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در بهمن ماه سال ۱۳۴۵ مجله اميد ايران در شماره ۲۳ چهارم بهمن ترجمه ى مقالـه اى از مـجـلـه مـعـروف اليـL چـاپ
چاپ كرد. همراه با اين گزارش كه شرح يـكـى از گان»«دنياى هرزآمريكا به شماره ۲۶  سال ۱۹۶۴  را حتت عـنـوان 

باشگاههاى منحرفين جنسى آمريكا بود عكسى نيز در كنار عكسهاى ساير منحرفين جنسى چاپ شده بود كه بسيار شبيه
به شاه سابق ايران بود و اين موضوع پس از انتشار مجله به صورت شايعه اى گسترده در افواه عمومى رواج يافت.

 بود كه پيرامون فعاليت هاى سياسى او دراسيابىعلى اصغر افردر آن زمان سردبير مجله اميدايران دوست قديمى من, 
جلدهاى گذشته يادمانده ها مطلب نوشتم.

انگان» مجله اميد ايرداستان «دنياى هرز
ده كرا آواردبير آن را توقي� و سرر
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از اين تصوير تاريخى دو نفر بين ما نيستند و بقيه خوشبختانه در قيد حياتند. اين عكس بايد در سال ۱۳۳۵ گرفته شده باشد
كه ناصر خدايار سردبير مجله اميدايران بوده و عباس پهلوان سردبير بعدى مجله فردوسى و شايد همزمان در مجله اميدايران
ستون «مرشد و بچه مرشد» را مى نوشت. در اين عكس از چپ: روانشاد على اكبر صفى پور مدير مجله اميدايران با چهـره
هميشه خندانش ديده مى شود. نفر دوم اميرطاهرى جوان كه بعدها به سردبيرى روزنامه كيهان و كيهان انـگـلـيـسـى رسـيـد و
امروز از حتليلگرايان سياسى جهان است. نفر سوم روانشاد ناصر خدايار سردبير روز مجله اميـد ايـران و در كـنـارش حـسـيـن
سرفراز معروف به حسين سردبير ديده مى شود. نفر پنجم از سمت چپ عباس پهلوان است كه با مجله اميـدايـران هـمـكـارى
داشت. اولين نفر از سمت راست يا آخرين نفر از سمت چپ مهدى فشنگچى يار هميشگى مجله اميد ايران است كه دوست
همه ما بود و هست. از اين جمع على اكبر صفى پور و ناصرخدايار در ميان ما نيستند. براى بقيه عمرى طوالنى آرزومنديم.
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كارو با نام فامـيـلـى دردريـان, ارمـنـى تـبـار در دهـه سـى و
چهل از  معروفترين شعراى سياسى روز و مورد توجه نسل
جوان بود. او در شعر زبان ساده و روانى داشت با اينكه
فارسى زبان مادرى او نبود در شعر فارسى شهرتى چشمگير

شكستو به سزا كسب كرد. مجموعه شعرش با عنوان «
» باالترين تيراژ را در سالهاى قبل از انقالب داشتتسكو

و به توصيه رحمان هاتفى (حيدر مهرگان) سردبير روزنامه
كيهان مصاحبه اى با او در زمينه ى شعرش اجنام دادم كه

از عكسهاى آن در ياد مانده ها نيز استفاده شد.
كارو هميشه به خاطر شعرها و نامه هايش كه در اميدايران
چاپ مى شد زير نظر ساواك و حتت تعقيب پلـيـس بـود.
در كتاب مطبوعات در عصر پهلوى بيـش از ده مـورد بـراى
يافنت او به صفى پور نامه نـگـارى شـده اسـت. در صـفـحـه

ده اىكارو شاعـر تـو۱۳۴۰  موضـوع: /۱۷۸/۵  تاريـخ ۱۵
مى خوانيم: در شماره ۳۶۷ مجله اميد ايران اشعارى مربوط
به گاگارين نخستين انسان فضاپيماى روسيه از طرف كارو
شاعر معروف توده اى درج  شده است كه عين شعر و اوراق
مجله به پيوست تقديم مى گردد. كارو متام اشعار خود را
در سبك ترويج كمونيست (كـمـونـيـزم) سـروده اسـت كـه
جاهاى جـالـب آن خـط كـشـى شـده اسـت و نـشـان مـى دهـد
كمونيست دين و خدا را پـابـنـد نـيـسـت. چـون ايـن روزهـا
متام كوشـش وابـسـتـه هـاى مـطـبـوعـاتـى در مـورد تـشـويـق و
تعريL گاگارين است. در حال حاضر اشعار كارو كه خود
يك توده اى دو آتشه است و انتشار اين نوع مطالب در آن
مجله انعكاس بـدى دارد... ايـنـك دو بـرگ از مـجـلـه كـه
اشعار مزبور در آن چاپ شده بود تقـديـم مـى گـردد. گـويـا

عين نامه به گاگارين را كارو به مسكو فرستاده است.

 بـود.اهىحيم گو عبدالـرمترجم اين مقاله از مجله اليـL آقـاى
چـاپ ايـن گـزارش از مـجـلـه اليـL چـنـان تـوفـانــى در تــهــران
انگيخت كه آقاى افراسيابى ديگـر هـرگـز نـتـوانـسـت بـه كـار
مطبوعاتى بپردازد و از سرنوشت عبدالرحيم گواهـى اطـالعـى
ندارم . حاال مى توانيم به گزارش ماموران درباره اين حادثه
جنجال برانگيز نظرى داشته باشيم.(شاهكار طبيعت يا زرنگى
مترجم اين بود كه ضرب درى كـه در پـايـان مـقـالـه ى تـرجـمـه
شده خود از مجله اليL گذاشته بود درست روى عكسى افتاده
بود كه شبيه عكس شاه بود و گويى مترجم مى خواسته است

اين عكس را برجسته تر به نظر خوانندگان برساند!.
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ولين گزارش ماموران ازاين حادثه توفانى تاريخ ۱۰ بهمنا
ماه سال ۱۳۴۵  را دارد و در صفحه ۴۲۱ كتاب درج شده
است. در اين گزارش مى خوانيم: به قرار اطالع مجله اميد
ايران... در صفحه ۱۰ و ۱۱ ضمن كليشه تابلويى از مجله

چاپ منوده گان»«دنياى هـرزاليL, گزارشى حتت عنوان 
 در عكسًاست كه بى نهايت مبتذل و زننده مى باشد. ضمنا

چاپ شده تصويرى را با عالمت ضربدر(×) مشخص منوده
كه به متثال مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامـهـر
شباهت دارد و اين موضوع بين خوانندگان اثر نـامـطـلـوبـى

گذاشته است....
در تاريخ ۱۲ بهمن ۱۳۴۵ پيرامون سوابق روانشاد على اكبر
صفى پور گزارش بخش ۱۳۲۴ امنيت داخلـى را ايـنـگـونـه

مى خوانيم:
ال6- خالصه سابقه

برابر محتويات پرونـده: نـامـبـرده در زمـان نـخـسـت وزيـرى
سپهبد رزم آرا با آن مرحوم همكارى داشته و مـحـرم اسـرار
او بوده است. در همان زمان نيز امتياز مجله ايران را دريافت
Lمنوده, و بعد از ۲۸  مرداد ۱۳۳۲  به كرات مجله او توقي

شده است.
دو هزار جلد جزوه حتت عنوان در سال ۱۳۳۳ (بهمن ماه)

«گرگ مجروح» به قلم نصرت الـلـه نـوحـيـان كـه در آن بـه
مقام شامخ سلطنت توهين شده بود وسيله فرماندارى نظامى
كشL كه در حتقيقات معموله از نويسندگـان (نـويـسـنـده)

نزد على اكبر صفى پور بودهً آن معلوم شد اين جزوه ها قبال
(هرگز چنين چيزى نبوده است)كه مطالب آنرا پسنديده و
سپس آگهى آن را در مجله اميد ايران منتشر كرده است.

برابر اطالعيه اى در سال ۱۳۳۶  مجله اميـد ايـران مـتـرجـم

سياسى شوروى و روزنـامـه پـراودا مـعـرفـى گـرديـده و چـون
عده اى از نويسندگانش را افراد وابسـتـه بـه حـزب مـنـحـلـه
توده تشكيل داده بودند لذا به افراد حزبى توصيه شده بود
مجله مزبور را بخوانند اوراق ديگر اين پرونده حكايت از
نامناسب بودن مطالب انتقادى اين مجله در سابق منوده و
اشاره شده كه با رضا كاشفى يكى از افراد وابسته به حزب
منحله توده كه داماد وى مى باشد متاس مستقيم داشته است.
مشاراليه كه در دوره بيست و يكـم مـجـلـس شـوراى مـلـى از
حوزه انتخابيه خود نهاوند به مجلـس راه يـافـتـه هـم اكـنـون
مشغول فعاليتهاى انتخـابـاتـى بـراى دوره آيـنـده مـى بـاشـد.

حتتدر شماره ۲۳  مجله مزبور صفـحـات ۱۰ و ۱۱  ًضمنـا
تصاويرى نامناسب و زننده بر ضد گان)ان (دنياى هرزعنو

مصالح عاليه كشور منتشر شده است.
ب-  منظور:

حتقيق از مدير و صاحب امتياز مجله اميد ايران(على اكبر
صفى پور) پيرامون موضوع انتشار تصاويرى برخالف مصالح

مملكتى در صفحه ۱۰ و ۱۱ شماره ۲۳ مجله اميدايران.
ج-  جريان امر:

مجله اميد ايران شماره ۲۳  مورخ سه شنبه ۴ بهـمـن مـاه ۴۵
از مجله الي6در صفحه ۱۰ و ۱۱ ضمن كليشه كردن تابلويى 

 گزارشى حتت عنوان (دنياىه 3٢٦سال ١٩٦٤ آمريكا)(شمار
هرزگان) چاپ و منتشـر منـوده اسـت كـه بـى نـهـايـت زنـنـده
بـوده و در عـكـس چـاپ شـده تــصــويــرى را بــا عــالمــت (×)
مشخص منوده كه به متثال مبارك شاهنشاه آريامهر شباهت
دارد كه البته اين امر اثرات و انعكاس نامطـلـوبـى در اذهـان
مردم به جاى گذارده و چون موضوع با امنيت كشور و مصالح
عاليه مملكت مغايـرت داشـتـه لـذا بـرحـسـب اوامـر صـادره در
بدو امر نسبت به احضار مدير و صاحب امتياز مجله اميدايران

اقدام گرديده است.به منظور حتقيقات پيرامون موضوع 

خالصه حتقيقات اجنام شده:
در حتقيقاتى كه پيرامون اين موضوع از نامبرده باال به عمل
آمد وى اظهار داشت انتخاب عكسها و تصاويرى كه بايد
در مجله چاپ شود هميشه با نظر و عقيده سـردبـيـر اسـت و

با مطـلـبً اين عكسها بايد طورى انتـخـاب شـود كـه كـامـال
تطبيق داشته باشد در مورد چاپ تصاوير مربوط به صفحات

۴۵  بايد/۱۰/۱۱ و ۱۱ شماره ۲۳  مجله اميد ايران مورخ ۴
توضيح دهم كه آقاى افراسيابى سـردبـيـر مـجـلـه تـوجـهـى بـه

 آقاىتصوير نكرده و فرستنده ترجـمـه و عـكـس مـربـوطـه (
 از مجله اليL شماره ۲۶  سالً) كه عينااهىحيم گوعبدالر

۱۹۶۴ آمريكا ترجمه و تهيه منوده بود آنرا وسيله برادرش
به اداره مجله اميدايران رسانيده و مـتـرجـم هـنـگـام تـرجـمـه
مطلب از نظر نظم در كار ترجمه در پشت صفحـه در پـايـان
مطلب عالمت گذارى و با عالمت (×) مشخـص كـرده كـه

/در روى صفحه ً همين عالمت در هنگام چاپ در مجله عينا
۱۱ مجله اميدايران در باالى يكى از عكسها منعكس گرديده
كه البته اين عكس مختصر شباهتى به چهره مبارك شاهنشاه

✍ دنباله مطلب در صفحه ٨

ARIA LEGAL GROUP

دفتر حقوقى آريا

كالى انگلستانعضو كانون و

انگاه هاى ايركالت در كليه امور حقوقى در دادقبول و✦ 
ان توسط اشخاص و نهادهاى دولتىفه در ايرباز پس گيرى اموال متصر✦ 
اناى خريدارى امالك در ايركالت برو✦ 
گى: ازدواج، طالقامور خانواد✦ 
اثتثبت وصيتنامه و انحصار ور✦ 
گانى و جتارى و ثبت شر كتهاامور بازر✦ 
تامور مهاجر✦ 
تصادفات و صدمات بدنى✦ 

Tel:(650)485-2058

aria.vatankhah@gmail.com

انگسترى ايركيل پايه يك دادبا مديريت آريا وطنخواه و

ان، انگلستان و آمريكاب در ايركالى مجربا همكارى و

755 B Cambridge Ave, Menlo Park, CA 94025

فارغ التحصيل دانشكده حقوق از
انسيسكوان، لندن و سانفرتهر



COPYRIGHT BY: PEZHVAK CORP.   (408) 615-1030                                                                                                                                                                      (May 2010) WWW.PEZHVAK.COM ®-227   8

419 E. Hamilton Ave., Campbell, CA 95008

Kamran Pourshams
Idean Pourshams
Res.: (408) 879-9343
Bus.: (408) 369-2000
Direct: (408) 369-2020
Cell:  (408) 781-1200

Alpha Realty

www.kipdreamhomes.com
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شمسان پوركامر
شمسآيدين پور

مشاورين امالك و سرمايه گذارى

(Loan Amount Max. $625,500)
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تبديل وامهاى  قديم به جديد

۱۳۴۵  مى خوانيم:/۱۱/در صفحه ۳۲۹ به تاريخ ۱۵
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خالصه سابقه: برابر سوابق موجود نامبرده در سال ۴۴ كه در
روزنامه كيهان مشغول به كار بوده به علت درج مطالبى در آن

به مناسبت سالگرد درگذشت روزنامه از كتاب «حاجى آقا»
صادق هدايت كه مضمون اين كـتـاب زنـنـده و داراى جـنـبـه
هاى توهين آميز به مقدسات ملى بوده به سـاواك احـضـار و
پس از يك سلسله حتقيـق از وى و شـنـاسـائـى مـقـصـر اصـلـى
هادى هاتفى (رحمان هاتفى) قول همكارى به ساواك داده

و مرخص گرديده است.

از صفحه ۷  يادمانده ها  ...  ادامه مطلب
آريامهر دارد و به عقيده بنده اين فقط يك اتفاق و تصادف
است كه متأسفانه منجر به اخراج سردبير مجله از اداره مجله
اميدايران به علت سهل انگارى در كار گرديده البته قبل از
چاپ و انتشار مجله نه من و نه سردبير مجـلـه هـيـچـيـك بـه
نامناسب بودن وضع عكس توجهى ننموده و تاقبل از انتشار
مجله و اطالع دادن عده اى به دفتر مجله, براى گردانندگان
اين مجله موردى كه ايجاب منايـد پـيـرامـون وضـعـيـت ايـن

عكس با دقت و نظر خاصى بنگريم پيش نيامده بود.
نامبرده سپس توضيح داده است قبل از چاپ مطلب و عكس

بررسى و قابل چاپ تشخيـص ًمورد نظر, من مطلب را قـبـال
نديده ام و سردبـيـر مـجـلـه ضـمـن ًداده ام و عكـسـهـا را اصـال

بررسى مطلب آنها را قابل چاپ و انتشار تشخيص داده است,
سپس اضافه منود من تاكنون شخص عبدالرحيم گواهى مترجم
و تـهـيـه كـنـنـده مـطـلـب و عـكـس مـورد نـظـر را كـه مــهــنــدس
پتروشيمى در شيراز است نديده و تاكنون به مجله اميدايران

 از دو مـاه قـبـل ايـن شـخـص وسـيـلـهًرجـوعـى نـكـرده وتـقـريـبـا
برادرش كه هويتش براى من روشن نيست دوبار جهت ارائه
مطلب بدين ترتيب با دفتر مجله متاس حاصل منوده است.
يكبار جهت ارائه ترجمه نامه برتراند راسل به چوئن الى با
عكس مربوطه و يكبار هم جهت ارائه ترجمه همين مطلب با
عـكـس مـورد نـظـر كـه الـبـتـه او مـانـنـد سـايـر نـويـسـنـدگـان يـا
مترجمين جهت استفاده از حق التحرير كه از طرف مجله به

آنان داده مى شود اين كار را اجنام داده است.
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آقاى صفى پور آنگاه اشاره منود به عقيده من شباهت ايـن
عكس بـه شـاهـنـشـاه آريـامـهـر زيـاد ديـده مـى شـود ولـى اگـر
مختصر شباهتى دارد دليل براين نيست كه اين عكس عكس
رهبر مملكت است. البته اگر بنده قبل از چاپ متوجه اين

مانع انتشار مجله مى گرديدم و تصورً موضوع مى شدم قطعا
منى كنم كه اقدام به چاپ و انتشار اين مطلب و عكس در
مجله اميد ايران از روى سوء نيت و يا به طور عمدى بوده و
اگر قصورى شده هم من و هم سردبير مـسـئـول و مـقـصـريـم.
نامبرده ضمن اينـكـه بـه عـدم رعـايـت تـرتـيـبـات الزم جـهـت
معرفى رسمى سردبير مجله به وزارت اطـالعـات يـا وزارت
كشور و همچنين عضويت اخير خود بنا بـه پـيـشـنـهـاد آقـاى
نخست وزير در حزب ايران نوين اشـاره منـوده بـود اضـافـه
كرد كه بزرگ جلوه دادن اين امر از طرف مخالفين و رقباى
انتخاباتى او بوده واال حسن نيت و هدف اين مجله از نحوه

انتشارات آن پيدا است.
نظريه: با توجه به محتويات پرونده و حتقيقات معموله چنين
به نظر مى رسد كه چاپ مطالب و تـصـاويـرى نـظـيـر تـصـويـر
صفحه ۱۰ و ۱۱ شماره ۲۳  مجلـه امـيـد ايـران تـهـيـه شـده از
مجله اليL آمريكا با توجه به روش سياسى گردانندگان اين
مجله در آمريكا و انتشار آن در كشور به ويژه نزديك به روز
برگزارى جشن انقالب تاريخى ششم بهمن بر ضد امنيـت و
مصالح عاليه مملكت بوده و عمل مسئولين مربوطه عـالوه بـر
اينكه جرم مطبوعاتى محسوب مى شود مشمول مقررات امنيتى
كشور نيز خواهد بود در هر حـال بـه مـنـظـور كـشـL هـدف و
انگيزه و هرگونه حتريكات داخلى يا خارجى كه ممكن  است
در انتشار چنين تصويرى موجود باشد بايد حتـقـيـقـات ادامـه
يابد. على هذا پيشنهاد مى شود ضمن انعكاس فورى مطالب

به دفتر ويژه اطالعات اقدامات زير معمول شود:
۱- از سردبير اخراجى مجله اميد ايران حتقيق دقيق معمول گردد.
۲- از عبدالرحيم گواهى مترجم و فرستنده مطلب و عكس

از شيراز در محل يا مركز حتقيق الزم بشود.

اين عكس و شعر را از سالنامه اميدايران كه در نوروز سال ۱۳۴۰ منتشر شده نقل كرده ام. تاكنون همه دوستان, حتى
برادر دكتر محمدعاصمى مسافرتش به آملان را در سال ۱۳۴۲  نوشته اند در صورتى كه طبق اين سند و نـوشـتـه هـاى

  محمد عاصمى در سال ۱۳۳۹ از ايران به آملـان رفـتـه اسـت و طـى سـه سـالعات عصر پهـلـوىمطـبـوساواك در كتـاب 
مقدمات انتشار مجله كاوه را فراهم ساخته كه در نوروز سال ۱۳۴۲ اولين شماره كاوه را منتشر كرده است.

در كتاب مطبوعات عصر پهلوى صفحه ۸۰ مى خوانيم:... محمدعاصمى در حزب توده عضويت داشت و در شهر بابل به
نفع آن حزب فعاليت داشت... مشاراليه در سال ۱۳۳۹ قصد خروج از كشـور را داشـت كـه سـاواك شـرط مـوافـقـت بـا
خروج را جلب نظر آن سازمان اعالم , سپس با اجنام اين مسئله توسط عاصمى ساواك نيز با خروجش موافقت منود.
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ار نيستا هيچكس غمخوگان رما  جدا افتاد
ار نيستاز سايه ى ديوهمدم من بى تو غير

شيد آنچنان بر دل نشستت ديدار خورحسر
نگار نيستا، جز ظلمت و زگوئيا اين شام ر

خم دلحمى بر زد مر؟ تا گذارمى كومحر
د اين بيمار نيستشك غم كسى همدرجز سر

گاردان بادا كه در اين روزلت مى جاودو
دم هشيار نيستغير از او كس غمگسار مر

شنامى گذشتد اما بخوتاه بوعمر ما كو
شار نيستمان سرشنامى در اين دور و زجام خو

ا مى كنداشك من امشب بناى هستيم ر
شن آن چشمى، كز اين سيالب من بيدار نيسترو

د سر ز دامان افقآرصبح اميد، ار بر

ار نيستشام تار نا اميدى اينچنين دشو
من جدا افتادم از يار و؛ تو از يار و ديار

صت ديدار نيستا فرم از اين غم، كه ما رسوز
ياد تو نقشى به لوح خاطر «پيروز» بست
ا كار با اغيار نيستيار چون با ماست ما ر
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نيمند زما عقده به روى عقده پيو
نيمبر حلق گاليه، در گلو بند ز

لىچون باده اگر چه تلخ كاميم، و
نيمحلظه به روى خلق لبخند زهر

خسرو پيله ور كرمانشاهى شاعر و نويسنده اى با ذوق بود و
با امضاى مستعار خدنگ و پوالد شعر, نثر و گاهى نيز مطالب
طنز مى نوشت. او به علت فـعـالـيـت هـاى سـيـاسـى بـارهـا در
كرمانشاه و تهران به زندان رفت. ساواك زندگينامه خسرو

در صفحه ۲۰۲  اينگونه را در كتاب «مطبوعات عصر پهلوى»
نوشته است: خسرو پيله ور فرزند تقى در سال ۱۳۰۴ شمسى
در قصر شيرين مـتـولـد گـرديـد. نـامـبـرده پـس از حتـصـيـالت
مقدماتى در محل تولدش به كرمانشاه رفت و ديپلم رياضـى
گرفت. مشاراليه در سال ۱۳۲۱  به عنوان آموزگار در وزارت
فرهنگ استخدام گرديد ولى به دليل حاضر نشدن سرخدمت
در سـال ۱۳۳۵  از وزارت فـرهـنـگ اخـراج و پـس از آن بــه

رت آشورى ها تدريس مى كرد.ُصورت روزمزد در هنرستان ا
خسرو پيله ور در حزب توده فعاليت داشت و مسئول كميـتـه
حزب در كرمانشاه بود كه به همين اتهام در سال ۱۳۳۲ توسط
فرماندار نظامى تهران دستگـيـر و بـه سـه سـال زنـدان مـجـرد
محكـوم, كـه پـس از اعـالم انـزجـار از حـزب تـوده بـه ۱۶ مـاه

به دليل فعاليت هـاىً حبس تاديبى محكوم شد. وى مـجـددا
كمونيستى طى سال هاى ۳۹ و ۱۳۳۸ دستگير شد. نامبرده
در زمينه مطبوعاتى فعالـيـت داشـت و در نـشـريـاتـى از جـمـلـه
اميد ايران با نام مستعار خدنگ پوالد شعر مى سرود. مشاراليه

در سال ۱۳۳۵ به دليل سكته مغزى در تهران درگذشت.
ادىنده انفراك- پرواسناد ساو

۳- از برادر عبدالرحيـم گـواهـى كـه مـطـلـب و عـكـس را در
اختيار مجله اميدايران گذارده حتقيق گردد.

۴- از كسانى كه در امر توزيع و انتشار مجله اليL (شماره ۲۶
سال ۱۹۶۴ آمريكا) در كشور دست داشته اند حتقيق شود.

۵- نسبت به جلوگيرى از انتشار شماره هاى بعـدى مـجـلـه
اميدايران مطابق ترتيبات قانونى اقدام الزم معمول گردد.
۶- با رعايت ترتيـبـات الزم از آقـاى صـفـى پـور حتـقـيـقـات

تكميلى معمول شود.
۷- با رعـايـت تـرتـيـبـات قـانـونـى نـسـبـت بـه حتـت تـعـقـيـب
قراردادن مسئولين و مقصرين مربوطه اقدام شود. رونوشت

به پرونده اميد ايران ضميمه شد.
ان به كجا كشيد؟.دبير مجله اميد ايرجم و سرشت مترنوسر

از سرنوشت مـتـرجـم مـقـالـه مـجـلـه اليـL كـه بـا عـنـوان «دنـيـاى
چاپ شد به غير از گزارش كوتاهى كه در اين كتاب هرزگان»

آمده و بيوگرافى او خبر ديگرى نداريم. در صفحه ۳۲۸ حتت
عنوان: خالصه پيشينه ى عبدالرحيم گواهى مى خوانيم:
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سوابق موجود حاكيست كه نامبرده از مؤسسين و نيز رئيس
اجنمن اسالمى دانشجويان دانشكده نفت آبادان بوده است
و در اكثر مجامع و مجالس متشكـلـه ايـن اجنـمـن در زمـيـنـه

امور مذهبى سخنرانى كرده است.
در مسافرتهائى كه جهت كارآموزى به شهرستانهاى ًضمنا

مختلL كرده با روحانيون و اجنمنهاى اسالمى آن منـاطـق
 سخنرانى مذهبى منوده است.ًنيز متاس حاصل و شخصا

۱-عبدالرحيم گواهى فرزند حسين در سال ۱۳۲۳ هـ ش در
تهران متولد گرديد. نامبرده دوره ابتدائى را در دبستان رازى
و از دبيرستان خرد ديپلم گرفت. وى سپس از دانشگاه نفت
آبادان مهندسى نفـت دريـافـت منـود و از دانـشـگـاه هـاروارد
آمريكا در رشته مديريت, فوق ليسانس گرفت. عبدالرحـيـم
گواهى پس از مدتى كار در كارخانه پتروشيمى در شـركـت
آى- بى -ام تهران به عنوان مهندس سيستم به كار پرداخت.
نامبرده يكى از فعاالن مذهبى بود كه در دوران حتصيل

در دانشگـاه نـفـت آبـادان مـدت چـهـار سـال رئـيـس اجنـمـن
اسالمى دانشكده نفت بود و مجرى برنامه هاى فرهنگى و
اسالمى از جمله تشكيـل جـلـسـات قـرائـت و تـفـسـيـر قـرآن,
برگزارى جشن به مناسبت اعيـاد اسـالمـى از جـمـلـه والدت
حضرت ولى عصر (عج) و برگزارى جلسات سـخـنـرانـى بـا
دعوت از روحانيون مبارز از جمـلـه آقـاى مـطـهـرى و عـالمـه
محمد تقى جعفرى بود كه به دليل همين فعاليت ها مدتى از

 توسط ساواك دستگير و مدتى درًدانشگاه اخراج و نهايتا
حبس بسر برد. وى در جلسات بازجويى ساواك در جواب

الى كه مقلد كدام مرجع هستيد امام خمينى(ره) را معرفى£سو
منوده است. مشاراليه در زمان اشتغال در پتروشيمى شيراز
با عناصر انقالبى و مبارز از جملـه غـالمـعـلـى حـداد عـادل و
مهندس سيد محسن يحيوى- از دانشجويان دانشگاه شيراز-
ارتباط داشت و ضمن شركت در جلسات تفسير قرآن آقاى
حائرى در شيراز كتب امام خمينى و شهيد مطهرى را بـيـن

هم رد و بدل مى كردند.
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و اما سرنوشت رفيق ديرين من افراسيابى كه سردبير مجله

اميدايران بود به آجنا كشيـد كـه در هـيـچ نـشـريـه اى اجـازه
معاون سردبير روزنامه كيهـان بـود وً كار نداشت. او قبـال

هنگامى كه من در كيهان به عنوان نويسنـده رپـرتـاژ آگـهـى
استخدام شدم او بود كه فوت و فن رپرتاژنويسى را به من
ياد داد. در سالهاى قبل از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ نيز او از
كادرهاى ورزيده سازمان جـوانـان حـزب تـوده ايـران بـود و
اشعار و مقاالت او در نشريات آن روزگار چاپ مى شد. در

جلد اول يادمانده ها خاطرامت را پيرامون او نوشته ام.
و اخراج اما بعداز ماجراى درج گزارش «دنيـاى هـرزگـان»

از اميدايران به اعتياد كشيده شد, با توجه به اينكه او سالها
در روزنامه كيهان كاركرده بود روانشاد دكـتـر مـصـبـاح زاده
بنيانگذار روزنامه كيهان براى معاجله و رهايى او از چنگال
اعتياد تالش بسيارى كرد ولى متاسفانه او نيز مانند دو رفيق
ديگرم منصور جوهرى و بهمن طباطبايى( كه داستانهايشان
را نوشته ام) سومين دوستى شد كه اعتياد از من گرفت. ذكر
✍   �٤٥دنباله مطلب در صفحهاين مطالب الزم بود تا به نظرات ماموران فرماندارى بپردازيم.

ى، «پيروز»د.     محمد كالنترنامه اش چكيده بو، بر سطورده ام«محمدعاصمى» بخاطر اشكى كه بياد يار و دياركرست سفراى دوبر
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Enrolled Agent فى     هايده صير

3751 Harrison Street, #102, Oakland, CA 94611

Tel:(510)654-1019   ✦    Fax:(510)654-2712
Email: haydehsairafi@yahoo.com

بدون حق عضويت،
نه هزينهبدون هيچگو

Overeaters Anonymous
اى شما يك مشكل هست؟ آيا غذا و اضافه وزن بر✤

يد؟سنه نيستيد غذا مى خورقتى كه گرآيا حتى و✤ 
يد؟ياد مى خورلى زآيا به طور غير قابل كنتر✤ 
ندگى تان اثر گذاشته است؟آيا وزن شما روى طرز ز✤ 

فيق هستيمما يك گروه يار  و  ر
Sundays 3:00pm-4:00pm

Balboa Apartments  Community Room 151 S. Bernardo Ave., Sunnyvale, CA

 متاس بگيريد،Overeaters Anonymous هبا گرو
ماييد.كت فرسى ما شرو يا در جلسات فار
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سپـس در سـال ۴۵  در شـمـاره ۲۳ مـجـلـه امـيـدايـران حتـت
عنوان «دنياى هرزگان» مطالب و تصاويرى را چاپ و منتشر
ساخته كه مغاير مصالح عاليه كشور تشخيص داده شده است.
منظور: حتقيق از نامبرده باال پيرامون چاپ و انتشار مقاالت
وتصاويرى حتت عنوان دنياى هـرزگـان در صـفـحـات ۱۰ و

۴۵  ترجمه/۱۱/۱۱ شماره ۲۳ مجله اميد ايران مـورخ ۱۴
و تهيه شده از مجله الي] ۲۶  ژوئن ۱۹۶۴  آمريكا كه با

مصالح عاليه كشور مغايرت تام دارد.
خالصه حتقيقات اجنام شده:

«در حتقيقاتى كه پيرامون موضوع از نامبرده فوق بـه عـمـل

از صفحه ۸    ...يادمانده ها      ادامه مطلب

از صفحه ۱۹    ...م تابش آليس هنوز گر  ادامه مطلب
اييب» و نـقـش غـريـب «جـكدان دريـايـى كـار« بعـد از «دز✦

فـتـه ايـد كــهـد هـتــر» رَه بـه قـالـب «ماسـپـارو»، ايـن بـار دوبــار
جنىهاى نارى، چشمان سبز و موست خاكستردى با پوجومو

است. عجيب نيست؟
:وقتى اولين بار به عنوان تست مقابل دوربين رفتم. با دپ

خودم فكر مى كردم «آنها مثل اين كه دارند عقل شان را از
دست مى دهند» اما تيم برتن از من حمايت كـرد. هـر روز

ب, بايد بگويمُساعت ها براى گريم طول مى كشيد ولى خ
البته جالب از كار در آمد.

به بعد, جانى دپ هميشه : از «ادوارد دست قيچى»تنبر
خواسته خودش را به پوشاند و قايم كند«مى خندد» من هم

فهميده ام.
: هنوزم قايم مى كنم.دپ

ار» هستند كه مثل «جكد بلو هنوز هم كسانى در «هاليوو✦
شند...اسپارو» لباس مى پو

: يك روز داشتم از «هاليوود بلوار» مى گذشتم و پشت دپ
چراغ قرمز ترمز كردم و برگشتم به طرف چپ و ديدم «ويلى
وانكا» يك جا ايستاده و دارد با «جك اسپارو» حرف مى

زند. خيلى با حال بود(مى خندد).
سـت نـداريـدديـد كـه دوآقـاى دپ، شـمـا يـك بـار گـفـتـه بــو✦
دتاناهد خوده متاشا كنيد. دلتان منى خوا روى پردتان رخو

ا در «آليس» به طريقه ٣-بعدى ببينيد؟ر
: بايد بگويم قادر نيستم ۳-بعدى نگاه كنم چون حالتى دپ

غيرطبيعى به هم دست مى دهد به خاطر ناراحتى چشم چپ
منى توامن ۳-بعدى ببينم. اين بار عذرمً ام. بنابراين واقعا

موجه است كه خودم را روى پرده نبينم!(مى خندد).
لين مالقات شـمـا دو نـفـر در هـتـل وست �٢٠سـال از او در✦

د، آيا از آنمى گـذر د دست قيچـى»اره «ادوصحبت دربـار
ى به ياد داريد؟مالقات چيز

: تنها چيزى كه يادم مانده خوردن قـهـوه اسـت, كـلـىتـنبر
قهوه خورديم. ولى حس مى كنم آن مالقات و ديدن جانـى

ميل به بازى كردن, اينً نه به خاطر بازى در فيلم يا اصوال
ها نبود. تصويرى كه از او درذهن داشتم رفنت به درون اش
بود و نه آن طور كه مردم مى شناختنش, بلكه كيفيتى كه در
او وجود داشت و كسى منى دانست. و ايـن آن چـيـزى بـود

را ساخت. يك چـيـز كه شخصيت «ادوارد دست قيـچـى»
غريزى بود و مى شد آن شخصيت را در جانى ديد.

ديد كه بعـد آقاى دپ، آيا مى دانستيد و احساس مـى كـر✦
د؟اهيد آورا به دست خواز آن مالقات نقش ر

: خودم  را متقاعد كرده بودم كه آن شخصيت من هستم. دپ
هر كسى در شهر مى خواست آن نقش را بازى كنـد. حـتـى
مايكل جكسن(مى خندد) مالقات مهـمـى بـا تـيـم داشـتـم و

تا چند هفته از او خبرىً قهوه اى تلخ خورديم و بعد تقريبـا
نشد. يك مرتبه تلفن زنگ زد و تيم گفت«تو ادوارد دست
قيچى هستى». مات ماندم و يك مرتـبـه مـغـرور شـدم. مـى
دانستم كه چه قدر مهم است. ريسك بزرگى براى تيم بود
كه به يك بازيگر تلويزيونى اعتماد كند. هنگامى «ادوارد
دست قيچى» آمد, درست همـان بـود و شـد كـه مـن بـهـش
نياز داشتم. فهميدم اين راهـى اسـت كـه مـى خـواهـم دنـبـال

كنم. تيم مرا به آن راه كشاند.
: و هفته ها او پشت بوته ها در فلوريدا باال آورد.تنبر

 (مى خندد):  مـن سـرم را بـا جـوراب پـشـمـى در فـيـلـم دپ
پوشانده بودم. فيلمبردارى در «متپا» و يك همچه جاهايى
بود و از خيلى قبلش سردرد غريبى داشتم. يادم هست صحنه

اى بود كه من از دست پليس ها مى گريختم. شش بار اين
صحنه را تكرار كرديم و من داشتـم مـيـمـردم, آن وقـت تـيـم
گفت: «حالت چه طوره? يك بار ديگه بگيرم?»  با حالتى

». ته خيـابـان كـه رسـيـدم شـنـيـدمًنزار گـفـتـم: «آره, حـتـمـا
«كات» همان جور به دويدمن ادامه دادم تا خودم را به پشت

يك بوته رساندم.
مانا با هم ساختيد. در آن زد» رسال بعد شما«ادوو چهار✦

ديد؟فه اى تان چى فكر مى كرضعيت حره ودربار
: آن زمان هاليوودى ها مى گفـتـنـد«چـرا يـه اسـلـحـه وردپ

منى داره و با دختره بره?» همه آنچه از من مى خـواسـتـنـد
دنبالشً دست گرفنت يك اسلحه بود و درگيرى اما من اصال

نبودم. دنبال يك چيزهايى خاص و نو بودم.
: تو بايد به آنها مى گفتى«اسلحه ها رو غالف كنين,تنبر

مى خوام برم بسوى تخيل»...(مى خندد) مـن هـم هـمـيـشـه
همين عقيده را داشتم. اگر تو آن چيزى را كه مى گفتند و
مى خواستند مى رفتى اجنام مى دادى, پـول زيـادى گـيـرت
مى آمد و خيلى زود هم ... مى دانى كه? ولى تو چيزهايـى

را انتخاب كردى كه دلت مى خواست.
استه در فيلمىتن از شما خوى كه تيم برسناك ترين چيز تر✦

ده؟اجنام دهيد، چه بو
:آواز خواندن در «سويينى تاد».دپ

: بى ترديد همين بوده.تنبر
جيه مى كنيد؟نه توا شما دو نفر چه گو اين حسن تشخيص ر✦

: حتسين هاى مشابهى براى چيزهاى آبـسـتـره بـيـن مـاندپ
وجود دارد. من هميشه ايستاده ام تا دريامب تيم به دنبال چه
چيزى است و او به من اعتماد مى كند تـا بـروم و كـارهـاى

احمقانه اى اجنام دهم.
: مثل پوشيدن آن لباس ترسناك دلقك وار(مى خندد)تنبر

طى سالها دريافته ايم كه چه سليقه هاى مشابهى داريم. هر
دوى ما فيلم هاى ترسناك قديمى را مى پـسـنـديـم. دربـاره
بازى هاى تلويزيونى حرف مى زنيم كه ما را مانند كودكان

مى ترساند.
: كارگردان هاى بزرگ قديمى بوده اند كه من با آنهادپ

كار كرده ام. با ترى  گيليام, گور وربينكى و برادران هيوز
و بسيارى ديگر. اما همكارى و كاركردن يك فيلم با تـيـم
انرژى غريبى را مى طلبد درست مانند يك موج سهمگين.
بعد هم ارتباط و پيوندى است كه وقتى از من مى خواهد با

صورت زمين بخورم, مى بينم ارزشش را دارد.
د داشته باشد؟جو فكر منى كنيد امكان مخالفت هايى هم و✦
: برايم سخت است كه در اين مورد حتى فكرش را همتنبر

بكنم. هميشه كنار آمده ايم.
: حتى زمان ساخت«اسليپى هالو» كه تيم از من خواستدپ

لِر گُسوار بر اسب پشت دو اسب دو آتشـه درون گـودال پ
بيفتم(مى خندد).

 صحبت هايى است تا شمـا دو نـفـر سـريـال خـون آشـامـان✦
(Dark Shadow) نى دهه �١٩٦٠«سايه هاى تاريك»تلويزيو

ا فيلم كنيد. فيلم بعدى است؟ر
هستيم. ولى : در حال حاضر هنوز گرم تابش «آليس»تنبر

كار مى كنيم. هر وقت مى داريم روى «سايه هاى تاريك»
خواهيد با جانى كار كنيد پرسش هميشه اين است كه آيا

هيجان زده ايد?
: من هنوز هم در انتظار تلفنى از تـيـم هـسـتـم«آيـا زنـگدپ

زده?» (مى خندد) در خانه نشسته ام و به آن تلفن لعنتى زل
زده ام.

از صفحه  ۳۰   هاى ...ه در روز مشقى تاز  ادامه مطلب

ملك بى سياست پايدار مناند
ال عيب خويشتنيد,ّ هر كه حم✦

طعنه بر عيب ديگران چه زنيد
 شب پره گر وصل آفتاب نخواهد,✦

رونق بازار آفتار نكاهد.
 گر ملولى زما, ترش منشين✦

كه تو هم در ميان ما تلخى
 من گرسنه در برابر نان✦

همچو عزمب در بر حمام زنان
د)د مجرب: مر(عز
 تور گيتى فرو ز چشمه هور✦

زشت باشد به چشم موشك كور
شيد)(هور: خور

 فضل و هنر صنايع است تا ننمايند✦
عود برآتش نهند و مشك بسايند

 گرتو قرآن بدين  منط خوانى,✦
ببرى رونق مسلمانى

ش)رو (منط:

 خر عيسى گرش به مكه برند✦
چون بيايد هنوز خر باشد

 هر كه علم شد به سخا و كرم✦
بند نشايد كه نهد بر درم

 سه چيز پايدار مناند: مال بى جتارت, علـم بـى✦
بحث و ملك بى سياست.

هر حرفى را با كدام عدد نشان ميدادند
متقدمين مـا, بـراى هـر  حـرفـى عـددى را مـشـخـص
كرده بودند تا اگر الزم بدانند تاريخى را يا نامى
را هم با اين اعداد معـيـن كـنـنـد. حـاال مـا بـرايـتـان
بقرار زير خواهيم گفـت هـر عـددى نـشـانـگـر كـدام

حرف الفباء ماست.
الـــــ](۱), ب(۲), ج(۳),  د(۴), هـــــــ(۵), و(۶),
ز(۷),  ح (۸), ط(۹) , ى(۱۰), ك(۲۰),  ل(۳۰),

م(۴۰)   و اعداد ديگر هم بدين شكل بود:
ق(۱۰۰),ر(۲۰۰), ش(۳۰۰),ت(۴۰۰),
ث(۵۰۰), ح(۶۰۰), ذ(۷۰۰), ص(۸۰۰),

ظ(۹۰۰), غ(۱۰۰۰)

ممنوعيت فرزند خواندگى براى
آمريكائيان در روسيه

بعلت اينك يك خانواده آمريكايى كودك هفت سـالـه روسـى
را تنها از آمريكا روانه مسكو منوده بود وزارت خارجه روسيه
اعالم داشت از اين به بعد بدون تـعـهـد و مـقـررات قـانـونـى بـه
فرزند خواندگى آمريكائيان اجازه نخواهد داد در روسيه طفل
و كودكى را با خود ببرند الزمست در اين زمينه يك آئين نامه

مورد توافق دو دولت تدوين و به امضاء برسد.
پسر بچه هفت ساله در حاليكه نامه اى با خود داشت در مسكو
از هواپيما پياده شد و چون در نامه ادعا شده بود كه او مشكل
روانى دارد مقامات مربوطه او را به بيمارستان منتقل ساختند

تا پزشكان روسى نظر خود را درباره او اعالم دارند.
گفت عدم پذيرش اينABC رئيس جمهور روسيه به تلويزيون 

پسر از طرف خانواده آمريكايى يك رفتار شگفت انگيز است
زيرا پزشكان روسى چيز غيرعادى در اين كودك نيافته اند.

TORRY HANSENيك پرستار سى وسه ساله آمريكايى بنام 
او را به فرزندخواندگى پذيرفته بود و اينك در گـزارش ًقبال

خود مدعى شده كه پسـر روانـى و خـيـلـى شـيـطـان اسـت ايـنـك
معلوم نيست آيا اين خامن بخاطر اينكه كودك را تنها به مسكو

برگردانده غرامتى بايد بپردازد يا نه?
از روزيكـه كـودك بـه مـسـكـو بـازگـردانـده شـده تـعـداد زيـادى
خانواده هاى روسى داوطلب قبول فرزندخواندگى او شده اند
جالب توجه است كه در مسكو حدود يك ميلـيـون نـفـركـودك
يتيم وجود دارد كه اغلب پدر خود را از دست داده اند. تنها در
سال گذشته تعداد ۱۵۸۶ كودك روسى توسـط خـانـواده هـاى
آمريكايى به فرزندخواندگى پذيرفته شده اند همچنين تعدادى

كودك حبشى و چينى.
 حساسًپذيرفنت كودكان روسى بوسيله آمريكا يك مساله كامال

است كه مليت را جريحه دار ميسازد و عدم اطمينـان بـه غـرب را
موجب مى گردد بخصوص كه بعضى از آنها در حوادثى جان خود
را هم از دست داده اند درگزارشى كه روزنامه لس آجنلس تايمز
انتشار داده مى نويسد دهها كودك روسى توسط ناپدرى و نامادرى

آمريكايى خوداز سال ۱۹۹۶ به داليلى به قتل رسيده اند.
چگونه يك مهاجر لبنانى ثرومتندترين

شخصيت جهان گرديد؟
در حاليكه كشور لبنان هفته هاست كه درباره قانون انتخابات
بحث دارد و استراتژى دفاع ملـى در بـرنـامـه كـار مـجـلـس قـرار
دارد در ماه آوريل يك لبنانى مكزيكى بنام كارلوس سليم كـه
بزرگترين ثرومتند روى زمين است از وطن اصلى خود ديدارى
بعمل آورد و با رؤساى جمهورى, پارملان و نخست وزير ديدار
و گفتگو داشت نامبـرده بـا ثـروت ۵۳٫۵ بـيـلـيـون دالر از بـيـل
گيت جلـو زد و لـقـب ثـرومتـنـد تـريـن مـرد روى زمـيـن را بـخـود
اختصاص داد كسانيكه به مكزيك ميروند اثر او را در زندگى
روزمره ميليونها مكزيكى حس ميكنند اومالك سلسله وسيعى
مغازه و ساختمانهاى بزرگ و دويست شركت در زمينه بيمـه,
ارتباطات, هتل, سيمان, ساختمان, هواپيمايى, انـتـشـارات و

نفت ميباشد عالوه بر تعدادى بانك و كارخاجنات بزرگ.

پدر او بنام جوليان سليم حداد در سال ۱۹۰۲ با خانـواده خـود
به بندر«تنبيكو» ى مكزيك مهاجرت كرد و به كاسبى پرداخت
و ثروت كمى جمع كـرد و در سـال ۱۹۱۱بـه مـكـزيـكـو انـتـقـال
يافت و يك فروشگاه كاالهاى مصرف منزل بنام ستاره شـرق
داير كرد و با يك خانواده لبـنـانـى بـنـام «لـيـنـدا مـلـو» در آجنـا
ازدواج منود كه داراى شش فرزند شد و آخريد فرزند كارلوس
بود كه در سال ۱۹۴۰متولد شد و طبق سنت اسپانيا كه بـايـد
فرزند نام والدين را حفظ كند بنام «كارلوس سلـيـم مـلـو» نـام
گذارى شد او درسهاى اوليه را در جتارتخانه پدر خود آموخت
و ارزش ثروت و حكمت دخل و تصرف در آن را آموخت و در
اواسط دهه ۱۹۷۰ در رشته مهندسى فـارغ الـتـحـصـيـل شـد كـه
يك شركت ساختمانى داير منود. از پدر او كه در سال ۱۹۵۲
فوت شد نقل ميكنند كه جد كارلوس در انقالب مكزيك زمين
و آپارمتان خريدارى مينموده و به مـخـالـفـت لـبـنـانـيـهـاى مـقـيـم
مكزيك با اين نوع كاسبى, توجهـى نـداشـتـه و او تـوانـسـت از
بدترين بحران اقتصادى مكزيك حداكثر استفاده را بنمايد و
شركتهاى در حال  ورشكست را به حداقل قيمت خريدارى و
حـداكـثـر اسـتـفـاده را منـود. از جـمـلـه در سـال ۱۹۸۱ شــركــت
دخانيات مكزيك را بنام «مسيجا تام» در برابر چهل ميـلـيـون
دالر خريد كه بتدريج فعاليت اين شركت به دوميليارد و هفتصد
ميليون دالر توسعه پيدا كرد و تـوانـسـت چـنـد شـركـت بـيـمـه و

بورس را خريدارى منايد.
كـارلـوس سـلـيـم در سـال ۱۹۹۰ كـه رئـيـس جـمـهــور مــكــزيــك
«ساليناس» صدها شركت دولتى را به بخش خصوصى واگذار
كرد شركت اتصاالت بنام «تلمكس» را خريـدارى و بـا چـنـد
شركت آمريكايى و فرانسوى شريك شد بطوريكه اكنـون ۹۲
درصد بازار تلفن مكزيك را در اختيار دارد شركتى كه داراى
۲۵۰ هزار كارگر و كارمند ميباشد و چهل درصد سرمايه بورس

مكزيكو را تشكيل ميدهد.
از چند سال پيش كارلوس به خارج مكزيك نيز توجه منوده از
جمله چند شركت آمريكايى و برزيلى  را خريدارى منوده است

را به چهل ميليارد دالرAT&T او در سال ۲۰۰۳ اصل شركت 
خريدارى كرد و سهمى بـارزش ۲۳ مـيـلـيـارد دالر از «آمـريـكـا
موبايل» كه بزرگترين تلفن موبايل را در آمريكاى التين بعهده
دارد خريدارى منود بطور كلى ستون اصـلـى مـالـى كـارلـوس را
بايد در آمريكاى شمالى و اروپا جستجو كرد نام او را بايد از
حروف اول نام خود و نام همسرش «سميه ضومط» كه در سال
۱۹۶۷ ازدواج منود و در سال ۱۹۹۹ در يك حادثه هواپيمايى
فوت منود جستجو كرد او داراى شش فرزند ميباشد كه سه نفر
آنها امپراتورى ثروت او را مـيـگـردانـنـد در صـورتـيـكـه خـود او

تصميم هاى استراتژى را اتخاذ ميكند.
كارلوس در سال ۲۰۰۹ توانست ۱۸۰۵ ميليارد به ثروت خود
اضافه كند ولى بسيارى او را به آقاى محتكر متهم ميكنند و او
را چهره «سالـيـنـاس» رئـيـس جـمـهـور اسـبـق مـكـزيـك مـعـرفـى
مينمايند كه به فساد پهناورى متهم بود در عين اينكه او ميگويد
برنامه سياسى ويژه اى ندارد كه روزى بشود«برلسكونى» رئيس
ثرومتند و نخست وزير كنونى ايتاليا يا «احلريرى» مكزيكـى

نخست وزير كنونى لبنان كشور متبوع كارلوس سليم.

از صفحه Vatican tells bishops...   ۱۵   ادامه مطلب
آمد وى در ضمن اظهار داشت كه من با هيچيك از احزاب
سياسى همكارى ندارم و با فرستنده مقاله دنيـاى هـرزگـان

نيز آشنايى نداشته و ندارم.»
اينها  كه نوشته ام  گوشه اى از مطالبى است كه در كتاب

 در دوراناك»ايــت ســاوعــات عــصــر پــهــلــوى بـــه رو«مــطــبـــو
جمهورى اسالمى چاپ شده اسـت. در ايـن كـتـاب حـاشـيـه
هايـى وجـود دارد كـه بـراى بـررسـى كـار و زنـدگـى فـعـالـيـن
سياسى و يا روزنامه نگاران آن زمان براى محققين و مورخين
قابل استفاده است و آن بيوگرافى اشخاص است كه البته

از ديدگاه ساواك مورد بررسى قرار گرفته است.

از صفحه اول   ها...بياييد ببينيد پشت اين ديوار   ادامه مطلب
در انفرادى هاى سالن ۲ بند ۱  زندانيان را تنها براى گرفنت
انتقام و نه به دليل اجراى عدالت با باتون و چماق و كابل
و در مواردى با باتون برقى مورد ضرب و شتم قرار مى دهند

تا جايى كه به خود ادرار كنند.
سال گذشته جوانى براثر همين ضربات باتـون فـوت كـرد.
در اين انفرادى ها زندانى را با دست بند از پشت و پابند
مى كنند و چنـديـن روز وى را در آن حـالـت عـذاب آور در
سلول خويش رها مى كنند و تنها زمانى دست بند و پابند
وى را باز مى كنند كه حاضر شود عليه خود و خانواده اش
حـرفـهـاى ركـيـك بـزنـد. در انـفـرادى هـاى ســالــن ۲ حــمــام
بصورت يك امتياز قلمداد مى شود و گاهـا حـتـى يـك مـاه
طول مى كشد تا زندانى را به حمام ببرند. اگر زندانى در
مقابل زندانبان تسليم نباشد حتى از رفنت به دستشوئى نيز
محروم مى باشد. چيزى بنام هواخورى در اين سالـن وجـود
ندارد و در تاريخچه آن بى سابقه است راديو, تـلـويـزيـون,
روزنامه, تلفن, مالقات, هواخورى و كتاب در اين انفرادى

ها ممنوع است.
زندانبان ها بصورت حتقير و توهين زندانيان را خطاب مـى
كنند, استفاده از دكتر بصورت امتيازى هست كه نصيب هر
كسى منى گردد.  بيمارى را در انـفـرادى هـاى سـالـن ۲ بـنـام

۲  سال است كه در/داريوش ارجمند سراغ دارم كه مدت ۵
اين انفرادى ها زندانى است. وى به بيمارى ايدز مبتال است
و مدت ها است بهدارى زندان قرص هاى آنتى بيوتيك وى
را قطع منوده تا زودتر مبيرد. حتى بتادين و پمادى كه براى
زخم هاى يك بيمار مبتال به ايدز الزم است به وى داده منى
شود. زندانبان ها مى ترسند درب سـلـول وى را بـاز كـرده و
وى را به توالت و حمام بفرسـتـنـد حـتـى چـراغ سـلـول وى كـه

مدت ها سوخته را كسى عوض منى كند.
بند ما توسط فردى بنام حسن آخريان مديـريـت مـى گـردد.
وى به موادمخدر و محرك از نوع انفمتان(معروف به شيشه)

رفتار جنون آميزى با زندانيان دارد. هرگونهً اعتياد دارد و غالبا
اعتراضى به رفتار غيرمعقول وى با انفرادى هاى سالن ۲ روبرو
است. وى به تازگى دوربين هاى يكى از اتاقها را كنده و آن

را به اتاق شكنجه بدل منوده است.
رياست زندان رجائى شهركرج برعهده شخصى بنام على حاج
كاظم است. وى انسانى فاسد و رشوه خوار است كه اجـازه
هر جنايتى را به زيردستـان خـود داده اسـت. در سـال ۱۳۸۴
بيش از ۱۰ مورد شناسائى شده تـوسـط بـنـده وجـود دارد كـه
وى اقدام به فروش اعضاى بدن زندانيان بدون اجازه آن ها

دسـت داشـت. ايــن ًكـرده بـود. بـهـدارى زنـدان نــيــز كــامــال
زندانيان اغلب از بين كسانى انتخاب مى شدند كه اجـراى
حكم اعدام آنها نزديك بود. از اين زندانيان اعضاى بدنشان
بدون اجـازه فـروخـتـه شـده اسـت ۳ زنـدانـى را نـام مـى بـرم.

افشين كريمى, شروين گودرزى و احمد حنانى.
در اين زندان رسيدگى به موقع درمان پزشكى يك امتـيـاز
مهم تقلى مى گردد. مى گويند زندانى حق ندارد ماهى يكبار
بيشتر مريض شود و به نزد پـزشـك بـرود. دوسـت نـزديـك
من اميرحسين حشمت ساران سال گذشته به علت نرسيدن

به موقع درمان پزشكى فوت كرد.
مورد ديگر اينكه كمبود فضاى اتاق ها و هواخورى و تراكم
جمعيت در اين زندان به حدى باال است كه متام زندانيان
بشدت عصبى و كالفه شده اند و امكان استفاده از سرويس
هاى بهداشتى نيز در سالن هاى غيرانفرادى محدود است.
اينجا تعداد بسيـار مـحـدودى از سـالـن هـا از امـكـان تـخـت
بهره مند هستند تنهـا ۴ سـالـن از ۲۴ سـالـن زنـدان و سـالـن
هايى كـه در آن تـخـت وجـود نـدارد. زنـدانـيـان حـتـى بـراى
خوابيدن به علت كمبود فضا به مشكل روبرو هستند. اين
خود يكى از مصاديق بارز شكنـجـه در زنـدان رجـائـى شـهـر
كرج مـحـسـوب مـى گـردد. در سـالـن ۱و۳  بـنـد ۱ بـيـمـاران
روانى و مجانين با زندانيان سالم نگه دارى مى شـونـد كـه
اين موضوع باعث سوء رفتار با اين بيماران مى گردد و هم

زندانيان سالم را كالفه مى كند.
جناب بان كى مون منى خواهم سخن به درازا كشد ولى نه
تنها از طرف خود بلكه از طرف متام زنـدانـيـان سـيـاسـى و
عادى كه به محضر شما بزرگوار دستـرسـى نـدارنـد تـقـاضـا
دارم در بازديد خود از كشور زيباى ما از زندان رجائى شهر
كرج (گوهردشت) نيز ديدن فرماييد. بى شـك افـتـخـارى
بـراى بـنـده اسـت اگـر اجـازه دهـيـد در ايـن بـازديـد شــمــا و
مشاورانتان را همراهى كرده و به عنوان يك راهنما زواياى
تاريك شكنجه گاه هاى اين زندان را به همراه متام موارد
ًنقض حقوق بشر آن به شما و همراهان معرفى منايم. مسلما
بازديد شما از ايران و بخصوص اين زندان فضا را اندكى
براى ۳۰۰۰ و اندى زندانى مستقر در زندان رجائـى شـهـر
كرج بازتر خواهد كرد ولى باز هم شواهد و مدارك و موارد
بسيارى براى مشاهده وجود دارد. بى صبرانه در انتظار مقدم

پرخير و بركت شمايم.
انىندانى سياسى و فعال حقوق بشر بهروز جاويد تهرز
دين ١٣٨٩دشت)، سالن١، بند١-٢٩ فرورهرجائى شهر كرج(گوندان رز


