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ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان
سانحه و قوع زلزله در مناطق غربی کشور و شھرھای استان کرمانشاه ،موجب تاسف و تاثر بسيار
است .در اثر اﯾن ضاﯾعه اسفناک ،عده زﯾادی از ھموطنانمان ،عزﯾزان خود را از دست داده و خانه و
کاشانه شان با تخرﯾب روبرو شده است .ما اﯾن حادثه ھولناک را به ھمه ھم ميھنانی که با از دست
رفتن اعضای خانواده ﯾا مجروح و مصدوم شدن آن ھا مواجه گردﯾده اند و ھم چنين به ھمه ملت بزرگ
اﯾران تسليت می گوﯾيم و از ھموطنان عزﯾز در ھمه جای اﯾران در خواست می کنيم که با ھمه توان و
ھرگونه امکاناتی که در اختيار دارند به ﯾاری آسيب دﯾدگان اﯾن زلزله بشتابند.
با درﯾغ و تاسف زﯾاد باﯾد خاطرنشان کنيم که در سرزمين زلزله خيز ما چه درگذشته و چه در حال
حاضر حاکميت ھا ھرگز کوشش الزم و نظارت کافی و باﯾسته را برای مقاوم سازی ساختمان ھا در
مقابل زلزله به عمل نياورده اند تا از اﯾن مصائب بزرگ جلوگيری گردد.
 ٢٣آبان ماه ١٣٩۶
تھران – ھيئت اجرائيه جبھه ملی اﯾران
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ﮔﻠﺮخ اﻳﺮاﻳﻲ :ﺻﺪاي ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن دﻫﻪ  60ﺑﺎﺷﻴﻢ
در پی پذﯾرش شکاﯾت مرﯾم اکبری منفرد توسط گروه کاری ناپدﯾدشـدگان قھـری سـازمان ملـل
درباره رسيدگی به پرونده بـرادر و خواھـرش کـه در کـشتار سـال  ۶٧اعـدام شـده انـد ،گلـرخ
ابراھيمی اﯾراﯾی فعال حقوق بشر محبوس در بند زنـان زنـدان اوﯾـن طـی نامـه ای سرگـشاده
ضمن ابراز ھمدردی با مرﯾم اکبری منفرد اﯾن اقدام را گامی مثبت و مقدمه ای بـرای دادگاھـی
ناقضان حقوق بشر خواند ،ھمچنين در اﯾـن نامـه از خـانواده قربانيـان خواسـت ھمچـون مرﯾـم
اکبری منفرد به عنوان شاکی خصوصی نسبت به وضعيت عزﯾزانشان اقدام کنند.

• عــدم
واکنش
و
ھمراھی ما و سـکـوت تـمـامـی
کسانی که رواﯾتی در سينه دارنـد
اﯾن امکان را فراھم ميـکـنـد تـا بـا
سرپوش گذاشتن بر وقاﯾـع پـيـش
آمده و بـرمـال نشـدن حـقـيـقـت،
شراﯾـط اﯾـجـاد اتـفـاق ھـولـنـاک
دﯾگری رقم زده شود ...
به گزارش ھرانا ،ارگان خبری مجموعـه
فــعــاالن حــقــوق بشــر در اﯾــران،
دادخواھی مرﯾم اکبری مـنـفـرد دربـاره
قتل اعضای خانواده اش که از فـعـاالن
سياسی بودند سرانـجـام بـا پـذﯾـرش
شــکــاﯾــت او تــوســط گــروه کــاری
ناپدﯾدشدگان قھری سازمان مـلـل بـه
رســــــيــــــد.
مــــــوفــــــقــــــيــــــت
اﯾن مسئلـه تـحـولـی روشـن در امـر
پيگيری عامالن قتل عام ھای زندانـيـان
سياسی در دھه شصـت در اﯾـران
مــــحــــســــوب مــــی شــــود.
گلرخ ابراھيم اﯾراﯾی کنشگر مـدنـی
محبوس در زندان اوﯾن در واکنش به
موفقيت مرﯾم اکبری مـنـفـرد ،ھـم
بــنــدی خــود نــوشــتــه اســت:
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فشار بر بانيان و مسببيـن جـنـاﯾـت
دھه  ۶٠با اعالم شکاﯾت رسمی از
جانب خانواده ھای جانباختگـان راه
آزادی و ثبت اسامی آن عـزﯾـزان در
نھادھا و سازمان ھای بين المللـی.
اﯾن کار پيشتر توسط مرﯾـم اکـبـری
مـنــفـرد ،زنـدانــی ســيـاســی و از
خانواده جانباختگان قتل عـام ھـای
دھه  ۶٠انجام شـد .قسـمـتـی از
جامعه دھه  ۶٠را به ﯾاد می آورند و
برخی آن را شنيده اند ،اما مرﯾم آن
روزھــا را زنــدگــی کــرده اســت.
او تارﯾخ چھل ساله اﯾن حـاکـمـيـت
اسالمی را ورق نزده ،بلکه تارﯾخ بـا

او و خانواده اش و بسيار ﯾکسان چـون
او ورق خورده است و حاال در برابرمـان
اﯾستاده است ،در بـرابـر مـا کـه بـار
سنگين سرگذشت مرﯾم ھاﯾش را نـه
تاب به دوش کشيدن دارﯾم و نه ھمـت
کــــــــردن.
ھــــــــمــــــــراھــــــــی

شب بودند به مقصد گـورھـای دسـتـه
جمعی وبی نام و نشان روانه کردند و
به خيال خود وجود نام و ﯾادشـان را از
ھســتــی و اذھــان وحشــت زده ی
مردمان مبـھـوت و نـاگـرﯾـز آن روزگـار
زدودنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

کمتر از چھار دھه پيش در ميان شور و
ھيجان انقالبی ھا ،آنان که سر در پی
قدرت داشتند با لـگـد زدن بـه آرمـان
ھای فرزندان اﯾن خاک بر کرسـی اﯾـن
حکومت تکيه زدند و تاری تنيـدنـد گـرد
خود برای تثبيت پاﯾه ھای حاکميت نـو
کــــــامشــــــان.
خــــــود
پــــــای

وحاال اﯾن زخم چرکين که ھرکز الـتـيـام
نيافته و نخواھد ﯾافت اﯾن درد مشتـرک
که آرام نگيرد مگر زمانی که گفتنی ھا
گفته شود و پاسخی قانع کننده جـای
آنکارھا و توجيه ھات را بگيرد ھمچنـان
خار در چشم آنـانـی اسـت کـه اﯾـن
سنگين ترﯾن و شرم آورترﯾـن افـتـضـاح
حضورشان را ﯾارای پاسخگوﯾی نـدارنـد
و به تالش مـالـه کشـان اپـوزﯾسـيـون
نماﯾشان قصد گذر کردن از آن را دارنـد
و غافل از آﯾنده که تارﯾخ زنده اسـت و
فرزندانی خواھد داشت که رواﯾت کنند
لحظه لحظه آن را.

به پاسخ آری ﯾا خيری ھـزاران نـفـر را
راھی جوخه ھای آتش و چـوب ھـای
دار کردند و جنازه ھای بی جان و بعضا
نيمه جانشان را تلمبار برھم در کاميون
ھاﯾی که خون چکان راھی سـيـاھـی

ابالغ نگردﯾده بود ،در پی
شکنجه ھای بسـيـار در
زنــدان اوﯾــن از شــدت
جــراحــات وارده جــان
بـــــــــــــــاخـــــــــــــــت.

مـــرﯾـــم ﯾـــک نـــفـــر نـــيـــســـت.
او ھــزاران تــنــی اســت کــه اعضــای
خانواده ﯾشان را از دست داده اند ،بـه
تيرباران ﯾا آوﯾخته بـر دار ،در درگـيـری
ھای خيابانی ﯾا زﯾر شکنجه و در ﯾـک
کالم به بغض و کين خودکامگانـی کـه
اﯾن بنای استبداد را پاﯾه رﯾـزی نـمـوده
انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
امروز مرﯾم دادخواه خانواده اﯾست کـه
از دم تيغ گـذرانـده انـد امـا ﯾـادشـان
باقيست و به تاروپود تارﯾخ پيـوسـتـنـد.
سه برادر و ﯾک خـواھـر مـرﯾـم در آن
روزھا به قرار زﯾـر در راه آزادی وطـن
بــــــــاخــــــــتــــــــنــــــــد.
جــــــــان
عبدالرضا اکبری مـنـفـرد در سـن ١٧
سالگی در سال  ١٣۵٩بازداشت و بـا
آنکه محکوم به سه سال حـبـس بـود
پس از گذراندن سه سال انـفـرادی در
زنـدان گـوھـردشـت و پـس از آن در
بندھای عمومی ،نھاﯾتا در سال ١٣۶٧
گـــــــــــردﯾـــــــــــد.
اعـــــــــــدام
برادر دﯾگر مرﯾم ،عليرضا اکبری مـنـفـرد
در سـن  ٢٠سـالـگـی در تـارﯾـخ ١٧
شـھـرﯾـور  ١٣۶٠دسـتـگــيـر و در ٢٨
شھرﯾور ھمان سال ) (۶٠تيرباران شد.
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در مراسم سوگواری علـيـرضـا در پـی
حمله ماموران به منزلشان و بازداشـت
مھمانان و عزاداران و انتـقـال آنـان بـه
زندان اوﯾن و کـمـيـتـه مشـتـرک مـادر
اﯾشان خانم گرجی شـيـری پـور نـيـز
بازداشت و پس از تحمل  ۵ماه حـبـس
شــــــــــــــــــــــــد.
آزاد
اما رقيه  ٢٣ساله که به ھـمـراه مـادر
بازداشت شده بود ،پس ازتحـمـل مـاه
ھا بازجوﯾی و محکوميـت بـه  ٨سـال
حبس در سال  ۶٧و حـدود ﯾـک سـال
پــيــش از اتــمــام حــکــم اعــدام شــد.
در سـال  ١٣۶٢بـرادر دﯾـگـر بـه نـام
غالمرضا اکبـری مـنـفـرد در سـن ٢۵
سالگی بازداشت و دو سـال بـعـد در
آبان  ۶۴درحالی که ھـرگـز دادگـاھـی
برای او تشکيل نشده و حکمی بـه او

فــاطــمــه ،صــدﯾــقــه و
حميدرضا ،اعضای دﯾـگـر
اﯾن خانواده مـجـبـور بـه
ترک وطن شدند و بـرادر
دﯾگر به نام رضـا اکـبـری
منفرد ھم اکنون در سن
 ۶۴سالگی درحـالـيـکـه
محکوم به  ۵سال و نيم می باشـد در
زندان گوھردشت کرج به بند کشـيـده
اســـــــــــــــت.
شـــــــــــــــده
و اما مرﯾم که نيمه شب عاشورای ٨٨
در منزل توسط ماموران وزارت اطالعات
بازداشت شد پس از گذراندن انـفـرادی
و حبس در بند  ٢٠٩اطالعـات و زنـدان
ھای گوھردشت کرج ،قرچک ورامـيـن،
متادون اوﯾن و حاال در بند زنـان اوﯾـن،
بــی وقــفــه و بــدون حــتــی ﯾــک روز
مرخصی ھشتمين سال حبس خود را
سپری می کند و نه تنھـا نـامـالﯾـمـات
زندگی و دوری از خانـواده خـلـلـی در
اﯾستادگی اش اﯾـجـاد نـکـرده بـلـکـه
دادخواه جور و ستمـی اسـت کـه بـر
خانواده اش رفته و تمام قـد اﯾسـتـاده
است تا داد خوﯾش بستـانـد از او کـه
اﯾن بيداد را بر عزﯾزتـرﯾـن جـوانـان اﯾـن
خاک روا داشته و به جای بـرپـا کـردن
عدل و داد ،گورھای دسته جمعی بـه
پا نمودو چون توان اﯾستادن و پذﯾرفـتـن
خودکرده ی بی تدبيری اش را نداشـت
پنھان نمود خـود را پشـت انـکـاری و
دروغی که ھر روز بيش از پيش آشکـار
ميشود و برمال می کند آن راز دردآلـود
را.
کـــــــــــــھـــــــــــــنـــــــــــــه
مرﯾم اکبری منفرد در  ٢٧مـھـر ١٣٩۵
متن شکواﯾيه خود را برای قوه قضـاﯾـه
جمھوری اسالی اﯾران ارسال نـمـود و
ضمن اشاره به اعدام عبدالرضا و رقيه،
با عنوان شـاکـی خصـوصـی پـيـگـيـر
رسيدگی به چراﯾی اعدام خانواده اش
و خواھان پاسخگوﯾی آن که بر مسـنـد
قـــدرت تـــکـــيـــه زده انـــد ،شـــد.
کمتر از ﯾک سال پيش در فورﯾـه ٢٠١٧
متن شکواﯾيه به سازمان مـلـل و بـه
گروه ناپدﯾدشدگان قھری ارسال شد و
در  ١١آبان  ١٣٩۶اسامی اﯾن دو عـزﯾـز
از دست رفته از اﯾران توسط سـازمـان
ملل و گروه ناپدﯾدشـدگـان قـھـری بـه
ثــــبــــت جــــھــــانــــی رســــيــــد.
ھمانطور که شاھدان زنده رواﯾت کـرده
اند ھزاران نفر در آن سالھا به اشـکـال
مختلف به قتل رسـيـده انـد سـکـوت
ناشی از وحشت و سرکـوب ھـای آن

سالھا و پس از آن بی تفاوتی جامعه و
عدم پيگيری خانواده ھا موجب شد تـا
بــر پــرونــده ھــای آن عــزﯾــزان گــرد
فـــرامـــوشـــی پـــاشـــيـــده شـــود.
بودند در اﯾـن سـالـھـا بسـيـاری کـه
دغدغه خون به ناحق رﯾخته شـده ی
جانبـاخـتـگـان را داشـتـنـد و پـيـگـيـر
سرنوشـتـشـان بـودنـد دادگـاه ھـای
بسياری تشکيـل و اسـامـی کشـتـه
شدگان به کرات اعالم و ثبت شده امـا
آنچه الزم است حضور خانواده ھاست،
بــا عــنــوان شــاکــی خصــوصــی.
تا ھمچون مرﯾم مستقيما پيگير پرونـده
کشته شدگان خـانـوادﯾشـان شـونـد.
عدم واکنش و ھمراھی ما و سـکـوت
تمامی کسانی که رواﯾتی در سـيـنـه
دارند اﯾن امکان را فراھم ميکنـد تـا بـا
سرپوش گذاشتن بر وقاﯾع پيش آمده و
برمال نشدن حقيقـت ،شـراﯾـط اﯾـجـاد
اتفاق ھولناک دﯾگری رقـم زده شـود.
تارﯾخ وارانه جلوه داده شود و نـه تـوان
پيگير چراﯾی رخ دادن چنين جناﯾاتی در
عصـــر و ســـرزمـــيـــنـــمـــان شـــد.
به جاست که صداﯾـی بـاشـيـم بـرای
بلندتر شنيده شدن صدای آنـانـی کـه
فرﯾادشان سالھاست بر آسـمـان اﯾـن
شھرخفته طنين انداز اسـت و اعـالم
کنيم ما ھمه ﯾک دادخواه ھستيـم بـر
جـــنـــاﯾـــات خـــونـــيـــن دھـــه .۶٠
تا بدانند نـاچـارنـد بـه پـاسـخـگـوﯾـی.
اگـرچــه ســخــت اســت اﯾســتــادن در
پيشگاه خلق و اعتراف به جناﯾاتی کـه
در آن سھيم بوده اند اما ﯾقينا تنھـا راه
پــيــش رو ھــمــيــن خــواھــد بــود.
به اميد فرداﯾـی کـه مـھـر و سـکـوت
شکسته ،ناگفته ھا گفـتـه و احـقـاق
حق بيگناھان در خون خفته از ھمه ی
احضاب و گروه ھا بـا ھـر انـدﯾشـه و
بـــــاوری مـــــيـــــســـــر شـــــود.
گــــلــــرخ ابــــراھــــيــــم اﯾــــراﯾــــی
بــــنــــد زنــــان زنــــدان اوﯾــــن
آبان ٩
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زلزله زار میکند
زﯾر میبرد
بی خبر چنين ذليل میکند
ظلم به فقير میکند
زلزله زورمی برد
زندگیات را درآنی به گور میبرد
آوار ميکند دﯾواربر
شھروشھردار
بر خواب شھره وشھرﯾار
بربازی گربه و موش
بر شيھه اسب و شتاب سوارکار
زلزله
سازت را سوت ميکند
سرت به سکوت میبرد
سوق به ھيچ میدھد
ھاج میکند واج میکند
چشم پراميد ترا به خاک میکند
شوق ترا پوچ میکند
پرت میکند ترا ز اوج آرزو
به قعر تار ميبرد ترا و دنياﯾت را
جان شيرﯾن ترا زنده به زﯾرخاک
میکند
به خوان خود نشسته است
مقتدرومفتخوار
میدود سگی به جستجوی ﯾک نيمه
جان
بومی کشد سمت سوی ﯾک نفس
مانده زﯾر خرواری آوار
ترا ای انسان
بو میکشد به ھرسو سگی با وجدان
بولدوزرھا با بيرحمی نمیدھندت
امان
بازار و بورس بستهاند بر آه تو راه

افسانه خاکپور
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خبرگزاری ھـرانـا -در پـی پـذﯾـرش
شکاﯾت مرﯾم اکبری منفرد توسـط
گــروه کــاری نــاپــدﯾــدشــدگــان قــھــری
سازمان مـلـل دربـاره رسـيـدگـی بـه
پرونده برادر و خواھرش که در کشـتـار
سال  ۶٧اعدام شدهاند ،آتنـا دائـمـی،
کنشگر مدنی محبوس در زنـدان اوﯾـن
با نگارش نامهای سرگشـاده واکـنـش
نشان داده است .خانـم دائـمـی اﯾـن
پذﯾرش را موفقيتی ارزنده توصيف کرده
و اظھار اميدواری کرده اسـت اﯾـن راه
توسط ساﯾر قربانيان نقض حقوق بشـر
در اﯾران نيز پيموده شود.
به گـزارش خـبـرگـزاری ھـرانـا ،ارگـان
خبری مجموعه فعاالن حقوق بشـر در
اﯾران ،دادخواھی مرﯾم اکبـری مـنـفـرد
درباره قتل اعضای خـانـوادهاش کـه از
فعاالن سياسی بـودنـد سـرانـجـام بـا
پذﯾرش شکاﯾت او توسـط گـروه کـاری
ناپدﯾدشدگان قھری سازمان مـلـل بـه
موفقيت رسيد.
اﯾن مسئلـه تـحـولـی روشـن در امـر
پيگيری عامالن قتل عامھای زنـدانـيـان
سياسی در دھـه شـصـت در اﯾـران
مــــــیشــــــود.
مــــــحــــــســــــوب
آتنا دائمی کنشگر مدنی محـبـوس در
زندان اوﯾن در واکنش به موفقيت مرﯾـم
اکبری منفرد ،ھم بندی خـود نـامـهای
نوشته است که به نقل از ھرانا عـيـنـا
در ادامه میآﯾد.
رقيه ،عبدالرضا ،عليـرضـا و غـالمـرضـا
اکبری منـفـرد  ۴تـن از اعضـای ﯾـک
خانواده ھستند که در سالھای سيـاه
دھه  ۶٠بـه طـرق مـخـتـلـف تـوسـط
جمھوری اسالمی اﯾران کشته شدند.
عبدالرضا در  ١٧سالگی و در سال ۵٩
بازداشت و به سه سال زندان محکـوم
شد ،اما تا سال  ۶٧و اضافه تر از حکم
صادره ،در واقع بدون حـکـم در زنـدان
ماند و سپس اعدام شد و جز سـاکـی
از لباسھای خـونـی ھـيـچ چـيـز بـه

خانواده وی داده نشد حـتـی آدرس و
نشانی از محل دفن .علـيـرضـا در ١٧
شھرﯾور  ۶٠بازداشت و  ٢٨شھرﯾور ۶٠
در کمتر از  ٢٠روز به طرز نـامـعـلـومـی
کشته شد.
در مراسم شب ھفتم کشـتـه شـدن
اﯾشان مادرشان "گرجی شيری پور" و
خواھرشان رقيه بازداشت شدند.
مادر  ۵ماه در زندان بود و خواھر بـه ٨
سال حبس محکوم شد و ﯾـک سـال
پيش از اتمام دوره حبس در سـال ۶٧
اعدام شد .از او حـتـی ھـمـان سـاک
لباسھای خونی ھم به دست خانواده
نرسيد.
غالمرضا سال  ۶٢دستگير و سـال ۶۴
تــحــت شــکــنــجــه جــان بــاخــت!
ھمانطور که شاھدﯾم ھيچ ﯾک از اﯾـن
عزﯾزان محکوم به اعـدام نـبـودنـد امـا

اعدام شدند.
حال بعد از نزدﯾک به چھل سـال از آن
سالھا مرﯾـم و رضـا اکـبـری مـنـفـرد،
بازماندگان اﯾن خانواده در زندانند .مرﯾم
با  ١۵سال حبس که ھشتميـن سـال
آن بدون حتی ﯾک روز مرخصـی رو بـه
اتمام است و رضا اکبری مـنـفـرد نـيـز
سالھای آخر پنج سال و شـش مـاه
حبس را میگذراند.

مرﯾم به اتھام محاربه در زنـدان اسـت
ھمانطور که پيشتر ھم گـفـتـهام اﯾـن
اتھام سال  ٩٢تغييراتی پيدا کرد و بـه
موجب اﯾن تغيير و طبق ماده  ١٠قانـون
مجازات اجرای حکم مرﯾم مـیبـاﯾسـت
سال  ٩٢متوقف میشد .جـدای از آن
مرﯾم اکبری به جز اتـھـام مـحـاربـه دو
اتھام دﯾگر ،منجمله اجتماع و تبانـی و
تبليغ عليه نظام نيز در پرونده دارد کـه
باز ھم بر اساس قـانـون و مـاده ١٣۴
قانون مجازات تنھـا ﯾـک اتـھـام قـابـل
اجراست نه ھر سه اتھام و  ١۵سال!
سال گذشتـه مـرﯾـم اکـبـری مـنـفـرد
شکاﯾتی از داخل زندان عليه جمھـوری
اســالمــی بــه دلــيــل قــتــل اعضــای
خانوادهاش تنظيـم و تـحـوﯾـل مـراجـع
قضاﯾی داخلی و بين المللی داد.
به موجب اﯾن شکاﯾت از سوی مقامات
داخلی که خـود عـامـالن اعـدامھـای
دھه  ۶٠بودهاند نه تنھا ھيچ رسيدگی
صورت نگرفت بـلـکـه بـازجـوﯾـان وزارت
اطالعات که طبق قانون اکنون و در اﯾن
مرحله حق دخالت در امـور پـرونـده را
ندارند اعالم کردند که به دليل شکاﯾـت
قانونی مرﯾم و دادخـواھـی او اجـازه
آزادیاش را نخواھند داد و عالوه بر اﯾن
ھمسر اﯾشـان را احضـار و او را بـه
حبس مجدد مرﯾم و تبعـيـد وی زنـدان
برازجان تھدﯾد کردند.
اما مقامات بين المللی در پـاسـخ بـه
شکاﯾت مرﯾم اکبری در کمتر از ﯾکسال
اﯾن پرونده را مورد بررسی قرار داده و
طبق اسناد و مدارک موجود نام رقيه و
عبدالرضا اکبری منفرد را نيـز در گـروه
ناپدﯾدشدگان قھری سازمان ملل ثـبـت
کردند.
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مقامات داخلی اﯾران تمامی گزارشـات
نقض حقوق بشر در سازمـان مـلـل را
مغرضانه و دروغ قلمداد میکنند.
حال آنکه با وجود انـکـار تـمـامـی اﯾـن
جناﯾات ،ھـمـواره اسـنـاد و مـدارک و
شاھدان عينی اﯾن کشتار وجود دارنـد
و به ھيچ وجه قابل انکار نيستـنـد .بـه
جز مرﯾم و خـانـواده مـحـتـرم اﯾشـان،
بسياری از خانوادهھای دﯾـگـر نـيـز بـه
سبب دادخواھی قـتـل بـی رحـمـانـه
عــزﯾــزانشــان مــورد خشــم مــقــامــات
گرفتند ،برای مثال منـصـوره بـھـکـيـش
ﯾکی دﯾگر از بزرگ بانوانيسـت کـه بـه
دليل دادخواھی قتل  ۶خواھر و بـرادر
خود بارھا احضار و بـازداشـت شـده و
اخيراً حکم سنـگـيـن زنـدان بـراﯾشـان
صادر شده است.
شھناز اکملی که به سبب دادخواھـی
قتل فرزندش مصطفی کـرﯾـم بـيـگـی
بازداشت و محکوم به حبس شدنـد ﯾـا
فاطمه مثنی که به دليـل دادخـواھـی
قتل سـه بـرادر و ھـمـسـر ﯾـکـی از
برادرانش ،اکنون ھمراه با ھـمـسـرش
حســن صــادقــی در زنــدان بــه ســر
مـیبــرنـد .امــا کشــتــه شــدگـان اﯾــن

حکومت  ۴٠ساله به اﯾن چند خـانـواده
ختم نمـیشـود اﯾـنـان تـنـھـا بـخـش
کــوچــکـــی از تــارﯾـــخ ھســـتــنـــد.
سال گذشته نيز در  ١٢مرداد  ٩۵بـود
که  ٢۵زندانی کرد به زور و با شکنـجـه
و ضرب و شتم راھی چوبه دار و دسته
جمعی اعدام شدند.
به خانواده تعدادی از آنان قبری نشـان
دادند که بـه ظـاھـر مـحـل دفـن اﯾـن
عزﯾزان بود اما ھنگامـی کـه خـانـواده
شھرام احمدی جھت گذاشتن سـنـگ
قبر به بخش ثبت قبرسـتـان مـراجـعـه
کردند به آنھا گفته شد کـه اﯾـن قـبـور
خالی است و در قبرستان ثبت نشـده
است.
بسياری از سياستھای حـال حـاضـر
"ج .ا .ا" ﯾـادآور دوره ھـيـتـلـر و نـازی
ھاست که ﯾھودﯾان را بـالگـردان خـود
مــیپــنــداشــتــنــد ،و حــال کــردھــا و
سنیھا ،مجاھدﯾن و فدائيان ،بھائـيـان
و فعـاالن مـدنـی بـالگـردان "ج .ا .ا"
شدند.
دروغ ناميدن گزارشات نـقـض حـقـوق
بشــر ،زﯾــرپــا گــذاشــتــن مــعــاھــدات،
دروغھای بزرگ و فرﯾب دادن مـردم از
طرﯾق رسانهھا و روزنـامـهھـا مصـادره
اموال زندانيان ﯾا به خود به قـول عصـر
ھيتلری عناصر نامطلوب کـردن جـيـب
"ژنھای برتر" کشتار دھه  ۶٠قتلھای
دسته جمعی ،گورھای دسته جمعی،
ھيئت  ٣نفره مرگ و صفھای چـپ و
راست و قضاوت تـنـھـا بـا اشـاره ﯾـک
انگشت سپاه و بسيج و سروﯾسھـای
جاسوسی و ...ھـمـگـی شـبـيـه بـه
سياستھای ھيتلر و نازی ھاست!
باشد که تک تک عزﯾزان آسـيـب دﯾـده
در برابر اﯾن ظلمھا قد علم کنند و برگ
بــرگ تــارﯾــخ اﯾــن ســرزمــيــن را بــا
دادخواھیشان به ثبت برسانند.
در پاﯾان از فعاالن حقوق بشـر کـه بـا
تمام وجود صدای مـرﯾـم اکـبـریھـا و
خانوادهشان و دﯾگر آزادﯾخواھان و جـان
باختگان اﯾن راه بودند کمـال تشـکـر و
قــدردانــی را دارم و ھــمــچــنــيــن از
سرکارخانم عاصمه جھانگير که صـدای
اﯾن عزﯾزان و ما زندانيان سـيـاسـی و
عقيدتی در سازمان ملل شدهاند.
درست است کسانی کـه کشـتـه ﯾـا
اعدام شدند ھرگز زنـده نـمـیشـونـد،
درست است که ھيچ چيـز سـالـھـای
زندان زندانيان را جبران نـمـیکـنـد امـا
فراموش نکردن آنان ،توجه به وضعـيـت
آنھا و صدای تک تک آنان بودن ،بـاعـث
برپاﯾی عدالت و سعادت بشری و ثبـت
تارﯾخ و ھمچنين دلگرمی کسانـی کـه
سالھا به طـرﯾـقـی مـورد ظـلـم قـرار
گرفتهاند خواھد شد و ما ھمچنان اميد
دارﯾم به روزھای روشن.
آتنا دائمی  -آبان ٩۶
فعال حقوق بشر ،بند زنان زندان اوﯾـن
درباره نوﯾسنده نامه الزم بـه ﯾـادآوری
است ،آتنا )فاطمه( دائمی  ٢٩سـالـه،

پيش تر بيست و نھم مـھـرمـاه سـال
 ،١٣٩٣بازداشت و  ٨۶روز در سـلـول
انفرادی بند دو الف تحت بازجوﯾی بـود.
وی در تارﯾخ  ٢٨دیماه  ١٣٩٣پـس از
پاﯾان بازجوﯾیھا به بند زنان زندان اوﯾن
منتقل شد.
اﯾن زندانی پس از چندﯾن بار به تعوﯾـق
افتادن جلسه دادگاه نھاﯾتا در تارﯾخ ٢٣
اسفندماه  ،٩٣در دادگاھی به رﯾاسـت
قاضی مقيسـه ،قـاضـی شـعـبـه ٢٨
دادگاه انقالب تھران با حضور وکيل خود
و دﯾگر مـتـھـمـيـن اﯾـن پـرونـده مـورد
محاکمه قـرار گـرفـت .وی بـه دلـيـل
فعاليتھای مدنی مسالمت آميـز ،بـه
اتھام «تبليغ عليه نـظـام ،اجـتـمـاع و
تبانی عليه امنيت ملـی ،تـوھـيـن بـه
رھبری ،توھين به بنيانگذار جـمـھـوری
اسالمی و اختفای ادله جـرم »بـه ١۴
سال زندان محکوم شد .اﯾن حـکـم در
دادگاه تجدﯾد نظر بـه  ٧سـال حـبـس
تقليل ﯾافت.
آتـنــا دائــمــی انــدکــی بــعــد در زمــان
دستگيری برای اجرای حکـم از بـابـت
محکوميت ،به ھمراه خواھران خود بـه
توھين به ماموران متھم شده بود و بـر
اﯾن اساس در شعبه  ١١۶٢مـجـتـمـع
قضاﯾی قدس تھران در مـرحـلـه بـدوی
ھر سه نفر بـه سـه مـاه و ﯾـک روز
حبس محکوم شده بودند .در اعـتـراص
به اﯾن محکوميت خانم دائمی اعتصاب
غذای خود را آغاز کرد.
نھاﯾتا روز شنبـه  ۶خـردادمـاه ،١٣٩۶
دادگاه تجدﯾد نـظـر خـواھـران دائـمـی
)آتنا ،انسيه و ھانيـه( در شـعـبـه ۴٨
تجدﯾدنظر استان بـه رﯾـاسـت قـاضـی
ميراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنـا
به مثابه تحقق شرط پاﯾان اعتصاب ١٠
خردادماه  ١٣٩۶به روئيت وی و اعضای
خانوادهاش رسيد و اﯾن فـعـال مـدنـی
پس از  ۵۴روز به اعتصاب غـذای خـود
پاﯾان داد.
خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ١٩
کيلوگرم کاھـش وزن و افـت شـدﯾـد
فشار خون را تـجـربـه کـرد ،مـعـده او
امکان جذب کامل آب را از دسـت داده
بود و در اﯾن مدت با واسطـه داروھـای
بی حس کننده امکان نوشيدن برای او
فراھم بود با اﯾنحال ھيچگاه وضعيت او
مورد رسيدگی پـزشـکـی جـدی قـرار
نگرفت.
برای کسب اطالعات بيشتـر در مـورد
مرﯾم اکبير منفرد و پـرونـدهای کـه او
مــوفــق بــه طــرح آن در گــروه کــاری
ناپدﯾدشدگان قھری سازمان ملل شده
به اﯾن پست مراجعه نماﯾيد.

)ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب درﺑﺎره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ(

ﺳﻼم ﺑﺮ زﻧﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟﻪ
ﻣﺤﺴﻦرﻧﺎﻧﻲ
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مــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــه
زلــزلــه غــرب کشــور )در اســتــانــھــای
کرمانشاه و اﯾالم( دل ھمهی اﯾرانيان را
به درد آورد .به ھمه بازماندگان تسليـت
میگوﯾيم و ھمراه با آنـان بـه زنـدگـی
سالم میکنيم .کرمانشاه ،استـان دوم
من است .پس از زادگاھم ،اصفھان ،در
بين استانھای کشور بيشترﯾـن تـردد را
به اﯾن استان داشـتـهام و بـيـشـتـرﯾـن
اندﯾشه در حوزه توسعه مـنـطـقـهای را
درباره اﯾـن اسـتـان داشـتـه ام؛ و در
کشور ،بيشتـرﯾـن دوسـتـان را در اﯾـن
استان دارم .بـه ھـمـه آنـان تسـلـيـت
میگوﯾم.
در آخرﯾن ﯾادداشتم ،گفتهبودم که بـرای
مـدتــی اراﯾــه «تـحــلــيـلھــای اقـتــصــاد
سياسی » مربوط به مسائل کالن ملـی
را متوقف خواھم کرد و به جای آن ،ھـر
از گاھی ﯾـک «کـتـاب خـوب در حـوزه
توسعه »را معرفی خواھم کـرد .اکـنـون
میخواھم به احترام ھموطـنـان زلـزلـه
زده استان کرمانشاه ،نخستين کـتـابـی
که معرفی میکنم درباره مدﯾرﯾت زلزلـه
باشد .و البته » شيوه مدﯾرﯾـت بـحـران«
در ھر کشوری )فرقی نمیکنـد بـحـران
طبيعی ﯾا اجتماعی ﯾا سياسی( ﯾـکـی
از بھترﯾن شـاخـصھـای واقـعـی بـرای
ارزﯾابی وضعيت توسعـه ﯾـافـتـگـی ﯾـک
نظام سياسی ﯾا ﯾـک جـامـعـه اسـت.
گرچه در زلزله کرمانشاه نشانهھاﯾی از
آغاز شکلگيری «حاکميت مـجـازی» در
اﯾران را شاھدﯾم اما حاکميت مجازی در
ﯾک جامعه عقبمانده ھم خطرات خـود
را دارد.
در سال  ٨٢چند ھفته پس از زلزله بـم،
به کرمان رفتم .در زلزله بـم خـطـاھـای
مدﯾرﯾتی بسياری رخ داده بود .در دﯾـدار
با استاندار کرمان و معاون او پرسيدم آﯾا
وزارت کشور دسـتـورالـعـمـل ﯾـا کـتـاب
راھنماﯾی برای مدﯾرﯾت زلـزلـه دارد کـه
شما از آن استفاده کرده باشيد .گفتـنـد
نه .گفتم آﯾا مـقـامـات دسـت انـدرکـار
مدﯾرﯾت زلزلهھای بوئينزھرا ،طـبـس و
رودبار خاطرات خود را ننوشته بودند کـه
شما استفاده کنيد؟ گفتند نـه .گـفـتـم
پس شما لطف کنـيـد تـا فـرامـوشـتـان
نشده است خـاطـرات و تـجـربـهھـا و
توصيهھایتان را برای مدﯾران زلزلهھـای
بعدی بنوﯾسيد .چند سال بـعـد ھـمـان
مـعــاون را دﯾــدم ،از او پــرسـيــدم کــه
خاطرات را نوشتيد؟ گـفـت گـرفـتـارﯾـھـا

نگذاشت.
فـرھــنـگ جـامــعــه مــا ﯾــک «فـرھــنــگ
شفاھی »است ﯾعنی تواناﯾی و عـادت
به نوشتن در آن پـاﯾـيـن اسـت .حـتـی
نخبگان و بزرگان ما ھم تـجـارب خـود را
کمتر مینوﯾسند .به ھمين خاطر تجارب
گذشته مردم ما معموال به سـرمـاﯾـهای
برای آﯾندگان تبدﯾل نمـیشـود .ﯾـعـنـی
«دانش ضمنی »امروز جامعه به «دانش
آشکار »آﯾنده تبدﯾل نمیشود .ھـمـيـن
«تواناﯾی تبدﯾل دانش ضمنی به دانـش
آشکار »نيز ﯾکی از شاخصھای توسعه
جوامع است.
و البته اﯾن ناتوانی بـه دوره کـودکـی و

ناکاراﯾی نظام آموزشی ما بازمـیگـردد.
شاﯾد الزم باشد «مشق شـب »را کـه
بسيار آسيبزا است ،حذف کنيم و بـه
جای آن خاطره نـوﯾسـی ﯾـا «داسـتـان
شب »را بگذارﯾم و از بچهھا بـخـواھـيـم
که به جای مشق شب ،درباره ﯾکـی از
موضوعات زندگی خودشـان« ،داسـتـان
کوتاه »بنوﯾسند )و البته قصه نوﯾسی را
با انشاء نوﯾسی اشتباه نکنيم« .انشـاء
نوﯾسی »برای کودکـان ،کـار سـخـتـی
است اما قصه نوﯾسی از زندگی واقعی
خيلی ساده است .مـعـلـمھـای عـزﯾـز
شروع کنيد مشق شب و انشـاء را بـه
»داســتــان شــب« تــبــدﯾــل کــنــيــد؛ نــه
بخشنامه میخواھـد و نـه ھـزﯾـنـهای
دارد( .شاﯾد اگر تمرﯾن بـه نـوشـتـن ،از
کودکی شروع شود نـاتـوانـی در ثـبـت
تجارب و دانش ضمنی ،در نسل بـعـدی
ما تخفيف ﯾابد.
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روزھای مصيبت ناشی از فـراق و داغ
برای بـازمـانـدگـان زلـزلـه بـه سـرعـت
میگذرد .اﯾن روزھا بـا ھـجـوم مـھـر و
عطوفت ھـمـوطـنـان بـرای کـمـک بـه
بازماندگان و آسيب دﯾدگان زلزله ،تحمل
پذﯾر میشود .اما مصيبـت اصـلـی اﯾـن
بازماندگان ،به زودی و پـس از آن کـه
درگذشتگان از زﯾر آوار بيرون آورده و بـه
خاک سپرده شدند و زخمـیھـا درمـان
شدند و زندگان در چادرھـاﯾـی اسـکـان
ﯾافتند ،و امـدادگـران و ھـمـوطـنـان بـه
خــانــهھــایشــان بــازگشــتــنــد ،شــروع
میشود .و مـا بـرای مـدﯾـرﯾـت دوران
سخت پس از زلزلـه «طـرح جـامـعـی»
ندارﯾم .آﯾا میدانيـد از  ١۵٠٠کـتـاب و
سندی که درباره زلزله در کشـور
چاپ شده اسـت  ١۴٩٠عـنـوان
آنھا درباره مھندسی سازه ،زمين
شناسی و جغرافيـا ،داسـتـان و
رمان و ھـنـر و خـاطـره ،گـزارش
آماری ،راھنمـای پـيـشـگـيـری و
مطالعـات جـامـعـهشـنـاخـتـی و
روانشناختی بر روی بازمـانـدگـان
ھستند؟ تنھـا ده مـورد از آنـھـا
درباره مدﯾرﯾت ﯾـکـی از مسـائـل
پس از زلزله )مثـل آب رسـانـی،
بازسازی زﯾرساختھا و نظاﯾر آن(
ھستند .متاسفانه ما ھيـچکـتـاب
ﯾا «سند جامع » ای برای مدﯾرﯾت
بحران زلزله نـدارﯾـم؛ آن ھـم در
کشوری که ﯾکی از کـانـونھـای
زلزله خيز جھان است.
کتاب «اولوﯾت اشتغـال زاﯾـی در
کمک رسانی پـس از حـادثـه »
آخرﯾن کتابی است که چنـد مـاه
پيش درباره مدﯾرﯾت بحران زلـزلـه
توسط انتشارات صمدﯾه منـتـشـر
شده است .نوﯾسنده اﯾن کـتـاب
آقای محمد اﯾـران مـنـش ،خـود
ﯾکی از فعاالن مدنی است که در
بيشتر زلزلهھای دھهھای اخـيـر
اﯾران شخصا حضور داشته اسـت
و آنچه در اﯾن کتاب نگاشته است
دقيقا بر اساس تجربهھای حضـور
خود در امدادرسانـی زلـزلـهھـای
اﯾــران و مــطــالــعــاتــش در مــورد
زلزلهھای دﯾگر کشورھای جھان اسـت.
او در اﯾــن کــتــاب الــگــوﯾــی بــرای
کمکرسانی اراﯾه داده است که کـامـال
محصول تجربه او در زلـزلـهھـای اﯾـران
است .به ھمين علت تصميم گرفتم اﯾن
کتاب را معرفی کنم.
ھنگام نگارش متن معـرفـی کـتـاب ،بـا
نوﯾسنده تماس گرفتم و متـوجـه شـدم
که ھم اکنون نيز در مناطـق زلـزلـه زده
کرمانشاه است .از او اجازه گرفـتـم کـه
وعده تدوﯾن «کتاب جامع مدﯾرﯾت زلزله»
را از طرف او به ھموطنان بدھم .گـفـت
«کار عظـيـمـی اسـت کـه عـمـر نـوح
میخواھد و نيروی بسيار .اگـر مـنـابـع
مالی آن تامين شـود ھـمـت خـواھـيـم
کرد ».به خودم گفتم شـاﯾـد »سـازمـان
مدﯾرﯾت بـحـران« خـودش کـاری کـرده

باشد .سری به ساﯾت آن سازمان زدم.
جز چند بخشنامه گرد گرفته و ﯾکـی دو
خبر از اعزام تيمھای کـمـک رسـان بـه
مناطق زلزله زده ،چيزی در آنجا نيافتم.
درﯾافتم که اميـدی بـه دسـتـگـاھـھـای
دولتی نباﯾد داشت .و تصميم گرفتم کـه
در تــحــقــق اﯾــن کــار بــزرگ ،مــحــمــد
اﯾرانمنش را ﯾاری کنيم .در ھمين زلزلـه
کرمانشاه فقدان ﯾک سـاﯾـت ﯾـا پـرتـال
بسيار توانمند که بتوان از تمام نقاط بـه
صورت آنالﯾن اطالعات زلـزلـه زدگـان را
وارد آن کرد کامـال مـحـسـوس بـود .در
عصر اطالعات ،بینظمی کمک رسانـی
به زلـزلـهزدگـان ،قـابـل چشـمپـوشـی

نيست .بنابراﯾن از ھمه ھموطنانی کـه
به نوعی درگير کمک رسانی و مدﯾرﯾـت
مسائل پـس از زلـزلـه غـرب و الـبـتـه
زلزلهھای گذشته بودهاند و تماﯾل دارنـد
تجارب خود را در اختيار محمد اﯾرانمنش
بگذارند تا او در تـدوﯾـن کـتـاب جـامـع
مدﯾرﯾت زلزله از آنھا استفـاده کـنـد ،ﯾـا
آمادگی دارند مستقيما در تدوﯾن کـتـاب
مشارکت کنند ،درخـواسـت مـی کـنـم
خاطرات و تجارب و اسناد خـود را بـرای
آقای اﯾرانمنش به اﯾن اﯾـمـيـل ارسـال
کنندzelzeleh.ir@gmail.com :
و البته اگر مطلبی برای ارسال ندارﯾد و
فقط در امدادرسانی ھای اﯾن زلـزلـه و
زلزلهھای گذشته کشور حضور داشـتـه
اﯾد نيز اطالعات تماس خود را به ھمـيـن

اﯾميل بفرستيد تا در صورت لزوم با شما
مصاحبه و از تـجـربـه ھـای شـمـا نـيـز
استفاده شود .ھمچنـيـن ھـر کـدام از
ھموطنان عزﯾز که تماﯾل دارند در تاميـن
ھزﯾنهھای تدوﯾن اﯾن کتاب و راهانـدازی
«ساﯾت مدﯾرﯾت زلزله »مشارکت کـنـنـد
نيز آمادگی خود را از طرﯾق ھمين اﯾميل
به محمد اﯾرانمنش اعالم کنند .و البـتـه
ھرکسی را میشناسيد که در مدﯾرﯾـت
ﯾا امدادرسانی به زلزلهزدگان مشـارکـت
داشته است ،اﯾـمـيـل بـاال را بـرای او
بفرستيد و درخواست کنيد که تجاربـش
را ثبت کند و بفرستد.
کـــــتـــــاب
مـــــعـــــرفـــــی
امـــــا
در ﯾک نگاه ،کتاب «اولوﯾت اشتغال زاﯾی
در کمک رسانی پس از حادثـه »،
نخست نگاھی به وضعت مناطق
زلــزلــه زده پــس از زلــزلــهھــای
رودبار ،بم ،اﯾالم و قـرهداغ دارد.
سپس به تـوضـيـح چـالـشھـای
کمک رسانی پـس از زلـزلـه در
اﯾران پرداختـه اسـت .آنـگـاه بـا
توجه به اﯾن که نوﯾسنده معتـقـد
است مھمترﯾن مـعـضـل پـس از
زلــزلــه بــرای آســيــبدﯾــدگــان،
اشتغال پاﯾدار و درآمـدزا اسـت،
بقيه کتاب به توضيـح روشھـا و
شيـوهھـاﯾـی مـیپـردازد کـه از
ھمان فردای زلزله و در فـراﯾـنـد
کمکرسانی و سپس بـازسـازی
مناطق آسيب دﯾده ،میتوان بـه
کار گرفت تا اشتغال پـاﯾـداری در
مناطق زلزله زده اﯾجاد شود.
نوﯾسنده معتقد است بسياری از
روشھاﯾی که ما برای بـازسـازی
مــنــاطــق زلــزلــه زده بــه کــار
میگيرﯾم فـاقـد روﯾـکـرد اﯾـجـاد
اشتغال برای بازماندگان از زلـزلـه
است .شرح روشھـای مـتـنـوع
اشتغال زاﯾی و بيان تجربه ھـای
تلخ و شيرﯾن طرحھای اقتصـادی
که در مناطق زلزله زده مـخـتـلـف
کشور اجرا شده اسـت ،بـخـش
عمده کتاب را به خود اخـتـصـاص
داده است که در اﯾـن مـعـرفـی،
مجالی برای ورود و توضيح آنھـا
نيست.

اما خالصه نقدھای نوﯾسنده به روﯾـکـرد
سنتی مدﯾرﯾت بحـران در اﯾـران ،ارزش
بازگوﯾی دارد:
او معتقد است درساختار خاص تارﯾخی،
سياسی و اجتماعی جامعه اﯾـران كـه
دولت سلطه شدﯾد و فراوانی در تمامی
شــئــون زنــدگــی مــردم دارد ،كــلــيــه
سياستگذاریھا ،بـرنـامـه رﯾـزیھـا و
اقدامات ،از باال به پاﯾين صورت میگيرد.
اﯾن پدﯾدۀ نابخردانه در مدﯾرﯾت بحرانھـا
نيز تجلی ﯾافته اسـت ،بـهطـوریكـه در
شراﯾط اضـطـراری ،دولـت مـیكـوشـد،
ھمه كارھا را ﯾك طرفه و بدون مشاركت
مردم انجام دھد .اﯾن روﯾكرد ﯾـكـسـوﯾـه،
دھهھاست كه نـاكـارآمـدی خـود را در
جھان به اثبات رسانده و اكنـون روﯾـكـرد
مدﯾرﯾت مبتنی بر جـمـاعـت مـحـلـی )
Community based disaster
 ،(managementدر دنيا پذﯾرفـتـه شـده
است .چـرا کـه روﯾـكـرد سـنـتـی ،بـا
چالشھای فراوان و حادی روبروست از
جمله:
 نگاه بالمحوری و پسـا حـادثـهای بـهمدﯾرﯾت بحران )مدﯾرﯾت بحران شامل دو
مرحله پيشگيری و آماده سازی مـربـوط
به پيش از حادثه و نيز دو مرحله «امـداد
و نجات »و »بازسازی و بازتوانی« مربوط
حــــــادثــــــه(؛
ار
پــــــس
بــــــه
 نگاه از باال به پاﯾين و برنامه دستـوریدر مدﯾرﯾت بحران و عدم مشاركت دھی
آسيـب دﯾـدگـان در فـرآﯾـنـدھـای اﯾـن
مـــــــــــــــــدﯾـــــــــــــــــرﯾـــــــــــــــــت؛
 عدم ارزﯾابی عملكردھا و در نـتـيـجـهعدم درس آمـوزی از تـجـارب بـدسـت
آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده؛
 بی توجھی به تجـارب دﯾـگـران )بـیتوجھی به علم مدﯾرﯾت بحران(؛
در نتيجه ،مـدﯾـرﯾـت بـحـران در چـرخـه
معيوب و باطلی می افتد ،بـهطـوریكـه

در كشوری با سابقه چـنـد ھـزارسـالـه
زمين لرزه ھای مھيـب ،انسـان ھـا در
برابر زلزله و ساﯾر حوادث ،سخت ذلـيـل
و ناتوان می نماﯾند!
با آن ساختار مزمن تـارﯾـخـی ،جـامـعـه
مدنی بسيار ضعيفی نيز شکل گـرفـتـه
است كه متاسفانه اغلب ھمان نگـاه از
باال به پاﯾين را به آسيب دﯾدگان حـوادث
دارد و باز ھمان خطاھای تكراری را بـاز
توليد میکند.
ﯾكی از پيامدھای اﯾن چـرخـه مـعـيـوب،
بیتوجھی شدﯾد به اﯾن مسئله اسـت
كه آسيب دﯾدگان ھم زمان كه نـيـاز بـه
خوراك ،پوشاك و سرپناه دارند ،نيازمـنـد
شغل نيز ھستند؛ مسئله ای كـه پـس
از حادثه و با مھاجرت سرمـاﯾـه داران و
سرماﯾه گذاران بومی از منطقه و عـدم
تماﯾل ورود سرماﯾه گـذاران از جـاھـای
دﯾگر ،بيش از پيش چھره زشت خـود را
نماﯾان میسازد.
نوﯾسنده خود اﯾن مسئله را شخصا پس
از پاﯾان جنگ در خرمشھر و نيز در دوره
بازسازی بم و سپس در زلزله قـره داغ
مشاھده كرده است .اشتـغـال در اﯾـن
حوادث مھيب ،در كمترﯾـن رتـبـه تـوجـه
سازمان ھای دولتی و بـوﯾـژه سـازمـان
ھای مردم نھاد بوده است! در قـره داغ
از حجم فراوان وجوھی كه خـرج شـد،
كمتر سازمانی تماﯾل داشت با پرداخـت
 150ھــزار تــومــان بــه ﯾــك قــالــيــبــاف
ھرﯾسی ،امكان خرﯾد ﯾـك دار قـالـی و
تامين مواد اوليه برای تـولـيـد قـالـی را
برای وی فراھم كند؛ و ﯾا بـا اخـتـصـاص
چند ميليـون تـومـان بـرای ﯾـك دامـدار
ورزقانی ،ھزﯾنه خرﯾد ﯾك دستگاه بستـه
بندی معمولی ماست و پنير و عسـل و
ﯾا ﯾك دستگاه بوجاری عدس را تـامـيـن
كند تا ضـمـن اشـتـغـال ،ارزش افـزوده
بيشتری نيز اﯾجاد کند.

در دورۀ بازسازی بم ،تمـامـی سـازمـان
ھای دولتی درگير بازسازی ،از كمتـرﯾـن
نيروی كار محلی استـفـاده كـردنـد ،در
حالیكه اشتغال به کار ،ضـمـن اﯾـجـاد
درآمــد ،مــوجــب تســلــی آالم آســيــب
دﯾدگان می شود.
در واقع سازمان ھای دولتی و بسيـاری
از سمن ھا ،با نگاه معـمـوال ﯾـكـسـوﯾـه
خود و با كمترﯾن تـوجـه بـه مشـاركـت
آسيب دﯾدگان در برنامه رﯾزی و اجـرای
مدﯾرﯾت بحران ،از مجموعه نيازھای آنان
غفلت ورزﯾدند.
اﯾنان حتی در انجام وظاﯾف سنتـی نـيـز
دچارخطاھای فاحشی شدند  :از توزﯾـع
ارزاق غير ضروری و موازی كـاریھـا در
آن گرفـتـه تـا احـداث سـازهھـاﯾـی بـا
ظرفيتھای افزون بر نياز مـردم آسـيـب
دﯾده و ﯾا شروع به ساخت بناھای بزرگ
و مجللی كه ھيچگاه به پاﯾان نرسيدنـد!
)مانند ورزشگاه بزرگ ،باغ ھنر وسيـع و
فرھنگسرای زنان در بـم و نـيـز خـانـه
فرھنگ در ھرﯾس(.
مــــــن:
بــــــنــــــدی
جــــــمــــــع
به گمانم تمام کسانی که از اﯾـن پـس
میخواھند وارد فراﯾند بازسازی مناطـق
زلزله زده غـرب کشـور شـونـد ،خـواه
مقامات دولتی ،خواه نھادھای مـدنـی،
خواه بخـش خصـوصـی و خـواه مـردم
محلی ،الزم است اﯾن کتاب را ﯾک بار از
اول تا آخر و کلمه به کلمه بخوانند .ما از
اﯾن پس آنقدر با کمبـود مـنـابـع روبـهرو
ھستيم که حتی ﯾک آجـر نـيـز نـبـاﯾـد
بیجا در مناطق زلزله زده مصرف کنيم.
 ٢٨آبان ١٣٩۶

ﺻﻔﺤﻪ 11

اﻇﻬﺎرات ﺗﻜﺎندﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻋﻀﻮ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﯾک عضو سازمان نظام مھندسی با
بيان اﯾنکه تھـران در بـرابـر زلـزلـه
تسليم محض است گفت :بسـاز و
بــفــروشھــا از کــار مــیزنــنــد؛
شھرداریھا برای منافع خـودشـان
مقررات را نادﯾده میگيرند؛ سازمان
نظام مھندسی به بـنـگـاه تـجـاری
تبدﯾل شده و در اﯾن شـراﯾـط وزارت
راه و شھرسازی فقط روی بـخـش
راه تمرکز کرده است.
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ﯾک عضو سازمان نظام مھندسی با
بيان اﯾنکه تھـران در بـرابـر زلـزلـه
تسليم محض است گفت :بسـاز و
بــفــروشھــا از کــار مــیزنــنــد؛
شھرداریھا برای منافع خـودشـان
مقررات را نادﯾده میگيرند؛ سازمان
نظام مھندسی به بـنـگـاه تـجـاری
تبدﯾل شده و در اﯾن شـراﯾـط وزارت
راه و شھرسازی فقط روی بـخـش راه
تمرکز کرده است.
احمدرضا سـرحـدی در گـفـتوگـو بـا
اﯾسنا اظھار کـرد :زلـزلـه غـرب اﯾـران
نماﯾی کـلـی از وضـعـيـت حـاکـم بـر
ســـاخـــت وســـاز را نشـــان داد.
آﯾيننامهھاﯾی که در چـارچـوب وزارت
راه و شھرسازی تصوﯾب میشـود بـه
شدت ناکارآمـد اسـت و راه را بـرای
تخلفات متعدد باز میکند .بعد ،نـظـام
مھندسی را مـتـھـم بـه صـوریکـاری
میکنند که البته درست ھم میگوﯾند
اما سوال اﯾن است که چه کسی اﯾـن
بستر را اﯾـجـاد کـرده اسـت؟ وقـتـی
وزارتخانه برای مھندس ناظر آﯾيـننـامـه
میدھد که باﯾد چھار ﯾا پنج بار بر سـر
ساختمان برود و تاکيد نمـیشـود کـه
باﯾد بـه طـور دائـم بـر سـر پـروژهھـا
باشند ،ﯾا وقتی مجری ذیصالح اسـت
ولی شھرداری جلوی آن را مـیگـيـرد،
چرا وزارت راه و شـھـرسـازی سـکـوت
میکند؟
اﯾن عضو سازمان نظام مھـنـدسـی بـا
اشاره به عملکرد شھرداریھا گـفـت:
طبق ماده  ١٠٠ھـرکـس در مـحـدوده
شھرھا بخواھد خانـه بسـازد بـاﯾـد از
شھرداری مجوز بگيرد و عنوان میکنـد
مامور شھرداری اگر تخلفی در بـخـش
کيفيت بناھا دﯾد گزارش کند ،امـا اﯾـن
مقوله ھيچگاه اتفاق نـمـیافـتـد ،جـز

اﯾنکه موضوع اضافه بنا باشد .در اﯾـن
مرحله شھرداری ھمانند عقاب حـاضـر
میشود و اگر کسی دو مـتـر اضـافـه
بسازد بـاالی سـر کـار مـیآﯾـد .اگـر
مھندس نـاظـر بـنـوﯾسـد سـاخـتـمـان
کيفيت الزم را نـدارد اصـال شـھـرداری
توجه نمیکند و اگر مھندس زﯾاد گـيـر
بدھد او را به شورای انتظامی میبرند
و میگوﯾند ﯾا تاﯾيد کن ﯾا بـرو! وقـتـی
ھم میگوﯾيم چرا اﯾن کار را میکـنـيـد
میگوﯾند مسکن در رکود است.
ســرحــدی دربــاره ســازمــان نــظــام
مھندسی ھـم بـا بـيـان اﯾـنکـه اﯾـن
سازمان به بنگاه تجاری تـبـدﯾـل شـده
است مـدعـی شـد :ھـماکـنـون اگـر
مھنـدسـی در کـل کشـور بـخـواھـد
درســت کــار کــنــد ،مــالــک ،نــظــام
مھندسی ،وزارت راه و شـھـرسـازی و
شــھــرداری جــلــوﯾــش مــیاﯾســتــنــد.
شھرداری مھندسـان مـتـعـھـد را بـه
کميسيونی به نام “کميـسـيـون امـن”
میبرد که ھيچ جاﯾگاه قانونـی نـدارد.
آن جا ﯾا وادارش میکنند نظر مالـک را
تامين کند ﯾا پروندهاش را بـه شـورای
انــتــظــامــی مــیفــرســتــنــد .شــورای
انتظامی ھـم کـه در خـدمـت مـالـک
است؛ بنابراﯾن مھندسی میتواند کـار
زﯾاد بگيـرد کـه مـوی دمـاغ مـالـک و
سازمان نظام مھندسی نباشد ،چـون
نظام مھندسی دنبال درآمد است .بـه

ھمين دليل پنج درصد عـوارض و کـل
پول حق نظارت را که ھزاران مـيـلـيـارد
تومان است میگيرند و بلوکه میکند؛
بعد به صورت قطره چکـانـی ھـر سـه
ماه ﯾا شش ماه بنا به پيـشـرفـت کـار
 ١٠درصد را آزاد میکنند.
وی افزود :نظام مھـنـدسـی در تـمـام
استانھا پولھا را در سـپـرده کـوتـاه
مــدت و بــلــنــدمــت مــیخــوابــانــنــد و
سودھای  ٢٢تا  ٢٧درصدی میگيرنـد؛
در واقع از پولھاﯾی کـه مـتـعـلـق بـه
مھندس ناظر است در جـھـت مـنـافـع
خود استفاده میکنند.
به گفته او نظام مھندسی بـه شـدت
انتفاعی شدهانـد؛ بـه طـوری کـه در
بعضی استانھا ملک خـرﯾـده انـد ،در
بعضی جاھا وﯾال میسازند و کسب و
کار و تجارت میکنند.
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اﯾن عضو سازمان نـظـام مـھـنـدسـی
تاکيد کرد :در اﯾن وضـعـيـت وزارت راه
وشھرسازی به فکر اﯾجاد ﯾـک قـانـون
جدﯾد است .در واقع میگـوﯾـد جـلـوی
چيزی که خودم باعث آن شـدم را در
نــظــام مــھــنــدســی مــیگــيــرم و بــه
شھرداری میدھم .شھرداری ھم کـه
متھم ردﯾف اول خـالفھـای سـاخـت
وساز است؛ ﯾعنی میخواھند گوشت
را دست گربه بدھند و شـھـرداری را
مامور کنترل ساختمان کنند.
سرحدی با بيان اﯾنکـه چـھـار عـامـل
دخيل در امر ساخت وساز ،جـز سـود
به ھيچ چيز دﯾگری توجه ندارند گفـت:
مالک از مصالح غيراستاندارد استـفـاده
میکند تا سـود بـيـشـتـری بـبـرد .از
مھندس ناظری استفاده میکـنـد کـه
سر کـار نـيـاﯾـد .رنـگ و لـعـابـی بـه
ساختمان میزند که بتوانـد آن را بـه
قيمت باالتر بفروشد و وقتی ھم خانـه
آماده میشود شناسنامه فنی ملکـی
ندارد و خرﯾدار صرفا بـه رنـگ و لـعـاب
ساختمان توجـه مـیکـنـد؛ غـافـل از
اﯾنکه ساختمان از درون بـیکـيـفـيـت
است.
وی ادامه داد :شھرداری ،ساختمان را
نه به عنوان ﯾک کاالی اﯾمن بلکـه ﯾـک
حرکت اقتصـادی بـرای کسـب درآمـد
برای اداره شھر میبيند؛ بنابـراﯾـن بـه
کيفيت کـار نـدارد و پـول و تـراکـم و
قانونفروشی براﯾش مـھـم اسـت .در
واقع شھرداری ،ساختمان را به شکـل
گاو شيرده نگاه مـیکـنـد .بـرجسـازی

روی گسل ،تخرﯾب بـاغھـا و تـخـرﯾـب
محيط زﯾست ھم براﯾش مھم نيست.
اﯾن کارشناس مسکن با بيـان اﯾـنکـه
بعد از ادغـام بـخـش مسـکـن و راه،
عمده تمرکز وزارتخانه بـر روی بـخـش
راه است ،تاکيد کرد :معتقدم در وزارت
راه و شھرسازی بهوﯾژه در دولت ھـای
نھم ،دھم ،ﯾـازدھـم و دوازدھـم بـه
دليل ادغام ،فقط وزﯾر راه دارﯾـم .وزﯾـر
راه  ٩٠درصد وقت خود را معـطـوف بـه
راه کــرده کــه الــبــتــه بــا تــوجــه بــه
گستردگی در حـوزه ھـواﯾـی ،رﯾـلـی،
آبی و جادهای مسـوولـيـت خـطـيـری
است؛ لذا شھر را به دست کارمـنـدان
درجه دو ،سه و چھار وزارتـخـانـه داده
است که بسيار ناتوان و کمتوجه ظاھر
شدهاند.
سرحدی اظھار کرد :عـمـده بـرجھـای
تھران روی گسل است که دﯾر ﯾـا زود
فعال خواھد شد و فاجعهای بـه وجـود
میآﯾد .اﯾن برجھا نـه تـنـھـا تـخـرﯾـب
میشود بلکه با توجه به عدم رعـاﯾـت
طرحھای تفصيـلـی و جـامـع تـوسـط
شھرداری ھا که در کوچهھای بـارﯾـک
مجوز احداث ساختمانھای  ١٠طـبـقـه
دادهاند ،امکان خدماترسانی به آنـھـا
ھم وجود ندارد .طبق آمـار  ۶٠تـا ٧٠
درصد مـدرسـهھـا و بـيـمـارسـتـانھـا
فرسوده ھستند.
اﯾن عضو سازمان نظام مھـنـدسـی بـا
بيان اﯾنکه تھران در برابر زلزله تسليـم
محض است گفت :دﯾـگـر نـمـیتـوان
برای تھران ھيچ کاری کرد .با اﯾن حـال

از ھمين امروز باﯾـد سـاخـتـمـانھـا را
استاندارد با مصالح باکيفيت و مجـرﯾـان
ذیصالح بسازند و نظارتھا از حـالـت
قالبی به حالت واقعی برسد.
بــه گــفــتــه ســرحــدی ،در مصــالــح
ساختمانی ،استانداردھاﯾی کـه مـورد
قــبــول بــيــنالــمــلــلــی و حــتــی
استانداردھاﯾی که در چارچوب مقررات
ملی آمده است اجرا نـمـیشـود .مـا
بتن ،تيرچه ،سيمان ،آھن ،ميـلـگـرد و
ساﯾر مصالح استاندارد ندارﯾم و ھـيـچ
کنترلی روی اﯾـن مسـائـل نـيـسـت.
جنس قـالبـی داده مـیشـود ،ھـيـچ
دقتی در ساخت بتن صورت نمیگـيـرد
و ميلگردھاﯾی که استفاده مـیشـود
با ﯾک ضربه میشکند.
وی افزود :در بخش مـقـررات مـلـی و
ضوابط ساخت و ساز ھم با مشـکـالت
اساسی مواجھيم .بعداز زلزلـه رودبـار
آﯾيننامه  ٢٨٠٠تصوﯾب شد کـه بـهروز
بود ولی ھيچ عاملی که بتـوانـد آن را
کنترل و نظارت کـنـد وجـود نـدارد .مـا
مقررات داخلی خوبی دارﯾم ولی اجـرا
نمیشود و کسی ھم مـتـولـی اجـرا
نيست .مقررات ملی فقط روی کـاغـذ
آمده است؛ اگـر ھـم اجـرا شـود بـه
شکل صوری است و بـا ﯾـک امضـا و
تاﯾيدﯾه که ھيچ محتواﯾـی نـدارد مـورد
استفاده قرار میگيرد.
اﯾن عضو سازمان نـظـام مـھـنـدسـی
ساختمان با بيان اﯾنکه عوامل اجراﯾی
اعــم از کــارگــر مــاھــر ،اســتــاد کــار،
تکنسين ﯾا مھنـدس مـاھـر کـمـتـرﯾـن
حضور را در ساخت وساز دارند گـفـت:
از سال  ١٣٧۴تـا  ١٣٨۴بـاﯾـد کـلـيـه
عوامل دخيل در ساخت وساز از کارگـر
تا تکنسين ،کارت مـھـارت فـنـی اخـذ
میکردند اما ھرگز اﯾن موضوع محـقـق
نشد .بيش از  ٩٠درصد ساخـتـمـانھـا
در پاﯾـتـخـت بـدون مـجـری ذیصـالح
ساخته میشود .ﯾعنـی ھـرکـس کـه
پول داشته باشد میسازد.
سرحدی خاطرنشان کرد :در بـعـضـی
موارد خود مـراجـع رسـمـی بـا تصـور
اﯾنکه با بهکارگيـری عـوامـل فـنـی و
مصالح باکيفيت ھـزﯾـنـه سـاخـت بـاال
مــیرود جــلــوی اجــرای قــانــون را
میگيرند! مثال در مسکن مھر بـا اﯾـن
تصور که میخواستند مستضعفنوازی
کننـد ھـزﯾـنـه را در قسـمـت فـنـی،
مھندسی ﯾا حتی بـعـضـی مـوارد در
سازه کاھش دادند .قبل از زلـزلـه بـم
دﯾدﯾم که برای کمک به افـراد مـحـروم
بسياری از ساختمانھا شناژ نداشتنـد
که نتيجهی اﯾن اقدام را در فاجعـه بـم
دﯾدﯾم.

درود ﺑﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺰرگ راه آزادي
دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﻃﻤﻲ
نوزدھم آبان امسال ،شصت و سومين سالگرد شھادت
سرباز سرافراز جبھه ملی اﯾران ،جاودان ﯾاد دکتر حسين
فاطمی است .او سردبير روزنامه باختر امروز و وزﯾر امور
خارجه دولت ملی دکتر محمد مصدق بود .در باره ارزش
اندﯾشه وکار او ھمين نکته کفاﯾت می کند که دکتر مصدق
در حق او چنين شھادت داده است «:اگر ملی شدن نفت
خدمت بزرگی است که به مملکت شده ،باﯾد از آن کسی
که اول بار اﯾن پيشنھاد را نموده سپاسگزاری گردد.و آن
کس شھيد راه وطن دکتر حسين فاطمی است که روزی
در خانه آقای نرﯾمان پيشنھاد خود را داد وعده نماﯾندگان
جبھه ملی حاضر در آن جلسه ،آن را به اتفاق آراء تصوﯾب
نمودند .رحمت ﷲ عليه که در تمام مدت ھمکاری با اﯾن
جانب حتی ﯾک ترک اولی از آن بزرگوار دﯾده نشد».
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دولت انگلستان از آغاز جنبش ملی کردن صنعت نفت با آن
مبارزه می کرد وبعد ھم به طور برنامه رﯾزی شده ،دست
به کار بر اندازی دولت ملی دکتر مصدق بود .دولت آمرﯾکا
در آغاز منافع خود را در دخالت و وساطت بين اﯾران و
انگليس می دانست اما سرانجام دولت انگلستان،
آمرﯾکاﯾی ھا را متقاعد کرد که ادامه نھضت ملی اﯾران
موجب گسترش نھضت ھای ملی در منطقه وھمچنين
قوی تر شدن توده ای ھا در اﯾران خواھد شد و از آن پس
طرح کودتای انگليسی آمرﯾکاﯾی مرداد  ١٣٣٢به تصوﯾب
ھردو دولت رسيد .برابر مذاکرات بيگانگان با کودتاچيان
داخلی در شبانگاه  ٢۴مرداد ١٣٣٢افراد گارد سلطنتی
دکتر حسين فاطمی وزﯾر امور خارجه و مھندس جھانگير
حق شناس وزﯾر راه و مھندس احمد زﯾرک زاده عضو ارشد
جبھه ملی و حزب اﯾران را بازداشت کردند و در ساعت ﯾک
صبح روز  ٢۵مرداد با استفاده از تارﯾکی شب به خانه
مصدق رفتند تا فرمان مخفيانه عزل دکتر مصدق را از
نخست وزﯾری به او ابالغ کنند .دکتر مصدق ھوشيارانه با
بازداشت کردن مامور ابالغ اﯾن فرمان ﯾعنی سرھنگ
نعمت ﷲ نصيری رئيس بعدی ساواک وخلع سالح
نظاميان ھمراه او ،اﯾن کودتای بد فرجام را خنثی کرد .با
شنيدن اﯾن خبر محمد رضا شاه که به حالت انتظار در
شمال به سر می برد بال فاصله از ھمان جا ھمراه
ھمسرش ملکه ثرﯾا ،اول به بغداد وبعد به رم پاﯾتخت اﯾتاليا
فرار کرد .آن زمان بود که دکتر فاطمی از بازداشت غير
قانونی کودتاچيان آزاد شد وشدﯾد ترﯾن حمله ھا را به
عامالن کودتا واز جمله شخص شاه کرد و در سرمقاله
باختر امروز نوشت « :خائنی که می خواست وطن را به
خاک وخون بکشد فرار کرد».
دکتر حسين فاطمی ﯾکی از بيست نفری بود که در روز
 ٢٢مھر  ١٣٢٨ھمراه با دکتر مصدق در تحصن اعتراض به
نبودن آزادی انتخابات شرکت داشت و ھم او بود که در
پاﯾان آن تحصن تشکيل سازمانی به نام جبھه ملی اﯾران
را پيشنھاد داد .دکتر حسين فاطمی به دليل اثر گذاری کم
نظيرش در پيشرفت نھضت ملی اﯾران در روز  ٢۶بھمن
 ١٣٣٠مورد ترور ﯾکی از اعضای جمعيت فدائيان اسالم قرار
گرفت .ھر چند از آن ترور جان بدر برد ولی تا پاﯾان عمر از
زخم گلوله ھاﯾی که بر پيکرش اصابت کرد در رنج بود .تا
روز  ٢۵مرداد ١٣٣٢تکيه جبھه ملی بر آن بود که شاه باﯾد

سلطنت کند نه حکومت ،اما با تمکين شاه از بيگانگان در
اجرای کودتای نا فرجام ٢۵مرداد و فرارش به خارج از
کشور ،دﯾگر مشروعيتی برای ادامه سلطنت او باقی
نماند .از ھمان روز دکتر فاطمی به فکر فراھم کردن
مقدماتی برای عبور از آن سلطنت گوش به فرمان بيگانگان
افتاد .کودتای ننگين ٢٨مرداد با طراحی انگليس ودخالت
مستقيم آمرﯾکا وتاﯾيد شوروی وھمکاری عده ای اﯾرانيان
وطن فروش به سقوط دولت ملی مصدق انجاميد.
دولت کودتا در ششم اسفند ١٣٣٢مخفی گاه دکتر
فاطمی را کشف و او را دستگير کرد و در ھمان روز
چاقوکشان وابسته به کودتاچيان به سرکردگی شعبان
جعفری در توطئه ای که از قبل تدارک دﯾده بودند در مقابل
شھربانی با کارد به او حمله کردند تا شاﯾد نيازی به
محاکمه او نداشته باشند ولی پس از آن سوء قصد
ناجوانمردانه نيز او زنده ماند و کودتاچيان او را محاکمه وبه
اعدام محکوم کردند و اﯾن شھيد بزرگ نھضت ملی در
سحرگاه  ١٩آبان  ١٣٣٣در حال بيماری وتب تيرباران شد.
او در آخرﯾن ساعت عمر گفت « :من شھادت را در راه
وطن می پذﯾرم تا جوانان ما بياموزند که در راه دفاع از
مملکت باﯾد آماده جانبازی بود» .اماھزاران درﯾغ و افسوس
که اکنون  ٣٩سال پس از انقالبی که ملت اﯾران به منظور
کسب آزادی واستقالل وعدالت به پيروزی رسانيد ،ھنوز
مردم اﯾران آزادی برای تجليل از بزرگ مردی چون دکتر
فاطمی را ندارند وکوشندگان راه نھضت ملی اﯾران
ھمچنان در ساﯾه سنگين استبداد وخودکامگی به سر
می برند .و آزادی ھای اساسی واوليه ملت اﯾران نا دﯾده
گرفته شده واعالميه جھانی حقوق بشر پاﯾمال است.
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نوزدھم ﯾک روز از ماھھای پـاﯾـيـز ،ﯾـک
روز تارﯾک ،ﯾـک شـبِ سـرد ،زنـدانـی
ِ
ل انـفـرادی خـود در تـب
داخل سـلـو ِ
میسوخت .امـا نـمـیدانسـت آتـش
عميق درونـش را خـامـوش کـنـد ،ﯾـا
ِ
سيالب خيانت وارده بـه کشـورش را
مھار....
زندانی بـا حـالـتـی لـرزان از حـرارت
بيماری از خود میپرسيد چرا..؟ بـابـت
چه جرمی باﯾد اعـدام شـوم!..؟ مـگـر
من چه کـردم جـز خـدمـت بـه مـردم
کشورم !..چه باﯾد میکردم و نـکـردم
که اﯾن شد!...؟ َمرد زندانی ھمـچـنـان
در تَبِ شدﯾد میسوخت ،اما خاطـرات
و روﯾدادھای شيرﯾن او در مبارزاتش در
مسير آزادی اﯾن اجازه را نـمـیداد کـه
ِ
به التمـاس و تـمـکـيـن تـن دھـد .او
مسر بود که وزﯾرامور خـارجـه
ھمچنان
ّ
کشــورش اســت و بــا کــودتــاﯾــی
انگليسی_آمرﯾـکـاﯾـی اکـنـون در اﯾـن
جاﯾگاه قرار گرفته است .او ھيچگـاه از
مردم کشورش شکاﯾت نکرد ،حتی بـه
اﯾن موضوع ھيچگاه فـکـر نـکـرد ،زﯾـرا
میدانست که مردم نجيـبِ کشـورش
تا پای جان او و نھضتش را ھـمـراھـی
د راه
کردهاند و تنھا خيانت بود کـه سـ ّ
اﯾن قيام ملی شد.
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َمرد زندانی ھمچنان از تَب شـدﯾـد بـه
خود میلرزﯾد ،اما ھيـچـگـاه بـه تـرس
مھلت نداد که او را بلرزاند .به ﯾـاد آورد
که چگونه در دادگاھی ناعادالنـه او را
برروی برانکارد بيمارسـتـان مـحـاکـمـه
ل وﯾران کـه تـوسـط
کردند .با ھمان حا ِ
عوامل کودتا براﯾش بـه ارمـغـان آورده
بود ،تمام و کـمـال سـخـنـانـش را در
دادگاه زد .ھنگامی که کيفر خـواسـت
خوانده شد و نام قيام مـلـی بـر زبـان
آمد ،او بر سـرِ رﯾـيـس دادگـاه فـرﯾـاد
کشيد" :قيام بيـسـت وھشـت مـرداد
نھھھھه ،بفرماﯾيد کودتـای بـيـسـت و
ھشت مرداد !..اگر تصـورتـان از مـردم
ھمان ارازل چاقو به دستی سـت کـه
به من حمله کردند بله شـمـا درسـت
میفرماﯾيد! قيام درسـت اسـت! ،امـا
مردم ما ارازل و چاقو کش نـيـسـتـنـد.
مردم ما آن افرادی بودند کـه در قـيـام
سی تير مشاھده کردﯾد .آری ،ﯾـقـيـنـا
م ما ارازل نيستند" .
مرد ِ
زندانی ھـمـچـنـان در مـرور خـاطـراتِ
محاکمه خود در سلول انفرادی بود کـه
ناگھان درب سلول گشوده شد .دو نفر
با لباس نظامی را مشاھده کرد که زﯾر
لب سخن میگفتند .اما او کم و بيـش
از آن سخنان را میشنيد .ﯾکی از آنھـا
گفت طبق قانون و به دلـيـل وخـامـت

سالمتش نمیتوان حکم اعدام را اجـرا
کرد! آن ﯾکی با کمی تامل پاسـخ داد:
گواھی سالمتش دسـت مـن اسـت،
شما به وظيفه خود عـمـل کـنـيـد ،او
صبح فردا نباﯾد فردا زنـده بـاشـد .بـار
دﯾگر دربِ سلول قفل شـد و رفـتـنـد.
سر زندانـی
ثانيهھا ھمانند ﯾک پتک بر
ِ
ھوار شده بود .روزنه سـلـولـش تـنـھـا
نوری بود که منشا روشناﯾی در دل آن
ل تارﯾک بود .اما در واقع وجـودش
سلو ِ
سرشار از روشناﯾی ،اميد و اﯾمان بـود.
باور قلبی به کارھاﯾی که بـرای مـردم
کشورش انجام داده است دليلـی بـود
بر آرامـش وجـودش .وقـتـی کـه بـه
مبارزات خود دررابطه با "مـلـی شـدن
صنعـت نـفـت" فـکـر مـیکـرد ،آتـش
وجودش آرام میگشت.
پرسـشھـای بـی پـاسـخ !..از خـود
ميپرسيد که چطور مـمـکـن اسـت دو
جرﯾان بر عليه او باشند! افراد مذھبـی
و افراد سلطنتی چه نقطه مشـتـرکـی
میتوانند باھم داشـتـه بـاشـنـد کـه
ھردوی اﯾن جرﯾانھا بـه جـانـم تـعـرض
کردهاند!؟
نور اندکی که از
درھمين احوال ناگھان ِ
روزنه سلول برداخل میتابيـد ،راھـش
ن درب
بستـه شـد .صـدای بـاز شـد ِ
سلول آمد .اﯾنبار سه نفر با لباس فـرم
نظامی وارد سلول شدند .ﯾک نفر آنھـا
روی به زندانی کرد و گـفـت :لـحـظـه
مرگت فـرا رسـيـده اسـت ،وصـيـتـی
نداری!..؟
زندانی گفت سه خواسته دارم :دﯾـدن
خانوادهام ،دﯾدار با نخست وزﯾر قانونی
کشورم و در آخر سخنی دارم با زنـدان
بانھا .آن فرد دﯾگرنظامی که ھمـرا ِه آن
سه نفر بود ،لبخند تمسخر آميزی زد و
گفت :با ھـر سـه اﯾـن خـواسـتـهھـا
مخالفت میشود.
ن زندانی در اﯾن لحـظـه آھـی
َمرد جوا ِ
کشيد و آماده رفتن به جوخه دار شـد.
او در تمام ادوار زنـدگـیاش ھـيـچـگـاه
تســلــيــم نشــده بــود .اﯾــنــبــار ھــم
نمیخواست در بـرابـر مـرگ سـرخـم
کند .زﯾرا که بياد میآورد کـه دردادگـاه
به رﯾيس گفته بود" :من از مرگ اباﯾـی
ندارم .مرگ حق است و روزی ھم بـه
سراغ شما ھم میآﯾد آقای رﯾيس! "
ی جوخـه اعـدام
او ھمانطور که به سو ِ
قدم برمی داشت ،خوشحالی و سرور
مردمش را در ذھنـش مـرور مـیکـرد،
جشن و پاﯾکوبـی مـردم کشـورش در
ِ
"ملی شدن صنعت نـفـت" را بـه ﯾـاد

میآورد .رشادتھای مـردم در قـيـام
سی تير ھمانند ﯾک فـيـلـم از جـلـوی
ِ
چشــمــانــش عــبــور مــیکــردنــد .اﯾــن
ﯾادآوریھا اھرمی بـود کـه قـدمھـای
محکمتری را در مسيـر اعـدام بـردارد.
گامھا ھمچنان محکمتر میشد اما بـا
برداشته شدن ھرﯾـک ازاﯾـن قـدمھـا،
ستونھای آزادی ﯾک ملت رو بـه زوال
ميرفت.
او ھــمــچــنــان در ت ـبِ چــھــل درجــه
ن فراغ نـزدﯾـک شـده
میسوخت .زما ِ
بود .فرﯾادھای پاﯾنده باد اﯾران مکـرر در
قتلگاه توسط آقای "وزﯾر امـورخـارجـه"
طنين انداز شده بود تا اﯾنکه با فـرمـان
آتش تيمسار ،اﯾن فـرﯾـادھـا ھـمـانـنـد
ِ
آرمانھای استقالل و آزادی ﯾک مـلـت
شـــــــــــد.
خـــــــــــامـــــــــــوش
َفرد زندانی ﯾک تنه برروی آرمـانـھـاﯾـی
اﯾستاد و ھيچ ﯾک از جـرﯾـانـھـا حـاظـر
نشدند حامی وی باشند .آنھاﯾـی کـه
گوش فـلـک را
ادعای دﯾن داری اشان
ِ
پاره کرده بود ،ﯾکشبه به وی خـيـانـت
کردند و ھيچ صدای اعتـراضـی از اﯾـن
جماعت شنيده نشـد .دراﯾـن اعـدام،
روحانيت و مذھبيون نيمهای از چـھـره
پليدشان در راه رسيدن به خودکامگـی
آشکار کردند .اما نيمه اصلـی آنـھـا در
انقالب بـيـسـت و چـھـار سـال بـعـد
مشاھده شد .مقام طلبی ،استبداد و
زور جاﯾگزﯾن تاج و تختی شد که آقـای
وزﯾر را حذف کرد .بعدھا نه تنھا صـورت
مسلهای حل نشد ،بلکه دراﯾـن مـيـان
ھيچ ﯾک از آرمانھای فـر ِد زنـدانـی بـه
واقعيت مبدل نگشت.
فرد زندانی اعـدام شـد ،ولـی نـام و
راھی از او برجای ماند که نسـلھـای
متمادی را تحت تاثير خوﯾش قـرار داد.
تارﯾخ در برابر او کاله از سر برداشت تـا
در گذرِ زمان ثابت شود ،اﯾن استقالل و
آزادی ست کـه مـانـدگـار اسـت ،نـه
دﯾکتاتوری واستبداد .و چه خوب اسـت
که در چـنـيـن شـراﯾـطـی کـه مـردم
کشورت گرفتارِ استبداد داخل و خـارج
شده است ،فارغ از ھر منفعت طلـبـی
شخصی ھرفرد بتوانـد آزاده بـاشـد و
ھمانند فرد زندانـی در راه عـاشـقـی
قدم بردارد.
شاﯾد ما ھم بتوانيم دراﯾن مسير قـدم
بــــردارﯾــــم .را ِه عــــاشــــقــــی....
آری ،خو ِد ما...
تقدﯾم به روح شھي ِد راه اسـتـقـالل و
اﯾـــــــــــــــــــــــران
آزادی
مرحوم دکترحسين فاطمی
ھــــجــــدھــــم آبــــانــــمــــاه ١٣٩۶
وحيد فرخنده خوی فرد

دردم«
سر
بخندوم/که تا دشمن ندونه
»شبا گرﯾه کُنوم ،روزا
ُ
ُ
ِ

اﺣﻤﺪزاده و ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ ﻛﻪ آن ﺷﺐ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﻣﻜﺘﻮب ﺷﻮد
ﻓﺮج ﺳﺮﻛﻮﻫﻲ
• و اﯾن حکاﯾت که احمـدزاده گـفـت و
من اﯾن جا مکتوب می کنم تا ابـدآالبـاد
بر سينه تارﯾخ ھا بـمـانـد... .آن شـب
جمله بافته شده از کـلـمـات از کـتـاب
درآمده بـود» .جسـم «شـده بـود .در
قامت ميھمان در خانه ما در تـھـران رو
به روی من و فرﯾده نشسته بود و بـی
آن که بپرسيم و بخواھيم از جھـنـمـی
می گفت کـه در زنـدان ،بـه فـرمـان
مستقيم امام راحل ،بـر او آوار کـرده
بودند ...
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آن شب در خانه ما در نگـاه او چـيـزی
بی نام کم بود ھرچند ھمـان پـيـکـر و
ھمان چھره بود که در زندان ھای قصـر
و عادل آباد شيراز دﯾده بودم اما نـگـاه
چيزی کم داشت که شاﯾد بعدتر ،و بـه
تدرﯾج ،به چشـم ھـای او بـازگشـت.
نمی دانم .دﯾگـر او را نـدﯾـدم .در آن
شب که ميھمان ما بود ،ھم من و ھم
فرﯾده که اول بار او را مـی دﯾـد ،مـی
دﯾدﯾم که چيزی بـی نـام در نـگـاه او
غائب است .چيزی از جنس سـکـوتـی
که سخن می گوﯾد ،چيـزی از جـنـس
سپيدی که بيش از نوشته حـرف مـی
زند .غيبتی که از حضور قاطع تر است.
آن شب ھم ھمان اعتـقـاد ﯾـا اﯾـمـان
محکم را داشت که در زندان ھای قصرِ
تھران و عادل آباد شيراز و در تـمـامـی
زندگی سياسی خود :از حضور فـعـال
در جنبش ملی شدن نفت تـا مـبـارزه
عقيدتی و سياسی پس از کـودتـا و...
اما از آن سرزندگی و شادابی و بـذلـه
گوئی ،از شوخی ھای تند و تيز و بـه
موقع خبری نبود .حاضر جـوابـی جـای
خود را به نوعی کندی و طنز جای خود
را داده بود به غمی رسوب ﯾافته در تار
و پود وجود .غمی بافته شده با تـار و
وجــــــــــــــــود.
پــــــــــــــــود
مرد اﯾستادگی بود .عـمـری اﯾسـتـاده
بود .آن شب ھم بر اسب اعتقاد سوار
بود اما چيزی کم داشت .تـکـه ای از
وجود او را با شالق و بـی خـوابـی و
دستبن ِد قپانی و جوجه کباب و ...در آن

مصاحبه دھه  ۶٠کنده بـودنـد.
شاﯾد چندی پس از آن شـب
آن تکه را باز سـاخـت .نـمـی
دانم .دﯾگر او را نـدﯾـدم .زخـم
ھای کـاری دﯾـر درمـان مـی
شـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــد.
از مشـھـد آمـده بـود ﯾـا بـه
مشھد می رفت .درست ﯾادم
نيست .ﯾادم نـيـسـت دقـيـقـا
کی اما شاﯾد ﯾکـی دو سـال
پس از  ٧٠بود .به دفتر آدﯾـنـه
زنگ زده بود .بی آن کـه نـام
خود بگوﯾد گفته بود با سردبير
کار خصوصی دارد .وصل کـرده
ِ
بودند .صدا گـفـت «چـطـوری
پسر؟ می شناسـی صـداﯾـم
را؟ »البته که می شـنـاخـتـم
صــدای آقــای احــمــدزاده را .صــدای
احمدزاده ی پدر را .ھمـه ی مـا مـی
شــــــــــنــــــــــاخــــــــــتــــــــــيــــــــــم.
در زندان شاه با مذھبی ھا بود .سـال
ھا مبارزه در کارنامه خود داشت .ملی
گرا بود و ھمراه با کسـانـی کـه مـی
کوشيدند برداشت ھای تـازه تـری از
اسالم به دسـت دھـنـد و از جـمـلـه
ھمراه با برخی افـکـار شـرﯾـعـتـی .از
فعاالن جنبش ملی کـردن نـفـت و از
ھمراھان «نـھـضـت مـلـی » و ...امـا
پدر مسـعـود و
محبوب ماھا ھم بود و
ِ
مــــــــــــــــــجــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد.
ھميـشـه در ھـمـان نـگـاه اول مـی
فھميدی که ماھا ھمه را بـچـه ھـای
خود می داند .می فـھـمـيـدی کـه در
نگاه او ،نه اﯾن و آن فرد ،کـه نسـلـی
خروشان و خالق ،گرچه جای مسعـود
و مجيد را برای او پر نکرده است اما به
نوعی تدوام آن ھا است .انگار مسعود
و مجيد او زنده بودند نه فقط در طـيـف
فدائی که در ھمه بچـه ھـای مـبـارزه
مسلحانه .در ھمـه بـچـه ھـائـی کـه
» نواله ناگزﯾر را گردن کج نمی کنند« و
راه آنان » بـز رو طـوع و خـاکسـاری«
نـــــــــــــــــيـــــــــــــــــســـــــــــــــــت.
مــبــارزی بــود کــه ارزش خــود مــی
دانست .پدری بود که ارزش فـرزنـدان
خود را چنـان پـاس مـی داشـت کـه
باﯾسته قامت بلند آنان است .آن وقـت

ھا پدر نبودم .پدر باﯾد باشی تا بـدانـی
بفھمی ژرفای غم اعـدام فـرزنـدان را.
گفتن اش ساده است .دو سروِ بـلـنـ ِد
بارور شکـوفـای ھـوشـمـنـ ِد خـالق و
ِ
شجاع ات را اعدام کـرده بـاشـنـد امـا
نشکنی .بياﯾستی .با ھـمـبـنـدی ھـا
شوخی کنی .بخندی و بخندانی و ان
بخـنـدوم /
غم؟ » شبا گرﯾه کُنوم ،روزا
ُ
دردم«.
ـر
ـ
س
کـه تــا دشــمـن نــدونــه
ُ
ِ
آن وقت ھا در حضور به او می گفـتـيـم
آقای احمدزاده و در غيبت احمدزاده ی
پدر .احترام ما به او اما تنھا بـه دلـيـل
فرزندان او نبود .مسـتـقـل از فـرزنـدان
مبارزی محکم و استوار بود .آن اﯾمان و
اعتقاد و آن محبت و صميميت که در او
بود ،حتا بذله گوئی و طنز او که ظرﯾـف
بود و کسی را نمـی آزرد ،مـحـبـت و
احترام برمی انـگـيـخـت .نـه فـقـط در
عرصه عقيده و سياست ،که گاه حـتـا
در عرصه کارھـای روزمـره زنـدان نـيـز
گاھی اختالف داشتيـم امـا آن نـگـاه
پدرانه ی او و ھمراھی او با بچه ھـای
طيـف فـدائـی و بـچـه ھـای مـبـارزه
مسلحانه ھميشه راه به تـوافـق مـی
برد.
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 ...و آن مصاحـبـه ھـای دھـه ۶٠
نسل ھائی که دھشت دھه ی  ۶٠را
تجربه نکرده انـد ،کـه نـدﯾـده انـد آن
مصاحبه ھای تلوﯾزﯾونـی اجـبـاری ،آن
چھره ھای زجرکشيده ،آن پيکرھای به
خاک و خون کشيده و له شـده ای را
که به جبر شالق و داغ و درفـش بـر
صفحه ھای تلوﯾزﯾون اسالمـی ظـاھـر
می شدند ،چه مـی دانـنـد کـه چـه
کردند با ما خمينی و ھـمـه سـران و
جناح ھای حکومتـی آن زمـان و اﯾـن
زمان در «عصر طالئـی امـام راحـل »؟
چه می دانند نسل ھای جوان تـر کـه
چه کرد اﯾن نظام برای کشتن انقالب و
استقرار استبداد خود با بھترﯾن چـھـره
ھای اﯾن مملکت .ندﯾده اند پـاﯾـکـوبـی
جالدان را بر استخوان ھای له شده در
جشن پيروزی امام و امت در «استقرار
نظام مقـدس ».ــ حـاال چـه در دم و
دستگاه دادگاه و دادسـتـانـی انـقـالب
الجــوردی و چــه در دم و دســتــگــاه
اطالعات سپاه ،که شکنجه گـران اش
اکنون سران اصالح طلب جـامـعـه ای
اﯾن چنينی ھستنـد و مـدعـی آزادی
خواھی .و البته ھنوز ھـم حـتـا عـذر
نخواسته اند که نسلی از بھترﯾـن آدم
ھای اﯾن سرزمين را شکنجه کردنـد و
کشتند ،ھنوز ﯾا می پوشانند و تحرﯾـف
و توجيه می کنند ﯾـا بـه بـازی «کـی
بود؟ کی بود؟ من نبودم دسـتـم بـود،
تقصير آستينم بود و» ...مشغول انـد و
سر خود و تارﯾخ و نسل ھای جـوان را
ِ
شـــــيـــــره مـــــی مـــــالـــــنـــــد.
نسل ھای جوان نمی دانند چه حالـی
دارد وقتی ھر روز چند تن از دوسـتـان
ترا به شکنجه گاه می برند و تو نـوبـت
خود را انتظار می کشی .نمـی دانـنـد
چه حالی دارد وقتی تلوﯾزﯾون سيـاه و
سپيد خانه را روشن می کنـی و «بـا
چشم ھای حيرت »چھره ھائی را می
بينی که ساواک شاه نتوانست آن ھـا
را به مصاحبه تحميلی بـکـشـانـد امـا
جمھوری امـام راحـل چـپ و راسـت
اسالمی آن زمان و اصـالح طـلـبـان و
بنيادگراﯾان اﯾن زمان توانستـنـد .اﯾـنـان
شالق و دست بند قـپـانـی و جـوجـه
کبـاب و آوﯾـزان کـردن و ...را چـنـان
ددمنشانه و وحشيانه به کار گـرفـتـنـد
ن ظـاھـر
که قربانيان بر صفحه تلوﯾـزﯾـو ِ
شدند و اعترافاتِ بـازجـو سـاخـتـه ی
جعلی و تحمـيـلـی را تـکـرار کـردنـد.
مقاومت و سرباززدن ھا ھم البته بـود.
می دﯾدی و می خـوانـدی در چشـم
ھای مات قربانيان که آرزو می کنند که

بـــمـــيـــرنـــد و راحـــت شـــونـــد.
در آن روزگار جالدان دادستانی انقـالب
الجوردی و شرکاء و شـکـنـجـه گـران
اطالعات سپـاه سـران اصـالح طـلـب
کنونی ،مدال پيروزی بـر سـيـنـه مـی
زدند و رجز می خـوانـدنـد امـا اکـنـون
مخفی می کنند ،انـکـار مـی کـنـنـد،
توجيه می کنند و ...ھمـه کـاری مـی
شــــــرم.
جــــــز
کــــــنــــــنــــــد
و آن شــب کــه طــاھــر احــمــدزاده،
احمدزاده پدر ،ھم بر صفحه تـلـوﯾـزﯾـون
اسالمی ظاھر شد بعض مـن تـرکـيـد.
حتا حرمت ھـمـدﯾـنـی و سـال ھـای
مبارزه او را برای پيـروزی اسـالم نـگـه
نداشتند چرا که از خمينی انتقاد کـرده
بود .خمينی کيـنـه جـو بـود و نـظـام
اسالمی قربانی می طلبيد تا مستـقـر
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.
می گـوﯾـم تـا روزی نـقـل شـود
ﯾکی دو سالی پس از  ٧٠بود .درسـت
ﯾادم نيست .در تلفن گفـت »چـطـوری
پسر؟ «.گفت که می خواھد مرا ببيند.
قرار شد بياﯾد خانه ما ﯾـا مـن او را از
جائی بردارم و بروﯾم خانه مـا .درسـت
ﯾادم نيست .به فـرﯾـده زنـگ زدم کـه
امشب عزﯾزی عزﯾـز در خـانـه ی مـا
ميھان است .ﯾادم نيـسـت کـجـا قـرار
گذاشتيم و چگونه به خانه رسـيـدم و
چه خورﯾم و چه و چه .صاعقه ای کـه
او با گفتن تجربه زندان »امام راحل «بـر
سر ما آوار کرد نه فـقـط حـافـظـه کـه
ذھـــن را فـــلـــج مـــی کـــنـــد.
اول از خاطرات گذشته گفـتـيـم و ...و
بعد ،بی آن که من بخواھم ﯾا بـپـرسـم
ﯾا اشاره کنم ،گفت که باﯾد داستان آن
مصاحبه را »برای تو ھم بگوﯾم «.گـفـت
»برای تو ھم «می گوﯾم تا زمانی نقـل
شود» .دست به قلـم کـه ھسـتـی«.
در آن سال ھا ساﯾه سنگين استـبـداد
راه را بر گفتن ھر حرفی بسته بود حتا
حرف ھائی که در سال ھای اخير کـم
و بيش می تـوان گـفـت ﯾـا نـوشـت.
آن شب گفت کـه خـمـيـنـی پـس از
سخنرانی من در مرگ طالقانی کـيـنـه
مرا به دل گرفت .گـفـت کـه شـخـص
خمينی دستـور بـازداشـت و پـرونـده
سازی عليه مرا داد .به وقت بازداشـت
ﯾادداشت ھای شـخـصـی مـرا ضـبـط
کــردنــد .در ﯾــادداشــت ھــا در بــاره
شخصيت خمينی ھم نوشته بـودم و
او خوانده بود .گفت خمينی کيـنـه تـوز
بود و ﯾادداشت ھای من آتش کينـه او
را تندتر کرده بود و فرمان داده بـود کـه

»قھوه قجری به او بخـورانـيـد «.فـرمـان
مستقيم خمينی قاتالن حـرفـه ای را
حشری کرده بود .به گفتـه شـکـنـجـه
گران »قھوه قجری به او خورانده بودنـد
تــا تــوبــه نــامــه اســتــفــراغ کــنــد«.
از شکنجه ھـا گـفـت .گـفـت کـه آن
مصاحبه بيش از چندبار تکرار شد چـرا
که ھر بار نمی توانستـم آن کـنـم ﯾـا
متن را چنان بگـوﯾـم کـه آن ھـا مـی
خواستند .قطع مـی کـردنـد و دوبـاره
شــــــــــــکــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــه.
توصيف که می کرد فرﯾده می لرزﯾـد و
می گرﯾست .چند بار به آشپزخانـه ﯾـا
به اتاق بچه ھا پناه برد .من اشـک در
لــــــرزﯾــــــدم.
مــــــی
چشــــــم
گفت که ﯾـکـی از کـارکـنـان بـھـداری
زندان ،که به او احترام می گذاشـت و
با او ھمدردی می کرد ،دور از چشـم
ماموران ،به او قرص ھای خـواب آور و
مسکن می داد و او آن ھا جمع کـرده
بود تا خودکشی کند و نه برای مخفی
نگه داشـتـن رازی کـه بـرای خـالص
شدن از شکنجه .گفت که خـودکشـی
نکرد تنھا به اﯾن دليل که پس از کالـبـد
شکافی جسد اثـر قـرص ھـا را مـی
دﯾدند و به کارکنان بھداری شـک مـی
بردند و نمی خـواسـت کسـی را بـه
بـــــــيـــــــانـــــــدازد.
خـــــــطـــــــر
))ــ سال ھا پس از آن شب بـه قـلـم
عزت اﷲ سحابی خواندم »...دومـيـن
فرد که امام با وی شـدﯾـداً مـخـالـفـت
میورزﯾد آقای طاھر احمدزاده بود کـه
در آن زمان اسـتـانـدار خـراسـان بـود.
حتی چند بار مطلع شـدﯾـم کـه آقـای
خمينی خواستهاند که اﯾشان استعفـا
بدھد ﯾا بـرکـنـار شـود ولـی شـورای
انقالب اﯾن امر را به تأخير میانداخـت.
سرانجـام آقـا تـھـدﯾـد کـرد کـه اﯾـن
مخالفت را علناً اعالم خواھد کرد و در
آن زمان شورای انـقـالب جـانشـيـنـی
برای آقای احمدزاده تعيين کرد «ــ

»...و کـــلـــمـــه جســـم شـــد«
احمدزاده ی پدر امروز رفـت .دربـاره او
بسيار می نوﯾسند اما از آن مصـاحـبـه
به ندرت ﯾاد می کنند بيـش تـر بـدﯾـن
انگيزه انسانی که حرمت او پاس دارند
و نيز بدﯾن دليل درست کـه مصـاحـبـه
تحميلی بی ارزش است و نيـز شـاﯾـد
بدﯾن گمان که مصاحبه ضعف اسـت و
ضعف را در سوگنامه نبـاﯾـد نـوشـت و
ﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...
اما آن مصاحبه را باﯾد نوشت و بـر آن
تاکيد باﯾد کرد .سندی است تـارﯾـخـی
اما نه در باره طاھراحمدزاده که در باره
جالدان و شکنجه گران و بيش از ھمـه
در باره نظامی که بر شکنجه و اعـدام
مستقر شد و ھنوز ھم به زمان نياز به
ھمان راه می رود .سـنـدی اسـت از
شاخصه ھـای »عصـر طـالئـی امـام
ـل «چــپ و راســت اســالمــی آن
راحـ ِ
روزگار و اصالح طلبان و بـنـيـادگـراﯾـان
کنونی در باره عصـری کـه بـدان مـی
بالند .بر اﯾن سند تاکيد بـاﯾـد کـرد نـه
فقط به قصد نوشتن تارﯾخ که به قصـد
تــــکــــرار نشــــدن جــــنــــاﯾــــت.
آن شب وقتی حرف می زد به جـمـلـه
ای فکر می کردم که زمانی در کتـابـی
خوانده بودم .چيزی شبيه به اﯾن کـه:
پس از جھنم آدمی دﯾگر آن نيست کـه
بود .آن شب جـمـلـه بـافـتـه شـده از
کلمات از کتاب درآمده بـود» .جسـم «
شده بود .در قامت ميھمان در خانه مـا
در تـھـران رو بـه روی مـن و فـرﯾـده
نشسته بود و بی آن که بـپـرسـيـم و
بخواھيم از جھنمی می گفـت کـه در
زندان ،به فرمان مستقيم امـام راحـل،
بر او آوار کرده بودند .من با گوش ھـای
ناباور می شنيدم تا بعدتر ،پس از آزاد
شدن از زنـدان جـمـھـوری اسـالمـی
دخترم با حسرت بگوﯾد که آن نيستـی
که بودی .آن شب می دﯾدم که »کلمه
جسم شد «.ھيچ کس پس از جـھـنـم
آن نيست که بود .ادمـی سـنـگ کـه
ھســــــــت؟
نــــــــيــــــــســــــــت.
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و اﯾــن قصــه تــا ابــدآالبــاد ....
و اﯾن حکاﯾت که احمدزاده گفت و مـن
اﯾن جا مکتوب می کنم تا ابـدآالبـاد بـر
سينه تارﯾخ ھا بماند که »امام راحـل «
ھمه جناح ھای حکومـتـی جـمـھـوری
اسالمی کـه بـود و اسـتـقـرار نـظـام
اسالمی بر شالق و داغ و درفـش و
جوخه ھای اعدام و طـنـاب ھـای دار
چگونه ممکن شد.

در ﺳﻮگ ﻃﺎﻫﺮ اﺣﻤﺪ زاده
ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻳﺮان
زنــده بــاد مــقــاومــت بــرای رســيــدن خــلــق قــھــرمــان اﯾــران بــه ازادی
طاھر احمد زاده از حاميان دکتر مصدق که بعد ازکودتای  28مـرداد  32در
مشھد ھمراه با محمد تقی شرﯾعتی و دکتر علی شرﯾعتی و  ...به زنـدان
افتاد ،از کسانی بود که محکم ھمچون کوه در مقابل کودتا اﯾستاد .احـمـد
زاده ﯾک رادﯾوی قاچاقی ﯾک موج در زندان داشت که با گوش خود از رادﯾـو
بی بی سی شنيد که دو فرزندش مسعود و مجيد از پاﯾه گذاران سازمـان
چرﯾک ھای فداﯾی خلق تـوسـط رژﯾـم شـاه اعـدام شـده اسـت.تـمـام
ھمبندﯾھاﯾش را دورش جمع کرده و به انھا ميگوﯾد اگر ناراحت نشده و بـه
من تبرﯾک خواھيد گفت تـا ﯾـک خـبـر خـوشـی بـه شـمـا بـدھـم؟ کـه
ھمبندﯾھاﯾش با تعجب قبول ميکنند و احمد زاده خبر شھادت دو فـرزنـدش
را ميدھد.مشھور است که دختر بزرگ طاھر احمد زاده به نام مستوره کـه
پزشک است روز بعد با دسته گـل بـه دﯾـدن پـدرش رفـتـه و شـھـادت
برادرانش را به پدر تبرﯾک ميگوﯾد.مستوره ھم اکنون در فرانسه تبعيـد کـه
ھمسرش را جمھوری اسالمی اعدام کرده است و نمی تواند در تشـيـيـع
جنازه ی ان پدر شرکت کند.طاھر احمد زاده قبـل از انـقـالب بـھـمـن 57
ھمراه دﯾگر زندانيان از زندان شاه ازاد و بعد از انـقـالب اولـيـن اسـتـانـدار
خراسان ميشود.ھمراه با استعفای بازرگان از نخست وزﯾری ،احـمـد زاده
نيز از استانداری استعفا ميدھد.بعد از کودتای خرداد  60بار دﯾگر به زنـدان
می افتد .بعد از ازادی تالش ميکند که از کشور خارج و به مجاھدﯾن خلـق
به پيوندد که دسـتـگـيـر شـده و بـا شـکـنـجـه ھـای بسـيـاری رو بـرو
ميشود.ھنگام انتقال از زندان تھران به مشھد بازجوﯾش کـه او را بسـيـار
شکنجه و کابل زده بـود پشـيـمـان و مـرتـب گـرﯾـه مـيـکـرده کـه او را
ببخشد.فرزند سومش مجتبی احمد زاده از سـازمـان مـجـاھـدﯾـن خـلـق
توسط جمھوری اسالمی اعدام ميشود.احمد زاده تا سـن  80سـالـگـی
نزدﯾک  15سال در حکومت شاه وشيخ زندان بوده که در سن  96سالگـی
فوت ميکند.ﯾاد و نامش جاودان و راھش پر ره رو باد .تسليت بـه خـانـواده
ی محترم اﯾشان و تمام رھروان آزادی.
سيد ھاشم خواستار نماﯾنده ی معلمان اﯾران

زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  2600ﺑﻪ ﻳﻚ
ﮔﻠﻮﻟﻪ آﺗﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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پروفسور استيون ھاوکينگ ،کيھانشناس مشھور ،در آخرﯾن
اظھارنظر خود گفته است که انسانھا تا سال  ٢۶٠٠کره
زمين را به ﯾک گلوله بزرگ آتشين تبدﯾل خواھند کرد.
به گزارش اﯾسنا و به نقل از سیانبیسی ،ھاوکينگ طی
در پکن گفتTencent WE :ﯾک پيام وﯾدﯾوﯾی در اجالس
مصرف بيش از حد و روزافزون انرژی باعث میشود زمين تا
چند قرن آتی غيرقابل سکونت شود.
به گفته روزنامه سان ،ھاوکينگ گفت که برای جلوگيری از
اﯾن سرنوشت ،انسان باﯾد به دنبال ﯾک سياره قابل سکونت
در جاھای دﯾگر باشد.
است ”Breakthrough Starshotھاوکينگ عضوی از برنامه “
که قصد دارد فضاپيمای پرانرژی فوقالعاده سرﯾع بسازد که
میتواند سيارات قابل سکونت را که ممکن است در نزدﯾکی
باشند ،جستجو کندAlpha Centauri) .ستاره آلفا قنطورس)
ھاوکينگ در اﯾن روﯾداد گفت :چنين سيستمی میتواند در
کمتر از ﯾک ساعت به مرﯾخ برسد ﯾا طی چند روز به پلوتو
عبور Voyagerبرسد .در عرض کمتر از ﯾک ھفته از کاوشگر
کند و طی حدود بيش از  ٢٠سال به آلفا قنطورس برسد.

الون ماسک ،مدﯾر عامل اسپيساﯾکس ،در اظھار نظری
مشابه گفته است که در آﯾنده نزدﯾک نوعی انقراض جمعی،
بشرﯾت را بر روی زمين نابود خواھد کرد .در واقع وی گفته
است که او اﯾن شرکت را با اﯾن ھدف نھاﯾی در ذھن خود
تاسيس کرده که انسان را در چندﯾن سياره سکونت دھد.

راﺑﺮت اوون اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﺮﻗﻲ ﮔﺮا
ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻪ اي را ﺑﺮاي ﻓﻘﻴـﺮان و
ﺑﻴﻜﺎران ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدار
ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روال ﻓﻌﻠﻲ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آﻧﺎن ﮔﺮدد.

راﺑﺮت اوون
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﺮﻗﻲ ﮔﺮا ﻳﺎ
آرﻣﺎن ﮔﺮا )ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﻴﻠﻲ(
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رابرت اوون سوسياليست و اصالحگر
انگليسی و از پيشـروﯾـان نـخـسـتـيـن
شرکت ھای تعاونی بود .ﯾک ازدواج
پرثمر به او اﯾن امکان را داد تا شـرﯾـک
کارخانه نيوالنارک گردد .اﯾـن شـراکـت
برای او زمينه تجربه گراﯾی مھـمـی را
فــرام آورد .فــرصــتــی بــرای تــحــقــق
بخشيدن بـه اصـالحـات اجـتـمـاعـی،
اصالحاتی که رابرت اوون انگاره آن را
از آشناﯾی مستقيم خود از فقر کـارگـر
صنعتی به دسـت آورده بـود .تـالش
ھای او به طور مشخص برای تـقـلـيـل
ساعات کار برای بھبـود مسـکـن و
برای برقراری ﯾک آموزش اجباری بـا
روش ھای نو بود .اولين کودکستـان
در انگلستان به ھمـت وی بـه وجـود
آمد .او فرمـان بـرداری مـطـلـق خـرد،
انسانی معتقد بود و نظرﯾه آمـوزش
او سنگ زﯾربنای تمامی نظامش بـود،
برای انسـانـی کـه مـی خـواھـد بـر
ماشين حاکـم بـاشـد و از امـکـانـات
انقالب صنعتی بـھـره بـرداری کـنـد،
آموزش ضروری است؛ در حـالـی کـه
ھمين آموزش در بھبود بازدھی فـردی
نيز سھيم بـاشـد .نـيـوالنـارک بـزودی
زﯾـارتـگـاھـی بـرای اصـالح طـلـبــان
اجتماعی برﯾتانيای کبير شد.
مجسمه رابـرت اوون در مـنـچـسـتـر
انگستان
رابرت اوون از معدود آرمان گـراﯾـانـی
است که زندگی مجتمع پيشنھادی را
قبل از مرگ به چشم دﯾد و تجربه کرد.

از آثار رابـرت اوون مـیتـوان بـه
موارد زﯾر اشاره کرد
• دﯾد تازه ای از جامعه ﯾـا پـژوھـش
ھاﯾی در اصل شکل گيری شخـصـيـت
انسان )(١٨١٣
• گزارش به النارک )(١٨١۶
• کتاب دنياﯾی اخالق نو )(١٨٣۶
انقالبی در نظر و عمل )(١٨۴٩

است که با قاطعيت سرنوشت افراد را
تعيين می کند.
رابرت اوون اصـل را خـوشـبـخـتـی
خوﯾشتن خوﯾش انسان مـی دانسـت
که آدمی نيز معمـوال ً اعـمـالـش را در
جــھــت آن ســوق مــی دھــد .اﯾــن
خوشبختی زمـانـی دسـت ﯾـافـتـنـی
اســت کــه ھــمــزمــان بــا رســيــدن
خوشبختی فردی ،خـوشـبـخـتـی
اجتماعی نيز تقوﯾت شود.
شعار اصلی او اﯾن بود
»خوشبختی جھانـی ،از
راه آموزش جھانی«

خانه رابرت اوون در نيوالراک
در اﯾـن آثــار  ،الــگـوی خــوﯾـش را از
استقـرار آرمـانـی سـالـم ،مـنـظـم و
سازنده شرح می دھـد ،اجـتـمـاعـات
کوچک نيمه روستاﯾی از  ۵٠٠تا ٣٠٠٠
نفره و متعدد نسبت به ﯾکدﯾگر
در  ١٨١٣رابرت اوئن برای اولـيـن بـار
»نظرﯾه محيط «خود را با نـام ) New
)views of societyبــيــان کــرده و در
 ١٨١٧کانپـسـت شـھـری خـود را در
گزارشی برای کميته انجمن صنعتگری
فرودستان مطرح ساخت .او درﯾـافـتـه
بود «مرد خودساخته »که اقتصاددانـان
ليبرال آن را خلق کرده و افکار عمومـی
نيز پذﯾرفته بود ،خواب و خيالی بـيـش
نيست ،بلکه اﯾـن شـراﯾـط مـحـيـطـی

رابرت اوئن کليسا ،ازدواج
و مــالــکــيــت خصــوصــی را
دشمن انسان می دانست
و بر خالف سن سيـمـون،
تجار و صاحـبـان صـنـاﯾـع را
جاﯾـگـزﯾـن پـذﯾـر دانسـتـه،
ضرورتی بـر وجـودشـان در
اجتماع احساس نمی کـرد.
او معيار ارزش را بر توزﯾـع و
توليد و سـاعـات کـار مـی
دانست.

رابرت اوون معتقد بود ماشين نـقـش
عمده ای در بيکاری مردم انگـلـسـتـان
دارد .او عنوان می دانست که ماشيـن
و دانش ھمگی فراخوانده شده اند تـا
آثار مشقت بار و ناپاک خود را بـه جـا
بگذارند .تا ھنگامی که کار و ماشين را
در ﯾک سطح بشناسيم طبقه کـارگـر
دارای وساﯾل مناسب برای مـبـارزه بـا
قدرت مکانيکی نخواھد بود .پس بـاﯾـد
ﯾکی از راه ھای زﯾر را برگزﯾد:
• استفاده از نيروی مکانيکـی بـاﯾـد
شدﯾداً کاھش ﯾابد
• ميليونھا انسان باﯾد از گرسنگـی
بميرند تا ميزان فعـلـی تـولـيـد کـافـی
باشد
باﯾد کار ﯾا حرفه ای را برای فـقـيـران و
بيکاران پيدا کرد .ماشين بـاﯾـد فـرمـان
بردار کارگر باشد ،نه اﯾنکه بـر اسـاس
روال فعلی جانشين آنان گردد.

رابرت اوئن تالش کرد تا راه حل سوم
را به عنوان تنھا راه مطلوب ،اثبات کند.
وی اقدام اصالح گرانه خود را بـاھـدف
گرﯾز ناپذﯾر آن چنين بيان نمود :ﯾـافـتـن
شغلی با صرفه برای ھمه کارگـران در
نظامی که پيشرفت مکانـيـکـی را تـا
بينھاﯾت ممکن می سازد.
رابرت اوون برنامه ھای خود را بـه
شرح زﯾر تدوﯾن کرد
• تأکيد بر شراﯾط معقول زندگی کـه
پاسخگوی نيازھای مـخـتـلـف انسـان
)جسمی ،ذھنی و روانی( باشد
• تأکيد بر آموزش به وﯾژه در کودکان
• تلفيق زندگی شھری و روستاﯾـی
در طرحھای آماﯾشی

• تأمين شـغـلـی مـنـاسـب بـرای
بزرگساالن
جدا نمودن طبقه محرومان از جامـعـه
شھری به منظور بھبود شراﯾط اﯾشان
• معتقد به اجتماعات انسانی ۵٠٠
تا  ١۵٠٠نفر و به طور مـتـوسـط ١٢٠٠
نفر برای دستيابی به شراﯾـط زﯾسـت
متعالی
تأکيد بـر روی کشـاورزان بـه عـنـوان
شغل اصلی مردم و صنعت به عـنـوان
ضميمه و شغل دوم آنھا
رابرت اوون برای عـمـلـی سـاخـتـن
عقاﯾد خود ﯾک نمونه ھمزﯾستی اﯾـده
آل )شـــھـــرک شـــرکـــتـــی ﯾـــا
سوسياليستی( را طـراحـی کـرد کـه
دھکده ای بود برای ﯾک اجتماع کوچک
کشاورزی و صنعتی ،خودکفـا و دارای
تمام تشکيالت و خـدمـات الزم .اﯾـن
طرح در  ١٨١٧برای اولين متن گـزارش
به کميسـيـون تـحـقـيـقـات راجـع بـه
مســتــمــنــدان ارائــه شــد و مــقــاالت
متعددی در دفاع از آن در روزنـامـه ھـا
انتشار گردﯾد و باألخـره در  ١٨٢٠کـه
مطالعات دقيق تر روی آن انجام شـده
بود به عنوان کنت نشينان النارک ارائه
گردﯾد .وظاﯾف جامعه سـاکـن در اﯾـن
دھکده نسبت به حکومت مـحـلـی ﯾـا
مرکز توسط قوانين عمومی تعيين مـی
شود و مردم طبق آن قوانين ،مـالـيـات
می پردازند و مردان به خـدمـت نـظـام
می روند و تنھا چيزی که به آن احتياج
نخواھند داشت ،دادگاه و زندان اسـت.
در اﯾــن جــامــعــه مــقــدار کــاری کــه
توليدشده معيار ارزﯾابی قيمت ھاسـت
و توجه به جمعيت بنـيـه و اخـتـصـاص
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طرح نيوھارمونی رابرت اوون

زمين کشاورزی برای کارگران از اصـول
طرح ھستند.
تــأثــيــرات فــکــری رابــرت اوون را در
انگلستان در جنبش باغ شـھـر مـی
توانيم پيگيری کنيم.
اصول رعاﯾت شده در طـرح کـنـت
نشين «النارک »عبارت بودند از
• دھکده ای برای اجتـمـاع کـوچـک
فعال کشاورزی و صنعت توأم ،مستقل
و خودکفا و داری خدمات و تشـکـيـالت
الزم
• ﯾــک زنــدگــی مشــتــرک اﯾــده آل
مبتنی بر اصل تربيت
• متکی بر خدمـات جـمـعـی مـثـل
مدرسه ،کتابخانه ،ھـتـل ،غـذاخـوری
عمومی و رختشوی خانه عمومی
• محدودﯾت جمعيت
• مستقر در دل طـبـيـعـت و ﯾـک
منطقه کشاورزی
• اقتصاد :متکی بر توليد اشـتـراکـی
بر مبنای کشاورزی و صنعت
توجه به مسائل بھداشتـی  ،تـأمـيـن
فضای سبز ،جداسازی محيط صنعت از
محيط زﯾست به وسيله فضای سبز.
• فرم طرح :چھارضلعی که در سـه
طرف مسکن ھای خصوصی )دارای
خواب و نشيمن( و در ﯾـک ضـلـع آن
فضاھای عـمـومـی مـانـنـد خـوابـگـاه
کودکان ،درمانگاه ،انبار و … و در وسـط
مدرسه  ،آشپزخانه رستوران و کليسـا
قرار دارد
• توجه به تأسيسات آب و بـرق و
حرارت و برودت مرکزی و…
تشکيـالت اداری بـر اسـاس نـوعـی
سوسياليسم.

ﺻﻔﺤﻪ 22

رابرت اوئـن پـس از شـکـسـت در
انگلستان به امرﯾکا رفت تا بـرای اﯾـده
ھاﯾش تبليغ کند در ھمين سال زمـيـن
ھای «نيو ھارمونی »را خـرﯾـد و بـا
کــمــک ھــوادارانــش مــجــتــمــع «نــيــو
ھارمونی »را در اﯾالت اﯾندﯾانا پی نھاد.
در اﯾن مجتمع نيز آپارتمانھـای اعضـای
تعاونی پيش گفته ،در بلوک مسکونی
مستطيل شکلی طرح شد و در وسـط
بلوک مجموعه ھای خـدمـات جـنـبـی
زﯾربناﯾی قرار داشت .اطراف واحدھـای
مسکونی را بـاغ ھـا و فضـای سـبـز
پوشانده بود .کـارگـاه ھـا ،صـنـاﯾـع و
واحدھای کشاورزی بافاصله در بـخـش
بيرونی شھرک شکل گرفته بـود .اﯾـن
آزماﯾش به خاطر عدم ھمسازی مـيـان
اعضای ناھمگن ساکن در مـجـمـوعـه
 ٨٠٠نفری «نيو ھارمونی »)ممنوعيـت
باده نوشی و شراﯾط دشوار مـذھـبـی
حاکم( به شکست انجاميد.
اندک نمونه ھای موفق اﯾن تـجـربـه را
ميان سال ھای  ،۴۵-١٨٣٩پـيـرامـون
رابرت اوون در «ھارمونی ھال »واقـع
در ساوت ھمپتن پی گرفتند .گفـتـنـی
است که رابرت اوئن به خاطر اﯾن کار
)تجربه «نيو ھـارمـونـی )»سـه سـال
بعد داراﯾـی خـود ر از دسـت داد و
نـاگــزﯾــر بــه اروپــا بــازگشــت و «نــيــو
ھارمونی »به ﯾک مرکز خدمات زمـيـن
ھای کشاورزی اطراف تبدﯾل شد.
بدون شک رابـرت اوئـن مـوفـقـيـت
ھاﯾی در بـخـش تـعـلـيـم و تـربـيـت،
سازمان دھی نيروی کار و گراﯾـش بـه
فناوری و حقوق در شـھـرسـازی بـه
دست آورد .در پس تالش ھای او بـود
که نخستين مھد کودک و کودکستـان،
اولين مدرسه حرفه ای ،و اولين نـظـام
آموزش جمعی )شبيه مدارس شبـانـه
روزی امروزی( پا گـرفـت .نـخـسـتـيـن
مدرسه خودگردان و اولين کـتـابـخـانـه
عمومی اﯾجاد شد و زمان کار کـودکـان
و زنان نيز محدود گشت.
رابرت اوون تـالش کـرد در زمـيـنـه
شھرسازی ،جنبه ھـای اقـتـصـادی،
اجتماعی ،معماری و مالی را در ھـم
آميزد .اگر بخواھيـم بـه زبـان امـروزی
صحبت کنيم ،او ﯾـکـی از نـخـسـتـيـن
کسانی بود که به سرشت فـراﯾـنـدی
برنامه رﯾزی آگاھی داشت و مـتـوجـه
رابطه بين آراﯾش فضاﯾی و رفـتـارھـای
اجتماعی شده بود.
شيوه ساماندھی کمون رابرت اوون
نيز بر پاﯾه ساختارھای مستبدانه بـود،
به نحوی که عمال ً ھيچ فاصلهای ميـان
خوشبختی اجتماعی و فردی  ،فضـای
عمومی و خصوصی قائل نـبـود .او از
اﯾن موضوع غافل بود که انسان ھاﯾـی
با خـاسـتـگـاه ھـای گـونـاگـون و دل
بستگی ھا و سطح سواد مخـتـلـف را
نمی توان به ﯾک نوع زندگی ھـمـانـنـد
راضی نمود .رابرت اوئن ھـمـچـنـيـن
کوشيد فعاليت ھـای جـامـعـه را بـه

شش بخش :کشاورزی ،پيـشـه وری،
ادبيات ،علوم طبيعی ،تعليم و تربيت و
تفسير تقسيم نماﯾد و برای ھـر کـدام
مدﯾری مسئول قرار دھد.
کمون پيشنھادی رابرت اوون گـذشـتـه
از اﯾنکه ساختار اجتماعـی مـحـکـمـی
نداشت و اعضای آن پـيـوسـتـه عـوض
می شدند ،ناگزﯾر به ارتباط با پيـرامـون
خود ھم بود و نمی توانست از جامعـه
اطراف خود گسسته بماند و سرانجـام
باﯾد گفت که عدم موفـقـيـت ھـای او
تنھا به خـاطـر مشـکـالت اقـتـصـادی،
نارساﯾی ھای مدﯾرﯾتـی و اخـتـالفـات
داخلی نبود ،بلکه از کـلـی نـگـری او
درباره شيوه زندگی گروھی نيز ناشی
می شد.
رابرت اوون معتقد به تأثير مستـقـيـم
محيط کار و زندگی در راندمان کارگـران

بود و اصول  :مزد بھتـر ،سـاعـات کـار
کمتر ،مسکن بھتر و تربيـت را مـطـرح
می کرد.
منبع :جزوه سير انـدﯾشـه ھـا در
شھرسازی

ﭼﺮا ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﺻـﻔـﺤـﻪ ﻣـﻮﺑـﺎﻳـﻞ ﺧـﻮد ﭼﺸـﻢ ﺑـﺮدارﻳـﻢ؟
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ،ﺑﺮﮔﺮدان :ﺳﺎرﻳﻨﺎ ﻳﺰداﻧﻲ
• امروزه ما بیوقفه در حال سرزدن بـه
شبکهھای اجتماعیمان ھستيـم کـه
باعث بهھمرﯾختن کار و زندگی روزانـه
ما میشود .به جای اﯾـنـکـه مـتـوجـه
باشيم که در کجا قدم میزنيم و با چه
کسانی صحبت میکنـيـم ،دچـار اﯾـن
وسواس شدهاﯾم که در اﯾـنـسـتـاگـرم
چند تا الﯾک میگيرﯾم... .

» آدام آلتر« با  ٣٦سال سن اسـتـادﯾـار
دانشکده اقتصاد استـرن در دانشـگـاه
نيوﯾورک است و درباره روانشناسی و
بازارﯾابی تحقيق میکند .گفتنی است
«آدام آلتر »ﯾک روانشناس اجتـمـاعـی
نيز ھست .او در کتاب جدﯾـد خـود بـه
نام «مقاومتناپذﯾر :رشـد تـکـنـولـوژی
اعتيادآور و موضوع در دام نـگـهداشـتـن
ما »به تحقيق درباره اعتياد بسياری از
ما انسـانھـا )جـوانـان ،نـوجـوانـان و
بزرگساالن( به محـصـوالت دﯾـجـيـتـال
نوﯾن پـرداخـتـه و دراﯾـنبـاره ھشـدار
میدھد) .آنھم اعتياد نه بـه مـعـنـای
سمبوليک ،بلکه بـه مـعـنـای واقـعـی
کلمه معتادشدن( .الزم به ذکـر اسـت
که اﯾـن گـفـتوگـو در دفـتـر روزنـامـه
نيوﯾورکتاﯾمز حدود دو سـاعـت زمـان
برده ،ولی اﯾن گفتوگو برای شفافيـت
بيشتر و اﯾجاز ،کمی تصحيح و خالـصـه
شده است .اﯾن گفتگو را بـه نـقـل از
شـــــرق مـــــی خـــــوانـــــيـــــد:

ﺻﻔﺤﻪ 23

چه چيزی باعث شـده اسـت کـه
شما فکر کنيد مـردم بـه وسـاﯾـل
دﯾجيتال و رسانهھای اجـتـمـاعـی
ھســـــتـــــنـــــد؟
مـــــعـــــتـــــاد
در گذشته ما فکر مـیکـردﯾـم اعـتـيـاد
چــيــزی اســت کــه بــه مــوادی مــثــل
ھروئين ،کوکائين و نـيـکـوتـيـن مـربـوط
میشود .امروزه ما با ﯾک پدﯾده اعتيـاد
رفتاری مواجـه ھسـتـيـم .ﯾـک رھـبـر
صنعت فناوری درباره آن به مـن گـفـت
که مردم در حال حاضر نزدﯾک بـه سـه
ساعت در روز را مشغول کـارکـردن بـا
موباﯾلھاﯾشان ھستند و اﯾن در حالـی
است که پسران نوجوان گاھی اوقـات
چندﯾن ھفته را تنھاﯾی در اتاقھاﯾشان

درحال بازی
با بازیھای
راﯾانهای سپری میکنند .از سـوی
دﯾگر در مـوقـعـيـتـی ھسـتـيـم کـه
صاحبان اپليکيشن اسـنـپچـت بـه
اﯾن افتخار میکنند که کاربـران اﯾـن
اپليکيشن روزانه بيش از  ١٨بار اﯾـن
برنامه را باز میکنند .اعتياد رفتـاری
اکــنــون بــهشــدت زﯾــاد شــده اســت.
براساس ﯾک تحقيق که در سال ٢٠١١
انجام گرفت ،مشخص شد  ٤١درصد از
ما حداقل ﯾک نوع از اعتياد رفـتـاری را
دارا ھستيم .مسلما در سالھای اخير
ميزان اعتياد به اﯾن وساﯾل با زﯾادشدن
شبکهھـای اعـتـيـادآور اجـتـمـاعـی و
تلفنھای ھوشمند و تـبـلـت افـزاﯾـش
اســـــــــت.
ﯾـــــــــافـــــــــتـــــــــه
شما اعتيـاد را چـگـونـه تـعـرﯾـف
مــــــــــیکــــــــــنــــــــــيــــــــــد؟

تعرﯾفی که من از اعـتـيـاد دارم ،اﯾـن
است که اعتياد چيزی است که شـمـا
در کوتاهمـدت از انـجـامدادن آن لـذت
میبرﯾد و در درازمدت به شما آسـيـب
میزند ،ولی شما بهھرصورت به دليـل
وسواس بیاراده ،اﯾن کـار را بـاز ھـم
انجام میدھيد .ما از نظر بيـولـوژﯾـکـی
مستعد وابسـتـهشـدن بـه اﯾـنگـونـه
وساﯾل ھستيم .اگر شـمـا کسـی را
مقابل ﯾک مـاشـيـن بـازی قـمـار قـرار
دھيد ،مغز اﯾن انسان از لحاظ کـيـفـی
مانند زمانـی بـه نـظـر مـیرسـد کـه
ھروئين مصـرف مـیکـنـد .اگـر شـمـا
کســی ھســتــيــد کــه بــه صــورت
وسواسگونـه بـازیھـای راﯾـانـهای را
انجام میدھيد )البتـه نـه ھـرکسـی؛
بلکه منظور کسانی است که بـه ﯾـک
بازی خاص مـعـتـاد ھسـتـنـد( ھـمـان
لحظهای که کامپيوتر ،بـازی را شـروع
میکند مغز شما مانند شخص مـعـتـاد
به مواد مـخـدر ،عـمـل خـواھـد کـرد.
ساختمان مغز ما طوری است کـه اگـر
ﯾک تجربه باعث فشار دکمه مناسـبـی
در مغز شود ،موجب ترشـح دوپـامـيـن
مــیشــود کــه بــا تــرشــح اﯾــن مــاده
احساس خوشی کوتاهمـدتـی بـه مـا
دست میدھد .اما اشکال اﯾنـجـاسـت
که در طوالنیمدت نـوعـی مـقـاومـت
اﯾجاد میکند و باعث میشود مـا بـه

آن ماده بيشتر احتياج پيدا کـنـيـم .بـه
عبارت دﯾگر باعث شکستهشـدن اراده
شـــــــد.
خـــــــواھـــــــد
مـــــــا
آﯾا طراحان تکنولوژیھای جدﯾد در
جرﯾان کاری که انجام مـیدھـنـد،
ھســــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــد؟
کسانی که بازیھای راﯾانهای را خلـق
میکنند ،نمیگـوﯾـنـد کـه بـه دنـبـال
خلقکردن اعتياد ھستند .آنـھـا فـقـط
میخواھند که شما بيـشـتـرﯾـن زمـان
ممکن را صرف محصوالتشان بـکـنـيـد.
بعضی از بازیھای داخل گوشـیھـای
ھوشمند نيازمند پرداخت پول از جـانـب
شما برای ادامهدادن بـازی ھسـتـنـد.
طراحان اﯾن بازیھا امکان بـرنـدهشـدن
مکرر را به شما میدھند؛ شبيه ھمان
مــاشــيــنھــای بــازی مــوجــود در
قمارخانهھا که گاهبهگاه به شما امکان
برد میدھند تا شما را عالقهمند نـگـه
دارنــد .جــای تــعــجــب نــيــســت کــه
توليـدکـنـنـدگـان اﯾـن بـازیھـا اغـلـب
نسخهھای مختلفـی از ﯾـک بـازی را
منتشر و امتحان میکـنـنـد کـه کـدام
نسخه مقاومت مصرفکننده را بيشـتـر
میشکند و به مدت طوالنیتری توجـه
آنھا را به خود جلب میکند که الـبـتـه
اﯾن روش نتيجه نيـز داده اسـت .مـن
برای کتابی که در حال نوشتن آن بودم
با ﯾک مرد جوان مصاحبه کردم کـه بـه
مدت  ٤٥روز متوالی جلوی کـامـپـيـوتـر
نشسته و مشغول بازی بـا بـازیھـای
راﯾانهای بود .بازیکردن وسـواسگـونـه
باقی عمرش را نيز نابـود کـرده بـود و
درنھاﯾت کارش به ﯾک کـلـيـنـيـک تـرک
اعتياد به نام «شروع دوباره »در اﯾـالـت
واشنگتن کشيده شد و اﯾنـجـا جـاﯾـی
است که در درمان وابستگـی بـه اﯾـن
بازیھا تخصص دارند.

آﯾا ما به قانونی برای حـفـاظـت از
خـــودمـــان احـــتـــيـــاج دارﯾـــم؟
درنظرگرفتن قانون ،اﯾده بدی نـيـسـت.
حداقل برای بازیھای راﯾانهای در چين
و کرهجنوبی چندﯾن طرح پيشنھادی به
نام قوانين سيندرال وجود دارد .ھدف از
اﯾن طرحھا ،محافظتکردن بـچـهھـا در
مقابل بازیھای خاص بعد از نيمهشب
است .در سـراسـر آسـيـای شـرقـی
اعتياد به بازیھا و اﯾنترنت ﯾک مشکـل
بسيار جدی است .در چين ميلـيـونھـا
جوان با اﯾن مشکل مواجھـنـد و بـرای
رفع اﯾن مشکل کمپھاﯾـی دارنـد کـه
والدﯾن ،فرزندان خود را برای ماهھـا بـه
آنجا میفرستند و در آنجا درمـانـگـران،
آنھا را با ﯾک برنامه ترک اعتيـاد درمـان
مــــــــــــیکــــــــــــنــــــــــــنــــــــــــد.
چرا شما ادعا میکنيد کـه مـقـدار
زﯾادی از اﯾن وساﯾل الکتـرونـيـکـی
جدﯾد باعث اﯾـن اعـتـيـاد رفـتـاری
شــــــــــــــــــــدهانــــــــــــــــــــد؟
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خب ،شما به رفتار مردم نـگـاه کـنـيـد.
براساس ﯾک نظرسنجی  ٦٠درصـد از
بـــزرگســـاالن مـــیگـــوﯾـــنـــد کـــه
موباﯾلھاﯾشان را ھنگام خواب در کـنـار
خود میگذارند .نظـرسـنـجـی دﯾـگـری
حـــاکـــی اســـت کـــه نـــيـــمـــی از
پاسخدھندگان ادعا کـردهانـد در طـول
شب اﯾميلھاﯾشان را بـاز مـیکـنـنـد.
بهعالوه اﯾن ابزارھای جدﯾد بـه نـوعـی
بــه ابــزارھــای کــامــل در خــدمــت
رسانهھای اعتيادآور تبـدﯾـل شـدهانـد.
ﯾـعـنـی اگـر بـازیھـا و شـبـکـهھـای
اجتماعی قبال فقط روی کامپيـوتـرھـای
خــانــهھــای مــا بــودنــد ،االن وســاﯾــل
ھمراھی که ھمواره با ما ھستند اﯾـن
امکان را به ما میدھند که در ھمـهجـا
به آنھا دستـرسـی داشـتـه بـاشـيـم.
امروزه ما بیوقفه در حال سـرزدن بـه
شبکهھای اجتماعیمان ھستيـم کـه
باعث بهھمرﯾختن کار و زندگی روزانـه
ما میشود .به جای اﯾـنـکـه مـتـوجـه
باشيم که در کجا قدم میزنيم و با چه
کسانی صحبت میکنـيـم ،دچـار اﯾـن
وسواس شدهاﯾم که در اﯾـنـسـتـاگـرم
چـــنـــد تـــا الﯾـــک مـــیگـــيـــرﯾـــم.
اﯾن کار چه آسيبی به ما مـیزنـد؟
اگر شما روزانه به مدت سـه سـاعـت
ســرگــرم گــوشــیتــان بــاشــيــد ،اﯾــن
مدتزمانی است که شمـا از بـرخـورد
چھرهبهچھره با مردم محروم شـدهاﯾـد.
گوشیھای ھوشمند ھر چيزی را کـه
شما در لحظه از آن لذت مـیبـرﯾـد بـه
شما میدھد ،ولـی اﯾـن چـيـزھـا بـه
ابتکار عـمـل احـتـيـاج نـدارنـد .شـمـا
ھيچوقت نياز ندارﯾد چيزی را به خـاطـر
بسپارﯾد چون ھمهچيز در گوشی شما

و روبهروی شماسـت .شـمـا احـتـيـاج
ندارﯾد که تواناﯾی بهخاطرسپردنتـان را
افــزاﯾــش دھــيــد و نــيــازی بــه خــلــق
اﯾدهھای جدﯾـد نـدارﯾـد .مـن مـوضـوع
جالبی را فھميدم و آن اﯾـن اسـت کـه
» استيو جابز« در ﯾک مصاحبه در سـال
 ٢٠١٠گفته بود که بچهھاﯾش از آیپـد
استفاده نمیکنند .در حقيقـت تـعـداد
باور نکردنیای از غولھای تـکـنـولـوژی
ســاکــن در دره ســيــلــيــکــون اجــازه
نمیدھند که بچهھاﯾشان به ابزارھای
خاصی نزدﯾک شوند .در دﯾگر مـنـطـقـه
مھم شھر ﯾک مدرسه خصوصی وجـود
دارد که در اﯾن مدرسه به بچهھا اجـازه
استفاده از ھيچ نوع تکنولوژیای مـثـل
آﯾفون ﯾا آیپد داده نمیشود .مـوضـوع
جالب درباره اﯾن مدرسه اﯾن است کـه
 ٧٥درصد از والدﯾن بچهھا خود در زمـره
مدﯾران اجرائی شرکتھای صاحب اﯾن
تکنولوژیھا ھستند .آگاھـی از وجـود
اﯾن مقررات در اﯾن مدرسه مـن را بـه
سمت نوشتن کتاب «مقاومتنـاپـذﯾـر»
سوق داد که در اﯾـن مـحـصـوالت چـه
چيزی ھست که از دﯾدگاه متخصـصـان
آنقــدر احــتــمــال خــطــرنــاکبــودنشــان
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرود.
شما ﯾـک پسـر ١١مـاھـه دارﯾـد،
وقتی با او ھسـتـيـد چـگـونـه بـا
تکـنـولـوژی بـرخـورد مـیکـنـيـد؟
من سعی میکنم وقتـی در کـنـار او
ھستم از موباﯾـلـم اسـتـفـاده نـکـنـم.
درواقع اﯾن ﯾکی از بـھـتـرﯾـن راهھـاﯾـی
است که من را مجبور کرده از گـوشـی
خــودم زﯾــاد اســتــفــاده نــکــنــم.
آﯾا خود شما به اﯾن وساﯾل اعتـيـاد
دارﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟
بله ،فکر میکنم به آنھا اعـتـيـاد دارم.
من ھم گهگاھی به بازیھای مختـلـف
روی تلفنم اعتياد پيدا کـردهام .مـانـنـد
بسياری از مـردم شـرکـتکـنـنـده در
نظرسنجی اشارهشده در قبل ،من نيز
مــعــتــاد بــه اﯾــمــيــلھــاﯾــم ھســتــم و
نمیتوانم از نگاهکردن به آنـھـا دسـت
بردارم و اگر قبل از خواب اﯾميلھاﯾم را
چک نکنم ،نمیتوانم بخـوابـم .ھـرچـه
تالش میکنم اﯾن کار را انجام نـدھـم،
اما بـاز مـوبـاﯾـلـم را در کـنـار تـخـتـم
میگذارم .تکنولوژی برای زنـجـيـرکـردن
مــا بــه خــود طــراحــی شــده اســت.
اﯾميلھا انتھاﯾی ندارنـد .بـرنـامـهھـای
ارتباط جـمـعـی بـیپـاﯾـان ھسـتـنـد.
ساﯾتی مانند توﯾيتر مطالبـی دارد کـه
پاﯾانناپذﯾرند .شما میتوانيد ٢٤ساعته
پای آنھا بنشينيد و ھـيـچوقـت کـارتـان
تمامی نـدارد و شـمـا مـجـددا بـرای
چيزھای بيشتری بـه اﯾـن شـبـکـهھـا
گشــــــت.
بــــــرخــــــواھــــــيــــــد

اگر شما بخواھيد به دوستی برای
ترک اعتياد رفتاریاش تـوصـيـهای
کنيد ،چـه چـيـزی را پـيـشـنـھـاد
مـــــــــــــیدھـــــــــــــيـــــــــــــد؟
من پيشنھاد میکنم کـه آنـھـا دربـاره
اﯾنکه چـگـونـه بـه تـکـنـولـوژی اجـازه
میدھند به زندگیشان حمـلـه کـنـد،
دقت بيشتری داشته باشند و مـھـمتـر
ھم اﯾنکه آنـھـا بـاﯾـد اﯾـن ابـزارھـا را
خاموش کنند .من از اﯾن اﯾـده خـوشـم
میآﯾد .برای مثال به مدت شش شـب
به اﯾميلھاﯾشان پاسخ ندھند .عمـومـا
من میگوﯾم که وقت بيـشـتـری بـرای
گذراندن در طبيعت پيدا کنند .مـثـال بـه
طور رودررو بـا کسـی بـنـشـيـنـنـد و
مــکــالــمــهای طــوالنــی بــدون حضــور
ھيچگونه تکنولوژی داشته باشند .باﯾـد
ساعاتی از روز را طـوری گـذرانـد کـه
انگار دھه  ١٩٥٠اسـت ﯾـا در جـاﯾـی
بنشينيد که نتوان گفت در چه عصـری
قرار دارﯾد و نمیتوانيد بگوﯾـيـد در چـه
زمانی ھستيد .نباﯾد ھميشه خيره بـه
صــفــحــه گــوشــیھــاﯾــتــان بــاشــيــد.
*منبع ،NewYorkTimes :نـوﯾسـنـده:
کلودﯾا درﯾفوس

ﻣﺤـﻤـﺪرﺿـﺎ
ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻛﺪﻛﻨﻲ؛
از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻠﺘـﻲ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳـﺪ
ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺎﻓﻈـﻪ
ﺗــﺎرﻳــﺨــﻲ
داﺷﺖ؟
محمود اسفندياری
رای حفظ جان دوستانش ،مجمـوعـهی
بیشماری از نامهھای مرتضای کيـوان
ـ آن مرد مردستـان و انسـان شـرﯾـف
تارﯾخ معاصر اﯾران ــ را کـه بـه افشـار
نوشته بود در چاه آب منزلشان برﯾزد و
معدوم کند .ترسيده بـود کـه اگـر بـه
دست اﯾادی »رکن دو«ی ارتش بيفـتـد
از روابط کسانی با مرتضای کيوان آگـاه
شوند و جان آن افراد در معـرض خـطـر
قرار گيرد
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*****
حکمت مشرقـیست اﯾـن گفتـــــار از
«پکن »بشنو اﯾن سخن نه ز ُرم
ھـر که در ميخ صرفهجوﯾی کـرد

خود کتابی بـزرگ اسـت ــ نـمـوداری
است از توزﯾع نام و نشان تمام فضالی
مــعــاصــر اﯾــران بــر روی نــقــشــهی
جغرافياﯾی اﯾران .از روی آن کـتـابـچـه،
شما میتوانيد ارباب فرھنگ و مـعـارف
اﯾران را در تمام شھـرھـا و حـتـی در
کــوچــکتــرﯾــن روســتــاھــای کشــور
بشناسيد و آدرس و تلفن اﯾشان را بـه
دست آورﯾد و در مواردی حوزهی کار و
تخصص اﯾشان را نيز بدانيد .آنـجـاسـت
که حـوزهی پـھـنـاور و دوسـتـداران و
شيفتگان اﯾرج افشـار را مـیتـوان از
نزدﯾک آزمود و دﯾد و نيز ﯾک نـمـونـه از
»انضباط آرشيوی« او را

میکنــد نعـــل اسب خــود را گُــم

محمدرضا شفيعی کدکنی

البته قافيه بيت اول را درسـت بـه ﯾـاد
نمیآورم

بعد از سقوط سلطنت ،در ھمين چـنـد
سال اخير ،روشنفکران و کتاب خوانـان
اﯾران تازه به اﯾن فکر افتادهاند که «مـا
حافظـهی تـارﯾـخـی نـدارﯾـم» .راسـت
است و اﯾن حـقـيـقـت قـابـل کـتـمـان
نيسـت .در کـجـای جـھـان ،در قـرن
بيسـتـم ،اگـر فـرّخـی ﯾـزدی )غـرض
شخص او نيست ،بلکه منظور شاعری
آزاده و ميھن دوست و شجاع از طـراز
اوست( کشـتـه مـیشـد ،کسـی از

جای دﯾگری ،ھمين روزھـا ،مـقـالـهای
درباره »دفتر تلفن« وﯾژهی سفرھای او
ـ که نموداری است از انضباط آرشيـوی
او ـ نوشتهام؛ در اﯾنجا به ھـيـچ روی
قصد تکرار آن مطلب را نـدارم .ھـمـيـن
قدر میگوﯾم که آن دفتر تلـفـن ــ کـه

گورجای او بیخبر میماند؟ نمـیدانـم
شما تاکنون به اﯾن نکته توجه کردهاﯾـد
کــه ھــيــچکــس نــمــیدانــد جــای بــه
خاکسپاری فرخـی ﯾـزدی کـجـا بـوده
است؟
اﯾن دﯾگر قبر فرخی سيستانی نيسـت
که مربوط به ﯾازده قـرن پـيـش از اﯾـن
باشد و بگوﯾند در حملهی تاتار از ميـان
رفته است .فرخی ﯾزدی در سال تـولـد
من و ھمساالن من کشته شده است
و شاﯾد قاتالن او ،که آن جنـاﯾـت را در
زندان قصر مرتکب شدند ،ھـنـوز زنـده
باشند .عمر طبيعی نسـل قـاتـالن او
چيزی حدود  ٩٠ـ  ٩۵سال است.
چرا ھيچکس نمیداند که قبر فـرخـی
ﯾزدی کجاست؟ خواھيد گفت« :شاﯾـد
در فالن گورستـانـی بـوده اسـت کـه
اﯾنک تبدﯾل به پارک شـده اسـت» .در
آن صورت اﯾن پرسش تلختر بـه مـيـان
خواھد آمد کـه چـرا مـا اﯾـن چـنـيـن
ناسپاس و فراموشکارﯾم که محلی که
فرخی ﯾزدی در آن مدفون شده اسـت
تبدﯾل به پارک شود و ﯾک سنگ ﯾادبـود
برای او در آن پارک نگذارﯾم؟

در کجای دنيا چنين چيزی امـکـانپـذﯾـر
اســت؟ شــاعــری کــه مــانــنــد آرش
کمانگير ،تمام ھستی خود را در تـيـر
شعر خود نھاده است و با دﯾـکـتـاتـوری
بیرحم زمانه به سـتـيـزه بـرخـاسـتـه
است و در زندان ھمان نظام با «آمپـول
ھوا »او را کشتهاند ،چرا باﯾد محل قبـر
او را ھيچکس نداند؟ خواھيد گفت« :از
ترس نظام دﯾکتاتـوری آن روز ،کسـی
جرأت نکرده است که آن را ثبت و ضبط
کند» .ھمه میدانند که دو سال بعد از
مرگ فرخی ﯾزدی آن نظام دﯾکـتـاتـوری
«کن فيکون »شده است .چرا کسانـی
که بعد از فروپاشی آن نظام آن ھـمـه
دشنامھا نثار بنيادگـذارش کـردنـد بـه
فکر اﯾن نيفتادند که در جاﯾی به ثبت و
ضبط محل خاکسپـاری فـرخـی ﯾـزدی
بپردازند؟
ھيچ عذری در اﯾـن مـاجـرا پـذﯾـرفـتـه
نيست .ھيچ خردمندی اﯾنگونه عذرھـا
را نخواھد پذﯾـرفـت .در فـرنـگـسـتـان،
ھمينطور که در خيابـان راه مـیروﯾـد
میبينـيـد کـه بـر دﯾـوار بسـيـاری از
ساختمانھا ،پالک ﯾا سنگی نھـادهانـد
و بر آن نوشتهاند که فـالن شـاعـر ﯾـا
نوﯾسنده ﯾا دانشمند ،در فالن تارﯾخ دو
روز ﯾا ﯾک ھفـتـه در اﯾـن سـاخـتـمـان
زنــدگــی کــرده اســت .جــای دوری
نمیروم.

در ھــمــيــن دورهی بــعــد از ســقــوط
سلطنت ،ﯾعنی در بيست سال اخـيـر،
اوليای محترم حضرت عبدالعظـيـم )بـه
صرف گذشت سی سال و رفـع مـانـع
فقھی( قـبـر بـدﯾـعالـزمـان فـروزانـفـر،
بزرگترﯾن استـاد در تـارﯾـخ دانشـگـاه
تھران و ﯾکی از نوادر فرھنگ اﯾرانزمين
را ،به مبلغ ﯾک ميليون تـومـان )در آن
زمان قيمت ﯾک اتومبيل پيـکـان دسـت
سوم( به ﯾک حاجی بازاری فروخـتـنـد.
ھيچکس اﯾن حرف را باور نمیکند .من
خود نيز باور نمیکردم تا ندﯾدم.
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قصه ازﯾن قرار بود که روزی خانمی بـه
منزل ما زنگ زدند و گفتند« :مـن االن
در روزنامهی اطالعات مشغول خوانـدن
مــقــالــهی شــمــا دربــارهی اســتــاد
بدﯾعالزمان فروزانفر ھستم» .به اﯾشان
عرض کردم که من در ھيچ روزنـامـهای
مــقــالــه نــمــینــوﯾســم از جــمــلــه
«اطالعات »؛ حتما از کتابی نقل شـده
اســت .اﯾشــان ،آنگــاه خــودشــان را
معرفی کردند :خانم دکـتـر گـلگـالب،
استـاد دانشـگـاه تـھـران ،بـه نـظـرم
دانشکدهی علوم.
پس ازﯾن معرفی دانستم کـه اﯾشـان
دختر مرحوم دکتـر حسـيـن گـلگـالب
استاد بـرجسـتـهی دانشـگـاه تـھـران

مـهی اﯾشـان ــ خـواھـر
ھستند که ع ّ
مرحوم دکتر گلگالب ـ ھمسـر اسـتـاد
فروزانفر بود .آن گاه خانم دکتر گلگالب
با لحن سوگوار ُمصرّی خطاب بـه مـن
گفتند« :آﯾا شما مـیدانـيـد کـه قـبـر
استـاد فـروزانـفـر را ،اولـيـای حضـرت
عبدالعظيم به ﯾک نفر تاجر به مبلغ ﯾـک
ميليون تومان فروختهاند؟»
من در آن لـحـظـه ،بـه دسـت و پـای
بمردم .ولی باور نکردم تا خودم رفتم و
به چشم خوﯾشتن دﯾدم .در کجای دنيا
چنين واقعهای ،آن ھم در پـاﯾـان قـرن
بيستم ،امکانپذﯾـر اسـت؟ از چـنـيـن
ملتی چگونـه بـاﯾـد تـوقـع حـافـظـهی
تارﯾخی داشت؟
حق دارند کسانی که میگـوﯾـنـد «مـا
حــافــظــهی تــارﯾــخــی نــدارﯾــم »فــقــر
حافظهی تارﯾخی ما نتيجهس نداشتـن
«آرشيو ملی »است؛ نه در قـيـاس بـا
فرانسه و انگلستان که در قـيـاس بـا
ھمساﯾگانمان .آرشيو ما کجا و آرشـيـو
عثمانی )ﯾعنی تـرکـيـهی قـرن اخـيـر(
کجا؟!! گاھی دانشـجـوﯾـان دورهھـای
دکتری ادبيات که سـخـت شـيـفـتـهی
مطالعات ادبی در حوزهی نـظـرﯾـهھـای
جدﯾد ھستند ،به من رجوع مـیکـنـنـد
که «ما میخواھيم روش «لـوکـاچ »ﯾـا
روش «لوسين گلدمن »را بر فالن رمان
معاصر اﯾـرانـی ،بـه اصـطـالح «پـيـاده
کنيم »و رسالهی دکتری خود را در اﯾن
باره بنوﯾسيم».
من در ميان ھزاران مانعی کـه در اﯾـن
راه میبينيـم ،بـه شـوخـی بـه آنـھـا
میگوﯾم اگر شمـا از دولـت فـرانسـه
بپرسيد که «در فالن تارﯾخ ،و در فـالن
قھوهخانهی خيابان شانـزهلـيـزه ،آقـای
وﯾکتورھوگو ﯾک فنـجـان قـھـوه خـورده
اســــت؛ صــــورتحســــاب آن روز
وﯾکتورھوگو ،در آن کافه مورد نـيـاز مـن
است» ،فوراً از آرشيو مـلـی فـرانسـه
میپرسند و به شما پاسخ میدھـنـد،
امـا مـا جــای قــبــر فــرخــی ﯾــزدی را
نمیدانيم!
در جامعهای که برای اطالعاتی از نـوع
جای قبر فرخی ﯾزدی ،مـا ،بـیپـاسـخ
مطلقيم ،چگونه میتـوانـيـم سـاخـتـار
بوف کور ﯾا چشمھاﯾش ﯾا ھمساﯾهھـا
ﯾا جـای خـالـی سـلـوچ را بـر نـظـام
اقتصادی و سياسی عصر آفرﯾنش اﯾـن
آثار انطباق دھيم بـا آن گـونـهای کـه
جامعهشناسان ادبيات در مغرب زميـن،
توانستهاند ساختارھای آثار ادبی را بـا
ساختارھای طبقاتی و اجتماعی عصـر
پدﯾدآورندگان آن آثار انـطـبـاق دھـنـد؟
صرف اﯾنکه فالن نـظـام ،بـورژوازی ﯾـا
زمينداری است ﯾا فـالن نـظـام خـرده
بورژوازی بـوده اسـت ،بـرای آنگـونـه
مالحظات علمی سـاخـتـارشـنـاسـانـه

کفاﯾت نمیکند.
وانگھی برای اثبات اﯾنکه عصر پـھـلـوی
اول ،مثال ً چـه سـاخـتـار اقـتـصـادیای
داشته است ،ما ھنوز ھزاران پـرسـش
بیپاسخ دارﯾم؛ ھـمـچـنـيـن در مـورد
دورهھای بعد و «بعدتر».
آﯾا فقر آرشيو ملی ،نتيجـه آن فـقـدان
حافظهی تارﯾخی اسـت ﯾـا نـداشـتـن
حافظهی تارﯾخی سبب شده است که
ما ھرگز نيازی به آرشيو ،در ھيـچجـای
کارمان نداشته باشيم؟
ﯾکی از سعادتھای بزرگ زندگی مـن
اﯾــن اســت کــه افــتــخــار حضــور در
جلسهای داشتم که رومن ﯾاکوبسـون،
در دانشـگـاه اکسـفـورد ،سـخـنـرانـی
مــیکــرد )ســال ١٩٧۴ﯾــا .(١٩٧۵
ﯾاکوبسون ،ﯾکی از شعـرھـای وﯾـلـيـام
بتلرﯾيتز را به شيوهی خاص خود تحليل
میکرد و تحرﯾرھای مختلف آن شعر را
مــقــاﯾســه مــیکــرد ،تــا نــظــرﯾــهی
ساختارگراﯾانهی خود را ،بر آن مـعـيـار،
تثبيت کند .ﯾادم ھسـت کـه ﯾـکـی از
حاضران ـ به نظرم جاناتان کالـر کـه در
آن ھنگام استاد جوانی بود و بعضی از
آثارش امروز به زبان فـارسـی تـرجـمـه
شده است و در آن اﯾام اولين کـتـابـش
به نـام  Structuralist poeticsتـازه از
چاپ خارج شده بود و در ھمان مجلس
رونماﯾی میشد و من ﯾک جلد خرﯾـدم
ـ اعتراض کرد بر گـوشـهای از سـخـن
ﯾاکوبسون.
رئيس جلسه ھم آﯾـو رﯾـچـاردز ،نـاقـد
بزرگ قرن بـيـسـتـم در قـلـمـرو زبـان
انگلـيـسـی بـود .ﯾـاکـوبسـون بـه آن
معترض گفت« :اﯾن سـخـن شـمـا را،
استاد دﯾگری ھم ،در آمـرﯾـکـا بـه مـن
ﯾادآور شد و گفت که :و اﯾن اسـتـنـبـاط
شما از شعر ﯾيتز به خاطر طرز قرائتـی
است که شما خود از شعر ﯾيتز دارﯾد و
اﯾــن بــه ســبــب لــھــجــهی روســی
شــمــاســت “ It is because of your
 ”Russian accentﯾـاکـوبسـون گـفـت:
» دست آن استاد را گرفتم و بـردم بـه
دانشگاه ھاروارد آنجا که صـدای تـمـام
بزرگان دانش و ادب و ھنر ضبط و ثـبـت
و آرشيو شده است.

ﺷﻌﺮ »ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﺘﺎﺑﺎن «ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ ﺷـﻔﻴﻌﻲ ﻛـﺪﻛﻨﻲ در ﻣﺮاﺳـﻤﻲ ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر وي روي ﻳﻜـﻲ از
دﻳﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻟﻴﺪن ﻫﻠﻨﺪ ﺣﻚ ﺷﺪ.
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صفحهی صدای ﯾيتز را کـه شـعـرھـای
خودش را خوانده بود و ازجمله ھـمـان
شعر را ،برای او گذاشتم و گـفـتـم :و
ببين ،شاعر ،خود نيز به ھـمـان گـونـه
میخوانـد کـه مـن خـوانـدهام »بـرای
خوانندگان اﯾن ﯾـادداشـت بـاﯾـد ﯾـادآور
شوم که ﯾيتز ﯾکی از دو سـه شـاعـر
بزرگیست کـه تـارﯾـخ ادبـيـات زبـان
انگليسی به خودش دﯾده اسـت و در
سال  ١٩٣٩در گذشته است .آنـھـا در
چه سالھاﯾی به فکر چه چـيـزھـاﯾـی
بودهاند و ما قبر بدﯾعالزمان فروزانفـر را
به ﯾک حاجی بازاری بـه قـيـمـت ﯾـک
پيکان دست سوم میفروشيم.
از حوزهی کار خودم ،دانشگاه تـھـران،
مثال میزنم .اگر از دانشـگـاه تـھـران
بپرسند که ما میخواھيم نوع سؤاالت
امــتــحــانــی مــلــکالشــعــراء بــھــار ﯾــا
بدﯾعالزمان فروزانفر ﯾا خـانـم فـاطـمـه
سيّاح را بدانيم ،آﯾا دانشگاه تھران ﯾـک
نمونه ـ فقط ﯾک نمونه ـ از پرسشھای
امتحانی اﯾن استادان بزرگ و بیماننـد
را ،که فصول درخشانی از تارﯾخ ادبيات
و فرھنگ عصر مـا را شـکـل دادهانـد،
میتواند در اختيار ما قرار دھد؟ نه تنھا

در اﯾن زمينه پاسـخ دانشـگـاه تـھـران
مــنــفــی اســت ،کــه حــتــی پــرونــده
استخدامی ملکالشعراء بـھـار را ھـم
ندارد« .بھار نوعـی »اگـر در فـرانسـه
مــیزﯾســت ،بــرای صــورتحســاب
قھوهای که در فـالن «کـافـه »پـارﯾـس
خورده بود ،آرشيو داشتند و مـا حـتـی
پرونده استخدامی او را ندارﯾم؛ تـا چـه
رســد بــه نــوع صــورت ســؤالھــای
امتحانی او.
ھمهی اﯾن حرفھا را برای آن مـطـرح
کردم که بگوﯾم ما انضـبـاط الزم بـرای
«آرشيوسازی »را در ھـيـچ زمـيـنـهای
نداشتهاﯾم و ندارﯾم و تا در اﯾن راه خود
را به حداقل استانـداردھـای جـھـانـی
نرسانيم ،کارمان زار خواھد بود.
اﯾرج افشار ،اما ﯾکی از نوادری بود کـه
در ھمين کشور ما و در ھميـن روزگـار
ما ،با ھزﯾنهی شخـصـی بـرای تـمـام
مسائل فرھنگی و تـارﯾـخـی آرشـيـو
داشت .مجموعهی نامهھاﯾی که او از
افراد مختـلـف ،در طـول دوره حـيـات
فرھنگی ھفتاد سالهاش درﯾافت کـرده
است ،ھمه محفوظاند و طـبـقـهبـنـدی
شده .از نامهھای بزرگانی چون دکـتـر

محمد مصدق و سيدحسن تقیزاده و
للھـيـار صـالـح و سـيـدمـحـمـدعـلـی
جمالزاده ،تا نامهای که فالن آمـوزگـار
روستاﯾی به او نوشته است و در بـاب
کتابی چاپی ﯾا نسخـهای خـطـی کـه
داشتـه اسـت ،از او پـرسـش کـرده
است .حجم اﯾن نامهھا شاﯾد مـتـجـاوز
از بيست ھزار صفحـه بـاشـد .وقـتـی
مجموعهی کامل اﯾن نامهھا نشر ﯾابد،
گــوشــهای از چشــمانــداز پــھــنــاور
» آرشيوسازی« او آشکار خواھد شـد.
ھمچنين آرشيو عکسھاﯾی کـه او از
شخصيتھا و اماکن تـارﯾـخـی اﯾـران،
خود گرفته است.
افشار ھميشه اظھار تأسف میکرد و
با درﯾغ به ﯾاد میآورد که بعد از کوتـای
انگليسیھا عليه دولـت مـلـی دکـتـر
محمد مصدق ،مجبور شده بـود بـرای
حفظ جان دوسـتـانـش ،مـجـمـوعـهی
بیشماری از نامهھای مرتضای کيـوان
ـ آن مرد مردستـان و انسـان شـرﯾـف
تارﯾخ معاصر اﯾران ـ را کـه بـه افشـار
نوشته بود در چاه آب منزلشان برﯾزد و
معدوم کند.

ترسيده بود که اگر بـه دسـت اﯾـادی
«رکن دو»ی ارتـش بـيـفـتـد از روابـط
کسانی با مرتضای کيوان آگاه شوند و
جان آن افراد در معرض خطر قرار گيرد.

کربن ،سـيـد احـمـد کسـروی ،دکـتـر
محمد مصدق و حدود ﯾکصد و پـنـجـاه
رجل سياسی و فـرھـنـگـی دﯾـگـر را
میتوانيد ببينيد.

افشار خود اھل ھيچ حزب و دستـهای
نــبــود ـ ـ در تــمــام عــمــر .شــمــارهی
کتابھای کتابخانهی شـخـصـی اﯾـرج
افشار را به درستی نمیدانم؛ اﯾنقـدر
مــیدانــم کــه ﯾــکــی از غــنــیتــرﯾــن
کتابخانهھای حوزهی اﯾرانشناسی در
زﯾر آسمان اﯾران است .در اﯾن کتابخانه
عالوه بر کتابھای اﯾرانشنـاسـی بـه
زبانھای فرنگی و شرقی ،تمام «تيراژ
آپار »ھای مقاالت فارسی و فرنگی کـه
او در طول ھفتاد سال گرد آورده بـود،
طــبــقــهبــنــدی شــده اســت؛ «تــيــراژ
آپار»ھاﯾی که غالباً امضای نوﯾسنده را
نيز با خود دارد و احتماال ً با اصطالحاتی
از سوی مؤلف ،ﯾادگاری است از ارادت
آن خاورشناس ﯾا پژوھشگر اﯾرانی بـه
اﯾرج افشار.

افشار در تکميل منـابـع پـژوھـشھـای
اﯾرانشناسی در کتابخانهی شخـصـی
خود بسيار کوشا بود .تا ھمين اواخـر،
ھرگاه میشنيد ﯾا در جاﯾی میخوانـد
کـه کــتــابــی بــه ﯾــکــی از زبــانھــای
فرھنگی ،دربارهی اﯾران و ﯾـا ﯾـکـی از
مسائل تارﯾخ و فرھنگ اﯾران ،انـتـشـار
ﯾافته است ،از فرزنـدانـش در آمـرﯾـکـا
میخواست که نسخهای از آن کـتـاب
برای کتابخانـه شـخـصـیاش فـراھـم
کنند؛ به ھر قـيـمـتـی کـه بـاشـد .در
بسياری موارد قيمتھا ،به پـول اﯾـران
به راستی کمرشکن بود اما او از اﯾـن
بابت ھيچ اخم به ابروی خود نمـیآورد
و دست از طلب بـر نـمـیداشـت .بـه
علت شھرت و اعتباری که در عـرصـه
پژوھشھای اﯾرانی در جھان به دست
آورده بـود ،بـيـشـتـرﯾـن پـژوھشـگـران
عرصهی اﯾرانشناسی ،خود نسخهای
از آثار خود را برای او میفرستادند و او
نيز آثار خوﯾش و گاه آثار دﯾگران را برای
اﯾشان روانه میکرد.

گردآوری و طبقهبندی اﯾـن جـزوهھـا و
اوراق کوچک و کمبرگ کـار ھـر کـس
نبوده است .تـنـھـا اﯾـرج افشـار بـوده
است که توانسته با انضـبـاط ذاتـی و
اکتسابی خوﯾش آنـھـا را بـدﯾـنگـونـه
نظام بخشد و طبقهبندی کند.
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اگر در مجموعهی انتشارات مـوقـوفـات
دکتر محمود افشار )دفتر تارﯾـخ ،دفـتـر
چھارم ،گـردآوری اﯾـرج افشـار١٣٨٩ ،
صص  (622-607ﯾکـی از نـمـونـهھـای
درخشان اﯾن خصلت «آرشيـوسـازی »
او را ندﯾدهاﯾد ،حتماً نـگـاھـی بـه اﯾـن
کتاب بيفکنيد تا ببينيد که او در سـال
 ١٣٢٣-١٣٢۴که جوان بيست سالـهای
بوده است چهگونه بـه فـکـر حـفـظ و
گردآوری «امضا»ھای رجال سياسی و
فرھنـگـی عصـر بـوده اسـت و خـود
میگوﯾد« :دورهی سوم مجلهی آﯾـنـده
از مھر  ١٣٢٣تا اسفند  »١٣٢۴انتـشـار
ﯾافت و چون طومار آن بسته شـد مـن
امضاھای ادبا و رجال معروف وقـت را،
از ورقهھای اشتراک و رسيـد مـجـلـه،
جدا ساختم و در دفتری به سلـيـقـهی
عھد جوانی چسبانيدم و بعدھـا آن را
به فرزندم آرش سپردم.
چون شـنـاخـت امضـای رجـال ،بـرای
بازشناسی اوراق و اسناد مـمـلـکـتـی
مفيد اسـت ،تصـوﯾـر آن دفـتـرچـه بـا
افزودن فھرستی الفباﯾی از نـامھـا در
دفتر تارﯾخ به چاپ رسانيده میشود» .
شما با نظر در آن اوراق امضای رجالی
از نوع دکتر منوچھر اقبال ،الول ساتـن،
ملـکالشـعـرای بـھـار ،ذبـيـح بـھـروز،
پــورداوود ،پــيــشــهوری ،عــلــی اصــغــر
حــکــمــت ،حســيــنــعــلــی راشــد،
ادﯾبالسلطنه سميعی ،دکـتـر سـيـد
علی شاﯾگان ،بزرگ عـلـوی ،ھـانـری

افشار اﯾـن کـتـابـخـانـهی گـرانـبـھـا و
بیمانند را در سالھای اخير ،سالھـا
و ســالھــا قــبــل از بــيــمــاریاش،
سخاوتمندانه به «بنياد دائـرهالـمـعـارف
بزرگ اسالمی »بخشيد که در آنجا بـا
عنوان کتابخانه و مـرکـز اسـنـاد اﯾـرج
افشار نگھداری میشود و مراجعه بـه
آن بـرای ھــمـهی اربــاب تـحــقـيـق و
استادان و دانشجوﯾان آزاد است.
افشار ،اﯾن نظام «آرشيو آفـرﯾـنـی »را
نه تنھا در کتابخانهی شـخـصـی خـود
سامان داده اسـت کـه در ھـر کـجـا
مسئوليتی پذﯾرفته اسـت ،کـوشـيـده
است که در اﯾـن راه بـنـيـادی نـھـاده
شود؛ گرچه پس از او و رفـتـن او از
آنجــا ،دﯾــگــران بــه ادامــهی کــار او
دلبستگی نشان نداده باشند.
آنچه در کتابخانهی مـرکـزی دانشـگـاه
تھران وجود دارد و نشانهھای «انضباط
آرشيوی »است ھمه و ھـمـه ﯾـادگـار
اوست .آرشيو عـکـسھـای تـارﯾـخـی
رجال و اماکن و جمعيتھـا ،اسـنـاد و
مکاتبات و فرمانھا و مـجـسـمـهھـای
بزرگان فرھنگ اﯾران زمين در عصر ما.
به ﯾاد دارم که او بـرای کـتـابـخـانـهی
مرکزی دانشگاه تـھـران ،مـھـمـتـرﯾـن
نشـــرﯾـــات اﯾـــرانشـــنـــاســـی و
اسالمشنـاسـی جـھـان را مشـتـرک
شده بود و دورهھای اﯾن گونه نشرﯾات
در کتابخانه مرکزی دانشگاه تھران بـه
طور منظم موجود بود .بعد از فروپاشی
نظام پيشين و رفتن افشار ،به تـعـبـيـر

بيھقی« ،کار از پرگار افتاد »و آنھا کـه
بــه جــای او آمــدنــد ،خــواســتــنــد در
بــيــتالــمــال «صــرفــهجــوﯾــی »کــنــنــد؛
حقاشتراک بسيار ناچيز اﯾن مجالت را
به نفع مستضعفين «صـرفـهجـوﯾـی »
کردند و نپرداختند.
در نـتـيـجـه ،اسـتـمـرار و تـکـامـل آن
«آرشيو » عظيم فرھنگی منقطع شـد.
حاال اگر روزی بـخـواھـنـد جـبـران اﯾـن
خسارات را بکننـد ،چـنـدﯾـن بـرابـر آن
وجوه را باﯾـد بـپـردازنـد تـا عـکـس ﯾـا
زﯾراکس ﯾا ميکروفيلم آن مجالت را بـه
دست آورند ـ اگر اﯾن کـار امـکـانپـذﯾـر
باشد .اﯾن قدر مـیدانـم کـه درﯾـافـت
نسخهھای اصل آن مجالت امروز دﯾگـر
امری است محال .از قدﯾم نيـاکـان مـا
گفتـهانـد کـه «خـود کـرده را تـدبـيـر
نيست ».در ھمان ھنگام قطعهای بـه
شوخی و جدی منظوم کردم که نشـر
تمامی آن در اﯾن مقال روا نيست ولی
دو بيت پاﯾانی آن اﯾن چنين بود:
حکمت مشرقـیست اﯾـن گفتـــــار از
«پکن» بشنو اﯾن سخن نه ز « ُرم»:
ھـر که در ميخ صرفهجوﯾی کـرد
میکنــد نعـــل اسب خــود را گُــم
البته قافيه بيت اول را درسـت بـه ﯾـاد
نمیآورم.
جای دﯾگری ،ھمين روزھـا ،مـقـالـهای
درباره »دفتر تلفن« وﯾژهی سفرھای او
ـ که نموداری است از انضباط آرشيـوی
او ـ نوشتهام؛ در اﯾنجا به ھـيـچ روی
قصد تکرار آن مطلب را نـدارم .ھـمـيـن
قدر میگوﯾم که آن دفتر تلـفـن ــ کـه
خود کتابی بـزرگ اسـت ــ نـمـوداری
است از توزﯾع نام و نشان تمام فضالی
مــعــاصــر اﯾــران بــر روی نــقــشــهی
جغرافياﯾی اﯾران .از روی آن کـتـابـچـه،
شما میتوانيد ارباب فرھنگ و مـعـارف
اﯾران را در تمام شھـرھـا و حـتـی در
کــوچــکتــرﯾــن روســتــاھــای کشــور
بشناسيد و آدرس و تلفن اﯾشان را بـه
دست آورﯾد و در مواردی حوزهی کار و
تخصص اﯾشان را نيز بدانيد .آنـجـاسـت
که حـوزهی پـھـنـاور و دوسـتـداران و
شيفتگان اﯾرج افشـار را مـیتـوان از
نزدﯾک آزمود و دﯾد و نيز ﯾک نـمـونـه از
«انضباط آرشيوی »او را.

ا
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روزي ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺎدﺷﻬﻲ از ﮔﺬرﮔﻬﻲ
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ﺘ
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ﻓﺮﻳﺎد ﺷﻮق ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﻛﻮي و ﺑﺎم ﺧﺎﺳﺖ
ﭘﺮﺳﻴﺪ زان ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ ﻛﻮدك ﻳﺘﻴﻢ
ﻛﺎﻳﻦ ﺗﺎﺑﻨﺎك ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎﺳﺖ
آن ﻳﻚ ﺟﻮاب داد ﭼﻪ داﻧﻴﻢ ﻣﺎ ﻛﻪ ﭼﻴﺴﺖ
ﭘﻴﺪاﺳﺖ آﻧﻘﺪر ﻛﻪ ﻣﺘﺎﻋﻲ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ
ﻧﺰدﻳﻚ رﻓﺖ ﭘﻴﺮزﻧﻲ ﻛﻮژﭘﺸﺖ و ﮔﻔﺖ
اﻳﻦ اﺷﻚ دﻳﺪه ﻣﻦ و ﺧﻮن دل ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﻣﺎ را ﺑﻪ رﺧﺖ و ﭼﻮب ﺷﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﮔﺮگ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻪ آﺷﻨﺎﺳﺖ
آن ﭘﺎرﺳﺎ ﻛﻪ ده ﺧﺮد و ﻣﻠﻚ ،رﻫﺰن اﺳﺖ
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آن ﭘﺎدﺷﺎ ﻛﻪ ﻣﺎل رﻋﻴﺖ ﺧﻮرد ﮔﺪاﺳﺖ
ﺑﺮ ﻗﻄﺮه ﺳﺮﺷﻚ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﻧﻈﺎره ﻛﻦ
ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮي ﻛﻪ روﺷﻨﻲ ﮔﻮﻫﺮ از ﻛﺠﺎﺳﺖ
ﭘﺮوﻳﻦ ،ﺑﻪ ﻛﺠﺮوان ﺳﺨﻦ از راﺳﺘﻲ ﭼﻪ ﺳﻮد
ﻛﻮ آﻧﭽﻨﺎن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﺮﻧﺠﺪ ز ﺣﺮف راﺳﺖ
پروﯾن اعتصامی » دﯾوان اشعار » مثنوﯾات ،تمثيالت و مقطعات
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ﺳﻴﺮوس ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد

ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﺮدن ﺳﺎل و ﻣﺎه از دﻳﺮﺑﺎز ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ دﻛﺘﺮ اﻳﺮج ﻣﻠﻚ ﭘﻮر
ولی باستان شناسان کـتـيـبـه ھـا و
نوشته ھايی يافته اند که نشـان مـی
دھد بشر از  ٣٠ھـزار سـال قـبـل بـه
نقاشی ھای اھله ) ھالل ھای ( قمـر
می پرداخته است.
وقتی بشر ساکن شد شـب و روز را
می شناخت ،اما بعد از مدتی دريافـت
که برای کشـاورزی ،بـرای کشـت –
البته شايد ھنوز کشتی در کار نبـود –
برای برداشت محصول ،يا شروع سرما
و گرما نياز به تقويم دارد.

دکتر ايرج ملک پور

گاه شماری و تقويم و سنجش زمـان
به سال و ماه قدمتی چند ھزار سـالـه
دارد و از شـگـفـتـی ھـای تـاريـخ بـه
حساب می آيد.
در واقع ھمين گاه شمـاری کـه امـروز
رايج است ،کم و بـيـش بـه ھـمـيـن
صورت از چند ھزار سـال پـيـش رايـج
بوده است.
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نــو شــدن ســال در ايــران ،و ديــگــر
کشورھای فارسی زبان اين بـھـانـه را
به دست داده است موضـوع پـيـمـانـه
کردن زمان را با دکتر ايـرج مـلـک پـور
استاد نجوم دانشگاه تھران که از سی
سال پيش به اين سـو در مـوسـسـه
ژئوفيزيک به مطالعه تـقـويـم مشـغـول
است در ميان بگذاريم و پاسخ پرسش
ھای خود را برای عموم منتشر کنيم.
سيروس علـی نـژاد :گـاه شـمـاری
)تقويم( از چه زمانی در جھان باب
شد و نخستيـن مـردمـی کـه بـه
تقويم زمان پرداختند کيان بودند؟
دکتر ايرج ملک پور :از زمانی کـه بشـر
در يک جا سکونت کرد و بـه زنـدگـی
کشاورزی روی آورد نياز به تقويـم ھـم
احساس شد .تاريخ دقـيـقـی نـداريـم

اولين موضوعی که بعد از شبـانـه روز،
نظرش را جلب کرد ،تغيير شـکـل مـاه
بود .تغيير شکل ماه سـبـب شـد کـه
اولين تقويم بشر ،تقويم قمری بـاشـد.
اما مدرکی در اين زمينه وجود ندارد که
نشان دھد تقويم دقيقا از چـه زمـانـی
به کار گرفته شده است.
قديمی ترين تقويم مستندی که وجـود
دارد مطابق  ۵ژوئن  ٨۴٩٨ق .م است.
يعنی قديم ترين مدرکی که وجود دارد
از وجود تقويم در حدود  ٨۵٠٠سال ق.
م خبر می دھد .ولی به ھـر حـال مـا
نگاه که می کنيم می بينيم که از ٣٠
ھزار سال قبل بشـر تـقـويـم داشـتـه
است.
از چه زمانی تقويم خورشيدی بـه
وجود آمد؟
بشر به تجربه فھميد ھر دوازده بار کـه
شکل ماه عوض می شود ) تقريباً يـک
سال ( ھنگام کشت يـا درو فـرا مـی
رسد .اما سال قمری بين ده تا دوازده
روز کمتر از سال طبيعی است – يعنی
ھمان سـالـی کـه مـا بـه آن سـال
شمسی می گوييم – بنابراين وقـتـی
از تقويم قمری استفاده کرد ،ديـد ايـن
تقويم ھر سه سال تقريباً يک مـاه بـا
سال طبيعت اختالف پيدا مـی کـنـد و
ھر ده سال تقريبا يک فصل عقب مـی
افتد ،و جای کشت و درو با ھم عـوض
می شود .فھميد که تقويم قـمـری در

قانونی که در دوره ملکشاه
سلجوقی برای کبيسه تھيه کردند ھمان
است که امروز ما به کار می بريم و ھر
چھار يا پنج سال يک سال را کبيسه می
گيريم .در تقويم ميالدی ھر چھار يا
ھشت سال يک بار کبيسه می گيرند و
تقويم ايرانی در بين  ۴٠تقويم موجود در
جھان دقيق ترين است.
ايرج ملک پور

کار کشاورزی قابل استفاده نيست.
از بين کشورھای مـخـتـلـف ،مـطـابـق
مدارک موجود ،مصری ھا اولين ملـتـی
بودند که تقويم قمری را کنار گذاشتنـد
و حدود  ۶۵٠٠سال پيش از اين ،تقويم
شمسی را به کار گرفتند .اما آنھا ھـم
بعد از يکی دو ھزار سال که با تـقـويـم
شمسی کار کردند ،متوجه شدند کـه
اين تقويم ھم اشکاالتی دارد.
يعنی اگر بخواھـيـم سـال را  ٣۶۵روز
بگيريم مشکالتی به وجـود مـی آيـد.
مصری ھا متوجه شـدنـد و از حـدود
 ۴۵٠٠سال قبل از ميـالد کـبـيـسـه را
اجرا کردند.

قديمی ترين تقويم مستندی که
وجود دارد مطابق  ۵ژوئن  ٨۴٩٨ق .م
است .يعنی قديم ترين مدرکی که وجود
دارد از وجود تقويم در حدود ٨۵٠٠
سال ق .م خبر می دھد .ولی به ھر حال
ما نگاه که می کنيم می بينيم که از ٣٠
ھزار سال قبل بشر تقويم داشته است.
ايرج ملک پور

کبيسه چيست و بـرای چـه بـايـد
اجرا شود؟

به ھر حال مـا تـقـويـم شـمـسـی را
ھميشه داشته ايم .ھمين نوروزی کـه
اکنون برگزار می شود و به جـمـشـيـد
منسوب است ،حدود چھار پـنـج ھـزار
سال قبل از ميالد شروع شده است.
در تاريخ ايران معروف است که در دوره
ملکشاه سلجوقی تقويم را به شـکـل
امروزی در آوردند که به تقويم جـاللـی
معروف است .ھمين تـقـويـم در دوره
رضاشاه ھم تغييرات جـزيـی بـه خـود
ديده است ...
نه ،تغييرات دوره رضاشاه جزيـی بـوده
است .قبل از اسالم ما تقويم دقـيـقـی

معنی که فرض کنيم گفـتـه بـودنـد در
ماه رجب از کشاورزان ماليات بگيريد و
فرض کنيم که ماه رجب مطابـق مـھـر
ماه بوده است .از آنجا که سال قمـری
ھر سال يازده روز از طبيعت عقب مـی
افتد ،يک سال که خليفه بـه ھـنـگـام
وصول ماليات ،به مزرعه رفت ديـد کـه
مردم تازه کشت کرده انـد .از وزيـرش
پرسيد ما چطور ماليات بگيريم ،ايـنـھـا
که گندم شان ھنوز سبز نشده است.
می گويند يکی از برمکی ھا به خليفه
توضيح داد که قضيه از اين قـرار اسـت
که شما سالی يازده روز از طـبـيـعـت

چون ساعت ما از سـاعـت  ٢۴شـروع
می شود ،بنابرايـن مـجـبـوريـم کسـر
شبانه روز چند سال را حذف کنـيـم يـا
کسر شبانه روز چـنـد سـال را جـمـع
کنيم تا ھر وقت کسری ھای مـا يـک
شبانه روز شد ،سال را يک شبانه روز
بيشتر بگيريم و اين را می گوييم سـال
کبيسه.
در مورد ما ايرانی ھا ،مطابق مـدارکـی
که داريم حداقل از حدود دو سه ھـزار
سال قبل از ميالد ما تقويم شـمـسـی
داشته ايم .مدرکی نداريم کـه نشـان
دھد تقويم قمری ،تنھا تقويم ايـرانـيـان
بوده است .ولی در طول تاريخ ھمـواره
تقويم قمری در کنار تقويم شـمـسـی
وجود داشته و برای امور مـذھـبـی از
تقويم قمری استفاده می کردند.

ﺻﻔﺤﻪ 32

ھنوز ھم برای آيين ھای مـذھـبـی از
تقويم قمری اسـتـفـاده مـی کـنـيـم.
اروپايی ھا ھم عيد پاک يا کريسـمـس
و آيين ھای ديگر مذھبی را بر اسـاس
تقويم قمری برگزار می کنـنـد .يـعـنـی
تقريبا برای ھمه تقويم قمری ،تـقـويـم

کبيسه در نظر گرفتن کسر شبانه
روز سال است .چون ما نمی توانيم کسر
شبانه روز را در زندگی روزمره به کار
ببريم کسری ھا را جمع می کنيم تا وقتی
به يک شبانه روز رسيد ،آن را بر
روزھای سال می افزاييم و اين را می
گوييم سال کبيسه.
ايرج ملک پور

مذھبی بوده است.

داشتيم .باستان شناسان می گـويـنـد
دقيق ترين محاسبات مربوط به تقـويـم
در دنـيـای قـديـم ،مـتـعـلـق بـه دوره
کمبوجيه است .در دوره ساسانی ھـا
ھر پادشاھی که آمد مبداء تاريخ را از
زمان جلوس او به سـلـطـنـت حسـاب
کردند .اين مشکالتی ايجاد کـرد چـون
در واقع مبداء نداشت.
در دوره تسـلـط اعـراب بـر ايـران ،از
تقويم ايرانی نمی شد سخـن گـفـت.
اگر کسی درباره تقويم ايرانی صحـبـت
می کرد او را نجس می خواندنـد .ايـن
بود که ھيچ کـس جـرأت نـمـی کـرد
درباره تقويم ايرانی حرف بزند.
اما وقتی عربھا دو سه قرن در ايران به
سر بردند ،قضيـه حـل شـد .بـه ايـن

عقب می مانيد .حاال ھـم يـک فصـل
عقب افتاده ايـد ،حـاال مـوقـع کشـت
است و دھقانان ھم از اينکه در چنـيـن
موقعی ماليات بدھند ناراضـی انـد .از
آن زمان خلفا ھـم مـتـوجـه شـدنـد و
مجبور شدند که تقويـم شـمـسـی را
قبول کنند .تقويم شمسی را گرفتند و
با تغييراتی جزيـی بـدان نـام تـقـويـم
خراجی دادند.

در دوره ملکشاه سلجوقی گفتند
رصد کنيم ببينيم خورشيد در روز اول
فروردين در اعتدال بھاری قرار دارد يا
نه ،وقتی رصد کردند ديدند م

ا حدود بيست روز جلو رفته ايم .سال را
بيست روز عقب کشيدند.

يعنی پس از حمله اعراب تا زمـان
ملکشاه سلجوقی مردم ايـران از
تقويم قمری استفاده می کردند؟
نه ،در آن موقع ايرانـی ھـا از تـقـويـم
يزدگردی استفـاده مـی کـردنـد ولـی
کبيسه ھا را اجرا نمی کردند .در واقـع
ھر کس به ميل خود کاری می کرد .تـا
اينکه در دوره مـلـکـشـاه سـلـجـوقـی
گفتند رصد بکنيم ببنيم خورشيد در روز
اول فروردين در اعتدال بھاری نيـمـکـره
شمالی قرار دارد يا نه.
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وقتی رصد کردند ديدند کـه مـا حـدود
بيست روز جـلـو رفـتـه ايـم .يـعـنـی
دريافتنـد امـروز کـه روز  ٢١فـرورديـن
گرفتـه مـی شـود ،در واقـع روز اول
فروردين است .اين بود که ما در سـال
 ۴۵٨ھجری ،بيست روز سال خـود را
عقب کشيديم.
يعنی از ھمان زمان کبيسه را ھـم
درست کردند و اکنـون کـه حـدود
ھزار سال از آن زمـان مـی گـذرد
نياز به دوباره نگری در آن نـبـوده
است؟
چون اين وضعيت را ديـدنـد تصـمـيـم
گرفتند که کبيسه را ھم درست کنـنـد
زيرا مشکل از کبيسه پيدا می شد .در
واقع دقيق ترين تقويم خـود طـبـيـعـت
است .چون سال برابر  ٣۶۵روز و پـنـج
ساعت و خرده ای است ،مـا بـايـد آن
خرده را طوری محاسبه کنـيـم کـه در
ھزار سال و دو ھزار سـال مشـکـلـی

پيدا نشود .اين بود که قـانـونـی بـرای
اين کار تھيه کردند .اين ھـمـان قـانـون
است که حاال ما ھر چھار سال يا ھـر
پنج سال يک سال کبيسه داريم.
در تقويم ميالدی ھر چھار سال يا ھـر
ھشت سال يک بار کبيسه دارند .مـن
در کتابی با عنوان «تقويم پـنـج ھـزار
ساله ھجری شمسی »ھمه کبيسه
ھا را برای  ۵٠٠٠سال حساب کرده ام
که ببينم دقت تقويم ما ) ھمان تقـويـم
جاللی ( چقدر است .پس از محاسبـه
متوجه شدم که مـا در سـال  ۴۵٨بـا
طبيعت ھيچ اختالفی نداشتيم .يعنـی
دانشمندان ايرانی در آن زمـان بسـيـار
دقيق کار کرده اند.
به ھر حال بر اساس محاسـبـات مـن،
تقويم ايرانی ھر ده ميليون سـال يـک
روز با طبيعت خطا پيدا می کند .بـرای
اينکه دقت اين تقويم را بـدانـيـد بـايـد
بگويم که تقويم اروپايی ھا ھـر ٢۵٠٠
سال يک روز خطا دارد .تقويـم ايـرانـی
بين  ۴٠تقويم موجود در جـھـان امـروز
دقيق ترين است.
در زمان رضاشاه تقويم ايرانی چـه
تغييراتی به خود ديد؟
ما تقويم ھای مختلف داشتيم .بعـد از
حمله اعراب به ايران شايد ده پـانـزده
جور تقويم در ايران استفاده می شـد.
چون اين تقويم ھا مختلف شـده بـود،
در دوره رضاشاه آمدند گفتند از تقـويـم
ھجری شمسی استفاده بکنيم ولـی
طول ماھھا را عوض کنيم.
تا قبل از حمله اعراب ،تقويم ما خيلـی
جالب بود .در واقع ھمان بود کـه حـاال
سازمان ملل دست اندرکار انـجـام آن
است .تقويم ما دوازده ماه سـی روزه
داشت و پنج شش روز آخر اسفـنـد را
جشن نوروز برگزار می کردند .يـعـنـی
اين روزھا را روزھای کار محاسبه نمی
کردند .در دوره رضـاشـاه آمـدنـد طـول
ماھھا را طوری انتخاب کردند کـه آغـاز
فصل و آغاز ماه يکی باشد .مـثـال اول
فصل تابستان ھمان اول ماه تير باشد.
اين نشان می دھد که ايرانی ھا چـه
مطالعات عميقـی در زمـيـنـه تـقـويـم
داشته اند .در اروپا اين طور اسـت کـه
مثال آغاز بھار با بيستم مارس مطـابـق
می شود.
کبيسه در نظر گرفتن کسر شبانه روز

سال است .چون ما نمی توانيم کسـر
شبانه روز را در زندگی روزمره بـه کـار
ببريم کسری ھا را جمع می کنـيـم تـا
وقتی به يک شبانه روز رسيد ،آن را بر
روزھای سال می افزاييم و اين را مـی
گوييم سال کبيسه.
ايرج ملک پـور :ضـرورت دارد يـادآوری
کنم کـه فصـل بـھـار و تـابسـتـان در
طبيعت  ١٨۶روز اسـت ،در تـغـيـيـرات
دوره رضاشاه آن را بـخـش بـر شـش
کردند و ھر مـاه را  ٣١روز گـرفـتـنـد.
قسمت دوم سال اما به لحاظ طبيـعـت
 ١٧٩روز يا  ١٨٠روز است .آن را ھم به
شش ماه سی روزه تقسيم کرده انـد
و ماه اسفند را گاھی  ٢٩و گاھی ٣٠
روز گرفتند .فصـل ھـای سـال طـبـق
تقويم اروپايی به وسط ماه می افتد در
حالی که تقويم ما اين اشکال را ندارد.
البته در حدود چھار ھزار سال ديگر اين
اشکال در تـقـويـم مـا ھـم بـه وجـود
خواھد آمد چون طول فصـول از لـحـاظ
طبيعت دارد تغيير می کند .در آن موقع
) چھار ھزار سال بعد ( مـا مـجـبـوريـم
طول ماھھای خود را تغيير بدھيم .ايـن
تقويمی که ما امروز داريـم ،کـبـيـسـه
اش ھمان کبيسه تقويم جاللی است.
مھمترين رکن ھر تقويمی ھم کبيسـه
آن اســت ،چــون بــايــد بــا طــبــيــعــت
ھمخـوانـی داشـتـه بـاشـد .در دوره
رضاشاه ما فقط تعداد روزھای ماھھا را
تغيير داده ايم.
آيا اسم ماھھای ايرانـی در زمـان
رضاشاه تغيير نکرد؟
نه ،ايرانی ھا ھميشه اين اسامـی را
داشته اند .اسامـی مـاھـھـا ھـمـيـن
اسامی بوده است .فقط بـه اسـفـنـد
ماه اسفندارمذ می گفته اند کـه بـعـد
ساده تر شد .البته اگر به چـھـار پـنـج
ھزار سال قبل برگرديم شايد تلفط اين
اسامی اندکی تغيير کرده باشـد ولـی
خود اسامی تـغـيـيـر نـکـرده ،ھـمـيـن
اسامی بوده است.
بنابراين ھمه چيز ما قـديـمـی اسـت.
فقط مبداء شماره گذاری سال ،متعلق
به ھجرت پيغمبر از مـکـه بـه مـديـنـه
است .بقيه تقويم مـا ھـمـان تـقـويـم
جاللی يا ھمان تقويم اوستايی قـديـم
است.

از بين کشورھای مختلف ،مطابق
مدارک موجود ،مصری ھا اولين ملتی
بودند که تقويم قمری را کنار گذاشتند و
حدود  ۶۵٠٠سال پيش از اين ،تقويم
شمسی را به کار گرفتند .اما آنھا ھم بعد از
يکی دو ھزار سال که با تقويم شمسی کار
کردند ،متوجه شدند که اين تقويم ھم
اشکاالتی دارد.
ايرج ملک پور

ايرانيان آغاز بھار را آغاز سال مـی
گيرند .سال نو مسيحی در اوايـل
زمستان آغاز می شود .بـا تـوجـه
بــه ايــنــکــه ســال تــحــصــيــلــی
کشورھای اروپايی و ايـران بـا دو
سال شمسی متداخل می شـود،
اگر آغاز سـال را مـھـر مـاه مـی
گرفتند برای ھمه مفيدتر نبود؟
چون می خواستـنـد آغـاز سـال بـا
جشن شـروع شـود ،آغـاز بـھـار کـه
ھمزمان با زايش طبيعت اسـت ،بـرای
اين کار مناسب تر بود .امـا وقـتـی در
تاريخ مطالعه می کنيـم مـی بـيـنـيـم
ھخامنشی ھا اين کار را کـرده بـودنـد
يعنی سال را از مـھـر مـاه آغـاز مـی
کردند .يعنی اعتدال زمستانی را آغـاز
می گرفتند که در آن زمان ھم شـب و
روز مانند اول فروردين برابر است.
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علت اين است که سـال در واقـع دو
فصل گرم و سرد دارد .بھار و تابسـتـان
فصل گرم است ،پاييز و زمستان فصـل
سرد است .فصـل سـرد کـمـتـر دوره
فعاليت است در حـالـی کـه در بـھـار
زندگی شروع می شود .حـاال ھـم -
ھرچند ما نمی خواھيم شروع سال را
عوض کنيم  -ولی بھترين موقع شـروع
سال ھمان مھر ماه اسـت .چـون بـه
لحاظ مالی فـرض کـنـيـد کـه حـقـوق
کارکنان دانشگاه تھران در شـش مـاه
اول به يک سال و شش مـاه دوم بـه
سال ديگر اختصاص دارد و در واقـع از
دو بودجه استفاده می کند.
در حالی که اگر شروع سال مھـر مـاه
می بـود مـا ايـن مشـکـل را نـمـی
داشتيم .تقويم ميـالدی ھـم ھـمـيـن
مشکل را دارد .به ھمين جـھـت حـاال
سازمان ملل مشغول مطالعه است تـا
اين مشکل را به صورت جـھـانـی حـل

کند.
سازمان ملل مشغول مطالعه چـه
کــاری اســت و قصــد دارد چــه
مشکلی را حل کند؟
سازمان ملل دست اندرکار تھـيـه يـک
تقويم جھانی است تا بـر اسـاس آن
بتوان سال را به چھار فصل مساوی بـا
تعداد روزھای مساوی تقسيـم کـرد و
در ھر فصل نيز تعداد روزھای تـعـطـيـل
پايان ھفته يک اندازه بـاشـد .در واقـع
ھمان کاری را می کند که ايرانيان چند
ھزار سال پيش انجام داده بودند.
مطالعات نشان می دھـد کـه مـا در
گذشتـه دور ،دوازده مـاه سـی روزه
داشتيم و تکليف کـامـال روشـن بـوده
است .سازمان ملل مشغول مـطـالـعـه
است تا بتواند تعطيالت پايان ھفـتـه را
ثابت نگھدارد .حاال بعضی ماھھا چھـار
جمعه دارد و برخی ديگر پنج تا .تکليـف
روشن نيست .ضمنا سازمان ملل ھـم
دارد شروع سال را به بھار منتقل مـی
کند که ھمان شروع سال در طبـيـعـت
ھم است.
ظاھرا ايرانی ھا در گذشته يعنـی
تا قبل از اسالم مـاه را بـه چـھـار
ھفته تقسيم نمی کردند .تقسـيـم
بندی ماه در آن زمان چگونه بـوده
است؟
ماه ما سی روزه بـوده اسـت و بـه
جای ھفته ،پنجـه و دھـه داشـتـيـم.
ھفته نداشتيم .مصری ھا و يونانی ھا
و چينی ھا ھم نداشتند .ھمه از پنجه
و دھه استفاده می کردند .ولی بابلی
ھا داشتند .ھفته مـنـشـاء مـذھـبـی
دارد.
بابلی ھا که در علم پـيـشـرفـت کـرده
بودند سوال ھايی برايشان پيش آمـده
بود .فرض کنيد در زمينه ھوا شناسـی
تعجب می کردند که مثـال چـرا صـبـح
آفتابی است ولی بعد از ظـھـر تـوفـان
می شود .به اطراف خود نگـاه کـردنـد
ديدند در اطرافشان چيزی نيسـت کـه
موجب چنـيـن تـغـيـيـراتـی شـود .بـه
آسمان نگاه کردند ديدند از ايـن سـه
ھزار و پانصد نقطه روشنی که در ھـر
لحظه شب می توان ديد ،ھـفـت تـای
آن جا به جا می شود و بـقـيـه ثـابـت
است.
اين ھفت تا را خدا فرض کردند .گفتـنـد

پس بياييم اين روزھای ماه را بـه نـام
اينھا بکنيم که نگھدارنده مـا بـاشـنـد.
بنابراين ھفت روز ھفته ساخته شد و
اسم پيدا کرد.
بعد کلدانی ھا و يـھـودی ھـا آمـدنـد
گفتند روز ھفتم کار نمـی شـود کـرد.
خداوند جھان را در شش روز آفـريـد و
روز ھفـتـم بـه اسـتـراحـت پـرداخـت.
احتماال روز ھفتم شان شنبه بـود کـه
در آن کار نمی کردند و فکر می کردنـد
روز بالست .از خانه شان تکـان نـمـی
خوردند مبادا باليی نازل شود.
مسيحی ھا که آمدنـد بـرای آنـکـه از
ھمان روز تعطيل يھودی ھا و کلـدانـی
ھا استفاده نکنـنـد ،روز بـعـد يـعـنـی
يکشنبه را تعطيل کردند .مسلمان ھـا
که آمدند روز قبـل يـعـنـی جـمـعـه را
تعطيل کردند.
به اين ترتيب تقسيـم مـاه بـه چـھـار
ھفته عمومی شد .اما بطور خـالـصـه
می توان گفت که بشر از تغيير شـکـل
ماه برای پيدا کردن يک فاصله زمـانـی
بزرگتر از روز و کوچکتر از ماه استـفـاده
کرد .ھر ماه را به چھار ھفته تقـسـيـم
کرد .چون تغيير شکل ماه با عدد ھفت
ھماھنگ است .ھالل ماه تا روز ھفتـم
باريـک اسـت ،از روز ھـفـتـم تـا روز
چــھــاردھــم تــکــمــيــل مــی شــود ،از
چھاردھم تا بيست و يکم کم و بـيـش
قرص کاملی دارد و پـس از آن دوبـاره
باريک و محو می شود.
ايرانيان گويا از زمان مغول ھا ھـر
سال را به نام حيوانی ناميده انـد.
معنـی ايـن کـار چـيـسـت و آيـا
ضرورتی ھم برای آن وجود دارد يا
بــر حســب عــادت ادامــه يــافــتــه
است؟
اين تقويم مغولھاست .مغولھـا وقـتـی
به ايران آمدند تقويمی ھم با خودشان
آوردند .آنھا مبدأ تاريخی نداشتـنـد .در
واقع از نام حيوانات که بـر سـال مـی
گذاشتند به عنوان مبدأ تاريخ استفـاده
می کردند .شما اگر از يک چينی مـی
پرسيديد چند سال دارد ،مـی گـفـت
مثال سگ  . ٢يعنی سال سگ مـتـولـد
شده ،دو دوره ھـم گـذشـتـه و اگـر
امسال سال سگ بـاشـد يـعـنـی ٢۴
سال.

ﻫﻤــــــﺮاه ﺑــــــﺎ ﮔــــــﺎم ﻫــــــﺎي
ﻋﻠﻲاﺷﺮف دروﻳﺸﻴﺎن
بــا مــرگ علیاشــرف دروﯾــشيان ،از
زنـدگی دوبـارهای بـرای او
ھمان آغـاز
ِ
رقــم خــورد .چــون خــانوادهاش پــس از
مرگاش نيز از حرﯾم مردمی او در مقابل ابتذال فرھنگی حکومت محافظت
کردند و او را در بیبی سکينه به خاک سـپردند .بـا اﯾـن راھکـار درسـت و
مردمی نام بیبی سکينه نـيز بـه فرھنـگ و قـاموس مانـدگار نوﯾـسندگان
معاصر اﯾران راه ﯾافت و در تـارﯾخ اﯾـران جاودانـه خواھـد مانـد .بـدون شـک
علیاشرف دروﯾشيان با انتخاب نوع مرگ خود ،آموزهھاﯾی فراتر از زندگـی
ادبیاش براﯾمان به ﯾادگار گذاشت .او به ھمهی ما آموخت کـه دسـتيابی
به نام نيک با سفرهی پررونق حکومتيان فرسنگھا فاصله دارد .بـه ھميـن
دليل ھم خاکسپاری او در بیبـی سـکينه حـال و ھـوای دﯾگـری بـه خـود
گرفت .چراکه در اﯾن خاکسپاری ھيچ نام و نشانی از آﯾينھـای خرافهآميـز
سـتوار و سـتيھنده در
دولـتی در کـار نبـود .دروﯾـشيان در تولـد دوبـارهاش ُ
مقابل آﯾينھای واپسگرای نامردمی اﯾستاد و آن را از کنار خوﯾش پـس زد.
نام و راھش جاودانه باد!

س.ﺣﻤﻴﺪي

ادامــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ســــــه شــــــنبه  ١۶آبــــــان - ١٣٩۶
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پاﯾيز سال  ۶٧بود که برای نخستين بار
نام بیبی سکينه بـه گوشـم خـورد.
در آن موقـــع گفتـــه میشـــد تعـــداد
پرشــماری از اعــدامیھای کــشتار
سياســـی زنـــدانھا را بـــه طـــور
دســتهجمعی در حاشــيهای از ھميــن
قبرســتان بــه خــاک ســپردهاند .اﯾــن
گورھـــای دســـتهجمعی را رژﯾـــم در
روﯾکــردی خودانگارانــه "لعنتآبــاد" نــام
نھاد .طبيعی بـود آنـانی کـه داغ ننـگ
جمھــوری اســالمی را بــر پيــشانی و
جبين خود داشتند ،سرآخر میباﯾست
در ھمين لعنتآبادھا بـه خـاک سـپرده
میشــدند .امــا بــا اﯾــن ھمــه از آغــاز
پيداﯾی جمھوری اسـالمی کـم نبودنـد
آدمھاﯾی کـه از خاکـسپاری در ھميـن
لعنتآبادھــا ھــم محــروم میماندنــد.
داستانی که متأسفانه تا به امروز ھـم

دارد.

ســال ھــشتاد و پنــج بــهآذﯾن بــرای
ھميشه زندگی را بدرود گفت .به قـول
آن دوست "نعش"اش که از شھيد ھم
چـــــيزی کـــــم نمـــــیآورد ،بـــــدون
اندﯾشی الزم به حتم روی دستان
چاره
ِ
ما باقی میماند .اما بهآذﯾن رندی نبود
که از سر سادهدلی به ھمين آسـانی
بــــازی را بــــه رقيــــب ھزارچھــــرهی
سياسیاش واگذارد .چـون او از پيـش
بیبی سکينه را بـرای تـدفين خوﯾـش
برگزﯾد .حتا متن سنگنبشتهی قـبرش
را ھم از قبل آماده کرده بود .او در اﯾـن
سنگنبـــشته ضـــمن روﯾکـــردی بـــه
مونيسم زردشتی ،دوست داشت کـه
ھمواره فرزند سپندارمذ بـاقی بمانـد و
در کنــار ھميــن ســپندارم ِذ اســتورهای
بيارامد .به ھر حال بیبیھاﯾی کـه در
اﯾران امامزاده نام گرفتهانـد ھمگـی بـر
بــــــستری از ذھــــــن تــــــارﯾخی و
کھنالگوھـــای مردمـــان فـــالت اﯾـــران
نقـــشماﯾهای از ســـپندارمذ را بـــرای

فرزنــدان خــوﯾش بــه اجــرا میگذارنــد.
فرزندانی که در نھاﯾت بر دامـن مـادر و
آفرﯾنندهی خوﯾش به خوابی ابـدی فـرو
خواھنــــــــــــــــــد رفـــــــــــــــــــت.
تابـــستان ســـال  ٩٣قلـــب ســـيمين
بھبھانی از تپش بازاﯾستاد .او سفارش
کــرده بــود تــا در امــامزاده طــاھر کنــار
ھمرزمــانش از کــانون نوﯾســسندگان
اﯾران بيارامـد .امـا جمھـوری اسـالمی
خانوادهاش را از اﯾن خواسـت انـسانی
بازداشت و تمامی تالش خود را به کار
برد تا او را در قطعهی دولتی ھنرمندان
بھــــشتزھرا بــــه خــــاک بــــسپارند.
خوشبختانه خدعـه و توطئـه حکومـت
ناکــام مانــد .چــون خــانوادهاش ضــمن
پرھيز از خواست غير انسانی نيروھای
امنيــتی تــصميم گرفتنــد کــه او را در
مقــبرهی خانوادگیشــان دفــن کننــد.
ھمين تجربه را سـال پيـش خـانوادهی
عباس کيارستمی در خاکسپاری او بـه
کار بست .سرآخر کيارسـتمی ھـم در
گورســتان سرســبز و پردرخــت "تــوک
مزرعهی لواسان" آرام گرفت .پرھـيز از
گورســـــپاری دولـــــتی در قطعـــــهی
ھنرمنـدان موجــب شــد تـا او ھرگـز در
قــبری دولــتی آن ھــم از نــوع اھداﯾــی
جمھــوری اســالمی بــه خــاک ســپرده
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشود.
ســال قبــل از دفــتر امــامزاده طاھــر
پرسيدم کـه ﯾـک چـشمه قـبر را چنـد
میفروشند .دﯾدم آنان اصرار دارنـد کـه
دﯾگر از قبرفروشی صرف نظر کردهانـد.
سرآخر درﯾافتم که بـا چنيـن تـصميمی
به واقع میخواھند بـازارگرمی کننـد و
بــه قيمــت قبرھــای امــامزاده طاھــر
بيفزاﯾند .چون میگفتند اگر ھم قـبری
بفروشــند ،قيمــت آن از چھــل ميليــون
تومان کمتر نخواھد بود .چـيزی کـه بـه
تنھـــاﯾی بـــا دو ســـال حقـــوق ھـــر
بازنشـــستهی ادارات دولـــتی اﯾـــران
برابری میکرد .ھمان موقـع از کـسی
شنيدم کـه گروھـی جھـت پيشخرﯾـد
قــبر ،بــه جــای امــامزاده طــاھر ســراغ
بیبیســـکينه میرونـــد .چـــون ھـــر
چشمه قبر را در آنجا میتـوان چـيزی
حــدود ﯾــک دھــم قيمــت پيشنھــادی
امــــامزاده طــــاھر پيشخرﯾــــد کــــرد.

از ســوﯾی جمھــوری اســالمی دوغ و
دوشاب را چنان بـه ھـم میآمـيزد کـه
بتوانـــد چھرهھـــای بیچھـــره و ضـــد
فرھنگی خودش را در کنـار چھرهھـای
فرھنگــی و مانــدگار کــشور بــه خــاک
بسپارد .بـه ھميـن منظـور در بھـشت
زھرای تھران قطعه ھنرمندان را بـه رخ
مـــشتاقان آن میکـــشند .در ھميـــن
قطعــه بــا ترفنــدھاﯾی کــه جمھــوری
اســالمی بــه کــار میبندنــد خــدا و
شيطان دوستانه در کنار ھم غنودهاند.
انگار ھيچگاه بينشان سـتيز و پيکـاری
در کـــــــــار نبـــــــــوده اســـــــــت.
جدای از اﯾن "سازمان ميراث فرھنگـی
و صــناﯾع دســتی و گردشــگری" بــه
تــــازگی حقــــهی دﯾگــــری را جھــــت
وجاھـــتزداﯾی از ســـاحت ھنرمنـــدان
کشور به کار میبندد .با اﯾن سياسـتِ
ﯾک بام و دو ھـوا اسـت کـه بـر سـردر
خانــهھای عبــاس کيارســتمی ،ناصــر
مسعودی ،جواد مجابی و اﯾران درودی
کاشـی مانـدگار نـصب میگـردد .گوﯾــا
حقه ،دﯾگر کسی بـه اﯾـن
ضمن ھمين ُ
نکتــــه نمیاندﯾــــشد کــــه در اﯾــــران
فيلمھای عباس کيارستمی ھرگـز بـه
اکران راه پيدا نمیکننـد ،ﯾـا کتابھـای
منتشر شده و منتـشر نـشدهی جـواد
مجـــابی دﯾگـــر نمیتواننـــد از ســـد
سانــسور دولــتی بگذرنــد و ﯾــا اﯾــران
درودی نمیتوانـــــــد بـــــــسياری از
تابلوھاﯾش را در داخل اﯾران بـه تماشـا
بگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارد.
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بـــرای رژﯾـــم مھـــم اﯾـــن اســـت کـــه
نمونــهھاﯾی از ھمــان کاشــیھا را بــر
ســردر خانــهی غالمعلــی حــدادعادل،
فرجﷲ سلحـشور و مـسعود دهنمکـی
نيز نصب کند .رژﯾـم بـا ھميـن ترفنـد و
حقه خدا و شـيطان را بـه نيکـی کنـار
ھم مینشاند تا با روﯾکـردی دوگانـه و
متناقض خير و شر را بـه ھـم بيـاميزد.
انگــار در کالبــد پــر از تنــاقض جمھــوری
اسالمی به اتکای جادو اضداد ھـم بـه
وحــدت میرســند .امــا کــم نيــستند
ھنرمندانی که به دور از عـرض و طـول
سفرهھای دولتی ،گرﯾبان خودشـان را
از تلهی چنين ماجراھـاﯾی میرھاننـد.
دروﯾشيان در طول زندگی خـوﯾش چـه
در رژﯾم گذشته و ﯾا خلف بالمعارض آن
حقهھاﯾی از اﯾـن دسـت را
رژﯾم فعلی ُ
خوب فھميده بود و ھمواره از آن دوری
میجــست .حتــا زنــدگی او مــستند و
نماﯾــهای روشــن و گوﯾــا بــرای چنيــن
مـــــــدعاﯾی فـــــــراھم میبينـــــــد.
در ماجراھــاﯾی از اﯾــن دســت بــود کــه
ســــــرآخر علیاصــــــغر مونــــــسان
رﯾيس"ســـازمان مـــيراث فرھنگـــی و
صناﯾع دستی و گردشـگری" نمونـهای
از کاشی چھرهی مانـدگار را بـه شـھر

سرخهی سمنان برد و آن را بـر سـردر
خانــهی پــدری حــسن روحــانی نــصب
کــرد .از اﯾــن کاشــی طــی مراســمی
دولــتی بــا حــضور اســتاندار و مقامــات
محلـــی ســـمنان توســـط علیاصـــغر
مونسان رونماﯾی به عمل آمد .او اﯾنک
رﯾيس سازمان ميراث فرھنگی است و
کرســی ســازمان را از داﯾــی خوﯾــش
حسن روحانی به ارمغان گرفته اسـت.
به ھر حال انگـار حـسن روحـانی ھـم
بــدش نمیآﯾــد تــا بــا ھميــن کاشــی
ــداﯾی رﯾيـــس ســـازمان ،چھـــرهای
اھـ
ِ
ماندگار باقی بماند .اما معلـوم نيـست
که چرا خواھـرزادهاش آن را بـر سـردر
خانـــهی فعلـــی حـــسن روحـــانی در
انتھــای خيابــان ولنجــک تھــران نــصب
نکـــــــــــــــــــرده اســـــــــــــــــــت!
اگــر بــا نــصب تــابلو و کاشــی کــسی
بخواھــد مانــدگاریاش تــضمين گــردد،
خــاطر جمــع باشــيد الاقــل در تارﯾــخ
معاصــر اﯾــران ،ظلالــسلطان ،رضــاخان
مـــــــيرپنج ،فـــــــضلﷲ زاھـــــــدی،
قوامالسلطنه ،سپھبد آزمـوده و امثـال
آنــان بيــش از دﯾگــران اﯾــن ترفنــد را در
طول زندگی خوﯾش به کـار میبـستند
تــا البــد چھرهھــاﯾی ھماننــد حيــدر،
ســتارخان ،محمــد مــصدق و حــسين
فــاطمی از مزاﯾــای آن بھــرهای نبرنــد.
بــدون تردﯾــد ھمــهی اﯾــن نامھــا در
صفحات تـارﯾخ معاصـر اﯾـران بـه ﯾادگـار
باقی میمانند اما ﯾکی به نيکـی و آن
دﯾگــری بــه ننــگ و نفــرت .بــا چنيــن
روﯾکردی است که بين نام نيک محمـد
مـصدق و ننـگ تـارﯾخی فـضلﷲ خـان
کودتاچی درهای عظيم فاصله میافتد.
متأســفانه در جرﯾــان بــه خاکــسپاری
ھنرمنـــدانی کــــه بــــا زنـــدگی وداع
میگوﯾند گاھی نيز دﯾـدگاھی فراتـر از
نگاه متعارف به چشم میآﯾـد .زنـدهﯾاد
رکنالدﯾن خسروی نمونـهای از ھميـن
افراد به شمار میآﯾـد کـه خاکـسپاری
او با کـار ھـنری و ﯾـا سياسـی وی در
تنــاقض قــرار میگــيرد .چــون ســـال
گذشته ضمن گردشی صـد و ھـشتاد
درجـــهای کالبـــد بیجـــاناش را بـــا
مجيزگوﯾــی بــرای ســفارت بــه اﯾــران
کــشاندند تــا او را در ھمــان قطعــهی
ھنرمنــدان اھــداﯾی حکومــت بــه خــاک
بــسپارند .امــا مــاجرای اســفبار مــرگ
رکنالدﯾن خسروی به ھمينجا خاتمـه
نيافــت .ھمچنــان کــه بــه تــازگی دفتــر
سورهی حوزهی ھنری بـراﯾش مراسـم
بزرگداشت برگزار کرد .گوﯾا خانوادهاش
بــا نفــی گذشــتهی او پــا در ســرزمين
شيطان نھادهانـد .حتـا سـورهچیھای
حوزهی ھـنری قـرار گذاشـتهاند کـه از
اﯾن پس جاﯾزهای نيز در حوزهی ھـنری
به نام او اختصاص ﯾابد .افتضاحی باالتر
از اﯾن نمیشـود ،انگـار آب بخواھـد در
جھـــتی خـــالف خـــود حرکـــت کنـــد.

رکنالدﯾن خـسروی جـدای از اﯾنکـه در
نماﯾش و کارگردانی ﯾکی از پيـشگامان
تئاتر سياسی اﯾران بـه شـمار میآﯾـد
در تدرﯾس مردمشناسی نيز ھمواره از
اســتادان محبــوب دانــشگاه شــمرده
میشـــد .حـــد و شـــأن رکنالدﯾـــن
خسروی اﯾن نبود که خانوادهاش ضمن
تحقير او از وی چھـرهای تبليغـی بـرای
جمھــــــوری اســــــالمی بــــــسازند.
ســوای از آنچــه گفتــه شــد بــا مــرگ
علیاشرف دروﯾـشيان ،از ھمـان آغـاز
زنـدگی دوبــارهای بــرای او رقــم خــورد.
ِ
چون خانوادهاش پس از مرگاش نـيز از
حـــرﯾم مردمـــی او در مقابـــل ابتـــذال
فرھنگی حکومت محافظت کردنـد و او
را در بیبی سکينه به خـاک سـپردند.
بــا اﯾــن راھکــار درســت و مردمــی نــام
بیبی سکينه نيز به فرھنگ و قاموس
مانــدگار نوﯾــسندگان معاصــر اﯾــران راه
ﯾافت و در تارﯾخ اﯾـران جاودانـه خواھـد
ماند .بدون شک علیاشرف دروﯾشيان
با انتخاب نـوع مـرگ خـود ،آموزهھاﯾـی
فراتــر از زنــدگی ادبــیاش براﯾمــان بــه
ﯾادگار گذاشت .او به ھمهی ما آموخت
که دستيابی به نـام نيـک بـا سـفرهی
پررونــق حکومتيــان فرســنگھا فاصــله
دارد .به ھمين دليل ھم خاکسپاری او
در بیبی سکينه حال و ھوای دﯾگـری
بـــه خـــود گرفـــت .چراکـــه در اﯾـــن
خاکــسپاری ھيـــچ نـــام و نــشانی از
آﯾينھای خرافهآميز دولتی در کار نبود.
سـتوار و
دروﯾشيان در تولـد دوبـارهاش ُ
ســـــتيھنده در مقابـــــل آﯾينھـــــای
واپسگرای نامردمی اﯾـستاد و آن را از
کنــار خــوﯾش پــس زد .نــام و راھــش
جاودانه باد!

ﺟﻤﺎل ﻣﻴﺮﺻﺎدﻗﻲ

داﺷﺘﻢ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲزدم...
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از خانه که درآمدم ،آفتاب توی کوچه پھن شده بود .چند روزی از خانه بـيرون نيامـده بـودم .اداره اعتـصاب بـود .کـسی بـهاداره
نمیرفت .چند روز پيش ،بهﯾکی از ھمکارھای من ،سر راه اداره برخوردم:
«کجا داری میری؟ »
گفتم« :اداره .مگه تو نميای؟ »
خندﯾد و گفت:
«اداره دﯾگه بیاداره .اعتصابه» .
«برای چی؟ »
چپچپ بھم نگاه کرد:
«برای ھمبستگی» .
«ھمبستگی با کی؟ اعتصاب برای چی؟ »
نگاھش طوری بھم خيره شد که انگار بھش فحش دادهام .شانهھاﯾش را باال انداخت .بیخداحافظی راھش را گرفـت و رفـت.
گيج و حيران اﯾستادم و نگاھش کردم .من که چيزی بھش نگفتـه بـودم ،حـرف بـدی نـزده بـودم .ميانـ ٔه بـدی ھـم کـه بـا ھـم
نداشتيم .ھر وقت ﯾادداشتی میفرستاد و پروندهای میخواست ،زود براﯾش میفرستادم .گاھی میآمد پاﯾين .بـا ھـم چـای
میخوردﯾم و اختالط میکردﯾم .از من تعرﯾف میکرد .میگفت از وقتی من رئيس باﯾگانی شدهام ،ھيچ پرونـدهای گـم نـشده،
باﯾگانی خيلی مرتب شده .جوان خوبی بود .بهنظرم کتاب ھم میخوانـد .امـا انگـار حواسـش جمـع بـود و خـودش را مثـل آن
جوانک باﯾگان لو نمیداد .اﯾن روزھای آخری ،کمتر دنبال پرونده میفرستاد .اداره شـلوغ بـود .کـسی کـار نمیکـرد .در بـيرون
خبرھائی بود .ﯾکبار سروصداھائی شنيدم .خودم را پشت پنجره رساندم .ﯾک عده پالکارد بهدست ،از توی خيابان میگذشـتند
و فرﯾاد میزدند .جا خوردم ،چه شعارھاﯾی میدادند .تنم لرزﯾد .تند پنجره را بستم و سر جاﯾم برگشتم .ممکن بود که ﯾکـی از
اﯾن حفاظتیھا مرا ببيند و گزارش بدھد .چند وقت پيش آمدند و ﯾکی از باﯾگانھا را بردند .بيچاره چنـد مـاھی بيـشتر نبـود کـه
استخدام شده بود .جوان بیچيزی بود .ظھرھا ،حتی نمیرفت توی رستوران اداره ،غذا بخورد .با خودش نـان و پنـير مـیآورد.
بعد دو نفر آمدند و مرا سؤالپيچ کردند ،نزدﯾک بود کار دست خودم بدھم .گفتم:
«نه ،اصال ً و ابداً ،جوان» ...
خواستم بگوﯾم« :جوان درست و بافکری بود» .
زبانم را گاز گرفتم و گفتم:
«جوان بيچارهای بود» .
بھم زل زدند .ﯾکيشان چشمھاﯾش را تنگ کرد .پرسيد:
«بيچاره از چه نظر؟ »
ھول شدم اما خودم را نباختم:
«وﷲ من درست نمیشناختمش اما مدﯾرکلمون میگفت جوون نيازمندﯾه و خرج بابا و ننهشو میده» .
فحش را کشيدند بهمدﯾرکل و ﯾکيشان گفت:
«ھمون مردﯾکه پفيوز استخدامش کرده» .
پرسيدند« :مالقاتی ھم داشت؟ »
گفتم« :منظورتون چيه؟ »
مردک داد زد:
«میخوام ببينم کسی ھم میاومد اونو ببينه؟ آدمھای مشکوک؟ »
مردک بیتربيتی بود .انگار با نوکر باباش حرف میزند .آن ﯾکی ھم با چشمھای گاوﯾش ،نگاھش را مثل ميخ تـوی چـشمھای
من فرو میکرد و چک و چانهاش را طوری جمع کرده بود که انگار بوی بد بهدماغش زده .ھيچ ازشان خوشم نيامد.
«وﷲ من ھيچ خبر ندارم .آخه اتاقش از من جدا بود» .
گفتند اگر کسی آمد بهسراغش ،او را نگه دارم و بهادار ٔه حفاظت ﯾا نگھبان دم در تلفن بزنم .آنوقت ھی از ادار ٔه حفاظت و ھی
از دم در تلفن میزدند که کسی سراغش آمده .بعدھا ﯾکی از کارمندھای ادار ٔه حفاظت بھم گفت:
«فالنی میدونی خوب حبسی» ...
گفتم« :منظورت چيه؟ »
«بهتو ھم مظنون شده بودن .پروندهتو نگاه کردن» .
«برای چی؟ من که کاری نکرده بودم» .
«برای ھيچی بابا .اگه کاری کرده بودی که دست از سرت ور نمیداشتن .اون پسره کارمند تو بود» .
«من که اونو استخدام نکرده بودم» .
«درسته؛ اما چرا گزارش نداده بودی که کتاب میخونه .از تو جاميزش دو تا کتاب پيدا کردن» .
«کتاب میخوند؟ عجب .من اصال ً ندﯾده بودم» .
دﯾده بودم ،مگر ممکن بود نبينم .اما کی تا اﯾنجاھـاش را میخوانـد .نمیدانـستم کتـاب خوانـدن ھـم جـرم اسـت ،از آن بدتـر
گزارش ندادنش ،سخنچينی نکردنش .ھر روز بعد از ناھار میدﯾدم توی اتـاقش میمانـد و کتـاب مـی خوانـد .وقتـش را تـوی
اتاقھــای کارمنــدھای دﯾگــر بــا وراجــی تلــف نمیکــرد .بعــدازظھرھا ،کــار چنــدانی نبــود .اربــاب رجــوع ھــم نداشــتيم .بچهھــا
مینشستند بهچای خوردن و پرحرفی کردن ،ﯾا در اتاقشان را میبستند و میخوابيدند .میگفتند:
«نمیدونين خواب بعدازظھر چه میچسبه» .
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بچهھا وقتی میدﯾدند که در اتاقی بسته است ،ھوا دستشان میآمد .میخندﯾدند و میگفتند:
«ﯾواش راه برﯾن که طفلی از خواب نپره! »
در اتاق جوانک ،ھميشه باز بود ميزش پشت قفسهھای پرونده گذاشته شده بود .کافی بود سرت را تـوی اتـاق بکـنی و او را
ببينی .ھيچوقت نخواستم مزاحم خواندنش بشوم .از بسکه کارھاش مرتب و معقـول بـود .چـه خـط و ربـط قـشنگی داشـت.
ﯾکدفعه بھش گفتم:
«پسر تو برای اﯾن باﯾگانی زﯾادی .چرا نرفتی جاھای دﯾگه؟ »
لبخندی زد و گفت:
«ھمين جا رو ھم که پيدا کردم ،خيليه .ﯾک ساله دنبال کار میگردم» .
سر کوچه به ﯾکی از ھمساﯾهھا برخوردم .معلم ﯾکی از دبيرستانھا بود .توی خانهاش ﯾک کتابخانه داشـت .چنـد دفعـه بھـش
گفتم:
«با اﯾن کتابھا ،آخرش کار دست خودت میدی» .
خندﯾد و گفت:
«کتابھای ضاله توش نيست ،ھمهاش شماره داره» .
گفتم« :ای بابا کی بهشماره نگاه میکنه .بعضی کتابھا رو شماره میدن تا ببينن کی اونھا رو میخره و میخونه» .
براش تعرﯾف کردم که جوانک باﯾگان ھم کتاب میخواند و ھمه کتابھاﯾش ھم شماره داشت .سرش را تکان داد و گفت:
«اگه اﯾنجورﯾه بذار بيان منو ھم بگيرن» .
گفتم« :رعاﯾت احتياط واجبه» .
دادش درآمد:
«گور پدر ھر چه احتياطکن و احتياطه .از بسکه احتياط کردﯾم بهاﯾن روز افتادﯾم .ھر روز جوونھا رو تو خيابونھا و زندونھاشـون
میکشن ،اونوقت من از ترس کتاب ھم نخونم .مردهشور اﯾن زندگی رو ببره» .
شانهھاﯾم را باال انداختم و گفتم:
«من آنچه شرط بالغست با تو میگوﯾم» .
اخمھاﯾش را تو ھم کرد و دﯾگر چيزی نگفت .اما اﯾن بار انگار سر حال بود .لبخندزنان بهطرفم آمد و گفت:
«با سياست چه جوری؟ میدونی که اوضاع قاراشميشه؟ شاش و گھشون با ھم قاطی شده؟ »
گفتم« :من در سياست دخالت نمیکنم» .
اخمھاﯾش بهھم رفت و گفت:
«در چی دخالت میکنی؟ »
«من راه خودمو میرم .بهاﯾن کارھا ،ھيچ کاری ندارم» .
پوزخندی زد و مثل ھمکار ادارﯾم شانهھاﯾش را باال انداخت و رفت .دلم گرفت .چرا بھـم بیاعتنـاﯾی میکردنـد؟ بهشـعارھاﯾی
که روی دﯾوارھا نوشته بودند ،نگاه کردم .با شعارھای ھفته پيش ،کلی فرق داشت .انگار اﯾن چند روزی کـه تـوی خانـه مانـده
بودم ،خيلی خبرھا شده بود .من از ھيچ جا خبر نداشتم:
«تنھا ره رھاﯾی ،جنگ مسلحانه است» .
«وای بهروزی که مسلح شوﯾم» .
پاسبانی آنھا را پاک میکرد .اما مگر میشد ھمه را پاک کرد .باﯾد چند نفر را اجير میکردند کـه فقـط دﯾوارھـای کوچـ ٔه مـا را
پاک کند .تازه مگر فاﯾدهئی داشت .فردا ،دوباره دﯾوارھای کوچه پر از شعار میشد .دﯾدم پاسبانه اﯾستاد و بهدﯾوارھا نگاه کـرد.
شانهھاﯾش را باال انداخت و راھش را کشيد و رفت .شاﯾد حق داشتند که بهمن بیاعتنائی کنند ،مثل اﯾنکـه خيلـی از مرحلـه
پرت بودم .میگفتند خيلیھا را گرفتهاند ،خيلیھا را کشتهاند .گاھی توی حياط خانه کـه قـدم مـیزدم ،سروصـداھا را از دور
میشنيدم :صدای تير میآمد ،صدای فرﯾاد میآمد ،صدای ماشينھای آمبوالنس میآمـد .خانـ ٔه مـا سـر چھـارراھی بـود و در
ميان شھر .صدای تيرھا که بلند میشد ،لرزه بهتنم میافتاد .عجب دل و جرأتـی .انگـار ھيـچ کـس بـهرادﯾو و تلوﯾزﯾـون گـوش
نمیداد ،ھيچ کس از تھدﯾدھای دولت نمیترسيد .چه اتفاقی افتاده بود؟ مردم عوض شده بودند .مردم ،مردم سـابق نبودنـد.
برای دولت و توپ و تفنگش ،تره ھم خرد نمیکردند .گيج شده بودم ،حيران شده بودم .مگر مـا ھمـان مردمـی نبـودﯾم کـه بـا
صدای ﯾک ترقه از جا میپرﯾدﯾم؟
باﯾد از فروشگاه سر خيابان پنير و شکر میخرﯾدم و بهخانه برمیگشتم .اما دلم رضا نداد که زود بچپم توی خانـه .بیاختيـار از
خيابان سرازﯾر شدم .باﯾد میرفتم و میدﯾدم .توی خانه ،ميان دﯾوارھا بيشتر گيج میشدم .باﯾد میرفتم و میدﯾدم چـه خبـر
است ،باﯾد میفھميدم چه اتفاقی افتاده است.
خيابان شلوغ بود و از دور سروصداھائی میآمد .مردم اﯾستاده بودند و نگاه میکردند .خـودم را بـه آنھـا رسـاندم .از کمرکـش
خيابانی ،جمعيت انبوھی بيرون میآمد .فرﯾاد میزدند و مشتھاشان را تکـان میدادنـد .اﯾـستادم بهتماشـا .صورتھاشـان،
ھمه خشمگين و برافروخته بود .ھمه جوان ،پسر و دخترھای بيست ،بيستوپنج ساله .نترس ،دلدار و خروشـان ،مثـل سـيل
میغرﯾدند و پيش میآمدند .ھيچوقت از نزدﯾک بھشان نگاه نکـرده بـودم ،ھيچوقـت اﯾنقـدر بھـشان نزدﯾـک نـشده بـودم .چـه
قيافهھائی ،روشن و ملتھب ،شعلهھای آتش.
ﯾاد جوانی خودم افتادم ،چه بیخير و برکت بود .ھمهاش در ترس و لرز گذشته بود .ترس از آقای مدﯾرکل ،ترس از آقای معـاون،
ترس از رئيس اداره ،ترس از اﯾنکه مبادا سر برج اضافه کارت قطع شود ،ترس از اﯾنکـه مبـادا حـرف خـالف مـصلحتی بزنـی :و
براﯾت گرفتاری درست شود ،ترس از اﯾن ،ترس از آن ،تـرس از ھمـساﯾهھات ،تـرس از سـيگارفروش سـر گـذر ،تـرس از گـدای
دورهگرد ،ترس ...ترس ...ترس .از خودم بدم آمد .اﯾنھا با ما فرق داشتند ،اﯾنھا از دنيای دﯾگـری آمـده بودنـد ،اﯾـن جوانھـا از
ھيچ چيز نمیترسيدند ،از ھيچ کس واھمه نداشتند .فرﯾادشان ھمه چيز را تکان میداد .خيابان را بهلرزه میانداخت ،دلھـای
سنگشده را بهلرزه میانداخت ،آدمھای سنگشده را بهحرکت درمیآورد.
«توپ ،تانک ،مسلسل ،دﯾگر اثر ندارد» .
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حق داشتند که بیخداحافظی از من جدا شوند ،حـق داشـتند مـرا داخـل آدم نداننـد .احـساس کوچکـی میکـردم .از خـودم
بيزارﯾم گرفته بود .تا حاال کجای کار بودم؟ بهچی فکر میکردم؟ برای چی زنده بودم؟
دﯾدم سربازھا ،پيداشان شد .ترس بهدلم رﯾخت .دستوپام سست شد .خواسـتم برگـردم .خواسـتم خـودم را در بـبرم .دﯾـدم
ھمه اﯾستادهاند ،حتی دخترھا و زنھا پابهپای مردھا پيش میرفتند؛ چه جلوهئی داشتند ،چه شکوھی مشتھاشان باال رفتـه
بود و فرﯾادھاشان ،در صدای مردھا افتاده بود.
سربازھا اﯾستادند و بهجمعيت نگاه کردند .جمعيت میجوشيد ،میغرﯾد و انبوهتر و فشردهتر پيش میرفت .با موج آنھـا جلـو
رفتم و صداﯾم را ،توی صداشان انداختم:
«تنھا ره رھاﯾی ،جنگ مسلحانه است» .
ﯾکی بازوﯾم را گرفت و گفت:
«سالم» .
جوانک باﯾگان بود .بیاختيار بغلش کردم و بوسيدمش.
«کی ولت کردن؟ »
«چند روزه ،حال شما چطوره؟ »
«خوب خوب .از اﯾن بھتر نمیشه» .
واقعاً سرحال بودم .سبک شده بودم .شاد بودم .حالی داشتم که بهزبان نمیآمد .ھيچوقت حـالم اﯾنقـدر خـوب نبـود ،اﯾنقـدر
کيفور نبودم .ضربان قلبم را حس میکردم .گرم بودم قـبراق بـودم .بـاد سـرد ،صـورتم را نـوازش مـیداد .آفتـاب کيـف مـیداد.
چشمھاﯾم پر از اشک شده بود.
سربازھا جلو میآمدند .میخواستند مردم را بزنند و پراکنده کنند؟ میخواستند تيرانـدازی کننـد؟ قيافهھاشـان نـشان مـیداد
که سر دوستی ندارند .بـا قدمھاشـان و تفنگھاشـان ،انگـار دﯾـوار ھـوا را میشـکافتند ھرچـه خـشنتر و خـصمانهتر ،پيـش
میآمدند .انگـار دشـمنانی را پيـش رو دارنـد .رادﯾـو و تلوﯾزﯾـون ھـر روز میگفـت کـه بـرای پراکنـده کـردن اخاللگـران ،مجبـور
بهتيراندازی ھواﯾی شدهاند .باورم نمیشد که مردم را بکشند .مگر حس نداشتند ،آدم نبودند ،مگر امکان داشت که برادرھـا و
خواھرھای خود را بکشند .مگر شکارچی بودند که مردم را مثل حيوان بکشند .کشتن که جواب فرﯾاد نبود ،کشتن کـه جداﯾـی
را عميقتر میکرد .نه ،نه ،باورم نمیشد.
با جوانک باﯾگان جلو میرفتيم ،فرﯾاد میزدﯾم و مشتھامان را تکان میدادﯾم .دلم میخواسـت ھمکـار اداری و ھمـساﯾهمان
ھم بودند .میاﯾستادند و با ھم صحبت میکردﯾم ،بحث میکردﯾم« :ﯾعنی میگی دﯾگـه چيکـار میخـوان بکنـن .اﯾـن سـفاک
بیپدر کی دست از سر مردم برمیداره ».سرم پر شده بود از فکر اﯾن دفعه اگـر آنھـا را میدﯾـدم ،حرفھـای زﯾـادی داشـتم
بھشان بزنم:
«اون روز ،شماھا کجا بودﯾن؟ نمیدونين چه قيامتی بود ،چه جمعيتی .ھمه با ھم ،شانه بهشانه ھم .کی ترس داشت ،کـی
ميدونو خالی میکرد گذشت اون روزگاری که با ﯾه پخ ھمه رو فرار بدن .راستی اون جوونک باﯾگان ھم بود ،ھمونـی کـه بـرای
کتاب خوندن گرفته بودنش .تازه آزادش کرده بودن .میگفت چند روزی میشه ،چه جوونی چه جوون خوبی .ﯾـه پارچـه آتـش.
ھنوز از زندون درنيومده اومده بود ميدون .جلوتر از ھمه میرفت .بيـشتر از ھمـه داد مـیزد .میگفـت تـو زنـدون شـکنجهاش
کردن .پيرھنشو باال زد و جای شکنجهھا رو نشونم داد .عجب بيرحمھائی بودن .ﯾه مشت حيوون ،قاتل جوونھای مردم .بـرای
کتاب خوندن آدمو بگيرن و شکنجه کنن؟ کی اﯾنو باور میکرد ،کی از اﯾن جناﯾتھاشون خـبر داشـت .وﷲ بهخـدا اﯾنھـا از مـا
نيستن .حلقه بهگوش خارجیھان ،نوکرن ،ﯾه مشت جونورن ،که اسمشونو گذاشتن آدم» ...
اﯾستادم و بهخودم نگاه کردم .اﯾن فکرھا ،چرا حاال بهسر من آمده بود .چرا پيش از اﯾن عقلـم بـهاﯾن چيزھـا قـد نمـیداد؟ چـرا
میترسيدم از خانه بيرون بياﯾم؟
گيج و منگ بودم .منقلب شده بودم .چيزی نمیفھميدم .فقط خوشحال بودم ،خيلی خوشحال بودم .مثل اﯾن بـود کـه بـاری از
دوشم افتاده .راحت شده بودم .آزاد شده بودم.
اولين صدای تيری که بلند شد ،ﯾکه خوردم .جمعيت پراکنده شده ،اما فرار نکرد .فرﯾادھا اوج گرفت .صداھا بهآسمان رفـت .گـاز
اشکآور ،چشمھاﯾم را میبست و نفسم را تنگ میکرد .میدوﯾدم و فرﯾـاد مـیزدم .دﯾگـر نمیترسـيدم ،نمیلرزﯾـدم .ميـان
مردم ،جان تازه گرفته بودم ،قوی شده بودم .ھر فرﯾادی کـه مـیزدم ،قویتـر میشـدم .فرﯾادھـاﯾم ،قـدرتم را زﯾـادتر میکـرد،
نيرومندتر میشدم .میتوانستم ميلهھای آھنی کنار خيابان را بکنم راه کاميونھای ارتشی را ببنـدم ،میتوانـستم کاميونھـا
را واژگــون کنــم میتوانــستم ســربازھا را فــراری بــدھم .میتوانــستم خيابانھــا را بــهلرزه بيــاورم و فــضا را تــسخير کنــم و بــا
دستھاﯾم ،با ھزاران دستھاﯾم آسمان را لمس کنم .تنم مثل کوه اﯾستاده بود .فرﯾادھاﯾم بهآسمان میرسيد.
صدای تير را میشنيدم ،ﯾکرﯾز و پيوسته .خون جلو چشمھاﯾم را گرفته بود .جوانـک باﯾگـان در کنـارم بـود .بـا ھـم میدوﯾـدﯾم.
کسی فرار نمیکرد .با پاره آجر و سنگ بهجنگ گلوله میرفتند .از باال و پاﯾين ،اﯾن طرف و آن طرف پارهھای آجر و سـنگھاﯾی
بود که در ھوا چرخ میخورد و بهسر افسرھا و سـربازھا میرﯾخـت .شـعلهھای آتـش ،راه را بـر آنھـا میبـست .دود فـضا را
برداشته بود .جلو چشمھاﯾم ،کاميونی میسوخت .از الستيکھای شعلهورش ،دود بلند میشد .فضا تيره و تار شده بود.
صدای تير را در کنار گوشم شنيدم ،انگار از بغل صورتم رد شد .گرمی آن را حس کردم .تنه محکمی بھـم خـورد کـه زمينـم زد.
جوانک باﯾگان ،مرا بهزمين انداخته بود .بعد دﯾدم خودش زانو زد و در کنار من ،روی زمين غلتيد .بیاختيار بـهطرفش خزﯾـدم و او
را بغل کردم و از جا بلند شدم و به طرف ماشينی دوﯾدم .داشتم گرﯾه میکردم ،داشتم فرﯾاد میزدم...
فروردﯾن پنجاهوھشت
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