸۸ هم هست.
بــه نظرتان افراد زیادی که دچــار این تغییرات 

نشدند؟ مصادیقش را فراوان می بینیم.
بعــد از ۸۸ آقای خاتمی مصاحبــه ای کرد. گفت اگر من 
موضوع ۸۸ را با روشــن بینی قبل از ۸۸ می دیدم - حاال 
این تعبیر ایشان نیست، من دارم نقل به مضمون می کنم- 
ایشان می گفت اگر ۸۸ را دیده بودم، فردای انتخابات دوم 
خرداد ۷۶ تماس می گرفتم با برادرم آقای ناطق و از ایشان 
تمجید می کــردم به خاطر رقابــت  و بعد بهش می گفتم 
شما یک سوم آرا را آوردید، به اندازه یک سوم می توانید در 
کابینه من نقش داشته باشید. من آن روز که این جمله را 
از آقای خاتمی شــنیدم و یاد حماسه دوم خرداد آن زمان 
افتادم، گفتم اگر همین دستاورد را ۸۸ داشته باشد خیلی 
هم خوب اســت. ما فهمیدیم تفکــرات دیگری به جز ما 
هست. مثال، من قطعا بهاییت را دین نمی دانم و بهاییت 
را برســاخته می دانم، بهاییت را فرقه می دانم نه مذهب. 
اما امروز می فهمم بهاییت را نمی توانم حذف کنم. امروز 
مــن می فهمم بهاییت قابل حذف نیســت در جمهوری 

اسالمی ایران. من با آقای احمدی نژاد خوب نیستم ولی 
تفکر آقای احمدی نژاد قابل حذف نیســت. امکان دارد 
یک روزی مخاطبانش کم بشوند و یک روز زیاد بشوند اما 
من به حضور و وجودش باید احترام بگذارم. به هر حضور 
و وجودی باید احترام بگذاریم و باید سعی کنیم حاال اینها 

را بیاوریم در قالب قانون، ساختار...
ایــن »هــر« اســتثنا نــدارد؟ مثــال تکفیری، 

داعشی...
نه، استثنا ندارد. تکفیری را باید بیاوریم آموزش بدهیم، 
جوری که نمــازش را اول وقت بخواند و تفنگ دســتش 
نگیــرد! همجنس گرایــی را باید تبدیلــش کنیم به یک 
بیماری در ســطح کوچکــی از جامعه که قــدرت تبلیغ 
خودش را نداشته باشد. ما باید بهاییت را مدیریت کنیم. 
برای مدیریت کردن هم باید به رســمیت بشناسیم. البته 
این بحث متفاوت با بحثی است که قم باید داشته باشد با 

اینها. من دارم درباره حکم رانی صحبت می کنم ولی قم 
بحث و مناظره علمی اش را باید انجام دهد.

و شاید یکی از نقدهای شما به نیروهای نظامی 
که وارد فرهنگ می شوند، این است که دنبال 

حذف هستند.
بله. آنها دنبال حذف هســتند. نگاه شان این است که 
همه مثل هم بشــویم. من تمام تالشــم این اســت که 

کسانی که مثل من نیستند کتاب هایم را بخوانند. 
برخــی متفکرین مــا معتقدنــد فاصله میان 
نخبگان و حاکمیت روز به روز بیشتر می شود. 
این، یکی از گسل هایی است که احتماال نقطه 
شروعش ۸۸ بوده. شما چه راه حلی برای این 

مسأله دارید؟
بایــد از نخبــگان اســتفاده واقعــی شــود. همه چیز که 
حقوق و مزایای بنیاد نخبگان نیســت! واقعا اینها باید در 
تصمیم گیری ها باشــند و وقتی در تصمیم گیری ها باید 
باشند، یعنی اینکه مِن مسئول باید جا باز کنم برای اینها.
وقتی باور ندارند به آرمان های انقالب، بازهم 

باید باشند؟
باز هم بایــد درتصمیم های تخصصی باشــند. برای من 
الزامی ندارد کسی که مثال می خواهد در حوزه آب تصمیم 
بگیرد، حتما مطهراتش مثل مطهرات من باشد. چرا باید به 
این موضوع فکر کنم؟ او باید بتواند درست تصمیم بگیرد. 
مثال موضوعی که برای کاوه مدنی پیش آمد؛ او در ســفر 
بود که عکس هایی ازش منتشر شد. آن عکس ها برای یک 
آدمی که خارج از کشور زندگی می کند طبیعی بود. او یک 
تکنسین تخصصی است. ما او را آوردیم در ایران کار کند. 
وقتی رفت سفر، این عکس ها از او منتشر شد. مدنی هم 
دیگر برنگشت ایران. من اگر یک روزی بفهمم این اتفاق، 

پروژه موساد بوده قبول می کنم.
به نظر شما کره شمالی به استحاله و فروپاشی 

نزدیک است؟
نــه. در کره شــمالی فردیت مســأله ای جدی نیســت و 
ارتباطات به شدت محدود است. بنابراین امکان فروپاشی 
و استحاله چندان جدی و نزدیک نیست. یک نکته ای هم 
من آنجا از یک تاجر آمریکایی شنیدم، آن تاجر آمریکایی 
می گفت اتفاقا ما همیــن را می خواهیم. می گفت برای 
توسعه ســریع هیچ چیز بهتر از اینجا نیست. برای اینکه 
مردم اینجا را می شود وادار کرد روزی ۱۲ ساعت کار کنند. 
در کره شمالی مالکیت و فردیت وجود ندارد. شبیه طرح 

جلد کتاب است. کال »ما« هستند. همه  با هم اند.
سال ۹۸ برای مردم ایران خیلی سال سختی 
بــود. اگــر بخواهید یــک درس از ســال۹۸ 

بگیرید، چه درسی می گیرید؟
)چند لحظه سکوت مطلق(. خیلی سخت است. خیلی 
سخت اســت. برای من در حقیقت موضوع همه گیری 

بیماری کرونا یک درس جدید بود.
از همه اتفاقات سال هم ترسناک تر بود...

نه، ترسناک نه. ترس نبود. اینکه فهمیدم همه چیز دست 
ما نیســت، اینکه فهمیدم با طبیعت نمی شود به راحتی 

درافتاد. همه  اش دست ما نیست؛ این درس مهمی بود.
تلخ ترین اتفاق سال۹۸ برای شما کدام اتفاق 

بود؟
بدون شک مسأله هواپیما. مسأله هواپیما از بقیه تلخ تر 
بــود. برای اینکه ما در آن مقصر اصلی هســتیم. حتی 
مسأله شهادت حاج قاسم برای من اینقدر تلخ نیست؛ 
اصال تلخ نیست. سرنوشت حاج قاسم روشن بود و برای 
حاج قاسم حتما خیر بوده این سرنوشت. اما در ماجرای 
هواپیمــا خدا طوری با ما حــرف زد که یک چیزهایی را 

بفهمیم و امیدوارم که بفهمیم.

اولین بار رضا امیرخانی را در نمایشگاِه ساِل »قیدار« دیدم. با یک پیراهن آستین کوتاه و شلواِر کتان و یک جفت کتانی، بین غرفه ها قدم می زد. متواضع 
بود و در عمق نگاهش، چیزی از جنس »تسلط« را می شد ردیابی کرد. یک سال بعد، دوباره امیرخانی را با همان تیپ در یک مراسِم رونمایِی کتاب دیدم 
و مالقاِت بعدی مان رفت تا اســفند۹۸؛ پنج روز بعد از انتشــار »نیم دانگ پیونگ یانگ«. همان روزی که کتاب را از کتابفروشِی افق خریدم، پیام دادم 
و درخواست گفت وگو کردم. راحت قبول کرد و پیشنهاد داد به دفترش برویم. دفتری وسط یک کوچه از خیابانی سرباالیی در محله اقدسیه تهران. 
آشــپزخانه خلوت و کارتن های تلنبارشده در گوشه دفتر، نشــان می داد اینجا احتماال برای امیرخانی چیزی شبیه یک اتاق کاِر کامال شخصی است. 
کتاب خانه نسبتا بزرگی کنج دفتر بود که »چرا سوریه « سیدحسن نصرالله در کنار یک کتاب با موضوع کره شمالی، در ویتریِن آن قاب شده  بود. رضا امیرخانی در 
4۷ســالگی همچنان پرشور است و جست وجوگر. اگرچه باِر سنگیِن گذِر زمان را روی شانه هایش احساس می کند، اما هنوز ماجراجویی ها و نظرات انتقادی اش 

را رها نکرده. زیاد حرف زدیم که همه اش اینجا جا نشد. نسخه کامل مصاحبه را در سایت روزنامه می توانید بخوانید.

محمدصالح 
سلطانی

گفتوگو

نیم دانگ پیونگ یانگ
رضا امیرخانی 
انتشارات افق

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  851
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گفتوگو



گفت وگو با دکتر امینی، رئیس گروه آموزش های الکترونیک دانشگاه

رکورد ۱۱۵۰ کاربر همزمان
ســه اســفند که استاد و دانشجو پایشان را به دانشگاه گذاشتند، خبرهایی از شیوع ویروسی به اسم کرونا در قم شنیده بودند ولی شاید دوراندیش ترین شان 
هم فکر نمی کرد که بعد از گذشــت دو هفته از شــروع ترم همه چیز از فضای حقیقی به فضای مجازی نقل مکان کند و تجربه آموزش مجازی و از راه دور هم به 
همین سرعت و البته اجبار نصیب شان شود. در نهایت هرکاری که سیاست گذاری ها و همایش ها نکرد، کرونا توانست انجام دهد و همه را مجبور به ارتباط و 

درس دادن و درس خواندن از راه دور.

چنــد کالس در این مدت به صــورت مجازی 
برگزار شــد؟ به تفکیــک هم آمــاری دارید؟ 
کالس آنالین، ارســال ویدئو، ارســال جزوه، 

ارسال جزوه به همراه صوت یا تصویر؟
کالس های مربوط به حدودا ۵۰۰ درس از دانشکده های 
مختلف با اســتفاده از ســامانه کالس های مجازی در 
این مدت برگزار شــده اســت. به طور کلی در خصوص 
شیوه های آموزش غیرحضوری انتخابی از سوی اساتید 
)براساس خوداظهاری آنها و اطالعات جمع آوری شده 
از ســامانه ها( درصد اســتفاده از روش های مختلف به 

شرح زیر بوده است:
انتشار ویدیوهای آموزشی؛ 4۲ درصد  •

انتشار اسالیدهای آموزشی با صوت؛ ۶4 درصد  •
انتشار جزوات و یادداشت های درسی با صوت؛ ۵۵   •

درصد 
سامانه های ارتباط تصویری )مانند اسکایپ(؛۲۰   •

درصد
•  سامانه کالس های مجازی دانشگاه؛ ۵۹ درصد

طبق اطالعات جمع آوری شده حدود ۷۵ درصد استادان 
دروس نظری، تاکنون نســبت به اســتفاده از روش های 
آموزش الکترونیکی و غیرحضوری اظهار تمایل کرده اند 
و هر اســتاد ممکن است از ترکیبی از روش های مختلف 

برای ارائه دروس خود استفاده کند.
به تفکیک دانشــکده ها هم آمــاری دارید؟ در 
هر دانشکده چند درصد از استادها به صورت 
مجازی درس ارائه کرده اند؟ روش های مختلف 

آموزش مجازی در هر دانشکده چطور بوده؟
میزان مشــارکت اســتادان در اســتفاده از شیوه های 
آموزش غیرحضوری در دانشــکده های مختلف بسیار 
متفاوت بوده. دانشکده ها و مراکز آموزشی که مشارکت 
باالی ۷۰ درصد اســتادان را در این موضوع داشته اند، 

به شرح زیر است:
دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ ۱۰۰ درصد   •

مرکز معارف اسالمی و علوم انسانی؛ ۹۶ درصد  •
دانشکده علوم ریاضی؛ ۹4 درصد  •

دانشکده مهندسی صنایع؛ ۹۲ درصد  •
دانشکده فیزیک؛ ۸۳ درصد  •

دانشکده مهندسی برق؛ ۸۳ درصد  •
دانشکده مهندسی مکانیک؛ ۷۵ درصد  •

بازخوردی از استادها نسبت به استفاده از این 
سامانه ها داشته اید؟ از روند کالس و آموزش 

راضی بوده اند؟
همان طور که در پاسخ به سوال اول شما گفتم بر اساس 
خوداظهــاری اســتادان و اطالعات جمع آوری شــده 
از ســامانه ها، حدود ۷۵ درصد از اســتادان درس های 
نظری، نســبت بــه ارائــه دروس خــود با اســتفاده از 
شیوه های آموزش الکترونیکی اقدام کرده اند. نظرات 
مثبت بسیاری در این مدت از سوی استادهایی که از این 
روش ها )خصوصا سامانه کالس های مجازی( استفاده 
کرده انــد گرفته ایم. نقطه نظــرات اصالحی و تکمیلی 
متنوعــی هم در این مدت دریافت شــده کــه با اعمال 
آنها در آینده قطعا رضایت مندی بیشــتری را می توانیم 
بــه وجود بیاوریم. هر چند نظرات کلی مثبت بوده ولی 
مشکالتی نیز در بخش های مختلف سامانه ها از سوی 
اســتادان و دانشجوها گزارش شده که برخی از آنها در 
این مدت کوتاه برطرف شــده و بــرای برخی دیگر نیز 
برنامه ریزی صورت گرفته تا در آینده )مســتقل از اینکه 
کالس های رسمی دانشــگاه از این طریق ادامه یابد یا 

نه( مرتفع شود.
از لحاظ ســرعت عملکرد سامانه کالس های 

آنالیــن چطور بوده؟ مشــکلی پیش نیامده؟ 
رکورد استفاده هم زمان چطور بوده؟

با توجه به اســتقرار ســامانه کالس های مجازی در بستر 
ماشین های مجازی مرکز داده دانشگاه، منابع پردازشی 
این سامانه به اندازه قابل توجهی افزایش یافت و در نتیجه 
مشکلی به لحاظ منابع زیرساختی و سرعت به وجود نیامد. 

ضمــن اینکه با افزایش پهنای بانــد اینترنت و ارتباطات 
درون کشوری دانشگاه در سال جاری هیچ محدودیتی در 
پهنای باند مصرفی این سامانه اعمال نشده است. ولی با 
افزایش قابل توجه کاربران همزمان سامانه، در چند مقطع 
مجبور به بازپیکربندی و تنظیم بخش های مختلف سامانه 
شدیم که این موضوع اختالل چند دقیقه ای برای برخی 

کاربران به همراه داشت. این اختالل کوتاه بیشتر در بازه 
۱۰:۳۰ تا ۱۱ روزهای فرد )که بیشترین کالس همزمان 

دانشگاه در آن برگزار می شود( اتفاق افتاد.
طی این مدت، بیشــترین تعــداد کاربــران همزمان در 
ســامانه کالس های مجازی ۱۱۵۰ نفر بوده است که در 
بازه ۱۰:۳۰ تا ۱۱ صبح روز سه شنبه ۲۰ اسفند ثبت شده 
است. با اقدامات صورت گرفته پیش بینی می شود که در 
ادامه مشکل خاصی در برگزاری کالس های آنالین حتی 
در ساعات اوج استفاده از سامانه نیز نداشته باشیم. البته 
معدودی از اســتادان و دانشجوها از قطعی مکرر اتصال 
و یا کندی گالیه داشــته اند که با بررسی های انجام شده 
مشخص شده که این مشکالت به ناپایداری شبکه اینترنت 
خود کاربران مربوط بوده و منشــأ آن سامانه کالس های 

مجازی و زیرساخت شبکه دانشگاه نبوده است.
بیشتر کالس های آنالین کجا برگزار شده؟ یعنی 
اســتاد در منزل خودش تدریس کرده یا دفتر 
کارش یا مرکز آموزش های الکترونیک دانشگاه؟
آمــار دقیقــی در این خصوص در دســت نیســت ولی 
طبق شنیده ها بیشتر استادان در منزل به ارائه دروس 
پرداخته انــد، تعداد کمتری در دفتر خود در دانشــگاه 
و تعداد انگشت شماری هم در اســتودیوی تولید مرکز 

آموزش های الکترونیکی بوده اند.
برنامه شما برای ادامه ترم چیست؟ پیش بینی 
یا برنامه ریزی خاصی دارید؟ از ســمت سامانه 
آموزش مجازی دانشگاه این امکان وجود دارد 

که تا آخر ترم همین طور پیش برویم؟
مرکــز آموزش هــای الکترونیکی دانشــگاه بــه لحاظ 
زیرساختی آمادگی الزم برای ارائه کلیه دروس در بستر 
آموزش هــای الکترونیکــی را دارد و اقداماتــی هم در 
راستای اســتفاده ساده تر اســتادان از امکانات فراهم 
شده در حال اجراست، ولی تصمیم گیری در خصوص 
شــیوه ارائه آموزش ها بعد از تعطیالت نــوروز بر عهده 
معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه است و 
قاعدتا به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. این معاونت 
در حال حاضر پیش بینی هایی در خصوص این موضوع 
داشــته و پس از تصمیم گیری نهایــی در این خصوص 

اطالع رسانی خواهد شد.
امکان برگزاری کوییز و امتحان هم به صورت 

آنالین برای استادان وجود دارد؟
بله، در ســامانه درس افزار شــریف )cw( امکان برگزاری 
آزمون های تستی و تشریحی به صورت برخط وجود دارد 
ولی چالش اصلی در برگزاری آزمون های برخط به صورت 
از راه دور، شیوه کنترل دانشجو در هنگام برگزاری آزمون 

از لحاظ رعایت قوانین حاکم بر برگزاری آزمون هاست.
تعامــل دانشــجوها هنــگام کالس و درس در 
این روش کم نیســت؟ چه کاری می شود برای 

افزایش تعامل دانشجوها انجام داد؟
به نسبت کالس های حضوری، دانشجوها در کالس های 
مجازی تعامل کمتری دارند و کمتر سوال می پرسند. در 
کالس های کم جمعیت با فراخوانی تک تک دانشجوها 
به مباحثه در کالس و استفاده از ابزارهای ارزیابی برخط 
)به منظور سنجش یادگیری دانشجوها( می توان انگیزه 
آنها را جهت تعامل هرچه بیشــتر در کالس های برخط 
برانگیخت ولی این امر مستلزم فراهم سازی سناریوها 
و محتویات آموزشــی مناسب و آماده ســازی ابزارهای 
ارزیابی، پیش از برگزاری کالس هاست که در مدت زمان 
کوتــاه این دوره امکان پذیر نبــود. البته در کالس های 
پرجمعیت عموما این روش ها نیز پاسخگو نخواهد بود 
و اصوال این معضل در شــیوه آموزش حضوری نیز برای 

کالس های پرجمعیت وجود دارد.

گفتوگو

 آمار استخراج شده از سامانه های آموزش الکترونیکی دانشگاه 
)طی دو هفته ابتدایی پس از شیوع کرونا(

تعداد دروس ارائه شده در سامانه کالس های مجازی: ۵۰۰ درس  •
تعداد استادان )عضو هیأت علمی و مدعو( استفاده کننده از سامانه کالس های مجازی:   •

۳۵۵ نفر
بیشترین تعداد حضور همزمان در کالس های مجازی: ۱۱۵۰ کاربر  •

میزان آموزش در سامانه کالس های مجازی: 4۵۰۰۰ نفر- ساعت  •
تعداد دروس در سامانه مدیریت یادگیری یا درس افزار شریف )cw(: ۶۵۵ درس  •

در آخر نظرســنجی از بچه ها خواستیم نظرهایشان درباره آموزش مجازی را هم برای ما بنویسند. 
مهم ترین مشکالتی که از سمت بچه ها بیان شد، موارد زیر بود:

تدریس استادان در حالت آنالین به خوبی تدریس حضوری نیست.  •
استادها با قابلیت های سامانه آشنایی کافی ندارند و باید آموزش ببینند.  •

امکان ضبط کالس آنالین برای مشاهده دوباره بعد از کالس وجود ندارد.  •
تعامل بین استاد و دانشجو در این حالت کم و سخت است.  •

اســتادها در زمان هایی غیر از زمان مشخص شــده در سامانه آموزش کالس برگزار می کنند و   •
بعضا تداخل پیش می آید یا کالس در زمان های عجیب وغریب برپا می شود.

تمرکز و یادگیری در این حالت کمتر است.  •
فرهنگ استفاده از سامانه هنوز بین استادان و دانشجوها جانیفتاده است.  •

سامانه اشکاالتی فنی دارد؛ مثل تخته آن، که نوشتن رویش سخت است.  •
سرعت اینترنت مشکالتی را پیش می آورد و در مواردی دانشجو را از کالس خارج می کند.  •

ارتباط با استاد خارج از زمان کالس برای رفع اشکال و سوال و... سخت است.  •
ســرعت تدریس استادان بیشتر شده و تمرین های بیشــتری هم می دهند و در مجموع فشار   •

درسی بیشتر شده.
بازدهی در کالس های پرجمعیت پایین است.  •

استاد از چهره و صحبت دانشجوها نمی تواند بازخورد بگیرد و سرعت و شیوه تدریسش را تنظیم کند.  •
صدای برخی استادان خیلی ضعیف و با کیفیت پایین به گوش می رسد.  •

برخی استادان فقط جزوه فرستاده اند یا گفته اند کتاب را بخوانید یا کالس شان را به بعد از عید   •
موکول کرده اند که کار را برای دانشجو خیلی سخت می کند و بازدهی آموزش را کاهش می دهد.

استاد!کمیآرامتر

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  851
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گزارشی از وضعیت آموزش مجازی در چند هفته پایانی سال 9۸

استادها راه بیایند بد نیست
برای بررسی و ارزیابی آموزش مجازی دانشگاه در این بازه هم حرف های مسئول اصلی آموزش مجازی دانشگاه یعنی دکتر امینی را شنیدیم و هم سراغ نظرات 
دانشجوها رفتیم. در نظرسنجی روزنامه در همین زمینه 4۲۰ نفر شرکت کردند که ۸۷ نفر از آنها در دوران تحصیالت تکمیلی هستند و مابقی از کارشناسی. 
بیشترین آمار مشارکت از آن دانشکده مهندسی کامپیوتر بوده است که ۲۲ درصد مشارکت کنندگان را شامل شده و بعد از آن، برق، مکانیک و صنایع. مشارکت 

مدیریت و اقتصاد که دانشکده تحصیالت تکمیلی است، همپای مشارکت دانشجویان دانشکده فیزیک و مهندسی عمران بوده و این نکته جالبی است.

کرونا آمد، گرچــه بی خبر نیامد اما گویــا آمدنش برای 
خیلی هــا قابل باور نبــود. تا نیامده بود، به جز دســت 
ندادن هیچ فکر و چاره ای اندیشــیده نشده بود و وقتی 
آمد، همه در این فکر افتادند که چه باید کرد تا از این بال 
و بیمــاری بگذریم. اول کالس ها و خوابگاه ها را تعطیل 
کرد، تعطیالتی که مشخص نبود تا چه زمانی ادامه دارد 
و البتــه برنامه کالس ها چه می شــود. هفته که به پایان 
رسید، دیگر خیال همه راحت بود که تعطیلی فعال ادامه 
دارد و باید راه های چــاره ای پیدا کرد تا کالس ها عقب 
نیفتد. آرام آرام راه حل ها مطرح و تدریس مجازی عمومی 
شــد. الوین تافلر در کتاب موج ســوم، مجازی شدن را 
از ویژگی هــای جهانــی که امروزه در آن هســتیم، بیان 
می کنــد، اما هنوز آموزش مجــازی و الکترونیکی برای 
عمــوم دروس همگانی نشــده بود که این بار با شــوک 
فراگیر شدن کرونا، مورد استفاده خیلی ها قرار گرفت. 
البته برخی از همان ابتدا خیال خودشان و همه را راحت 
کردند که آموزش مجــازی، کیفیت آموزش حضوری را 
ندارد اما بعضی از استادان هم به راه دیگر رفتند و گفتند 
که ما نیز راه و روش خود در این شرایط را ارائه می دهیم. 
راهــی که اکنون و با گذشــت دو هفته، قابل ســنجش 
است؛ شــکل آن، نحوه گســتردگی اش و البته کیفیت 
ارائه ها. در نظرســنجی روزنامه در همیــن زمینه 4۱۹ 
نفر شــرکت کردند که ۸۷ نفر از آنها در دوران تحصیالت 
تکمیلی هســتند و مابقی از کارشناسی. بیشترین آمار 
مشارکت از آن دانشکده مهندسی کامپیوتر بوده است 
که ۲۲درصد مشارکت کنندگان را شامل شده و بعد از آن، 
برق، مکانیک و صنایع. مشــارکت مدیریت و اقتصاد که 
دانشــکده تحصیالت تکمیلی است، همپای مشارکت 
دانشجویان دانشکده فیزیک و مهندسی عمران بوده و 

این نکته جالبی است.

کالس ها، برپا!
طبق آنچه شرکت کنندگان در نظرسنجی ما بیان کردند، 
بیــش از ۶۰درصــد افــراد گفته اند ۷۵ تــا ۱۰۰درصد 
کالس هایشــان به نحوی از اشــکال برگزار شده است 
و تنها کمتــر از ۱۰درصد گفته انــد، کمتر از ۲۵درصد 
کالس ها برگزار شده است. البته باید بیان کرد که ممکن 
است یک ســوگیری در مشارکت کنندگان وجود داشته 
باشــد که افرادی در این نظرســنجی شــرکت کرده اند 
کــه با کالس هاِی مجازِی بیشــتری مواجه بوده اند و از 
این رو انگیزه بیشتری داشــته اند تا در این نظرسنجی 
شرکت کنند و نظرات خود را بیان کنند. با وجود درصد 
خــوب برگــزاری کالس ها به شــکل مجــازی اما همه 
رشــته ها به صورت مشــابه، کالس های مجازی شان را 
تشکیل نداده اند و رشته های شیمی، مهندسی مواد و 
مهندسی شیمی رشته هایی بودند که دانشجویان شان 
کمترین درصد برای برگزاری بیش از ۷۵درصد کالس ها 

به صورت مجازی را گزارش کرده بودند.
 همچنین این ســه دانشکده و علوم ریاضی، بیشترین 
درصد را برای گزینه کمترین سطح )کمتر از ۲۵درصد( 

از برگزاری کالس مجازی گزارش کردند.

آنالین! ُانالین
 اســتادان مختلف، بســتگی بــه درس، عالقــه، حال 
و حوصلــه و.... بــه شــیوه های مختلف ســعی کردند 
تدریــس مجازی را پیــش ببرنــد. یکی جــزوه را برای 
دانشــجویان می فرســتاد، دیگری صوت می فرستاد، 
جلســه ویدئویی در اسکایپ یا ســامانه کالس مجازی 
هــم یکی دیگر از این راهکارها بود. راهی مثل برگزاری 
کالس آنالین از نظر بیش از ۵۱درصد شرکت کنندگان، 

بهتریــن شــیوه تدریس در عصــر مجازی بــود و بعد از 
آن، ارســال ویدئــوی آموزشــی قرار داشــت و ارســال 
جزوه بــا صوت در رتبه ســوم قرار گرفــت. کالس های 
مجازی با همه ســختی و اســترس های آنالین بودنش 
تجربــه نزدیک تــری بــه یــک کالس واقعــی دارد. در 
میان دانشــکده ها، البتــه مکانیکی هــا و فیزیکی ها، 
کالس های آنالین را کمتر پســندیدند ولی عمرانی ها 
بیشــترین عالقــه را به ایــن نوع از کالس ها داشــتند.

ایشاال جبرانی
از شرکت کنندگان در نظرســنجی پرسیدیم که »استاد 
چندتــا درس توی این دو هفتــه کاری نکرد و گفت بعد 
عید جبرانی می ذاره؟« تنها 4درصد دانشجویان گفته اند 
که بیش از دو درس شــان با این شــرایط مواجه است و 
احتماال استادهایشان به باز شدن سریع دانشگاه امید 
دارند. نزدیک به ۶۰درصد هم استادهایشــان، حداقل 
بخش هایــی از درس را پیش برده اند تا برای جبران این 
دوهفته تعطیلی، کاری کرده باشند. البته دانشجویان 
کامپیوتــری، برقــی، علــوم کامپیوتــری و مدیریــت و 
اقتصادی بیشتر با استادهایی مواجه بوده اند که تأخیر 
را جایز ندانسته اند و در مقابل مهندسی شیمی و نفت، 
بیشــترین درصد اســتاد نســبت به بقیه دانشکده ها را 
داشتند که سه استاد و بیشتر از آن، کالس هایشان را فعال 

تعطیل کرده اند. مقایسه این آمار با آماری که دکتر امینی 
در مصاحبه ارائه کرده اند نیز می تواند جالب توجه باشد.

حقیقی یا مجازی
بیش از ۵۲درصد شــرکت کنندگان در این نظرسنجی 
بیــان کردند که کالس هــای آنالین نســبت به کالس 
عــادی از کیفیت کمتری برخوردارند. ۲۱درصد اما هر 
دو کالس را دارای یــک میزان بازدهی می دانســتند و 
۲۳درصد هم گفتند بازدهی این کالس ها باالتر است. 
»همونه تقریبا« ترین دانشکده، مدیریت و اقتصاد است 
که بیشــترین درصد نســبت به بقیه دانشکده ها را این 
دانشکده داشته است و جالب آنکه کسی هم نگفته که 
حتی مقداری بهتر است و بیش از نیمی هم معتقد بودند 
که بازدهی کمتری داشــته است. دانشکده مهندسی 
شیمی و نفت هم متفاوت ترین واکنش ها را دارد و تقریبا 
نصفی از آنها معتقدند وضعیت بهتر شده و نیمی دیگر 

هم معتقدند، بازدهی بدتر شده است.

کوییز و امتحان در عصر کرونا
حدود ۱۸.۷درصد شــرکت کنندگان در نظرسنجی ما 
گفتند که در این مدت، کوییز و امتحان داشــته اند. ما 
فراموش کردیم بپرســیم چقدر از امتحان ها لغو شــده 
اما به نظر می رســد این عدد، نســبتا عدد کمی باشد و 

دانشجویان زیادی از این فرصت جان سالم به در برده اند 
و امتحان نداده، ترم را به عید رساندند. البته جالب آن 
اســت که هوافضایی ها گروهی بودند که نسبت به بقیه 

درصد بیشتری امتحان داده داشتند.

آموزش مجازی پاس شد
در مقیــاس ۵ نمره ای )۱ تا ۵(، ســامانه کالس ها نمره 
متوسط ۳.۲۷ را کسب کرد؛ نمره ای که با کمی ارفاق 
پاس می شــود اما نشــان می دهد هنوز تا سطح باالیی 
که دانشــجویان انتظــار دارند، خیلــی فاصله دارد. در 
حالی که معلوم نیست آیا بعد از عید، شرایط بهبود پیدا 
می کند تا کالس ها به صورت عادی تشکیل شوند یا قرار 
است همین شرایط ادامه پیدا کند، از شرکت کنندگان 
پرســیدیم »به نظرت اگه ادامه پیــدا کنه این وضعیت، 
همین روش های مجازی می تونــه تا آخر ترم رو جواب 
بده یا تــرم آهکی از آب درمیاد؟« در پاســخ ۱۷درصد 
گفتند کــه آره، می توانند ترم را بــا همین وضعیت هم 
خوب به پایان رسانند، ۳۷درصد گفتند احتماال بتوان 
تــرم را به پایان رســاند و البته 4۵درصد نیــز گفتند که 
نه، ترم دشــواری در پیش اســت. موضوعی که نگرانی 
دانشجویان را می رساند و احتماال به مسئوالن دانشگاه 
در مورد ادامه ترم هشــدار می دهد که چه کار دشواری 

پیش روی همه است تا به سالمت از آن عبور کنند.

گزارش

کدام روش را برای کالس های مجازی بیشتر پسندیدی؟

بازدهی کالس آنالین نسبت به کالس عادی

چند درصد کالس ها، مجازی برگزار شد؟

استاد چندتا درس توی این دو هفته کاری نکرد و گفت بعد عید جبرانی 
می ذاره؟

کمتر از ۲5 درصد۲5 تا 5۰ درصد5۰ تا ۷5 درصد۷5 تا ۱۰۰ درصد

هیچی یک کالس دو کالس خیلی کمتربیشتر از دو کالس یه مقدار کمتر همونه تقریبا یه مقدار بیشتر خیلی بیشتر نداشتم

کال س های آنالین ارسال ویدئوی 
آموزشی

ارسال جزوه و اسالید 
بدون صوت یا تصویر

ارسال جزوه و اسالید 
با صوت یا تصویر
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کرونــا یا کووید ۲۰۱۹ را اول با نام اپیدمی می شــناختیم. طبق تعریف، به 
رخداد شیوع سریع بیماری عفونی به تعداد زیادی از افراد در یک جمعیت 
خــاص در یک دوره زمانــی کوتاه، معموال دو هفته یــا کمتر اپیدمی گفته 
می شود ولی مدتی که گذشت، سازمان جهانی بهداشت )WHO( اعالم 
کــرد که کووید۱۹ یک پاندمی اســت. پاندمی به نوعــی از همه گیری یک 
بیماری گفته می شود که از مرز چند قاره فراتر رفته باشد. در طول تاریخ چند 
پاندمی رخ داده که از مشهورترین آنها می توان به آبله و سل و وبا اشاره کرد. 
یکی از فجیع ترین پاندمی ها بیماری مرگ سیاه بود که در سده چهاردهم 
طبق آمار حدود ۲۰۰ میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. آنفوالنزای اسپانیایی 
در اوایــل قرن ۲۰ هم آمار 4۰ تا ۵۰ میلیون مــرگ را به نام خود ثبت کرده 
است. پیش از کرونا، یکی از پاندمی ها در قرن جدید هم دنیاگیری ۲۰۰۹ 

آنفلوانزای خوکی بود که آمار تلفات ۲۰۰ هزار نفر را دارد.

رشد نمایی را از نزدیک حس کنید
طبق تجربه های گذشته و بررسی داده های اخیر در این موقعیت، سرعت 
همه گیری ویروس نمایی اســت: در ابتدا آهســته و سپس به سرعت. این 
اتفاق طی روزهای آینده پیش می آید و نشــانه هایش از االن هم مشخص 
است. وقتی این اتفاق رخ می دهد، با توجه به شرایط ممکن است سیستم 
خدمات درمانی از کار بیفتد، شهروندان در راهروها درمان خواهند شد، 
پرستاران و دکترها در سیستم خدمات درمانی خسته خواهند شد، بعضی 
از آنها جان خودشان را در این راه از دست می دهند و آنها مجبور خواهند 
بود که تصمیم بگیرند به کدام بیمار اکسیژن وصل شود و کدام بیمار جانش 
را از دست بدهد. تنها راه جلوگیری از این اتفاقات رعایت فاصله اجتماعی 

و کاهش حداکثری ارتباطات انسانی است.

از چین به بقیه دنیا

ایــن ویروس ابتدا فقط در چین حضور داشــت و تعداد مــوارد مبتال به آن 
بــه صورت نمایی در حال رشــد بود تــا زمانی که چین توانســت با اعمال 
سیاســت های سختگیرانه مثل قرنطینه شــیوع آن را کنترل و رشدش را از 
حالــت نمایی خارج کنــد اما بعد از آن و با نفوذ ویــروس به خارج مرزهای 
چین، کرونا به یک همه گیری جهانی بدل شد و دوباره رشد نمایی خودش 

را از سر گرفت.

به تبی بند است
کمی درباره ویروس کووید ۱9 و همه گیری جهانی آن

کمتر از صد سال که می شناسیم شان
ویروس کلمه ای التین به معنی ســم است. این قاتل های ریز موجودات 
زنــده ابعادی حــدود ۱۰۰۰ برابر کوچک تر از ابعاد ســلول ها و در حدود 
۱۰۰ نانومتــر دارند. بــه همین دلیل بــرای اولین بار در ســال ۱۹۳۰ با 
اختــراع میکروســکوپ های الکترونی کشــف شــدند. قبــل از آن برای 
مشــاهده موجودات زنده و دنبال کردن متابولیسم )سوخت وساز( آنها از 
میکروسکوپ اپتیکی استفاده می شد. ویروس ها در واقع ترکیبی مولکولی 
حاوی اطالعات ژنتیکی DNA یا RNA هســتند که داخل پوششــی از 
جنس پروتئین قــرار دارند. در بعضی از ویروس ها نیز غشــایی از جنس 

چربی از این پوشش پروتئینی حفاظت می کند.
ایــن موجودات بســیار کوچک تــر از موجودات تک ســلولی هســتند و 
ویژگی هــای موجود زنده را ندارند. در واقع آنها در دســته بین موجودات 
زنده و غیرزنده قرار می گیرند. موجود زنده باید قادر به اجرای متابولیسم 
یا همان تولید انرژی از غذا و همچنین توانایی تولید مثل خود را داشــته 
باشــد که یک ویروس به تنهایی قادر به انجام آن نیســت. اما ویروس ها با 
نفوذ به یک موجود زنده و تزریق اطالعات ژنتیکی خود به آن باعث تولید 
و تکثیر خود می شــوند. در واقع ویروس ها موجودات پیچیده ای هستند 

که در دسته ای بین مولکول های ساده و موجودات زنده قرار می گیرند.

از خودش که چیزی ندارد
برای اینکه بفهمیم یک ویروس چگونه تکثیر می شود، ابتدا باید بفهمیم که 
یک سلول چگونه کار می کند. سلول ها کوچک ترین واحد موجودات زنده 
هستند. همه سلول ها از هسته و غشای سلولی و سیتوپالسم که مایعی 
ژله ای درون سلول است، تشکیل شده اند. غشای سلول داخل سلول را 
از محیط بیرون آن جدا می کند و همچنین وظیفه ورود مواد ضروری برای 
سلول و دفع مواد زاید از سلول را دارد. هسته سلول شامل DNA است و در 
واقع مرکز کنترل سلول. DNA اطالعاتی درباره سلول است که مشخص 
می کند آن سلول چه کاری انجام بدهد و چگونه آن کار را انجام می دهد. 
در داخل هسته ریبوزوم ها تشکیل شده و سپس از هسته خارج می شوند 
و در سیتوپالســم کنار سایر اندامک های ســلولی قرار می گیرند. وظیفه 
ریبوزوم ها سنتز و ساختن پروتئین بر اساس اطالعات DNA است. کاری 
که ویروس ها در کل انجام می دهند این است که اطالعات ژنتیکی خود 
را به داخل هســته سلول می فرســتند و در واقع سلول را فریب می دهند 
کــه اطالعات ژنتیکی ویروس را بازتولید کنند و از این طریق ویروس های 
بیشــتری داخل سلول تشــکیل شــود، یعنی ریبوزوم ها پروتئین هایی 

می سازند که به کار ساخت ویروس های جدید بیاید.

یک نبرد همه جانبه
با زیاد شــدن تعداد ویروس ها داخل سلول، ســلول از بین می رود و یا در 
واقع خودکشــی می کند و در نتیجه ویروس های بیشــتری آزاد شده و به 
سلول های دیگر حمله کنند. با زیاد شدن ویروس ها، سیستم ایمنی بدن 
آگاه می شود و برای از بین بردن ویروس ها وارد عمل می شود. این فرآیند 
شامل خون رسانی به محل مورد حمله قرار گرفته از سوی ویروس هاست 
که باعث التهاب در آن قسمت می شود تا گلبول های سفید بیشتر در محل 
حاضر باشد. همچنین دمای بدن نیز برای مقابله با ویروس ها باال می رود تا 
شرایط برای ویروس ها سخت تر شود و در نتیجه بدن تب می کند. خستگی 
بدن نیز ناشی از فعالیت بیشتر مغز استخوان برای تولید گلبول های سفید 
و خون است. گلبول های سفید با ساختن پروتئین هایی و چسباندن آن به 
عامل خارجی، خودی را از غیر خودی جدا می کنند و بعد از شناسایی این 

عوامل خارجی و سلول های مرده را می بلعند و از بین می برند.

دوبار گیر تاج دارها افتاده ایم!
کروناویــروس خانواده بزرگی از ویروس ها هســتند که اطالعات ژنتیکی 
آنها به صورت RNA اســت و باعث بروز بیماری در پستانداران و پرندگان 
می شوند. به دلیل شکل سطح این ویروس ها که شبیه تاج دیده می شود، به 
این خانواده ویروس کرونا می گویند. این ویروس ها در انسان باعث عفونت 
دستگاه تنفسی از بعضی سرماخوردگی های کوچک گرفته تا بیماری های 
کشــنده سارس، مرس و کووید۱۹ )ســارس۲( می شود. ساختار کووید 
۱۹ شــامل پروتئین های جهش یافته ای به اســم S و HE اســت که روی 

غشــای ویروس قرار دارد و از اطالعات ژنتیکی ویروس مراقبت می کند. 
همین پروتئین است که به تاج ویروس شباهت دارد. از سوی دیگر غشای 
ســلول های ریه نیز شــامل پروتئین های گیرنده ای به نام ACE2 اســت 
که ورود مواد به ســلول را کنترل می کنــد. پروتئین های S ویروس به این 
گیرنده ها می چســبند و در واقع ســلول را فریب می دهند که وارد محیط 
سیتوپالســم شــوند، هر چند مکانیزم این فرآیند به طور دقیق همچنان 
مشخص نیست. سرفه، عطسه و تنگی نفس نیز نشانه ای از درگیری ریه ها 

و سیستم تنفسی با این ویروس به شمار می رود.
با وارد شدن ویروس به سلول اطالعات ژنتیکی آن به هسته و ریبوزوم ها 
منتقل می شــود و در واقع مکانیزم ســلول برای تولید پروتئین را فریب 
می دهد و RNA و پروتئین مورد نیاز ویروس داخل سلول تولید می شود. 
با تولید ویروس های جدید غشــای سلول از بین می رود و سلول تخریب 
می شــود و ویروس های جدید از داخل آزاد می شــوند تا به ســلول های 

دیگر حمله کنند.
مکانیزم دقیق این فرآیند ها همچنان مشــخص نیست ولی پژوهش ها 
نشــان می دهد که گیرنده های ACE2 با افزایش سن افزایش می یابد 
که این می تواند توضیحی باشــد که چرا نــرخ ابتال و البته مرگ ومیر در 

بزرگ ساالن بیشتر از کودکان است.
با از بین رفتن ســلول های ریه، دریافت اکسیژن از سوی ریه ها سخت تر 
می شود که می تواند مشکالت تنفسی و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.
برخــی مطالعات و شبیه ســازی ها حکایت از این دارد کــه الیه بیرونی 
مســتحکم و ســاختار ارتجاعی خاصی که کرونای جدیــد دارد، باعث 
پایداری بیشتر آن خارج از بدن شده و در نتیجه این ویروس مدت زمان 
بیشتری می تواند بیرون از بدن باشد و ساختارش را حفظ کند. همچنین 
کرونای جدید یک ویروس جدید است و احتماال مقاومت اولیه ای در بدن 
هیچ کسی نسبت به آن وجود ندارد. همین دو نکته می تواند مسری بودن 

آن را توضیح دهد.

جهشی به سبک خفاش ها
همه کروناویروس های قبلی از حیوان به انســان منتقل شــده است. در 
مورد ویروس جدید نیز پژوهشگران بر این باورند که این ویروس از حیوان 
به انسان منتقل شده. خفاش ها به دلیل عملکرد سیستم ایمنی شان در 
مقابل این ویروس می توانند بدون آنکه به این ویروس مبتال شوند، میزبان 
آن باشند و این ویروس را به دیگر موجودات انتقال دهند. ماندن ویروس در 
بدن میزبان و انتقال آن به دیگر موجودات جهش ویروس و به طور دقیق تر 
پروتئین هایی که به سلول می پیوندند را به دنبال دارد. این جهش ویروس 
باعث همه گیری و شیوع بیماری جدید می شود. ویروس سارس )سندروم 
حاد تنفســی( که در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ شیوع پیدا کرده بود از خفاش 
به نوعی گربه و از گربه به انسان انتقال پیدا کرد. مرس )سندروم تنفسی 
خاورمیانه( در ســال ۲۰۱۲ هم در گذشــته  از خفاش به شتر و از شتر به 
انسان شیوع پیدا کرده بود. در مورد ویروس کرونای جدید، کووید۱۹ نیز 
این باور وجود دارد که این ویروس از خفاش و نوعی مورچه خوار و شــاید 
هم مار به انسان انتقال پیدا کرده باشد. البته منشأ این بیماری همچنان 

مورد بحث است.

تعداد موارد مبتال به ویروس کرونا در جهان از ۲ بهمن تا ۲۰ اسفند

تعداد موارد مبتال به ویروس کرونا در خارج از چین از ۲ بهمن تا ۲۰ اسفند
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در ادامه ابتــدا به کمک شبیه ســازی مدلی ارائه می دهیــم که دینامیک 
انتشــار این ویروس در جامعه را توصیف کند و سپس عوامل موثر بر کنترل 

یا همه گیری را بررسی می کنیم.

از این دست به آن دست
در قدم اول برای شبیه سازی یک شبکه مستقل از مقیاس می سازیم. گراف 
این شبکه به این شکل است که یک هسته اولیه دارد که در آن همه نقاط با 
یکدیگر همسایه هستند. هر عضو جدیدی که به این شبکه وارد می شود، با 
تعداد m رأس به صورت تصادفی همسایه می شود و ارتباط می گیرد، البته 
با این شرط که هرچه یک رأس همسایه های بیشتری داشته باشد، احتمال 
همســایگی با آن رأس برای عضو جدید شــبکه بیشــتر است. این شکل از 
شــبکه ها، برای مدل ســازی دسته عظیمی از شــبکه ها از قبیل ارتباطات 
انسان ها در شبکه های اجتماعی و خطوط هوایی تا وابستگی های نرم افزار ها 

به هم و برهم کنش پروتئین-پروتئین مورد استفاده قرار می گیرند.
این همســایگی بین اعضا را در این شبکه ارتباط روزانه تعریف می کنیم. به 
این شــکل اعضای معروف شبکه همیشــه معروف تر می شوند. مثال فرض 
کنید یک نفر جدید وقتی وارد یک محله می شود، به احتمال خیلی زیاد با 
بقالی ارتباط برقرار می کند ولی با احتمال کمتری سراغ کتاب فروشی محله 
می رود. پارامتر m به همین دلیل یکی از پارامترهای مهم مســأله به حساب 
می آید. پارامتر دیگر مسأله تعداد اعضای شبکه است که با n نشان می دهیم.
دو پارامتر دیگر هم داریم که دوســت داریم کنترل شــان کنیم؛ یکی a که 
تعداد روزی ســت که طول می کشــد تا عضو بعد بیماری از سیستم خارج 
شود. حاال یا درمان یا مرگ یا قرنطینه. دیگری هم b که احتمال این است 
که یک عضو شــبکه در ارتباط با فردی که بیماری دارد و هنوز از سیســتم 

خارج نشده، بیمار شود.
پس پارامترهای مسأله ما اینها هستند:

n جمعیت اولیه
m تعداد کسانی که هر فرد روزانه با آنها ارتباط دارد و سراغ شان می رود

تعداد روزی که طول می کشــد عضو بیمار از سیستم خارج شود )درمان، 
a )مرگ، قرنطینه

b احتمال انتقال بیماری بین افراد
فعال با صد هزار نفر عضو کار می کنیم و همیشــه هم فرض ما این است که 

ابتدای کار فقط ۱۰ نفر بیمار هستند.

همه می گیریم؟
با فرض اینکه فردی بعد از رهایی از بیماری، دوباره درگیر آن نشود و به قولی 
در مقابل بیماری ایمن گردد، در چنین مدلی تعداد افراد بیمار در گذر زمان 
چنیــن چیزی خواهد بود، کم وکیف اش با توجه به پارامترها تغییر می کند 

ولی در مجموع همیشه چنین نموداری را می بینیم:

یک شروع اولیه سرد، به دنبالش یک رشد نمایی، رسیدن به یک قله جدی 
و بعد منفی شدن شیب رشد بیماری در جامعه. این نمودار به این معنی ست 
که اگر چیزی عوض نشود، بیماری فقط به این خاطر از بین می رود که دیگر 
کسی وجود ندارد که بیمار شود، یعنی یا مردم از آن خارج شده اند، یا شبکه 
به قســمت  های جدا از هم تبدیل شــده که با هم ارتباطی ندارند. بنابراین 

اگر جهشی در بیماری پیدا شود و کسانی که خارج شده اند، دوباره مبتال 
شوند، به جز مرگ فعال راه خاصی نیست.

چرا باید خانه نشین شویم؟
در ادامه می خواهیم اثر پارامترهای مختلف را بررسی کنیم.

تعداد ارتباطات در روز  •
برای دیدن اثر تعداد تعامالت، احتمال انتشار را ۱ درصد و زمان خروج 

از سیستم را ۵ روز در نظر می گیریم:

همین طور که می بینید، با این اعداد کافی ست که هر فرد، روزی سراغ 
بیشتر از ۵ نفر برود. بعد از آن دیگر تعداد بیمار ان به شکل نمایی زیاد 

می شود. عدد ۵ در اینجا نقطه تغییر فاز بیماری به اپیدمی ست.

تعداد روز هایی هم که طول می کشد بیماری از سیستم خارج شود را تخمین 
می زنیم. می بینیم که این پارامتر هم با تعداد ارتباطات رابطه خطی دارد.

شناسایی به موقع بیماران  •
حاال این بار با احتمال انتشــار ۱درصد و تعداد ارتباطات 4 در روز برای 

هر عضو شبکه، زمان خروج از سیستم را تغییر می دهیم.

اینجاست که شناسایی ســریع بیماران و قرنطینه کردن آنها اهمیت خود 
را در کنترل بیماری نشــان می دهد. نتایج واقعا تکان دهنده است. با این 
شرایط، اگر بیمار ۱4 روز در جامعه باشد و شکل ارتباطی اش را تغییر ندهد، 
۶۰درصد جامعه بیمار می شوند و ۲۵۰ روز جامعه درگیر این اپیدمی خواهد 
بود. هر چقدر زودتر تشخیص بدهیم و هر چقدر زودتر خودمان را از جامعه 

جدا کنیم، ابعاد این فاجعه کمتر و کمتر می  شود.
احتمال انتقال بیماری  •

حاال رعایت مســائل بهداشــتی چه تأثیری دارد؟ اگر احتمال انتقال 
بیماری بین افراد را زیاد کنیم چه می شود؟

کافی ا ست این درصد انتقال ۵درصد شود. تقریبا کل جامعه بیمار می شوند 
و یک ســال اپیدمی ادامه دارد و با احتســاب فقط ۲درصد  مرگ ومیر ابعاد 
فاجعه را خودتان حساب کنید. پس شستن مرتب دست ها با آب وصابون و 

استفاده از دستکش و ماسک واقعا تأثیرگذار است.

بعضی وقت ها یک مصداق از خود مفهوم هم می تواند جلوتر بزند. اگر زیاد به جمله قبلی گیر فلســفی ندهید، ویروس و انگل مثال های خوبی از آن 
به حساب می آیند. آن طور که طبیعی خوانان به ما ریاضی فهمان گفته اند، ویروس بهترین مصداق برای انگل است؛ موجودی که اگر به حال خودش 
رهایش کنی، اصال روی زنده بودنش هم توافقی حاصل نمی شود ولی امان از وقتی که خودش را بچسباند به یک زنده از همه جا بی خبر. می شود همچو 
مهمانی که آید و بیرون نرود تا آخر خانه را ویران ســازد. همین میهمان ناخوانده که حتی نمی شــود اسم موجود زنده رویش گذاشت، چندماهی ست 
که آدمیان را از خواب و خوراک انداخته؛ البته آدمی که خفاش خوراکش باشــد، همان بهتر که از خوراک بیفتد و به این بال مبتال شــود. سرتان را درد 
نیاوریم، گفتیم نمی شود ویژه نامه ای برای قرنطینه خانگی ناشی از شیوع کرونا منتشر کنیم و چیزی درباره اش ننویسیم. همه مان هم تقریبا مثل هم 
هســتیم و آخرین بار حداقل سه، چهار سال پیش چشــم مان به متنی علمی غیر از فیزیک و ریاضی و شاید شیمی خورده. پس اول کمی از ویروسش 

برایتان گفته ایم و بعد رفته ایم سراغ چیزی که بهتر درک می کنیم؛ دینامیک شیوع و اپیدمی و پاندمی شدن یک بیماری.

 سینا 
هوشنگی

 عارف 
قدمائی

پرونده

مدل شیوع بیماری در جامعه

کل افرادی که در طول دوره بیمار شده اند براساس تعداد ارتباطات در روز

جامعه چند روز درگیر بیماری ست براساس زمان خروج از سیستم

کل افرادی که در طول دوره بیمار شده اند براساس احتمال انتقال بیماری

جامعه چند روز درگیر بیماری ست براساس احتمال انتقال بیماری

تعداد روزی که جامعه درگیر بیماری ست براساس تعداد ارتباطات در روز

کل افرادی که در طول دوره بیمار شده اند براساس زمان خروج از سیستم
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ما را چه کار با بودجه؟
مطالعه بودجه سال آینده کشور برای طیف های مختلف 
مــردم از جنبه هــای متفاوتی اهمیــت دارد؛ از جهتی 
مطالعه بودجه برای کسانی که نیت فعالیت تخصصی )یا 
حداقل نیمه تخصصی( در حوزه های اقتصاد سیاسی 
یا سیاســت گذاری دارنــد امری الزامی ســت. هرگونه 
اظهارنظر درباره آنچه پیش  روی کشور است و همچنین 
فعالیت هایــی که باید برای بهبود شــرایط آینده انجام 
داد، بدون اطالع از بودجه و منطق رفتارهای حاکمیت 
که از شــیوه  بودجه ریزی ناشی می شود، بی معناست. 
از جهت دیگــر مطالعه بودجه برای فعاالن سیاســی و 
فرهنگی اهمیت باالیی دارد، بســیاری از اتفاقاتی که 
در یک ســاله آینده کشور واقع می شود )و بعضا از وقوع 
آنها متعجب می شــویم( ریشه در بودجه دارد. از جهت 
دیگر از آنجا که شرایط اقتصادی سال آینده بیش از هر 
عامل دیگری تابع نحوه بودجه ریزی است، مطالعه آن 

برای فعاالن اقتصادی اجتناب ناپذیر است. و در نهایت 
مطالعه بودجه برای عموم مردم به منظور کســب بینش 
کیفی راجع بــه آنچه رقم خواهد خورد )و احتماال توان 
تغییــر آن را ندارنــد!( نه اینکه الزامی باشــد ولی قابل 

توصیه است.

ایستاده در بحران
بودجه امسال در وضعیتی تهیه و تنظیم شده که:

کشــور در شــرایط تحریم به ســر می برد و کاهش   •
صادرات نفــت و گاز و فرآورده های وابســته به طور 

قطع وضعیت کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
تورم چند ســال اخیر از قدرت خرید مردم کاسته و   •
تصویب و اجرای طرح های حمایتی خصوصا برای 

اقشار مستضعف جامعه الزامی است.
اجرای نامناســب طــرح افزایش قیمــت بنزین و   •
آشــوب های بعد از آن، باعث ایجاد تالطم و فشــار 
اقتصادی شده و سیاست گذار را در مقابل هرگونه 

حرکــت اصالحی آســیب پذیر، محتــاط و بیش از 
گذشته محافظه کار کرده است.

عــدم تحقق عمده وعده های دولت مســتقر، تورم   •
افسارگسیخته و عدم ثبات اقتصادی، نحوه مدیریت 
اجرایی و رسانه ای اعتراض های بعد از اجرای طرح 
افزایش قیمت بنزین، ماجرای ســقوط هواپیمای 
اوکراینی و عدم اطالع رســانی مناســب حول این 
موضوع و به طور کلی مجموعه ای از ناکارآمدی های 
ســاختاری، گســل میان ملت و حاکمیت را بیش 
از پیــش افزایــش داده و احتمــال عــدم اعتماد و 
همراهی بســیاری از مردم با طرح هایی که اجرای 
آنها اصطالحا به »عزم ملی« نیاز دارد، وجود دارد.
برای پوشــش کســری بودجه، راهکارهایی شامل   •
افزایــش درآمدهــای غیرنفتی )عمدتــا مالیات(، 
صرفه جویی وکاهش هزینه های دولت، ایجاد بدهی 
و استفاده موثر از دارایی  های فعلی پیش روی دولت 

است.
در صورت عدم استفاده موثر از این راهکارها دولت   •
در دوگانه اســتقراض از بانک مرکــزی )چاپ پول 
بدون پشتوانه( و پذیرفتن تورم شدید ناشی از آن و 
یا تن دادن به یک معامله سیاسی دیگر با غرب مثل 
برجام و پذیرفتن خطر احتمالی امنیتی و همچنین 

اقتصادی آن قرار می گیرد.
کاهــش هزینه ها یا افزایش مالیات ها در عین حال   •
که به عنوان یک راهکار برای جبران کسری بودجه 
مطرح شده است، می تواند از طریق کاهش تقاضا 

برای کاالها به رکود موجود دامن بزند.
به واســطه انتخابات مجلس، ترکیب فعلی مجلس   •
شورای اسالمی به شدت تغییر کرده و احتمال تغییر 

رویه های قانونی فعلی باالست.

یا رومی روم یا زنگی زنگ
با در نظرگرفتن این شــرایط می توان گفت طرح بودجه 

ســال ۹۹، نحوه اجرای آن و همچنین شــیوه مواجهه 
عموم مردم با این اجراییات می تواند شــرایط مختلفی 

را برای کشور رقم بزند:
۱- عبور موفق به اقتصاد غیرنفتی با استفاده از فرصت 
تحریم نفتی و مدیریت کارآمــد ذی نفعان )ترک اعتیاد 

نفتی(
۲- تنش و بی ثباتی اجتماعی - سیاســی بر اثر گذار به 
اقتصاد بدون نفت از طریق مدیریت ناکارآمد ذی نفعان
۳- محافظه کاری و گذران امور با استقراض و چاپ پول 

و تضعیف و تخریب تدریجی اقتصاد
4- بازگشــت به اقتصاد نفتــی از طریق تن دادن به یک 
معامله سیاســی دیگر با غرب و واردشدن به فضایی که 

پیچ مالی آن دیگر در دست کشور نیست.

عدد بده!
از اینجا به بعد برای اختصار به جای واژه »هزار میلیارد 

تومان« از اصطالح »همت« استفاده می کنیم.
رقم کل بودجه امسال ۱۹۸۸ همت است؛ بودجه به دو 
بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت ها تقسیم می شود. 
از این رقم، حــدود ۵۶4 همت بودجــه عمومی و بقیه 
معادل ۱4۲۸ همت بودجه شرکت ها و بانک های دولتی 
است. بودجه عمومی در واقع همان چیزی است که از 
آن به عنوان بودجه یاد می شود و شامل دو جزء منابع و 
مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی می شود.
منابــع اختصاصی منابعی هســتند کــه معموال محل 
مصرف شان، همان دســتگاه ایجادکننده درآمد است 
)مانند درآمد ســازمان سنجش که صرف امور مرتبط با 
خود سازمان می شــود(. در بودجه سال آینده بیش از 
4۸4 همت معادل ۸۶درصــد بودجه عمومی، منابع و 
مصارف عمومی و معــادل ۷۹ همت معادل ۱4درصد 
از بودجه عمومی، منابع و مصارف اختصاصی اســت. 

)جدول ۱(
همان طــور که در جــدول کلیات بودجه ۹۹ مشــاهده 

می کنید، درآمدهای دولت ۲۶۱ همت پیش بینی شده 
که ۱۹۵ همت آن درآمدهای مالیاتی ســت. همچنین 
سرمایه حاصل از فروش نفت 4۸ همت و سرمایه حاصل 
از فروش اموال دولتی ۵۰ همت پیش بینی شده است و 
در انتها دولت بنا دارد ۱۲۵ همت از طریق استقراض و 
فروش اوراق و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی 
کسب سرمایه کند. در ادامه بنا داریم به اختصار برخی 

از این پیش بینی ها را بررسی کنیم.

بودجه ای روی آب
پیش بینــی درآمــد 4۸ همتی نفت در کشــور با فرض 
فروش حدود ۸۰۰هزار بشــکه در روز با نرخ بشــکه ای 
۵۵دالر انجام شــده اســت. این در حالی اســت که با 
توجه به تشدید تحریم ها صادرات فعلی ما چیزی حدود 
۳۰۰هــزار بشــکه در روز اســت و همچنین در اجالس 
اخیر اوپک، قیمت نفت بشکه ای 4۵دالر قرارداد شد. 
پس در همین ابتدای کار با یک کسری بودجه جدی از 
محل صادرات نفت مواجهیم اما مهلک ترین اشتباهی 
که ممکن است در اینجا انجام دهیم، تقلیل اثر کاهش 
صادرات نفت به یک کســری بودجه ســاده مانند سایر 

کسری بودجه هاست!
حقیقت این اســت کــه درآمدهای نفتی با گوشــت و 
پوســت زندگی فردی و اجتماعی همــه ما گره خورده 
و در یکایک ســلول های حیات اقتصادی-سیاســی-
اجتماعــی ما رخنه کرده اســت. هیچ فــرد حقیقی و 
حقوقی در این کشور نیست که از نفتی بودن اقتصاد، 
متأثر نشده و رفتار اقتصادی یا اجتماعی خود را بر این 
اســاس تنظیم نکرده باشد. بســیاری از کارخانه های 
کشــور که باید ســال ها پیش به خاطر عــدم بهره وری 
اعــالم ورشکســتگی می کرده انــد، با پول نفــت تا به 
امروز سرپا نگه داشته شده و بسیاری از کارخانه هایی 
که در شــرایط عادی می توانســتند بسیار موفق عمل 
کننــد، در مصاف با نــرخ ارز تثبیت شــده با پول نفت 
اصال تأســیس نشده اند. بسیاری از سازمان ها تنها به 
دلیل وجود منابع نفتی تعریف شــده اند و بســیاری از 
مشــاغل بدون وجود این منابع، فلسفه وجودی خود 
را از دســت می دهند. بسیاری از خدمات آموزشی در 
دانشــگاه ها و مدارس به دلیل وجود منابع نفتی ارائه 
شــده و بســیاری دیگر به دلیل محدودیت این منابع 
ارائه نشــده اند. بسیاری از اقشار مالیات خود را صرفا 
به دلیل در دسترس بودن پرداخت کرده اند و بسیاری 
دیگر به دلیل نفتی بودن اقتصاد، با توجیهات مختلف 
از پرداخت مالیات معاف شده اند. بسیاری از قیمت ها 
به خاطر داشــتن منابع نفتی به طــور مصنوعی تغییر 
یافته و بســیاری از ناکارآمدی ها با پول نفت پوشــانده 

شده است.

رها کن بره این نفت رو
در طول ده ها ســال پس از اکتشاف اولین چاه نفت در 
کشــور، نفت زندگی و روابط اقتصادی و اجتماعی ما را 
شــکل داده و طی این ســال ها به تعادلی از ذی نفعان 
رســیده اســت. پس ایجاد هرگونه تغییر در این زمینه 
منتج به تغییر وضعیت تمامی ذی نفعان یعنی تک تک 
ایرانیان خواهد شــد. در واقع، ابرپــروژه نفت زدایی از 
اقتصاد کشــور ما، بزرگ ترین پروژه حکم رانی است که 
حکومت ها و دولت های ایران از ابتدای کشــف نفت تا 

االن با آن مواجه بوده اند.
در همه این ســال ها اعتیاد نفتی همراه ما بوده و سال 
به سال بیشتر در رگ و پی اقتصاد و جامعه ما نفوذ کرده 

کرونا علیه بودجه
مروری بر بودجه آخرین سال از اولین قرن

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  851
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بودجه چیست؟ خب احتماال خودتان می دانید بودجه چیست! اینکه در سال آینده کشور، بیشتر به صنعت پرداخته می شود یا فرهنگ، اینکه چقدر 
نفت می فروشــیم و چقدر کاالی دیجیتال وارد می کنیم، اینکه حقوق و مالیات کارمندان دولت و کارگران چقدر افزایش یا کاهش پیدا می کند، اینکه 
منابع عمومی باید بیشــتر در اختیار جامعه المصطفی قرار بگیرد یا دانشــگاه صنعتی شریف و اینکه قیمت حامل های انرژی چقدر افزایش یا کاهش 
پیدا می کند. پاسخ همه این پرسش ها را در سندی به نام بودجه می توان یافت. تأثیرات بودجه در زندگی ما به مسائلی از قبیل مواردی که در باال اشاره 
شــد محدود نمی شــود؛ تورم سال آینده و حتی سال های بعد، رکود و بیکاری، قدرت خرید مردم، رشد اقتصادی ساالنه و بسیاری دیگر از متغیرهای 
اساســی و اثرگذار روی ســبک زندگی یک به یک ایرانیان به شکل کامال محسوســی تحت تأثیر بودجه قرار دارد. به همین خاطر در این دو صفحه تصمیم گرفتیم 
نگاهی به وضعیت بودجه ۹۹ و روند تصویب آن داشته باشیم. چرخی در جزوه »بودجه به زبان ساده« که هرسال از طرف مرکز پژوهش های مجلس تألیف می شود، 

کمی جست وجو در آمار و البته صحبت با بچه های اقتصادخوانده شالوده این دو صفحه را شکل می دهند.

 اســت. شــاید بتوان گفت تا به امروز هرگونه تغییر این 
ساختار و تالش برای نفت زدایی از اقتصاد می توانست 
منجــر به یک فاجعــه اجتماعی و اقتصادی در کشــور 
شــده و از طرف اقشار مردم به شــدت پس زده  شود اما 
امروز به دلیل وقوع تغییرات خارجی، تعادل ذی نفعان 
به نحوی تغییر کرده که انگار جبرا لحظه موعود شــروع 
این ابرپروژه باید فرا برســد. از اینجا به بعد فرار از شروع 
این ابرپروژه نه تنها نفعی برای کشور ندارد بلکه اقتصاد 

کشور را در سراشیبی سقوط دائمی قرار می دهد.
اما در عمل با توجه به نگاه غیرواقعی دولت به درآمدهای 
نفتــی، نــگاه غیرواقع بینانــه به درآمدهــای مالیاتی و 
همچنین افزایش بی رویــه اوراق قرضه، می توان گفت 
نه تنها دولت عزمی برای آغاز این پروژه جسورانه ندارد، 
بلکه ایــن انگیزه فرار از مشــکالت و به تعویق انداختن 
بروز فاجعــه با مخدرهای اقتصادی ا ســت که بســیار 
دیده می شود. مشخص نیســت این بی اقدامی و عدم 
اجماع ســازی قرار اســت تا کی ادامه پیدا کند و اصوال 
اقتصــاد ما تا چه زمانی فرصت خواهد داشــت؟ با این 
همــه، اثرات بلندمدت کاهش صــادرات نفت به خاطر 
تحریم نفتی برعکس اثرات کوتاه مدت آن به نفع اقتصاد 

ما خواهد بود.

و بهترین دوستمان، مالیات
درآمد پایدار، حالل و شــیرین مالیاتی از ابتدایی ترین 
تمدن هــا از دوره جنگ های صلیبی تا به امروز همواره 
یــاور حکم رانان بــوده اســت. نقش مالیــات در اداره 
کشور نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدی فوق العاده 
ارزشــمند در نظرگرفته شــود؛ مالیات برخالف نفت، 
حاکمیــت را در مقام پاســخگویی به عمــوم مردم قرار 
می دهد، مالیات برخالف نفت، منجر به رشــد موزون 
خدمات اجتماعی می شــود، مالیــات بر خالف نفت، 
اقتصاد کشــور را رقابتی می کنــد و در نتیجه صنعت و 
کشاورزی را رشد می دهد و در نهایت مالیات برخالف 
نفــت، انگیزه حمایــت از تک تک ســلول های بهره ور 
اقتصــادی کشــور را در دولــت و حاکمیــت بــه وجود 
می آورد. خوشــبختانه در چند ســاله اخیر، کشــور به 
ســمت رشــد درآمدهای مالیاتی حرکت کــرده و صد 
البته کــه این مرهون تحریم های نفتی اســت. اگرچه 
درآمد مالیاتی پیش بینی شــده در بودجه ۹۹ با فرض 
خوشــبینانه تورم ۳۰درصدی حدود ۱۷درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش یافته اما اگر ارزش ریالی درآمد 
مالیاتی را در نظر بگیریم، شاهد ۱۳درصد رشد خواهیم 
بود؛ بخشی از این رشد ناشی از افزایش درصد مالیاتی 
و بخش دیگر ناشــی از تعریف پایه  های مالیاتی جدید 

است. )نمودار(
در بودجه ۹۹ برای اولین بار مالیات ۱۰درصدی بر درآمد 
پزشکان وضع شده که گرچه نسبت به کشورهای پیشرو 
بســیار ناچیز است ولی نقطه شروع خوبی است. هنوز 
بسیاری از مشاغل پردرآمد مشمول مالیات نشده اند و 
به بســیاری از ظرفیت های مالیاتی توجه نشده است. 
مالیات بر عایده سرمایه شامل مالیات بر ارز و طال و سکه 
و مالیــات معقول و موثر بــر خانه های خالی و معامالت 
پرســود کاال یا مســکن هنوز مغفول مانده و جا دارد که 
به آ نها پرداخته شــود. اگرچه به خاطــر نیاز به واردات 
بســیاری از کاالها در شــرایط تحریمی نیازمند کاهش 
مالیات بر واردات هســتیم و ایــن نکته در الیحه بودجه 
لحاظ شده، در صورت نبود شفافیت در اعالم کاالهای 
وارداتی و همچنین واردکنندگان قطعا شاهد فساد مالی 

در این بخش نیز خواهیم بود.

 گرفتن مالیات به همین سادگی 
و خوشمزگی نیست

درآمد پیش بینی شــده از مالیات در همین بخش های 
اندک هم خوشبینانه برآورد شده. مطابق آمارها حدود 
۹۵درصد مبلغ پیش بینی شــده درآمد مالیاتی در سال 
۹۸ وصول  شــده در حالی که برای ســال ۹۹ رسیدن به 
ایــن درصد وصول بســیار بعید به نظر می رســد. منبع 
کســب این درآمــد برخالف نفــت، در داخــل مرزها و 
کامال قابل دسترسی است اما متأسفانه مسأله مالیات 
چالش هــای دیگری هــم دارد که با حرکت به ســمت 
»اقتصاد مالیات محور«، حاکمیت باید در راستای رفع 
ایــن چالش ها حرکت کنــد. واقعیت این اســت که در 
صورت نبود یک نظام یکپارچه مالیاتی، دریافت مالیات 
از بسیاری از اقشار، حاکمیت را با چالش های جدیدی 
رو برو می کند که راه حل منحصربه فرد خود را نیاز دارد.
اگر امســال کمی فضای رسانه ای کشــور را رصد کرده 
باشــید، قطعا ماجرای نصب کارتخوان برای پزشــکان 
بــه گوش تان خورده اســت. در ابتدا تالش شــد درآمد 
پزشکان از طریق مکانیزم »خوداظهاری« از سوی خود 
آنها در ســامانه مربوطه اعالم شود تا برمبنای آن از آنها 
مالیات گرفته شود و در نتیجه میانگین درآمد پزشکانی 
که اقدام بــه ثبت اطالعات خود کرده بودند، ۵میلیون 
تومان درآمد در یک سال ثبت شده بود! بعد از این اتفاق 
مضحــک سیاســت اجباری کردن نصــب کارتخوان از 
سمت دولت پیگیری شد که آن سیاست هم با هزارویک 
روش قابل دورزدن است. ارتباط این داستان با بودجه 
سال ۹۹ این است که گرچه دولت ظاهرا توانایی بالقوه 
دریافــت مالیات های تعریف شــده را دارد، پدر عمل به 
خاطر دسترسی دقیق نداشتن به بسیاری از منابع اخذ 
مالیات، از دریافت آن عاجز است. و این به آن معناست 
که اگر چاره ای برای این معضل اندیشیده نشود، از این 

محل هم دچار »کسری بودجه« خواهیم شد. 
چاره چیســت؟ می توان به ایجاد یک ســامانه شــفاف 
و یکپارچه از مشــاغل مشــمول مالیــات، ثبت مجازی 
معامــالت کاال و مســکن، تصویــب قانــون حمایت از 
افشاکنندگان فساد )سوت زن ها( و جرم انگاری بسیاری 
از فرارهــای مالیاتــی فعلــی کــه قانونــی درنظرگرفته  
می شوند، اشاره کرد. البته تصمیم گیری درباره هرکدام 

از این راه حل ها با مجلس خواهد بود.

بودجه ۹۹ در پیچ که نه، در آزادراه بهارستان...
الیحه بودجه معموال اواخر پاییز تقدیم مجلس شــورای 
اســالمی  می شــود )برای بودجه ۹۹ این تاریخ ۱۷ آذر 
بوده( و ابتدا بخش های مختلف آن در کمیسیون های 
تخصصی مجلس بررسی می شود. نتیجه این بررسی ها 
که احتماال منجر به تغییراتی در نســخه اولیه شده، در 
کمیســیون تلفیق )که یک کمیسیون منتخب از میان 
اعضــای کمیســیون های تخصصــی مجلس اســت( 
بررســی شــده و نســخه نهایی در صحن علنی به رأی 
گذاشــته می شــود. بودجه ۹۹ بنا به دالیلــی که گفته 
شــد و همچنین دالیل دیگری ماننــد افزایش بی رویه 
اوراق قرضه )طوری که در ســال آینده به طور میانگین 
هر ایرانی با یک میلیون تومان بدهی عمومی انباشــته 
مواجه است( دارای اشکاالت اساسی بوده که به خاطر 
مبنایی بودن این اشــکاالت، رفع آنها در کمیســیون ها 
امکان پذیر نبود. بنابراین مطابق انتظار الیحه بودجه در 
صحن علنی مجلس نتوانست رأی الزم را به دست آورد. 
مطابق قانون در این وضعیت باید الیحه بودجه به همراه 
توضیحاتی از علت عدم همراهی نمایندگان برای دولت 

ارســال می شــد تا پس از اعمال تغییرات مجددا الیحه 
بــه مجلس بازگردد اما در اینجــا رئیس مجلس قانون را 
کنار گذاشــته و الیحه را به کمیســیون تلفیق بازگرداند 
تــا تغییرات در آنجا انجام شــود. اینکــه رئیس مجلس 
می تواند در ســاختار قانونی کشور دســت برده و بنا به 
صالحدید شــخصی تغییرات در آن اعمال کند، ناشی 
از نبود یک ساختار نظارتی مناسب برای مجلس است. 
در نهایت با این اقدام در این مرحله عمال دولت از فرآیند 
سیاست گذاری و آماده سازی بودجه خارج و کار کامال 

به کمیسیون تلفیق مجلس سپرده شد.

بودجه هم کرونا گرفت
با شــیوع ویــروس کرونــا و شــدت گرفتن آن برخی از 
سازمان ها و ادارات، دانشگاه ها و مدارس تحت تأثیر قرار 
گرفتند. بســیاری از ادارات مثل قبل به کار خود ادامه 
دادند و بعضی نیز تعطیل شــدند. تصمیم گیری درباره 
تعطیلــی این ادارات یا ســازمان ها از ســوی نهادهای 
باالدستی آنها انجام شده ولی در میان تمامی نهادهای 
کشوری تنها مجلس اســت که می تواند راجع به زمان 

تعطیلی جلســات خود تصمیــم بگیرد و هیــچ نهاد یا 
سازمان باالدســتی نمی تواند مانع آن شود. در نهایت 
ریاســت مجلس تصمیم گرفت مجلس را تعطیل کند و 
به این ترتیب بررسی بودجه ۹۹ را که خود وظیفه اصالح 
آن را بــا بازنگرداندن الیحه به دولت برعهده گرفته بود، 
مسکوت گذاشت. در واقع با این دو اقدام نه تنها مجلس 
به بررسی مجدد و اصالح بودجه نپرداخت، بلکه با انجام 
یک عمل غیرقانونی دیگر سازمان برنامه و بودجه نیز از 

بررسی بودجه بازداشته شد.

اصل ۸5 قانون اساسی و یک درخواست مجلسی
ریاســت مجلس بــا تصمیم گیری دربــاره این تعطیلی 
بی مــورد در حالت روشــن نبودن وضعیــت بودجه ۹۹ 
شــرایط ویــژه ای را برای کشــور ایجــاد کرد کــه همه 
راهکارهــای معمول کارایی خود را از دســت دادند. در 
چنین وضعیتی بــه طور کلی مجلس ســه راه  پیش  رو 

دارد:
اول اینکه جلســات کمیســیون تلفیق و همچنین   •
رأی گیری درباره بودجــه به صورت غیرحضوری و 

بــه کمک تکنولوژی برگزار شــود. در اینجا به بهانه 
نبود زیرســاخت و زمان بر بودن فرایند، این راهکار 

به حاشیه می رود.
راه حل دوم اتخاذ رویکرد »چند دوازدهم« اســت؛   •
بــه این معنا که چندماهه اول ســال مطابق بودجه 
ســال ۹۸ و در همــان موارد مصــرف بودجه ریزی 
شود تا مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه را 
داشته باشــد. این راهکار در شرایط فعلی احتماال 
منطقی ترین راهکار ممکن بوده که در ســال های 
گذشته هم سابقه داشته، اما ریاست مجلس به این 
راهکار نیز تن نداد و به بهانه اینکه در شرایط تورمی 
فعلی به صالح نیســت که در چندماهه اول حقوق 
بازنشستگان مطابق ســال ۹۸ پرداخت شود، این 
راهکار را نیز رد کرد. این در حالی است که مضرات 
یک »بودجه بد« تمامی اقشــار جامعــه و از جمله 
بازنشســتگان را تحت تأثیر قرار داده و در درازمدت 
اثر منفی به مراتب بیشتری برای آنها خواهد داشت.
ســومین راهکار مجلس وقتــی دو راهکار اول کنار   •
گذاشته شد، اســتفاده از اصل۸۵ قانون اساسی 

اســت که بر اســاس آن، در موارد ضــروری رئیس 
مجلــس می تواند مصوبات کمیســیون ها را بدون 
رأی آوردن در صحن علنی به عنوان مصوبه مجلس 
برای شــورای نگهبان ارســال کند. اما استفاده از 
اصــل ۸۵ در حالــت عادی نیازمنــد تأیید در خود 
صحــن علنــی مجلس اســت کــه بدیهتــا در این 
شــرایط امکانش فراهم نیســت. البته بــه ادعای 
آقای الریجانی برای این مورد از نمایندگان مجلس 
به صورت تماس تلفنی تأیید گرفته شده که چندان 
اعتبار باالیی ندارد. در نهایت برای استفاده از اصل 
۸۵ تنها راهکاری که باقــی می ماند گرفتن اذن از 
رهبری اســت که آقای الریجانی در نامه به آیت الله 
خامنه ای همین را درخواســت کردنــد. در نهایت 
در شــرایطی که ضرر مســکوت ماندن امور مرتبط 
با بودجــه بیش از تصویب آن اســت و با صرف نظر 
از همه راهکارهای موجــود، با تأیید رهبری الیحه 
بودجه برای شورای نگهبان ارسال شد تا در نهایت 
تکلیف این بودجه عجیب وغریب را شورای نگهبان 

تعیین کند.

علی پرویزی
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نگاهی به انتخابات سوم نوامبر آمریکا

تا میل رئیس جمهور چه باشد
آمریکا در تمام این ســال ها بزرگ تریــن اقتصاد دنیا را 
داشــته و به همین خاطر تأمین مالی بیشتر طرح های 
دنیــای آزاد برای راهبــری دنیا را برعهــده می گرفت و 
تصمیم این کشــور در پذیــرش توافق های بین المللی 
می توانســت به شــکل گیری آن توافق کمک کند یا آن 
را بی اهمیت سازد. زمانی آمریکا پیمان محیط زیستی 
کیوتو و تعهدات مربوط به آن را نپذیرفت، موضوعی که 
منجر به پیمان پاریس شد که آمریکای اوباما در آن نقش 

کلیدی داشت و البته ترامپ، از آن خارج شد.
اهمیــت رئیس جمهــوری در همین جاســت که نظام 
سیاسی آمریکا، ریاستی است و او با عنوان مظهر اراده 
ملی می تواند قوانین کنگره )مجلس نمایندگان و سنا( 
را وتو کند، البته اندیشه تفکیک و موازنه قوا در آمریکا- 
محصول نگاه مدیسون، چهارمین رئیس جمهور آمریکا 
و از پدران بنیان گذار و نویســندگان قانون اساسی این 
کشــور- این حق را به کنگره می دهــد که با حد نصاب 
دو ســوم، قوانین مصوب خود را از وتوی رئیس جمهور 

مصون دارد.
رئیس جمهور آمریــکا فرمانده کل قوای نظامی در این 
کشــور است، دادستان کل کشــور را انتخاب می کند و 
همچنین در صورت فوت یا کناره گیری اعضای دیوان 
عالــی یک قاضــی را برای این ســمت به ســنا معرفی 
می کنــد. با توجه به اختیارات قانونی رئیس جمهوری، 
جایگاه او در معادالت سیاســی جهانی مهم اســت و از 
همین رو برای کشورهای دیگر نیز حائز اهمیت است که 
چه کسی بر کرسی ریاست جمهوری ایاالت متحده تکیه 
می زند. شاید به همین دلیل است که حتی در ایران برای 
برنی ســندرز، ســناتور چپ گرا و نامزد رقابت مقدماتی 
حزب دموکرات دو کانال تلگرامی ســاخته می شــود تا 

اخبار مربوط به او را به زبان فارسی پوشش دهند.

رئیس جمهور چطور انتخاب می شود؟
بر اســاس قانون اساســی ایــاالت متحده، هــر ایالت 
انتخاب کنندگانی را تعیین می کند که تعدادشان برابر 

است با مجموع اعضای آن ایالت در مجلس نمایندگان 
و ســنا. کنگره به جلسه مشــترک مجلس سنا و مجلس 
نمایندگان گفته می شــود. هر قانون در ایاالت متحده 
بایــد در هــر دو مجلس بــه تصویب برســد. همچنین 
انتصابات ریاســت جمهوری نیاز به تصویب ســنا دارد. 
هــر ایالت دو نماینده ســنا دارد و بســته بــه جمعیت و 
مــوارد دیگر از ۱ تا ۵۳ نماینــده در مجلس نمایندگان. 
در حــال حاضــر، تعداد اعضــای مجلــس نمایندگان 
4۳۵ نفر است. بر اساس اصالحیه بیست وسوم قانون 
اساسی، سه سهمیه )معادل با کمترین سهمیه ایالت ها( 
نیز به واشنگتن دی ســی تعلــق می گیرد که در مجلس 
نمایندگان و سنا، نماینده ای ندارد. مجموع این تعداد 
۵۳۸ انتخاب کننده می شــود. هیچ سناتور، نماینده یا 
فردی که در ایاالت متحده دارای سمتی غیرانتفاعی و یا 
انتفاعی باشد نمی تواند به عنوان انتخاب کننده تعیین 
گردد. این انتخاب کنندگان که به آنها الکترال نیز گفته 
می شود، اسم یک نفر را بر اساس رأی مردمی آن ایالت 
برای ریاست جمهوری به سنا معرفی می کنند. نفر اولی 
که بیشترین رأی را کسب کند، به مقام ریاست جمهوری 
نائل می شــود. در صورتی که حدنصــاب اکثریت آرای 
الکتــرال )بیش از ۲۳۹ رآی( از ســوی نامزدی کســب 
نشــود، رئیس جمهور با رأی مجلس نمایندگان از میان 

دو فرد با بیشترین رأی انتخاب می گردد.
همچنین مردم در برگه ای دیگر، معاون رئیس جمهوری 
را تعییــن می کننــد که این مقــام نیز به همان شــکل 
ریاســت جمهوری تعیین می شــود. در دوره های اول، 
معــاون رئیس جمهور نفر دوم انتخابات بود اما بعدا این 
قانــون تغییر کرد. معاون رئیس جمهــور با فوت، عزل، 
کناره گیری یا ناتوانــی رئیس جمهور در اجرای وظایف 
جانشــین او می شــود و تا پایان دوره، این مسئولیت را 
برعهــده دارد. از قوانیــن ایاالت متحده این اســت که 
رئیس جمهور و معاونش نمی توانند از یک ایالت باشند 
و بایــد از دو ایالــت متفــاوت باشــند. همچنین طبق 
اصالحیه ۱۹۵۱ کســی نمی تواند بیــش از دو دوره در 
مقام رئیس جمهوری باشد و اگر یک معاون رئیس جمهور 

نیز به هر دلیلی بیش از دو سال، کفیل ریاست جمهوری 
باشد، این دو سال به عنوان یک دوره ریاست جمهوری 
بــرای او به شــمار می آیــد. همچنین در شــرایطی که 
معاون رئیس جمهور، به عنــوان رئیس جمهور انتخاب 
شــود یا به هر دلیلی در بین دوره، فــردی متصدی آن 
نباشد، ریاست جمهوری باید یک فرد را به عنوان معاون 
رئیس جمهور به مجالس قانون گذاری معرفی کند و در 

آن دو مجلس، رأی اکثریت را به دست آورد.
جرالد فورد، تنها رئیس جمهور آمریکاست که بدون رأی 
مردمی انتخاب شده اســت. او جانشین اسپیرو اگنیو 
شــد که به دلیل رســوایی واترگیت مجبور شــده بود از 
مقام معاون ریاست جمهوری استعفا دهد. با استعفای 
نیکسون به همین دلیل، فورد به عنوان ریاست جمهوری 
کارش را آغــاز کــرد. همچنیــن طبق قانون اساســی 
نهایتا، ســاعت ۱۲ ظهر روز بیســتم ژانویه، پایان دوره 
ریاست جمهوری است و تا زمان تحلیف رئیس جمهوری 
جدیــد، این معــاون رئیس جمهوری اســت که وظیفه 

ریاست جمهوری موقت را بر عهده دارد.

انتخابات اصل و اساس نظام سیاسی است
برخــالف آنچــه گمان و گاهــی تبلیغ می شــود، نظام 
سیاسی آمریکا بر اساس یک قانون یا طرحی مخفیانه، 
دو حزبی نیســت اما باید پذیرفت که نظــام انتخاباتی 
آمریکا، فارغ از آنچه به عنوان اثر سرمایه و ثروت مطرح 
می شود، حائز ویژگی هایی است که یک نظام دو حزبی 

را بنا می نهد.
یکی از مهم ترین دالیلی که این نظام دو حزبی را ایجاد 
کرده، انتخابات اکثریتی در این کشور است که یک نفر 
برنده خواهد شد و او کسی است که اکثریت آرا را کسب 
کرده باشــد. این بدین معناست که ائتالف هایی پیش 
از انتخابات شکل می گیرد تا نامزد آن ائتالف، حداکثر 
شانس برنده شــدن را داشته باشــد. نظام اکثریتی در 
حوزه های تک کرســی، نتیجه ای جز این ندارد. توجه 
کنید که عالوه بر رئیس جمهور که برای کل کشــور یک 
کرســی دارد، مقامــات انتخابی دیگر نیز تک کرســی 

هســتند و فرمانداران ایالت ها یا دادســتان ایالتی، نیز 
یک نفر اســت. همچنین اعضای مجلــس نمایندگان 
نیــز در حوزه های تک نماینده حضــور دارند. در ضمن 
با وجود آنکه ایالت ها دو ســناتور دارنــد اما چون همه 
اعضای سنا یک باره انتخاب نمی شوند و در فاصله های 
دوســاله انتخــاب می شــوند تــا به صورت همپوشــان 
دوره های شش ســاله خدمت در این مجلس را به انجام 
رســانند، هر صندلی نمایندگی مجلس ســنا در ایالت 
نیز به صورت تک کرســی انتخاب می شود. نتیجه همه 
این کش وقوس ها آن است که تنها دو ائتالف حزبی در 

انتخابات نقش خواهد داشت.
حضور دو نماینده مستقل در مجلس سنا نشان می دهد 
که هم امــکان قانونی و هم امکان عملــی ظهور و بروز 
نیرویــی خارج از دو حزب اصلــی وجود دارد، اما اینکه 
این نیرو به شــکل یک حزب ســوم عمــل نماید، دور از 
ذهن است. مثال برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت که 
به عنوان نماینده مستقل در سنا حضور داشته، اکنون 
برای کســب مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات 

مقدماتی حزب دموکرات حضور پیدا کرده است.

دو حزب، دو نامزد و یک رقابت بزرگ
اثر نظام انتخاباتی بر نظام حزبی آمریکا منجر شده که 
دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، شــامل جناح های 
مختلفی باشــند و تعیین نامــزد نهایی هر حزب، تحت 
تأثیر جناح بندی های داخلی این احزاب است. این دو 
حزب هر کدام در فرایندی نسبتا مشابه و با تفاوت هایی 
نه چندان مرتبط با مسأله سیاسی، در هر ایالت نامزدها 
را در معرض رأی دهندگان هــر ایالت قرار می دهند اما 
همچون اصل موجــودی ایاالت متحده که بر اســاس 
فدرالیسم و حق ایالت هاست، هر ایالت مستقال دارای 
حق و حقوقی در تعیین نامزد نهایی اســت. هر ایالت، 
متناسب با جمعیت خود، سابقه  حزبی، بزرگی اقتصاد 
و... نماینده)وکیلــی( در تعیین نامزد نهایی حزب دارد 
که در هر دو حزب با عنوان دلگیت شناخته می شود. این 
دلگیت ها، منتخب مردم هســتند و متعهدند مطابق با 

چه کسی آقای رئیس جمهور می شود؟

برنی سندرز

جو بایدن

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  851
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تا پیش از جنگ جهانی دوم، اهمیت ریاست جمهوری آمریکا در حد بقیه  مقام های سیاست مداران دنیا بود. گرچه در میان رؤسای جمهور اول آمریکا، 
اسامی افرادی همچون واشنگتن، مدیسون یا جفرسون وجود دارد که در شکل گیری اندیشه دموکراسی سنگ های اولیه را بنیان نهادند اما تا جنگ 
جهانی دوم، نقش آمریکا در سیاست جهانی همانند دیگر کشورها بود. بعد از جنگ جهانی با توجه به بحران کشورهای بریتانیا و فرانسه و آسیب هایی 
که از جنگ دیده بودند، آمریکا توانســت قدرت بزرگ تر اقتصادی در فاصله دو جنگ جهانی شــود و با حضور در جنگ جهانی دوم موظف شــد پس از 
دوران جنگ رهبری بلوک غرب را بر عهده گیرد. با تشکیل پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( کشورهای اروپای غربی و آمریکا متعهد شدند در قبال نفوذ و 
گسترش کمونیسم ایستادگی کنند. حاال چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه خوش مان بیاید و چه اکراه داشته باشیم، چاره ای جز پذیرش این نداریم که رئیس جمهور 
این کشور جداافتاده در آن ینگه دنیا در زندگی بقیه کشورها هم تأثیر جدی دارد و نمی شود به سادگی از تفاوت بین اوباما و ترامپ یا ترامپ و سندرز گذشت. همین 

شد که گفتیم نگاهی به انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا در این شماره از روزنامه بیندازیم و کمی از دعواهایشان سردربیاوریم.

رأی مردم در ایالت خود به نامزدهای حزبی در اجالس 
تعیین نامزدها رأی دهند. انتخاب مقدماتی احزاب در 
سراسر ایاالت متحده و سرزمین های تابعه برای تعیین 
تعــداد دلگیت هایی که هــر نامزد به خــود اختصاص 
داده، برگزار می شود. بعد از تعیین این تعداد که متعلق 
بــه نامزدهای حــزب در انتخابات مقدماتی اســت، در 
نشســت های حزبی ایالتی، فــردی که وظیفه ی اعالم 
رأی را دارد، تعیین می شود. در حزب دموکرات، عالوه 
بر ایــن وکالی انتخابی، اعضایی از حــزب که در حال 
حاضر در جایگاه فرمانداری ایالت یا عضویت در مجلس 
نمایندگان باشــند یا پیشتر عضو کمیته رهبری حزب، 
رهبر فراکسیون حزبی در مجلسین یا رؤسای جمهور و 
معاونان بود ه اند، به عنوان سوپردلگیت در نشست ملی 
حزب حضور دارند و در تعیین نامزد حزب، نقش خواهند 
داشت. قبال این ســوپردلگیت ها از همان ابتدا فرصت 
داشــتند تا در شــمارش دلگیت ها نقش داشته باشند 
اما با اصرار بخشــی از حزب که دنبال تغییر و تحول در 
سیاست است، این اعضا در مرحله  اول، حق رأی ندارند 
و در صورتی که نامزدی به حد نصاب نرسد، به این اعضا 

حق رأی داده می شود.

رقابت میانه و چپ برای مبارزه با افراطی 
در انتخابــات امســال، حــزب جمهوری خــواه نامــزد 
شــاخصی جز ترامــپ ندارد و حتــی در بعضی ایاالت، 
انتخابــات مقدماتی هم برگزار نمی کنــد اما در بعضی 
ایاالت، نامزدهای رقیب ترامپ با او رقابت می کنند که 
طبــق انتظار اثری هم در نامزدی او ندارند. وضعیت در 
حزب دموکرات متفاوت است. سیاست مداران مختلفی 
برای کسب نامزدی حزب دموکرات اعالم آمادگی کردند 
ولی به مــرور از انتخابات کناره گرفتند )همچون وارن، 
ســناتور مطرح ایالت ماساچوســت؛ مایکل بلومبرگ، 
میلیاردر و شهردار اسبق نیویورک و...( و در حال حاضر، 
تنها سه نامزد شاخص در انتخابات باقی مانده اند. این 
ســه نفر، جو بایدن معاون اوباما، برنی ســندرز سناتور 
ورمانت و تولســی گبرد، عضو مجلس نمایندگان است 

که رقابت اصلی میان بایدن و سندرز است.
ایــن دو نامزد، اکنون نماد پیــام دو گفتمان متفاوت در 
حزب هستند. بایدن، نماد میانه گرایی حزبی است که 
تجارت آزاد را قبول دارد و بیشتر با عنوان معتدل شناخته 
می شــود؛ گروهی که نظم سیاسی موجود را می پذیرد 
و خواهان بازســازی اوضاع کشور و جهان مشابه دوران 
اوباما اســت، اما سندرز نماد جناح مترقی حزب است. 
او ابایی ندارد که خود را سوسیالیست بنامد و بیان کند 
کــه در طرح های درمانــی زمان اوباما هــم گروه هایی 
فاقد بیمه بوده انــد و او قصد دارد بیمه را همگانی کند 
و ســالمت و آمــوزش را به عنوان یک حق به رســمیت 
بشناسد. سندرز مخالف سرمایه داران است و به همین 
خاطر، برای تأمین مالی کمپین انتخاباتی اش دریافت 
کمک مالی از ســرمایه داران بــزرگ را رد کرده و تنها به 
دریافت های خرد از مردم روی خوش نشان داده است. 
اتفاقی که منجر به دریافت 4۶ میلیون دالر در ماه فوریه 
شد و ۲.۲ میلیون نفر به او کمک کردند. رقمی که بایدن 

در این ماه توانست تأمین کند، ۳۳ میلیون دالر بود.
مــاه مارس امــا وضعیت بایــدن بهتر بود و توانســت با 
ایجاد ائتالفی میان نامزدهای همســو با خود همچون 
پیت بوتجج و امی کلوبوچار، درســت یک شب پیش از 
رقابت آغازین این ماه، ایالت های زیادی را کســب کند 
و در آنها برنده شود و از سندرز پیش بیفتد. او که سابقه 
معاونت اوباما را در کارنامه دارد، در میان سیاه پوستان 

آمریکایی حائز اعتبار است اما در مقابل، سندرز در میان 
التین تباران محبوب است.

نظرسنجی ها چه می گوید؟
در انتخابات آمریــکا، مثل اکثر کشــورهای دنیا، بازار 
نظرسنجی های انتخاباتی داغ است و این نظرسنجی ها 
گاه شــواهدی می دهند که موید شــعارها و بحث های 
چهره های سیاسی اســت و گاهی، نشان دهنده بسط 
ایده ها و نفوذها میان گروه های مختلف جنسی، نژادی، 
ســنی و درآمدی. مثال این انتظار وجود دارد که سندرز 
توانســته باشــد رأی گروه های کم درآمد را جذب کند، 
موضوعی که نظرســنجی ها هــم آن را تأیید می کنند. 
نکته خاصی که نظرســنجی ها نشان می دهند، میزان 
استقبال خوب جوانان از سندرز است که رأی گروه های 
جوان را به نسبت سه به یک در مقابل بایدن جذب کرده 
و در مقابــل بایدن در میان افراد مســن تر موفق تر بوده 
اســت. این موضوع، شــبیه اتفاقات برگزیت است که 
جوانان مقابل ســالمندان قرار گرفتند و البته شکست 

نیز خوردند.
سندرز که با شعار بیمه درمانی برای همگان در رقابت ها 
حاضر شده، توانسته این خواسته را میان رأی دهندگان 
حزب دموکرات جا بیاندازد و حتی میان کســانی که به 
بایدن نیز رأی می دهند، این خواســته با نسبت خوبی 
پذیرفته شــده اما بر اســاس نظرســنجی ها، ســندرز 
فقط توانســته نظر کســانی را جلب کند کــه معتقدند 
ریاست جمهوری باید یک مبارز باشد ولی بایدن توانسته 
خود را به عنوان کســی در افکار عمومی معرفی کند که 
می تواند مردم را متحد کند. در مقابل هواداران سندرز 
تالش می کنند نشان دهند که از قضا، این سندرز است 
که توانسته یک جنبش همگانی ایجاد کند و گروه های 
مختلف را در کمپین خود، متشکل کند. آنان به این نکته 
اشــاره می کنند که سندرز یک یهودی است اما ریاست 
کمپین او را یک مســلمان بــر عهــده دارد و مهم ترین 
چهره های هم پیمان او در مجلس نمایندگان، الکسندریا 
اوکازیو کورتز، ایلهان عمر و رشیده طالب هستند؛ زنانی 
از جناح پیشــرو حزب که اولی، التین تبار است و دو نفر 
دیگر، از مهاجرین مسلمان از سومالی و فلسطین. البته 
بایدن نیز توانسته حمایت چهره های برجسته  حزب را 
کســب کند و نمادی از تداوم حزب و مشــی آن باشد؛ 
َمِنشی که کلینتون در دهه  نود آن را ساخت. در وضعیت 
فعلی به نظر می رسد بایدن توانسته این ایده را به خوبی 
میان رأی دهندگان دموکرات جا بیاندازد که او بیشتر از 

سندرز می تواند ترامپ را شکست دهد.

پیش به سوی نبرد با ترامپ
رقابــت مقدماتی حــزب دموکرات تا ســوم ژوئن ادامه 
دارد و نامزدها در ایالت های مختلف حاضر می شــوند، 
مناظره های تلویزیونی می دهند و ستادهای ایالتی شان 
را تقویت می کنند تا نامزد نهایی حزب شــوند؛ نامزدی 
که به صورت رســمی در ۱۳ تا ۱۶ جــوالی در میلواکی 
معرفی خواهد شــد و احتماال در رقابت های مقدماتی 
حزب توانســته اســت به حد نصــاب ۱۹۹۰ دلگیت از 
۳۹۷۹ دلگیت حزبی دست یابد. در این نشست، نامزد 
حزب، گزینه معاون خود را نیز معرفی می کند تا به همراه 
هــم به رقابت با ترامپ-پنس بپردازند. رقابتی که چهار 
سال پیش با شکست کلینتون- کین همراه بود و ترامپ 
هرچند نتوانســت در آرای مردمی کلینتون را شکست 
دهد اما در آرای الکترال، پیروز شــد. طبق آنچه اکنون 
پیش بینی شده در ماه های سپتامبر و اکتبر، سه مناظره 

میان نامزدهای ریاست جمهوری و یک مناظره نیز میان 
معاونان آنان برگزار می شود.

انتخابات همزمان در سوم نوامبر
در ســوم نوامبر عالوه بر انتخابات ریاســت جمهوری، 
انتخابــات مجلس نماینــدگان و همچنیــن انتخابات 
یک سوم مجلس ســنا برگزار می شــود. با اینکه ایاالت 
متحده یک نظام ریاستی است، کنگره است که می تواند 
بودجه را مصوب کند یا حتی اعالن جنگ از اختیارات 
کنگره این کشــور اســت. بنابرایــن انتخابات همزمان 
کنگره بــا ریاســت جمهوری اهمیت ویــژه ای خواهد 
داشــت. در این دور از انتخابات سنا، برای ۳۵ صندلی 
رقابت برگزار می شود که در حال حاضر ۲۳ صندلی در 
اختیار جمهوری خواهان است و ۱۲ دموکرات نیز در آن 
حاضر هستند. بر ۶۵ صندلی دیگر سنا، ۳۳ دموکرات 

و ۳۰ جمهوری خــواه حاضر هســتند و دو ســناتور نیز 
مســتقل معرفی می شــوند. جمهوری خواهــان امید 
دارند که بتوانند همچنان اکثریت ســنا را حفظ کنند. 
انتخابات مجلس نمایندگان رقابت مهم دیگر است. در 
انتخابات دور پیشین در سال ۲۰۱۸، دموکرات ها ۲۳۵ 
کرسی کسب کردند و جمهوری خواهان ۱۹۹ کرسی، 
یک کرسی نیز به مستقل رسید. در سال ۲۰۱۶، ۲4۱ 
کرسی در اختیار جمهوری خواهان قرار گرفته بود و ۱۹4 

کرسی، متعلق به دموکرات ها بود.

احزاب کوچک، بازی خراب کن بزرگان
همان گونه که قبل تر اشــاره شــد، احــزاب کوچک در 
ایاالت متحده نتوانســته اند موفق باشند اما این بدین 
معنا نیست که در سیاست آمریکا اثری ندارند. به دلیل 
محدودیت هایی که در نامزدی وجود دارد، احزاب کمی 
می تواننــد نامزد خود را در پنجــاه ایالت مختلف نامزد 
کننــد و حتی این نامزدها نمی تواننــد در مناظره های 

انتخاباتی مشارکت کنند ولی حضور این احزاب، گاهی 
سبب می شــود که بخشی از ســبد رأی نامزد دو حزب 
اصلی جذب این نامزدها شــود و در رقابت هایی که در 
یک ایالت به شدت نزدیک باشد، شکست نامزد نزدیک تر 
را نیز به دنبال داشته باشد. در انتخابات سال ۲۰۰۰ در 
ایالت فلوریدا، جورج بوش توانست با اختالف ۵۰۰ رأی 
مردمی، تمامی ۲۵ رأی الکترال این ایالت را کسب کند 
و با ۲۷۱ رأی الکتــرال در مقابل ۲۶۶ رأی الکترال، ال 
گور از حزب دموکرات را در کل انتخابات شکســت دهد 
)در آن انتخابات ال گور، ۵۰۰ هزار رأی مردمی بیشتر 
از جورج بوش داشت(. در این ایالت، رالف نیدر از حزب 
سبز نزدیک به ۹۷هزار رأی کسب کرد که بخشی از این 
می توانست رأی به ســبد ال گور برود و در این صورت، 
آغاز هزاره می توانســت چهره ای دیگــر به خود بگیرد. 
جالب این است که در اکتبر ۲۰۱۹ )مهر ۹۸( هیالری 

کلینتون، نامــزد شکســت خورده در انتخابات ۲۰۱۶ 
جیل اســتاین، نامزد حزب سبز در آن انتخابات را مهره 
روس ها معرفی کرد که با کمک او، بر انتخابات آن سال 
اثر گذاشــته اند. حزب ســبز در سیاست خارجی خود 
غیرمداخله جو است، از افزایش مالیات دفاع می کند و 
سیاست های حفاظت از محیط زیست را در برنامه خود 
دارد و به نوعی در جناح چپ قرار می گیرد. در ســویی 
دیگر، حــزب لیبرتارین قرار دارد که بر بازار آزاد در همه  
حوزه ها تأکید می کند، از پایان سیستم آموزشی دولتی 
دفاع می کنــد و البته مدافع مهاجرت نیز هســت. اگر 
حزب سبز بخشی از آرای دموکرات ها را جذب می کند، 
لیبرتارین ها نیــز بخشــی از آرای جمهوری خواهان را 
تصاحب می کنند. مطابق انتظار، هر دو حزب از تغییر 
نظام انتخاباتی آمریکا استقبال می کنند، لیبرتارین ها 
از انتخابات مســتقیم مردم دفاع می کنند و ســبزهایی 
همچــون اســتاین از نظام های رأی دهــی ترجیحی تا 

صداهای بیشتری برای انتخاب وجود داشته باشد.

محمد 
مالنوری
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حرف های دم عیدی تحریریه روزنامه

کاش آخر این سوز بهاری باشد

بهار آمد گل نوروز نشکفت...
بوی الکل، ســرفه های استنشــاق وایتکس، 

مرتضی محمودی

زخم های دست از شدت تماس با کلکسیونی 
از بازهــا و اســیدها، زخم هــای دل از شــدت 
خبرهای تلخ ساعت ۱:۲۰ شب، آن آدرنالین 
کشــنده اخبار فوری المیادین و الجزیره، آن 
بــاال و پایین کردن کذب و حقیقت فجازی و غم باد گرفتن از تلخی 
اّیام و ســوختن امیدهــا در آتش حادثه ها. بحران  پــس از بحران، 
اقتصاد، اجتماع، سالمت، سیاست، این ها برش های کوتاه روزهای 
ماســت؛ کوتاه ولــی چنــان عجیب و چــگال که انــگار نفس باد 

نافه گشای صبا را هم در سینه قرنطینه کرده است.
بهار برای من شمارش روزهای اسفند بود. اسفندی که انگار فقط 
به خاطر یک روز کوچک تر بودنش، به طور محسوسی از باقی ماه ها 
زودتر می گذشت. شــمارش لحظه ها برای دیدن مادربزرگی که تو 
طاقچه خانه بساط پذیرایی را به انتظار دیدن نوه ها می گذاشت. آن 
شوق و شور کوچه بازار برای شب عید، آن حس جنب وجوشی که از 
اسم قدیمی میدان انقالب هنوز رویش مانده، آن لبخندها و اشک 
شــوق های پای سفره هفت سین، آن روحی که به قول شریعتی از 
زمزمه سرود مقدس موبدان آتشــکده های یزد تا غزل های بهاری 
حافظ و صدای قرآن خوانی های قبل لحظه تحویل ســال و دعای 

عید هر سال با احساس در روح مان تکرار می شد.
برای این زنجیره اتفاقاتــی که حس بهار را از ما دزدیده، تحلیل ها 
زیادند؛ از تداخل عوامل زمانــی اختربینی بر منطقه خاورمیانه و 
پایان دوران جهانی سازی و نزدیک شدن به آخرالزمان تا عاقبت رأی 
به گناه کار و ریختن خون  بی گناه! راســتش من هم -احتماال مثل 
شــما- نمی دانم دلیل اصلی این حوادث چیســت و چرا با سرعت 
بی مانندی سیلی از بالیای طبیعی و غیرطبیعی جامعه گذشته را با 
خود می برد و ترسی از جامعه نو ولی عجیب و ناشناخته بر وجودمان 
می اندازد. نمی دانم پایان ۹۸، پایان تلخی هاست یا هنوز در میانه 
این توفان هســتیم. تنها در نهان ترین پســتوی دلم اندک امیدی 
دارم که فردایی برسد که بهاری برخیزد و ابری نغمه های سحرانگیز 

بهار را در جویبارها به صدا در آرد. تنها همین یک امید را دارم...
به قول هوشنگ ابتهاج: 

بر آرد سرخ گل خواهی نخواهی/ وگر خود صد خزان آرد تباهی

کتاب ها را بسوزانیم؟
این روزها هر شبکه ای را که می گیرم »خندوانه« 

مهدی فخر آبادی

دارد! یک شبکه فصل دومش را پخش می کند 
و شبکه دیگر فصل چهارش را. یک شبکه هم 
صبح ها فصل پنجش را پخش می کند و شب ها 
فصل ششش! چقدر باحال است که آدم چیزی 

بسازد که سال ها قابل استفاده باشد؛ مگر نه؟
در یکــی از همین فصل هــای خندوانه  رامبد جــوان آخر برنامه به 
مهمانش کتاب هدیــه می دهد؛ البته نمی گویــد این کتاب برای 
ما خیلی عزیز اســت و آن را جایی بگذار که هــر روز ببینی! نهایتا 
بگوید: »کتاب دوســت داری؟« یا شاید هم بگوید: »کتاب خیلی 
خوبه؛ مگه نه؟« اما آن چیز تقریبا همیشــگی این است که برگردد 
سمت دوربین و بگوید: »مردم ایران تو رو خدا کتاب بخونید؛ سرانه 
مطالعه ما ایرانی ها یک دقیقه و بیست وسه ثانیه است؛ در صورتی 
کــه در فلون جا و بهمون جا کِم کم روزی هفت، هشــت ســاعت رو 
می خونــن«. بعدش هم برمی گردد و به مهمانش می گوید:» آقای 
فالنی به نظر شــما چرا مردم ما اینقدر کتاب نخون هستن؟ چیکار 

کنیم کتاب بخون بشن؟!«
اگر در حلقوم فردی که گرسنه نیست غذا فرو کنیم، یا باال می آورد 
و یا دچار ســنگینی و بادکردگی می شود؛ مثالش می شود همین 
دعــوت بــه کتاب  خواندن  هــای خندوانه ای؛ همین می شــود که 
یک عده از صبح تا شــب خود را با دیدن فیلم های  ســینمایی خفه 
می کنند ولی حاضر نیســتند یــک برگه کتاب بخواننــد؛ یا اینکه 
ساعت ها در چی چی گرام ها سرشان بند است ولی برای نیم ساعت 
کتاب خواندن وقت ندارند. البته من این  افراد را به دسته دومی ها 
ترجیــح می دهم؛ آنها که دچار ســنگینی و بادکردگی شــده اند؛ 
همان هــا یــک »قلعه حیوانــات« می خواننــد و گمــان می کنند 
جامعه شــناس شده اند، یک »دنیای ســوفی« می خوانند و گمان 
می کنند فیلسوف شده اند و یک »چرا ملت ها شکست می خورند؟« 
می خوانند و گمان می کنند اقتصاددان شده اند و خدا را هم دیگر 
بنده نیستند و تا آنجا پیش می روند که چه بسا اگر رویشان می شد 
دعوی پیغمبری هم می کردند! قســمت اسفناک ماجرا آنجا  است 
که این بیماری و این پرخوری، همه گیر شــده و اســفناک تر اینکه 
این بیماری یک افتخار و نشــانه سالمتی و روشنفکری هم قلمداد 
می شود. اگرچه طولی نمی کشد که همین روشنفکر تل انبار شده 
هم کم کم خسته می شود و حوصله اش سر می رود و تلوتلو می خورد 

و به بن بست می رسد.
کاش حاال که جبر روزگار همه مان را خانه نشــین کرده ، در این ایام 
تعطیلــی کرونایــی و تعطیلی نوروزی که پیشــنهاد  کتاب برایمان 
از زمین و آســمان می بــارد، لحظه ای توقف کنیم؛ برای ســاعتی 
گوشی ها را خاموش کنیم و لپ تاپ ها را ببندیم و حتی کتاب هایمان 
را گوشــه ای بگذاریم و به جایش خودمان بنشینیم در گوشه ای به 
تفکر. به این بیاندیشــیم که سوال هایمان چیســت و نیازهایمان 
کدامند و از نیازهایمان برسیم به اینکه حاال اصال باید کتاب بخوانم 
یا نخوانم و اگر بخوانم کدام را بخوانم و الی آخر؛ اصال شاید به این 
نتیجه برســیم که کتاب ها را بسوزانیم و بهتر همان که برویم سراغ 

همان گوشی و همان لپ تاپ و همان همان و همان بهمان.

مدیریت حرفی: کابوس جدی ایران
مدیریت ُمدرن از زمان شکل گیری اش یعنی از 

صالح رستمی

زمانی که تیلور با نظریه مدیریت علمی ، فایول 
با اصول ۱4 گانه و وبر با تدوین روابط بروکراسی 
در ســازمان پایه هــای آن را بنــا نهاده انــد، 
دســتخوش تغییــرات زیــادی شــده اســت. 
بحث های زیادی هر روز در مجالت مختلف و ژورنال های علمی درباره 
تئوری های مدیریت و شــیوه مدیریت صورت می گیرد. بی شک هر 
شیوه مدیریتی، هر سیاست و هر دیدی نکات مثبت و منفی خودش 
را دارد امــا باید دانســت مدیریت مثل هر علم یــا مطالعات دیگری 
بسیاری از نظریه ها و متدولوژی های خودش را پشت سر می گذارد، 
یعنی مدیریت با نظریه ها و شیوه های منسوخ شده دیگر کاری ندارد. 
مدیریت و سیاست گذاری کالن در ایران دچار بیماری بدخیمی است 
که نگارنده این یادداشت نام »مدیریت حرفی« را روی آن نهاده است. 
مدیریت حرفی در واقع شاکله انواع شیوه های مدیریتی  است که در 
مدیریت و سیاست گذاری سطح کالن کشور اتخاذ می شود و اغلب 

اگر منجر به فاجعه نشود، باعث خسارت های زیادی می شود. 
اگر نگاهی به مسائل کشور و نوع کنترل مدیران کشور در طول ۱۵ 
سال گذشته بیندازیم متوجه می شویم که در مواجه با مسائل و حل 
آن نتوانسته ایم مشکالت را به درستی تشخیص داده و حل کنیم. در 
همین سه سال گذشته و در مشکالتی مانند بحران ارزی، حوادث 
طبیعی، تعیین قیمت حامل های انرژی، سقوط هواپیمای اوکراینی 
و حادثه اخیــر کنترل اپیدمی بیماری کرونا شــاهد تصمیماتی از 
ِجنس مدیریت حرفی بودیم. در مدیریت حرفی، مدیر بدون در نظر 
گرفتن ورودی ها، خروجی ها و عناصری که در مســئله پیش رویش 
وجود دارد، بر اســاس استنباط شخصی به حرف زدن می پردازد و 
حرف مدیر )دقت شــود که در این جا منظور از مدیر فردی است که 
مســئولیت دارد و افرادی زیر دست او مطیع اش هستند( به خاطر 
داشــتن قدرت اجرایی به کرسی می شــیند. در این مواقع مدیراِن 
حرفی حتی اگر به اشــتباه بودن تصمیم شــان پی ببرند، به خاطر 
دالیل روان شــناختی مانند ترس از اقرار به اشتباه بر تصمیم غلط 
خود اصرار می ورزند و کار بیــخ پیدا می کند. نمونه واضِح مدیریت 
حرفــی در تعیین دالر تک نرخی 4۲۰۰ در ابتدای ســال ۹۷ بود و 
مدیران حرفی این تصمیم حدود شــش ماه بعد به اشــتباه خود در 
این تصمیم پی بردند؛ شــش ماهی که بــرای ضربه زدن محکم به 
اقتصاد یک کشــور زمانی کافی بود. شــاید اگر این مدیران حرفی 
فقط به نتایج تصمیماتی مشــابه در تاریــخ ایران رجوع می کردند، 
می توانستند تصمیم متفاوتی بگیرند. این موضوع در مورد مدیریت 
اپیدمی کرونا در ایران نیز صادق است. اپیدمی برعکس نتایج حاصل 
از یک تصمیم اشــتباه اقتصادی، برای ضربه زدن به سیستم نظام 
سالمت یک کشور نیاز به شــش ماه ندارد و می تواند در عرض یک 
هفته چنان ضربه ای به سیستم سالمت کشور بزند که جبرانش بسیار 
هزینه بر باشد. در این مورد هم مدیران حرفی صدایشان از سایرین 
بلند تر بود و با تکرار الفاظی مانند »کرونا جدی نیســت« و »موردی 
مشاهده نشده است« و بعدا با تغییر تعابیر حرفی به دسته ای دیگر 
از تعابیر حرفی مانند »کرونا را شکست می دهیم« و »مردم باید جدی 
بگیرند« موجب ضربه و فشار سنگین به نظام سالمت کشور شدند. 
در صورتی که این مدیران می توانســتند بــا دیدن مدل های آماری 
اپیدمی ویروسی و الهام گیری از شیوه های تست شده مدیریتی در 
کنترل کرونا در کشورهایی مانند چین، تایوان و ویتنام کمی از حرفی 
بودن خودشان کم کنند تا آسیب های کمتری به کشور وارد گردد.
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یادداشت



دم عید که می شــود یا بهتر بگوییم دم ســال نو که می شــود، فضا جان می دهد برای زدن حرف های قشــنگ و انگیزیشــی و خودیاری؛ سال جدید 
می ترکانم، این سال می تواند فرق داشته باشد، برای روز به روز سال جدید برنامه دارم، حداقل باید ۳۰ کتاب در سال جدید بخوانم، امسال قرار است 
فارغ التحصیل شوم، امسال توی کارم یک جهش خوب خواهم داشت، صبح ها امسال زودتر بیدار می شوم، اعتیادم به شبکه های اجتماعی را کم 
می کنم و ... ۹۸ اگر حداقل کمی معمولی تر از این به آخرش می رســید، این جور جمله ها خوراک یادداشــت ها و انگیزه دهنده های آخر سال بود. روزنامه که اهل 

این کارها نیست ولی یادداشت دم سال جدید در شماره آخر سال جایش محفوظ است. 
سراغ بچه های تحریریه رفتیم، قدیم و جدید و ازشان خواستیم حرف دل شان را در یادداشت هایشان برای ما و شما بنویسند. اوضاع و احوال خیلی هایمان برای 
یادداشــت ســال جدید نوشتن و خواندن شاید زیاد مساعد نباشــد ولی به قاعده حرف دل که از دل برمی آید و الجرم بر دل می نشیند، خواندن یادداشت های 

دم عیدی را بهتان پیشنهاد می دهیم.

یادداشت

روزهای بیرون زده از تقویم
در زندگی مدرن که همه چیز بر مبنای سرعت 

محمد جوانمرد

به پیش می رود، لحظه هایی هستند که بیرون 
از زماِن پرشتاب می ایستند؛ روزهای سکون. 
اینها همان روزهایی هســتند که در تقویم هم 
خود را از باقی روزهــا متمایز می کنند. نمونه 
نزدیک آن خود جمعه اســت؛ روزی که در آن »کار« دســت کم در 
سطح ذهنی متوقف می شود و زماِن به پیش رونده زندگی ما در مرِز 
این روز، به واحدهایی تقطیع می شــود. چنیــن روزهایی در واقع 
بازمانده درک جوامع پیشــین از زمان انــد که البته در جهان امروز 
نقشــی متفاوت برعهده گرفته اند. برای نمونه جامعه ای روستایی 
)یعنی مبتنی بر دامداری و کشاورزی(  را در نظر بگیرید. در چنین 
جامعه ای خوِد زندگی روزمره و نوع کار اســت که ُدْوری بودن را به 
زمان تحمیل می کند؛ گندم را باید پاییز هر ســال کاشت، از جایی 
به بعد در بهار آن را آبیاری کرد و اواسط تابستان هم فصل برداشت 
است. به این معنا می توان گفت که در جوامع پیشین، اینکه کجای 
ســال و ماه قرار داریم، بســیار مهم تر از این  اســت که عدد ســال 
)به نسبت مبدأ فرضی( چند است. من اگر تقریبا همان زندگی ای 
را داشــته باشم که پدر و پدربزرگم داشته اند، بالطبع، گذاِر سال ها 

برایم چندان داللت مند نخواهد بود.
حاال این را با زندگی خودمان مقایسه کنید. وقتی به کودکی هایمان 
فکر می کنیم و اکنون را در برابرش می گذاریم، گویی که در دو دنیای 
متفاوت زیســته ایم. و این انتظار را داریم که بیست سال دیگر هم 
چنین حسی به اکنون مان داشته باشیم. به این معنا، این روزهای 
سکون که یادآور تکرار و ُدْورند، بازماندگان درک پیشین از زمان اند.
شــاید بهتر باشــد بحث را ملموس تر کنیم. چند سال پیش، شب 
یلدا را کنار دوســت هایم در خوابگاه بودم. آخر شــب چندخطی 
یادداشــت برای خودم نوشتم: »بعد از اینکه حس آدم به روزهای 
خاص مثل یلدا و عیــد از بین می رود، اهمیت یک روز بیش از هر 
چیز به آدم هایی اســت که این روز را در کنارشان بوده ایم و االن به 
یادشان می آوریم؛ به آدم هایی که االن کنارمان هستند و یلداهای 
بعد برای مان یادآور آنها خواهــد بود«. در واقع معنای این روزها، 
از آغاز در همان یادآوری ای بوده است که من فکر می کردم کشِف 
خودم است. زندگی مدرن می خواهد ما به پیش برویم و پشت سر 
را نگاه نکنیم؛ در واقع می کوشد توان به پشت سر نگاه کردن را از 
ما بگیرد و گذشته را، نه مثل یک پیوستار بلکه به شکل لحظه هایی 
گسســته به یاد آوریم. چنین روزهایی که ماهیتی اصالتا »یادآور« 
دارنــد، در همین معناســت که در برابر زمان منــدی جهان مدرن 

قرار می گیرند. 
مارکز جایی می گوید »زندگی آنچه زیســته ایم نیســت بلکه همان 
چیزی اســت که در خاطرمان مانده و آن گونه اســت که به یادش 
می آوریــم تا روایتش کنیم«. دیروز همواره معنای خود را از روایتی 
می یابد که امروز از آن در ذهن داریم. اما اگر لحظه های سکونی در 
کار نباشد، اگر لحظه های یادآوری و تکرار از بین بروند، دیگر روایتی 
هم باقی نمی ماند. پیوســتار نبودن گذشته، چه در سطح جمعی 
و چه فردی به این معناســت که ما از روایت بخشی ای به گذشته که 
با لحظه اکنون مان در پیوند باشــد ناتوانیم. اما شــاید این نگاه به 
روزهای »یادآور«، بیش از حد خوش بینانه باشد، زیرا جهان مدرن 
برای پر کردن آن روزها، برای از میان بردن ســکوِن ممکن آنها هم 
فکرهای نابی کرده است؛ شاید دنیای واقعی روزهایی ساکن شود 

اما جهان مجازی هیچ وقت نمی ایستد.

فرزنِد خلِف ایمان
»امروز صحبت کردن از امید و از آینده، خاصه 

 محمدصالح 
سلطانی

در میان دانشجویان، دشوار است. دشوارتر از 
آنچه تصور می کنید.«

این را به سخنگوی دولت گفتم. وقتی سه ماه 
پیش برای مراسم بزرگداشت روز دانشجو آمده 
بود شــریف. آن روزها هنوز دی ماِه پــر از حادثه و ویروس منحوس 
پایشــان را به زندگی مان باز نکرده  بودنــد اما بدون آنها هم »امید« 
دست نیافتنی به نظر می رسید، چه برسد به امروز که بیرون کشیدِن 
نهــاِل نحیِف »امیــدواری« از میاِن الشــه خودروی منهدم شــده 
حاج قاســم در فرودگاه بغداد، از زیِر تابوِت جوان های جان باخته 
در ســانحه  هوایی، از دِل انبوه ماسک و دستکش هایی که ناگهان 
وارد دنیایمان شدند و از کناِر یادداشت ها و ترانه هایی که ناامیدی 
را تئوریزه می کنند، ســخت تر هم شده. سخت تر از سه ماه پیش و 

حتی شاید سخت تر از یک ماه قبل.
»امیــد« این روزها گوهر نایاب اســت. درســت در همین روزها که 
همیشــه برای ما پیام آوِر حاِل خوب بوده. در همین اســفندی که 
همیشــه عادت داشتیم پشــِت سِر ســاِل کهنه دودش کنیم و دل 

بدهیم به شکوفه های دلبر و رقِص نرمه بادهای بهاری. 
حالمان خوب نیست اما قصه  این حاِل ناخوش را طور دیگری هم 
ا َو ُهْم ال  ْن َیُقوُلوا آَمَنّ

َ
ْن ُیْتَرُکوا أ

َ
اُس أ َحِسَب الَنّ

َ
می شــود خواند. از »أ

یْفَتُنوَن« گرفته تا »هرکه در این بزم مقرب تر است/ جام بال بیشترش 
می دهند«، مذهب و تاریخ و ادبیاِت ما گواهی می دهد که امتحان، 
بخشــی از قاعده خلقت است. تلخی های دیروز و امروز و احتماال 
فردای ما، می تواند بخشی از یک ابتالی دسته جمعی باشد، بخشی 
از یک آزمون بزرگ که برای یک ملت بزرگ طراحی شده. هیچ کس 
نمی تواند در تلخِی بحران هایی که امسال از سرمان گذشت تردید 
کند اما چه  کســی می تواند ســنت الهی را نادیده بگیرد و با یقین 

بگوید این، بخشی از یک امتحان نیست؟
»امیــد« فرزند خلف ایمان اســت. آنچه می تواند نــگاه ما را از دِل 
این همــه رنج عبور دهد و به شــوِر امید برســاند، گرمای »ایمان« 
است. نمی خواهم ماجرا را کلیشه ای کنم اما اگر این روزها تلخ فکر 
می کنیم و باالتر از ســیاهی رنگی نمی بینیم، شاید وقت آن است 
که نگاهی به قلب هایمان بیندازیم و ضرباِن ایمان را بسنجیم. اگر 
»باور« همچنان پرشور و پرحرارت در دل هایمان بتپد، حتما البه الی 
تصاویِر سیِل اوِل سال، انبوه کمک های مردمی و حضوِر چشمگیر 
گروه های جهادی برای کمک به سیل زدگان را می بینیم؛ حتما از 
دل تصاویر دردناِک شهادِت حاج قاسم، شکوِه تشییِع تاریخی اش 
روی دست مردم را نظاره می کنیم و حتما در کنار تلخِی شهِر خلوت و 
کسب های از رونق افتاده و بیماراِن ناخوش احواِل کرونا، نیم نگاهی 
به تالش مجاهدانه پزشــک ها و پرستاران می اندازیم و کمک های 

داوطلبانه به کادر درمانِی بیمارستان ها را از قلم نمی اندازیم.
این روزها، صحبت کردن از »امید« دشــوار اســت اما کوره ابتالی 
۹۸، می توانــد از ما آدم های معمولی و خســته، آدم های صبورتر و 
مومن تر و امیدوارتری بسازد. شاید همان طور که کوره هشت سال 
دفاع مقدس، از آدم های معمولی، ســتاره هایی در قامت حســن 

باقری و عبدالحسین برونسی ساخت.

عادت نمی کنیم
»این لیســت برروز رسانی می شود«... تا ظهر 

ابوذر تمسکی

روز سقوط هواپیمای ۷۵۲، سایت دانشگاه ۱۲ 
نفــر از اعضــای خانــواده شــریف را به عنوان 
سرنشینان و جان باختگان این سانحه هوایی 
معرفی کرده است اما این عبارت دردآور، چون 
نمکی بر زخم می  گوید ماجرا به همین جا ختم نشده است و احتماال 
باز باید منتظر دوست و آشنا و هم قطاری دیگری بود که در لیست 

قربانیان خطای پدافند خودی قرار بگیرد.
»این لیســت برروز رســانی می شــود« ... این آخرین عبارت پیام 
تســلیت دانشــگاه با خطــای تایپــی بامعنای خود در نخســتین 
ســاعت های انتشــار خبر تلخ ســانحه گویای همه چیــز بود. هم 
ناخواســته برای ما یادآور خطای انســانی بود، هم یــادآور تلخی 
ادامه دار ایام و هم هر لحظه در حال اضطراب و دلهره باقی ماندن. 
با نهایت تأســف ســال ۹۸ پر از رویدادهایی بود با این لیست های 
برروز شونده، و گویا داریم کم کم به این فهرست ها عادت می کنیم 
و می آموزیم بی تفاوت از کنارشان رد شویم. دیگر تفاوتی نمی کند 
لیســت جان باختگان مربوط به بالیای طبیعی مثل سیل و زلزله را 
ببینیم یا اعتراض های آبان یا تشییع پیکر سردار سلیمانی یا سانحه 
ســقوط هواپیما و یا کووید ۱۹ را. و چه چیز مهیب تر و سهمناک تر 
از چنین عادت خطرناکی؟ عادت به اینکه جان انسان ها را به چند 
عدد تقلیل دهیم و هر روز به یک دلیل فهرســتی بســازیم از جان 
آدم هایی که هر یک قصه ای دارند و حائز کرامت و ارزش اند و ره به 

جهانی بی کران دارند.
بــه صفحــه پیــام تســلیت دانشــگاه رجــوع می کنم، فهرســت 
جان باختگان شــریفی به ۱۶ نفر رســیده اســت اما این عبارت با 
همان سردی سابق در انتهای پیام برقرار است و به نحو کنایه آمیزی 
همچنان اعالم می کند »این لیســت برروز رسانی می شود«. گویا 
به راســتی این فاجعه را پایانی نیســت. در واقع مگر چه چیز تغییر 
کرده اســت که انتظاری غیر از این بتوان داشت؟ آیا از اشتباهات 
گذشته خود درســی برای فردا گرفته ایم؟ آیا آموخته ایم تا تاریخ را 
آینه عبرت آینده قرار دهیم؟ آیا مسئولین مان غیر از بهره مندی از 
مزایای قدرت، پاسخگویی و مسئولیت پذیر بودن را نیز آموخته اند؟ 
آیــا آموخته ایم تا از تجــارب دیگران نیز بهره مند شــویم و در عین 
اســتقالل رابطه ای محترمانه با سایرین داشــته باشیم؟ و آیا خود 
مــا به این فهم رســیده ایم که برای موفقیت جامعــه باید از فردیت 
خــود فاصله بگیریم و به دایره وســیع تری از خــود و خانواده خود 

بیندیشیم؟
تا قرار بر همین منوال است، طبق سنت الهی، معجزه ای برای قوم 
و جامعه ما در کار نخواهد بود. نباید به این وضع عادت کنیم، باید 
دنبال تغییر باشــیم و هریک تغییر را از خود شروع کنیم، وگرنه هر 

روز باید منتظر لیستی باشیم که به بهانه ای به روز می شود.
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بدون تو جای پارک را 
می خواهم چه کار؟

شاید فکر کنید اسفند ۹۸ فقط کار 
و کاسبی رستوران ها کساد شد ولی 

بنده هم ســر بسته شــدن مطبم بسیار 
متضرر شــدم. پس از چند روز قرنطینه 
خانگی تصمیم گرفتم سری به دانشگاه 
بزنم. بعد از ظهر رســیدم خیابان آزادی 
و دم بانک صــادرات تا دیدم جای پارک 
هست، ماشین را زدم کنار. خوشحال از 
جای پارک به ســمت سردر می آمدم که 
دیدم جلوی بانک ملت هم جا هســت و 
شیرینی جای پارکم دیری نپایید. لعنت 

به این نفس طماع.
وارد دانشگاه که شــدم دیدم هیچ کس 
نیست. نه تنها برای دوستان، بلکه برای 
مراجعانم هم دلم تنگ شــد. دلم برای 
غــر زدن هــای آن ترم اولی که بــه بهانه 
افســردگی به مطبم آمده بود ولی با یاد 
گرفتن انتگرال به زندگی برگشــت تنگ 
شــد؛ برای آن ترم ســومی که می گفت 
از رشــته اش راضی نیســت ولی معلوم 
شد همســر بالقوه اش تغییر رشته داده 
اســت و حتی برای آن مسئولی که از در 

پشتی فرار کرد.
داشتم ســؤاالت احتمالی مراجعانم را 
برای آن ور سال پیش بینی می کردم که 
محتمل ترین سؤال به نظرم این آمد که 
افراد از من خواهند پرسید »چگونه زنده 
ماندیم دکتر؟«. خودم هم رفتم تو فکر، 
چون وقتی به روند صعودی کّمی و کیفی 
وقایع تلخ این ســال ها نــگاه می کنم، 
جواب این سؤال سخت می شود. جواب 

خودم به این سؤال چیست؟
شاید باورتان نشود ولی به نظر من »امید« 
است که مرا هنوز زنده نگه داشته است. 
در سالی که گذشت هر قدر از مسئولین، 
سلبریتی ها و در مجموع باالیی ها ناامید 
شــدم، منابع امید بیشــتری در اطراف 
خودم پیدا کــردم؛ در طبقه اجتماعی 
خودم. چطور می توان فیلم های مبارزه 
مردم را با سیل نوروز ۹۸ دید و احساس 
امیــد نکرد؟ چطــور می توان تشــییع 
میلیونی پیکر ســرباز وطــن را دید و در 
عیــن اندوه، احســاس دلگرمی نکرد؟ 
چطور می توان تجمع و اعتراض مردم را 
برای حقوق اولیه خودشان که معیشت 
در آبان و مطالبه شفافیت و دادخواهی 
در حادثه هواپیماســت، دید و به تغییر، 
ولو بسیار ُکند، امیدوار نشد؟ و آخر سر، 
چطور می توان در آخرین لحظات اسفند 
مبارزه فداکارانه پرســتاران، پزشــکان 
و نیروهــای جهــادی را با کرونــا دید و 

احساس امید نکرد؟
۹۸ ســال ســختی بــود ولــی پــرده از 
چهــره خیلی هــا برداشــت. آدم ها در 
سختی هاســت که عیار واقعــی خود را 
نشــان می دهند وگرنه در آســودگی که 
انســان بودن هنــر نیســت. خالصه که 
مــن در ۹۸ عملکرد خودم، بســیاری از 
دوستانم و مسئوالن کشور را در سختی ها 
دیدم و هر قدر از مسئوالن ناامید شدم، 
از آدم های شبیه خودم انرژی گرفتم و به 

تغییر امیدوار.

ظهر یک روز تعطیل/ در نیمه راه/ از کنار هم گذشتیم/ من و مرگ/ او به شهر می رفت/ من به گورستان...
 )سابیر هاکا؛ شاعر جوان ایرانی( 

دکتر انوچ
این شماره از روزنامه تقدیم می شود به همه چیزهایی که تا یک ماه پیش کنارمان بودند و 
اصال حواس مان بهشــان نبود و االن می فهمیم َمثل ما مثل همان ماهی ست که تا در آب 
است، قدر آب را نمی فهمد. تقدیم می شود به اسفندی که زیباترین ماه دانشگاه بود و امسال 
از آن محروم بودیم. تقدیم می شود به همه دورهمی های رفاقتی که اسکایپ و دیسکورد و 

واتس اپ و صدتا چیز دیگر هم نمی تواند جای خالی شان را پر کند، تقدیم می شود به همه 
دســت هایی که هر روز صبح و عصر در دست هم می گذاشتیم و همه آغوش هایی که این 
کرونای لعنتی ازمان دریغ کرد. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به آخرین سال قرن 

که خیلی انتظارش را نمی کشیم ولی به هر حال پشت در خانه است.

۹۱۱****۰۹۰۳: از روز اول دارم از رشــته ام و دانشــکدم 
نا امیدتر میشــم! کاش بدونی اســتاد عزیز کــه من یکی از 
پارامترهایی که باعث میشــه خوشحال باشم اینه که ببینم 
برات مهمم! وقتی می بینم حتی ارزش قائل نمیشی جواب 
ایمیلمو بدی و وضع خودمو با بقیه دانشــکده ها مقایســه 
میکنم شــاید باورت نشه ولی دلم میخواد بشینم گریه کنم 

برا خودم :(
  مــا دانشــجوها رســم خوبــی داریــم. وقتــی 

ســختی ها می رســند شــروع می کنیم به انجــام ندادن 
تمرین هــا، کارهای اداری دانشــگاه، قول هایی که به بقیه 

دادیم و آدم ها... 
۱5۹****۰۹۳۹: بابا اصن فنا شــد این تــرم من کلی ذوق 
داشــتم برای درســای ایــن ترمم چون خیلی دوستشــون 

داشتم االن یا برگزار نمیشه یا خیلی مسخرس 
  اصال االن که فکر می کنم کرونا احتماال عذاب 
الهی برای امثال شــمایی بود که درس رو دوســت دارید. 

یعنی چی آخه؟ ببین ما رو هم درگیر کردید...
۳5۶****۰۹۱۷: هــر اســتادی با اســتناد به ایــن که کال 
خونه ایم، ولی تمرین و کار مــی ده. از اون طرف خانواده با 

استدالل مشابه توقع همکاری بیشتری دارن از آدم.
  راهش اینه با خانواده بری سر کالس آنالین!

5۷۸****۰۹۱۲: دلم برا کاغذ روزنامه تنگ شده:(
  ای جان! ما هم دلمون برای اون دســتات تنگ 

شده عزیزم:(((((

تقدیممیشودبه...
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مطب
دکترانوچ

دکتر حسینی خیال همه را 
در آستانه سال جدید و در 

اوج بحران کرونا راحت کرد!

عکسو
مکث

	z اســتاد شــریف ما از همــه بچه ها به صورت تک تک می پرســید که اگر بیــن ایران و
آمریکا جنگ شــود، می روند جنگ یا نه؟ همه داشتند می گفتند آره یا نه تا اینکه یک 

دانشجوی شریف ما گفت برای کدام طرف؟

	z .اســتاد شریف ما وقتی تازه بچه دار شــده بود، با خانم و بچه اش سر کالس می آمد
وقتی هم یک قضیه را ثابت می کرد و هم زمان بچه اش گریه سر می داد می گفت حتما 

از اثبات قضیه خوشش نیامده است.

	z تی ای شریف ما در حالی که دانشگاه تعطیل شده پیام می دهد تمارین را سر ساعت
حتما تحویل بدهید.

	z استاد شریف ما ادامه تدریس در تعطیالت عید را این گونه توجیه کرد: »بهتره سرگرمی
علمی داشته باشید. این گوشی ها هم استراحت کنند.«

	z استاد شــریف ما بعد از شیوع کرونا به همه دانشجوهایش ایمیل زد و گفت »لطفا با
پاسخ به این ایمیل، بنده را از حال خود باخبر نمایید.«

	z استاد شریف ما ایمیل زده و گله کرده که چرا دوتا از دانشجوها فقط فایل جلسه اول
کالس را دانلود کرده اند.
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