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هاشمی نژاد/ 94 /34000 تومان

 آرون/09۱۲۱۲۲۶۲۸۱-۶۶9۶۲۸۵0

مجموعه حاضر کتابی جامع و کامل 

برای عالقه منــدان به غارنوردی 

است، تجهیزات غارنوردی، پوشاک 

ابزار  انفرادی،  لــوازم  غارنوردی، 

طناب گــذاری و رول کوبی درون 

تکنیک های غارنوردی آلپی

غار، حمل ابزار و تدارکات، جنبه های روحی و جســمی، حرکت 

درون غار، طناب گذاری و رول کوبی در غار، شــرایط اضطراری و 

نجات و... را در این کتاب بخوانید.

فریده غالمرضایی/ 94/ 4۲،000 تومانراهنمای جامع غارنوردی ایمن و مؤثر
آرون/09۱۲۱۲۲۶۲۸۱-۶۶9۶۲۸۵0

لرســتان با طبیعت زیبا و دل انگیزش بخشی 
از منطقه زاگرس اســت که با کوه های بلند 
و آبشــارهای زیبا و خروشان با یخچال های 
و  و سرســبز  طبیعی ،دره هــای مرطــوب 
رودخانه هــای پــرآب از کهن ترین زمان ها 
زیست گاهی مناســب برای انسان و جانوران 

لرستان در هزاره های خاموش

و نباتات بوده اســت. لرستان یکی از مناطق باســتانی ایران و جهان است 
که گذشته ای درخشــان دارد. کتاب حاضر منبع ارزشــمندی است برای 
لرستان پژوهان، پژوهشگران و کسانی که عالقمند به گذشته این دیار می باشند.

با مقدمه دکتر سکندر امان اللهی بهاروند

نیمه پنهان جلد چهل و دوم/ مرتضی صفارهرندی 
33۱۱0۲0۱

نویســنده در فرآیند پژوهش و تحریــر کتاب تنها به 
مطالعات کتابخانه ای و اســناد منتشر شده اکتفا نکرده 
است، بلکه در کسوت یک پژوهشگر حرفه ای به عرصه 
تاریخ شــفاهی نیز پا نهاده و شخصا با شاهدان عینی به 

گفت وگو پرداخته است.

رازهای دهه شصت

نیمه پنهان جلد سی و هفتم/ مرتضی 
صفار هرنــدی/ دفتر پژوهش های 

مؤسسه کیهان 33۱۱0۲0۱
مؤلف در کتاب حاضر قصد نگارش 
تاریخ ندارد بلکه می کوشد ریشه و 
را  امروز  از جریان های  تبار هر یک 

نقش آفرینان عصر تاریکی

در تاریخ بازشناســد و روند تحول و تطور آنها را در فراز و 
فرودهای تاریخ تحلیل کند. جلد اول این کتاب مقطع زمانی 
پیدایش روشــنفکری در ایران تا پیروزی انقالب اسالمی را 

شامل می شود.

تبارشناسی جریان های سیاسی معاصر)۱(

پیدا و پنهان شکل گیری وهابیت
نیمه پنهان جلد پنجاهم/ دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان/ فروردین 

94/ ۱4000 تومان/33۱۱0۲0۱
شناخت وهابیت بدون گذر از تاریخچه و حوادثی که به خصوص در زمان 

آل سعود برای وهابیت و عربستان افتاده است، ممکن نیست. 
نوشــته های این کتاب و کاوش درباره وهابیت و رشد آن در عربستان 
تصویری واقعی از عقبه گروه هایــی همچون القاعده، داعش، طالبان، 
بوکوحرام و دیگر فرقه های منشــعب از وهابیت- که مردم بیگناه را 

می کشند- به دست می دهد.

دربار شیطان

روایتی مستند از جنایات آمریکا در ایران
نیمــه پنهان جلد پنجــاه و چهارم/کامران غضنفری/ چاپ اول، اردیبهشــت 94/

۱4000 تومان/ 33۱۱0۲0۱
یکی از خلبانانی که از وی برای شرکت در کودتای نوژه دعوت به همکاری کرده بودند، 
اظهار داشــته بود: به من گفتند ماموریت تو بمباران بیت امام و تلویزیون است و ما 

می توانیم تا پنج میلیون نفر را بکشیم. 
اگر هم در حین عملیات الزم شد، در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و یا روی ناو 
آمریکا در خلیج فارس فرود بیاییم. من گفتم شــما با مردم مخالفید یا با حکومت که 
این همه کشت و کشتار می خواهید بکنید؟! گفتند ما با حکومت مخالفیم ولی هرکس 

هم که بخواهد مانع کار ما بشود، چاره ای نداریم جز اینکه همه آنها را بکشیم.

مداخالت

روایتی داستانی از شکست عملیات پنجه عقاب در صحرای طبس
نیمه پنهان جلد پنجاه و هشــتم/ پروین نخعی مقدم/ چاپ اول، اردیبهشت 

94/ ۱4000 تومان/ 33۱۱0۲0۱
مامور خدا، نوشــته ای است بر پایه یک واقعیت تاریخی با الهام از کتاب های 
خاطرات »همیلتون جردن« رئیس ســتاد کاخ ســفید در دوران ریاســت 
جمهوری »جیمی کارتر«، کتاب مشهور »هدف تهران«، با استناد روزنامه ها 
و خبرگزاری های خارجی مخصوصاً آمریکا نوشــته شــده است. برخی از 
شــخصیت های این داستان واقعی هستند و شــخصیت های دسته دوم نیز 
نمونه هایی از سربازان آمریکایی اند که تخیل و واقعیت در ساخت شخصیت 

آنها دخیل بوده است.

مامور خدا

زیگموند فروید/ شاهرخ علیمرادیان/ 
تومان/   ۱4000 اول، ۱394/  چــاپ 
۸۸93۸۸3۸- هاشمی/  انتشارات 

۲۲۸90۶۲7
آثار اصیــل و اولیــه بنیانگذاران 
روانــکاوی به خصــوص مقاالت و 
از  آنان  سخنرانی های مکتوب شده 

مبانی روانکاوی کالسیک

این نظر اهمیت دارد که اوال سرچشمه های یک دانش و معرفت 
جامع در علوم انسانی را به ما نشان می دهد و ثانیاً خواندن 
اندیشه های اولیه و بنیادی آن نمایانگر کوشش عظیمی است 
که آنان برای علمی و تجربی کردن پرسش روان آدمی در عصر 

خود بکار برده اند. کتاب حاضر ترجمه مقاالت فروید است.

حیدرعظمایی/۲۲000تومان/آرون /۶۶9۶۲۸۵0 - 09۱۲۱۲۲۶۲۸۱
این کتاب با مروری گذرا بر طبایع، مزاجها و تدابیر در طب ســنتی و اسالمی تالش می کند 
مردم را تا حدودی با طبایع، مزاج ها، نشانه های غلبه اخالط و طرز خارج کردن خلط سوخته و 
به اعتدال درآوردن مزاج آشنا کند و همچنین با بکار بردن تدابیر با توجه به سن، فصل، طرز 
خوردن، خوابیدن و... از بروز بیماری ها جلوگیری کرده و به سالمتی جسمی و روحی افراد 
کمک کند.تدابیر عمومی برای سالمتی، زنان در دوران یائسگی،چه کسانی نباید حجامت شوند  
انواع حجامت و روش های انجام آن، خواص و مضرات گیاهان دارویی، رعایت احتیاط، کاهش 
وزن و افزایش چربی خون به علت بد خوری و پر خوری، روشــهای کاربرد آب برای درمان 
کم آبی بدن و... کتابی جامع و کامل برای تمام کسانی که به سالمتی خود اهمیت می دهند.

اعجاز در طب سنتی ایرانی و اسالمی

میدان انقالب- خیابان اردیبهشت- خیابان نظری - پالک ۱0۵

میدان انقالب- خیابان اردیبهشت- خیابان نظری - پالک ۱0۵میدان انقالب- خیابان اردیبهشت- خیابان نظری - پالک ۱0۵

نیمه پنهان جلد پنجاه و یکم/ پروین نخعی مقدم/ چاپ اول، ۱393/ 33۱۱0۲0۱ 
مسافر تاریکی، بیگانه ای در روستا، عروس باغ، راز محمدبک، دختر موبور و آشنایی با 

»آنه لمبتون« از سرفصل های کتاب است.
... عاقبــت محمد نگاهش را از چهره عروس برداشــت و مانند گربه ای خود را از بیخ 
چارچوب در دزدید. از ایوان گذشــت و آرام از پله ها پایین لغزید، کنار دیوار زیرزمین 
لحظه ای ایستاد و به گنگی چشم دوخت. خاموشی شب را صدای خنده  های بلند مشهدی 
رحمان می لرزاند اما محمد بیشتر از اینکه بابت مشهدی خوشحال باشد حواسش جمع 
صفیه بود:  او اینجا چه می کرد؟ نه... نمی توانست خودش باشد! پس چرا داشت به عقد 

مشهدی درمی آمد؟...

ردپای روباه
ماموران MI6 در ایران

تومان/ ســتاره  بهرامی/ ۱0/000  علیرضا 
سهیل/ 09۱۲۲90۲73۱

از  انگلیسی  زبان  در  تبعیضات جنسیتی 
منظر زبان شناسی و کارکردهای تخصصی

زبان مبدأ در کتاب حاضر مورد بررســی 
قرار گرفته اســت. در واقع هدف اصلی 
کتاب بررسی فنی و زبان شناسانه ی زبان 

تبعیض جنسیتی در زبان انگلیسی

انگلیسی از منظر تبعیضات جنسیتی مدنظر غرب و بر پایه ی معیارهای 
فنی زبان انگلیسی است. مؤلف مترجم برگزیده بیستمین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران است.
 روح حاکم بر ســازمان زبان انگلیسی به شــدت آغشته به تبعیض 
جنسیتی است و چنین ساختاری نه تنها در بستر تحوالت ۱۶00 ساله 

آن ترمیم نگردیده...

جواد صحرایی رستمی/ 4۵00 تومان/ 
ســتاره ســهیل/ 09۱۲۲90۲73۱ 
دارد ضمــن  تــالش  نویســنده 
راویان  ســخنرانی  آسیب شناسی 
جنگ، راه حل های متناسب با درمان 
فراروی سخنرانان  را  آسیب ها  این 

8 نقد بر 14 سال 
سخنرانی راویان جنگ

و فرماندهان جنگ قرار دهد تا از اقبال بیشتری در صحنه 
نوشته های جنگ برخوردار شود. امروز تفهیم جنگ نابرابر به 
نسل جنگ ندیده و صدای جنگ نشنیده کاری است بسیار 
مشــکل و این محقق نخواهد شد مگر با شناخت ذائقه های 

مختلف این نسل.

از منظر حقوق بین الملل، جنایتکار جنگی کسی 
است که در زمان وقوع جنگ ما بین دو نیروی متخاصم 
)صرف نظر از عادالنه یا ناعادالنه بودن آن(، قواعد انسانی 
جنگ مانند عدم تعرض به بیماران و غیرنظامیان و عدم 
استفاده از سالح های کشتار جمعی و ... را رعایت نکرده 
و از روش های غیرانســانی و به اصطالح ناجوانمردانه 
مانند شایع نمودن بیماری های کشنده و ایجاد قحطی و 
استفاده از سالح های زجر دهنده و شکنجه و آزار اسیران 

و ... برای غلبه در جنگ استفاده کند.
از این منظر فی المثل امثال هیتلر و صدام و ترومن 
)رئیس جمهوری آمریکا در زمان استفاده از بمب اتمی 
علیه هیروشیما و ناکازاکی( جنایتکار جنگی به شمار 
می آیند. جنایتکارانی که بعضا در دادگاه های بین المللی 
نیز مجرم شــناخته شــدند و بعضا مانند ترومن )که 
خود از تشــکیل دهندگان همان دادگاه ها بودند( اگر 
چه هیچ گاه در دادگاهی محاکمه نشــدند اما در افکار 
عمومــی جهانیان و در دادگاه تاریخ، جنایتکار جنگی 

به شمار آمدند.
به جز ترومن، جنایتکاران دیگر جنگی نیز وجود 
دارنــد که هیچ گاه در دادگاه های مشــابه محاکمه و 
محکوم نشــدند. مانند ریچارد نیکســون )که با ادامه 
جنگ ویتنــام فقط در یک فقره جنایت، 75 میلیون 
گالن عامل شــیمیایی فاکتور نارنجی را بر سر مردم 
ویتنام ریخت(، موشــه دایان )که در مقام فرماندهی 
کل ارتش اسرائیل، صدها مرد و زن و کودک بی گناه 
را قتل عام کرد(، گلدامایر )که مدت پنج سال در مقام 
نخســت وزیری رژیم صهیونیستی جنایات بیشماری 
انجام داد از جمله دســتور ترور همه رهبران مخالف 
یا حمله به هواپیمای لیبیایی و کشــتار 107 مسافر 
بی گناه آن(، جوزف اســتالین )کــه در جریان جنگ 
با روس های ســفید، تنها در یک فقره با ایجاد قحطی 
مصنوعی، حدود 10 میلیون اوکراینی را قتل عام 

کرد( و یا ژنرال مــک نامارا )از عوامل اصلی ارتش 
آمریکا در جنگ جهانــی دوم و وزیر دفاع آمریکا در 
جنگ ویتنام که خودش در فیلم »غبار جنگ« به دلیل 
بمباران ناپالمی توکیو در جنگ دوم، خود و دیگر سران 

آمریکا را جنایتکار جنگی خواند!( و لیندون جانسون 
)رئیس جمهوری اسبق ایاالت متحده آمریکا که دستور 
یورش وحشیانه آمریکا به مردم ویتنام و هزاران جنایت 
جنگی در آنجا از جمله فروریختن هزاران تن بمب ناپالم 
و شیمیایی بر سر مردم آن سرزمین را صادر کرد( و ...
 بعضــا این جنایتکاران جنگــی جایزه صلح هم 
دریافــت کردند؛ امثال مناخیم بگیــن )که در گروه 
تروریســتی ایرگون صدها زن و کــودک را از جمله 
در دهکده دیریاســین ســالخی کرده بود(، اسحاق 
رابین )عضو گروه تروریســتی هاگانــا و فرمانده کل 
ارتش اسرائیل که صدها فلسطینی را قتل عام کرد(، 
هنری کیسینجر )وزیر امور خارجه نیکسون و یکی از 
مجرمین اصلی در جنایات آمریکا در ویتنام، بمباران 
مخفیانه مردم کامبــوج و کودتاهای دهه 70 ایاالت 
متحده در آمریکای التین مانند شــیلی که منجر به 

قتل عام و مفقود االثر شدن هزاران نفر گردید( و ...
اگر چه هیتلر هرگز به تهران مسافرت نکرد و ترومن 
و کیسینجر نیز علیرغم روابط نزدیک و دوستانه با شاه، 
هیچ گاه برای دیدارش به تهران نیامدند اما از میان این 
جنایتکاران جنگی در مقام رسمی برخی در دوران شاه 
به ایران آمدند و با شاه مالقات و دیدار و مذاکره داشتند؛ 
بعضی پیش از اینکه دســت به جنایت جنگی بزنند و 

برخی پس از اینکه جنایتکار جنگی شناخته شدند.
ریچارد نیکسون نیز دوبار به ایران سفر کرد، یک 
بــار در آذر 1332 و به عنوان معاون رئیس جمهوری 
ایــاالت متحده که حدود چهار ماه بعد از کودتای 28 
مــرداد اتفاق افتاد و موجب تظاهرات دانشــجویان و 
برخورد پلیس شاه و شهادت سه دانشجوی مبارز در 
16 آذر 1332 شــد که امروزه به روز دانشجو معروف 
است. این در زمانی بود که ریچارد نیکسون علی رغم 
شرکت در جنایات متعدد، هنوز دستانش به خون مردم 

ویتنام آلوده نشده بود.

بار دوم نیکسون در خرداد 1351 )در اوج جنگ 
ویتنام( و به عنوان ریاست جمهوری آمریکا به تهران 
آمد که باز هم با تظاهرات مردم و دانشــجویان مبارز 
ایرانی مواجه شــد و حتی در مســیر عبور اتومبیل 

وی علی رغم همه تمهیدات امنیتی و پلیســی، مورد 
سنگباران تظاهرکنندگان قرار گرفت. لیندون جانسون 
نیز پیش از اینکه به عنوان جنایتکار جنگی در کشتار 
مردم ویتنام شناخته شود )با اینکه از مسئولین حضور 
ســربازان آمریکایی در همان زمان در ویتنام بود( به 
عنوان معاون کندی، رئیس جمهوری وقت آمریکا در 
چهار شهریور 1341 به تهران آمد و با شاه مالقات کرد.
اما جوزف استالین به عنوان یک جنایتکار جنگی 
از 6 تا 9 آذرماه 1322 در تهران بود. ولی او به دعوت 
شــاه و یا دیگر مقامات حکومتی وقت به ایران نیامده 
بود، بلکه به عنوان یکی از ســران دولت های اشغالگر 
خاک ایران برای شــرکت در یــک کنفرانس مهم با 
روزولــت و چرچیل در تهران حضور داشــت و به جز 
یک دیدار دوســتانه در کاخ مرمر آن هم با خواهش و 
التماس احمد علی سپهر )مورخ الدوله( که از مسئولین 
ســفارت شوروی در تهران بود، هیچ مالقات رسمی با 

شاه ایران نداشت!
موشــه دایان و گلدمایر هر دو به طور مخفیانه به 
تهران آمدند و با مقامات رژیم طاغوت از جمله شــاه 
دیدار داشــتند. موشه دایان به عنوان وزیر کشاورزی 
اسرائیل در حالی که از فرماندهان ارتش اسرائیل هم 
به شمار می رفت، 27 شــهریور تا پنج مهر 1341 در 
تهران بود. گلدامایر هم به عنوان نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی 29 اردیبهشــت 1351 در تهران بود و 
مدت سه ســاعت در فرودگاه مهرآباد با شاه دیدار و 

مذاکره داشت.
جنگی  جنایتکاران  طاغوت،  دوران  در  حتما 
از جمله  به تهران رفت و آمد داشتند؛  دیگری هم 
نظامیان اسرائیلی و آمریکایی یا مسئولین اطالعاتی 
سران  یا  و  موساد  و   MI6 و   CIA امنیتی  و 
ارتش های اشغالگر و ... اما یا نامشان به ثبت نرسیده 
به  ایران  دیگر  نقاط  به  یا  نبوده اند،  رسمی  مقام  یا 
اشغالگران  )مانند  داشته اند  آمد  و  رفت  تهران  جز 
یا  و  اول(  جهانی  در طی جنگ  روسی  و  انگلیسی 
که  مانده اند  دور  به  نگارنده  پژوهش های  حیطه  از 
ان شاءاهلل دوستان در این مورد به ذهن بنده یاری 
این  مساعدت  از  پیشاپیش  البته  و  رساند  خواهند 

دوستان سپاسگزارم.
و  فردتریــن  بــه  منحصــر  و  تازه تریــن  امــا 
حیرت برانگیز ترین حضور یــک جنایتکار جنگی در 
تهران به ســال های پس از انقالب اســالمی و همین 
روزهــای اخیر برمی گــردد. حضوری شــگفت آور و 
ســوال برانگیز! شــاید از آن روی که وی در دادگاهی 

مجرم شناخته نشده است اگرچه برخالف بسیاری از 
جنایتکاران جنگی یاد شده، در دادگاه محاکمه شد و 
روند دادگاه های او و دوستانش نزدیک به 10 سال به 
طول انجامید.شــاید هم از آن روی که وی ظاهرا در 
هیچ جنگ رسمی درگیر نبوده است! و یا شاید از آن 
روی که وی در دادگاه های یاد شــده که توســط هم 
پالکی هایش برگزار شد، علی رغم وجود تمامی دالیل 
متقن، محکوم شناخته نشد. دالیلی که بعدا نشریات 
و ژورنال های غربی و به خصوص فرانســوی بسیار در 

موردشان نوشتند و منتشر کردند.
روزنامه لوموند در همان زمان نوشت که از 15 نفر 
اعضای دیوان عالی دادگستری که محاکمه فابیوس و 
همکارانش را به عهده داشتند، 12 تن آنها از اعضای 
پارلمان و هم حزبی های فابیوس بوده اند و فرانسیس 
آوتن یکی از همان اعضا در سال دو هزار گفت که تبرئه 

فابیوس در آن دادگاه با انگیزه سیاسی بوده است!!
بله سخن از لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه 
است، اما آیا می توان به وی عنوان »جنایتکار جنگی« 

را اطالق کرد؟
لوران فابیوس در طول سال های 1363 تا 1366 
یعنی سه سال در بحبوحه دوران جنگ تحمیلی رژیم 
صدام علیه ایران، نخســت وزیر دولت فرانسوا میتران 
بــود. در طی این دوران مهم، فرانســه از اصلی ترین 
متحدان و تامین کنندگان ســالح برای صدام بود؛ از 

جمله هواپیماهای جنگی و فوق پیشرفته سوپراتاندارد، 
موشک های اگزوسه و سالح های شیمیایی.

یعنی در واقع فرانسه در کنار صدام و دیگر متحدان 
وی به طور رسمی با ایران در حال جنگ بود و سالح های 
ارسالی وی نه تنها رزمندگان ایرانی بلکه هر روز و هر 
شب، مردم بی گناه شهرها و روستاهای این سرزمین را 
به خاک و خون می کشید. تا اینجای کار اشکالی دیده 
نمی شود. به هر حال دولت فرانسه دل چندان خوشی 
از انقالب اسالمی ایران نداشت و تهاجم صدام به ایران 
را فرصت مناسبی برای خالی کردن نفرت و کینه اش 
دانســته و وارد جنگ با ایران شــد. اما کار از آنجایی 
اشکال پیدا می کند که فرانسه از »میدان جنگ« وارد 

عرصه »جنایت جنگی« می شود.
کاربرد ســالح های شیمیایی از ســوی صدام از 
مصادیق آشکار جنایت جنگی محسوب شد که موجب 
شهادت و جراحت و نقص عضو صدها هزار ایرانی شد و 
ضایعات آن هنوز در گوشه و کنار این مملکت در برابر 
چشمان ما قرار دارد و شاهدان آن به عنوان مجروحان 

شیمیایی، هر لحظه چون شمع آب می شوند.
در این صورت فرانسه )به عنوان یکی از اصلی ترین 
کشورهای صادرکننده سالح شیمیایی برای صدام( و 
دولت آن و شــخص لوران فابیوس که نخست وزیر آن 
دولت بود، بالتبع جنایتکار جنگی به حساب می آیند. 
به خاطر داشته باشیم در ایامی فابیوس پای برگه های 
ارســال ســالح های شــیمیایی برای صدام را امضاء 
می کرد که صدام در وسیع ترین شکل به کاربرد سالح 
شیمیایی پرداخته بود و فاجعه شیمیایی در شهرهایی 
مانند سردشــت و شــهادت و جراحت حدود هشت 
هزار ایرانی در این شــهر، بوسیله همین بمباران های 

شیمیایی اتفاق افتاد.
اما این، همه پرونده سیاه فابیوس به عنوان جنایتکار 

جنگی نیســت. ناجوانمردانه ترین و خباثت آمیزترین 
عمــل دولت فابیوس در دوران جنگ تحمیلی صدام، 
ارسال خون های آلوده به ویروس HIV )ویروس ایدز( 
به عنوان فاکتورهای خونی به ایران بود. شــاید سابقه 
چنین جنایتی تنها در دوران جنگ جهانی اول و تهاجم 
انگلیسی ها به شیراز و بوشهر به ثبت رسیده باشد که 
ارتش انگلیس وقتی دریافت که امکان پیروزی بر عشایر 
غیور و مردم مسلمان ایران وجود ندارد با شیوع ویروس 
»آنفلوانزای اسپانیایی«  )که بسیار مرگ آور و خطرناک 

بود( در میان مردم استان فارس و جلوگیری از رسیدن 
واکسن و سرم مداوای آن، هزاران تن از مردم آن دیار را 
به سوی مرگ فرستاد و مقاومت را در آن خطه شکست.
اسنادی که از سوی روزنامه ها و نشریات فرانسوی 
منتشر شد، نشان می دهد خون هایی که از افراد معتاد 
و همجنس باز برای آزمایشگاه ها گرفته شده بوده به 
دستور شخص لوران فابیوس به عنوان فاکتورهای خونی 
بیماران هموفیلی به ایران و چند کشــور دیگر مانند 
آرژانتین و یونان و تونس فرســتاده شده و هزاران نفر 
را به ویروس HIV و بیماری مرگبار ایدز دچار ساخت.

ســند دیگری که در فوریه 1994 توســط یک 
روزنامه فرانســوی فاش گردید، نشــان می دهد که 
فابیوس در اواخر ســال 1993 از توزیع یک تســت 
HIV برای آزمایش خون های آلوده جلوگیری کرده 
و در این مورد فرانسیس گروس، مشاور علمی وی طی 
نامه ای در 4 ژانویه هشدار داده بود که در این صورت 
خون های آلوده به بازار راه پیدا خواهند کرد.فابیوس و 
ادموند هروه )وزیر ســالمت( و ژرژینا دوفوا )وزیر امور 
اجتماعی( در سال 1990 در دیوان عالی دادگستری 
فرانسه )که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات مسئولین 
دولت های پیشین است( محاکمه شدند. این به غیراز 
محاکمه چهار مقام مرکز ملی انتقال خون و بانک خون 
فرانســه بود که طی آن  مایکل گارتا از بانک خون به 
چهار سال و ژان پیر آلن به دو سال و دو نفر دیگر به 

حبس های تعلیقی محکوم شدند.
در دادگاه دوم، تنها ادموند هروه به جرم قتل مقصر 
شناخته شد ولی تا امروز مجازاتی برایش در نظر گرفته 
نشــده است! و فابیوس حتی یک عذرخواهی ساده هم 
از قربانیان این فاجعه نکرد. اما علی رغم همه سیاســت 
بازی هایــی که برای تبرئه فابیوس انجام شــد، بدنامی 
شدیدی که گریبان وی را گرفت مانع از آن شد تا پس 

* خباثت آمیزترین عمل فابیوس در دوران جنگ تحمیلی صدام، ارسال 
خون های آلوده به HIV به ایران بود. شاید سابقه چنین جنایتی تنها در 
دوران جنگ جهانی اول و تهاجم انگلیسی ها به شیراز و بوشهر به ثبت 

رسیده باشد که ارتش انگلیس وقتی دریافت که امکان پیروزی بر عشایر 
غیور و مردم مسلمان ایران وجود ندارد با شیوع ویروس »آنفلوانزای 

اسپانیایی«  مقاومت را در آن خطه شکست.

* در ایامی فابیوس پای برگه های ارسال سالح های شیمیایی برای صدام را امضاء 
می کرد که صدام در وسیع ترین شکل به کاربرد سالح شیمیایی پرداخته بود و 

فاجعه شیمیایی در شهرهایی مانند سردشت و شهادت و جراحت حدود هشت هزار 
ایرانی در این شهر، به وسیله همین بمباران های شیمیایی اتفاق افتاد.

نیمه پنهان جلد سی و چهارم/ دفتر پژوهشهای 
مؤسسه کیهان / ۵000 تومان / 33۱۱0۲0۱

از کودکی تا هوســرانی های جوانی، فسادهای 
اخالقی- سیاسی، دخالت در کوتای ۲۸ مرداد، 
همکاری با مافیا، حضور در نهادهای بشردوستانه، 
پایان روزهای اقتدار و ... از سرفصل های کتاب 
است.اشرف پس از مرگ برادرش بنیاد مطالعات 

اشرف پهلوی
در حسرت آرزوهای برباد رفته

ایران را تأسیس کرد تا مطبوعه هایی همچون فصلنامه ایران نامه منتشر شود و یا 
شبه روشنفکران داخلی با آن مرتبط شده و به عنوان مدعو در فرنگ به سخنرانی 
بپردازند، ضمن آنکه بخشی از سهام نشریه هفتگی کیهان چاپ لندن را نیز خرید.

هفتمین 
جنایتکار
 جنگی  

 فابیوس؛

سعید مستغاثی

از میتران به عنوان »میتران دوم« به ریاست جمهوری 
انتخاب شود و نفرت مردم فرانسه از او و هم پالکی هایش، 
موجب شکســت مفتضحانه حزب سوسیالیســت در 
انتخابات و برکناری فابیوس از دبیر کلی آن شد.به هرحال 
پرونده خون های آلوده به HIV و جنایت فابیوس و  دار 
و دســته اش، همچنان نزد مردم ما و ملت های آزاده و 
مســتقل جهان باز است و صدها انسانی که در ایران از 
این طریق به ایدز مبتال شدند، قربانی و شاکی این پرونده 

و تمامی ملت ایران، خونخواه آنها هستند.


