ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ
ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1887ﻣﻴﻼﺩﻱ ) 1266ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ( ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻲ ﺩﻛﺘﺮ ﻟﻮﺩﻭﻳﻚ ﺯﺍﻣﻨﻬﻮﻑ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ـ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ( ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1954ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺑﻲﻃﺮﻑ
ﺑﻪﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺩ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ”ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ“ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  (1365) 1986ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﻥ ﻏﺮﻭﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﻠﺘﻲ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ
ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺻﺪﻫﺎ ﻛﻨﮕﺮﻩ ،ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ،ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻭ ﻧﺸﺴﺖ ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ) ،(UKﻛﻨﮕﺮﻩ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻥ ) ،(IJKﻛﻨﮕﺮﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻥ ) ،(IMEKﻭ  ...ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ) (UEAﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻭ ”ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ“ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻲﻃﺮﻑ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  2000ﻋﻀﻮ ﺩﺭ  88ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻱ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺒﻜﻪ ) Pasporta Servoﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺗﻲ( ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪﺍﻱ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﻨﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻫﺘﻞﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﺒﻞ
ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺩﺭ  66ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪ .ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ) ،(ILEIﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻥ ) ،(UMEAﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ
ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ) ،(ISAEﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ،ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ،ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪﻱ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ،ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻭ ...ﻣﺮﺍﻛﺰﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺻﺪﻫﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ،ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ،ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﻨﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺍﺩﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻭ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ .ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﭘﺎﺩﻛﺴﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﭼﻴﻦ ،ﺑﺮﺯﻳﻞ ،ﻛﻮﺑﺎ ،ﺍﺗﺮﻳﺶ ،ﺭﻭﺳﻴﻪ ... ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻲﻫﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
www.uea.org

www.esperanto.org,
0T

0T

www.esperanto.net,
0T

0T

ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺧﺮﺩ

ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚinfo@sabzandishan.com :

ﻓﻬﺭﺳﺕ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻳﻥ ﺷﻣﺎﺭﻩ
ﺑﺨﺶ ﻓﺎﺭﺳﻲ:
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ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﭘﺮﻭژﺓ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻼﻡ
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ﺩﻳﺪﻧﻲﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ  :ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﻴﻞ

ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ
ﻧﺸﺮﻳﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺭﺝ

ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ.
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.......................................................ﺻﻔﺤﺔ 27

ﭘﻴﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪ :
 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ

ﺭﻭﻱ ﺟﻠﺪ ﺍﺛﺮ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ

 ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ

 ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺯﺍﻣﻨﻬﻮﻑ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪﺵ
 ﺳﺒﺰﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ )ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ(

ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ /ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﭼﺎپ:

 ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ

ﺭﺿﺎ ﺣﺎﺟﻲﺣﺴﻨﻠﻮ 09132017725

ﺣﺮﻭﻓﭽﻴﻨﻲ  :ﺳﺒﺰﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ

ﭼﺎپ ﻭ ﺻﺤﺎﻓﻲ :ﭘﺮﺷﻴﺎ 3922603
ﻧﺷﺎﻧﻲﻫﺎ :

ﺗﻬﺮﺍﻥ .ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ 17765 – 184
ﺗﻠﻔﻦ7437138 :

ﻓﻜﺲ7463812 :

ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖwww.sabzandishan.com :

ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ

ﻧﻜﺎﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:

 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.


ﺩﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ،ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ

ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺫﻛﺮ ﺷﻮﺩ.
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ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﻴﺮ
Redaktora noto

 ...ﻭ ﻧﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺐﺗﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻍ
ﺁﻳﺎ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺷﻮﺩ؟ ﭼﺮﺍ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟  ...ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮﺍﻥ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻳﻚ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﭼﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺰﻭﺩﻱ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﺪﺍﻥ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ!
ﺑـﺎ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﺠﻠـﻪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﺮﻭﻫـﻲ ﺍﺯ ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ،ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ  90ﺳـﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺳﺨﻦﮔﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺁﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﻳﺎ
ﮔﺮﻭﻫـﻲ ﺑﺴـﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟـﻴﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺔ ﺧﻮﺩ ﺳﺆﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ
ﺩﻫـﺔ ﻫﻔـﺘﺎﺩ ،ﺟﻨـﺒﺶ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﻳﻨﯽ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺖ ﻭ ﺧﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
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ﺍﻳﻨﮏ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ،ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻣﻄـﺒﻮﻋﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪﺩ .ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ .ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﮔﺮﻭﻫـﯽ ﮐـﻮﭼﮏ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻴﻦ
ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺑـﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕـﺮ ،ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﺎ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺘﻘﺪﻳﻢ ،ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮﺍﻥ ﺯﺑﺎﻧـﻲ ﺑـﻲﻃﺮﻑ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺑﺎ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺯ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻭ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﭘﻴﺎﻡ ﺳﺒﺰﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ:
•

ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ،ﮔﻮﻳﺶ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺳﻨﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ

•

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ

•

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ

•

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺍﻋﻼﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ

ﻫﻤـﻮﺍﺭﻩ ﺗـﻼﺵ ﺧﻮﺍﻫـﻴﻢ ﻛـﺮﺩ ،ﻓـﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻭ ﻳﻜﺴﻮﻳﻪ ﻧﮕﺮﻱ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻦﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ
ﺯﺑـﺎﻥ)ﺑﻌـﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ( ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﻛﺴﺎﻧﻲﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ
ﺯﺑـﺎﻥ ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ،ﻣـﺒﺎﺣﺚ ﻣـﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺯ
ﻣﺠﻠـﻪ ،ﻫﻤـﺔ ﺁﻥ ﭼﻴـﺰﻱ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲﺧﻮﺍﺳـﺘﻴﻢ ﺑﺎﺷـﺪ  .ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺯﻃﺮﻑ ﻫﻤﺔ
ﻋﻼﻗـﻪﻣـﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﺳـﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳـﻢ ﺗـﺎ ﻧﺸـﺮﻳﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺧـﻮﺭ ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻳﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺔ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ،
ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺔ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ!
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ؛

ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﭘﻴﺎﻡ ﺳﺒﺰﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ

ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺩﻛﺘﺮ ﺭﻧﺎﺗﻮ ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﻲ – ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ

ﻧﺎﻡ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﻤﺒﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺍﺯ
ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺯﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ،ﺭﻧﮓ ﺍﻣﻴﺪ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﻴﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲﻫﺎﯼ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ

ﺍﺳﺖ":ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻳﺪ ،ﺗﺎﺭﻳﮑﯽ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮔﺮﮒﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ"...
ﺗﻘﺮﻳﺒﹰﺎ ﻳﮏ ﻗﺮﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﻗﺮﻧﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ  ،ﮐﻪ ﻳﻘﻴﻨﹰﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﻲ
ﺗﺼﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩ .ﻗﺮﻧﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺛﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺁﻥ ،ﻧﻪ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎﯼ
ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻤﺪﻥﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺯﺍﻣﻨﻬﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ "ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ" ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎﻭﺭ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻳﺎﻡ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ
ﺯﻳﺮﺍ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﮏ ﻗﺮﻥ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﻭﺵ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺯﻭﺭ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ "ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻨﮕﻞ"،
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺷﺮﻡ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯﺍﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ
ﻼ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻭﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺁﻧﻬﺎ
ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦﮐﻪ :ﮐﺎﻣ ﹰ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
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ﺻﻔﺤﻪ 3

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻤﺪنهﺎ

ﺷﻤﺎرﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﻴﺰ 1381

ﭘﻴﺎم دوﺳﺖ
Mesaĝo de amiko

ﺻﻔﺤﻪ 4

ﺷﻤﺎرﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﻴﺰ 1381

ﭘﻴﺎم دوﺳﺖ
Mesaĝo de amiko

ﺍﻣﺎ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻧﺸﺪ .ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ،ﻣﺮﺩﻡ،
ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ،ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﻤﺪﻥﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻳﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺑﯽﻃﺮﻑ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ .ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﺩﻳﮕﺮ )ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﻴﻪ(
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﻗﻴﻘﹰﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﻞ "ﻫﻴﭽﮑﺲ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻧﺸﻮﺩ" .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺪﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮﺍﺳﺘﺔ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻥﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺳﺎﺳﹲﺎ ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ "ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﺑﺎﻥ" ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺪﺩﹰﺍ ﺑﻪﮐﺎﺭﮔﻴﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ
ﻋﺪﺍﻟﺖ ،ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﯼ ،ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺩﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ
ﻏﻴﺮﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﻧﻈﻴﺮ  Tove Skutnabb-Kagnasﻭ  Robert Phillipsonﻭ ﭼﻨﺪﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﭘﻴﺸﮑﺴﻮﺗﺎﻧﻤﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ
ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻴﻢ .ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ،ﻫﺪﻑ ﺁﻥ

N-ro: 1 Jaro:1 Aûtuno 2002 paĝo 25

Sabzandiŝan

ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﻮﺩ ،ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺍﻳﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻐﺰﺵ ﺧﻄﻮﺭ ﮐﻨﺪ" :ﺁﻩ،
ﺍﻳﻦﻫﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺪﻥﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ" .ﺍﻳﻦ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ )ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺯﻳﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ(:
ﺍﻟﻒ -ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺳﺌﻮﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺁﻥ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺟﺪﯼ )ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ( ﺩﺭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺏ -ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ "ﺯﺑﺎﻥ ﺻﻠﺢ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ" ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺩﻫﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ  2001-2010ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ،ﮐﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﺮﻓﹰﺎ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮓﺯﺩﻩ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﯼ ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ ﻭ
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺪﻥﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ.
ﺝ" -ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﺑﺎﻥ" ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥ ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ،ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ،ﻭ ﻋﻤﻮﻡ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﯼ ﺩﺭ
ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻫﺪﺍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ،ﻭ ﺁﮔﻬﯽﻫﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﯽﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﹰﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ،ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎﹰ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺎﻡﺁﻭﺭﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻫﺴﺘﻢ .ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ .ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ
ﺷﻤﺎ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﮏﺗﮏ ﺗﻤﺪﻥﻫﺎ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﺳﺖ .ﻭ ﺍﻳﻦﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺯﺑﺎﻧﺸﺎﻥ ،ﻭ ﺿﻌﻴﻔﺎﻧﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻭ ﺍﻳﻦﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﺋﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ
ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺣﺎﻻ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ
ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺁﻥﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﺯ :ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺣﻤﺰﻩ ﺷﻔﻴﻌﻲ

ﺁﻏﺎز اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان )(1
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻛﻨﺪﻭﻛﺎﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ .ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﺸﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮊﺭﻓﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ
ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺸﻲ ﺑﺲ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻨﻚ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ
ﮔﺮﺍﻣﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻳﺎ
ﺯﻳﺎﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ .ﺍﮔﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ

ﺻﻔﺤﻪ 5

ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺝ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪﻧﺎﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻛﻮﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ

ﺷﻤﺎرﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﻴﺰ 1381

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان
Esperanto en Irano

ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﻓﺰﻭﻧﺘﺮ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺧﻂ ﻣﺎ ﻃﻮﺭﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺒﻊ ﻛﺘﺐ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ
ﺻﻮﺭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻧﻮﺁﻣﻮﺯ ﻣﺎ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻃﻼﺏ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺗﺮﻗﻲ ﻋﻼﻧﻴﻪ
ﻼ ﺍﻻﻥ ﻛﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﺱ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﺩ .ﻣﺜ ﹰ

ﻣﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ،ﻫﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ ﺭﺍ ﻭ ﻫﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺐ ﻭ

ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ

ﻧﻮﺷﺘﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻏﻠﻂ

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻥ ﻏﺮﺏ ﺑﻮﺩ .ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ

ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺘﺐ ﻣﻄﺒﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭ

ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻋﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺧﻮﻳﺶ

ﭼﺎﭘﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻳﻚ ﻏﻠﻂ ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻭ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﻭ

ﻭﺍﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺷﺪﻥ ،ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﺠﺪﺩ ﮔﺮﺍﻳﻲ

ﺍﺭﺯﺍﻧﻲ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ

ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﺯ ﺑﻦ ﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺠﺪﺩﮔﺮﺍﻳﻲ

ﻣﺮﺍﺳﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﮊﻏﺮﺍﻓﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ

ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ

ﺍﺯ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻨﻮﻥ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮﻩ ﻳﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ«.

1

ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻋﻠﺖ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﺍﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭﺗﺠﻠﻲ ﻣﺎﺩﻱ

ﺍﻣﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﺧﻂ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺭﺍﺣﺖﺗﺮ

ﺯﺑﺎﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻂ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ

ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﻱ ﺧﺎﻙ

ﺍﺻﻼﺡ ﺧﻂ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺷﺪ .ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﻳﻤﺖ

ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻠﻞ ﻧﻴﺰ ﭼﺎﺭﻩ ﺳﺎﺯ ﺩﺍﻧﺴﺖ.

ﺑﺤـﺚ ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﺍﺻـﻼﺡ ﻳـﺎ ﭘﻲ ﻓﻜﻨﺪﻥ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ

ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺁﺧﻮﻧﺪﺯﺍﺩﻩ – ﭘﺪﺭ ﺟﻨﺒﺶ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ –

ﺍﺑـﺰﺍﺭﻱ ﺟﻬـﺖ ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ ﮔـﺮﻡ ﺑـﻮﺩ .ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻂ ﻣﻠﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ

ﻣﺸـﺮﻭﻃﻴﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﺻـﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﺍﻣﻀﺎ ﻧﻜﺮﺩ ﻭ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻥ

ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﻨﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺖ ﻛﻪ

ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻣــﺎﻥ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧــﻲ ﻓــﺮﺯﻧﺪﺵ ﻣﻈﻔــﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷــﺎﻩ ﺑــﻮﺩ،

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﺶ ،ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ –ﻛﻪ

ﻭﻟـﻲﻋﺼﺮﻧﺎﺻـﺮﻱ ﻋﺼـﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ

ﺑﻲﺷﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﻋﺼـﺮﻱ ﻛﻠـﻴﺪﻱ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ

ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ -ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻂ ﻣﻠﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﻱ ﻭﻗﺖ

ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ.

ﺍﺳﺘﻔﺘﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺷﮕﻔﺖﺁﻭﺭﺍﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻭﻱ ﺩﺭ ﻋﻠﻞ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻂ

ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪﺍﻱ ﺑﺲ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﻛﻨﺪ  » :ﻫﺮﮔﺎﻩ

1

ﺭﻙ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺘﺸﺎﻫﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ،ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻭ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪﺍﺵ،

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  80/2/11ﻭ 80/2/17
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ﻏﻠﻂ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩ
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ﺷﻤﺎرﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﻴﺰ 1381

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان
Esperanto en Irano
ﺯﺍﻣـﻨﻬﻮﻑ ﺑﻨــﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﺟﻨــﺒﺶ ﺍﺳــﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ،ﻣﻌﺎﺻــﺮ ﺑــﺎ

ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﺮﺍﺳـﻢ ﺗﺎﺳـﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤـﻦ ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ

ﻋﺼـــﺮ ﻧﺎﺻـــﺮﻱ ﺍﺳـــﺖ ﻭ ﻣﻌﺎﺻـــﺮ ﺑـــﺎ ﻋﺼـــﺮﻱ ﻛـــﻪ

ﺍﻋـﻼﻡ ﮔـﺮﺩﻳﺪ ﻛـﻪ ﺭﻳﺎﺳـﺖ ﺁﻥ ﺑـﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺴﺘﺸـﺎﺭﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ

ﺷـﻴﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﺳـﻢ ﺩﺭﺑـﺎﺭﺓ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺳﺨﻦ

ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.

ﮔﻔـﺖ ﻭ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻛﺮﺩ .ﻭﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 1910

ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺯﺍﻣﻨﻬﻮﻑ  ،ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪﻥ

ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻛـﺘﺐ ﭼـﺎﭖ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺩﺑﻲ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ

ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ .ﺣﺘﺎ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺍﺳﻘﻒ ﻳﻮﻫﺎﻥ

ﻓﻠﺴـﻔﻲ ﺑـﻪ ﺯﺑـﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧـﻲ ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ  1837ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﺷﻼﻳﺮ ﺑﺎ ﭘﻲ ﺍﻓﻜﻨﺪﻥ ﻭﻻﭘﻮﻙ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﮔﺎﻡ

ﺟـﺮﺍﻳﺪ  94ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ

ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ .ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺷﺪﻩ  1791ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺭﻭﭘﺎ ،ﻻﻳﺒﻨﻴﺘﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻢ .ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺻﺮﺍﻥ

ﺭﻭﻳﻜـﺮﺩ ﺍﻳـﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ

ﺯﺍﻣﻨﻬﻮﻑ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ )Giuseppe Peano (1852-1932

ﺩﺍﻧﺎﻳـﻲ ﺍﺳـﺖ .ﺟﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ

ﺍﻳﺘﺎﻟﻴــــﺎﻳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘــــــــــﻲ Eliezer Ben Yehuda

ﺻـــﺪﺭ -ﻛـــﻪ ﺍﺯ ﺯﺑـــﺎﻥ ﻋﺮﺑـــﻲ ﺩﺭ ﻣﻄـــﺒﻮﻋﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻩ

) (1858-1922ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩﮔﺮ »ﻋﺒﺮﻱ ﻧﻮ« ﺍﺳﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.

ﺗـﺮﺟﻤﻪﻫﺎﻳـﻲ ﺩﺍﺭﺩ – ﺩﺭ ﻛـﻼﺱ ﺍﻛﺎﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﺟﻨﺐ ﺯﻳﺎﺭﺗﮕﺎﻩ
3

ﺍﻣـﺎ ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺑـﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻳـﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑـﺎ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ – ﻛﻪ

ﺳـﻴﺪ ﻧﺎﺻـﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺗـﺪﺭﻳﺲ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴـﻜﻲ 2ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺗـﺮﻳﻦ ﺩﺳـﺘﺎﻭﺭﺩ ﺑﺸـﺮ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭﻱ

ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻫﻤﺖ ﻣﻲﻧﻬﺪ .ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﺯﺑـﺎﻥ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ – ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ ﺩﺭ

ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺯﺑﺎﻧﻬـﺎﻱ ﺭﻭﺳﻲ ،ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺪﺭﻳﺲ

ﻧﺸــﺮﻳﻪ ﺑﻬــﺎﺭ ﺭﻭﻱﺩﺍﺩ .ﻫــﺮﭼﻨﺪ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ،ﻭﻱ

ﻣﻲﺷﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩ ،ﺭﺿﺎ

ﺯﺍﻣﻨﻬﻮﻑ ﺭﺍ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﻜﻲ ﺭﻭﺱ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ

ﺻــﺪﺭ ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﭼــﻨﺪ ﻣﻌﻠــﻢ ﺯﺑــﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧــﻲ ﺍﺳــﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑــﻮﺩ.

ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ ،ﺣﺎﻳﺰ

ﻣـﻲﺗـﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﮕـﺮ ﻣﻌﻠﻤـﺎﻥ ﺯﺑـﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻡ

ﺍﻫﻤـﻴﺖ ﺍﺳـﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﺮﻭﺩﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺯﺍﻣﻨﻬﻮﻑ

ﺁﻭﺭﺩ .ﺑـﺮﺍﻱ ﻧﻤـﻮﻧﻪ ،ﻣﻴـﺮﺯﺍ ﺍﺣﻤـﺪ ﺧـﺎﻥ ،ﻣﻮﭼـﻮﻝ ﻣﺼﻮﺭ،

ﺑﻪﻧﺎﻡ ﺍﻣﻴﺪ – ﺳﺮﻭﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ  -ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭ . ...

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ

ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ،
ﺍﻭﻟـﻴﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ

ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻛﻠﻮﭖ ) PEA(Persia Esperanto-Asocioﻭ

ﺟﻠﺴـﻪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻤﻌﻪ  30ﺫﻱﺍﻟﻘﻌﺪﻩ 1334ﻕ .ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ

ﻋﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺘﺮﻣﻴﻦ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻴﺴﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 30ﺳــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1916ﻡ .ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﺪ ،ﺩﺭ ﻣﻄــﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ
ﺑﺎﺯﺗـﺎﺏ ﻳﺎﻓـﺖ ﺑـﻪﻃـﻮﺭﻱﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﻋﺼﺮﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺭﺥ
ﺷﻨﺒﻪ  12ﺫﻱﺍﻟﺤﺠﻪ  1334ﻫﺠﺮﻱ ﻗﻤﺮﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ  11ﺍﻛﺘﺒﺮ
 1916ﻣﻴﻼﺩﻱ ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﻴﻢ:

»ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺸﻦ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ
ﺁﺑـﺎﺩ ﻣـﻨﻌﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺩﻋﻮﺗـﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺟﻤﻌﻲ
ﺣﺎﺿـﺮ ﻭ ﭼـﻨﺪ ﺧﻄﺎﺑـﻪ ﻭ ﻧﻄـﻖ ﺍﻳـﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﺠﻠـﺲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ
ﻏـﺮﻭﺏ ﺧـﺘﻢ ﺷـﺪ« .ﺧﻼﺻـﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣـﻴﻪ ﻛـﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﭘﺮﻧﺲ
ﺑﻬﻤـﻦ ﺷـﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﻳـﺮﺍﺩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﺁﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﺁﻣﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.

 2ﺁﻧﺘﻮﺍﻥ ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﻱ
ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴﻜﻲ ،ﭘﺪﺭ ﺷﻌﺮ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ) 1857-1921ﻣﻴﻼﺩﻱ(
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3

ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ

ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻜﻪ ،ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺵ  50ﺹ  196ﺭﺑﻴﻊﺍﻻﻭﻝ
 14 = 1335ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ  1917ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ

ﻣﺎ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ،ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫـﺎﻱ

ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﺰﻡ ﺭﺍﺳﺦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﺔ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻼﺵ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1887ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﻤﻜـﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﻄـﺮﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺯﺑﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  100ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺳـﻮﻱ
ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻫﻴﭻﻳﻚ ﺍﺯ
ﺍﺻﻮﻝ ﺯﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱﺍﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻠﻲ ،ﻧﻪ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖﻫـﺎﻱ ﻓﻨـﻲ ﻭ ﻧـﻪ ﺑـﺎ
ﻛﺸﻒ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥﺁﻣﻮﺯﻱ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ:
 .1ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ :ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﻪ ﺳـﺎﻝﻫـﺎﻱ ﭘـﺮ ﺭﻧﺠـﻲ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ

ﺻﻔﺤﻪ ۷

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﻴﺰ 1381

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭘﺮﺍگ
Praga manifesto

ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﺳﺎﺳﺎً ﻏﻴﺮ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ

ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺭﻗﻴﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ
ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺳﻄ ﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲﺍﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

ﻼ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﻱ ﻛﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣـﻲﺁﻣـﻮﺯﺩ ﻓﺮﻫﻨـﮓ،
.2ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ :ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻣﻠﻴﺖ)ﻗﻮﻣﻴﺖ(ﺧﺎﺻﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻣﺜ ً

ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ .ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻔﻴﺪﻱ ﺑﺮ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ .ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﻫـﺎﻱ ﻗـﻮﻣﻲ
ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻛﺜﺮ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑـﺮﺩ .ﻣـﺎ ﺟﻨﺒﺸـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺆﺛﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
 .۴ﭼﻨﺪﺯﺑﺎﻧﮕﻲ :ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺯﺑﺎﻧﻪﺍﻧﺪ .ﻫـﺮ

ﻋﻀﻮ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺳﺖﻛﻢ ﻳﻚ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻏﻠـﺐ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ،ﺍﻳـﻦ ﺍﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻼﻗـﻪﻣﻨـﺪﻱ ﻭ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً،ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻓﻖ ﻓﻜﺮﻱ ﺷﺨﺺ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛـﻪ ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻛﻮﭼـﻚ ﻭ ﺑـﺰﺭگ
ﺯﺑﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺗﺎﺳﻄ ﺢ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍ ﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

.۵

ﺣﻘﻮﻕ ﺯﺑﺎﻧﻲ :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﺴـﺨﺔ ﻋـﺪﻡ ﺍﻣﻨﻴـﺖ ﺯﺑـﺎﻧﻲ ﻳـﺎ ﺳـﻠﻄﻪ

.۶

ﺗﻨﻮﻉ ﺯﺑﺎﻧﻲ :ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ،ﺍﺧﺘﻼﻑﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ -ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳـﺖ -ﻓﻴﻤـﺎﺑﻴﻦ ﺯﺑـﺎﻥﻫـﺎﻱ ﺟﻬـﺎﻥ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻥ ،ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﺰﺭگ ،ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺑـﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﺗﻔـﺎﻫﻢﺟـﻮﻳﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺩﺭ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻲﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻥ ،ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧـﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻭ
ﺗﻀﺎﺩ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ .ﻣﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ .ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺍﺋﻢ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺫﺍﺗﺎً ﺍﺭﺯﺷـﻤﻨﺪ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴـﺘﺔ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳـﺖ
ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﺯﺑـﺎﻥ ﻫـﺎﻱ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺭﺍ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻨﻮﻉ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

 .۷ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ :ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﻲ ،ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎﻧﺶ ،ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕـﺮ ،ﺁﻧـﺎﻥ ﺭﺍ

ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ .ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﺑـﺰﺭگ ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺍﺳﺖ .ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ،ﻃﺮﺣﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ .ﺍﻣﺎ

ﻧﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ .ﻣﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﻴﺎﻥ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺍﺳـﺖ .ﻣـﺎ

ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
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 .۳ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ :ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰﻱ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺒﺤﺮﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺯﺑـﺎﻥ ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ
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ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

Sabzandi

ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺯﺑﺎﻥﺁﻣﻮﺯ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺯ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ .ﻣﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻـﻲ ﺍﺯ ﺟﻬـﺎﻥ

ﺻﻔﺤﻪ 8

ﺷﻤﺎرﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﻴﺰ 1381

ﭼﻪ هﺴﺘﻴﻢ و ﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮاهﻴﻢ
Kio ni estas kaj kion ni celas
ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1996ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺩﺭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮﺓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺍﮒ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻭ ﺗﺌﻮﺭﻳﺴﻴﻦﻫﺎﻱ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ،ﺑﻲﺗﺮﺩﻳﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﮔﻮﻳﺎﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻱ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1999ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ “ﻣﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﻢ” ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪﺓ ﻣﺘﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻳﻞ  ،1999ﺿﻤﻦ
ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺍﺷﺘﻢ ،ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ  -ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺳﻤﻮ ﺑﻮﻟﺮ -ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﻛﺘﺎﺏ  2ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﻧﺮﺳﻴﺪ.
ﮔﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺒﺰﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ!
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺴﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺔ ﺧﻮﺩ ﮔﺎﻣﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻭ
ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻡ .ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﻪ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﭼﺎﭖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ.

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺗﺮﺍﺑﻲ

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
ﻣـﺎ ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﺟﻨـﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ
Sabzandiŝan

ﺍﺳــﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ،ﺍﻳــﻦ ﺑﻴﺎﻧــﻴﻪ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻱ ﻫﻤــﻪ ﺩﻭﻟــﺖﻫــﺎ،
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﻱ ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻩ ﺻﺎﺩﺭ
ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﻋـﺰﻡ ﺭﺍﺳﺦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ
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ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻼﺵ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ 1887ﻣـﻴﻼﺩﻱ ﺑـﺎ ﻋـﻨﻮﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ
ﻛﻤﻜﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺯﺑﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  100ﺳﺎﻝ
ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺳﻮﻱ
ﻣﻮﺍﻧـﻊ ﺯﺑﺎﻧـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺗـﻼﺵ ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ
ﺍﻫﻤـﻴﺖ ﻭ ﻭﺍﻗﻌـﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻈـﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻫﻴﭻﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺯﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﻢ ﻣﺆﺛﺮ
ﺯﺑﺎﻧـﻲ ﺿـﺮﻭﺭﻱﺍﻧـﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺯﺑﺎﻥ
ﻣﻠــﻲ ،ﻧــﻪ ﺑﻮﺳــﻴﻠﺔ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖﻫــﺎﻱ ﻓﻨــﻲ ﻭ ﻧــﻪ ﺑــﺎ ﻛﺸــﻒ
ﺭﻭﺵﻫــﺎﻱ ﻧــﻮﻳﻦ ﺯﺑــﺎﻥﺁﻣــﻮﺯﻱ ﺑــﻪ ﻭﺍﻗﻌــﻴﺖ ﻧﺨــﻮﺍﻫﺪ
ﭘﻴﻮﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮﺓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ  1996ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺍﮒ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﭼﻚ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺯﺑﺎﻥ
ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﭘﺮﺍﮒ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻭ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺳﺘﻴﺰﻩ
ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭ ﻫﺪﻑﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻼﺵ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﺳــــــــــﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺭﻫﻨﻤﻮﻥ

ﻣــﻲﺳــﺎﺯﺩ ﻭ ﺑــﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣــﻪﻧﮕــﺎﺭﺍﻥ،
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫـﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ “ﻫﻤﺔ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﻱ
ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻩ” ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺩﺭ ﭘﺮﺍﮒ 700 ،ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ
ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻤﻲ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩﺍﻧﮕﻴﺤﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪﻃﻮﺭﻱ
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ .ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﺍﻣﻀﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﻨﮕﺮﺓ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺭ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ  1998ﺯﻳﺮ
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  125000ﻧﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫـﺪﻑ ﺍﺯ ﺟﻤـﻊﺁﻭﺭﻱ ﺍﻣﻀـﺄ ﺗﺤـﺖ ﺗﺎﺛﻴـﺮ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻥ ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ ﺑـﺎ ﺁﻣـﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﻗـﺎﻡ ﻧـﺒﻮﺩ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ
ﺑﻴﺎﻧـﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺩﺭ ﺑﻴﻦ
ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ،ﺩﺭ
ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲﻫﺎ ﻭ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ
ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ
ﺻـﻮﺭﺗﻲ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ “ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ  ” 2000ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺗﻔﻜﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻳـﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺎ
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺤـﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣـﻲﺩﻫﻴﻢ .ﻣﻦ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
ﻣﻄـﺮﺡ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺍﺳﻤﻮ ﺑﻮﻟﺮ – ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ

ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳـﻲ :ﻇﺎﻫـﺮﺍ ﻫـﻴﭻ ﻧﻘﻄـﻪﻧﻈـﺮﻱ ،ﺍﻳﻦﭼﻨﻴﻦ
ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺑـﻲﺣـﺪ ﻭﻣـﺮﺯﻱ ﺭﺍ ﭘـﻴﺪﺍ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ
ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﻲﺗـﻮﺍﻥ ﺗﺼـﻮﺭ ﻛـﺮﺩ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ “ ﻏﻴﺮ
ﺩﻣﻮﻛـﺮﺍﺕ ” ﻳـﺎ “ ﺿـﺪ ﺩﻣﻮﻛـﺮﺍﺕ ” ﺑـﻨﺎﻣﺪ؟ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ
ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳـﻲ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺣﻘﻮﻗـﻲ ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻣـﻲﻛـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﺮ
ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣـﻲﺗـﻮﺍﻧﺪ ﺣﻘـﻮﻕ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﻭ ﻗﻮﺍﻧــﻴﻦ ﻣﺼــﻮﺏ ﻋﻤﻠــﻲ ﻛــﻨﺪ .ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳــﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑـﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑـﺮﺩ ﻭ ﺍﺣﻘـﺎﻕ ﺣﻘـﻮﻕ ﺧـﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ
ﻋﻤﻴﻖﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳـﻲ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺣـﻖ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻫـﺮ ﻃـﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ  ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ،ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺯﺑـﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺶ ﺍﺩﺑﻲ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﻟﻜﻨﺖ ﺯﺑﺎﻥ ،ﭼﻪ
ﺑـﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺑﻠﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮﺓ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﻲ ﺧﻮﺩ ،ﺣﺮﻑ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺍﻳـﻦ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻣﻴﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﻜﺎﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺩﺭﺑﻨﺪ 2ﺳﻄﺮ 1ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ

ﺩﻫﻢ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ  1948ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ “:ﻫﻤﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ
ﺁﺯﺍﺩﻱﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻲﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺟﻨﺲ ،ﻧﮋﺍﺩ،
ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺯﺑﺎﻥ ،ﺩﻳﻦ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪﻩﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮ،
ﻣﻠﻴﺖ ﻳﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺩﻳﮕﺮ”.
ﻫﻤــﺔ ﺍﻋﻀــﺎﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠــﻞ ﻣــﺘﺤﺪ ﺍﻳــﻦ ﻣــﺘﻦ ﺭﺍ
ﭘﺬﻳــﺮﻓﺘﻪﺍﻧــﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ،ﻫﻤــﺎﻥ ﻣﺤــﺘﻮﺍ ﺭﺍ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳــﻲ ﺩﺭ ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﺍﺯ ﺣﻘــﻮﻕ ﺑﺸــﺮ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱﻫــﺎﻱ
ﺍﺳﺎﺳـﻲ  4ﻧﻮﺍﻣﺒـﺮ) 1950ﺑـﻨﺪ (14ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺑــﺮﺍﻱ ﺣﻘــﻮﻕ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ -ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ 16
ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ )1966ﺑﻨﺪ (2ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺑـﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺑﺨﺎﻃﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﺪ ،
ﺑﻴﺎﻧـﻴﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﺁﻥ ﺟـﺮﻳﻤﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ
ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤـﻲﺩﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﻓﺮﺩ ﻳﺎ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ
ﺯﺑـﺎﻥﻫـﺎﻱ ﺍﻗﻠـﻴﺖ ﺑﻮﺳـﻴﻠﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺧـﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫـﻨﺪ ﺭﺳـﻴﺪ! ﺍﻋﻼﻣـﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ
ﻛـﻪ ﻫـﻴﭽﻜﺲ ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺮﺍﺭ
ﻧﮕﻴـﺮﺩ ،ﻭ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ
ﻧﻈـﺮ ﺯﺑﺎﻧـﻲ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،ﺍﮔﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔـﺎﻩ ﭘﻴـﺮﻭﺯ ﺷﻮﻳﺪ ،ﭼﻮﻥ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣـﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﺪ – ﺍﻳﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻤﺎﺳﺖ! ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ،
ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻴﺪ.
ﺍﻣـﺎ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳـﻲ ﻓﻘـﻂ ﺑﺮﺍﺑـﺮﻱ ﻧﻴﺴـﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻤﻲ
ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ .ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳـﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻝ
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﺳﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ
ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺧﺎﻃـﺮ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳـﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺣﻘــﻮﻕ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻭ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺩﺭ  16ﺩﺳــﺎﻣﺒﺮ،1966
ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟـﻴﻦ ﺑـﺎﺭ ﺣﻘـﻮﻕ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔــﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪ :ﺁﻧﻬــﺎ ﺑﺎﻳــﺪ ﺩﺭ ﺑــﻴﻦ ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ)ﺍﻗﻠــﻴﺖ( ﺣــﻖ
ﻣﻮﺍﻇـﺒﺖ ﺍﺯ ﻓـﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺯﺑـﺎﻥ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.ﺑﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻓﻘﻂ “ﺳﻨﺪ ﻛﭙﻨﻬﺎﮒ” ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ
ﻛﺮﺩ) 1KSKE،ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ
ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘــﺎ( ،ﻛــﻪ ﺩﺭ 29ﮊﻭﺋــﻴﻪ 1990ﺑــﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟــﻴﻦ ﺑــﺎﺭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖﻫﺎﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﺭﺍ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ”:ﺩﻭﻟـﺖ ﻫـﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻼﺵ ﻣﻲ ﻭﺭﺯﻧﺪ ...
ﻛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺭﺑﺮﺩ
1. Konfrenco pri Sekureco kaj Kunlaboro en Eûropo
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ﻣـﺎ ﺍﻋـﻼﻡ ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑـﺮﻱ ﺯﺑﺎﻧـﻲ ﺑـﻪ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲﺍﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

ﺻﻔﺤﻪ 9

 .1دﻣﻮآﺮاﺱ ﻲ :ﻫـﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻛـﻪ ﺳـﺎﻝﻫﺎﻱ ﭘﺮ ﺭﻧﺠﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﺳﺎﺳﺎﹰ ﻏﻴﺮ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺭﻗﻴﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺷﻤﺎرﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﻴﺰ 1381

ﭼﻪ هﺴﺘﻴﻢ و ﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮاهﻴﻢ
Kio ni estas kaj kion ni celas

ﭼﻪ هﺴﺘﻴﻢ و ﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮاهﻴﻢ
Kio ni estas kaj kion ni celas
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ﺷﻤﺎرﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﻴﺰ 1381

ﺑــﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺑﻮﺭﺳــﻴﻪ ﻣــﻲﺧــﻮﺍﻫﺪ ،ﺑﺎﻳــﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑــﻪ
ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ .ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﺍﺯ ﺧـﻮﺩ ﺩﻓـﺎﻉ ﻣـﻲﻛﻨـﻨﺪ ﻭ ﺍﻳـﻦ ﺍﺳـﺘﺪﻻﻝ ﺑﺮ ﺣﻘﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺳﺎﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺭﺍ
ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺭﺍ
ﺑﺮﻣﻲﺍﻧﮕﻴﺰﺍﻧﺪ.
ﺍﻳـﻨﻚ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ
ﺫﻛـﺮ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺑـﺎﻻ ﻫـﻨﻮﺯ ﻛﻤـﺒﻮﺩﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﺯﺑـﺎﻥ ﻣـﺎﺩﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ”.
ﻣﺴـﻠﻤﺎ ﻓـﺮﻣﻮﻝ “ﻫـﺮ ﻛﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ
ﺑﺎﺷﺪ” ﻛﻤﻲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﺯ
ﺍﻳــﻨﻜﻪ ﻣــﺜﻼ ﻣﻬﺎﺟــﺮﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫــﻨﺪ ﺯﺑﺎﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ
ﻛﺸـﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ،ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻣﺎ
ﻏﻴـﺮ ﺍﺯﺍﻳـﻦ ﺑﻨ ِﺪ ﻛﻤﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ،ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻱ
ﺭﻭﺷــﻦ ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﻣــﻲﺩﻫــﺪ :ﺍﺻــﻞ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳــﻲ ﻣﺼــﺮﹰﺍ
ﻣـﻲ ﺧـﻮﺍﻫﺪ ﻛـﻪ ﻫﺮﻋﻀـﻮ ﺍﻗﻠـﻴﺖ ﺣـﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ
ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ
ﺭﮊﻩﺍﻱ ﺣﻘﻴﻘــﻲ ﺍﺯ ﺍﺻــﻮﻝ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳــﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ
ﺯﺑﺎﻧـﻲ ﺑـﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ،ﻳﻌﻨـﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﻣﺘﺤﺪ .ﺁﻳﺎ
ﻣﻤﻜـﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﻣﺘﺤﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ
ﺭﺍﺣﻔـﻆ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛـﻨﺪ؟ ﻣﺴـﻠﻤﹰﺎ ﻫـﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ 11ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﺣﻘﻮﻗــﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘــﺎﻱ ﻣــﺘﺤﺪ ﻫﻤﺴــﻄﺢ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺍﺯ ﻧﻈــﺮ
ﺣﻘﻮﻗـﻲ ،ﺑﺮﺍﺑـﺮﻱ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺑﺮﺍﺩﺭﻱ
ﭼ ـﻪ؟ ﺩﺭﺑــﺎﺭﺓ ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻌــﺎﻝ ﺑــﺮﺍﻱ ﺑﺮﺍﺑــﺮﻱ ﺣﻘﻴﻘــﻲ
ﭼﻄﻮﺭ؟
ﺩﻻﻳـﻞ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛـﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﻜﺴـﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ .ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ
ﻣـﺘﺤﺪ ﺗﻘـﺮﻳﺒﺎ ﺑـﻲ ﻫﻴﭻ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻭ
ﺍﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﺧﻮﺏ
ﺑــﺎ ﺩﺭﺁﻣــﺪ ﻋﺎﻟــﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘــﺎﻱ ﻣــﺘﺤﺪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻳــﺎ
ﺳﻔﺎﺭﺷــﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮﺍﻱ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧــﻮﺩ ﺑﮕﻴــﺮﺩ ﺣــﺘﻤﹰﺎ
ﻣـﻲﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺒﺮﺩ .ﻛﺴﻲ ﻛﻪ

ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﻣﺘﺤﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ“ :ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ
ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﻣـﻲﺧـﻮﺍﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﭘﺮ ﺭﻧﺠﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ
ﺩﺭﺟــﻪ ﺍﻧﺪﻛــﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳــﻲ ﻃ ـﻲ ﻛﻨــﻨﺪ ،ﺍﺳﺎﺳ ـﹰﺎ ﻏﻴــﺮ
ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﺍﺳﺖ”.
ﺑﺪﻳﻬــﻲ ﺍﺳــﺖ ﻓﻘــﻂ ﺳﻴﺴــﺘﻤﻲ ﻣــﻲﺗــﻮﺍﻧﺪ
ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳـﻲ ﺭﺍ ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻪ
ﺗــﻼﺵ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻣــﻲﺷــﻮﺩ ،ﻫﻤــﺎﻥ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﻫــﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳــﻲ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺗـﻲ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻛﻨﺪ .ﺁﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺯﺑﺎﻧﻲ
ﺑـﻲﻃـﺮﻑ ﻣـﻲﺗـﻮﺍﻧﺪ ﺑـﻨﺎ ﺷﻮﺩ ،ﺯﺑﺎﻧﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ ﻳﻚ
ﺍﺯﮔـﺮﻭﻩﻫـﺎﻱ ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ ﮔﻴـﺮﻧﺪﻩ ﻭﺍﺑﺴـﺘﮕﻲ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻄـﻮﺭﻱﻛـﻪ ﻫﻤﮕـﺎﻥ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻄﻲ ﻳﻜﺴـﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ.


ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ

” ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ“
ﻛﺎﺭﺕ ﭘﺴﺘﺎﻝ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻥ ﺁﻟﻤﺎﻥ

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴﻜﻲ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﻭﻟﺘﺸﺎﻫﻲ

ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﭘﺪﺭ ﺷﻌﺮ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ
ﺍﺛـﺮ ﺷـﺎﻋﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺁﻭﺍﺯﺓ ﺭﻭﺱ ﺍﻟﻜﺴﺎﻧﺪﺭ ﭘﻮﺷﻜﻴﻦ

ﻧﺎﻣﻴﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻧﺴﻞﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.

ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺍﺳــﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺗــﺮﺟﻤﻪ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﺑــﺮﺍﻱ ﺯﺍﻣــﻨﻬﻮﻑ
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Esperanto-literaturo

)1917ــ(1859ـ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﺓ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ـ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﻭـ
ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴـﻜﻲ ﻭ ﺯﺍﻣـﻨﻬﻮﻑ ـ ﺑـﺰﻭﺩﻱ ﺑـﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﻳﺪﺍﺭ

ﺁﻧـﺘﻮﺍﻥ ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴـﻜﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻝ  1857ﺩﺭ ﺑﺨﺶ

ﻛـﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ،

ﺭﻭﺳـﻴﻪ ﺗـﺰﺍﺭﻱ  ،ﺁﻟﻤـﺎﻥ ﻭ ﭘـﺮﻭﺱ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪﻩ ﺑﻮﺩ

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴﻜﻲ

ﺑﺎ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺯﺍﻣﻨﻬﻮﻑ ﺩﺭﻭﺩ

ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴـﻜﻲ ﺷﻴﻤﻲﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ

ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺍﺩﺍﻣﻪ

ﺁﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ  30ﺯﺑـﺎﻥ ،ﺍﺯ ﺁﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺯﺑﺎﻧﻲ

ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﺪ ؟

ﺟﻬﺎﻧـﻲ ﺍﻋـﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷـﺖ ﺑـﻪ ﺁﻣﻮﺧـﺘﻦ ﺯﺑـﺎﻥ “ﻭﻻﭘﻮﻙ”

ـ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﻜﺎﺭ

ﭘـﺮﺩﺍﺧﺖ “ .ﻭﻻﭘـﻮﻙ” ﺯﺑﺎﻧـﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺍﺳﻘﻒ ﻳﻮﻫﺎﻥ

ﻣﻲﺷﻤﺎﺭﻡ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻲﻫﻴﭻ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﮔﺰﺍﻓﻪ ،ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ

ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﺷﻼﻳﺮ )1912ـ ( 1820ﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ

ﺩﺳﺘﺂﻭﺭﺩ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺮﻱﺍﺵ ﻣﻲﺩﺍﻧﻢ .ﻣﻦ

N-ro: 1 Jaro:1 Aûtuno 2002 paĝo 18

ﻛﺸـﻮﺭﻱ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻧـﺒﻮﺩ ﻭ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ

ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ “..... :ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ

Sabzandiŝan

ﺁﻟﻤﺎﻧــﻲ ﻟﻬﺴــﺘﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺷــﺪ  .ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔــﺎﺭ ﻟﻬﺴــﺘﺎﻥ

ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ .

ﭼـﻨﺪﻳﻦ ﺗﺄﻟـﻴﻒ  ،ﺍﻣـﺎ ﺍﻭ ﺯﺑـﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ
ﺩﺍﻧـﻲ ﺍﺳـﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭ ﻣﻲﺭﻓﺖ  .ﺍﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ

ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴـﻜﻲ ﺑـﺰﻭﺩﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻪ “ﻭﻻﭘﻮﻙ” ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺍﺷﻚ ﺫﻭﻕ ﺩﻗﺎﻳﻘﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ .
ـ ﺍﻭﻩ ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ! ﺷﻤﺎ ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴﻜﻲ ،ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻨﺎﺱ ﺑﺰﺭﮒ
ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺍﻳﺪ ،ﺁﻥﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪﺍﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺪﺍﻥ

ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴﻜﻲ ﺯﺑﺎﻥﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺯﺑﺎﻥﺩﺍﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ ،ﺍﮔﺮ
ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ .ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﻣﻲﻛﻨﻢ

ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻧﺶ ،ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﻭ

ﻛﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩﺍﻡ ﻭﻗﻒ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ،ﺍﻳﻦ ﻋﻄﻴﻪ

ﺑــﻪ ﺁﻣﻮﺧــﺘﻦ ﺁﻥ ﻫ ّﻤــﺖ ﻧﻬــﺎﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧــﻴﻜﻮ ﺁﻣــﻮﺧﺖ.

ﺑﻨﻤﺎﻳﻢ 1” .ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴﻜﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺗﻼﺵ

ﻫﻨﮕﺎﻣـﻲ ﻛـﻪ ﺍﻭ ﺑـﺎ ﺍﺷـﻼﻳﺮ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ

ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1904ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ

ﺧـﻮﺩ ﺍﻭ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺯﺑـﺎﻥ ﺳـﺎﺧﺘﺔ ﺧـﻮﻳﺶ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ

ﺭﺍ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺁﻥ

ﺧﻮﺑـﻲ ﮔﻔـﺘﮕﻮ ﻛـﻨﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ “ﻭﻻﭘـﻮﻙ” ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪ .

ﺩﺷـﻮﺍﺭ ﺑـﻮﺩﻧﺶ ﻧﻤـﻲﺗـﻮﺍﻧﺪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﻓﺮﺍ ﻣﻠﹼﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .

ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﺟـﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧـﻲ ﺍﻭﻝ ،ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴﻜﻲ ﻧﺎﭼﺎﺭ
ﺑـﻪ ﺗـﺮﻙ ﻭﺭﺷـﻮ ﺷـﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻭﺭﺷﻮ ﺩﺭ

ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  ،1887ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺧــﻮﺩ ﺁﻣــﻮﺯ ﺯﺑــﺎﻥ

ﺑﺨـﺶ ﺭﻭﺳـﻲ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴﻜﻲ

ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴﻜﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻲ ﺩﻳﮕﺮ

ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺧــــــﻄﺮ

ﺍﺯ ﻭﻻﭘﻮﻙﺩﺍﻧﺎﻥ ،ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺔ ﺍﺷﻼﻳﺮ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ
ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺍﺳــﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﺑﺰﻭﺩﻱ ﺍﻭ » ﻛﻮﻻﻙ«

1

ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ،ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺩﻛﺘﺮ”.ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻣﻴﺪ“ .ﺍﻣﻮﺭ

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ  1356ﺹ 14
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ﺩﺭ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴﻜﻲ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ
ﺗﺒﻌـﻴﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻴﺒﺮﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ .ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ
ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧــﻲ ﻭﺭﺷــﻮ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺗﺼــﺮﻑ ﺧــﻮﺩ ﺩﺭ
ﺁﻭﺭﺩﻧـﺪ ﺍﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴـﺖ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻭﺭﺷﻮ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻣﺎ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ  .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﺔ
ﺧﺎﻟــﻲ ﺧـــﻮﻳﺶ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﻳـــﻲ “ ﭘــﺎﻥ ﺗﺎﺩﺋـــﻮﺵ” ﺍﺛـــﺮ
ﺷﺎﻋﺮﺑـﺰﺭﮒ ﻟﻬـﺴﺘﺎﻥ ﻣﻴـﺴﻜﻴـــﻮﻳـــﭻ)1855ـ1798
( ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘـﻮ ﺗـﺮﺟــﻤﻪ ﻛــــﺮﺩ .ﺍﻳـﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻴﺎﻥ
ﻛﻨﻨﺪﺓ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻧﺠﻴﺐ ﺯﺍﺩﮔــﺎﻥ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧــﻲ ﺩﺭ
ﻟﻴﺘﻮﺍﻧـــﻲ ﻗﺮﻭﻥ  17ـ 18ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺍﻱ ﺣﻤﺎﺳﻲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

2

ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﭘـﺲ ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴـﻜﻲ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﻳـﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺯﻳﺴـﺖ ﻭ ﺟـﺰ ﺳﺮﺍﻳﺶ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻭ ﺩﻳﺪﺍﺭ
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ﺑـﺎ ﺯﺍﻣﻨﻬﻮﻑ ﻛﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺷﺖ  .ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ

ﺑــﻪ ﺁﻥ ﻣﻌــﻨﺎ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛــﻪ ﺍﻭ ﺩﻭﻣــﻴﻦ ﻓــﺮﺩﻱ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ
ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﺁﻣـﻮﺧﺖ ﺍﻣـﺎ ،ﺩﻭﻣـﻴﻦ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔـﺖ ﻭ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺯﺑـﺎﻥ ﻧﻮﺷﺖ ﺍﻭ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺯﺍﻣﻨﻬﻮﻑ ،ﻣﻌﻤﺎﺭ ﮐﻼﻡ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺍﺳﺖ .
ﺁﻧﭽـﻪ ﺩﺭ ﭘـﻲ ﻣـﻲﺁﻳـﺪ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ”ﻫﻨﮕﺎﻣﺔ ﻣ ّﺪ “ ﻭ
“ﭘﮕـﺎﻩ“ ﺍﺯ ﺳـﺮﻭﺩﻩ ﻫـﺎﻱ ﺍﻭﺳـﺖ ” .ﭘﮕﺎﻩ“ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﺮﻳﻦ

ﺳـﺮﻭﺩﺓ ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴـﻜﻲ ﻭ ﭘﺎﺳـﺨﻲ ﺑﻪ ”ﺳﺮﻭﺵ ﺍﻣﻴﺪ“
ﺳـﺮﻭﺩﺓ ﺯﺍﻣﻨﻬﻮﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  .ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ “ﭘﮕﺎﻩ” ﺭﺍ
ﭘــﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﻓــﺮﺯﺍﻧﻪﺍﻡ ﺩﻛﺘــﺮ ﻧﺎﺻــﺮﺍﻟﺪﻳـﻦ
ﺻــﺎﺣــﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ “ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻣﻴﺪ” ﺗـﺮﺟﻤﻪ
ﻛــﺮﺩﻩﺍﻧﺪ  ،ﺍﻣـﺎ ﺑﻪ ﺩﻟـﻴﻞ ﻧﺎﻳﺎﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻮﻕ ،ﺑﺮﺍﻱ
ﺁﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻋﻼﻗـﻪﻣـﻨﺪﺍﻥ ﺗـﺮﺟﻤﻪﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻭﺩﻩ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ .

ﺩﻳـﺪﺍﺭﻫﺎ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻣﺮﮒ ﺯﺍﻣﻨﻬﻮﻑ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1917ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ ﺍﺯ

ﻫﻨﮕﺎﻣﺔ ﻣـَﺪّ

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺪ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1921ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻠﺒﻲ ﺩﺭ
ﻭﺭﺷﻮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﮔﻔﺖ .
ﻫــﺮ ﭼــﻨﺪ ﻛــﻪ ﺷــﻌﺮ ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴــﻜﻲ ﺷــﻌﺮ ﺩﻭﺭﺍﻥ

ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺍﻧﺔ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎ ﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ

ﻧﺨﺴـﺖ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑـﻴﺎﺕ ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ ،

ﺯﻳﺮﺍ ﺳﺮﻭﺩ ،ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﻲﺁﻓﺮﻳﻨﺪ

ﺩﻭﺭﺍﻧـﻲ ﻛـﻪ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺷﺎﻋﺮ

ﭘﺲ ﻫﻤﺴﺮﺍﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ !

ﺩﺭ ﻋـﺮﻳﺎﻥﺗـﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺻﻮﺭ ﺧﻴﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﺍﻳﻨﻚ ﻫﻨﮕﺎﻣﺔ ﻣــﺪ ﺍﺳﺖ

ﺁﻥ ﭼــﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺴــﺖ  .ﮔــﺮ ﭼــﻪ ﺷــﻌﺮ ﺍﺳــﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑــﻪ
ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻛﻼﻡ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  ،ﻭﻟﻲ
ﮔﺮﺍﺑﻮﻓﺴـﻜﻲ ،ﭘـﺪﺭ ﺷـﻌﺮ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻭ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ
ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﺮ  30ﺯﺑـﺎﻥ ،ﻭ ﺑـﺎ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺗـﺮﺟﻤﻪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺯﺑﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻏﻨﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ
ﺍﻓـﺰﻭﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻳﺶ ﺳﺮﻭﺩﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ “ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻧﺎﺱ” ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ .

ﺁﻭﺍﺯ ﺳﺮ ﺩﻫﻴﺪ ﻳﺎﺭﺍﻥ  ،ﺁﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻫﻴﺪ!
ﺷﻜﻮﻩ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﺭﻩ ﺭﺧﺸﺎﻥ،
ﺍﻳﻨﻚ ﻫﻨﮕﺎﻣﺔ ﻣــﺪ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﻭﺑﺮﻭ  ،ﻣﻮﺝ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺎ ﻣﻲﺗﺎﺯﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣـﺪ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ،ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ

2

ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺱ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ – ﻣﺎﺭﻙ ﺍﺳﻤﻮﮊﻳﻨﺴﻜﻲ –

ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺎﻡﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﻭ
ﺧﺎﻟﻘﺶ ﻳﺎﺭﻳﻢ ﻛﺮﺩ.

ﻭ ﺳــﺘﺎﺭﻩ ،ﻛــﻪ ﭘــﺲ ﺍﺑــﺮﻫﺎ ،ﻫﻤــﺎﺭﻩ ﺧــﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﻬــﺎﻥ
ﻣﻲﻛﺮﺩ

ﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻲﺩﺭﺧﺸﺪ
ﭘﺲ ﺍﻳﻨﻚ ﻗﻠﺐﻫﺎﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﺷﻮﺭ ﺁﻭﺭﻳﺪ
ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭ ﺭﺳﺪ
ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺁﺑﺪﻳﺪﻩﺍﻳﻢ
ﻧﻪ ﺁﺗﺶ  ،ﻧﻪ ﭘﻮﻻﺩ ،
ﻧﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖﻫﺎﻱ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ،

ﻭ ﺧﺸﻜﻲ ﺭﺍ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪ

ﺍﻣﻴﺪ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ
ﻧﻚ ﺑﺎﺩ ﺷﺮﻃﻪ ﻣﻲﻭﺯﺩ
ﻭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻓﺮﻭﺯﺵ ﻣﻲﺁﻏﺎﺯﺩ

ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺩﻭﺭﺵ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﺍﻧﺪ
ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﮊﺭﻓﺎﻱ ﻗﻠﺒﻤﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﺑﺎﺩﺑﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺴﻴﻢ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺯﻳﺪ

ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ـ ﺑﺎ ﺍﻳﻤﺎﻥ ـ ﺑﺎﺩﺑﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻲﺍﻓﺮﺍﺯﻳﻢ

ﺁﻭﺍﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﺔ ﺳﺮﻭﺩ ﺑﺮ ﺍﻧﮕﻴﺰﻳﺪ

ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ

ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺑﺰﺩﺍﻳﻴﺪ

ﺭﺍﻫﺒﺮ ﻭ ﺭﻫﺮﻭﺍﻧﺶ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﮒ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻧﺪ

ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺭﺍ ﺑﭙﺎ ﺩﺍﺭﻳﺪ
ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺳﻔﺮ
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ـ ﻧﺒﺮﺩﻱ ـ

ﺷﻤﺎرﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﻴﺰ 1381

ادﺑﻴﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
Esperanto-literaturo

ﺩﻋﺎ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ

ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ

ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ:

ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﺷﺪ

ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺮﻭﺩﻱ ﭘﺮ ﺧﺮﻭﺵ

ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺠﺴﺘﻪ

ﺳﺎﺯ ﺁﻭﺍﺯﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﻮﻙ ﻛﻨﻴﺪ

ـ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ـ

ﺗﺎ ﭘﮋﻭﺍﻙ ﭘﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻛﻮﻫﺴﺎﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ ﮔﺬﺭ ﻛﻨﺪ

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﺩ ﺑﻮﻡ

ﻭ ﺧﻔﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺑﺎﺵ ﺩﺭ ﺩﻫﺪ

ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻮﺭﻳﻢ

ﭘــﮕﺎﻩ،
ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻮ ﭘﮕﺎﻩ ﻣﻲﺭﻭﻳﺪ

ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻩ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻳﻢ

ﻭ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺮﺍ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ

ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﻢ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﻳﻜﻲ ﺧﺎﺭﺳﺘﺎﻥ

ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﺟﺎﻱ ﺧﺎﻙ

ﺧﻴﺰﺁﺏﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ

ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ

ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﻢ

ﺑﻪ ﺷﻮﺭ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ

ﻭ ﺑﺴﻮﻱ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺒﺰ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ

ﭘﮋﻭﺍﻙ ﺩﺭﻭﺩ ﻣﺎ

ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺩﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻴﻢ

ﭘﺲ ﻣﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ،ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲﺳﺮﺍﺋﻴﻢ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﻜﺎﺭﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ  ،ﻋﺬﺍﺑﻲ ﺗﻠﺦ

ﭘﮕﺎﻩ،

ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﻣﻲﺭﻗﺼﺪ

ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻮ ﭘﮕﺎﻩ ﻣﻲﺭﻭﻳﺪ

ﺍﮔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻨﺪ ﺑﺎﺩﻱ ﺳﺘﺮﮒ

ﻭ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﻱ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺮﺍ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ
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ﭘﮕﺎﻩ

ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ

Sabzandiŝan

ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎﺳﺖ
ﺟﻬﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ
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ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان
Irana kulturo

ﭘﻴﺎﻡ ﭘﻴﺮ ﭘﺎﺭﺳﺎ
ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺗﻼﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﻱ.
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴـﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺸﻌﻠﺪﺍﺭ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻱ
ﻭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻬﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻧﻪ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﺎﺩﻫﺎ ﺑﺮﻭﺩ .ﺩﻛﺘﺮ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﻮﺷـﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﺑـﺎﻥ ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ .ﺩﻛﺘﺮ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻨﺎﻡ “ﭘﻴﺎﻡ ﭘﻴﺮ ﭘﺎﺭﺳﺎ“ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻨﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺁﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﻛﻨﻴﻢ.
ﮔﻔﺘﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ
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Sabzandiŝan

ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺧﻮﺵ
-

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ

-

ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ

-

ﻧﺎﻣـﻪ ،ﭘـﺲ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻳﻪ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﯽ ﻭ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ؟

-

ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ

-

ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻭ ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ،ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎﻩ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﯽ ﻭ ﺩﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﮐﻨﯽ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﻣﯽﺯﻧﯽ؟

-

ﺁﺭﯼ

-

ﭘـﺲ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪﯼ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻩ ﻧﺎﻣﺔ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﻮﻳﺲ ﻭ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺪﺍﺭ.
ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ
ﺍﮔـﺮ ﻧﻤﯽﭘﻮﻳﯽ ﻭ ﻧﻤﯽﺭﻭﯼ ﻭ ﻧﻤﯽﺭﻭﻳﯽ ﻭ ﻧﻤﯽﺑﺎﻟﯽ ،ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺍﻳﺴﺘﯽ ﻭ ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﯽﺭﻳﺰﯼ ﻭ ﻣﯽﮔﻨﺪﯼ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ
ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻴﺰﯼ .ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻴﺰﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻴﻔﺘﯽ ﻭ ﺭﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﯼ ﻭ ﺑﺮﻭﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺝ ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﺮﺳﯽ ،ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺳﻴﺪﯼ ﺩﺭ ﻣﯽﻳﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻓﺮﺍﺯ ﭼﮑﺎﺩﯼ ﺷﺪﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﺒﻴﻨﯽ
ﻭ ﺩﺭﻳﺎﺑﯽ .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﻴﺰ ﻭ ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺸﮑﻦ ﻭ ﭘﺎﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﻨﻪ ﻭ ﺑﺮﻭ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻨﯽ ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﮔﻮﺭ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ

ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻮﺩﮎ
ﺍﻳـﻦ ﮐـﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﮕـﺮﻳﺪ ،ﺷـﺎﺩﯼ ﺭﺍﺳـﺘﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﺩﻟﮑﺶ ﻭ ﺷﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﻱﻫﺎﯼ
ﺩﻝﺍﻧﮕﻴـﺰ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﻳﺎﺑﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﻭﮐﻦ ،ﭼﻮﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﻬﺮ ﺑﻮﺭﺯ ﻭ ﭼﻮﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻧﻴﮑﻮﺳﺖ ﺭﻭ ﮐﻦ.
ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ

ﺑﭙﻮﯼ ﻭ ﺑﺠﻮﯼ
ﺑﭙﻮﯼ ﻭ ﺑﺠﻮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﭙﻮﻳﺪ ﻭ ﺑﺠﻮﻳﺪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺘﻴﻎ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻭ ﺩﺭ
ﮊﺭﻓﺎﯼ ﺩﺭﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان
Irana kulturo
1381 ﺷﻤﺎرﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﻴﺰ

Mesaĝo de Pi-maljunulo

15 ﺻﻔﺤﻪ

En Irana kulturo maljunuloj ĉiam estis/as simbolo de saĝeco kaj
scienco. D-ro Hosejn Vahidi estas konata esploristo pri pra-irana kulturo
kaj kultur-heredaĵo. Li jam verkis multajn plenvalorajn librojn. Kiel
specimeno de Irana kulturo ĉiu numere ni prezentos erojn da nove aperita
libro kiun verkis d-ro Vahidi sub la nomo : « Mesaĝo de Pi-maljunulo ».
Menciindas ke d-ro Vahidi estas apoganto de Esperanto kaj ni jam faris
intervjuon kun li pri Esperanto kaj lia agado kiu publikiĝos.

La 14a parolo

Sabzandiŝan

Boana letero
-Mi vidas vin gaja.
-Mi havis leteron de amiko.
-Leteron, do la letero povas ankaŭ esti motivo de gajeco kaj mi demandas
vin!: Dum la monato kiom da leteroj vi skribas kaj poŝtas viaj al viaj
amikoj?
-Eble neniom.
-Eble neniom! kaj tiel vi sindetenas iam skribi leteron al iu amiko kaj
fari koron gajan?
-Jes.
-Do, mi aldiras vin, kiel hodiaŭ vi ricevis amikan leteron kaj vi tre
gajiĝis, tiel vi ankaŭ hodiaŭ kaj de tempo al tempo skribu mallongan
leteron al fora amiko kaj ĝojigu li/ŝin.
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La 65a parolo
Elkresko
Se vi ne esploras, ne elkreskas. La ordono de l'vivo estas tio ke ekstaru
kaj ekpaŝu sur tiun vojon ĝis atingi al via anima supro, atingante tie, vi
komprenas ke vi sur la pinto de monto staris, de kie vi povas vidi ĉion,
ĉien kaj elkompreni. Do ekstaru kaj rompu vian lulilon kaj antaŭen iru, se
ne, via lulilo iĝos via tombo.
La 75a parolo
Infana mondo
Rigardu infanojn, vi perceptas la veran ĝojon en iliaj rigardoj kaj ĉarmaj
ridoj, kaj vivoamon vi vidas en parolo, konduto kaj allogaj ludoj de ili.Se
vi deziras feliĉon, do aliru al la mondo de infanoj. Same kiel infanoj
parolu, ridu, kantu, kaj kiel ili korinkliniĝu kaj iru al ĉio, kio estas
bela kaj bona.
La 79a parolo
Esploru kaj trovu
Esploru kaj trovu, ĉar tiu kiu esploras kaj ricevas rezulton, fine atingos
tion kion li/ŝi serĉis se eĉ tio estus super montoj aŭ en la fundo de l'
maroj.
Elpersigis : Simin Emrani
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زﺑﺎن ﺳﻼم
Lingvo de paco

ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﯼ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﺒﺰﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ – ﭘﺮﻭﮊﺓ »ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻼﻡ«
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺣﻤﺰﻩ ﺷﻔﻴﻌﻲ

ﺍﺯ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻝ  2001ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ،ﺩﻧﻴﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﻣﺤﻮ ﺳﻠﻄﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭ ﺭﻫﺎﻳﯽ ﻣﻠﺖ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺎﺩﺓ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻳﻦﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ ،ﺑﻴﺴﻮﺍﺩﯼ ﻭ ﻓﻘﺮ ﻣﺎﺩﯼ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﻳﺮ
ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﻫﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻧﺰﺩﻳﮑﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻳﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻤﺒﻠﻴﮏ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﯽﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩﻫﺎ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻠﺖ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺍﺧﻴﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺳﺒﺰﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﺪﻩ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﺗﺮﺍﺑﯽ)ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ "ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻼﻡ" ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺩﺭ ﭘﯽ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺬﺏ ﻭﺁﻣﻮﺯﺵ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻼﺱﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻼﺱﻫﺎ ﺩﺭ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ
ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ  180ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﻭ  11ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺒﺰﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻼﺱﻫﺎﯼ ﭘﺮﻭﮊﻩ "ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻼﻡ" ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ )ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ( ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ
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ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﺴﺐ
ﮐﺮﺩﻧﺪ.ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﺘﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﺳﻤﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ "ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻼﻡ" ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻼﺩﯼ
ﻭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻼﻡ
ﺟﻨـﺒﺶ ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺍﺯ ﺟﻨـﺒﻪﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﻲﮔﻨﺎﻩ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﺎﻳﺔ ﺗﺎﺳﻒ
ﻼ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻭﻝ ،ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻌﻬﺬﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﺍﺳـﺖ .ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ ،ﺯﻳﺎﺩ ﻧﻴﺴﺖ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺑﺎﺷﻜﻮﻩ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ ﻣﺎ ،ﻣﺜ ﹰ
ﻼ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺷﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،1ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
ﺑـﺮ ﺍﺣﺘـﺮﺍﻡ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻗـﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﺶ ﻛ ﹰ
ﺁﺳـﻴﺎﻳﻲ ﺍﻧﺠﻤـﻦ ﺟﻬﺎﻧـﻲ ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﺗﻌـﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﻏﻴﺮﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻼﺵﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ
ﻛﻨﻮﻧـﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻢ ،ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  4ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ
ﭘﻨﺎﻫـﻨﺪﻩ ﺍﻗﺎﻣـﺖ ﺩﺍﺭﻧـﺪ .ﺍﻛﺜـﺮﻳﺖ ﺍﻳـﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻲﺳﻮﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﻨﮓ

ﻃﻮﻻﻧـﻲ ﻣـﺪﺕ ﺑـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﻪﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ “ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻼﻡ lingvo de /
”paco

ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ:

 .1ﺩﻭﺭﻩﻫـﺎﻱ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑـﺮﺍﻱ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ  -2ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺩﺁﻣﻮﺯﻱ ﺑﻪﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺑﻲﺳﻮﺍﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ  -3ﻛﻤﻚ ﻣﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑـﺘﺪﺭﻳﺞ ﻣـﻮﺭﺩ ﭼﻬﺎﺭﻣـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ -ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﺗﻤﺪﻥﻫﺎ  -ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲﻫﺎ ﻭ
ﻏﻴﺮﺁﺳـﻴﺎﻳﻲﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺯﺑـﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪﻛﻤﻚ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺳﻮﺍﺩﺁﻣﻮﺯﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺘﺪﺭﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻫـﻢ ﺍﻛـﻨﻮﻥ ﺩﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮊﺍﻧﻮﻳﺔ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪﺍﻱ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ
ﺁﮔﻬـﻲ ﺧـﻮﺍﻫﺪ ﺷـﺪ 15 ،ﺩﻻﺭ ﺑـﺮﺍﻱ ﻫـﺮ ﻧﻔـﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ) ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ( .ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﻮﺍﺩﺁﻣﻮﺯﻱ ﻫﺮ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ
ﭘﻨﺎﻫـﻨﺪﻩ ﺑـﻲﺳﻮﺍﺩ  15ﺩﻻﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ )ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ( .ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻤﺤﺾ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻫﺎﻱ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ
ﺑﺨﻮﺍﻫـﻨﺪ ﺣﺎﻣـﻲ ﻳﻚ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﻲﺳﻮﺍﺩ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻭﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﺩ ،ﺷﺮﻭﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻛﻤﻚ ﻣﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺒﺶ
ﺍﺳـﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺑﻄـﻮﺭ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ،ﻳـﺎ ﺗـﺮﺟﻴﺤﹰﺎ ﺑﺼـﻮﺭﺕ ﻣـﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧـﻴﺎﺯ ﺑـﻪ ﭘﻨﺎﻫـﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻴﺴـﺖﻫـﺎﻱ ﻛﺸـﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ .ﺭﻭﺵ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ :ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺁﺳﻴﺎ ﻧﺰﺩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ،ﺑﻪﺭﻭﺵ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﭘـﻮﻝ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ،ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ .ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ،ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻭﺭﻳﺪ ،ﺫﻛﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﻱ “ﺯﺑﺎﻥ ﺻﻠﺢ “ ، ”1ﺯﺑﺎﻥ ﺻﻠﺢ  ، ”2ﻭ ﻳﺎ
“ﺯﺑـﺎﻥ ﺻﻠﺢ  ” 3ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﻓﻘﻂ “ﺯﺑﺎﻥ ﺻﻠﺢ” ﺭﺍ ﺫﻛﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻫﺪﻑ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﹰﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻭ
ﺩﻭﺭﻩ ﻫـﺎﻱ ﺳـﻮﺍﺩﺁﻣﻮﺯﻱ ﻣﻜﺎﺗـﺒﻪ ﻛﻨـﻴﺪ ،ﻟﻄﻔـﹰﺎ ﭘﻴﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺿﺎ ﺗﺮﺍﺑﻲ  reza@esperanto.orgﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﹰﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻟﻄﻔﹰﺎ ﭘﻴﺎﻡ
ﻼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺁﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮﺩﺍﻥﻫﺎ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻟﻄﻔﹰﺎ ﭘﻴﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﻴﻠﻴﻮ
ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺎﻧﺲ ﺑﺎﻛﺮ  hbakker@groenlinks.nlﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛ ﹰ
ﺍﻭﺭﻻﻧﺎ  iei001@worldonline.nlﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ :ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺭﻧﺎﺗﻮ ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ renato.corsetti@esperanto.org
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 -ﻧﻪ ﺑﺴﻮﻱ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺨﻮﻥ -ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺮﻉ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺳﺮﻭﺩ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺍﺳﺖ.

ﻣـﺎ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﻴﻢ ﻓﺮﺻـﺘﻲ ﭘـﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺁﺛـﺎﺭ ﺗﻮﺭﻳﺴـﺘﻲ ،ﻣﻜـﺎﻥﻫـﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨـﻲ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ
ﺳـﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺁﺷـﻨﺎ ﻛﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ ﻧﻤـﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎﻱ
ﺗﺎﺭﻳﺨـﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ
ﮔـﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ،ﺁﺛﺎﺭﻱ ﺷﮕﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﺩ ﻭ ﺳﻤﺒﻠﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﻣﻘﻄـﻊ ﺧـﺎﺹ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﭘﺮﺭﻣﺰ ﻭﺭﺍﺯ ﻭ ﺍﻋﺠﺎﺏ ﺍﻧﮕﻴﺰ
ﺍﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺍﻳـﻦ ﺁﺛـﺎﺭ ﻋﻤـﻖ ﻋﻈﻤـﺖ ﻭ ﺷﻜﻮﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺍﻳـﻦ ﺳـﺮﺯﻣﻴﻦ ﮔﻮﻳﺎﺗـﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ

ﻛـﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1972ﻭ ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻝ  1979ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ
ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺟﻬﺎﻧـﻲ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪ .ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﻴﻞ ﺩﺭ40
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘـﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺵ ﻭ  120ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺷﻤﺎﻝ
ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻱ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﺓ
ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻴﻼﻣـﻴﺎﻥ ﺍﺳـﺖ .ﻋﻴﻼﻣـﻴﺎﻥ ﻗﺮﻥﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣـﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
ﻛﻨﻮﻧـﻲ ﺑـﻮﺩﻩﺍﻧـﺪ .ﭘﻬـﻦ ﺩﺷﺖ ﭘﺮﺭﻣﺰ ﻭ ﺭﺍﺯ ﺟﻠﮕﻪ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ
ﺩﻳـﺮﺑﺎﺯ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﻓﻄﺮﺕ ﺍﻟﻬﻲ ﺑﺸﺮ ،ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ
ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳـﻞ ﻗـﺮﻥ  13ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻤﺪﻥ ﻋﻴﻼﻡ

ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑـﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ،ﺗﻨﻮﻉ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ،ﺍﻗﻮﺍﻡ
ﻣﺨـﺘﻠﻒ ،ﺗـﻨﻮﻉ ﭘﺪﻳـﺪﻩﻫـﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ  10ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ
ﭘﺮﺟﺎﺫﺑﻪ ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎ ﻣﻬﺠﻮﺭ ﻭ ﻧﺎﻣﻜﺸﻮﻑ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ
ﺑﺘﻮﺍﻧـﻴﻢ ﺑـﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ،ﻫﻨﺮﻱ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻱ
ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﻛﻨﻴﻢ .ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻌﺒﺪ ﭼﻨﺪﻫﺰﺍﺭ
ﺳﺎﻟﻪ »ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﻴﻞ« ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ ﺩﻳﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﺍﻥ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.

ﻣـﻴﺎﻧﻪ ،ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎﻥ ﻋﻴﻼﻣـﻲ ﺑــﻪ ﻓــﺮﻣﺎﻥ ﺍﻭﻧــﺘﺎﺵ
ﻧﭙﻴﺮﻳﺸـﺎ  Untash Napirishaﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷـﺎﻫﺎﻥ ﺳﻠﺴـﻠﻪ »ﺍﻳـﮓ
ﻫﺎﻟـﻲ ﺗـﻲ« ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ »ﺍﻭﺭ« ﺷﺪﻧﺪ .ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ
ﺑـﻪ ﻃـﻮﻝ  1300ﻭ ﻋﺮﺽ  1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ،ﺷﻬﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪﻫﺎ »ﺩﻭﺭﺍﻭﻧـﺘﺎﺵ «4ﻧﺎﻣـﻴﺪﻩ ﺷﺪ.ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺣﺼﺎﺭ
ﺗﻮﺩﺭﺗـﻮﻱ ﺧﺸﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﺑﺮﺭﻭﻱ

Sabzandiŝan

ﺭﻋﻨﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﺎﻥ
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اﻳﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
Iranologio

ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕ 1ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ

ﺩﻭﻡ ﻛـﺎﺥﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﻲ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﻋﻴﻼﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺑﻴﺎﻧﮕـﺮ ﺁﺭﻣـﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳـﻲ ﻣﺮﺩﻡ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﻭ

ﺍﺳـﺖ .ﺑـﻴﻦ ﺣﺼﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ

ﭼﻐـﺎ 2ﺩﺭ ﮔـﻮﻳﺶ ﺑﻮﻣـﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺗﭙﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﭙﻪﺍﻱ

ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺼﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﻣﻌﺒﺪ ﺍﺻﻠﻲ )ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕ(

ﻣـﻲﮔﻮﻳـﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ

ﺩﻳـﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﺒﺪﻱ ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﺒﻖ

ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕ ﻳﻚ ﺯﻧﺒﻴﻞ 3ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪﻧﺎﻡ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﻴﻞ

ﻳـﺎ ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲﺩﻫﺪ.

 1ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕ  :ﺭﻳﺸﻪﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ،ﻳﻜﺴﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﻣﻌﻤـﺎﺭ ﺍﻳـﻦ ﺑـﻨﺎ ﻫﻤﭽـﻮﻥ ﻣﻮﺳـﻴﻘﻴﺪﺍﻧﻲ ﭼﻴـﺮﻩ ﺩﺳﺖ ،ﺑﺎ

ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻭ

ﺍﻧـﺘﺨﺎﺏ ﺯﻳﺒﺎﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻠـﻮﺩﻱﻫﺎ ﺁﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻭ

ﺑﻴﻦﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩﺍﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕ ﻻﺭﺳﺎ ،ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ،

ﻣﺘـﻴﻦ ﻭ ﺩﻟـﻨﻮﺍﺯ ﺗـﺎ ﻧﻴﺎﻳﺸﮕﺮ ﺁﻥ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﻲﻫﻤﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ

ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕ ﺑﺎﺑﻞ .ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺭﻳﺸﻪﺍﺵ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖZiggurat.

ﺯﻳﺒﺎﻳـﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ .ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﭘﻨﺞ

 2ﭼﻐﺎ :ﺍﺻﻞ ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﭼﮓ ﻭ ﭼﻜﺎﺩ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﺮﺩﻱ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﭙﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻃـﺒﻘﻪ ﺑـﺎ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ  50ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﺍﺯﺁﻥ ﺑﺠـﺎ ﻣﺎﻧـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  25ﻣﺘﺮ .ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﮕﻔﺘﻲﻫﺎﻱ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ،ﺍﻳﻦ

 3ﺯﻧﺒﻴﻞ :ﺷﻜﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻨﺒﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺒﻞ ﻭ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻭ

ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ

ﺍﺳﭙﺮﻏﻢ ﻭ ﺳﻮﺳﻦ ﻭ ﺯﻧﺒﻖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ

ﺍﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺣﻔﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﻳــﻮﺍﺭ

ﺁﻥ ﺍﺳﺮﺍﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﭘﺮ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ
ﻭ ﻫﺴﺘﻲ ﻭ ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ ﺍﺳﺎﻃﻴﺮﻱ ﻭ ﻧﺠﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺪﻳﻢ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺁﺏ
ﻭ ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

4

ﺩﻭﺭﺍﻭﻧﺘﺎﺵ  Duruntashﻳﻌﻨﻲ ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻭﻧﺘﺎﺵ

N-ro: 1 Jaro:1 Aûtuno 2002 paĝo 12

ﺣﺼـﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺣﺼﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﻭ

N-ro: 1 Jaro:1 Aûtuno 2002 paĝo 11
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Iranologio
ﻫـﺮﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻼ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ

ﺯﻳﮕـﻮﺭﺍﺕ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﻚ ﺭﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﭘﺎﻳـﻴﻦﺗـﺮ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩ ﻣـﺮﺗﻔﻊﺗـﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ

ﺧﺎﺹ ﻋﻴﻼﻣﻴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻌﺒﺪ ،ﺁﺛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ

ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳـﺖ .ﻳﻌﻨـﻲ ﻫﻴﭽـﻴﻚ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ
ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
ﻣﻌـﺒﺪ ﺍﺻـﻠﻲ ﺑـﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ  105ﻣﺘﺮ ،ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺍﺿﻼﻉ ﺁﻥ ﺑﻪﻃﺮﻑ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﺮﻗﻲ ،ﻏﺮﺑﻲ ،ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﻗﺒـﺮ ﺑـﺮﺟﺎﻱ ﻣﺎﻧـﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﻭﻥ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺭﻫﺎ ،ﺳﻜﻮﻳﻲ
ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻋﻴﻼﻣﻴﺎﻥ ﺍﺟﺴﺎﺩ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺷﻴﺎﺀ
ﺷﺨﺼﻲﺷﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻣﻲﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ.

ﻭﺍﻗـﻊ ﺷـﺪﻩﺍﻧـﺪ ،ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺍﺻـﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻟﻘﺐ

ﺍﺯ ﺷﮕﻔﺘﻲﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺒﺪ ،ﺷﻴﻮﻩ ﺑﺪﻳﻊ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻭ

ﺩﺍﺩﻩﺍﻧـﺪ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺳﻜﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺩﺭ

ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  60ﻣﺘﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ

ﺍﻳـﻦ ﺿـﻠﻊ ﺑـﻨﺎ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ .ﻏﻴـﺮ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺗﻤﺎﻣﻲ

ﭼﻐﺎﺯﻧﺒـﻴﻞ ﺑﺎ ﺭﻭﺩ ﻛﺮﺧﻪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻋﻴﻼﻣﻲ ﻣﺠﺒﻮﺭﺷﺪﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺩ

ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺧﺸﺖ ﺧﺎﻡ ﭘﺮ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ

ﻛـﺮﺧﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟـﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮﻝ  50ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻧــﻴﺎﻳﺶ ﺗﻌﺒــﻴﻪ ﺷــﺪﻩﺍﺳــﺖ ،ﺩﺭ ﻃــﺒﻘﻪ ﭘ ـﻨﺠﻢ ﻣﻌــﺒﺪ ،ﺧــﺪﺍﻱ

ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ

ﺍﻳﻨﺸﻮﺷـﻴﻨﺎﻙ ﻳﺎ ﺧﺪﺍﻱ ﺣﺎﻣﻲ ﺷﻮﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ

ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪﻃـﻮﻝ  10ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮﺽ  7ﻣﺘﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  5ﻣﺘﺮ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻫﺪﻳﻪ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.

ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺳﺎﺭﻭﺝ 5ﻭ ﺑﺎ ﻗﻴﺮ ﺩﺭﺯﮔﻴﺮﻱ

ﭼﻬـﺎﺭ ﺩﺭﮔـﺎﻩ ﺑـﺎ ﺷﻜﻮﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎﻱ ﺁﺟﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  9ﻣﺘﺮ ﺑﻪ

ﺷـﺪﻩﺍﺳـﺖ .ﻋـﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺁﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﺏﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ ،ﻛﺎﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ

ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﺁﺭﺍﻣﮕـﺎﻩﻫـﺎ ،ﻃـﺎﻕﻫﺎ ،ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ ،ﭘﻠﻜﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ

ﻓﺸـﺎﺭ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻧـﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺻـﺎﻑ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻱ ﺩﺭ

ﻃﻮﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  17ﻣﺘﺮ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺕ ﺑﺎﺭﺯ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻳﻦ

ﺷـﻬﺮ ﻧﻴـﺰ ﻋﻬـﺪﻩﺩﺍﺭ ﺑـﻮﺩﻩﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ 9

ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻣﻌﺒﺪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮﺍ ﺍﺯ ﺧﺸﺖ ﺧﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ

ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻣـﻼﺕ ﺁﻫـﻚ ،ﮔِﻞ ﻭ ﻗﻴﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺟﺮ
ﭘﺨﺘﻪ ﻟﻌﺎﺑﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺭﻧﮓﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺍﻕ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻣﻌـﺒﺪ ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ ﻗﺎﻣـﺖ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ،ﺳﺮﺑﺮﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﻴﻠﮕﻮﻥ
ﺳـﺎﺋﻴﺪﻩ ﺗـﺎ ﭘـﺮﻧﻴﺎﻥ ﺩﻋـﺎ ﺭﺍ ﺗـﻦ ﭘـﻮﺵ ﺷـﻴﻔﺘﮕﺎﻥ ﺣﻖ ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ

ﺍﺯ ﺷـﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰﺗـﺮﻳﻦ ﺁﺛـﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻴﻼﻣـﻴﺎﻥ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎﻱ

ﭘـﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﺎﻝ ﻧـﻴﺎﻳﺶ ،ﭘـﺮﻭﺍﺯ ﺗﺎ ﺍﻭﺝ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻧﺪ .ﻣﻌﺒﺪ

ﺧـﻂ ﻧـﻮﻳﺲ ﺍﺳـﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺳﻜﻮﻫﺎﻱ 16ﮔﺎﻧﻪ

ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﺩﻳـﺪﻩ ﺩﻝ ﺑﻨﮕـﺮ ﺗﺎ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻠﻮﻩﮔﺮ

ﻗـﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻫـﺮ ﺩﻩ ﺭﺩﻳـﻒ ،ﻳﻚ ﺭﺩﻳﻒ ﺁﺟﺮﻫﺎﻱ ﺧﻂ

ﺑﻴﻨﻲ.

ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻧﺎﻡ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻭ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺂﺧﺬ:

ﻫـﺪﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ

 – 1ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﻴﻞ -ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ -ﻣﺘﻮﻥ ﺍﻳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻛﺪﻱ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﻴﻞ –

ﻣﻌـﺒﺪ ،ﻃﺎﻕﻫﺎﻱ ﻗﻮﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺁﺟﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﺎﻕﻫﺎﺳﺖ.

 – 2ﻋﺰﺕ ﺍﷲ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ -ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ  50ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎ ،ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﭼﻬـﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ

 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ – 3ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺷﻮﺷﺘﺮﻱ  -ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ
ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ – ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

ﻗﺎﻋـﺪﻩ ﻣـﺜﻠﺚ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﺍﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﺁﺏ ﻣﻘﺪﺱ

 – 4ﺳﻴﻒﺍﷲ ﺭﺷﻴﺪﻳﺎﻥ – ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ

ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ .ﺑـﺪﻳﻦ ﺗـﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﻃﻠﻴﻌﻪ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ

 – 5ﺍﻳﺮﺝ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ  -ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ– ﻧﺸﺮ ﻫﻨﺮ-

ﺑﺎﻣـﺪﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﺷـﻌﻪ ﻭﺍﭘﺴـﻴﻦ ﺷـﺎﻣﮕﺎﻫﺎﻥ ،ﻳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕ،

 -1366ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺭﺧﺸـﺶ ﺧﻴﺮﻩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺑﺎ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﺍﻳﻦ

 - 6ﺍﻳﺮﺝ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ – ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ﺁﻥ -

ﻳـﺎﻝﻫـﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻣﻴﻌﺎﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺎﻳﺸﮕﺮﺍﻧﻲ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﺻﺒﺢ

ﺑﻬﺎﺭ  - 1373ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ

ﺗﻼﺵ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻸﻟﻮ ﻣﻌﺒﺪ ﺩﺭ ﻏﺮﻭﺏ

ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ– ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻦ ﺭﻧﺠﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﻲﺳﭙﺮﺩﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺳـﻤﺖ ﺟـﻨﻮﺏ ﺷـﺮﻗﻲ ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕ ،ﺁﺛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﻌﺒﺪ
ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕ ﺑﺎﺯ
ﻣﻲﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﺑـــــــــﻞ ﻭ ﺁﺷﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎﻻﻱ

5

ﺳﺎﺭﻭﺝ :ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﺍﺯ ﺁﻫﻚ ﻭ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻭ ﺭﻳﮓ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺁﺏ

ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪﻛﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ.
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Feliĉe post longa atendado nia plantita semo ĝermis.
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Mi devas mencii ke en Irano publikigi revuon havas longe
daûrajn procedorojn kaj ni post preskaŭ 5 jaroj finfine
sukcesis akiri permesilon por eldoni nian revuon kiu estas unika
kaj en Irano kaj en mez-oriento !
Post preni leĝan permesilon kaj trapasi leĝajn fazojn ,
jen estas en viaj manoj klopodoj de niaj geamikoj: du lingva sezon-revuo.
Nun estas je la komenco de nova fazo en Irana esperanta movado, kiu fakte estas
nova etoso. Fakte laŭ mi komenco de ĉi tiu revuo estas ĝermo kiu per nia klopodo
altiĝos, fortiĝos kaj ….
Mi esperas plenbenan komencon al ĉiuj geesperantistoj speciale geesperantistoj en
Irano.Vere en Irana Esperanto movado estis bezonata esperanta revuo kaj ni ĉiam
sentis ĝian mankon ĉar tiu povus fortigi rilatojn inter ĉiuj geesperantistoj enlande kaj
eksterlande.
Ni scias en la revuo estas mankoj diversforme sed ni esperas helpe de niaj
estimataj geamikoj plibonigi kaj ke la revuo trovu sian logikan lokon en la publika
sceno. Ni estas je komenco de la vojo , do, bonvolu helpi nin kaj speguli al ni , viajn
vidpunktojn kaj ideojn.Mi dankas al ĉiuj karaj geamikoj kiuj eksciante pri la aperiĝo
de la revuo el diversaj landoj afable plikuraĝigis kaj entuziasmigis nin sendante
mesaĝojn tra la reto kaj poŝto.
Salutas ;
Fariba N.Maĝd
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!ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﺪ
ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﻭ
:ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

(9085 )ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

ﺳﺒـﺰﺍﻧـﺪﻳﺸـﺎﻥ

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ
7463812 : ﻓﻜﺲ، 17765-184  ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ، ﺗﻬﺮﺍﻥ

Mesaĝo de amiko
ﭘﻴﺎم دوﺳﺖ

La nomo de via revuo estas bone elpensita el pluraj vidpunktoj. La simboleco de la verda koloro

Sabzandiŝan
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Renato Corsetti
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estas grava por pluraj hom-grupoj, kiuj do volos rekoni sin en ĝi.
Por esperantistoj la verdo estas la koloro de espero. Espero, kiun estis esprimita, ekzemple, en la
unuaj kongresaj paroladoj: "Longe daûros ankoraû malluma nokto sur la tero, sed ne eterne ĝi daûros.
Venos iam la tempo, kiam la homoj ĉesos esti lupoj unu kontraû aliaj..."
Preskaû unu jarcento pasis de tiam, jarcento plena je la plej teruraj teruraĵoj, kiujn certe oni ne
povis tiam imagi, jarcento plena je teruraĵoj plenumitaj ne de popoloj postrestintaj kaj vivantaj en
profundaj ĝangaloj sed de homoj laû komuna sento plej civilizitaj.
Ankoraû hodiaû se vi legus la verson "Popolo popolon atakas kruele", vi povus kredi, ke ĝi estis
ĵus verkita por priskribi okazaĵon de ĉi tiuj tagoj. Sed eĉ io pli malbela okazas, laû mia kompreno, ĉar
malgraû la paso de unu jarcento la proponantoj de perforta solvo de ĉio solvinda, la proponantoj de la
"leĝo de la ĝangalo", nun kiel tiam ne hontas pri si mem. Ili eĉ fiere anoncas, ke ili estas la avangardo
de progreso kaj tutmondiĝo, kaj ke estas nature ke fortuloj kaj efikuloj regu kaj aliaj regatu. Sed
Esperanto ne estis kreita por tio. Esperanto estis kreita por ke dialogo inter grupoj, popoloj, landoj kaj
finfine civilizoj ekestu sur neûtrala, egaleca bazo.
Esperanto ekzistas ĝuste por tio, por ke "neniu humiliĝu", laû alia esprimo de fruaj paroladoj, en
la rilatoj kun eksterlandanoj. En tiu senco oni povas diri ke la dialogo intercivilizoj estis petata de
esperantistoj antaû tre longa tempo, multe pli frue ol la irana ŝtat-prezidanto lanĉis ĝin en la nunaj
tempoj.
Tio estas esence la kialo, pro kiu Universala Esperanto-Asocio decidis nun lanĉi la kampanjon
"Lingvaj Homaj Rajtoj". Ĝi volas esti ampleksa informkapanjo, kiu ree proponu la uzon de la
internacia lingvo Esperanto kiel ilo de justeco, eventuale ankaû sed ne nur kiel ilo de efikeco.
Vi scias, ke kelkaj neesperantistoj, kiel Tove Skutnabb-Kangas kaj Robert Phillipson, kaj aliaj
ĉirkaû ili provas lanĉi la koncepton pri Lingvaj Homaj Rajtoj. Ni, kies pioniroj inventis tiun koncepton
antaû ol la koncepto mem pri Homaj Rajtoj naskiĝis, provu ligi Esperanton al ĝi en la menso de la
homoj. Esence la celo estas, ke post iom da tempo, kiam oni aûdos la vorton Esperanton, oni aûtomate
pensos: “ Aĥ, jen ree tiuj, kiuj okupiĝas pri lingvaj homaj rajtoj kaj pri dialogo inter civilizoj!”
La kampanjo “Lingvaj Homaj Rajtoj” konsistu konsistu el pluraj kunordigitaj agadoj (kaj la listo
estas nur komenca listo):
·*a - provo atingi, ke UN diskutu la NRO-rezolucion de Seulo, kiu petas, ke oni (la Socia kaj
Ekonomia konsilantaro de UN) serioze pristudu la problemon de internacia help-lingvo.
· * b - la agado "lingvo de paco kaj dialogo" kadre de la Jardeko por kulturo de paco 2001- 2010 de
Unesko kaj UN, kies oficiala partnero UEA estas. ĝi esence baziĝus simple sur ofertado de retaj
Esperanto-kursoj al NRO-oj kaj al individuoj, ĉefe en militaj teritorioj, sub la ‚ildo de tiu Uneskokampanjo, kaj sur aliaj iniciatoj kiuj provos ekstegi dialogon inter malsamaj civilizoj.
· * c - "lingvaj homaj rajtoj" estas la koro de la inform-kampanjo al intelektuloj, ĵurnalistoj,
politikistoj, normala publiko. Ĝi devus konsisti el informpakaĵo, kunmetita de ni kaj vaste donacata tra
la mondo, kaj el anoncoj en gazetoj. La celo de la anoncoj, kompreneble, estus la lingvaj homaj rajtoj,
sed per la fina adreso oni kunligus ilin al Esperanto kaj al Esperantujo.
Kial mi havis jam okazon diri aliloke, persone mi estas nur profeto sen armiloj kaj UEA povas
fari nur tion, kion vi faros en ĝia nomo. Por efektivigi ĉi tiun programon ni bezonas vin ĉiujn, iranajn
kaj alilandajn esperantistojn.
Ni bezonas tiujn, kiuj estas konvinkitaj ke Esperanto estas elemento de justeco en la rilatoj inter la
unuopaj civilizoj kaj landoj, kaj ke ne ekzistas plifortuloj, kiuj rajtas uzi sian lingvon, kaj
malplifortuloj, kiuj ne rajtas, ke ekzistas kulturoj, kiuj indas esti transdonataj al la aliaj homoj, kaj
kulturoj, kiuj simple formortu hejme. Neniam kiel nun la mondo bezonis Esperanton, eĉ se ĝi ne
agnoskas tion.
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Esperanto: lingvo por dialogo inter civilizoj

Sinprezento
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Unu el niaj celoj estas prezenti Iranajn geesperantistojn kiuj sia vice aktivadis pri Esperanto ĉu private
ĉu organizite. Manko de komunikiloj malpermesis Irana esperantistaro konatiĝu kun siaj favoruloj kaj
talentuloj.Ni alvokis tiujn kiujn ni jam konis por kontribui en la revuo kaj sinprezenti.Jen la unua
sinprezentanto kies kontribuaĵo estas sekvata. (La red.)
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En 1967 mi naskiĝis en edukita familio.

Sabzandiŝan
N-ro: 1 Jaro:1 Aûtuno 2002 paĝo 4

Mia patro tiam estis ĝenerala kuracisto kaj
poste fariĝis kirurgo kaj universitata profesoro.Mia patrino
estis akuŝistino kaj universitata instruistino. Mia patro ankoraû
laboras sed mia patrino emeritiĝis. Mi naskiĝis en religia urbo Mashad, kie mi pasis
plejmulton da mia vivo. Mia ununura fratino naskiĝis 5 jarojn post mi. Ŝi estas
kuracistino kaj nun studas patologion en Tehrano. En 1985 mi gajnis la unuanrangon
inter la partoprenintoj de la tutlanda universitatenira ekzameno en la sekcio de
medicinaj fakoj. Mi studis ĝeneralan medicinon en Mashad kaj diplomiĝis en 1992.
Post militservo kaj la servo en foraj regionoj, mi akceptigis por specialista kurso pri
pediatrio(infanmedicino)kaj diplomiĝis en 2000.
Ekde tiam mi laboras en Urbeto Esfarayen, 300 Km-ojn okcidente de Mashad.
Lastjare mi edziĝis kun d-ino Mahsan Seyfoddin, iama samklasanino de mia
fratino.Ĉi-jare mi sukcesis en la ekzameno por eniri subspecialistan kurson pri
pediatria kardiologio (infanaj kormalsanoj). La kurso komenciĝos ĉi-septembre kaj mi
restos 3 jarojn en Tehrano por tio.
Mi eklernis E-on en 1985. Tiam mi partoprenis en la tutlanda universitatenira
ekzameno kaj por la unua fojo dum mia vivo, mi regule aĉetis ĵurnalon por la novaĵoj
rilataj al la ekzameno. Mi hazarde vidis anoncon de Omid Kultura Asocio pri la lingvo
kaj aĉetante lernolibron de tie mi eklernis la lingvon ĝuste dum tiu monato en kiu mi
komencis lerni medicinon! Dum la pasintaj jaroj mi agadis rilate al nia lingvo
diversflanke. Urbe mi kunorganizis kaj partoprenis regulajn kaj neregulajn kunsidojn
de miajsamurbaj e-istoj. Mi kunorganizis universitatan librekspozicion kaj turisman
programon. Lande mi havis firmajn rilatojn kun iranaj aktivaj organizaĵoj kiel IREJO
kaj Sabzandiŝan Instituto(Irana Esperanto-Centro). Globe mi estis komitatano de TEJO
dum du periodoj. Mi partoprenis en IJK-1996 en Germanio. Mi ankaû verkis kelkajn
artikolojn por e-aj periodaĵoj. Miaj artikoloj aperis en Monato, Revuo Esperanto,
Medicina Internacia Revuo, Medicina Heroldo, Literatura Foiro kaj Juna Amiko.Mi
estas membro de UEA, UMEA, Pasporta Servo, Amikeca Reto kaj ITRE. Mi estas
fakdelegito de UEA kaj Landa Delegito de UMEA. Kiel multaj e-istoj, mi alvenis al
mia mezaĝa breĉo de mia e-agado dum pasintaj jaroj. Do deve miaj e-aktivadoj
malmultiĝis. Sed mia inklino al E-o kaj interna energio por e-umi ne elĉerpiĝis kaj mi
ĉiam serĉas oportunojn por ĝui tiun lingvon!
D-ro Keyhan Sayadpour

Esfarayen- Printempo 2002

Psikologie
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ

D-ro Keyhan Sayadpour
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kiuj apartenas al iu politika
grupo
kaj
neniam
legas
periodaĵojn de la rivalaj politikaj
grupoj.
Ĉiam ili loĝas en la sama urbo
aû eĉ unu kvartalo ĉar iliaj
gepatroj ankaû loĝis aû loĝas
tie. Ili timas ŝanĝi la loĝlokon.
Ili ĉiam ferias en la sama
regiono kaj eĉ en la sama hotelo
kaj ne riskas vojaĝi aliloke kaj do
perdas multajn ŝancojn.
Ili ĉiam havas la saman
okupon eĉ se tio ne plaĉas al ili
kaj eĉ se ili ne havas ŝancon de
progreso en tiu okupo. Ili timas
de novaj okupoj.
Ili
valorigas
personojn,
sukcesojn kaj ĉiujn aliajn nur
laû mono kaj ne havas alian
valormezurilon.
Ili malofte parolas al fremdaj
personoj. Ili pensas ke aliaj
estas pli saĝaj aû pli ruzaj ol ili,
do ili rifuzas novan interrilaton.
Ili ofte havas malmulte da
amikoj.
Ili faras ĉion laû difinita horaro.
Ili ĉiam portas brakhorloĝon eĉ
dum la dormo. Ili manĝas laû la
horo kaj ne laû la apetito!
Ili ne uzas avantaĝojn en la
vivo ĉar ili timas perdi vivovojon dum la ŝanĝoj.
Kaj
kompreneble
ili
rare
akceptos lerni Esperanton eĉ se
vi multe parolos pri la lingvo al
ili. Do ne perdu vian tempon
instigi
tiajn
personojn
al
Esperanto!
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En nia mondo, oni povas
dividi la homojn laû ilia imuneco
al du grupoj. La unuan
konsistigas tiuj kiuj posedas
eksteran imunecon. Ili apogas al
garantiaĵoj kiel mono, banka
konto, domo, aûto, posteno kaj
pli grave al la konatoj. Ili pensas
ke oni povas garantii imunecon
per la konatoj, sed ili eraras ĉar
tia imuneco estas efemera. Ili
preterpasas nekonatojn kaj ne
ŝatas novajn eksperimentojn; ili
konstante faras jam faritajn
agojn! La inklino al la konatoj
malliberigas ilin en la pasinteco.
Tiuj personoj ne vivas 365
tagojn ĉiu jare sed ili ripetas
unu tagon 365-foje ĉiu jare!
La anoj de la dua grupo
posedas malsimilan formon de
imuneco. Ili ĉiam fidas al si
mem kaj apogas al siaj internaj
fortoj. Tiuj personoj ne timas de
nekonatoj ĉar la tereno de
nekonatoj enhavas multe da
novaj
eblecoj
kiuj
povas
sukcesigi ilin.
Kelkaj signoj de la personoj
kun ekstera imuneco kies timoj
de noveco baras ilian sukceson
estas jenaj:
Ili neniam iras al restoracioj
neklasikaj kiel la ĉinaj, japanaj
kaj eĉ tradiciaj, ĉar ili pensas ke
tieaj manĝaĵoj ne estas
gustumeblaj kaj eĉ povas esti
danĝeraj.
Ili ĉiam legas unu aû kelkajn
certajn gazetojn aû ĵurnalojn,
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Forlasu Inklinon al la "Konatoj"

Vojaĝ-raporto
ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ
1381 ﺷﻤﺎرﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﻴﺰ

Iomete pri la vojaĝo al Irano
 ﺧﺎﻧﻢ،1380  ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﺰﻭﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﻫـﺎﯼ ﺍﺧﻴﺮ
 ﺍﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ، ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻔﺮ. ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ15  ﺩﻳﺪﺍﺭﯼ،ﺁﻥ ﻟﻮﺋﻴﺰ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﻮﺋﺪ
 ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ، ﺍﺯ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻣـﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻧﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺣﺬﺭ ﻣﯽﺩﺍﺷﺘﻨﺪ)!؟( ﺍﻣﺎ

!ﺳﻔﺮ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ
 ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﻟﻮﺋﻴﺰ، ﻧﻪ ﻫﻤﺔ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﻟﻘﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ،ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻨﮑﻪ ﻓـﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ
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Irano tre bone impresis nin. Peter
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antaŭ la forveturo estis iomete
maltrankvila, ĉar kiam li antaŭ dek
jaroj laste vizitis la landon li spertis
kelkajn malfacilaĵojn. Li estas ja sveda
civitano kaj ankaŭ ĉi-foje devis multe
klopodi por ricevi vizon, sed kiam ni
jam estis veninta en Irano ĉio iris
glate. La pasportoj kaj vizoj estis en
ordo, kaj la (virinaj) doganistoj nur
formale demandis ĉu ni havas ion
doganpagendan. Ene en la lando ni
veturis per aŭto aŭ per aŭtobuso. En
la urboj la aŭtobusoj estas dividitaj, la
virinoj devas veturi en la malantaŭa
parto, sed en la interurbaj busoj la
seksoj intermiksas. Tamen oni ne
rajtas sidi apud nekonata persono de
la alia sekso.
Jam en la flughaveno de Tehrano oni
atendis nin. Ni loĝis tri noktojn en
Tehrano. Poste ni iris al Ghom kaj
Kashan. Post tio ni pasigis unu
semajnon Kermanshah.
Post
Kermanshah
ni
vizitis
Khorramabad urbon kaj de tie ni iris
al Esfahan, kiu ja estas fama urbo.
Nur tie ni vidis turistojn, kiuj ne tute
obeis la regulojn pri vestaĵoj. Jam en la
flughaveno de Kopenhago, kiam ni
eniris la aviadilon, la virinoj devis
surpreni kaptukon (ĉar ni veturis per
irana aviadilo). Krom kaptukon estas

devige surhavi longan jupon aŭ
pantalonon kaj mantelon aŭ jakon kun
longaj manikoj. Ankaŭ viroj devas
surhavi longajn pantalonojn, verŝajne
ankaŭ longajn manikojn. Tamen
homoj ne tute obeas la regulojn. Mi
pensas ke ili protestas streĉante la
limojn. Multaj viroj havis T-ĉemizojn
aŭ "pikeo"-ĉemisoj, kaj multaj virinoj,
precipe en Tehrano, paŝis kun nudaj
piedfingroj en sandaloj (!!) Tion mi ne
povis antaŭe imagi. Mi kunportis nur
sentruajn nigrajn ŝuojn kaj nigrajn
ŝtrumpojn.
Ĉar ni veturis kiam ankoraŭ estis
printempo, la vetero estis bonega,
suna sed ne tro varma. La noktoj eĉ
estis tro malvarmaj, fakte tiu aliflanke
ĝi donis al ni bonan dormon. La
naturo estis bonkreska kun multaj
floroj.
En
Kermanshah
kaj
Khorramabad, kiuj estas ĉirkaŭitaj per
montoj, akvo fluis en la stratkanaletoj
sed en Esfahan bedaŭrinde la rivero
estis tute seka. Oni parolis pri manko
de akvo dum la lastaj jaroj.
Kermanshah situas ĉe la periferio de
la kurda teritorio. Oni povas en la
urbo vidi virojn en siaj tipaj vestaĵoj.
Ili kutime surhavas mallongan jakon
kaj tre larĝan pantalonon. Tiu lasta ĉar
ili loĝas en la montaro kaj piediras
supren kaj malsupren laŭ krutaj

Vojaĝ-raporto
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Foto: En Ĝavanrud kun kurda junulo
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kun lumbildoj. La vojaĝo estis por tio
tro privata. Mi ne vizitis la vidindaĵojn
kaj turistajn lokojn, kiujn oni "devas"
viziti, kaj mi hezitis uzi mian fotilon
en la stratoj por ne ofendi aŭ
maltrankviligi homojn. Eble mi eraris
en tiu afero, sed tamen mi havas la
(neregistritajn) bildojn en mia
memoro.
Multaj homoj diris al mi ke Irano
estas tre stranga lando, ĉu vere mi ne
timas iri tien? Fakte mi tute ne trovis
la landon stranga. Kiel en aliaj landoj
oni devas nur observi kaj lerni
kiamaniere konduti. Mi vojaĝis en
multaj diversaj landoj kaj la iranan
kulturon mi renkontis dum 25 jaroj
kaj en Svedio kaj en aliaj landoj, kie ni
vizitis iranajn familiojn. Mi jam antaŭ
multaj jaroj klopodis studi la iranan
sed mia laboro lasis al mi malmulte da
tempo kaj poste Esperanto tute
forviŝis ĉiun alian intereson aŭ
hobion. Sed nun mi decidis ke kiam ni
venontan fojon iros al Irano mi devas
scii la lingvon.
Ann-Louise - Svedio
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deklivoj. Ni ankaŭ kune kun malnova
amiko de Peter, kiu parolas la kurdan,
faris ekskurson al la urbo Javanrud
proksime al la iraka landlimo. La
lastan semajnon ni pasigis en Tehrano
kaj en la Nordo, la Kaspia regiono. Ni
loĝis ĉe la fratino de Peter, kiu kune
kun sia edzo konstruis malgrandan
domon en la kamparo 25 kilometroj
sude de la urbo Rasht. Iliaj najbaroj
estas
kamparanoj
kiuj
bredas
kokinojn,
anserojn,
meleagrojn,
bovojn, kaj kultivas rizon. La
kortospacoj de la najbaroj preskaŭ
plenplenis je la plej ravaj idaroj, la
kokoj kaj la virmeleagro tre fiere paŝis
kaj levis siajn plumojn, kaj malgranda
bovido kun "granda" voĉo vokis sian
patrinon, kiu paŝtis sin en la densa
verdaĵo rande de la rizkampoj. Estis
preskaŭ paradiza loko.
La Nordo estas apartigita de cetera
Irano per la grandega montoĉeno
Albors (Elburz), sur kies suda deklivo
situas Tehrano. La nuboj malofte
sukcesas transiri la montojn sed lasas
la pluvon norde de la montoj. Tial la
Nordo estas tre verda (kaj tre
humida). La pintoj estas neĝkovritaj,
kelkaj eĉ dum somero. Bedaŭrinde
Tehrano ege suferas de malpura aero
kaj oni malofte povas ĝui la vidon de
la neĝkovritaj montoj tuj malantaŭ la
grandaj, elegantaj domoj de norda
Tehrano.
Ĉiuj homoj, konatuloj, najbaroj,
taksiŝoforoj, homoj en la strato, estis
tre afablaj. Ni spertis neniun
problemon kaj tuj decidis reveni post
kelkaj jaroj. Tamen, speco de
problemo mi spertas nun, reveninte
hejmen, ĉar mi ne povas fari prelegon

Nova proverbaro
ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ هﺎي ﺟﺪﻳﺪ
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Nova Proverbaro
Morteza Mirbaqian
Fiŝo bezonas maron, lupo bezonas arbaron, tigro bezonas montaron, homo bezonas
najbaron.

21 ﺻﻔﺤﻪ

Kiu mem havas makulojn, ne prijuĝu aliulojn.
La vivo similas al la milito, nenion gajnas dormantoj sur lito.
Serĉanto de la scio kaj riĉo, ne volas audi pri vorto "sufiĉo".
Se vi deziras pacon kun najbaro, ne scivolemu pri lia faro.
Arbo de l' vivo neniam verdiĝas, se 'Hodiaûo' daûre perdiĝas.
Grandajn murdistojn oni nomas;" lia moŝta reĝo", sed al etajn oni punas sur la elektra
seĝo.

Sabzandiŝan

"Eble" kaj "Se" : fratoj de " Ve".
Hundo kiu lupojn ignoras, kun la lupoj kunlaboras.
Oni antaû la komenco, pensu pri konsekvenco.
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Homo kiu sinceras, ĉies koron konkeras.
por ne perdi bonulon, ne forgesu kalkulon.
Oro parolas silente, tamen plej elokvente.
Kiu optimisme pensas, pli facile sukcesas.
Kiu nur al unu celo pafas, pli malpli frue ektrafas.
Nur la homo kiu plej bonas, malgraû venĝ-povo pardonas.
En venĝo estas malbono, bono kuŝas en pardono.
La sinjorina peto, egalas al dekreto.
Konu homon laŭ koro, laboriston laŭ laboro.
Formiko kiu ne ŝparas somere, dum vintro devas vivi mizere.
Por ke ne regu nin tirano, oni ne estu lia mano.

En rapida kuro, mankas daŭro.

Iranologio
اﻳﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﻲ

Raana Abedian
"Zigurat", vorte signifas supreniri al la
ekstremo de la ĉielo, kio estas la fina ideo

Zigurat estas konstruita ŝtuparo en la

"Ĉoga" signifas monteton hom-faritan laû
la loka dialekto- kaj "Zanbil" estas korbo,
ĉar la formo de Zigurat(=preĝejo) aspektas
inversigitan korbon. La grandega preĝejo
"Zigurat-e-Ĉogazanbil" estas kulturaĵo de
la homaro kiu enlistiĝis per Unesko en la
jaro 1979 kiel kultur-heredaĵo de la mondo.
km de la sudoriento de Suzo kaj 120 km de
la nordo de Ahvaz urbo (La centro de la
Ĥuzestan provinco en Irano).
la

plej

granda

nuna Ĥuzestan,en la unuaj jaroj de la 13a
jarcento (a.k). Civitaj inĝenieroj komisiiĝis
relegian

preĝejo jam estis 5 etaĝa ĉirkaû 50 metrojn
alta, sed nun 3 etaĝoj restis kun 25
meterojn da alteco.
Unu el ĝiaj antikvaj miregoj inter tutaj
mezopotamiaj Ziguratoj estas, ties etaĝoj
kiuj ne situas sur unu la alia, ĉar distingiĝis
dum la fosado ke la muro de ĉiu etaĝo
sendepende de la muro de alia etaĝo
konstruitas kaj la pli malsupra etaĝo altiĝas

monumento de Ilamana imperio, loĝinte en

konstrui

kunigas subajn etaĝojn al suprajn. Ĉi

urbon

nomita

2

tute aparte. Tial la etaĝoj ne pezas sur unu
la alia.
La ĉefpreĝejo estas unu kvardato kies
dimensioj estas 105m. ĝiaj lateroj situas al
originalaj ĉefaj direktoj: La suda, la

"Duruntash" je 1300×1000 m vasta, kies

orienta, la okcidenta kaj la norda. La ĉefa

nomo poste ŝanĝiĝis al "Ĉogazanbil".

pordego estas en la suda parto, kaj titolas

Ĉi-tiu urbo jam konsistis el tri interligitaj

reĝa pordego.

muregoj. La ĉefa pordego situas en granda
murego en orienta parto. Inter la unua kaj
la dua murego estas la reĝaj palacoj kaj
tombejoj. Inter la dua kaj la tria situas la
restaĵoj de instalaĵo de akvokonduko kaj
akvofiltrejo de la urbo.

En la dua etaĝo ekzistas ĉambroj por
preĝi. La dia preĝejo de suzo situis en la 5a
etaĝo pro kiu Zigurat konstruiĝis.Kvar
brikaj œambroj havante pompajn pordetojn
naûmetre altajn enkondukiĝas al kolektoj
da maûzoleoj, tuneloj, arkoj, ŝtuparoj kaj
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estas

formo piramida. La grandaj ŝtuparoj

Sabzandiŝan

La antikva urbo Ĉogazanbil situas en la 40

Ĉi-preĝejo

"Zigurat-e-Ĉogazanbil".

20 ﺻﻔﺤﻪ

de la homo: atingi ĉielon.

En la centro de la tria fuorto vidieblas
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Zigurat-e-Ĉogazanbil

Iranologio
اﻳﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
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aliaj ĉambroj.La menciita preĝejo kun riĉa

proksima

antikveco havas la intresajn mirigajn

"Karĥe". La teroj de la regiono superas

karakterojn:

ĉirkaû 60 metrojn je karĥe rivero, tial

1- La muro estas farita el adobo kunmetita

urbanismaj

per kalko, koto kaj bitumo. Sur la muro

19 ﺻﻔﺤﻪ

ornamiĝas

per

emajloj

bril-blu-verdaj

kolorigitaj.
de lamanoj estas manuskriptaj epigrafoj.
En deksesopaj ŝtonbenkoj de oferejo, inter

al

Ĉogazanbil

inĝenieroj

estas

novenkondutis

metodon. Ili fosis unu kanalon 50 km
longan.Tiu kanalo transportis akvon en
filtrejon

2- El la plej surprizigaj restaĵoj kaj verkoj

rivero

perpreme

kaj

post

transis

sediment
al

pli

filtrado

malgranda

akvorezervejo el naûkanaletoj.
Ĉogazanbil la suna preĝejo al ĉiele

Sabzandiŝan

ĉiuj 10 vicoj ekzistas 1 vico da brikoj

ankoraû staras, pro tio ke kvazaû silk-

kojnoskribitaj. Sur la skribaj tabeloj ĝis

preĝoj estu la kovro de Di-amantoj kaj

nun jam tradukiĝis la nomo de la reĝo kaj

blankaj flugantoj lernu flugi ĝis la

lia celo por konstrui la preĝejon.

finosupro. Rigardu la sunan preĝejon

3- La nova metodo de akvokonduko kaj
filtrado estas la alia intresaĵo. La plej

elkore, tiam

Di-radiojn vi vidos en ĝi

brilantaj.
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Tradukis: Simin Emrani
Panoramo de Zigurat-e Ĉogazanbil

