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 !دوستان و خواننداان ارجمند
ی اسپرانتو در ایران، تنهاا نهااد اساپرانتوی            ساله 09در تاریخ بیش از (  انجمن اسپرانتوی ایران)موسسه سبزاندیشان  

 .ایم ی اسپرانتو با این نهاد آغاز کرده درباره/ ی فعالیت گروه  را برای  ما تجربه. دار است شناسنامه
اقادا  باه      5731های گروه ، در ساا      گذاران سبزاندیشان با اعتقاد به خرد جمع  و نگاه استراتژیک به فعالیت بنیان 

پس از پیادایش سبزاندیاشان      .   روند تا در راستای ثبت این نهاد به عنوان انجمن قد  بردارند  ثبت آن نمودند و اکنون م 
اطالعاات و   .  گرایانه رشدی امیدوارکننده در سراسر کشور داشاته اسات         صورت متعاد  و واقع جنبش فرهنگ  اسپرانتو به

هاا و     گویا    های اسپرانتو در جهان امروز بوده و از سوی دیگر گزافه    های منتشرشده از یک سو بر بنیان واقعیت آگاهینامه
 . ها را درباره این زبان زدوده است کژباف 

 

 :نگاهي كوتاه و ازيده به آنچه در اذشته صورت ارفت
 های آموزش  در فرهنگسراهای خاوران، بهمن، خانه فرهنگ گلها برگزاری دوره. 
   نمایشگاه عموم  در فرهنگسراهای بهمن و خاوران و سه سا  شرکت در نمایشگاه مطبوعات پس از     7برگزاری

 .  30دریافت مجوز برای انتشار فصلنامه فرهنگ  و دو زبانه فارس  ا اسپرانتو پیا  سبزاندیشان در سا  
  نشست آشنای  با اسپرانتو در فرهنگسراهای گوناگون و همایش اسپرانتو، محیا  زیاست و گگتگاوی           6برگزاری

 (با همکاری شهرداری تهران)ها  تمدن
 های تبریز و مشهد های آموزش اسپرانتو در دانشگاه پشتیبان  دوره 
  (گسترش چشمگیر اعضا و نمایندگان آن در سراسر کشور)همکار کشوری انجمن جهان  اسپرانتو 

 (بخش آموزش )الملل  آموزگاران اسپرانتو  همکار کشوری انحادیه بین 

  (بخش جوانان)همکار کشوری سازمان جهان  حوانان اسپرانتودان 

 به منظور کسب   .  ای از جمله ارمنستان و باکو  های داخل  و شرکت در سمینارهای خارج  منطقه برگزاری گلگشت
 .فرهنگ زیست گروه  و ترویج فرهنگ زیست محیط  در بین اسپرانتودانان

 های مرجع اسپرانتوی  از جمله فرهنگ جامع اسپرانتو ا فارس  تاالی  اساتاد مرحاو  عاار               چاپ و انتشار کتاب
 .ترین زبان دنیا از پایه تا پیشرفته تالی  مهندس احمدرضا ممدوح  آذری، پدیده اسپرانتو  و آسان

 زبانان های مرجع آموزش  اسپرانتو برای عرب همکاری با انجمن جهان  اسپرانتو در تهیه و تدوین چاپ کتاب. 

 ای اسپرانتو با پوشش کشوری های موفق مکاتبه های حضوری آموزش  و دوره برگزاری پیوسته کالس . 

  ها مورد دیگر ده... و. 

 

 : و اما اكنون
 های ماهیانه به زباان اساپرانتو،       های اخیر باید به برگزاری سخنران  ای کوتاه در سا  در این خصوص پس از وقگه

های ادب  و آزاد، ادامه انتشار الکترونیک  ا اینترنت  فصلنامه پیا  سبزاندیشان باا خواننادگان  در داخا  و          نشست
ای، برگازاری     های آموزش  و مکاتباه  خارج کشور، و عضویت در بانک اطالعات مطبوعات کشور، برگزاری کالس

 . های داخل  باید اشاره نمود اولین کنگره مل  اسپرانتو در ایران، و آغاز گلگشت
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ی اعاضای آن از حقاوی یکاسان            انجمن اسپرانتوی ایران تشکل  است که روح دموکراس  بر آن حاکم است و همه 
هاا    هاا و فعالیات      ریازی   برای پویای  بخشیدن به این سیستم شایسته است که اعضای آن فعاالنه در برناماه    .  برخوردارند

 . مشارکت داشته باشند
 

 چرا شايسته است كه عضو انجمن اسپرانتوی ايران شويم؟

گایرد    تشکی  نهادی قوی برای فعالیت در زمینه گسترش اسپرانتو شک  م  انجمن اسپرانتوی ايران  با عضویت در   
داران   باشد و با ماا باا دیگار اساپرانتودانان و دوسات                های فردی و شخص  قاب  مقایسه نم  عنوان با فعالیت که به هیچ

زباان  ”ی    ای و مل  به اجرا درآوریم، همچون اجرای پروژه    های  را در سطح منطقه توانیم برنامه اسپرانتو مرتب  شده و م 
های انجمن جهان  اسپرانتو که در ایران با اقدا  و همیاری اسپرانتودانان مشهدی در  جهت آماوزش    از سری طرح“  سال 

این زبان به پناهندگان افغان  مقیم صورت گرفت و آنان در بازگشت به کشور خود اقدا  به ادامه روند آموزش اسپرانتو در    
 . سطح مل  و دانشگاه  نمودند

تاک اساپرانتودانان ایاران        همانگونه که آگاه هستید دوا  و بقای انجمن اسپرانتوی ایران جز در سایه پاشتیبان  تاک     
ی راه    های داوطلبانه و مردم  توان ادامه  ای تنها با کمک هیچ پشتوانه پذیر نم  باشد، زیرا نهادی مدن  است که ب  امکان
ایم و تجدیاد ساازمان      های خود قرار گرفته ی فصل  نوین از فعالیت اینک پس از افت و خیزهای فراوان در آستانه.  را دارد

بایاد  .  های بالگع  و بالقوه صورت گایرد   بایست برآوردی از توانای  نماید که م  امری گریزناپذیر م (  از موسسه به انجمن)
داران آن امکان هیچ تغییری در وضاعیت اساپرانتو در ایاران           پذیرفت که بدون مشارکت اسپرانتودانان و حامیان و دوست

لذا اگر به ماندگاری نهادی همچون سبزاندیشان، انجمن اسپرانتوی ایران اعتقاد دارید در پیوساتن باه         .  ایجاد نخواهد شد
 !ص  اعضای ان درنگ نکنید

 :خواهند ی کسان  که م  از همه

  كارايری اسپرانتو در كشورمان مشاركت نمايند،  به نوعي در استرش و به 

 ها كانديد شده و فعاليت نمايند،  در كار مسئوليت 

 ی اسپرانتو پشتيباني نمايند، شده درباره از حركت منسجم و سازماندهي 

 .شود عضو انجمن اسپرانتوی ایران شوند تقاضا م 

 

ی مركزی انجمن اسپرانتو ايران كميته  
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اولین کنگره اسپرانتوی ایاااااران    
(IREK  ) مارس با بیش از     46تا  42از

کشور جهان    59شرکت کننده از  599
استرالیا، فرانسه، ژاپن، کره ، لهاستان  )

الابرز،  )استان ایاران      8و  ...(  و چین و 
کرمانشاه، خراسان، مازندران، اصگهان، 

در (  کردستان، هرمزگاااان و تهاران      
 .تهران برگزار شد

در روز او  کنگااره کااه آن را            
باا  (  IREA)انجمن اساپرانتوی ایاران      

ی تخصااص  یااسنا      کمااک موسااسه 
سااازمانده  و برگاازار کاارد، بعااد از        

های کوتااه افتتاحیاه کاه  باه             برنامه
های سازمان جهاان  اساپرانتو         کنگره

بسیار شباهت داشت، مانند همخوانا     
سرود امید و پیاا  ساال  نماینادگان          

ها و اساپرانتودانان کاشورها و          انجمن
ای کاه     های دیگر ایرانبه گوناه     استان

آرماان مجارب      دکتر سو گیلاسو، هام   
ای و عاضو ساابق هیاات مادیره         کره

، آقای  (UEA)سازمان جهان  اسپرانتو   
ل  جونگ ک ، عاضو هیاات مادیره          

و (  UEA)سااازمان جهااان  اسااپرانتو     
کمیااسیون )  KAEMرئیااس سااابق     

بخااش آساایای  جنبااش اسااپرانتوی      
پیاا  دکتار    (  سازمان جهان  اساپرانتو   

مارک فِتِس، رئیاس ساازمان جهانا       
بااه اولیاان کنگااره    (  UEA)اسااپرانتو  

را قرائات   (  IREK7)اسپرانتوی ایاران    
 :متن پیا  چنین است. کردند

سرنوشــت و اهميــت اوليــن كنگــره      ”

اسپرانتو در ايران، كشوری بـا تاريخـي    

پرقدمت و باشـووه كـه نقـش بـسيار          

مهمي را در توسعه منطقه وسـيع بيـن        

كند، در    اروپـا، آسيـا و آفريقـا ايفـا مي  

سخن از  .  دستان شما قرار ارفته است   

ای است كـه هنـوز در معـر             منطقه

تهديدات و منازعات اونااون بوده، و به  

همين دليل جايي است كه بـه فوريـت        

آمـيزی دارد     نياز به استرش روح صـل  

  “.كه اسپرانتو از بدو تولد حامل آن است

اعال  برنامه و معرفا  ساخنرانان     
باه زباان    )توس  خاانم بهاار سای          

و مهندس احمدرضا ممدوح     (  فارس 
که تالش کردند تاا   (  به زبان اسپرانتو)

حد امکان حاضران را هم به فارس  و    
هم به اسپرانتو مطلع نمایناد، صاورت     

هیات مدیره انجمن اسپرانتوی   .  گرفت
ایران، دکتر کیهان صیادپور، مهنادس    
حمزه شگیع ، خانم سیمین عمران  و      
مهندس احمدرضا ممدوح  باه ارائاه        
گااازارش در ماااورد وضاااعیت و          

های مختل  موسسه، که چناد     فعالیت
سا  قب  به سازمان جهان  اسپرانتااو   

(UEA )پیوسته بود، پرداختند. 
هااای کوتاااه هاانری روز        برنامااه 

 1افتتاحیااه شااام  ت اااتر کماادی در       
ی وجهاه و خادمات         قسمت، دربااره  

همچون آسان  آن و خدمات   )اسپرانتو 
و نواختن موسیق ، خوانادن  (  مسافرت 

آوازهای سنت  ایران  بود کاه توسا       

هم آغازی اولین 
کنگره ملی اسپرانتو 

ایران و نوروز باستانی 
 در تهران

 گزارش

 شلر كريمي: بازاردان
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واحه در زبان فارس  به معنای    )گروه واحه 

باه کارگردانا     ( ای سرسبز در صحرا نقطه
اسپرانتودان از بادو    )خانم نیکو ممدوح    

. اجاارا شااد    (و کااارگردان ت اااتر      تولااد
هنرمندان واهه در طاو  هار دو روز          
کنگره خانم ماهدخت موالیا ، آقاای     
مهدی صگری و آقای امیرنیماا الها       

کااارگردان فاان  گااروه آقااای    .  بودنااد
 .کیومرث حائری بود

سانت  ایرانا         در ابتادا موسایق     
توس  خانم خورشاید دادباه و آقاای          

هاای بعادی      سپند دادباه و موسایق      
توس  د  نوازان، آقایاان امیرحاسین     
دهقااان  و امیرحااسین ادیااب  اجاارا       

ی حاضاااران     مجموعاااه.  گردیاااد
ی   کننااده در کنگااره همااه       شاارکت

هنرمناادان فااوی را مااورد تااشویق        
 . طوالن  مدت خود قرار دادند

سپس عصر آشنای  برگزار گردیاد     
که ط  آن آقای گ  پارن از کاشور          
فرانسه، از طریق اسالید شاهرهای  را   

ها اولین کنگره بیان المللا      که در آن
برگازار شاد و      5091اسپرانتو در سا  

 4951کنگااره جهااان  کااه در سااا        
برگزار خواهاد گردیاد را باه نمایاش          

 .گذاشت

در پایان اولین روز کنگاره، خانام         
تاهیرا ماساکو از ژاپن به اجرای حاراج   

ی اجناس اسپرانتوی    بانشاط و سرزنده
پرداخته و تما  درآمد حاص  از آن را        

( IREA)به انجمن اساپرانتوی ایاران        
عالوه بر اهدای کاالهاای   .  هدیه نمود

مذکور، ایشان لط  نماود و هادایای         
آقای پ  دیزاِیل  از اساترالیا را نایز از      

 .طریق حراج به فروش گذاشت
روز دو  پااس از پااذیرای ، بااا           

سخنران  بسیار جالب و تاثیرگذار آقای 

( Lee Jung Kee)لاا  جونااگ کاا      
های خود در ارتباط باا      ی تجربه درباره

وی .  مرکز فرهنگ  س و  شروع شاد      
سا  قبا  تاسایس کارد و           47آن را 
جا   ی آموزش  در آن   دوره 466تاکنون 

ی جدیاد نیاز     برگزار شده است و دوره
در حاا    (  مارس)اکنون در همین ماه    

 .برگزاری است
دومیااان ساااخنران  در روز دو         

توس  مهندس احمدرضاا ممادوح ،       
ریاساات معاوناات انجماان اسااپرانتوی    

ی ساابق ساازمان       ایران و سرنماینده  
جهان  اسپرانتو در ایران، تحت عنوان    

در طاو    .  ایراد شد “  ایران و اسپرانتو ”
های عاد      سخنران ، ایشان به چرای   

برگاازاری کنگااره در ایااران تاااکنون،      
تشنگ  تااریخ  ایاران بارای زباان          
مشترک و ظهور منطق  اولیان زباان      

بااالن در    ساختگ  تحت عنوان باالی 
 51در قارن    (  سارزمین پاارس   )ایران  

چنیان    وی هام  .  مسالدی اشاره نماود 
خواهاد و     ی آنچه که ایران ما    درباره
ی اساپرانتو باه دنیاا       وسیله تواند به م 

طلباناه و     های صلح عمدتا آموزه)بدهد 
گرای  ایرانا  کاه باه        بردبارانه صوف 

رای و نظاار ایااشان باارای دنیااای          
گرای امروزه ماورد     طلب و مادی جنگ

و آنچه را که ایران عمدتا از  (  نیاز است
هااا، علااو  و      جهااان، ماننااد ساااخته   

ی دیگار کاشورها       های تازه تکنولوژی
وسایله    خواهاد و نیااز دارد تاا باه           م 

 . اسپرانتو کسب کند سخن گگت
همزمااان در سااالن دیگاار محاا        

برگزاری کنگره ا هت  شهر در شاری    
ی در    های پذیرفته شده    تهران ا مقاله

کنگااره بااه زبااان فارساا  همچااون       
ساازی  پیاشبرد      هاای همگاان     شیوه”

آقای احمد اکابری  )“  اسپرانتو در ایران
اسپرانتو و دورنمای آیناده    ”، (از تهران

خااانم فرشاایده عربااشاه  از       )“  آن
شناسا     کتاب[  نر  افزار]”، و (اصگهان

آقای علا  اصاغر     )“  اسپرانتو در ایران  
 .معرف  گردید( کوثری از کرمانشاه

آقای امید روحانیان عاضو ایرانا        
کمیااسیون بخااش آساایای  سااازمان     

گاازارش (  KAEM)جهااان  اسااپرانتو    
کوتاه  همراه با چند پیاشنهاد ارائاه         

ها آقای لا     نمود که در واکنش به آن
یونااگ کاا  بااا تاکیااد توضاایحات و       
پیشنهادات  چند مبتن  بار تاشویق و        

سااومین .  تااشجیع رسااما بیااان نمااود    
سخنران دکتر شیرین احمدنیا، جامعاه    
ی   شناس ماشهور، شااعر و نویاسنده      

پیشکسوت اسپرانتو، باه ذکار نکاتا          
های مختلا  وضاعیت       ی جنبه   درباره

ای   هاای باالقوه    زنان در ایران و کمک
تواناد بارای موفقیات        که اسپرانتو م  

ایااشان .  آنااان انجااا  دهااد، پرداخاات    
عنوان نمونه خود را مثا  زدناد کاه      به

ساالگ  اساپرانتو را یااد         56در سان   
 5086سالگ  در سا       47گرفته و در 
ی جهان  چین راه یافت و از    به کنگره

هااا اشااعارش در      آغاااز همااان سااا    
نشریاات اسپرانتویااااااا  همچاون     

la fonto   ،Heroldo  و  Monato 
 . به چاپ رسید

های کوتاه هانری روز دو          برنامه 
ت اتر کمدی در ارتباط     3کنگره شام  

ی هگت سین، سنت ساا  ناو      با سگره
ایراناا  بااود و همچنیاان موساایق  و       

های سنت  مردم  توسا  گاروه      ترانه
آقایاان رضاا رزاز، علا  پنجاه          :  واحه

. شاهین و رُها  خورشیدوند اجرا گردید
انگیز گاروه واحاه،      اثر پایان  و شگگت

4 
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ی مردم  و مشهور باه دو زباان       ترانه
اسپرانتو و فارس  بود که با هماسرای    

ی حاضران در حال  که قبال متن   همه
آن به هر دو زبان فارسا  و اساپرانتو      
  در اختیار آنان قرار گرفته باود، اتماا        

 .بخش هنری روز دو  بود
ی   چهااارمین سااخنران کنگااره      

اسپرانتوی ایران دکتر سو گیلسو، کاه       
با حس  شاورانگیز  در ماورد اهادا          
زبان جهان  همچون آسان ، کماا  و     

طرز بسیار    قدرت کاربرد که اسپرانتو به
ها را دارد و زبانهاای        ای آن ارضاکننده

مل  دیگار همچاون انگلیاس  فاقاد          
پس از پذیرایا     .  آنهاست، سخن راند  

مختصر عصرانه، پنجمیان و آخریان        
ساااخنران  باااه آقاااای غالمرضاااا      
آذرهوشنگ نویسنده و مترجم ایرانا        

که در عین حا  ماروج ماسااژدرمان       
اسات، باه    (  Yumeihotorapy)چین   

اساپرانتو و   ”زبان اسپرانتو باا عناوان        
اص    2او به   . اختصاص یافت“ ترجمه

هاای    مترجمان برای ترجمه بهتر متن  
ماورد دیگار بارای        7عادی روزمره و 

 . متون ادب  اشاره کرد
ی ساخنرانان بارای       در پایان همه 

پاسخ به مجموعه سواالت حاضران در  
شاان روی     هاای   ارتباط باا ساخنران     

ی اولیان     آنگاه قطعنامه .  صحنه رفتند 
ی اسپرانتوی ایران توس  دکتر     کنگره

کیهااان صاایادپور ریاساات انجماان       
اسپرانتوی ایران  با صدای بلند قرائت،  
و با تشویق اعضای کنگره به تصویب    

کننادگان رساید و در        و تایید شارکت  
اشااعار ”هااای    ادامااه ایااشان نااسخه   

اشااعار اصاای  ایراناا  بااه      )“  فارساا 

ی میهمانااان    را بااه همااه   (  اسااپرانتو
کسان  که کتابهای  به )خارج  کنگره 

انجمن اسپرانتوی ایران هدیاه کارده        
باه صاورت انگارادی و بارای          (  بودند

هاای اساپرانتوی      های انجمن کتابخانه
همچنیاان .  کشورشااان هدیااه نمااود    

های تقدیر و صگحات یاادبود باه          لوح
تما  کسان  که باه برگازاری اولیان          

ی اسااپرانتوی ایااران کمااک       کنگااره
کردند یاا در آن ساهیم بودناد اعطاا           

 .گردید
جمعااا    هاااای دساااته    عکاااس 

همااراه   کنناادگان کنگااره بااه     شاارکت
مس والن و میهمانان خارج  در سالن   
برگزاری کنگره و بخش خروج  هت    
شهر آخرین بخش از برناماه رسام          

 .این همایش مل  بود
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 ی اسپرانتوی ايران ی نخستين كنگره  نامه قطع
 اسپرانتو، زبان ايده و آرمان: موضوع كنگره

 
ی اسپرانتوی ایران، از هشت کشور جهان از بیست و چهار  تا بیست و ششم مارس                   کنندگان اولین کنگره    ما، شرکت 

 صدا در تهران، ایران، گرد هم آمدیم، هم( 5707ماه سا   چهار  تا ششم فروردین) 4952سا  

 :كنيم بر تأكيد مي
ارزش  حیات  زبان اسپرانتو برای دسترس  بشریت به پایداری، زیرا این زبان بر اساس ایده و آرمان                 

 ی وجود گذاشته است صلح، برابری، عدالت، دوست  و احترا  متقاب ، پا بر عرصه

اوضاع : شدن اسپرانتو، از قبی  ها بعد از جهان  ی زمینه ای اوضاع بشریت در همه بهبود ریشه
 درنتیجه ما. اجتماع ، اقتصادی، معنوی، آموزش  و سیاس 

 :كه با توجه به اين
ی   در مورد اسپرانتو، به همه     (  5083و    5012های    در سا  )ی خود     یونسکو ط  دو قطعنامه    

 ها توصیه کرده است های عضو خود آموزش اسپرانتو را در مدارس و دانشگاه دولت

گیری از زبان اسپرانتو در       های یونسکو، در معرف  و پیشنهاد بهره        ایران حت  پیش از این قطعنامه      
ی   های پیدایش آن و در نخستین نشست جامعه         الملل ، از اولین دهه     ها و ارتباطات بین     گردهمای 

 ، نقش مهم  داشته است5045در سا  ( ی سازمان مل  متحد شک  اولیه)مل  

است؛ و    بوده  4995ی سازمان مل  متحد در سا        ”ها  سا  گگتگوی تمدن  “چنین مبتکر     ایران هم  
که اولین شرط برای برقراری هرگونه گگتگوی صحیح و عادالنه، وجود زبان  مشترک و بدون                  این

 تبعیض، مانند زبان اسپرانتو است و

 :كه با درنظر داشتن اين
تواند به بشریت برای رسیدن به اهدا  پایداری          اسپرانتو به عنوان زبان  سازگار با محی  زیست م         

محیط ، کمک بسیار زیادی      پایداری اقتصادی، اجتماع  و زیست     :  ی آن، یعن     در هر سه زمینه   
چنین احتراز از     کردن در نیروی انسان ، وقت و منابع طبیع ، و هم             جوی   کند، و در جهت صرفه     

 نقش بزرگ  داشته باشد  CO2ویژه گاز  ای، به خانه العاده زیادی از گازهای گ  ایجاد مقادیر فوی

ی   آورد و اختراع بشریت در زمینه         ترین و تأثیرگذارترین دست      که احتماالً پیشرفته     -اینترنت  
ی مطالب آن به زبان اسپرانتو، ستَرَون خواهد ماند، زیرا                بدون وجود ترجمه    -ارتباطات است   
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ها نوشته شده است      ای که مطالب اینترنت به آن       های مل    کس  قادر نیست که بر تمام  زبان        هیچ
های رادیوی  و     ها و برنامه    ها، مجالت، روزنامه    ها، کتاب   این امر در مورد فیلم     .  تسل  پیدا کند  

عدالت  در    یک  از نتایج نظم نابسامان زبان  موجود در دنیا، تبعیض و ب            .  تلویزیون  نیز صادی است   
 .داوری و اهدای جوایزی مانند نوب  و اسکار است

گونه کمک  به     تنها هیچ   الملل ، نه   عنوان زبان بین    های گوناگون مل  به     در طو  تاریخ، تحمی  زبان    
ایجاد برابری در ارتباطات، صلح و دوست  میان مرد  نکرده است، بلکه حت  برعکس، باعث                     
افزایش نگرت و تعصب بین افراد کشورهای مختل  و حت  افرادی که در یک کشور واحد، به                      

 .کنند، شده است های مختل  صحبت م  زبان

های مل  خارج  مث  فرانسوی و انگلیس ، حت  در درازمدت، بازده  بسیار ناچیزی               یادگیری زبان 
های متمادی آموزش زبان بیگانه، از هر هزار نگر، تنها            زمین پس از سا      که در مشری    طوری  به)دارد  

شده، استگاده کند، و در غرب از هرصد نگر، فق             گردد که از زبان خارج  یادگرفته       یک نگر قادر م    
 (.شود یک نگر قادر به این کار م 

، برای برقراری ارتباط    (ساعت  599چیزی در حدود تنها     )مدت زبان اسپرانتو      یادگیری حت  کوتاه  
 .ترین افراد روی زمین، کامالً مؤثر است میان متگاوت

چه مادی و     -تنهای  تمام  دستاوردهای بشریت را        نه غرب و نه شری، نه شما  و نه جنوب، به          
 .در اختیار ندارد -چه معنوی 

توان دوست ، تساه ، علو ، هنرها و           ی ایجاد ارتباطات توس  زبان اسپرانتو، م             وسیله  به
ها و مرد  مختل  جهان  خوب  و بدون هرگونه تبعیض ، در میان کشورها، فرهنگ ها را به آوری فن
 .حرکت درآورد به

های گوناگون دنیا، مانند انگلستان، استرالیا، ایتالیا         های بسیار زیادی در کشور      تجربیات و آزمایش  
ارتباط سریع  :  جمله  نشان داده است که فراگیری اسپرانتو فواید گوناگون و فراوان  دارد، از آن            ...  و  

تر ایشان    دانش آموزان با همتایان خود در دیگر کشورهای جهان، فراگیری، درک و آشنای  بنیادی 
 های مل  توس  ایشان است، تر دیگر زبان تر، بهتر و سریع با زبان مادری خود، و یادگیری آسان

طور به    ی نهادها، مقامات، و مؤسسات دولت  و غیردولت  ا و همین              موارد زیر را مؤکداً به همه      
 :كنيم توصيه ميی افراد  همه

الملل    تر زبان بین    تر، بهتر و سریع     تر، بیش   کردن برای عرضه و آموزش هرچه گسترده         مشارکت
 .اسپرانتو

گونه محصوالت متعلق به خود مانند، از         الملل  همه   ی بین   مورد استگاده قرار دادن اسپرانتو در ارایه      
 .ها و صگحات اینترنت  های رادیوی  و تلویزیون ، فیلم ها، برنامه ها، نشریات، روزنامه قبی  کتاب

 :كنيم فراخوان مي
ی  را جهت بررس  مجدانه...( مث  آموزش و پروش،آموزش عال ، ورزش، )رب   های ذی خانه وزارت

 .کارگیری اسپرانتو آمده در کشورهای دیگر و آغاز آموزش و به دست تجربیات به

کردن به شناساندن، آموزش و  را جهت کمک –الملل   خواه مل  خواه بین -های غیردولت   سازمان
کارگیری زبان اسپرانتو به هر وسیله و در هر زمینه از جمله استگاده از آن در ارتباطات و                           به

 .الملل  خود های بین نشست
 

بهجت ممدوحي: بازاردان از اسپرانتو  
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 بخش دوم  زبان جهاني

هاا باوده و       ترین وسیله ارتبااطا  بایان انساان         زبان مهم 
. رود شاماار ما       ترین مزیت انسان نسبت به حیاوان باه      بزرگ

هاایا      تحقیقات نشان داده است که نیروی تعق  در نزد انسان
. اند رشد کاف  نداشته است بهره از زبان و کاربرد آن بوده که ب 
ترین وسیله انتقا  فرهاناگ و تامادن از          چنین زبان بزرگ هم

شکا    زبان انسان به.  باشد گذشته به حا  و از حا  به آینده م 
دانشامانادان تاعاداد       .  اش صد هزار سا  قادمات دارد         کنون 
های زنده موجود در جهان را حدود سه هازار  تاخامایان         زبان
از ایان   .  ( 54، ص 5716الزمان  ، فردا شدن امروز ،        صاحب)زنند  م 

یاازده زباان    ) میان قاره افریقا با دارا بودن حدود دو هزار زباان   
و کشور ماکازیاک باا حادود دویسات زباان دارای                (   رسم 
چنین کشور سوئیس با چهار   هم.  باشند ترین تعداد زبان م  بیش

ترین زبان رسم  را در بین کشورهای جهاان    زبان رسم  بیش
. ( 7، ص 5767صمیم ، فرهنگ زبان اسپراناتاو  فاارسا ،        ) داراست 

زبان بومیان استرالیا با  شصت هزار     ( Warlpiri)زبان وارلپیری 
مساتاناد    ) ترین زباان زناده دنایاا اسات              سا  قدمت، قدیم   

شبکه چهار سیمای جاماهاوری اساالما  ایاران،            «  ها زبان» 
است که حدود  دو هازار زباان       البته این همه در حال (.  5784

بارخا  از    .  اناد   نیز تاکنون به دالی  مختل  از مایاان رفاتاه           
 : ترین دالی  آن عبارت است از مهم
در طو  تاریخ معموال زبان قاو  یاا کشاور        : ها جنگ(  الف 

عنوان زبان رسم  و یا حداق  یک  از   اجبار به پیروز در جنگ به
های رسم  در سرزمین مورد تهاجم  مورد استاگااده قارار      زبان
« قشار زباریان    » ها زباان      گرفته است که اصطالحاً به آن   م 

مث  زبان عرب  در کشورهای  نظایار مصار،          . گردد اطالی م 
و یا زبان انگلیس  در کشورهایا  ناظایار        ...  الجزایر، تونس و 

که زمان  مستعمره کشاور  ...  هندوستان، پاکستان، بنگالدش و 
 . اند انگلستان بوده

این مقوله نیز به تنهایا  و یاا باه            : مذهب و فرهنگ(  ب 
همراه  عام  جنگ باعث نگوذ زبان  در سرزمین  و به تاباع        
آن سبب نابودی و یا تضعی  زبان اصل  آن سارزمایان شاده        

به عنوان مثا  زبان عرب  به پشتوانه مذهب  و فرهنگا   .  است

دین اسال  به عنوان زبان رسم  بسیاری از کشورهای آسیای     
هرچند در اکثار ماوارد آغااز        .  و آفریقای  انتخاب گردیده است 

 . نگوذ آن سبب بروز جنگ بوده است
این مورد نیز در بسیاری موارد بااعاث باه          :   مهاجرت(  ج 

فراموش  سپرده شدن زبان ماادری تاوسا  قاو  ماهااجار و             
 . پذیرفتن زبان قو  میزبان گردیده است

علات نااباودی بسایااری از         (:  خط) دارا نبودن كتابت (  د 
. هاا اسات     ها در طو  تاریخ عد  وجود خ  برای آن زبان   زبان

تواند باعث انتقا  زبان از   زیرا در این صورت تنها عامل  که م 
نسل  به نس  دیگر گردد، کاربرد شاگااها  آن اسات و ایان            

که وجود خ      در حال .  نماید موضوع زبان را بسیار تاثیرپذیر م 
زبان را تا حدود زیادی از نابودی و حاتا  تاغایایارات حاگا            

 . نماید م 
 
 المللي  های بين زبان
در طو  تاریخ تنها شش زبان از میان  بیش از شش هازار     

اناد باه      زبان زنده، نیمه زنده و مرده موجود در جهان توانساتاه  
سوی مرزهای سخنگویان اصل  خود نگوذ کارده و تاوسا        آن

الامالالا  و        اقوا  مختل  مورد استگاده قرار بگیرند و جنبه بین
فارس ، یونان ، عرب ،   :  ها عبارتند از  این زبان.  جهان  پیدا کنند

اند   ها ظاهراً اولین کسان  بوده   ایران .  التین، انگلیس  و فرانسه
اند زبان خود ا فارس  ا را به خارج از سرزمین خود     که توانسته

ایان  .  الملل  ماطارح ساازناناد       عنوان زبان بین صادر کرده و به
کاه    گردد به دوران امپراطوری هخامنشیان، زمان  موضوع برم 

عنوان یک  از دو ابرقدرت جهان آن زمان شانااخاتاه          به  ایران
در آن زمان مکاتبات رسم  و درباری بین حاکاومات         .  شد م 

های تحت سیطره آن به زباان       مرکزی و حکا  محل  سرزمین
پس از شکست سپاه ایران از اسکندر و  .  گرفت فارس  انجا  م 

عناوان زباان      دست وی برای مدت  زبان یونان  به فتح ایران به
اماا ایان    .  الملل  در منطقه مورد استگاده قرار گرفت   رسم  بین

که در حا  حاضر به جاز دو     موضوع دوا  زیادی نیافت تا جای 
سنگ نبشته در پای دو مجسمه که در منطاقاه غارب ایاران           
کش  گردیده است و به خ  یونان  حک شده و تعداد بسایاار      

 زبان اسپرانتو  زبان جهانی  دهکده جهانی

 سعید برهانی: گردآوری و تنظیم
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اند هیچ    شمار از کلمات  که از یونان  به فارس  راه یافته انگشت
زبان التین نیز در  .  اثر دیگری از این زبان در این منطقه نیست

عنوان زبان  های تحت سیطره امپراطوری رو  شرق  به سرزمین
رسم  مورد استگاده قرار گرفت و این موضوع تا قرن هگادهام   

اماا  .  ( 47صاحب الزمان ، هماان کاتااب، ص     ) میالدی ادامه داشت 
زبان عرب  با پیدایش دین مبین اسال  و به دنبا  فتح ایران و    

 -دست اعراب مسلمان از زمان خلیگاه دو      ها به دیگر سرزمین
الملل  آن روزگار مطرح گردید     عنوان زبان رسم  بین به  -عمر
هاا    که در مدارس نظامیه بغداد و نیشابور و مکتبخااناه   طوری به

همچون امروز که دانستن   ) در آن روزگار نیز .  گردید تدریس م 
یاک مازیات و      !   یک زبان خارج  مخصوصاًَ از نوع التین آن 

عنوان  مرد  یادگیری زبان عرب  را به( گردد افتخار محسوب م 
های انگلیسا    استگاده از زبان.  انگاشتند یک برتری و مزیت م 
الملل  از بعد از جنگ جهانا       های بین و فرانسه به عنوان زبان

دنبا  پیروزی متگقین بر متحدین ماعاماو  گشات و        دو  و به
علت این امر هم آن بود که دو  پیروز در جنگ کاه عاباارت       
بودند از امریکا، انگلستان، فرانسه، شاوروی و چایان پاس از             
تاسیس جامعه مل  و به دنبا  آن سازمان مل  متحد حقوق  را  

از آن جاملاه     .  عنوان فاتحان جنگ در نظر گرفت   برای خود به
یعن  انگلیس ،  ) هایشان    و انتخاب زبان(  Veto Right)حق وتو 

های رسم  سازمان ملا    عنوان زبان به(  فرانسه، روس  و چین 
بدین معن  که نمایندگان دائم  کشاورهاای عضاو      .  متحد بود

هاا در     سازمان مل  متحد تنها مجاز به استگااده از ایان زباان         
باشند و مصاوباات،       ها و بیانیه های خود م  ها، بولتن سخنران 
ها، اعالمیه ها و بیانیه های رسم  سازمان ملا  باه         سخنران 
بعدها به دنبا  جناگ اعاراب باا       .  گردند ها منتشر م  این زبان

عاناوان زباان       ها زبان عرب  نایاز باه          اسرائی  و پا فشاری آن
های رسم  سازمان مل  متحاد    الملل  جهان اسال  به زبان بین

عالات کاثارت        پس از آن زبان اسپانیول  نایاز باه    .  افزوده شد
که زبان رسم  بسیاری از کشاورهاا باود        سخنگویان آن و این

 -زبان رسم  همه کشورهای آمریکای جنوب  غیر از برزیا      ) 
( اساپاانایاولا  اسات          -باشاد    که زبان رسم  آن پرتقال  م 

های فوی پیوست و به این ترتیاب      عنوان زبان بعدی به زبان به
. های رسم  سازمان مل  متحد به عدد شش رسایاد   تعداد زبان

های بنگال ، هندی، پرتقال  و اساپاراناتاو         در حا  حاضر زبان
رسمیت شناخته شادن     های  به سازمان مل  جهت به درخواست

نیز نخاسات وزیار تارکایاه          4955سا  . ها ارائه شده است آن
دبیر   « بان ک  مون» نیز در دیداری با  « رجب طیب اردوغان» 

ک  سازمان مل  متحد اظهار امیدواری کرد که زباان تارکا           
های رسم  سازمان مل  متحد قرار  استانبول  نیز در ردی  زبان

زیار عاناوان     (  wikipediaالمعار  آزاد ایاناتارناتا            ۀدایر) گیرد  

 UN Official)   هااای رسااماا  سااازمااان ماالاا  مااتااحااد        زبااان» 

Languages .)   هاای رساما        این در حال  است که تعداد زبان
“  یونسکو ” سازمان علم  فرهنگ  وابسته به سازمان مل  متحد 

های ایاتاالایاایا ،         های فوی به عالوه زبان زبان شام  زبان 0

هاای کااری ایان        پرتغال  و هندی است که در این میان زبان  
زباان  .  بااشاد    سازمان همان شش زبان رسم  سازمان مل  م  

دنبا  سخنران  جنجا  برانگیز نمایناده دائام کشاور         هندی به
باه زباان      5038هند در مجمع عموم  این سازمان در ساا          

های داخل  ساازماان مالا          برخال  روا  و آیین نامه) هندی 
که اعتراض حاضران را برانگیخت و فشار این کشور بار  (  متحد

که چرا زبان  مث  انگلیس      سازمان مل  و یونسکو مبن  بر این
با حداکثر چهارصد و پنجاه میلیون متکلم در ساراسار جاهاان        
بایست  زبان رسم  باشد اما هندی با حدود هشتصد میالایاون    

سرانجا  به عنوان زبان نهم سازماان  !  متکلم زبان رسم  نباشد
رسد زباان اناگالایاسا          اما به نظر م .  یونسکو انتخاب گردید

الملل  نسبات     تری را در عرصه بین  توانسته است موفقیت بیش
سه علت اصالا  و ماهام ایان         .  دست آورد به سایر رقبایش به
 : موفقیت عبارتند از

پشتیبان  سیاس  کشورهای امریکا و انگلستان و دیاگار         (  ال 
 .کشورهای انگلیس  زبان از زبان انگلیس 

های علم  و تکنولوژیک  کشور امریکاا در نایام         پیشرفت(  ب
عنوان مرکز علم  و   قرن اخیر و شناخته شدن این کشور به

تمدن  جهان امروز و اختراع و استگاده روزافزون از اینترنت   
ای عظیم اطالعاتا ، عالاما  و        به عنوان یک منبع رسانه

های آن باه      سایت%     89خبری که در حا  حاضر بیش از 
 .این زبان م  باشد

هاای    سادگ  این زبان از نظر یادگیری به نسبت سایر زبان  (  ج
های خانواده التین از      فوی و مخصوصاًَ به نسبت سایر زبان

 .جمله ایتالیای ، اسپانیول  و به ویژه فرانسه
الملالا      اما آیا واقعاً دالی  فوی و پیروزی در یک نبرد بین   

دلی  قاب  قبول  برای پذیرش و استگاده از یک زبان باوما  و    
که آیاا     الملل  و جهان  است و این  مل  به عنوان یک زبان بین

های بوم  و مل  دارای نقایص  هستند که مانع از انتخاب   زبان
الملل  و جهاانا  بااشاد و           ها به عنوان یک زبان بین شدن آن

اصواًل یک زبان برای جاهاانا  شادن چاه خصاوصایاات و                 
 فاکتورهای  را باید داشته باشد؟ 

  
  های بومي و مليهای بومي و ملي  نقايص زباننقايص زبان

های بوم  و مل  دارای نقایص  هستناد و اماا       تمام  زبان 
از .  ها یکسان و به یک میزان نیسات     این نقایص در همگ  آن

عاناوان     که فاکتوری را باه      شناسان نیز در این  این گذشته زبان
چاه بساا    .  نقیصه محسوب نمایند یا خیر اختال  ناظار دارناد      

عنوان نقیصه مطارح      ها به ای از زبان از نظر گروه  از آن جنبه
باشد ول  گروه  دیگر نه تنها آن را نقیصاه ناداناناد بالاکاه          

به برخ  از ایان ماوارد در زیار          .  عنوان یک مزیت برشمارند به
گذاریم کاه    در این بخش ما فرض را بر این م .  کنیم اشاره م 
های مورد بحث ما دارای جنبه نوشاتااری باوده و از        همه زبان

ها که اکثرًا فااقاد ایان         ها و همچنین گویش بررس  سایر زبان
ناقاایاص اصالا        .  کانایام     نظر م  باشند صر  خصوصیت م 
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 :های بوم  و مل  عبارتند از زبان
 ... وجود استثنائات فراوان در قوائد دستوری، مکالمه، لغات و( 5

های بوم  و مل  کمابیش    این نقیصه تقریباً در تمام  زبان 
که معموالً چااره    ) وجود دارد و یادگیری و حگ  این استثنائات  

ها نم  باشد؛ چون از قااعاده خااصا             ای جز حگ  کردن آن
مخصوصاً توس  افراد غیر بوم  بسیار مشک  (  کنند پیروی نم 

شناسان معتقدند که وجود هامایان       هرچند برخ  از زبان.  است
استثنائات زبان را زیباتر ساخته و موجب به وجود آمدن صنایاع   

. گاردد   ها و عبارات نغز در زبان ما     ادب ، کنایات، ضرب المث 
ها مشکالت فاراوانا  را        الملل  همین زیبای   اما در عرصه بین

کاارگایاری      برای زبان آموزان ایجاد نموده و چه بسا باعث باه    
 . گردد آموز خارج  م  ها از سوی زبان اشتباه آن

 .ها تعداد زیاد قواعد دستوری و پیچیدگ  آن( 4
های بوم  و مل  دارای تعاداد زیاادی قاواعاد        تمام  زبان 

آماوزان    دستوری سخت و پیچیده هستند به شکلا  کاه زباان     

 -زبان سانسکاریات     .  اند  خارج  همواره با آن دست به گریبان
ی   با دارا بودن چنادیان هازار قااعاده            -زبان مقدس هندوان 

هاای ماوجاود در        دستوری در این زمینه رکورددار در بین زبان
این خصوصیت همواره با خصوصیت مذکور در      .  باشد جهان م 

یعن  استثنائات در تضاد است بدین معن  که هر زبان        5بند 
که دارای قواعد دستاوری فاراوان بااشاد در ماقاابا  دارای                  

های عربا  و      برای مثا  زبان.  استثنائات کم  است و بالعکس
فرانسه از این بابت معرو  بوده و ضامان دارا باودن قاواعاد            

ماناد و مشاکا  بارای           های قاعاده   دستوری فراوان جزء زبان
نظر نگارنده شاید وجاود      به.  آیند شمار م  آموزان خارج  به زبان

مندی و در عوض وجود استثنائاات       همین خصیصه یعن  قاعده
کم در نزو  قرآن کریم به زبان عرب  دخی  بوده است و باعث 

های متمادی از تحری  و ترجاماه       شده است که در طو  قرن
هاای    های غل  مصون بماند، چیزی که در مورد بعض  کتااب   

پیچیدگ  در قواعد دستاوری   .  آسمان  دیگر اتگای نیافتاده است
المل  بایاش از پایاش باروز            خصوص در مباحث حقوی بین به
یک  از نمونه های آن بحث حقوق  فلسطیانایاان باا        .  کند م 

دلی  وجود یا عد  وجود حر  تعری    اسرائی  بوده که ظاهراً به

 19ها باعث بروز مشکالت       ای از قرارداد ف  مابین آن در جمله
دکتر محماد جاواد     ) ساله شده و هنوز هم به نتیجه نرسیده است  

ظری ، وزیر امور خارجه ایران، مصاحبه تلویزیون  شبکه دو  سایاماا       
     (. 04آبان  49، دوشنبه «گگتگوی ویژه خبری»برنامه 

 تعداد بسیار زیاد واژگان( 7
یک  دیگر از نقایص و مشکالت  که همواره زبان آماوزان        

ویژه اگر زبان مادری  کنند به خارج  با آن دست و پنجه نر  م 
ها هم خانواده با آن زبان خارجا  نابااشاد، حاگا  و               خود آن

. یادگیری تعداد بسیار زیاد لغات و واژگان زبان خاارجا  اسات     
عنوان مثا  یک فارس  زبان بخواهد فرانسه و یا انگلیس  را    به

هم   یعن  حگ  لغات و واژگان آن  -این قسمت از زبان .  بیاموزد
ها در یادگیاری یاک        جزء فرّارترین قسمت  -در مقیاس وسیع 

اسات کاه زباان        زبان خارج  برای زبان آموز و حت  کساانا    
 .مادری خود را م  آموزند

 عد  تطابق قرائت و نگارش ( 2
های مادری که  های بسیار مشک  زبان یک  دیگر از قسمت 

ها وجود دارد، عد  تطابق قرائت و نگارش     کمابیش در همه آن
وجاود آمادن      یا گگتار و نوشتار است که همین نقیصه باعث به   

. ( 24، ص  5716صاحب الزمان ، ) .  ها گردید دیکته یا امالء در زبان
باه  )   niteو  nightبه عنوان نمونه در زبان انگلیسا  دو واژه        

که هر (  به معن  شوالیه و اسب شطرنج)   knightو (  معن  شب
 g  ،hگردند دارای حرو  زائاد        تلگ  م   /nâjt/صورت  سه به

که   کدا  آوانگار نیستند و فق  هنگام   عالوه هیچ بوده و به  kو
تواناد باا تاوجاه باه باافات              گیرند شنونده م  در متن قرار م 

کاه    باشد و باز این   تشخیص دهد که آیا منظور گوینده شب م 
آیا گوینده در حا  صحبت رسم  است و یاا غایار رساما  و         

و در حالات   «  night» ای؛ که در حالت او  منظور وی  محاوره
که منظور شوالیه است یا اساب   باشد و یا این م «  nite»  دو  

. صحیح اسات  «  knight»که در هر دو حالت صورت  شطرنج
و یا در زبان فرانسه که از حیث دارا بودن این نقیصه در صادر      

لغات دارای حرو  زائاد ا       بسیاری از  های دیگر قرار دارد  زبان
باشند و به عالوه تلگ  لغات باه هایاچ      مخصوصاً در انتها ا م 
به عاناوان ماثاا  لاغاات          .  ها تطابق ندارد عنوان با نگارش آن

Marseille  ,Bordeaux  ,Renault  ,Peugeot  ًکه تقریبا
/ reno/ ،  ( دو شهر در فرانسه)  /  mârsej / ،/bordo/صورت  به
طور   گردند و همان   تلگ  م (   دو مارک بر اتومبی )    / pežo/ و 

هاا    شود هیچ تطابق  بین نوشتار و تالاگا  آن       که مالحظه م 
حت  به گگته یک  از اساتید زبان فرانسه دانشاگااه   .  وجود ندارد

سمینار بررس  زبان  که در (  دکترمجذوب صگا) فردوس  مشهد 
تاریان و      حت  معارو   »  :  بیان داشتند  5789اسپرانتو در سا  

 Le) روزنامه فرانسه لو فیگاارو     (  پرتیراژترین) ترین  پرشمارگان

Figaro )    شود نایاز هاماواره دارای        که در پاریس منتشر م
این مشک  آناقادر حااد      . «تعداد زیادی اشتباهات امالئ  است

است که حت  زمان  آکادم  زبان فرانسه تصمیم به تصحایاح     
شناسان   الخ  این زبان گرفت که با مخالگت برخ  از زبان   رسم

خصوص در مباحث    پیچیدگی در قواعد دستوری  به
یکی از  .  کند  الملل بیش از پیش بروز می حقوق بین

نمونه های آن بحث حقوقی فلسطینیان با اسرائیلل  
دلیل وجود یا عدم وجود حلر       بوده که ظاهراً به
هلا    ای از قرارداد فی مابیلن آن     تعریف در جمله

ساله شده و هنوز هلم بله      05باعث بروز مشکالت 
دکتر محمد جواد ظریلف  وزیلر    ) نتیجه نرسیده است 

امور خارجه ایران  مصاحبه تلویزیونی شبکه دوم سیملا     
     (. 20آبان  05  دوشنبه «گفتگوی ویژه خبری»برنامه 
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: ها بیان داشاتاه باود     آن آن کشور مواجه گردید و حت  یک  از 
مرحو  ویکتور هوگو، بینوایان را با همین زبان و رسم الخا      » 

دانایام کاه       آیا ما بهتر از ایشاان ما         !  اند فرانسه مرقو  نموده
در زبان فارس  نیاز   «   ؟! الخ  زبان فرانسه باید تغییر یابد  رسم

از این لحاظ مشکالت فراوان  وجود دارد؛ حت  برای فاارسا        
ی ما سا  او  ابتدای  را به همراه سواالت فراوان     همه.  زبانان
به ما  .  ایم ها جواب منطق  داده نشده، گذرانده آن گاه به  که هیچ
که تلگ  ایان   درحال )   خاهر:  ، ننویس خواهر:  بنویس» :  اند گگته

: ،  بنویاس  ( گردد صورت امروزی آن ادا م  واژه قرنهاست که به
  خاوان و این         خاربا آن    خوار؛ این   خاجه:   ، ننویس خواجه
در ) حار        74ما در زبان فارسا      .  « !!  فری دارد  خانبا آن  
 47که تاناهاا        داریم در حال   (  «  ء» حر  با همزه   77گذشته

 ذ،  زی چهار حر    به عنوان مثا  ما همه. کنیم حر  تلگ  م 
به همین ترتیب حرو    !  کنیم تلگ  م  ز صورت را به ظو  ض، 
را   غازا و  غذا,    قضابرای مثا  واژگان  ....   و  ط و ت،   غو  ی

های پایاامابار        که به ترتیب به معن  سرنوشت، طعا   و جنگ 
کنیم که تلگا  واقاعا        باشد،  به یک گونه  تلگ  م  م (  ص) 

که ما در فارس  از فتحه، کسره و ضمّه    کدا  است و یا این هیچ
کاردن   کنیم و این باعث گردیده که مجبور به حگ  استگاده نم 

حا  اگر یک خارج  قصد یادگایاری    .  تلگ  تمام  لغات باشیم
تار باه ناظار         زبان فارس  را داشته باشد این مشک  ملاماوس  

 . رسد م 

 های فراوان ها و گویش وجود لهجه( 1
هاا و     های بوم  و ملا  دارای لاهاجاه           تقریباً تمام  زبان 

ها حت  برای  آن های فراوان  هستند که یادگیری و فهم  گویش
نمایاد، چاه رساد باه          ها نیز مشک  م    خود متکلمین آن زبان

هاای    مثاًل زبان انگلیسا  دارای لاهاجاه         .  آموزان خارج  زبان
و یا در زبان فارس    .  باشد م ...  انگلیس ، آمریکای ، ایرلندی و 

گایالاکا       مازن ،های  از قبی  فارس  معیار،  ها و گویش لهجه
زبان   ها برای افراد  غیر بوم  فارس  آن وجود دارد که فهم ...  و 

و به این مطلب  . نیز مشک  و حت  در مواردی غیر ممکن است
مس له عد  تطابق گونه معیار گگتاری با گونه معیار نوشتاری را   

میر ، میشینم، » :  گوییم مثالً در گونه معیار گگتاری م .  بیگزایید
: نویسیام   که در گونه معیار نوشتاری م   در حال «  خور  آب م 

 .«نوشم نشینم، آب م  رو ، م  م »

 ( Nacionalismoناسیونالیسم )گرای   مل ( 6
هر چند  موارد فوی هر یک به تنهای  مشکل  بار سار راه      
های بوم  و مل  و زبان میانج   الملل  و جهان  شدن زبان بین

بودن آنها م  باشد ول  در عین حا  مهمترین و بازرگاتاریان     
مانع بر سر این راه، حس و تعصب مل  گرای  و ناسیونالیاسام     

هر قو  و ملت  دوست دارد زبان خودش به عاناوان       .  م  باشد
زبان بین الملل  و جهان  مطرح باشد و مورد استگاده جهانیاان    

چنانکه رهبر جمهوری اسالما      .  قرار گیرد و به آن افتخار کند
ما باایاد    » :  دارند ایران در جمع شاعران و ادیبان چنین بیان م 

آوری برسیم که دیگران مجباور    ای از تولید علم و فن به مرحله
به ترجمه کتب و آثار فارس  ما به زبانهای خود گردند و زباان      

فرانسویان اعاتاقااد     .  « فارس  به عنوان زبان بین الملل  درآید   
فرانسه زبان عشق است، روس  زبان چوب اسات،    » :  دارند که 

دلی  خوش آهنگا  ایان        به)آلمان  زبان آهن است و ایتالیای  
الاباتاه    (.   23صاحاب الازماانا ، ص      ! ) هاست زبان خانم(  زبان
و «  !  فارس  شکر است  » :  ها هم م  توانند ادعا کنند که ایران 

دلی  این مدعا هم  وجود شااعاران، ادیاباان و ساخاناوران                 
قدرتمندی است که برخ  از آنان همچون حافا ، فاردوسا ،        

ولا  آیاا    .  معروفیت جهان  هم دارند   ...   موالنا، سعدی، خیا  و
الملل  و جهان  شدن یک زبان باوما  و          این ادعاها برای بین

ی کشورها دارای     همه»  (:  ؟) مل  کافیست؟ به قو  دانشمندی 
« ! بهترین زبان، غیرتمندترین ارتش و زیباترین زنان هساتاناد    

رسد ولا  در     این جمله در جای خود درست و معتبر به نظر م 
الملل  عوام  و فاکتورهای دیگری وجود دارد که     ی بین عرصه
 .   باشند کننده زبان منتخب جهان  م  تعیین

 
 خصوصيات يک زبان فراملي و جهاني

الامالالا  باه         ی بین   یک زبان برای اینکه بتواند در عرصه 
عنوان یک ابزار ارتباط  فرامل  و جهان  و یا به عبارت  بعنوان 

مورد استگاده قرار گیرد باید   (  interlingvo)یک زبان میانج  
هاای   ای داشته باشد که آن را از زبان خصوصیات و شرای  ویژه

مل  که دارای نقائص مذکور در بخش قب  بودناد، ماتاماایاز         
 : کنیم در اینجا به مواردی از ان خصوصیات اشاره م . نماید
فاقد هرگونه استثنائات اعم از دستوری و غیره بااشاد و     (  5 

 .مند و منطق  باشد  به عبارت دیگر دارای ساختاری قاعده
در بررس   .  دارای قواعد دستوری فراوان و پیچیده نباشد(  4 
های بوم  ومل  دیدیم که وجود استثنائات و تعدد قاواعاد    زبان

بدین معن  که افزایش یک    .  باشند دستوری با هم در تضاد م 
یاک زباان    .  گاردد   در یک زبان، باعث کم شدن دیگاری ما     

. صورت توأمان دارای هر دو خصوصیت باشاد   الملل  باید به بین
که دارای ساختار دستاوری فااقاد اساتاثانااء و              چنان یعن  هم
باشد، در عین حا  دارای تاعاداد کاما  قااعاده          مند م  قاعده

 .دستوری ساده باشد
ای که بتاوان   گونه دارای تعداد کم  لغت و واژه باشد، به(  7 

با استگاده از الگوی  مناسب و یکسان از تاعاداد کاما  ریشاه        
که نیازهاای     طوری دار ساخت، به کلمه، تعداد زیادی کلمه معن 

بارای  .  خوب  پاوشاش دهاد     لغوی استگاده کنندگان را بتواند به
های انگلیس ، عرب    های  از زبان تر شدن مطلب به مثا  روشن

در زبان انگلیس  برای ساختن صگات    :  کنیم و فارس  اشاره م 
افزایاناد و ماثااًل از          م   er-»» ی فع  پسوند   فاعل  به ریشه

 ماعانا     ترتیب به به   »Work , Write , Kill«هاااای  فع 
 » , Worker»هاای فااعالا        اسم »کارکردن، نوشتن، کشتن

Writer , Killer »  معن  کارگر، نویسنده، قاتا  را    ترتیب به به
یا در زبان عرب   صگت فاعل  را در ثالث  مجرد بار   .  سازند م 
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و یا در زبان فارس  برای ساختن صگت  .  سازند م “  فاع ” وزن 

ماثاالً از    .  افزایند م »  َ نده–»فاعل  به آخر بن مضارع پسوند  
هاای فااعالا         صاگات  »  کردن،  نوشتن، کشتان » مصدرهای 

طاور کاه      اماا هاماان    .  سازند  را م »  کننده، نویسنده، کشنده» 
دانیم این قاعده یعن  ساختن صگت فاعل  باا اساتاگااده از        م 

هاای فاراوانا ،       پسوندها  همیشه کارساز نیست و چه بسا فع 
هم در زبان فارس  و هم در زبان انگلیسا  وجاود دارناد کاه          

هاا صاگات       الذکار از آن     های فوی   توان با استگاده از روش نم 
فاعل  ساخت و به این ترتیب دوباره به موضوع اساتاثاناائاات       

 .  خوریم برم 
شناویام    بدین معن  که هرچه را م .  دیکته نداشته باشد(  2 

. ب  کم و کاست بنویسیم و هر چه را که م  نویسیم، بخوانیام 
باشد و تناظار  آوانگار به عبارت دیگر و در اصطالح زبانشناسان 

یک به یک بین هر آوا با حر  الگبای متناظر آن وجود داشتاه    
ذ » چهار حر  الگبای    »  ز» مثالً ما در فارس  برای آوای .  باشد

» و» را داریم و برعکس برای صورت نوشتااری    »  ،ز ، ض ، ظ

 . باشد ساز م  را داریم که مشک  /w/و  /u/دو آوای 
حرو  آن توس  اکثریت قریب به اتگای مرد  دنیا قاب     ( 1 

هاای   یعن  تا حد امکان از حرو  مشترک بین زبان.  تلگ  باشد
تقاریابااً در       » ب»مثالً حر   . مختل  در جهان استگاده نماید

در   » ی» های زنده جهان وجاود دارد، اماا حار              تمام  زبان
های خااناواده التایان       های جهان از قبی  زبان بسیاری از زبان

فرانساوی  برخ  مناطق   البته در  ) مث  ایتالیای ، اسپانیای ، فرانسه ) 
در عربا      » غ  » تا حدودی شبیه حر    » r»یا آلمان  زبان تلگ  حر  

وجود ندارد و به عالوه جازء  (  ، انگلیس  و آلمان ( نگارنده  -است 
بنابراین .  نماید  آن دسته از حروف  است که تلگ  آن مشک  م 

رسد که این حر ، حر  مناسب  برای قرار گرفتان      به نظر م 
 .در الگبای زبان جهان  نباشد

تقریباُ تماما  مارد      .  لحن آن خوش آهنگ و زیبا باشد(  6 
های فرانساه و مخصاوصااُ    القو  هستناد که زباان جهان متگق

ایتالیای  دارای لحن  زیبا و خوش آهنگ بوده و حت  گااها         

های سینمای  ایاتاالایاایا  باه          شود که در دوبله فیلم دیده م 
( intonacio) کنند از آهنگ  های دیگر دوبلورها سع  م  زبان

 !و لحن زیبای آن در صداگذاری به زبان خود استگاده کنند
لغات و واژگان آن کوتاه، زیبا و از کلمات مشاتارک در       (  3 

ماثاالً کالاماه       .  های بوم  و ملا  اساتاگااده گاردد        بین زبان
تقریبًا در تماما  ناقااط جاهاان، حاتا  در دور                »  کامپیوتر» 

ناظار     ترین نقاط نیز برای مرد  شناخته شده اسات و باه      افتاده
جای آن در زبان جهانا    دیگری به  رسد که استگاده از کلمه م 

 .مناسب نباشد
متعلق به هیچ قو  یا ملت  نباشد، تا باعاث افاتاخاار و        (  8 

برتری هیچ قوم  نسبت به سایر اقوا  و مل ، و باعث تحقایار     

ی   این خصوصیت به تنهای  برای رد کردن هاماه    .  ها نشود آن
های بوم  و مل  موجود در جهان بارای ایاگاای ناقاش             زبان

 . جهان  کافیست
ای جز اختراع یاک زباان         رسد که چاره بنابراین به نظر م  

جهان  با خصوصیات و فاکاتاورهاای ماذکاور در بانادهاای                
هاای    در بخش بعدی به باررسا  زباان    .  گانه فوی نباشد هشت
الملل  اختراع شده پرداخته و از بین آنهاا زباان ماوفاق را            بین

 .معرف  خواهیم کرد
(پايان قسمت دوم)   

در عدم تطابق نوشتار و تلفظ  به گفتله یکلی از          
اساتید زبان فرانسه دانلشگاه فردوسلی ملشهد          

سمینار بررسلی زبلان     که در  (  دکترمجذوب صفا)
حتلی  »:  بیلان داشلتند     0835اسپرانتو در سال    

( پرتیراژتلرین )تلرین     ترین و پرشمارگان    معرو 
روزنامه فرانسه یعنی لو فیگارو که در پاریس منتشر 

شود نیز همواره دارای تعداد زیادی اشلتباهات   می
  «.امالیی وجود دارد

 همایش معرفی اسپرانتو در شیراز
 62دوشنننبنه       رساند جناب آقای دکتر عندلیبی در روز   به اطالع می

همایشی به منظور معرفی زبان اسپرانتو در شینراز   91خرداد ساعت 

هنای خنارجنی       این همایش در آموزشگاه زبان.  برگزار خواهند نمود

میدان دانشجو، به طرف خیابنان ار،، سنمنت        “ واقع در “  زبان فردا” 

 .گردد برگزار می” چپ

 

 

   

http://www.espero.ir/fa/hamajesh_shiraz/
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 2111از ماه جوالی . ساله دارد 311اين شهر تاريخي . هرتسبرگ آم هارتس شهری كوچک در مركز آلمان است 

 ((شهر اسپرانتو ))كند يعني  هرتسبرگ از نام ديگری استفاده مي

. هر چهار حزب پارلمان شهری هرتسبرگ رای ايری كرده و با توافق رای ها هرتسبرگ را شهر اسپرانتو ناميدند 

هرتسبرگ شهر نمونه اسپرانتو با تابلوهای عبوری دو زبانه و منوهای غذا به اسپرانتو و موارد بسيار ديگری برای  

 ..باشد ميهمانان اسپرانتيست مي

 2115در آوريل . كاربرد اسپرانتو ميان شهر های خواهرخوانده هرتسبرگ و اوارا در لهستان بسيار موفقيت آميز است 

شهردار ارهالد و تاديوش وروتووفسوي به منظور استفاده از زبان بي طرف اسپرانتو برای ارتباط ميان هرتسبرگ آلمان 

 .شود اسپرانتو در مدارس هر دو شهر آموزش داده مي. و اوارا در لهستان به توافق رسيدند

وسيله زبان اسپرانتو در شهر هرتسبرگ ـ پلده  آموزان هرتسبرگ و اوارا به اولين اردهمايي دانش 2111در آاوست  

 .شود المللي در هر تابستان برازار مي بين صورت همان شهر به های مشابهي هنوز در اردهمايي . برازار شد

های تخصصي به  های اسپرانتو و دوره هرتسبرگ مواني برای آموزش آموزااران اسپرانتودان بوده و در اين شهر نشست

 .كرده است به قلب تپنده اسپرانتو تبديل اردد كه آن را اين زبان برازار مي

هرتسبرگ قلب 
 تپنده اسپرانتو

پايگاه خبری: منبع  

بـا    2132كانال تلويزيوني اينترنتي به زبان اسپرانتو پنجم آوريـل       

 .سه ساعت برنامه آغاز به كار كرد
برای اولين بار   (  2132آوريل   5)  3131فروردين  31المللي اسپرانتو  دنيا به زبان بين IPTVتنها كانال :  سيدني، استراليا

اين كانال برای همگان، با اتصال به اينترنت بسيار پرسـرعت بـه كمـک ابـزار نمايـشي                .  برای عموم به نمايش درآمد
در سرتاسـر     (Android kaj iOS)های همراه هوشـمند    تاپ، تلفن های شخصي، لب اونااون از جمله تلويزيون، كامپيوتر

نظير   ی بي های اين ايستگاه تلويزيوني اكثرا به زبان اسپرانتو در قالب اورژينال ويا دوبله برنامه.  است جهان قابل دسترس
هدف اصلي كانال نوپای تلويزيونـي    .   باشد های كوتاه منتخب و  اهدايي از سراسر دنيا مي و جذاب و همچنين  شامل فيلم

“Esperanto TV”   های جذاب برای اسپرانتوزبانان در تمام سطوح، از مبتـدی تـا پيـشرفته و سـخنگويان            ارائه برنامه
اردد از قبيل كالس زبان بـرای انگليـسي      ها عرضه مي ها نيز به ساير زبان برخي از برنامه.  اسپرانتوزبان از بدو تولد است

و    Language Festival Associationها، پايگاه سـيدني     نتيجه همواری انجمن جشنواره زبان  Esperanto TV.  زبانان
هـدف از ايـن اقـدام را          Richard Delamoreنماينده هيات رئيسه .  است  StreamStudiosهای استراليا كمپاني رسانه

خدمت و رشد جامعه اسپرانتوزبان در تمام جهان و ايجاد نگرشي عميق برای غيراسـپرانتودانان توسـط ايـن مجموعـه        
 : تر اطالعات بيش. كند همتا توصيف مي بي

http://www.actingaustralia.com.au/oficiala-lanco-anonco-pri-la-oficiala-lanco-de-esperanto-tv/ 
 Oficiala Fejsbuka Grupo ,info@esperantotv.net:  ها جزئيات و پاسخگويي به سوال

  

  

 

http://www.baharannews.ir/?p=11870
http://www.baharannews.ir/?p=11870
http://www.actingaustralia.com.au/oficiala-lanco-anonco-pri-la-oficiala-lanco-de-esperanto-tv/
http://www.facebook.com/laEsperantoTV
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 ها بزرگ قزاق( خيمه و خرااه)يورت 
 روز هجدهم

آماد    در آلماتا قل  مرتگع پوشیده از بر  باه ماا خاوش           
دنیا عوض شاد و ماا در عارض یاک شاب باه               .  گویند م 

این وضع برای تااجران قادیم و کهان           .  کوهستان رسیدیم 
 6تا    2جاده ابریشم به همین منوا  بوده است، ول  به مدت 

اولین بزرگراه تجارت  در دنیا، کاه  .  کشیده است ماه طو  م 
بایاست بار      رفته اسات ما       از مرکز چین تا رو  باستان م  

های  که شاید ما   بداقبال .  یافت ها تگوی م  ی بدشانس  همه
ها برخورد کنیم، مث  تغییر شرای  اقلیما  و آب و         نیز با آن

 .ها و راهزنان هوا، فرهنگ

ترین شهر کشور که تا چندی پیش پایتخت بود از       بزرگ 
ایان شاهر را در      .  لحاظ معماری شهری بسیار مدرن اسات      

ها را که به زور و     باال کشیدند تا قزای 79تا  5049های  سا 
. تحمی  چادرنشین شده بودند در ایان شاهر اساکان دهناد       

ها اجازه نداد کاه    ی روس کرده های کنترل  و گلچین سیاست
هاا    بخش  از کشور در آزادی محاض و بادون کناتر  آن              

خبر و ناغاف  چوپاناان  را کاه           به دنبا  آن، ب .  زندگ  کند
شاان نداشاتند      کاری جز قشالی ییالی کردن با گوساگندان   

وادار کردند که روی زمین کشت و زرع کنناد و زنادگ  در         
اما نتیجه با شکست کام  روبارو     .  یک جای ثابت را بپذیرند

ها  مارگ دو میلیاون       شد و پیامد آن گرسنگ  و بنا به گگته
 .نگر از اهال  قزاقستان را دربر داشت

ها همیشه یک قبیله صحراگرد بوده، و هاستند، در        قزای 
کنند که نمد و پشم این چادرهاا      چادرهای نمدی زندگ  م 

به همین دلیا  در قزاقاستان        .  گرفتند های خود م  را از گله
 .همه شهرها بیش از صد سا  قدمت تاریخ  ندارند

های خویش شهری    چنین از نظر ساختار و سازه آلماتا هم 
ترمینا  اتوبوس پهن و عریض در داخا  خاود      .  مدرن است

سالن انتظاری را جای داده است و شام  مرکز اطالعاات و       
روی فق  چناد   توی خیابان که م . باشد تعویض پو  نیز م 
ترشاان   ها یعن  بیش بین  و بقیه اتومبی  تا اتومبی  کهنه م 
های نو یا دسات دوما  اسات کاه از           مرسدس بنز و آئودی

هااا و     فروشاا   در کتاااب  .  انااد  آلمااان خریااداری شااده     
هاای متقاطاع      ها حت  در این جُناگ جادو      فروش  روزنامه

بعد .  شدن برهنگ  است    بین  به تصویر کشیده چیزی که م 
از استقال ، هجو  و تمای  بیمارگونه به سکس درست مث     

جا نیز خودش را نشان    دوران اسپانیای بعد از فاشیسم در این
ها لباس ما  پوشاند و تعاداد        مرد  به سبک غرب .  دهد م 

کم  که به نظر م  رساد ماسلمان باشاند در شاهر دیاده            
 .ی خود را دارند گونه های پوشیده شوند و لباس م 
ی   کنناده   جا دینا لوکیانس آهنگساز، خواننده و تهیاه       این 

او در مانزلش آثااری باا         .  بینیم  معرو  ویدئو موزیک را م  
دارد   گیتارش را برم   .دهد  کیگیت بسیار خوب به ما نشان م 

ی   کناد، آوازی باه اساپرانتو دربااره           و شروع به نواختن م    
است که به زباان قزاقا         ”  آستانا“نا  آواز او  . خواند آلماتام 

دینا پنج سا  قب  این شعر را تاصنی  کارده    .  یعن  پایتخت
ای از آن را به همسر رئیس جمهاور نظربایا      است و نسخه

 

  سيمين عمراني: برگردان

 زنان قزاقي در لباس محلي

بار  اسپرانتو در كوله

 سفر
 

 روز 97دور دنيا در 
 

 مانل وين يالس

 يوآخيم ماركوال

 ادامه ماجرا
 :قسمت
33 



17 

 

 3131بهار 
   پیام سبزاندیشانپیام سبزاندیشانپیام سبزاندیشان

Printempo 2014             

8 

خوانناد و مناش        کند؛ بعد از چند روز او را فرا ما   هدیه م 
دهد، که آقای رئیاس     دفتر ریاست جمهوری به او اطالع م 

جمهور از این شعر بسیار خوششان آمده و هر شاب باه آن          
گایرد کاه      سا  قب  نظربای  تصمیم ما    7. کنند گوش م 

بیند که آلماتاا باه چیان باسیار         او م :  پایتخت را تغییر دهد
نزدیک و از مسکو بسیار دور است بنابراین در مرکاز کاشور      

کند که جمعیت  حدود سیصد هزار نگار   شهری را انتخاب م 
جا هام مثا  ساایر       این.  دهد داشت و آن را پایتخت قرار م 

زماان کوتاها       های سابق شوروی اسام  در مدت  جمهوری
ایان  .  گذرانناد   اسم  را م  7شود و اکثرا یک دور  عوض م 

پایتخت جدید هم قبال نام  قزاق  داشت بعد اسم روس  به   
خود گرفت و حاال باز نا  قزاق  آستانا یعن  همیان شاهری     

کناد    وی خود را مقصر احساس م  .  که شعرش را دینا خواند

کند که او این ذهنیت را در رئیس جمهور ایجااد     و تصور م 
 .کرده و نا  شهری را به عنوان پایتخت به او داده است

به دنبا  تغییر پایتخت، انتقا  ادارات، پرسان ، مجلاس،      
ها و نمایندگان و غیره به مرکز جدید     هیأت حاکمه، دیپلمات

آلماتا امروزه دارای   .  یابد ها افزایش م  گیرد و نرخ صورت م 
جمعیاات میلیوناا  اساات کااه همگاا  از انتقااا  پایتخاات          

ها و احزاب و تشکیالت   بعض  از رؤسای جمعیت.  ناخشنودند
هاای بعاد انتخااب شاوند،          اند اگر در دوره  سیاس  قو  داده

خواهناد    هاا ما      کنند، ظاهرا آن دوباره پایتخت را عوض م 
اسم پایتخت را تغیایر دهناد و ایان برناماه باا تاشریگات                  

سیاسات در   .  شاود   گذاری روی آلماتا انجا  م  مخصوص نا 
 .این کشورها هرک  هرک  و هرهری است

کناد و او      را به ما معرفا  ما     Yiاش  دینا دوست چین  
جاا را بارای ماا توضایح            راجع به چین و راه رسیدن تاا آن    

پروفسور در رشته ریاض  در شانگهای اسات و        Yi.  دهد م 
جاا    من به وقوع پیوسات از آن     آن بعد از کشتاری که در تیان

حااال در آلماتاا     .  کارده اا       بایست فرار م    فرار کرد ا یا م 
کناد و در قزاقاستان و ازبکاستان چاای چینا                زندگ  م 

از دید او معامله و داد و ستد روناد رو باه افولا        .  فروشد م 
 . داشته است

جاها عباور کردیام     ی جاهای  که دیدیم و از آن ما درباره 
 . گوییم زنیم و از خاطراتمان م  حر  م 

جاا    ایان .  کاهاد   گردش در شهر از کوفتگ  و فشار ما م  

های متعلاق باه دوران حکومات           ابنیه.  فق  کوه است و باغ
ریخات و     سابق مسکو، چند عبادتگاه و چندتا ساختمان با       

سبک معماری یُبس و عبوس حکومت شوروی سابق قابا        
 . مالحظه است

دینا ما را تا رستوران  که نزدیک منز  اوسات همراها      
جا ماا باا چلوکبااب و شاراب و کوکااکوال از                  کند و آن م 
بازگشت به .  آوریم م  مان پذیرای  کرده و دل  از عزا در شکم

های تاریک و خال  از آد ، در را باه روی      اقامتگاه در خیابان
 . بندد اتگای و ماجرای امروز م  روز ب 

 

 

 ای از آلماتا منظره
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 يک روز باراني
 روز نوزدهم

روزی پار ابار کاه       .  امروز فضای آلماتا خاکستری اسات   
این پدیده طبیعا  مازاحم بارای         .  تهدید باران را در بر دارد  

ها در تما  طو  سگر اولین بار است کاه رخ ناشان       توریست
تاوان از جایا        اگر باران ببارد، نه به راحت  ما     .  داده است

شود عکاس گرفات و ناه تاکاس  پیادا               بازدید کرد، نه م 
شود، حااال هار       اش خیس م  شود و بعدش هم آد  همه م 

هاا نگارت دارناد چاون          از این پدیده توریست.  کجا که برود
شان است و کشاورزان سپاسگزارند زیارا باه آن نیااز          مزاحم
بیان  شاده اسات کاه          خاطر روزهای آفتاب  پیاش    به.  دارند

 .کنند جهانگردان زیادی از ساح  دریای ایبری بازدید م 
تاوانیم انجاا  دهیام و تاصمیم            امروز کار زیادی نما      
با بر  و معبری   Medeuگیریم به سمت کوهستان مدو  م 

کیلومتری آلماتا واقع شده   49کوهستان مدو در .  تنگ برویم
در ارتگاعاات بااالی آن عماارت         .  متر ارتگااع دارد    5399و 

شود کاه سااختمان     های زمستان  دیده م  مخصوص ورزش
ی شوروی سابق است و به همان سابک        آن مربوط به دوره
محل  برای تمرین سر خاوردن بار روی         .  ساخته شده است

یک بنای فرعون  اسات کاه از آن باه دفعاات باسیار              .  یخ
آالت آن سانگین     توان استگاده کرد چون سیستم ماشین نم 

توانناد آب را      کناد و نما       و متراکم است و درست کار نم   
برای چند دقیقه عمارت از جلوی چشم ناپدیاد    .  منجمد کنند

ای   رانناده کاره   .  گایرد   مه غلیظ  جلوی آن را ما    . شود م 
رسد، چون با او برای چندین   نظر م  تاکس  ما خوشبخت  به

ساعت متوال  توافق کاردیم و حااال کاه از وقات کاساته                
کند چون او همان قیمت و پولش   شود برای او فرق  نم  م 

جاا    ایان .  گوناه اسات     وطان   آلماتا شهری جهان  .  گیرد  را م 
هاا،    هاا، ازباک     هاا، چچان     ها، ایغورها، ژرمان  ها، روس قزای

هااا همزیااست     هااا و چیاان     ای  هااا، کااره   قرقیزهااا، یونااان  
ها و انواع مذاهب و ادیاان     ها ملیت این.  آمیزی دارند مسالمت
همراه خود دارند مث  اسال ، کاتولیک، ارتدکس و       مهم را به

ها و مراسم خود را بدون تاداخ  در        ها و آیین هرکدا  برنامه
ی خوبا  بارای یاک         جا نموناه  این.  دهند یکدیگر انجا  م 

 . زندگ  همه در کنار هم است
کار دیگری انجا  دهیم، دینا مارا     توانیم هیچ چون ما نم  

ابتدا با کاشیش عبادتگااه      .  کند  برای چند دیدار همراه  م 

او ماردی اسات باا       .  کنیام  ارتدکس سنت نیکال مالقات م 
ریش و لباس بلند و سیاه و یک صالیب بازرگ آویازان بار        

آماد    او باه ماا خاوش      .  گردن که تا روی سینه آماده اسات    
هاای شاهر بارای ماا          ترین عبادتگااه  گوید و درباره مهم م 

 .کند های  تعری  م  حکایت
های مختل     سپس در یک گردهمای  متشک  از فعالیت  

ها ا که فرهنگ اجتناب از اعتیااد   نگارها و هنرپیشه ا روزنامه
دهناد، شارکت      به مواد مخدر را در بین جوانان گسترش م  

 .کنیم م 
ما درباره اسپرانتو و امتیازهای  که در دنیای کنونا  دارد     

. کنناد   های ما فق  کم  توجه م  به حر .  کنیم صحبت م 
های رئیاس و     ها به سمت و سوی حر  کم گپ و گگتگو کم

هاای او را باا        دینا حار   .  شود  پرزیدنت این جمع جاری م 

ها دوسات   آن.  کند صدای آرا  برای ما به اسپرانتو ترجمه م 
دارند در کنار دریاچه چادرهای نمدی سر هم کنند تا تمرکاز   

هایشان   نه از موعظه و نه از قیافه  . فکر و خوشبخت  را بیابند
جلسه را  (  دست از پا درازتر )=  با دُ  کشیده .  آید خوشمان م 
 . کنیم ترک م 

ها به نا  پیزوال  یک  از راهب.  گردیم به نزد کشیش برم  
ای شام  نان خانگ  و پنایر کاه در ناوع خاودش                عصرانه

شاود کاه از       چیناد و باعاث ما        بابرکت است روی میز م 
نان و پنیر را زورکا  قاورت         .  نظر کنیم  هایمان صر  عادت
های او دربااره کاشورش و یکا  از             دهیم و به صحبت   م 

دوستانش که خیل  باه بان الدن شاباهت داشاته گاوش                
 :کنیم م 

 حضور در كليسای ارتدكس در آلماتا
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من دوست  در کویت دار  که درست شبیه بان الدن   “اا 
او .  تر ا چه با ریش چه بدون ریاش       است ا البته کم  جوان

وقت  باا هام باه       .  جا و نزد من آمد و مهمان من بود   به این
: گگتند  کردند و زیر لب م    فرودگاه رفتیم، همه او را نگاه م 

. ترسیدند و من نزدیک به او باود        همه م .  ”این بن الدنه“
بااه یااک پلیااس رساایدیم کااه او را متوقاا  کاارد، چااون             

دالر به او داد و        49دوست من  .  اش مشک  داشت پاسپورت
آن پلیس حت  .  پلیس گذاشت که او بدون هیچ مشکل  برود

 .    ”یک نگاه هم به او نکرد

بعد از حکایتا   .  ای است پیزوال کم  چای با پوست قهوه 
شاکم و ساینه او از ماوج          .  زند  که تعری  کرد زیر خنده م 

او اداماه   .  برداشتن پرده دیافراگم مرتعش شده و ما  لارزد        
. ا من ماه آگوست در چچن بود ، وحاشتناک باود        :  دهد م 
دونام    هاا، نما      ها، کارخاناه    اند، خانه چیز را خراب کرده همه

پیزوال وقت  )جا زندگ  کنند ا  توانند آن مرد  چطور هنوز م 
ا مان دوسات باانگوذی       (  جا فرار کرد جنگ شروع شد از آن

ما نبایاد جناگ باا       “:  کرد دار  که همیشه با تأکید اظهار م 
هاا    روس.  روسیه را شروع کنیم، چون هنوز مناساب نیاست     

اناد، و هرچناد       اند و از دسات داده        بیش از اندازه ضرر کرده 
دهناد   ها مسائ  بسیاری دارند، ول  به خودشان اجازه نم  آن

ی   کنناده   ما نباید شاروع   .  که دوباره چیزی را از دست بدهند 
و این هام    .  ”جنگ باشیم زیرا چیزی به دست نخواهیم آورد

نظار    کاره است ول  باه  دانیم که پیزوال چه ما واقعا نم .  حاال
ماا از او    .  ای نگوذ سیاسا  اسات       رسد انگار صاحب گونه م 

او پاساخ   .  کنیام   راجع به ترور پرزیدنت باساای  ساوا  ما      
ا این را از تلویزیون نشان دادند تا همه فکار کنناد     : دهد م 

 .که او مرد ول  در همین تابستان من با او صحبت کرد 
 

 باالخره در چين

 وز بيستمر

پس از گاذر از ایان تعاداد          .  شود سگر به مشری آغاز م  
کشور که تا حاال داشتیم، فق  باا دو گوناه تمادن تمااس               

داری غرب  طبق سنت   از یک طر  بخش سرمایه:  ایم داشته
هاا و     هاا و تارک      مسیح  در اروپا و از طر  دیگر، فاارس    

مسلمانان در آسیای میانه و ضاروری اسات کاه زیار ناا                  
کشورهای  را که در آسیای میانه بازدید کردیم البته غایر از        

قبای  ترک .  ایران خ  بکشیم چون اکثرشان ترک تبار بودند
سا  گسترده شده و      599صحرانشین این سرزمین در طو  

ترین قسمت  ها در غرب  بعض  از آن.  منطقه را تسخیر کردند
جا امپراطوری بزرگ     اسکان یافتند یعن  ترکیه فعل ، و از آن

از رومان  تا آلماتا ما به دنبا  یک واژه  .  عثمان  شک  گرفت
کاه  ”  چـای “جا همراه  کرده اسات،      ایم و ما را تا این بوده

همسگر ما بوده و آن را در بخش غرب  چیان نایز اساتگاده          
 .کنند م 
ترکستان در شری چین از لحاظ تااریخ  باه اویغورهاا            

سا  قب  که از آن زماان چیان آن را       499تعلق داشته و تا 
 .ضمیمه خاک کشور خود نمود

صبح ترمینا  اتوبوس در آلماتاا خاال  از آد              3ساعت  
جاا    ها کاه آن     فق  ما هستیم و مأمور کنتر  پارکینگ.  است

ظاهرا ما باید آن اتوبوس کهنه چین  را که در   .  ایستاده است
. آیناد نیاست     چنادان خاوش   .  پارکینگ منتظر است بقااپیم    

های سابق شوروی با پای پیااده    ی جمهوری عجیبه، در همه
کردیم چون فاقد امکانات از لحاظ اتوبوس و     از مرز عبور م 

 .قطار بودند
هاا کیات و جاک، زوج           رسند، بین آن    ها م   کم آد  کم 

کنناد و     استرالیای  که چند ماه  است در چین گردش ما       
اند که از قزاقستان و ترکمناستان نایز بازدیاد       موقعیت  یافته

کارده کاه      کیت زن چای جوان  است با موهای رناگ   .  کنند
های تنش، یک کی  کوچک و یک گیتاار کاه     فق  با لباس

کند، هرچناد ایان گیتاار         آن را به خودش چسبانده سگر م   
جاک  .  فرسوده و کارکرده دیگر قادر به نواختن نخواهد باود    

قد با ریش  قرمز که چاادر و کیاسه خاواب را حما                 کوتاه
دهد کاه طا  چناد روز          بدن او به وضوح نشان م .  کند م 

درست مثا    .  اخیر تغذیه درست  نداشته و ضعی  شده است  
تواناد    گاوهای ازبکا  کاه آد  از فاصاله نزدیاک ما              ماده
اگر این دو نگر را باهم قاط  کنیم و    .  های آن را بشمرد دنده

دسات    چه که احتماال به    ها اضافه کنیم آن کم  فر مو به آن
اثار  ).  ریشو خواهاد باود    ”  پ  جوراب بلنده پ “آوریم یک  م 

 ( .  Astrid Lindgrenمعرو  

اا باه    :  کناد   دینا آخرین نصایح مادرانه خود را نثار ما م   
اندازه مهربان ناشان    احدی مخصوصا کس  که خودش را ب 

. دهد اعتماد نکنید، اگر نوشیدن  تعاار  کردناد نخوریاد      م 
من دوست  دار  که رفت به مسکو و با جوان  دوست شاد و   

10 
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تنها چایزی   .  اش دعوت کرد   او دوست مرا برای شا  به خانه
که به یادش مانده این است که روز بعد وقت  از خواب بیدار    

شود خود را روی آسگالت خیابان و فق  باا یاک جگات            م 
 .بیند دمپای  م 

اتوبوس با تعداد کم  مسافر، یک دخاترک ژاپان  و دو         
کند و نیم   دخترک تنها سگر م .  افتد اویغور چین  به راه م 
صعود از جاده کوهستان  و سرما آغااز   . از آسیا را گشته است

 .شود م 
کنیم تا چیزی ننوشیم     نزدیک مرز در روستای  توق  م  
کیات د  جااده     .  و کم  استراحت کنیم (  طبق سگارش دینا)

او در حال  که یک برگ توی .  گردد زند و برم  کم  قد  م 
کاه    این چیه؟ ما بدون آن     !  ا نگاه کن:  گوید دستش دارد م 

ا ماری  :  دهیم  خواد نشون بده جواب م   بدانیم او چ  رو م 
 . شه جا پیدا م  جای این جوآنا، تو همه

باادون هیااچ امکااان توصاایگ ، آن واقعااا شاابیه باارگ           
هاای   جوآنا است و انبوه  از آن نزدیک جاده و در پهنه ماری

جا کااربرد دارد، کاه        شاید این نظریه این.  شود دیگر پیدا م 
توط ه و خیانت را باید جلوی چشم همه تدارک دیاد، چاون     

صورت کس  باور نخواهد کرد که آن توط اه یاا     در غیر این 
. گونه کاه هاست صاورت گرفتاه اسات             خیانت واقعا همان

ای که در پیش رو داشتیم و  کاشت ماری جوانا در مسیر جاده
تر نمانده هر    در عین حا  چند کیلومتر به مرز چین هم بیش

ساازد کاه بلاه قاضیه          ای را برطر  م     گونه شک و شبهه
ها هم وقت   شاید پلیس.  ها و بنگ است کاشت انواع شاهدانه

! بطاور یقیان، ناه     :  گویند  کنند با خودشان م  به آن نگاه م 
 .چطور ممکنه، شاهدانه درست لب جاده و نزدیک مرز

نقطاه  .  کنیم و باالخره آمادیم باه چیان       از مرز عبور م  
کنااتر  و بازرساا  باارای جلوگاایری از ورود مطبوعااات            

حاال یک چند وقت  از شار     .  دزدد مان را م  غیراخالق  وقت
باار   های هنگا  عبور از مرزها که هر سه روز یک آزار و اذیت

هنوز راه درازی در پیاش  .  شویم با آن مواجه بودیم راحت م 
 .چیز ردی  است است اما همه

و .  چین، ژاپن و امریکاا    :  البته فق  سه کشور باق  مانده   
شویم که ماا را       سوار اتوبوس م .  دریا و کل  دریاهای دیگر

هاای    اتوبوسا  باا تخات     .  برد  تا ارومچ  در شما  چین م 
جگات    42.  مطبق که چنین چیزی را قبال هرگز ندیده بودیم

. ماتری   4×2در ساه ردیا       519×19تخت به ابعاد تقریب  

هاا بااال و       دهند، بعاض     ها جا م  ی ماها را روی تخت همه
ترکیب  از آهان لحیام شاده و تخات            .  ها هم پایین    بعض 
ها ناجور است و  معلو      دشکچه و کوسن کثی  تخت.  چوب 

ها را تعویاض      است که از زمان تولید این اتوبوس تا حاال آن
جا بهتر است، تاا جاای  کاه          مناظر این.  اند یا شستشو نکرده
رود تا باه      کند شن زمین را پوشانده است و م  چشم کار م 

سوار قزاق    چوپانان اسب.  رسد های اُخرای  و سبز نما م  کوه
هاا و     اساب .  کنند  از گوسگندان و ماده بزهایشان مراقبت م   

اسب سیاه  در سمت سبز   .  کنند گاوها در دامنه کوه چرا م 
هاا سانت نمادی را منعکاس            ها خیماه   در دره.  دود کوه م 

خورشاید در   .  کنناد   سنت  که هنوز به آن عم  م    .  کنند م 
کناد و ماا باا انگاشت آن را ناشان                پشت افق غروب ما   

خودمان را زیار   .  ”ن ن ن ن ن مون خونه“:  گوییم دهیم و م  م 
. هاا را بیادار کنیام       داریم تا مبادا کک ها آرا  نگه م  روکش

هاا را تاا تاه خاورده            ها آن   شاید ما شانس بیاوریم و شپش  
 .باشند

 
 چون ماهي افتاده بر خاك هم

 روز بيست و يوم

خاناه بیان راها         دار جلوی یک قهوه  اتوبوس تختخواب 
جای ما در عقاب     .  این استراحت  برای ماست.  کند توق  م 

اتوبوس است و هر وقت این اتوبوس هتل  ما از ماانع  کاه    
. خورد های وحشتناک  م  کند تکان سر راهش است عبور م 

سانت  متار   49ا  51این بدن بیچاره توی خواب با هر تکان 
شود و بعد روی تختاه زیار تاالپا        به سمت باال کشیده م 

عینهو ماساژورهای ترک  و تایلندی، و زمانا         .  آید فرود م 
که یک ماساژور قلدر بخواهد آد  را ماساژ دهد چاه جوریاه      

ول  این اتوبوس هتل  مجان  ماسااژ     .  این هم همان جوریه
صبح با آمادنش بااز     .  دهد، ما حق داریم خوشحا  باشیم م 
. کاشد   های خاکستری را به دنبا  ما     ها، شن، سنگریزه کوه
اماا پار    .  اند ها توی این بیابان مث  نیزه صا  و مستقیم جاده

در .  شود  های شدیدی م    از شیار و ناهمواری که باعث تکان
یعنا   .  نامناد   م «  بنیاد بدقاعده »کشور من چنین چیزی را 

کنناده و       هاای منحار      ها ناجور و خرابند ول  با واژه    جاده
کاار کاه      این اصطالح را یک هنرمند سَامبَ       .  غیرقاب  فهم

باار بارای معاضالت        رییس امور عموم  در شهر بود اولیان  
 . کار برد ترافیک  به
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خانه واقعیت ناهنجاری ناش  از تگاوت فرهنگ  توی قهوه 
امکان دارد که باشود فهمیاد      .  کشد و مدنیت انتظار ما را م 

در یاک طار  انبوها  از         .  ول  نشود چیزی را توضیح داد     
بین  و در     ها را که حاوی غذاهای گوناگون  است م  بشقاب

های بزرگ و بخااری ماشغو      قسمت عقب چند آشپز با تابه
ها بگهمانیم کاه چاه       کنیم به آن هرچه سع  م .  کار هستند

دانیام    خواهیم فایده ندارد، و عاقبت یک چیزی که نما      م 
چیست اما شبیه کوفته گوشت خودمان است به همراه فلگا   

جوان  سگارش ما را داخ  تاباه ریختاه و     .  دهیم سگارش م 
توانیام    کند که ماا نما        چیزهای دیگر هم به آن اضافه م  

چناد تاا    .  حت  تصور کنیم آخرش چه از آب درخواهاد آماد     
چوب کوچک داخ  یک ظر  حلب ، میز کوتاه و چهارپایاه     
پالستیک  لواز  غذاخوری ما هستند و مایز ماا را تاشکی            

چیز تبدیا      بینیم که همه  آورند م  وقت  غذا را م .  دهند م 
ها این  با آن چوب.  ای سوپ، کاچ  یا آش شده است به گونه

چنان تیز و تند است که     آن.  کنیم مزه م   غذای آبک  را مزه
به هر ضرب و زوری کاه    . شود مان سرازیر م  اشک از چشم

دهیم که دوبااره     دهیم ول  ترجیح م  شده همه را قورت م 
 .این سوء قصد پختن  را تجربه نکنیم

یاوآن    49به ازاء این جنایت  کاه باه خوردماان دادناد             
تر از قیمت واقع      برابر گران 1کنیم، که احتماال  پرداخت م 

با استگاده از شاگرد     .  آن است و دوالپهنا با ما حساب کردند  
هاا    موفق همیشگ  که باالخره یک جوری خودمان را به آن 

کنیم راجع به اسپانیا، تیام بارسالون و         حال  کنیم شروع م 
خندناد و تاییاد       همگا  ما    .  فوتبا  و ریوالدو حار  زدن      

فهمناد و فقا        هاای ماا نما       کنند ول  هیچ  از حر  م 
کنیام،    آخرین برگ برنده را رو م  . دهند سرشان را تکان م 

 . آییم بیرون شویم و از در م  یعن  پا م 
ایم که به چین  سال  و    رسیم و یاد گرفته به ارومچ  م  

کنیم اما او چیزی متوجه   از راننده تشکر م .  متشکر  بگوییم
باه  .  چقدر ماشک  خواهاد باود     !  وای خدای بزرگ.  شود نم 

او خاود را در    .  گیریم گردیم و با لیو تماس م  دنبا  هت  م 
چیاز    ی همه رساند و اطالعات  درباره نهایت سرعت به ما م 

زناد او اسپرانتیاست       لیو به سانگ تلگان ما      .  دهد به ما م 
تواناد ماا را       کند و م   دیگری است که برای خودش کار م 

چون باران اردیبهشت  برای روح و روان    او هم.  همراه  کند
 . ماست

ای   العااده   چیز هست و اناسان خااری        سانگ مراقب همه 
او برای خریدن پالتو بارای   .  هوا در ارومچ  سرد است.  است

ها شا   سپس در خیابان رستوران.  کند مان  ما را همراه  م 
هاا و     سمت راست غذاهای اسالم  برای قزاقا    .  خوریم م 

هاان قاو     )هاا       ایغورها؛ سمت چپ غذاهای چین  برای هان   

ها اکثرا اقوا  چین  هستند و حادود    این(   .اصل  سرزمین چین 
در سمت راسات    .  دهند  از جمعیت ساکن را تشکی  م %  04
ای ازشاان کبااب شاده روی مایز باه             های پیر که تکه قوچ

اند و با یک شاخ حلزونا  روی         معرض نمایش گذاشته شده
آشپزها گاه به گاه باه ساراغ         .  ترسانند هایشان آد  را م  کله
ماان باه     توجه.  کنند برند و سرو م  ای را م  ها آمده تکه قوچ

. هاسات   شود، قسمت  که ما  چیان    سمت چپ معطو  م 
پوستان، و گوشت تکه  ای شک ، سخت حلزون، ساالد منگوله

خوریم و  شان م  چشیم و از همه ها م  ی این ما از همه.  شده
پاطا     با این قااط  .  کنیم دوتا آبجو چین  هم نوش جان م 

مان، شاب اوضااع باه هام            ها در شکم خوردن و ترکیب آن
وقگه با توالات قارار      شود و ب  ریزد و غیر قاب  تحم  م  م 

فردا باید عاقالنه عما  کنیام، کما  برناج            .  مالقات داریم
 .بخوریم و سع  کنیم تا بهبودی حاص  شود

 ادامه دارد

 دفتر انجمن اسپرانتوی ايران: های حضوری اسپرانتو در سطوح  پايه، متوسط، پيشرفته، محل برازاری برازاری كالس

 : آدرس

  13تهران، خيابان كارار جنوبي، خيابان دانشگاه جنگ، ساختمان كوروش، واحد 
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  !اار زامنهوف بودم

 

 

 احمد رضا ممدوحي

 سخنراني به مناسبت روز كتاب اسپرانتو

 2131دسامبر  32

 سرای محله اكباتان: محل برازاری

 
 

-5053)من دکاتر لودویاک الزاروس زامنهاو             اار 

العاده به خود و  بود ، و قادر به دیدن امروز بود ، فوی(  5810
المللاا  اسااپرانتو،    ا ، زبااان بیاان    آورد اصاال  زناادگ     دساات
تارین معیاار     بالید ، چرا که در اینترنت اا که امروزه مهم م 

هاا صاگحه و       اا میلیون  شود سنجش هرچیزی محسوب م 
دساامبر    55دیروز، .  گاه به من و زبان من اختصاص دارد وب

ی   بارای واژه  (  Google)، موتور جاستجوی گوگِا         4957
”Esperanto  “ را   صد هزار صاگحه     میلیون و شش 74حدود

و این در حاال  اسات    ! ها را نشان داد پیدا کرد و فهرست آن
گیرترین موتور جستجو در     که همین موتور جستجو، که همه

شود، در همان روز بارای زباان          دنیای اینترنت محسوب م 
که زبان  فراساخته مانناد زباان مان           ــ(  Loglan)الن  لُگ

، 5019ی    دهه پس از زبان اسپرانتو، در دهه   6است و حدود 
صاد صاگحه را       هزار و هگات   04تنها  ــدر آمریکا ابداع شد 

برد  که همین موتاور جاستجو، در          هرگز از یاد نم .  جست
پرچم زباان مارا در      (  4990)روز تولد من در چند سا  پیش 

ها   یا عالمت خود گنجاند و این امر باعث شد تا میلیون   لوگو
مان و     ی    نگر در سراسر جهان روی آن کلیک کرده و درباره

، کاه   (Wikipedia)پ اااادیا     المعار  ویک  ۀیا زبانم در دایر

 . شوند  المعار  جهان است، مشغو  مطالعه ۀترین دایر بزرگ

بود که ببینم توس  زباان     برای من جای بس  افتخار م  
هاای    گااه   برکات اینترنات و گَاپ        اکنون به   اِبداع  من، هم 

هااا نگاار از تماماا        میلیااون(  babilejoj)اسااپرانتوزبان آن   
راحت  قادر  های مختل  به ها و قاره ها، فرهنگ کشورها، زبان

دیگر هستند اا کسان  که با صار       به مکالمه کردن با یک
هاای  مانناد انگلیاس ،        های متماادی آماوزش زباان         سا 

گونه مکالمات به این   قادر به انجا  این...  فرانسوی، روس  و 
ها نیستند، ول  باا صار  وقات  ناسبتًا انادک بارای                  زبان

خوب  ایان مهام را اا کاه            اند به فراگیری زبان من، توانسته
در جاای  در    .  شباهت به معجزه نیاست اا انجاا  دهناد        ب 

هاای ، و     خواناد  کاه در پا  چنیان آشانای              اینترنت ما   
گایر شادن اینترنات، توسا           های  که قب  از هماه     آشنای 
هاا باا      داد، تعداد بسیاری از این اناسان    نگاری دست م  نامه
اند   اند، و صاحب فرزند یا فرزندان  شده  دیگر ازدواج کرده یک

واقعاً بیان احساسم   !  شان، زبان اسپرانتو است  ی که زبان مادر
که کودک  به زبان اسپرانتو اا که عُمرآورد مان     از دیدن این

 !بود است  اا زبان باز کند، برایم غیرممکن م 
پ ادیا، کاه      بود که بدانم ویکا      برای من خیل  جالب م  
زبان مختل  دنیا در اینترنت منتاشر    799اکنون به حدود  هم
زبان اسپرانتو منتشر شده  به 4995شود، از ماه نوامبر سا   م 

و در آن هنگا  اا با احتساب روایت اساپرانتوی آن اا ایان         
 ! شده است المعار  تنها به یازده زبان منتشر م ۀدایر

باود کاه     آیند م  این نکته نیز برایم بسیار جذاب و خوش 
پ ادیا، پدیدآورنادگان      هاای ویکا      ببینم در بین تمام  زبان   
تارین تعاداد کاشورهای جهاان          روایت اسپرانتو آن از بیش   

الملل  بودن   که این خود شاهدی دیگر بر واقعاً بین ــهستند 
باود کاه ببینام        واقعاً باعث خوشنودی مان ما    .  زبانم است

المعاار  باه      ۀزبان  که ایان دایار    799امروزه، از بین حدود 
 روز تولد مناسبت سال پرچم زبان اسپرانتو در لواوی اواِل به

 دكتر زامنهوف 
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شود، روایت اسپرانتوی آن با داشاتن حادود       ها منتشر م  آن
ی آن    ا  را در جهان داراست و رتبه  74هزار مقاله، مقا   499

ا  58از نظر کیگیت مطالب حت  باالتر از این رقام، و مقاا       
باود  کاه از تماما          من از صمیم قلب آرزومناد ما    !  است

ای درصادد     اسپرانتودانان جهان که با چنین عشق و عالقاه    
پیشبرد اسپرانتو هستند و گوی رقابت را از صدها زبان ملا      

 .اند، تشکر و قدردان  کنم جهان نیز ربوده
باود ، گاسترش و       دیگر از معجزات  که شااهد آن ما       
باود، کاه      ی پراکنش آموزش اسپرانتو در اینترنات ما     نحوه
عنااوان نمونااه، تنهااا فراگیرناادگان آن در سااایت               بااه
ی زیار آماده و تقریبااً           در نقشه(  Lernu.net)“ !فرابگیرید”

 :شمام  تمام  کشورهای جهان است

البته، در زمان حیات من، این کتاب بود که مؤثرتارین و      
ماناترین شک  برای ثبت و انتقا  اطالعاات و علاو  باود،           

ی   شد  که ببینم از دهاه   حا  م  همین جهت خیل  خوش به
تاااکنون ااا طبااق پیااشنهاد نویااسندگان و شاااعران          5049

اُ باگ  و نیکوال نِکراسُ     اسپرانتیستِ بزرگااااا ، مث  یول 
(Julio Baghy kaj Nikolao Nekrasov)   روز   ، در سااا

روز جهاان  کتااب     ”تولد من در سراسر جهان، تحت عنوان   
هاا،    قو  خاود ماا اسپرانتیاست      ، اسپرانتودانان یا به”اسپرانتو

هاای اساپرانتو را       ما، کتااب  (  samideanoj)“  اندیشان   هم”
 .دهند دیگر هدیه م  یک تهیه کرده و یا به

ی پیااا  سبزاندیااشان                ای در مجلااه    هرچنااد در مقالااه    
(Irana Esperantisto )سرای بازرگ ایان کاشور،        با حماسه

 :حکیم ابوالقاسم فردوس ، که سرود

 ز باران و از تابــش آفتاب      بناهای آبــاد اـردد خـراب
 كه از باد و باران نيابد ازند  پي افوندم از نظم كاخي بلند

مقایسه شد  اا زیرا هاردوی ماا حادود سا  ساا  بارای             
ناماه و     آفرینش عُمرآورد یا حاص  عمار خاود، یعان  شااه          

تواناستم جلاوی      اما باز هم نم   ــ اسپرانتو، زحمت کشیدیم
ناا  مان و       حال  خود را از احداث مرکزی فرهنگ  به    خوش

گارد تولاد  در شاهر زادگااهم،           امین سا 519افتتاح آن در 
 .بیالیستُک، توس  شهردار وقت، بگیر 

که پس از من، نوابغ بسیاری    شد  از این حا  م  بسیار خوش
برد، حگ  و دفاع از زبان من به فعالیات پرداختاه و          در پیش

از (  5077-4998)عنوان مثا  مانند پروفسور کلود پایرون     به
: اند  رفت دادن اسپرانتو خودداری نکرده هیچ کاری برای پیش

ی شاعر،     نوشتن داستان کوتاه و رُمان، سارودن یاا ترجماه        
ها، تآلی  کتب و مقااالت  در         نامه نگاشتن خودآموزها و واژه

صورت بهتری این زبان را حگ  کرده  که چگونه به ی این باره
 ...بیشتر آن در سراسر گیت  شویم و  ی هرچه و سبب توسعه

ها مشغول فراايری زبان  نقاطي از جهان كه برخي از ساكنين آن

 .هستند( Lernu.net)“ !فرابگيريد”اسپرانتو توسط سايت 

مناسبت روز  های اسپرانتو در بارسِلون، اسپانيا، به فروش كتاب

 (دسامبر 35: زادروز تولد دكتر زامنهوف)جهاني كتاب اسپرانتو 

در زادااه خالق اسـپرانتو، شـهر        “  لودويک زامنهوف ”مركز فرهنگي 
مناسـبت براـزاری      بياليستُک، كه طبق پيـشنهاد شـهردار آن، بـه        

در اين شهر برپا ارديد و در   2113ی جهاني اسپرانتوی سال  كنگره
 ارد تولد زامنهوف توسط شهردار افتتاح شد سال

زبان ”پروفسور كلود پيرونِ سوئيسي كه با كتاب خود تحت عنوان 
 .به مروج و مدافع بزرگ اسپرانتو معروف شد“ خوب
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دید  نویاسندگان و      که م    شد  از این چقدر خوشنود م  
اربااب  ”ی    سازان بزرگ  مث  ج  آر آر تالکین، آفریننده زبان
زباان زیباا خلاق کارده اسات،             51که خود     با این“  ها حلقه

عنوان زبان مشترک جهانا        گیری به اسپرانتو را سزاوار بهره
 .دانسته و فراگیری آن را  توصیه کرده است

ی زیادی که در کاشورهای      این امر که محققان برجسته 
گوناگون مشغو  بررسا  و آزمایاشات فاراوان و متنوعا              

ی آموزش زبان اسپرانتو هستند نیز، مرا باسیار راضا      درباره
مادت در     هاای طوالنا      عنوان نموناه پاروژه      ساخت، به  م 

انستیتوی تعلیم و تربیت سیبرنتیک در پادربورن  آلماان، کاه    
عمدتًا توس  پروفسور هِلمار فرانک و در مقیاس  وسایع در        

نتایج جاالب  منتها      انجا  شد و به 5089و  5039های  دهه
 : که گشت؛ برای مثا  این
ای   ساعت اسپرانتو دارای نتيجـه      351تنها آموزش  
 3511ساعت آموزش زبـان آلمـاني،      2111برابر با 

سـاعت    3111ساعت آموزش زبـان انگليـسي، و         
آموزش زبان ايتاليائي يا هر زبـان رممـانس ديگـری      

اين آمار و ارقام بـه ايـن معـني اسـت كـه              .  است
هفتـم تـا      فراايری زبان من بـه زمـاني بيـن يـک          

 !های ديگر نياز دارد سيزدهم يادايری زبان يک

اکنااون ناایز در     البتااه تحقیقااات و آزمایااشات  کااه هاام       
کشورهائ  مانند انگلستان و استرالیا در حا  انجا  است نیز،   

ی پارش     ی تخته   مثالً پروژه.  کرد توجه مرا به خود جلب م 
که چندین ساا   (  Springboard to Languages)ها  زبان

است که تحت نظر دانشگاه منچستر در انگلاستان در چناد         
آموز، در حاا  انجاا        ی این کشور برای صدها دانش مدرسه

است و تاکنون نیز ثابت کرده است که فراگایری اساپرانتو،         
تار    تر و عمیاق   تر، سریع ها را بسیار آسان یادگیری دیگر زبان

 .سازد م 

یابا     آورد، راه   چیزی که مسلماً مرا خیل  به هیجان ما   
ناا     تاکنون چناد جار  ساماوی باه         :  اسپرانتو به فضا است   
اناد و حات  فاضانوردان          گاذاری شاده     اسپرانتو و مان ناا    

اسپرانتیست، مانند آقای برتاالن فارکاس، از مجارستان، باه       
 .اند فضا راه یافته

هاای اساپرانتو،      با در نظر گرفتن تماام  ایان موفقیات       
زبان اسپرانتو شکاست خاورده     ”:  شد چنانچه به من گگته م 

وجاود    ساا  از باه      546است، چراکه هنوز، پس از گذشات    
، من با بردباری در      “پذیر نشده است آمدن آن، جهان  و همه

کاه  )ده  یا هنادی     نظا  عددنویس  ده"گگتم که  پاسخ م 
تار، موج زتار و       در آن صگر وجاود دارد و باسیار کااربردی            

، نیز  (های قبل  آن، مانند اعداد روم  است   تر از نظا  منطق 
گایر شاد؛ پاس        سا  تقریباً جهاان  787تنها پس از گذشت 

برای جهان  شدن یک زبان کام ، مانناد اساپرانتوی مان،          
تاوان قاضاوت      ساا  نما      546مسلماً پس از گذشت فق    

در ایان دوران    .  صحیح  درمورد پیروزی یا شکست آن کرد
های زیاادی ناصیب اساپرانتو شاده اسات،              کوتاه، موفقیت 

های یونسکو در تمجید از اسپرانتو و    نامه عنوان نمونه، قطع به
ی آن برای وارد ساختن آموزش زباان اساپرانتو در       ها توصیه

تاصویر  ).  هاسات   های جهاان، یکا  از آن        مدارس و دانشگاه
 (صگحه بعد

  

و در پایان، اگر زامنهو  بود  و چنین روزها و دوران  را     
انتظاار باسیاری از       دریغ و بدون دید ، و شاهد زحمات ب  م 
اندیشان خود در سراسر جهان باود ، شااید بارای اباراز            هم
ای   یاد ناماه    دردی و دادن آرامش و اطمینان به ایشان، به هم

، پرزیدنت گاروه    Michauxآقای میشو )به یک  از دوستانم 
ی خود و  افتاد  که از من خواسته بود قدری درباره م (  بولُن 
در .  های آینده اا که ما باشیم اا بنویسم  ا  برای نس  زندگ 

ساا     598یعان      5091ی    فوریه  45پاسخ او من در تاریخ  
 :پیش، چنین نگاشتم

پروفسور هِلمار فرانکِ آلماني و انستيتوی تعليم و تربيت سيبرنتـيـک   
توجهي در مورد زمـان   ی آمار قابل پادربورن در آلمان كه موفق به ارائه

 .ها، شدند مورد نياز برای فراايری اسپرانتو در مقايسه با ديگر زبان

 بِرتاالن فاركاس، نخستين فضانورد اسپرانتودان از كشور مجارستان
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ايـن سيـستم    :  المللـي اسـپرانتو    دهي يا هندی و زبان بين نظام عددنويسي ده(  پيروزی)شدن  مدت زمان الزم برای جهانيی  مقايسه

سال طول كشيد تـا مـورد پـذيرش و        101شود، حدود  ترين نظام عددنويسي در سراسر دنيا تلقي مي عددنويسي كه امروزه منطقي

هـای    رفـت   اذرد و در همين مـدت نـيز پيـش       سال مي 321از زمان ابداع و انتشار زبان اسپرانتو تنها .  ی عمومي قرار ايرد استفاده

 ای داشته است مالحظه قابل

تاری    های زیادی که در رنج فراوان و مبارزه سپری کارد ، اکناون بااهخره زنادگ  آرا           پس از گذشت سا ....  ”

هرچند که البته باید با قناعات زیاادی زنادگ  کنام و           )ا  دار   نصیبم شده است، و نان کامالً کاف  برای خانواده

هاای ورشاو ساکونت دار ، بیمااران مان             من در یک  از فقیرترین خیابان(. حساب هر کوپ کِ خود را داشته باشم

بیمار را پاذیرا شاو ،      19تا  29پردازند؛ من باید هرروز بین  های فقیری هستند و پو  بسیار کم  به من م  انسان

بیماار دریافات      59تاا     1ها دریافت کنم، که سایر پزشکان با پاذیرش فقا       قدر از آن که بتوانم آن تنها برای این

 “.کنند؛ با این وجود من بسیار راض  هستم، چراکه نان خود را دار  و به کمک کس  نیاز ندار  م 

 
"....Post multaj jaroj de granda suferado kaj batalado mi nun fine ricevis pli 
trankvilan vivon, kaj havas tute sufiĉan panon por mia familio (kvankam 
kompreneble mi devas vivi tre modeste kaj kalkuli ĉiun kopekon). Mi loĝas en 
unu el la plej malriĉaj stratoj de Varsovio, miaj pacientoj estas homoj malriĉaj 
kaj pagas al mi tre malmulte; mi devas akceptadi 30-40 pacientojn ĉiutage, por 
havi de ili tiom, kiom aliaj kuracistoj havas de 5-10 pacientoj; tamen mi estas 
nun tre kontenta, ĉar mi havas mian panon kaj bezonas jam nenies helpon". 
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  مقدمه
از هنگام ورود اسپرانتو به ايران نزديک به صـد سـال     
های اونااوني برای آمـوزش      در اين مدت كتاب.  اذرد مي

المللي به فارسي يـا اسـپرانتو در           يا معرفي اين زبان بين
ها بـه   ای از كتاب الی پاره به ايران منتشر ارديده و يا در ال

هـای    چنين مجله   هم.  موضوع اسپرانتو پرداخته شده است
های محلي در مقاالت فراواني به  ايران به فارسي و يا زبان
 .اند موضوع اسپرانتو پرداخته

هـا و مقـاالت      برخي از اسپرانتودانان ايراني نيز  كتاب 
و يـا   اسپرانتو زبان را به زبان فارسي ترجمه و منتشر كرده

مقاالت و  آثـار خـود را مـستقيما بـه اسـپرانتو عرضـه               
 .اند نموده

ی اسـپرانتو،     ها و مقاالت منتشر شـده دربـاره         اين كتاب
ای است بر    ای را فراهم نموده است كه هم نشانه مجموعه

پويايي اسپرانتو در ايران و هم دليلي است بـر كوشـايي         
 .اسپرانتودانان اين سرزمين

بنابراين چه خوب است كه ما اسپرانتودانان ايراني بـا     
ی غني آشنا ارديم و عالوه بر حس افتخـار،    اين مجموعه
ای از تاريخ اسپرانتوی ايران را بـاز   ها شمه ی آن با مطالعه
 .شناسيم

صورت پراكنـده و      اما متاسفانه اين منابع نوشتاری به   
بـسياری از ايـن     .  دور از دسترس اسپرانتودانان قرار دارد
ها نزديـک بـه      منابع ناياب هستند و از انتشار برخي از آن

بهـا را تنهـا       اذرد و رد پای اين آثـار اـران     يک قرن مي
های بزرگ، آرشيو نشريات اونااون    خانه توان در كتاب مي

 .كسوت يافت و يا نزد اسپرانتودانان پيش
آوری اين منـابع، در تـدوين و درك            جا كه جمع از آن 

سـزايي دارد،     تاريخ اسپرانتوی ايران نقـش موثـر و بـه        
آوری و تدوين  صدد جمع نگارنده از بيش از ده سال قبل در

 .بوده است“ كتاب شناسي اسپرانتو” اين منابع زير عنوان 
 

شناس  برای بسیاری از        امروزه تهیه و تدوین کتاب        
ها امری متداو  محسوب       های علو  و یا شخصیت       شاخه
 . گردد م 
شاید بتوان اولین قد  و جرقه برای تدوین کتاب شناس            

ای یافت که در پایان کتاب          گانه  47اسپرانتو را در منابع      
 .خورد وزین زبان دو  به چشم م 

در کتاب مذکور استاد دکتر ناصرالدین صاحب زمان  با            
منبع از منابع گوناگون زبان اسپرانتو،                 47ی      ارائه
 .شناس  اسپرانتو را پایه نهاد کتاب
اما اینک پس از یک قرن حضور اسپرانتو در ایران و                

های ایران  ا      ها، نشریات و رسانه      انعکاس آن در کتاب    
آوری و تدوین کتاب شناس  اسپرانتو         فارس ، ضرورت جمع  

 .آید چشم م  بیش از گذشته به
توان در چند     شناس  اسپرانتوی ایران را م       منابع و کتاب   

 .بندی نمود شاخه و زیرمجموعه طبقه

 اصغر كوثری  علي: اردآورنده

ن 
گزیده در اولی

ت بر
ی مقاال

سر
از 

سپرانتو
گره ملی زبان ا

کن
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 های اسپرانتو  كتاب

ها از هنگا  ورود اسپرانتو به ایران به           این سری از کتاب    
های خودآموز در     فارس  یا اسپرانتو و عمدتا در قالب کتاب         

در زیر نگاه  گذرا به برخ  از          .  ایران انتشار یافته است    
 .شود ترین این منابع م  مهم
این کتاب نخستین خودآموزی    :  اسپرانتو در چهل درس     -3

 5799است که توس  یک گروه سه نگره در سا                  
سا  قب ، ترجمه و منتشر گردیده         07خورشیدی یعن    

ای را جمعیت اسپرانتودانان      صگحه  587این کتاب   .  است
 .تبریز منتشر نموده است

در سا   :   لسان عمومي اسپرانتو،  اثر بهمن شيداني         -2
به   5758کتاب مذکور ده سا  بعد یعن  در سا             5798

اسپرانتودان ایران     57چاپ دو  رسید و شام  مصاحبه با        
 .نامه اسپرانتو به فارس  است و واژه

 
ــرالدين             -1 ــتر ناص ــتاد دك ــاهوار اس ــان دوم، ش زب

صگحه   414در   5711این کتاب در سا  :  الزماني صاحب
صاگحه دیباچاه منتاشر گردیاد و در             47متن اصال  و    

  274در    5782های اخیر با اضافات  چناد در ساا           سا 
 .صگحه مجددا به زیور چاپ آراسته شد

 

ایان کتااب را اساتاد ویلیاا  آولاد             :  ی اسپرانتو   پديده  -2
نگاشته است و مهنادس احمدرضاا ممادوح  در ساا              

ی فارس  آن را با اضاافات      صگحه ترجمه 293در  5782
 .چند تقدیم دوستان اسپرانتو نمود

 

کتاب دیگری از مهندس       :  ترين زبان دنيا     آسان  -5
احمدرضا ممدوح  برای آموزش اسپرانتو که در سا             

 .صگحه منتشر گردید 649و در  5782
 

پ  یر ژانتون در این کتاب به موضوع           :  زبان جهاني   -1
شناس  پرداخته است و آقای         اسپرانتو از دیدگاه زبان     

برگردان فارس  آن را      5736محمدجواد کمال  در سا       
 .منتشر نموده است

 

تاوان باه انتاشار        در ایان حیطاه ما       :  هـا   نامه فرهنگ  -7
های  کوچک و بزرگ به قلم نویاسندگان  چاون     نامه واژه

رزای غضنگریان، بدیع صمیم ، محمود مشکری و عار    
 .آذری اشاره نمود

دو کتاب  است که    :  غزليات حافظ و رباعيات عمر خيام       -0
در ایران به چندین زبان و از جمله فارس  و اسپرانتو                

 .منتشر گردیده است
های اسپرانتو در     ی کتاب   بدیه  است که معرف  همه      

ای از    بنابراین تنها به ذکر نا  پاره      .  این مجا  میسر نیست   
 .های اسپرانتو اکتگا خواهد شد ترین کتاب مهم

ا سقوط برج باب ، فرهنگ و انقالب زبان، ادبیات امید، فردا            
دکتر :  الملل    شدن امروز، آرمان و واقعیت زبان بین             

 الزمان  ناصرالدین صاحب
 سید شگیع طباطبای : اسپرانتو -
 دکتر حیدر رشیدی: اسپرانتو -
 عل  مظهر انسانیت -
 گردآوری و ترجمه مریم نظام : هایکو در چهار فص  -
 

 های اسپرانتو شمول  كتاب

های  است که تما  مطالب و         این مجموعه شام  کتاب    
الی   به  ی اسپرانتو نیست اما در ال        صگحات آن به یا درباره     

گاه .  کتاب به موضوع اسپرانتو اشاره و پرداخته شده است           
این اشاره در حد تنها یک کلمه و گاه چندین صگحه یا                 

 .گیرد فص  از کتاب  را در بر م 
های دهخدا، معین،     نامه  های گوناگون مانند لغت     نامه  لغت 

ی   نامه  ها  مانند فرهنگ     نامه  ها و فرهنگ    المعار ۀعمید، دایر 

کودکان، به من بگو چرا، اصو  آموزش انشا، کاروند                 
کسروی، حیات یحی ، آموزش زبان کارا،  مهدی انقالب             
بزرگ و ده ها کتاب دیگر از جمله آثاری هستند که                   

هایشان چندین جمله یا صگحه را        ها در کتاب    نویسندگان آن 
 .اند به اسپرانتو اختصاص داده

 

 های اسپرانتو مقاله

تاکنون صدها مقاله در نشریات گوناگون ایران به فارس           
یا دیگر زبان ها منتشر گردیده و یا در مجالت فارس  یا                
ایران ، به اسپرانتو در قالب خبر و گزارش پرداخته شده               

شناس  اسپرانتو، این منابع و       ی سو  از کتاب     مجموعه.  است
در واقع این بخش از        .  مقاالت را فهرست نموده است       

ی دو     توان شبیه همان مجموعه     شناس  اسپرانتو را م      کتاب

13 
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زیرا در این مجالت    .  های اسپرانتو شمو  دانست     یعن  کتاب 
ی اسپرانتو گردیده و گاه        ای در حد ذکر واژه      گاه تنها اشاره  

ای مگص  در چند صگحه به اسپرانتو اختصاص یافته             مقاله
 .است
ای باشد که در سا          اولین نشریه “  نشریه بهار ”شاید   

به قلم  “  لغت جدید اسپرانتو  ”ای زیر عنوان      در مقاله   5059
الملک پایه انتشار مقاالت اسپرانتو را بنیان           یوس  اعتصا  

 .نهاد
بعدها نشریات گوناگون  مانند دانشکده، نگین،                

ها، دانشمند،    ها، هوخت، دنیای ورزش، دانستن         خواندن 
مقاالت  را   ...  اطالعات، اطالعات علم ، همشهری و          
ها در چندین     پیرامون اسپرانتو منتشر نمودند که برخ  از آن       

وار منتشر گردید مانند آموزش اسپرانتو در          قسمت و سلسله  
 52و گویا در       5761ی دنیای ورزش که در سا             مجله

 .قسمت ارائه گردید
 

 ای  های ترجمه مقاالت و كتاب

از همان ابتدای ورود اسپرانتو به ایران، اسپرانتودانان             
ی   ایران  برای کاربردی نمودن این زبان، اقدا  به ترجمه           

ها و مقاالت اسپرانتو زبان و انتشار آن در قالب کتاب و              کتاب
چهارمین مجموعه از     .  یا مقاله در مطبوعات نمودند         

ها را به فهرست کشیده        شناس  اسپرانتو این تالش      کتاب
را “  ماساژ درمان  ”و  “  شهر بسته ”های  مانند     کتاب.  است
 .توان در این زمره قرار داد م 
 

 كتاب ها و مقاالت تاليف مستقيم
ی کتاب ها و      اسپرانتودانان ایران زمین عالوه بر ترجمه       

ی متون فارس      مقاالت اسپرانتو به فارس ، اقدا  به ترجمه       
الملل  اسپرانتو    به اسپرانتو و یا تالی  مستقیم به زبان بین          

این آثار در مطبوعات بین الملل  اسپرانتو منتشر            .  نمودند
ترین مثا  برای این بخش از                مناسب.  اند   گردیده
است که تا به        Kontaktoی  شناس  اسپرانتو مجله    کتاب

. اند  حا  سه ایران  در ردی  همکاران دائم  آن قرار گرفته          
ی مذکور شام          عنوان همکاران دائم  در نشریه          

ها   ای از زمان آثار آن         اسپرانتودانان  است که در برهه       
 .گردیده است ی یاد شده منتشر م  صورت مرتب در نشریه به

 های ديداری ـ شنيداری رسانه

های دیداری و      های اخیر با گسترش رسانه        در سا   
رادیوهای صرفا  )شنیداری در قالب رادیو، تلویزیون، پادکست       

، به موضوع اسپرانتو در این رسانه ها نیز پرداخته            (اینترنت 
شده است و به دیگر بیان اسپرانتو عالوه بر شک  نوشتاری            

صورت دیداری و شنیداری در         ها و مجالت به      در کتاب 
های تلویزیون  اینترنت  هم مجا  عرضه          رادیوها و کانا   

ی اسپرانتو  فق   به شک  نوشتاری          یافته است و دیگر واژه    
ی   گردد بلکه واژه    ها و مجالت  یافت نم        و سنت  در کتاب   

صورت صوت  و تصویری      ای به   اسپرانتو در دنیای چندرسانه   
 .نیز عرض اندا  نموده است

ی ششم از کتاب شناس  اسپرانتو نیز شام              مجموعه 
ها و    های رادیوی ، تلویزیون     ها و مصاحبه     فهرست برنامه 

اند   های  است که به زبان فارس  به اسپرانتو پرداخته          پادکست
پراکن  نموده و با       ی ایران سخن     و یا به اسپرانتو درباره      

در این حیطه    .  اسپرانتودانان ایران  مصاحبه شده است       
 :توان به موارد زیر اشاره کرد م 
 ای پیرامون لیدیا زامنهو  رادیو پیا  در برنامه -
ای چند قسمت  با آقای مهندس         رادیو گگتگو در مصاحبه     -

 احمدرضا ممدوح 
 ی اسپرانتو در چین رادیو فردا در گزارش  پیرامون کنگره -
 ی اسپرانتو در چین رادیو چین در گزارش  پیرامون کنگره -
ای با آقای محمدرضا تراب  و          رادیو آلمان در مصاحبه      -

 ی سرنخ برنامه
ی آقای    و اشاره “  پل  به گذشته   ”ی تلویزیون       برنامه  -

 خسرو معتضد به اسپرانتو
 ی تقویم تاریخ بخش دری رادیو برون مرزی ایران برنامه -

ی منابع    آوری همه   در پایان باید در نظر داشت که جمع         
اسپرانتو، نه کاری انگرادی که همت تمام  اسپرانتودانان و           

ی   طلبد و امید است با کاری گروه  همه         مندان را م     عالقه
آوری شده و به رایگان در اختیار              منابع اسپرانتو جمع   

شاید هنوز تا تکمی  و       .  داران این زبان قرار گیرد        دوست
 .ها بایست پیمودن راه“ کتاب شناس  اسپرانتو”تدوین جامع 

 

 پايان
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 *Kiam kaj kial vi esperantistiĝis? 

Mi komencis lerni la lingvon en 1985. Mi ŝatis 

internacian rilaton kaj pensis, ke Esperanto 

estas bona ilo por tio. 

 Kiel la unuaj esperantistoj en Irano lernis 

Esperanton, kiel ili renkontiĝis kaj 

kiamaniere la Irana Esperanto-Asocio estis 

kreita? 

Esperanto venis al Irano tra Rusio, laŭ la 

trovitaj dokumentoj. Pasis multaj jaroj ĝis 

Irano ekhavis asocion, ĉar pioniraj 

esperantistoj ne sentis bezonon de asocio, 

organo aŭ kongreso. Nia asocio (Irana 

Esperanto-Asocio) fondiĝis en 1993, kvankam 

Irano estis aktiva pri Esperanto jam de unuaj 

jardekoj de ĝia inventiĝo. 

Ĉu antaŭ la fondiĝo de IREA jam ekzistis en 

Irano Esperanto-Movado? Kia estas ĝia 

historio? 

Jes. Ni havis relative fortan movadon. En nia 

lando, asocio ne konstruis la movadon sed la 

Movado post fortiĝo faris asocion. Irano havas 

longan historion pri Esperanto. Unuafoje 

Yousef Etesami aperigis artikolon pri la lingvo 

en irana gazeto en 1910. Unua irana UEA-

delegito aperis sur la dua eldonita Jarlibro en 

1912. En 1916 kiam en Tehrano estis kelkaj 

aktivaj E-kursoj, fondiĝis Persia Esperanto-

Asocio dank' al s-ro Bahman Sheidani. PEA 

poste malaktiviĝis. Kaj la historio daŭris ĝis 

nun. 

Krom en Tehrano, kiom da kluboj ekzistas 

kaj kie ili troviĝas? 

Fakte en aliaj urboj krom Tehrano aktivas 

ununuraj esperantistoj. Laŭ mia scio, ne 

ekzistas klubo ekster Tehrano. Pasinte ni havis 

en Ŝirazo kaj Maŝhado. 

Dum la procezo de fondiĝo de IREA ĝis nun, 

kiajn obstaklojn la iranaj esperantistoj 

renkontis? Kiajn helpojn ili ricevis de la 

publikaj instancoj aŭ de privatuloj? 

 Ni ne ricevis grandan helpon de publikaj 

instancoj, ŝtato aŭ privatuloj. Ni 

detempaltempe organizas kunvenojn aŭ 

kursojn en publikaj lokoj. Krom tio, la 

Movado dependas de la helpoj de esperantistoj 

mem. Ekzemple, nia oficejo estas luprenita 

kontraŭ la monsumo kolektita de esperantistoj 

mem. 

  Kiamaniere IREA klopodas por varbi 

novajn esperantistojn? 

 Ĉar ni bezonas junan forton en nia movado 

kaj junuloj nunaj serĉas kaj trovas siajn 

bezonaĵojn en la interreto, ni klopodas pliigi 

nian prezenton sur la reto, ekzemple en 

lernu.net (persaj paĝoj) kaj en nia retejo 

www.espero.ir. 

Kiel reagas ĝenerale la homoj pri Esperanto? 

 Plej multaj admiras Esperanton, inter kiuj 

kelkaj eklernas ĝin. 

 Ĉu la gejunuloj en Irano interesiĝas pri nia 

lingvo? 

La Unua Irana Esperanto-Kongreso okazos en Tehrano de la 24a ĝis la 26a de marto. Tio 

estas longe atendita historia evento en kaj ekster la Movado. La prezidanto de la Irana 

Esperanto-Asocio, s-ro Keyhan Sayadpour respondis kelkajn demandojn de El Popola Ĉinio 

pri la 1-a Kongreso kaj ĝenerale pri la historio de la esperantistoj, de la pioniroj ĝis hodiaŭ, 

en tiu fascina centrazia lando.  

El popola Ĉinio:  

 
Intervjuo al prezidanto de la Irana 
Esperanto-Asocio antaŭ la 1-a Irana 
Esperanto-Kongreso | 2014-02-24 
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 Bedaŭrinde ne. Kaj nia movado ade 

maljuniĝas. Ni serĉas solvojn. 

 Baldaŭ okazos la Unua Kongreso de IREA. 

Kiamaniere alilandaj Esperanto-Asocioj aŭ 

esperantistoj, kvankam ne partoprenontaj la 

Kongreson, povus helpi la preparadon de via 

evento? 

Bonvenas salutmesaĝoj kaj laŭokaze financaj 

helpoj. Ni esperas ke la financa balanco de nia 

kongreso ne estu negativa. 

 Ĉu io ŝanĝiĝos por IREA post la unua 

kongreso? Ĉu pli aktive la asocio partoprenos 

la kunlaboradon en Esperantujo? 

 Ni tion esperas. Tiuj agadoj multe efikas sur 

la homoj kaj povas instigi ilin. 

 Kiajn projektojn aŭ revojn vi havas por la 

estonteco de IREA? 

 Ni esperas havi aĉetitan oficejon. Pro luiteco 

de oficejoj, ni multe moviĝis dum la pasintaj 

jaroj. 

de Pietro Fiocchi 

"Tiam, kiam mi diris mian vizitplanon al Irano al koreaj 

esperantistoj, oni zorgis mian sekurecon dum mia restado en 

Irano. Sed en Irano mi rimarkis, ke la lando de Imamo 

Khomeini estis tute paca kaj trankvila, plie tieaj esperantistoj 

estis tre gastamaj kaj sinceraj. Mi surpriziĝis pro tio, ke la 

lingva kapablo de iranaj esperantistoj estis tre alta kaj 

maturiĝinta. Kaj mi okule konstatis, ke ili havas varman amon 

al Esperanto kaj fieris kiel esperantisto. Mi antaûvidas, ke 

IREA rolos kiel gvidlando en la okcidenta azio kaj mezorienta 

regiono. Plie kiel la ponto inter Oriento kaj Okcidento, Irano 

funkcios kun misio kaj tasko. Mi forte rekomendas, ke vi 

karaj esperantistoj senhezite vizitu Iranon kaj amikiĝu kun 

iranaj esperantistoj kaj ĝuu iaman gloran persian kulturon. 

Profitante tiun ĉi ŝancon, mi kore dankas al ĉiuj iranaj 

samideanoj, kiuj varme akceptis min kaj disdividis nian 

komunan etoson."  

LEE 

JungKee 

diras 

pri 

Irano 

kaj 

IREK 
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Socia ŝanĝiĝado en Irano 
(Precipe rilate al iranaj virinoj) 
 
Shirin Ahmadnia, Sociologo 

 
La enkonduko: 
 Hodiaŭ ni observas rapidan ŝanĝon pri 
sociaj valoroj kaj normoj en Irano, kio okazis  
dum relative mallonga periodo de kelk-dek 
jaroj sekve de la islama revolucio en 1357
(1979).  
Grandskala ŝanĝado okazis sur ekonomia kaj 
kultura grundoj kaj, oni-dire,  speciale rilate al 
la institucioj de geedzeco kaj familio. Jen  iom 
da faktoj pri Irano: 
 

Urbaniĝo 
 La urba loĝantaro de Irano  multe kreskis! 
Ĝuste antaŭ la revolucio en Irano, malpli ol 
duono de la homoj (47%) vivis en urbaj areoj, 
sed laŭ la lasta nacia censo en 2011 la cifero 
estas levinta al 71%. 
 

Alfabetigo 
 Dum la lastaj 50-plus jaroj (1956 al 2011):  
la entuta alfabetigo kurzo (rate) de urbaj 
irananoj kreskis el 39,5%  al 88,9%.  La genra 
diferenco (gender gap) (kompari gevirojn) 
koncerne al la edukaj niveloj fariĝis pli 
malgranda.  
 

Universitato- eniro ĉe virinoj 
La virinoj eniras universitat-nivelajn eduko- 
programojn en daŭre-altiĝantaj nombroj.   

La aĝo de geedziĝo de iranaj  geviroj 
 Unuarigarde la tabulo mantras diversajn 
punkton dum kvindek kvin jaroj: 
 

Geedziĝ-aĝo en urboj (1390/2001): 
 Rigardi al la ciferoj de urba loĝantaro 

(kompare al la vilaĝaj) ni vidos pli altajn  aĝojn 
por ambaŭ seksoj. Por virinoj je 24 jar-aĝo. 
Por viroj je 27.  
 

Familio-grandeco/infanaro 
 Familioj en Irano iom-post-iom havas malpli 
da infanoj. Meza nombro de famili-membroj: 
1335: 4.75 al 1390: 3.5. La meza  nombro de 
gefiloj de edziniĝintaj virinoj en Irano estis 7.1 
en la jaro 1365(1986), Kaj lastatempe en 1390 
(2011) mal-kreskis al nur 1.3.  

 La statistikoj pri geedzeco kaj divorco 
montras ke ĉe la irana loĝantaro dum lastaj 
jardekoj, divorco kreskis pli grande kompare al 
geedziĝo. 
 

La 

jaroj 

Aĝo de 

virinoj 

Aĝo de viroj 

1335 19 24.9 

1345 18.4 25 

1355 19.7 24.1 

1365 19.9 23.8 

1370 20.9 24.4 

1375 22.4 25.6 

1385 23.3 26.2 

1390 23.4 26.7 

Iran 2010 

Viroj  Virinoj  

Procento de tuta loĝantaro 
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La  naci-nivelaj trendoj de geedziĝo kaj 
divorco 
 Laŭ la formalaj statistikoj, ĉirkaŭ dekono de 
la hejmoj en Irano direktiĝas per virinoj. Tio 
signifas ke la procento de virinoj, kiuj estas 
solaj, vidvinoj aŭ eksedzinoj  kreskadas 
rapide.  

 
Famili-formado varia! 
 Novajn formojn de famil i - formado ni 
renkontiĝas: familioj povas konsisti el:  ne-
edziĝintoj, aŭ divorsiĝintoj kun aŭ sen infanoj, 
re-edziĝ into j ,  ne -daŭrantaj / temporaraj 
geedzoj. 

… 
 

Laborado 
 La nivelo de la  oficiala partopreno de 
virinoj  en la labor-merkato  estas relative mal-
alta. Tio estas, la bildo estas ne-harmonia al la 
edukado-sukcesado de virinoj.   

 Kulturaj kredoj, malfavoras kaj mal-helpas 
la laboradon de virinoj ekster-dome. La 
procento de la virina oficiala laborado estas 
ankoraŭ nur ĉirkaŭ tiu de la tempo de  antaŭ-
revolucio: 13 % .  
 Tradicia valoroj de genra apartigo, kiel 
ekzemple: "la viroj estas la ĉefaj aŭ solaj pano
-venkantoj," malhelpas virinan facilan aliron al 
la oficiala labor-merkato kun la rezulto, ke la 
ekonomia aktiveco de iranaj virinoj estas 
ankoraŭ iom super 12 procentoj, preskaŭ la 
sama kiel tiu de antaŭ la revolucio! 
 Ĉi tio estas en konflikto kun virina floranta 
ĉeesto en edukaj sferoj hodiaŭ, kaj, precipe, la 
kreskanta nombro de inaj universitataj 
diplomiĝintoj, en diversaj fakoj.  
 Interese estas ke  la virina  senlaboreco 
estas preskaŭ duoble tiu de viroj. 
 Malgraŭ tia diskriminacio kontraŭ virina 
partopreno en la labormerkato, … ni vidas ke 

konsiderinda ŝanĝo okazis en la vivo de 
virinoj, kaj ilia genra identeco.  Novan difinon 
de “virino” ni konas nuntempe.  
 Interalie, la efikantaj faktoroj estas: altaj 
edukaj atingoj, ilia pliigita aliro al kaj uzado de 
internaciaj komunikiloj, la ampleksiĝanta uzo 
de informaj kaj komunikadaj teknologioj, 
tutmondiĝanta kulturo,  … kiuj  vole-ne-vole, 
faciligis  la familiarecon de virinoj kun novaj 
ideoj kaj idealoj, vivo- stiloj kaj mult-kulturaj 
valoroj kaj efikis la identecon! 
 Junaj generacioj de virinoj redifinis sian 
genran identecon -for de la tradiciaj roloj de 
edzino kaj patrino, -favore al partoprenado en 
komunumaj kaj kulturaj eventoj kaj ankaŭ 
ekonomiaj aktivecoj.  
Rezulte: Eniri la "publikan sferon“,  malgraŭ 
kulturaj baroj fortigis virinojn kaj finance 
sendependigis ilin. 
 Kun siaj larĝiĝintaj potencialoj kaj kapabloj 
tiuj junaj virinoj povus fari novajn 
individuismajn elektojn, kondukante al nova 
familio ŝablonoj kaj vivstiloj. Tiuj soci-kulturaj 
ŝanĝoj kontribuis al: sendependa fianĉo-
selektado, antaŭgeedziĝaj intimaj interrilatoj,  
kaj ankaŭ pli-facilaj  familio- dividiĝoj/divorcoj.   
 Fianĉo-selektado nun okazas en 
universitatoj, laborejoj, parkoj, komercaj 
centroj, interreto- forumoj, babilejoj, sur la 
stratoj kaj eĉ dum religiaj ceremonioj kaj ritoj, 
… kie ajn gejunuloj trovas spacojn por 
renkontiĝi kaj amikiĝi.  
 Tia ĝenerala trendo de mem-stariĝo de la 
virinoj havas ankaŭ aliajn sekvaĵojn: La rolo de 
lernado de fremda lingvo: (Ĉu por viroj ĉu por 
virinoj, tamen precipe por virinoj) la scipovo de 
fremda lingvo helpas al ilia potenciĝo/liberiĝo/
sendiskriminaciiĝo: pere de la angla 
fremdlingvo oni povas sukcese plustudi je la 
niveloj de MA kaj PhD, partopreni internaciajn 
konferencojn, ktp....). 
 Sed  fakte, ne ĉiuj virinoj (kaj nur eta elito) 
havas la eblecojn por ellerni naciajn 
fremdlingvojn, kiuj estas tre malfacilaj, tempo-
rabaj kaj fakte en la nuna lingvo-ordo monda, 
ili estas por virinoj pli baraj ol helpaj! 
Tamen kun aplikado de Esperanto, la pli multo 
de  virinoj povus ĝui altstudadon, altpoziciajn 
laborojn, ktp.  
 

 
 
 
* Artikolo surbaze de prelego en la 1a irana E-

kongreso far SH. Ahmadnia en 25a de aprilo 
2014, Tehrano, Irano 
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Esperanto-TV oficiale lanĉis la kvinan de aprilo 2014 per tri-hora elsendo. Helpu al 
ni diskonigi ĉi tiun ekscitan novaĵon! Invitu ĉiujn viajn amikojn al la paĝo! Skribu 
ĝin sur la murojn kaj tatuu ĝin sur vian frunton! Ĉar Esperanto-TV spekteblas! 
 
Sidnejo, Aŭstralio: La sola IPTV-kanalo de la mondo, en la internacia lingvo Esperanto, debutis 
la kvinan de aprilo 2014. Ĉi tiu nova televid-kanalo estas elsendita per alt-rapida Interreto kun 
IPTV-teknologion. Ĝi estas disponebla tutmonde per ĉiuj iloj, kiuj havas alt-rapidan Interretan 
konekton, t.e. Interret-ebligitaj televidiloj, komputiloj, tabulaj komputiloj kaj [lertaj] poŝtelefonoj 
(Android kaj iOS), kaj pluaj plivastiĝo kaj klienta subteno estas planataj por aliaj kontinentoj meze 
de 2014. La enhavo estas plejparte en la internacia lingvo Esperanto, kaj konsistas el originalaj 
aŭ dublitaj unikaj kaj allogaj programoj, kaj ankaŭ “zorge elektitaj filmetoj kreitaj de kontribuantoj 
ĉirkaŭ la mondo. La ĉefa celo de la nova elsenda kanalo “Esperanto TV” estas liveri allogan 
enhavon al ĉiuj niveloj de parolantoj de Esperanto, de komencantoj ĝis denaskaj parolantoj. 
Kelkaj programoj estos ankaŭ en aliaj lingvoj, kiel ekz-e lingvaj kursoj por anglalingvanoj. 
“Esperanto TV” estas rezulto de kunlaboro inter la sidnej-baza Language Festival Association 
(Asocio de Lingvaj Festivaloj) kaj la aŭstralia amaskomunika kompanio iStreamStudios. 
Reprezentanto de la estraro de “Esperanto TV”, Richard Delamore priskribas ĝian celon kiel 
‘Servi kaj kreskigi la esperantan komunumon ĉirkaŭ la mondo, kaj ankaŭ provizi al ne -
esperantistoj enrigardojn en ĉi tiun unikan komunumon.’ 
 
Pli informo troviĝas ĉi tie: 
http://www.actingaustralia.com.au/oficiala-lanco-anonco-pri-la-oficiala-lanco-de-esperanto-
tv/ 

 
Detaloj kaj demandoj: Oficiala Fejsbuka Grupo, info@esperantotv.net 

Oficiale Lanĉiĝis 
La 5-an de aprilo 2014 

https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
http://www.actingaustralia.com.au/oficiala-lanco-anonco-pri-la-oficiala-lanco-de-esperanto-tv/
http://www.actingaustralia.com.au/oficiala-lanco-anonco-pri-la-oficiala-lanco-de-esperanto-tv/
http://www.facebook.com/laEsperantoTV
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La Unua Irana Esperanto-Kongreso 

(IREK1) okazis en Tehrano de la 24a de 

marto 2014 ĝis la 26a de marto kun pli ol 

100 partoprenantoj el 6 landoj de la mondo 

(Aŭstralio, Francio, Japanio, Koreio, 

Pollando kaj Irano) kaj 8 provincoj de Irano 

(Kermanŝaho, Ĥorasano, Mazandarano, 

E s f a h a n o ,  A l b o r z o ,  K u r d e s t a n o , 

Hormozgano kaj Tehrano). 

 Dum la unua tago de la Kongreso, kiun 

organizis kaj okazigis Irana Esperanto-Asocio 

(IREA) kun profesia helpo de Jasna Instituto, post 

inaŭguraj programeroj - tre similaj al tiuj de la 

UKoj - ekz-e kiel kunkantado de La himno 

“Espero”, kaj salutado de reprezentantoj de ali-

landaj kaj -provincaj esperantistoj/asocioj, i.a. d-ro 

So Gilsu, veterana korea samideano kaj 

eksestrarano de UEA; s-ro 

Lee Jung Kee, estrarano 

d e  U E A  k a j  l a 

eksprezidanto de KAEM 

( K o m i s i o n o  p r i  A z i a  

Esperanto-Movado de UEA), 

legis la mesaĝon de d-ro 

Mark Fettes, la prezidanto 

de UEA, al IREK1 en kiu i.a. diriĝis:  

"En viaj manoj kuŝas la sorto kaj 

signifo de la unua Esperanto-

kongreso en Irano, lando kun 

longa kaj glora historio, kiu ludas 

gravegan rolon en la disvolviĝo de 

la vasta regiono inter Eŭropo, Azio 

kaj Afriko. Temas pri regiono, kiun ankoraŭ 

minacas diversaj konfiktoj kaj militoj, kaj kie 

do urĝe necesas disvastigi tiun pacan spiriton, 

kiun portas la Esperanto-movado jam de sia 

naskiĝo." 

 Anoncado de la programeroj kaj prezentado de 

la prelegantoj estis far f-ino Bahar Sejf (en la 

persa) kaj inĝ. Ahmadreza Mamdoohi (en 

Esperanto), kiuj provis ĝiseble informi la 

ĉeestantaron kaj perse kaj Esperante. La estraranoj 

de Irana Esperanto-Asocio (IREA), d-ro Keyhan 

Sayadpour, inĝ. Hamzeh Shafiee, f-ino Simin 

Emrani kaj inĝ. Ahmadreza Mamdoohi raportis pri 

stato kaj diversaj aktivadoj de la Asocio, kiu aliĝis 

al UEA jam antaŭ multaj jaroj. 

 La artaj programeroj de la inaŭgura tago 

inkludis 5 komediajn teatraĵetojn pri diversaj 

aspektoj/servoj de Esperanto (kiel ĝia facileco kaj 

la Pasporta Servo) kaj ludadon/kantadon de iranaj 

tradiciaj muzikaĵoj/kantoj, plenumitaj per Vahe-

La Unua Irana Esperanto-Kongreso 
okazis dum novjar-festo en Tehrano 
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grupo (Vahe en la persa signifas 

oazon), kies direktorino estas f-

ino Niku Mamdoohi, denaska 

esperantisto kaj teatr-reĝisoro. 

Vahe-aj geaktoroj dum ambaŭ 

unuaj tagoj de la Kongreso estis f

-ino Mahdoĥt Moŭlai, s-ro 

Mehdi Saffari kaj s-ro Amir-

Nima Elahi. La teknika direktoro 

de la grupo estis s-ro Kjumars 

Haeri. 

 Unuajn iranajn tradiciajn 

muzikojn ludis f-ino Ĥorŝid 

Dadbeh kaj s-ro Sepand Dadbeh. 

La postajn ludis dafistoj s-roj 

Amir-Hosejn Dehgani kaj Amir-

Hosejn Adibi (dafo estas irana 

tradicia muzikilo kiu en la irana 

mistikismo havas tre specialan 

l o k o n  k a j  v a l o r o n ) .  L a 

ĉeestantaro forte aplaŭdis ĉiujn 

artistojn pere de siaj longaj 

klapadoj. 

 Poste okazis la interkona 

vespero dum kiu i.a. s-ro Gay 

Perrin (elp. Gi Peran) el Francio 

montris lumbildojn pri la francaj 

urboj en kiuj okazis la unua UK 

en 1905 kaj okazos la posta UK 

en 2015. 

 Fine de la unua tago de la 

Kongreso, s-ino Tahira Masako 

el Japanio plenumis viglan 

aŭkcion de esperantaĵoj kaj 

donacis la tutan enspezon al 

IREA. Krom de ŝi donacitaj 

esperantaĵoj, ŝi bonvolis aŭkcie 

vendi ankaŭ donacaĵojn de s-ro 

Paulo Desailly (elp. Disejli) el 

Aŭstralio. 

 La dua Tago de IREK1 post 

regalado komenciĝas kun tre 

interesa kaj inspira prelego de s-

ro Lee Jung Lee pri liaj spertoj 

rilate al la Seula Kultur-Centro 

kiun li fondis antaŭ 23 jaroj kaj 

ĝis nun okazigis 266 kursojn tie 

komencante novan kurson 

ĉiumonate. 

 La dua prelego dum la dua 

tago estis far inĝ. Ahmadreza 

M a m d o o h i ,  I R E A -

vicprezidanto kaj la ĉefdelegito 

de UEA en Irano, kun titolo 

"Irano kaj Esperanto". En la 

prelego, i.a., li aludis al la kialo 

de ne kongresado en Irano ĝis 

nun, historia soifado de Irano 

por la komuna lingvo, kaj la 

rezulta ekapero de la unua 

ar tefar i ta  l ingvo nomata 

Balaibalan en Irano (Persujo) 

de 1500aj jaroj. Li parolis 

ankaŭ pri tio ke kion Irano, laŭ 

li volas/povas doni al la mondo 

per Esperanto (ĉefe pacemaj/

pacamaj kaj tolerigaj instruoj 

de la irana mistikismo, laŭ li 

tre bezonataj por la hodiaŭa 

materiema/militema mondo), 

kaj kion Irano volas/bezonas 

akiri de la mondo pere de 

Esperanto, t.e. ĉefe alilandaj 

artaĵoj kaj novaj sciencoj kaj 

teknologioj.  

 Samtempe kun lia prelego 

Esperantlingva, en alia salono 

de Hotel Ŝahr - la kongresejo 

en la orienta parto de Tehrano - 

okazis perslingva prezentado 

de la akceptitaj artikoloj de la 

kongreso, t.e.: "Manieroj por 

popularigi la disvastigadon de 

Esperanto en Irano" (s-ro 

Ahmad Akbari el Tehrano), 

"Esperanto kaj ĝia estonta 

perspektivo" (s-ino Farŝide 

Arabŝahi el Esfahano), kaj 

"(Softvaro de) Bibliografio de 

Esperanto en Irano" (s-ro Ali-

A s g a r  K o ŭ s a r i  e l 

Kermanŝaho). 

 S-ro Omid Rohanian, la 

Irana KAEMano prezentis 
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raporteton kun kelkaj proponoj, reage al kiuj s-ro 

Lee Jong Lee eldiris klarigojn kaj tre kuraĝigajn 

proponojn. La tria prelego de IREK1 estis far d-ino 

Ŝirin Ahmadnia, irana sociologo fama kaj 

esperantista poeto-verkisto malnova, pri la 

diversaspekta stato de virinoj en Irano kaj 

potencialaj helpoj, kiujn Esperanto povas fari por 

ilia prospero. Ŝi kiel ekz-on priparolis sian kazon: 

16jaraĝe ŝi lernis E-on kaj 23jaraĝe partoprenis en 

la Pekina UK en 1986 kaj ekde samaj jaroj ŝiaj 

poemoj aperis en prestiĝaj internaciaj E-gazetoj 

kiel Fonto, Heroldo de E-o kaj Monato. 

 La artaj programeroj de la dua kongresa tago 

inkluzivis 7 komediajn teatraĵetojn rilate al la irana 

novjara tradicia sep-so-tablotuko (surhavanta sep 

aĵojn kies nomoj en la persa komenciĝas per litero 

so) kaj tradiciajn/popularajn muzikojn kaj kantojn 

far Vahe-anoj s-roj Reza Razzaz, Ali Panĝe-Ŝahin 

kaj Roham Ĥorŝid-Vand. La fina - kaj surpriza - 

prezentaĵo de Vahe-grupo estis la fama kaj 

populara kanzono de karmemora irana-armena 

Vigen (1929-2003) nomata Freneza Kor' (Dele 

Divane) en Esperanto kaj la persa kantigante ankaŭ 

la tutan ĉeestantaron disdoninte al ĉiuj la tekston 

en ambaŭ lingvoj. La kvara preleganto de IREK1 

estis d-ro So Gilsu, kiu interesoveke parolis pri la 

bezonataj ecoj de Internacia Lingvo, t.e., i.a. 

facileco, perfekteco kaj aplikebleco, kiujn 

Esperanto havas tre kontentige, kaj kiujn malhavas 

naciaj lingvoj kiel la angla. Post paŭza regaladeto, 

la kvinan kaj la lastan prelegon prezentis s-ro 

Golam-Reza Azar-Huŝang, irana verkisto kaj 

tradukisto, kiu ankaŭ enkondukis Yumeihon en 

Iranon. Titolo de lia prelego en Esperanto estis 

"Esperanto Kaj Traduko". I.a. li aludis al 4 

kondiĉoj de la tradukanto por bona tradukado de 

ĉiutagaj ordinaraj tekstoj,kaj 3 pluaj kondiĉoj por 

la beletraj materialoj.  

 Fine, ĉiuj prelegintoj suriris la scenejon por 

respondi al la ĉeestantaraj demandoj rilate al siaj 

paroladoj. Okazis viglaj kaj konstruaj diskutoj. 

Post tio la rezolucio de la IREK1 estis laŭtlegita 

per d-ro Sayadpour kaj aprobita per klapado de 

kongresanoj.  Poste ,  a l  ĉ iu j  ekster landaj 

partoprenantoj de la kongreso (el kiuj multaj 

donacintis librojn al IREA), IREA-prezidanto, d-ro 

Key han  Say adpour  su r scene je  donac i s 

ekzemplerojn de "Versoj de Persoj" (originalaj 

poemoj de irananoj en Esperanto) kaj por ili mem, 

kaj por la biblioteko de iliaj Esperanto-Asocioj. Li 

ankaŭ disdonis honorigajn kongresajn dankleterojn 

(al 15 personoj) kaj memor-tabulojn (al 17 

personoj, i.a. d-ro So Gilsu kaj s-ro Lee Jong Kee) 

al tiuj, kiuj kontribuis/helpis al okazigado de la 

IREK1. 

 Por komuna fotado, kaj en la hotela salono kaj 

en la malferma spaco de la hotelo - gvidate de d-ro 

Gilgsu - ĉiuj kongresanoj pozis, iuj kun siaj 

honorigaj kongresaj dankleteroj kaj memor-tabuloj.  

La tria tago  de IREK1 (26a de marto) estis 
dediĉita al ekskursoj al du vidindaĵoj de Tehrano: 
Golestan Palaco kaj Taĝriŝ Bazaro,en kiuj 
partoprenis ĉ. 40 personoj.  

 

 

 

 

 

 

Raportis: Hamzeh Shafiee 
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Nika! La plej juna kongresanino 

Dum la Kongreso 
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La Rezolucio de la 1a Irana Espranto-Kongreso 
La Kongresa temo: Esperanto, lingvo de ideo kaj idealo 

 

Ni, pli ol 100 partoprenantoj en la 1a Irana Esperanto-Kongreso alvenintaj el ĉirkaŭ 10 

landoj de la mondo, kongresante en Tehrano, Irano, de la 24a de marto ĝis la 26a 

de marto 2014, unuanime 

Konfirmas: 

 La vivgravecon de la lingvo Esperanto por la daŭrebleca stato de la homaro, ĉar 

ĝi estas kreita surbaze de la ideoj kaj idealoj de paco, egaleco, justeco, amikeco 

kaj reciproka respektado 

 Pliboiĝon radikan de la homaj kondiĉoj post tutmondiĝo de Esperanto en ĉiuj 

sferoj ekz-e socia, scienca, ekonomia, spirtuala, kultura, edukada kaj politika. 

Rezulte, ni 

Konsiderante: 

 La du por-Esperantajn Rezoluciojn de Unesko (en la jaroj 1954 kaj 1987), en kiuj 

al ĉiuj membroŝtatoj estis rekomendite enkonduki Esperanton en la lernejojn kaj 

universitatojn,  

 Ke Irano eĉ antaŭ la Uneskaj Rezolucioj rolis grave en prezentado kaj proponado 

de Esperanto en la internaciaj kunvenoj kaj rilatoj jam ekde ties komencaj 

jardekoj en la unua kunsido de La Ligo de Nacioj en la jaro 1921 

 Ke Irano iniciatis ankaŭ pri La Jaro de "La Dialogo inter Civilizacioj" de La 

Unuiĝinta Naciaro (la jaro 2001); kaj ke la unua kondiĉo por ĉia justa kaj ĝusta 

dialogo estas komuna sendiskriminacia lingvo kiel Internacia Lingvo Esperanto 

Konstatinte ke: 

 Eeperanto kiel eko-lingvo multege povas helpi la homaron por atingi al la celoj de 

Daŭrebleco en ĉiuj ties tri terenoj, t.e. ekonomia, socia kaj media, ŝparigante tre 

multan tempon, homforton kaj naturaĵojn evitante gigantan produktadon de 

forcejaj gasoj, speciale CO2 

 La Interreto - probable la plej progresinta kaj efika atingaĵo/inventaĵo de la 

homaro en la komunikada kampo - restas sterila sen ekzisto de Esperanta 

traduko de ties nacilinga enhavo, ĉar neniu povas ellerni tiom da nacilingvoj, en 

kiom la interretaj paĝoj estas skribitaj. Samo validas ankaŭ pri filmoj, libroj, 

magazinoj, revuoj, radiaj televidaj programoj kaj .... Unu el la rezultoj de la nuna 

lingva misordo estas diskriminacio kaj maljusto en aljuĝado de premioj kiel 

Nobeloj kaj Oskaroj. 
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 Altrudado de diversaj naciaj lingvoj kiel la internacia lingvo dum la historio neniel 

helpis al egalrajta komunikado, paco kaj amikeco inter divers-landanoj kaj -

lingvanoj, kaj eĉ male, kreskigis malamon kaj maltoleremon inter la popoloj 

 Eĉ longtempa lernado de fremdaj naci-lingvoj kiel la angla kaj la franca havas tre 

malaltan rezulton (En oriento post multjara lernado nur unu el mil lernantoj povas 

utiligi la lernitan fremd-lingvon, en okcidento unu el cent) 

 Eĉ mallongtempa lernado de Esperanto (ĉirkaŭ nur 100 horoj) estas tute efika por 

baza komunikado inter la plej variaj teranoj 

 Nek Okcidento, nek Oriento; nek Nordo, nek Sudo disponas la tutan atingaĵaron 

de la homaro, ĉu fizikan, ĉu nefizikan 

 Pere de Esperanta dialogo, amikeco, toleremo, sciencoj, artoj, teknologioj …. 

povas tre bone kaj sendiskriminacie flui inter diversaj landoj, kulturoj kaj homoj 

 Multegaj eksperimentoj en diversaj landoj kiel Anglio, Aŭstralio, Italio, … jam 

montris multaspektan utiladon de lernado de Esperanto, i.a. tujan komunikadon 

kun alilandaj gelernantoj, pli radikan lernadon/komprenadon/konatiĝon kun sia 

gepatra lingvo, pli facila, pli bona kaj pli rapida lernado de aliaj naciaj lingvoj 

Rekomendas akcente al ĉiuj ŝtataj kaj neŝtataj institucioj, instancoj kaj organizaĵoj - 

same al ĉiuj individuoj: 

 Kontribui por prezentado kaj instruado de Esperanto kiom eble plej vaste, multe, 

bone kaj frue 

 Utiligi Esperanton en internacia prezentado de siaj ĉiaspecaj produktoj ekz-e 

libroj, revuoj, magazinoj, radiaj kaj televidaj programeroj, filmoj, kaj interretaj 

paĝoj  

Alvokas 

 Al koncernaj ministerioj (ekz-e pri edukado, altlernado, sporto, ....) serioze 

konsideri la plenumitajn eksperimentjn en aliaj landoj kaj ekagi por vasta 

instruado/aplikado de Esperanto 

 Al NeRegistaraj Organizaĵoj - ĉu naciaj ĉu internaciaj NROj - helpi al konatigado, 

instruado kaj aplikado de Esperanto ĉiu-rimede kaj ĉiuterene i.a. utiligante ĝin en 

siaj internaciaj rilatoj kaj kunvenoj  
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Impresoj de Amatoro  
31an de Marto 2014 
 

 La kvalito de la diversaj distraj artaĵoj 

de la ĵus finiĝinta Teherana kongreso estis 

por mi zenita punkto de ne forgesebla 

evento en Esperantujo. Jes, preskaŭ 

ekskluzive Tehrana, almenaŭ rilate iranajn 

kongresanojn, sen multaj partoprenintoj el 

la 30 aliaj provincoj. Plaĉas al mi konstati 

tamen prioritatan celon de la organizantoj 

por allogi esperantistojn el Esfahan, Ŝiraz, 

Tabriz ktp al la Dua Nacia Kongreso. 

 Ke pli ol 100 kongresanoj el sep landoj 

renkontiĝis en histori-riĉa ĉef-urbo por 

interkonsiliĝi je ekstreme alta nivelo de 

parolata Esperanto atestas pri la sukceso 

de politiko de ’kvalito antaŭ kvanto’ 

adoptita de profesoro Saheb-Zamani 

antaŭ 30 jaroj. Kiom eblas mi transdonas 

estimojn kaj bondezirojn al tiu Doktoro de 

Filozofio kune kun mia sincera espero ke li 

estos sufiĉe sana por gvidi ontajn, eĉ pli 

sukcesajn, kongresojn – ne nur sur Irana 

teritorio sed ankaŭ en najbaraj landoj kie 

la porpacaj idealoj de doktoro Zamenhof 

estas urĝe bezonataj 

 Antaŭ ol mia enaviadiliĝo iuj 

okcidentanoj pridemandis min: “Ĉu vi 

estas serioza aŭ delira pri flugo al tiu 

lando?“ Ĉio por mi tiom glate kaj harmonie 

okazis en Irano ke nur unu respondo 

decas: “Mi estas serioza kaj delira laŭ la 

feliĉa nuanco de tiu dua adjektivo.“ 

Neniam antaŭe laŭ miaj jamaj travivaĵoj en 

45 flughavenoj oficisto enmanigis rozon, 

ĉarmaj doganistoj ne volis traserĉi miajn 

valizojn, tute mankis formularoj, kaj alia 

oficisto direktis min al atendanta kaj ege 

helpema esperantisto tre apud, Hamzeh. 

Fojon post fojo kleraj kaj bonvolemaj 

irananoj malavare invitis min en siajn 

hejmojn, fotis min, ŝoforis min kaj 

manĝigis min tiom grade ke dum kvar 

kongres-tagoj mi elspezis neniom. 

 Tiu senprecedenca malavareco 

reciproke instigis min donaci el mia propra 

stoko da Esperanto-libroj kaj materialoj 

aro da 24 binditaj ekzempleroj de la revuo 

ESPERANTO de antaŭ proksimume 35 

jaroj kiam la Movado por la tria fojo en 

Irano grandioze burĝonis. La prezidanto 

de Irana Esperanto Asocio, doktoro 

Keyhan Sayadpour, estis dankema ĉar 

antaŭ la kongreso li sensukcese serĉadis 

longan tempon por havigi la koncernajn 

dokumentojn verkitajn de Sadler, Tonkin 

kaj aliaj famuloj. Dankon. Ĝis la onta 

kongreso en Irano. 

Paulo Desailly el Aŭstralio. 
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En kiu lando vi sidos hirundo mia? 
en kampo? 
en mont-lando? 
en herbejo? 
en akvo-falo? 
por ke mi plu vidi vin 
kiam vi venas de malproksime 

Per kiaj kantoj vi salutos al flor' kaj printempo, 
najtingalo mia? 
kanto ĉagreniga? 
kanto ĝojiga 
por ke mi plu aǔdi vian voĉon 
por ke mi plu vidi vian amon! 

 بازگشت پرستوی من، آواز بلبل من

 در کدامین سرزمین خواهی نشست؟
 پرستوی من

 در دشت؟
 در کوهسار؟
 در سبزه زار؟

 در آبشار؟
 تا باز تو را ببینم

 آیی از دورادور که می

 با کدامین آواز به گل و بهار سالم خواهی داد؟
 بلبل من

 آواز غم افزا؟
 آواز شادی بخش؟

 تا باز صدای تو را بشنوم
  !تا باز عشق تو را ببینم

 
Grajno kaŝita 

Mi estas tiu kaŝita grajno 
kiu estas sub la tero 
nur estas vi 
kiu akvumis min 
pluvo 

nur estis vi 
kiu varmigis min 
suno 

nur estis vi 
kiu karesis min per via kanto 
tra la tuta nokto 
hirundo 

vin mi vokas suno 
tra la tuta ĉielo 
vin mi vokas pluvo 
tra la tuta printempo 

vin mi vokos bela hirundo 
kaj vi sur miaj branĉo kaj 
folio faros neston. 

 دانه نهفته

 ام من آن دانه نهفته
 زیر خاک بودم
 تنها تو بودی

 که مرا آب دادی
 باران

 تنها تو بودی
 که مرا گرما بخشیدی

 خورشید

 تنها تو بودی
 که مرا با آوازت نوازش دادی

 پرستو، در سراسر شب
 تو را خورشید صدا خواهم زد

 در سراسر آسمان
 تو را باران صدا خواهم زد

 در سراسر بهار
 تو را پرستوی زیبا صدا خواهم زد

 و تو در روی شاخ و برگ من
 .النه خواهی ساخت

 
Burĝono de la vivo 
 
Ho, printempo 
vi, kiu venis kun herbejoj 
verdigu mian kampon 
vi, kiu venis kun tulip-ĝardenoj 
tulipigu mian teron 
vi, kiu venis kun burĝonoj 
burĝonigu mian arbon 
Ho, mia espero-plena printempo 
malhelpu vepraĵiĝi mia herbaĵo 
malhelpu surteriĝi mia tulipo 
malhelpu fali kaj teriĝi mia vivo-burĝono 

 شکوفه زندگی
 ای بهار

 تو که با سبزه زاران آمدی
 دشت مرا سبز کن

 توکه با الله زاران آمدی  
 خاک مرا الله  کن

 ها آمدی تو که با شکوفه
 درخت مرا پرشکوفه کن

 ای بهار پر از امیدم
 ام خس و خاشاک شود مگذار که سبزه
 ام زیر خاک شود مگذار که الله

 .مگذار که شکوفه زندگیم بیافتد و خاک شود

De: Niku  
Nadim 
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 La unueco en poemo kaj naturo  
 En poemoj de Niku Nadim la leĝo de 

sezonoj fluas, poemo kaj naturo kunvivas, 

penso kaj sento kun sezon-pasoj unuecas kaj 

poemo kaj naturo sin cedas al printempo kaj 

aǔtuno. 

 printempo sunumas la poem-ĉielon kaj 

poemo kiel birdo per fragilaj flugiloj al lumo, 

aero pura kaj akvo klara disvolvas la flugilon. 

 En tiu ĉi sprintaj poemoj ne estas signoj de 

senamikeco kaj soleco, sed en aǔtuna sezono 

estas plor-ĝemo de ventoj, kviet dormo de 

arboj, sub-teraj flormortoj, maljuniĝo de la 

homoj. 

 En unueco de ŝia poemo kun la naturo, la 

plej implikita kaj malpreciza okazaĵoj alvenas 

al eco klara kaj simpla. Poemo komprenas la 

lingvon de la vivo kaj naturo, ellasas sin el 

ligoj de la vivo kaj poemo kaj alproksimiĝas al 

parol-lingvo, kiu estas la plej viva je vivo-

ritmo kaj per mallongaj kaj simplaj frazoj 

rememorigas nin pri la forgesita lingvo de 

floro, planto, birdo, ĉielo kaj donas signifon de 

la tero kaj ĉielo, kiujn ni plu ne kapablas vidi. 

verkis s-ino Hura Javari 

elprenita el Boĥara revuo, numero 50-

Farvardin-ordibeheŝt 1385 

 

Tradukis M-Fahmi 

 

El Provinco Fars (sude de Irano):  
 

Esperanto-Seminario en Ŝirazo 
 

  

Venis informo el Ŝirazo ke D-ro Andalibi 

intencas okazigi seminarion por prezenti 

Esperanton al la publiko. La seminario 

okazos en la instituto Zabane Farda (Lingvo 

de Morgaŭo), lunde la 18-an de Junio je la 

19-a horo. La adreso estas: Instituto Zabane 

Farda, Daneŝĝu Placo, al la direkto de Eram 

Strato, Ŝirazo. 

 Tiu ĉi evento meritas esti diskonigata 

grandskale, ĉar en aliaj urboj ekster Tehrano 

malofte okazas tiaj eventoj. Eblas ke post la 

seminario, la instituto okazigu kurson por 

interesantoj. 
 

http://www.espero.ir/esperanto_sxirazo/
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Kultura sezon-revuo en la persa kaj Esperanto N-ro: 9, Dua serio,  Printempo 2014   

Raportokajrezoluciodela1-aIranaEsperantoKongreso 

EsperantoTVoficialelanĉiĝis 

 

Socia ŝanĝiĝado en Irano   

El popola Ĉinio kaj IREK 

https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893
https://www.facebook.com/hashtag/esperanto?source=feed_text&story_id=10202511905791893

