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بدون شرح
حیله دارکوب برای دانه دان بچه ها....

کمیس��یون نفت بود دکتر مصدق برای بار اول در 
کمیس��یون گریه کرد و در پایان در بین 16 نفری 
که حضور داش��تند حائری زاده و گنجه ای و مکی و 
عامری برای تش��کیل این کمیسیون ویژه انتخاب 
ش��دند تا راه حل مناسبی برای کار نفت پیش بینی 
کنن��د. مهمترین اتفاق��ات دو ماه اخیر پیش��نهاد 
ملی ش��دن صنعت نفت اس��ت. دکتر مصدق یک 
پیشنهاد تازه برای ملی شدن نفت تهیه کرد که آن 
را در یک جلس��ه س��ری تقدیم داشت ولی دو روز 

بعد متن آن در جراید منتشر شد. 
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ترور نخست وزیر)صفحه 5 (
هنگام��ی که صفحات اطالع��ات هفتگی تحت 
طبع بود واقعه قتل رزم آراء نخس��ت وزیر باعث 

تغییر دو صفحه از صفحات مجله گردید. 
یک س��اعت و ربع روز چهارش��نبه 16 اسفند 
آقای رزم آرا  نخس��ت وزیر هدف سه گلوله قرار 
گرفت ک��ه در دم فوت نمود. قاتل خود را عبداهلل 
موحد رستگار معرفی کرد که حرفه نقاشی داشته 
و 26 س��اله است و بعد معلوم شد که نامش خلیل 
طهماس��بی اس��ت و در همان بازجویی های اولیه 
اعتراف به قتل نمود. مشارالیه با یك اسلحه شش 
تیر بلژیکی مس��لح بوده ک��ه آن را هنگام واقعه به 
کار برده اس��ت. فعال تحقیقات از قاتل ادامه دارد. 
رزم آراء هنگام قتل 48 س��اله بوده اس��ت و از 5 
تیر امس��ال به نخست وزیری رس��یده بود. دارای 
4 پس��ر و یک دختر که بزرگترین آنها 21 ساله و 
در آمریکا مش��غول تحصیل است. واقعه قتل رزم 
آراء بدین ترتیب بود که یک س��اعت و 20 دقیقه 
قبل از ظهر چهارش��نبه 16 اسفند اتومبیل جلوی 
مس��جد شاه ایستاد و مرحوم رزم آرا نخست وزیر 

به اتفاق آقای علم وزیر کار از پلکان مسجد شاه که 
در آن مجلس ختم مرحوم آیت اهلل فیض از طرف 
دولت برپا بود پایین آمدند. رزم آراء همان لباس 
خاکس��تری را بر تن داش��ت که روز اول نخست 
وزیری پوش��یده بود. نخست وزیر و وزیر کار گرم 
گفت و شنود بودند که به 10 متری مدخل صحن 
رسیدند در این هنگام صدای 4 تیر بلند شد و رزم 
آرا  از پشت، هدف سه گلوله قرار گرفت و سرش 
متالش��ی و شانه و ریه راس��تش به شدت مجروح 
گردید و بالفاصله در س��ه متری مدخل صحن به 

زمین افتاد و جان سپرد. 

از حوادث دنیا)صفحه 14 (
روز دوش��نبه هفته گذشته مراس��م اختتامیه 
مس��ابقات قهرمانی المپیک آس��یا در شهر دهلی 
پایان یافت و ورزشکاران ایرانی نیز که در چندین 
مس��ابقه موفقیت داش��تند پس از پایان مراسم و 
بازدید نقاط مختلف این کشور، هندوستان را ترک 
گفتند. عکس باال ورزش��کاران ایرانی را هنگام رژه 

در برابر تماش��اچیان در ورزش��گاه المپیک دهلی 
نشان می دهد. 

ژن��رال آیزنهاور فرمانده کل ارتش واحد اروپا 
هفته گذش��ته برای دومین بار برای رس��یدگی به 

مناطق تحت فرماندهی خویش وارد اروپا شد. 

شوخیصفحه 14 (
دعای پیردختران

دو خواه��ر پیر که س��ال های دراز در آرزوی 
یافتن ش��وهر صبر کردن��د و نتیج��ه ای نگرفتند 
قرار گذاش��تند که هر شب قبل از خواب به درگاه 

خداوند دعا کنند.
 یکسال گذش��ت هر شب دعا انجام می گرفت 

اما مردی طالب ازدواج با آنها نمی شد. 
عاقبت ش��بی یکی از خواه��ران گفت: خداوند 
از آدم خودخواه خوش��ش نمی آید، به نظرم از این 
به بعد هرکس باید ب��رای دیگری دعا کند. حتمًا 

زودتر به نتیجه خواهیم رسید. 
آن شب این گونه دعا می کردند: 

-خداون��دا به خواهر پیر م��ن که اکنون کنارم 
زانو زده و به درگاه ت��و می نالد رحم کن... خواهرم 
دارد پیر می ش��ود. زودتر به او.... به او یک ش��وهر 

خواهر عطا بفرما! 
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اولین ساعتهای ترور رزم آرا

اسلحه ای که با آن رزم آرا ترور شد


