
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

10
دانستنیها

دوشــنبه  29 بهمن 1397 |  سال ششــم |  شماره 1623

ره
 455 ســال پیش در چنین روزی، برابر 18 فوریه 1564 میالدی، میکالنجلــو بوناروتی معروف به میکل آنژ، پرت

معروف ترین  پیکرتراش همه اعصار در شهر رم درگذشت. میکل آنژ، مجسمه سازی را هنر زدودن اضافات و بیرون 
کشیدن پیکر پنهان  از دل سنگ می دانســت. معروف ترین اثر او یعنی مجسمه داوود، یکی از شاهکارهای هنر 
مجسمه سازی جهان به شمار  می رود. میکل آنژ عالوه بر مجسمه سازی در نقاشی نیز جزو سرآمدان روزگار خود 
بود. نقاشی سقف کلیسای سیستین که هم  اکنون در رده عجایب هنری جهان قرار دارد هنر قلم اوست که طی 
4 سال و نیم به ثمر نشست. او در این نقاشی باشکوه  منظره ای از خلقت آدم، پیامبران پیش از میالد مسیح، طوفان 

نوح و دیگر روایات انجیلی را به تصویر کشیده است.    
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پدر بمب اتم

در میانــه دهــه 70 خورشــیدی 
تله تئاتــری از شــبکه دوم ســیما 
پخش شــد با عنوان »قضیه رابرت 
اوپنهایمــر« کــه بازیگرانی چون 
رضا بابک، اسماعیل شنگله و علی 
عمرانی در آن ایفای نقش می کردند. 
این تله تئاتر همان طور که از اســمش هم 
پیداست، بخشی از زندگی دکتر جولیوس رابرت اوپنهایمر 
فیزیکدان برجسته آمریکایی و پدر بمب اتمی را به تصویر 
می کشــید. اوپنهایمر که 52 ســال پیش در چنین روزی 
)18 فوریه 1967( در پرینستون درگذشت، با این که نقش 
بسزایی در دستیابی ایاالت متحده به بمب اتمی داشت اما به 
دلیل گرایشات کمونیستی اش مورد بی مهری هیأت حاکمه 
آمریکا قرار گرفت و از ســوی کمیته مبارزه با فعالیت های 
کمونیستی )مک کارتی( کامال بایکوت شد. 10 سال بعد از 
این واقعه و پایان دوران مک کارتیسم، وزارت انرژی ایاالت 
متحده آمریکا جهت دلجویی از رابــرت اوپنهایمر جایزه 
انریکو فرمی را به او اهدا کرد. در نمایشــنامه »قضیه رابرت 
اوپنهایمر« نوشته  هاینار کیپهارت نمایشنامه نویس آلمانی، 
فشــارهای وارده به اوپنهایمر و تحقیق در زندگی او برای 
یافتن ســرنخ هایی از ارتباط این فیزیکدان شهیر با عوامل 

اتحاد جماهیر شوروی مورد توجه قرار گرفته است. 

امپراتور خونریز گورکانی

احتمــاال تاکنون بارها داســتان 
شکســت خورده ای  فرمانــده 
که در دل صحرا بــا مورچه ای 
سختکوش مواجه شد را شنیده 
یا خوانده ایــد. او با دیدن تالش 

صدباره مورچه ای برای باالرفتن از 
یک دیوار آن هــم درحالی  که یک دانه 

گندم به پشت خود دارد، تصمیم می گیرد از شکستی 
که در جنگ خورده ناامید نشده و مجددا برای کسب 
موفقیت تالش کند. نهایتا این کــه فرمانده قصه ما 
بعدها تمام آســیای مرکزی و غربی را تحت سلطه 
خود درآورده و امپراتوری خود را بنا می کند. درست 
یا غلط بسیاری این داستان را به تیمور لنگ بنیانگذار 
سلسله گورکانیان نسبت می دهند که 614 سال پیش 
درچنین روزی )18 فوریه 1405( در اترار )قزاقستان 
کنونی( درگذشت. تیمور را ازجمله جهانگشایان الیق 
و البته بی رحم تاریخ لقــب داده اند. او پس از چیرگی 
بر شهرهایی که در برابر قشــون او مقاومت به خرج 
می دادند، همه مردم شــهر را از دم تیغ گذرانده و از 
سر کشته ها مناره می ســاخت. در واقع آوازه همین 
خونریزی ها باعث می شد کسی فکر مقاومت در برابر 

سپاه تیمور را به مخیله خود راه ندهد. 

فرجامتذکره

وو
دژا
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کو

فو

احمدقوام)چپ(وهیاتهمراهدرمسکو-1324
73 سال پیش در چنین روزی، برابر 29 بهمن 1324 خورشیدی، احمد قوام نخست وزیر وقت ایران برای دیدار با ژوزف استالین راهی اتحاد جماهیر شوروی شد. در این سفر قوام با وعده 
اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، از استالین خواست نیروهایش را از خاک ایران خارج کند. استالین پیشنهاد قوام را پذیرفت و دستور بازگشت ارتش سرخ به پشت مرزها را صادر کرد. از 
آن سو اما مجلس شورای ملی بررسی الیحه اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی را آنقدر کش داد که دوره مجلس و دولت به پایان رسید و وعده سرخرمن قوام به استالین نهایتًا رنگ عمل 

به خود نگرفت.  

قربانیان پانزی! اوایل همین هفته حکم گردانندگان شرکتی که با وعده پرداخت سودهای 
نجومی، مبالغ کالنی را از مردم اخذ کردند و در مدتی کمتر از سه سال بخش 
عمده سرمایه جمع آوری شده را به باد فنا داده بودند از سوی دادگاه ویژه جرایم 
اقتصادی صادر شد. موسسان این شرکت در صحن دادگاه نیت خود را هدایت 
سرمایه به سمت تولید، اشــتغال و کارآفرینی ذکر کردند، هرچند که نیت 
خیر به خودی خود کافی نیســت و نتیجه عمل و مهمتر از آن مماس بودن 
فعالیت های انجام شده با قوانین کشور درستی یا نادرستی عمل انجام شده 
را مشخص می کند، اما این که چرا راه اندازی چنین شرکت هایی تا این اندازه 
آسان اســت و افرادی فقط به صرف ثبت یک برند بازرگانی در یکی از دفاتر 
ثبت شــرکت ها آن هم با هزینه ای ناچیز، اجازه می یابند از ابزارهایی مانند 
اس ام اس های تیراژ باال بهــره برده و مردم را با تبلیغ دریافت ســودهای دو 
رقمی وسوسه کنند، سوالی است که باید از سوی مسئوالن مربوطه پاسخی 

قانع کننده به آن داده شود. 
پرداختسودازاصلسرمایه

سیســتم کاری چنین موسســاتی بر پایه دریافت سرمایه هرچه بیشتر 
از ســرمایه گذاران قدیمی و جدید متمرکز اســت، زیرا قرار اســت مبالغ 

دریافتی مجددا به سرمایه گذاران در قالب »سود« پرداخت شود! متاسفانه 
ســرمایه گذاران به این حقیقت توجه نمی کنند در کشوری که سود تولید 
نهایتا بین 5 تا 20 درصد در  سال است، شرکت های فوق چگونه وعده پرداخت 
سود ماهیانه 12 درصد را به آنها می دهند. در واقع چون اصوال سرمایه گذاری 

و حرکت اقتصادی خاصی قرار نیست انجام شود، پول دریافتی از سرمایه گذار 
ماهانه و به اسم سود سرمایه به خود او پرداخت می شود که البته در این مرحله 
نیز کارمندان شرکت، سرمایه گذار مربوطه را برای سرمایه گذاری مجدد سود 
دریافتی مجاب می کنند و چرخه باطل ادامه می یابد؛ چرخه ای که تنها در 

دو صورت امکان شکستن آن هست: نخســت وقتی که دیگر سرمایه گذار 
جدیدی یافت نشود و تزریق پول متوقف شود و دوم وقتی که تعداد زیادی از 

سرمایه گذاران پول خود را مطالبه کنند و شرکت از پس پرداخت آن برنیاید. 
فرزندنامبارکمضاربهایها

ما چنین وضعیتی را در دهه 60 خورشیدی و با ظهور شرکت های مضاربه ای 
برای نخستین بار تجربه کرده بودیم و اینک بار دیگر شاهد رشد فرزندان خلف آن 
شرکت های نامیمون هستیم. برای دانستن این که نخستین بار چه کسی به فکر 
چنین روشی برای مال اندوزی افتاد باید به دهه 20 میالدی در آمریکا برگردیم. 
در این دهه شخصی به اسم چارلز پانزی در شهر بوستون با وعده دوبرابر کردن 
سرمایه طی 60 روز، مبالغ زیادی را دریافت کرد و به این ترتیب موفق شد در 
مدتی کم نزدیک به 20 میلیون دالر از مردم پول بگیرد. سرمایه گذاران شرکت 
پانزی خوشحال بودند که سر ماه مبلغ زیادی را به عنوان سود دریافت می کنند 
غافل از این که سود مورد نظر از اصل سرمایه خودشان به آنها پرداخت می شد. 
پانزی نهایتا اسیر قانون شد، اما شــیوه اش که امروزه در محاکم قانونی از آن با 
عنوان »ترفند پانزی« یاد می شود الهام بخش کالهبرداران بسیاری در سراسر 

دنیا شد و راهش تا به امروز نیز ادامه یافته است.  

عما
م

یک هفته پس از پیروزی انقالب اسالمی سال 57 و درحالی که توجه 
همگان معطوف به محاکمه سران رژیم ســابق در  دادگاه های انقالب 
اســالمی و بگومگوهای صادق خلخالی و دولت موقت بر ســر صدور 
احکام اعدام بود، عده ای از بزرگان  انقالب دور از هیاهوها گرد هم جمع 
شده و تصمیم گرفتند نخستین »حزب« مولود نظام سیاسی جدید را 
پایه گذاری کنند. به این  ترتیب سیدمحمد حسینی بهشتی، عبدالکریم 
موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعلی خامنه ای و محمد 
جواد باهنر به  عنوان بنیانگذار، 40 سال پیش در چنین روزی، برابر 29 
بهمن 1357 خورشــیدی موجودیت »حزب جمهوری اســالمی« را 
 اعالم کردند. این 5 نفر به همراه حسن آیت، اسداهلل بادامچیان، عبداهلل 
جاسبی، حبیب اهلل عسگراوالدی، سیدمحمود کاشانی،  مهدی عراقی، 

علی درخشان و... شورای مرکزی اولیه حزب را تشکیل می دادند. 
 2میلیونمتقاضیعضویتدرحزب

اصولی چون اعتقاد به اصل نه شرقی، نه غربی، ایجاد مناسبات برادرانه 
با همه مسلمانان جهان، قطع هر نوع پیوند اقتصادی  که موجب سلطه 
قدرت های بزرگ بر کشور  شــود، افشای توطئه های قدرت های بزرگ 
ســلطه جو به ویژه حکومت آمریکا،  همچنین کمــک به نهضت های 
آزادی بخش، به عنوان مواضع سیاســی حزب جمهوری اســالمی در 
ســخنرانی های بنیانگذاران آن  نمودی ویژه داشته و مشخص می کرد 
که حزب جمهوری اسالمی در مرام و مسلک خارج از آرمان های نظام 
جمهوری  اسالمی ایران قابل تعریف نیست. با اعالم تأسیس حزب، از 
همه نقاط کشــور تقاضا برای عضویت در آن باال گرفت و در  مدتی کم، 

نزدیک به 2 میلیون نفر از سراســر ایران خواهــان عضویت در حزب 
جمهوری اسالمی شدند که از این تعداد 400  هزار متقاضی ساکن تهران 
بودند. حزب جمهوری اسالمی با شروعی کوبنده راه خود را آغاز کرد و 
در بسیاری از  بزنگاه های سیاسی انقالب ازجمله همه پرسی جمهوری 
اسالمی، انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان، همه پرسی قانون 
 اساسی و انتخابات ریاست جمهوری نقشی قابل اعتنا و تاثیرگذار از خود 

بروز داد.  
ارجحیتمصالحنظامبرمصالححزب

حزب جمهوری اسالمی با این که پشتیبانی معنوی بنیانگذار جمهوری 
اســالمی ایران را با خود داشــت، اما از همان ابتدای کار  با چالش های 
عدیده ای نیــز رو به رو بود. حادثــه انفجار تروریســتی در دفتر حزب 
جمهوری اسالمی در هفتم تیر ۱۳۶۰  خورشیدی که منجر به شهادت 
تعداد زیادی از اعضای ارشــد این حزب شد را شاید بتوان اتفاق بزرگی 
در حزب  جمهوری اســالمی تلقی کرد. اما با این حال حزب جمهوری 
اسالمی حتی وقتی دو دبیرکل خود را طی مدت کوتاهی از دست  داد 
)سیدمحد بهشــتی در 7 تیر 1360 و محمدجواد باهنر در 8 شهریور 
1360( شاکله خود را حفظ کرد و اجازه نداد نقش  تاثیرگذارش در روند 
انقالب نقصان ببیند. این انسجام تا وقتی بود که حزب در خدمت نظام 
جمهوری اسالمی بود و روزی که بنیانگذاران آن احساس کردند وجود و 
ادامه کارشان به دلیل اختالفات موجود بین اعضا ممکن است  اصل وفاق 
را در نظام نوپای جمهوری اسالمی دچار خدشه کند به شکل داوطلبانه 

کنار کشیده و حزب را در 11 خرداد   1366 تعطیل کردند.  

 »جمهوری اسالمی«، نخستین حزب مولود انقالب  
افقی

1- ورطه دریا- پادشاه ساساني که دعوت پیامبر به 
اسالم را قبول نکرد

2- از اقمار مشتري- یار کم- نتیجه خطا در هجده 
قدم زمین فوتبال

3- لوله پالســتیکي دراز- محصول قمصر- اسم 
آذري

4- تنها گذاشتن- سخن صریح- ذات و شخص- 
حجر

5- دریاها- تویي الستیک خودرو- بانفوذ
6- مرد بي زن- آهوي آفریقا- ایستگاه قطار

7- حرف دهن کجي- خرماي نارس- نیروگاهي 
در شمال- از امراض جلدي

8- عالج بیمار- مامور تشریفات دوره صفویه
9- کودن- آتش- پدر ادریس نبي- حرف فقدان

10- باج و خراج- ورقه نمرات محصل- کشــور 
انجامنا

11- سنگیني قیمت- چهره- از ماه هاي میالدي
12- میهماني- گاهي نماز را باطل مي کند- ساز 

تنهایي-  مخلوط شوره و گوگرد و گرد زغال
13-  مساوي- ناله و زاري- کافي

14-  پیامبر باران- حیــوان مفید اهلي- نپریدن 
اسب مسابقه از روي مانع

15- بناي تاریخي شوشتر که قدمت آن به دوره 
ساسانیان برمي گردد- مهاجم رئال مادرید

عمودي
1- یکاي اطالعــات و ذخیره ســازي در رایانه- 

داستاني نوشته جک لندن
2- از لوازم پیشرفت- فرزند زکریا- درخت میوه دار

3- پیه فروش- مظهر جدایي- تصدیق روسي
4- کارگردان فیلم شــبی که ماه کامل شد- نماد 

سرعت- مهره اي در شطرنج
5- از روزنامه هاي چاپ برلین آلمان- نام- پایتخت 

کشور مولداوي
6- ماسه- پایتخت آلباني- زمین شوره  زار

7- آرایش هنري- خام- برکت سفره

8- نام بالتر، رئیس ســابق فیفا- کاالبرگ- آنزیم 
مبدل شیر به پنیر - درد و رنج

9- از ملزومات نقاشي- طهارت- جاندار تک سلولی 
از رده آغازیان

10- ســیر کوهي- به ویژه و به خصــوص عربي- 
حیوان باوفا

11- مایــع زرد خــون- وســیله اي در نجاري و 
آشپزخانه- شهر کباب

12- جمع مکسر  رتبه- عمق- زیردست
13- او- کشوري در آفریقا با مرکزیت داکار- عالج
14- سوره هشتم قرآن مجید- دیوار قلعه- اندک

15- ناپایــدار- آدم بي عرضه و ناتــوان از انجام هر 
کاري
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یفارگویژنااحما1

کاپسرزابزيرين2

هرشیدژزیوالگ3

خاملنشماوماي4

ودرهداوناخنز5

رتاکتيمروته6

دورهاشلیماعد7

نیادمکاهبارا8

سناتالناگداپ9

اهردرذالالا10

نجیریگتسدهمر11

درکدشردوعفرت12

رجنیسککغادام13

ویدارمیجاجلغا14

نسوتهغالبلاجهن15

زی
 پان

رلز
  چا

بسـیاریازداروهـایمورداسـتفاده
بـدوننسـخهازجملـهدارویضـد
آنفلوآنـزا سـرماخوردگی، سـرفه،
ناخواسـته گیجـی باعـث زکام و
میشـوندکهممکـناسـترانندگی

رابـامشـکلروبـهروکنـد.


