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هیچ یک از تئوریس��ین های دنی��ا این روزهای 
تاریخ��ی را پیش بین��ی نمی کردن��د و تنه��ا 
مع��دودی از پیش��گویان بودند ک��ه دراین باره 
حرف ه��ای ضدونقیض��ی داش��تند و البته تا 
حدودی به حقیقت پیوس��ت که غرور و نخوت 
طی چهارصد سال گذش��ته بیماری العالجی 
بود و به مرورزمان در پایگاه کشفیات کریستف 
کلم��ب ک��ه روزی پا به اینجا گذاش��ت و قاره 
جدید را با هند اشتباه گرفت زیرا خود نمونه ای 
از فرصت طلبان رانده شده از قاره سبز بود و به 
امید کشف معادن طال به این سو می آمد . آنگاه 
توطئه های بزرگ و نابودی اروپا و قس��متی از 
قاره آس��یا در جنگ های اول و دوم جهانی به 
کمک بمب های اتمی ریخته ش��ده در ژاپن و 
سیاس��ت های مزورانه بریتانی��ا به تصرف بیت 
المقدس و ایجاد کشور دست نشانده ای به نام 
اسرائیل خاتمه یافت! اما درطول گردش زمان 
هرگز به این کالم الهی نمی اندیشیدند که »ید 
اهلل فوق ایدیهم« که امروز تنها پس از گذشت 
چن��د ماه از شناس��ایی اولین بیم��ار مبتال به 
کرونا، مقاله »دکتر فرانک باکلی« استاد حقوق 
دانش��گاه جرچ میس��ون در روزنامه نیویورک 
پس��ت به تاری��خ 24 دی ماه 1398 منتش��ر 
می شود تا در آن »تجزیه آمریکا، تهدید قریب 
الوقوع یک فروپاش��ی ملی« در غوغای کووید 
19 به حاشیه  برود! استدالل این استاد دانشگاه 
در مقاله روزنامه نیویورک پست برای فروپاشی 
ایاالت متحده بر مبنای تفرقه هایی که طی این 
س��ال ها در آن ایجاد شده است تا امروز آمریکا 
را تجزی��ه کند خش��ونت های ورای سیاس��ت، 
مبارزات تلخ حزبی، پیچیدگی در قوانین موجود 
و متناقض، آمارهای ساختگی، وعده های پوچ و 
توخالی رفاهی برای جامعه و مناقشات خارج از 
مرزها با هزینه های مالیاتی مردم که می بایست 
صرف اداره امور کشور شود، نفوذ صهیونیست 
ب��ر اراده مدیران و صفر ب��ودن پس انداز های 
جامعه در حس��اب های بانکی که اگر یک روز 
سرکار نروند، با کسری نیازهای روزمره زندگی 
مواجه می ش��وند این تفکر را قوت می بخشد تا 
آمریکا به کش��ورهای کوچکتر تقسیم شود که 
مردم آن ش��ادتر و تبعیض در آن کمتر باشد. 
آنچه از فح��وای کالم این نویس��نده در مقاله 
روزنامه واشنگتن پست استفسار می شود اشاره 
به س��ابقه جنگ های داخلی برای جلوگیری از 
تجزیه آمریکاست که از این تجربه تلخ همیشه 
به عن��وان یک چالش و ش��اهد ب��رای تقبیح 
هرگونه ت��الش جدید به منظ��ور تجزیه بهره 
ب��رداری می ش��ود. البته نیازی ب��ه اینها نبوده 
و صن��دوق آرای آزاد بر خ��الف روش انتخاب 
ریاس��ت جمهوری فعلی و نمونه هایی قبلی آن 
در این کش��ورمی تواند نتیجه را بدرستی رقم 
بزند. مبحث انش��قاق در ایاالت متحده آمریکا 
حرف ت��ازه و نوظهوری نیس��ت که در س��ال 
1861 میالدی هم پیرو جنگ ایاالت ش��مال 
و جنوب پیرامون تجارت آزاد و پیروزی آبراهام 
لینکلن در انتخابات ریاس��ت جمهوری مدنظر 
بود تا کارولینای جنوبی پس از تحلیف رییس 
جمهور بالفاصله اعالم استقالل نماید و طولی 
نکش��ید که 10 ایالت دیگر نی��ز به نافرمانی و 
هنجار ش��کنی پیوس��تند و ایاالت هم پیمان 
آمریکا یا همان »CSA« را تش��کیل دادند و با 
اعالن جنگ داخلی توسط لینکلن روبرو شدند 
که نتیجه آن کش��تار هش��تصد و پنجاه هزار 
آمریکایی و پیروزی لشکر رییس جمهور بود و 
جمهوری تازه تأسیس نیز منحل گردید. رویای 
تفکیک ایاالت و تبدیل به کش��ورهای مستقل 
همچون ق��اره اروپ��ا در تمامی ص��د و پنجاه 
سال گذش��ته در خاطره مردم آن باقی ماند تا 
بحران سال 2008 و ورشکستگی صدها بانک 
و شرکت در آن مقطع از زمان به وقوع بپیوندد 
و بی��ش از دو و نیم میلیون نفر بیکار ش��وند و 
گرسنگان آن در سال 2009 به عدد چهل و نه 
میلیون نفر برس��ند و آمریکا با تمام ید و بیضا 
خود مسیر توسعه منفی را طی کند که وسوسه 
رؤیایی برای ایجاد کشورهای جدید در ذهن ها 
تداعی گردد زیرا نظام سیاس��ی به طور کل از 
هم پاشیده شده بود. با تشکیل جنبش »اشغال 
وال استریت« یا »99 درصدی ها« که سپتامبر 
2011 روی کار آمد و به س��رعت به یک قیام 
ملی مبارزه با نابرابری ها در آمریکا تبدیل ش��د 
بار دیگر کلی نگری به صحنه آمد و بحث تجزیه 

به حاشیه رفت زیرا اشغال کنندگان بانک ها و

آغاز انشقاق در ینگه دنیا!

ادامه صفحه 2

خ���ب���ر گ���زارش

سرمقاله

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

دکتر بهرام عکاشه:
پایتخت را باید به جغرافیای امن 

تری انتقال دهیم

»جدای از اینکه باید موارد ایمنی بیش��تری در ساختمان ها 
رعایت ش��ود، ضرورت دارد که پایتخت را هم از منطقه زلزله 

خیزی مثل تهران به جغرافیای امن تری انتقال دهیم.« 
این نظر دکتر بهرام عکاشه متخصص زلزله شناسی است که 
برخی او را به عنوان پدر علم زلزله شناسی ایران می شناسند. 
زلزله چند روز گذش��ته در تهران، ترس و دلهره ای جدید به 
راه انداخته و خیلی ها را نگران کرده است که مبادا زلزله های 
بزرگ تری در راه باش��د. همزمانی بحران کرونا و زلزله تهران 
نیز سالمت روانی بسیاری از ساکنان پایتخت را به هم ریخته 
اس��ت. خیلی ها با خودش��ان فکر می کنند وقتی یک زلزله 
حدود پنج ریش��تری در تهران ک��ه آوار فیزیکی چندانی هم 
نداشته، دو کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است، در 
صورت وقوع زلزله ای باالتر از شش ریشتر، چه بحران بزرگی 
در انتظار تهران خواهد بود. متخصصان و کارشناس��ان زلزله 
شناس��ی بارها اعالم کرده اند که خطر وقوع یک زلزله بزرگ 
در تهران اصال دور از انتظار نیست. افزایش ایمنی ساختمان 
ها در تهران و آموزش و فرهنگ سازی می تواند تا حد زیادی 

از تبعات زلزله های بزرگ بکاهد.
دکتر بهرام عکاش��ه که حدود 84 سال دارد و دارای دکترای 
ژئوفیزیک با تخصص زلزله شناس��ی است و به عنوان بنیان 
گذار پایگاه های زلزله نگاری در ایران هم شناخته می شود با 
صراحت تاکید می کند که با توجه به تقویم زلزله های تهران، 
تقریبا هر 150 س��ال یکبار، یک زلزله بزرگ در تهران اتفاق 
می افتد و حاال حدود 170 س��ال می ش��ود که زلزله بزرگی 
در تهران رخ نداده اس��ت. بنابراین به باور این زلزله ش��ناس، 
وق��وع زلزله ای ب��زرگ در تهران اصال دور از انتظار نیس��ت. 
عکاشه در ادامه به فعالیت های علمی و تجربی اش در حوزه 

زلزل��ه نیز گریزی می زند و می گوی��د: »پس از اخذ مدرک 
لیسانس، برای یادگیری زلزله شناسی و ژئوفیزیک به کشور 
آلمان رفتم تا با یادگیری اصول ژئوفیزیک، علم زلزله شناسی 
را در دانشگاه های ایران راه اندازی کنم که خوشبختانه پس 
از شش س��ال که به ایران برگش��تم، توانستیم به این هدف 
دست یابیم. همچنین ستاد بحران هم یکی دیگر از دستگاه 
هایی بود که توانستیم با زحمت های فراوان در کشور تاسیس 
کنیم. بارها در مناطقی که زلزله اتفاق افتاده حضور داش��ته 

ام. «
این پیشکس��وت زلزله شناس��ی یادآور می شود که با استناد 
ب��ه داده های علمی می توان گفت کش��ور ای��ران به عنوان 
کشوری زلزله خیز اس��ت. بیش از 80 درصد ایران در شرف 
وقوع انواع بالیای طبیعی قرار دارد. رشته کوه زاگرس و البرز 
نی��ز فوق العاده زلزله خیر هس��تند و دائم��ا در حال افزایش 

ارتفاع هستند. 
ب��ه گفته وی یک��ی از عمده دالیل وقوع زلزل��ه در ایران این 
اس��ت که صفحه های زیر دریای سرخ باز می شوند و باعث 
حرکت صفحه های زیرزمینی عربس��تان، خلیج فارس و در 
نتیجه ایران می ش��وند. به عبارت دیگر، یکی از عوامل زلزله 
خیزی کشور ایران، حرکت رشته کوه زاگرس به سمت شمال 
اس��ت. همینطور حرکت صفحات کوه های هیمالیا از سمت 
شرق و حرکت صفحه های زیرزمینی در کشورهای همسایه 
مثل عراق و سوریه از سمت غرب هم به این مساله دامن می 
زند. در واقع باز ش��دن صفحه های دریای سرخ عامل اصلی 
به وجود آمدن رشته کوه های زاگرس هم به حساب می آید. 
همچنی��ن  اگر ما به تاریخ منطقه ته��ران مراجعه کنیم، در 
سال های 743، 855، 957، 1177، 1283، 1665 و 1815 
میالدی در منطقه جغرافیایی که امروزه ش��هر تهران در آن 
واقع ش��ده، زلزله های شدیدی داشته ایم که به ثبت رسیده 
است. این زلزله ها به مرز 7.7 ریشتر هم می رسند. یعنی در 
چنین شدتی، هیچ بنایی نخواهد ماند. وی درباره احتمال رخ 
دادن دوباره زلزله در شهر تهران نیز می گوید: ما در موسسه 

ژئوفیزیک دانشگاه تهران، روزانه زلزله های کوچکی را به ثبت 
می رس��انیم، اما من ایمان دارم که زلزله های بزرگ تری در 
تهران رخ خواهد داد. کشور ایران جزو شش کشور اول بالخیز 
در دنیا است. تمام مردم کشورمان روی گسل ها زندگی می 
کنند. دکتر عکاش��ه درباره میزان خطرپذیری تهران در این 
باره نیز تاکید می کند که سرزمین ما زلزله خیز است. بیش از 
90 درصد مردم تهران در مناطق زلزله خیز زندگی می کنند. 
همینطور که ارتفاع رشته کوه ها همچنان باالتر می رود، این 
بالخیزی کش��ور هم دائم در حال افزایش است. من معتقدم 
که تمام گس��ل های تهران، بخصوص گس��ل البرز و زاگرس 
فعال هستند. این فش��ردگی همواره وجود دارد. هندوستان 
ف��وق العاده زلزله خیز اس��ت و این ویژگی تا ایران ادامه پیدا 
می کند. وی  به مطالعات ژاپنی ها درباره زلزله تهران اش��اره 
می کند و یادآور می شود به خاطر دارم که یک بار هم دولت 
ایران از ژاپنی ها خواس��ت ک��ه زلزله خیزی تهران را مطالعه 
کنن��د. ژاپنی ها داده ها را جمع آوری کردند و گزارش��ی که 
ارائه شد کامال وضعیت وخیم زلزله خیزی تهران را نشان می 
داد. بنابراین باید برای وقوع این رخداد بزرگ در تهران آماده 
باش��یم.  این متخصص زلزله شناس��ی در این باره می گوید: 
در حال حاضر بیش از 100 پایگاه زلزله نگاری داریم. س��تاد 
بحران کش��ور نیز ظاهرا همه امکانات را در دست دارد. با این 
وجود معتقدم یک روزی زلزله تهران باعث می شود که همه 
ش��هر به مخروبه ای تبدیل بشود. ما منتظر این بال هستیم و 
س��تاد بحران هم برای مقابله با این تبعات راه اندازی ش��ده 
است. معتقدم اگر زلزله ای بزرگ در تهران اتفاق بیفتد، عالوه 
بر اینکه فیزیک ش��هر نابود می شود، متاسفانه میزان دزدی 
و غارت هم افزایش خواهد یافت. به همین دلیل به نیروهای 
امنیتی هم در کنار س��تاد بحران نیاز اس��ت که از این غارت 
اموال جلوگیری کنند. وی درباره راه های کاس��تن از آسیب 
های زلزله احتمالی تهران نیز معتقد اس��ت: پایتخت باید از 
تهران به جنوب ایران منتقل ش��ود. هر جا که پایتخت باشد، 

جمعیت بیشتری را جذب می کند. الف

شب قدر و دلهایی که آسمانی شدند 

یا من اسمه دواء و ذکره شفا
انتظاره��ا ادامه دارد، دل های بی قرار در پی پناه قرار دلهاس��ت، 
آرامشی از جنس خدایی ش��دن را تمنا می کند، در این روزهای 
کرونایی که رسیدن به آرامش گویی جواهری دست نیافتنی شده 
است، چشم ها به گذر زمان دوخته شده است. آری، همه چشم به 
راه رس��یدن آن روز هستند با یک سوال و آن اینکه آیا می شود؟ 
آیا می شود دستهایمان آسمانی شود و نگاهمان به سوی آرام دلها 
روانه گردد؟ آیا می شود رنج های این روزگاران را برای ساعتی هم 
که ش��ده در جلوات جانان به فراموشی سپرده و آرامش بی مثال 
س��الهای قبل را دوباره در این روزها بر قلب و جانمان احس��اس 
کنیم.؟ سرانجام انتظارها به سر آمد آنجا که ستاد کرونا به یومن 
همراهی مردم در مقابله با کرونا، برگزاری مراس��م  احیا شب قدر 
در مس��اجد در شب هایی که همه چش��م به راه رسیدنش بودند 
اع��الم کرد. هر کس به هوای دل خویش آوای دل س��ر می دهد، 
آنجا که در تاریکی ش��بها چراغ دل به نور معنویت به سوی قبله 
گاه دلها روش��ن می ش��ود. هر کس به نوایی به شوری و به شوق 
اشکی به هوای جانان دست نیاز برداشته و اشک بر چشم با دلی 
از جن��س بلور و زاللی ایمان، ب��ا دل آرام جان ها نجوای  » الغوث 
الغوث خلصنا من النار یا رب« سر می دهد. یکی در گوشه مسجد 
س��ر به سجده دارد، یکی در گوشه خانه دس��ت به دعا دارد، آن 
یکی در بیمارس��تان در حالی جانش را برای نجات جان بیماران 
کرونایی در دست گرفته، زیر لب زمزمه یاد خدا می کند، یکی بر بالین 
بیمار کرونایی هم جان و روح بیمارش را مداوا می کند آنجا که قرآن بر 
سر بیمار می گذارد تا اون نیز از معنویت و آرامش این شبها بهره مند 
ش��ود. آری هر کس به ن��وای دل خویش در گوش��ه ای به راز و 
نیاز می پردازد. ش��اید جمع ها به دسته های کوچک و دسته ها به 
فرد تبدیل شده اند اما کالمشان یکی است و آن اینکه به تو پناه 
می بریم به تو که تنها پناه بی پناهانی و درمان هر دردی و ش��فا 

دهنده هر بیماری »یا من اسمه دواء و ذکره شفا«
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آگهى مزایده عمومى

اداره کل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اردبیل در نظر دارد 
دو دســتگاه خودروى سوارى با مشــخصات ذیل را ازطریق برگزارى مزایده 

عمومى به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجدالشرایط واگذار نماید . 
لــذا کلیــه متقاضیان مــى تواننــد جهت کســب اطالعات بیشــتر و 
دریافــت اســناد مزایــده ، از طریق ســامانه ســتاد ایــران به آدرس 
اینترنتــى (www.setadiran.ir) اقدام و پیشــنهادات خود را در ســامانه 

مذکور بارگذارى نمایند .
محل بازدید شرکت کنندهموضوع مزایدهردیف

از مورد مزایده
مالحظات

پژو 405 نقره اى متالیک 1
(مدل 1386) دوگانه سوز

حقیقى
 یا حقوقى

اداره کل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى 
استان اردبیل

کارشناسان - 
روبروى قرارگاه 
پلیس راه

پژو 405 نقره اى متالیک 2
(مدل 1386) 
دوگانه در سند

(CNG فاقد متعلقات) 

حقیقى
 یا حقوقى

اداره کل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى 
استان اردبیل

کارشناسان - 
روبروى قرارگاه 
پلیس راه

مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران:
بیش از یک میلیون بسته معیشتی 
توسط حوزه های علمیه خواهران 

استان تهران توزیع شد

مدی��ر ح��وزه علمیه خواهران اس��تان تهران با تش��ریح 
فعالیت ه��ای این نه��اد در رزمایش مواس��ات و همدلی 
از توزیع بیش از یک میلیون بس��ته معیش��تی در قالب 

کمک های مؤمنانه بین نیازمندان خبر داد.

حجت االسالم و المس��لمین کبیریان، در نشست خبری 
ویدئو کنفرانس��ی خود با تش��ریح فعالیت های این نهاد 
در رزمایش مواس��ات و همدلی گفت: گروه های جهادی 
مدارس علمیه خواهران استان تهران در لبیک به فرمان 
رهب��ر معظم انقالب، تاکنون بیش از یک میلیون بس��ته 
معیش��تی را در قال��ب کمک های مؤمنان��ه تهیه و میان 

نیازمندان توزیع کرده اند.
 مدی��ر حوزه علمیه خواهران اس��تان تهران گفت: بعد از 
فرمان رهبر انقالب در نیمه شعبان مبنی بر شکل گیری 
رزمایش همدلی و مواس��ات در کش��ور، بانوان طلبه نیز 
همگام با سایر اقشار ملت ایران، آستین همت را باالزدند 

و در این عرصه بسیار خوش درخشیدند.
 وی ب��ه فعالیت های حوزه علمی��ه خواهران در رزمایش 
سراس��ری کم��ک مؤمنانه اش��اره و اظهار ک��رد: دوخت 
میلیون ها ماس��ک و گان توس��ط بانوان طلبه، حضور در 
بیمارس��تان ها برای کمک به بیماران در کنار پرستاران 
و کادر درمان��ی، تغس��یل و تکفی��ن ام��وات کرونای��ی، 

مش��اوره های حضوری و غیرحضوری و ابراز همدردی با 
خانواده ها، تقدیر از مدافعان س��المت، همکاری در طرح 
غربالگری، حضور در فضای مجازی برای پاس��خگویی به 
س��ئواالت و ارائ��ه محتوا های علمی، اخالق��ی و معنوی، 
شناسایی خانواده های نیازمند و تهیه و توزیع بسته های 
معیش��تی میان آنها، تخصیص بخش��ی از حقوق کادر و 
اس��اتید مدارس علمیه خواهران به کمک های مؤمنانه و 
... بخش��ی از فعالیت های خواهران طلبه در این رزمایش 

است.
حجت االس��الم و المس��لمین کبیری��ان ضمن تش��کر از 
احساس مسئولیت و تالش خستگی ناپذیر همه مؤسسین، 
مدیران، اساتید، کادر، طالب، مبلغان و دانش آموختگان 
حوزه های علمیه خواهران اس��تان تهران گفت: امیدوارم 
بتوانی��م صحنه ه��ا و جلوه هایی از جامع��ه ی مهدوی را 
خودم��ان به وجود بیاوریم. جامع��ه ی مهدوی، جامعه ی 
قسط و عدل، عّزت، مواسات و برادری است؛ این ها را باید 

در زندگی خودمان تحّقق ببخشیم. میزان

یا من اسمه دواء و ذکره شفا
صفحه 1

رئیس جمهور:
فروش سهام عدالت را 
تسهیل کنید

2

دکتر بهرام عکاشه:
پایتخت را باید به جغرافیای 

امن تری انتقال دهیم

2

شهادت مظلومانه مولی الموحدین حضرت علی )ع( تسلیت باد


