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ادامه از صفحه اول

کارت دانشــجویی اینجانب  ســید  ســینا  مهاجرانی  
فرزند ســید مجید با شــماره دانشــجویی ۹۶۲۳۱۱۰۵ از 
دانشگاه شهید بهشتی رشته زیســت شناسی گیاهی در 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  لیســانس  مقطع 

می باشد.

کارت دانشجویی
فرزند سید مجید با شماره دانشجویی 
۹۶۲۳۱۱۰۵ از دانشگاه شهید بهشتی رشته زیست 

 شناسی گیاهی در مقطع لیسانس مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک تحصیلی   فرزند علی 
اکبر کد ملی ۰۹۴۱۳۱۶۶۶۱ متولد مشهد در رشته مدیریت بازرگانی 
در مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد اسالمی مفقود گردیده است  
از  یابنده تقاضا می شود آن را به آدرس : مشهد .بزرگراه هاشمی 
رفسنجانی ۳۶ جنب انبار شهید محبت دار ارسال نماید یا جهت 

تحویل با شماره ۰۹۳۳۰۷۹۵۹۵۹ تماس تماس بگیرد .

مدرک تحصیلی    فرزند علی اکبر کد 
ملی ۰۹۴۱۳۱۶۶۶۱ متولد مشهد در رشته مدیریت بازرگانی در مقطع 

کارشناسی  ارشد از دانشگاه آزاد اسالمی مفقود گردیده است . از 
یابنده تقاضا میشود انرا به ادرس : مشهد . بزرگراه هاشمی رفسنجانی 
۳۶ جنب انبار شهید محبت دار ارسال نماید یا جهت تحویل با شماره 

۰۹۳۳۰۷۹۵۹۵۹ تماس تماس بگیرد

برگ سبز خودرو پژو پارس رنگ مشکی متالیک مدل 
۱۳۸۲ به شماره پالک ایران ۷۷ _ ۸۶۹ ه ۵۶ و شماره 

موتور ۲۲۸۲۸۱۱۷۰۶۵ و شماره شاسی ۸۱۸۱۶۶۹۶ به 
نام  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
برگ سبز خودرو  سمند  ایکس ۷  رنگ نقره ای متالیک 

 مدل ۱۳۸۵ به شماره پالک ایران
 ۳۰ _ ۹۷۷ ل ۷۴ و شماره موتور ۱۲۴۸۵۱۰۵۶۲۲ و 

شماره شاسی ۱۴۵۵۹۵۳۰ به نام
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  پارس  XU7  رنگ خاکستری متالیک 
مدل ۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۷۷ _ ۵۸۹ و ۹۹ و شماره 

 موتور 124K1116034 و شماره شاسی
  NAAN01CE4HH006960 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  پارس  XU7  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۳ به شماره پالک ایران ۷۷ _ ۷۳۸ س ۲۶ 

و شماره موتور 124K0465609 و شماره شاسی 
NAAN01CA4EH136218 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز  سواری  پژو  405GLX -XU7  مدل ۱۳۹۳ به 

رنگ خاکستری متالیک به شماره پالک ۵۸ س ۷۵۳ ایران ۸۴  
 شماره موتور 124K0401186 و شماره شاسی

 NAAM01CA2ER030579 به نام  
پور احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 برگ سبز  سواری  پژو 405GLX -XU7  مدل 
۱۳۹۵ به رنگ خاکستری متالیک به شماره پالک ۳۱ ق ۶۸۱ 
 ایران ۹۴  شماره موتور 124K0891922 و شماره شاسی

 NAAM01CE0GK424252 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

ماشا گســن*:  میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شــوروی، روز سه شنبه در 
۹۱ سالگی در مســکو درگذشــت. او در دو دهه  اخیر زندگی اش به ندرت تن به مصاحبه 
 داد و بــه همین دلیل بود که وقتی در ســال ۲۰۱۰ قبول کرد تا با مجله ای در مســکو که 
من ســردبیرش بودم، مصاحبه کند، هم شگفت زده بودم و هم تردید داشتم: این فرصتی 
منحصربه فرد بود که تقریبا بدون شــک قرار بود حیف شــود. مشــهور بود که گورباچف 
مصاحبه شــونده  بدی بود. دائم از این شاخه به آن شاخه می پرید، از موضوع سؤال پرت 
می شــد و تقریبا به ندرت جمله ای را به انتها می رســاند؛ بنابراین من و همکارم برای به 
حداقل رساندن این مشکالت، از خوانندگان مجله خواستیم تا سؤال های خود را برایمان 
بفرســتند. یکی از ســؤال ها این بود: «در حال حاضر چه چیزی می تواند شما را خوشحال 
کند؟». این بار گورباچف پاســخ کوتاهی آماده داشــت: «اینکه کسی می توانست به من 
اطمینــان دهد که دنیای بعد از رایســا را خواهم دید؛ اما من بــه چنین چیزهایی اعتقاد 

ندارم». رایسا، همسرش بود که در سال ۱۹۹۹ بر اثر سرطان خون درگذشت.
گورباچف ادامه داد: «من به خدا اعتقاد ندارم». رایســا هم فــرد خداباوری نبود؛ اما 
«او نســبت به من با سرعت بیشتری در این مسیر پیش می رفت». به نظر می رسد منظور 
گورباچف این بود که رایســا همگام با کشورش به یک روس متعلق به دوران پساشوروی 
تبدیل شــده بود؛ اما گورباچف عمدتا در همان دوران اتحاد جماهیر شوروی باقی مانده 
بود. سرگذشت او نمونه  بارز داستان زندگی یک عضو بلندپایه  حزب کمونیسم بود: حزب 
او را در منطقه ای روستایی در جنوب روسیه و در حالی که هنوز دانش آموز دوره  متوسطه 
بود، انتخاب کرد، در مســکو به دانشــگاه رفت و در حزب کمونیســت مشاغل متعددی

 بر عهده گرفت که نقطه  اوج آن سال ۱۹۸۵ و انتصاب به عنوان دبیر کل حزب کمونیست 
اتحاد شوروی بود؛ باالترین موقعیت شــغلی که در دوران اتحاد جماهیر شوروی وجود 
داشــت. گورباچف در آن زمان در مقایســه با دیگر رهبران حزب به طرز شگفت انگیزی 
جوان بود: ۵۴ ســال داشــت و اطراف او پر از آدم های مسن هشتاد و چند ساله  بود که از 
او انتظار احترام و قدرشناسی داشتند؛ اما گورباچف وفاداری و عشق بزرگ تری در زندگی 
داشت که به هر تعهدی نسبت به حزب و رهبری آشفته آن تقدم داشت. گورباچف برای 
تحت تأثیر قراردادن رایســا زندگی و کار می کرد. آنها در دوران دانشــجویی در دانشــگاه 
دولتی مسکو با هم آشنا شده بودند، در آنجا گورباچف حقوق می خواند و رایسا دانشجوی 
فلسفه بود. همکالسی های رایسا گروهی استثنائی از اندیشمندان اتحاد شوروی در دوران 
پــس از جنگ جهانــی دوم بودند و احتماال ایــن امر بیش از هر عامــل دیگری موجب 
شکل گیری سیاست هایی شد که برای همیشه با نام گورباچف گره خورده اند: گالسنوست 

(فضای باز سیاسی) و پرسترویکا (اصالحات اقتصادی).
گورباچف کمی بعد از انتصاب به مقام دبیری حزب کمونیست، اعالم کرد قصد دارد 
با اجــرای اصالحاتی اتحاد شــوروی را مدرن کند. در ژوئــن ۱۹۸۷ او مفهوم جدیدی را 
مطرح کرد: پرسترویکا یا بازسازی و تجدید ساختار سیاست های شوروی در تمام زمینه ها. 
با اینکه گورباچف این مسئله را به صراحت بر زبان نیاورد؛ اما منظور او از بازسازی همان 
لیبرال ســازی بود: اتحاد شــوروی شــرکت ها و بنگاه های خصوصی محــدود را قانونی 
اعالم کرد، از شــدت سانسور کاســت و اجازه داد درباره  موضوعاتی گفت وگوی عمومی 
صورت بگیرد که پیش از آن تابو محســوب می شــدند. با وجود آنکــه قوانین مربوط به 
سانســور هیچ گاه به طور کامل ملغی نشــدند؛ اما کاستن از محدودیت ها - هدف آشکار 
گالسنوست - منجر به رشد بی سابقه  تألیفات، چاپ نشریات، ساخت فیلم، اجرای موسیقی 
و هنرهای نمایشــی شد. نشریات گمنامی که مقاله های طوالنی و نیمه دانشگاهی منتشر 

می کردند، شــاهد رشد شــگفت انگیز تیراژ خود بودند. مردم برای خواندن روزنامه هایی 
مانند «مسکو نیوز» یا رفتن به تئاتر و دیدن اجرای جدیدی از «لودمیال پتروشفسکایا» صف 
می بســتند. دلیل عمده اقبال به این نشــریات و اجراها این بود که آن نشــریه، روزنامه و 
نمایش نامه نویس به دوران وحشت استالین دیکتاتور شوروی می پرداختند، موضوعی که 
پیش تر حتی اشاره به آن ممنوع بود و سانسور می شد. شهروندان شوروی برای نخستین بار 

از سال ۱۹۵۳ و مرگ استالین، آزادانه و علنی درباره  گذشته  خود صحبت می کردند.
در سال ۲۰۰۸ و نزدیك به دو دهه پس از فروپاشی شوروی، گورباچف که قصد داشت 
این بخش از میراث خود را همچنان حفظ کند، با همکاری روزنامه  مستقل «نووایا گازتا»، 
کارگروهی برای تأسیس موزه  دوران وحشت استالینی تشکیل داد. او می گفت که در مقام 
دبیر کل حزب کمونیست، دسترسی کامل به آرشیو اسناد دارد. در همان دوران بود که او 
دریافته بود این بازداشت ها و کشــتارها کامال بی  هدف اعمال می شد. دستگیری و اعدام 
مردم نه به خاطر کار خالف قانون یا حتی ســوءظن نســبت به انجام کار خالف یا اتهام 
صوری برای ارتکاب خالف، بلکه صرفا برای کامل شــدن ســهمیه اعدام و دستگیری هر 
واحد محلی اجرای قانون انجام می شــد.  گورباچــف همچنین دریافت که در دوران اوج 
خشــونت و کشــتار، زمانی که هر روز هزاران نفر اعدام می شدند، رهبران شوروی از تمام 
جزئیات مطلــع بودند و برگه های حاوی نام های این اعدام شــدگان را امضا و تأیید کرده 
بودند. گورباچف کمیســیونی تشکیل داد که در نهایت میلیون ها پرونده  دوران استالین را 
بررســی کرد و صدها هزار حکم محکومیت را باطــل کرد. او هنگامی که درباره  جنایاتی 
که به آن پی برده بود، صحبت می کرد، از شــدت ناباوری به خود می لرزید. این نیز ویژگی 
دیگری بود که او را از ســایر رهبران پیشین شوروی متمایز می کرد: او مبهوت و حیرت زده 
شده بود. این امکان وجود داشت که جهان بینی اش با چالش مواجه شود و تغییر کند؛ به 
نظر می رسید خود او نیز می تواند تغییر کند؛ اما این امر درباره  جانشینان گورباچف صدق 
نمی کرد: والدیمیر پوتین ســخت مشغول حذف واقعیت های دوران وحشت استالینی از 
روایت ساختگی خود از تاریخ روسیه بود؛ بنابراین خیلی زود مشخص شد که موزه ای که 

گورباچف قصد تأسیس آن را داشت، در روسیه  تحت حاکمیت پوتین جایی ندارد.
گورباچف به دلیل برچیدن اتحاد جماهیر شــوروی، هم تمجید شد و هم مورد لعنت 
و نفریــن قرار گرفت؛ اما واقعیت این بود که او هرگز قصد قبلی نداشــت که جهان را به 
این شــکل تغییر دهد. در ســال ۱۹۸۷، او تمام زندانیان سیاسی شــوروی را که آن زمان 
تعدادشــان به صدها نفر می  رســید، آزاد کرد (جالب اینکه در حال حاضر تعداد زندانیان 
سیاسی روسیه پوتین بیشتر از تعداد زندانیان دهه  ۱۹۸۰ است). سیاست های گالسنوست 
و پرســترویکای گورباچف باعث شد صدای منتقدان ســاختار اتحاد شوروی شنیده شود. 
«آندری ساخاروف» منتقدی که گورباچف حکم تبعید داخلی اش را لغو کرد و سپس به 
عضویت شــورای عالی شــوروی درآمد، علیه انحصار حزب کمونیست استدالل می کرد. 
«گالینا اســتاروویتوا» قوم شناسی که به سیاســت روی آورده بود هم استدالل می کرد که 
این امپراتوری باید برچیده شود و پیشنهاد می داد که معاهده  ای اتحادی جایگزین ساختار 

استعماری شوروی شود؛ اما گورباچف هر دو پیشنهاد را رد کرد.
روی  دیگر  گورباچف

در ســال ۱۹۸۹، شــوروی از میزان کنترل خود بر اقمارهای اروپایی اش - کشورهایی 
که مســکو از زمان پایــان جنگ جهانی دوم عمــال بر آنها حکومت می کرد - کاســت. 
لهستان، جمهوری دموکراتیک آلمان، چکســلواکی، رومانی و سایر کشورها یکی پس از 
دیگری حکومت های خود را که طرفدار شــوروی بودند، ســرنگون کردند؛ اما زمانی که 

مستعمره های داخلی روســیه - کشورهایی که شوروی آنها را به زور تصرف کرده بود - 
تقاضای اســتقالل کردند، مسکو با خشونت واکنش نشان داد. در آوریل ۱۹۸۹، مقام های 
حکومتی اعتراض های استقالل طلبانه در تفلیس پایتخت گرجستان را با خشونت سرکوب 
کردند و دســت کم ۲۱ نفر را کشــتند و ۲۹۰ نفر را مجروح کردند. در ژانویه  ۱۹۹۱، پس از 
اینکه کشــورهای حوزه  بالتیک که در خالل جنگ جهانی دوم از ســوی شــوروی اشغال 
شده بودند، اعالم استقالل کردند، سربازان شوروی فعاالن استقالل طلب در ریگا پایتخت 
لتونــی و ویلنیوس پایتخت لیتوانی را به قتل رســاندند. بســیاری گورباچف را به خاطر 
انحالل «بدون خون ریزی» اتحاد جماهیر شــوروی ســتوده اند. آنها فراموش می کنند که 
در مناقشــات ارمنســتان، جمهوری آذربایجان، مولداوی، تاجیکستان و نقاط دیگر نه تنها 
خون های بسیاری ریخته شد؛ بلکه هنوز هم این وضعیت ادامه دارد. در مارس ۱۹۹۱، پس 
از آنکه نه تنها کشورهای حوزه  بالتیک، بلکه اوکراین و روسیه - بزرگ ترین جمهوری های 
شوروی - نیز رأی به جدایی از اتحاد شوروی دادند، گورباچف یك همه پرسی برای حفظ 
اتحاد جماهیر شوروی برگزار کرد و از میان ۱۵ جمهوری عضو، شش کشور از مشارکت در 
این همه پرسی امتناع کردند، با این حال گورباچف مدعی شد که ۹ کشور باقی مانده تداوم 

وجود این امپراتوری را تأیید کردند.
در آگوست ۱۹۹۱، گروهی از پیرمردهای افراطی حزب کمونیست اقدام به کودتا کردند. 
آنها گورباچف را در خانه   تابســتانی اش در کریمه محبــوس و وضعیت اضطراری اعالم 
کردند و قوانین سانســور را بازگرداندند. سه روز بعد، کودتا شکست خورد؛ اما گورباچف 
پس از بازگشــت به مســکو دیگر جایگاه و نفوذ سابق را نداشــت: بوریس یلتسین، رهبر 
روســیه  مســتقل، جای او را گرفت. در ماه دسامبر، یلتســین و رهبران اوکراین و بالروس 
درباره  انحالل شوروی با هم مذاکره کردند. گورباچف از مقام خود به عنوان رهبر کشوری 
که دیگر وجود نداشت، استعفا داد. او این امکان و تمایل را داشت تا با اعمال خشونت و 
دستکاری در آرا کشور را حفظ کند؛ اما در نهایت حاضر نشد برای آنکه قدرت را در دست 

خود حفظ کند، دست به چنین اقداماتی بزند.
کینه   پوتین

گورباچف از آن دست سیاســت مداران کمیابی بود که اقداماتش براساس این باور 
بــود که جهان و مــردم آن - از جمله خودش - می توانند بهتر از آن چیزی باشــند که 
اغلب در ظاهر به نظر می رســند. آخرین تراژدی زندگی سیاســی گورباچف این بود که 
در حدود ۲۳ ســال گذشته، سیاست مداری در روسیه قدرت را در دست داشته که تفکر 

کامال متضادی با او دارد. والدیمیر پوتین باور دارد که بشــریت تا مغز اســتخوان فاسد 
اســت و تمام اقدامات او به نحوی طراحی شــده اند تا این جهان بینی را اثبات کنند. در 
دوران پرسترویکا، پوتین افسر نسبتا دون پایه  کا  گ ب در درسدن آلمان شرقی بود. زمانی 
که خیابان های روســیه از هوای سرمســت کننده  آزادی پر شده بود، او در روسیه نبود و 
هنگامی که شــوروی، آلمان شــرقی را به حال خود رها کرد، او همچنان در آلمان بود. 
پوتیــن هرگز گورباچف را بــه خاطر اینکه نیروهای کا گ ب را در درســدن به حال خود 
رها کرد و از رؤیای یک امپراتوری عظیم اروپایی دســت کشــید، نبخشیده است. اغلب 
روس هــا نیز مانند پوتین از گورباچف کینه دارند و عمومــا او را با بی ثباتی، هرج ومرج 
و پایان یافتن هر آنچه برایشان آشــنا بود، به یاد می آورند. غیر از برخی موارد استثنائی، 
روشنفکران نیز که بیشترین بهره را از گالسنوست بردند، هم به گورباچف عالقه دارند و 
هم از او بیزارند، نه تنها به خاطر سرکوب جنبش های استقالل طلب بلکه به خاطر نحوه  
حرف زدنش. گورباچف در غرب که روزگاری برای او احترام زیادی قائل بود، به واســطه  
مترجمی صحبت می کرد که حرف های نا مفهوم و بی سر  و  تهش را به جمالتی منظم 
و قابل درك تبدیل می کرد. در روســیه، مردم به حرف های مــردی گوش می دادند که 
هیچ گاه نمی توانست جمله ای را کامل ادا کند؛ کسی که تا پایان عمر به خاطر لهجه اش، 

ساده لوح و روستایی به نظر می آمد.
گورباچف پــس از کناره گیری از مقامش، عمدتا از زندگی سیاســی فاصله گرفت. او 
اندیشــکده ای به نام بنیاد گورباچف تأســیس کرد. کارهای خیریــه انجام داد. تالش کرد 
تا موزه وحشت اســتالین را تأسیس کند؛ اما با شکست مواجه شد. در سال ۲۰۱۳، زمانی 
که پوتین اعتراضات را ســرکوب کرد و قوانینی را به تصویب رساند که هر گونه اعتراضی 
را تقریبا ناممکــن می کرد، گورباچف در مصاحبه ای با اعتــراض گفت: «لعنتی! از مردم 
خودت نترس»؛ اما او هیچ گاه علیه الحاق کریمه به روســیه در سال ۲۰۱۴ یا در مخالفت 
با حمله به اوکراین حرفی نزد. در نهایت، او غیرشــوروی ترین رهبر شوروی بود؛ اما تمام 
وجودش نظام شوروی بود. آنچه او را محدود می کرد، تخیلش بود و نه باورها و نهادهای 
دوران جوانی اش. اما حتی زمانی که روسیه مشغول جنگی استعماری و تهاجمی بود، به 
نظر می رســید گورباچف نمی توانست تخیل کند که کشورش چیزی به  جز یک امپراتوری 

می تواند باشد.
Newyorker :منبع
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میخائیل گورباچف
مردی که به شوروی تعلق داشت

 لیز تراس، رهبــر جدید حزب محافظــه کار بریتانیا که 
امروز به طور رســمی جانشین بوریس جانســون، در مقام 
نخست وزیری این کشور خواهد شد، سابقه فعالیت در رأس 

چند وزارتخانه را در یک دهه گذشته دارد.
تراس کــه تا قبــل از انتخــاب به عنــوان رهبر حزب 
محافظــه کار بریتانیــا وزیــر خارجه این کشــور بــود، در 
دوران تفکــرات هیجانــی و جوانــی خود هــوادار حزب 
لیبرال دموکرات و استقرار نظام جمهوری محسوب می شد. 
با این حال در ســال های بعد عضو حزب محافظه کار شــد 
و به حمایت از ســلطنت پرداخت. او پله های ترقی را در 

دولت های محافظه کار دیوید کامــرون، ترزا می  و بوریس 
جانسون، نخست وزیران بریتانیا طی کرد.  با اینکه تراس در 
جریان کارزار همه پرســی برگزیت از هواداران بقای بریتانیا 
در اتحادیه اروپا بود اما پس از رأی اکثریت بریتانیایی ها به 
خــروج از این اتحادیه به یکی از هــواداران برگزیت تبدیل 
شــد. لیز تراس در هفته های گذشــته در جریان رقابت ها 
برای جانشینی بوریس جانسون، با وجود تبعات اقتصادی 
همه گیــری کرونــا و پیامدهای تهاجم نظامی روســیه به 
اوکراین، از کاهش گسترده مالیات ها و کاهش شمار کارکنان 
دولت دفــاع کرد. او همچنین برخالف ریشــی ســوناک، 

وزیر دارایی ســابق و رقیب نهایی خــود، حاضر به انتقاد 
از بوریس جانســون نشــد.  رهبر جدید حزب محافظه کار 
بریتانیا در موضع گیری های سیاسی خود از مارگارت تاچر، 
نخست وزیر فقید بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ الهام گرفته است. 
رسانه ها در جریان کارزار انتخاباتی اخیر حتی به این نکته 
اشــاره کردند که تراس به الگوبرداری از پوشش مارگارت 
تاچر در انتخــاب لباس هایش می پــردازد. وقتی در اولین 
نطق انتخاباتی  سران حزب محافظه کار در لیدز، از لیز تراس 
پرســیدند کدام یک از نخست وزیران پیشین را بیش از همه 
تحسین می کند، او پاسخی قاطع داشــت: مارگارت تاچر. 
 اشــارات مدام او به تحمیل سنت های تثبیت شده موجود، 
مقابله با اتحادیه ها و ایســتادگی در  برابر روســیه همگی 
یادآور مــارگارت تاچر یکی از پرنفوذترین نخســت وزیران 
معاصر بریتانیا ســت. حتی انکار شباهت ها از سوی تراس 
هــم در نهایت به پررنگ تر شــدن آنها منجر شــد. او اخیرا 
گفته اســت: «من خودمم؛ با پیش زمینه ای بسیار متفاوت. 
در یورکشــایر بزرگ شــدم. به یک مدرسه  جامع رفتم. من 
کسی  هستم که همه عمر برای پیشبرد امور زحمت کشیده 
اســت». او نیز مانند تاچر مدافع سرســخت فردگرایی، به 
دولــت رفاه ذاتا بدبین و به نفوذ اتحادیه ها بی اعتنا ســت. 
تــراس خواهــان مقررات زدایی بیشــتر در بخــش مالی، 

دیوان ساالری کمتر در دولت و نظام مالیاتی ساده تر 
است. در مصاحبه با فایننشال تایمز، درباره تحوالت 
مشــابهی که تاچر اجرا کرد، گفت: «در دهه ۱۹۸۰ 
کارهای بزرگی کردیم». یکی از دوستان نزدیک لیز 
تراس با وجود تغییر در مواضع سیاســی او بر این 
باور است که رهبر جدید محافظه کاران را می توان 
یک «تاچری نئولیبرال» یعنی مخالف بخش دولتی 
بزرگ، طرفــدار کاهش مالیات ها و مخالف نزاکت 
سیاســی رایج دانســت.   این در حالی است که لیز 

تراس در خانواده ای با گرایش سیاســی چپ متولد شــده 
اســت. مادر او از فعاالن جنبش خلع سالح هسته ای بود. 
لیز تراس اخیرا در پاسخ به این پرسش که آیا والدینش به او 
و محافظه کاران رأی می دهند یا خیر گفت: «به نظرم مادرم 
رأی می دهد، در مورد پدرم مطمئن نیســتم». لیز تراس در 
سال ۲۰۱۰ برای اولین بار به مجلس عوام بریتانیا راه یافت. 
او که دانش آموخته رشــته های فلســفه، علوم سیاسی و 
اقتصاد است سابقه فعالیت در بخش خصوصی و شرکت 
نفت و گاز «شل» را دارد.   جانشین بوریس جانسون در مقام 
نخست وزیری بریتانیا دو فرزند دختر دارد. او پس از افشای 
رابطه خارج از ازدواجش با یکی از نمایندگان محافظه کار 
پارلمــان در بین ســال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ برای حفاظت از 
زندگی خصوصی خود تالش زیادی کرد. به همین دلیل لیز 
تراس به ندرت در انظار عمومی با همسر و دخترانش ظاهر 
می شود.  لیز تراس، ۴۷ ســاله قرار است امروز با حضور در 
قلعه بالمورال در اسکاتلند به طور رسمی از سوی الیزابت 
دوم، ملکه بریتانیا به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شود. 
انتظار می رود که او پس از بازگشت به لندن به تدریج وزرای 
دولتش را معرفی کنــد. رهبر جدید محافظه کاران بریتانیا 
پانزدهمین نخســت  وزیر دوران ۷۰ ســاله سلطنت ملکه 

الیزابت دوم خواهد بود.

توقف در  ایستگاه پادمان
 راهکار برون رفت از این معضل نیز پرهیز از دامن زدن به آن و توسل 
به راهکار سیاسی است. مطالبه گری ایران در بسته شدن کامل پرونده 
کامال درســت و رویکردی در راستای پایداری توافق است. هیچ استخوان الی زخمی نباید در توافق 
وجود داشته باشــد. باوجوداین رســانه ای کردن این اختالف در واقع بازی در میدان مخالف اصلی 
توافق و پاس گل دادن به رژیم صهیونیســتی است. پرونده پادمانی مانند توافق ۲۰۱۵ باید از طریق 
دیپلماســی بین طرفین اصلی مذاکــره و اخذ تضمین های الزم خاتمه یابد. غــرب و به ویژه آمریکا 
راهکارهــای الزم برای خاتمه این معضل و بسته شــدن پرونده را مثــل توافق قبلی در جیب دارند. 
تصور می کنم مذاکره مستقیم بدون واسطه با آمریکا سهل الوصول ترین راه برای غلبه بر این مانع (و 
شاید تنها مانع باقی مانده) است. ما قبال در بحران های افغانستان و عراق بدون هیچ مانعی با آمریکا 
پشت میز مذاکره نشستیم. ثمرات این مذاکرات هم خالصی از دو دشمن عنود بود. از قدیم گفته اند 

چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.

دیدید که آسمان به زمین نیامد
چرا درها باز نمی شــود و باز هم این خوشی به تأخیر می افتد. باور کنید در همه شهرها دختران 
می توانند به تماشــای فوتبــال بروند، بدون اینکه اتفــاق خاصی بیفتد. حتی ایــن حق بدیهی که 
خانواده ها در کنار هم به تماشای فوتبال بنشینند، برای همیشه قابل چشم پوشی نیست و صاعقه ای 
نخواهد زد.  باز هم ممنون از اینکه حق خانم ها را داده اید؛ اما کاش می گفتید چرا ســال ها این حق 
زایل شد. کاش می گفتید چرا در شهرستان ها تعلل می کنید و کاش می گفتید بقیه حقوق شهروندی 

معطل مانده ما کی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رهبر جدید حزب محافظه کار  بریتانیا  امروز  رسما  نخست وزیر مي شود
«لیز تراس» زیر سایه «تاچر»
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