پژواک

طرح روز
مجلس و کابینه دکتر روحانی

ســرمقاله :اگر نمایندگان به وزراي «دور دومي» به بهانه نداشــتن صالحیت مدیریتي ،رأي ندهند،
عليالقاعده این پرســش در ذهن مردم مطرح ميشود که پس چرا نمایندگان محترم مجلس دهم ،در
مدت نســبتا شایان توجهي که از عمر این مجلس ميگذرد ،نه این وزرا را استیضاح کردهاند ،نه تالش
جدي کردهاند که آنان را به مجلس احضار کرده و مورد بازخواســت قرار دهند و چه شــده که ناگهان
متوجه کارایي این یا آن وزیر دور دومي شدهاند؟ چگونه ميشود که در چهار سال گذشته ،وزراي دور دومي نوعا مشکلي با مجلس
نداشتهاند؛ اما یکباره اکنون نمایندگان مختلف متوجه شدهاند کارایي ندارند؟
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شهرداری و رسانه مکتوب

سرمقاله :متاسفانه هنوز به جایي نرســیدهایم که خدمات آموزش و بهداشت و تفریحات و ورزشي را
منحصرا به شهرداريها واگذار کنیم ولي دست شهرداري براي توسعه فرهنگ مطالعه و کتابت از طریق
روزنامه و نشــریات و کتاب باز است .شــهرداري نباید چون گذشته به روزنامه همشهري صرفا بهعنوان
یک بوق و نیز بهعنوان یک محل درآمد از طریق انتشــار آگهي نگاه کند .شــهرداري ميتواند و ميباید
وجه سیاســي روزنامه را در درجه نخست کمرنگ و در درجه دوم ملي و فراجناحي کند ولي بيتفاوتي
به فرهنگ مکتوب و گســترش فرهنگ مطالعه به ویژه مطبوعات و روزنامهها قابل قبول نیســت .ایراداتي که نسبت به این روزنامه
وجود دارد ذاتي آن نیست ،بلکه متاثر از عملکرد مقامات شهرداري بوده است و اکنون شهردار بعدي ميتواند آن را بهبود بخشد.
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حدیث روز

تهران انسان محور

یادداشت :جاي خوشبختي است که شــهردار جدید تهران رویکرد خود را براي رسیدن به شهري
انســانمحور قرار داده است« .محمد علي نجفي» شهرداري را نهادي «تسهیلگر» و نه «تصديگر»
ميداند .او به درستي اعتقاد دارد که شهر براي انسانها ساخته ميشود و از روابط انساني و ساختار
اجتماعي هویت ميپذیرد .بنابراین محور و رویه حرکتي شهردار پایتخت باید در جهت ارتقاي کیفیت
زندگي شهروندان و آرامش و آسایش انسانها تنظیم شود و به اجرا درآیدجهانیان درک کردهاند که
شیوه برنامهریزي شهرها جدا از شیوه تفکر ،رفتار و زیست مردم نیست .مردم ،نخستین و مهمترین پیشروان تغییر در شهرها هستند
بنابراین براي رسیدن به شهر انسانمحور و ارتقاي کیفیت زندگي شهروندان باید به گونهاي برنامهریزي کرد که آنان در مقایسه با
هر گروه دیگري حساسیت و دغدغه بیشتر را به زندگي و زیست در شهر خود داشته باشند.

اعتماد به کابینه دکتر روحانی

سرمقاله :اگر به جای نگرش جزئی ،با رویکرد کل نگر به کابینه پیشنهادی نظر بیفکنیم ،به این نتیجه
میرسیم که دکتر روحانی با وفاداری به گفتمان اعتدال ،همکاران خود را برای چهار سال آینده انتخاب
کرده است .چرا که مهمتر از افراد و اشخاص ،جهت گیریها ،آرمانها و چشمانداز پیش رو است و رئیس
جمهوری که بیش از دیگران نســبت به عملکرد دولت خود حساس است با در نظر گرفتن واقعیتهای
موجود و بر اساس عقل ،منطق و مصلحت کابینه پیشنهادی را معرفی کرده است .پس باید تالش کرد
تا این کابینه رأی اعتماد از مجلس بگیرد و رئیس جمهوری سریعتر کابینه را تشکیل بدهد.

روزنامهبازی

حضرت محمد(ص):
زنی که فرزند بسیار آرد در پیش خداوند از زن زیبائی
که فرزند نمیآرد بهتر است من در روز قیامت
به فزونی شما افتخار میکنم.
(نهجالفصاحه)

سایهسنگین سبکزندگی الکچری

پیشنهاد

جواد لگزیان

پژوهش چگونه باید سامان یابد؟
دپارتمان مطالعات علم و فناوریِ کالج دانشگاهی لندن متخصص
دانالد گیلیس ،استاد بازنشســتۀ
ِ
تاریخ علم و ریاضیات است ،و پیشتر دو کتاب «فلسفۀ علم در قرن بیستم» و «نظریههایهای
فلسفه و
ِ
فلسفی احتمال» او در ایران منتشر شده است .گیلیس در کتاب «پژوهش چگونه باید سامان یابد؟»،
بر اســاس دانش خود ،با مسئلۀ بزرگی دست وپنجه نرم کرده است :پژوهش در یک جامعه چگونه
باید سازماندهی شود تا کیفیت مطلوب حاصل آید؟ او در کتاب حاضر ،برای مواجهه با این مسئله،
دو تجربۀ بریتانیایی را تبیین و نقد میکند و نهایتاً خود سامانهای را بهعنوان بدیل پیشروی مینهد
آن هم با نگاه به پژوهشهای موفق چون کشف نسبیت انیشتین ،کشف پنی سیلین توسط فلمینگ
و پایهگذاری منطق ریاضی توسط فرگه.
این کتاب ممکن اســت چهار گروه مخاطب را به خود جلب کند :نخست ،آن دسته از دانشجویان و
پژوهشگران حوزه فلسفۀ علم که مشتاقند مواجهۀ یک فیلسوف علم را با یک مسئلۀ جدی مدیریتی
و سیاستی تجربه کنند .دوم ،آن دسته از دانشجویان و پژوهشگران حوزۀ مدیریت و سیاستگذاری علم که مشتاقند درک عمیقتری
از الگوها ،رویکردها و راهبردهای مطرح در رشتۀ خود ،دستکم در مسئلۀ طرح شده در کتاب ،بیابند .سوم ،آن دسته از مسئوالن و
مدیران که عالقه مندند بر اساس حکمت و بهره مندی از ایده و تجربۀ اهل تجربه و اندیشه ،برای دانشگاهها ،پژوهشگاهها و اعضای
هیئت علمی کشور ،سیاستگذاری و برنامه ریزی کنند .چهارم ،آن دسته از اعضای هیئت علمیکه نسبت به الگوهای جاافتاده برای
ساماندهی و ارزیابی فعالیت پژوهشی در کشور نقد دارند و بهدنبال بدیلهای جایگزین میگردند« .پژوهش چگونه باید سامان یابد»
کتابی است از دونالد گیلیس با ترجمه مصطفی تقوی و زهره کریم میان در  ۱۹2صفحه و توسط انتشارات اختران در سال ۱3۹۶
به چاپ رسیده است.

رونمایی از ُرمان«متولد  16آگوست»

ُرمان متولد  ۱۶اگوست نوشته سپیده محمدیان رونمایی شد .این ُرمان که سومین کار
حرفهای نویســنده است توسط نشر روشنگران و مطالعات زنان چاپ شده و طی آیین
رونمایی با دیگر تازههای نشــر این انتشــارت رونمایی گردید .متولد ۱۶اگوست درباره
رویاهاي زنگ زده آدمها و آرزوهاي حســرت بارشان اســت.آدمهایي که یک جایي از
زندگي متوجه ميشوند که تنها در تعارف و رودربایستي با مفاهیمي چون مادرانگي پدر
و فرزندي عشق و زندگي و وطن هستند.در یک کلیت جهان مه گرفته این ُرمان که در
جزیرهاي اتفاق ميافتد که نامي هم از آن برده نميشود ،درگیر عشق و درماندگيهاي
مربوط به آن ،هراس از مرگ ،تنهایي است.

نامه خسروان

روزنامه بامداد –  22مرداد 1358
«خیابانهای مرکزی شــهر از دانشــگاه تا نخست وزیری ساعتها صحنه زد و خورد بود  /راهپیمایی به زد وخورد خونین بدل شد »
؛ تیتر اول بامداد از گزارشــی بود که این روزنامه درباره راهپیمایی در اعتراض به توقیف روزنامه آیندگان چاپ کرده بود .پنج روز
قبل از آن  ،آیندگان توقیف شــده بود .امام خمینی درباره توقیف آیندگان گفتند :روزنامه آیندگان همان بود که با دشــمنهای ما
روابط داشت .توطئه بود در کار و با صهیونیستها روابط داشت .از آنها الهام میگرفت و بر ضد منافع مملکت و کشور مینوشت.

چهرهها
فیدل کاسترو؛ رهبر انقالب کوبا
فیدل کاســترو با نام کامل فیدِل آلخاندرو کاســترو روث در  ۱3اوت  ۱۹2۶به دنیا آمد.
این سیاســتمدار و انقالبی کوبایی عالوه بر رهبری انقالب کوبا ،از سال  ۱۹۵۹تا ۱۹۷۶
میالدی به عنوان نخستوزیر و سپس به عنوان رئیسجمهور این کشور از سال  ۱۹۷۶تا
 2۰۰۸مشغول فعالیت بود .حزب کمونیست کوبا که تنها حزب سیاسی در نظام تکحزبی
کوبا اســت؛ از سال  ۱۹۶۵تا ســال  2۰۱۱تحت رهبری وی اداره میشد .بر اساس قانون
اساســی مصوب ســال  ۱۹۷۶میالدی دبیرکل حزب ،رهبری حکومت را در دست دارد.
کاســترو یکی از نمادهای انقالب کمونیســتی در آمریکای التین به شمار میرود .زیرا او
نخستین حکومت مارکسیسم-لنینیسم جهان را درنیمکره غربی و در نزدیکترین فاصله
به آمریکا برقرار کرد .او در میان رهبران کمونیســت جهان طوالنیترین دوره حکومت را
داشت .ریش ،سیگار برگ و لباس نظامی سبز زیتونی ،نمادهای ماندگار ظاهر وی هستند.
در دوران زمامداری وی در کوبا صنایع و تجارت ملیسازی شد و اصالحات سوسیالیستی
دولت در سراســر جامعه به اجرا درآمد .کاسترو همچنین دو دوره دبیر کل جنبش عدم
تعهد بود .کاسترو یکی از شخصیتهای بحثبرانگیز جهان معاصر بوده است .وی جوایز مختلف بینالمللی به دست آورده و حامیانش
او را قهرمان سوسیالیسم ،ضد امپریالیسم و بشردوستی و کسی که توانسته استقالل کوبا را در برابر امپریالیسم آمریکا حفظ کند،
میداننــد .در مقابل؛ منتقدانش وی را یک دیکتاتور تمامیتخواه میدانند که دولتش باعث بروز موارد متعدد نقض حقوق بشــر،
آوارگی بیش از یک میلیون کوبایی و تضعیف اقتصاد کشور شده است .در سالهای پایانی حکومت به نظر میرسید که او در مواضع
خود قدری مالیمتر شــده اســت .او پس از انجام یک عمل اضطراری جراحی سرطان روده در ســال  ،2۰۰۶از قدرت کنار رفت و
برادرش رائول کاســترو جای وی را گرفت .از آن به بعد به ندرت در انظار عمومی ظاهر شــد .فیدل کاسترو در  2۵نوامبر  2۰۱۶در
سن  ۹۰سالگی درگذشت.

یسنا طاهری مبارکه

اهمیت خواندن متون کهن فارســی برای ما روشــن است .پیوند با گذشــته تاریخی خود جزوی از هویت و در واقع شناسنامه ما را
تشکیل میدهد .اما نکته در خور و شایستهای وجود دارد و آن پاسخ دادن به این پرسش کلیدی است  .آیا ما امروز میتوانیم متنهای
کهن فارســی را به آســانی بفهمیم؟ پاسخ ساده اســت :بدون فهم واژگان و لغتهایی که در هزاران سال نثر و شعر فارسی معنایی
دگرگون یافتهاند هرگز نمیتوان متنهای گذشته را خواند و فهمید .درپاسخ به این ضرورت ؛کوه آساترین اثر ادبی ایران و جهان یعنی
شاهنامه را برگزیدهایم تا واژهها و اصطالحات آن را بررسی کرده و بتوانیم با متنهای کهن آشنا شویم .البته ما همه واژههای شاهنامه
را نمیتوانیم در اینجا بیاوریم بلکه هدف ما بیشتر واژههایی است که امروز معنای آن کمتر شناخته شده یا دگرگون شده است .
برون آوریدن:
یکی را توان آوریدن  ،برون
مگر زین دو تن را که ریزند خون
برون آوریدن :بیرون آوردن ؛ اینجا نجات دادن  ،رهایی بخشیدن به این معنی بازهم در شاهنامه آمده است:
برون آوریدم به رای و به جنگ
چو ایران ز چنگال شیر و پلنگ
به معنایِ ِ استخراج کردن هم آمده است :ز خارا به افسون برون آورید ...
خرم نهان:
گرفت این دو بیدار ِ خُ رم نهان
خورش خانه پادشاه ِ جهان
خرم نهان :خوش نیت ؛ پاک سرشت ؛ نیک سیرت
این بیت از دستنویس ِ فلورانس است در شاهنامههای دیگر از جمله لندن و دستنویس سن ژوزف ِ بیروت لت ِ دوم این چنین است:
فرخ مهان و روشن روان و  ...آمده است.
گرفت آن دو بیدار دل در نهان  .نیز در شاهنامه های دیگری به جای ِ خرم نهان ؛ ّ

روزبان:
گرفته دو مرد جوان را کشان
از آن روزبانان ِ مردم ُکشان
روزبان :به معنی نگهبان و محافظ و به معنی جالد و دژخیم [ در همین بیت ] آمده است.در شاهنامه فلورانس به جای ِ روزبان ،رودبان
به معنای نگهبان رود است که در اینجا مناسب نیست و در دستنویس ِ معتبر سن ژوزف ِ بیروت «گوهرتابان» آمده به معنای ِ کج
سرشتان و بدنهادان.

عکس روز

میرزا رضای کرمانی؛ پایان ناصرالدین شاه
میرزا رضا کرمانی در ســال  ۱22۶در کرمان به دنیا آمد .میرزارضا کرمانی برای شکایت
از حاکم کرمان به تهران آمد ،اما مورد آزار نایبالسلطنه کامران میرزا قرار گرفت و مدتها
همراه حاج سیاح محالتی و چند تن دیگر در زندان محبوس بود .وی پس از آزادی جزو
مریدان سیدجمالالدین اسدآبادی شــد .میرزارضا کرمانی بهشدت تحت تأثیر تعلیمات
سید جمال قرار گرفته بود .وی در شهر بارفروش بهقصد کشتن کامران میرزا یک پنجلول
روسی خرید ،اما مدتی بعد قصدش را تغییر داد  .میرزا رضا کرمانی پس از مالقات با سید
جمالالدین اسدآبادی در 2۶رجب۱3۱3ق از استانبول حرکت کرد و به عنوان خدمتکار
شیخ ابوالقاسم برادر کوچک شیخ احمد روحی از راه طرابوزان به تفلیس بعد بادکوبه و از
آنجا به مشهدســر (بابلسر فعلی) وارد ایران شد و با تهیه تپانچه روسی در بارفروش (بابل
فعلی) 2شــوال همان سال به شهرری وارد شد .میرزا در شهرری مخفیانه به دیدار شیخ
هادی نجمآبادی که روحانی مبارز ،خوشنام و نیکوکاری بود میرود ،این ایام هم مقارن با
پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه بود  .در روز  ۱۷اردیبهشت ( ۱2۷۵مقارن جمعه
 ۱۷ذی القعده  ۱3۱3قمری)،که ناصرالدین شاه برای زیارت به شاهعبدالعظیم رفته بود،
میرزا نیز با استفاده از این فرصت به بهانه تقدیم نامهای به شاه به او نزدیک شده و از زیر عریضه با تپانچه به ناصرالدین شاه شلیک
میکند .مظفرالدین شاه در ابتدا قصد قصاص نداشت اما به تحریک اطرافیان از جمله شیخ محمدحسن شریعتمدار پس از مدتی
دستور اعدام وی را صادر کرد .میرزارضا در سحرگاه  22مرداد  ۱2۷۵در میدان مشق تهران بهدار آویخته شد.

مسابقات ساالنه قایقرانی با قایق کاغذی در شهر سئول کره جنوبی

دیدگاه
نوشداروی صندوق حمایت از
پژوهشگران برای مریم میرزاخانی
محمود اسعدی

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مدتی است با
هدف کمک به محققان و کارافرینان تأســیس شده و تاکنون
میلیاردها تومان به طرحها و افرادی خاص واگذار کرده اســت
که تعدادی از آنها مسئولین و مدیران ارشد دولتیاند .اعطای
تســهیالت به پژوهشگران البته کار شایســتهای است اما به
شــرطی که به افراد مســتحق آن -که از دیگر منابع دولتی
بیبهرهاند -پرداخت شود.
اگرچه شــفافیت الزم در خصوص چگونگی پرداخت کمکها
به افراد ،اسامیداوران ،نحوه امتیازات و نهادها در این صندوق
مالحظه نمیشــود ،اما لیســت بعضی افــراد دریافتکننده
تسهیالت در ســایت صندوق آمده است ،که نشانگر پرداخت
تســهیالت به برخی اشخاصی اســت که خود در مصدر کار و
دیگر مســئولیتهای علمیکشور هستند ،در حالی که صدها
استاد و دانشــجوی نخبه و کارافرین محتاج چند درصد این
مبالغاند.
در این لیست هیچ نامیاز دکتر مریم میرزاخانی دیده نمیشود
در حالی که یــک بخش کام ً
ال مجزا برای بررســی موقعیت
محققین خارج کشور پیشبینی شده است .در خالل بیش از
یک دهه از فعالبت این صندوق ،هیچ توجهی به ایشان نشده
اســت .حاال بعد از فوت مرحوم مریــم میرزاخانی رئیس این
صندوق که معموالً در ارائه عملکرد خود به رسانهها تواناست،
اعالم کرده اســت از این پس جایزهای به نام مریم میرزا خانی
به محققان ریاضیات اعطاء میشــود .نــوشدارو بعد از مرگ
سهراب!
از طرفی در ســایت صندوق فقط گزارش عملکرد از سال ۸۹
تا  ۹۱آمده است.
با نگاهی به این مطالب ،ســوالهایی متبادر به ذهن میشود.
اینکه فعالیت این صندوق با منابع مالی کافی چگونه اســت
و چطور یــک فرد به عنوان مجری طرح دههــا پروژه ،مبالغ
زیــادی دریافت میکند؟ چه کســانی تصمیمگیرند و بر چه
اساسی؟ نحوه امتیازدهی چگونه اســت؟چه طرحهایی رد یا
تأیید میشــوند و اساســاً این صندوق که با برپایی سمینارها
و ســفرهای متعدد و مصاحبههای متنــوع با کارکنان متعدد
فعالیت میکند چه ضوابط روشن برای حمایت از پژوهشگران
جوان ،مبتکر و خالق داشته و دارد؟
با توجه به اهداف صندوق در ایجاد کرســیهای پژوهشی که
حل مســائل اساسی کشور یا نظریهپردازی مدنظر قرار گرفته
است ،شاید مناسب باشد قبل از پرداختن به اینگونه برنامهها
اعالم شود ،در خالل  ۱۶سال گذشته چند نظریه جدید ارائه
شده و چه مشکل اساسی مملکت حل شده است؟
منبع :خبرآنالین

دانستنیها
اصالح ژنتیکی مورچهها برای اولین بار
دو تیم تحقیقاتی مســتقل در دانشــگاه نیویورک و دانشگاه
راکفلر موفق شــدند تا مورچههــا را به صورت ژنتیکی اصالح
کنند .به گزارش ایسنا و به نقل از فاکس نیوز ،زیست شناسان
سالها تالش کردهاند تا بتوانند ژنتیک موجودات زنده را تغییر
بدهند که در این مورد میتوان به موشها و مگس میوه اشاره
کرد ،اما به دلیل پیچیده بودن چرخه زندگی مورچهها ،انجام
این کار بر روی این موجودات تاکنون میسر نشده بود.
دو تیــم تحقیقاتی به صورت مجزا بر روی حذف ژن مورچهها
کار کردهاند و نتایج این دو پژوهش در مجله Cellمنتشر شده
است .در کنار این دو پژوهش همچنین یک مطالعه دیگر انجام
شــد که رفتار مورچهها را با استفاده از هورمون مغز حشرات
تغییر دادند.
«کلود دســپلن» ،متخصص زیست شناسی دانشگاه نیویورک
و نویســنده یکی از مطالعــات گفت :ایــن مورچهها «اولین
موجودات جهش یافته از حشرات اجتماعی» هستند.
هر دو گروه تحقیقاتی از یک روش مشابه برای تغییر ژنتیکی
مورچههای مهاجم کلونال اســتفاده کردند .آنها با اســتفاده
از تکنیک « کریســپر»(  )CRISPR-Cas۹و با اســتفاده از
مولکولهــای باکتریایی که مانند قیچی عمل کرده و ژنها را
جدا میکند ،جــزء مهمی از گیرندههای بوی مورچه را هدف
قرار داده و از بین بردند.
حس بویایی در مورچهها یک ابزار بســیار مهم برای برقراری
ارتبــاط بوده و به آنها کمک زیــادی میکند .به همین دلیل
هدف محققان این پژوهش این بود تا ببینند که با هدف قرار
دادن این ویژگی مهم ،چه اتفاقی برای این موجودات میافتد.
آنها در این پژوهش ،یک ژن به نام( )orcoرا سرکوب کردند تا
ببینند بدون وجود این گیرندهها و پس از اینکه این موجودات
به کلونی خــود وارد میشــوند ،چگونه به برقــراری ارتباط
میپردازند.
محققان مشــاهده کردند که پــس از ورود این مورچه ها به
کلونی ،رفتار آنها به طرز چشــمگیری تغییر کرد و آنها به این
طرف و آنطرف رفته و حتی غذا نمیخوردند.

