
ایران نیازمند شهروند اندیشه ورز و اثربخش

طعام آنگه خورد که اشتها غالب آید، و سخن آنگه 
گوید که ضرورت باشــد، و سر آنگه نهد که خواب 
آید، و صحبت آنگه کند که شوق به منتها برسد.

ایران زمین و فالت ایران معروف تر از آن اســت که 
توسط افراد معین و محدود معرفی شود؛ زیرا، ایران 
ریشه و تبار در عمق تاریخ، و اصل و نسب در فرهنگ 
و تمدن بشری، و راست و راسخ در نفوس خردمندان، 
و گسترانیده در سپهر فکری جهان، و محل و مهبط 
حکمای خسروانی، نیز، مبدأ و منشأ بالش آزادگان، و 
خاستگاه اندیشه ورزان و ریشه در خاک و جان های 
پاک دارد. ایران یک کشــور کمیت مند غیر قارالذات 
نیســت. بلکه، کم و کیف و نسبت و جوهر ایران، امر 
متصل غیرقار الذات است. زیرا، ایران همواره کلیت و 
تمامیت و روح و جان و نهاد خود را محفوظ داشــته 
است. اگرچه در فراز و نشیب های فراوانی بوده است. 
گاهی گرگ ها، در این کشور آواز خوانده اند و گوزن 
ها را رمانــده اند و گاهی جغدان جیغ ویرانی ســر 
داده انــد و گاهی فرقه ای متعصب ظلم و ســتم بر 
این ســرزمین روا داشته اند، لیکن، ایران مانده است 
و ندای آبادانی و آزادگی خوانده اســت و آواز بهاری 
ســر داده است. این است ماهیت و حقیقت ایران که 
هم ریشه خود را حفظ کرده است و هم با آموزه های 
آســمانی قرین بوده است و هم نو خواهی و تحول را 
پیوســته خواسته است. چگونه امتیاز و فصل ممیز و 
ویژگــی برتری و واال تباری ایران را بهتر و عمیق تر 
می توان حفظ کرد؟ بــه تعبیر دیگر، چگونه صفات 
اصیل و اصلی ایران و ایرانی را می توان تقویت نمود 
تا آینده ی با ارزش و اثربخش داشــته باشــیم؟ ۱- 
الزم اســت از سپهر و گســتره خرد و اندیشه ورزی 
و عقالنیت خارج نشــویم و امور خــود را با میزان و 
معیار عقــل و نور خرد هماهنگ و ســازوار نماییم. 
)کتاب صدای عقل( . ۲- انسان چیزی جز زندگی و 
حیات انسانی ندارد. کیفیت و ارزش زندگانی انسانی 
را آدمیان با اندیشه ورزی می سازند. )کتاب اندیشه 

و زندگی( . ۳- کســی که از تبار و تاریخ خود آگاهی 
ندارد، گویی از ریشه هایش بریده شده است. جان و 
گوهر تبارشناســی شناخت جریان تفکر و طرز تلقی 
آدمی ست. شــناخت تبارشناسی تفکر بنیان آگاهی 
از خاســتگاه و رویشگاه اصلی و تنیدگی اندیشه بنی 
آدم اســت. )کتاب تبارشناسی تفکر(. ۴- هر عقلی، 
عقــل با ارزش و مفید و خیرمند نیســت، زیرا، عقل 
مشترک لفظی است. بنابراین،انکار ناپذیر است عقل 
و عقالنیــت نافع و کاربردی و اثربخــش را از الفاظ 
مشــترک عقل های دیگر، مثل عقل مســتعمل در 
عرفان و شعر و ادبیات و علوم محض و دین و اخالق 
و عرف و نظایر آن بازشناســی کنیم . عقل اثربخش، 
عقل مولد ارزش و اعتبار ســاز زندگی است. )کتاب 
عقل اثربخش(. ۵- تفکر چیست؟ تفکر چه نسبتی با 
زندگی انسان دارد؟ آیا تفکر همان نگرش مورد نظر 
روان شناسان است؟ آیا تفکر در برنامه ریزی مدیران 
و حاکمــان جایگاه معین و مبرهــن دارد؟ تفکر چه 
ارتباطی با استراتژی و برنامه و کاربرد دارد؟ تفکر با 
تحول و تغییر چه رابطه ای دارد؟ راســتی، در تفکر 
چه چیــزی اصالت دارد؟ و ســؤاالت بنیادین دیگر. 
)کتاب تفکر اثربخش(. ۶- چرا پریشان هستیم؟ چرا 
سروســامان اصیل واثرمند نداریم؟ راه کدام است و 
بیراهه چیست؟ آیا تنها یک راه وجود دارد؟ نزدیک 
ترین راه به حقیقت انســانی ما کدام است؟ )کتاب 
حکمــت و هنر اندیشــه ورزی(. ۷- جهان و جامعه 
و زندگی و زیســت آدمی، با امــور اصلی و فرعی و 
اصیــل و غیر اصیل و اثربخش و ابتــر، در جریان و 
ســیالن است. اصالت چیســت و با چه چیزی قابل 
تعریف و تعیین اســت. آیا امــر مبهم و مجهول می 
تواند اصالت داشته باشد؟ )کتاب اصالت اثر و زندگی 
اصیل(. ۸- به تحقیق مســیر اندیشه ورزی و تفکر و 
عقالنیــت اثرمند، نافع ترین و نزدیک ترین راه برای 
خیر و نیکی و خوشــبختی و خرسندی آدمی ست. 
زیرا، مسیر روشن و قابل سنجش و مشاهده و دور از 

ابهام و ایهام است.
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ادامه از صفحه اول
نخست وزیری؛ اهرم مصدق برای ادامه 

مبارزه
چندماه بعد پس از ترور رزم آرا ) نخســت 
وزیری که مخالف ملی شــدن نفت ایران 
بود( ونخســت وزیری ناکام حسین عالء، 
مجلس به مصدق پیشنهاد نخست وزیری 
داد و او که میخواســت قانون ملی شــدن 
نفت را اجرایی کند، پدیرفت و به مرد اول 
نظام اجرایی کشــور تبدیل شد. جایی که 
امکان عملی کردن اندیشــه های مبارزاتی 
مردم علیه اســتعمار انگلیس را در اختیار 

داشت.
مصــدق بالفاصله پس از نخســت وزیری 
اجرای خلع ید از انگلیسی ها را در دستور 
کار قرار داد؛ و هیئتی به ریاســت مهدی 
بازرگان و با حضور حســین مکی را به این 
منظور به آبادان فرســتاد. بیــرون راندن 
اعتراض دولت  باعث  انگلیســی  شــرکت 
بریتانیا شد. با شــکایت دولت انگلیس از 
دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، 
مصدق به نیویورک رفت و به دفاع از حقوق 
ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شــد و 
شــورای امنیت ادله ایران که این منازعه 
بین دولت ایران و یک شــرکت بازرگانی 
است و نه منازعه ای میان دو دولت که در 
صالحیت شورای امنیت باشد، را پذیرفت. 
انگلیس مجبور شد شکایتش را به دادگاه 

الهه ببرد.
در سال بعد مصدق به دادگاه الهه رفت تا 
در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ 
دهد. در آن جا نیــز دادگاه بین المللی که 
در راس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر 
آرنولد مک نایر بود شکایت بریتانیا را وارد 
ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران 
به پیروزی دســت یافت. وکالت ایران در 
 Henri( این پرونده را دکتر هانری رولن
Rolin( رئیس سابق مجلس سنای بلژیک 
بــر عهده گرفت و برای ایــن کار از دولت 

ایران دستمزدی دریافت نکرد.
۱۹ خــرداد ۱۳۳۱ وصحــن دادگاه الهه 

عرصه این رویارویی حقوقی بود.
دادگاه الهــه پــس از اتمــام جنگ دوم 
جهانی برای اولین بار شــاهد حضور یک 

نخست وزیر برای دفاع از کشورش بود.
مصدق به عنــوان رئیس هیــأت اعزامی 
ایران، وکیــل هانری رولن، مهندس کاظم 
علــی شــایگان،  اهلل  یار  دکتر  حســیبی، 
صالح، کریم ســنجابی، مظفر بقایی،  دکتر 
محمد حســین علی  آبادی، حســن صدر، 
عبدالحسین دانشــپور و عیسی سپهبدی 

نیز حضور داشتند.
مصدق ســخنرانی خود را به زبان فرانسه 

آغــاز کــرد. او در طول ســخنرانی خود 
عصبانی به نظر می  رســید. گاهی از فرط 
هیجان مشــت  های خــود را گره می کرد 
و صدایــش را باال می  بــرد، یک  بار حتی 
نزدیک بود اشک از چشمانش سرازیر شود.

دفاعیات هانری رولن
پس از پایان ســخنان دکتر مصدق نوبت 
به دفــاع »هانری رولــن«، وکیل  مدافع 
بلژیکــی هیأت نمایندگی ایران، رســید. 
رولن بــا ارائه مســتندات حقوقی اعالم 
داشــت که دادگاه الهــه صالحیت ورود 
به مســئله نفت ایران را ندارد و طی یک 
قرار شش قسمتی از دادگاه تقاضای اعالم  

نکات ذیل را داشت:
۱- دولت انگلیس هدف خود را آن  طور که 
در تقاضای اصلی خود اعالم داشــته تغییر 
داده اســت و بایــد دادگاه ادعاهای دولت 
انگلیــس را غیر قابل قبول اعالم کند؛ زیرا 
دولت انگلیس از دادگاه تقاضا کرده اســت 
که دولت ایران را محکوم سازد هم جبران 
خسارت شرکت ســابق را نماید، در عین 
حال تقاضای بازگشت اموال کمپانی مزبور 
را کرده است و تصمیم درباره غرامت مورد 

تقاضا به وسیله میانجی گری اتخاذ گردد.
۲-  دادگاه باید به عدم صالحیت خود رای 

بدهد.
 ۳- صالحیت دادگاه در مواردی است که 
بیــن طرفین در آن مــوارد توافق حاصل 

باشد. 
۴- ادعاهــای انگلیس موافــق با تعهدات 

دولت انگلیس نیست.
۵- ادعای انگلیس برای پرداخت خسارت 
قابل قبول نیســت زیرا شــرکت سابق از 
انجــام مقرراتی کــه قانون گــذاری ایران 

تصویب کرده سر باز زده بود.
۶- منشــور ملل متحد نیز مانند مقررات 
جامعه ملل گذشــته که می  گفت دادگاه 
در مسائلی که علی  االصول و الزاما مربوط 
بــه قضــاوت و حقوق داخلی ملی اســت 
صالحیت نــدارد در این امر تاویل و تعبیر 

گردد.
وکیل رولن از جانب ایــران طی این قرار 
۶ ماده  ای، تقاضــای انگلیس را برای لغو 
مقررات ملی کردن نفت و جبران خسارت 
مجددا رد کــرد. در بیانیــه  ای که رولن 
قرائت کرد هم  چنین اعالم شــد مطالبی 
که در قوانین مورخ ۲۹ مارس ]۸ فروردین 
۱۳۳۰[ و ۲۱ مه ]۳۰ اردی بهشت ۱۳۳۰[ 
سال ۱۹۵۱ ملی کردن صنعت نفت آمده 
اســت، نباید هدف مداخله هیچ عضوی از 

سازمان ملل متحد شود.
استدالل مهم طرف ایرانی

در جلســات دادگاه، پروفسور رولن وکیل 

ایران و ســر اریک بکت، وکیل انگلستان 
بحث  های مفصل حقوقی در اثبات نظرات 
خود انجــام دادند. رولــن، دالیل مربوط 
بــه عدم صالحیت دیوان را در رســیدگی 
به دعاوی انگلســتان مطرح کرد و نتیجه 
گرفــت که تصمیم به ملــی کردن، امری 
است مربوط به امور داخلی ایران و بر این 
نکته تاکید کرد که قرارداد ســال ۱۹۳۳ 
بین دولت ایران و شرکت نفت منعقد شده، 
نه بین دولت انگلیس و ایران و رسیدگی به 
این موضوع، خارج از صالحیت دیوان عالی 

دادگستری بین المللی است.
وکیل رولــن تاکید کرد کــه هیچ دولتی 
نمی توانــد به صرف امضای یــک قرارداد 
تجاری در داخل خــاک خود با یک تبعه 
خارجــی، از حق ملی کــردن که حقوق 
حاکمیت یک کشــور محسوب می شود، 
محروم شــود. آنچه شرکت نفت انگلیس و 
ایران می تواند ادعا کند درخواست غرامت 
عادالنه است و کشــور ایران نیز به عنوان 
یک کشور پشتیبان قانون و عدالت، خود را 

متعهد به پرداخت غرامت می داند.
حکم دادگاه به نفع ایران

دادگاه بعد از شــنیدن نظرات دو طرف در 
روز دوم تیــر به کار خود پایــان داد و به 
طرفین اعالم کرد که در روزهای آتی نظر 

خود را اعالم خواهد کرد.
روز ســوم تیر دکتــر مصدق بــه تهران 
مراجعت کرد و دادگاه الهه پس از دوازده 
جلســه وارد شور شــده و باالخره در ۳۱ 
تیرمــاه ۱۳۳۱ بــا ۹ رأی مخالف در برابر 
۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر عدم 
صالحیت دیوان دادگستری بین المللی در 
رسیدگی به دادخواســت انگلستان صادر 
کرد.خالصه رأی دیوان در عباراتی مختصر 

چنین آمده بود:
» دیــوان چنیــن نتیجــه می گیــرد که 
صالحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت 
انگلیس طرح نموده اســت نــدارد و ورود 
در مســائل دیگری را هم که در صالحیت 
دیوان طرح شده است الزم نمی داند. طی 
قــراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ 
صادر نمود اعالم گردید که اقدامات تامینه 
مصرح در قــرار مزبور بطــور موقت و در 
انتظار صدور رأی قطعی دیوان تجویز شده 
اســت. اینک که رأی دیوان صادر گردیده 
بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار 
ساقط است و هیچ گونه اثری بر آن مترتب 

نخواهد بود.«
و ایــن یعنــی دادگاه بین  المللی جکم داد 
که درخواســت انگلیس در گرفتن غرامت 
و بازگرداندن شرکت نفت به ایران صحیح 

نیست.

مصدق چگونه نمایندگی مجلس و نخست وزیری را برای ملی شدن نفت به کار گرفت؟

مردی برای منافع ملی

یادداشت

جزئیات سعدی

   امیدوارم همه ی اونایی که برای تموم شــدن 
زمســتون دعا میکردن تابستون طوری عرق سوز 
شن و بی حد و حصر عرق کنن که تو خیابون مثل 
پرگار شکســته راه برن به حق این ســاعات آخر 

زمستون. )شارلــوت درونــــته(
   در یک مهمانــی خانوادگی مامانم به یکی از 
آقایان مجرد می گه چــرا ازدواج نمی کنی؟ )مادر 
من بیکاری؟ به تو چــه؟( طرف هم می گه اجازه 
دارم از دختر خودتون)من بدبخت( خواســتگاری 
کنــم؟ مامان هم میگه دختر من خیلی اهل خانه 
و خانــواده نیســت ازش زن در نمیاد! شــناخت 
 والد از فرزند ۱۰-۱۰، حفظ شــرف و آبرو ۰-۱۰ 
)Roshan(  

   ســرت درد می کنه و شروع می کنی به قرص 
خوردن، با ۳تا ژلوفن . طبق معمول خوب نمیشــه 
و یه ناپروکســن و دیکلوفنــاک هم میندازی باال. 
از قرص نشئه میشــی، دماغت به خارش می افته 
ولی سرت هنوز درد می کنه و درد معده هم بهش 
اضافه شــده. مجبوری ســر کار باشی؛ راه میری، 
می بینی و می شنوی ولی همه چی انتزاعیه. )رامی(

   یه تن ماهی داشــتیم تو یخچال اومدم بذارم 
بجوشه یهو گفتم حیفه ولش کن آخر شبی، بذار 
برای یه وعده ناهاری شــامی چیزی، خالصه نون 
پنیر خوردم. االن پشــیمونم، احساس میکنم فقر 
خیلی بهم نفوذ کرده، یه تن ماهی چیه که بخوام 

بهش فکر کنم آخه!)  آیدین داش آغلو(

مجازستان

محققان: 
 امکان افزایش طول عمر با فعال سازی

 یک آنزیم در بدن 
دانشــمندان دریافته اند که یــک آنزیم خاص در 
بدن ما می تواند تأثیرات زیان بار انباشت چربی در 
طــول زمان را از بین ببرد و احتماالً بهترین روش 
نه تنهــا برای افزایش طول عمر، بلکه برای زندگی 
سالم تر در دوران پیری باشد. پژوهشگران دانشگاه 
الــکل دهیدروژناز  آنزیــم  ویرجینیــا می گویند 
می تواند در مقابله با گلیسرول و گلیسرالدئید که 
محصوالت جانبی چربی در بدن هســتند، ایفای 

نقش کند. 
»آیلیــن جورجلینــا اورورکــه«، اســتادیار این 
دانشــگاه می گوید: »این کشف غیرمنتظره بود. ما 
به دنبال یک فرضیه پرطرفدار رفتیم که می گوید 
راز افزایــش طول عمر فعال ســازی یــک فرایند 
جوان سازی ســلولی موســوم به اتوفاژی است و 
درنهایت یک مکانیزم ناشناخته در تقویت سالمت 

و افزایش طول عمر را پیدا کردیم.« 
محققان برای این مکانیزم نام AMAR را انتخاب 
کرده اند که لغتی از سانسکریت به معنای نامیرایی 
است. آن ها می گویند در این فرایند با فعال سازی 
ژن adh-۱ می تــوان شــمار آنزیم هــای الکل 
دهیدروژناز را افزایش داد و با مسدودســازی اثر 
گلســیرول و گلیســرالدئید به نتایج شگفت آوری 

دست یافت. 
 C. elegans در آزمایش هایی که روی کرم های
 AMAR انجام گرفته اســت، فعال سازی مکانیزم
نه تنها توانســته عمر این موجودات را ۵۰ درصد 
افزایش دهد، بلکه باعث بهبود نشانه های سالمتی 
شــده اســت. این کرم ها معموالً به خاطر شباهت 
باالی ســاختار ژنتیکی به انسان ها در آزمایش ها 

مورد استفاده قرار می گیرند.
 اورورکه می گوید یک لحظــه هیجان انگیز دیگر 
زمانــی بود که آن ها فعالیت های ژنتیکی موش ها، 
میمون ها و انســان هایی را بررســی کردند که در 
رژیــم کالری محدود قرار گرفته بودند. نتیجه این 
بــود که در بــدن آن ها هم adh-۱ فعال شــده 
بود. پیش تر برخی مطالعات نشــان داده بودند که 
روزه داری و اســتفاده از رژیم های کالری محدود 
می تواند در افزایش طول عمر و زندگی ســالم تر 
ایفای نقش کنند. پژوهشگران حدس می زنند که 
با افزایش سن ممکن است به خاطر افزایش انباشت 
چربی و درنتیجه گلیسرول و گلیسرالدئید، شاهد 
 AMAR افزایش مشکالت ســالمتی باشیم. پس
احتماالً می توانــد از اثرات زیان بــار این مواد در 
بدن جلوگیری کنــد و طول عمر را افزایش دهد. 
به عالوه، فعال ســازی adh-۱ نشــانه هایی مبنی 
بر مقابلــه با افزایش وزن و حتی کمک به کاهش 
وزن هم از خود نشان داده است. پژوهشگران حاال 
امیدوارند که بتوانند با انجام مطالعات بیشتر برای 
آزمایش های اختصاصــی پیرامون AMAR روی 

انسان ها آماده شوند.
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    محمدعلی نویدی  
   مدرس دانشگاه  

محموله اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی بین المللی رسید
کپسول باری دراگون متعلق به اسپیس ایکس همراه بیش از ۳تن ذخایر به ایستگاه بین المللی 
فضایی رســید. این کپسول رباتیک از مقر فضایی کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا آمریکا به فضا 
پرتاب شــد و حدود ســاعت ۱۱:۳۱ گرینویچ یعنی ۲۰دقیقه زودتر از موعد برنامه ریزی شده 
به مقصد خود رســید. ماموریت مذکور CRS-۲۷ نام دارد زیرا در حقیقت بیســت و هفتمین 
باری اســت که اســپیس ایکس یک محموله باری رباتیک را برای ناسا به ایستگاه فضایی بین 
المللی می برد. اســپیس ایکس قرارداد دیگری برای ارسال فضانوردان به ایستگاه فضایی بین 
المللی نیز با ناســا بســته و اخیرا ششمین ماموریت سرنشــین دار به این آزمایشگاه فضایی را 
انجام داده اســت. کپســول دراگون حدود ۲۸۶۰کیلوگرم ذخایر را به فضا برد که شامل سخت 
افــزار، تجهیزات پیاده روی فضایی، بیش از ۶۰نــوع آزمایش علمی و مقداری مواد غذایی برای 
خدمه ایســتگاه فضایی بین المللی می شود. به گفته فیل دمپسی مدیر یکپارچه سازی حمل و 
نقل برنامه ایســتگاه فضایی بین المللی ناســا خدمه خواستار میوه تازه و پنیر شده بوده بودند. 
همچنین ســیب، بلوبری، انگور، پرتقال و گوجه فرنگی در کنــار پنیرهای مختلف نیز در این 

محموله به فضا ارسال شده بودند.
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