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ویولن  نواز اعجوبه

مردی که با ویولن زاده شد، با ویولن 
زیســت و با ویولن مرد! این شاید 
بهتریــن و کامل ترین تعریفی 
باشد که بتوان از یهودی منوهین 
اعجوبه نوازندگــی ویولن جهان 
ارایه داد. اویی که 20 ســال پیش 
در چنیــن روزی، برابر 12 مارس 1999 
میالدی در برلین درگذشت. منوهین که از او به عنوان 
برترین ویولن نواز قرن بیستم یاد می کنند، 22 آوریل 
1916 در نیویورک به دنیا آمد. او نوازندگی ویولن را از 
3 ســالگی آغاز و در 7 سالگی نخستین کنسرت خود 
را اجرا کرد. منوهین هنوز 13 ســالش نشــده بود که 
به عنوان تک نواز ویولن با ارکستر فیالرمونیک برلین 
همکاری می کرد. یکی از نقاط عطف زندگی حرفه ای 
یهودی منوهین آشنایی او با راوی شانکار نوازنده شهیر 
هندی بود. آنها در دهه 70 میالدی اثری مشترک را به 
نام »دیدار غرب و شــرق« منتشر کردند که این آلبوم 
برای آنها جایزه ِگرمی را به ارمغان آورد. یهودی منوهین 
را باید از شــاخص ترین چهره های هنر و فرهنگ قرن 
بیستم به شمار آورد، تا جایی که او از معدود هنرمندان 
سرشناسی بود که در مجمع جهانی اقتصاد در داووس 

شرکت کرد.

پدر استقالل اندونزی

جنگ جهانی دوم بــا همه بالیایی 
که به همراه داشــت بــرای برخی 
کشورها منشأ خیر شد. یکی از این 
کشورها اندونزی است که تا قبل از 
شروع این جنگ حتی نام مستقلی 

هم نداشــت و با عنوان »هند هلند« 
شناخته می شد. با شــروع جنگ جهانی 

دوم ژاپنی ها که جنوب شرقی آسیا را تحت سیطره خود 
درآورده بودند، اندونزی را اشغال و استعمارگران هلندی را 
از آن راندند؛ اما پس از پایان جنگ، ساکنان اندونزی دیگر 
اجازه بازگشت به هلندی ها ندادند و همین عاملی شد تا 
کشور هزار جزیره در آگوست 1945 ضمن اعالم استقالل، 
نام اندونزی را برای خود برگزیند. در جریان مبارزه برای 
کسب استقالل، یک نام بیش از هر اسم دیگری در تاریخ 
اندونزی می درخشد: دکتر احمد سوکارنو، پدر استقالل 
اندونــزی و از بنیانگذاران جنبــش غیرمتعهدها. دکتر 
سوکارنو در سال 1945 به عنوان نخستین رئیس جمهوری 
اندونزی به جهانیان معرفی شد. سوکارنو به مدت 22 سال 
پست ریاست جمهوری اندونزی را در اختیار خود داشت 
تا این که 22 سال پیش در چنین روزی، برابر 12 مارس 
 1967 میالدی، با کودتای ژنرال محمد سوهارتو قدرت را 

واگذار کرد.
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سونیاتسن)نشسته،وسط(دردوراناقامتدرژاپن-1901
94 ســال پیش در چنین روزی، برابر 12 مارس 1925 میالدی، سون یات سن، رهبر انقالب 1911 چین که منجر به سقوط آخرین سلسله امپراتوری این کشور و تشکیل حکومت جمهوری چین شد، در پکن 
درگذشت. تاریخ نگارها برای معرفی سون یات سن معموالً از القابی چون سیاستمدار، پزشک، نویسنده، فیلسوف، انقالبی و حتی خطاط استفاده می کنند اما بی شک مهم ترین لقب او »بنیان گذار جمهوری چین« است.   

نیروی هوایی در گام دوم هفته گذشته سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، با اشاره 
به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و سند چشم انداز   1404، تهیه سند 
قدرت هوایی برای مقابله با تهدیدات نظامی احتمالی را از اهم وظایف 
نیروی هوایی جمهوری اســالمی ایران  قلمداد کرده و توجه ویژه به آن 
را ضروری خواند. همین تأکید ویژه نشان می دهد که اثرگذاری نیروی 
هوایی در جنگ های  دوران مدرن تا چه حد اســت و تالش ایران برای 
ساخت و مدرنیزه ســازی ناوگان هوایی خود که به تازگی با راه اندازی 
چرخه  تولید جنگنده کوثر نمود یافته نیز بیانگر همین موضوع است. 
جالب آن که سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در  خصوص لزوم 
توجه به توانمندسازی قدرت هوایی کشور مصادف شده است با سالروز 
تشکیل نیروی هوایی ایران که 94  سال پیش در چنین روزی، برابر 20 
اسفند 1303 خورشیدی با استقرار نخســتین گروه از خلبانان ایرانی 

آموزش دیده در  پادگان هوایی قلعه مرغی تهران حادث شد.  
رهروانکلنلپسیاندرپادگانقلعهمرغی

در تاریــخ از کلنل محمدتقی خان پســیان فرمانده وطن پرســت 
ژاندارمری خراســان به عنوان نخســتین خلبان ایرانی یاد شده است. 

 محمدتقی خان هوانوردی را در کشــور آلمان گذرانده و موفق به اخذ 
مدرک خلبانی از آموزشگاه های این کشور شده بود، اما  کسب این توانایی 
که مقارن با اغتشاشات سیاســی اواخر سلطنت احمدشاه در ایران بود 
نهایتًا منجر به تشکیل نیروی هوایی  برای ایران نشد. سال ها گذشت و 
نهایتاً در اواخر سال 1303 تشکیل نیروی هوایی ایران به مرحله عمل 

رسید. یک ســال بعد  با ورود تعدادی هواپیمای فرانسوی و روسی که 
نام هایی چون عقاب، سیمرغ، كركس، تیهو و... بر خود داشتند، نیروی 
 هوایی ایران شکلی رسمی و عینی تر به خود گرفت. در سال 1306 جمع 
هواپیماهای خریداری شده توسط ایران به 33 فروند   رسید و با تأسیس 
مدرسه خلبانی، کشــور از اعزام دانشجو به خارج تاحدود بسیار  زیادی 

بی نیاز شده بود. البته بماند که  در شهریور 1320 و در جریان اشغال ایران، 
همین نیروی هوایی سریع تر از آن چه تصورش می رفت مضمحل شد.  

ازF-14آمریکاییتاکوثرتمامایرانی
در دهه 60 و 70 میالدی آمریکا با توجه به نقشــی کــه برای ایران 
به عنوان ژاندارم منطقه در نظر گرفته بود انواع و اقسام  تسلیحات نظامی را 
در اختیار حکومت پهلوی قرار می داد و این سو نیز پول فروش نفت دست 
حکومت را برای ولخرجی  تسلیحاتی باز می گذاشت. ورورد هواپیماهای  
  F-4و  F-5   و همچنین جنگنده فوق پیشرفته   F-14  به نیروی هوایی 
ایران  درهمین زمان اتفاق افتاد، هرچند که با پیروزی انقالب اسالمی 
آمریکا به عنوان تامین کننده اصلی قطعــات و مهمات این  جنگنده ها 
از تعهد پشتیبانی فنی و تسلیحاتی آنها شانه خالی کرد و متخصصان 
ایرانی با تکیه بر توان و استعداد داخلی  توانستند تا همین لحظه همه 
این پرنده ها را سرپا و عملیاتی نگه دارند. جالب آن که امروز و با گذشت 
40 سال از استقرار  نظام جمهوری اسالمی، ایران تنها کشور منطقه است 
که با تکیه بر توان داخلی خود خط تولید هواپیمای جنگنده را راه اندازی 

 کرده است.     
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1- یک فرد عضو مقاومت هرگز عصبانی نمی شود. 2- او از عصبانیت 
مخالفش رنج می برد. 3- اگر یکی از مخالفان یکــی از اعضا را ترور کند، 
او انتقام نمی گیرد ولی هرگز به خاطر ترس از مجازات توسط دشمنش 
تسلیم خواســته های دشمنش نمی شــود. 4- اگر مأمورین حکومتی 
بخواهند فردی از گروه مقاومت را دســتگیر کنند، او خود را داوطلبانه 
تســلیم می کند. 5- اگر یک عضو مقاومت امانتدار اموال کســی است 
 که حکومت قصد ضبط آن را دارد، باید تا پــای جان برای حفظ آن مال 

تالش کند. 
بندهایی که خواندید، اصول و قوانین نهضت نافرمانی مدنی به رهبری 
مهاتما گاندی، رهبر استقالل هند را تشکیل می دهند. نهضتی که 89 سال 
پیش درچنین روزی، برابر 12 مــارس 1930 میالدی به فرمان مهاتما 
گاندی و بر ضد استعمار انگلستان در هند آغاز شد و نهایتا بعد از 17 سال 

با خروج نیروهای انگلیسی از هند و استقالل این کشور به نتیجه رسید.  
همهشاگرداننهچندانخلفگاندی

مهانداس کارامچاند گاندی معروف به مهاتما گاندی، نه از آن جهت که 
استعمار پیر انگلستان را به زانو درآورده، بلکه به سبب شیوه و روشی که 
موفق به انجام این مهم شد، در جهان صاحب احترام است. او با فلسفه فاقد 
خشونت خود که »ساتیاگراها« نامیده می شد، جنبشی را پدید آورد که تا 
سال ها پس از او بر سایر نهضت هایی که مقاومت بدون خشونت را سرلوحه 
خود قرار داده بودند، تأثیر گذاشــت. مارتین لوترکینگ، داالیی الما، لخ 

والسا و نلسون ماندال ازجمله شخصیت هایی هستند که مرام فاقد خشونت 
گاندی را به عنوان سیاست اصلی خود طی مبارزه ای که در پیش گرفته 
بودند، انتخاب کردند و جالب آن که هیچ کدام از این چهره ها نتوانستند 
آن  طور که باید و شاید بدون خشونت- آن طور که گاندی توانست- بار خود 

را به سرمنزل مقصد برسانند.
مخالفخشونت،قربانیخشونت

شاید درست به همین دلیل اســت که در اکثر روایت ها بیش از آن که 
گانــدی را به عنوان یک رهبر سیاســی ببینیم، یک زعیــم مذهبی را 
پیش روی خود مشاهده می کنیم. جالب آن که او در اعوان جنگ جهانی 
دوم خطاب به اهالی بریتانیا چنین نوشت:   »دوست دارم اسلحه را زمین 
بگذارید، چراکه کمکی برای حفظ جان و انسانیت شما نمی کند. با سالح 
برداشتن و وارد جنگ  شدن هیتلر و موسولینی ها را دعوت می کنید تا وارد 
کشور شما شوند و داشــته هایتان را به یغما ببرند. اگر این آقایان محترم 
تصمیم بگیرند کشورتان را اشغال کنند، آنها را پس می زنید. اگر شما را 
در بی طرفی خود رها نکردند، آنگاه زن و مرد و کودک از خاک خود دفاع 
خواهید کرد و اجازه نخواهید داد به اهداف خود برســند.«  جالب آن که 
رهنمون ساز هند به سوی استقالل، نهایتا خود قربانی خشونت و ترور شد 
و ناتورام گودسی ناسیونالیست هندو که گاندی را مقصر اصلی دوپاره شدن 
هند و جدایی پاکستان می دانست، او را در 30 ژانویه 1948 با شلیک سه 

گلوله به قتل رساند.

گاندی و نهضت نافرمانی مدنی
افقي

1- از پزشکان نامی یونان باستان- کارگردان فیلم نیمه 
شب در پاریس

2- خرس آذری- گاز متفرق کننده- عبوس
3- سوغات تبریز- برابر است با 1609 متر- افیون

4- پارچه ضخیم پشمی- دختر کارتونی- سرشماری
5- ضمیر اشاره- وزیر خارجه دولت بوش- از اسمای 

الهی- اسم آذری
6- همراه سارا- فیلمی ساخته بهروز افخمی با بازی 

ابوالفضل پورعرب و نیکی کریمی- حالت بیهوشی
7- حرف فاصلــه- عنوان احترام آمیــز در خطاب به 

شخص- رنگ صلح و آشتی
8- پایتخت آفریقای مرکزی- کاپیتان تیم ملی آلمان 

در جام جهانی برزیل- شنا
9- آرایش- پس از برادرش ارشک، دومین شاه اشکانی 

شد- شاه بی شین
10- سالح انفجاری- تباه و خراب- طایفه و دودمان
11- طال- لرزش اندام ها- همراه مال- غذای نذری

12- پایتخت نــروژ- بنده و جنابعالــی- هدیه ای به 
عروس

13- گرسنه بامدادی- دیلم- جمل
14- دروازه شکم- استخوان پا- سرند

15- روزنامه ژاپنی- توانایی ها؛ وســایل موجود برای 
انجام کار

عمودی
1- سجاده- داستانی محبوب و کودکانه

2- پیشگاه خانه- زمان سنج- غزال
3- نخ ابریشم درهم پیچیده داخل دوات- پرآب ترین 
و طوالنی ترین رود اروپا که به دریای ســیاه می ریزد- 

نوشیدنی
4- حصار و قلعه- آتش- گیاه

5- رمق آخر- نرده چوبی یا فلزی- حاال و اکنون
6- بلدرچین- گل خوشبو- نوعی قنداق اسلحه- مذکر

7- هر یک از قسمت های فیلم مربوط به یک صحنه- 
گوساله ماده- ثروتمند 

8- طایفه کوچ نشــین- ســریع ترین سیاره در 
حرکت به دور خورشید- کنار نیمکت

9- حرکت کرم گونه- دشــمن هزینه- روزنامه 
اسپانیایی

10- کنار و پهلو- پیامبر صبور- پایتخت کشور 
فالسفه- در  غربت می زنند

11- ارتباط تلفنی- تیره بختی- عدد توحیدی
12- دوستان- دشنام- صبر زرد

13- واپسین؛ به تازگی- حیوان مردارخوار- رد و 
اثر

14- گیاه تاجریزی- اسیدی که اساس ساختمان 
پروتئین ها را تشکیل می دهد- آکندگی معده

15- خاکستری تیره- شراکت و انبازی 
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5
105 سال پیش در چنین روزی، برابر 12 مارس 1914 میالدی، جرج وستینگهاوس، مهندس و مخترع مشهور 
در نیویورک درگذشت. وستینگهاوس از پیشــگامان صنعت برق بود و یکی از رقبای اصلی توماس ادیسون در 
اجرای اولیه سیستم برق ایاالت متحده آمریکا به شمار می آمد. در رقابت بین این دو مخترع و مهندس شهیر، نهایتا 
سیستم جریان متناوب وستینگهاوس بر سیستم جریان مستقیم ادیسون پیروز شد. در  سال 2018 آلفونسو گومز 
ریگون، کارگردان آمریکایی فیلم »جنگ جریان« را با نگاهی به اختالفات وستینگهاوس و ادیسون بر سر به دست 
گرفتن بازار برق دنیا مقابل دوربین برد. در این اثر بندیکت کمبرباچ ایفای نقش توماس ادیسون و مایکل شانون 

ایفای نقش وستینگهاوس را برعهده داشتند. 

رقیب 
خستگی ناپذیر 

ادیسون 
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حدود۸۵درصدازرانندگانی
کهباعثتصادفاتمرتبطبا
خوابمیشوند،مردهستند

وحدودیکسومآنها
حداکثر۳0سالسندارند.
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مضلواتمهرمشد۳
ايرامينقارف4
ناموتنارهميچم۵
لايکمچيهتلام6
محلابروشهنارت7
جاافلجتيمکلن۸
يجارواپريدنيع9
داتسميرلاخمچ10
يتشترودکناوات11
کولمهلشترپا12
بکريرسوياملن1۳
يراوسهخرچودنيک14
تيادهتوهامهنر1۵


