
انگلیسی هم در جلوی باش��گاه ایران و سینما تاج 
مصدوم شدند و همین شعله اعتراضات را افزایش 
داد و باع��ث ش��د که همه قس��مت ها کار تعطیل 
شود. در آغاز کار، اعتصاب جنبه عمومی داشت. 
همه دسته ها در آن شرکت داشتند اما حاال نوعی 
شکاف در آنجا دیده می شود. عده ای به کلی کنار 
کشیدند و س��ر کار خود حاضر می شوند، عده ای 
هم همچنان به اعتصاب دامن می زنند و در نتیجه 
به نظر می رسد که اعتصاب در آبادان رو به پایان 
باش��د چرا که بخش قابل توجهی از پاالیش��گاه به 

کار افتاده و کارگران مشغول کارند. 

درگذشت استاد بهار)صفحه 5 (
هفته گذش��ته نابغه بزرگ ادبیات ایران و مرد 
سیاسی نامدار ملک الش��عرای بهار از دنیا رفت و 
ساعت 4 بعدازظهر دوشنبه گذشته مراسم تشییع 
جن��ازه او از طرف دانش��گاه و عده زیادی از رجال 
از مسجد سپهس��االر به عمل آمد و جنازه وی در 
ظهیرالدوله به خاک س��پرده شد. مرحوم بهار در 
1304 قم��ری ب��ه دنیا آمد و پدرش از ش��عرای 
خراسان و در آس��تان قدس رضوی منصب ملک 
الش��عرایی داش��ت و دارای ذوق و قریح��ه خوب 

شعری بود و صبوری تخلص می کرد. 

هن��گام وف��ات پ��درش )می��رزای صبوری( 
مرح��وم بهار به قدر کافی سرش��ناس و به محافل 
بزرگان خراس��ان راه یافته بود. رفته رفته با فضای 
سیاس��ی آشنا ش��د و در گفتگو های سیاسی مردم 
را با س��لطنت قاجاری و مفاس��د رژیم اس��تبداد و 
اوضاع نابس��امان کشور مطلع می ساخت. مرحوم 
بهار ج��دای فعالیت های ادب��ی عالقه مندی های 
سیاسی نیز داشت و همچنین چند دوره به وکالت 
مجلس درآمد. در انتخابات دوره س��وم به وکالت 
انتخاب ش��د که مهاجرت نمایندگان در مخالفت 
با هجوم قش��ون روس در جنگ اول و انتشار مقاله 
انتقادی بهار از جمله این اقدامات اس��ت. در دوره 
چهارم از بجنورد به وکالت انتخاب شد و در همان 
دوره با مرحوم مدرس همراهی های خوبی داشت 
و تا پایان دوره شش��م این همکاری ادامه داش��ت. 

پس از تبعید وی مرحوم بهارهم به اصفهان تبعید 
ش��د و وقت و عم��ر خود را ص��رف تحقیق و تتبع 
و... مصروف داش��ت.او  از جمله اس��اتید برجسته 
دانشگاه تهران و از شعرای توانای دوره اخیر است 
که تالیفات قابل توجهی بر جای گذاش��ته اس��ت. 
مرح��وم ملک الش��عرای به��ار در دوره جوانی و 
هنگامی ک��ه روزنامه ایران را اداره می کرد ملبس 

به لباس روحانیت نیز شده بود. 
 

اعزام تیم ملی کشتی به فنالند)صفحه 6 (

در این تیم محمود مالقاس��می عضو باش��گاه 
نیروراس��تی، 22 ساله در وزن اول، مهدی یعقوبی 
در وزن دوم 25 س��اله، مهدی مقرب 20 ساله از 
اصفهان در وزن سوم، علی غفاری در وزن چهارم، 
عبداهلل مجتبوی 26 ساله در وزن پنجم، غالمرضا 
تختی 21 ساله در وزن ششم، عباس زندی پهلوان 
کشور در وزن هفتم، و احمد وفادار در وزن هشتم، 
کشتی خواهند گرفت. یکشنبه گذشته تیم ملی به 
همراه این هش��ت تن قهرمان جوان ایراني و مربی 
خارجی و یک سرپرست، عازم فنالند گردید تا در 

مسابقات قهرمانی جهان شرکت کند. 

از حوادث دنیا)صفحه 15 (
چند روز پیش در یکی از بنادر ساحلی انگلستان 
کشتی آمریکایی به نام ׳׳هلنا مجسک׳׳ در معرض 
گردباد و طوفان شدید واقع شد و سرانجام کشتی 
مزبور در برابر امواج اس��تقامت نکرده و به دو نیم 
تقس��یم گردید. تعجب اینکه این دو قطعه کشتی 
بدون اینکه آسیب دیگری دیده یا به قعر دریا فرو 
روند در س��احل متوقف ماندند. اکنون در یکی از 

تعمیرگاه ها در معرض تعمیر هستند. 

هفتاد سال پيش در همين هفته 
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گزارشی از ماجرا های آبادان)صفحه 4 (
در آب��ادان همه چیز تابع هواس��ت. هوا آنقدر 
گرم ش��ده که در سراس��ر ش��هر یک نفر کت به 
تن ندارد. خیلی از کارگران و کارمندان ش��رکت 
نفت به خصوص کارمندان انگلیس��ی شلوار کوتاه 
پوش��یدند. کاله بزرگ سفید و خاکستری لگنی بر 
س��ر دارند. گرمای آبادان را تا کس��ی خودش از 
نزدیک ندیده باشد نمی توان وصف کرد. آسفالت 
خیابان ه��ا مثل خمی��ر زیر پا فرو م��ی رود اما در 
همی��ن اوضاع ک��ه منظره جهنم در نظر مجس��م 
می شود کارگرانی هم هستند که باید در کوره های 
پاالیشگاه جلوی دستگاه های عظیم کار کنند و بوی 
بد نفت را تحمل و جهنم واقعی را تجربه کنند. این 
روز ها جدای همه اینها ماجرای اعتصاب کارکنان 
نفت هم باعث داغی فضای آبادان ش��ده اس��ت. 
در آبادان هنوز همه کارمندان س��ر کار نرفته اند 
و ظاهرًا اعتصاب حاال جنب��ه اقتصادی خود را از 
دست داده و به صورت سیاسی درآمده. اعتصاب 
در روز اول برای این ش��روع ش��د ک��ه کارگران 
بندر آقاجاری و بندر معش��ور نمی خواس��تند زیر 
بار ش��رکت نفت بروند و تصمیم شرکت مبنی بر 
قط��ع 30 درصدی مع��اش را بپذیرند و به همین 
منوال برای جلوگیری از کمی دس��تمزد دس��ت 
به اعتصاب زدند ام��ا کم کم اعتصاب به صورت 
دیگ��ری درآم��د و کارگ��ران آبادان ب��ه عنوان 
همدردی با آنان اعتصاب کردند. روزی که واقعه 
در بن��در معش��ور روی داد در ط��ی آن چند نفر 
کشته و زخمی شدند. روز پنج شنبه 22 فروردین 
تن��ی چند از کارگران به قتل رس��یدند و چند نفر 


