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ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻛﻪ ﻣﺠﻠﻪ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﮕﺎرى ﻫـﻤـﻴـﻦ
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دﻳﺮوز ﺑﻮد ﻛﻪ آﻗﺎى ﺗﺮاﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ زد و ﮔﻔﺖ ﺑﻪ زودى



ﻧﺸﺮﻳﻪاى ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ و اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﻰ دارى ﺑﻔﺮﺳﺖ.

ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺎﺧﺬ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ و از اﺳﺘـﻔـﺎده
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻳﻚ ﻧﺴﺨـﻪ  PDFاز ﻧﺸﺮﻳﻪاي را ﻛﻪ
در آن ﻣﻄﻠﺒـﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ درج ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧـﻲ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺠﻠﻪ ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ.

در اﻳﻦ ده ﺳﺎل روزﻫﺎى ﺧﻮب و ﺑﻪ ﻳـﺎدﻣـﺎﻧـﺪﻧـﻰ زﻳـﺎدى

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪهي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

داﺷﺘﻴﻢ .در روزﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﺑـﺎ





ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷــﺪﻳﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ را
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ .و روزﻫـﺎى ﺑﺪ ،روزﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﭼـﺎپ
ﻧﻤﻲﺷﺪ .و ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ده ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺧﻮد رﺳﻴـﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣـﺠﻠـﻪ
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اوﻟﻴﻪ ﺧـﻮد را ﻧﻴﺎﻓﺖ وﻟﻰ زﻧﺪه اﺳﺖ و
ﭘﺎﺑﺮﺟــﺎ .ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر

2
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ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪي اﻳﻦ ﺷﻤﺎره:
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اداﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا :ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ

در اﺑﺘﺪا ﻫﻤﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻮي ﺻﻒ ،ﻣﺎ دوﺗﺎ واﻗﻌﺎ
اﻋﺠﻮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻫﻤﻪ وﻳﺰا را ﺑﺮاي ﻛﺎر
در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ،و ﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ دور دﻧﻴﺎ ﮔﺮدش
ﻛﻨﻴﻢ .از ﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫـﺎي ﻣﻘﺮراﺗـﻲ و
آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪاي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺬاﺑﻴﺖ .از
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣـﺮف زدن ﻣـﺎ ﻳـﻚ ﺧـﻮرده
روﻣﺎﻧﻴﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﭘﻠﻴـﺲ ﻫـﺎي دم در
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت ﺑـﺎ
ﺳﻔﻴﺮ را ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﺟﺪاي از اﻳﻦﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻲ آدم ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ در ﺑﻠﻨـﺪﮔﻮ ﺻـﺪاﻳﻤﺎن
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﻲ ﺷـﻮﻳﻢ .ﺳـﻔﻴﺮ
ﻣﺪﺗﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎدرﻳﺪ ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ
ﻛﺸﺘﻲﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺳﻔﺮ ﻛﺮده اﺳـﺖ
وﺧﻴﻠﻲ از اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮﺷـﺶ آﻣـﺪه
اﺳﺖ .او ﻳﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  55ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻗﺪي ﺑﻠﻨﺪ و اﻧﺪاﻣﻲ ﻻﻏـﺮ ،ﻣﻮﻫـﺎي
ﺳﻔﻴﺪ و ﻋﻴﻨـﻚ ﻓـﺮﻳﻢ ﺧﻤـﻴﺮي ،آدم
ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ .او ﺑﺪون آن ﻛـﻪ
ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﻜﻨﺪ ﺑﻲﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺎ وﻳﺰاي
ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﻌﺠﺰه ﺷﺪ!
ﺑﺮاي ورود ﺑـﻪ اﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺣـﺘﻲ در
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺰاﻧﺰﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ
اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﭘـﻮل داري و در ﻛـﺸﻮر
ﺧﻮدت آدم ﺑـﻲ ﻣـﺴﺌﻠﻪ اي ﻫـﺴﺘﻲ و
ﺧﻼﺻــﻪ اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻛــﺸﻮرت
ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدي.
ﺣـــﺎﻻ ﻣـــﺎ ﺑﺎﻳـــﺪ ﻣﻨﺘﻈـــﺮ
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷـﻴﻢ .ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ
دﻳﮕﺮ آﻣﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺎﭘﻲ ﻛـﻪ
ﻧﺰدﻳــﻚ ﺳــﻔﺎرت ﺧﺎﻧــﻪ اﺳــﺖ ﺳــﺮي
ﻣﻲزﻧﻴﻢ .ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰش ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ
دﻛﻮر ﻛﻴﻒﻫﺎي ﺳﻮراخدار ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺦ ﺑﻪ

دﻳﻮار و ﺳﺘﻮن ﻫـﺎ آوﻳـﺰان ﻛـﺮده اﻧـﺪ
ﺗــﺰﻳﻴﻦ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻣﻴﺰﻫــﺎ ﮔــﺮد و
ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻛـﻼ
ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ.
ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﺮاﻧـﻪ اي از دﻣﻴـﺲ روﺳـﻮس
ﻣﻲﺷﻨﻮي ﻛﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳـﻦ ﺟـﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ او را ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺶ ﺗـﺮ از اﻫﺎﻟـﻲ
روﺳﺘﺎي ”دل ﺗـﺒﺮه“  Deltebreﻛـﻪ
ﻫﻢﺟﻮار روﺳﺘﺎي ﻣﺎﺳﺖ دوﺳﺖ دارﻧﺪ.
آﺧﻪ اﻫﺎﻟﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳـﺮ
ﺑﻪ ﺗﻦ اﻳﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ! ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻤﺎن را ﺑﺎ وﻳـﺰاي
دوﺳﺖداﺷﺘﻨﻲ و ﻣﺤﺒﻮب داﺧﻞ آنﻫـﺎ
ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ .آن را ﻣﻲﺑﻮﺳﻴﻢ .ﻫﻴﭻوﻗـﺖ
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻛـﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻨﻬـﺎ
ﻇﺮف ﻳﻚ ﺻﺒﺢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ
آن ﺷﻮﻳﻢ .ﻛﻤﻲ ﺗﻮي ﺑﺨﺎرﺳﺖ ﭼـﺮخ
ﻣــﻲ زﻧﻴــﻢ ،ﻣــﻲ داﻧﻴــﺪ آن را ﭘﺎرﻳــﺲ
روﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺑﺨﺎرﺳﺖ
ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از اﻳـﻦ ﺟـﺎﻳﻲ ﻫـﺎ آﺷـﻨﺎ
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ﺷﺪﻳﻢ و او ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﻲ داد ﻛﻪ:
”در ﻃﻲ ﺳﻔﺮي ﻛﻪ داﺷﺘﻢ ،وﻗﺘﻲ ﺑﻪ
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ رﺳـﻴﺪم ،ﻫﻤـﻪ ﭼـﻴﺰي ﻛـﻪ
آدمﻫﺎ درﺑﺎره روﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻲ داﻧـﺴﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ آن ﺑﻮداﭘـﺴﺖ
اﺳــﺖ و ﺗﻴــﻢ ﻓﻮﺗﺒــﺎل Steaua
ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺗﻴﻢ ﺑﺎرﺳﻠﻮن را در ﻓﻴﻨﺎل
ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎي اروﭘﺎ در ﺳﻮﻳﻞ ﺑﺮد“.
آنﻫـﺎ ﭘﺎﻳﺘﺨـﺖ ﻣﺠﺎرﺳـﺘﺎن را ﺑـﺎ
روﻣﺎﻧﻲ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻳـﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺎرﺳﺖ ﻫﻤﻴـﺸﻪ
ﺑﺮاي اﻳﺒﺮﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗـﻲ
ﻣﺎﻧﺪه ،زﻳﺎد ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن اﻳﻦ
ﺷﻬﺮ اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺎ
ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را دارد .ﺷـﻬﺮي
ﺑﺎ ﻣﻴﺮاث ﻻﺗﻴﻨﻲ؛ روﻣﺎﻧﻴـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻳـﻲ
زﺑﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺒﻲ از ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴـﺎﻳﻲ،
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي اﺳﺖ .ﻓﻬﻤﻴﺪن
آن ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﺎ آﺳـﺎن
اﺳﺖ .ﺳﺎﻛﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮونﮔﺮا و ﺧـﻮش
ﻣﻌﺎﺷﺮتاﻧﺪ و ﺧﻴﻠـﻲ ﻫـﻢ دوﺳـﺖ
Aŭtuno 2012
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دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن واﻗﻊ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷــﻬﺮي ﻛــﻪ زﻣــﺎﻧﻲ ﭘﺎرﻳــﺲ
ﻛﻮﭼﻮﻟــﻮ ﻧﺎﻣﻴــﺪه ﺷــﺪه ،ﺑــﻪ ﺧﺎﻃــﺮ
زﻧﺪﮔﻲ روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧﻪ در آﻏـﺎز ﻗـﺮن
 20اﻣﺮوز در آن ﻫﻤـﻪ ﭼـﻴﺰ ﭘﻴـﺪا
ﻣﻲﺷـﻮد ،ﺷـﻬﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ آدم
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎﻳﺶ ﮔـﻢ
ﺷـﻮد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫــﺎي
ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳـﺖ و ﻫﻨـﻮز
ﺑﺨﺸﻲ از اﺻـﺎﻟﺖ ﻫـﺎ ﺣﻔـﻆ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗـﻀﻴﻪ ﺷـﻬﺮ
ارزاﻧﻲ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ
از ﭼﻴﺰﻫﺎي ﻟﻮﻛﺲ آدم ﻟﺬت ﺑـﺒﺮد
ﺑﺪون آنﻛﻪ ﻧﮕﺮان ﺟﻴﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺎرﺳﺖ در ﭼﻬـﺎرراه ﺑﺮﺧـﻮرد
ﻣﺬاﻫﺐ و ﺗﻤﺪن ﻫﺎي ﺑـﺰرگ واﻗـﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ
ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻫﺪف ﻫﻤﻪي دول
ﻣﻄﺮح واﻗﻊ ﺷﻮد .وﻟـﻲ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه
ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺳﻌﻲ و ﺗﻼش ﻫﺎ و
ﻧﮕــﺮش ﻫــﺎ را ﺗﺤﻤــﻞ ﻛــﺮده و از
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد .آﺧﺮﻳﻦ اش
ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻜﻼ ﭼﺎﺋﻮﺷـﺴﻜﻮ ﺑـﻮد ﻛـﻪ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ را ﺑـﺎ ﻫـﺬﻳﺎن ﻫـﺎي
ﺧﻮدﺑﺰرگ ﭘﻨﺪاراﻧﻪاش از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ
ﮔﺮﻓﺖ.
در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﻗﺒﻞ از آنﻛـﻪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺳﻮار ﺷﻮﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻣـﺎ
آب ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﭼﺎي ﺗﻌﺎرف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .از
ﺟﻠــﻮي ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠــﺲ ﻋﺒــﻮر
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺖ،
و آﺧﺮﻳﻦ و ﻋﻈﻴﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻨـﺎي رﻫﺒـﺮ
ﺑﺰرگ ﭼﺎﺋﻮﺷﺴﻜﻮ .ﭘـﺴﺮي از اورادآ ـ
ﺷﻬﺮي در ﺷﻤﺎل روﻣﺎﻧﻲ ــ ﺗﻮﺿـﻴﺢ
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ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ او و  13ﻫﺰار ﻧﻔـﺮ دﻳﮕـﺮ
ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ آن ﺟﺎ ﻛﺎر ﻛـﺮده اﻧـﺪ.
ﻓﺼﻞ آﺷﻔﺘﻪﮔﻮﻳﻲﻫﺎ ﺑﻮد.
از ﻣﻴﺎن ﻣﺰارع ذرت و آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان
ﻣﻲﮔﺬرﻳﻢ .وارد ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ و
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮارض ﻣﺮزي ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﺎ رود داﻧﻮب ﻧﻤـﻲ رﺳـﺪ .اﻳـﻦ
رود ﺳﺮﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴـﻦ دو
ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦﺟﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ رﻧـﮓ
آﺑﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﺎن ﻫﺎ ﻫـﺴﺘﻴﻢ،
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎﺳـﺖ و ﺧﻄـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﻲ.
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ از اﻳﻦﺟﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﺎﺳﺖﻫﺎ
ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌـﺪا
ﻣﺎرك ”داﻧﻮن“ را ﺑﻪ آن دادﻧـﺪ .و در
اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد را از
ﺣﻖ و اﻣﺘﻴﺎزات وﻳﮋه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻼص
ﻛﺮد و ﻟﺒﺎس ﻛﺎر ﭘﻮﺷﻴﺪ.
ﻣﺎ در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺘﺎرﻫﺎ ،وﻳﻠـﻮن ﻫـﺎ و
ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻣﻲ روﻧـﺪ ﺗﻬـﺮان
ﻛﻨﺴﺮت اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮر ﺷـﺪه اﻳـﻢ.
آن ﻫــﺎ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ در آﻻﻛﺎﻧــﺖ
 Alakantﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﺎر ﻣﻲﮔﺸﺘﻨﺪ و
ﻛﻨﺴﺮت ﻣﻲدادﻧـﺪ و ﺑﻌـﻀﻲ ﻫﺎﻳـﺸﺎن
ﺑﻠﻮزﻫـﺎي ﺗــﻲ ﺷــﺮت ﺑــﺎ آرم آژاﻧــﺲ
ﺗﻮرﻳــﺴﺘﻲ درﻳــﺎﻳﻲ آﻟﻔــﺎس دل ﭘــﻲ
 Alfas del Piﺑــﺮ ﺗــﻦ دارﻧــﺪ .ﻣــﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻢ ،ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ ﻫـﺎ
دﺳــﺘﻲ ﺑــﺮ ﮔﻴﺘــﺎر ﺑــﺒﺮد و ﺑﺮﺑــﻂ
ﺧﻮشﻧﻮازش را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺮ ﻗﺎﻗﻚ
آن ﭘﻨﺠﻪ زﻧﺪ و ﻧﻐﻤﻪاي دﻟﻨـﺸﻴﻦ ﺳـﺮ
دﻫﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺟـﺸﻦ ﺑﮕـﻴﺮﻳﻢ .وﻟـﻲ،
وﻟﻲ ﻫﻴﭻﻳﻚ ﺗﻜﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاد.
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ اﺣـﻮال ﺑـﻴﺮون
ﻣﻲآﻳﻴﻢ ،ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺑﻬـﺘﺮﻳﻦ وﺿـﻌﻴﺖ
ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﭼﻬـﺎرﻣﻴﻦ روز

ﺳﻔﺮﻣﺎن ﻣﻲﮔﺮدﻳﻢ و در ﺧﻮاب ﻏـﺮق
ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ.

داﻧﻮن
ﺑﻪ آن ﺳﻮي ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ روﻳﻢ
و اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ داﻧﻮن را ﺑـﻪ
ﻳﺎد ﻣـﺎ ﻣـﻲ آورد  .آﻗـﺎي اﻳـﺴﺎك
ﻛﺎرازو در ﻃﻲ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم از
ﺳــﺎﻟﻮﻧﻴﻚ ﺑــﻪ ﺑﺎرﺳــﻠﻮن آﻣــﺪ.
)ﺳﺎﻟﻮﻧﻴﻚ آن زﻣـﺎن ﻣﺤـﻞ زد و
ﺧﻮرد و درﮔـﻴﺮي ﺑﻴـﻦ ﺗـﺮك ﻫـﺎ،
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻫﺎ و ﺑﻠﻐﺎرﻫـﺎ ﺑـﻮد( اﻳـﺴﺎك
ﻣﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻬﻴﻪ آن را ﺑﺎ ﺧﻮد
آورد .او ﻓﻜــﺮ ﻛــﺮد ﺑﻬــﺘﺮ اﺳــﺖ
ﻣﺎﺳــﺖ را در ﺳﺮاﺳــﺮ ﺑﺎرﺳــﻠﻮن
ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ ،ﭘـﺲ ﺑـﺎ
ﮔــﺎري و ﺗــﻮي ﻇــﺮوف ﻛﻮﭼــﻚ
ﺷﻴــﺸﻪ اي ﻣﺎﺳــﺖ را در اﺧﺘﻴــﺎر
داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﮔﺬارد.
اﻳﺴﺎك آن را داﻧﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﻧﺎﻣﻲ
ﻟﻄﻴﻒ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺳـﻢ ﭘـﺴﺮش
داﻧﻴﻞ  .اﻳـﻦ ﻣـﺎرك در ﻓﺮاﻧـﺴﻪ و
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ ﺑﻌـﺪ
از ﻟﺒﻨﻴــﺎت ﻓﺮاﻧــﺴﻮي ﻫﻤــﻪ آن را
ﻣﻲﺧﺮﻳﺪﻧﺪ و در ﺗﻤـﺎم دﻧﻴـﺎ ﺟـﺰو
اوﻟﻴﻦ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣﺮﻏـﻮب ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ وﻗﺘﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ
داﻧﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻫﻴـﭻ ﻛـﺲ
ﺑﺎور ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎرك از
ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪ و ﻧﺎم
آن از اﺳـﻢ ﭘـﺴﺮ ﺳـﺎزﻧﺪه ي اﻳـﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳـﺴﺎك
ﻛـــﺎرازو ﻳﻜـــﻲ از اوﻟﻴـــﻦ ﻫـــﺎي
ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺳــﻔﺮ ﻛﺮدﻧــﺪ،
ﺷــﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻓﻜــﺮ ﻛﺮدﻧــﺪ و ﻳــﻚ
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اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺑﺮﭘـﺎ ﻛﺮدﻧـﺪ .ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻳﺎدي ﺷـﻮد
ﻣﺜﻞ آن ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺗﻮي آب ﻧﺒﺎت
ﻳﻚ ﻋﺼﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﭼﻮﺑﻲ ﻓﺮو ﻛﺮد
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع آبﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﻲ ﻫﺎ ﻧﺎم
”ﭼﻮﭘﺎﭼﻮﭘﺲ“ داد و اﻛﻨﻮن ﻫﻤﻪ آن
را ﻣــﻲ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺪ .و ﻳــﺎ آن ﺗﺎﺟــﺮ
ﻣﺘﻔﻜﺮي ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮغ ﭘﻴﺮ را ﮔﺮﻓﺖ
و از آن ﻃﻌﻢ دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎي ﻣﻜﻌـﺐ
ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،ـ از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم اون
ﻣﺮﻏﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﻮده ــ )اﺷـﺎره ﺑـﻪ
ﻃﻌﻢدﻫﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺮغ ﻣﺜـﻞ ﻣـﺎرك
ﮔﺎﻟﻴﻨﺎ ﺑﻼﻧﻜﺎ .م( .ﻳﺎ آن ﻣﺮد ﻧﺎﻧﻮاﻳـﻲ
ﻛﻪ از اﻫـﺎﻟﻲ  Lleidaﺑـﻮد و ﺑـﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻔﺮ ﻛﺮد و آنﺟﺎ ﺟﺬب اﻳﻦ
ﻓﻜﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ روﻟﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﭙﺰد ﻛـﻪ
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟـﺖ دﺳـﺖ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺷـﺮﻛﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳـﻲ
ﻗﺮارداد ﺑـﺴﺖ و ﺑﻌـﺪ از  2ﺳـﺎل
اﻣﺘﺤﺎن و ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ
اوﻟﻴﻦ روﻟﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣـﺎرك ”داﻧـﺖ
 “Dountاراﺋــﻪ دﻫــﺪ و اﻛﻨــﻮن
روﻟــﺖ ﻫــﺎي داﻧــﺖ ﺑــﺮ ﺑــﺎزار
ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﻫﺎي ﺗﺎزه ﺻـﻨﻌﺘﻲ رﻳﺎﺳـﺖ
ﻣــﻲ ﻛﻨــﺪ) .اﻳــﻦ ﻧــﻮع روﻟــﺖ ﻫــﺎ در
ﺑﺎزارﻫﺎي اروﭘﺎ راﻳﺞ و آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .م(.

ﭘﺸﺖ درﻫﺎي ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ
روز ﭘﻨﺠﻢ

از ﻣﺮزﻫــﺎي ﺑﻠﻐﺎرﺳــﺘﺎن ﺑــﺪون
ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺬرﻳﻢ .اﺗﻮﺑـﻮس
ﺟﻠﻮي ﻣﻐﺎزهاي در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮز دو
ﻛــﺸﻮر ﺗﻮﻗــﻒ ﻣــﻲ ﻛﻨــﺪ ،ﻛــﻪ اﻟﺒﺘــﻪ
ﻋﻮارض و ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣـﺎل
اﻳﻦ ﻣﻐﺎزه ﻧﻤﻲﺷﻮد.

ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ راﻧﻨﺪه ﻫـﺎ ﭼﻘـﺪر ﺑـﺎ
ﺷﺘﺎب و ﻋﺠﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  30ﺗﺎ ﻛﻴـﺴﻪ و
ﺳﺎك ﺳﻴﺎهرﻧﮓ را ﺑﺎر ﻣﻲ زﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑـﻪ
ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﻫﺮدو ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ
ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ )ﺟﻨﺲ ﻗﺎﭼـﺎق( .ﻣـﺴﻠﻤﺎ
ﻳﻜﻲ از آنﻫﺎ ﻣﺎل ﻣﺎﻫﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫـﻢ
ﺗﺠﺮﺑﻪاي ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﺳﻔﺮ ﻧـﻮ ﺑـﻪ
آﻧﺪورا.
ﻣﺎﻣﻮر ﻣـﺮزي از ﻣـﺎ ﻣـﻲ ﭘﺮﺳـﺪ :آﻳـﺎ
اﺳــﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻫــﺴﺘﻴﺪ؟  -ﺑــﻪ ﺻــﻨﺪوق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﻪ وﻳﺰا ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي آن  10ﻳﻮرو ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻃﺒﻖ روال ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ از ﺻـﻒ ﻛﻨـﺘﺮل
ﻣﻲﮔﺬرد و ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اﻳﻨﺠﺎ ﻫـﻢ
ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﺳـﻮار
اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ،و ﺑـﻪ ﮔﻤـﺎن ﻣـﺎن
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺎﻫﺎﻳﻤﺎن ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺳﺎك ﺳﻴﺎه
ﺣﺎوي ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ و وﻳـﺴﻜﻲ ،ﺑﺎﻳـﺪ  4ﺗـﺎ
ﺑﻄﺮي ]ﻣـﺸﺮوب[  black labelو 3
ﻛﺎرﺗﻦ ]ﺳﻴﮕﺎر[  Dunhillﻗﺮار داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ آدم را زﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ!
ﺳﺎﻋﺖ .5 :30 :ﻣـﺎ و آن ارﻛـﺴﺘﺮ
روﻣﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳـﺮان ﻣـﻲ روﻧـﺪ از
ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﻣﻲ ﺷـﻮﻳﻢ .ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل
رﺳــــﻴﺪﻳﺪم .در دﻓــــﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧــــﻲ
اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﻣـﺴﺎﻓﺮﺑﺮي  ،داﻧﻴـﻞ را
ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻳﻚ روﻣﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﻠﻨﺪﻗﺪ و
ﺑﻠﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﭼﻮن  7ﺳـﺎل
در اﻳﺘﺎﻟﻴــﺎ ﻛــﺎر ﻣــﻲ ﻛــﺮده ﺣــﺎﻻ ﺑــﻪ
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .وﻟﻲ ﺑﻪ ﺟـﺰ
ﻳﻚ ﻛﻠﻤـﻪ  tropoﭼـﻴﺰ دﻳﮕـﺮي از
دﻫﺎن او ﺑﻪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ .ﻻﺑـﺪ
زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ او ﺣﺮف ﻣﻲزﻧﺪ ﻳـﻚ زﺑـﺎن
روﻣﺎﻧﻴﺎﻳﻲ دﺳﺘﻜﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي
ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﻫﺘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻛﺎرﻣـﺎن را
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راﺣﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ .ﭼﻘـﺪر ﻣﻬﺮﺑـﺎن ،اوه
 tropoدوﺳﺖداﺷﺘﻨﻲ.
ﻣﺎرﻛﻮ ﭘﻮﻟﻮ Marko Plolo

ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ﻛـﻪ از
ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده اﺑﺮﻳـﺸﻢ ﺑـﻪ دور دﻧﻴـﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﺮد در ﺳـﺎل  1255در
وﻧﻴﺰ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .او
ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻲﺑﺎﻛﻲ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺗﻮﻟﺪ او ،ﺑﺎ ﺑـﺮادرش ﻳﻌـﻨﻲ ﻋﻤـﻮي
ﻣﺎرﻛﻮ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﺳﻔﺮ ﻛـﺮد .وﻗـﺘﻲ از
اوﻟﻴﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎرﻛﻮ  15ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد و ﻣﺎدر ﻣﺎرﻛﻮ ﺑﺎ زﻧـﺪﮔﻲ وداع
ﻛﺮده ﺑﻮد
ﭘﺲ از دو ﺳﺎل در وﻧﻴﺰ ،آن ﻫـﺎ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ ،و
اﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﻣـﺎرﻛﻮ را ﻧـﻴﺰ ﺑـﺎ ﺧـﻮد

5

ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺴﺮي  17ﺳﺎﻟﻪ ﻛـﻪ ﻫﻨـﻮز

5

ازدواج را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد .ﻇـﺎﻫﺮا
ﭘﺪر او دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ زﻣـﺎن را از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .در ﺳﻔﺮ ﻗﺒﻠـﻲ زﻣﺎﻧـﻲ
ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎردار ﺑﻮد او را ﺗﺮك
ﻛﺮد و ﺑﻌﺪ از  15ﺳـﺎل ﺑﺎزﮔـﺸﺖ.
دوﺑﺎره ازدواج ﻛﺮد و اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑـﺮاي
 25ﺳﺎل ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ
در ﺳﺎل  1296زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﺎرﻛـﻮ
 41ﺳﺎل داﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ .در
ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺎرﻛﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻗﻮﺑﻼي
ﻗﺎآن ،ﺧﺎن ﻣﻐﻮل ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ
ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮش او را دوﺳﺖ داﺷﺖ.
در ﻣﻴــﺎن ﭼﻴﺰﻫــﺎﻳﻲ ﻛــﻪ او از
ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﺮد ،ﻳﻜﻲ ﻣﻔﻬـﻮم و
ادراك ﻛﻠــﻲ درﺑــﺎره ﭘــﻮل ﺑــﻮد و
Aŭtuno 2012

ﺎﯿﭘم ﺰاﺪ ﺸﺎن
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ﻫﻢ ﭼﻨﻴـﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي
ﺧﻤﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻛـﻪ ﺑﻌﺪﻫـﺎ
ﻏﺬاي ﻣﻠﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺷﺪ ،رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي
ﺧﻤﻴﺮي ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﺳـﭙﺎﮔﺘﻲ و
ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﻣـﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻴﻢ و در ﻫﻤـﻪ
ﺟﺎي دﻧﻴﺎ ﻃﺮﻓﺪاران زﻳﺎدي دارد.
اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣـﺎرﻛﻮ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ
داﻧﺴﺘﻪﻫﺎي ﻣﺎ ،اوﻟﻴﻦ اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳـﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮي ﺳﻔﺮ ﻛﺮدﻧـﺪ
ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﺎده اﺑﺮﻳﺸﻢ
اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﻣﻴﺎن وﻧﻴﺰيﻫﺎ
و ژﻧﻮي ﻫﺎ ،اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ ي آﺧـﺮي،

ﺳﺎﻋﺖ ،ﻣﻴﻮه ،ﻧـﺎن ﻣﺎﺷـﻴﻨﻲ و ﻏـﻴﺮه
ﻣﻲﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﺟﻨﺎﺳﻲ
ﻛﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و دﻛﻪﻫﺎي ﺑـﻲ ﺷـﻤﺎر ،در
وﺳــﻂ ﺧﻴﺎﺑــﺎن ﺑــﺮاي رﻗﺎﺑــﺖ ﺑــﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش
ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ اﻳــﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄــﺎر راه
ﻣﻲاﻓﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑـﻪ
ﺗﻬــﺮان رﻓــﺖ .ﻣــﻲ ﮔﻮﻳﻨــﺪ ﻗﻄــﺎر
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳـﻪ روز
ﻃﻮل ﻣﻲﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺗﻬـﺮان ﺑﺮﺳـﻴﻢ.
ﻧﻤﻴﺸﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ زودﺗﺮ ﺑﺮﺳﻴﻢ .ﺑﻪ ﻗـﺴﻤﺖ
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و از ﺧﺎﻧﻢ

ﻣﺎرﻛﻮ را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨـﺪ ،و در

رﺳﺘﻮران دارﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻗـﺼﺪ ﺟـﺬب
ﻣﺸﺘﺮي و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ از ﻣﺎ دﻋﻮت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ
رﺳﺘﻮران آنﻫﺎ ﺑﺮوﻳﻢ:
 ”دوﺳــﺖ ﻣــﻦ ،ﺑﻴــﺎ اﻳــﻦ ﺟــﺎ،اﻳﻦﺟﺎ“.
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﺟـﺎ زﻳـﺎد
اﺳﺖ و در وﺣﻠـﻪ اول ﮔﺎرﺳـﻮن ﻫـﺎ و
ﭘﻴﺶﺧﺪﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را وﻓـﻖ
دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﺧﻮﺷﻤﺎن آﻣﺪ ﻣـﻲ روﻳـﻢ و ﺑـﻪ ﻗـﺪر
ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧﻮب ﻧﺎﻫﺎر ﻣﻲ ﺧـﻮرﻳﻢ .دﻟﻤـﻪ
ﺑﺎدﻣﺠــﺎن ،ﻓﻠﻔــﻞ ﻣﻌﻄــﺮ ،ﺗﻜــﻪ ﻫــﺎي
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

زﻧﺪان او ﺑـﺎ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه اي ﺑـﻪ ﻧـﺎم
 Rustichelloآﺷــﻨﺎ ﺷــﺪ .آن ﻫــﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ زﻳﺎد داﺷـﺘﻨﺪ وﻗـﺖ
6

ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻣـﺎرﻛﻮ ﻫﻤـﻪ ﻣﺎﺟﺮاﻫـﺎي

6

ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑـﺮاي او ﺗﻌﺮﻳـﻒ
ﻛﺮد و آن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﻗﺎﻟـﺐ ﻳـﻚ
ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ”ﻋﺠﺎﻳﺐ ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﺟﻬﺎن“ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻛﻪ در آن
دوره زﺑﺎن ﻧﻮاﺑﻎ ﺑﻮد ،ﺷﺮح وﻗﺎﻳﻊ را
ﺛﺒﺖ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣﺪد ﻗﻠﻢ ﺗﻮاﻧـﺎي او
ﻣــﺎرﻛﻮ ﭘﻮﻟــﻮ ﺑــﺮاي ﻫﻤﻴــﺸﻪ ﻳــﻚ
اﺳﻄﻮره ﺷﺪ .در اﺻﻞ ﭘﺪر و ﻋﻤﻮي
ﻣﺎرﻛﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ راه را ﺑـﺎز
ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳـﺖ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮد.

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺜﻞ ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﻲ اﺳـﺖ،
ﻛﻪ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ در آن ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﺗـﻮي
ﺧﻴﺎﺑﺎن از ﻣﻮﺟﻮدات اﻓﺴﺎﻧﻪ اي ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺗــﺎ ﺗــﺮازو ،ورق ﺑــﺎزي ،ﺟــﻮراب،
ﭘــﻴﺮاﻫﻦ ﻫــﺎي دﺳــﺖ دوم و ﺳــﻮم،
Aŭtuno 2012

ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳﻮال ﻣـﻲ ﻛﻨﻴـﻢ
ﭼﻄﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳـﺮﻳﻊ ﺗـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻬـﺮان
ﺑﺮوﻳﻢ و ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣـﻲ دﻫـﺪ:
”ﭘﺮواز“ .ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد! ﺣﺎﻻ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺎ داﻧﻴﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛـﻪ
ﻣــﺸﻜﻞ را ﺣــﻞ ﻛــﺮده و ﺑــﺮاي ﻣــﺎ
اﺗﻮﺑﻮﺳﻲ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ .اﻳـﻦ
اﺗﻮﺑﻮس ﻓـﺮدا ﺑﻌـﺪازﻇﻬﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺗﻬﺮان ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳـﺎﻋﺖ
ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺑﺮﺳﻴﻢ.

ﭼﻬـــﺎرﮔﻮش ﮔﻮﺷـــﺖ ﮔﻮﺳـــﻔﻨﺪ،
ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ و ﻣﺎﺳﺖ .ﻫﻤﻪي اﻳﻦ ﻫـﺎ
 33/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮه ﺗـﺮك و ﺑـﻪ ﻧـﺮخ
ارزي ﻣﻌــﺎدل  20ﻳــﻮرو ﻗﻴﻤــﺖ دارد.
ﻳﻚ ﻛﻢ ﮔﺮان اﺳﺖ.

اداﻣﻪ دارد
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ﭼﻪ
ﺧﺒﺮ؟
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
 ESPERANTO POR UNUIĜINTAJ NACIOJﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و
ﮔﺴﺘﺮش اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻴﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻛﺎر و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
* ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ داراي رواﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و رﺳﻤﻲ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ از ﺳﺎل  1954ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
* ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﻃﺮﻳﻖ اداره اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
آدرس 777 United Nations Plaza, Novjorko :ﺑﺮ
ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و دﻳﺪارﻫﺎ ﻧﻈﺎرت دارد؛ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻛﺎري
در ﭘﺎرﻳﺲ ،ژﻧﻮ و وﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
* ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ زﺑﺎﻧﻲ در
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﻄﺮح
ﻣﻲﻛﻨﺪ
* در ژﻧﻮ ،ﻧﻴﻮﻳــﻮرك ،ﭘﺎرﻳــﺲ و  ...ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎﻳﻲ را
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
* ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎزي ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﺳﺎﻧﻪ
ﺑﻲﻃﺮف در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدﻣﺎن و ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﻮم از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
* ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
درﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ:

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﺨﺶ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي اﻧﺪروﻳﺪ
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه و
ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘـﻢ ﻋـﺎﻣـﻞ
اﻧﺪروﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪزودي و اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ از ﺻﻔـﺤـﻪ
ﻛﻠﻴﺪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ
ﻃﺒﻖ ﻃﺮاﺣﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـــــﺪه در
اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 3
 201ﺑﺨﺶ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﻲﻛﻢ و ﻛـﺎﺳـﺖ
ﻧﺴﺨﻪ  4.2اﻧﺪروﻳﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ژاﻛﻮب ﻧﻮردﻓـﺎﻟـﻚ
ﺑــﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳــــﺰ
داﻧـﻤـﺎرﻛﻲ ﻛـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳـــﺰاﻳـﻲ در
ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
در اﻧﺪروﻳﺪ داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻮده ،ﺿﻤﻨﺎ
ﭼـﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻃﻮر
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ در
ﻓﻬﺮﺳﺖ زﺑﺎنﻫﺎي ورودي ﻗﺮار دارد.....
ﻣﺘﻦ ﻛﺎ
ﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ را در آدرس زﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ:

toio.org/2012/esperan
http://www.liberafol
oj
fon
ele
d-t
e-androi
igos-integra-parto-d
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7
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www.esperanto-un.org

* ﺑﺎرورﺳﺎزي و رﺷﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد
ﭘﺎﻳﮕﺎه در راﺳﺘﺎي ﻛﺎر و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ.
* ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در
ﻣﻴﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن.
* اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺪﻻل و ﺑﺮﻫﺎن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
از ﻃﺮﻳﻖ -1 :اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ درﺑﺎره ارزش آن،
آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﺪارس -3 ،اﻳﺠﺎد ﻫﻮﺷﻴﺎري در
ﻣﻔﻬﻮم ارزش ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،و  -4ﻛﺎر و ﺗﻼش ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﻮل ﺑﺨﺶ ﻫﺰارهاي.
ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ آدرس
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺎ info@esperanto-
 un.orgارﺳﺎل ﻛﺮده و آﻣﺎده درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﻲ ﮔﺰارش
ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﻋﻀﻮﻳﺖ راﻳﮕﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

آﻧﺪروﻳﺪ  JellyBean 4.2ﺑﺎﻻﺧﺮه رﺳﻴﺪ!
ژاﻛﻮب ﻧﻮردﻓﺎﻟﻚ  14ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2012در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس ﻧﻮﺷﺖ:
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ “اﻧﺪروﻳﺪ” ﻛﻪ داراي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﺳﺖ وارد
ﺑﺎزار ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي  Nexus 7ﻛـﻪ
ارزان و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻳـﻦ
ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ .ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣـﺠـﻬـﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴـﻮﻧﮓ ﮔﺎﻻﻛﺴــﻲ اس  3در اواﻳﻞ  2013ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ روز
ﺷﺪه را درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ:
https://plus.google.com/Android
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) (UEAو ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟـﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ
) (TEJOدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ RIO+20
ﺑﺮﮔﺮدان :ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ

8
8

در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
 RIO+20ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در
رﻳﻮدوژاﻧﻴﺮوي ﺑﺮزﻳﻞ از ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ
ﺑﻴﺴﺖ و دوم ژوﺋﻦ  2012ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮد،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫــﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ )ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد(
) (NGOﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ .از
ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮاي
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺼﻮب ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﻤﻚ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺑﺮاي
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﻳﺪار در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 UEAو ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن آن
 TEJOدر »ﻣﺴﻴﺮ رﻳﻮ« ﻓﻌﺎل
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺪم اول در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در
ﺑﻦ ) (Bonnﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن UEA
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﺻﻼﺣﻴﻪ اي در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺣﻘﻮق زﺑﺎﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﺣﺘﻲ ﺑﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﺑﺎن
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻲﻃﺮف ﺑﻮد.
ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺒﺮي ﻓﻌﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺸﺘﺮك  UEAو  TEJOرا ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻛﺮد .اﻳﻦ ﮔﺮوه در اﺻﻞ ﻣﺘﺸﻜﻞ از
ﻓـﻌـﺎﻻن  TEJOوروﻧﻴــــــﻜﺎ ﭘﻮر
) (Veronika Poorو ﻧﻴﻜﻮ ﻫﻮرﻣﺎن
Aŭtuno 2012

) ،(Nico Huurmanﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  UEAدر Rio+20
اورﺳـــــﻮﻻ ﮔﺮاﺗــــــــﺎﭘﺎﮔﻠﻴــــﺎ
) (Ursula Grattapagliaو ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺎت رﺋﻴﺴﻪ  UEAدر اﻣﻮر رواﺑﻂ
ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮ ) Stefano
 (Kellerﺑﻮد .ﺳﻨﺪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﻧﻤﺎي
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻳﺶ اﻳﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درآﻣﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ  UEAو TEJO
اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺎﻳﺶ در
اﺧﺘﻴﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ
روﺷﻨﻲ ﺗﺒﻌﻴﺾ زﺑﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ
را ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي زﺑﺎن ﻫﺎ و
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺮ
ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد را
ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن
اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻦ ) (Bonnرا ﺑﺎ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮادي ﻛﻪ  UEAﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
اﻓﺰودن ﺑﻪ آن ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻳﺎدآوري
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﻠﻲ زﺑﺎﻧﻲ در ﻣﺘﻦ ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎ
ﻳﺎدآوري ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺮاي روش و
ﺳﻴﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﻣﺸﺎﺑﻪ در رﻳﻮدوژاﻧﻴﺮو در ﺳﺎل 1992
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﺎده ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺗﻘﺪم اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
را در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻄﺮح

ﺳﺎﺧﺖ و از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
دﻋﻮت ﻛﺮد ﺗﺎ در ﮔﺴﺘﺮش آن
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 UEAو  TEJOدر ﭘــﺎﻳــﺎن
ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮد ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺴﻲ را ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻋﻨﻮان ﻛﻪ ﮔﺬر ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ زﺑﺎﻧﻲ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دﻳﮕﺮ و در آﺣﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ ،آﻣﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧـــــﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
) (UEAدر اﺟﻼس زﻧﺎن اﻗﻠﻴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ و ﺳﻲ ام ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم اﺟﻼس اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ در ژﻧﻮ
)ﻣﻘﺮ اروﭘﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ(
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ
»ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﺛﺮ« زﻧﺎن اﻗﻠﻴﺖ در
اﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮد .در اﻳﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎوي ﭘﻴﻼي ) Navi
 (Pillayﻓﺮﺳﺘﺎده ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ .ﺧﺎﻧﻢ رﻳﺘﺎ اﻳﺴﺎك ) Rita
 (Izsakﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ در
اﻣﻮر اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎم وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ
ﺳﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮ ) Stefano
 (Kellerو ﺳﺴﻜﻮ رﺋﺎﻟﻪ ) Cesco
 (Realeﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺎﯿﭘم ﺰاﺪ ﺸﺎن
اﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت رﺋﻴﺴﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در روز دوم ﺑﻪ
اﺟﻼس آﻣﺪ .او ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻟﺰوم
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﻲ ﻃﺒﻖ
»اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻠﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ و
زﺑﺎﻧﻲ« ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل 1992
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻠﺐ ﻛﺮد .ﺑﻪ
ﻋﻘﻴﺪه وي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از  100ﺳﺎل ﻣﺪاﻓﻊ
زﺑﺎنﻫﺎي اﻗﻠﻴﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻛﻠﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن اﻗﻠﻴﺖ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از
اﺑﺘﺪاي ﻛﻮدﻛﻲ ﺧﻮد روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻘﺮ و
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﻲ دﻓﺎع
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ آن ﻫﺎ در
ﻣﻮرد ﻓﻬﻢ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻣﺎدري ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻴﺎت
اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻛﻠﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ ﻛﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﺶ زﻧﺎن اﻗﻠﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ را
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد.
در ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻔﺲ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮﺧﻲ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻛﺮده و ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
دﻫﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل روز
ﮔﺮاﻣﻲداﺷﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .دﻋﻮت
اﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت رﺋﻴﺴﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻣﻮر رواﺑﻂ
ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪارك ﺑﺮاي روز
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در
ﻧﺸﺴﺖ  317ﺧﻮد در ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻬﺎرم
دﺳﺎﻣﺒﺮ  1950ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ،در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »روز ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ«،
ﻫﻤﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
را ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮاﻣﻲ داﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ
اﻳﻦ روز و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎزي
ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﺠﻤﻊ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻲ داﺷﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺪف اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻲ داﺷﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از :اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ،ﺟﻠﺐ ﻛﺮدن ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻛﻪ در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺘﺮك
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺨﺶ
ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي
اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻫﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ 1948
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﺎده  2آن در
ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت آﻣﺪه
اﺳﺖ” :ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق و آزادي ﻫﺎي
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺪون
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ اﻋﻢ از ﻧﮋاد ،رﻧﮓ
ﭘﻮﺳﺖ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ ،آرﻣﺎن
ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻏﻴﺮه ،ﺗﺒﺎر ﻗﻮﻣﻴﺘﻲ ﻳﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،داراﻳﻲ ﻫﺎ  ،وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﺪ و
ﻏﻴﺮه ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ“.
ﺑﻴﺶ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺻﺪور
اﻳﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ ،ﺑﺴﻴﺎري از دوﻟﺖ ﻫﺎ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻣﻮرد ﺑﻲ اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ و آن را ﻧﻘﺾ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
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ﻣﻌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮط ﻫﺎي
اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎر ﻣﺎ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺧﻮب و ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﻮري و ﮔﺮوه ﻫﺎي
ﻣﺤﻠﻲ در دﻫﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﻳﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎن آﺷﻜﺎر ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي
ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﻫﺎ،
ﭼﻨﺎنﻛﻪ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺣﻀﻮر دارﻳﻢ ،ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ روز
ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﻫﺎي ﻣﻬﻢ
ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در
ﻣﻴﺎن اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و
ﮔﺮاﻣﻲ داﺷﺖ ﻫﺎﻳﻤﺎن را ﻳﺎدآوري ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﺎد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ اﻳﻦ روز
)ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮ و
ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
اﻳﺠﺎد ﮔــــﺮدﻳﺪ .آن را ﻣﻲ ﺗﻮان از
ﺗﺎرﻧﻤﺎي ) 20ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي(:
http://uri.fi/TagoHomajRajtoj

و ) 10ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي(:
http://uri.fi/TagoHomajRajtoj10cm

داـﻨﻠـﻮد ﻧـﻤـﻮد .از آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ در
ﭘﻴﺎم ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺳــــﺎﻳﺖ ﻫﺎ و
وﺑـــــﻼگ ﻫﺎي ﺧــﻮد )ﻓﻴﺴــﺒﻮك
 ،Ipernity،و ﺑﻘﻴﻪ( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ زﺑﺎﻧﻲ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،اﻋﻼﻣﻴﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از
ﻧﺸﺎﻧﻲ زﻳﺮ ) ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  300زﺑﺎن
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ( داﻧﻠﻮد ﻛﻨﻴﺪ:
Aŭtuno 2012
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http://www.ohchr.org/EN/UDHR/
Pages/SearchByLang.aspx

در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزي رﺳﺎﻧﻪ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ )اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ(
ﻛﺸﻮرﺗﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در آن اﺷﺎره
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﺣﻘﻮق
زﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨـــﺎن ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧـــﺖ
ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧـــﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ،از ﻣﺨﺎﻃﺒﻴـﻦ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادي از آﻧﺎن ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻳﻲ از
ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻧﺸﺎﻧﻲ زﻳﺮ:
http://www.linguistic-rights.org/
eventoj

و در ﻓﻴﺴﺒﻮك :
http://www.facebook.com/
unitednationshumanrights

اﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت رﺋﻴﺴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
در اﻣﻮر رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻲ

ﻣﻮﺳﺴﻪي ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان
ﻫﻤﻪي ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و دوﺳﺘﺪاران
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ
ﻣﻲﻛﻨﺪ!
 ﺑـﺮاي ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻓــﻌـﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

http://uea.org/vikio/
Homaj_Rajtoj
http://
esperantomovado.blogspot.com/2011/12/
rio20-kaj-esperanto.html

ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان
ﺷﻮﻳﺪ!
www.espero.ir

ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﻮﻓﻖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آﻣﻮزﮔﺎران اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ
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ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺟﺬب ﺧﻮد ﻧﻤﻮد

اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـــــــــﻲ آﻣﻮزﮔﺎران اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﻫﺮ ﺳـــﺎﻟﻪ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧــــﻪ ﺧــﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮﻳــﻲ را ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر
داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ﻣﺠﺮب ﻏﻴﺮاﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ زﺑﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﻛﻨﺪ و
اﻛﻨﻮن اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  25ژوﻻي  2012ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دهﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ روﺷـﻨـﮕـﺮ
ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ در اﺳﺘﺎن  Yunnanﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺣـﺪود 25
ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﻲ ،اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎ ،اﻟﻔﺒﺎ ،ﻋﺎدات و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط در ﻣﻴﺎن ﻗﻮمﻫﺎي
اﻗﻠﻴﺖ ﺿﺮورت ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﭼﻴﻨﻲ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮد .ﻣﺘﻦﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻛﺮان درآﻣﺪه ﺗـﺎ ﺳـﺮﻋـﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از وﻗﻔﻪ در ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺷﻮد .زﻣﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣـﺤـﻮل ﺷـﺪ.
ﺗﺎﻻر ﺑﺎ  150ﺻﻨﺪﻟﻲ و  11ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺗﻤﺎم روز ﭘﺮ ﺑﻮد .ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ آﻗﺎي  YUAN Hongyuدر ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑـﻪ
آدرس  www.ilei.infoدر ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﭘﻲ دي اف در دﺳﺘﺮس و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺘﻦ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺨﻨـــــــﺮاﻧﻲ دﻗﻴﻘﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﺮاز ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮ ﻓـــﺮﻫﻨﮓ ،زﺑـﺎن و ﺗـﻨـﻮع
ﻗﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن  Yunnanرا اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ .در اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ اﻛﺜﺮا ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص
از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪد وﺟﻮد راﻫﺮوﻫــﺎي ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ارزش اﻳـﻦ زﺑﺎن
ﺗﺒﺎدل ﮔــﺮدﻳﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪاي ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن را ﻛﺎﻟﺞ ﻫﻨﺮ ﻛﻮﻣﻴﻨـــــﮕﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده و
ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﺑﻮد.
اﺳﺘﻔﺎن ﻣﻚﮔﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آﻣﻮزﮔﺎران اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ
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اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻳﺎدﻧﻤﺎ و ﭘﻴﻜﺮهﻫﺎي ﻳﺎدﺑﻮد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﻣﺼـﻮر از  1044ﻳﺎدﻧﻤﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬـﻮف و اﺳﭙـﺮاﻧﺘﻮ در  54ﻛﺸـﻮر
دﻧﻴـﺎ در ﻃﻮل ﺻﺪ ﺳﺎل 1996ـ 1896
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮم(
ﺑﺮﮔﺮدان :رازﻣﻬﺮ ﭘﺮﺗﻮ

ﻫﻮﮔﻮ روﻟﻴﻨﮕﺮ
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ﻟﻮﺣﻪﻫﺎي ﻳﺎدﺑﻮد در ﻣﺎرﻳﻠﻴﺎ و ﻓﻮرﺗﺎﻟﺰ ،ﺑﺮزﻳﻞ
Aŭtuno 2012
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ﺑﻨﺎي ﻳﺎدﺑﻮد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
 Vitóriaﺑﺮزﻳﻞ
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ﺗﺎﺑﻠﻮي روي ﺑﻨﺎي ﻳﺎدﺑﻮد
درﺑﺎره اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ Anápolis

ﺑﺮزﻳﻞ

ﻧﻴﻢﭘﻴﻜﺮه زاﻣﻨﻬﻮف در ﻣﻴﺪان
ﺟﻤﻬﻮري  ،São Pauloﺑﺮزﻳﻞ
Aŭtuno 2012

ﺎﯿﭘم ﺰاﺪ ﺸﺎن

ﭘﺎﻳﻴﺰ 1391

13
13

ﺧﻴﺎﺑﺎن زاﻣﻨﻬﻮف در رﻳﻮدو ژاﻧﻴﺮو ،
ﺑﺮزﻳﻞ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1964
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ(
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ﻓﻨﻼﻧﺪ

 Allan Mebtonenﻧﺰدﻳﻚ درﺧﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
در  ،Ouluﻓﻨﻼﻧﺪ
14
14

درﺧﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در  25 ،Ouluﺳﭙﺘﺎﻣﺒـــﺮ  1987در ﺟﻨﮕﻞ  =) Rauhanmetsäﺟـﻨـﮕـﻞ ﺻـﻠـﺢ( در ﺟـﺰﻳـﺮه
 Hietasaariﻓﻨﻼﻧﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻨﺪر ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  Ouluدر ﺳﺎﻟﮕﺮد زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘــﻮ ﻣﺠﻮز ﻛﺎﺷﺖ اﻳﻦ درﺧﺖ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد .از آن ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ
اﻧـــﻮاع درﺧﺖ ﻛﺎج ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ از ﺟـﻤﻠـﻪ ﻓـﺮﻫـﻨـﮓ و دوﺳـﺘـﻲ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺷـﻤﺎره درﺧﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘــــﻮ در ﺟﻨﮕﻞ ﺻﻠﺢ  54اﺳـﺖ؛ ﻛـﻪ از ﻧـﻮع
درﺧﺖ ﻛﺎج ﺑﻮده و ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ آن  Pinus sylvestrisﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮي اﻳـــﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ دو زﺑـﺎن ﻓـﻨـﻼﻧـﺪي و
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي  Ouluﺑﺮآن درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
Allan

ﻋﻜﺲ ﻓﻮق  5ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﺷـﺖ درﺧﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1992ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــــــﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ در آن
 Mebtonenﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧــــﻲ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ارﺗﻔﺎع درﺧﺖ را ﻛﻪ ﺑﻪ  1/5ﻣﺘﺮ رﺳﻴــــﺪه اﺳـﺖ ﻧﺸـﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ژوﻻي  1995ﻓﻨﻼﻧﺪ در ﻣﺮاﺳـﻢ اﻓﺘﺘـﺎﺣـﻴـﻪ ﻛـﺎﺷـﺖ
درﺧﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
در ﭘﺎرك ”اردك“ درﺧﺖ  5ﺳﺎﻟـﻪاي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  4ﻣﺘﺮ در ﺷـﻬـﺮ  Tampereﻣـﺤـﻞ ﺑـﺮﮔﺰاري ﻛﻨﮕﺮه ﻛﺎﺷﺘـﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻤﺒﻠﻴﻜﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

Aŭtuno 2012
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Pajam-e Sabzandiŝan (Mesaĝo de Verdpensuloj)
ISSN 1728-6174

IRANA ESPERANTISTO estas kultura
kaj sendependa sezon-revuo internacia.

Karaj legantoj!
Kiam mi kontrolis tiun ĉi numeron, mi
ekkomprenis ke “Irana Esperantisto”
jam dekjariĝis. Kvazaŭ estus hieraŭ
kiam S-ro Torabi telefonis al mi petante
kontribui al la nova revuo. Ni spertis
bonajn neforgeseblajn momentojn dum
tiu ĉi dek jaroj. Kiam ni kunsidis por
enordigi la kontribuaĵojn kaj prepari la
numerojn. Kaj malbonajn momentojn,
kiam la revuo ĉesis aperi. Sed ĉiaokaze
ĝi dekjariĝis. Kvankam ni ne atingis
niajn celojn, sed ĝi vivas. Helpu ĝin vivi
jarojn kaj jarojn.

Kovrilo:

D-ro Keyhan Sayadpur
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Persa kovrilo:
Grafikaĵo
Sabzandiŝan

Enhavo:
k

enpaĝigo:

Adresoj: Tehran, Iran
TTT-ejo : www.espero.ir
Retpoŝto: info@espero.ir
Bonvenas eseoj, artikoloj, raportoj
kaj kontribuaĵoj kondiĉe ke ili ne estu
publikigitaj antaŭe. Bonvenas kulturtemaj kontribuaĵoj ĉu en Esperanto ĉu
en la persa.

 Metroo sociologie en aliaj landoj: K. Sayadpour
 Proksimiĝantaj Psikologio kaj Mistikismo: A. R. Mamduhi
 Esp-a klavaro en Android-sistemoj

Kaj ...

La persa parto:
 Esperanto en tornistro, Parto la 5a, tradukis: Simin Emrani
 Esperanto iĝos integra parto de Android-telefonoj

Ĉia presa aŭ eletronika citado aŭ
eldonado de materialoj de IRANA
ESPERANTISTO, ĉu originale ĉu
tradukite en aliajn lingvojn, estas
permesata. Bonvole menciu pri la fonto
kaj la originala lingvo (t.e. Esperanto aŭ la
persa) kaj se eble, informu nin pri
eldonaĵo en kiu aperis io de aŭ pri IRANA
ESPERANTISTO aŭ/kaj sendu kopion al
ni.
Aŭtuno 2012

 UEA Kaj TEJO kontribuis al RIO+20
 Sukcesa simpozio kadre de la ILEI-konferenco
 Esperanto Monumente, Hugo Röllinger, Parto la 3a

Kaj ...
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(Parto 2: en aliaj landoj)

Metroo Sociologie
Verko & Fotoj: K. Sayadpour

Metroo!
Oni
aĉetas
bileton,
validigas
ĝin,
trapasas pordon elektrikan,
atendas trajnon, entrajniĝas,
staras aŭ sidas ĝis celstacio,
eltrajniĝas, kaj eble alifoje
trapasas pordon. Jes, sed ne
ĉie ĝuste tiel! En kelkaj
landoj/urboj estas diferencoj.
Jen kelkaj diferencoj laŭ miaj
spertoj.
Germanio
Nu! La granda diferenco
estas ke ne ekzistas pordo!
Vi havu bileton kun vi mem!
La
kontrolistoj
hazarde
kontrolas vian bileton kaj se
vi ne havos, ili punos vin je
60 eŭroj! Estas notico pri tiu
puno: "Nigra tago por nigra
veturanto". Ankaŭ ne miru se
vi vidis veturanton kun biciklo

Ĉiam estas relative multe da
homoj en stacidomoj kaj
trajnoj . Veturantoj divideblas
al du grupoj: duono dormas
en la trajno kaj alia duono aŭ
ludas per elektronika ludilo/

Ĉinio
Unu el la plej enordaj
metrooj estas tiu de Pekino!
En multaj stacioj estas vitraj
muroj inter la fervojo kaj
popoloj. Ekzistas elektraj
2

poŝtelefono aŭ legas SMSojn! Ĉar tokianoj multe
laboras kaj iliaj hejmoj
malproksimas pro altaj prezoj
en centra Tokio, ili bezonas
la tempon en trajnoj por
dormi!

3
1

en la trajno! Oni povas
kunporti sian biciklon en la
trajno. Estas personoj kiuj
legas libron. Ili kunportas
libreton
kaj
uzas
eĉ
mallongan oportunon por
legado.
Oftas
muzikistoj
diversaj (okcidenta, turka,
hinda, k.t.p.).
Japanio
Tokia metroo estas la plej
veturanthava en la mondo.

dormemas kaj ne parolas
multe. Vespere oni estas
tiom laca ke ne ekzistas
sufiĉe da forto por paroli. Sed
alitempe estas multe da ardaj
parolantoj!

Grekio
Malgraŭ la belaj stacidomoj
de Ateno, grekoj ŝajnas
malgajaj en la trajnoj. La
grekaj kantoj havas ankaŭ
malgajan temon. Grandaj
financaj problemoj povas roli
tiurilate.
Italio
Italoj estas babilemaj kaj
trajnoj ne estas esceptataj.
Tamen, matene oni ankoraŭ

16
16
4

pordoj. La trajno haltas kaj
ambaŭ trajnaj kaj staciaj
pordoj malfermiĝas. Homoj
antaŭ alveno de la trajno
staras laŭvice dekstre kaj
maldekstre de la pordoj.
Elirantoj eliras meze kaj
poste enirantoj eniras laŭvice
de ambaŭ flankoj.
Francio
Parizo posedas malnovan
metroon. Estas longaj tuneloj
inter la linioj. Malbona afero
estas ke senhejmuloj vintre
dormas en stacidomoj. Pro
manko de necesujo, ili faras
siajn necesajn agojn sur la
fervojo, do vi devas toleri la
malbonan odoron!
1– Enirejo de stacidomo
Frankfurto. Ne ekzistas pordo
2– Tokia metroo
3– Dormanto en tokia trajno
4– Pekina stacidomo
Aŭtuno 2012
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Proksimiĝantaj Psikologio kaj Mistikismo
Artikolo surbaze de prelego far Ahmad R. Mamduhi en 28a de majo
2012, en Irana Esperanto-Asocio (IREA), en Tehrano, Irano, en serio
de Monataj Prelegoj organizata pere de d-ro Keyhan Sayadpour

(la dua parto)

Nevill Drury (naskita en Anglio en
1947) estas redaktisto, eldonisto, kaj
profesiulo en multaj aspektoj de la
eldonado, same kiel la verkinto de pli
ol kvardek libroj pri temoj tiel diversaj
kiel de ŝamanismo kaj okcidentaj
magiaj tradicioj ĝis arto, muziko, kaj
antropologio. Liaj libroj estis
publikigitaj en dekkvin lingvoj.

17
17

La verkinto Nevill Drury
postulas ke ekzistas "kvar
ŝlosilaj antaŭuloj de la Nova
Epoko":
● La unua el tiuj estis
Emanuel Swedenborg (16881772), sveda sciencisto, kiu
post religia travivaĵo dediĉis
sin al kristana mistikismo,
kredante ke li povis vojaĝi al
La Ĉielo kaj la Infero kaj
senvorte komuniki kun
anĝeloj, demonoj kaj spiritoj,
kaj li publikigis vaste pri la
temo de siaj travivaĵoj.
● La dua persono estis
Franz Mesmer (1734-1815),
kiu evoluigis formon de
resanigo uzante magnetojn,
kredante ke ekzistis forto
konata kiel "animala
magnetismo", kiu afektas
homojn.
● La tria figuro estis la rusa
Helena Blavatskij (18311891), unu el la fondintoj de
la Teozofia Societo, tra kio ŝi
disvastigis sian religieman
movadon de Teozofio, kiu
mem kombinis kelkajn
Aŭtuno 2012

elementojn de orientaj religioj
kiel
hinduismon
kaj
budhismon kun okcidentaj
elementoj.
● La kvara figuro estis
George Gurdjieff (c. 18721949), kiu fondis la filozofion
de la Kvara Vojo, pere de kiu
li peris spiritajn instruojn al
siaj disĉiploj.
Li poste aldonas ankaŭ
alian personon:
La kvina individuo, kiun Drury
identigis kiel grava influo sur
la movado de Nova Epoko
estis la hinda Swami
Vivekananda (1863-1902),
ano de filozofio de Vedanto.
Li estis la unua persono, kiu
alportis hinduismon en la
Okcidenton en la malfrua 19a jarcento.
4- Repacigaj provoj
Jam delonge okazis multaj
provoj por proksimigo aŭ
montri la proksimiĝon de la
fiziko kaj metafiziko. Ĉi tie ni
nur traktas unu el ili, kiun
faris Fritjof Capra (1939-),

Aŭstrio-naskita
usona
fizikisto. Li estas la fondinta
direktoro de la Centro por
Eko-aboco1 en Berkeley,
Kalifornio.
Capra estas la verkinto de
pluraj libroj, inkluzive de La
Tao de Fiziko2 (1975), La
Turnopunkto3
(1982),
Nekomuna Saĝo4 (1988), La
Reto de Vivo5 (1996), kaj La
Kaŝita Ligo6 (2002).

Fritjof Capra (1939-) estas inter
la plej famaj repacigantoj de
fiziko kaj mistikismo

Ĉefverko de Capra: La Tao
de Fiziko
La Tao de Fiziko:
Esplorado de la Paralelaĵoj
inter Moderna fiziko kaj
Orienta Mistikismo7 estas
libro de Capra, publikigita en
1975. Ĝi estis furorlibro en la
mondo, kaj estis publikigita
en 43 eldonoj en 23 lingvoj.
La kvara eldono en la angla
estis publikigita en 2000.
La sekvanta eltiraĵo de La
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Tao de Fiziko resumas
Capra-an instigon por
verkado de tiu libro:

4-2- Capra pri Bohr
Ankaŭ pri Bohr, Capra
diras, ke:
“… Niels Bohr havis similan
travivaĵon kiam li iris al
Ĉinio8.”
Kiel rezulto de tiuj influoj,
Bohr adoptis la simbolon de
jino kaj jango kiel parton de
sia familio blazono kiam li
iĝis kavaliro en 1947.

“Scienco
ne
bezonas
mistikismon, kaj mistikismo
ne bezonas fizikon, sed la
homaro bezonas ambaŭ.” (epilogo)

Mansfield pri La Tao de
Fiziko
Victor N. Mansfield,
profesoro pri fizikoj kaj
astronomio ĉe Colgate
Universitato, kiu mem verkis
multajn artikolojn kaj librojn
ligante fizikon al budhismo
kaj ankaŭ al analiza
psikologio, komplimentis la
libron “La Tao de Fiziko” en
la revuo Physics Today
(Fiziko Hodiaŭ):
"Fritjof Capra, en La Tao
de Fiziko, serĉas... integriĝon
de
la
matematika
mondkoncepto de moderna
fiziko kaj la misteraj vizioj de
Budho kaj Kriŝno. Kie aliaj
malsukcesis mizere en
provado unuigi tiujn ŝajne
malsamajn mondkonceptojn,
Capra, alt-energia teoriulo,
sukcesis admirinde. Mi forte
rekomendas la libron al kaj
laiko kaj sciencisto."

4-1- Capra pri Heisenberg
Capra diskutis siajn ideojn
kun Werner Heisenberg en
1972, pri kio li menciis en la
sekvanta intervjueltiraĵo:
“Mi havis plurajn diskutojn
kun Heisenberg. Mi vivis en
Anglio tiam [ĉirkaŭ 1972], kaj
mi vizitis lin plurajn fojojn
ankaŭ en Munkeno kaj
montris al li la tutan
manuskripton ĉapitron post
ĉapitro. Li estis tre interesita
kaj tre sincera, kaj li rakontis
al mi ion ke mi pensas estas
ne konata publike ĉar li
neniam publikigis tion. Li diris
ke li estis bone konscia pri
tiuj paralelaĵoj…”

ﺎﯿﭘم ﺰاﺪ ﺸﺎن

Werner Karl Heisenberg (19011976), germana teoria fizikisto,
kiu faris fondajn kontribuojn al
kvantuma mekaniko kaj estas
plej konata por prezentado de la
necerteco-principo
de
kvantumteorio.

Capra pri Heisenberg kaj
Tagore
Capra daŭrigas siajn
eldirojn pri Heisenberg jene:
“Dum li laboris pri
kvantumteorio, li iris al Hindio
por prelegi kaj estis gasto de
Tagore. Li parolis multe kun
Tagore pri hinda filozofio.
Heisenberg rakontis al mi ke
tiuj babiladoj helpis lin multe
en lia laboro en fiziko, ĉar ili
montris al li ke ĉiuj tiuj novaj
ideoj en kvantuma fiziko estis
fakte ne tiel frenezaj. Li
komprenis ke ekzistis, fakte,
tuta kulturo kiu enhavis tre
similajn ideojn. Heisenberg
diris ke tio estis granda helpo
por li...”

Niels Henrik David Bohr (1885 –
1962) dana fizikisto, kiu faris
fundamentajn kontribuojn al
komprenado de atomstrukturo
kaj kvantuma mekaniko, por kiuj
li ricevis la Nobel-premion pri
fiziko en 1922.

La postaj verkoj de Capra
La Tao de Fiziko estas
sekvita per aliaj libroj de la
sama ĝenro kiel La Kaŝita
Ligo, La Turnopunkto kaj La
Reto de Vivo en kiuj Capra
etendis la argumenton de kiel
antikva orienta mistikismo kaj
hodiaŭaj sciencaj rezultoj
rilatiĝas unu kun la alia
harmonie, kaj kiel orienta
mistikismo eble havos ankaŭ
respondojn al kelkaj el la plej
grandaj sciencaj defioj de
hodiaŭ.
5- Psikologio Emiĝanta al
Mistikismo
En tiu ĉi parto ni pritraktos
3 nuntempejn sukcesajn
psikologojn, en kies verkoj
ĉeestas supernaturaj aŭ
metafizikaj ideoj aŭ/kaj
kredoj. Iliaj verkoj jam
tradukiĝis, eldoniĝis kaj eĉ
instruiĝas en multegaj landoj
tra la mondo. Tio ja mantras
la ekziston de popola soifo al
io supernatura mondskale.
Kaj aŭdi tion – precipe de
sciencistoj fidindaj – estas tre
trankvilige por popolo.
5-1- Debbie Ford: OmbroProceduro
Debbie
Ford,
usona
psikologino, estas internacie
konata kiel spertulino pri
persona transformado. Jam
pasas pli ol 20 jaroj, ekde
kiam ŝi komencis gvidi
kursojn kaj kunvenojn por
helpi aliajn en iliaj vivoj sur la
vojo al perfektiĝo kaj
sinrealigado.
Aŭtuno 2012

18
18

1391 ﭘﺎﻳﻴﺰ

ﺎﯿﭘم ﺰاﺪ ﺸﺎن

Ŝi estas verkinto de plejvenditaj libroj kiel La Malluma
Flanko de la Lum-Ĉasantoj9,
La Sekreto de la Ombro,
Spirituala Divorco, La Ĝustaj
Demandoj, La Plej Bona Jaro
de Via Vivo, La Ombra
Efekto, kaj Kial Bonaj Homoj
Faras Malbonajn Aferojn.

Debbie Ford, usona psikologo,
kies memhelpaj verkoj legiĝas
kaj instruiĝas tra la mondo en
granda skalo.

19
19

Ĝis nun ŝiaj verkoj
eldoniĝis en 32 lingvoj tra la
mondo kaj pli ol miliono da
ekzempleroj de ŝiaj libro jam
vendiĝis mondskale.
Ombro
Ford bazigis sian instruon
parte sur Jung-a kredo “La
oro troviĝas en mallumo”, kaj
esprimas ke tio, kion ni jam
forsendis konscie/nekonscie
en nian malluman flankon
(ŝiavorte: ombron), estas tre
valora, kaj ni devas konsciiĝi
pri ĝi kiel eble plej frue/multe.
Nur per tia rekonado, ni
povas reakiri, nian originalan,
puran, povan infanecan
karakteron. Laŭ ŝi ni, kiel
infanoj, estis perfektaj sanaj
hometoj, sed pere de
malĝustaj
eldiroj
de
ĉirkaŭuloj, t.e. ĉefe la familio,
geamikoj, kaj instruistoj, iom
post iom ni aliiĝis kaj plu ne
estas ni mem, sed ni estas
nur tio, kion ili induktis en nin
tra siaj antaŭuloj – kiuj mem
siavice estis edukitaj per iliaj
praantaŭuloj …!
Aŭtuno 2012

Denove sur bazo de alioa
Jung-a eldiro “Mi preferas
esti kompleta ol bona”,
(kompleta ĉi tie signifas
havanta ĉiujn homajn
aspektojn ĉu bonajn ĉu
malbonajn) Ford asertas ke
ni kiel homoj devas akcepti
ke ni posedas ĉiujn
aspektojn/karakterizaĵojn de
homo, ĉu bonajn ĉu
malbonajn kaj aprezi ilin, ĉar
simple sen ili ni ne estus ….
“homoj”! Laŭ ŝi eĉ laŭŝajne
nebonaj aŭ negativaj trajtoj
povas havi ankaŭ pozitivan
efekton. Kiel ekz-o, avarulo
renkontas malpli da ŝanco
por bankrotiĝi; aŭ ĵaluzo
povas montri amantan amon
al la amato, k.s.
En siaj verkoj tie kaj tie ŝi
aludas al diecaj/metafizikaj
faktoroj/helpiloj, kaj kredas
ke ili povas multe kontribui al
onies resaniĝo kaj plifortiĝo.
5-2- Gary Zukav: La
Aŭtenta Potenco
Gary Zukav (1942-) estas
spirita instruisto kaj verkinto
de kvar sinsekvaj furorlibroj
de New York Times.
Komenciĝante en 1998,

Gary Zukav, usona sprita
instruisto kun multaj fururverkoj
Gary Zukav: La Dancantaj Wu LiMajstroj

Zukav partoprenis pli ol 35
fojojn (pli ol ĉiu alia) en La
Oprah Winfrey Spektaklo10
por diskuti pri transformado
de homaj konscio-konceptoj
prezentitaj en lia verko La

Sidloko de la animo11.
La “Dancantaj Wu LiMajstroj”12 de Gary Zukav
estas populara Nov-epoka
libro de 1979 koncerne
mistikismajn interpretojn de
kvantuma fiziko.
Ĝi estas inter la unuaj
sukcesaj science verkitaj
libroj montrantaj interrilatojn
de fiziko kaj metafiziko.
La dua libro de Zukav, La
“Sidloko de la Animo”, kiu
publikiĝis en 1989, estis #1a
furorlibro de New York Times
31 semajnojn kaj restis sur la

Verkoj de Zukav kvazaŭ
sekvas unu la alian laŭ-teme

sama listo por tri jaroj. En
intervjuo far Dr. Jeffrey
Mishlove por la populara
publika televido-serialo
Thinking Allowed (Pensado
Permesita), Zukav resumis la
konceptojn prezentitajn en La
Sidloko de la animo jene:
"Mia celo ne estis igi la
animon legitima en esprimoj
de scienco. La animo estas
legitima, finpunkto. Ĝi ne
bezonas validumadon.
Minimume tio estis mia
percepto kaj tial mi verkis
libron La Sidloko de la animo
por dividi la trovitaĵojn, kiuj
estis plej gravaj por mi. La
Dancado Wu Lio-Majstroj
estis dizajnita por malfermi la
menson kaj, La Sidloko de la
animo, estas libro dizajnita
por malfermi la koron."
La tria libro de Zukav,
“Animaj Historioj”13 (2000)
disponigas ekzemplojn de
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homoj kreantaj "aŭtentan
potencon".
Lia pliposta libro Pensoj
de la Sidloko de la Animo:
Meditadoj por Animoj en
Progreso14 (2001) ofertis
ĉ iutagaj n c itaĵojn por
meditado.
Paraleligo de Personeco
kun Animo
Zukav
lanĉas
la
koncepton de la paraleligo de
personeco kun animo kiel la
kreado de "aŭtenta potenco".
Li asertas ke transformo de
la homaro estas survoje de
specio, kiu estas limigita al la
perceptoj de la kvin sensoj,
evoluas per pluvivado, kaj
pluvivas per sekvado de
"ekstera potenco", kiun li
difinas kiel la kapablon
manipuli kaj kontroli, al
specio, kiu ne estas limigita
al la perceptoj de la kvin
sensoj, evoluas per kreskado
spirite, kaj kreskas spirite per
kreado de aŭtenta potenco.
Li plue asertas ke tiu
transformado kunportas la
novan potencialon de
aŭtenta potenco kaj ke la
Rakonteto

postkuro por ekstera potenco
estas do malutila al nia
evolucio kaj produktas nur
perforton kaj detruon.
Laŭ Zukav, krei aŭtentan
potencon estas tre persona
klopodo kiu postulas la
evoluon de emocia konscio,
respondecan
elekton,
intuicion, kaj fidon je la
Universo, kiun li priskribas
kiel "vivanta, saĝa, kaj
kompatema.”15 Li asertas ke
ĉiu individuo povas krei
aŭtentan potencon nur por si
mem. Li difinas intencon kiel
"kvaliton de konscio kiu
infuzas agon", t.e., la kialo aŭ
instigo por la ago, kaj elekton
de
intenco
kiel
la
"fundamenta kreiva ago",
kiun ĉiu individuo faras
kontinue, ĉu senkonscie aŭ
konscie. Krei aŭtentan
potencon postulas konscie
elekti la intencojn, kiuj kreas
postsekvaĵojn, por kiuj la
elektanto estas preta akcepti
respondecon (respondeca
elekto), kiu postulas emocian
konscion, kaj kiun intuicio
povas kunhelpi.
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Noto:
1-Center for Ecoliteracy
2-The Tao of Physics
3-The Turning Point
4-Uncommon Wisdom
5-The Web of Life
6-The hidden Connection
7-The Tao of Physics: An
Exploration of the Parallels
Between Modern Physics and
Eastern Mysticism
8-Fritjof Capra, intervjuita fare
de Renee Vebero en la libro
La Holografia Paradigmo
(The Holographic Paradigm),
paĝoj 217-218.
9-The Dark Side of the Light
Chasers
10-The Oprah Winfrey Show
11-The Seat of the Soul
12-The Dancing Wu Li Masters
13-Soul Stories
14-Thoughts from the Seat of the
Soul: Meditations for Souls in
Progress
15-Zukav, Gary (1989). The Seat
of the Soul. Simon & Schuster.
ISBN 0-671-25383-2

La fino de la dua parto)
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Terkulturisto havis maljunan azenon kiu
iun tagon hazarde enfalis senakvan puton.
Malfeliĉa viro ju pli klopodis, des pli ne povis
elputigi la azenon.
La terkulturisto kaj aliaj vilaĝanoj decidis
plenigi la puton per grundo por ke la
malfeliĉa besto mortu kaj ne plu suferu.
Sed ĉiufoje la vilaĝanoj per sitelo enputigis
la grundon, tiam la azeno deskuigis polvojn
de sia korpo subpiede kaj kiam tero iom jam
plialtiĝis, ĝi staris sur tiu altiĝo. La vilaĝanoj
konstante daŭrigis kaj la besto ankaŭ
superenvenis. Fine la azeno atingis la rondon
kaj elputiĝis.
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Irana Esperantisto
bonvenigas viajn
kontribuojn kiuj
forte brilos
^
en la pagoj
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Esperanto iĝos integra parto de Android-telefonoj!
La poŝtelefonoj kaj tabulkomputiloj kiuj uzas la operacian sistemon
Android baldaŭ aŭtomate havos Esperantan klavaron.
La klavaro laŭplane estos integra parto de la versio 4.2 de Android,
aperonta komence de la jaro 2013.
Laŭ Jacob Nordfalk, dana programisto kiu grave kontribuis al
la enkonduko de Esperanto en Android, opinias la decidon grava,
interalie ĉar Esperanto nun aŭtomate estos videbla en la listo de
eniglingvoj....
La tuta artikolo estas legebla en Libera Folio:
http://www.liberafolio.org/2012/esperanto-igos-integra-parto-de-androidtelefonoj
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Jakob Nordfalk, programisto dana skribis en Google+ je 14 nov 2012 :
JES! Androjd 4.2 Jelly Bean venis! Kaj ĝi havas Esperanto-klavaron!
Ĵus publikiĝis la novan version de “Androjd”, kaj en ĝi estas
la “Esperanto -klavaro”! Jen mi montras foton de ĝi.
Ĝuste nun estas nur la aparatoj de la marko Nexus 7 (http://
www.android.com/devices/detail/nexus-7) - malmultekosta kaj aĉetebla
ĉie en la mondo) kiuj havas Android 4.2.
Aliaj telefonoj kaj kapablaj aparatoj (ekz. Samsung Galaxy S III) ricevos la
ĝisdatigon iam en la unua kvarono de 2013.
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Kultura sezon-revuo en la persa kaj Esperanto N-ro: 3, Dua serio, Aŭtuno 2012
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