
گزارشی از یک کابل 
در منفی فقر

ساکنان یک منطقه افغانستانی نشین در حاشیه 
جنوب تهران  از درگیری میان شهروندان و مهاجران 

می گویند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از 
دانشجویان و تشکل های دانشجویی:

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری:  رهبر معظم انقالب 
اسالمی عصر روز گذشته در دیدار صدها نفر از دانشجویان و اعضای 
تشکل های دانشجویی، دانشگاه را جزء اساسی ترین مسائل انقالب 
خواندند و با تبیین نتایج و دستاوردهای چالش مهم و مستمر «نگاه 
انقالبی و نگاه جریان ضد انقالب ی و واپس گرا به دانشگاه» گفتند: 

جمهوری اسالمی به دانشگاه امروز خود افتخار می کند...

کانون تزریق امید به کشور باشید

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۶۷ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آوریــل   ۲۷     ۱۴۴۳ رمضــان   ۲۵     ۱۴۰۱ اردیبهشــت   ۷ چهارشــنبه 
صفحه  ۳صفحه  ۸

در «شرق» امروز  می خوانید:  از تنش آبي تا جنگ قبیله اي، رویگری تا کی بر تخت کهریزک می ماند؟،  مردم حق شکایت قانونی  از محدودیت اینترنت را دارند؟     و یادداشت هایی از  غالمرضا حداد، امیر عربی، محمود جام ساز

وقتی آمریکا با هدف پیشــگیری از گسترش حوزه نفوذ کمونیسم، 
در سال ۱۳۴۴ به ویتنام حمله کرد و تا سال ۱۳۵۲ هزاران نفر را کشت 
تــا با حمایت از دولتی دست نشــانده در ویتنام جنوبــی مانع پیروزی 
«ویت کنگ ها» بشــود و وقتی اتحاد جماهیر شــوروی سابق با هدف 
حمایت از دولت سوسیالیســتی حاکم بر افغانستان در برابر نیروهای 
مجاهدین افغان، در سال ۱۳۵۸به این کشور یورش برد و تا سال ۱۳۶۸ 
در آنجا ماند، فضای حاکم بر روابط بین الملل  از نوع جنگ ســرد بود. 
مناسبات بین کشورها را نبرد ایدئولوژیک تقریبا آنتاگونیستی دو بلوک 
غرب و شــرق  تعیین می کرد. هرچند حتی در این شرایط نیز نمی توان 
منکر نقش شخصیت در تاریخ شد. نقشی که می توانست جنگ سرد 
را به نبردی «آگونیستی» تبدیل کند؛ رقابت برای کسب هژمونی، بدون 
کشیدن آن به مرزهای جنون و کشتار هزاران انسان بی گناه. با فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی سابق و بلوک شرق در سال ۱۳۷۰ و پایان جنگ 
ســرد و شــروع دوره نوینی از نظم جهانی، به دالیل مختلف، گمان بر 
این بود که تاریخ، دیگر نمی تواند شاهد جنگ هایی از نوع جنگ ویتنام 
و افغانســتان باشد. بر داشــتن مرزها و رشــد درهم تنیدگی اقتصادی 
(جهانی شدن) و افزایش وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها، در 
کنار تلطیف نگاه های ایدئولوژیک، از جمله عواملی بود که در این باره به 
ذهن تحلیلگران راه پیدا می کرد. این خوش بینی، شــاهد مثال تاریخی 
هم داشت. اروپا، بعد از دو تجربه جنگ جهانی ویرانگر، در سال ۱۳۳۶ 
(۱۹۵۷)، با ابتکار عمل شش کشور بزرگ آن، دست به تأسیس «جامعه 
اقتصــادی اروپا زد». این همکاری در گذر زمان قوام بیشــتری پیدا کرد 
و بعد از فروپاشی شــوروی سابق، در چارچوب پیمان ماستریخت، در 
ســال ۱۳۷۲، به قالب اتحادیه اروپا درآمد. بانک مرکزی اروپا تأسیس 
و واحد پول مشــترک این اتحادیه، یورو، منتشــر شد و با اتکا به قدرت 
اقتصادی اتحادیه توانســت به ارزی پرقدرت در جهان تبدیل شود. این 
اتحادیه هرچند با تشــویق اتحادیه گرایی در مناطق مختلف جهان، با 
اهداف ســازمان تجارت جهانی از جمله منع رفتارهای تبعیض آمیز با 
کشورها، در تضاد بود؛ ولی از زاویه ای دیگر، در راستای این ایده کلی بود 
که برچیدن مرزها به نفع منافع همه کشورهاست. همین طور، این باور 
را دامن می زد که با برقراری مناسبات اقتصادی قوی بین اعضا، احساس 
ناامنی از تجاوز نظامی  از بین می رود. طبعا، با همین نیت، اروپا سعی 
می کرد کشــورهای تازه استقالل یافته شوروی سابق و سایر کشورهای 
بلوک شــرق ســابق را در خود جذب کند. به این صورت، کشــورهای 
لیتونی، لیتوانی و استونی از شوروی سابق و کشورهای چک، مجارستان، 
بلغارســتان، رومانی، آلبانی، اسلواکی و اسلوانی جذب شدند. درمورد 
محور اصلی این بلوک، یعنی روسیه، تالش شد از طریق ایجاد و افزایش 
زمینه هــا برای همکاری های اقتصــادی در حوزه های مختلف، چنین 
اتفاقی بیفتد. تعریف و پیشــبرد پروژه انتقال گاز از روســیه به آلمان و 
همین طور هزاران میلیارد دالر سرمایه گذاری مشترک خارجی در روسیه، 
حکم مکانیســم بازدارنده در برابر وقوع جنگ را داشته است. طبیعی 
است که در داخل اتحادیه اروپا، بر سر مسائلی، میان اعضا اختالف هایی 
پیش می آمده اســت. در نمونه ای از آن، به  دلیل اختالف ها، انگلستان 
از اتحادیه خارج شــد. با وجود این تصور کلی این بود که مکانیسم های 
جاری، چنان منافع کشورها را در داخل و خارج اتحادیه، چفت و بست 
کرده  که مانع از بروز جنگی دیگر، دست کم در این محدوده جغرافیایی 
می شود؛ اما حمله روسیه به اوکراین، همه محاسبات را به هم ریخت 
و نشــان داد از نقش شــخصیت در تاریخ نباید غافل شــد؛ عاملی که 
در چنین تحلیل هایی معموال نادیده گرفته می شــود. به تعبیر هگل، 
«تصادف البه الی ضرورت»، وجه مشــخصه مهمی از تاریخ اســت. 
ساختارها و مکانیســم ها، روندهایی را پیش رو می گذارند؛ ولی ظهور 
اتفاقات و تصادفات هم در میان اســت؛ چه در ســویه مثبت و چه در 
سویه منفی. اتفاقاتی که بر روندها آثار جدی می گذارند و سرنوشت ها 
را تغییر می دهند و چرخش های رو به عقبی را موجب می شــوند. آیا 
می شود شــخصیت پوتین را با شخصیت گورباچف مقایسه کرد؟ اگر 
گورباچف یا فردی با ویژگی های شخصیتی او بر سر کار بود، به احتمال 
زیاد، چنین جنگی، بر بستر همین مختصات منطقه ای و جغرافیایی و 
تمایل اوکراین بــه عضویت در ناتو، پیش نمی آمد. عامل دیگر در بروز 
این جنگ، عدم برخورد جدی اروپا با روســیه   هنگام حمله به اوکراین 
و اشــغال جزیره کریمه اســت. این موجب بروز محاسبات استراتژیک 
نادرست روسیه و در نتیجه تشدید روحیه تجاوزگرایانه آن شد. پوتین و 
هیئت حاکمه روسیه، احتماال به دو دلیل اصلی گمان می کردند اروپا و 
جهان، در برابر این حمله  واکنش جدی نشان نخواهند داد: ۱. ترس از 
قدرت نظامی روسیه و افزایش دامنه جنگ به منطقه اروپا و شاید کل 
جهان؛ ۲. ترس از قطع صادرات نفت و گاز روسیه و در تنگنا قرار گرفتن 
اروپا و به خصوص آلمان. حمله روسیه، محاسبات خوشبینانه مبتنی 
بر فرضیه وابستگی متقابل را بر هم ریخته است. در این سو نیز  پاسخ 
قاطع جامعه جهانی و اروپا، محاســبات استراتژیک روسیه را نقش بر 
آب کرده اســت. اتحادیه اروپا، به طور مستقیم وارد جنگ نشده؛ ولی 
با تحریم های فراگیر  و بدون تــرس از پیامدهای قطع صادرات نفت و 
گاز، اقتصاد این کشــور را در معرض آسیب های جدی قرار داده است. 
در تحلیل نهایی، پیامدهای جنگ هرچه باشد، بازنده تاریخی آن پوتین 
اســت؛ اما در ورای این قضاوت تاریخ، برای پیشــگیری از وقوع چنین 
جنگی در آینــده، واکنش بهنگام و جدی در برابــر تجاوزات کوچک، 
ضــرورت بیش از اندازه ای پیدا می کند. امــری که منافع اقتصادی، در 

جاهایی، مانع از برخورد جدی با آن می شود.

محاسبات استراتژیک نادرست
و باخت تاریخی روسیه

سـرمـقـالـه

علی دینی ترکمانی

فریدون مجلسی
با نهایت تأســف خبر درگذشــت اســتاد گران قــدر دکتر 
محمدعلی اسالمی ندوشن از سوی خانواده ایشان اعالم شد. 
دکتر محمدعلی اسالمی ندوشــن از مفاخــر فرهنگی و ادبی 
ایران بود. ادیبی دانشــمند و اندیشه مند بود. می دانست ایران 
در کنار بار ســنگین ارزش های فرهنگی و تاریخ فرهنگی اش، 

کمبودهــا و ایرادهــای اجتماعی بســیار دارد. به کاســتی ها 
می پرداخــت اما به ذکــر مصائب و ایرادها بســنده نمی کرد. 
«ایــران را از یاد نبریم» فقط عنوان کتابــی از او نبود! ایران را 
بــه یاد داشــت و دیگران را به یاد  داشــتنش ترغیب می کرد. 
نقش اصلی خود را حیاتی پربار بازی کرد و رفت. روشــنفکر 
و خوش قریحــه و خوش قلــم بود. روشــنفکری در دیدگاه و 
شــیوه او آزادی بیان و اندیشــه رها از اســارت فکر و اندیشه 
و شــهامت در بیــان نظر و نوشــتن و برجای گذاشــتن آثاری 
ارزنده بود. ایــران برایش هویتی فراتر از مرزهای سیاســی و 
جغرافیایی بود. ایران ادبی او مرزهایش تا جاهایی گســترش 
دارد که جاودانــگان ادبی ما را درک می کنند و مرزهای ایران 

فرهنگی اش «تا آنجایی اســت که نــوروز را پاس می دارند!». 
و افکارش را بیان می کرد و می نوشــت: «حافظ سخن بگوی 
کــه بر صفحه جهان/ این نقش ماَنــد از قلمت یادگار عمر»؛ 
و نقش قلــم و یادگار عمر از او بســیار ماند! ضعف پیری در 
سفر چنان بر او چیره شد که توان بازگشت نداشت. چگونگی 
احوالش در خزان عمر یادآور سخن فردوسی چهره محبوبش 

بوده است که:
«دلم سیر شــد زین سرای ســپنج/ خدایا مرا زود برهان ز 

رنج».
بنا بر تصمیم خانواده قرار شــد مراسم مذهبی و تدفین در 

شرایط کنونی به  طور امانت در خارج انجام شود.

یـادداشـت

نویسنده «ایران و تنهاییش»، ایران را تنها گذاشت اما از یاد نبرد!

برخی فراورده های نفتی ایران با بهای ارزان تر از نفت خام صادر شده استحراج سوخت

معاون وزیر نفت تأیید می کند که در مقاطعی قیمت صادرات هر لیتر  بنزین  فقط ۵۰۰ تومان بوده است...

شرق: محمدعلی اسالمی ُندوشن، نویسنده، پ ژوهشــگر و و ادیب ایرانی، در  نودوهفت سالگی در کشور کانادا 
درگذشــت. شیرین بیانی، نویسنده و پژوهشگر و همســر محمدعلی اسالمی ندوشن، ضمن تأیید این خبر تلخ 

گفت ایشان پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بعد از چند سال ضعف ناشی از کهولت و دو روز کسالت از دنیا رفت.

اسالمی ندوشــن، «فرهنگ» را نشــانه کار و انتخاب می دانست و معتقد بود «انتخاب، یعنی به آنچه هست قانع نبودن و بهتر جستن» و 
از این رو باور داشت انسان در یکی از تعریف هایش «موجود فرهنگی» است و «موجود فرهنگی» کسی است که در زندگی به سطح و به 
آنچه برآورنده حوائج اولیه است اکتفا نمی کند و طالب عمق و زیبایی است و این عمق در جستن چیزی است ورای آنچه به وسیله حواس 
دریافت می شود. به راستی که دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن به معنای تام وتماِم آن، موجودی فرهنگی بود که هفت دهه از عمرش را 
صرف فرهنگ و ادبیات و شعر کرد و در کار پژوهش و نقد نیز به  دنبال حقیقتی ورای دریافت های باب روز بود. اسالمی ندوشن برای درك 
تازه ای از فرهنگ، به شــعر قدیم از رودکی تا بهار و شــاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی، سعدی و حافظ پرداخته و این چهار شاعر اخیر را 
«چ ه ار س خ ن گ وی وج دان ای ران» می خواند. عالوه  بر این، او جستارها، مقاالت و تفسیرهای مختلفی در زمینه ادبیات قدیم و درباره اج ت م اع، 
ف ره ن گ و حقوق نوشــته اســت و خود را وام دار تنی چند از نویسندگان و شاعران ایران و جهان می دانست و معتقد بود «زندگی معنوی و 
شــخصیت هر کس از اجزای پیچ درپیچ و گوناگونی قوام می گیرد» و در این میان کسانی بودند که در نحوه زندگی و استخوان بندی فکری 
دکتر اسالمی ندوشن تأثیر اساسی گذاشتند. خود ایشان در گفت وگویی با فرخ امیرفریار، به این چند نفر اشاره می کند و از میان خارجی ها، 
شکســپیر و بودلر و تولســتوی و جواهر لعل  نهرو را نام می برد و از میان هم وطنانش، به فردوســی و مولوی و حافظ اشــاره می کند و در 

معاصرین نیز از صادق هدایت و کسروی سخن می گوید که بیش از کسان  دیگر در مسیر فکری او تأثیر داشته اند.
محمدعلی اسالمی ندوشــن، متولد ندوشــن یزد بود که به روایت خودش، دهکده ای بود در صدکیلومتری  غرب یزد، «جایی دورافتاده و ناآباد که مردم 
آن می بایســت با عسرت زندگی  خود  را تأمین کنند»، اما خانواده اسالمی ندوشن، از اعیان دهکده ندوشن بودند که سنت دهقانی داشتند. ندوشن سال های 
ابتدایی تحصیل را در ندوشــن و یزد گذراند و بخشــی از دوره متوسطه را در دبیرســتان البرز و بعد از آن، وارد دانشکده حقوق تهران شد و با اینکه گرایش 
شدیدی به ادبیات داشت، رشته حقوق خواند چراکه به  قول خودش، آن سال ها تحصیل حقوق به لحاظ اجتماعی زنده تر بود و دانشکده حقوق هم بروبیا 
داشــت. البته او هم زمان مقاله و شــعر و ترجمه نیز می نوشت و چاپ می کرد. اسالمی ندوشــن پس از آن، برای ادامه  تحصیل به سوربن پاریس رفت و تا 
درجه دکتری حقوق در آنجا درس خواند و پس از پنج ســال اقامت در اروپا به ایران بازگشــت و به  نقل از خودش ســال هایی را که در اروپا بود، بیش از 
حقوق برای ادبیات و تئاتر و ســینما وقت صرف کرده و پای درس های هنر و ادبیات ســوربن نشســت. او پس از بازگشــت به ایران در سال ۱۳۳۴ مدتی در 
مسند قاضی دادگستری نشست و پس از آن، به تدریس حقوق و ادبیات در دانشگاه روی آورد و به خاطر تألیفاتش در زمینه ادبیات به عنوان هیئت علمی 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، به تدریس دروس نقد ادبی و سخن سنجی و ادبیات تطبیقی و تاریخ تمدن و فرهنگ ایران مشغول شد. از اسالمی ندوشن 
بیش از پنجاه اثر در زمینه تألیف و ترجمه به یادگار مانده است که از آن جمله می توان به آثاری همچون «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه»، «ف ره ن گ 
و ش ب ه ف ره ن گ»، «س رو س ای ه ف ک ن: درباره ف ردوس ی و ش اه ن ام ه»، «ن امه ن ام ور: گ زی ده ش اه ن ام ه ف ردوس ی»، « ایران و تنهاییش»، «چ ه ار س خ ن گ وی وج دان ای ران» 
و «ذک ر م ن اق ب ح ق وق ب شــ ر در ج ه ان ســ وم» اشــاره کرد. دکتر اسالمی ندوشــن، یکی از مفاخر فرهنگ ایران، پس از سالیان نوشــتن و تفکر درباره فرهنگ 
ایران زمین، بناســت فرســنگ ها دور از وطنش به خاك سپرده شــود. دکتر شیرین بیانی  دراین باره به ایسنا گفت که ایشــان را به طریق اسالمی به امانت در 

کانادا به خاک می سپارند.

گزارش تیتر یک را در صفحه   ۵ بخوانید

مینو بدیعی
در روزهای اخیر حرکات زشــت و ســخیفی از ســوی کارگزاران 
آموزشــی و مجریان آموزشــی و معلمان در ارتباط با دانش آموزان 
مشــاهده شــده که افکار عمومی جامعه، خانواده ها و به  طور کلی 
وجدان اجتماع را خدشــه دار کرده اســت. کوتاه کــردن موها و زلف 
پســرهای دانش آموز و کتک زدن آنان جلوی چشــم هم کالسی های 
شــگفت زده، رفتارهای بسیار بد که هیچ نشــانی از آموزش وپرورش 
نسل جوان و نونهال کشور ندارد.  اگر تا دیروز حجاب دختران کوچک 
و نوآموز در مدرســه مسئله ســاز بود و توهین آمیزترین برخوردها با 
نوجوانان دختر انجام می گرفت، امروز بیشــتر ســراغ پسران نوجوان 
آمده اند تا روحیه جوان گرایانه آنها را تضعیف کنند و بدترین نوع تنبیه 
را درمورد آنها انجام دهند. ژان پیاژه متفکر و اندیشمند روان شناسی 
رشد و آموزش نسل جوان زمانی که رئیس دفتر بین المللی آموزش 
ســازمان ملل متحد بود، گفت: «تنها آموزش اســت کــه می تواند 
جوامع ما را در مقابل فروپاشــی تدریجی یا خشونت بار حفظ کند». 
در حقیقت خشونت که حرف اول مسائل امروز جهان است، با روش 
درست آموزشی  و پرورشــی نسل جوان می تواند کنترل شود.  درس 
معلم ار بود زمزمه محبتی/ جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را. 
بدون تردید «محبت» یکی از فرایندهای اصلی تعلیم و تربیت است. 
کودک نوپا نخســتین زمزمه محبت را از مــادرش می آموزد و بعد با 
پای گذاشــتن به مهد کودک و دبســتان، محبت را در قالب ارتباطات 
اجتماعی با همساالن خود و در قالب مهم تری نقش «معلم -مادر» 
یاد می گیرد. همان گونه که کودک نوپا انتظار خشونت از مادر و پدرش 
ندارد، انتظار ندارد که معلم و آموزگارش با خشــونت با او رفتار کند. 
خشونت در حقیقت بازتاب نارسایی ها و کژی های روانی، اجتماعی، 
اقتصادی و از همه مهم تر آموزشی است. کسانی که در کسوت معلم 
نقــش هدایتگر و آموزش دهنده نونهاالن و نوجوانان را ایفا می کنند، 
انســان هایی هســتند که به لحاظ تئوریک از نظر روحی باید سالم و 
تندرست باشــند. معلمان بی گمان باید سنگ صبور شاگردان باشند 
و محبت را نثار دانش آموزان کنند. این کمترین خواســت از معلمان 
و مربیان اســت. آیا انتظار سخت و نادرستی است؟ از محبت خارها 
گل می شود/ وز محبت سرکه ها مل می شود. مشاهده می کنید که در 
ادبیات گران سنگ فارسی بار دیگر از زبان دیگر شاعر و فیلسوف بزرگ 
موالنا چگونه از ویژگی های محبت سخن رفته است. آیا معدودی از 
معلمان راه و رســم محبت را نیاموخته اند؟ خاطره ای کوتاه از یکی 
از دبیران و معلمان سال های دور زندگی ام تعریف می کنم که واقعا 
درس زندگی بود. این دبیر درس دشوار شیمی معدنی را در سال های 
چهارم و پنجم نظام قدیم دبیرستان تدریس می کرد. او دبیری بسیار 
آگاه بــه فنون تدریس بــود و بعد از پایــان کار و درس دادن و درس 
پرســیدنش، زمان مشــخصی را به گفت وگو با دخترهــای نوجوان 
اختصاص می داد؛ مانند یک مــادر مهربان. دخترها در این گفت وگو 
خصوصی ترین مسائل شان را با دبیر شیمی مطرح می کردند و درس 
الزم را فرا می گرفتند. هیچ جایی در این ارتباط ســالم معلم و شاگرد 
برای خشــونت وجود نداشــت. اگر هنوز در این جهان است زنده و 

سالمت باشد و اگر آسمانی شده، یادش ماندگار... .

زمزمه محبت معلم چه شد؟  مهران موسوی خوانســاری: حمله نظامی روســیه به اوکراین 
در کنار همه ویرانی هایی که یــک جنگ می تواند به بار بیاورد، 
ادبیاتی را هم وارد پهنه واژگان سیاست بین الملل کرد که جهان 
۳۰ ســال آن را تعمدا فراموش کرده بود. تنهــا چهار روز بعد 
از واکنش گســترده غرب به تهاجم نظامی روســیه به اوکراین، 
والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور روســیه در فرمانی کم ســابقه، 
نیروهای «بازدارنده هسته ای» کشورش را به حالت آماده باش 
درآورد. آمریــکا و متحدانش این اقدام پوتین را محکوم کرده و 
آن را تحریک آمیــز عنوان کردند. هرچند در قبال آن دســت به 
مقابله به مثل نزدند ولی بر شدت تحریم ها علیه روسیه افزودند. 
چند روز بعد ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اقدام 
آمریکا در شدت بخشــیدن به تحریم ها علیه کشــورش را تنها 
جایگزین یک جنگ اتمی دانست که به گفته او بایدن با انتخاب 
این راه نخواســته است آغازگر جنگ جهانی سوم باشد؛ جنگی 
که وزیر خارجه روسیه معتقد است در صورت وقوع، سهمگین 
و هولناک خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشت که یک 
کارگروه ویژه در کاخ سفید همه راه های مقابله با احتمال وقوع 
یک جنگ هســته ای را بررســی خواهد کرد. بعد از پایان جنگ 
جهانی دوم و تثبیت قدرت اردوگاه های شــرق و غرب در سال 
۱۹۴۷ تا فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، جهان 
به مدت نیم قرن زیر سایه «جنگ سرد» روزگار می گذراند. در این 
مدت، هم ایاالت متحده آمریکا و هم اتحاد جماهیر شوروی از 
هر فرصتی برای افزودن بر زرادخانه های هســته ای خود بهره 
بردنــد. این دو ابرقــدرت معتقد بودند قــدرت بازدارندگی هر 
طرف از دســت زدن به یک حمله اتمی علیه طرف دیگر، فقط 
با حجیم ترشــدن این زرادخانه امکان پذیر اســت. تولید هزاران 
کالهــک هســته ای در کنار انبارکــردن انواع موشــک و ادوات 
جنگــی ارمغان رقابــت نظامی دو ابرقدرت شــرق و غرب بود 
که ســایه تهدید یک جنگ بزرگ اتمی را برای سال ها باالی سر 
جهان گستراند. هر بار که این دو کشور بزرگ در معرض تنش یا 
حادثه ای قرار می گرفتند، برپاشدن آتش جنگ هم اجتناب ناپذیر 
می نمود و بوی ویرانی و ترس، عالم را فرامی گرفت. اکتبر ۱۹۶۲ 
(مهر و آبــان ۱۳۴۱) جدی ترین رویارویی آمریکا و شــوروی در 

بحران موشکی کوبا رخ داد. 
گزارش  را در صفحه   ۶ بخوانید

ورود رسمی فیفا 
به اتفاقات مشهد

گذر از مرزها
۱۴ روز تا پایان جهان

دولت در  تنگنا 

۹

۲

۱۱
راوی ایران و تنهاییشراوی ایران و تنهاییش

محمدعلی اسالمی ُندوشن درگذشتمحمدعلی اسالمی ُندوشن درگذشت

با استیضاح یا استعفا؛تغییر در کابینه سیزدهم 
قریب الوقوع است

 بحران موشکی کوبا  چگونه آمریکا و شوروی 
را  در آستانه یک جنگ هسته ای قرار داد

گفت وگو با کاوه میرعباسی
 به مناسبت ترجمه اثری از  ُالگا  توکارچوک

این گزارش را ببینید

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

  عکس: آیدین رهبر


