
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پنجم اسفند روز
  
  
  

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                                     ١٣٩٥اسفند١٢٧ شماره  دوره پنجم 
  ی شاد باش نوروزاميپ

 !ی گرامهنانيهم م
   نوروز ودني فرارسجاني دمکرات آذربافرقه

  ی مکي را به همه شما تبر1396 آغاز سال 
   سرشاری سال نو، سالاستدواري و امدي گو

  نهي شما و زمی برای وبهروزتي از موفق
   ی کشور از استبداد، ستم مليی ساز رها

  . باشدی عقب ماندگ
   ساکنی خلق های نوروز، جشن باستان

 ی و کهنگیدي بر پلیکي نیروزي نو و پی دوراندني فرا رسیخي و نماد تارران،ي ا
 خود ،ی واپس گرا و ضد مردمیت ها سنت خجسته در دوران حکومنيحفظ ا. است

 . مبارزه مردم بر ضد وارثان ضحاک بوده و خواهد بودی ازعرصه هایکي
 در ندهي فزای که سراسر جهان را بحرانميري گی جشن میطي امسال سال نو را در شرا

   سوزدی میدستگ در آتش جنگ و چند انهي منطقه خاورمیکشورها. برگرفته است
  ٢        ادامه درص                                                                                

  

  ی نوروزی هانيبهار و آئ
  اري شعر استاد شهردر

  ورزندي تا عشق مدالني باراي شعرت شهربه
 وانتي طبع ددي وصل را ماند نومينس

   در شعری نوروزی هاني وصف بهار و آئ-37
 اري استاد شهر

   دارد تا ذآر شود آه عيد نوروز در اصلجاي
   يكي از اعياد ساآنان فالت ايران است آه در

  دوره پارينه سنگي و نوسنگي پيدايي يافته و در 
  دوره هاي آشاورزي به رسايي رسيده است و

  نخست در ميان ترآان و سپس به پيروي از آنان
  در مقابل  در بين ديگر اقوام رايج شده است و 

  آه جشن خرمن آوبي و برداشت محصول به حساب مي آيد،اييز،پجشن اول 
  ٢                                                                                     ادامه درص

  
  
  
  
  
  
  

  
  

   کردن نفتی اسفند سالروز مل٢٩
 خي تارتي ماندگار و پر اهمیدادهاي از رویکي راني اسفند ماه، مردم ا29 دني فرارسبا

 ٤    ادامه درص          ! شدن صنعت نفتی دارند، ملی میمعاصر خود را گرام

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

 

  

  

  
   زنیمارس روز جهان٨ خچهيتار

 یها ن کارگر کارگاه، زنا١٨۵٧ هشتم مارس در
 به کاي آمرورکيوي در نی و لباس دوزیباف پارچه

 دستمزد، کاهش شي و خواهان افزاختندي رها ابانيخ
.  نامناسب کار شدنداري بسطيساعات کار و بهبود شرا

زدن زنان برهم   و کتکسي تظاهرات با حمله پلنيا
  .خورد
 ی که مبارزات زنان برایا  در دوره١٩٠٧ سال
 اوج گرفته بود، ی و اجتماعیاسيقوق س حنيتأم

 در ورکيوي سالگشت تظاهرات ننيبمناسبت پنجاهم
  .هشتم مارس، زنان دست به تظاهرات زدند

» روز زن«عنوان   از سال بهی انتخاب روزدهيا
 با ورکيوي مبارزه زنان ناني بار در جرنينخست

دو هزار . مطرح شد”  زنانی برایحق را“شعار 
 کردند شنهادي پ١٩٠٩ هي فور٢٣در زن تظاهر کننده 

 کي ه،ي آخر فورکشنبهيکه هر سال در روز 
» روز زن« بمناسبت کاي در آمریتظاهرات سراسر

  . شوداربرگز
 کنفرانس زنان نيدوم“، ١٩١٠ سال در

 از رهبران آن بود، به ني که کالرا زتک”ستياليسوس
زنان . پرداخت”  زنی المللنيروز ب “نييمسئله تع

را ” اول ماه مه“ قبال روز یشي اترتسياليسوس
  ٥ادامه درص             کرده بودندشنهاديپ

  
  
  
  

  
  

 
  

  
  
  
 
  

  

  ٦  ص   هيهوشنگ ابتهاج سا/ ارغوان 

  ٨      ص                         عيد نوروز

 ٩        ص به طرح تحول سالمتیآر

 ١٠                 ص و کصديبت به مناس

 

 ١٢      ص     ی               ملتنياز چن

 ١٦ ص                     پنجم اسفند روز



  
  
  
  ....ی شاد باش نوروزاميپ
  
 بانهي عوام فری ضمن دادن شعارهاراني حاکم بر اميرژ

 کوشد تا ی منطقه می دفاع از حقوق خلق هانهيدر زم
ذارد و  کشور را سرپوش گی ساختاروبحران همه جانبه 

 ساکن کشور و یمبارزات کارگران، زحمتکشان، خلقها
 حقوق ني تام،ی را که خواهان عدالت اجتماعخوهانيآزاد

 هستند را در نطفه خفه کي دمکراتیهايملل و اقوام و آزاد
  .کند

 ها، آزار و شکنجه یري با وجود همه ترفند ها، دستگ
 ميرژ یغاتي و به رغم همه تهاجمات تبلشيمبارزان دگراند

 ی به نقشه های به وابستگیو متهم کردن جنبش مردم
 مردم هر چه خواهانهي مبارزات آزاد،“یاستکبار جهان”
  .ابدي ی مشترگسترشيب

 و روهاي نیداري اقشار و طبقات جامعه و پامبارزات
 موجود شکاف در تي وضعهيرهبران جنبش بر عل

 گاهي را گسترش داده و پامي رژی حامیروهايصفوف ن
  . را محدود و محدودتر کرده استتي حاکمیماعاجت
 ما همه هني می ضد استبدامي که جنبش عظستي نیشک

 و یتوان و امکانات خود را در تحقق استقالل، آزاد
 دارد که ناني به کار خواهد گرفت و اطمیعدالت اجتماع

 نو و رها از استبداد در انتظار يی روشن و فردايی ندهيآ
 از هم اکنون و دست در ديرا با فردا نيا.  ماستهنيم

  . رددست هم بنا ک
   فرخنده بادنوروزتان

 1396 سال نوروز
  

  ....ی نوروزی هانيبهار و آئ
  

به مثابه عيد آغاز بهار و نوزايي طبيعت و شروع آشت و 
ورز ميان آشاورزان ساآن اين فالت از سواحل رود سند 

اين عيد ). ۶(تا آسياي صغير باشكوه برگزار مي شده است
پس از اسالم در ميان مسلمين نيز رواج يافت و حتي از 

 ائمه هدي عليهم السالم درباره تشريح و آموزش آن ويس
مال محسن فيض آاشاني معروف . حديث هايي نقل شده است

از امام جعفر صادق )  هجري١٠٩١متوفي (به فيض آاشفي
 معلي بن خنس روايت مي آند آه گفتم«نقل مي آند آه ) ع(

اي سيد من، فداي تو شوم، آيا نمي آموزي به من نام روزها 
 زبان پارسيان؟ جواب فرمود آه آنها روزي چند از هرا ب

ماه هاي قديمند آه هر ماهي سي روز است روزهاي شش 
.  روز٢٩ روز است و اسفند ماه اآثرًا ٣١ماهه اول سال 

) ع (پس روز اول از ماه مبارك است و در اين روز آدم 
ريده شده و روز سرور و خرمي است و روز نو است و آف

 مفرحات و خوشحالي آردن خوب شاميدناين روز جهت آ
 ).٧(است
 ملي ايران، با يادآوري لحظات شيرين و تكرار نشدني شاعر

درياچه اي در (»قورو گؤل«روزهاي بهار، آنها را همانند 
مي داند آه در بهار با تجمع غازها و ) نزديكي تبريز

ستاييان در آنار آن، منظره اي زيبا و دلپذير به خود مي رو
 ناظر،گيرد، اما با فرارسيدن تابستان ديگر خبري از آن م

جنب و جوش و رقص و آواز غازها نيست، او خاطرات 
فصل بهار را همانند پرده سينمايي آه همواره در مقابل 

  :چشمان او زنده است،  مي داند
 الريقاز» گؤلون قورو«حيدربابا،
  سازاق چاالن سازالري گديكلرين،

 آؤوشه نين پاييزالري، يازالري _ آت
  سينما پرده سي دير گؤزومده بير
 . اوتوروب سير ائده رم اؤزومده تك

 :ترجمه
 ، غازهاي خرامان» گؤلقورو«در
  گردنه نواي سوز، پيچان به

  پائيز ده و بهارانجلوه
  سينمائيه در نظرپرده

  . سير و سفر بردم در خود بهمي
 سال نو را آغاز مجدد آار، جنب و جوش و آماده شدن او

براي زندگي جديد مي داند و به سنت هاي پسنديده عيد 
 :نوروز در بين مردم آذربايجان اشاره مي آند

  اولوب، قيزيل پالچيق ازه رلربايرام
  ووروب، اوطاقالري بزه رلرناقيش

  دوزمه لري دوزه رلرطاغچاالرا
 ينين فينديقچاسي، حناسيگل _ قيز
 . سله نر آناسي، قايناناسيهوه

 :ترجمه
  گل قرمز بسازندعيدگاهان

  از نقش و نگارشان نمايندپر
  هاي مراسم را بدانندشيوه

  و فندقچه و حنايشدخترك
  . شادي اقربا و آسانشغرق
 عشق ايران با هنر آم نظير شاعري خود به وصف سلطان

 آه مراسم عيد نوروز از ميان آداب و رسوم مردم آذربايجان
شهريار در . آنها به منصه ظهور رسيده است، مي پردازد

منظومه خود با استادي در آالم و تشبيهات شعري به آداب 
و رسوم صبح روز چهارشنبه سوري آه در آن روز مردم 

 از روي آب مي پرند، نيت مي آنند و خواسته يجانآذربا
ا در سال نو براي آنها هاي خود را به زبان مي آورند ت

 :برآورده شود، مي پردازد
  نين سؤزو، سووو، آاغيذيباآيچي
  لرين بوالماسي، آغيزي،اينك

  نين گيرده آاني، مويزيچرشنبه
 آتيل ماتيل چرشنبه، «: دئيرقيزالر
 .»! تكين بختيم آچيل چرشنبهآينا

  :ترجمه
  هاي رسيده از عزيزاننامه

  مي شد وسيله نامه خوانخوانده
  چارشنبه، دخترانمراسم
 »بپر، واپر چارشنبه«: خوش گويندچه
  .» از بختم بدر چارشنبهسياهي«

٢ 

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان               ١٣٩٥اسفند١٢٧ شماره پنجمدوره



  
  
  
  

 به آداب و رسوم بومي و فولكلور آذربايجان از ويژگي توجه
هاي اساسي شعر شهريار به شمار مي رود، ذآر صحنه 
هاي جالبي از مراسم چهارشنبه سوري و آداب عيد نوروز 

ي آن، جانمايه منظومه حيدربابا را در تبريز و سوي ها
تشكيل مي دهد، به عنوان نمونه مراسم شال سالالماق 

از آدابي است آه توجه شهريار را به )  شالآردنآويزان (
 :خود جلب آرده است

  گئجه قوشي اوخوردي بايراميدي،
  قيز، بيگ جورابين توخورديآداخلي

  آس شالين بير باجادان سوخورديهر
 قايدادي شال سالالماق نه گؤزل آي

 . شالينا بايرامليغين باغالماق بيگ
 :ترجمه
  بود و نواي مرغ شب بودعيد
  نامزد بتاب و تب بوددختر
  شال و چه خوش ادب بودمراسم
  قشنگي است آه گشته بنيادرسم
  . عيديانه به شال دامادبستن
 رسم بدان گونه است آه در خانه هاي روستايي وسط اين

نه اي آار مي گذارند آه غرض اصلي سقف خانه روز
تهويه و بيرون آردن دود تنور است،  ولي ضمنًا آارهاي 
ديگري هم با آن روزنه امكان پذير است، از جمله يكي 
موضوع نامزد بازي است با آيفيت مخصوص خود، 

آن را شرح »  بازي دهقانمزدنا«شهريار در قطعه شعر 
شال «ز موضوع داده است  و ديگر در شب هاي عيد نورو

است، به اين ترتيب آه از شب چهارشنبه » آويزان آردن 
سوري به بعد اشخاص ناشناس به پشت بام خانه ها رفته و 

يعني آه عيدي . شال هاي رنگين خود را آويزان مي آنند
مي خواهم، صاحبخانه بايد نسبت به فراست خود حدس بزند 

ود و آه اين ناشناس آيست و چيزي به فراخور حال خ
متناسب با او به رسم عيدي به سر شال او ببندد، در آن 
زمان بيشتر عيدي ها، جوراب هاي پشمي گلدار و دستمال 
هاي ابريشم، سازدهني بچه ها، جوجه مرغ هاي زيبا، تخم 

اين .  بودقبيلمرغ هاي رنگي، آجيلي و شيريني و از اين 
موضوع بيشتر براي تشويق بچه ها مخصوصًا دلنوازي 

ودآان فقير و در عين حال يكي از مراسم باشكوه و مفرح آ
 .ايام عيد بود

حيدربابايا « نه تنها در منظومه معروف و جهاني شهريار
، بلكه در ديوان فارسي خود نيز بارها از جشن »سالم

نوروز و مراسم و آداب آن سخن گفته است، نگاهي گذرا به 
ر ملي ايران گزينه اي از ادبيات فارسي، اهميت توجه شاع

  به آداب و رسوم بومي ما و سخن گفتن از هزاران 
 با مردمي ساده و سختكوش با حياتي سراسر آباديروستا يا 

 :تالش و زحمت طاقت فرسا را نشان مي دهد
  نوروز آاوه
  الله افروزد نهيب باد نوروزيتنور
  آز شعله آهه تنور سينه افروزيبيا

 نوروز چيره بر ضحاك بهمن آاوه برآمده
  
  
  

  
  
  
  

  از سرو و شمشادش درفش فتح و فيروزيبدوش
  گل بگلشن دختري گلدوز را مانددرخت
  خود از گل و بوته نگارين آار گلدوزيچمن
  بي وفاداري بخود چندين مناز اي گلبهاري

  تا يك هفته تاراج است تاج مير نوروزيآه
  نوروزجشن
  نوروز از ره آمد شادجشن
  و شمشاد گل و سرو و اللهبا

  از باستان پيامي خوشدارد
 ... جمشيد و بهمن است و قبادپيك

  ساربانسرود
  آمد آه بازم گل به باغ و بوستان خواندبهار
  گوشم ناله بلبل هزاران داستان خواندبه

  بگشا و پروازي ده اين بد طوطي خاموشقفس
  گلبانگ هم آوازش سوي هندوستان خواند آه
 اين مرغ خزان ديده  مرغان بهاري گو آه به

  سازش غم انگيز است و آواز خزان خوانددگر
  وامانده ام، بس همرهانش آارواني شددل
  خواند بد آهنگ و دراي آاروان خوانداگر
  پروانه مطرح بوده و شبهاي افسانهمگر
 ... شمع داستان ما را به جمع دوستان خواندآه

، تحول،  شهريار عاشق بود،  عاشق زيبايي، دگرگونيآري،
زندگي نو و حيات مجدد، او تازگي را مي پرستيد، او زبان 
مادري خود را زبان احساس خود مي دانست، زباني آه مي 
تواند زالل ترين مكنونات قلبي شاعر را بيان آند و غناي 

حيدربابايا «فرهنگي و ادبي آن، سبب خلق شاهكار جهاني
ساس و شد، هر چند آه زبان ترآي آذري، زبان اح»سالم

زندگي او در موطن بود؛ معهذا زبان فارسي، براي او زبان 
ديگري بود آه شهريار با دست يازيدن به آن زواياي پنهان 
و پررمز و راز احساس خود را براي فارس زبانان بيان مي 
آند، بي خبر از آنكه شايد شكوفه نشكفته بهاري اش در 

و هيچگاه بوي تهاجم بي امان باد پاييزي به تاراج رفته و ا
جنازه عشق را نيازمايد و شايد نمي دانست آه در ضل 
آفتاب سرمستي، قامت بلند غرور او در هلهله بادهاي هرز 

اما شاعر ملي ايران همچنان مي . و نافذ خميده خواهد شد
 تردهسرايد و غم دل را با غناي انديشه و زمينه بكر و گس

به دنيايي مي تخيلش تسكين مي دهد و خواننده آثارش را 
  .برد آه ماوراي دنياي محسوس و زميني است

 .٨٧٢لغت نامه دهخدا، صفحه  -١
تمامي ترجمه هاي منظوم اشعار به نقل از اثر حيدربابا،  -٢

 .ترجمه ميرصالح حسيني است
حيدربابايه سالم شهريار، انتشارات شمس، تبريز،  -٣

 .١٣۴٧شهريور ماه 
 رويد و تا پنجاه،  شصت گل نوروز قبل از فصل بهار مي -۴

 .روز بعد از بهار باقي مي ماند، دهخدا، علي اآبر، لغت نامه 
ترابي،  علي اآبر، سايه روشن شعر شهريار، اطالعات  -۵

 .٢۴ ص ١٣٧٠ ارديبهشت ،٢علمي، سال ششم، شماره ،
، نشريه فرهنگ و »نوروز «محمدزاده صديق،  حسين،  -۶

 .٢٧ ص ١٣٧٠وز ، نور٣٠بينش ، سال هشتم، شماره ،
  . همان جا -٧

  فریدي سعنيحس

٣ 
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  ..... کردن نفتی اسفند سالروز مل٢٩

  
 از یکي راني اسفند ماه، مردم ا29 دني فرارسبا
 معاصر خود را خي تارتي ماندگار و پر اهمیدادهايرو

 ! شدن صنعت نفتی دارند، ملی میگرام
 نفت و قطع عي شدن صنای که به ملی پر شورمبارزات

 کشور یچنگال استعمار انگلستان از شاهرگ اقتصاد
 فوق العاده برجسته و مهم یخي ابعاد تاریمنجر شد، دارا

 مردم ی توده هایروزي تر، پقي به عبارت دقايبود، و 
 ی استقالل ملني تامی براسميالي ما در مصاف با امپرهنيم

 ني اتي اهمستم،ي قرن بخي گذرا به تاریاه نگیحت. بود
 . دهدیو دستاورد را نشان م یروزيپ

 در دوران ضعف و رکود جامعه ،یالدي م1901 سال در
 ت،ي و آغاز تدارک انقالب مشروطهيو اوج استبداد قاجار

 وفروش مواد ی اکتشاف و استخراج و بهره بردارازيامت
 مدت شصت ی براران،ي در تمام مناطق ادروکربوريه

 نيا. دي واگذار گردیسي انگلی دارساميليسال، به و
 ی دارهي سرمایک انحصار جهاني آمدن ديسرآغاز پد
 ی در مجلس های نامه ضد ملازي امتنيا.  شودیقلمداد م

 ني و به همد،ي نرسبيپس از مشروطه هرگز به تصو
 لي و تشکتي از انقالب مشروطشي پنکهي به عنوان اليدل

 اني از طرف شاه مستبد به خارجی ملیمجلس شورا
 عالمت ري توانست زی است، متيد قانونواگذار شده و فاق
 ی نقض را حکومت ضد مردمنيا. رديسئوال قرار گ

 ما بطور هني دست نشانده استعمار در مني ا،یپهلو
 . حل کرد“یقانون”
 ازي، رضا خان، طبق دستور انگلستان، امت1312 سال در

 راني ااني که آن هم به زراتيي تغی را با برخینامه دارس
 از یکي و بر دي رسانیشي مجلس فرمابيبود، به تصو

 پوشاند، و ی جامه قانونراني اخي تارازاتي امتني ترنيننگ
 شهي همی برایرا در کارنامه سلطنت پهلو“ افتخار ”نيا

 !دي رسانبتبه ث
 راني واسي نفت انگلی کمپانی نامه، غارتگرازي امتني ابا
 یکمپان. افتي ی سابقه ای نفت جنوب، ابعاد بی کمپاناي

 نفت ی مربع اراضلومتري هزار ک259 از شيمذکور ب
 300 از شي و اداره خود داشت و باري را تحت اختزيخ

شرکت نفت .  نصب کرده بودی اراضنيدکل نفت در ا
 در آبادان که در موقع خود از ی نفتشگاهي پاالکيجنوب 
 2700 از شي جهان بود، و بی هاشگاهي پاالنيبزرگتر

 100 نفت کش و یاز صد کشت شي بی لوله کشلومتريک
 شرکت در نيا.  داشتاري در اختهي نقللهيهزار وس

 مخصوص مستقر ساخته سي تحت اداره خود، پلیاراض
دولت .  بودده کرسي تاسيیوي رادستگاهيو چند فرودگاه وا

 بخش ني بر ای گونه کنترل و نظارتچي هراني ایمرکز
س ثروتمند کشور نداشت، و تازه عمال رضا خان و سپ

 و گوش به فرمان شرکت نفت جنوب عيفرزندش مط
 تا 1914شرکت نفت جنوب از سال .  شدندیمحسوب م

 راني تن نفت از اونيلي م324 از شي بیالدي م1950

) به رقم آن سال ها( دالرارديلي م5 از شيخارج کرد و ب
 درصد 8 که فقط نجاستيجالب ا. درآمد خالص کسب کرد

 پرداخت راني به دولت اازيمت درآمد بعنوان حق االنياز ا
 و سي نفت انگلی کمپان،یخيبراساس منابع معتبر تار. شد
 100 خود را که در حدود ی گذارهي سرماني اولرانيا
 سال جبران کرده 25 تا 20 دالر بود، در عرض ونيليم

 برابر 30 تا 25 آن شد بي که پس از آن نصیو درآمد
 ني در ای غارتگراوج.  آن بوده استهي اولی گذارهيسرما

 به کي شرکت نفت جنوب نزد1949بود که فقط در سال 
به دولت )  آن زمانمتيبه ق (گي استرلنرهي لونيلي م23

 دولت یافتي درکهيدر حال.  پرداخت کرداتيانگلستان مال
 8 حدود یالدي م1950 تا 1948 سال از 3 ی طرانيا
 بر اساس رانيا.  ثبت شده استنگي استرلرهي لونيليم
 18 نامه مزبور از هر بشکه نفت خود کمتر از ازيامت

 بر نهاي عالوه بر ای کمپاننيا.  کردی مافتيسنت در
 اراتي بود و تحت عنوان اختافتهي تسلط رانيبازار ا
 ،ی نامه مصوب مجلس رضا خانازي امتطابق م،یداخل

 دي تولی کرد که ورشکستگی مرانيکاال وارد بازار ا
 40فقط در اواخر دهه .  داشتی پ را دریرانيکنندگان ا

 از کل واردات شي نفت جنوب بی کمپانیالدي مستميسده ب
 قيکاال به بازار کشور تزر) یرانيدولت و تجار ا ( رانيا

 ی آن زمان را به مرز نابودهکرد و اقتصاد ورشکست
 . کشاند
 سلطه ري شاغل در مناطق زیراني کارگران اتيوضع
مزد کارگران در .  بودميه وخ نفت جنوب فوق العادیکمپان

 ی شرکت نسبت به مزد کارگراننيموسسات وابسته به ا
 کردند به مراتب کمتر ی کار مراني مناطق اريکه در سا

 1950 کار، در سال ی المللني اداره بونيسيکم. بود
 12 نفت جنوب در مقابل یراني ارگرانگزارش داد که، کا

 ی مزد مالي ر20 تا 18 ني ساعت کار روزانه ب16 یال
 ی کفاف خوراک آنها را هم نمی دستمزد حتني و ارنديگ

 نفت جنوب درآن زمان ی کمپانیرانيمزد کارگران ا. دهد
 . بار کمتر از مزد کارگران نفت ونزوئال بود4
 ی از غارتگری واقعیري توان تصوی مبي ترتني ابه

 شدن صنعت نفت ی مردم و ملیروزي پتياستعمار و اهم
 . دادرا به دست

 شدن صنعت نفت در بطن مبارزات مردم که ی ملجنبش
 و جبهه راني کننده آن حزب توده اتي هدای اصلیروهاين
 یروزي دکتر محمد مصدق بود به پی به رهبرراني ایمل
 بود که يیروي ننيعالوه بر حزب ما، که مهمتر. ديرس

 سميالي استعمار انگلستان و امپرهي عل20 وريپس از شهر
 ی در جنبش ملی قد علم کرد و نقش اساسکاي آمرتازه نفس

 و راني حزب اژهي به وی کرد، جبهه ملفايشدن نفت ا
 ادي زنده ري وفادار او نظارانيشخص محمد مصدق و 

 و ماني همچون نری دوستهني و رجال می فاطمنيحس
   یشعار مل.  در سنگر مبارزه قرار داشتندزي نگانيشا
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 در خانه ی فاطمنيسط دکتر حس بار تونيکردن نفت نخست
 1329 آبان ماه 15 عنوان شد و سپس در مانيمحمود نر
 یبا وجود کار شکن (راني ای جبهه ملی عالیدر شورا

 و پس از فراز و دي رسبيبه تصو)  جبههنيجناح راست ا
 شدن نفت ی قانون مل،ی از مبارزه توده ای ناشیفرودها

ال نخست  عني و آشکار حسحي به رغم مخالفت صر-
 در 1329 اسفند ماه 24 در - وقت و شخص شاهريوز

 همان ماه، 29 و در دي رسبي به تصوی ملیمجلس شورا
.  گذشتبي از تصوزيپس از چند روز در مجلس سنا ن

 کرد و ی آن خوددارحي از توشگانگانياما شاه وابسته به ب
 قانون را دوباره به مجلس باز پس ني اديتالش ورز

 بود که در زمان نخست قکتر محمد مصد دنيا. بفرستد
 شاه را مجبور ،ی فشار جنبش مردمري خود و زیريوز

 . قانون کردنيبه امضا ا
 28 يیکاي آمری پس از کودتاسم،يالي عامل امپرني اشاه،

 تي حمای شدن صنعت نفت را فدایمرداد، قانون مل
بالفاصله پس از کودتا، .  از حکومتش کردکايآمر

 در باره کاي آمرندگاني و نمایولت زاهد دانيمذاکرات م
 انحصارات لهي از آن به وسی و بهره برداررانينفت ا
 شکل گرفت، و بر دي جدوميکنسرس کي.  آغاز شدیخارج

 درصد 40 هم ی بر رويیکاي انحصار آمر5 آن، هيپا
 را در گري درصد د40 نفت جنوب هم یسهام، و کمپان

 .  گرفتارياخت
  6و ) یسي انگل-یهلند(ت شل  درصد سهام به شرک14

  
  

  
  
  
  
  

 یکودتا.  تعلق گرفتی فرانسوی به دو کمپانهيدرصد بق
!  به بار آوردسميالي امپری مرداد ثمره خود را برا28

 ،یني امی توسط علومي کنسرسيیسرانجام قرار داد نها
 . دي به امضاء رس،ی دولت زاهديی داراريوز
 رتيفت مغا شدن صنعت نی قرارداد با قانون ملنيا

 بر خالف قانون مزبور، استخراج و حمل و رايداشت، ز
طبق قرارداد . دي واگذار گردومي به کنسرسرانينقل نفت ا

 تر از عي وسی از جنوب، حتیعيفوق الذکر، مناطق وس
 داده ومي نفت جنوب، به کنسرسیمناطق تحت اداره کمپان

 بود و بر دي سال با حق تمد25 وميرس کنسازيامت. شد
 چي به هراني قرارداد ااي نامه و ازي امتني ا41ساس ماده ا

  . وجه حق لغو قرارداد مزبور را نداشت
 یروزي که با تالش نفتگران به پ1357 بهمن ماه انقالب
 ها ستيالي امپری غارتگرني بر ایاني بود،نقطه پادهيرس

 دستاورد انقالب پس از استقالل نيبزرگتر. گذاشت
ت غارتگران و انحصارات کشور، کوتاه کردن دس

 ی آشتنهي سبب کنيهم.  از ثروت کشور بودیستياليامپر
آنها .  شدراني با انقالب مردم ار غارتگی کشورهاريناپذ

 انقالب و هي بر علی توطئه اچي انقالب از هیاز فردا
 از چپ تا ی انقالبیروهاين.  نکردندی آن کوتاهانيحام
 روهاي ننيب ابا سرکو.  سرکوب شوندستي بای میمذهب

 انقالب ی پا گذاشتن دستاوردهاري زیبود که فضا برا
 اصول گري و د44با وارونه کردن اصل .  شدايمه

 تاراج ی براطي شراگري بار دکي ی قانون اساسیمردم
 . شدايثروت کشور و از آن جمله نفت و گاز مه

  .... زنیمارس روز جهان٨ خچهيتار
  

 توانست  ی داشت که میم و مفهوگاهياما اول ماه مه، جا
 مشخص بر سر مسئله زن را رزه مباگاهي و جاتياهم

 ١٩ آلمان، روز ستياليزنان سوس. تحت الشعاع قرار دهد
 روز، مبارزات نيمناسبت ا.  کردندشنهاديمارس را پ

 پروس بود که ی پادشاهمي رژهي عل١٨۴٨ در سال یانقالب
ن  حکومت در نوزدهم مارس همای لفظینيبه عقب نش

 نيدوم“. ديمسال، منجمله در مورد مطالبات زنان، انجا
 ني نخستی برگزارخي تار”ستياليکنفرانس زنان سوس

.  کردنيي تع١٩١١ مارس ١٩را » روز زن«مراسم 
به »  زنیروز جهان «نيي تعی برای قطعیري گميتصم

بعد از انتشار قطعنامه کنفرانس در مورد . بعد موکول شد
 ني دوم از اونالي، انترناس» زنیروز جهان «نييتع

 روز ني بود که ایالتي تشکني و نخستد، کرتي حماميتصم
  . شناختتيرا برسم

 و سي سوئش،ي آلمان، اتریابانهاي خ١٩١١ مارس ١٩
شمار زنان . دانمارک با مارش زنان به لرزه در آمد

. ديرس  ی هزار نفر م٣٠ به شيتظاهر کننده در اتر
مله بردند و به زدن زنان  به تظاهرات حسي پلیروهاين

  . کردندري را دستگیپرداختند و گروه

 از یکي(”  زنانی المللني برخانهيدب “١٩١٣ سال
، هشتم مارس را ) دومیستيالي سوسونالي انترناسینهادها

روز «عنوان   بهکا،يبا خاطره مبارزه زنان کارگر در آمر
در همان سال، زنان زحمتکش . انتخاب کرد»  زنیجهان
 و در سراسر ی تزارهي در روسیان روشنفکر انقالبو زن

 نگيتيرا بشکل تظاهرات و م»  مارس٨«اروپا، مراسم 
 اول ی جنگ جهان١٩١۴در سال . برگزار کردند

 یدر اروپا که مرکز جنگ بود، زنان انقالب. درگرفت
 را تحت ١٩١۶ و ١٩١۵ مارس ٨تالش کردند تظاهرات 

در .  برگزار کنند”یستيالي جنگ امپرهيعل “یشعار مرکز
 و ن جنگ، طبقات مختلف به موافقاري درگیکشورها

 شده بودند و انشعاب در صفوف ميمخالفان جنگ تقس
 و گسترده ی سراسریجنبش زنان، مانع از برگزار

  .شد»  زنیروز جهان«
 هي تظاهرات زنان کارگر در پتروگراد عل١٩١٧ سال در

الب  انقني بانگ آغازسم،ي و جنگ و تزاریگرسنگ
 تظاهرات، ني از ایبانيکارگران شهر در پشت.  بودهيروس

 کي به ١٩١٧ مارس ٨.  کردندیاعالم اعتصاب عموم
  . شدلي تبدهي انقالب روسخي در تاریروز فراموش نشدن
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 سوم وناليکنفرانس زنان انترناس“، ١٩٢١ سال
در آن کنفرانس، روز .  در مسکو برگزار شد”یستيکمون
. دي رسبيبتصو»  زنیروز جهان«ن عنوا  مارس به٨

 هي را به گسترش مبارزه علايکنفرانس، زنان سراسر دن
  . فرا خواندشاني تحقق خواسته هاینظم موجود و برا

 جنگ ی بسوگري بار دکي اي، دن١٩٣٠ اواسط دهه از
 یروز جهان« تظاهرات یبرگزار.  روان شددي جدیجهان
 ريند، غ بودسمي که تحت سلطه فاشيیدر کشورها» زن
 در هشتم مارس ت،ي ممنوعني ارغميعل.  اعالم شدیقانون

در همان روز، .  تظاهرات کردندني، زنان در برل١٩٣۶
 دي شاهد تظاهرات هشتم مارس در مادرستي فاشیاياسپان
 شعار خواه،ي و جمهورستي هزار زن کمون٣٠. بود

  .سر دادند”  و صلحیآزاد“
 یبشها دوم، انقالبات و جنی جنگ جهانی پدر
 با شمار نيچ.  درگرفتی چندی در کشورهابخش يیرها
 ی بزرگی کوتاه گامهای زنان و مردانش در زمانميعظ

ها،  در آن سال.  برداشتشي زنان به پيیدر جهت رها
 يی در بر پای و انقالبی مترقالتيها و تشک عمدتًا دولت

  .دنديکوش یم»  زنیروز جهان«
 یکاي و آمرقايافر و اي آسی، در کشورها١٩۶٠ دهه در
 یدر کشورها.  بپا خاسته بودبخش يی رهای جنبشهانيالت

 و ی جنبشها و مبارزات انقالبزي نشرفتهي پیدار هيسرما
 اوج و زي زن نيی باال گرفته بود و جنبش رهاخواهانهيترق

  .افتي ري چشمگیگسترش
  ني و قوانودي سنن و قهي و اروپا، زنان علکاي آمردر

  در.  بپا خواستنديیسايکام اسارت بار کلمردساالرانه و اح
   حق طالق، حق سقطري نظیجنبش زنان موضوعات

  
  
  
  
  
 با تي ضد،ی منع آزار جنس،ی شغلني تامن،يجن

 مطرح رهي کاهش ساعات کار روزانه و غ،ینگار هرزه
 ها نهي زمني از ایخ جنبش موفق شد در برنيا. شد
ان  زن١٩۶٩در تظاهرات هشتم مارس .  کندیشرويپ

 جنگ در هي گرد آمدند و علکاي در آمریدردانشگاه برکل
  . تظاهرات کردندتناميو
عنوان   سازمان ملل هشتم مارس را به١٩٧۵ سال در
  . شناختتيبرسم»  زنیروز جهان«
 دوم و باالخص از اواخر دهه ی از خاتمه جنگ جهانبعد

 عقب مانده، ی به کشورهایدار هي، با توسعه سرما١٩٧٠
 لي کار و تحصري از زنان درگیتر زرگ بیها بخش
 یتي حال، زنان همچنان در جامعه موقعنيدر ع. گشتند

 نيا.  نظام مردساالر بودندريدرجه دوم داشته و اس
  . تر کردی و انفجارادترتناقض، مسئله زن را ح

 آه پس از ی نا بسامانطي با توجه به شراري اخی سالهادر
زنان در سراسر  ی برایستيالي اردوگاه سوسیفروپاش
 ی زنان حتی به دستاوردهاورشي.  شده استجاديجهان، ا

 ی مشتري روز به روز بی صنعتشرفتهي پیدر کشورها
 کارشان را از دست شتريزن ها نسبت به مردها ب. شود
 بر ی کمتریاي زن از حقوق و مزاني دهند و شاغلیم

 ی در حال رشد و جهان سومیدر کشورها. خوردارند
 يی کنارند و از ابتدادين از عرصه کار و تول زناتياکثر
 ی روز جهانلي دلنيبه هم.  محرومی حقوق اجتماعنيتر

 خود را یخي نقش تارگري بار دکي رود تا یزن م
 و کر زنان کار و زحمت، زنان روشنفیدرسازمانده

 . کندفاي وضغ موجود اهي بر علی انقالبیروهاين

  
  هيهوشنگ ابتهاج سا/ ارغوان 
  یري کبهيرق: نريچئو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ارغوان

  ارغوانمي اوزاق دوشموش قانداشیبوداغ
 ر؟ي رنگه چالیهانس وني گؤونيبو

  توتقوندور هله؟وخساي ر؟ي گونشدهاوا
  بوجاقداري براقي قاداني دونمن
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 یري کبهيرق: رنيچئو            هيهوشنگ ابتهاج سا/ ارغوان 



  
  
  
  
  
  
 ري ساچماي گونش باشنه
  وارمي باهاردان خبرنه

 ريواردي دوم،يگؤردو
 مدايغي نفس آلدمدن نهي سیرکيندياخيه  ائلی بو قارا قاتآه

 یمي نفسريتاري قایگئر
 مدايغيملي آددري بميشي قانادالنان باخی کريدي ائله قاپالولي
 ريقال

 نين  گئجهقيرقارانلي ق،یغيشي کور انيراغي چري بیدردل
 ريديس یلچيناغ
  توتولورمي نفسري دا بوردا دوستاقدهاوا
 وخو سولوب ر-ی وار، رنگله مي هر نه منبوردا
 الي گؤز اوجوناي اونودولموش حالني بئله بو داخمانگونش

 بييگؤز آتما
الر بئله سؤنوب بو اونودولموش   شامندني نفسوقيسو

 بوجاقدا
 ی منريريلند  آغالماغا هوسرهي خاطري الوان بمدايادداشي

 مي ارغوانرياورداد
 مي ارغوانريزديالني

 مي ارغوانرييآغال
 رييان آغال قی تامهيي  اورهميمن

  ري گؤزدن آخیآنباش
 یاسي نيزيميي  هر باهار، اورهی کريد ّري بو نه سارغوان،

 ر؟ي گللهيا
 ريش له  بهناي قانني قارانقوشالرلي اوزو هر ائري
  ر؟ي دامغا باسري بئله بناي داغنيرلريي جزماري قو
  ارغوانیس  پنچهی قانلنيئري

 شياپي ندنيي  أتهنيسحر
  سوروشالردان ین آتل گونشه دوغرو سوزولو

  جکلر؟ دن سووشوب کئچه  درهی بو غملهاچان
 ارغوان یمي سالخقان
 نينيس  پنجرهقي آچني سحرلر نيرچي سؤکولنده گؤدان
  هنگامه ساالنداندهيس هئره
  اوستونده توتنيويال یمي جانیالي گول بوميمن

  آپارنايرانگاهي سنياوچوشالر
 ندايسيغي قانينيس ه قوّصنينيداشالر  اؤز اوچوشی تلس کآه
  داشالر  اوچوشبالريقال

  ارغوانیراغي گولگون بانيباهار
  قال سنشيلميريقالد
 مسني شعرشي بوالشمقانا
  سوزولسونندهيلي دیلر رهي الوان خاطنيميولداشالري

  سن اوخوین  نغمهميغي اوخومادمن
 ! ارغوانمي قانداششي اوزاق قالمیبوداغ
  ٩۵٫١٠٫١٩: ترجمه

  

  
  
  

  
  نارغوا
  شاخه همخون جدا مانده منارغوان
  تو چه رنگ است امروز؟آسمان
  گرفته است هنوز ؟اي ست هوا؟ یآفتاب
  استروني باي گوشه که از دنني در امن
 ستي به سرم نیآفتاب
 ستي بهاران خبرم ناز

  استواري دنميب ی مآنچه
 اهي سخت سني اآه

  نفسنهي از سکشم ی است که چو بر مکي نزدآنچنان
 گرداند ی را بر مسمنف
 ماند یم ی قدمکي ني چنان بسته که پرواز نگه درهمره

 ستي رنجور قصه پرداز شب ظلمانی ز چراغيیکورسو
  ستی زنداننجاي که هوا هم ارديگ ی منفسم
  رنگ رخ باخته استنجاستي چه با من اهر
 دخمه ني ای بر فراموشهم ی هرگز گوشه چشمیآفتاب
  استنداختهين

وشه خاموش فراموش شده کز دم سردش هر  گني ااندر
  خاموش شدهیشمع
 زديانگ ی مهي در خاطر من گریني رنگادي

  آنجاستارغوانم
  تنهاستارغوانم
 ديگر ی دارد مارغوانم
 آلود  خون ني دل من که چنچون
 زدير ی فرو مدهي دم از دهر

 دل ما ی که هر بار بهار با عزاستي چه رازني اارغوان
 د؟يآ یم
  استني هر سال از خون پرستوها رنگني زمکه
  د؟يافزا ی بر جگر سوختگان داغ بر داغ مني چننيو

 ني زمني پنجه خونارغوان
 ري صبح بگدامن
  بپرسدي سواران خرامنده خورشوز
   ؟گذرند ی دره غم مني بر ایک

  خوشه خونارغوان
 باز سحر غلغله ی که کبوترها بر لب پنجره بامدادان

 آغازند یم
 ريرنگ مرا بر سر دست بگ گل جان
  تماشاگه پرواز ببربه
   بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازندآه

  گلگون بهاررقي بارغوان
  برافراشته باشتو

 ی خونبار منشعر
  را بر زبان داشته باشقانمي رفني رنگادي
  منی بخوان نغمه ناخوانده تو

  شاخه همخون جدا مانده منارغوان
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  عيد نوروز
  

عيد نوروز است و من در هياهوى رقابت تصاحب و تفاخر 
مالكيت قومى عيد نوروز به مردمى مى انديشم آه فارغ از 
تعلقات قومى و مذهبى و تمايزات اسمى اين روز را خوش مى 

عيد نوروز آه با َپس و پيش هاى و يا با نامهايى . دارند
دمانى متفاوت ريشه در تاريخ همه مردمان دارد، مراسم مر

است آه فارغ از هياهوى قومى در پى اين هستند آه درد و 
َآدر زمانه خود را اگر آوتاه هم باشد لحظه اى بصورت گذرا 

تنها در اين روز است آه عوام مى تواند خود را . فراموش آنند
در هيبت حاآمان و سرمايه دارخواص ُمجسم آند، مانند او 

 اى فراخ انداخته و لباس نو و شيك بپوشد، مانند او سفره
اگر آمى به عقب . ُپرُخورى بكند و مانند او تفريح بكند

برگرديم و بدون تعصب امروزى در  تاريخ ماضى  تعمق 
آنيم، خواهيم ديد آه اين جشن واقعًا باستانى است و حتى در 
. زمان قديم باشكوه تر از زمانه حال برگزار مى شده است

انوس رومى آه بعدها با جشن نوروز و يا مثًال جشن سورت
جشن آريسمس مسيحى جايگزين شد، جشنى است براى تخليه 

در نبرد تاريخى برده و برده . خشم و هيجان  تاريخى پرولتاريا
دار آه تا به امروز جريان دارد، برده دار براى تخليه خشم و 
هيجان  بردگان الزم مى ديد آه چند روزى فشار و استثمار 

و به نوعى مسير خشم بردگان را منحرف خود را متوقف آند 
برده در عصر قديم سرشار از خشم و نفرت بود، آنها مير ! آند

نوروزى و حاآمان موقتى را  بمناسبت حكمدارى شان تمسخر 
مى آردند و در پايان جشن آه منجر به إتمام حكمدارى موقتى 
پادشاهان موقتى بود آنها را به قتل مى رسانيدند تا خشم ناشى 
از تحقير و استثمار يك ساله خود از برده دار و حاآمان را 

در روايتها آمده است آه بردگان در ايام جشن آزاد . تخليه آنند
بودند و صاحبان بردگان براى آنها ميز مى گستراندند، در اين 
ايام قمار بازى آزاد ميشد و برده و توده مردم  ميتوانست از 

در زمانه ما اين شوق به ( د، لذت قمار بازى آردن بهره ببرن
قمار در ايام نوروز به تيله بازى، بازى با تخم مرغ و چند 

هر چند آه اين لذت آوتاه )  بازى ديگر تنزل پيدا آرده است
مدت ميتوانست به از دست دادن چندرغاز پس انداز او آه در 
جدالى نابرابر  با صاحب سرمايه به آف آورده بود منجر 

 به تقليد رفتارهاى روزمره سرمايه دار قبول بشود، اما شوق
پرولتارياى عهد قديم واقف به . ريسك را آسانتر مى ساخت

وضعيت  برده گونه خود بود و چون واقف به وضعيت خود 
بود، هر لحظه در انديشه طغيان و سر بر آوردن در مقابل 
حاآمان بود، براى رهايى از خشم انباشته شده او شاهان موقتى 

ايان مراسم قربانى مى شدند تا خشم تاريخى او از شاهان در پ
مغ آشى و آشتن مير . حقيقى  براى يكسالى تخليه شود

نوروزى دقيقًا در راستاى تخليه خشم هيجان گونه او بود، 
بعدها حتى در عصرى آه ايران هنوز بر مذهب سنى بود و 
 شيعه نشده بود اين مراسم به جشن عمرآشى تصعيد پيدا آرد،

هر چند آه بعضًا مراسم عمر آشى را در راستاى سنى ستيزى 
ايرانيان نام مى نهند اما در واقع عمرُآشى زمانى ابداع شد آه 
مردم ايران سنى مذهب بودند و اين نه واآنشى به سنى 

در ! مذهبان، بلكه واآنشى از سر خشم به حاآمان و شاهان بود
ايت اصول اخالقى موقع ظلم و استثمار نه شاهان ملزم به رع

مذهب هستند و نه استثمار شده گان خود را ملزم به قيدهاى 
زبان و عقيده دينى بيشتر در پى . تحميل شده مذهب مى دانند

توجيه استثمار است و پرولتاريا قادر به درك اين موضوع 
است و بهمين خاطر حتى با وجود مذهب سنى خودش مراسم 

 نفرت خود را نسبت به عمرآشى را اجرا مى آرد تا خشم و
حاآمان ابراز آند و اين خشم و نفرت هرچند آه توهين به دين 
حاآمان بود، اما بخاطر آارآردش در تخليه خشم و هيجان 

  .پرولتاريا نسبت به حاآمان، به تسامح تحمل مى شد
پرولتاريا در عهد قديم هزينه خوش گذرانى خويش در ايام 

اما !  تحميل مى آردجشن را بر برده داران و حاآمان
پرولتارياى عصر جديد چه؟ پرولتارياى عصر جديد چنان 
مجذوب مصرفگرايى و شبكه عنكبوتي تبليغات سرمايه دارى 
شده است آه  از وضعيت برده گونه خود غافل است، او شوق 
مصرف دارد، اگر در عهد قديم، او سرمايه دار را در عهد 

هاى مالى جشن را به جشن مجبور به خدمت مى آرد و هزينه 
او تحميل مى آرد، اما پرولتاريا در عصر جديد پس انداز 
چندين ماهه خود را در اين چند روز خرج مى آند و يا مجبور 
به برداشت وام و نزول ميشود تا تمام َهم و غم خود را 
مصرف جشنى مى آند آه در نهايت به فربه شدن سرمايه دار 

اگر در عصر قديم در زمان سرمايه دارى . يارى مى رساند
جشن قسمتى از سرمايه خود را از دست مى داد در عهد جديد 
با ازدياد فروش اجناس تجمالتى اش بر آميت سرمايه اش مى 

سرمايه دار عصر قديم در زمان جشن با آگاهى از خشم . افزايد
پرولتاريا نسبت به خودش برنامه ريزى مى آرد آه در أعياد 

ز چشم او دور بماند تا از خشم وى مصون جشن تا حد ممكن ا
باشد، اما سرمايه دار جديد در زمان جشن واردات و توليدش 
را زياد آرده و خود با مصرفش، الگويى از لوآس گرايى را 
ارايه مى دهد آه تا با تحريك شوق مصرف گرايى پرولتاريا، 

جاى زخم شالق بر تن . چندرغاز او را از چنگش دربياورد
 برده عهد قديم او را بر وضعيتش آگاه مى آرد و آارگر و

قلبش سراسر از خشم بود، او بدنبال روزنه اى براى تخليه 
خشم انباشته خود بود، مسله او يافتن موقعيت و زمان مناسب 
بود و در نهايت قيام و سربرآوردن نهايى وى بود آه بيشتر 

يت برده ناشى از انتخاب اخالقى او بود آه آيا او به اين وضع
گونه خود ادامه بدهد و يا سر بر آورده و خشم تاريخى خود را 
ابراز آند، آشتن و مسخره آردن شاهان موقتى، مغ آشى يا 
مير نوروزى و تحميل هزينه ها بر شاهان و برده داران، 
تالش صاحبان سرمايه عصر قديم بر انحراف و تخليه هيجان 

صر جديد نه بر جسم اما سرمايه دار ع. اين خشم تاريخى بود
پرولتاريا آه بر روح او ضربه مى زند، شالق عصر جديد بر 
تن زخمى بر جاى نمى گذارد، اين شالق روح را تسخير مى 
آند، پرولتاريا در عصر جديد از وضعيت برده گونه خود 
باخبر نيست، بهمين خاطر او با مسله اى اخالقى انتخاب سر 

گى خويش مواجه نيست، برآوردن و يا ادامه وضعيت برده 
مسله عصر جديد عدم شناخت و آگاهى او از وضعيت برده 

شوق مصرفگرايى زنجيرهايى از جنس . گونه خويشتن است
نامرئى بر روح و جسم پرولتاريا تنيده است در حالى آه 
زنجيرها در عهد قديم آهنين بود وآثارش بر جسم از دور 

 بر رهايى  پرولتاريا تالش امروزى بيشتر از آنكه. نمايان بود
  .باشد بايد بر آسب خود آگاهى از وضعيت برده گونه او باشد

 
 قهرمان قنبرى
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  به طرح تحول سالمتیآر
 یساز ینه، به خصوص

 یني چگنايس : سندهينو
  
 بهداشت و درمان در ري وز،ی حسن هاشمدي گذشته، سماه
 در جمع ی علوم پزشکیها  دانشگاهی اجالس رؤساهيحاش

  :خبرنگاران در وزارت بهداشت گفت
 وزارت بهداشت باعث لهي خدمات سالمت به وسیتصد «
 ی و نظارت با مشکل مواجه شود، در حالتيري مدشود یم

 تيفي خدمات را با کني همتواند ی میکه بخش خصوص
 خدمات از ني اداري خردي بازي نها مهيبهتر ارائه کند و ب

  ». باشندیبخش خصوص
 بهداشت، در ادامه با ري وززيانگ ات شگفت اظهارني ااما

 درباره یو.  کردداي ادامه پیزتريانگ اظهارات شگفت
  : گفتزياليخدمات د

دار در   مشکلیها  از حوزهیکي زيالي خدمات دارائه«
 لي به کشور تحمیادي زیها نهيکشور ماست که هز

 مي دارازي نزياليما در کشور به پنج هزار تخت د. کند یم
 که منابع الزم ی در حالمي داراريآن را در اختکه نصف 

 زيالي ددي مراکز جدجادي و ازاتي تجهني ادي خریرا برا
 بخش تي از ظرفدي حتمًا بانيبنابرا. ميندار اريدر اخت
  ».مي کمبود استفاده کنني جبران ای برایخصوص

 سه سال گذشته ی بهداشت که طري اظهارات وزني ا
 29 اصل حيخالف نص صرمرتب تکرار و اجرا شده، م

 گاني بر ارائه خدمات رای کشور مبنیقانون اساس
  .بهداشت و درمان به همه مردم است

 وزارت بهداشت در چند سال گذشته در استي س
:  بوده استزي چکيخصوص بهداشت و درمان کشور 

. یساز ی همان خصوصاي بهداشت و درمان یساز یپول
ت و درمان به انواع  بهداشري هدف، وزني به اليدر راه ن

 یساز يی تا کاالبرد یو اقسام استدالالت مختلف پناه م
جالب آنجاست که . ه کنديبخش بهداشت و درمان را توج

 ني بهداشت، مرتب به استفاده از تجربه برترريوز
 ی برايی به عنوان الگواي بهداشت و درمان در دنیها نظام
حول  طرح تی اجرازي و نی نظام درمانیاستگذاريس

  .کند یسالمت اشاره م
 موفق در ی کشورهاميني خصوص الزم است ببني ادر

 شي در پیاستيخصوص بخش بهداشت و درمان چه س
 بخش بهداشت و ی فعلیاستگذاري سیاند و کجا گرفته

  . داردی همخوانی موفق جهانیدرمان با الگوها
 نيتر  موفقدي کانادا شا،ی جهانیها  مطابق آمار و گزارش

. هداشت و درمان را در حال حاضر در جهان داردنظام ب
 بهداشت و درمان یساز یدولت کانادا نسبت به خصوص

 یا  ضربهیساز ی حساس است، چراکه خصوصاريبس
 ی دسترسی جامعه براکي کم درآمد یها بزرگ به بخش

همه . کند ی وارد میمان و دریبه خدمات بهداشت
 یائم کانادا دارا دماني مهاجران و مق،يیشهروندان کانادا

 را مهي بني که شما ایزمان. هستندی بهداشت عموممهيب
 چي هی و درمانی اکثر خدمات بهداشتی براديداشته باش

 پرداخت اتي مالقي پول از طرني و اديپرداز ی نمیپول
 و ی بهداشتمات از خدديخواه ی که میهنگام. شود یم

مت خود  سالمهي کارت بدي باد،ي استفاده کنی عمومیدرمان
  .دي ارائه دهی پزشککيني کلاي مارستانيرا به ب

 گاني امور بهداشت و درمان در کانادا رای طورکلبه
عالوه .شود ی مزي نها تيزي و وها شياست که شامل آزما

 کشور ني که وارد ازي نیبر شهروندان کانادا، مهاجران
 کارت بهداشت به سرعت افتي نسبت به دردي باشوند، یم

  .د تا بتوانند از خدمات آن بهره ببرنداقدام کنن
 پزشک تواند ی ميی هر خانواده کاناداني عالوه بر ا

 ی صورت پرونده پزشکنيخانواده داشته باشد که در ا
. شود ی آن پزشک قرار داده ماريافراد خانواده در اخت

 کشور به طور ني خدمات در انيالزم به ذکر است همه ا
 افتي دری پولچي ه آنی است و براگانيمطلق را

  .شود ینم
 بهداشت یها  نظامني از کارآمدتریکي صاحب زي نروژ ن

 در نروژ یخدمات بهداشت عموم. و درمان در اروپاست
طور   به یخدمات درمان. شود ی مني تأماتيتوسط مال

 در دسترس همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن کساني
اشت بخش بهد.  استی اقتصاداي و ی اجتماعتيموقع
 ني از بزرگتریکي هزار کارمند، ٢٢٠ نروژ با یعموم
 یها  مراقبتستميس. دهندگان خدمات در نروژ است ارائه
 نيا.  استافتهي  سازمانهي دوالستمي سکي نروژ یبهداشت
 مي و دولت تقسی شهردارني به وضوح بها تيمسئول

 هي اولی مسئول تمام خدمات بهداشتها یشهردار. شوند یم
 و ها یماري از بیريشگيشامل ارتقاء سالمت، پهستند که 

  . استی درمان و توانبخشص،ي تشخنيصدمات و همچن
 ی حق برخوردار،ی طرح تمام ساکنان در شهردارني ادر
دولت مسئول خدمات .  را دارندی پزشک عمومکياز 

 است، از جمله ی در حوزه تخصصی و درمانیبهداشت
 یدمات درماندولت خ. ی و روانی جسمیها مارستانيب

هر منطقه . کند ی را در چهار منطقه ارائه میتخصص
 است که به طور یا  شرکت بهداشت منطقهکي یدارا

 یها آنها مسئول ارائه مراقبت. کامل در تملک دولت است
  . مناطق هستندني ساکنان در ای برایا ژهي ویبهداشت

 بهداشت و نهي موفق در زمی از کشورهاگري دیکي
 زي کشور ننيدر ا. پا و جهان، سوئد استدرمان در ارو

 قي تزراي یساز یدولت همواره نسبت به خصوص
 به بخش بهداشت و درمان حساس ی خصوصیها هيسرما
بهداشت و درمان در سوئد با استفاده از قانون . است

   قانون همه ني ااساسبر . شود یبهداشت و درمان اداره م
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 طيو درمان در شرا از بهداشت یستيمردم در سوئد با
 که نامشان در اداره ثبت یکسان. برابر برخوردار باشند

احوال سوئد ثبت شده همانند شهروندان سوئد حق 
  . دارندی از خدمات درمانیبرخوردار

 در ري سه سال اخني وزارت بهداشت در ایها استيس
 کارآمد و موفق همچون سه یها  با نظامميتقابل مستق

 ی الگوهانيتر و سوئد به عنوان موفق کانادا، نروژ یالگو
  .نظام بهداشت و درمان در جهان است

 طرح تحول سالمت و به ی بهداشت و درمان در لواريوز
 طرح در طول سه سال گذشته ني ای منابع مالنيبهانه تأم

 بهداشت و درمان را یساز ی کرده خصوصی سعوستهيپ
ز  ایاري است که بسی در حالنيا.  ببردشيدر کشور پ

 یدرآمد فاقد توان پرداخت حت مردم به خصوص اقشار کم
  . و درمان در کشورندبهداشت هي اولیها نهيهز
  

  
  
  
  
  

 محترم بهداشت ري از وزی سؤال اصلیطي شراني در چن
 ختهي افسارگسیساز ی خصوصاي است که آنيو درمان ا

 تيبخش بهداشت و درمان در کشور به جز محروم
 از راني و فرودست جامعه ا طبقات کارگرشتريهرچه ب

 دارد؟ ی در پیگري دجهي نت،یبهداشت و درمان حداقل
 کي ی جهانیها خص از شایکيمهمتر از همه آنکه، 

 ی توجه دولت برازانينظام موفق بهداشت و درمان، م
  . خاص توسط دولت استماراني به بگانيارائه درمان را

ت  از وزارت بهداشدي شاخص، باني با توجه به احال
 ماراني درمان بطهي به حی ورود بخش خصوصديپرس

 به ی دولت در ارائه خدمات درمانینينش خاص و عقب
 ني ایها نهي هزشي جز افزایا جهي چه نتماراني بنيا
 اقشار جامعه در نيتر في فشار به ضعشي و افزامارانيب
   دارد؟یپ
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  سالروز تولدني و دهمکصديبه مناسبت 
  ی اعتصامنيپرو

 
 را مجسم کرد که اسباب ی توان دختر دوازده ساله ایم

 هر ی که از همان نوجوانیاست ؛ دختر" کتاب"  اش یباز
 کهن ی از شاعری قطوروانيروز در دستان کوچکش ، د

 نگه نهي خواند و در سی شود ، که اشعار آن را می مدهيد
  . داردیم
 ني و دهمکصدي و پنجم اسفند مصادف است با ستيب

.  شاعره پرآوازه کشورمانی اعتصامنيسالروز تولد پرو
 او ی اجتماعقاي درشجاعت و نگاه عمدي را بانياشتهار پرو

 لي نایتياو در عمر کوتاهش به چنان شهرت و محبوب. ديد
  . استافتهي به آن ذست یآمد که کمتر شاعر

. منتشر شد" بهار" در مجله  نبود که اشعارششي بیکودک
 عام و خاص زبان زد شد و در ني به سرعت بنياشعار پرو

  .    کردداي پی اژهي وی معاصر کشورمان جااتيادب
 و ستي در بی اعتصامني ملقب به پرویاعتصام" رخشنده "

 متولد شد ، در زي در  تبری شمسی هجر1285پنجم اسفند 
 ی پدرش که مرد. با خانواده اش به تهران آمد یکودک
او . کردفاي ای او نقش مهمی بود در زندگی و انقالبختهيفره

 متوجه استعداد دخترش شد ، به پروش و آموزش کهيهنگام
  . گماردهمت یو
 سندگاني معروف به اعتصام الملک از نوی اعتصاموسفي

را در " چاپخانه "ني اولیو.  بودرانيو دانشمندان بنام ا
  . مجلس بودی ندهيم نما هی بنا کرد ، مدتزيتبر

 اشعار نيبود که اول" بهار" مجله بنام ري الملک مداعتصام
 مجله منتشر شد ، ثمره ازدواج اعتصام ني در همنيپرو

  . دختر استکيالملک ، چهار پسر و 
 مدبر ، صبور يیاو بانو.  نام داشت ی اختر اعتصاممادرش

 في در پرورش احساسات لطی بود ، وفي، خانه دار و عف
 اشعار او واني داشت و به دیو شاعرانه دخترش نقش مهم

  . دادی نشان میعالقه فراوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خانواده او اهل مطالعه .  با مطالعه آشنا شد ی از کودکنيپرو
 را از البه ی ادبژهي به وی و فرهنگی مطالب علمیبود و و

 به ی سالگازدهي در افتي ی آنان درمی گفت و گوهایال
 ، ناصرخسرو ، ی ، مولوی ، نظامیعار فردوس اشوانيد

 که همه از شاعران بزرگ و ی ، فرخی ، انوریمنوچهر
 ، آشنا بود و از همان ندي آی به شمار می آور زبان فارسمنا

 آن با او یريادگي ی هاوهي وزن و شنهي پدرش در زمیکودک
 . کردی منيتمر
س آن ،  داد تا بر اسای به او ممي از شاعران قدی شعریگاه

 هي قافاي دهد ، و ريي وزن آن را تغاي دي بسرایگريشعر د
 ی انهي ها و تالشها زمني تمرني کند ، همداي پشي نو برایها

 کلمات و استفاده از آنها آشنا شود یري قرارگبيشد که با ترت
  .اندوزديو در سرودن شعر تجربه ب

  آشنا باشد ، با خواندنی شعر و شاعریاي با دنی کس کمهر
 برد ی می او در آن سن و سال پی ها به توانائتي بنيا

 ، ی مربوط به دوران نوجوانشي شعرهانيباتري از زیبرخ
 یا"  باشد ، شعر ی او می تا چهارده سالگازدهي یعني

  : سروده شده استی سالگ12او در " مرغک 
  انهي ُمرغک ُخرد ، ز آشیا
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   آموزدني کن و پرپرواز
  نه؟ حرکات کودکای کتا
   آموزدني باغ و چمن چمدر
   شود زمانهی تو نمرام
   آموزدني ؟ رمی از چه شدرام
   نهاي که دام هست شيمند
   روز به فکر آب و دانهشو

   آموزدني شب آرمهنگام
 را ی توان دختر دوازده ساله ای اشعار مني خواندن ابا

 که یاست ؛ دختر" کتاب"  اش یمجسم کرد که اسباب باز
 واني هر روز در دستان کوچکش ، دیاناز همان نوجو

 ی شود ، که اشعار آن را می مدهي کهن دی از شاعریقطور
  . داردی نگه منهيخواند و در س

  . سروده استی سالگ12 در زيرا ن" گوهر و سنگ  " شعر
 اکبر دهخدا ، ملک ی مانند استاد علی و دانشمندانشاعران
 و نصر یسي نفدي ، سعیاني بهار ، عباس اقبال آشتیالشعرا
 از آنها در ی بودند ، و بعضني از دوستان پدر پرویاهللا تقو

 شدند ، و در ی هفته در خانه او جمع می از روزهایکي
هر بار .  کردندی بحث و گفتگو می مختلف ادبی هانهيزم

 ی خواند ، آنها با عالقه به آن گوش می می شعرنيکه پرو
  . کردندی مقيدادند و او را تشو

 شد ، او در تمام لي ، فارغ التحصی سالگ18، در  نيپرو
البته .  از شاگردان ممتاز مدرسه بودیکي ، یليدوران تحص

 داشت ، او به یادي از ورود به مدرسه ، معلومات زشيپ
 کرد ، در حد ی میدانستن همه مسائل عالقه داشت و سع

نه يمطالعات او در زم.  کندداي پی آگاهزيتوان خود از همه چ
 توانست ی و مستمر بود که مريگي آن قدر پیسين انگلزبا

 ) یسيانگل ( ی را به زبان اصلی مختلفیکتابها و داستانها
 سال در 2 که دي رسی زبان به حدنيمهارت او در ا. بخواند 

  . کردسي تدریسي و انگلی فارساتي خودش ادبیمدرسه قبل
 و هم کالس ني پرویلي ، جشن فارغ التحص1303 خرداد در
 خود از وضع یاو در سخنران.  او در مدرسه برپا شدیها

 راني زنان ای خبری و بی سوادی ، بینامناسب اجتماع
 نهي در زمی اهي ، بعنوان اعالمی سخنراننيا. حرف زد

  . داردادي زتي اهمراني معاصر اخيحقوق زنان ، در تار
  :گفته است" خيزن و تار "هي از اعالمی در قسمتهانيپرو

 تي و تربمي مزمن شرق منحصر به تعلیماريب ی دارو«
 که شامل زن و مرد باشد و تمام یقي حقمي و تعلتياست ، ترب

  ». دي نماذيطبقات را از خوان گسترده معروف مستف
  : درباره راه چاره اش گفته است و
 بي گذشته ، اصالح معای های مرمت خرابی براداستيپ

 یرانيا.  استشير پ دی ، مشکالتندهي سعادت آدي و تمههيحال
 ضعف و ماللت را از خود دور کرده ، تند و چاالک ديبا
 که سال ني از دوستان پرویکي» .  پرتگاه را عبور کندنيا

 :ها با او ارتباط داشت ، درباره او گفته است 
 ، پاکدامن ، خوش خو و دهي ، پاک عقنتي ، پاک طني پرو«

 در مقام خوش رفتار ، نسبت به دوستان خود مهربان ،
کمتر .  بودداري و محبت پاقتي فروتن و در راه حقیدوست

   ی کرد ، در معاشرت ، سادگی فکر مشتري زد و بیحرف م
  

  
  
  
  
  

 و ی ادبلي وقت از فضاچيه.  داد یو متانت را از دست نم
  ». گفتی خودش سخن نمیقاخال
 و زي عزگراني صفات باعث شده بود که او نزد دني اهمه

 .ارجمند باشد
 اشعارش اني است که از می ها ، نکته اني از همه امهمتر
 که سروده ، در ی ، با آن همه شعرنيپرو.  شود ی مدهيفهم
 دو جا از خودش اي کي ، فقط تي با پنج هزار بیوانيد

 نشان دهنده نيحرف زده و درباره خودش شعر سروده و ا
  . اوستستهي و اخالق شایفروتن

چاپ مجموعه اشعار او مخالف  از ازدواج، پدرش با شيپ
 کار را با توجه به اوضاع و فرهنگ آن  روزگار نيبود و ا

 ممکن گراني کرد که دیاو فکر م.  دانستی، درست نم
 افتني ی برای را ، راهزهي دوشکياست چاپ شدن اشعار 
  !شوهر به حساب آورند

 ني او از شوهرش ، به ای و جدائني پس از ازدواج پرواما
 ی ، حاوني مجموعه شعر پرونينخست.  دادتيکار رضا

 شي سروده بود و بی سالگ30 از شي بود که او تا پیاشعار
 ی را شامل می ، قطعه ، غزل و مثنودهياز صد و پنجاه قص

  .شد
 که ی از اشعار او کردند ، به گونه ای استقبال فراوانمردم

 اني کوتاه پس از چاپ ، دست به دست می او در مدتوانيد
 کي کردند که آنها را ی باور نمیاري و بسدي چرخیممردم 

زن سروده است ، استادان معروف آن زمان ، مانند دهخدا 
 او ار درباره اشعيی ، هر کدام مقاله هاینيو عالمهء قزو

  ."نوشتند و شعر و هنرش را ستودند
 تهران ی عالی کتابدار کتابخانه دانشسرای مدتنيپرو

 ساکت و یکتابدار. بود ) ی معلم کنونتيدانشگاه ترب(
 ی از مراجعه کنندگان به کتابخانه نمیاريمحجوب که بس

 وانشيپس از چاپ د. دانستند او همان شاعر بزرگ است 
  . کردري از او تقدزيوزارت فرهنگ ن

 رسم است که دولت ، دانشمندان و بزرگان علم و معموال
 و شي خاص ، مورد ستای مراسمی برگزاریادب را ط

 ی مقاماي ري وزی مراسمنيدر چن.  دهد ی قرار ماحترام
 دولت ی را که نشانه سپاس ، احترام و قدردانیباالتر ، مدال

 فرد مورد نظر است ، به او ی و فرهنگیاز خدمات علم
 مدال درجه 1315 ، وزارت فرهنگ در سال کند یاهدا م
 مدال ني او ای اهدا کرد ولی اعتصامني را به پرواقتيسه ل
  .ل نکردرا قبو
 ورود ی رضا خان را که از او براشنهادي پی شده که حتگفته

 وقت دعوت کرده بود ، عهدي به ملکه و ولسيبه دربار و تدر
 بود که به ی به گونه اني و اعتقادات پروهي ، روحرفتينپذ

او .  حاضر شود يی مکان هاني داد در چنیخود اجازه نم
 لعهش به مطا ای و سکوت شخصيی داد در تنهای محيترج

  .بپردازد
 درباره ستمگران و ثروتمندان به ی سالگ15 که در او

 ی اشرافطي تواند به محیسرودن شعر پرداخته ، چگونه م
  دربار قدم بگذارد و در خدمت آنها باشد ؟

 ري خالق و همواره درگی شعوری آماده ، دارای که انساناو
 فتهي فر نشان ها و دعوت هاني بود به ایدر مسائل اجتماع

  . شدینم
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 یاي در مذمت اغنني اشعار پروگرازي دیکي جا ني ادر

   :مي خوانیستمگر را م
   پسری پند به فرزند داد، کایبرزگر

   پس از من تو راستشهي پنيا
   ما جمله به محنت گذشتمدت
   خون خوردن و رنج شماستنوبت
  ی نخست همان بدروی چه کنهر
   ، چو کوه و صداستکي بد و نکار
  ی راکي پدر نی ، کاني چنگفت

  استي ما ستم اغنی صاعقه
   آنان ، همه آرام و خوابشهيپ

  ما ، درد و غم و ابتالستقسمت
  مي اگانهي فقرا ، از همه بما

   ، با همه کس آشناستی غنمرد
   آن را که سمور و خزستخوابگه

  
  

  
  
  
  
  
   زمستان ماستی غم سرمایک
  ستيرگي دالن را چه غم از ترهيت
  خبران را چه خبر از خداست یب

 ، پس از کسب افتخارات فراوان و ی اعتصامنيپرو
 - ی ابوالفتح اعتصام– که برادرش یدرست در زمان

 کرد ، ناگهان ی چاپ دوم آن حاضر می را براوانشيد
 شد پزشک معالج ی بستر13200 نيدر روز سوم فرورد

 داده بود ، اما در صي اش را حصبه تشخیمارياو ، ب
 زمان درمان او گذشت انه کرد و متاسفی او کوتاهیوامدا
  . بد شد و در بستر مرگ افتاداري حال او بسیو شب

 اش ی پزشک خانوادگ1320 ني شب شانزدهم فروردمهين
 ی کالسکه آماده ای او خواندند و حتني بار به بالنيرا چند

 در نيپرو. … و امدي او نیبه در خانه اش فرستادند ، ول
  .ش چشم از جهان فرو بست آغوش مادر

 اش در شهر قم در ی پاک او را در آرامگاه خانوادگکريپ
 .کنار مزار پدرش به خاک سپردند 

  ی ملتنياز چن
   داشت؟یخي توقع حافظه تاردي باچگونه

  ی کدکنیعي شفمحمدرضا
   رایريپذ  هر نظامستينظم

  قاي در اول موسیگرخواند
 ر،يسال اخ چند ني از سقوط سلطنت، در همبعد

 فکر ني تازه به اراني خوانان ا روشنفکران و کتاب
راست است و » .مي نداریخي تاری ما حافظه«اند که  افتاده

 جهان، در قرن یدر کجا. ستي قابل کتمان نقتي حقنيا
 بلکه ست،يغرض شخص او ن (یزدي ی اگر فّرخستم،يب

هن دوست و شجاع از طراز ي آزاده و میمنظور شاعر
 خبر ی او بی از گورجای کسشد، یته مکش) اوست

 ديا  نکته توجه کردهني شما تاکنون به ادانم ی نمماند؟ یم
 کجا یزدي ی فرخی به خاکسپاری جاداند ی نمکس چيکه ه

  بوده است؟
Description: 0,,4805941_4,00قبر گري دنيا 

 از شي قرن پازدهي که مربوط به ستي نیستاني سیفرخ
.  رفته استاني تاتار از می  حمله درندي باشد و بگونيا

 در سال تولد من و همساالن من کشته شده یزدي یفرخ
 را در زندان قصر تي قاتالن او، که آن جنادياست و شا

 نسل قاتالن یعيعمر طب.  باشنددهمرتکب شدند، هنوز زن
  . سال است95 ـ 90 حدود یزياو چ
 کجاست؟ یزدي ی که قبر فرخداند ی نمکس چي هچرا
 بوده است که ی در فالن گورستانديشا«:  گفتديهخوا
 نيدر آن صورت ا» . به پارک شده استلي تبدنکيا

 ني چنني خواهد آمد که چرا ما اانيتر به م پرسش تلخ
 در آن یزدي ی که فرخی که محلميناسپاس و فراموشکار
 ادبودي سنگ کي شود و ارک به پليمدفون شده است تبد

  م؟ير او در آن پارک نگذایبرا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 که ی است؟ شاعرريپذ  امکانیزي چني چناي دنی کجادر

 شعر خود ري خود را در تی تمام هستر،يمانند آرش کمانگ
 زهي زمانه به سترحم ی بیکتاتورينهاده است و با د

او » آمپول هوا«برخاسته است و در زندان همان نظام با 
 نداند؟ کس چي محل قبر او را هدياند، چرا با را کشته
 ی آن روز، کسیکتاتورياز ترس نظام د«: ت گفديخواه

همه » .جرأت نکرده است که آن را ثبت و ضبط کند
 آن نظام یزدي ی که دو سال بعد از مرگ فرخدانند یم
 که بعد یچرا کسان.  شده است»کونيکن ف «یکتاتوريد

 ادگذارشيها نثار بن  آن نظام آن همه دشنامیاز فروپاش
 به ثبت و ضبط يی که در جافتادندي ننير اکردند به فک
   بپردازند؟یزدي ی فرخیمحل خاکسپار

 ی خردمندچيه. ستي نرفتهي ماجرا پذني در ای عذرچيه
  در فرنگستان، . رفتي عذرها را نخواهد پذگونه نيا
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 واري که بر ددينيب ی مديرو ی راه ماباني که در خطور نيهم
اند و بر آن   نهادهی سنگايها، پالک   از ساختمانیاريبس

 دانشمند، در فالن اي سندهي نواياند که فالن شاعر  نوشته
 کرده ی ساختمان زندگني هفته در اکي اي دو روز خيتار
  .روم ی نمی دوریجا. است
 ستي در بیعني بعد از سقوط سلطنت، ی  دورهني همدر

به صرف  (مي محترم حضرت عبدالعظیاي اولر،يسال اخ
 الزمان عيقبر بد) یل و رفع مانع فقه سا یگذشت س

 دانشگاه تهران و خي استاد در تارنيتر فروزانفر، بزرگ
 ونيلي مکي را، به مبلغ نيزم راني از نوادر فرهنگ ایکي

  )  دست سومکاني پلي اتومبکي متي قماندر آن ز(تومان 
 حرف را ني اکس چيه.  فروختندی بازاری حاجکيبه 

 تا کردم ی باور نمزيمن خود ن. کند یباور نم
  Description: bahar.دميند

 به منزل ما زنگ ی خانمی قرار بود که روزني ازقصه
 اطالعات مشغول ی من االن در روزنامه«: زدند و گفتند
 فروزانفر الزمان عي استاد بدی  شما دربارهی خواندن مقاله

 یا  روزنامهچي عرض کردم که من در هشانيبه ا» .هستم
 نقل ی؛ حتما از کتاب»اطالعات« از جمله سميون یمقاله نم

خانم :  کردندیگاه خودشان را معرف  آنشان،يا.  استهشد
 ی گالب، استاد دانشگاه تهران، به نظرم دانشکده دکتر گل

  .علوم
 دختر مرحوم دکتر شاني دانستم که ای معرفني ازپس
 دانشگاه تهران هستند که ی گالب استاد برجسته  گلنيحس
گالب ـ همسر   ـ خواهر مرحوم دکتر گلشانيا ی عّمه

گالب با لحن  آن گاه خانم دکتر گل. استاد فروزانفر بود
 که ديدان ی شما مايآ«:  خطاب به من گفتندیسوگوار ُمصّر

 کي به مي حضرت عبدالعظیاي فروزانفر را، اولادقبر است
  »اند؟  تومان فروختهونيلي مکينفر تاجر به مبلغ 

 باور نکردم یول.  بمردمی به دست و پا در آن لحظه،من
 ني چناي دنیدر کجا. دمي دشتنيتا خودم رفتم و به چشم خو

 است؟ از ريپذ  امکانستم،ي قرن باني آن هم در پا،یا واقعه
   داشت؟یخي تاری  توقع حافظهدي چگونه بای ملتنيچن
 یخي تاری ما حافظه «نديگو ی که می دارند کسانحق
 ويآرش« نداشتن س جهي ما نتیخي تاری  فقر حافظه»ميندار
 با فرانسه و انگلستان که در اسي است؛ نه در ق»یمل
 ی عثمانوي ما کجا و آرشويآرش. گانماني با همسااسيق
 اني دانشجویگاه!! کجا؟) ري قرن اخی هي ترکیعني(

 ی مطالعات ادبی فتهي که سخت شاتيادب ی دکتریها دوره
 کنند ی، به من رجوع م هستنددي جدیها هي نظری در حوزه

 نيلوس« روش اي] 1[»لوکاچ« روش ميخواه یما م«که 
 به ،یرانيرا بر فالن رمان معاصر ا] 2[»گلدمن

 ني خود را در ای دکتری  و رساله»مي کنادهيپ«اصطالح 
  ».ميسيباره بنو

 به م،ينيب ی راه مني که در ای هزاران مانعاني در ممن
   ديز دولت فرانسه بپرس اگر شما اميگو ی به آنها میشوخ

  
  
  
  
  
  

 اباني خی خانه  و در فالن قهوهخ،يدر فالن تار«که 
 فنجان قهوه خورده کي کتورهوگوي وی آقازه،يل شانزه

 در آن کافه کتورهوگو،يحساب آن روز و است؛ صورت
 فرانسه ی ملوي فورًا از آرش،»است من ازيمورد ن

 ی قبر فرخی اما ما جادهند، ی و به شما پاسخ مپرسند یم
  ـ!ميدان ی را نمیزدي

 ی قبر فرخی از نوع جای اطالعاتی که برایا  جامعهدر
 ساختار بوف ميتوان ی چگونه مم،ي مطلقپاسخ ی ما، ب،یزدي

 سلوچ را بر ی خالی جااي ها هي همسااي شيها  چشمايکور 
 آثار انطباق ني انشي عصر آفریاسي و سینظام اقتصاد

   در مغرب اتيشناسان ادب امعه که جیا  با آن گونهميده
 ی را با ساختارهای آثار ادبیاند ساختارها  توانستهن،يزم

   آن آثار انطباق دآورندگاني عصر پدی و اجتماعیطبقات
 یدار ني زماي ی فالن نظام، بورژوازنکهيدهند؟ صرف ا

 ی بوده است، برای فالن نظام خرده بورژوازاياست 
  .کند ی نمتياسانه کفا ساختارشنیگونه مالحظات علم آن

 اول، مثًال چه ی عصر پهلونکهي اثبات ای برایوانگه
 داشته است، ما هنوز هزاران پرسش یا یساختار اقتصاد

 بعد و یها  در مورد دورهني همچنم؛ي دارپاسخ یب
  ـ.»بعدتر«
 است یخي تاری  آن فقدان حافظهجةي نت،ی ملوي فقر آرشايآ
ده است که ما هرگز  سبب شیخي تاری  نداشتن حافظهاي
  م؟ي کارمان نداشته باشیجا چي در هو،ي به آرشیازين
 است که افتخار ني من ای بزرگ زندگیها  از سعادتیکي

 در اکوبسون،ي داشتم که رومن یا حضور در جلسه
 اي 1974سال  (کرد ی میدانشگاه اکسفورد، سخنران

 تزيي بتلراميلي وی از شعرهایکي، ]3[اکوبسوني). 1975
 یرهاي و تحرکرد ی ملي خاص خود تحلی وهيبه شرا 

 ی هي تا نظرکرد، ی مسهيمختلف آن شعر را مقا
 ادمي.  کندتي تثبار،ي خود را، بر آن معی انهيساختارگرا
که ] 4[ از حاضران ـ به نظرم جاناتان کالریکيهست که 

 از آثارش امروز ی بود و بعضیدر آن هنگام استاد جوان
 ني اولامي شده است و در آن ا ترجمهیبه زبان فارس

 از چاپ ه تازStructuralist poeticsکتابش به نام 
 و من شد ی ميیخارج شده بود و در همان مجلس رونما

 از سخن یا  ـ اعتراض کرد بر گوشهدمي جلد خرکي
  .اکوبسوني

Description: sas5[چاردزي روي جلسه هم آسيرئ[ ،
.  بودیسينگل در قلمرو زبان استميناقد بزرگ قرن ب

 سخن شما را، استاد نيا«:  به آن معترض گفتاکوبسوني
 نيو ا:  شد و گفت کهادآوري به من کاي هم، در آمریگريد

 است که ی به خاطر طرز قرائتتزيياستنباط شما از شعر 
 ی روسی  به سبب لهجهني و ادي دارتزيي رشما خود از شع

” It is because of your Russian accent“شماست 
  دست آن استاد را گرفتم و بردم به «:  گفتاکوبسوني
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 تمام بزرگان دانش و یدانشگاه هاروارد آنجا که صدا
  . شده استويادب و هنر ضبط و ثبت و آرش

 خودش را خوانده ی را که شعرهاتزيي ی صدای صفحه
و :  او گذاشتم و گفتمیبود و ازجمله همان شعر را، برا

 که من خواند ی به همان گونه مزي شاعر، خود نن،يبب
 شوم ادآوري دي باادداشتي ني خوانندگان ایبرا» ام خوانده

 اتي ادبخي که تارست ی از دو سه شاعر بزرگیکي تزييکه 
 در 1939 است و در سال دهي به خودش دیسيگلزبان ان

 يیزهاي به فکر چه چيیها آنها در چه سال. گذشته است
 ی حاجکي فروزانفر را به زمانال عياند و ما قبر بد بوده
  .ميفروش ی دست سوم مکاني پکي متي به قیبازار
اگر . زنم ی کار خودم، دانشگاه تهران، مثال می  حوزهاز

 نوع سؤاالت ميخواه یاز دانشگاه تهران بپرسند که ما م
 اي فروزانفر الزمان عي بدايالشعراء بهار   ملکیامتحان

 نمونه ـ کي دانشگاه تهران اي آم،ي را بداناحّيخانم فاطمة س
 ان استادني ای امتحانیها  نمونه ـ از پرسشکيفقط 

 خي از تاری را، که فصول درخشانمانند یبزرگ و ب
 در تواند یاند، م  و فرهنگ عصر ما را شکل دادهاتيادب
 پاسخ دانشگاه نهي زمني ما قرار دهد؟ نه تنها در اارياخت

 یتخدام پرونده اسی است، که حتیتهران منف
 اگر در »یبهار نوع«. الشعراء بهار را هم ندارد ملک

 که در یا حساب قهوه  صورتی براست،يز یفرانسه م
 ی داشتند و ما حتوي خورده بود، آرشسيپار» کافة«فالن 

 تا چه رسد به نوع م؛ي او را نداریپرونده استخدام
  . اوی امتحانیها صورت سؤال

 ما ميح کردم که بگو آن مطریها را برا  حرفني ای همه
 یا نهي زمچي را در ه»یوسازيآرش «یانضباط الزم برا

 راه خود را به حداقل ني و تا در امي و ندارميا نداشته
  . کارمان زار خواهد بودم،ي نرسانی جهانیاستانداردها

 کشور ني بود که در همی از نوادریکي افشار، اما رجيا
 تمام ی برایص شخی نهي روزگار ما، با هزنيما و در هم

 ی مجموعه.  داشتوي آرشیخي و تاریمسائل فرهنگ
 اتي که او از افراد مختلف، در طول دورة حيیها نامه

اند   کرده است، همه محفوظافتياش در  هفتاد سالهیفرهنگ
 چون دکتر محمد ی بزرگانیها از نامه. شده یبند و طبقه

 صالح و اري و للهزاده ی تقدحسنيمصدق و س
 که فالن آموزگار یا  زاده، تا نامه  جمالیدمحمدعليس

 اي ی چاپی به او نوشته است و در باب کتابيیروستا
.  که داشته است، از او پرسش کرده استی خطیا نسخه
.  هزار صفحه باشدستي متجاوز از بديها شا  نامهنيحجم ا
 از یا  گوشهابد،يها نشر   نامهني کامل ای  مجموعهیوقت
.  او آشکار خواهد شد»یوسازيآرش«انداز پهناور  چشم
 و اماکن ها تي که او از شخصيیها  عکسوي آرشنيهمچن
  . خود گرفته استران،ي ایخيتار

 ادي به غي و با درکرد ی اظهار تأسف مشهي همافشار
   دکتر ی دولت ملهي علها یسي انگلی که بعد از کوتاآورد یم
  

  
  
  
  
  

وستانش،  حفظ جان دیمحمد مصدق، مجبور شده بود برا
   ـ آن واني کی مرتضایها  از نامهیشمار ی بی مجموعه

 ـ را راني معاصر اخي تارفيمرد مردستان و انسان شر
 و زدي بود در چاه آب منزلشان برنوشتهکه به افشار 
رکن  «یادي بود که اگر به دست ادهيترس. معدوم کند

 واني کی با مرتضای از روابط کسانفتدي ارتش بی »دو
  .رديد و جان آن افراد در معرض خطر قرار گآگاه شون
.  نبود ـ در تمام عمریا  حزب و دستهچي خود اهل هافشار
 افشار را به رجي ای شخصی  کتابخانهیها  کتابی شماره
 نيتر ی از غنیکي که دانم ی مقدر ني ادانم؛ ی نمیدرست

 راني آسمان اري در زیشناس راني ای  حوزهیها کتابخانه
 ه بیشناس راني ایها کتابخانه عالوه بر کتاب نيدر ا. است
 مقاالت یها» آپارراژيت« تمام ،ی و شرقی فرنگیها زبان
 که او در طول هفتاد سال گرد آورده ی و فرنگیفارس

 که غالبًا يیها » آپارراژيت« شده است؛ یبند بود، طبقه
 با خود دارد و احتماًال با زي را نسندهي نویامضا

 است از ارادت آن یادگاريمؤلف،  ی از سویاصطالحات
  . افشاررجي به ایرانيا پژوهشگر ايخاورشناس 

ها و اوراق کوچک و   جزوهني ایبند  و طبقهیگردآور
 افشار بوده رجيتنها ا. برگ کار هر کس نبوده است کم

 آنها را شي خوی و اکتسابیاست که توانسته با انضباط ذات
  . کندیبند  نظام بخشد و طبقهگونه نيبد
 انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار ی  در مجموعهاگر

 1389 افشار، رجي ای دفتر چهارم، گردآورخ،يدفتر تار(
 ني درخشان ایها  از نمونهیکي) 622-607صص 
 ني به ای حتمًا نگاهد،يا دهي او را ند»یوسازيآرش«خصلت 
 که 1324-1323 که او در سال ديني تا ببديفکنيکتاب ب
گونه به فکر حفظ و   بوده است چهیا له ساستيجوان ب
 عصر ی و فرهنگیاسي رجال سیها»امضا «یگردآور

 از ندهي آی  سوم مجلهی دوره«: ديگو یبوده است و خود م
 و چون طومار افتيانتشار » 1324 تا اسفند 1323مهر 

 ادبا و رجال معروف وقت را، یها آن بسته شد من امضا
ه، جدا ساختم و در  مجلدي اشتراک و رسیها از ورقه

 و بعدها آن را به دمي چسبانی عهد جوانی قهي به سلیدفتر
  .فرزندم آرش سپردم

 اوراق و ی بازشناسی رجال، برای شناخت امضاچون
 آن دفترچه با افزودن ري است، تصودي مفیاسناد مملکت

 دهي به چاپ رسانخيها در دفتر تار  از ناميی الفبایفهرست
 از ی رجالیدر آن اوراق امضاشما با نظر » .شود یم

 بهار، یالشعرا نوع دکتر منوچهر اقبال، الول ساتن، ملک
 اصغر حکمت، ی عل،یور شهي پورداوود، پز، بهرو حيذب
 ی علدي دکتر س،یعي سمالسلطنة بي راشد، ادینعليحس
 ،ی احمد کسرودي کربن، سی هانر،ی بزرگ علوگان،يشا

 و یاسيرجل س و پنجاه کصديدکتر محمد مصدق و حدود 
  .ديني ببديتوان ی را مگري دیفرهنگ
 در یشناس راني ایها  منابع پژوهشلي در تکمافشار

   اواخر، نيتا هم.  کوشا بوداري خود بسی شخصی کتابخانه
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 از یکي به ی که کتابخواند ی ميی در جااي ديشن یهرگاه م
 از مسائل یکي اي و راني ای  درباره،ی فرهنگیها زبان
 است، از فرزندانش در افتهي انتشار ران،ي و فرهنگ اخيتار
 کتابخانة ی از آن کتاب برایا  که نسخهخواست ی مکايرآم

 یاريدر بس.  که باشدیمتي فراهم کنند؛ به هر قاش یشخص
 کمرشکن بود اما او ی به راستراني به پول اها، متيموارد ق

ز  و دست اآورد ی خود نمی اخم به ابروچي بابت هنياز ا
 که در یبه علت شهرت و اعتبار. داشت یطلب بر نم

 در جهان به دست آورده بود، یراني ایها عرصة پژوهش
 یا  خود نسخه،یشناس راني ای  پژوهشگران عرصهنيشتريب

 و شي آثار خوزي و او نفرستادند ی او میاز آثار خود را برا
  .کرد ی روانه مشاني ای را براگرانيگاه آثار د

 یها  را در سالمانند ی گرانبها و بی تابخانه کني اافشار
 سخاوتمندانه به اش، یماريها قبل از ب ل ها و سا  سالر،ياخ
جا با   که در آندي بخش»یالمعارف بزرگ اسالم  دائرهاديبن«

 شود ی می افشار نگهداررجيعنوان کتابخانه و مرکز اسناد ا
و  و استادان قي ارباب تحقی  همهیو مراجعه به آن برا

  . آزاد استانيدانشجو
 ی  را نه تنها در کتابخانه»یني آفرويآرش« نظام ني اافشار،
 یتي خود سامان داده است که در هر کجا مسئولیشخص

 نهاده شود؛ یادي راه بنني است که در ادهي است، کوشرفتهيپذ
 کار ی  به ادامهگرانيجا، د گرچه پس از او و رفتن او از آن

  .ه باشند نشان ندادیاو دلبستگ
 دانشگاه تهران وجود دارد و ی مرکزی  در کتابخانهآنچه
 ادگاري است همه و همه »یويانضباط آرش «یها نشانه
 رجال و اماکن و یخي تاریها  عکسويآرش. اوست
 یها ها و مجسمه  اسناد و مکاتبات و فرمانها، تيجمع

  . در عصر ماني زمرانيبزرگان فرهنگ ا
 دانشگاه تهران، ی مرکزی کتابخانه ی دارم که او براادي به

 جهان را یشناس  و اسالمیشناس راني ااتي نشرنيمهمتر
 در کتابخانة اتي گونه نشرني ایها مشترک شده بود و دوره

   دانشگاه تهران به طور منظم موجود یمرکز
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 ري و رفتن افشار، به تعبنيشي نظام پیبعد از فروپاش. بود
 او آمدند، یها که به جا و آن» ر افتاد از پرگاکار« ،یهقيب

اشتراک   کنند؛ حق»يیجو صرفه «المال تيخواستند در ب
 ني مجالت را به نفع مستضعفني ازي ناچاريبس
  . کردند و نپرداختند»يیجو صرفه«
 ی فرهنگمي عظ»ويآرش« استمرار و تکامل آن جه،ي نتدر

را  خسارات ني بخواهند جبران ایحاال اگر روز. منقطع شد
 اي بپردازند تا عکس دي برابر آن وجوه را بانيبکنند، چند

 آن مجالت را به دست آورند ـ اگر لميکروفي ماي راکسيز
 افتي که دردانم ی قدر منيا.  باشدريپذ  کار امکاننيا

.  است محالی امرگري اصل آن مجالت امروز دیها نسخه
. »ستين ريخود کرده را تدب«اند که   ما گفتهاکاني نمياز قد

 منظوم کردم که ی و جدی به شوخیا در همان هنگام قطعه
 آن یاني پاتي دو بی ولستي مقال روا نني آن در اینشر تمام

  : بودني چننيا
 سخن نيبشنو ا» پکن« گفتـــار از ـني است ی مشرقـحکمت

  :»ُرم«نه ز 
   کـرديیجو  صرفهخي که در مهـر
   نعـــل اسب خــود را ُگــمکنــد یم
  .آورم ی نمادي اول را درست به تي بةي قافتهالب
» دفتر تلفن« دربارة یا  روزها، مقالهني هم،یگري دیجا
 یوي است از انضباط آرشی او ـ که نموداری سفرهای ژهيو

 قصد تکرار آن مطلب ی روچي به هجا نيام؛ در ا او ـ نوشته
 ی که آن دفتر تلفن ـ که خود کتابميگو ی قدر منيهم. را ندارم

 نام و نشان تمام عي است از توزیبزرگ است ـ نمودار
از . راني ايیاي جغرافی  نقشهی بر روراني معاصر ایفضال
 ارباب فرهنگ و معارف ديتوان ی آن کتابچه، شما میرو
 ی روستاهانيتر  در کوچکی را در تمام شهرها و حترانيا

 و در دي را به دست آورشاني و آدرس و تلفن اديکشور بشناس
. دي بدانزي را نشاني کار و تخصص ای  حوزهیاردمو

 رجي افتگاني پهناور و دوستداران و شی آنجاست که حوزه
 نمونه کي زي و ندي آزمود و دکي از نزدتوان یافشار را م

 . او را»یويانضباط آرش«از 
 

 راثيگزارش م: منبع

 نيپنجم اسفند روز بزرگداشت زن و زم
 یوسفي پور طاهره

 داشتي، روز گرام»اسفندگان «اي» رمذگانسپندا «جشن
 »رانيمرد گ« روز به نام ني باستان بوده و ارانيزنان در ا

)  گرفتن از مردانهيهد (=»رانيمزدگ «اي »رانيمژدگ «اي
  . به کار رفته استی فارساتي در ادبزين

 حدودا یعني الد،ي از مشي قرن پستي باستان از براني ادر
 ی روزانيائي آراني من،يولنتا از تولد شيدوهزار سال پ

بوده )  اسفندارمذگانايسپندارمذگان (موسوم به روز عشق 
  .است
 داشت ی و گرامشي در ستای، جشن»اسفندگان «جشن

 پاک و مقدس و بعدها ی فروتنیبه معنا» سپـندارمذ/ اسفند«
  .  سرسبزني زمیزدبانوينگهبان و ا.  از َامشاسپندانیکي
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 زنان در داشت ی، روز گرام»اسفندگان/ پندارمذگانس«جشن 
 ی به معنا»رانيمردگ« روز به نام ني باستان بوده و ارانيا

.  به کار رفته استی فارساتيدر ادب»  گرفتن از مردانهيهد«
به  (»گرانيبرز/ برزگران« به نام روز جشن ني از اريبه غ

ده شده  خوانزين) ني و سبز شدن زمنيمناسبت سبزکنندگان زم
  .است

 سرسبز و ني زمیزدبانوي سپندارمذ، نگهبان و اامشاسپند
 یسپندارمذ در جهان معنو.  استشي و زای از بارورینشان

 و تواضع اهورامزدا است و در ینمودار محبت و بردبار
 یتيَارم.  استني است که موّکل زمیا  فرشتهیجهان ماد
 که یو هر کس سازد ی را خّرم و آباد و بارور منيهمواره زم

 را آباد کند، یا  به کشت و زرع بپردازد و مزرعهني زمدر
  . او را فراهم ساخته استیخشنود
 باستان، انيراني آورده است که اهي در آثارالباقیروني بحانيابور

  .دانستند ی منيروز پنجم اسفند را روز بزرگداشت زن و زم
روز پنجم  جشن را در ني احاني منابع کهن از جمله ابوراگرچه

 یراني امي ساختار تقوريي با توجه به تغیاند، ول اسفند ذکر کرده
 کي و ی و سستيز ی محاني که پس از ابوراميدر زمان خ

 ی بعض،یراني ایشمار روزه شدن شش ماه نخست سال در گاه
اند   به عقب آوردهروز ۶ زي ذکر شده را نخيمنابع به اشتباه تار

طور   طبق منابع کهن و هماناريز.  کار نادرست استنيکه ا
 روز ني پنجمیعني جشن به روز اسپند ني اداستيکه از نام آن پ

  .ماه از ماه اسفند اشاره دارد
 امروز، از واژه یدر زبان فارس) اسپند(» اسفند «ی فارسواژه
 بر گرفته »ی تیسِپنَته آرَمئ «يیو اوستا» سپندارمت «یپهلو

 اي» اسفند«وازدهم هر سال روز پنجم هرماه و ماه د. شده است
ْسِپنـْـتـَه  «يی واژه که در اوستانيا. نام دارد» سَپندارَمذ«

 امشاسپند است، از دو بخش ني آمده، نام چهارم»یتيآَرَمئ
 به »یتيآَرَمئ« پاک و مقدس و یبه معنا» سپند «اي» سِپنَته«
 دو با ني ای شده است و معنلي تشکی و بردباری فروتنیمعن

 ی واژه در پهلونيا.  پاک و مقدس استیهم فروتن
و » اسفندارمذ«و » سپندارمذ «یو در فارس» سپندارمت«
  . است شده» اسفند«

 گستراننده، مقدس، یعني.  استني زمی لقب ملسپندارمزد
 تواضع و ،ی است چون با فروتنی نماد بارورنيزم. فروتن

 نيبه هم. کند ی مهي هدمندان ستي را به همه زیگذشت زندگ
عنوان نماد  را به) اسپندگان( در فرهنگ باستان اسفندگان ليدل
  .پنداشتند ی می مادرانه و بارورالتيتما
روز پنجم »  پورداودميابراه «،یدي خورش١٣۴١ سال در

 شنهاديپ» روز پرستار«اسفند و جشن اسفندگان را به عنوان 
 اکنون ی ثبت شد ولزي نی رسممي شد و در تقورفتهيداد که پذ

   به عنوان روز یردولتي و غی نهاد دولتچي روز توسط هنيا
  د مورنيپورداوود در ا. شود ی داشته نمیپرستار گرام
  :نوشته بود

  
  
  
  
 ی باستان، سپندارمذگان جشنراني بزرگ ایها  جشناني مدر

 و ستهي روز شانيهم.  روز از اسفندماهنياست در پنجم
 ،ی رونياز ا. د ما باشهنيبرازنده است که جشن پرستاران م

 اي» سپندارمزد« اسپند، روز اي) اسفند(روز پنجم ماه دوازدهم 
. گرفتند ی عنوان مني با همینام داشت که جشن» اسپندارمزد«
 نيروز زن و زم) اسپندگان(» اسفندگان «اي» سپندارمزدگان«

  .است
 و ني موکل بر زمزديا» اسفندارمذ «،یروني بحاني ابوراني ببه
کار  نگاهبان زنان شوهردوست و پارسا و درست و ی حامزديا

. رفت ی زنان به شمار مدي روز، عني مناسبت انيبه هم. بوده
داده و بخشش   هي به آنان هدداشت، یمردم به جهت گرام

 برخوردار يیها  و دهشايزنان نه تنها از هدا. کردند یم
 و کردند ی ميی روز فرمانرواني در ای بلکه به نوعشدند، یم

 و نيسپندارمذگان جشن زم. بردند ی از آنان فرمان مديان بامرد
 داي عشق است که هر دو در کنار هم معنا پداشت یگرام
 هي روز زنان به شوهران خود با محبت هدنيدر ا. کردند یم
 نشانده، ی را بر تخت شاهران زنان و دختزيمردان ن. دادند یم

  .کردند ی داده و از آنها اطاعت مهيبه آنها هد
 روز ني در اراني اني از نقاط سرزمی گذشته و در برخدر

 که مهربان، پاکدامن، يیها  زندند،يپوش ی نو میها بانوان لباس
 لي را به جامعه تحوکياند و فزندان ن  و پارسا بودهزکاريپره
 و در روز جشن گرفتند ی قرار مقي مورد تشودادند، یم

 يیها شکشيپد ها از مردان خو ، زن)اسپندگان(اسفندگان 
 خود یشگي همی روز از کارهانيآنها در ا. کردند ی مافتيدر

 ی و مردان و پسران کارهاشدند ی معاف میدر خانه و زندگ
) اسپندگان(مربوط به زنان در خانه را در روز جشن اسفندگان 

  .دادند یانجام م
 مانند زنان ني است و از آنجا که زمني نگهبان زمسپندارمزد
 دارد جشن اسفندگان ی و باردهینسان نقش بارور ایدر زندگ

. شود ی برگزار مکوکاري زنان نداشت ی گرامیبرا) اسپندگان(
 مردان بود تا مادران و همسران خود ی برایادآوري کي نيا

 ادامه داشت و ها  جشن تا مدتني اادي بدارند و چون یرا گرام
ام به زن  آزرم و احترني همواره اشد ی باشکوه برگزار ماريبس
 روز را ني باز اري از دانيرانيا. شد ی مردان گوشزد میبرا

 جنبه نيشتري بزيامروزه ن. دندينام یروز زن و روز مادر م
  . از زنان استی در اسپندگان قدردانديمورد تأک

 بوده و ی زرتشتش،ي پیها  که در نسلراني مناطق ای بعضدر
ج روز مانده به ماه  مراسم هرساله پننياند، ا اکنون مسلمان شده
 به منطقه توان ی مناطق منياز ا. شود یاسفند، برگزار م

 در ژهي مراسم به وني اشاره کرد که ازديپشتکوه استان 
 زياکنون ن. شود ی برگزار می پندر به صورت باشکوهیروستا
 جشن اسپندگان را به نام روز زن و روز مادر انيزرتشت
 .دارند ی مین گرامدام  و پاککوکاري و زنان نیزرتشت
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