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74 سال پیش در چنین روزی، برابر 11 سپتامبر 1945 میالدی، فرانتس بکن باوئر، یکی از مستحکم ترین مدافعان 
فوتبال جهان بر روی خاکسترهای جنگ  جهانی دوم در شهر مونیخ به دنیا آمد. بکن باوئر فوتبال را از 9 سالگی آغاز 
کرد و در 13 سالگی به عضویت باشگاه پرافتخار و پرطرفدار بایرن مونیخ درآمد. او 20 سال بیشتر نداشت که نخستین 
بازی خود را برای تیم ملی فوتبال آلمان غربی انجام داد و از آن به بعد برای سال ها به سد محکم دفاعی این تیم در 
مسابقات ملی و تورنمنت های بین المللی علی الخصوص جام های جهانی تبدیل شد. او از معدود چهره های سرشناس 

فوتبال جهان است که هم در کسوت بازیکن و هم مربی موفق به کسب جام جهانی شده است. 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
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جانشین استالین

12 اکتبــر 1960 میالدی، وقتی 
نماینده فیلیپین در ســخنرانی 
خود مشغول انتقاد از نبود آزادی 
بیان در کشورهای اروپای شرقی 
بود، ناگهان صدایــی بلند توجه 

افراد حاضر در سالن را به خود جلب 
کرد. این صدا ناشی از کوبیده شدن کفش 

نیکیتا خروشــچف روی میز هیأت نمایندگی اتحاد 
جماهیر شــوروی بود و در واقع رهبر وقت شــوروی 
می خواســت با این کار اعتراض شدید خود را نسبت 
به ســخنرانی یک طرفه نماینده فیلیپیــن ابراز کند. 
48 سال پیش در چنین روزی، برابر 11 سپتامبر 1971 
میالدی، نیکیتا خروشچف، دبیر اول حزب کمونیست 
شــوروی و رهبر ســابق این کشــور در 77سالگی 
درگذشت. خروشــچف بعد از مرگ ژوزف استالین، 
سکان هدایت شوروی را در دســت گرفت و به نوعی 
در تمام ســال های حکمرانی خود مشغول رتق و فتق 
خرابی های ناشی از سیاست های رهبری پیشین این 
کشور بود. در زمان حکومت او دیوار برلین ساخته شد 
و در جریان جنگ کانال سوئز، شوروی به انگلستان و 
فرانسه برای حمله به مصر اولتیماتوم داد. او اما نتوانست 
تا زمان مرگ بر سر قدرت باقی بماند و در  سال 1964 
از رهبری حزب کمونیست شوروی کنار گذاشته شد.       

فرجامتذکره

س
کو

فو

عما
م

در طول 230 سال برپایی حکومت جمهوری در ایاالت متحده آمریکا، 
این کشــور تا دوره فعلی 45 رئیس جمهوری به خود دیده اســت که 
برخی یک دوره و تعدادی نیز دو دوره 4 ساله بر مسند حکومت آن قرار 
گرفته اند، البته اگر مورد استثنایی فرانکلین روزولت با 12 سال حضور در 
کاخ سفید را نادیده بگیریم! از 58انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده 
در این کشور که نهایتا منجر به ادای سوگند از سوی 45 نفر شد، 4 نفر 
یعنی ویلیام هریسون، زاکری تیلور، وارن  هاردینگ و فرانکلین روزولت 
در حین تصدی این پست به مرگ طبیعی درگذشتند. در این بین چهار 
رئیس جمهوری نیز به تیر ترور دچار شــده و نتوانستند دوره خود را به 
اتمام برسانند که آنها نیز عبارتند از آبراهام لینکلن، جیمز آبرام گارفیلد، 

ویلیام مک کینلی و جان .اف کندی. 
کنارهگیرینه،معامله!

از میان 45 رئیس جمهوری ایاالت متحده تنها یک نفر به میل خود از 
مقامش کناره گرفت و او کسی نیست جز ریچارد نیکسون سی و هفتمین 
رئیس جمهوری آمریکا. 45 ســال پیش، برابر هشتم سپتامبر 1974 
میالدی، جرالد فــورد رئیس جمهوری وقت ایــاالت متحده، ریچارد 
نیکسون رئیس جمهوری سابق این کشور را که در پی رسوایی واترگیت 
با سه اتهام سوءاســتفاده از قدرت، تحقیر کنگره و جلوگیری از اجرای 
عدالت، تحت تعقیب قضائی قرار داشــت، مورد عفو قرار داد، تا پرونده 
بسته شود. عفو نیکسون البته نه اقدامی از سر دلسوزی شخصی یا رفاقت 
حزبی یا حتی عملی در راستای حفظ آبروی بین المللی ایاالت متحده که 

برعکس، یک معامله کامال سیاسی و از پیش تعیین شده بود. به عبارت 
ساده تر استعفای نیکسون از مقام ریاست جمهوری تنها وقتی اتفاق افتاد 
که او از عفو خود توسط رئیس جمهوری بعدی مطمئن شد و دریافت 
که پس از کناره گیری از قدرت الزم نیســت در هیچ موردی به مردم یا 

نمایندگان آنها جواب پس بدهد. 
استعفایبدلازاستیضاح

لو رفتن ماجرای شنود اف بی آی )پلیس فدرال( از محل ستاد انتخاباتی 
حزب دموکرات آمریکا واقع در هتل واترگیت واشینگتن، به خودی خود 
برای نیکسون خطر تلقی نمی شــد. اما کار وقتی بیخ پیدا کرد که او با 
تحویل مدارک این رسوایی به کنگره مخالفت کرد. بعدها که به حکم 
دیوان عالی فدرال، کاخ سفید اسناد واترگیت را در اختیار کمیته قضائی 
مجلس نمایندگان آمریکا قرار داد، در آنها ســندی یافت شد که نشان 
می داد نیکسون به سازمان سیا دستوراتی درخصوص توقف تحقیقات 
در ماجرای واترگیت را صادر کرده است. همین سند کافی بود تا مجلس 
نمایندگان آمریکا استیضاح رئیس جمهوری را در دستور کار خود قرار 
دهد. هنگامی  که نیکسون دریافت رأی آوردن استیضاح قطعی است، به 
شرط عدم تعقیب قضائی حاضر به استعفا شد. پس از او معاونش جرالد 
فورد قدرت را در کاخ سفید به دست گرفت و درست یک ماه بعد نیکسون 
را عفو کرد. البته فورد نیز از این جریانات بی نصیب نماند و بعد از شکست 
در انتخابات بعدی، عنوان تنها رئیس جمهوری آمریکا که بدون انتخابات 

وارد کاخ سفید شد را از آن خود کرد.

عفو دروغگو
افقي

1- بهشت- پدر مرثیه ســرایی و خالق طوالنی ترین 
ترکیب بند شعر عاشورایی

2- کشور حایز مقام اول در امر مبارزه با مواد مخدر- 
آگهی؛ اعالن- پادگانی در تهران

3- توانایی درک و تشخیص- سردار بزرگ کربال که 
درس وفاداری و جوانمردی بــه جهانیان آموخت- 

گلوله نخ- پیچیدن
4- قرض بانکی- کرم کدو- نام قدیم خمین

5- برگه اقرار به وصول چیزی- جوانمردی و غیرت- 
یک عنصر شیمیایی که در جدول تناوبی دارای عدد 

اتمی 81 است
6- حرارت- چین و شکن- منسوب به تاک

7- چهارپایان- پایتخت کشــور آل خلیفه- از القاب 
فرنگی

8- یک و یک- طمعکار و آزمند- شاه بی شین
9- تند و تیز- میزان مجاز زیربنای ساختمانی- شرح 

و توضیح
10- باد خنک- جاسوسخانه آمریکا- نوعی باتری

11- رفتن به اماکن متبرکه- یکی از شاهان ساسانی- 
فریاد شادمانی

12- ارتباط تلفنی- پسر خورشید در اوستا- نام دبیر 
کل سازمان ملل

13- نــو و بازنشــده- خانه های ریــز عکس- بچه 
چهارپایان- خدای درویش

14- مذهب- بی نصیب و بی بهره- صاحب اثر اصول 
کافی

15- حق قضاوت کنسولی برای یک تبعه بیگانه در 
کشور دیگر 

عمودی
1- روزی ماندگار و جاودانه در تاریخ شیعه- از عوامل 

اصلی شهادت امام حسین)ع( و یارانش در کربال
2- گودال زیرزمینی- نخستین قرارداد خرید نفت با 

ایران را امضا کرد- شیرینی تولد
3- جفت ماده- ملخ دریایی- از نمازهای واجب- رمق 

آخر
4- ساعت بی سر و ته- بلند و طویل- بازسازی

5- کنــده کاری در چوب- شــب را گذراندن؛ جای 
خواب- نرده چوبی یا فلزی

6- روش ها- رود مرزی- حیاط

7- رســم کردن- ایوانش را شــاعر آیینه عبرت 
دانسته است- سنگ آتشزنه

8- گاهی نماز را باطل می کند- هنری ایرانی برای 
تزیین دیوار و سقف- یار شیرازی

9- فرشته- از بیماری های چشم- هنر هفتم
10- کاغذ نقشه کشی- رود جیحون- بها

11- از اصول دین- تلســکوپ فضایی معروف- 
ورزش یخ و چمن

12- رودی کــه در کنــار آن فرزندان رســول 
اکرم)ص( را با لب تشنه به شــهادت رساندند - 

هیزم- برابر و نزد
13- برجســتگی الســتیک- تیغه ماه- پیامبر 

صبور- وسیله ولخرجی در سرزمین آفتاب تابان
14- رود مصر- اسب اصیل و نجیب- گرو گذار

15- باهوش و خردمند- از ماه های میالدی 
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دانستنیها

لحظاتیقبلازبرخوردهواپیمایدومبابرججنوبیمرکزتجارتجهانی-2001
 18 سال پیش در چنین روزی، برابر 11 سپتامبر 2001 میالدی، 2 هواپیمای مسافری که در آسمان ایاالت متحده توسط اعضای  سازمان تروریستی القاعده ربوده شده بودند، خود را 
به برج های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک کوبیدند که این عمل تخریب  کامل این برج ها را در پی داشت. این واقعه که به حادثه تروریستی 11 سپتامبر معروف شد تغییر مناسبات 

سیاسی و امنیتی در  سراسر جهان را رقم زد.  

وو
دژا

یکی از دالیلی که برجام را در چشم دونالد ترامپ به بدترین توافق تاریخ 
مبدل کرده براســاس کدهایی که شخص  رئیس جمهوری ایاالت متحده 
و وزیر امورخارجه اش مایک پمپئو می دهنــد، بند مربوط به پایان تحریم 
تسلیحاتی ایران در  اکتبر سال 2020 است. جمهوری اسالمی ایران تقریبا 
از همان اعوان استقرار تحت تحریم تسلیحاتی دولت های غربی و حتی  بلوک 
شرق قرار گرفت و در مقطعی حساس چون جنگ تحمیلی حتی از خرید 
ســالح های متعارف نیز محروم بود. برجام  فرصتی بود تا مذاکره کنندگان 
ایرانی عالوه بر مسائل هســته ای، موضوع تحریم تسلیحاتی ایران را نیز از 
بایگانی تاریخ  بیرون کشــیده و درباره آن با اعضای شورای امنیت به شکل 
رودررو مذاکره کنند. اتفاقی که نهایتا به وقوع پیوســت و نقطه  پایان این 

تحریم ها 18 اکتبر 2020 یعنی 13 ماه دیگر تعیین شد. 
صادراتسالحممنوع،وارداتسالحممنوع

ایران درواقع تا قبل از شدت گرفتن ماجراهای مربوط به غنی سازی 
اورانیوم و آن چه که در افواه به پرونده هســته ای  معروف شــده است، 
هیچگاه تحت تحریم قانونی و سازمان یافته تسلیحاتی قرار نداشت. اما 
نوع خاص روابط میان تهران و  واشینگتن طی سال های پس از پیروزی 

انقالب اسالمی و تحریم های یک جانبه کاخ سفید در هرچه که به توان 
دفاعی ایران  مربوط می شود، دیگر کشورها را برای معامله تسلیحاتی 
با تهــران در خوف و رجا مواجهه با تحریم هــای زورگویانه آمریکا  قرار 
می داد. اما پس از رفتن پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان 
ملل متحد، در سال 2010 میالدی این شورا با  تصویب قطعنامه 1929 

صادرات هرگونه ســالح - از متعارف تا غیرمتعارف - به ایران را ممنوع 
اعالم کرد. به این ترتیب  تحریم  نانوشــته صنایع دفاعــی ایران با این 
قطعنامه شکلی رسمی به خود گرفت. جالب است بدانید این شورا پیشتر 
یعنی در  سال 2007 میالدی با تصویب قطعنامه 1747 واردات سالح 
از ایران را نیز ممنوع اعالم کرده بود و به این ترتیب ایران در  پایان ســال 

2010 تحت شدیدترین نظام تحریمی تاریخ قرار گرفت.
   18اکتبر2020ومرگتحریمهاینظامی

امــا امروز و به ُیمن همیــن برجامی که در ظاهــر نفس های آخر را 
می کشد دیگر راه زیادی تا پایان تحریم های تسلیحاتی نداریم  و فردای 
18 اکتبر 2020 میــالدی، ایران می تواند باب مذاکره با کشــورهای 
طالب معامله برای خرید تسلیحات متعارف نظامی  را باز کند. با وجود 
خودکفایی صنایع نظامی ایران در طول 4 دهه گذشته که موتور محرکه 
آن همین تحریم های یک جانبه و  بی دلیل آمریکا باید قلمداد شود، نیاز 
به نوسازی در برخی بخش ها خصوصا صنایع هوایی اهمیت بند مربوط 
به پایان  تحریم های نظامی در برجام را بیش از پیش مقابل دیدگان مان 
قرار می دهد. بندی که با هوشمندی تیم مذاکره کننده در دستور  کار قرار 
گرفت و باعث شد امروز صحبت از خرید تسلیحات پیشرفته ای چون 
سوخو 35  به هدفی قابل دسترس تبدیل شود. قطعا آمریکا طی ماه های 
آینده همه تالش خود را برای ملغی  کردن این بند یا وضع تحریم های 
جدید در شورای امنیت به کار خواهد بست، اما این بار بعید است کسی 

با آن همراهی کند. تا   18 اکتبر 2020 زمان زیادی باقی نمانده است.       

برجام و پایان تحریم تسلیحاتی ایران

پدر پاکستان

محمدعلــی جناح را شــاید بتوان 
یکی از شهیرترین سیاستمداران 
مسلمان شــبه قاره هند در قرن 
بیستم میالدی لقب داد. شخصی 
که همراه با مهاتما گاندی و جواهر 
لعل نهرو در راه کســب اســتقالل 
هندوســتان از بریتانیــا جنگیــد، با این 
تفاوت که او جبهه ای مضاعف نیز پیش رو داشت که 
همانا تشکیل یک کشور مسلمان مستقل از دل این 
مستعمره پهناور بود. جناح که فارغ التحصیل رشته 
حقوق از دانشگاه لینکلن ایاالت متحده بود، از جوانی 
وارد مبارزه با اســتعمار بریتانیا شد و ضمن به دست 
گرفتن رهبری مسلمانان هند، این گروه عظیم را در 
راه کسب اســتقالل با مهاتما گاندی همراه ساخت. 
او نخستین کســی بود که از طرح تشکیل پاکستان 
سخن به میان آورد و با این که گاندی مخالف تجزیه 
هندوســتان بود، اما نهایتا با جناح همراه شد. نتیجه 
این کــه در 14 آگوســت 1947 میالدی، کشــور 
پاکستان یک روز قبل از هنِد مستقل اعالم موجودیت 
کرد تا محمدعلی جناح لقب پدر معنوی این کشور را 
برای همیشه از آن خود کند. 71 سال پیش در چنین 
روزی، برابر 11 سپتامبر 1948 میالدی، محمدعلی 

جناح در 72 سالگی درگذشت.     

درهریکازاتاقهایمنزل
یامحلکارمکانهایامنرا

تعیینکنید.اینمکانمیتواند
زیریکمیزمحکم،یاکنار

دیوارداخلیبهدورازپنجره
باشد.
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