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

ه ، دومین نخست وزیر جمهوری اسالمی، ب۵۹های �ا�انی سال  در ماه

زم ها ال  فرستادن ال�حه بودجه به مجلس، گفت این حرف جای

د ریز�م و هرکس هرچه الزم دار  می نیست؛ هرچه دار�م در کاسه

.دارد برمی

  ـ روستایی ازاریای ب طرز فکر و شیوه": هیئتی" گو�ند به این نوع تلقی می

.است که ایران را به این روز سیاه نشانده

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

ستدالل کرد مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه ا در . هللا سحابی بود عزت

انون دولت است و با�د ق المال سیاهه دخل و خرج شیوه مصرف بیت

.تلقی شود و قابل پیگیری باشد

اما �س  در عمل ترک نشد" خواهد از کاسه بردارد می هرکس هرچه"شیوه 

ائی توانست امثال محمدعلی رج سحابی. از آن رسماً مطرح هم نشد

چند نفر  یوقتی حساب کنیم امثال رجائ. فقید را �ک قدم جلو ببرد

.ودبینیم کار کمی نب بودند و مجموعاً چند قدم جلو رفتند می

: اند ت دادهنمونه عام اشخاصی بود که کشورهای دنیا را پیشرف سحابی

با آنها  نیست دنبال دالیلی برای مخالفت هایی اهل فن که الزم آدم

ارشان را نباشی، بگذار ک شان بگردی؛ همین اندازه که شد�داً مخالف

.بکنند

معتقد  ۵۸ال س. د�دند می خود آنها البته دالیلی برای مخالفت با د�گران

آخر  های در سال. کند بود مهدی بازرگان با امپر�الیسم سازش می

تر از سازش با اش با�د به این نتیجه رسیده باشد که کارهایی بد زندگی

.هم وجود دارد، مثالً مخالفت جاهالنه با آن امپر�الیسم

یقل داد، رجایی، نخست وزیر هیئت مؤتلفه، را ص هللا سحابی امثال محمدعلی عزت

اریخ و هایی درباره حرکت ت نیست چنین آدم واقعاً ز�اد مهم. خودش هم صیقل خورد

فس دارند، دارند؛ مهم این است که عزت ن ای اعتقاد ها به چه نظر�ه این قبیل داستان

سیاسی  به قدرت برسند به جرم گو�ند و این امید هست اگر  شرمانه دروغ نمی بی

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

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

نژاد ایرانی  و  افزای تمدن است و نافی این تصور که نسل وجود آدمی مانند سحابی رونق

: صحرایی بود رجیفانوسی در�ایی �ا شا�د ب. گرا�د تباه شده و هرچه بیشتر به زوال می

زده  طوفان تگاننشس کم این احساس را به کشتی کرد دست اگر هم پیش �ا را روشن نمی

.نیست انتها داد که باالخره امید ساحلی هست، و برهوت بی می

زنده برنامه های تلويزيونی  �خش

صحرا فانوسی در�ایی، برجی در 

محمد قائد 

نو�سنده و مترجم

مطالب مرتبط

عزت هللا سحابی درگذشت

نی زندا'درگذشت عزت هللا سحابی؛ 

 'پرامید رفت

هللا سحابی ای قد�می با عزت مصاحبه

16:55

مرتبط های لینک

موضوعات مرتبط

سیاست ایرانتحلیل و گزارش

ترین خبرها مهم
 

 
'دولتی سور�ه شصت کشته در تظاهرات ضد'

گر�نویچ 08:10

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

  
ینی سودان خواست از ابیی عقب نش شورای امنیت از 

گر�نویچ 01:14کند

گز�ده ها

ی ها ارتش لشگر نشئگان،'

'جهان را شکست داد

ی عمقی و معنیها معنیهای«

»سطحی

نبا پرواز همای، سرپرست گروه مستا وگو  گفت 

جهانی در جشنواره فیلم موزائیک های فرهنگ 

١٢٣۴ و�دیو

ح حمله مخالفان مسل

علی  به مقر 

س صالح رئی عبدهللا 

جمهور �من

 عاتیاطال  نفوذ به بانک

 های سا�ت �کی از وب

شرکت سونی

محکومیت 

زوج

ربودن �ک دختر 

�ازده 

عکس

انبه آثار هنری علی اکبر صفائی نگاهی

ابیتدفین شبانه هاله سح مراسم

یهللا سحاب عزت تشییع جنازه
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اعماق تار�ک  ر ترین جنبه سیاه نهفته د چنین آدمی شریرانه  نابودکردن روحی و جسمی

.�ک ملت است

سحابی درگذشت عزت هللا

' زندانی پرامید رفت'سحابی؛  درگذشت عزت هللا

های شما هللا سحابی؛ نظرات و واکنش عزت درگذشت

ایران سیاست ،تحلیل و گزارش

 های جهان را ارتش لشگر نشئگان،'

  'شکست داد

 »عمقی و معنیهای سطحی معنیهای«

 

ت گروه با پرواز همای، سرپرس وگو  گفت

  مستان

بپیوند�د

کنید دنبال

شو�د مشترک

  

زمینه بیشتر بخوانید در این

مرتبط مطالب

2011مه  31

2011مه  31

هللا سحابی قد�می با عزت ای مصاحبه

16:55

2011مه  31

مرتبط موضوعات

خبرهای بیشتر از تحلیل و گزارش 

2011ژوئن  20113ژوئن  3

2011ژوئن  3

ها ترین پربیننده

ژاددر سخنرانی احمدی ن' بر ضد مشایی شعار '

هبریامام جمعه کاشان از سپاه و دفتر ر  گال�ه

'ور�هکشته در تظاهرات ضد دولتی س شصت'

 مصرف قرص: هم فقس شدن دو زرافه شرط

ضدبارداری

ه دلیل مسابقه زنان فوتبالیست ایران ب لغو 

پوشش اسالمی

های اجتماعی شبکه
ی فارس سی بی بی

در فیسبوک

ی فارس سی بی بی

در توییتر

سی فار  سی بی بی

در یوتیوب

رادیو و تلویزیونعکسو�دیونوبت شماصفحات ویژهفن دانش و اقتصادورزشهنر فرهنگ و جهانافغانستانصفحه اصلی

خدمات

тоҷикӣ
�شتو

عربي

سا�ت های مرتبط در بی بی سی

و�دیو و صداخبر و عکس

ایران
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