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استادی آزاده و سربلند
به یاد دکتر «ناصر تکمیل همایون»

دکتــر ناصــر تکمیل همایــون از آن اندیشــمندان خوش نام و 
پرآوازه ای اســت که در شــناخت او، بضاعت این قلم نشاید که به  
کار آید و وصفش کند، اما چون دو، ســه سالی با او در ارتباط بودم 
و در تألیف یــک کتاب، ناظر و راهنمایم بود، مروت نمی گوید که در 
رثایش خاموش باشــم. اکنون که چهلمین روز پرواز غمبار اوست، 
برداشــت هایم را از او و شخصیت دوست داشــتنی و مهربانش بر 
این صفحه می آورم تا وظیفه خود را بی پاســخ نگذاشــته باشم. با 
نام دکتر تکمیل همایون و کتاب هایش، به ویژه آگاهی های فراوان و 
سودمند او درباره تهران، از سال های دور آشنا بودم، اما هنگامی که 
در ســال های ۹۱، ۹۲ برای تألیف کتابی درباره تهران، ایشان از طرف 
شــهرداری به عنوان ناظر بر تألیف، به بنده معرفی شد، من هم در 
طول این مدت، هر هفته یا یک هفته در میان به پژوهشــگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی یا به منزل او می رفتم و یکی، دو ساعتی 

در حضورش شاگردی می کردم. روزهای بسیار خوبی برای نگارنده 
بود. پس از آن ســعی کردم در هر فرصتــی به دیدارش بروم که از 
اطالعات وســیعی که در زمینه ایران و تهران داشت و نیز از دست 
توانایش در نگارش و ادبیات فارسی، بهره مند شوم. استاد از گذشته 
خــودش و فرزند فیلم ســازش و برخوردهایی که در ســالیان زیاد، 
به ویژه در سال های اولیه بعد از پیروزی انقالب با او شده بود خیلی 
حرف ها داشت، بدون اینکه از کسی گالیه کند و غصه بخورد. اخالق 
دکتر تکمیل همایون، پســندیده و آموزنده بود. بدون اینکه بخواهد 
درس اخالق بدهد، هر کس نزد او می نشست، از برخوردهای خوب 
و دلنشــین وی لذت می برد. اطالعات اســتاد از سیاست داخلی و 
سیاســیون معاصر ایــران به ویژه از دکتر محمــد مصدق و اعضای 
جبهه ملی و نهضت آزادی ایران و ســایر تشکل های ملی  -مذهبی 
مبارز و فعال، بســیار خوب و حتی عالی بود. کار بنده که استاد ناظر 
محتوایــی آن بود، در معرفی نامداران تهران بود. زندگی نامه و آثار 
بیش از هزارو ۲۰۰ نفر از شــخصیت های گوناگــون متولد تهران را 
جمــع آوری و با نظارت ایشــان آماده می کردم. شــناختش از افراد 
و کارهایی که کرده بودند، شــگفت انگیز بــود. همین امر در بهبود 
محتوای کارهایی که من انجام می دادم و به تألیف کتاب «نامداران 
تهران» انجامید، بســیار مؤثر بود و واقعا بــرای نگارنده یک افتخار 

چهارشنبه
۵ بهمن ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۸۱

پارلمان اروپا در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ میالدی، قطع نامه ای در باب مسائل اخیر ایران 
و بــا عنوان واکنش اتحادیــه اروپا به اعتراضات و اعدام ها در ایران به تصویب رســاند. 
 ایــن قطع نامه با ۳۱۳ رأی مثبت از ۵۴۵ نماینده حاضر به دســت آمد. البته تصمیمات 
ایــن نهاد اروپایی الزام آور نیســت و جنبه توصیه ای دارد. نهــاد تصمیم گیر در این باب، 
شــورای وزیران اتحادیه اروپا است. نکته شایان  توجه  در این زمینه، دو متمم پیشنهادی 
ارائه شده درباره این قطع نامه بود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. متمم نخست در باب 
تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران بود؛ به این صورت که این نهاد به لیست گروه های 
تروریستی اتحادیه اروپا اضافه شود. این متمم با ۵۹۸ رأی از ۶۳۸ عضو حاضر، مصوب 
و به قطع نامه فوق اضافه شــد. هم زمان متمم دیگری نیز برای افزودن به این قطع نامه 
به رأی گذاشته شد و رأی نیاورد؛ این متمم در باب تعلیق مذاکرات برجام بود. این متمم 
با ۳۸۲ رأی مخالف در برابر ۱۲۶ رأی، مصوب نشد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که 

بــه دلیل الزم االجرانبودن قطع نامه تکمیلی  پارلمان، توقع می رفت این متمم به صورت 
نمادین مصوب شــود. با توجه به این مخالفت و موافقت  پارلمان اروپا، تصویر روشــنی 
از اولویت و رویکرد اروپا در مســائل امنیتی به دســت می آید. آنچه مشخص است، این 
است که بدون شک اولویت  اتحادیه اروپا امنیت است. این امر همواره در صدر توجهات 
اتحادیه اروپا بوده و فقط از حوزه ای به حوزه دیگر معطوف شــده اســت. زمانی بحث 
مهاجرت افسارگســیخته به دلیل بحران ســوریه و زمانی دیگر امنیت دریایی در خلیج 
فــارس در کانون توجهات بود. پرونده هســته ای ایران نیز که همــواره در دو دهه اخیر 
مدنظر اروپا بوده اســت. اما مسئله اساسی کنونی برای امنیت اروپا، در جبهه شرق و در 
جریان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین قرار دارد؛ بنابراین اولویت اساسی اروپا در مقطع 
کنونی در حوزه امنیتی، بحران اوکراین است. تصمیم پارلمان اروپا در توصیه به تروریستی 
اعالم کردن سپاه پاسداران را باید در راستای این اولویت امنیتی اروپا دانست. در واقع بیم 
اروپا از همراهی و همکاری ایران با روســیه در تهاجم به اوکراین، سبب شده است تا در 
برخی مواضع محافظه کارانه اروپا، تغییرات اصولی ایجاد شــود که قطع نامه مذکور نیز 

از مصادیق بارز آن است.
از ســوی دیگر، پارلمان اروپا در قبال تهدید امنیتی دیگر یعنی ایران هسته ای، رویکرد 
منعطف تری را در پیش گرفته است. اروپا با درک شرایط حساس کنونی، همچنان برجام 
را مفیدترین ابزار کنترل برای جلوگیری از اتمی شــدن ایــران می داند. این رویکرد به ویژه 

با توجه به اینکــه لغو برجام می تواند به حذف قریب به اتفــاق ابزارهای نظارتی اروپا 
و غرب بینجامد، اتخاذ شده اســت. اتخاذ این رویکرد های دوگانه اروپا نسبت به مسائل 
امنیتی مرتبط با ایران، ما را به نتایجی می رســاند که درخور  توجه اســت. نخست اینکه 
سیاست اروپا همچنان بر اســاس همان سیاست همیشگی یعنی چماق و هویج بنیان 
شده اســت. اروپا در عین اتخاذ سیاست های سفت و سخت مانند توصیه به قرارگرفتن 
نام ســپاه پاسداران در لیســت گروه های تروریســتی اتحادیه اروپا اما همچنان بر اعتبار 
برجــام   نیمه جان تأکید دارد تا انعطاف خود را نشــان دهد. دوم اینکه هرچند  در مقطع 
کنونی اوکراین اولویت اروپاســت، اما اروپاییان به خوبی می دانند که این مشکل مقطعی 
خواهد بود. به همین علت تروریســتی اعالم کردن ســپاه پاســداران در این مقطع را با 
نشــانه گرفتن دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت آغاز کرده اند؛ هدف کوتاه مدت در راستای 
کنتــرل و محدودکردن کمک های نظامی ایران به روســیه در بحــران اوکراین قرار دارد. 
هدف بلند مدت، ایجاد ابزار چانه زنی مؤثر در قضیه هســته ای ایران است تا از طریق این 
ابزار به پیشــبرد اولویت امنیتی دیگرشان یعنی جلوگیری از اتمی شدن ایران کمک کنند. 
سوم اینکه با تروریســتی خواندن سپاه توسط ایاالت متحده، اروپا ناخواسته و ناتوان، در 
عمل مقید به این امر بود و اکنون با اعالم تروریستی بودن سپاه پاسداران به این موضوع 

رسمیت بخشیده است.
البتــه در ایــن میان مالحظاتی وجــود دارد. حجم مبــادالت و نوع روابــط ایران با 

دولت های اروپایی با رابطه ایران و ایاالت متحده بســیار متفاوت اســت. ایران از اروپا در 
مقابــل آمریکای ترامپ به عنوان یک وزنه و نقطه اتــکای تعادلی بهره فراوانی می ُبرد. 
کما اینکه در آینده هم می تواند از این پتانسیل استفاده کند. همچنین تعامالت اقتصادی 
ایران با اروپا نیز قابل  قیاس با تعامالت اقتصادی ایران با ایاالت متحده نیســت. از سوی 
دیگر، ایران بر مسائلی نظارت و کنترل دارد که در حالت بحرانی، اثرات آن بر اروپا بسیار 
سهمگین تر از ایاالت متحده است؛ مسائلی مانند مهاجرت افسارگسیخته، ترانزیت مواد 
مخدر، امنیت دریایی خلیج فارس و امنیت انرژی در سایه همکاری با ایران میسر است و 

در هنگام تقابل حداکثری، هرکدام از این مسائل می تواند به بحرانی در اروپا ختم شود.
بنابراین، روابط ایران و اروپا درحال حاضر با رویکردی دوگانه ناشــی از واقعیت های 
منطقه ای و بین المللی طرف است. اینکه اروپا به کدام سمت خواهد رفت، به عملکرد 
ایران بستگی دارد. هرچه تقابل بیشتر شود، به طور قطع میل اروپا به واکنش های صریح تر 
بیشــتر می شود. کما اینکه اروپا در یک ســال اخیر از موضع متعادل خود در میانه تقابل 
ایــران و ایاالت متحده درخصوص برجام، به مواضــع تهاجمی تر علیه ایران روی آورده 
اســت. در این میان متغیرهای تأثیرگذار دیگری مانند آمریکای دموکرات نیز وجود دارد 

که با تکیه بر قدرت اجماع سازی جهانی دموکرات ها، در این مسئله بسیار مؤثر هستند.
* دکترای حقوق بین الملل عمومی
پژوهشگر میهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

به حســاب می آمد که زیر نظر چنین استاد بزرگ و آشنا به موضوع، 
ارزش اثرم را باال ببرم. به جز این راهنمایی های درســت و سودمند، 
صفحــه به صفحه نوشــته های مرا با دقت زیــاد، ویرایش ادبی و 
نگارشــی می کرد. در پایان کار یک مقدمه علمی و محققانه درباره 
ســابقه رجال شناســی در ایران و ضرورت آن بر کتاب تألیفی حقیر 
نوشت که بر اعتبار آن افزود. زنده یاد دکتر تکمیل همایون در بخشی 
از مقدمه کتاب «نامداران تهران» نوشــته اســت: «نگارنده افتخار 
داشت که پیش از انتشار کتاب یادشده، به تناوب، بخش های متعدد 
آن را با دقت مطالعه کند و دانســته های خود را در اختیار نویسنده 
گرانمایه قرار دهد و اگر نوشــتارها به ویرایش نیاز داشت، معظم له 
را بــر آنها آگاه کنــد و اگر منابع دیگری به یاد می آمد، ایشــان را به 
بررســی آن فرامی خواند. بی تردید نگارنده نیز نمی تواند در این امر 
خــود را دانا و توانا به شــمار آورد، چه به زبان فرهیختگان متقدم، 
صفت نقصان بر طبع انســان اســتیالی کامل دارد، ولی تالش های 
به کاررفته در تهیه این کتاب، در مســیر تاریخ نــگاری خاصی بوده 
است که فزون بر عدالت خواهی و صداقت گرایی نویبسنده، ریشه در 
فرهنگ شهرنامه   نگاری و علم رجال دارد که در جهان اسالم اعتبار 
بسیاری داشته است» (نامداران تهران، انتشارات کویر، چاپ چهارم، 
۱۴۰۱، ص ۵). دکتر تکمیل همایون عالوه بر اینکه در مقابل دیگران 
بسیار متواضع و بی ریا بود، حتی در مقابل شاگردانش که گهگاهی 
برای پرسیدن و مشورت نزد او می آمدند، خوش اخالق و بذله گو بود 

تا دیگران کنارش احساس غریبی نکنند.
زاده قزوین و بالیده در تهران

گذری بر زندگی و آثار مکتوب دکتر ناصر تکمیل همایون نشــان 
می دهد این فرزند قزوین و ایران، در تمامی عمرش تالش می کرده 
تــا به عنوان یــک اندیشــمند آزاده بتواند برای کشــور و مردمش 
سودمند باشــد. او بیش از ۸۵ سال عمر کرد (۱۳۱۵–۱۴۰۱)، هفت 
دهــه از این عمر بابرکت را به خواندن و پژوهش و آموزش گذراند 
و عاله بر تربیت شاگرد، آثار خواندنی ارزشمندی را هم برای تاریخ 
و فرهنگ ایران باقی گذاشــت. اســتاد تکمیل همایون در دانشگاه 
تهران فلســفه و علوم تربیتی خواند و لیســانس گرفت. در همین 
دانشــگاه موفق به گذراندن دوره فوق لیسانس علوم اجتماعی زیر 
نظر دکتر غالمحسین صدیقی شد. بعد از آن به دلیل شایستگی های 
علمــی و فکری و رفتاری که داشــت، او را برای ادامه تحصیل به 
اروپا فرســتادند. در فرانسه و در دانشگاه پاریس به مدت نزدیک به 
۱۰ ســال در فراگیری دروس مورد عالقه اش کوشید و موفق شد به 
ســال ۱۳۵۱ دکترای تاریخ و در سال ۱۳۵۶ دکترای جامعه شناسی 
دریافت کند. یک ســال پیش از پیروزی انقالب به ایران بازگشت و 
مدرس دانشگاه شد. او از آن تاریخ به بعد برای همیشه در میهنی 
که هم خیلی آن را دوســت می داشــت و هم برای ارج نهادن به 
موقعیت و اهمیت آن قلم می زد و کتاب و مقاله می نوشت، یعنی 
کشور ایران، ماندگار شــد. البته کسانی بودند که بار ها او را تشویق 
کردنــد به دلیل رنج هایی که در چندین ســال آغاز پیروزی انقالب 
دیده بود، ترک وطن کنــد و آینده بهتری را برای خود رقم بزند، اما 
تسلیم نشد و همه فعالیت هایش را در ایران و برای ایران و پایتخت 

آن متمرکز کرد. گرچه او زاده قزوین، شهر تاریخی و فرهنگی مهم 
و زادگاه انسان های اندیشمند و دانش پژوه و شاعر و هنرمند و آزاده 
فراوان بوده اســت و اتفاقا به آن خیلی عشق می ورزید، اما بخش 
زیادی از مطالعات خود را برای شــهر تهران که در آن بالیده است، 
صرف کرد و به عنوان یــک تهران پژوه پرآوازه، نام نیکی از خود در 

تاریخ تهران و ایران ثبت کرد.
در  دل سیاست

تکمیل همایون از همان دوران دانشــجویی در کنار تحصیل به 
سیاســت هم روی خوش نشــان داد و پای به این راه پر از سنگالخ 
گذاشــت. عالقه وافرش به بزرگمرد ملــی ایران زمین، دکتر محمد 
مصــدق، وی را به همراهان نخســت وزیر مردمــی اوایل دهه ۳۰، 
یعنی اعضای جبهه ملی ایران نزدیک کرد و عضو ســازمان جوانان 
این جبهه شــد. در میان احزاب تشکیل دهنده جبهه ملی به حزب 
ملت ایران متمایل شــد و به این حزب پیوست و در ردیف نزدیکان 
لیدر آن داریوش فروهر که دوســتی نزدیکی با آن مرحوم داشــت، 
ایســتاد. دکتر تکمیل همایون پس از پیــروزی انقالب ابتدا در عصر 
دولت موقت، وارد حاکمیت جدید شد و معاونت وزارت فرهنگ و 
هنر را پذیرفت. بعد از انحالل ایــن وزارتخانه و ادغام آن در وزارت 
اطالعات و جهانگردی که منجر به تشــکیل وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شد، دکتر به دانشگاه بازگشت تا اینکه دوست صمیمی اش 
دکتر ابوالحســن بنی صدر، رئیس جمهور ایران شد. روزگار گذشت و 
استاد همچنان به تدریس و مطالعه مشغول بود تا یک و نیم سال 
بعد از آنکه اوضاع سیاسی ایران شکل و شمایل جدیدی پیدا کرد و 
دوســتان تکمیل همایون به مرور از صحنه کنار گذاشته شده بودند . 
بنی صدر که از حاکمیت ایران اخراج شــد، به دلیل ترس از ناامنی ، 
به دوســتان نزدیکش پناه برد. دکتر تکمیل همایــون به او پناه داد، 
اما نه در خانه خودش که جای شناخته شــده ای بود، بلکه در جای 
دیگری که می توانست مخفیگاه یک سیاست مدار در معرض خطر 
باشــد. بعد از اینکه ابوالحســن بنی صدر ایران را ترک کرد، مقامات 
امنیتی کشور، دکتر تکمیل همایون را به اتهام پناه دادن به بنی صدر 
در منزل خودش او را تحت تعقیب قرار دادند و به زندان درآوردند. 
دستگاه قضائی هم او را به دلیل همین جرم محکوم به اعدام کرد، 
اما با توصیه آیت اهللا حسینعلی منتظری به محمد محمدی گیالنی 
حاکم شرع وقت دادگاه انقالب تهران، نام برده حکم اعدام استاد را 
به حبس ابد برگرداند. بعد از آن حکم ابدش به ۱۰ سال تقلیل پیدا 

کرد و پس از گذراندن چهار سال و نیم آزاد شد.
آغاز  زندگی دوباره

اســتاد بعد از آزادی و زدودن رنــج فراوانی که بر دل و ذهنش 
نشســته بــود، روزهای زیــادی را در منــزل به مطالعــه و تحقیق 
می گذراند، اما با ســختی معیشت هم دست به گریبان بود؛ چون او 
از دانشــگاه اخراج شــده بود و حقوقش را هم قطــع کرده بودند. 
یکــی از این روزها، دکتر محمود بروجــردی داماد آیت اهللا خمینی 
که رئیس پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی بود، دکتر 
تکمیل همایون را بــه کار دعوت کرد و در همین پژوهشــگاه برای 
تحقیق و پژوهش به او فرصت داد و ســپس به اســتخدام رسمی 

آنجــا درآورد و بــه عنوان عضــو هیئت علمی معرفــی کرد. وی 
در این مؤسســه ماند و به تدریس و تحقیق ادامــه داد تا اینکه در 
سال ۱۳۸۵ بازنشسته شــد، اما باز هم فرصت های زیادی را پس از 
بازنشستگی در همین پژوهشــگاه در اتاق کوچکی که با یک استاد 
دیگر می نشست، به کارهای پژوهشی اختصاص داد. در همین اتاق 
شاگردان و دوســتانش را می پذیرفت و با آنان گفت وگو می کرد. در 
ســخن گفتن و بیان خاطرات خود از لطیفــه و طنز بهره می برد و با 
روی خندان با دیگران روبه رو می شــد. در معرفی کتاب به دیگران 
غفلــت نمی کرد و مجلس خود را با دیگــران، حتی اگر یک نفر در 
محضــرش بود، آموزنده و جذاب می کرد. آخرین باری که او را دیدم 
در مراســم نکوداشــت دکتر اصغر مهدوی، نسخه شناس و استاد 
برجســته اقتصاد و یادبود برادرش دکتر یحیــی مهدوی بود که در 
کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران و به همت دکتر رسول جعفریان 

برگزار شده بود.
آثار  تألیفی استاد تکمیل همایون

روشن نیست اگر این استاد برجسته، پس از رنج هایی که در نیمه 
اول دهه ۶۰ در سرزمین خود دید، مانند بعضی از همفکرانش ترک 
دیار می کرد و در کشور پیشرفته دیگری همچون فرانسه می نشست 
و کار فرهنگی می کرد، آیا می توانست این گونه که درباره اقصی نقاط 
ایران تحقیق کرده و دست به تألیف کتاب و مقاله زده، چنین کند یا 
وارد یک سری مقوالت نظری درباره تاریخ و جامعه شناسی می شد؟ 
آنچه مشخص است، عشق استاد به ایران و مفاخر و سرزمین ایران، 
او را در میهن خویش نگه داشــت و رنج هــای احتمالی حضور در 
وطن خود را بر رنج غربت در کشــور بیگانه ترجیح داد و همین جا 
مانــد و کارهای علمی و قلمی خود را پیش برد. حاصل تالش های 
بی وقفه استاد در این ســال ها آثاری است که در فهرست زیر آمده 
اســت با این توضیح که فرزندش خبر از وجود تعداد کتاب دیگری 
از نوشــته ها یا آنچه را خــودش برای چاپ آماده کــرده بود، داده 
است. به امید اینکه نوشته های دیگر استاد به دست عالقه مندان به 
ایران و ایرانی برســد. کتاب های منتشرشده دکتر به این شرح است: 
۱- تاریخ ایران در یک نگاه، ۲- آموزش و پرورش در ایران، ۳- تهران، 
۴- دانشگاه گندی شاپور، ۵- سلطانیه، ۶- تاریخ اجتماعی و فرهنگی 
تهران: از آغاز تا دارالخالفه ناصری، ۷- مســائل و چشــم اندازهای 
فرهنــگ (مجموعه مقــاالت)، گروه مؤلفان، ۸- گســتره فرهنگی 
و مرزهــای تاریخــی ایران زمیــن، ۹- خــوارزم، ۱۰- خلیج فارس، 
۱۱- انقالب مشــروطیت، با همکاری پیمان متین، ۱۲- سرگذشــت 
دریای مازندران، ۱۳- مشروطه خواهی ایرانیان (مجموعه مقاالت)، 
۱۴- جاده ابریشم، دشتی به وسعت تاریخ: نگاهی جامع به نظرآباد، 
با همکاری حســین عســگری، ۱۶- آبســکون یا جزیره آشــوراده، 
۱۷- مرزهــای ایــران در دوره معاصــر و ۱۸- تاریــخ اجتماعی و 

فرهنگی، تهران: دارالخالفه ناصری.
دکتر تکمیل همایون چند سالی به دلیل بیماری ای که از آن رنج 
می برد، خانه نشین شده بود تا اینکه در ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ دار فانی را 
وداع گفت و دو روز پس از آن، ساکن جایگاه ابدی اش در آرامستان 

شهر قزوین شد. رحمه اهللا علیه.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

خواننــده آمریکایــی و برنــده نوبل ادبــی ۲۰۱۶- پیوند
۹- شــب چله- فریاد شــادی- اداره کننده ۱۰- شــکل 
ظاهری- جویدنی است- صندوق بین المللی برای کمک 
به کودکان ۱۱- خوش آوازه- از همســایگان کشورمان- 

انتها ۱۲- پنهان کردن- آبستن ۱۳- از بهترین زنان بهشت 
اســت- کره مسکونی انســان- گالبی ۱۴- شروع، آغاز- 
قدرت و نیرو- اولین شهر خشتی جهان ۱۵- ابزاری برای 

نمایش تصاویر و حرکات ستاره ها- همانندی  افقی: 
 ۱- کاســتی- از ارکان نماز که فراموش کردن آن 
نماز را باطل می کند- نامــادری ۲- کارگردان فیلم 
آخرین سامورایی- یک ششــم ۳- رنگ نشان دهنده 
هیجان- عاشق- خأل ۴- نام پدر حضرت مریم(س)- 
پدر شعر ایتالیا ۵- زندگی نامه این موزیسین آلمانی 
را رومن روالن نوشــت- میوه ای روغنی- هزار کیلو 
۶- قومی ایرانی- شاعر سرشناس شیلی- پرآب ترین 
رود جهان ۷- یک پای ثابت ســاالد- نامشــخص- 
ســخن چین ۸- صورت پنجم فلکی- آلبومی با آواز 
علی رســتمیان- شــهری در ایالت تورینگن آلمان
۹- غذایــی از گوشــت چرخ کرده و ســیب زمینی- 
مخلوط آب  و آرد- ... التزع قلوبنا ۱۰- هدایت کننده- 
درخــت   -۱۱ دریــا  شــوروی-  فضانــورد  ســگ 
زبان گنجشک- ســپهر- بازبینی نوشته ۱۲- پوشیده 
و پنهــان- ویران شــده ۱۳- واگذار کــردن- بیماری 
یرقان- کج و خمیــده ۱۴- نوعی ماهی در آب های 
شــمال ایران- باد بسیار تندی که در ناحیه سیستان 
می وزد ۱۵- نوعی راه رفتن اسب- شگفت آور- سم 

حشره کش 
عمودی: 

۱- بــی ارزش- بندبــازی ۲- شــب نــزول قرآن- 
ناحیــه تاریخی در آســیای مرکزی- کامیون ارتشــی 
۳- عبادتگاه راهب- دلیل ها- آتشــدان ۴- تســت- 
تنبل ۵- تکرار حرفی- وســیله کمک حرکتی کودکان 
نوپا- آخرین خلیفه عباسی ۶- زن خانه دار- ناگواری- 
روستا ۷- ســنگین- زشت رو- بر جوانان عیب نیست 
۸-  ســازی زهی زخمه ای- آهنگ ســاز، ترانه ســرا و 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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