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جبهه ملی ایران

در پی اعالم افزایش ناگهانی و نا معقول قیمت بنزین درنیمه شب  ٢4آبان ماه  ،٨٩خیزش اعتراضی عمومی در سراسر

صفحه 3

کشور آغاز شد .اگراین طرح به گونه ای کارشناسانه و مدیریت شده با لحاظ کردن مشکالت معیشتی هم میهنانی که از
اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و اشتغالشان وابسته به خودرو و مصرف بنزین است و نیز مهار افزایش کاذب قیمت ها ،در
روندی تدریجی و برنامه ریزی شده توسط کارشناسان متخصص حوزه های اقتصادی و اجتماعی صورت می گرفت و مردم و
نمایندگانشان در فرایند تصمیم گیری امکان تبادل نظر و تاثیر در چگونگی انجام آن را می یافتند ،شاید می توانست برای
اقتصاد و محیط زیست مفید واقع شود ،بر اساس بی تدبیری و ندانم کاری دست اندرکاران و به رسمیت نشناختن جایگاه
ملت ،به ناگهان و بدون برنامه ریزی تخصصی و کارشناسانه و به شکلی غیر قانونی و با تصمیم سران سه قوه که فاقد
هرگونه جایگاه قانونی برای این تصمیم هستند ،اعالم شد و اقشار مختلف مردم را جریحه دار ساخت و اعتراض هایی را در
پایتخت و بسیاری دیگراز شهر ها برانگیخت .در تمام کشورهای دموکراتیک اقشار و اصناف و احزاب و دیگر گروه های
اجتماعی امکان قانونی دارند ،که با حمایت وزارت کشور و نیروی انتظامی شدیدترین اعتراضات را به گونه ای مدنی نسبت به
تصمیمات هیات حاکمه ابراز دارند و صدای خود را به سکانداران قدرت که با رای آنان ،جایگاه یافته اند یا حتی برگزیده ی آنان
نیستند اما پس از قدرت موظف به تامین منافع ملی و حقوق مدنی تمام باشندگان آن مرز و بوم هستند ،برسانند .در
کنوانسیون های بین المللی از جمله اعالمیه حقوق بشر ماده ی بیست ،آزادی اجتماعات قید شده است و بعدتر در منشور
و نیزبه طور کلی موازین حقوق بشری شاهد آنیم که بر این حق مدنی پای فشرده می شود .حتی در قانون اساسی
جمهوری اسالمی که مشکالتی جدی هم دارد ،در اصل بیست و هفتم آزادی اجتماعات تصریح شده است .اصلی که برخی
شخصیت های نیک اندیش و آینده نگر ،برای ابقای آن کوشیدند و تالش کردند که قید و شرطی به آن افزوده نگردد ،هرچند در
برابر انحصارگران ،به طور کامل فائق نشدند و تبصره هایی بر آن افزوده شد ولی کلیت اصل همچنان درقانون اساسی فعلی
درج است .اما در عمل هرگز گروه های خارج از قدرت حاکم امکان آن را نیافتند ،که چنین تجمعاتی را برگزار کنند و حتی در
مراسمی چون آیین سوگیاد و بزرگداشت هم مورد تعدی و ممانعت قرار گرفتند .اصناف و توده ی مردم نیز از چنین امکانی
محروم ماندند .در چنین شرایطی از جهت جامعه شناختی هر قدر سرکوب صورت گیرد ،بازداری امکان پذیر نیست و معترضان
آستانه ای برای تحمل دارند ،اگر هم برخورد های خارج از چهارچوب های قانونی و مراعات حقوق شهروندی و رعایت جان
انسانی صورت گیرد ،بحران ساز می شود و دریغا که در هفته ی آخر آبان ماه سال گذشته فاجعه ی خونین به شهادت
رساندن شماری از فرزندان این کشور رخ داد .رسانه های رسمی حکومت از  ٢٢٢تا  ٢٢٢تن کشته سخن گفتند ،در حالی که
رسانه های دیگر تعدادی بس افزون تر و تا  ٠٢٢٢نفر را اعالم کردند .هر چند جان انسانی آن قدر مهم است که کشته شدن
یک نفر هم فاجعه ای غیر قابل جبران است .با نیروهای سرکوبگری که بی پروا و خالف قوانین انتظامی و با کمال قساوت به
روی معترضان غیرمسلح آتش گشودند ،برخوردی صورت نگرفت و با وجود موضع گیری های رسمی حاکمیت علیه این برخورد،
هیچ واکنش قضایی یا انتظامی را نسبت به آمران و عامالن همچون بسیاری از پرونده های دیگر در  ٠٩تیر ٧8و خرداد  ٩٩و
دی ماه  ٨۶و مانند آن شاهد نبودیم .حکومتی که به خشونت پلیس فرانسه در واکنش به جلیقه زردها اعتراض می کند و
پلیس آمریکا را به خاطر مقابله ی خشونت آمیز با یک بزهکار محکوم می نماید ،در عرصه ی کشور خودش نسبت به عوامل
چنین فاجعه ای تا کنون هیچگونه واکنش عملی نداشته است.
جبهه ی ملی ایران ضمن گرامیداشت یاد جان باختگان قیام آبان ٨٩و اعالم مجدد همدردی با خانواده های محترم آنان ،قویا
خواستار آن است ،که آمران به شلیک منجر به مرگ و آمران چنین اقدامی شناسایی ،معرفی و در دادگاه های ذیصالح
محاکمه شوند .زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان آبان ماه آزاد شوند و از هر گونه حکمی که چرخه ی خشونت را در این
کشور فرهنگ خیز به راه می اندازد ،اجتناب شود و حاکمان بر مبنای موازین حقوق بشر بین المللی ،ساز و کارهایی قانونی
فراهم آورند تا امکان اعتراضات مدنی و مسالمت جویانه برای ملت بزرگ و با فرهنگ ایران فراهم گردد و آزادی های اولیه این
ملت محترم شمرده شود تا انفجارهای اجتماعی با عواقبی نا روشن دامن گیر ملت و کشور نگردد.
بیست وچهارم آبان ماه ٩٩١١
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

جبهه میل ایران:

در راه اصالح ایران باید قربانی داد
«در راه اصالح ایران باید قربانی داد» ،این فریاد دکتر حسین فاطمی بود که از قلم ظلم ستیز و حق طلب او
در روز  ٠۱مرداد  ٠۱٢٩تراوش نمود و بر پیشانی روزنامه اش یعنی باختر امروز نشست و به عنوان درسی
آموزنده و کالمی فراموش نشدنی برای همیشه بر تارک تاریخ این سرزمین نقش بست .حسین فاطمی در
این سرمقاله تاریخی توضیح داد که ایران در چنبره ی استبداد فاسد داخلی و قدرت های استعماری حامی
آن اسیر و گرفتار است و برای رهایی از این سلطه ی هولناک باید قربانی داد .و او خود در سحرگاه  ٠٨آبان
 ٠۱۱۱در قربانگاه میدان تیر لشگر دو زرهی در مقابل جوخه اعدام کودتاچیان مزدور بیگانه ایستاد و جان پاک و
شریف خود را در راه آزادی و استقالل ایران نثار کرد.
حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز  ،جوان سرشار از شور آزادیخواهی و میهن دوستی بود که در روز ٢٢
مهر ٠۱٢٩در کنار دکتر مصدق به تحصن اعتراضی دربار رفت و هنگام خروج از تحصن هم او بود که پیشنهاد
متشکل شدن را به جمع یاران مصدق ارائه کرد و نام این تشکل یعنی »جبهه ملی ایران «را نیز او پیشنهاد
نمود  .فاطمی متولد سال  ٠٢٨۶و در هنگام اعدام  ۱٧سال بیشتر نداشت  .او در تمام طول زندگی کوتاه و
اثر گذارش با ظلم و استبداد و فساد و سلطه ی بیگانه مبارزه کرد  .فاطمی به نظام جمهوری و جدایی دین
از حکومت معتقد بود و سلطنت را سرمنشاءاستبداد و وابستگی می دانست  .حسین فاطمی پس از
کودتای ننگین  ٢٩مرداد  ، ٠۱۱٢مدتی به زندگی مخفیانه روی آورد اما سر انجام  ،حدود شش ماه پس از
کودتا  ،در روز ششم اسفند  ۱٢به دست کودتاچیان اسیر شد  .در روز بازداشت در مقابل چشم نظامیان و
نیروهای پلیس و در مقابل ساختمان شهربانی مورد هجوم چاقوکشان حکومت کودتا قرار گرفت که پیکر او را
با ضربات متعدد کارد و به قصد به قتل رساندن او مجروح کردند اما قصد و توطئه کودتا چیان برای کشتن او در
همان روز با فداکاری خواهرش که خود را سپر جان برادر قرار داد  ،نا موفق ماند  .به ناچار فاطمی را با همان
حالت مضروب و مجروح در محکمه نظامی  ،محاکمه و سپس به جوخه اعدام سپردند  .باید یاد آور شد که
فاطمی حدود سه سال قبل از تیرباران شدن توسط کودتاچیان سلطنتی  ،در  ٢۶بهمن  ٠۱۱٢توسط مدعیان
دین  ،یعنی اعضای فدائیان اسالم نیز مورد تیرباران قرار گرفته و مضروب و مصدوم شده بود .

صفحه 4

ما به این اصل باورمندیم که اعدام انسان ها به طور کلی عملی شنیع و دد منشانه است  .به ویژه اعدام
زندانیان سیاسی و عقیدتی که جز ابراز نظر خود برای اعتالی میهن و سعادت و رفاه هموطنان شان گناهی
مرتکب نشده اند  ،عملی به مراتب غیر انسانی تر است .اعدام دکتر فاطمی وزیر خارجه دولت ملی مصدق
داغ ننگ ابدی است که بر پیشانی حکومت برخاسته از کودتا نشسته است و این داغ ننگ هیچگاه زدوده
شدنی و محو شدنی نیست  .در بزرگی و شرافت دکتر فاطمی همین بس که دکتر مصدق رهبر نهضت ملی
ایران او را شهید راه وطن نامیده و در مورد اوچنین گفته است » :اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی
است که به مملکت شده باید از آن کسی که اول این پیشنهاد را نمود سپاسگزاری کرد و آن کس شهید راه
وطن دکتر حسین فاطمی است که روزی در خانه جناب آقای نریمان  ،پیشنهاد خود را داد و عده ی نمایندگان
جبهه ملی حاضر در جلسه آن را به اتفاق آراء تصویب نمودند  .رحمت هللا علیه که در تمام مدت همکاری با
این جانب حتی یک ترک اولی هم از آن بزرگوار دیده نشد«.
جبهه ملی ایران در روز  ٠٨آبان ماه در شصت و ششمین سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی نام و یاد آن
مرد بزرگ را گرامی می دارد و به روان پاکش درود می فرستد.
نوزدهم آبان ماه  ٩٩١١خورشیدی
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

جبهه ی میل ایران:
تنها عدم مداخله در جنگ نیابتی قره باغ با
منافع ملی ایران مطابقت دارد

صفحه 5

در زمانه ای که کشورهای مترقیی بیه
سوی هم گرایی و تشکیییل اتیحیادییه
گام بر می دارند ،متیاسیفیانیه شیاهید
آنییییم ،کییه دو کشیور هیمییسیایییه ی
شمالی میا بیا سیابیقیه ی طیو نیی
همجواری درگیر جنگی وییرانیگیر میی
شوند ،که شماری از غیییر نیظیامیییان
کشته شده و صدماتی جدی به هر دو
کشور وارد می شود .متاسفانه برخی
قدرت های فرا منطقه ای در راسیتیای
رقابت ها و منازعات جهانی و بیرخیی
کشورهای منطقه برای توسعه طلبیی
خییود ،از تیینییش بییییین آذربییایییجییان و
ارمنستان اسیتیفیاده ای ابیزاری میی
کنند .رییس جمهور ترکیه که در تیوهیم
احیای سلطنت عثمانی با رویکرد های
نژادپرستانه و ایدیولوژیک به سیر میی
برد ،به گیونیه ای غیییر دییپیلیمیاتیییک
مزدوران واپسگرای سوری و تجهیییزات
نظامی را برای آتش افروزی در منطقیه
فراهم میی آورد و بیه جیای آن کیه
مشوق حل مساله به گونه ای صیلیح
طلبانه باشد ،جنگی نیابتی را بر میی
انگیزد و با تاریخ سازی دروغین شیعیار
دو دولت یک ملت را سیر میی دهید،
شعاری بی محتوا و عاری از حیقیاییق
تاریخی و نیز نژادگرایانه .روسیییه هیم
برای منافع خیود و در کشیمیکیش بیا
رقبای خود ،از ارمنستان پیوسته بیهیره
جویی داشته و در راستای ثبات در این
منطقه کوششی نکرده است.
متاسفانه در ایران شاهد آن بودیم کیه
چهار تن از امامان جمعه در واکینیشیی
به دور از ادبیات دیپلماتیک و نامرتبط بیا
جایگاهشان بیانیه ای صادر کردنید کیه
یاد آور فتاوی بیرخیی عیلیمیا در زمیان
فتحعلیشاه قاجار و نتایج زییان بیار آن
است .آنان بی توجه به مینیافیع میلیی

ایران و نیز ضرورت صلح در منیطیقیه بیا
جمالتی تحریک آمیز از جنگ افروزی به
بهانه های ایدیولوژیک حمایت و گیروه
هایی تند رو با فضاسازی های مجیازی
هم میهنان گران قدر آذری را برای ایین
مساله به اعتراضات خییابیانیی دعیوت
کردند.
هم میهنان آذری و ارمنی قرن هاسیت
در ایران در کنار یکدیگر با صلح و تعامیل
همزیستیی داشیتیه انید و تیعیلیقیات
متفاوت دینی در پرتو هم مییهینیی نیه
تنها هرگز موجب تضاد و تعارض نشده،
بلکه همکاری و همراهی نیز بیینیشیان
بوده و این فضا شایسته است که هیم
چنان استمرار ییابید و بیه بیییگیانیگیان
فرصت ایجاد خصومت و تفرقیه انیدازی
ندهند .در جنبش مشروطیه در تیارییخ
معاصر اییران شیاهید هیمیسیوییی و
مجاهدت ارمنیان و آذریان در کنیار هیم
برای استقرار حکومت قانون و حاکمیت
ملت بوده ایم ،امییید کیه ایین پیییونید
مبارک بپاید و نیز دو کشور میتیخیاصیم،
در صلح و آرامش به توافقی پاییدار کیه
منافع هر دو طرف را در بر داشته باشد
و تمامیت ارضی را در این کشور ها بیه
رسمیت بشناسد ،دست یابند.
جبهه ملی ایران ضیمین هیمیدردی بیا
خانواده های داغدار کشیتیه شیدگیان
آذری و ارمنی در این جنگ ،بر اسیاس
احترام به قوانین بین المللی در حیوزه
ی مرز گذاری ها ،قیوییا خیواسیتیار آن
است که دستگاه دیپلماسی کشور در
راستای دعوت طرفین به میز مذاکره و
پی جویی حل مساله از مجاری حقوق
بین الملل بیرای بیازگشیت ثیبیات بیه
منیطیقیه بیکیوشید و از میداخیلیه ی
نهادهای غیر مسیوول در ایین حیوزه
جلوگیری کند .به دولت های تیرکیییه و

روسیه اعالم شود که برای گسیتیرش
نفوذ خود از طریق این دو کشیور حیق
ندارند عرف دیپلماتیک بین الملل را زییر
پا نهند .در ضمن متذکر می شیود کیه
جمهوری اسالمی ،با توجه بیه نیتیاییج
منفی و خسیارت زاییش در ورود در
مناقشات سوریه ،لبنان و عراق باید از
هرگونه دخالت عملی و جیانیب دارانیه
به سود هر یک از طیرفییین جینیگ در
مرزهای شمالی ایران ،اکیدا خیودداری
نماید .منافع و مصالح ملی ایران ایجاب
می کند که این کشور خیود را از ایین
جنگ نیابتیی و پیر از دسیییسیه دور
نگهداشته و تنها آمادگی کامل خود را
برای دفاع از مرزها و صیانت از تمامیت
ارضی و خنثی کردن توطئه هاییی کیه
برای کشاندن ایران در ماجرا طیراحیی
شده ،حفظ نماید.
بیست و هفتم مهرماه ٩٩١١
تهران – شورای مرکزی جبهه میلیی
ایران

ملکشا ،ققنوس شعر کرُدی که در
موطنش غریبانه زیست
روناک فرجی
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من قهقنننسنم منن قن)نننو نم
له ئهفساننه و لنه منین ودا نناوم
ههیه در افسانهها و تنارینن ننام
ا نننننننننننننت
منننننننننننننن
گهر بم کوژن هنهزاران جنار اگنر
هنننزار بنننار منننرا بنننکننن نننیننند
من خولهمیش ئهکهم به هنینهننه
هاوار من خاکسترم را به خانهای
برای فریادهاینم تنبندینا خنواهنم
کرد
جالل ملکشا شاعر نوپرداز ،آزادیخیواه
و چپگرای ُکرد روز گذشته  01آبیان
در  ۶٨سییالییگییی در فییقییر و انییزوا
درگذشت .خبر کوتاه بود ،اما در چشیم
بههمزدنی سالیان دراز مظیلیومیییت و
انزوای شاعری انیقیالبیی در میقیابیل
چشییمییان هییمییه آنییهییا کییه او را
میشناختند ،میگذرد .شیاعیری کیه
شعرش بازتاب صدای تمام رنجدییدگیان

و فرودستانی بود که سالها در پیس
پرده تبعیض ،فقر ،ظلم و سیتیم میلیی
نادیده انگاشته شدند و بیرای انیدکیی
آزادی رنجها بر جان خریدند.
جالل ملکشا
جالل ملکشا سال  ٠۱۱٢در روسیتیای
»ملکشان «از توابع سنندج متولد شد.
او شامگاه  ٠٢آبان  ٨٨یک ماه بیعید از
فوت مادرش »دایه آمنه گویلیکیالنه «
زندگی را وداع گیفیت و صیبیح امیروز
یییکشیینییبییه  ٠٠آبییان در زادگییاهییش
ملکشان به خاک سپرده شد.
ملکشا بخش عظیمی از زنیدگیییش را
در رنج و اسارت بود و همین رنیجهیای
مضاعفی که به او روا داشیتیه شید،
اکسیر جادویی کالم ،واژه و احسیاس
را به او بخشییده بیود .فیعیالیییتهیای
چشمگیر جالل ملکشا پیش از انقیالب
و توانایی کمنظیرش در شعر و داستان

به زبانهای ُکردی و فیارسیی سیبیب
شد با آنکه تا آن زمان هیچ کتابی از او
منتشر نشده بود ،به عضویت »کیانیون
نویسندگان ایران «درآید.
جالل ملکشا شعر را قیربیانیی نیام و
نشان نکرد و با وجود تهدید ،شکنیجیه،
زندان و انزوا ،زبان بر اعتراض نیبیسیت.
قلمش را برای هیچ قدرتی نفروخیت و
تا توانست از میحیرومیییت و میردمیی
نوشت که خودش بخشی از آنها بیود.
کالم و انیدیشیهاش وامدار سینیت و
روزمرگی نشد .معشیوق خیییالییاش
آزادی ،انسانیت و سرزمین گمشدهای
بود که در گرو رهایی از جور و استبیداد
بهدست میآمد .از ایینروسیت کیه از
پیشروان شعیر نیو ُکیردی شینیاخیتیه
میشود.

او چیییینییییییییین میییییسییییراییییید:
کە بەهییار د  ،هبییهییار کییه میییآییید
لێم مەپیهرسیە بین نیاشیادی هاز مین
میییپیییرس چیییرا غیییمیییگییییییینیییی
دەیان ساڵە چاوە ڕوانیم هدههیا سیال
چشیییییمانیییییتیییییظیییییارم
اسیییییت
کە نیییییشییتییمییانییم هکییه سییرزمییییینییم
ههڵمژ شینەی شیهمیاڵیی ئیازادی
هخنکای نسیم آزادی را نفس بکشد
در شییعییر مییلییکییشییا جییلییوههییایییی از
شکیبایی در برابر نواخیتهیای رنیج و
بیییثییمییری عییمییر و زمییان و نییوعییی
نیهیلیسیم را مییشیود بیه آسیانیی
دریافت ،اما کبریای واژگانش خواننده را
از پا نمیاندازد .او گرچه عزلت گیزییده
بود ،اما اشعارش ورد زبان همتبارانیش
بییود کییه او را تییا واپسییییین
لییحییظییههییای مییرگ تیینییهییا
نگذاشتند و در حیلیقیههیای
کییوچییک و دوسییتییانییه پییای
اشییعییار و صییحییبییتهییای
دلنشیناش مینشستند.
اشعار بیتلکف اما پرمغزش
از سویی بییانیگیر رنیجهیای
انسانی ،ضعفهای میوجیود
در جامعیه و تیبیعیییضهیای
اجتماعی بود که خودش بیا
آن دست به گریبان بود ،و از
سوی دیگر حا ت شخصی،
آ م روحییی ،فشییارهییای
زنییدگیییاش را بییه تصییویییر
میکشید .ملکشا هنگامی
کییه خییودش را در آیییییینییه
شیییعیییرش بیییه تصیییوییییر
می کشید ،تهنشیسیتیی از
تمام محنتی بود که در تمام
عمر به دوش کشیییده بیود ،رنیجیور و
خسته از نامرادیها.
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چشماندازهای فلسفی شعر ملکیشیا
و آشناییاش با اساطیر جهانیی او را
بیش از دییگیران ،در میییان شیاعیران
متمایز ساخته بود .اما دریغ و درد کیه
در جهان چنین گینیجییینیهای نیهتینیهیا
مراعات نشد ،بیلیکیه تیمیام حیییات و
زیستش در رنج زندانها دو حیکیومیت
پهلوی و جمهوری اسالمی گذشت.
او که شاعر ،نویسینیده و میتیرجیمیی
چپگرا بیود ،از ابیتیدای دهیه چیهیل
شمسی تا سالهای پایانی عیمیرش
بارها به د یل فعالیتهای سیییاسیی،
ادبییی و نییوشییتییههییای اعییتییراضییی و
منتقدانهاش در بیدادگاههای قبل و بعد
از انقالب ایران زندانی و شکنجه شید.
در سالهای ابیتیداییی فیعیالیییتهیای
ادبیاش به زبان فارسی بود و بیعید از

انییقییالب تصییمیییییم گییرفییت بییه زبییان
میییادریاشُ ،کیییردی اشیییعیییار و
نوشتههایش را بنویسد.
در هییمییان دوره بییا «مییامییوسییتییا
هیمن» همحمدامین شیییخا سیالمیی
ُمییکییری آشیینییا و بییه «انییتییشییارات
صالحالدین ایوبی «دعوت مییشیود و
مسیئییولیییییت بییخییش ادبییی »نشییریییه
سروه «را بهعهده میگیرد .میلیکیشیا
همچنین برای تهیه و انتشیار تینیهیا ۵
شماره از »نشریه پرشنیگ «در شیهیر
اربیل عراق ،سردبیر این نشریه شد و
سپس از آنجا بیه ارومیییه رفیت و در
« موسسه فرهنگیی انیدیشیه احیمید
خانیی» بیه کیار نیوشیتین و پیرورش
شاعران جوان پرداخت .ملکشاه بیییش
از  ٠۱سیال بیه عینیوان نیویسینیده و

جهل ملک

ا و مادرش

روزنامهنگار در بخش ُکردی مطیبیوعیات
مختلف فعالیت داشت.
پس از حمالت داعش به شهر کوبانی

در سییال  ٢٢٠۱او شییعییری را بییرای
«مقاومت کوبانی» سرود که سبب آن
به اداره اطالعات سنندج احضار شید و
عالوه بر تهدید از او خواسته بودند کیه
نباید هیچ سرودهای را در مورد کوبانیی
و داعش منتشر کنید .او کیه زییر بیار
تعهد نرفت ،در گفتوگویی در این بیاره
چنین گفت:
« من هیچ تعهدی را امضا نکردهام و بیه
آنها گفتهام من شاعرم و احسیاسیات
خود را به صورت شیعیر مییسیراییم و
شما هم هر کیاری کیه مییخیواهییید
انجام دهید«.
اشعار ملکشا بیهصیورت پیراکینیده در
نشریات مختلف منتشر شیده اسیت،

اما سه کتاب »»زڕهی زنجیییری وشیه
دیلهکان /نالهی زنجیر واژگان اسیییر «،
»کارهسات «و »مجموعه اشعار ُکیردی
و فارسی «بعد از سیالهیا فیعیالیییت
جدی با پشت سر گذاشتن مشیکیالت
فراوان در ایران منتشر و از او بیه جیای
ماند .آثار ملکشا به زبانهیای دییگیری
چون انگلیسی ،روسی ،فیرانسیوی و
عربی نیز ترجمه شده است.
شعرهای تاسه هدلتینیگیی  ،تیاوانبیار
هگناهکار و کاوه کورم هپسیرم کیاوه ،
پیرهدار هدرخت پیر  ،کاروان و عیقیاب و
کالغ از مشهورترین آثار جالل ملیکیشیا
به شیمیار مییآیینید .شیاهیکیارادبیی
»درخت پیر «که به زیبایی ،تیوصیییفیی
تراژیک از شراییط کیردسیتیان را ارائیه
داده ،به چند زبان ترجمه شده است.

شیرکوه بیییکیس ،دییگیر شیاعیر
نامدار ُکرد شعر ملکشا را »سبب
توسعه و پیشرفت زبان و ادبیییات
ُکیییییردی «دانسیییییتیییییه بیییییود:
« زبان او ،زبان رسیا و دقیییق در
صفحه ادبیات ما است .شعر او از
دل بیییرمییییخییییییزد و بیییر دل
میییییییییینشییییییییییییییییییینییییییییید«.
احمد شاملو نیز گیفیتیه بیود اگیر
کسی در آینده در شعر فیارسیی
حرفی برای گفتن داشته بیاشید،
بیشک جالل ملکشا است.
اما با خره آثار تمام صعوبتهایی
که در جسیم و روحیش ریشیه
دوانده بود و او را از پیای درآورد.
اکنون ققنوس شعر ُکردی کیه در
موطن خود غریبانه زیست و هنوز
حرفهیای زییادی بیرای گیفیتین
داشت تا بر دلها بنشیند ،از مییان میا
رفته ،اما صدایش همچنیان در کیوچیه
پییس کییوچییههییای دلهییای مییردم
میپیچد:
میین قییهقیینییسییم همیین قییقیینییوسییم
له ئهفسانه و له میژودا ناوم ههیه هدر
افسانهها و تیارییخ نیام مین اسیت
گهر بم کوژن ههزاران جار هاگر هزار بیار
بییییییییکییییییییشییییییییییییییییید
مییییییییرا
من خولهمیش ئهکهم به هیالنه هیاوار
همن خاکسترم را بیه خیانیهای بیرای
فریادهایم تبدیل خواهم کرد

فرشته قاضی

رسنوشت کشتهشدگان آبان ۸۹؛
ر
رهتی پرسیدند کدام آبان؟«
»از دفت ر
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با گذشت یک سال از اعتیراضیات آبیان
 ٠۱٨٩در اییران ،میقیامیات قضیاییی و
امنیتی جمهوری اسالمی از ارائه آمیار
رسمی و دقیق تعداد کشیتیهشیدگیان
این اعتراضات همچنان سر باز زدهاند و
مسئولیت مرگ کشتیهشیدگیان را بیر
عهده نگرفتهاند.
خانوادههای کشیتیهشیدگیان آبیان در

ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهیانیی
قیمت بنزین بود ،بهسرعت تغییر جهت
داد و حکومت جمیهیوری اسیالمیی را
نشانه گرفت .این اعیتیراضیات امیا بیا
سرکوب شدید مواجه شید ،بیهطیوری
که صدها نفر کشته شدند.
وزیرکشور ایران گفته اسیت کیه بییین
 ٢٢٢تا  ٢٢۵نیفیر در ایین اعیتیراضیات
کشیتیه شیدنید ،امییا سیازمیان عیفییو

خاک سپرده شد ،در مصاحبه با رادییو
فردا میگوید :پیاسیخیی بیه میا داده
نشد ،فقط از طرف دولت یک هیییئیتیی
برای عذرخواهی آمدند که برادرم آنها
را نپذیرفت .شکایت هم فکر نمیکینیم
معنایی داشته باشد ،چنین شکاییتیی
را گوش نمیکنند ،خودشان میدانینید
آمر و مبیاشیر ایین فیجیاییع تیلیخ چیه
کسانی هستند .خیودشیان بیلیدنید و

مصاحبه با رادیو فیردا مییگیویینید کیه
نهتنها شکایتهای آنها برای معرفیی
قاتالن فرزندانشان بینتیجه مانده کیه
خانوادهها تحت فشار قرار گرفتهاند تیا
سکوت کنند و از پیگیری پرونیدههیای
شکایت خود منصرف شوند.
به گفته این خانوادهها ،شکاییتهیا ییا
بینتیجه مانده و از آنهیا خیواسیتیه
شده با دریافت دیه پرونده را مخیتیومیه
کنند و یا تحت فشار قرار گرفتیهانید تیا
جانباخته خود را شهید اعالم کینینید و
مسئولیییت قیتیل آنهیا را بیر گیردن
معترضان بیندازند.
در آستانه سالیگیرد اعیتیراضیات آبیان،
برخی خانوادههای جانبیاخیتیگیان هیم
تحت فشار قرار گرفتهاند تا از بیرگیزاری
مراسم سالگرد پرهیز کنند.
اعتراضات آبان سال گیذشیتیه کیه در

بینالملل با اعالم مشخصیات حیداقیل
 ۱٢۱نفر از کشتهشدگان ،تأکیید کیرده
است که شمار کشتهشدگان میمیکین
است بسیار بیشتر از این عدد باشد.
خبرگزاری رویترز اما ضمن اعالم کشته
شدن حداقل  ٠۵٢٢نفر در اعیتیراضیات
آبان  ،٨٩از قول »سه منبع نزدییک بیه
حلقه اطرافیان «خامنهای »و یک مقام
چهارم «نوشت کیه رهیبیر جیمیهیوری
اسالمی به مقیامهیای ارشید کشیور
گفته است »هر کاری زم است برای
متوقف کردن «اعتراضات انجام دهند.
افسر آگاهی گفت فرض کنن منن
ک تم
بییهییزاد ابییراهیییییمییی ،عییمییوی آرشییام
ابراهیمی ،جوان  ٢٠سالیهای کیه روز
شنبه  ٢۵آبان بر اثر اصابت گیلیولیه در
اصفهان جان باخت و پیکرش شبانه به

میآیند خودشان را محاکمه کنند؟ کیه
ما شکایت داروغه را به داروغه بکنیم؟
آقای ابراهیمی میگوید وقتی برادرش
برای تحویل گرفتن وسایل آرشیام بیه
آگییاهییی اصییفییهییان مییراجییعییه کییرده،
»افسری که نشسته بود ،گفیتیه بیود
فرض کن من کشتم ،میخواهی چیه
کار کنی؟ وقتی چنین ادبییاتیی را بیه
کار میبرند ،بیمیعینیاسیت شیکیاییت
کنیم .فایده و نتیجهای نیدارد .میبینیای
حقوقی هم ندارد«.
بر سنگ قبر آرشام ابراهیمیی عینیوان
شهید حک شیده اسیت .عیمیوی او
میگوید» :بچه میا را شیهییید اعیالم
نکردند ،اما ما بر سنگ قبر او نوشتیییم
شهید .یک عده را گفتند شهییید ،ییک
عده را گفتند دیه پرداخت میکنند. .
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به اخوی ما هم زنگ زده و گفته بودنید
شماره کارت بدهید دیه پرداخت کنیم،
که برادر من گفته بیود مین دو بیرابیر
میدهم ،قاتلش را معرفی کنید«.
عموی آرشام اضافه میکند» :خانواده
برادر من متأسفانه آشیانهشان از هیم
پاشیده و داغون هستند .پدر و میادر و
خواهران آرشیام مشیکیالت روحیی و
روانی پیدا کردهاند .نمیتوانینید هینیوز
باور کنند که بچه بیگناه کشته شد و
رفت .ما اینهمه برای ایین میمیلیکیت
زحمت کشیده بودیم ،برای این نیظیام
هزینه داده بودیم ،پدر مین عیمیلیییات
خرمشهر جنگیده بود .من در سین ٠۵
سالگی جیبیهیه رفیتیم .بیرادرم ،پیدر
آرشام ٠٧ ،سالش بود که بیه اسیارت
درآمد و  ٩سال اسیر و جانباز بود .مین
جانباز هستم و برادران هیمیسیر مین
شهید شدهاند .دیگر نمیدانم ما برای
این مملکت چه بیایید مییکیردییم کیه
اینطور پاسیخ دادنید .سیخیت اسیت
واقعاً پذیرفتن این حرکات«.
دهها نفر در استیان اصیفیهیان بیر اثیر
اصابت گلوله مستقیم در اعیتیراضیات
آبان  ٨٩کشته شدند و تاکنون حیداقیل
اسامی  ۱٢نیفیر از کشیتیهشیدگیان
منتیشیر شیده اسیت .خیانیوادههیای
بسییاری از آنهیا تیحیت فشیارهیای
امنیتی سکوت کردهانید .میحیمیدجیواد
عابدی ،نوجوان  ٠۶سیالیه ،ییکیی از
کشتیهشیدگیان اصیفیهیان اسیت کیه
بهگفته خانیوادهاش شیبیانیه و تیحیت
تدابیر امنیتی در حالی به خاک سپرده
شد که اجازه دیدن پیکرش را هیم بیه
پدر و مادرش ندادند .خیانیواده او هیم
شکایتی به دستگاه قضایی نیکیردنید.
محمدجواد عابدی کودک کیار بیود کیه
بهگفته پدرش برای رفتن به سر کار از
خانه خارج شد و هرگز بازنگشت
گفتند همهچیز تنمنام شندهی دینه
بگیرید
محمد داستانخواه ٠۵ ،ساله و دانیش
آموز سال اول دبیرستان در شیییراز ،از
دیگر کیودکیانیی بیود کیه در جیرییان
اعتراضات آبان  ٨٩بر اثر اصابت گیلیولیه
کشته شد .او بهگفته خواهرش لبیاس
فرم مدرسه بر تن داشیت و هینیگیام
بازگشت از مدرسه گلوله بیر قیلیبیش
نشیسییت و جیانییش را گیرفییت و در
گواهی فوتش نوشته شد مرگ بر اثیر
»اصابت جسم نفوذی گلوله«.
غزل داسیتیانخیواه ،خیواهیر میحیمید
داستانخواه ،در مصاحبه با رادییو فیردا
مییگیویید» :هیییچکیس پیاسیخیگیوی
شکایت ما نیبیود .فیقیط گیفیتینید بیه
کسانی که بیگناه بودند دییه تیعیلیق
می گیرد و چیزی بوده که تمام شیده،

نیست و دنبال چی هستید؟ این تنیهیا
جوابی بود که به ما دادند و بعد گفتنید
بروید ستاد دیه ،دیه بگیییریید .کیه میا
نرفتیم«.
به گفته خانم داستانخواه و در پیاسیخ
به پیگیریهای خانواده او ،در دادگیاه
نظامی شیراز گفته شده که فیقیط دو
نفر از کارمندان دولیت را کیه کشیتیه
شدهاند شهید اعالم میکنند و میردم
عادی شهید نیستند.
سیدجواد حسییینیی خیواه ،بیازپیرس
شعبه دوم دادسرای نظیامیی اسیتیان
فارس ،در درخیواسیت صیدور دییه از
بیتالمال برای کشتهشدگان این شهر
باز عبارت »تالشها جهت شناسیاییی
قاتل منتج به نتیجه نبیوده «اسیتیفیاده
کرده است .تاکنون اسامی دسیتکیم
 ۱٧نفر از کشیتیهشیدگیان در اسیتیان
فارس منتشر شده است.
نان در خون برادرم نمیزنیم
در بهبهان ،شهری در جنیوب شیرقیی
خوزستان ،روز شنبه  ٢۵آبان ۶ ،نفر بیا
گلوله جنگیی کشیتیه شیدنید .پیوران
حشمدار ،خواهیر میحیمید حشیمیدار،
جوان  ۱۱ساله بهبهانی ،در مصیاحیبیه
با رادیو فردا میگویید کیه خیانیواده او
شکایت کردند و خواهان معرفی قیاتیل
فرزندشان شدند ،امیا در پیاسیخ بیه
پیگییریهیای آنهیا در دادگسیتیری
بهبهان گفتهاند پرونده همینجاست و
باید از با دستور بییایید تیا بیه شیمیا
خبری بدهیم.
خانم حشمدار میگوید» :از با وقتیی
دسییتییور میییآییید کییه بییرادر میین را
تکتیرانداز بزند ،چگونه از بیا دسیتیور
بیاید که قاتل برادر مرا معرفی کنند؟!«
بهگفته خواهر محمد حشمدار» ،انیگیار
که هیچ اتفاقی نیفتاده ،همهچیز تمام
شده است .من بیستوپنجم هر میاه
برای برادرم [در اینستاگرام] اسیتیوری
میگذارم و میپرسم قاتیل ،قیاتیلییین
وعلت قتل چی است؟ قیاتیل میحیمید
حشمدار کیست؟ شش نفر در بهبهان
در جبههای کیه جیمیهیوری اسیالمیی
درست کرد ،شهید شدند«.
پوران حشمدار همچنین میگوید» :از
دفتر رهبر به موبایل مادرم زنیگ زدنید.
چون مادرم سواد نداشت ،گیوشیی را
به من داد .گفتند از دفتر رهبری تماس
میگیریم ،شما شکایت کردید؟ گفتیم
بله .گفتند چهجوری بوده ،چی بیوده؟
گفتم برادرم آبان کشته شده .گفیتینید
کدام آبان؟ گفتم آبان خونین  .٨٩گفتند
خب پیرونیده شیمیا دارد رسیییدگیی
میشود .هیمییین .امیا مین بیعید از
سالگرد برادرم هر روز مادرم را میبیرم
و میآورم تا به جایی برسیدو حیداقیل

یک جوابی به ما بدهند«.
خواهر حشمدار میگوید» :از قیبیل از
چییهییلییم بییرادرم ،از فییرمییانییداری و
دادستانی میخواستنید بیرای عیرض
تسلیت خانه ما بیایند ،ما نگذاشتیییم.
مادرم اجازه نداد .من و شیوهیرم هیم
مخالف بودیم .بعد از چیهیلیم تیا ا ن
هرچه تماس گرفتند ،واسطه کردنید و
قیمت تعیییین کیردنید کیه هیزیینیه را
میآوریم ،ولی ما نگذاشتییم .پیرونیده
ما باز است .پرونده محمد حشمدار باز
اسییت و اییین یییک تییکییلیییییف اسییت.
کمکهزینه به هر خانواده  ٢٢مییلیییون
میدادند ،ما نگذاشتیم و نتیوانسیتینید
پولی به ما بدهند .دادستان بیهیبیهیان
وقتی خیودش مییدانید کیه قیاتیل و
قاتلین چه کسانی هستند و دسیتیور
صییادرشییده از کییجییا آمییده ،چییگییونییه
میخواهد بیاید خانه ما؟ پیییش میادر
من میخواهد چهکار کند؟ ما نان تیوی
خون محمد نمیزنیم«.
فییرزانییه انصییاریفییر ،خییواهییر فییرزاد
انصاریفر ،سرامیککار  ٢٧ساله اهیل
بهبهان که بر اثیر اصیابیت گیلیولیه بیه
سرش کشته شد ،با قرار وثیییقیه آزاد
است .او تیییر میاه  ٠۱٨٨در جیرییان
اعییتییراضهییای مییردم بییهییبییهییان بییه
نابسامانیهای اقتصیادی و سیرکیوب
سیاسی بازداشت شده بیود .پیرونیده
شکایت خانواده او هم همچیون دییگیر
خانوادههای جانباختگان آبان در بهبهان
بینتیجه مانده است.
امین انصاریفر ،پدر فرزاد کیه خیود از
جانبیازان جینیگ اییران و عیراق و از
بازماندگان عملیات کربالی  ۱است ،در
گفتوگو با رادیو فردا گیفیتیه بیود کیه
فرزاد حدود ساعت یک بعدازظهر ،پیس
از تعطیلی کارش ،در نزدیکی خیانیه از
پشت سر تیر خورد.
طبق آمارهای سازمان عفو بینالملیل،
محلههای فقیرنشین حیاشیییه شیهیر
تهران بیا  ٠۶۱کشیتیه و پیس از آن
استان خوزستان با  ۵٧کشته با تریین
رقم قربانیان را داشتهاند.
تاکنون اسیامیی حیداقیل  ۵۱نیفیر از
کشتهشدگان در اسیتیان خیوزسیتیان
رسییانییهای شییده اسییت .در جییریییان
اعتراضها ،بیهیبیهیان و میاهشیهیر از
کانونهای مهم و پرحادثه بودنید و بیر
اساس برآوردهای رادیو فیردا ،حیداقیل
 ٢٩نییفییر در جییریییان اعییتییراضهییا در
ماهشهر کشته شدهاند.
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بییر اسییاس گییزارشهییایییی کییه در
شبکههای اجتماعی منیتیشیر شیده،
پس از حضور مأموران امینیییتیی بیرای
سرکوب معترضان ،برخی از آنهیا بیه
نیزارهای اطراف شیهیرک جیراحیی ییا
چمران ماهشهر پناه میبرند ،ولی بیا
تیراندازی مأموران کشتیه مییشیونید.
شدت سرکوب در ماهشهر بهگیونیهای
بود که برپایه برخی گزارشها ،میانینید
گزارش نیویورکتایمز ،بین  ۱٢تیا ٠٢٢
نییفییر در اییین شییهییر و شییهییرکهییای
حاشیهای آن کشته شدند.
وزارت اطهعنات مناننر بنرگنزاری
مرا م الگرد
خانواده ابراهیم کتابدار ،شیهیرونید ۱٢
ساله که روز شنبه  ٢۵آبان ماه بیر اثیر
اصابت گلوله در مهدیآباد کیانمهر کرج
کشته شد ،در مصاحبه بیا رادییو فیردا
میگویند کیه قیاتیالن فیرزنیدشیان را
شناساییی و بیه دسیتیگیاه قضیاییی
معرفی کردهاند ،اما آنها هم نتیجهای
از شکایت تاکنون نگرفتهاند.
او یکی از حیداقیل  ۱۱جیانیبیاخیتیهای
است که در استان البرز اسامییشیان
رسییانییهای شییده اسییت .سییکییییینییه
احمدی ،میادر ابیراهیییم کیتیابیدار ،در
مصاحبه با رادیو فردا مییگیویید کیه از
وزارت اطالعات و از اداره اطالعات کیرج
با او تماس گرفته و گفتهاند کیه اجیازه
برگزاری مراسم سالگرد ندارند.
ابراهیم کتابدار ،پدر دو بچه خیردسیال،
در مقابل محل کیارش در حیالیی کیه
دست در جیب داشیت میورد اصیابیت
گلوله از ناحیه قلب قیرار گیرفیت و در
گواهی فوت او نوشته شید »اصیابیت
گلوله به قلب ،خارج از نزاع«.
مادر ابراهیم کتابدار میگوید» :آخیریین
بار که به دادسرای کرج رفتم ،تیهیدیید
کردند و گفتند دیدی با پدر و مادر پیوییا
بختیاری چهکار کردیم؟ بیا شیمیا هیم
همین کار را میکنیم ،اگر زییاد حیرف
بزنی .گیفیتیم مین آمیادهام .نیه پیول
میخواهم نه چیزی میخواهم؛ قیاتیل
بچهام را میخواهم.
گفتند ما خودمیان زدییم .گیفیتیم چیرا
زدید؟ او که دستهاش توی جیییبیش
بود و جلوی مغیازهاش ایسیتیاده بیود!
چرا زدید؟ با چه حقی و چیه قیانیونیی
زدید؟ گفتند اگر بروی مصاحبه کنیی و
عکس بدهی ،همان که سر مادر پیوییا
بختیاری آوردیم سر تو هم مییآورییم.
گفتم برای من مهم نیست«.
پوییا بیخیتیییاری کیه  ٢۵آبیان  ٨٩در
مهرشهر کرج بر اثر اصابت گیلیولیه بیه
سر کشته شد ،به یکی از نیمیادهیای
اعتراضات آبان تبدیل شیده اسیت .او

هنگام مرگ  ٢٧سال داشت .منوچیهیر
بختیاری ،پدر پویا ،تیر میاه امسیال در
اعتراض به سند همکیاری  ٢۵سیالیه
ایران و چین و دادخواهی خون پسرش
راهی جزیره کیش شده بود کیه آنجیا
بازداشت و به زندان بندرعباس منتیقیل
شد.
او پیش از این نیز در پی پیافشیاری بیر
برگزار کردن مراسم چهیلیم قیربیانیییان
آبانمیاه ،نیزدییک بیه ییک میاه بیدون
بییرگییزاری دادگییاه در بییازداشییت بییود.
بیبیزهرا بختیاری ،میادربیزرگ پیوییا
بختیاری ،هم روز یکشنبه  ٠٢آبیان ٨٨
با انتشار ویدئوییی کیوتیاه از میفیقیود
شدن مهرداد بختیاری ،پسر دیگر خود،
خبر داده است.
در حکم صادره از سیوی شیعیبیه ییک
جنایی استان الیبیرز در میورد پیرونیده
شکایت خانواده ابراهیم کتابدار عینیوان
شده است که »چون عامل مشیخیص
نگردید ،دیه تعلق میگیرد«.
مادر ابراهیم کتیابیدار مییگیویید» :دو
مامور به اسم بیگلری و حبیبی بیودنید
که بچه مرا زدند .همه کسیبیه میحیل
شاهد هستند و حیاضیرنید شیهیادت
بدهند ،اما آنها را از کالنتری این محل
انییتییقییال دادنیید و رفییتیینیید .حییا هییم
نمیگذارند سالگرد بگیریم؛ میگویینید
درها را ببندید .من اما فامیل هم نیاید،
بچههایم هم نیایینید ،هیییچکیس هیم
نیاید ،حرفم را میزنم و سالگرد بچهام
را میگیرم .میروم سر مزار پسیرم و
مراسم را سر مزار او میگیرم«.
یگان وی ه ُ
ک تی گفتند اشرار
برهان منصورنیییا ٢٩ ،سیالیه و فیارغ
التحصیل دکترای دامپزشکی و سیربیاز
وظیفه که در اعتراضات  ٢۵آبان  ٨٩در
کییرمییانشییاه کشییتییه شیید ،از سییوی
مقامات امنیتی شیهییید اعیالم شیده
است.
یکی از نزدیکان خانواده آقای منصورنییا
به رادیو فردا گفته است کیه میهیرمیاه
 ،٨٨فرمانده نیروی انتظیامیی اسیتیان
کرمانشاه ،فیرمیانیده سیپیاه اسیتیان
کرمانشاه و فرمانده نیروی انیتیظیامیی
مریوان ،غیرمنتظره و بیخبر ،به خیانیه
مسکونی خانواده منصورنیا رفتیهانید و
درحالیکه مسیرهای خانه را بسیتیه
بودند که کسی رفتوآمید نیکینید ،بیه
خانواده برهان گفتیهانید کیه »پیرونیده
شهادت برهان در بنیاد شهید اسیتیان
کرمانشاه تکمیل شیده و قیرار اسیت
رئیس بنیاد شهید و مقامات بییایینید و
ابالغ کنند که شمیا خیانیواده شیهییید
هستید«.
بهگفیتیه ایین عضیو خیانیواده بیرهیان

منصیورنیییا» ،بیرهیان سیربیاز نیییروی
انتظامی بود و میگویند که اسلحیهای
کییه بییه بییرهییان شییلیییییک کییرده،
غیرسازمانی بوده و او تیوسیط اشیرار
کشته شده .این در حالی اسیت کیه
برهان در  ۱۱ساعتی که بعد از اصابت
گلوله زنده بود ،به خانیوادهاش گیفیتیه
بود که یگان ویژه به او شیلیییک کیرده
است .شکایت خانواده هم عیمیال راه
به جایی نبرده و حتی گزارش پزشکی
قانونی را هم به خانواده ندادهاند«.
خانواده برهان مینیصیورنیییا از نیییروی
انتظامی و بیییمیارسیتیان طیالیقیانیی
کرمانشاه و پزشک معالج او شیکیاییت
کردهاند.
یکی از نزدیکان خانواده او گفته است:
»شکایت را طوری تنظیم کیرده بیودنید
که بخشی متوجه نیروی انتیظیامیی و
بخشی متوجه بیمارستان طالقانیی و
پزشک معالج شود که بسیار کمکیاری
کرد و  ۵٢درصد مرگ بیرهیان نیتیییجیه
بیتوجهی پزشک بود .اما حتی تعیین
شعبه هم نشید و هیییچ تیوضیییحیی
ندادند .یکباره آمدند گیفیتینید بیرهیان
شهید نیروی انتظامی اسیت و راه را
برای پیگیری شکایت بستنید .حیتیی
به شکایت خانواده در مورد گیم شیدن
موبایل برهان در همان لحیظیه گیلیولیه
خوردن هم توجهی نکردند«.
کشییتییهشییدگییان اعییتییراضییات آبییان از
طیفهای متفاوت و گیونیاگیون بیودنید؛
معیتیرض ،رهیگیذر ،کیارمینید ،کیارگیر،
دانشجو ،سرباز ،خانیهدار ،کیارمینید و
حداقل بیش از  ٢٩کودک زیر  ٠٩سیال
که در این اعتراضیات کشیتیه شیدنید.
خانوادههای بسیاری از آنها به دلیییل
فشارهای امنیتی نیاچیار بیه سیکیوت
شییدنیید و تیینییهییا نییامییی از فییرزنییدان
جانباختهشان به رسانهها راه یافت.
از بسیاری از کشتهشدگان آبان هینیوز
حتی یک اسم سیاده هیم مینیتیشیر
نشده است.

امیر طاهری  -ایندیپندنت فارسی

روشنفکران فریبخورده و
آیتاهلل فریبکار

صفحه 11

فریب خوردگنان از خمیننیی خنود
فریب بودند .آنان نخوا تند ببیننند
کننه ایننران زننز از نزدی ن بننه ی ن
ده هنوز بنا اینن انتخناو روبنهرو
ا ت :م روعه یا م روطه؟
«فریییب خیییوردیم!«» ،طیییرف گولمیییان
زد!«» ،ییییارو سیییرکارمان گذاشیییت! «
اینهییا از جملییه ادعاهییایی اسییت کییه
برخییییی از سییییرخوردگان »انقییییالب
اسییالمی« ،طییی چهییار دهییه گذشییته
عنوان کردهاند.

بر اساس ایین ادعاهیا ،آییتهللا روحهللا
خمییینی کییه در آخییرین شییورش علیییه
سلطنت مشروطه در اییران ،در نقیش
رهییبری قییرار گرفتییه بییود ،توانییست بییا
بهرهگیییری از تقیییه و کتمییان ،اکثریییت
فعییا ن سیاسییی آن زمییان را ،از چییپ
افراطییی گرفتییه تییا راسییت دییین زده،
بفریبییییید .میییییدعیان فریبخوردگیییییی
میگوینیید :خمییینی ،بییه گفتییه باقییر
پرهام ،سخنگوی کانون نوییسندگان در
آن زمان ،در نقیش رهیبر مبیارزات ضید

استعماری و ضداستبدادی ظاهر شید،
امییا در حقیقییت بنیانگییذار یییک نظییام
استبدادی بدتر از نظام پیشین شد.
امییا آیییا میتییوان خمییینی را فریبکییار
خواند؟ آیا او یک گندمنمای جیو فیروش
بییود؟ آیییا فریییب خییوردن کییه یییک فعییل
متعیییدی اسیییت ،میتوانییید یکطرفیییه
باشد؟ مثال ً آیا ایران مستعمره بیود کیه
خمینی بتواند یک رهبر ضد اسیتعماری
باشد؟

صفحه 12

در جییییستجوی پاسییییخ بییییرای اییییین
پرسشها بار دیگر به سیراغ نوشیتهها
و گفتیییههای آییییتهللا ،هیییم پییییش از
انقییالب ،هییم پییس از آن رفتییم .بییرای
نخییییستینبار در سییییالهای  ٠۱۵٧و
 ٠۱۵٩به سراغ نوشیتهها و گفتیههای
خمیییینی رفتیییه بیییودم و حاصیییل کیییار
زندگینامهای بود که زیر عنوان »روحهللا
خمیییینی و انقیییالب اسیییالمی «بیییه
انگلیسی نوشتم .این بار اما فکر کردم
یک نگاه سریع بیه سیخنان آییتهللا در
نخستین روزهای پیروزی میشروعه بیر
مشروطه کافی خواهید بیود تیا نیشان
بدهیید کییه او نییه میخواسییت و نییه
میتوانست دیگیران را بیدون خواسیت
خودشییان فریییب بدهیید .بهعبارتدیگییر
فریییبخورده همییواره همکییار و شییریک
جرم فریب دهنده است.
مطالییب بیییشتر در سییایت ایندیپندنییت
فارسی
هدف »انقالب «چه بود؟ ایین سیلال را
خمینی در شرفیابی گروهی از رهبران
چییپگرا در قییم پاسییخ داد .او گفییت:
«هدف ما ایجاد انسان قرآنی اسیت».
بدانید که رمیز پییروزی ایین اسیت کیه
شهادت را آرزو کنید .برای زنیدگی ایین
دنیییا ،زنییدگی حیوانییی ارزشییی قائییل
نباشید .قرآن انسانی را ساخته که بیا
قدرت الهی پییشروی کیرد .در کمیتر از
نیمقییرن بییر امپراتوریهییا غلبییه کییرد.
بییییییهعبارتدیگر «منییییییشور حییییییزب
کمونییییست» از میییارکس و انگلیییس
نمیتوانییید جیییای قیییرآن را بگییییرد و
ماتریالیسم دیالکتیک بیازی کودکانیهای
است .به گفتیه خمیینی »ایین اسیالم
بیود کیه میا را پیییروز کییرد ،نییه مبییارزات
پرولتاریایی!«
در نگیییاه بعیییضی رهیییبران بهاصیییطالح
ملیگییرا ،خمییینی ملیگرایییی را یییک
توطئییه صهیونیییستی خوانیید .او گفییت:
»صهیونیستها بین مسلمانان جدایی
انداختهاند .جدائی بین میسلمینی کیه
در حیدود ییک میلییارد در اطیراف عالیم
منتییشر هییستند .تبلیغییاتی کردنیید تییا
نگذارند وحدت کلمیه ایجیاد بیشود .هبیا
تقیییسیم امیییت اسیییالمی ملتهیییای
مختلییف سییاختند ،چیییزی کییه در صییدر
اسالم مطرح نبود.
از زمان عثمانی که میسلمین حکومیت
قوی داشتند و قدرتی بود که گاهی بیا
ژاپن و شیوروی جنیگ میکیرد و غلبیه
میکیییییرد ،معالوصیییییف از وحیییییدت
میترسیدند.
جالییب اینکییه شییرفیاب شییدگان ،اییین
تزهای آیتهللا را با سکوت گوسیفندوار
پییذیرا شییدند .آنهییا یییادآور نییشدند کییه
امییپراتوری عثمییانی ،هرگییز بییا ژاپیین و

شوروی جنگ نکرد .آنها ییادآور نیشدند
کیه امییپراتوری میورد تحییسین آیییتهللا،
بییرای نزدیییک بییه چهییار قییرن بییا یییاران
شیییعه صییفوی در حییال جنییگ بییود .در
زمییانی کییه هنییوز صهیونیییسم شییکل
نگرفته بود.
در شییییرفیابی گروهییییی از ملییییی-
مذهبیها ،آییتهللا چنیین افیاده کیرد:
»دشمن ما فقیط محمدرضیا نبیود .هیر
کییس کییه مییسیرش اسییالم نباشیید
دشمن ماست .با هر اسم کیه باشید.
هییر کییس جمهییوری بخواهیید دشییمن
ماسییت .بییرای اینکییه دشییمن اسییالم
است .ما گفتیم این سیلطنت کثییف را
نمیخیییییواهیم .سیییییلطنت الهیییییی
میخییواهیم کییه احکییام الهییی در آن
تحقییییق پیییییدا کنیییید« .بهعبارتدیگییییر
اصیییطالحاتی ماننییید »مردمسیییا ری
دینی «که نامیدارترین مبلیغ آن حجتیه
ا سالم محمد خاتمی اردکانی اسیت،
نمیتوانیید در جهییان آیییتهللا خمینییی
جایی داشته باشد.
در شییییرفیابی گروهییییی از فعییییا ن
دموکراتیک ،آیتهللا باز هم بیا صیراحت
موضییع خییود را بیییان کییرد» :هییر کییس
جمهییوری دموکراتیییک بگوییید ،دشییمن
ماسییییت .بییییرای اینکییییه اسییییالم را
نمیخواهد .ما اسالم را میخیواهیم،
دموکراسی را نمیخواهیم .جوانهیای
مییا خییون دادنیید بییرای اینکییه اسییالم را
میخواسییتند ،نییه دموکراسییی را .مییا
آزادی کییییه اسییییالم در آن نباشیییید
نمیخواهیم .ما استقاللی که اسیالم
در آن نباشییید نمیخیییواهیم .آزادی و
استقالل بدون اسالم بیه چیه دردمیان
میخورد؟ وقیتی اسیالم نباشید هیزار
آزادی هییم باشیید چییه فایییده؟ ممالییک
دیگیییر هیییم آزادی دارنییید .میییا آن را
نمیخیییواهیم .تمیییام بیییدبختی میییا از
دست چنین اشخاصی است که فرییاد
آزادی میکییشند .میخواهنیید بییرای
شما یک مملکت غربیی درسیت کننید
که در آن آزاد و مستقل باشید .امیا نیه
خدایی در کار باشید ،نیه پیغمیبری نیه
امام زمانی نه قرآنی و نه احکیام خیدا.
نه نمازی و نه شهادت که برای ما فیوز
است .میخواهند شما مثل سیوئیس
بییشوید .امییا امییت آن را نمیخواهیید.
قرآن را میخواهد«.
البتیییه هیچییییک از شیییرفیاب شیییدگان
جرئت نکیرد ییادآور شیود کیه سیوئیس
جییای زیییاد بییدی هییم نیییست و در آن
میتوان مسلمان بیود ییا نبیود .امیا در
آزادی و امنیت و احترام و رفیاه زندگیی
کرد.
آیتهللا هرگز کنیدذهنی خیود را پنهیان
نمیکنیید .او خواسییتار یییک حکومییت

آخوندی و بر اساس و یتفقیه اسیت.
تزی که سالها پییش از شیورش ضید
میییییشروطه ،در کتیییییاب »حکومیییییت
اسیییییالمی «مطیییییرح کیییییرده بیییییود.
بهعبارتدیگر او پیرچم بیه خیاک افتیاده
شیییخ فییضلهللا نییوری را برمیییدارد تییا
انتقام مشروعه را از مشروطه بگیرد.
در یییک شییرفیابی ،گروهییی از کمیتییه
چییی هییای اسییالمی آیییتهللا خطییوط
جامعه آرمانی خود را پررنیگتر کیرد .او
گفت« :هر کیس بیا آخونید و روحانییت
مخیییالف اسیییت ،دشیییمن شماسیییت.
بعیییضیها میگوینییید رژییییم شیییاه را
نمیخواهند و بیا آن دشیمن هیستند.
اجانب را هم نمیخواهند و بیا آن هیم
دشییمن هییستند .امییا آخونیید را هییم
نمیخواهنیید .آخونیید یعیینی اسییالم و
روحانییییت و اسیییالم در هیییم مدغیییم
هستند .آنکه با آخونید دشیمن اسیت،
دشییمن شماسییت .او ممکیین اسییت
آزادی را بیییرای شیییما تیییأمین کنییید،
استقالل را برای شما تیأمین کنید ،امیا
استقاللی که در آن امام زمان نییست،
آزادی که در آن پیغمبر اسیالم نییست،
ما با اینها همان مبیارزهای را میکنییم
که با محمدرضا کردیم .اسیالم منهیای
روحانیت ،خیانت است .نه اسالم .اگیر
روحانیییت حییذف شییود اسییالم در کییار
نیست .اگیر آخونید بیرود ،کیل مملکیت
میرود.
البتییه کمیتییههای مخاطییب «امییام»،
جرئت و آگاهی زم بیرای پاسیخگویی
را نداشتند و حتی نمیتوانستند یادآور
شوند که  ٨۵درصید میسلمانان جهیان
بدون آخوند زنیدگی میکننید و اسیالم
بدون آخوند را »خیانت «نمیدانند.
در شیییرفیابی گروهیییی از اسیییتادان
دانییشگاه ،آیییتهللا خطییاب بییه دکتییر
ملکی ،رئیس انقالبی دانیشگاه تهیران
میگوییید« :اگییر گمییان میکنییید علییم
منشأ سعادت است ،ولو هرچه باشد،
اشییتباه میکنییید .بییرای اینکییه علییم
گییییاهی متییییشاء بییییه بییییسیاری از
تفاوتهاست .اگر دانشگاه فقط دنبیال
اییین باشیید کییه فرزنییدان اسییالم را بییا
معلومات بار آورد و معلومات را رویهیم
بریزد ،این برای سیعادت اسیت .فاییده
نییدارد .ضییرر دارد .اگربنییا باشیید تربیییت
علمی باشد.

صفحه 13

شما یک طبیب درسیت میکنیید .ایین
طبیب فردا میشود کاسب که معطیل
میکنیید بییرای اینکییه حییق ویزیییت زیییاد
بکنیید .ممکیین اسییت از نظییر طبابییت،
طبییییب خوبیییی باشییید .ولیییی چیییون
اسالمی نیست با دوافروش میسیازد
تا نسخه هرچه گرانتر بنوییسد .شیما
از دانشگاه ملمن بیرون دهید نیه عالیم
صییرف .مییا از مدرسییهها مییلمن بیییرون
بدهیم«.
البتیه ایین بیار نییز هیچییک از حاضییران
جرئت نمیکند از آیتهللا بپرسید شیما
از کی و چگونه کارشناس امور آمیوزش
عالی شدهاید؟
گییاه شییرفیابی خییدمت «امییام» جنبییه
کمیک پیدا میکنید .در ییک شیرفیابی
خمینی به خطا فکر میکند احمد حاج
سییید جییوادی ،وزیییر کییشور اسییالمی،
وزییییر کیییشاورزی اسیییت و در نتیجیییه
اوامیییری در میییورد کیییشاورزی صیییادر
میکنییییییید» .امیییییییام «میگویییییییید:
»آمریکاییهیییا بیییا اصیییالحات ارضیییی،
کشاورزی ما را از بیین بردنید .تیا میا از
آنها گندم بخیریم« .سیپس میافزایید:
»اما راجعبه کشت تریاک و مواد مخیدر
که عبارت است از تریاک ،هروئینی که
متأسفانه زیاد هم شده است .راجعبه
تریاک کیه در مملکیت میا زییاد کیشت
شییده ،باییید دولییت بییه قیمییت نییسبتاً
معقییول بخییرد .اگییر دولییت بییه قیمییت
معقییییول بخییییرد ،دیگییییر نیییییاز بییییه
قاچاقفروشیییی نیییییست .اصییییالحات
ارضییی افییراد فاسییدی را جلییو آورد کییه
نمیخواهند کشاورزی به ثمر برسد«.
در اینجا نیز وزییر کیشور کابینیه مهیدی
بازرگان ،جرئت ندارد به امام بگویید کیه
او وزیر کشور است نه وزیر کیشاورزی.
در مذهب خمینیه امام معصوم است و
خطاناپذیر.
در چنیید شییرفیابی ،روزنامییه نگییاران،
روشیینفکران و اندیییشمندان ،آیییتهللا
الگوی کامال ً تعریف نیشده از ناکجاآبیاد
موردنظیییر خیییود را در برابیییر الگیییوی
دموکراسی غربی و نظام کمونییستی
قییرار میدهیید .او میگوییید» :مملکییت
ایییران یییک مملکییت اسییالمی اسییت.
قییوانین آن هییم اسییالمی اسییت .در
قانون اساسی مشروطه هم این اصیل
که هر چه برخالف قانون اسالم باشد،
قییانونی نیییست و قییانون باییید موافییق
قوانین اسالم باشد ،هست .یعنی هیر
قانونی که بیرخالف گفتیه قیرآن باشید
نمیتواند قانونی باشد«.
این بار نییز هیچییک از حاضیران جرئیت
نمیکند بگوید ایران دوره مشروطه نییز
یک مملکیت اسیالمی بیود .همیانطور
که خود آیتهللا اعیتراف میکنید ،تنهیا

چیزی که کم داشتند تیسلط روحیانیون
بییر دولییت بییود .حییتی واژه »مملکییت«،
یعیینی کییشور پادشییاهی ،مییورد قبییول
آیتهللا به این شیرط کیه «ملیک» ییک
روحانی باشد با عنوان «ولیفقیه».
در یک شرفیابی دیگر آیتهللا میگوید:
»اینهیییا کیییه فرییییاد آزادی میزننییید
غربزدهاند .آزادی غربیی میخواهنید.
یعیینی بیبنییدوباری .حییضرت امیییر بییا
معاوییییه جنیییگ کیییرد چیییون معاوییییه
میخواست یک رژییم طیاغوتی برقیرار
کنیید .خالفییتی کییه در آن مییشروبات و
قمیییار در مجالسیییشان بیییود .خلیفیییه
رسییولهللا در مجلییس شییرابخواری و
قمیییار حاضیییر میشییید و پیییس از آن
مشروب خواری به نماز میرفت و امام
جماعت هم میشد .این خطر بزرگیی
بیییرای اسیییالم بیییود .ایییین خطیییر را
سیدالییشهدا علیهالییسالم دفییع کییرد.
امیر المومنین میدید که دیین خیدا در
خطر است .برای خدا قییام کیرد .امیام
حسین هم همینطور.
در اینجا هیچیک از حاضران که در مییان
آنهییا عمامییه بییه سییران نیییز هییستند،
یادآور نمیشود که هیزار سیال فقیه و
تاریخ شیعه ،د یلی فراتر از اختالف بیر
سیر میشروب و قمیار بیرای جنگهیای
داخلی اسالم ذکر کردهانید و بازگوییی
نبرد علیی و معاوییه و نیبرد حیسین و
یزید به سبک خمیینی ،واقعیاً کودکانیه
است.
در شرفیابی دکتر کریم سنجابی ،وزییر
امور خارجه کابینه آقیای بازرگیان ،قیرار
بیییود آییییتهللا ،تعلیمیییات زم بیییرای
دیپلماتهای اعزامیی بیه اروپیا عرضیه
کند .خمینی گفیت» :آنقیدر از غیرب و
پییییشرفت آن تبلیغیییات کردنییید کیییه
جوانهییای مییا را غربییی بییار آوردنیید و
بییهجای مغییز اسییالمی ،مغییز غربییی
گذاشیییتند .بهطوریکیییه اعتقیییاد اکثیییر
بچهها و جوانهای میا ایین اسیت کیه
همه چیز باید غربیی باشید .امیا غیرب
پیییشرفتهای مییادی دارد .امییا دنیییا را
بهصورت یک جنگنده و یک وحشی بیار
آورده است .تربیت غربیی انیسان را از
انییسانیت خییودش خلییع کییرده اسییت.
انیییسان غربیییی شیییده دیگیییر انیییسان
نیییست .بییهجای او یییک حیییوان درنییده
درسییییت میکننیییید .آنچییییه هییییست
چنگودندان حیوان درنده اسیت .آزادی
کییییییه غییییییرب میخواهیییییید ،آزادی
بیبنیییدوباری اسیییت .مخیییالف سییینت
اسالمی است .ما میخیواهیم تربییت
غربی را از بین ببریم و تربیت اسیالمی
را جایگزین کنیم.
کییسی نمیپرسیید کییه آیییتهللا کجییا و
چگونه بیا تمیدن غیرب آشینا شیدهاند.

خییود او میگوییید» :وقییتی در پاریییس
بییودیم «.البتییه آقییای سیینجابی یییادآور
نمیشود که »امام «فقط چهار میاه در
فرانسه بود و هرگز پاریس را ندید .زییرا
از فرودگاه به شیهرک »نوفللوشیاتو «
رفت و از آنجا به فرودگاه برگشت برای
پییرواز بییه تهییران .ازاینگذشییته چطییور
میتوان دیپلماتهایی را کیه بیه غیرب
میرونیید ،بییرای تییوهین بییه کییل تمییدن
غربی مأموریت داد؟
در شییرفیابی گروهییی از روشیینفکران
غربزده ،آیتهللا مضامین همیشگی را
تکییییرار میکنیییید .او میگوییییید کییییه
روشیینفکران غییربزده وارداتییی را کنییار
بگذارید .غربزدهها را کنار بگذاریید .بیه
آنها به التماس دعا بگویید برگردنید بیه
اروپا سر عیاشی کردنشان.
در شرفیابی گروهی از مارکسیست -
لنینیست های هوادار شوروی ،آیتهللا
میگویییییید» :بعیییییضیها حاضیییییرند
کمونیست دیکتیاتور باشید ،امیا آخونید
نباشد .از آخوند میترسند .از عمامه و
نعلییین میترسییند نییه از دیکتییاتور .امییا
بیییدترین دیکتاتوریهیییا آن اسیییت کیییه
کمونیستها دارند .حتی غیرب آنطیور
دیکتاتور ندارد«.
در یییک شییرفیابی دیگییر آیییتهللا پنبییه
هیییواداران دکیییتر میییصدق را میزنییید.
»میگویند مصدقی هستیم .حیا هیر
چه باشد .باید وکییل و مجلیس در کیار
باشیید .امییا دکییتر مییصدق وقییتی یییک
مطلبی پییش آمید کیه مین حیا ییادم
نیست ،گفت من با خیود ملیت حجیت
میکنم .ما از خودتان رأی میخواهییم
اگر چنانچه وکیلی هم نگیریم«.
در ییییک شیییرفیابی وزییییر دادگیییستری
ظاهراً از »امام «میخواهد که در برابیر
عکسالعملهییای شییدید بینالمللییی
علییییه اعیییدامهای سیییریع ،غالبیییاً بیییا
محاکمیییههای چنددقیقیییهای و نقیییض
حقییوق بییشر موضییع بگیییرد .آیییتهللا
میگوییید» :حقییوق بییشر اسییالم بییا
حقوق بشر غربیهای وحشی تفیاوت
دارد .پیییاکروان ،القائییییان و هوییییدا را
کشتیم .بختیار و شریف امیامی را نییز
اگر گیر بیاوریم میکشیم برای حقیوق
بشر«.

میییشاطه گیییران جمهیییوری اسیییالمی
سالهاسییت کییه مدعیانیید خمینییی
هرگز خواهیان نیابودی اسیرائیل نبیوده
است .امیا او در چنیدین »شیرفیابی «
موضع خود را بهروشنی اعیالم کیرد .او
میگوییید» :اسییرائیل جرثومییه فییساد
است .اگر محو نشود ،تمیام منطقیه را
میخواهد .او قناعت نمیکند فقط بیه
فلسطین و مسجدا قصی .او همهجیا
را میخواهد .باید این رژیم غاصب را از

بیخوبن کند .من  ٢٢سال است که بیه
اعراب توصیه میکنم ،این ماده فیساد
هاسرائیل را طرد کنید«.
خمینی ،مکرر و مکرر مواضع خود را بیا
صییییراحت بیییییان کییییرد .او دشییییمن
ملیگرایی ،دموکراسیی ،آزادیگراییی
و کثرتگراییی اسیت .او خواسیتار ییک
حکومت »و یتی «است که در آن ییک
صاحب عمامه و نعلین عنیصر و مجیری
احکام الهی است و »فصل الخطیاب «

بییه شییار میییرود .او مخییالف سییلطنت
نییست امییا سییلطنت از نییوع الهییی آن
یعیینی نظییام مییشروعه ،نییه سییلطنت
مشروطه.
فریب خوردگان از خمیینی ،خیود فرییب
بودند .آنان نخواستند ببیننید کیه اییران
پس از نزدیک به یک سده ،هنوز با ایین
انتخییاب روبییهرو اسییت :مییشروعه یییا
مشروطه؟

گردآفرید
فردوسی در این باره چنین می سراید:
چو آمد خروشان به تنگ اندرش
بجنبید و برداشت خود از سرش
رها شد ز بند زره موی اوی
درفشان چو خورشید شد روی اوی
بدانست سهراب کاو دخترست
سر و موی او ازدر افسرست
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه
چنین دختر آید به آوردگاه
نکته جالب در این مجسمه وجود کالهی است که بر سر دارند .این موضوع
و پوشیدن لباس جنگی باعث می شد که در جنگ زنان از مردان شناخته
نشوند و در شاهنامه هم داریم که سهراب در هنگام جنگ با گردآفرید تا هنگامی که کالهخود گردآفرید از سرش نیفتاده بود نمی دانست
که با یک زن می جنگد.

صفحه 14

ابوالفضل قدیانی:

نظام فاسد و استبدادی جمهوری
اسالمی ،اصالحناپذیر است
شنبه ،آبان ٠۱٨٨ ،٠٢

آقای قدیانی در بخش دیگری از این
نوشته تاکید کرده است که مردم در
مواجهه با سرکوب حکومت »بیش از
آن که مرعوب شوند ،بر خشم و کینه
و نفرتشان از مستبدان افزوده
میشود«.
رادیو فردا

ابوالفضل قدیانی ،از چهرههای
شناخته شده مخالف رهبر جمهوری
اسالمی که ساکن ایران است ،با
توصیف جمهوری اسالمی به عنوان »
نظام استبدادی «گفته است که این
حکومت »تمام راههای اصالحی را
مسدود و کشور را با بنبست روبرو
کرده است«.
او در یادداشتی که روز پنجشنبه ٩
آبان در وبسایت کلمه منتشر شده،
جمهوری اسالمی را »اصالحناپذیر «
خوانده و تاکید کرده است که »دم از
اصالح نظام زدن جهد بی توفیق و آب
در هاون کوبیدن است«.

صفحه 15

آقای قدیانی بار دیگر خواستار
استعفای علی خامنهای که به گفته
او »مستبد امروز ایران «است ،شده و
نوشته است که »کنار رفتن او و
برگزاری رفراندوم تغییر نظام جمهوری
اسالمی و جایگزین شدن نظام
جمهوری دمکراتیک سکو ر« ،راهحل
مشکالت کنونی است.
این فعال سیاسی که سابقه عضویت
»سازمان
اصالحطلب
حزب
در
مجاهدین انقالب اسالمی «دارد و
بارها توسط حکومت احضار و روانه
زندان شده است ،در سالهای اخیر
نامهها و یادداشتهای متعددی علیه
رهبر جمهوری اسالمی منتشر کرده
است.
عالوه بر آقای قدیانی ،برخی دیگر از
فعا ن سیاسی ساکن ایران هم
خواستار استعفای خامنهای شدهاند
که این خواسته منجر به تشکیل
پرونده قضایی و صدور حکم زندان برای
آنها شده است.
او همچنین با اشاره به حوادث آبان

 ،٨٩نوشته است که در این رویداد
»مردم هدف تیر مستقیم سرکوبگران «
خامنهای قرار گرفتند تا »قدرت
نامشروع و فاسد «حفظ شود.

صفحه 16

خرپشته ی خار بی کسی بر پشتت
غمْحلقه ی روزگار در انگشتت
تصویر تب هزار غم در چشمت
نبض دوهزار آینه در مشتت
#سعید_عندلیب

دکتراسماعیلنوریعال

ديگر
نمی شود...

بجای شادمانی های دیرآشنا
از لهجه های تاریکی می گویند.
اما؛ شما هم باورم کنيد
من آن روز گم شدم
که مأمور گمرک چمدانم را گشود
و مشتی خاک را
بيرون کشيد و کناری گذاشت
اثر انگشتم را بر فرم های لجوج نشاند و گفت:
با اینها که نمی شود قهرمان شد.
بروید آقا ،می دانم که بر نمی گردید.
باور کنيد
من بازی با کلمات را دوست نمی داشتم
از بازی به باز و از باز به پرواز نمی رسيدم
اشاره و تلویح را یاد نگرفته بودم
اما اکنون
در تارعنکبوت این همه رمز و راز
تنها به پروازی می اندیشم
که مرا از گور رفيقانم جدا می کرد.
نه!
من ،تازه ،به این دانش بی هنگام نرسيده ام
و می دانم که آنجا

صفحه 17

آنجا
دیگر
نمی شود عاشق شد

دیگر نمی شود منتظر عشق شد
اما ،در این بی کرانهء امنيت
در این آسایش بی پروا
در این خالی بی خاک و مرز هم

عشق بر بلندای دار گم می شود

درد نيست

عشق به خون عادت نکرده است

همدرد نيست

عشق خفقان را دوست ندارد

و در تمام واژه های جهان

آن هم وقتی که اینستاگرام ات را می گشائی

برف می بارد.

و بر صفحهء روشن
ضجه های پير شده
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مادران پارک الله ایران

تا به کی تا چند؟

به این همه ظلم در
ایران پایان دهیم!
در شرایطی که تبعیض هیای گیسترده
ساختاری و به شدت ناعاد نه حکومت
اسالمی اییران و توزییع نیابرابر ثیروت و
امکانات در ایران بیداد میکنید و فقیر و
فییساد بییه حیید نهایییت رسیییده اسییت،
فشارهای سیاسی ،اجتمیاعی و نبیود
حماییت هییای دولیتی و اجتمییاعی نیییز
کمر کارگران و زحمتکشان را خم کیرده
و روزی نیییست کییه خییبر خودکییشی
مردمی که بیرای گیذران حیداقل هیای
زنییدگی خییود و خییانواده شییان نییاتوان
شییدهاند را نییشنویم .در اییین شییرایط
فاجعییه بییار ،حکومیییت بییا قییساوت و
بیشرمی تمیام؛ سیرکوب ،بازداشیت،
شکنجه ،حکم هیای سینگین و اعیدام
فعا ن سیاسی -اجتمیاعی را نییز روز
به روز بیشتر و بیشتر میکند تا بتوانید
مهیار مییردم جییان بییه لییب رسیییده را از
اعتراض و اعتصاب بترساند.با این وجود
اعتراض های گیسترده هیم چنیان هیر
دارد.
ادامییییییییییییییییییییییییییه
روزه
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الف تنها در  ٠٢روز گذشته حداقل ٠٢
کییییودک ،نوجییییوان و جییییوان در اثییییر
خودکشی جان خود را از دست دادنید:
هرانیییا :سیییهم نوجوانیییان ایرانیییی از
خودکیییشی هیییای سیییا نه از سیییوی
سییازمان پزشییکی قییانونی بیییش از ٧
درصد است .هرانا در روزهیای گذشیته
خبر داده اسیت ٠ :در  ٢٠مهیر محمید
موسییی زاده  ٠٠سییاله از شهرسییتان
دیر در استان بوشهر به خاطر نداشیتن
موبایل و محرومیت از حیضور در کیالس
مجازی مدرسه خود را حلق آوییز کیرد.
 ٢در همین روز یک دختر  ٠٠سیاله در
تهییران خییود را حلییق آویییز کییرد ۱ .در
همین روز یک پسر  ٠٢سیاله در یکیی

از روستاهای نزدیک ایالم خود را حلیق
آویز کرد ۱ .در خبری در  ٢۱مهیر »ییک
پسر  ٠۶ساله در شهرستان پارس آباد
در استان اردبییل ،بیا اسیلحه شیکاری
اقدام به خودکشی کرد و جیان خیود را
از دسیییت داد ۵ «.در  ٢۱مهیییر ییییک
نوجوان  ٠۶ساله در شهرستان کنگیان
از استان بوشهر خود را حلق آویز کیرد.
 ۶در خبری در  ٢۶مهر» :نماینده مردم
بوشییهر در مجلییس از خودکییشی یییک
کارگر  ٢٠ساله در شهرستان جم خبیر
داد و با اشاره به خودکشی دو کیودک
در  ٢هفته اخیر علت اغلب این حوادث
را فقییر مییالی و مییشکالت خانوادگییی
ناشییی از مییشکالت اقتییصادی عنییوان
کرد .به گفته او بسیاری موارد دیگر نیز
در اسییتان رخ داده و اطییالع رسییانی
نشده اند ٧ «..در خیبری در  ۱٢مهیر:
»طی روزهای گذشته ،یک نوجیوان ٠٠
ساله در شهرستان همیدان بیه د ییل
نییامعلومی دسییت بییه خودکییشی زد و
جیییان خیییود را از دسیییت داد ٩ «..در
خبری در ۱٢مهر »سه نوجوان و جیوان
 ٠٧ ،٠۵و  ٢٢ساله در نییشابور دسیت
به خودکشی زدند .از ایین مییان  ٢تین
جان خود را از دست داده و یک نفیر در
بیمارستان بیستری شیده اسیت٨ «.
در خبری در  ۱٢مهیر» :طیی روزهیای
اخیر خبر خودکشی کودکی  ٠۱سیاله
بییه نییام پرسییتو جلیلییی آذر در شییبکه
هییای اجتمییاعی منتییشر شیید .دلیییل
خودکشی این دانش آمیوز فقرمیالی و
نداشتن تلفن هوشمند جهیت شیرکت
در کییالس هییای آنالییین عنییوان شییده
اسییت ٠٢ «..در خییبری در  ٢٨مهییر:
»عادل مکرم ،متهم سیاسی در زنیدان
ارومیه شب دوشنبه  ٢٩مهر به نشانه

اعییتراض نییسبت بییه وضییعیت خییود ،بییا
خییوردن شیییشه و بریییدن رگ پایییش
اقدام به خودکشی کرد و صبح روز بعید
جهییت درمییان بییه بیمارسییتان خییارج از
زنییدان اعییزام شیید .آقییای مکییرم روز
یکییشنبه  ٢٧مهرمییاه نیییز اقییدام بییه
خودسوزی کرد و از ناحییه پیای راسیت
دچار سوختگی درجیه ییک هسیطحی
شییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید«..
ب تنها در روز جمعه  ٢۵مهر از صبح تا
شب ،حداقل  ۵نفر از فعا ن سیاسیی
 اجتمیییاعی جیییوان و سیییالمند ،بیییاخییشونت مییاموران و تفتیییش میینزل و
ضییبط وسییایل شخییصی آنهییا ،توسییط
نیروهییای امنیییتی بازداشییت شییدند و
هنوز از نهاد بازداشت کننیده و دلییل و
محل بازداشت آنها اطالعی در دست
نیییییست و تماسییییی بییییا خییییانواده
نداشتهاند .به نظر میرسید کیه آنهیا
در بند  ٢٢٨زندان اوین زیر بازجویی انید
و جان شان در معرض خطیر اسیت٠ :
حنیف شادلو شهروند جوان در ورامیین
در  ٩صییبح در میینزل پییدری بازداشییت
شد ٢ .ناهید تقوی شهروند  ۶۶ساله
و با فشار خون بیا در تهیران حیدود ٧
شب به بعد در منزل بازداشت شد .بیا
مراجعییه خییانواده بییه دادسییرای زنییدان
اوین گفتهاند که او در سیلول انفیرادی
اسییت و از گییرفتن داروهییای ایییشان
خودداری کیرده انید ۱ .سیمیه کیارگر،
شییهروند جییوان کییرد ،فییارغ التحییصیل
رشته فلسفه دانشگاه تبریز ،در مینزل
خود در تهران بازداشت شد .با مراجعه
خیییانواده بیییه دادسیییرای زنیییدان اویییین
گفتهانییید او بیییه اتهیییام فعالیتهیییای
اینترنتی بازداشت شده است.
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 ۱مهران رئوف ،فعال کارگری در جمعه
شییب در میینزل بازداشییت شیید .گفتییه
شده که وی نیز در زندان اویین اسیت.
 ۵بهییاره سییلیمانی ،شییهروند سییاکن
تهران ،عصر همین روز توسط نیروهیای
امنییتی در کییرج بازداشیت و بییه مکییان
نامعلومی منتقل شد .ماموران در حین
بازداشت وی اقیدام بیه تفتییش مینزل
پدر و مادر این شهروند کردند و پیس از
آن به منزل بهیاره سیلیمانی در تهیران
رفته و آنجا را نیز تفتیش کردند ۶.هیم
چنین در جمعه شب بیرای تفتییش بیه
منزل نفییسه ملکیی جیو رفتنید .هرانیا
خبر داده است :مصطفی نیلیی ،وکییل
دادگییستری طییی یادداشییتی در اییین
خصوص نوشیته اسیت» :جمعیه شیب
ضابطان امنییتی بیه مینزل موکیل بنیده
خانم نفیسه ملکیجو رفتهانید و بیدون
اینکییه نییسخهای از حکییم خییود را بییه
موکییل ابییالغ کننیید گوشییی موبایییل و
کتابها و دیگر لوازم شخصی ایشان را
بییا خییود بردهانیید و بییه وی گفتهانیید
یکییشنبه صییبح بییه آدرسییی کییه مرکییز
قییضایی نیییست مراجعییه کنیید«. .حییق
بازداشت شدگان اسیت کیه بالفاصیله
وضعیت خیود را بیه خانوادههیای شیان
اطیییییییییییییییییییالع دهنییییییییییییییییییید.

نامهای عسگر اکبرزاده ،علی خییرجو،
میثم جو نی ،مرتضی پیروین ،مجتبیی
پیییروین ،میییصطفی پیییروین ،مهییییدی
هوشییمند و بهمیین خیییرجو از زنییدان
اردبیل به بازداشتگاه موقت ایین زنیدان
منتقییل شییدند .هییم چنییین سییجاد و
محمیید جو نییی کییه پیییشتر در جریییان
تجمعی اعتراضی در اردبییل بازداشیت
شدند ،روز گذشته با تودیع قیرار وثیقیه
از زنییدان اییین شییهر آزاد شییدند .اییین
اعتراضات در واکنش به تحو ت اخیر در
منطقییه صییورت گرفتییه اسییت .هرانییا
پیشتر در گزارشهایی از بازداشیت ٧۱
شهروند دیگر در تجمیع هیایی میشابه
در شییهرهای اردبیییل ،تبریییز ،ارومیییه،
مشکین شهر ،پارس آباد مغان ،هیادی
شهر ،جلفا ،رشت ،کلیبر و زنجان خبیر
داده بود ۵ .در  ۱٢مهیر :دییوان عالیی
کییشور ،درخواسییت اعییاده دادرسییی
شاپور احسانی راد ،فعال کارگری را رد
کییرد .او پیییشتر توسییط دادگییاه انقییالب
تهییران بییه  ۶سییال حبییس تعزیییری و ٢
سال تبعید محکیوم شیده و ایین حکیم
عینییا بییه تایییید دادگییاه تجدییید نظییر نیییز
رسید .این فعیال کیارگری در تیاریخ ٢٧
خردادمیییاه در مییینزل خیییود در سیییاوه
بازداشییییییییییییییییییت شیییییییییییییییییید.

ج خبرهییایی از بازداشییت و وضییعیت
پرونده زندانیان در چنید روز گذشیته در
هرانیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا:
 ٠در  ٢٨مهر :دادسیتان مرکیز اسیتان
مازنیییدران خیییبر بازداشیییت دو تییین از
گردانندگان کانال های تلگرامیی را داد.
 ٢در  ٢٨مهیییر :فرمانیییدار نجفآبیییاد
اصفهان خبر بازداشت زن جوانی را داد
کییه بییدون روسییری در شییهر نجفآبییاد
دوچرخه سواری کرده است ۱ .در ٢٨
مهییر :دادگییاه تجدیییدنظر اسییتان تهییران
محکومیییت محمییدتقی فالحییی ،دبیییر
کیانون صیینفی معلمییان تهییران را بییدون
تشکیل جلسه دادگاه عینیا تاییید و روز
گذشته به وکیل مدافع وی ابیالغ کیرد.
محمدتقی فالحی پیشتر توسط دادگاه
انقالب تهران به  ٢سال حبس تعزییری
محکییوم شییده بییود ۱ .در  ٢٨مهییر :در
ادامیییه اعتراضیییات اخییییر در برخیییی از
شییهرهای آذربایجییان و سییایر مناطییق
ترک نشین تعداد پرشیماری بازداشیت
شدهاند .هویت  ٧تن دیگر از بازداشیت
شییدگان در شییهرهای تبریییز ،تهییران و
رشت توسط هرانا احیراز شیده اسیت.
سییه تیین از اییین افییراد طییی روزهییای
گذشته بیا تودییع قیرار و ییا دادن تعهید
آزاد شدهاند .در سهشینبه  ٢٨مهرمیاه
نیییز هییشت تیین از بازداشییت شییدگان
تجمع اعتراضی پارک جیرال اردبییل بیه

د پرونده سیازی جدیید بیرای زنیدانیان
سیاسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی:
 ٠جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامیات
پریسا رفیعی ،فعیال صینفی دانیشگاه
تهییران محبییوس در زنییدان اوییین در ٢٢
مهرمییاه در شییعبه  ٢۶دادگییاه انقییالب
تهران برگزار شید .اتهیام »تبلییغ علییه
نظام «بیه او بیه دلییل انتیشار نامیهای
اسیییت کیییه پرییییسا رفیعیییی در ٠٨
اردیبهییشت  ،٨٩در خییصوص شییرایط
بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بیر
فعالین میدنی زن بیا اهرمهیایی چیون
“تست بکارت” نوشته بیود .وی پییشتر
به یک سال حبس محکوم و در  ٠٧تییر
 ٨٨بیرای گذرانیدن محکومییت خیود بیه
دادسرای اوین احضار و بازداشت شید.
 ٢جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامیات
محمد بنازاده امیرخیزی ،مجیید اسیدی
و پیام شکیبا از بابت پرونده جدییدی در
 ٢٩مهر با حضور وکالی میدافع آنهیا در
شعبه  ٢٨دادگاه انقیالب تهیران برگیزار
شیید .محمیید بنییازاده امیرخیییزی در ۱٢
بهمن  ،٨۵در منزل خود بازداشت و بیه
 ٠٠سییال حبییس محکییوم شیید .مجییید
اسدی نییز در  ۱٢بهمین  ،٨۵در مینزل
پییدری خییود در کییرج بازداشییت و بییه ۶
سال حبس محکوم شید .پییام شیکیبا
در  ۱اسفند  ،٨۵پس از خیروج از مینزل
بازداشت و به  ٠٠سال حبیس محکیوم

شیید ۱ .در تییاریخ  ٢٨مهییر  ،٨٨اولییین
جلییسه دادگییاه رسیییدگی بییه اتهامییات
رضییا اسییالمی ،شییهروند دو تابعیتییی
ایرانی -کانادائی و عیضو هییات علمیی
دانیییشکده حقیییوق دانیییشگاه شیییهید
بهشتی در شعبه  ٠۵دادگاه انقالب به
ریاسییت قاضییی صییلواتی برگییزار شیید.
آقییای اسییالمی دارای مییدرک دکییترای
حقیوق از دانییشگاه مییک گیییل کانییادا و
یکیی از اسیاتید رشیته حقیوق بیشر و
حقیییوق محییییط زییییست در دانیییشگاه
شییییییییهید بهییییییییشتی اسییییییییت.
ه انتقال زنیدانیان سیاسیی بیه زنیدان
های غیر معمول برای شیکنجه بییشتر
هییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا:
آن
 ٠سییهیل عربییی ،فعییال اجتمییاعی در
 ٢٨مهر طی تماسی تلفنی با خیانواده
از انتقال خود بیه بازداشیتگاه اطالعیات
سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین
خبر داد .سهیل عربیی در  ٢٩شیهریور
امییسال بییه صییورت تنبیهییی از زنییدان
تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کیرج
تبعید شد و به مدت  ۱۱روز در یکیی از
سلولهای انفرادی ایین زنیدان معیروف
به سوئیت نگهیداری شید ٢ .نیسرین
سیییتوده ،وکییییل دادگیییستری و فعیییال
حقییوق بییشر ،در  ٢٨مهییر از بنیید زنییان
زنییدان اوییین بییه زنییدان قرچییک ورامییین
منتقل شد ۱ .یاسمن آریانی و منییره
عربییشاهی ،دخییتر و مییادر فعییال زنییان
علیه حجاب اجباری ،در  ۱٢مهیر از بنید
زنان در زنیدان اویین بیه زنیدان کچوییی
کییرج منتقییل شییدند ۱.سییمانه نییوروز
مییرادی ،زنییدانی سیاسییی کییه دوره
محکومیت  ۱سال و  ٨ماه حبیس خیود
را در بنیید زنییان زنییدان اوییین سییپری
میکرد ،صیبح چهارشینبه  ۱٢مهیر بیه
زنیییییدان رودسیییییر منتقیییییل شییییید.
و محکومیییت خانوادههییای دادخییواه:
فرنگیس مظلیوم ،فعیال میدنی و میادر
سهیل عربی؛ توسط شعبه  ٢٨دادگیاه
انقالب تهران به  ٠٩ماه حبیس تعزییری
محکوم شید .خیانم مظلیوم پییشتر بیه
صورت »غیابی و بدون تیشکیل جلیسه
دادرسی «توسیط همیین شیعبه بیه ۶
سال حبس محکوم شده بود و پیس از
پذیرش درخواست واخواهیی هاعیتراض
بییه احکییام غیییابی دادگییاه و برگییزاری
جلسه دادگاه رای  ٠٩ماه حبیس بیرای
وی صادر شد.

ز احکییییییام اعییییییدام و شییییییالق:
بر اساس گزارش مرکز آمار ،نشر و آثار
مجموعه فعا ن حقیوق بیشر در اییران
در دوره یک ساله ه ٠٢اکتبر  ٢٢٠٨تیا ٩
اکتبر  ٢٢٢٢دسیت کیم  ٢۵۶شیهروند
اعدام شدند و  ٨۶تین دیگیر بیه اعیدام
محکیییوم هیییستند .از جملیییه اعیییدام
شدگان  ٢کودک بودند و محل اجرای ٢
حکم اعدام نیز در مال عام بوده اسیت.
پیشتر در  ٢۱مهر اسیامی  ۱۶زندانیی
سیاسییی محکییوم بییه اعییدام از جملییه
بیرزان نیصرهللا زاده را در بیانییه میادران
پیییارک لیییه داده بیییودیم .هرانیییا در
خبرهییایی نوشییته اسییت ٠ :هفتییه
گذشته حکم اعدام بیرزان نیصرهللا زاده
زندانی سینی میذهب بیر اسیاس رای
دیییوان عییالی کییشور نقییض و توسییط
شعبه هم عیرض بیه  ٠۵سیال حبیس
تعزیری محکیوم شید .از ایین مییزان بیا
اسییتناد بییه مییاده  ٠۱۱قییانون مجییازات
اسالمی ۵ ،سال حبس بیرای او قابیل
اجرا بود .برزان نصرهللا زاده در  ٩خیرداد
سییال  ،٩٨در حییالی کییه کمییتر از ٠٩
سال سن داشیت و دانیش آمیوز بیود،
بازداشییت شیید .او پییس از تحمییل ٠٢
سال و  ۱ماه حبس ،در تیاریخ  ٢٨مهیر
از زنیییییدان رجیییییایی شیییییهر کیییییرج
هگوهردشت آزاد شد .محمود علییزاده
طباطبیییایی وکییییل وی گفتیییه اسیییت:
»طبییق تغییییرات جدییید قییانون مجییازات
اسیییالمی تعرییییف محاربیییه تغییراتیییی
داشییته مبیینی بییر اینکییه اگییر مجییرم
اسلحه به همراه نداشیته و حیتی اگیر

اسلحه به همراه داشته باشید و از آن
استفاده نکرده باشد ،جیرمش محاربیه
نیست و به علیت همکیاری در جرمیی
که محاربیه بیوده نییز اتهیامش محاربیه
محسوب نمیشود ٢ «..یک متهیم در
تهران توسط دادگاه کیفری این اسیتان
در کنار سایر مجازات ها بیه تحمیل ۵٢
ضربه شالق محکوم شد .این در حالی
اسییت کییه کنوانییسیون بییین المللییی
حقیییوق میییدنی و سیاسیییی صیییراحتا
استفاده از مجازات های تحقییر آمییز و
نافی کرامت انیسانی ماننید شیالق را
ممنییوع کییرده اسییت .احکییام اعییدام و
شالق زندانیان سیاسی و عیادی بایید
بیدرنییییییییییگ لغییییییییییو شییییییییییود.
ما میادران پیارک لیه اییران بیه عنیوان
صییدایی از جنبییش دادخواهییی مییردم
ایییران ،اییین چرخییه ی آزادی کییشی،
سرکوب ،قساوت،بازداشیت ،شیکنجه،
شییالق ،اعترافییات اجبییاری ،تبعیییض،
بیعدالتی و اعدام را به دشت محکوم
میییکنیم و خواهییان ٠ :لغییو مجییازات
شالق و اعدام از جملیه؛ اعیدام ،تیرور،
کییشتار خیابییانی ،شییالق ،شییکنجه،
سنگسار و قصاص ٢ ،آزادی بدون قیید
و شییرط تمییامی زنییدانیان سیاسییی و
عقیدتی ۱ ،محاکمه و مجازات آمران و
عییامالن تمییامی جنایتهییای صییورت
گرفتیییه توسیییط میییسئو ن جمهیییوری
اسالمی ایران از ابتیدا تیا بیه امیروز در
دادگاه هایی علنی و عاد نه هیستیم.
ما هم چنین اعتقیاد عمییق دارییم کیه

این خواسته ها با اتحاد و همبیستگی
و مبارزات پیگیر ما دادخواهان به دست
خواهد آمد و تردیدی نییست کیه بیرای
رسیدن به این خواسته ها بایید بیرای؛
 ۱آزادی بییییان و اندییییشه ۵ ،حیییق
داشییتن تجمییع و اعتییصاب و تییشکل و
احزاب مستقل ۶ ،رفع هرگونه تبعییض
و  ٧جدایی دین ازحکومیت نییز تیالش
کنیم ،زیرا علت اصلی این بی عدالتیی
هییا را در سییاختار حکومییت و قوانییین
آزادی سییتیز و تبعیییض آمیییز حکومییت
جنایت کار اسالمی اییران میی دانییم.
مییا بییاز هییم میگییوییم؛ حکومییتی کییه
پایییههای آن بییر سییرکوب ،خییشونت،
بازداشیییت ،شیییکنجه و ریختییین خیییون
بهترین و عاشق ترین فعا ن سیاسیی
و دگراندیشان و هم چنیین بیر تبعییض،
نییابرابری ،فقییر و فییساد روز افییزون بنییا
شده است،نمی تواند در برابیر جنبیش
های مستقل و مردمیی دوام بییاورد و
باید برای رهایی از این بیداد طرحی نیو
انیییییییییییییییییییییییییییییییییییییدازیم.
در
منبع خبرها برگرفته از خبرگزاری هرانیا
اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت.
مییییییادران پییییییارک
 ۱٢مهر ٠۱٨٨
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در این کویر
هر بوتهی تنها و تک افتاده
طرح جنگل به دل دارد
صبوری میکنیم
باشد که پیام ما به باران برسد
علی طهماسبی

لییییییه ایییییییران

نامه  ۲۷تن از بازداشت شدگان
آبان  ۸۹با آغاز اعتصاب غذا
هییییییچ ییییییک از میییییا مجیییییرم نییییییستیم و اعیییییتراض حیییییق ماسیییییت.
مجرم آنها هستند که باعث گرانی و اوضاع فاجعه بار اقتصادی شدند .ما حقوق
خود و مردم آسیب دیده را مطالبه کردیم .ما زندگی را مطالبه کیردیم و محکیوم
به مرگ تدریجی در این تبعیدگاه شدهایم .جایی کیه فاقید امکانیات اولییه بیرای
زیستن انسان است.

صفحه 21

زنج نبه ۸ ,آبان ٩٩١١
نامه  ٧٢تن از زندانیان بازداشت شیده
در جییریییان خیییییزش آبییان  ٨٩کییه در
اعتراض به عدم اعزام به میرخصیی در
شرایط تشدید بحران کرونا و وضیعیییت
غیراستاندارد زندان تهران اعتصاب غیذا
کرده اند:
از امروز اعتصاب کردیم .این اعتصاب در
اعتراض بیه نیقیض حیقیوق زنیدانیییان
سیاسی و اصرار بر به زنجیر کشیییدن
مردم عیدالیت خیواه در ایین شیراییط
اسفناک بهداشتی و در این زندان دور
افتاده و فاقد استانداردهای زم بیرای
نگهداری انسان است .اصیل میطیلیب
این است که هیچ ییک از میا میجیرم
نیسیتیییم و اعیتیراض حیق میاسیت.
مجرم آنها هستند که باعث گیرانیی و
اوضاع فاجعه بار اقتصادی شیدنید .میا
حقوق خود و میردم آسیییب دییده را
مطالبه کردیم .ما زندگی را میطیالیبیه
کردیم و محکوم به مرگ تیدرییجیی در
این تبعیدگاه شدهایم .جایی که فیاقید
امکانات اولییه بیرای زیسیتین انسیان
اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت.
وضعیت بهداشتی این زندان بیا تیوجیه
به شیوع ویروس کرونا خطرآفریینتیر از
پیش شده و بیا تیوجیه بیه تیجیمیع و

فشردگی بیش از حد که هرگز فاصیلیه
اجتماعی رعایت نمیشود .به همییین
سبب جان هزاران انسان در این زنیدان
اسییییییییت.
خییییییییطییییییییر
در
اما با توجه به اینکه حتی ریاست قیوه
قضاییه با مرخصی ما موافیقیت کیرده،
امین وزیری ،نیمیایینیده دادسیتیانیی و
دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با ایین
مرخصی اضطراری که میتواند زندگی
ما را نجیات دهید میخیالیفیت کیرده و
صراحتا در پاسخ به پدران و مادران میا
که میگیویینید چیرا نیان آوران میا را
محبوس کردهاید مییگیویینید بیایید از
گییییرسیییینییییگییییی بییییمیییییییییرییییید.
پس ما با اعتصاب مردن را به میرگ در
اثر ابتال به ویروسی که به سیییسیتیم
ستمگر و فیاسید مییمیانید ،تیرجیییح
میدهیم.
اسامی امضاکنندگان:
 .٠سعید تیمیجیییدی  .٢امیییرحسییین
مرادی  .۱محمد رجیبیی  .۱سیییامیک
پایمرد  .۵سیعییید اسیدی  .۶میهیدی
قلندری  .٧حسین ریحانی  .٩حسییین
نیکچه فراهانی  .٨سینا خیاطیری .٠٢
داوود غفاری  .٠٠جواد بیلینیدجیاه .٠٢
امید میردریکوند  .٠۱حمید جهانیگیییری
 .٠۱محمد بیگی  .٠۵مهدی حسینیی

پور  .٠۶محمد غفاری جیم  .٠٧اییمیان
مردان بخشی  .٠٩سیامک میقیییمیی
 .٠٨آریا حیامیدی راد  .٢٢میییربیهینیود
اسماعیلی  .٢٠ساحیل رضیاییی .٢٢
مرتضی امیدبیگلو  .٢۱محمید آدم .٢۱
مهدی وحیدی  .٢۵محمدبیاقیر سیوری
 .٢۶محمیدمیهیدی عیبیدهللا زاده .٢٧
دانیال بخشی  .٢٩ابوالفضل شهیبیازی
 .٢٨وحید باقری  .۱٢جواد آدیینیه ونید
 .۱٠محمد میعیلیمیییان  .۱٢کیییانیوش
جمالی  .۱۱کیانوش ولی اللیهیی .۱۱
حسین آرمند  .۱۵میتییین اییزدی .۱۶
مجید زرهپوش  .۱٧عیلیییرضیا صیفیری
سیییییار  .۱٩هییادی خییاتییمیییییان .۱٨
سیدامید موسوی  .۱٢میهیدی نیقیدی
 .۱٠کاظم نباتیان  .۱٢حسیین بیاقیری
 .۱۱رضییا رمضییان زاده  .۱۱تییوحییییید
فتوحیی  .۱۵شیاهییین نیظیرزاده .۱۶
مهدی باقری  .۱٧محمد رشیییدی .۱٩
رضا قریشی  .۱٨محمد علیجانی .۵٢
حسین جعفری  .۵٠رامین باقریان .۵٢
سپهر بابازاده  .۵۱احسان خزایی .۵۱
سعید مروتی  .۵۵احمدعلی حیاتیمیی
 .۵۶علی بی کس  .۵٧رضا علیدوست
 .۵٩مجتبی خانعلی  .۵٨ایمان داراییی
 .۶٢مییجییییید قییره بییاغییی  .۶٠عییلییی
قهرمانی  .۶٢رضا بیات  .۶۱میهیرشیاد
سعیدی نیا  .۶۱محسن تشکیری .۶۵
محسن سبزعلی  .۶۶حسن عباسیی
 .۶٧امیرحسییین کشیاورز  .۶٩میییالد
ارسنجانی  .۶٨علی اصیغیر کیرامیتیی
 .٧٢محمدعلی پرندلو  .٧٠امیرحسیین
کشاورزی کرجی  .٧٢فرید کرد زنگنه.

پیام تسلیت جبهه ملی ایران به بانو نرگس محمدی
بانوی گران)دری

رکار خانم نرگز محمدی

با دریغ و تا ف بی زایانی درگذشت خانم عذرا بازرگان مادر ارجمندتان را به جنابعالی و همه ی خانواده گرامی
تسلیت می گوییم .تهش های شما بانوی دلیر و غیرتمند در راه دفاع از آزادی و ح)وق انسانی ملت تم دیده
ایرانی تودنی و فراموش نا شدنی ا ت .برای شما صبر و همتی و موف)یت روز افزون آرزو می کنیم.
نوزدهم آبان ماه ٩٩١١
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

بخش از خاطرات رئیس دفتر
ی
ر
زنده یاد دکت محمد مصدق،
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.قیییییسم میییییصدق
همیشه" به حق خدا " بود .دو تا یتییم
از بچیییههای احمیییدآباد همییییشه در
خانییییهاش بییییود و اینهییییا را بییییزرگ
میکرد.زنییدگیاش فوقالعییاده سییاده
بود  .چه هدایا برای شیخص اییشان و
چییه بییرای دولییت محییال بییود بییه میینزل
بیاید .هیچ سرسیوزنی نمیگرفت.ییک
کلمه دروغ از دهیانش درنمیآمید .ییک
وعییییییییده حییییییییرام نمیگفییییییییت.
**
*
*
*
مصدق یک رییال از اعتبیار دولیت بابیت
مخارج دفتر نخست وزیری خیرج نیشد.
همییه خرجهییا را شخییصا میپرداخییت.
خرج نهار و شام و صبحانه  01سرباز و
درجه دار که آنجا بودند را خیود میصدق
میداد.همچنین عیدیها و هزینیهها و
پاداشهییا را .دکییتر مییصدق در عییرض
بیست و هشت میاه حکومیت از جییب
خودش حدود دومیلیون و ششیصدهزار
تومییان خییرج کرد.مییصدق کوچکترییین
هدیییییه را حییییتی از صییییمیمیترین
دوستانش نمیپیذیرفت .ییادم هیست
خبر آوردند که آقای امیر تیمور کاللی ،
ازدوستان مصدق ،یک کیامیون کوچیک
خربزه از مشهد فرستاده بودند .وقتیی
خیییبر آوردنییید کیییه خربیییزه را آوردهانییید
اوقییاتش تلییخ شیید و گفییت :اییین چییه
کارهایی اسیت؟ ایین چیه بیدعتهای
بدی است؟ من خربزه میخیواهم چیه
کار؟ بگویید برگردانند .گفتم آقا به امییر
تیمور توهین میشود .از روی اخیالص
و ارادت این کار را کرده .اگر کامیون بیه
مشهد برگردد راه که آسیفالت نییست
و عمدهاش خاکی است .همیه خربیزه
ها میشکند و خراب میشیود .گفیت
اجازه نمیدهم یکدانه از این خربزهها
به خانه من وارد شود.گفتم پس اجیازه
بدهید اینها را ببریم دارالمجانین .گفیت
ببرشان .خربزه ها را بردیم آنجا .بعید از
آن مییصدق ،نریمییان شییهردار تهییران را
احضار کرد و گفت :مطالعه کین و ببیین
چییه محییل درآمییدی پیییدا میکیینی کییه
جیره مریضهای آنجا را بیا بیبری کیه
مریضهایی که آنجا میخوابند از لحاظ
غذا و پرستار و دوا در میضیقه نباشیند.
بعد از آن بود که جییره هیر میریض از 3

تومان به  01تومان
افییییییییییییییییییزایش یافییییییییییییییییییت.
**
*
*
*
یکبییار پیییشکارش کییه شییرافتیان نییام
داشییت و  64سییال پیییش او بییود بییر
حسب تصادف با سایر کارمنیدان بانیک
و نخیییییستوزیری سیییییوار ماشیییییین
نخستوزیری شده بود .میصدق چنیان
تییوو و تییشری بییه او زد کییه بییه چییه
مناسبت تو که کارمنید دولیت نییستی
سییوار ماشییین دولییتی شییدی؟ خییود
میییصدق ییییک دفعیییه هیییم ماشیییین
نخیییستوزیری را سیییوار نیییشد .ییییک
پلیمییوت سییبز رنییگ داشییت کییه از آن
استفاده میکیرد .همیه چییزش ملیی
بییود .لبییاس و کفییش و همییه چیییزش
وطیینی بیییود .او هیییچ چییییز خارجیییی
نداشت .فقط موقعی کیه میخواسیت
به آمریکا برود یادم هست که یکدست
لبیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاس
اسییپورتکس بییرایش دوختنیید .آن را از
لهزار خریده بودیم بیشتر هم علتیش
این بود کیه چنیدان اتیو زم نداشیت و
چییییییییییییییییروک نمیشیییییییییییییییید.
**
*
*
*
دکتر مصدق بیه خصوصییات اخالقیی و
شخصی ما توجه داشت.اگر بیه فیرض
میفهمید که مین میشروب میخیورم
محال بیود میرا نگهیدارد .اگیر بیه فیرض
میشنید که پکیی بیه ترییاک میزنیم
محال بود مرا تحمیل کنید.یکبار فهمیید
که یکی از کارکنان دفیتر زن جوانیی را
صیغه کرده و شبها به منزل او مییرود
و بییه زن اولییش میگوییید میین در دفتییر
مصدق هیستم .دکیتر میصدق بیه مین
گفییت :آقییای خییازنی میین دروغ را از
هیچکس نمیبخشم .این دروغ گفتیه،
ثانیییا هییوس زن جییوان کییرده  ،اییین زن
جوانیییی و عمیییرش را در ایییین خانیییه
گذاشته ،با فقر و بیدبختیاش گذرانیده
حا او رفته زند دیگر گرفته؟ از کسانی
کییه چنیید تییا زن داشییتند خیلییی بییدش
میآمد.اصال از اینها متنفیر بود.مخالیف
شدید آنها هم بیود .گفیت دسیتور بیده
که حقوقش را بیه خیودش ندهنید .بیه

خییییانم اولییییش بدهنیییید .کارهییییای
حقوقیییاش را انجییام دادم و از آن بییه
بعد حقوق آن شیخص را بیه زن اولیش
میپرداختنییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید.
**
*
*
*
یکبییار آقییا مییرا خواسییت در حییالی کییه
عصبانی بود .گفتم آقا چه شده؟ گفت
این مش مهدی آبروی ما را برده .گفتم
چه کار کیرده؟ گفیت :از ایین بیا نگیاه
میکییییردم دیییییدم در کنییییار سییییینی
سییییییربازها ،یکچهییییییارم طالبییییییی
گذاشتهاند .آقیا سیرباز بایید یکچهیارم
طییالبی بخییورد؟ اقییال نییصف طالبییی
بدهنید .غییذای آنهیا را مراقیب بییود کییه
بهییییترین غییییذا باشیییید .در همییییان
آشیییپزخانهای کیییه نهیییار خیییودش را
میپختنییید ،غیییذای سیییربازها را هیییم
میپختند.خالصه سر طیالبی غوغاییی
کیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرد.
**
*
*
*
به آقا گفتیم قیرار اسیت اربیاب مهیدی
ییییزدی ،رئییییس هیئیییت میییدیره وارد
کنندگان چای  ،میخواهد بیاید .گفیت
بییرای چییه میخواهنیید بیاینیید؟ گفتییم
احتمییا راجییع بییه چییای اسییت چییون
کسانی که میخواهند بیایند بزرگترین
واردکنندگان چای هستند .گفت خیلی
خوب .یک ربع قبل از اینکه اینهیا بیاینید
به میش مهیدی گفیت کیه از آن چیای
هیجیییان اعلیییی دم کییین ،میهمیییان
میآید .وقتی مهمانها آمدنید دسیتور
داد چییای آوردنیید .چییای هیجییان هییم
واقعا معطر و عالی اسیت .وقیتی آنهیا
چای را خوردند از ارباب مهدی پرسیید:
چای چطور بود؟ خوب بود،بد بود؟ خوب
دم کشیده بود یا نکیشیده بیود؟ اربیاب
مهدی گفت خیلیی عیالی بیود .گفیت:
اییین همییان چییای ایییران اسییت .وقتییی
گفییت اییین چییای ایییران اسییت آنهییا
حرفشان را اصال نزدند و مطیرح نکردنید
که اجازه بگیرند چای از خیارج بیاورنید.
مجلس به همین ترتیب با خیوردن ییک
چای تمام شد.

عبدالستار دوشوکی

آی اپوزيسیون الئیک و سکوالر ,آزادی
ايران با داعش امکان ندارد
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با کمال تاسف و تاثر امیروز دییدم کیه
تنی چند از شخصیت هیای ئیییک و
سکو ر اپوزیسیون در ییک تیلیوییزییون
مذهبی که اسناد حمایت صریح آن از
داعش و گروه هیای افیراطیی ُ
سینیی
مذهب و تکفیری ضید شیییعیه و ضید
ایرانیی میوجیود اسیتو حضیور بیهیم
رسانده اند تا بیرای ییک اییران آزاد و
ئیک و سکو ر رایزنی کنند هلینک  ٠؛
از جمله آقای دکتر جمشید اسدی کیه
برای تیبیلیییغ جیهیت گیرد هیم آوردن
ایرانیان "میییهین پیرسیت" دردمینید و
دموکرات و سکو ر در ییک انیجیمین از
نوع فردوسی در حیمیاییت از "پیییمیان
نوین" اکنون دست به دامان یک شبکه
تلویزیونی طرفدار داعش شده اسیت.
که باید گفت زهی تاسف و هزار دریغ.
اما می گویند سیاست همیین اسیتو
چه می توان کرد؟ برای نگارنده نه تنها
باعث بهت و شگفتیو بلکه شوکه آور
است چطور افرادی که ظاهیرا میییهین
پرست دوآتشه هسیتینید بیا شیبیکیه
بغایت مذهبی و ضید اییرانیی و ضید
شیعه همدم می شوند که ایرانییان را
آتش پرست و مجوسی و شیعیییان را
رافضی و کافر می داند .در اثبیات ایین
ادعا ویدئوهیای فیراوانیی از میجیرییان
مختلف این شبکه در اینترنیت میوجیود
است .نگیارنیده نیییز در میورد نیقیش
اینگونه تیلیوییزییونیهیای تیکیفیییری در
بمبگذاری های سیستان و بلوچستیان
نوشته ام هلینک  . ٢و بدون تعیارف آن
را مییحییکییوم کییرده ام .اییین تییفییکییرات
داعشی ضد شیعه هنوز هم بازتکیثیییر
و ترویج می شود .نمونه آن بمبگیذاری
انتحاری داعش در مدرسه هزاره هیای
شیعه افغانی در کابل هچند روز پییش
و کشییتییار در مسییاجیید شیییییعییه در
پییاکسییتییان و افییغییانسییتییان و حییتییی
بلوچستان است .بعقیده بنده تفیکیر و
عییمییلییکییرد داعییش و شییبییکییه هییای
تلویزیونی حامی آن را باید بدون تعارف
و لکنت زبان محکوم کرد و از حضیور و
مشروعیت دادن به آنها پرهیز نمود .نه

اینکه از ییک طیرف ادعیای ئیییک و
سکو ر بودن کردو و از طیرف دییگیر بیا
این نیوع شیبیکیه هیا هیمیپیییمیان و
همپیمانه شد .حیتیی اگیر دعیوت از
طرف کسی صورت بگیرد کیه میمیکین
است ناچار باشد بنا به د یل مختلفی
از جمله امرار معاش مجری نیمه وقیت
آن شبکه باشد .لذا تعجب آور نییسیت
که بنده دقیقا یک سال پیش تصیمیییم
گرفتم از ایین اپیوزیسیییون و فضیای
مسموم آن خیداحیافیظیی بیکینیم کیه
تصمیم بسیار درستی بودو اما سیخیت
متاسف و معذورم که بیعیدا بیه دلیییل
اعتراضات و کشیتیار آبیان میاه سیال
گذشته در طو نی مدت عملی نشیدو
و هنوز هم امییدوار بیه ایین "تیوفیییق
هسیییییییتییییییییم.
اجیییییییبیییییییاری"
مجریان این شبکه بارهیا از عیمیلیکیرد
داعییش کییه آن را گییروه خییودجییوش
مردمی معرفی می کنند حمایت کیرده
اند و به صراحت گفته اند کیه داعیش
برای ایرانیان از جمهوری اسالمی بهتر
است هلینک  . ۱و بخیصیوص عیمیال از
مردم اهل سنت اییران و بیلیوچیهیای
سنی مذهب درخواست کرده داعیش
را به جمهوری اسالمی ترجیح بدهنید.
البته این شبکه در بسیاری از جیهیات
همسو با کیهان شریعت میداری نیییز
است .بخصوص در زن ستیزی هلییینیک
 . ٤این شبکه بیه زنیان بیی حیجیاب
فعال اپوزیسیون برونمرزی اجازه حضیور
نمی داد و از آنها می خواست حیتیی
اگر از سوئد با اسکایپ بخواهند در این
شبکه ظاهر شوندو باید حجاب داشتیه
باشند هلینک  . ٢در همان زمان کمپین
بزرگی بر علیه این شیبیکیه تیکیفیییری
توسط زنان بیراه افیتیاد .امیا "میردان"
اپوزیسیون همچنان به حضور خیود در
این شبکه بغایت ضید شیییعیه و ضید
ایرانی ادامه می دادند .کیه ایین خیود
بیانگر اوضاع بیغیاییت تیاسیف آور بیه
اصطالح اپیوزیسیییون اسیت کیه بیی
پرنسیبی و فرصت طلبی در آن میوج
می زند .اگرچه ظاهرا این شبکه دورو

ناچار شد بعد از آن به تیعیبیییر ء خیود
مصاحبه با "زن بی حجاب" نییز انیجیام
بییییییییییییییییییییییییییدهیییییییییییییییییییییییییید.
آقای دکتر جمشید اسیدی کیه عضیو
شورای مدیران شورای مدییرییت گیذار
هستند که صراحتا در سند شماره دو
هنظام و سیاخیتیار سیییاسیی آیینیده
کشور نه تینیهیا حیقیوق سیییاسیی،
اجتماعیی و فیرهینیگیی گیروه هیای
اتنیکی ایران را برسمیت شینیاخیتیه و
خواهان حق آموزش به زبان میادری و
سازماندهی نیظیام اداری کشیور بیر
اساس اصل حداکیثیر عیدم تیمیرکیز و
سپردن حداکثر ممیکین امیور اداری و
چگونگی مصرف بودجه های عیمیرانیی
به نهادها و مجالس منتیخیب میحیلیی
شده بود هلینیک  ٦؛ ایینیکیه در بییین
ایرانیان باستانگرا و "فردوسی ی محیور"
ساز دیگری را آغاز کیرده اسیت و بیا
هرگونه عدم تمرکز مخالف اسیت .بیه
باور نگارنده نمی تیوان بیا سیییاسیت
ورزی با گرگ دنبه خیورد و بیا چیوپیان
گریست یا بعبارتی شریک تلوییزییونیی
طرفدار داعیش بیود و رفیییق قیافیلیه
ئیسیته .و ایین مشیکیل اسیاسیی
بخش قابل توجه ای از اپوزیسیون میی
باشدو زیرا خطرناکترین "خوردنی" دنییا
گول ظاهر آدمهاست.

این استد ل شمیا عیوامیفیرییبیانیهو
فرصت طلبانه و مردود است .هیدف
نمی تواند وسیله را توجیه کند .بعد
از چهل سال جنگ های مذهبیی و
قتل عام های وحشتناک از پیارییس
گییرفییتییه تییا روسییتییاهییای شییرق
افغانستان از عراق و سوریه و ییمین
گرفته تا بلوچستانو اینک زمیان آن
فرا رسیده تا فریب مارهای دوسر و
دغلکاران مذهبی را نخوریم و آن را
"فرصت طلبیانیه" بیه دییگیران نیییز
نیییییییییییخیییییییییییورانیییییییییییییییییییییییم.
عییییبییییدالسییییتییییار دوشییییوکییییی
مرکز مطالعات بلوچستیان یی لینیدن
سیییه شییینیییبیییه  ٦آبیییان ٠۱٨٨
https:// : ٠
لییییییییییییییینیییییییک
?www.youtube.com/watch

صفحه 24

بنابراین همانگونه که بارها نوشیتیه و
گیفییتییه امو اپییوزیسییییون میا مشییکییل
اسییاسییی در پییاسییداشییت اصییول و
پرنسیب دارد .تا زمانی که ما نتیوانیییم
معضل زمانه بازی و "فرصت طلبیی" ه
)opportunismدرونییی خییود را حییل
کنیمو اگر همانند واعظ و مفتی شیهیر
هزار بار هم با ی منبر بروییم و بیرای
ایران اشک تمسیاح بیرییزییمو سیودی
نخواهد داشت .زیرا دوصد گفتیه چیون
نیم کردار نیییسیت .هیمیانیگیونیه کیه
تبلیغات وسیع و گسترده شبکه هیای
تلویزیونیی تیکیفیییری و میذهیبیی در
بسیاری از مناطق خیاورمیییانیه بیاعیث
کشت و کشتارهای وحشیانه و روزانیه
شده استو بنده نیز بینیا بیه وظیییفیه
وجدانیی خیوییشو سیوای مصیلیحیت
اندیش و اینکه چه کس یا کسیانیی از
بنده آزرده خاطر می شیونیدو در میورد
تبلیغات شیییعیه سیتیییزی و ایینیکیه
هییمییوطیینییان شیییییعییه را "رافضییی" و
مجوسی" و کافر خواندنو بدون "تیرس
و غییرض" ه )without fear or favor
شدیدا مخالفت کرده ام .بخیصیوص بیا
توجه به اینیکیه ایین تیلیوییزییون هیای
افراطی و تکفیری بیر روی مینیاطیقیی
مثل سیستان و بیلیوچسیتیان تیمیرکیز
استراتیژییک و درازمیدت بیخیصیوص و
هدفمندی کرده اند تا با سیکیو ریسیم
بییعیینییوان "کییفییر" و کییمییونیییییسییم و
ضدخدایی" مقابله کیرده و تضیادهیای

مذهیبیی بییین شیییعیه و سینیی را
برجسته کنند .و با بلوچستیان هیمیان
کاری را بکینینید کیه بیا افیغیانسیتیانو
پاکستانو و سرزمین تیحیت سیییطیره
خالفیت داعیش در عیراق و سیورییه
کردند .این برای یک انسیان صیادق و
باورمند به سکو ریسیم تیحیت هیییچ
شرایطی قابل قبول نیست .به همییین
دلیل این شبکه های نیابتی میذهیبیی
از نوع سلفی و داعشی بارها بیا بیی
اخالقی مطلق بر علیه نگارنده تبلیغات
وسیع دروغین و متعفن براه انیداخیتیه
اندو تا نگارنده را به سیکیوت وا دارنید؛
که باید گفت زهی خیال باطل! و کیالم
آخر اینکه از شخصیت هیای سیکیو رو
صادق و با پرنسیب اپوزیسییون تیمینیا
می کنم در مشروعیت بخیشیییدن بیه
اینگونه شبکه های مذهبیی افیراطیی
پرهیز کنند .یا وگرنه از انتقیاد بیر حیق
آزرده خاطر نشوندو چون در آن صیورت
آنها نیز حداقل غیر مستقیم در عیمیل
بخشی از دستگاه تبلیغاتی و کمیپییین
مذهیبیی و آتیش افیروزی و کشیتیار
انسانهای بییگینیاه شیییعیه و ُ
سینیی
خواهند بود .حال اگر عده ای میدعیی
شوندو که مثیال میا در بیرنیامیه هیای
مذهبی این تلویزیونها شیرکیت نیمیی
کنیموبلکه فقط در بیخیش سیییاسیی
شرکت می کنیم؛ باید به آنیهیا گیفیت
شما وقتی یک سر "چوب" را بیر میی
دارید سر دیگر آن را نیز برداشته اید؛ و
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بیژن میر عمادی

اونقدیماکهتوشهرماانتخاباتی
درکارنبود
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یکی بود یکی نبود…
اون قدیما که تو شهر ما انتخابیاتیی در
کار نبود و شاه خائن در اصل خائن نبود
خیابونا خلوت بودن و آسمونا آبی...
اون قیدییمیا کیه هینیوز آدمیا زنیدگیی
یادشون نرفته بود،
یه روزایی می رفتیم چهیارراه پیهیلیوی
فروشگاه بتهوون دنبال صفحه ی جدید
بعدشم می رفتیم آندره ساندویچ میی
خوردیم
یا اگه پول داشتیم ،می رفتیم کیارتیییه
تن تو خیابون کاخ و اسیپیاگیتیی میی
خوردیم.
اون قدیما ،یه روزایی که هنوز انیقیالب
نشده بودوما مسلمان نشده بیودییم ،
بعدازظهرا می رفیتیییم کیافیه قینیادی
بامداد که یه کم پایین تر از آندره بود.
گاهیی هیم پیییراشیکیی خسیروی و
بعدشم کافه نادری.
یه عصرایی که همه چیز آزاد بود و تیو
خیابونا ُپر از وَن نبود ،پیاده از خیییابیون
جم توی تخت طاووس ،می رفتیییم تیا
سینما شهر فرنگ یا شهر قصه.
ساعتها تو صف می ایستادیم تا فییلیم
ایزی رایدر رو ببینیم یا مردی از مانچیا
یا راننده تاکسی …
بعیدشیم از خیییابیون وزرا کیه هینیوز
اسمش ترسناک نبود ،قدم زنان و گیپ
زنان برمی گشتیم خونه.
یه روزایی  ،جلوی سینیمیا امیپیاییر ییا
آتالنیتیییک قیرارهیای ییواشیکیی میی
ذاشتیم و کسی تو گیوشیمیون نیمیی
خوند که تو جهنم قیراره از میوهیامیون
آویزونمون کنن!
یه شبایی بود کیه رسیتیورانیا میجیبیور
نبودن سر ساعت دوازده تعطیل کینین،
اونوقت شام می رفتیم ری وی ییرا ییا
سورنتو ،یا بالکن اون رستورانیه نیبیش
میدون ونک که کنارش زمییین مییینیی
گلف داشت و سهراب اندیشیه گیییتیار

می زد و می خوند...
یا یکتا و پیتزا پَنتری …
از جلوی خوشنود هم رد می شیدییم٫
ولی چرا نمی رفتیم داخل؟
بعد از شام هم می رفیتیییم خیییابیون
فرشته پیاده روی ،نسبتهامیونیم بیرای
کسی جالب نبود!
یه غروبایی می رفتیم انجمین اییران و
شوروی فییلیمیای روشینیفیکیری میی
دیدیم… رزمناو پوتمکین ،مادر گیورکیی،
داستان یک انسان واقعی…
یه وقتایی هم می رفتیم کوچینی سیر
خیابون کاخ یا بیرنت و کیج…
تابستونا متل قو ،گرام توپاز تو ماشییین
با صفحه های کج و کیولیه شیده روی
داشبورد از آفتاب،
دریا و سالن نپتون و فریدون فروغیی و
فرخزاد و جمع شدن دور آتیییش تیوی
ساحل … نوشهر و اسب سفید  ...ییا
دهکده غازیان بندر پهلوی ….
یه شبایی بود که می رفیتیییم تیئیاتیر،
کارگاه نمایش اسماعیل خلج ...
ترس و نکبت رایش سوم ،صندلی کنیار
پنجره بگذاریم و به شب تاریک و سیرد
بیابان خیره شویم آربی آوانسیان ….
یا تئاتر  ٢۵شهریور و نمایش شهر قصه
ی بیژن مفید.
اونوقتا که موسیقی حرام نبود و سیاز،
هیزم جهنم ،می رفتییم تیا ر رودکیی
کنسرت و رسیتال و منم اغیلیب چیرت
می زدم.
اونوقتاییی کیه هینیوز گشیت نیییروی
انتظامی و کمیته نبود ،یه جمعه هایی
می رفتیم دربند ،بی تیرس  ،گیرمیا و
سرما می پیچید ی موهامون.
گاهی با تله سی ییژ و گیاهیی هیم
پیاده ،تا می رسیدیم به قیهیوه خیونیه
هیای اون بییا و آش و اُمیلییت مییی
خوردیم و گل یا پوچ بازی می کردیم و
دَبلنا...

روبروی دانشگاه و کتاب فروشییاش …
طبقه پایین کتابفروشی گیوتینیبیرگ …
کتابای انتشارات پروگرس … نون خامیه
ای های میدون  ٢۱اسفند …
نه که خیلی بیکار بودیما،
نه که خیلی پولدار بودیما،
نه که همه چی عالی باشیه و آزادی
کف دستمون … نه ! ...
اما اون روزا زندگی خیلی سبک بود.
هنوز اینجوری ننشستیه بیود رو کیول
آدم!
هنوز نه شرقی و نیه غیربیی نشیده
بودیم!
زود صبح می شد ،دیر شب می شد!
خوش بودیم به همه چی ،به همه جا.
اگه پول نداشتیم ،پیاده می رفتیییم .از
این سر تا اون سر تهرون...
بیشتر وقتا همه چی ساده بود و آروم.
همه  ،سر جای خودشون بودن.
مذهبی ها ،غیر مذهبی ها ،قرتی ها،
روشنفکرا ،ساواکی ها ،فاحشه هیا ،
دزداُ ،پلیسا…
کسی نمی خواست از ایران فرار کینیه
تا خوش باشه!
خوشی ها کم نبودن ،نیاخیوشیی هیا
هم کم نبودن ،اما انگار طاقتا زیاد بود!
آدما خداحافظی کردن سختشون بیود،
آدما مسیر فرودگاه رو چشیم بسیتیه
نمی رفتن برای بدرقه!
دغدغه هامون کم بود و دلخوشییامیون
بس.
ا ن ما آدمای اون روزا ،هزار سالمونه!
هر کدوممون یه گوشه ی دنیا بقچه ی
زندگی و خاطراتمونو بغل کردیم و هیی
نگران سیاست و انتخابات هسیتیییم و
فردای بچه هامون!
ذهنمون پر از مقایسه ست و ُبهت!
راسییتییی مییا آدمییای هییزار سییالییه،
چندسالمونه؟

سیاوشحسنفر

تبارشنایس انتقادی نقشه :چگونه فضا از
تاری خ و معنا تیه یمشود؟
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فضا به عنوان ابیزاری
اساسییییی هییییم در
تثبیت روابیط تولییدی
سییرمایهداری و هییم
به عنوان مفری بیرای
مبیییارزهی طبقیییاتی،
مورد توجه لوفور قیرار
گرفت.
هیییانری لوفیییور بیییه
عنیییییییوان منتقییییییید
فضاسازی شیهرهای
مییدرن شییهرت دارد.
بییییه نظییییر او اییییین
فضاسییییازی ،ایجییییاد
سییازههایی تکهتکییه،
منجمیید ،فنسییا رانه
هییستند کییه ابتییدا بییا
رویکردی کیارکردمحور
سییاخته شییدهاند .او
معتقد بیود کیه تغیییر
تاریخی و اجتمیاعی،
نه تنها در فضا ،بلکیه
بیه واسییطهی آن نیییز
ˈHenri Lefebvre (/lə
fɛvrə/16 June 1901 – 29 June
رخ میدهییییید .او را
)1991
نظرییییهپرداز »تولیییید
فییضا «میداننیید؛ بییه
این دلیل که ساز و کارهای تولیید فیضا
هانری لوفور از نظریهپردازان و منتقیدان
در عصر سرمایه را شرح داد و نتایج آن
مرجع در زمینه فضاهای شهری است.
را نییییز تیییا حیییدود زییییادی شیییرح داد.
در این نوشته اندیشه او درباره فضا بیه
همچنییین نکتییههای ارزشییمندی هییم
اختصار معرفی میشیود ،بیا تمرکیز بیا
دربییارهی امکانهییای مقاومییت در برابییر
کارکرد نقشه.
چنیییین سیییاز و کارهیییایی در اختییییار
هیییانری هآنیییری لوفیییور ،فیلیییسوف و
خوانندگانش گذاشت .از نظیر او ،یکیی
جامعهشییناس فرانییسوی ،در فاصییلهی
از اساسیییترین مکانیییسمهای تولییید
بین سالهای  ٠٨٢٠تیا  ٠٨٨٠زندگیی
»فیییضای تصورشیییده «در دولتهیییای
کییرد .او متییأثر از آرای سییه چهییرهی
استعماری ،نقشه است .در این متین،
فلسفی مشهور قبیل از خیود بیود کیه
بییه بررسییی و بییسط بینشهییای او در
هییر یییک از جهییتی بییه عنییوان منتقیید
اینباره میپردازیم.
رادیکیییال وضیییعیت میییدرن شیییناخته
ن) ههای زی امدرن و مدرن
شدهاند :هایدگر ،نیچه و مارکس.
همزمییان بییا تکییوین دانییش نظییامی در
راهی که لوفور در زندگی حرفهایش به
زمینیییه تهییییه نقیییشه و همگیییام بیییا
عنییوان جامعهشییناس مارکسیییست و
توسییعهی اهییداف اسییتعماری ،هرچییه
فیلییسوف ماتریالیییست و دیالکتیییسین
بیشتر درک عمومی انسانها از جهان
طی کرد ،او را دلمشغول »فیضا «کیرد:
پییییییرامون و نقیییییاط دوردسیییییت ،از
فییضای زنییدگی جمعییی انییسانها و
نقییشههای مییدرن جغرافیییایی متأثییر
فضایی که هیر روزه زییست میشیود،
شیییییید .تییییییصاویری هندسییییییی و
توسییط خییود آنهییا تولییید و بازتولییید
رنگآمیزیشیییده کیییه ادعیییا میشییید
میشییود و تغییییر میکنیید .مییسئلهی

درسییتترین درک ممکیین از جهییان و
نسبت بیین مکانهیا را در اختییار قیرار
میدهنیییید ،مبنییییای جهانشناسییییی
شدند.
نقشههای امروزی در ابعاد و دقتی که
میییا میییشاهده مییییکنیم ،متفیییاوت از
نقشههای پییشامدرن هیستند کیه در
قالب خطیوط بیه نیسبت بیه همریختیه
ترسیم میشیدند و بییشتر شیبیه بیه
کروکیهای امیروزی بودنید تیا نقیشه.
چیزی که ما امیروزه بیه عنیوان نقیشه
میشناسیییم تجلییی عقالنیییت ابییزاری
مییدرن اسییت ،برآمییده از چیییزی کییه
ماکس وبیر آن را »روح سیرمایهداری «
نامیده است.
نقشههای قدیمی اروپایی تیصویری از
جهیییان ارائیییه میدادنییید کیییه اروپیییای
مییسیحی در مرکییز آن بییود و مابقییی
جهان به صیورت محییط پیرامونیی ایین
قاره درک میشد .این تصور بعیدها بیه
چالش کیشیده شید .ایین نظیر مطیرح
شیید کییه پیشفرضهییایی بنیییادین در
ترسیم این نقشهها و تصویر ارائهشده
از جهیییان وجیییود دارد کیییه رییییشه در
میییسیحیت ،اروپیییامحوری و در ادامیییه
بینیییش ابیییزاری سیییرمایهداری دارد .از
موضییعی انتقییادی گفتییه شیید کییه اییین
تصویرها تنها راه درک جهان و ابعیاد آن
نیست .ایین انتقیادات بییشتر در قالیب
نظرورزیهییای فلییسفی و بحثهییای
انتزاعییی بییود تییا زمییانی کییه پایییههای
نظریییهی موسییوم بییه »تولییید فییضا «یییا
همان »تولیید اجتمیاعی فیضا «توسیط
فیلییسوف و جامعهشییناس فرانییسوی،
هانری لوفور مطرح شد و تیا روزگیار میا
هییم بحثهییایی در قالییب جغرافیییای
سیاسییی و جامعهشناسییی فییضاها و
تصاویر ،در قالب مفاهیم دیویید هیاروی
ادامیییه دارد .یکیییی از اساسییییترین
مفاهیمی که این نظریه بیرای بیه نقید
کییییشیدن نقییییشهها و تکنیکهییییای
نقشهکیییشی ابیییداع کیییرد ،مفهیییوم
»بازنماییهای فضایی «بود.
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ن) هها به مثابهی بازنماییهنای
فضایی انتزاعی
از نظر هانری لوفور ،میتوان «فیضا» را
به طور کلی به سه ُبعید تقیسیمبندی
کیییرد .ایییین تقیییسیمبندی بیییر مبنیییای
چگونگییی ارتبییاط اشیییاء و مکانهییا بییا
درک و آگاهی انسان است .ایین سیه
ُبعیید عبارتانیید از :فییضای تصورشییده،
فییییییضای تجربهشییییییده و فییییییضای
زیستشده.
لوفییور نقییشهها را زیییر نییام »فییضای
تصورشیییده «قیییرار میدهییید .یعنیییی
فیییضایی کیییه نیییه تجربیییه شیییده ،نیییه
زیییسته شییده .بییه همییین دلیییل هیییچ
ربطی به جهان درونی انسانها و نیوع
رویاروییییشان بییا فییضای زنییدگی نییدارد.
اییین ُبعیید فییضا ،تنهییا حاصییل توسییعهی
نیازهییای اسییتعماری دولتهییای مرکییز
است که برای تسلط بر سایر جهان به
آن نیاز داشتند .دولتهای استعماری به
این منظیور ،علیوم دقیقیهی نظیامی و
فییییینیای را تیییییرویج کردنییییید کیییییه
میتوانییییستند ،راه را بییییرای غییییارت
کشورهای پیرامونیی آسیانتر کننید .از
آنجییایی کییه اییین علییوم هییم تنهییا بییر
مبنییای نیییاز فییوری اییین دولتهییا سییر
برآوردند و رشد کردند ،از درک درسیت
فضا عاجز بودند .آنها فضا را به خطوط
منظم و حسابشدهای فروکاستند کیه
تنهییییا کییییارکردش ،پیییییشبرد منافییییع
استعماری بود .این فیضای تصورشیده،
نمیتوانیییست فیییضایی انیییضمامی و
فضای زییست انیسانها باشید .لوفیور
این نوع درک از فیضا را »بازنماییهیای
فضا «نامید .آن هم در برابر نوع دیگیری
از درک فیییضا کیییه همانیییا »فیییضای
بازنمیییایی «و مربیییوط بیییه تجربیییههای
انسانی از فضا است.
فننضای زیستشننده در ت)ابننا بننا
ن) ه
بازنماییهیییای فیییضا شیییامل تمامیییی
نییشانهها و معییانی و شییناختهایی
اسییت کییه امکییان شییناخت روزمییره از
پراتیییک فییضایی را فییراهم میکننیید.
پراتیکهییای فییضایی همییهی وسییائل
میییادی را دربرمیگییییرد کیییه حیییس
مسهی انسانی و حسهای پنجگانه
میتواند آنها را حس کند و نیز شامل
تمام مکانهای طبیعی و میصنوعیای
میشییود کییه قابلیییت درک شییدن را
دارند .در مقابل بازنمایی فضا» ،فیضای
بازنمایی «قرار میگیرد کیه مربیوط بیه
ُبعد زیستشدهی فضا است و وجهیی
انسانیتر دارد در مقابل بازنمایی فیضا
که ُبعد تصورشدهی فضا است.
لوفور براین عقیده اسیت کیه بازنماییی
فییضا قلمییرو تولیدکننییدگانی همچییون

معمییاران ،برنامییهریزان ،شهرسییازان و
مهندسان اجتماعی اسیت کیه فیضا را
در ذهن و بر اساس اییدئولوژی معینیی
پییرورش میدهنیید .هییدف اصییلی او در
واقع نیشان دادن وابیستگی بازنماییی
غالب فضا به لحظیه و بیستر خیاص آن
است که نقش مهمیی در تولیید ابعیاد
اجتماعی ،اقتیصادی و سیاسیی فیضا
دارد .بازنمییایی فییضا عرصییهای بییرای
علوم نقشهکشی ،نظیامی و تکنیکیی
اسییت کییه بییه واسییطه تکنوکراتهییا،
کارمنیییدان و میییأموران سیییازمانهای
میییییرتبط ،جهیییییانبینی انتزاعیییییی و
سیییلطهگرانه دولتهییییا ،شییییرکتها،
دانشگاهیان و مالکان را بر فضا تحمییل
میکنیید .لوفییور تولییید اییین نییوع لحظییه
فییضایی را منبعییث از دولییت ،سییرمایه،
دانییییش عقلگرایانییییه و نمادگرایییییی
مردمحورانییه میدانیید کییه بییه واسییطه
متخصیییصان تولیییید میشیییود ،یعنیییی
کیییسانی کیییه در چیییارچوب دولیییت،
برنامهریزان ،معماران ،بسازبفروشها و
تکنوکراتهییییا کییییار میکننیییید .آنییییان
محیطهیییییای فیییییضایی انتزاعیییییی را
مفهومپردازی و تولید میکنند تا دست
آخر خود را بیر زنیدگیهای روزمیره میا
تحمیل میکنند.
از اییین منظییر و بییا رویکییردی تییاریخی،
میتوان دنباله پیدایش نقیشه و علیوم
دقیقه مرتبط با آن را تیا اواییل پیداییش
استعمار ،پی گرفت.
پیمییییایش یکییییی از اساسییییییترین
ابزارهایی بود که با مطالعیه و بررسیی
فییضا ،خواهییان تهییی کییردن فییضاهای
استعماری از تاریخ بود .پیمیایش یکیی
از ابزارهییای قدرتمنیید در دسییترس هییر
یک از میستعمرههای سیلطنتی بیرای
برقییییییراری آرمانهییییییای متفییییییاوت
سیاسیشان از طریق تخصیص زمین،
یعنی اصلیترین منبعشان بود.
توسییییعهی پیمایشهییییای دقیییییق در
بییسیاری از قلمروهییای اسییتعماری در
اولویییت قییرار داشییت ،زیییرا در راسییتای
سییازماندهی ،کنییترل و ثبییت موقعیییت
زمینهیییای خیییالی عمیییل میکیییرد؛
فراینییدی کییه در جهییان نییوین اغلییب
متییضمن غییصب کنییترل از افییراد بومییی
اسییت .در واقییع کییار پیمییایش ،ترسیییم
فضا به عنوان ابژه محاسبه بود.
پیمایش با توپخانه سیهگانهاش یعینی،
نقیشه ،طیرح و روزنامیه ،اسیتراتژیای
بیییود بیییرای تبیییدیل فیییضا بیییه ابیییژهای
دریافتنی ،ابژهای کیه بیه تیصرف ذهین
درمیآمد .پیمیایش و نقیشههایش در
شئوارهسیییازی مالکییییت بیییه عنیییوان
فییضایی انتزاعییی ،نقییش مهمییی در
بازتعریف روابط اجارهداری در قلمروهای

بهتازگی مستعمرهشده بازی کرد.
ن)ن ه و حننذر تجربیننات انننسانی
فضا
بییر اییین اسییاس ،نقییشه مییدرن کییه
مییستقیم و غیرمییستقیم از ایییدئولوژی
برنامهریزان و قیانونگزاران و حامییان و
اربابان آنها نیشأت میگییرد ،میشوق
دیدگاهی نسبت به مالکیت است کیه
آن را به فرد و فضا مرتبط میسازد.
خشونت به فضا نیاز دارد و قیانون ،ایین
فضا را در اختیارش میگذارد .قانون بیه
طور ملثری فضایی امن برای خیشونت
میآفرینییید .امیییا تیییصویرپردازی خیییاص
نقییشهها و پیمایشهییا یییا بییه عبارتییی
دیگر ،همان بازنمایی فیضایی ،گراییش
به آن دارد تا تقصیر را معطوف به جیای
دیگییر بکنیید .بییه اییین ترتیییب بییه جییای
متمرکییییز شییییدن بییییر خییییشونتهای
اجتمییاعی مالکیییت و قییانون ،فریفتییه
میشییویم تییا متمییردان را بییه خاطییر
موقعیییت مکانیشییان محکییوم کنیییم،
بیآنکییه بییه طییور انتقییادی بییه تحلیییل
نقشهکیییشیها و جابجاسیییازیهایی
بییپردازیم کییه اییین موقعیییت را ترسیییم
میکنند.
در ارتبییاط بییا اییین امییر ،دیوییید هییاروی
معتقد است نقشهها با کنار گذاشیتن
همه عناصر خییالی و باورهیای دیینی،
همچنییین تمییامی نییشانههای تجییارب
منییدرج در تولییید آنهییا ،بییه نظامهییای
کارکردی انتزاعیی و کیامال ً در راسیتای
انتظام واقعیی پدییدهها در فیضا تبدییل
شدند .علم تهیه نقیشه و تکنیکهیای
نقییشهبرداری ثبییتی ،نقییشهها را بییه
توصیفات اکید ریاضی تبدیل کرد .آنهیا
به واسطه دقت فزاینده حقوق مالکیت
را در اراضییی ،محییدودهای سییرزمینی،
قلمروهییای اداری و کنییترل اجتمییاعی،
مییسیرهای ارتبییاطی و غیییره تعریییف
کردنیییید .نقییییشه در واقییییع همانییییا
همگنسازی و شیئیتبخشی به تنوع
غنی جزئییات سیفرها و داسیتانها در
مورد فضا است.
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معماری و غلبهی ارزش مبادله
بحث لوفور درباره بازنمایی فضا شامل
حوزه معماری نیز میشیود .از نظیر او،
سرمایهداری ،نوعی فضای انتزاعیی را
تولید کرده که بازتاب جهان داد و سیتد
در سییطح ملییی و بینالمللییی ،و نیییز
قدرت پول و سیاست دولت است .ایین
فضای انتزاعیی بیه شیبکههای وسییع
بانکها ،مشاغل ،و مراکز بیزرگ تولیید
وابسته است .این فضا مهد انباشیت و
مکییان ثروتییی اسییت کییه ظرفیتهییای
ستمگرانه و سرکوبگرانهاش را نیسبت
به زمان آشکار میکند.
فییضای انتزاعییی تولییید شییده کییه در
معمییاری مییدرن سییرمایهداری متجلییی
میشییود ،نوعییی فییضای کمیشییده و
صییوری اسییت کییه تمییام تفاوتهییای
برآمده از طبیعت ،تاریخ ،بیدن ،سینین،
جنسها و قومیتهیا را نفیی میکنید.
این فضا فضایی همگنسیاز اسیت کیه
غلبییه ارزش مبادلییهای بییر آن ریییشهی
خییصلت بیگانهکننییده آن اسییت .لوفییور
همچنین معتقد است فیضا ،نظیامی را
بنا میکند که تا حید معیینی بیا نظیام
واژههیییا همخیییوان اسیییت .بنابرایییین
بازنماییهییای فییضا بییه دلیییل اینکییه
تیصویری از فییضا بییه دسییت میدهنیید،
درنتیجه آن را نیز تعریف میکننید .ایین
وجییه از بازنمییایی فییضایی ،در سییطح
گفتییییار پدیییییدار میشییییود و شییییکل
زبانیشده مانند توصیفها ،تعریفها و
بهویژه نظریههای علمی فیضا را در بیر
میگیرند.
لوفییور بییا بیییان مفهییوم «نظریییههای
علمی فضا» ،میخواهد بین برداشیت
خیود از فییضا و موضییعش در قبیال آن و
برداشتهای گفتمیان علمیی وابیسته
به قدرتها و سرمایه ،تفاوت بگذارد .او
بییه بیییان او ،نییه از علییم فییضا ،بلکییه از
دانش تولید فضا سخن میگویید .علیم
فضا شامل فیزیک و ریاضیات میشود،
و بییا منطییق و نظریییه مجموعییهها و
سیستمها هم مرتبط است .اما دانش
یا نظریه تولید فضا ،فضا را وارد هستی
اجتماعی میکند .به این ترتیب نوعیی
نمادپردازی فضایی شکل میگییرد کیه
هنجارهییییا ،ارزشهییییا و تجربییییههای
اجتمیییییاعی را ابییییییراز میکنییییید و
برمیانگیزاند.
هانری لوفور مدعی است انیتزاع و بیه
تبع فضای انتزاعی ،با خشونتی ذاتیی
همیییراه اسیییت .انیییتزاع کیییه علیییم و
تکنولییوژی آن را پییشتیبانی میکننیید،
ابیییزاری اسیییت بیییرای بیییهوجود آوردن
فییضایی ظالمانییه ،طبقهبندیکننییده و
مردمحورانه .مشخصه این فضا نه تنهیا
همگیینی مکانهییای تعویضشییدنی و

متالشیییی کیییردن و تکهتکیییه کیییردن
قییسمتها بییه واسییطهی بورسبییازی
زمییییییییییین ،بلکییییییییییه نوعییییییییییی
سلسلهمراتبیسازی است.
توصیییییف و نقیییید لوفییییور از فییییضای
سیییرمایهدارانه بیییه نوعیییی ترجمیییان
بخشهایی از تز فوکو درمیورد معمیاری
مدرن و جامعه انیضباطی اسیت .فوکیو
نیییز معتقیید بییود کییه دیییسکورسهای
مسلط ،معیانی و ارزشهیایی را حیک
میکنند که به دنبیال تحدیید و ترسییم
استفاده کارکردی و کارآمد از فضا برای
مقاصد خاص و نییز بیرای جمعیتهیا و
فعالیتهای معیناند .آنچه فوکیو بیر آن
تأکییید میکنیید ،اییین اسییت کییه هییدف
تکنولوژی انضباطی در هرجیا و بیه هیر
شکل که عملکند شکل دادن بیه بیدن
رامییی اسییت کییه ممکیین اسییت در
راستای رسیدن به هدفی مطلوب ،بیه
انقیاد دربیاید ،استفاده شیود ،دگرگیون
شود و بهبود یابد .بیدن بیا اسیتفاده از
قدرت انضباطی ،در زمان و بیه واسیطه
فییضا بییه کییار گرفتییه و آمییوزش داده
میشییود و دسییتکاری میشییود .بییا
وجییییود اییییین فوکییییو میگوییییید کییییه
فعالیتهییای روزمییره افییراد یییا گروههییا
میتواند در تضاد با ارزشها ،هنجارهیا
و معانی این فضای زیسته قرار گیرند و
آنها را به چالش بکشند .دقیقاً به این
خیییاطر کیییه ایییین فیییضاها عرصیییههای
بییییرهمکنش آفریننییییده اجتمییییاعی و
فرهنگی هستند.
از منظییر تئییوری تولییید فییضا ،بییر فییضا
خشونت وارد میشود .نقشه یکیی از
ابزارهای اصلی خشونت سیازمانهای
دولییتی و خصوصییی بییه فییضا اسییت.
نقشه و پیمیایش کیه رییشه در علیوم
نظامی و تکنیکیی اسیتعمار دارد ،فیضا
را به لحیاظ مفهومیی تهیی میسیازد.
قلمرومنیییدی ،بیییه لحیییاظ مفهومیییی،
فضایی کراندار را از چیزهیا و روابطیی
که بیر ایین فیضا تیأثیر میگذارنید جیدا
کییرده و فییضا را بیییه قلمیییروی کیییامال ً
انتزاعی و تهی تصویر میکند که فقیط
در چارچوب منطیق مالکییت خصوصیی
معنییادار اسییت .نقییشه و کارکردهییای
سییییازمانی و نظییییامیاش ،مییییشوق
دییییییدگاهی اسیییییت کیییییه از فیییییضا
انییییسانزدایی میکنیییید و آن را بییییه
هندسهی محض فرو میکاهد.
منابر
هییییاروی ،دیوییییید ه ، ٠۱٨٢وضییییعیت
پییییییسامدرنیته ،ترجمییییییه عییییییارف
اقوامیمقدم ،تهران :نشر پژواک.
هاروی ،دیوید ه ، ٠۱٨٢شیهری شیدن
سییییرمایه؛ چرخییییهی دوم انباشییییت
سرمایه در تولید محیط مصنوع ،ترجمیه

عارف اقوامیمقدم ،تهران :نشر دات.
هییییاروی ،دیوییییید ه ، ٠۱٨۵عدالییییت
اجتمیییاعی و شیییهر ،ترجمیییه فیییرخ
حسامیان و محمدرضا حیائری و بهیروز
منیییادیزاده ،تهیییران :نیییشر شیییرکت
پردازش و برنامهریزی شهری.
هاروی ،دیوید ه ٠۱٨۶دیالکتیک فیضا و
زمیییان ،ترجمیییهی امیییین کرمیییی؛ در
»دیالکتیک بیرای قیرن جدیید« ،تهیران:
نشر اختران.
هاروی ،دیوید ه ، ٠۱٨٧از حق به شهر
تیییا شیییهرهای شورشیییی ،ترجمیییهی
خسرو کالنتری و پرویز صداقت ،تهران:
انتشارات آگاه.
اسییتانک ،لوکییاش ه ، ٠۱٨۱فییضا بییه
سان انتزاع انضمامی؛ هگل ،مارکس و
اوربانیسم میدرن در اندییشهی هیانری
لوفیییور ،ترجمیییهی آییییدین ترکمیییه ،در
»درآمیییدی بیییر تولیییید فیییضای هیییانری
لوفور« ،تهران :انتشارات تیسا.
بالملیییی ،نیکیییالس ه ، ٠۱٨۶قیییانون،
مالکیییت و جغرافیییای خییشونت؛ مییرز،
پیمیییایش ،شیییبکه ،ترجمیییهی آیدیییین
ترکمه :در نیشریهی اینترنیتی «فیضا و
دیالکتییییک» .پراییییگ ،والیییتر ه، ٠۱٨۱
خییییوانش انقییییالب اوربییییان هانقییییالب
شییهری  :فییضا و بازنمییایی ،ترجمییهی
آیییدین ترکمییه ،در »درآمییدی بییر تولییید
فضای هانری لوفور« ،تهران :انتیشارات
تیسا.

مقاله»فاریس زبان عقیم؟ «
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مقالۀ »فارسی زبان عقیم «اول بار در
نشریه آدینه هفروردین  ٠۱۶٩منیتیشیر
شد .متن حاضر چکیدهای از آن اسیت.
فایل کامل آن در انتهیای ایین صیفیحیه
قابل دریافت است.
فارسی زبانی عقیم
محمد رضا باطنی
دربار ًه زیبایی ،شیرینی ،گنجین ً
ه ادبیی
و دیگر محاسن زبان فیارسیی سیخین
بسیار شنیده ایم .اکنون شاید وقت آن
رسیده باشد که بیا واقیع بییینیی بیه
مطالع ً
ه تواناییی هیای زبیان فیارسیی
بپردازیم و ببینیم آیا این زبان می توانید
جوابگوی نیازهیای امیروز جیامیعی ً
ه میا
باشد؟ آیا در آن کاستی هاییی ییافیت
می شود ،و اگر یافت می شود چگونه
می توان آنها را برطرف ساخت؟
یکی از ویژگی های زبیان ،زاییاییی ییا
خالقیت آن است .خالقییت زبیان را از
جنبه های گوناگون می توان بیررسیی
کرد ه از جنب ً
ه ادبی ،نحوی ،واژگانیی و
شاید هم از جنبه های دیگر  .بحث میا
دراینجا به خالقیت یا زایایی در واژگیان
زبان محدود می شود .زایایی واژگانیی
به اهل زبان امکان می دهد تا هیمیراه
با تغییراتی که در جامع ً
ه آنهیا رخ میی
دهد واژه های تازه بسازنید و کیاراییی
زبان خود را با نیییازمینیدی هیای خیود
متناسب گردانند.
از نظر زبانشناختی ،زایایی واژگانی به
مبحث اشتقاق یا واژه سیازی میربیوط
می شود ه ازاین پس” زایایی” بیه کیار
می بریم به جای زاییاییی واژگیانیی .
اشتقاق یعنی اینکه ما بتوانیم از اسیم
یا صفت فعل بسازیم .از فعل اسیم ییا
صفت بسازیم و مانند آن .بیا انیدکیی
تسامح می توان گفت اشتقاق یعینیی
ه دستوری بیه میقیولی ً
گذر از یک مقول ً
ه
دیگر .بنابراین ،اگر بخواهیم بیه میییزان
زایایی یک زبان پی ببریم و احتمیا آن
را با زایایی زبان های دییگیر میقیایسیه
کنیم ،باید ببینیم در آن زبیان بیا چیه
درجه از سهولت می توان از یک مقول ً
ه
دستوری به مقول ً
ه دیگر رفت .از میییان
تغییرات اشتقاقی گیونیاگیون ،آنیکیه از
همه مهم تر است گذر از مقول ً
ه اسیم
یا صفت به مقول ً
ه فعیل اسیت ،ییا بیه
بیان ساده تر ،ساختن فعل از اسیم و
صفت است .دلیل این امر آن است کیه
فعل خود از زاییاییی زییادی بیرخیوردار

است و می توان از آن مشیتیق هیای
دیگری به دست آورد .میثیال” در زبیان
انگلیسی از ” ionییون” کیه اسیمیی
است از اصطالحات فیزیک و شیییمیی
فعل می سازند و سپس از آن مشتیق
های دیگر به ترتیب زیر به دسیت میی
آورند:
ion ionizable
ionize ionizability
ionized ionization
ionizing ionizer
و سپس از راه ترکیب این مشتق ها با
واژه های دیگر اصطالحات جدیدی میی
سازند:
ionization chamber
ionization energy
ionization potential
ionization track
ionizing radiation
ionized gas
به طوری که می بینیم ،پس از ایینیکیه
ionبا استفاده از پسوند izeبیه فیعیل
تبدیل شد می توانید مینیشیاء هیفیت
مشتق یا واژ ًه جدید باشد که خود می
توانند با واژه های دیگر ترکیب شوند و
شش اصطالح جدید بسازند که جمیعیا
 ٠۱واژه و ترکیب می شیود ،وایین بیه
هیچ وجه پایان زاییاییی فیعیل ionize
نیست.
اما ببینیم در زبان فارسی وضع چگونیه
است:
 .٠در فارسی فقط فعل های سیاده ییا
بسیط هستند که زایایی دارند ،یعینیی
می توان از آنها مشتق به دست آورد.
 .٢در فارسی امروز دیگیر فیعیل سیاده

از محمدرضا باطین

ساخته نمی شود ،یعنی نمی توان به
طور عادی از اسیم ییا صیفیت فیعیل
ساخت.
 .۱شمار فعل های ساده ای که زایایی
دارند و از گذشته بیه میا رسیییده انید
بسیار اندک است.
.۱از این شمار اندک نیییز بسیییاری در
حال از بییین رفیتین و میتیروک شیدن
هستند ،و جای خود را به فیعیل هیای
مرکب می دهینید .ولیی فیعیل هیای
مرکب عقیم هستند و نیمیی تیوان از
آنها مشتق به دست آورد.
.۵از “مصدرهای جعلی” فارسیی ،چیه
آنها که از اسم های فارسی سیاخیتیه
شده اند و چه آنهیا کیه از واژه هیای
عربی ساخته شده انید ،مشیتیق بیه
دسییت نییمییی آییید .بییه بیییییان دیییگییر،
مصدرهای جعلی زایایی ندارند.
 .۶نتیجه :زبان فارسی ،در وضع فعیلیی
برای برآوردن نیازهای روزمر ًه میردم بیا
مشکلی مواجه نیست ،ولی برای واژه
سازی علمی از زایایی زم بیرخیوردار
نیست و نمی تواند یک زبیان عیلیمیی
باشد ،مگر اینکه برای کاستی های آن
چاره ای اندیشیده شود.
ما در بقی ً
ه این میقیالیه میی کیوشیییم
نکاتیی را کیه فیهیرسیت وار در بیا
برشمردیم با شیواهید کیافیی هیمیراه
کنیم و در پایان نیز توصیه هایی را کیه
مفید به نظر می رسند ارائه دهیم.
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 -٠گفتیم در فارسی فقط فیعیل هیای
ساده هستند که زایایی دارند ،ییعینیی
می توان از آنها مشتق به دست آورد.
اثبات این امر بسیار سیاده اسیت .بیه
عنوان مثال فعل ” نمودن ” را در نیظیر
بگیرید .ما از این فیعیل مشیتیق هیای
زیادی به دسیت میی آورییم :نیمیود،
نمودار ،نموده ،نمونیه ،نیمیا ،نیمیاییان،
نمایش ،نمیایینیده ه و مشیتیق هیای
دیگری نظیر :نماد ،نمادین ،نیمیادگیری،
نمایه ،که به تازگیی سیاخیتیه و راییج
شده اند و نیییز مشیتیق هیای درجیه
دومی نظیر :نمایندگیی ،نیمیایشیگیاه،
نمایشنامه ،نمایشی ،کیه بیا افیزودن
پسوندی به مشتیق هیای درجی ً
ه اول
بیا ایین هیمیه ”
ساخته شده انید.
نمودن ” به معنایی که سعدی در ایین
شعر به کار برده است:
دیدار می نمایی و پرهیز می کنی
بازار خویش و آتش ما تیز می کنی
در گفتار و نوشتار امروزه بسیار کم بیه
کار می رود تاجایی که می توان گفیت
این فعل از بین رفته یا در شرف از بیین
رفتن است .در زبان فیارسیی میتیداول
فعل مرکب ” نشان دادن ” جیانشییین
معنی متعدی آن شده و فیعیل هیای
مرکب ” به نظر آمیدن ” و ” بیه نیظیر
رسیدن ” نیز جانشین معینیی زم آن
شده اند .ولی این فعل هیای میرکیب
عقیم هستند و هیچ مشتقی از آنیهیا
به دست نمی آید .به بیان دیگر ،اگر ما
فعل ساد ًه “نمودن” را از اول نداشتیییم
و از همان آغاز این فعل های مرکب بیه
جای آن به کار رفته بودند ،امروزه هییچ
یییک از مشییتییق هییایییی کییه در بییا
برشمردیم در فارسی وجود نداشیت ه
). ٠
به عنوان مثال دیگر می توان “فریفتین”
و “فرییب دادن” را میقیایسیه کیرد .از
“فریفتن” که مصدری ساده ییا بسیییط
است می تیوان مشیتیق هیاییی بیه
دست آورد :فریفته ،فریفتگی ،فیرییب،
فریبا ،فریبایی ،فریینده ،فیرییبینیدگیی.
ولی از “ فریب دادن” که مصدری مرکب
است مشتقی به دست نمی آید.
“فریفتن” در گذشته به صیورت زم و
متعدی هر دو به کار می رفتیه اسیت.
ولی امروزه معنی زم خود را بکلی از
دست داده است و در معنی میتیعیدی
نیز کیاربیرد زییادی نیدارد .بسیامید ییا
فیراوانیی کییاربیرد ” فییرییب دادن” از ”
فریفتن” بسیار بیشیتیر اسیت ،و اگیر
روند تبدیل فعل های ساده به میرکیب
همچنان ادامه یابد در آینده جیانشییین
بالمنازع ” فریفتن ” خواهد شد.
 -٢در فارسی امروز دیگر فیعیل سیاده
ساخته نمی شیود ،ییعینیی بیه طیور

عادی نمی توان از اسم یا صفت فیعیل
ساخت .زبان فارسی به ساختن فیعیل
هییای مییرکییب گییرایییش دارد و بییرای
مفاهیم تازه نیز از همین الگو استفیاده
می کند .ذکر چینید میثیال میوضیوع را
روشن خواهد ساخت .در انگلیسی از
televisionفعل televiseو در فیرانسیه
فعل televiserرا ساخته اند.
درعربی هم از آن فعل میی سیازنید و
می گویند تلیفیز ،ییتیلیفیز .امیا میا در
فارسی می گوییم ” از تلویزیون پخیش
کرد” .در انگلیسیی واژ ًه telephoneرا
به صورت فعل هم به کار می برنید .در
فرانسه نیز از آن فیعیل telephonerرا
ساخته اند .در عربی هم از آن فیعیل
می سازند و می گویند تلفن ،یتیلیفین.
اما ما در فارسی از فعل مرکب ” تلفین
کییردن ” اسییتییفییاده مییی کیینیییییم .در
انییگییلیییییسییی از واژ ًه ” philosophy
فییلییسییفییه” فییعییل Philosophizeو در
از philosophie
فیییییییرانسیییییییه
فعل philosopherرا ساخته اند.
در عربی هم از فیلیسیفیه فیعیل میی
سازند و می گویند تفلسف ،یتفلسیف.
اما ما در فارسی اگر مورد قیبیول واقیع
شود ،می گوییم ” فلسفه پرداختن” یا
“به فلسفه پرداختن”.
وقتی دکتر میحیمیود هیومین مصیدر ”
فلسفیدن” را ساخت و در نوشته های
فلسفی خود به کار برد ،میورد پسینید
قییرار نییگییرفییت و آن را ” دور از ذوق
سلیم” دانستند .در انگلیسی از صفت
polarفعل polarizeو در فیرانسیه از
صیییفیییت polaireفیییعیییل Polarizerرا
ساخته اند .در عربی نیز از قطب فیعیل
می سازند و می گویینید اسیتیقیطیب،
یستقطب .ولی ما ترجیح میی دهیییم
بگویییم ” قیطیبیی کیردن” و مصیدر ”
قطبیدن” را جعلی و مشیتیقیات آن را
“جعلیات” می دانیم .در انگلیییسیی از
“ iodineید” فعل iodizeو در فرانسه از
iodeفعیل ioderرا سیاخیتیه انید .در
عربی نیز از آن فعل می سازند و میی
گویند یود ،ییود .ولی میا در فیارسیی
ترجیح می دهیم بگوییم “با ید معالجیه
کردن” یا “ید زدن به”.
مثال های فوق کافی است که نشیان
دهد زبان فارسی بیه سیاخیتین فیعیل
های مرکب گرایش دارد و فعل بسیییط
جدید نمی سازد .از فعل هایی کیه در
انگلیسی و فرانسه و عربی سیاخیتیه
می شوند ،ونمونه های آنیهیا در بیا
ذکر شدند ،به راحتی می توان مشتق
های جدیدی بیه دسیت آورد ،هیمیان
گونه که دربار ًه مشتق هیای ionizeدر
بییا مشییاهییده کییردیییم .ولییی مییا در
فارسی به راحیتیی نیمیی تیوانیییم از

“ عبارت های فعلی” خود مشتق هیای
جدید بسازیم ه به طوری که از میثیال
ها نیز فهمیده میی شیود ،در ایینیجیا
منظور ما از فعل میرکیب ،فیعیل هیای
پیشوند دار نیست(.
 -۱شمار فیعیل هیای سیاده ای کیه
زایایی دارند واز گذشته به ما رسیییده
اند بسییار انیدک اسیت .آقیای دکیتیر
خانلری در کتاب تارییخ زبیان فیارسیی
فهرست افعال ساده را “اعم از آنیچیه
در متن ها مکرر آمده است و آنیچیه در
زبان محاور ًه امروز به کار میی رود ” ه
 ٢به دست داده است.
در این فهرست فقط  ٢٧٧فیعیل وجیود
دارد .اما یک نگاه گیذرا بیه فیهیرسیت
مزبور نشان می دهد که تعیداد زییادی
از افعال درج شده نه در گفتار امروز بیه
کار می روند و نیه در نیوشیتیار .فیعیل
هایی از این قبیل :غارتیدن ،آهییخیتین،
اوباشتن ،بسودن ،چمیییدن ،خسیتین،
خلیدن ،سپوختن ،زاریدن ،سگیالیییدن،
شکفتن ،گساردن ،کفیدن ،طیوفیییدن،
مولیدن ،گرازیدن ،موییدن ،خوفیییدن ،و
تعداد کثیری دیگر.
در واقع تعداد فعل های ساد ًه فارسیی
که فعال هستند ،یعینیی در گیفیتیار و
نوشتار به کار می رونید ،از رقیم ٢٧٧
بسیار کمتر اسیت .در سیه بیررسیی
جداگانه که سیه دانشیجیوی رشیتی ً
ه
زبانشناسی ه  ۱در دور ًه تیحیصیییل
شان در گروه زبانشنیاسیی دانشیگیاه
تهران انجام داده اند و فعل های سیاده
را از متین گیفیتیار و نیوشیتیار روزمیره
استخراج کرده اند ،با تریین رقیم ٠٠۵
بوده است.
با افزودن فعل هایی که بسامد آن هیا
کمتر است ،ولی هنوز در نوشتیا ر بیه
کار می روند این رقم بین  ٠۵٢و ٢٢٢
قرار می گیرد؛ یعنی در زبیان فیارسیی
حد اکثر  ٢٢٢فعل سیاد ًه فیعیال وجیود
دارد که از آنها می تیوان مشیتیق بیه
دست آورد!
دکتر خانلری پس از ذکر شیمیار انیدک
فعل های ساد ًه فارسی ،در پیانیوشیت
صفحه  ٢۵٩همیان اثیر میی نیویسید:
“ مقایسه شود با شمار ًه فیعیل هیا در
زبان فرانسوی که به  ۱٠۶٢تیخیمییین
شده است”.
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در زبان انگلیسی که گیذر از میقیولی ً
ه
اسم به فعل بسیییار آسیان اسیت و
بسیار فراوان نیز رخ می دهید ،تیعیداد
فعل های ساده و زایا بسییار بیییشیتیر
است .من بیا میراجیعیه بیه فیرهینیگ
انگلیسی Random Houseتیوانسیتیم
در بین واژه هایی که با پیشیونید tele
ساخته شده اند و فقط  ۵/٠صفحیه از
 ٢٢٠۱صفح ً
ه این فرهنگ را تشیکیییل
می دهند ٠۶ ،فعل ساده پیدا کنم کیه
هییمییه دارای مشییتییقییات خییاص خییود
هستند.
اگر این نمونه برداری “ مشتی نیمیونی ً
ه
خروار” باشد ،در این صورت میی تیوان
گفت در فرهنگ مزبور در حدود ٢۱٢٢٢
فعل ساده وجود دارد ه.(۱
اینکه فعل های ساده در فارسیی کیم
اند و به تدریج جای خیود را بیه فیعیل
های مرکب می دهند توجه دیگیران را
نیز جلب کرده است.
محمد رضا عادل در مقاله ای با عینیوان
“ فعل در زبان فارسی” در شمار ًه بیهیار
و تابستان  ٠۱۶٧رشید :آمیوزش ادب
فارسی ،چنین می نویسینید“ :هیمیان
گونه که گفته شد ،افعال ساده روز بیه
روز روی به کاهش دارد و اسیتیعیمیال
افعال مرکب فزونی می یابد .این امر تا
بدان پایه است که گاه در چند جیمیلی ً
ه
مییتییوالییی نشییانییی از فییعییل سییاده
نیست…” و نمونه هایی نیز در تیایییید
گفته خود ارائه می کنند.
یک نمونه برداری از فعل های میرکیب،
فراوانی کاربرد آنها را در زبان فیارسیی
نشان می دهد .در این پژوهش تقریبیا
سه هزار فعل مرکب بیه دسیت آمیده
است که از این تعداد ٠٢۵۶ ،فعل آن با
” کردن ” ساخیتیه شیده انید میانینید:
آزمایش کردن ،گود کردن ،نامزد کردن و
غیره ه ). ۵
 -۱از اییین شییمیار انیدک فیعییل هییای
فارسی که بیه میا رسیییده انید نیییز
بسیاری در حال از بین رفتن هسیتینید،
و جای خود را به فعل های مرکب میی
دهند .ولی فعل های میرکیب عیقیییم
هستند و نمی توان از آنها مشتیق بیه
دست آورد ه  . ۶قبال گفتیم که فعل ”
نمودن ” در حالت متعدی جای خیود را
به ” نشان دادن ” و در حالت زم به ”
به نظر آمدن ” و ” به نیظیر رسیییدن ”
داده است ،که همه فعل های میرکیب
عقیم هستند .نیز گفتیم که در بیرابیر
فعل ساد ًه ” فریفیتین “ فیعیل میرکیب”
فریب دادن ” و ” گول زدن ” قیرار دارنید
که کاربرد آنیهیا بسیییار بیییشیتیر از ”
فریفتن ” است و احتمال دارد در آیینیده
این فعل ساده را بکلی از میدان بیه در
کنند و جانشین آن گردند .در اینجیا بیه

چند نمون ً
ه دیگر اشاره می کنیم.
فعل “ شایستن” امروز بکیلیی از بییین
رفته و جای خود را به “شایسته بودن”
داده است .مشتق های ” شایسته “،
” شایستگی “ ” ،شایان ” و ” شیایید”
بییازمییانیید ًه روزگییار زایییایییی اییین فییعییل
هستند.
فعل ” بایستن ” بکلی از بیین رفیتیه و
جای خود را به فعل های مرکب ” زم
بودن” ” ،واجب بودن ” و نظایر آن داده
است ” .باید ” ه و صورت های دیگر آن
مانند ” بایستی ” و غیره و ” بایستیه
” تنها بازماندگان این فیعیل هسیتینید.
فعل ” خشیکیییدن ” و میتیعیدی آن ”
خشکاندن ” بسیار کم و در بعیضیی از
لهجه ها به کار می روند ،و فعل هیای
مرکب ” خشیک شیدن ” و ” خشیک
کردن” جانشین آنها شده اند.
واژه های ” خشک ”  ” ،خشکه ” و ”
خشکی ” مشتق های بیازمیانید ًه ایین
فعل هستند .فعل ” گریستن ” بسیییار
کم به کار می رود و جای خود را بیه ”
گرییه کیردن ” داده اسیت ،و صیورت
متعدی آن ” گریاندن ” نیز جایش را بیه
” به گریه انداختن” واگذار کرده اسیت.
واژه های ” گریان ” و ” گیرییه ” تینیهیا
مشییتییق هییای بییازمییانییده از فییعییل ”
گریستن ” هستند.
”آمیختن ” تقریبا از استعیمیال افیتیاده
است .معنی زم آن بکلی از بین رفته
و در معنی متعدی هم جای خود را بیه
” مخلوط کردن ” یا ” قاتی کردن ” داده
است .واژه های ” آمیزش ” و ” آمیزه ”
تنها مشتق هایی هستند کیه از ایین
فعل باقی مانده اند .فعل ” نگریستن ”
از استعمال افتاده و جای خود را بیه ”
نگاه کردن ” و ” مشاهده کردن ” داده
است.
صورت های ” نگران “ ” ،نگرانیی ” و ”
نگیرش ” مشیتیقیات راییج ایین فیعیل
هستند که باقی مانده اند ” .شتافیتین
” دیگر به کار نمی رود و جیای خیود را
به ” عجله کردن” ” ،شتاب کردن” ” ،با
شتاب رفتن ” و مانند آن داده است ،و
“شتاب” و ” شتابیان ” مشیتیق هیای
بازماند ًه آن هستند.
البته در زبان پهلیوی نیییز فیعیل هیای
مرکب وجود داشته است ،مانند “ نیگاه
کردن”  “ ،ایاد کردن” به معنی “بیه ییاد
آوردن”  “ ،به خاطر آوردن” ولیی تیعیداد
این فعل های مرکب بسیار کم و ناچییز
بوده استه ). ٧
کاربرد فعل های ترکیبیی در فیارسیی
کهن رایج شیده و بیا گیذشیت زمیان
شتاب بیشتری گیرفیتیه اسیت .آقیای
دکییتییر عییلییی اشییرف صییادقییی مییی
نویسند “ :این گرایش در دوره های بعد

بسیار زیادتر شده… ” و نیز ” بیه نیظیر
می رسد که زبان فیارسیی هینیوز در
مسیر این تحول پیش می رود .شیایید
امروز دیگرنتوان افعال مختوم به ” ئییدن
” را با قاعده شمرد ،چیه دییگیر هیییچ
فعل جدیدی به ایین صیورت سیاخیتیه
نمی شود .برعکس ،سیاخیتین افیعیال
گروهی بیا ” کیردن”“ ،زدن” و جیز آن
بسیار شایع است :تلفن کردن ه زدن
 ،تلگراف کردن ه زدن  ،پست کیردن و
غیره ” .ه . ٩
آقای دکتر خانلری در اثر ییاد شیده در
صفحه  ۱۱٠میی نیویسینید“ :از قیرن
هفتم به بعد پییشیونیدهیای فیعیل بیه
تدریج از رواج افتاده و فعل مرکب جیای
آنها را گرفته است ”.و نیز در صیفیحیه
 ” ۱۱٢فعل مرکب در فیارسیی امیروز
جای بسیاری از فیعیل هیای سیاده و
پیشوندی را گرفته است.
شمار ًه بسیاری از فعل های سیاده در
فارسی جاری امیروز بیکیلیی میتیروک
است و به جای آنها فعل مرکب به کیار
می رود… “ .دکیتیر خیانیلیری سیپیس
فهرست  ۵٢فعل سیاد ًه آشینیا را کیه
بکلی متروک شده اند به دسیت میی
دهد.
گرایش به ساختن فعل هیای میرکیب
آنقدر زیاد است که در برابر مصدرهایی
که از اسم یا صفت ساخته شده اند و
به آنها ” مصدر جعلی” می گویند نیییز
اغلب فعل مرکبی وجود دارد میانینید ”
جنگ کردن ” در برابر ” جنگیدن”“ ،خیم
کییردن” یییا “خییم شییدن” در بییرابییر
“خیمیییدن” ” ،تییرش شیدن” در بیرابییر
“ترشیدن” و غیره.
امیروز صییورت مییرکییب اییین فیعییل هییا
کاربردی بسیار بیشتر از صورت بسیییط
آنها دارد ،به طوری که می توان گیفیت
صورت بسیط آنها تقریبا از اسیتیعیمیال
افتاده است.
دربار ًه علت این گرایش یعنی ساخیتین
فعل مرکب ،با قیطیعیییت نیمیی تیوان
چیزی گفت .ولی احتمال می رود کیه
از لحاظ تاریخی ساختن فیعیل از واژه
های قرضی عربی ،مانند رحیم کیردن،
بیان کردن و غیره ،اگر نه تنیهیا عیلیت،
اقل یکی از علل عمد ًه آن بوده باشد.
ظاهرا ساختن فعل مرکب از واژه هیای
دخیل عربی به تدریج گسترش یافته و
به واژه های فارسی نیز سرایت کیرده
تا جایی که تنها الگوی ساختن فعل در
فارسی شده است ه . ٨

صفحه 32

 -۵چنان که قبال گفتیه شید ،در زبیان
فارسی امروز گذر از میقیولی ً
ه اسیم و
صفت به فعل معمول نیسیت ،ییعینیی
نمی توان از اسم و صفت فعل بسیییط
ساخت .به رغم اینکه بعضی از فیعیل
هایی که از این راه ساخته شیده انید
قرن هاست در فارسی رایج هستند و
بزرگان ادب فارسی نیز آنها را بیه کیار
برده اند ،مانند ” دزدیدن “ ” ،طیلیبیییدن
“  ،با این همه بسیاری از ادبا و دستیور
نویسان آنها را ” مصدر جیعیلیی ” میی
نییامیینیید  ،کییه خییود نشییانی ً
ه اکییراه و
ناخشنودی آنها از این نوع افعال اسیت
ه مییا بییرای اجییتیینییاب از کییاربییرد اییین
اصطالح ،فعل هایی از این دسیت را ”
فعل تبدیلی ” می نامیم و منیظیورمیان
این است که اسم یا صفتی بیه فیعیل
تبدیل شده است. .
ماد ًه فعل تبدیلی می تیوانید اسیم ییا
صفت فارسی باشد ،مانند ” بوسیدن”
و “لنگیدن” و نییز میی تیوانید از اصیل
عربی باشد ،مانند ” بلعیدن” .ساختین
فعل های تبدیلی در گذشته بیییشیتیر
معمول بوده و با ذوق فیارسیی زبیانیان
سازگاری بیشتری داشتیه اسیت ،بیه
طوری که شمار زیادی از آنها را در آثیار
قدما می بینیم که فعال از اسیتیعیمیال
افتاده اند .مثال ” تندیدن” ” ،خروشیدن
” ه  ٠٢و بسیاری دیگر:
بتندید با من که عقلت کجاست
چو دانی و پرسی سوالت خطاست
بوستان سعدی
ز مرغان چون سلیمان قصه بشنید
بتندید و بجوشید و بکالید
بلبل نام ً
ه عطار
خروشید گرسیوز آنگه بدرد
که ای خویش نشناس و ناپاک مرد
فردوسی
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است
چییون از اییین غصییه نیینییالیییییم و چییرا
نخروشیم
حافظ
ولی نباید تصور کرد که فارسی زبیانیان
امروز اصال فعل تبدیلی نمیی سیازنید.
چیزی که هست اکثیر ایین فیعیل هیا
عامیانه هستند و کیمیتیر بیه گیفیتیار
رسمی و از آن کمتر به نوشتار راه می
یابند.
اینها نمونه ای از آن فعل ها هسیتینید:
سلفیدن ،توپیدن ،تیغیییدن ،پیلیکیییدن،
پکیدن ،شوتیدن ،ماسییدن ،چیاییییدن،
تمرگیدن ،شلیدن ،کیپیییدن ،سیکیییدن
ه به میعینیی نیگیاه کیردن  ،چیپیییدن،
چپاندن ،لنبیانیدن ،لیمیییدن ،لیولیییدن،
سریدن ،چالندن ،قاپیدن ،سیییدن ،و
بسیاری دیگر.
آنچه برای بحث میا میهیم اسیت ایین

است که از فعل های تبدیلی ،چه آنهیا
که از واژه های فارسی ساخته شیده
اند و چیه آنیهیا کیه از اصیل عیربیی
هستند ،مشتق به دست نیمیی آیید.
این فعل ها ،با آنکه سیاده هسیتینید،
زایایی ندارند و جز معدودی که از آنیهیا
به اصیطیالح “اسیم مصیدر شییینیی”
ساخته شده است ه مانند :چیرخیش،
غرش ،رنجش بقیه مشتقی ندارند یا
به ندرت مشتقی از آنیهیا راییج شیده
است.
به بیان دیگر ،فعل های تیبیدییلیی نیییز
مانند فعل های مرکب عقیم هستند.
 -۶نتیجه :تصویری که از زبان فیارسیی
اکنون می توان به دسیت داد چینییین
است :درزبان فارسی فقط فعیل هیای
ساده یا بسیط هستند که می تیوانینید
زایایی داشته باشند ،یعنی میی تیوان
از آنها مشتق به دست آورد؛ تعداد این
فعل هیا در زبیان فیارسیی بیه طیور
شگفت آوری کم است؛ از این شیمیار
اندک نیز عده ای در حال از بین رفتن و
متروک شدن هستند؛ در زبان فارسیی
دیگر به طور عادی فعل سیاد ًه جیدیید
ساخته نمی شود ،بلکیه گیراییش بیه
ساختن فعل های مرکب است؛ فیعیل
های مرکب و نیز فعل هیای تیبیدییلیی
هیچ کدام زایایی ندارند ،یعینیی نیمیی
توان از آنها مشتقات فعل ساده را بیه
دست آورد .زبیان فیارسیی در وضیع
فعلی برای برآوردن نیییازهیای روزمیر ًه
مردم با مشکلی مواجه نیسیت ،ولیی
این زبیان بیرای واژه سیازی عیلیمیی
زایایی زم را ندارد و نمی تیوانید ییک
زبان علمی باشد ،مگر اینکه برای رفیع
کاستی های آن چاره ای انیدیشیییده
شود.
***
با این همه زبان فارسی می تواند ییک
زبان علمی باشد ،به شرط اینکه کینید
و زنجیری را که ما به پای آن زده اییم
باز کنیم .ما در بقی ً
ه ایین میقیالیه میی
کوشیم نشان دهیم که زبان فیارسیی
زایایی زم را بالقوه دارد .منتها ما ایین
توانایی را از قوه به فعل نیمیی آورییم.
ولی پیش از آنکه در ایین بیحیث وارد
شویم ،باید به چند نکته توجه داشیتیه
باشیم.
الف واژه های علمی برای مردم کوچیه
و بازار ساخته نمی شوند ،بلکیه بیرای
جییمییعییی کییارشیینییاس و اهییل فیین و
دانشجویانی کیه در رشیتی ً
ه خیاصیی
تحصیل می کنند ،ساخته می شیونید.
بنابراین اگر انتظار داشته بیاشیییم کیه
واژه های تازه را همه بفهمند و احتما
خوششان هم بیاید ،انتظار بییجیاییی
است .شما یقین داشته باشید معنیی

ionizeو دیگر مشتقیات آن را کیه در
آغاز این مقاله برشمردیم جز گیروهیی
اهل فن ،انگلیسی زبانهای میعیمیولیی
نمی دانینید و شیایید هیم هیییچیگیاه
نشنیده باشند.
ب برنامه رییزی زبیانیی ه language
) planningاز کییارهییایییی اسییت کییه
بسیاری از کشورها به آن دسیت میی
زنند .در برنامه ریزی زبانی آگاهیانیه در
مسیر زبان دخالت می کنند؛ بیعیضیی
روندها را تند و بعضی دیگر را کند میی
کنند تا برآیند آن متناسب با نیاز جامعه
باشد .برای اینکه سوء تفاهمی پیییش
نیاید باید اضافه کرد که این دخالت هیا
از آن گونه نیست که مثال مردم نیبیایید
بگویند “ حمام گرفتن” بلکه باید بگویینید
“ به حمام رفتن” و میانینید آن ،بیلیکیه
مسائلی درحیط ً
ه برنامه رییزی زبیانیی
قرار می گیرند که به خط مشی کیلیی
زبان مربوط شوند :مثال دادن پاسخ بیه
این سوال که آیا در واژه سازی علمیی
باید فقط از عناصرزند ًه زبیان اسیتیفیاده
کرد یا می توان ریشه ها و پیشونیدهیا
و پسوندهای مرده را نیز احیا کرد و بیه
کار گرقت؟ یا اینیکیه آییا میی تیوان از
عناصر قرضی در زبان فعل سیاخیت و
مثال گفت “تلویزیدن” ؟ و “تلویزیده” ؟ و
مانند آن.
و نکت ً
ه میهیم دییگیر ایین اسیت کیه
مشکل واژه های علمی را باید یکجا و
به طور خانواده ای حل کرد .میثیال اگیر
قرار باشد برای  ٠۱اصطالحیی کیه در
آغیاز اییین مییقیالییه بیرشییمیردیییم و در
انگلیسی همه از ionساخته شده اند
برابرهایی ساخته شوند باید شیوه ای
به کار گرفت که نه تنها جیوابیگیوی آن
 ٠۱اصطالح باشد ،بلکه اگر بیه تیعیداد
آنها افزوده شد نیز همچینیان کیارسیاز
باشد.
با توجه به نکاتی که در با گفته شید
اکینییون راه هییایییی را کییه بییرای واژه
سازیعلمی مفید به نظر می رسینید
به بحث می گذاریم .در واقع آنچه مین
میییخییواهییم بییگییویییم حییرف تییازه ای
نیست؛ دیگران قبال آنها را گفته و حیتیا
عمل کرده انید .مینیظیور مین تیوجیییه
درستی راهی است که آنها رفته اند و
بر طرف کردن سوء تفاهمیاتیی کیه از
این رهگذر در ذهن بعضی از افیراد بیه
وجود آمده است.

صفحه 33

 -٠مهم ترین راه و بارورترین روش برای
ساختن واژه های عیلیمیی ،سیاخیتین
مصدر تبدیلی یا بیه اصیطیالح “ مصیدر
جعلی” است .در فارسی نیییز میانینید
انگلیسی ،فرانسه ،عربی و بسیییاری
از زبانهای دیگر باید از اسم ییا صیفیت
فعل بسازیم تا بتوانیم مشتقات زم را
از آن به دست بیاوریم و گره کار خود را
بگشاییم.
تنها با ساختن فعل است که می توان
مشکل واژه های علیمیی را بیه طیور
گروهی حل کرد .مثال اگر از “ییون” بیا
پسییونیید فییعییل سییاز ” یییدن ” فییعییل
“ یونیدن” ساخته شود ،می توان تیمیام
برابرهای زم را برای  ٠۱اصیطیالحیی
که در آغاز این مقیالیه بیرشیمیردم بیه
دست آورد :یونیدن ،یونیییده ،ییونینیده،
یونش ،یونیدگی ،یونش پیذییر ،ییونیش
پذیری ،اتاقک ییونیش ،انیرژی ییونیش،
پتانسیل یونش ،رد یونش ،گاز یونیییده،
تابش یوننده ،ونیز بسییاری دییگیر کیه
ممکن است بعدا مورد نیاز باشند.
چنان که پیش تر گفته شد ،این حیرف
تازه ای نیست :آقای دکتر محمد مقدم
در آیند ًه زبان فیارسیی ه  ٠٠هیمییین
پیشنهاد را می کنند ،مینیتیهیا ایشیان
معتقدند که ماد ًه فعل نیز باید از اصیل
فارسی باشد .پیش تر به دکتر محمیود
هومن و گرایش او به سیاخیتین فیعیل
های تبدیلی نیز اشیاره کیردییم .ولیی
نخستین کسی که به این فکر جیامی ً
ه
عمل پوشیانییید دکیتیر غیالمیحیسییین
مصاحب بیود کیه در داییره الیمیعیارف
فارسی افعالی ماننید ” قیطیبیییدن “ ،
“اکسیدن”“ ،برقیدن”“ ،یونیییدن” را بیه
کار برد والحیق کیه بیه کیار درسیتیی
دست زد.
امروز نیزگروه های واژه سازی در مرکیز
نشر دانشگاهی از همین خط مشیی
پیروی می کنند .در ایینیجیا بیرای رفیع
سوء تفاهم بد نیست چینید نیکیتیه را
توضیح بدهیم.
الف من معتقد به “فارسی سیره” کیه
در آن هیییچ واژ ًه عیربیی ییا فیرنیگیی
نباشد ،نیستم زیرا آن را غییر عیمیلیی
می دانم .تالش برای ییافیتین بیرابیری
فارسی برای “یون” کاری است عیبیث.
ولی معتقد نیستم که “یونیزاسییون” و
” یونیزه ” و دیگر مشتقات آن بیایید در
فارسی به کار روند.
زیرا زبان فارسی توانایی ساختین ایین
مشتقات را دارد .از سوی دییگیر ،مین
معتقد به طرد واژه های متداول عربیی
در فارسی نیستم .بعضی از ایین واژه
ها قرن هاست که در فارسی بیه کیار
رفته انید و امیروز جیزو واژگیان زبیان
فارسی هستند ،همان طور که تیعیداد

کثیری از واژه های فارسی بیه صیورت
معرب در عربی به کار می روند و امروز
جزء ینفک زبان عربی هسیتینید“ .در
مورد تاثیر زبان فارسی بر عربی از خود
قرآن کریم سخن آغاز می کنییم .میی
بینیم کلمات فارسی فراوانیی در ایین
کتاب آسمانی آمده و باز می بینیم کیه
برخالف خوی ملی گیراییی و تیعیصیب
عربها یا ایرانیان یا هرنژاد دییگیری کیه
می گویند بایید زبیان را از واژه هیای
بیگانه پیراسته کرد ،این کتاب آسمانی
از کلیمیات غیییر عیربیی و از جیمیلیه
فارسیاستفاده کرده است ”.ه ٠٢
بنابراین وقتی صحیبیت از واژه سیازی
می شود نباید این توهم به وجیود آیید
که منظور عربی زدایی است.
ب بعضی از ادبای ما وقیتیی رواج واژه
هایی نظیر “ قطبیدن” را ه که در بیرابیر
polarizeبه کار رفته و یا ” قطبش” و
نظایر آن را می بیننید دچیار تشیوییش
می شوند کیه “ ایین جیعیلیییات زبیان
شیرین فارسی را خراب می کنند ،بیه
گنجین ً
ه پر ارزش ادب فیارسیی لیطیمیه
ً
می زنند ،رابطه ما را بیا بیزرگیان ادب
فارسی چون حافظ و سعدی قطع می
کنند ،در آثار قدما کی چنین چیزهاییی
آمده است؟ ” و نگرانی های دیگری از
همین دست.
در پاسخ این بزرگواران باید گفت :او ”
قطبیدن” از نظر ساخت هیچ فرقی با ”
طییلییبیییییدن” نییدارد کییه عیینییصییری و
ناصرخسرو و خیام و سعدی و میولیوی
و حافظ و دیگر بزرگان ادب فارسیی آن
را به کار برده اند ه نگاه کنید به مدخیل
“ طلبیدن” در لغت نام ً
ه دهخدا  .ثیانیییا
واژه هایی مانینید ،iodize ،polarize
ionizeو نظایر آن نیز در آثار بزرگان ادب
انگلیسی مانند شکسپیر و میلیتیون و
بایرون و جز آن دیده نمی شوند .ولیی
ساخته شدن ایین مصیدرهیا در زبیان
انگلیسی و دهها مشتقی که از آنیهیا
به دست میی آیید هیییچ زییانیی بیه
گنجین ً
ه ادب زبان انگلیسی وارد نیکیرده
است.
امروز شور و شوق برای خیوانیدن آثیار
شکسپیر شاید بیش از روزگاری باشید
که این واژه ها ساخته نشده بودند .در
واقع این دو قضیه هیچ ارتباطی با هیم
ندارند .ثالثا چنان که پیشتر گفته شید
و شواهدی نیز در تایید آن آورده شید،
زبان عربی که در نظر بسیاری از میردم
زبان میتیحیجیری اسیت ،اصیطیالحیات
علمی را به باب های مناسب می بیرد
و مشتق های زم را از آنها به دسیت
می آورد.
اگر چنین است ،پس چیرا میا از تیوان
زبان فارسی استفاده نیکینیییم ،فیعیل

های تبدیلی نسازیم ،و مشتیق هیای
زم را به دست نیاوریم؟ در این میییان
کار واژه سازی زبان انگلیسی از هیمیه
جالب تر و آمیوزنیده تیر اسیت .زبیان
انگلیسی واژ ًه ionرا ه که بیه میعینیی
“رفتن” است از یونانیی عیارییه میی
گیرد و در معنای علمی کامال جیدییدی
به کار می برد .سپس پسیونید izeرا
که از طریق تین از یونانی بیه دسیت
آورده است بر آن می افیزایید و فیعیل
ionizeرا می سازد .در میرحیلی ً
ه بیعید،
پسوند ableرا که از طریق فرانسیه از
تین به ارث برده به آن اضافه می کند
و صفت ionizableرا می سازد ،و هیچ
کس هم ایرادی نمی گیرد.
ولی ما بعد از قرن ها هنوز می گوییییم
“طلبیدن” مصدر جعلی است ،و اجیازه
نمی دهییم در زبیان فیارسیی فیعیل
جدیدی ساخته شود ،آن هم با پسوند
فعل سازی که متعلیق بیه خیود زبیان
فارسی است!
باری ،نگرانی های ادبای ما گیرچیه از
روی دلسوزی است ،ولیی ریشیه در
واقعیت ندارد .شاید وقیت آن رسیییده
بییاشیید کییه بییرچسییب “جییعییلییی” و
“جعلیات” از روی واژه هیای تیازه پیاک
شود .اگر جز این کینیییم ،فیارسیی از
لحاظ واژگان علمی زبانی عقیم بیاقیی
خواهد ماند.
 -٢یکی دیگر از راه هایی که باید بیرای
واژه سازی علمی مورد استفیاده قیرار
گیرد ،بهره گرفتن از مشیتیقیات فیعیل
هایی است که هم اکنون در فیارسیی
به کار می روند ،یعنی ساختن مشتق
از راه قیاس ،اعم از اینکه آن مشیتیق
ها در گذشته به کار نرفته بیاشینید ییا
فعال متداول نباشند :مثال سیاخیتین ”
نوشتار” به قیاس “گفتار” ییا “رسیانیه”
به قیاس “ماله” و مانند آن.
ً
دکتر میحیمید میقیدم در آیینیده زبیان
فارسی جدولی از ده فعل فارسی بیه
دست می دهد که از هیر کیدام میی
توان بالقوه هفت مشتق به دست آورد
که جمعا هفتاد صورت میی شیود .او
می نویسد “ :از هیفیتیاد صیورتیی کیه
دراین جدول داریم می بینیم که چیهیل
و پنج صورت را به کار نیمیی بیرییم در
حالی که به هم ً
ه آنها نیازمندیم .اکنون
به آن بیفزایییید صیدهیا واژ ًه هیمیکیرد
ه مرکب را که با آنها نساختیه اییم و
هزارها واژ ًه دیگر را که می توانیم تنیهیا
از این چند ریشه با گذاشتن پیشوند و
پسوند های گوناگون… بسازیم”.
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از زمانی که دکتر مقدم این سخنرانیی
را ایراد کرد ه سوم دی میاه  ٠۱۱٠و
بعدا به صورت دفتری چاو شد تاکینیون
سه صورت از آنهایی که به کیار نیمیی
رفته بیه کیار افیتیاده انید :نیوشیتیار،
ساختار ،و سازه ه مهندسی سازه .
ما امروزه صفت ” ُکنا ” را به کار نیمیی
آ ”
بریم ،در حیالیی کیه از ” ُکین
ساخته شده است مانند :گویا ،شنیوا،
روا ،توانا و جز آن .از این گیذشیتیه ایین
صفت در گذشته به کار رفته اسیت” :
اگر اندر ذات وی بود ،وی پذیرا بودی نه
کنا ” ه  . ٠۱همچنین اسیت کینیاییی
که به قیاس
”توانایی” ” ،گیوییاییی ” و میانینید آن
ساخته شده است ،و در گذشتیه نیییز
به معنی ” کننیدگیی ” بیه کیار رفیتیه
است .نیز فعل ” کنانیدن ” در گذشیتیه
به صورت متعدی سببی به کیار رفیتیه
است ه  . ٠۱حال با استفیاده از ایین
امکانات زبان فارسی ما میی تیوانیییم
مشکل یک گروه از اصطالحات شیمیی
را چنین حل کنیم:
کناننده activatingکنا active
کناننده activatorکنایی activity
کنانش activationکنانیدن activate
انرژی کینیانشیی activation energy
کنانیده activated
منظور از این میثیال ایین نیییسیت کیه
بگوییم اصطالحاتی که شیمیدان ها در
فارسی به کار می برند غلیط اسیت و
باید آنها را دور بریزند و در عیوض ایین
مجموعه را به کار برند؛ بلکه منظیور از
آن نشان دادن امکانات ناشناخت ً
ه زبیان
فارسی و به ویژه نشان دادن اهمیییت
قیاس در واژه سازی علمی اسیت .در
مثال بیا  ” ،کینیا “ ” ،کینیاییی ” و ”
کنانیدن ” همه قبال در فارسی به کیار
رفته بودند .ولی فرض می کینیییم کیه
هیچ کدام از آنها به کار نرفته بودند .در
آن صورت نیز ما می توانستیم هیمییین
مجموعه را یا نظایر آن را از روی قییاس
بسازیم و به کار ببریم .حتا اگیر نیاچیار
بودیم می توانستیم این مجموعه را بیا
واژه ای از اصل عربی بسازیم :فیعیال،
فعا یی ه یا فعیالیییت  ،فیعیا نیییدن،
فعا ننده ،فیعیا نیش ،فیعیا نشیی ،و
اشتقاق های زم دیگر.
ما باید خود را با نیازهیای واژه سیازی
علمی بیشتر آشنا کینیییم .بیایید ایین
حرف را فراموش کنیم که سیاخیتین ”
مصدر جعلی ” جایز نیست .باید از ایین
فرض نادرست دست برداریم که کاربرد
واژه امییری اسییت “سییمییاعییی” و نییه
قیاسی.
زبانی که قدما به کار برده اند جوابگوی
نیازهای آن روز جامع ً
ه ما بیوده اسیت.

ما می توانیم و باید اندوخته ای را کیه
آنها برای ما گذارده اند دست مایه قرار
دهیم ،ولی نمی توانیم تینیهیا بیه آن
اکتفا کنیم .باید کند و زنجیییری را کیه
ندانسته به پای زبان فارسی زده اییم
باز کنیم و بگیذارییم زبیان هیمیگیام بیا
نیازها و تحو ت شگرف جامیعی ً
ه امیروز
آزادانه پیش برود .اینجاست که نیاز بیه
وجود یک فرهنگسیتیان عیلیوم کیامیال
احساس می شود ،فرهنگستانی کیه
با چشم باز به جهان واقعیات نگاه کنید
و بتواند سنجیده و خیردمینیدانیه گیام
بردارد.
.
____________________________
____________
.
یاداشت ها
 -٠فرهنگ میعییین ییکیی از میعیانیی
“نمودن” را انجام دادن ،عمل کیردن ،و
کردن ضبط کرده است ،همان گونه کیه
امروز به کار می رود .میثیال“ :تسیلیییم
نمودن” به جای “تسلیم کیردن” .دکیتیر
معین یادآور می شود کیه بیعیضیی از
محققان این کاربیرد را درسیت نیمیی
دانند ،ولی اضافیه میی کینید ” :بیایید
دانست که بزرگان آن را استعمال کرده
اند:
پس سلیمان آن زمان دانست زود
که اجل آمد ،سفر خواهد نمود
مثنوی
 -٢ناتل خانلیری ،پیروییز ،تیارییخ زبیان
فارسی ،جلد دوم ،پیوست شیمیار ًه .٠
بنیاد فرهنگ ایران .٠۱۵٢
 -۱خانم پریوش غفیوری ،خیانیم اکیرم
شیرزاده فرشچی ،و آقای دکتر عناییت
هللا صدیقی ارفعی.
Random House Dictionary of -۱
٠٨٩۶the English Language,
 -۵ژاله رستم پیور ،پیژوهشیی دربیارهً
افعال مرکب ،پایان نام ً
ه فوق لیسانیس
زبانشناسی .٠۱۵٨
 -۶از بعضی از فعل هیای میرکیب گیاه
مشتقی رایج شده است ،ولی تیعیداد
آنها بسیار اندک است.
 -٧از آقییای دکییتییر رحییمییت حییقییدان
سییپییاسییگییزارم کییه مییرا در گییردآوری
اطالعات زم که به زبان پهلوی مربیوط
می شد یاری کردند.
 -٩صادقی ،علی اشرف ” ،تحول افعال
بی قاعید ًه زبیان فیارسیی “ ،میجیلی ً
ه
دانشکد ًه ادبیییات و عیلیوم انسیانیی
مشهد ،شمار ًه زمستان .٠۱۱٨
 -٨از گفتگو با آقای دکتر احمد تفضلیی
در این زمینه بهیره مینید شیده ام .از
ایشان سپاسگزارم.
 -٠٢اکثر این شاهدها از لیغیت نیامی ً
ه

دهخدا گرفته شده اند.
 -٠٠مقدم ،محمد ،آیند ًه زبان فارسیی،
انتشارات بیاشیگیاه میهیرگیان ،دییمیاه
.٠۱۱٠
 -٠٢احمدی ،احمد ” ماهیت ،سیاخیت
و گسییتییر ًه زبییان فییارسییی “ ،زبییان
فییارسییی ،زبییان عییلییم ،مییرکییز نشییر
دانشگاهی.٠۱۶۵ ،
 -٠۱نگاه کنید به مدخل های مربوط در
فرهنگ معین.
 -٠۱لغت نام ً
ه دهخدا.
.
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