
 تا رسحد جنون
�

شیفتیگ
یا

� زبان فاریس مجاننی�

در کشاکیش. که آمریکای ترامپ را با ایران رهرب" معظم انقالب اسالیم روبرو قرار داده، من یاد دوران کودیک خودم افتادم که ییک

و یم افتادند و دو گربه نر با دم باال رفته، روی
ُ
ن از خاطرات آن در مشاهده ی گربه هایی= بود که در فصل خنک تر شدن هوا به مرب6

هره ی خانه ما با ییک از همسایه ها، بفاصله ییک دو پا از هم چنگ و دندان نشان داده، و بیشربE قشقریقE به راه انداخته و پنجویل

فتند. Rی، هر کدام به راه خود مرب Rهم بدون در گرب 
ً
به هوا  یم انداختند و گایه تا نیمساعیتE این رجزخواییX ادامه یم  یافت و غالبا

یالیسیتE است که مبارش. جدیدش مانند بچه ی ناآرایم که در صندیل مدیرکیل نشسته eدر کشاکش فعیل ییک از این گربه نرها امرب

باشد چپ و راست ادا در یم آورد، و دیگری  مثل جوان تازه رسیده ای که رشی هم به زورخانه ای زده با بازوهای کلفت ویل

یم افتاده است. دو قطب همنام X Rیالرب eساق پاهای نحیف والغر، و صدایش در محله خودش کلفت شده، به خیال جوجه امرب

یکدیگر را دفع میکنند. ویل تایک و تا به کجا؟

در دوران کودیک من در حالیکه دو گربه روی هره  بهم پرخاش میکردند همسایه ها هر کدام به کار خود مشغول بودند ویل در

Rتا زمانیکه ییک از گربه ها اشتباه تاکتییک غرب X Rالملیل فعیل نرب X Rبنی Xحال خواهان رفع رش. هر دو گربه بودند. گربه های فریض X Rعنی

منتظره ای مرتکب شود به میو کردن ادامه خواهند داد ویل فقط معلوم نیست نیمساعت اینان یک برس خواهد رسید.

X مانند همسایه های ناظر پف پف کردن گربه های دوران کودیک من، Rجناب رئیس جمهور اسالیم و به تبع وی دولت امید نرب
E؟ پس در زمانیکه ییک کشیت

�
مشغول کارهای خود است و گویا اعتنایی= به این رش و صدا ندارد. و چه کاری بهربE از کار فرهنیک

 و ناو هواپیمابر به خلیج فارس یم فرستد و دیگری برواییتE  با یس هزار موشک مجهول الهویه تهدید به فرستادن هر
�

جنیک

شناوری به قعر دریا میکند، ییک از مؤمنات مصدر کار در دولت نیمه انقالیی" رئیس جمهور- برای اینکه انقالیی" تمام  عیار،  فقط

، به خصوص در یقE نه غریی"  میکند که جمهوری نه رش.
�

« فرهنیک Eیق Eی است- اشاره به »خدمات مرب و محض مقام معظم رهرب"

« بدانها نایل شده است. »سازمان آموزش و پرورش استثنایی=

 تحصییل نوآموزان در بدو ورود به دبستان« نام دارد. مؤمنه
�

یقE »طرح سنجش سالمت جسماییX و آمادیک Eییک از این خدمات مرب

ی« مینامد که خود آن Rمزبور که معاون آموزش ابتدایی= وزارت آموزش و پرورش است، این را در راستای آنچه که خود »غربالگرب
ً
« ]بچه ها[ عمدتا ، و کم شنوایی= « انجام یم شود مفروض میدارد. چون مواردی مانند »کم بینایی= X در راستای »عدالت آموزیس. Rنرب

در مناطق محروم ] مگر پس از چهل سال حکومت عدل دییتX منطقه محرویم هم پیدا میشود؟[ کمربE مورد توجه و شناسایی=

د- غافل از اینکه کم بینایی= و کم شنوایی= ییک از خصایص حکومت مرداییX است.که کشور و جامعه را به Rخانواده ها قرار میگرب

وضع فعیل دچار کرده اند و تنها مختص مناطق محروم نیست-  مالحظه یم شود که چه شکسته  نفیش کرامت مندی در این

جمله نهفته است که این مؤمنه آنرا که در واقع جزو عدالت اجتمایع است فروتنانه در مقوله عدالت آموزیس. جای میدهد. 

یزد، -بریخX آزاد ویل  Rمؤمنان که در والیت مطلقه ذوب یم شوند  ویل مطلق فقیه آنانرا در هر قالیت" که یم خواهد مرب

 در رشاشیب گردش روزگار در اثر ثقل
ً
، بریخX قمه بدست در خیابان- و ذوب شده معموال

�
ممنوع الخروج، بریخX در حبس خانیک

خود همیشه بدرجات اسفل متمایل میشود. نمونه ذکر کردییX این ذوب شدگان از قبیل حداد عادل، یا طباطبایی= ها از هر

شاه که پس از ذوبان از حالت عمودی به  حالت افیقE ریخته گری شد. البته  سیدمحمد باقر و سیدجواد، یا خود اکرب"
ً
نوعش مثال



 مؤمنات به جای ذوب، در سیستم والیی= مستحیل
ً
که گرمای نهان ذوب هر کدام از این ها از دیگران متفاوت است. ویل اصوال

م آن میشوند.  X Rرقانرب
ُ
یم شوند یعیتX تحلیل یم روند و جزوی از ا

در غربR اینصورت، این مؤمنه ی معاون وزیر آموزش و پرورش، اگر خودش مادر میبود و فرزنداییX داشت، آیا حارضX میشد بالیی= را

 بچه های غربR فارس زبان در یم  اورد، بر رش آن ها هم بیاید؟ آیا
ً
که خودش با این طرح سنجش بررش بچه های مردم، مخصوصا

این در اثر آن نیست که مؤمنات مانند مؤمنان ذوب نمیشوند، بلکه مستحیل میشوند؟ چگونه ممکن است مادری رضایت

بدهد بچه دلبندش، کودیک که نه تنها امید مادر و پدر خویش، بلکه مایه امید کل ملیتE است، مورد بحث یک فارسیست یا

د و این شخص فتوای عدم صالحیت Rدر واقع فاشیست مانند سید محمدباقر طباطبایی= استاد دانشگاههای مشهد قرار گرب

والدین در حضانت بچه را صادر کند؟. چرا که بچه فاریس بلد نیست یا پدر و مادرش -با تمام حقانیت ممکن- حارضX نیستند

د یعیتX با رها کردن زبان مادری خود و چسبیدن به یک زبان بیگانه از خود بیگانه Rبچه شان در آن سن وسال فاریس یاد  بگرب

شود؟. آری، مؤمنان و مؤمنات گرام و کریم، زبان فاریس برای آن بچه زباییX بیگانه است. 

م که بچه های مردم را به خاطر خیانت Rطباطبایی= بایس. و باندازه کوکمری هم فهم اجتمایع نداشته بایس. به چه درد میخورد؟ گرب

X زبان فاریس از والدینشان جدا کرده و از ایشان سلب »حضانت« کردید. با این بچه ها چه Eیاد نگرفنی Xبه مقدسات، یعیت

اتوری عثماییX ایجاد ییتX چری است؟  eخواهید کرد؟ آیا مقصود مانند امرب

: بهربE میبود در مورد شیفتگان از خود بیخود شده ای چون اینان بگوئیم

Xتو هم بیا که تماشای ما کیت Xکار جنون ما به تماشا کشیده است؛ یعیت

. Xکردیی Rیا درواقع کار جنونشان چنان به تماشا کشیده است که، یا آسایشگایه هستند یا زنجرب

. ویل با Rد که به خودت بیا و دریس بخوان و حرفه ای یاد بگرب X Rمیگویند در زمانهای قدیم پدری به پرسش که کودن بود ترس. مرب

دیدن بیخیایل پرس یم گفت تو آدم نخوایه شد. باالخره پرس حوصله اش از دست پدر تنگ شده و ترک خانه و دیار کرد. در

غربت متوجه شد که عجب کار غلیط کرده است، ویل دیگر دیر شده بود. هر قدر فکر کرد هیچ کاری را یی" دردرش نیافت و

 شد و روزی به عنوان پیشنماز شهر خودش بدانجا برگشت. آوازه پیشنماز جدید
²

 و باالخره مال
�

آخررش از ناچاری رفت طلبه یک

به گوش پدر رسید و وی روزی برای نماز به مسجد مربوط رفت و دید که پیشنماز جدید پرس خود اوست. نماز که تمام شد

پدر و پرس دیدار کردند و از هر جا صحبت.  پرس به پدرش گفت یادت هست که به من میگفیتE تو آدم نمیشوی؟. پس چطور

حاال اینهمه جماعت پشت رش من نماز میخوانند؟ پدر گفت من هیچ گاه نگفتم که تو نیم تواییX پیشنماز بشوی. گفتم تو آدم

نمیشوی و هنوز هم بر رش حرف خودم هستم. 

آیا آرشیتکیتE که استاد چند دانشکده هم هست اگر افکار اجتمایع اش چنان باشد که اظهار کرده است البد مشمول حرفهای

پدر آن پیشنماز هست یانه؟

مینویسند، یعیتX در تاری¸¸¸¸خ ثبت است که ژنرال فرانکوی فاشیست بچه های جمهوری خواهان را دزدید و به خانواده های طرفدار

د. چهل سال پس از فوت فرانکو داستان این بچه ها هنوز هم ییک از مسائل مهم جامعه اسپانیا است. حاال eحکومت خویش سرب

حزب هللا آرشیتکیتE میخواهد مطابق آنچه که پدر معنوی وی، آقایی= بنام دکربE ماهیار نوایی" شصت و پنجسال پیش، مایل بود

، به بخشید پاریس بکنند تا یک ملت یک زبان Eفارس زبان را از خانواده شان جدا کنند و آنانرا تربیت اسپاریی Rبچه های غرب

X شوینیسیتE بذر یی" آزریم میپاشد تا چه بشود؟  Rحاصل خرب X Rات بوجود بیاید، دوباره در زمنی Xحرض

فارس زبان را به بلبالن فاریس گوی تبدیل کند علیامخدره  Rماهیار نوایی" با حواریون محیل اش توانست کودکان غرب Eاگر دکرب



 زبان فاریس را با هدفمندی تبهکارانه اش به نتیجه برسانند.
�

X خواهند توانست سنجش بسندیک Rمؤمنه ی معاون و کارفرمایانش نرب

X افکار جنایتکارانه ای را به زبان بیاورد؟  گذشت زمان نشان داد که مردم ما دست رد Rم آور نیست که فرد تحصیلکرده ای چننی رش.

بر سینه ی هر ماجراجوی شیفته یی= زدند، همچنانکه حیدربابای شهریار  آقای نوایی" و حواریون وی را خیس عرق ناداییX خودشان

فارس زبان بنا کند Rمردم غرب 
�

6 و فرهنیک Xکرد، کیش قادر نخواهد شد زبان واحِد ملِت واحد خود را بر روی خرابه های زبایی

ی مبیتX بر X مؤمنه فوق الذکر استناد به فرمایشات مقام معظم رهرب" Rهمنی Xمعاون آموزش ابتدایی= وزارت آموزش و پرورش، یعیت

X پیغمرب" اسالم و Rی که خود را جانشنی ی زبان فاریس کرده است -ویل ترضی¸¸¸¸ح نکرده است که مقام معظم رهرب" Rاهمیت یادگرب

X بار از اهمیت زبان فاریس سخن Rمیداند با استناد به کجای قرآن و کدام حدیث و روایت برای صدمنی Xمجری احکام قرآیی

اییط باشند که امکان دریافت ی فرض بر این است که باید کودکان ما ]یعیتX کودکان غربR فارس زبان[ در رش. Rمیگوید-.در این یادگرب

ند که زود هنگام مدرسه را ترک میکنند. یعیتX به عبارت Rو درک مطلب به زبان فاریس را داشته باشند و جزو گرویه قرار نه گرب

دیگر، اگر امکان دریافت ودرک مطلب به زبان فاریس را نداشته باشند در کشور و شهر خود باید ترک تحصیل کنند و دیگر

X میگوید زرتشیتE زاده ای  اسبق و مسلمان شده ای پس از فتح الفتوح که، Rفت اجتمایع نداشته باشند. چننی انتظار هیچ نوع پیرس.

میخواهد همه را از جنس خود دوباره بیافریند.

انسان  در این بیخیایل محض و شب تارییک که تحصیلکرده ها، و نه ترک تحصیل کرده ها در حال رقم زدنش هستند آرزوهایش

ه بیاویزد؟ Rرا به کجای این شب ترب

X یا ترک ایران. جانشینان Rیی" شباهت به فرمایش خدایگان شاهنشاه آریامهر سابق نیست که یم گفت یا عضویت حزب رستاخرب

وی هم میگویند یا زبان فاریس یا ترک تحصیل. 

 که همیشه با مقدار زیادی
�

ی، از حدی که گذشت  میتواند انسان ها را تا وادی جنون هم  بکشاند. این شیفتیک X Rبه چرب 
�

شیفتیک

خود فرییت" هم همراه است اگر در مورد فرد باشد برای وی خرسانهای غربR منتظره تولید میکند. ویل عمده زیانش به خود فرد
Xها مسبب آن بوده اند. از جنگ جهایی 

�
است. اما به شکل جمیع فاجعه بار است. تاری¸¸¸¸خ پر از فجاییع است که این گونه شیفتیک

X اواخر فجایع بالکان در اروپا، نسل کیش. روواندا در آفریکا نمونه های بارز آن هستند و چون تاری¸¸¸¸خ Rدوم که بگذریم در همنی

فقط برای خواندن و رشگریم است هموطنان شیفته ما در این استقامت چهارنعل میتازند. پس از این همه سال مبارزه، و پر

 به زبان فاریس، نایم غربR از  پرووکاسیون و جنون ندارد. 
�

فارس زبان، این نوع شیفتیک Rغرب Xمدیی X Rشدن زندانها از فعالنی

ی Rفارس زبانها از چه نایس. میشود؟ مگر نه از اشتهای سرب Rزبان فاریس با وجود مخالفت رضی¸¸¸¸ح غرب 
�

ورت سنجش بسندیک Xرض

ناپذیر سلطه بر دیگران؟ مگر کشور البراتوار دکربE منگله نازی است که وزارت آموزش و پرورش عالوه بر سنجش مزبور

 کارآموزی آلِیناسیون یا از
�

 جلوتر کشیده و از چهارسالیگ
�

میخواهد سن این سنجش را از بدو ورود به دبستان یعیتX شش سالیگ

 را به گردن کودکان غربR فارس زبان بگذارد. 
�

خود بیگانیک

از مانقورتها و جاشها هیچ انتظاری نیست. اگر هنوز وجدانهایی= وجود دارند که تسلیم تخلیات دولت مدرن مبتیتX بر زبان واحد

X هذیانهایی= به صدا در آیند. شاید فردا خییل دیر باشد. Rواحد نشده باشند باید در برابر این چننی X Rو همه چرب

خانم حکیم زاده در مصاحبه با ایسنا افزوده است که ما- یعیتX وزارت آموزش و پرورش- با دو گروه مواجهیم. یک گروه کودکان

X خوردن پنربR زیاد میبود Rرافهیم یا دست باال تنبل. که البته علت آن نرب
ُ
![ - ودسته دیگر از دیر آموزند -]که در زمان ما میگفتند ک

مناطق دوزبانه. معاون وزارتخانه ای که با امر درس و تحصیل رش و کار دارد کودکاییX را که فاریس زبان نیستند دوزبانه مینامد. این

  از نام بردن زبانهای غربR فارس مانند بلویخe و کردی و
ُ
نامگذاری به هیچ وجه از روی اشتباه یا سهل انگاری نیست. در اینجا تعمدا



X مانند تمام کودکان دنیا تنها یک زبان دارند و آنهم زبان Rتریک اجتناب میشود در حالیکه نیک میدانند که این  کودکان نرب

مادریشان است. پس دوز بانه نامیدن آنان عمدی است و به طرییقE میخواهد القاء بکند که فاریس به شکل طبییع ییک از دو

زبان اینان است. یعیتX دو زبان دارند یا دو زبانرا یم فهمند. 

X حال دوزبانه هم باشد جزو چه گرویه باید قرار داده شود؟ اگر جزو دیرآموزها بگذارند Rحال اگر یک بچه دیرآموز در عنی

میگوئیم کسیکه دوزبانه است چگونه با این دیرآموزی دو زبان بلد است؟ و در این سن و سال؟ اگر جزو دوزبانه ها بگذارند

یم پرسیم آن دو زبان کدامها هستند؟ و در برابر این ها چرا کودکان فارس زبان را یک زبانه نیم نامند؟ معاون وزارتخانه بجای کلمه
Xناصحیح و من درآوردی دوزبانه خییل ساده و رضی¸¸¸¸ح نیم خواهد بگوید که این کودکان فارس زبان نیستند و گرنه با سنجش یعیت

 زبان فاریس را به این مجموعه -
�

البراتوار بیگانه سازی رش و کار نمیداشتند.  با اینهمه وی عالوه میکند که اگر آزمون بسندیک
�

 برای ایجاد آمادیک
�

،-اضافه کنیم کمک بزریک   زبان در دوره ابتدایی= فراهم شود. هدف مند یعیتX همان سنجش کذایی=

جان مطلب در این کلمه هدف مند نهفته است. یعیتX هدف از سنجش، و عرضه ی آن به عنوان عدالت آموزیس. و بقیه

X است. هدف البته که، آموزش Rو فقط یک چرب X Rیک چرب ، اتژی آموزیس. Eفرمایشات ایشان برای پر کردن جای خایل منطق اسرب

باسوادان مسئول و تربیت کودکان برای یک زندگاییX آزاد و شایسته نیست. هدف نهایی= پروار کردن زبان فاریس، با افزودن هر

X شده از قبل تک تک مردم غربR فارس زبان، و برای به حاشیه Rمتکلمان این زبان به هر طریق متقلبانه، با بودجه تأمنی Eچه بیشرب

X بردن زبان آن ها، و سلطه بر افکارشان و در نهایت تسلط کامل به آنهاست. هدف مندی را باید در سیاست و Rراندن و از بنی
Xو خوش باوری است. خوش بییت Xین حاالت نشانه خوش بییت Eفهمید. هر فهم و تصویر دیگری در بهرب X Rتاکتیکهای رژیم این چننی

که در نهایت، کارش مانند ِلیالج به توالمبار حمام ختم میشود. 

، Xباشند که در آن تمامیت انسایی Xتهاجم آشکاري باید همچنان نگران یک تمامیت اریض X Rفارس زبان در برابر چننی Rآیا مردم غرب

X ساده لوحان Eتله ای برای بدام انداخنی Xمستمر و مداوم قرار دارد؟ آیا تمامیت اریض Rشان در معرض تهدید و تحقرب Xو زبایی 
�

فرهنیک

ین خطر برای این تمامیت خود دستگاه با سیاستهای نابکارانه و سلطه طلبانه نیست؟ Eنیست؟ آیا بزرگرب

احمد رحییم


