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�خش زنده برنامه های تلويزيونی

فانوسی در�ایی ،برجی در صحرا

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ
'شصت کشته در تظاهرات ضد دولتی سور�ه'

ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ

 08:10گر�نویچ

نو�سنده و مترجم

تشد�د عملیات هوایی ناتو در ﻟﯿﺒﯽ  07:58گر�نویچ

به روز شده 11:20 :ﮔﺮﻳﻨﻮﻳﭻ  -چهارشنبه  01ژوئن  11 - 2011خرداد 1390

شورای امنیت از سودان خواست از ابیی عقب نشﯿﻨﯽ
ﮐﻨﺪ  01:14گر�نویچ

جای فرستادن ﻻ�حه بودجه به مجلس ،گفت این حرفﻫﺎ ﻻزم

گز�ده ها

در ماههای �ا�انی سال  ،۵۹دومین نخست وزیر جمهوری اسﻼمی ،بﻪ

نیست؛ هرچه دار�م در کاسه ﻣﯽریز�م و هرکس هرچه ﻻزم دارد

'لشگر نشئگان ،ارتشﻫﺎی
جهان را شکست داد'

ﺑﺮﻣﯽدارد.

به این نوع تلقی میگو�ند "ﻫﯿﺌﺘﯽ" :طرز فکر و شیوهای بازاریـ روستایی

که ایران را به این روز سیاه نشانده است.

»معنیهای عمقی و معنیهای
ﺳﻄﺤﯽ«

ﮐﺴﯽ که نه تنها با این طرز فکر مخالفت کرد بلکه بدیل ارائه داد

عزتﷲ سحابی بود .در مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه استدﻻل کرد

شیوه مصرف بیتالمال سیاهه دخل و خرج دولت است و با�د قانون
تلقی شود و قابل پیگیری باشد.

عزت ﷲ سحابی

ﺷﯿﻮه "ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽخواهد از کاسه بردارد" در عمل ترک نشد اما �س ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ

از آن رسماً مطرح هم نشد .ﺳﺤﺎﺑﯽ توانست امثال محمدعلی رجﺎﺋﯽ
فقید را �ک قدم جلو ببرد .وقتی حساب کنیم امثال رجائﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
بودند و مجموعاً چند قدم جلو رفتند میبینیم کار کمی نبود.

ﺳﺤﺎﺑﯽ نمونه عام اشخاصی بود که کشورهای دنیا را پیشرفت دادهاند:
آدمهایی اهل فن که ﻻزم نیست دنبال دﻻیلی برای مخالفت با آنها

بگردی؛ همین اندازه که شد�داً مخالفشان نباشی ،بگذار کارشان را

ﺑﮑﻨﻨﺪ.

عزت ﷲ سحابی درگذشت
درگذشت عزت ﷲ سحابی؛ 'زنداﻧﯽ
پرامید رفت'

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای قد�می با عزتﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ
16:55

ﻟﯿﻨﮏهای ﻣﺮﺗﺒﻂ

خود آنها البته دﻻیلی برای مخالفت با د�گران ﻣﯽد�دند .ﺳال  ۵۸ﻣﻌﺘﻘﺪ موضوعات مرتبط
بود مهدی بازرگان با امپر�الیسم سازش میﮐﻨﺪ .در سالهای آخر

زندگیاش با�د به این نتیجه رسیده باشد که کارهایی بدتر از سازش با

تحلیل و گزارش ،سیاست ایران

ﮔﻔﺖوگو با پرواز همای ،سرپرست گروه مستان
ﻓﺮﻫﻨﮓهای جهانی در جشنواره فیلم موزائیک

و�دیو

۴٣٢١

حمله مخالفان مسلﺢ
ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﻋﻠﯽ
ﻋﺒﺪﷲ صالح رئیﺲ
جمهور �من

نفوذ به بانکاطﻼﻋﺎﺗﯽ
�کی از وبسا�تهای
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
زوج
ربودن �ک دختر
�ازده

ﻋﮑﺲ

امپر�الیسم هم وجود دارد ،مثﻼً مخالفت جاهﻼنه با آن.

عزتﷲ سحابی امثال محمدعلی رجایی ،نخست وزیر هیئت مؤتلفه ،را صیقل داد،

خودش هم صیقل خورد .واقعاً ز�اد مهم نیست چنین آدمهایی درباره حرکت تاریخ و

این قبیل داستانها به چه نظر�های اعتقاد دارند؛ مهم این است که عزت نفس دارند،

ﺑﯽشرمانه دروغ نمیگو�ند و این امید هست اگر به قدرت برسند به جرم ﺳﯿﺎﺳﯽ

معتقد نباشند ،اگر هم کسی را به دادگاه کشاندند ،هفده اتهام رد�ف نﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ

برائت از شانزده تا ،برای فقط �ک اتهام چندین سال حبس ﻧﮑﺸﺪ.

وجود آدمی مانند سحابی رونقافزای تمدن است و نافی این تصور که نسل و نژاد ایرانی
تباه شده و هرچه بیشتر به زوال میگرا�د .فانوسی در�ایی �ا شا�د بﺮﺟﯽ صحرایی بود:

اگر هم پیش �ا را روشن نمیکرد دستکم این احساس را به کشتیﻧﺸﺴتگان طوفانزده
ﻣﯽداد که باﻻخره امید ساحلی هست ،و برهوت بیانتها ﻧﯿﺴﺖ.

6/4/2011

ﻧﮕﺎﻫﯽ به آثار هنری علی اکبر صفائیان
مراسم ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻫﺎﻟﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ

تشییع جنازه عزتﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/06/110601_l41_sahabi_obituary_ghaed.shtml
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ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦﻫﺎ

صفحه اصلی ایران افغانستان جهان فرهنگ و ﻫﻨﺮ ورزش اقتصاد دانش و ﻓﻦ صفحات ویژه ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎ و�دیو ﻋﮑﺲ رادیو و تلویزیون
نابودکردن روحی و جسمی چنین آدمی شریرانهترین جنبه سیاه نهفته در اعماق تار�ک
�ک ملت است.

خبر و عکس و�دیو و صدا
'شعار ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺸﺎﯾﯽ' در سخنرانی احمدی نژاد

در این زمینه بیشتر بخوانید
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ

گﻼ�ه امام جمعه کاشان از سپاه و دفتر رهبری
'ﺷﺼﺖ کشته در تظاهرات ضد دولتی سور�ه'
شرط هم فقس شدن دو زرافه :مصرف قرص
ضدبارداری

عزت ﷲ سحابی درگذشت  31ﻣﻪ 2011

درگذشت عزت ﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ؛ 'زندانی پرامید رفت'  31ﻣﻪ 2011
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای قد�می با عزتﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ  31ﻣﻪ 2011
16:55

درگذشت عزتﷲ سحابی؛ نظرات و واکنشهای شما

ﻟﻐﻮ مسابقه زنان فوتبالیست ایران به دلیل
پوشش اسﻼمی

ﺷﺒﮑﻪهای اجتماعی

ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ فارسﯽ
در فیسبوک

موضوعات ﻣﺮﺗﺒﻂ
تحلیل و گزارش ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ایران

ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ فارسﯽ
در توییتر

خبرهای بیشتر از تحلیل و گزارش
'لشگر نشئگان ،ارتشهای جهان را
شکست داد'
 3ژوئن 2011

ﮔﻔﺖوگو با پرواز همای ،سرپرست گروه
مستان
 3ژوئن 2011

خدمات

6/4/2011

ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ فارﺳﯽ
در یوتیوب

»معنیهای عمقی و معنیهای سطحی«

بپیوند�د
دنبال ﮐﻨﯿﺪ
مشترک شو�د

 3ژوئن 2011

سا�ت های مرتبط در بی بی سی

тоҷикӣ
�شتو
ﻋﺮﺑﻲ
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