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ره
38 سال پیش درچنین روزی، برابر 15 آذر 1359 خورشیدی، احمد کشوری از خلبانان هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی پرت

ایران طی یک ماموریت نظامی به شهادت رسید. در این ماموریت بالگرد کشوری در منطقه میمک )ایالم( توسط یک میگ 
عراقی مورد هدف قرار گرفت و منفجر شد. کشوری در  سال 1351 وارد ارتش شده و طی چند سال دوره   ه  ا ی   آم وزش  خ ل ب  ان  ی  
بالگرد ه  ا ی  ک ب ر ی و ج ت  رن ج ر ر ا ب  ا م وف ق ی ت  ب ه  پ  ای  ان  رساند. او در پایان دادن به غائله کردستان و هرج و مرجی که جدایی طلبان 
در این منطقه به وجود آورده بودند، نقشی موثر و اساسی ایفا کرد و به نوعی عصای دست شهید چمران در دفع این فتنه بود. 

32 سال پس از شهادت کشوری، در آذرماه 1391 شهرستان کیاکال به سیمرغ )رمز عملیاتی کشوری( تغییر نام داد. 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

که میدهد نشان تحقیقات
خستگیرانندهیکیازعوامل
درصد ۲۰ از بیش در مؤثر
از بیش و جادهای تصادفات
کشنده تصادفات چهارم یک

وجدیاست.

 عروج
سیمرغ

نویسنده انقالبی

ششم دسامبر 1961 میالدی، یعنی 
درســت 57 ســال پیش در چنین 
روزی، فرانتس فانون، روانپزشــک 
و نویسنده رنگین پوست فرانسوی 
در آمریکا درگذشــت. آثار نوشتاری 
فانون که بی شــک یکــی از متفکران 
برجسته قرن بیستم اســت را شاید بتوان 
الهام بخش جنبش های آزادی خواه و ضداســتعماری 
برای بیشتر از 4 دهه به شمار آورد. او در جنگ جهانی 
دوم برای فرانسه جنگید و پس از پایان جنگ در لیون 
به تحصیل روانپزشکی پرداخت. فانون در طول تحصیل 
نکته ای را دریافت که تصور می کرد تا پیش از این به آن 
توجهی نداشته است. او فهمید یک سیاه پوست صرف 
نظر از ســطح تربیت و فرهنگش، از نظر فرانسوی ها 
همیشه یک سیاه پوست و در سطحی پایین تر از یک 
سفیدپوست اســت. این دریافت به نوعی اصل و پایه 
تفکر اغلب آثار نوشتاری فانون در طی سال های بعد را 
تشکیل داد. او حتی در دوره ای از زندگی خود به الجزایر 
رفت و به انقالبیون استقالل طلب این کشور پیوست؛ 
شاید درست به همین دلیل پس از مرگ پیکرش را به 
الجزایر برده و در گورستان ارتش آزادی بخش ملی این 

کشور به خاک سپرده سپردند.

رئیس جمهوری جنوب

در تاریخ مکتوب مربوط به جنگ های 
داخلــی آمریکا نام دونفــر بیش از 
هر شــخص دیگری ذکر شــده 
است: آبراهام لینکلن و جفرسون 
دیویس. تکلیف لینکلن که روشن 

است؛ او شانزدهمین رئیس جمهوری 
ایاالت متحده است که در دوران اوج افتراق 

اجتماعی در آمریکا و تقسیم جامعه به دوبخش طرفداران 
بــرده داری و مخالفان آن، در ســمت مخالفان برده داری 
قرار گرفت و با هدایت ایالت های شمالی در جریان جنگ 
داخلی آمریکا، به عنوان مظهر حفظ اتحاد ملی شناخته 
شــد. لینکلن جنگ داخلی را برد و برده داری را در آمریکا 
برانداخت اما در سمت دیگر جنگ یعنی ایالت های جنوبی، 
طرفداران برده داری همه تخم مرغ های خود را در ســبد 
حمایت از جفرسون دیویس سناتور ایالت می سی سی پی 
قرار دادند و او را عنوان رئیس جمهوری ایالت های جنوبی 
برگزیدند. دیویس جنگ داخلی را به لینکلن باخت و بعد 
از دو ســال زندان با کمک سرمایه داران جنوبی توانست از 
بند رها شود. او پس از آزادی یک زندگی عادی را در پیش 
گرفت. عاقبت 129 سال پیش درچنین روزی )6 دسامبر 
1889( جفرسون دیویس 24 سال بعد از ترور لینکلن در 

81سالگی درگذشت.
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حملهسربازانونیروهایامنیتیبهدانشگاهتهران-1332
65 سال پیش در چنین روزی، برابر 16 آذر 1332 خورشیدی، 4 ماه بعد از کودتای 28 مرداد، در پی ورود ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا به ایران، 
دانشجویان دانشگاه تهران کالس های درس را تعطیل کرده و دست به اعتراض زدند که نتیجه آن حمله نیروهای امنیتی  به این دانشگاه بود. در اثر تیراندازی، سه دانشجوی دانشکده 
فنی به نام های احمد قندچی، آذر شریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا در این روز به شهادت رسیدند. 16 آذر در تقویم جمهوری اسالمی ایران به عنوان روز دانشجو گرامی داشته می شود.  

پایان عصر قهرمانان کاریزماتیک این روزها صفحه ورزشی اکثر روزنامه ها، مجالت و سایت های مهم دنیا 
به انعکاس اخبار مربوط به مسابقه بوکس حرفه ای و سنگین وزن دنیا میان 
دیونتی وایلدر و تایسون فیوری اختصاص دارد و از هفته ها قبل تا هم اکنون 
که 4 روز از پایان مســابقه می گذرد، بحث ها حول محور این مسابقه پایان 
نیافته است.  سال قبل هم مســابقه میان کانر مک گرگور و فلوید می ُودر 
چنین حالتی داشت و هفته ها و روزها ورزشی نویسان رسانه های مشهور به 
آن پرداختند. در این میان اما نکته ای که بیش از هر چیز دیگری توی چشم 
می زند و برای نســل های کمی قدیمی تر عجیب و شاید گاهی آزاردهنده 
است، تغییر نسل قهرمانان ورزشی است؛ فرقی هم نمی کند این تغییر در 
بوکس خود را نشان دهد یا در فوتبال، تنیس، بسکتبال یا هر ورزش دیگری 
زیرا به نظر می رسد قهرمانان جدید در همه رشته ها به کل فاقد کاراکتر و 

کاریزمای قهرمانان پیشین هستند. 
شکوهرقصپایمحمدعلیدررینگبوکس

مسابقه بوکس سنگین وزن بین دیانتی وایلدر و تایسون فیوری که 4 
روز پیش در لس آنجلس انجام شد، بعد از 12 راند با نتیجه مساوی به پایان 
رسید. این بدان معناست که عاشقان مسابقات بوکس سنگین وزن باید 
منتظر یک مسابقه دیگر برای تعیین جدیدترین قهرمان این رشته باشند. 

شاید برخی بگویند مقایسه درستی نیست اما شما این انتظار را در برابر 
انتظار نسل های پیشین برای انجام مسابقه انتقامی بین محمد علی )کلی( 
و جرج فورمن قرار دهید تا به عمق فاجعه پی ببرید. هنوز هم بســیاری 
از موسپیدکرده ها خاطره مربوط به مســابقه بوکس محمدعلی  با جو 
فریزیر که در ساعات اولیه صبح 17 اسفند 1349 از تلویزیون پخش شد 

را به یاد دارند و همچنان با یادآوری شکست محمدعلی در راند پانزدهم 
چهره شــان در هم می رود. در این میان کمی جوان ترها اما مسابقات پی  
در  پی و انتقامی مایک تایسون بوکسور نیمه دیوانه و ایواندر هالیفیلد که 
شاه بیت آن در  سال 1997 با کنده شدن گوش  هالیفیلد زیر دندان های 
تایسون رقم خورد را در انبان خاطرات خود مز مزه می کنند. امروز مسابقات 

بوکس همچون سالیان گذشته و شاید حتی باشکوه تر از همیشه برگزار 
می شود اما حلقه مفقوده در این میان همان چیزی است که بدان اشاره 
شــد. قهرمانان پیشین چیزی داشــتند که امروزی ها از اساس فاقدش 

هستند؛ کاراکتر! 
کاریزما،حلقهمفقودهدعوایمارادوناومسی

در اثنای بحث های پایان ناپذیر با موضوع »مسی فوتبالیست بهتری است 
یا مارادونا« که هــر از چندی در جمع های فوتبالی در می گیرد نکته ای که 
معموال مورد توجه قرار نمی گیرد کاراکتر یا همان شخصیت متفاوت این 
دو بازیکن در زمین و حتی بیرون زمین فوتبال است. اگر صرفا مهارت های 
فوتبالی از تکنیک تا بازیخوانی و تاکتیک پذیری را مالک بگیریم، شــاید، 
شاید، فقط شاید مسی از همه لحاظ بر مارادونا برتری داشته باشد؛ اما چرا 
هنوز طرفداران تیم ملی فوتبال آرژانتین در سراســر جهان که بازی های 
مارادونا و نقش آفرینی او را در زمین چمن به خاطر دارند، نمی توانند مسی 
را در قامت کاپیتان و شماره 10 افسانه ای آلبی سلسته تصور کنند؟ جواب 
کامال مشخص است؛ درست به همان دلیل که طرفداران بوکس نمی توانند 
می وُدر را در قامت محمدعلی ببینند! دوران قهرمانان کاریزماتیک گویی 

سال هاست که به پایان رسیده است. 

افقي
1- رکورددار قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران 

– کشور چاي
2- جاي دور از خطر – کشوري در حاشیه خلیج 

فارس – فیلم کوتاه تبلیغي
3- صدمــه و آسیب رســاندن – پوســیده – 

حروفچیني کامپیوتري
4- تولیدي از عنکبوت – رودي در چین – اکنون 

– نوبت بازي
5- پــول ژاپنــي – از نام هاي خــدا – مجلس 

قانون گذاري روسیه
6- ناخوش احوال – ستبر – گوشت آذري

7- رستني –  چهره حماســي مردم هند- رنگ 
دریا

8- شهري در بلغارستان – حمام یک نفره – لقب 
رستم

9- بسیار – درختي با شکوفه هاي معطر – طوقه 
فوالدي چرخ خودرو

10- چهار من تبریزي – گدایي – شــاخه تازه 
روییده

11- گردن آویز قهرمان – تنبیه اداري – چه وقت
12- پــدر آذري – علم تکنولوژي جدید – یک و 

یک- واحد شمارش احشام 
13- نشان تجاري – حاجت – اثر شیخ مرتضي 

انصاري
14- مهد المپیــک – واحد مقیــاس طول در 

انگلیس – بهشت
15- دره اي که حضرت موســي در آن جا تجلي 
الهي را که به صورت آتشــي در درختي جلوه گر 

شد، مشاهده کرد- طالی سفید
عمودي

1- ورزشگاه تیم رئال مادرید
2- تیر و خدنگ – بنفش بســیار روشن – شهر 

هلن
3- سرشماري – شهري در ایتالیا – همتا

4- گوارا – وطن – عدد رمزي – چینه دیوار
5- خیال – جمع بدن – بوي رطوبت

6- منقار کوتاه – هوس باردار – مار آذري
7- کنار و پهلو – رفت وآمــد خانوادگي – غالف 

شمشیر
8- از مصالح ساختماني – مادر وطن – نویسنده 

شاهزاده و گدا
9-حشره گزنده – محصل دانشگاه – شریک مرد

10- زبان اصلي هر فرد- کشــور کاسه شکر – از 
جناح هاي سیاسي 

11- حرف نفي عرب – داماد – روزها
12- ضمیر عربي – شیره انگور – کارآگاه به دنبال 

آن است- اغما
13- ایالتي در آمریکا – بیمارستاني در تهران – 

پرچم
14- کشــور نایروبي – ماه پاییزي – از گیاهان 

دارویي که در تقویت هاضمه مفید است
15- تیم فوتبالي معتبر در پرتغال

حل جدول شماره 1562
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این ایام مصادف است با سالروز بازگشت حق حاکمیت ایران بر جزایر 
تا ابد ایرانی ابوموســی، تنب بزرگ و تنب کوچک که  اواخر نوامبر 1971 
میالدی و بــا خروج نیروهای نظامی بریتانیــا از منطقه خلیج فارس به 
سرانجام رســید. این جزایر نزدیک  به 70 سال تحت اشغال بریتانیا قرار 
داشــته و دولت های مختلف در ایران هرگز این اشغالگری را به رسمیت 
نشناخته بودند.  جالب است بدانید ایران جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب 
کوچک را در تاریخ 3 نوامبــر 1971 از بریتانیا تحویل گرفت و   2 روز بعد 
یعنی دوم دسامبر 1971 کشور امارات متحده عربی به عنوان مدعی ارضی 
این جزایر تأسیس شد! این یعنی  تاریخ دور و دراز تعلق جزایر به ایران که 
از امپراتوری عیالمی ها، مادها، هخامنشی ها و... تا قاجارها را در بر می گیرد 
به  کنار، حتی تاریخ پایان اشغالگری و پس گرفتن جزایر از انگلستان نیز از 

قدمت تشکیل کشور مدعی یعنی امارات بیشتر و  قدیمی تر است! 
حملهلفظیاعراببهایران

پس از تحویل جزایر سه گانه به ایران بســیاری از کشورهای عربی در 
حرکتی هماهنگ که ناشــی از نوعی همگرایی قومی  قبلیه ای بود این 
اقدام را محکوم کرده و خواستار الحاق جزایر به کشور تازه  تأسیس و صفر 
کیلومتر امارات متحده عربی  شــدند. در میان سران عرب معمر قذافی 
شدیدترین موضع گیری را داشت. همچنین مصر که آن موقع  در  میان 
کشورهای عربی بهترین روابط را با ایران داشت با لحنی مالیم خواستار 
حل وفصل مسالمت آمیز مشکل جزایر شــد. این  میان اما گویی کسی 

یادش نمی آمد که چند ماه قبل از این واقعه ایران تحت فشار انگلستان و 
البته وادادگی دولتمردان داخلی از  حق حاکمیت مشروع و قانونی خود بر 

بحرین گذشته و به آن استقالل داده بود.      
دکترمصدقوجزایرسهگانه

تعلق ابدی جزایر ســه گانه خلیج فارس به ایران براســاس اسناد و 
نقشــه های به جا مانده از قرن ها پیش در هــر محکمه ای قابل  اثبات 
است، اما این که از چه زمان ایرانی ها به فکر جمع آوری اسناد حاکمیتی 
جزایر افتادند، می توان به دوران پادشــاهی  احمدشاه و حضور دکتر 
محمد مصدق در دولت مشــیرالدوله به عنوان وزیرامورخارجه اشاره 
کرد. در کتاب »خاطــرات و  تألمات« دکتر مصدق در بخش خاطرات 
مربوط به حضور در سمت وزیرخارجه چنین آمده است: »نخستین 
روز ورودم به  وزارت خارجه، میــرزا محمد تقی خان منتخب الملک، 
نامه ای به من ارایه نمود که »ِسر پرسی لورن«، به نخست وزیر نوشته 
 و موضوعش این بود که جزایر ابوموسی و شیخ شعیب )الوان(، متعلق 
به ایران نیست و نظامیان ایران برخالف حق در آنها  دخالت می کنند. 
بعد از خواندن پرونده جزایر متوجه شــدم که این جزایر ملک مطلق 
ایران است. فوراً یادداشت اعتراض نوشتم  و چند بار هم با او مذاکرات 
شفاهی داشتم...« در پایان اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که  
به غیر از اسناد موجود در ایران 6هزار ســند هم در آرشیو  بریتانیا بر 

حق مالکیت ایران بر جزایر سه گانه صحه گذاشته اند. 

ملک طلق ایران
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نیبجنکسگولاتاک1
متدوربناجرمی2
دمهبججلومرپ3
ماشرغرمجپوت4
ادیپابیرفنابا5
لوویرامشرسیاو6
ینابترهدتیاهن7
ماگجاس8
قاربقطبضیرارف9
وهسیناوریشروت10
لساکتیربکتدحو11
نتمشراهسهیس12
اهکودنیوکهن13
مهتفیشتکالپت14
هغابروقرادمامز15
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