


بامداد ایران
ویژه بهمن و اسفند

انتشارات جبه احتاد ملی و میهنی ایران

با همکاری شورای نویسدگان

مدیر مسئول علی بفروئی

تاسیس ١٩٩٧ / ١٣٧٦

تلفن متاس ٠٧٩٤٧٣٠٣٢٩٠

در این ویژه نامه:
اخبار مبارزات مردم داخل ایران

اخبار دانشجویان و دانشگاه های ایران
راجع نوروز ، سیزده بدر و چهارشنبه سوری

ولی فقیه فارغ از مسئولیت
دسگیریهای ٢٢ خرداد بعد از جریان رای گیری و اعدام 

شدگان و کشته شدگان تظاهرات های چند ماه گذشته
بهمن ماه و شورش ٥٧
پیام نوروزی دبیرکل

تاریخ را فراموش نکنیم

اطالعیه
بدین وسیله به آگاهی شما میرسانیم که هرگونه اطالعیه و یا بیانیه مشترک که به امضاء 
مسئولین جبه احتاد ملی و میهنی در بر داشته باشد تنها در زمانی دارای مشروعیت می باشد 

که قبالً آن بیانیه یا اطالعیه به امضاء دفتر سیاسی سازمان رسیده باشد.

مسئول دایره حفاظت و امنیت داخلی و خارجی
جبه احتاد ملی و میهنی ایران 
مهندس فرهاد مشیری

اطالعیه
بدین وسیله به اطالع میرساند جهت حمایت از زندانیان سیاسی و افرادی که به جرایم زندان 

محکوم شده اند و همچنین خانواده های آنها نیاز فوری به کمک شما می باشد.
میزان کمک و مبلغ مهم نیست مهم این است که در حد توان به زندانیان در ایران کمک شود.

در صورت متایل با مسئول روابط عمومی سازمان متاس بگیرید با تلفن ٠٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠.

جبه احتاد ملی و میهنی ایران 

اطالعيه
حراست و حفاظت سازمان به اطالع ميرساند کلیه اعضای سازمان که اقدام به تقير آدرس و 
يا موقيت خود را اعالم ننموده اند الزم است حداکثر ظرف مدت يک ماه از صدور اين اطالعيه با 
دفتر سازمان متاس گرفته و موقيت جديد خود را اعالم منايند.کوتاهی در اجنام اين عمل بدون داشنت 
عذر موجه باعث سلب و ابطال عضويت در سازمان خواهد شد و حفاظت سازمان هيچ گونه 

مسئوليتی در برابر آنها ندارد. برای با روابط عمومی سازمان متاس بگيريد. 
جبه احتاد ملی و ميهنی ايران 



بامداد ايران

اینجا د در  كه  شده  بيان  بيشماری  مطالب  نوروز  جشن  بنياد  ر مورد 
منونه هایی از آنها را ذكر می مناييم.

١. در روايات زرتشتی و بيشتر نويسندگان ايرانی و عرب و شاعران از جمله 
و  می دهند  نسبت  پيشدادی  پادشاه  جمشيد  به  را  آن  بنياد  فردوسی، 
گرفته  بدوش  آن را  ديوان  كه  بساخت  تختی  شاه  می گويند: جمشيد 
با  مردم  آوردند،  فرود  بابل  به  دماوند  كوه  از  روزه  يک  به  و  بردند  هوا  به 

مشاهده اين عمل در شگفت شدند و آن روز خاص را نوروز خواندند.

فردوسی می گويد:

چو خورشيد تابان ميان هوا
                                                 نشسته برو شاه فرمانروا

جهان انجمن شد بر آن تخت او
                                                 شگفتى فرو مانده از بخت او

به جمشيد بر گوهر افشاندند
                                                 مرآن روز نوروز خواندند

سر سال نو هرمز فروردين
                                                 بر آسوده از رنج روى زمين

بزرگان به شادى بياراستند
                                                 مى و جام و رامشگر خواستند

چنين جشن فرخ از آن روزگار
                                                به ما ماند از آن خسروان يادگار

٢. حكيم عمر خيام در نوروزنامه راجع به جشن نوروز می گويد:
از آن بوده است كه آفتاب در هر ٣٦٥ شبانه روز و ربعی به اول دقيقه حمل 
نهاده پس از آن  نام  آگاهی يافت آن را نوروز  جمشيد از آن  بازآيد و چون 
گرفتند و  مردمان به او اقتدا كردند و آن روز را جشن  پادشاهان و ديگر 
به جهانيان خبر دادند تا همگان آن را بدانند وآن تاريخ را نگاهدارند و بر 
پادشاهان واجب است كه آيني و جشن و رسم ملوک را به جای آرند. از 
تا  كند  جشن  نوروز  در  هر كسی  سال  اول  در  خرمی كردن  و  مباركی  بهر 

نوروز ديگر عمر در شاديی گذراندند.

و  بود  نياكان  و  اجداد  جشن آوری  كه  «فروردگان» است  فصل  ٣. اين 
برای  مردگان،  طيبه  ارواح  متوالی،  شب  پنج  در  كه  می پنداشتند  چنان 
و  خانه  در  و  آمده  فرود  زمني  به  ماندگان  باز  احوال  و  زندگی  وضع  ديدار 
و  متيز  خانه  اگر  می شوند،  سركشی  و  متاشا  مشغول  خويش  آشيانه 
غمگني  آنان  صورت،  اين  غير  در  اما  می گردند،  بر  مسرور  ارواح  بود،  پاك 

و ناراحت بر می گردند.

و  كرد  پيدا  روز  اين  در  جمشيد،  را  نيشكر  كه  می گويد  ديگر  ٤. روايتی 
مردم از كشف و خاصيت آن متحير شدند. سپس جمشيد دستور داد 
«نوروز»  را  روز  دادند. آن  هديه  مردم  به  و  ساختند  شكر  آن  شهد  از  تا 

ناميدند.

فرو  زمني  كره  بر  را  قحطی  و  خشكسالی  بالی  ٥. می گويند: اهرمين، 
نشانيد، اما جمشيد به جنگ با اهرمين پرداخت وعاقبت اورا شكست 
باز  زمني  به  و  خشكانيد  ريشه  از  را  قحطی  و  خشكسالی  داد. آنگاه 

گشت. با بازگشت وی، درختان و هرنهال و چوب خشكيی سبز شد.

در  مباركی،  و  مين  به  كس  هر  و  «نوروز» خواندند  را  روز  اين  مردم   بسا 
تشتی جو كاشت و اين رسم سبزی نشانيدن درايام نوروز از آن زمان تا 

به امروز باقی مانده است.

٦. بيرونی در آثار الباقيه (٣) می نويسد: «از آداب جشن نوروز اين بود كه 
در صحن هر خانه به هفت ستون، هفت رقم از غالت می كاشتند و هر يك 
از آنها كه بهتر می روييد، دليل ترقی و خوبی آن نوع غله می دانستند».

در  نوروز  از  قبل  روز  پنج  و  شده: «بيست  نوشته  االضداد  و  احملاسن  در 
بر  كه  می شد  برپا  خام  خشت  از  ستون  دوازده  سلطنتی،  كاخ  صحن 
هر يك از آنها يكی از حبوبات را می كاشتند و آنها را منی چيدند مگر با 
نغمه سرايی و خواندن آواز. در ششمني روز نوروز اين حبوب را می كندند و 
در مجلس پراكنده می منودند وتا شانزدهم فروردين كه مهر روز نام دارد 

آن را جمع منی كردند.

تقسیم روزهای ماه فروردین:
در عهد باستان مراسم جشن نوروز به مدت ٢١ روز برگزار می گرديد كه 

در هر روز برنامه یی خاص اجنام می گرفت.

١. از اول تا روز سوم برای ديد و بازديد خويشاوندان و بزرگان.
برگزاری  و  همگانی  بازديد  و  ديد  فروردين،  ششم  روز  الی  سوم  روز  ٢. از 

جشن رپيثون.
٣. از روز ششم الی روز نهم، برای اجرای جشن خوردادگان.

٤. از روز نهم الی سيزدهم، بار عام شاهی برای پذيرفنت عموم طبقات 
هر يك به نوبه خود بود.

٥. ازروز سيزدهم الي روز نوزدهم، براي تفريحگاههاي خارج از شهر.
٦. ازروز نوزدهم الی بيست و يكم، برای اجرای مراسم جشن فروردگان.

٧. روز بيست و يكم پايان جشن و مخصوص تفريح و گردش در خارج از 
شهر است.

در يك تقسيم بندی ديگر

فروردين به شش قسمت تقسيم مي گرديد:

ويژه  جشن  آنها  و  بود  مربوط  اشراف  و  پادشاه  به  اول  روز  پنج   .١
داشتند.

طرف  از  نوروزی  هدايای  ودريافت  اموال  بخشش  برای  دوم  روز  پنج   .٢
پادشاه.

٣. پنج روز سوم متعلق به خدمتگزاران بود.

٤. چهارمني پنج روز به خواص تعلق داشت.
٥. پنج روز پنجم به لشكريان.

٦. ششمني قسمت پنج روزه به رعايا اختصاص داشت.
به  و  جمشيد  زمان  االضد  احملاسن  در  جاحظ  قول  به  تقسيم بندی  اين 
قول بيرونی در آثارالباقيه بعد از جمشيد و بنا به نظر ذبيح اهللا صفا در 

زمان ساسانيان معمول بوده است.
نوروز  و  خاصه  نوروز  به  كه  است  داشته  وجود  هم  ديگر  نقسيم بندی 
عامه تقسيم می شده. پنج روز اول را نوروز عامه و بقيه روزهای نوروز را 

نوروز خاصه می گفتند.    



بامداد ايران
هفت معنای  به  که  سین   هفت 

حرف با  آنها  نام  که  است   چیز 

 «س» آغاز می شود, یکی از بخش

که است  نوروز  آیین  بنیادین   های 

می برپا  را  آن  ایرانیان  ی   بیشینه 
 کنند و آنها را بر سر خوان سال نو

روی بر  سفره  دهند. این  می   جای 

ی ه  ویژ  که  اتاقی  در  زمین  یا   میز 

 میهمان است گسترده می شود.

گذاشته ای  آینه  سفره  باالی   بر 
 می شود و در دو سوی آن شمع دان

پایین شود. در  می  داده  قرار   هایی 

قرآن/شاهنامه/ از  ای  نسخه  آن 
ماهی و  آب  تنگ  و  حافظ   دیوان 
که کوزه  یک  است. برخی   سرخ 

شده گردآوری  باران  آب   درونش 
 است و یا کاسه ای که دربردارنده
 ی برگ سبز انار, نارجن, یا شمشاد

.است به سفره می افزایند

شیر, گالب, شکر,   های   ظرف 

شده(١, آمیزی  رنگ  مرغ   تخم 
آماده ی  سبزه  عدد),   ٧ یا   ٥  ,٣ 
گلهای از  گلدانی  پیش,  از   شده 

پرتقال, میوه(سیب,   گوناگون, 

و گوناگون  های  شیرینی   به) 
برشته, گندم   آجیل(نخودچی, 
بادام, گردو,  فندق,   برجنک, 
 کشمش) و دست کم شش چیز

 که با «س» آغاز می گردد نیز, از

 اجزای تشکیل دهنده ی این خوان
.رنگارنگ و نغز است

می   «س» آغاز  با  که   چیزهایی 

می جای  سفره  سر  بر  و   گردند 

:گیرند معموال عبارتند از

سرکه   -٣ سکه   -٢ سیر   -١ 

-٧ ٦- سیب  ٥- سبزه   ٤- سمنو 
سپند

 چند نکته را باید پیرامون سفره  

:ی هفت سین گوشزد منود

 ١-به وارونه ی نام سفره ی هفت 
 سین, همواره چیزهای دیگری که

 با «س» آغاز منی شود بر سر این
 سفره گذارده می شود. همچنین

شمار همواره  که  گفت  توان   می 

سفره, سر  بر  دار  سین   چیزهای 

کمابیش و  شود  می   ٧ از   بیش 
سیاه سوهان,  سماق,   سنجد, 

هفت خوان  بر  نیز  سرمه  و   دانه 
.سین گذاشته می شود

نوروز  ی  ویژه  تنها  سفره   ٢- این 
این جاها  بسیاری  در   نیست. 
چیده عروسی  های  آیین  در   سفره 

در نیز  جاها  برخی  در  شود.   می 

سفره چنین  چله,  جشن   شب 

بخشی در  گردد.  می  برپا   ای 
جشن در  سفره  این  کاشان,   از 
 اِسبندی, در ٢٥ بهمن, برابر با روز
گاهشماری در  اسفند   نخست 

.رسمی, چیده می شود

نژاد  آریایی  مردمان  از   ٣- شماری 
کردها, چون  زبان  ایرانی  اقوام   و 
سهم که  ها  ارمنی  ها,   تاجیک 
 بزرگی در گستره ی پهناور فرهنگ
 ایرانی دارند چنین سفره ای با این
خود نوروزی  آیین  در  ها,   ویژگی 
و کردها  حتی  کنند.  منی   فراهم 
 زرتشتیان که از محافظه کارترین
های آیین  ی  پاسدارنده   قشرهای 
رسمی چنین  دارای  نیز  اند   ایرانی 

که چندیست  آینه  هر   نیستند. 
ایشان میان  در  آیین  این  آرامی   به 

.نیز رواج یافته است

زمان  در  که  دانیم  می   -٤ 
با مردم  ساسانیان,   فرمانروایی 
روی بر  تخم  گونه  هفت   رویاندن 
می نوروز  پیشواز  به  ستون   هفت 

خود, نوروز  خوان  سر  بر  و   رفتند 
شاخه هفت  دارای  هایی   سینی 

غیره) و  برجن  جو,   گیاه(گندم, 

از شده  درست  نان  رده  گِ یک   و 
گذاشتند. می  غله  گونه   هفت 

میان بنیادینی  های  تفاوت   ولی 
سین هفت  ی  سفره  و  سفره   آن 

.امروزی دیده می شود

به   که  ای  اشاره  ترین   کهن 

سین هفت  ی  سفره  شدن   چیده 

است نااستوار  ارجاعی   شده, 

کهن ی  نوشته  دست  یک   به 
صفوی دوران  به   پارسی, منسوب 
گزارش در   ١٩ ی  سده  مورخان   و 
کمتر نوروز  های  آیین  از  خودا   های 

 به این رسم اشاره منوده اند. تنها
Heinrich Brugsch، در  که 

 ١٨٦٠ در تهران بود و جشن نوروز را
 با برخی جزییات آن شرح داده است،
 ادعا می کند که ایرانیان با کاشنت
شونده آغاز  نام های  با   گل هایی 

به باغ های شان  «س» در  حرف   با 
.پیشواز جشن ملی شان می روند

آیین  این  های  ریشه  بتوان   شاید 

ایرانیان کهن  باورهای  در  را   نغز 
ای اندازه  تا  و  ست  بازجُ  باستان 
کلیت اگر  بود.  استوار  دل  آن   به 
بپذیریم را  سین  هفت  ی   سفره 

 پس آن را با امشاسپندان در پیوند
 خواهیم دید. گستراندن سفره ی

 هفت سین در شب نوروز و رواج این

 باور که روان مردگان بر آن فرود می
 آیند و در آن انباز می شوند, آشکارا
 آن را با جشن روان ها(فروردینگان)

:همپیوند می گرداند

وهومنه/ بهمن  و  شیر: گاو 

 شمع ها: آتش پاک و اشه وهیشته

اردی بهشت

خشثره ویرییه و  ثروت   سکه ها: 

شهریور

و (خرداد)  هئوروتات  هم  نبل:   سُ

هم امرتات امرداد

، سپندارمد  آرمیتی/   بیدمشک: 
چنان که سپند اسفند

آب باران: ایزدبانوی اناهید

کامالً سفره  برای  که   سمنو: 

 بایسته است و آن چنان نیروبخش
 قوای جنسی دانسته می شود که
 برخی آن را «نیروی رییس خانواده»
اناهید به  می بایست   می خوانند، 

را سمنو  که  چرا  باشد،   منسوب 

.تنها زنان تهیه می کنند

کر در ،Kara ماهی:   که 

وئوروکشه اسطوره ای   دریای 
Vourukasha و  می زیید 

.جانوران زیان بار را می زداید



بامداد ايران
ایرانیان داخل کشور، خواندن این اطالعیه تکاندهنده را جهت آگاهی  بدیگران هم توصیه منایید

خطرجتزیه ایران توسط مزدوران استعمار و شعبون بیمخها!
نقشه  گرامی،  میهن  هم 
سال  دویست  در  ایران  جتزیه 
ای  نقشه  همین  یا  گذشته 
اطالع  پوستر  این  منت  در  که 
میکنید،  مشاهده  رسانی 
بیگانه  موسسۀ  یک  توسط 
بدلیل  گردید.  پخش  و  چاپ 
از  یکی  موضوع  اهمیت 
در  نقشه  این  از  ما  متحدین 
خود  رسانی  اطالع  پوستر 
هوشیاری  و  آگاهی  جهت 
احتاد  ایران و حفظ  ملت بزرگ 
و یکپارچگی بیشتر استفاده 
که  همانطور  که  چرا  کرد.  
خاک  از  نیمی  شوربختانه 
ایران توسط استعمارگران در 
گذشته  سال  دویست  عرض 
سایه  ارتش   با  شد،  جتزیه 
شعبون  و  استعمار  مزدوران 
خارجی،  و  داخلی  مخهای  بی 
در  ایران  بیشتر  جتزیه  خطر 
کمین ایرانیان نشسته است 
که برای اثبات وجود این ارتش 
از  پس  که  زیر  منونه  به  سایه 
ارایه  مختصری  توضیحات 
میشود دقت منایید. قبل از هر 
چیز همانطور یکه در ضمیمه 
این اطالعیه مشاهده میکنید 
مدعی  هرگز  پوستر  این  ناشر 
نقشه  این  که  است  نشده 
ایران است بلکه همانطور که 
مشاهده  پوستر  باالی  تیتر  در 
نقشه  عبارت«  از  میکنید 
سال  دویست  در  ایران  جتزیه 
گشته  استفاده  گذشته» 
که خود بیانگر نقش استفاده 
ابزاری از این نقشه بدلیل عدم 
توسط  مشابه  نقشه  چاپ 
و  داخلی  جغرافی  موسسات 
قصور دولتهای پیشین حاکم 
مهم  این  چاپ  جهت  ایران  بر 
بوده است.                                                                                                        

و  اصول  به  توجه  با   بنابراین 
خردمندی  هر  معمول،  ادبیات 
حتی با داشنت سواد حتصیالت 
متوسطه برای خواندن و درک 
این  به  پی  بسادگی  مطلب، 
بطور  میبرد.  ساده  حقیقت 
خود  نقشه  این  نام  کلی 
نقشه  درون  محتویات  معرف 
تفسیر  به  نیازی  و  است 
ایران  نقشه  این  اینکه 
پوزش  عرض  ندارد! با  نیست، 
محترم  خوانندگان  شعور  از  
و آگاه این تذکر را فقط جهت 
نیرنگ  و  خدعه  از  جلوگیری 
و  فحاشی  و  بیجا  تهمت  یا  و 
مزدوران  کشی!  اندک  عربده 
اپوزیسیونی!  یا  و  استعمار 
همبستگی  و  احتاد  مخل  که 
و  ایران  جنات  برای  ایران  ملت 
دموکراسی هستند و منیدانند 
که  میدانند  یا  منیدانند  که 
نگاشتیم.                                                                                                                                          میکنند!  چه 

      

توجه  موجود  منونه  به  حال 
کشهای  عربده  بفرمایید:  
مراسم  به  که  رویی!  مرد 
جنبش زنان و زنان مبارز مقیم 
پولیش  سالن  در  انگلستان 
زدن  برهم  جهت  لندن  سنتر 
آن یورش میبرند و در حالی که 
با  مشابه  های  نقشه  از  خود 
در  مصطلح  اسامی   و  نامها 
زبان خارجی شهرها و مناطق 
رسمی  های  وبسایت  در  ایران 
برای  ما  نظر  از  البته   ) خود 
و  ندارد  مانعی  رسانی  اطالع 
دلیلی بر جتزیه طلبی صاحبان 
منیباشد!) استفاده  وبسایت 
ترین  ساده  برخالف  میکنند، 
دموکراتیک  و  انسانی  اصول 
و  تهمت  سراپا  اعالمیه 
اجازه  بدون  را  خود  جعلیات 

جشن  مراسم  سرپرست  از 
پیشواز شب یلدا جنبش زنان 
به  توجه  بدون  و  قلدری  با  و 
وحشت کودکان و ساخلوردگان 
کشی  عربده  و  هجوم  از 
مهاجمین  این  غیرمتمدنانه 
دریافت  از  حاضرین  امتناع  و 
به  اجباری  و  جعلی  اعالمیه 
کردند.  مبادرت  آن  زوری  پخش 
سپس با هجوم به سرپرست 
برای  مبادرت  و  زنان  جنبش 
آرام  جهت  وی  تالش  زدن  بهم 
سالن  تریبون  از  اوضاع  کردن 
بدون  فیلمبرداری  و  مراسم  
حاضرین(  و  ایشان  از  اجازه 
کشی  عربده  با  کجا؟)  برای 
و تولید رعب و وحشت سعی 
برای  سایرین  و  وی  حتریک  در 
که  منودند  فیزیکی  درگیری 
هوشیاری  با  هم  تیرشان  این 
جنبش  دبیرخانه  سرپرست 
مهمانان  و  اعضاء  سایر  و 
گرامی بسنگ خورد.                                                                                                                                

میز  به  مهاجمان  پایان  در   
و  انتقادات  دفتر  و  نشریات 
پیشنهادات مستقر در سالن 
به  وحشیانه  و  برده  یورش 
خط  و  سوزاندن  کردن،  پاره 
و  پوسترها  کردن،  خطی 
مجالت موجود در آن منوده و از 
سالن خارج شدند! با وجودی 
شد  داده  تذکر  ایشان  به  که 
آزادی  حق  از  میتوانند  که 
مکان  و  جا  در  ولی  مطبوعات 
این  ولی  کنند  استفاده  خود 
به  اعتنایی  بی  با  مهاجمین 
که  دادند  نشان  تذکر  این 
ترین  ساده  به  اعتقادی  هیچ 
نظیر  دموکراتیک  اصول 
ای  مکاتبه  پاسخ  و  پرسش 
برای  مالقات  درخواست  یا  و 
روشهای  به  و  ندارند  گفتگو 

غیر دموکراتیک و چنگیزخانی 
متدن  و  فرهنگ  نقاب  پشت  در 
را  خود  میخواهند  ایرانی 
به  آشوب  و  حمله  با  و  مطرح 
ایرانیان  احتاد  از  ملی  مراسم 
بعمل  کشورممانعت  از  خارج 
اورند!                                      

متاسفانه عده ای از مهمانان 
ایرانی و خارجی که انگلیسی، 
بودند  ای  ترکیه  و  آمریکایی 
نیز   را  خود  دلبند  فرزندان  و 
این  از  بقدری  داشتند،  بهمراه 
غیر  و  آمیز  خشونت  اعمال 
بودند،  شده  ناراحت  انسانی 
که از ما خواستند مشخصات 
آنها  اختیار  در  را  مهاجمین 
بگذاریم تا اقدامات قانونی را 
وحشت  و  رعب  تولید  بخاطر 
حال  این  بگذارند. با  اجرا  به 
که  خواستیم  ایشان  از  ما 
به  مدتی  امکان  صورت  در 
مهاجمین فرصت بدهند تا با 
انتشار خبر بدون ذکر اسامی 
حقوق  به  متجاوزین  این 
متوجه  ایشان  شاید  دیگران، 
اشتباه خود گشته و با داشنت 
فرصت برای ندامت و ابراز آن از 
همه مهمانان و از طریق دفتر 
احتاد،  جبهه  یا  زنان  جنبش 
شفاهی  یا  رسمی  بصورت 
و  زنان  از  مخصوصا  و  همه  از 
کودکان حاظر در مراسم پوزش 
پشیمانی  اضهار  بطلبندو 
پس  اینصورت  غیر  در  منایند، 
از یک ماه از تاریخ انتشار این 
مجله  در  رسمی  اطالعیه 
محترم  مهمانان  ایران،  بامداد 
پایان  را  ما  خواهش  میتوانند 
کمال  با  و  کرده  تلقی  یافته 
صورت  در  هم  ما  تاسف 
کشور  داخل  مبارزان  تصویب 
مجبور  فوق،  تاریخ  از  پس 



بامداد ايران
اسامی  کامل  انتشار  به 
وعکس  فیلم  و  مهاجمان 
جتاوز به حریم مراسم جنبش 
و  هوشیاری  برای  فقط  زنان 
آگاهی سایر ایرانیان خواهیم 
شد. شایان ذکر افراد مهاجم 
روسای باندی هستند که نام 
میکنند  پنهان  را  خود  واقعی 
و با اسامی مستعار و جعلی 
نام  از  قبل  در  کدبان  عبارت  و 
جعلی خود استفاده میکنند! 
براستی  هدف این افراد از این 
به  و  رژیم  بسود  هجومهای 
ضرر احتاد ملی چیست؟                                             

سازمان  هواداران  و  اعضاء 
جبهه احتاد ملی و میهنی ایران 
خود  اساسنامه  به  عطف 
جوان  استعدادهای  از  همواره 
میهنی  و  ملی  های  اندیشه  و 
بیشتر  احتاد  و  ارتباط  جهت 
تاریخساز  و  قهرمان  ملت 
و  مینمایند  و  کرده  حمایت 
بزرگ  ملت  خدمتگذار  را  خود 
اجنام  بخاطر  و  دانسته  ایران 
خود  بر  خویش  ملی  وظایف 
همواره  احتاد  جبهه  میبالند. 
مردمی_ فرهنگی  امکانات  از 
و  استعدادها  رشد  برای  خود 
خود  متحدین  اخبار  انتشار 
شورای  و  زنان  جنبش  نظیر 
در  موقت  دولت  هماهنگی 
مقرارت  چوب  چهار  در  تبعید 
مناینگر  اینکه  بدون  خود 
سازمان  رسمی  دیدگاه 
رسمی  (دیدگاههای  باشد 
رسمی  تایید  به  باید  سازمان 
سازمان  حفاظت  سرپرست 
برسد) استفاده میکند.                                                               

 _ مردمی  امکانات  این   
تی  یوفین  شامل  فرهنگی 
وبسایت  اینترنتی،  رادیو  وی، 

رسمی  وبسایتهای  خبری، 
و  یوفین  انتشارات  یوفین، 
چاپخانه های مخفی در ایران 
بامداد  مجله  توزیع  و  چاپ  و 
ایران و خبرنامه احتاد و پرچمها 
خورشید  شیر  نشانهای  و 
و  برگزاری  و  رایگان  بصورت 
ضد  تظاهرات  مجوز  گرفنت 
رژیم اشعالگر ایران در بریتانیا 
از سال هزار و سیصد و هفتاد 
و  حمایت  و  بعد  به  هفت  و 
و  گروهها  و  مبارزان  به  یاری 
در  رژیم  مخالف  سازمانهای 
ایران و بریتانیا و هفت کشور 
استرالیا  و  اروپایی- آمریکایی 
اعالم  همواره  ما  میباشد. 
متامی  که  ایم  داده  نشان  و 
سازمان  فرهنگی  امکانات 
اعضاء  کمکهای  توسط  که 
و  میهندوست  هواداران  و 
و  داخل  در  سازمان  خردمند 
شده  تامین  کشور  از  خارج 
ایرانیان  همه  اختیار  در  است، 
هرگونه  با  تالشگر  و  مبارز 
سیاسی  گرایش  و  عقیده 
جنات  خواهان  که  شرطی  به 
طریق  از  ایران  یکپارچگی  و 
اسالمی  جمهوری  براندازی 
کردن  نهادینه  و  اشغالگر 
دموکراسی باشند، میباشد.                                                               

همه  از  سپاس  و  قدردانی   با 
و  استقبال  با  که  ایرانیانی 
رسمی  مکاتبات  و  متاسها 
را  ما  خود  غیررسمی  یا  و 
محبت  و  مهر  مورد  همواره 
و  انتقادات  یا  و  تشویق  و 
در  خود  سازنده  پیشنهادات 
رابطه با کاالهای فرهنگی ما 
و متحدین ما مینمایند، یکبار 
دیگر اعالم میکنیم  سازمان 
میهنی  و  ملی  احتاد  جبهه 
همه  فرهنگی  خانه  و   ایران 

و  فرهیخته  و  مبارز  ایرانیان 
داوطلب با شرایط اعالم شده 
منصفانه  سالم،  مبارزه  برای 
و  است  سیاسی  ایمن  و 
مردمی_فرهنگی  امکانات 
اختیار  در  کماکان  را  خود 
و  گذاشته  ایرانیان  اینگونه 
هر  با  ایران   رژیم  مافیای  به 
رنگ و نظام و دسته و نقابی، 
هرگز باج نداده و به گروههای 
فکر  اطاق  در  مخ  با  فشار 
رفسنجانی_ مشکی  و  سبز 

درون  در  مخ  بی  و  نژاد  احمدی 
مغرض  یا  و  نادان  اپوزیسیون 
هشدار میدهیم برای حمایت 
حقوق  و  حق  و  خواست  از 
کوه  چون  ایران  بزرگ  ملت 
موجهای  و  دماوند  ستبر 
همیشه  خلیج  خروشان 
طبق  استوار  و  محکم  فارس 
ایم  کرده  یاد  که  سوگندی 
مهره  مشتی  ایم. از  ایستاده 
استعمار و حکومت اشغالگر 
مخالف  بیمخهای  شعبون  و 
هیچگونه  هم  دموکراسی 
خون  از  ما  نداریم. خون  باکی 
ملت ایران و  زندانیان سیاسی 
و اعدام و شکنجه شده گان 
نیز رنگینتر نیست و شهامت 
در  را  ایستادگی  و  مبارزاتی 
دلیر  و  شیرزنان  این  مکتب 
مردان خردمند آموخته ایم.                                                                                                                                           

 در پایان دوباره تاکید میکنیم 
مباهات  مایه  و  افتخار  یگانه 
عاشقانه  ماخدمتگذاری 
مبارزاتی  اهداف  پیشبرد  برای 
داخل  در  ایران  قهرمان  ملت 
خارج  ایرانیان  توسط  کشور 
و  ارتباط  تولید  و  کشور  از 
و  راستین  مبارزان  بین  احتاد 
اسبهای  و  مغرضان  افشای 
اسالمی  جمهوری  ترویای 

موج  و  اپوزیسیون  بدنه  در 
مبارزه  برای  مزاحم  های  سوار 
مخصوصا  سیاسی  سالم 
عناصر  و  زنان  جنبش  برای 
ملت  تا  است.  ایرانی  زن  ضد 
بزرگ ایران بروشنی دریابد چه 
با  کشور  از  خارج  در  عواملی 
و  غیره  پرستی! و  وطن  نقاب 
شخصی  منافع  برای  واقع  در 
حساب  موجودی  افزایش  و 
بانکی و مستغالت خود باعث 
ایرانیان  بین  تفرقه  و  گمراهی 
و طوالنی شدن عمر حکومت 
یک  و  سی  به  ایران  اشغالگر 
سال بوده و هستند. پس برای 
همراهی با ملت ایران و مبارزه 
با حکومت اشغالی و عوامل 
آزادی  و  کشور  از  خارج  در  آن 
دست  ایران،  در  دموکراسی  و 
در  را  مبارز  میهن  هم  شما 
برای  کشور  از  خارج  و  داخل 
بصورت  همکاری،  و  همدلی 
ارسال  یا  عضویت_هواداری 
به  مربوط  اخبار  و  اطالعات 
 . میفشاریم  عمالش،  و  رژیم 
از  همدلی  و  احتاد  با  که  باشد 
خطر بسیار جدی جتزیه خاک 
ایران و مام ایران توسط مزدوران 
استعمار و بی مخ های داخلی 
و خارجی جلوگیری مناییم.                                                                                

عمومی  روابط  سرپرست 
سازمان جبهه احتاد ملی ایران 
ایران  زنان  جنبش  دبیرخانه  و 

انگلستان – شاخه 
بیست   _ مختارزاده  مژگان 
و  یکهزار  ماه  بهمن  وششم 
هشت  و  هشتاد  و   سیصد 

خورشیدی
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سيزدهم بدر  سيزده   جشن 

فروردين

روزهاي بهترين  از  يكي   سيزده بدر 

اجنام از  پس  مي باشد. مردم   نوروز 
سال جشنهاي  برگزاري   ١٢ روز 
طبيعت دل  در  را  سيزدهم  روز   نو، 
 مي گذرانند. اين روز يك منايش ملي

 است. مردم گروهي معتقدند كه
بايد روز  اين  نحسي  دور كردن   براي 
بدر سيزده  و  شوند  خارج  خانه   از 
طبيعت در  روز  نحسي  تا   كنند 

سبزه هاي روز  اين  در  شود.  در   به 
اول روز  چند  كه  را  شده   سبز 

هفت سفره  مهمان  نو   سال 

مي سپارند. روان  آب  به  بوده   سني 

به نوروز،  باقيمانده   خوراكيهاي 

بازيهاي بساط  مي رسد،   مصرف 

روز است.  پهن   دسته جمعي 
منزل در  كسي  كمتر   سيزدهم، 

 مي ماند. در ساعت اول روز خيابانها

 شلوغ و پر رفت و آمد است. پاركها

 مناظر طبيعي اطراف شهر پذيراي

 ميليونها زن و مردم و جوان و پير و

و صفا  با  است. خانواده ها   كودك 

 صميميت در كنار هم مي نشينند

 و گل مي گويند و گل مي شنوند.
 مردمي كه در طول سال، در هياهوي

با و  هستند  نان  و  نام  پي   شهر، 

دارند، خشك  و  سرد  روباطي   هم 

 در اين روز تغييري در رفتارشان روي
شادمان و  مهربان  همه   مي  دهد، 

سال روز  بهترين  گويي   هستند. 

 همني روز است. هر چند گروهي آن

 را نحس مي شمارند، اما در اين روز
 همه چيز و همه كس رنگ شادي

نحس سيزده بدر  روز  آيا  پس   دارد. 
 است يا مبارك؟ گروهي چنني بيان
در هر ماه  سيزده  كه: روز   مي دارند 

 جدول سي روز ايران باستان، مربوط

 است به فرشته تير يا تيشتر كه
 ستاره باران است و ارتباط با آب و

و خجسته  روز  بسيار  و  دارد،   باران 
 مباركي است. در مورد فرشته تير

سيزدهم در  كه  تيرگان  جشن   و 
برگزار تيرماه،  در   «تيرروز» 

به سخن  خود  جاي  در   مي گردد، 

سيزده روز  است. پس  آمده   ميان 

 در اعتقادات مردم ايران باستان به
است. در نبوده  نحس  وضح   هيچ 

نحس و  سعد  به  مربوط   جدول 

مبارك سيزدهم  روز  نيز   روزها 
مورد در  باستان  است. مردم   آمده 
 اين روز معتقد بودند كه جمشيد
سيزده نوروز) روز  (بنيانگذار   شاه 

خرم، و  سبز  صحراي  در  را   نوروز 
بار و  مي كرد  برپا  خرگاه  و   خيمه 

متوالي سال  چندين  مي داد.   عام 

نتيجه در  كه  داد  اجنام  را  كار   اين 
 اين مراسم در ايران زمني به صورت

.سنت و مراسم درآمد

روز هر ماه  سيزده  اعراب،  تقومي   در 
اسالم از  بعد  بنابراين  بود   نحس 
 اين باور اعراب در ايران نيز گسترش
 يافت و روز سيزده نوروز هم نحس
در فراهي  ابونصر  شد.   شمرده 

چنني سال  ايام  نحسي   مورد 

:سروده است

هفت روزي نحس باشد در مهي
زان حـذر كن تا نيـابـي هيچ رجن

بـا سيـزده  و  پنـج  و   سـه 

شــانـزده
و چهار  بيست  و  يك  و   بيست 

بيست پنج

بيان اين طور  ديگر  حتليلي   در 
دوازده از  پس  ايرانيان   مي گردد: 

كه شادي كردن  و  جشن گرفنت   روز 
است، سال  از  ماه  دوازده  ياد   به 
فرخنده كه  را  نوروز  سيزدهم   روز 
مي رفتند صحرا  و  باغ  به   است 
حقيقت در  و  مي كردند  شادي   و 
نوروز رسمي بودن دوره  ترتيب   بدين 
 را به پايان مي رسانيدند. در حتليل
مهرداد نظرات  مبناي  بر  كه   ديگر 
 بهار مي باشد چنني بيان مي گردد:
ساله ١٢ هزار  عمر  به   اعتقاد 
تأثير حتت  زرتشتيان،  نزد   جهان 

 جنوم بني النهرين است كه معتقد

 بودند هر يك از دوازده اختر كه خود
دوازده گانه برجهاي  از  يكي   به 
جهان به  سال  هزار  است،   حاكم 

روي بدين  كرد.  خواهد   حكومت 

 عمر جهان دوازده هزار سال است

 و در پايان دوازده هزار سال، آسمان
به شد.  خواهد  درهم  زمني   و 
اعتقاد اصل  بهار،  مهرداد   اعتقاد 
ماه دوازده  و  سال،  هزار  دوازده   به 
 سال تأثير معتقدات بابلي است.

 پس از دوازده هزار سال، آشفتگي
 آغازين باز مي گردد. پس جشنهاي
با سال،  آغاز  فروردين  در  روز   دوازده 
 سال دوازه ماهه و دوره دوازده هزار

است. مربوطه  جهان  عمر   ساله 

روز دوازده  اين  در  را  آن چه   انسان 
 پيش مي آمد، سرنوشت سال خود
 مي انگاشت. از پيش از نوروز انواع

 دانه ها را مي كاشتند و هر دانه يي
و بهتر  روزه  دوازده  اين  طي  در   كه 

 بيشتر رشد مي كرد، آن دانه را براي
و مي بردند  به كار  سال  آن   كاشت 

نوروزي روزهاي  اگر  داشتند   گمان 

 به اندوه بگذرد همه سال به اندوه
.خواهد گذشت

فروردين مي نويسد: «١٢ روز   بهار 
پس چون  و  بود  سال  همه   مناد 
جهان، عمر  سال  ١٢ هزار   از 

باز ديگر  باري  نخستني   آشفتگي 
روز دوازده  پايان  در  پس   مي گشت، 

 نيز يك روز نشان آشفتگي نهايي
داشت. در خود  بر  را  سال  پايان   و 
عمومي نظام  و  كار كردن  روز   اين 
بر ميان  از  نيز  رعايت كردن   را 
و عياشيها  شايد  و   مي خاست 

باز روز  يك  براي  ديگر  باري   اوجي 
 مي گشت. نحسي سيزدهم عيد

و جهان  واپسني  فروريخنت   نشان 
.«نظام آن بود

 

نوروز خجسته باد

علف يا سبزه گره زدن

 يكي از كارهاي روز سيزده بدر، علف
اين سابقه  است. در مورد   گره زدن 

است مربوط  كه  مي گويند   رسم 
اولني يعني  كيومرث.  فرزندان   به 
و (مشيه  مادر  و  پدر  اولني  يا   زوج 
معتقدند زرتشتيان   مشيانه). 

 چون اين دو با هم ازدواج كردند، دو

 شاخه «مورد» را گره زدند و پايه

 ازدواج خود را بنا نهادند و از آن زمان
.به بعد اين رسم معمول گرديد

آمده چنني  التواريخ  مجمل   در 
زمني به  كه  مردي  «اول   است: 
شاه گل  را  او  پارسان  شد،   ظاهر 

اال او  پادشاهي  كه  زيرا   گويند؛ 

از دختري  و  پسر  پس  نبود،  گل   به 
نام مشانه  و  مشيه  كه  ماند   او 
هم با  نوروز  سيزده  روز  و   گرفتند 

 ازدواج كردند و در مدت پنجاه سال
و آوردند  وجود  به  فرزند   هيجده 

 چون مردند، جهان نود و چهار سال

بي پادشاه مباند

 در بسياري از نقاط ايران، اعتقاد بر
 اين است كه بايد چهارشنبه سوري
بقية همراه  و  رفت  بيرون  خانه   از 
و شاد  و  گرفت  جشن   مردم 

 سرخوش بود تا سال جديد سالي

.شاد و پر از موفقيت باشد

شهرهای در  سوری   چهارشنبه 

مختلف تهران

 در تهران قدمي، بوته هاي خشك را از
مي كردند جمع  اطراف   بيابان هاي 
در و  مي آوردند  شهر  به  شتر  با   و 
مي چرخاندند. مختلف   محالت 

بوته هاي خورشيد،  غروب  از   پس 
كهنه اثاثية  و  اسباب  و   خشك 

از پس  كه  را  شكسته اي   و 
گذاشته بيرون   خانه تكاني 

با و  مي كردند  جمع  بود   شده 

كه مي كردند  درست  آتشي   آنها 
و مي پريدند  آن  روي  از  بايد   همه 

من، از  تو  «سرخي   مي خواندند: 

و فشفشه  تو.»  از  من   زردي 
مبب ها از  اما  بود  هم   هفت ترقه 

نوجوانان كه  دستي  نارجنك هاي   و 
 امروزي مي سازند و با انفجار آنها
لرزه به  ساختمان ها   شيشه هاي 

.مي افتد، خبري نبود

شيراز

شب دو  به  شيراز   در 



بامداد ايران
 چهارشنبه سوري گفته مي شود:

اسفند ماه  آخر  چهارشنبه   يكي 
ديگري سال)  و  آخر   (چهارشنبه 

.چهارشنبه آخر ماه صفر

 با توجه به ارادتي كه شيرازيان به
چهارشنبه شب  در  دارند،   حافظ 

 سوري دور هم جمع شده و از ديوان

.حافظ فال مي گيرند

سال آخر  چهارشنبه   شيرازيان 

كشور شهرهاي  ديگر  همانند   را 
و مي گويند  سوري   چهارشنبه 

است مرسوم  شنبه  سه   غروب 

خار كپه  سه  يا  و  كپه  هفت   كه 

 تهيه مي كنند. آنها را آتش زده و از
 آتش مي پرند و مي گويند: زردي من

.از تو ، سرخي تو از من

دختران و  زنان  از  برخي  قدمي   در 
آب د ر  و  رفته  سعديه  به   شيراز 

و مي كنند  آب تني  ماهي   حوض 

به آب  كليد  چهل  و  دعا  جام   با 
به هم  كار  اين  مي كنند.   سر 

خاطر به  هم  و  سالمتي   خاطر 

.مهدگرمي اجنام مي شود

دختران كه  است  رسم   همچنني 

بخت براي  شب  اين  در  بخت   دم 
احمد حضرت  زيارت  به   گشايي 

 بن موسي شاه چراغ (ع) مي روند.
امامزاده هاي از  (ع)  چراغ   شاه 

شيراز مردم  است.   واجب التكرمي 
زيادي عالقه  چراغ  شاه  به   نيز 
 دارند و شب زيارتي شاه چراغ شب

.جمعه مي باشد

 فال گوش ايستادن در چهارشنبه
 سوري نيز نزد زنان شيرازي مرسوم

فال بخواهد  كه  زني  و   است 
 گوش بايستد چادر سر كرده، نيت

كوچه در  گوشه اي  در  و   مي كند 

گفته اساس  بر  و   مي ايستد 

را گفته  مي زند. اگر  تفأل   عابران 

 مطابق ميلش ديد، خود را به مراد

.رسيده مي داند

 رسم است كه بعضي از زنان براي
منبر زير  در  حاجت  شدن   برآورده 
 مسجد جامع شيراز حلوا درست

مرتضي منبر،  اين  به   مي كنند. 

مراسم جمله  مي گويند. از   علي 

پخت دارند  شيرازيان  كه   ديگري 
ابودردا“؛ ”آش  نام  به  است   آشي 
 بعضي معتقدند كه وسايل اوليه
گدايي راه  از  حتما  بايد  آش   اين 
به هم  را  آش  اين  شود.   تأمني 
 خاطر درمان بيماري و هم به خاطر

.بخت گشايي مي پزند

در سوري  چهارشنبه  شب   در 
دم دختران  كه  است  رسم   شيراز 

كمر به  رنگ  هفت  ابريشم   بخت 
چهارشنبه روز  صبح  و   بسته 
كه وامي دارند  را  نابالغي   كودك 

 ابريشم را باز كند به اين نيت كه
.گره از بختشان باز شود

دخترهاي  باز رسم است در شيراز 
معروفي محل  به  بسته   بخت 
ابوتراب“ سيد  ”خانه  نام   به 
كوچه در  شهر  داخل  در   كه 

 ”شيشه گرها“ واقع شده است

 مي روند و زير درخت كهنسالي كه

 در آن خانه وجود دارد حلوا مي پزند
از و  مي كنند  تقسيم  فقرا  بني   و 
”سيد يعني  خانه  آن   صاحب 

 ابوتراب“ كه گويا سيد بزرگواري
اين از  قبل  سال  ششصد  و   بوده 
بوده كرامت  صاحب  و   مي زيسته 

.حاجت مي خواهند

”بوخوش شيرازيان  شب  اين   در 
مي ريزند آتش  در  را   اسفند“ 
بوي كند.  معطر  را  خانه   كه 

گندزدايي خاصيت   ”بوخوش“ 

 هم دارد و از گذشته هاي دور مورد

.توجه مردم بوده است

شب كه  خوردني هايي   ازجمله 
 چهارشنبه سوري شيرازي ها ميل

 مي كنند آجيل چهارشنبه سوري

هم شيرين  آجيل  بدان  كه   است 
مخلوطي آجيل  اين   مي گويند. 

مغز نخودچي،  كشمش،  از   است 
توت اجنير،  مويز،  گردو،  مغز   بادام، 
شاهدانه، بوداده،  كنجد   خشك، 

برشته، گندم  تخمه،  يا   تخمك 
(نوعي خارك  قصب،   بدجنك، 

.خرماي خشك) و قيسي

چهارشنبه شب  دو  به  شيراز   در 
يكي مي شود  گفته   سوري 

(آخر اسفند  ماه  آخر   چهارشنبه 

 سال) و ديگري چهارشنبه آخر ماه

به مراسمي  شب  دو  هر   صفر. در 

به كامالشبيه  كه  مي آيد   عمل 

 هم است؛ ولي در چهارشنبه آخر

.سال مفصل تر مي باشد

كه معتقدند  شيراز  زنان  و   مردان 

آخر شنبه  سه  روز  عصر   هرگاه 

 سال در آب سعدي (آبي كه از قنات

ماهي حوض  يا  سعدي    آرامگاه 
كنند، شست وشو  دارد)   جريان 

از مني شوند.  بيمار  ديگر  سال   تا 
سال آخر  شنبه  سه  عصر  رو   اين 
جدول اطراف  در  غريبي   ازدحام 

.مزبور ديده مي شود

گيالن

 در آخرين سه شنبه سال، در گيالن
 هم مانند ساير استان ها آيني هاي

.خاصي اجرا مي شود

اسپند چهارشنبه سوري،  شب   در 
 و كندر و گالب و شمع حتما بايد

.در خانه باشد

مي كنند، دود  را  كندر  و   اسپند 
و مي زنند  خود  صورت  به  را   گالب 

روشن روشنايي  نيت  به  را   شمع 

..مي كنند

آتش افروز خاكستر   گيالني ها 

صبح را  چهارشنبه سوري   شب 

مي ريزند درخت ها  پاي   چهارشنبه 

بارور ها  درخت  كه  معتقدند   و 
 مي شوند و كساني كه قصد زيارت

نيت به  دارند  را  متبركه   اماكن 
.سفر از خانه خارج مي شوند

چهارشنبه مخصوص   آجيل 
ايران جاي  همه  در  كه  هم   سوري 

عميقي فسلفه  است،   مرسوم 

و رنگارنگ  آجيل  اين  اجزاء   دارد. 
و خودردني  دانه هاي  از  همه   زيبا 
از بيش  كه  است   رستني هايي 
 هزاران سال پيش از زمني و طبيعت

آجيل مجموعه  واقع   مي گيرد. در 

است طبقي  سوري   چهارشنبه 

خاك دهش هاي  و  هدايا  از   آراسته 
را طبيعت  و  انسان  رابطه   كه 

.تاييد و تاكيد مي كند

در نيز  و  ايل ها  از  بسياري   در 
جمله از  ايران  كوهستاني   نقاط 

گيالن كوهستاني   دهكده هاي 
سنن و  آداب  به  كه  مازندران   و 
دلبستگي باستان   ايرانيان 
از استقبال  در  دارند،   بيشتري 
در را  آتش افروزي  مراسم  نو،   سال 

 شب چهارشنبه برگزار مي كنند.

و كهنه  وسيله هاي  ريخنت   دور 
باتفاق قريب  در  زندگي   فرسوده 
 مناطق ايران معمول است. رسم

 كوزه شكسنت يا كوزه پرت كردن

در بال  كردن  دور  نيت  به  كوچه   به 
.همه ايران عموميت دارد

غروب را  دم بخت  دخترانِ  گيالن   در 
مي زنند جارو  با   چهارشنبه سوري 

به مي اندازند  بيرون  خانه  از   و 
ازدواج بعد  سال  تا  كه  اميد   اين 

.كنند

مازندران

در چهارشنبه سوري   رسم 
بوته ي هفت  برپايي  با   مازندران 

و فرشته  هفت  نشانه ي  به   آتش 
مردم و  مي شود  اجرا   امشاسپند 
تطهيركننده آتش  كه  دارند   باور 
.است و بدي و مرگ را مي سوزاند

را آتش  سرخي  مازندران   مردم 

را گرمايش  و  سالمت   نشانه ي 
.زندگي بخش مي دانند

 مردم در هنگام پريدن از آتش با اين

 عبارت ها با آتش سخن مي گويند:

من، از  تو  سرخي  تو،  از  من   “زردي 

مال ما  زردي  ما،  مال  آتش   سرخي 

 شما، چهارشنبه سوري مي كنيم،

گل مي كنيم.  بلوري   سينه 

رو بال  و  درد  سوري،   چهارشنبه 

گياه“ ”چهل  آش   ببري“ سپس 
است. درمان  و  دوا  كه   مي پزند 

نيز كاسه  و  قاشق  برخورد   صداي 

مراسم شروع  دهنده ي   نشان 
با پسر  و  دختر  و  است   قاشق زني 
 پوشيدن چارقد و چادر در كوچه ها
مي گويند: و  مي كنند   قاشق زني 
منزل اين  در  اهل  محل،  اهل   “اي 

 شگون امشب است، هديه بريزيد

.”داخل پيمانه و كاسه

غروب هنگام  در  داد:  ادامه   وي 
كوچه ها به  بخت  دم   دختران 



بامداد ايران
 مي روند و در پشت پنجره يا دكه ي

مي ايستند گوش  فال   كسب 

چه دخترش  با  پدري  ببينند   تا 
 مي گويد، آن سخن را به فال خوب

.يا بد ازدواج خود تعبير مي كنند

استان مرکزي

 يكي از آيني هاي ايراني كه ساليان
فرهنگي قلمرو  در  طوالني   بسيار 
آيني است،  شده  برگزار   ايران 
 چهارشنبه سوري است؛ به عبارت

جشن برگزاري  گستره   ديگر 
حضور حوزه   چهارشنبه سوري، 

.فرهنگ ايراني را نشان مي دهد

استان روستاهاي  از  بسياري   در 
كه است  اين  بر  رسم   مركزي 

روي از  دارند  نامزد  كه   جواناني 

پايني را  خود  شال  دختر،  خانه   بام 
گوشه در  دختران  و   مي اندازند 

 شال، شيريني و تخمه مي پيچند.

 اين رسم را شال اندازي مي گويند.
چهارشنبه رسم هاي  ديگر   از 
است زدن  قاشق  مراسم   سوري، 

 كه مردم و بعضا كودكان كاسه و

 قاشق را به هم كوبيده و در پشت
 در نهان مي شوند و صاحبخانه نيز
كاسه داخل  تنقالتي  يا   تخم مرغ 

.مي گذارد

آشتيان

مركزي، استان  توابع  از  آشتيان   در 
خالي كوزه اي  كه  است   مرسوم 

چهارشنبه شب  در  بام  باالي  از   را 
مي اندازند. اهالي پايني  به   سوري 

اجنام نيت  اين  به  را  كار   اين 
و خانه  بالي  و  قضا  كه   مي دهند 

خانه از  كوزه  شكسنت  با  آن   اهل 
.بيرون برود

شب در  كه  رسم هايي  ديگر   از 
آشتيان در  سوري   چهارشنبه 

زني قاشق  رسم  است،   مرسوم 

عمدتا رسم  اين  در  كه   است 
 دختران، چادري به سر كرده و بر در
 خانه اهالي محل رفته و با قاشق

صاحب مي كوبند.  كاسه   به 
خوب را  آنان  مقصود  كه   خانه 

شيريني  و  آجيل  آنها  به   مي داند، 

.مي دهد

وسيله به  ايستادن   فالگوش 
غروب در  نيز  بخت  دم   دختران 
اهالي بني  سوري   چهارشنبه 

.آشتيان مرسوم است

آذربايجان

 خريد چهارشنبه آخر سال ازجمله

 سنت هاي قدميي مردم تبريز در اين

.روز محسوب مي شود
را سوري  چهارشنبه  نيز   كودكان 

آتش  افروخنت ها ترقه ها،  خاطر   به 
چرا دارند.  دوست  خريدهايش   و 
اين سنتي  خريد  از  بخشي   كه 

 روز مخصوص كودكان مي باشد و
 مردم براي بچه هاي خود اسباب بازي

خريد به  پسربچه ها   مي خرند. 

و اسباب بازي  ماشني   (ماشون) 

 تفنگ عالقه زيادي نشان مي دهند
بازي اسباب  بچه ها  دختر  اكثر   و 
 چهارشنبه آخر سال را ”قولچاخ“

.يعني عروسك مي خرند
خريد به  هم  خانه دار   خامن هاي 

و آيينه  ”دراخ“ (يعني   ”آينا“ و 

”سوپورگه“ همچنني  و   شانه) 

و مي پردازند  جارو)   (يعني 
 مي خواهند سال جديد را با آيينه

.و جارو و شانه جديد آغاز كنند

از سوري  چهارشنبه  آجيل   خريد 

اين سنتي  خريد  بخش هاي   ديگر 
تبريز مي باشد. شهر  تبريز  در   روز 
و متنوع  آجيل هاي  خاطر  به   كه 

اين براي  است،  شهره   مرغوبش 

را مخصوص  آجيل  نيز  سنتي   روز 
.دارد

«باجالئق»» سالالماق» يا   شال 

قدميي سنت هاي  جمله   از 
چهارشنبه ي در   آذربايجاني ها 
مي شود. محسوب  سال   آخر 
نوجوانان و  جوانان  از   برخي 
يا شال  برداشنت  با   آذربايجاني 
 توبره اي در چهارشنبه سوري خود
 را براي اجراي اين رسم قدميي آماده
 مي كنند و اغلب با تاريكي هوا به

و فاميل  و  آشنا  و  دوست   خانه ي 

 حتي ديگران مي روند و شال خود را

ديده طوريكه  به  مي كنند؛   آويزان 
.نشوند

 در گذشته اكثر خانه ها در سقف
و داشتند  تهويه  براي   دريچه اي 
آويزان قسمت  آن  از  شال   معموال 

را هديه اي  صاحبخانه  تا   مي شد؛ 

رسم اين  امروزه  بپيچد. اما  آن   در 
براي است.  يافته  ديگر   حالتي 

وقتي و  مي كوبند  را  در   مثال 

بدون كرد  باز  را  در   صاحبخانه 

به را  شال  از  بخشي  شدن   ديده 
گوشه ي حاليكه ي  در  خانه   داخل 
به را  در  دارند،  دست  در  را   شال 

بعد و  مي بندند  صاحب خانه   روي 
برداشته را  شال  هديه  گرفنت   از 

.فرار مي كنند

داخل در  شده  گذاشته   هديه  

مختلفي چيزهاي  مي تواند   شال 

به مي توان  جمله  آن  از  كه   باشد 
 انواع شيريني و آجيل چهارشنبه

.سوري و ميوه و ... اشاره كرد

از گروهي  چهارشنبه  شب   در 
پشت بام يا  كوچه ها  در   جوانان 

 منازل خود مخصوصا در روستاها

 اقدام به افروخنت آتش مي كنند و
سپس از روي آن پريده و مي گويند

چارشنبه” باتيل  اتيل 
بختيم آچيل چارشنبه
باش آغدمي ديش آغدمي

”بوردا قالسني

دختران از  گروهي  شب  همني   در 
بام ها روزنه  از  آرزومند  و  بخت   دم 
گوش فال  به  پنجره ها  كنار   يا 
 ايستاده و بعضي نيز بر سر چهار
 راه ها مي ايستند تا به صحبت هاي
 عابرين گوش داده و نيت و حاجت

 خود را با توجه به گفته هاي آن ها

.تفسير و تعبير منايند
دماي دم  چهارشنبه  روز   صبح 

و شهرها  مردم  آفتاب   طلوع 

افراد تا  گرفته  بزرگ  از   روستاها 
 كوچك، دسته دسته بر سر انهار و

 چشمه سازها رفته و ضمن شادي

 و تركاندن ترقه سه يا هفت بار از
 روي آب مي پرند و براي خود در سال

.جديد آرزوي سالمتي مي كنند

 وي ادامه داد: گروهي نيز با اعتقاد
 بر اين كه آب ها هنگام حتويل سال
كوزه هاي مي شوند،  متولد  نو   از 
 كهنه خود را شكسته و كوزه هاي

بعدا تا  مي كنند  پر  آب  با  را   تازه 
اتاق ها كنج  به  جديد  سال   در 
 بپاشند يا در مشك بريزند يا چايي
 دم كنند و به اين ترتيب ضمن دور
 كردن قضا و قدر الهي براي آنها در

.سال جديد مايه بركت باشد

جشن زایش اشو زردشت
به بنا  که  فروردین  روز   ششمین 

موبدان و  محققان  بسیاری   نظر 
زردشت تولد  سالروز   زرتشتی، 
بزرگ نوروز  به  است،   اسپنتمان 
زردشیان روز  دراین  است.   معروف 

گردهم شهر  هر  آتشكده های   در 
سخنراني هاي به  آیند،   می 

اوستا مي دهند،  گوش   مذهبي 

را پيامبرشان  تولد  و   مي خوانند 

به پاشیدن  آب  مي گيرند.   جشن 

 همدیگر، دود کردن اسپند و پخش

 کردن سنجد و آویشن نیز از دیگر

.مراسم های این جشن است

سخنراني و  زني  دف   گاتاخواني، 

جشن و  نوروز  تاريخچه  مورد   در 
برنامه هاي جمله  از  زردشت   زايش 
در باشد. حضور  می  مراسم   اين 
 نيايشگاه شاور اهرام ايزد و ساير
مقدس مكان هاي  و   نيايشگاه ها 
فروردين ششم  روز  صبح  در   ديني 
بزرگداشت آيني هاي  ديگر   از 
همه در  كه  است،  زردشت   زايش 
برگزار نشني  زردشتي   شهرهاي 

.مي شود

از يكي  كه  ارديبهشتگان   جشن 

زرتشتيان ديني  بزرگ  هاي   جشن 

ماه و  روز  برابري  با   ،  است 
اريبهشت دوم  يعني   ارديبهشت، 
ماه تقومي فصلي هماهنگ است.
 اين روز بزرگ يادآور فروزهء اهورايي
و وهيشته  اشه  يا   ارديبهشت 
 ويژگيهاي آن يعني بهترين راستي
باشد.ارديبهشت، مي  پاكي   و 
انگاره داراي  امشاسپند،   دومني 

يا آتش  نام  به  است  مادي   اي 
گرمي كه  داده  خدا  فروغي   آذر، 
در و  كننده  پاك  و  فروزان  و   بخش 
و است  بخش  زندگي  كالم   يك 
از را  هستي  آن  نوراني   پرتوهاي 
وراست گرداند  مي  جدا   نيستي 
پس شناساند.  مي  باز  دروغ  از   را 
آن از  منوداري  را  آتش  كه   بجاست 

.داده بزرگ بدانيم
نعمتي برترين  راستي   بهترين 
يعني آن  به  يابي  دست  كه   است 
 پيروزي بزرگ و اين پيروزي شايسته



بامداد ايران
نام با  بزرگتر  بس  است   جشني 

جشن يا  ارديبهشتگان   جشن 

اخالق

جشن تيرگان

اي دوره  زرتشتيان  ميان  جشن   اين 
 ده روزه داشت و از تير روز از تيرماه
ايزد باد  به  و  شروع  سيزدهم  روز   ، 
مي پايان  دوم  و  بيست  روز   يعني 
 گرفت. زرتشتيان تيرگان را ” تير و

 مي نامند ” Tiru-Jashn جشن

 و برايش اهميت فراواني قايل اند.
و پوشند  مي  نو  پوشاك  و   لباس 
خوراك و  ميوه  و  شيريني  و   نقل 
پزند. پيش مي  ويژه  و  سنتي   هاي 

 از اين روز خانه را خوب پاكيزه منوده
 و بامدادان شست و شو مي كنند
خورشيد  ” نيايش  دو  خواندن   و 
 نيايش “ و ” مهرنيايش“ از اوستا

را بسيار نيكو مي دانند
از يكي  جشن“  و  تير   ”  شايد 

ايراني كهن  هاي  جشن   شادترين 

از بيش  جشن  اين  باشد. در   بوده 
با بردند  مي  بهره  ها  بچه   همه 

 تارهاي نخي و رنگيني كه به مچ
و ها  كوچه  در  بستند  مي   دست 
 خانه ها و بامها مي دويدند ، ترانه

 مي خواندند و كنار نهرها و جويها

 و تاالب ها به هم آب مي پاشيدند
. و يا به آب مي پريدند

جشن امردادگان

:٣ امرداد

امرداد،(امرتاته اوستايی   -واژه 
Amertata) به که   است 
 معنی بي مرگي است و اگر الف

 آن را که پیشوند نفی است از قلم
و شده  عوض  آن  معنی   بیندازیم 
به جاودانگی  و  مرگی  بی   فرشته 
شکل تغییر  مرگ  و  نیستی   دیو 
 می دهد. زیرا همانطور که امرداد

مرداد است  مرگی  بی  معنای   به 
دهد.بنابراین می  مرگ   معنی 

را کلمه  این  که  است   شایسته 

امرداد چون  و  بخوانیم،   امرداد 
مرگی بی  و  جاودانگی   فرشته 
جسمانی عالم  در  باشد،   می 

ها روییدنی  و  گیاهان   نگهبانی 
درخت و  دار  افزایش  و  آبادانی   و 

به روز  این  در  ما  اوست. نیاکان   با 
 باغ ها و مزارع خرم و دلنشین می
درگاه به  نیایش  از  پس  و   رفتند 
 اهورامزدا طی مراسمی این جشن
 را با شادی و سرور در هوای پاک و در

.دامن طبیعت برگزار می کردند

شهریورگان   جشن 

یا شهریورماه  از   شهریور روز 

است برابر  ماه،  این  روز   چهارمین 

 با جشن شهریورگان که از آیین ها
 و مراسم وابسته به آن هیچگونه
برگزار نیست.  دست  در   آگاهی 
 نشدن آیین های جشن شهریورگان
طوالنی، زمانی  در  ایرانیان   توسط 
 موجب شده است تا همه جزئیات

و شود  سپرده  فراموشی  به   آن 
 حتی در متون کهن نیز آگاهی های

.چندانی در باره آن فرا دست نیاید

اوستایی متون  در  شهریور   نام 
ه» ـتْـرَه  وَئیریـَ ـشَ «خْ گونه   به 
تقریبی معنای  به  که   آمده 
(شهرداری) شهریاری  و   «شهر 

 آرمانی و شایسته» است. چنین
آرمان، اندیشه  و  این  که   می مناید 

و افالطون  نظریه های   خاستگاه 

یا «آرمان شهر»  زمینه  در   فارابی 
باشد. نام فاضله» بوده   «مدینه 

معنا همین  به  بار  چند   شهریور 

آمده نیز  زرتشت  «گاتها»ی   در 
نو، او را اوستای  بعدها در   است و 
 به گونه ای تشخص یافته به پیکر
.یکی از امشاسپندان در می آورند

آينده   و  جوانان  عيد   مهرگان: 

سازان

نام باستان  ايران  در  ماه  هاي   روز 
ازجمله و  داشتند  خاص   هاي 

«مهر» ماه  هر  شانزدهم   روز 
ماه در  مهر»  «روز  بنابراين   بود. 
روز مهمترين  (شانزدهم)،   مهر 

هاي آيني  بود.  مهرگان  هاي   آيني 
پس مهرگان)  هاي  (جشن   مهر 

ملي عيد  مهمترين  نوروز،   از 
بهار با  نوروز  است.  بوده   ايرانيان 
مي آغاز  بركت  نويد  و  شكوفه   و 
پايان خاطر  به  مهرگان  و   شد 

 رسيدن كار جمع آوري محصول و
 آغاز شش ماهه شب هاي طوالني

.تر و سرما

هاي» آيني  ويژه   مهرگان» 

خداوند درگاه  به   سپاسگزاري 

همه اين  كه  است   [اهورامزدا] 
داشته ارزاني  انسان  به  را   نعمت 
براي فرصت  اين  از  استفاده  نيز   و 
و ها  محبت  ها،  دوستي   حتكيم 

 عواطف انساني بوده است. به نظر

«مهرگان» مورخان،  از   بسياري 
 آيني الزام ايرانيان به دوستي كردن
به هم  يكديگر  به  ورزيدن  مهر   و 
در گذشته،  در  آيد.  مي   شمار 

 روزهاي مهرگان (٤ تا ٦ روز) مردم
 مهماني هاي بزرگ برپا مي كردند

 و پذيرايي با ميوه تازه در مهرگان و
خشكبار) و  (آجيل  خشك   ميوه 

 در نوروز؛ رسم تغييرناپذير ايرانيان
.از عهد باستان بوده است

آبانگان   جشن 

ماه  ٤ آبان 

آب هنگام  و  آب  معنای  به   آبان 
 است و یکی از عناصر پاک کننده
 نزد زردشتیان است. درباره پیدایش
در که  است  روایت  آبانگان   جشن 

ایران و طوالنی بین  های  جنگ   پی 
 توران، افراسیاب تورانی دستور داد
کاریزها و نهرها را ویران کنند.  تا 
تهماسب پسر  جنگ  پایان  از   پس 
تا داد  دستور  داشت  نام  زو   که 

 کاریزها و نهرها را الیروبی کنند و

روان کاریزها  در  آب  الیروبی  از   پس 
را آب  شدن  جاری  ایرانیان   گردید. 

دیگری روایت  در  گرفتند.   جشن 

 آمده است که پس از هشت سال
 خشکسالی در ماه آبان باران آغاز

جشن زمان  آن  از  و  منود  باریدن   به 
در زردشتیان  آمد.  پدید   آبانگان 
ها جشن  سایر  همانند  روز   این 
آن از  پس  و  روند  می  ها  آدریان   به 
با رفته  نهرها  و  ها  جوی  کنار   به 
 خواندن اوستای آب زور (بخشی از

خوانده موبد  توسط   اوستا) که 
ستایش را  اهورامزدا  شود،   می 

و آب  فراوانی  درخواست  و   کرده 

از پس  و  منایند  می  را  آن   نگهداری 
.آن به شادی می پردازند

آذرگان  جشن 

٣ آذر ماه

است. و چم(معنی) آتش  به   آذر 
 یکی دیگر از چهار آخشیج(عنصر
می زردشتیان  نزد  کننده)   پاک 
و بهترین  آتش  که  آجنا  از   باشد. 
کننده پاک  عنصر  ترین   سریع 

قدیم های  زمان  از  است  گرما   و 
 مورد احترام بوده است. زردشتیان

سایر مانند  آذرگان  جشن   در 
متیز و  آراسته  لباس  با  ها   جشن 

خواندن با  و  روند  می  ها  آدریان   به 
اوستا) از  نیایش(بخشی   آتش 
پس و  گفته  سپاس  را   اهورامزدا 

.از نیایش به شادی می پردازند

دیگان  جشن 

دتوشو یا   به Daatoshu دی 
در و  است  آفریدگار  و  دادار   معنی 

جای به  اغلب  اوستایی  های   نامه 
است. رفته  کار  به  اهورامزدا   واژه 
 اگر به نام سی روز ماه توجه کنید،
روزهای که  منایید  می   مشاهده 

 هشتم و پانزدهم و بیست و سوم

 هر ماه به نام دی نامگذاری شده و

 برای متیز آنها از یکدیگر هر یک به
 نام روز بعدش خوانده شده است
 و اورمزد که آن هم نام خداوند می
 باشد. بدین گونه : اورمزد، دی بآذر،
 دی مبهر و دی بدین. بنابراین در ماه
نامیده خدا  نام  به  روز  چهار   دی 
جشن بار  چهار  دی  ماه  در  و   شده 

.دیگان برگزار می شود

: نخستین    دیماه  و   ١. اورمزد 
ماه آذر   ٢٥ باستانی/  ماه  دی   روز 

خورشیدی
 ٢. دی به آذر و دیماه : هشتمین   
ماه دی   ٢ باستانی/  ماه  دی   روز 

خورشیدی
دیماه:    و  مهر  به  دی   .٣ 
باستانی/ ماه  دی  روز   پانزدهمین 

٩ دی ماه خورشیدی
: بیست    دیماه  و  بدین   ٤. دی 
 و سومین روز دی ماه باستانی/١٧

دی ماه خورشیدی

جشن  نخستین  باستان  ایران   در 
اورمزد روز  یعنی  دی  ماه  در   دیگان 
داشته نام  روز  خرم   ، ماه  دی   و 
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   نامه سر گشاده به سران دولتهای آمریکا، بریتانیا  و احتادیه اروپا           

روسای محترم                                                                                                                                       
کشید  طول  ماه  هشت 
که  ایران  ملت  پیام  به  تا 
گلو  در  است  سال   ٣١
خفه شده است برسید. 
با  که  خاموشی  اکثریت 
درصد  نود  از  بیش  داشنت 
از جمعیت ایرانیان داخل 
و خارج کشور ( همانطور 
که عکسهای ماهوره ای 
که  داد  شهادت  گوگل 
و  سبز  بگیران  حقوق 
اسالمی   جمهوری  سیاه 
درصد  ده  از  کمتر  خیلی 
است  ایران  جمعیت 
سایر  از  اتوبوس  با  که 
شهرها و از خود تهران در 
مراسم ٢٢ بهمن امسال 
سال  از  شدند)   حاظر 
همیشه  ببعد   ١٩٧٩
کوتاه  منافع  خاطر  به 
نفتی  تراستهای  مدت 
بخاطر  نفتی(  غیر  و 
که  سنگینی  مالیات 
میکنید)،  اخذ  آنها  از 
وقت  دولتهای  توسط 
توسط  و  شماسانسور 
اسالمی  جمهوری 
اند.  شده  سرکوب 
و  معصوم  جوان  هزاران 
قربانی  نیز  ایرانی  بیگناه 
تبلیغات و فریب و نیرنگ 
و  سازان  برنامه  مدیران، 
شما  ای  رسانه  مجریان 
بی  بی  و  آمریکا  صدای  از 
تا  گرفته  فارسی  سی 
وله  دویچه  و  فردا  رادیو 
رادیو  و  فرانسه  رادیو  و 
تلویزیونها  رادیو  و  زمانه 
اپوزیسیون  های  رسانه  و 
که  دامی  به  و  گشته  منا 
توسط جناح سیاه یا باند 
شده  پهن  نژاد  احمدی 

است گرفتارشدند.
در  که  کسانی  این 
شما  دولتی  های  رسانه 
از  آمده  بر  امکانات  با  و 

کشورهای  مردم  مالیات 
چرا  اند،  نشسته  شما 
بهانه  با  و  مسوالنه  غیر 
کجاست؟  من  رای  واهی 
را  بیخبر  جوان  تعدادی 
که      متاسفانه بخاطر 
حکومت  سانسور 
فریب  ایران  اشغالگر 
زبان!  فارسی  کارمندان 
رسانه ای شما را خوردند 
به کشنت دادند؟ در حالی 
میدانستید  خود  که 
انتخابات  این  ایران  ملت 
درصد  ده  تنها  و  حتریم  را 
کرده  شرکت  آن  در  مردم 
ده  آن  اکثریت  و  بودند 
نژاد  احمدی  به  درصد 
رای دادند. این کار برنامه 
و  سبز  مجریان  و  سازان 
شده  مصلحتی  سبز  یا 
شما باعث شد که هزاران 
اکثریت  از  بیگناه  جوان 
ایران  ملت  خاموش 
های  توصیه  و  دستورات 
شورش  به  دعوت  و  غلط 
کور را از رسانه های شما 
کردن  بازی  با  و  بشنوند 
پاکشان  احساسات  با 
فیلم  پخش  توسط 
ترفندهای  و  تفسیر  و 
رسانه  تبلیغاتی  و  خبری 
خیابانها  به  شما  های 
سران  شکارگاه  به  و 
بریزند  ها  سیاه  و  سبزها 
و در نهایت یا مثل ندا آقا 
سلطانها طعمه کشته 
دوربین  جلوی  شدن 
اکثریت  حتریک  برای 
حمایت  جهت  خاموش 
رفسنجانی  باند  از 
در  یا   و  (سبزها) شدند 
مخوفی  بازداشتگهای 
مورد  کهریزک  همانند 
اعدام  و  جتاوز  و  شکنجه 
. آیا رسانه های شما قادر 
به توضیح و پاسخگویی 
و  پدران  و  مادران  به 

قربانیان  این  همسران 
خود  یا  و  بخت  نگون 
ایشان در صورتی که زنده 
باشند هستند؟ آیا شما 
تروریستها را به دو دسته 
تروریست بد (بانداحمدی 
خوب  تروریست  و  نژاد) 
رفسنجانی)  (باند 
بودید!؟  کرده  تقسیم 
نظر  از  چیزی  چنین  مگر 
جرمشناسی  و  حقوقی 
آیا  است؟   پذیر  امکان 
یا  و  هستید  راضی  شما 
اجازه میدهید که رسانه 
کشورهای  یا  و  شما  ها 
را  جنایتی  چنین  دیگر 
کشورهای  مردم  حق  در 

شما به عمل آورند؟ 

 اطمینان دارم که پاسخ 
پس  است  منفی  شما 
گونه  هر  خالف  بر  چرا 
حقوق  و  انسانی  اصول 
کردید  سعی  بشری 
جمهوری اسالمی سبز را 
به هر قیمتی که شده به 
ملت باهوش و دربند ایران 
حتمیل کنید و بخاطر این 
امنیت  و  ایمنی  هدف، 
جوانان  از  گروهی  جانی 
و  مرگ  خطر  با  را  ایرانی 
و  ناراضیان  شناسایی 
و  کرده  مواجه  مخالفان 
سرکوب   سیستمهای 
اطالعاتی  و  امنیتی  و  
و  راضی  را  حکومت 
بخاطر  منودید؟  حجیمتر 
جنایتکار  باند  اینکه 
هاشمی  تروریست  و 
یا  و  خامتی،موسوی   ،
باند  جایگزین  کروبی 
نژاد- احمدی  تروریستی 

خامنه ای شود!؟ اینهمه 
برای  شما  باز  تریبونهای 
سیاست  و  پاسداران 
و  آرتیستها  و  بازان 
سبز  نگاران  روزنامه 

با  اسالمی  جمهوری 
مجریان  یاری  دست 
رفسنجانی  باند  طرفدار 
مردم  حتریک  و  دعوت  و 
برای تظاهرات ضد دولتی 
جابجایی  همین  برای 
باید  بود؟  تروریستی 
بگوییم واقعا متاسفیم 
و  هشدارها  به  که 
انسانی                                                                             حلهای  راه 
تر و منطقی تر که بسود 
ملتهای  و  ایرانیان  منافع 
کوچکترین  شماست 
نکردید.                                                                                                                                           توجهی 
                                

 بعنوان مثال در چهاردهم 
از  پرهیز  ١٣٨٨برای  مرداد 
انتقال  و  خونریزی  و  خون 
قدرت  منطقی  و  ایمن 
شورای  ایران  مردم  به 
موقت،  دولت  هماهنگی 
از  گروهی  بخواست 
و  کشور  داخل  ایرانیان 
به خاطر شرایط بحرانی 
در  علنی  صورت  به  ایران 
برای  رسما  انگلستان 
تبعید  در  دولت  تشکیل 
جدید و حفاظت و صیانت 
و  ایرانیان  مال  و  جان  از 
های  خواسته  از  حمایت 
موجودیت  اعالم  ایشان 
خود  ملی  مواضع  و  کرد 
متعدد  های  نامه  طی  را 
ایران  ملت  به  مستقیما 
و  شما  خود  و  مردم  و 
ایران  در  شما  سفرای 
رسمی  مکاتبات  توسط 
تلویزیونی  های  برنامه  و 
انگلیسی  نویس  زیر  با 
و  خبری  بولنت  چاپ  و 
مختلف  های  مراسم 
دیگر  منونه  منود.  اعالم 
اکثریت  صداهای  پخش 
برنامه  در  خاموش 
تلویزیون  آزاد  میکروفن 
ملی ایرانیان بود. این صدا 

ملت  درخواستهای  و  ها 
ایران چرا توسط ما بگوش 
هیچ  که  منیرسد  شما 
هاتبرد  کمپانی  توسط 
سرکوبگر  نیروهای  و 
خارج  در  حکومت 
میشود؟  هم  سرکوب 
همانند  اینکه  برای 
و  سبزرفسنجانی  سران 
سبز علوی و مجاهدین و 
اپوزیسیون قالبی  ساخت 
اسالمی  جمهوری 
تروریست (که بیشتر به 
صادرات  و  واردات  کارهای 
معامالت  و  ایران  از  و  به 
برای  تروریستی   سود  پر 
برخی شرکتها و بانکهای 
شما و یا جاسوسی یک 
و دو و یا چند جانبه برای 
جمهوری  امنیتخانه 
اسالمی و دیگران و داللی 
اتومبلیهای  و  مستغالت 
در  عیاشی  و  قیمت  گران 
های  کاباره  و  کازینوها 
مشغولند)  و  لوکس  دو 
  ، بهایی  جامعه  سران 
صاحب بودجه و مستمری 
بیحساب و کتاب و از باند 
نژاد  رفسنجانی-احمدی 
یا  انگلستان  مجلس  یا 
احتادیه اروپا و سنا و دولت 
آمریکا و یا از هر دو طرف! 
منیخواهیم  و  منیباشیم 
چرا  باشیم.  داشته  که 
که فقط به خاطر عدالت 
برخاسته و همراه با ملت 
نیستیم  حاضر  ایران 
مواضع  از  یکقدم  حتی 
خود  اصولی  و  انسانی 
عقب نشینی کنیم. پس 
ما  مشخص  خواست 
و  سرگشاده  نامه  این  در 
شما  از  بار  چندمین  برای 
دولتهای  محترم  سران 
اجازه  چیست؟  غربی 
مشخص،  بطور  بدهید 
راه  برای  ساده   و  کوتاه 



بامداد ايران
عضوی  که  ما  بهتر  حل 
از اکثریت خاموش ایرانی 
هستیم  توضیح دهیم با 
این یادآوری که ما ایرانیان 
که  داریم  املثلی  ضرب 
میگوید: ماهی را هر وقت 
است.                                                                                                                                              تازه  بگیرید  ازآب 

            

کلیه  خوشبختانه   
عوامل جمهوری اسالمی 
سبز  نقشه  توسط 
بطور  اسالمی  جمهوری 
کشور  از  خارج  در  کامل 
اینها  شدند.  شناسایی 
گروهای  سایر  مثل 
ای  اجاره  تروریستی  
امنیت  برای  و  هستند 
کشورهای غربی تا زمانی 
که جمهوری اسالمی به 
حیات خود ادامه میدهند 
عواملی غیر قابل اعتماد 
میباشند.  خطرناک  و 
است  روشن  آنهم  دلیل 
سابقه  و  زمینه  چون 
شرکت  و  تندرو  مذهبی 
رانت  یا  و  جنایات  در 
داشته  را  رژیم  خواری  
از  هراس  خاطر  به  و  اند 
از  نشدن  افشا  یا  سو 
نژاد  احمدی  باند  سوی 
در  اطالعاتی  دستگاه  و 
نظام  به  حلظه  آخرین 
جمهوری اسالمی وفاداری 
خود را نشان خواهند داد. 
زمینه   اینها  ما  بعقیده 
اینرا دارند که در ماموریت 
از  خارج  تروریستی  های 
کشور به بهانه اصطالح 
فریبنده پیدایش ابر قدرت 
جمهوری  بنام  جدیدی 
و  شرکت  ایران  اسالمی 
خود  پیشین  ماهیت  به 
بخاطر  که  برگردند. چرا 
جنایات و رانت خواریهای 
و  دادگاهی  اند،  کرده  که 
تا  اند  نگشته  مجازات 
پشیمان و نادم گردند که 

هیچ تازه از سوی دولتهای 
شما هم تشویق گشته 
اینها  میگوییم  ما  اند! 
در  که  هستند  مارهای 
میدهید.  پرورش  آستین 
با  و  آگاه  ایرانی  هزاران 
اکثریتی  قالب  در  وجدان 
کشورهای  در  خاموش 
میکنند  زندگی  شما 
آنها  به  حال  به  تا  که 
هیچ مجال و تریبونی داده 
نشده است. اینها مبارزان 
بشری  حقوق  و  آزادی 
نه  دمشان  که  هستند 
به جمهوری اسالمی بند 
بنیادهایی  به  نه  و  است 
غربی  کشورهای  در  که 
برنامه  سوم  جهان  برای 
کنون  تا  و  میسازند  کار 
جمهوری  جناحین  با 
کرده  همکاری  اسالمی 
هر  دارای  اینها  اند. 
تخصص  و  استعداد 
که  مبارزاتی  سابقه  و 
در  حسنشان  باشند 
جنس  از  که:  اینست 
مردم  بخاطر  و  مردمند 
تالش میکنند و مردم حرف 
و  میفهمد  را  آنها  زبان  و 
دارند. اطمینان  آنان  به 

بخاطر  شوربختانه  ولی 
از  عمدی  شدن  فراموش 
بنیاد  و  ها  نه  رسا  طرف 
خانه  شما  مرتبط  های 
و  اند  ه  شد  هم  نشین 
کار  پایان  از  پس  شبها 
به  دانشگاهشان  یا  و 
میبرند  پناه  خود  منازل 
دست  کامپیوتر  همان  با 
تلفن  تهای  کار  و  دوم 
خود  یاران  و  دوستان  به 
اطالع  جهان  و  ایران  در 
رسانی و تبادل افکار می
کنند.                                                                                                                          

 
آنان  میخواهید  اگر 
را  آنان  گروههای  یا  و 
خود  کشورهای  در 

بشناسید و برای حمایت 
بال  آنها  به  ایران  مردم  از 
شناسایی  دهید  پر  و 
شریف  انسانهای  این 
بسیار  سختکوش  و 
هرگز  است. اینها  ساده 
های  رسانه  سوگلی 
اند.  نبوده  شما  دولتی 
ویزا  اینها  از  هیچکدام 
پناهندگی  پاسپورت  یا  و 
آپارمتانی  شهروندی،   –
مستمری  و  شیک 
شما  کشور  مکفی  
به  هنوز  که  حالی  در  را 
نشده  وارد  شما  کشور 
و  پناهندگی  تقاضای  و 
را  اند  نکرده  شهروندی 
نداشته اند و با شرافتی 
میکنند  سعی  بینظیر 
خود  پناهندگی  محل  در 
از  که  فشارهای  وجود  با 
گاههای  داد  و  اداره  سوی 
البی  و  شما  مهاجرتی 
تروریستی  ثرومتند  های 
در  اسالمی  جمهوری 
به  شما  کشورهای 
افراد  میشود،  وارد  ایشان 
و  جوامع  برای  مفیدی 
و  باشند  هم  شما  مردم 
جنجال،  از  بدور  ادعا  بی 
و  نابرابر  شرایطی  در 
فعالیت  منصفانه  غیر 
بشری  حقوق  و  سیاسی 
میکنند   دنبال  را  خود 
زودتر  چه  هر  بتوانند  تا 
به  سالمت  و  ایمنی  به 
خانواده  بنزد  و  آزاد  ایران 
بازگردند.  دوستانشان  و 
مبارزان  این  عقاید  صداو 
به  شرف  با  و  راستین 
تصادفی  یا  و  دایم  صورت 
فقط در برنامه میکروفن 
آزاد تلویزیون ملی ایرانیان 
اخالقی  شرافت  بخاطر 
مدیریت  ودرستکاری 
گاها  و  نشریات  و  آن 
تلویزیونی  های  برنامه 
سازمان جبهه احتاد ملی 

شنیده  ایران  میهنی  و 
ما  میشود.  نگاشته  یا 
یکبار  احترام  کمال  با 
درخواست  شما  از  دیگر 
حفظ  برای  میکنیم 
و  جهانی  امنیت  و  صلح 
نهادینه کردن دموکراسی 
قوانین  و  اعالمیه  مفاد  و 
حقوق بشر و بنام آزادی و 
و  ایران  ملت  بین  دوستی 
ملتهای شما و شکوفایی 
اقتصادی-  روابط 
گردشگری،  سیاسی- 
که همانا منافع مشترک 
شماست،  و  ما  ملتهای 
هماهنگی   شورای  به 
تبعید  در  موقت  دولت 
امکانات  و  تریبون  ایران 
و  اوری  گرد  جهت  را  الزم 
ایرانیان  بین  هماهنگی 
متخصص  و  زحمتکش 
فراموشی  بخاطر  که   )
عمدی   کردن  ایزوله  و 
و  بنیادها  سیستمها، 
سیاه   و  سبز  های  رسانه 
خاموش  کنون  تا  شما 
اند)  شده  داشته  نگه 
را  دنیا  سرتاسر  در 
دولت  تشکیل  جهت 
پیشبرد  برای  تبعید  در 
اهداف  از  حمایت  و 
انسانی  و  آزادیخواهانه 
منایید.                                                                                                                                           اعطا  ایران  ملت 
                                  

آخرین  این  ما  عقیده  به 
شانس و راه حل عاقالنه 
ملت  برای  منطقی  و 
میباشد.  شما  و  ایران 
و  اینصورت  غیر  در 
حل  راه  آخرین  بعنوان 
های  گروه  خواست  که 
های  دالل  و  طلب  جنگ 
جنگی  است،  اسلحه 
ملت  برای  خامنانسوز 
جنایتی  و  ایران  بیگناه 
دیگر علیه بشریت در راه 
اصلی  مقصر  که  است 

غربی  دول  سران  شما  آن 
خواهید بود که فریادهای 
هشدار دهنده ما را مانند 
میلیونها فریاد دیگر از دل 
الیه های پایین و متوسط 
جامعه ایرانی نخواستید 
صورت  در  بشنوید.  که 
آغاز  و  ما  از  حمایت  عدم 
نظامی  حمله  و  جنگ 
بدانید  یقین  نیز  اینرا 
جنگی  هر  مانند  که 
معلوم نیست نتیجه این 
جنگ چه میشود و اصال 
افغانستان  و  عراق  مثل 
پیروزی  طرف  جنگ  این 
آیا  داشت؟  خواهد  هم 
دامنه  میدهید  تضمین 
کشورهای  به  جنگ  این 
به  نهایت  در  و  منطقه 
کشورهای  شما کشیده 
باقی  وقت  تا  پس  نشود؟ 
این  از  بشتابید  است 
و  عملی  شانس  آخرین 
مبارزه  برای  ایران  مردم  از 
و  املللی  بین  تروریسم  با 
حفاظت از صلح جهانی 
پیشنهادی  چهارچوب  در 
پشتیبانی  نوشتیم  که 
کنید. توجه کنید ما افراد 
نیستیم  ماجراجویی 
بند  در  مردم  پای  پابه  و 
امان  شده  فراموش  و 
بازگشت  و  رهایی  برای 
جامعه  به  کشورمان 
میکنیم،  تالش  جهانی 
کوچکترین  اینکه  بدون 
چشمداشتی برای منافع 
داشته  خود  شخصی 
امور  وزیر  بقول  و  باشیم 
امریکا  اسبق  خارجه 
ابدی  دشمن  هیچگونه 
و کینه ای از شما و هیچ 
نداریم  هم  ملتی  و  دولت 
هر  و  شما  یاری  دست  و 
ملت  به  دیگر  یاری  دست 
دربند ایران را به گرمی و با 
کمال میل میفشاریم.                                       

 با آرزوی جابجایی البی های تروریستی جمهوری اسالمی در بنیادها و رسانه های شما – به امید حمایت راستین شما از ملت ایران (اکثریت خاموش) بابهترین درودها، بهزاد
رضادوست- سخنگوی شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران- واحد برومنرز  ٨٨/١١/٢٧
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زندگی نامه 
شاپور بختیار 

به نوشته 
خود او

  
از من  قدیمی  خانواده  دریك   ،

ایل بختیاری به دنیا آمده 
شاهان  زمان  از  من  نیاكان  ام، 
این  سرپرستی  تاكنون  صفویه 
شاهان  این  اند.  داشته  را  ایل 
من  خانواده  جانبدار  همواره 
نبودند وگاه با آنها به بی رحمی 

رفتار میكردند . 
  

ظل  پیش  سال  صد  حدود 
حسینقلی  پسر  السلطان 
مرا  چهارم  نیای  ایلخانی  خان 
در  السلطان  رسانید. ظل  بقتل 
آنهنگام والی جنوب ایران بود . 

  
ایل  ایران  مشروطیت  درجنبش 
مشروطه  سود  به  بختیاری 
خواهان به گونه ای مؤثر شركت 
كرد و تهران را گشودند و دو نفر 
علیقلیخان  یكی  بزرگانشان،  از 
دیگری  و  بختیاری  اسعد  سردار 
جنفقلی خان صمصام السلطنه 
كه بعدها نخست وزیر ایران شد، 
در این نبرد ها شركت مستقیم 
السلطنه  صمصام   . داشتند 
مادری  پدربزرگ  بردم  نام  او  از  كه 

من است . 
  

رفتار  بخاطر   ، رضاشاه  زمان  در 
در  من  خانواده  كه  مخالفی 
ها  انگلیسی  تقاضاهای  برابر 
كه  هائی  ایستادگی  و  داشتند 
قرار  شاه  خشم  مورد  كردند 
تا  شد  برآن  شاه  رضا  و  گرفتند 
خانواده ما را نا توان كند وسران 

آنرا نابود سازد. 
  

تصمیم،  همین  دنبال  به 

تن  چند   ١٣١٣ درسال  رضاشاه، 
از سران بختیاری و از آجنمله پدر 

مرا اعدام كرد. 
  

من در دوران جنگ بین املللی اوّل 
و پیش از انقالب اكتبر روسیه در 
همان كوههای بختیاری دیده به 
ابتدائی  گشودم. حتصیالت  دنیا 
و  گذراندم  پدرم  درخانه  را  خود 
دبیرستان  سوم  كالس  سپس تا 
را در اصفهان در مدرسه صارمیه 
ادامه  برای  بعد  و  كردم  دنبال 
درس به بیروت رفتم و در مدرسه 
نام  ها  فرانسوی  روزی  شبانه 
متوسطه  دیپلم  كردم.  نویسی 
را از آن مدرسه گرفتم و درهمین 
زمان بود كه پدرم را از دست دادم 
و به ناگزیر به تهران آمدم و پس 
از یك سالی راهی پاریس شدم. 

  
های  لیسانس   ١٩٣٩ درسال 
قضائی  حقوق  رشته  در  را  خود 
رشته  در  حقوق  دانشكده  از 
فلسفه از دانشگاه سوربن و در 
مدرسه  از  سیاسی  علوم  رشته 
داشتم و  دریافت  سیاسی  علوم 
سپس در رشته اقتصاد عمومی 

نام نویسی كردم . 
  

هنگامی كه من در كار نام نویسی 
در مدرسه «لوئی لوگران» بودم، 
شده  آغاز  اسپانیا  داخلی  جنگ 
بود و این سر آغازی برای زندگانی 

سیاسی من بود. 
  

من ، از چگونگی كودتای فرانكو 
علیه یك حكومت قانونی یعنی 
به  خواهان  جمهوری  رژیم 
همین  از  و  بردم  می  رجن  سختی 
خود  باوران  هم  از  گروهی  با  رو 
هائی  خورد  و  زد  و  تظاهرات  در 
بود  خواهان  جمهوری  بسود  كه 

شركت میكردم. 
  

جهانی  جنگ  شدن  درگیر  با 
دوّم به راستی تولد سیاسی من 
بستر  پس  ازآن  و  پذیرفت  صورت 
من  سیاسی  اندیشه  حركت 

روشن و استوار باقی ماند. 
  

در  داوطلب  ١٩٣٩بطور  درسال 

بخش  «اورلئان»  سوّم  رژیمان 
شاگرد  بصورت   ٧٥ توپخانه 
افسر به خدمت سربازی درآمدم 
٢٠ كیلومتری  در  ای  نقطه  به  و 
آموزش  برای  بلو  فوننت  غرب 
دیری  شدم.  اعزام  گری  سپاهی 
نقطه  به  ما  واحد  كه  نگذشت 
منتقل  ماژینو  خط  پشت  ای 
شد. درحمله دهم مه هیتلر به 
خط ماژینو و محاصره سپاهیان 
توانستیم  زحمت  هزاران  با  ما 
سوی  به  پاریس  راست  سمت  از 
و  فرانسه  مركزی  بخشهای 
مرزهای  های  نزدیكی  به  آجنا  از 

پیرنه عقب بنشینیم. 
  

برای  سربازی،  خدمت  از  پس 
و  آمدم  پاریس  به  حتصیل  ادامه 
حقوق  دولتی  دكترای  رشته  در 
این  ١٩٤٢ از  درسال  نوشتم،  نام 
رشته نیز فارغ التحصیل شدم 
در  اقامت  به  ناگزیر  كه  آن  با  و 
تا  اقامت  این  و  شدم  فرانسه 
این  اجنامید،  بطول   ١٩٤٥ سال 
دوران را وقت گم شده منی گیرم 
كه  هائی  جتربه  بر  تكیه  با  زیرا 
داشتم اندیشه سیاسی من روز 

به روز بارور تر میشد. 
  

در این دوران با دوستان هم مدرسه 
مقاومت  نهضت  به  سابق  ای 
فرانسه پیوستیم و آنها را یاوری 
می دادیم. از جمله دوستانی كه 
در این دوران یافتم یكی فلیكس 
گایار بوده كه بعد ها برای مدت 
جمهوری  وزیر  نخست  كوتاهی 

چهارم فرانسه شد. 
  

آمدم،  ایران  به  كه  هنگامی 
نیروهای  اشغال  در  هنوز  ایران 
آذربایجان  رویداد  و  بود  متفقین 
تاریخ  تاریك  آمدهای  پیش  از  كه 
پایان  هنوز  است  ایران  معاصر 
نگرفته بود. چند ماهی از ورودم 
در  كه  بود  گذشته  ایران  به 
وزارت  نام  به  نوبنیادی  وزارتخانه 
شدم.  وارد  دولتی  درخدمت  كار 
مهم  مأموریت  دو  دنبال  به  ولی 
شدم  درگیر  وقت  وزیران  با  اداری 
وقت  های  دولت  با  درگیری  این  و 

ادامه داشت 

  
با آغاز جنبش ملی كردن صنعت 
د  محمّ دكتر  رهبری  به  نفت 
توان  و  نیرو  متام  با   ، من  دق  مصّ
پشتیبانی  جنبش  این  از  خود 
چشم  به  دوران  این  در  و  كردم 
دربار  چگونه  كه  میدیدم  خود 
ق  مصدّ برابر  ملی  ضد  عناصر  و 
دیگر  یك  با  و  اند  ایستاده 

همكاری میكنند. 
  

١٣٣٢ و  ٢٨ مرداد  كودتای  از  پس 
ق  مصدّ دكتر  حكومت  سقوط 
در  نزدیكی  منسوبان  آنكه  با 
از  و  داشتم  ایران  حاكمه  رژیم 
آن جمله ملكه وقت ایران با من 
پذیرفنت  از  داشت،  خویشاوندی 
هر مسئولیتی در آن رژیم چشم 
و  شدم  نشین  خانه  و  پوشیدم 
بطور مخفی با دستگاه حاكمه 

وقت مبارزه كردم. 
  

چون  دوستانی  با  مبارزات  این  در 
آقای  و  زجنانی  موسوی  اهللا  آیت 
مهندس مهدی بازرگان و گروهی 
ایران  حزب  اعضای  از  دیگر 

همكاری داشتم. 
  

طرف  از   ١٣٣٢ سال  اواخر  در 
شدم  زندانی  حاكم  دستگاه 
 ، بختیاری  به  ماه  چند  از  پس  و 
گردیدم. به  تبعید  خودم  زادگاه 
بازگشتم  تهران  به   ١٣٣٣ سال 
و  افتادم  زندان  به  باردیگر  و 
سه  به  فرمایشی  دادگاه  دریك 
پس  شدم.  محكوم  زندان  سال 
ساله  سه  دوران  گذراندن  از 
دیگر  بار  درزندان  محكومیت 

ناگزیر تهران را ترك كردم. 
  

من  به  دیگر  بار  وقت  دولت 
این  با  داد  همكاری  پیشنهاد 
و  مبارزه  از  دست  كه  شرط 
فعالیت سیاسی بردارم اما نظر 
خامی  خیال  من  دراندیشه  آنان 
كامال»  من  راه  با  و  نبود  بیش 
راه  را  راه  تنها   ، من  بود.  مغایر 
دستیابی  برای  ای  شرافتمندانه 
به پیروزی همان راهی میدانستم 

كه پیش از آن پیموده بودم. 
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جبهه  دیگر  بار  دوستامن  و  من 
ملی را سامان دادیم و فعالیت ما 
درسالهای ٣٨ و ٣٩ از سر گرفته 
شد و تا سال ١٣٤٥ سه بار دیگر 

زندانی شدم . 
  

در اواخر سال ١٣٤٢ آقای خمینی 
در باره دو اصل یكی برابری حقوق 
زن و مرد و دیگری تقسیم اراضی 
به  بود  كرده  عنوان  دربار  كه 
كه  كرد  مخالفت  ابراز  سختی 
سازگاری  ملی  جبهه  نظرات  با 
درآن  را   ، خمینی  نام  نداشت. 
شماری  انگشت  گروه  جز  روزها 
او  تبعید  از  پس  و  منیدانستند 
او  از  نامی  كسی  دیگر  بخارج 

نشنید. 
  

درسالهای بعد ، من برای سامان 
و  خود  آشفته  زندگی  به  دادن 
شركتهای  در  ناگزیر  ام  خانواده 
مختلف خصوصی كاری دست و 
پا میكردم و مزدی میگرفتم. این 
وضع چندی ادامه داشت وكشور 

می  نیستی  سوی  به  راهی  من 
در  توانستم  منی  كه  من  و  پیمود 
باشم  خاموش  رویداد  این  برابر 
بار دیگر درسال١٣٥٤  با گروهی 
و  آمدیم  گرد  دیرین  همرزمان  از 
نهایت  در  دربار  و  امنیت  سازمان 
این  رحمی  بی  و  سنگدلی 
داشنت  پا  بر  برای  كه  را  سازمان 
می  هم  در  میكردیم  تالش  آن 
 ١٣٥٦ درسال  كه  آن  تا  كوفت 
نامه ای سرگشاده كه به امضاء 
شاه  به  بود  یارامن  از  تن  دو  و  من 
مؤدبانه  نامه  این  فرستادیم. 
نهایت  در  ولی  بود  شده  نوشته 
استواری، شاه را از بی پروائی به 
قانون اساسی كه در وفاداری به 
برحذر  بود،  كرده  یاد  سوگند  آن 
خواسته  شاه  از  ما  میداشت. 
بر  را  خود  سلطنت  كه  بودیم 
پایه قانون اساسی استوار كند 
تا  بپوشد  چشم  حكومت  از  و 
دستگاه  افزون  روز  فساد  مگر 
بی  و  یابد  بهبود  حكومتی 
رحمی های دستگاه ساواك برای 

حكومتهائی  چنان  نگاهداشنت 
از میان برود. ما به شاه بر قراری 
كرده  پیشنهاد  را  آزاد  انتخابات 
بودیم، اما شاه براه خود میرفت 
مزدور  باف،  منفی  گروهی  را  ما  و 
شناخت.  می  مرجتع  و  بیگانه 
او  راه  كه  داد  نشان  تاریخ  اما 
سقوط  به  را  ما  كشور  چگونه 
سرنوشت  چه  به  و  كشانید 
از  درحالیكه  شد  دچار  شومی 
امكانات  و  املللی  بین  آرامش 
حتی  و  بود  برخوردار  مالی  وافر 
جز  شعاری  نیز  ها  كمونیست 

آزادی نداشتند. 
  

وقت  چنان  اتالف  دنبال  به  شاه 
گرانبهائی سر اجنام هنگامی به 
ماگرائید  های  خواسته  پذیرش 

كه دیگر بسی دیر شده بود. 
  

به   ١٣٥٧ دیماه  درشانزدهم  من 
نخست وزیری آمدم با این شرایط 
برگزینم،  خود  را  وزیران  كه 
همگی  سیاسی  زندانیان 

ساواك  دستگاه  شوند،  آزاد 
به  پهلوی  بنیاد  شود،  برچیده 
كمیسیون  شود،  واگذار  دولت 
تكالیف  و  منحل  شاهنشاهی 
و  شود  محوّل  دادگستری  به  آن 
ترك  را  ایران  شاه  مهمتر  همه  از 

گوید. 
  

متام  های  خواسته  شرایط  این 
ماه  یك  ظرف  كه  بود  ایران  ملت 
صورت واقعیت یافت اما خمینی 
با  داشت  تخریبی  ای  برنامه  كه 
همه كوشش من برای تدوین یك 
من  با  سالم  و  معقول  برنامه 
كنار نیامد و با همكاری چندی از 
دكتر  اندیش  خشك  بازماندگان 
درمیدان  قدم   ، ق  مصدّ د  محمّ

نهاد و دیدیم كه چه ها كرد. 
  

توفان  : مرغ  كتاب  از  گرفته   بر 
بختیار( شاپور  دكتر  ( كارنامه 
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تاریخچه
اکتشاف

سال  حدود  در 
١٢٨٥خورشیدی(١٨٧٩-١٨٨٢) به 
هنگام کاوشهای باستان شناسی 
مزد  هور  میان رودان،  در  بابل  در 
بریتانیایی  باستان شناس  رسام، 
سفالین  استوانٔه  آسوری تبار، 
یافت  را  کبیر  کوروش  به  موسوم 
خط  به  نوشته هایی  شامل  که 
استوانه  این  جنس  بود.  میخی 
سانتی متر   ٢٣ است،  رس  گل  از 
دارد  عرض  سانتی متر   ١١ و  طول 
خط   ٤٠ حدود  در  آن  دور  تا  دور  و 
میخی  خط  به  و  اکدی  زبان  به 

شده است.  نوشته  بابلی 
که  داد  نشان  بررسی ها 
در  استوانه  نوشته های 
میالد  از  پیش   ٥٣٩ سال 
مسیح به دستور کوروش 
شکست  از  پس  بزرگ 
و  (بخت النصر)  نبونید 
گشوده شدن شهر بابل، 
نویسانده شده ، به عنوان 
در  یادبودی  بنای  سنگ 
قرار  بابل  شهر  پایه های 
حال  در  شده است.  داده 

حاضر این لوح سفالین استوانه ای 
موزه  باستان» در  «ایران  بخش  در 

بریتانیا نگهداری می شود.

اخیر  سال های  در  دیگر  سوی  از 
یک  از  بخشی  که  شد  آشکار 
آن  از  را  آن  که  استوانه ای  لوحه 
می دانستند،  بابل  پادشاه  نبونبید 
استوانه  از  پاره ای  حقیقت  در 
 ٣٦ سطر های  از  بزرگ،  کوروش 
کشف،  این  از  پس  است.   ٤٣ تا 
در  که  استوانه ای  لوح  از  پاره  این 
آمریکا  در   (Yale) ییل  دانشگاه 
نگهداری می شد، به موزه بریتانیا 
به  و  شد  داده  انتقال  لندن  در 

استوانه اصلی پیوست گردید.

ساله   ٢٥٠٠ جشن های  جریان  در 
منشور  ایران،  شاهنشاهی 
دولت  مخالفت  رغم  به  کوروش 
وقت بریتانیا برای چند روز به ایران 

آورده شد و به منایش در آمد.
ساخت منشور

پادشاهی  بنیان گذار  دوم،  کوروش 
سلسله  آغازگر  و  ایران 
هخامنشیان، پس از تسخیر بابل، 
اعالم  و  کرد  تاج گذاری  بابل  در 
را  بومی  ادیان  داد؛  عمومی  عفو 
محبت  جلب  برای  کرد؛  اعالم  آزاد 
(بین النهرین)،  میانرودان  مردم 
بابل  خدای  کهن ترین  که  مردوک 
را  او  شناخته،  رسمیت  به  را  بود 
او  گفت.  سپاس  و  کرد  نیایش 
بردگی  به  را  انسانی  گروه  هیچ 
جتاوز  از  را  سپاهیانش  و  نگرفت 
او  بازداشت.  رعایا  جان  و  مال  به 

اسارت  به  که  را  کسانی  متامی 
هم  گرد  بودند  شده  آورده  بابل  به 
ایشان  به  را  آنها  منزلگاه  و  آورد 
قوم  همچنین  کوروش  بازگرداند. 
در  بیگاری  و  اسارت  از  نیز  را  یهود 

بابل آزاد کرد.

وقایع  شرح  کوروش،  دستور  به 
لوح  یک  روی  وی  دستورات  و 
استوانه ای سفالین نگاشته شد 
در  یادبودی  بنای  سنگ  عنوان  به 

پایه های شهر بابل قرار گرفت.
جایگاه

نخستین  عنوان  به  سند  این 
شناخته  بشر  حقوق  منشور 
میالدی،   ١٩٧١ سال  در  و  می شود 
زبان  شش  به  را  آن  ملل  سازمان 
رسمی سازمان منتشر کرد. بدلی 
از این منشور در مقر سازمان ملل 
متحد در شهر نیویورک نگهداری 

می شود

در این لوح استوانه ای، کوروش پس 
از معرفی خود و دودمانش و شرح 
که  می گوید  بابل،  فتح  مختصر 
و  کمک  با  را  دستاوردهایش  متام 
به  بابلی  خدای  مردوک  رضایت 
اجنام رسانده  است. وی سپس بیان 
می کند که چگونه آرامش و صلح 
را برای مردم بابل و کشور سومر به 
که  خدایانی  پیکر  و  آورده،  ارمغان 
مختلف  نیایشگاه های  از  نبونید 
گردآوری  بابل  در  و  برداشته 
نیایشگاه های  به  را  بوده  کرده 
غرب  و  میان رودان  در  آنها  اصلی 
آن،  از  پس  برگردانده است.  ایران 
چگونه  که  می گوید  کوروش 
را  ویران شده  نیایشگاه های 

که  را  مردمی  و  ساخته  نو  از 
به  بودند  بابل  پادشاه های  اسیر 
این  برگردانده است. در  میهن شان 
نوشته اشارٔه مستقیمی به آزادی 
قوم یهود از اسارت بابلیان نشده، 
منابع  پژوهش  و  مطالعه  با  اما 
که  شده است  مشخص  تاریخی 
یهودیان بخشی از سیاست  آزادی 
بوده  بابل  فتح  از  پس  کوروش 

است.

برگردان این منشور چنین است:

منت  ١. «کورش» (در  خط   *    
شاه  آش»)،   - رَ   - «کو   : بابلی 
توامنند،  شاه  بزرگ،  شاه  جهان، 
لیم)،   - بی   - «بـابـِل»(با  شاه 
شاه «سـومـر»(شو- مـِ - ری) و 
َ- دی - ای)، ... َ ک - کـ  َکـَّد»(ا «ا

    * خط ٢. ... همٔه جهان.

نوزدهم،  سطر  پایان  تا  جا  این  از 
روایت  به  بلکه  کورش،  زبان  از  نه 
می تواند  که  ناشناخته  ناظری 
باشد،  بابل  بزرگان  و  اهالی  نظر 

بازگو می شود.

    * خط ٣. ... مرد ناشایستی به 
فرمانروایی کشورش رسیده بود.

    * خط ٤. او آیین های کهن را از 
به  ساختگی  چیزهای  و  برد  میان 

جای آن گذاشت.
از  بَدلی  معبدی   .٥ خط   *     
گ  ِ- سَ ه»(ا ـگیلـَ نیایشگاه «اِسَ
 - «اور»(او  شهر  برای  ه)  ایلـَ  -

ریم) و دیگر شهرها ساخت.

ِزاگیال»  ا  / ه  ـگیـلـَ «اِسَ
بزرگ  نیایشگاه  نام 
بزرگ  خدای  یا  «مردوک» 
شباهت  نام  این  است. 
نیایشگاه  نام  با  فراوانی 
َرَتـَه»  ِزَگین» در «ا ایرانی «ا
دارد که در حماسٔه سومری 
َرَته»  رکار و فرمانروای ا ِمنـِ «ا
آقای  شده است.  بازگو 
درخشانی»  «جهانشاه 
کاشی  مردم  «آریاییان،  در 
ایرانیان»(تهران،  دیگر  و 
به  را  ِزَگین»  «ا  ،(٥٠٧ ص   ،١٣٨٢
می داند.  الجورد»  «سنگ  معنای 
نیز  «کاسیان»  دیگر  سوی  از 
شمار  به  خداوند  رنگ  را  آبی  رنگ 
ـّو»،  کاس  / ـّو  «کاش و  می آوردند 
معنای  به  آنان  بزرگ  خدای  نام 
«رنگ آبی» است. امروزه همچنان 
در  آبی  رنگ  برای  «کاس»  واژٔه 
می رود.  بکار  محلی  گویش های 
با  مردان  گیالن،  در  منونه  برای 
آقا» خطاب  «کاس  را  آبی  چشم 
آگاهی  برای  همچنین  می کنند. 
باستانی  نواحی  با  َرَتـَه  ا پیوند  از 
جنوب  در  رود  هلیل  ِحاشیٔه 
مجیدزاده،   : به  بنگرید  جیرفت 
متدن  ترین  کهن  جیرفت  یوسف، 

شرق، تهران، ١٣٨٢

ناشایست  کار  او   .٦ خط   *     
قربانی کردن را رواج داد که پیش از 
آن نبود ... هر روز کارهایی ناپسند 
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می کرد، خشونت و بدکرداری.

... روزمره  کارهای  ٧. او      * خط 
مقررات  با  او  ساخت.  دشوار  را 
مـردم  زنـدگی  در  نامناسب 

را  غم  و  اندوه  می کرد.  دخالت 
پرستش  از  او  پراکند.  شهرها  در 
خدای  اوتو)   - ـر  َمَ ـردوک»(ا «مَ

بزرگ روی برگرداند.

گمان می رود نام «مردوک» با واژٔه 
به  ـرِتات»  َمِ «ا اوستایی  و  آریایی 
مرگی»  بی   / «جاودانگی  معنای 
ویژگی های  اما  باشد.  پیوند  در 
با  شباهت هایی  مردوک  دیگر 
او  همچون  و  دارد  «اهورامزدا» 
متجلی  «مشتری»  سیارٔه  در 
که  گونه  همان  می شده است. 
اوتو»   - ـر  َمَ «ا نام  با  را  مردوک 
می شناخته اند؛ از او با نام آریایی 
یاد  نیز  ِ«شوگورو»  کاسی  و 
«بزرگ  معنای  به  که  می کرده اند 
معنای  با  و  بوده  سرور»  ترین 
سرور   / دانا  (سرور  اهورامزدا 

خردمند) در پیوند است

    * خط ٨. او مردم را به سختی 
معاش دچار کرد. هر روز به شیوه ای 
با  او  می داد.  آزار  را  شهر  ساکنان 
نابود  را  مردم  ِخود  خشن  کارهای 

می کرد ... همٔه مردم را.
دادخواهی  و  ناله  ٩. از      * خط 
خدای  ـّیل»  ایـل  / ِنلیل  «ا مردم، 
 ... شد  (= مردوک) ناراحت  بزرگ 
ترک  را  سرزمین  آن  ایزدان  دیگر 

کرده بودند.

منظور آبادانی و فراوانی و آرامش

    * خط ١٠. مردم از خدای بزرگ 
همٔه  وضع  به  تا  می خواستند 

زندگی  که  زمین  روی  باشندگان 
ویرانی  به  رو  شان  کاشانٔه  و 
می رفت، توجه کند. مردوک خدای 
بزرگ اراده کرد تا ایزدان به «بابـِل» 

بازگردند.
سرزمین  ١١. ساکنان      * خط 
مانند  َکـَّد»  «ا و  ـر»  «سومِ
به  مردوک  بودند.  شده  مردگان 
آنان  بر  و  شد  متوجه  آنان  سوی 

رحمت آورد.
دنبال  به  مردوک   .١٢ خط   *     
همٔه  سراسر  در  دادگر  فرمانروایی 
کشورها به جستجو پرداخت. به 
را  او  که  خوب  شاهی  جستجوی 
«کورش»  نام  او  آنگاه  دهد.  یاری 
َنـْشان»(اَن - شـَ - اَن)  پادشاه «ا
پادشاه  نام  به  او  از  برخواند.  را 

جهان یاد کرد.
سرزمین  متام  او   .١٣ خط   *     
را  ای)   - تی   - «گوتی»(کو 
درآورد.  کورش  فرمانبرداری  به 
همچنین همٔه مردمان «ماد»(اوم 
ـن - دَه) را. کـورش با هر  - مـان مَ
انـسان ها)  (همٔه  سر»  «سیاه 

دادگرانه رفتار کرد.

ِبابلی «اومان منده»  در تداول، نام 
به  می دانند. اما  «ماد» برابر  با  را 
نظر می آید که این نام بر همه یا 
هزارٔه  در  که  آریایی  اقوام  از  یکی 
دورود  میان  به  میالد  از  پیش  دوم 
اطالق  اند؛  بوده  کرده   مهاجرت 

می شده است.

راستی  با  کورش   .١٤ خط   *     
می کرد.  اداره  را  کشور  عدالت  و 
از  شادی  با  بزرگ،  خدای  مردوک، 
این  نیکِ  اندیشٔه  و  نیک  کردار 

پشتیبان ِمردم خرسند بود.
را  کورش  او   .١٥ خط   *     

پیش  در  را  بابل  راه  تا  برانگیخت 
گیرد؛ در حالی که خودش همچون 
گام  او  دوشادوش  راستین  یاوری 

برمی داشت.

شدن  دیده  منظور  است  ممکن 
در  باشد.  بوده  مشتری  سیارٔه 
باورهای ایرانی، سیارٔه مشتری مناد 
مردوک»   / ِ«اهورامزدا  آسمانی 
ل.  بارتل   : به  نک  بوده است. 
جنوم،  دانش  پیدایش  واندروردن، 
زاده،  صنعتی  همایون  ترجمٔه 
١٣٧٢. او حتی منظور از «سپاه پر 
آسمان  ستارگان  نیز  او» را  شمار 

می داند.

شمار  پر  لشکر   .١٦ خط   *     
رودخانه ای  آب  همچون  که  او 
به  آراسته  بود،  ناپذیر  شمارش 
ره  او  کنار  در  افزارها  جنگ  انواع 

می سپردند.
کرد  مقدر  ١٧. مردوک      * خط 
خونریزی  و  جنگ  بدون  کورش  تا 
بابل  او  شود.  وارد  بابل  شهر  به 
او  داشت.  ایمن  بالیی  هر  از  را 
اید)   -َ - نـ  - بو  «نـَبـونـید»(نـَ 

شاه را به دست کورش سپرد.
سراسر  بابل،      * خط ١٨. مردم 
همٔه  و  َکـَّد  ا و  سومر  سرزمین 
فرمانروایان محلی فرمان کورش را 
شادمان  او  پادشاهی  پذیرفتند. از 
او  درخشان  چهره های  با  و  شدند 

را بوسیدند.
را  سروری  مردم   .١٩ خط   *     
از  او  یاری  به  که  گفتند  شادباش 
چنگال مرگ و غم رهایی یافتند و 
ایزدان  بازگشتند. همٔه  به زندگی 
گرامی  را  نامش  و  ستودند  را  او 

داشتند.
«کورش»،  منم   .٢٠ خط   *     
شاه  بزرگ،  شاه  جهان،  شاه 
و  سومر  شاه  بابـِل،  شاه  توامنند، 

َکـَّد، شاه چهار گوشٔه جهان. ا

اول  صیغٔه  به  روایت  جا  این  از 
بازگو  کورش  زبان  از  و  شخص 
می کند  نقل  استرابو  می شود. 
که  است  نامی  «کورش»  که 
از  الهام  با  و  پادشاهی  از  پس  او 
پاسارگاد  جنوب  در  ـُر»  «ک رود 
او  نام   ، این  از  پیش  نهاد.  خود  بر 
 (Agradatus)«َگـرَداتوس «ا

بوده است.  َگـراداد)  ا  / َگـرَداد  (ا
استرابو،  جغرافیای   : به  نک 
 ،١٣٨٢ زاده،  صنعتی  هـ.  ترجمٔه 

ص. ٣١٩

    * خط ٢١. پسر «کمبوجیه»(کـ 
شاه  یَه)،   - زی   - بو   - َم  ا  - َ
نـؤه  َنـْشان»،  «ا شاه  بزرگ، 
شاه  یکم)،  «کـورش»(کـورش 
«چیش  نبیرٔه  َنشان،  ا شاه  بزرگ، 
پیش» (شی - ایش - بی - ایش)، 

َنشان. شاه بزرگ، شاه ا
دودمانی  از   .٢٢ خط   *     
و  بوده اند  شاه  همیشه  کـه 
بعل»   / «بـِل  را  اش  فرمانروایی 
/ = مردوک) و  ِ- لو) (خداوند  (بـ 
َ- بو) گرامی می دارند  «نـَبـو»(نـ 
و با خرسندی قلبی پادشاهی او را 
خواهانند. آنگاه که بدون جنگ و 

پیکار وارد بابل شدم؛

دبیری  و  نویسندگی  ایزد  «نـَبو» 
ه»  ِزیدَ بوده، و نیایشگاه او به نام «ا
خوانده می شده است. ورود کورش 
«بدون جنگ و پیکار» به بابل، نه 
متون  در  بلکه  او،  گزارش  در  تنها 
بابلی همچون «سالنامٔه نبونید» 
هرودوت»(کتاب  «تواریخ  در  نیز  و 
برای  شده است.  تایید  یکم) 
نگاه  نبونید  سالنامٔه  از  آگاهی 
 Hinnz, W., Darios : کنید به
 .p ,١٩٧٦ ,und die Perser, I

.١٠٦

    * خط ٢٣. همٔه مردم گام های 
مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه 
شهریاری  تخت  بر  بابل  پادشاهان 
پاک  دل های  ردوک  مَ نشستم. 
زیرا  کرد،  من  متوجه  را  بابل  مردم 
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من او را ارجمند و گرامی داشتم.

توسط  کورش  پذیرش 
 / نامه  «کورش  در  مردم، 
 (Curou Paideia)«سیروپدی
تایید  نیز  گزنفون  نوشتٔه 
شده است. گزنفون اظهار می دارد 
با  کشورها  همٔه  مردمان  که 
و  پادشاهی  خودشان  رضایت 
بودند  پذیرفته  را  کورش  اقتدار 

(سیروپدی، کتاب یکم)

من  بزرگ  ارتش   .٢٤ خط   *     
شد.  بابل  وارد  آرامی  و  صلح  به 
این  مردم  به  آزاری  و  رجن  نگذاشتم 

شهر و این سرزمین وارد آید.
بابل  داخلی  وضع   .٢٥ خط   *    
قلب  مقدسش  جایگاه های  و 
صلح  برای  من   ... داد  تکان  مرا 
درماندٔه  مردم  نـَبونید،  کوشیدم. 
بود،  کشیده  بردگی  به  را  بابل 

کاری که در خور شأن آنان نبود.
را  داری  برده  من   .٢٦ خط   *     
آنان  بدبختی های  به  برانداختم. 
که  دادم  فرمان  بخشیدم.  پایان 
خود  خدای  پرستش  در  مردم  همٔه 
آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان 
دادم که هیچ کس اهالی شهر را 
از هستی ساقط نکند. مردوک از 

کردار نیک من خشنود شد.
    * خط ٢٧. او بر من، کورش، که 
ستایشگر او هستم، بر پسر من 
همٔه  بر  همچنین  «کمبوجیه» و 

سپاهیان من،
مهربانی  و  ٢٨. برکت      * خط 
همگی  ما  داشت.  ارزانی  را  اش 
شادمانه و در صلح و آشتی مقام 
فرمان  به  ستودیم.  را  بلندش 
بر  که  شاهانی  همٔه  ردوک  مَ

اورنگ پادشاهی نشسته اند؛
پادشاهان  همٔه  ٢٩. و      * خط 
«دریای  از  جهان،  سرزمین های 
پایین»(دریای  «دریای  تا  باال» 
همٔه  فارس)،  دریای  تا  مدیترانه 
همٔه  دوردست،  سرزمین های  مردم 
َ - مور - ری -  پادشاهان «آموری»(ا

ای)، همٔه چادرنشینان،
    * خط ٣٠. مـرا خراج گذاردند 
از  زدند.  بوسه  من  بر  بابل  در  و 
و  شور)   - (اَش  «آشـور»  تا   ...

ن) «شوش» (شو - شَ

 َ     * خط٣١. من شهرهای «آگادِه»(ا
«اِشنونا»(اِش  دِه)،   - گـَ   -
 - َم  ا  - «زَمبان»(زَ  نَک)،   - نو   -
 - تور   - تورنو»(مـِ  «مِ اَن)،   - بـَ 
سرزمین  ایر)،   - «دیر»(دِ  نو)، 
کهن  شهرهای  و  «گوتیان» 
 - دیک   - «دجله»(ای  سوی  آن 
نو  از  را  بود  شده  ویران  که  لَت) 

ساختم.

متام  دادم  فرمان   .٣٢ خط   *     
شده  بسته  که  نیایشگاه هایی 
خدایان  همٔه  بگشایند.  را  بود 
جاهای  به  را  نیایشگاه ها  این 
مردمانی  همٔه  بازگرداندم.  خود 
بودند  شده  آواره  و  پراکنده  که 
برگرداندم.  خود  جایگاه های  به  را 
کردم.  آباد  را  آنان  ویران  خانه های 
فرا  همبستگی  به  را  مردم  همٔه 

خواندم.

در  قاطعی  دلیل  هیچ  که  این  با 
در  بزرگ  ِکورش  بودن  زرتشتی 
همچون  او  اما  نیست؛  دست 
ایرانی  کهن  باور  این  به  زرتشت 
در  کس  هر  که  بوده است  پایبند 
انتخاب  و  خود  خدای  پرستش 
که  افسوس  است.  آزاد  خود  دین 
ساسانی  ِعصر  زرتشتی  موبدان 
خشونت های  و  سختگیری   با 
سلیقه های  اعمال  و  شمار  بی 
زرتشت،  آیین  حتریف  در  شخصی 
فرهنگ  ارزش  با  دستاورد  این  به 

ایرانی آسیب زدند.

پیکرٔه  چنین  هم   .٣٣ خط   *     
َکـَّد را که نـَبونید  خدایان سومر و ا
بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل 
به  ردوک  مَ خشنودی  به  بود؛  آورده 

شادی و خرمی،
نیایشگاه های  به   .٣٤ خط   *    
که  بشود  بازگرداندم،  خودشان 
خدایانی  بشود،  گردد.  شاد  دل ها 
مقدس  جایگاه های  به  را  آنان  که 

نخستین شان بازگرداندم،

نیایشگاه ها  بازسازی  و  گشایش 
به فرمان کورش، دست کم در یک 
شده است.  شناخته  دیگر  منت 
از  که  سطری  چهار  لوح  این  بر 

کشف  د  دورو  میان  در  َرَخ»  «ا
کورش،  : «منم  آمده است  شده، 
آن  توامنند،  شاه  کمبوجیه،  پسر 
باز  را  ه»  ِزیدَ «ا و  گیلَه»  «اِسَ که 
بیشتر  آگاهی  برای  ساخت.» 
نگاه کنید به صفحه ١٥٦ مقاله 

W. Eilers در کتاب شناسی

پیشگاه  در  روز  ٣٥. هر      * خط 
خواستار  برایم  بزرگ  خدای 
که  بشود  باشند.  بلند  زندگانی 
خواهانه  نیک  و  برکت  پر  سخنان 
به  آنان  که  بشود  بیابند.  برایم 
«به  بگویند:  ردوک  مَ من  خدای 
را  تو  که  پادشاهی  شاه،  کورش 
گرامی می دارد و پسرش کمبوجیه 
ارزانی  سپند  سرای  در  جایگاهی 

دار.»

در باورهای ایرانی، «سرای سپند» 
َنـَغران  ـنـْگـْه» (ا ـُچَ ـرَه رَئ غْ َنـَ یا «ا
«روشنایی  معنای  به  َنارام)  ا  /
یا  بزرگ  خدای  جایگاه  و  پایان  ِبی 

اهورامزدا و بهشت برین است.

    * خط ٣٦. بی گمان در روزهای 
بابل،  ِمردم  همگی  سازندگی، 
من  و  داشتند  گرامی  را  پادشاه 
آرام  جامعه ای  مردم  همٔه  برای 

فراهم ساختم.

مردم  متامی  به  را  آرامش  و  صلح 
اعطا کردم...

    
 *

خط ٣٧. … غاز، دو اردک، ده کبوتر. 
برای غازها، اردک ها و کبوتران …

از سطر ٣٨ تا ٤٥ بخش نویافته ای 
است که در مقالٔه «دربارٔه منشور 
نُه  شد. این  اشاره  آن  کورش» به 
سطرهای  بالفصل  دنبالٔه  سطر 

پیشین نیست.

    * خط ٣٨. ... باروی بزرگ شهر 
ِنلیل»(ایم  ا  - «ایمگور  بنام  بابل 
استوار  را  لیل)   - اِن   - گور   -

گردانیدم ...
    * خط ٣٩. ... دیوار آجری خندق 

شهر را،
یک  هیچ  که   ...  .٤٠ خط   *     
ِبه  بردگان  با  پیشین  شاهان  از 
پایان  به  شده  گرفته  بیگاری 

نرسانیده بودند؛
اجنام  به   ...  .٤١ خط   *     

رسانیدم.
بزرگ  دروازه هایی   .٤٢ خط   *     
از  درهایی  با  گذاشتم  آن ها  برای 
مفرغ  از  روکشی  در» و  «سِ چوب 

...
از  کتیبه ای   ...  .٤٣ خط   *     
«آشور  بنام  من  از  پیش  پادشاهی 
 - - نی  - با  - شور  بانیپال»(آش 

اَپ - لی)
    * خط ٤٤. ...

    * خط ٤٥. ... برای همیشه
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پیش، شب  که  روز  این  در  و   است 
است، بوده  سال  شب   بزرگترین 
با عمومی  دیدار  حاکم  و   پادشاه 

.مردم داشته است

يلدا  شب  جشن 

ست  جشنی  یلدا  شب   جشن 

کنون تا  پیش  سال   ٧٠٠٠ از   که 

میشود. برگزار  ایرانيان  ميان   در 
به ما  نیاکان  پیش  سال   ٧٠٠٠ 
پیدا دست  گاهشماری   دانش 
نخستین که  دریافتند  و   کردند 

 شب زمستان بلندترین شب سال

 است. در این جستار از سخنرانی
 دکتر جنیدی و دکتر کزاری برداشت

:هایی شده

همانند  یلدا،  شب   جشن 

و نوروز  همچون   جشنهایی 

اسکندر، تازش  از  پس   مهرگان، 

مانده پابرجا  مغولها  و   تازیان، 
های خانه  تک  تک  در  و   است 
گردآمدن با  راستین   ایرانیان 
برگزار هم  دور  به  ها   خانواده 

.میشود

شاهنامه در  بزرگ   فردوسی 
  :میگوید

پدید زمستان  و  بهار   نباشد 
نوید رامش  هنگام  **** نیارند 

در   که  برد  پی  میتوان  بیت  این   از 
 سرزمینهايی بجز ایران آغاز فصل

در ایرانیان  اما  منیدانستند  را   ها 

پیدا دست  دانش  این  به  زمان   آن 
.کرده بودند

ایران  به  تازیان  تاخنت  زمان   در 
پایه بر  که  ایرانیان   گاهشماری 

گاهشماری به  بود،  خورشید   ی 

اما شد،  دیگرگون  ماه  ی  پایه   بر 
 پس از چندی خیام بروی کار آمد و
دوباره خورشیدی را  گاشماری   این 
 بنیان نهاد تا باز جشنهای ما زنده
.باشند و ما آنها را برگزار کنیم

سده   جشن 

دانشمندان بيشتر   : سده   واژه 

صد از  شده  گرفته  را  سده   نام 
مي بيروني  ابوريحان  دانند.   مي 

 نويسد: ”سده گويند يعني صد
 و آن يادگار اردشير بابكان است و
گفته جشن  اين  سبب  و  علت   در 
ها شب  و  روزها  هرگاه  كه   اند 
و آن  ميان  بشمارند،  جداگانه   را 
مي بدست  صد  عدد  سال   پايان 
 آيد و برخي گويند علت اين است
 كه در اين روز زادگان كيومرث، پدر

و شدند  صدتن  درست   نخستني، 
پادشاه همه  بر  را  خود  از   يكي 
در كه  برآنند  برخي   گردانيدند“ و 

مشيانه و  مشي  فرزندان  روز   اين 
: آمده  نيز  و  رسيدند  صد   به 
در ابوالبشر  آدم  فرزندان   ”شمار 

”. اين روز به صد رسيد
معروف، سده  اينكه  ديگر   نظر 
 صدمني روز زمستان از تقومي كهن

كهن تقومي  در  زمستان   است، 
 ١٥٠ روزه و تابستان ٢١٠ روزه بوده
اين كه  اند  گفته  برخي  و   است 
 تسميه به مناسبت صد روز پيش
 از به دست آمدن محصول و ارتفاع

.غالت است

بهمنگان  جشن 

یاستانی ماه  بهمن  از  روز   دومین 
خورشیدی ((٢٦ دی 

اوستایی واژه  از   بهمن 
معنی (Vohuman)وهومن  به 
وهومن باشد،  می  نیک   اندیشه 
نزدیک امشاسپندان  از   یکی 
باشد. می  اهورامزدا  درگاه   به 
 اشوزرتشت برای دریافت پیام های
گیرد. می  یاری  وهومن  از   اهورایی 
در سودمند  چهارپایان   پاسبانی 
 عالم جسمانی به این امشاسپند

 واگذار می شود. از این رو زرتشتیان
 در جشن بهمنگان یا بهمنجه که
 در روز بهمن از ماه بهمن واقع می
سودمند حیوانات  کشتار  از   شود 

 و خوردن گوشت آنان خودداری می
 منایند و برخی از زرتشتیان پرهیز از
روزهای متام  در  را  کشتار  و   خوردن 

 بهمن ادامه می دهند. این جشن
.حامی مردان درستکار می باشد

سپندارمذگان  

روميان  چون  نه  باستان،  ايران   در 
از كه  ميالد،  از  پس  قرن  سه   از 
روزي ميالد،  از  پيش  قرن   بيست 
بوده عشق  روز  به   موسوم 

!است

يا مذگان»  «سپندار  روز   اين 
داشته نام  مذگان»   «اسفندار 

.است

به  روز  اين  بزرگداشنت   فلسفه 
 عنوان «روز عشق» به اين صورت

باستان ايران  در  كه  است   بوده 
مي حساب  روز  سي  را  ماه   هر 

ها ماه  اينكه  بر  عالوه  و   كردند 

روزهاي از  هريك  داشتند،   اسم 
داشتند.سپندار نام  يك  نيز   ماه 

يعني است.  زمني  ملي  لقب   مذ 

.گستراننده، مقدس، فروتن

با  چون  است  عشق  مناد   زمني 
 فروتني، تواضع و گذشت به همه
را زيبا  و  زشت  ورزد.  مي   عشق 

را همه  و  نگرد  مي  چشم  يك   به 
خود مهر  پر  دامان  در  مادري   چون 

در دليل  همني  به  دهد.  مي   امان 
 فرهنگ باستان اسپندار مذگان را
.بعنوان مناد عشق مي پنداشتند
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