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٢٢ سال پيش در چنين روزی، برابر ٥ نوامبر ١٩٩٧ ميالدی، آيزايا برلين، فيلسوف شهير انگليسی در ٨٨سالگی 
درگذشت. اين فيلسوف بريتانيايی را شايد بتوان يکی از پرکارترين فيلسوفان سياسی قرن بيستم قلمداد کرد. از 
آيزايا برلين آثار متعددی در زمينه های پژوهشی، از سياست گرفته تا موسيقی و ادبيات بر جای مانده است. آوازه  
برلين در عرصه فلسفه بيش از هر چيز ديگری مرهون حمله اش به دگماتيسم، تعصب و تندروی سياسی و همچنين 
نوشته های تاثيرگذارش در زمينه تاريخ انديشه  است. جالب است بدانيد برلين تا پيش از مرگ ٢بار به ايران سفر کرد؛ 
نخست در ۱۹۶۰ ميالدی و بار دوم در  سال ۱۹۷۷ برای افتتاح مدرسه باستان شناسی تهران. از آثار مهم او می توان به 

«چهار مقاله درباره آزادی»، «متفکران روس» و «کارل مارکس: زندگی و محيط او» اشاره کرد.

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

ایرانى سرشناس ناسا

وقتى از ایرانیان سرشناس و صاحبان 
مناصب علمى و اقتصادى در جهان 
صحبت به میــان مى آید، نام  هاى 
کســانى چون پروفســور مجید 
ســمیعى (جراح مغــز و اعصاب و 

رئیس بیمارستان علوم عصبى  هانوفر)، 
امید کردستانى (مسئول ارشد کسب وکار 

در گوگل)، انوشه انصارى (نخستین زن گردشگر فضایى 
جهان)، پیر امیدیار (بنیانگذار سایت اى بِى)، فیروز نادرى 
(مشاور ارشد ناســا)، و... به ذهن متبادر مى شوند. 6 سال 
پیش در چنین روزى، برابر 14 آبان 1392 خورشــیدى، 
ابوالقاسم غفارى، یکى دیگر از ایرانیان سرشناس در حوزه 
ریاضى، فیزیک و صنایع هوافضا در 106سالگى درگذشت. 
غفارى بعد از گذراندن تحصیالت متوســطه در مدرسه 
دارالفنون راهى فرانسه شد و تحصیالت خود را در دانشگاه 
سوربن پاریس دنبال کرد. در ســابقه غفارى همکارى با 
دانشمندان بزرگى چون آلبرت اینشتین و رابرت اوپنهایمر 
نیز دیده مى شود و این دانشمند ایرانى پژوهش هایى  جدى 
مربوط به حوزه علوم ریاضى و فیزیک را در مرکز مطالعات 
پیشرفته  دانشگاه پرینستون مدیریت مى کرد. جالب است 
بدانید ابوالقاسم غفارى دهه60 میالدى در سازمان ناسا به 
مدارج باالیى رســید و در پیشبرد پروژه آپولو که نهایتا به 

فتح ماه انجامید، نقشى ویژه داشت. 

فرجامتذکره

س
کو

فو

عما
م

پس از ســقوط دولت مســتعجل جمشــيد آموزگار در شــهريور ١٣٥٧ 
خورشيدی، با سپرده شدن زمام امور به جعفر شريف امامی، گمان دربار بر اين 
بود که رئيس کهنه کار مجلس سنای ايران می تواند در قامت نخست وزير، اوضاع 
نابسامان کشور را که در التهاب انقالبی بزرگ می سوخت، سروسامان ببخشد. 
شريف امامی نيز که سعی داشــت چهره يک ناجی را از خود به يادگار بگذارد، 
شروع کار خود را به جمله «من شــريف امامی ٢٠روز پيش نيستم» گره زد تا 
با توپ پر، کار در مسند جديد را آغاز کرده باشــد. اما او حتی روی آموزگار را در 
عرصه مقاومت برابر مشکالت سپيد کرد و ٧٠روز بيشتر نتوانست تب وتاب کشور 
را تحمل کند. شــريف امامی با کارنامه ای که از ١٧ شهريور و ١٣ آبان ٥٧ سياه 
بود، از نخست وزيری کناره گيری کرد و پيش از ورود امام خمينی(ره) به ايران در 
١٢ بهمن همان سال از کشور خارج شد. شاه که از رئيس مجلس سنای خود نيز 
نااميد شده بود، آخرين راه چاره را در سپردن دولت به نظاميان ديد و اين ميان 

کانديدايی بهتر از غالمرضا ازهاری نيافت.
تشکيل دومين دولت نظامی بعد از کودتا

٢٥ ســال بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ خورشــيدی و تحويل ساختمان 
نخست وزيری به سپهبد فضل اهللا زاهدی، محمدرضا شاه بار ديگر تصميم گرفت 
بخت خود را با بر ســرکارآوردن يک نخســت وزير نظامی ديگر آزمايش کند. 
ازهاری با درجه ارتشبدی رياست ســتاد بزرگ  ارتشتاران را برعهده داشت و تا 
 سال ٥٧ و دعوت شاه از او برای تشکيل کابينه تقريبا ارشدترين صاحب منصب 
ارتش ايران به شمار می رفت. ٤١ سال پيش در چنين روزی، برابر ١٤ آبان ١٣٥٧ 

خورشيدی، ارتشبد ازهاری پيشــنهاد تکيه زدن بر مسند نخست وزيری را در 
کاخ نياوران از زبان شاه شــنيد و پس از قبول آن، ٢٤ساعت بعد کابينه خود را 
معرفی کرد. کابينه ای که برخی پست های آن به نظاميانی چون تيمسار غالمعلی 
اويسی، سپهبد اميرحسين ربيعی و ارتشبد عباس قره باغی سپرده شده بود و 

هدف از تشکيل آن تنها ارعاب مردم بود. 
سياست ازهاری، عوام  فريبی و دروغ  

آغاز به کار دولت نظامی ارتشبد ازهاری که يکم آذر ١٣٥٧ از مجلس شورای 
ملی رأی اعتماد گرفت، با برخی از اقدامات عوام فريبانه همچون بازداشت تعدادی 
از رجال و دولتمردان سابق همچون ارتشبد نعمت اهللا نصيری، منوچهر آزمون، 
اميرعباس هويدا و غالمرضا نيک پی بــرای اميدوارکردن مردم به آهنگ دولت 
جديد برای اصالح امور همراه بود. اما اين نيز آتش خشــم مردم انقالبی را فرو 
ننشاند و کار به جايی رسيد که نظامی کهنه کار و سياستمدار صفرکيلومتر اما 
جاه طلب راه انکار در پيش گرفت و اعالم کرد سروصداهايی که از گوشه و کنار 
پايتخت به گوش می رسد، نوار ضبط شده اســت که توسط پخش صوت ها و 
بلندگوهای قوی توسط خرابکارها برای نااميدکردن مردم از پشت بام های شهر 
پخش می شود. سياستی که نهايتا جواب نداد و کمتر از ٢ماه بعد با سقوط کابينه 
نظامی و بر سر کارآمدن دولت شاپور بختيار همراه ازهاری و کابينه اش به بايگانی 

تاريخ سپرده شد.   
منابع: موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، «خاطرات جعفر شريف 

 امامی» نشر صفحه سفيد

افقىکابینه ارعاب
1- نام اصلى قابوس نامه- مساوى

2- با کوچک ترین صدایى مى شکند- پرش عصبى- 
ورم

3- بندرى در شمال- صدمتر مربع- ثریا- واژه
4- خطرکردن در بازار- ضمیر اشــاره- ســرزمین 

دانوب
5- سرند- اقیانوس آرام- واحد توان- کاشف باکترى 

سل
6- از اقمار مشترى- پیگیرى- جوجه تیغى

7- پــول انگلیــس- از انبیــاى الهى کــه نامش 
بیســت وهفت بــار در قــرآن آمده اســت- واحد 

اندازه گیرى بسامد براساس سیکل در ثانیه
8- سست و وارفته- سگ انگلیسى- تمیز- ضمیر 

انگلیسى
9- خالق سبک شناسى- لوس- پرنده اى خوش آواز

10- شریک قایل شدن براى خدا- شهید زنده- راهى 
که به آخر نمى رسد

11- عالمــت مصــدر جعلى- کفــش قدیمى- 
متالطم- درخت لرزان 

12- صحرا و بیابان- درخت مو- کشورى در شمال 
آفریقا

13- ســوغات گجرات- زادگاه شــهید هوانیروز- 
تورفتگى ظرف- نام قدیم یزد

14- رفع کدورت و دلخورى- جد- پیشانى
15- دلداده فرهاد- نویسنده فرانسوى کتاب معروف 

ژان کریستف

عمودى
1- مدرنیسم- تیم فوتبالى قدرتمند در ترکیه

2- فرشى شبیه پالس یا گلیم- از ساخته هاى ایرج 
قادرى- راه و روش

3- تصدیق انگلیسى- سرکه- شماره خانه- سرآمد
4- مهرســاز- ترك اســتخوان- تاى جامه- حرف 

دهن کجى
5- مسافرت دسته جمعى- ریسمانى براى شکار- 

دورگه
6- یادداشت- شهر پاالیشگاه- طریق 
7- از مواد لبنى- دفینه- بانگ سگ

8- واحد مسافت- پیامبران- اهلى- یک حرف و سه 

حرف
9- فیلم مالقلى پور- جنگ افزار ورزشى- واحدى 

در کارخانه فوالد
10- پایتخت اکوادور- به پشــت خوابیده- از ما 

بهتران
11- نوعى درخت با چــوب صنعتى- نوعى نان 

ضخیم- گور
12- عالمت مفعول- هنوز فرنگى- گل ســرخ- 

آواز سه نفرى
13- شهرى در گیالن- نوعى چاشنى اشتهاآور- 

شامه نواز- برج کج
١٤- بوســتان- مرکب دريايی- طوقه فوالدی 

چرخ خودرو
١٥- زندگی دوباره پس از مرگ- مدعی العموم
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دانستنى ها

زنده ياد منصور پورحيدری و هادی نراقی (بازيکن اسبق تيم تاج) - ١٣٥٣
٣ سال پيش در چنين روزی، برابر ١٤ آبان ١٣٩٥ خورشيدی، منصور پورحيدری، فوتباليست شهير ايرانی که سابقه بازی و مربيگری در تيم استقالل (تاج سابق) و تيم ملی 

فوتبال ايران را در کارنامه خود داشت، بر اثر عوارض ناشی از بيماری سرطان ريه در ٧١ سالگی درگذشت. 

وو
دژا

فروپاشی ابرقدرت شرق در  سال ١٩٩١ ميالدی، عصر تازه ای را در تاريخ 
سازمان آتالنتيک شمالی (ناتو) رقم زد و اين پيمان با عضوگيری از اعضای 
سابق معاهده نظامی رقيب يعنی پيمان ورشو، که شامل کشورهايی چون 
مجارستان، ليتوانی، آلبانی، مونته نگرو، جمهوری چک، لهستان، بلغارستان، 
اســتونی، لتونی، رومانی، اسلواکی، اســلوونی و کرواسی می شد، وسعت 
خود را تا حد قابل مالحظه ای افزايش داد. اشــتياق ناتو برای عضوگيری از 
کشورهايی که سابقا بلوک شرق ناميده می شدند، از سوی جانشين بالفصل 
اتحاد جماهير شوروی يعنی روسيه به تالش برای محاصره اين کشور تعبير 
شد و مخالفت  جدی مسکو را به دنبال داشت. بعد از پيوستن مونته نگرو به 
اين پيمان در  سال ٢٠١٧ ميالدی، تا اين لحظه کشور جديدی به عضويت 
ناتو درنيامده است اما اگر بخواهيم به مهم ترين نامزدهای منتظرالورود اشاره 
داشته باشيم، می توانيم از گرجستان، اوکراين، بوسنی و هرزگوين و مقدونيه 
شــمالی نام ببريم که دو گزينه ابتدايی به دليل داشتن مرز های زمينی با 

روسيه احتماال جزو چالش های آتی اين پيمان قديمی بايد قلمداد  شوند. 
چالش افزايش حق عضويت اعضا

چند روز پيش ينس استولتنبرگ، دبيرکل نروژی ناتو با اعالم  سال ٢٠٢٤ 

ميالدی به عنوان تاريخ احتمالی پيوســتن اوکراين به سازمان آتالنتيک 
شمالی، بار ديگر داغ روس ها را درخصوص توسعه طلبی های بی حد و مرز 
اين پيمان نظامی تازه کرد. البته استولتنبرگ با وجود تأکيد بر حق اوکراين 
برای رقم زدن سرنوشت و گرفتن بهترين تصميم برای ارتقای امنيت خود، 
بر اين نکته نيز تأکيد داشت که کیِ يف بايد شــرايط پيوستن به ناتو را تا 

تاريخ ذکرشده به طور تمام و کمال فراهم آورد. در کنار همه اينها بايد توجه 
کرد که قديمی ترين پيمان نظامی جهان اين روزها به دليل حضور دونالد 
ترامپ در کاخ سفيد دشوارترين دوران خود را پشت سر می گذارد. فشارهای 
رئيس جمهوری اياالت متحده درخصوص لزوم سهم مساوی اعضا در تأمين 
هزينه های ناتو، دولت های عضو اين سازمان را با چالش افزايش حق  عضويت 

مواجه کرده است که اين موضوع می تواند برای کشورهای ضعيف تر به لحاظ 
اقتصادی پيامدهای مالی از قبيل کسر بودجه به دنبال داشته باشد.      

شروط  الزم برای پيوستن به ناتو
برای عضويت در ناتو دولت های متقاضی بايد برخی پيش نيازها را فراهم کنند. 
پيش نيازهايی که بعضا شايد با روند حاکم در کشور فوق همخوان نيز نباشد. لزوم 
برقراری دموکراسی درکشور مستدعی عضويت، همچنين بهره مندی از وسع و 
عزم کافی برای همکاری در امور امنيتی اروپا  از مهم ترين شــروطی هستند که 
کشورها برای پيوســتن به ناتو بايد از آن برخوردار باشند و اين ميان شرط سوم 
يعنی حضور خواهان در قلمروی جغرافيايی اروپا نيز که ديگر جای بحث ندارد. اگر 
کشوری که متقاضی پيوستن به ناتوست اين سه شرط را داشته باشد، کميته ای 
موســوم به «برنامه اجرايی عضويت» مشــاوره های الزم را برای نزديک شدن 
مقياس های امنيتی کشور خواهان به حداقل  استانداردهای اين پيمان نظامی 
ارايه کرده و نهايتا يک زمان تقريبی برای نقطه پذيرش تعيين می شود. حال با 
توجه به شرايط موجود اوکراين نزديک ترين گزينه برای قرارگرفتن در فهرست 
کشورهای عضو ناتو به شمار می رود که البته بايد منتظر نشست و ديد با توجه به 

وعده دبيرکل ناتو، در  سال ٢٠٢٤ چه اتفاقی خواهد افتاد.

ناتو و عطش پایان ناپذیر عضوگیرى

ولى شناس مسیحى

«سزاوار اســت که در جهان امروز، 
آتش افــروزان جنــگ و عوامــل 
بدبختی ملل، به سخنان قهرمان 
انديشه، بزرگمرد وجدان انسانی، 
علی(ع) گوش فــرا دهند و آنها را 
حفظ کرده، در مقابــل گوينده اش 
تعظيــم کنند.»، «علــی(ع) بــر منبر، با 
اعتماد به نفس، سخن حق می گفت. او بسيار زيرک و 
سريع االدراک بود و راز دل مردم و خواسته های درونی 
آنان را به خوبی می دانست»، «اگر علی(ع) نتوانست 
مثل بنی اميه بر مردم حکومت ظاهری کند- و هرگز 
قصدش چنان حکومتی نبود- در عوض، توانست بر 
دل های پاک حکومت کنــد». راقم جمالت قصاری 
که خوانديد، کسی نيســت جز جرج جرداق، شاعر، 
نويسنده و اسالم شناس شــهير مسيحی اهل لبنان 
که ٥ سال پيش در چنين روزی، برابر ٥ نوامبر ٢٠١٤ 
ميالدی در ٨٣ســالگی درگذشــت. جرداق نزديک 
به ٤٠ ســال از عمر خود را صــرف تحقيق و مطالعه 
درخصوص شخصيت امام نخست شيعيان حضرت 
علی(ع) کرد که حاصل آن چندين و چند جلد کتاب 
بود. جرداق معتقد بود در طول تاريخ شخصيتی که 
حتی ذره ای به امام علــی(ع) و روش تفکر او نزديک 

باشد، وجود نداشته است.
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حدود 85 درصـد از رانندگانى 
باعـث تصادفـات مرتبط  کـه 
مـرد  مى شـوند،  خـواب  بـا 
هسـتند و حـدود یـک سـوم 
آنهـا حداکثـر 30سـال سـن 
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