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1شماره 15 - زمستان 1399

 جناب آقای دکتر محسنی از اینکه در این شمارة خبرنامه 
در خدمت شماییم، بسیار خرســندیم. در سال های اخیر یکی از 
چهره های موفق بین المللی در افکارسنجی عمومی بوده اید. قدری 

ما را با مفهوم و فرایند افکارسنجی عمومی آشنا می فرمایید؟
پژوهشگر اجتماعی برای شــناخت از جامعه و ارزیابی موارد مهم در 
جامعه ابزارهــای متعددی در اختیار دارد. یکــی از این ابزارها، ابزار 
پیمایش است. پیمایش در افکارسنجی فرایندی پنج مرحله ای است 
مشتمل بر طراحی پرسشنامه، نمونه گیری با قابلیت تعمیم به جامعة 
مورد بررســی، اجرا و نظارت بر اجرا، داده پردازی و تحلیل آماری، و 

استنباط.
شرایط علمی هر مرحله به دقت باید رعایت شود تا نتایج قابل اتکایی 
به دســت آید و به پژوهشگر در کسب شناخت از جامعه کمک کند؛ 
در غیر این صورت داده هایی جمع آوری می شــود که قابل اتکا نیست 
و حتــی گمراه کننده اســت. از آنجا که این مراحــل زنجیروار به هم 
وابسته اند، هر ضعفی در هر حلقة این زنجیر، کل قدرت این زنجیر را 
برهم خواهد زد. حلقه های این زنجیر، هر چقدر هم محکم، اگر با نخ 
به هم وصل شوند، قدرت این زنجیر به اندازة آن نخ ها خواهد بود، نه 
حلقه های زنجیر. در پیمایش نیز نظیر همین مسئله مطرح است. هر 
مرحله با دقت و وسواس باید طی شود تا به  داده هایی دست یابیم که 

پژوهش را با اختالل مواجه نسازد.
گاه این تلقی مطرح می شــود که جامعة ایران جامعه ای پیچیده 
است و با ابزار پیمایش نمی توان آن را درک و پیش بینی کرد. تجربة 
شخصی من این موضوع را کاماًل نفی می کند. ما با استفاده از این ابزار 
از سال 1384، تمامی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را به خوبی 
توانسته ایم درک و پیش بینی کنیم. این نتایج در قالب کتاب و مقاله 

نیز منتشر شده است.
ابزار پیمایش قابلیت بسیار باالیی به پژوهشگر می دهد تا بتواند از 
پیرامون خود جدا شــود و با بهره گیری از داده هایی با قابلیت تعمیم، 

کل جامعه را بررسی و شناخت درستی کسب کند. 
این نکته را نیز خاطرنشــان کنم که نفوذ بســیار باالی خطوط 
تلفن در جامعة ایران، ابزار مناســبی بــرای جمع آوری داده و فرصت 
منحصربه فردی برای پژوهشگران ایرانی برای دستیابی به خانوارهای 
ایرانی است. در بسیاری از جوامع چنین امکانی وجود ندارد و پیمایش 
بســیار دشوارتر اســت. این داده ها قابلیت اتکای بسیار باالیی دارد و 

فرضیة غیرقابل پیش بینی بودن جامعة ایرانی را به طور قوی رد می کند.

 یکی از کاربردهای مهم افکارســنجی عمومــی در حوزة 
دیپلماسی عمومی است. به نظر شما در برقراری دیپلماسی موفق کدام 
کارامدتر است: سازمان های دولتی یا سازمان های غیردولتی و مستقل؟
اجازه بفرمایید از منظر دیگری این سؤال را بررسی کنیم. در دیپلماسی 
دولت ها اقداماتی برای تحت تأثیرگذراندن افکار مردم کشورهای دیگر در 
راستای منافع خود انجام می دهند. بنده در این زمینه نه فعالیتی انجام 
داده ام و نه تخصصی دارم. بنده به عنوان پژوهشگر افکار عمومی، تالش 
می کنم تا دیدگاه ها و مطالبات عمومی به خوبی درک و لحاظ شود. باید 
بدانیم که افکار عمومی بازة اختیــارات دولتمردان را بر پایة قوانین یا 
به طور کاماًل طبیعی، تعریف می کند. در همة نظام های سیاسی، حتی 
در غیر مردم ساالرترین کشورها، اگر اقدامی برخالف افکار عمومی باشد، 
اقدامی پرهزینه و توأم بانارضایتی هایی خواهد بود و سیاســتگذاران و 

دولتمردان را با هزینه های گاه غیرقابل جبرانی مواجه خواهد کرد. 
البته، سیاســتگذاری در وهلة نخســت دغدغة دولتمردان است، 
نه دانشــگاهیان؛ در دانشــگاه، ما ارتباط بین ملت ها و بهره گیری از 
تجربیات ملت ها را دنبال می شــود. دانشگاه جایی است که باید هم 
خود را بهتر بشناســیم و بشناســانیم، و هم ســایر ملت ها را درست 
بشناسیم و از تجربیات آن ها در عرصه های مختلف بهره ببریم. در این 
دیدگاه منافع جامعة بشری است که اهمیت دارد. ما انسان ها، به دلیل 
انسان بودن، هم در جامعة خود صاحب ارتباطات و بهره مند از آنیم و 
هم با دیگر جوامع. ارتباطات مردمی در سطح جهان مفید است، چه 

در قالب دولت ها و چه مستقل از دولت ها. 

مصاحبه ها

دکتر ابراهیم محسنی، استادیار و مدیر گروه مطالعات ایران
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نقش پژوهش های افکار عمومی دقیقاً در اینجاســت که نخست 
شناخت درستی از جامعة خود داشته باشیم و این شناخت را به خوبی 
در اختیار دیگر پژوهشــگران قرار دهیم؛ و دوم، بدون فیلتر دولت ها، 
شناخت خوبی از دیگر جوامع کســب کنیم. نکتة مهم این است که 
دولت ها به دلیل اهداف خود، معموالً فیلترهایی را ایجاد می کنند. برای 
مثال، اگر ما بخواهیم جامعة امریــکا را از منظر دولت ایاالت متحدة 
امریکا بشناسیم، با یک نوع شناخت مواجه می شویم؛ و اگر بدون فیلتر 
دولــت امریکا، این جامعه و مردم آن را بشناســیم، با واقعیت و درک 
دیگری همراهیم. همین مطلب در مورد ایران و دیگر کشورها نیز صدق 
می کند. تالش نهادهای علمی بر این پایه است که با نگاه علمی و بدون 
ســوگیری های دولت ها، حرکت کنند تا شناخت جوامع را از یکدیگر 
افزایش دهند. این شــناخت به تحقق بسیاری از منافع بشری منتهی 
خواهد شد. بر این باورم، وقتی پژوهشگران بتوانند واقعیت را به همان 

صورتی که هســت، بازگو کننــد، منافع 
بشری به مراتب بهتر تأمین خواهد شد. این 
فیلترها برای تأمین منافعی است که لزوماً 

همسو با منافع جامعة انسانی نیست. 
در قرآن بســیار زیبا آمده است: »ما 
شــما را از قبایــل و نژادهــا و رنگ های 
مختلف آفریدیم تا همدیگر را بشناسید.« 
ما، به عنوان پژوهشگر دانشگاهی، به دنبال 
ایفای ایــن نقش ایم: در ســنجش افکار 
عمومی شــناخت از کشورها، و همچنین، 
شناساندن کشــورمان، آن طور که هست، 
به دیگر کشــورها. در گروه مطالعات ایران 

دانشکدة مطالعات جهان نیز به دنبال همین هدف ایم. 

 جناب عالی به عنوان مدیرگروه مطالعات ایران دانشــکده 
نیز منصوب شده اید. ضمن تبریک به محضرتان و آرزوی موفقیت 
برایتان در این مسیر، نقش دانشجویان غیرایرانی و فارغ التحصیل 

از این رشته را در برقراری ارتباطات مردمی چقدر قوی می دانید؟ 
دانشجویان رشتة مطالعات ایران از کشورهای مختلف به این دانشکده 
می آیند تا ایران را آن طور که هست خودشان تجربه کنند و بشناسند، 
نه آنکه از منابع دست دوم و دست سوم، و بعضاً دست چهارم کسب 
کنند. لذا، تحقق هر چه نزدیک تر درک به واقعیت در این دانشــکده 

دنبال می شود. 
بر پایة تجربة فردی در این چند ســال، شناخت از کشور، به لحاظ 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با حضور میدانی و استفاده از منابع 
دست اول، و در بافت همان کشور، و با اتکا به تجربة شخصی، قابل مقایسه 

با شناخت از طریق دیگر افراد و دیگر کانال ها و رسانه ها نیست. 
به یــاد دارم که یکی از اســاتیدم در دانشــگاه مریلند، همواره 

می گفت: »پژوهشــگران عرصــة اجتماعی، بایــد در میدان حضور 
داشــته باشند یا به کسانی که در میدان حضور دارند متصل باشند. 
در غیر این صورت دربارة همة معلومات آن ها دربارة آن کشور جای 

شک وتردید وجود دارد.«  
در دانشکدة مطالعات جهان این مهم اهمیت ویژه دارد که تمامی 
دانشجویان در گروه های مختلف به زبان کشور مورد مطالعه، تحصیل 
کنند و پایان نامه و رسالة خود را نیز به همان زبان تألیف کنند. تسلط 
به زبان به دانشجویان این دانشکده کمک می کند تا به طور مستقیم و 
بدون فیلترهای حاکم به منابع دست اول کشورهای مورد مطالعه شان 

دسترسی پیدا کنند و این اهمیت بسیار زیادی دارد. 
در رشتة مطالعات ایران نیز دانشجویان غیرایرانی حضور میدانی 
دارنــد، جامعة ایرانی را لمــس می کنند و زبان فارســی را به خوبی 
می آموزنــد و موضوع های مرتبط با ایــران را از روی مقاالت و منابع 
ایرانی کسب می کنند که تنوع بیشتری نیز 
دارد. این دانشجویان پایان نامه و رسالة خود 
را به فارسی می نویسند و با اساتید ایرانی 
تعامــل دارند و با منابعی که به درک بهتر 
آن ها از ایران منجر می شود آشنا می شوند. 
این دانشــجویان به منابــع غیرایرانی نیز 
دسترسی دارند و لذا از قابلیت مقایسه نیز 
برخوردارند. با افزایش این درک، ارتباطات 
مردمی بین کشورها و ملت ها نیز افزایش 
می یابد. عدم آشنایی با چیزی معموالً سبب 
بروز تــرس از آن می شــود و ترس مانع 
از برقراری ارتباط ســالم و مفید است. با 
شناخت درست از چیزی، نه ترسی وجود خواهد داشت و نه واهمه ای 

برای برقراری ارتباط. 
در گروه مطالعات ایران تالش می کنیم تا دانشجویان که تاکنون 
از کشــورهای متعدد در این رشــته مطالعه کرده اند به این ســطح 
از آگاهی و شناخت ملموس برســند. این دانشجویان با برگشت به 
کشــور خود، این درک و آشنایی را به مردم کشور خود نیز منتقل 
می کنند و این آگاهی بخشــی گسترش بســیاری می یابد. قطعاً این 
مســیر شناخت جامعة ایرانی بهتر از مسیری است که تحت کنترل 

رسانه ها و دولت هاست. 

 با توجه به نقش و اهمیتی که برای رشــتة مطالعات ایران 
برشمردید و منافع ملی و بین المللی ای که این رشته برای کشورمان 
می تواند به همراه داشته باشد، جدی ترین مشکالتی که برای جذب 

دانشجو در این رشته پیش روی خود می بینید کدام اند؟
بیشتر مشکالت مشکالت بروکراسی و ســاختار اداری دانشگاه و در 
ســطح قوانین کشوری خود ماست. این رشــته برای عالقه مندان به 

مصاحبه ها 

ابزار پیمایش قابلیت بسیار 
باالیی به پژوهشگر می دهد 

تا بتواند از پیرامون خود 
جدا شود و با بهره گیری از 
داده هایی با قابلیت تعمیم، 

کل جامعه را بررسی و 
شناخت درستی کسب کند. 
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ایران شناسی در دنیا بی جایگزین است و لذا از آن جهت به هیچ وجه 
دچار محدودیت نیستیم. عموم مشکالت ما از داخل نشأت می گیرد.

بســیاری از این قوانینی که با آن روبه روییم اصاًل به روزرســانی 
نشده است. مکاتبات بسیاری با مسئوالن دانشگاه و مسئوالن کشوری 
داشته ایم. بسیاری از مشکالت به راحتی قابل رفع است و زیبندة کشور 
ما و دانشــگاه تهران نیست. این موانع خودساخته به سادگی با تغییر 
برخی دستورالعمل ها به سهولت رفع خواهد شد؛ از بحث صدور ویزا، 
تا پرداخت شــهریه و ثبت نام ها، و برخی موانــع دیگر که منطق آن 

قابل درک نیست. 
به لحاظ عالقه و جذابیت، این رشته چیزی کم ندارد. عالقه مندان 
بسیاری در سراسر دنیا مایل اند که این رشته را در دانشگاه تهران مطالعه 
کنند و در دنیا هم جایی بهتر از دانشگاه تهران و رشتة مطالعات ایران 

دانشکدة مطالعات جهان برای مطالعة این رشته وجود ندارد. 
برطرف شــدن موانع خودساخته برای 
جــذب دانشــجویان بین الملــل، موجب 
افزایش ارتباطات مردمی خواهد شد، و هم 
جامعیت بشری و هم کشور ما از آن منتفع 
خواهند شــد. این ارتباط کاماًل مستقل از 

دولت هاست. 

 کووید 19 شرایط خاص جهانی ای 
ایجاد کرد که هنوز با گذشــت بیش از 
نشده  آن  مهار  به  قادر  یک سال، جهان 
است. این شــرایط چه تأثیری بر جذب 

دانشجویان بین المللی داشته است؟
یکی از جذابیت های رشــتة مطالعات ایران دانشکدة مطالعات جهان، 
حضور میدانی و تجربة میدانی است که جایگزینی ندارد. شرایط کووید 
19 و پروتکل های بهداشتی و محدودیت های سفر، این ظرفیت را سلب 
کرده اســت. از طرفی، این تلقی وجود دارد کــه این بیماری به زودی 
برطرف خواهد شــد و دیگر دغدغة جوامع نخواهــد بود. این موضوع 
بسیاری از عالقه مندان به این رشته را به صبرکردن و سپری شدن زمان 
واداشته است و ترغیب می شوند که تحصیل در این دانشکده را به آینده 
موکول کنند. از آنجا که ما ســاختار آموزشــی خود را تغییر نداده ایم، 
آموزش را مجازی نکرده ایم، بلکه کالس را مجازی کرده ایم، شاهدیم که 
در یک سال گذشته شمار متقاضیان کاهش یافته است. این کاهش در 

رشته های دیگر و دانشکده های دیگر نیز رخ داده است. 

 آیا می توان این سوگیری اجباری به سمت آموزش مجازی را 
فرصتی مغتنم برای جذب دانشجویان بین المللی دانست؟

می توانســتیم و می توانیم این قابلیت را تبدیل به فرصت کنیم، اگر 
آموزش غیرحضوری را با ســازوکار خاص خود این نوع آموزش دنبال 

کنیم؛ آموزش باید به صورت برخط درآید و نه فقط تشکیل کالس ها. 
ما محتوای آموزش حضوری را به کالس مجازی منتقل کرده ایم. اگر 
بتوانیم تغییرات الزم را در رشــتة خود ایجاد کنیم و از آن مهم تر در 
قوانین دانشگاه و مقررات کشــوری تغییرات مناسب را ایجاد کنیم، 
در همین رشــتة مطالعات ایران می توانید شــاهد جذب دانشجویان 
بین المللی بیشتری باشیم. اگر این شرایط به صورت فعلی ادامه یابد، 
تقاضا از طرف برگزارکننده و متقاضی افت چشمگیری خواهد یافت. 

 در آستانة ورود به ترم ســوم آموزش در دانشگاه تهران 
به شــیوة مجازی، ارزیابی شما از کالس های مجازی دانشگاه تهران 
در کل، صرف نظر از آموزش برای دانشــجویان داخلی یا خارجی، 

چیست؟ 
از آنجا که ســاختار تدریس ما کماکان همان ساختار حضوری است، 
و منابع مــا، روش تدریس مــا و مباحث 
مطرح هنوز شکل وشمایل آموزش مجازی 
را به خــود نگرفته اســت، بلکــه همان 
آموزش حضوری اســت که به اجبار روی 
بســتر اینترنت انجام می دهیم، سبب بروز 
محدودیت هایی می شــود؛ آموزشــی که 
دانشجویان می بینند و آموزشی که اساتید 
می دهند، در مقایسه با آموزش و تدریس 
حضــوری کیفیــت کمتــری دارد. البته، 
مزیت هایی هم دارد، اما این مزیت ها لزوماً 
مزیت آموزشی نیست؛ برای مثال، دانشجو 
دیگر مجبور نیســت از شهر یا کشورهای 

دور و نزدیک متحمل رفت وآمد برای شرکت در کالس شود. 
در حوزة آموزشی با افزایش کیفیت همراه نشده ایم، بلکه با کاهش 
کیفیت مواجهیم. این کاهش کیفیت بــا ما خواهد بود، تا زمانی که 
ماهیت آموزش حضوری را کاًل منتفی بدانیم و شــرایط تدریس را در 
قالب تدریس مجازی بازطراحی کنیم. در شرایط فعلی این بازطراحی 
صورت نگرفته اســت. آموزش مجازی ســازوکارهای خود را دارد و 

طراحی آن زمان بر است و به منابع آموزشی خاص خود نیاز دارد. 
البته، آنچه رخ داده است، لزوماً منفی نیست. فرصت اساتید برای 
پژوهش بیشــتر است. اما به لحاظ آموزشــی باید چاره اندیشی و این 
افت آموزشــی را جبران کرد. آموزش مجازی فرایندها و متخصصان 
خاص خود را می طلبد. به اعتقاد من دلیل اینکه به این سو نرفته ایم 
این است که شرایط فعلی را موقت می دانیم و نیازی به صرف وقت و 

سرمایه گذاری در بخش آموزش مجازی ندیده ایم. 

 از وقتی که به این شمارة خبرنامه اختصاص فرمودید بسیار 
سپاسگزاریم. برای جناب عالی در مسیر پیش رو آرزوی موفقیت داریم.

دانشگاه جایی است که باید 
هم خود را بهتر بشناسیم 
و بشناسانیم، و هم سایر 

ملت ها را درست بشناسیم 
و از تجربیات آن ها در 

عرصه های مختلف بهره 
ببریم



f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r

h t tp : / / fws .u t . ac . i r
خبرنامه دانشکده مطالعات جهان مصاحبه ها 4

اعظم فرهنگیان، کارشناس مسئول دفتر دانشکدة مطالعات جهان

 سرکار خانم فرهنگیان از اینکه در این شمارة خبرنامه 
در خدمت شماییم، بسیار خرسندیم. سرکارعالی از همکاران 
باســابقه ولی تازه ملحق شده به دانشــکدة مطالعات جهان 
هســتید. در این دوران کوتاه حضور در دانشکده، نظر شما 

دربارة دانشکدة مطالعات جهان چیست؟
با ســالم و عرض ادب خدمت همــة همکاران گرامــی و بزرگوار. 
همان طور کــه فرمودید، تازه به جمع خانوادة دانشــکدة مطالعات 
جهان پیوســته ام. این دانشکده یکی از دانشــکده های کوچک در 
دانشــگاه تهران است و خوشحالم از اینکه می توانم در این دانشکده 
تجربیــات زیادی از تک تک عزیزان کســب کنم. اینکه عرض کردم 
خانواده به این خاطر اســت که بیشترین زمان روزانة خودمان را در 
محل کار به سر می بریم و در این مدت کوتاه چیزی که نظر بنده را 
جلب کرد صمیمیت و دلســوزی بین اعضای محترم هیئت علمی و 
همــکاران بود و برایم خیلی جالب بود از اینکه می دیدم واقعاً مانند 
دو همکار با هم برخورد می کنند. ان شاءاهلل زیر سایة ایزد منان این 
صمیمیت روزبه روز بیشتر شود و بر همکاری با یکدیگر افزوده شود 

تا بتوانیــم روزهای خوبی را در کنار هم 
رقم بزنیم و از ما یاد و خاطرة خوبی در 

این دانشکده باقی بماند. 

 یکی از اهداف مهم در بخش 
مصاحبة خبرنامة دانشکده، آشنایی 
بیشتر با افراد و فعالیت های همکاران 
است تا بتوانیم با تعامل بیشتر و درک 
متقابل امور محوله را به پیش ببریم. 
از ویژگی های کار خود و انتظاراتتان 
از دیگر همــکاران برای تعامل بهتر 

صحبت بفرمایید.
همان طور که مستحضرید، من به عنوان 
مســئول دفتر رئیس دانشکده، در کنار 
شما عزیزان هستم. ویژگی های این کار 

که به نظر اکثریت فقط یک منشی ساده نیست که فقط کار جوابدهی 
یا تایپ را به عهده داشــته باشد. البته، قابل عرض است که در مدت 
خدمت خود در دانشــگاه در جایگاه مسئول دفتر نبودم و برای بنده 

کار جدیدی اســت که باید از ابتدا تجربه کنم. به نظرم مسئول دفتر 
کسی است که با مهارت های خاص خود بتواند به بهترین نحو ممکن 
تعامــل را اول با همکاران خود در محل کار و بعد با نگاهی عمیق تر 
با ســایر ارگان ها داشته باشــد؛ و از همه مهم تر برقراری آرامش در 
محیط محل کار اســت که باید به نحو احسن انجام دهد. مسئولیت 
هماهنگی برنامه های روزانة مدیر مافوق خود را با سایر قسمت های 
خارج از دانشکده بر عهده دارد. مسئول 
دفتر آینة تمام نمای رئیس است و هرقدر 
بتواند تعامل و همکاری را در حوزة خود، 
همچنین تکریم ارباب رجوع را در برنامة 
خود قرار دهد، نقــش مؤثری در ایجاد 
تصویــر آن اداره درذهــن دیگران دارد. 
ان شــاءاهلل که همة مــا در هر جایی که 
در این دانشکده مشغول به کاریم بتوانیم 
اول رضایــت خدای متعال و بعد رضایت 
اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان 

گرامی را جلب کنیم.

 نظر به اینکه بر حســب نوع 
کار، با همة افراد دانشــکده، اعم از 
اساتید، همکاران، دانشجویان و سایر 
بخش های دانشــگاه تعامل دارید، راهکار شما در ارتقای این 

تعامل چیست؟
تشــکر می کنم از این سؤال بســیار خوب شما. اول باید عرض کنم 

به نظرم مسئول دفتر کسی 
است که با مهارت های 

خاص خود بتواند به بهترین 
نحو ممکن تعامل را اول با 

همکاران خود در محل کار و 
بعد با نگاهی عمیق تر با سایر 

ارگان ها داشته باشد؛ و از همه 
مهم تر برقراری آرامش در 

محیط محل کار است که باید 
به نحو احسن انجام دهد.
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که انســان موجودی اجتماعی اســت و 
باید با اطرافیان خود رابطه داشته باشد 
تا از طریــق تعامالت و روابط اجتماعی، 
نیازهای مادی و عاطفی خود را برطرف 
کند. روابــط در محیــط کار نیز از این 
قاعده مســتثنی نیســت و فردی که با 
همکاران خود روابطی قوی و گســترده 
برقرار کند، بهتر می تواند در جهت رشد 
و پیشرفت حرکت کند و وظایف خود را 

به شکلی مطلوب انجام دهد.
ایجاد روابط خوب شغلی و محافظت 
از آن هــا فقط به تعلــق خاطر، رضایت 
شغلی و لذت بیشتر شــما از کار منجر 
نمی شــود، بلکــه ایــن روابــط خوب 
زمینه هــای دریافت پروژه های کلیدی و 

مهم، پیشرفت های شغلی و رشد هرچه بیشتر شما را فراهم می کند.
اما از نظر بنده، مهم ترین عوامل الزم برای داشتن تعامل خوب 
اعتماد، احترام متقابل، تمرکز حواس، اســتقبال از تنوع دیدگاه ها، 
ارتقــای مهارت های اجتماعی، قدردانی از دیگران، مثبت اندیشــی، 
خوب شــنیدن حرف های دیگران و قضاوت عجوالنه نداشتن و سعة 
صدر اســت. نکته ای که به ذهنم می رسد و جا دارد که اینجا عنوان 
کنم این است که باالخره زمانی پیش می آید که در محل کار با یکی 
از همکاران نمی توانیم به آســانی ارتباط برقــرار کنیم. این مجوزی 
برای قطع ارتباط نیســت. این خوب اســت که واقع بینانه و خیلی 

راحت، روان و دوستانه برخورد کنیم. 
به خاطر داشــته باشــیم همة روابط کاری ممکن اســت کاماًل 
دوســتانه و صمیمی نباشــد، اما ما باید اطمینان حاصل کنید که 
همة روابط با دیگران آن هم از نوع خوبش، حداقل برای محیط کار 
و رشــد شغلی مناسب است. غیبت یا بدگویی دربارة همکاران دیگر 
یکی از تأثیرگذارترین مواردی اســت کــه روابط خوب را به نابودی 

می کشاند و حتی بر اعتماد دیگر همکاران نیز تأثیر می گذارد.

 میالد فرخندة حضرت فاطمه  زهرا )س( و روز زن نیز 
پیش روســت. ضمن تبریک این روز به شما و تمامی زنان و 
مادران این مرز و بوم، جایگاه زن را در خانواده مهم تر می دانید 

یا در اجتماع؟
من هم به نوبة خودم ســالرزو میالد خجسته و مبارک خانم فاطمه 
زهرا )س(، ســرور بانوان جهان، را خدمت شما و همکاران ارجمند 
تبریک و تهنیت عرض می کنم. ان شــاءاهلل که بتوانیم همواره در هر 
شــرایط از زندگی از این بانوی بزرگوار الگوبــرداری کنیم. خانواده 

اولین و تنها نهاد فطری و طبیعی اســت 
که نفر در آن رشد می کند. نقش زن در 
خانواده نقش بســیار مهمی اســت و در 
سالمت فرد و اجتماع نیز تأثیرگذار است. 
به همین دلیل است که یکی از مهم ترین 
محیط های مؤثر بر ســالمت جســمی و 
روانی افــراد، خانواده اســت. مهم ترین 
نقش زن در خانواده ســازگاری و تفاهم 
اســت که خود این مقوله در جامعه نیز 
نقش آفرین اســت. نقش تربیتی زن در 
خانواده تأثیر بســزایی در شــکل گیری 
در  او  فعاالنــة  دارد. حضــور  اجتمــاع 
برای  اجتماعی،  فعالیت هــای  و  اجتماع 
رشــد و شکوفایی اســتعدادهای جامعة 
اسالمی است. اسالم مانع مشارکت زنان 
در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاســی نیســت. در آیه های 
متعــددی در قــرآن کریم با کمال صراحت آمده اســت که زنان را 
از جنس مردان و از سرشــتی نظیر سرشــت مردان آفریدیم. پس 
نمی توان عنوان کرد که مهم ترین نقش زن فقط در خانواده اســت 
یا اینکه فقط در جامعه است. در هر دو جایگاه زنان می توانند نقش 

بسزایی ایفا کنند.

 بیش از یک سال است که دنیا با کووید 19 درگیر شده 
و تمامی روندهای زندگی فردی و اجتماعی افراد دستخوش 
تغییر شده است. این روند در کار شما چه تأثیری داشته است؟

پدیدة کرونا بسیار غافلگیرکننده و غیرمنتظره بود و بر زندگی همه 
اثر خاصی باقی گذاشــته و باعث تغییر شــیوة زندگی شــده است. 
به مراتب بر کار هم تأثیر بســزایی گذاشــته است و باعث دور شدن 
دانشجویان از محیط درس، همچنین دورکاری همکاران و برگزاری 

تمامی کالس ها و جلسات به صورت مجازی شده است.

 از وقتی که به این شمارة خبرنامه اختصاص فرمودید 
بسیار سپاسگزاریم. برایتان آرزوی موفقیت داریم.

از ایزد منــان برای حضــور در جمع صمیمی اســاتید بزرگوار و 
همکاران گرامی دانشــکدة مطالعات جهان سپاســگزارم و توفیق 
خوبی برای بنده حاصل شــده اســت که در این خانــواده بتوانم 
حداقل کاری که بر عهدة بنده گذاشــته اســت با همکاری شــما 
بزرگــواران به نحو احســن انجام دهم و برای شــما و همة عزیزان 
سالمتی و سعادت از درگاه خدای مهربان خواستارم. ان شاءاهلل در 

تمام زمینه ها موفق و مؤید باشید. 

مهم ترین عوامل الزم برای 
داشتن تعامل خوب اعتماد، 

احترام متقابل، تمرکز 
حواس، استقبال از تنوع 

دیدگاه ها، ارتقای مهارت های 
اجتماعی، قدردانی از دیگران، 

مثبت اندیشی، خوب شنیدن 
حرف های دیگران و قضاوت 

عجوالنه نداشتن و سعة صدر 
است.

مصاحبه با کارکنان 
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محمدحسن صفایی فر، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرانسه

 جناب آقای صفایی فر از اینکه در این شمارة خبرنامه 
در خدمت شماییم، بسیار خرسندیم. خودتان را بیشتر معرفی 

می فرمایید؟
با سپاس از محبت شــما، محمدحسن صفایی فر هستم، دانشجوی 
کارشناسی ارشــد مطالعات فرانســه، عالقه مند به خواندن و نوشتن 
و دیدن! و کمی هم فعال در حوزه های مختلف! ســال 1397 وارد 
دانشــکدة مطالعات شــدم و به دلیل عالقة شــخصی ای که داشتم، 
همچنین دورة کارشناســی کــه مترجمی فرانســه خوانده بودم، 
توانستم در رشتة کارشناسی ارشد مطالعات فرانسه قبول و وارد این 

دانشکده بشوم.

 اکنون که در آستانة فارغ التحصیلی هستید، از تجربة 
تحصیل در دانشکدة مطالعات جهان چه در ذهن دارید؟

واقعاً سؤال سختی است. نوع حضور ما در دانشکده در نوبة خودش 
خاص و متفاوت از دیگر ورودی ها شــد. ما یک دفعه بعد از گذشت 
تقریباً دو ســال کنارهم بــودن و انجام کارهــای گروهی در قالب 
نشســت ها و همایش ها، با آمدن کرونا تقریباً یک دفعه از تمامی این 
اتفاقات خوب محروم شدیم. البته، برای همه همین اتفاق افتاد، اما 
من از منظر دانشجویی می گویم. یکی از تلخ ترین خاطرات من روزی 
بود که برای کاری که داشــتم، به دانشکده آمدم. تقریباً اواسط ایام 
کرونا بود. در شیشــه ای دانشکده باز شد. تاریکی غم انگیزی داشت، 
به گونه ای که فقط یک المپ روشــن بود روی قسمت باغچة وسط 
سالن؛ ســکوتی عجیب و تلخ و جای خالی همة رفقا و دانشجویانی 
که تا چند وقت پیش می دیدیم و انرژی می گرفتیم از حضورشــان 
محسوس بود. و نکتة مهم این صحنه این بود که من همة خاطرات 
خوبی که داشــتم در اجرای برنامه های مختلف، همایش ها، صحبت 
با رفقا و خنده ها و شــوخی های دانشجویی، همگی در ذهنم تداعی 

شد و نتوانستم بمانم و از دانشکده خارج شدم.
اما اگر بخواهم کلی بگویم، سال های خوبی برای من بود.

 پاســخ شما نشــان می دهد که چقدر به تحصیل در 
دانشــکده و بودن در آن عالقه مندیــد و از این نظر خدا را 
شاکریم. با نگاه هنرمندانه و تحلیلی ای که در شما سراغ داریم، 
در هر چالشی به فرصت ها هم می اندیشید. با همة تلخی ها و 
دشواری هایی که این ویروس داشته است، چه فرصت هایی را 
در این ایام نهفته می بینید، به خصوص منظورم در دانشکده و 

برای ایام دانشجویی است؟
از حسن نیت شما نسبت به خودم سپاسگزارم. از آنجا که پس از ورود 
کرونا، همة ما ســبک جدیدی از زندگی دیجیتال را تجربه می کنیم، 
پیشنهاد می کنم دانشکده برنامه ای تدوین کند تا مهارت دانشجویان 
در ســبک زندگی دیجیتال تقویت شــود. به هر حال تقریباً می توانم 
بگویم که همة رفقای ما در مطالعات جهان دروس جبرانی مختلفی را 
در حوزه های فرهنگ، سیاست و اقتصاد گذرانده اند و بی شک اساتید 
از فضای مجازی و رسانه های دیجیتال و دیپلماسی عمومی صحبت 
کرده اند. موضوعی که در نظر دارم، این اســت که دانشکده یک روز 
هفتــه را در قالب فضای دوســتانه، حتی اگــر بخواهم خیلی راحت 
صحبت کنم، »کافة مطالعات« به طور مجازی راه بیندازد. در این کافه 
هر هفته یک استاد یا کارشناس در حوزه های مختلف، مجموعه ای از 
آموزش های مجازی را برگزار کند؛ به طور مثال، یک هفته یک استاد 
روش های کســب درآمد از اینســتاگرام را تدریس کند؛ هفتة دیگر، 
استادی چگونگی اســتفاده از لینکدین یا توییتر یا کپشن نویسی را 
آموزش دهد. این نوع آموزش ها کاربردی است. قطعاً این ایده بهتر از 
این هم مطرح پذیر است. غرضم از این ایده این است که در این اوضاع 
بد اقتصادی، قطعاً هرگونه آموزشــی که به مهارت و در ادامة آن، به 
تولید ثروت منتهی شود و افراد را به سمت کارآفرینی و استقالل مالی 
سوق دهد، بسیار ارزشمند است، و چه بهتر که این نوع آموزش های 
مهارتی با مرجعی مثل دانشگاه اتفاق بیفتد که یکی از رسالت هایش 

این است که افراد را تبدیل به افراد بامهارتی بکند.

 همه گیری ویــروس کرونا همة جهان را غافلگیر کرد. 
متعاقب آن، آموزش در دانشــگاه تهران نیز مجازی شد. این 

دوران را چطور ارزیابی می کنید؟ 
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گروه ما چون ترم آخر بود، فقط برای ســه 
درس آموزش مجازی را تجربه کرد. اما اگر 
بخواهم خیلی راحــت صحبت کنم و نظر 
شــخصی خودم را بگویم، آموزش مجازی، 
بیشــتر از اینکه آدم را به درس عالقه مند 
کند، از درس زده می کنــد. قطعاً، حضور 
فیزیکی و تعامل با همکالسی ها و اساتید، 
تأثیراتی دارد که شاید اصاًل قابل مقایسه با 
آموزش مجازی نباشد. اما، به هر حال، این 

اتفاق افتاد و هیچ چاره ای برای آن نبود.

 شــما از فعــاالن برگــزاری 
همایش ها و نشست های دانشکده نیز بودید. این فعالیت ها چه 

تأثیری در زندگی دانشجویی شما داشته است؟
همکاری من در برگزاری همایش ها و نشســت ها تنها به حضورم در 
این دانشکده برنمی گردد، بلکه از خیلی قبل تر هم من هر جایی که 
بوده ام سعی کرده ام همکاری داشــته باشم و در قالب های مختلف 
فعالیت کنم. شــخصاً عالقه مندم کارها و فعالیت های مختلفی انجام 
دهم و قطعاً این فعالیت ها کمک می کند تا فردی تک بعدی نباشــم 
و اگر کاری از من بربیاید، با کمال میل و به بهترین شکل آن کار را 
انجام می دهم. البته که همة این اتفاقات باید در فضایی شــاد باشد 
تــا انرژی گروه برای انجام آن کار افت پیــدا نکند و کار به بهترین 

شکل انجام شود.

 در همایش ها در کنار دیگر همکاری ها و فعالیت های 
اجرایی، از هنر شما هم بهره مند شدیم. شما میز بسیار زیبایی 
با حداقل بودجه برای شب یلدا فراهم کردید. هنر چه نقشی 

در زندگی شما داشته است؟
از حســن سلیقة شما سپاســگزارم. هنر همیشه از عالقه مندی های 
من بوده اســت. حتی در زمانی که آماده می شدم برای کنکور دورة 
کارشناســی؛ تصمیم گرفته  بودم که رشتة هنر بخوانم اما این اتفاق 
نیفتد و به دلیل کمبود ظرفیت دانشــکده های هنر، نتوانستم به این 
عالقه مندی دست پیدا کنم. اما، این موضوع را حذف نکردم و سعی 
کردم به هر طــوری که امکان دارد، حوزة هنر را دنبال کنم؛ حاال با 
دیدن یک نقاشــی، یک خوشنویســی، یک فرش زیبا و دیدن یک 
فیلم یا انیمیشــن یا انجام کارهایی مثل همان تزیینات میز یلدا که 
خدا شــکر بازتاب های خوبی از سوی اساتید و دانشجویان به همراه 

داشت.

 به خاطر دارم یکی از پیشــنهادهای مفید شــما در 
برگزاری همایش ها و نشست ها، حفظ نکات محیط زیستی و 

کاهش استفاده از ظروف یک بار مصرف 
و بطری های آب معدنی بود. در این باره 

توضیح می فرمایید.
بله، درست می فرمایید. البته باید بگویم که 
این ایده برای قبل از کرونا بود؛ چون واقعاً 
بعد از کرونا، مصرف پالســتیک به صورتی 
باورنکردنی چند برابر شــد: دستکش های 
پالستیکی، ظروف یکبار مصرف، ماسک ها 
و.... یکــی از نگرانی هایــی کــه همــواره 
برگزارکنندگان نشســت ها را آزار می دهد، 
موضوع هزینه های آن نشســت یا همایش 
اســت. از این بابت خیلی تمایل داشــتم 
تا بتوانیم مثل بســیاری از کارهــا و فعالیت هایی که در حوزه های 
علمی و فرهنگی در دنیا برگزار می شــود نقشــه ای اقتصادی برای 
برگــزاری ایــن همایش ها طراحی کنیم که در آن نقشــه ها، هم از 
بعد صرفه جویی اقتصادی و هم از بعد محیط زیســتی به ساختاری 
کاربردی و قابل اجرا برســیم. اگر بخواهم خیلی ملموس منظورم را 
شرح دهم، مثل آن میز یلدا که طراحی کاماًل طبیعی داشت؛ تمامی 
اشیایی که در آن به کار رفته بود از خود طبیعت بود و تنها هزینه ای 
که آن میز داشت میوه ها بود که هزینة واقعاً ناقابلی بود. شاید جالب 
باشد که بگویم آن میز را می شود با قیمت های خیلی زیاد هم چید. 
قطعاً با دانشــجویان فعال و خوش ایده ای کــه داریم، بهره مندی از 

ابتکارعمل ها و تخصص ها با صرف هزینه این اندک شدنی است.

 چه پیشــنهادهای دیگری برای اجــرای هرچه بهتر 
همایش ها و نشست ها دارید؟

در نشســت هایی که با اساتید داشــتیم، عرض کردم که استفاده از 
فکر و ایده پردازی دانشجویان و کاًل نیروی فکری دانشجو و جوانان 
همیشه راهگشاســت. پیشنهاد می کنم، انشــااهلل بعد از تمام شدن 
همه گیری کرونا و برگزاری مراســم ها، حتماً در جلسات به خصوص 
در قســمت اجرایی اوالً یک استاد جوان و فعال مدیریت آن قسمت 
را به عهده بگیرد و حتماً با دانشــجویان تعامل فکری اتفاق بیفتد. 
بعضی وقت ها ایده ای درســت باعث می شود تا از قسمت بزرگی از 
هزینه های اضافی جلوگیری بشود و امکان اختصاص همان هزینه ها 
به بخش ها مهم تر و اجرای هرچه بهتر فعالیت ها فراهم شود. سخن 
بســیار زیبایی هست که شاید گفتنش در این قسمت خالی از لطف 
نباشــد. می گویند: »تجربه از نیروی جوانی می ترســد.« پس قطعاً 
حضور جوانان و هم فکری با آنان ثمرات چشمگیری خواهد داشت.

 از وقتی که به این شمارة خبرنامه اختصاص فرمودید 
بسیار سپاسگزاریم. برایتان آرزوی موفقیت داریم.

دانشکده برنامه ای تدوین 
کند تا مهارت دانشجویان 
در سبک زندگی دیجیتال 

تقویت شود.

فعالیت ها کمک می کند تا 
فردی تک بعدی نباشم.

مصاحبه با دانشجویان
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اخبار ویژه

نشست نخست: روندها و راهبردهای جهانی 
کسب و کار در سال 2021 

دانشــکدة مطالعات جهان دانشــگاه تهــران با همــکاری انجمن 
ایرانی مطالعات جهان، از 13 اســفند 1399 تا 11 فروردین 1400، 
هر چهارشــنبه ســاعت 18:00 الی 19:00 به مــدت پنج هفته، 
سلسله نشســت های مجازی »همه گیری کرونا و تحوالت جهانی در 
عصر کرونا و پساکرونا« را در کانال اینستاگرام دانشکده برگزار کرد.
در نشســت نخســت، دکتر علی داوری، اســتادیار دانشــکدة 
کارآفرینی دانشــگاه تهران، در روز چهارشنبه 13 اسفند سخنرانی 
خــود را با عنــوان »روندهــا و راهبردهای جهانی کســب وکار در 
ســال 2021 )متأثر از بحران کرونــا و مبتنی بر تجارت قدرت های 

اقتصادی(« ایراد کرد.
دکتر داوری از ســه رونــد اجتماعی، بهبــود اقتصاد جهانی، و 
ســازگاری کســب وکارها با کووید 19 ســخن گفت. وی روندهای 
اجتماعی را تحول نظام ســالمت و بهداشت و درمان؛ افزایش توجه 
به مسئولیت اجتماعی و سرمایه داری ذی نفعان؛ و بدهی دولت ها و 

پیامدهای ناشی از آن برشمرد و به شرح هر یک پرداخت. 
در خصوص روند بهبود اقتصاد جهانی، پنج روند نوآوری و نسل 
جدید کارآفرینان؛ افزایش میزان مصرف و بازگشت اعتماد؛ افزایش 
ســفرهای تفریحی و کندی سفرهای کاری؛ تسریع انقالب صنعتی 
چهارم و ارتقای بهره وری؛ و رشد مثبت اقتصاد جهانی را تبیین کرد.

همچنین، روندهای ســازگاری کســب وکارها بــا کووید 19 را 
هفت روند برشــمرد: افزایش ضریب نفوذ خرید برخط و تغییر رفتار 
مشتریان؛ تحول زنجیرة تأمین مواد اولیه؛ توسعة دورکاری کارکنان؛ 
توســعة مدیریت منابع انسانی نســل 3؛ انقالب داروهای زیستی، 
متنوع ســازی و توسعة تاب آوری شرکتی؛ و تولید خودروهای برقی، 

هیبریدی و تحول در صنعت خودروسازی؛ 
دکتــر داوری در بخــش دوم ســخنان خود بــه راهبردهای 
جهانی کســب وکار پرداخت و چهار راهبرد را تبیین کرد: توســعة 
کسب وکارهای جدید؛ نوآوری مدل کسب وکار؛ نوسازی کسب وکار؛ 

و پایدارسازی و تدوام عملیات. 

این استاد کارآفرینی، از مجموعه گزارش های مطالعات دیده بان 
کسب وکار نیز ســخن گفت و عالقه مندان را برای دسترسی به این 

گزارش ها به سایت http://bizwatch.ir فراخواند.

نشست دوم: سیاست و اقتصاد بین الملل 
در عصر کرونا

در نشســت دوم، دکتر مهدی سنایی، دانشــیار دانشکدة مطالعات 
جهان دانشــگاه تهران، در روز چهارشنبه 20 اسفند سخنرانی خود 
را با عنوان »سیاست و اقتصاد بین الملل در عصر کرونا« ایراد کرد.

دکتر سنایی از سه نوع متفاوت برخورد افراد و کشورها با کرونا 
سخن گفت: »انزوا و قرنطینة شدید؛ روشی میانه با تمدید دوره های 
قرنطینه توأم با زندگی عادی و رعایت پروتکل های بهداشتی؛ نافیان 

احتیاط در برابر کرونا.«

پنج نشست مجازی: همه گیری کرونا و تحوالت جهانی در عصر کرونا و پساکرونا

دکتر داوری از سه روند 
اجتماعی، بهبود اقتصاد جهانی، 

و سازگاری کسب وکارها با 
کووید 19 سخن گفت.
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دکتر سنایی به بی سابقه بودن این پدیده در صد سالة اخیر اشاره 
کرد که نزدیک به آن آنفوالنزای اسپانیایی در سال 1918 نام بردنی 
است و گفته شده اســت یک سوم جمعیت جهان را درگیر کرد. در 
دنیای امروز، با توجه به به هم پیوســته بــودن جوامع و فناوری های 

جدید ارتباطات، عمق این بحران عیان تر و زودتر آشکار شد. 
دکتر ســنایی تأثیر کرونا بر اقتصاد را محسوس تر و در سیاست 
پیچیده تــر خوانــد و افزود: »در عرصة سیاســت و نظام بین الملل، 
چگونگی نظم پســاکرونا مطرح اســت.« غیرمنتظره بودن پدیداری 
کرونا، جهان را در شوک فرو برد و بحرانی غیرمنتظره بود. به خصوص 
کشورهایی نظیر اروپا و امریکا با آشفتگی جدی و هجوم مردم برای 
خرید کاالهای اساسی مواجه شدند. به دنبال آن، دو احساس متضاد 
و دو دیــدگاه متضاد در عرصة بین الملل پدید آمد که البته شــامل 

طیف های مختلفی نیز بود. 
از یک ســو، برخی واقع گرایان، لیبرالیســت  ها و نولیبرالیست ها 
کارآمدترین نهاد را در یاری رسانی به مردم، نهاد دولت تلقی کردند 
و کارآمدی ســازمان های بین المللی را نادیده انگاشتند. لذا، اهمیت 
قــدرت ملی، امنیــت ملی، دولت ملی و حاکمیــت ملی، همچنین 
خوداتکایی در اذهان بسیار برجسته شــد. گرچه نمی توان به یقین 
گفت که در مواجهه با کرونا، دولت های مقتدر موفق تر از دولت های 
دموکــرات بوده اند، دولت پناهگاه اصلــی مردم و کارآمدی آن مهم 

بوده است.  
گروهــی دیگــر، به ضرورت شــکل گیری حکومتــی جهانی و 
نهادهای هماهنگ کنندة بین المللی و فراملیتی روی آوردند و معتقد 
بودند سازمان ملل باید بســیار قوی تر از این عمل کند. بحران مرز 

نمی شناسد و امنیت بین المللی، کلّی به هم پیوسته است. 
به گفتة دکتر سنایی، حداقل نگاه بین المللی این است که جهان 
برای حل وفصل مشکالت و بحران ها، به سازوکاری بین المللی نیازمند 
است. فاصله های اجتماعی در دنیا و بی عدالتی در توزیع واکسن، آن 
هم در شرایطی که انســان پا به سیارات دیگر گذاشته است، نشان 
می دهد که در تأمین ســالمت و نیازهای سرنشــینان زمین ناتوان 

است. برخورد نامناســب ترامپ با این پدیده و کشته شدن بیش از 
500هزار نفر در امریکا بر اثر ابتال به این ویروس، اهمیت ســازوکار 

بین المللی را بیش از پیش نشان داد. 
دکتر ســنایی در مقالــة اخیر خود با عنوان »نظــام بین الملل 
پساکرونا«، بر این باور است که گرچه کرونا تغییر در نظم و سیاست 
بین المللی را شتاب بخشیده است، نمی توان انتظار نظام جدیدی در 
دوران پســاکرونا بود و این خوش بینی که نگاه بشردوستانه در نظام 
بین المللی دنیا غالب خواهد شــد، تحقق نیافته اســت. این شتاب، 
بی نظمی در نظام بین الملل را بیش از پیش آشــکار کرد. در عرصة 
سیاســت سخت، نه در سوریه اتفاق جدیدی رخ داد، نه جنگ یمن 
و نسل کشــی و بمباران آن متوقف شد، نه در شرق اوکراین آرامشی 
ایجاد شــد، و نه در منطقة خاورمیانه مناقشــات موردی و نزاع های 
نظامی کاهش یافت. عالوه بر آن اتفاقات جدیدی نیز رخ داد، از جمله 
جنگ قره داغ، و شکل گیری تبادل فناوری های نظامی. بنابراین، در 

ماهیت سیاست و نظم بین الملل تغییری رخ نداده است. 

از طرفی دیگر، الگوها و ســبک زندگی اجتماعی، به خصوص در 
حوزة اقتصاد، بر اثر کرونا دست خوش تغییرات محسوسی شده است. 
افزایش بیکاری، کاهش اشتغال، کاهش درآمد، به خصوص در برخی 
صنایع، کوچک شدن اقتصاد کشورها و به طور کلی اقتصاد جهانی، از 
جمله پیامدهای محسوس بحران کرونا بوده است. 2/7 میلیارد کارگر 
در دنیای امروز به ســوی فقر و بیکاری در حال ســوق یافتن اند. 131 
میلیون نفر در سال 2020 کار خود را از دست داده اند. تولید ناخالص 
ملی کشورها عموماً با آسیب همراه شده و حجم صادرات و واردات در 
برخی کشورها به طور جدی افت داشته است. برخی صنایع و مشاغل 
با بحران و آسیب جدی تری همراه شده اند، از جمله صنعت گردشگری 
)کاهش 74 درصدی( و صنایع مختلف پیرامون آن؛ صنعت حمل ونقل 
هوایی )ضرر 1/3 تریلیارد دالری( و ورشکستی برخی خطوط هوایی؛ 
صنایع غذایی، به ویژه با کاهش برگزاری مراسم ها؛ و توقف فعالیت های 
ورزشی و برگزاری المپیک و پاراالمپیک )مجموعة بازار ورزشی 756 

میلیارد دالر برآورد شده است(. 

حداقل نگاه بین المللی این است 
که جهان برای حل وفصل مشکالت 

و بحران ها، به سازوکاری بین المللی 
نیازمند است.

همه گیری کرونا و تحوالت جهانی در عصر کرونا و پساکرونا
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در طبقه بندی ها، اقتصاد اروپا، و پس از آن اقتصاد امریکا، بیش 
از ســایر مناطق جهان با آسیب همراه شد؛ هم به علت شیوع بیشتر 
کرونــا در این مناطق، و هم به علت مشــکالت در کنترل آن. با این 

حال پایه های اصلی اقتصاد دنیا تغییری نکرده است. 
به گفتة دکتر ســنایی، کرونا سبب شده است برخی بخش های 
اقتصادی، اولویت پیدا کند یا حتی منتفع شــود، از جمله صاحبان 
ثروت و فعــال در فضای مجازی. نظم اقتصاد بین المللی به ســمت 
تجــارت الکترونیکی و فضای مجازی شــتاب خواهــد گرفت، اما 
ماهیت کلی اقتصاد بین الملل تغییری نکرده اســت. اقتصاد پایه در 
کشــورهای مختلف اولویت یافته است و در تأمین کاالهای اساسی 

به سمت خوداتکایی پیش رفته اند.
اقتصاد بهداشــت، تأمین بیمه و بیمه های اجتماعی نیز اهمیت 
یافته و فراگیر شده است. به خصوص کشورهای اروپایی و امریکا، با 
وجود پیشرفت هایی که در بیمه داشته  اند، با مشکالت جدی همراه 

شدند. 
در صنایــع دارویــی، تولید واکســن به یکی از ســودآورترین 
بخش های اقتصادی بدل شده است. شرکت فایزر که در اصل آلمانی 
اســت و اکنون مشترک با امریکاست بیش از 10 میلیارد دالر سود 

کسب کرده است. 
دکتر ســنایی، افزایش دورکاری )20 تا 25 درصد( و تغییر در 
سبک فعالیت های اقتصادی و سبک زندگی از دیگر تأثیرهای پایدار 

کووید 19 در جهان دانست. 
همچنیــن، نقش فضای مجازی در اقتصــاد و آموزش را پایدار 
خوانــد و افزود: »رقابت در دنیــا در حوزة فناوری، و قلب رقابت در 
حوزة هوش مصنوعــی و صنعت رباتیــک در مدیریت اجتماعی و 

اقتصادی خواهد بود.« 

نشست سوم: کرونا، انرژی های پاک 
و اهداف توسعة پایدار

در نشســت ســوم، دکتر فرهاد تقی زاده حصاری، دانشیار دانشگاه 
توکای ژاپن، در روز چهارشنبه 27 اسفند سخنرانی خود را با عنوان 

»کرونا، انرژی های پاک و اهداف توسعة پایدار« ایراد کرد.
دکتر تقی زاده انرژی های پاک و مباحث محیط زیســتی را جزو 
اهداف مهم و مســتقیم و غیرمســتقیم و هفده گانة ســازمان ملل 
در توســعة پایدار برشــمرد. وی دربارة اهمیــت انرژی های پاک و 
تجدیدپذیر، به خصوص در کشــورهایی ماننــد ایران که منابع غنی 
سوخت های فسیلی دارند، به موارد زیر اشاره داشت: تمام شدنی بودن 
سوخت های فســیلی، و مشکالت محیط زیستی آن متعاقب افزایش 

نیاز به انرژی و تولید دی اکسید کربن، به ویژه در دوران پساکرونا. 

رقابت ســوخت های فسیلی با انرژی های پاک، ضرورت حمایت 
دولت از انرژی های پاک تا رســیدن به مرحلة اقتصادی شــدن این 
ســوخت ها، مشــکالت مالی دولت ها در دوران کرونا و اولویت های 
مالــی آن ها در مبارزه با کرونا و حمایت از اقشــار آســیب پذیر در 
شــرایط رکود اقتصادی، از جمله مواردی بود که دکتر تقی زاده به 

تبیین آن پرداخت.

در ادامه، اقداماتی نظیر وضــع مالیات بر کربن، وضع قوانین و 
مقررات برای انرژی های سبز، معرفی ابزارهای جدید در تأمین مالی 
این طرح ها نظیر اوراق سبز، سنجش ریسک این طرح ها، رتبه بندی 
اعتباری سبز، هدف مندسازی یارانه ها در بخش انرژی، و استفاده از 
ابزارهای دولتی را پیشنهاد کرد. وی تأمین مالی را، به دلیل ریسک 
باالی انرژی های سبز، مهم ترین عامل در توسعة آن دانست و توجه 

به سرفصل »تأمین مالی سبز« را ضروری خواند.
سپس، به بررسی چالش های پیش روی انرژی های پاک، با تأکید 
بر دوران کرونا و پساکرونا پرداخت و به موارد زیر اشاره کرد: تأمین 
مالی بلندمدت به دلیل ریســک باالی این سرمایه گذاری )دست کم 

اخبار ویژه

دکتر تقی زاده:
 اقداماتی نظیر وضع مالیات بر 

کربن، وضع قوانین و مقررات برای 
انرژی های سبز، معرفی ابزارهای 
جدید در تأمین مالی این طرح ها 
نظیر اوراق سبز، سنجش ریسک 

این طرح ها، رتبه بندی اعتباری 
سبز، هدف مندسازی یارانه ها 
در بخش انرژی، و استفاده از 

ابزارهای دولتی را پیشنهاد کرد.
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ده ساله برای رسیدن به نقطة سربه سر؛ جایگزین کردن بازار سرمایه 
نظیر صندوق های بازنشستگی و بیمه، به جای سرمایه گذاری بانکی(؛ 
ریسک های متعدد از جمله ریســک فناوری، ریسک توجیه پذیری 
اقتصادی، نرخ ارز و نوســانات آن، و ریســک باالی بالیای طبیعی؛ 
پایین بــودن نرخ بازدهی این طرح هــا، به دلیل جدیدبودن؛ حمایت 
دولت ها و پرداخت یارانه یا معافیت مالیاتی از انرژی های فســیلی؛ 
عدم مشــارکت بازیگران مناسب در تأمین مالی سبز و اقتصاد سبز؛ 
نداشــتن ظرفیت و اطالعات کافی دربارة بازیگران عرصة انرژی های 
ســبز؛ نبود داده های کافی و یا عدم دسترســی به این داده ها برای 

پژوهش.
دکتــر تقی زاده پــس از طرح این مباحث به ســراغ راهکارهای 
مناســب، به خصوص در دوران پســاکرونا، رفت. استفاده از سرمایة 
ســرمایه گذران نهــادی و زیرســاختی نظیر شــرکت های بیمه و 
صندوق هــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی؛ اســتفاده از اثر 
ســرریز برای افزایش نرخ انرژی های پاک؛ اســتفاده از ظرفیت های 
صندوق های محلــی؛ ایجاد صندوق ضمانت اعتباری ســبز؛ ایجاد 
نظام ضمانت اعتباری پایدار؛ و استفاده از امکانات مؤسسات دولتی 
یا عمومی از جمله راهکارهای پیشــنهادی این پژوهشگر در حوزة 

انرژی های سبز بود.
دکتر تقی زاده در خاتمه، به طرح توصیه های سیاســی پرداخت 
و بــر موارد زیر تأکید ویژه کرد: عدم وابســتگی به منابع خارجی و 
اتکا به منابع داخلی؛ سرمایه گذاری نهادی از جمله در صندوق های 
بازنشســتگی و تأمین اجتماعی، و شــرکت های بیمه؛ نرخ بازدهی 
پایین و ایجــاد ظرفیــت در بازیگران در عرصة انرژی های ســبز؛ 

معافیت مالیاتی و استفاده از اثر سرریز.

نشست چهارم: اینفودمی در دوران کرونا

در نشســت چهارم، دکتر یونس شــکرخواه، اســتادیار دانشکدة 
مطالعات جهان دانشگاه تهران، در روز چهارشنبه 4 فروردین 1400 

سخنرانی خود را با عنوان »اینفودمی در دوران کرونا« ایراد کرد.
دکتر شکرخواه نخســت، از منظر زبان شناسی، به ریشه شناسی 
واژة »اینفودمــی« پرداخت: »اینفــو)info(« به معنای اطالعات و 
»دمی)demi(« به معنای جمعیت و مردم. از طرفی، واژة »اپیدمی« 
یعنی بیماری ای که روی مردم ســوار شده است؛ و واژة »پاندمی« 
یعنی آنچه غلبه یافته اســت. لذا، »پاندمی« دامنة تأثیر بیشتری از 

»اپیدمی« دارد.

 )coherency( و تداول )coinage( سپس مبحث ضرب واژه
در زبان را مطرح کرد، دال بر اینکه با ساخت واژه ای جدید، اگر واژه 

در میان اهل زبان کاربرد نیابد، از میان خواهد رفت.
در علم زبان شناســی، واج کوچک ترین واحــد معنای در زبان 
محسوب می شــود و تک واج ها مفاهیمی انتزاعی را دربرمی گیرند و 

تک وجهی، مرکب یا چمدان واژه اند.
دکتر شــکرخواه، اینفودمــی را چمــدان واژه ای چندوجهی و 
کریستالی خواند که می توان از ابعاد مختلف آن را بررسی کرد: یکی 
از منظر علم پزشکی، و دیگری از منظر علم اطالعات و ارتباطات؛ و 
به تبیین آن از منظر دوم پرداخت. به باور ایشان، این مفهوم را باید 

در روان شناسی رسانه ای و ارتباطات رسانه ای، سال ها بررسی کرد.
از منظر پزشــکی، در سال 2020، ســازمان بهداشت جهانی و 
ســازمان ملل واژة »اینفودمی« را به کار بردند. به دنبال آن بریتیش 
آکادمی نیز آن را به کار برد. اینفودمی معرف بی اعتباری تالش های 

علمی و منسجم و مبتنی بر بهداشت جهانی است.
بــا این مقدمه و با توجه به جغرافیای مخاطب، که از نگاه دکتر 
شکرخواه، نهادهای رسانه ای و علمی محسوب می شوند، وارد تبیین 
این واژه از منظر علم اطالعات و ارتباطات شد، با این هدف مهم که 
باید علم را عمومی ســازی کرد تا قابل فهم برای مردم شود و مردم 
بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. به باور این اســتاد رسانه، این مهم 

برعهدة روزنامه نگاران و مجامع علمی است.
دربارة چیستی و ماهیت اینفودمی، آن را باید ترکیبی از حقیقت 

همه گیری کرونا و تحوالت جهانی در عصر کرونا و پساکرونا

دکتر شکرخواه:
 از انواع روش ها و داده ها باید استفاده 

کرد و در حوزه های مختلف سیاسی، 
پزشکی، اجتماعی، رسانه و نظایر آن 

همگرایی ایجاد کرد، به گونه ای که 
قابل فهم برای مردم باشد.
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و افســانه دانست. لذا، باید بتوان حقیقت را از دروغ تمییز داد. دکتر 
شــکرخواه از هفت الیه سخن گفت. الیة نخست، ترکیب حقیقت و 

دروغ است.
در الیة دوم، نحوة عمل و اســتفاده از صورت های آشــنا برای 
تهیة خبر و مطالب مورد نظر مطرح اســت و با ســازوکارهای آشنا، 
اینفودمــی را تداول می بخشــند. در باب اهمیت ایــن الیه، دکتر 
شکرخواه گفت: »یافتن راه حل بخشــی از زندگی نیست، بلکه کل 

زندگی محسوب می شود.«
در الیة سوم، تکیة افراد بر آرزوها، به جای تکیه بر حقایق، نهفته است.

در الیة چهارم، کندن حقیقت یا گزاره ای اشــتباه از گستره ای 
بزرگ تر مطرح می شود. انتخاب گزینشی است.

دو الیة دیگر، حمالت فیشــینگ و تکیه بر منشأ بیماری است؛ 
برای مثال، اینکه ویروس کرونا ویروسی چینی است.

در الیة هفتم، این استاد، اصطالح »میم)meme(« را به کار برد. 
میم ها تصاویر یا فیلم هایی اســت که در رسانه های اجتماعی یکباره 
پربازدید می شوند. میم ها فرهنگ یا خرده فرهنگ رسانه ای محسوب 
می شــوند. میم ها را باید کوچک ترین واحد معنایی در شــبکه های 
اجتماعی دانســت. فضای کرونا، میم ها را به شــدت افزایش داد. با 

افزایش هیجان، فضای اینفودمی نیز گسترده تر شد.
در مارس 2020، شبکه ها و رسانه های اجتماعی بزرگ به شدت 
رشد کردند. در مقاله ای در نشریة Technology Review متعلق 
به دانشــگاه ام آی تی، گفته شــد: »کووید 19، نخستین اینفودمی 
شــبکه های اجتماعی اســت.« به دنبال آن تغییر پارادایمی رخ داد: 
مردم از مرورگرها، به سمت پلت فرم های شبکه های اجتماعی هجوم 
بردند. داده هــا از تعقیب مرورگرانه به تعقیب فوری تر رســانه های 
اجتماعی تغییر کرد و طبیعی اســت که صحت این اطالعات کمتر 
قابل تأیید است. نتیجة این تغییر پارادایمی، ضربه خوردن به کارهای 
صبورانه و مستلزم بررسی ژرف تر بود؛ و علم نیز از این دسته مقوالت 

محسوب می شود.
دکتر شــکرخواه برای مقابله با چنین تغییر پارادیمی که سبب 
ترویــج اطالعات کمتر قابل تأیید در جامعه می شــود و گاه عواقب 
جبران ناپذیــری دارد، نخســتین گام را ساده ســازی مفاهیم، و نه 
مبتذل ســازی آن، خوانــد و افزود: »از انواع روش هــا و داده ها باید 
اســتفاده کرد و در حوزه های مختلف سیاسی، پزشکی، اجتماعی، 
رســانه و نظایر آن همگرایی ایجاد کرد، به گونه ای که قابل فهم برای 

مردم باشد.«
در اینجــا نیز گریزی به علم زبان شناســی زد و افزود: »مطالب 

را باید خارج از متن بررسی کرد. متن را باید فرامتن درک کرد.«
اجتناب از روایت های احساســی و اتاق های پژواک دیگر راه حل 

این استاد رسانه بود.
دکتــر شــکرخواه در ادامة ســخنان خود به طــرح خطرهای 
اینفودمــی کرونــا پرداخــت و به موارد زیر اشــاره کــرد: مداخلة 
سیاســتمداران، انگاره ســازی در عرصه های مختلف از جمله دربارة 
واکسن، برخورد سیاسی با جغرافیا، سلبریتی ها، نظریه های توطئه، 

سانسور، و خوش خیالِی همه چیزدانی.
به گفتــة وی، چرخش صحیح ویکی پدیا به ســمت ســازمان 
بهداشــت جهانی و طرح اطالعات درست؛ تالش گوگل، فیس بوک 
و اینســتاگرام در حذف اطالعات غلط؛ دعوت پارلمــان بریتانیا از 
نمایندگان رویترز، اســکای نیوز و گوگل برای شــرکت در نشست 
ویــژة اینفودمی در ژانویة 2021 از جمله اقدام هایی بود که به قطع 

زنجیرة اینفودمی اطالعات غلط دربارة کرونا کمک کرد.
در خاتمه نیز به بیان چند توصیه اکتفا کرد. نخســت آنکه این 
فرصت را باید غنیمت دانست و نهادهای پژوهشی باید به گردآوری 
داده ها و نمایه ســازی داده های فعلی برای انجام دادن پژوهش های 

بیشتر در آینده اهتمام جدی نشان دهند.
دکتر شــکرخواه، ضمن انتقاد از روند نهادهای رسانه ای، افزود: 
»در کرونا، با اطالعات ســروکار داریم. اطالعات را باید به ارتباطات 
تبدیــل کرد. مردم باید بتوانند با این اطالعــات ارتباط برقرارکنند 
تا بتوانند راســت و دروغ را از هم تشــخیص دهند. به آسیب های 
ارتباطی باید عمیق فکر کرد. همگرایی نهادهای رســانه ای، علمی و 
پزشکی برای یافتن راه حل، بسیار مهم است. باید بتوان میان متن و 

فرامتن ارتباط برقرار کرد.«

نشست پنجم: همه گیری کرونا و شهر پاکیزه: 
تحول مفهوم شهر و الگوی مطلوب شهر هوشمند 

در دوران کرونا و پساکرونا

در نشست پنجم، دکتر سعیدرضا عاملی، استاد دانشکدة مطالعات 
جهان دانشــگاه تهــران، در روز چهارشــنبه 11 فروردین 1400 

اخبار ویژه
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ســخنرانی خود را با عنوان »همه گیری کرونا و شهر پاکیزه: تحول 
مفهوم شــهر و الگوی مطلوب شــهر هوشــمند در دوران کرونا و 

پساکرونا« ایراد کرد.
با شیوع ویروس کووید 19 در سال 2019، این پدیده به سرعت 
فراگیر و در سطح جهان، همه جا حاضر و پاندمی شد. به بیان دکتر 
عاملی، »کووید 19 ماهیتــی پنهان ولی پیوندپذیر با همة پدیده ها 
دارد، اعم از انســان و اشیا؛ تحرک پذیری زیادی نیز دارد؛ و همچون 
فضای مجازی و بدیل آن، از ماهیتی سیال، همه جا حاضر و همه گیر 

برخوردار است.«
ویروس کرونا با این ویژگی های برشــمرده، مشــوقی برای 
فاصله گذاری اجتماعی و اتصال گرایی در فضای مجازی اســت. به 
گفتة دکتر عاملی، »با توجه به الزام ســالمت، کرونا عامل فشار 
و تقویت کننــدة فاصله گرفتن از فضای فیزیکی و اتصال به فضای 
مجازی بود. فضای مجازی، فضایی اســت دارای امکان اتصال به 
همگان، غیرمرکزی و غیرمکانی )امــکان اتصال یکی با همه در 
تمامی مکان ها(، با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و مکانی. اینترنت 
در این شــرایط به ضرورتی برای ادامة زندگی تبدیل شد، گرچه 

پیامد منفی آن انزوای نسبی اجتماعی بوده است.«
این اســتاد حوزة ارتباطات، شــهر برآمده از فضــای کرونا را 
شهری هوشمند، پاکیزه و کاهش دهندة آالینده های محیط زیست 
و عوامل تخریب شــهری خواند و مهم تریــن مضامین آن را موارد 
زیر برشمرد: کاهش تخریب فضای سبز، آلودگی هوا، آلودگی های 
صوتی، آلودگی آب، تراکم جمعیت، ترافیک، و نظام دیوانساالری. 
ایشان افزود: »شــهرهای هوشمند راه حلی نسبی است برای حفظ 
شــرایط طبیعی، و مدیریت شــرایط طبیعی اضطراری، و شرایط 
اضطراری. نســبی است، از آن نظر که انســان نمی تواند جدای از 
طبیعت و رابطة حضوری با انســان ها به حیــات خود ادامه دهد. 
محیط مجازی نیز خود شرایط اضطرار خاصی دارد. فضای مجازی 
جایگزین شرایط طبیعی نیست، بلکه برای زندگی آسان در شرایط 
اضطرار کاربرد می یابد. شرایط مطلوب زندگی به دور از صنایع رقم 
می خورد.« دکتر عاملی در تبیین شرایط طبیعی اضطراری، گفت: 
کالن شــهرها و شــهرهای صنعتی آلوده به انواع آلودگی هاســت، 
از جمله گازهای ســمی، دی اکسید کربن، اکســیدهای نیتروژن 
و هیدروکربن هــا و ذرات معلق، همچنیــن آلودگی های صوتی و 
تصویری. به طور مثــال، میانگین فقط آلودگی فــرودگاه مهرآباد 
روزانه 1500 کیلوگرم ِس او، 190 تا 200 کیلوگرم اچ سی، 1700 
تا 1800 کیلوگرم اکســید نیتــروژن، و 45 کیلوگرم ذرات معلق 
اســت. در این راستا، آلودگی های تصویری نیز اهمیت دارد. به طور 
مثــال، تصاویر آگهی هــای تبلیغاتی یا تصاویر شــهری و اعوجاج 

رنگ ها و ویژگی ساختمان ها از مصادیق آلودگی های بصری است. 
بدیهی اســت فضای مجازی، به طور عام، و فضای مجازی شهری، 
به طور خاص، ســبب می شــود آلودگی های ناشی از تردد ماشین، 
هواپیما و حتی روش های آلوده ســاز کارخانه های کشــور و تولید 

مواد تخریب کنندة طبیعت، مثل کاغذ، کاهش یابد. 
تأثیر خطرهای  را تحــت  دکتر عاملی، شــرایط اضطراری 
طبیعی از جمله زلزله، ســونامی، بارش های سیل آسا، تندبادها، 
و ویروس های فراگیر مثــل کرونا نام برد و تأکید کرد که در نظر 
بگیرید اگر در شرایط همه گیرشدن ویروس کرونا و خسارت های 
توسعة بیماری، خدمات فضای مجازی برای حضور در اجتماعات 
و محیط هــای کاری و آموزشــی نبود، با چه بحــران عظیمی 
مواجه می شــدیم. اگر اینترنت نبود، خریــد مجازی، تبادالت 
بانکی الکترونیکی، ارتباطات گســترده با دیگــران، کار از راه 
دور، نظام آمــوزش در همة مقاطع تحصیلی و اساســًا خدمات 
دولت الکترونیکی و شهرهای هوشــمند متوقف می شد و یا در 
صورت حضور چهره به چهرة شــهروندان در شرایط کرونا، شاهد 
کشته شدن بخش عظیمی از جمعیت جهان بودیم. از این منظر، 
در شرایط توسعة ویروس جهشی و فراگیر کرونا، اینترنت ناجی 
جان و سالمت مردم جهان بود و از این منظر فناوری های جدید 

جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده ای داشته است.
دبیــر شــورای انقــالب فرهنگی، شــهر هوشــمند را محمل 
فرهنگی شــدن و فرهنگ پذیــری جدیــد عنــوان کــرد و گفت: 
»شهری های مجازی، شهر بدون مرز، چندفرهنگی، چند زبانی، چند 
قومی، و بازنمایی شــده )ذهن و بیناذهنی، و واقعی(؛ و دارای غلبة 
گفتمان های تصویری و فرهنگی اســت. این در حالی اســت که در 
جهان، جمعیت رو به افزایش اســت و تا ســال 2050، بیش از 70 
درصد جمعیت جهان شهرنشــین خواهند بود و حتی می توان گفت 
جمعیت روســتایی نیز شهروند شهرهای دو فضایی شده و شهرهای 

هوشمند خواهند بود.« 
دکتر عاملی با ذکر این مقدمه، سه مبحث مهم مفاهیم و تعاریف 
پایة شهر هوشمند، منطق عام و منطق خاص فضای مجازی و شهر 

مجازی را دنبال کرد. 
به بیان این اســتاد ارتباطــات، عناوین متفاوتی برای ســطح 
گره خوردن شهر با فناوری های فضای مجازی برشمرده شده است، 
از جمله شــهر دیجیتالی )رقومی و دارای ماهیت دیجیتال(؛ شــهر 
باهوش و دارای قدرت دادن بازخورد )intelligent city(؛ شــهر 
 )ubiquitous city( مجازی، شــهر همه جا حاضر و معلق در فضا
)الگوریتم بدیل موجود زنده و شکل دهندة فرایندها که برای حرکت 
از نقطــه ای به نقطة دیگر و بازگشــت به هریــک از نقاط طراحی 
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می شود(؛ و شهر سایبری )که محصول شبیه سازی انسانی است(. 
شــهر دیجیتالی با تأکید بر زیرســاخت، جامعة متصل شده ای 
است که زیرساخت های ارتباطی پهن باند را برای مواجهه با نیازهای 
دولت ها، شهروندان و بخش های کسب وکار ترکیب می کند، با هدف 
ایجاد محیطی برای به اشــتراک گذاری اطالعات، همکاری و تجارت 

در هر کجا و در هر شهر. 
در شــهر مجازی، شهر مفهومی ترکیبی است، شامل واقعیتی با 
موجودیت های فیزیکی و شهروندان واقعی و شهری مجازِی موازی 

است. 
شــهر همه جا حاضر )فراگیر( بســط مفهوم شــهر دیجیتالی و 
بازگوکنندة در دســترس بودن گستردة آن اســت و هر شهروندی 
می توانــد خدمات را از هر جایــی و در هر زمانی از طریق اتصال به 
دستگاه دریافت کند. تفاوت این شهر با شهر مجازی در آن است که 
شهر مجازی عناصر شهری را از طریق بصری کردن آن درون فضای 
مجازی، بازتولید می کند. اما شهر فراگیر از طریق توسعة تراشه ها یا 

حسگرها در عناصر شهری ایجاد می شود.
شــهر ســایبری به معنــای حضور شــهر در فضای ســایبری: 
ســایبری بودن، حکومت و فضای کنترل مبتنی بر بازخورد اطالعات 
و حکومت شهر است؛ همچنین، به معنای توجه به بخش های منفی 

فضای مجازی است، از جمله جرایم مجازی.
شــهر هوشــمند دارای رویکرد سیســتمی، خدمات شهری و 
برنامه ای است. شهر هوشمند »سیستم های یکپارچه و اندام واره ای« 
است مســتلزم کار ارگانیک و به هم پیوســته. در این رویکرد، شهر 
هوشــمند شبیه اندام واره ای است که دســتگاه عصبی مصنوعی ای 
را گســترش می دهد و به شیوه ای هوشــمندانه و مشارکتی رفتار 
می کند و ترکیبی است از شبکه های ارتباطاتی دیجیتالی )اعصاب(، 
هوش فراگیر )مغز(، حسگرها )ارگان های حسی( و نرم افزار )قابلیت 
شناختی و دانشی(. شهر هوشــمند شهري است که از فناوري هاي 
ارتباطاتي و اطالعاتــي براي ایجاد اجزای زیرســاخت هاي حیاتي 
و خدمات شــهري )امور اداری، آموزش، ســالمت، امنیت عمومي، 
امالک و مســتغالت، حمل ونقــل، آب و برق( به شــکل آگاهانه تر، 
تعاملي تر و کارآمدتر استفاده مي کند. شهر هوشمند شهري است که 
بتواند فناوري، اطالعات و چشم انداز سیاسي را درون برنامة منسجم 
بهسازي شهري و خدماتي گرد هم آورد. به بیان دکتر عاملی، طراحی 
شــهر مجازی تهران در سال 1389 توســط تیم دانشگاه تهران، با 
همین نگاه صورت گرفته است. لذا، »تهراِن مجازی شده شهری است 

که در 69 الیه، 8 حوزه، و 1700 خدمات طراحی شده است.« 
به گفتة دکتر عاملی، »شهر هوشمند به مثابة حل چالش های 
شهری شــکل می گیرد. بر این اســاس، در کانون شهر هوشمند 

‘شهروندان’ قرار دارند و هدف آن، رشــد پایدار، بهبود کیفیت 
زندگی، رقابت پذیری اقتصادی، اســتفادة بهتر از منابع عمومی، 
کاهش هزینه های عملیاتی سازمانی و پشتیبانی از حل چالش های 
شــهری و حرکت به سمت شهر منسجم تر است. در شرایط کرونا، 
با چالش برگزاری کالس های آموزشی و تأمین مایحتاج خانوارها، 
نحوة اجرای مشاغل و تعریف کار مواجهیم و در واقع، این چالش ها 
نوع خدمات شــهر هوشمند ما را شــکل می دهد. لذا، شهرهای 
هوشــمند الگوی واحدی ندارند و بر مبنای زیست بوم محیطی و 

شرایط طبیعت و اضطرار طراحی می شوند.«
دکتــر عاملی در مبحث دوم خود، منطق کالن فضای مجازی و 
شهر مجازی )هوشمند( را دنبال کرد. ایشان با انتقاد از این باور که 
مباحث فلسفی فاقد پیامد واقعی است و صرفاً به منزلة امری ذهنی 
تلقی می شــود، افزود: »نگاه فلسفی افراد را به سمت منطق و الگوی 
فهم و اجرا نزدیک می ســازد. اگر منطق فهم و اجرا را درست درک 
نکنیم، خسارت ها و هزینه های گزاف اجرایی را باید متحمل شویم. 
به طــور مثال، اگر توجه نکنیم که منطق کار در فضای مجازی، یک 
تالش به منزلة همة کار است، بنا بر منطق آنالوگ، گرفتار انجام دادن 

کارهای تکراری خواهیم شد.«
نکتة اولی که در فضای مجازی، به عنوان قاعدة کلی، باید در نظر 
داشت این است که »از آنجا که با منطق اعداد مواجهیم، هر آنچه در 
اندیشــه می گذرد، واقعیتی مجازی است. پیش تر میان نوآوری های 
ذهنی و نوآوری های واقعی فاصلة زیادی وجود داشــت، و خیال یا 
آرمان شــهرهای ذهنی و امور نوستالژی تلقی می شــد. لذا، به نظر 

می رسد با انفجار نوآوری ها در جهان مجازی مواجهیم.«
از نظر دکتر عاملی، »فضای ذهن فضایی محاسباتی و ریاضی 
است که با شکل گیری محیط دیجیتال )رقومی(، ذهنیت ها قابلیت 
پیاده ســازی قطعی پیدا کرده اســت. جهان مجازی با ظرفیت 
عملکردی الگوریتمی مثل ارگانی زنده عمل می کند، فکر می کند، 
راه می رود، تعامل می کند، کار انجام می دهد و توانایی بازخورد با 
تنوعی از پاسخ ها را دارد. از این منظر، جهان ذهن به هر ظرفیت 
و دامنه ای برســد، امکان تبدیل شدن به الگوریتم های عملیاتی و 
عینی را دارد. به همین دلیل است که دیگر جهان ذهنی آرمان ها 
و آرزوها و یا رویاها و تخیالت، امر نشدنی و خیالی تلقی نمی شود 
و امکان تحقق پیدا کرده اســت. هم بایــد ظرفیت های فکری 
و محاســبات ذهنی را باال برد و هــم ظرفیت و توان طراحی های 
مجازی را تقویت کرد. بر این مبنا اگر حوزة اندیشه ای و دانش های 
مرتبط با کیفیت زندگی، به سمت حل مسائل جامعه و تسهیل امور 
زندگی مردم حرکت کند، شاهد ظهور نوآوری های مثبت و اثرگذار 

خواهیم بود.« 

اخبار ویژه
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به گفتة این اســتاد ارتباطات، دو منطق کلی بر شــهر مجازی 
حاکم است: منطق عام )ناظر بر منطق شکل گیری فضای مجازی(، 
و منطق خاص )بازگوکنندة فلســفة وجودی شهرهای مجازی(. در 

منطق عام، چهار قاعده را تبیین کرد: 
1. توسعة جهانی انسان و ایدة اینترنت بر مبنای فلسفة جهان نگری 
انسان که ناظر بر طبیعت انسانی است و انسان بر مبنای ماهیت 
فطری و خلقتی خود، موجودی جهان نگر اســت. به همین دلیل 
اســت که ذهنیت انســانی محدود به جغرافیا نیست و ظرفیت 
پرواز به عرصه هــای مختلف فراجغرافیایــی و حتی فرازمینی 
را دارد. از ایــن منظــر، ظهــور فضای مجازی ادامــه و تحقق 

ظرفیت های جهانی انسان است.
2. توسعة جهانی دسترســی ها که امکان دسترسی به ظرفیت های 
داده ای و خدمات داده ای را در سطح جهانی برای همة کاربران 
فراهــم کرده اســت که خود زمینه ســاز نوعی شــهروندی در 
جهان و شــهروندی برای جهان را فراهم آورده اســت. با ظهور 
صنعــت هم زمان ارتباطات و با بازتعریف مفهوم زمان و مکان، و 
شکل گیری جهان بدون مرز و فضای خارج از جغرافیای زندگی، 

با سطح دسترسی گستردة انسان مواجه شده ایم؛ 
3. رقابت با واقعیت، و توجه به فراواقعیت در کنار تعریف گسترده تر 
از واقعیــت )رقابت انســان مجازی با انســان واقعی و طبیعت 
فیزیکــی با طبیعت مجازی تا مرز ازبین بردن انســان طبیعی و 
انســان ماشینی و طبیعت فیزیکی و طبیعت مجازی در حرکت 

و در جریان است.(
4. انعطاف در تکثرهای موازی، برخواسته از منطق تحول امر آنالوگ 
)جهان واقعی( به ماهیت دیجیتال )جهان مجازی( و امر فیزیکی 
به امر مجازی، ظرفیت های جدید را برای جهان دو فضایی شده 

فراهم کرده است..
همچنین، فهم منطق خاص شــهر مجازی را راهبردی فلسفی 
معرفی کرد دال بر اینکه چه جنبه هایی از شــهر باید مجازی شود. 
این منطق، سازة پراکندة شهرسازی مجازی را تبدیل به نگاه سیاست 
شــهری یا شهرسازی مجازی می کند. دکتر عاملی خاطرنشان کرد: 
»به دلیل ظرفیت تغییر و ساخت، شهر مجازی به لحاظ بهینه سازی 
و همگنی و همسازی بنا، به مراتب آسیب پذیرتر از شهر واقعی است. 
فضای مجازی ابزاری است دارای بستر متناظر با فضای واقعی. لذا، 

با تغییر پارادایمی فناوری مواجهیم.« 
در ادامه، چهار منطق خاص شهر مجازی را چنین برشمرد: 

1. جهانی شدن شــهر و شهری شــدن جهان )بومی سازی جهان و 
فرامحلی شدن شهر؛ شــکل گیری اولین شهر مجازی آمستردام 
 ’GIS‘ در سال 1992؛ قابلیت پیداکردن نظام جغرافیای مکانی

و نظام جغرافیای مکانی ‘GPS’(. در واقع، فضای اول شهر که 
شهر فیزیکی اســت محدود به جغرافیا و ترددهای حضوری در 
شهر است ولی فضای دوم شــهر قابلیت پیوندخوردن با جهان 
را در تبادل حضور شــهر در جهــان، همچنین انعکاس قابلیت 
و خدمات شــهری جهان در شــهر را فراهم آورده است. البته، 
شهر هوشمند و شهر مجازی دو عرصة خاص و عام دارد که در 
بعد خاص آن چســبیده به داده های مکانی و جغرافیایی است 
و در بعــد عام، عرصة تبادالت و تعامــالت و خدمات جهانی و 

فراجغرافیایی پیدا می کند. 
2. توسعة دسترسی های شهری )نسبت مساوی به همگان(: در این 
بعد شهر مجازی و شهرهای هوشمند، ابعاد تبعیض آمیز خود را 
از دســت می دهد و باال و پایین شهر کمرنگ می شود. عرصه ای 

است که امکان دسترس پذیری برای همگان را دارد. 
3. برقــرای نظــام ترکیبی تکمیلــی بین روندهای واقعی شــهر و 
عملکردهای مجازی شــهر: در اینجا توجه بــه اصل و پارادیم 
دو فضایی شــدن شهر در پرتو دو فضایی شــدن جهان و رابطة 
تنگاتنگ بین این دو فضا اهمیت دارد. با نگاه فرهنگی -اجتماعی 
به شــهر، و برقراری اتصال میان فضای مجازی و فضای واقعی، 
منطق ارتباطی قوی تری در حوزه های مختلف محیط زیســت، 
حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاســی شــکل می گیرد. ظهور 
شــهرهای پنهان در کنار شهرهای آشکار با برقراری نسبت های 
زیر بین شــهر واقعی و شهر مجازی در حرکت خواهد بود: الف( 
تکمیل روندهای شهر واقعی با روندهای شهر مجازی، ب( تکرار 

ظرفیت های شهر واقعی در شهر مجازی
4. توسعة انتخاب های شهری: از آنجا که شهروندان در شهرها مجازی 
امکان دسترسی به کاالها و خدمات متنوعی پیدا کرده اند، حوزة 
رقابتی گسترده می شــود و امکان تجربه های متفاوت و حرکت 
انسان و انتخاب های جدید و گسترده فراهم می شود و ناگزیر در 
چنین دنیایی بایــد کیفیت های برتر و همه جانبه نگری را تولید 
کرد که جامعیتی در رفع نیازهای مادی و معنوی بشر و سالمت 
جسمی و روحی انسان داشته باشد. در منظر الهی، این تنوع ها 

در چارچوب قاعده ای الهی باید تحقق یابد.
در پایــان دکتر عاملی تأکید کرد: »این بحث ابعاد دیگری دارد 
که با توجه به طوالنی شدن سخن، ترجیح می دهم مباحث مرتبط با 
الگوهای مدیریت شهری دوفضایی و ظرفیت ها و آسیب های مرتبط 

را در فرصتی دیگر طرح کنم.«
فیلم این سخنرانی ها در کانال اینســتاگرام دانشکدة مطالعات 

جهان به نشانی زیر در دسترس عالقه مندان است.
  iranian_studies_ut  

همه گیری کرونا و تحوالت جهانی در عصر کرونا و پساکرونا
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دومین جشــنوارة بین الملل دانشــگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در روز شــنبه 25 بهمن 1399، از ساعت 8:00 الی 11:00 به 

دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

معاونت بین الملل دانشــگاه تهران ده ســال بود که جشــنوارة 
بین الملل را هر ســاله به طور مســتقل برگزار می کرد و امسال برای 
دومین بار با مشــارکت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران 
این جشــنواره برگزار شد. این نشســت به صورت مجازی و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، با حضور معدودی از افراد برگزار شد، از جمله 
رئیس دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونان 
بین الملل ایشان، برخی سفرا و رایزن های سفارتخانه ها، دانشجویان و 

اساتید دو دانشگاه.
ادارة این نشســت را دکتر عبدالمجید اسکندری، مدیرکل ادارة 
بین الملــل معاونت بین الملل دانشــگاه تهران، بر عهده داشــت. این 

جشنواره مصادف بود با والدت امام محمد باقر )ع( و آغاز ماه رجب.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهــران، با ابراز 
دلتنگی از شــور و نشاط و هیجان جشــنواره های پیشین که بدون 
مالحظات کووید 19، با برنامه هایی متنوع برگزار می شــد، از امکان 
اســتفاده از فناوری در شرایط فعلی و رعایت پروتکل ها برای برقراری 
ارتباط و برگزاری دومین جشنوارة بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران ابراز خشنودی کرد. به گفتة وی، ویروس کرونا 
دنیا را در شــوک فروبرد و رویدادهای بسیار و فرصت هایی را به همراه 

داشت. دکتر نیلی به سه نکته در این باره اشاره کرد.
نخست آنکه پیشرفت های بشر در دو دهة اخیر، باعث شد بشر به 
خود غره شود. شیوع این ویروس و تهدید جدی بیماری های واگیر برای 

حیات بشر و عجز بشر با تمام پیشرفت هایش به وضوح آشکار شد.
دوم، یــادآور نقش بی بدیل علم بود و اینکه علم جایگزینی ندارد. 

بدون علم، بشر به قرون وسطی باز خواهد گشت.
ســوم، یکپارچگی مردم جهان و نقش فعالیت های بین المللی را 

یادآور شد. انسان ها بدون توجه به محدودیت های مرزهای جغرافیایی، 
بــه ارتباط با هــم برای غلبه بر این ویــروس پرداختند؛ چرا که علم 
بدون مرز است و بدون همکاری  مردم جهان، بشر دستاوردی نخواهد 

داشت.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به نقش مهم دانشگاه ها در برقراری 
روابط بین المللی، افزود: »دانشگاه نهادی بین المللی و علمی، و پیام آور 
صلح و دوســتی است.« ســپس، به نقش مهم و فعال دانشگاه تهران 
و درخشــش آن، به عنوان قدیمی ترین دانشگاه کشور، در صحنه های 
بین المللی اشاره کرد، از جمله حضور در دو اتحادیة مهم بین المللی، 
شبکه های بین المللی، جذب دانشــجویان خارجی، اجرای طرح های 
مشــترک بین المللی، حضور اســاتید خارجی و مقامات کشورهای 
مختلف در این دانشــگاه. وی افزود: »امروز، حضور فیزیکی و مجازی 
مقامات کشــورهای مختلف در این نشست، به وضوح مبین اهمیتی 
اســت که کشــورها برای علم و فناوری قائل اند و حضورشان را ارج 

می نهیم.« 
دکتر نیلی در ادامة سخنان خود به تبیین مسئلة مهم آموزش در 
شرایط شیوع کووید 19 پرداخت که به سرعت وارد شیوة مجازی شد. 
این ســرعت در ورود سبب شد پوشش همه جانبة آموزش و محتوای 

آموزش با دقت کمی صورت پذیرد. 

دکتــر نیلی همچنیــن، به تأثیر منفی ایــن همه گیری بر حوزة 
پژوهش و پژوهش های کاربردی و جذب دانشجویان بین المللی اشاره 
کرد و افزود: »با تمامی این مشــکالت، دانشگاه تالش کرده است تا 

کسی از مدار علم و دانش اندوزی خارج نشود.« 
رئیس دانشگاه تهران، بزرگ ترین عقب ماندگی را در علم دانست و 

بر نقش مهم دانشگاه تهران در جلوگیری از آن اشاره کرد. 

دومین جشنوارة بین الملل دانشگاه تهران 
و دانشگاه علوم پزشکی تهران 1399 برگزار شد

اخبار ویژه

در شرایط همه گیری کرونا، دانشگاه 
تالش کرده است تا کسی از مدار 
علم و دانش اندوزی خارج نشود.

رئیس دانشگاه تهران: 
دانشگاه نهادی بین المللی 
و علمی، و پیام آور صلح و 

دوستی است.
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به گفتة دکتر نیلی: »همکاری های جهانی به زودی به غلبه بر این 
بیماری منتج خواهد شد. دغدغة اصلی جهان پس از کروناست. مسئلة 
مهم نرخ غلبه بر این بیماری و رسیدن به شرایط عادی است. اکنون 
در میانة این بحران به سر می بریم و پس از آن شرایط متفاوتی پیش 

روی دنیاست.«
دکتر نیلی در خاتمة سخنان خود ابراز امیدواری کرد همکاری ها 
و مشــارکت های بین المللی افزایش یابد و از فعــاالن برتر در حوزة 

بین الملل قدردانی کرد.
دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با یاد 
تصادم این روز بــا والت امام باقر )ع(، علم و عمل به علم را ضرورت 
خواند. وی از اینکه در شــرایط همه گیری ویــروس کرونا، به صورت 
حضوری و مجازی چنین جشنواره ای برگزار می شود ابراز خرسندی 
کرد و افزود: »این جشــنواره نمــودی از وجوه علم و بیانگر این مهم 
اســت که می توان با وجود شیوع کرونا، زندگی کرد، جشنواره برگزار 

کرد و تالش کنیم هیچ عاملی مانع رشد و بالندگی نباشد.«

دکتر کریمی دانشــگاه علوم پزشــکی را با 11 دانشکده، بیش از 
2000 هیئت علمی و 14 بیمارســتان بزرگ و کوچک در شــرایط 
حاد درمانی فعلی دانشــگاهی در خدمت مردم خواند و از جانفشانی، 
وظیفه شناسی و ایثار پزشکان، پرستاران و کادر درمان در این روزهای 
سخت با کار شبانه روزی و محرومیت از دیدار خانواده یاد کرد و همت 
این افراد بزرگ را در پشت سرگذاشــتن سه موج شدید کرونا ستود و 

از آنان قدردانی کرد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی تهران با اشاره به اینکه 10 درصد 
جمعیت دانشجویی این دانشگاه را دانشجویان خارجی از کشورهای 
مختلف تشکیل می دهند، دانشگاه تهران را در حوزة پژوهش و آموزش 
بین الملل و در حوزة بهداشــت و درمان دارای رتبة اول کشور و رتبة 

ممتاز در سطوح مختلف و در منطقه عنوان کرد.
به گفتة دکتر کریمی، »اگر به دانشگاه برسیم، بسیاری از مشکالت 

کشور را دانشگاه ها حل خواهند کرد.«
دکتر محمدحسین صراف زاده، معاون بین الملل دانشگاه تهران، 
همکاری دو دانشــگاه تهران و علوم پزشکی تهران را در ارتقای رتبة 

دانشــگاه و در شــرایط همه گیری کرونا و تطبیق با شرایط جدید و 
حمایت از همکاری  های بین المللی و رفع مشکالت در کشور، ارتقای 

آموزش عالی، حفظ کیفیت و خدمات آموزشی ستود. 
دکتر صراف زاده بر بین المللی ســازی طرح های مهم دانشــگاه، 
ارتباطــات بین دانشــگاهی، ارتباط با جهان و افزایش دانشــجویان 
بین المللی تأکیــد کرد و ابراز امیدواری کرد با گســترش این قبیل 

تالش ها بتوانیم دنیایی بهتر و زندگی بهتری داشته باشیم.
به گفتة معاون بین الملل دانشــگاه تهران، شــرایط فعلی شرایط 
مطلوبی نیســت و ظرفیت ها دانشگاه تهران بسیار بیش از این هاست. 
همچنین، پشتکار و مسئولیت پذیری همکاران دانشگاهی خود را در 

رسیدن به جایگاه فعلی ستود.
دکتر صراف زاده از شــکل گیری برنــد TUMS-UT خبر داد. 
همچنین، از 30 مشــاور بین الملل دانشگاه، کارگروه های بین المللی 
در مناطق مختلف جغرافیایی، کمیتة رتبه بندی دانشــگاه، مؤسسات 
و مراکز بین المللی مختلف، کرسی های یونسکو، خیرین بین المللی و 
بنیاد حامیان دانشکدة فنی به ریاست دکتر فرجی دانا، و بنیاد حامیان 
دانشگاه تهران، به ریاســت دکتر کمره ای، در حمایت از دانشجویان 
بین الملل تقدیر و تشــکر کرد. به طور ویژه از مرکز دیجیتال دانشگاه 
تهــران، در برگزاری کالس های مجازی برای دانشــجویان بین الملل 

تشکر کرد.
خاتمه بخش ســخنان دکتر صراف زاده، تقدیر از دکتر قهرمانی، 
معاون بین الملل پیشین دانشگاه تهران بود که پایه گذار این جشنوارة 

مشارکت با دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.

دکتر رامین کردی، معاون بین الملل دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهران، با اشــاره به نقش فعال پزشکان، پرســتاران و کادر درمان در 
جریــان همه گیری کوویــد 19 و در مدیریت و درمــان این بیماری 
و تهیة واکســن، بر فعالیت های پژوهشــی مشترک و بین المللی این 
دانشگاه با دیگر دانشگاه های دنیا اشاره داشت و افزود: »همکاری های 
برخط متخصصان پیامدهای بزرگی داشــته و بسیار ارزشمند است.« 
همچنین، به محدودیت ها و عدم آشــنایی با ایــن امکانات و کاهش 
دانشــجویان بین المللی در این دانشــکده با توجه به شرایط موجود 

اشاره داشت. 

دکتر عباسعلی کریمی:
این جشنواره نمودی از وجوه علم 
و بیانگر این مهم است که می توان 
با وجود شیوع کرونا، زندگی کرد، 

جشنواره برگزار کرد و تالش کنیم هیچ 
عاملی مانع رشد و بالندگی نباشد.

دکتر صراف زاده بر بین المللی سازی 
طرح های مهم دانشگاه، ارتباطات 

بین دانشگاهی، ارتباط با جهان 
و افزایش دانشجویان بین المللی 

تأکید کرد. 

دومین جشنوارة بین الملل دانشگاه تهران  و دانشگاه علوم پزشکی...
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بخشی از این نشست نیز به سخنرانی مقامات کشورهای مختلف 
اختصاص داشت. دکتر لیندا ساکس، سفیر استرالیا در ایران، بر اهمیت 
روابط بین الملل حتی در شــرایط همه گیری کووید 19 برای رسیدن 
به دنیایی بهتر تأکید کرد. وی خبر از همکاری های خوب علمی میان 
دانشگاه تهران و دانشگاه های استرالیا داد و افزود: »فعالیت های علمی 

شاید مدتی پنهان باقی بماند، اما هرگز از میان نخواهد رفت.«
سفیر قرقیزســتان از همکاری دانشگاه تهران با دانشگاه های این 
کشور ابراز خرسندی کرد، از جمله برگزاری نشست ها و نمایشگاه های 
بین المللــی؛ و امیــدوار بود این همکاری ها پــس از غلبه بر ویروس 
کرونا بیش از پیش نیز گســترش یابد. وی سی امین سالگرد تأسیس 
جمهوری قزقیزســتان را نقطة عطفی بــرای اجرای طرح های علمی 

مشترک با دانشگاه تهران خواند.
ســفیر ایتالیا، همکاری های علمی و فرهنگــی ایتالیا و ایران را 
دارای ســابقه ای طوالنی و دو کشــور را وارث تمدنی بزرگ خواند. 
تبادل اســتاد و دانشجو میان این دو کشــور و همکاری های علمی 
و آموزشــی دانشــگاه تهران را با دانشــگاه های ایتالیا، امضای 20 
تفاهمنامه بین دانشگاه تهران و دانشــگاه های ایتالیا، 4 تفاهمنامة 
اراسموس، تأسیس رشتة کارشناسی ارشد تمدن و مطالعات باستان، 
برنامه های مشــترک در برگزاری رویدادهــای بین المللی را از اهم 
فعالیت های علمی و آموزشــی دانشگاه تهران با دانشگاه های ایتالیا 
نام برد و از دکتر نیلی احمدآبادی برای حســن توجهش به کشــور 

ایتالیا قدردانی کرد.
رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه سنت پترزبورگ نیز بر اهمیت 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران و دانشگاه سنت پترزبورگ به عنوان دو 

نهاد مهم علمی و دانشگاهی اشاره داشت. 
دکتر بهزاد مشیری، استاد دانشــکدة بــرق و کامپیوتر دانشگاه 
تهــران، کووید 19 و تأثیــر آن را بر جهان از ســه منظر اقتصادی، 

محیط زیستی، و آموزشی بررسی کرد.
به گفتة دکتر مشــیری تأثیــر کووید 19 بر اقتصاد ســبب افت 
اقتصادی در سراسر دنیا شد. عدة بسیاری در سراسر جهان شغل خود 
را از دست دادند. در عین حال فرصت های شغلی جدیدی پدیدار شد. 
صنایع پزشکی و مجازی سازی فرایندها با استفاده از امکانات برخط، 

دیگر جنبه های تأثیر اقتصادی این همه گیری بود.
از جنبة محیط زیســتی، بــا کاهش مســافرت ها و فعالیت های 

اقتصادی، محیط زیست توانست شرایط آرامی را تجربه کند.
حیطة آموزش مهم ترین بخش سخنان دکتر مشیری بود با تبیین 
شرایط دانشــجویان و اساتید و شکل گیری فرصت های شغلی جدید 

برای فارغ التحصیالن.
دکتر مشیری در جمع بندی ســخنان خود بر برگزاری کارگاه ها 
و وبینارهای مجــازی، اتخاذ رویکردهای جدیــد در پژوهش، تغییر 

فرایندها و تأمین امکانات و بسترهای مناسب مجازی تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشســت اساتید و دانشجویان بین الملل 
دو دانشگاه نیز سخنان کوتاهی بیان داشتند. دکتر آآبیس از هند، از 
اقامت دو ســالة خود در ایران و فعالیت های مشترک با این دانشگاه 
برای غلبه بر ویروس کرونا ســخن گفــت. وی عضو کمپین مبارزه با 

کووید 19 و کلوپ ابوعلی سیناست.
زینب ابوبکر عبدالرحمان، نیز دربارة میالد مسعود امام باقر )ع( 
و اهمیت علم در اســالم و حلول ماه رجب سخن گفت. وی نیز عضو 

کلوپ ابوعلی سیناست.
محمدتقی الشکری، دانشــجوی باستان شناسی، از عراق، دربارة 
اهمیت داشــتن الگو در پیشرفت و تعالی ســخن گفت. وی با اشاره 
به چشم انداز ســند 1404 جمهوری اسالمی ایران، بر اهمیت نقش 
دانشگاه تهران در دیپلماسی عمومی و نقش مهم دانشجویان بین الملل 

در این زمینه سخن گفت.
در این نشست پربار، کلیپ های متعددی نیز با مضامین مختلف 
از جمله تاریخچة غنی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران، 
از ســوی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شد و به 
نمایش درآمد. در کلیپی دیگر، یکی از دانشجویان بین الملل دانشگاه 
تهران به بیان تجربة خود در تحصیل در این دانشگاه به صورت مجازی، 
در شــرایط کووید 19 پرداختند. همچنین، دو دانشجوی بین الملل و 
فارغ التحصیل این دانشگاه در مناصب هیئت علمی و رئیس دانشگاه 
در کشــور خود، تحصیل در دانشــگاه تهــران را در دانش اندوزی و 

پیشرفت علمی خود بسیار کارامد و مؤثر دانستند.
در کلیپی دیگر فعالیت های دانشــگاه علوم پزشــکی تهران در 

شرایط همه گیری کرونا به نمایش درآمد. 
در کلیپ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران نیز امکانات 
و فعالیت ها و افتخارات دانشــگاه تهران در ســطح ملی و بین المللی 

نشان داده شد. 
در کلیپ دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرهنگ، هنر، ادبیات 
و علوم در ایران باســتان، پس از اســالم، در دوران معاصر از قاجار تا 
پیروزی انقالب اســالمی ایران و جایگاه دارالفنون و ســپس دانشگاه 

تهران به نمایش درآمد.
گروه پرستوی مهاجر از افغانستان، و رضا جباری، دانشجوی زبان 
اسپانیایی دانشگاه تهران، با قطعه ای از موسیقی فالمینگو، نوازندگان 

زندة این مراسم بودند. 
در خاتمة این نشســت با حضور رئیس دانشــگاه تهران، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونان بین الملل ایشان، و سفیر ایتالیا، 
با اهدای لــوح تقدیر از برگزیدگان بین الملل دو دانشــگاه در حوزة 

اساتید، دانشجویان، و کارشناسان تجلیل شد.
از دانشــکدة مطالعات جهان، جنیس وبستر، دانشجوی دکتری 
رشتة ایران شناســی، از استرالیا، موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزة 

بهترین دانشجوی بین الملل دانشگاه تهران شد. 

اخبار ویژه



f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r

h t tp : / / fws .u t . ac . i r

19شماره 15 - زمستان 1399

مرکز پژوهشی مطالعات کشورهای اسپانیایی زبان دانشکدة مطالعات 
جهان دانشگاه تهران دور اول سلسله وبینارهای بین المللی مطالعات 

امریکای التین را از مرداد تا دی 1399 برگزار کرد. 
به گفتة دکتر مریم حق روستا، رئیس مرکز پژوهشی کشورهای 
اسپانیایی زبان، این وبینارها با حضور استادان و متخصصان امریکای 
التین از دانشــگاه های کشــورهایی چون مکزیک، کلمبیا، بولیوی، 
ونزوئال، آرژانتین و ایران و با موضوع های متنوعی همچون سیاست، 
اقتصاد، سینما، گردشگری، ادبیات، شرق شناسی و هنر برگزار شد. 

نخستین وبینار مرکز پژوهشــی مطالعات کشورهای اسپانیایی 
زبــان در روز پنج شــنبه 2 مرداد 1399 برابر بــا 23 ژوییة 2020 
ســاعت 17:30 به وقت تهران و 8:00 صبح به وقت مکزیکوسیتی، 
با حضور دکتر خورخه ســالیناس، اســتاد زبان اسپانیایی دانشگاه 
UNAM مکزیک، برگزار شد. این وبینار با عنوان »میراث مکزیک 
در جهان« از طریق  اپلیکیشن Jitsi google و با حضور حدود 40 
نفر از عالقه مندان به فرهنگ و تمدن کشــورهای اسپانیایی زبان، از 
جمله مکزیک، برگزار شــد و عالقه مندانی از ایران، مکزیک، کانادا، 
اســپانیا و ونزوئال در آن شرکت داشتند. دکتر سالیناس دربارة تأثیر 
مــواد غذایی و خوراکی، کشــفیات و اختراعات علمی، و همین طور 
آداب و رســوم مکزیک بر دیگر کشورها صحبت کرد. وی از حضور 
مجازی خود در دانشــگاه تهران ابراز خرسندی کرد و برای توسعة 
همکاری های علمی و آموزشــی بین گروه زبان اســپانیایی دانشگاه 
UNAM و مرکز پژوهشــی مطالعات کشــورهای اسپانیایی زبان 

دانشگاه تهران ابراز عالقه و اعالم آمادگی کرد.
دومین وبینار با عنوان »روســتاهای جادویــی مکزیک: تاریخ 
و ســنت«، با ســخنرانی دکتر نری ریکالده د مولینا، اســتاد مرکز 
دانشــگاهی جمهوری مکزیک، در روز سه شــنبه 21 مرداد 1399 
برابر با 11 اوت 2020، ساعت 9:00 صبح به وقت مکزیک و 18:30 
به وقت تهران، با حضور بیش از 30 نفر از اســتادان و دانشجویان و 
ســایر عالقه مندان از ایران، مکزیک، اکوادور، کانادا و اسپانیا برگزار 
شد. در این وبینار دکتر مولینا تاریخچة کوتاهی از اقوام ماقبل تاریخ 
مکزیک گفت. سپس، به معرفی روســتاهایی پرداخت که علی رغم 
گذشت زمان، با حفظ تاریخ و سنت و فرهنگ خود، جزو جاذبه های 

گردشگری مکزیک به شمار می آیند.
عنوان ســومین وبینار »عناصر شرقی در شعر کوبا« بود که در 

روز سه شــنبه 11 شهریور 1399 برابر با 1 سپتامبر 2020، ساعت 
9:00 صبــح به وقت مکزیک و 18:30 به وقت تهران با ســخنرانی 
دکتر رینییر بالدس پینییرا، متخصص مطالعات خاورمیانه و دکتری 
نقد و نظریة هنر از مکزیک و با حضور بیش از 36 نفر از اســتادان و 
دانشجویان و سایر عالقه مندان از ایران، مکزیک، کانادا و کوبا برگزار 
شــد. در این وبینار دکتر بالدس به بررســی تأثیر شرق بر ادبیات، 
به خصوص شــعر کوبا پرداخت. در این مطالعه اشــعار خوزه مارتی، 
ادیب و مبارز کوبایی، تحلیل شــد و عناصر شرقی آن برای حاضران 
توضیح داده شد.  همچنین، به اجمال، به دیگر شعرای کوبا از جمله 

خولیان دل کاسال و دولسه ماریا لویناز نیز اشاره شد.
وبینار چهــارم با عنوان»خورخه لوئیــس بورخس و هزارتوها« 
در روز دوشــنبه 17 شــهریور 1399 برابر با 7 سپتامبر 2020 در 
ســاعت 18:30 به وقت تهــران و 9:00 صبح به وقــت مکزیک، با 
سخنرانی دکتر آفهیت ارناندز بیاآلبا، استاد ادبیات امریکای التین 
از مکزیک برگزار شــد. در این وبینار 32 نفر از دانشجویان، استادان 
و عالقه مندان زبان و ادبیات اسپانیایی زبان از ایران، مکزیک، کانادا، 

برگزاری سیزده وبینار بین المللی در مرکز پژوهشی کشورهای اسپانیایی زبان
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کوبا، اســپانیا، نیکاراگوئه و ونزوئال حضور داشــتند. دکتر ارناندز به 
بررســی زندگی و آثار خورخه لوئیس بورخس پرداخت و با خوانش 

بخش کوتاهی از یکی از آثار وی، آن را تحلیل کرد.
عنوان وبینار پنجم، »دکترین مونروئه در قرن بیست ویکم« بود. 
این وبینار در روز یک شنبه 6 مهر 1399 برابر با 27 سپتامبر 2020، 
ســاعت 17:00 به وقت تهران و 10:30 صبح بــه وقت آرژانتین با 
ســخنرانی دکتر کارلوس آلبرتو پریرا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل 
سیاسی و مدیر ســایت www.dossiergeopolitico.com از 
آرژانتین، برگزار شــد. در این وبینار 48 نفر از دانشجویان، استادان 
و عالقه مندان به مســائل سیاســی از ایران، آرژانتین، پرو، کلمبیا، 
کانادا، اسپانیا، مکزیک و ونزوئال حضور داشتند. دکتر پریرا، نخست 
توضیحاتی پیرامون تاریخچة دکترین مونروئه داد. سپس، این آموزه 

را در عصر حاضر بررسی کرد.
وبینار ششم، »تأملی بر ادبیات امریکای التین از نگاه ایرانیان«، 
با ســخنرانی دکتر مریم حق روستا، رئیس مرکز پژوهشی مطالعات 
کشــورهای اســپانیایی زبان و مدیر بخش مطالعات امریکای التین 
دانشــکدة مطالعات جهان، روز شــنبه 19 مهــر 1399 )10 اکتبر 
2020( با همکاری دانشــگاه اونام مکزیک و موزة ملی فرهنگ ملل 
مکزیک برگزار شد. دکتر حق روستا به بررسی حضور ادبیات مریکای 
التین در ایران،  آثار ترجمه شده به فارسی، تأثیر ادبیات این منطقه 
بر نویسندگان ایرانی و همین طور تأثیر ادبیات ایرانی بر نویسندگان 

امریکای التین پرداخت.
»انتخابــات در ایاالت متحدة امریــکا و امریکای التین: منازعه 
برای قدرت سیاســی چپ و راســت« عنوان وبینار هفتم بود که در 
روز سه شنبه 29 مهر 1399 برابر با 20 اکتبر 2020 با حضور دکتر 
خوسه د خسوس لوپز آلمخو، اســتاد روابط بین الملل از مکزیک، 
برگزار شد. در این نشست دانشجویان، استادان و دیگر عالقه مندان 
از ایــران، آرژانتین، پرو، کلمبیا، کانادا، اســپانیا، مکزیک و ونزوئال 
حضوری چشمگیر داشــتند. دکتر لوپز آلمخو توضیحاتی پیرامون 
قدرت های سیاسی چپ و راســت داد و ویژگی های هر دو جناح را 
برشمرد. سپس، به شرح مطالبی دربارة انتخابات بولیوی و انتخابات 

ایاالت متحده و نیز رأی التین تبارهای امریکا پرداخت.
وبینار هشــتم با عنوان »هم بســتگی و انســجام: ژئوپلیتیک 
ملت هــا«، در روز یک شــنبه 11 آبــان 1399 برابر بــا 1 نوامبر 
2020 با ســخنرانی دکتر آنخل رافائل تورتولرو رئال، اســتاد و 
پژوهشگر دانشــگاه از ونزوئال، برگزار شــد. دکتر تورتولرو دربارة 
هژمونی فرهنگی- اجتماعی غــرب و ایاالت متحده صحبت کرد؛ 
اینکه چگونه جنگ، سلطه، اسارت و بلوک اقتصادی و اجتماعی را 
بر جهانیان تحمیل کردند و ژئوپلیتیک جدیدی مبتنی بر ســلطه 

پدیدار شد.

»بازگشت جنبش به  سوی سوسیالیسم در بولیوی« عنوان وبینار 
نهــم بود. دکتر ناردی سوکسو، وزیر ســابق دادگستری و مبارزه با 
فســاد در بولیوی و ســفیر بولیوی در اتریش، در روز شنبه 3 آبان 
1399 برابر با 24 اکتبر 2020، از وین اتریش سخنران این نشست 
بــود. در این گفت وگــوی مجازی، عالوه بر ایــران، عالقه مندانی از 
کشــورهای مختلف از جمله بولیوی، پرو، کلمبیا، کانادا، اســپانیا، 

مکزیک و ونزوئال حضور داشتند.
وبینار دهم با عنوان »ژئوپلیتیک مواد مخدر و مداخالت ایاالت 
متحدة امریکا« در روز دوشــنبه 19 آبــان 1399 برابر با 9 نوامبر 
2020 با حضور آلبارو الکســاندر بلز تانگاریفه، سیاست شــناس 
امریکای التینی و دانشــجوی دکتری مطالعــات امریکای التین از 
دانشگاه ملی خودمختار مکزیک، برگزار شد. ایشان ابتدا، توضیحاتی 
پیرامون دوران استعمار اسپانیا در امریکای التین و امریکای شمالی 
ارائه کرد. سپس، به طور مفصل و کامل به پیشینة تاریخی مداخالت 
ایاالت متحدة امریکا در امریکای التین پرداخت. در ادامة این بحث 
نیز موضوع مواد مخدر در ایــن منطقه و دخالت های ایالت متحدة 

امریکا را تحلیل و بررسی کرد.
وبینار یازدهم در روز دوشنبه 26 آبان 1399 برابر با 16 نوامبر 
2020، با ســخنرانی دکتر اما خیمنز، از دانشــگاه ملی خودمختار 
مکزیک، برگزار شــد. دکتــر خیمنز دو مجلة دانشــگاه مکزیک را 
معرفی کرد و از تمامی دانشجویان و استادان عالقه مند دعوت کرد 
تا مقاله ها و آثار خود را برای این مجله ها ارسال کنند. در پایان نیز 
عالقه مندان سؤال هایی دربارة نوع مقاله های ارسالی، نحوة ارسال و 

موضوع های  مورد نظر مجالت معرفی شده مطرح کردند.
وبینار دوازدهم »تحلیل سیاســی سیستم حکومتی آرژانتین« 
نام داشت. والریا اگوســتینا رودریگز، خبرنگار و فعال رسانه ای از 
آرژانتین ســخنران این نشســت بود که در روز یک شــنبه 23 آذر 
1399 برابر با 13 دســامبر 2020 در قالب کالس درس برگزار شد. 
رودریگــز به توضیح اطالعات بنیادین و دقیق درخصوص ســاختار 

سیاسی آرژانتین پرداخت.
وبینــار بین المللی ســیزدهم نیــز با عنــوان »دو قرن طالیی 
ســینمای مکزیک«، در روز یک شــنبه 27 دی 1399 برابر با 27 
دســامبر 2020، با ســخنرانی دکتر خورخه سالیناس، از دانشگاه 
ملــی خودمختار مکزیک )UNAM(، دربارة ســینمای مکزیک و 
تاریخچة آن از ابتدا برگزار شد. این استاد دانشگاه چهره های مطرح 

و تأثیرگذار سینمای مکزیک را معرفی کرد.
دور دوم وبینارها بعد از سال نو میالدی 2021 آغاز خواهد شد. 
آدرس ســایت مرکز پژوهشی مطالعات کشورهای اسپانیایی زبان به 

قرار زیر است:
 http://rchs.ut.ac.ir

اخبار ویژه
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با هماهنگی دکتر روح اهلل حســینی، مدیرگــروه مطالعات اروپا، با 
سفارت فرانســه در ایران، 50 جلد کتاب به زبان فرانسه در اختیار 

کتابخانة دانشکدة مطالعات جهان قرار گرفت.
به گزارش دکتــر فریبا افکاری، مدیر کتابخانة دانشــکده، این 
کتاب ها در حوزة  ادبیات، تاریخ، فرهنگ، سیاست و فلسفة فرانسه و 

از نویسندگان بنام آن و چاپ ناشران فرانسوی است. 
با ساماندهی و ثبت و فهرست نویسی در سامانة کتابخانة دانشکده، 
به زودی این کتاب ها در اختیار اســتادان گرامی و دانشجویان عزیز 

قرار خواهد گرفت.
دکتر هادی دولت آبادی، استادیار گروه مطالعات فرانسه، نیز در 
انتقال این کتاب ها به دانشکدة مطالعات جهان نقشی سازنده داشت.

فهرست این کتاب ها به قرار زیر است.

اهدای پنجاه جلد کتاب به زبان فرانسه 
به کتابخانة دانشکدة مطالعات جهان

Titre Auteur Edition

1 Albertine disparue Marcel Proust Folio Classique

2 Anthologie de la poésie française du XIXe siècle Gallimard NRF

3 Avicenne ou le récit visionnaire Henry Corbin Verdier

4 Britannicus Jean Racine Folio Classique

5 Chronologie de l’histoire de l’art Hatier Bescherelle

6 Chronologie de l’histoire du monde contemporain Hatier Bescherelle

7 Courrier sud Antoine de Saint-Exupéry Folio

8 Darwin et le darwinisme Patrick Tort PUF, Que sais-je

9 De la liberté Epitècte Folio Sagesses

10 De l’amour Stendhal Folio Classique

11 Des inconnus Patrick Modiano Folio
12 Descartes, dissimulation et ironie Fernand Hallyn Droz
13 Du mensonge à la violence Hannah Arendt Pocket

14 Essais Montaigne
 Hatier Classiques
Lycée

15 Histoire des religions II ).Henri-Charles Puech )ss dir Folio Essais

16 Idéalisme moral et réalisme politique Simone de Beauvoir Folio
17 La cantatrice chauve / La leçon Eugène Ionesco Hatier Profil
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18 La civilisation islamique Joseph Burlot Hachette Education
19 La princesse de Babylone Voltaire Folio Classique
20 La révolution française François Furet Gallimard
21 La souffrance à distance Luc Boltanski Folio Essais
22 Le cerveau sur mesure Jean-Didier Vincent Odile Jacob

23 Le colonel Chabert Honoré de Balzac
 Hatier Classiques
collège

24 Le fondement de la morale Arthur Schopenhauer Livre de poche
25 Le lys rouge Anatole France Folio Classique

26 Le monde comme il va Voltaire
Nathan Carrés clas-
siques

27 Le mur Jean-Paul Sartre Folio
28 Le mythe de Sisyphe Albert Camus Folio Essais
29 Le siècle de Louis XIV Voltaire Folio Classique
30 Leçons et conversations Ludwig Wittgenstein Folio Essais
31 Les fourberies de Scapin Molière Folio Classique
32 Les plaisirs et les jours / L’indifférent Marcel Proust Folio Classique
33 Les révoltés de la Bounty Jules Vernes Folio
34 L’étranger Albert Camus Folio

35
 L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité
technique

Walter Benjamin Folio+ Philosophie

36 Marie Tudor Victor Hugo Folio théâtre

37 Micromégas Voltaire
 Hatier Classiques
collège

38 Napoléon et la Perse Iradj Amini Le Félin
39 Notions de philosophie I Denis Kambouchner Folio Essais
40 Notions de philosophie II Denis Kambouchner Folio Essais
41 Notions de philosophie III Denis Kambouchner Folio Essais
42 Pensées Pascal Folio Classiques
43 ? Qu’est-ce que la philosophie islamique Christian Jambet Folio Essais

44 Qu’est-ce que les lumières Emmanuel Kant
Larousse Petits clas-
siques

45 Revendication de la liberté de penser Johann Gottlieb Fichte Livre de poche

46 Surveiller et punir Michel Foucault Gallimard
47 Une autre histoire de la littérature française Jean d’Ormesson Folio
48 Une vie Guy de Maupassant Hatier Profil
49 Vérité et mensonge, au sens extra-moral Friedrich Nietzsche Folio+ Philosophie

50 Voyage au bout de la nuit Louis-Ferdinand Céline Folio+ Classiques

اخبار ویژه
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دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران با مرکز ایران و فرانسه 
در روز جمعه 15 اســفند 1399، تفاهمنامة همکاری دو ساله 

امضا کرد.
دکتر محمد سمیعی، رئیس دانشــکدة مطالعات جهان، و 
سید علیرضا خلیلی، رئیس مرکز ایران و فرانسه امضاکنندگان 

این تفاهمنامه بودند. 
در این تفاهمنامه بر همکاری مشــترک در انتشــار کتاب 
و مقاالت در حوزه های سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی، علمی 
و فرهنگی، همچنین برگزاری دوره های آموزشــی مشــترک، 
تبادالت علمی و دانشگاهی، و گسترش زبان فارسی تأکید شده 

است.
یادآور می شــود این مرکز سازمان فرانســوی مردم نهادی 

است که از شهریور 1395 فعالیت خود را آغاز کرده است. 

امضای تفاهمنامة همکاری میان 
دانشکدة مطالعات جهان
و مرکز ایران و فرانسه
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دکتر علی اکبر علیخانی، دانشیار دانشگاه تهران، روز پنج شنبه 4 دی 
1399 )24 دســامبر 2020( سخنرانی علمی خود را از طریق وبینار 
با عنوان »اســالم بر دوراهی صلح و خشونت؛ منازعات پایان ناپذیر در 

غرب آسیا« به میزبانی دانشگاه میجی گاکوئین ژاپن ایراد کرد.
این نشست وبیناری به دعوت مؤسسة بین المللی و پژوهشی صلح 
 International Peace Research( دانشگاه میجی گاکوئین ژاپن
Institute Meiji Gakuin University )PRIME(( و مؤسسة 
پاگواش ژاپن )Pugwash Japan( و مؤسسة ادیان برای صلح ژاپن 

)Religions for Peace Japan( برگزار شد. 
دکتر علیخانی در ابتدای ســخنرانی خود به طرح این سؤال اصلی 
پرداخت که رویکرد اسالم به صلح و خشونت چیست و اگر اسالم دین 
صلح و عشــق است، پس چرا برخی جنگ ها و خشونت ها با نام اسالم 
اتفاق می افتد؟ او ادیان را پیشــرو صلح، شفقت و هم زیستی خواند که 
بر محوریت اخالق  شکل گرفته است. وی با بیان اینکه گاه از ادیان در 
جهت ایجاد تنش و خونریزی استفادة ابزاری می شود، افزود: »امروز در 
جهان، به خصوص در غرب آسیا، بسیاری از درگیری ها و خشونت ها با 
نام اسالم و با انگیزه  های مذهبی در حال انجام است. بسیاری از مسببان 
یا رهبران این قبیل فعالیت های خشــونت بار تصور می کنند از فرامین 
اسالم  پیروی می کنند، در حالی که اغلب متفکران معتقدند اسالم دین 
صلح و هم زیســتی اســت و جنگ و خونریزی با ماهیت این دین در 
تضاد است و همین جاســت که دوراهی صلح و خشونت دربارة اسالم 
مطرح می شود.« به باور این استاد برجسته در حوزة مطالعات اسالمی و 
صلح، اسالم دینی الهی است و عقالً و منطقاً باید مسیر اخالق، محبت، 
شفقت، تکریم کرامت انسانی، و پرهیز از خشونت و ویرانی را بپیماید. 

دکتر علیخانی مباحث خود را در پنج بخش مطرح کرد. نخست 
آنکه در دنیای امروز تفاسیر و خوانش های متفاوتی از اسالم وجود دارد 
و در اصل با چندین رویکرد به اسالم مواجهیم؛ سپس، به تبیین این 
رویکردها پرداخت. در بخش دوم، به دسته بندی و تحلیل آیات قرآن 
و سنت پیامبر اکرم )ص( دربارة جنگ و جهاد پرداخت و تأکید کرد 
بر اساس قواعد علوم قرآنی، تمامی این آیات دفاعی است و قرآن اجازة 
شروع هیچ گونه جنگی را به مسلمانان نمی دهد. در تحلیل جنگ های 
پیامبر اســالم )ص( نیز این فرضیه را رد کرد که پیامبر اسالم )ص( 
برای گسترش اسالم جنگید، چرا که اساساً پذیرش دین و ایمان امری 
قلبی و معرفتی اســت و باید بر اســاس بینش و پذیرش درونی افراد 
صورت گیرد. طبق مستندات تاریخی، تمامی جنگ های پیامبر اسالم 
)ص( دفاعی بوده است. در بخش سوم، به بیان دیدگاه قرآن و سنت 

دربارة صلح و هم زیســتی پرداخت و گفــت در یکی از پژوهش های 
خود در پنج حوزه بیش از چهل اصل هم زیســتی مسالمت آمیز را بر 
اساس قرآن تبیین کرده است. ضمن اینکه برخی آیات قرآن خشونت 
و خونریزی را باالترین مصداق فساد در زمین می دانند و به شدت آن 
را نهی می کنند. بخش چهارم ســخنان وی به نحوة ورود خشونت به 
اســالم و ریشه یابی آن اختصاص داشــت و این سؤال را مطرح کرد 
کــه اگر تمامی آیات قرآن دربارة جنگ و جهاد دفاعی اســت، و اگر 
تمامی جنگ های پیامبر اســالم )ص( دفاعی بوده است، و اگر اصول 
متعدد صلح و هم زیســتی در قرآن و سنت وجود دارد، پس چرا پس 
از وفات پیامبر اکرم )ص( تا به امروز، جهان اســالم درگیر جنگ ها و 
خشونت های متعددی بوده است. دکتر علیخانی ریشه های خشونت 
در جهان اسالم و تفاسیر خشونت  آمیز قرآن و سنت روایت خشونت  
آمیز تاریخ اســالم را از همان ابتدا، دارای ریشــه در خشونت جاهلی 
پیش از اســالم دانســت که گرچه پس از بعثت پیامبر اکرم )ص( تا 
حدی فروکش کــرد، ولی پس از رحلت آن حضــرت، این تعصبات 

سخنرانی وبیناری دکتر علیخانی در دانشگاه میجی ژاپن

افتـخـارات
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و فرهنگ خشــونت جاهلی دوباره زنده شد و هم در عرصة سیاست 
عملی و هم در عرصه های علمی و تفسیر قرآن و تاریخ نگاری به حیات 
خود ادامه داد، و مرتب خود را در طول تاریخ بازتولید کرد، در حالی 
که این بار با انگیزه های دینی و ایدئولوژیکی نیز آمیخته شد. در بخش 
پنجم و آخر، وی به اجمال به بیان علل و زمینة بروز و تداوم منازعه 

و خشونت در غرب آسیا پرداخت. 
در قسمت پایانی و نتیجه گیری، دکتر علیخانی مباحث متفاوتی 
را مطرح کرد و یک پیشنهاد ارائه داد. او با اشاره به اینکه ژاپن یکی از 
کشورهای بسیار مورد احترام در جهان است، آن را کشوری توسعه یافته 
و دارای اقتصــاد و شــرایط رفاهی خوب، و مردمــی تحصیل کرده و 
بافرهنگ دانست و افزود: »بر مبنای شاخص های علمی، ژاپن یکی از 
کشورهای بزرگ و مهم در دنیاست. راز این موفقیت در مادة 9 قانون 
اساسی این کشور نهفته اســت. به موجب این ماده از قانون اساسی، 
ژاپن در 70 سال گذشته به جای صرف وقت، انرژی و منابع مالی خود 
در امور نظامی و درگیرشدن در دیگر کشورها، تمرکز خود را بر امور 
ســازنده و مثبت صرف کرد و به کشوری پیشرفته با اقتصادی پویا و 
مردمی رشدیافته تبدیل شد. این تغییر رویکرِد ژاپن می تواند الگویی 

مطلوب برای سایر کشورها باشد.«
این اســتاد و پژوهشگر برجستة مطالعات اســالم و صلح، اقدام 
درخور توجه دیگر در حوزة صلح در دنیای امروز را بیانیة اینشــتین-  
راسل در 1955 عنوان کرد که در پی آن همایش های پاگواش شکل 
گرفت. ایدة »پرهیز از جنــگ« )renunciation of war( که این 
بیانیه مطرح کرد و به دنبال آن مؤسســات و گروه های فعال صلح آن 
را پی گرفتند ایده ای اســت که با مبانــی همة ادیان الهی و از جمله 
اسالم سازگار است. دکتر علیخانی افزود: »به موجب همین فعالیت ها  و 

اقدام های صلح طلبانة دانشمندان، عالمان و پژوهشگران است که امروز 
جهانی صلح آمیزتر با خشونت کمتر داریم و در غرب آسیا نیز به چنین 

اقدام ها و فعالیت هایی نیاز داریم.«
دکتر علیخانی در انتهای ســخنان خود پیشنهادی را مطرح کرد 
که بسیار مورد توجه استادان حاضر در نشست قرار گرفت. وی گفت: 
»پیشنهاد می کنم مؤسســة بین المللی و پژوهشی صلح دانشگاه 
میجی گاکوئین ژاپن، شــبکة همایش های پاگواش، مؤسسة ادیان 
برای صلح ژاپن، و دیگر مؤسســات و سازمان های مردم نهاد صلح 
در جهان، طرحی را تنظیم، و اجرای آن را از طریق ســازمان ملل 
متحد پیگیری کنند. در این طرح از کشــورهای عضو ســازمان ملل 
متحد خواســته شود، که ماده ای مشــابه مادة 9 قانون اساسی ژاپن 
را در قانون اساســی کشور خود بگنجانند. سازمان ملل نیز مطابق با 
برنامة زمان بندی شده و با توجه به شرایط هر منطقه و کشور، طرحی 
را تنظیم کند که کشورهای عضو به تدریج این ماده را اجرایی کنند و 

متقاباًل سازمان ملل متحد امنیت آن ها را تضمین کند.«
یادآور می شــود دکتر علی اکبر علیخانی، دبیر علمی و بنیانگذار 
همایــش بین المللی صلح و حل منازعه در دانشــگاه تهران نیز بوده 
اســت. این همایش تاکنون دو دوره برگزار شده است: نخستین دورة 
ایــن همایش در 9 و 10 اردیبهشــت 1398، و دومین آن در 3 و 4 
آذر 1399 در دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد. این 
همایِش سالیانه با استقبال خوب اساتید و پژوهشگران صلح در ایران 

و سایر کشورها همراه بوده است.
لینک این وبینار در آدرس زیر در دسترس است:

http://www.meijigakuin.ac.jp/~prime/events/
events20201224/

سخنرانی وبیناری دکتر علیخانی در دانشگاه میجی ژاپن

کرونا؛ رمان دکتر روح اهلل حسینی، استادیار گروه مطالعات 
فرانســه، برندة رتبة اول بخش »کرونا بــه روایت ادبیات« 

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران شد.

جنیس وبستر، دانشــجوی دکتری رشتة ایران شناسی، از استرالیا، 
موفــق به دریافت لوح تقدیر و جایزة بهترین دانشــجوی بین الملل 
دانشــگاه تهــران در دومین جشــنوارة بین الملل دانشــگاه تهران 
و دانشــگاه علوم پزشکی تهران شد. این مراســم به طور مجازی و 

حضوری در روز شنبه 25 بهمن 1399 برگزار شد.
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سخنرانی ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی

در دو هفتــة پایانی کالس هنــر در آمریکای التین در 
رشتة مطالعات مریکای التین، در نیمسال اول تحصیلی 
1399-1400، دو مهمان اســپانیایی و کلمبیایی حضور 

یافتند..
در روز 3 دی 1399، دکتر مارگاریتا ایزابال اسنسیو 
پاستور1، استاد دانشگاه آلمریا در خصوص ژانرهای ادبی 
اســپانیا صحبت کرد و با دانشــجویان به بحث و گفتگو 
پرداخت. وی به اهمیت مطالعات بین فرهنگی اشاره کرد 

و بخشی از پژوهش های خود دربارة مقامات حریری و ژانر 
ادبی Picaresca  )رندنامه( را معرفی کرد.

در روز 13 دی 1399 نیــز، هنرمنــد کلمبیایــی و 
تهیه کنندة سینما و تلویزیون، کارولینا پاررادا2، به معرفی 
هنــر عمومی در امریکای التیــن پرداخت و ظرفیت های 
موجود بــرای پژوهش های هنری را معرفــی کرد. مقرر 
شــد با مشارکت دانشجویان و داوطلبان، با هدایت ایشان 

فیلم های کوتاه مشترک بین فرهنگی ساخته شود.

دو مهمان اسپانیایی و کلمبیایی در کالس هنر رشتة مطالعات امریکای التین 
دانشکدة مطالعات جهان

1. Margarita Isabela Psensio Pastor
2. Carolina Parrada
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سی وچهارمین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: 

دوفضایی شدن جهان

ســی وچهارمین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: 
دوفضایی شــدن جهان با عنوان »منظری متفــاوت به فیلترکردن 
اینترنــت: پاالیــش همگاری فرهنگــی ـ ارتباطی فضــای مجازی 
)پهفا(« با ســخنرانی دکتر محمدصــادق نصراللهی، عضو هیئت 
علمی دانشــکدة معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام 
صادق )ع(، در روز دوشنبه 8 دی 1399، ساعت 16:00 الی 17:30 

به صورت مجازی در کانال اینستاگرام کرسی برگزار شد. 
به گفتة دکتر نصراللهی، امروزه پاالیش فضای مجازی در کشور، 
ضمن آنکه به منازعه ای حاکمیتی تبدیل شــده اســت، چالش ها و 
مسائل فراوانی دارد، به طوری که می توان گفت پاالیش امروز کشور 
پاالیشی ناکارآمد اســت. به نظر می رسد ریشة بخش قابل توجهی از 
این ناکارآمدی به کیفیت و شیوه های اجرای پاالیش برمی گردد. در 
این میان، عدم توجه به ظرفیت ها 
ارتباطــی  محدودیت هــای  و 
رســانة اینترنت، همچنین غفلت 
ایرانی-  فرهنــگ  زیســت بوم  از 
اســالمی در انتخاب شــیوه های 

پاالیش محسوس است. 
دکتر نصراللهی دو مســئله را 
تبییــن کرد: )1( شــیوة پاالیش 
در ایــران چگونه اســت و با چه 
الگوی  مسائلی مواجه است؟ )2( 
سیاســت های فرهنگی- ارتباطی 

مطلوب برای بهبود شیوة پاالیش فضای مجازی در ایران چیست؟ 
وی در پاسخ به سؤال نخســت، ضمن مروری گذرا بر وضعیت 
گذشــته،  موجود و  آیندة پاالیش در ایران، اهم مســائل پاالیش و 
فیلترکردن فضای مجازی در کشــور را مطرح کرد. به نظر می رسد 
مسئلة محوری و اصلی شــیوة فعلی، »پاالیش متمرکز حاکمیتی« 
است. پاالیشی که نقش آفرینی حاکمیت در آن حداکثری و مشارکت 

مردم در آن حداقلی است. 
در پاسخ به سؤال دوم،  ســه الگوی »فراسیاست های پاالیش«، 
»پاالیــش غیرمتمرکز حاکمیتی« و »پاالیــش همگرای فرهنگی- 
ارتباطــی« )پهفــا( را مطرح کرد. در الگــوی اول، بر ضرورت بقای 
پاالیش حاکمیتی تأکید می شــود؛ ضمــن آنکه اصالح آن ضروری 
انگاشته می شــود. همچنین، الزم است توسعة مفهومی در پاالیش 

صورت پذیرد. 
بر همین اساس، الگوی دوم شامل پیشنهادهایی در جهت هرچه 
مردمی ترشــدن پاالیش حاکمیتی اســت؛ از جمله، تحقق پاالیش 
رده بندی شــدة کاربرمحور، ارتقای پایش مردمی، و شاخص ســازی 

محتوای مجرمانه. 
در الگوی سوم نیز در رویکردی فعال، ضمن بازتعریف پاالیش و 
موسع کردن مفهوم آن، سیاست هایی همچون خودپاالیشی، پاالیش 
خانگی، پاالیش نرم از طریق ارتقای تولید محتوا و خدمات بومی، و 

استقرار نظام رتبه بندی محتوا پیشنهاد شده است.

فیلــم این نشســت به همراه بخــش پرسش وپاســخ در کانال 
اینستاگرام کرسی به نشانی زیر در دسترس عالقه مندان است.

  
  ucccdsw.ut 
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سی وپنجمین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: 

دوفضایی شدن جهان

سی وپنجمین نشست کرســی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: 
دوفضایی شــدن جهان با عنوان »انقــالب پژوهش در افکار عمومی 
شبکه ای شده و ضرورت های بومی سازی علوم اجتماعی محاسباتی« 
با ســخنرانی دکتر ســید مجید امامی، مدیرگروه روان شناســی 
اجتماعی، مؤسســة تحقیقات اجتماعی دانشــگاه تهــران، در روز 
دوشنبه 22 دی 1399، ساعت 18:00 الی 19:30 به صورت مجازی 

در کانال اینستاگرام کرسی برگزار شد. 
به گفتــة دکتر امامــی، حکمرانــي نوین، متأثــر از متغیرهاي 
فراواني اســت، به خصوص متغیرهاي فناورانه؛ و بیش از همیشه بر 
افکارعمومي و در عمل، بر کنش عمومي شــهروندان مبتني است. 
بین مخاطبــان، ذي نفعان و متصدیان خط مشــي عمومي تفکیک 
دقیقي مشاهده نمي شود. حکمراني نوین اما بیش از همه، مبتني بر 
شــواهد داده هاي بزرگ )big data evidence based( توصیف 
 ،)networked( شده اســت. این ویژگي در کنار شــبکه اي بودن
ماهواً اجتماعي )social( و نه سیاســي بودن، چندرشــته اي بودن 
 )regulator( تنظیم گرانه بــودن   ،)multidisciplinary(
سرنوشــت  و  سرشــت   )dual speciation( ودو فضایي بــودن 
حکمرانــي و هرنوع مدیریــت اجتماعي ـ اقتصــادي را با داده هاي 
فضاي مجازي، به خصوص شــبکه هاي اجتماعي، پیوند زده اســت. 
شــبکه هاي اجتماعي و پیام رســان ها و نیز پلتفورم ها و برنامه هاي 
اجرایي، زیرســاخت اصلي توزیع، مصرف و حتــي تولید در جهان 
آینده اســت و اتصال متقابل انسان واشــیا، بینهایت رابطه و گره و 
نظایر آن ایجاد کرده است که منبع مهم اطالعات و تغییرند. بیشتر 
مطالعــات امروز بر مفهوم دولــت الکترونیکی و حکمراني بر فضاي 
مجازي متمرکز است؛ اینکه چگونه فعالیت های موجود دولت که از 
طریق بدنة اداری عمومی انجام مي شود، بااستفاده از فناوری بهبود 
می یابد. در برخي مقاله ها، با اســتفاده از چرخة سیاســت به منزلة 
مدل ژنریک در مطالعات فرایند خط مشــي و توسعة سیاست، نشان 
 Big Data و ICT داده مي شود که اساساً تصمیم گیری بر اساس
محقق مي شــود1. در مقاله جالبي در تبییــن نقش کالن داده هاي 

افکار عمومي در سیاستگذاري مي خوانیم:
It encompasses the application of dynamic mod-

elling methodologies and data mining techniques to 
extract knowledge from two types of data. On the one 
hand, objective data such as governmental and statis-

tical data, are used to capture the interlinked policy 
domains and their underlying casual mechanisms. 
On the other hand, behavioural patterns and citizens› 
opinions are extracted from Web 2.0 sources, social 
media posts, polls and statistical surveys. To combine 
this multimodal information, our approach suggests 
a modelling methodology that bases on big data ac-
quisition and processing for the identification of sig-
nificant factors and counterintuitive interrelations 
between them, which can be applied in any policy 
domain2. 
تراکنــش عمومــي در وب 2 و 3 تداعي توفان در افکار عمومي 
است؛ توفاني که براي فهم آن باید انقالبي در پژوهش و وضع سنتي 
فهم این افکار انتظار داشــت؛ چیزي که مالکان و سرمایه ســاالران 
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متولــي شــبکه هاي اجتماعــي 
اوایل سال 2008  از  جهاني شده، 

در اولویت خود قرار دادند.
مثال واضحي نشــان مي دهد 
که صرفــاً روزانه حدود 2 میلیون 
پســت تلگرام، حدود یک و نیم 
میلیــارد بار بازدیــد تلگرامی در 
مجمــوع، در حــدود 165 هزار 
کانــال تلگرامــی فارســی، یک 
فارسی، حدود40  توییت  میلیون 
میلیون صفحة فارســي ایراني در اینستا، حدود یک میلیون تا یک 
میلیون و 600 هزار پســت اینســتاگرام که حدود 250 هزار الیک 
می خورد و در مجموع ده میلیون کامنت محقق مي شــود و این غیر 
از کنشــگري فزاینده اي است که در امثال الیکي و ماي اسپیس در 

حال رواج است.
در این شــرایط حکمرانان چالش هاي مهمي بــراي فهم افکار 

عمومي مطرح مي کنند، از جمله: 
1. ســرعت و شــدت ایجاد امواج و واقعیات رســانه اي در نسبت با 

موضع گیري، واکنش یا هدایت هاي رسمي و مقطعي
2. تحول در بازیگران افکار عمومي

3. سیاست رسانه اي شده )کاستلز و...(
و در نهایت و مهم تر از همه، ســاخت مجازي واقعیت: دســتور 

کارسازي فراگیر در شبکه هاي اجتماعي.
بر این اســاس سؤال بي پاسخ این اســت که نسبت شبکه هاي 
اجتماعي با جامعة واقعي چگونه برقرار مي شــود. این همان چالش 
تعمیم پذیري داده هاي شــبکه اي اجتماعي است )اگر بتوانیم احصا 
کنیم، به موقع کشــفش کنیم و دقیق آن را پایش کنیم(. در واقع، 
چه نســبت و ضریبي بین داده هاي بخشي از مردم )هرچند مهم و 

فراوان( که در شبکه ها فعال اند با کل جامعه وجود دارد؟
براي رفع ایــن چالش چهارم ضرورت ها و بایســته هاي مهمي 

به نظر مي آید:
1. محاسبة نسبت داده هاي فضاي مجازي با داده هاي پیمایشي

الف( انتخاب داده هاي فضاي مجازي اساساً به سه روش ممکن 
است:

 Topic modelling  .i
 )Topic Classification )ML  .ii

iii.  نمونه گیري و دسته بندي توسط کارشناس
ب( همچنیــن، باید در داده هاي پیمایشــي نیــز انگاره هایي 

قابل تطبیق یافت.
ج( در نهایت، نسبت سنجي کرد تا به مدلی با کمترین خطاي 

استاندارد برسیم. 
2. مطالعات پانل هوشمند:

الف( رســیدن به نمونه ای اســتاندارد از جامعه، که عضویت و 
فعالیت شبکه اي هم داشته باشد

ب( رصد کنش و بیان احساســات نمونة ثابت بر بســترهاي 
مجازي )حفظ نمونه(

3. ارتباط شناسي جماعت هاي مجازي )خرده فرهنگ ها و جماعت هایي 
که منحصراً در فضاي مجازي شــل گرفته اند و تنفس مي کنند 

مانند کي پاپ، تتلیتي، جوکر و موارد نوپدید روزافزون(
4. شناخت شکاف ها و گره هاي اجتماعي بر اساس داده هاي ملي

5. طراحي مدل ایجاد و گســترش مــوج )ضروت پیش یابي موج ها و 
پویش هاي طبیعي و تصنعي(.

پس اگر بتوانیم با روشمندســازي کالن داده هاي در دســترس 
نهادهاي داده کاو و بومي ســازي تحلیل داده و تحلیل شــبکه، با این 
تحول بزرگ مواجه شویم، حکمراني نوین، قابل تصور است و به همان 
میزان کارامدي و موفقیت براي دولت هاي آینده متصور اســت. ما به 
عزمی ملي براي این بومي سازي سخت اما ضروري نیاز داریم. در این 
صورت خواهیم توانست بر اســاس ورودي قابل اتکایی از اطالعات و 
داده هاي کنشگران و پدیده هاي داخلي و بین المللي، به رکن اثرگذار 

و کراي سیاستگذاري یعني تنظیم گري جامع نائل شویم.
فیلــم این نشســت به همراه بخــش پرسش وپاســخ در کانال 

اینستاگرام کرسی به نشانی زیر در دسترس عالقه مندان است.

  ucccdsw.ut
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سی وششمین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان

سی وششمین نشست کرســی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: 
دوفضایی شدن جهان به مناسبت روز جهانی اینترنت ایمن تر، با سه 
سخنران در روز دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 18:00 الی 19:30 

به صورت مجازی در کانال اینستاگرام کرسی برگزار شد.
ســخنرانان این نشســت با عنــوان »فرصت هــا و چالش های 
آموزش برخط در نظام آموزشــی دانشگاهی« عبارت بودند از دکتر 
محمدرضا برزویی، عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صادق )ع(، و 
دو دانشجوی ایشــان، محمد مجید شهبازی پور، دانشجوی دکتری 
رشتة سیاستگذاری فرهنگی، مهدی مستوفی شربیانی، دانشجوی 

دکتری رشتة فرهنگ و ارتباطات.
فضای مجازی، امروزه فراتر از رســانه یا فناوری اســت و به فضای 
زیســتن تبدیل شده است. بسیاری از معانی ای که انسان می سازد، در 
بستر این فضا ساخته می شود و این فضا، نقش برجسته ای در آموزش، 
یادگیري و حتي تربیت انســان یافته اســت. در عصر حاضر، ابزارهای 
فناوری در بستر فضای مجازی نیز در خدمت آموزش و یادگیری از راه 
دور قرارگرفته  است که این مسئله در نظام دانشگاهی کشورها حرکتی 
شتاب گرفته است. در این نشست، با روش »تحلیل مضمون«، سخنرانان 
به دنبال پاســخ به این ســؤال بودند که آموزش از راه دور، به خصوص 
آموزش برخط در نظام دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران چه فرصت ها 
و چه چالش هایی را در یادگیری دانشجویان ایجاد می کند؟ برای پاسخ 

به این ســؤال، طی مصاحبه با 25 نفر از اندیشمندان و صاحب نظران، 
چهــار فرصت و مزیت فراگیر و پنج چالش و تهدید فراگیر به دســت 
آمد. فرصت ها عبارت بود از »عبور از محدودیت های زمانی و مکانی«، 
»ارتقای کیفی و گسترش عدالت آموزشی«، »فرصت های اقتصادی و 
توسعة بین المللی« و »تنوع در روش های ارزشیابی و توسعة نظارتی«. 
چالش ها نیز عبارت بود از »چالش های ساختاری و فنی«، »چالش های 
ساختاری و فنی«، »چالش های تربیتی و اخالقی«، »چالش های سالمت 

روانی و جسمی« و »چالش های فرهنگی و اجتماعی«.
فیلــم این نشســت به همراه بخــش پرسش وپاســخ در کانال 

اینستاگرام کرسی به نشانی زیر در دسترس عالقه مندان است.
  ucccdsw.ut

سی وهفتمین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان
ســی وهفتمین نشست کرسی یونســکو در فضای مجازی و فرهنگ: 
دوفضایی شدن جهان، در روز دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 18:00 

الی 19:30 به صورت مجازی در کانال اینستاگرام کرسی برگزار شد.
ســخنرانان این نشســت با عنوان »تاریخ رایانش« دکتر احسان 
شاه قاسمی، استاد ارتباطــات دانشگاه تهران و مترجم کتاب ارتباطات 

در تاریخ بود.
دکتر شاه قاسمی توضیح داد که بر خالف بسیاری از دیگر فناوری های 
ارتباطی، »رایانه« نوآوری خاصی ندارد. در واقع، از چوب خط ها در بیش 
از شصت هزار ســال پیش تا ابررایانه های کنونی، پیشرفت فناوری های 
رایانشی در خطی پیوســته ادامه داشته است. فناوری های الکترونیکی 
فقط بخش کوچکی از این خط بلند تاریخی بوده اســت. برای مثال، در 
ســدة نوزدهم، دو رایانة موتور تفاوت و موتور تفاضل را به صورت کامل 
چارلز بابیج طراحی کرد، اما ســاخت این دو، به دلیل ضعف فناوری های 
ابزار دقیق، ممکن نشــد. تنها در ســال 1993 بود که علم بشر توانایی 
ساخت موتور تفاوت را پیدا کرد و وقتی آن را ساخت، به خوبی کار کرد. در 
واقع، نسل اول رایانه های قابل برنامه ریزی به طور کامل مکانیکی بود. حتی 
پیش از آن، آدم واره های ژاکه درو که در حدود ســه سده پیش ساخته 

شد هم به نحوی رایانه های قابل  برنامه ریزی بود و می شد آن ها را طوری 
برنامه ریزی کرد که هر چیزی را بنویســند. البته، با کار هرمن هالریت و 
ساخت رایانه های الکتریکی- مکانیکی، فناوری رایانشی وارد عصر جدیدی 
شد و دو جنگ جهانی، رقابت بر سر فضا و سپس جنگ های الکترونیکی 

باعث پیشرفت های زیادی در فناوری های رایانشی شد. 
دکتر شاه قاسمی در سخنرانی خود از نمایش فیلم برای نشان دادن 

این تاریخچه بهرة کافی و وافی برد.
فیلم این نشســت در اینستاگرام کرســی به نشانی زیر در اختیار 

  ucccdsw.ut                                      .عالقه مندان است

سخنرانی ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی
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کارگاه های بنیان های تحول در حکمروایی شایستة شهری در ایران 

با مشارکت مؤسسة اخالق و اندیشة شــهروندی ایرانیان، کارگاه های 
»بنیان های تحول در حکمروایی شایستة شهری در ایران« در دانشکدة 
مطالعات جهان دانشگاه تهران به صورت مجازی و حضوری برگزار شد.

این کارگاه ویژة مدیران و معاونان محترم شــهرداری ها و اعضای 
محترم شورای شهر تهران در چهار روز به شرح زیر تنظیم شده است:

چهارشنبه 1 بهمن 1399، با دو سخنران به شرح زیر:
دکتر عباس آخوندی، دکتري اقتصاد سیاسي از کالج رویال هالووي، 
دانشگاه لندن و دانشیار دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، با عنوان 

»حکمروایی شایستة شهری: مفاهیم، شاخص ها و الگوهای کارامد«
دکتر محمدسعید ایزدی، دکتری معماری- شهرسازی از دانشگاه 
نیوکاسل انگلستان، با عنوان »سیاستگذاری و برنامه ریزی شهری: در 

الگوی شهر به مثابة سازمانی اجتماعی«
پنج شنبه 2 بهمن 1399، با سخنرانی مهندس مهرداد تقی زاده، 
متخصص مدیریت، مدیریت شهری، حمل و نقل و ترافیک درون شهری 

و حومه، حمل ونقل برون شهری و لجستیک، با دو عنوان
»مدیریت واحد شــهری« و »نگرش های مــدرن به حمل ونقل 

شهری و مدیریت ترافیک«
چهارشنبه 8 بهمن 1399، با سه سخنران به شرح زیر:

دکتر حســین عبده تبریزی، دکتری امور مالــی و بانکداری از 
مدرسة عالی بازرگانی منچستر، با عنوان »مدل های تأمین منابع مالی 

در دولت های محلی«
دکتر حسین ایمانی جاجرامی، دکتری جامعه شناسی و دانشیار و 

مدیرگروه مطالعات توسعة اجتماعی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران، با عنوان »مشارکت شهروندی و حکمروایی شایستة شهری«

دکتر علی طیبی، دکتری برنامه ریزی شهری و سیاستگذاری عمومی 
از دانشــگاه کالیفرنیا، و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و 

شهرسازی، با عنوان »تشکل های مدنی و حکمروایی شایستة شهری«
پنج شنبه 9 بهمن 1399، با دو سخنران به شرح زیر:

دکتر زهرا نژادبهرام، دکتری علوم سیاســی از دانشگاه لندن، با 
عنوان »شوراهای شهر به مثابة پارلمان شهری«

دکتر ســید اویس ترابی، هیدرولوژیســت و مجری طرح های 
مختلف محیط زیستی، با عنوان »حکمروایی شایسته و ارتقای کیفیت 

منابع زیستی شهروندان«
این سلســله کارگاه ها با ســخنرانان و عناوین متنوع دیگر ادامه 

خواهد داشت. 
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وبینار تخصصی بررسی نقش و جایگاه زنان در اصالح جامعه

به مناســبت میالد فرخندة دخت نبی اکــرم )ص(، وبینار بین المللی 
»بررســی نقش و جایگاه زنان در اصالح جامعه« در روز سه شنبه 14 

بهمن 1399 برگزار شد.
این وبینار تخصصی با همکاری ادارة ارتباطات فرهنگی بین المللی 
زنان، ادارة کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور، و 

رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در فیلیپین برگزار شد. 
در این نشست بین المللی ســخنرانان به بحث دربارة جایگاه زن 
و به خصوص نقــش حضرت زهرا )س( به عنــوان الگوی زنان جهان 

پرداختند.
ادارة این نشســت را زینب جاویــر )Zeinab Javier( برعهده 
داشــت. وی در ابتدای نشست ضمن اشــاره به بیانات حضرت امام 
خمینی )رحمه اهلل علیه( دربارة نقش مهم زنان در جوامع اســالمی و 
در پیروزی انقالب اســالمی ایران، افزود: »عشق نیرویی قوی است و 

انقالب ایران انقالب عشق بود.«
از جمله ویژگی های بارز این نشست حضور سخنرانان مسلمان و 
غیرمسلمان با یک نگاه مشترک بود: »زنان، قدرتمند و محور اصالح 
در خانه و در اجتماع و پیامبران عشــق و صلح اند.« همچنین، تجربة 
زنان مسلمان از زندگی در کشورهای غیرمسلمان و مشکالت آنان در 
این جوامع در خور توجه بود. این زنان با تکیه بر اعتقاد راســخ خود، 

نقشی تأثیرگذار در این جوامع از خود برجای گذاشته اند.
این نشست ده سخنران داشت که دکتر زهره نصرت خوارزمی استاد 

دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، یکی از این سخنرانان بود.
افتتاحیــه با مدح کوتاه لوری ابایا، از حضرت مریم )س( و تالوت 
آیاتی از قرآن مجید و شعری در مدح حضرت زهرا )س( توسط دکتر 

صغری محبوبی )Soghra Mahbubi( آغاز شد.
دکتر مرتضی صبوری، رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، با 
تأکید بر نقش زنان در اصالح جامعه و پیشــرفت کشورها، نقش زنان 
را در دو کشور ایران و فیلیپین بسیار مهم خواند که در مناصب مهم 
اجتماعی نقشی فعال و غیرقابل انکار داشته اند. وی حضور موفق زنان 
را در عرصه های اجتماعی، پس از اسالم دانست، چرا که پیش از اسالم 
زنــان صرفاً در خدمت مردان بودند. دکتر صبوری نقش زنان ایران را 
در تحقق انقالب اسالمی ایران کلیدی خواند و به سخنان حضرت امام 

خمینی )رحمه اهلل علیه( در این باره استناد کرد.
سندرا منتانو )Sandra Montango(، رئیس کمیسیون امور 
زنان و باالترین مقام مسئول امور زنان دولت فیلیپین، دربارة انجمن 
زنان فیلیپین ســخن گفت و تأکید وی بر حقــوق زنان و کودکان و 
تالش برای تحقق تساوی حقوق قانونی و اجتماعی زنان و مردان بود.

پنلوپه بلمونتــه )Penelope Belmonte(، معاون وزیر در 
کمیســیون مبارزة ملی با فقر و رئیس انجمن دوســتی زنان ایران و 
فیلیپین، به نکتة کلیدی نقش زنان در پیشرفت دیگر زنان اشاره کرد. 
همچنین، فعالیت های پررنگ زنان را در شــرایط همه گیری کووید 
19، نقش مشوق، تربیتی و یاری رسان آنان را در سراسر جهان ستود.
 ،)Macro Alfredo M. Beninez( دکتر ماکرو آلفردو بنیتز
رئیــس دانشــگاه زنان فیلیپیــن، از ارتقای ســطح تحصیالت زنان 
در فیلیپین و افزایش شــمار زنان تحصیلکــرده و فعال در فیلیپین 
ســخن گفت. وی همچنین، از چهره های مهم زنان در این کشور در 
عرصه هــای مختلف علمی، اجتماعی، هنری و فرهنگی، سیاســی، و 

اقتصادی یاد کرد.
گلوریا دامیا )Gloria Dumia(، همسر سفیر سابق فیلیپین در 
ایران، در ســخنرانی پرشوری، زنان و فرهنگ ایران را ستود. وی زنان 
را تســهیل کنندة تغییرات در اجتماع خواند که نقش تعلیمی مهمی 
در خانــه و خانواده و در اجتمــاع در ترویج قوانین و فرهنگ دارایند. 
همچنین، در روابط بین الملل و برقراری روابط با دیگر کشورها، نقش 
زنان را بســیار برجســته خواند. او نیز از نقش مهــم زنان در دوران 
همه گیری کووید 19 یاد کرد. دامیا بر نقش وحدت آفرین زنان اشاره 
داشــت و بر این باور بود که زنان سراســر جهان در کنار هم، فارغ از 
مرزهای جغرافیایی خود می توانند در جهت اهداف بشردوستانه گام 

بردارند. 
دکتر زهره نصرت خوارزمی، اســتادیار گروه مطالعات امریکای 
دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، بر رشد چشمگیر سطح سواد 
و ســالمت و بهداشــت زنان در پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
ســخن گفت. وی با ذکر آمار، به افزایش نقش چشمگیر زنان ایرانی 
در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاســی و کلیدی اشاره کرد. دکتر 
خوارزمی از شــیفت پارادایمی در نگاه زنان پــس از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران سخن گفت که در نگاه منتقدان بیش از مدافعان انقالب 

سخنرانی ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی
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نمود یافته است. مسائل مربوط به زنان بیش از قبل اهمیت یافته و زن 
مســلمان ایرانی هویت یافته است. همچنین، به تغییر نگاه سنتی در 
جامعة ایران به زن اشاره کرد و اینکه زنان حق انتخاب و فرصت های 
شــغلی متفاوتی یافته اند تا بتوانند، به انتخــاب خود، در عرصه های 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز در کنار نقش کلیدی خود در خانه 

و خانواده، به فعالیت بپردازند.
فاطمه امــا کای )Fatima Emma Caye(، مدیر مؤسســة 
پیگیــری امور فیلیپینی های مهاجر، دربارة حضرت زهرا و حســنات 
ایشان ســخن گفت. وی کاتولیکی بود که به اسالم گرویده است. او 
از زنان بزرگ تاریخ از جمله حضرت آســیه، حضرت مریم، و حضرت 
خدیجه یاد کرد و حضرت فاطمه را سرآمد زنان عالم خواند که الگویی 

برای تمامی زنان عالم است.
 ،)Hajar Sinsuat Deilami( دکتر هاجر سینسوات دیلمی
مدیر مرکز زنان مسلمان برای تغییر و عضو مرکز توسعه و تحقیقات 
فیلیپین، نقش حضرت زهرا )س( را خاص جوامع اسالمی ندانست. وی 
از اسالم هراســی سخن گفت و بر این باور بود که با معرفی چهره های 
بزرگ جهان اسالم، از جمله حضرت زهرا )س(، می  توان چهرة واقعی 

اســالم را به جهانیان معرفی کرد. وی زنــان را عامل اصالح و تغییر 
خواند که باید بــه تحصیل و حضور پررنگ در فعالیت های اجتماعی 
و سیاســی آنان اهمیت داد. همچنین، بر اهمیت حجاب برای زنان و 

مردان مسلمان سخن گفت و حجاب را صرفاً مختص زنان ندانست.
 ،)Samrah Amos Mayantong( سامرا آموس مایانتانگ
مدیر مؤسســة خدمات اجتماعی آموس برای توسعة جامعه، بیش از 
همه بر نقش رســانه های اجتماعی تأکید کرد. وی با انتقاد از چهرة 
نادرســتی که این رسانه ها از مسلمانان در جهان به تصویر کشیده اند، 
حجاب و هویت اســالمی را ستود و بر صبر در نگاه مسلمانان چه در 

خانواده و چه در اجتماع و چه بر خود سخن گفت.
 Hasmina( سخنران آخر این نشســت دکتر هسمینا گوایانی
Guiani(، مدرس و مشــاور آموزشی مدرســة بین المللی AIT در 
تایلند، از مشــکالت زنان محجبة مسلمان در کشورهای غیرمسلمان 
ســخن گفت که راه ترقی و پیشرفت را بر آن ها بسته اند. وی با تأکید 
بر اهمیت حجاب برای زن مســلمان، از رفع موانع اجتماعی و برابری 
جنسیتی و اعتقادی سخن گفت. وی توانایی زنان مسلمان را ستود و 

بر نقش مهم و کلیدی آنان در هویت بخشی تأکید کرد.

چهلمین شورای عمومی دانشکدة مطالعات جهان، 
در روز چهارشنبه 29 بهمن 1399 به صورت مجازی 

برگزار شد. 
در این نشســت گزارش فعالیت های شش ماهة 
دانشکده از زمان شــورای عمومی پیشین دانشکده 
در 26 شهریور 1399، برگزاری کالس های آموزش 
مجازی در دانشــکده، ارتقای اساتید، و بازنگری در 

رشته های دانشکده بررسی شد. 
دکتر محمد سمیعی، رئیس دانشکدة مطالعات 
جهــان، خبــر از برگــزاری همایــش بین المللی 
ایران معاصر و انتشــار مقاالت انگلیســی در مجلة 
Sociopolitical داد. ایــن همایش در 10 و 11 
آذر 1400 برگزار خواهد شــد. آخرین مهلت ارسال 
چکیده 10 اردیبهشت 1400 و آخرین مهلت ارسال 

مقالة کامل، 31 شهریور 1400 خواهد بود.

برگزاری چهلمین شورای عمومی 
دانشکدة مطالعات جهان

سخنرانی ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی
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ســازمان همکاری های بین المللی ژاپــن )جایکا(، در روز 
یک شــنبه 3 اســفند 1399، با رئیس دانشکدة مطالعات 

جهان و معاون آن دیدار و گفتگو کرد.
آزومــا تارو، رئیس دفتــر این ســازمان در تهران، با 
همراهی ایموتو هیرویوکی، معاون خود، طی این نشســت 
با دکتر محمد ســمیعی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان، 
و دکتر ناهید پوررســتمی، معاون آموزشــی و پژوهشی 
دانشــکده و عضو هیئــت علمی گــروه مطالعات جنوب 
و شرق آســیا، راه های بســط همکاری در حوزة علمی و 

فناوری را با دانشگاه تهران بررسی کردند.
تارو، ضمن ابراز خرسندی از همکاری های ژاپن با ایران 
در حوزة علوم و فناوری، برای برگزاری دوره های آموزشــی 
بلندمدت و کوتاه مدت با همکاری مشترک به بحث و تبادل 

نظر پرداخت و هفت بستة آموزشی را پیشنهاد کرد.
همچنیــن، در خصــوص بورس تحصیلــی دکتری به 

دانشــجویان کارشناسی ارشــد مطالعات ژاپن دانشــکده، 
تبادل اســتاد و دانشــجو با دانشــگاه های ژاپــن، اجرای 
طرح های مشــترک، و برگــزاری کالس های مشــترک، 
دوره های آموزشــی و همایش ها و نشســت های مشترک 
به صــورت مجازی، در قالــب هم زمــان و غیرهم زمان، و 
حضوری گفتگو شــد. ارتباط صنعت و دانشــگاه از دیگر 

محورهای این گفتگو بود.
این ســازمان از ســال 1336 در برگــزاری دوره های 
آموزشــی مختلف و اعزام دانشجو به ژاپن فعال بوده است 
و به طور رسمی با افتتاح دفتری در ایران در سال 1352، 
همکاری هــای تجاری و فرهنگی خــود را در ایران دنبال 

کرده است.
شــایان ذکر است در نشست »توســعة روابط تجاری 
ایــران و ژاپــن« در 25 و 26 آذر 1398، در دانشــکدة 

مطالعات جهان، این سازمان نیز حضور داشت.

نشست سازمان همکاری های بین المللی ژاپن با رئیس دانشکدة مطالعات جهان
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علی جمعه حســن فضیل، کاردار ســفارت لیبی در تهران، در روز 
سه شــنبه 12 اســفند، با دکتر محمد ســمیعی، رئیس دانشکدة 

مطالعات جهان دیدار و گفتگو کرد.
در این نشســت با حضور دکتر امیربهرام عرب احمدی، مشاور 
بین الملل دانشکده، و دکتر علی اکبر علیخانی، مدیرگروه مطالعات 
شمال افریقا و غرب آسیا، راه های برگزاری کارگاه ها و همایش های 
مشترک با مجامع علمی و بین المللی لیبی بررسی شد. همچنین، در 

خصوص پذیرش دانشجویان لیبیایی در دانشگاه تهران، راهکارهای 
الزم داده شد.

گسترش روابط تجاری، فرهنگی و علمی با ایران، از جمله موارد 
مطرح شده در این نشست بود.

یادآور می شــود، نظر به تشــکیل دولت موقت در لیبی، پس از 
جنگ داخلی، کاردار سفارت باالترین مقام در سفارت در حال حاضر 

برای این کشور محسوب می شود.

دیدار کاردار سفارت لیبی با رئیس دانشکدة مطالعات جهان

دکتر مصطفی عزالدین، اســتاد دانشــگاه ملی سنگاپور و استاد مدعو 
دانشگاه اسالمی اندونزی، در روز شنبه 9 اسفند 1399 از طریق اسکایپ، 
سخنرانی خود را با عنوان »دالیل تأثیر روابط ایران و جنوب شرق آسیا بر 

هند و اقیانوس آرام« در دانشکدة مطالعات جهان ایراد کرد.
دکتر عزالدین در ابتدای سخنان خود با اشاره به سه خأل برداشت های 
نادرست از ایران، خأل داده ها دربارة ایران، و خأل اقتصادی، ابراز امیدواری 
کرد با برگزاری چنین نشســت های بین المللی ای بتوان ارتباطات بین 

دانشگاهی را تسهیل کرد و باب آشنایی های بیشتر فراهم شود.
وی ایران را کشــوری مناســب در منطقه برای سرمایه گذاری 
در حوزة انرژی، کشــاورزی، علوم و فنون و پژوهش، صنایع حالل، 
فعالیــت بخش خصوصــی و برقراری همکاری با دیگر کشــورهای 

اسالمی از جمله اندونزی و مالزی خواند.
روابط ایران و چین، گسترش گردشگری فرهنگی و اسالمی پس 
از رفع شــرایط کرونا، تروریسم منطقه ای و راهبردهای ارزشی ایران 
و حمایت این کشــور از مردم مظلوم فلســطین از دیگر بخش های 

سخنرانی دکتر عزالدین بود. 
دکتــر عزالدیــن در بخش دیگری از ســخنان خــود به روابط 

بین المللی ایران با دیگر کشورهای همسایة خود و تحریم های امریکا 
علیه ایران اشــاره داشــت. روابط ایران با دیگر کشورهای منطقه، 
به خصوص با کشــورهای اســالمی و تحوالت ایران بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی و حضور ایران در منطقه به عنوان کشوری اسالمی و 

الگویی شیعی از دیگر محورهای مباحث این نشست بود.
ادارة ایــن نشســت را دکتر حمیــده موالیی، اســتادیار گروه 
مطالعات جنوب و شرق آسیا برعهده داشت. همچنین، دکتر مازیار 
مظفری فالرتی، دیگر اســتاد این گروه، در هماهنگی های برگزاری 

این نشست مشارکت داشت.

وبینار دکتر عزالدین از دانشگاه سنگاپور

سخنرانی ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی
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مؤسسة مطالعات ایران و اوراســیا )ایراس( به همراه گروه مطالعات 
منطقه ای دانشــکدة اقتصاد بین الملل و دانشــکدة روابط بین الملل 
مدرسة عالی اقتصاد مسکو و دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران 
در 13 اسفند 1399 )3 مارس 2021(، ساعت 14:30 به وقت تهران، 
همایش بین المللی دانشجویی با عنوان »روسیه و ایران: زمینه های 

جدید همکاری در قرن 21« را در اسکایپ برگزار کرد.
در ابتدای جلســه، دکتر مهدی ســنایی، دانشــیار دانشکدة 
مطالعــات جهان، ضمن ســخنرانی کوتاهی در خصوص اســتمرار 
این گونه همایش ها و گســترش همکاری هــای علمی و بین المللی، 
برای دانشجویان و شرکت کنندگان آرزوی سالمتی و موفقیت کرد.

از طرف روس نیز ســخنرانی ابتدایی را دکتر ِورا ویشنیکووا از 
مدرسة عالی اقتصاد ایراد کرد.

در ادامه دکتر الهه کریمی، اســتادیار دانشکدة مطالعات جهان، 
و المیرا امــام قلِیوا، دبیر اجرایی این همایــش، هر یک به صورت 

جداگانه نکاتی در خصوص این همایش بیان کردند.
دانشــجویان نیز هر یک به مدت 10 دقیقه به بیان مطالب خود 
پرداختند. در ادامه اسامی و عنوان سخنرانی دانشجویان آمده است.

1. وضعیت روابط تجاری- اقتصادی ایران و روســیه از سال 1921 
تاکنون، نیکیتا سیناپالنیکوف

2. پتانسیل تجاری ایران و روسیه بر اساس مدل های سنتی تجارت 
بین الملل، فرشته آبنیکی

3. محدودیت های اقتصادی و چشــم انداز اجرایی بانکداری اسالمی 
در روسیه، آسیات تلوکاشاوا

4. روسیه- ایران: مشکالت و چشــم اندازهای همکاری اقتصادی و 
اجتماعی در برابر شیوع ویروس جدید کرونا، زینب نجفی

5. جنبه هــای حقوقی توســعة اقتصاد اســالمی در روســیه، یولیا 
واسکابوینیک

6. تأثیر همکاری روســیه و ایران در زمینة انرژی هسته ای بر روابط 
سیاسی کشورها، تیمور بوراناف

7. جایگاه فرهنگ در آثار ایران شناسان روس، پیام بهرامیان
8. روسیه و ترکیه: همکاری در زمینة انرژی، ایالخه صادق زاده

9. تأثیــر عوامل جدید بر خشــونت خانگی با هــدف زنان ایران و 
روسیه، مریم غالم زاده و مهشید حسینیان

10. عملیــات روانی در فضــای مجازی، واکنش و رویکرد روســیه: 
مطالعة موردی گرجستان و اوکراین، معصومه یوسف پور

در انتهای ســخنرانی ها پرسش و پاسخ نیز اجرا شد. سخنرانان 
ضمن پاسخ به سؤال های مطرح، در خصوص موضوع های مطرح شده 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.
ویدئوی کامل این نشســت به زبان روســی در نشــانی   زیر در 

دسترس عالقه مندان است.

@IRAS_INSTITUTE

همایش بین المللی دانشجویی »روسیه و ایران: زمینه های جدید همکاری در قرن 21«

سخنرانی ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی



f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r

h t tp : / / fws .u t . ac . i r

37شماره 15 - زمستان 1399 سخنرانی ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی

وبینــار »روابط ایران و ترکیه از همســایگی تا روابط راهبردی: 
چشــم انداز پیش رو«- با مشــارکت دانشــکدة مطالعات جهان 
دانشگاه تهران، انجمن ایرانی مطالعات جهان، و دانشگاه مدنیت 
اســتانبول- با حضور استادانی از ایران و ترکیه در روز شنبه 16 

اسفند ساعت 20 برگزار شد.
در این وبینار اســاتیدی چون پروفسور اوزدن زینب اوکتاو، 
از دانشگاه مدنیت اســتانبول؛ دکتر بیلگهان آالگوز، از دانشگاه 
مرمرة استانبول؛ دکتر اسداهلل اطهری، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه؛ دکتر رحمت حاجی مینه، استاد 
دانشــگاه  و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه سخنرانی 

داشتند. 
دکتر رضا دهقانی، اســتادیار گروه مطالعت ترکیة دانشکدة 
مطالعات جهان، در این نشســت »راهکارهــای گذار از موانع و 
مشــکالت ارتقای روابط ایران و ترکیه از همســایگی به روابط 

راهبردی« را بررسی کرد.
دکتر دهقانی با اشــاره به اینکــه روابط ایران و ترکیه بیش 
از هــر چیزی گرفتار جبر جغرافیایی اســت، افــزود: »واقعیت 
آن اســت که ایران و ترکیه به رغم گذشــت قرن ها، همسایگی 
گریزناپذیر خود را در جبر جغرافیایی فهم و تفســیر می کنند تا 
شیوة زیست دولت - ملت های مدرن امروزی. مسلم است چنین 
انگاره ای قدرت انتخاب وسیعی به آن ها نمی دهد. همین تلقی از 
همسایگی خود تبعات چندی در سیاست ورزی و روابط دوجانبه 
به دنبال داشــته اســت و حوزه های مختلف روابط دو کشور از 
تاریخ و اقتصاد گرفته تــا روابط مردمی و حوزة امنیت را متأثر 

از خود کرده است.«
به گفتــة دکتر دهقانی، به نظر می رســد تنها راهبردی که 
در اذهان مردمان و مقامات دو کشــور نقش بســته است ریشه 
از چنین تلقی باشــد و در نهایت به این جمله ختم می شودکه 

بهترین دوستم خودم هستم. 
به باور این این اســتاد مطالعات ترکیه، برای هر گونه تغییر 
اساسی در روابط ایران و ترکیه پیش از هر چیزی باید این تلقی 
جبر جغرافیایی اصالح شــود و عدم عاملیت خود را در دگرگونی 
روابط و ارتقای آن با جبر جغرافیایِی گریزناپذیری همســایگی 

توجیه نکنیم.
دکتــر دهقانی در ادامه بــه مانع بزرگ دیگــری از جمله 
فربگی تاریخ و هویت تاریخی در اذهان مردم و سیاســتمداران 

و تصمیم ســازان دو کشــور اشــاره کرد. واقعیت آن است که 
ایــن جوامع بیش از آنکه به چشــم انداز آینــده بنگرند، درگیر 
گذشته اند. البته گذشتة تاریخی منشأ هویت و قوام دولت - ملت 
است اما وقتی در اذهان تصمیم سازان رسوب کند و با مایه های 
ناسیونالیســم تاریخی درمی آمیزد و به مانع پیشرفت مناسبات 
همسایگانی تبدیل می شــود و مرتب شکست ها و پیروزی های 
تاریخــی را بــرای یکدیگر تکرار و بازتولیــد می کنند. به همین 

وبینار »روابط ایران و ترکیه از همسایگی تا روابط راهبردی: چشم انداز پیش رو«
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دلیل، روابــط ایران و ترکیه به نوعی هنــوز در نبرد چالدران 
سرگردان است و چندان فاصله نگرفته است و هنوز وارد عصر 

مراودات دولت - ملت ها نشده ایم. 
به گفتة دکتر دهقانی، به شــدت بــه نظریه پردازی برای 
تحــول در روابط ایــران و ترکیه نیازمندیــم؛ نظریاتی که با 
ترتیبات امنیتی و اقتصادی ایران و ترکیه ارتباط وثیق داشته 
باشــد، نه اینکه به دنبال احیای گذشتة پرشکوه عصر عثمانی 

و اسیر اوهام تاریخی و بعضاً توسعه طلبانة آن دوران باشیم.
دکتر دهقانی بر این باور اســت که در روابط همسایگانی 
منطقــة خاورمیانــه باید، به جــای قاعدة چالــش - فرصت و 
بهره برداری فرصت طلبانه از چالش ها و بحران های پیش آمده 
برای همســایگان، به ســوی امنیــت یکپارچة همســایگان 
پیش رفت. همین تصور ماقبل مــدرن و حتی ضدواقع گرایی 
باعــث شــده اســت که تضعیــف و حتــی بحــران داخلی 
همســایگان از سوی دیگر همســایگان، فرصتی برای توسعه 
یا حتی ائتالف ســازی علیه دیگری تلقی شــود. این در حالی 
اســت که تجربة اروپا و ناحیة شــرق آسیا نشــان داده است 
نمی توان کشوری توســعه یافته و خوشبخت ساخت در حالی 
که همســایگان در بحران و ناامنی باشــند. این تصور اصالح 
نمی شــود مگر آنکه طرح دولت- ملت سازی که در خاورمیانه 
و در ایران و ترکیه ناتمام اســت تکمیل شود زیرا مؤلفه های 
اصلی دولت- ملت ســازی در کشورهای ایران و ترکیه تاریخ، 
زبان و ملیت اســت و هنوز وارد فاز حقوقی نشده است. تا این 
طرح تکمیل نشــود، تفکرات و کنشگری ها معطوف به قبل از 

مدرنیته خواهد بود.
نکتــة دیگری که دکتر دهقانی بــر آن تأکید کرد و یکی 
از موانع جدی برای گذر از روابط همســایگی صرف به روابط 
راهبردی در مناســبات ایران و ترکیه برشمرد، گسترده بودن 
گفتمــان جنــگ ســرد و ژئوپولتیکی آن در روابــط بین دو 
همسایه است. وی افزود: »به رغم پایان جنگ سرد و فروپاشی 
بلوک بندی شــرق و غرب، هنوز پاره ای مؤلفه های جنگ سرد 
در بعضی مناطق جهان، از جمله خاورمیانه، وجود دارد. یکی 
از این مؤلفه ها، مقولة امنیت است که در تلقی سیاستمداران 
هنوز ماهیت مضیق دارد نه موســع. این در حالی اســت که 
در عصر امروز با متنوع شدن حوزه های تهدید امنیت، ماهیت 
شــبکه ای و چند بعدی پیدا کرده اســت و مانند جنگ سد 

سخت و تک بعدی نیست.«
به گفتــة دکتر دهقانی، هنوز در تأمل ها و تصمیم ها، این 

پیچیدگی و گســترگی مقولة امنیت کاماًل ادراک نشده است 
و به همین دلیل رقابت تســلیحاتی کــه یادآور دوران جنگ 
سرد است در خاورمیانه ادامه دارد و از اولویت های کشورهای 

منطقه محسوب می شود. 
دکتر دهقانی افزود: »اگر قرار اســت از این فضای جنگ 
سردی فاصله گرفته شود، ترتیبات امنیتی باید موسع و خارج 
از ارادة قدرت های منطقه ای مستقر شود و باید ترکیه به این 
درک برســد که سدزدن بر سرچشــمه های رودهای دجله و 
فرات، بدون در نظر گرفتن وضعیت همســایگان پایین دستی، 
خود عامــل برهــم زدن امنیت منطقه اســت، زیــرا امروزه 
تهدیدهای محیط زیســتی در حــد تهدیدهای جنگ، تبعات 

منفی برای جوامع به دنبال دارد.«
از دیگر اندیشــه های دوران جنگ ســرد که در اسناد 
چشــم انداز هر دو دولت هم منعکس شده خوداتکایی ملی 
در طیف وسیعی از مسائل اســت که تجربة اتحاد جماهیر 
شوری نادرســتی این تفکر را نشــان داد. البته، در برخی 
مســائل نظامــی و امنیتــی خوداتکایــی قابل توجیه بلکه 
ضروری اســت، امــا در تولیدات جزئی تریــن مصنوعات و 
محصــوالت در واقع هدردادن منابع بین النســلی اســت. 
نظــم منطقه ای بــا محور قرارگرفتن هیچ یک از کشــورها 
و دولت های منطقه حاصل نمی شــود، بلکه اصل مشارکت 
هم افزا و وابســتگی متقابل گزینــه ای آزموده برای ایران و 
ترکیه اســت که هر یک پتانســیل های و قابلیت های خاص 

خود را به اشتراک بگذارند.
فربگی دولت ها و تصدی گری آن ها در اغلب امور اجتماعی 
و اقتصادی و کم رمقی مناســبات مردمــی بین ایران و ترکیه 
مورد دیگری بود که دکتر دهقانی بر آن تأکید داشت. دولت ها 
فوق العاده فربه اند و باید از این فربگی خارج شــوند. لذا، الزم 
اســت امور خارج از حاکمیتی را به مــردم واگذار کنند، اعم 
از فرهنــگ و اقتصاد؛ بدین ترتیب، روابــط متوازن و تثبیت 

می شود.
نکتة آخر اینکه تا شــالودة فکری رهبران برای بنیان نهاد 
رابطه ای نو و متناســب با اقتضائــات عصر جدید تغییر عینی 
و ملموس نکند، با تشــکیل ســازمان هایی مانند اکو و حتی 
تجارت ترجیحــی نمی توان روابط دو کشــوررا وارد مجرایی 
اطمینان بخش با ارزش افــزودة باال کرد و نه تنها به هدررفت 
قابلیت های دو کشور منجر می شود، روابط را هر از چند گاهی 

وارد نوسان های مقطعی می کند.

سخنرانی ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی
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مقالة دکتر امیربهرام عرب احمدی، اســتادیار گروه مطالعات 
 African Health جنــوب و مرکــز افریقــا، در مجلــة
Sciences، دورة 20، شــمارة 4، دســامبر 2020، صفحة 

1955 تا 1967 منتشر شد.
عنوان مقالة دکتر عرب احمدی به قرار زیر است.

 Combating female genital mutilation in
Northeast )Horn) Africa and its challenges

 CS این مجله با ضریب تأثیر 0/842 )2018(، و شاخص
0/99 )2018( از تامســون رویترز، از جمله مجله های علمی 

تحت پوشش سازمان ملی سالمت امریکاست.
فایــل پــی دی اف مقالــه در آدرس زیر در دســترس 

عالقه مندان است.
file:///C:/Users/Miss.Jalalzade/
Downloads/202367-Article%20Text-506718-1-
10-20201217.pdf

African Health Sciences انتشار مقالة دکتر امیربهرام عرب احمدی در مجلة

مصاحبــة شــبکة Press TV در برنامة 
امیربهــرام  بــا دکتــر   Africa Today
مطالعات جنوب  مدیرگــروه  عرب احمدی، 
و مرکز افریقا، دربارة مشــترکات فرهنگی 
تمدنی ایران و شرق افریقا با حضور پروفسور 
عبدالشــریف، استاد دانشــگاه دارالسالم و 
رئیس مرکز مطالعات اقیانوس هند زنگبار، 

دوشنبه 1 دی، 1399

 Press TV مصاحبة شبکة
 Africa Today در برنامة

با دکتر امیربهرام عرب احمدی 

اهم فعالیت های اعضای هیئت علمی
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دکتر امیربهرام عرب احمدی، استادیار گروه مطالعات جنوب و مرکز 
افریقای دانشکدة مطالعات جهان، سخنران »وبینار علمی - فرهنگی 

روز بوشهر« در روز دوشنبه 18 اسفند 1399 بود.
ایــن وبینــار به همت انجمن ایرانی تاریخ شــعبة بوشــهر و با 
همکاری گروه تاریخ دانشــگاه خلیج فارس و مرکز مطالعات خلیج 

فارس، به مناسبت روز ملی بوشهر برگزار شد. 
در این وبینار دکتر عرب احمــدی به بیان مطالبی در خصوص 
ارتباطات دیرینه بین سواحل جنوب ایران پرداخت، از جمله سیراف 
در اســتان بوشهر و سواحل شرق افریقا. همچنین، بررسی سفرهای 
دریایی دریانوردان بوشهری به سواحل و جزایر شرق افریقا از جمله 
زنگبار از گذشــته های دور تاکنون، و حضــور ایرانیان افریقایی تبار 
در اســتان بوشــهر و تأثیرات فرهنگی آن ها بر مــردم این منطقه، 
به خصوص در حوزة موســیقی، باورهای ســنتی و فرهنگ عامه از 

دیگر محورهای سخنرانی این استاد افریقاشناس بود.
دکتر عرب احمدی در جمع بندی ســخنان خود، به بیان تأثیر و 
تأثر متقابل مردمان ســواحل جنوب از جمله بوشهر و سواحل شرق 

افریقا پرداخت.

سخنرانی دکتر عرب احمدی در وبینار 
علمی - فرهنگی روز بوشهر

اهم فعالیت های اعضای هیئت علمی

انتشار کتاب الکترونیکی: فرهنگ ملموس ایرانی در 
شــرق افریقا، تألیف دکتر امیربهرام عرب احمدی، 
استادیار و مدیرگروه مطالعات جنوب و شرق افریقا 

در لینک زیر:
 https://www.ricac.ac.ir/files/html-
book/mirasfarhangi/index.html
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی حج، وبینار علمی تخصصی »نقش و 
جایگاه زیارت در بین شــیعیان بومی نیجریه« به همت پژوهشکدة 
حج و زیارت با حضور شــماری از پژوهشــگران و محققان حوزه و 

دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای این وبینار، دکتر علی اکبر ضیایی، رئیس پژوهشکدة 
حج و زیارت با اشــاره به جایــگاه زیارت در نزد شــیعیان و آثار 
معنوی و ثواب بســیار زیادی که بر آن مترتب اســت، زیارت را از 
موضوعات نمادین فرهنگ تشیع دانســت و اظهار کرد: »شیعیان 
نیجریه مانند سایر شــیعیان، به این فرهنگ نمادین شیعی توجه 

خاصی داشته و دارند.«
در ادامة این وبینار، دکتر امیربهرام عرب احمدی، استادیار گروه 
مطالعات افریقای دانشــکدة مطالعات جهان که در حوزة مسلمانان 
و شیعیان افریقا تألیفات و مقاالت فراوانی دارد، به سیاست فعالیت 
مسالمت آمیز و دوری از تنش و درگیری شیعیان نیجریه به رهبری 
شیخ زکزاکی اشــاره کرد و پایمردی و مقاومت شیعیان نیجریه در 

تبعیت از مذهب اهل بیت )ع( را کم نظیر دانست.
دکتــر عرب احمدی گفت: »به دلیل تقابل دولت و ارتش نیجریه 
با شــیعیان، ترفند تنش  زدایی و دوری از هرگونه درگیری فیزیکی، 

توسط رهبر شیعیان نیجریه، اصلی ترین و اصیل ترین راهبرد در نظر 
گرفته شده است.«

این پژوهشگر حوزة افریقا خاطرنشان کرد: »با تمام رعایت های 
صورت گرفته توسط شیعیان، برای کاهش تنش و درگیری، متأسفانه 
در ســال 2015، ارتش نیجریه، دســت به کشتار شیعیان مظلوم و 
بی سالح زد و با هجوم به خانة رهبر آن ها، عدة زیادی را به شهادت 
رساندند که این حرکت وحشیانه را بسیاری از کشورها تقبیح کردند 

و بدان اعتراض داشتند.«
دکتر عرب احمدی ادامه داد: »دولت نیجریه به علت هراسی که 
از شیعیان بی دفاع دارد، حتی از اعزام شیعیان به مناسک حج تمتع 
و حضــور در راهپیمایی اربعین، ممانعت به عمــل می  آورد. صبر و 
شکیبایی شیعیان و شیخ زکزاکی در تحمل سختی و مشقات پیروی 

از راه حق، ستودنی و درس آموز است.«
اشــاره به راهپیمایی میلیونی نمادین شــیعیان نیجریه در ایام 
عزاداری و سوگواری امام حسین )ع( و ایام اربعین حسینی از دیگر 

محورهای این نشست بود.
پرســش و پاسخ، میان شــرکت کنندگان و ارائه دهندة نشست، 

پایان بخش این وبینار علمی بود.

وبینار علمی - تخصصی »نقش و جایگاه زیارت در بین شیعیان بومی نیجریه«
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و  دانشــیار  علیخانی،  علی اکبر  دکتر  ســخنرانی 
مدیرگروه مطالعات غرب آســیا و شــمال افریقا در 
وبینــار بین المللــی و دو روزه »ســید جمال الدین 
اســدآبادی و فکر معاصر جهان اسالم« در روز 19 
اسفند. عنوان سخنرانی ایشان »الگوی کنشگری و 
نظام اندیشة سید جمال الدین اسدآبادی از گذشته 

تا به امروز« بود. 

شبکة رادیویی 786 افریقای جنوبی، در روز جمعه 1 اسفند، با دکتر 
الهام کدخدایی، اســتادیار گروه مطالعات غرب آسیا و شمال افریقا، 

مصاحبه کرد.
ایــن مصاحبه که در آســتانة چهل  و دومین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی انجام شــد به موضوع اســتقالل در انقالب نظام 

جمهوری اسالمی ایران اختصاص داشت.
لینک این مصاحبه در آدرس زیر در دسترس عالقه مندان است.
https://www.radio786.co.za/the-iranian-revolu-
tion-nourished-by-independence/

مصاحبة شبکة رادیویی 786 افریقای جنوبی با دکتر الهام کدخدایی

گفتگوی دکتر الهام کدخدایی با شورای راهبردی روابط خارجی

دکتر الهام کدخدایی، اســتادیار گروه مطالعات غرب آسیا و شمال 
افریقا، در روز دوشــنبه 18 اسفند 1399 با شورای راهبردی روابط 

خارجی جمهوری اسالمی ایران گفتگو کرد.
ایــن گفتگو بــا عنــوان »تشــدید بحران های داخلــی رژیم 

صهیونیستی« در سایت این شورا منتشر شده است.
https://www.scfr.ir/fa/300/30101/131229/%d8%aa%

d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%ad%d
8%b1%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7
%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-
%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%b5%d9%87
%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
%db%8c/

اهم فعالیت های اعضای هیئت علمی
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مصاحبة دکتر الهام کدخدایی، اســتادیار گروه مطالعات 
غرب آسیا و شمال افریقا، با بخش انگلیسی سایت خبری 

فارس در روز یک شنبه 24 اسفند 1399.
https://www.farsnews.ir/en/
news/13991223000698/Elham-Khadkhdaee-
Abraham-Accrds-Desined-Failre

انتشــار کتاب شعر پس از نیمه شــب ))Minuit Passé(، تألیف 
دکتر روح اهلل حسینی، اســتادیار گروه مطالعــات فرانسة دانشکدة 

مطالعات جهان، متخلص به عطش، به دو زبان فارسی و فرانسه.

کتاب شعر پس از نیمه شب

اهم فعالیت های اعضای هیئت علمی
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نشســت مجازی و توجیهــی دروس اختیاری 
مطالعات  دانشکدة  کارشناسی ارشد  رشته های 
جهــان با حضــور دکتر ناهید پوررســتمی، 
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده، و افشین 
نسیمی، رئیس ادارة آموزش برای دانشجویان 
ورودی 1399 در روز یک شنبه 21 دی 1399 

برگزار شد.

اهم فعالیت های آموزش

سرپرست سازمان انتشــارات جهاد دانشگاهی، طی حکمی توحید 
اسدی، دانشــجوی دکتــری مطالعات آمریکای شــمالی دانشکدة 
مطالعــات جهان دانشــگاه تهــران را به عنوان معــاون پژوهش و 

برنامه ریزی این سازمان منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشکدة مطالعات جهان، 
در حکم حامد علی اکبرزاده، خطاب به اســدی آمده اســت: »پیرو 
موافقت رئیس محترم جهاد دانشگاهی و نظر به دانش، توانمندی و 
تعهد آن برادر جهادگر، به موجب این حکم جناب عالی را به عنوان 
معاون پژوهش و برنامه ریزی ســازمان انتشــارات جهاد دانشگاهی 
منصوب می نمایم. انتظار می رود بــا تالش مجاهدانه، بهره گیری از 

توانمنــدی همکاران و اســتفاده از ظرفیت های موجود، تمام همت 
خویش را در انجام وظایف محوله، اجرای طرح های نوآورانه و ارتقای 

کیفی فعالیت های سازمان به کار بندید.«
اسدی مقطع کارشناســی خود را در دانشگاه عالمه طباطبایی 
و مقاطع کارشناسی ارشد را در دانشــکدة مطالعات جهان دانشگاه 
تهران تحصیل کرده اســت. وی اکنون دانشجوی دکتری مطالعات 
آمریکای شــمالی در دانشــکدة مطالعات جهان است. او در دوران 
دانشــجویی خود در مقطع دکتری، به  عنوان پژوهشــگر مهمان در 

دانشگاه زوریخ فعالیت داشت.
تألیف کتاب و انتشار چندین مقاله در مجالت بین المللی، انجام 
ده ها مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی، بیش از یک دهه فعالیت 
در حوزة اخبار بین الملل خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، عضویت 
در انجمن ها و هیئت تحریریة مجالت علمی و دبیری چند جشنواره 

و رویداد پژوهشی در کارنامة اسدی دیده می شود.
ســخنرانی در کنفرانس ســاالنة انجمن علوم سیاسی سوئیس 
)SVPW( به میزبانی دانشگاه لوسرن، حضور در مدرسة بین المللی 
تابســتانی با موضوع »جستاری در مســیرهای تغییر در ابتکار یک 
کمربند-یک جادة چین« به میزبانی دانشگاه کا فوسکاری، شرکت 
در کنفرانــس گفت وگوهای چین و خاورمیانه به میزبانی دانشــگاه 
پکن و شرکت در مدرسة ژورنالیسم به میزبانی اسپوتنیک از جمله 

فعالیت های بین المللی اوست.

اهم فعالیت های دانشجویی

دانشجوی دکتری دانشکدة مطالعات جهان، معاون پژوهش 
و برنامه ریزی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شد
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خالصة مدیریتی
کتاب تجارب مسلمانان از نفرت، خصومت و تبعیض، اتریش 20201 
تألیف دکتر ســعیدرضا عاملی و ابراهیم محسنی آهویی منتشرشده 
در اســفند 1399 )مارس 2021( توســط مؤسســة اسالمی حقوق 
بشــر، جدیدترین کتاب در حوزة مطالعات جرایم نفرت است که در 
سلسله کتاب های این مؤسسه راجع به بررسی شدت جرایم نفرت در 
کشورهای با اقلیت مســلمان دنبال می شود. کتاب، متشکل از چهار 
فصــل و یک بخش نتیجه گیری اســت کــه در 140 صفحه به زبان 

انگلیسی تنظیم شده است. 
تجارب مســلمانان از نفرت، خصومــت و تبعیض، اتریش 2020 
همچنین تاریخ اتریش را با مســلمانان آن بررســی می کند و نقشی 
را مطالعه می کند که نهادها و سیاســتمداران در دامن زدن و تقویت 
گفتمان ضدمســلمان در بین مردم بازی می کنند. این اثر همچنین، 
حاوی پیشــنهادها و توصیه هایی اســت برای جامعة مدنی و جوامع 
مسلمان در مورد چگونگی تالش و پرداختن به مسائلی که مسلمانان 
بــا آن روبه رویند، تا جامعه ای عادالنه تر و منصفانه تر شــکل گیرد. با 
توجه به ظهور فاشیســم در اروپا، این کتــاب محدود به زمان حاضر 
نیست. اتریش در صف مقدم این ظهور قرار دارد. حزب راست افراطی 
آزادی اتریش با حمایت از یک سوم رأی دهندگان، به عاملی قدرتمند 

در سیاست اتریش تبدیل شده است. 
سندیو هرایس2، دبیر شــبکة بین المللی استعمارزدایی، راجع به 
این کتاب چنین اظهار عقیده کرده اســت: »این کتاب جزئیات تأثیر 
اسالم هراســی را بر زندگی فردی مسلمانان و سطح نهادی در حوزة 
عمومی نشان می دهد. این کار با شرح تاریخ جوامع اسالمی در اتریش 
از سال 1529 آغاز می شود و توضیح می دهد که چگونه اسالم هراسی 
از طریق کمپین احزاب دست راستی برای جلوگیری از ‘نفوذ خارجی’ 
در سال 1999 نهادینه شد. این کتاب حاوی انبوهی از داده های کّمی 
و کیفی در مورد چگونگی نفوذ اسالم هراسی در همة جنبه های زندگی 
عمومی در اتریش و تأثیر مخرب بر زندگی روزمرة مســلمانان است. 
خواندن این کتاب پس از ظهور راست افراطی در اروپا به همه توصیه 

می شود.«
در فصل اول کتاب، بررســی تاریخی ورود اســالم به قارة اروپا و 
اتریش تبیین شــده و عمدتاً متمرکز بر ریشه های شکل گیری نوعی 
اسالم هراســی نژادپرستانه اســت که از قرن 16 میالدی وارد مرحلة 

جدیدی شد. 

تاریخ قرائت نژادی از اسالم
نخستین برخورد اروپا و اســالم به اواخر قرون وسطی و ترجمة متون 
پزشــکی، علمی و فلسفی اسالمی به زبان های اروپایی برمی گردد. این 
ارتباط، علی رغم اعتقاد عمومی به عدم ارتباط تاریخی اســالم و غرب، 
حتی تا حدود سال 1700 میالدی، یا حدود اواخر قرن 17 ادامه داشت. 
در این دوره، به استثنای چند مورد، تصویر اسالم در غرب تا حد زیادی 
با اختالفات مذهبی شــکل گرفت. با این حــال، از این دوره تا کنون، 
غرب همیشه رابطه ای فرضی بین نژاد و اسالم دیده است. به طور مثال، 
نویسندگان مسیحی قرون وسطی قبل از قرن شانزدهم در مورد اسالم 
یا مسلمانان، با واژه های ناشناخته صحبت نمی کردند، بلکه با استفاده از 
اصطالحات قومی به مسلمانان اشاره می کردند: اعراب، ترک ها یا مورها.

فصل 1: 10
»با ظهور قوم شناسی نژادپرستانه در قرن 18 و 19، راه 
جدیدی برای سازماندهی جهان مطابق با ایدئولوژی سلطة 
مسیحیان غربی گشوده شد. از این دوره است که مفاهیم 
ایدئولوژیکی برای تعریف عرب یا شرقی به کار رفته است.«

ســپس، با ظهور قوم شناسی نژادپرســتانه در قرن 18 و 19، راه 
جدیدی برای سازماندهی جهان مطابق با ایدئولوژی سلطة مسیحیان 
غربی گشــوده شد. از این دوره اســت که مفاهیم ایدئولوژیکی برای 
تعریف عرب یا شرقی به کار رفته است؛ به این معنا که دین و قومیت 

به عنوان تعیین کنندة قومیت های غیرمسیحی استفاده می شود.

اسالم در اتریش
هنگامی که ارتش ترکیه در پشت دیوارهای وین ظاهر شد، نخستین 
گروه از مســلمانان در ســال 1529 به اتریش مدرن رسیدند. با این 
حــال، جامعة بزرگ مســلمان تنهــا در ســال 1908، هنگامی که 
سلطنت هابسبورگ بوســنی و هرزگوین را ضمیمه کرد، در اتریش ـ 
مجارستان ظاهر شد. چهار ســال بعد، »قانون اسالم« ظاهر شد که 
موقعیت پیروان این دین را تنظیم می کرد. در ســال 1971، اتریش 

معرفی کتاب

تجارب مسلمانان از نفرت، خصومت و 
تبعیض، اتریش 2020



f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r

h t tp : / / fws .u t . ac . i r
خبرنامه دانشکده مطالعات جهان معرفی کتاب46

برای نخســتین بار اسالم را گروهی در سرشماری خود قرار داد و 0/3 
درصد از جمعیت را مسلمان ثبت کرد. سرشماری سال 1991 نشان 
داد که این تعداد به 2 درصد و در سرشــماری ســال 2001 به 4/2 
درصد افزایش یافت و حدود 350،000 نفر اسالم را دین خود انتخاب 
کردند. از آن زمان، دین افراد مطالعه نشده است، بنابراین تعداد فعلی 
جمعیت مســلمانان در اتریش را تنها می توان تخمین زد. طبق آمار 
سازمان ادغام اتریش3، در سال 2009، حدود نیم میلیون مسلمان در 
اتریش زندگی می کردند و تقریباً 6 درصد از جمعیت این کشــور را 
تشکیل می دادند. این میزان در سال 2017، به 700  هزار نفر، یعنی 

تقریباً 8 درصد از جمعیت کشور رسید. 

فصل 1: 11
»جامعة بزرگ مسلمان در سال 1908، هنگامی که 

سلطنت هابسبورگ بوسنی و هرزگوین را ضمیمه کرد، در 
اتریش ـ مجارستان ظاهر شد. چهار سال بعد، ‘قانون اسالم’ 

ظاهر شد که موقعیت پیروان این دین را تنظیم می کرد.«

اکثر مسلمانانی که در اتریش زندگی می کنند سنی مذهب اند )85 
درصد( و پس از آن ها شــیعه )12 درصد(، علویان، احمدی ها و سایر 
مذاهب اســالمی هستند که بخش بسیار کمی از جمعیت را تشکیل 
می دهند. در ســال 2009، جمعیت ترکیه بزرگ ترین گروه در میان 
مسلمانان ساکن اتریش )حدود 109000 یا 21 درصد از مسلمانان( 
و پس از آن حدود 52000 نفر از بوســنی و هرزگوین )10 درصد(، 
حدود 34000 نفر از صربستان، مونته نگرو و کوزوو )7 درصد( و حدود 
18000 تبعة روســیه )4 درصد( بودنــد. از 15 می 2001، تنها 28 
درصد مسلمانان تابعیت اتریشی داشته اند، در حالی که تا سال 2009، 

تقریبا نیمی از مسلمانان شهروند اتریشی بوده اند.

اسالم هراسی نهادینه شده در اتریش
در فصل دوم کتاب با عنوان »اسالم هراســی نهادینه شده در اتریش«، 
دو موج اصلی اسالم هراسی در اتریش طی دهة 1990 و 2010 تحلیل 
شده است و نشان می دهد چگونه تهدیدها و اظهارات توهین آمیز علیه 
مســلمانان در اتریش در حال افزایش است. در سال های اخیر، تعداد 
کمپین ها، قوانین، سیاســت ها، ســخنرانی ها، اظهارنظرها، رویدادها و 

فعالیت های ضدمسلمانان به شدت افزایش یافته است.
عالوه بر این، اتریش کشــوری اســت که جمعیت غیرمسلمان آن، 
به اندازة خوِد مســلمانان، به تبعیض علیه مسلمانان اعتقاد دارند )هر دو 
51 درصد(. داده ها نشان می دهد 40 درصد از مسلمانان بررسی شده در 
اتریش، در واقع در پنج سال گذشته با تبعیض مواجه شده اند. موارد زیر 
برخی مظاهر این اسالم هراسی نهادینه شده در اتریش را منعکس می کند:

1. کارزار انتخاباتی خارجی ها4  در ســال 1999 که بر اساس ایجاد 

وحشت عمومی از مسلمانان با شــعارهایی مانند »جلوگیری از 
نفوذ خارجی«5 برگزار شد.

2. قانون »ممنوعیت روســری«6 مصوب سال 2018 که استفاده از 
روســری در مدارس ابتدایی را هم برای دانش آموزان و هم برای 

معلمان ممنوع می کند.
3. »قانون منع پوشــاندن چهره«7 که در سال 2017 تصویب شد و 

هدف آن از بین بردن حجاب از فضاهای عمومی بود.
4. تعطیلی اماکن مربوط به مســلمانان در 8 ژوئن 2018 که طی آن 
150 نفــر از جمله امامان و اعضای خانوادة آن ها تهدید به اخراج 

از کشور شدند.
فصل ســوم کتاب، حاوی طراحی الگوی مطالعاتی است. در این 
فصل، استمرار سایر مطالعات این حوزه، ترکیبی از متغیرهای مرتبط 
با جرائم نفرت در ســطح فردی و نهادی از یک ســو و ترکیب بندی 

پنج گانة جرایم نفرت از نظر نوع یا گونه مطرح شده است. 

تجربة جرایم نفرت
فصــل چهارم کتاب، بازتاِب تحلیل داده های آماری حاصل از پیمایش 
اســت که طی سال 2020 در اتریش و عمدتاً در شهر وین انجام شده 
اســت. به دلیل عادی سازی اسالم هراسی در غرب، ممکن است بتوانیم 
دورة کنونی را دورة احیای نژادپرســتانة نهادی به نام احزاب راستگرای 
یا محافظه کار اروپایی بنامیم. آن ها با اســتفاده از »حقایق جایگزین«، 
به منزلة سالحی ایدئولوژیکی، از سازوکارهای ساخت اجتماعی مبتنی بر 

دین و نژاد به نفع سیاست توسعة نفرت بهره می گیرند.
تجزیه وتحلیل داده های جنایات نفرت در وین با جمع آوری 226 
مورد انجام شــده است. این نظرسنجی بر اساس طبقه بندی پنج گانة 
جرایم نفرت به دسته های سیاست نفرت، عمل نفرت، ایدئولوژی نفرت 
و نفرت به منزلة تبعیض و نفرت به منزلة اسکیماتا انجام شده است. هر 
یک از این گونه ها بر اساس چندین متغیر جداگانه ارزیابی شده است. 
در میان این پنج دســته، نفرت به منزلة اســکیماتا بیش از دیگر 
موارد مطرح بوده اســت. این نوع نفرت با طرحواره های بین فرهنگی 
و حساسیت بین فرهنگی ســروکار می یابد. نتایج نشان می دهد که 
داشتن ظاهر اســالمی )مانند حجاب یا ریش یا »نژاد خاورمیانه ای« 

داشتن( در بروز جرائم نفرت در اتریش تأثیر بسزایی دارد.

1. Muslim Experiences of Hatred, Hostility and Discrimi-
nation, Austria 2020

 2. Sandew Hirais, secretary of the Decolonial International
Network

3. ÖIF
4. Ausländerwahlkampf
5. Stop der Überfremdung
6. headscarf ban
7. Anti-Facial Disguise Act
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معرفی کتاب اقتصاد دیجیتال
تألیف: دکتر سعیدرضا عاملی، استاد ارتباطات دانشگاه تهران

و مجتبی حاجی جعفری، پژوهشگر مرکز پژوهشی فضای مجازی

به  طور قطع، اقتصاد دیجیتال بر بســتر رقومی، شــبکه ای، تعاملی، 
بازخوردی، غیرمرکزی و الگوریتمی جدید، عالوه بر ساختار و نظام های 
اقتصادی، هم در روش های فرایندی و تراکنش های مالی و اداری و هم 
در شــکل خدمات اقتصادی، کار بدیعی است که متن درسی و کتاب 
راهنما برای آشنایی با اقتصاد دیجیتال منبعی مناسب تلقی می شود تا 

بستر دوفضایی شدة اقتصاد جدید را شرح دهد.
این کتاب محصول کار گســترده روی قلمرو جدیدی از اقتصاد 
اســت که امروز اقتصاد پنجم جهان محسوب می شود و به مرور زمان 
بســیاری از کســب وکارها، امور مالی و بانکی و تبادالت مالی به این 
فضا وارد خواهند شــد. ظهور هم زمان صنعت ارتباطات، شکل گیری 
شرکت های چندملیتی، فضای مشــترک ارتباطی بر بستر اینترنت، 
اتصال دیوایس ها به کاالها، انبارهای نگهداری کاالها، فروش و خدمات 
پــس از فروش و اتصال دیوایس ها، همــة پدیده های مرتبط با بازار و 
کسب وکار  مثل فرایندها، ســاختارها، نهادهای اقتصادی، اطالعات و 
حتی آدم ها را دگرگون ساخته است؛ همچنین، تنوع و تشدید رقابت 
در بازارهای محلی، ملی و جهانی در کنار شــکل گیری شــبکه های 
توزیع شــده در قالب به طور مثال، اســنپ حمل ونقل، اســنپ غذا و 
پوشاک و انواع اســنپ های جدید مرتبط با اقتصاد زندگی، شبکه ای 
جدید را گســترده که اقتصادهای خرد گذشــته را به چالش کشیده 
است. عدم درک اقتصاد و بازار جدید ممکن است به بحران های فراگیر 

بازارهای جدید منجر شود.
فهرست مطالب کتاب اقتصاد دیجیتال

سپاسنامه
مقدمه

بخش اول: تاریخچه، مفاهیم و مهارت های کلیدی
فصل اول: تاریخ اقتصاد دیجیتال

فصل دوم: مفاهیم کلیدی اقتصاد دیجیتال
فصل سوم: مهارت های اقتصاد دیجیتال

بخش دوم: موضوعات مهم اقتصاد دیجیتال
فصل چهارم: بهره وری مجازی و ظهور اقتصاد جدید

فصل پنجم: پروتکل ها و استانداردهای جهانی اقتصاد دیجیتال
فصل ششم: رویکردها و چالش های حقوقی اقتصاد دیجیتال

فصل هفتم: ایمنی و امنیت در بازار برخط
بخش سوم: ظرفیت های جدید در اقتصاد دیجیتال

فصل هشتم: رایانش ابری و آثار اقتصادی آن

فصل نهم: فناوری بالک چین و ارز مجازی
فصل دهم: بازار کار اقتصاد دیجیتال

فصل یازدهم: بانکداری الکترونیک و روندهای آینده
بخش چهارم: ایران و اقتصاد دیجیتال

فصل دوازدهم: چالش های اقتصاد دیجیتال در ایران
فصل سیزدهم: کسب وکارهای دیجیتال ایرانی

فصل چهاردهم: اقتصاد مقاومتی دیجیتال
جمع بندی: نظام یکپارچة اقتصاد دیجیتال؛ سیاســت ها، ساختارها 

و روندها
واژه نامة توصیفی

کتابنامه

کتاب اقتصاد دیجیتال با مقدمه شروع می شود. سپس، در قالب 
چهار بخش شامل چهارده فصل موضوع بررسی می شود و با نتیجه گیری 
نهایی به پایان می رسد. در مقدمه، طرح مسئله صورت گرفته و جایگاه 
اقتصاد دیجیتال تبیین شده است. در بخش اول، تاریخچه، مفاهیم و 
مهارت های کلیدی در سه فصل ارائه شده است. در بخش دوم، دربارة 
موضوعات مهم اقتصاد دیجیتال ـ مثل بهره وری مجازی، کار مجازی، 
پروتکل ها و استانداردهای جهانی اقتصاد دیجیتال همراه با رویکردها 
و چالش های حقوقی اقتصاد دیجیتال و موضوع مهم ایمنی و امنیت 

اقتصادی دیجیتال ـ در قالب فصول چهارم تا هفتم بحث کرده ایم.
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بخش سوم کتاب به موضوع ظرفیت های جدید اقتصاد دیجیتال 
در حوزة رایانش ابــری، فناوری بالک چین و ارزهای مجازی و رمز 
ارزها، بازار کار اقتصاد دیجیتال و بانکداری الکترونیک اختصاص دارد 
که در فصول هشــتم تا یازدهم تحلیل و تبیین شــده اند. در بخش 
چهارم که شامل فصول دوازدهم تا چهاردهم می شود، روی مباحث 
مرتبط با ایران و اقتصاد دیجیتال تمرکز شــده و مباحثی همچون 
چالش های اقتصــاد دیجیتال، کســب وکارهای دیجیتال و اقتصاد 
مقاومتی در اقتصاد دیجیتال ایران بررسی شده است. در نتیجه گیری 
پایانی تالش کرده ایم تصویری از نظام یکپارچه اقتصادی دیجیتال ـ 
نه به  منزلة اقتصاد جدا از اقتصاد آنالوگ، بلکه به منزلة نظام اقتصادی 

دوفضایی به هم پیوسته و یکپارچه ـ ارائه دهیم.
با توجه به تأثیر شــناختی مفاهیم و ابتکارهای اعمال شــده در 
ســاختار و طبقه بندی آن ها، در بخش نخست کتاب حاضر با عنوان 
»تاریخچه، مفاهیم و مهارت های کلیدی« بر این موضوعات تمرکز 
می شــود. در این بخش، سه فصل ارائه شــده است که هر کدام بر 
یک جنبة مهم شــناختی اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد. در فصل 
اول »تاریخ اقتصاد دیجیتال«، به خصوص مواجهة معرفت شــناختی 
با اقتصاد دیجیتال، بررســی می شود. در این فصل، اقتصاد دیجیتال 
را به عنــوان انقالب صنعتی چهارم تحلیل و بر روند تغییر در مفهوم 
عملیاتی اقتصــاد دیجیتال تمرکز کرده ایــم. همچنین، رویکردی 
مناسب را برای ارزیابی اقتصاد دیجیتال در شرایط جاری برگزیده ایم 
که به خصوص، بر ماهیــت در حال انتقال اقتصاد دیجیتال و تغییر 

تمرکز از زیرساخت به دربرگیری دیجیتال توجه دارد.
در فصل دوم با عنوان »مفاهیم کلیدی اقتصاد دیجیتال«، مجموعة 
گســترده ای از مفاهیم به بحث گذاشته شده است، از جمله، اقتصاد 
اطالعاتــی، اقتصاد الکترونیکی، اقتصاد اینترنتی، اقتصاد شــبکه ای، 
اقتصاد دیجیتال، اقتصاد مبتنی بر همکاری، اقتصاد وبی، اقتصاد اپ، 
اقتصاد پلتفرمی، اقتصاد اشتراکی و اقتصاد هوشمند. همان طور که در 
مباحث قبل اشاره شد، این تعاریف و طبقه بندی های درونی آن، یکی 
از مهم ترین پیشران های شناختی اقتصاد دیجیتال و زمینه ساز مواجهة 

خاص و سیاستگذاری تخصصی کشورها در مورد اقتصاد است.
در فصل ســوم، به »مهارت های اقتصاد دیجیتال« پرداخته ایم. 
هدف از این فصل نشان دادن مهارت های ضروری برای ورود به بازار 
کار به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش شکاف اقتصاد دیجیتال در 
جهان است. علی رغم فقدان معیارهای عمومی برای اقتصاد دیجیتال، 
داده های موجود اجازه می دهد تا به نتیجه گیری مناسب دست یابیم.
در فصل مهارت هــای اقتصاد دیجیتال، دربارة عرضه و تقاضای 
نیروی کار و شکل های جدید آن، چالش های عرضه و تقاضای نیروی 
کار، صالحیت های جدید در بازار کار، بازمهندسی نظام آموزشی در 
جهت انطباق با بازار کار و بازتعریف رتبه بندی شــغلی در بازار کار 

اقتصاد دیجیتال بحث شده است. همة این موارد به کاهش چالش ها 
و آمادگی بیشتر برای توسعة اقتصاد دیجیتال منجر می شود.

بخش دوم این کتاب، »موضوعات مهم اقتصاد دیجیتال« و از جمله 
مهم ترین آن ها را کاوش کرده ایم. این بخش متشــکل از چهار فصل 
است. در ابتدای این بخش با عنوان »بهره وری مجازی و ظهور اقتصاد 
جدید« به تعریف بهره وری، شاخص ها و سطوح آن، نقش فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطاتی در رشد بهره وری، رویکردهای نظری بهره وری 
و فناوری اطالعات و ارتباطات، الگوهای رشد بهره وری، کار دوفضایی، 
الگوریتم ها، هوش مصنوعی، رباتیک و اینترنت اشیا پرداخته ایم و در 
نهایت نشــان داده ایم که چگونه فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی، 

تقویت کننده و تسریع کنندة بهره وری اند.
فصل پنجم کتاب با عنوان »پروتکل ها و اســتانداردهای جهانی 
اقتصاد دیجیتال« به مجموعة مهمی از پروتکل ها و اســتانداردهای 
جهانی در حوزه های اینترنت اشــیا، صیانت از داده ها، فناوری هوش 
مصنوعی و رباتیک، بالکچین و پروتکل های رمز ارزها اختصاص دارد. 
با توجه به خألهای موجود در محیط قانونی کشور در حوزة اقتصاد 

دیجیتال، توجه به این پروتکل ها اهمیت مضاعف دارد.
در فصل ششم، »رویکردها و چالش های حقوقی اقتصاد دیجیتال« 
بررسی شده است. در این فصل، به خصوص، بر رویکردهای قانونگذاری، 
مسائل مالی و بانکی، رقابت و انحصار، حقوق مصرف کننده، مسائل 
حقوقی روندهای نوین، چالش های حقوقی و قانونی اقتصاد اشتراکی، 
مسائل حقوقی اینترنت اشیا و اینترنت همة اشیا، چالش های قانونی 
داده ها، بزرگ داده ها و داده های باز و زیست بوم قانونی اقتصاد دیجیتال 
ایران تمرکز شده است و در نهایت ظرفیت ها و چالش های قوانین و 

مقررات اقتصادهای دیجیتال موضوع بحث بوده اند.
»ایمنی و امنیت در بازار برخط«، عنوان فصل هفتم کتاب است. 
در این فصــل ابتدا، به تبیین مفهومی و گونه شناســی بازار برخط 
می پردازیم. ســپس، ســاختارها و فرایندهای ایمنی، پروتکل های 
امنیتــی، نرم افزارهای ضدتقلــب و اســتانداردهای جهانی ایمنی 
بازار برخط را بررســی می کنیم و به طور مشــخص، شش استاندارد 
تخصصی ایزو را تحلیل کرده ایم، شامل نظرات مصرف کنندة آنالین، 
فناوری اطالعات، پوشاک و پرو دیجیتال، تجزیه وتحلیل دیجیتال و 
تجزیه وتحلیل وب، خدمات مالی و مدیریت شمارة شناسایی شخصی 

و بانکداری و خدمات مالی تلفن همراه.
بخش ســوم این کتاب بــه »ظرفیت های جدیــد در اقتصاد 
دیجیتال«، از جمله موارد اشاره شــدة قبل اختصاص دارد. در این 
بخش، در فصل هشــتم، به »رایانش ابری و تأثیرگذاری اقتصادی 
آن« پرداخته ایم؛ مفهوم رایانش ابری، ســیر تکاملی آن، ویژگی ها، 
مدل ها و کاربردهای مختلف آن در بنگاه های کوچک و متوســط، 
ســازمان های عمومــی و دولت بررســی و در نهایــت، اهمیت و 

معرفی کتاب
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اثرگذاری آن در حوزة اقتصاد تحلیل شده است. سپس، در فصل 
نهــم، »فناوری بالکچین و ارز مجازی« را مطالعه کرده ایم که دو 
پدیدة مهم و تأثیرگذار بر نظام های اقتصادی محسوب می شوند، از 
جمله نظام اقتصادی کشور ایران، همچنین نظام پولی و بانکی . با 
توجه به پیچیده بودن فناوری بالکچین، در طول این فصل تالش 
شده است خواننده به زبان ساده با روش کار بالکچین آشنا شود. 
همچنین، به کاربرد بالکچین در قراردادهای هوشمند و آیندة این 
فناوری توجه شده است. درخصوص ارز مجازی نیز، پس از معرفی 
این ارز، به گونه شناسی ارزهای مجازی و مقایسة پول الکترونیک 
با ارز مجازی پرداخته ایم. سپس، بیت کوین به عنوان پیشروترین 

ارز مجازی تحلیل شده است.
در فصــل دهم، »بازار کار اقتصاد دیجیتــال« مورد نظر بوده 
که طــی آن الگوهای جدید کار، مزایــا و معایب مدل های جدید 
کار و روابط شــغلی، پلتفرم های کار دیجیتال، توسعة کارآفرینی 
دیجیتال، مدل کسب وکار باز، اپلیکیشن های کسب وکار و توسعة 
استانداردهای انطباق در بازار دیجیتال بررسی شده است. این فصل، 
از نظر آشنایی با یکی از مهم ترین جنبه های توسعة اقتصاد دیجیتال 

در کشور ایران اهمیت دارد.
در فصل یازدهم، که آخرین فصل از بخش ســوم کتاب است، 
»بانکداری الکترونیک و روندهای آینده« بررسی شده است. هدف 
از این فصل، صرفاً بازتاب بانکداری خصوصی نیست، بلکه مهم تر از 
آن، بیان تأثیر فناوری های نوظهور و مؤثر بر بانکداری، به خصوص 
فناوری بالکچین و تأثیر آن بر نظام پولی و خزانه داری کشور است. 
این فصل متشکل از مباحثی درخصوص فناوری های اصلی مؤثر بر 
آیندة بانکداری الکترونیکی است، از جمله رایانش ابری، داده های 
بزرگ، هوش مصنوعی و یادگیری ماشــینی، اتوماسیون مبتنی بر 
فرایندهای رباتیک، فناوری های دفتر کل تسهیم شده و اینترنت اشیا. 
سپس، به نقش فناوری های مرکززدا بر آیندة بانکداری الکترونیکی، 
مدیریت نقدینگی و آیندة دفاتر کل در بانکداری تجاری پرداخته ایم.
فصل دوازدهــم به »چالش های اقتصاد دیجیتــال در ایران« 
اختصــاص دارد. در این فصل ابتدا به مهم ترین چالش های اقتصاد 
ایران پرداخته ایم که تورم، رکود و رشد اقتصادی ناپایدار، اشتغال و 
معضل بیکاری، وابستگی اقتصادی به نفت و اقتصاد تک محصولی، 
عدم شفافیت و فساد اقتصادی و مدیریت اقتصادی ناکارآمد تحلیل 
شــده است. سپس، دیجیتالی شدن اقتصاد و چالش های اقتصادی 
در ایران تبیین شده اند که ذیل آن اثر دولت الکترونیکی، خدمات 
و محتوای دیجیتال بر اقتصاد، داده های باز، بزرگ داده ها و مسئلة 
شــفافیت اطالعات در اقتصاد دیجیتال، اینترنت اشــیا، اینترنت 
همة اشــیا و خودکارسازی فرایندهای اقتصادی، هوشمندسازی و 
خودکارسازی، ضرورت توسعة توانمندی برای تغییر محیط کاری، 

مهارت های نرم و ســخت در کاهش بیکاری و توســعة اشــتغال 
دیجیتال به نحو کاربردی و راهبردی بررسی شده اند.

در فصل ســیزدهم به »کســب وکارهای دیجیتــال ایرانی« 
پرداخته ایــم. در این فصل ابتدا، کســب وکارهای دیجیتال ایرانی 
وضعیت شناسی و سپس، کســب وکارهای خرده فروشی آنالین و 
فروشگاه های اینترنتی ایرانی، کسب وکارهای مبتنی بر حمل ونقل، 
کسب وکارهای حوزة مواد غذایی و رســتوران ها و فین تک ایرانی 
بررســی شده اند. در ادامه، دربارة کسب وکارهای دیجیتال ایرانی از 
نگاه مسئله شناسی بحث کرده ایم که فهرستی منسجم، پرتعداد و 
کارآمد را دربر می گیرد. این فصل، راهکارهایی را برای زیســت بوم 
کســب وکارهای دیجیتال ایرانی ارائه می کند که برای فعاالن این 
حوزه یا عالقه مندان به آشنایی با کسب وکارهای دیجیتال و ارتباط 

آن با زمینه اجتماعی ایران راهگشا خواهد بود.
فصل چهاردهم به »اقتصاد دیجیتال مقاومتی« اختصاص دارد. 
در این فصل، ابتدا به اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری، 
همچنین از نگاه متخصصان و اندیشــمندان پرداخته شده است. 
سپس، برنامه ها و راهبردهای اقتصاد مقاومتی دیجیتال تحلیل شده 
و در نهایت دربارة راهکارهای مقاوم سازی اقتصاد دیجیتال در ایران 

بحث شده است.
این کتاب با جمع بندی به پایان می رســد کــه در آن »نظام 
یکپارچه اقتصاد دیجیتال؛ سیاســت ها، ساختارها و روندها« بحث 
شده اســت. یافته های ما نشان می دهد اقتصاد دیجیتال در مسیر 
دســتیابی به رونق اقتصــادی جایگاهی ویژه و رو به رشــد دارد. 
همچنانکه نسبت رو به افزایش ارزش اقتصاد دیجیتال به کل اقتصاد 
در جهان، تعادل اقتصادی سنتی را دستخوش تحول جدی کرده 
است، وضعیت این تناسب نیز در نظام اقتصادی ایران تأثیر مهمی 
خواهد داشت. اگرچه اثبات این اثرگذاری از طریق مباحث اقتصاد 
کالن امکان پذیر اســت، به جایگاه عملی آن باید در کوچک ترین 
نهاد اقتصادی، یعنی خانواده، توجه کرد. بنابراین، بهره مندی خانوادة 
ایرانی از آوردة اقتصاد دیجیتال و درک اثر عینی آن بر بزرگ شدن 
اقتصــاد خانواده، بایــد هدف اصلی اقتصاد دیجیتــال یکپارچه و 

عدالت محور در کشور باشد.
کتاب اقتصاد دیجیتال برای دانشجویان رشتة ارتباطات در مقاطع 
کارشناســی و کارشناسی ارشد منبع اصلی درس »مطالعات فضای 
مجازی«، »جامعه شناسی سازمان های رسانه ای«، »رسانه های نوین« 

و »اقتصاد رسانه« هر کدام به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
کتاب اقتصاد دیجیتال تألیف دکتر ســعیدرضا عاملی، استاد 
ارتباطات دانشگاه تهران، و مجتبی حاجی جعفری، پژوهشگر مرکز 
پژوهشی فضای مجازی، به همت ســازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی دانشگاه ها )سمت( به بهای 55 هزار تومان منتشر شد.

معرفی کتاب
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به گزارش روابط عمومی ســازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، کتاب 
اقتصاد سیاســی جهانی عنــوان اثری از »جان رونهیل« اســت که 
به تازگــی با ترجمة دکتر سید محمدعلی موسوی، دانشیار دانشکدة 
مطالعات جهان دانشگاه تهران، و دکتر الهه نوری غالمی زاده، مدرس 

دانشکدة مطالعات جهان، منتشر شده است.
در علم اقتصاد سیاسی، با رویکردی میان رشته ای، تولید و تجارت 
و روابــط آن با قوانین و دولت، همچنین با توزیع ثروت و درآمد ملی 
مطالعه می شــود. در این راســتا، هدف اصلی کتاب اقتصاد سیاسی 
جهانی معرفی، تحلیل و تبیین تمامی رشته های درگیر در علم اقتصاد 
سیاسی جهانی است. نویسنده از مقاالت برجسته ترین صاحب نظران 
این رشته استفاده می کند تا مباحث اقتصاد سیاسی را در قالب کتابی 

درسی در اختیار مخاطبان قرار دهد.
این کتاب از پنج بخش اصلی و چهارده فصل تشــکیل می شود، 
با موضوع های مهمی از جمله رویکردهای نظری به اقتصاد سیاســی 
جهانی، تجــارت جهانی و تولید، مالیة جهانی، جهانی شــدن، دولت 
و توســعه، برابری و محیط زیســت می پردازد. مسائل مختلفی نظیر 
وابستگی  متقابل و روزافزون کشورها در اقتصاِد در حال جهانی شدن، 
آســیب پذیری نظام مالی جهانِی معاصر در برابر بحران های ادواری، 
سرعت انتقال توســعه، افزایش اهمیت بازیگران خصوصی در اقتصاد 
جهانی معاصــر، به ویژه در بخــش مالی، تنظیم مقــرراِت بازارهای 
بین المللی، نقش قابل توجه و در حال تحول مؤسسات بین المللی در 

واکنش به بحران ها و تأثیر بحران های مالی بر فقر و نابرابری.
بخش اول این کتــاب »رویکردهای نظری به اقتصاد سیاســی 
جهانی« نامیده شــده اســت و چهار فصل »مطالعة اقتصاد سیاسی 
جهانی«، »ریشــه های قرن نوزدهمِی ســنت های نظری در اقتصاد 
سیاســی جهانی«، »همکاری و منازعه در اقتصاد سیاســی جهانی« 
و »منابع داخلی سیاســت های اقتصادی خارجــی« را دربرمی گیرد. 
نویسنده در این فصل ها به تحوالت نظام اقتصاد بین الملل، ریشه های 
علم اقتصاد سیاسی جهانی، وابستگی متقابل اقتصادی، نقش نهادها 
در تسهیل همکاری اقتصادی و نحوة مدیریت پیوند اقتصادی کشورها 

می پردازد.
بخش دوم این کتاب با عنوان »تجارت جهانی و تولید«، شــامل 
ســه فصل »تحول رژیم تجارت جهانــی«، »موافقتنامه های تجاری 
منطقه ای« و »جهانی  شــدن تولید« است. در این فصل ها، تاریخچه، 
روندهــا و چالش هــای اخیر نظام تجــارت چندجانبه، شــکل ها و 
تبعات همکاری تجاری منطقه ای و فرصت ها و چالش های ناشــی از 

زنجیره های ارزش جهانی بررسی شده است.
»مالیة جهانی« عنوان بخش ســوم این کتاب است که در قالب 
دو فصــل »تحول نظام پولی و مالی بین الملل« و »اقتصاد سیاســی 
بحران های مالی جهانی« ارائه می شــود. نویسنده در این دو فصل به 
تشریح نقش محوری نظام پولی و مالی بین الملل در اقتصاد سیاسی 
جهانی و تبعات سیاســی این نظام، همچنین به تبیین نحوة ارزیابی، 

پیشگیری و مدیریت بحران های مالی جهانی می پردازد.
بخش چهارم این کتاب »جهانی شــدن و دولت« نــام دارد و از 
دو فصل »منطق های جهانی  شــدن اقتصادی« و »تأثیر جهانی  شدن 
بر دولت ها« تشــکیل می شــود. رونهیل در این بخش علل زیربنایی 
جهانی  شــدن اقتصادی، پویایی های اقتصادی حاصل از آن و تأثیرات 

آن بر دولت ملت ها را شرح می دهد.
بخش پنجم کتاب »اقتصاد سیاســی جهانی«، با عنوان »توسعه، 
برابری و محیط زیســت« سه فصل »رشــد، نابرابری، و فقر جهانی: 
استدالل جهانی شدن و علم سیاسِی اقتصاد«، »اقتصاد سیاسی توسعه« 
و »اقتصاد سیاسی محیط زیست« را دربردارد. استدالل جهانی  شدن 
نئولیبرال، چالش های آن در مناطق مختلف و راه حل های ارائه شــده 
برای این چالش ها، مشــکالت توســعه در اقتصاد جهانی و رژیم های 
محیط زیســتی بین المللی در این بخش تشــریح شده است. رونهیل 
می کوشد نشان دهد اقتصاد نابرابر کنونی به مشارکت تمامی بازیگران 

احتیاج دارد تا بتواند بر چالش های حاصل از جهانی شدن غلبه کند.
جعبه هــا و نکات کلیدی هــر فصل، اطالعــات بنیادین مربوط 
به مباحــث را در خود گنجانده و ســؤال های انتهای هر فصل ذهن 
خوانندگان را به چالش می کشد تا در صورت عالقه مندی به آشنایی 
عمیق تر با مبحث مورد نظر، خود به کندوکاو در منابع معرفی شــده 
برای مطالعة بیشــتر و پیوندهــای وب بپردازند. افزون بر این، بخش 
واژه نامه نیز درصدد است تا با توضیح واژگان و عبارات رایج در اقتصاد 

معرفی کتاب اقتصاد سیاسی جهانی
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سیاسی جهانی، رســالت این کتاب 
درسی را تکمیل کند.

با  جهانــی  سیاســی  اقتصــاد 
ترجمه ای روان، محتوایی درسنامه ای 
را در اختیار مخاطبان قرار می دهد. 
مخاطبان می توانند با مراجعه به آن 
گام هــای اولیة شــناخت این حوزة 
نســبتاً جدید اما بسیار پراهمیت را 
به درستی بردارند. ترجمة این کتاب 
از جمله منابع ارزشــمندی به شمار 
می آید که مخاطبان فارســی زبان و 
عالقه مند به مباحث رشته های علوم 
سیاسی و اجتماعی، روابط بین الملل، 
اقتصاد سیاسی، همچنین  و  اقتصاد 
مطالعات بین رشته ای علوم انسانی را 

با خود همراه می سازد.
سیاســی  اقتصاد  پدیدآورنــدة 
جهانی، پروفســور رونهیل، اســتاد 
دانشگاه واترلو است که آثار متعددی 
را در زمینة اقتصاد سیاسی به رشتة 
تحریــر درآورده و مقــاالت وی در 
بسیاری از مجالت معتبر بین المللی 
به چاپ رسیده است. مترجمان این 
اثر دکتر موسوی، استاد درس اقتصاد 
سیاسی ایاالت متحده و دکتر نوری 
اقتصاد  درس  اســتاد  غالمــی زاده، 
سیاســی امریکای التین در دانشگاه 

تهران اند.
اقتصاد سیاسی جهانی در 1012 
صفحه، در قطع وزیــری و با قیمت 
توســط ســازمان  تومان   200000
منتشر  دانشــگاهی  جهاد  انتشارات 
شده اســت. عالقه مندان برای تهیة 
این اثر می توانند به فروشگاه سازمان 
به نشانی  انتشارات جهاد دانشگاهی 
تهران، خیابان انقالب اســالمی، بین 
خیابان فلســطین و چهارراه ولیعصر 
)عج(، کتاب فروشی شانزده، همچنین 
ســایر فروشــگاه های این ســازمان 
مراجعــه کنند یــا با شــماره تلفن 

02166487625 تماس بگیرند.

کتاب آن ســوی میز؛ خاطرات سیاســتمداران 
امریکایی از تعامل و تقابل با ایران ترجمة مهدی 
خانعلی زاده و ســید وحید نبــوی زاده نمازی، 
امریکای دانشکدة  دانشجوی دکتری مطالعات 
مطالعــات جهان دانشــگاه تهــران، به  همت 

کتابستان منتشر شد.
آن سوی میز در 339 صفحه در قطع وزیری 
به شمارة شــابک 6-60-6837-622-978 در 
هفت فصل، به همراه مقدمه، در زمستان 1399 

منتشر شده است.
سنت خاطره نویســی در فرهنگ سیاسی 
امریکا، رویکردی جاافتاده محســوب می شــود 
و تقریباً بیشتر سیاســتمداران این کشور پس 
از پایان دورة مســئولیت خود، کتاب خاطراتی 
منتشــر کرده اند. آنچــه در این کتاب ترجمه و 
گردآوری شده است، بخش های مرتبط با ایران 
از کتاب خاطرات هفت تن از سیاستمداران ارشد 
امریکایی است در ســال های 2009 تا 2019، 
و در دوران دو رئیس جمهــور امریــکا- باراک 
اوباما و دونالد ترامپ- و عمدتاً بر ســر مســئلة 
برنامة هســته ای ایران و اهمیت کشور ایران در 
راهبردهای امنیت ملی و سیاست خارجی امریکا. 

خاطرات این افراد را در این اثر می خوانیم: 

• فصل 1: هیالری رودهام کلینتون، وزیر امور 
خارجة امریکا )2009- 2013( 

• فصل 2: جان فوربــز کری، وزیر امور خارجة 
امریکا )2013- 2017(

• فصل 3: وندی روث شــرمن، معاون سیاسی 
وزیر امور خارجة امریکا )2011- 2015(

• فصــل 4: نیمراتا نیکی هیلی، ســفیر ایاالت 
متحــدة امریکا در ســازمان ملل )2017- 

)2018
• فصل 5: ویلیام جوزف برنز، قائم مقام وزیر امور 

خارجة امریکا )2011- 2014(
• فصل 6: ســوزان الیزابت رایس، سفیر ایاالت 
متحــدة امریکا در ســازمان ملل )2009- 

)2013
• فصل 7: جان رابرت بولتون، مشاور امنیت ملی 

امریکا )2018- 2019(
بــه بیان مترجمان، »آنچــه برای مخاطب 
ایرانی از مطالعة این مجموعه به دســت می آید، 
نوع نگاه امریکایی ها به کشورمان و هدف آن ها 
از هر گونه تعامل و مذاکره با جمهوری اسالمی 

ایران است« )ص 10(.
زهرا جالل زاده
کارشناس ارشد زبان شناسی

آن سوی میز
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International Research Center for Water and En-
vironment (IRCWE), University of Tehran

https://ircwe.ut.ac.ir/

 Center for Research in Climate Change and
 Global Warming (CRCC), Institute for Advanced
Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran

https://iasbs.ac.ir/sections/crcc/

 The Intergovernmental Panel on Climate Change,
United Nations

https://www.ipcc.ch/

Union of Concerned Scientists

https://www.ucsusa.org/

National Center for Atmospheric Research, Uni-
versity Corporation for Atmospheric Research

https://ncar.ucar.edu/

 American Association for the Advancement of
Science

https://www.aaas.org/

European Geosciences Union

https://www.egu.eu/

 Canadian Meteorological and Oceanographic
Society

https://www.cmos.ca/

فهرست برخی مراکز مطالعات راهبردی

A List of Climate Change Research Centers
Elaheh Nourigholamizadeh, PhD in American Studies

فهرستی از مراکز پژوهشی تغییرات اقلیمی
دکتر الهه نوری غالمی زاده، دکتری مطالعات امریکا
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 Mercator Research Institute on Global Commons
and Climate Change

https://www.mcc-berlin.net/en/

Climate Change research group, International In-
stitute for Environment and Development (IIED)

https://www.iied.org/climate-change-research-group

Woodwell Climate Research Center

https://www.woodwellclimate.org/

 Purdue Climate Change Research Center, Purdue
University

https://ag.purdue.edu/climate/

Climate Change Research Centre (CCRC), Uni-
versity of New South Wales

https://www.ccrc.unsw.edu.au/

Climate Change Research, United States Environ-
mental Protection Agency

https://www.epa.gov/climate-research

Tyndall Centre for Climate Change Research

https://www.tyndall.ac.uk/

 Research Center for Climate Change (RCCC),
Institute for Sustainable Earth and Resources (I-
SER), University of Indonesia (UI)

https://iser.sci.ui.ac.id/research-center-for-climate-
change/

New Zealand Climate Change Research Institute

https://www.wgtn.ac.nz/sgees/research-centres/ccri

 McMaster Institute of Environment and Health
(MIEH), McMaster University

https://www.mcmaster.ca/

Environment Institute, University of Adelaide

https://www.adelaide.edu.au/environment/

Hawkesbury Institute for the Environment, West-
ern Sydney University

https://www.westernsydney.edu.au/hie

فهرست برخی مراکز مطالعات راهبردی
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The Danish Centre for Environmental Assess-
ment, Aalborg University

https://www.en.dcea.dk/

Finnish Environment Institute, Helsinki Univer-
sity Viikki Campus

https://www.syke.fi/en-US

 Helmholtz-Centre for Environmental Research -
UFZ

https://www.ufz.de/index.php?en=33573

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

https://wupperinst.org/

Centre for Science and Environment (CSE), India

http://www.cseindia.org/

Environmental Research Institute (ERI), Univer-
sity College Cork, Ireland

https://www.ucc.ie/en/eri/

Norges ledende institutt for tverrfaglig klima-
forskning, University of Oslo, Norway

https://cicero.oslo.no/no

 National institute of environmental research,
South Korea

https://www.nier.go.kr/NIER/egovEngIndex.jsp

Stockholm Environment Institute

https://www.sei.org/

Grantham Institute - Climate Change and Envi-
ronment, Imperial College London

https://www.imperial.ac.uk/grantham/

Climate Change Research Institute (CCRI), India

http://ccri.in/index.html

Climate Change Institute, University of Maine

https://climatechange.umaine.edu/
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رشتة مطالعات جنوب افریقا

استاد راهنما، مشاور و 
داوران زمان و مکان عنوان به انگلیسی عنوان پایان نامه به فارسی دانشجو

استاد راهنما: دکتر رضا 
باقری

استاد مشاور: دکتر امیربهرام 
عرب احمدی

استاد داور: دکتر حمیده 
موالیی

استاد داور خارجي: دکتر 
مازیار مظفری

چهارشنبه 6 اسفند 
1399، ساعت 

09:00، اتاق مجازی 
ut.ac.ir/.vclas9

fws5

 Challenges and
 Opportunities

 of Political and
Economic Rela-

 tions of Iran and
Zimbabwe

چالش ها و فرصت های روابط 
سیاسی و اقتصادی ایران و 

زیمبابوه

فاطمه 
پورشاه آبادی

استاد راهنما: دکتر امیربهرام 
عرب احمدی

استاد مشاور: دکتر رضا 
باقری

استاد داور: دکتر مازیار 
مظفری فالرتی

استاد داور خارجي: دکتر 
احسان رسولی نژاد

چهارشنبه 20 
اسفند 1399، 

ساعت 11:00، اتاق 
.vclas9 مجازی
ut.ac.ir/fws6

 The Study of the
 Opportunities and
 Challenges on the
 Path of Economic
 Relations between

 Iran and South
Africa

بررسی فرصت ها و چالش های 
روابط اقتصادی ایران و افریقای 

جنوبی
نرگس حجتی

استاد راهنما: دکتر امیربهرام 
عرب احمدی

استاد مشاور: دکتر محمد 
سلطانی نژاد

استاد داور: دکتر رضا باقری
استاد داور خارجي: دکتر 

علی گل محمدی

چهارشنبه 20 
اسفند 1399، 

ساعت 12:00، اتاق 
 vclas9.مجازی
ut.ac.ir/fws5

 The Impact of
 South Africa`s
 Peacekeeping

 and Mediation on
 African Peace and

Security

تأثیر اقدام های صلح طلبانه و 
میانجی گری های افریقای جنوبی 

بر صلح و امنیت قارة افریقا
عطیه رامک

رشتة مطالعات کشورهای آلمانی زبان

استاد راهنما، مشاور و 
داوران زمان و مکان عنوان به انگلیسی عنوان پایان نامه به فارسی دانشجو

استاد راهنما: دکتر محمدرضا 
دوستی زاده

استاد مشاور: دکتر یونس 
نوربخش

استاد داور: دکتر عباس 
مهرگان

استاد داور خارجی: دکتر 
محمد اخگری

یک شنبه 10 اسفند 
1399، ساعت 

11:00، اتاق مجازی 
ut.ac.ir/.vclas9

fws4

 Zum Stellenwert
 der Spieltheorie

als Instrumen-
 tarium zur Analyse

 von politischen
Konflikten

بررسی جایگاه »نظریة بازی« 
به عنوان سازکار تحلیل تنش های 

سیاسی
آرش قنبری

دفاعیه های نیمسال اول  1399- 1400
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رشتة مطالعات امریکای شمالی

استاد راهنما، مشاور و 
داوران زمان و مکان عنوان به انگلیسی عنوان پایان نامه به فارسی دانشجو

استاد راهنما: دکتر فواد 
ایزدی

استاد مشاور: دکتر زهره 
خوارزمی

استاد داور: دکتر زینب 
قاسمی طاری

استاد داور خارجي: دکتر 
الهام کدخدایی

چهارشنبه 29 
بهمن 1399، 

ساعت 11:00 ، اتاق 
.vclas9 مجازی
ut.ac.ir/fws6

 The Issue of
 Clientelism in

 US-Iran Relations:
 The Case of Iran’s
Nuclear Program

مسئلة حامی گرایی در روابط 
ایران و امریکا: مورد برنامة 

هسته ای ایران
مهرداد شیری

استاد راهنما: دکتر ابراهیم 
محسنی چراغلو

استاد مشاور: دکتر زینب 
قاسمی طاری

استاد داور: دکتر فؤاد ایزدی
استاد داور خارجي: دکتر 

شاهو صبار

چهارشنبه 29 
بهمن 1399، 

ساعت 12:00، اتاق 
.vclas9 مجازی
ut.ac.ir/fws4

Avoiding or En-
 gaging Iran as an
Issue in US Presi-
 dential Elections:
 A Mixed-Method
 Investigation of
US General Elec-

 tion Debates from
2004-2016

اجتناب یا پرداختن به ایران 
به عنوان یک مسئله در 

انتخابات های ریاست جمهوری 
امریکا: تحقیقی به روش ترکیبی 
از مناظره های انتخاباتی امریکا در 

سال های 2004 تا 2016

علی اکبر عباسی

رشتة مطالعات امریکای التین

استاد راهنما، مشاور و 
داوران زمان و مکان عنوان به انگلیسی عنوان پایان نامه به فارسی دانشجو

استاد راهنما: دکتر مریم 
حق روستا

استاد داور: دکتر الهه نوری
استاد داور خارجي: دکتر 

مهتاب صابونچی

چهارشنبه 13 
اسفند 1399، 

ساعت 09:00 ، اتاق 
.vclas9 مجازی
ut.ac.ir/fws5

Estudio compara-
 tivo desde el punto

 de vista cultural
entre Choghazan-
bil en Irán y temp-

 los de Teotihuacán
 y Tenochtitlán en

México

بررسی تطبیقی دیدگاه فرهنگی 
بین چغازنبیل در ایران و معابد 
تئوتیئواکان و تنو چتیتالن در 

مکزیک

نیلوفر 
شکوری مقدم

استاد راهنما: دکتر مریم 
حق روستا

استاد مشاور: دکتر رحمت 
حاجی مینه

استاد داور: دکتر الهه 
نوری غالمی

استاد داور خارجي: دکتر 
مهتاب صابونچی

چهارشنبه 13 
اسفند 1399، 

ساعت 11:00، اتاق 
.vclas9 مجازی
ut.ac.ir/fws6

 Las Relaciones
 Exteriores de Irán

 y Turquía con
América Latina

روابط خارجی ایران و ترکیه در 
قبال امریکای التین محمد استادولی
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استاد راهنما: دکتر مریم 
حق روستا

استاد مشاور: دکتر الهه 
نوری غالمی

استاد داور: دکتر علی 
فیض اللهی

استاد داور خارجي: دکتر 
مهتاب صابونچی

چهارشنبه 13 
اسفند 1399، 

ساعت 12:00 ، اتاق 
.vclas9 مجازی
ut.ac.ir/fws5

El estudio com-
 parativo de las
 eficiencias e

 ineficiencias del
 socialismo durante

el periodo presi-
 dencial de José
 Mujica y Tabaré
Vásquez )2005-

2015)

مطالعة تطبیقی کارایی و 
ناکارامدی سوسیالیسم در 

اروگوئه )مورد مطالعه: دوره های 
ریاست جمهوری خوزه موخیکا و 

تاواره واسکز )2015-2005(

هاجر 
محبی صبور

رشتة مطالعات بریتانیا

استاد راهنما، مشاور و 
داوران زمان و مکان عنوان به انگلیسی عنوان پایان نامه به فارسی دانشجو

استاد راهنما: دکتر عباس 
احمدآخوندی

استاد داور: دکتر یونس 
شکرخواه

استاد داور خارجی: دکتر 
علی اصغر سعیدی

شنبه 23 اسفند 
1399، ساعت 

09:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws4

 The Politics
of NHS Re-

 examined: An
 Analytical Study
of Healthcare De-
livery in the UK

بررسی سیاست های سالمت 
همگانی )NHS(: مطالعة تحلیلی 

ارائة خدمات سالمت در بریتانیا

کیارش 
اقبالی سرشت

استاد راهنما: دکتر محمدرضا 
سعیدآبادی

استاد مشاور: دکتر زینب 
قاسمی

استاد داور: دکتر یونس 
شکرخواه

استاد داور خارجی: دکتر 
زهره نصرت خوارزمی

شنبه 23 اسفند 
1399، ساعت 

11:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws4

 A Comparative
 Study of British
 and American
 Think Tanks
Policy Analy-

 sis Towards the
 JCPOA: A Case

 Study of Six
 Selected UK and
 US Think Tanks

)2015-2020)

بررسی مقایسه ای دیدگاه شش 
اندیشکدة بریتانیایی و امریکایی 
در قبال برجام )2015 تا 2020(

فرناز اسکندری

استاد راهنما: دکتر محمدرضا 
سعیدآبادی

استاد داور: دکترعباس 
احمدآخوندی

استاد داور: دکتر یونس 
شکرخواه

استاد داور خارجی: دکتر 
مازیار مظفری فالرتی

شنبه 23 اسفند 
1399، ساعت 

13:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws5

 The British Self
 and Continental
Other: The Ques-
 tion of British

 Identity in 2016
Referendum

خود بریتانیایی و دیگران اروپایی: 
مسئلة هویت بریتانیایی در 

همه پرسی 2016
فاطمه سلخوری
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استاد راهنما: دکتر محمد 
سلطانی نژاد

استاد داور: دکتر محمدرضا 
سعیدآبادی

استاد داور خارجی: دکتر 
رکسانا نیکنامی

دو شنبه 25 اسفند 
1399، ساعت 

10:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws6

 Emotional and
Discursive Analy-

 sis of British
 Post-Imperial War
 Engagements: The
Cases of Suez Cri-
 sis, Falkland War,
and the Iraq War

تحلیل هیجانی و گفتمانی 
درگیری در جنگ های بریتانیا در 
دورة پساامپریالیسم: موارد بحران 

سوئز، جنگ فالکلند، و جنگ 
عراق

معین احمدی

رشتة مطالعات روسیه

استاد راهنما، مشاور و 
داوران زمان و مکان عنوان انگلیسی/ ژاپنی عنوان پایان نامه به فارسی دانشجو

استاد راهنما: دکتر خدایار 
براری

استاد داور: دکتر احسان 
رسولی نژاد

استاد داور خارجي: دکتر 
محمود شوری

دوشنبه 4 اسفند 
1399، ساعت 

11:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws6

 Investigation of
 Role of Special

 Economic Zones
in the Develop-

 ment of Foreign
Trade of the Rus-
sian Federation

بررسی نقش مناطق ویژة 
اقتصادی در توسعة تجارت 
خارجی فدراسیون روسیه

زهرا خدابین

رشتة مطالعات ژاپن

استاد راهنما، مشاور و 
داوران زمان و مکان عنوان به انگلیسی عنوان پایان نامه به فارسی دانشجو

استاد راهنما: دکتر ناهید 
پوررستمی

استاد مشاور: دکتر علی 
گل محمدی

استاد داور: دکتر احسان 
رسولی نژاد

استاد داور خارجي: دکتر 
فرهاد تقی زاده

چهارشنبه 20 
اسفند 1399، 

ساعت 10:00، اتاق 
مجازی

vclas9.ut.ac.ir/
fws3

過去۳۰年間の

高齢化に重点を

置いた日本の貯

蓄率に影響を与

える要因の研究

（۱۹۹۰年以降)

بررسی عوامل تأثیرگذار بر 
نرخ پس انداز ژاپن با تأکید بر 

سالخوردگی در سه دهة اخیر )از 
سال 1990 به بعد(

رقیه رهبری فرد

استاد راهنما: دکتر علی 
گل محمدی

استاد مشاور: دکتر ناهید 
پوررستمی

استاد داور: دکتر حمیده 
موالیی

استاد داور خارجي: دکتر رضا 
باقری

شنبه 23 اسفند 
1399، ساعت 

11:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws3

جنبش های هویت خواهی و 
استقالل طلبی مردم اوکی ناوا مریم شکوهی

دفاعیه های نیمسال اول  1399- 1400
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رشتة مطالعات عراق

استاد راهنما، مشاور و 
داوران زمان و مکان عنوان عربی عنوان پایان نامه به فارسی دانشجو

استاد راهنما: دکتر محمد 
سلطانی نژاد

استاد مشاور: دکتر علی اکبر 
اسدی

استاد داور داخلی: دکتر یاسر 
عبدالزهرا

استاد داور خارجي: دکتر 
علی صباغیان

چهارشنبه 6 اسفند 
1399، ساعت 

14:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws6

تأثير العقوبات األمريكية 

على الَعالقات الثنائية بين 

إيران والعراق بعد إنسحاب 

الِواليات الُمتحدة من 

اإلتفاق الَنَووي

تأثیر تحریم های امریکا بر روابط 
دوجانبة ایران و عراق بعد از 

خروج امریکا از برجام

امید 
کرمی کجانی

استاد راهنما: دکتر محمد 
سلطانی نژاد

استاد مشاور: دکتر حسن 
احمدیان

استاد داور داخلی: دکتر یاسر 
عبدالزهرا

استاد داور خارجي: دکتر 
علی اکبر اسدی

دوشنبه 25 اسفند 
1399، ساعت 

13:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws5

العالقات 

السياسيةالسعودية 

العراقية بعد سقوط النظام 

البعثي ۲۰۰۳-۲۰۱۸

روابط سیاسی عربستان سعودی 
و عراق بعد از سقوط نظام بعث 

2018-2003
جواد آریامنش

رشتة مطالعات فرانسه

استاد راهنما، مشاور و داوران زمان و مکان عنوان فرانسوی عنوان پایان نامه به 
فارسی دانشجو

استاد راهنما: دکتر محّمدجواد 
محّمدی

استاد مشاور: دکتر صفورا ترک الدانی
استاد داور: دکتر هادی دولت آبادی

استاد داور خارجي: دکتر فریده علوی

سه شنبه 28 بهمن 
1399، ساعت 

13:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws4

 La politique
 étrangère de la
 France face à la
guerre Iran-Irak

سیاست خارجی فرانسه 
در قبال جنگ تحمیلی 

عراق علیه ایران   

محّمدصادق 
وجدی سیچانی

استاد راهنما: دکتر حجت اهلل ایوبی
استاد مشاور: دکتر هادی دولت آبادی

استاد داور: دکتر روح اهلل حسینی
استاد داور خارجي: دکتر سارا 

سدیدی

چهار شنبه 29 
بهمن 1399، 

ساعت 09:00، اتاق 
vclas9. مجازی
ut.ac.ir/fws5

 L’influence des
 États-Unis sur les
relations économ-
 iques entre l’Iran
 et la France: 2005

à aujourd’hui

تأثیر ایاالت متحدة 
امریکا بر روابط اقتصادی 

میان ایران و فرانسه: 
2005 تا امروز

کیوان رازه

استاد راهنما: دکتر روح اهلل حسینی
استاد مشاور: دکتر حجت اهلل ایوبی
استاد داور: دکتر هادی دولت آبادی
استاد داور خارجي: دکتر بهروز 

گتمیری

یک شنبه 24 اسفند 
1399، ساعت 

12:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws6

 Le festival
 d’Annecy: un pont

 culturel et aussi
 économique entre
l’Iran et la France

جشنوارة انسی: پلی 
فرهنگی و اقتصادی بین 

ایران و فرانسه

محّمدحسن 
صفایی فر

دفاعیه های نیمسال اول  1399- 1400
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رشتة مطالعات فلسطین اشغالی

استاد راهنما، مشاور و داوران زمان و مکان عنوان عربی عنوان پایان نامه به 
فارسی دانشجو

استاد راهنما: دکتر سیدهادی برهانی
استاد مشاور: دکتر جواد شعرباف
استاد داور داخلی: دکتر محمد 

سلطانی نژاد
استاد داور خارجي: دکتر حسین آجرلو

چهار شنبه 6 اسفند 
1399، ساعت 

10:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws4

الدراسات اإليرانية في إسرائيل مطالعات ایران در 
اسرائیل رضا سلمانیان

استاد راهنما: دکتر جواد شعرباف
استاد مشاور: دکتر سیدهادی برهانی

استاد داور: دکتر حسن احمدیان
استاد داور خارجي: دکتر حسن 

عابدینی

 شنبه 23 اسفند 
1399، ساعت 

13:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws6

دور صفحات الفيس بوك 

الرسمية التابعة للكيان 

الصهيوني الناطقة باللغة 

العربیة في أمنه القومي )من 
۱-تموز-۲۰۱۹ إلى ۱-تموز 

)۲۰۲۰

نقش صفحه های 
رسمی فیس بوک 

رژیم صهیونیستی به 
زبان عربی در امنیت 
ملی آن )از 1 ژوییة 
2019 تا 1 ژوییة 

2020

زهرا بادیانی

استاد راهنما: دکتر سیدهادی برهانی
استاد مشاور: دکتر جواد شعرباف
استاد داور داخلی: دکتر حسن 

احمدیان
استاد داور خارجي: دکتر مسعود 

اسداللهی

دو شنبه 25 اسفند 
1399، ساعت 

12:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws4

التطهير العرقی للشیعه من 

فلسطين

پاک سازی نژادی 
شیعیان از فلسطین 

اشغالی

محمدجواد 
صفریزدی

رشتة مطالعات مصر

استاد راهنما، مشاور و داوران زمان و مکان عنوان عربی عنوان پایان نامه به فارسی دانشجو

استاد راهنما: دکتر علی اکبر 
علیخانی

استاد مشاور: دکتر روح اله 
کهن هوش نژاد

استاد داور داخلی: دکتر 
سیدهادی برهانی

استاد داور خارجي: دکتر صادق 
خورشا

سه شنبه 5 اسفند 
1399، ساعت 

11:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws5

تطورات السیاحۀ التراثیة 

فیما بين ایران و مصر منذ 

عهد الملک فاروق و حتی 

الرئیس السی�سی

مراحل پیشرفت میراث 
گردشگری بین ایران و مصر 
از دوران ملک فاروق تا دوران 

الرئیس السیسی

ابراهیم فاخر

استاد راهنما: دکتر علی اکبر 
علیخانی

استاد مشاور: دکتر حسن 
احمدیان

استاد داور داخلی: دکتر محمد 
سلطانی نژاد

استاد داور خارجي: دکتر 
سیدعبداألمیر نبوی

دو شنبه 18 اسفند 
1399، ساعت 

08:30، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws6

أسس و مبادئ الدولة 

المدنية في الفکر السیا�سي 

لإلخوان المسلمين

اصول و مبانی دولت 
مدنی در اندیشة سیاسی 

اخوان المسلمین
لقمان ستوده

دفاعیه های نیمسال اول  1399- 1400
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رشتة مطالعات هند

استاد راهنما، مشاور و 
داوران زمان و مکان عنوان به انگلیسی عنوان پایان نامه به فارسی دانشجو

استاد راهنما: دکتر 
صدرالدین موسوی جشنی

استاد راهنما: دکتر حمیده 
موالیی

استاد داور: دکتر فرزانه 
اعظم لطفی

استاد داور خارجي: دکتر 
فرج اهلل احمدی

یکشنبه 3 اسفند 
1399، ساعت 

14:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws6

 Role of Muslims
in Indian Politi-

 cal Structure and
Society in Post-

Independence Era

نقش مسلمانان در ساختار 
سیاسی و جامعة هند در دوران 

پسااستعمار
سارا اخالق

استاد راهنما: دکتر حمیده 
موالیی

استاد مشاور: دکتر مازیار 
مظفری فالرتی

استاد داور: دکتر زینب 
قاسمی طاری

استاد داور خارجي: دکتر 
صدرالدین موسوی جشنی

یکشنبه 24 اسفند 
1399، ساعت 

12:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws3

Gender in In-
 dia: A Feminist
and Compara-

 tive Reading of
 Aravind Adiga

 and Kiran Desai’s
 Novels Portraying

India’s Society

جنسیت در هند: جستاری 
فمنیستی و تطبیقی از رمان های 
تصویرگر جامعة هند اثر آراویند 

آدیگا و کیران دسای

رویا فتاح پور

استاد راهنما: دکتر حمیده 
موالیی

استاد مشاور: دکتر مازیار 
مظفری فالرتی

استاد داور: دکتر زهره 
نصرت خوارزمی

استاد داور خارجي: دکتر 
صدرالدین موسوی جشنی

دوشنبه 25 اسفند 
1399، ساعت 

08:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws4

 Study of the
 Dimension of

 “Committed Art”
in Indian Contem-
 porary Cinema:
A Special Refer-
 ence to Aamir

 Khan Productions
 Private Limited
)AKP) Movies

بررسی ابعاد هنر متعهد در 
سینمای معاصر هند

مطالعة موردی: آثار امیرخان

سیده فاطمه 
فضلی زمان آبادی

استاد راهنما: دکتر مازیار 
مظفری فالرتی

استاد مشاور: دکتر حمیده 
موالیی

استاد داور: دکتر احسان 
رسولی نژاد

استاد داور خارجي: دکتر 
علی گل محمدی

دوشنبه 25 اسفند 
1399، ساعت 

09:00، اتاق مجازی 
vclas9.ut.ac.ir/

fws5

 Study of Agritech
Startups Perfor-
 mance in India
since 1991 Re-

forms

بررسی عملکرد استارتاپ های 
کشاورزی-  تکنولوژی هند از زمان 

اصالحات سال 1991

سیده فاطمه 
محمودی انوریان

دفاعیه های نیمسال اول  1399- 1400
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گرامیداشت روز مهندس

مناسبت ها

اسفند،   5 در  مهندس  روز  به مناسبت 
هیئت رئیسة دانشکدة مطالعات جهان- 
سمیعی،  محمد  دکتر  آقای  جناب 
سرکارخانم  دانشکده،  محترم  رئیس 
معاون محترم  پوررستمی،  ناهید  دکتر 
آموزشی و پژوهشی، جناب آقای دکتر 
اداری  محترم  معاون  کرمی،  جهانگیر 
امیربهرام  دکتر  آقای  و جناب  مالی،  و 
عرب احمدی، مشاور محترم بین الملل- 
مهندس  خانم  سرکار  تالش های  از 
سمانه شفیعی، رئیس ادارة انفورماتیک 

دانشکده، تقدیر و تشکر کردند.

اســتاد ارجمند، دکتر فؤاد ایزدی، استاد گروه مطالعات امریکا، 
به درجة دانشیاری ارتقا یافت.

همکار ارجمند، رضا شجاعی، امین اموال محترم دانشکدة مطالعات 
جهان، کارمند نمونة پنجمین جشنوارة تجلیل از کارمندان نمونة 

دانشگاه تهران در روز شنبه 23 اسفند 1399 معرفی شد.

انتصاب ها، تبریک و تسلیت
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زمستانی   های دانشکدة مطالعات جهان تولدتان مبارک
اساتید ارجمند

سیدمحمدعلی موسوی
سعیدرضا عاملی

محمدباقر قهرمانی
مریم حق روستا

علی گل محمدی
حسن حسینی

زینب قاسمی طاری
امیربهرام عرب احمدی

روح اله حسینی
محمد سمیعی
خدایار براری

همکاران گرامی
سمیه کریم پور

حمیدرضا کوهی
جواد احمدزاده

شیرخدا عسگری
حمیرا پورحیدر بروجنی

فیض اله محمودی

دانشجویان عزیز
ورودیان 1397

مریم علیزاده
کالرا ورشون
رناتو ماشادو

سیزو جائو
امید اسالمي نیا

مگومي نوگوچي
سارا اخالق

زهرا کلهر
آلینور بنواله

محمدامین سواري
پوریا هاموني

شاهین رحماني
صادق بابازاده
علیرضا اماني

کامران هوشیار
باربارا اویواري

رحیم روزي طلب
فاطمه عواطف رستمي

محمد تفاق
پیام بهرامیان ریگکي

هانیه پناهلو
سیدمحمدصالح سادات اصفهاني

وحید شمس الدین نژاد
سیاوش چاوشي
فاطمه محمودي

حانیه خانعلي
حامد ناصریان

سیدزکریا اسدي
مریم کریم پور

نادیا سوفیا
سجاد توسلي اصل

لوییز بیشه
مرضیه چادگاني پور

سیدامیرمحمد مرمري
انس دلوکوپ

ورودیان 1398
فیصل نیسي 

ساره مقیمي اسفندآبادي
محدثه فنائي عشرت آبادي

مرضیه خوشدوز
حسین ابراهیمي

ابوالفضل بختیاري
محمدعلی منافي

کتایون صالحي
سرور آقایي افشار
خدیجه حجتي
بهنود رنج کش

زینب فرهادي زرینگلي
لیدا ماموریان

محمد میکائیل زاده
ناصر غانمي

صالح جمیلي یان
زهرا یگانه منش

ناهید عرب بافراني
سبحان فیوضي

مسعود مالئي
محمد کریمي

مهتاب موسویان ریزي
صبا احمدي

محمدمهدی صادقي
ریحانه سلیماني
ورودیان 1399
شکوفه محمدی

فاطمه رشیدی حسن آبادی

مژگان علی پوریده روشن
سحر حسین بابایی ممقانی

مهدی جریان
مرضیه عباسی

ژیائووی شی
داوی لوو 

نوشین لک
فاطمه سادات ناصرآبادی لواسانی

سارا کیوان
مصطفی جعفری
محمد حزباویان

عبدالمجید حنص سواری
علی درزلو

فاطمه غفاری افضل
سیدحسین موسوی ایرایی

امیرحسام میرزایی
الهامه جهانبخش اصل
شقایق عزیزی شمامی

شقایق سلیمانی
زهرا شریعت دوست

محمدمجتبی عصارگل
سبا کالهچیان
مریم مختاری

مهشید یدالهی
سیدحسن رضوی

کوثر صوفی محمودی
ملیحه السادات موسوی
علیرضا حسینی یزدی

علی زمانی درمنی

با آرزوی سالمت و عمری با عزت برای تمامی زمستانی های دانشکدة مطالعات جهان




