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 ٥٢ سال پيش در چنين روزی، برابر ١٩ سپتامبر ١٩٦٧ ميالدی، الکساندر کارلين، نابغه کشتی فرنگی جهان در 
روسيه -  قلمرو اتحاد جماهير شوروی - به دنيا آمد. کارلين را مخوف ترين ورزشکار جهان لقب داده اند، چه آن که تا 
وقتی روی تشک  کشتی ظاهر می شد هيچ کس را يارای مقاومت در برابر او نبود و طالی سنگين وزن کشتی فرنگی 
در مسابقات جهانی و  المپيک بدون حرف پيش به نام او سند خورده بود. از همين رو اعطای لقب بزرگترين کشتی گير 
تمامی ادوار به او تعجب  هيچ کس را برنيانگيخت. کارلين به عنوان پر افتخارترين کشتی گير فرنگی کار تاريخ با ٣ مدال 

طال و يک نقره المپيک به  اضافه ٩ مدال طالی جهانی، بعد از بازنشستگی از دنيای ورزش وارد وادی سياست شد.  

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

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

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

نخستین محاسبه سرعت نور

فاصلــه زميــن تــا خورشــيد 
١٥٠ ميليــون کيلومتر اســت. 
عددی عجيب که حتی به مخيله 
نيز نمی گنجد. اما همين فاصله 
در مقابل فاصله منظومه شمسی 

تا نزديک ترين ســتاره خــارج از 
منظومه يعنی پروکسيما قنطورس اصال 

به حســاب نمی آيد. عدد اين فاصله به قدری بزرگ 
است که از مقياس «سال نوری» برای بيان آن استفاده 
می شــود، يعنی فاصله ای که نور با سرعت ٣٠٠ هزار 
کيلومتر بر ثانيه می تواند در مدت يک سال طی کند! 
وقتی می گوييم فاصله زمين تا پروکسيما قنطورس 
٢/٤ سال نوری است، يعنی اگر با سرعت نور به سمت 
اين ستاره حرکت کنيم، ٢/٤ سال بعد به آن خواهيم 
رسيد. نخستين کسی که تصميم گرفت سرعت نور را 
محاسبه کند، اوله رومر، ستاره شناس دانمارکی بود 
که ٣٠٩ سال پيش در چنين روزی، برابر ١٩ سپتامبر 
١٧١٠ ميالدی در کپنهاگ درگذشــت. رومر پس از 
آزمايش های دقيق و فراوان ســرعت نور را ٢١٠ هزار 
کيلومتر بر ثانيه تخمين زد که با سرعت واقعی تا حد 
زيادی اختالف داشت، اما به هرحال نام او را به عنوان 
نخستين کسی که به سنجش سرعت نور پرداخت، 

در تاريخ علم ثبت کرد.      

فرجامتذکره

س
کو

فو

عما
م

مظفرالدين شاه قاجار در ســال ١٢٨٠ خورشيدی امتياز انحصاری 
کشــف و بهره برداری از نفت در جنوب ايران را در قبال  ساليانه ٢٠ هزار 
ليره استرلينگ به ويليام ناکس دارسی سرمايه دار انگليسی بخشيد، اما 
وقتی چاه مسجد سليمان در ٥ خرداد   ١٢٨٧ به نفت رسيد، قبل از همه 
اين دولت بريتانيا بود که به صرافت نشستن بر سر اين خوان گسترده 
افتاد. مدت قرارداد بين  ايران و دارسی ٦٠ سال تنظيم شده بود و دولت 
انگلستان با خريد بخش اعظم سهام دارسی رسما به طرف مقابل ايران در 
اين  قرارداد تبديل شد. سهم کم و ناچيز ايران از اين شراکت موجب شد 
تا پهلوی اول در سال ١٣١٢ خورشيدی خواهان لغو  قرارداد دارسی شود، 
اما لندن با تنظيم قراردادی جديد با عنــوان «قرارداد ١٩٣٣» بار ديگر 
ذيل شرکت نفت ايران و انگليس،  بهره برداری اختصاصی از چاه های نفت 

ايران را در اختيار گرفت.  
الحاقی گس- گلشاييان، محلل قرارداد ١٩٣٣ 

پس از ســقوط پهلوی اول مخالفت رجال وطن پرســت با قرارداد 
استعماری ١٩٣٣ شــکلی عينی تر به خود گرفت که باعث شد  دولت 
ايران و انگلستان به راه  حلی بينابين برای بستن دهان مخالفان برسند. 
راه حلی که به قرارداد الحاقی گس-گلشاييان  معروف شد و بين عباسقلی 
گلشاييان وزير دارايی دولت وقت و نويل گس، از مقامات شرکت نفت 
ايران و انگليس به امضا  رســيد. براســاس قرارداد الحاقی، حق االمتياز 
ايران از چاه های نفت جنوب افزايش می يافت، اما به اصل قرارداد ١٩٣٣ 
خدشــه ای  وارد نمی آمد. اين بار اما نمايندگان مجلس زير بار تصويب 

قرارداد الحاقی نرفتند. از اين جا به بعد سلسله اقداماتی برای لغو  نه تنها 
قرارداد الحاقی که اصل آن يعنی قرارداد ١٩٣٣ آغاز شــد که از آن در 
تاريخ معاصر ايران با عنوان نهضت ملی شدن  نفت ياد می شود. نهضتی 
که به رغم آمدوشد دولت های مختلف از ساعد تا هژير و منصور و نهايتا 
رزم آرا در ٢٩ اسفند   ١٣٢٩ خورشيدی به تصويب مجلسين رسيد و نفت 

ايران از سيطره انگلستان خارج شد. 
ذبح قانون ملی شدن نفت به پای کنسرسيوم

از تصويب قانون ملی شدن صنعت نفت در ٢٩ اسفند ١٣٢٩ تا کودتای 
٢٨ مرداد ١٣٣٢ خورشيدی آن چه بر سر ملک و  ملت رفت، بارها گفته 
شده اســت. اما اين که پس از کودتا کار نفت به کجا کشيد داستان پر 
آب چشم ديگری اســت که در واژه ای  جديد با عنوان «کنسرسيوم» 
معنا يافت. حدود يک ســال پس از کودتای ٢٨ مرداد، فضل اهللا زاهدی 
نخست وزير کودتاچی  مذاکرات نفتی را از نو کليد زد که حاصل آن انعقاد 
قراردادی جديد در ٢٨ شــهريور ١٣٣٣ خورشيدی (٦٥ سال پيش در 
 چنين روزی) با عنوان «قرارداد کنسرســيوم» بود. در اين قرارداد ايران 
متعهد شد برای مدت ٢٥ سال نفت خود را به  کنسرسيومی متشکل از 
شرکت های آمريکايی، انگليسی، هلندی و فرانسوی بفروشد. قرارداد 
کنسرسيوم در ســال ١٣٥٢  دوباره تغييراتی اندک به خود ديد و نهايتا 
در سال ١٣٥٧ و پس از پيروزی انقالب اسالمی به کل ملغی شد. شکايت 
 کشورهای عضو کنسرسيوم در دادگاه الهه راه به جايی نبرد و اين قرارداد 

عمال به تاريخ پيوست.  

افقىقرارداد کنسرسیوم
 1- قامــت- تیمــى قدرتمنــد در لیگ برتر 

کشورمان
 2- ویتامیــن نور خورشــید- محوطه اصلى 
زورخانــه- گیاهى که خــام یا پختــه آن را 

مى خورند- فهرست غذا
 3- ملیت گوگــول- صفحه آرایى- همراه گو- 

برگ برنده
 4- گریه و زارى- قوه باصره- ترك وطن

 5- ماسه- سفید آذرى- خوددارى از پرداخت 
وجه برات- نوعى طالق

 6- رنگ پرسپولیسى ها- صدمتر مربع- شاعر 
دشتستانى

 7- پول معتبر- دوست صمیمى- پیشرو گله
 8- رخساره- ریشــه مو- ســاز هندى- مزه 

ناخوشایند
 9- الفت- ضــرورت ورزش تیراندازى- واحد 

اختالف پتانسیل 
 10- کحال- مایه حیات- زن و فرزند

 11- نژاد ما- راه فرار- شامه نواز- شهر بى دفاع
 12- گود و عمق- ترمینال- شهري در دامنه 

جنوبى کوه سهند
 13- تصدیق روسى- خرس آذرى- حمله- رود 

جیحون
 14- یخ- خورشیدى- سرشک- بی قید

 15- کنایه از جنگ افروز- آخرین نت

عمودى
 1- ناسپاسى- مظهر کشور چین

 2- دفتر شعر- ردیف بافتنى- مستقیم و بدون 
پیچ و خم

 3- نوعى بیمارى واگیردار- ابریشم خام - فصل 
پاییز- باران اندك

 4- حیوان باوفا- غضبناك، دیوانه- شیر کوهى
 5-  چرك دست- پرنده خوش صدا- سبقت
 6- ادب دان- کاالى نو- همواره و همیشگی

 7- ضمیر اشــاره به نزدیک-  گیاهى براى 
درمان سردرد - باالى بدن

 8- خوددارى کردن- پیامبر بت شکن
 9- مغرور- بیمارى ورم بنا گوش- گنجشک 

 10- میوه اى لذیذ و خوشمزه- تهوع- فریاد 
بلند

 11- تابستانی- جانشین- ظرف سقا
 12- رشته کوه افغانســتان- رود روسیه- 

کوچک
 13- اراده- روا- یار شیرازي- رمق آخر

 14- تجزیه شــیمیایى- نام قدیم فرانسه- 
مدافع رئال و تیم ملى اسپانیا

 15- تغییر مداوم- از غذاهاى برنجى
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دانستنى ها

انور سادات، جيمی کارتر و مناخيم بگين در اقامتگاه کمپ ديويد - ١٩٧٨
٤١ سال پيش، برابر ١٧ سپتامبر ١٩٧٨ ميالدی، پيمان «کمپ ديويد» پس از ١٢ روز مذاکرات مخفی و با ميانجی گری آمريکا ميان انور سادات رئيس جمهوری وقت مصر 
و مناخيم بگين نخست وزير وقت رژيم صهيونيستی به امضا رسيد. سادات با امضای اين پيمان که تنها منافع مصر در آن لحاظ شده بود، جبهه عربی/اسالمی را دور زد و تنها 

گذاشت. او دو سال بعد بهای اين کار را با جان خود پرداخت و در جريان يک رژه توسط سروان خالد اسالمبولی کشته شد.

وو
دژا

٥ ســال بعد از حمله عربســتان و ائتالف تحت امرش به يمن، به نظر 
می رسد قواعد بازی به شکل جدی درحال تغيير است. حمله به تأسيسات 
شــرکت آرامکو آن هم با حدود ١٠ فروند هواپيمای بدون سرنشــين 
که بی ترديد از تکنولوژی پايينی در مقايســه با محصوالت پهپادی روز 
جهان برخوردارند، ژرفای آسيب پذيری عربستان را به رخ جهان کشيد. 
کشوری که ســومين هزينه کرد نظامی را بعد از اياالت متحده و چين با 
رقمی نزديک به ٨٠ ميليارد دالر به خود اختصاص داده، تنها با حمله ١٠ 
پهپاد به تأسيسات نفتی اش ٥ ميليون بشکه از ظرفيت توليد نفت خود 
را از دســت داده و گمان نمی رود حاال حاالها قادر باشــد اين خسارت را 
جبران کند. اين که برخی منابع اطالعاتی بدون هيچ سند و مدرکی عامل 
حمله را موشک های کروز و نه پهپادهای انصاراهللا عنوان می کنند نيز، از 
رقت انگيزبودن ماجرا نمی کاهد؛ زيرا اتفاقا در آن صورت سواالت بيشتری 
مطرح خواهد شد و کليت ســامانه  پاتريوت که دفاع از آسمان پادشاهی 

سعودی را برعهده دارد، به شکل جدی زيرسوال خواهد رفت.
انفجار در آرامکو، بهانه  جديد

هرچه از ماجرای حمله به آرامکو می گذرد، تهديدات ترامپ و ديگرانی 

که دفاع از ســعودی برای تضمين جريان بی دغدغــه انرژی از منطقه 
خليج فارس را در نطق ها، توييت ها و اظهارنظرهايشان شعار می دهند، 
کمرنگ و کمرنگ تر می شود. اين ميان شايد تنها حرف صادقانه را ترامپ 
زد که گفت ما به نفت عربستان نياز نداريم، اما... و اين «اما» اينک بيش 
از هرچيز يک تعارف برای دلخوش شدن دربار سعودی به نظر می رسد تا 

تهديدی بر عليه کسانی که حمله به قلب نفتی عربستان را انجام داده اند. 
اين که خسارت تا آن جا بزرگ است که سعودی ها و هم پيمانان غربی شان 
عار دارند حمله فوق را به انصاراهللا نسبت دهند يک چيز است و بهانه جويی 
برای کشيدن پای ايران به ماجرا و يافتن دســتاويز جديد برای توجيه 
سياست فشــار بر تهران چيز ديگری که از قضا ظاهرا اين دومی بيشتر 

مدنظر واشينگتن قرار دارد.
توجيه پذيرشدن توليد نفت ِشيل

اين ميان شايد آن طورها هم که به نظر می رسد، دونالد ترامپ از باليی 
که بر سر آرامکو آمده، ناراضی نباشد. وعده ترامپ برای استفاده از ذخاير 
اســتراتژيک نفت آمريکا جهت جلوگيری از کمبود حامل های انرژی 
در بازارهای جهانی، بيش از آن که حرکتی ســخاوتمندانه باشد، عملی 
اقتصادی بايد قلمداد شــود. ترامپ همواره از توليد نفت «ِشيل»- نفت 
سنگ- با وجود خســارت های جبران ناپذيری که به محيط زيست وارد 
می ســازد، دفاع کرده و در مصاحبه ها مبنای پافشاری خود را نيز بی نياز 
ساختن کشور از نفت خاورميانه يا هرکجای ديگر جهان قرار داده است. 
حاال نه تنها آمريکا به دليل خارج شــدن ٥ ميليون بشکه نفت عربستان 
از چرخه توليد ضرر نکرده، بلکه می تواند نفت ِشــيل خــود را با منت و 
قيمتی که بر اثر اين حمله درحال افزايش است، به متحدانی چون ژاپن 
و کره جنوبی بفروشد. بر همين اساس، آيا منطقی نيست تئوری پردازان 
غربی احتمالی هرچند کوچک برای دست داشــتن آمريکا در حمله به 

آرامکو قايل شوند! فرض محال که محال نيست!

ضرر آرامکو و سود آمریکا 

نویسنده طناز و سورئالیست

در بين رمان نويســان سورئاليست 
اروپايی، ايتالو کالوينو، نويســنده 
پرطرفــدار ايتاليايــی جايگاهی 
ويژه دارد. «بارون درخت نشين»، 
«شــواليه ناموجود»، «ويکنت دو 
نيم شــده» و مجموعه داستان های 
کوتاه «چه کســی در دريا مين کاشــت»، 
«کمدی های کيهانی» و «شــهرهای ناپيدا» به عنوان 
تحسين شــده ترين آثار او به زبان های مختلف ازجمله 
فارسی منتشــر و بارها تجديد چاپ شــده اند. والدين 
کالوينو به دليل عالقه شــان به گياه شناســی هميشه 
در سفر بودند شايد درســت به همين دليل بود که او را 
در کوبا به دنيا آوردند. کالوينو اما دوره جوانی خود را در 
ايتاليا گذراند و پس از پايان جنگ جهانی دوم به حزب 
کمونيست اين کشور پيوســت. او در دهه ٥٠ ميالدی 
سبک شخصی اش را که آميزه ای از پندهای اخالقی در 
لوای داستان های تخيلی بود، به دست آورد و تقريبا تا 
پايان حيات حرفه ای خود آن را در آثارش به کار بست. 
کالوينو در حوالی دهه چهارم از عمر خود به زادگاهش 
کوبا بازگشت و با ارنستو چه گوارا و فيدل کاسترو مالقات 
کرد. اگر بخواهيم سبک نوشــتاری او را در يک جمله 
خالصه کنيم، شايد بتوان چنين توصيفش کرد: ادبيات 

تخيلی، فانتزی با چاشنی طنز!

اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـى  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـاى جاده اى 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـوددارى 
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بىطلالبنسناعنك1
نتفاىردىههزىن2
گىلكتالاكىاو3
امناجاوجابما4
لناىنرپرفولىن5
دىروهىدىردس6
وشنهعاررىسرى7
ىمهرطشتىنتاو8
سنراشقاشجاسن9
كركهدوجاوجن10
انزاردشىامزرك11
نكباقنكرتابا12
سىلهىمسشدرتل13
ىساىقاتىادوهى14
ناىسندىلوداىاو15


