
گروه علم:  افتتاحیه کرسی مخاطرات زمین شناختی ساحلی روز گذشته در جزیره قشم و بر عرشه 
کشتی اکتشافی «خلیج فارس» برگزار شد. این مراسم با همیاری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی 
و علوم جوی، منطقه آزاد قشــم و ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور به صورت 
مجازی و حضوری در روز چهارشــنبه چهارم اسفندماه ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ 
بر عرشــه کشتی کاوشــگر خلیج فارس به  صورت ویدئوکنفرانس با حضور همه اعضای شورای 

علمی راهبری کرسی از کشورهای استرالیا، ژاپن، چین...

گروه ورزش: ایران در آخرین سال های حکومت پهلوی، کاندیداتوری اش را برای میزبانی بازی های 
المپیــک ۱۹۸۴ اعالم کــرد؛ آن زمان فقط لس آنجلس رقیب تهران بود و بســیاری می گفتند که 
تهران بخت بیشــتری برای میزبانی این رقابت های مهم دارد. پیش از آن، ایران میزبان بازی های 
آسیایی ۱۹۷۴ بود که به شکل قابل قبولی هم از عهده این میزبانی برآمد. آن زمان در رسانه های 
مختلــف صحبت از این بود که ایران ایــن میزبانی را برای تمرین و آماده ســازی جهت میزبانی 

بازی های المپیک ۱۹۸۴ انجام داده است.....

 جهاد تبیین و تالش تصدیق

بدون تردید در جامعه ای که با 
ظهور فناوری های نوین همه گونه 
اطالعات شــبهه انگیز به  صورتی 
در ظاهر کامال منطبق با واقعیات 
به ذهن انســان ها وارد می شــود، 

پیرایه زدایــی از این موجود خبیث، جهــاد کاملی را 
می طلبد. در ســابق تنها ممکن بود که شــخصی به 
تقلیــد صوتی از دیگری بپردازد و انســان در شــبهه 
کالم قــرار گیــرد. امروز می تواننــد تصویری متحرک 
از یک فرد در حال ســخنرانی نشــان دهند که کالم 
دروغین را با شکل بسیار طبیعی ادا می کند. بی جهت 
نیست که مقام معظم رهبری کوشش در زدودن این 
اطالعــات ناپاک از جامعه را جهاد تبیین خواندند. در 
حقیقت جهات تبیین، کوشش وافر در جهت تصحیح 
اطالعــات نادرســت و ارائه مطالــب صحیح و قابل 
اعتماد به مردم اســت. در این رهگذر نباید فراموش 
کنیم که حفظ صیانت نفس انســان ها و زدودن آثار 
تضعیف اخالقی بسیار سنگین تر و گران بارتر از ایجاد 
شــبهه در ذهن و جان انسان هاســت و در حقیقت 
مانند ســنگی که به ســادگی درچاه افکنده شــود و 
بیرون کشیدن آن به سختی نیز میسور نباشد، لکه های 
ایجادشده در ذهن های پاک به سختی زدوده می شود 
و بســیار باید جهاد و کوشــش کرد تا آن ســیاهی ها 
مجددا به سپیدی بازگردد. اگر ارائه اطالعات صحیح 
و صادقانه در جامعه را تالش بنامیم، حقیقتا زدودن 
اطالعات غلط و شبهه آمیز پس از انتشار را باید جهاد 
اعالم کنیم؛ زیرا به مراتب مشــکل تر است. اولی ارائه 
ماوقع اســت و شــاید حتی از تالش به مراتب کمتر 
نیرو بخواهد و می توان به آن بیان یا اجرا اطالق کرد؛ 
اما دومی باید با نکته ســنجی و داللت بسیار صورت 
بگیرد و نیاز به ده ها برابر انرژی دارد. نوعا دشــمن از 
ناآگاهی ها و ابهامات اســتفاده و به دلخواه خود آن 
را مطــرح می کند و به همین دلیــل اطالعات مبهم 
و سرپوش گذاشته شــده در جامعــه را بهانه کرده و 
به طراحی حمله و تخریب اذهــان می پردازد. البته 
این تنها مربوط به دشــمنان خارجی نیســت، بلکه 
ایجاد شــبهه و تردید از سوی برخی دوستان داخلی 
به حکم مثل معروف «دشــمن دانــا بلندت می کند، 
بر زمینت می زند نادان دوســت» صــورت می گیرد. 
بنابراین تالش تصدیق یعنی ارائه صادقانه مســائل 
در جامعه و پیشگیری از گسترش اطالعات نادرست 
دشــمن و آلوده شــدن اذهان  و چه بهتــر که چنین 
باشد و نیاز به جهاد گســترده را محدودتر کند. شاید 
بتــوان به چند مثال ســاده در این خصوص دســت 
یازید تا موضوع روشــن شــود. همه به خاطر دارند 
که در جریان محاکمه آقای مهدی هاشــمی، فرزند 
مرحــوم آیــت اهللا هاشمی رفســنجانی دادگاه اعالم 
غیرعلنی بودن کرد. آقای مهدی هاشمی درخواست 
علنی بودن دادگاه را داشت. وقتی متهمی درخواست 
علنی بودن دادگاه و ارائــه دفاعیات خود به مردم را 
دارد و دادگاه با این کار مخالفت و سپس او را محکوم 
می  کند، آیا این شبهه که محاکمه و صدور رأی مشکل 
خاصی داشــته، در ذهن مردم پدیدار نمی شــود؟ در 
همین جا دشمن از این شــبهه سوء استفاده می  کند و 
می گوید دادگاه نمی خواسته شرکای او مطرح شوند 
و بــه این ترتیب اذهان را آلــوده می  کند. یا در جریان 
عدم احــراز صالحیت آقــای علــی الریجانی برای 
نامزدی ریاست جمهوری، در حالی که ایشان خواستار 
اعالم دالیل عدم احراز صالحیت خود بود و شــورای 
نگهبان موافقت نکرد، دیدیم که چه گمانه زنی هایی 
صــورت گرفت و از آن چه سوءاســتفاده هایی شــد. 
محاکمه آقای عیســی شریفی منش، قائم مقام سابق 
شــهرداری تهران نیز از جمله موارد قابل ذکر است؛ 
مردم نمی دانند آقای مهندس شریفی منش کیست؟ 
اتهامش چه بوده اســت؟ آیا بــه صفت قائم مقامی 
شهرداری (که یک شغل غیرنظامی است) محاکمه 
می شود یا به دلیل پاســدار بودن در محکمه نظامی 
محاکمه می شــود و ســرانجام نمی دانند ۲۰ ســال 
حبس ایشــان برای چه جرمی اســت. حال با انتشار 
یک فایل صوتی از فرماندهان ســ پاه پاسداران، وقتی 
اطالعات درست به مردم داده نمی شود، دشمن همه 
نوع اطالعات مختلــف به مردم می دهد و مردم هم 
حق دارند باور کنند. حال جهــاد تبیین چه چیزی را 
و چگونــه می خواهد تبیین  کرده و اذهان را روشــن 
کند؟ اگر در همان اول «تالش تصدیق» یعنی انتشار 
اطالعات درست صورت می گرفت، آیا دست دشمن 
بســته نمی شــد؟ البته در جامعه ای که اعتماد رنگ 
باخته اســت، گروه های مختلف مردم از هر اطالعی، 
برداشــت خاص خــود را خواهد داشــت و هر کس 
فراحال خود به تعبیر و تفسیر می پردازد و آن را منتشر 
می کند و طبیعی است که اذهان آلوده می  شود. یکی 
از جامعه شناسان، در خصوص مثالی برای این مسئله، 
موضوع اسید پاشــی در اصفهان را مطرح می کند و 

می نویسد که برداشت های گروه ها چنین است:

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا
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حرف اول

 مسخ کرونایی

بیماری هــای  بــروز  افزایــش 
روان شــناختی در ایام پاندمی کرونا 
فــرق می کند با اینکــه کرونا باعث 
ایجاد اختــالالت روانی می شــود. 
اولــی را مطالعات اثبــات کرده اند 
که البته خیلی کار شــاقی هم انجــام نداده اند. بدیهی 
است در ایامی که نه جانت در امان است، نه اقتصادت 
رو به راه اســت، نه گردشت به جاســت و نه از سالمت 
عزیزانت اطمینان خاطر داری، روانی شدن کمترین کاری 
است که از دســتت برمی آید. اثبات دومی ولی نیازمند 
زمان بیشتری بود. البته ما ایرانیان که همیشه از هوش 
و ذکاوت باالیــی برخــوردار بوده ایم، خیلــی قبل تر ها 
شک هایی کرده بودیم که کسی که کرونا می گیرد، دیگر 
آن آدم قبلی نمی شود؛ اما برای اثبات همین یافته های 
ســاده، اجنبی ها شرق و غرب عالم را به هم دوخته اند. 
قضیه از این قرار اســت که به تازگی دانشمندان چینی، 
روی ۱۵۳هزارو ۸۴۸ بیمار آمریکایی،  مطالعه ای انجام 
داده و نتایجش را منتشر کرده اند. طبق نتایج منتشرشده، 
افــرادی که کرونا می گیرند و بهبــود می یابند، حتی اگر 
در بیمارستان بستری نشوند، نسبت به آنهایی که کرونا 
نگرفته اند، بیشــتر در معرض اختالالت روان پزشــکی 
قرار دارند؛ بیشــتر اســترس می گیرند، بیشتر احساس 
افسردگی دارند، بیشتر داروی خواب آور مصرف می کنند 
و حتی گرایش به مصرف مواد مخدر هم (چه ســنتی 
چه صنعتی) در آنها بیشــتر اســت. عملکرد مغزی و 
هوشــی این بیماران بهبودیافته از کرونا هم نســبت به 
افراد کرونانگرفته افت معنی داری داشــته است. اینها 
صرفا مشــاهدات خالی نبوده، حتی فرضیه هایی درباره 
التهــاب مغز و شــواهدی درباره وجود ایــن التهاب در 
بیماران کووید اعالم و منتشر شده است. به بیان دقیق تر، 
از ۳۰ روز پس از مثبت شــدن تســت کرونــا، باید منتظر 
اختالالت خواب و افسردگی و اضطراب بود و البته شاید 
دیگر از بوی تریاک خانه همســایه دلخور نشویم، هم به 
علت اختــالل حس بویایی و هم به علت اعتدال حس 
سودایی! تازه آنچه گفتیم برای مبتالیان بهبودیافته است، 
با ایــن آمار و ارقام  و البته با نزدیک شــدن به مرز هفت 
میلیون بیمار مبتال به کووید ایرانی، اگر همین االن کرونا 
تمام شــود، از یک طرف هفت میلیون بیمار بهبود یافته 
کووید داریم که در معرض استرس و افسردگی هستند، 
از طرف دیگر ۷۸ میلیون نفر هم هســتند که به واسطه 
کرونا یا عزیز از دست داده اند، یا شغل از دست داده اند، یا 
تفریح از دست داده اند، یا قدرت خرید از دست داده اند، 
یا زیر خط فقر هستند، یا... با همه این تفاسیر اگر از چهره 
جامعه پســاکرونای ایران می ترسید، نگران نباشید، خدا 

بزرگ است... . خالصه اینکه این کرونا همه کار می کند. 

امیر عربى . چشم پزشک
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یادداشت

پیران ویسه

 رســتم پس از آزادگردانیدن بیژن از چاه ســتم 
افراسیاب، خشــمگین از آنچه با آن جوان کرده بود، 
به درگاه افراسیاب حمله برد. شاه توران از بیم جان 
بگریخت و در کاخ خویش پنهان گشت و چون رستم 
کاخ را ویران گرداند و از آنجا غنایم بســیار برگرفت، 
به ایــران بازگشــت و آنها را به پاى خســرو ریخت 
که ره آورد ســفر تنها بازگرداندن بیــژن نبود که این 
غنایم نیز بود. افراســیاب فرمان داد سپاه در تعاقب 
مهاجمان برآید و چون با ســپاه ایران مواجه شــد و 
دانست فرماندهی سپاه ایران را رستم برعهده دارد، 
از شــتاب بازماند و کوشید تا ســپاه را بیاراید و رستم 
نیز آرایشــی شگرف به ســپاه ایران داد و بر تورانیان 
شکستی سهمگین وارد آورد. سپاه توران زخم خورده 
و پریشان بازگشت و افراســیاب آزرده و تحقیرشده، 
بر آن شــد تا براى حفظ آبروى خویش و بازگرداندن 
روحیه به سپاهش از چهارسوى بر ایران بتازد و چون 
خسرو از اندیشه افراسیاب آگاهی یافت، چهار سپاه 
به مقابله تورانیان روانه کرد و ســپاه گودرز و گیو در 
برابر ســپاه پیران قرار گرفت. خســرو، در روزگارانی 
که در توران می زیســت، از لطف و مهر پیران بسیار 
بهره مند شــده بــود و زندگی خود و مــام خویش، 
فرنگیس را مدیون حمایت هاى پیران می دانســت، 
به همین روى گودرز را گفت که بکوشــد تا پیران را 
تشــویق کند با خاندان خویش به ایــران بیاید که از 
جایگاهی برتر از آنچه افراســیاب در مقام مشاورت 
به او داده، برخوردار خواهد شــد و چون سپاه ایران 
به زیبد رســید، گودرز فرزند خویش، گیو را فراخواند 
و همه آنچه را خســرو در مورد پیران با او گفته بود، 
بازگفت و به گیو مأموریت داد به نزد پیران رفته و با 
او این گونه سخن بگوید: «اى ســاالر سپاه توران که 
در میان سران، سرافراز هستی، اکنون سپاهی از ایران 
در زیبد روباروى تو جاى گرفته و خســرو را آن سودا 
نیست با تو بجنگد زیرا از میان تورانیان تو تنها کسی 
هســتی که با مهر و وفا آشنا و خویشی و از این روى 
است که شــاه آن مرد آزرم و مهر، از من خواسته به 
نرمی با تو سخن بگویم که پیوسته پشتیبان و پشتوانه 
ســیاوش بوده اى و آن گاه که افراسیاب نابخردانه و 
بــه تحریك گرســیوز، ســیاوش را ناجوانمردانه به 
بند کشــیده، گوسپندوار ســر بریدند، اگر تو در توران 
می بودى، افراسیاب را از این تلخ رویداد بازمی داشتی 
و ایــن همه کین ُکشــی بین دو قوم آریایــی ایرانی و 
تورانی پدید نمی آمد و امروز خســرو با شــوق تو را 

پذیراســت و می گوید چون به ایرانیان بپیوندی، نزد 
او جایگاهی رفیع خواهی داشت که در ریخته شدن 
خون ســیاوش بی گنــاه بــوده اى و هر آنچه تاکنون 
کرده اى که موجب آزرده شــدن خسرو شده، در نگاه 
او نیکی انگاشته می شود و اگر در این نبرد، زندگی تو 
تباه شود، شاه غمین خواهد شد و اکنون همه بزرگان 
ایران تو را دوست خویش می دانند و اگر دل و زبانت 
یکی باشد، از این آوردگاه جان به سالمت خواهی برد 
ولی اگر در اندیشــه جنگ با ایرانیان باشی، بدان که 
جایگاه و نیز جان خویش را از دست خواهی داد که 
این کینه فروننشیند تا افراسیاب از پاى درآید. شایسته 
است پند من بشنوى و آن کسی که به خون سیاوش 
دســت یازیده، به مانند سگان به بند کشی و نزد من 
فرســتیدش و من نیز خود او را به نزد شــاه فرستم؛ 
خواه بر او ببخشــاید و خواه سر از تنش جدا گرداند 
و دیگر آنکه از گنج هر آنچه نزد توســت از اســبان و 
گوهر و دیبا و دینار و از زره و کالهخود و برگستوان و 
از خنجر هندوان همه را به نزد ما بفرســت که همه 
اینها به بیداد از مردم ایران ربوده  شــده و چون همه 
آنها را بازآوردى، نزد خسرو فرستم تا آنها را بر سپاه 
ببخشــد و بدین گونه جان خویشتن را بازخریده اى و 
دیگــر اینکه فرزند خویش و دو برادرت را گروگان به 
دربار ایران بفرست تا از سوى تو ایمنی باشد ایرانیان 
را و راه دیگر آن است که خودت و همه خاندانت به 
ایران آیید و در سایه مهر شاه ایران در آسایش زندگی 
 کنید که تو خود با دل مهربان خســرو آشــناترى که 
از ســوى او هیچ گزندى بر تــو و دودمان تو نخواهد 
بود و اگر دل آن ندارى که از ترکان جدا شــوى و به 
ایــران بیایی و از شــاه ترکان هــراس دارى، از توران 
دست بشوى و در چاچ بنشین و در همان جا سرورى 
و بزرگــی کن. امــا اگر باز هم دل در گرو افراســیاب 
دارى، بدین معناســت که به جنگ روى آورده اى که 
ایرانیان اکنون زور شــیر دارنــد و چنگ پلنگ و بدان 
اگر این گفته ها را به گوش جان نشــنوى، در فرجام 
پشیمان خواهی شد و وقتی تیغ زمانه سر از پیکرت 
جدا کند، پشیمانی سودى نخواهد داشت». گیو، پس 
از دریافت پیام خســرو از سوى پدر، روانه بلخ شد و 
چون در آن شهر فرود آمد، بدان گونه که گودرز گفته 
بود، فرستاده اى را به ویسه گرد روانه کرد تا پیران را 
از آمدن گیو با سپاهی گران به بلخ آگاه گرداند و چون 
پیران، سپاه ایران را بدید، فرمان داد کوس ها را پرآوا 
گردانیده، دوازده هزار ســپاهی در آن سوى جیحون 
رده بربستند و آماده کارزار شدند. نمایندگان دو سپاه 
به مدت دو هفته به گفت وگو پرداختند تا شــاید به 
آشــتی بینجامد و جنگ به بیداد نکشــد. و ایرانیان 
سخن ها گفتند و پاسخ ها شــنیدند و پیران سرانجام 

پذیرفت که تورانیان گنه کارند.

یادداشت

رد پاى گاز در بحران اوکراین

 هشــتم نوامبر ۲۰۱۱ روزی مهم در تاریخ روســیه 
است، روزی که خط لوله  نورد استریم به طول ۱٫۲۲۲ 
کیلومتر معادل ۷۵۹ مایل افتتاح شــد. خط لوله ای 
که از منطقه ویبورگ در روســیه آغــاز و پس از گذر 
از دریای بالتیک به شــهر گرایفســؤالد آلمان منتهی 
و ســاالنه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز را به مهم ترین 
کشــور صنعتی اتحادیــه اروپا، آلمان، رســاند، خط 
لوله ای که روســیه را از ترانزیت گاز از اوکراین بی نیاز 
کــرد. این خط لوله در نوع خود از عجایب تکنولوژی 
قرن ۲۱ است و زمانی آقای گرهارد شرودر، صدراعظم 
اســبق آلمان، مدیر اجرائی آن بود. گاز برخالف نفت 
در انحصار چند کشــور اســت؛ آمریکا، روسیه، ایران، 
قطر و کشورهای تازه استقالل یافته از شوروی سابق 
دارای ذخایر گاز هســتند؛ اما کشوری مانند آلمان که 
بــه منبع انرژی ثابتی نیــاز دارد، نمی تواند به گاز این 
کشورها نظر دائمی داشته باشد. وقتی آلمان به منبع 
ثابت و دائمی گاز نورد اســتریم دست یافت و زمانی  
که اوکراین ارزش ژئوپلیتیک خود را در رســاندن گاز 
روسیه به اروپا از دســت داد، نطفه اختالفات امروز 
اوکراین و روسیه بسته شد. خطوط لوله ای که در زمان 
اتحاد جماهیر شوروی گاز روســیه را به اروپا انتقال 
می داد، از بخشی از خاک شوروی که بعد از فروپاشی 
و استقالل جمهوری های شوروی سابق کشور مستقل 
اوکراین را تشــکیل داد، از این به بعد روسیه نیازمند 
اوکراین شــد که هزینه ترانزیــت گاز از خاک خود را 
هر چند وقــت اضافه می کرد، اضافه ای که به مذاق 
روسیه خوش نمی آمد. در جابه جایی های جمعیتی 
کــه در دوره کمونیســت ها به جهــت تغییر ترکیب 
جمعیــت محلی به اکثریت روســی صورت گرفت، 
وقتی خروشــچف به قدرت رسید، چون اهل اوکراین 
بود، در سال ۱۹۵۶ شبه جزیره کریمه را به جمهوری 
اوکراین ملحق کرد؛ در حالی که کریمه و وقایع آن در 
قــرن ۱۸ و ۱۹ جزء بخش هایی از تاریخ ملی روســیه 
اســت و جنگ های کریمه جایگاه ویــژه ای در تاریخ 
روســیه دارد و زمانــی که پوتین بعد از همه پرســی 
در شــبه جزیره کریمه و تمایل ساکنان این منطقه به 
پیوستن به روسیه، کریمه را به روسیه ملحق کرد، با 
وجود اعتراض غرب، واکنش داخلی چه در روســیه 
و چــه در اوکراین پذیرش واقعیت پیوســتن کریمه 
به روســیه بود. اســتان های هم جوار دیگری هم در 
اوکراین هســتند که ترکیب جمعیتی آنها این انگیزه 
را برای روســیه و شخص پوتین به وجود آورده است 

که همانند کریمه، راه پیوســتن این مناطق به روسیه 
را هموار کنند.

۱- دونتسک: از اســتان های شرقی کشور اوکراین 
است، با مرکزیت شــهر دونتسک با جمعیتی حدود 
پنــج میلیون نفر کــه اتفاقا پرجمعیت ترین اســتان 
اوکراین است، با مسافتی بالغ بر ۲۷ هزار کیلومتر مربع 
نزدیک به پنج درصد کل خاک اوکراین، این استان در 
دوره اســتالین به ســال ۱۹۳۸ منطقه ای خود مختار 
اعالم و اســتالینو نام گرفت. زبان ۷۵ درصد از مردم 
دونتســک روســی اســت و ۲۵ درصد هم اوکراینی 
صحبت می کننــد. موج جدایی خواهی شــبه جزیره 
کریمه و الحاق آن به روســیه بر مردم دونتســک اثر 
گذاشت و در ۱۱ ماه می ســال ۲۰۱۴ اهالی این استان 
در یک همه پرسی به منظور کسب استقالل از اوکراین 
شرکت کردند و بیش از ۸۹ درصد از رأی دهندگان به 

خود مختاری استان دونتسک رأی دادند.
۲- خارکــف: اســتان خارکف ســومین اســتان 
پرجمعیت اوکراین اســت و مرکز آن شــهر خارکف 
اســت. مســاحت خارکف هم مانند دونتسک کمی 
بیش از پنج درصد از خاک اوکراین اســت. اســتانی 
صنعتــی کــه بزرگ ترین مرکــز اقتصــادی و علمی 
شوروی ســابق در شرق روســیه بود و هم اکنون نیز 
مهم ترین شــهر صنعتی اوکراین اســت که تا ســال 
۱۹۳۴ پایتخت اوکراین بود و از این سال مرکز اوکراین 
به شــهر کی یف منتقل شــد. هم زمان با همه پرسی 
اســتان دونتســک در این منطقه هم مردم دست به 
همه پرسی زدند. همه پرسی خارکف برخالف کریمه 
با تشــنج روبه رو بــود. به هر صــورت جدایی طلبان 

همه پرسی را پیش بردند.
۳- لوهانســک: هم زمان با همه پرسی دونتسک 
در منطقه لوهانسک نیز مردم پای صندوق های رأی 
رفتند و به خودمختاری رأی دادند. رأی مثبتی که در 
ســه منطقه از ایالت های هم مرز اوکراین با روســیه 
داده شد، تنها مورد تأیید روسیه قرار گرفت. مساحت 
لوهانســک هــم مانند دونتســک حــدود ۲۷ هزار 
کیلومتر مربع اســت با جمعیتی حدود ۲٫۵ میلیون 
نفر. اعضای پارلمان روســیه با پیشنهاد پوتین مبنی 
بر تصویب طرح به رســمیت شــناختن استقالل دو 
جمهوری دونتســک و لوهانسک در روزهای گذشته 
موافقت کردند و رأی نمایندگان دوما برای تأیید نهایی 

به دفتر رئیس جمهور پوتین ارسال شده است.
موفقیت خط لوله نورد اســتریم و اطمینان آلمان 
از تحویل گاز روســیه به صنایع این کشور، خانم مرکل 
صدر اعظم ســابق آلمان را به فکر ایجاد خط لوله ای 
دیگر در همین مسیر انداخت که به خط لوله صادرات 
نورد استریم۲ معروف است؛ خط لوله ای که میزان گاز 

روسیه به آلمان را به دو برابر فعلی خواهد رساند. 
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 گفت وگو با فریدون مجلسی  
درباره تاثیرات یک قرن اخیر سیاست بر دیپلماسی

نفت در کشاکش 
نزاع های سیاسی

ریشه های اقتصادی کودتا و اصالحات ارضی

تجربه ۸۸ نسل ما را 
آبدیده  کرد

محمدرضا جالئی پور، جامعه شناس  در گفت وگو با «شرق»:
حوادث یک قرن گذشــته نشان داده اســت سیاست تا چه میزان 
در زندگی ایرانیان نقش تعیین کنند ه ای داشــته اســت. قبل از وقوع 
انقالب مشروطه، جنبش های سیاسی متفاوتی رخ عیان کردند تا اینکه 
به مشــروطه منتهی شد. پس از شکست مشــروطه، برآمدن دودمان 
پهلوی، خاصه پهلوی اول به سادگی میسر نشد. سیاست از داالن های 

پرپیچ وخمی گذشــت تا دســت آخر با یک کودتا همــه رؤیاها آتش 
زیر خاکستر شــد تا ســرانجام پهلوی ها در انقالب اسالمی ۵۷ تاوان 
نیم قرن حکومت داری خود را بدهند. با روی کارآمدن دولت های بعد 
از انقالب، سیاســت معنای دیگری یافت و بخشــی از زندگی روزمره 
مردم شد. این گونه است که اینک اگر بگوییم ایرانیان آب بی سیاست 

نمی خورند، به خطــا نرفته ایم. مردم ایران در طول یک قرن نشــان 
داده اند اهل تســامح و مدارا هستند، مگر آنکه اعتنایی به خوی مالیم 
آنان نشــود و حوادث بی شمار یک قرن، ســند این مدعاست. به هر 
تقدیر در دومین پرونده، یک قرن سیاست ایران را در حوزه های دیگر 

واکاوی می کنیم.

نگاهی به حوادث و وقایع مهم قرن چهاردهم در حوزه سیاست
و پنجشنبهجدید در   روزهای چهارشنبه  همزمان با ورود به قرن پرونده «شرق»

ع عی مردم «آب» مردم «آب» بی  سیاست نمی خورندبی  سیاست نمی خورندی

صفحه  ۸ صفحه  ۱۱

مهم ترین تأثیر سیاست بر  ورزش ایران
  دستور والیتی و ممنوعیت ۴۰ ساله

روز گذشته در جزیره قشم و بر عرشه کشتی اکتشافی «خلیج فارس» انجام شد
 افتتاح  کرسی مخاطرات زمین شناختی ساحلی

دنیاي سیاست در قرنی که گذشت 

درس هایی از توسعه نیافتگی سیاسی همسایه 
برای خانه خودمان

طار
س ع

عبا
س: 

عک


