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الیحه نشر اسکناس)صفحه 2 (
مهمترین واقعه هفته گذشته، 
تقدی��م الیحه نش��ر اس��کناس 
جدید از طرف دولت به مجلس 
ش��ورای ملی بود. به موجب این 
الیحه به هیئت نظارت اندوخته 
اسکناس اجازه داده می شود که 
تا می��زان 2200 میلی��ون ریال 
اس��کناس در برابر دریافت 100 
درص��د ارز تضمین ش��ده و قابل 
تبدیل ب��ه طال، در اختی��ار بانک 
بگ��ذارد و هروقت ک��ه بانک الزم 
داشته باشد تا اس��ترداد قسمتی از 
اس��کناس های دریافتی معادل آن 
را ب��ه ارز ی��ا طال از هیئ��ت نظارت 
اندوخته اس��کناس دریاف��ت نماید. 
پ��س از تقدیم این الیح��ه به مجلس 
مخالفین پیش بینی می کردند که این 
الیحه وضع دولت را متزلزل کندولی 
کفی��ل وزارت دارایی با لحن مالیم 
مجل��س را آرام و س��رانجام پارلم��ان ب��ا وجود 
مخالفت ش��دید نمایندگان اقلیت و چند نماینده 
مستقل به فوریت الیحه رای داد. آقای زند مدیر 
بانک ملی ایران که باید اس��کناس ها را منتش��ر 
کند از موافقین الیحه نشر اسکناس جدید است. 
مطبوعات اما برخ��ی موافق و برخی مخالفند. در 
مجلس ش��ورا و س��نا مخالفین و موافقینی وجود 
دارند. اما در این میان از همه س��رگردان تر توده 
ملت است که درس��ت نمی داند انتشار اسکناس 
جدید یعنی چه؟ چرا ک��ه حرف هایی که درباره 
بهبود اوضاع ش��نیده اند نفعی عایدش��ان نشده و 
حاال دیگر کم کم حس��اب خ��ود را از دولت جدا 
کرده و گوشش��ان به این حرف ها بدهکار نیست. 
در این میان البته کارمن��دان دولت با این الیحه 
موافقند زیرا دولت وعده داده که با اسکناس های 

جدید حقوق آنها را پرداخت خواهد کرد. 

از حوادث دنیا)صفحه 15 (

در لندن اخیرًا پاس��بانانی که با موتورسیکلت 
حرکت می کنند مجهز به یک تلفن بیسیم شده اند 
که هن��گام تصادف یا وقایع در خیابان ها بالفاصله 
با تلفن خویش جری��ان را به اطالع اداره کالنتری 
می رس��انند. در عکس باال یکی از پاسبان ها هنگام 

استفاده از تلفن بیسیم دیده می شود. 

پست اطالعات هفتگی)صفحه 19 (
آقایبهرامریپور-تهران

عزیزم از لطف ش��ما یک دنیا متش��کرم. این 
رابط��ه روحی را ک��ه با ما داری��د تقدیس می کنم 
و بع��د: 1-اگرچه هربرت جرج ولز و برنارد ش��او 
به نام فکر و فلس��لفه از تمام نویس��ندگان دنیا جلو  
زده اند ولی بزرگترین نویس��ندگان دنیای معاصر 
اس��تفن زوایک داستان نویس و بیوگرافیست فقید 

اتریشی است. 
2-نه تنها برنام��ه فرهنگی ما اصالحات الزم 
دارد بلکه س��ازمان فرهنگ ما را از اصل و اساس 
بای��د ویران ک��رد و فرهنگ دیگری ک��ه به درد 
دنی��ای امروز و نس��ل آینده ما بخ��ورد بر جایش 
ق��رار داد... ولی کی این کار را بکند؟ چه وقت؟ در 

چه شرایطی؟ 
-آقایم-د–مشهد

مثل اینکه دور از جان شما اصلًا شما پسر خوبی 
نیستید. آخر آدم مگر چند مرتبه دلباخته می شود. 
مگر یک نفر آدم چند تا دل دارد. مصلحت شماست 
ک��ه با یک دل یک دلبر برگزینید و دلبر های دیگر 
را به خدا بس��پارید. چون ش��ما خراسانی هستید 

حتمًا این شعر را از شاعر خراسان شنیده اید که: 
بایکدلودودلبر

دلخوشنباشدآخر

قطره های سیاه)صفحه 27 (
از 60 س��ال پی��ش تا ام��روز نف��ت در تاریخ 
سیاس��ی و اجتماعی کشور مبارزاتی را کلید زد. به 
جرات می توان گفت که هفته گذشته دوره ای بود 
که ش��دیدترین فعالیت این دوره 60 س��اله را بر 
صفحات تاریخ نفت تجسم می کرد. شاید امروز ما 
نتوانیم به کیفیت این مبارزه بی سابقه پی ببریم ولی 
آینده نش��ان خواهد داد که تهران در هفته گذشته 
ش��اهد یک صحنه پر از فعالیت آش��کار و پنهانی 
برای تسلط بر چاه های نفت خوزستان بوده است. 
از آن جلس��ه اولی که دکترمص��دق برای افتتاح 
دومین دوره کمیسیون به مجلس می آمد تا امروز 
بیش از یک ماه گذش��ت و کمیس��یون نفت برای 
پی��روزی ملت ایران نبرد کرد تا اینکه ناگهان خبر 
س��وال و جواب مجلس عوام انگلیس درباره نفت 
ایران منتش��ر ش��د. این خبر ولوله ای به پا ساخت 
به ط��وری که در مجلس حائ��ری زاده با لهجه ای 
یزدی گف��ت حرف های این دیوی��س میویس ها 
به درد همان امپرات��وری مفلس انگلیز می خورد. 
ملت ایران دیگر گوشش به این حرف های چرند و 
پرند بدهکار نیست و مکی با دبدبه در جلسه دوم 
اس��فند در این باره اظهار کرد ما باید کار خودمان 
را بکنی��م و تصمی��م آزادی ملت ایران را به گوش 
آقای معاون وزارت خارجه انگلس��تان برس��انیم. 
در آن وق��ت دیگر ایش��ان از ص��دا خواهند افتاد. 
دکتر ش��ایگان هم که تازه از عمل جراحی برگشته 
بود با وج��ود ضعف گفت باید ب��ه آقای دیویس 
ش��یرفهم کرد که دیگر نمی توان با فش��ار سیاسی 
ملتی را مجبور به ادامه زندگانی مستعمراتی نمود. 
خس��رو قش��قایی نماینده فیروزآباد که جوانترین 
نماینده مجلس اس��ت هم گفت امروز دیگر دنیای 
بلوف ه��ای سیاس��ی در بی��ن نیس��ت و ملل قوی 

نمی توانند حقوق ملل ضعیف را پایمال کنند. 
دو روز بع��د از آن یعنی در جلس��ه دوش��نبه 
گذش��ته که یک��ی از جلس��ات پر از احساس��ات 

هفتاد سال پيش در همين هفته 
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