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احتمال زوال عقل در مجردها بیشتر است
ازدواج و دمانس

مطرلع شاخیرشکرلجشدانشگرهیشلندنشنشرنشمیشدهدشک ش
افرادیشک شهرگزشازدواجشنکردمشاندهشاحتهرلشبیشتریشداادشک ش

دچراشدمرنسش وند.
ب شگزااششایسنرشوشب شنقلشازشتکشتریهزهشنتریجشیکشمطرلع ش
نشرنشمیشدهدشافرادیشک شازدواجشمیشکنندشبرشاحتهرلشکهتریشازش
ابتالشب شزوالشعقلشمواج شهستندشوشضهنرشکسرنیشک شههسرش
خودشااشازشد تشمیشدهندشوشتنهرشمیش وندشنیزشنسشترشافزایشش

خطرشابتالشب شاختالالتشاوانیشااشتجرب شمیشکنند.
مطرلع شجدیدشUCLشنشرنشمیشدهدشک شازدواجشمیشتواندش
ب شفردشکهکشکندشک شازشابتالشب شزوالشعقلشبگریزد.شافرادیشک ش
تنهرشهستندهشجداش دمشاندشوشیرشههسرشخودشااشازشد تشدادمشاندش

داشمعرضشابتالشب شاختالالتش هنیشهستند.
پژوهششجدیدشتو طشمحققرنشکرلجشدانشگرهیشلندنش
 واهدیشازششسشمطرلع شمنتشرش دمشک شبیششازش00اشهزااش
نفرشااشداشش یرهششمریکریش هرلیشوشجنوبیشوشااوپرش رملش

میش دهشبرا یشکرد.
ازدواجش هرگزش افرادیشک ش میشگویدش مطرلع ش اینش نتریجش
نکردمشاندهشسمشداصدشاحتهرلشبیشترشابتالشب شدمرنسشااشداش

مقریس شبرشافرادشمترهلشنشرنشدادمشاند.
افرادشجداش دمش تیمشتحقیقشههچنینشکشفشکردشک ش
وشههسرشازشد تشدادمهشنسشتشب شکسرنیشک شبرشههسر رنش
زندگیشمیشکنندهش0سشداصدشاحتهرلشبیشتریشبرایشابتالشب ش
زوالشعقلشدااند.شبرشاینشوجودشمحققرنشمیشگویندشازدواجشب ش
خودیشخودشبرشکرهششاحتهرلشابتالشب شدمرنسشمرتشطشنیست.
"انــداوش ــرمرلند"هشنویســندمشاصلــیشایــنشمقرلــ شگفــت:ش
ــرشد ــتشکــردنش ــمشکــ شفقــطشازدواجشوشی ــرشفکــرشنهیشکنی م
ــ شزوالش ــالشب ــ شازدواجشبرعــثشکرهــششخطــرشابت یــکشحلق
عقــلشمیش ــود.شداشعــوضهشتحقیقــرتشمــرشنشــرنشمیشدهــدش
اثــرشحفرظتــیشمهکــنشا ــتشبــرشعوامــلشمختلــفش ــیومش
زندگــیشمرتشــطشبر ــدشکــ شایــنشاثــراتشمعهــوالشبــرشازدواجش
ههــرامشهســتند.شاثراتــیشمرننــدش ــیومشزندگــیشبــ شطــواشکلــیش
 ــرلمشترشوشدا ــتنشانگیــزمشاجتهرعــیشبیشــترشداشنتیجــ ش
ــرتش ــدشتحقیق ــقشمیشگوی ــمشتحقی ــر.شتی ــرشههس ــیشب زندگ
پیشــینشنشــرنشدادمشانــدشکــ شافــرادشمترهلش ــالمتشبیشــتریش
ــدشبخشــیشازش ــنشمیشتوان ــدشوشای ــرشداان ــرادشتنه ــ شاف نســشتشب

ــد. ــحشده ــرشااشتوضی یرفت شه
زوجهرشمعهوالشیکدیگرشااشب شکهترشنو یدنشالکلشیرش
ا تعهرلشکهترشدخرنیرتشتشویقشمیشکنندهشاوابطشاجتهرعیش
ااشحفظشمیشکنندهشغذایش رلمشمیشخواندشوشوازششمیشکنند.ش
تهرمشاینشعواملشبرشایسکشکهتریشبرایشزوالشعقلشههرامش
ا ت.شمرگشههسرشوشاثراتششنشمیشتواندش طوحشا ترسش
ااشافزایششدهدشک شمیشتواندشبرشتأثیرشبرشدایرفتشکنندمشهریش
 یگنرلشهریشعصشیشداشمغزهشتوانرییشهریش نرختیشااشمختلش
کند.شیکشتیمشتحقیقرتیشازشدانشگرمشچینیشهنگشکنگشبرش
ههکرایشدانشگرمشملیش نگرپواشیکشمقرل شمشترکشمنتشرش
کردمشا تشک شنشرنشمیشدهدشفعرلیتشجنسیشنیزشبرشعهلکردش
 نرختیشبهترشمرتشطشا تشوشافرادشتنهرشوشمجردشاغلبشفعرلیتش

جنسیشکهتریشدااند.
اگرچ ش شلزایهرهش انجهنش فراگو"هشمدیرش "کیتش ب شگفت ش
مطرلع شنشرنشمیشدهدشک شافرادشمترهلشاحتهرلشکهتریشبرایش
ابتالشب شزوالشعقلشدااندهشامرشاینشامرشب شاینشمعنیشنیستشک ش
ازدواجشکردنشیرشدا تنشیکش ریکشحتهرشخطرشابتالشب شزوالش

عقلشااشکرهششمیشدهد.
دامرنگرمش داش عصبش نرسش ووداوف"هش "برایرنش دکترش
"Mayo"شداشفونیکسهشافزود:شاگرشمشراکتشاجتهرعیشیکیش
ازشاثراتشمثشتشوشمحرفظتیشازدواجشبر دهشههرنطواشک شداش
مطرلع شمشخصش دهشافرادشمجردشبریدشتالششکنندشترشازش

انزوایشاجتهرعیشاجتنربشکنند.
 Psychiatry  Neurologyاینشمطرلع شداشمجل ش&ش

Neurosurgeryشمنتشرش دمشا ت.

بـ خوینندگـن

آقـای نظـری ! شـما بعنـوان سـردبیر نویـد آذربایجان 	 
همواره از مکتب آذربایجان گفته اید و نوشـته اید.در 
همین چند ماه گذشته سایت های مختلف دراقصی 
نقـاط جهـان از مباحـث مطـرح شـده بـا روشـنفکران 
مرکـز بحـث بـه میان آمـده اسـت.حرفتان بـا مرکزیت 

روشـنفکری ایران چیسـت؟
مکتبشش ابریجرنشابعردشمختلفیشداادهبعدیشازششنشتو طش
مطرحش دمش ترکنونش داش رلهریشگذ ت ش نویدش ابریجرنش
ا ت.مرشبعنوانشیکشنشری شمشرحثشنوینیشااشطرحشوششنهرشااش
ههگرنیشکردمشایمهاگرشاوزیشکسیشنهیشدانستشهویتشطلشیش
چیستهشامروزمشهرشکسیشادعرشیششنشداادشتکلیفشوشوظیف ش
مرشبعنوانشاو نفکرانشیرشفعرلینشفرهنگیشوشبومیشدیگرش رحش
شنهرشنیستشتعهیقششنهر ت.تعیینشخطوطشواقعیششنهرشبرشابتذالش

وشکلیش شهر ت.

یعنـی معنـی ایـن حـرف آن اسـت کـه خطـر همچنان 	 
موجـود اسـت؟

طشیعیشا ـتشاالنشموجشگذ ـت شگرائیشهخشونتشطلشیش
بیشـترشازشههیشـ شخطرششفرینشا ـت.داششمریکرشترامپشهداش
ااوپـرشاا ـتشگرایـرنشنـرزیشحتـیشداشش ـیرشگذ ـت شگرایـرنش
داعشـیشوشیـرشحتـیشداشایرانش وونیسـمشکشـتراگرش ـروعشب ش

جنشـششازشیـخشزدگـیشنهـودمشاند.
برویدشیکشنگرهیشب شنو ت شهریشمهرنرم شداشخصوصش
کواوششنرم شبیرندازیدهبشینیدشانسـرنشازشانسـرنیتشخودشدلش

شزادمشمیشـودشیرشخیر؟
نویسـندگرنشایـنشترانـ شهـریشفر یسـتیهشانسـرنشامـروزش
وشاو ـنفکرشمرکـزشا ـتشوشدقیقـرشصـدایشپـریشفر یسـمشوش
کشـتراشا ـت.محفلش وونیسـمشایرانـیشداششنشمجلـ شخرن ش
کـردمششتـرشکواوششواهیشوشغیرشترایخیشااشبعنوانشاامشنجرتش

مـردمشبـ شخـوادشمـردمشبدهد.

تاریـخ گذشـته، در تمامـی ملت هـای جهـان خوانده 	 
مـی شـود،خوانده شـدن آن بـه نظرتـان خطرناک اسـت؟
ن .خواندمش دنششنشاگرشامریشترایخیشا تشوشبرایشعشرتش
شموزیهامریشعردیشا تشامرشاگرشبرایش یر تشگذاایشفعلیش
مهلکتشا تشهاجراشکردنش یر تشقومیشاضرش رمشبرایش
 رکوبشملتشهریشایرانیشبرایش رختنشملتشایرانشا ت.

پسشازشاویشکراششمدنشاضرشمیرشپنجشبرش یر تشانگلیسش
ک شطشیعترشمقداایشهمشخدمرتشداادشامرشتهرمیششنشخدمرتش
برایشکشتراشب شنفعشانگلیسیشهرشایجردش دهااتششنوینشهمش
خدمـتشبـودشوشهـمشخیرنتـیشبـ شملـتشهـریشایـرانشتـرشیکـیش
یکیشتهرمیششنهرشااش ـرکوبشکنندهکشـتراشملتشهرشداشعرلمش
هپروتشوشیرشقشلشازشترایخشاتفرقشنیرفتردمشا ـتشههینشقرنش

اخیرشا ـتشیعنیشترایخشمعرصرشایرانشا ـت.
کشــتراشملــتشهــریشایــرانششداشاژیمشگذ ــت ش ــرملشیکیش
وشیــرشدوترشنیست.کشــتراشخرا ــرنشهکشــتراشگیالنهکشــتراش
ــرلش ــراشمح ــترنهشچه ــترنهشلر  ــتراشعربس ــترنهشکش بلوچس
بختیــرایهشبو ــهرهشکشــتراششکرد ــترنهشکشــتراشش ابریجــرن.
ایــنشکشــتراششخــریشبــ شداوغشجنگشبــرشفرق شدمکــراتشمعنیش
 ــدمشا ــت.وقتیشفرق شدمکــراتشداشش ابریجــرنشبودشتهرمیش
ااتــشش رهنشــرهیشوشخــودشاعلــیشحضــرتشههریونــیشداش
 ــوااخشهــریشمــوششقریــمش ــدمشبودند.وقتــیشفرقــ شصلــحش
ــرااشکــردش ــ ش ــواویشف ــرشتســلیمش ــدشوشبرالخــرمشب کــردشی
 وونیســمشکشــتراگرشهمــردمشعــردیشکوچــ شوشبــرزااشااشقتــلش
ــدش وشعــرمشنهــودشوشبعــدشبچــ شهــریششنشمــردمشااشوادااشگردن
بــرش ــرشجنــرزمشهــریشپــداانشخــودشاقــصشوشپربکوبــیشکننــدش
چــونششنهــرشااشنجــرتشدادمشاندهایــنش هنیــتشکشــتراشا ــت.
ملــتشکشــیشمعنــیشاششایــنشا ــتشحرالش یر ــتشایــنشفردش
ااشاو ــنفکرانشمرکــزشبــرشههــکرایشمرنقوادهــریشمحلــیشوش
داخلــیشبــرشنــرمشوشعنــوانشکــواوششمجــدداشداشایــرانشحرکــمش
ــت شمنحــطشوش ــت شداشگذ  ــرایششغش ــترنشگ ــکشبر  کننند.ی
ااتجرعــیشوشبــرایشانتقــرمشازشبــ شاصطــالحشاقــوامشایرانــیشوش

تحــتشنــرمش ــرهنرم شوشیــرشکــواوششنرمــ !
نهـیشخواهـمشبـرش ـوالشهـریشمختلـفشازشبحـثشاصلیش
خـراجش ـویمشامـرشمنظواتـرنشازشگذ ـت شگرائـیشمنحـطشوش

ااتجرعـیشچیسـت.اگرشدواانشگذ ـت شخیلـیشبـ شاصطالحش
پـراالقشوشاو ـنشبر ـدشبـرزشهـمشنشریـدشبـدانشپرداخـت؟

بشینیدشعزیزان!شهیچشگذ ت شایشازشحرلششوششیندمشانسرنشبرش
اازششترشنیستهگذ ت شههواامشااتجرعیشوشمنحطشا ت.
ظریفـیشههـواامشبـ شمـنشمیشگفـتشاگرشپرنـدمشایشک ش ـرششنش
بـ شطـرفشگذ ـت شبر ـدشوشدمششنشبـ شطـرفششینـدمهشبـدانشکـ ش
دمششازش ـرششبرش ـرفشترشا ـت.نجرتشههواامشداششیندمش
وشکشـتراشملـیشههـواامشداشگذ ـت شا ـتشاگـرشازششنشداسش
نگیریـمشوششمردگـیش هنـیشندا ـت شبر ـیمشبـرزشهمشخشـونتش

کشـترایشگذ ـت شگرائیشدامـنشمرشااشمـیشگیرد.
بشینیدش!ش

وقتیش وونیسـمشاتهرمشمیشزندهتحقیرشمیشکندهکوچکش
میسرزدشصرفرشوشصرفرششمردمش رزیشبرایشکشتراشهریشبعدیش

ا ـت.بگذاایدشازشههینشاوامی شیکشمثرلشبزنم.
وقتـیش ـعردتشا ـترندااشبـودشوششقـریشا ـتریشمدیـرکلش
میـراثشفرهنگیهایشـرنشداشمصرحشـ شایشفرمودندشک شخرن ش
بـرغش ـیروششخرنـ شاابربـیشبـودمشوشداشزمـرنشاژیـمش ـربقش
یعنـیشپهلـویشاحـداثش ـدمشا ـت.االنشهـمشایـنشمصرحش ش
داشخشرگزاایهـرشموجـودشا ـتش.شنشموقعشمنشفکرشکردمشیکش
ا ـتشرمشلپـیشایـنششقـرشا ـتشوشاازششپر ـخگوئیشهمشنـداادش
امـرشبعـدشمتوج ش ـدمشبریـدشواکنششنشـرنشداد.برغش ـیروشش
اوالشدااشاالداامشحکومـتشافشـراشبـودمشوشترایـخششنشداشزمـرنش
حکومـتشقرجراهـرشنو ـت ش ـدمشوشاالنشداشکتربخرنـ شهـریش

 ـهرشموجودشا ـت.داشزمرنشپهلـویشوااثششنشمحـلهششنشااش
بـ شپهلـویشهـرشهدی شدادمشا ـت.بعدشازشخرابیشمتوج ش ـدمش
ک شچراششنشااشکوچکشوشبیشاازششجلومشدادمشاند.برایشاینک ش
شثراشزندگیشوشحیرتشااشازشجرندااانششنشبگیرندشهبرایشکشـتراش
جرنـدااانششنشوشبـرایشفـروششمتـریششنشوشتشدیـلشب شپر ـرژشوش
مغـرزمشوششپراتهرنشچنینشفیلهیشبـرزیشکردمشاند.برویدشبشینیدش
دوشتـرشازشداختـرنششنشبـرغشداشواودیشدانشـکدمشکشـروازیش
 ـربقشوشالبـدشدانشـگرمشامـروزیشداشخیربرنش ـهیدشبهشـتیش
موجودشا ـت.شخرینشنشـرن شهـریشزندمششنشبرغهشههـرنشدوترش
داخـتشبرقیهرندمشا ـت.حرالش ـهرشنتیج شبگیریـدشک شچراش
مـیشخواهـمشبگویـمش! ـربقرشداشنویـدشش ابریجـرنشگفتـ شامشمرش
مرغشهرلکونشدایریشایرانشهستیمشاگرشخدایشنکردمشطوفرنیش
داشبگیـردشمـرششاامششدهنـدمششنشدایرشمیشبر ـیمهصداقتشمرش
داش ـرلیرنشگذ ـت شنشـرنششزادیشایرانشازشنیروهریشکشـتراگرش

ملـیشبـودمشوشخواهـدشبود.

کشـتار در یک محیط گیاهی چه شـباهتی به کشـتار 	 
انسـان ها دارد؟

خـبشعزیزان! هنیتشههرنشا ـتهوقتیشعلیـ شمرشاتهرمش
مـیشزننـدش.وقتـیشمـیشگوینـدشپـرنشترکیسـمشهسـتیدهوقتیش
مـیشگوینـدشچـونشبـ شخـراجشافتیـدشوشیـرشبـ ش ـفراتهوطنش
فـروششهسـتید.بیشوطنشهسـتیدشاینهـرشزمین ش ـرزیشبرایش
کشـتراشملیشا ـتهتهرمیشمللشایرانشاعمشازشعربشهرهبلوچش

هرهکردهرهخرا ـرنیشهرهگیالنـیشهرهلـرشهرهتـواکشهـرشهـمش
بریدشمتحدشبر ـندوشهمشهو یراشبر ند.وقتیشصدایشکشتراش
فر یسـتیشازشدهـرنشیـکشبـ شاصطالحشفیلسـوفشپخششمیش
 ـودشوششنهمشداشمجل شهریشاو ـنفکرانشمرکزیتشانعکرسش

مـیشیربدهیعنـیششمردمش ـرزیش.
بـرایشههیـنشازش ـهرشخوا ـتمششیشنهـیشدانـمشفالنـیش
پر ـدااشا ـتشوشیـرشمـداحشا ـتشویـرشنهـرزشمـیشخوانـدشیـرش
نهیشخواندهمهمشبرایشمرشیکشانسـرنشا ـتشک شداش ـرزمینش
ایـرانشزندگـیشمیشکندشوشنشریدشب شد ـتشجرثوم شهریشفسـردش
تروایسـتیشوش وونیسـتیشچـ شتجزی شطلـبشوشچ شمرکزیتش

طلـبشکشـت ش ـود.شایـنشخوا ـت شزیردیشنیسـت.
ــراسش ــتشف ــرشواقعی ــتیمشاگ ــرانشهس ــهروندانشای ــرش  م
ههرننــدشفــراسشاصیــلشمثــلشمثــالشفــرجش ــرکوهیشبر ــدش

مشــکلیشپیــششنهــیششیــد.
داشههـرنشمجلـ شاششمـیشکوبـدشدهـرنششنشفیلسـوفیشکـ ش
بـرایشکشـتراشهتئـوایشکواو ـیشابـداعشمـیشکند!شداش ـریتش
خودشمیشنویسـدشک ش"ههرنطواشک ش ـهرشااشداشگذ ـت شکشت ش
ایـمشوشخـوبشکـردمشایـمشمجـدداشهـمشخواهیـمشکشـت"شفکـرش

میکنـدشاگـرش یـلششنشااشامضـرشنکنـدشمحکومشنهیش ـود.

آقای نظری شـما سـی سال قاضی بودید واقعا چطور 	 
یـک نفریـک همچنیـن تئـوری خطرناکـی را مطـرح 
میکنـد، دولـت و یـا ارگانهای امنیتی واکنشـی نشـان 
نمـی دهند.آیـا ایـن تهدیـدات هیچگونه حساسـیتی 

بـرای دولت نـدارد؟
منشیکشراشداشنویدشش ابریجرنشمطلشیشنو ت شبودمشتحتش

عنـوانش"شداشبیشدولتیشتـواکشهریشایران"
شبرایشههینشمیشگویمشاایشدادنهنفعیشب شحرلشمرشندا تش
ترشب شامروز.کالمش رمرنشافت شا ت.شقریشا ترندااشبعوضش
مهرمشچینیشبرایشتعریفشوشتهجیدشاوحرنیشوشمسئولینشبریدش
فردیشااشانتخربشمیشکردشک شبتواندشب شاوحرنیشبگویدشاگرش
ائیسشدولتشمرشهستیشبریدشتئوایشهریشفر یستیش وونیسمش
ااشجهعشبکنی!.االنشهرشکسشحتیشازشیهودیشهرشبدشنگویدش
وشفقطشبگویدشک ششتششزدنششنهرشداشکهپشهرشداوغشا تش
بعنوانشهرلوکر تشوشعدمشاعتقردشب ششنشمجرزاتشمیش ودشامرش
داشاینشمهلکتشفیلسوفیشصراحترشمیشگویدشتواکششخوبش
هتواکشمردمشا تشوشبریدش هرشااشبکشیم.!!شکدامشا ترنداایش
یرشفرمرنداایشعکسشالعهلشنشرنشدادمهشکدامشنیرویشامنیتیشب ش
ائیسشجههواشنرم شنو ت شک شاینشکواوششنرم شهرشه رهنرم ش
هرشوشخواندنشوشتئوایکشکردنششنهرشبرایشکشتراشملتشهریش
ایرانشتحتشعنوانشاقوامشنوعیشکوچکشکردنشملتشهرشوش
 رکوبشوشکشتراششنهرشازشطرفشمرکزیتشگذ ت شگراهشمنحطش
وشغیرشانسرنیشا تش!!وشحداقلشتهدیدشب شقتلشملتهیکشجرمش

حقوقیشا تهش
زمرنشوشزمرن شهدواانششگرهیشوششزادیشمیشبر دهزمرن ش
کشتراشهریش رهنشرهرنشازشملتشهریشگونرگونشداشمصرهش
عربسترنشوشیرشبربلشوشیرشیونرنشوشافغرنشوشغیرمشداشزیرشصدهرش
خروااششگرهیشملیشمدفونش دمشا ت.برشتئوایزمشکردنشاینش
گذ ت شکواو ی.ششازش ردبیرششنشمجل ش والشکردمشک شبرش یش

میلیونشتواکشچ شخواهیدشکرد؟
ـــرمش ـــتراشته ـــرشکش ـــروزشب ـــرشام ـــتشه ـــربیشمل ـــرشحس ـــردشن م
ـــیریشداش ـــریشمش ـــروفششق ـــتشمع ـــوند.پرنشایرانیس ـــیش  نه
یـــکشبرنرمـــ شمـــیشگفـــت"شوقتـــیشفر یســـتشهـــریششدمکـــشش
بـــ شقـــداتشمـــیشا ـــندهکرایشمـــیشکننـــدشکـــ شاژیـــمشپهلـــویش
ـــد.فرق ش ـــبش  ـــرنشمرتک ـــرهیشداشش ابریج ـــشش رهنش وشاات
فـــرااشکـــردمشافتیـــمشافـــرادشکوچـــ شوشبـــرزااشااشداشتشریـــزشوش
ش ابریجـــرنشکشـــتراشنهودیـــم!شبـــدونشهیـــچشعلـــتشمعقـــول!"

برخی می گویند کوروش منشـور حقوق بشـر نوشته 	 
و بابـل را آزاد کـرده نظرتان در این خصوص چیسـت؟
وقتـیشیـکش ـرمشازشایـرانشلشـکرشکشـیشمـیشکنـدشوشداش
هـزاامشپیشـرشترایخـیشچنیـنشخزعشالتـیشمـیشبرفندهفقـطش
محضشخندمشا ـت.داشهزاامش ـومهشنجرتشعراقشوشلیشیشوش
افغرنسـترنشتو ـطشامریکرشوشجهرنشبینشالهللشااشدیدیم.!چ ش
بر ـدشب شاقدامشمشـرب شپیشـرشترایخیششنشکسـرنیک شب شچنینش

حهرقـتشهرئیشاعتقـردشداانـد.ازشصنفشانسـرنیشبریدشبیرونش
گذا ـت ش وند.عردلشترینش ـرمشایرانشداشترایخشهانو یروانش
دادگـرشبـودمششکـ شداشیـکش ـبش0ششهـزااشانسـرنشااشوااونـ ش
کشـت شا ـت.شالبـدشترامـپشهـمشبـرایششزادیشمردمشعـراقشوش

لیشـیشوش ـوای ششمدمشا ـت...
واقعرشک شبرایشیکش ردبیرشمرکزیشبریدشهمشدا ترنیشبرش
تئوایشبرفرنشکشتراشملتشهریشایرانشبریدشوشبریدشننگشبر د.

ـــرانشچـــ ش ـــرمش ـــریشای ـــتشه ـــنشگذ ـــت شمل ـــنشازشقرتلی م
ـــداام. ـــرشتر ـــیشن ـــیشوشجیلوه ـــریشاامن وشچـــ شدا ـــنرکشه
ایـــنشاویربرفـــرنشپیشـــرشترایخـــیشجـــزشزحهـــتشمـــرشوشحیثیـــتش
ـــنفکرانش ـــرشاو  ـــدش.ام ـــیشدهن ـــتشنه ـــزیشازشد  ـــودشچی خ
ــدش ــتشبریـ ــریرتشمرکزیـ ــردبیرانشنشـ ــژمش ـ ــزشوشبویـ مرکـ
ازشایـــنشهـــمشدا ـــترنیش ـــرمگینشبر ـــندههرجرشمهکـــنش
ـــنش ـــردگیش ـــدش ـــوالش ـــودشوشبدی ـــنشد ـــت شبری بر ـــدشازشای
نخواهـــدشبـــودشکـــ شبـــراشدیگـــرشبخواهنـــدشپـــسشازشجههـــوایش
ـــرنش ـــتشهـــریشجه ـــرانشمل ـــرامش ـــری شنحـــسشکشـــتراشگ دوب
ااشبـــرشایـــرانشحرکـــمشنهرینـــدشوشتحـــتشنـــرمش ـــرمشنرمـــ شوشیـــرش

ـــ . ـــواوششنرم ک
 ردبیرشعزیزششنشمه شااشلولوشبرد.

النهریـــ شمـــرشانســـرنشهـــریشمدنـــیشهســـتیمهچ شداشمقربـــلش
ـــطش ـــدالشفق ـــدشوشاعت ـــتشامی ـــ شدول ـــتراشوشچ ـــوفرنشکش فیلس
 ـــوالشمـــیشکنیم.ایـــنشچـــ شوطنـــیشا ـــتشکـــ ش ـــهرشبـــ شنـــرمش
وشیـــرشبـــ شننـــگشازششنشحهریـــتشمـــیشکنید!.امـــرشفرزنـــدانش
ههـــرنشوطـــنشوشانســـرنشهـــریشههـــرنشوطـــنشااشبـــرشولـــعش
ـــیش ـــونشوقت ـــیشکنید!.چ ـــتراشم ـــرنششوایشکش وشحـــرصشهذی
ـــیشمـــیش ازشکشـــتراشهـــریشگذ ـــت شمنحـــطشترایخـــیشقدادان
کنیدهیعنـــیشبـــرایشکشـــتراشهـــریشجدیـــدششمـــردمشمیشـــویدشوش
بـــرشحـــرصشوشولـــعشاعـــالمشمـــیشکنیـــدشیـــکشاضـــرشپرالنـــیشوش

ـــد.! ـــواوششالزمشداای ـــکشک ـــرشازششنشی ـــرشبدت ی
انتظـرایش هـرشهیچگونـ ش تئـوایش ایـنش واضـعش ازش مـنش
نداامهامـرشازشاو ـنفکرانشمرکـزشوشمرکـزشطلشـرنشاو ـنفکرش
انتظـراشداامشکـ شبگویندشچراشازشمردمشاطرافشایـرانشاینشاندازمش
انزجـراشداایـد!شچـراشبـرایشکشـتراششنهرشاینقداشحـرصشوشولعش
داایـد!شزنـدمشکـردنشکیـنشوشنـرمشوشننـگشترایخیشچ ش ـودیش
برایتـرنشدااد!ششقریـرنشمرکزشگراهرهشقریشقوچرنی!شاینهه شکین ش
برایشانسـرنهرشااشازشکجرشتلنشراشمیشکنید؟شچراشمرشنهیشتوانیمش

ازش ـهرشکین شدا ـت شبر یم؟
شقریشاعتدالیونهشقریرنشاو نفکرانشمرکز!شداشاینشوطنهش
ملتشهریشبزاگشایرانشچ شتواکهچ شکردهچ شبلوچهچ ش
عربهچ شلرهشوشچ شخرا رنیشوشچ شگیالنیشداشاژیمشگذ ت ش
ازش اند.االنش هرش وشکشتراش دمش  رلهریش رلش رکوبش
کشتراگرانشملیشحهریتشمیشکنید. وونیسمشجزشاحیریشکینش
ملیشوشترایخیش رهنشرهیشوشحتیشپیششترایخیشکراشدیگریش
ندااد.هیتلرشااشحزبشنر یونرلش و یرلیسمشششلهرنشوشمردمش
شلهرنشبرش رشکراششوادشوشداشنهریتشمیلونهرشانسرنشبد تشویش
کشت ش دندشوشحتیششلهرنشنیزشنربودش د.صدایشپریشفر یسمش
داشااوپرشتئوشنرزیشهرشوشداشکشواشمرشایرانهش وونیسمشعقبش

مرندمش هنیشوشترایخیشا ت.

بنظـر شـما ایـن افـراد ازطـرح چنیـن تئوریهائـی چـه 	 
سـودی مـی برنـد؟

ششنهرشمیشخواهندشمرشداشنداایشخودشغرقشبشویمهصنعتش
وشتو ع شمرنشمرکزیتشبر دشوشمرشا ترنشاولشداشپرداختش
مرلیرتشبر یم.شاینشتئوایشهرشبرایشعدمشداخوا تشوشاحقرقش
حقوقشخودمرنشا ت.یراوشفیلسوفشمرنقوادشاعتراضشکردمش
وشداشمهرشنرم شچرپش دمشا تشچراشداش  شا ترنشتواکشزبرنش
اجرزمشدادیدشداسشوشیرشواحدشاختیرایششموزششزبرنشمحلیشداش
دانشگرمششنهرشاامشاندازیش ود.برویدبخوانید.شقریشقوچرنیشهمش

نشرشدهندمششنشا ت.
یکصـدشوشپنجـرمشنفـرشاامنـیشدااایشمدا ـ شوشدانشـگرمش
هسـتندش. ـیشمیلیونشتواکشازششنشبیشبهرمشاند.تر ـرندنشمرش
بـرایشعـدمشطـرحشحقوقشحقـ شخودمرنشا ـت.فقطشههینش
هچـ شمرنقوادهـرشتـواکشبر ـندشوشچـ شاو ـنفکرانشمرکزشوش
چ شدولتشهشخوا ـت شیکیشا ـتشوششنهمشخوا ت ش وونیسمش

غراتگـرشوشقرتلیـنشملتشهـریشایران.

وقــوع فعالیتهــای اخیــر در غــرب ایــران کــه ناشــی 
از فشــردگی ایــران مابیــن صفحــات عربســتان و 
تــوران میباشــد ســبب فعــال شــدن گســلهای محلــی 
آذربایجــان در مناطــق اســتان آذربایجــان غربــی شــده 

اســت کــه بســیار طبیعــی اســت. 
زلزلــ شاخیــرشاوامیــ شنیــزشازشایــنشجهلــ ششمــیشبر ــد.ش
ــترنش ــوبشوانشواادشا  ــنشازشجن ــریشزمی ــتگیشه  کس
ش ابریجــرنشغربــیش ــدمشوشپــسشازشعشــواشازشمــرزشایــرانش
ــد.ش ــیشبر  ــهواشم ــیلوانر"شمش ــلش"  ــ شگس ــ شب ــرشترکی ب
ایــنشگســلشداشواقــعشازش ــهرلشوشجنــوبشاو ــتریش
 ــیلوانرشعشــواشمــیشكنــد.شگســلش ــهرلیشازش ــهرلغربش
ــتریش ــرقشاو  ــرش هرلش  ــروعشوشت ــد"ش  ــتریش"بن او 
ــزشازش ــیشنی ــلشجنوب ــد.شگس ــرنشمیر  ــ شپری ــوای"شب :هل

 ــهرلغربشاو ــتریش"كو ــ ش ــو"ش ــروعشوشداشحرلیش
كــ شداشحــدودشهشكیلومتــرشبــ شمــوازاتشگســلش ــهرلیش
پیــششمیششیــدشبــ شطــرفشجنــوبشمنحــرفش ــدمش
وشداشنزدیکــیشاو ــتریش"ااژان"شبــ شپریــرنشمیر ــد.ش
ــرش ــیشش/هسشكیلومت ــ شطــولشتقریش ــزشب ــرشنی گســلشدیگ
ــدشداش ــدمشوشبع ــروعش  ــی"ش  ــتریش"انش ــوبشاو  ازشجن
قســتهریشجنوبــیشكــومش ــ شگو ــ شبــ شپریــرنشمــیشا ــد.ش
ایــنشگســلشنســشتشبــ شگســلش ــیلوانرشبزاگتــرشوشاصلــیش
ــ شگســلش ــیشب ــوبشانش ــنشگســلشداشجن ا ــت.شادامــ شای

 ــهرلیش ــیلوانرشمــیشا ــد.ش
گســـلشمهـــمشدیگـــرشاوامیـــ شگســـلش"بـــدكرا"شمـــیش
بر ـــدشکـــ شدااایش ـــرخ شهـــریشفرعـــیشتـــرشبســـیراشزیـــردیش
ـــوش ـــزشداشحـــدودشاسشكیل مـــیشبر ـــد.شطـــولشایـــنشگســـلشنی
ـــیش ـــ شداشقســـهتهریش ـــهرلیشوشجنوب ـــیشبر ـــدشك ـــرشم مت
ــرش ــوازاتشههدیگـ ــ شمـ ــدكراشبـ ــی"شوشبـ ــتریش"جرمـ او ـ
هســـتند.شاا ـــتریشایـــنشگســـلشخهـــدااشN-Sششمـــیشبر ـــدش
ـــزی"شمـــیشبر ـــدشکـــ ش .شگســـلشدیگـــرشمنطقـــ شگســـلش"دیل
ـــرشا ـــتش.شدااایشاا ـــتریش ـــرششمشكیلومت ـــغشب طـــولششنشبرل
 ـــهرلیشجنوبـــیشوشتـــوانشلـــرزمشزائـــیششنشنســـشتشبـــ شدیگـــرش

ـــیشبر ـــد. ـــردشم ـــیشزی گســـلشهـــریشمحل
احتهـرلش وش ایـنشگسـلهرش طـولشکـمش بـ ش توجـ ش بـرش
 کسـتگیشحداکثرشنصفشاینشگسـلهرشداشاثرشفشراهریش
تکتونیکـیشزلزلـ شبـزاگشبـرایشمنطقـ شاوامیـ شمتصـواش

نهـیشبر ـدشوش ـهرششاوامیـ شازشنقطـ شنظـرشزلزلـ شخیریش
دااایشداجـ شمتو ـطشمـیشبر ـد.شاینشتنشـهرشداشمنطق ش
بـ شصـواتشایزشزلزل شداشمنرطقشخویشوش ـلهرسشنهودش
پیـداشخواهـدشکـرد.شبـرشاینحـرلشزلزلـ شبزاگتـریشبـرایش

منطقـ شاوامیـ شمتصـواشنهیشگـردد.ش
ولیشبرشتوج شب شعدمشتوانرییشتکنولوژیشفعلیشبشریش
ایهنیش رطش ب شمواادش لزومشتوج ش زلزل ش پیششینیش برایش
احتیرطشمیشبر دشوشالزمشا تشههشهریرنشعزیزشمواادشقشلش
وشحینشزلزل شااشبرشههرهنگیشمراجعش یصالحشازشجهل ش

 تردشبحرانشوشهاللشاحهرشاعریتشنهریند.ش

عیسی نظری سردبیر نویدآذربایجان:

آقایان آن ممه را لولو برد

آنها می خواهند ما در نداری خود غرق بشویم، صنعت و توسعه مان مرکزیت باشد و ما استان اول در پرداخت  
مالیات باشیم. این تئوری ها برای عدم درخواست و احقاق حقوق خودمان است. یارو فیلسوف مانقورد 
اعتراض کرده و در مهر نامه چاپ شده است چرا در سه استان تورک زبان اجازه دادید درس و یا واحد 
اختیاری آموزش زبان محلی در دانشگاه آنها راه اندازی شود. بروید بخوانید. آقای قوچانی هم نشر دهنده آن است

 نگاهی به زلزله خیزی اورمیه

خطر بزرگی برای زلزله در اورمیه متصور نیست
چرا ایرانیان به حوادث جهان اسالم بی تفاوت اند؟

دکعر توحید ملک زیده

ایرانیان در دهه های اخیر، عموما به حوادث جهان 
اسالم بی تفاوت و بی اعتنا شده اند؛ فرقی هم نمی 
کند چه حادثه ای در کجای جهان اسالم اتفاق بیفتد؛ 
چه هزاران تن در یک عملیات تروریستی در پاکستان 
یا افغانستان جان خود را از دست بدهند، کسی در ایران 
برای کشته شدگان شمع روشن نمی کند و چه ترامپ بیت 
المقدس اشغالی را به مالکیت رژیم اسرائیل درآورد، مردم 
خودجوش برنمی خیزند. به راستی چرا این گونه شده 
است؟ احساس و عاطفه مردم ایران، به صورت طبیعی به 
سمت حفاظت از خود و بی تفاوتی نسبت به هم کیشان 

خود میل پیدا کرده، یا پای امور دیگری در میان است؟!
ایرانهش داش انقالبهشحرکهیتش ازش داش رلشهریشپسش
خودشااشداشقرمتش»متولیشامواشجهرنشا الم«شنشرنشدادمش
ا ت؛شیعنیشحرکهیتشداشایرانهشامواشجهرنشا المشااشازش
دیدگرمشخودششوشبیشاعتنرشب شافکراشعهومیشمدیریتشمیش
کندهشب شگون شایشک شتصهیمشمیشگیردشب شبخشیشازشجهرنش
ا المشچونشفلسطینشوشلشنرنشوش وای شوشافغرنسترنشکهکش
مرلیشوشمستشرایشبدهدشوشنسشتشب شقسمشدیگرشجهرنش
ا المشههچونشمیرنهراشوشچچنشوش...شبیشتفروتشبر د.ش
اینشحرکهیتشا تشک شتعیینشمیشکندهشکدامشبخششجهرنش
ا المش»خوب«شا تشوشکدامشقسهتشجهرنشا المش»بد«ش
ا ت.شحرکهیتشا تشک شتصهیمشمیشگیردشمردمشدابرامشچ ش
عنصریشداشجهرنشا المشواکنششنشرنشدهندشوشداشقشرلشچ ش
عنرصرشدیگریش کوتشکنند.ش ریدشاصرلتشوجودش رزمرنش
تشلیغرتشا المیهشداشتعیینشاینشخوبشهرشوشبدهرشداشجهرنش
ا المشوشواکنششوش کوتشهرشب شحوادثشاینشجغرافیریش

دینیشا ت!شواودشحرکهیتشب شمسرئلشمرتشطشبرشوجدانش
بشریشوشاخالقشعهومیهشطشیعترشچهراچوبشهرییشبرایش
خودششوشمردمشتر یمشمیشکندشک شعهلش یر یشخراجشازششنش
برایشمردمشامکرنشپذیرشنیست؛شیعنیشحرکهیتشب شمردمشمیش
گویدهشب شچ شعنصریشداشجهرنشا المشواکنششنشرنشبدهدهش
چگون شواکنششنشرنشبدهدشوشحتیشمیشگویدشکجرشواکنشش
نشرنشدهد:شمثالشبعدشازشبرگزاایشنهرزشجهع شوشحتیشبیشترشازش
کمشوشکیفشاعتراضرتهشب شمردمشمیشگویدشچ ش عراشبدهندش
وشعکسشوشپرچمشچ شکسرنیشااشب ششتششبکشند.شچنینشاوی ش
ایهششفرتشمتعددیشداشاینش رلهرشب شههرامشخودشدا ت شا ت؛
نخسـتینششفـتشدولتیشکـردنشاعتراضرتیشک شنسـشتشب ش
نقـضشامـواشعهومـیشوشمسـرئلشمرتشـطشبـرشوجدانشبشـریش
صـواتشمـیشگیردهشافراطشوشتشدیـلشاینشاعتراضرتشب شضدش
خـودشا ـت.شنهـردشحرکهیتیشچـونشبریدشکراششداشبسـیجش
عواطـفشوشاحسر ـرتشمردمـیشدیـدمش ـودشوشگـزااششکراش
مفصلـیشااائـ شدهـدهشداشاینشمسـأل شافراطشنشـرنشمیشدهد.ش
افـراطشحرکهیـتش یر ـیشداشهرشامریهشضـدششنشااشداشبدن ش
جرمعـ شتولیـدشمـیشکنـدشوشایـنشمسـأل شداشجرمع شمـرشالشت شبرش
 ـدتشبیشـتریشهمشصواتشمیشپذیردهشچونشمنرفذشدیگرش
ب شاویشمردمشبسـت شا ـتشوشبیشتفروتیشب شامرشحرکهیتیهش
نخسـتینشواکنشـیشا ـتشک شمردمشنشـرنشمیشدهند.شبرایش
ههیـنشا ـتشکـ شمـردمشبـرشاینکـ شبراهرشنـوعشدو ـتیشخودش
ااشثربـتشکـردمشانـدهشازشاو ـنشکـردنش ـهعشبـ شصـواتش
داوطلشرنـ شبـرایشتعـدادشکهتـریشکشـت شداشیـکشکشـواش
ااوپرییشبیشترشا تقشرلشمیشکنندشترشواکنششمدیریتش دمش

حرکهیتـیشب شمسـرئلشمهمشتـرشداشنزدیکیشخود ـرن.

عـالومشبـرشافـراطهشههیـنشنهـردهشمدیریـتشاعتراضرتش
علیـ شبخشـیشازشجرمعـ شداشیـکشنـزاعشاحتهرلـیشداخلـیشااش
علیـ شبخـششدیگـرشبـرشعهـدمشدااد؛شبدیـنشمعنـرشکـ شگرهـیش
ههینشنهردیشک ش ـرزمرندهیشحرکهیتیشاعتراضرتشمردمش
ایـرانشبـ شمـواادشنقـضشحقوقشحق شانسـرنشهـرشااشبرشعهدمش
داادهشخـودشداشمعـرضشنقضشحقوقشدیگرانشداشتحوالتش
داخلـیشا ـت؛شبنربراینهشافکراشعرم هشنسـشتشبـ شاینشافتراش

هـمشواکنششکنـرامشجویرن شنشـرنشمـیشدهد.
داشکنراشاینشمسرئلهشبرخیشازشنیروهریشمعتقدشهمشب شاینش
دلیلشبیشتفروتش دمشاندشک شفرضشمیشگیرندشنهردشحرکهیتیش
متولیشمدیریتشاعتراضرتشخودششکراششااشانجرمشمیشدهدش
وشنیرزشب شحضواشداوطلشرن ششنرنشنخواهدشدا ت؛شلذاششنرنش
نیزشاینشتکلیفشااشازشدوششخودشبردا ت شتلقیشمیشکنندشوش
حسر یتیشنسشتشب شانجرمشداوطلشرن شچنینشاموایشازشخودش
نشرنشنهیشدهند؛شبنربراینهش رمرندهیشحرکهیتیشاعتراضرتش
مردمیهشفقطشبرایشمردمیشا تشک شب شنهرزشجهع شمیشاوند.
 ـــریدشوقـــتششنشا ـــیدمشکـــ شبـــ شمـــردمشاعتهـــردش
ـــرئلیش ـــ شمس ـــرشب ـــششه ـــتشواکن ـــلشداشمدیری  ـــودشوشحداق
ـــیشوشمســـرئلشکالنش ـــیشاخالق ـــواشعهوم ـــرشام ـــطشب ـــ شمرتش ک
وجـــدانشبشـــریشا ـــتهشمدیریـــتشبـــ شخـــودشمـــردمش ـــپردمش
 ـــود.شافـــکراشعهومـــیشایرانیـــرنهشاگـــرشبگذاانـــدهشبرلندگـــیش
بـــیشنظیـــریشداادشوشخـــودشدقیقـــرشمـــیشدانـــدشکجـــرشوشداشچـــ ش
ـــدانش ـــ شمی ـــرشب ـــتشازشاصـــولشانســـرنیهشپ ـــرایشحهری ـــرنشب زم

ـــد. ـــ شاگـــرشبگذاان بگـــذااد؛شالشت

محهودشملکیش


