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 سرمقاله

نکته چند ، طوالن و گرم تابستان ی
اجمال کارنامه ی و

خبرنامه انتشار سال پن پرچالش و شورانگیز تجربۀ پایان در
آرین نژاد∗ مسعود

امسال تابستان که م ماند خاطرمان به حتما اگرنه اریم! فراموش . ١
گذر سخت و طوالن و گرم بسیار آن، از پیش تابستان چند مثل هم
و تغییراقلیم» «بحران آن لحظۀ هر که طوالن و گرم آنقدر بود،
به را سرزمین مان» عمیق یدگ های خش و سال ها خش «بحران
ماندۀ برزمین مسئولیت های و تقصیرها عالوۀ به م آورد! یادمان
در جهان و ما ریاضیات پرسش: ی اند! شده گم گویی که بسیاری
در و گرفته اند موض حیات و بزرگ بحران های این التهاب کجای

ایستاده اند!؟ کجا

هنوز که است آن فت ش نیست! فت انتظارش و پرسش این . ٢
مسئله های اصوال و جهان و مل دنیای مسئله های دارند گمان برخ
دنیای و ریاضیات دنیای به ما، جاری حیات و زندگ زمان و زمین

ندارند!؟ ربط هیچ ریاض پیش دنیای و ریاضیدان
م بینیم اینترنت جهان ه درشب سریع و ساده گذر ی با . ٣
آوریل) (ماه ریاضیات ماه عنوان « هوا١ و آب و «ریاضیات که:
« هوایی٢ و آب تغییرات و «ریاضیات بود، ا آمری در ٢٠٠٩ سال
سیزدهم در « باد «کریس شده شناخته ریاضیدان سخنران عنوان
هوایی٣ و آب تغییرات و «ریاضیات بود، لندن موزۀ در نوامبر٢٠١٨،
پالس+۴ مجله ٢٠٠٨ سال شماره های از ی در مقاله ای عنوان «

کمبریج اه دانش انتشارات توسط که معتبری اینترنت (مجلۀ بود
جدید شاخه ای هوایی، و آب تغییرات و «ریاضیات م شود)، منتشر
٢٠٠٧ سال عموم گردهمایی ی عنوان « ناپایدار۵ دوران برای
آن گزارش که بود (MSRI) برکل اه دانش ریاض تحقیقات مرکز در
«ریاضیات است، دسترس در و یافته انتشار آیزنباد۶ دیوید مقدمۀ با
و کاربردی ریاضیات «انجمن گردهمایی دومین عنوان زمین» سیارۀ
راهبردهای ذیل ٧٢٠١٨ سپتامبر در که بود (SIAM) سایم یا « صنعت

ریاضیات فعالیت های همۀ کردن کانون آن محور که ٨ MPE نهاد
گردید. برگزار است زمین سیارۀ با مرتبط

ی هم ریاضیات یافته، توسعه دردنیای که باشیم داشته یاد به . ۴
1http://www.mathaware.org/mam/09/ 2https://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/mathematics-climate-change
3https://www.gresham.ac.uk/professors-and-speakers/professor-chris-budd/ 4https://plus.maths.
org/content/maths-and-climate-change-melting-arctic 5library.msri.org/msri/MathClimate.pdf
6$Inthespringof2007MSRIorganizedalargepublicevent,“Climate~Change:From~Global~Models~to~Local~Action,
”toexamine~some~political~and~economic~aspects~of~climate:what~we~know,~what~we~guess,... 7https://www.siam.org/
Conferences/CM/Main/mpe18 8http://mpe.dimacs.rutgers.edu/
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یا ن مم مهم مسئله های همه دربارۀ دعوا بال و مدع طرف های از
اقتصاد ، جامعه شناس ، جهان شناس زمینه های همۀ در زندگ جاری
نشاط و شادابی و سرزندگ اسرار از ی این قضا از و است آن مانند و
(!؟) ایران ریاضیات است قرار اگر حال است. جوام این در ریاضیات
رصدپذیری مفید و معنادار زیستِ در نشاط و بهره وری صاحب هم ما
منظومۀ این از سیاره این از سرزمین این در حاضر آدمیان زندگ برای
آن جز چاره ای شود کائنات مجموعۀ در شان که این در خورشیدی
و سطوح همۀ در را خود امروزی جهان و جامعه مسئله های که ندارد
با اجتهادی و اکتشاف مواجهه و رویی در رو از و بشناسد ن مم حد تا
آرامش و آراستگ و طلبی تنزه با علم از شاخه ای هیچ نهراسد! آن ها
بارقه های ما میان در اگر و نم رسد بلوغ و کمال و رونق به تصنع
رمق کم و نحیف و ضعیف ریاضیات، و علم کارآمدی و بلوغ و کمال
مخاطرۀ میدان به ورود از پرهیز همین آن دلیل ده ها از ی است

واقع صحنه های در جاری و زنده جنگ های میدان در پذیری زخم
است! شان که این و سیاره ای این و سرزمین این زندگ

ریاض جامعه اهال از خیل برای شاید اکنون پیش، بند به عطف . ۵
و چهل ذیل در و امسال ماه شهریور در خبرکه این شنیدن کشور
چهارمین صنعت، و علم اه دانش در ایران ریاض کنفرانس نهمین
و خودجوش صورت به ریاضیات» در «کارآفرین کارگاه و میزگرد
عجیب و جالب خیل گردید، برگزار دولت اوامر و تشریفات بدون
و حد در میزگردها، این یل تش ریاضیات! در کارآفرین بله باشد!
برای عموم عرصۀ نیاز و دعوت به بال واکنش ی خود تناسب
کشور، فوری مسئله های از ی به علم اهل و اهیان دانش پرداختن
مبارک خدا امید به و بود کارآفرین اندیشه های و اشتغال کار، یعن

است!
هفتمین و چهل حاشیۀ در نوع، این از کارآفرین نشست نخستین . ۶

شغل «آیندۀ عنوان تحت خوارزم اه دانش در ایران ریاض کنفرانس
نشست دومین گردید، برگزار (٩۵ (شهریور « ریاض دانش آموختگان

بوعل اه دانش در ایران ریاض کنفرانس چهل وهشتمین حاشیۀ در
ریاضیات مؤسسه در نشست سومین ،(٩۶ (شهریور همدان سینای
ماه (دی کشور» ادارۀ نظام در ریاضیات «نقش عنوان تحت مصاحب
در ریاض کنفرانس چهل و نهمین حاشیۀ در نشست چهارمین و (٩۶
است تقدیر و تصریح سزاوار گردید. برگزار صنعت و علم اه دانش

معماریان دکتر میزگرد چهار این همۀ اصل ایده پردازان از ی که
خبرنامه خوشبختانه بود. خوارزم اه دانش ریاض علوم ده دانش از
این از سوم و اول نشست دو گزارش حال به تا ایران ریاض انجمن
گزارش ،(١۵۵ و ١۴٨ (شماره های است کرده منتشر را میزگرد چهار

انتشارند. و تدارک دست در نیز چهارم و دوم میزگرد دو
به ، عال و خوب خیل خبر دو با ، طوالن و گرم تابستان این اما . ٧
مسرت بخش خبر دو، آن از ی رسید. پاییز مالیم نسیم های خنکای

ایران ریاضیدان دومین توسط فیلدز پرافتخار جایزۀ دریافت توفیق
میرزاخان مریم مانند به هم بیرکار کوچر بود. بیرکار کوچر نام با

کشور داخل در را لیسانس سط تا خود ریاض دانش استخوانبندی
خارج در را خود علم عالئق آن از پس و پی ریخت تهران) اه (دانش
که شد موفق و مطرح ریاضیدان آنچنان تدریج به و داد ادامه کشور از
دریافت به برزیل ریو دوژانیروی در طوالن و گرم تابستان همین در
نشانۀ بیرکار کوچر توفیق گشت. نائل فیلدز کم نظیر و تاریخ جایزۀ

اه دانش ریاضیات آموزش سنت های در محتوایی غنای از ری دی
یابند. توسعه و شوند حفظ باید که ماست

ریاضیدان ی از دعوت بار اولین برای خوب، خیل خبر دومین . ٨
مدعو» «سخنران عنوان به نصیری میثم نام با ایران در ساکن ایران
در طوالن و گرم تابستان درهمین که بود ریاضیدانان جهان کنگرۀ
به هم نصیری میثم .(ICM 2018) شد برگزار برزیل ریودوژانیروی
در را خود کارشناس دورۀ پایان تا میرزاخان و بیرکار کوچر مانند
خود تحصیالت ادامه برای و گذراند شریف) صنعت اه (دانش ایران
دانش های اه پژوهش کادرعلم اکنون هم او رفت. کشور از خارج به
و فوق العاده رخداد دو این از هری برای خوشبختانه بنیادیست.
پرونده های خبرنامه از شماره همین اوراق در کشور ریاضیات درخشان

کرده ایم. آماده ارزنده ای و خواندن
سالۀ سه مسئولیت دورۀ پایان با طوالن و گرم تابستان این پایان . ٩
«مقدوراتش» اندازۀ به که انجمن اجرایی شورای دورۀ نهمین و بیست
بود. مصادف کوشید کشور ریاضیات عموم داشته های تعال در
کشور ریاض جامعه اکثریت مقدورات» «دامنۀ این در شوربختانه
دارند! خود ریاض انجمن از فراوان طرفه ی انتظارات اما غایبند تقریباً
و چیست غیبت این ضایعۀ دقیق ویژگ های که پرسید باید همینجا
به آغاز با تابستان این پاییز کرد؟ م توان چه و باید چه آن عالج برای
جدیدی شورای بود، مقارن انجمن اجرایی شورای دورۀ س امین کار
فراوان استحقاقات و انتظارات با نسبت در محدودی» «مقدورات با
فال به را آن باید که دوره این در خوب رخداد ی کشور. ریاضیات
در کشور ریاضیدان بانوان از نفر سه حضور بار اولین برای گرفت نی

است. جدید دورۀ اجرایی شورای برگزیدۀ اعضای جم
توسط اجرایی شورای دورۀ س امین انتخابات برگزاری گزارش . ١٠
انجمن عموم مجم ط در مستقیم زهرۀ دکتر انتخابات کمیتۀ دبیر
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بخش در که گزارش این خالصۀ شد. قرائت ۴٩ام کنفرانس در
اعضای نفر ٧٠٠ حدود از که م دهد نشان آمده، شماره همین اخبار
داشته اند شرکت انتخابات نهایی مرحلۀ در نفر ٣٨٨ تنها انجمن پیوستۀ
و (دولت کشور اه های دانش اعضا. درصد شصت حدود در یعن
که دارند ریاض علم هیئت کادر نفر ۴٠٠٠ از بیش ( دولت غیر
از کمتر و هستند انجمن عضو ٢٠درصدشان از کمتر حاضر حال در
این آحاد که وقت حال کرده اند! شرکت انتخابات در درصدشان ١٠
چنین رأی گیری، مشارکت و حمایتگرانه عضویت ی برای خانواده
انجمن از انتظار مورد فعالیت های و خدمات برای دارند اندک همراه

ی اوصاف این با داشت؟! خواهند ن مم پشتیبان و هم قدم چه
این جدی آسیب شناس انجمن، اقتدار و توسعه مهم شرط های از
از ی است. آن پایین شاخص های بهبود و ساختاری ضعف های
شناسایی و رصد نخست، وحلۀ در آسیب شناس این جدی پرسش های
همۀ نیز و عال آموزش مراکز و اه ها دانش در ریاض علم کادر همۀ

ریاض دکتری دوره های به ویژه و تکمیل دوره های دانش آموختگان
اری بی یا کار به نامتناسب یا متناسب موقعیت در اکنون هم که است

بیچاره اند! و گرفتار یا مشغول
تابستان این بازتاب شایستۀ و توجه قابل رخداد چندمین . ١١
برای ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ یری پی ، طوالن و گرم

عموم مجم به « میرزاخان مریم شادروان «زادروز تعیین پیشنهاد
ریاضیدان» زنان جهان «روز عنوان به ریاضیدانان جهان کنگرۀ
تهیه نظر از خوبی خیل تمهیدات با پیشنهاد این خوشبختانه بود.
یو» ام «آی در سازمان مراحل موق به ط و رسم پیشنهادیۀ

مجم صحن به مناسبی وقت در ریاضیدانان الملل بین جامعه یا
معرف با و رسید برزیل دوژانیروی ریو در سازمان این امسال عموم

نمایندۀ عنوان به دانشخواه اشرف دکتر عال و خوب عرضۀ و
تصویب به آراء کامل اجماع با ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ
اخبار بخش در بین الملل ارزندۀ فعالیت این کوتاه گزارش رسید.
ا آمری ریاض انجمن درخواست به که گویا و است آمده شماره همین
نوتیسز مجلۀ در آن گزارش و خبر انعکاس برای هم گزارش است قرار

شود. تدارک و تهیه
پشتیبان ی انجمن، بانوان کمیتۀ از اخیر توفیق دو همین . ١٢

و اجرایی شورای در ریاضیدان بانوان از بیشتری نمایندگان انتخاب از
م دهد نشان ریاضیدان زنان جهان روز رساندن تصویب به ری دی
را متنوع تخصص کمیته های و شاخه ها بخش ها، باید انجمن که
مانند شاخه ها این از برخ یرد. ب جدی خود سازمان چارچوب در
حضور اما شده اند تصویب که سال هاست دانشجویی، یا جوان شاخۀ

تحرک، و راه اندازی برای که سال هاست نیز برخ ندارند، اقدام و
هستند. اجرایی شورای در مالحظات نگران دل

در انجمن دانشجویی یا جوان شاخه نرود: یاد از اینکه برای . ١٣
تا است اختصاص نشریه ی انتشار و تأسیس نیازمند اول وحلۀ

ریاض دانشجویان و ریاض دوست جوانان با انجمن ارتباط محور
است، انجمن در ری عمل مهم خالء های از ی این باشد. کشور
و اه دانش و امروزی سطح در جوانان با مستقیم ارتباط فقدان
و سرمایه ها با نشریه ای چنین راه انداختن خوشبختانه . بین الملل
و میسر سادگ و خوبی به کشور ریاض جامعه در موجود تجربیات
شورای صحن در رر م که خوبی پیشنهادهای از ی است. ن مم
شده واق فراموش یا غفلت مورد دالیل به اما گردیده مطرح اجرای
برای کشور دانشجویی موفق نشریات از ی منتشرکنندگان از دعوت
خوبی به من که نشریات این از ی است. خط این سر بر ایستادن
و شصت دهه در که است « دانشجو ریاض جنگ » هستم آشنا آن با
به موفق و آبرومند شمارۀ ٩ ط در محدودی خیل انات ام با هفتاد
منتشر تهران اه دانش در دانشجویی ثابت تحریریۀ هیات ی دست
استادان از اکنون هم نشریه این منتشرکنندگان اکثر خوشبختانه شد.
تداوم عالقۀ و ذوق که م دانم من و هستند کشور اه های دانش موفق

دارند. انجمن مل بستر در را تجربه آن تکمیل و
موجه ار راه هم تخصص شاخه های تدریج راه اندازی برای . ١۴

ی و است موجود نشود) نگران ها برخ موجب (که محتاطانه ای و
که است انجمن تخصص بنیادکمیسیون های تقویت و توجه آنها از
در و تأسیس هنری قاسم طاهر دکتر یری پی و صبوری همت به
داشته استمرار حال به تا محدودی کارهای دستور و مقدورات حد
خبرنامه در ایشان خود طرف از آنها گاه به گاه فعالیت های گزارش و
نهاد این .(١۵۵ خبرنامه به کنید نگاه جمله (از است گشته منتشر
چارچوب در تخصص فعالیت های توسعه برای خوبی خیل چارچوب
جدید اجرایی شورای در مضمون ها این که است امید است. انجمن
یا شاخه ها نام (تحت کمیسیون ها این تا گیرند قرار عنایت مورد هم
توسعه در مؤثرتری و بیشتر کارکردی شئون تدریج به هم کمیته ها)

کنند. پیدا انجمن تخصص و متنوع فعالیت های
واق در اخیر سال عموم مجم در انجمن رئیس سخنران . ١۵

شورای دورۀ نهمین و بیست دستاوردهای و فعالیت ها اجمال گزارش
از شماره همین اخبار بخش در سخنران این متن است. اجرایی

است. آمده خبرنامه
مسئولیت سال ۵ قریب گزارش که است سردبیر عهدۀ بر انتها در . ١۶
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به را خبرنامه آیندۀ و بازگوید را خبرنامه در خود پرچالش و شورانگیز
١۵۶(تابستان شماره تا (١٣٩٣ (بهار ١٣٩ شماره از واگذارد! آیندگان
زمستان تا ٩٢ زمستان از عمال آن تدارک زمان امتداد که (١٣٩٧
سال، ۵ حدود ط در م شود شامل را اخیر) شمارۀ انتشار (زمان ٩٧
طور به زیرا شماره، سه سال هر (برای خبرنامه از شماره ١۵ انتشار
شماره ی در مشترک صورت به زمستان و پاییز شمارۀ دو معمول
البته و سردبیر عنوان به قلم این مسئولیت برعهدۀ م شوند) منتشر
هیئت نخستین بود. عالیقدر تحریریۀ هیات دورۀ دو پشتیبان به
بیست اجرایی شورای در سردبیر تغییر با که بودند اران هم تحریریه
سالۀ سه دورۀ پایان تا و پذیرفتند را من با اری هم ادامۀ هشتم و
اران هم این نکردند. دریغ الزم مساعدت های و پشتیبان ها از خود
دکتر رضاپور، شهرام دکتر ، حسن مهدی دکتر از: بودند عبارت
دکتر و محمدیان رستم دکتر ، علیخان سعید دکتر زعفرانیه، مهدی

مومنایی. حسین

برای جدیدی سردبیر اجرایی شورای دورۀ هر در روال طبق . ١٧
شورای که داشتم را توفیق و افتخار این من م شود. انتخاب خبرنامه
از نیز شهریور٩٧) تا ٩۴ (مهر انجمن نهم و بیست دورۀ اجرایی
دوره این در کند. دعوت مسئولیت این در فعالیت ادامه برای اینجانب
شناخته و پرسابقه استادان هم تحریریه هیئت در من اران هم
دکتر بهزاد، مهدی دکتر قرار: این از بودند ریاض جامعه از شده ای
بنا راه میانۀ در (که جمال علیرضا دکتر اصل، وحیدی قاسم محمد
مجلۀ تحریریۀ هیئت به خویش ترجیح و اجرایی شورای پیشنهاد به

دکتر حجازیان، شیرین دکتر پیوستند)، « ریاض اندیشه و «فرهنگ
و امتیازها همۀ تردید بدون . حقیق حسن دکتر و یوسف زاده ملیحۀ
دو این سروران و عزیزان اری هم آن از ساله ۵ دورۀ این دستاوردهای
زار سپاس که است من عهدۀ بر رو این از و است تحریریه هیئت دورۀ
و انتشار به کم و پشتیبان برای ایشان دریغ بی خدمات قدردان و

باشم. خبرنامه سط اعتالی
نزدی اریِ هم و حمایت مدیون را خود من همه، از بیش . ١٨

و همدم که م دانم حقیق حسن دکتر عزیزم دوست بی وقفۀ و
خبرنامه فراوان برخورداری و بهره مندی موجب وی بسیار همراه
بود. چیز همه بهبود و اصالح در ایشان نافذ توجه و نظر دقت از
بختیاری زهرا خانم عهدۀ بر خبرنامه انتشار و تدوین اجرایی بار
(برای بختیاری سمانه خانم بعد مرحلۀ در و خبرنامه) (کارشناس
و صادق اکرم خانم انجمن دفتر مدیر پشتیبان بود. جلد) طراح
بیات مولود خانم و صمدیان فریده خانم انجمن دفتر اران هم ر دی
خبرنامه کیف ارتقاء و بهبود فضای ل گیری ش عوامل از هم نیز
دوره دو هر تحریریۀ هیئت از نیابت به م دانم خود وظیفه که بودند
تقدیر و ر تش انجمن کم انات ام رغم به پشتکارشان و زحمات از

نزدی و صمیمانه هدایت های و حمایت ها از باید نهایت در کنم.
همه و دهقان عل محمد دکتر ساله پن دورۀ این در انجمن رئیس
عنایت با که کنم ر تش اجرایی شورای ٢٩ و ٢٨ دوره های اعضای
درخت روئیدۀ تازه جوانه های نشستن بار به و پیشرفت شرایط خاص،

ساختند. فراهم را خبرنامه
خبرنامه تدریج به تا گرفت انجام سال پن این در آنچه همۀ شرح . ١٩
پذیرفته آن تازۀ ردهای روی و شود شناخته و دیده متفاوت سط در
که شاید و نم گنجد فرصت این در گیرد قرار استقبال مورد و شود
انتشار و تولید که چرا باشد نداشته هم چندان مخاطبان گزارش چنین
نرخ به نان که شرایط در ، ریاض زمینۀ در فرهنگ علم محتوای
عرصۀ تنها به علم جامعه جای همه در خوردن رسم امتیازهای
عجیب قدری است، شده بدل علم زندگ گریزناپذیر و چرا و بی چون
محتوای تهیۀ نحوۀ و خبرنامه سال، ۵ قریب ط در م کند! جلوه
عالقه ای و نشاط و شور از مملو دغدغه ای آن برای خواندن و خوب

خیل شوربختانه بود. مستمر و شبانه روزی تالش های در متجل
مصاحبه (مثل نشدند محقق داشتیم خود برنامۀ در که کارهایی از

تفصیل معرف یا کشور جوان و سوت پیش مطرح ریاضیدانان با
هم بسیاری اما ر) دی چیزهای خیل و کشور داخل علم مجالت
از ل متش پرونده هایی ارائه مثل شدند سربلندی موجب و محقق
در که آنچه مانند شماره هر محوری موضوع برای متعدد نوشته های
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٧ ١۵۶ پیاپی شماره

و بیرکار کوچر دربارۀ متمرکز پروندۀ دو کردن فراهم با شماره همین
(تابستان ١۵٢ شمارۀ در که پرونده ای یا است، شده انجام نصیری میثم
پرونده ای یا گشت فراهم میرزاخان مریم درگذشت مناسبت به (٩۶
فراهم مطالعات فرصت های موضوع بر تمرکز با ١۵٣ شمارۀ در که

آمد.
سرمقاله ای نگارش شماره، هر انتشار مهم دغدغه هایی از ی . ٢٠
جهت از بود. ریاض جامعه مسئله های مهمترین از ی پیرامون

گاه متن، انشای در انتظار مورد رایی کمال و مضمون شناوری
بدل خبرنامه تدارک بخش سخت ترین به خود یادداشت چنین هر
سرمقاله های انشای و محتوا دقیق واکاوی با ادعا این و م گشت
همۀ نگارش و محتوا عناوین، اگر که آنقدر است آزمون پذیر دوره این
ردیف های از ی تنهایی به شوند ن به شماره ١۵ این سرمقاله های
طراز و سط در خبرنامه آبرومند انتشار برای مصرانه تالش مهم
از دعوت در ماجرا سوی ی این البته م دهند. نشان را ری دی
به ذیربط مجادالت صحنۀ میان به آمدن برای ریاض جامعه آحاد
دیدگاه های و آراء بیان برای فرصت سازی و کشور علم مصال
انجام سرمقاله ها خطابیۀ در که بود کشور ریاض صاحبنظران متنوع
ترجیح که هست و بود جامعه ای آن ر دی سوی ی اما م گرفت.
امور همۀ واگذاری و داشتن سردرگریبان دلیل، هزار به بیشترشان،
رابطین و توال ها و سیاست دست به جزئیات تا کلیات از علم

مصال م دهند ترجیح ما علم جامعه آحاد اغلب است. آن متنوع
و موردی یری های پی با و محل و موضع فضایی در را خویش
ابالغیه های و تکلیف ها همۀ مقابل در و برند پیش به شفاه و خاص
دکتری، دوره های آیین نامه های ارتقاء، آیین نامه های مانند ، عموم
چرا و چون و اگر و اما هیچ آن، مانند و درس برنامه های ابالغیه های

شخص کامال مصال فکر در جز و ندهند بروز خود از چون و چند و
دغدغه ، تخصص و علم عموم مصال به نسبت و نباشند خود
اوقات اغلب رو این از باشند. نداشته چندان حساسیت و نگران و
نظر، و نقد یا پشتیبان و همفکری نوع از چندان بازتابِ سرمقاله ها

کانون خود حد در و نیاوردند پدید ریاض جامعه گفتمان فضای در
هدفگذاری برخالف کامال این اما نشدند واکنش ها و توجهات برای
آنکه با بود. دوران این در خبرنامه اجتماع رد روی و سرمقاله هر
و ل تر مش بسیار علت ، و درد همه این عالج م دانیم و م دانستیم
انجمن کل حت و انجمن خبرنامه فعالیت عرصۀ توان از پیچیده تر
برای را خود تالش خبرنامه در ما این، وجود با است ایران ریاض
کشور ریاض جامعه فعالیت های عرصۀ در تازه تری افق های گشودن

کردیم.

برای ریاض جامعه در قلم صاحب و برجسته افراد به رجوع . ٢١
از ی خبرنامه فرهنگ ساز جریان با همراه و مساعدت به دعوت
که پیداست ناگفته و بود محتوا تولید فعالیت های مستمر ردیف های
م نشستند. بار به سخت به متعددی، دالیل به تالش هایی، چنین
و خوب بسیار اصیل و خواندن ترجمه های و نوشته ها خوشبختانه
این در مهم کارهای از ی شدند منتشر دوره این در که متعددی
بود. خبرنامه انتشار در مورد نظر استانداردهای عرضۀ نیز و کارنامه
در ایشان از ترجمه ای یا نوشته ای که سروران همۀ زحمت و همت

است. بسیار تقدیر و تفقد سزاوار آمده خبرنامه
نحوی به شماره هر جلد روی جذاب و اصیل طراح برای تالش . ٢٢
معناداری ارتباط آن کانون پرونده های یا و سرمقاله محتوای با که
انتشار ارتقاء و بهبود برای تالش ردیف های از ر دی ی باشد داشته
موازات به زمان طول در و تدریج به طرح ها این اغلب بود. خبرنامه
مورد رر م و صبورانه و م شدند تدارک خبرنامه محتوای تدوین

م گرفتند. قرار تکمیل و تغییر و بازبین
تغییر گرفت انجام دوره این در که کارهایی از ر دی ی . ٢٣
«اف قدیم نسبتا ادیتور از خبرنامه ( چین (حروف ادیتوری قالب
نسخه ها انتشار ان ام که بود پرشین» «زی روزآمد ادیتور به تکس»
ار هم م ساخت. فراهم ما برای را دلپذیرتری بسیار چیدمان های و
موسوی احمد دکتر آقای تقدیر، سزاوار زحمتِ این انجام در ما علم

ی به رسیدن برای ضروری مستمر هماهنگ های و کار این بودند.
انجامید. طول به سال ی از بیش توافق، مورد و مناسب تدوین آرایش
آماده وب سط در انتشار برای دلخواه رنگ نسخه ی ما امروز

چیدمان فضای عالوه به کاغذی، چاپ برای نسخه ی و م کنیم
مسئله های از ی خود مطالب، بسیار تنوع علت به که خبرنامه
بهتری عرضۀ م تواند تدریج به است شماره هر آماده سازی وقت گیر
است فراهم همه برای ان ام این اکنون هم حال عین در کند. پیدا
تا کنند ارسال خبرنامه به دسترس، در قالبِ این در را خود مطالب تا

باشد. ساده تر متون تصحیح و چیدمان سرعت
فراوان زحمت آن تدارک برای که فعالیت هایی از ر دی ی . ٢۴

جستجوی بیفزاید خبرنامه بودن خواندن و جذابیت بر تا شد کشیده
بود دسترس در علم نوشتگان جهان در خوب عموم مقاله های
هیئت در معین مقاله ی سر بر توافق و کردن پیدا از پس البته و
و خوب مترجم ی کردن پیدا مهم تر و سخت تر مسئلۀ تحریریه،
اغلب کار این انجام بود. آن ترجمۀ زحمت تقبل برای تجربه با
است سخت کار آبرومند ترجمه که چرا م گرفت صورت کندی به
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کمتر روز هر هم ایثارهایی و گذشت ها چنین برای ذیعالقه افراد و
در که خوبی خواندن مقاله های تعدد وجود این با م شوند. پیدا
منتشر خبرنامه در آنها ترجمۀ و انتخاب جهان ریاض روز موضوعات
است. خبرنامه فرهنگ ساز تالش توفیق از ری دی نشانگر خود شد
انتشار تداوم برای وحیدی اصل محمدقاسم دکتر آقای خوب پیشنهاد
به خبرنامه در هالموس پال از باشم» ریاضیدان دارم دوست » کتاب
به بنا بود. ما برای ارزشمندی بسیار حمایت و هدیه ، پاورق صورت
این نخست بخش شش این، از پیش آمده، پاورق این مقدمه در آنچه
« ریاض نشر » مجله پایان شماره شش در پاورق صورت به کتاب،

پن در که آوردیم دست به را توفیق این نیز ما حال بود. یافته انتشار
در طریق این به را ارزنده کتاب این از ر دی بخش پن اخیر، شمارۀ
وحیدی دکتر ترجمه به بخش (سه دهیم قرار ریاض جامعه اختیار

.( کاظم سیام ترجمه به بخش دو و اصل

عنوان با ( ٩۵ (تابستان ١۴٨ شماره خبرنامۀ سرمقاله در چنانچه . ٢۵
شدن جهان درعصر است آمده مشروح صورت به خبر» دنیای و «خبر
انتظار ، ارتباط پیشرفتۀ فن آوری های گسترش و برخط رسانه های
درست خبری» بولتن «ی عنوان به «خبرنامه» از کالسی و قدیم
به باید خبرنامه که شد داده توضیح نوشته آن در نیست. سازنده و
تازه انتقال که ایستایی و منجمد گزاره های عنوان به نه «خبر» مفهوم
که گسترده تری معن به ه بل است میسر خبرنامه محمل از آن ر ب و
کند. اقتدا یافته بازتاب و بروز امروز دنیای ارتباط رسانه های محور در
و رخدادها تحلیل های و تفسیرها گزارش ها، به باید خبرنامه یعن این
همان دقیقاً این و بپردازد جهان و ایران در ریاضیات روز جریان های
در دهیم انجام سال پن این در کردیم تالش ما که است کاری

به دیر و کهنه خیل را «خبرها» که م شدیم متهم اغلب که حال
رسالت تعریف «باز این در ما توفیق کم حد تنها م رسانیم! عرض
آمدن بیرون برای ریاض جامعه رغبت کم خبرنامه»، مأموریت و
اطالع اهمیت به همچنان که بود خویش علم تک بعدی دنیای از

ریاض و علم رخدادهای دربارۀ تحلیل و تشریح  رسان های
از ناش «دریافت ها»ی آثار تفاوت به و نم دهند چندان اهمیت
فرهنگ سازی بی توجه اند. ران دی و خود علم زندگ و کار بر آن
ما م گرفت. ل ش موقعیت هایی و فضاها چنین در دقیقاً خبرنامه

بسندگ و ازکفایت مستقل ، ریاض جامعه تا کردیم را خود تالش تمام
جامعۀ عموم عرصۀ صحنۀ به خویش پژوهش کردۀ عادت دنیای
فرهنگ ترویج و تبادل ضمن و شود وارد هم جهان و ایران ریاض
و داوری ها ، علم ارزش های با خود، عموم علم داشته های و

شود. آشنا نیز ری دی متفاوت ترجیحات
خبرنامه، از انتظار و نام دربارۀ پیش گفته سوء تفاهم همین به دلیل . ٢۶
جدید انتظارات بازگوی که نحوی به خبرنامه نام تغییر پیشنهاد
مورد اتفاقاً و مطرح اجرایی شورای در بار چند باشد پردامنه تری
«نامه مانند شدند مطرح هم جدیدی نام های گرفت. قرار استقبال
آرامش من ایران». ریاض انجمن «گزارش یا ایران» ریاض انجمن
و دفاع قابل همچنان ایده این اما نیافتم را تغییر این انجام فرصت و

خیل نگاه تغییر در خوب خیل مقدمه چین های از ی و است عمل
انجمن. و خبرنامه به مخاطبین از

در انفعالش یا توفیق و خبرنامه سرنوشت آنکه سخن پایان . ٢٧
ایجاد و ریاض جامعه علم مسئله های تحلیل و نقد و بازتاباندن

مهم بخش کشور، ریاض مجموعه در پیشرو و نو گفتمان های
از ی عنوان به ایران ریاض انجمن کارآمدی و سرنوشت از
که روست این از است. کشور علم جامعه رایی های هم شایان راه

پی مهمترین عنوان به خبرنامه انتشار و محتوا بیشتر چه هر بهبود
انجمن تالش مهم محورهای از ی باید انجمن پرداز ایده و رسانه ای
انتشار تکلیف رف صرف به نباید خبرنامه انتظار، از سط این در باشد.
و گفتگوها بسط برای پیشقدم و تحرک از و کند اقدام رسیده مطالب
بازماند کشور ریاض علم جامعه فرهنگ صحنۀ در نظریه پردازی ها
اجرایی شورای پشتیبان و توجه کانون از فوق العاده اش ظرفیت های و
اندیشه های و آرمان ها شخصیت، از نمایش خبرنامه شود. خارج
عرصۀ مهمترین «خبرنامه» است. ایران ریاض انجمن راهبردی
است. کشور در علم عموم عرصۀ در انجمن وجود اظهار و حضور
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