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صعود دانشگاههای
شريف و تهران در
پلکان علمی جهان
در رتبه بندی جدید دانشگاههای جهان،
شريف به عنوان برترين دانشگاه كشور توانست
بيش از  100پله رش��د کند و دانشگاه تهران
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مادر سهيال جوركش از بازگشت بينايي دخترش به «ایران» خبر داد

سهيال اسيد را شكست داد

دکتر سيد سلمان صفوي

یادداشـــت
دورخيز روسيه به سمت نظام بينالملل چند قطبي
دکتر محمد مهدي مظاهري

رئيس مرکز بينالمللي مطالعات صلح  -لندن

«جرم��ي کوربي��ن» سوس��يال دموک��رات ضد
جنگهاي نظام سرمايهداري جهاني ،باوجود ديدگاه
مخالفان خود با کس��ب حدود  60درص��د از آراي
اعضاي حزب کارگر به پيروزي رس��يد .بدون شک
با پيروزي جرمي کوربين ،انديشه و ادبيات سياسي
کنوني انگليس و اروپا با چالش جدي مواجه خواهد
ش��د .تفکرات و ادبيات متفاوت و نظريهه��اي چپگرايان ه کوربين ،تحولي داغ
در فضاي سياس��ي انگليس ايجاد کرده و موافقان و مخالفان او را به فعاليت
واداشته است .ديدگاه او در سياست خارجي نيز نزديک به ايران است.
ح��دود ي��ک ماه پ��س از انتخاب��ات سراس��ري انگليس که ب��ه پيروزي
محافظ��هکاران به رهبري ديويد کامرون و شکس��ت فاح��ش حزب کارگر و
اس��تعفاي «اد ميليبند» رهبر اين حزب منتهي شد ،احتمال نامزدي جرمي
کوربين براي رهبري حزب مطرح شد .تا آن زمان بجز فعاالن عرصه سياسي،
کمتر کسي کوربين را ميشناخت و عموماً بر اين باور بودند که او آرايي کمتر
از ح��د نصاب براي نامزدي در اين انتخابات به دس��ت م��يآورد .اما کوربين
ب��ا آراي «قرضي» برخي نمايندگان و کس��ب آراي مورد ني��از ،يکي از چهار
نامزد رهبري حزب شد .خواست بسياري از اين نمايندگان تنها شنيده شدن
ص��داي اقليت چپ در کارزار انتخاب رهبري حزب کارگر بود .اما کوربين در
مدت زمان کوتاهي با به دست آوردن حمايت بزرگترين اتحاديههاي صنفي
انگليس ،از ديگر نامزدهاي حزب ،اندي برنهام از جناح ميانهروها ،ايوت کوپر
و لي��ز کندال از طرفداران سياس��تهاي توني بلر در گرايش به راس��ت جلو
افتاد و پيروز انتخابات رهبري حزب کارگر ش��د .عالقهمندان ميتوانستند با
پرداخت س��ه پوند ب��ه عنوان طرفدار يا حامي ح��زب کارگر (نه عضو حزب)
ثبت نام و در انتخابات ش��رکت کنند .گفته ميشود تعداد کثيري براي رأي
دادن به جرمي کوربين ،به عنوان هوادار حزب کارگر ثبتنام کردند .کوربين
همواره در حزب کارگر به عنوان چهرهاي حاش��يهاي و شورشي مطرح بوده و
 500بار برخالف مواضع حزب کارگر در پارلمان رأي داده است .برخي بر اين
باور بودند که شخصيت کوربين براي نسل جوان ،فاقد جذابيت و حتي کسل
کننده است ،اما نظرسنجيها نش��ان داد جوانان و زنان از گروههايي هستند
که عالقه بيشتري به او نشان دادهاند .بسياري معتقدند ملت از سياستمداراني
که يک شکل حرف ميزنند ،يک شکل لباس ميپوشند و وعدههاي همسان
و مبه��م ميدهند و همينطور نظام س��رمايهداري و جنگهاي تجاوزکارانه،
خسته شدهاند.
ëëبافت فضاي سياسي جامعه انگليس در شرايط انتخابات
شرکت فعال دولت بلر در جنگ افغانستان و عراق همراه بوش ،به نابودي
اعتب��ار حزب کارگر در افکار عمومي انجامي��د و به پيروزي محافظهکاران به
رهبري ديويد کامرون منجر ش��د .اين دولت نيز با کاهش يک س��وم بودجه
دولت در حوزه امور اجتماعي ،بهداش��ت و کمک هزينه دانشجويان و درگير
ش��دن در جنگ ويرانگر ليبي و س��وريه از محبوبيتش کاس��ته ش��د .فضاي
سياسي -اقتصادي انگليس نزد افکار عمومي با ناکارآمدي مواجه شده است.
در اين فضاي خستگي مردم از چهرههاي مشهور دو حزب رقيب ،انديشههاي
جرمي کوربين براي تغيير ش��رايط زندگي مردم و سياست خارجي جذابيت
گستردهاي يافته است.
ëëانديشهها و کنش سياسي کوربين
پدر و مادر جرمي کوربين در فراخوان حاميان جمهوريخواهان جنگ داخلي
اسپانيا با هم آشنا شدند .او جمهوريخواهي و سوسياليسم را از خانواده فراگرفت.
اساس انديشه سياسي جرمي کوربين؛ دموکراسي ،عدالت و صلح است .او منتقد
جدي شکاف طبقاتي در انگليس و جهان است و معتقد است وضعيت کنوني را
ميتوان تغيير داد و بايد چنين کرد .کوربين مخالف ناتو و خواهان خروج انگليس
از ناتو و خلع سالح هستهاي است .کوربين در تمام عمر فعال صلح ،حقوقبشر،
محيطزيست ،خلع سالح هستهاي و مبارزه با آپارتايد و جنگ بوده است .او عضو
کمپين همبس��تگي با فلسطين است و عليه آنچه «آپارتايد در اسرائيل» خوانده
ميشود ،فعاليت ميکند .او رئيس ائتالف توقف جنگ نيز است.
ادامه در صفحه 20

قدرت و نفوذ ما
به دلیل روحیه و
عملکرد انقالبی است

استاد دانشگاه

س��اعت  12ظهر  24شهريور سهيال جوركش قرباني اسيدپاشي اصفهان براي
دومين بار در بيمارستان باراكر اسپانيا تحت عمل جراحي قرار گرفت .او كه پيش
توگويي كوتاه با روزنامه ايران گفته بود براي رفتن به
از عم��ل جراحياش در گف 
اتاق عمل آماده ميش��ود و از مردم ايران التماس دعا داشت ديروز پيام اميد را به
همه نااميدان داد.
مادر س��هيال جوركش به روزنامه ايران گفت« :روز چهارشنبه ساعت  12ظهر
به وقت ايران سهيال با ذكر «يا علي مدد» راهي اتاق عمل شد .عمل جراحي روي
چشم چپ انجام شد و حدود دو ساعت طول كشيد .دكتر «تمپرانو» هنگام عمل،
چشم راست سهيال را دوخته و قرار است سال آینده چشم مصنوعي بگذارند ».او در
مورد وضعيت بينايي دخترش توضيح داد« :بينايي سهيال در حدي است كه فع ً
ال
اجسام را ميبيند اما بعد از  24ساعت بعد درصد بينايي او مشخص ميشود ».مادر
جوركش در ادامه از حمايتهاي همهجانبه و تقبل هزينهها توسط رئيس جمهوري
و برادرش حس��ين فري��دون قدرداني كرد و گفت :عالوه ب��ر حمايتهاي رئيس
جمهوري و همچنين حسين فريدون ،حمايت روحي دوستاني مانند دكتر ملكي،
دكتر جوادي و فدايي فر سفير ايران ،استاد منصور همايونينژاد ،خانم همايونينژاد
به خانواده ما و سهيال دلگرمي ميداد و در روحيه دخترم بسيار مؤثر بود.
س��هيال جوركش در گفتوگوي كوتاهي با روزنام��ه ايران درباره وضعيت خود
گفته بود «براي من همين كافي اس��ت كه تا حدي بيناييام را به دس��ت بياورم
كه بتوانم زيبايي دنيا را ببينم و ش��كرگزار خداوند باش��م و از طرف ديگر دامنگير
خانوادهام نباش��م ».او كه همواره گفته «تا شقايق هست زندگي بايد كرد» بعد از
عمل جراحي به مادرش گفت توانستم اسيد را شكست دهم ،احساس ميكنم تازه
متولد شدهام.
س��هيال جوركش دختر  ۲۷س��الهاي كه در روز  9مهر ماه س��ال  93در خيابان
بزرگ مهر اصفهان توس��ط موتورسوار ناشناس��ي قرباني حادثه اسيدپاشي شد و در
بيمارستانهاي فارابي و مطهري تحت درمان قرار گرفت .او تنها قرباني اسيدپاشي بود
كه وزير بهداشت شبانه به مالقاتش در بيمارستان شهيد شيرودي رفت و چشمان اين
دختر را معاينه كرد؛ بعد از آن بود كه سهيال عمل پيوند قرنيه چشم انجام داد كه البته
اين جراحي با موفقيت انجام نشد و همچنان چشم قرباني اسيدپاشي از بينايي محروم
ماند .غير از سهيال ،سه زن ديگر نيز مورد حمله موتورسوار ناشناسي قرار گرفتند كه
زنان و دختران اصفهاني را هدف اسيدپاشي قرار ميداد .متأسفانه تاكنون هيچ سرنخي
از بازداشت عوامل اين ماجرا به دست نيامده است.

شکست پرسپولیس در جنگ پنالتيها

در ادامه هفته شش��م لیگ برتر فوتبال ایران ،پرسپولیس تهران عصر دیروز از
ساعت  18:35در ورزشگاه آزادی میزبان سایپای تهران بود که این دیدار در نهایت
با برتری  2بر یک سایپاییها به پایان رسید .رضا نوروزی در دقیقه  68از روی نقطه
پنالتی و غالمرضا رضایی در دقیقه  84برای س��ایپا گلزنی کردند .طارمی هم در
دقیقه  92یکی از گلهای خورده را جبران کرد .در آغاز بازی دو تیم بازی متعادلی
را به نمایش گذاشتند و در کل بازی کم افت و خیزی را شاهد بودیم اما در دقایقی
از بازی سرخپوشان تهرانی با طراحی حمالتی روی دروازه سایپا خطرآفرین شدند
که با بیدقتی مهاجمانش��ان این فرصتهای نصفه و نیمه به گل تبدیل نشد .در
یک ضد حمله طارمی با دروازهبان سایپا تکبه تک شد که خطای سایپاییها روی
او منجر به اعالم ضربه پنالتی به سود پرسپولیس شد ،طارمی این ضربه را به دستان
دروازهبان س��ایپا فرستاد تا س��ریال پنالتیهای هدر رفته پرسپولیس ادامه داشته
باشد ،در واقع اين ديدار را ميتوان جنگ پنالتيها بين اين دو تيم دانست.

بع��د از هماوردي غرب و روس��يه در بحران س��ال
 2014کريمه که با سرسختي و حاکميت روسيه بر اين
شبه جزيره به پايان رسيد ،هر چند کشورهاي غربي با
وضع تحريمهايي کوشيدند روسيه را در انزوا و فشار قرار
دهند ،اما از اين نکته غافل بودند که اين خرس شمالي
ديگر از خواب زمستاني بيدار شده و نميتوان براحتي
آن را در غل و زنجير کرد .بر اين اساس پوتين که با سرسختي در موضوع اوکراين
توانس��ته بود غرور ملي مردم خود را تقويت کرده و حمايتهاي داخلي از دولت
را افزايش دهد ،حال ميکوشد با ايفاي نقش فعال در خاورميانه ،آسياي ميانه و
آفريقا حوزه نفوذ خود را گسترش داده و جلوي يکه تازيهاي غرب و رأس آنها
امريکا را بگيرد .در اين راستا شاهد نقش فعال روسيه در بحران سوريه هستيم.
روس��يه که از مهمترين حاميان بينالمللي بشار اسد بوده است در شرق سوريه
و بن��در طرطوس يک پايگاه دريايي دارد و ميکوش��د از اين طريق به تدارکات
پايگاه نيروي هوايي س��وريه کمک کند .روس��يه با ايستادگي در مقابل خواست
کش��ورهاي غربي مبني بر برکناري بشار اسد ،آنها را ناچار به پذيرش خواست و
رأي مردم س��وريه نموده و حتي رايزنيهاي گستردهاي براي تقويت موضع خود
انجام داده است .در اوايل شهريور نيز در ادامه تحرکات ديپلماتيک حول محور
سوريه ،مسکو پايتخت روسيه شاهد حضور سران برخي کشورهاي عربي از جمله
مصر ،اردن و امارات بود .در اين سفرها عالوه بر تقويت مناسبات دوجانبه ،روسيه
کوش��يده اس��ت با اعطاي کمکهاي نظامي و عقد قراردادهاي اقتصادي با اين
کشورها ديدگاه مثبت و حمايت آنها را به موضع خود جلب کند .کما اينکه موفق
شد موضع مصر را که از جايگاه استراتژيک ارزشمندي در شمال آفريقا برخوردار
است به حمايت از بقاي بشار اسد در قدرت تغيير دهد.
اين البته پايان افزايش نفوذ روسيه در آفريقا نيست ،ميانجيگري روسيه در
بحران س��ودان و برگزاري نشست سهجانبه وزيران امور خارجه سودان ،سودان
جنوبي و روسيه در نوزده شهريور ( 10سپتامبر) از ديگر اقدامات فرا منطقهاي
روس��يه برای ايفاي نقش يک قدرت بزرگ است .روابط ميان سودان و سودان
جنوبي از زمان اس��تقالل سودان جنوبي بر سر مسائل مختلف دچار تنش بوده
است .مهمترين موضوعي که تنش ميان دو کشور را تشديد کرده موضوع مرزها
و تقسيم منابع نفتي بوده است .حدود سه چهارم ذخاير نفتي سودان در جنوب
اين کشور قرار دارد ولي خط لولههاي نفت صادراتي ،از شمال سودان ميگذرد.
در چنين وضعيتي موفقيت روس��يه در ميانجيگري براي حل بحران چهار ساله
ميتواند به افزايش اعتبار اين کشور در شمال آفريقا بينجامد.
موافقت روسيه با فروش تسليحات نظامي به افغانستان جهت مقابله با نفوذ
داع��ش نيز از ديگر تحرکات اين کش��ور براي مبارزه با تروريس��م و حمايت از
کشورهاي منطقه جهت مقابله تهديدات جديد است که اين امر نيز از ملزومات
و ويژگيهاي قدرتهاي بزرگ اس��ت .بر اين اساس چنين اقداماتي نشان از آن
دارد که روسيه در تالش است نشان دهد در اين دهکده جهاني قدرتهاي ديگر
نيز قادرند به حل بحرانها و مش��کالت جهاني کمک کنند .نکته اينجاست که
شکلگيري چنين فضاي رقابتي در عرصه بينالملل ميتواند حاوي فرصتها و
تهديدهای متعددي براي جمهوري اس�لامي ايران باشد .از يکسو تغيير فضاي
تک قطبي به رهبري امريکا به فضاي چند قطبي و تکثرگرا ،راه را براي بازيگري
فعال قدرتهاي منطقهاي از جمله ايران باز ميکند و قدرت چانهزني و مذاکراتي
کشور را باال ميبرد .مهار سياست جنگ طلبي و تهديد و ارعاب اياالت متحده
براي دس��تيابي به اهداف و تغيير سياست ديگر کشورها نيز از ديگر آثار مثبت
اين نظام چند قطبي جديد است که جمهوري اسالمي ايران هم از آن نفع بسيار
خواهد برد .البته در مقابل بايد متوجه اين نکته نيز بود که دوران نظام دو قطبي
و مريد و پيرو يکي از دو قطب ش��رقي يا غربي ش��دن نيز به پايان رسيده و در
نظ��ام بينالملل چند قطبي اين همکاريهاي منطقهاي و مناس��بات متوازن با
همه کشورهاي قدرتمند است که منافع ملي کشورها را تأمين ميکند .بنابراين
دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران نيز ضمن بهره بردن از شرايط جديد
حاکم بر عرصه روابط بينالملل در جهت تأمين منافع ملي و با مد نظر قرار دادن
اص��ول عزت ،حکمت و مصلحت به تحکيم و تقوي��ت روابط با همه قدرتهاي
اثرگذار و همسو با منافع و مصالح کشور ميپردازد.

توگو با كريم رجبزاده
گف 
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کیفیت
خودروی ایرانی
باید افزایش یابد

گفتوگو با  3عضو تیم ملی

رهبر معظم انقالب در ديدار فرماندهان سپاه:

شهریار
شاعر متفاوت زمانه

ش��هريار از معدودشاعران كالسيكگوي ماست كه
پيشنهادهای نيما را به كار بسته و اتفاقاً دشواري كار او،
بيشتر از كار نوگرايانِ پس از نيما بوده ،چرا كه او ميبايد
نظم نو را با نظم كهن وفق ميداد
صفحه 8

رئيس جمهوري در جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي:

بايد براي ايجاد نشاط در فضاي آموزشي تالش کنيم

رئيس جمهوري در جلس��ه شوراي عالي انقالب فرهنگي ،با اشاره به فرا رسيدن سال
تحصيلي جديد تأکيد کرد که همه بايد تالش کنيم تا فضاي آموزش��ي و علمي کشور،
فضاي نشاط و تحرک بيشتر باشد.
به گزارش پايگاه اطالعرس��اني رياست جمهوري ،حجتاالسالم دکتر حسن روحاني در
جلس��ه روز سه ش��نبه اين ش��ورا ،همچنين اظهار کرد :با توجه به در پيش بودن انتخابات
مجلس شوراي اسالمي و مجلس خبرگان در پايان سال  ،94بايد براي ايجاد فضايي شاداب و
مشارکتافزا تالش کنيم و توجه داشته باشيم موضوعات سياسي و جناحي بر اهداف اصلي در
دانشگاهها و فرآيند علمي و تحقيقاتي غلبه پيدا نکند .وي در ادامه با تبريک ورود به ماه ذيحجه
به عنوان ماه عبادت ،از حادثه رخ داده در مکه مکرمه که موجب کشته و مجروح شدن شمار
زيادي از زائران بيتاهلل الحرام از جمله گروهي از هموطنان که دکتر احمد حاتمي ،عضو هيأت
علمي دانشگاهها نيز جزو آنان بود ،اظهار تأثر کرد و با تسليت به خانوادههايي که عزيزان خود
را در اين حادثه از دست دادهاند ،براي مجروحان آرزوي شفاي عاجل کرد.
روحاني افزود :انتظار اين اس��ت که عربستان سعودي حداقل در موسم حج تمهيدات
ويژهاي براي توقف يا محدود کردن عمليات عمراني مد نظر قرار دهد تا زائران در امنيت
کامل و آرامش اعمال خود را انجام دهند .در ادامه اين جلسه به موضوع ارزيابي و عملکرد
آموزشگاههاي آزاد از منظر آموزشهاي غيررسمي پرداخته شد و گزارشهاي مفصلي که
از سوي وزارت آموزش و پرورش و کميته علمي و آموزشي شوراي عالي انقالب فرهنگي
تهيه شده بود در جلسه ارائه شد .اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي عطف به اينکه در
زمينه آموزشهاي علمي غيررس��مي نياز به انسجام بيشتري بين نهادهاي ذيربط وجود
دارد و مصوباتي که پيش از اين در اين زمينه به تصويب رسيده بود ،نياز به بازنگري و به
روزرساني دارند ،به بررسي موضوع پرداختند .اعضا پس از ارائه گزارشهاي مذکور به بحث
درباره چگونگي ايجاد انسجام بيشتر در صدور مجوزهاي الزم براي تأسيس آموزشگاه و ارائه
آموزشهاي علمي آزاد و چگونگي نظارت صحيح بر فعاليتهاي اين آموزشگاهها پرداخته
و مقرر ش��د ،گزارشهاي ارائه ش��ده مورد بررس��ي دقيقتر و تنقيح قرار گرفته و پس از
هماهنگي با نهادهاي ذيربط ،تغييرات الزم به شورا پيشنهاد شود تا در صحن مورد بررسي
و رأيگيري قرار گيرد .در اين جلسه همچنين رأيگيري براي انتخاب دو عضو حقيقي
شوراي عالي انقالب فرهنگي در هيأتهاي رسيدگي کننده به شکايات علمي و آموزشي
جامعه دانشگاهي کشور انجام شد که بر اين اساس علي اکبر واليتي و حجتاالسالم قمي
به عنوان اعضاي حقيقي منتخب شوراي عالي انقالب فرهنگي در وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي ،دکتر کينژاد و دکتر صدرحسيني در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و
جاسبي و داوري اردکاني در دانشگاه آزاد اسالمي معرفي شدند.
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي پيش از اين به منظور رسيدگي به شکايتهاي علمي
و آموزش��ي اعضاي هيأت علمي و کارکنان و دانش��جويان دانش��گاهها ،هيأتهايي را در
دانشگاههاي زير نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمي تشکيل داده بود
که زير نظر وزارتخانههاي بهداشت و علوم و رئيس دانشگاه آزاد اسالمي فعاليت ميکنند.
اعضا همچنين مقرر کردند که اين هيأتها پس از تشکيل و آغاز فعاليت ،گزارشهاي
نوبهاي به شورا ارائه دهند تا اعضاي شورا در جريان نحوه فعاليت اين هيأتها قرار گيرند.

