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ره
پرت ١57  سال پیش در ١0 ژانویه ١٨٦٢ میالدی، ساموئل کلت، صنعتگر و مخترع آمریکایی در  هارتفورِد کانتیکات 

درگذشــت. کلت بیش از هر چیز به دلیل اختراع سالح »ُرِولِور« در جهان مشــهور است. تا بیش از اختراع این 
اسلحه، برای هر بار شلیک استفاده کنندگان از اسلحه می باید عملیات نصب فتیله ، باروت ریزی و گلوله گذاری را به 
شکل دستی انجام می دادند. اما کلت با اختراع رولور که به شکل خودکار مسلح می شد، انقالبی عظیم در صنعت 
اسلحه سازی پدید آورد. اسلحه ساخت او درواقع استوانه ای برای قراردادن فشنگ داخل آن داشت که با کشیدن 
چخماق تفنگ می چرخید و فشنگ را برای شلیک آماده می کرد. ظرفیت این استوانه در ابتدا ۵ الی ۶ فشنگ بود و 

به همین دلیل رولور را در ابتدا ششلول می خواندند.

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اگراحساسخواببهشمادستداد
پارکینگهای مانند امنی مکان در
از و کنید متوقف را جادهایخودرو
توقفدرشانهبزرگراهخودداریکنید.

مخترع 
ششلول

تن تن  و میلو

داســتان  مصور یا همان »کامیک 
استریپ«  در ایران قدمت چندانی 
ندارد و ما ایرانی ها تقریبا از اواسط 
دهه 40 خورشیدی در  صفحاتی 
از »کیهان بچه ها« با داستان مصور 
آشنا شدیم که البته در ادامه نیز برخی 
دست به انتشار مجالتی با محوریت چنین 
 داستان هایی زدند. مهمترین تالش در این زمینه مربوط 
می شود به ســال های 50 تا 5٦ خورشیدی که انتشارات 
یونیورســال، با  مدیریت ماردیک بوغوسیان، ١3 عنوان 
از ماجراهای »تن تن و میلو« را با ترجمه خسرو سمیعی 
به چاپ رساند و عاشــقان ایرانی  داستان های مصور را با 
یکی از معدود قهرمانان غیرآمریکایی این گونه داستان ها 
یعنی »تن تن« و سگش »میلو« آشنا کرد. امروز  مصادف 
است با نودمین سالروز انتشار نخستین داستان مصور از 
ســری ماجراهای »تن تن و میلو«. درواقع 90 سال پیش 
در ١0 ژانویه ١9٢9، نخســتین بخش از این داستان ها 
به قلم نویســنده بلژیکی ژرژ پروســپر رمی معروف به 
»هرژه«  منتشر شد. پروفسور تورنسل، کاپیتان هادوک، 
تن تن، میلو، دوپونت، دوپونط، بیانکا کاستافیوره ازجمله 
معروف ترین  شخصیت های سری داستان های »تن تن و 
میلو« هستند که در طول نزدیک به یک قرن مخاطبان 

خود را به دل ماجراجویی های  خود کشاندند.    

تولستوی ثانی

چندی پیش نقل قولــی از آیت اهلل 
خامنه ای، رهبــر معظم انقالب در 
رسانه ها منتشر شــد که طی آن 
ایشــان اینچنین به مقایســه دو 
شــاهکار معروف ادبیات روســیه 

دربــاره انقالب اکتبر این کشــور در  
سال ١9١7 پرداخته بودند: »کتاب »دن 

آرام« شولوخوف را خوانده ام که کتاب خوبی است اما کتاب 
»گذر از رنج ها« از آلکسی تولستوی در به تصویر کشیدن 
انقالب، بهتر است.« تمجید رهبر انقالب از کتاب »گذر 
از رنج ها« البته قدمتی دیرینه دارد و ایشان در سال های 
دورتر نیز چند باری در ســخنان خود به این اثر اشاراتی 
داشته اند. الکسی تولستوی نویسنده این کتاب که از قضا 
هیچ نســبتی هم با لئو تولســتوی معروف و نویسنده 
رمان جــاودان »جنــگ و صلح« ندارد، ١3٦ ســال 
پیش در ١0 ژانویه ١٨٨3 در پوگاچیوف به دنیا آمد. 
تولســتوی که شــعر نیز می گفت در اتحاد جماهیر 
شوروی طرفداران زیادی داشت. مشهورترین اثر این 
نویسنده بزرگ روس یعنی رمان سه جلدی »گذر از 
رنج ها« بر تجربه های گرانبها و تاریخی مردم روسیه 
از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۹ بنا شــده و نشیب و فرازهای 
جنگ جهانی اول، انقــالب اکتبر و جنگ های داخلی 

را به تصویر کشیده است. 

فرجامتذکره
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مجمععمومیسازمانمللمتحد|تاالروستمینسترلندن-1946
73 سال پیش در ١0 ژانویه ١94٦ میالدی، نخستین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شرکت نمایندگان 5١ کشور در شهر لندن برگزار شد. کمتر از یک سال بعد به 

پیشنهاد ایاالت متحده و پذیرش اعضا، مقر سازمان ملل متحد به نیویورک انتقال یافت. 

حذف »صفر« از پول »کم صفر« ماجرای حذف چند »صفــر« از پول ملی داســتان جدیدی 
نیســت و از ســال ها پیش مدیران مختلف بانک مرکزی برای 
انجام این کار خیز برداشته بودند که البته هربار به ثمر نرسیده 
و همواره در حد حرف باقی می ماند، اما به نظر می رســد این بار 
قضیه کمی جدی تر از دفعات پیشــین اســت مخصوصا که به 
تازگی رئیس کل بانک مرکزی نیز از تقدیم الیحه حذف 4 صفر 
از پول ملی به هیأت دولت خبر داده اســت. اگر فرض را بر این 
بگیریم که این بار داســتان حذف این صفر ها از حد حرف فراتر 
رفته و به عمل منتهی شود، سوال مهمی که به میان می آید این 
است که اصوال چه نیازی به این کار است و آیا سازمان دهندگان 
چنیــن تغییری در کوتاه مــدت یا حتی بلند مــدت به هدف یا 
اهداف خود خواهند رســید؟ و البته سوال مهم بعدی قطعا این 

است که اصال هدف از این کار چیست!؟
ناصرالدینشاهونخستینحذفصفر

قبل از ما کشــورهای دیگری نیز حذف صفر از پول ملی خود 
را تجربه کرده اند. جالب است بدانید حتی خود ما نیز در زمانی 

نه چندان دور این اتفاق را به شکلی دیگر با تبدیل غیرمستقیم 
واحد پول از دینــار به ِقران و از قران به تومــان تجربه کرده ایم 
و هربار با این کار ســه چهار صفر را نیز بــه دور انداخته ایم. آن 
زمان هدف از این کار جلوگیــری از حمل ونقل مقادیر متنابهی 
پول از ســوی مردم بود که فی المثل در زمان ناصرالدین شــاه 

کسی برای خرید یک خانه، ١0بار شــتر سکه )دینار یا ِقران( با 
خود این طرف و آن طرف نبرد! اگر تجربیات دیگر کشــورهای 
حذف کننده صفر از پول ملی، از آلمان گرفته تا برزیل و زیمباوه 
و همین همسایه خودمان ترکیه را نیز از نظر بگذرانیم، متوجه 
می شویم که آنان نیز بیشتر چنین هدفی را مدنظر داشته اند.     

درمانیاآیندهنگری!مسألهایناست؟
مردم آلمان بعد از پایان جنگ جهانی اول به جای زغال سنگ 
»مارک« می ســوزاندند )چون به صرفه  تر بــود( یا همین اواخر 
زیمباوه ای  هــا برای خریــد یک کیلو ســیب زمینی باید 7کیلو 

اسکناس با خود به مغازه می بردند.
چــرا راه دور برویم، ٢0ســال پیش درهمیــن ترکیه  تا قبل 
از حذف ٦ صفــر از پول ملی بــرای خرید یک ســاندویچ باید 
١0میلیون لیــر پرداخت می کردیــد! این که اگر بــه ١0هزار 
تومانی بگوییم ١0تومان، چه تاثیری در تــورم موجود خواهد 
داشت، ســوالی اســت که اقتصاددانان باید به آن پاسخ گویند، 
امــا تجربه هــای جهانــی در حذف صفــر از پول ملی نشــان 
می دهد که معموال دولت هایــی در این برنامــه موفق بوده اند 
که حذف صفر را هــم زمان با تثبیت شــرایط اقتصادی و تورم 
پایین کلید زده اند. اگر نه مجبور شــده اند پــس از هر جراحی 
 دوبــاره اقدام بــه حذف صفرهــای بیشــتر کنند. بیشــتر و

بازهم بیشتر.

عما
م

آنهایی که گذرشــان به باغ فین کاشــان افتاده و عمارت زیبای آن 
و درختان سربه فلک کشــیده اش را دیده اند، یحتمل حمام کوچکی 
که در گوشه  باغ قرار گرفته است را نیز از نظر گذرانده اند که اگر چنین 
نکرده باشند، خسرانی بس عظیم متحمل شده اند؛ چه آن که به عقیده 
برخی همه اعتبار این باغ به همین حمام کوچکش است که ١٦7  سال 
پیش در ٢0 دی ١٢30 خورشیدی، میرزا تقی خان فراهانی معروف به 
امیرکبیر را در آن رگ زدند و کشــتند! اتفاقی که سال ها بعد در سریال 
تلویزیونی »سلطان صاحبقران« به کارگردانی علی حاتمی و با بازی ناصر 
ملک مطیعی در نقش امیر به نمایش درآمد و صحنه ای با این دیالوگ  زیبا 
مزین شد که »مرگ حق است اما به دست شما بسی مشکل! اما شوق از 

میان شما رفتن مرگ را آسان می کند.«
صدراعظمصریحاللهجه

»قربانت شوم، الســاعه که در ایوان منزل با همشــیره همایونی به 
شکستن لبه نان مشغولم خبر رسید که شــاهزاده موثق الدوله حاکم 
قم را که به جرم رشاء و ارتشــاء معزول کرده بودم به توصیه عمه خود 
ابقاء فرموده و سخن هزل بر زبان رانده اید. فرستادم او را تحت الحفظ به 
تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه 
و خاله نمی شود. زیاده جسارت است. تقی« این نامه ای است منسوب 
به امیرکبیر و خطاب به ناصرالدین شاه که بسیاری به صحت و سقمش 
مشکوک بوده و برخی مورخان همچون خسرو معتضد نیز درستی اش را 
تأیید کرده اند. احتماال بعد از خواندن این نامه برخی به شاه جوان قاجار 

حق خواهند داد که بر امیر خشــم گرفته ابتدا او را از صدراعظمی خلع 
کرده، سپس تبعیدوار به کاشــان فرستاده و نهایتا حکم قتلش را امضا 
کرده باشد! نامه درست باشد یا جعلی شکی نیست که امیر در مواجهه 
با ناصرالدین شــاه که از نوجوانی وظیفه تربیتش را بر عهده داشــت، 
صریح اللهجه و بی رودربایستی بود و هیچگاه به جهت حفظ شأن شاهانه 

خود را سانسور نمی کرد. 
خونیدررگهایشاه

جمله اقدامات امیرکبیر نشــان از این دارد که او سال ها از زمانه خود 
جلوتر بود. شــاید امروز از مشی عملگرایانه امیر و سفتی و سختی او در 
برخورد با اطرافیان فرصت طلب شــاه و دولتمردان بی لیاقت با صفت 
»بی سیاستی« یاد شود، کما این که دسایس و زمینه چینی همین افراد 
عاقبت موجب امضای ســند قتل امیر از سوی شاه ٢0 ساله قاجار شد. 
برخی اسناد دخالت سفارتخانه های روس و انگلیس را نیز در این قضیه 
خصوصا داستان خلع بی تاثیر ندانسته اند؛ هر چند که پس از ماجرای 
رگ زدن امیر هر دو دولت شدیدا معترض دربار ایران شدند. بعد از قتل 
امیرکبیر، عزت الدوله همسر او که خواهر تنی شاه بود جسد را به کربال 
برد و آن جا دفن کرد. تاج الملوک و همدم الملوک دختران امیر بعدها با 
پسردایی های خود مظفرالدین میرزا )مظفرالدین شاه( و مسعود میرزا 
)ظل السلطان( ازدواج کردند که از بطن تاج الملوک، محمدعلی میرزا 
زاده شد تا ششمین شاه قاجار بدین سان حظی از خون امیر در رگ های 

خود داشته باشد. 

قتل امیر
افقی

۱- شامی- باشگاه مهم فوتبالی در آلمان 
۲- عقیده و نظر- دندان فیــل- دریا- تفریح 

دانش آموزی 
۳- خاندان- قند سوخته - خشمگین 

۴- مایل و راغــب- ظرف فرورفته- وســیله 
نجاری- شخص و فرد 

۵- محصول ســینما- قبه مســاجد- بازنده 
شطرنجی 

۶- فجور و بدکاری- از بازی های محلی- تپه- 
باران منجمد 

۷- ارزش و مقام- رکاب- پایتخت کوبا 
۸- تکیه دادن- همه و تمام- حشــره مزاحم- 

گونه- واحد سطح 
۹- ظاهرسازی- پرتابه ورزشی- زهرآلود 

۱۰- روشــن- زیاد نیست- پیچیدن- مشکی 
شعرا 

۱۱- زاپاس و اضافی- جدول نمره گذاری- هر 
یک از اعضای هیأت دولت  

۱۲- پاســخ منفی- آیین و مسلک- چهره- 
ضبط صوت جیبی 

۱۳- بالن- آزادیخواه- مورب 
۱۴- ســنگینی- حــرف همراهــی- پایــه 

کارمندی- عدس  
۱۵- از وسایل حمل ونقل تک نفره - فرق سر

عمودی
۱- سخاوت و بخشندگی- از فلزات پرکاربرد  

۲- شهری درگیالن- صاحب منصب نظامی- 
پرنده ای شبیه مرغابی 

۳- شــلوار جین- گردش- منقــار پرندگان- 
واحد اختالف پتانسیل  

۴- وسیله ای برای پرواز انفرادی- پشت شکم- 
نیاز بیمار  

۵- دانا و فهیم- برنج پخته شده -یار کلنگ 
۶- دفعه و مرتبه- پاداش- مغازه- کافی  

۷- آتشــدان- تســهیالت بانکی- حساب- 
رسوب رود   

۸- وفات- ضربه با پا- لوله غذا در بدن  

۹- جاده قطار- یادداشت- دوازده ماه- عذاب 
و سختی  

۱۰- رطوبت- نــادان- ترمیم فــرش- مرکز 
استان گیالن 

۱۱- عالمت بیماری - ابزار و وســیله- خرابی 
و آفت  

۱۲- کلمه- واحد شــمارش پارچــه- روان و 
متحرک  

۱۳- لطیف- یــک میلیون- محــل نمایش 
حیوانات- تو و من  

۱۴- دســت- ورقــه نتیجــه امتحانــات- 
فریب دهنده  

۱۵- پیشــنهاد ازدواج دادن- از پرنــدگان 
کوچک  
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ههالیزادرپهرهچ1
زنلتلیذرراولا2
ارجرمرگالماش3
ردرمانینتیهن4
دماینیرتابلی5
سوبحمبانلاب6
تمهتدیدشادما7
ایایرادهارماب8
نالونااقسونو9
زومتشبهیلتا10
هکنیرمتردسول11
ابعهبلشیاتسق12
بارقتامزیمشا13
یبالگیلاوتروس14
لیقعنبملسمبتکم15


