خبر آخر  /تعویق کنکور سراسری
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گــزارش «ایران» از آغاز ثبت نام فرزندان اتباع خارجی با مادران ایرانی
برای دریافت شناسنامه

آمادگیلبنان
برای عبور از بحرانها

ُمهر مادرانه
بر شناسنامه ایرانی

قربانیان سیاسی
انفجار بیروت

حساندیاب،نخستوزیرلبناناستعفاداد

«اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی
بــا مــردان خارجــی» اوایــل خــرداد مــاه بود کــه در هیــأت دولت
تصویــب شــد و بنا بــر آن مصوبه مقرر شــد فرزندان زنــان ایرانی
کــه به  18ســالگی رســیدند حتــی در صــورت فوت یا طــاق مادر
میتوانند تابعیت ایرانی بگیرند.
صفحه  5را بخوانید

ثبــت نــام فرزنــدان مــادران ایرانــی دارای همســر خارجــی برای
دریافت شناســنامه از دیروز بطور رســمی در کشــور کلید خورد .از
این پس متقاضیان میتوانند پس از ثبتنام در سامانه اعالمی از
ســوی وزارت کشور و طی مراحل الزم به ادارات ثبت احوال برای
دریافت شناســنامه مراجعه کنند .به گــزارش «ایران» ،آییننامه

روحانی :مسئوالن در گفتار
و رفتار خود مراقب باشند

بررسی پیشنهاد ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی

صفحه  4را بخوانید

اروپا در گردنه سخت
تحریمتسلیحاتیایران

2

امروز قطعنامه امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت بررسی میشود

آزمون استقالل

واعظی :اعضای شورای امنیت در معرض آزمونی بزرگ برای نشان دادن استقالل رأی خود قرار دارند
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Reuters

زهره صفــاری /ســه روز مقاومت سرســختانه
نخست وزیر لبنان در برابر هجمه اعتراضات
داخلی و فشارهای جهانی سرانجام شکست
و او عصر دیروز اســتعفای کابینه تکنوکراتش
را اعــام کرد«.حســان دیــاب» درســت در
روزی کــه قرار بود گــزارش تیم تحقیق درباره
فاجعــه بنــدر بیــروت را بررســی و تکلیــف
انتخابــات زودهنــگام پارلمانــی را بــه عنوان
راهــکار بازگردانــدن آرامش به لبنان خســته
از آشــوب و بحــران در جلســه هیــأت دولــت
تعیین کند ،پس از اســتعفای چهار وزیر خود
با ارائه نامهای با نام همه اعضای کابینهاش،
پستش را ترک کرد.
بــه گــزارش ســایت «العالــم» ،وزیــر
بهداشــت لبنان کــه دیروز به همراه شــماری
از وزرا در مقر نخســت وزیــری حاضر بود ،در
پایان جلســه اســتعفای دولت را اعالم کرد و
مهــر تأییدی بر شــایعات پایــان دوره  7ماهه
نخست وزیری «دیاب» زد.
فشــارها بر نخســت وزیــر لبنان از شــنبه و
آغــاز اعتراضها شــروع شــد .پــس از آن او با
دومینــوی اســتعفا در کابینــهاش مواجه شــد
که با استعفای وزیر اطالعرسانی شروع شد و
پس از او وزیر محیط زیست ،وزیر دادگستری
و ...نیــز اســتعفای خــود را به نخســت وزیر یا

ســالم

تقدیــم کردند یا از احتمال آن ســخن گفتند.
ایــن ســناریو در پارلمــان نیــز همزمــان کلید
خــورد و تــا پایــان دومیــن روز اعتراضــات
دست کم 9نماینده از سمت خود کنارهگیری
کردنــد .امــا ایــن اســتعفاها بــرای مــردم
معتــرض و خشــمگین لبنان که تحت فشــار
شــدید اقتصــادی و کاهــش بی ســابقه ارزش
پــول ملی این کشــور ،شــرایط دشــواری برای
زندگی دارند ،کافی نبود و همچنان در لحظه
لحظــه تظاهــرات کنارهگیــری همــه اعضای
دولــت و حتــی شــخص رئیــس جمهــوری را
فریاد زدند.
بــه گــزارش «فرانــس پــرس» ،گرچه یک
ســوی فشــارها بــر دولــت از ســوی برخــی از
احــزاب داخلــی و صدهــا معترضــی بــود که
از اوایــل هفته مســیرهای منتهی بــه پارلمان
لبنــان را اشــغال کــرده و گاهــی در درگیــری
بــا نیروهــای ضدشــورش مجــروح نیــز شــده
بودنــد ،اما ســوی دیگر ایــن پل معلــق برای
سیاستمداران لبنانی را همتایان خارجیشان
برایشــان به حرکت درآورده بودند .به طوری
که در پایان نشست مجازی همیاری لبنان که
رئیس جمهوری فرانســه با میزبانی مشترک
ســازمان ملل برگــزار کرده بود و حــدود 300
میلیــون دالر نیز بــرای کمک به مــردم لبنان

جمعآوری شــد ،شــرکت کننــدگان خواســتار
اصالحــات سیاســی در ایــن کشــور مطابــق با
خواست مردم آن شدند.
ëëدومینروزاعتراضات
انفجــار مهیــب بیروت کــه باالی  150کشــته
و بیــش از  6هــزار مجــروح و حداقــل  60مفقود
بــر جای گذاشــت آتش خشــم مــردم معترض
را بار دیگر شــعله ور کرده اســت .به طوری که با
وجــود همه تدابیر امنیتی در روز نخســت هفته،
روز یکشــنبه نیز مســیرهای منتهی به پارلمان و
کاخ ریاســت جمهوری مملو از جمعیتی بود که
بر فساد سیاسی و مشکالت اقتصادی معترض
بودند.
پلیس برای متفرق کردن معترضان مجبور
بــه پرتــاب گاز اشــکآور شــد امــا مــردم حاضر
بــه عقبنشــینی نبودنــد و بــا بســتن مســیرها
بــا پرتــاب ســنگ بــه ســمت مأمــوران امنیتــی
همچنــان بــر خواســته خــود تأکیــد میکردنــد.
«فرانس پرس» نوشت؛ در حالی که کابینه برای
تشــکیل جلســه در کاخ «بعبدا» آماده میشــد،
شــماری از معترضان با در دســت داشتن آتش
قصــد ورود بــه ســاختمان پارلمان را داشــتند و
تصاویــر تلویزیونی صحنههایی از ورود مردم به
وزارتخانههای مسکن و راه را نشان میدادند.

روایت زوجی که
«ده پیاله» را دیدنی کردند

رئیس کل بانک مرکزی:

بانکها خانههای خالی ندارند
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داوود فنایی ،مربی دروازه بان های پرسپولیس در گفت و گو با «ایران»:

پرسپولیس باید برای لیگ قهرمانان تقویت شود

18

محمد جواد ظریف:

چند کشور مقداری از پولایران را بازگرداندهاند
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شعر ایران
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شاعری خارج از فرمولهای
مرسومشاعری

شعرخوانهاستکهدربارهتوفیق
حافظهدرازمدت
تواند میــزان قابل اعتناتری
و اعتبار یک شــاعر ،می
3
مانع از این نیست که با معاییر
چرا گروس؟
باشد؛ لیکن این نکته
یادداشت
به بررسی شعر یا مجموعه
در خور وقت و حوصله و سن
زیباشناســانه و تاریخی،
آنچه باعث شــده تا
بنشینیم .گروس عبدالملکیان
درباره شــاعر معاصر ،گروس
1
شعرهای یک شاعر
و ســال خود چندی
در شــعر و گرایش شــاعران
بنویســم ،نوعی حــس کنجکاوی و
یادداشت
در هیاهــوی زبــانورزی
عبدالملکیان
های فرمول زبان و قالب ،بار
بــوده و این میل وقتی شــدت و
متوســط به توانمندی
میــل شــخصی ام
ناخــودآگاه فعال و خالقیت
خواندن مصاحبه او در کتاب
دیگر اعتبــار و اهمیت
رشید کاکاوند
وســعت یافت که به
کرده اســت .ایــن خالقیت ،در
درنشر مروارید پرداختم؛ انگار
شاعر و
شــاعرانه را یادآوری
«گزینه اشعارش»
پرداخت روایی اشــعار اوســت:
حرف می زنم .در پرتو یافتن
مدرس دانشگاه
تخیــل ،نوع نــگاه و
خودم دارم با خودم
بالبال خواهم زد /و کودکانش
هرمز علیپور
شعر و شاعر .مشغول خواندن
داند /که سالها در درونشان
سنخیت در نگاه به
شاعر
«شکارچی نمی
خالقیتی که گفته شــد یکی
که شــدم ،دیدم اگــر بخواهم
بدل میشــوند» .از جلوههای
حــرف ها و شــعرها
کــم /به قفس
است که در جان مخاطب باقی
یکی از شاعرانی که میتوانم
کم غافلگیری است که نبض روایتهایی
برای هنرجویان شعر بنویسم
که تأثیر شمس لنگرودی را
عنصر
کتابی تعلیمی
این بدان معنا نیست که دارم
لذتبخشی آثار میتوانند بود
شاهد و مثل بیاورم اوست .و البته
میماند و از مبانی
شعرش را
معاصر است .او یکی از شاعران
در اشعار گروس میشود دید:
گروس بزرگترین و بهترین شاعر
در این شگرد شاعرانه
می گویم
بخواهم برای نگاه و نوشته ام با
محتاجم /هوا در سرنگی کوچک»
معاصر است .حاال نه اینکه
«چقدر به هوا
خوب و موفق
یادی می کنم از زنده یاد منوچهر
بفرست /که تنها گوش کند»
اعتباری به عاریت گرفته باشم اما
بار پیامبری
تلمیحات و یادآوریهای ادبی
پرسیدم :منوچهر من که در جریان
نام ها
«این گروس در به کارگیری عناصر آشنا،
غوغای آغاز جشنواره ها از او
منظر تازه
مؤلفههایی مثل دریا ،عنکبوت،
آتشی .در
می بره؟ منوچهر گفت :هرمز
غریبآشنایی ایجاد کرده است.
گروس کیه که همه جایزه ها را
نیز طعم
کننــد که روایت خطــی آنها به
نیستم ،این
ایراناولویتبیشتریازترجمه
بابا سنی نداره .یادش بخیر.
قصههای آشــنایی را تداعی می
ماندهاست.ترجمهشعرامروز
شــاعره .گفتم :چطور؟ گفت:
مــار و عصــا
نسبتدیگرمللنامکشوفباقی
پسر خیلی
ها نیز حتی صراحت نیست:
مجامعبینالمللیهرچنددالیل
در بخش اول گزینه اشعارش
ازمعتبرترینناشران وبه
اشاره
رنگیحضورشــعرامروزایراندر
این شعرهای  ۱5تا  ۲۰سالگی گروس را
عبدالملکیانتوسطنشرپنگوئنکه
سیالن ذهن تبدیل شده است و در عنکبوتبرموجهایشتارمیبندد»
شــعرجهانبهفارسیدارد.کم
هاینامطلوبادبیوکمتوجهی
حاال که
فرهنگی/انتشارگزیدهشعرگروس
به گروس آفرین.
شهرمانچنانخستهاست/که
شایدبتوانمهمترینآنراترجمه
محصولهمکاریاحمدنادعلیزاده
گروه
«ودریای
متکثریمیتواندداشتهباشداما
اینشمارهازسهشنبههایشعر
توجهیاست.اینمجموعهکه
می خوانم به او درود می فرستم و اســتعداد و دانش پرورده و درونی
کالسیکفارسیعنوانکرد.در
ادبیجهاناست،اتفاققابل
کسی این مارها را عصا کند»
«تکیهدادنبهدیروقت»منتشر
گروس آمیزه هوشــمندانه ای از
بهرهمندیازظرفیتهایشعر
موازی از یک فیلم سینمایی
«کاش
مترجمامریکاییاستبانام
موفقیتشاعروراهکارهایی
است و همچنین استفاده همراه
شــعر
پنگوئنازشعرشاعران بهاصل
جهان زنده اطراف با تصویری
عنوانمترجموایدرانوریشاعرو
وقت»یادداشتهاییرادرچرایی
پیرامون دنیای شعر و شعر معاصر
درهم آمیختن
پیشینشاعرمیباشد.استقبالنشر
به
تقدیر و ناگزیری جبر اجتماعی
معرفیکتاب«تکیهدادنبهدیر
بیرونی.
شده
عناصر
از
ذاتی و منحصر به فرد خود
استکهدستچینیازدفاترشعر
حال ساخت است ،که گویی
ازآنرواهمیتداردکه با
مخاطبانتقدیمخواهیمکرد.
با فراســت از امکانات درون
میبینی یا در
وسعدیوحافظپرداختهبود
شده
کتاب «حفرهها» مصداقی کامل
استمرار کار شاعر ارج می نهد و به
نیست برایبهبودشعرامروزبه
این ً
صرفابهفردوسیوخیام
که سیاســی است .قطعه «پارانویا» از
های موقت را تنها در صورت
جامعهجهانیادبیاتشناسا
امروزکهتاپیشاز
گروس عبدالملکیان دریافت
یا حتی
درخشانشعرفارسیچنداندر
او توفیق
گم کردن هدف ذاتی شعر که
اســت که با خواندن اشــعار
شعرامروزایرانباوجودپیشینه
نمی شود که حتی در صورت
برای ویژگیهایی
دم دست که گزارشی مستند
آنها غره و قانع
در حرفهایش روی ترکیب یا
ندارد که با عناصر بسیار ساده و
داند.
می
شعر است ،آنها را زیانبار هم
میشود .پروایی
جهان شاعرانه خود را بسازد و
همان که هولدرلین خطاب به
خود
واقعیات زندگی معاصر میکنند،
واقعی» تکیه و تأکید می کند.
و جزئی از
عبارت «شاعر
بیافریند؛ مثل همین شعر پارانویا:
دانشمند و تاجر ».شعر او حاکی
ترکیبی بدیع و ملموس و تأثیرگذار
گوید« :مادر ،من شاعرم .نه
زل میزنم به مقوای ســیاه
مادرش می
اســت .یعنــی با بهره مندی از
میکنــم /میگــذارم زیــر ســر/
ســت که هم مولود و هم مولد
«دریــا را مچالــه
خــواب مــیروم /.نــوار را که
از فرآیندی ا
قابل تأمل .من شعر گروس
آســمان /و با نــوار جیرجیــرک به
رسیدن به فرآیندی شخصی و
چســبیده بــه
فرآیندهایی تا
شده از مجموعه شعرهای کوتاه
کارگاهی دیده ام .شعری ساخته
برگردانند/خروسمیخواند»...
همه واژهها باز کرد ،محدودیتی
را شعری
ارگانیک بین بندها .بندهایی مثل:
را به روی
در عین حال دارای ارتباطی
شاعر به تبع تعالیم نیما که درِشعر غیرشــاعرانه محســوب میشــوند قائل
مستقل و
پیچکی ست که دیوار نمی شناسد»
در بــه کار بــردن کلماتی که بعضی هواپیما ،نت ،بتهوون ،زنگ تلفن،
«عشق،
که هیچکــس بــه خانه اش
کلماتی مثل :دســتمال کاغذی،
درکجــای جهان شکســته اســت/
ارزش ادبی مییابد کــه واژهها
نیست؛
«کــدام پــل
روانشــناس ،چاقــو و ...این نکته وقتــی
و عوامپســندی فــرو نکاهند.
فیلم،
نمیرسد»
بــه ابتذال
هرچه تاریکتر ،ستارگان روشنتر»
کاربــردی شــاعرانه بیابند و شــعر را جاســت .خردهگویی کــه از عواقب
هســتند که با بندهای دیگر شــعر
«شب
قابلیت شــعر گــروس همین
برای خود شــعرهای کوتاهی
جذابیــت و
است در شعر او نیست .این
که هر یک
بگذارید برای شعر او دو ،سه صفت
شعر مخاطب محور معاصر
ارگانیک می یابند .دیگر اینکه
انحراف بخشی از
اســت .گرفتار جزئیات نیست؛
ارتباطی
های شــعری او اندیشهورانه
کنم.
استفاده
را
برنده»
«گوارا» «مطبوع» و«پیش
اســت که عبارت
اشعار او وجود ندارد .شعر گروس
در حالی که داشــتم گــروس را
اندیشههای نافهمیدنی نیز در
هــا را از این جهــت آوردم ،کــه
اما انتزاع و
انســانی ســاده و در عینحال
ایــن صفــت
مــی خواندم که البته عزیز و
مجموعه گســتردهای از بیان
کتاب هایی از شــاعران دیگر هم
عبدالملکیان به
زبــان و بیان گــروس ،به معنی
میخوانــدم،
نتوانستم آن چند کتاب را تا آخر
تبدیل شــده اســت .ســادگی
هستند .و واقعاً هر کاری کردم
عمیق و جذاب
شعر نیســت .او مخاطب شعر
دوست هم
« ëفالش بک»
قلم توانا در نقد و ارائه رفرنس
ســادگی موضوع و مضمون
در این میان شاعری هم بود با
ســادگی تفکر یا
زیبایی ،نگاه تازه و غافلگیرکننده؛
« ëجنگل»
بخوانم و مث ًال
فرصتینماندهاست
میزان قرار داده باشم با این حال
کرده است که از شعر گروس،
ذهن و سلیقه خودم را معیار یا
« ëکدام پل»
چشمهاىبسته،بازترند
خود را تربیت
دریافت کننــد .همین نکته باعث
بیاهمدیگررابغلکنیم
و...نه اینکه
عالقهمندان به شعر و شعر
« ëخردههایتاریکی»
بــزرگ و مهــم و البته ملموس
عیب از خود شماست ،شاید .اما
دخترانشهر
و پلک ،پردهاى ست
و ســخنان
میبینیمکهچندانخوشایند
گفتم فالنی
حد خود ربط و پیوند پیدا کنند.
فردا
درسایهچیزیکهنیست
شعراورفتارهایخاصزبانی
مخصوصاً میتوانند با شــعر او در
بهروستافکرمیکنند
کهمنظرهراعمیقترمیکند
میشودگاهیدر
یا من تو را میکشم
گــروس
داشته باشم و بگویم که کامل
الاقل از یکدستی زبان او میکاهد:
نشستهاستو
روی نکات دیگری نیز درنگ
دلبستگان این شعر نیست.
دخترانروستا
چاقو را در آب خواهی شست
من می خواهم
بُگذار
امروز در شعر تشخیص داده
چیزیکهنیستراورقمیزند.
یا تو
مناســب ترین چهره هایی که
درآرزوىشهرمیمیرند
«پدیدار میشوی در ندیدارها»
رودخانهازتوبُگذرد
ترین یا یکی از
همینچندسطر
سنخیت مرا مصمم تر کرد
حواسش نبود این شعر است»
اوتکهتکهبیدارمیشود
اشــاره کردم که یافتن نوعی
درخستگیاتتهنشینشوند
«هوا که هواییام کرده/هوا /که
مردانکوچک
همینچندسطررسیدهاست
ام ،اوســت .یعنی
موج یال /شعر را به هم میزد»
وسنگهاش
در ارتباط با جریاناتی شعری
دنیابه
آسایشمردانبزرگفکرمیکنند
وتکهتکهراهمیافتد
چنان میدویدند /که یال موج و
جنبه نگاه شــخصی ،اینها را
به
«اسبها
اشعار او را ممکن کرده است تا
ولی فراتر از این
بسیارش،مرگراکالفهکردهاست
بهاینکهآسمان
بُگذار
نزدیک و به شــکلی مســتمر شاهد
ورزی در شــعر گروس ،ترجمه
وتکههای
که حدود نیم قرن و اندی از
مردانبزرگ
بخشیزندهازمرگباشی
دوری از زبان
در شعر گروس ،لحظهلحظه
کوچكبماندبهتراست
بیان کردم
شکلیمشخصتراشارهمیکنم:
اشارهاشکهازآسمانمیگذرد
او آسیب شعری وارد نشود.
آرزوى آرامش مردان کوچک
به
انگشت
نکات
ِ
کنند
این
اعتماد
به
حاال
جایی که به متن
اعماقت
ام.
در
بوده
اتفــاق آن قابلیت ایــن را دارد که
فعالیتشان
بهدنیانیایدبهتراست
وریشههابه
معموالً در فاصله ســنی ۲۰
میدهد .شــعر مهیجــی که هر
شــاعران نســل بالفصل نیما
اجازهمیگیرد
میمیرند
اتفــاق رخ
کالم ،ســادگی و استقالل بندها
 .۱چهره گرفتن:
جنگل،
شاعری چون آتشــی دور از مرکز در
اصال
باشــد .کلیت معنایی-روایی
ازاومیپرسد:
ســالگی چهره می گرفتند .یعنی
کدامپل
تنهایکدرختاست
شــعری کامل
اینفیلمرابهعقببرگردان
گسسته شود ،موجب ایجاد
 4۰سالگی بهعنوان جاودان
تا 4۰
غروب،جزبرایغمگینکردن
پیوندشــان با بخشهای دیگر شعر
کجاىجهانشکستهاست
رؤیایی  ۳۲سالگی ،شــاملو که در
پالتویپوستپشتویترین
که در هزاران شکل
در
بدون آنکه
مختلف گــروس عبدالملکیان
 ۲۷ســالگی،
گرفتن یادآوری این نکته اســت که
آنقدرکه
به بندهایی که از شــعرهای
هیچکسبهخانهاشنمیرسد
بهچهدردمیخورد؟
امــروز .منظورم امــا از چهره
ایــن ویژگیاند.
ازخاکگریختهاست
که
مرد شــعر
کافی نبــود .همانطور که گروس
کدام گویی شعر کاملی هستند:
پلنگیشود
اســتعداد و نبوغ آنها به تنهایی
همین!انتخاب شده است بنگریم .هر
شکل /از خاک گریخته است»
که میدود در دشتهای دور
قریحــه و
ذاتی اوست ،این استعداد اما
یک درخت است /که در هزاران
پرسشیکهپاسخاست
اســتعداد
«جنگل /تنها
هیچکسبهخانهاشنمیرسد»
آنقدرکهعصاها
شــعر  ۱5تا  ۲5ســالگی اش گویای امروزی در  4۰سالگی رسیده است.
کجایجهانشکستهاست/که
ماند
تاابدزندهمی
پشتکار و مطالعه و ...به مرحله
«کدامپل/در
پیادهبهجنگلبرگردند
در پرتو
گروهی نبوده و نیســت و تنها به
ایم /که اینهمه میمیریم»
پسرهایشکن،بگذاربرود!
بودن :او در ذیل هیچ عنوان و
«مگر چند بار به دنیا آمده
 -۲مســتقل
است ،چراکه توقع او در فردیت
وپرندگان
جوان بماند و  /پایت پیر شود»
دیوانهاستاو
به کارش پرداخته و مشغول
«دردیست /خونت
قفلهای گمشده چه کنیم؟»
شکلی متمرکز
اینکه در ژانرهــا و نحلهها هم
دوبارهبرزمین
شد /با
کههربارحرفمیزند
اســت که برآورده می شــود .کما
«کلیدهای گمشده روزی پیدا خواهند اســت که شاید موجب شده است
و تشــخص
در عین حال او شــاعری است
بهسمتدیگرشنگاهمیکند
زمین...
دســت فراوان اســت .و همین نکته
دو نفر شــاخص هســتند-۳ .
دیوار
بلندش شناخته شده باشند .گو
و از این
معموالً یکی،
درباره انســان میسراید ،هرگز اما
نه!
کوتاه گروس بیش از شــعرهای
دیوانهاستاو
متعهدترین و غمخوارترین شــعر را
که شــعرهای
است .و نیز همین موجب رواج
بهعقبتربرگرد
نداده و نمونه های این بحث
کندنشبادامهمیدهد
که
بلند او چند شعر کامل کوتاه
کههمچنانبه ِ
و گویش سیاســی محض تن
اینکه در هر شعر
جنگ و اعتبار و احترام طبیعت
شــعارزدگی
بعضی
به
او میتوان مؤلفههای ادعایی
بگذار
فضای مجازیست .گذران عمر،
و ُخردههایتاریکیرا
شــعرهایش فراوانند -4 .در شعر
اشعار او در
دوبارهدستهایشرابشوید
مدرن
مثال جزئی نگری او
گروس اســت .مقابله انسان و جهان ِ
خود شاعر .یا ً
در
زیرتختپنهانمیکند
موضوعات اصلی و مورد عالقه
دید .لیکن به شــکل و شــیوه
ماریبزرگمراخوردهاست/من
حرکت ها را
از
این را گفتم یادم آمد بگویم
درآینهبنگرد
(بلیتقطارراپارهمیکنم...یا:
ای بنیادی و ریشــهای اســت.
دیوانهاستاو
دستسازبشر
جنگ که ویرانگر است (فقط پنج
در شــعر به گونه
رویدادهاست .بخواهم نمونه
شاید
ایستگاه صادقیه پیاده شوم )...و
کهگفتهبودمیرود
نوعی نگاه تقطیری و گوهری به
اما باید در
شیمیاییسرفهنکردم/فقطپنج
تصمیمدیگریگرفت
که شــعر او
 -5صداقت و جسارت شاعر:
خاکریزهاپایینآمدم؛بابمبهای
تأکید کنم.
امارفت
دقیقه/از
شــعری عاشقانه بنویسم ...یا :من
بیاورم باید بر بســیاری از شعرها تأثیرات شان را بر او بعداًو بعضاً فرا
تاریکی مرخصی گرفتم/تا برایت
وگفتهبودمیماند
دیگران هم میتوانستند برخی
سیاهشبهخانهبرمیگشت/
دقیقه از
این ناشی از صداقت ،جرأت
اگرچه
ظرفمیشست/وپدرباسبیل
شاعر اما این را پیشاپیش گفته و
اماماند
بچهبودم/مادرم
جنگکهمرگآفریناست(نفس
یاد آورند ،خود
شاعر بابت کار خود دارد .این یکی
باریدند/هرسهبچهبودیم)و
وگفتهبودمیخندد
مهمتر اعتماد به نفسی است که
بمبهاکهمی
تکانمیدهد/پرستارسرش
و از همه
بکش/نفس/..دکترسرشرا
همه شاعران حرفه ای است.
اماخندید
لعنتی/نفس
از خصیصههای مشترک
رشــتهکوههای سبز /بر صفحه
برسد و من زنده بمانم خواهم
بکش دهد/دکتر عرقش را پاک میکند /و
دیوانهاستاو
این شرایط جهنمی به پایان
را تکان می
جذاب است .و میماند عشق
و اما اگر
شعر و زیست شان است که
ماندنوخندیدنرابیخیالشده
شوند) در شعر او بسیار مؤثر و
که شاعران واقعی بواسطه
کهرفتنو
مانیتور /کویر می
گروس عبدالملکیان شعریست
گفت و نوشت
گفتن .خودپیامبرانگاری ،بیانیه
کندنمعنی«اما»فکرمیکند
گویی در آن شناور است .شعر
دریافته می شــوند ،نه از خود
به ِ
که همهچیز
خواننــده دارد و دهان به دهان
یافته و
و فسخ خود خواهند سپرد
و تکامل دارد .اینکه شــعرش
هایی که به ناگزیر تن به نسخ
دیوانهبایدباشد
کــه قابلیت ارتقا
همین که هســت و ارتقای آن
بیانیه
های
دادن،
کنش
این
های شــعری مرعوب و شیفته
میکند که اولویتی جز حفظ
کهباطناب
میگــردد ،ایجــاب
و هرگز تا همیشــه نسل
است که انسان است .خوب است
ماند .گــروس عبدالملکیان در
اورابهسپیدهدمبستهاند
او انسان امروزی است .خوب
ضــروری و غیرشــاعرانه نخواهند
نداشته باشد.
شده بر نام های برجسته شعر
گروس عبدالملکیان شاعر است.
غیر
دیوانهاستاو
خود است که نامی اضافه
امروزی است؛ و خوب است که
پرتو فردیت
که
عرصه شــعر در رشــد و ثبت او
کهدیروزتیربارانشکردهاندو
اســت .البته که امکانات او در
معاصر
هستند استعدادهای دیگری با
هنوزبهفرارفکرمیکند
هست .چنانکه بوده اند و
مؤثر بوده و
هوش کــم بها وکم قیمتی
اما هــوش مراقبت از خود،
قریحــه ای باال
بخوان /:تنم را با شعر بشویید
بیشتر او را صمیمانه خواهانم.
به گفتمان شمعدانیها
هایم پاک کنید /ســکوتم را ادامه
دنیای واقعی و پرتاب شدن
نیست .توفیق
تالشهایــم را /از زیــر ناخن
میشــویم .گسســت از گفتمان
آخریــن
چون ســقوط درختی در جنگل
گفتمان «پیشرفت و تکامل
چشمگیریرارقمزدهاست:
آنقدر که افتــادن تار مویم را/
گفتمانی» و «گفتمانه سازی»
ً بخش دوم ســروده «تاریکی غار»
دنیایمجازی،گفتمانه
های دور /افتاده دهیــد/
و بعد /...مرا در شکم مادرم
جلوههایی از «گسست
نشانه -معناشناختی مثال در
جای خود را به گفتمان «جنون
آویزان از درختی /در جنگل
چند دقیقه همانجا بنشــینید/
حمیدرضا ،تجزیه وتحلیل
پیدرپی دچار گسست شده و
پیلههای بسیاری دیدهام/
بشنوید/
۱۹۸۰م .اســت( ».شــعیری،
انسانی»
ناگهان بر تمامی ابعاد معنایی-
فلسفه پدیدارشناســی در دهه
پنجره /رها در جوی های خیابان
چند خاک کنید (.)۶۲-۶۳
نابودی» میدهد .این گفتمان دوم
.)۴۸
گسســت گفتمان مــرگ و روی
متأثر از
بر لبه
بیشتر در خاطرم نیست /مگر
ماننــد حضــور ،گفتمان ،۱۳۸۵،سمت ،صص ۴۷و گفتمانهای متناظر را در هم و
غافلگیرکننــده پایانی از رهگذر
فکر میکنم اما /یک پروانه
ابعــاد فرامــوش شــده معنــا
شــاعر ،یا
2
حسی شعر سایه میافکند:
ســطر
گفتمانهای شگرف و شگفت
روشنی /به تاریکی هرچه
امر حســی بــه حوزه در فرآیند گسســت گفتمانی ،قلمروی گفتمانی دیگر گام مینهد.
گفتمان «تولد دوباره» به ظهور
ایم /که این همه میمیریم؟
در دهانه یک غار /از آنهمه
فرآینــد حســی -ادراکی و
یادداشت
آمیزد یا با عبور از گفتمانی ،به
بلیت یکطرفه! /آوردن به
رنگ /انسانی است  /که
گاه/به دنبال بار به دنیا آمده
باخــت در ســروده  ۷از همان
بازگشــتند .دگرگونســازی می
خیرهکنندهای ظهور میکنند که
چند نخ شکسته سیگار /آه!
آن
اســت و نیز تقابــل بین برد و
و
گردد
می
روشن
ای
نقطه
چند اســکناس مچاله/
همیــن رهگذر ،صور معنایی تازه و
فرو میرود /و آنگاه بهدنبال
ببخشید این انجامیــده
نشانهشناســی
دنبالنقطهایروشن/برقرا
جیبهای دنیا پیدا نکردهام- /
انجامند و هم گستره نگاه و بیان
تثبیتشــده بــا تکیــه بــر از
روشن/دیوانهمیشود/وآنگاهبه
چیزی غمگینتر از تو /در
یــا بازســازی معانــی
تشخص سبکی آثار شاعر می
انــد؟! /پس این مجموعه:
چه میبرم /تاریکتر میشوم
نقطهای
ادراکی شــعر ،صور یا هم به
نمیشــود /.پس بادها رفته
برقخودکشیمیکند(ص.)۱۳
ام /با شــب قمار میکنم /و هر
توانشهای الیه حســی-
بلیــت....؟ - /پــس گرفته
اختراعمیکند/آنگاهبا
آنقــدر در کنج دیوار نشســته
شاعرانه را وسعت میبخشند.
از گفتمان جنگ و زشــتی به
همه ،احمد شاملو با همآمیزی
محکوم شــد؟ /و قاصدکها/
خیرهکنندهایپدیدمیآورد.
کوتاه زیر ،شــاعر با گسســت
شاعران نسل پیشین بیش از
این دو درخــت بــه زرد ابد
به شیشههای (ص.)۲۰
مکاشفات ناب شــاعرانه و نمایشگاه
تاریــخ ،مرگ نیز در شــعر
نمایههایمعنایی بازسازی معانی تثبیت در میان
خاطر رفت؟! /بیهوده مشت
گراید ،طوری که تقابل و تناظر
عشــق و مبــارزه ،اســطوره و
شــعر گروس ،جشــنواره باشکوه
محمدرضا روزبه
ماندند /که خبرهایشان از
سوی گفتمان عشق و زیبایی می
فرآیند شکســتن و
هوشــمندانه گفتمانهــای
دســترس اســت ،گاه از رهگذر
را /به آنســوی پنجــره پرتاب
نمودهــای گسســت گفتمانــی و نیز
شاعر و
این «گسســت گفتمانی» میگویند .عبور و
لحظههای شــگفت و گاه دور از
زیباوخیرهکنندهمیآفریند:
میکوبــی! /بیهــوده صدایت
زندگــی و غیــره ،برجســتهترین
دائمی
است .گفتمان،گفتمانهای
زاییده ترفندها و تکنیکهای
بیندیش /که در ایــن قطار
شــده را
مدرس دانشگاه
موجب ظهــور «گفتمانه» و
معاصر بهنام خود ثبت کرده
گفتمانی و گفتمانهســازی و گاه
مرگ را /و به ماجرای زنبوری
بازیگران یک فیلم صامتیم.
عــدول از گفتمــان،
گفتمانهسازی را در قلمروی شعر
فراموش کن /مسلسل را/
گسست
پنهان .)۵۴،میکنی /ما /
از سرودههای شاعر توانمند
مجموعه «سهگانه خاورمیانه»
جویشاخهگلیاست(/پرنده
در بسیاری موارد و در بسیاری
شــاعران نســل جدید نیز پارهای
در نور هنری متنوع دیگر.
عوض در اینتکه از شعر ۲۳
میانهمیدانمین/بهجستو
«گفتمانه ،خلق گونهای متفاوت
شــمعها را خاموش کــن /و
درخشــش ،گیرایی در میان
مجموعه «سطرها در تاریکی جا
ترفند و تکنیک ساختاری بهره
میشود.
خانهام برو /چشــمهایم را ببند/
متحیر ســاختن ،ایجاد تــکان،
«گروس عبدالملکیان» از این
سروده «بلیت یکطرفه» از
واقعیــت و مجازی روبهرو به
از گفتمانهــا یعنــی
کانون استتیک و مرکز در
بافتهایموجود معاصر،
تقابل ناگهانی دو جهان موازی
ای که میتوان مدعی شد که
هایمنحصربهفرداستکهاز
شده است .میکننــد» با
نباید وافر دارند ،به گونه
غیرمنتظرهوتولیدگونه
همانا رویکرد زیباشناسانه یاد
نوعی هنجارگریزی میپردازد.
ثقل زیباشناسی آن سرودهها
شناخته شده فاصله میگیرد و به
به گفتمانه ،عبــور از گفتمان
و
فرامــوش کرد که راه رســیدن
ایــن نکتــه را

در قفل در کلیدی چرخید

گزارشی از نوسازی یک فرودگاه

مهرآباد ،یک چهار راه بین المللی

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی
در اوایــل ســال ۱۳۱5
هر خانه ،پنج هزار و پانصد تومان
فــرودگاه مهرآبــاد بوجود
آمــد .در آن ســال نیروی
هوایی یک آشیانه هواپیما،
الحجه  1441ایران قرن چهل و نه
سه شنبه 21مرداد 21 1399ذی
پمپ بنزین و یک کارگاه
سال بیست و ششم شماره 7416
تعمیر در آن محل شروع به
صفحه 16
ساختن کرد .یک ساختمان
دیروز کوی کارگران راهآهن در
عصر
نیز برای اســتراحت و محل
اعلیحضرتهمایونشاهنشاهی
پیشگاه
توقف افســران در سال بعد
مزبور ،نیروی هوایی متفقین شروع
یافت .هیأت دولت ،نمایندگان
واقعه شهریور و اشغال فرودگاه
افتتاح
بنا شــد .پس از
مزبور نمودند.در سال  ۱۳۲۱این
شــورای ملی و سنا ،مدیران
های مختلف ساختمان فرودگاه
مجلسین
به توسعه قسمت
ارتش انگلیس شد .در نتیجه نیروی
مأموران عالی رتبه دولت در
پرواز و فرود آمدن هواپیماهای
جراید و
فرودگاه مختص
فنــی» آموزش داده شــود،
هواپیماهای خود ایجاد و محوطه
افتتاح حضور داشــتند .دیوار
مدارس
عریض بتونی برای پرواز و فرود
شــده بود.ساختمان کوی مزبور
مراســم
انگلیس دو خط
دادند.پس از خاتمه جنگ جهانی
نویســنده این یادداشت چندان
کارگران با پرچم های ملی تزئین
هزار متر در پنج هزار متر توسعه
البته
خانههای کوی
مجلس شــورای ملی رســیده
 ۱۳۲۹از دوران طوفانی تاریخ
فرودگاه را به پنج
هوایی شد ولی توسعه روزافزون
در دوره پانزدهم به تصویب
بــه اثرگذار بــودن قوانین و
ســال
به موجب قانون کار که
ایران ،ابتدا مهرآباد تحویل نیروی
امیدوار
دســتگاه خانه آن تمام و تحویل
ایــران اســت؛ ســالی که با
و خروج متفقین از
موجب شد که دولت به فکر
شــروع گردیده و فع ً
اقدامــات دولت نیســت و در بخش
ال 64
معاصــر
هواپیماهای مختلف به تهران
از طرف بنگاه راهآهن
ساختمان است که جمعاً
هواپیمایی و آمد و شد
بــهکار مجلس شــانزدهم و
اداره هواپیمایی کشــوری در
حدود  ۱۸6خانه دیگر در دســت
مطلب خود مینویسد«:دولت
شــروع
کشــوری بیفتد .در همین وقت
کارگران گردیده و در
پایانی
خانهها لوله کشی شده و برق
ایجاد یک فرودگاه
گیری یکــی از نیرومندترین
هواپیمایی کشوری شد.بدین
خانه خواهد داشت .تمام این
مطابــق قانون و آیین شــریعت
شــکل
احمد شفیق اولین رئیس اداره کل
دستگاه
باید
۲5۰
مزبور
ها
خانه
کوی
بهای
وزارت راه تشکیل و
 55۰۰۰ریال خرج شده است.
های تاریــخ مجلس به رهبری
و پست های مخصوص برای
نماید که تکدی گری ممنوع
ساختمان هر یک در حدود
فرســتنده و گیرنده بی ســیم
اقلیت
اعــالم
دارد و برای
ترتیب یک مرکز قوی
تبریز ،مشهد ،کرمان ،شیراز،
مصدق آغاز شد و با ملی شدن
طویل المدت وصول خواهد شد.
البته بــرای آن دســته و طبقه
آوری اطالعات از فرودگاه های
دکتر
کارگران و کارمندان با اقساط
اســت.
کسب اخبار و جمع
از
فرودگاه های مزبور تعمیر و نصب
نفت در آخرین روز ســال به
 سهشنبه  ۳اردیبهشت ۱۳۲۹که چند قرن پشــت ســرهم
صنعت
روزنامه کیهان
اصفهان ایجاد شد .بی سیم های
مردمی
بوشهر ،آبادان و
سیم و تلفنی که با این فرودگاه ها
رســید .اما یکی از جنجالهای
آســودگی دور زده یــا در کوچه
منظم شد .اکنون عالوه بر بی
پایان
به
و ارتباط آنها با تهران
فرودگاه تهران ،مشهد ،گرگان و
ســال  ۱۳۲۹بخصــوص نیمه
با مشاغلی که حس عطوفت
باشــد ،چند دستگاه (رادیو فار) در
اصلی
مرا تیر زدند ،ضارب را بگیرید
نشســته
در ارتباط می
این دستگاه هواپیماهایی را که
انتخــاب حاجعلی رزم آرا به
رأفــت مردم را تحریــک کرده و
لزوم از آنها استفاده می شود.
اول آن
آبادان نصب و در موقع
و
را به فرودگاه می رساند.بعالوه
وزیری بود؛ فرمانده نظامی
حرکتند بطرف خود هدایت و آنها
معاش نموده؛ خیلی مشکل
نخســت
تحصیل
بسوی فرودگاه در
قاهره ،بغداد ،نیکوسیا [نیکوزیا]،
محمدرضاشــاه دل خوشی از
مهرآباد با لندن ،پاریس ،آمستردام،
این زودی حاضرشوند که
که نه
بعدازظهر دیروز ،حسن جعفری
اســت به
بی ســیم های
و ...شبانه روز در ارتباط بوده
داشــت ،نــه جبهه ملی و نه
ســاعت ۷/5
بصره ،کراچی ،کابل ،دهلی
ولگردی که به قول خوشان
انتخابش
دمشق ،بیروت ،استانبول،
نفت به دفتر مجله تهران مصور
از شغل
محض رسیدن به مرزهای ایران با
کاشــانی .او  5تیر از ســوی
کارمند شرکت
از این نقاط پرواز می نمایند به
گویند«:گدایی کن تا محتاج خلق
آیتاهلل
و هواپیماهایی که
عمــارت گراند هتل واقع در
می کنند .دستگاه هواشناسی
می
که در طبقه دوم
بــه نخســتوزیری انتخاب
از اطالعات جوی آن استفاده
نشوی» صرف نظر کنند».
مجلس
تهران ارتباط می گیرند و
وارد شــده اســلحه ای را که
دنیا را کسب و پس از تنظیم به
وجود دارد خریداری کنند
الله زار قرار دارد
محمدرضاشــاه هــم او را به
اخبار و اطالعات عمومی هوای
حکم جمــعآوری گدایان،
مرداد در حکمی به در آنجا
شــد و
فرودگاه ،شبانه روز
یک
لبــاس داده عالوه بر
گذارده،
یازدهم
دست داشــته زیر قلب ایشان
منصوب کــرد .اما بردارد .او
و به هریک ،یکدســت
در
 ۱۲مرداد با صدور دســتوری
نخســتوزیری
هواپیماهامیدهد.
دستورداد گدایان و خیابان
آقای دهقان مدیر مجله و نماینده
روزنامه کوشش رزم آرا
های سیاســی؛ رزم آرا شهربانی
تیر شلیک و
آوری و میشود ».همچنین
شــهر را موظف کــرد که برای
 ëمسافرین ورودی و خروجی
جدای از قصه
فــرودگاه مهرآباد ،محقق می دارد که
خوابهای تهــران را جمع
پرداختن به موضوع مردم
شورای ملی را ترور می کند.
ارتشی بود با انتخاب بهعنوان
ورودی و خروجی مســافران
مجلس
روزنامه در یادداشــتی با
شدن به اتوبوسها در صفهای
که یک
نظری به آمار
شده و مهرآباد بصورت یک
اولین تیر ،آقای دهقان فریاد
در باغ امین آباد ساکن کنند.
شــهر و استقبال سوار
مراکز بزرگ و حساس خاورمیانه
به محض شلیک
وزیر به فکر سرو سامان دادن
خبر جمعآوری گدایان
بایســتند و روز  ۱۳مــرداد هم
تهران امروز یکی از
نخست
تنها  ۱۲۰۹مسافر وارد یا خارج
روز  ۱۲مرداد با پوشش این
کشتند ،بگیرید ...بگیرید کشتند)
«دولــت برای منظــم
درآمده اســت.در ســال ۱۳۲5
نظم عمومی در شــهر «داد»
می زند (آخ
صبح از آن ،نوشــته اســت:
را وضع کرد که طبق آن بوق
چهارراه بین المللی
بــه وضعیــت
 ۱۳۲۷و شش ماهه اول سال ۱۳۲۸
نوشته اســت« :از ساعت شش
مستخدم مجله به اطاق وارد شده
گدایان شهر قانونــی
حالی که در شش ماهه اخیر سال
جنــگ جهانی دوم به جمعیت
فریدون بلبلی
جمعآوری ولگردان و
اتومبیلها در تهران و شــهرهای
می شــدند در
خروج کرده اند .در همین ســال
افتاد.
مأموران به کمک کامیونهای
می گیرد و او موفق نمی گردد
اساسی زده است ،زدن
بــا  ۳45۷4۰کیلو بار ورود و
بســیار افزوده بود و در دیروز
دست ضارب را
که دست های خود را محکم
کلیه دســت به اقدامات
قریــب به  4۲۰۰نفر
ممنوع شــد .در آن سالها و در
گدایان شهر
در همین فرصت آقای دهقان
ارتش شــروع به جمــعآوری
یــک هیأت دیگر
داخل ایران آمد و شد نموده اند.
که تیر دوم را خالی کند.
گوشــه و کناری افرادی مشغول
می گوید مرا تیر زدند ضارب را
بهطوری کــه میدانیم
 ۱۹۸۳۱نفر به
که استفاده از اتومبیل هر روز
مستمندان و متکدیان نمودند و تا ظهر
هر
بود با عجله از اطاق خارج شده و
محالت تهران شرایطی
روی شکمش گذارده
گــری دیــده میشــدند .از
 ëفرودگاه جدید مهرآباد
داشت از اطاق خارج میشود،
باغ تعاونی از معتمدیــن
مسافرین و نبودن وسایل کنترل و
ای عمومیتر بین مردم تبدیل
تکدی
که یک اسلحه پارابلوم به دست
دیروز  ۱۲۰۰نفر جمعآوری و به
اساسنامه آنها به وسیله
روزافزون ورود و خروج هواپیماها و
بگیرید.ضارب در حالی
دیگر بخشی از تکنولوژیهای
درگیری ،اسلحه را گرفته با
تشکیل شده و بزودی
شفیق را وادار به ساختن فرودگاه
احتیاجات
بوق زدن زیاد در حال تبدیل
طرف
عبداهلل واال [ســردبیر] پس از
کــه جهت آنها اختصاص
فرودگاه مهرآباد ،آقای احمد
گذشــت .دولت میشد؛
علی خادم [عکاس مجله] و
اتومبیل و اتوبوس در امین آباد
دستگاه های اداری
به شهربانی بردند.علی خادم،
باغ از تصویب خواهد
خاورمیانه را تأمین کند ،نمود.برای
یک ضد فرهنگ شهری بود
شهری همچون
مامورین ،او را دستبند زده و
شــده ،اعزام گردیدنــد .در
که احتیاجات و چهارراه هوایی
عوارضی بر شدن به
رسیدن افسران شــهربانی و
زیست شهری اضافه شده داده
معظم و بزرگتری
سرتیپ نصراهلل خوشنویسان
میخواهــد بــا وضــع
فرودگاه گردید و از نقشه های
صاحبان ماشــین برای هر کاری از
به
شرایطی
دکتر
و
ثبت
سال  ۱۳۲۷پیش بینی ایجاد این
رساند،
دفاتر
بیمارستان شــماره  ۲ارتش می
قوانین امین آبــاد نام آنهــا در
محل درآمدی برای و
این منظور در بودجه
پزشکان و جراحان درجه  ۱ارتش
دهقان را به
فرودگاه های جهان از هر حیث
بود که همچنان مشکالتی در
توزیع و اشــیای تجملی
استفاده میکردند تا جایی که در
ساختمان جدید فعلی که با بهترین
او را به اطاق عمل داده و اغلب
اوراق جیــره بندی میان آنها
حقیقی تهیه و بوق
بالفاصله دستور انتقال
پیشنهادی ،طرح
و اســتفاده از ایــن امکانات
چهار اشکوبه است و بوسیله
دکتر نفیسی] را تلفنی خواسته و
های نگهداری مســتمندان
شهری دهه ۲۰و روزنامههای
شــهری
پسند واقع گردید.این ساختمان
رامزی ،پروفســور یحیی عدل و
و زن و کودک را در محل
بگذارد ».مصوبات
برابری می کند مورد
شــد .از همیــن رو رزمآرا مرد
[دکتر هنجن ،دکتر
منتهای ماشین خانه و انبارها در
در دســترس هیأت تعاونی
ســاعت  ۹/5در اطاق عمل و هنگام
به دفعات مطالبی درباره بوق
دیده می
ساخته می شود .در قسمت تحتانی
جداگانــه جای دادند .بــه هریک از
جراحی می نمایند اما مجروح در
یادداشــت آن زمان
شرکت سنتاب
ادارات مختلف نمایندگی های
ســال  ۱۳۲۹تصمیم گرفت
شــروع به عمل
در بخش دیگری از این
اتومبیلها در شــهر و داشتن
گمرک ،کافه رســتوران مسافرین،
در مرداد
مستمندان روزی دو کیلو نان و چهار
که از سطح زدن زیاد
طبقه دوم اداره
جراحی فوت می کند.
هواشناســی دفتر و سایر مؤسسات
برای بهبود وضعیت اجتماعی
سپهبد حاجعلی رزم آرا رئیس
پیشنهاد شــده به افرادی
های نامتعارف نوشته شده است.
طبقه دیگر اداره بی ســیم ،اداره
قوانینی
وجه نقد داده خواهد شــد که
دهقان به بیمارســتان ،آقای
شوند «با ایجاد بوق
هوایی و در دو
بوسیله تلفن به فرودگاه هدایت
با انجــام اقداماتی در ریــال
به محض انتقال آقای
همچنین آقایان احمد شفیق،
که شهرها جمعآوری می
تدویــن کند و
و برج ارتباط که هواپیما ها را
بیمارســتان حضور بهم می رساند.
مایحتاج خود را از فروشــگاهی
اداره هوایی کشوری
هواپیماها در فرودگاه روی آن پرواز
ســتاد ارتش در
ســامان دادن به شــرایط قدم
حکمت [ســردار فاخر حکمت]،
شده اســت.خیابان هایی که
جهت
یزدان پناه ،مهدی فرخ ،رضا
می کند ســاخته
خواهد شد  .ساختمان خیابان
ســپهبد مرتضی
تماشاخانه تهران ،کارکنان
موقعیت محل با بتن یا سیمان ساخته
روزنامه نگاران ،هنرپیشــگان
می نمایند بسته به
غربی از  ۱۸۰۰متر به  ۲5۰۰متر
اغلب وکالی مجلس،
وقتی خبر فوت اطالع داده شد
یعنی امتداد خیابان پرواز شرقی به
دوستان او حضور داشــتند و
های پرواز فرودگاه
این ترتیب ،فرودگاه مهرآباد
مجله  ،بســتگان و
 6۰متر افزایش خواهد یافت .به
و عرض آن از  45متر به
بتدریج بیمارستان را ترک گفتند.
داد  -یکشنبه  ۷خرداد۱۳۲۹
های بزرگ جهان خواهد شد.
روزنامه
یکی از فرودگاه
کیهان  -شنبه  ۹اردیبهشت ۱۳۲۹
ترور محمدرضا پهلوی ،سوار بر
روزنامه
به اتهام همدستی در
خــرم آباد کردند و به این ترتیب
بوسیلهموزعینموتورسیکلتسوار
جیپ ارتش راهی
بعدازظهر بیستم خرداد ۱۳۲۹
توزیعتلگرافهاونامهها
فرزانه قبادی /ساعت 5
میزبان نخستین زندانی خود شد.
قلعه فلک االفالک
میان ازدحام جمعیت ،مردی را
بیــوک آبی رنگ در
تاریخ تا اوایل دهه پنجاه کاربری
قلعهای که بعد این
ســوی پامنــار میبرد که یک
از فرودگاه مهرآباد به
کرد.ازفلک االفالک پس از کودتای ۳۲هم آگهی وزارت دارایی
مشارکت در ترور نافرجام شاه ،به
زندان پیدا
حدود  5۰۰نفر از دستگیرشدگان
ســال پیش با اتهام
محل زندانی شدن
آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی
لبنان تبعید شــده بود.
اعضای حزب توده شد .آیت اهلل
از جمله تعدادی از
مردم ،ســران جبهه ملی و محمد
اینکــه وضــع توزیــع نامههــا و
در فلک االفالک بود و بعد به
با اســتقبال گسترده
بــرای
کاشانی مدت کوتاهی
سرشناس دیگر ،وارد تهران شد.
از صورت فعلی خارج شده
او با فضای سیاسی ایران قطع
مصدق و چهرههای
تلگرافها
لبنان تبعید شــد .ارتباط
مطالعاتی که بعمــل آمده معلوم
میان اسناد وزارت جنگ وجود
اســرع وقت بهدست صاحبان آنها
در ضمــن
هایش خطاب به مــردم ایران در
در گزارشــی که در
و در
قیمت نان اعم از نان دولتی و نان
نشــده بود ،اعالمیه
استقبال مردم آمده است« :جمعیت
گردید که
آقــای مهندس اشــراقی کفیل
دســت هوادارانش میرسید .در
دارد در مورد میزان
برســد،
باشد به این معنی که بهای نان
روزهای تبعید هم به
تخمین زده میشــود .کثرت
آزاد گران می
پستوتلگراف و تلفن در چند
حــدود  ۱۲هزار نفــر
دوره شانزدهم مجلس شورای
داشــته تا هرچه زودتر عمل توزیع
وزارت
آردی که به نانوا داده می شود
همین هنگام انتخابات
که مقررات داخلی فرودگاه
دولتی با بهای
خود را مصروف انجام این کار
تنزل بهای آن هنوز در قیمت نان
جمعیت تا اندازهای بود
کاشانی کاندید نمایندگی مجلس
روزه اخیر تالش
نانواهای آزادپز نیز با وفور غله و
روز
از
و
رسیده
و
نتیجه
شد
برگزار
حفظ
به
سوار انجام شود .اکنون این اقدام
مأموران انتظامی شهربانی قادر به
ملی
تناسب نداشته و
حساب های دقیقی که بعمل
نتیجه شمارش آرا اعالم شد،
بهوسیله موزع موتورسیکلت
را شکســته و
اعتدال خارج شده اند و اینک با
شده بهکار خواهند پرداخت.
شد .فروردین  ۱۳۲۹که
های مختلفی بیانیه و عکسهای
تقلیلی نداده و از طریق
موتورسیکلتهای خریداری
فطر) به این شرح تعیین می شود:
هدایت او علیــه دولت وقت
از سوی مردم انتخاب شد .بعد
انتظامات نبودند .رقم
پنجشنبه پنجم ماه جاری
تاریخ دوشنبه  ۲6تیرماه (روز عید
شد .بنا ماههــا بود که مــردم با
طبق تعلیماتی که به آنها داده
او با رأی قابل توجهی
آمده نرخ نان از
دسته های مختلف توزیع می
کیلویی  ۳ریال -نان فری دولتی،
سوار با لباس متحدالشکل بوده و
میکردند .بهمن ماه  ۱۳۲۷و
مصدق و مذهبیون و بازاریها هر
کاشــانی توسط
موزعین موتورسیکلت
کیلویی  ۳ریال -نان تافتون،
این تجمعات اعتراضی برپا
از این اتفاق تقاضای
نان دولتی سنگک،
اسرع وقت توزیع خواهند کرد.
حتی اقلیتهای مذهبی هم در
از دهم مرداد نرخ آن کیلویی
شاهدردانشگاهتهران،اعالمیهای
است مراسالت و نامهها را در
تبعید آیت اهلل کاشانی شدت
نان آزاد ،کیلویی  5ریال و نیم و
بر شواهد موجود
مراسم چندروزپیشازترور
شده
روز برای پایان دادن به
کیلویی  ۲ریال و نیم-
محروم و طبق مقررات شدیدا ً
کرده بودند .شرکت مردم در
ها با موتورسیکلت توزیع شد
دولــت وقت ایران که معتقد بود
منصور ،نخست وزیر این تقاضا را
بود.متخلفین از داشــتن دکان نانوایی
استقبال شرکت
 ëنامهها و تلگراف
سوار و جیپ سوار وزارت
مهرآباد تا تند علیه انگلیس و
بعد میگرفت .رجبعلی
 5ریال خواهد
یک از نانواهای دولتی فروش
نامه رسانان موتورســیکلت
آنقدر وســیع بود که از فرودگاه
انگلیس است ،صادر کرد .چند روز
خواهند گرفت ،در صورتی که هر
باالخره یک سال و چهار ماه
از ســاعت  ۷صبح دیروز
اســتقبال
حرکت درآمدند و نامهها و
متصل در انتظار دست نشانده
به گوش شاه رســاند و
مورد تعقیب قرار
پنجشنبه  ۲۳ماه جاری مستقیماً
لباس متحدالشــکل در شــهر به
منزل آیتاهلل کاشانی ،جمعیت
شد تیتر اول رسانهها ،در پایتخت
به صرفه خود ندانند باید تا روز
تبعید ،آیت اهلل کاشانی به ایران
پســت و تلگراف با
پامنار،
در طول خبر ترور نافرجام شاه
ال  ۸دستگاه موتورسیکلت
نان نرخ فوق را مقرون
بعد از دســتگیری و
باطل و به دیگری واگذار شود.
شــهر تقسیم کردند .فع ً
بودند و اتومبیل حامل آیتاهلل
شد و رسانهها بیش از همیشه
مراجعه نمایند تا پروانه نانوایی آنها
چند ماه بعد در جریان ملی شدن
تلگرافات را در نقاط مختلف
ورود ایشــان
کرد .حکومت نظامی اعالم
موتورسیکلت و یک جیپ
به اداره نان شهر
بازگشت ،مردی که
کوشش -دوشنبه  ۱۹تیر ۱۳۲۹
فشــار جمعیت حرکت می
اداره پست تهران و  ۹دستگاه
همین شرایط و چند روز پس
روزنامه
گذار را در ماجراهای تاریخی
مسیر به کندی و با
و یک جیپ در اختیار
بوده و زیر تیغ سانسور رفتند .در
که نامههــا و تلگرافها را
صنعت نفت ،نقشی تأثیر
جمعیت بیشــماری در انتظار ورود
تهران گذاشــته شــده اســت
هدایت سرتیپ دفتری ،شبانه
در اختیار اداره تلگراف
در پامنار
طور از ترور شاه ،گروهی با
کردند و او را بازی کرد.
رو به تزاید گذاشته و پاسبانان به
آیت اهلل کاشانی کاشانی حمله
رفتهرفته جمعیت
توزیع کنند.
روزنامه کوشش 4-و  6مرداد ۱۳۲۹
به خانه
عهده حفظ نظم برنمیآمدند».
کلی از

افتتاح کوی کارگران
راهآهن تهران

تالش

برای اصالحات اجتماعی و شهری

جمعآوری گدایان شهر

ترور احمد دهقان

استقبال  12هزار نفری

بازگشت آیت اهلل کاشانی از تبعید

اعالانت

آغاز
نامهرسانی مدرن

روزشمار
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تهدیدنانوایان
به ابطال پروانه کسب

 2فروردین

 18فروردین

 30اردیبهشت

بدنبال ارسال نامه و انتقاد
خاخامهای اسرائیل با ارسال
رئیس شورای
احمد قوام از گسترش حدود
نمایندگی «دولت شاهنشاهی ایران»
اختیارات محمدرضا پهلوی،
نامهای به
مراتب تشکر خود را بابت
در بیت المقدس
عنوان جناب اشرف از وی
در شناسایی سیاسی اسرائیل
اقدام دولت ایران
سلب شد.
اعالم کرد.

موافقتنامه نظامی میان ایران و
یک
امریکا به امضا رسید .به موجب
این موافقتنامه ایران ۱0میلیون
مجلس شورای ملی اعالم کرد
دالر تجهیزات نظامی از امریکا
رفیع رئیس کمیته خارجی
رضا
تصویب مجلس است و بعید است
خریداری خواهد کرد.
موضوع شناسایی اسرائیل منوط به
تصمیم دولت صحه بگذارد.
مجلس شورای ملی بر این
که

 15اردیبهشت

 19اردیبهشت

 8فروردین

رجبعلی منصور به
حکم شاه مأمور
تشکیل کابینه شد .این
کابینه تنها سه ماه دوام
داشت.

 8خرداد

 26فروردین

یک روزنامهنگار امریکایی
پی ازدواج فاطمه پهلوی با
در
اعالمیهای فاطمه را از تمام
در ایتالیا ،وزارت دربار در
خانواده سلطنتی محروم کرد.
مزایای

جنازه شاه سابق که در  ۴مرداد
 ۱۳۲۳در ژوهانسبورگ آفریقای
جنوبی درگذشته بود ،پس از
انتقال به کشور در شهر ری به
خاک سپرده شد.

 28خرداد

ساختمان زندان شهربانی ،اداره برق
شیروخورشید و قریب به یک هزار
مرکز
مسکونی در جریان سیل مهیب
خانه
ویران شد .سیل از کوه سنگی و
مشهد
خواجه ربیع سرچشمه گرفته بود.
آبکوه

 7خرداد

ملی فوتبال ایران در شکستی
تیم
سنگین در ورزشگاه عصمت
اینونوی استانبول با نتیجه  6بر یک
مغلوب تیم ملی ترکیه شد .تک
تیم ملی ایران را که حسین
گل
صدقیانی مربیگری آن را برعهده
داشت ،امیر خلیلی به ثمر رساند.

 5تیر

حاجعلی رزمآرا
محمد مصدق متن پیام آیتاهلل
دکتر
ملی متعاقب سقوط کابینه
را در جلسه مجلس شورای
کاشانی
بود علی منصور ،مأمور
کرد .در این پیام تأکید شده
قرائت
است تشکیل کابینه شد.
نفت ایران متعلق به ملت ایران
که
حق تعرض به آن را ندارد.
و هیچ اجنبی

 17خرداد

به موجب توافق های انجام
میان ایران و امریکا ،دولت
شده
امریکا مبلغ  ۲7.6۴0.000دالر
کمک نظامی به ایران اعطا
خواهد کرد.
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شهریور

ëëبا ایجــاد فاصله گــذاری کنکــور را برگزار کنیــم /آقای
نظــــــر
بیدار از مشــهد :یکســال اســت کــه بچههــا و خانوادهها
مـــردم
زحمــت کشــیدند و اســترس زیــادی بر آنها وارد شــده
و بــرای کنکــور آمــاده شــدند و ما مــی توانیم کنکــور را با فاصلــه گذاری
اجتماعــی برگزار کنیم .ما مکانهای زیــادی داریم  .مثالً به جای 5000
مدرســه مــی توانیم  10000مدرســه را در اختیــار بگذاریــم و از معلمان
خواهــش کنیــم کمک کننــد  .این ویــروس کرونــا حاال حاالها هســت .و
این قضیه کنکور را برای ســال آینده هم داریم .ما باید فاصله گذاری را
حفظ کنیم تا مردم ضرر نکنند.
ëëطرح زوج و فرد خودروها در تهران /سلیمان بلغار :در حذف طرح زوج
و فرد و طرح ترافیک در تهران با خط قرمز کرونایی اختالف نظر اســت
ولی در مجموع این نکته شــامل ذکر است که اگر خودروها معاینه فنی
شــده باشــند و مولد آلودگی هوا نباشــند کــه همینطور هم هســت بهتر

اســت کــه با حذف این طــرح خودروها در مناطق ممنوعه تردد داشــته
باشند و مردم در اتوبوس  ،مترو و تاکسی فشرده نشوند.
ëëبعد از  9سال هنوز مسکن مهر در شیراز را تحویل ندادهاند /محمد رضا
ســامی :در زمــان دولت آقای احمدی نژاد در شــیراز ثبت نام مســکن
مهر کردم و  23میلیون تومان هم پول دادهام  .آن موقع که پول دادیم
دالر  1000تومان بود 77 .سال سن دارم و مستأجر هستم اما نمیدانم
چرا بعد از این همه سال هنوز ملک را تحویل ندادهاند .لطفاً مسئولین
رسیدگی نمایند.
ëëممنوعیت بازداشــت چند ساعته /سلیمان بلغار :ســال گذشته آقای
رییســی  ،ریاست محترم قوه قضائیه دســتور ممنوعیت بازداشت چند
ســاعته حتــی تا دو روز را تا اخذ ســند و ضمانت صــادر کردند .با اجرای
ایــن حکــم ضمــن اینکه شــخصیت افــراد در جامعــه حفظ میشــود،
بدگمانی و کینه نیز به جای نمی گذارد.

اعطای هویت
به هویتداران ایرانی
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هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو
می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 88769075 :پیامک3000451213 :

امریکا در شرایطی برای
تمدیــد تحریمهــای
یادداشت تســلیحاتی ایــران خیــز
برداشته که روند تحقق
یافتناینهدفتاسطح
زیــادی بــه موقعیــت
رحمان قهرمانپور داخلی ترامپ بســتگی
کارشناس مسائل دارد .کشــورهای اروپایی
استراتژیک هماننــد بســیاری دیگر
از کشــورها در انتظــار نتیجه انتخابات ریاســت
جمهوری امریکا هســتند .ترامپ در حالی به
اروپا جهت همراهی بــا امریکا برای تمدید
تحریمها فشــار میآورد که نظرسنجیهای
داخلــی امریــکا که بارها تکرار شــده ،نشــان
میدهد او موقعیت شکنندهای در انتخابات
نوامبر خواهد داشت...
صفحه  3را بخوانید

کوچهای
در شیراز که با
زباله سبز شد

ادامه در صفحه 4

بــا وقــوع فاجعــه انفجار
ســـهشــــــنبه گذشــته در
یادداشت بنــدر بیــروت تحــوالت
ســـــیاســـــی لبنــان وارد
مرحلــه جدیدی شــده و
قدرتهایفرصتطلب
مصیب نعیمی بــا ایجاد فرآیند سیاســی
روزنامه نگار تبلیغـــــاتی ســــــعی در
انحــراف افکار عمومی و تغییر مســیر تحقیقات
دارنــد .ائتــاف امریکایــی -صهیونیســتی و
دیگر همپیمانان اروپایی و برخی رژیمهای
وابســته عــرب از لحظــه وقوع انفجــار روند
تبلیغاتــی خــودرا علیه مقاومت گســترش
داده و علناً برای کمک به لبنان باجخواهی
کردند.هرچندبرایدستیابیبهعللحادثه
بایــد منتظــر نتایج گــروه تحقیق و بررســی
لبنانی بود که موظف شده ظرف پنج روز به
دولت لبنان ارائه کند...

1950

 5تیر

دولت علی منصور که
در سوم فروردین همین
سال تشکیل شده بود،
استعفا کرد.

 9شهریور

در درگیری خونین
میان قوای ارتش و
عشایر جوانرودی،
عدهای از طرفین
کشته شدند.
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در قوانیــن کشــورهای
جهان بر اســاس چند
یادداشت معیار به اتباع خارجی
تابعیت اعطا میکنند
از طرفــی در ماده 976
قانــون مدنــی کلیــه
علی نجفی توانا ســاکنین ایــران از پــدر
حقوقدان و مــادر ایرانــی و متولد
ایــران یا کســانی که پدرشــان ایرانی اســت یا
کســانی که پدر آنهــا خارجی اســت و بعد از
رســیدن به ســن  18ســال تمام یک سال در
ایراناقامتداشتهباشند،میتوانندتابعیت
ایرانــی بگیرند همچنیــن زن تبعه خارجی
که شــوهر ایرانی داشــته باشــد و اگرهر تبعه
خارجی به دالیل مختلف با سرمایهگذاری یا
اقامت در مدت 5سال در کشور نیز مشمول
تابعیتایرانیمیشود.
صفحه  5را بخوانید

