روز مادر
*در سالشماِر هر کشوری روزی هست به نام ِ روز مادر.
* در ایران ما ،از زمان پادشاهی رضاشاه بزرگ روز  ۲۵آذر ،روز مادر نامیده شده است.
پیشاپیش این روز را به همه ی مادران ایرانی شاد باش می گویم.
هرچند خود به خوبی می دانم که از زمان برپایی جمهوری اسالمی و چیره شدِن آخوندها بر سرزمین َورجاوندمان ،ایران،
گ فرزندانشان نشسته اند.
مادران بسیاری در سو ِ
دلسوختگی و غم ِ این مادران داغدار دوگانه است .زیرا آنها فرزندانی دلیر را از دست داده اند که با ُپردلی ،در برابِر نابرابری های
جمهوری اسالمی به پا خاسته و برای به دست آوردِن آزادی ،فریاد زده اند.
ما می باید از این جواناِن جانباخته در راه میهن و در راه آزادی بیاموزیم و همگی دست در دست هم نهاده و ریشه ی هر چه
آخونِد واپسگرا و یاوه گو است را سوزانده و آن ها را براندازیم.
* در زمان پادشاهی دو پادشاِه دلسوز پهلوی ،سروده ی مادر از ایرج میرزا ،این سراینده ی توانا و میهن دوست ایرانی در
نَسک )کتاب( های دبستانی آمده بود .او چنین می سراید
گویند مرا چو زاد مادر
پستان به دهان گرفنت ،آموخت
شب ها َبِر گاهواره ی من
بیدار نشست و خفنت آموخت
لبخند نهاد َبر ل ِ
ب من
َبر غنچه ی گل شکفنت آموخت
دستم بگرفت و پا به پا ُبرد
تا شیوه ی راه رفنت آموخت
یک حرف و دو حرف َبر زبانم
الفاظ نهاد و گفنت آموخت
ی اوست
ی من ِز هست ِ
پس هست ِ
تا هستم و هست داَرَمش دوست

این سروده ،سروده ای است بسیار ساده .چون ساده است ،بر دل می ِنشیند.
* چراییِ برگزیدن این روز
در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﺑزرگ ،ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣﺎدراِن اﯾراﻧﯽ ،در ﺳراﺳِر ﮐﺷور ،از ھر دﺳﺗﮫ و ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺑودﻧد ،از دارا ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻧﺎدار،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎِم ﺑﻧﮕﺎه ﺣﻣﺎﯾ ِ
ت ﻣﺎدران و ﻧوزادان ،ﺑرﭘﺎ ﺷد .ﭘس از ﺳﭘری ﺷدن ﮐﺎرھﺎی اداری و دﻓﺗری ،اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،در روز  ٢۵آذرﻣﺎه ﺳﺎل
 ١٣١٩ﺧورﺷﯾدی آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐرد.
ﭼون اﯾن روز ،روزی ﻧﻣﺎدﯾن ،ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯾدن ﺑﮫ ﻣﺎدران ﮐﺷور ﺑود ،ﺑﮫ ﻧﺎِم روِز ﻣﺎدر اﯾراﻧﯽ ﺑرﮔزﯾده ﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭘﯾوﻧد و
ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس و ھﯾﭻ ﮔروھﯽ ﻧداﺷت.

ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس و ھﯾﭻ ﮔروھﯽ ﻧداﺷت.
* ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮭﻠوی ،اﯾن ﺷﺎِه اﯾران ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺟز آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺷور و ﺑزرﮔﯽ و ارج اﯾراﻧﯽ ،اﻧدﯾﺷﮫ ی دﯾﮕری ﻧداﺷت ،ﭘس از راﯾزﻧﯽ ﺑﺎ
ﺷﮭﺑﺎﻧو ﻓرح ،ﺑرای ارزش ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ اﯾن روز و اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑر آن ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓرزﻧدﺷﺎن در ﺑﻧﮕﺎه ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدران و ﻧوزادان ﭼﺷم ﺑﮫ
ﺟﮭﺎن ﺑﮕﺷﺎﯾد .از اﯾﻧرو ﺷﺎھزاده رﺿﺎ ﭘﮭﻠوی در ﺗﺎرﯾﺦ  ٩آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٣٩ﺧورﺷﯾدی در زاﯾﺷﮕﺎه اﯾن ﺑﻧﮕﺎه ﭘﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﮭﺎد.
 -یکی از کارهای ارزنده ای که در زمان پادشاهی پهلوی انجام گرفت ،چاپ پیکه )تمبر( ای ،برای بزرگداشت مادران ،بود.

ی سامانه ی پادشاهی به دس ِ
ی سازگان )رژیم( جمهوری اسالمی ایرانسوز ،روز
ت آخوندهای ناِبخَرد و برپای ِ
* پس از فروپاش ِ
بیست وپنجم آذر به کنار زده شد زیرا که از سوی پادشاهان برگزیده شده بود.
* به جای آن روز زاده شدِن فاطمه زهرا ،دختر پیامبر اسالم را به نام روز مادر برگزیدند.
 از آنجا که هیچ کاِر آخوندها از روی خرد و اندیشه ی درست نیست ،اینکارشان هم از نابسامانی هایی برخوردار است .یکی ازآنها این است که زاد روز فاطمه زهرا به سالشمار فرارفتی ماهی )هجری قمری( در  ۲۰جمادی الثانی است و می دانیم که
روزها و ماه ها در سالشمار ماهی از سالی به سال دیگر ،جا به جا می شوند و یک روز پابرجا )یا ثابتی( ندارند .برای نمونه
ماه رمضان گاهی در تابستان است و گاهی در زمستان.
از همین رو هم هست که ما ایرانیان همان روز بیست و پنجم آذر را که به دور از هر دروغ و وابستگی است را برای بزرگذاشت
مادران برگزیده و یک بار برای همیشه ،آن را جاودانه می کنیم.

روز ﻣﺎدر در ﻓراﻧﺳﮫ
* در ﺳﺎل ھﺎی دور ،از ﺳوی ھﺎزﻣﺎن )ﺟﺎﻣﻌﮫ( ﺷﻧﺎﺳﺎن ھﺷدارھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ داده ﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎِر ﻧوزادان در ﮐﺷوِر ﻓراﻧﺳﮫ ﮐم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑرای آﯾﻧده دردﺳرھﺎﯾﯽ درﺳت ﮐﻧد .از اﯾﻧرو ﻣﯾﺎن ﺳﺎل ھﺎی  ١٨٩۶ﺗﺎ َ ١٩٠۴ﺗرﺳﺎﯾﯽ ،دوﻟت ﺑر آن ﺷد ﺗﺎ از ﻣﺎدران و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ُﭘر
ﻓرزﻧد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد.
* ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮑم ﺳرﺑﺎزان اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﮐﻧﺎر ﺳرﺑﺎزان ﻓراﻧﺳوی ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾدﻧد .ﺳرﺑﺎزان اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺟﺷن ھﺎ و روزھﺎی
وﯾژه ی ﮐﺷورﺷﺎن ،آن روزھﺎ را ﺑﮫ ﺷﺎدی ﻣﯽ ﮔذراﻧدﻧد و ﺑرای ﺧوﯾﺷﺎن ﺧوﯾش ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد .ﭼون ﺳرﺑﺎزان اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھر
ﺳﺎل در روز ﻣﺎدِر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑرای ﻣﺎدراﻧﺷﺎن ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻓراﻧﺳوی -اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑرای اﯾن روز ﻓرخ ﺑرگ )ﮐﺎرت
ﺗﺑرﯾﮏ( وﯾژه ﭼﺎپ ﮐرد.
* در ﺳﺎل  ١٩١۴ﻓﯾﻠﯾب ِﭘَﺗن  Philippe Pétainرﺋﯾس ﺟﻣﮭور دوﻟت وﯾﺷﯽ  Vichyدر زﻣﺎن ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ دﯾدﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﯾﮏ
روز را ﺑرای ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭘر ﻓرزﻧد ،ﺑرﮔزﯾد و آن را ﮔراﻣﯽ داﺷت.
ﯽ اﯾﻧﮑﺎر ﺑود ﮐﮫ در ﺳراﺳِر ﮐﺷور روزی ﺑﮫ ﻧﺎِم روِز
 +در ﺳﺎل  ١٩١٨ﺷﮭِر ﻟﯾون  ، Lyonروزی را ﺑﮫ ﻧﺎِم روز ﻣﺎدر ﺟﺷن ﮔرﻓت .در ﭘ ِ
ﻣﺎدران و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭘر ﻓرزﻧد ﺑرﮔزﯾده ﺷد.
 +در ﺳﺎل  ١٩٢٠ﺗرﺳﺎﯾﯽ دوﻟت ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﺎ دادِن ﻧﺷﺎن ھﺎی وﯾژه ﺑﮫ ﻣﺎدران و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭘر ﻓرزﻧد ،دﯾﮕران را ﺑﮫ داﺷﺗن ﻓرزﻧدان ﺑﯾﺷﺗر
ﺑرﻣﯽ اﻧﮕﯾﺧت.
 +در ﺳﺎل  ١٩۵٠داﺗﯽ )ﻗﺎﻧوﻧﯽ( از ﻣﺟﻠس ﻓراﻧﺳﮫ ﮔذﺷت ﮐﮫ در آن از ھﻣﮫ ی ﻣﺎدران ﻓراﻧﺳوی ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﺷده و ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ﭘرداﺧت
ﻣﯽ ﺷد.
 +اﯾن ﮔراﻣﯾداﺷت ﯾﺎ اﯾن ﺟﺷن در واﭘﺳﯾن ﻣﮭرﺷﯾد )ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ( ﻣﺎه ﻣﮫ ،ﺑﮫ ﻧﺎم روز ﻣﺎدر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ھﻧوز ھم ھﻣﯾن روز ،روِز ﻣﺎدر در
ﮐﺷور ﻓراﻧﺳﮫ اﺳت.
ﯽ اﯾن ﺑزرﮔداﺷت ،ﺑﮫ ﮐﻧﺎری رﻓﺗﮫ و ﮐم ﮐم ﺳوﯾﮫ ی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .ﺑﺎ درﯾﻎ
 +از ﺳﺎل ھﺎی  ١٩۵٠آرام آرام ،زﻣﯾﻧﮫ ی ﻣﯾﮭن دوﺳﺗ ِ
و اﻓﺳوس ،اﻣروزه ،روز ﻣﺎدر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﯾﮏ روﯾداِد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳودﺑری دﮔرﮔون ﺷده اﺳت.
گردآورنده :ژاله دفتریان
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برابر با دسامبر  ۲۰۲۱ترسایی

