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 9 سال پیش در چنین روزی، برابر 27 تیر 1389 خورشیدی، رضا سقایی، خواننده شهیر موسیقی لری و خالق ترانه  ماندگار 
»دایه دایه«، در 71 سالگی درگذشت. سقایی را باید ازجمله مفاخر موسیقی لرستان به شمار آورد که متاسفانه در  ابتدای جنگ 
تحمیلی بر اثر اصابت ترکش خمپاره تارهای صوتی اش آسیب دید و دیگر نتوانست کار حرفه ای خود را آن طور  که باید و شاید 
ادامه دهد. ترانه »موتورچی« )معروف به »دایه دایه«( که با تنظیم مجتبی میرزاده و با صدای سقایی اجرا شده  است،  سال ۱۳۸۶ 
خورشــیدی در بخش ترانه های فاخر و ماندگار ۱۰۰ سال اخیر موسیقی ایران به ثبت ملی رسید. در فیلم  مستند »رضا دوباره 

می خواند« به کارگردانی سیدمحمد سیف زاده زندگی و آثار این هنرمند مردمی به تصویر کشیده شده  است. 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

مرگ خودخواسته سپهدار مشروطه

93 ســال پیش در چنین روزی، 
برابر 27 تیر 1305 خورشیدی، 
محمــد ولی خــان تنکابنــی، 
سیاستمدار شهیر ایرانی و یکی 
از چهره هایــی که نقشــی مهم 

در احیای مشــروطه داشــت، در 
80سالگی درگذشت. نام محمد ولی خان 

با ماجرای فتح تهران در جریان جنبش مشــروطه و 
ساقط کردن محمدعلی شاه از سلطنت پیوند خورده 
اســت. او که فرماندهی مجاهدان گیالنی را برعهده 
داشت، در کنار قوای سردار اسعد بختیاری در تابستان 
1288 خورشــیدی وارد تهران شــده و به استبداد 
صغیر پایان دادند. محمد ولی خان پیش از مشــروطه 
نیز از رجال نامــدار ایران به شــمار می رفت و القابی 
چون ساعدالدوله و نصرالسلطنه را از پادشاهان قاجار 
دریافت کرده بود. او پس از پیروزی انقالب مشروطه، 
ســمت هایی چون وزیــر جنــگ و رئیس الوزرایی 
)نخست وزیری( را تجربه کرد. ستاره سپهدار تنکابنی 
اما با ظهور رضاخان رو به افول رفت و ضمن طردشدن از 
قدرت بخش اعظم اموالش را نیز از دست داد. درنهایت 
فشــارهای مالی چنان عرصه را بــر او تنگ کرد که با 
شلیک گلوله به شقیقه اش به زندگی خود پایان داد. او را 

در امامزاده صالح شمیران به خاک سپردند.          

فرجامتذکره
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 ،619 ،616 ،612 ،598 ،588 ،582 ،552 ،540 ،522 ،514 ،479« 
620، 631، 642، 651، 671، 676، 685«  اعدادی که خواندید شماره 
قطعنامه هایی اســت که در طول جنگ ایران و عراق از ســوی شورای 
امنیت سازمان ملل متحد  صادر شد. نخســتین آنها 7 روز پس از آغاز 
حمله عراق به ایران و آخرین شان نیز 30 ماه پس از پایان آن در شورای 
امنیت  رأی آوردند تا نقطه پایانی باشند بر یکی از طوالنی ترین جنگ های 
کالسیک قرن بیســتم. اما این که چرا ایران به عنوان یکی  از طرف های 
درگیر بــه اکثر قطعنامه های صادر شــده و بندهــا و تبصره های آنها 
بی توجهی کرده و نهایتا قطعنامه 598 را  یک سال بعد از صدور پذیرفت 
به بندی برمی گردد که در هیچ یک از این قطعنامه ها به آن کوچکترین 

اشاره ای نشده بود:     »معرفی و تنبیه متجاوز!«
دعوتبهصلحیاجایزهبهمتجاوز؟

درست 7 روز پس از آغاز جنگ و درحالی که ماشین جنگی عراق به 
میزان قابل توجهی در خاک ایران پیشــروی کرده بود،  شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد که گویی تازه از خواب بیدار شده بود 6مهر 1359 
نخستین قطعنامه خود با موضوع جنگ  ایران و عراق را با شماره 479 
صادر کرد. در این قطعنامــه که رأی موافق هر 15 عضو شــورا یعنی 
آمریکا، شوروی،  انگلستان، فرانســه، چین، آلمان شرقی، بنگالدش، 
مکزیک، جامائیکا، نروژ، نیجر، فیلیپین، پرتغال، تونس و زامبیا را پشت 
 خود داشت از ایران و عراق خواسته شده بود مشکالت خود را از راه های 

مسالمت آمیز حل کنند. اما جالب ترین نکته قطعنامه   479 این بود که 
حتی به شکل تلویحی نیز از عراق نمی خواست  نیروهای خود را به پشت 
مرزهای رسمی برگرداند. پس  از این قطعنامه که تهران و بغداد هر یک بنا 
به دالیلی آن را نادیده گرفتند، شورای امنیت تا سال 1366 خورشیدی 
تقریبا هر  سال یک قطعنامه با محوریت جنگ ایران و عراق صادر  کرد، اما 
در سال 1367 رکوردها شکسته شد و به تنهایی 5  قطعنامه سازمان ملل 
به جنگی که حاال لقب طوالنی ترین جنگ قرن بیستم را بر خود داشت، 

اختصاص یافت. 
پذیرفتن598یکسالپسازصدور

 31 ســال پیش در چنین روزی، برابر 27 تیر 1367 خورشــیدی، 
ایران قطعنامه 598 شورای امنیت ســازمان ملل متحد که  نسبت به 
دیگر قطعنامه های صادر شده با موضوع جنگ ایران و عراق از جامعیت 
بیشتری برخوردار بود را پذیرفت. با  توجه به پذیرش قطعنامه 598 از 
سوی عراق که بالفاصله بعد از صدور آن در 29تیر ماه سال 1366 اتفاق 
افتاده بود،  اینک تأیید آن از ســوی ایران - با یک سال تأخیر - به نوعی 
بر پایان جنگ 8 ســاله صحه می گذاشــت. پس از پذیرش قطعنامه، 
 عراق فشار در جبهه  های جنگ را افزایش داد تا به خیال خود با اشغال 
بخش هایی از خاک ایران دست باال را در مذاکرات  صلح داشته باشد، اما 
در این راه کاری از پیش نبرد و نهایتا 29 مرداد 1367 آتش بس در همه 

خطوط درگیری ایران و عراق  برقرار شد.   

پذیرش 598 
افقي

1- کشور بخارســت- فیلمی به کارگردانی جواد 
رضویان

2- از موشــک های ساخت کشــورمان- از اجداد 
پیامبر- پیل

3- عشوه گری- ستون دین- رفتگر
4- تپش رگ- تمدن  باســتانی- غــدر؛ خیانت- 

کاهگل
5-  ســوره بیســتم قرآن کریم- دروازه بان نامدار 

ایتالیایی- نورانی
6- بنیانگذار سلســله اشــکانی- آهنگر- موجود 

نامریی
7- کلمه تعلیل به معنی زیرا- چشم پوشی اختیاری 

طلبکار از طلب خود- سوسن کوهی
8- جواب هوی- نظرات- ستاره فوتبال دنیا- آدم 

جدی و خشک مزاج
9- افسار شــتر- عالي ترین کرامت انساني- ساقه 

برنج
10- حــرص و طمع- نویســنده ایتالیایی کتاب 

کمدی الهی- شغال 
11- بها و ارزش- از مرکبات پرهسته- مقدار معینی 

از دارو
12- سبزی نقلی- امر به یافتن- سریع خودمانی- 

خونابه
13- شکارچی- دوزخ- ضدهوایی!

14- نمک ها- از نوشت افزار- نیرو و طاقت
15- دیدار خویشاوندان- برچیدن

عمودي
1- نام قدیم استانبول- مختص و ویژه

2- به معنــاي ظرفیت به کار مــي رود- ناتوان- از 
وسایل آرایشی بانوان

3- پایتخت عربستان- از مواد لبنی- سند رسمي
4- کشور کاردیف- خداحافظی بیگانه- دستی- 

درخت  قالیبافان
5- ســرگرد قدیمی- خط و زبان اشکانیان- تکرار 

حرفی
6-  همراه ناله- حیوان مردارخوار- زاده دام 

7- شترمرغ آمریکایی- نان فرانسوی- ناب و ساده

8- سنگی قیمتی- لوس- حافظه- چین و شکن
9- واحد اندازه گیری ســرعت صوت- حاشیه 

سفید کتاب- ضد نفاق
10- نویســنده فرانســوی کتاب نانا- نام مادر 

ابوعلی سینا- خسیس
11- کوزه بزرگ- قوم بنی اسراییل را به پرستش 

گوساله ای فریفت- تاکنون
12- قوچ- نهی شاعرانه از آمدن- دیگ سفالین- 

از انجیل ها
13- گوناگون- گردنده- پایتخت کره جنوبی

14- امر به آراســتن- همراه جــادو- فیلمي از 
ابوالفضل جلیلي

15- انســان مارگزیده از ســفید و ســیاه آن 
مي ترسد- محصول کشاورزي سرشار از نشاسته

حل جدول شماره 1743

جدول شماره 1744
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دانستنیها

نادیاکومانچیبعدازگرفتنامتیاز10|مونترال-1976
 43سال پیش در چنین روزی، برابر 18 جوالی 1976 میالدی، نادیا کومانچی، نابغه 15ساله ژیمناستیک جهان موفق شد در مسابقات المپیک1976  مونترال کانادا، به عنوان نخستین 

ژیمناست تاریخ امتیاز کامل 10 را کسب کند. کومانچی در این مسابقات 3 طال، یک نقره و یک برنز گرفت و ۴ سال بعد در المپیک ۱۹۸۰ مسکو نیز به ۲ مدال طال دست یافت.

وو
دژا

در روزهایی که عاشقان فوتبال برای برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر 
فوتبال کشور و مشخص شدن برنامه بازی ها  لحظه شماری می کنند، منهای 
شور و شوقی که آغاز لیگ و رقابت بین تیم های پرطرفدار به شکل طبیعی 
در جان فوتبال دوستان ایرانی می نشاند، امسال یک اتفاق دیگر فصل 98-

99 را نامزد کسب عنوان جذاب ترین دوره های لیگ برتر کرده و آن حضور 
3 چهره جالب روی نیمکت مربیگری تیم های پرطرفدار، پرســپولیس، 
استقالل و تراکتور است. گابریل کالدرون، آندره آ استراماچونی و مصطفی 
دنیزلی نام های بزرگی هســتند که قرار است بخشی از هیجان لیگ برتر 
فوتبال ایران را با وجود خود تأمین کنند و قطعا از همین حاال دوآتشــه ها 
برای زیرنظرگرفتن حرکات این 3نفر در کنار زمین به ثانیه شماری افتاده اند.

گابریلکالدرونوآنپنالتیلعنتیجام90
هشتم جوالی 1990 میالدی برای طرفداران تیم ملی فوتبال آرژانتین 
یادآور یکی از غمگین ترین روزهای تاریخ فوتبال این کشور است. روزی که 
در بازی فینال جام جهانی 1990 ایتالیا یاران لوتار ماتئوس و دیگو آرماندو 
مارادونا مقابل هم صف آرایی کردند و درنهایت این آلمان غربی بود که به 
لطف یک پنالتی در دقیقه 85 موفق شــد آرژانتین را شکست داده و جام 

را به خانه ببرد، اما این میان چیزی که آرژانتین و طرفدارانش را ســوزاند، 
صحنه ای بود که دودقیقه قبل از اعالم پنالتی به سود حریف اتفاق افتاد و 
طی آن در محوطه جریمه آلمان، لوتــار ماتئوس با خطا گابریل کالدرون 
 هافبک تیم ملی آرژانتین را متوقف کرد. خطایی که ادگاردو کودسال داور 
مکزیکی به سادگی از کنار آن گذشت اما دقایقی بعد مشابه همین خطا در 

محوطه جریمه آرژانتین را پنالتی اعالم کرد. حاال کالدرون 30 سال پس از 
آن صحنه به عنوان مربی تیم فوتبال پرسپولیس در تهران حضور دارد و قرار 

است ما هربار که او را می بینیم، به یاد آن پنالتی لعنتی بیفتیم!     
انفجارتوقعهاازدنیزلیواستراماچونی

مصطفی دنیزلی برخالف کالدرون و اســتراماچونی با این فضای 

تازه بیگانه نیســت، چه آن که پیشــتر به عنوان مربی پاس و سپس 
پرســپولیس لیگ برتر فوتبال ایران را تجربه کرده، هرچند او خوب 
می داند که تراکتور نه پاس و نه حتی پرســپولیس است. هواداران 
تراکتور امســال با وجود مصطفی دنیزلی قطعا بــه چیزی کمتر از 
قهرمانی رضایت نــداده و بخش اعظم بار این توقع نیز بی شــک بر 
دوش آقا مصطفی است که وارد دهه هشتم عمر خود شده. این میان 
استقاللی ها هم پس از گذراندن دو فصل نه چندان جالب با وینفرد 
شــفر آلمانی، این روزها دل به یک ایتالیایی خوش تیپ  بسته اند و 
امیدوارند خاطرات طرفداران قدیمی  این تیم که همچنان از رایکوف 
و موفقیت هایش در تاج می گویند، با اســتراماچونی برایشان زنده 
شود. حضور این 3نفر و وجود یک مربی بین المللی دیگر روی نیمکت 
تیم ملی می تواند فصلی هیجان انگیز را برای فوتبال باشگاهی و ملی 
رقم بزند، مخصوصا که مارک ویلموتس مربی جدید تیم ملی فوتبال 
ایران دقیقا در نقطه مقابل مربی قبلی قرار داشــته و نشان داده که 
هیچ عالقه ای به حاشیه  ها و کل کل با مدیران فدراسیون، رسانه ها و 

همچنین مربیان تیم های باشگاهی ندارد.

فوتبال در انتظار فصلی خاطره انگیز

نخستین رئیس جمهوری افغانستان

110 سال پیش در چنین روزی، برابر 
18 جــوالی 1909 میالدی، محمد 
داوودخان، نخستین رئیس جمهوری 
افغانستان در کابل به دنیا آمد. محمد 
داوودخــان به عنوان یکــی از رجال 
سیاسی سرشناس افغانستان از 1953 
تا 1963 میالدی سمت نخســت وزیری این 
کشور را در دوران پادشــاهی پسرعمویش محمدظاهر 
شاه برعهده داشت. او در ســال 1973 میالدی هنگامی 
که محمدظاهر شاه برای معالجه چشــمانش در ایتالیا 
به ســر می برد، در یک کودتای بدون خونریزی دولت را 
در دســت گرفته و ضمن اعالم انقراض نظام پادشاهی، 
نخستین جمهوری افغانســتان را پایه گذاشت. محمد 
داوودخان قدرت را به مدت 5 سال یعنی تا 1978 میالدی 
در دست داشــت و در آوریل این سال حزب دموکراتیک 
خلق افغانســتان او را با کودتایی خونین از قدرت ساقط 
کرد. اعضای حزب دموکراتیک خلق که در کودتا شرکت 
داشتند، محمد داوودخان و تمام افراد فامیلش را در ارگ 
ریاست جمهوری افغانستان به قتل رساندند. با مرگ محمد 
داوودخان نظام کمونیستی نزدیک به شوروی بر افغانستان 
حاکم شد. مکان دفن او تا  ســال 2009 مخفی بود و در 
این سال طی مراسمی رســمی مجددا در کابل به خاک 

سپرده شد.      

هرکسیکهدرخانهشما
حضورداردبایدبداندهنگام
وقوعزلزلهچهاقدامیانجام

دهدحتیاگرشماموقعوقوع
حادثهآنجانباشید.
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سیلاهتسدجونهک1
ارتنولکسلکلت2
چملانارکالال3
ماخاختنارکشک4
هریدقتنتشاکت5
نوواامدیوراه6
ریاسدنهتمهکم7
مارجنستسیابنت8
ارنلااونباون9
لاسبانبرفادن10
یبادنگنایرار11
ربتارفانیمای12
بایایشاکاکدش13
لمهثلیکالجات14
ماداموزامهتشر15
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