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تصویر تلخ فرامرز صدیقی از روی سیاه پرده نقره ای!


راز 4دورهمنایندیگ
مدرسازهتران
کدامویژگیهایشهیدمدرس،باعث
محبوبیتروزافزوناومیشد؟

هشادت « مدرس»

شورش رضاشاه علیه رشف و شجاعت

746 K views

تصویرتلخفرامرزصدیقیازرویسیاهپردهنقرهای!
عکسی که پرویز پرستویی از چهره امروز فرامرز صدیقی
بازیگر فیلمهایی چون «چراغهای خاموش»« ،دختر آدم ،پسر
حوا»« ،خاک و آتش»و ...منتشر کرد ،بازتابهای زیادی یافت.
لِ فیلمهای
در این عکس ،فرامرز صدیقی که روزی نقش او 
سینمایی را برعهده میگرفت ،با سیمایی شکسته به تصویر
کشیده شده است .از سال  ۱۳۹۰تا کنون هیچ خبری از این
بازیگر پیش کسوت در دست نبود تا اینکه پرویز پرستویی،
دیروز با انتشار عکسی از صدیقی در  ۷۲سالگی ،نگاههای
بسیاری را دوباره به سمت او جلب کرد.بعد از بازتاب این
تصویر در شبکه های اجتماعی وزیر ارشاد هم درباره وضعیت
فرامرز صدیقی ،بازیگر پیش کسوت ،به رئیس سازمان
سینمایی و صندوق اعتباری هنر ،دستور رسیدگی و پیگیری



داد .کاربری نوشت« :نمیدانیم در زندگی او چه اتفاقهایی
افتاده که کارش به گمنامی و شکستگی کشیده است .قطعا ً
حکایتهای عجیبی برای تعریف کردن دارد .اما فضای بیرحم
سینما او را دور انداخت ،جامع ه بیرحم ،دورتر ».کاربر دیگری
نوشت«:این چیزی که می بینیم دو راهی را نشان می دهد که
یا باید اصل را در جمع کردن پول و اولویت دوم دادن به هنر
بذاری مثل برخی چهر ه های شناخته شده که به تازگی هم
جنجالیکیازآگهیهاشونخیلیبهچشماومدیااینروزهارا
ببینی.چونصنفسینماکهنهبیمهدارننهثباتشغلیخیلی
در معرض چنین وضعیتی هستند »اما کاربر دیگری نوشت:
خیلی دارید شلوغش می کنید بابا این بنده خدا  72سالشه و
به نظرم نسبت به سنش خیلی هم خوب مونده ،درباره این که
چرا ازش خبری نبوده مگه بازیگرها فرقی با بقیه مردم دارن
کهاونامیشهفراموشبشنوبازیگرهانبایدفراموشبشن!»



567 K views

هندیها؛سلطانمدیریتفضایمجازی
جک دورسی ،مدیرعامل و بنیا نگذار توئیتر دو شب
پیش اعالم کرد که از سمت مدیرعاملی این شرکت
کنارهگیری میکند و جای خود را به «پاراگ آگراوال»
میدهد« .پاراگ آگراوال» متولد هند است و از موسسه
فناوری بمبئی هند فارغ التحصیل شده است .انتصاب
پاراگ آگراوال ،به سمت مدیر عاملی توئیتر نقشی را
که مهاجران هندی در بزرگ ترین شرکت های فناوری
جهان ایفا می کنند ،توسعه می دهد .او به «ساتیا نادال»
از مایکروسافت« ،شانتانو ناراین» از ادوب« ،آرویند
کریشنا» از شرکت  IBMو «ساندار پیچای» مدیرعامل
گوگل ملحق می شود که تبار هندی دارنــد .بسیاری
از کاربران بر این باورند که هندی ها در حال تسخیر
مدیریت فضای مجازی جهان هستند .کاربری نوشت:
«هندی ها نه تنها توی فیلم های خالی بندی که توی
مدیران حوزه فناوری هم در حال بی رقیب شدن اند».

721 K views

نخستوزیراسکاتلنددرکنارعهدنامهامامعلی(ع)
تصویری از نیکال استرجن نخست وزیر اسکاتلند منتشر
شده در کنار او تابلویی را نشان می دهد که ترجمه
بخشی از عهدنامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر نوشته
شده است .به گزارش خبرآنالین ،این تصویر متعلق به
کنفرانسی است که به منظور تعامل با مسلمانان شیعه
در غرب اروپا برگزار شده است .نکته قابل توجه در
این مراسم جمله زیبایی از موالی متقیان امام علی (ع)
بود .این جمله مربوط به عهدنامه امام اول شیعیان بوده
که خطاب به مالک اشتر نوشته شد .در بخشی از آن که
روی تابلو و در کنار نخست وزیر اسکاتلند دیده می شود
آمده است« :مردم دو گروهند :یا همکیشان تو هستند
یا همانندان تو در آفرینش ».کاربری نوشت« :این جمله
حضرت رو باید با آب طال نوشت و به همه مسئوالن کشور
خودمون و همه جهان گوشزد کرد».





853 K views

فناوریهایترسناک
بارها از برخی فناوری ها که می تواند آینده ترسناکی
را پیش روی مــا قــرار دهــد نوشته ایــم امــا همین
فناوریهای ترسناک اگر به درستی مورد استفاده قرار
گیرند میتوانند جان انسان ها را نجات دهند .به تازگی
پژوهشگران آمریکایی ،نوعی دوربین ابداع کردهاند که
به اندازه یک دانه نمک است .این دوربین ها این قابلیت
را دارند که مشکالت را در بدن انسان شناسایی کنند و به
روباتهای فوقالعاده کوچک هم امکان بدهند تا توانایی
حس کردن داشته باشند .با این حال برخی هم شیوه های
جدید جاسوسی با استفاده از این میکرو دوربین ها را
امکان پذیر دانستند که می تواند آینده حریم خصوصی
افراد را تهدید کند .کاربری نوشت« :کاش جهان جایی
بشه که از فناوری ها برای کمک به بشر استفاده بشه».

721 K views

ساختمانسازیبهکمکپاپکورن
احتماال تا چند وقت دیگر کاربرد پاپ کورن تغییر کند و
به جای خرید آن در ورودی سینماها باید سراغ مصالح
ساختمانی فروشی ها رفت .به تازگی تیمی از دانشمندان
دانشگاه گوتینگن به این نتیجه رسیده اند که پاپ کورن
می تواند جایگزین دایمی برای عایق ها در آینده باشد که
هم پایدارتر است و هم ارزان تر .نکته جالب تر این که
سرپرستی این تیم دانشمندان را یک پروفسور ایرانی
به نام علیرضا خرازی پور به عهده دارد .کاربران زیادی
به این تحقیق جدید واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«خدا کنه بساز بفروش ها متوجه نشن وگرنه یا می زنن
تو کار احتکار پاپ کورن یا مثل سیمان هر روز به یه بهانه
ای این قدر گرون میشه که لذت خوردنش رو هم ازمون
میگیرن ».کاربری هم نوشت« :با این کار هروقت هوس
پف فیل کنیم می تونیم دیوار رو گاز بزنیم و بخوریم  ».

نوائیان  -شهید آیـــتا ...سیدحسن مــدرس بین
لهای 1293تا1307ش،یعنیزمانیکهمأموران
سا 
رضاشاه به خانهاش ریختند و او را با خشونت تمام به
خواف تبعید کردند ،چهار دوره نماینده مردم تهران
در مجلس شورای ملی بود .اینکه چگونه او توانست
اعتمادمردمرابهگونهایجلبکندکهطیچهاردوره
و البته انتخابات تقریب ًا آزادی که در آن ها برگزار شد،
به مجلس شورای ملی راه یابد و نماینده یا وکیل مردم
در خانه ملت باشد ،نکتهای است که باید با دقت و
ظرافتبهآناندیشید.برخالفآنچهکهبرخیتصور
میکنند ،تمایل مردم به شهید مدرس ،تنها به دلیل
کسوت روحانیت یا دارا بودن درجه اجتهاد نبود؛
چراکههمزمانبااو،بودندافرادیکهباهمینکسوت،
نامزد انتخابات مجلس شدند و رأی نیاوردند .شهید
مدرس ویژگیهای خاص دیگری هم داشت که باعث
افزایش جذابیت شخصیتش نزد مردم میشد .او ً
ال
او به واقع مردی ساده زیست بود؛ لباسش ،خانهاش،
حتی خوراکش ،قبل و بعد از رسیدن به مقام وکالت
کوچکترینتغییرینکردوهمچناندرکمالسادگی
باقی ماند؛ او حتی به خریدهای جزئی فرزندانش که
آن ها را با درآمد خودشان تهیه میکردند ،حساس
بود و به آن ها هشدار میداد که حواسشان به زندگی
و خرجشان باشد ،چرا که فرزند اویند و مردم نسبت
به فعالیتهای آن ها حساس هستند .روزی که برای
بازداشت به خانه شهید مــدرس ریختند ،در اتاق
شخصیاوجززیلوییقدیمی،چنداستکانونعلبکی،
یک میز قدیمی و تعدادی کتاب ،چیزی نیافتند .او
در تبعید هم ،همینطور ساده و بیآالیش زیست و از
طریق قناعت فاصله نگرفت .ثانی ًا ،شهید مدرس به
معنای کامل کلمه ،مردمدار بود ،او را باید از آن دست
وکالیی بدانیم که روز و شبشان را در اختیار موکالن
در خانه او روز و شب به روی مردم باز
قرار میدهندِ .
بود و هیچ وقت میان شهید مدرس و مردم ،فاصله
نیفتاد .حتی وقتی مردم از او دربــاره اتفاقات روی
داده در مجلس سوال نمیکردند ،خودش پیش قدم
میشد و در این باره حرف میزد .یکی از دوستانش
نقل میکند که یک بار او را دیدهاست که برای خرید
ماست به بقالی سرکوچه رفته و ساعتی با کاسه
ماست در دست ،مقابل بقال ایستادهاست و درباره
مصوبه اخیر مجلس به او توضیح میداده .وقتی از وی
دلیل این کار را پرسیدند ،گفتهبود که اینها موکالن
من هستند و حق دارنــد بدانند من بــرای آن ها چه
کردهام و تکلیف من این است که حرفشان را بشنوم
و خواستههایشان را بدانم .این مردم داری ،حتی در
دوران تبعید هم قلبهای بسیاری را به سوی شهید
مدرس کشاند .او در خواف هم ،با ساختن آب انباری
کوچک که هزینهاش را با مستمری جزئی ماهانه ایام
تبعید تأمین کرد ،نشان داد که در هیچ شرایطی از
مردم غفلت نمیکند؛ حتی زمانی که دیگر در قدرت
نیست و نمیتواند دست به اقدامات اساسی بزند.
افزونبراینهابایدازصراحتبیانوشجاعتاونیز،به
عنواندالیلدیگریکهباعثمیشدمردمبهسویاو
گرایشپیداکنندوهواخواهودوستداروکالتشهید
مدرسباشند،یادکنیم.

گفتوگوی خراسان با دکتر مسعود رضایی ،استاد تاریخ معاصر که پرچمداری اسالم سیاسی و نیز
استقالل نظر را اصلیترین دالیل خصومت شاه پهلوی با آیتا ...سیدحسن مدرس میداند

حمید رضا حالجیان -مبارزات شهید مدرس با استبداد رضاخانی و سپس رضاشاهی ،یکی از ابعاد بسیار مهم و قابل مطالعه
نوعوابستگی و طرحهای طوالنی مدتی که در پس حمایت از قدرت
دوران حیات این مجتهد آگاه و مبارز است .او در شرایطی به ِ
ً
گرفتن رضاخان وجود داشت پی برد که حتی بسیاری از رجال ظاهرا بیطرف و حتی وطندوست ،در این زمینه هیچ ذهنیتی
نداشتند.درواقعشهیدمدرسبابینشسیاسیخودونیز،باتکیهبرایمانوشجاعتیکهداشت،بهعرصهمبارزهبااستبدادو
دیکتاتوری رضاخانی ورود کرد .دهم آذرماه ،یادآور سالروز شهادت مظلومانه آیتا ...سیدحسن
مدرس در سال  1316خورشیدی است؛ او را پس از  9سال تبعید در خواف ،در دو ماه پایانی
عمرشبهکاشمرمنتقلکردندودرهمینشهربهشهادترساندند.سالروزشهادتشهید
مدرسفرصتیاستمغتنمبرایبازخوانیویژگیهایشخصیتیومبارزاتیاو.بههمین
مناسبت،درگفتوگوبادکترمسعودرضایی،پژوهشگرتاریخانقالباسالمیونویسنده
کتاب«سیاستوتاریخمعاصرایران»،بهبررسیاینویژگیهاپرداختیم.
▪شهید مدرس اهل مماشات نبود

دکتر رضایی معتقد اســت که شهید مــدرس عالمی کام ً
ال
سیاسی بود و این در دورانــی که سیاست طرفداران زیادی
در میان علما نداشت ،یک نکته مهم و برجسته در بررسی
شخصیت علمی و سیاسی اوســت« :مــدرس وظیفه خودش
میدانست در اموری که با زندگی مردم و وضعیت آن ارتباط
مستقیم و غیرمستقیم دارد ،ورود کند .همین مسئله باعث
شد که او به فعالیتهای سیاسی رو بیاورد و در مسیر اصالح
امور گام بــردارد ».وی با اشاره به اینکه ورود شهید مدرس
به مجلس ،نخستین بار به عنوان یکی از مجتهدان تراز اول
و در راستای نظارت بر اسالمی بودن مصوبات رقم خورد،
میافزاید«:شهیدمدرساصو ًالاهلمماشاتبامفاسدسیاسی
و اقتصادی نبود .اگر در جایی میدید که مفسدهای در جریان
است یا با تصمیمهایی که گرفته میشود ،راه را به روی فساد و
سوءاستفاده باز میکنند ،آرام نمینشست .او کسی نبود که
در مقابل زورگویان و مفسدان ،سکوت کند و با همه توان در
برابر آن ها میایستاد .به این ترتیب ،شخصی مانند رضاخان
نمیتوانست با هیچ وسیلهای ،توجه شهید مدرس را به
خود جلب کند و آن مرحوم ،تمام قد در برابر مفاسد
و اقدامات وی ایستاد».
▪سیاستمدار مستقل و قائل بــه اســام
سیاسی

پژوهشگر تاریخ معاصر ایران ،با اشاره به ابعاد
گسترده فعالیتهای شهید مدرس ،وی را
سیاستمداری مستقل میداند و میگوید:
«نکته بسیار مهمی که باعث شد رضاشاه
نتواند در برابر شهید مــدرس کــاری از پیش
ببرد و در نهایت به تقلب در انتخابات و سپس
تبعید و به شهادت رســانــدن او دســت زد،
استقالل آیتا ...مدرس بود؛ او ابد ًا خودش
را در چارچوب هیچ حزب و دستهای قرار
نمیداد؛ البته با گروههای مختلفی تعامل
داشت ،اما وقتی بر سر اصول یا اموری ،روش
آن ها را درست نمیدانست ،بدون تعارف
کنار میکشید و از آن ها فاصله میگرفت .در
واقع میشود جلوه کامل اسالم سیاسی را در
شخصیت شهید مدرس مالحظه کرد .اسالمی
کــه پیش از او و در همین دوره معاصر نیز،
نمادهای بزرگی مانند میرزای شیرازی و مال
علی کنی داشت و
دراینزمینهبیسابقه
نــبــود .شهید مــــدرس ،به

اســــام ســیــاســی ب ــاور
کامل داشت؛ او دیانت را
عین سیاست میدانست و
خود را در مباحث متفرقه فقهی
یا امور شخصی محدود نمیکرد و معتقد بود که اسالم باید در
همه زوایای زندگی مردم ،فردی و اجتماعی ،ورود و حضور
داشتهباشد».
▪تقابل مدرس با رضاخان

دکتر رضایی به موضوع تقابل شهید مدرس و رضاخان و دالیل
بروز آن میپردازد و میگوید« :اینکه رضاشاه یک دیکتاتور
به تمام معنا بود ،موضوعی است که هیچ مورخی ،صرف نظر
از نوع نگاه سیاسی و  ...منکر آن نیست .حتی
خود محمدرضا پهلوی هم ،در کتاب پاسخ
به تاریخ ،تلویح ًا دیکتاتور بودن پدر خودش
را تأیید میکند و بعد از شهریور  ،1320به
مردم قول واهی میدهد که اعمال وی را تکرار
نکند .در عصر پرخفقان و سراسر اختناق
سلطنت رضاشاه ،تمام مخالفان او یا
گرفتار تبعید میشدند یا در زندان
قصر ،طعم آمپول هــوای پزشک
احمدی را میچشیدند و در هر
صــورت ،از بین میرفتند .این
موضوع که در دهــه  1310به
اوج خودش رسید ،پیش از آنکه
رضاشاه به سلطنت برسد ،یعنی
در دوران ســـردار سپهی او،
مورد توجه مدرس قرار گرفت
و وی دربــاره ایــن رویــه و نتایج
تلخ و وحشتناک آن هشدار
داد .شهید مدرس با شهامت
تمام در برابر رضاخان که در
آن زمــان داشــت به یک قدرت
بـــدون قابلیت مــهــار تبدیل
میشد ،ایستاد و با هشدارهای
مکرر در مجلس ،برای پهلوی
دردســــرهــــای م ــت ــع ــددی به
وجودآورد .به همین دلیل بود
کــه رضــاشــاه در مجلس ششم،
بــا تقلب گسترده مانع انتخاب
شهید مدرس شد و بعدها با تبعید
وی به خواف و سپس کاشمر ،زمینه
شهادتش را به وجود آورد».

