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٢٢٨ سال پيش در چنين روزی، برابر ٢٢ سپتامبر ١٧٩١ ميالدی، مايکل فارادی، دانشمند شهير انگليسی در لندن به دنيا 
آمد.  فارادی به دليل مطالعات و تحقيقاتش در حوزه الکتريسيته و الکترومغناطيس از نخستين دانشمندانی بود که اساس فناوری 
موتورهای الکتريکی را بنيان گذاشت. او عالوه بر دستاوردهايش در عرصه فيزيک، مطالعات بسياری نيز در شيمی داشت و بنزن، 
هيدرات گازی کلر، سيستم اعداد اکسيداسيون، اصطالحات علمی چون آند، کاتد، الکترود و يون از دستاوردهای اين دانشمند 
انگليسی در حوزه  شيمی به شمار می رود. فارادی به نوعی راهگشای بسياری از دانشمندان پس از خود در حوزه علوم مختلف نيز 
بود، کما اين که جيمز کالرک مکسول با ادامه  دادن فعاليت های او مفاهيم الکترومغناطيس را علمی تر کرد و کسی چون ارنست 

رادرفورد نيز مفاهيم مغناطيس و دستاوردهای بزرگ آن را در تاريخ بشر مديون فارادی می دانست.

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

سلیم بُرنده و سهمناك

499 سال پیش در چنین روزى، 
برابر 22 سپتامبر 1520 میالدى، 
سلطان سلیم یکم، از مقتدرترین 
سالطین عثمانى در 50 سالگى 
درگذشت. ســلیم بعد از کشتن 

برادران خود که مدعیان اصلى تاج 
و تخت تلقى مى شــدند، پدرش بایزید 

دوم را از ســلطنت خلع کرد و خود به جاى او بر تخت 
نشست. ددمنشى و قساوت او اما در ادامه با فتوحاتى 
که داشــت، به کلى فراموش شد. سلیم یکم را به واقع 
باید از قدرتمندترین پادشاهان کل دوران امپراتورى 
عثمانــى به شــمار آورد. ترك ها او را یــاُوز به معناى 
«بُرنده» مى خواندند و اروپاییان لقب سهمناك را براى 
توصیفش به کار مى بردند. سلیم یکم همانى است که 
در زمان سلطنت شاه اسماعیل صفوى به ایران حمله 
کرد و در نبرد نابرابر چالدران با نیرویى ده ها برابر قوى تر 
شهر تبریز را به اشغال خود درآورد. سلطان سلیم یکم 
طى هشت سال سلطنت وســعت امپراتورى عثمانى 
را از 2 میلیون و 300 هــزار کیلومترمربع به 6 میلیون 
و 500 هزار کیلومترمربع رســاند. جالب است بدانید 
ســلطان ســلیم با وجود زاویه اش با شیعیان و حتى 
حمله به ایران، به فارسى شعر مى سرود و «سلیمى» 

تخلص مى کرد. 

فرجامتذکره

س
کو

فو

عما
م

 «نظر به اراده طرفين به برقراری امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک 
خود، نظر به پيوندهای همجواری تاريخی و  مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود 
بين ملت های ايــران و عراق، با تمايل به تحکيم پيوندهای مودت و حســن 
همجواری و تشييد  مناســبات فی مابين در زمينه های اقتصادی و فرهنگی 
و توسعه مبادالت و مناسبات انسانی بين مردم خود، براساس اصل  تماميت 
ارضی و مصونيت مرزها از تجاوز و عــدم مداخله در امور داخلی، با تصميم به 
بذل مساعی در جهت برقراری  عصری جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و 
عراق بر مبنای احترام کامل استقالل ملی و سلطه حاکميت مساوی دولت ها، 
با  اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول وتحقق آمال و اهداف ميثاق ملل متحد 
از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضر  گرفته و...» متنی که خوانديد 
بخشــی از عهدنامه الجزاير معروف به عهدنامه ١٩٧٥ اســت که به يکی از 

ديرپاترين اختالفات  مرزی ايران و عراق پس از قرن ها پايان داد؛ البته موقتا! 
گره مرزی در روابط ايران و عراق  

چه آن زمان که دولت عثمانی بر عراق تسلط داشــت و چه زمانی که اين 
سرزمين به عنوان کشوری مستقل و صاحب پرچم در  دنيا به رسميت شناخته 
شد، يکی از بحث های حل نشــده بين دو کشور تعيين خط مرزی در ناحيه

 اروند رود بود. حتــی در  عهدنامه ارزنه الروم هم که اميرکبير توانســت حق 
کشتيرانی در اروندرود را از عثمانی ها بگيرد، باز در مسأله تعيين حدود  مرزی 
توافقی حاصل نشد. عراقی ها همواره عقيده داشتند چون دجله و فرات از کشور 

آنها می گذرد، وقتی به مرز می رسد  نيز رودخانه ای داخلی تلقی شده و ايران 
فقط بايد تا ساحل شرقی اين رود را مرز خود بداند. موضوعی که هيچگاه مورد 
قبول  تهران واقع نشد و نهايتا عراق با کوتاه آمدن از اين خواسته، در سال ١٩٧٥ 
به تقسيم اروندرود براساس خط القعر يا  اصطالحا «تالوگ» رضايت داد. تعيين 
خط تالوگ برای اين بود که هر دو کشور بتوانند با استفاده از ژرف ترين نقاط 

 اروندرود در آن به کشتيرانی بپردازند.  
خروج و بازگشت در فاصله ٩٦ ماه

ســقوط رژيم پهلوی در بهمن ١٣٥٧ و بر هم خوردن موازنه قوا در منطقه 
خليج فارس، صدام حسين را که از سال ها پيش  نسبت به تقويت بنيه نظامی 
عراق اقدام کرده بود به فکر انداخت تا قراردادی را که خود پذيرفته بود به شکل 
يک طرفه زير پا  بگذارد. او ٣٩ ســال پيش در چنين روزی، برابر ٣١ شهريور 
١٣٥٩ خورشــيدی،  دســتور حمله نظامی همه جانبه به همسايه  شرقی را 
صادر کرد تا به زعم خود آن چه که حق عراق بــود از ايرانی ها پس بگيرد. اين 
ماجراجويی که ٩٦ ماه به طول  انجاميد و به طوالنی ترين جنگ کالســيک 
قرن بيستم معروف شد، باوجود پشتيبانی همه جانبه کشورهای عرب منطقه 
و  قدرت های جهانی از عراق، نهايتا با بازگشــت مجدد بغداد به قرارداد ١٩٧٥ 
به پايان رسيد و صدام حســين در نامه ای که به  تاريخ ٢٩ مرداد ١٣٦٩ برای 
آيت اهللا هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری وقت ايران ارسال کرد،  اصل قرار 

دادن معاهده الجزاير  در روابط دوجانبه را پذيرفت.   

افقیحمله عهد شکن
١- بازيگر و کارگردان ايرانی فيلم  چهارشنبه خون 

به پا مي شود
٢- گوسفند قربانی- ادامه هر چيزی- ورزش مادر
٣- پهلوان- تشکيالت سياسی- عهد و زمان- گنج
٤- منقار پرنده- دانه نهانزا- عدد تقويمی- نماهنگ

٥- آلت نواختن ويولن - نفت دريای شمال- جنگ 
نادر شاه برای تصرف هند

٦- جايزه قهرمانی- شــراب- دســت شکسته بر 
گردن می شود

٧- دشنام- واحد شــمارش احشام- نفت سياه- 
غيرت

٨- رطوبت خسيس- با عظمت- تصديق پوتين
٩- مخالف- رزمايش- سرسرا- مرواريد

١٠- زنده کردن- مادر تازی- خبر
١١- طرف معامله- خالق سبک شناســی- پماد 

سرماخوردگی
١٢- خدمتکار- پســوند شــباهت- قوم آتيال- 

سازمان بزرگ جهانی
١٣- کلمه سوالی- مشهور- مردم قرآنی- مزاحمت 

اينترنتی
١٤- ضربه سر در فوتبال- خدعه و نيرنگ در لفظ 

عاميانه- گستاخ
١٥- مدافع سابق تيم ملی ايتاليا و مرد  سال فوتبال 

دنيا در  سال ٢٠٠٦

عمودی
١- قانون جذب ســرمايه های خارجی- از القاب 

امام رضا(ع)
٢- سيالب- مکانی در زندان- يکی از سبزی های 

پرخاصيت 
٣- نفس سوزناک- از مواد لبنی- تکيه کردن

٤- ثنا- سگ بيمار- نويسنده- آش
٥- خرده  کوچک از هر چيزی- خواننده، نوازنده 

و آهنگساز درگذشته پاپ کشورمان- دندان نيش
٦- واحد کتاب- جايی ساکن شدن- نژاد عرب

٧-  بچه می کشــد- واحد وزنــی- رود چين- نی 
هندی

٨- زرنگ- ســفر با اين رفيق پايانش خوشــايند 

نيست- بالشتک نان پزی
٩- خشکی- مخفف هستم- فرو ماند از جمال 

محمد- نت ميانی
١٠- شهری در ايتاليا- سنگ ترازو- امتحان

١١- رهــا و آزاد- نام قديم درياچــه اروميه- 
عالمت اختصاری نيروی انتظامی

١٢- شاه بی شين- چند تا کره- چغندر پخته- 
درختی هميشه سبز

١٣- درجه نظامی محمد تقی خان پسيان- مرد 
بی زن- حرف انتخاب

١٤- نو عروس هزاردامــاد- بازيگر فيلم «چ»- 
باالی بدن

١٥- از درندگان زيبا و خوش پوســت- بازيگر 
معروف فيلم گالدياتور
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دانستنى ها

نخستين قرائت رسمی اعالميه آزادی بردگان در جلسه کابينه | اثر فرانسيس بيكنل كاربنتر - ١٨٦٤
١٥٧ سال پيش در چنين روزی، برابر ٢٢ سپتامبر ١٨٦٢ ميالدی، آبراهام لينکلن، رئيس جمهوری وقت آمريکا، با صدور اعالميه آزادی بردگان ادامه برده داری در قلمروی  اياالت 

متحده را غيرقانونی اعالم کرد. 

وو
دژا

وقتی از درس گرفتن از تاريخ ســخن به ميان می آوريم، احتماال 
انتظار چندانی از کســی چون دونالد ترامپ نبايد داشته باشيم، چه 
آن که او تاريخ کشــور خود را نيز به درســتی نمی دانــد، اما آيا اين 
درخصوص سران کشــورهای منطقه خاورميانه نيز صدق می کند؟ 
زمانی فهد، پادشاه وقت عربســتان در بحبوحه بحران بين عراق و 
کويت و ادعاهای بغداد مبنی بــر هزينه دادن مردم عراق در جنگ با 
ايران گفته بود: «اگر عراق می گويد افرادش را فدا كرده است، ما نيز 
با پول، سالح های پيشــرفته و همكاری بين المللی در اين فداكاری 
سهيم بوده ايم!» آيا امروز ســران عربستان قصد دارند از پشت پرده 
دشمنی با ايران خارج شده و حرکت شکســت خورده رژيم بعث و 
صدام حسين را که قطعا از حکام فعلی رياض باجربزه تر بود، بعد از ٤ 

دهه مجددا تجربه کنند؟ 
حق همسايگی و آغاز يک جنگ تمام عيار!

يادداشــت تحويل داده شده به ســفارت ســوييس حافظ منافع 
آمريکا در ايران را بايد به نوعی ختم کالم در بحران اخير قلمداد کرد. 
يادداشــتی که ضمن تاکيد بر نقش نداشتن ايران در حمله به آرامکو، 

يادآوری می کند هر حمله  احتمالی شديدا پاسخ داده شده و اين پاسخ 
محدود به منشأ آن نخواهد بود. اين بدان معناست که اگر آمريکا فرضا 
از دريای مديترانه ســکوهای نفتی ايران در خليج فارس را هدف قرار 
دهد، تهران هيچ التزامی ندارد که سربازان آمريکايی حاضر در پايگاه 
هوايی الظفره امارات را مبرا از اين حمله بداند. اين يادداشت همچنين 

هشداری بود برای کشورهای منطقه که اگر خاک خود را برای حمله 
در اختيار نيروهای بيگانه قرار دهند، ديگــر نبايد انتظار رعايت حق 
همسايگی از سوی ايران را داشته باشند. کما اين که محمدجواد ظريف 
نيز در گفت و گو با شبکه آمريکايی ســی ان  ان، در جواب خبرنگار اين 
شبکه که از پيامدهای حمله آمريکا يا عربستان به ايران پرسيد، فقط 

در يک جمله گفت: «به راه افتادن يک جنگ تمام عيار!»
خليج فارس، سه دهه پس از جنگ نفتکش ها

٣٥ سال پيش درحالی که خليج فارس به جوالنگاه نيروی دريايی 
آمريکا تبديل شده بود، کشورهای حامی صدام حسين نمی توانستند 
بدون دغدغه از اين آبراه برای بسط تجارت خود بهره ببرند. برخورد 
چندباره نفتکش های کويتی با مين های دريايی را می توان مويد اين 
ادعا قلمداد کرد، اين درحالی است که به واقع ايران در آن زمان زير 
فشار تحريم های سنگين نظامی بود و با حداقل امکانات سعی داشت 
جبهه را در دريا به دشــمنان واگذار نکند. امروز اما داســتانی ديگر 
است و حتی به خاطر سپردن نام موشک های ايران که توانايی مانور 
در خليج فارس را دارند، از توان حافظــه فرماندهان نظامی ائتالف 
سعودی خارج است! با شليک نخستين گلوله در خليج فارس بدون 
هيچ شک و ترديد اين آبراه به منطقه بســته نظامی تبديل شده و 
ديگر يک قطره نفت از آن خارج نخواهد شــد و بــه واقع اين دقيقا 
همان معنايی است که ايران از بسته شدن تنگه هرمز در صورت بروز 

جنگ منظور نظ ر دارد.

کالس تاریخ و سعودى ها

احیاگر اسالم در شبه قاره

 ٤٠ ســال پيــش در چنيــن روزی، 
برابر ٢٢ ســپتامبر ١٩٧٩ ميالدی، 
متفکر  مودودی،  ســيدابواالعلی 
بزرگ و مؤسس جماعت  اسالمی 
پاکستان در ٧٦ سالگی درگذشت. 
مودودی از طرفــداران احيای مجدد 
اســالم و بــه نوعــی از دنباله روهای ســيد
جمال الدين  اســدآبادی بود. «من نه تنها غير مسلمان 
بلكه مســلمان را نيز به اســالم دعوت مي كنم» را شايد 
بتوان مشــهورترين جمله اين  متفکر بزرگ به شــمار 
آورد. مودودی در ســال ١٩٤١ ميالدی جماعت اسالمی 
پاکســتان را با هدف احيای اســالم در شــبه قاره  هند 
پايه گذاری کرد. هرچند جماعت اســالمی پاکستان بر 
خالف اخوان المسلمين توفيق سياسی و اجتماعی چندانی 
کسب نکرد،  اما تأثير بينش بنيان گذار آن بر انديشه مدرن 
اسالمی عميق و غيرقابل کتمان است. مودودی در سال 
۱۹۵۳ دستگير و از  سوی دادگاه نظامی پاکستان محکوم 
به اعدام شد. در زندان از او خواستند درخواست بخشش 
کند تا مجازات اعدامش تخفيف  يابد، اما مودودی از اين 
کار ســر باز زد. مقاومت او در برابر اين فشارها جايگاهش 
را به عنوان يک چهره اسالمی بيش از  پيش در نظر مردم 
پاکستان ارتقا  بخشيد و باعث شد مجازات اعدام لغو و از 

زندان آزاد شود.   

مـورد  داروهـاى  از  بسـیارى 
اسـتفاده بـدون نسـخه از جمله 
داروى ضد سـرفه، سرماخوردگى، 
گیجـى  باعـث  زکام  و  آنفلوآنـزا 
ناخواسـته مى شـوند کـه ممکـن 
اسـت رانندگى را با مشـکل روبه 

رو کنـد.
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دنوناريبهيجوت1
اسايناروشهمان2
ميرمهدارعوجد3
تسسهنيسرپمار4
دهايولييمهرس5
اندرملاپانتت6
دادريتهوزمي7
ساساپديماي8
فتدهمنامداي9
ارتيلهاجبكرل10
سيروميتسونان11
تلويدستزامتج12
وبررتسولبجاو13
نويهمرهجنالوج14
يركابييولابلا15


