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مرگ ناجی

سخن گزافی نیســت اگر بگوییم 
در حوزه ســامت و پزشکی تاریخ 
زندگی بشــر را باید به قبل و بعد 
از کشف آنتی بیوتیک ها تقسیم 
کرد. با مطالعه متون تاریخی بارها 
با این جمات مواجه شــده ایم که 
فان سردار مشهور جنگی بر اثر جراحتی 
کوچک در میدان جنگ تب کرده و بعد از مدت کوتاهی 
جان خود را از دســت می دهد. یا بارهــا خوانده ایم که 
پادشاهی یا نویسنده ای یا سیاســتمداری بعد از انجام 
یک عمل جراحی موفق حالش دگرگون شــده و بعد از 
دچارشدن به تب و لرزی شــدید درگذشته  است. امروز 
اما می دانیم که آن سردار زخم خورده در میدان جنگ یا 
آن نویسنده شهیر درگذشته روی تخت بیمارستان بر اثر 
انتشار عفونت در خون شان درگذشته اند و اگر چیزی که 
امروزه از آن با عنوان آنتی بیوتیک یا »چرک خشک کن« 
یاد می کنیم، وجود می داشت، چه جان های بسیاری که 
یحتمل حفظ می شد. 64 سال پیش درچنین روزی برابر 
11 مارس 1955 میادی، الکســاندر فلمینگ، پزشک 
اسکاتلندی که با کشف پنی سیلین- به عنوان نخستین 
 آنتی بیوتیک تولیدشده توسط بشر- جان میلیون ها نفر را 

در سرتاسر جهان نجات داد، در لندن درگذشت.    

پایان جالد

در گرماگرم جنگ بوســنی که در 
نیمه اول دهــه 90 میادی به وقوع 
پیوست نام دو نفر بیش از هر اسم 
دیگری در رســانه ها  تکرار می شد. 
نخســت رادوان کاراجیــچ رهبر 

صرب های بوسنی و دیگری اسلوبودان 
میلوشویچ رئیس جمهوری صربستان  که از 

قضا هر دو نیز طی سال هایی که جنگ بوسنی در جریان 
بود به لقب - احتمااًل از دید خودشان افتخارآمیز - »قصاب 
 بوسنی« مفتخر شدند! این میان اما میلوشویچ موقعیتی 
متفاوت از کاراجیچ داشت زیرا او سیاستمداری کهنه کار و 
 رئیس جمهوری یک کشور مهم بود و در مقابل کاراجیچ یک 
ملی گرای افراطی و بی اهمیت به شمار می رفت که توانسته 
بود  صرب های بوسنی را برای کشت و کشتار همشهریان 
مسلمان شان تهییج کند! درنهایت جنگ بوسنی با همه 
جنایت هــا و  خونریزی هایی که کاراجیچ و میلوشــویچ 
مسئولش بودند تمام شد و هر دوی این رهبران به اصطاح 
ملی گرا برای محاکمه  مقابل قضات دادگاه رســیدگی به 
جنایات جنگی در الهه هلند قرار گرفتنــد. کاراجیچ به 
40 سال حبس محکوم شد اما میلوشویچ  نتوانست دادگاه 
را به اتمام برساند و 13 سال پیش در چنین روزی، برابر 11 

مارس 2006 بر اثر حمله قلبی درگذشت.   
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مجسمهبودادرشهربامیانافغانستان-1969
١8 سال پیش در چنین روزی، برابر ١١ مارس ٢٠٠١ میالدی، مجسمه های مشهور و غول پیکر بودا در افغانستان به دستور مالمحمد عمر رهبر گروه طالبان تخریب شدند. این تندیس ها به بلندای ۵۳ متر و ۳۵ 
متر در دل کوه های استان بامیان افغانستان حجاری شده  و جزو جاذبه های گردشگری افغانستان به شمار می رفتند. تاریخ ساخت تندیس کوچکتر )شهمامه( سال ۵٠۷ میالدی و تندیس بزرگتر )صلصال( سال 

۵۵۴ میالدی تخمین زده شده  است.

دو راهی اس-400 و پاتریوت دعوای اس-400 و پاتریوت بین ترکیــه و ایاالت متحده کم کم می رود 
تا به جاهای باریک کشــیده شــود و با توجه به اصرار آنکارا بر پایبندی به 
قرارداد خود با روسیه برای خرید سیســتم دفاع موشکی اس-400، باید 
منتظر عکس العمل تنبیهی واشینگتن نسبت به یکی از بزرگترین متحدان 
منطقه ای خود و همچنین صاحب دومین ارتش پیمان ناتو باشیم. این میان 
روسیه در مقام فروشنده ای که از کیفیت جنس خود اطمینان کامل دارد، در 
سکوت کامل نظاره گر جدال لفظی سران ترکیه و آمریکا بر سر این دادوستد 
نظامی اســت که البته حق هم دارد، چون چه این معامله انجام شود یا در 
لحظات آخر آنکارا کم آورده و قرارداد خرید اس-400 را لغو کند، مســکو 
بهای این سامانه موشــکی یا جریمه لغو خرید آن را تمام و کمال دریافت 

خواهد کرد.   
خوشمعاملهبودن،نقطهقوتروسها

اینکه چرا ترکیه با داشتن ارتشی که همه تجهیزات آن آمریکایی است، 
تصمیم به تجهیز سامانه دفاع موشکی خود با تسلیحات روسی گرفت، به گیر 
و گرفت های سیاسی خرید ساح از آمریکا در وهله نخست و سپس قیمت 
سرسام آور سامانه مشــابه آمریکایی یعنی پاتریوت برمی گردد. این دیگر 

تقریبا برای همه مشخص شده است که خرید ساح از آمریکا آداب و رسوم 
خاص خود را دارد و طبیعی است که برخی کشورها با این قضیه کنار نیایند. 
موافقت دولت آمریکا با فروش ساح حتی به متحدان نزدیک واشینگتن 
هیچ اهمیتی ندارد، چون در این گونه معامله هــا این مجلس نمایندگان 
آمریکاست که حرف آخر را می زند و معموال بعد از مطرح شدن کلی شرط 

و شروط حقوق بشری و سیاسی، نهایتا و در بهترین حالت ممکن چند سال 
طول می کشــد تا موافقت نهایی کنگره برای فروش تسلیحات مورد نظر 
حاصل شود. درحالی  که در طرف مقابل یعنی روسیه کافی است وزارت دفاع 
سفارش را دریافت کرده و شخص رئیس جمهوری یعنی والدیمیر پوتین نیز 

با آن موافق باشد؛ در این حالت معامله را باید انجام شده به حساب آورد!

سالحارزانتر،بدونالتماسوبهانه
البته که همه مشــکل ترکیه با خرید سامانه موشکی پاتریوت محدود 
به اداهای کنگره نیست و قیمت گران تر محصول آمریکایی در مقایسه با 
اس-400 روسی نیز در این وانفسای مشکات اقتصادی، ترک ها را برای 
پس زدن آمریکایی ها مصمم تر از قبل کرده است. خرید سامانه پاتریوت در 
صورت موافقت کنگره برای ترکیه چیزی در حدود 3 میلیارد و 500 میلیون 
دالر آب می خورد، درحالی  که 4 گردان ســامانه موشــکی اس-400 با 
توانایی مشابه و شاید هم کمی بیشتر فقط 2 میلیارد و 500 میلیون دالر 
خرج برمی دارد. این درحالی اســت که روســیه با انتقال فناوری ساخت 
اس-400 به ترکیه نیز تا حدود زیادی موافقت کرده اما در آن سو آمریکا 
به هیچ وجه زیربار انتقال فناوری پاتریوت نمی رود. این میان اگر عزت نفس 
ترک ها در بی توجهی به دیکته یــک قدرت برتر برای خریدن یا نخریدن 
یک محصول را هم نادیده بگیریم، خرید اس-400 صددرصد اقتصادی تر 
از همتای آمریکایی اش خواهد بود، حتی اگر بهانه نخ نمای تطابق نداشتن 
این اسلحه روسی با سایر تسلیحات رسمی ناتو که در اختیار ترکیه است را 

هم لحاظ کنیم.
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5
81 سال پیش در چنین روزی، برابر 20 اسفند 1316 خورشیدی، بهروز وثوقی، بازیگر باسابقه سینما و تئاتر 
ایران در شهر خوی به دنیا آمد. وثوقی در ابتدا کارمند اداره دارایی بود و فعالیت هنری خود را با گویندگی در رادیو، 
تلویزیون و همچنین دوبله فیلم های سینمایی آغاز کرد. در سابقه بازیگری او نقش آفرینی در آثار کارگردان های 
سرشناسی چون مسعود کیمیایی، علی حاتمی، ساموئل خاچیکیان، فریدون گله، ناصر تقوایی، امیر نادری، جال 
مقدم، شاپور قریب و... به چشم می خورد. شاه نقش وثوقی را باید بازی در دو فیلم »قیصر« و »گوزن ها« هر دو از 
ساخته های مسعود کیمیایی قلمداد کرد. »سوته دالن«، »طوقی«، »کندو«، »تنگسیر«، »رضا موتوری«، »داش 

آکل« و »فرار از تله« از دیگر آثار مهمی هستند که او در آنها به ایفای نقش پرداخته است.  
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حدود۸۵درصدازرانندگانی
کهباعثتصادفاتمرتبطبا
خوابمیشوند،مردهستند
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