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 288 ســال پیش در چنین روزی، برابر 24 آوریل 1731 میالدی، دانیل دفو، نویســنده انگلیســی و خالق رمان 
»رابینسون  کروزوئه« در 71 سالگی درگذشت. دفو را به دلیل نگارش رابینسون کروزوئه »پدر رمان انگلیسی« لقب 
داده اند. او در  جوانی به تجارت روی آورد و در همین دوران نوشــتن را نیز به شکلی جدی دنبال می کرد. مقاالت او در 
روزنامه ها به دلیل  داشتن کنایه های تند به کلیسا بارها برایش دردسرساز شد. دفو در سال های پایانی عمر به نوشتن 
داستان های خیالی روی  آورد و به دلیل عالقه شخصی اش به سفرهای دریایی، عمده شخصیت های رمان هایش را دزدان 
دریایی و ماجراجویان  دورافتاده ای چون رابینسون کروزوئه تشکیل می دادند. »رکسانا«، »کلنل جک«، »زندگی کاپیتان 

سینگلتون«، »خاطرات یک  شوالیه«، »تاریخ سیاسی شیطان« و... دیگر آثار دفو در حوزه رمان به شمار می روند.    
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 پدر
 رمان انگلیسی

آغاز سفرهای سیاح ونیزی

در دهه 70 خورشــیدی ســریالی 
ایتالیایی از تلویزیون پخش می شد 
که گوشه ای از زندگی مارکوپولو 
تاجر و ســیاح معــروف  ونیزی را 
به تصویر کشــیده بود. در یکی از 
قسمت ها، مارکو که از سفر دور و دراز 
خود به وطن بازگشته، در مجلس ملی  ونیز 
در برابر نمایندگان مردم ماجراهای عجیب سفر خود به 
چین را بازگو می کند. در این صحنه مارکو یک اسکناس 
کاغذی  را که در چین رواج داشــته و برای اروپایی ها 
متاعی جدید به شــمار می رود به نمایندگان مجلس 
ونیز نشان می دهد. یکی از  نماینده ها برای تحقیر مارکو 
اســکناس را گرفته و آتش می زند تا به همه ثابت کند 
پولی که آتش می گیرد هیچ ارزشی ندارد، اما  مارکو با 
خونسردی سوختن اسکناس را تا به انتها نگاه کرده و 
سپس به نماینده مورد نظر می گوید: »تبریک می گم. 
شما همین  االن چیزی معادل 100 سکه طالی ونیزی 
را سوزاندید!« 749 سال پیش در چنین روزی، برابر 24 
آوریل 1270 میالدی،  مارکوپولو نخستین سفر خود به 
سوی شرق را آغاز کرد. او در مسیر این سفر فلسطین، 
 ایران، ترکســتان، چین، جاوه،  ســوماترا و سیالن را 

پشت سر گذاشت.   

قهرمان جنگ، خائن بالفطره

این که طی 20 سال از مقام منیع 
قهرمان جنگ به حضیض خائن 
و دست نشانده بیگانگان تنزل 
کنی، سرنوشت غمباری است 
که ژنرال پتن در دهه هشــتم از 

زندگی خود آن را به تلخی تجربه 
کرد. 163 ســال پیش در چنین روزی، 

برابر 24 آوریل 1856 میــالدی، فیلیپ پتن، ژنرال 
ارتش فرانسه در شهر کاله به دنیا آمد. تا پیش از آغاز 
جنگ جهانی دوم، نام ژنرال پتن برای فرانســوی ها 
معادل شجاعت بود، چه آن که با درایت او فرانسه موفق 
شده بود جنگ خونبار »وردن« یکی از مشهورترین 
نبردهای جنگ جهانی اول را به ســود خود خاتمه 
دهد. اما با وقوع معرکه جنگ جهانی دوم و اشــغال 
نظامی فرانسه از سوی ارتش آلمان نازی، ژنرال پتن 
بنا بر آن چه خود بعدها در دادگاه، دوراندیشــی برای 
حفظ فرانسه از نابودی کامل خواند، دست همکاری 
به اشــغالگران داد و حکومت دست نشــانده ای را در 
شهر »ویشی« پایه گذاری کرد. پس از شکست آلمان 
و متحدانش، ژنرال پتــن در دادگاه به جرم خیانت به 
فرانسه حکم اعدام گرفت که این حکم را ژنرال دوگل 

به حبس ابد تقلیل داد.    
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انتشار خبر آماده شدن دولت های روسیه و سوریه برای امضای قرارداد اجاره 
بندر طرطوس در روزهایی که ســوریه روزهای آرامی را در سایه آتش بس 
می گذراند، بار دیگر این کشور را به تیتر یک رسانه های جهان تبدیل کرد. 
طی این قرارداد بندر طرطوس به عنوان دومین بندر بزرگ ســوریه پس از 
الذقیه، به مدت 49 سال برای استفاده های نظامی و تجاری در اختیار مسکو 
قرار گرفته و به این ترتیب روسیه می تواند حضور خود در منطقه مهمی چون 
دریای مدیترانه را که با آن مرز مشترک ندارد، ادامه دهد. این خبر قطعا برای 
دولت هایی که با نظام بشار اسد دچار مشکل هستند، خبر خوبی نخواهد بود؛ 
همچنان که دولت های اروپایی و خصوصا ایاالت متحده نیز واکنش خوبی به 
آن نشان ندادند اما باید دید همین کشورها در موارد مشابه و حضور نظامی در 

خاک دیگر کشورها چه پیشینه ای داشته  و دارند.  
نفوذبهقلبناتوباکمکسوریه

استقرار نیروی دریایی روســیه در بندر طرطوس داستان امروز و دیروز 
نیست و در واقع سابقه این حضور به عصر اتحاد جماهیر شوروی برمی گردد. 
در واقع یکی از تبعات روابط خوب حافظ اســد با اتحاد جماهیر شوروی در 
دهه70 میالدی باز شــدن پای روس ها به دریای مدیترانه بود. دریایی که 

ساحل آن بین کشورهای اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، موناکو، یونان، کرواسی، 
آلبانی، مالت، ترکیه، قبرس، سوریه، لبنان، فلسطین، تونس، لیبی، مصر، 
مغرب و الجزایر تقسیم شده است و همین گستردگی کشورهای حول آن 
برای درک اهمیتش کفایت می کند. فقط کافی است به این نکته توجه کنید 

که اتحاد جماهیر شوروی زمانی به لطف سوریه پا به مدیترانه گذاشت که 
این دریا تمام و کمال زیر سیطره پیمان آتالنتیک شمالی »ناتو« قرارداشت 
و داشتن حتی یک پایگاه دریایی کوچک در کناره مدیترانه حکم خاری در 

چشم ترتیبات نظامی و امنیتی بلوک غرب را پیدا می کرد. 

صاحبخانهشدنمستأجرقلدر
وجود پایگاه های نظامی فرانســه، انگلســتان و خصوصا ایاالت متحده 
در مناطق مختلف دنیا، از دریای ژاپن گرفته تا خاورمیانه، سواحل آفریقا و 
همچنین آمریکای مرکزی و التین قطعا باعث خواهد شد کشورهای فوق 
در ایرادگیری به توافق اجاره بندر طرطوس با احتیاط بیشتری عمل کنند. 
 همه اینها در حالی است که در این ماجرا دو دولت قانونی با عزم و اختیار ملی 
تصمیم به انعقاد یک قرارداد مدت دار گرفته اند، حال آن که همین امروز جزیره 
گوانتانامو با وجود مالکیت قانونی و رســمی کوبا سال های سال است که از 
سوی ایاالت متحده آمریکا به اسم اجاره اما در واقع به شکلی غیر قانونی اشغال 
شده است. در سال ۱۹۰۳ دولت وقت آمریکا جزیره گوانتانامو را به مدت 30 
سال برای استفاده به عنوان ایستگاه سوختگیری و همچنین استقرار نیروی 
دریایی اجاره کرد اما پس از سر آمدن موعد اجاره تا همین امروز به بهانه های 
مختلف از زیر بار پس دادن جزیره به صاحب واقعی آن خودداری کرده است. 
دولت های مختلف در واشینگتن همواره در برابر درخواست های مکرر کوبا 
برای بازگشت گوانتانامو به خاک مادر سیاست سکوت را در پیش گرفته و با 

قلدری به خواست قانونی هاوانا بی توجهی کرده  و می کنند.

عما
م

اگر امروز در شــهر تهران به حوالی میدان هفت تیر و خیابان اســتاد 
نجات اللهی )ویال( بروید با جمع کثیری از هموطنان ارمنی مواجه می شوید 
که پالکارد در دســت مشــغول انجام یک راهپیمایی آرام هستند. این 
راهپیمایی که 24 آوریل هر  سال در ایران و دیگر کشورهایی که پذیرای 
ارامنه هستند، برگزار می شــود، درواقع اعتراضی است نمادین به اتفاقی 
که سال ها پیش و در اوان جنگ جهانی اول در امپراتوری عثمانی رخ داد. 
104 ســال پیش در چنین روزی، برابر 24 آوریل 1915 میالدی، دولت 
عثمانی که با ورود به کارزار جنــگ جهانی اول درگیر نبردی همه جانبه 
در جبهه های مختلف اروپایی شــده بود، تصمیم گرفت اتباع مسیحی 
امپراتوری شامل آشوریان، یونانیان و ارامنه را برای جلوگیری از همدستی 
احتمالی آنان با دولت های متخاصم اروپایی )خصوصا روسیه( به مکانی 
دوردست کوچ داده یا به عبارت بهتر تبعید کند. این سیاست که طبیعتا 

مقاومت اقوام فوق را در پی داشت، نهایتا به اتفاقات غمباری منجر شد.  
مرگدرراهدیرالزور

در بین گروه هایی که سیاست تبعید و کوچ اجباری شامل حال آنها شد، 
ارامنه به دلیل کثرت نفرات و وسعت مناطق استقرار بیش از بقیه تحت 
فشار قرار گرفتند. ارمنی هایی که در برابر دستور تبعید مقاومت به خرج 
می دادند، دستگیر شده و بعضا به چوبه دار سپرده می شدند. آنهایی هم 
که تبعید را پذیرفته و از خانه و زندگی خود دست برمی داشتند، باید راهی 
طوالنی را با پای پیاده و بدون آب و غذا تا اردوگاه های تدارک دیده شــده 

در اســتان دیرالزور )ســوریه کنونی( طی می کردند. این میان بسیاری 
که اغلب شان را زنان و کودکان تشکیل می دادند، طی همین راهپیمایی 
اجباری جان خود را از دســت می دادند و این منهــای زنان و مردانی بود 
که به دالیل مختلف مقابل جوخه آتش قرار گرفته یا به طناب دار سپرده 
می شدند. شمار تلفات ارامنه ســاکن امپراتوری عثمانی در طول اجرای 
سیاســت تبعید بین 600 هزار تا یک میلیون و 500 هزار نفر تخمین زده 

شده است.
قربانیانناسیونالیسم

در ترکیــه دولت های مختلف، طی همه ســال های پــس از انقراض 
امپراتوری عثمانی، ضمن پذیرش فشارها و آســیب های وارده به ارامنه 
ساکن این کشور در سال های نخستین جنگ جهانی اول، استفاده از واژه 
»نسل  کشی« برای اتفاقات آن ســال ها را زیاده روی دانسته و به نوعی هر 
دو طرف ماجرا را قربانی مصایب جنــگ بین الملل اول توصیف کرده اند. 
این میان با مرور اســناد تاریخــی نکته ای که بیش از هــر چیز دیگری 
خودنمایی می کند، نقش مخرب ناسیونالیسم در اتخاذ تصمیم نابخردانه 
تبعید جمعی ارامنه اســت. درواقع با وجود انتساب امپراتوری عثمانی و 
سردمداران آن به دین اسالم، این نسل کشی هیچگاه با رنگ و بوی مذهبی 
قضاوت نشد و پژوهشگران تاریخی -حتی قربانیان و بازماندگان- همواره 
 سیاست برتری جویی عثمانی ها و نه اسالم و مسلمانان را مقصر این اتفاق 

معرفی کرده اند.

مصایب ارامنه در قلمروی امپراتوری عثمانی
افقي

۱ - لقب محمود خوارزمي، پهلوان نامدار ایراني- 
بیماري ناشي از كمبود ویتامین ب

2-  ادا و اطوار- تب نوبه- برداشت محصول زراعي
3- مخترع دینامیت- وقار- كشتیبان ماهر

4- قطعه اي ریز متشكل از مدارهاي الكتریكي- 
همراه خانم- دیدن، نگاه كردن

5- خواري و فالكت- ماهي فروش
6- باالآمدن آب دریا- رونق- لقب پادشــاهان 

مغول- شلوار جین
7- موي گردن شیر- ذات و سرشت- ترشرویي- 

عالمت بیماري
8-  نشان قهرماني- ناداني و كم خردي- شكست 

ورزشي
9- حرف صریح- ماده بیهوشــي- درد چشم- 

چانه
10- سنگ آســیاب- زن بهرام گور- كوبیدني 

مطبخ- نفس
11- پنهان شدن براي شكار- قائم مقام

12- آواز بلند- سگ عربي- جنین
13- بیشــه- هر چیز كم و نادر- تنگه راهبردي 

جنوب ایران
14- مأیوس- نوعي غذاي ساده ایراني- فرزند

15-  شمارنده- دارالمجانین

عمودي
1-  نمایش بي صدا- جدایي

2- فراواني- مجري عدالت- آنزیم مبدل شیر به 
پنیر

3- عابد مسیحي- غلط گیر اداري- تیزهوشي
4- ُجند- دلیر و بخشنده

5- مخفف هستم- فرود آمدن- آخرین چیزي 
که انسان از دست مي دهد- بدي

6- اسب چاپار-  فصل گرم- ساز شاکي
7- مختــرع پیل الکتریکي- نوعــي مار- برگه 

دعوت

8- دست کم- نام جنگ هایی که در قرن یازدهم 
میالدی بین مسلمانان و مسیحیان درگرفت

9- حنا- پایتخت فراعنه- ریز نمرات دانش آموز
10- عالمت مصدر جعلي- عمارت - سرمربي 

تیم ملي فرنگي
11- قلب دوم- کامل و درست- بسیار گردنده- 

پارگي لباس
12- پایتخت اردن- ناله و فغان

13- درک کردن- همراه تاخت- پایتخت لبنان
14- تفریح و هواخوري-تبسم- دیکته

15- کشور بخارست- با حدس و گمان برآورد 
کردن

حل جدول شماره 1675

جدول شماره 1676
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دانستنیها اگراحساسخواببهشما
دستداددرمکانامنی

مانندپارکینگهایجادهای،
خودرورامتوقفکنیدو
ازتوقفدرشانهبزرگراه

خودداریکنید.

تیپسوارهنظامویرجینیادرانتظارحملهبهمواضعارتشاسپانیا-1898
121 سال پیش در چنین روزی، برابر 24 آوریل 1898 میالدی، دولت پادشاهی اسپانیا در پی بی توجهی ایاالت متحده به اولتیماتوم مادرید مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از کوبا، 
به واشینگتن اعالن جنگ داد. این اعالن جنگ در حالی بود که اسپانیا در کلیه مستعمرات آمریکایی خود آسیب پذیرترین موقعیت ممکن را داشت و در واقع مادرید امیدوار بود بلوف 
»اولتیماتوم« و سپس »اعالن جنگ« موجب عقب نشینی آمریکایی ها شود. اما چنین نشد و به دلیل پشتیبانی ضعیف و تدارکات ناکافی، ارتش اسپانیا طی 123 روز نبرد از آمریکا شکست 
خورد. در جریان برگزاری کنفرانس صلح و پیمان پاریس در تاریخ 1۰ دسامبر 1898، اسپانیا از مطالبات خود در کوبا دست کشید و جزیره گوام و پورتوریکو را هم به آمریکا واگذار کرد. به این 

ترتیب اسپانیا آخرین مستعمرات خود در آمریکای مرکزی و جنوبی را از دست داد و اداره مجمع الجزایر فیلیپین را نیز در ازای مبلغ ناچیز 2۰ میلیون دالر به آمریکا بخشید.  
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تراگتوتشاوبماب1
رحستنکمتنوما2
التایلماسجاب3
زهدنزرظتنممک4
لویسسونایقدخ5
بیاندنلهنامر6
ابرموجهامعمم7
بلبابرمیلهبد8
اتنکلجامکانی9
لفلفمیلایوان10
حاشویتاکنوین11
واهنریپغیتسک12
امسکمنالماشو13
یعقرربیغرهکچ14
جارعمیژولوتامه15


