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 48 سال پیش در چنین روزی، برابر ١8 سپتامبر ١٩٧١ میالدی، النس آرمسترانگ، دوچرخه سوار شهیر آمریکایی در  تگزاس به دنیا 
آمد. ٧ دوره قهرمانی مسابقات تور دوفرانس در کارنامه آرمسترانگ، او را به اسطوره شکست ناپذیر در  مسابقات دوچرخه سواری مبدل 
ساخت. اما بعد از افشای دوپینگ سیستماتیک این قهرمان آمریکایی، فدراسیون بین المللی  دوچرخه سواری همه عناوین او را ابطال و 
آرمسترانگ را برای همیشه از حضور در فعالیت های مرتبط با این ورزش   محروم کرد. آژانس مبارزه با دوپینگ آمریکا در سال ٢٠١٢ طی 
گزارشی هزار صفحه ای آرمسترانگ را متهم کرد  پیچیده ترین دوپینگ تاریخ ورزش را انجام داده است. این گزارش شامل شهادت ٢٦ 
نفر، ازجمله ١٥ هم تیمی سابق او بود.  فدراسیون بین المللی دوچرخه سواری تمامی عنوان های آرمسترانگ از ژانویه سال ١٩٩8 میالدی 

به بعد را به خاطر استفاده  پیگیر او از مواد انرژی زا از درجه اعتبار ساقط دانست.  
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اتمامصفحهآرایی
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شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

شهریار شعر ایران

»آمدی جانم بــه قربانت ولی حاال 
چرا...« کمتر ایرانی با شنیدن این 
مصرع بالفاصله به یاد داســتان 
عشق وعاشقی بی سرانجام شاعر 
و بی وفایی معشوق نخواهد افتاد. 

حتی اگر این داســتان با شــاخ و 
برگ های اضافه شده به آن از بیخ افسانه 

باشــد، باز ایرانیان ترجیح می دهند رنجی که شاعر از 
آن می نالد را واقعی قلمداد کنند، تا تاثیر سکرآور ابیات 
را افزایش دهند. سیدمحمدحســین بهجت تبریزی 
که همه او را با لقبش »شهریار« می شناسند، با این که 
اصال و نسبا ُترک زبان به شــمار می رفت، اما در پهنه 
غزل فارسی کسی را در دوران معاصر یارای هماوردی 
با او نبود. شهریار همان گونه که با منظومه »حیدر بابایه 
ســالم« ترک زبان ها را به جوش و خروش می انداخت، 
با غزلیات فارســی خود که یک نمونه  بارزش »علی  ای 
همای رحمت« است، شرر به جان فارس  زبان ها می زد. 
او در ُسرایش مثنوی، رباعی، قصیده و حتی شعر نو نیز 
از متبحرین زمانه بود، اما وقتی به وادی غزل می رسید، 
همه به احترامش کاله از سر برمی داشتند. 31 سال پیش 
در چنین روزی، برابر 27 شهریور 1367 خورشیدی، 

شهریار شعر ایران در 82سالگی درگذشت.     

فرجامتذکره

س
کو

فو

عما
م

»دخالت در انتخابات ریاســت جمهوری ایتالیا-١٩48«، »سازماندهی 
کودتای ٢8 مرداد در ایران-١٩٥۳«، »سازماندهی کودتا در گواتماال-١٩٥4«، 
»شرکت در توطئه قتل پاتریس لومومبا-١٩٦٠«، »حمایت از داالیی الما 
و شورشــیان تبت- دهه ٥٠ تا ٦٠ میالدی«، »ساماندهی مخالفان دولت 
کوبا و اقدام نظامی مستقیم در عملیات خلیج خوک ها- دهه٦٠ میالدی«، 
»پشــتیبانی از کودتا در ویتنام جنوبی-١٩٦۳«، »دخالت در ســرکوب 
سیستماتیک کمونیســت های اندونزی-١٩٦٥«، »دخالت مستقیم در 
کودتای شیلی و سرنگونی دولت سالوادور آلنده-١٩٧۳« و... اینها تنها بخشی 
از فهرست طویل عملیات هایی است که سازمان اطالعات مرکزی ایاالت 
متحده آمریکا با نام اختصاری CIA »سیا«، طی ٧٠ سال گذشته در آنها به 
شکل مستقیم نقش آفرینی کرده است. سازمانی که تا قبل از جنگ جهانی 
دوم به شکل رسمی وجود نداشــت و پس از پایان این جنگ بود که بنا به 

دستور هری ترومن مقدمات تشکیل آن فراهم شد.   
نوشتنازرویدستانگلیسیها

جنگ جهانی دوم را منهای مانور ارتش های قدرتمند جهان شــاید بتوان 
عرصه تاخت و تاز سرویس های جاسوسی کشورهای درگیر نیز قلمداد کرد. 
در ایامی که »گشتاپو« پلیس مخفی مخوف آلمان نازی شکار مخالفان سیاسی 
و جاسوس های وابسته به متفقین را با پشتکاری کم نظیر دنبال می کرد، در 
انگلستان نیز سازمان اطالعات مخفی بریتانیا که اختصارا MI6 نامیده می شد، 
جبهه ای در مقابل آلمان و متحدان آن گشوده و ضمن هدایت عملیات های 
جاسوسی و خرابکارانه در عمق استراتژیک نازی ها، شکار نفوذی های وابسته به 

آلمان را نیز در رأس کارهای خود قرار داده بود. توفیق سرویس مخفی بریتانیا 
در عقیم گذاشتن بخش عمده ای از توطئه های جاسوسان آلمانی، فرانکلین 
روزولت رئیس جمهوری ایاالت متحده را که کشــورش تازه وارد گود جنگ 
جهانی دوم شده بود، برای سازماندهی واحدی مشابه MI6 اما از نوع آمریکایی 
آن ترغیب کرد. این سازمان که نهایتا با عنوان »اداره خدمات راهبردی« کار خود 

را آغاز کرد، پس از پایان جنگ جهانی دوم به دستور هری ترومن منحل شد. 
بیکفایتیورفتنتامرزانحالل

تصویب قانون امنیت ملی در ١8 ســپتامبر  ســال ١٩4٧ میالدی یعنی 
درست ٧٢ سال پیش در چنین روزی، تولد »سازمان سیا« را به دنبال داشت. 
وظیفه سازمان سیا روی کاغذ بر دو اصل جمع آوری مخفیانه اطالعات و انجام 
عملیات های مخفیانه متمرکز بود. در دهه ٥٠ میالدی اتحاد جماهیر شوروی 
به عنوان دشمن شماره یک ایاالت متحده و بلوک غرب، به هدف اصلی همه 
فعالیت های سازمان سیا تبدیل شد، اما با توجه به تازه کار بودن اکثر ماموران 
این سازمان هم در حوزه تحلیل و هم در آوردگاه های عملیاتی، راندمان آن از 
سوی نهادهای نظارتی ایاالت متحده پایین تر از حد معمول ارزیابی شد. اطالع 
دیرهنگام آمریکایی ها از تجهیز اتحاد جماهیر شوروی به بمب اتمی به پای 
ضعف سازمان سیا گذاشته شد و حتی برخی ضرورت وجود چنین تشکیالت 
بی خاصیتی را زیر ســوال بردند. اما رفته رفته این سازمان یاد گرفت با صرف 
هزینه و بکارگیری روش هایی چون حذف فیزیکی و ارایه کمک های اطالعاتی 
و لجستیکی به عناصر وابسته و مزدور، کار خود را بدون آن که هزینه سیاسی 

خاصی را به ایاالت متحده تحمیل کند، پیش ببرد.

افقیتاسیس سی آی ِای
١- نام قدیم فلســطین- گیاهی علفی و پایا با 

ریشه معطر و دارویی 
٢- از پرتاب هــا در دوومیدانــی- جانــداری 

کوچک و آبزی- پیداکردن
۳- از حروف انگلیسی- جنس و متاع- حمله 

نظامی- مسابقات سراسری
4- مادر تازی- مهاجم نامدار پیشین تیم ملی 

ایتالیا- پاسبان قدیمی- بنده و شما
٥- گیاه پیچک برکه ها- ابریشم

٦- فارسی قدیم- خونبها- سیاهرگ
٧- مســاوی- بدبوی پرخاصیــت- کلکم ... و 

کلکم مسئول- از جزایر تشکیل دهنده ژاپن
8- مخترع ماشین بخار- از ارکان نماز- نیمه 

چیزی- عالمت فعل استمراری
٩- بافنده- کار سخت- خیابان وسیع- پوزه

١٠- پچ پچ- بخشش- مزاحم اینترنتی
١١- مانور- کشیدگی و طول

١٢- الفبای آبادانی- رود شمال شرقی ایران- 
روبند- شهر توت تهران

١۳- واحد وزن قدیمــی معادل ۳٠٠ مثقال- 
وجه مشترک دشــوار و دشمنی- مادر عمار- 

همراه لفت
١4- از حواریــون- نگهبانی و پاســبانی-  از 

رنگ های فرعی
١٥- از تیم های اللیگای اسپانیا- فراموشی

عمودی
١- موافقت نامه بین کشورها در امور اقتصادی 

و سیاسی- ابله و نادان
٢- پایتخــت نیجــر- زنجبیــل شــامی- 

معبودهای دروغین مشرکان
۳- از بت ها- دشمن سخت- سوداپیشه- فلز 

چهره
4- همراه ناله- بهابازار- از صور فلکی- مادر لر

٥- جوهر قهوه- راستا
٦- از همســران حضرت ابراهیم- محاســن- 

کمانگیر شاهنامه
٧- انبار غالت- قومی فارسی زبان- پهلوان

8- صداو آواز- مرشــد و مقتــدای صوفیان- 
پرنده ای شکاری- آهن

٩- خشــکی- عامــل گروه هــای خونی- 
سمبل

١٠- از رودهــای مازنــدران- تشــنگی- 
باریک بین

١١-  ســازمان بین المللــی هوانــوردی 
غیرنظامی- مخطط

١٢- نت میانی- سنگ قپان - در دوچرخه 
می زنند- تصدیق انگلیسی

١۳- بچه- روستای زیبای استان مرکزی- 
درخت انگور- ته نشین مایعات

١4- بی پدر- خصم- نوازنده عصر ساسانی
15- ایالت ببرخیز هندوســتان- ایالتی در 

آمریکا با مرکز مدیسن

حل جدول شماره 1792

جدول شماره 1793
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دانستنیها

ساندیدنداگهمرشولدازنیروهایسازمانمللدرکنگو-1961
58 سال پیش در چنین روزی، برابر 18 سپتامبر 1٩61میالدی، داگ  همرشولد، دبیركل سوئدی سازمان ملل متحد كه برای حل وفصل بحران کنگو به این کشور آفریقایی 
سفر کرده بود، بر اثر سانحه سقوط هواپیما كشته شد. با توجه به کشف بقایای یک انفجار کوچک اما مرگبار در هواپیمای حامل همرشولد، فرضیه تروریستی بودن این حادثه 

همچنان مورد توجه قرار دارد، هرچند هیچ شخص یا گروهی تا این لحظه به طور رسمی در این رابطه متهم نشده است.

وو
دژا

فرمانده جوانی کــه هدف خــود را آزادی کشــورش از چنگال اقلیت 
سفیدپوست قرار داده بود، بعد از در آغوش کشیدن پیروزی و در روزهایی 
که مردم حاضر بودند حتی جان  خود را برایش فدا کنند، احتماال هیچ گاه 
تصورش را هم نمی کرد کــه 4 دهه بعد تنها حدود ١٠ هزار نفر برای بدرقه 
جسم بی جانش گرد هم آیند. رابرت موگابه، نخست وزیر و رئیس جمهوری 
اســبق زیمباوه، که به مدت 4 دهه زمام امور این کشور را در دست داشت، 
کمتر از دو هفته پیش در پی بیماری سختی در نودوپنج سالگی درگذشت. 
دولت زیمباوه جسد او را برای آخرین وداع در استادیومی که ۳٩  سال پیش 
موگابه نخستین سخنرانی خود را پس از کسب استقالل کشورش در آن 
انجام داده بود به نمایش گذاشت؛ اما صندلی های خالی ورزشگاه ٦٠ هزار 
نفری هراره نشان داد که کفه اشتباهات قهرمان استقالل هنوز در نظر مردم 

این کشور سنگین تر از کفه خدماتش است. 
الهامبخشآزادیخواهان،گرفتاردرچنبرهقدرت

وداعی چنین تلخ با رهبری که ســایه اقلیت نژادپرست  را از سر اکثریت 
سیاه پوست زیمباوه که تا پیش از استقالل »رودزیا« نامیده می شد، کوتاه 
کرد، نخستین از نوع خود به شمار نمی رود. تازه موگابه را باید در برابر کسی 

چون نیکالی چائوشسکو خوش شــانس بدانیم که توسط مردم رومانی از 
قدرت ســاقط و ظرف یک نصف روز محاکمه و تیرباران شد. موگابه ای که 
زمانی منبع الهام جنبش های آزادیبخش در آفریقــا و دیگر نقاط جهان 
بود، بعد از نشستن بر پشت اســب قدرت همه وعده های خود درخصوص 
شریک کردن مردم در ساختار سیاسی کشور را به فراموشی سپرد و چنان 

تغییر رویه داد که در کمتر از 4 دهه از اسطوره آزادی به نماد یک حکمران 
خودکامه تبدیل شد. او حتی ٢  سال پیش که در پی شدت گرفتن اعتراضات 
مردمی و همچنین وخیم شدن وضع جسمانی اش قصد داشت در نودوسه 
سالگی از قدرت کناره گیری کند، سعی داشت با اعمال نفوذ، همسر جوانش 
را به  عنوان جانشین بر مسند ریاست جمهوری بنشاند که مخالفت ارتش راه 

را بر این راه حل فامیلِی گردش قدرت بست.
سیاستمدارانوقدرت،خوشاستقبالوبدبدرقه

در جهان سیاستمدارانی همچون موگابه بسیار داریم که در شروع کار 
همچون قهرمانان مورد اســتقبال قرار گرفتند، اما بعد از مرگ بی مهری 
دیده و همچون یک خاطی راهی آخرین ســفر خود شدند. از نمونه های 
متأخرتر سرنوشت ســرهنگ معمر قذافی، زمامدار لیبی، بهترین مثال 
برای این ادعاست؛ هر چند باز موگابه را نسبت به سرهنگ که در آخرین 
لحظات حیات خود برای نجات جانش به جوانان کم سن و ســال لیبیایی 
التماس می کــرد باید خوش اقبال تلقی کنیم. قذافی حتی تشــییع هم 
نشد و هیچ کس هم برای خداحافظی با او نیامد. در این میان زمامدارانی 
هم بودند که یا به مرگ طبیعی مردند همچون ژنرال فرانسیسکو فرانکو 
دیکتاتور اســپانیا و ژنرال آگوستو پینوشه دیکتاتور شــیلی و یا دست 
سرنوشت یقه شان را گرفت و همچون صدام مجبور شدند پیش از مرگ 
پاسخگوی حداقل بخشی از اعمال خود باشــند. قدرتمندانی که فصل 
مشترک همه شان یک چیز بود، هیچ کس بعد از مرگ دلتنگ شان نشد و 

برای شان اشکی نریخت. 

چریک جوان، دیکتاتور پیر 

ستاره منزوی سینما

آنهایی کــه فیلم »نینوچــکا« اثر 
کارگردان کمتر قــدر دیده تاریخ 
سینما ارنســت لوبیچ را دیده اند، 
حتما نقش آفرینی گرتــا گاربو، 
 بازیگر نقش »نینوچکا« مامور ویژه 
اتحاد جماهیر شــوروی در پاریس را 
نیز به یاد دارند. نقشــی سخت و در عین حال 
 ظریف که باید ســیر یک مامور زن وظیفه شــناس، با 
دیسیپلین و بدون هرگونه احساســات اضافه را به یک 
دخترک  عاشق پیشه به شکلی باورپذیر برای مخاطب 
نمایش می داد و الحق که گاربو به خوبی از پس این مهم 
برآمد. 114 سال پیش  در چنین روزی، برابر 18 سپتامبر 
1٩05 میالدی، گرتا گاربو - با نام اصلی گرتا لوویســا 
گوستافسون - بازیگر سرشناس  سینمای جهان در شهر 
استکهلم سوئد به دنیا آمد. گاربو خیلی زود در سینما به 
شهرت رســید و آن قدر خواهان داشت که  می توانست 
فیلم های مورد نظرش را برای نقش آفرینی انتخاب کند، 
اما او خیلی زود تصمیم به بازنشستگی گرفت و وقتی این 
 حرفه را برای همیشه کنار گذاشت هنوز یک ستاره به 
شمار می رفت. گاربو در ســال 1٩41 برای آخرین بار با 
نقش آفرینی  در فیلم »زن دوچهره« بر پرده سینما ظاهر 

شد و بعد از آن زندگی در انزوا را برگزید.  
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راميبويساپتبث1

یساورلاتردناين2

لموماکرارممو3

اديوساگماراي4

انسدافميربارت5

رختساريپارم6

تریحزابريدشکت7

شارساينانسرا8

اشمرونايسامير9

مايدساتناما10

باکترايناهربج11

هدنرسيرسانسن12

يااناکساتپزک13

نمکرتردنبرارما14

ههدناليبيلهاک15

آبگرمکن،یخچال،فریزر،
اجاقگازواشیایبلندو

بسیارسنگینبایدبابستیا
تسمههایمناسببهکفو
دیوارمنزلمحکمشوند.

 قهرمان
متقلب

نیا
جی

یر
ی و

گل
 الن

در
ا« 

سی
ن »

زما
سا

قر 
  م

ب
بو

مح
ه 

گاب
 مو

 

گاه
ش

رز
ی و

خال
ی 

ها
کو

 س
ه و

گاب
 مو

ع با
دا

  و


