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 161 سال پیش در چنین روزی، برابر 15 آوریل 1858 میالدی، امیل دورکیم، جامعه شناس شهیر و بنیان گذار علم 
جامعه شناسی نوین در شهر اپینال فرانسه به دنیا آمد. »اهمیت جامعه شناسی به منزله یک علم تجربی«، »پیدایش 
فرد و فردیت و  شکل گیری نظم اجتماعی نوین« و »ریشه ها و خصوصیات اقتدار اخالقی در جامعه« را باید سه مضمون 
مورد عالقه دورکیم  در آثار نوشتاری اش قلمداد کرد. در تاریخ علم جامعه شناسی آگوست کنت )فیلسوف فرانسوی( 
به عنوان واضع واژه  جامعه شناسی و دورکیم به عنوان نخستین کسی که توانست کرسی استادی جامعه شناسی را 
تأسیس کند، شناخته می شوند.  دورکیم معتقد بود وقایع اجتماعی را باید همچون اشیا مطالعه کرد. امیل دورکیم ۱۵ 

نوامبر ۱۹۱۷ بر اثر سکته مغزی  درگذشت و در گورستان مون پارناس پاریس دفن شد. 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

بنیان گذار 
جامعه شناسی

اعدام قاتل انور سادات

ایران و مصر از سال 57 خورشیدی 
در وضع قطع روابط سیاسی به سر 
می برند. شــروع و ادامه مناقشه 
بین دو کشور  دالیل بسیاری دارد 
که تحلیل آن مجال مناسب تری 
می طلبد، اما در همه این ســال ها 
هرگاه از بهبود رابطــه صحبت به میان 
آمده،  در خالل مباحث و شــروط مطرح شده از سوی 
هر دو کشــور، نام یک خیابان در تهــران نیز به عنوان 
عنصری ثابت  خودنمایی می کند. منظور خیابان خالد 
اسالمبولی در مرکز شهر تهران است که مصری ها در 
مقاطع مختلف و با حساسیت  ویژه ای تغییر نام آن را 
به عنوان نخستین قدم از سوی تهران برای ایجاد رابطه 
دوستانه با مصر قلمداد کرده اند. اما خالد  اسالمبولی که 
بود؟ 37 ســال پیش در چنین روزی، برابر 15 آوریل 
1982 میالدی، سروان خالد اسالمبولی، افسر ارتش 
 مصر که 6 ماه قبل از این تاریخ یعنی در 3 اکتبر 1981 
انور سادات رئیس جمهوری مصر را در یک مراسم رژه 
به قتل  رسانده بود، اعدام شد. اسالمبولی درواقع یک 
نظامی اسالمگرا بود و در دادگاه انگیزه خود از این اقدام 
را نقش ســادات در  برقراری روابط دوستانه با اسراییل 

عنوان کرد. 

زن قدرتمند دربار عثمانی

همین چند ســال پیش بــود که 
مجموعــه تلویزیونــی »حریــم 
ســلطان« از محصوالت صنعت 
سریال ســازی کشــور ترکیه، با 
دستاویز  قرار دادن مقطعی خاص 

از تاریخ امپراتوری عثمانی، داستان 
زندگی یکی از مقتدرترین سالطین این 

دودمان یعنی سلطان  سلیمان قانونی و ماجراهای دربار او 
را دســتاویز قصه خود قرار داد و از قضا مورد استقبال نیز 
قرار گرفت. اما امروز  سالروز درگذشت یکی از معروف ترین 
شخصیت های این ســریال تلویزیونی در عالم واقعیت 
است. 461 ســال پیش در چنین  روزی، برابر 15 آوریل 
1558 میالدی، خرم ســلطان، همسر رسمی سلطان 
ســلیمان قانونی در 53 سالگی درگذشت. خرم  سلطان 
درواقع یکی از زنان عیسوی حرمسرای سلیمان قانونی 
بود که مورد توجه خاص او قرار گرفت و بعد از تشرف به 
 اسالم و در نقش زن عقدی سلطان قدرتی فراوان در دربار 
امپراتوری عثمانی یافت. اگر بخواهیم بدیلی ایرانی برای او 
بیابیم  شاید بتوان ترکان خاتون همسر ملکشاه سلجوقی 
یا مهدعلیا همسر محمدشاه و مادر ناصرالدین شاه قاجار 
را نام برد،  زیرا آنان نیز در دربار زنان قدرتمندی محسوب 

شده و افسار شاه وقت را در دست داشتند.       

فرجامتذکره
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دستگیری جولیان آسانژ موسس سایت ویکی لیکس را شاید بتوان پایان 
یک دوره قلمداد کرد. دوره شوالیه های منادی شفافیت رسانه ای که با تاباندن 
نور به نقاط تاریکی که دولت ها از آنها به عنوان گاوصندوق اسرار قدرت حاکمه 
استفاده می کنند، شعار »اطالعات برای همه« را سرلوحه فعالیت های خود 
قرار داده و بر سر این آرمان گاه زندگی راحت را بر خود حرام کردند. در مطلب 
پیش رو قصد قضاوت آسانژ و تحلیل این که قهرمان است یا جنایتکار را نداریم، 
زیرا دستاوردهای او و نتیجه عملکردش در مهمترین یادگار به جای مانده از 
او یعنی سایت ویکی لیکس به عینه قابل بررسی است. 7 سال زندگی در یک 
اتاق  آن هم درحالی  که تنها یک گربه نقش همدم و رفیق روزهای تنهایی ات 
را برعهده دارد، قطعا کار آسانی نیست و حاال با تسلیم این خوش نشین سفارت 
اکوادور به مقامات انگلیسی- با فاکتورگرفتن ادوارد اسنودن که فعال پشتگرم به 
حمایت روس هاست- دیگر شاید بتوان با اطمینان گفت عصر زوال افشاگرها 

فرا رسیده است. 
تفاوتآسانژواسنودن،منهاینتیجه

ارزش گذاری عمل کسی چون ادوارد اســنودن با جولیان آسانژ شاید کار 
دقیقی نباشد. اساس افشاگری های آسانژ و سایت ویکی لیکس بر پایه رخنه 

به سیستم های امنیتی و دزدیدن اطالعات و البته دریافت دیتا از منابع داوطلب 
قرار دارد. این درحالی است که ادوارد اسنودن که هم اکنون از او با عنوان پیمانکار 
ســابق آژانس امنیت ملی آمریکا نام برده می شود، با سوء استفاده از موقعیت 
خود و به نوعی شکستن قسمی که برای حفظ اسرار خورده بود، به مقام منیع 

افشاگری رسید. این میان اما شاید مهمترین سوالی که باید از خودمان بپرسیم 
این است که آیا اقدامات امثال آســانژ و اسنودن منجر به شفاف تر دولت ها و 
سازمان  امنیتی شــده یا خیر؟ به طور مثال آیا افشاگری اسنودن درخصوص 
جاسوسی گسترده سرویس های امنیتی آمریکا از مردم عادی شامل کنترل 

مکالمات تلفنی، ایمیل ها و حتی آنالیز واژه های سرچ شــده از سوی مردم در 
موتورهای اینترنتی باعث شده است که این اقدامات متوقف شوند؟ 

هوشیارترشدندولتها،عارضهافشاگری
این که دیگر خبری از شکنجه، تیراندازی به غیرنظامیان، شنود مکالمات 
شــهروندان و... نمی شنوید، قطعا دلیلش آن نیســت که درپی افشاگری ها، 
دولت هایی چون ایاالت متحده آمریکا و هم پیمانانش متنبه شده و دست از 
اقدامات غیرقانونی خود برداشته اند، اما حتما یکی از دالیلش می تواند این باشد 
که دولت ها و ســرویس های امنیتی با علم به تجربه  آسانژ و اسنودن، راه های 
موثرتری را برای حفظ اطالعــات محرمانه از گزند نامحرمــان یافته  اند. در 
واقع ظهور و بروز افشــاگرها با همه منافعش روی دیگری نیز دارد و آن همانا 
هوشیارترشدن حکومت ها و به کاربستن روش های کاراتر برای حفظ اسرار 
مگوست. حرف آخر آن که آسانژ و اســنودن در برهه ای تاریخی با شکستن 
سدی که در نگاه نخست غیرقابل نفوذ به نظر می رسید، رازهای کثیف جهان را 
پیش چشم مردم عادی برمال کردند. این میان حتی اگر نتیجه غایی کارشان را 
موثر ارزیابی نکنیم، در همین حد که جای اوهام و خیال را در ذهن های بسیاری 

با واقعیت عوض کردند، باید ممنون شان باشیم.   

عما
م

وقتی از هولیگانیسم در فوتبال صحبت به میان می آید، همه ناخودآگاه 
به یاد طرفداران فوتبال در انگلســتان می افتنــد! این میان هرچند که 
فوتبال دوســتان ایتالیایی و البته برخی طرفداران این رشته ورزشی در 
منطقه آمریکای جنوبی نیز می توانند نامزد دریافت لقب »هولیگان« باشند 
اما به نظر می رسد نماد تام و تمام این واژه، انگلیسی ها هستند و بس! روش 
کار هولیگان ها معموال به درگیری با طرفداران تیم حریف قبل، حین و بعد 
از مسابقه خالصه می شود. این میان آسیب زدن به اموال عمومی و انجام 
حرکات نابهنجار در سطح شهر نیز ازجمله نمودهای رفتاری بارز این گروه 
از به ظاهر فوتبال دوستان است که طرفداری از یک تیم خاص را بهانه ای 
برای نزاع دسته جمعی و آشوبگری قرار می دهند. اما این که چرا در بین 
همه هولیگان های فوتبالی انگلیســی ها بدنام ترین ها قلمداد می شوند، 

پیشینه ای دارد که در ادامه آن را می خوانید. 
فوتبالباطعممرگ

30 سال پیش درچنین روزی، برابر 15 آوریل 1989 میالدی، در جریان 
برگزاری مســابقه فوتبال بین تیم های لیورپول و ناتینگهام فارست در 
نیمه نهایی جام حذفی فوتبال انگلستان، ازدحام جمعیت منجر به مرگ 
96نفر از حاضران در ورزشگاه هیلزبورو شــد. این حادثه که در تاریخ به 
»فاجعه هیلزبورو« معروف شده است، 4 سال بعد از فاجعه ورزشگاه هیسل 
بلژیک به وقوع پیوست و موجب بدنامی بیش ازپیش طرفداران فوتبال 
در انگلستان شد. در فاجعه ورزشگاه هیسل بروکسل )پایتخت بلژیک( 
که 29 می  1985 جهان را در شوک فرو برد، در جریان برگزاری مسابقه 

فینال جام باشگاه های اروپا بین تیم های یوونتوس و لیورپول، درگیری 
بین طرفداران دو تیم منجر به مرگ 39نفر )عمدتا طرفداران یوونتوس( 
شــد. طرفداران لیورپول قبل از شروع بازی با شکستن فنس های حائل 
میان خود و طرفداران یوونتوس درگیری را آغاز کردند که عقب نشینی 
ایتالیایی ها به سمت دیوار ورزشگاه ریزش آن و رقم خوردن فاجعه را در پی 
داشت. در پی این حادثه، تیم های انگلیسی به مدت 5 سال و لیورپول برای 

6 سال از شرکت در کلیه مسابقات اروپایی محروم شدند.
اینلیورپولبدشگون

در آوریل 1989 و با گذشت 4 ســال از فاجعه هیسل، فاجعه ای دیگر 
در هیلزبورو رقم خورد، آن هم با حضور مجدد طرفداران لیورپول! همین 
کافی بود تا رسانه ها قبل از روشن شدن ابعاد ماجرا به انتقاد از لیورپولی ها 
پرداخته و آشوب طلبی آنان را مقصر مرگ 96 انسان بیگناه معرفی کنند، 
اما بعد از مدتی و با فروکش کردن تالطمات حادثه، مشخص می شود که 
فاجعه فوق در واقع محصول یک ناکارآمدی مدیریتی است و طرفداران 
لیورپول کمترین نقشی در آن نداشــته اند. در واقع ماموران مستقر در 
ورزشگاه هیلزبورو با علم به ظرفیت محدود استادیوم، ورود تماشاگران را 
آزاد گذاشته و باعث شــدند در اثر ازدحام بیش از حد، 96نفر از هواداران 
لیورپول زیر دست و پای دوســتان و همشهریان خود له شوند. دادرسی 
فاجعه هیلزبورو یکی از طوالنی ترین تحقیقات قضائی- ورزشی در بریتانیا 
بود که نهایتا در  سال 2012 با تبرئه تماشاگران لیورپولی و محکوم شدن 

پلیس خاتمه یافت.   

هولیگانیسم، از »هیسل« تا »هیلزبورو«
افقی

1- قهرمان انقالب کوبا- خودستایي
2- چارچوب- اســتخوان پاشــنه آدم سختگیر و 

جدی- مقدمه شکست- کار سخت
3- ســنگ آســیاب- پرزور- برس دندان- حرف 

انتخاب
4- کارگر ساختمان- پادشاه ماردوش- غیروابسته

5- سوغات تبریز- پول ژاپن- پاره سنگ ترازو
6- پسر ارجاسب- هوای گرم و خشک- پراکنده

7- آبکی- از شهدای کربال- تکرار حرفی- سرایت 
بیماری

8- گیج- کهنه و فرسوده- کاله شاهانه
9- دشــمنی دیرپا- زهر- از اســامی بانوان- نماد 

الغری
10- ضمیر اجتماعی- ضروری- تشر

11- دعای عصر جمعه- مدافع فوتبال- خردمند
12- اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا- چاشنی 

تند- یک ششم مال
13- ریشه- ضربان فیزیکى و پالس- قیم- خشکی

14- مــردم قرآنی- تنه درخــت- کبد- عنوان 
امراي محلــي گیالن و مازندران در ســده هاي 

گذشته
15- آشفته، پریشــان- شاعر مکزیکی برنده نوبل 

ادبی 1990

عمودی
1- آبجو- سوراخ سوراخ - محل تقاطع دو دیوار

2- نامی دخترانه از یــک گل- فرومایه- جای کم 
عمق دریا

3- خــرس آســماني-   شــتر بارکــش - از 
شناخته شده ترین سالح های سبک تیراندازی در 

جهان- عدد حرکت
4- خنده بلند- کدر و تیره

5- از حروف انگلیسی- درخت مسواک-  عروسک 
مزون ها   

6- سفید- همزمانی رویدادها- نظرات
7- چاشــنی ســاندویچ- زنده- چشمداشت- از 

آتش زنه ها

8- دریــای بین فرانســه و انگلیــس- آپارتمان 
تجهیزشده

9- خطرپذیری در بازار- ســالک- سطح دست- 
مرغ می رود

10- یک حرف و سه حرف- کتابی از ناصرخسرو- 
نماد یک شرکت

11- قوم موســی را به پرستش گوساله ای از طال 
فریفت- شانه به سر- از گویش های ایرانی

12- عباي ضخیم- دست ها
13- وجه مشترک دشوار و دشمني- راه اندازی و 
سامانبخشی- سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی- 

شیشه و قرابه
14- نارسانا- قدرت و نیرو- پیامبران

15- فســخ کردن و برهم زدن معامله- شگرف- 
خوک وحشی

حل جدول شماره 1668

جدول شماره 1669

دوشنبه  26 فروردین  1398 |  سال هفتم |  شماره 1669

دانستنیها
حدود۸۵درصدازرانندگانیکه
باعثتصادفاتمرتبطباخواب
میشوند،مردهستندوحدود
یکسومآنهاحداکثر۳۰سال

سندارند.
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نگارهایازصحنهترورآبراهاملینکلنبهدستجانویلکسبوث–1865
154 سال پیش در چنین روزی، برابر 15 آوریل 1865 میالدی، آبراهام لینکلن شانزدهمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در یک سالن تئاتر از سوی هنرپیشه ای به نام 

جان ویلکس بوث هدف سوءقصد قرار گرفت و کشته شد. 

نقطه پایانی بر عصر افشاگری!
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یارتیوهیرلاتاذ1
کرامتمدقلینوی2
اکیترجاهممیرح3
فانکارتیتاای4
سنیفکمهلدنگا5
اانتادوهیارت6
نرقهرایاناوی7
هنتفارایکلباب8
یدیسهنیدمنلا9
رنااراتانادر10
ارامیباماردی11
هتلیسامسوباک12
ارایکوکنابلدب13
هسراپیراسروای14
ناتسنمراهتساشن15


